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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ
*

3

ունստը <ձպերճանք^ չէ * Ան յաւիտենական աղբիւրն ու 
խայտութիւնն է մարդկային կեանքին իմացական ար

ժ՜էքներուն', Ալ արուեստի սէրը հոգեկան հակակշռուէ 1Լայ^էք^ 
նիւթին պարտագրած գերութեան գէմ :

Մարդկային ներկայ ընկերութիւնը եթէ անտեսէ արուեստին 
այգ անմխտելի արժէքները՝ հրամարած կ՚ըլլայ քաղաքակր
թութեան լաւագոյն նուաճումներէն'.

Անօգուտ պիտի ըլլար ազատութիւն պարգեւէ լ մարդուն , 
սանձե լո լ զնուէ անոր ոգեկան սլայլ>ը •

Իսկ անջատել արուեստը իթակսւնո1_թ-1յ նէն , կը նշանակէ մէկ 
ոլք[՚Լ հ ա ր ո ւած տալ կեանքի ել ստեղծագո րծութեան յա ռա
ջա ցմ ան վերելքին :

★

Ա տեզծագո բծական տենգուԼ ծնած ամէն արուեստագէտ ՝ 
հակառակ երեւութական իր ծանր ճակատագրին y կը հ անգի- 
սանայ երջան կագոյն ընտրեալը մարդկային ներկայ ընկերու
թեան մէջ՝. Ալ այնտեղ արուեստագէտն է որ կուտայ բարձրա— 
գոյն իմաստը մարդուն Ա1թԺսւնաՆՈթՈՆթեան ու հանճարին՝.

Ո*- քանի որ մտածումը մարդկային ոգիին ա րտայայ- 
տոլթեան լեզուն է ՝ ա րուեստը արմ՜անի է մեծագոյն մեծա—
րանքին : Արուեստը --- տիեզերական նե րգա շնակո ւթեան գե-
րագիր արտայայտութիւն՝.
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V ՍԱՐԱՖԵԱՆ

ԵՐԿԱԹԷ ՈՐՈԳԱՅԹ

Ուզեցի բարձրանալ։ ո քսեց ի ես սըրւոին
ftf ո րհո ւրդի մ ը անյայտ։
()՜ դրմ՜բա խտ վերելքս այդ.։
խառնութեանդ ամ լութեան օ' U,JU է^ռԸ ցըրտին։

fl լզեց fi բարութիւնդ մաքրութիւն* ♦ ♦ եւ քսաւարդ.
Հյուրջըս ցեխ դրաւս յ դ ցաւ։
Իմ խանդիս մարեցաւ
fi ո զը սուրբ՝. 9. ի ս լէ[Լտայ մոլորած ու թ ր չուաո ՝.

f) լզեց ի բա րձրանալ եւ դարձայ ես անյայտ 
կոչումի մը դե բքէն՝.
()՜ այս բանտը վերին,
—- քԼստղերով յշօղա ր կո lmb երկ ա թէ ո րոդա յ թ է
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 3

ԱՊՐԻԼ ՄԻԱՅՆ

1Լաո ^ ձէւնածածկ տանիքներ' հրեշտակներու պէ ս' 1 հեռուն y 
Ծ* սուեր ճերմ ակ I շուշաններ ու թաւէ ներ y մարմարէ 
Հայելիներ որ պայծառ կվարտա ցոլան հին, բա րէ
Շ' ըքեղութէւնն ու խորհուրդն առաւօտեան պահերուն :

0՜ կեանքն այս կոյս։ Կ ըգո ղա jj յ ո ւզո ւմ մ'է ր կոյր աչքերուն 
կողքէս' եղբայր մը թշուառ y կ^ ո լյայ ամէն մէկ բառէ y 
կ ը պատմէ վա խ ը մ ահ ուսն y ու կեանքը սէն y կը սպառէ։ 
Էք ո լզէ ապրէլ* • ♦ կը խօսէ էր ձեռքե րով սարսըռուն։

Պատուհաններ յակէնթէ , ծէրանէներ տա րածուած y
Յոյսեր անափ' գէ շերէն վերջ քա յքա J է չ ուր էն կան 
Յոյսերն ամէն) մ ու թկն վերջ, հո րէ դոնն եր կուսական։

---  Ապրէ՜ լ ձ'էայն> Ը1_1_աԼ Լոև' խոնարհութեամբ մ ը>
Աստ ուա ծ* ♦ ♦

0 այս խորանը մաքուր գըմ՜ոխքէն վեր բումատան^
Այս մանկութէւնն անմատոյց հոգւոյս առջեւ էմ խոպան։ 
0 4?արԼՅրոլ-թ'՛էմեն այգ y հեռուն y էմ գառնութեանըս

գէմաg ♦ ♦ . :
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ

ԿԱՅԱՐԱՆԻՆ ԴԷՄ

Ամէն գիշեր աղօթքի կարօտ մը ղիս կը մըղէ
Կայարանին առջեւ վառ։ 0' հոտն իր ծոյլ քարիւղին՝ 
Հոտը ձէթին ու մուխին .լ • 0՜ խճապատ սեւ ուղին։
Կը շողան հին հին յուշեր ու նոր յոյսեր մետաղէ։

Երգեհ ոնէ մը հսկայ անհաւասար փողերուն
Պէս պատարագ մը տրտում ծխնելոյղև ե ր ը կ ուղղեն
Երկինքն ի վեր ---  մեռելներ կը բարձրանան թաղ հողէն
Շ եվա րներու պէս էոյԱեր մ ին չ կ'երգեն փառք մը հեռուն։

***

'իաղքէ քաղաք սըլացող ես շոգեկառք էի՝ նաւ։
Հէնղիկներուս տակ տենդոտ, կայծակի պէս սըր ընթաց, 
Անդունդներու նըման մութ' երբեմն կեանք մը թնդաց՝ 
Կատաղի ծով մը ճչաց ցռուկիս դէմ խօլարշաւ։

Ոս կիի կ ո յա ու գանձ էր ղէ ս տանող հուրը ցաւէ :
Կը բարձրանար հողէս յորգ ծուխէ մը պէս կայծկըլտուն 
երգ ս հեւք էր ՝ անիւի չոր կրճտում, խըլրտում... : 
փնարս un լզուած պտուտակ մ էր ծովերու մէջ ծաւի։
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

***

Կաթողիկէ մը հսկայ ՝ իր գմ բէթուԼ մ չտավառ՝
Վփհ կայարանը ահա, իր գոյնզգոյն լոյսևրուէ։
Ապագայի մեծ փարոս ու բաղուող գուռ մը էսըռուԼ. . . 
'էւսգաղնևբո լ ևւոևւէն • . . ծ ո ւԼա ւին ե ր ո լ յաղթ պատուար'

Ուր ծառանալ^ բռընկէլ իմ փափաքներս կուգան^
Մ եռած յուշերս գէղո*֊էէ աղբերու պէս նե խ ոտած : 
Աէէք ալՒք մըխաց։ Ամէն գէշեր. ան թնդաց
Ա տո րերկրեա յ ձայներովդ երկրաշարժ՜է մը նըման ։

** *

V է խ1 անցեալէ մը մաքուր y խորհուրգը կոյս գալիքէն ՝ 
Հրեշւոակէ թեւ. ու. սուր ճէչ շոգեկառքերը ունին ՝ 
Պուպրիկներու աղաղակ՝ սուլոց թեւէ , Հրէշէ շոլ-^£
Ու նայուածքներն հեռաւոր երկիրներու քաղցրահունչ*

Ե աղանդէ պէս կ' աղուորնան օրերն անցեալ՝ ապագայ* * ♦ 
երր մշուշը կ^էխնէ ՝ բարակ անձրեւը կուգայ՝

Ղ*ետ մը բեկբեկ լոյսերու գէծեբուն ւԼրայ կը սա հի.. 
Ամէն ինչ փայէԸ 1լաոնէ ե րաղնե րու ա չե ա րհէ։

ճրագները թեւ կը շարժ՜ենք ու կը մըրցէն բիւր մոմեր։ 
Հաշիշներու մեղմօրօր կը բարձրանան տարուբեր 
՛Ծուխերն առլի շուքերովդ Լուսէ լարեր կը թրթռան*
Ոլ կայարանը 1լըլլա J խո րհրգասո յղ ապարանք՝

Տօնական ծառ՝ Այրեցեալ գօտիէ ծուԼ՝ ուրկէ ՛Լեր
Կը սաւառնէւն լուսեղէն ու թեւաւոր շէկ ձու կեր*.
Եւ խորհուրգներն անցեալէն՝ դէմ քէն' ժպտող ապաոնէն՝ 
Կ^ըչրսյ Ափէնքսը կախարդ ու մերթ պատմող ծեր հանէն։
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:6 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

** *

Ո այց lun^^r ևւր նըման օձէ խայթոցէն,
քէուք ՝ սուլոցնե' ր ՝ սուրէ պէս ու մութէն մէջ մ՜ա յ թքող pnÿ 
Խըրելով [IjnFP մարմնոյս զոր նաւերն օր մ'օրրեցէն՝
Շ ո գե կա ոքե ր ը տարէն ղաշտերն է *Լե ր ալեկոծ։

Վերապրելու սէր մ'ահա կը բըխէ Վեր հոգէէս •
ուզեմ մ եկն է լ եւ սակայն՝ ւԼԷ րաւո րէն ալ արկար'

կառչած այս պաղ կամուրԼէն՝ կը մըտածեմ դառնաբար» 
--- Տըխուր' հողերն անցեալէ եւ քաղաքները ուր ես

Տառապեցայ։ Ու րաւ ին, ձ ա նձZ117 յթին պէ ս ե ր բեմն է՝
Տամն ու ձանձրո յթն են նո րէն1 քա ղա քն ե ր ո ւն մէջ հոն նոր ♦ 
Օձերու կոծ էք ծոցէս մէջ՝ սուլոցներ ՝ ամէն օր։

Յաւերմութեան տենչս ահա՝ ձեզմով անվերջ 1լ արիւնի :
0՜ սարդոստայնը հսկայ, վառ գիծերոլ մետաղէ։
Ու֊ ճիչն անոր զոր ողջ ողջ փլուզում մ' ի ր տակ կը թաղէ։

Ն- Ս-
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ՅԱՐՈՒԹ- ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ

Ա-

ֆ որձառութեամբ գիտեմ որ Լէ- քսէնբուրգի պարտէզին մէջ դը- 
րեթէ ամ էն բան կարող է պատահէ է* Օրինակի համար ՝ կարող է պա— 
ւոահել որ շնորհալի մի աղջիկ ձեզ մպտայւ էք լ կարող է պատահել որ 
աղմկայոյղ լակոտներ՝ գն գա կաիւ ազի պատրուակի տակ' ձեզ ռրմ- 
բակոծութեան են իմ ա ր կեն ՝ և անուղղակի կե րպով ձեզ տան չափազանց 
հաւանական բացատրութիւնը թէ' ին չո^ լ եւ ին չպէ0 ս Օղեմ ի դրախ
տը քաւարանի վե րածուեց : Ապա կարող է պատահել որ աւանղական 
ու տիպար վհուկների մի խումբ գան ձեր ընտրած ծառի տակ ձեր 
շուրջը բոլորուել՝ ու իբր թէ մէկը միւսին խօսելով՝ ամենանրբին 
մանրամասնութիւններով պատմեն մասնաւո րապէս ձեզ թէ իրանց 
գրաց ի երիտասարդ ամոլը — որոնք ամուսնացած իսկ չեն — ինչե՜ր 
են ասում ՝ եւ ինչե՜ր են անում իրար՝. Ո*- երբ զգան որ տյղ բո լո ր ր 
ձեզ էլ չի հետաքրքրում' սկսեն խօսել վաղամեռիկ ու երջանկայի
շատակ փիսիկի ս խ րտգո րծո ւթիւննե ր ի մասին՝. 0*- կտրող է պատա
հել որ այս բո լո ր ը լսելով դուք ան հուն Օր էն բաղձաք որ դերերը փոխ— 
ուած լէնէէն• այսինքն թէ վերոյիշեալ վհուկները վաղուց վերին է- 
րուսազէմ մ եկնած էթեելութ նրանց կատուների վեհ ու անշշուկ րն- 
կեր ութեան մէջ անցնէիք ամ տոնային տյղ յետ- միջօրէն : Այլեւ ՝ այս 
բաղձանքը սոսկ բա ղձանք մնա լով ՝ կարող է պատահ ե լ որ դուք ճա
րահատ ս տ ի պո լէ ք ձեր հանգիստ աթոռն ՝ ու զովասուն ստուերի վա
յելքն ձգելով հեռանալ մի նոր աթոռ՝ ստուեր ու մենութիւն որո
նելու՝. *Լյոյնը պատահեց ինձ՝ ու ես ■rt շարք պատկերալից ՝ պատկա
ռազդու՝ ել իսկապէս համոզիչ ածականներ բանաստեղծութեան պէս 
արտասանէ լութ Pn,i[՛ տարփամոլ սագերի այդ հտւաքոյթն ու հե
ռացայ :

Յուլիս ամսին՝ Լիւքսէնբուրգի պարտէզին գրեթէ իւրաքան
չիւր ծառը իր սովո րական ու անփոփ ո խ յաճա խո րղն ունի ՝ բոլոր 
ստուերները գրաւուած են ՝ ու գեռ կայ ոտքի մնացած ա(ւԱ1թ-Ո.Ո-(Այթ]ւ 
բազմ ութիւն ր որ արտաքին անտա ր բե րո ւթեամ բ ՝ բայց եւ որսկան 
շների լարուած անհանգստութեամբ զովասուն հանգստի մի տեղ է 
փնտռում : Q րուայ տյղ մամ ին ՝ խաղաղ անկիւն գտնելու մեծ JnJu 
չունէի ՝ ուստի եւ տուն դաոնալու դիտումով քայլերս ուղղեցի դէպի 
հարաւային դարպասը՝. [)ւ յանկարծ՝ մի նեղ շաւղփ դարձին ՝ բացուեց 
անհաւատալի տեսարանը՝ հսկայ բունով ու վ իթխա րի սաղարթներով
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մէ ծառէ տակ՝ մուգ ու կապ տալուն ստուերէ մէջ* կա ր մ է բաղկա— 
թոռ։ Հայաստանեայց գահէ պէս լքուած մ է բազկաթոռ որ թեւաբաց 
սպասում էր ՝ հրաւէրում էր անգո րգէն էր հ է ւր ա ս է ր ո ւթէ ւն է g օգտը- 
լել՝, Ղփմացը արեւոտ ու կանանչ մարգէ l([iujjy մ է աներեւոյթ ծո- 
րակէց շատրուանուոգ ցնցուղէ անձրեւն էր մ՜այթքում ՝ ծէածանւում 
կ ր բեկ-բեկ ոլ զովութեամ ր ցողում շրջա պա տ ը : ք*ա րե բա խտա բա ր 
մ էակ անցորգն էէ ու երկվայրկեանէ մէջ գրաւեց է աթոռը՝ ո ր ը այդ 
պահէն էս կա պէս աբբայական մ է վայելք շնորհեց էնձ : Ո*- խոր էն գո— 
հունակութեամ բ յէչփցէ թէ հնագոյն մ՜ամ անա կն ե ր ո ւմ' աթոռէ 
բայ նստելու պարզ էրողութէւնը արքայական մենաշնորհ կ եղել։ 
(Հետոյ մ տածեց է որ թերեւս անցեալում աթոռները չափազանց սա- 
կաւաթէլ են եղել. կամ գուցէ արքաներն ու արքայութեան թեկնա
ծուներն են չափազանց բազմաթէւ եղել՝--- էնչպէս այսօր Լէւքսէն-
բուրդէ պարտէզէն մէջ՝. Ապա եւ՝ մտքերէ հեռաւոր յարակցութեամբ 
մտաբերեց է թէ մ է ոմն էնձ պատմել էր որ չէն աg էք էրեն g հէւրէն 
մ է աթոռ առաջարկած պարագայէն՝ ստէպո ղարար ասում են . ^(Բա
րեհաճեցէք խնդրեմ' փափուկ ու ազնուական ձեր յետոյքը զետեղել 
այս զոյգն ու անարման աթոռէն^ : Աակայն քաղաքավարութեան այս 
տարազը անհաւանական գտնելով՝ որոշեց է առուէն առէ թով էսկ 
չէնա g է բարեկամէս հմտութեան դէմ ել։ Այս մտածումը երազանքէս 
թե լը կտրեց . ու յանկարծ ՝ տեսողութեանս ու դ էտակցո ւթեանս հա
յելու մէջ արձանացած գտայ թափթփած հագուստներով՝ քառա
սունէ մօտ մ է մարգ, այլեւ պատկառազդու կեցուածքով մ է անձ- 
նաւորութէւն ՝ որ էր հօր ուրուականը տեսնող Համլէտէ պէս ակ- 
նապէշ դէտում էր էնձ : Ղէմքր կատարեալ ծաղրանկարն էր ան
դրկովկասեան հ ա մ ադա շնա կց ո ւթեան ՝--- ա չքեր է g մէկը նայում էր
հէւսէս՝ եւ մէւսը դէպէ հարաւ։ P է թն ՝ Արարատէ պէս հայկական 
էր' կարկառուն։ Ւ ս կ տափակ երեսէ վրայ զոյգ վրաններէ նման ցր
ցուն այտերը' անտարակոյս թաթարական էէն ։ Ասես նրա ղէմքէ 
էլրաքանչէւր մասը՝ հակամարտ ու ան զէԼող յամառութեամբ մ ե ր- 
մում էր մէեւնոյն արտայայտութեան մաս կազմել՝ մերմում էր 
մէւսներէ հետ դաշն' մէամամանակ նոյն մտածումն ել յոյգերն ար
տայայտել՝--- բացէ նուրբ շրթներով՝ հեգնական մպէտէ պէս
ուած բերանը որ խոր էն հ ամ ա կե ր պո ւթե ամ բ յարմարւում էր դէմ քէ 
էլբաքանչէւր մ աս է հետ' վան է՛ չ ՝ այլեւ տարօրէնակ մ է հմայք ու 
ձգոզութէւն տալով ամբողջութեան :

Աթ ոռ իցս վեց քայլ հեռու կանգնած էր անծանօթ •ոյդ մարդը 
ու մագնիսացած նայում էր ինձ : իսկ երբ մեր հայեացքները միմ
եանց հանդիպեցին , նա քնից ընդոստ արթնացողի պէս ցնցուեց ու 
թեւերր հովահարնևրի նման չարմելով' ականջ խարտոցող, այլեւ սա
հուն ֆրանսերէնով բացագանչեց-

--- Ա՜հ , սիրելիդ իմ Կիպրիանոս' ասել թէ այսքան դարերից
■Լերջ, Հեղ ա յստեղ պէ տք էր հանդիպէի , եւ այն էլ այս խաբուսիկ 
ծառի վտ անգա ւո ր ստուե ր ի տակ : Ասել թէ մի անդամ եւս վիճակ- 
ուած է ինձ, մոգական իմ զօրութեամբ քո կեանքը փրկելէ Ն լի ր
քանի ուշ չի ,հեռացի՛ր կախարդական այս ստուրից , ելի՛ր ասում եմ :

Տպաւորութիւնը իսկապէս ցնցիչ էր, մարդն արդէն ցնորածի 
երեւոյթ ունէր , իսկ իր արտասանած անկապ ու ու անըմբռնելի խօս-

Fonds A.R.A.M



' ԱՆԴԱՍՏԱՆ Ծ

քերն աւելի եւս սաստկացնում է էն էր կերպարանքն » ու
պատրաստ էէ խուճապահար փախուստէ դէմել՝ երբ նա մեղ բամա— 
նող մ էջողը կտրելով մօտեցաւ ու ձեռքն ուս էս դնելով ասաց»

--- ԱՀ հ I ^էսլրէանոս ՝ այսքան դարեր է g Վ^րջ մա զ էս կ չես
փոխուել դարձեալ նոյն երազամոլ՝ կասկածում էտ ու երկէւղներով 
պա շարուած հո դէն ես։ Այս pnLn[,l'' nÜ'^C սակայն՝ կարեւորն ա յն 
է որ մենք դարձեալ հանդէպեցէնք։ Է ս կ այմմ ՝ ա մ ենա կա ր եւո րն է 
որ ես՝ էմ ներկա յութեամ բ պաշտպանեմ քեզ կախարդական այս 
ս տո ւե ր է g :

Օձէ հայեացքէ տակ հէպնոսացած թռչունէ պէս՝ եւ գրեթէ 
նոյն զգացումներով դէտում էէ անծանօթը՝ այսուամենայնէւ կա 
րոզացայ խեղդուած ձայնով կմկմալ»

--- Հաւատացնում եմ որ սխալւում էք ՝ պարոն՝ ես ձեր ծանօթ
Կէպրէանոսը չեմ։ ԷԷ արդը յօնքերը կէտեց» ու ես շտապեցէ նրան 
խաղա դե g նել •

__ Ա ա կա յն անկարելի չէ" որ ձեր բարեկամն ու ես ե ր կւո ր
եակների պէս իրար նմանենք՛. Հյաւո բնական է ձեր շփոթութիւնը՛. 
Սայր իսկապէս , ես կիպրիանոսր չեմ . իմ անունս Ե ո ս ա ան դին է : 
Գմբախտաբար տյս այսպէս է՛. Մարղը խորունկ մի տրտմութեան 
արտայայտութիւն տուեր դէմքին՛. Աւելի ճիշտ փորձեր այդ ար
տայայտութիւնը ընդունի/, բա յ ր մ իամամանակ հարաւ ել հիւսիս 
դիտող աչքերը' խանդա բերին կիսովին , ու նա վշտագին հառաչեր՛

__Աւա՜ղ Կիպրիանոս , դու որ իմ աոախնադոյն աշակերտն էիր
աւանդապահն իմ գիտութեան , եւ իմ բարեկամը՛. Գո՛լ' որին ես 
ուսուցանել եմ աստղաբաշխութիւն ել գաղտնի գի տո լթի ւննե ր ը Ե֊ 
զիպւոոսի'. Գո՛լ, որի քայլերը ես առաջնորդեցի իմաստութեան բա- 
լիզների մէջ, եւ որի բարբարոս միտքը լուսաւորեցի հելլենական 
ճարտասանութեան ճառագայթներով----աւա՜ղ ինձ' այսպիսի ապե
րախտ մի աշակերտ ունեցած /խնելուս համար՛. Եւ ամօ՛թ քեզ որ 
մոռացար այգ բոլորը, ու այս անկեալ կերպարանքի մէջ չճանա
չեցիր քո բարերարն ու բարեկամը, չըյիչեցիր նոյնիսկ վաղեմի ու 
վսեմ քո անունը, ու անամօթաբար ներկայացար իբր շառաւիղը մի 
ոմն' կոստանղինի : Ա՜հ , Կիպրիանոս' ի՞նչ են անունները ,- ես եւս 
այսօր կո շլում եմ' Արտեմ Բաղամով, սակայն չեմ մոռացել ու եր
բեք պիտի չմոռանամ որ եօթանասուն եւ եօթը թուին' Աղեքսան- 
ղրիայի մեեագոյն իմաստասէրն ու մոդն էի ե՛ս, Արիստակէս Ս ա- 
մոստացիս, որի եովարեա, գիտութեան համբալը' տարաեւում էր 
բարբարոսների երկրից, մինչեւ խորհրդաւոր ակունքը սրբազան 
Գանգէ սի՛. Իսկ դո՜ւ մպրհոլմ ես մոռանալ այդ բոլորը, ղու յան- 
ղդնում ես ուրանալ որ ե՛ս եմ Արիստակէս Աամոստացին' քո վար- 
պետն ու բարերարը ։

վերջէն նախադասութեան հետ ՝ նրա րէէ^քը ^՜այ[,այ^րԼ թաZ7— 
կութեամբ ծամածռուեր ՝ ապա դարձեալ էր նախկէն վշտակէր ե- 
րեւոյթն առաւ՝ ու հայեացքէն մէջ արցունքներ շողացէն։

Արտեմ ք*ադամ ո ■Lh կ ամ Ար է ստակէս Ա ամ ոստ ա ցու խելագար 
լէնելու մաս էն այլեւս կասկած չունէ է» ու կայծակէ արագութեամբ 
վճ ռ եցէ համակերպել էր տրամ ագրո ւթէւննե ր էն ՝ մէնչեւ որ յաջողէէ 
մէ ո րեւէ պատրուակէ տակ փ տ խ ո ւս տ տալ :

Դերասանական տաղանդէ g գրեթէ զուրկ էէ*եելով կարծեմ թէ
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<1/ ողմնակալ մ է դիտողի համար՝ ամ բողջով ին անհամողի Լ է ին 
շատ աղօտ ՝ բայց խորունկ երջանկութիւն պարգեւող մի բան վե ր- 
յիշող մա րդու ա ր տ ա յա յտ ո ւթ ի ւնն ե ր ը որ փորձեցի պատկերացնել 
դէմքիս վրայ : Սակայն Արիստակէս Ասյմոստացին համոզուելու պէտք 
չունէր , նա պէտք չունեցաւ նաեւ վերյիշումս վաւերացնող խօսքերին 
որ պատրաստ էի արտասանել» եւ ի հեճուկս իր հակադէտ աչքերին , 
նա անկեղծ հրճուանքով մ պտաց , ապա ել արտասուելով բա g ագան- 
չեց----

--- Ա՜հ , վերջապէս սիրելիդ իմ Կիպրիանոս' վերյիշեցիր վեր-
ջապէս քո ինքնութիւնն ու անցեալը ՝ ճանա չեց ի ր վերջապէս քո վար
պետն ու բարեկամը----Օ՛ր ցնծութեան ՝ վայրկեան վեհագոյն jnj—
■զերթ որ աստուածները շնորհեցին մեղ այսօր՝, Կորուսեալը գտն ը- 
լած է* եւ մեռեալը յարուցուած է։ հարերի վիգերից վերածնուած 
աշակերտդ եւ բարեկամդ իմ վազեմ ի' օրհնում եմ քեզ է,րեքմ եծեան 
Հերմեսի ճառագայթներով՝ որովհետեւ վարը նմանում է վերին, եւ 
ամենայն ին չ նմանութիւն է ամէն բա նի...

Ասես թէ մի նոր ու շատ կարեւոր մ տածո ւմ ընդհատեց նրա 
Սաղմոսերգութիւնը՝ նա լռեց մի պահ ՝ եւ զուսպ ու մտազբաղ դէմք 
առնե լով ասաց »

--- Բայց U ի րելիդ իմ Կիպրիանոս ՝ ին չպթ ս £ անդրադարձար
թէ անհուն Օր էն անպատշաճ է որ վարպետի նե ր կա յ ո ւթե ան ը աշա
կերտը նստած մնայ ,--- մանաւանդ երբ վարպետը ոտքի է կանգնած ՝
եւ նստելու տեղ իսկ չունի :

Հայկական կա ս կածամ տո ւթ ի ւն ը ^արտեսեան բանապաշտու
թեան պէս' մայրն է բաւականաչափ զգաստութեան :

Ալ ես , մ ի երկվայրկեան ինձ հարց տուի»— արդեօ՜ք կարոտդ է 
պատահել որ այս մարդը՝ պարզապէս աթոռ գրաւելու դիտումով 
բեմադրած լին ի' անհեթեթ ույս խեղկատակութիւնը՝. Ա ա կա յն Ա ա- 
մոսաաղոլ ամ րողջ կերպարանքն հակառակն էր փաստում : Q ո ւտա- 
փոյթ ելայ ու բազկաթոռն իր կողմ դարձնելով»

--- Ների՛ ր վ արպետ ՝ որ մեր հանդիպման ցնցիչ յոյղերով շը~
փոթած' ա մ ենա տա ր ր ա կան պարտականութիւնս իսկ մոռացայ*. Ա ին չ 
ներքին հեգնող սատանան' ականջիս մէջ շշնչաց' «բարեհաճեցէք 
խնգրե' մ' փափուկ ու ազնուական ձեր յետոյքը զետեղել* • :

իսկ Ա ամ ո ստաց ին առանց ա յլե լա յլո ւթ ե ան գրաւեց բազկա
թոռը՝ ու իր նստած վիճակին մէջ' գրեթէ բնականոն մարդու 
կեր պարանք ստացաւ :

__ Շնորհակալ եմ ազնիւ բարեկամ՝ ասաց* ել հաւատացած
եմ որ վայրկենական քո այդ ցնորումը պէտք է վերագրել ո՛ չ միայն 
մեր հանդիպման յարոլցած յո յղեր ի սաստկութեան , այլ մանաւանդ 
կախարդական այս ստուերի յոռի ազդեցութեան , որը՝ ինչպէս առա
ջին պահին իսկ նկատել տուի' մեծ վտանգ էր Ապառնում քեզ : Բայց 
ես ՝ մ ո գա կան իմ աջը դրի քո ուսին , ու ներքին շունչով ասացի 
« Զսււքպու֊րսւնա մսւմադի կոԴ» ահեղ խօսքերն՝ որոնց ան յեղ/ի զօ
րութեամբ' սանդարամետեան ոգիներն իսկ սասանւում են : ll> այմմ 
իմ ներկայութիւնն է ամենազօր հմայեակն' երեւելի եւ աներեւոյթ 
վտանգներից քեզ պա չտ պան ե լո լ համար*. Անհոգ ու աներկիւղ եղիր՝ 
սիրելիդ իմ կիպրիանոս , ե՛ս քեզ հետ եմ :

իա այս բո լո ր ը արտասանեց մի շունչով՝ ու ցուցամատը արն— 
կեց դէպի երկինք՝ որին հետեւեց ձախ աչքը , մինչ աջ բիբը կիսո-
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վյխե թաղուեւյ վարի կոպի տակ : // ատն ւսյդպէս ե ր կինք ցցած , նա 
հնամաշ մի մ ա րգա րէ ի էր նմանում * եւ սպասում էի որ իոլւհրղա- 
ւոր յայտնութիւններ ա նէր : Ս ակայն) երբ խօսեց' ԼԼրտեմ փադամովն 
էր որ շատ բնական եղանակով հարցրեց *

--- Սի՚^աըէխ ունե^ ս :
Մի մի ծխիկ վ առեցինք* ու կիսախուփ ա չբերով ինձ եր կուրօ

րէն դիտելուց յետոյ ՝ է] ամ ո ստաց ին խղեց լռութիւնը*
--- ԼԼղնիւ բարեկամ } {/՜ամանակ է որ ընդհատուած մեր դա

սերը շա րունակենք : ^իտո ւթ իւն ը ինձ անից* ել ուսանելու կամքն
ու կամեցողութիւնը քեղանից . ունկն դի՛ր։ *Լյախ ել առաջ պէտք է 
իմանաս որ մարդը ներկայանում է մեղ իբրեւ միակ ու ան բա մ ան 
մի գոյութիւն* եւ սակայն իւրաքանչիւր անհատի մէջ այ լա ղան ու 
հակոտնեայ անձնաւորութիւններ են բնակւում : Ուստի եւ մարդկանց 
հանդէպ ունեցած մեր համարումն ու համակրանքը ան խուսափէ-
լիօրէն յանգում են խորունկ հիասթափութեան : ///֊ ա յս բխում է
այն ար յ՚ատական չփ ո թ ո ւթիւնի g որ մեզ կարծել է տալիս թէ անհատի 
մկջ^ մենք միակ մի անձնաւո րութեան հետ գործ ունենք մինչ նա 
ինքնիրմ ով բազմանդամ մի գերդաստան է կազմում : Օրինակի համար 
'Լոլկասը քո բարեկամն է, բայ g մի՛ մոռանալ որ նա կո չւո ւմ է նաեւ
Պողոս , Պետրոս , փասպար եւայ/ն ,--- որոնք նոյն կերպարանքի մէջ
մ ա րմնա ցած , տարբեր անձնա ւո ր ո ւթ իւնն ե ր են : Ու մինչ Ղ՛ուկաս ը քո 
բարեկամն է, ու եղբայրօրէն սիրում է քեզ, անհաւանական չէ որ 
Պոզոսը կնոջդ սիրահարուած է • ել դուզ Լ նրա սիրականն է արդէն : 
Եւ մի՛ զարմանալ' եթէ Պետրոսը գոզ է եւ կողոպտում է քեզ : Եւ մի 
վշտանալ որ ՛l-աս պա ր ը քո բացակայութեան ամ ենո ւր անհիմն զըր- 
պա րտութիւննե րո վ բամ բասում է քեզ՛. Այլ զդաստ եղիր , եւ մի զըր- 
պարտել ‘Լու կասր որ քո բարեկամն է , ել եղբայրօրէն սիրում է քեզ :

Մարդկային յեղյե դո ւկո ւթեան g այս հրապուրիչ բացատրու
թիւնն ու իր պարունակած բարոյականը ինձ մտածել տուին որ Uու
մ՛ ոստս, g ին այնքա՛՛ն էլ խենթ չէր, ու թերեւս չատ աւելի պայծա
ռատես քան մարդկանց մ եծամ ա սնո ւթիւն ը-, I] ա կա յն նոյն վայրկեա
նին , երկինք համբարձողի պէս բազուկները վեր տարածելով, նա 
բա g ա գան չև ց *---

__ «Փրէ յսւթմակիս, քէպրա տորմ», ես գիտեմ իմ անունը
թաքունների թաքունն է իմ անունը -. Իսկ ղու, Կիպրիանոս , դու 
ոչի՛ն չ գիտես î

--- ճիչտ է, վարպետ , ես ո չին չ գիտեմ :
--- Եւ չա՛տ քիչ բան ես սովորում :
--- ճչմարիտ է, վարպետ։
--- Եւ չուտով մոռանում ես-,
--- Իսկապէս այդպէս է։
---  պարաղաJի"'1 1 պարտաւոր եմ քեզ յիչեցնել թէ Աղեք-

սանդրիտյում , իմ տուած ամէն մի դասը' հինգ ոսկի արմէր' հա
զար ֆրանկ, այստեղի դրամով-. Բայց նկատի առնելով որ այսօր 
դու չունես քո վաղեմի փառքն ու հարստութիւնը' ես այս գումարը 
կը ղեղջեմ քսան՜ ֆրանկի , ու առայմմս այդքանով կը բաւարարւեմ :

Բսան ֆրանկս' այսինքն գրեթէ ամբողջ հարստութիւնս չա
փազանցուած ան տ ա ր բ եր ո լ.թեա մ բ գր պան ե լո ւց վերջ , ասաց ,

__ Ըստ մեր հնագոյն սովորութեան , դու իրաւունք ունես իւ-
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րաքան չիւր դասից ինձ հարցումներ ուղղել դ որոնց ես կը պա
տասխանեմ ^թէ հարցերղ անտեղի 5 կամ սնամէջ հ ետաքրքրո ւթիլ- 
նից ['1ս։ս^ խօսքեր չեն : Արդ ՝ սի րե լի՛ Ե իպր իանո ս դ պեղի' բ իմ գի
տութեան հանքը , ու հարստացիր իմաստութեան գոհարներովդ լր- 
սում եմ : ։նԱ :</*չգ :

‘իմ՜բա խտա բա բ դ ս,յղ պահին քսան ֆրանկիս կորուստը ինձ 
շսՀ տ աւելի էր զբաղեցնում դ քան համայն աշխարհի իմաստութեան 
գոհարների գանձումը՝. [) լ ան տ ա ր բե ր ո ւթ ե ամ բ դ մ եքենականօրէն 
հարցրի աոաջին բանը որ մտքովս անցաւ»

--- Վբսրպե տ դ այս ստուերն ինչո&ւ է վտանգաւոր՝.
Հարցումս ակնայայտՕրէն գոհ ո ւնա կո ւթի ւն պատճառէ g նրան։ 

ձեռքերը մի աներեւոյթ հեղու կե լուանալու տարօրինակ արա-֊
ր ո զո ւթ ի ւն ը կա տ ա ր ե լո ւց յետո յ դ նա վա ղո ւց դո g արած ճառի պէս 
արտասանեց »

--- Տաղանդաւս ր աշակերտ եւ ազնիւ բա ր ե կա մ դ ունկն գի՛ ր —
աշխարհը մեզ տափարակ է թւում , եւ սակայն կլո ր է՝. Երկրագունդը 
մեզ թւում է անշարժ՜ դ եւ սակայն դաոնում է տ ^եզերքի մէջ ՛. Բ ո լո ր 
երեւոյթները խաբուսիկ են դ ու մեր արտասանած բոլոր խօսքէ րն 
աւելի անգոյ դ քան լռութիւնը՝. Այսպէս քևզ թւում է որ ես խօսում 
եմ եւ գոլ լսում ես։ Աակայն ես համր եմ » եւ աւագդ գոլ խուլ ես դ 
Եիպրիանոս :

— « Զամպութսւնա լքամադի կոՂ» — /Հ^չ հասկացար » ոչի՛նչ : 
Ղ*սւզէ տիեզերքը դաոնում է ա շվսարհէ մէջ, եւ ես գիտեմ իմ ան ո ւն ը ։

Պփտական տուեալներ ի ներկայացումով սկսող ւսյււ ճառըդ ո™ րԼ
ն ր բե ր ան գ ե՜նչգիտէ դ բն արյանզանցական բարդ ու եզր ա կա g ո ւթեան g

րԿ

պիտի յանգէրդ եթէ Աամոստացին շարունակած /ի^1 է [՛ [՛ [՛ մտքերի
ստորերկրեայ լաբիւրինթոսի մէջ առաջնորդել ինձ։ fi այg նա կանգ 
առաւդ որովհետեւ այգ պահին իսկ տեղի ունեցաւ ինքնին ա նկ ա ր եւո ր 
մի դէպքդ ո ր ը սակայն իր անհամեմատ հետեւանքներով՝ ամբողջս- 
վին յե քԼՈ՚չՀ՚ջևր մեր յա րա բե ր ո ւթ ի ւննե ր ը։

Պարտէզի բնտանի ո լ շփացած աղալն իներից մ է կը շուրջս մի 
քանի պտոյտ կատարելովդ յանկարծ թառեց ձախ ուսիս՝. Անկարեւոր 
այս ղէպլջը որ թերեւս մեծ բա լա ր ա ր ո ւթ ի ւն պիտի պատճառէ ր շա— 
տեր ին դ ընգհա կառակն ինձ դմգոհ թուլեց ՝. Փո րձառո ւթ ե ամ բ գիտ ԷՒ 
որ աղաւնիները իրենց սքանչելի ախորմ՜ակի չափ' հիանալի մ ա րսո- 
զո ւթ ի ւն ունեն Հ որի բնական ու յաճախագէպ հետեւանքները' պէտք 
է նախատեսել՝. Ուստիդ ձեռքի լայն մի շարժումով քշեցի թռչուն ըդ 
որը մ ի քանի անգամ շուրջս դաոնալո վ դ անհ ա լա տ ա լի աներեսու- 
թեամբ դարձեալ թառեց ձախ ուսիս'. Եւ ահւսդ Աամոստացին իր 
խօսքէ րն ընդհատելովդ խռովայոյզ յանդիմանեց »

--- Ե^նչպէս յանգզնեցիր ձեռք բարձրա g նե լ դ--- ա զա ւնա կերպ
հոդին սուրբ իջնում է քո վրայ' եւ դու մերժում ես աստուծային 
այգ շնո րհ ը» » » : Այս ի՛ն չ անկում է դ ի՚*եչ կուրութիւն » սՀ հ Ե ի պր ի ա— 
նոս , սատանան ւ/ւոր ձեց քեզ' ել. գոլ յօժարեցար՝. *Լ,ա որոգայթ լա—

Z1 :րնկւ Ե*- սակայն հոգին սուրբ ներեց մ ո լորումդ դ ու
վերստին ընտրեց քեզ է^ըեւ օթեւան դ իբրեւ ծառ գիտութեան բա րւոյ
եւ չա ր ի • օրհնեսՀ լ ել օրհնեւ

Իսկ աղաւնին դ կարծես թէ այդ խօսքէ րին էր սպասում' ո ր- 
պէսզի իր հանդէպ ունեցած բոլոր կասկածներս' հիմնովին վաւերա-
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ցնէր •--- Նա շատ բնականօրէն աղտոտեց վրաս՝ ու իր դև ր ը լրացան
համարելով' թեւարախ հեռացաւ-, Անհնարին է նկարագրել այն որ 
ան մ իջա պէս յաԱորւլեց աննշան այս դէպքին ï Առաջին բանը որ նկա
տեցի' Ա ամոստացոլ վայրկենական այլակերպումն էր՛. Նա դիակէ 
պէս գունատուել էր՝ ու սաստիկ մի դող ցնցում էր ամpngÿ մարմինը-. 
Ներքին՝ անզսպելի ջղաձգո ւմնե ր ո վ դէմքը նամանալում էր նայ- 
րայեղ բարկութեան ու ահեղ սարսափի հզօր ու հակոտնեայ հո
սանքներով : Նա սարսափելի էր : Կապտան ու դողդոջուն շրթունք
ներից արձակւող խուլ ու դալարուն ձայնը այլեւս ողորմելի մի 
մայիլն էր՝ որ անդադար կրկնում էր նոյն խօսքերը.

--- Սադայէլ-, Սադայէ՛լ-, Ամէն ինչ պարղուեց-, Ս ադայէ՛ լ-, Գոլ
Կիպրիանոսը չե՛ ս-, փարձեալ խաբուեցի-, Ակռն , Աւկոև • • •

Նախ կարնում էի թէ այդ բոլորը զայրոյթի պոռթկում էին 
միայն . ու սարսափահար ՝ անբացատրելի յօմարութեամբ սպասում 
էի անխուսափելի հետեւանքներին : Երբ յանկարն ըմբռնեցի որ ղե
րերը փոխուան էին- Նա սարսափելի էր' որովհետեւ սարսափան 
էր -, Նա ահազդեցիկ էր' որովհետեւ ահաբեկուան էր : Եւ իմ
ներկայութիւնն էր պատճառը այդ բոլորի- դև բերը փոխուան էին՝ 
եւ սակայն ես էի փախչողը' ու շնչասպառ պարտէզի դարբասն անց- 
նե լուլ Հ ասա ï փողոց *

3- Կ-
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ք' վտռէ Կուրն անհունաշող կարօտէն X 
Օ՚ո՚վ ու ցամաք-.. Ու դէրկբնղէ։առն տարրերու 
Մէաւորման ու բախումէ պարն անվերխ.

Հասայ այստեղ ճամբանե րէն բա զմաճ է լղ,
Հասայ գէնով մ ըտե րմ ո ւթեամ բ խըոովեալ,
Ո առաջացա յ մէջօրէէ ար ելով

Գէպէ սահմանն երազէն , 
էէնելութեան անպարփակ. . . :

է/տւահանդէստ . . .
Զուրերն այստեղ զ՜եռ դաւադէր կբ ծըփան*.
Լոս ամէն էն չ համն ունէ փրփուրներուն այս լեղէ ,
Հոս մանուկներ դեռ անսըւաղ կը կըրծեն շերտը հացէն' 
Փողոցներուն մէջ խոնաւ
Որ կ/1 կբրեն ռմբակոծմանց սեւ ըսպէն'
Աւերներով այլանդակ։

Յտ՜լը, ցաւը մարդոց մէջ, կը տարածուի ու 1չ անցնի
Ա ահմ անն երէն աշխարհի՝---
էր ւ ա d“ արհն է անսահման ♦ ♦ ♦

Ո t- անգին՝ հորիզոնին վըրա J դերւ^
ճւսոագա յ թով րնգելո յզ կոհա էլն երն
Ե ր կառուցեն հազա ր ձեւ՝ գեղեցկութեան ւիոթո րխկ. . .
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fr<- կէսամերկ առագաստներէն հաճոյքի ՝ կանչող կիներ է 
0' Մա յա ,
Անգ ութօրէն !լ արիւնեն դեռ հազար սիրտ* ♦ ♦

Զուրերն այստ եղ մերթ հանգարտ y մ երթ՜ բա ցա րձա կ
էՍ լելով բերքն ափերուն փո թորկում *
Գէպի կ ա ր կառ. հորիզոններ արշաւող
Ե* ութերուն հետ կը նետեն
Աշխա րհնե բուն հեռաւոր։

*[յաւահանգիսւո y ու կայան սանձըւած մութ ո ւմե րու y 
Ուր ամէն ինչ համն ունի փ րւիուրնե բուն այս Է^Ղ.ե * * *
Ուր լեոներէն արշաւող ումգին հո վերն ա նիւն ա հ
Կը մ տ րակեն էու թիմս ս y եղբայրական y ջերմ ու թե ամբ • ♦ «-

Ո ս տաննե րէն հեռաւո ր
Հոգիիս մէջ կը լե զուին շղթաներու ճարճատիւնն y 
Արձագանգս gy ողբամ ե՛ րմ y
Ոստաններէն կը ծ ըն ին ողջակիզման երկունքով
Տարաշխարհիկ հաճոյքներ>
է} ւ տ ա [լա ւ ին տարածուող դոյներէն ծանր ու ճնշող

ուառութեան կը ծրեին ող9 սերունգներ* ♦ ♦ երազին y

Ղ* բզո րգնե բուն մէջ օրուան
Ազատութեան այս գինին y ո՜ սըտութեամբ ոգելից 
էեղծարար մութ ձեռքերէ 
էք անցն ի կոէո[ւրԷԸ t^UJPrJ:n3^
Ու տօն ե րուն կը բերէ ուրախութիւնն անկատար f
ԷՍ ածն ե լով սի՛րտը մարգոց*.

