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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

  Վազ գեն Հ.  Սա ֆար յան 
  Բա նաս. գիտ. դոկ տոր

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Միջ նա դա րի ժա մա նա կա յին, տա րա ծա կան և  ար ժե քա յին 
հա մադ րումն ե րում*

Սա յաթ- Նո վա յի ստեղ ծա գոր ծութ յան հա մա պար փա կութ յու նը տար    - 
բեր մշա կու թա յին հա մա կար գե րի հա մադ րութ յան հետ ևանք է, ո րոնց 
սինկ րե տիզ մը հաղ թա հար վել է բա նաս տեղ ծի մեծ տա ղան դի շնոր-
հիվ: 

Սա յաթ- Նո վա ստեղ ծա գոր ծողն այդ ա մե նի մեջ պի տի նե րա ռեր իր 
եր գար վես տի կա նոն նե րը, մշա կու թա յին ժա ռան գոր դը պահ պա ներ 
 Միջ  նա դա րի կա նո նա կա նութ յան կրո նա կան ու է թի կե տա յին տար րե րը, 
իսկ հնի և  նո րի ժա մա նա կա յին սահ մա նագ ծի կրո ղը զու գա հե ռեր այդ 
հա կադ րա միաս նութ յու նը լեզ վի ու բո վան դա կութ յան ո լորտ նե րում: Ուս-
տիև Ար ևել քի ու Արև մուտ քի միջև տա րա ծա կան սահ մա նում հան ճա րեղ 
ար վես տա գե տը, պահ պա նե լով կա նո նիկ հա մա կար գե րը, միա ժա մա նակ 
պի տի կազ մա լու ծեր դրանք իր ան հա տա կա նութ յունն ու ինք նութ յու նը 
հաս տա տող հե ղի նա կա յին ար տա հայտ չաձ ևե րով, ո րոնք միայն կա րող 
էին ամ բող ջա նալ որ պես սա յաթ նովյ ան հա մա կարգ: 

Սա յաթ- Նո վա յի ստեղ ծա գոր ծութ յան ըն կալ ման հա մար կար ևոր մշա-
կու թա յին ո լորտ նե րից մե կը, պայ մա նա կա նո րեն ա սած` ա ռա ջի նը ա շու-
ղութ յունն է, ո րը միջ նա դար յան եր ևույթ է: Ե թե նույ նիսկ վե րա պա հու մով 
ըն դու նենք, որ հնա գույն ժա մա նակ նե րից ե կող «հայ գու սա նը մու սուլ մա-
նա կան աշ խար հում վե րած վում է պարս կա լե զու, ա պա ա ռա վե լա պես 
թուր քա լե զու միս տիկ-ա շու ղի»1, միև նույն է, հստակ է, որ ա շու ղը խո րա-
պես կրել է պարս կա կան սու ֆիա կան պոե զիա յի, հատ կա պես նրա խո շո-
րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ  Ջա լա լեդ դին  Ռու միի (1207-1273) ազ դե ցութ յու նը: 
Իսկ  Ռու մին 13-րդ  դա րի Ար ևել քի խո շոր միս տիկ նե րից է, ո րի ապ րած ժա-
մա նակ նե րի մա սին նկատ վել է, թե «12-13-րդ  դա րե րում ար դեն ա ռա վել 
սերտ հա րա բե րութ յուն ներ են սկսվում ոչ միայն հա յոց և  պար սից, այլև 
ամ բողջ ար ևելյ ան աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի միջև»2: Ար ևելյ ան սու ֆիզ մի 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.10.2012:
1 Հ. Բախչինյան, Սայաթ -Նովա, Եր.,1988, էջ 106:
2 Ա. Կոզմոյան, Հայ և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան, 
Եր., 1977, էջ 12-13:
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ընդ հան րութ յու նը արևմտ յան միս տի ցիզ մի հետ այն է, որ եր կու սի գա ղա-
փա րա գե ղա գի տա կան հենքն էր  Կա տար յա լի հետ ներ հա յե ցո ղա կան 
միա ձուլ ման կրո նադ րա մա տիկ կամ աշ խար հիկ-էքս տա զա յին վի ճակ նե րի 
ձգտումն ու բա նաս տեղ ծա կա նա ցու մը:  Կա տար յա լը կա րող է լի նել Աստ-
ված ( Նա րե կա ցու խո հաք նա րա կան պոռթ կումն ե րի դրա կան բևե ռը) կամ 
սի րած կին (պար սից սու ֆիա կան պոե զիա յի եր ևա ցող ա ռար կան), ո րը իր 
հոգ ևոր ի մաս տա վո րու մը ևս  ու նի ու կա րող է զու գա հեռ վել  Տեր- 
ըն  կեր-ու սու ցիչ և ն ման դրա կան հա մադ րումն ե րին: 

Ինչ պես քիչ հե տո կտես նենք, ա շու ղութ յան ար ձա գանք նե րը իր տա ղե-
րում ան թա քույց զգաց նել տվող կա թո ղի կոս-բա նաս տեղծ Գ րի գո րիս Աղ-
թա մար ցին (16-րդ  դար) մի տեղ նկա տում է, թե այդ հա մադ րա կան հատ-
կա նիշ նե րի տեր քնա րա կան հե րո սին « Տե սին… և  ի գե ղըդ քո հիա ցան», որ 
«Ու նիս հո գի բա նա կան», որ պես «անն ման հի րիկ»` բուս նում ես  Փի սոն գե-
տի եզ րին, և «Դև քըն սա սա նին ի քէն»3:  Սեկ ու րիշ տա ղում, թե` իր աչ քե րը 
կա րոտ են նրա տես քին, ա ռանց նրա շուն չը կտրվում է, թա փա ռում է 
 Մեջ նու նի նման, կամ Ֆար հատն է` սիր տը ար յու նով լի, և ն րա ուժն այն-
քան մեծ է, որ « Գունդք չար այ սոցն ի քէն հա լա ծի»4:  Մեկ այլ դեպ քում սի-
րած կնոջ ար տա քի նի «կլի շա յին» պատ կեր նե րը` «Ա չեր ծով ի ծով ու նիս, 
ու ներդ է քա շած կա մար, //  Լե զուդ տա պա զի շա քար, քո շրթուն քըդ վար-
դի թերթ է»5 (հի շենք  Նա րե կա ցու « Մե ղե դի ծննդեան»-ը), արթ նաց նում են 
ինք նա մո ռաց նվի րում (« Հո տով քո ար բեալ թմրիմ») և  հաս նում այս պի սի 
պատ կե րա յին են թա տեքս տի. « Մի քա յէլ հրեշ տա՞կ ես մի թե», կամ` 
« Գը տա նիս ի լեա ռըն  Սի նէ, /…Ե լեալ ես  Փի սոն գե տէ»6: 

Սա յաթ- Նո վա յի « Դուն էն գլխէն…»-ի քնա րա կան օբ յեկ տի շուրջ ան-
հիմն, բայց հաս կա նա լի վե ճից բա ցի` նկա տենք, օ րի նակ, «Ա ռանց քիզ ինչ 
կո նիմ…» խա ղի սի րա հա րին` պատ կեր նե րի հետև յալ են թա շեր տա յին զու-
գա հեռ նե րի մեջ. « Մէ նո քա րը եր կու ա ղին ի՞նչ ա նէ», « Ղուրթ ին ա սի փիր 
ուս տա քար դա դի րը` // Բաղ շի նե ցի, վար դը քա ղից վա դի րը», « Կու հագ-
նիմ մա զե ղեն, կու հագ նիմ շա լը, // Կեր թամ ու ման գու քամ վան քի րը մէ-
մէկ», և  ի վեր ջո` « Կանց յօ թըն ի մաստ նա սի րա ցը շատ է // Էս քու 
 Սա յաթ- Նո վու բան քի րը մէ-մէկ»7, կա րող է ըն կալ վել որ պես «փիր»-ու-
սուց չից դաս առ նե լու պատ րաս տա կամ մե կը, ով պարս կա կան սու ֆիին 
բնո րոշ ինք նա մերժ թա փա ռումն ե րի մեջ հաս նում է բար ձուն քի` «վա դիր»-
ին թող նե լով ա մեն ինչ, որ ձեռք բե րի «յոթ ի մաս տա սեր»-փի լի սո փա նե րից 
շատ ի մա ցութ յուն: Եվ կամ` ներ կա յա նում է որ պես տեր-ա ղա յից դժգոհ 
«նո քար», մա նա վանդ և՛ հայ, և՛ ար ևելյ ան սի րեր գե րի մեջ սի րո ա ռար կա 
կի նը հա ճախ է հասց վում աստ վա ծա յին կա տա րե լութ յան, հա մե մատ վում 
«սուլ թան ու խա նի, թա քա վու րի» և  այլ տի րա կալ նե րի հետ, ում ա մե նա կա-
րո ղութ յու նը թույլ կտա սի րա հար երգ չի հետ վար վել ցան կա ցա ծի պես: 

Առ կա հոգ ևո րի և ն յու թե ղե նի բարդ հա մադ րումն ե րում «սի րու հին 

3 Գրիգորիս Աղթամարցի, Տաղեր, Եր., 1984, էջ 75:
4 Նույն տեղում, էջ 83:
5 Նույն տեղում, էջ 76:
6 Նույն տեղում, էջ 77:
7 Սայաթ – Նովա, Խաղեր, Եր., 2003, էջ 57 (հետագա մեջբերումների էջերը կնշվեն
 շարադրանքում):
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Աստ ված է, սիր տը` աստ ծո նկատ մամբ սի րո հա յե լին, ո րը նրան հաս նե լու 
կա տա րե լա գործ ման ճա նա պար հին մաքր վում է և  փայ լում»8: Բ նա կան է, 
որ ստեղ ծա գոր ծա կան այս մո տե ցու մը սու ֆի նե րին մղում է «խորհր դա-
նիշ նե րի հա մա կար գի, ո րը, սա կայն, պետք է լի ներ սո վո րա կան և  ոչն չով 
չմատ ներ երկ րա յի նին հա կա դիր ի րենց գա ղա փար նե րը: Ս րա նով է բա-
ցատր վում այ լա բա նութ յան հզոր հոս քը` դեմք, խո պոպ, շուրթ, գի նի, 
մատռ վակ, գավ, կուժ, ծով, գի նե տուն»9 և  այլն:  Ջա լա լեդ դին  Ռու միի այս 
պատ կե րը` «Աստ ղերն ա մեն մեր շուրջն էին, ու մենք` լու սին նրանց մեջ, /
Աստ ղե րի հետ աստ ղե րի պես բերկ րում էինք - ես ու դու: //Ա ռանց «ե սի», 
ա ռանց «դո ւի»` ձուլ ված էինք, վե րա ցած, / Հե ռու, հե ռու, ա սես ու րիշ երկ-
րում էինք - ես ու դու»10, վե րո հիշ յալ հա մադ րութ յամբ կա րե լի է ըն կա լել և՛ 
որ պես հոգ ևոր, և՛ որ պես մարմն ա կան պատ կե րա յին են թա տեքստ: 
 Միջ նա դա րում ան գամ զգաց մուն քը հա ճախ այս կամ այն չա փով փոխ վում 
է զգաց մուն քի նշան նե րի կամ նշա նայ նութ յան: 

