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Քնարիկ Ա. Աբրահամեան
Բանաս. գիտ. թեկնածու

ՍԱՄՈՒԷԼ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆԻ ՇԻՐԱԶԱՊԱՏՈՒՄԸ*

Բանալի բառեր-Յովհաննէս Շիրազ, բանաստեղծական 
աշխարհ, գրականագիտութիւն, գրական ժառանգորդութիւն, 
մենագրութիւն, ստեղծագործական պատմութիւն, կենսա-
գիր, զուգադիր քննութիւն։

Կեանքի գիրք. թերևս այսպէս կարելի է անուանել գրականագէտ Սա-
մուէլ Մուրադեանի «Յովհաննէս Շիրազ բանաստեղծը, մարդը» երկհատոր 
մենագրութիւնը (2012 և 2016): Ի հա՛րկէ, աշխատութիւնը վաստակաշատ 
գրականագէտի առ այժմ վերջին ծաւալուն ուսումնասիրութիւնն է. Շիրա-
զը դեռ սպասում է ամբողջական ու սպառիչ գնա հատականի: Խօսքն այս-
տեղ վերաբերում է բանաստեղծի ամբողջական գործերի հրատարակու-
թեա նը:

Հեղինակը գրքի «Մուտք»-ում փոքր-ինչ տարակուսանքով հարց է տա-
լիս. «Ի՞նչ գիտի այսօրուա՛յ երիտասարդ սերունդը արևմտահայ՝ վա րու-
ժա նեան շքեղ պատկերաւորութիւնը և արևելահայ՝ իսահակեանական 
գեղ ջուկ պարզութիւնը միահիւսած (Յակոբ Օշականի բնութագրումն է - 
Ս.Մ.) և իր սեփական ոճն ու դպրոցը ստեղծած Յովհ. Շիրազի մասին, 
վաղուայ սերունդն ինչո՞վ է յիշելու նրան. արդեօ՞ք մենք ամէն ինչ արել 
կամ անում ենք Հայաստանում ու Սփիւռքում սերունդներին նրանո՛վ դաս-
տիարակելու և մեր ազգի գլխին կախուած արդի տարաբնոյթ վտանգները 
կանխելու համար»1: Կարծում ենք՝ քննութեան ենթակայ այս երկհատոր 
գրքով հենց ինքը՝ հեղինակն է պատասխանում հարցին:

Այս ծաւալուն աշխատութիւնը մէկ օրում չի ստեղծուել. այն խմորման 
ու իրագործման երկարատև շրջան է անցել, տասնամեակների ու վար-
չակարգերի վրայ ձգուող խոչ ու խութեր յաղթահարել:

Ս. Մուրադեանն առաջին հերթին յայտնաբերել ու ընթերցողական լայն 
լսարանի առաջ է դրել շիրազեան ստեղծագործական դիմանկարի ամ-
բող ջացման համար խիստ կարևոր երկու խոշոր պատառիկներ, եթէ կա-
րելի է այդպէս անուանել զոյգ պօէմների՝ «Անի»-ի (Եր., 2011) և «Թոնդրա-
կեցիներ»-ի (Եր., 2014, երկուսն էլ՝ Ս. Մուրադեանի աշխատասիրութեամբ) 

*Ընդունուել է տպագրութեան 28.08.2017։ Պահպանուած է բնագրային ուղղագրութիւնը։
1 Մուրադեան Ս., Յովհաննէս Շիրազ. բանաստեղծը, մարդը, գիրք Ա., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 8:
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«յայտնութիւնները», ինչն արդէն գրապատմական խոշոր երևոյթ է, անու-
րա նալի աւանդ ե՛ւ հայ գրականութեան պատմութեան, ե՛ւ գրականա գի-
տութեան մէջ:

Գրքի հեղինակը Յովհաննէս Շիրազի կողքից է քայլել՝ բառի ուղիղ և 
փո խաբերական իմաստներով, եղել նրա մտերիմների շրջանակից, ինչը, 
կարծում ենք, բաւականաչափ փոխել է աւանդաբար մեզ յայտնի մենա-
գրու թեան ձևաչափը. այստեղ նա մեկնաբան է, վերլուծող, համադրող, 
դրա կողքին՝ վաւերագրող, տարեգիր, յուշագրող, ինչը նաև իւրօրինակ 
զգացողութիւններ է պարգևում ընթերցողին՝ երթևեկելի պահելով ճանա-
պարհը գրականագիտութեան ու յուշագրութեան միջև:

