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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍ    ՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻ    
    ««««ՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑ    ԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸ» » » » ՊՈԵՄԻՊՈԵՄԻՊՈԵՄԻՊՈԵՄԻ    ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՐԴԻԱԿԱՆԱՐԴԻԱԿԱՆԱՐԴԻԱԿԱՆ    ՇՈՒՆՉԸՇՈՒՆՉԸՇՈՒՆՉԸՇՈՒՆՉԸ    
 

ԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյան    ՀովիկՀովիկՀովիկՀովիկ        
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ցեղասպանություն, հայրենիք, հայոց ճակատագիր, 
մարտնչող ոգի, ազատամարտ, վիշտ, թուրք, ֆիդայիներ, հերոսական մաքառում:  

 
Անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին հայ նշանավոր բանաստեղծներից 

շատերը ձգտեցին գեղարվեստորեն իմաստավորել դարասկզբի հայոց եղեռնը և 
իրատեսորեն քննարկել դրա հետ միահյուսված ժողովրդի ճակատագրի հարցը: 
Տասնամյակներ շարունակ լռած սրտերը մեկեն բացվեցին, և գրականությունը 
սնող կարևոր երակներից մեկը «հոսեց» հորդառատ աղբյուրի պես` տալով տա-
ղանդավոր շատ երկեր: 

Խոր և անամոք ազգային ցավի հետ կապված մտորումները երիտասարդ 
տարիներից հանգիստ չէին տալիս Հովհաննես Շիրազին, և նրա վաստակած ժո-
ղովրդականությունը մեծամասամբ կապված է այդ ցավի մշտական արծարծում-
ների հետ: Նույնիսկ ժամանակի «արգելափակոցը» չկարողացավ բանաստեղծին 
սահմանազատել իր «վշտակոծ մորմոքումներից» և լռեցնել «սրտի ձայնը»: Շի-
րազն իր հոգու աչքերով միշտ «տեսնում էր» թուրք արյունախում ասկյարի գիշա-
տիչ դեմքը և յաթաղանի ահարկու հունձքը: Կորցրած հայրենիքը և նրա մասունք-
հիշատակները (Արարատ, Մասիս, Վան, Սիփան և այլն) դարձան բանաստեղծի 
պոեզիայի «քնարական հերոսները» և գլխավորապես իրենցով պայմանավորեցին 
նրա կիրառած լեզվաոճական արտահայտչամիջոցների հարստությունն ու գե-
ղարվեստական հնչեղությունը: Իհարկե, այդ մասունք-հիշատակների հաճախա-
կի կրկնությունները երբեմն խանգարում են բանաստեղծի քնարական խոհերի 
ամբողջացմանը, սակայն յուրաքանչյուր անգամ թեմայի նորովի արծարծումը 
թարմ մտքերի ու զգացմունքների դրսևորման առիթ է դառնում, քանզի, ինչպես 
ինքը` Շիրազն է նշում` «Արարատը մեզ համար սոսկ աշխարհագրական հասկա-
ցություն չէ, մեր ազգի խտացված խորհրդանիշն է»[3]: 

Հայոց ճակատագրով մտահոգ բանաստեղծի յուրաքանչյուր տողում թրթռում 
է ազգային ցավը, իսկ հայրենիքը ձուլված է նրա կյանքին ու ողջ էությանը: 

  Ես ամբողջովին քոնն եմ, հայրենիք, 
  Եվ մոմի նման, ճամփեքիդ վրա, 
  Քո փառքի համար թե մի օր վառվիմ, 
  Մոխրաբիծ անգամ ինձնից չի մնա...[1, 112]: 