Այս ա կունք նե րից սնված ա շու ղը, այս պի սով, իս կա կան սի րա հար է 
(«ա շուղ-սի րա հար»), ինչ պես հու նա կան ռապ սոդ ներն ու ֆրան սիա կան 
տրու բա դուր նե րը, ո րոնք ստանձ նում են նաև «ժո ղովր դա կան քա րոզ չի ու 
հան րա յին դաս տիա րա կի դե րը»11: Ն րանք` որ պես «խալ խի նո քար», ունկն-
դիր հան րութ յան միտքն ու վար քը կրթում են ի մաս տուն նե րի բա ռով ու 
մե ծե րի օ րի նա կով, կյան քի դա սե րով կամ կեն սա կա նո րեն կա յու նա ցած 
ճշմար տութ յուն նե րով, հա ճախ ի րենց գոր ծի մեջ շատ ա վե լի են կար ևո-
րում դա` սի րո ապ րումն ե րը պա հե լով անձ նա կա նո րեն սահ ման ված այլ 
ո լորտ նե րում:  Հա մե նայն դեպս,  Սա յաթ- Նո վա յի ե ռա լե զու խա ղե րում թուր-
քե րեն եր գե րի մեջ են գե րակշ ռող ոչ միայն ա շու ղա կան տա ղա չա փութ յան 
կամ եր գա տե սա կի ընդգ ծումն ե րը (ո րոնք բնա կա նո րեն կան վրա ցե րեն ու 
հա յե րեն խա ղե րում ևս), այլև բո վան դա կա յին ա ռու մով նման խո հախ րա-
տա կան պա հանջ ներն ու ընդ հան րա ցումն ե րը` ի րենց խորհր դան շա նա յին-
այ լա բա նա կան են թա խոր քով: Խ րա տի մեջ կար ևոր է մնում բա րութ յան 
ա վան դա կան պա հան ջը` մա տուց ված սուրբգր յա՞ն, թե կեն սա կան փոր ձա-
ռութ յան հեն քի վրա, էա կան չէ. 

 
 Խիվ սիրտ, ա րի ան գաճ ա րա խը րա տիս. 
 Բա րի լիզ վով ա նիծք տը վող չը լիս դուն. 
 Վուչ դուն չա րին վա զէ, վուչ էլ չա րըն քիզ. 
  Սա տա նի հիդ ըն գիր ը լող չը լիս դուն (էջ 141): 
 
Բ նա կան է, որ կրո նա կան մաղ թան քը` մեղ քը սրբե լու, հո գին ար դար ու 

սուրբ պա հե լու, լեզ վով միայն օրհ նանք տա լու լու սե ղե նութ յան մա սին, 
հիմն ա վո րում է մար դու չար-բա րի տե սա կի խո հը` « Մէ ախ պը րից էր կու 
տե սակ ջուր չի գայ» (էջ 161):  Պարզ ու ան խա թար մարդ կա յի նի նկատ մամբ 
բա նա կան այս պա հան ջը, որ վրա ցե րեն խա ղե րից մե կում հնչում է այս-

8 Ա. Կոզմոյան, նշվ. աշխ., էջ 80: 
9 Նույն տեղում, էջ 82:
10 Պարսից պոեզիայի ընտրանի, Եր., 2004, էջ 47:
11 Պարույր Սևակ, Երկեր 3 հատորով, հատ. 3, Եր., 1983, էջ 280:
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ւՆպես` « Մարդ կայ, ճիճ վի պէս սո ղա լով կու գնա, // Միշտ բեր նու մը օ ձի լի ղի 
կու նե նայ» (էջ 271), մեկ այլ դեպ քում այս պես` « Մարդ կա, կին քըն գի նու 
թա սումն է տես նում», ա վարտ վում է ճշմա րիտն ա զատ ա սե լու բա րո յա կան 
հաս տա տու մով. «Իմ լի զուն էլ ա զատ խօ սիլ է ու զում» (էջ 272): 

Խ րա տը, ո րի խո հա կան ընդ հան րա ցումն ե րը հաս նում են կյան քի ու 
մահ վան, հոգ ևոր-մնա յու նի ու նյու թա կան-ան ցո ղի կի, նաև` մար դու սո-
ցիա լա կան բնու թագ րի և  ար ժա նիք նե րի գնա հատ ման ընդգր կումն ե րին, 
թուր քե րեն, ինչ-որ չա փով` հա յե րեն և  շատ ա վե լի քիչ` վրա ցե րեն խա ղե-
րում ազ դե ցի կութ յան է թի կա կան ուժ է ստա նում մար գա րե նե րի, ի մաս-
տուն նե րի, Ս. Գր քե րի ուղ ղա կի վկա յա կո չումն ե րով: Եվ դա ոչ միայն միջ-
նա դար յան քնա րեր գութ յան, այլև նրա հետ ան պայ ման ծա գումն ա բա նա-
կան շփումն եր ու նե ցող ա շու ղա կան պոե զիա յի ա ռա ջա դիր խնդիր նե րից 
է: Ա հա օ րի նակ ներ թուր քե րեն խա ղե րից. 

 
 Թէ վուր ղալբ բան ու նիս, սար սա փին շանց տու, 
 Միր տէր Ա րար չին` Աս տը ձուն փառք տու, 
 Ցե րեկ ու գի շեր
 Ար տա սունք թա փիր, 
 Ով յիր գինք կան չիր, 
 Պա տիւ ճա նա չիր (էջ 148): 
 
Բ նա կան է, որ նե րառ վում են ուղ ղա կի կա նո նա կան դրվագ ներ, 

սուրբգր յան դեպ քեր ու դեմ քեր` եր բեմն դրանք զուր գա հե ռե լով անձ նա-
կան տա ռա պան քի տրա մադ րութ յուն նե րին. ու նայն այս կյան քում ի մաս-
տուն դար վիշն ըն դա մե նը` «Ու նէ քաշ կուլ,  Ղու րան, մեկ էլ` իր կա բան: //…
 Հայր Աբ րա մը քառ սուն օր է ծոմն ան ցիլ. //Ա րի յիս էլ թե գուզ մէկ օր ծոմ 
մնամ» (էջ 143): Եր բեմն կա նո նա կան հղումն ե րը մնում են կար ծես սոսկ որ-
պես ինք նա կա դրվագ ներ, իսկ խոհ-խրա տը ա ռա ջարկ վում է են թա տեքս-
տով. 

 
 Հայր Աբ րա մըն տէր Աս տը ձուն ճա նա չից, 
 Չա րին ախ տից, քա ռա սուն օր ծոմ պա հից. 
 … Սի նա սա րի վը րէն  Տէ րըն լուս կա թաց. 
 Ծէ գի լու սով  Մով սէ սի ճամ փէն էր բաց (էջ 142): 
 
Որ այս կա նոն-մո տի վը, լի նե լով միջ նա դար յան է թի կե տի սահ ման նե-

րից մե կը, պարս կա կան սու ֆիա կա նութ յան ուղ ղա կի դրսևոր ված ա ղերս-
նե րով կա յու նա նում է ա շու ղա կան խոս քի մեջ ևս, կրկին հիմն ա վոր վում է 
նրա նով, որ այս պի սի պարզ կրո նա կա նո նա կան վեր հի շումն եր, ինչ պի սին 
է, օ րի նակ` «Ա րա րիչ  Տէ րըն Ա թա մին ըս տիղ ծից, // Կու ղըն քա շից ու կո ղա-
կից ըս տիղ ծից, // Մար գա րեաց խօս քըն ան գին ըս տիղ ծից, // Ծը նից 
 Մա  րիա մըն ա նա րատ էն լա լին». էջ 187), առ կա են թուր քե րեն խա ղե րում: 
Եվ կար ծես էա կա նը այն չէ, թե թուր քե րեն այս խա ղե րը փաս տո րեն հաս-
ցե ագր վում են հայ կամ քրիս տոն յա ունկնդ րին, այլ տվյալ դեպ քում կա-
րևոր են ա շու ղա կան ար վես տի կա նո նա կան, վի պա կան-պատ մա կան, 
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նաև սի րա վե պա յին են թա շեր տերն ու դրանց տեքս տա մո տի վա յին առն-
չութ յուն նե րը: Ա հա, ա մե նա կա նո նա կան խա ղե րից մե կում`  Դավ թա րի 91-
րդ  խա ղում, նույն բա րեխղ ճութ յամբ կրկնվում են Աստ ված-Ա րա րիչ, մար-
դը դրախ տում, կի նը և  ա ռա ջին մեղ քը, ջրհե ղե ղը և  Նո յը, Աբ րա հա մը- Սա-
ռան և  որ դուն զո հա բե րե լու կա մե ցո ղութ յու նը, սրանք ամ փո փող խո հը` 
կյան քի, ու ժի և  թու լութ յան մա սին (« Կօ սին թէ Ս կան դար- Ջուլ ղա րըն (Ա լեք-
սանդր  Մա կե դո նա ցին - Վ.Ս.)  Դա րե հից խարջ է վիրց րիլ», տի րել աշ խար-
հին), և  զուտ կրո նակա նո նա կան պա հան ջը. 

 
 Կան չէ  Տի րո ջըն օգ նու թեան, փառք տու էն ար դար յիր գըն քին, 
Պի տիս տան ջի քու մար մի նը, վուր լաւ պահ պա նիս քու հո գին (էջ 

215): 
Ս րա հի ման վրա  Պա րույր Ս ևա կը դի տար կել է հետև յալ խոր քա յին 

օ րի նա չա փութ յու նը. «Ան հե տաքրք րա կան չէ ի մա նալ, թե Աստ վա ծաշն չից 
ի՞նչ ընտ րութ յուն է կա տա րել ե րեկ վա բլբուլն ու խալ խի նո քա րը: Ա մե նից 
ա ռաջ…  Ժո ղո վող, ա պա` Երգ եր գոց, Ի մաս տու թիւն  Սո ղո մո նի …Այ-
սինքն` Աստ վա ծաշն չի ա մե նա բա րի և  ա մե նատր տում, ա մե նա բա նաս տեղ-
ծա կան և  ա մե նաի մաս տուն հատ ված նե րը, ո րոնց ար ձա գանքն է իր ողջ 
անց յա լը, ո րոնց հաս տա տումն է իր ներ կան և  ո րոնց ամ րապն դումն է լի-
նե լու իր վա ղը»12: 

Ա վե լաց նենք, որ Ս.  Գիր քը  Սա յաթ- Նո վա յին հու զել է ոչ միայն վան քում 
և, ինչ պես տե սանք` ոչ միայն անձ նա կան ապ րումն ե րի ու վի ճա կի զու գա-
հեռ նե րում, այլև ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի տար բեր ո լո րան նե րում, նաև` 
որ պես իր ժա մա նա կի ու ար վես տի ան խու սա փե լի պա հանջ, երբ նա անդ-
րա դար ձել է ի մաս տուն Ծնն դոց գրքին,  Հին և  Նոր Կ տա կա րան նե րի տար-
բեր դրվագ նե րին, ո րոնք, ան տե սենք թե նկա տենք, մեծ ա շուղ-բա նաս-
տեղ ծին պի տի կա պեին  Միջ նա դա րի հետ: 

Ս տեղ ծա գոր ծա կան այս մի տու մը եր բեմն սխո լաս տի կան կա պում է 
մարդ կա յին նե րաշ խար հի հետ, որ սա յաթ նովյ ան տիե զերքն է լի նե լու, 
տա նում դե պի անձ նա կա նաց ված ապ րումն ե րը (« Բե զա րիլ է հո գիս մարմ-
նից, հա տանջ վում է վունց զահ րից. //Ա ղօ թում է իմ Ա րար չին` էս ցա ւէն 
ինձ ա զա տի» (էջ 127), մի բան, որ ընդ հան րա պես բնու թագ րա կան է հա յե-
րեն հա մե մա տա բար ոչ մեծ քա նա կի և վ րա ցե րեն ա վե լի սա կավ խո հա-
խրա տա կան խա ղե րին: Ա հա «ա մե նա կա նո նա կան» հա յե րեն «Ա րի ինձ ան-
գաճ կալ» խա ղի մեջ կրո նա կան պա հան ջի և  անձ նա կան ապ րու մի հա-
մադ րա կան բա նաս տեղ ծա կա նա ցու մը. 