Սամուէլ Մուրադեանը մանրամասների վարպետ է. իւրաքանչիւր երևոյթ 
նա մեկնաբանում ու ընթերցողի դատին է յանձնում ամենայետին խա-
ղիկներով, անգամ առաջին հայեացքից մանրուք թուացող գծերով, այս 
կամ այն երկի ստեղծագործական պատմութիւնն արտացոլող դրուագ նե-
րով, որոնք թոյլ են տալիս ոչ միայն ճանաչել գրողի զուտ ստեղ ծագոր ծա-
կան արտադրանքը, այլև հասու լինել երկի երկունքին. այս պարա գայում 
գրականագէտի ուշադրութեան կենտրոնում բանաստեղծի կեանքի երկու 
չափումներն են՝ ապրածի ու ստեղծածի փոխկապակցումը, ինչը համակող-
մանի է դարձնում նիւթի ընկալումը: Այսօրինակ շարադրանքի վկայու-
թիւններից մէկն էլ «Սէրը բանաստեղծի կեանքում և ստեղծա գործու թեան 
մէջ» ենթագլուխն է:

Առանձին դէպքերում գրքի հեղինակը գրականութեան պատմաբան է, 
որովհետև փորձում է վկայաբերել փաստական տուեալներն ու յաճախ 
հենց դրանց օգնութեամբ «ամէն բան իր տեղը դնել»: Նա նաև բանասէր է, 
մանրակրկիտ պրպտող, տեքստաբան: Նկատելի է նաև այն հանգամանքը, 
որ հեղինակը չի երկնչում գնալ վերագնահատութիւնների ճանապարհով: 
Մի դէպքում դա կարող է վերաբերել «Թոնդրակեցիները» պօէմին, նրա 
հրատարակութեան ոդիսականի բացայայտմանը, միւս դէպքում՝ Շիրազի 
կենսագրական առանձին դրուագների ճշմարտապատում տարրերի վե-
րա կանգնմանը՝ յաճախ նրբօրէն հակադրուելով հեղինակութիւն դար ձած 
յուշագրող-վաւերագրողներին, ինչպէս, օրինակ՝ բանաստեղծուհի Մե-
տաք սէի առիթով արուած դիտարկումը2:

Յովհաննէս Շիրազը մի անգամ ցանկութիւն էր յայտնել ունենալ իր 
վաւերական կենսապատումը և այն իրագործողի դերում տեսել էր հենց 
Ս. Մուրադեանին, ինչն արդէն բարձր գնահատութիւն է: Այս մենա գրու-
թիւնը գալիս է ապացուցելու, որ Շիրազը գտել է իր «ազնիւ կենսագրին», 
որ կատարուել է նրա երազանքը: 

Ս. Մուրադեանի գրականագիտական արժանիքներից մէկն էլ, եւ զօ-
րա  ւոր յատկանիշ է սա, Շիրազին հայ գրականութեան հոլովոյթում տես-
նելն է, հեղինակի ժառանգորդութեան և միաժամանակ այդ ժառանգոր-
դութեան մէջ ինքնատիպ գծերի վերհանման ճիգը: Խօսքը վերաբերում է 
Իսա հա կեան-Շիրազ-Ջիւանի զուգահեռներին, ծննդավայրի ու ծնողների 
կեր պա րակերտման հեղինակների առանձնայատկութիւններին3: Յատ կա-

2 Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 24:
3 Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 155-156:
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պէս ուշա գրաւ են Թումանեան-Շիրազ առընչութիւնների վերհանումները, 
որոնց մէկ անգամ չէ, որ հանդիպում ենք4: Այս առումով մեզ համար 
իսկա պէս հետաքրքրական են «Անուշ»-ի և «Սիամանթօ և Խջեզարէ»-ի 
զու գադրումները: 