\յաւահանգիստ ♦ ♦ ♦ Ովկկ ան * * *
Ու մարգերու կամքերովն անտառն հազար կայմերու 
Մեկնող բանա կ սպառազէն y ու տորմ ի զն 
Հսկայական նաւերով ծովահէններ ուղեւոր y 
Ու բեռնաւոր
ԷՍ ո րհ րգաւո ր երկունքով* * *
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Ու համ ա րձա կ ոցէն եկող ձա յներ յաղթական
Կը հեռանան ՝ կը մեկնէն տա բերայ էն շաչումով***

Ո՞վ պէտ է տայ գոյութեան անմեկնելէ հըրաշքէն
Լյերկայութ էւնն անյեղ / է * * *

ԼԼրգ կը լայննայ՝ !լարծարծէ'
Հուրն անմատոյց անհունասոյր կարօտէն
Ու կէ րքե րուն ս ր բազան * * *

Տարածութեան է /սնգէր՝ նաւաստ էներն անյագուրգ՝
Ս էրեեներէն հըմ ա յուած ՝
ը խուզարկեն երազէն հորէզոններն աղամանդ՝

(էամ անա կէ մեքենական թաւալումն 
Անյ ագօրէն ճեղքելով։

Ու գեռ. խորունկ կոհա կն եր ճակատներուն •Լը ա յ
մ արգոց

էլ բէւր ա չքե' ր ընկլուզուած կապոյտ էն մէջ ծովերուն 
Ու մարմէններ տօթակէզ ու քրտնաթոր արԼւով՝ 
Փոթորկոտ մեծ տաքութեան բոցերուն մէջ պարուրսւած * * 
ԷԼւազեերէն ծովեզրէ կը բա րձրանան բէւր ձեռքեր 
Լ/՝ ծ ո վայ էն բերքերով՝
Եղբայրական հըրաւէր

Երկրի բոլոր ծագերուն • •
fl ւ. թեւերով ջլարձակ
Խա ըի սխներու ծանրութեան հետ 

շա րմո ւմն ան գա գար
Տարերքէն մէջ խոյացող* * *

Փ օ թո րէ կն երն հեռաւո ր է հ բեղէն
I1 ւրաքան չէւր հարուածովք
Ե առո յցներէն լէըտո ւթե ան կը քանգ են կ ո ծն հ ո գեկ ան ՝
Ու կնքե լո վ ճա կատագէ րը մ ա ր գո g 
Տ առաջացող բազմութեանց՝
Որ կամքերով ան պարտ ելէ
Եր տրոփեն՝ կը խայտան' կապանքներէն ձերբազատ ՝ 
*էէպէ հըղօր ու կատաղէ գեղե g կո ւթ է ւնն անմատոյց 
Ն' ո վեր ուն* * *

թ. թ.
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լաթեսն Craiiwo

■ ատակած է ինձ երբեմն որ Երսռեչտտկան մեծ Ստեղծումներու, 
ո ւն կսգր ո ւթ են էն անմիջտպէս առաջ, երբ Նուագապետը բարձրանա
լով իր ամ պիոնը , իր ճպո տին բանի մը կտրուկ հարուածներովը 
Լռութիւնը հաստատած է Նուագախումբին մէջ ու Սրահին տեսակ 
մը իմացական յուղում բռնած ր //այ գիս։

Այսօր ան գր ա գա ռն ա լո վ այգ յուղում ին ինձ այնպէս կը թոլի 
թէ Եր ա մշտական Կարգին յատուկ մէկ «իսկութեան» շփոթ այլ ներ- 
զօր զգացումէն յառաջացած պէտք է ըլէայ ի^

ԼոոՆթիւնը' Երաժշտական Գործին Յտյտնաւ-որման անհրաժեշտ 
Իսկա_թ-խ_ն • • •

Լռութեան երեւոյթին մէջ յայտնուոգ այս «իսկութիւնը» սա
կայնդ առաջին ակնարկուէ ւմ ը տարօրինակ սա՛ ունի իր մէջ որ Ժր|ս- 
տական բան մը կ՚երեւի րցա/' մին չ «ի ս կո ւթիւննե ր ը» դրական 
«ինչեր» են առ հասարակ։ Այդպէս ս' սակայն ՝ բոլորովին։

'էյ ո լա գա խո ւմ բ ի բեմին վրայ նուագարաններու ձայներուն անիշ
խանական քաոսն է։ թէեւ անոնցմով նուաղողները ջանացած են հա
մաձայնիլ նոյն լա-ին վրայ՝ pLU1J3 ատոր հասնելէ վերջ ալ կը շա
րունակեն ♦ •• յ է1 ւր ա բան չի ւրը ընթա ցք տալով իր քմայքին իր սի
րած ե զանակէն «անցը» մը կ' արձակէ °գը կամ կը յամառի «ելեւէջի» 
մ'ը վրայ. ու ծանօթ ՝ անանուն բղզիւնն է խառնիճաղանճ ձայներուն
իբր թէ «համաձայնիլ» ուզող նուագախումբին ՝ որ ել սակայն --- ղի՜՜
տէր յ կը սլա ամ են --- frpP նաիւընտրուած երաժշտութիւն մաւոնա-
նշուեր էր օր մը էյ ւր ո սլա ճամբորգող Արեւելքցի ինքնակալէ մ ը* • ♦ :

էքրահին մ էջ մարգերը կը հա սնին գեռ. սդրարօնթ-է՜նե^Հր 
ճռնչեն • իւրաքանչիւր ոք իր յատուկ տրամ ագրո ւթեամբը գուրսէն 
դա լութ խօսա կի g մը կը գտնէ ու կը տա րո ւի շաղակրատութեան ♦ 
վերնատան մէջ՝ կանչեր ՝ կատակներ նստարանէ նստարան :

Այս բոլորին մէջ նոյնիսկ աննկատ կ'ան ցնի հիմա՝ շատերս ւն 
համար՝ \յ ուա գա պետ ին մուտքը, նուագախումբի գրա կալնեբուն մ է- 
ջէն իրեն ճամբայ մը բանալով իր ամպիոն բարձրանալը» • »

2
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fiiujg ճսլոսփ քանի մը հարուած գրակալին (էր ա յ , «£^4 Ր 
ջղայնոտ ♦ եւ ահա՝ ՀԸ գտ*եեն նուագախումբին մէջ բո լո ր քը-
մայքները ու կը ջնջուի անոնց յառաջացուցած ձայներոլ քաոս ըհ 
կարգը կը հաստատուի հոն , թէեւ ԼւԼՈՆթ-եաԹ կարգ մը ր/juj J ան։

Ու- վերչ կը գտնեն հետզհետէ այս անդամ ՝ Սրահին մէջ եւս' 
բոլոր շարմ՜ումները ՝ խօս ա կց ո ւթ թ ւնն ե ր ը , Հըս ի—ըսալ^նեբը ու ։Լե ր- 
նատան կանչերն ու կատակները : ((Լռութեան կարգը՝)) նոլադախում- 
բի բեմէն կ'իջեէ, կ արծես՝ սրահին մէջ» կը տարածութ ՝ կը նուաճէ 
զայն» կը տ թ ր է ՝ կը հաստատուի հոն» հ.կը խորանայի նոյնիսկ գէ պ ի 
ձայներու՝ աղմուկներու՝ շարժումներու բացարձակ ջնջումը՝ բաց
արձակ ((պարապը)) ՝ «զէրօն» :

Աւելին » Լռութիւնը կը խո բանայ դեռ եւս՝ կը թափանցէ գի- 
տա Խ ո ւթթ ւնն ե ր ո ւն հոն հաստատելու՝ այս անգամ ՝ սլատահա— 
կան մտածումներու ՝ մարգերը իրարու հետ խօսեցնող առօրեայ 
մտահոգութիւններոլ կամ ընդհակառակն թեթեւ շահագրգռութիւն- 
նե րու ու կերպ մ տաղբա զո լմն ե ր ո լ ջնջումը»»»

Լռութեան ^Լարգը էը դաոնա յ սրահը լեցնող մարգերու գէմքե— 
բուն ետին' անոնց գիտակցութեան դաշտեցուն մէկ մաքրագո րծու- 
մը՝ սրբումը՝ ասոնց մէկ tabula raSa ն : Այսպէս՝ Աշխարհէն
սրահը հասնող՝ ու հոն ներկայ գի տ ա կց ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն խորքին գեռ 
■բՒէ առաջ շա ր ո ւնա կո ւո ղ ՝ Լւրր շա րմումներու ՝ ձայներու ՝ եւ պէս 
պէս մտածումներու ու հակասական զգացումներու խառնիճաղանճ 
մը թաւալող լինելութիւն մը' կանգ կ՚առնէ, կը. զտուի դաոնալու' 
գրեթէ պարապ ժամանակ, յստակ ներկայ մը' պատրաստ տրամա- 
ղրուելու նոր ինչի մը որ հիմա ակնթարթ է ակնթարթ կը սպասոլի' 
բայց ոբ էէ յայտնուած դեռ : Լռութիւնը , այդպէս , արգելքի |իծ 
մ ը կը հաստատէ նախկին խառնակ լինելութեան դէմ , պայն կասե
ցնելով, դէպի անցեալը ետ մզելով, անոր մոռացումը, մէկ մխտու— 
մԸ կայացնելով*. Գալիքը իրմէ տիրաբար անջաաէլոԼ ի խնդիր' չէ- 
զոք դօտի մը կը գոյացնէ z

Բայց սա բացասական երեսն է լոկ «երեւոյ թին» , այն որ կար
ծես դարձած է դէպի մինչեւ սրահ թափ ան g ո ղ գո ւր ս ի ա շխա րհ ը ու 
միեւնոյն ատեն (մամանակի տեսակէտով) դէպի «Առօ ր ե ա յ էն» մին
չեւ իրեն հասնող խառնակ լինելութիւնը եւ որ կը կեցնէ ղանոն յ. , 
կ՚արգիլէ' վճռական մէկ ժխաումռվը անոնց z

Շարունակենք սակայն , --- թէ^ւ մամ անակը հիմա գրեթէ ակրն-
թարթային եղե լո ւթիւևներ ո վ է' որ կ'ընթանայ * Լռութեան հաս
տատուելէն վերջ ՛Նուագապետը վեր կ՛՛առնէ ճպուռը, միւս ձեռքը 
կը տարածէ ՛Նուագախումբին վրայ, իբր զայն բռնելով ու կա խո լած 
շահելով իրմէ**, Բոլոր ջութակներու լարերուն վերել միահամուռ 
կը բարձրանան աղեղները, պատրաստ' իրենց առաջին հպումին 
սարսուռը տալու անոնց : Ջութերը , թալջոլթ ա կնե ր ը ՝ թա լջո ւթե ր ը 
համալար պիտի ընդունին իրենց մօտեցած խոշոր աղեղներուն առա
ջին համազարկը*. Շուրջանակի „լ հետզհետէ աւելի վեր' սրինգնե
րը, փայտափո Գ^բԸ' թալփոզերը, պղնձավողերը, հսկայ գալարա
փողերը իրենց բերաններուն մօտեցած ունին չրթոլնքներ որ հիմա - 
հիմա մեծ շունչ մը պիտի փոխանցեն իրենց : Ու հարուածներու պատ-

Fonds A.R.A.M



« ԱՆԴԱՍՏԱՆ

րաստ գնդաւոր գաւազանիկներ բարձրացած են թմբուկներու եւ թաւ 
թմբուկներու ճշւոապիրկ մորթերուն վերել ել ծնծղաներ բամնը- 
լած են իրարմէ իրենց առա Լին ձայնեղէն շողիւնը փայլատակեցնե
լու նշանին ակնդէտ-. Աա ընդարձակ՝ մեծազօր ու միահաղոյն լուռ 
Լարումը իր տիրական ձեռքին կը բռնէ նուագապետը ... :

Նոյնհետայն սակայն Սրահին մ ԷԼ եւս բոլոր գիտակցութիւնե
րը կը ձգտուկն կազմելով հղօրապիրկ Աւշագրութիւն մը- Լռութիւնը 
կը լեցուկ թաքուն համա լարում ով մը՝ իր մխամ ան ոյմը որ կե ցու
ցած էր առօրեայ լինելութիւնը՝ կը դառնայ հիմա ծածուկ շարմու- 
մով մը դէսլի գալիք իր առարկան՝ դէպի ընդունուելիք ու ընդ
գրկուելիք Նոր երամշաական Լինելութիւնը՝ կազմելով ուշադրու
թեան դրական ոյմ-, Ու գիտակցութիւնները դեռ ակնթարթ մը պա
րապ' իրենց մէջ ծագելիք ձայնեղէն ձեւեր էն անոնց ըաղձանքուլ 
համակ ձգտուած են ու ա րդէն սա ր սռուե . . .

Ակնթարթ մը եւս ու կփրաղործուի գերագոյն կատարը սա պա- 
հուն. Լռութիւնը՝ նո] & լռութիւնը ամէնքէն «լսուած», ամէնուն 
մասնակցութեամբ իրագործուած' կը դառնայ մի- գիտակցութիւն- 
ները նոյն սպասումին՝ նոյն գալիքի բաղձանքին մէջ «նմանած», 
յաներեւոյթս կը ջնջեն կարծես յանկարծ զիրենք բամնոզ, տարան
ջատող մ արմ իններու եւ միտքերու սահմանները ու իրար կո ւգան ՝ 
կը խառնուին կազմելով իբրեւ համաձուլուած միակ մեծ գիտակցու
թիւն մը, նոյն ներզօրոլթեամբը համալարուած ՀամաւքւՈՈԼթիւն ւ/կ։ :

ա հին մէջ կը գոյանայ ան տ ե ս ան ելի օր էն բա յ g տ ի ր ա բա ր ն ըս- 
տած շարայար ոգեկան միջոց մր, միակաուր ոգեկան վայր մը : Իբր 
տեւողութիւն' ունինը կարծես ակնթարթ մը կեցած ու իր Հպարա- 
պութեամ ր^ն ի ս կ' բա յ g նաեւ զինք լեցնող գաղիքը ընդունելու զՈՆՆՈ 

թագձանքին ալ պատճառաւ համաձոյլ ու միակ՝ մեծ զուտ ներկայ
մը՝ գերազանցօրէն ձգտուած հ ամ ո դե կան ո ւթ եան ներկայ մը։

Ու իր այս կաԱԱԱթին է Լռութիւնը երբ իր Հդիմաց» ՝ իր ծո
ցին ՝ միեւնոյն ատեն սպասուած եւ սակայն յեղակարծ կը հնչէ 
ն ո լա դա թ ո ւ մբի առաջին մեծազօր, բազմաճոխ դաշնակութիւնը որ 
զայն մէկէն կը խղէ ին չպէ ս ակնախտիղ փայլակը կը խղէ յանկարծ 
գիշերին համատարած մութը- ու անընդմիջաբար արդէն առաջին 
հիմնադիր նե րգա շն ա կո ւթ ի ւննե րն են Համանուագին :

Հիմա կը թալա լի Համանուագը* • • կը ջնԼկ լռութիւնը-.
Այո՛ եւ ո՛ շ-.
Այո՛, քանի որ իր ձայնեղէն գոյացութեան ՝ իր կազմած ձայնե

ղէն ծովուն յաճախ մեծաշռինդ ալիքները կը նուաճեն գիտակցոլ- 
թիւնները, պիտի ըսենք Ա րահ ին միակ գիտակցութեան միջոցը-,

Ոայց նաեւ, լա՛ւ լսենք* անոնք կը ծաւալին Նոյն ԼոՈԼթեաև րն
դարձակ հունին մէջ, ին չպէ ս ովկէանը իր խորախոր ու անտեսանելի 
դոդին-. Համանուագի բովանդակ ընթացքին ԼոՈԼթիւնր հոն պիտի 
ըլլայ թէեւ աննկատելի այլեւս* որովհետեւ ինքզինքը՝ իր «գիտակ
ցական նիլթեղէնը» , իր «ձեւընկալ միջոցը», իր միանգամայն «լե
ցուն ու զուտ տեւողութիւնը» յան ձնած է ձայներէն բերուող ու հաս
տատ գրուող համանուագի ձեւոլմին- ու այսպէս սակայն մասամբ 
ալ պայմանաւորելով իսկ զայն*.

Ոայց կայ աւելին* Լռութիւնը երբեմն կուգայ մաս իսկ առնել 
երամշտական գոյացութեան , եբբ ան իր գերագոյն ին շ ինչ պահէ-
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րուն կը կախակայէ յանկարծ իր ձայները բայց ոչ ինբզինբը... 
Լռութիւնը որ հոն էր բայց աննկատ այլեւս, «կը լսուի» յանկարծ , 
ձայն էրուն չավ, գոյաւոր, «կը զգացուի-» իբր «սեւ ճառագայթում» , 
ու ատով երբեմն աւելի իսկ յուղի չ բան ձայները, որովհետեւ անոնց 
հակադրաբար բայց անոնցմէ սահմանուած երաժշտական ձել ու 
իմաստ զգեցած է ինբն իսկ այգ պահերուն :

Ե (՚ թալալի ուրեձն Համանուագը Լռութեան խո բբին' երբեմն 
անոր գոյացութենէն մասեր ալ առնելով իրեն' ինբզինբը կառոլ- 
ցանելու. :

Լո-ո ւթի ւնը էյ բահի Գիտակցութեան համա լարումէն գոյաւոր՝ 
նոյն ոլ ձի Լռութիւնը աւ1 բուշել տեւողութեան ը այղ թալալում ին' թա~ 
ըուն անլսելի ներկայութիւն մը կը պահէ իբր անխօս *Լկայ (յրա~ 
մըշտ ո ւթ ե ան ՝ շարունակելով մ ի չա հեռու պահել ա րտաշխա րհ ը իր 
մ խո րով ՝ որպէսզի բո լո բովին ինքն ըստ ինքեան փայլի Համ ան ո ւ m— 
գով կերտուող ձայնեղէն ճարտարապետութիւնը կամ ծաւալող լու- 
սաձայն համատեսիլը»»,

Լքւ համանուագի լինելութեան բովանդակ ընթացքին Լռութիւնը 
կընթացնէ՝ իր սեփական տեւողութիւնը անորինին զուգահեռ' բայg 
զի^քը ներքնապէս գոյացնող լարումը տրամադրելով եր ամչտ ո ւթ ե ան' 
ու աւելի ու աւելի մօտէն սեղմելով զայն իր թեւերուն' ցայտեցնե
լու անոր ոյմի ՝ սիրոյ ու իմաստի էութիւնը, , , անոր ընդլայնած 
Լին ե լո ւթ ե ան [Լելը :

Համ անս լագը կը թ ա ւա լի • » ,

Ու֊ Լռութիւնը անոր շրԼաևԸ պիտի ընէ ՝ ինչպէս Շրջանակը 
'էյկարին շրջանը* » » մինչեւ Աւարտումը։

ԼԼյն ատեն ՝ օՀհ ակնթարթ մը լոկ , բայց գերագոյն ակնթարթ 
մը՝ Լռութիւնը որ հոն էր' միայն թէ անյայտ' կը վեր յա յանուի 
յանկարծ։ Այս անգամ սակայն ղէմքը դէպի ^տ դարձած' գէպի 
Անցեա լ—կաաարեալր, Լիբը Համանուագի fin վանգս, կո վը , ու ւիըղձ- 
կո ւն' անոր գերագոյն կատարին ճա ռա գա յ թո ւմ ին ամրող-ջ յուզոլ- 
՛քովը... Ակնթարթ մը միայն' որովհետեւ արդէն ծափերու ծովուն 
փո թո րիկն է որ կը չղթայաղերծոլի' ամէն ինչ իր մէջ ընկլուզելոլ. . .

Երաժշտական կարգին մէջ Լռութեան «պաշտօնին» սա «երե- 
ւո լթաբանական» նկարագրութիւնը բաւեց, կը խորհիմ, ցոյց տալու
թէ իր ի՛նչ հ ան գա մ ան քն ե ր ո ւվը ան անհրամեշտ սլա յ մ ան է Ե ր՛" մըշ_
տա կան Երկի իրագործման z

['այց աստիճան մը եւս խորացուած իր բնութեան ը մէ£ թերեւս 
ծառայէր ան՝ ոչ ան շահեկան տեսակէտէ մը յայտ բերելու ինչ ինչ 
թէեւ այլապէս յայտնի ՝ էական գիծեր նոյն ինքն էրաւ/չտական Գոր
ծին' ու մինչեւ անգամ' ընգհանրապէս Արուեստի Գործին իսկութե-
նէն։

Այդ ՀՀ խո բացում ը» կունենանք ե ր բ նկատենք թէ «ծ րամ՜շտու- 
թ ե ան—հ ա մ ա ր—Լռո ւթ ի ւն ը» իր 1ւա1ւգու(ւսւկ(ւ1յ pp ( HïllO^UG ) ունի 
միւս արուեստներուն մէջ եւս։

իրաւ ալ ի րաց ճիշտ բնութեանը վրայ հաստատուած ijllljuuipb— 
թութ-իւ-ննեթ ըրած կըլլանք երբ ըսենք թէՏոյն Տտճարին ՍթիլՈԱլԱ1թ-£ ՝ 
սիւնաբեմ ը կամ ոեւէ յՀա րտարա պետ ո ւթեան անհ րամեշտ' կառուց—

Fonds A.R.A.M



ման զեանք, հարթումը, քանդակագործութեան մէջ' Արձանք, Պատ
ուանդանը, Նկարչութեան մէջ՝ Նկարք, Շ^սԹակը (*), Թատևրա- 
կան ու Թատերապարային Արուեստներուն մէջ' թեմը եւ թեմային 
Շրջանակը եւ նոյն իսկ {իմաստասիրական երկը Մտածման Արուեստի 
դործ նկատելով) Տ եքա րթի մը դրութեան սկիզբը «Մեթոտական 
տարակոյսք, tabula TaSS ն որուն դրա լ պիտի ծագի իր COgitOh , 
«ԼոոԼթիւնեձՀ/» են զորս այդ արուեստները կը հաստադրեն իրենց 
երկերուն իբր նախապայման խարիսխ ;

Ինչպէս փոխադարձաբար ալ, Երաժշտութեան համար Աիւնաբեմ 
է, կամ Պատուանդան , կամ Շրջանակ կամ Բեմ ու թեմային Շրջա
նակ կամ թապռւլա թազա’ Լռութիւնը :

Ատ նկատողութեան ստիել յայտնի կը դառնայ թէ Երաժշտական 
երկը առհասարակ Արուեստի Գործը կենթադրեն Տարածութեան 
մը կամ Տեւողութեան մը պարպումը եւ ընդհանուր Միջոցին ու ժա
մանակին մէջ ասոնց պարունակած միւս իրերէն կամ եղելութիւննե- 
րէն զտուած ու անջատ «միջավայրէ մը գոյացումը' որովհետեւ ի- 
ըենբ կոչուած են իրենց այդպէսով տրամադրոլած Տարածային կամ 
Տելողային պարապը նուաճէ լու, իրենց յատուկ դո յա g ո լթե ամ բը լե
ցնելու , կազմ .ոլորելու ել ձեւաւորելոլ ըստ իրենց բերած ճոթերուն , 
հաստադրե/ով այսպէս ինքնուրոյն, ինքնօրէն, ինքնաբաւ, ինքնի-
մաստ «մի—ամբո ղփ» մը որ իրենք են ինքնին , --- նորօէէն իրականոԼ-
թ֊իւն, նորօրէն էութիւն մը, էակ մը կամ էակներու մանրատիեզերք 
նր , Ւ [՛ ներ յատուկ ճշմարտութեամրը ։

Գաբձեալ որպէսղի այդ նոր ի րա կանո ւթ ի ւն ը իր բերած տար
րերուն միութիւնք զդալի-դարձնէ' պէտք ունի հաստադրելոլ միջո
ցին մէջ չէզոք ո լ ք՛ ա տ լւ fît 1լամ Հ ք/մնա յա տա 1լ //հ/ կամ ան m—
կին մէջ սլարապ-սկզբնակէտ ներկայ մը, հիմնագիծ մը մարգերուն 
համար, որուն յարարերաբար զատուին իր բոլոր բերածներր ու ա- 
տով յայտնի ընեն իրենց հ ամ ե մ ա աո ւթ ի ւննե ր ը ու անոնց գոյացնելիք 
միակ ներդաշնակ ամբողջը, համաձոյլ ու համ ատ րով։ Էքելը-, Ասկէ՛ 
անհրաժեշտութիւնը' ճարտարապետութեան մէջ ել թանդակադո ր- 
ծոլթեան խարիսխի հարթ մակարդակին, Նկարչութեան մէջ Շ ր ր- 
ջանա կին , Երաժշտութեան մէջ Լռութեան մեկնակէտին եւ զուգըն
թացութեան, ու Թատերարուեստին մէջ --- որ թէ ՚ Տարազս։ լին եւ
թէ Տե լողայ ին Արուեստներ են --- միանգամայն թեմին' իր Շ բիտ—
նակով ել Լռութեան որուն վրայ կը րացոլի վարագոյրը • . .

Այղ «մի ամբողջ ինքնուրոյն , ինքնաբաւ եւ ինքն իմաստ իրակս։— 
նոլթիլնը» սակայն զոր Արուեստի Գործ կը կոչենք կ’աոաջարկէ ինք- 
զին£ համայնական հայեցման: Ահա ինչո՛ւ միեւնոյն ատեն որ ան
ջատ' բարձր էր սակայն Աիւնաբեմը Յոյն Տաճարին , բարձր է Ար
ձանի Պատուանդանը, բարձրադիր է Նկարի Շրջանակը, թանգարանի 
որմին վրայ, թեմ ու թեմային շրջանակ վերէն կը դիմակալէն Թա- 
տերասրահը՝ ու Լոութքւնր ևրամշւոական մ իջավայ ր ին մ էջ դք, տա կ֊— 
ցոլթիլննե բու համալար միայարութիւն է:

* ԱՆԴԱՍՏԱՆ շլ

(*) Նկարչութեան մէջ Շրջանակին մասին գրած եմ այլուր - տես
նել «Կեանք եւ Դիր» տարեգիրքը, Դահիրէ :
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ւԼասն ղի ճշմարիտ Արուեստի Գործը իր տարբեր 
կերպարանքներուն մէջ, միշտ ալ նոյն Գեղեցկութեան յայտնու- 
թեանը մէջ նոյն Ներդաշնակութեան բաշխելիք Հրճուանքին Բարիովը 
միանալու' հաւլպւդութ-հան թարձրակէա է :

Եւ յուղումը որ երբեմն բսնած է զիս երբ Նուագապետի հաս- 
տադրած Լռութիւնը նուաճած է Ա բահը , կը խորհիմ որ ծնած ըլլայ 
իմ մէջ մանաւանդ' դեռ անյայտ Գեղեցկութիւնը ընդունելու համար 
հոգիներու այդ միահաղոյն ընդառաջում էն :

Շ- Պ-
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Գ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

m? ք b ր Թ ո ր ււ ե

ԿԵԱՆՔԸ ԻԲՐԵՒ ԲԱՑԱԿԱՅ - ■ •

g ը մորթոտեն Անծ անօ թն ան կէւև մ' հեռո ւն ուր անհուն 
Ըսպանգանոց մը կարծես' անոր համար առ յաւէտ... 
{էամանակէն վազքն է վեր ձեռքեր մորթող զայն անհետ 
Խիղճերէ պտհ առ պահ արէւնն անոր կը զեղուն...

Ու անծանօթ մը կեանքէն' ամէն պահու հետ մ ե 1լնո iy, 
Առանց որ կեանքը ղ էանայ — մ էն չ հեռացման ծոցն անոր 
Գեզեgկութէւն մը թերեւս ու կեանքն էսկ դեռ' էբրեւ նոր 
Արքայութեան մ' երեւոյթ, էբր էրա կան մէկ կոթող...

Ան սահման ջարգ մ^հեռաւո ր ակունքներէն էութեան 
կ'արձագանգէ ներկայէն JnJul՛^1 առջեւ գէածէն՝ 
կյերկան կ'ըէլայ մէկ օտար առաքեալն էր չեղածէն...

էացա կայ էն պահն է հոս ուր կառնէ կեանք էր ներկան.. 
Կե ա նքէ մը Տ,եւն ստաւյորԼ չա ււլր ո րյն ե ր ո ւն է խնգէր
Լէնե էութեան պահն ընգմէչտ՝ առանց որոնց ան Հ ապրէր

ԿԵՆՍՈՒՆԱԿ ՆԵՏՔ

Որ J-ամանակը խօսէ էր րնթացքէն մէջ էրեն՝
Լըսէ է՚՚ք՚Լէևք գարերով հեռուներէն անհամար՝
Ա արգկութէւններ կը թաւէ էն ակընթարթէն մաղն է վար 
էբրեւ վաչէն՝ արշաւող յա լէ տ ե ան էն հետ քե րէն . . .
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/// [llOU եՅնեԼ Ժ՜ամ անա կն էր Կո ս ա նքէն էչ առ
Լէ տերմ ութ է ւնն էր առնել ու նոյնանալ պահ մ^անոր՝
Հոս է լ անոր հետ ընգմէշւո մ է շւո լէնելով զէնք ու նոր 
*Լյերկայ մ'ըլլա լ գալէքէն էբրեւ Աստուծոյ սրտէն մէջ* *

Ոե ո ւէանըււպառ Մեծ ութեան } հարստութեանց որգեգէր** 
Լէ թնո լո րտները ճեղքող համ բո յ րնե րէ անհո ւն թ է' ո ♦ • ♦

// ^rP 4 ա նչ մ' անզուսպ ծա բաւէ ժ՜ամ ան ա կէն գա ղթն
է բո ւն * •

քէ արգկութէւններ կը ծ րն էն ակրն թարթ էն մէջ տէրող 
Ու ա կընթ ա ր թն էրեն մէջ կը վերածուէ չող առ չուլ 
քԼշաարա կէ մ' ո ր ՛լեփէ յաւէւոեանէն լեոներո ւն...

ԳԱ1ԱԿԱԼՈհԹհՒՆ

Արքա յան էստ սլահե ր կան Լէ այրաքաղսՀք , 4* անք Ւ Վ.եր 
Ուր բանա կնե ր մ րաւէող երաղներու մէչ ա ր թուն ♦ ♦ ♦ 
Արքան կնանցն է սլա րելով մ թնո լո բտէն էր գահ ո ւն 
Ռ ա ղմա գա չան էր յոյսերուն՝ ուր կը կատղէն Պ ատկերներ* .

Ու տեսէք հոն՝ հերոսներն յանուն կե անքէն՝ վէրաւոր՝ 
Որ Արտերու գետն էն ւէրայ արէւնազարգ վա ր կ^էյնան** 
Լէարտագաշւոէն կը ղեղու անոյշ բուրմունքը արեան 
Ըսպէացող ժ՜ամանակն էր վէրքերուն մէջ բոլոր* * *

Պահով ժ * ապրող կեանքեր կան կա թ է լ մ^արցսւնքը էնչսլԼս 
Որ ^IP լւլաըսքէ հոգէ էն ծան բութ էւննե րն ա շէսա րհող 
Աստուածածէն համ բո յ ր է ւՀ աւազան էն մէջ անտես * * •

0 հ) արքաներ գահընկեց y ակրն թարթով մը շէնշող^
Որ h.P մեծնաք մահուան մէջ ե ր բ անցած է պահն արգէն 
Արքա յութեան զո ր ըրէք' Յաւէւոեանէն արցունքէն* * *

Գ- ճ-
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Z- ՆԱՐԴՈՒՆԻ

կ ս ր ւր հ ր ^սստքր
(Հատուած մը համանուն վիպակէն)

Մւ
■/էջ-.

1ը տղայ , 'Լաղարչակ սարսափ ւոսւրսւծած էր դպրոցին

Մելան կը թափէր իր դրվփն մէ9, այն է Լին ֊Լրայ' ուր էր 
ՀՀդաս^ը, իսկ ընկերներուն գիրքէն, գաղտնի, կը փրցնէր կր հ ան է ր 
նոյն սւյղ է$_ԸՀ՝ Ուսուցիչին աթոռին ոտքը կը խախտէ ր, կռնակի վրայ 
պառկեցնելու համար զայն' նստելու մ֊ամանակ*. Օր մր, կատու մը
խօթե ր էր , --- [սեԼք չհասաւ թէ ի՛ն չպէ ս եւ ո՛ ր ծակէն ,   ղասա —
րանին առաստաղին մէջ, ու կատուն մլաւեց շարունակ' խանդա րե- 
1Ո1Լ դասԸ* հարկ եղաւ քա կե լ հանել առաստաղին մէկ տախտակը 
ազատելու համար կատուն : Առտու մ րն ալ թզենիի կաթ էր քսեր 
աղոց նստարաններուն , տախտակին փակցնելու համար անոնց վա ր- 
,ոխթԸ* ք)՝աս չէր պատրաստեր եւ բա՛ն չէր ուղեր սորվիյ , բա լ g խեն—
Pb l,l^U կը ս[՚[՚է(՚ Հայո3 Պատմութիւնը, --- միայն թէ հիմնովին կը
փոխէր դէպքերը ել իրողութեւններբ : Հայերը յաղթական էին միշտ, 
եւ֊ իՀնչպէս : Օրինակ, Աեծն (Հիդրան պատերազմ կը յայտարարէր Հո— 
ռոմնե ր ո ւն {հռովմայեցիներուն} դէմ , կ"1 ա ր շա լէ ր մինչեւ Հռոմ , 
կ^աոեւանգէր թազա լորին ա ղԱ՚կը ու կը վերադառնար մայրաքաղաք, 
փառաւոր հարսնիք մը կը սարքէր, բայց թմբուկին ձայնը տակաւին 
չմարած նոր պատերազմ մ ըն ալ կը բանար, այս անդամ Պարթեւ
ներուն դէմ , կր գրա լէ ր բե րդաքա դա քն երը , կը Հա րդէ ր բնակչոլ- 
թիւնը, կ' այրէր կր վառէր պալատները, եկեղեցիները, մասնաւո բա- 
բտր ♦ ♦ . դպրոցները : Ո *-Ա ո ւց ի չը մտիկ կ'րնէր ափ ի բերան : Հա յոգ 
Պատմութի՜ւն , --- 'Լաղարշակ ա՛ յսպէս միայն կր հասկնար Պատ-
մութիւնը :

(Հուսահատ , ՀՀ վկա յա կան ը» տուին ու տուն ղրկեցին»»» սլա տ— 
մաբանը։ Աայրը հայհոյեց վարդապետին, որ կարողութիւն Հոլ նէր 
Ւր զալ կին բան unրվեցնելու :

Աղատ այլեւս, Վ^աղարշակ թափառեցաւ դաշտերուն մէջ, ա լ- 
գիներուն ետին, կա լեր ո ւն տակը*. Պահ մը մասնագիտութիւն ըրաւ
մթերել օձի հաւկիթ, --- UiJrt op‘[l"L^h կը սպառնար դիլղի*ե աղ^փկ-
ներ ո ւն թէ , գաղտնի , իրենց կիրակխօրեայ հագուստի սնտու կին մէջ 
օձի հաւկիթ պիտի պահէ' որ ձագ ելլէ այնտեղ՝. (Հետոյ մաղով թա
կարդ լարեց , իբր թէ թռչուն որսալու համար՝ եւ բոնուած անխելք 
վառեակնեբուն տէր ուզեց կանգնիչ , մ ին չեւ որ կռիւ ծագեցաւ դրա
ցիներուն եւ իր մօրը միջել*. Այդ օրուընէ ,, 'Լա ղա ր շա կ անունը մոռ
ցուեցաւ , կո չո ւե լո վ մ իա յն ու շա րունակ Օ*ոզ Արչակ :

Ար բո ւնքի դողերուն հետ , որոնք շատ ոլշ երեւան եկան , Օ՝ող Ար— 
շա կ այլափոխուեցաւ բոլորովին*. (Հօնքերը աւ ելի սեւ\ցան , •Çpph 
տակը մ րոտեցաւ ճիշտ ինչպէս երբ, դպրոցին մէջ, մելան կը քս է ր 
վերի շրթունքին*. Ա(քերը խորունկցան ու վայրենացան*. Լ]օսքը կար—
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ճցաւ ու ծուլացաւ-, ԼԼայնը «է ր ի կ-մ ա րղա ցա լ» -. Եւ իր շուքը հետզհե
տէ քաշուեցաւ գիւղէն դուրս , հովիւներուն սահմանէն անդին -. Օր 
մ ըն ալ՝ ատրճանակ տեսնուեցաւ իր կարմիր գօտիին մէջ՛. Ո՛ 
զրոյցներ՝ թէ Գող Ար շա կ կ՛՚ապրի իրապէս գոդութեամբ՝ մեծ գո
ղութեամբ՝ --- կողոպուտով մը՝ զոր սոխ կեղելելու կը նմանցնէ
գիւղացին ՝ բայց եւ անպայման արիւնի պատմութիւն մը կը կապէ 
այգ գործողութեան : Յետոյ մոռցուեցան այգ զրոյցներն ալ՝ Գոգ 
Արշակին շուքն ալ :

Տարիներ ետքը՝ յանկարծ վերստին երեւցաւ գիւղին մէջ՛. Ար
դէն կնկան մը տէր-. Եւ գօտիին մէջ' արծաթ մամացոյց-.

Գիւղացիները , շուարած , ու շփոթած , չէին գիտեր թէ ի նչ 
անուն տան հիմակ իրեն՝ արդէն երիտասարդ՝ չափահաս՝ ձեռքերը 
ետին կապելու տարիքին եւ կարողութեան մէջ՝ — 'Լա՛լս՛ ր շա՞ կ ՝ 
Գող Ար շ՛ո՞կ , թէ պարոն ...

__ Կնիկս անգամ ՝ թէեւ ղրոեցի ՝ ղիս կը ճան շնայ Գող Ար
շակ անունով՝ կռնչեցէք Գոգ Արշակ՝ ըոաւ իր ժառանգութիւնը 
սլահանջե լու ձե ւո ւյ մ ր ։

Ուստի ՝ գիւղացիները նորէն Գող Արշակ կանչեցին' բայց 
պատկառանքով-. Վասնզի իր նե ր կա յո ւթ ի ւն ը դող կը հանէր սիրտե
րը՝ --- ահա թէ ինչո՛ւ սակալախօս կը դառնային բոլորը՝ իր առջեւ-.

Գող Արշակ՝ իր կարգին՝ չս իր ե g գիւղացիներուն ընկերու
թիւնը ,   ջաղացք մը գնեց գիւղիք տակը ՝ կնիկը առաւ ու գնաց
բնակի լ ջաղացքին մէջ՛.

Այնտեղ է որ ծնաւ Ս իմ ան :
Աօր կաթ չծծեց աղջիկը՝ մայրը մեռաւ ծննդաբերութեան օրն 

իսկ , իրիկուն չեղած :
Ու քացա՛խ , քացա'խ կը թափէր Գող Ար շա կին բերնէն :
Նախ ցաւն այն էր որ մանչ կը սպասէ ր ել աղջիկ ծնաւ-, Աղ

ջիկն ի՞նչ ընէր լերան տակը ՝ մա՛նչ մը կը ՛Լո՛յ լէ ր իրեն -. Լաճ մը ՝ որ 
կարենար կանգնիլ ջրհատին գլուխը՝ ոտքերը բանար ՝ տնկէր քսանը- 
մէկերորղ մատը ել ընդերքին ջՈ լր ե ր ը ցայտեցնէր անդունդին մէջ՝ 
ամչցնելով ու փախցնելով աղջիկները : Իրեն գող Արշակ կան շեն , եւ 
արԼ^1,Հէ էրեն։

«ՍպՀէկղ աու-ն֊փեսայ կը բերէ բեղէ», մխիթարել փորձեց 
քոյրը՝ որբեւայրի եւ քաջ կին մը՝ որ եկեր էր ծննդաբերութեան 
օգնելու՝ --- միակ անձը՝ որ կրնար պոռալ Գող Արշակի երեսին :

«Կնիկդ կէնճ է տակաւին՝ աւելցուց՝ մանչ ալ կը բերէ»-. Իայց 
իրիկունը մեռաւ խեղճ կինը -. Ե<֊ քացա՛խ՝ քացախ կը թափէր կար
ծես Գող Ար չա կին րերնէն :

Գոյրը առաւ Ա իմ ան ու տարաւ զիւղ իր տունը-.
Ու մինակ մնաց Գող Արչակ՝ --- մենաւորի իր հաշիւներուն եւ

խ ո ր Հ ր ղածո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն կը պատասխանէին այմմ ջաղացքին ջախ
ջախը եւ գո րտերուն կբկռոցը-. Պիտի չունենա՜ յ ՝ ուրեմն՝ իրեն ըն
կեր եւ իրեն յաջորդ : Եւ այն մարդը՝ որ գողցեր էր' երբ բան մը 
պակսեր էր իրեն՝ սեփականութիւն ղարձուցեր ինչ որ սիրտն էր 
ցանկացեր ՝ ահա պարտուած' չէր կրնար ունենալ ուզածը՝ , մա նչ 
մը-. Տղայ մը որ ջոլրէն անցնելու համար' կամուրջ չփնտռէր՝ այլ 
լողար : Լաճ մը , որ ծեծէր Տաճիկներուն վերի ել վարի յարկի դդում
ները՝ զո ղալի փայտով կամ ոտքին խոփով-.

Գող Արշակն ի՞նչ ընէ աղջիկը-. Իր նկարագրին՝ իր առնու-
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թեան ՝ իր անունին վայէ՛* լ էր որ Տանտանին տղան՝ ճանճի նմանակ 
արար՛ած մը՝ թառի ջաղացքին ղրան առջեւ դարպաս լնելու համար
եր աղջկան : թ*նչպէ ս հ անգո ւրմէ ր որ տ կլո ր Ալօն ՝ --- ըստ տէ րտէ-
ր ին' Ալեքսան , --- թեւե բուն մէջ առնէր ՝ գր կէ ր ու տանէր ինչ որ կը
պատկանէ ր Գող Ար չա կի : ft չ արդար կը գտնէր ՝ ոչ ալ պատշաճ որ 
ուրիշին արուի տյն իրաւունքը՝ որով պիտի յանհունս ուրախանար 
եւ պարծենար' Ըս է fa թէ ^'Ո,Լ Արչտկին տղան աղջիկ է առեւան
գեր գիւղէն՝ հօփալին ձագերը վերցնելու ձեւով մը բոյնէն*.

*Լ/ախանձով ու բա րկութեամ բ կը նայէր ^՝էլ Հ ասանին , որ
մօտիկ գիւղէ մը կո ւգա ր ջաղացը' իր ցորենը աղալու՝ --- Գ՛ող Ար-
շակի այնպէս կը թուէր թէ թուրքը՝ պարծենալու համար մահմե
տական ե րանքին բե բքով՝ ամէն անգամ միասին կը բերէր իր մ անտ ր- 
տիկ լաճեր ը ՝ ո բոնը կը ցատկռտէ ին ի րենց հօրը ոտքերուն տակ ՝ ին է- 
պէս լուերը կատուի մը փորին վրայ։

--- Անո՛նցն է շիտա կը ՝ կ'ըս է ր մտ քէն : Հո ղա գո րծ ո ւթի՛* ւն !լըէ-
լայ մէկ արտով*. Մէկ արտը} մ է կ տարուան մէջ՝ ցորեն միայն կու 
տայ՝ կամ միայն գարի*, *Լ,ոյն բանը կրնայ պատահ իլ յաջորգ տարի*. 
Երկու, կնիկ կ ամ երեը կնիկ ՝ երկու արտ կամ երեք արտ ունենալու 
պէս ՝ ու ցանէ ինչքան [լուղէս * * * *, Մ չ հ անո՛նցն է շիտակը : Մեր 
օրէնքը հաստատս ւած է **• մխիթարանք՝ ^որԼԸ ւ ^էե^Դ.11*՜՜
!1է’է՚ն հ ամար միայն անշուշտ :

Տկար չէ Հայուն երանքը՝ օրէնքն է միայն տկար*, fiutjg թ*ն չ-
պէս խախտել այգ օրէնքը*. *ԼյՈ ր կնի՛* կ առնել՝ բայց գիւղացին՝ ---
ինչպէս օրէնք է՝ --- որբեւայրի կը հրամցնէ կրկնամուսնութեան
թե կնածո ւնե ր ո ւն : () ր րեւա յ ր ի՛* ՝ ---  յոգնած արտ : Հապա եթէ դարձ-
ետ լ ոյղջիկ տայ արտը*, էք է՛* լք է ս սլա ս ե լ գալ աշնան' նոր ցանքի հա
մար։ ինչո^ւ միամամանակ սերմնցու չնետել երկու կամ երեք արտի 
մէջ*. ք*Հնչ դմբախտ են գիւղացիները՝ որոնք քիչ հող ունին*. Առոյգ 
ել աշխատասէր՝ սերմնցուն իրենց ձեռքին մ է ջ անոնք դա տա պար- 
տուած են անօթի մնալու՝ տկլոր ապրելու՝ անոր համար որ ■ըՒւ է 
հողը*. Ահա թէ ինչո՛ւ ումով չէ աղքատին ցեղական խմորը*.

Գող Արշակ աւելի եւս գմբախտ կը ղգար ինքղինք ՝ որովհետեւ 
պիտի մարէր էր տոհմ ին ճրագը*. }Տ ր նկարագիրը օրէնք չէր ճան Հնար
երբեք՝ բայց թ*նչպէ ս խախտել տյս օրէնքը*. Կամ ՝ --- ով յանգըգ-
նո ւթ ի ւն ՝ --- թ*նչպէս ս ր բագրե լ բնո ւթեան օրէնքը *. Qրինակ

Աորեն ցանել եւ ցորեն հնձել :
Լուծում ը կախում ու նՒ հ ողի հ ա ր ս տ ո ւթ են էն , --- քանի որ

կոյր է սերմանողը՝ զրկուած' սերմնցուն զատորոշելու կարողութե
նէն , ցորենը հ աճա ր էն ՝ ու գարին' վարսակէն , հարկ է սերմնցուն 
նետել ոչ թէ մէկ արտի՝ տյլ երկու կամ երեք արտի մէջ։ Առաջին 
արտը եթէ խաբէ՝ երկրորգը կը պսակէ ամէն յոյս։

Աայց կարելի՛* է գողնալ հողը։ Գողութիւնը՝ ըստ ւոէրտէրնե- 
բուն կամ Հ^ճա րտասաննե ր ո ւն'» ՝ գործողութիւն մ fa է որ կը կատար
ուի' յան ի րալի տէր դառնալու համար ն ի ւթ ա կան հարստութեան մը : 
Արդ՝ մարդկային հողը կրնա՛*յ առարկայ դառնալ բռնա գրաւումի ՝ 
այն նպատակով միայն որ կը տանջէր Գող Ար շակի միտքը։ Աանել՝ 
յետոյ հնձել՝ յետոյ լքել հողը*.

Ջաղացքը տարիներով աղաց՝ Գող Արշակին միտքը եւս տա
րիներով աղաց այս մտածումները՝ --- ի զո ւր :

Ա իմ ան կը մեծնար՝ սակայն։
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Գող Արչակ քրոչ տունը չգնաց երբեք' աղջիկը տեսնելու , 
ալ Լս"1"'!յվ' Ա1""!]' տեսութեան տանելու Ա իման :

Ջաղացքը վայր մ ըն է ղիլ'/ի մը աշխարհագրութեան մէջ՝ ուր 
կը յաճախեն այրերը միայն։ ինչսլէս նաեւ» . . րն կե ր ո ւթ են էն հա— 
լուծուածները ։ Ջաղացքը ապաստան մ ըն է ՝ գո ր հէքեաթները բնա
կարան կուտան դեւերուն՝ իսկ օրէնքին թշնամութիւնք քաքերուն։ 
Սոսկում պատճաւոգ որջ մ ըն է ջաղացքը։ Ահա թէ ինչո՛ւ կիները 
կը խուսափին ջաղացքներու շուրջ դեգերելէ ։

Այսուհանդերձ տարին մէկ անգամ գիւղին հարսները ջաղաց- 
մՒն ձորը կը վագեն խմ բովին ՝ կտաւ լո ւա լո ւ ։ Նմ ան առի թո վ մըն էր ՝ 
որ Ա իմա ջաղացք էր եկեր՝ գիւղին հարսներուն հետ՝ տարեկից 
երախանե րով ։

Հարսնիք 1լըԼէւս ր ա,քդ °ԸԸ> կտաւ լուալու տյղ օրը՝ ջաղաց
քին ձորին մէջ՝.

՝Ը թ ան ը ծեծեր ՝ մաներ ու կտաւ է գործեր գիւղացին ՝ աշնան 
ու ձմ ր ան մէջ*. Ու հիմա՝ ձոր են բերած այգ կտաւը՝ առաջին լուաց
քը կատարելու՝ ճերմկցնելու համար ձիւնի՜ պէս։ Մինչեւ կէ ս—օ ր'
երգ ու ծիծաղ ՝ ձո րին մէջ, ----- հարսները ան խ ո ս տ ո լիան ե լի g ան կո ւ—
թիւն մը կը մատնեն՝ կարծես ՝ բանալու իրենց միսերուն ճերմակ 
կտաւը՝ մինչ կը ծեծեն ՝ կը շփեն՝ կը ջրբեն գործուած քթանը
շղտ ր շի նմանող ջոլրին մէջ՝, իսկ անդին ՝ մացառներուն մէջ՝ պահ— 
ոլըտուք կը խաղան՛ երախաները՝ երբ պահ մը պարիկներու հանդէսի 
մը կը վերածուի վա յ ր ր ի [՛ ձայնաւոր թուփերով՝ մեղրի նմանող 
ջուրուէ՝ ձորին մէջ շարմող յա ւե րմա հ ա ր սն ե ր ո ւէ :

Կէս—օրին՝ լուացուած կտաւը կը փռեն դաշտին մէ^ ո րպէ սղի 
չորնայ եւ արեւով ճերմկի՝ յետոյ հարսները կը հաւաքուին ծառե— 
բուն տակ ՝ Ա^Օղ կը բանան ՝ թարմ սլան ի ր ու կանանչ սոխ ո ւտե լո ւ 
համար լաւաշով։

ճաշի մամն է։ Ս է կի կ—մ է կի կ' երախաները դուրս կ' ե//են 
մացառներէն ՝ կուդան ձորին երկայնքէն՝ վար ֊ կ՝ իջնեն ծառե րէն ՝ 
մին' ցեխը ճակատին վրայ՝ միւսը' արեան դերձան մր սրունքին 
վրայ՝ տղջիկ մը' դոյն զդոյն տերեւներու մանեակով մը վիղէն կախ՝ 
մանչ մը հ ովուական ցուպ մը ձեռքին մ է ջ' իրմէ երկու անգամ մեծ։ 
ֆուգան երախաները՝ կը հաւաքուին այ ս պզտիկ աստուածնե ր ը։

Սիմ ան է միայն որ կ՚ուշանայ ՝ հ ա ր սն ե ր ո ւն կ ան չ ին անտա ր-
բեր ։ (Հանկարծ ճչուըռտուք մ ը կը բարձրանայ ձորէն ՝ ---  խումբ
մը երախաներ՝ լեղապատառ ու տարմացրիւ՝ կը վագեն դէպի հարս— 
ները՝ եւ անոնց ետելէն' Ա իման ՝ որ խոնջանի նման բան մր կը շար- 
մէ ձեռքէն կախ ։

---- 0Հձ է բռներ՝ օ՜ձ՝ կը պոռան հարսները' իրենք եւս լե
ղապատառ :

Ո մ անք կը ս սլա ռնան ՝ ոմանք կ'աղա չեն՝ --- հեռո՜ւ նետել օձը։
Ս ,ո1՚և Հըևևր Սիմ տ, ու կը յաոաջտնայ սպառնացայտ ։ Տասը տաբու 
ա’Լլ['և սարսափի մատներ էր հարսները-, փ ի չ մ րն ալ, արդէն փա
խուստ պիտի տային դէպի ջաղացք՝ հացին պատաոր իրենց բերանը։

Ա.յդ սչահուն էր, որ երեւցաւ Գող Աթչակ, կամուրջին գլուխը, 
հետաքրքրոլթեամ բ մօտենալով կտաւ լուացողներու խում րին , ի լուր 
անոնց կանչին ։

^*'ԼւՒ է > °ձ է բռներ ՝ ձեռքէն ա՜ռ ՝ կը պաղատէին հարս
ները ։
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Արչակ առաջին անգամ էր որ կը աեսնէր իր աղջիկը , __
‘Լայ1'Ւ կ",ս“"- J ը , որ բան չի հասկնար գգուանքէն1 ել անուշ քսօսքե- 
րէն ;

Լսլռ, պուհ մը ղիրար դիտեցին հ այ ր ել ա ղջի կ :
Ս է էէ* ալղաւո ր ութիւն ր երկուքին , ---  գմոլար է ըսել՝. կա

րելի էր գուշակել, սակայն, թէ ի՛նչ խռովք ստեղծեց այս առաջին
հանդիպումը Գող Արշակի հոգւոյն մէջ, --- ըմբոստ եւ անհնազանդ՝
Սիմա մանչ գաւկի մը կարօտը աւելի եւս վառեց հօրը սրտին մէվ-, 
Լ^ոգհակառակն , Աիմա աւելի եւս թշնամական արտայայտութիւն մը 
կը մտանէր իր նայուածքին մէջ. կարծես թէ չլսեց որ հայրն է, 
անիկա կը մ ւո ած՜էր d էայն սա բառեր ուն յԼրա հ .