Պ. Սևակի այն կարծիքը, թե` «... չմոռանանք, որ հայրենասիրությունը հայ 
գրողի մոտ հանդես է գալիս ոչ որպես սոսկական մի զգացում, այլ որպես աշխար-
հայացք, որպես գաղափարախոսություն»[4, 327], ամբողջովին վերաբերում է նաև 
Շիրազի ստեղծագործությանը: 
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Ժամանակակից բանաստեղծներից ոչ ոք այնքան հետևողականորեն չի 
անդրադարձել հայ ժողովրդի անցյալ կյանքի, հատկապես հայոց արդար դատի 
խնդիրներին, որքան Շիրազը: Նրան մտահոգում են գերի Մասիսն ու Տղմուտը, 
Հայկ Նահապետն ու Տիգրան Մեծը, պանդխտությունն ու հայրենադարձությունը, 
այսինքն` այն ամենը, ինչը կապված է մեր ժողովրդի դարավոր երթի ու մաքա-
ռումների հետ («Զանգ ոգեկոչման», «Մեծ եղեռնի հուշարձանի մոտ», «Թափառում 
էի Գանգեսի ափին» և այլն): 

Գերմանացի քննադատ Կ.Գ. Սիմոնը նշում է, որ ներկայումս աշխարհի խե-
լագառությունը ռեալ փաստ է դարձել, և արվեստը չի կարող հաշվի չնստել դրա 
հետ: Շիրազը, որպես մեծանուն արվեստագետ, «աշխարհի խելագարության» և 
չարի գոյության դեմ բարձրացնում է մարդու առողջ բանականության, «մտքի ու 
սրտի անտառը» և համոզված է, որ մարդկությունը երբևէ կորդեգրի խղճի ու բա-
նականության ազնիվ օրենքները, որոնց շնորհիվ էլ կկործանվեն նրանց կաշկան-
դող բիրտ շղթաները: 

Դեռևս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին բանաստեղծի 
հոգում ծնունդ առան հայ ժողովրդի հերոսական ու ողբերգական դրվագների գե-
ղարվեստական կերպավորումները: Հենց այդ ժամանակ էլ նա ստեղծեց «Հայոց 
Դանթեականը» պոեմի նախնական տարբերակը, որը գաղափարական ու գեղար-
վեստական կատարելության հասցնելու համար աշխատեց մինչև կյանքի վերջը: 
Եթե «Բիբլիականը» «հզոր տաղանդով» գրված պոեմ է, ապա «Հայոց Դանթեակա-
նը» ցասում կայծակող ստեղծագործություն է, ուր առավել ուժգնությամբ է արտա-
հայտված բանաստեղծի մարտնչող ոգու ողջ կարողությունը: Շիրազն ստեղծել է 
վշտի ու ցավի, տառապանքի ու մահվան բազմաթիվ պատկերներ, որոնք եղեռնա-
գործության մասին տեսիլներ են և ոգեկոչում են «հազարաշիրիմ գերեզմաննե-
րում կենդանի թաղվածներին»: 

Դատապարտելով թուրք ելուզակների վայրագությունները, Շիրազը «Հայոց 
դանթեականը» պոեմում գրում է.  

 Ո՛վ Հիսուս, ինչպե՞ս երկինք ամբարնամ, 
 Թե մարդը սա է` ես գայլ կդառնամ, 
 Ես օձ կդառնամ` թե մարդը սա է,  
 Աստվա՛ծ իմ, թե որ մեկ էլ աշխարհ գամ` 
 Ինձ վա՜գր ծնիր՝ թե մարդը սա է...[1, 91]: 
Բանաստեղծն իր պոեմն այսպես է բնութագրել. «Այստեղ /պոեմում-Հ.Ա./ 

խոցված ու խաչված ժողովրդի սիրտն է...եղեռնապուրծ ազգի մնացյալ փրկված-
ների անեծքի հեծքն է անչափելի, տրտունջն է, շշունջն է, հառաչն է, մռունչն է, խո-
յանքն է, պահանջն է աննահանջելի...» [1, 250]: «Հայոց վերքերից ծնված երգ» է 
պոեմը, վերքեր, որ այրում են մշտապես և ծնում նոր երգեր, դառնում պոետի զգա-
յուն հոգու խորագույն արտահայտությունը:  