 Առաջին գրքի ամէնից ծանրակշիռ հատուածը, մեր կարծիքով, «Հայոց 
Դանթէականը» պօէմի վերլուծութիւնն է, որը ծաւալւում է տպագրութեան 
ոդիսականից մինչև ստեղծագործական մանրամասներ (այդ թւում՝ խմբա-
գրական միջամտութիւնները)5 ու պատկերային, բովանդակային խոր մեկ-
նաբանութիւններ, ինչն առանձին մենագրութեան տպաւորութիւն է թողնում 
և ծաւալւում է 120 էջերի սահմանում: Ի հա՛րկէ, ուսումնասիրութիւնն ա ռա-
ւել ամբողջական է դառնում հայ բանաստեղծութեան մէջ դանթէա կա նի 
ճա նապարհի քննութեամբ՝ բերելով Սիամանթոյից Յովհաննէս Շի րազ 
ձգուող յարաբերութիւն-ըմբռնումը՝ յատկապէս կանգ առնելով Չա րենց-Շի-
րազ ազգակցութեան վրայ6, բացայայտելով այն նրբերանգները, որոնք 
թոյլ են տալիս տեսնելու նոյն թեմատիկայի հանդէպ հեղինակների վերա-
բեր մունքների տարաբնոյթ գծերը, որտեղ երևան են բերուած թէ՛ «Չարենցի 
անկրկնելի արուեստը, մեծ ու հզօր՝ գեղարուեստական երևա կայութիւնը», 
միաժամանակ՝ «քչերին հասու... բազմաշերտ մտածողութեան ընկալումն 
ու այլաբանական պատկերների բուն էութիւնը» (խօսքը «Մա հուան տեսիլ» 
պօէմի մասին է - Ք. Ա.), թէ՛ Շիրազի՝ «...սիամանթոյական, թումանեանական, 
չարենցեան աւանդները իւրացնելու և ապա՝ նոյն թեմայով նոր որակի 
գեղարուեստական խօսք ասել կարողանալու»7 յատկանիշը:

Երկրորդ հատորում հեղինակը շարունակում է իր գրամշակութային 
պտոյտները շիրազեան բանաստեղծական ածուներում՝ երբեմն նաև կանգ 
առնելով նախորդ գրքի դրուագների վրայ, անպայմանօրէն ձգտելով պա-
հել կապը երկու մասերի միջև:

Ուշագրաւ դատողութիւններ են բերուած Շիրազ-Սայեաթ-Նովա ու 
միջ նադարեան հեղինակներ, Շիրազ-Իսահակեան, Շիրազ-Թումանեան, 
Շի րազ-Թէքէեան գրական առընչութիւնների հետ կապուած, որտեղ գնա-
հատելի է այն, որ գրականագէտի համար յարգի են ե՛ւ արևելահայ, ե՛ւ 
արևմտահայ բանաստեղծները: 

Այս տեսակէտից՝ քննելով Շիրազի սիրերգութիւնը՝ սերտ աղերսներ 
են յայտնաբերւում արևելահայ բանաստեղծի ու հեթանոսական գրական 
շարժման միջև՝ մասնաւորապէս եզրակացնելով, թէ «սիրոյ զգացմունքի 
գեղարուեստական մարմնաւորման հարցում Շիրազը… ժողովրդագու սա-

4 Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 324:
5 Շիրազի ստեղծագործութեան նմանօրինակ ճակատագրի մասին դեռևս 60-ականներին ահա-
զան գում էր լիբանանահայ արձակագիր Գէորգ Աճէմեանը. «...մեր արժէքները գնահատել չենք 
գիտեր և մեծութիւնը կը փնտռենք օտարներուն կամ օտարներու գնահատանքին մէջ: Այս է մեր 
ստորակայութիւնը: Եւ եթէ հարկ ըլլայ, կ’ուրանանք մեր արժէքները, կը խեղդենք անոնց ձայնը 
ու կը լռեցնենք Շիրազները: Այսպէս եղած է ցարդ դժբախտաբար: Տխուր է հաստատել այս տեղ, 
թէ ՀԱՅՊԵՏՀՐԱՏը բազմաթիւ տարիներէ ի վեր Շիրազէն նոր գործեր չէ տպած, այլ միայն բա ւա-
կանացած է անոր գլանէ անցած գրութիւնները վերհրատարակելով...» (Աճէմեան Գ., Տեսական-
քննադատական փորձեր, գիրք Բ., Պէյրութ, 1980, էջ 40-41):
6 Չմոռանանք, որ Շիրազի բանաստեղծութիւնը առաջին գնահատողներից մէկը հենց Չարենցն էր, 
ինչը վկայաբերում է նաև մենագրութեան հեղինակը. «Չարենցն ասել էր՝ այս տղան ոչ մէկիս թրի 
տակով չի անցնելու»: Տե՛ս «Յովհաննէս Շիրազի մասին» ժողովածու, Եր., 1974, էջ 100:
7 Մուրադեան Ս., Յովհաննէս Շիրազ. բանաստեղծը, մարդը, գիրք Ա., էջ 469:
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նական արուեստի, Քուչակի, Սայեաթ-Նովայի և իր մերձաւորագոյն ուսու-
ցիչների՝ Իսահակեանի, Տէրեանի բնական շարունակութիւնն է և հանդէս 
է եկել սիրոյ նոր իմաստաւորումներով՝ ընդհուպ մինչև նախորդ դարի 
10-ական թթ. Դ. Վարուժանի գլխաւորած հեթանոսական գրական շարժ-
ման մէջ դրսևորուած զգացմունքի և կրքի, սիրոյ և գեղեցկութեան պաշ-
տա մունքի նորովի դրսևորումներով ու գեղարուեստական արծարծում-
ներով»8:

 Մեզ համար անակնկալ է Շիրազ-Թէքէեան ստեղծագործական կապի 
վերհանումը, որը իրականացնում է գրականագէտը՝ գրական ազգակցու-
թեան հիանալի նմուշներ պեղելով երբ, ասենք, անդրադառնում է Թէ-
քէեանի «Եկեղեցին հայկական» և Շիրազի «Եկեղեցին իմ հայոց Մասիսն 
ինքն է գմբէթուած» քերթուածներին9: Շարունակելով Մուրադեանի նկա-
տա ռումն երը այս երկու հեղինակների գրական նախասիրութիւնների վե-
րա  բե րեալ՝ նկատենք նաև մէկ այլ հանգամանք. Շիրազի «Դո՞ւ ես, արքա՛» 
պատ րանք-բանաստեղծութիւնը նոյնպէս մեզ տանում է Վ. Թէքէեանի 
«Գեղօն Սօսեաց անտառին» քերթուածի ստեղծագործական արժէքներին, 
ինչը պատահական չէ և գալիս է ապացուցելու այն կայուն ներկայութիւնը, 
որ ունի արևմտահայ քերթողը Շիրազի աշխարհում: 

Ճիշդ է, որ գրականագէտը խոր հիացում ունի իր հեղինակի նկատ-
մամբ, բայց նոյնքան ճիշդ է նաև այն, որ առանձին դէպքերում արդա րա-
ցիօրէն վիճարկում է շիրազեան տաղանդի ուժը, ինչպէս, օրինակ, այս 
դա տողութեան պարագայում. «Անշուշտ, Յովհ. Շիրազի բոլոր ստեղծա-
գոր  ծութիւնները չունեն նրա արուեստին բնորոշ հզօր ուժն ու բարձր մա-
կարդակը»10:

Գնահատութիւնների մէջ անաչառ լինելու մասին չի ուշանում նաև 
հա   ւաստումը՝ քառեակների օրինակով: Կողք կողքի դնելով Յովհ. Թու մա-
նեանի («Մնացել է բերդը մեզ…») և Յովհ. Շիրազի («Չի հանգչելու եր գը 
մեր…») քառեակները՝ նկատում է, որ Շիրազի քառեակը «թէև ար տացոլում 
է խորհրդային առաջին տասնամեակների արարման ու կա ռուցման տա-
րերքը, մարդկային բուռն ոգևորութիւնն ու լաւագոյն ապա գայի հանդէպ 
հա ւատն ու տիրոջ իրաւունքի գիտակցումը և արտա քնա պէս՝ իր տաղա-
չա փական ձևով ու կառոյցով թումանեանական…քառեակի ներքին յան-
գա ւորումն ու երաժշտական հնչակարգն է յիշեցնում, սակայն չունի ո՛չ 
Թու մանեանի, ո՛չ էլ իր՝ Շիրազի հասուն շրջանում գրած քա ռեակ ների 
կեն սական հարստութիւնն ու խորութիւնը, ինչպէս նաև «կա տարման» 
վար պետութիւնը»11: Շարունակելով միտքը՝ Սամուէլ Մուրա դեանը բերում 
է դիպուկ ու գրականութեան պատմութեան տրամաբա նու թիւնից բխող 
ձևակերպումը. «Բոլոր դէպքերում հայ գրականութեան մէջ լաւագոյն օրի-
նակներն, անշուշտ, թումանեանական քառեակներն են և, ինչպէս չա փա-
ծոյ միւս ժանրաձևերի կիրառման մէջ…, քառեակի ժանրում էլ նախորդ 
ժամանակների գեղարուեստական նուաճման բարձրակէտը Մեծ Լոռեցու 