 
 Աշ խարհ քըս քունն ը լի, ի՞նչ պի տիս տա նի` 
 Աս տո ւաձ սի րէ, հո գի սի րէ, եար սի րէ. 
 …Էն բանն ա րա, վուր Աս տը ձու շար քումն է, 
  Խը րատ նի րըն գը րած  Հա րանց վար քումն է. 
 … Հը պար տու թին չա նիս` դուր գու քաս  Տէ րիդ, 
 Խո նար հու թին ա րա կանց քիզ դէ վէ րիդ. 
 Աս տո ւաձ դի փու նան ցըն մին հո գի է րիտ. 

12 Պարույր Սևակ, նշվ. աշխ., էջ 446:



63

Վ
ԷՄ

 հ
ա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Դ
 (
Ժ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
40

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

2

 … Սա յաթ- Նո վա, էր նեկ քիզ, թէ էս ա նիս` 
  Հո գուդ խաթ րի մարմն ուդ ումբ րըն կէս ա նիս. 
 Թէ գու զիս, վուր դա դաս տան չը տե սա նիս` 
 Վանք սի րէ, ա նա պատ սի րէ, քար սի րէ (էջ 78): 
 
Միջ նա դա րի մտա ծո ղութ յան հիմն ա յին եզ րե րից մե կը մնա յու նի և 

գ նա յու նի, դրա հետ կապ ված` հո գու և  մարմն ի ներ հա կութ յունն է: 
 Հա վեր ժա կա նի և  ան ցո ղի կի, հո գու և  մարմն ի, երկ նա յի նի ու երկ րա յի նի 
հա կադ րութ յուն նե րը ըն կած են այդ աշ խար հըն կալ ման հիմ քում: Ըստ 
այդմ` ժա մա նա կը և  տա րա ծութ յու նը` որ պես գո յա հիմ քա յին ձևեր, նույն-
պես բա ժան վում են եր կու ան հա վա սար մա սե րի. ժա մա նա կի մեջ հա րա-
բեր վում են «այս դա րը», ո րը ան ցո ղիկ է, և ն րան գե րա զան ցող «ե կող 
դա րը», ո րը հա վեր ժութ յան խոր հուրդ ու նի:

Իսկ տա րա ծութ յունն ըն կալ վում է որ պես «երկն քի տա կի աշ խարհ», 
ո րը ան ցո ղիկն է, և «երկն քից այն կողմ գտնվող աշ խարհ», ո րը հա վերժ է: 
Ուս տի  Սա յաթ- Նո վան գրում է` « Թէ էս կի նաց փառ քը չու զիս` էն կի նաց 
ալ մա սը կու տան» (էջ 64):  Կամ էլ` միջ նա դար յան հստակ կա նո նով «էն ար-
դար յիր գըն քին» ար ժա նի լի նե լու հա մար մարմն ա մեր ժութ յան պա հանջ է 
դնում և մ ղում դե պի քար ու ա նա պատ: Այդ պատ ճա ռով Պ.Ս ևա կը նկա տել 
է, որ «հո գին  Սա յաթ- Նո վա յի մշտա կան հա ճա խորդն է»13, և ն րա հա մար 
մար մի նը եր բեք ա ռանց հո գու չէ. հո գին մշտա կա է, այլև գե րա կա է, ո րով-
հետև հո գին է նաև ճշմար տութ յու նը»14: Այս հիմ քի վրա է, որ «հո գին և 
 մար մի նը», ոչ միայն որ պես «աստ վա ծա բա նա կան խնդիր», այլև «ան ցո-
ղի կի և մն ա յու նի, ա ռօր յա յի և ս տեղ ծա գործ ման»15 հա րա բե րութ յուն են բե-
րում: 

Բ նա կան է, որ այդ հա րա բե րութ յուն նե րում դրա մա տիզ մը սրվում է 
մյուս բևե ռում սի րո ու ժի կեն սատ վութ յամբ ու բե րած տա ռա պան քով: 
 Բա նաս տեղծն ըն դու նում է նաև  Միջ նա դա րի աս տի ճա նա կար գութ յու նը, 
այն, որ թա գա վո րը «էն գըլ խէն ի մաս տուն» է և  պի տի չկաս կա ծի, որ «ղու-
լը ա ղին դաւ տա լու չէ», քա նի որ մար դա սի րութ յան խնդիր կա` « Յա րա լուն 
հէ քիմ էն դուր գու զէ` դիղ տա լու է, ցաւ տա լու չէ» (էջ 79):  Հա յե րեն խա ղե րի 
այս և  այլ բնու թագ րումն ե րի հետ վրա ցե րեն հայտ նի բա նաձ ևումն ե րը` 
«Ար դար դա դէ, չէ՞ վուր թա գա ւուր իս դուն» (էջ 278), « Ձե ռը վի կալ, վադ 
մար դու թին չիմ ու զում» (էջ 279):  Միա ժա մա նակ` դա հենց հիե րար խիզ մի 
դեմ ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ե լույթ է, ո րի կա յուն ար տա հայտ չաձ ևե րից 
մե կը մար դուն ըստ ար ժա նիք նե րի և  ոչ թե սոսկ ըստ ծագ ման գնա հա տե-
լու բնա կա նութ յունն է: « Դուն էն գլխէն»-ում դա բա նաձև վում է հան րա-
հայտ «Ա մէն մարդ չի կա նա կար դա…», իսկ վրա ցե րեն տա ղե րում` « Յիս 
ռա միկ իմ, ին ձի վուղջ-վուղջ թա ղե ցին», « Յիս ռա միկ իմ, թա վա դու թին չիմ 
ու զում» տո ղե րով:  Խո հը և  բո ղո քը այս ըն թաց քում ձեռք են բե րում նաև 
սո ցիա լա կան շեշ տադ րում, և  այս ա մե նը յու րօ րի նակ ընդ դի մութ յուն է 
 Միջ նա դա րի աս տի ճա նա կար գութ յա նը, երբ «ա մեն մի աս տի ճան ու նի իր 

13 Պարույր Սևակ, նշվ. աշխ., էջ 426:
14 Նույն տեղում, էջ 431:
15 Նույն տեղում, էջ 426:
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հաս տատ ված խորհր դա նիշ նե րը…  Պար զու նա կո րեն ու հա մե րաշխ ի ցույց 
են դրված և՛  հարս տութ յունն ու քա ջութ յու նը, և՛  բա րե պաշ տութ յու նը, 
զրկանքն ու աղ քա տութ յու նը»16:  Մի կող մից` «Աշ խարհս մէ փան ջա րա է»-ի 
խո հա կան հի շե ցումն ե րը, թե` « Դօվ լա թը էյ թի բար չու նէ, յի փոր կեր թայ իր 
շը քա րով, //…Աշ խար հըս միզ մը նա լու չէ` ի մաստ նա սի րաց խա բա րով» (էջ 
85), կամ այն, որ խելքն ան գամ ան ցո ղիկ է` « Թէ գուզ մը տօք ճար տար ը լի, 
կանց  Սո ղո մոն դա դա (վար պետ, ի մաս տուն - Վ.Ս.) ը լի» (էջ 66), և  կամ` 
« Լաւ մարդն էն է` սի րով ա նէ բա րի հրիշ տակ նի րու կամ քըն. //Ի մաս տուն-
նիրն էլ չը տե սան էս աշ խար հի հոտն ու համ քըն» (էջ 86): Մ յուս կող մից` իր 
նա խորդ տա ղեր գու նե րի` Ֆրի կի, Մկր տիչ  Նա ղա շի և  այ լոց նման` ուղ ղա կի 
բո ղոք սո ցիա լա կան ան հա վա սա րութ յան դեմ, որ թուր քե րեն խա ղե րից մե-
կում հնչում է այս պես. 

 
 Ազ նիւ մար դըն ապ րուս տի է ման գա լի. 
 Ա մէն գա դա զար բա բի է տի րա ցիլ. 
 … Չար խի-փա լագն էն դուր հի մի չի դառ նում, 
 Վուր աշ խարհ քըս հի մի շատ է նե ղա ցիլ (էջ 184): 
Կամ` 
 Վու րըն` աղ քատ, վու րըն` օս կով մէ զան գին, 
 Վու րին` գի նի, վու րին` ա ղու մէ բան գի. 
 Մէ կը կա ծէ սազ, էն մէկն էլ` իր չան գին. 
 Մէ կին` դամ ու վա յիլք, մէ կին` ցաւ ու սուգ (էջ 193): 
 
Ան ցո ղի կութ յան մա սին խո հը խրատ է դառ նում կրկին մեծ ա նուն նե րի 

վկա յա կո չու մով` Ա լեք սանդ րից մինչև  Ռոս տոմ- Զալ («Էս աշ խա ր քըն 
 Ռօս տօմ-  Զա լին չմնաց…», հետ ևա բար` « Պատ վով, ա րով ջանք ա րա ազ-
նիվ բա նին. //  Հա րըս տու թին, լալ-եա ղութ մի պահ պա նի» (էջ 229) և  ի 
վեր ջո կոնկ րե տա նում բա նաս տեղ ծի դրա մա յի վրա, նե րա ռում կեն սագ-
րա կան փաս տը, դա հիմն ա վո րում դաս առ նե լու խել քի պա կա սութ յամբ. 