Պատմական հայացք գցելով հայ ժողովրդի անցած դառնակսկիծ ու հերոսա-
կան ուղուն, Շիրազը վերակենդանացնում և վերաիմաստավորում է հայոց ցե-
ղասպանության դժնատեսիլ օրերը և բռնության դեմ բռունցքված ազատամարտի 
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գոտեպնդիչ դրվագները: Պոեմը խորագրելով «Դանթեական», բանաստեղծը Չա-
րենցի նման պատկերում է երկրի վրա մարդու ձեռքով ստեղծված իրական դժոխ-
քը, որն ավելի սարսափելի է, քան իտալացի բանաստեղծի երևակայությունից 
ծնունդ առած երկնայինը: 

Կիսված ազգի վիշտը տեսնելու համար բանաստեղծը հրավիրում է «աստ-
վածային դժոխքի» Դանթեին, որպեսզի նրա աչքերը դարձնի «հայոց վշտի կշեռքը» 
և նրանցով չափի աշխարհի «արդարությունը»: 

Շիրազը գրում է. 
  Իջի'ր` քեզ տանեմ այնպիսի դժոխք, 
  Որ դու մոռանաս դժոխքը երգիդ,  
  Որ աստծո ճակտին անեծք խարանես 
  Եվ մահից խնդրես բալասան` վերքիդ: [1, 10-11] 

Բանաստեղծը վկայակոչում է ինչպես հայ, այնպես էլ համաշխարհային 
մտքի անմահ ոգիներին (Մ. Մաշտոց, Մ. Խորենացի, Գ. Նարեկացի, Հ. Այվազովս-
կի, Կոմիտաս, Անդրանիկ, Հոմեր, Գյոթե, Բայրոն ու ուրիշներ) ու նրանց տանում 
պատմական Հայաստանի ողջ տարածքով և ցույց տալիս հայոց Գողգոթան, մեռե-
լադաշտի սոսկումնահար տեսարանները, ուր «եղեռնադժոխք թուրքերը» այրում 
են կենդանի մարդկանց, վանքերն ու եկեղեցիները, գրքերն ու մագաղաթները: Շի-
րազը աշխարհի իմաստուններին է ներկայացնում հայոց եդեմական աշխարհը, 
այն համեմատում է երկնային բոլոր դրախտների հետ և անսահման ցավով շեշ-
տում, թե ինչպես դարերի ընթացքում այդ դրախտը վերածվեց դժոխքի: Դիմելով 
թուրքի հավաքական ուժի մարմնացում մարդատյաց ենիչերուն, պոետը մեղադ-
րական է կարդում.  

  Հայ խաղաղ դաշտից հայ խոփն հանեցիր,  
  Մաճկալն` ակոսում խեղդեցիր անփույթ, 
  Օրոցքի վրա մորը մորթեցիր, 
  Գերեվարեցիր մի հին ժողովուրդ... [1, 98]: 
Կատարելով պատմական էքսկուրսներ և դիմելով անցյալի մեծերին, հայոց 

լեռներին ու գետերին, Շիրազը զայրանում է, մռնչում, ափերից դուրս գալիս, 
մշտանորոգ Վեզուվի նման ժայթքում, ապա շարունակում սպանդի ու աքսորի 
ահասարսուռ տեսարանների նկարագրությունը, որոնք ցնցում են ընթերցողի 
միտքն ու հոգին: Հիշենք Գ. Մահարու «Մանկություն» վիպակի այն հատվածը, ուր 
երևում է սարսափազդու դեպքերց մեկը. «Մայրը գետ շպրտեց իր երեխային և 
թեթևացած առաջ վազեց: Գնում է մայրը և ծիծաղում, գնում է մայրը և նորից ծի-
ծաղում, գնում է մայրը և խելագարվում...»: Ահա մոր խելագարության պատկերը 
Շիրազի պոեմում. 