8 Նոյն տեղում, գիրք Բ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 88:
9 Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 54-56:
10 Նոյն տեղում, գիրք Ա., էջ 186:
11 Նոյն տեղում, գիրք Բ., էջ 257:
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ստեղծագործութիւնն է…»12:
Կան հեղինակներ, որոնց մասին դժուար է նոր խօսք ասել: Բայց 

միևնույն ժամանակ, որքան էլ նրանք մեր կողքին են, թուացեալ է այդ 
ճա նաչողութիւնը, խօսքը նրանց մասին սպառիչ չէ: Այդպէս է և Շիրազի 
հարցում:

Ս. Մուրադեանը ուշադիր ուսումնասիրող է. նա մանրազնին քննութեան 
է ենթարկել շիրազագիտութեան անցած ճանապարհը՝ Ս. Աղաբաբեան, Ս. 
Սողոմոնեան, Հր. Թամրազեան, Ս. Աթաբեկեան և ուրիշներ, իր դատո ղու-
թիւններն անպայման կառուցելով նաև նախորդների կարծիքների հա-
շուա  ռումով ու արժևորումով, թէպէտ կարելի է նշել, որ մենաշնորհի հո-
վեր կարող էր ունենալ:

Այսօր մեր գրականագիտութեան առջև կանգնած է Շիրազի ակա-
դեմիական հրատարակութեան հրամայականը, ինչը մէկ անգամ չէ, որ 
շեշտում է նաև գրականագէտը. «Թող լաւ բանաստեղծութիւններով լայն 
ըն թերցողի համար ժողովածուներ կազմեն և հրատարակեն, սակայն գո-
նէ մէկ անգամ պէտք է իրականացնել շիրազեան երկերի լիակատար ժո-
ղո վածու. ուժեղ թէ թոյլ՝ անպայման տեղ պիտի գտնեն նրա երկերի մի 
բազ մահատոր ժողովածուում, քանի որ նրանցով պիտի համալրուի բա-
նա ստեղծի գեղարուեստական մտածողութեան զարգացման ընթացքի 
ամբողջական պատկերը»13:

Կարծում ենք՝ չնայած արդէն շիրազագիտութիւնը շատ բանով է պար-
տական Սամուէլ Մուրադեանին, այնուամենայնիւ մեծ մասով նրա ուսերին 
է ընկնում նաև ամբողջական Շիրազ հրատարակելու խնդիրը, որովհետև 
նիւթին համակողմանի տիրապետող երկրորդին դժուար է գտնել, որով-
հե տև ինքն ամէնից լաւ է պատկերացնում աշխատանքի ծաւալն ու էու-
թիւ նը:

Քնարիկ Ա. Աբրահամեան - գիտական հետաքրքրութիւնների 
շրջանակը՝ արևմտահայ և սփիւռքահայ գրամշակութային աշ-
խարհ, օտարագիր գրականութիւն, արևմտահայերէն: Հեղինակ է 
մէկ մենագրութեան և մի շարք յօդուած-ուսումնասիրութիւնների, 
մաս նակցել է գիտաժողովների: Կազմել և խմբագրել է Սփիւռքի 
գրա կանութեանը վերաբերող տասնեակ գրքեր:

12 Նոյն տեղում, էջ 218-219:
13 Նոյն տեղում, էջ 158:
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Summary

A PATh To ShIRAZ by SAMVEL MURADyAN

Knarik A. Abrahamyan

 Key words - Hovhannes Shiraz, poetry, literary criticism, 
literary continuity, monograph, creative history, biographer, 
comprehensive analysis. 

 Hovhannes Shiraz is an author who kept the figure of Newest Armenian 
Literature with his national shapes. And it’s something strange that his some 
creative characters were obscure for literary critics. Samvel Muradyan’s two 
toms come to answer many questions. In this article we have tried to show the 
scientific value of author’s research.

Резюме

ШИРАЗИАНА САМвЕЛА МУРАДЯНА 

Кнарик А. Абраамян

 Ключевые слова - Ованес Шираз, поэтический мир, 
литературоведение, литературная преемственность, творче-
ская история, биограф, сравнительный анализ.

Ованес Шираз один из выдвиженцев новейшей армянской лирики с на-
циональным почерком. Однако, удивительно, что творческие искания поэ-
та во многом остаются неизвестными для многих литератураведов. Иссле-
дование Самвела Мурадяна, знатока поэзии Шираза, отвечает на многие во-
просы нашего литературного процесса, которые и составляют основу этой 
научной статьи.
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