 
 Թա գա ւո րաց կամ քով մէջ լիս կանչ վո ղիս, 
 Թա վադ նի րուց մե ձըր վող ու հարգ վո ղիս. 
 Կար միր կա բան արք ու փառ քով հագ նո ղիս 
 Ա բի ղա յի սիւ քուր ձըն բա ժին է լաւ: 
 Դէ էլ յիս ո՞ւմ միղ դը նիմ, ին չի՞ց է լաւ. 
 Էս ա մէ նըն հենց իմ էս խիլ քից է լաւ (էջ 280, թուր քե րեն): 
 
Կա նո նա կան հա ջոր դող պա հանջն այն է, որ մխի թա րութ յու նը, նաև 

ճիշտ ու ղին պետք է փնտրել ի մաս տուն խոս քի, մե ծե րի վար քի և  այդ ա մե-
նի կրող Գր քի ա սած նե րի մեջ:  Պար զա պես տո ղեր մեջ բե րենք նախ հա յե-
րեն խա ղե րից. «Աս տու ձու բեր նե մէն առ նիս մը խի թա րիչ սուրբ հո գին» (էջ 
36), « Խօսք իմ ա սում ա ռա կաց //… Խօս քի րըդ ան գին ջա վա հիր` Աս մա ւու-
րու ( Հայս մա վուր քի - Վ.Ս.) ճառ իս է լի» (էջ 46), « Թըղ թի րըդ օս կէ վա րա-
ղով Աս մա ւուր իս ճառ բա ցա րած» (էջ 68):  Յու րօ րի նակ քա րո զը ամ բող ջա-

16 Հովհաննիսյան Հ. Վ., Թատրոնը միջնադարյան Հայաստանում, Եր., 1978, էջ 15-16: 
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նում է «Ա րի հա մով ղու լուղ ա րա, խալ խի նօ քար  Սա յաթ- Նո վա» խա ղում: 
Ան խո տոր քա րոզ չի նման բանաստեղծը վստահ է, որ ա նի մաստ է այս 
կյան քի փառ քի հետ ևից ընկ նել, պետք է այն կյան քում ատ լաս ստա նա լու 
հա մար այս տեղ շալ հագ նել, խոս տո վա նել մեղ քե րը և  լա ցով զղջում ա նել. 

 
Թէ գուզ ի մա նաս, գի դե նաս աստ ղի րու համ բար քըն սի րուն. 
Ամ բա րի գուր ձըն կո րած է` կար դա  Հա րանց վար քըն սի րուն. 
Ա ւի տա րա նի խօս քի րըն մար գա րիտ է, կար գըն սի րուն. 
Մի ա ծի խու զի առ ջի վըն լալ ու գով հար,  Սա յաթ- Նո վա (էջ 85): 
 
Ըստ էութ յան` քրիս տո նեա կան քա րոզ չութ յան հիմն ա կան շեր տե րը 

սուրբգր յան պատ կեր նե րի նե րա ռու մով ամ բող ջաց նող այս խա ղը ա վարտ-
վում է հո գի-մար մին ներ հա կութ յան դրա մա տիկ ընդգ ծու մով (« Թէ վուր 
հո գուդ կամքն իս ա նում, մար մինդ բե դա մաղ է ը լում. // Վո՞ւր մէ դար դին 
կու դի մա նաս, դուն ջը րա տար  Սա յաթ- Նո վա»):  Սա  Միջ նա դա րի էա կան 
բնու թագ րիչ նե րից է և  առ կա է հայ աշ խար հիկ քնա րեր գութ յան շատ ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծե րում:  Հի շենք, թե կուզ, 13-րդ  դա րից  Կոս տան դին 
Երզն կա ցու` « Հո գիս է խիստ յօ ժար բա նից ի մաստ նոց լը սել, // Մար մինս է 
հեշ տա սէր, զի յաշ խար հէս է ինք ծը նել»17 տո ղե րը:  Սա միա ժա մա նակ հաս-
տա տում է կա նո նա կան խոս քը, ար տա քին ի րա վի ճա կը նե րանձ նա կա-
նաց նե լու, ապ րու մա յին անք նին ան մի ջա կա նութ յամբ ար տա ցո լե լու 
սկզբուն    քը, ո րը նույն պես միջ նա դար յան մտա ծո ղութ յան շեշ տեր ու նի: 

Այս ա մե նի դի մաց հենց թուր քե րեն խա ղե րում է կրկին, որ սուրբգր յան 
դրվագ նե րը հա ճախ կրկնվում են ա ռա վել կա նո նա կան վե րար տադ րութ-
յամբ, թվում է, հա վա սար հի շե լով ինչ պես ի մաս տուն նե րի խոսքն ու վար-
քը, այն պես էլ մյուս կրոն նե րի քա րոզ չա կան կար ևո րութ յու նը, բայց դրանց 
մեջ ա ռանձ նաց նե լով քրիս տո նեութ յան ա ռաջ նայ նութ յու նը, հա յոց սրբա-
տե ղի նե րի գո յա բա նա կան ու ժը: Ա հա « Մող նու սուրբ  Գև որգ»-ի ներ բո ղա-
յին ընդգ ծու մը, թե` « Տա պա նակ ուխ տի կը տա կաւ խո րանդ Ա հա րո նի նը-
ման. //  Միա բան քըդ քաղ ցըր ձայ նով տաղ ա րին,  Մող նու սուրբ  Գև որգ» 
(էջ 87):  Մեկ այլ խա ղում վե րած վում է ազ գա յին-կրո նա կան ար ժա նա պա-
տիվ ցու ցադ րան քի, և  գա զե լի չա փի մեջ ներ կա յաց վող բո վան դա կա յին 
այս շրջա նա կը հա յե րեն խա ղե րում ըստ էութ յան չկա. 

 
 Ի րէք հա րուր վա ցու նու վից սուր բի ա ղօթ քըն միրն է. 
 Յի սու սին միզ  Տէրն է ղըր գիլ, լուսն ու շա փա ղըն միրն է: 
 Սիօ նի սուրբ գե րեզ մա նըն, ապ րի լու տի ղըն միրն է. 
 Էջ միած նայ  Մայր Ա թո ռըն ու ա զիզ ցի ղըն միրն է (էջ 119):
 
Խն դի րը միայն այն չէ, որ այս տեղ կրկնվում են նո րից աստ վա ծաշնչ-

յան, մա նա վանդ հինկ տա կա րա նա յին դրվագ նե րը (ար դեն հի շած նե րին 
կա րող ենք ա վե լաց նել  Մով սես մար գա րեի կող մից  Սի նա լե ռան վրա գա-
վա զա նի հար վա ծով ճեղ քած ժայ ռի և  լու սե ղեն պատ կե րի  (էջ 239), կամ 
Ա դա մին ու Ե վա յին  Տի րոջ կող մից բա րի ու մա քուր ստեղ ծե լու և դ րախ-

17 Կոստանդին Երզնկացի, Լոյսն առաւօտուն, Եր., 1982, էջ 68:
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տում ար գել ված պտու ղով ա ռա ջին մեղ քի հատ ված նե րը (էջ 165) և  այլն: 
Խն դի րը նաև նրա նում է, որ ա շուղ-բա նաս տեղ ծը կա նո նա կան պատ կեր-
նե րի այ լա բա նութ յունն է եր բեմն պար զում, մեկ նում դրանց խոր հուր դը` 
խստա կեն ցաղ քա րոզ չի նման ա նեծք հղե լով նրանց. «Ո վ որ  Յի սուս Աս-
տը ձուն չի ա ւա տայ»: Ա հա խա ղե րից մե կում առ կա ի րե ղեն հիմն եզ րե րով 
խորհր դան շա յին պատ կե րը. երկն քից շող է իջ նում սա րին ու քա րին, 
բայց մոտ ան տառ նե րը չեն այր վում: 

 Հա ջորդ հրա շա պա տում պատ կե րը դառ նում է մեկ նութ յան մուտ քը. 
« Սարն ու քա րըն հայր Ա թա մի ջու րան է, // Էն շո ղըն էլ Ք րիս տո սի ղը վաթն 
է» (էջ 216) և  այլն:  Կար ծես թե սա հի շեց նում է « Հա րութ յան» տա ղի վեր ջում 
նե րառ ված  Նա րե կա ցու մեկ նութ յու նը, ուս տիև կրկին նկա տում ենք միջ-
նա դար յան մտա ծո ղութ յան և դ րան զու գա հեռ վող ա շու ղա կան պատ կեր-
նե րի խորհր դան շա նա յին էութ յու նը, ո րի կա նո նա կան շեր տե րը եր բեմն 
առնչ վում են անձ նա կան ձգտու մի-հույ սի-ապ րու մի բա նաս տեղ ծա կան 
ներ կա յա ցումն ե րին: 

Թուր քե րեն խո հա կան խա ղե րից մե կում երկ խո սա կան կա ռույ ցի մեջ 
ա ռա ջար կում է վա խը պա հել որ պես սրտի դեղ, քա նի որ այ սօր ի րեն, վա-
ղը նրան, հա ջորդ օ րը մեկ ու րի շին է պետք գա լու, ինչ պես որ «մար դուս 
ցի ղին» պետք են գա լիս ջու րը, հու րը, և մ յուսն էլ (հո ղը) բո լո րը գի տեն: 
Այս ընդգր կուն խո հը կա նո նարկ վում է ա րար չութ յան և Գր քի ի մաստ նութ-
յան է թի կա կան շրջա նակ նե րում. 

 
 Ի սկզբա նէ չուն քի էր  Նա ա րա րող, 
 Բա ժան ա րից` յիր գինք, գե դինք, ջուր ու հող. 
 Էս ի րեքն էլ սի վով գը րած կայ` տող-տող, 
 Ա ւի տա րան,  Ղու րան, մէկն էլ`  Գիր քը հին (էջ 223): 
 
Միջ նա դա րի հա մար ար տա քին տե սա նե լի աշ խար հը` ի րե ղեն բաղ կա-

ցու ցիչ նե րով,  Կա տար յա լի ճա նաչ ման և  ներ քին ինք նա հայտ նա բեր ման 
ճա նա պար հի դա սա գիրքն է, մար դը` ուս ման պատ րաստ մա նուկ ( Ման կան 
թե մա յի ընդգծ ված բա րո յաի մաս տա սի րա կան կշռույ թը քրիս տո նեա կան 
կրո նում`  Մա նուկ-Աստ վա ծա մայր պատ կե րա յին հա մադ րութ յան ու նաև 
գրա կա նութ յան մեջ): Դ րա նով ու Գր քի ի մաստ նութ յամբ մար դը պի տի 
փոր ձի մո տե նալ աստ վա ծա յին լույ սին, փոր ձի և  մեղ քի պատ ճա ռով 
ա նընդ հատ հե ռա նա ու ա պաշ խա րի ող բա յին ցույ ցե րով (դրանց տար րե րը 
կան  Սա յաթ- Նո վա յի խա ղե րում): 

Այս կերպ ու սումն ա ռութ յու նը ձեռք է բե րում ա ռանձ նա հա տուկ գո յա-
բա նա կան ար ժեք, ո րի բազ մա շա ռա վիղ ի մաս տա վո րումն ե րը Ար ևել քի 
ժո ղո վուրդ նե րի մեջ հան գում են մեծ մա սամբ ու սուց չի-վար պե տի-փի րի 
ա ռա քե լութ յան ներ բո ղա յին խտա ցումն ե րին, և «սի րա հար» ու նաև «ու սու-
ցիչ» ա շու ղի հա մար «փիր-ուս տա դին» գնա հատ ման շեշտ ված կար ևո-
րութ յուն ու նի:  Սա յաթ- Նո վա յի քնա րեր գութ յան հա մա պար փակ ու ժի ու 
ընդգրկ ման մեջ, կրկին բնա կան է, որ այս եր ևույ թը` որ պես ա շու ղա կան 
պոե զիա յի կա նո նի ցու ցադ րանք, նկա տե լի է թուր քե րեն խա ղե րում: Գ նա-
հատ ման բա րո յա կան հա ճա խա դե պութ յու նը հան դարտ հի շե ցումն է, որ 
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« Փի րից իմ ա ռի ա մէն բան» (էջ 177), կամ` « Շօռ մի խառ նէ խօս քիդ, վար պի-
տիդ հար գէ» (էջ 178), ո րը քայլ առ քայլ զգաց նել է տա լիս ան կեղծ նվի րու-
մից ծնված լա րու մը` « Միր էս ճամ փեն փիր-ուս տա դից միզ մը նաց, // Էն-
դու հա մա սիր տըս էշ խով է լըց ված» (էջ 194):  Սա են թարկ ման պա հան ջը 
հասց նում է ինք նա բա ցաս ման վի ճա կի. ա մեն ինչ ան ցո ղիկ ու ան կար ևոր 
է դառ նում ու սուց չի տվա ծի դեմ` « Վար պիտ նի րու այտ նի խօս քը //  Հը րա ման 
է` փի րի գը րած» (էջ 197), կամ` «Ան փիր մար դուն թող, ուս տի ձե ռըն պա չէ, 
//  Փըլ ված սիր տըն շի նէ, փի րից փայ լըդ առ» (էջ 200), և  կամ նույ նիսկ`