  Դեռ անցնում էինք, երբ որ հայ մի կին 
  Խելագարվելով փախչում էր ճիչով. 
  Մորթոտել էին յոթը զավակին... 
  Մայրը փախչում էր դիերի միջով,  
  ...Մերթ առյուծագոչ, մերթ դառնաբառաչ, 



– 73 – 

  Մերթ որդոց գլխի արյունը սրբում, 
  ...Խելքը մերթ գնում, խելքը մերթ գալիս` 
  Կոմիտասի պես 
  Մռնչում էր հեզ... [1, 232]: 

Մահվան ու սպանդի ահազարհուր տեսիլքը և տեսլային պատկերները հա-
ջորդում են միմյանց և հանճարեղ մտածողների ոգիներին կարկամում տեղում, 
որոնք ցավի ահագնությունից խոսել անգամ չեն կարողանում, միայն անեծքով են 
փարատում իրենց սրտի կսկիծը: Ահա լսվում է Դանթեի տխուր մրմունջը` 
ուղղված Աստծուն. 

  -Ես այս դժոխքը տեսնելուց հետո` 
  Էլ ու՞մ աղոթեմ այժմ, ո'վ Աստված, 
  Երբ մոլեգնում է մարդն այսքան անխոհ, 
  Երբ այս երկրում է այս դժոխքն հաստված` 
  Մեղքի ձեռքերով` անմեղաց ընդդեմ... 
  Էլ ի՞նչ, Աստվա'ծ, ինչդ աղոթեմ... [1, 5]: 

Եղեռնազարկ Կոմիտասի անմեղ ոգին, տեսնելով Աստծո եղծված խղճի զար-
հուրելի հետևանքները, պոկում է կրծքի խաչը, ձգում Վանա ծով, և ինչպես Սա-
սունցի Դավիթը, մի քար է վերցնում ու նետում Աստծո «քար ճակատին», որ թռած 
գնում է մինչև այսօր... 

Շիրազը Թումանյանի նման հոգեհանգիստ է կարդում միլիոնավոր անմեղ 
զոհերին` առանց բուրվառի ու առանց խունկի, որովհետև ահա կես դար է` «դե-
ղին ավազն է դեղին խունկի տեղ արևի հրով վառվում տխրածով այս անապատի 
հսկա բուրվառով»: 

Հայոց դարերի վիշտն անթեղած իր վիրավոր սրտում` բանաստեղծը կրա-
կոտ խոսքով դիմում է երկրագնդի բոլոր հզորներին, որոնք լուռ նայում են աշ-
խարհին ու չեն զարմանում, թե ինչպես է կործանվում «մի լուսարար ու անմեղ 
ազգ», որը ծիածանի յոթ գույներից մեկն է, ազգերի երփներանգ գորգի մի պայծառ 
երանգը: «Ես լռության բերանը աստվածային ժանիքներ եմ ուզում դնել»,- ասում է 
Շիրազը և խորհրդածում մարդկային խղճի, չարի ու բարու, մեղքի ու անմեղու-
թյան հարցերի շուրջ, և քանի որ անչափելի է աշխարհի մեղքը, ուստի ցանկանում 
է իր վիշտը մղել Մեծ Մասիսի խորքերը, որպեսզի վերջինս անշեջ հրաբուխ ժայթ-
քի և կործանի «աշխարհն այս անսուգ»: Բանաստեղծի զայրույթը շատ խորն է ու 
մեծ. նա ցանկանում է երկինք համբարձվել` չտեսնելու համար իր ազգին վիճակ-
ված այս ահավոր փորձությունը, ցանկանում է գայլ կամ օձ դառնալ, քանզի մար-
դը զրկվել է իր իսկական կոչումից: Սա, իհարկե, մարդատյացության ներբող չէ, 
այլ իր ժողովրդի տառապանքից ածանցված զայրալից խոսք, որը ենթատեքստում 
մարդու կատարելության դեռևս չիրականցված երազն է շոշափում: 