---  • • ♦ օձը ձեռքէն ս/ո ♦ ♦ ♦ :
^ջութեան երախաներու ւԼրայ էր գերազանցութեան ա- 

պացոյցը տա'լ ուրիշէն ։ Ա էմա էր ունեցածը չէ տար ուրիշէն : ինչ որ 
/չը գտնուէ էր ձեռքին մէջ՝ կը պատկանէ էրեն։ Էր սեփականութիւնն 
է օձը :

Գող Արշակ քոյ յ լ մը ելս առաւ՝ նայուածքէն եւ շա քսումնե
րուն մէջ գնելով այն բանը զոր հայրը միայն կրնայ գնել։ Գող Ար- 
չ_ակը լէ [' ո [' կը մօտենար էյ լե լո ւ կամ սեփա կանազր կե լո ւ մտքով՝ 
--- այլ ր1ա1-կէ կարօտը սրտէն՝ Վա գարշա կը ՝ ո՞վ գիտէ՝ ողջագուրե
լու համար այս վա յ ր է երախան՝ որ տակաւին յայտնի չէր թէ աղ- 
Ա^կ էր թէ մանչ։

Սիմա ճապուկ րէ ր մը ունէր ձախ ձեռքին մէջ՝ զողալենի ՝ որով 
ծեծեր էր օձը եւ թմրեցուցեր ՝ էսկ աջ ձեռքով բռնած էր օձէն պո
չէն ու գետէն կախեր։ Երբ տեսաւ որ Գոզ Արշա կ քայլ մը եւս մօ
տեցաւ էրեն՝ խլա ձգօբէն սկսաւ բէրով փորել հողը ՝ --- կը թու էր
թէ բան մը կ'ո լզէր ԸԱել Ըա J 3 լէ Ը կրնար արտասանել բառերը։ 
Հրրթները պրկուած էէն՝ աչքերը աւելէ եւս հրացայտ գարձած՝ ու 
րէ՚րր էր զողար ձեռքէն մէջ հողը փորփրելու ձեւով։

(Հ ան կա րծ շարմ՜եց օձը ՝ ճիշտ խարազանէ պէ ո ՝ էր Հ°րր դլխուն 
շուրջ՝. ()ձը՝ պարան մը կարծես ՝ գա րձա լ Գող Արշակէ դէմքէն շուրջ y 
արագ օղակ մը շինեց՝ շառաչ մը արձակեց՝ ու քա կո ւե g ա լ ինկաւ 
գետ էն ։

Ա ա րսափ է աղաղակ մը արձակեցին հարսները' թեւերը իրենց 
դէմ քէն տարած՝ չտեսնելու համար։

Սիմ ա կան զն ած էր ան շար Ա ՝ աղէ ա րձան ։
Ղ՛ող Արշակ՝ դէմ քէն շուրջ °զակ մը խարազանէ հարուածէ 

հետքէն պէս ՝ կը գիտէր աղջիկը y զըե թէ շո ւա ր ած ՝ շփո թած ՝ ան
ճրկած ։

Ոչ ոք շարԱեցտլ տեղէն։ fin լորը՝ մեծ ու պզտիկ՝ կը սպասէ էն 
պատ է մ էն՝ որ պիտի չուշանար։ Են չեՀ ր երեւակայել կուտար Գող 
Արշակէ ստեղծած սարսափը։ Ա ան չո ւկ մը միայն նետ ո ւե ցաւ յա
ռաջ ՝ մ օտն եկաւ Սիմ ա յի։ Ամէնէն անմէտն անդամ կրնար հասկնալ 
թէ ույդ մանչուկը՝ անու թ՚՚ւ աչուկներով այղ տղեկը՝ կը մօտենար 
Սիմ այ է' պտշտպանելու համար զայն որեւէ յարձակման գէմ ։

'Եաջէկն էր այղ տղեկը ՝ գեռ 12 տա րու։
^'ուլ Արշակ՝ Ապտելով՝ ուզածը գտնողէ մը երջանկութեամբ՝

ըսաւ .
--- Աիմա՛ ՝ աղուոր բաղարջ մը եփեր եմ մոխիրէն տակ՝ ու

տիկով պանիր ունիմ ։ Գնա՛ ջաղացք՝ առ եւ բեր՝ ու նստէ՛ հարսնե
րուն հետ' կեր։ Tj • Ն*
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ԱՐՁԱՆ

ւա- անաստե'ղծ ըս պաս ուած՜ աԿա դր
Ըսպասումն է անդունդ, եւ ժամն է անշարժ՜*

ընտ րեա է ընտրեէուԼ քսորքսորատն այս հևրքէ'
Զէ երկնամերձ երգդ է վէհէն ապառաժ՜ :

երդէ" ,

(էայռ ամա յէ եւ առյաւէւո անժ՜ամանակդ
Արդ սեպացեալ հրուանդանէ վրայ հեշտ
Զե՛ն որոճալ ամէն ^ոլէ ր ու երամակ
էարձո' ւնքն անծանր մտերմութեան է Կրաժ՜եշտ I

Q անձանձէր մէայնութէւն ուր մէավանկ 
կ ր լէանան պառա կա ո ւաե՜ մ էտքն ու հոգէն 
Զ.ևրդ ցաւատանջ նո' յԱ հա ր ո լածէն լեդուա կ ո
Արձ ակեն զուսպ մէայն գանգէւն ---  եւ կրկէ՛ն

կայան անդորր դ եւ ս ա ռո ւց ե ա լ լռութեան ԷԼ 
Անհուն է մէջ անհուն շարուած լայնալիճ*
---  Լէ'ճ՝ ԼոյսերՒ կրկներեւոյթ հայելէ գէջ'
Առա տ ո ւթ ի ւն ադամ անդի --- սա կա յն քս ի ճ ♦ ♦ ♦

^յող հմայեակդ ըառամանեակ շամ ան դա գՒ' 
Այլ աԼլնթարթ հ ա ս ո ւն ո ւէժ է ւնն այս մա քո՛ ւր , 
Ուր անայլայլ քերթողն երԼլմէտ թէ յապաղէ՛’' 
Արձա՛ն աղէ' գեղեցկու թէւն էր անլուր :
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Եւ անցա՛ծ' աշունը ւոեւո՜ ւմ է

ԱՇՈՒՆ

Աշունն որ անցաւ ոսկեզօծ կը բոսոր, 
Աոաւօտները [սնկում կ էն սերկեւիլ.
Հեր չին միրգերը քաղեցին այսօր' 
թուփերին դե ռ կան հա ւոի կները բիլ 
Մ որմ երի որ տրամ ութիւն են բուրում ։
— քյ ս կթե՜լ եմ ամէն քաղցբութիւն'
Եւ ամ բա րել եմ ան րա մ՜ան լեղի՛ն ♦
Ե Լ- ուրգ^ ընդէ՞ր եմ տրտում :

(Ամէն հո վի գկմ' հոգին առագաստ 
Ե թէ կա՜յ Հոգի :
Եթկ կա՛ն հուԼեր' հ ոգին է պատրաստ : 
Եթէ գա՛ն հուԼեր կը մ եկն իմ անգարձ * 
---  Ս'նաս բարեաւ ոչ ոքի՛') յ

Աշունն որ անցաւ ոսկեզօծ էր բոսոր 
Եւ եղեամն արգկն յիչեցնում կ ձմեռ,
Բայց միջօրկին ցնգում է անզօր*

գեռ :
— Ահ ա ա շ նան մկջ' մ՜ամն ամառնային 
Ե ւ մ՜ամը գարնան յամ առում են գեռ^ 
*Լյերկայ են ամէնքն որ եր բեր կայի՛ն' 
Անցեալը յ ի շո՜ ւմ է ներկային*
Եւ ես երազում եմ գեռ :

(Ամկն հովի գկմ' հոգին առագաստ՝ 
Եթկ կա՜յ հոգի-.
Եթէ կա՛ն հուԼեր' հ ոգիս է պատրաստ :

գա՛ ն հովեր' կը մեկնիմ անգա րձ *
— Անաս բարեաւ ոչ ոքի՛') :

Աս կեզօծ ու բոսոր տեր եւներն անցա՛ն 
Երեկոյեան հողմերի հետ ցրտագին*
Եւ ծառե ր ը լերկ կմ ա Լսքնե ր գա րձած' 
Անհունօրէն մերկ ծառե՛ր են կրկթե*
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__ Զ իւն ի տակ թաղուած ո րպէս հունտն անմեռ՝
Ապա գան ա յստեղ գեռ. չուն ի անուն 
կոթում է ե'ւ սէր և'ւ լոյս վարարուն, 
էքւ արդ, ըսպասո՜ւմ եմ դեռ-.

(Ամէն հովի դէմ՝ հոգէն առագաստ՝
Եթէ կ^՜յ հոդի-.
Եթէ կա՛ն հովեր' հոգիս է պատրաստ-.
Եթէ գա՛ն հովեր' կը մ եկն իմ անդարձ.
__ Անաս բարեաւ ոչ ոքի՛) »

LT Ա 3 Ե Ա • • •

...Զի ՛!՛■'■ /■" “էրն "I՛ նուաճէ լ է իմ հոգին.
Եւ ընտրել է քեզ կայսրութեան մ ԷԼ իր թաքուն' 
Գեղեցկութեան իբրեւ դիմակ միակ գէսքին 
Որի ետին կա՛յ բազմութիւնն այս անանուն-.

Զի դո՛ւ “կրն' եւ֊ որ“նումն Ւմ ‘“նձկագին' 
բեւեռն անխախտ եւ ուղղութիւնն, իր անփոփոխ 
Գո՚ւ մոլորող ճամբիս վրտյ ծաղի՜կ մի կին.
Գո՛լ մ ոլորուած' նո՛յն հեշտանքի բերկրանք ու գող-

Զի դո՛ւ ես սէրն՝ եւ ես սիրո՛վ եմ հըրարբած- 
Եւ ես սիրո՛վ եմ սայթաքել այս վերելքին- 
Եւ ես սիրո՛վ եմ ուսանել ամէն կասկած
Արդ "էլ’"՛հ եմ տաւէ’ս անունԳ տէեղերքին՚.
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(հո3 8 Այ U Ր Ո ն Ի ոտ
( B • մաս եւ վերջ )

--- Ս իրե լի Փօլատ ՝ ինծի կը հարցնէիր կրած ա զդե g ո ւթ ի ւննե-
լ/ուս մասին՝. Տամ այստեղ անունը Աուրր ԼԼրսէ՜ն ք^աէլրաաւււնիին I 
Y'ZIjC սերունդղ չի գիտեր թէ իՀնչ կը պարտիմ այգ վեհափառ, մար
դուն « • ♦ : Պէտբ է աւելցնեմ ՝ թէ շատ բան կը պարտիմ նաեւ փրա- 
կային՝. Հոն ճանչցայ կեանըը՝ ճանչցայ Ջեիյուհին • • • I Այլակերպ
ուեցայ՝ նոր մարդեղութեամբ աշխարհ եկայ՝. ի ս կ Փարիզը իր ար
ուեստի նրբութեամբ եւ ա յլազանո ւթեամ բ ♦ ♦ < Պոտլէր՝ Աալարմէ՝
Հաւէրէ • • •

--- Կը խօսինբ այղ. մասին երբ դանը բանաստեղծութեան էխ՚1՜“
հանուր հարցին՝ քի շ յետոյ՝. Հիմա ըսէ ինծի , թէ ի նչ կը խորհիս 
գրական ազդեցութեանց մասին։ եը հաւալուսն անոնց բարիքներուն ՝ 
Օգտակւմ ր են անո նք թէ դա տ ա պա ր տ ե լի :

--- նշանակութիւն չունին ազգե ցո ւթ ի ւննե ր ը գրականութեան
•1'էջ-. « C'est du climat de la littérature/։ կը պատգամ է Ս-լպէ ո.
պոտէ յ Արդ՝ եթէ բերումն իսկ է ատիկա գր ա կան ո ւթ ե ան մը կլիմա— 
յ ին ՝ ուրեմն՝ գրեթէ չնորհաւորելի յատկութիւն մը կը դառնայ : 
ԱրդեՕ Սք ♦ . . //'չ բոլորովին ՝ ի հարկէ՝. Լ/Ոյն թիպոտէն ՝ երկարօրէն
խորհրդածելէ յետոյ գրականութեան մասին՝ կ'աւելցնէ « է>մսւ(աԼ- 
թ-խ-lili է որ դատապարտելի Հ» : Այււ՛ ՝ ի հարկէ :

ինծի համար սակայն՝ երկուքն տլ՝ ե՛լ ծայրայեղ աղգեցութիւնը 
ե՛ւ փոքրաչափ նմանութիւնը հաւասարապէս դատապարտելի են։ 
Սարդ ինքղինք պիտի ապրի՝ ինքղինք պիտի ներկայացնէ ՝ իբրեւ (llljl 
սւեսարան մը բնութեան բոլոր տեսարաններուն մէՀ։ Հձ թ կրնար՝ 
չե ղախլ » ♦ . թորԼ կո րսուի՛ ՝ հեռանայ . . . :

ՍՀJ տղայ ՝ տաղանդին ՝ հանճարին լուր տուր ՝ «խապար տուր)) 
կ'ըսէ մեր ժողովուրդը՝. Au commencement était le talent կըսեն այս 
մեր դրացիները։ իսկ Աւետարանը՝ վսեմագոյն ձեւով կը սլատդա/է 
ատիկա .— հ սկզբանէ էր Բանն • • • :

---  այր1ս1^“ Հ* դիտես սակայն որ ծովերը կը կազմուին հոն
թափող ջո ւր ե ր ո վ ՝ ին չպէ ս եւ լիճե• ր ը • •

--- Աա[՚ղթւ կը հսւրցնե^ն ծովուն կամ լիճին թէ ո*ր գետերը կը
ներկայացնեն։ ինչ ծիծաղելի պիտի Ըէէա J ի*^ UJJ'l Զարդիկը՝ իրենց 
1սյղ ՀԷհ հարցումով։ Հքովը ինքղինք կը ներկայացնէ՝ իբրեւ րն՚զ֊— 
հանրական ամրողջութ֊իւն ՝ անբաժանելի անհաաականութ-իւն : Նը-
մանա պէ ս լիճը ՝

3
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Ծովուն եւ լէճէն այս պատկերը զէս կը բերէ հայ դրականու
թեան : Աաղդատութեան չատ ճ է չտ եզրեր են : Պէտք է զ է ան անք 
թէ լին հնք լքենք , ուրէչներու ծովերուն րով : Ըլլան ք համեստ , ըլ
լանք էւոնարհ ï Աւրէչներ կը պոռան .

Ուրիշին չգիտցա՜ծը ըսել ■ • • ուրիշին չկրցա՜ծը ընել • • •
կ՚ըսեմ .

Աւրէչէն դէտ ցածը ըսել, բայց Լսւնայ քէ չ մը աւելէ լալը ըսել:
Աւրէչէն կրցածը Ընել, բայց ջանալ քէչ մը աւելէ լաւը Ընել-.
--- Հակասութէւն մը չկա՞J , այս ըսուածէն եւ էնքղէնքն ըլլալու

քու յայտարարութեանդ մէջ*.
__ H'չ։ Որովհետեւ ա՛յս մ տ այն ո ւթ եա մ բ ճամբայ ելլելով է որ

սլէտէ կարենանք նոր բան մը տալ. հաւատա՛ , հակասութէւն չկայ...
---- I ա'լ , Ահարոն, կ՝ ըմ բռնեմ է՛ն չ կ՛ուզես ըսել...
__ Աւելցնեմ , որ ուրէչներ կրնան կաւոարեալը տալ... Ա՞ո...
--- Այո' , դո՛ւն, Ահարոն, ըստ քեղէ է՞ն չ ես տուած, էնչպէս կը

դատես դուն քու գործդ* * * Z
__ Ե՞ս * * * ե՞ս * * * կ՚ըսէ Ահարոն * աչքերը կը դողէ ու֊ դանդա-

զօրէն, հատէկ հատէկ...   Ահռելէ նաւաբեկեալ մը, ե՛ս... Իմ
բանա ստ ե զծո ւթ է՞ ւնս . . . հեզէ,լ մը , որ քշեց տարաւ զէս , առանց ա- 
լազէ հատէկ մը էսկ ձգելու...

__ Ինչո՞ւ ա յս յոռետեսութէւնը , դուն չես որ պէտ է զ է ա՛հ աս • . •
մամ՝ ունակը պէտ է ըսէ մէայն ա լա զ էր , թէ . • .

__ վէպադէր եղբայր, կեղծ հ ա մ ե ս տ ո ւթ է ւն մը չէ ունեցածս ,
ես դէտեմ թէ է՛ն չ ունէմ... եւ է՚նչ չոլնէմ : Աւնէմ ճ է չտ չափէ զգա
ցումը, կը պաչտեմ հայ մոզովուրդը, բայց կ՚ըսեմ.

«Աենք հալ դրոցներս , սակաւաջուր քաղաքակրթութեան մը 
չրաճճէներն ենք ♦ . :

կը յՒւ3՞"՝ ույս տարազը Աարսէլէա յօրէնուած է, մեր խօ- 
ս ա կց ո լ թ է ւնն ե ր ո ւն ընթացքէն :

Ալ տամ նաեւ այս մ ա ս էն մտածումս հետեւեալ ձեւով. դրէ՛ էն չ- 
պէ ս Hu եմ.

ա ոդաաետն քաջասիրտ սուրբ վարքն առնեն :»
(Նեղոս-Եզնիկ)

հԶքե ր թողն քաջասիրտ նաւաբեկութիւնն առնէ :»
( Ահարոն- նւսւաթեկեալ )

Հաս կցա՞ր հիմա , Փէօլա՚տ * * * կեանք մը ամ բո ՝ մ աքո ւր ՝ աղ— 
նէւ գործէ մը նուէրոլած... էսկ մնացա՜ծը, ո՞վ գէտէ • • • : Ա՜հ » 
դէտեմ , ունէմ ո րոչ բաներ , ունէմ հա րո լստ նե րա չփլա րհ , ուեէմ լե
զու , արուեստ եւ ոճ: Աայց չեն բաւեր կարծես անոնք: Ծնած չեմ 
թերեւս • • • Ամէնէն առաջ' պէ աք է ծնած ԸԼԷա՛Լ * * * * է թյ անդամ դի
տէ ընտրեղ իր ուտելիք խոտերը արտին մէ^էն*.

__ ի^ն չ ունիս դրուած՝ կամ սլա տ ր ա ս տ ո ւթ ե ա ե ժ ££ :
--- Բանաստեղծական երկու փոքր հատորներ ՝ երկուքն ալ .պատ

րաստ եւ անտիպ։ ԱոաԼինը հայկական գիծը պահելով՝ տեսակ մը 
հէքեաթ է * աւելի մ ատ ւեժ դո ր ծ մը։

tj ո բադի՞ ր ը ՝ Ահարոն :
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--- «Երկնէր երկիր ♦ ♦ ♦» :
--- ի ս կ մի^ւսը։
---- «ti|^£/7յե Հայաստանին'^ • փերթին գործս է , աւարտած 5 Փետր *

ճ^ին : Ա' է բանաստեղծութիւն չեմ [‘եր ♦ • ♦
— Ի՞նչպէ ս մօտեցած ես նիւթին :
---- (J ի շա շա /ի ած ո յ եւ յանգաւո ր • բա (ենած եմ չո րս մ ասե րու *
ա ) *Լքերկայ դա /լա փ ա ր ա բան ո ւթ ի ւն » բ ) Աշխատութիւն * գ} Ըն

տանիք* գ^ Հայրենիքէ
--- Անկէ ի վեր ո՛չ մէկ ուրիշ աշխատա^նք* հ աւատ սմ՝մ * * * ։
--- Ա՛չ բանաստեղծութիւն չեմ գրեր , ուշ է ա' լ* ♦ ♦ :
— Գին ո վի երգում * * . Ը ս կ արձակ փո րձա^ծ ես , կամ կը մտա

ծելս այղ մասին։
---- II'չ * • ♦ չեմ դիտեր * * * թե րե' ւս • • ♦
--- Բանով մը սլէտք է լեցնել ւոասնըեօթ-ը տարին • • •
--- Աո ա ըեմ կը կարդամ * * * կր մտածենք յետոյ * * * ո վ գիտէ • » ♦ :
--- Զզ ե՛նք , Ահարոն , որ մամ տնակը որոշէ : Ըստ քեղի որո նք

են «Հնածոները , ինչպէս կ՝ըսես :
--- Ա եր հին գրականութիւնը ? մեր ոսկեգարեան լեզուն » * * : Լե—

ղու չէ սոսկ , աոա ս պե լ մ ըն է , 1]֊ի£ մ ըն է (Mythe) ) յաւերմապէս
Հալ Հոգին ներկա լացնող։ Ատոր համար , Գողթան երդերու պատա- 
ոիկներուն հետ, զայն կը ներկայացնենք, իբրեւ ազատամարտիկ հե
րոս մը**** Ապա, կարգով կո ւգան՝ Աուրբ Գրիգոր Նարեկացի, հա
մաշխարհային չափով հանճար , Աուրո յերսէս Շնորհալի, աոաՀնա- 
կարգ շարականագիր , որ կրնայ կարգ պահել ամէնէն մեծերուն հետ* 
եւ 'Նահապետ 'Բուչակ եւ Աայաթ—կյովա * * * ։ Սթ-ոփ, սթ-աի • • • Հոգ' 
ա'/ կեցիր։ Ահա հսպ ցեղամ շակո ւթա յ ին սահմանը։ Ահա՛ , [ն չ որ 
ունինք ինքնատիպ, եզակի , գեղեցիկ , յաւերմական * • * Ï1 ս կ ասկէ 
վերջ մեր ունեցածը ամէն աղդ կրնայ ունենալ։

--- Ւ“կ մեր նոր բանաստեղծութեան մէջ, որոինք են ծնած-
նե ր ը , ըստ քեղի ։

--- Եարելի է շատ մը անուններ շարել, Պետրոս Գուրեան,
Ա եծարենց , Աովհ * թումանէ ան , Ա իամանթօ , ( |l եւ Յոյսի

դլուխ-գործոց մ ըն է, ել պիտի ապրէ ամբողխւ թեամբ ) , 
վահան թէքէեան, ընտիր մատենագիր , ազնիւ տեսակէն * եւ գեո. 
ուրիշները*** Բայց, ՎարՈՆժսւնե ու Չաթենցն են որ ձնած են: Գի
տեմ , ե ր կո ւքն ալ ներաշխարհ չունին , երազը քիչ է * Արտաշխարհ 
ունին միայն, բայց ոգեկսւնսւցսւծ Ա1թաաշ]սաթե մը • • • Անոնց գործին 
կէ ս ր ջուրը կը տանի , քառորդը հովը կը տանի, բայց մնացած մէկ 
չո ր ր ո րդը յաւիտենական է ։ ք! ր ա սլէ ս ծնածներբ այգ ե ր կո ւքն են :

--- Ա օտէն ճանչցած ես ‘Լա ր ո ւմ անը , ին չպէ ս նաեւ Աիամանթօն ։
Զե^ս ուզեր խօսիլ անոնց մասին : Լ^նչ յիշատակներ պահած ես ։

--- Այո՛ յ մօտէն ճան չցած եմ ե ր կո ւքն ալ ։ Ա իւսմանթօն ղ ի ս
շատ կր սիրէր։ Տարօրինակ տղայ մ ըն էր* թ բարեւէր ամէն մար
դու, հպարտ, միշտ գլուխը բարձր։ Ե'ո ւղէ ր ղ ի ս հակադրել ‘Լա- 
րումանին։ թորքին մէջ բարի տղայ մր, մաքուր երգիչ, ինչպէս 
էին իր երգած յեղափոխականները, անոնց թուրին նման փայլակ
նացայտ* * * ։ Գեղեցիկ մարգ էր ու շատ մր աղջիկներ սիրահարած 
էին իրեն։ Աւելի շատ ինքն էր այդպէս յայտարարողը։ J‘ր սէրէ-
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բուն ՛էլ՛ա J մ՛եզ գրգռող պա տ մ ո ւթ ի ւնն եր կը պատմէր յաճախ :
1‘այց մինչեւ հիմա ես կը կասկած իմ' թէ արդեօք կ՚՚յ" չմեռա լ

ան, ինչպէս ‘իուրեանն ու Ս՝եծարենցը: Գկպք մը պատմեն : 1912/''/' 
Պոլիս. ՛Լարս ւ՛եան ի հետ կը քալէ ինը, "տերմաբար խօսակցե լո՚է.

Գրականութիւն , ուրիշ նիւթեր : Աւելի շատ ես էի խօսողը : Ընդհատ 
ընդհատ խօսող էր վարոլմանը-. Ընգհանրապէս լուռ էին այգ տղաքը-, 
Սէին պոռար , բան չէին պահանջեր իրենց մողովուրդէն , չէին գա- 
տապարտեր • • • Կը բաւականանային ս տ ե ղծագո րծե լո վ'. Կը գրէին

nL կը էռԷՒն ■
Տխուր էր 'Լարումանը' Առանց հասկնալու ապուշ բաներ ըսած 

էին իր երդերուն վբ այ : Ն" բ լո յ ս տեսած էին իր ՀԽթ-Աւ1ւա1 է}լւգհր^ւ : 
Յուսահատ երեւոյթ մը ունէր ան, գլուխը կախ՜. Ես միշտ կը խթէի 
զինքը • (յ ա տ լաւ կը յիշեմ որ ըս ի *

--- 'իանիէ՚լ, ի՞նչ է, աղբանոցի մէջ բուսած ծաղի՞կ ես-..-.
Աարի աչքերը դարձուց ինծի ու համեստ , խոնարհ շեշտով մը 

արտասանեց հետեւեալ էսօսքերը*
--- Կը խորհ իմ թէ գործիս մէջ, բա՜ն մը կայ կեանքէն .....
Մե՜ծ Հ ա ր ում ան , է հսՏրկէ կար.** Իր դո րծ[ւն մէջ կա՛ր էր 

մողովուրդը , էր ցեղէն կետն քը , ցեղէն ս է ր տ ը* ♦ • :
Անցանք Պոէսոյ մ էւս կՈէԼմԸ* Մ^ր դէմացը ելաւ Ա էամ ան թօն՝. 

Ա՚եղէ ըսաւ թէ աղա րեանց ը կր փնտռէր , չեմ յ է շե ր ո ր JuUlQ^/îz մէ$_** 
Ընկերացանք անոր, ասկէ անկէ խօսելով*. Ան մեր խօսակցութէւնը 
բե րաւ դա րձեա լ էր «// է ր^ե րո ւն վրայ :

վերջապէս գտանք անոր փնտռած խանը*.\ Աէամանթօն սկսաւ 
բարձրանալ ա ս տ էճաննե ր էն , մենք երկուքս էր ետելէն : Իանգ առաւ 
յանկա րծ ան եւ ատկէ , մեղէ դարձած *   Ո րը առնեմ * * .

եյնդէրը , նո՛ յնքան սաստկօրէն էրեն ս է ր ա հ ա ր ած երկու ա ղ^է կ-- 
ներու մաս էն էր՝. Ս • Պէրպէրեան եւ Ա * Ա կրեան՝.

Ամ րողջ ճամբուն րնթացքէն խօսած էր անոնց մ ա սէն * * * Ա ւ հ է- 
մա, ա ՚ յդ բարձունքէն , մեղէ կը հարցնէր թէ ո* ր մէկուն հետ ա- 
մուսնանայ* *• էս, պատրաստաբան, պատասխանեցէ *

— Ծօ՛, Ա տո՛մ , մէկուն հետ ամուսնաց էր , և մէւսը ս Ւը ու հլ- առ :
Ս ի ամ 1 ան թօն դլո ւխ ը դտ ր ձ ո ւց եւ սկսաւ բա ր ձ ր ան ա լ , է ս կ 

վարո լմանը այլայլած, արմուկով էնծէ զարկաւ։
Աէամանթօն վերադարձաւ ու մենք վա ր էջանք*. ԱՀնմ Լիապէս որ 

ան բամնուեցաւ մեղմէ , վարո լմանը էնծէ դարձաւ*
— Ա՜յ տղայ, է^նչպէս համարձակեցար այդ բաները ըսելու*. 

Ա՛լ պէտէ չխօսէ հետդ, քէն պէտէ պահէ*, ֆե^ս ճանչնար Ատոմը*.*
--- Համբոյրէն էն չ ըլլա լը գէաէ® արդեօք, ըս է անոր* եւ աւել

ցուր է* հոգ մ է՛ ըներ, Ղ*անէէ՚լ, էնձմէ չէ վշտանար։
Իր տոլէս ալ մ էակն էէ ես , որմէ չէր վշտանար Աէամանթօն։ 

Եթէ ո լրէ շ մը եղած ԸԷԼա ր այԳԱ1.էԱ խօսողը, ա՛լ վերջացած էր 
ամ էն էն չ i

--- Ի՜նչ հրաշալէ տզաք էէն, է՜ն չ շրջան***։ Անցնէնք սակայն ,
Ահարո՚ն, ու գանք մեր օրերուն*. Ի°նչ կը խորհէս արդէ հայ գրա
կանութեան մ աս էն*.

--- Ափէւռքէ թէ Հայր են է քէն մէջ կը շարունակուէ ճիգը .....
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Անուննե՜ր ՝ քսոստումնե'ր ՝ ոմանք դտա^ արդէն իրեն g Աստուածը՝ 
ուրիշներ՝ փնտռելու վրայ։ 1Խ"նդ չէ առած հոսանքը-. Հոսուն ջուրն 
է՝ կարմրախայտ ձուկերով լեցուն : խոստումներ Հա տ՝ ամէն
կողմ ՝ անկնկա յնե ր' քի չ î Փա րիզը դագա թ է մ իշտ :

__ Ըստ քեղի' ի՞նչ նուաճումներ արձանագրած ենք վերջին
երեսուն տարիներուն րնթարքին ՝ ի^նչ աւելցած է քու սերունդիդ 
դրական մա րւ ան դո ւթեան վրայ եւ ո՞ ր մարզէն մ է £ • • • *

--- Ընդհանուր ձեւով մը խօսելով եւ առանց անուններ տալու,
կը խո ըհ լ,մ թէ արձակէն մէջ է որ աւելէ ն չանա կա լէ g նուաճումներ 
ըրած ենք, եւ այո թէ՛ այստեղ, Ափէւռքէ, եւ թէ՛ Հայրենէքէն մէջ,

_ ի՞նչ է պատճառը . անո՞ր համար արդեօք որ բանաստեղծու
թիւնը չէ հանդոլրմեր մ էջէն եզրերու, թէ կ՚ապրինք անբանաստեզծ 
դարու մը մէջ ♦ ♦ « :

--- թերեւս երկուքն ալ ... : Բայց պէտք էէ վախնալ այդ մԷԼԷն ,
մէջակ բառերէն : Գէտես Յոյներուն Ոսկեղէն միջինը : Յ՛է ոք պէտ ո 
է կարծէ թէ հանճար մ րն է էնք, մանաւանդ մենք Հայերս-. Ես էեմ 
վախնար այդ րառերէն, նոյնէսկ եթէ անոնցմով որակեն էմ գործս, 
Պէտք է աշխատիլ, տալ էն չ որ կրնայ մարդ, մնացածը ձդե լ որ 
ա պաղան ճչտէ : Հոս ըսեմ թէ մեր տզզայ էն մեծագոյն վէրքը մ ե- 
ծամ ո լո ւթէւնն է : Տաղանդը , կայ , բայց զարգացումը (cul+UTe) 
պակաս է : Աչական , կ . յարեան ,--- զանց կ՚ընեմ ուրիշներ ,---  մեծա
մոլներ են, որովհետեւ էնքն ո ւս ո յ ցն ե ր են (autodi+aCTe) :

__ ի՞նչ կը խորհէս Սփիւռքէ հայ գրականութեան ապագայէն
մասին, Ո՞ւր պէաէ յանգէ ան. կը քալենք դէպէ ո՞ր ապագան-.

__ Ես յոռետես եմ . առանց մողովուրդէ , առանց մայր հողէ ,
առանց պետական կազմակերպութեան չաւո հեռու չենք կրնար եր
թալ-.

— Եւ սակայն , ուրէչ է՞ն չ ունէնք ընելիք, մէակ զէնքն է որ 
մնացած է մեղէ, Երբ մեր այս վէճակէն բարձումը մեզմէ կա խո լած 
չէ ամբողջովէն , երբ ինկած ենք այս քաոսայէն ծովուն մէջ, էնչ- 
պէս կ՛ըսէէր , է՞ն չ պէաէ ընենք î

--- Պէաէ չարունակենք ստե զծագո րծե լ , մեր դէմքը մ է չա դէպէ
Արեւելք, Աշխատ էնք, քէչ մը կենանք, բայց դարձեալ դառնանք 
դէպէ Արեւելք, դառնանք ու խա չա կնքենք ... :

--- Ջե՞ս կարծեր թէ հայ գրողը, հայ բանաստեղծը պարաակա-
նութէւններ ո ւն էն այս ցէրուցան մողովուրդէն հանդէպ, Կ՚ըսես, 
ստեղծադո բծենք , չարունակենք դէմանալ, սպասել, ապրիլ. բայց 
ո՞վ պէաէ ապրեցնէ այդ զանգուածը, եթէ ոչ--.

--- ի հա՜րկէ, է հա՜րկէ, ամէն մարդ ու կաղմակերպոլթէւն
պէտք է կատարէ էր պարտականութիւնը, դպրոց, մամուլ...-, 
իմ դո րծ ս չէ , կ՛ատեմ վէճերը , կ՛ատեմ քա ղաքականո ւթ է ւն կոչ
ուած հրէշը՛. Իմ գործս չէ. Եթէ ուրէչներ կ՛ուզեն, կրնան, թոդ 
ընեն, Ես քաշուած եմ անկէւն մը եւ կը գրեմ. Եթէ այդ երդերս 
կրնան բան մը ընել, լա՛ւ... Բայց ասկէ զատ ո՛չ մէկ ուրէչ բան.-. 
Հան բայ էն կեանքը զէս կը սարսափեցնէ : Այսպէս եմ ես, գէտես, 
ես ապաստանած եմ ... է՞ն չպէ ս ըսեմ ...

--- Ապաստանած ես հայ կեանքէն լուսանցքէն վրայ, այն մէակ
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մ աքուր վա յ ր ին ՝ ուր կարե լի կ ղե/լ հանդարտօրէն աշխատ ի լ ՝ 
ս տ եղծագո րծե լ :

- Այս' յ այդպէս * կ ո լն կն դր Լ մ հոգիս • դուրս ի աղմուկները 
չեն հասնիր ձ իևչեւ հոս : Ս ր բեմն արձագանգներ . . » րմ ւԼ ենչ 
ո վ կ ապրի ՝ ո վ կր մեռնի։ կիմանամ ալդ րո լո ր ը ՝ թէեւ բաւական 
"•֊Լ՝ Ո՝էքէեանին մահը լսեցի մամ ասա կ մը յետոյ։ Խաչակնքեցի 
մրմնջելով. «Ազնիւ ձէթով վառող կանթեղ մըն ալ մարեցալ. » ♦ » յ 
Եյւքւ լսեցի Աչականին մահը, չխաչակնքեցի թերեւս, բայց ըս ի .
«Խորտակուեցաւ. մեր գրականութեան մէթրական դրութեան ոսկի 
չափան իչը ...» :

---  '"ձ i"'Լ կուզես, Ահարոն , մէթրական դրութեան չափանիչ
ըսելով...-. Այն թէ Աչականը հաստատուն , անփո խա ր ինելի չա՞փ 
J ըև կր y մետաղի այն կտորը որ պահուած է թանգարանի մը մէ$, 
"ւ՛ " է կ երկար/’ y "՛չ կը կարճնայ. կը չափէ ամէն ինչ ճիչտ, բայց 
ի ր չափով . . .

---Այո՛ ՝ ի՛նչ կ՛ուզես հասկցիր , ես ըս ի ՝ ա՛յդպէս։ Ու դարձեալ
երբ լսեցի % ան թ ի մահը ՝ ըսի . «ԷՀ ս դիտեմ թէ ս'վ էր &անթր . 
չատեր կ՚ողբային դաստիարակը՝ հանրային դո րՇ ի չը , մ ան կա վար- 
մը եւ դեռ ին չեՀ ր . . . էս ըսի • «Ս եռսՀ ւ տաղանդաւոր հայ գրող մ ր , 
մ եհ՛ թատերագիր—բանաստեղծ մ ը ♦ • ♦» «

--- Այո՛ ՝ սիրելի Ահարոն՝ ճիշտ է բնորոշումդ՝ բայց չ/մս կար
ծեր թէ այսօր մեզի համսզւ աւելի կարեւոր է դաստիարակը՝ հան— 
բային գործիչը քան . . . ինչ եւ իցէ ՝ չերկարենք ♦ . . :

Վերադառնանք Սփիւռքի դրականութեան։ p նչ սլէտք է ընենք՝ 
ի՞նչ սլէտք է գրենք։ Զե°ս կարծեր՝ Ահարոն՝ թէ ազգային ՝ ընկե
րային պատար իւ ան ա տ ո ւո ւթ ի ւն մը ունին գրողները, մեր այս Վ1- 
ճակին մէջ մանաւանդ, ո՛չ պետական պաշտպանութիւն ունինք եւ 
ո՛չ ուրիշ նեցուկ. ո վ պիտի պահէ այս մողովուրդը՝ ո վ պիտի 
սնուցանէ անոր հոդին՝ եթէ ոչ հայ դրոգը՝ բանաստեղծն ու երա
մի ռոր։ Արդ՝ ո՛չ մէկ կազմակերպուած ա շխա տանք այս ճակատին 
վրայ. ամէն մարդ իր դիացածը կ'ընէ, ամէն երկրէ տարրեր ձայն 
մը։ Ահա՛ ^ծրջինը Ամերիկայէն։ «ՀԱնդա ստանձի վերջին հատորին 
մէ Հ անդրադա րձած է/’նք անոր տեսակէտներուն՝ պաշտպանած հա
լա տառ դր ա կան ո ւթ ի ւն ը ՝ բայց . • .

— /'՞նչ կ'ը"կ "՛յ՛է ՚ււ՚"՚լը =
--- Պէտք է դրել նաեւ օտար լեզուներ ով . ե թէ կ ո ր սն g ո ւց ած

■ ենք՝ կըսէ ան՝ հայ լեզուին դատը՝ աշխատինք գոնէ փրկել IlCjjlQ I
--- Ամերիկահայ այդ պարոնը՝ որ կուդայ հարազատ հ ա յ ա-

լան դո ւթ են է մը ՝ կը սխալի բա g ա ր ձա կա սլէ ս ։ ի՚ող [մեք գրէ անգլիե- 
րէն՝ կամ ամերիկերէն՝ իր գիտնալիք բանն է։ Անկասկած է՛լ՛ տա
ղանդը պիտի կարենայ արմեցնել՝ քանի որ օմտուած տղայ մ ըն է։ 
^այր մենք հայերէն պիտի գրենք ՝ ոէ՚րծլի լխկեր՝ մենք Հայաստա
նին կը պատ կան ինք՝ ո՛չ թէ Ամերիկայի կամ էէ)րանսայի. չի կրնար 
տարբեր Ըէէաէ t ^luJ լեզուին ճանապարհով պիտի քալ ենք-. Ո՛չ մէկ 
նահ ա ՛"./ ս մ ա ս լ.ն. ձոլլում է եթէ ոչ ՝ վերջնական կորուստ ։

--- Այո՛ ՝ Ահարոն՝ հազար անգամ իրաւունք ունիս, բայg տե1 ս ՝
հոս {իրանսայի մէջ՝ ինչպէս ել Ամերիկա հայ նոր սերունդին հա-
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բիւրին ւո ա ս ը նոյնիս կ հայերէն չի գիտեր։ Ուստի ի զուր է պնդել 
որ անոնք իրենց ազգային սնունդը հայ լեզուով ստանան : Աիւր- 
մ էլե ան ին առաջարկը երկու չարեաց փոքրագոյնն է : Հայ կեա 
հայ ոգիէն խօսիլ անգլիերէնով՝ կամ ֆրանսերէնով՝ նուագ վատ է 
քան երբեք չխօսիլ։ Տարբերութիւն մը սլէտք է գնել՝ Օրինակ՝ ]ա- 
րոյեանի եւ Աիւրմէլեանի մշակած գրականութեանց եւ [յայքըլ 
Արլէնի կ ամ Հանրի թրուայայի մը մ իջել : Առաջին երկուքը հայե
րէն դրականութիւն ՀԸ^^լով հանդերձ՝ ազգային գործ մը կը կա
տարեն ՝ մինչ վերջին երկուքը կամ անոնց նմանները ո ՛չ կ ապ
ունին ոչ միայն մեր լեզու /,Ն, այլ ել մեր հոգիին հետ։

--- ԱյԳ ձեւութ այո՛’. Ըայց ես կը պնդեմ որ եթէ կհուզենք ա պ-
է՛իւ ու տեւել՝ սլէտք է մեր լեզուով գրենք։ Եթէ կորսնցնենք մեր 
լեզուն՝ կորսնցուցած կ> ր լ/ան ք ամէն խ^չ։

--- (յատ բարդ է խ^ւէիրը* 4/z//,^Z// է թարգմանաբար տալ^ պայ
մանով որ այգ սերունդին համար դրականութիւն մ շա կո ւ Ւ H ՛լ՛ է չ 
խնդիր մ ըն է այն' թէ եթէ իրապէս մեծ գէմքեր ուն ինք հայատառ 
գր ա կան ո ւթեան դմ՜ո ւա ր լկ զանոնք պա րտագրել ո՛՛չ մ իա յն
ֆրանսերէն կամ անգլիերէն խօսող մեր աղոց՝ այլ համայն աշխար
հին * տաղանդի խնդիր է ՝ ին չպէ ս ել ըսէիր u^i[,rLFF * Տ " -, Նար ե կա
ցի մը՝ լաւ կերպով ներկայացուած՝ հՀնչ խ անգա վա ռո ւթ ի ւն J111— 
ռա ջա g ո ւց ած է ։ Եթէ աւելի մեզի մօտիկ քերթող մը րլ/ար ՝ շատ 
աւելի դիւրաւ պիտի կարենայինք գրաւել մեր հեռացող տգաքը։

Նայ g թողունք այս բաները* սկսար դմ կամ ակի լ՝ Ահարոն* կը 
խօսինք ուրիշներու հետ՝ .չՆղ այնքան աչ չեն հետաքրքրէ ր ասոնք։ 
RJ Ou ինք բանաստեղծութեան մասին։ Ւ^նչ է բան ա ս տ ե ղծո ւթ իւն ը * 
Ահ աբոն :

---- ^3FUJJF £. կհուզես որ ըսեմ ՝ թնչ կրնամ ըսել* * * հողե-
վեր լուծ ո' պատմափիլիսոփայական տ ե ս ո ւթ ի ւնն ե&ր ՝ անգրմոլո-
րակային որոնումնե  ̂ր * * * յ Տ էՀ ր իմ ՝ Տ է'ր • ♦ ♦ î Չմ ոռնանք որ հա
սարակ մահկանացուներ ենք* * *

‘իեռ քիչ մ'առաշուան հարցումներուդ հետ եմ ՝ Փօլատ ՝ այս հո- 
դեվիճակը . . . ոՀհ , սա Հա յե ր ը * * * ես ՝ դուն ՝ ան * * * մենք * * * ըսած 
էի ու դուն ալ գրած անցեալ անգամ * C'est là Vâche ! >uj"՛ , այս՛ ՝ 
FUJJ!J սխալ պէտք չէ հասկնալ*** Ըսած եմ ու կը կրկնեմ ՝ այգ կով 
բաււը դրական՝ լաւագոյն իմաստով՝ այսինքն էեոգովուրգը՝ խառ
նակսյտը այրերոլ եւ կիներու՝ բացարձակապէս ստեզծադործ մեծ 
ոյմե է ՝ որ կը թալա լի այս երկրագունդին վրտյ • ՏոԼլե րու եւ կո
վերու անողոք եւ յաւիտենական բախման խորհուրդը* * * ։ [հքօսքը 
ձեր մէջ* * * յաւիտենական էշերոլ ել իշուհիներոլ պարն է անիկա ՝
որ կ՚երթայ կը ձուլուի danse macabre/'î/ մէջ) :

---- tiujJ3 ' Ահարոն * * *
--- Մի՛ վախնար՝ մենք եւս այգ ի շա պա ր ին մէջ ենք։

--- Ըանաստեղծո ւթ թ լ_ն ը սակայն ՝ Ահարոն ՝ չպատասխանեցիր
հարցումիս ։

---  ^՚Լ և[,էևայ սահմանել* չենք կրնար վերլուծել՝ չենք կրնար
*սյդ անելէն դուրս ելլել -, իոնչ է բանաստեղծութիւնը՝ թն չ է երա-
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մշտոլթիւնը, ք,՞նչ է նկարչութիւնը, ի՞նչ է մաթեմաթիկ որ գե
ղարուեստին թո ր ա դո յն ել խօ լադս յն ձե ւե ր կն մէկն կ • • •

Փօլ Վալէ ր ի կ'ըս է իր մտածումներուն մէջ»
« Je pense au bord doré de l'univers ... » :
Արդ} եթէ ՒI' մտածումը աշխարհի ոսկեզօծ եզերքին վրայ է՝ 

իր քերթուածն ալ երկինքի միւս ոսկեզօծ եզերքին վրայ է՝ բարյար- 
ձակ պարապին՝ չգոյութեան ՝ անգոյութեան ( inanité ) եզրին վը~՜ 
րտյ : J1 ր վարպետը Մ ա լա րմկն նո յն ձեւով կը պատգ ամկ.

« Aboi! bibelot d'inanité sonore ... » :
Զտարիւն բան ս տեղծո ւթևան հայրենիքը բացարձակ վերացա

կանութիւնն է՛՛՛, անդրմ ո լո բակային թով՛էք մը՛. Ո՜ 4 » խիստ վը- 
տան գա ւոր , գրեթէ անըմբռնելի : 'Լա՜յ անոր որ վար իյնայ այդ 
ոլորտներէն՛. Մեզմէ ոմանք փորձեցին ու վար ինկան, աւա զ։

Նաթ թալա րմկն, յետոյ Վալէրին իրենց մեծ տաղանդով ցոյց 
տուին որ ապագայ բանաստեղծութիւնը իրենց ՃամբաԼ պիտի քալէ՛.

--- Գեղեցիկ են ըսածներդ, Ահարոն , բայց չե՞ս կարգեր որ այդ
երկու Ոսկեզօծ Եզերքներուն միջել զանուող պարապը, անգոյու
թիւնը, ինչպէս ըսիր, որ մեր աշխարհն է, մարդոց բնակավայրը, 
նոյնպէս նիւթ է բանաստեղծութեան , ինչպէս արուեստի բոլոր միւս 
ճ իւղերուն : Մեր կեանքը, մեր սէրերը, մեր տառապանքները, այս 
բոլորը, մեր ապրած կեանքը, միթէ՞ մեծ ու յաւիտենական նախա- 
նիւթեր չեն ամէն տեսակի դեղարուեստական ստեղծադործութեանg ï

--- Ի հարկէ , սիրելի վիպագի ր , ի հարկէ • • • , կը հա ս կնամ ի՛նչ
կ'՝ ըսես : Մ եծագո յն բան ը կեանքն է ibrî_ b *U*c$-nJ > մutPrtbkL * 
ծ ի հարցուցիր բանաստեղծութեան մասին եւ ես փորձեցի ըսել թէ 
թնչ է ան այսօր՝ ուր է հասած» • • խօսեցայ բանաստեղծութեան 
արդի ըմ բոնում ին ՝ անոր ուղիներուն մասինդ

--- Կ'ուզելս ըս ե լ նտեւ թէ ւ է տարբերութիւնը Մ ալարմէէն
աոաջ դո յո ւթիւն ունեցող բանաստեղծութեան եւ նորին միջել: 
Ա ասնաւո րե լով հայ բանաստեղծութեան համար՝, Աայտուն օրինակ 
մը առնեմ : ւր եւ թնչ տարրերով կը տարբերի ՝ օրինակ՝ Պ* Բուր
եան ի քերթուածը քու մէկ քերթուածէդ ՝ տաղանդի խնդիրը մէկդի 
դնելով :

--- Աս անձնապէս շատ կը սիրեմ ՝ կը պաշտեմ Պ » Բուրեանը ՝
եւ ի տղայ տիոց։ ^ատըգթղի վար մաբանէն ուխտի կ՚երթայի իր 
գերեզմանը*. Ու չէըէմին վրայ^ ոլ-[*1րՀ_ պատանիներու նման քառեակ
ներ կը գրէի*» է պնդել դուրեանական լարին մինչեւ
այսօր գոյութեան ՝ եր բ անիկա ՝ բարդ եւ բազմադիմ ի նուագարանի 
մը հա զիւ նչմ արելի մազի թելի մը պէս է՝ եւ իր ծ՜ղրիդի ^րգը
հազիւ լսելի' տիեզերական խմբերգին մէջ՝ որուն հասած է ներկայ 
Լայ լ միշտ ստորերկրեայն բազմաձայն եւ բազմալար քերթուածը։ 
Անտարակոյս՝ առհա լական արձագանգով մը՝ միշտ նոյն ծղրիդի 
երդն է նոյն սկզբնական ճախարակային լա ր ը ՝ որովհետեւ՝ առանց 
այդ երամշտական tpjiqiipi^^îr ՝ չկա J կամ քնար*. Ատոլգիւ՝
անկորնչելի pQbpç մ ըն է ան։ Այսօր ալ պէտք է ունկնդրել գիտնալ՝ 
պէտք է ականջ տալ այդ ա շվսա րհնե րո ւն կուրծքին ՝ ուր նոյն տզան 
է ՈՐ ^երգէ կամ կուլայ հ
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Այսօր սակայն քե րթո ւած մը այլեւս Ար1ՈԱւծ՜նսւ1]ան չ_է) y աձԼ 
հոգեծնական : Այլեւս թանասւոՒղծ — մարդուն ամբողջ իմացականու
թիւնն կ ո ր y իր ներgո լա gումներով եւ ա ր տ ա g ո լա g ո ւմն ե ր ո վ կը 
մասնակցի քերթուածի մը յօրինման գաղտնածածուկ աշխատանքին է 
Մի ջան կ եա լ ըսեմ թկ բաւական լաւ կերպով տուած կիր բաներ ր
^Լալկրիի մասին գրաեիդ. մկջ։

Ուրեմն սիրտը^ հոգին եւ միտքը^ համաձուլուած գմ ոխ'այ էն 
կրակներու քուրային մկջ՝ եւ թափուած' նորաստեղծ աշխարհ է մը 
կաղապարին մկջ :

--- Զգացումը տիրակալ չկ այլեւս • ••
--- Աւելի ճի շղ կ ըսել՝ այլեւս չկայ մերկամարմին զգացում :

Այսինքն ինչպէս կայ բողկ մը կամ լոլիկ մը-. Բայց նոյն U^UlUltpiJ 
ել անվախճան զգացումը կ'ան ցն ի հազարաւոր պրիսմակներէ՝ րն- 
գունելուԼ բիւրաւոր ձեւեր ու գոյներ y որոնք չկա J ին մ ին չեւ հիմաy 
եւ ո րոնց ծնունգ տուաւ , անշուշտ , բան ա ս տ ե ղծ ին արարչական 
ձեռքը։ Էնչ 1սէ (* կարծիքներն ու վճէռները> մենք այլեւս բարգ
մեքենայի մը կնճռոտ եւ ա ռե ղծ ո ւածա յ ին մեքենավար նե րն ենք î 
1իուն տեղեակ ես ի հարկկ y որ ի մ ա g ա կան ո ւթ ի ւն ը հասած կ կկ տի 
մը յորմէ անգին ՂՂ-էէ1 է Հ անկութիւնն կ y մամանակկն ու մ1Հոցէն 
գուբս : Եւ ամկն արուեստադկտ' մամանակկն ու միջոցէն գուբս կը 
ս տ ե ղծ ա գո րծ կ y թերեւս ուրիշ մամ տնակի եւ ո *֊րիչ միջոցի մը հա
մար։ Աւրէ՝ մարգերու համար որոնք անկասկած պիտի դան։ Ձ են 
կրնար էէեաԼ* * * աJ Լասւէ ս բանաստեղծութիւն ը ունայն ո ւթեան մկջ 
առյա ւկ տ պիտի 1լո րն շ էր : Ա՚ինչդե ռ անիկա սկէցթ մըն կ անընդհատ' 
Մարգ —Աստուած ն պա տ ա կին համար :

__ Բայց սիրելի բանաստեղծ , բանաստեղծը կը գրէ ու֊ գրած է
միշտ նաեւ իր մ իշավայրին , իր մամ ան ա կա կի ցն ե ր ո ւն ալ համար... 
Առնենք մեծերը ել պիտի տեսնենք թէ անոնք երգած են իրենց չուր- 
ջը ապրող մարդիկրy փոխած անոնց մ տածելա կեր պը y զանոնք մը- 
ղած y խանդա վառած • • •

— Բանաստեղծը անվրէպ կը հպի իր միջավայրին, իր մամա- 
նա կա կից ին , ինչպէս ծիծեռնակին թեւը լիճին Հուրերուն կամ հո
ղին գուղձերուն-. Աակայն չի կրնար կանգ առնել, որովհետեւ յա
ւիտենական ո ւթ ե ան համար է իր մեկնումը, ինչպէս ծիծեռնակին 
թեւը' երկինքի կապոյտ ին համար-. Հրաւէրը անգառնալի է ու ճա- 
կատադրական :

__ ի՞նչ են ըստ ըեզի բանաստեղծին եւ մողովուրգին միՀեւ գո
յութիւն ունեցող յա ր ա բե րո ւթ ի ւնն ե ր ը , իրարու հետ անոնց ունե- 
ցած աղերսը :

--- Ար ո ւե ս տ ա դկ տը երբեք բարձր չկ էր մողովուրգկն y զէնք ծ ը-
նանող համայնքէն-. Երբե՛ք-, (իողովոլրգն է, ազգն է որ բարձր է, 
որովհետեւ անիկա պարունակողն է , իսկ իր զաւակը պարունակեալը :

'Ծնող պատճառը իր ծոցին մէՀ անստեզծօթէն ունի կատարելա
գոյն և ազնուագոյն տիպարը-.Ենք մ ի չա նախապատիւ և գերազանց է-.