 
 Քա նի- քա նի սըն գըժ վիլ ին  Լեյ լու պէս. 
 Լավ է ուս տիդ վուտ քի խու ղըն համ բու րես, 
 Թէ չէ ա ղու հա ցըն կու կու րաց նէ քեզ (էջ 201): 
 
Վար պե տի փա ռա բա նու մը կա րող է հո մա նիշ վել ան գամ աստ վա ծա յին 

կա տա րե լութ յանն ու դրա ու սումն ատ վա կան ու ժին` ընդգ ծե լու հա մար 
նաև խրա տի ա նե րե րութ յու նը. « Դէ վուր  Փի րի տը վա ծովն իմ ան վա նի, // 
Ան գաճ ա րէք, խը րատ ու նիմ մէ քա նի» (էջ 218): 

Այս և  այլ է թի կա կան, ո ճամ տա ծո ղա կան հի մունք նե րից ել նե լով` վե րա-
պա հութ յամբ պի տի մո տե նալ մեր օ րե րի հմուտ սա յաթ նո վա գետ նե րից մե-
կի այն եզ րա կա ցութ յա նը, թե ինչ պես ողջ միջ նա դար յան հայ աշ խար հիկ 
քնա րեր գութ յու նը, այն պես էլ  Սա յաթ- Նո վա յի «ստեղ ծա գոր ծութ յու նը 
տար   բեր հա մա մաս նութ յամբ ընդգր կում է մշա կու թա բա նա կան եր կու հա-
մա կարգ (եր ևույ թի ըն կա լու մը կա նաև Պ. Ս ևա կի գրքում - Վ.Ս.)` արևմտ-
յան-քրիս տո նեա կան և  ար ևելյ ան-մու սուլ մա նա կան»18, ընդ ո րում` Ար ևել քը 
մնում է մա կե րե սում, հա ճախ որ պես հան դեր ձանք: 

Այժմ վե րա նայ վող կամ վե րա նայ ման կա րիք ու նե ցող այս տե սա-
կե տը պետք է խմբագր վի այն պես, որ, չնա յած մեր հա վեր ժա կան 
արևմ տա մե տութ յան գո յա բա նա կան հիմ քե րին, հոգ ևոր-մշա կու թա-
յին են թա խոր քե րով Ար ևել քը ևս մն աց իր լավ ու վատ թանձր 
նստվածք նե րով, իսկ ա շուղ-բա նաս տեղ ծի հա մար դա ձևա վոր վել է 
որ պես պար տադր յալ կա նոն` թե կուզ եր բեմն բա նաս տեղ ծա կան ան-
հա տա կա նութ յան պոռթ կումն ե րի հան դար տեց ման հաշ վին, որ նկա-
տե լի է հենց թուր քե րեն խա ղե րում: 

Միջ նա դար յան, այդ թվում նաև ա շու ղա կան տա ղեր գութ յան մեջ ինք-
նա տիպ եր ևույթ է, այս պես կոչ ված` «խայ տաբ ղետ» բա նաս տեղ ծութ յու նը: 
Ս րա ա ռա ջաց ման է թի կա կան հիմն ա վո րումն ե րից մեկն այն է, որ 
 Միջ նա դա րում գրի ու գրքի աստ վա ծա յին ա ռա քե լութ յան կա յուն գի տակ-
ցու մը թույլ է տա լիս նմա նա կել ան գամ ա ռանց սկզբնաղբ յու րի ա նու նը 
նշե լու, ինչ պես որ մե կը կա րող էր բնագ րա յին կամ մեկ նո ղա կան հա վե-
լումն եր ա նել` ա ռանց ի րեն ներ կա յաց նե լու, հնա րա վոր էր ան գամ մեջ բե-
րում - նմա նա կու մը կա տա րել բնագ րի լեզ վով, հե տո այլ լեզ վով ընդ մի-
ջար կում ա նել. այս պես է ա հա ա ռա ջա նում խայ տաբ ղետ տա ղի տե սա կը: 
Ն կատ վել է, օ րի նակ, որ  Սաա դին իր եր գե րը ընդ մի ջար կել է ա րա բե րեն 
բեյ թե րով: Այս տե սա կը վրաց ար քու նի քի խնջույք նե րում կա տար վող եր-

18 Հ. Բախչինյան, նշվ. աշխ., էջ 116:
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գե րի մեջ ըն դուն ված ձև  է ե ղել, ան գամ` « Խա ղա նիից մեզ հա սած մի քառ-
յա կում պարս կե րե նը ընդ միջ վում է վրա ցե րե նով»19:  Մե զա նում « Յով հան նէս 
և Ա շայ» սի րա վե պի մշակ ման մեջ, որ վե րագր վել է  Հով հան նես Երզն կա-
ցուն, բայց ակն հայ տո րեն պատ կա նում է մյուս  Հով հան նե սի` Թլ կու րան ցու 
գրչին, թուր քե րեն ընդ մի ջար կու մը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է «խայ-
տաբ ղե տութ յան» հատ կա նիշ դի տել, քա նի որ թուրք աղջ կա խոսքն է` 
ուղղ ված իր սի րեց յալ հայ տղա յին. 

 
  Սէն  Յով հան նէս, քե շիշ օղ լի, 
 Պէն միւ սիւր ման մօլ լա ղը զի, 
 ( Դու  Հով հան նես, տեր տե րի որ դի, 
 Ես մու սուլ ման մոլ լա յի աղ ջիկ) 
 Զի րար սի րենք, խօշ կու լի նի20: 
 
 Միա ժա մա նակ սա հաս տա տում է, որ 15-րդ  դա րից ար ևելյ ան պոե-

զիա յի կնի քը զգա լի է դառ նում հայ միջ նա դար յան քնա րեր գութ յան վրա, և  
ար դեն 16-րդ  դա րում կա թո ղի կոս-բա նաս տեղծ Գ րի գո րիս Աղ թա մար ցին 
ա զա տո րեն դի մում է այդ հնա րանք նե րին` ընդ հան րա պես հա կում հան-
դես բե րե լով ծայ րա կա պի տար բեր ձևե րի նկատ մամբ:  Տա ղե րից մե կում 
բա նաս տեղ ծը, փաս տար կե լով սի րո ու ժից ա շուղ դառ նա լու հան գա ման-
քը` «Ա սաց թէ` սէ րըն կու նե ղէ, // Որ վրայ վար դին ա շըղ ե ղէ»21, կա տա րում 
է պարս կե րեն ընդ մի ջար կում. 

 
 Ով նեն գու թեամբ առ նէ քեզ նազ, 
 Թող իւր ա ւուրքն դառ նա նը ւազ. 
 Ամ րի թու րայ պա շաթ դը նազ, 
 Պլ պուլ բը քավ թու բա ա ւազ: 
 ( Քո կյան քը թող լի նի եր կար, 
  Սո խակ, խո սիր դու քո եր գով)22: 
 
Այս հնա րան քը այն քան ազ դե ցի կութ յան ուժ է ձեռք բե րում, որ 

 Սա  յաթ- Նո վա յի վաղ ժա մա նա կա կից տա ղեր գու-գիտ նա կան  Պաղ դա սար 
Դ պի րը, ով մի ջին հա յե րե նի` գրա կան լե զու դառ նա լու մոտ վեց դա րե րից 
հե տո, երբ խո սակ ցա կան հա յե րենն էր հա մադր վում գրա կա նութ յան լեզ-
վին, ստեղ ծում է աստ վա ծաշնչ յան-կա նո նա կան, նաև խո հա կան, սի րո ու 
բնութ յան եր գեր գրա բա րով (կար ծես զգու շաց նե լով գրա բա րի և ն րա նով 
ստեղծ ված հզոր ժա ռան գութ յան մո ռաց ման վտան գի մա սին) և  թուր քե րեն 
տո ղե րի ընդ մի ջար կու մով է գրում ոչ միայն սի րո ո րոշ եր գեր, այլև այդ 
հնա րան քին դի մում է ան գամ Աստ վա ծած նին նվիր ված տա ղում. 

 
Ի քի չեշ միմ նու րի ա զիզ  Մէ րիէմ. 

19 Ա. Կոզմոյան, նշվ. աշխ., էջ 151: 
20 Հովհաննես Թլկուրանցի, Տաղեր, Եր., 1960, էջ 227:
21 Գրիգորիս Աղթամարցի, Տաղեր, էջ 37:
22 Նույն տեղում, էջ 36:
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 ( Զույգ ա չերդ լույս են, սուրբ  Մա րիամ), 
 Ա պա ւէն իմ դու ես յա րա ժամ, 
 Յա րա ժամ, յա րա ժամ  Կոյս, 
 Պի չա րէ գու լու նէմ, քէ րէմ, գուլ քէ րէմ: 
 (Ան ճար ստրուկդ եմ, ո ղոր մած, գե րո ղոր մած)23:
 
Սա յաթ- Նո վան, ա զա տո րեն գրե լով ե րեք լե զու նե րով, բար բա ռա յին 

խոս քի մեջ օգ տա գոր ծե լով պարս կե րեն, ա րա բե րեն, թուր քե րեն բա ռեր, 
պատ կեր ներ, գու ցե այդ պատ ճա ռով նաև ա ռիթ չի ու նե ցել հա տուկ ու-
շադ րութ յուն դարձ նե լու այս հնա րան քին:  Բայց թուր քե րեն խա ղե րից մե-
կում, ո րը կրկին կրո նա խո հա կան ի մաստ ու նի, նա ստեղ ծում է «խայ տա-
բղետ» բա նաս տեղ ծութ յան յու րօ րի նակ տե սակ:  Հայ րե նի չա փը պահ պա-
նող 15-16 վան կա նի տո ղի ա ռա ջին կամ երկ րորդ կե սը գրա բա րա հունչ 
հա յե րեն է` հիմն ա կա նում կա նո նա կան բո վան դա կութ յամբ, իսկ մյուս` 
թուր քե րեն կե սը ա ռա վե լա պես ներ բո ղա յին է, որ կար ծես կոչ ված է ամ-
բող ջաց նե լու հա վա տի բա րո յա կան ու ժը:  Թարգ մա նութ յան «մո տա վո-
րութ յան» հան գա ման քը չան տե սե լով` մեջ բե րում ենք հա յե րեն` ընդգ ծե լով 
հենց այդ բնագ րա յին հատ վա ծը. 