Գեզարվեստական պատկերավորման զանազան միջոցների կիրառմամբ Շի-
րազը վեր է հանում թուրք ջարդարարների արյունախում էությունը, ցույց տալիս 
հայոց վշտի ահավորությունը, բառային հարակրկնությունների, աստիճանավոր-
ման, բաղաձայնույթի ու առձայնույթի միջոցով ավելի է ուժգնացնում իրականու-
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թյան սարսափները, ցավի աստիճանական խորացումը: Բանաստեղծը հակադրում 
է չարն ու բարին, մարտահրավեր նետում ամենազոր Աստծուն, որի անտարբեր 
հայացքի ներքո չարիքը անսանձ հողմի պես սուրում է երկրի երեսին («Աստծու 
խիղճն էլ եղծված ու խոցված է»): Շիրազը ցանկանում է բացել «խզճի աչքերը», խիղճ 
պատվաստել աշխարհի քար սրտին, որվհետեւ «Աշխարհի խիղճը, աստվածների 
պես մեռած էր թվում»: Նա դիմում է նաև բոլոր մեծ ու փոքր ազգերին. 

Ձեր քարե խիղճը խմոր կանեի խղճի մերանով: 
Մեր ժողովրդի ողբերգության պատկերմանը զուգընթաց Շիրազն աչքաթող 

չի անում նաև նրա հերոսական պայքարի դրվագները և իր ուժին ապավինելու 
վճռականությունը: Բանաստեղծը լավ գիտեր, որ հայ ժողովուրդը միայն մորթվող 
ժողովուրդ չէ, որ նրա արգանդից ծնվել են նաև Անդրանիկի նման քաջակորով 
զավակներ ու պաշտպան կանգնել նրա իրավունքին: Պոեմում պատկերված է ֆի-
դայիների անձնուրաց կռիվը թուրք ջարդարարների դեմ: 

Նրանք Սասունցի Դավթի նման առասպելական Թուր-Կեծակին մերկաց-
րած` անզուսպ վրեժի արդար կռիվն են մղում ոսոխի դեմ: Բանաստեղծը հայ 
ժողովրդի միաբանության խորհուրդն է կարդում և սպասում հատուցման փրկա-
րար ժամին. 

  Ես կմոռանամ իմ աստըծուն էլ,- 
  Բայց երբեք մռունչն հայոց ցասումի, 
  Սպասումն արդեն գլխիս է ձյունել, 
   Բայց կգա, գիտեմ, դարն հատուցումի... [1, 232]: 

Պոեմում Անդրանիկի կերպարը, որպես մարդկային խղճի մարմնացում, 
որպես ժողովրդին մշտապես ուղեկցող քաջակորով ոգի, երևում է սկզբից մինչև 
վերջ: Անդրանիկի կյանքի որոշ պատմական եղելություններ դարձնելով պոեմի 
սյուժետային զարգացման հիմք, Շիրազն ստեղծել է թուրքական եղեռնագործու-
թյունը խարազանող և Անդրանիկի հեքիաթային քաջագործությունները պատկե-
րող մի հերոսական ասք, ուր զորավարը երևում է որպես Նոր Սասունցի Դավիթ, 
որ հեծած Քուռկիկ Ջալալին, իր հավլունի թրով դատաստան է տեսնում մարդա-
գայլերի նկատմամբ. 

  Կայծակից էլ հանկարծակի 
  Գրոհ տվեց գունդը մի բուռ, 
  Գոչով` իբրև մեծ բանակի... 
  ... Մի գունդ զորքի սուրը շաչեց 
  Չարոց գլխին արյունըռուշտ: 
  ... Զարկեց մթնում, շանթի նման, 
  Զարկեց ոխով մեր անսահման, 
  Գաղտնազինված մի գունդ խուժով` 
  Զարկեց անզուսպ հայ վրեժով... [1, 263-264]: 

Սրընթաց նկարագրությունները հաջորդում են միմյանց, և հայոց պատվի ու 
արժանապատվության, հայ վրիժառության խորհրդանիշ Անդրանիկն իր մի բուռ 
քաջերով անհավասար մարտ է տալիս ու միշտ հաղթում: Շիրազը վարպետորեն է 
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պատկերում կռվի ընթացքը. բառերն ու պատկերները կարծես ստանում են արա-
գություն, ստեղծվում է գործողության սրընթացության պատրանք, բառային 
կրկնությունները հաջորդում են միմյանց: Անդրանիկի թուրը շաչում է աջ ու ձախ. 