— ի՞նչ է ուրեմն արուեստի գործը ւԼերՀ ի վերՀոյ , ո ւր է ա- 
նոր տեղը :

--- Պէաք է աւելցնել իմ ըսածներուս վրայ թէ' Արուեստի գործ
մը, ինչպէս որ է եւ պէտք է որ ըլբսյ, կրնայ բարձր մնալ իր մի-
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ջավայրէն ել անմատչելի ըլլալ իր մամ անա կակի ցնե րո ւն Աս ի կա 
գեղարուեստի դարաւոր պատմութիւնն է : Ահաւասիկ ինչո լ ար
ուեստի գործը կը գլէ կ'ան ցն ի իր մամանակաչ^անը , ու կը նետսւի 
անջրպետին մ է 9 : Ահաւասիկ ինչո՞ւ ամբողջ մողովուրգ մը կրնայ 
[սաչել իր արուեստագէտ զաւակը, Ա-աոյ զայն պաշտելու համար-. 
Ահաւասիկ ինչո՞ւ անկարելի է գրեթէ սահմանեյ արուեստագէտն ու 
Արուեստի գործը, որովհետեւ հակառակ բարձրաձայն եւ հռետո
րական հաստատումներուն , կարելի չէ ղանոնը պայմանաւորել որեւէ 
տուեալով : fl լ կ' ըսենը պարզապէս , նախասահմանուած երեւոյթներ , 
տեսիլներ կամ գոյութիւններ են անոնը, անյայտ պատճառէ մը ար- 
ձակուած' անյայտ նպատակ մը՝.

--- Ղ*եղեցիկ են այս բո լո ը ըսածներդ* շրջանն ըր ին ը բանաստեղ
ծութեան դմուարին խնդրին , աւելի ՜^իչղը դուն էիր որ -, սիըելի 
Ահարոն, ըսիր Ա՛յղ բաները բանաստեղծին ու բանաստեղ
ծութեան մասին : Պիաի խնդրէի որ ընդհանուր եզրակացութիւնը 
հանէ իր այս բոլոր ըսուածներուն՝.

__ Աչքիդ աո.ջեւ բեր ճշմարիտ բանաստեղծները՝. Հ, ի չէ' ՝ Փօլա՚տ՝
հայ ճշմարիտ բանաստեղծները՝. Կ ա յ աւելի մեծ դե ղե g կո ւթ բ ւն *. 
Ի՜նչ հպարտութիւն մեր ցեղին համար', Ա ղ ր ա կա g ո ւթ ի՞ ւն մը կյու
ղես ան սլա տճա րւ : Ահ ա՛ լա ս իկ

Հայ բանաստեղծը իթ Հայրենիքէն պիտի յայանուի համայն աշ- 
խ արհին. : Պ՝ողթան քնարը համամարդկային հարազատ քնարն է՝.

Կե33է' Հայ ԵրԳԸ-
իմ ականջս միշտ մայր հողին է՝ լսելու համար հայ համամարդ

կային երդը՝. Արդ ա շխա րհա լսո զութ իւնս իմ ներքին անպատում հ ըր-— 
ճուանքս է :

ե • Փ •
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^.ալական բան գրուահ- կ ու կր գրուէ Հա J Ման
րանկարչութեան մաս էն :

Սակայն Հա յ Մանրանկարչութեան գեղարուեսաա- 
կան վերլուծում ը չէ փորձուած գեռ ï Ս եր նէւթէն 
վարպետները բաւականացած են տալով տեգ ու թուա 
կան , նմանուէժէւն եւ էնքնայդաց ում , համ եմ ատութ էլն 
ել ազգե ցո ւթ էլն : Հայ Մանրանկարչութեան հոգեկան 
համայնապատկերը մնացած կ անժխտելէօրկն անմշակ-.

Սակայն անո լրանալէ կ որ pUlQ Ս՛Ա մզած Հայ Ս աք:— 
բանկա րէչը ս տ ե ղծա գո րծե լո լ եւ արտագրելու-. Իր աշ
խատանքը ունէ որոշ նկարազէր եւ որով սլկար կ ու
նեցած ըլլայ որո չ մ ղէ չ ու շարժէչ հոգեկան ներքէն 
յոյգեր-. Ս.յն հազարաւոր մանրանկարները՝ որոնք ա- 
ւելէ կամ նուազ արուեստէ ու արհեստէ յ ախս գո լ թ ե ա մ ր 
կը զարդարեն մեր հէն ձեռագէրները՝ ո ւն էն ընդհա
նուր ա րաա յա յտ ուէժ էւն մը է ր են g գոյներկն ու դծերկն 
ալ անդէն , որ կը տարբերէ ո ւր է չ ժողովուրդներէ , 
նոյնէսկ՝ եթէ այդ գոյներուն , դէծերոլն ու շարադրու
թեանց մ էէ տեսնենք ասոր է՝ արաբ՝ բէւզանդական՝ 
զսլաէ՝ մոնկոլ՝ պարսէկ կամ եւրոպական փոխ յարա- 
բերոլթէւն : Ատ է կա չէ բաւեր բացատրելու համար 
Հայ Մ ան բան կա ր չութ էլն ը էր յոյգերով՝ որ սլկար է 
խոստովանէլ՝ հակառակ էր գծէ՝ զո յնէ ել շարադրու
թեան նմանութեանց' որոշապէս կր տարբերէ բոլորէն

ալ եւ էրապկս հայկական է հոգէով ու բոլոր խորոլթեամ ր-.
Օրէն ա կէ համար առնենք մարդաձեւը մեր նկարչութեան ձէջ՝ 

Ըէէսյ J ա ա է կա էդական թէ ա րական :
Հակառակ անոր որ յարարերած ենք սերաօրկն' մարդկայէն մեր

կութեան դեզեցկութէւնը՝ ուժն ու հեշտանքը ապրող ու պաշտող 
հելլէն՝ հռոմ էական եւ հնդէկ արուեստներուն հետ՝ թոյլատրած ենք 
որ ՜անոնք ազդեն է րենց դէտ ո ւթ է ւնն ե ր ով մեր մտքէն՝ տեսած ենք 
այգ հէն գարերուն անոնց հ ե շա ա լէ g արուեստը մարդկայէն մերկու
թեան էր բոլոր դե զե g կո ւթ ե ա մ բ' դրեթկ աստուածացնող՝ այսու
հանդերձ մեր արուեստապաշտ նախնէքը զարմանալէ կերպով մնացեր 
են անհաղորդ այգ ազդեցութեան ՝ ծածկեր են մերկութէւնը 
երկար պարեգոտներու տակ ՝ զգուշանալով որ նոյնէսկ պատմու
ճանէ մը հոսուն ծալքերը չէ ցուցադրեն մարդկայէն մերկութեան 
ո ր ե ւէ սեւ՛,

Fonds A.R.A.M



44 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Երաւ է որ հեթանոսական դարերու. հա,ք մանրանկարչութեան 
մասին գաղափար չունինք ♦ անտարակոյս գոյութիւն ունէր կեր
պով մը*. Սակայն նոյնիսկ կերպարուեստի միւս ճիւղերը՝   որմ
նանկար չո ւթէ ւն , արձանադործութիուն ՝ --- դժ՜բախտաբար ոչ մէկ
նշան թողուցած են մեղէ խորհել տալու որ մ ա րմնական առինքնող 
կո ր ո ւթէ ւնն եր ը որեւէ դրաւչութ էւն ունէ էն մեր նախնիքներուն հա
մար : է1 զուր կենսաշող իգական մերկութեամբ արձանիկ մը կը փնտ— 
ռենք մեր պեղումներուն եւ թանգարաններուն մէջ՝. Սրական մերկա
մարմին մարզական նմոյշ մը էսկ է1ԼաԺ^'Ը է՚Ը^՚Յ տեսողութեան i

քրիստոնէութեան մուտքին հետ բնականաբար Հայոց պարտա- 
դրուեցաւ անոր սեռական ժուժ՜կալութիւնն ալ՝. Ասիկա դժուար պի
տի ըլլտր երբ նկատի ունենանք որ երգելու եւ պարելու սիրահար 
էին Հայերը հեթանոսական շրջանին ու քրիստոնէական սկզբնական 
շրջանին*, ինչպէս կարելի է որ անտես մնար պարողին մարմնոյն 
ծեքծեքուն գծերը՝ նոյն էսկ ծալիծալ պարեգօտին մէջ՝. Սակայն 
մնացեր է ատիկա այդպէս ՝ դատելով մեղի կտակուած արուեստի 
նմա յ շնե րէն :

քրիստոնէութեան հետ՝ մեր մէջ դիրք մ ան ր ան կա ր ե լո ւ արուես
տը ստացաւ նոր թափ ՝ եւ սակայն տյն ատեն ալ մեր մանրանկարիչ
ները հա ri!" հ ամ արձակած են Աւե տարանին p-n էո Ը ա rb ա մն ե ր ո ւն
դէմքը միայն գծելու՝ մնացեալը անթափանցելի ՝ երկար ու գահավէժ 
հ անդե րձի ծալքերուն տակ թաղելով ՝ ուր նոյն իսկ ոտքի մը ծայրը 
չերեւէր *. Ս'որոս Տ ա րօնեցի ՝ որուն աո ի չգոյէ լաւագոյնի ՝ հ այ ի- 
գա կանո ւթեան ա ր ո ւե ս տ ա դէ տ տ իտղոսը տուած ենք ՝ ն ա իւն ա կան է 
այգ ի գա կան ո ւթեան դրաւչութ իւն ը ներկայացնելու իր ճիղ ե բուն մէ\՝. 
ի ղնատիո ս մեծ մանրանկարիչին պէս ան ալ գոհացեր է հայ կն/>ջ 
ամբողջ իգական հմայքը խտացնելով հան դերձանքի ծալքերէն դուրս 
մնա ցած հմայիչ դէմքի մը մէջ՝. Աուլթանիէի ՝ մոնկոլ իշխաններու
աքդ հմայիչ մայրաքաղաքին ՝ հայ մանրանկարիչ վարպետները՝ ---
Ս՛խիթար Անեցի եւ Աւագ՝ — կարծես երբեք չեն տեսեր անուրջային 
կնոջական ձեւեր ը որոնք կը ղա րդա րէ ին ժամանակուան մ ահմ ետա- 
կան արուեստը՝. *Լ,ոյնը եւ Պաղտատի դպրոց ին աղգեցութեան ծնունդ 
կիրակոս կ^աւրիղեցին եւ իրեն ժ՜ամանակակից անծանօթ կիրակոսը՝ 
որոնց դե ր ա ղան g ո ւթ ի ւն ր մնացեր է միայն առինքնող աչքերու ել 
զմայլելի դէմ քե րու վրայ միայն։

կիլիկեան դպրոցը աւետարանական դէպքերու շարադրութեամբ 
կը գոհանա յ ՝ վարպետօրէն եւ գեղեցկօրէն պատկերացուած : P ‘ո բոս 
1Ւօս լին , Ա տեւիանոս 'Լտհկտցի , P~ngnu Հռոմ կլա յեց ի ու Պիծակ Սար
դիւ՛ չեն ուզած ճանչնաչ աստուածային (ու սատանայականի չնսրհը 
մարդկային մարմիններուն : իեորոս Տարօնեցի հազիւ կը յանդզնի
Աստուածածնին մէկ ստինքը մ այ ր ա կանօ ր էն ցոյց տալու։

Ու մեղի դրացի Ը է՛ ղանդ ական արուեստը չի տատամսիր շատ 
կանուխէն կպցնէլո ւ հագուստին ծալքէ ր բ ակնապարար գրաւ չու- 
թե ամբ մը նոյն էսկ էր սրբազան մանրանկար նե բուն մէջ՝. Եւրոպա
կան ա ր ո ւե ս տ ը Սիւղա նդի ոնէն մինչեւ Աիէննա յի նւ Ֆլ ո բանս ի պա- 
տերուն վրտյ ՝ եւ մինչեւ ճէո թթ ոյի ^մարդկայնացումը^՝ թէեւ 
զուրկ Մ իքէ լ ՍՀնճելոյի ոյժ՜ի ու կորովի մերկութեան կամ քէաֆայէլի 
հեշտին մերկութեան ծա յ ր ա յ եղո ւթ ենէն ՝ այսուհանդերձ կը պահէ ո-
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Zr//Z կերպով մարդկային մարմնոյն յուղող ձեւերը*. Ա ին չ մեր մօտ 
մաքրակրօն լամ առո ւթեամ բ անոր դո յո ւթ իւն ը կը շարո ւնա կուէ ան
տեսուէ լ՝.

ին չո* ւ այս երեւոյթը*.
Մէկ բացատրութիւն կարելի է տալ։ Հայ մանրանկարը գըծ- 

ուած է էԼխ_թը պատկերագրելու ճամար եւ ոչ թէ պատկերով ներշն
չելու : Անոնք ջանացած են պատկերով ներկայացնել ինչ որ բառերը 
կր պատմեն, այնպէս ինչպէս որ քարտէսով մը պիտի ներկայացուեր 
դեպք -յ՚ր կամ տեսարան ձը։ Պարզ յատակագիծ մը' կատարուած 
իրողութեան եւ նոյն իսկ ներկայացուած անձին, առանց որեւէ կեր
պով այգ յատակազծին տալու առարկայականէ զատ զուգուելու. որեւէ 
ձել ու յատկութիւն : Ա'ա գթա զեն ա g ի մ ր' կնոջական ըհգհանուր 
կերպտերանքի մր մէԼ, որուն դէմքը անմոռաց րցայ' կր բաւէ։ II չ 
մէկ ճիգ անոր կնոջական շնորհալր կամ հեշտագրգիռ ձելերը ներ
կայացնելու։ Ասիկա քրիստոնէութեան պարտագրած մո ւմ կալո ւթիւնը 
չէ, այլ ցեղային նկարագրի խորունկ մէկ արտայայտութիւնը որ 
կ՚երեւի թէ1 հեթանոս թէ քր իս տոնեա յ հայութեան արուեստին մ է չ*. 
Ս՛եր պատմութիւնը կը յ ի չէ հեշտամոլ գէ պքե ր , սակայն անոնք կր 
վերազրոլին Արշակունի կամ ՛կարթել ներածումներու ։Ա'եր հին գրա
կանութեան մէջ գոյութիւն շուն ին էրոբ֊իք ինքնագիր կամ թարգ- 
մանածոյ գործեր : Ս ւ թո ր՛՜՛ի է "I՛ միայն եկեղեցական գասուն յա
տուկ եղած չէ հայ մանրանկարչութիւնը։ Աեր աշխարհիկ գրակա
նութեան ամենագլխաւս ր նմոյշր Ատոյն Կ ա լի ս թ էն ի «Վարք Աղե ք- 
ս անդր իձն մ ան ր ան կա ր ո լած մեղի -»ասած է : Սրալ է , ղրե թէ Զ . գա
րու այս թարգմանութեան հնագոյն օրինակներէն չունինք գիտնա
լու համար իմէ այգ ատենէ^ն արդեօք մ ան րան կա ր ո լած էր'՝ Սե
զի հասած հնագոյն մ ան բանկա րեա լ նմոյշր Ս ■ Վաղարի հատուկո
տոր օրինակն է, հաւանաբար Ա՛Ս ՝ գարու վերիէն , կամ աւելի (ի Զ ՚ 
գարու կէ ս էն : 11չ մէկ աշխարհիկ ի ր ա պա շա ո ւթի ւն տուած է իր կի
ներուն այս մ ան րան կարն ե ր ո ւն հեղինակը, թէեւ արուեստը ներած
ելս լ կր թուի ել ոչ հարազատ հայունակ։ ՜է&ձծին գրուած է հնագոյն, 
թուականով ծանօիմ «Վարք Աղեքսանդրիլ»ն մանրանկարէս!լ օրինակը։ 
Այս զմայլելի եւ մ եծա րմէք հատորը մաս կր կազմէ իմ ձեռագրաց 
հ ա ւա քած ո յիս 15՚ձ5ին դար ձեալ նո յն մ ան ր ան կա ր ի չէն սկսուած՛ է 
«վարք Աղեքսանդր ի»ն ( £ րուսաղէմ ի Հաւաքածոյ) որ դմբա [ստաբար 
պակաս մնացած է* հազիւ սկէրՍ1Ը [՛ I՛ մանրանկարներ ամբող
ջացուած են Գրիգորիս Աղթամ ար gի է î Ասոնցմէ քանի մը տասնեակ 
տա /7' վերԾ> է որ իէաքա ր իա Գն ունեցի պատրաստած է իր ղրչու- 
թե ամ՛բ եւ ծաղկում ո ւԼ «Վ)օ/ րք Ալեքսանդր ի^ն Ա ան չե ս թ ըր ի 2ձՕ(ւ 
ւՒայլսւսւՈԱ մատենադարանին մ էջ այմմ :

Աակայն այս բո լո ր ին մէջ նոյն ‘Լ/Լ՚՚յչ՝ յամառ եւ անդրդուելի 
ճիդը՝ չպատկերացնելու համար մարմնական ոեւէ հմայք եւ juj^t 
Իմ օրինակս' ամէն կրպով մեծարմէք' ունի իւրաքանչիւ մանրա
նկարի համար յա նձնա բարութիւն' դր չէն առ մանրանկարիչն՝ եւ 
յաճա իւ մանրա նկարիչէն ալ դիտողութիւն իր մանրանկարներուն հա
մար : Օրինակ՝ առիւծի մը մանրանկարին տակ վրիդորիս Աղթա- 
մարցի բա լի դոյն մելանով նօտրդրեր է* ՀՇիրազի օրինակէն Հ՜» ♦ 
այսինքն թէ Աղթամա րցին ունեցած է Շիրաղ ման բանկա րո ւած ձե-
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ռաղ!ւր մ ը դան տ ա ր ա կո յ ս պարսկականդ որմէ օգտուեր է էրեն ան ծ ա 
նօթ առիւծի պատկերագրութեան մէջ՝.(]ւրեմն մեր մանրանկարիչները 
ունէին օտար ձեռագիրներ ու մանրանկարներ անոնցմէ օգտուե լու 
համար ի ր ենg աշխատութեանց մ ԷԼ՝ եւ հակառակ ասոր' անոնք մ եր֊ 
մ֊ած են օրինակել կամ ազգուիլ բո լո ր այն բաներէն որոնք խոտոր 
կը համեմատէին հայունակ հոգեբանութեան եւ ըմբռնմանց հետ՝.

Զենք կրնար խորհ է լ որ սեռային ա ր տ ա ռո g ո ւթ ե ան g անհաղո րգ 
մնացած ըլլան մեր նա խն իքը՝.Գրե թէ«անմ եղ» է Ագեքսանգրի Հարուց 
սկիզբի պատմուածքը՝. Աւելի էթՈթ֊իք են նոյն իսկ Սուրբ Գրոց մէջ 
ինչ ինչ սլատմ ուածքնե ր : Սեռային ախտաւոր անբն ա կան ո ւթի ւն ե ե ր 
հաղուագէպօրէն կը նկարագրուին' շատ յստակ մեր կանոնագի րք 
ձեձռագրաց ոմանց մէջ^ սակայն երբեք չեմ հանգիպած որեւէ Կայ 
մանրանկարի որ ներկա յա ցնէ որեւէ ախտավարակ թոթնոկրաֆի , որ
մէ սակայն շատ նմոյշներ տեսած եմ պարսիկ , թուրք , արաբ հին 
մանրանկարչութեան մէջ՝ ոմանք զմայլելի արուեստով մը արտս։— 
բե ր ո լած :

Ուրեմն տարակոյս չկայ թէ մեր մանրանկարիչներուն ծանօթ էր 
հեշտանքը իր սիրային մաքրութենէն մինչեւ անասնական անբնա
կան ո ւթ ի ւննե ր ը : Աակայն անոնք՝ մեր աշխարհական եւ եկեղեցա
կան մանրանկարիչները , անտեսած են «իրապաշտ» այդ ներչըն- 
չարանը դ եւ կինը ճանչցեր են իր գէմքով միայն դ էս^Լ մերկութեան 
տուեր են գծի եւ դո յն ի այնպիսի «իրապաշտութիւն» մը դ որ ոչ մէկ 
նախնական Jnjg կը եերշնչէ իբր մերկութիւն'.

Սակայն եղած են անոնք զմայլելիօրէն իրապաշտ' երբ նկարեր 
են թո չուն դ միԼատ ու կենդանի'. *Լ,ոյն էոկ [ն չ որ չեն տեսած կամ
ճանչցածդ --- ինչպէս մարդագլուխ թռչուններ'. Անոնք արուեստը
բերած են գրեթէ «իրապաշտութեան» մը որ հաւատա լի կը դարձնէ 
գոյութիւնը այգ անկարելի կե ր պա ւո ր ո ւմն եր ո ւն :

թռչուններուդ կենդանիներու ղմ ա յ լե լի պատկերացումներ կը 
զարդարեն մանաւանդ նախ քան (ԷԳ* գարու մեր մանրանկարեալ 
շատ մ ը ձեռա գի րնե ր ը ՝. Ս ւ հոս ալ գացած են դ մինչեւ կենդանական 
ի ր ա սլա շտ ո ւթ ի ւն ը : էյ ա ւա լի է որ փ I' * դա րէն ւԼել՚ջ հետղհետէ նա
խընտրած են նիւթը խճողել եւ ստեղծել մանրանկարչութիւն մը որ 
աւելի շլացուցիչ է քան թէ ներշնչող՝, իրաւ է դ գեռ մինչեւ 3'Զ, * գա
րու ոկի^Լբը շոյրմ՜ում մը կաJ մահմետական արուեստէն աղդուած դի— 
ծի եւ դո յնՒ g ա նկ ալի J-ո ւմ՜կալո ւթեան' մեր մանրանկարչութեան 
Վբսնայ լճին չոլբջ գտնուող ղանազան գպրոցներուն մէջդ մանաւանդ 
tU իգան՝, ճիգ չկա J խճոգանքի այլ միայն գծ ե ր ո լ թոփ չք գոյութիւն 
ունի դ ըլլայ ան սլացիկ եղնիկ մըդ թեւատարած թռչուն մըդթէ երկ
նահայեաց դէմք մը՝. Այս դծերուն ստորադաս գործածուած են ան
փայլ թէեւ ոչ յաճախ թափանցիկ գոյներ'.

Այլեւս մեր մանրանկարչական արուեստը մ է կղի կը ձգէ Տ 131րօնե- 
gիի քնքշութիւնըդ Սրո*-սաղէմի (ՒԳ • դարեան Ս ր ղն կա յ ի Աստուածա
շունչին ս ր բա զան ու երկնասլաց վեհ ո ւթիւնը կ ամ Աո Ալին ի գա սա կա— 
նութիւնը՝. Զկայ ի դն ա տ ի ո ս ի լրէ ութիւնը դ Ա » [՛ ո լ Ագր է ան ո ւ-
սլոլսոյ Աւետարանին դ կամ իմ Դոգմայի Աւետարանին ն կարնե րուն
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բէ ւղան գա կան <(փ քոն ա կան?} անմ ա տ չե լէ ո ւթ է ւն ը ՝ ո շ աչ կա բ ս է ԷԼւե— 
տա բան էն աղգայէն խոնա րհ ո ւթ է ւն ը ՝ թււչունէ՝ կենդանէբ եզական 
է ր ա պա շտ ո ւթ է ւն ը ՝ հայկական գորգերու զմ ա յ լե չէ պատկերացումը 
կամ խարուց արքունէ ընտանեաց հասարակ մահկանացուներու էրա- 
սլա շա ասլրումէ բէ ւր ե գա g ո ււ1 ը : Ասոնք բո չո ր ը աւելէ կամ նուազ չա
փով հետզհետէ կը գագրէն , ե ւ հայ մանրանկարէշը էր անյագուրդ 
տենչերուն կա բծես գո հ ա g ո ւմ 1լ ոււլէ տալ լուսանցքներուն վ[1այ խո- 
յանալով զսպո ւած գծաձեւերով : ԷԼմ էն բան գէծ է էրեն համար 
հեշտադալար ՝ նուրբ՝ յանկարծ պայթող՝ սլոոթկացոզ անանուն 
տերեւներու եւ ծաղէկներու կազմութեան համար։ Լուսանցքնե
րուն մ էօրէնակ գունագեղ կէո ր շր ջան ա 1լն ե ր էն , անոնք յանկարծ 
նետուեցան յաճւսիս մէայն կարմրագէծ եւ ե ր ե ւա կա յա կա h գէծերու՝ 
՝ատ նուրբ գէծերու վրայ՝ զար գար ան քն ե ր ո լ կազմութեան մ ԷԼ՝ ա- 
նուրԼայ էն հոսող՝ սլա g ո զ եւ գրեթէ ակամայ զս պո ւած : Գո յն ը դարձ- 
ե ա s ե ր ե ո ր գ ա կան է , ղրեթէ; ան կա ր ե ւո ր ՝բտ յց անտա րակոյս կը ծան
րաբեռնուէ գծերուն սլացքէն վրայ՝. Գարե բոլն հետ գէծ ը կը թաղուէ 
հաւ մ ան ր ան կա ր չէն խեղդող ծանրութեամբ դոյներուն ՝ մ անաւանգ 
անհամեմատ կերպով շատ գործածուած ոսկէէն տակ՝.

ինծ է այնպէս կը թուէ որ հայ մ ան ր ան կա ր չո ւթ է ւն ը այս (ԷԳ՝ — 
ԺԶ՝ գա ր ա շ րէ անէ լո ւս ան g ա զա ր գե ր ո ւն մէջ գտեր է ՀՀյա լէ տ են ա կա- 
նութէւնը », գարձգարձէկ գէծերու էրա բու վր ա յ բրգացող՝ 
էրարմէ ծնող՝ էրաբու հետ մ ր ցո ղ ՝բամնուո զ ու հաւ) բուրուոզ Լւ էրա- 
բու գրկախառնում էն երեւակայութեան ծաղկաստանները ա րգա սա- 
ւորող՝. {Հետագայէն է որ այլեւս « սաոեր » է, « քա֊
բացերի է այգ ստեղծագործութեան յորձանքը եւ անվերջ կերպով 
սկսեր է կրկնուէ լ (է Զ ’ գարու երկայնքէն՝ եւ (էէ ♦ գարու անկման 
շրջանէն կարծես թաղուեր է յոգնեցուր է չ՝ մ էօրէնակ ձեւերով՝ ան- 
էմափ ան ղ գոյներոլ եւ ոսկէէ ծեփէն տակ :

Հոս գաբձեալ հալունակ սգէն ամ բո զջո ւթեամ բ փերեւայ։ fini— 
ցաոապէս գծաձեւերու արուեստագէտներ եղած են մեր նախնէք* 
Պղէնձէ ՝ արծաթէ՝ գորգէ՝ հ է ւս ո ւած ե զէնն ե ր ո ւ ՝ քարէ՝ մագաղաթէ՝ 
թուղէ է՝ Կուտէնահայ յախճապակիներու վրայ ♦ » ♦ գրեթէ մանկա
կան նա քսնականութ էւն մը ունէ մարդաձեւ պա տ կե ր ա գր ո ւթ է ւն ը ՝
Il մեծ աճապարանք մը կա յ անցնելու գծաձեւէ : Հ է ւս ո լած ե գէն ը ծաւլ- 
կաձեւը ՝ե բազա յ էն կեն գան ա կե ր սլը ՝ ն ե ր կայա g ո ւած են այնպէսէ ան- 
ղուղական վա ր պե տ ո ւթ ե ա մ բ որ այգ ան է րա կա ն ո ւթ է ւն ն ե ր ը կարծես 
է րապէս գոյութէւն ունեցած ԸէէաJէ*^ ՝ Ե ր բ Պարսէկը՝ (J էջագետքցէն 
նրբութեամբ սլարող՝ խմող՝ ձէ հեծած ե ւա յ լն մարդակերպ կը ներ— 
կայացնէ էր յախճապակէէն ՝ քարէն՝ պղէնձէն՝ հ է ւս ո ւած ե ղէն էն վը—■ 
բայ՝ հայ արուեստագէտը երջանէկ է էր գէծերու զմայլելէ չարա- 
դրո ւթեամ բը :

Գր ըմբոնումը՝ հ ա ս կա g ո ղո ւթ է ւն ը ՝ կա ր ո ղո ւթ է ւն ը զարգաձեւե- 
բու գծերուն էրա կան ա րմէքէն մ ա ս էն ան ո լրանա լէ է ՝ եւ նոյն ատեն 
մեծ է էր վա րպետութէւնը էբր արուեստագէտ ՝. [Լուսն g ՀՀբարոյա- 
քնն ո ւթ ե ա ն» ՝ աղատութէւնը որ կը վայելէ արուեստէ այս արտա
յայտութեան ձեւէն մէջ՝ ան դ է տ ա կց ո ւթ ե ա մ բ եւ խանղավաոոլ- 
թե ամ բ կը գո բծած է ՝.
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ՆՄՍՅՇ ՀԱՑ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ Չ Ո ԻԹԵՆԷՆ (Խիզանի դպրոց)

Հայ մանրանկարիչը իր նկարներուն պատկերագրական չարադ- 
րութեան մէ9 աւանդապաշտ է եւ հաւատա րիւ) իր քանի մը դպրոց- 
ներէն մէկուն կամ միւսին : Ան չուզեր տարբերիլ իր դպրոցին աւան- 
դութենէն յ ‘իպրոցներուն ծագումը ինքնին մամ ան ա էլի աղդեցու- 
թեան խնդիր է եւ. ոչ թէ անհատական նախընտրութեան արդիւնք*, 
(յւ ան չի յանդգնիր անհատականութեամբ ըմբոստանալ անոր աւան
դութեանդ ղէմ*. էլ սակայն անոր արուեստը ստրկամիտ չէ • Հայ
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մանրանկարիչը՝ երբ ունէ տաղանդ, եւ արհեստ՝ մ է շա կրնայ էր ինք
նութիւն ր ÿnJrf տԱյէ աւանդութեան սեղմումներուն Jէէէն > եւ կ ըլլայ 
որոշ չափուէ հփն քն ա տ է պ^> : երր ^դս1քո մը առանց
«/՜ամանակի՝ ազգայնացնել օտար ազդեցութեան բոլոր ներշնչումնե
րը՛) ինչպէս 11 լ1 զանազան մանրանկարչական հ ա յ ՀՀդսլր ո ցն եր Հ7» ըրած 
են ՝ նոյն սրէս ալ հ ա յ անհատ մանրանկար է չ մը կրնայ է լրացն ել էր 
սեփական էն քն ա տ պո ւթ ե ա մ բ էր դպրոցին ա լան գո ւթ է ւնն ե ր ը : լ
ասիկա շատ նշանակա լՒյ է ու ինքնա յատուկ հայ մ ան ր ան կա ր է չէն ու 
հայ մանրանկարչութեան՝, ե* [l Ը Ղ՜Ւլ1 ՝ սաեէայե գրչութիւններ դրէ չ- 
ներու տարբեր անհատականութիւնը ցոյց կուտան :

Հետաքրքրական է հլսյ մանրանկարը էր ընգմ իԼուած եւ ոչ աս- 
բո «թէա կան ճարտարապետական կա ռո ւց ո ւած ըն եր ո վ : Պատուհաններ 
1լ երեւան անպէտ կառուցուածքներոլ անյարմար տեղերը՝, §անէք- 
ներ որոնք յաճախ ո չէն շ կը ծածկեն : Վարագոյրներ որոնք ոգինե
րու նման պարապութեան մ էէ առկախեալ են : Երկինքներ որոնք որոշ 
եւ կրկնուած զարդաձեւերով կը ծածկուին՝. Հագուստէ ծալքեր որոնք 
բծախնդիր կերպով գծուած են առանց հագուստէ ծալքէ իրապաշ
տութեան : Ասոնց բնական է իրաւունք չունինք «խեղաթիւրանք» կո
չումը տալու , ոչ ալ «ս իւր րէա լիղմ» են՝, լ,'ս կը խորհիմ որ պա րզապէս 
«Հ եռան կա ր ի» ըմ բոն մ ան բացարձակ մերձ՜ում էն ա րգիւնքն են : . Ղ*մբէթ 
մԸ' պատուհան մը՝ տանիք մը՝ անտարակոյս կ որ շէնք մը կը ներ
կայացնէ ՝ եւ ար գէն այղ կը բաւէ առանց հարկ տեսնելու՝ որ այդ 
շէնքը որոշ ձեւ՝ խորք եւ հ ա մ եմ ա տ ո ւթ է ւն ունենայ կամ որեւէ ա- 
ոն չութ իւն՝ իրապաշտ առնչութիւն՝ պատկերին հետ՝. {/արմում ը ար
ձանացած կե ր սլո վ ցո յց կը տ բուի փոխանակ բնական ցո յց տա լու : 
Վիղ մ ը ՝ ուս մը՝ տարապայման ՝ անբնական ՝ հակումով մը ցոյց 
կը տԸուէ շեշտ ելու համար օրինակ էսոնա րհ ո ւթ իւն ը՝. թեւի մը կամ 
ձեռքին մատներուն բնա կանո ւթ ի ւնը մարմնոյն հանդէպ կը զոհ
ուին շեշտելու համար որ այղ թեւը՝ ձեռքը կամ մատները՝ կէօրհ- 
նեն ՝ կ^ա զօթ են կամ կը գրեն :

Հագուստը պարզապէս բնական կարիք մը չէ այլ ճոխութեան 
կամ աղքատութեան նշան ՝ վեհութեան , խոնարհութեան ՝ սլաչտօ- 
ն ա կան ո ւթե ան ցուցանակ • ♦ » հոգ չէ թէ անտանելի է իր ձեւով ՝ ան
հեթեթ բնական մարմնոյն համեմատութեամբ՝, թագ մը ահարկու է 
br ծանրութեամբ ՝ որովհետեւ թագ մը պէտք է «ահարկու» տպա
ւորութիւն թողու՝. Երբեք ի ր ա պէ ս մօտէն քննա® ծ էք մեր եկեղեցի
ներուն շուրջառները՝ վակասները՝ թագերը և բոլոր զդե ս տ ա ւո ր ո ւմ ը 
որ կը դիզուին արարողապետին վրտյ՝. էէարմանալփ է որ անոնք այդ 
ահագին ծանրութեան տակ չեն կքիր ու փլիր՝ Նոյնը նաեւ մեր ման
րանկարներուն մէջ՝. Անոնք պէտք չէ փլին ՝ ոչ իսկ կքին՝ քանի 
որ դիրք ու պաշտօն կը ներկայացնեն՝ կը մարմնացնեն՝. Եւ եթէ 
շատ բան կայ ըսուելիք մանրանկարին մէէէ ա յն ատեն ահա մեծ 
/սճողանք մը գրեթէ կեղծանէ սքանչելի մանրանկարը՝. Աս Ւ՚ւ ա ան— 
տա րակո յս կը կատարուի մ ան բանկա լ՚1>չ[՚ն արուեստագիտական հ ա ս— 
կացողութեան հակառակ՝ միայն անխորտակելի աւանդութեան ու
մով մղուած՝. Պէտք է լաւ նկատէ ունենանք ասոնք երբ կը գնա
հատենք կամ կը քննադատենք հայ մանրանկարը՝.

էյոյնէսկ երբ պահ մը էրեն թոյլ տրուէ «ստացող»էւ մը մանրա-

i
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Մանրանկար Խիզանի դպրոցէն

նկարը կամ մանրանկարները ներկայացնել՝ ^IUJ մանրանկարիչը չի 
հ անգղն իր ազատութեան այգ փոքր առիթը օգտագործելու եւ գոնէ 
զարտուղութիւն մը մտցնելու*, բացառութեամբ մ ան ր ան կա րն ե-
րուն միւս ա րտադրո ւթ իւննե ր ը հոս ա լ զինը կը ստիպեն սեղմում
ներու՝ ել այսպէս սյյանչելի առիթ մը կը կոըսուի î 1Լյսուհանգերձ 
Ւդնատիոս' նոր Ջուղայի աւետարանին մէ^ է աշխարհիկ
Հաստացող» մը ու իր կինը մ ե զի ներկայացնել*, *Լյոյնը նաեւ ^իրակոսի 
1330/f 1Ն-ե տարանին մ է P [դար ձե ալ ՝ԼքՈր ^ուղսւյ^ հա լարման մէր-.

Fonds A.R.A.M



* ԱՆԴԱՍՏԱՆ 51

1^'որոս &արօնեցին ալ զմայլելի մանրանկար մր թողուցած է նոյն
պէս ստացողներու {Ս-Ղազ արի։ մէջ') : քԼս ոն ը տեղական աշխարհիկ 
շունչ են մեր ման րանկա ր չո ւ֊ թե ան մէջ, որ զեփիւռի մը նման կո ւգան 
կազդուրել ե՛րբ այլեւս յողնած ենը ^տնօրինականդ մանրանկարներու 
ընդարձակ դաշտին մէջ դեգերելէ։ (իա ման ա կո լան Հտ արաղիդ՛ նմոյշ- 
նհր ըլլալէ աւելի , շատ աւելի, կարեւոր են անոնք մեր մանրունը- 
վարչութեան համար՛.

Սեզի զլացուեր է մ ան ր ան կա ր ե ա լ խորենացի, փալստոս, Կո
րիւն, Լաստիվերտացի կամ Արծրունի՛. Ս՛եզի տրուեր է մինակ «Հարք 
Աղեքսանդրի» մը մանրանկարեալ աշխարհիկ շարադրութեամբ , ել 
՚1ԿՀ՛ յ[’Լոլա}ր Հ,ս տա g ո ղդնե ր ո լ մանրանկարներուն նման ըան ի մը 
մանրանկարներ : Ասոնց մէջ կը գանենք հայ մ ա ր ան կա ր չո ւթեան մէկ 
հակադիր ձեւր հանդէպ եկեղեցական մանրանկարչութեան շարադ
րութեան : Հարք Աղեքսանդրի մանրանկարները Ա. Հազարի վնաս- 
ուաե հատորին կամ իմ ձեռագրիս մ ԷԼ, անշուշտ ունին մեծ անհա
ւասար ո ւթ ի ւնն ե ր -.Եթէ ընտրութիւն մը կատարենք անոր մանրանկար
ներուն մէչ, եւ արդիւնքը բաղդատենք կարդ մը «ստացողներու» 
րնտրոլած մանրանկարներուն հետ, զարմանքով կը տեսնենք որ մեր 
աշխարհիկ մանրանկարչութիւնը դիտէ ինքզինքը հարկ եղածին պէս 
սանձեշ եւ հեռու մնալ խճողումի պար ա ադրան,քէն : Տոյց կո լա ա յ 
մոլմկալոլթիլն նիւթի, ինքնատպութիւն ձելի, ել միշտ մերմէ յով 
հեռանկարի իր նիլթը կը ներկայացնէ անուրանալի իրասլաշտու-

■թեամբ մը , թարմ ու բարձրորակ արուեստով :
Սխրի/սպէս վերլուծենք գո յն ի իր ըմբռնումը՛,
Ս Ա Ւ ԴՐՐ մեր նկարչութեան դոյնը ստորադաս է գծին, մասնա

ւորաբար մանրանկարչութեան մէջ՛. Գո յնը սակայն հետզհետէ իր 
կարմիրի երանգներէն կը բամնոլի ու կը բարդանայ մանրանկար
ներուն մէջ՛. Աակայն դոյնը դեռ փայլուն չէ ել ոչ ալ բաղադրեալ՛. 
Հայ մանրանկարիչին երանգապնակը հաւատարիմ է նախնական դոյ- 
ներոլն հարազատ արմէքին, ղանոնք կը գործածէ իրենց բոլոր մաք
րութեամբ եւ թափանցիկոլթեամբ : Ասիկա կուտայ թեթեւութիւն մը 
իր ստեղծադործութեանց , որ հազիւ երբեմն բաղադրեալ մութ սըմ- 
բուլի կամ կանանչի մը շեշտին օդտադործումին կը դիմէ ■ Ինչպէս

նոյնպէս եւ իր դոյները բնապաշտ չեն , սակայն զուտ են : 
Հետզհետէ երանգապնակը կը փսխուի՛. Ս՛ոյները փայլուն չեն ել 
ոչ ալ պոռոտ՛ Աակայն բաղադրես,լը , կը սկսի գործածուիլ՛. Այլեւս 
ջրախառն մո ւմ֊ կա լո ւթ ե ամ բ չեն տարածս լիր մանրանկարներուն մէջ, 
այլ կ'երեւին շեշտաւորէս, լ. հետզհետէ մանրանկարը կիտուած մը 
L ԸԼԼաJ y ոլր երբեմն ոսկին կը ստուերագծէ իւրացնելով բուն 
ուրուադծին նախկին պաշտօնը ել զայն զո յն ի հասա շերտերուն տակ 
դա րձնե լով անտեսանելի յ

փամանակին հետ դոյնը կը պայծառանայ , ոսկին կ՚առատանայ , 
դոյն ու ոսկի իրարու հետ կը մրցին փայլի մէջ՛. Մանրանկարը իրա- 
պէս կը «զարնուի» տեսողութեանդ, երբեմն այնքան ոլմդին որ 
ան կը կորսնցնէ իր հաւասարակշռութիւնը, ել մանրանկարին 
չողշողանքէն կը շլմորիս՛, փամանակի կը կարօտիս ձել ու կերպ, 
նոյնիսկ գոյն զատորոշելու ոսկիի ու պայծառ դոյներոլ խճողանքէն : 
Այլ լ“ չկայ վեհ „լ հանդարտ տպաւորութիւնը հին պարզագին ոլ 
պարզագոյն մանրանկարներուն : Մանրանկարը այլեւս իր բոլոր գո
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ներով եւ ոսկիով խլացուցիչ կեր պո վ կը պոռայ ^տեսողութեանդ, հաս
կացողութիւնը կը չփոթէ z fiiujg կրնաս պահ մը ղմայ լիլ բո լո ր 
այղ պերճանքին վրայ y եւ չանդրադառնալ որ արուեստը կո ըսուեր 
է կամ կո ր ս ո ւե լո ւ մ օտ :

*իոյնի> գծի ստեղծագործութեան ճաշակին տեղ այլեւս միայն 
յողնատանջ մանրակրկիտ արհեստ գործադրուած է y զարմանալի յա
մառութեամբ մը եւ տանջալից կեր պո վ մազի մը հաստութեամբ դոյն 
ու ոսկի իրարու յյով զետեղուած են y այնպէս ինչպէս ընտիր գոհա
րագործ մը ոսկին պիտ Լէ ընդելուզեր թանկագին ու գեղատեսիլ քա- 
րերու հետ : ւ

Գնահատելի է ոչ միայն այս յամառ աշիuատանքըy այլ նաեւ 
զմայլելի շարադրութիւնը*, *Լ,ոյնը ըսած եմ *Լ/որ Ջուղայի վանքին 
ո ր մն ան ա կա ր նե բուն մասին y կամ (ի է • գարու մեր չատ մը աստուա
ծս* շունչերուն մասին y թէեւ օտար ազգեցութենէ եկամուտ եւ գեռ 
չմ ա ր ս ո լած : Ան տ ա ռա կո յս գծե լո ւն մէշ չէ ,/7.ձ ո ւթիւն ը ա յլ գծո ւա- 
ծին մէջ *.

Հայ մանրանկարիչը դարձեալ^ ցոյց կուտայ դոյներոլ հայու- 
նակոլթիլն մը: Լիովին կը տարբերիւ իր լուրջ ի արուեստներէն իր 
գոյներուն մէջ> եւ ունի ին քնա տ պո ւթի ւն մը որ զինքը հեշտութեամբ 
կը զանազանէ ուրիլներէն*. Ան կը նաիսլնտրէ հարազատ դո յն ը բա- 
ղադրևալ դոյն ին , երբ մանաւանդ դո ւնա իսա ռնո ւմ ի բարդութեանց տէր 
է Լոառնուրդը իր ցանկութեան հպատակեցնել ամենանուրբ
երանգներով :

Ուրեմն հայ մանրանկարչութիւնը իր ամ բո ո ւթե ան մէջ ու նի 
բոլորովին ազգային արուեստիւ ըմբռնում' հանդէպ մարդաձեւի y ի- 
ր ա սլա շա ո ւթե ան y դծի եւ. դո յնի։ Ան հիմն Ո վին կը տարբերի իր jni— 
րաբե րած րո լո ր արուեստներէն ու արհեստներէն y թէեւ ցարդ- հու rk 
ե զած ին պէ ս չէ գնահատուած իր ինքնուրոյնութեան համար : էրե- 
ւութական նմ ան ո ւթ ի ւնն ե ր ը եւ առ այդ կատարուած բազդատու- 
թիւնները չեն կրնար արգիլել ո ք1 երեսային իսալէն աւելի վա ր 
թափանցենք եւ փնտռենք բուն հույ շեշտը y որով հայ մանրանկարիչը 
ներշնչուած է y մզուած եւ ս տ ե ղծա դո րծած y առանց իր շուրջի ար
ուեստները կապկելու : Ո ւս ո ւմնա ս ի րո ւթեան ա շիսատանքին հետ կեն
սական է որ փնտռենք ու գտնենք հույ մանրանկարիչին ու մանրա
նկարչութեան հոգին եւ իր ընդդրկած արուեստի փիլիսոփայութիւ
նը իր բո լո ր դազտնա թաքո յց զ.ե զե g կո լ թեամ բ եւ վեհութեամբ*.

Յ- Ք-
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ՀԱՅԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

1 ՍՏԻ եհ Լ|րիսայ

Հայերէն ւԿ^Ի բառ Լւն ււտոււդաբսւնւււ^^ւհը զոր Պ. ժ որմ ՏՒ- 
մեզիլ , այմմ հն դե ւր ո սլա էլան բա զա բա կր թ ո ւթ ե ան բրոֆեսէօր Ղ*ո— 
լէ+ տը ^)րանսԼւ մէջ՝ հրատարակած է 1938/*հ յ(1) տեսական բացատ- 
րո ւթի ւննե ր կ լաւագոյն կերսլուԼ ցոյց կուտայ թկ ի՛ն չպէ ս լեզուաբա— 
նութիւնը կրնայ ն սլա ս տ ե լ հնագոյն ընկերութեանց ըն կե ր ային եւ բա
րոյական ըմբռնումներուն լուսաբանութեան՝,

Պ՝ Տիւմեզիլի յօդուածին ամբողջական թա րգմ անութ իւն ը կա
րելի եւ նոյն իսկ անհրամեշտ չըԼԼաԼո վ y ստորեւ կը ներկայացնեմ ա- 
նոր բովանդակութիւնը՝ ամփոփելով զուտ մասնագիտական մասերը 
ել թեթեւօրէն ըն դլա յն ելո վ զայն ուր որ հարկ է՝.