 
Մը շո  Սուլ թան սուրբ  Կա րա պիտ, յիր գինք է հա սեալ գով քըն քո. 
Գը լուխ վար դա պիտ ճշմար տու թեան, չը կար հա ւա սար ոքն քո. 
… Գը նա ցիր գի դըն  Յոր դա նան,  Տէ րըն ին քըն մը կըր տե ցիր. 
Տի րու ջըն դու ցու ցիր մարդ կանց` Եր րոր դու թի նըն այտ նե ցիր. 
…Եա րա սուն ամ ի մէջ այ րի, վասն աշ խար հին ա ղօ թե ցիր. 
…Ինչ հրա շա լի կերպ ու նիր դու,  Սան թա րա միտն զօ րոք սար սեալ. 
 Տար տա րո սըն այգ նի ա րիր, ա ւե տիս հա մայն ա ռա քեալ. 
Դ րախ տի հը րիշ տա կըն իս դու, սուր բըդ սըր բոց սիր տըդ մաք րեալ 
 և  այլն (էջ 125): 
 
Կր կին ու շադ րութ յուն դարձ նենք սա յաթ նովյ ան բնագ րա յին` 

«... Սան թա րա միտն զօ րոք սար սեալ», «Ա ւե տիս հա մայն ա ռա քեալ», 
« Սուր բըդ սըր բոց մաք րեալ» և ն ման հա յե րեն հատ ված նե րի բո վան դա կա-
յին և  լեզ վա կան կող մե րի վրա: 

Այս պի սով` և՛ միջ նա դա րա կա նութ յան, և՛ ա շու ղա կան բո վան դա-
կա յին ու տա ղա չա փա կան կա նոն նե րը  Սա յաթ- Նո վա յի քնա րեր գութ-
յա նը պար տադ րում են ըն դուն ված շրջա նակ ներ, ո րոնք կա րող են 
մնալ ան շարժ ու անտ պա վո րիչ, ե թե առ կա չեն տա ղան դի ան հա տա-
կան ու ժը, ար վես տի գո յաձ ևի մեջ կար ևոր` ինք նա տի պութ յան ցնցու-
մը: 

Սա յաթ- Նո վա յի խո հախ րա տա կան, սո ցիա լա կան, բա րո յա կան ա սե-
լիք նե րի մեջ ևս  կա նո նը հա ճախ ճեղք վում է բա նաս տեղ ծա կան ան հա տա-
կա նութ յան ու ժով: Իսկ այդ ինք նա տի պութ յան հա վեր ժակյ ա ցութ յու նը 
ա վե լի ակն հայտ եր ևում է սի րո եր գե րում, որ քան էլ այս մե ծա գույն սի րեր-
գակ նե րից մե կի պատ կեր նե րը եր բեմն առնչ վեն մշա կու թա յին շրջա նի կամ 

23 Պաղդասար Դպիր, Տաղեր, Եր., 2007, էջ 95:
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ժա մա նա կա հատ վա ծի «կլի շեին»` որ պես ինք նա տիպ ու թարմ պատ կեր 
ծնված և  հե տո հա ճա խա դեպ կրկնութ յամբ կա նո նի կաց ված մե տա ֆո րին 
կամ հա մա տեքս տին:  Միջ նա դա րի սի րեր գութ յու նը կա րե լի է դի տար կել 
նման կա նո նի հետև յալ բա ղադ րա մա սե րում. 1) կնոջ ար տա քին հմայ քի 
վե րերկ րա յին, բայց ոչ միշտ գերբ նա կան պատ կե րա ցում` երկ նա յին լու սա-
տու նե րի, ծո վի ու ծաղ կի, զար դե ղե նի հետ հա մե մա տութ յուն նե րով, 2) այդ 
հմայ քից ծնված սի րո ան չա փե լի նվի րումն ու նույն քան մեծ տա ռա պան քը, 
քա նի որ ան պա տաս խան սե րը սի րա հա րին հի վանդ է դարձ նում կամ գե-
րի, 3) իսկ դա բնա կան է սի րո ան սահ ման ու ժի առջև, երբ այն կա րող է 
հա վա տը մո ռաց նել, կեն դա նաց նել մե ռա ծին, բեր դեր ա վե րել, 4) և  այս 
հա րա բե րութ յուն նե րում անն կատ են մնում սի րո ա ռար կա յի բնա վո րութ-
յու նը, կեր պա րա յին կոնկ րետ դրսևո րումն ե րը. հա յոց մեջ դա հաս նում է 
մինչև քու չակյ ան հայ րեն նե րի 16-րդ  դա րը, 5) դրանից հե տո զգա լի են 
դառ նում սի րո վա յել քի, մի ջա վայ րի ու հո գե բա նութ յան ստվե րագ ծումն ե-
րը: Այս կա ռուց ված քա պատ կե րա յին շար ժումն երն են հաս նում  Միջ նա դա րի 
վեր ջին հայ հան ճա րին`  Սա յաթ- Նո վա յին, և  շարժ ման ներ քին տրա մա բա-
նութ յու նը հու շում է, որ 13-րդ  դա րից սկզբնա վոր ված սի րո մո տի վը նախ` 
պի տի անց նի այ լա բա նութ յան բա վի ղը ( Կոս տան դին Երզն կա ցու հու շու-
մով` «զոր ա ռա կօք խօ սի», «բան եր կու դէմս», «մի մար մին հաս կա նայք 
զբանս, այլ հոգ ևոր»24 և  այլն): Հ նա րա վոր է, որ այն կրի նաև պարս կա կան 
սու ֆիզ մի կնի քը` լիո վին աշ խար հա կա նա նա լուց հե տո ան գամ պա հե լով 
դրա տար րե րը:  Չէ՞ որ ըստ սու ֆիա կա նութ յան` «ֆի զի կա կան գո յութ յու նից 
դուրս գա լը եր ջան կութ յուն է, ո րի ձևե րից մե կը այր վելն է, էքս տա զա յին 
միաց ման պա հը»25 (սրա հետ է կապ վում թի թե ռի և  մո մի սիմ վոլ նե րի գե-
րակ շիռ գոր ծա ռույ թը), իսկ միշտ սու ֆիա կան` «մշակ ված խորհր դա նիշ նե-
րը բա նաս տեղ ծութ յու նը եր կի մաստ մեկ նա բա նե լու հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս»26:

Այս պես` զրուցաա ռա կա յին խոս քի խո հա կան ու այ լա բա նա կան ընդ-
հան րա ցումն եր կան  Ջա լա լեդ դին  Ռու միի հետ ևալ բեյ թում. մե կը թա կում է 
ըն կե րոջ դու ռը և  ներ սից հնչող հար ցին պա տաս խա նում` «Ես եմ»:  Սա կայն 
մերժ վում է որ պես «խակ», թա փա ռում ու այր վում` բա ժա նու մի կրա կով 
(զգաց մուն քի այս լա րու մը «ըն կեր» ո րա կի կա տա րե լութ յու նը մո տեց նում է 
Աստ ված, սի րած կին հա մադ րումն ե րին), հո գին թրծում ցա վի մեջ, նո րից 
գա լիս ու թա կում դու ռը, իսկ «ո՞վ ես» հար ցին այս ան գամ « Դու ես,- ե ղավ 
պա տաս խա նը,- դու ես կանգ նել դռան մոտ: //Ե թե ես եմ,- լսվեց ներ սից,- 
ու ես էլ դու ես, ա պա / Մեկ հո գի ենք, թե չէ տանս եր կու հո գու տեղ չկա»27: 

Ա. Կոզ մո յա նը այս տեղ տե սել է սու ֆիա կան գա ղա փա րա բա նութ յան 
հետև յալ պատ կե րա յին են թա տեքս տե րը. ան դեմ-ա նո րոշ մե կի հոգ ևոր-
բա նա կան գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է ըն կե րո ջը - իր կա տար յալ տե սա-
կին - Աստ ծուն - սի րո ա ռար կա յին հան դի պե լու ձգտու մին (այլ հա րա բե-
րութ յուն նե րում կա րե լի է այլ կեր պար ներ նշել):  Դի մա ցի նը ան տար բեր է 

24 Կոստանդին Երզնկացի, Լոյսն առաւօտու, էջ 132:
25 Ա. Կոզմոյան, նշվ. աշխ., էջ 83:
26 Նույն տեղում, էջ 85:
27 Պարսից պոեզիայի ընտրանի, էջ 50:
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այդ ձգտու մի նկատ մամբ ( Սա յաթ- Նո վա յի խա ղե րում բո լոր այս պատ կե-
րա հո գե բա նա կան ան ցումն ե րի բնո րոշ վի ճակ նե րը կան և  ուղղ ված են սի-
րած կնո ջը, ո րի և  աստ վա ծա յի նի հո մա նի շութ յու նը ևս  տա րո ղու նակ է 
նրա եր գե րում): Ուս տի ե թե այդ մե կը հա սու չէ իր ճա նաչ մա նը և  ընդ հա-
նու րի հա յեց մա նը, «խակ» է, ապա շար ժու մը խո հա կան այլ ըն թացք ու նի: 
 Միայն ո րո շա կի կա տա րե լա գործ ման ճա նա պարհ անց նե լով, երբ հա սու-
նա ցու մը հիմն ա վո րում է ինքն ի րե նից դուրս գա լու հնա րա վո րութ յու նը` 
բա ժան ման ցա վով միայն իր ե սի հաղ թա հա րու մը կամ նյու թա կան մարմ-
նի «թի թե ռա մո մա յին» այ րու մը, այդ դեպ քում է հնա րա վոր դառ նում դժվա-
րին մո տե ցու մը, գու ցե և  միա ցու մը. « Քա նի որ մենք մեկ ենք ար դեն, այդ 
նեղ անց քով ա րի ներս»28: 

 Սա յաթ- Նո վա յի սե րը չի շրջան ցում այդ «կլի շա յին» շեր տե րը, նե րա-
ռում է նաև աստ վա ծա յի նին միս տիկ նվի րու մի ինք նա մերժ հո գե վի ճա կը և 
 միշտ մնում իս կա կան ար վես տի սա յաթ նովյ ան ար տա հայտ չաձ ևե րի մեջ: 
 Նախ` սի րած կնոջ հմայ քը` զու գա հե ռած բնութ յան, ծառ ու ծաղ կի, ինչ պես 
նաև, այս տեղ զգա լի չա փով` զար դե ղե նի հետ:  Պար զա պես բե րենք օ րի-
նակ ներ. « Պը ռօշ նի րըդ նա բաթ ու նիս` //  Ղանդ (շա քա րի տե սակ - Վ.Ս.) ու 
շա քա րի նը ման իս» (էջ 44). «Օսկէ վա րա ղով վա րաղ նած սու րաթ-մա գա-
ղա թըն դուն իս» (էջ 69), « Ծու ցիդ մէ ջըն վարդ, մա նի շակ, սըն բուլ ու սու-
սան իս շի նի» (էջ 72): Այս ա ռի թով հարկ է, որ կրկին վեր հի շենք  Նա րե կա ցու 
և  պատ կե րա յին նմա նա բա նութ յամբ ծնված` միջ նա դար յան սի րեր գու նե րի, 
մա նա վանդ Հ.Թլ կու րան ցու տո ղե րը: 