  Հայ վրեժն էր առաջ թռչում` 
  Հագած ցասման զենք ու զրահ. 
  Հեծած ձիերն հայոց հույսի,  
  Խուժում թուրքաց զորքի վրա` 
  Ոխով հայոց մորթված կույսի, 
   Ոխով հայոց մորթված մանկան, 
  Հայոց ոխով հերոսական, 
  Հարձակումով հանկարծակի, 
  Դառած մի գունդն Անդրանիկի` 
  Հայոց զինված ոխն էր շաչում... [1, 265]: 

«Մեր պատմության քարայրներեն լույս աշխարհ եկած նոր օրերի Մհերը», 
ինչպես Անդրանիկին անվանել է արժանահիշատակ կաթողիկոս Վազգեն Առա-
ջինը, ժողովրդի երևակայության մեջ պատկերվել է որպես պահապան հրեշտակ, 
որպես Սուրբ Սարգիս, որը նստած հրեղեն ձին, նիզակը ձեռքին, մարտնչում է 
չարքերի դեմ և իր ժողովրդին ազատում դիվահար բաշիբոզուկներից: Նման 
պատկերները անհամար են Շիրազի պոեմում. ուր ժողովուրդն է, այնտեղ էլ` նրա 
զորավարը, որ ամիսներ շարունակ դեպի բախտի անհայտությունը, դեպի իրենց 
բաժին հասած Գողգոթան շփոթահար ու սոսկահար գնացող բազմություններին 
էր ուղեկցում, մշտապես նրանց կողքին էր, ովքեր իրենց հարազատ բնօրրանից 
տեղահանված` հեղձուցիչ մղձավանջների տանջալի օրեր էին անցկացնում: Այս 
ամենը ստեղծել էին Անդրանիկի` մինչև այժմ հարատևող պաշտամունքը, ոգեղեն 
մի կերպար, որ աշխարհին ապացուցեց, թե հայոց ադամանդակուռ ոգին երբեք չի 
մարի: 

Անդրանիկի անվան մեջ ազգային երազանքների մի ամբողջ աշխարհ է մար-
մնավորվել. ժողովուրդն իր մարդկային իրավունքների պաշտպանության 
խորհրդանիշն է դարձրել Սասնա արծվին, ուստի նրա կերպարի մեջ է նաև հայ 
ժողովրդի ապրելու և հարատևելու ոգին: Այդ ոգին է, որ բանաստեղծական թռիչք-
ներ է գործում Շիրազի պոեզիայում և դրանով իսկ նորից ապրեցնում ժողովրդին: 

Մի առիթով Շիրազն ասել է, թե բառը բանաստեղծի բերանից պիտի դուրս 
գա այնպես, ինչպես թռչունն իր բնից, այսինքն` լինի թևավոր: Շիրազի ամբողջ 
պոեզիան նման է թևավոր թռչունի` լի պատկերավոր մտածողությանը բնորոշ 
համեմատություններով, փոխաբերություններով ու այլաբանություններով, նորա-
կազմ բառերով ու պատկերավորության բազմազան այլ միջոցներով: Մտածողու-
թյան նրա կերպը անսահման է ու լայնամասշտաբ չափանիշներ է ընդգրկում: Աս-
վածը լիովին վերաբերում է «Հայոց Դանթեականը» պոեմին: 

Օգտագործելով ժողովրդական բանահյուսության ու բանարվեստի բազմա-
զան արտահայտչամիջոցներ, նա այլաբանական պատկերներով վեր է հանում 
թուրք ջարդարարների արյունախում էությունը, բառային բազմաբնույթ կրկնու-
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թյունների միջոցով ուժգնացնում ցավի ահավորությունը, բնութագրում դեպքերն 
ու գործողությունները և նրանց մասնակիցներին:  