*

հասական հայերէնը «մ ան կամ ա րգ» ( jeune ) առարկայական 
ծանօթութիւն ը (ոՕՍՕՈ,) » զանազան երանգներով՝ կՀ ա րտայայտէ 
մասրադ ? մանււ՜ւկ ? ոլաաանի ? էլւիսրաււաըդ բառեր ո վ (2): Կը թուի 
ուրեմն թկ ՝ ինշպէս յունարէնը՝ հայերէնն ալ չէ պահած հնդեւրո
պական *y(u)W-eil- բառը՝ որ զերիտասարդն կը ն շանա կէ-

Բայց 3 որի գրքին այն զմայլելի եւ յուզիչ գլուխ ին մ էշ (ԻԳ), 
ուր նկարագրուած են հեղինակին օրով գործուած անարդարութիւն- 
ները եւ տյն դմո ւա ր ո ւթ ի ւննե ր ը որոնց կը բաԼսի հարստահարուած 
հայրը կերակրելու համար մա տ ա զած ինն երը ՝ հայերէնը՝ համար 5» 
կ'ըսէ. «քաղցրացար նոցա հաց ընդ լկւոիս» ՝ ուր լկուի կը համապա
տասխանէ յունարէն IlGOtCPOS ( «եըիւՈ.աԱԱ1ըդ» ) բառին ՝ ին չ-
պէ ս գիտած են նաեւ Հայկազեան Լ^առգիրբին հեղինակները՝.

I) Georges Dumézil, "Le plus vieux nom arménien du « jeune homme »", 
(Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, XXXIX, 2 (N° lié), 1938, 
p. 185-193.).

2) Մատաղ, «աղայ» նշանակութեամբ , էրազր Պոնտացիի 
մէջ: Մանւււկ բնիկ հայ բառ մրն է' կազմուած ման «մանր, փոքր» 
արմատէն' ուկ մասնիկով: Մինչև ԺԸ ֊գարուն կէսերը «մանուկ»գոր- 
ծսւծուած է «երիտասարդ» իմաստով, (տհս Journal Asiatique, 1919, 
p. 565) : Երիտասարդ պահլաւերէնէ ւիոիյառեալ բառ լքըն է
*rêtsard E. Benveniste, Revue des Etudes arméniennes. X, 84:

Ըստ Հիւպշմանի , Armenische Grammatik, 184, * rêtaksard:
Այյս բասին երկրորդ մասը (սարդ տարի) կը գտնուի կաւա-սարգ եւ 
աւ—սարգ թասերուն մէջ ալ : I)'ատազ եւ պատանի բասերուն սԱւու-
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Հայերէնէ մ էջ լկսւկ բառը հոս գո րծածուած է էր հնագոյն տ- 
ռումով եւ էբրեւ առարկայական որակում ՝ առանց ամենագո յզն ան
նպաստ երանգէ ՝ էնչպէս որ անարգական երանգէ զերծ են յունա
րէն neôteros եւ լատէներէն liberîî : Լկսփ բառէն այս հէն
առումը մասնաւորաբար ուշագրաւ է ՝ որովհետեւ Աստուածաշունչէն 
թարգմանութեան մէջ ո լրէ շ տեգեր այս բառը գործածուած է զգա
ցական առումով մը լիրբ., անպարկեշտ, անաւսակ, եւն . էմաստով՝ 
զոր կը պահէ մ էնչե լ այսօր եւ որ մարգկայէն վա րմ ունըէ մը բաբո֊ 
յական գնահատս ւթ էլն կ'1 ա ր տ ա յ այ տ է : (3)

փիւրալ կրնայ բազա արուի լ թկ ինչպէս լկտի բառին «երիտա— 
սարդ» իմաստը փսխուած է Հանառակ»ի ՝ «լէ ր բ» է , մ էն չ հակառակը 
ան ըմբռնելէ է: Հետեւաբար , 3 ո րի գէրՀխև •Լք1րոյիչեալ համարէն
մկչ լկտի բառէն էմաստը անտարակոյս անոր սկզբնական էմաստն 
է (Հ<երէտասարգ») ՝ որ կը բացատրէ մէւսները՝ մ էն չ մէւսները զայն 
չեն կրնար մեկնելէ էկտի^ե ածանցուած են՝ հ եզէնա կներ ո ւն ճաշա
կէն համաձայն ՝ լկտիմ, լկտենամ, լկտամ՛ կամ լկտանամ եւ լկտու
թիւն , որ Ա ռա կա g ^'1՚[՚-եԼ՚ն 34) կբ յատկանչէ սեռային դա
տապարտելէ արարը մը՝.

Յառէն կազմութիւնը որոշ կ: Հայերէնէ մէջ֊ -I1LV1 եւ —Ոտ յե— 
տադէր մասնիկներով գոյական անուններէ կը կազմուին ածական
ներ՝ ինչպէս քս1ր£հ քար-ՈԱ1Ո , քար-ՈԼՌ : Այս ածականներուն կռ
ուելով —ի յեաադէր մասնիկը՝ —ՈԼտ փI'! ԼւսJ ’ —տի եւ —ՈԼՈ ՈէՈ-ի ? 
համա րմէր իմաստով՝ բայդ վևլ՚ջէն ձելը աւելի գործածական է՛. Այո 
երկու յետագրութեանզ պաշաօին է* ա) կազմել ածականներ գոյա
կաններէ ել ածականներէ ՝ եւ p) կազմել րան ի մը հաւարական ա- 
նոլններ ՝ ինչպէս Ոսկթ|ճ (ուրկէ' Ոսկթ-ՈԼտ) ոսկր-ոա-ի : Դասական 
հայերէնին մ ԷԼ — Ո1Ո- կ աւելի յաճախագէսլ է րան -W—կ ՝ որ նոյն իսկ 
կը 1Է[՚ՈԼ11 միայն մէկ բառի մանկ-W—ի/( ( «մանուկներ» ) մ էջ կազ
մուած մանկ-ՈԼտ («մանկական»') ածականէն :

գւաբանութիւնը յայտնի չէ : Աոաջինը համեմատուած է հին սլաւե- 
րէն mladu. եւն, թասերուն հետ, իսկ վերջինը պահլաւերէնէ փո- 
խաոհալ րաււի մը երեւոյթը ունի:

3) «Քաղցրացաւ •• • հաց րնւլ լկտիս» Վուլզաաայի մէջ թարգ
մանուած է praeparant panem liberis , Հին Կտակարանին աշ
խարհարար թարգմանութեանց մէջ՝ «տգոզը հաց (կուտայ)» (ըԶ- 
միւոնիա 1851, Կ- Պպիս 1877 եւ Նիւ Կորէ 1917) , իսկ Պայպլ Հաու- 
զի գրաբար հրատարակութեան մէջ, ուր հայերէնի թարգմանութեան 
տարթերութիւնները Եօթանասնից թարգմանութենէն եւ եբրայական 
բնագիրէն նշանակուած են էջերուն ստորոտը' «տայ ■ • • հաց վասն 
մանկանց^ :

Zadoc Kahn]։, Renan ի, Monte-քի .ֆրանսերէն թարգմանութիւններուն 
մէջ լկաէ]մւ համ՛ապատասխան րաոն է enfant :

Եբրայական բնագիրը աղաւաղուած է եւ բաւական տարթեր' 
յունարէնէն : Աւելի մանբամասնութեանց համար տես E. Dhorme , 

Livre de Job (Paris 1926), p. 325 et note 5, La Bible du Centenaire, III,
p. 246 et notes.
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Մլ,չլ.ն հ այերէնի առանձին (—կ-^ն ետք} կա: ք վը-տ-ի բարդ
յետ ազր ri ւթե ան մէջ (-կր/ վ կամ առանց —կ^ր ) ? —ա-ի կը կազմէ քանի 
մը ւււթւչ հաւաքական անուններ՝ որոնցմէ ոմանք պահուած են բա- 
/լաբաններուն մէջ (թե րեւս զո յո ւթ իւն ունեցած ըլլան նոյնիսկ հին ա- 
տեն ՝ զասական շրջանին ՝ ծակ-ԼՈ—ի «ծակեր»՝ երկ-ԼՈ—ի «երկու»} : 
էիեծագոյն մասը՝ ինչպէս արդէն մանկ-TJI-jl ? 1ւաւսւմական անուններ 
են որոնցմով կը յորջորջուին մարդկային էակներու դասակարգեր' 
հակադրաբար ուրիշ դասակարգն րու, ինչպէս այրկ-ւո-ի «այրեր» 5 
կնկ-ա-ի «կիներ» , քուր-վը-ա-ի «քոյրեր» աիր-վր-ա-ի «տէրեր», 
եւն ♦ : Այս մասնաւոր հանդամ ունքը կը հաստատէ թէ լկ-LTL—ի սկզբնա
կան շրջանին ունեցած է «զա ս ա կա ր զա յ ին» իմաստ մր՝ նոյնիսկ այն 
զոր ունի 8 ո րի ԻԳ ՝ 5ին՛ մէջ՝ այսինքն «ե րի տ ա ս ար զ» ՝ աւելի ճիշտ 
«կրտսեր» (îunîor) ՝ հակադրաբար աւազի ՝ «եր է g»ի (senîor) :

Լկսւի բառին վերլո ւծո ւմ ը լր ա ցն ելո ւ համար անհրաժեշտ է քննել 
դրուցի բառ մը լկ-ն-իմ ՝ որ սովորաբար կր նշանակէ «լրբանալ՝ 
լպիրշ Ըէէաէ^ լրբաբար յանզզնել»։ Այո բառը Աստուածաշունչին հա
յերէն թա րզմ անութեան մէջ միայն մէկ անգամ գործածուած է* 
(«Լլնդէ^ր լկնեցան աչք fո» ՝ Ց՚ւբ, Ժ՞Ե ,12} եւ այդտեղ «.արհամարհոտ 
հպարտութեան» կամ «անպատկառութեան» վրայ դրուած է շեշտը ու
ռա ւե լա սլէ ս ։ Աճառեան Արմատական Ռս1Ո Ա1րան , նոյն բառին տակ՝ 
կր յ ի շէ աքս բառին հին մէկ առումը յարձակիլ ( «ասլա ի փարանաղ— 
հաց գաւաււ լկնեալ յարձակեցաւ Մուշեղն ՝ Փաւստոս ՝ ե- ա ♦) : 
Լկն-ութ՜իւն բացարձակապէս հոմանիշ է լկա-ութ իւն^րե , (հմմտ. U1 — 
րանց լկտութիւն եւ կանանց լկնութիւն . Յովհ . Մանզակունի ՝ ըստ 
Հայկազեան վառարանին} :

Լկն-իմ^ւ կազմութիւնը այնքան յստակ է որքան լկ-ՆՈ-րինը : Այս 
բառը կրնայ ծագած ԸԷԼաէ գործածութենէ զազրած էկիե կամ լկուն 
գո յա կան կամ ած ա կան անունէն, ինչպէս գեղն-իմ, քրտն-իմ, հալա
ծեմ ծա գա ծ են դեղին ՝ քիրւոն եւ հաւան բառեր էն : Արզ, լկ՜ին- “դ/ե 
ձեւն է ո բուն սլէտք է յան զի հնզեւր . *y(ujw-©n- ը •

իեէ հնդեւրոպական ա յն բաբդ հնչիւնը՝ որ այսւոեղ y տառով 
ներկայացուած է՝ հայերէնի մէ՚բ կր յանդի «լ» ի ՝ կր հաստատուի 
միակ բայց անտարակուսելի օրինակով մը։

Հայերէն լուծ՜ կը սերի հն զե ւր ո սլա կան * yU-CJO- էն։

Արզ՝ հայերէնի յատուկ հնչաբանական օրէնքներու համաձայն՝
*lW- կը յանգի lk- ի , ինչպէս *dwÔ4՜^ երկու :

Այսպէս ուրեմն լկին ածականը՝ որուն գոյութիւնը կը հետեւի 
լկն֊իմ ածանցէն' հոմանիշ [կո1—իմ^/ ոչ միայն իմաստով համարժ՜էք 
է լկ-ա-(Ց"րի մէջ՝ ԻԳ ՝ 5յ գործածուած իմ աս տուէ՝ հմմտ. JnL֊~ 
նա րէն neÔtsrOS, եւ զգացական առումով ա լ ՝ հմմտ. յուն.
Ո6Ձատ1ՀՕՏ î այլ հնչաբանական տեսակէտով կը համապատաս
խանէ հնդեւրոպական *y('ll) W-6Ï1- ին։ իսկ լկն-իմ համեմատելի է 
լատին. iuUCn-OP ին հետ («երիտասարդի վարմունք ունենալ»} :

£'Z/'Z Պհնվևնիսդ ցոյց տուած է որ *y(u) w-en- ածանցուած է
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*yOU-, *yU- զկենսական ո յ։/՜» բառերէն (4): Հայերէն լկ-ՈԼԱԼ ղ։։ր 
ենթադրել կուաայ լկ-ԼՈ—ի , լկ-ին^5/ հետ , զո ր ենթադրել կուտայ 
լկ-Si—կմ անշուշտ ած ա էլան ա յ էն ուրիշ ածանց մ ըն ի *y(ujw- էն դ 

բնիկ հայերին յետադրո ւթեամ բ մը։ (5)
Լկևիմ եւ լկսւիմ բառերուն իմաստ ը՝ ին չսլի ս նաեւ լկտի բառին 

իմ ա ստափոխո ւթիւն ը [ի սկզբան 1յ րիս1Ա1Ա111րւլ. ? յետոյ' Աւնւ111ՆԱւկ ? 
լկլւյւ ? սւ(ւս|ա.րկ1յ շւո ? եւն . ) ցոյց կուտան թի հայերին լկին^/ նոյնիսկ 
աւելի շեշտ ո լուն ու ղօրաւորի առումով մը , կը պահիր հնդեւրոպա
կան «*y(u)w-en-» Z-5- բովաեդակ զգացական ա րմիքը   յ ա ր ձա կո
ղա կան դ բառին բոլոր երանգներով ծայրայեղօրին առնական   ին շ-
սլիս ցոյց կուտան հնդեւրոպական « *y(u)w-en- » բառին առ թէւ 
կա տ ա ր ո ւած ն ո ր ա դո յն ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթի ւնն ե ր ը : *'y(a)w-en- ր չէր 
դոհանար միայն առաւելագոյն կենսական ո յմ ունենալովդ ա յ լ զայն 
կը ս սլա ռի ր ա ռա ւե լա դո յն չափով ալ (6):

ւԼհաւասիկ բանի մը օրինակներ ։
Ըստ հռոմ ի ական օրէնքէն, iuuenis ր այն մարդն ի որ ունի 

կռուելու ատակ տարիք մ ր [հմմտ» սանսկ» ել աւես» yUVSn- որոնք 
երբեմն «հումկուդ կամ« հերոսդ կը նշանակեն} յ Ըստ հռոմիական 
կրօնքին՝ լուպերկեան տօներուն ( UperCales), որ iuuenîs ներուն 
տօնն են դ բուռն Հա ռա քին ո ւթ ի ւնն ե ր ըդ [մերկամարմին Լուպերկնե- 
րուն վայրենի էէսյւԼբով^ բոլոր կիներուն արգասաւորիչ մտրակահա- 
բումով»»»} տարին անդամ մը տակնուվրայ կ՚ընեն օրինական կեն
ցաղին չափաւոր Հա ռա քին ո ւթի ւնն եր ըդ :

իԼրքայական մ ի թոռներուն միիիդ Հռոմուլոս դ որ տ ի սլա րն ի 
Հկրտ ս ե րդնե րո ւն դ հիմնադիրը Լուպերկեան տօներուն , մողովարարը 
Լատիոմի կռուասէր եր ի տ ա ս ար դն եր ո ւն , սպանիչը իր եղբօրդ առե
ւանգիչը I)աբինաներուն դ [լռուաղան եւ մարտասէրդ կը կազմի հա
կապատկերը Հա լագդ ին դ «երիցդինդ այսինքն Լումայի' խաղաղասիր 
օրէնսդիրին դ խստաբարոյ 3)լա մ ինն եր ո ւն [քուրմեր} դ ճշտապահ կւոՍ — 
թիՓհքսնճ^7///ւն ( քա Հ ան ան ե ր} եւ զդաստ ու համեստ Վփստեան կոյ
սերուն հ իմնադրին :

Իր առածին գործը 1լԸԷԼաբ Լու-ծել ՇՕ^ՇՀՇտներու [արագընթացներ} 
խումբը որ կը շրջապատի ր Հռոմուլոսը [Պլուտարքոս դ նյումա ,109) 
կարծես ազդանշանը տալու համար թի gravitas/' [ծանրախոհ ո ւթ ♦) եւ
tranquillltas ի [հանդարտաբարո յութեան} բարոյական մ ը պիտի

հ ա ւա ս ա ր ա կշռ էր celerîfas ի [երագութիւն} եւ impctus ի [խոյան— 
քի} միսթիքը։

Իրլանտայի մէջ OC (of) «երիտասարդդ բառին սովորական ի- 
մաստն ի «ռազմիկդ։ Հեթանոս Իր/տնտտցի ռազմիկներուն initiation

ին երկար պատմ ութեան մէ1։ որ պատմուած ի վիպունակ ձեւով 
մը՝ կ'ընդնշմա րուին «երիտասարդ առնականութեանդ ա յն միեւնոյն 
ըմբռնումները որ գոյութիւն ունէին Հռոմի մէջ» ք՜ՈՅՇ (ifuif)^ ( ան-

4) E. Benvenisfe, « Expression indo-européenne de l'éternité », BSL, 
XXXVIII, p. 103-1 12.

5) Պ- Ժ- Տիւմեզիլ կը մեըժէ Ն- Ադոնցի սւոռւագաըանութ-իւնը 
յունարէն lagnos ին (Mélanges Boisacq, 1937, d. 119), թարգմանուած 
Սխ։ն, 1938, էջ 316) :

ճ) E. Benvenisfe, art. cil., Georges Dumézil, «Jeunesse, éternité, aube» 
(Annales d'histoire économique et sociale, N° 52, 31-7-1938, p. 289-301).
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մանչ) of [երիտասարդ ՝ մարդ՝ կկթ. ) ԸԼԷա Լո լ ^ա^ւս[' նախ կը 
ստանայ զէնքեր ՝ ապա կը ջանայ կատարել եւ կը կատարէ կարդ, մը 
արիւնալի Հառաջին ս իս ր ագո րծո ւթ ի ւնն ե ր» ՝ որոնցմէ կը վերադառ- 
նայ մոլեգին՝ գերադրգիռ՝ ապերասան։ Այմէնուն համար վտանգա— 
լոր այս պահուն՝ initiateur արքան կը հրամայէ անոր ներկայացնել 
մօրէ մերկ [բառ առ բառ Հկա րմ ի ր—մ եր կ») հարիւր յիսուն կին։ թնա- 
դրին մէջ ըսուած է որ հերոսը րչէոլխը ունդին կը դարձնէ մ ե ր կամ ա ր- 
մին կիները չտեսնելու համար՝ բայց ի րա կանո ւթեան մէջ սեռային 
փորձը   կամ վարձատրու թլ^նը   որ այսպէս կը պսակէր ռազմա
կան ա ռն ա կան ո ւթ ե ան փո րձը ՝ բո լո րովին տա ր բե ր ըն դո ւն ելո ւթե ան 
մը կ՛արմ՜ան ան ար : (8 ի շեր էր յունական Հերակլէսը ՝ ւլե ր ա զան g օ ր էն
Հ.հզօր մարդ»ը՝ որ Աթ&էՒ եւ Ղ*որիացւոց մէջ ա լ ՝ կը նախագ ահէր 
երիտասարդներուն առնական Î Ո îtl â tî Օ Ո P : Իր սխր ա դործ ո ւ- 
թիւնները՝ սեռային անա ռա կո ւթ ի ւնն ե ր ը նուազ համբաւաւոր չէ իս 
քան իր հերոսական աշխատանքները։)

Հէն տեւտոնական կամ դե րմ անիկ աշխարհին մէջ ալ երիտա
սարդներ կ՛ անձնա ւո ր է ին մարտական ու սեռային ոյմ՜ը։ Տա կիտոս 
[Գերմանիա՝ 31) կը խօսի տեւտոնական ցեղախումբի մը (7) երի
տասարդներուն վայրագ սովորութեանց եւ ծայրայեղ՝ ամէն չափ 
ու սահման գԼող անցնող առանձնաշնորհներուն մասին։ Ականտինաւ— 
ե ան սա կայ ի մը մէջ երկու անձն ա ւո ր ո ւթ ի ւնն ե ր կ՚ամուսնանան ՝ տուն 
տեղ կ' րլյան ՝ <ձկը կարգուին» (8)^ կ՚ամուսնանան իրենց հասուն տա- 
Սիքի^^ bpkug Հե ր իտա սա րդո ւթեան ատեն ոչ միայն վիքինկներ այ/ 
եւ berserkr ներ [յաճախ համարմ-էք գաղափարներ) ըէէա էէ ետք* 
Berserkr ներ ( bèr «արջ» ՝ serk Հմորթ». berserkr- կը նշանակէ

«երիտասարդ մը որ մոլեկան անասունի մը [արջ) կրնայ փո խո լիլ») 
ռազմիկներ են որոնց նկարագիրը մասամբ անասնական է՝ որոնք 
անասնական ոյ} եւ մոլեգնութիւն ո լնին, անասնական տագնապներ 
կը կրեն եւ ՝ ըստ դի պո ւած ի ՝ անասուն ի կեր պա ր ան ք կ՛ առն են ։ ԷԼ- 
սոնք այնքան կործանարար են Հնստակայ» բարեկամին որքան թ ըշ- 
նամիին եւ այնքան քիչ կը տնտեսական բարոյականը որքան
սեռաJին բա րոյականը ։

վե ր իա պէ ս ՝ դանիացի միջնադարեան հեղինակ Ա ա քս օ կրամմա- 
իմ ի քուս ալ կը սլատմէ $)րոթօ առասպելական արքային երիտասարդ 
ռազմիկներուն սեռային ան կա ր գո ւթի ւնն ե ր ը ՝ մասնաւո րապէս այն 
բա g ա րձա կ ի ր ա ւո ւնքը զո ր ու նէէն բոլոր երիտասարդ աղջ ի կնե րուն 
կո ւս ո ւթ ե ան ը վրայ ՝ անոնց ամ ո ւսն ո ւթեն էն առաջ՝ ինչպէս նաեւ 
այն սանձարձակ ազատութիւնը՝ որով կը վարուէին ամուսնացան 
կիներու հետ իսկ ։

Լատին՝ կելտական եւ տեւտոնեան մո ղո վո ւր դն ե ր ո ւն պատմու—
թենէն քաղուած այս իրողութեանց համաձայնութիւնը   կար ելի է
ոլրիչ բազմաթիւ Օրինակներ ալ յ ի շե լ   յոյյ կուտան թէ Հեր ի տա-
սարդ» ին [ * y(ujw-en- ) ըմ բռնումն ու կենցաղը աւելի հ ո վո ւե ր դա-

՜l} Chatti.
(8) Հայերէն կւպւգուփլ , որ մ՜ ո ղո վր դ ա կան բարբառին մէջ Հա- 

մ ո ւսն ան ալ» բառին հոմանիշն է՝ արդեօք չիմ նշանակեր անկարգ՝ 
այսինքն ապօրինի սեռային յա րա բե րութիւննե րէ օրինաւոր սեռային 
յա բա բե րութեանց անցնիլ։ չկարգուի լ»ին սովորական մեկնաբանու
թիւնն է ամուսնական կարգ, ստանալ :
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կլ-
կան չէ ին Հնգեւրոսլա g իներուն քան ա յն մողովուրգներո ւն մէջ ո- 
րոնք այսօր կը գտնուին քա գա քա կր թա կան համանման մակարգա 
մը վրայ-.

Հայաստանի մէջ ալ *լկին^7 նման կեն գա գ մը կը վարէր ան շո ւշտ :
Այն օրը որ հայերէնը Հմ ան կա մար գ—ծ եհ/» առարկայական հա

կադրութիւնը արտայայտոգ զոյգին մէջ աոաջին գաղափարը սկսած 
է արտայայտել գլիյաւորաբար ելւիաառարւԼյ. բառով՝ *լկին բա
ռին ընտանիքը այլեւս միայն պահած պէտք է ԸԱ_ա J իր զգացական 
առումը եւ լկն—իմ նշանակած պէտք է [ԼԷԼաJ Հ֊կս-սւաղան եմ ՝ յար
ձակողէս կան եմ՝ եւ անտարբեր' սեռային արգելքներուն (թՎԱԱլՈԼ) , 
այսինքն ՝ քրիստոնէական ըմբռնումով՝ Հանպատկառ ՝ անամօթ՝ 
անառակ ՝ ելն . եմ » :

Լ կլռի եւ լկն-իլք բառերուն իմաստաբանական հոլովոյթը՝ *լկ՜ին— 
թ .լ տարումն իսկ լեգո ւէն ան շո ւշտ հ ետ եւանքն են հեթանոսական եւ 
քրիստոնէական բարոյականներուն պայքարին՝ որուն աղօտ հետ- 
քերը կը ն շմ ա ր ուին քը ի ս տ ոն է ո ւթ ե ան առաջին վերաբերեալ
հայկական ա ւան գո ւթ ի ւննե ր էն ոմանց մէջ*. Ամէնէն յատկանշականն 
է ^'rbt որ Լուսաւորիչի թո ռն ո րգին եր ո ւն ել հյուսիկ կաթողիկոսի 
երկուս րեակնե րուն' Պապի եւ Աթանագենէսի ա լան գո ւթ ի ւն ը :
Փաւստո ս կը պատմէ թէ Ա ուսիկի մ ահ էն ետք թագաւորն' ու իշխան- 
ները անոր արմանի յսյջորզ: մը կը փնտռէին՝ որովհետեւ անոր եր
կու զաւակները Պապ եւ Աթ անագեն էս ճանաչէին սաաեակք եւ ան- 
խր֊աւոք ( Դ • ՝ 13) ) ուստի կաթողիկոս կը նշանակս լի ասորի ‘Լանիէլ 
եպիսկոպոսը՝ բայց Տի րուն թագաւոր զայն իւ ե զդա մահ լփել կուտայ*. 
Այն ուտեն կՀորոշուի բռնի կրօնական կարգ տալ Պուպի ու Աթանա- 
գենէսի՝ որոնք սարկաւագ կը ձեռնադրուին î fi ա յ g երկու երիտա
սարդները սարկաւագութիւնը կը թողուն եւ զինուորական ասպարէզը 
կորնար A//, b՛^1 Հ "[՛ դտ յթակզո ւթ էլն կը պատճառէ քրիստոնեայ պատ
մէ չէն («որոց հ Արբեալք զաւա1նկ.ն հոգեւորն պատուի, անձամբ, զան
ձինս իւրեանց իյոտորաբար' յ արուեստն զինուորութեանն զինեցան» : 
V* • , 15) : Պապ ել ԷԼթանադենկս զէն ո ւո ըա կանո ւթէլն ը նախընտրելով 
կրօնաւորութենէն որ է րենց էւոտելէ էր՝ կ՚ամուսնանան թագաւորէն 
քոյրերուն հետ եւ մերժեցին զանձինս իւրեանց ի ժառանգութենէ 
Աստուծոյ : Ապ ա կը փսւր են անառա կ կե ա մը ( տ ♦ Փ ա ւս տ ո ս ՝ Դ •
19), կը տեղաւս րուին Արտաշատի եկեղեցիին' Հայաստանի առա- 
ջին եկեղեցիին մէջ՝ զոր իրենց հալը Լուսաւորիչ հիմնած
էր î էը գինովնան ՝ կը ծաղրեն Աստուծոյ տաճարը՝ կը մտնեն եպիս
կոպոսարանը ՝ գինարբուք կը կատարեն ընդ jmqof , վարձկանօք եւ 
գուսանօք եւ կաաակօք, զսութը եւ զնուիրեալ սւեղօքն քամահեալ 
կոխան, առնէին (9>-, 19) մինչեւ որ երկուքն ալ շանթահար կ'սպան
նուին իւնճոյքի մը միջոցին Լի]որենացի՝ Ղ* * ՝ 16։ Ը ստ Փաւստոսի յ 
Դ ♦ յ 19 յ հրեշտակ մը կ^սպաննէ ղանոնք') :

Լուսաւորչի սերունդին մէջ իսկ պատահած այս գէպքը ցոյց կու 
տայ թէ հեթանոսական շրջանին հայ երիտասարդն ալ կը վարէր այն- 
ւզէսէ կենցա ղ մը որուն օրինակները տեսանք հնգեւրոսլա կան ուրիշ 
մողովուրգներոլ ել նոյնիսկ քրիստոնեայ հայ մողովուրդին մէջ%

***
Պ* <իորմ Տիւմեզիլի այս տեսութիւնը կը հաստատէ հայերէն 

բաո-ը՝ որուն սկզբնական իմաստը եղած է Հռազմիկ» ՝ ին չ- 
սլէս էր ենթադրական * լկ—ին^ր կամ ’* լկ—ՈԼՆՈ^ր եւ որ յետոյ ստացած է
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անպատկառ ) անամօթդ անբարոյականդ իմաստներ ը։ 
Հայկազեան վառարանը «ւ/ ւ՚Լ՚կ այդն սահմանած կ Հաւադակ սու

սերաւոր^ ոյ ր կտյ սուր ) կամ որ ի զուր կայ» ա յն կ դատարկապորտ ) 
սինլքորդ) Աճ առ Լան ( Արմատական BmiLUljmilQ , Հսրիկայդ բառին 
տակՀ ՀՀգող — աւազակ մարզդ , 1,ս^Լ * Աալխասեան ( ք^ացաարակա(ւ
KuiIUUljrUltl յ Չ* ♦ ) 2T8)՝ iul""O զինուած աւազակդ։

Աստուածաշունչին հայերէն թարգմանութեան մէհ սրՒկայ Դ- 
կու անգամ միայն գործածուած է՝ Ղ*ատ» fi1} 4z եւ (իԱ , 3) ուր կլ 
համապատասխանէ յունար & kenOS Հսին ) դատարկդ բառին*. Հայ
կազեան վառարանին հեղինակները Ար|ւկսւյԵ կազմուած համարելով 
1111Նլ1 բառկն եւ հիմնուելով համապատասխան յունարէն բառին ի- 
մաստին վրայ , զա\խ փ ո իյ ադա րձա բա ր մեկնած են Հոյր կա յ սուրդ ել 
Հոր ի զուր կայ y դատարկապորտ ) սինլքորդ (9) î Ա • Մա լխասեան ) 
իր կարգին) համադրած ըլլա է կ^երեւայ Հայկազեան ք* առա բանին ել 
Աճառեանի սահմանումները*.

Արդ, և թէ ու շադրութեամբ քննուի ^ատ » Ի՝՝ Հփ եւ (իԱ . Յի մկ £
սււԻկայ/'5' պա շտօն ը ) կը տեսնոլի որ սրիկայ կը ն շանակկ Հկռուե լո ւ 
ընդունակ մարդդ կամ ) ուրիշ խօսքով) Հռազմիկդ :

Ար դարեւ ) առածին վկայութեան մէջ՝ Արի մ ելեք «սւթս սրիկայս 
Են զարհոՆրԵցւրւցիչս» կը վա րձէ , որոնք էրեն ընկերանալով կ՝եր- 
թան էյփրայի մկջ անոր Հօրը տունը ՝ ուր Աբիմելեք իր եօթանասուն 
եղբայրները կ'սպաննկ մկկ քարի վրայ*. թէեւ այս պատմութեան ըն
թերցումը այն առածին տպաւորութիւնը կը թողու որ Աբիմելեք ու
ռան ձ ինն սպաննած կ եօթանասուն հոգին) որոնք զառամեալ եւ ան
կար ծերունիներ չէին ) սակայն անշուշտ հաւատալի շկ որ իր եօթա
նասուն եղբայրները) առանք ոեւկ դիմադրութիւն gnJ*J տալու) կրա- 
ւորականօրկն իրենք կարգին սպասած ԸԷԼա<ե որ Աբիմելեք զիրենք 
սպաննկ յաջորդաբար*. Եթէ Աբիմելեք իրեն հետ «UipU սրիկայս Են 
ցԱ1ր1ւՈՆլւԵցՈՆց[ւչս» տանկը կանխատեսէ լի եւ անխուսափելի դիմադ
րութեան ել կռիւին ) ին չպկ ս նաեւ նախճի ր ին ատեն իրեն դո րծա— 
կիքնե ր ունենա լու համար կ : «Սրիկս1յ»2/£ր£/ յ հետեւաբար ) Հկռո ւո զ
մարդիկդ կին :

Սլւկկսւյ բառը նոյն իմաստը ունի ^‘ատ . (իԱ • Յխե մկջ ալ*, ^'ա- 
ղաադաք ի Աեւիթայկ իր եղբայրներուն կո դմ կ մ՜ա ռան գազո ւր կ կ'ըլ
լայ ) որովհետեւ պոռնկորդի կ։ (ֆեփթայկ կը փախ^ի Տ ո վբ երկիրը) 
ուր իրեն կը մ ի ան ան «արք Սրիկայք»: (իամանակ մը ետք) Ամ ոնա զի
ները կը պատերազմին Ի սր այ ելա ք ին ե ր ո ւն հետ*. Այն ատեն ^աղաա- 
դի ծերերը կ՚երթան Աեփթայկն կը դտնեն եւ անոր 1լ առաջարկեն որ 
իրենք զօրավար Ըէէա J ևւ պատերազմի Ամ ոնա ք ինե րո ւն հետ՝, կերե
րուն առաջարկը անբաքատրելի պիտի ԸԱ_ա [' ^[^է (ֆեփթա յէէ «սրի
կայ այրերդ» «ււազմիկ»ճ£^ չըլլային ■.

թէ սրիկայ սկզբնաբար կը նշանակկր Հռազմիկ) զինուորդ կը 
հաստատուի մեր մատենագրութեան մկջ իր քանի մը ուրիշ գործա
ծութիւնն ե ր "՛Լ ալ :

Այսպկս ) ի]որենաքի) պարզելով Վըս զար շտկի կո ղմ կ նախարա-

(9) Արիկային հ ամ եմ ատութիւնը լատ» սիկարիոս—ին հետ հա
մոզիչ չէ բնաւ*. Սիկարիոս հայերկն Աստուածաշունչին մկջ (Ղ*ործք 
Առաք») ԻԱ) 38) թարգմանուած է սիկարեան («արս սիկարեանսդ : 
Իմաստի տեսակէտով ալ սիկարԵան^/ կապ չունի Արիկայ^/2/ հետ*.
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չէութեանց կազմ տ կե ր պո ւթ է ւն ը ՝ կը գրէ* «Նսկ ([Մո կաց՜ ին ի Թո J fi CJUl—* 
ԱԱ1ւէ (լւո1յալ որ ունէր րնգ էւրեալ սրէկայս բաղումս Q.UlJuUl—
րարՈ1_թվււև հասսւաւոէ (/*♦ y 8? — եւ ոչ y էն չպէ ս Հայկազեան ք*ա—> 
ռարանէն եւ Աճառեանէ մէջ} Ա ո կքէ մէջ գտնելով նոյն գա-*
ւառէն մարգ մը, որ իր հրամանին սւակ րազմաթ-իւ. սրիկաներ ունէր, 
նա էսա րա ր ո ւթ է ւն կը հաստատ Խ) =

է) • Ս ա լէյասե ան y էք ո րենացէէ Հայոց Պատմութեան աշխարհա- 
բար թարգմանութեան {Երեւան y 1940) ծանօթագրութեանց մէջ Աչ 
287 յ ծան » 132), կ'ըսէ- Հձթնագրում' ՀՀսրէկայս բազումս»։ Սրիկ ա յ 
բառը բառա րանները բա g ա տ ր ո ւմ են է բրել սուր կ[1որԼ , աւազակ y գոգ
աւազակ y գա տ ար կապոր տ : Այսպէս էլ թարգմանում են*  է մ էն'
(ռուսերէն) » » Ատեփանէ' Հշատ սրէկաներ» յ Մենք էլ պահպանեցէնք 
UJJU բառը՝ թէպէտ եւ կասկածում ենք ճշտութեան մ աս էն։»

Ակներեւ է որ Ա . // ա լէյասե անէ կասկածը կը վերա բերի սրիկայ 
բառէն մեր բառարաններուն մէջ սովորաբար տրուած էմաստէն՝ որ 
կը և արօտէ վերաքննութեան' ւկտիին լե զո ւաբանա կան , սլատմական 
եւ բնկէ բայէն վերլուծումներուն սփռած լոյս էն տակ-.

Եթէ Աստուածաշունչէն հայերէն թա րգմ ան ո ւթեան մէջ սրիկս.1] 
կր հ ամ ապատաս էւանէ յունարէն հյգա տ ա ր կա պո ր տ» բառէն , էմաս- 
տով շատ աւելէ մօտ է Հռազմէկ»էն քան ՀՀպարապ պտրտող մարգ»— 
U ւն եթէ [,սկ 'Հ֊սԼս րխէ կ^> չնշանակէ պարզապէս։ Աակայն f[J ո-
րենացէէ վեր ո jl-չե ալ տո ղե րուն մէջ Սրիկայ յա յտօրէն ո ւն է Հռազ- 
մէ ^r» էմաստը՝ որովհետեւ մէկը զնախարար»՝ այս էնքն աւատական 
(ւիէոտալ) էշխ ան չէր կրնար կարգուէ լ էր հրամանէն տակ ՀՀբազմա- 
թ էւ գա տ ա ր կ ա պո ր տն ե հ/» կամ ՀԷԱլՒ Ը Հ_ 1 անպատկառ ՝ եւն • մ tu րգէ կ» 
ունենալուն համար։ ^ախարսյրը պարտաւոր էր թագաւորէն օգնել 
զէնուորական ոյմով՝ որով նա էսս բար կարգուելուն համար անհրա- 
մ-եշտ էր որ էր հրամանէն տակ ռազմէկներ ունենար։ Վբսզարշակ 
Մ ոկ ա g էն նախարար կարգած է ր ՝ որովհետեւ էր հրամանէն տակ 
Հբազմաթէլ սրէկաներ» $ այս էնքն Հռա զմ է կն եր» ունէր։

եյորենացէէն մէջ սրիկայ բառէն այս էմ ա ս տ ը կը հաստատուէ նաև 
ուրէշ վկայութեամբ մը՝ որ անառարկելէ փաստ մրն է այս բառէն 
հնա գոյն իմ ut սա ին :

Հ. 'Լոլկաս ինճիճեան ( Հ նսլխ օսութ-իւն Հայաստանեայց, Բ . , 
260) կը Ղ՜ըէ ‘ «Աո. 3 ո վհ անն ո լ կո թ ո ղ ի կո ս ի յասե/ն վասն 1Լա հանայ 
Արծ ր ո ւն լոյ յաւուրս Ա. Ա մ բատայ . «Զօր ի գազանիս իմն կազմէր, 
սրիկայս պատրաստէր , աղեղնաւորս , շերտաւորս , սուսերաւորս , 
վահանաւորս, կորովիս զէնս շարժեալ:» (10): Այստեղ ալ անառար
կելի կերպով սրիկայ կը նշանակէ «ռազմիկ , զինուոր» եւ նոյն իսկ 
նշանակութեամբ բառե րուն դարերու ընթազքին «էիրր՝ անպատկառ՝ 
Ա՛չ թէ «անկանոն զինուոր»՝ այլ «մարզուած զինուոր»-. (11):

Սկզբնաբար «երիտասարդ ՝ կռուելու ընդունակ մարդ՝ ռազմիկ»

(10) Յովհաննէս կաթողիկոսի Պատմութեան մէչ չյաչոզևզայ 
գտնել այս տողերը՝ սակայն Ինճիճեանի վկայութիւնը կարելի չէ 
կասկածի ենթա ր կե լ :

Յովհաննէս կաթողիկոսի մէչ՝ ուրիշ տեղ մը Աչ 321-322, Հր- 

Երուսազէմի) Սրիկայ գործածուած է աւազակ բառին հետ («&<_ ա- 
պա խառն ընդ նոսին եւս ալազակք եւ սրիկայք ելին ի մարտս ընդ 
երկրի մերում») եւ «դա տար կա պոր տ»է էմաստը ունենալ կը թուէ։
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անբարոյականդ էմաստը ստացած ԸԷԼաԼ[Լ ^ԼԸ բացատ բուէ «սա զմ է կդէն 
կենցագուէ՝ հնագոյն ըն կե ր ո ւ.թէ ւնն ե ր էն գրեթէ մ էն չեւ. մեր օրերը՝ եւ 
այսօր էսկ զէն ո լոր ական էս էստ կարգապահութեան շնո րհ էլ է մ էայն 
որ «սազմէկդը՝ ՀՀգէնոլորդը կը յարգէ ընկերայէն եւ տնտեսական բա
րոյականը ա յն ընկերութեան որուն կը պատկանէ ՝ սակայն ուշագրաւ 
է որ մէայն մեր մէջ՝ էնչպէս գէտած է Պ* (էորմ Տէւմեզէլ՝ երկ- 
uiumuipij. , ռազմիկ ն շանակո ւթեամ ը հնագոյն բառերը ( 'կկին , ՛կկտի , 
սրիկայ) բոլորաէէն կորսնցուցած են է ր են g նա էն ական է— 
մաստը եւ զգացական աո ո լմուէ մէայն պահ ո ւած են ։ Հա յկ ական ըն— 
կեր ութեան մէջ «սազմէկդէն կենցաղը կը թուէ մասնաւորաբար ա— 
սար կայ եգած ր //ա յ բարոյական էս էստ գատաստանէ մը՝ եւ այս' 
գրեթէ մ էն չեւ մեր օրերը գէթ ՜^ովկասէ մէջ՝. 1Լրգարեւ «զէնուորա- 
կան գասակարգը համարւում էր թէ' մեր եւ թէ չր$_ակայ արԼԳ^[՚Ւ 
մէջ էբրեւ անգութ եւ անբարոյական դասակարգ»»» նրանք եկեղե
ցում կանգնում էին ջոկ տե ղ եւ չէէն էսաոնւում մէւսներէ հետդ {էէե-
լէք-թանգեան ՝ Հայոց եկեղեցական իրաւունք g, Ա» ՝ 324)։

Հ- Պ-

(11) Սրիկայ բառը նոյն էմաստը ունէ Հ» Մէ.րայէլ Զամչեանէ 
հետեւեալ տողերուն մէջ» « ( Z7տեւէ ան է) մ եկնեցւսլ յ է չէս ան ո ւթեն է նո
րա (թորոսէ) ♦ եւ էն քէն ա գլուխ լեալ մոզուէեաց աս էնքն արւԱ Աթի- 
կայս» եւ գէմեաց նոքօք է Լէ ե ա լ լեաոն » » » եւ տէրեաց այնմդ (QuiVl- 
մութ-իւն Հայոց, 9։-, 75): թէ Զամչեան այս բաս էն հանգէպած է 
Լէտեւէանէէ Պ սյամ ո ւթեան ւէերաբերեալ աղբէ լրնե բուն մէջ՝ յայտն է
չէ

3ԱԻԵԼՈԻԱԾԱԿԱՆ ԾԱՆՕԹ ՈԻԹԻԻՆՆԵ ('

1 • Հ^Ւկ-է՛ րանեան ընկերութեանց {^Աւեստա յէ՛ ել֊ է՚է՚կ 1Լլ տա յէ՛') 
մէջ ե ր է տ ա ս ա ր գա կան կազմակերպութեանց ել ե ր էտասա րգներուն 
հոգեբանութեան ՝ մասնաւորաբար սեսայէն կեանքէն մ ա ս էն ՝ տես
Stig Wikander, Der Arische Maennerband.

շ* էյեր կա յ գրութեան մէջ ղաաարկաւղոթա բասը գործածուած 
է էր արդէ էմ աս տուէ'.

ԼԼստուածա շուն չէն հայերէն թարւրմանո ւթեան մէջ ւդւաոաթկա- 
պորա գործածուած է մէայն մէկ անդամ' Տէտոս՝ Ա, 13, ուր կը 
համապատասէս ան է յունարէն «ծոյլ կամ գան գազ կամ անգործ (չը 
գործող) պորտ (ւէոր)դ բասեր ուն , եւ հաւանականաբար կերտուած է 
յունարէնը թարգմանելու համար եւ ո՛չ թէ նախապէս դոյութէւն ու
նեցած է։ Նոյն բասը գործածուած է նաեւ Լէ » ք}ւէրեմ է թե սա գոնէ- 
կեցւոց Բ» թուղթէն մեկնութեան մէջ (Ս • Եփրեմի Մաւոենա գթու
թիւնք , 'Լենետէկ ՝ 1836, Յ', 184), ուր «պարապ պտրտող մարգդու 
էմաստը ունէ («գատարկապորտքն որ զհետ լէնէն սնոտեաց փոխա
նակ չգործէցեն եւ կերէցենդ :
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Թարգմանութիւն* Կ- ՈՒԼՈՒՊԷՅԵԱՆի (*)

©

ՖԱՈՒՍԹ, ԱԷՖՒՍԹՈՖԵԼԷՍ 
Ա շ ]ս ւր սւ ա ս b ն b ա կյ

iblkllf^ljԹ *“~րհոԲւռը կը &եձ-ևն 1 77 ՞Հ եկ աւ նո րէն տաղտուկ պա տ1\առե լ :
ՍԷՖԻՍՒՕ - ե՛ս =
ՖԱՈԻՍ Ի՝ *— Մըտէ' ք »
ԱԷՖԻՍԹՕ — ՀաԱ^_ է' մ է շա երեր անդամ էնձ ա զդա ր ա ր և լ :

ՖԱՈԻԱԹ *— Տէ մըտէ՚ք՝ մըտէք*.

Մէ՚ՖԻՍԹՕ *— Ահւե ըսկըսայ քեղ II էրե Լ արդէն»
Կը յուսամ' էրար մենք պէտ է կըրնանք հասկնալ շա տ շուտ 
ԶՒ կ ու դամ ‘էեր^ տալ այդ քու աէւաամէտ սեւ նոպաներուդ՝
^ու դամ ո րպէս փեզ ուդեկէղ պարման տոհմէկ սերունդէն * 
Հագեր եմ կարմէր ըղդեստ ոսկեթել^
Թէկնողըս տոկուն մ ետաքս դէպակէ տ ըւած եմ կաբել՝
Ափ^րԻ փետուր դր/խարկէս ւԼրայ ՝
Տե՛ս՝ երկար ու սուր թուր մըն ալ ձեււքէս :
Կուրճ ու շատ բա ր է թելադըրանքս է' էբրեւ ռահւԼէրայ՝
Որ դուն ալ էնձ ոլէ ս ւէաււաւոր հադուէս ՝
Որպէսղէ' աղա տ ամ էն կա սլան քէ
Տեսնես կեանքն ւ^չ է. ա պրածդ է^նչ կեանք է ։

ՖԱՈՒԱԹ - Ինչ սւլ որ հադուէմ , հոդէս աղատ չէ
Այս անձուկ եր կրէն կեանքը ապրելու յամառ տաժ՜անքէն ՝ 
Այնքան ծեր եմ որ ա՛լ էնձ համար չեն [սաղ ու տադ ամէն ՝
Եւ այնքան մանուկ' որ պէտ է դերուէմ այս կամ այն տենչէ։
Այո աշխարհն էնծէ է^նչ ՝ թնչ կրնայ տալ*.

*)՛ Աւարտած 1946 Յուլիսի Վերջը :
ԽԱԲ»  Ուսուցչապետ Կ» Ո ւսլէ յ ե ան , որ մեռաւ 1946 Օգոստոս ին Հալէ պ ,

գերմաներէնէ հայերէնի թարգմանած է՝ ամ բո րլ[ո ւթեամ բ չափածոյ, Կէօթէի 

Օ)ԱւՈՆԱթ-Հւ : Այս աշխատանքը թանկագին կը դառնայ նախ անով' որ թարգմանուած 

է ուղղակի բնադրին վրայէն՝ եւ երկրորդ' չափածոյ է՝ (մեզի ծանօթ է արելե„ 

լահայերէն չափածոյ թարգմանութիւն մը եւս՝ որ հաւատար իմ չէ՝ ոչ ալ ա մ բուլ-

Հական)։ Ո •֊ Լ" ւ֊պէ J ե ան կը թողու կարգ մը ուրիշ ձեռադիրներ եւս՝----- ասիկա

ճաշակ մըն է որ ցոյց կուտայ իր բծախնդրութիւնը եւ լեզուի ճարտարապետ 

տ ո լթիլնը :
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«Ինքզինքըդ զըր կէ' ՝ ինքզին քըդ հերքէ'.»
Այո աշխարհն մեզի յաւիտենական այս երդը !էերգկ y 
Il ր լուռ կը Հ րն չկ ամկն ականջի դա րձեա լ ու դար ձե ա լ :
H ւ աշխարհային ամկն դըրուադկ եւ ամկն հ ե ր կկ 
Ամէն անցնող պահ այս երգը 1էերգկ :
Ամկն զարթօնք ինձ մըզձաւանջ կ լո կ , իրական տա ն1 անք ՝
Ու մ լ, շտ կը տա րո ւ լ,մ նոր օր ըս ծա դո զ լա լո ւ դառնա դին » 
—Օրը, որ կուրծքկս ոչ ի ս կ մ կ'կ տենչանք
Պիտի կատարկ մըռայլ իր անցքին»
Օրը՝ որ ամկն հաճոյքի ն ըշմ ա ր
Կը սըմքեցնէ ե ս ա CI կ ր , կըծու պա ր ս ա լի սաստուէ ՝
Վրսյրագ կը էսեզդկ ըստեզծիչ երկնումն իմ կուրծքին անմ ա թ 
Աա ծաղրանըկար ՝ տըդեզցած կեանքկ բիւրաւոր փաստուէ*.
Ու դեռ՝ ե ր բ 1լ ի$նկ գիշերը աշխարհ ՝
Վ^իճակուած կ ինձ էսըշտեակիս էԼը(էայ ահով երկու րի լ» 
ե] աղաղ քուն միանդամ ինձ հանգիստ չի տար ՝ 
զւ ս կը չարչարեն մ ըղձա ւտն Էայ ին երազ ու տեսիլ*, 
կուրծքիս բընակող աստուածը կըրնայ
է1 խորոց ս ըր տ Էւ հոդէւս փոթորկել՝ երկնել՝ ըստ եղծել .
Կը գահակալէ ան իմին բո լո ր ումերուս վըրայ,
T'njg ան չի կըրնար դուրս մա յ թքի լ կուրծքէս ,շարձ՜իլ ոլ գործել-, 
Այսպէս' ինձ համար ապրիլն է դարձեր ծանրակիր մէկ բեռ, 
Կեանքը' ատելի, JT ահ ը' բաղձացուած հանգիստ մ'օրհնաբեր-,

ՄԷՖԻԱԹՕ — Մահը չէ բընաւ բարի այցելու մ'ո ր քեզ ըսւիոփէր :

ՖԱՈԻԱՈ' — Երանի՛’ անոր , քունքերը որուն կը փառազարդէ
Մահն' արիւնաներկ անանց դափնիով շըքեղ յաղթութեան, 
թոր Մահն կը դրանէ, խոնթ խօլւսպըտոյտ պարէ ու կայթէ, 
Զոցեղ դըրկին մէ՛վ սիրուն մէկ աղթլան-,
Մըսեմ Ոգիին զօրութեան առվեւ' երնէկ ինձ տըրուէր 
Արբչի ռ վերացած' անկութեան մկ^ սուզիլ ծովամոյն*.