Թուր քե րեն խա ղե րում այս կա նո նը շատ ա վե լի է զգաց նել տա լիս իր 
սու ֆիս տա կան տար րերը. ինչ պես օ րի նակ` « Ծու ցիդ մէ ջըն բաղ չա ու նիս, 
բաղ ու նիս, // Ձե ռիդ օս կէ թա սը լիքն ա րաղ ու նիս, // Պը ռունգ նի րուդ սա-
ղի (մատռ վակ - Վ.Ս.) ու ղօ նաղ ու նիս, // Եա րաբ տա նըդ ո՞վ է խը միլ էդ 
թա սից» (էջ 151) հատ վա ծում պատ կե րա յին ի րե ղե նութ յու նը եր կա կի մեկ-
նութ յան հնա րա վո րութ յուն է տա լիս. գի նին և  օ ղին հոգ ևոր ա ռու մով ըն-
կալ վում են նաև Աստ ծո սի րով ար բե նա լու մի ջոց, մատռ վա կը` այդ սի րո 
խոսքն ու ու ժը տեղ հասց նող անձ:  Հոգ ևո րի ու մարմն ա կա նի հա մադ րու-
մը մեծ չա փով ա պա հո վում է պատ կե րի են թա տեքս տա յին խոր քը: 

Վ րա ցե րեն խա ղե րում կրկնվող պատ կեր նե րը ա վե լի անձ նա կա նա նում 
են ան հա տա կան ապ րու մի ան մի ջա կա նութ յամբ (« Ծու ցիդ մէ ջըն վար դի 
փըն ջիր, բեր նու մըդ` բըլ բու լի լի զուն. // Քի պէս փե րի-հու րի զա դա հենց մէ 
գամ տե սայ է րա զում». էջ 250), իսկ աշ խար հագ րա կան տա րա ծա կա նութ-
յու նը  Չին մա չի նից հաս նում է  Վե նե տիկ. « Լու սին տես քըդ շանց տու տես-
նիմ, թէ վուր իմ լաւ եարն իս դու. //Օսկէ թի լըն մէ ջըն քա շած  Վե նե տի կի 
զարն իս դու» (էջ 252)., կամ` « Բօ յըդ վուն ցոր բու սած ղա միշ, քի սազ գու-
քայ քիր ման շա լըն. //Ա կը ռիք նի րըդ` շար մար գա րիտ, հըն դու սիվ բի բար է 
խա լըդ» / (էջ 254): Ակն հայտ է, որ հա յե րեն ու վրա ցե րեն խա ղե րի պատ-
կե րա յին ինք նա տի պութ յու նը, որ «կլի շե»-կա նոն նե րից դուրս գա լու ա զա-
տութ յան ստեղ ծա գոր ծա կան հաս տա տումն է, երկ րոր դում հակ ված է շատ 
ա վե լի բնա պատ կե րա յին զու գա հեռ նե րի, երբ հա յե րեն խա ղե րում կար ծես 
զար դե ղե նա յին պատ կե րա հիմ քերն են գե րա կա յում. « Գըլ խին սպի տակ 

28 Նույն տեղում, էջ 50:
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ձուն դրած սար, բո լոր քըդ զար-մա նի շա կում. // Շիմ շա տի ծառ, մէ րու նը-
ման թեր թե րու կըդ շուք է ձգում, //… Նուր բաց է լած կո կոն ալ վարդ, սի րե-
կան-խարն ի՞նչ իս ա նում» (էջ 256), կամ` 

 
 Սալ բու ծառ իս, բա ղի բար իս վա զա ւուր, 
 Ան տակ ծով իս, բո լոր քըդ` զար-խա սա ւուր. 
 Ան գին լալ իս` օս կէ ղու թում ռա զա ւուր: 
 … Լուս իս տա լի` լուս նա կից էլ պայ ծառ իս, 
 Էր նէկ մու թըն չընգ նի` օր վայ պէս վառ իս. 
 Ճուղք ու տե րիվն ա ռատ սի րուն մէ ծառ իս, 
 Կա նանչ դաշտ իս, հով շը վա քով ան տառ իս` 
 Լի հաւ քի րով, ջու րա-ջու րա սա սա ւուր (էջ 257): 
 
 Միջ նա դա րի սի րեր գութ յան հա ջորդ կա նո նիկ պա հան ջը սի րո ան չա-

փե լի նվի րու մի և  հի վանդ ու գե րի վի ճա կի ցու ցադ րանքն է: Ա հա մի շարք 
օ րի նակ ներ հա յե րեն խա ղե րից. « Հէնց ի մա ցի, եար, քու ղուլն իմ, թանգ 
հա խով գը նած չը րաղ (ճրագ, փխբ.` ծա ռա - Վ.Ս.) իմ. // Քու դը ռա նըդ նըն-
գած ը լիմ, ով տես նէ, ա սէ` տու սաղ իմ» (էջ 43). «Էշ խէ մէդ հի ւան դա ցիլ իմ, 
// Պառ կած իմ դը ժար հա լի» (էջ 60). « Յիս մէ փու քըր նա ւի նը ման, քու էշ-
խըն է ծով, աչ քի լուս» (էջ 65). « Թէ գուզ ի մա ցի, կար դա ցի ի մաստ նա սի-
րաց ա ռա կըն, //Էշ խէ մէդ ջու նուն (խենթ-Վ.Ս.) իմ է լի, վիր է կաւ սըր տիս 
վա րա կըն» (էջ 82): 

Հ մայ քի դեմ ե րե րուն է ան գամ «խա կի» կա տա րե լա գործ ման ձգտու մը 
«ի մաստ նա սի րաց ա ռակ նե րով», ի հար կե, նաև նրա նով, որ` « Կու հագ նիմ 
մա զէ ղէն, կու հագ նիմ շա լըն. // Կեր թամ ու ման գու քամ վան քի րըն մէ մէկ» 
(էջ 54), և  կամ ընդ հան րա պես` թա փա ռում-շրջա գա յումն ե րով ինք նա ճա-
նաչ ման ու բա նա կան հա սու նաց ման հան գա ման քը` մո լոր ված կա տա րե-
լաձգ տու մով. « Տաս տա րի է ման իմ գա լիս փա դի շա հի շա րի փի (իշ խա նի, 
կու սա կա լի - Վ.Ս.) պէս» (էջ 65): 

Թուր քե րեն նույ նաբ նույթ խա ղե րում ապ րու մը հա ճախ շրջա նակ վում է 
տա ղա չա փա կան ինչ-ինչ հնա րանք նե րով, ա սենք` նրա նով, որ բո լոր տո-
ղե րը սկսվում և  ա վարտ վում են նույն ծայ րա կա պա յին հնչյուն-տա ռով. 

 
  Ջէյ րան կապ սըդ տե սայ, խիլ քըս է լաւ վերջ. 
  Ջու ղաբ ա րա, գո զալ, մի թող ցա ւի մէջ. 
 Ջու նուն դա ռած, էշ խէդ կու եր գիմ ան վերջ. 
 Ջի գա րըս խա շիլ իս` չիմ ա նի տըր տունջ (էջ 157): 
 
 Սի րո հո գե վի ճա կա յին դրսևոր մամբ նե րառ վում է, ան շուշտ, այր վե լու-

ինք նա մեր ժու մի պա հը, հո գե կան մաք րա գործ մամբ միա նա լու ձգտու մը. 
« Մարք րիտ ու լալ, քու շըն չով է, վուր յիս կամ, // Մում ի՞ս վառ վող, ինձ 
դուր կու գաս ա մէն ժամ (հե տաքր քիր է պատ կե րի հա կադ րա միաս նութ-
յու նը` ոչ թե ինքն է այր վում մո մի պես, այլ նրա այր վելն է ըն կա լե լի ի րեն, 
քա նի որ հա ջորդ պա հին պի տի ձուլ վի այդ կրա կին),  Մատ նե ցիր ինձ քու 
կրա կին, պայ ծառ շամ (մոմ` եր կու սի ինք նայ րու մի խորհր դա նի շով). 
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 Մէջ լիս նի րում էշ խի նըն գայ յիս ան ղամ» (ան հոգ - Վ.Ս.) (էջ 236): 
Այր վող խորհր դա նիշ մո մի և  մա նա վանդ` թի թե ռի զու գա հե ռի սու ֆիա-

կան տա րա ծա կա նութ յան կող քին չպետք է մո ռա նալ, օ րի նակ, Հ. Թլ կու-
րան ցու անդ րա դար ձը ևս. « Քան զթի թեռն ի հուրն որ է ի վառ ման, //Ե կայ 
որ այ րիմ և  մո ծիր դառ նամ»29: 

 Սա յաթ- Նո վա յի այր վող թի թե ռը փար վա նան է, ո րը հա մե մատ վում է 
վար դի շուր ջը բո լո րած սո խա կի հետ, և  այս նոր այ լա բա նութ յու նը այր վե-
լու էքս տա զա յին վի ճակն ու տրա մադ րութ յու նը ուղ ղա կիո րեն տա նում է 
դե պի սի րո ա ռար կան. 

 
  Գու զիմ էշ խի քու րում ան վիրջ խո րով վիլ, 
 Բըլ բու լի պէս վար դի շուր ջը բո լոր վիլ, 
 Եա րիս շա մին փար վա նա յի պէս էր վիլ, 
 Վուր սի րուց զատ վիլ չը տայ հախ-դա դըն ինձ: 
 (էջ 237) 
 
Արևմտ յան հա կումն ե րով հայ բա նաս տեղծ նե րի հա մե մա տութ յուն նե րը, 

ինչ պես նկա տել է Ա.  Կոզ մո յա նը, պարզ են, իսկ պար սիկ նե րի նը` բարդ և 
 զար դա քան դակ: Եզ րա հան գու մը ո րո շա կիա նում է հետև յալ տի պա բա նա-
կան զու գա հե ռով.  Կոս տան դին Երզն կա ցին այս պես է ըն կա լում սի րած 
կնոջ դեմ քը. « Զերդ զլու սին սու րաթ բո լոր, // Շուրջ զե րե սին մա զերն 
ո լոր»30:  Պար սիկ բա նաս տեղծ Ֆառ ռո խի  Սիս թա նին գրում է. «Այն սև 
 մուշ կը, որ յա րի բար ձին է սփռված, //  Լուս նի զար դա րանքն է ու պեր ճան-
քը աստ ղա բույ լի»31, որ տեղ մուշ կը վար սերն են, լու սի նը` կնոջ ե րե սը, 
աստ ղա բույ լը` դեմ քը:  Սա յաթ- Նո վա յի խա ղե րում դժվար չէ գտնել պատ-
կե րա յին այս եր կու հա մա կար գե րի առ կա յութ յու նը, ան շուշտ, հայ միջ նա-
դար յան քնա րեր գութ յան ա վանդ նե րին հա րա զատ. «Է րե սըդ նուր լուս նի 
նը ման քա նի կէ հայ, կու բո լըր վի, //  Դաս տա մա զըդ նամ չի ու զի` ա ռանց 
հու սիլ կու օ լըր վի» (էջ 72), որ տեղ հա մե մա տութ յունն ուղ ղա կի է` լուս նի 
նման կլո րա ցող ե րես (ոչ թե փո խա բե րա կան ի մաս տով` պար զա պես լու-
սին), ա ռանց հյու սե լու ո լոր վող մա զեր (ոչ թե ուղ ղա կի` մուշկ, որ քան էլ 
այս փո խա բե րութ յու նը սի րե լի է  Սա յաթ- Նո վա յին ևս), և  այլն: Չ նա յած 
դրան` կնոջ կեր պա րը մե տա ֆո րա յին ըն կա լե լիութ յուն է ստա նում շարժ-
ման մեջ: 