Հոսում է պատկերը պատկերի հետևից, փոխվում է բանաստեղծական չափը, 
երբ հանդարտ նկարագրությանը փոխարինում է սըրնթաց գործողությունը: Այդ 
ամենին զուգորդում են բնության գեղեցիկ նկարագրությունները: Բնությունը 
մասնակիցն ու ականատեսն է այն ամենին, ինչ կատարվում է շրջապատում: 
Ճիշտ է նկատված, որ Շիրազը «Կյանքի զարկերն զգում է բնության մեջ». ավելաց-
նենք` նաև բնության միջոցով: Անձնավորված ողջ բնությունը սգում է անմեղ ժո-
ղովրդի տառապանքի համար. «որբացած լուսինը» սրբում է «արցունքը աչքի», 
«խաչակնքելով աղոթք է անում» և քարանում «յաթաղանի դեմ դժոխախենջար», 
ինչպես մոր արձան: «Լուսինը հայոց մորթված արևի անթաղ դիակն է»,- շարու-
նակում է բանաստեղծը և ընթերցողին համոզում այն ճշմարտության մեջ, որ եթե 
խաչերից սուր ձուլեինք, ապա այդքան անզոր չէր լինի հայոց աստվածը, և «չէր 
փոքրաթվի մեր ազգը այսքան»: Վիշտը ծովացել է ամենուր, որի համար ողջ 
երկինքն է խաչակնքում, իսկ` 

  Եփրատ ու Տիգրիս գետերն ահ առած` 
  Եղեռնի թաղման թափորներ դառած` 
  Իրենց ուսերին հայ դիերն առնում` 
  Լուռ տանում էին` շարական դառնում. 
  Զույգ մոր պես լալով հա տանում էին` 
  Հայոց Աստծո արցունքն աչքերին... [1, 178]: 
Շիրազը գրում է ցավի ահագնացող ուժով, որ բանաստեղծի հոգում վերած-

վում է ժողովրդական մտածողությանը բնորոշ բնական չափազանցության, դառ-
նում առասպելական հերոսապատում: Դա Շիրազյան մտավոր-գեղարվեստական 
հզոր թռիչքի արդյունքն է, որ մշտապես երևում է մեր ողբերգական անցյալին 
անդրադառնալիս: Կարծես մի ներքին ուժ նրան մղում է անսպասելի հայտնու-
թյունների այլ կերպ` գրական սխրագործության: Իր ժողովրդի բախտի ու ճակա-
տագրի վերաբերյալ Շիրազի մտորումներն ու տագնապները դուրս են գալիս ազ-
գային ցավի սահմաններից և վերաճում են համամարդկայինի: Ինչպես Մ. Իշխա-
նը կասեր` Սիրտս կարյունի աշխարհի ցավով, 

Աշխարհի ցավով հիվանդ է հոգիս... 
Պոեմը միաժամանակ ուղղված է ամեն տեսակ բռնությունների ու պատե-

րազմներ սադրողների, մարդկանց վայրենի բնազդների դեմ` արթուն պահելու 
համար մարդկության բանականությունն ու խիղճը: 

Բանաստեղծի լուսավոր հայացքն ուղված է մեր ժողովրդի հետագա ճակա-
տագրին, քանի որ ապագայի տագնապները նրան հանգիստ չեն տալիս: Պոեմի 
տարբեր գլուխներում նա հիմնավորում է հայոց ազգի միասնության անհրաժեշ-
տությունը.  

 Թե միաբանվեր ազգը յոթնակող, 
 Թե մատներիս պես կուռ բռնցքվեին, 
 Չէր կարող ցրել ազգին ոչ մի հողմ... [1, 284]:  
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Շիրազի խորին համոզմամբ` այդքան ցավ ու ավեր տեսած ժողովուրդը ի 
վերջո դուրս է գալու դարավոր մղձավանջից, որովհետև, ինչպես պոեմում է աս-
ված` «Մահը մերժողը երբեք չի մեռնի»: Պոետը հույսի ջահ է վառում մեր ազգի 
քարքարոտ ճանապարհին, իսկ այդ ջահը պիտի բռնկվի սուրբ Մաշտոցի հանճա-
րի ոգուց, ժայռից դուրս եկող Փոքր Մհերի աչքերից ժայթքող հրեղեն բոցից, հայ 
վրեժի Աստված ֆիդայիների մոլեգնող ցասումից, «ցեղ սպսնողին» աշխարհի դա-
տին կանգնեցնելու վստահությունից: 