ՄԷՖԻՍԹՕ*֊ Մի ոմըն՝ սակայն՝ ինչ որ մէկ գիշեր՝
Զըկըրգալ ըմպել ումսլ մը թըէսորակ հոյզկն գերագոյն*. ( “ )

ՖԱՈՒՍ P'*- Գործը լըրտեսի՝ ինծի կը թըւի ՝ գուն շատ կը սիրես*.
ՄԷՖԻՍP'O — Ամենադէտ չեմ ՝բայg ինձ ծանօթ կ շատ բան աշէսարհէս t 
ՖԱՈՒՍ Թ * —Հոգուս քաոսէն դուրս քաշեց զիս ձայն մ' ան ոյ շ ՝մ ըտ երի մ ՝.

Ոայց անսիրտ էսաբեց ին չ որ կա ր դեռ իմ
Սր ւո ի ս մկջ պահուած ո րպէս մանկական յոյզ՝տենդ ու ձըդտում 
Արեւ օրերէս Հ ըրա շքի էսոստում :
կը հա յհ ոք եմ այդ ամկն ինչին՝ որ ձեռնածութեամբ ՝
Պկ ս- պէ ս էսայծերով կ՚առնէ իր ցանցին մ էջը անողորմ ՝
կաշկանդ կը կապէ հոդին ապըսաամ բ
frz. զայն կը նետէ այս վիրապին մկէէ կերպերով շոդոմ *.
Անէ՜ծ ք մանաւանդ բարձըր համարման 
Ինքզինքը որով կը ցանցէ հոդին :
Անէ՜ ծք արտաքին տեսքի կուրացման ՝
Որ կը սողոսկի Հոգեբուխ դանկին *.
Անիծ ո ւած Ըէլայ ա*ե որ երազով՝ փառքին' հըռչակին

(*) ԱկնարկոՆթ-իւն Յրաուսթ-ի անձնասպսւնութ-եսւն փորձին:
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թովիչ պատ լ՛ան Հովն մեզ կը փա յ փայ է :
Անիեուփ ան որ իբրև՛- զաւակ , կին ,
Ծ՜ առա յ , գոյք ու ինչը անոյչ կը չոյէ :
Անիեուամ բԼ1՚" J Ս' ւսմոնան որ իր գանձովն անհամար 
3 ա խուռն արա ըրի մեղ մ ի չտ կը խ ըթ է ,
Որ մեր յոյլ ու հեղդ հաճոյքին համար 
Փափուկ աթոռներ մեզ կը հայթայթէ։
1խնէեք թաղողի բալասան հոյ՛լին ï 
ԼԼնիեուա՜ե ըլլայ չըթորհքը սիրոյ,
Անէ՜ե վ) հաւատքին եւ անէ՜՛ծք յոյսին ՝
Անէ՜ծք ու նըղովք մեր համ քերանքին հեգ՝ բարեբարոյ՝.

ՈԳԻՆԵՐՈՒ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ *- (անտեսանելի)
Ալիսո՜ ս ՝ բիւր աւիսո՜ ս ՝
Հո ւմ՜կո ւ բբռունցքով քանգեր ես հիմէն 
Աշխա րհ ը սի րուն .
Ե իսասաուած մը չա ր խորտակեր ես ղա յն ՝
Ան ո ղո ք փըշրեր ու չորս ծադերո ւն 
Ա ըւիռեր ան տա ր բեր :
Ու մենք՝ ծանրաբեռ
Փըլոյզը անոր' կը տանինք Չիքին»
Ա բրտով կարեվէր'
Ե' ողբանք դառնաղէտ կո բուստ ը Գեղին :
Զայն կըրկին կերտէ'
Ո՜վ Հըղ°րը դոլն Երկրային ցեղին՝
Աւեր կ ուրծքիդ տակ' ամէն լոյս վերտէ
^'լ !.ԸՀեԳ լևրտէ
Զայն կերտէ կըրկին :
Նետուէ նոր կեանքին 
Լուսաւոր
Պայծառ ուղեղով՝.
Նոր կեանքիղ բեկեր'
Մեղմէ նոր երգեր :

ՄԷՖԻՈԹՕ - 0՜ , իմ իններէն 
Ա անուկ մանրերն են յ

Կը լըսե^ս' ինչպէ՜ս իմ աստունօրէն 
Գործի՝ հաճոյքի քեղ կը յորդորեն»
Բեղ [սըլևլ կհուզեն միայնութենէն ՝
Ուր միտքդ ու հոգիդ անյոյս խըրեր են՝
Ու քաշել դէպի աշխարհն լայնարձակ՝
Ուր մեղք չէ ապրիլ՝ վայլել համարձակ*.
Գադրէ՛ իւ աղա լէ սեւ թա խիծիդ հետ ՝
Որ անգղի մը պէս կեանքըդ կը կըրծէ *.
թէ իյնաս նոյնի սկ ընկերներու մէֆ~ անշահ ու անպէտ
Կը զդ աս թ՜է ն արդ մ ես ՝ որ մարգերու հետ իբր ան կը գործէ !
ի՚այց չըլլայ կարծես , որ ես կը խորհիմ
'Բեղ տանիլ խառնել մարդոց տականքին։
թէեւ ես ին քըս չեն ալ պա ա կան ի ր ըոյրձըբ ւի ա ղան գին ՝
Բայց ՝ եթէ ինձ հե տ կապուած մ ըտե ր իմ'
Կեանք ու աշխարհով քալես միասին՝
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*^եզ կը յարմա րի'մ,
է՚Լղ կը նըւիրուիմ , խ։'/ կը ^աււայ1/ւ1՝ :
Այմըմ ընկերդ եմ ,

ախորմիս ՝ կ' ր / յամ անթերի 
ÏJiurnuj ու դե ր ի :

ՖԱՈՒԱԹ*— Եւ. ի^չ հատուցում կ' ուղես որ րնեմ ասոր փոխարկն *

ՄԷՖԻՍԹ՚Օ •— 1Լտ մրա ած ելու ատ ենր չէ գեռ*.

ՖԱՈԻՍԹ՝- Ո'չ, ո՛չ յ սատանան շատ կ Լսասկր ,
Աստուծոյ սիրոյն Հ^ըեեր հեշտօրկն 
Աւր ի շներուն ալ օգտակար բաներ :
^այմանըղ յա յանկ՛ բացորոշ՝ յըսւոակ՝
*եըման ծառաներ վըտանգ կը բերեն մեր յարկերուն տակ*

ՄԷՖԻՍԹՕ*- Ես այսւոեղ կապուիմ քեղ իբրեւ ծառայ ,
Ակնարկիդ հ ըլո ւ շարմիմ ու դործեմ անդուլ՝ անդադարդ.
Ղ,ո ր կերպով վա բուի լ քու պա րտքըղ ըլլա յ ,
երբ վէրը կըբկ1՚ն կը դ^ենք իրար,

!1)Ա11ԻՍ1"՝-— Ան որ վեր կ՝ ըսուի՝ շատ ալ հոգըս չէ ♦
Վար ըսուածը դուն խորտակէ՛ , ջ^ՀԷ՛ ,
Աե տոյ միւսն՝ ի'ե չ ll,nj[^) PnrL ttUJJ երեւան՝.
Խենդերը կը բըխ ին ա'յս երկրին ծոցկն ՝
Վփ շա ե ր ս շող կ՚առնեն Արե' ւ հ ըեոցկն ՝
Հեղ մը աղատ իմ ես անոնց խոցէն 
Աետոյ ինչ ուզէ՝ պատահի թող ան*
Այլե ւս չեմ ուզեր լըսԼ լ ու գիտնա լ ՝
fi՝ է ա րգեօ  ̂ք պիտի ատենք ու ս իրենք ե' ւ հանդերձեա լին •
Ո՝է ա րգեօ* ք ու ըՒհ աստղե բու մէչն ալ 
Վեր, վար ըս ո լածն երն գո յո ւթ իւն ունին î

ՍԷՖԻՍԹՕ *- Այղ արի հոգիդ ատակ կ ամէն յանգուդըն գործի* 
Որո չէ՛ իսկոյն եւ կապուկ՛ ինծի։
Հյուտով արուեստիս ընտիր վայելքին կ՚ըլլաս արմանի*
*յՀեղի տամ պիտի բաներ ՝ որ այսւոեղ գեռ ոչ ոք ունի :

ՖԱՈԻՍԸ՝*֊ Եւ. ի՞նչ պիտի տաս՝ թըշուառ Ա ադա յէ լ.
^եզի նըմաններն կըրցա^ն երբեւկ տեսնել^ ըմբըոնել 
Աարգկային հոգուն խոյանքը վըսեմ ՝
Կսւ*յ մկկ հողեղէն յագեցում դըտնող եւիածըգ խիւսէն»
Ոսկի՞դ պիտի տաս --- հանքը հըրեղկն ՝
Ար սըեղիկի պէս ձ եռքէս կը սորի *
Աախտախա^ղըգ ունիս բախտի սեղանէդ ո*վ կը շահ ո լորի. 
Տսւլիքըղ կի՞նն է՝ որ' սիրող կուծքին փարած ջերմագին' 
Աչք—ունքի խաղով սէր կը խոստանա յ մէկ այլ ծանօթի • 
Վսւյե^լքը փայլուն փառքի հըմայքին՝
Ար   օգերեւո յթ — շուտով կը g լնդի :
ինձ ցոյց տո՛ւր միրգն այն՝ որ քաղէն առաջ փըտեր է՝ անցեր* 
Î7առեր' որ հագնին ՝ օր նոր' տերեւ նոր ՝ դալար անթառամ 5

6
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ՄԼ'ՖԻՍ Ւ>'() *~Այգպի ս ի պահանջ# ե՞րբ է ոգիներս վախցուցեր պընցեր 
\,ըման գանձերով եաոայել կըրնամ :
Աակայն, բարեկա՛մ, հասած է արդէն այն մամը յարմար,
Ուր խընճոյք մը ճոխ, է մեզի համար իրաւունք մ՚՚արդար-.

ՖԱՈՒՍՄ— Երեկ՜ կ ծսւլանքի փափուկ անկողին մը խագագարար 
Այո փուճ կեանքին մէջ իմ ասպարէզին վախճանը ըլլար :
Եթէ կարենաս, շողոմել այնպէս ,
Որ ես' հիացած' հաւնիմ ինքզինքիս , հոգիս չըմ ըս ի ,
Եթէ կ արենաս սլա ար ան քներ տալ ինձ վ՚՚՚թլր՚՚վ պէո-պէս,
Թող եկած Ը[Լա J խ^ձ համար այլեւս օրը օրհասի։
Ահա գրաւս :

ՄԷՖԻՍԹՕ — Շատ լաւ :

ՖԱՈՒՍ Թ — Շյաւո լաւիդ շա տ լաւ ես վաղուց ըս ի ’
Թէ սլա հի մարսել ես կարենայի'
Հկա՚նգ առ , վայելե' մ , գուն շատ ես ՀյԼվխաղ î»
Յայնժամ դուն ալ զիս , ի՜նչ փոյթ, ուդէիր զարնել չըղթայի* 
Յայնժամ , հաւատա՛ , ա ում ս տենչա յ ի պիտի անաւագ . 
Յայնժամ թո՛ղ հրնչեն զանգերը մահուան՝
Ա ադա յէ՛ լ՝ յանյժամ՝ դե ր ըդ ծառայի կ՝ ըլլա J վերջացած »
Ս այնժ՜ամ թո՛ղ կասի մամ ut ցոյցը մ իր , սըլաքներն իյնան.
Ս այնժ՜ամ ինձ համար (ի ա մ ան ակն ըլ/այ եկած ու անցած։

ՄԷՖԻՍԹՕ ~ Աղէկ մ ըտածէ ՝ խոստում ըդ երբե՛ք պիտի չըմ ոռնանք

ՖԱՅԻՍԹ— 0՜ y խօսք՝ ատոր ունիս իրաւունք կատարելասչէս
էյ ou քըս խորհուած է եւ չի թելադրեր ո՛չ մէկ ըստ ըլլանք։
Ի ան ի ըստրուկ եմ եւ միշտ ալ ըստրուկ պիտի մ ընամ ես՝
Մէկ է ՜ինձ հ ամար՝ տ է ր ըս դո^ ւն ես՝ թ է^ մէկ ուրիշ տականք

ՄԷՖԻՍՄՕ — Այո օր իսկ արդէն դե ր ըս ծառայի պիտի կատարեմ 
^սպասարկելով հենց տոքթորայի սեղանին վըրայ ՝
Ս իայն մէկ բան եւս ♦— Ապրիլ՝ մեռնիլ կայ $
Տո' ւր ինծի քու իսկ ձեռքովըդ դըրուած երկ տող մը՝ խընդրեմ

ՖԱՅԻՍ ԹԻ՜նչ՝ դի^ր ալ կ՛ուզես ինձմէ ՝ իմաստա՛կ։
Թէ մարդն ի^նչ կ՛՛արժէ եւ ի^նչ խօսքն անոր ՝ դուն դեռ չե՞ U

դիտակ
Իա լ չէ® որ ընդմիշտ խոստում ըս աստ—անդ 
իաշրըշէ պիտի ընթացքն օրերուս .
Գըրուա®ծք մը պիտի զիս պահէ կաշկանդ՝
Երբ աշխարհն ամբողջ կը սուրայ յորձքով մը խելակորոյսէ 
Այս բբխոբ<ԸԸ) ^այժ » ամէն սըրտի մէջ գըրաւեր է տեղ.
Ե՞վ Ւր վարմունքն է անկէ ազատեր.
Երնէ ,կ այն սըրտին ՝ ուր միտքն ու կամքն են աննենգ ու անմեղ 
Զըղջում չի ճա նչնա ր գործն իր. զոհ աբեր յ 

Ամէնուն աչքին խըր տուի լակ մ' ահ եղ
« Գըրուած ՝ կընքըւած մագաղաթն է լո կ կացութեան միշտ տէր 

ԳըրչՒ տակ ար դէն խօսքերն կը մեռնին՝
Անոն ց տեդ կ' իշխեն կբն իքն ու կաշին ։
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ւ^ուղթ^ թէ մորթի ՝ մարմարին լէը[էայ^ թէ սլղընձանադի * 
*իըրեմ քեղ էնչո* // , դ ըր ոg ո^վ ՝ դուր ո* վ ՝ թէ պա րղ փետուրով : 
Աղսւտ ես ՝ ըետ րէ՛ ՝ անո նցմէ ո*րն է դիտումիդ յարմար՝.

Ս ԷՖԻՍՏՕ '—Ինչո՞ւ ՝ բարեկամ ՝պարզ ըսուելիքներ' զայրոյթի հուրով
Շէկ արան յանկարծ՝ դարձան կըրակոտ ՝ կարեւոր մէկ ճառ՝, 
իյըստապահանջ չեմ • ես կը դոհանամ կըտոր մը թուղթով՝ 
Ըստ ո րադըրո ւած' քու ի ս կ արիւնիդ փո-ըր[՚կ մէկ շիթ"՛Լ՛-

ՖԱՈՒՍԹ —S ա նինյյ վախճանին ույս զըւարճալի զաւեշտն՝ անվըրդով՝
Սիրտը սա դոյն ին հանգիստ ր լ/այ թող՝ չըկաJ 1է1Լ11[1Լ ր :

ՄԷՖՒՍԹՕ— Արիւնը՝ Տ".[_թ"ր , ուրի՛շ՝ եզակի՛ հոյզ մըն է հըզօր-,

ՖԱՈՒՍԹ- Ալ վախ չունիս՝ չէ՞ ՝ եղար ապահով-
Իմ ամբողջ ո ւմին պիրկ լարումն է որ
'իեզ կը խոստանամ ա ր ի ւն ըս ծըծող թան կա դին թուղթով :
Հր ատ բարձրէն թըռայ ու շատ ւիըքացայ՝
Այմըմ կ'իջնեմ վար՝ շատ վա ր եւ կ՚ըլլամ քեղի հաւասար՝, 
'քամահրանքներէն անգութ Ա եծ Ոգուն ընդմ ի շտ չըքացայ *.
Ո բնութիւնն իմ առ չեւ կը փ ա կո ւի իսպառ *
Արդէն մ ըտածման թելերն են խըզուած ՝
Ու֊ գ ի տ ո ւթ են էն վա դո ւց եմ զըզո ւած '.
էիըրակը կիրքին յաւէտ թո ղ մարի
tlj ո ր ջուրե բուն մէջ հեշտութեան ծովին'.
Հազա ր հ ըրաշքներ ի ս կո յն յօրին ո լին 
քէեանձըր քօղին տակ մոգութեան բովին'.
Ու (/՜ամանակի մ՜ըխորին վիթխարի
Եւ. բիլր դէպքերու անդուլ թալա լքին մէջ նետուինք արի, 
(Հետոյ' փոխ ի փոխ վիշտեր ու վայելք՝
Մըռ-ոյլ' չինչ օրեր ՝ ձախսրդ' յա$_ող ե լք 
!՚^ող ո՛ ր չափ ուզեն ՝ հ ա լած են իրար »
Մ ա բ դ—ա ր ա ր ած ին ալեկո Ւ կե անքն է նիչ տեոակարտ ր ;

ՄԷՖԻՍԹՕ — Զէ տ ըրո ւած քեղ չափ y ն ըսլա տ ա կ ՝ սահմ ան .
Համ տես է՛ թչ որ սիրտըդ կը ցանկայ ՝
Ար աղ ձեռք ան g ո՛ ւր ին չ որ քեղ հաճո յ ՝ խ ո ւս ա ւի ո ւկ բան կա յ ♦ 

իմ քիդ խո րհ ուրդին ան սա՛ անվարան .
Երկչոա մի՛ Ըէէա ր y վըստահէ՛ ինձ արդ՝.

ՖԱՈԻ *—րիուն ալ կը տեսնես' խօսք իսկ չեմ ըներ հաճոյքէն կախարդ՝
\յերհակաց մ իջել սլըտուտքիմ ես թո՛ղ ---
Եազդոյր հ եճ ո լկին ՝ վըշտ ո տ վայելքին ՝ ատանքին սիրող*.
Ե ո ւրծքըս ասկէ վեր£ բո ւմո ւած գիտութեան տենչէն ու տենդէն
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Պիտի չըլլայ փակ եւ ո՛չ մէկ վըչտ[’ :
Ինչ որ Մարդկութեան բա juin րն է արդէն ՝ 
հյորը իմ Եսթն ան ապրի՛մ պիտի
Ի ար ձո ւնքն ե ր ը վեհ , ալքերն թոր պիտի մըտքով ընղդըրկԻմ՝ 
Համ ա յն Ս ա րղկութեան ո։լԼ չարն ու բարին կուրծքիս կուտակեմ . 
Ալ պիտի մեծնայ Եսըս Ե"ն անոր ընկալելու չափ ,
էլ հուսկ անոր պէս խըրիմ, խորտակուիմ պիտի ես անափ :

Մ ԷՖԻՍ ԹՕ Ես հաղար հազար տարիներ երկար
Կը ծամեմ այդ պինդ սրնունդն անդադար զ
Հաւատա՛ ինձ արդ' օրրանէն դագաղ ոչ մէկ մարդ էակ 
Կը մարսէ թըթու խ ըմ ո րն դըմընգակ։
Հաւատա՛ մեզի' դեւ ոգիներուս , թէ Ամբողջն Անհուն 
Եղած է լոկ մէկ Աստուծոյ աւար .
ինքն է' մըչտատեւ Լուսեղէն չո-֊քի, փաոքի մէջ փաղփուն, 
իսկ մեղ վիճակած' միջՈղը մըթին , Տեւոյթը խաւար,
£եղ ալ չընորհած միայն ու միայն այգ-ցայգ միալար :

ՖԱԱԻՍԹ — Աակայն ես կ՛ուզեմ...

ՄԷՖԻԱԹՕ - Այ"՛, Ւնե"՞լ էէ ■■
Իայց ես մէ՛կ բանէ մըտատան^ եմ յար»
^•ամանակն է կարճ արուեստը երկար :
Լաւ կ^րյ/^թ առնես դասեր մասնագէտ մէկ ուսուցիչէ*.
ԼՀանաստեղծ մը մեծ ըրէ քեղ ընկե ր •
Այդ պ^րոնը թորԼ սաւսյո^նի անվեր^^
Որ ոճայ ւԼըսեմ խոհեր ու խ ո կե ր 
թանաստեղծական ոլորտներու մէջ,
Ա եծա յարդ դանկիդ ան թորԼ կուտակէ 
Ինչ որ կա յ իբրեւ ազնիւ յատկութիւն •---
փայռի ամրութիւն Հիւսիսի մարգէն, ոտքեր եղնիկէ,
Առիւծէ քաջ սիրտ , Իտալացիէն դիւրաբորբ արիւն :
Հընարն գըտնել տո՛ւր այդ բանաստեղծին
'իաշըն զօդելու գիծը վեհոգի՝ չարամանկ գըծին 
Եւ քեզ ընելու սիրահար գերի
Երիտասարդական տենչով ու տենդութ ըստ ծըըաղըրի-.
Այ" չը^"րհքէն տէր պաԸ"ն մԸ ճանչնալ ինձ ա ըրուած ըլլար , 
Պիտի կոչէի զէնքը Մանրաչվսարհ :

ՖԱԱՒՄԹ- Աւրեմն ի՞նչ եմ ես, երբ բախտը այսպէս
Ինծի չարտօնէր չահիլ Մարդկութեան թագը փառայեղ,
Արուն կը ձըգտին ամէն սիրտ, ուղեղ..

ՄԷՖԻԱԹՕ .- Գուն վերջ ի վերջոյ ան ես... ինչ որ ես : 
փըյուխըղ պըճնէ բի՛ւր մամերով ծըփուն,
Հագիր կօչիկներ բարձրը մէկ կանգուն,
Կը մընաս գարձեալ այն մարդը, որ ես-.

ՖԱԱԻՍԹ- Կը զգամ թէ է V-P ՛ԱՂ՛ U‘"J Հափափել
Մ ա րգկային հոգու գանձերը բոլոր.
Ալ երբ կը ն ըստ իմ վաստակըս չափել,
Կը տեսնեմ' ներսէս չէ բըթըր «յ* ն"Ը՚-
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Ե " չեմ աւելէ բարձըր' մազէ չափ
Ո՛չ ալ սակալէկ մլաւելէ մօտէկ Անվերջէն անափ :

Ս ԷՖԻՍԹՕ — ^էուք , բա րէ1 պարոն , էրերը ա՛յնպէս
Կը տես նէը, Ւնչպէ ս մարգերը բո լո ր տեսնել սովոր են :
Հարկ է կեանքէ մէջ ր/լանք աւելէ՛ ուշէմ ՝ նըրբատես՝
'{'անէ գեռ անցնող օրերն չեն *Լըը կե ր մեզ բերկրանքներէն։
Ի՜նչ խելք ՝ Աստուած է մ } սա ձեոքե րն ու ո տ քե րն ՝
Ա,ս գըլուխն ու զէստերն հէմա ըոլկըրէ են»

1 այն հաճոյքներն , որ կը վայելեմ հէմա ես' առձեռն , 
էո կ այդ. պատճառով նըւա^զ էմ ըս են։
Եթէ կարենամ դընել վեց նըմոյգ }
Անոնց ոյմն ամբողջ մ է թէ էմ ըս չէՌ »
'Բըստն եւ չորս հատ ոտքերով առոյգ
էրալ մարգ մը ես' 1լ արշաւեմ ուր որ տենչըս կը փըչէ»
Օն ուրեմն , շարմուէ՛ ՝ թո1քԼ UJJrl խոհերն ս էն ,
Ոլ՝ շո՛ւտ՝ այս խուցէն դէպէ լայն աշխարհ նետուէնք մ էտս էն’. 
{Լսեմ քեղէ * մ ըտազննո ւթեան ախտէն վարակուած 
Աարգը աշխարհէկ ա՛յն անասունէն է յար եւ նըման՝
!1ր չա ր ոգէ է մ' երէզէ մը մէջ անգուլ մըտրակուած 
Կուգայ ման է ման ՝ մ էն չ շուրջն է գալար արօտ անսահման ։

ՖԱՈԻԱ Բ'— Ի^նչպէս ըսկըսէնք ։

ՄԷՖԻԱԲ'0’— Կը մ եկն էնք է սկոյն»
էյ ուցգ է տ անջա ր ան գեհեն է հանգո յն ։
թանձրանալ ընգմէշտ' ձանձրոյթ տալով մ է շտ այս—այն պարմանէ 
Աս ալ ա պր թ* լ է » ասոր կեա՛նք կ' ըսեն եւ կեանք պէտ անէ0 : 
Այղ գործը՝ էւընգրեմ ՝ թո՛զ սա *1ԸԸ1սքյէ պարոն Ա եծփո րէն. 
ք*ն չո&ւ չա ր չա ր ո ւէ լ ծեծելով ջուր ՝ յարգ' յաւէտ ՝ հեւ է հեւ ։ 
Ինչ որ լալ գէտես ՝ Ւնւ որ ըսած ես համոզում խո Ըէն'
Ջես կըրնտր ըսել սա քու ուսանող լաճերուգ առջեւ ։
“եր բբան g քէն ո աքէ ձայներ կը լըսեմ »— անոնցմէ մէն է։

ՖԱՈՒՍթ •— Հէմա զէնք տեսնել ես ամենեւէն չեմ կըրնար սակայն։

ՄԷՖԻԱԹՕ- Բ արյ խեղճ պատանէն այնտեղ կը սպասէ' ահա մ՜ամ 
Պէտք չէ որ տըղան ըլլաJ սըրտա բեկ ՝ մեկնէ ձեռնունայն ։ [մ ըն է ։ 
Հանէ' տուր նայէմ լօդփՀէ ոլ թ°թ[,կ) գօտէ՝ քըղամէգ»
Մէկ դե րս ալ աս է * կըրնամ ծ ըպտ ո լէ լ հա րկին < ամաձայն ։

(կը ծպտուի:)
Հէմա վըստահէ՛ սագան է խելքէս ուշէմ ՝ սըրամէտ»
Այգ գործ էն համար քառորդը մամ էն բաւ է եէոլԼխն ՝
Մ էն չ այգ' գուն գլնա՛ ^պատրաստուէ՛ շուտ մեր չքնաղ արշաւէն։

(Ֆաուսթ գութս կՖլլէ:)

ՄԷՖԻՍԹՕ — (Ֆաուսթփ հթկաթ հագուստը հագած)
Մ էայն' քամահրէ՛ ըւ յ ս ը գէտութեան ՝ ումն էմացական 
Ա արգկայէն ցեղէ կամքէն ծառայող տյգ հըզօր հըսկան»
Մ է այն' նըւաճէՀ թորԼ սուտէ ոգէն
'Բեղ կախարդանքովն փայլուն ^ընորքէն»
Աայնմամ կ' ր/ լաս էմ ս դուն ա մ բո վին —

Fonds A.R.A.M



70 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

թախտը տըւած է հոգի մը խրեն,
!1ր միչ տ գէպ առաԼ կը սուրայ անսանձ' ն ըմ ան քսենգ հ ո ւէին 
էյ լ որուն ձըգտումն այս հարուստ ^r//4zzZ/^/ /Հ//£"/7 բերկրանքներէն 
Անգին կը ցատկէ' ա չքե ր ը յառած աստղին, ար եւթն'.
Զինք կը քտչքըշեմ կեանքի ամայքէն անոգոքՕրէն .
Պիտի քա շքըշեմ տափաստաններէն փըցուն բուներուն ♦
Յուսահատ դոփել, յամառիլ, կասչի լ պիտի տամ խրեն*
Հազար համադամ , Ըմպելիք փըրփրուն
ԱԿ ագ շրրթներուն առնելէն պիտի ի զուր տոգանցեն , 
ի զուր յա ւլե g ում աղերսէ պիտի :
իՒող որ' սադանին եկած, յանձնըւած }բ//աՐ կուրօրէն , 
կործանումն արգէն իր գի րն էր ճակտխ :

(Ըւ֊սսւնող մը ներս կը մանէ*)

ՈԻՍԱՆՈՕՀ Հաղիւ հոս հասած' ահա կր փո ւթամ ,
Ար պատկառանքի պա րտքրս Ջեղի տան :
Այն մարգը կյուղեն &անչնալ ու Լ[ԼԱել, անունը որուն 
կը պարտագրէ յարգանք, հիացմունք' մօտր թէ հեռուն*.

Մ ԷՖԻՍԹՕ — Ազնիւ վարմունքէդ հըրճուանք կը զդամ ես.
Ահա կը տեսնէք' ես ալ մարդ մ ըն եմ չատ-չատերուն պէս :
Ի՞նչ ուսում ունիք, բազում ճիւղերէն ընտրա՞ծ էք 2եղ մին-.

ՈՒՍԱՆՈ՚ԼԸ —Այղ բ-լսր հարցերն եկեր եմյանձնել 2եր փորձ
, գատո ւմ ին •

կուգամ վըստահած կամքիս բարութեան, ս բրտիս արութեան , 
Աւնիմ բա ւա ր ա ր մըթերք գըրամ ի եւ առոյգ արեան :
Աօրրս դրմ՜ո ւա ր էր րամն ըւի լ ինձմէ ,
Բայց սորվի՛ լ, դիանա՛լ լալ բաներ' իմ մէջ այրող տենչանք մ'է։

ՄԷՖԻՍԹՕ — Բուն ակնաղբիւրին եկեր ես բախտէդ՛.

ՈՒՍԱՆՈՂԸ- ^րղէն կ'ո լզեմ , անկեղծ խօսելով, իսկոյն
դառնա լ ետ ♦

Այս պատերն մըռայլ, սըրահներն Որթին,
"եերեցէ՚ք, երբե՛ք ինծի հաճելի պիտի չքթուին.
Հորիզոնն այստեղ անձուկ է , ճ ըն չո զ,
Ո՛չ ծառ կը տեսնես , ո՛ չ իսկ կանաչի խեղճուկ չիւղ ու չոդ . 
Կեանքն այս խուցերուն, սեղաններուն ինձ պիտի չարտօնէ 
Լըսել-տեսնելու ել մըտածելու բարիքը գոնէ ՛.

ՄԷՖԻՍԹՕ — Սոսկ սովորութեան խընդիր մ ըն է ան՛.
Այդպէս' շուրթներն ալ մանկան նորածին
Առաջին առթիւ սիրով չեն <ըպի ր կուրծքին մայրական,
Բայց չոլտով կ'ըյյլա յ հաճոյք տեւական համը ծ բծած ին՛, 
նոյնպէս, օրէ օր, Գուք իմաստութեան ըստ ինքը փարթամ 
Աւելի զըտնէք պիտի քաղցրահամ :

ՈՒՍԱՆՈՂԸ- Որ պարանոցին ախ ինչպէ՜ս փարիմ պիտի հրճուագին 
Բայց ըսէք ինծի' ես ի՞նչպէս հասնիմ ուդուած բարձունքին ։

ՄԷՖԻՍԹՕ — Այղ Հարցը Հիմա ինչո՞ւ կը յոլզէ.ր՝ 
նախ Ըսէր' ո՞ր ճիւղն ղոլր ընտրել կ ոլզէք :
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ՈՒՍԱՆՈՂԷ.- Ե ս կհուզեմ զէանալ՝ ղա ր դան ալ կարգէ՛ն՝ 
էմբըոնել յրրէւ' էն չ որ նրկընքէն 
frL երկրին վըրայ , խ որը բրնո ւթեան ՝
Զեռքէն դէտ ո ւթե ան գոյ է ՝ կը գործէ :

Ս l^fbOUԹՕ ՝ — Հո դէղ ճըչմարէտ ո ւղէն գըտած է»
Սակայն , բարեկամ , ումերը ցըրուել գործն է ^բնութեան :

ՍՒՍԱնՈԳԸ.֊ Ես հ ոգվով—մ ա րմնով կը փարիմ գործին :
ՍայՅ "լր՚"ի' կ՚ըլլամ , երբ պայծառ օգին , տօնի օրերուն ,
Ագատ կը գործէ վայելքի ամէն հակում բընածին ,
Եւ պահ մը աղատ ։ °րը կը գառնայ մ՜ամանց օրօրուն :

ՄԷՖԵՄԹՕ— Գիտցի՛ր գործածել՝ (իամանակն հով մ՝է շատ արագ
սահող

Լո կ կարգ—կանոնն կ տ ընտես ը զայն չալ էյընայոզ՝ շահողդ 
Ուստէ՝ բարեկա՛մ ՝ Զեզ կը թելադրեմ ՝ որ չըդեդեւէս ՝
Ամէնէն առաջ Տրամաբանական ուսման հետեւէս։
Ատ այն ուսումն է' որ՝ ըսպանէական կօչէկ ճ է չտ ու ճ է չտ ՝
Ամ ուր ■ս1Ըըկ^Լով կ^սրգթհ կը մարզէ մէտքը ամբարէչտ՝
Օր ան ատկէ վերջ քայլ առնէ ըղգոյչ
H ւղէ էն վըրայ թոհերուն քընքուչ»
Օր էըլլա՜յ Վ_աԳէ լըր^ոլէկ հ ուր է ն ըմ ան ձաէւ ու աջ՝
Օր լԸ1ԼԱմJ Ըալէ մէկ ետ՝ մէկ /unui^-,
Օետոյ կ^աչթատէն Օրեր—ամէսներ քեզ ուսուցանել՝
Թէ երբեմն էն չ որ կըրց՚աբ մէկ զարկով է դըլոլխ հանել 
( 0ւտ ել—էւըմ ե լո ւ չա փ թէ՛ պարզ՝ թէ՛ հեշտ)
Մէ՛կ , ե ր կո' ւ՝ երեք անպայման էէն ատոր անհրամ՜եչտ •.
Մ է թէ ջուլհակէ գործ էն չէ& նըման 
Օարդ դործատեղէն մարդու մըտածման »
Օտ քի մէ՛կ հ ա րո ւած է ո կո յն կը չար մ է հազա ր ու մէկ թել.
Կըկ ո ց ներն արադ կը ս ո ւր ան ձա էւ ՝ աջ ՝
Թելերը անտես' կը հոսէն առաջ։
Մէկ զտրկը կըրնայ հազար թ^լ՝ թեզան էրա բու զօդել։
Ու մուտք կը գործէ մեծ փէլէսոփան
էքւ քծզ կը փաստէ թէ հարկ էր այդպէ՛ս ըէէար տմէն բան» 
Առաջէնն է սանկ ՝ ե րկրո րդն ալ տանկ ՝
Ուստէ երրորգն ու չորրորդն ալ են նա նկ.
Եթէ առաջէնն ու նաեւ երկրորդն երբեք չրյ/այէն ՝
Մ՛լ ր՚չ եըըոԸԳԸ » ոէ աւ Էոըըոըգը պիտի ըլլայՒ’ե ՛•
Ամէն ուսանող մեծ արմ՜էք կուտայ թո րհ ելու ասանկ՝
Աակայն անոնցմէ ո՛չ մէկը՝ ափ Աո՛՜ ս ՝ եղաւ ոստայնանկ։
Ո՛վ որ կենդան է էտկ մը կ՝ ո ւղէ ճանչնալ՝ ճան չց ընել՝
Ան նա էւ կը ջանայ էակէն հոդէն անկէ դուրս վանել*
--- Ամբողջէն մասերն ձեռքէն մէջ 1լ Ըէէան ՝
Օայց կը չըքանայ կապը հոգեկան :
Տարրաբանը սա բընազանցութէւն կը կոչէ*
Ատով կը հեգնէ ինքղինք , բայց ինչպէս' ինքը տեղեակ չէ i

ՌՒՍԱնՈԳԸ. — Սայց էըկըը3այ լըըել ըմբռնել :
ՄԷՖՒՍ Ս'Օ — Գործըգ աւելէ յաջող 1լընթանայ չուտով անարգէ լՏ
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Երբ Լալ ^ԼԸ սորվիս բաներն տըրոհել
Եւ մասերն պատշաճ դասակարգելու մամանակ զոհել*.

ՈՒՍԱՆՈՂԸ ՋՆր այս կուռ խօսքերն մըտքիս մէջ ի՛ր դէմ կասկած
կր ձ՜լխխ1

Գանկիս մէջ կը զդամ դարձքը խելայեղ ջաղացքի մ'անուին î

ՄԷՖԻՍՒՕ * — Յետոյ կը սկրսիք ուստն ի լ ուշով 
3 բնազանց ական գիտութիւն ը ծով •
Եղէք ուշադիր որ խոր ըմբըռնէք
Ինչ որ մարդկա յ1՚ն ո ւղե զն ե ր ո ւն հետ դա շըն չկ երբեք յ 

Յաջողէք կամ ոչ՝ բազում փո րձանաց մ ըթ ին ընդերքէն 
2եզ միշտ կ 'ազատէ բառ մը շողշողուն իր ճոխ մըթերքէն։ 
Յայց նախ գիտցէք որ հարկ է հետեւիք այս կիսամեակին 
Համար պատրաստուած սլա հ ա g ո ւց ա կին :
Ամէն Հ>ր հինգ մամ 2եզ հ ամար դաս կայ.
Հէանգի զարկին հետ հոս կ՝ըլլաք ներկայ :
\յախապէս շատ լալ պատրաստուած եկէք 
Տըրուած հատուածներն սերտեցէք աղէկ ՝
Որպէ սղի յետո լ հասկրնաք շատ լաւ 
ե] օսո ւած ը դի բքէն տարբեր չէ բընաւ :
Յայց զանց մի՛ ընէք խօսուածը *ԷԸրհէ)
Իբրեւ. Սուրբ Հողէն կամեցած ըԱտ ր ղասեր թելադրել՛.

ՍԻՍԱնՍ՚ԼԸ. — Այղ պատուէրն ըսել չեմ տար հեղ մ ըն ալ ,
Կըընամ պատկերել թէ ո՛րրան էնծէ օդուտ կր բերէ 
Ա՛ն, որուն սեւով ճերմակէ վըրայ մարդ հաստատ տէր է 
Եւ կըր^այ՝ վրստահ' էր տունը դառնա լ-,

ՄԷՖԻՍՍ՚Օ — Գեռ էնծէ չըսէր' ա՛ր ճՒլղը կ՛՛ընտրես :

ՈՒՍԱՖՍԳԸ — Իրաւադէտ • • • , ո'չ , ըԱտ է չեմ սէրեր :

ՄԷՖԻՍԹՕ •- Ես ատոր համար 2եզ չեմ մեղադրեր ,
Այղ ուսումն է՚նչ է՝ չատ լաւ գէտեմ ես .
Օրէնը , էրաւունը , մառանդ կը տըրուէն 
Ախտէ մը նըման յարատեւ, յամառ.
Սեր ունդէ սերունդ կը փո խադր ըւին 
Ու կը քաշկըռտուին աշխարհէ աշխարհ •
Եւ կը նըկա տուին բարիքը չարիք , անմիտ մըտացին :
Վրյյ՜ յ քեզ ՝ որ թոռ մ'ես ունեցեր պապեր •
Իրաւունքը որ քեզ հետ է ծ խներ ♦ ♦ •
ի]օսքն անգամ չըլլար այդ յիմար հարցին*.

ՈՒՍԱՆՈՂԸ- Սոսկումս անկէ՝ հիմա կ' ըմ բըռնեմ , որքա՜ն է արդար 
Ուստն ի լ 2եր մօտ , լըԱնլ 2^ր խօսքերն բախտ մ'է փըրկարար*. 
Արդ՝ աստուածաբան ըլլալու փափաք մ'իմ մէջ արթընցաւ։

ՄԷՖԻՍՒՕ - Սըխ ալ ո ւղիէ 2եզ առաջնորդել չեմ ուզեր բընաւ»
Իսկ այդ ուսման մէջ ա՜յնքան դըմ՜ուար է 
եյուս ափ ի լ վրէպէ ♦ թաքնըւած այնտեղ 
Ա՜ յնքան շատ թոյն կայ ՝ որ քի՛ չ հընար է
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Հաստատ որո շել թո*յն կ' առնես , թէ :
Հոս ալ լաւագոյնն է միշտ հետեւի լ լո կ մ է կ վարպետի*
Ու միշտ ալ միայն ի՛ր խօսքին վըրայ երդուրննաք պիտի։
Ու տռհասա րակ * * * հարկ է որ կառչիք բառին ու տառին ,
Ոա յնրք՜ամ ա պահ ո ւթ գոլք Ըս տ ո ւգո ւթ ե ան իւա գա ղ տաճար ին 
piuցոլած դարպասէն կը մըտնէք ներս ղերձ՜ կասկածէ յետին ր

ՈՒՍԱՆՈՂԸ - Բ այց բառը չէ՞ որ հարկ է ունենա յ էմաստ մը ետ էն է

Ս՚ԷՖԻՍԲմ) — ճէչտ է. մէայն թէ պէտը չէ խեղճ հողէն տանջել
այղ հարցով.

Աւր որ կայ մըտըէ , գաղափարէ սով,
ճէչտ այնտեղ բառերն կ' ըլլան մէջամուխ յարմար ատեն էն. 
Բառերով է որ կտրելէ կ'ըլլա յ հոյակապ վէճ էլ,
Բառերով փայլուն գըրութէւն կըրնայ յօրէնուէլ, աճ է լ, 
Բուռերուն շատ լաւ կըրնանը հաւատալ,
Բառերէն կըրնա՞նը տառ մ' էսկ խըլել տալ :

ԱՒՍԱՆԱ՚ԼՀ — ներեցէ՚ք , թէեւ Զեր գո րե էն արգելը եղայ չա տ երկար , 
Աակայն հարկ կը գգամ ձանձրոյթ մ'եւըս տալ.
Ասել չէ՞ ը հաճէր կըտրուկ բան մ ըն ալ
Բումող գէ տ ո ւթե ան էութեան համար *
Արեակ մը տարէն կարճ մամանակ է , 
էսկ մարգն ալս ուսման շատ րնդա րձակ է.
կը ո F մարգ այս կամ այն թելէն ծայրը ձեռըն առաւ,
է ս կո յն կը գա յ թէ կ'ե րկա րաձըգո լէ թելը չտտ հեռուն î

ՄԷՖէ^ՍԹՕ- (Ի&քն էտեԱ)
վա րմապետական այս թոնը g ամար գըլուխըս տարաւ,
Հարկ է ետ դաոնալ սադայէլական սէրուն թաղերուն :
( հաբձթաձա] ն )
Այս ուսման ոգէն կըրնաը ըմբըռնել դէւրաւ, պարզերես .
Կ'ուսումնասէրէդ, մանր ու մեծ մարգերն մանրամտսնօրէն , 
Աետո յ կը թողուր' ամէն էն չ ա՛յնպէս կատարուէ , էնչպէս 
Տէրն է կամեցեր առաջին օրէն :
Զուր կը դեգերէր' գէտս ւթեան տենդէն վարուած անդագտր. 
Ա՛ րըան ատակ էր , կը սորվէր ա' յնրան .
Ո՛վ որ առիթին որսորդն է ճարտար 
Ա՛ն է յարգելՒ ^ա1"է1Լ իսկական։
Կազմով շատ կայտառ , ում եղ տակաւին 
Կարծես յանդուգն էք եւ պիտի րցաք * 
fd՝է կը վըստահիք Դուք իսկ Զ՛եր անձին ,
Աւրէչներն ալ Զեղ վըստտհ ըլլալու կ՝ ըլլան ընդունակ-. 
Աորվեցէր կէնե' ըն վարել մանաւանդ.
Աաւէտենական ա [un լվա խերն անոնց բազմերանգ 
Բո ւմե լու բաւ է փայլուն կերպարանը.
Այս ճամբան մէայն կը տանէ գէպէ մարզերն արգաւանդ-. 
Աայնմամ շատ սէրով, այգ տատրակներուն ողԼ տարմը սէրուն 
կու գայ, կը թառէ Զեր ղոյգ ափերուն :
Տէտղոս մ՝ ա լ անոնց կուտայ համոզում
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Զ'ո լք արուեստով շատ էք գերիվեր յ Ու չո ր ս ղին g ըրո լած 
Զեր բարեւն յ ա յն (ե ա մ կը g ըրուէ նաեւ յարգանք եւ յուղում , 
Ինչ որ շատերոլ շատ տարին 1/րէն տենչանքն է սըր ո լած :
Ու լաւ սորվեցէք բըոնել բազկերակ .
(Հետոյ նըրբիմաստ ակնարկով բո ց—կրտ կ'
Աղատ օղակէ՛ թող Զեր թեւն անոնց զիստերն նըրբակերտ ՝
Որ տեսնէք սեղմակն անոնք պա րո ւրո ղ թո^՚յլ է թէ շատ սերտ

ՈՒԱԱնՈՂՀ*- Թէ ո՛ ւր եւ ի՚նչսլէս' հիմա աւելի կը տեսնեմ յըստակ

Ս ԷՖԻԱ ԹՕ *•— Ամէն տեսո ւթեան ՝ ազնիւ բարեկամ ՝ դոյնն է դո ր շո րակ 
Իսկ կանաչ կեանքի ծառը ծա ղկա ւէ տ :

ՈԻԱԱնՈՂ^Ը •— Աարծես երազի մէջ է կը ծըւիամ թեթեւ՝ վէտիվէտ 
Կըրնա՞մ ձանձրոյթ տալ Զեղի այլ տոթ իւ y 
Որ հաղորդ ր/լամ Զեր իմաստութեան հիմնովին՝ ԼԸԸ^1-*

ՄԷՖԻԱԹՕ - Ինչ ո ր կըրնամ տալ սիրով Ջեղ կուտամ :

Ո ԻԱԱնՈԶՀ *— Բայց թհչպէ^ս աո.անց դըրաւոր յուշի մ եկն ի լ կարենամ 
Մատեանըս ահա՛ ՝ կը խ ընդր եմ' այնտեղ Ջեր տյս չը^ո 
Արձտնտգըրէբ փաստը թանկագին :

ՄԷՖԻԱԹՕ— Շա՜տ լաւ-, (Կը գրէ Են կուտայ):

ՈՒՍԱնՈՂՀ - (Կը կարդայ).
իբրեւ ղփԼստուաձ- եղիր ի ս գիտակ բարւոյ եւ չարի'.

(Ակնածանքով կը գոցէ գիրքը հւ հրաժէշւո կ’աոնէ) :

Ս ԷՖՒՍԹՕ — Գբնա՛ } հետեւէ' Գըրվ>ի հ ամարին եւ Աձ զա րմիկիս, 
Աս տ ո ւած ա հանգոյն պատկերէդ պիտի Օր մը սահմ ըո կի ս յ

(Ֆսւու֊ււթ- ներս կը մտնէ) :

ՖԱՈԻԱ Թ — Մ* ւր երթանք պիտի*.