Ինչ պես հա յե րեն, այն պես էլ վրա ցե րեն խա ղե րի «կլի շա յին» հա մա-
կար գը եր բեմն ան խու սա փե լիո րեն պահ պա նե լով հան դերձ,  Սա  յաթ- Նո  - 
վա յի խա ղե րը աչ քի են ընկ նում բա նաս տեղ ծա կան ինք նա տի պութ յամբ, 
զգաց մուն քի ան կեղ ծութ յամբ, սի րո հո գե վի ճակ նե րի բազ մա զա նութ յամբ, 
պատ կեր նե րի յու րօ րի նա կութ յամբ:

Ինք նա տիպ ու խոր քա յին են ան գամ հինկ տա կա րա նա յին պատ կե րա-
յին զու գա հեռ նե րը, ինչ պես` «Ով քիզ ա յան (ան տար բեր - Վ.Ս.) մը տիկ տայ, 
// Ա բէ լին  Կա յան մը տիկ տայ. //… Ջա նում եար, կուր իմ ա սի» (էջ 77): Ան-

29 Հովհաննես Թլկուրանցի, Տաղեր, էջ 155:
30 Կոստանդին Երզնկացի, Լոյսն առաւօտու, էջ 148:
31 Ա. Կոզմոյան, նշվ. աշխ., էջ 114:
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կեղծ ապ րու մը-տա ռա պան քը ծո վի տիե զե րա կա նութ յու նից մտնում է 
մարդ կա յին նույն քան խո րը հո գեաշ խարհ. 

 
  Ղա լա մըն գի րըս չէ գը րում` մէ չու րա ցած թան քի նը ման. 
 Խօս քի րըս մէ մէկ չի աս վի` ի մաստ նե րու բան քի նը ման. 
 Մէ ջըն չիմ կա նա ցի մըտ նի` ծո վի ծած կած վան քի նը ման. 
 Խոս տո վա նա հէ րըս հի ռա ցաւ, մի ղի հա մա իմ լա լի. 
 …Էշ խէ մէդ հի ւան դա ցիլ իմ, դի ղի հա մա իմ լա լի (էջ 88): 
 
Թուր քե րեն և  սու ֆիա-ա շու ղա կան կա նո նին մոտ ծնունդ ա ռած` «Եար, 

գի նի տուր ինձ մին չի լուս, //  Քու զուլ փի րուն (մա զե րին-Վ.Ս.) մա տաղ իմ 
յիս» (էջ 221), կամ` սի րա վե պե րի հայտ նի հե րոս նե րի նե րա ռումն եր ու նե ցող 
պատ կեր նե րում` « Յիր գըն քի դիղն էլ ինձ չի օգ նէ, ա ւաղ, // Վուչ իմ խու ցըն 
կու բու ժէ, վուչ էլ եա րես: //… Թէ ան գիդ է, ի մաս տըն վո՞ւնց ի մա նայ. // Վուչ 
 Լէյ լու  Մէջ լում իմ, վուչ էլ եար իմ ես» (էջ 226), բա նաս տեղ ծի տրա մադ-
րութ յու նը ներ կա յա նում է շատ ա վե լի կող քից դի տո ղի հան դար տութ յամբ, 
քան վե րապ րա ծի պոռթ կումն ե րով. « Շատ շա տիրն ին ըն գիլ եա րի հա ւա-
սին. //Էշ խի նըն գար, չիս ա զատ վի էլ բա սից. // Շի րի նը մաթ մը նաց քը-
լուն գի սա սին. // Փահ րա դի պէս սար հա տա նիլն ի՞նչ ա նէ» (էջ 228): 

Հա յե րեն «Եար, յիս քիզ բա րով իմ տա լիս, շուռ իս գա լի` ղալ իս ա նում» 
(էջ 43) և ն ման ապ րու մա յին ան կեղծ վի ճակ նե րը զու գա հե ռենք, թե կուզ, 
վրա ցե րեն խա ղե րի մեր կո րեն պարզ, գե ղար վես տո րեն թարմ ու տպա վո-
րիչ, ա սե լաձ ևի մեջ ան մի ջա կան ցա վի, մտեր միկ նե ղա ցա ծութ յան և 
 հու  մո րա յին հա րա զատ են թա տեքս տով ակ նար կին. 

 
 Սուր մի հա մա ու զում իս օս կէ մի լըն, 
 Ձե ռիդ բըռ նած ու նիս մի խակն ու հի լըն, 
 Ո՞վ է տե սի քու էս վախ տի քը նի լըն. 
 Դէ ի՞նչ ե րազ տե սար, ա սա ճըշ մա րիտ (էջ 251): 

Կամ` 

 Չը նի ղա նաս, այ իմ ա զիզ, իմ խօս քի րըն ա ռակ նիր ին. 
 Հա զար հիդ «քիզ մա տաղ» ա սի, բաս յիս քա՞ նի գըլ խի տէր իմ. 
 Վուր ինձ չա սիս սի վէ րես իմ, ղուլ իմ դա ռի քու դըռ նի րին. 
 էս գի շեր դուն միզ մօդ ա րի, ան գաճ կալ իմ խա բար նի րին (էջ 254): 
 
Իսկ այդ տեն չան քը` «Ան գաճ կըտ րած ղու լըդ յիս իմ` ու րիշ նօ քարն ի՞նչ 

իս ա նում» (էջ 256) վի ճա կից հայ րեն նե րի ու  Նա ղաշ  Հովն ա թա նի տա ղե րի 
հա րա զա տութ յամբ մո տե նում է ան կեց վածք շփումն ե րի ե րա զան քին, որ 
այս տա ռա պած բա նաս տեղ ծի հա մար, որ պես կա նոն, միս տիկ ան հա սա-
նե լիութ յուն է ու նե ցել, իսկ խա ղե րից մե կում պոռթ կում է զգաց մուն քի և  
ինք նա տիպ պատ կեր նե րի ա զա տութ յամբ. 

 
 Ի՞նչ կու լի, եար, օ րից մէ օր միր տուն գաս. 
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 Ու րիշ նի րու նը ման չը գաս` թա քուն գաս: 
 Վի րէն վար գաս` լուս նա կի պէս ինձ հուր տաս. 
 Վուր պատ կիր քըդ ա մէն եա դի ցույց չը տաս. 
 Ծի ծեռ նա կի պէս միր դըռ նէն դուս գը նաս: 
 Գու զիմ ծէ գի ա րիվ ը լիմ, վառ ը լիմ. 
 Ձիր բա կու մըն մէ շը վա քով ծառ ը լիմ, 
 Կաց նով չը տաս, թող լի հա դա լար ը լիմ, 
 Քի հա րի վան, քի միշտ եա րի քար ը լիմ, 
 Վուր միր տուն գաս` քու տան պէս յիփ ու զե նաս (էջ 259):
 
Երգ-եր գոց յան « Յիս զար թուն իմ, սիրտս է քնած» պատ կեր-հո գե վի-

ճա կի, յա րին ան սահ ման պարտ քի դի մաց` «լի զուս քի պարտ քի տիղ կու 
տամ» պատ րաս տա կա մութ յան և  փո խա րե նը «եա ինձ կինք տուր, եա սը-
պա նէ» (էջ 263) ինք նա մերժ ա ղա չան քի պոռթ կումն ե րին զու գա հեռ նկատ-
վում է ման կա կան պարզ նե ղա ցա ծութ յու նը, թե` « Քու նա մա կըդ յիս կար-
դա ցի, իմն ին չի՞ դու չբա ցե ցիր» (էջ 268):  Մի ջա վայ րի և  հո գե բա նութ յուն նե րի 
կա նո նա զերծ տե սո ղա կա նութ յամբ այն հաս նում է հզոր բա նաս տեղ ծութ-
յան նե րաշ խար հա յին ընդ հան րաց մա ն. 

 
 Հենց ի մա ցար` սո ված էի, լի սե ղա նի հա մա է կա՞յ. 
 Քի զիդ խօ սիլ էի ու զում` մօ դըդ դա մի հա մա է կայ. 
 Ա սի` քի զիդ լու սա ցը նիմ, ու րախ ժա մի հա մա է կայ. 
 Մո ռա ցիլ իմ… լաւ մի տըս չէ, թէ ինչ բա նի հա մա է կայ (էջ 263): 
 
Այս պի սով`  Միջ նա դա րը և ն րա նում ծնունդ ա ռած ա շու ղա կան պոե-

զիան  Սա յաթ- Նո վա յին ան խու սա փե լիո րեն պար տադ րել են կա նոն ներ, 
պատ կե րա յին ըն դուն ված հա մա կար գեր, ո րոնց մե խա նի կա կան նե րա-
ռումն ե րը կա րող էին հաղ թա հար վել միայն ստեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա-
կա նութ յան, ինք նա տիպ ո ճամ տա ծո ղութ յան, պատ կե րա բո վան դա կա յին 
թար մութ յան ու ժով: 

Տվյ ալ ժա մա նա կին բնո րոշ հա մա կար գե րի մեջ գրա կա նութ յան ա ռա-
ջըն թա ցի չա փա նի շը հե ղի նա կա յին ինք նու րույ նութ յան պոռթ կումն ե րի 
թռիչքն է ու շար ժու մը:  Սա յաթ- Նո վան, ով դրա նից զատ նաև` «Փ րանգս-
տա նից ու  Վե նե տի կից» մինչև « Հինդ ու  Չին մա չին» տա րա ծա կան հա-
մադ րումն ե րի արդ յունք էր, իր ընդգծ ված ան հա տա կա նութ յամբ և  ար ժե-
քա յին տար բեր հա մա կար գե րի ստեղ ծա գոր ծա կան հա մադ րումն ե րի մի ջո-
ցով դուրս է ե կել նրանց ժա մա նա կա տա րա ծա կան կոնկ րետ շրջա նակ նե-
րից դե պի հա վեր ժութ յուն: 
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Summary 

LYRIC POETRY OF SAYAT-NOVA
 

  In temporal, spatial and value system of Middle Ages

Vazgen H. Safaryan

Sayat-Nova’s lyrics are an original expression of difficult collations. Ashug 
poetry was sourced from the persian-eastern sufism, so Sayat-Nova conserved 
the rules of ashug’s songs to be close to the perfect in proper and metaphoric 
senses, with the evaluation of the teacher-”pir”, with different reasonable layers 
of admonition. As a temporal borderline’s representative in the Middle Ages and 
in the new period, and also as a result of dimensional coverage of “from Prang-
stan and from Venice” till “India and China” Sayat-Nova is linked with the Middle 
Ages through its means to oppose the soul and body, to accept and at the same 
time to resist class relations, to reject the transitory life. Instead of canonicity of 
Turkish melodies, Sayat-Nova’s Armenian and Georgian love songs are the illus-
tration of the real art of the author’s singularity, even among the medieval love-
songs art full of “clichռs”. 