Բանաստեղծի խոսքը հաստատում է հույսի և հավատի անսասանությունը. 
Դարձյալ կծաղկեն սերունդները նոր, 
Դարձյալ կհերկեն ազգերը բոլոր. 
...Դարձյալ արգանդից կիսակենդանի  
Հայն աշխարհ կգա` հայ հողով իր ողջ... [1, 80]:  

Հրեաներն ունեցել են իրենց լխավոր կարախոսը, որ ամեն տարեմուտի տո-
նի ժամանակ կրկնել են Հաջորդ տարի՝` Երուսաղեմ։ Այս կարախոսը դարձել էր 
նրանց սրբությունը, որի լուսավոր աղափարով տոորված՝` աշխարհով մեկ 
ցրված հրեաները նում էին Երուսաղեմ և մեկ առ մեկ վառում իրենց երազանքնե-
րի յոթնաթև աշտանակները։ Այդ կարախոսը մաղթանք չէր լոկ, այլ ծրաիր էր ու 
հրաման, որ հայրենիք պարևեց երկու հազար տարի հայրենիքից զրկված հրեա 
ժողովրդին։ Մենք նույնպես պետք է ունենանք մեր պատգամները` ուղղված մեզ 
ու մեր հետնորդներին: Ահա դրանցից մեկը: Գրիգորիս Ծայրագույն Վարդապետ 
Պալաքյանը 1922 թ. իր իմաստուն խոսքն է ուղղել արյունաքամ ու կոտորակված 
ժողովրդին. «Ոտքի կանգնե և զգաստացիր, հայ ժողովուրդ, ա՛լ կը բավե, որքա՛ն 
խաբվեցար, գոնե այսքան կյանքի, ինչքի, մարդկային պատմության մեջ չարձա-
նագրված անլուր զոհաբերություններե վերջ... ա՛լ կը բավե, որքան խաբվեցար, 
թո՛ղ կրքի և զգացումի քաղաքականությունը: Եղիր վերապահ և խորհրդապահ: 
Անհատական, թե ազգային ամեն ծրագիրներդ ու մտածումներդ դեմինիդ մի 
հայտներ: Զատե արժանավորը անարժանեն... Ամուր փարե քու բազմադարյան 
հայրենիքիդ, կրոնիդ և հոյակապ լեզվիդ, բազմածնությամբ շուտով լեցուր հար-
յուր հազարավոր մեռնող զավակներուդ տեղը...» [2, 9-10]: Ուրեմն թող այս պատ-
գամները հույսի կանթեղներ դառնան նաև «Էրգիրը» կորցրած բազմահազար հա-
յորդիների համար, և նրանց երազների կապույտ ձին ուժեղաձայն վրնջա ու 
ըմբոստ ոգիներին թռցնի դեպի նախնյաց հինավուրց հանգրվանը: 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: геноцид, родина, судьба армянская, борющийся душа, 
борьба за свободу, горе, турки, гайдуки,  героическая борьба. 

Величайшая национальная трагедия армянского народа – геноцид, осущест-
вленный в начале 20-го века, - стала одной из основных тем в литературе и нашла 
отражение в произведениях различного жанра. 

В поэме «Армянская Дантиада» Ов. Шираз в убедительных художественных 
образах представил ужасы геноцида армян 1915 года, в центре которых возвышают-
ся и приобретают единую цельность символы вечности – художественный образ 
Родины и героическая борьба армянских ополченцев – фидави. 
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freedom, a grief, Turks, gayduk, heroic fight. 

The national tragedy of the Armenian people, i. e. the Great Genocide in the 20th 
century is considered to be one of the most significant topics in literature. It has been 
reflected in different literary genres. In “The Armenian Danteakan” all the dreadful 
scenes of the Great Genocide of the 1915 have been presented through artistic 
convincing images in the centre of which one can see the symbolic image of our 
motherland as well as heroic attemps of the Armenian devotees and volunteers.  

    

 

  