ՄԷՖԻԱԹՕ *- Ո'ւր որ ուզես դուն :
Կը տեսնենք վարի եւ յետոյ վերի թաւերն մարգերուն*
Աէս ւՀ^չ ըրձո ւանքներ ՝ թն չ օգուտներ մենք
Աեր այս արշաւին ամբողջ ընթացքին պիտի համտեսենք։

ՖԱՈԻԱ Թ — Աակայն այս երկար մօ ր ո լքուէ ծ ըւիո ւն
Ին չպէ' ս ես րլ յամ ճըկո ւն կենսավարն կե անք ին հով թ ըւիո ւն : 
Փորձերըս պիտի անցնին անյաջող՝
Ալ պիտի չըլլա^ մարդը աշխարհիկ կեանքին պատշաճող։
Աս այլոց առջեւ ինքղինքըս կը զգամ շատ նըկուն՝ թըշուառ՝ 
Աւ պիտի մ ընամ յաւիտենապէս ձախաւեր՝ շըւա ր ։

ՄԷՖԻԱԹՕ *- Բ արի՛ բարեկամ կը կարգադըրուի ամէն ինչ կարգին* 
Որքան շատ վըստահ' դուն քեղ՝ ա՛յնքան շուտ տէրն ես նոր

կեանքին î

ՖԱՈԻԱԹ — Տունէն պիտ' ելլենք թն չպէ ս եւ ինչո՞վ՝ 
ւր մեզ կը սպասեն ձի՝ կառք ու ծառայ :
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ՄէնԻՍԹՕ - Օղէն ս ըլան ա լ կըրնանք ասլա հուէ 
'քյըստա^ սա ւի ըռո ւած ‘LH-F՛11 J *
Ս իայն թկ ՝ Լսիղաթ սւյււ մեր արշաւին'
Աըլլ աս բեռնաւոր ծանըր ծըրարո/Լ մը ամենեւին։
^լ,չ մը այրող օղ' պատրաստուած ինձմկ'
Այ ս երկրկն մեղ ‘Լեր բարձրա tjընելո ւ բաւող մէչ ո g մ' կ : 
թեթեւ թկ Ըէէա*նք շուտ կը բա ր ձ ր ան ան ք •
'քյոր կեանքիղ համար ինձմ կ քեզ հազար հաճոյքի մաղթանք։

(Թաթգմ- Կ- Ւ-)
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ԶԱՐԵՀ ՈՐՐՈՒՆԻ

Աւար U*m ut

Դ ԱՐՈՒԹԵԱՆ մէչ հինգ տարի կո րսնցնելէ ետք ՝ ահա 
երկու տարի եւս անցած էր եւ տակաւին չէի կրցած չէն ք-շն որ հքո վ 
նստիլ ու բան մը գրել։ Զբաղումներս վերջ չունէին։ Հացին կոիւը 
շատ աւելի դմո ւա բացած էր պատերազմէն ‘Ս^ջ՝ հակառակ տե- 
unւթիւններո ւն որ իբրեւ թէ պատերազմներուն կը հ ետելին բար- 
գաւաճման լայն դործունէութեան շռաններ ։ Ամէն պարագայի , չէի 
կրցած գտնել առիթ մը մամերով նստելու սեղանիս առջեւ , գլուխս 
ծռած ճերմակ թուղթին վրայ ՝ ձգելով որ գըիչս վազէ անոր էԼրայէն 
որպէսզի քա կուին հոգիիս մէջ կուտակուած ստուերները ի խնդիր 
մտային յստակացած հանգրուաններու։

Այգ °ւ՚ռ մէջ լոյ ս մտցնելու ծարաւը իր տագնապին
հասած էր ։ Ո^֊րիշ մի ջո g չկա ր ՝ եթէ ոչ փախուստ տալ գործէս ՝տուն 
հասնիլ եւ առանձնութեան ամբողջական զգացումով մը անցնիլ սե— 
զանին առջեւ ու գրել՝ գրել»»» մինչեւ ներքին կուտակումներուն յե
տին ծուէնին անհետանալը՝ մէկ անգամ էն։

Կը յիշեմ ՝ ինչպէ՜ս լոյս ծագեցաւ ՝ օրը բնաւ արեւ չտեսնող գը- 
բա սենեակին մէջ։ Տմգ ո յն կարասիներն անգամ կբ պսպղային ներ— 
սէն բղխող լուսեղէնութեամբ մը։ Այսօր ո լան պէս աչքիս առջեւ է 
երկայն սեղանին ւԼրայ նետուած մելանի ել այլ բիծերով '*՛ ղ*ո ո տ կա
նանչ ծածկոցը որ գարնան թարմ մարգագետնի նման կը փայլէր 
ոգեւորուած նայուածքիս տակ : *1,ո ր ոդո ւած աթոռներն ու սեղանները 
պատերն ու դարակները՝ ուրախ տեսք մը ունէին ու խորքին՝ բակին 
ւԼրայ PU'^ դրան մ էջէն զուարթ երգ մը կուգար եւ կը լեցուէր հո
գիիս մէջ-.

Ամառ էր։ Փարիզի հեղձ ո •֊տՒւ ամառը։ Արեւը թափեր էր 
փողոցներուն մէջ ու կը հալեցնէր մայթերուն կուտրոնը։ Չխստէի 
մեթրոյին գլխուն մ՜ամացոյցը մ՜ամը չորսը կր ցուցնէր։ (իամը շորս 
ու կէսն էր երբ կ՚անցնէի fi օն—*Լյ է\օյ յ ի կամ ուրջէն ել հասեր էի արդէն 
Հանրի » ի յուշարձանին մօտ։ Ֆրանսայի այգ թագաւորը որ ամէն 
մէկ տան կաթսային մէջ ամէն կիրակի խաշած հաւ մը կը ցանկար։ 
Առջեւի սմբակները օգը բարձրացուցած իր նշանաւոր ձիուն վրայ 
բազմած ՝ կը ներկայացնէր անոր Փարիզ յաղթական մուտքը՝ վերջ
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լուս լուէ եղբայրասպան կրօնական կռիւներուն z fi-այց իմ անօրինակ 
զուարթութիւնս՝ այգ պահուն՝ իրմկ աւելի իր ձին էր որ ուշադլւու- 
թ իւնս գրաւել տուաւ : ^աղափարա ւյ զո ւգո ր ղո ւթե ան օրէնքին բերու
մով միտքս ինկաւ անոր կապուած tJ՜ ս ղո վր գա կան { կատակը եւ քթիս 
տակէն մռլտացի* Հք^նչ գործ ու նէր Հանրի Չ* ♦ ի ճերմակ ձին» î 
Ու կանգ առի ինքղինքիս վր ա յ իւն գա լու համար։ Կանգ առեր էր 
նաեւ հոգեկան այն մ՛ղի չ ում՜ը որ ինծի այդքան հեռունե ր ը տարած 
էր՝. Է1ւ կատակը հիմա մ աքէս ամէն բան աւլած տարած էր եւ հոն 
կար միայն՝ յստակ եւ դրական ՝ պարտականութեանս թերացում ին 
գաղափարը։ «Ո՛չ՝ իրաւունք չունիմ» կ1 ըս է ի ինքղինքիս î \յկատեցէք 
որ այս թե բացումովս գործ մը կորսնցնելու կամ չկորսնցնելու վախը 
երբեք չունեցայ՝ թէեւ շատ ալ արդարացի պիտի ըլլար ատիկա՝ 
ա յս ան կա յո ւն ա շխարհին մէջ՛. Բայց իրաւունքէ գաղափարն էր 
որ արթնցեր էր մաքիս մէջ ինձմէ անկախաբար -. իրաւունք ունէի՞ 
թէ չունէի : Ո՛չ, իրաւունք չունէի ամէն բան իմ հաշուոյս եկածին 
պէս դասաւորելու եթէ կային ուրիշներ որ ինծի վստահեր էին 
պարտականութիւն մը' որուն լիուլի կատարումը կը պահս/նԱւէր 
ինձմէ : փամը վեցին գրասենեակը մոգով ունէ ինք-. Իմ ներկայու
թիւնս անհրամեչա էր-. Առանց ինծի մոգովը չուրը պիտի իյնար-. 
Ջուրը ըսի եւ աչքերս ինկան Ա էն ի Աւրերուն վրայ : վարը' կղզիին 
ծայրը , ծառերու ստուերին' արձակուրդէ զրկուածներ «գ կ՚առնէին, 
մեծ մասամբ ծերեր-. Նայուածքս յանձնեցի դանդաղահոս Աւրե
րուն, որոնք կ'երթային կամուրԱերու համրիչին տակէն դէպի լայն
հորիզոնը' Հայհոյի բլուրէն անդին' ուրկէ կը բարձրանար արելէն 
խանձուած երկինք մը: Կարծածիս պէս խանգարուած մտածումներս 
ետ չէին դար-. Օդին մ ԷԼ ծուարած երա զայնո ւթիւն ը , որ միտքս կը 
տանէր Պռաքի նկարներուն, մչուչի պէս կը ծանրանար հոգիիս 
վրա,-. Բարեբախտաբար հա սեր էի կա մ ուր Ան ծայրը, կիսակլոր 
հրապարակը եւ դիմացէն Տոֆէն փողոցը իր յարակից հին ու նեղ 
փուլոսները' որոնց անսովոր եռուզեռը զարմանք պաաճառեց ինծի-.

Հրապարակն ու փողոցները լեցուեր էին խայտաբղէտ ցնցո
տիներով, արադաչարմ, ծփացող բազմութեամբ մ ը: վաճառս րգնե-
րու, բախտախաղի չա գա կրաանե ր ո ւ , հնարիչներու, կազերու կոյ 
րերու, գետնաքար չ անդամալոյծներու խառնիճաղանճ աղմուկը:

խաբեբաներ, գողեր, անպիտաններ, չարաճճիներ, ձեռնածու
ներ մաքոքի պէս կ՚անցնէին, կոալային ամբոխին մէչէն- Յանկարծ 
ինծի թուեցաւ թէ ոա տղան էր, ձեռքը սատանայի տխող աղա . 
Այնքան սիրուն էր անիկա , ճակաին վրայ խռիւ ինկած մադերուն տակ 
պճըլաացող զոյգ մը աչքերով, որ ափ ի բե բան կը հետ ե ւէ ի անո ր , 
^րբԼզդացիթէմէկը ականԱո ծռած բաներ մը ^րար
աըՆերվալն էր որ ինծի կը պատմէր «Հմայուած ձեռքին» պատմու
թիւնը: Այդ պահուն եաեւէս եկող մը բարձրացաւ- Ետ դարձայ. 
թԵբկձԸի գեղեցիկ կառք մը կը սուրար : Բովէն կը վազէր երիաասարդ 
մը, ձեռքին բռնած թուղթէ տոպրակ մը զոր կառքին մէջ բազմած
փափկասուն տիկնոջ ուղղելով կ'աղաղակէր -

__ Տիկին, խորոված գետնախնձոր , հրամմեցէ ք, խոր վ

ր-1-դէ "■"ն •>‘4“/“f4c 4ü /*“44ք' ^լ"է1'
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ծրարը էր օրուան ճաշն էր : Հո գլ,ն սաստ է կ խռո ված էր էր ա գքա— 
տութէւնը այդպէս փարթամ էն ո Լ աչքերուն առ ջ.ել սլա ր զո ւած ԸԷԼա— 
ւՀն ու կատակէ էր տուեր -

---- ) I""րաված գետնաէւնձոր • • •
կայտառ երէտասարգ մըն էր y յան կուր է չ նայուածքով։ Տ ա- 

կաւէն թ, ր եղած այն Լսման մ ա րգո լ կապարագոյն գէմքով տ է պարը 
որ պէտ է րյ յա ր հետագայէն գառնացած բանաստեղծը։ կուռքը կը 
un ւրա ր առան ր որ ան ո վ ակնարկ մը էյ լած ր //ա ր գեղերկու հլ,էն :

է^եռքս տարէ աչքեբուս։ Սէրտս կսկծար-, Ջէէ ուզեր տեսնել 
բանաստեղծէն կրած անարգանքը- բա յ ր ահռելԼւ աղմուկ մը կը Լսլա-— 
րն է ր ա կանԼն ե ր ս ; Ջ եռքս վար առէ գէմքէ ս ։ Ոնքնաշարմերո ւ շա ր ա— 
նը կանգ առեր էր-, մեքենավարները բո լո ր ը մէասէն թէ՛ կը հայհո
յէ էն եւ թէ կը հնչերնէէն un ւլէ չնե ր ը ։ Փողորէն նշանարէրը կանաչ 
լոյսը վառեր էր՝ մէնչգեռ ես գամերու անցքէն դուրս կը խափանէ է 
փողոցէն շարմումը։ Էք տ նետուեցայ ու ցատքեցէ մայթէն վրայ։ 
'(յոյն ատեն տ տ րՕ ր էն ա կօ ր էն փափուկ՝ նրբացած դո յարութեան մը 
զգայնութէւնը ունեցայ էնքզէնքէս ՝ մտածումս պայծառացած վէճակ 
մը ունէր՝ այնքան ԼէնԼ՝ եթե բայէն որ մարմնէս գոյութէւնը րնգած 
էր մ տրէս մ ԷԼ y էրեն տեղը տալով կռփամարտ է կ (Հա կորէն որ կը 
վաղէր ՝ րլլո լԼսը ծռած ՝ տեղատարափ անձր եւ էն տակ եւ որ բուռն 
կամ ր մը կը յայտնէր գուբս գալու էր անել կուրութենէն ։ Որեւէ մ է— 
Լո g չունէ է էրեն օգնո ւթեան հասնելու եթէ ոչ զայն յանձեելով տու
նը սեղանէս ւԼրայ գէզուած կոյս թուղթերուն -, Ո *֊ո տ է սկսայ վազել։ 
ծ ո ֆեն փողոցը անցայ թեթեւոտն եւ կարծես աչքերս զոր-, ԱռաԼէն 
բանը որ տեսայ ՝ մեր բնա կած շէնքէն հէն՝ մէԼնաղա րեան գուռն էր ։ 
Աձապտոյտ ս անգո ւԼսն ե ր էն վե ր ելած ատենս էր որ Լս ո ր հ ր դած ե լո ւ 
տա րուերայ թէ էն չո'ւ համար այգ Օր մէայն հէն բաներ կը յամա
ռէ էն երեւակայութեանս մ ԷԼ։ Անտարակոյս բարերար ոգէ մը սպըր-
գած էր ներսս եւ անկէ կը վտարէր ներկան յէ չերնող ամէն տարր , 
քան է որ ներկայէն հետ մ տրէս պէտ է ներկա յանա ր րէ չ ‘{^բԼը զբու— 
սենեա կը տ երւհ ունենա լէք մ՜ոզով ր ՝ Լլա տելով մ տայ էն երկունքԼւ ա շ- 
խտտանքը։ Այղ նպատակով էր նաեւ որ այդպէս է ճշգրտութեամբ 
ու կենդանութեամբ յայտնուած էէն էնծ է կամ րԼագլԼսէ հէնաւուրր 
անճոռնԼյ բայց հնարամէտ ամբոխը՝ (էերար տը *Լյերվալ՝ Պ ո տլէ ր : 
(հողովը ինկ ած էր չուրը, Սէնի Աւրերուն մ էջ որ զայն միշտ աւելի 
հեռու կը տանէին, մինչդեռ, անհուն հրճուանք մը հոգիիս մէջ, ու 
գրեթէ պարելով կը բարձրանայի մեր սանդուխներէն , նրբ տեսայ 
կինս որ, ոտքիս ձայնը առաե , եկեր էր յարկաբամնի տան աովևւ ել 
անհամ բեր ՝ գեռ վե րէն , Հ ապճեպ շա րմումներո վ կը փսփսար : Զը~ 
ւարթութիւնս այնքան մեծ էր որ բան չէի հասկնար կնոջս խո րհ րր- 
դալոր երեւոյթէն , մինչեւ որ իրեն մօտ եղայ ել ան ձայնը աւելի 
զտե՛ց [խելով ըսաւ •

---  ^•'Լէ'և եկար , հիւր ունէս ւ աղուոր մարգ մը։
Մէկէն վրաս քրտէնք թափեցաւ՝ սաստէկ ողողումով մ ը։

'Նպատակս խանգարուած էր՝ Ջ'էմքս խոմ՜ոռեցաւ-,
էյաչէկ Աթանա սեանն էր։ \,ստեր էր բազմոցէն մ ԷԼ, ր բ ներս 

մտայ, ոտքի ելաւ խելօք տղու մը պէս, անուշ մպիտը երեսին։ Զի
նաթափ ընող բան մը ունէր Խաչիկին մպիտը, հեղ, մանկունակ, մէկ 
մեթր ութսուն հասակին վերելը դէպի աջ հակող դէմքին վրայ' ուր
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ատամներու երկու անաղարտ շտրքեր ձիւնէ պէս կը փայլէին i Ել 
այս յիսունը անցած տարիքին' զարմանալի հակասութիւն մը 
կք* ներկայացնէր իր մանկական հոգիին հետ*. Այգ պահուն անոր ու— 
սերուն շարժ՜ուժները կը յ ի լեցնէին երախայ մը որուն մայրը կ'ը- 
ս էր է արծես»

--- Կթնա տղաս , գնա՛ , քեռի ին ձեռքը պաղ :
Ել ողջագուրուեցանք յ fiuijg իմ քրտինքներս աւելի աւււստօ- 

րէն կը հոսէին*, (junu նեղուած էի այս անակնկալ այցելութենէն որ 
ծրագիրս տակնուվրայ կ րն է ր *.

--- Այս անիծեալ շոգը՝ քրտինքներս սրբելով, բա յ ց
նստիր, II]աչի՛կ, նստիր, ինծի մի՛ նայիր» սարսափելի է այս ամառ 
ջերմութիւնը, Հնչելիք բան չէ մնացած օգին մէջ*.

է}տչիկ նստաւ անմար ժ՜պիտը երեսին*, թաւ յօնքերուն ներքել 
մանրիկ տ չքե ր ը անպատում քաղցրութեամ բ մը լեցուն էին*, էէայնը 
բարակ, քիչ մը գլխային , կը լրացնէր համեստութեան ընգհանուր 
երեւոյթը, երբ մանաւանգ կ՚ըսէր.

--- 'ք՝տնի քանի անգամներ ըս ի , մէյ մը երթամ : Կ*ե րմ ան ի ա յ էն
վերագարձիգ անգամ մը եկայ*. թերթերուն մէջ կար գացի յ Ըտլց 
գոն ասլանը ըսաւ որ գաւառն էիր»

Կարճ լռութենէ մը վերջ շարունակեց , մէկէն ոգեւորուած ձայ
նով մը»

---  ես , թն չ կ' ընես » » » շատ գիրցեր ես , տղա՛ յ » » »
Ուսերուն ծեքծեքում էն յայտ նլ, էր որ հաճելի ըլլալու տ րամ ա-

գրո ւթեան մէջ էր՝.
--- Մ նայիր այգ գիրութեան , պատասխանեցի, կեղծ գիրու

թիւն է, տա ռա պ անքէն չորցած մարմին մը փոքրիկ բարեկեցութենէն 
անմիջասլէս կ՚ուռի» կեանքը զայն իր ճիշտ սահմաններուն կը բերէ 
ետ քէն:

--- Կ*սրծերգ լա՛* ւ են գոնէ : ՚}վւտես թէ ինչքան կը փափաքիմ որ
մեր գրողները որեւէ մէկէն աւելի ապահով կեանք մը ունենան , ո ր- 
^էօւլի աղուոր գործեր տան*.

---ճիշտ այղ ապահովութիւնն է որ մեղի արգելք կ' րյ լա յ գրե լու ,
քանի որ ապահովութիւնը պահպանելու համար պա հ ան ջո ւած ժ՜ամ ա— 
նա կի կ որուստը, ե ր բ ուրիշ պա տ ա ս խ ան ա տ ո ւո ւթ ի ւնն ե ր ալ կան, 
կին , տղայ . . .

Ա ա սնաւո րապէս շեշտերի պատասխանատուութիւն բառը, ան մ ի- 
ջա պ է ս ա ւելցն ե լով »

---  ամուրի1* Հ
!]] ա չիկ ոտքի ելաւ.՝ իբր թէ իմացած ԷԸԱա ր հարցումս : կ՝իտէի , 

չէր սիրեր որ հարց ա ր ո լէ ր իրեն ատոր մասին: Սրբազան երկիւղ մը 
կուգար լիրան երբ մտածէր իր կեանքին լիրան կեանք մը աւելցնել-. 
Հազիւ իրենը կրելու ո ւմ ը ունէր , այն ալ ինչպիսի զգուշութեամբ 
նետելով քայլերը՝ մէկին հաստատուն տեղ մը ասլահուիելէ ետք' կը 
նետէր միւս քայլը ել այսպէս շար ո ւնա կաբա ր ։ , կ, ո յն ձեւուի ալ 
քալեց դէպի դրադա ր անս եւ անկէ դիրք մը առաւ i

__ Եթէ սլատասիսան չկայ՝ լոակր անպայման բան մը կայ՝ ըսի
խն գա լո վ *.

__ Տակր բան մ ըն ալ չկայ՝ պատասիսանեց վերջապէս -, կեանքը
ինծի այգ բախտը չտուաւ :
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//l-T/ï կանգնած- էր սենեակէն մէջտեղը, գէրրը երկու ձեռքերուն 
մ էխ. Այնպէս էնչպէս որ դէմացս էր, էր հոգեպայծառ, կեցուածքովը, 
սրտէս հանած էր նեղութէւնս : է բտէն քո չորցած էր : Զարմանալէ 
երէտասարգութեան հով մը կար սա յէ ս ո ւնն ոg մարդուն վրայ, մա
նաւանդ երբ կը փորձուէր սելեռել մշտական մսլէաէն կէ րթ արտա- 
յայաութէւն մը տալու համար : Ամէն անդամ որ Խ աչէ կ կը տարուէր 
ներսէն այդ աւելէն գուրսէն վրայ դնելու, հաւա ս ա րա կշռո ւթ է ւն ը 
կը խախտէր : Մարմնական տեսքը կը գտնէր էր յէսուննոցէ երե
ւոյթը, մէնչդեռ մպէաը դէմքէն վրայ խորանալով հետզհետէ Աւ
լելէ ու աւելէ երեխայական կը դառնար : Զէ է հասկնար թէ էնչպէս 
արմատախէլ, գաղթական մարդը ֆէզէքապէս \կը զարգանար , կը 
մեծնար, առանց որ մէ£է հոդէն հեաեւէ էրեն եւ կրնար տեղքայլ 
ընել։ Եւ սակայն է] ա չէ կ Աթանասեան այդ մարդն էր։ Արդէն նշա
նակածը չէ՞ հետեւեալ պա ր բե րո ւթ է ւն ը որ յաճախ կը նեաէր ե րե- 
սէդ «սըւոնց նայէ, էնքզէնքնէն մարդու տեղ դրեր են, դա գթա կա ն։ 
Ծօ, գաղթականէն մարդ կ'ըլլա՞յ» : Ոչ, Ջ'ԸԱաբ մանաւանդ
երբ դա գթական ութ է ւնը անցողական կացութէւն մը նկատելով կը 
մանես սպասման վէճակէ մը մ էէ, որ հանգրուան չունէ, էնչպէս 
Հայուն սպասումը ել կը մնաս հոգէով մանուկ, աարէքը առած 
մ արմ ինով :

վերջին խօսքե ր ը աւարտելո ւն պէս lü ա չէ կ լռեց , քէն ըրածէ պէս !
Մ էն չ այդ կէնս ափսէն բերաւ, զետեղեց փոքրէկ սեղանէն վրայ 

զոր քաշելով մօտեցուր թա շէկէն ։ Է) ա չէ կ ձախ ձեոքովը վերցուր 
գաւաթը պնակէն հետ մէասէն երբ կէնս զայն լեցնելէ վեր^ էրեն 
հրամ ցուց : Նչմ ա բերէ որ կՂւր։9ււ ձայնն ալ փոթուած էր այդ պա- 
հոլն : Կարծես ան կը խօսէր փոքրէկ տղու մը հետ : Զայնը մեղմ ու 
համողէչ ըլլալ կը փորձէր։ թաչէկ սկսաւ խառնել շաքարը պզաէկ 
դգալով, դանդաղօրէն եւ շէկնելով մանուկէ մը պէս , երբ կը մերմէր 
էրեն հրամ ցոլած պէսքէւէն : Ոայց ձեռքը գրպանը տանելով , անկէ 
հանեց ափ մը պէսքէւէ եւ ստէպեց մեղէ որ մե՛նք ընդունէնք էրե- 
նիններէն :

---  նեղանամ , ըսաւ , ասկէ առէր :
Եւ գրպանը եղածը փո֊եց սեղանէն վրայ։ Ատէպուեցանք առ է 

քաղաքավա րութէւն մէկդէ դնել մեր սեւշուկայէ ճերմակ ալէլրով 
պէսքէւէն եւ կրծոտել անոր սպէտակ շուկայէ սեւորակ պէսքէւէ- 
ները :

Արգարեւ * քսան տարիէ ի վեր Հրաչիկ կէտ մը չէր փոխած կեան
քին մէջ *. Uկիզբները քանի մը տարի աշխատեցաւ քիընոյի գործարա
նը^ բայց երբ՝ լաւ հաշուակալ^ հինգերորգ խաղամասի դրամատան 
մը մէջ գործ գտաւ չորս ձեռքով պլչուեցաւ անոր՝. Հազուագիւտ 
դէպքերով միայն կը հեռանար խաղամասէն : Օրերը կ՚անցնէր դրա
մատունէն ոչ հեռու սահման ունենալով վեր էն' էիւքս էնպուրկի 
պարտէզը ՝ վարէն' 0էն դետը եւ *Լ,ոգր—Տտմի տաճարը՝. Երբեմն 
կը կանգն էր կամ ո լրջի մը վրայ y ոլՂ.ՒրԼ ան շարժ՜ , նայուածքը
պաղած սեւ ու խաւ յօնքերուն տակ, կը նայէր ու կը նայէր հորի
զոնին որ երբեք չէր մօտենար, այէ կը մխրճուէր հետզհետէ անհու
նին մէջ*. Ե*- ինք կը սպաս էր յ Կը սպասէ ր որ բան մը փո խուի էնք- 
"նիրեն:
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հյաչէկ խօսակցութիւնը փոխէ.g : Խօսեցաւ, մեր գրականութեան 
յԼ[,այ ոլ- ՛մէկէն ընգմիջևլով»

1 ր ջ ին 'Է^^Էգ չունիմ ) ըսաւ՝ Էէն ծ ի հատ մը սլ^ւտէ տաս յ

Հարկաւ , պատասխանեց ի ՝ քեղէւ պէս գրասէր ըն կե ր ո ջ չտամ ,
որսալն պիտի տամ :

Անվաճառ մնացած գրքերուս գէզէն հատ մը առի ՝ ձօնագրեցի 
եւ իրեն երկարեցի յ Բացաւ գրքին առաջին էջը եւ կարգաց ձօնա- 
գրութիւնը*. Լուրջ գէմք մը առաւ*. Գրպանէն դրամապանակը հա- 
*եեց ու հազարնոց մը գնելով սեղանին վրայ՝ կը պատրաստուէր 
մեկնել ու ։

---- Ս-J" քսմհը չե՛մ ընդունիր , թ ա չթ կ , աղաղակեցի վիրաւոր-
ուած : վերցուր ՝ պնդեցի ՝ Խաչիկ , եթէ ոչ կը նեղանամ :

---  ^Ւ['^լՒա> ըսաւ հանդարտ շեշտով մը՝ որ զիս զինաթափ ը-
րաւ՝ իմ մէկ շատ սիրած ուսուցիչս ՝ որ ինքն ալ գրող էր՝ մեզի 
խրատ կուտար ըսելով որ «մարգ ոչ միայն բանիւ ապրի՝ այլեւ 
հացիւ» յ

է, լ առանց այլեւայլի ուղղուեցաւ գէպի գուռ*.
--- ^ամՅ > ^աչիկ՝ պոո-ացի երեսին՝ գոնէ հինգ գիրք առ՝ ասի

կա հինգ գրքի ա րմ՜եդինն է : ,
Z/ տիկ Լըրալ *
--- Առ ՝ եղբայր ՝ նուէր կ' ընես :
Լուռ՝ քա ր կտրած էր* Միայն երբ իրեն ընկերացանք սանգոլ- 

խին գլուխը^ մինչ ինք կը շարունակէ ր իջնել սանգուխներէն ՝ գէ մքը 
վե ր ցո ւց եւ ըսաւ»

--- Կ'աղա չեմ՝ անհանգիստ մի ըլլաք ՝ ի®ն չ սլէտք կայ ինծի
համար նեղուելու՝ գացէք՝ ներս դա g էք։ Մնաք բարով*.

Հազարնոցը սեղանին վրայ էր տակաւին՝ երկուքի ծ ալլո ւած։ 
Էէեոքս առաջ չէր երթար * Բ տ ր կո ւթ ի ւն ը կ՚ուռէր ներսս *.

Կինս խոհանոցէն եկաւ՝ մպտուն ու արւոօրանօք ՝ մտքին մ է ջ ինը 
չկ արենա լուէ իրեն .պահել»

— Ի՜նչ աղուոր մարգ է բարեկամդ՝ ըսաւ։
--- *իե տ ինը անցնի անոր ա զո ւո ր ո ւթ ի ւն ը ՝ պիտի նա խ րնտ ր է ի որ

չար ըլլար՝ գոնէ այդ պարադային պիտի կարենայի մերմ՜է լ այս 
անարգանքը։ Է1ն չո^ լ համար ^ll'U'uJ հազարնոցը երեսին նետել՝

Այգ օրը գրա՛կանութիւնը ինծ էէ համար եղաւ վերջին ծայր խո
տելի բան մը։ Երբ կը խորհիմ թէ սրտէւ ինչպիսի զեղումով տուն 
եկած էի գրելու համար ո լ հիմա այգ մասին մտածելն անգամ 
նողկանք կը պատճառէ ր ինծի։ Ասոր հետ մէկտեղ նորէն փորձեցի 
գրել՝ թօթափելու համար հետզհետէ ներսս ա մ բո զջո ւթ ե ա մ բ պա
շարող նողկանքը՝ նմանը նմանով բումե լու գաղափարէն մղուած ։ 
Ամբողջ օրը տուն ը մնացի ՝ սեղան ին առջեւ նստած ՝ դր ի չը ձեռքս ՝ 
տող մը դուրս չեկաւ անկէ * jj ա չի կին պատկերը աչքիս առջեւէն 
չէր հեռանար *. Եծոլ uJlQJlCpJ’ մը կր տեսնէի անոր մեկնումին քա ր 
լռո ւթ ե ան ը մէչ, «կ 5 աղա չեմ անհանգիստ մի ըլլաք ՝ ի^նչ սլէտք կայ 
ինծի համար նեղուելու»։ Եա^ր արդեօք իր մէջ ալ it"1 նո ւա ստա
ցս լցած ըլլալոլ զգացումը*. Մըմբռնէիր՝ կը զգա ր թէ որքան վի
րաւորած էր զիս * Մոռցայ յ ի շե լո ւ իր մէկ էսօսքը՝ երբ կը մերմ՜է ի 
արուած դրամը» «եղբայր ՝ գուն ասոր գրամ ծախսեր ես»»»» որուն
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պատասխանած էէ Հայս՝ բայց էն ծ է վերապահելով նուէր րնելու է- 
րալունքը^ : Ատոր վրայ է որ էր ուսուցչէն խրատը մէջ թմրելով՝, 
լաւ մը կոտրած էր գէ մ ա դր ո ւթ է ւն ս եւ մ եկնած օղտուելով այղ 
առէթէն ։

Հետեւեալ օրը անցուցէ փողոցները՝ խառնուելով մայթերու 
բազմութեան էնքղէնքս անոր մէջ մոռնալու մէտքով։ ք*այց տրամա— 
ղրութէւնս թունաւորուած էր : Ջէէ կրնար շէտկէ շէտակ վայելել 
աղատութէւնս ՝ ես որ այնքան կը սէրեմ փողոցները թափառէ լ՝ 
կռահել ամէն մէկուն մէջ կու֊չ եկած երազը՝ ամէն մէկուն վէպը՝ 
կարծես թէ մարղէկ ապակէէ ըԱ_աJէն : Հքովը նետուող լուղորդէն 
պէս ցատկելով անոնց կեանքերուն մէջ՝ կ'ապրէմ բազմաթէւ կեան֊ 
քե ր մ է ան գա մայն ու ատկէ կը ստանամ ապրելու գերագոյն զո լա ր— 
ճութէւն մը՝ մանաւանդ երբ հողէէս շունչ տալով անոնց ծուարած 
ե րազ նե բոլն կատարեալ ծաղկեփունջերու կր վերածեմ ղանոնք։ 
*եէտեմ որ կեանքը կը պատէ կա g էն մը ձեռքէն զո ր փարտելով աջ 
ու ձախ մարգոց ներս է վէ պե ր ը կը գլխատէ ՝ ես՝ երեւակայութեանս 
ումովը զանոնք է ր են g ալա բտում էն բերելով* անհ ո ւն գո հ ո ւն ա կո ւ— 
թե ամ բ մը կը լեցնեմ հ ո գէս : Այսպէս տուածս առած 1է չգլամ աւե- 
էէո{) նորէն տալու անոր եւ առնելու համար շարունակաբար՝. Այգ 
օր կորսնցուցած էէ հարստոլթէւնս ՝ աւելէն' եղեր էէ չափազանց 
աղքատ ՝ բոկոտն' որ չէ ր կրնար հաղո րգուէլ անցո րղներուն : Անոնց 
ամէն մէկուն մէջ կը տեսնէ է ])յաչէկը եւ կը զգուշանա յէ կա ր թո ւե լէ 
անոնց նայուածքներէն՝. Վրսսնղէ դէրքը y ահ y բտն չէ
եթէ ոչ ա յն ձեռքը զո ր մոլրացէկր /չերկարէ անցորդէն։ Հայ գրո— 
գէն ՀէէըՀ/Ը ա J rfո 'էե^1 ձեռքն է ՝. ^երեւակա չէէ ա յն անսահման դո— 
հո ւնա կո ւ թլ։ւնը զոր հ/աչէկէնն էր էր ձեռքը երկարած Ը/ԼաԼոլ*ն գէպէ 
էրեն ուղղուած ձեռքը՝ քան է որ անընգունելէ է վերադրել աղքատէն 
նուէ րէ մը մէստէն ընկերացող հաճոյքը։ Օրուան մամերը անցան 
է/աչէկէն գոհութեան ո լ ն ո լա ս տ ա g ո ւմ է ս հանդէպման կէ տ մը դտն ե լո ւ 
ճէգով՝ որպէսղէ այգ երկու զգացումները է բարու հետ հ ա շտ ո ւելո վ ՝ 
հաշտեցնէ է նաեւ զէ ո ա յն բանէն հետ որ էմ ապրելու եղանակս է[՚ է 
էն չ էմաստով ալ որ առնուէ ա յս վերջէն բառը՝. վ^անէ մը անգամ 
մերթ ընդ մերթ կը զդա յ է որ փոփո խոլթէւն մը տեղէ պէտէ ունենար ՝. 
Աղօտ լոյս մը կը վառէր ու կը մարէր ներս էգէս։ Այգ պահուն նորէն 
անցորդները էնծ է կը բանայ էն էրենց գա ղտն էքն ե ր ո ւն վարագոյրը 
որ կրկէն կ'էյն ար ծանր օրէն : Ի ր ի կ ո ւն ը ուշ ատեն ՝ տուն վե ր ա գա ր- 
ձէս ՝ վերջապէս տեղէ ունեցաւ տենգագէն փնտռուած փ ո փ ո խ ո ւթ է ւ- 
նը-, Ահա թէ ինչպէս : կեցեր էի Օ՚ոէոնի հրապարակը՝ ճ ի շտ Տ ան- 
զո նի արձանին տակ՝ դիտելով մէթրոյին բերնէն դուրս թափող ամ— 
բոթը՝ տուն հասն իլս ուշացնելու համար պարզապէս*. Այն ատեն 
ամ բոթին մէ^ տեսայ թ աչիկը՝ իր բարձր հասակը շիփ—շիտակ ըըււ- 
նաձ ՝ ա չքերուն բարի մպիտը բաշթելով ամէն մէկուն՝ արագ ու
րագ ուղղուեցաւ Ա էն Մ ի չէ թ՛ կողմը-, Տանդոնին յուշարձանին ետեւը 
կեցայ՝ անկէ չտեսնուելու համար : Ը֊ւսյց երբ անցաւ՝ չկրցայ
տեղի չտալ հետաքրքրութեանս ել աչքերովս հետեւեցայ իրեն : Ահա 
այգ ատեն է որ տեղի ունեցաւ այնքան ս պա ս ուաձ ւիո փ ո թո ւթի ւն ը-. 
Ըսի արգէն որ ոեւէ բան գրելու անկարող էի թ ա չիկին գորձաձ ու
րու ր քէն ի վեր : Ջ այն մը ներսէս ըսաւ եւ յիչևցուց ինձ ի որ պար
տական էի սա օտար ամ բո թին մէ^ յառաջացող հայրենազուրկ Հա- 
յուն պա տմ ո ւթ ի ւն ը գրելու : Ս անաւանգ երբ մ լոքիս զարնուեցաւ ,
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մութէն մէջ մէկէն է մէկ բա g ո ւո ղ լոյսէ մը պէս , այն գաղափա
րը թէ էք/ Ւ կՒն այնքան առինքնող մպէտը ոչ մէկ արմատ ունէր 
հոգիէն մէջ-, Անիկա գրահ մ ըն էր զոր կը պա տ զն է ր ղէմքէն վրայ 
պարզապէս պատսպարելու համար էր հայոլ էյ ո g ո լած հողէն դուր- 
սէն յլալէք հարուածներուն դէմ ï

Այսպէս նոր դէւտէս յւաէա լ ե րո լ.ած , J գոհունակ սէրտով տուն 
վերադարձայ : Յաջորդ օրը առտուանց '/"'Հ//' Լէլքսէնպո ւր կէ պար
տէզը, խաղաղ եւ արեւոտ օղէն մէջ մտածելու համար : Այլեւս խօսք 
չէր կրնար ըլլալ գործէ երթալու՛. Ամբողջ էութեամբ կլանուած էէ 
ս տ ե ղծ ա գո րծե լո լ հուրով մը : Հոս հոն կը նստէէ , կը քա լէ է պուրակ
ներուն տտկ, անդադար մտածումէս կառչած ունենալով թ աչիկէն 
պատկերը որ երեւցածէն չափ դիւրամարս չէր ՛. Այն ատեն երբ զայն 
ըմբռնած կր կարծէի , յանկարծ կը ճողոպրէր մտքիս արձակած 
յոյսերէն՛. ՛Նորանոր կը սկսէի խ ո ւղար կո ւթ է ւն ս : Անոր այնքան
դիւր ա թավ,Այնց կարծուած մպէտն էր որ ետ կը մղէր փորձերս , իբ
րեւ թէ ան պողպատէ եղած ըլլար՛. Բայց եւ այնպէս համոզուած էէ 
թէ անկէ լաւ նմոլշ պէաէ յարենայի գանել եւ քիչ քիչ, հակառակ 
անոր դէմ ագրո լ թեան , կ՝ ամփոփէ է տիպարը կազմող տարրերը զորս 
սկսած էէ զետեղել պատմութեան կմախքին մէջ, երր մէկէն տե
սաք զէ՛նքը որ պարտէզէն ետեւէ ղոլռնէն ներս կր մտնէր՛. ԼԼնղոստ 
շարմումով մը նետուեցայ ծառերուն ետեւ, կարծեմ վևռլէնէ ար
ձանէն կողմը մեկուսի անկիւն մը՛. Վախր ս ր ֊ո է ս մէջ՝ թէ ան ար
դէն տեսած էր էնծէ , որովհետեւ այնպիսի մպիտ մր կար ղէմքէն 
վրայ որ էնծէ անպայման տեսած էր : Բայց ան շարունակեց ուղղա
կի դէպէ աւազանէն բացատը՛. Պահուըտելով հետեւեցա յ էրեն, որոշ 
հեռաւորութիւն մը պահելով էըմէ'. թաչէկ գնաց աւազանէն մօտ, 
նստաւ քարէ նստարանէ մը վրայ՝ որուն շուրջ աղաներ կը խաղային 
փոքրիկ առագաստանաւերու հետ*. փսքիտով մը որուն մէջ կարգես 
անոր ամբողջ սիրտն էր ծաղկած' ան կր հեաեւէր աղոցը խազերուն, 
երբեմն հրճուեէու ձեւեր կ՚առնէր ու երր տղոցմէ մէկը էրեն մօ 
աեցաւ, թեթեւ մը շոյեց անոր գլուխը, բաներ մը ըսաւ ու դրպա- 
նէն բան մր հանեց եւ անոր տուաւ՛. Բ է չ վե^ր անոր մտերիմն էր 
արդէն եւ նոյնէսկ խաղընկերը ՛. Յայտնի էր որ աղան աւելէ ուրախ 
էր տարէդ խաղընկերոջմէն. ոքոմհետեւ ան ա՚եյե հնաոան- էս էր 
քմսպքներուն քան թէ էր տարեկիցները՛. Բովէ նստարանէն մ բայ 
նստող կինը' որ աղուն մայրը ը,,ա, կը թուէր , չբողոքեց , տղան ետ
չկանչեց, ինքն ա, նոյնքան ջերմութիւն կը զգար աղուն ու անծա
նօթէն մտերմութենէն , այնքան քաղցր էէն թաչէկէն մպէտն ու ձա յ 
նր՚. Մերթ ընդ մերթ կինն ու թ ա չ է կր բառեր կր փո խ ան ակ էէն լը
խնդային, իրենց նայուածքը աղուն վրայ կեղրոնացուցած'
նակրկՀնզնէըԼլ սկսած էէ յողնիլ Ֆրանսս, յէ թագուհիներէն մէ
կունրս,րէ քղանցքէն ետեւ անոնց անհամ /սազեն հետեւեյոմ: Կր 
պատրաստուէ է մեկնելու։ Տեսա, որ կենն ա, մոոմեց է ո ձեռաց որ
ծը ու ոտքի ելաւ: Անշուշտ պէաէ մեկնէր։ Մնացէ տեղս, քիչ Հը 
կծկուած էնքղէնքէս վրա,, վախնալով որ թտչէկն ա, տեղէն կ ել
լէր ու կը տեսնէր զէս : Գուշակածէս պէս տ լ եղաւ՛ Երր կր < 
նար աղուն հետ, է, աչիկը մանուկէն փաղաքշանքներ շռայլելով կը 
քալէր 'անոնց կողքէն: Ձէէ իմանար թէ թաչէկը ինչեր լ ըսէր ա- 
նոնց'. Զալնր հտղէւ իմանալէ էր քովէններէն, ղէմքը կը ետմտ-
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ք^ռէր ու կը մպտէր, միշտ նոյն զինաթափ ընող մանկական մպփաը-. 
Բայց երբ անոնը բովէս կ'ան ցնէ ին, իմացա, որ կինը անկեով .ու
զում ով մը կ'ըսէը hjաչիկին .

— Vous êtes trop bon, Monsieur.
Ա անգութներէն բա րձրանա լով դանդաղաքա յլ ու ՕրՕրուն գըէ~~ 

^սաւոր դուռը տանող պողոտան առէն։ Ես դեռ չէ է համարձակեր 
թաքստոցէս դուրս դալո լ , բայց եւ այնպէս որոշած էէ հետաքրքրոլ- 
թեանս մ էն չեւ ծայրը երթալ։ Էք ր բ պողոտան հասայ , անոնք արդէն 
մեծ դ֊ո ւոն էն անցեր ու էւաւ՜ւհուեր էէն ւէուլոց էն րազմrt ւ էք- ե ան յ

Ահա անցեր էէն դէմաց է մայթը ու կէջթէէն պուլվար Ս էն Մ է’-՝ 
չէ քէն Հ Ե րապէս յՈէ֊զէչ բան մը կար այդ տեսարանէն մէջ։ Էքքաչէկ 
տղուն ձեռքէն բռնած կը քալէր ։ ԷԷէւս կողքէն կէնն էր : fin լորը ու
րախ կ՚երեւէէն այդ կազմուած ե ր րո րդո ւթենէն ։ Եթէ էմացած չըէ~ 
լա յէ էնոջ. խօսքերը պարտէզէն սանդուխներուն Հրայ՝ պէտէ խոր
հէ է որ Խաչէկ մեզմէ կը պ ա հէր էր ընտան էքը տարէներէ է /Լեր , 
մեղք ը գործածէ պէս։Աոլֆլօ փողոցէն անկէւնը անոնք դարձան 
գէս[է ա$_** է]որհեցայ թէ Պանթէոնէ ետեւէ փողոցներէն մէկը պէտէ 
եր թայ էն ։ Արագ արագ հակառակ մայթէն վրայէն կը դէմ է է 3)րան- 
սա յէ մեծ մարդոց դամբարանը^ երբ յանկարծ մեր ե ր րո րդութէւնը 
կորսնցոլցէ ալքերէս։ Հաւանաբար քովնտէ փողոցը մտած էին֊. 
Շնչասպառ , քան է մը հոգէներ ալ հրմշտկելով մտայ այդ փոզոզը 
ուղէղ կը շարունակէէ երր ձախէս նշմարեցէ զանոնք որ կը բարձ
րանայ էն Ս ալպրան շ փողոցէ աստ էճաննե րէն ու կանգ առէն & կամ 
թէ ւէն առջեւ *

Եէնը տղան ներս մտ ցուց եւ հ էմ ա իմ կ ողմս դարձուցած էր 
դէմքը) կարմրած՝ մպէտներէն կլորցած) անդադար կը խօսէր , կը 
խօսէր համոզելու համար որ մարդը էրեն չհետելէր այդ սեմէն ան- 
դ1Հ'' ու հետզհետէ հրաշալէ դեղեց կութ է ւն մը կը ստանա ր ։ ա չփկը 
կռնակն էր էնծէ դա րձուցած ։ Այդ֊ կռնակէն մէջ կէ ր թ կեցուածք մը 
կա ր ) բայց յամառ։ tyîr/ïj? երկար բա ցա տ ր ո ւթ է ւնն ե ր ո ւն րնթացքէն) 
ան ոչ մէկ շարմ՜ում ըրաւ։ Ոայց այդ ան շարմ՜ո ւթէւնը խուլ ու համր 
պաղատանք մ ըն էր ։ Ջ՛եմ գէտ եր էնչպէս զգաց է թէ ա չէ կ կուլա ր ։ 
Էնծէ կը թուէր թէ անոր արցունքները կռնակէն վար կը թափէ էն i 
Ու մէկէն շարմեցաւ։ Ե էն ը դոնէն ներս մտեր էր արդէն ու էքաչէկ 
կը հ ետեւէ ր անոր ։

Ամ բ ո ով էն մոռցեր էէ նախորդ օրը Տանգոն է արձան էն մօտ ստա
ցած ցնցումս։ Աէրտս բացուեր էր պահ մը ընդունելու համար տխուր 
հայորդէներուն պատմութէւնը) բայց վերջէն տեսարանէն ետք) ան 
նո րէն դո g ո ւե ր էր էնքնէր վրայ ու մնացեր էր թափուր , եւ գրէչս' 
անգո րծ ։ Երկու տարէներ անցան։ Ջեմ գէտեբ էն չ եղած պէտէ ըլլար 
այդ պատմութէւնը) եթէ այն ատեն դրած ըլլա յէ զայն։ Ոայց կա
րեւոր ը անոր էն չ ըլլալը չէր ) այլ անոր տրուած ըլլա լո վը , այսօր 
շատ մը ուր է շ պա տմ ո ւթ է ւնն ե ր եւս պէտէ ունենայէնք։ Հէմա) որ) 
ահաւաս էկ աս լրացաւ) կտրելէ պէտէ ըլլայ գրել նաեւ մէւսները* 
եթէ անշուշտ մամանակը) կորուստէ փրկէ մէեւնոյն J-ամանակ 
սա հայորգէները) որոնց պատմութէւնը է հարկէ ուր է շ պէտէ ըլլար) 
եթէ անոնք գտնուէ էն է րենց հարազատ եր կրէն մէ£ ուր արգէն ա- 
նոնց կեանքը ունէր էր գծուած ճամբան ։ Զ • Ո ‘
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885 թուականին եղերական պարագաներու տակ կր սպաննուէր 
Գերենիկ' Արծրունեաց մեծ իշխանը։

Արծրունեաց արքունիքին մէջ ընկալեալ սովորութեան համա--, 
ձայն, Մեծ Իշխանը իր կայքը եղող Հա դա մ ա կերա էն (1) ձմրան 
"կիզբը ճամբայ կ՚ելլէր դէպի ճուտ շ գաւառի Աառական աւանը , ուր 
կը գտնուէր Արծրունեաց ձմերանոցը (2): Երկու վայրերը իրարու 
կապող ճանապարհը կը կոչուէր Անձահիձոր կամ Ընծայից ձոր (3), 
լեռնային եւ նեղ։ Մեծ իշխանին հաւատարիմները, մտահոգ' դաւի 
մը մասին շրջան ըեող շշուկնե րէն , կը զգուշացնեն Գերենիկը , կ'ա- 
ռաջա ր կեն ընդառաջել, քննել ճանապարհը իր շրջակայքով։ Իշխան 
Գերենիկ, սակայն, կարեւորութիւն £ ընծայեր, ու կը յառաջանա յ 
կիրճէն հպարտ եւ ինքնավստահ : ճամ բոլ ընթացքին ահա ղինքը կը 
գիմաւո ր է Հերի իսլամ քաղաքապետը , հպատակ' Արծրունեաց իշ
խան ո ւթե ան , ել ըստ ս ո վո ր ո ւթ ե ան կը պատրաստուի ո ղ^ա դո ւր ել իր 
տէրԸ* ճիշտ այգ վայրկեանին դարանակալ դաւադիրները կը յար
ձակին ու վերջ կուտան Գերենիկ սէգ իշխանի կեանքին։

***

Առաջին ակնարկով պարզ ու սովորական թուոց այս դէսլքը 
բարդ ու, մինչեւ իսկ քաղաքական հարցերոլ կլ՜իկով մը կը ներկա
յանայ , երբ նկատի ո լնեն անք հետեւեա լ պարագաները ♦

Ul) Այդ շրջանին Հայաստանի իշխանաց իշխանն էր Աշո տ Ըագ- 
րատունին, որ նոյն կամ յաջորդ տարին (885—886) գլխին թագ դնե
լս վ դարձաւ Ըադրատունեաց թա դա ւո ր ո ւթ ե ան հիմնադիրը : Աչ ոտ 
իշխանաց իշխան դարձած էր ftjա i/ֆ այ ին կամքովը, եւ կը ներկա յա- 
ցնէր երկրին գեր ագոյն իշխանութիւնը։

p) Գերենիկ փեսան էր Աշո տ Ի ա դր ա տ ո ւնիի , կնութեան առած 
ր ! !ա !ով անոր դուստրը Աո փին, որմէ ունէր երեր զաւակ' Աչոտ, 
փոլրդէն ել փագիկ : *իե ր են ի կի օ ր ո ւԼ , Վրսսպուրա կան ի ի շիւ ան ո լիք ի լ— 
նը յաիողաե՜ էր իր թեւերը տարաեել մինչեւ Հեր եւ Լէա րեւանդ. դա-

1) Հադամակերտը հաւանաբար այժմու Բաշ-Գալէն է:
2) Մաոական կը գտնուի Մարանդ գաւաոի սահմանին մօտ, 

Հեր քաղաքի հիւսիսը, որ այժմու Խոյ քաղաքն է, Ագչայի հւ էո- 
թ-ուր-չայյի իրար խառնուած տեղը, ուր Վասպուրականի Գա (լիկ թա
գաւորը հետագային ամարանոցներ շինել տուած է :

3) Այս ճանապարհը մինչեւ այսօր կ՛անցնի կոր ուր գիւղի վը- 
րայէն եւ Վանի հարաւէն Պարսկաստան-Մակու կ ՛առաջնորդէ :
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lui ռն եր ո ւ իսլամ ի շխ ան ա ւո րն ե ր ո ւն վրայ։ Վյս ս պո ւր ա կանի ՆոէրՈ՜Լ- 
թ-իւնը ? --ինչպէս կը կոչէ ոթվմա Արծ րուն ի' Արծ րունեաց իշխանու
թիւն ը ՝ ղին ո ւո րապէս աւելի հզօր էր դարձած , քան Բ ա գա ր ան—էք ր ա ս- 
խաձոր — Այրարատեան գա շտ ի վրա յ հաստատուած Աշոտ ք՝ա գրա
տուն ի ի տոհմային ումը։ Արգարեւ Վրս ս պո ւր ա կան ի իշխանութիւնը 
/'/* կ այ քէն' Աեծ եւ Փորը Աղբա կ գաւառներէն տտրածուելով դէպի 
հիւսիս , հասած էր մինչեւ Բղնունեաց Մ ո վո ւն չոլր$է նախկին հ ա յ 
նախարարական տոհմերու գաւառները։ Ա ւմ ի եւ ազգեցութեան ուլս 
աճումը անշուշտ չէր կրնար հաճոյ բ / լա / իշխանաց իշխան Աշոտ 
\Բ ա գր ա տ ո ւն ի ին որ , ին չպէ ս ըս ինք , կը վայելէր hj ալիփա յ ին հուխս- 
նաւո րութիւնը :

CÇ,) Դաւադրութիւնը , ո ր ո ւն զոհ գնաց Դ^րենիկ , կազմակեր
պողն ու գո րծա գրողն էր Արծրունեաց իշխանութեան ենթակայ եւ 
հպատակ Հեր գաւառի էմիրը՝. իշխանաց իշխան Աշոտ Բագրատունի 
սակայն , ոճրագործները պատմելու համար ոչ մէկ հետապնդում ու 
դատ կը տե սնէ, ու ոճիրին վրայ կ'ի$նէ լռութիւնը, որ դիւրաւ բա
ցատրելի չէ առանց բվերին հրամանիդ*

Բայց նախ քան մեր խո րհ ր գած ո ւթ ի ւնն ե ր ը ել տեսակէտի բա- 
նաձեւումի մը փորձը, արդար եւ ճիշտ է դիմել վաւերական ա զ- 
բիւրներուն ։ Դէպքին մամանակակից երկու պատմիչներ 3" վհ ան- 
նէս կաթողիկոս եւ խովմ ա Արծ րուն ի իրենց դործերուն մ էջ կանդ
րադառնան անոր։ Այս երկու պատմիչներուն վկա յ ո ւթ ի ւնն ե ր ը սա
կայն յայտնապէս թերի եւ պակասաւոր պէտք է համարել այլեւս, 
տրուած Ը1էա1ո1Լ նորագոյն մամանակի մը գտնուած երրորդ աղբիւր 
մը .. Այ ս վերջինը 1915/-Î- Վ. անի դա ւլթ ա կանն ե ր ը էիմ անապատի գրու
թեանց հետ փոխադրեցին էջմիածին, ձեռագիր վիճա կի մ է?֊' "C
այսօր ծանօթ է «Անանուն Զրուցագիրք յ ո ր ջո րխ1 ւմ ո վ : էջմիա ծնէ 
միաբանները, քիչ մը չա փ ա ղան g ե ալ փո ւթ կո տ ո ւթեամ բ , աւետեցին 
գտած ԸԼԼԱ1 լ անոր մէջ Հյապուհ Բագրատունի ի կոր un ւած Պատմու
թիւնը եւ իբր այգ աԼ հրատարակեցին 1921/'^ (1) : Սակայն այս վե
րագրումը ընդունելութիւն չգտաւ ոչ ոքէ եւ շատ շուտով հաստատ
ուեցաւ որ յիչետլ ձեռադի ր ը իններորդ կամ տասներորդ դա ր ո ւն 
ապրող կիսագրագէտ Աա ս պո ւր ա կան g ի ի մը կո ղմ է գրի առն ո ւած է 
եւ կը ներկայացնէ իր մամ ան ա կա շրջան ի զրոյցները։ Անշուշտ դի
տական ճշգրտութիւն պէտք չէ փնտռել հոն , յարգուած չր //ա լով 
մասնաւորաբար մամ անա կադր ա կան կարգը։ Այսուհանդերձ մեզ շա
հագրգռող դէպքին շուրջ կը բե ր է բոլորովին նոր վկա յ ո ւթ ի ւնն ե ր , 
որոնք ոճիրը գուբս կը բերեն լ՚՚կ քաղաքական սահմանափա կո ւ մէ 
մը, կրկնակի շահեկանութիւն մը տալով, ինչպէս պիտի տեսնենք իր 
կա բդին ։

Դիմենք նախ աղբիւրներու առաջինին' Յովհաննէս կաթողիկո
սին ։ (2)

1) փսւլոՆստ Տէր Մկթսփչէան եւ. Մհսրոպ եպիսկ- լոյս ընծա- 
յհցին Պ տամ ո ւթէւն Հյ ա պհ ո յ Աադրատունւոյ junpiUCJJlIll-], ՆՈԱ|111_ած
էջմիածին , 1921 :

2) ՊատմագրոՆթ-իւն Յովհ- կթ-զ-ի ամենայն Հայոց, տպ • Ս- 
Երուսաղէմ, 1843 :
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*Լյւսթապէս Ս եան ի վանահայր ՝ իշթանաց իշվսան ԷԼշոտի որդի 
Սմբատ Ա, * ի օրով Սովհաննէս կթգ* բազմած է հայրապետական աթո
ռին վրայ (899—931) ։ Սովհաննկս կաթողիկոս հ աւատա րմ ո ւթեամ բ 
ծառայած կ իր թագաւորին՝ կատարած կ դեսպանական վտանգա
ւոր ա ռաքելութի ւնն ե ր ։ իր պատմութիւնը՝ ղո ր դրի ա/ւած կ թո ր 
ծե րո ւթեան մկջ՝ իր թագաւորին եւ ի՛ր ալ կենսագրութիւնն կ առա
ւելապէս յ Դիւրաւ կը հասկցուի որ անիկա չկր կրնար այնքան ալ 
առարկայական մնալ՝ քանի որ նաթ' իր ներկայացուցած դէպքերուն 
կենդանի գերակատարը եղած է՝ ու յետոյ՝ ո /' գլթաւորն է՝
կանգնած ր/ա լով թագաւորական բա ցա րձա կ ի շթ ան ո ւթե ան տեսա
կէս/ին ւէրայ ու նաեւ հաւատարմօրէն կապուած' Բագրատունեաց 
$ ան ՝ եղած կ ույս վերջնոյն տիտղոսելս լ պատմագիրը*.

քիերենիկ որդին է Աշո տ Արծրունեաց մեծ իշթանին՝ որ Բ'*րգ 
գա րո լ կէսին՝ Բ ուղայի արշաւանքին մամանակ պա շարուելով քյկան 
բերդին մէջ՝ անձնատուր կ' րյ յա յ թշնամ էէն*. [*ուղա զայն (երենէկէ 
եւ ուրէչ չատերոլ հետ դերէ կը տանէ Աամարա ՝ ուր ստէպման տակ 
կ' ընղուն է է սլամ ո ւթէ ւնը: 'Լեզ—եօթը տարէ տեւող գերութենէ վե
րադարձէն՝ Գերենէկ՝ արկածալէց կեանքէ մը յետոյ՝ կը փեսայա
նայ է չթանաց էչխան Աչոտէ եւ այս վերջնոյն սլա չա սլա՛ն ո ւթ ե ամ ր կը 
գրաւէ Վրսսպոլրական է էշխանական գահը :

(Լստ Բովհաննէս կա թո ղէ կո ս է ՝ Գերենէկ սկզբնական ^1‘Լ"՛՜՜
նէն ՝ երբ էր գէմ ունէր փա ս պո ւր ա կանէ գահէն մ րցակէցները , ---
Գուրզէն որդէ Ապուպելճէ եւ ‘էադէկ Ապումրուան --- եւ էր էշ
քս ան ո ւթէ ւն ը տակաւէն չէր ամ րացուցած ՝ պէտք ունենալով Աչոտ 
Բազրատունէէ պաշտպանութեան ՝ հաւատարմօրէն կը հետեւէր էր 
աներոյ խորհուրդներուն ՝ «... որ հայրախնամ կամօք եւ խոհական
սէ րելո ւթեամ բ մ է չտ խրատ բարեաց նմա մատուցանէր» -. Գերենէկ 
շարունակած է «հլու եւ զգօն մտօք» հետեւէլ Աչոտէ խո րհուրգնե- 
‘րուն ՝ մ է՛ն թ, լ որ ամրացուցած եւ զօրացուցած ըլյալով էր էչխանու- 
թէւնը՝ կը գադրէ այլեւս է չթանաց էչխանը մտէկ ընելէ-. «... է 
կամս անձէն զէն չ պետութեան բերեալ՝ Ո չ UlQuUljp թոնի իթԱՈՈՈւ 

Ulttbpnj իւրոյ Ոթպէս յերեկն-.-»: Այս տողերով պարզ է թէ Աով- 
հաննէս կաթողէկոս կ՛ուզէ հասկցնել որ Գերենէկ՝ որուն հպարտու
թեան մասէն ալ որոշապէս եւ պախարակումով ակնարկութէւն կ լ՛
նէ տարբեր հատուածէ մը մէջ՝ այլեւս էր էչխանութէւնը բաւական 
զօրաւոր կը զգար եւ անկախ պետութէւն մը դառնալու դէտաւորու- 
թէւններ կը սնուցանէր, կը ձգտէր ուղղակի կապուէլ թալէֆայէն 
կամ Ատրպատականէ Աստէկանէն՝ փոխանակ դէմ ելու է չթանաց էչ- 
խանէ մ էջնո րգո ւթե ան ը , զոր այլեւս աւելորդ կը համարէր : Եւ հե
տեւաբար կը հրամարէ անոր խորհուրդներուն անսալէ :

Յովհտննէս կաթողէկոս այնուհետեւ կը բաւականանայ չոր 
կերպով պատմելով Գերենէկէ սպանութէւնը՝ այնպէս էնչպէս տը- 
լէնէ այս գրութեան սկէզբը : Պարզ եւ յստակ է ուրեմն որ Տովհան- 
նէս կաթողէկոսէ կարծէքով եւ համոզումով եթէ փասպուրականէ 
էշթանը շարունակած ըլլար հետեւէլ էր աներՈչ գծած ճամբուն՝ պէ- 
տի Լո լնեն ար այգ եղերական վաթճանըՀ
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թռվմսւ Արծրոլնէ , նոյնպէս հոգեւորական մը, պատմիչն է 
Արծ բուն Լ աղ տան : Գերենիկի առաջարկով է որ ան սկսած է գրի 
առնել իր պատմութիւնը եւ շարունակած' մեծ իշխանի ռրգի Աշոտ 
Արծրոլնիի օրով : ք^ոլռն ել անվե րապահ հետեւող մ ըն է իր տէրե
րուն : Գերենիկ իշխանի ս պանո ւթ է ւն ը կատարեալ աղէտ մ ըն է , ըստ 
իրեն^ ողբերով եւ հառաչանքով է որ ձեռք կ'առնէ ոճիրին պատմու
մը . «ոյմ- չունիմ դամբանական երգելու ա յսքան աղէտներու վը-
r«"J»։(l)

Աովհաննէս կաթողիկոսի մօտ չենք գտներ որոշ կերպով բա- 
ղաս,բութիւն մը դաւադրութեան մ աս ին-. Այս հարցումին՝ որ ան
խուսափելի օ ր էն կը ծագի մտքի մէջ՝ պատասխան մը կը բերէ Թով
մա վա րդա զետ ՝պատ ա ս խան մը՝ սակայն՝ որ ամբողջական և կա ա ու ր— 
եալ չէ յ եւ իր կա ր դին ծագում կուտայ նոր հարցումներու։

Այսպէս ՝ ըստ Թովմա Արծրունիի՝ Տփղիսի է1? ի ր ը ՝ որ Ամէնցի 
արաբ մ ըն է եւ զո ր թովմա կը կոչէ յԱմ ա նիկ (2) {Եմէն-իկ ՝տաճ—իկ ՝ 
պա րս—իկ^ անունով՝ իրարու գէմ կը Լարէ Աշոտ Բագրատո ւնին եւ 
Ղ*երենիկ մեծ իշխանը*, քաղանի նամակներով մէկ կողմ է կը գրգռէ 
իերենիկը՝ ո րպէսղի դուրս գայ իր աներոջ իշխանութենէն եւ անկախ 
տէրութիւն յայտարարէ՝ իսկ միւս կո զմ է Աշոտ Բագրատունին կը 
հանէ իր փեսային դէմ y անոր յայտնելով այս վերջնոյն անկախ 
դառնալու դիտաւո րութիւններ ը։ Բայց Թովմա չի յա յաներ թէ ինչ 
է այ^ դրդապատճառը՝ որուն հնազանդելով էմիրը կը դիմէ այս 
քայլին : «Անանուն £էրոլցագիրը» քի չ յետոյ բաւական էոձս պիտի 
սփռէ «ինչու»ին վրայ*.

Թովմ ա Արծ րուն ի բացէ ի բաց չի վարան իր ամբաստանեք է Աշոտ 
Բագրատունին ո րպէս դաւադրութեան մեղսակից*. Երբ իերենիկ կը 
պատրաստուի ճամբայ ե լլե լ գէսքի իր ձմերանոցը՝ մեծ իշխանին 
բա ջերը կ' ըսեն իրեն»

- Շչ ուկներ լսած ենք թէ թշնամիներ բռնած են ճանապարհը՝ 
Իշխանաց՛ Իշխանի գիւոոՆթ-համթ եւ հրամանով, կեանքդ վ տա նգք, 
տակ է՝ կը խնդրենք որ թոյլ արուի հետազօտել ճանապարհը՝ [չս
տուգել թէ արդարեւ այդպէս բան մը գոյութիւն ունի1**.

Բայց ոչ մէկ փաստ կը բերէ որ հ իմնաւո րէ ր թէ իրապէս դա
ւադրութիւնը տեղի ունեցած է Աշոտ Բա գրատուն ի ի «գիտութեամբ 
եւ հրամանով»*. Այս մասին ալ «Անանուն Զրուցագիրք» պիտի կա
րենայ լուսաբանութեան որոշ նպաստ մը բերել։

Անվ ախ եւ հպարտ իերենիկ կարեւորութիւն չի տար եղած ըղ- 
գուշալորութեան խորհուրդներուն * Ե'աճապարէ վայրկեան մը առաջ 
հասն ի լ ձմերանոց։ Այս աճապարանքին մասին ալ «Անանուն Զրու
ցագիրք» պիտի կարենայ որոշ լուսաբանո ւթիձ. մը բերեշ*.

Երբ Ղ-երենէկ եւ էր զէնսւկէղները կը հասնէն, Փեռոտակ դէլղը ,

(1) Պատմութիւն տանն Արծրունհաց ի Թււվմա վարդապետի 
Արծրունւոյ , տպ . Օրթագէւղ , 1852 :

(2) Եմհնցի Ասյտ հլՎանիտն ե, որ Պատաւի ոստիկան կարգուած fcr:
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ո[* կը գտնուի Հև՜ր քաղաքի հանդիպակաց չերան վրայ ՝ մահմետա— 
կան քաղաքապետը ընդառաջ կուգայ մեծ իշխանին՝ որ br տ էրն է : 
էմիրին կո ղմ է կը հ ա սն ին կոչնականներ ՝ յայտն ելու իրենց տիրոջ սի
րոյ նլ խաղաղութեան խօսքը։

'Լաս պո լրականի խռովեալ քաջերը կրկին խորհուրդ կուտան 
իրենց սէգ իշխանին չխա բո ւի լ էմ ի ր ին կեղծ խոստումներէն ՝ չբարե- 
նուի չ իրենցմ է ել առանձին չմ օտենա լ էմիրին :

Ղ^երենիկ , սակայն հ չուզեր մտիկ [խել իր զինակիցներու թա
խանձանքները եւ զճեմս առեալ ս իգաքայ լ երիվարուն՝^ կը յառա- 
ջանայ դէպ ի էմիրը, որուն զինուոբները անոր անցք մը բանալէ ան— 
ձ ի լ111 պէ ս յետո յ ետեւէն կը փակեն ճանապա րհ ը ՝ ա յսպէս զա յն ան
ջատելով իր ապատներէն :

Ո*- մինչ էմիրը կը մօտենա յ մեծ իշխանին իր ողջոյնի կեղծ 
համբոյրը տալու՝ տրուած նշանի մը վրայ իր մարզիկը կը յարձա
կին ու սրախողխող կ'' ընեն *}' ե ր են ի կը :

Մ արմ ին ը կը տաբու b Հեը, որուն քրիստոնեայ վաճառական
ները կը թաղեն զայն տեղւոյն Հայոց եկեղեցին՝ ուրկէ կը փոխա
դրուի այնուհետեւ ԼԼրծրունեաց հանգստարանը ԼԼղբակ գաւառի Ա ♦ 
է!աչ վանքը :

★

ԼԼնանուն Զրո ւ֊զագի ր ը հ ետաքրքրա կան ման րամասնութիւններ 
կուտայ ‘էերենիկ իշխանի ծննդեան եւ պատանեկան շրջան ի կեան- 
4‘l՛՛՛՛ մ աս ին :

Ղ*երենիկի ծնողները դեռ զաւակ չունէին՝ երբ մայրը կը խնդրէ 
ամուսինէն որ թոյլ տայ իրեն Աշո յ (Աշ ատսւյ) անապատը ուխտի 
երթալու՝ որպէսզի ԼԼստուած զաւակ մը պարգեւէ իրենց .« Ե՜Լ մեք 
տամք զնա lJwJu Տհաււն» , կ՚ուխտեն անոնք ՝ այսինքն' ԼԼստուծոյ ն ը- 
ւիրել իբրեւ կրօնա ւո ր :

Այր եւ կին կ՚երթան վանք՝ իրենց հետ տանելով ընծաներ «եզինս 
սպիտակս եւ գասինս սպիտակս սրրութ-եան եկեղեցեացն» :

ատայ Ուխտին վանահայրը եւ վանականները ամ բո զ ջ ղիչերը 
հսկում կ՚ընեն անոնց համար։ Վփրջապէս Աս տուած կը լսէ խնղրան- 
քը ՝ կը պարգեւէ արու զաւակ մը։

Ղ*երենիկի ծնողները նոյն վանքին մէջ մկրտել կուտան զայն՝ 
ել վանահօր անունով կը կոչեն մանու կը ՆՒէ որ : Երբ ան կը մեծ— 
նայ՝ ծնողները զայն կ'առաջնորդեն վանք՝ իրենց հետ տանելով նոր 
ընծաներ» կրօնական զդեստներ՝ հողաթափներ՝ եւայյն։

Լի ա յ ր ը զինք կը նուիրէ վանքին՝ «փոխ տեսան զամենայն Ul- 
ւուրս կենաց իւրոյ» եւ «կոչեաց մանկան անունն Գերեն, որ կոչի 
որդի վանուց*-* ուխտիք խնէդրեալ ի Տեսանէ» :

Ղ*երենիկ իր ուսումը կը ստանայ վա նքին մէջ՝. Գեղեցիկ ալ 
ձայն ունէր։

Արգէն կրօնաւո ր ի զգեստն հագած եւ եկեղեցական ծիսակա— 
տա րո ւթիւններ ր սորված էր , ե բ բ ճիշտ վանահօր իրեն քահանայա
կան կարգ տալու օրերուն ՝ երիտասարդ Գե րեն ի կը կը բռնուի գայ
թակղէ լի պարագայի մը մէջ^ վանքին մէջ կը գտնուէր գեղեցիկ կոյս 
մը՝— որ էր «քոյրադուստր հօրն Գրիգորի»*— Գերենիկի հօրաքրոջ 
^Ղ^փկը \ ո [՛ կուսան մ ըն էր Լկրօնա ւո ր ո ւհ ի) :
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(կ, մը , կը պատմէ «Զ,ր ՛էի ր ը» , պատանի Դերենիկը եւ հա
ւատաւոր կոյսը վանքին քովը արտի մը մէջ ոսպ քաղելու ե լա à՜ էին* 
«Եւ շասւորուց ցանկացել էր Դեբեն աղջկանն եր անկար ծակի կալաւ 
զնա եւ բոնագատեաց եւ արար կամաց իւրոց :»

Վրսնահայրը սարսափածէ՝ 'է^՚՚էէ֊ր ^11՛ պատմէ աղուն հօրը, Արծէ- 
րունեաց մեծէ՜ իշխան Աշո տ ին :

—«Տեսանե՞ս զինչ գործեաց մանուկս այս- ո'չ կարէ բնակել 
ի լ]ան±՝, զի ոչ կարեն հանդուրժել գառինք եկեղեցեաց կորեանք ա- 
ոիւծոց- վասնզի ասլականեաց ղորոջն եկեղեցեաց, զոր բազում աշ
խատութեամբ սնուցի» :

Ա,/" արարքը ‘Լերջ կուտայ փեբենիկի կրօնական կոչումին։ 
Զինք տուն կը տանին եւ կ՚ամուսնացնեն Բագրատունեաց իշԼսանի 
դստեր հետ (1) :

Անանուն Զրուցագրին յիշատակութիւնները կը յայտնաբերեն 
որ ՛Լա սպո լրականի ապագայ մեծէ իշխանը ուտող Լոմ ող եւ ուրախու
թիւնը սիրող մարգ մրն է եղածէ։

«Սովոր էին գալ եւ նստել ի սեղանն ամենայն nf, եւ ոչ կայր 
չափ ուտելոյ , եւ ըմպելոյ - • • գային ■ • • փողահարքն եւ վնահարքն 
կաքաւէին աոաջի նորա---»

«յ» քանը բաւական է գաղափար մը տալու համար Գերենիկի 
կենցաղին մ աս էն՝.

իսկ իշխանին սպանութիւնը կը ն կար ա գր ո լի այսպէս , Վաս- 
պո ւր ա կան g ի անծէանօթ գրչին կո ղմ է *

«Եւ էր Դերէնն այն կնկասէր- եւ էր մարդ մի եւ անուն նորա 
Ապումսար, եւ նա տիրեալ Հեբւոյ եւ Մարանդու եւ Աաղհազանք: 
Եւ վասն րոնակալութ-եան սիրէր զփերէնն :

Եւ բազում ծախս հանէր Դերէն, այն մարդոյն , զի ունէր դուստր 
մի գեղեցիկ յոյժ, եւ սիրեաց զնա Դերէն, եւ համարձակեցաւ Դերէն 
երթ-ալ ի տունն Ապումսրայ եւ կենայր բազում աւուրս եւ ապա դառ- 
նայր ի աշխարհն իւր ի Վասպուրական : Ե1 բերէր զԱպումսաբ զհեա 
իւր ի Վան եւ բազում աւուրս ուրախութ-եամբ պահէր եւ տուրս բա
զումս աայր եւ դարձուցանէբ Հեր: Եւ այսպէս առնէր ժամանակս 
բազումս եւ զկին իւր ի բաց թողեալ՝ ոչ սիրէր զնա--.»

Այսպէս Անանուն Զր"էցագիրը կը բանայ տռամին մէկ ուրիշ 
երեսը։ Գերենիկ յափշտակուածէ մահմետական իշխանի աղջկան Կիւ- 
լինարի գեղեցկութենէն , լքածէ էր իր կինը , որ Աշոտ իշխանաց իշ
խանի աղջիկն էր եւ քոյրը Ամբատի՝ հետագային թագաւոր Հայոց.
(Սմբատ Ա- 890-912):

Էմ ուա ծէ իշխանուհին կը դիմէ իր եղբօրը, Սմբատին.
—«Եմ այրս Դերէնն թողել է զիս եւ զայլազգի կին մի կուսիրէ 

ի Հերայ , զդուսարն Ապումսրայ եւ անչափ անդգնել եւ ամառել յայ- 
լազգին որ զհասարակ տարին գնայ ի հոն կենայ եւ զամենայն բարիք 
տանս Վասպուրականի անդ տանի եւ պատրաստէ նոցա կերակուր, 
այլ եւ զհանդերձս, զգանձս, զձիս եւ ջորիս տանի անդ ի կնոջն այ- 
լազգոյ , եւ անչափ լրթութեամբ սիրէ զնա եւ գորգիս առ ոչինչ հա
մարի եւ անահս առնէ: Ես դո'ւ տիեզերակալ եղբայր իմ , յորմէ սար
սին ամենայն թագաւորք եւ իշխանք եւ մեծամեծք երկրի, մի տալ

(1) Դերենիկ երկրորդ ամուսնութեամբ մը խնամիացած է Եագ- 
րաաունեաց տոհմին :
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զիս արհամարհել զի քոյր fn հմ եւ ո՛չ զոք ունիմ այլ տէր» :
(Էստ Զբոլցադրին ՝ ե ր ր Ա մ բա տ ԼԱհց այս՝ չատ տրտմեցաւ՝ 

Դեբենին դե ս պան ղրկեց ու ըսաւ *
— Զի՞աոնես այդ ապիրատութիւնդ, զոր չէ պատեհ զքոյրս 

Հրանոյշ ( — Սուիի) ,, զոր ոչ գեղ եւ ի կանայս, համեստ եւ գեղեցիկ, 
դու զայդ թողուս ու այլազգին երթաս- չերկնչի՞ս Աստուծոյ: Եթէ 
վասն պոռնկութեան ա'յլ իրք ի պէտք են քեզ՝ կան բազում կանայք 
աշխարհիդ Վասպուրականի ••• »

Սմբատէ նամակէն մէջ կա յ տա կաւէն ու րՒհ. ծանր մեղադրանք 
մը. «...Այլ եւ լսեմ թէ զամենայն կանայք ագատաց։ fng ապականել 
ես: 8երկիր Աստուծոյ , զի չէ քեզ րարի այդ ձայնդ զոր լսեմս զքէն» :

Սայց Դերեն գոռոզ կ ու ամբարտաւան, ահա թկ լ է[Լ Գե՚Հ
Ս մ բատ էն ♦

—«Դու կարի յանձնահանել ես ի fn մեծութեանդ որ աջոզե- 
ցաւ- դու ի՞նչ ես որ զայդ ընդ իս ասես, իմ տանս տէր եմ ու իմ/ 
կամացս- զո'ր սիրեմ, զա'յն աոնեմ- թէ չես հանիլ դու ուղարկէ 
ու ա'ռ զքոյրն քո, եթէ ո'չ, ես ուղարկեմ աո քեզ»:

իր այս պատասխանը երկու խնամ էացած֊ տոհմերուն միջել 
կը փակկ ամկն դուռ‘.Այս դրդապատճառին 1լ աւելնան իմկնցի էմիրին 
դա ւե ր ը Գերենիկի եւ իր աներոջ միջել պառակտում յառաջ բերելու 
համար եւ Գերենիկի ղինոլորական աճող ո ւմը , որ լուրջ վտանգ մը 
կը նկատուէ Աչ ոտ է կողմ է էր ապագայ ծբադէրնեբուն դէմէ

Սագրատունեարյ պալատէ չոր ս պատերուն մէջ կը տրուէ Գե
րեն էկէ մահուան վճէռը, ու գո րծա դր ո ւթէ ւն ը կ՚որոշուէ յանձնել 
Հերէ մահմետական էշխանէն*.

fl շխ անաց էշխանէ որդւոյն՝ Սմբատէ եւ Հեր քաղաքէ էմ էր էն 
ո րդէներուն մ ԷԼեւ փոխանակուած թղթ ա կց ո ւթ է ւն ը բաւական պեր
ճախօս է այս ո ւղղո ւթե ամ բ ՝.

Սմբատ , որուն արքայ տէտղոսը կուտայ Ստանուն Զրո ւցադէ ր ը 

ՐԸ 1 Հը ԳՐԷ *
«...Լսեմ Դերենիկդ, որ իմ փեսայ է, զՎուլինաբ (Կիւլնար) 

քոյրն ձեր սիրէ- չամաչէ՞ք դուք զայդ տալ առնել : Ամենայն հա-։ 
ւատի ճաւշք էք : Եթէ քոյր ծեր աո նա գերի էր, պարտ էր ձեզ ձայն 
Խորասան ընկենուլ եւ աո իս՝ եւ քոյրն ձեր ի գերութենէ թափել» :

Ալ Ապում սրայի որդիները կը պատասխանեն .
«ք|'վ Արքայից Արքայ , մեք երկնչիմք ի յահէ քումմէ եւ ոչ 

իշխեմք ձեռն արկանել ի Դերեն, զի գիտեմք ոբ փեսայ է fn : Ա'ւ(, 
եթէ մեզ ոչ բարկանաս՝ մեք չտամք նմա գալ աո մեզ եւ մենք չենք 
կամացն չարապատշան գործոյ նորա առ մեզ» :

Սմբատի պատասխանը. - «Լուայ զգիր որ հրովարտակի ձեր, 
զոր գրել էիք, զի երկնչիք յինէն եւ ոչ իշխէք չար առնել Դերենեայ; 
իշխանին Վասպուրականի- ա'մ ես երդուել եմ յԱստուածն իմ զոր 
պաշտեմ՝ անահ էք յինէն դուք: Աոաջագոյն ուղարկեցէք առ նա թէ, 
մի' զալ այլ աո մեզ եւ եթէ նա անդգնի գալ՝ ի լուռ կացէք- եւ 
յորժամ գայ' սպանէք զնա, եւ անպարտ էք յարենէ նորա: Ապա եթէ 
անտես առնէք զհրամանս իւք եւ ոչ սպանէք զնա վկայ է Աստուած, 
որ զՀերն ի հիմանէ քակեմ եւ զձեզ ի սուր սուսերի մաշեմ» :

Ապումսրի Արդիները վերջին փորձ մը ելս կ՚ընեն՝ խուսա-
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փելոլ համար ա ր ի ւն ահ ե ղո ւթեն է ՝ ել ^երենիկի դրելով կը խնդրեն -
«Այլ մի գալ րլոՆ աո. մեզ վասն քվերս? զի րազումք կան ես 

ծիծաղին զմեզ եւ հայհոյեն» :
Ղ*երեն կ ա ր ե ւո ր ո ւթ ի ւն չի տար Հ^լվւ ի շխ ան ա ղո ւնն ե ր ո ւե ՝ ո1չ 

իսկ աւադ իշխան *իագիկ Ապումրոլան Արծ րուն ի ի շր ջա հ ա յ ե ա g ո ւ- 
թե ան խո րհուրդներուն ♦

«էոՀւր, իշխանաց իշխան, չէ7 պաթա այլ ի Հէր եր
թալ, զի շան բնութիւն են որդիք Ապոսմսրայ:»

Ո*- հեշտագրգիռ եւ դեղե ղ իկ իլլինա ր ի սէրէն դինո •Lu ա^' 
չոր պատասխան մը կուտայ քԼպո ւմ ր ո լան խն ï

— «Լոսն կաց, Ապումրուան, չեն նոքա ինձ դիմակաց եւ եթ-է 
կամիմ uijuo'p քակեմ պարիսպ Հերայ եւ զերկիրն աւար հարկանեմ» :

հասնի աշունը : քէստ սովո րութեան , Ղ*ե րեն իկ կը պատրաս— 
տուի երթալ Հեր։ Ազատները լսած են որոշ շշուկներ Ամ բատի 
ել Ասլումսրի միջել փախանակուած նամակներուն մասին՝ բա յ ղ չեն 
համարձակիր խօսիլ ք)՝երենի , որովհետեւ «այր խիստ էր եւ բարկա— 
ցող» յ նկա բադի ր' տուի ան քէն կուրացած բոն ա !լա խ ե ր ո ւ :

Վրս ս սլո ւր ա կան ի իշխանը կը պատրաստէ ճոխ պարէն , գինի , 
խաշներ եւ ոչխարներ՝ ել «զամենայն բարութիւն որ աշվսարհին 
Վ^ասպո լրական ի :» Այս և IL ծառայի մը միջոցաւ Ապո ւ-
մսրայ որդիներուն՝ իմաց տալու որ ձմեռը պիտի անցընէ Հերի կող- 
մերը՝ Մաբանգի լեռներուն եւ Մ ահ ղաղան ի դաշտերուն մէջ որսա
լու համար :

y ևկնելէ առաջ՝ ^'երեն բանտարկել կուտայ Ա*ագիկ Ապում ր ուա- 
նը , l'PPbt- *եա խաղդուշութիւն ։ Անարեւս լը ծանօթ է î Ղ*երենիկ կ^իյ՜~՝ 
նա լ ծ ո ւղա կը եւ կը ս պաննո ւի : Ո ւ ո ւլին ա ր ձեռք կ'անց ընէ իր
սիրած իշխանին դիակը եւ զայն կ՚ուղարկէ վա սպո ւր ա կան : Հոս 
կը վերջանա յ ^երենիկի պատմութիւնը՝ «Անանուն Հէրուցադր ին» մէջ՝.

Ւշխանաց Բշխանը՝ որ այս առթիլ Հայոց թագաւոր կը յոր— 
ջոլ՚ջու֊ի Թովմա պատմիչէն , իր կրտսեր որդին' Շ ապուհը կը ղրկէ 
Վ^ա սպո լրական կարգադրելու համար Ղ*երենիկի սպանութեան հե
տեւանքով ստեղծուած կացութիւնը*. Արքայորդին Վրս ս պո ւր ա կան ի 
իշխանութիւնը կուտայ Ղ*եր ենի կի անչափահաս ո րդինե րէն անդրա- 
նիկին' Աշոտի՝ որ ինը տարու էր՝ խնամակալ նշանակելով Ղ*ագիկ 
Ապո ւմ ր ո ւանը : (Թովմա, 257):

Աշոտ Բագրատունի թագաւոր դառնալէ յետոյ ինքն ալ 
կուգայ Աա սպո լրական ՝ մխիթարելու իր այրի մնացած դուստրը ել 
հաստատելու կատարուած կա ր գա գր ո ւթ ի ւնն ե ր ը :

Գատ ու դատաստանն ... ։ «Տիեզերակալ ու ամենայաղթ» Հա
յոց արքան կը թողու որ իր սահմաններուն մէջ գործուած ոճիրը 
անպատիժ՜ մնայ։ Պփտենք թէ ինչո՛լ :

Վա սպո լրական կը խաղաղի երկար ժամանակի համար՝ մ ին- 
Հեւ Ամ բատ Ա. (890-912) , P p լս^յ դարձեալ գլուխ կը վերցնէ 
Բուդրատո ւնիներո ւն դէմ :
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★

Եզրակացութեան մը յանգելէ առաջ՝ վերոյիշեալ երեք ագ- 
բիւրներուն կհուզենք աւելցնել ուրիշ յի շա տա կո ւթիւն մը։ Ըստ Ա » 
Օրբելեանի (հետագայ գարերու պատմիչին)՝ Դծրենիկ մասնակցած 
է նախարարական այն մոզովին որ f/J ա մֆ ա յ էն Աշոտ իշխանաց ի շ- 
խանին համար թագ խնդրեց : ( Օրրել • Ա- 219): Ուրեմն պէ՞տք է 
են թագրե լ որ Գերենիկ գէմ չէր Աչ ոտի թաղալո ր դառնալուն :

Յտմենայն դէպս՝ յատկանշական կարգ մը զուգադիպութիւն- 
ներ կ՚ուրուագծեն Աշո տի քաղաքական դո րծո ւն է ո ւթ եան հիմնական 
գիձ՜Ը ) ուր կարելի է զետեղել ^երենիկի սպանութեան պարագան :

Աշոտ կը ձգտէր միւս բոլոր տոհմերուն տկարանալուն։ Արդա
րեւ ՝ նախ իր ի շխանո ւթեան ս կիղբնե րո ւն ՝ ան ա րաբական բանտէն 
ւիախած Գրիգոր Մամիկոնեանի դ:լոլ-իէԸ կաբել տալով գր կե g խա- 
ւէ՚ֆ ային։ (Վաթդան Պսւսւլքյւչ • §) յ Անկէ յետոյ ջնջուեցաւ Մա միկոն- 
եանց տոհմը Հայոց Աշխարհ էն î

Յետոյ' խնամիական կապերով ուզեց իրեն կապել երկու ուրիշ 
մեծ տոհմեր։ Աիւնեաց եւ Արծրունեաց մեծ իշխաններուն կնութեան 
տուաւ իր երկու աղջիկները։ Բայց խ ռո վիչ զուգադիպութիւն' ա- 
սոնցմէ աոաջինը վա ս ա կ—Ղ*ա բո ւո Ա իւն ի կը մեռնի « J երիաաաՈթգոԼ- 
թ-եան ւոիս» : իսկ երկրորգի պարագան ՝ *իերենիկի սպանութիւնը 
ծանօթ է արգէն ։

Այսպէս ՝ երկու այրիները՝ Բ ա դր ա տ ո ւն ե աց ընտանիքին կը
բերէին երկու մեծ տոհմերուն կայքն ու ումը։

երկ ու ւիեսաներուն մահը պատահականո Կթի՞ւն էր թէ Աչ ոտի 
քաղաքական ծրագիրներուն դո րծադր ո ւթ իւն ը î կարելի չէ ճ շդր ի տ 
պատասխան մը տալ։ Բայց կը տարուինք գրականով։ Ա' անաւանգ 
որ Գերենիկի սպանութիւնը կը խորտակէր Աշո տ ի հանդէպ ամէն 
հ աւանա կան ընդդիմութիւն ՝ բանալով անոր ճամբան դէպի մէկ եւ 
ինքնակալ Հայոց Պետութիւն'.

ԱՂՈՒՐՆԵՐ —
1— Պատմագրութ՜իւն Յովհաննու Կթ-դ-ի Ամենայն Հայոց, տպ. 

Երուսաղէմ , 1843 :
2- Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց, ի Թովմա Վարդապետէ 

Արծրունւոյ , տպ ■ Օրթագիւղ , 1852 :
3 — Պատմութ՜իւն օապհոյ Բագրատունւոյ , ի լոյս անին Գալուստ 

Տէր—Մկրտչեան եւ իիեսրոպ Եպս'՝ Տպ՝ կոմիտեին՝ 1921- (Այ՚ե՚ք կը 
համ արու ի Անանուն Զրուցագրի մը դոըեը) ՝.

4— Ձեոագիր էջմիածնի թիւ 1371, տարի 1929:
5— Հաւաքումն Պատմութ՜եան Վարդանայ Վարդապետի, Վ/.եձ-

^Օ-^Ստեփաննոսի Օրրելեան , Պատմութ՜իւն Նահանգին Սխրական ,

2 հատոր , Փտ րիզ ՝ 1859 • , .
7— Հայոց Հին Գրականութեան Պաւոմ• Մանուկ Աբեղեան՝ Ծրե֊ 

լան , Հատոր Ա՝, 462):
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ՅոՒՕհ ՆՃԻաՐնեՐ կ(1ա11Սհ8

(Իր ծննդեան 85—ամեակին աււթվււ)

1907—^ ամառն կ։ Ես Բ^իֆլիզի Ներսիսեւսն դպրոցի աշակերտ եմ 
եւ ամառնային արձակուրդով գիւղ եմ վեր ադար ձել։

Այդ ամառ էջմիածնում կ արեւոր անցուդարձ կայ» լալ շեմ 
յի շում" թերեւս կաթողիկոսական ընտ րո ւթեան կապակցութեամր î 
Ես իմ մանկութեան ընկեր եւ նոյնքան աղգական Հյ աւար շի հետ որո
շեցինք ամկն պնով ներկայ գտնուել այդ հանդիսութեան *.

էջմիածինը մեր ղիւղից Յէ) կիլոմետր կ։ վճռած ենք քա յ լե լո վ 
կտրել այս ճանապարհ ը^ որ երկարում կր մեծ մասամբ ամայի դաշ
տերով : Ա"ա ջին անգամն կ որ էջմիածին եմ դնում ՝ եթ կ չհաշուենք 
շատ փոքր տարիքիս ծնողներիս կողմից էջմի ածին տարուելս } հիւր
քն կտրուելու համար իմ մօրեղբայր Արիստակէս Արքեպիսկ» Աեդրակ— 
եան ի մ օտ :

Գնացինք ուղղակի ծերունի Հմ այեակ վարդապետ Արշարունիի 
խուցը* վանքի բակի հիւսիսային կողմը արեւելքկն արեւմուտք 
բակի ամբողջ երկայնքին քո վկ քո վ շա քուած կին միաբանների խու
ցերի դռները արեւելեան քա րւանսա րայնե ր ի ոճով։ Արդէն վաղուց 
այղ շէնքե՚րը անհետացած են իրենց հետ տանելով այնքան անմո— 
ռանալի ու մեր մոդովրդի սրտին այնքան խօսող յիշատակներ*.

Ես եւ Հրաւարշր երկուսս կլ Հմայեակ վարդապետի երկու եղբօր 
թոռներն ենք*. Նա ամ կնքիս հայրսուրբն է*. Հայրսուրբը մեր սպա
սածին հակառակ" մեղ ընդունեց ս ի ր ալի րՕր կն : Այս կկտը մեր տեւա
կան մտահողութեան առարկան կր ամբողջ ճանապարհի ընթացքին*. 
Հայրսուրբի խիստ բնաւորութիւնը մեզ ծանօթ կր î JJ ե ր այս յան
դուգն որոշումը մեր տարիքին անհ ա մ ա պա տ ա սխ սւն' կարող էր յան
դիմանութեամբ դիմաւորուել իր կողմից*» Բայց այսպէս լինելով հան
դերձ" նոյնքան մեղ անծանօթ չէր նրա թոյլատու վերաբերմունքը՝ 
մանաւանդ աշակերտների հանդէպ î

Ոչ միայն չբարկացաւ. , այլ նոյն Լակ իր տրամադրութիւնը 
բարձրացաւ մեր երեւալով-. Վանականի մը մեկուսացած խուցին մէջ 
շատ էլ կարելի չէր արհամարհել կեանքի աբեւից սպրդած երկու ճա
ռագայթներ , որպիսին մենք էինք այդ րոպէին' մեր պատանի տա
րիքում, թէ կուզ մեր ներկայ Լսեն թո ւթեամ բ ■.

--- Արեւչա՚ա , շուտ ինքնաեռը դիր , տղաները թէյ խմեն , ---
մեզ այնքան ծանօթ իր հիւթեղ ու երամշտական ձայնով հրահանգեց 
հայրսուրբը *.
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Ար եւշա տ ը իր ծառան էր տարիներէ ի վեր : վաղարշապատի 
շրջակայ Ղ՜ե ւրԼ  ̂P ե Ս է F երեսունն ան ղ Արեւշատ ը։ ք1 ր մասին հեռուից 
հեռու շատ լսած էինք։ թէ՛ անձնուէր ծառայ է՝ թէ՛ անուղղայ գող։ 
Աակայն այս երկուսը նա ա յնրան ճարտա րօրէն ու անկեղծօրէն իրա— 
րու համադրած ու հաշտեցրած էր ՝ որ այգ հաշտութիւնը նոյնքան 
փոխագրուած էր հայրսուրբի եւ իր միջել։

--- Այս ամառուայ շոգին թէ  ̂J , ---- զարմացաւ Հյաւարշը։
--- Հա՚հ—հա—հա ՝ --- բամբ ծիծաղով հայրսուրբը թնդացրեց

սենեակը հ --- այսւոեղ^ մեզ մօտ , շոգից պա շտ պան ո ւե լո ւ համար
միաբանները տաք—տաք թէյ են գործածում : Առաջ կը քրտնես , բայց 
յետոյ լաւ զովութիւն կը գա յ . հիմա կը խմենք կը տեսնէք։

Հհաւարշը Արեւշատ ի մա ս ին լսածների ա պա ւո ր ո ւթեան տակ 
աչքի պոչով նրա շա րմո ւմնե ր ին է հետեւում խոհանոցի կիսա բաց 
դոնից ։

Այո անգամ հայրսուրբը մեգ իսկապէս զբաղեցրեց իր սիրալիր 
մտերմութեամբ։ Լյա մեզ մեծ մարդու պէս առաջն առած՝ ո րպէս 
հաւասա ր հաւասա ր ի սկսեց իր երիտասարդութեան օրերից գրո լագ- 
ներ պատմել։ Ն1" հիմա 85—ն անց է ՝ բա յ g ո վ կարող է մտածել ույս 
մասին ի տես իր ուղղաձիգ պարթեւ հասակի իր խրոխտ կեցուածքի 
եւ թէեւ ձիւնասպիտակ մօրուքով՝ բայց դէմքի տիրական ու առ
նացի արտայայտութեամբ։ իսկապէս էլ սովորական անցեալի տէր 
մէկը չէր նա ■ Իր արկածալից ու սխրալի կեանքի պատմութիւնը 
մեզ ծանօթ է մեր ծնողներից ու ազգականներից։ Երիտասարդ հար
սեր տկարացել են իր անդիմադրելի հմայքի հանդէպ , --- վկայ է
պատից՝ կա խո ւած իր երիտասարդութեան մեծադիր նկարը իր բար&ր 
ու մաքուր ճակատով եւ դէմքի տպաւորիչ գծերով։

Տարի օրոք՝ երբ ջանքեր էին թափլում հա յութ իւն ը ռուս եկե
ղեցու գիրկը նետելու , Հմայեակ Ար չարուն ի վարդապետը եգաւ ա՛յն 
բացառիկ դէմքը, ո լ։ անվախօրէն պտրտելով գիւղէ գիւղ, հակաքա- 
ր ո ղո լթի ւն էր կատարում յանուն հայ հաւատքի : Հետեւանք • իր 
աքսորը Սիրիր-. Իր աչքերի տ կար ո ւթի ւն ը , մամ անա կա ւոր կուրու- 
թիւնից յետոյ , եւ իր մութ ակնոցները Սիրի րի յիշատակներ էին֊.

էդմի ւս ծի՜ն,   որքա՜ն խորն է քո արմատը Հայի հոգում : ՛Ի ո
անունն անբաման է Հայի տնից, Հա յ ի բաղդից ու բնազդից :

êFÂ ա ծի՜ն,   Հայի Սիոն, Հայի Ս խեայ , Հայի վէմ ,   եկել
ենք , ահա y վփղ քո գրկում ող^ունե/ու * • ♦

Գիշեր է֊ ամ առ գիշերը էԼսյ^յ տա րածե չ է անծայրածիր թեւե
րը հոգիների ու թրերի ու դարերի ւԼրայ ։ Արկինք եւ երկիր դրկա- 
խառնուած են այստեղ մի սրբազան խոկումի մէջ յա լեր մա կան Լի
նելութեան խռովքին ան ձն ա տ ո ւր ։

Ո, շեր է . վանքի ուրուականն է վարում հոգիները գէպի աւագ 
Գալիքը֊, Եւ իր դէմ յանդիման' արեւելքից գրոհելով գէպի երկինք 
է խոյանում մի այլ գմ բէ թ , աւելի վեհ ու վիթխարի, որից ինքը 
պատգամներ է ըն դո ւն ո ւմ ֊.

Մասիսն է այն, ոգին նոյեան էպոպէի' լեռ-առեգծոլած , լեռ 
առաքեալ, լեռ-արքայ' գէտն ու դայեակը մարդկութեան մարդե- 
ղութեան ։

Երկու գմ բէ թն ե ր , երկու սուրբ ու վերին ն ե ր կա յո ւթ ի ւնն ե ր 
գոյութեան խորհուրդն են պանծացնում սերունդների քուն-արթնու-
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թեան դ չա ց ու խինդի դ մահ ու ծինի հոլովները հովուելով։
fiuijg դ ահա յանկարծ վանական UJJU ինքն ա սոյզ ու աղօթա

ւոր լռութիւնը մէկէն ի մէկ թունդ ելաւ դանակի մը ուժգին ու 
աշխոյժ՜ ակորդներով։ Երաժշտական հնչիւնները հինաւուրց սլա— 
տեր ի հետ համբուրուելովդ մագլցելով այս մթաստուեր գմ բէթից վեր 
դէպի աստղե րն անա պա կան ու յո րդե էո,Լ ր^էսւ[է դուրս դէպի դաշ
տերն ու հո բիզոններն ա րա րատեան դ գնում էին հաղորդուելու գեր
բնականին դ գնում էին հոգուց հոգի աւետելու հ րաշքն ու փառքը 
Գեղեցիկի:

‘իղրդում է դաշնակը դ հորիզոններն են ալեկոծւում դ փթթում
է ւ՚՚յ՚՚ը, ծաղկում է յ"յ“ը, — գեղեցիկ է Գեղեցիկը, Գեղեցիկը
գեղեցիկ է...

Մեր զարմացական ակնարկներին ի պատասխան հայրսուրբն 
իսկոյն վրայ բերաւ..

---  Կոմիտասն է,   եւ աւելս։ ցրեց՝   գնացէ՛ Հ, գնացէք՝ տ ը-
գայր, մ ի՛ քա չուէք , գնացէք ծանօթանալու մեր մեծ վարպետին, 
ասացէք որ ես եմ ձեզ ուղարկել, նա շատ ընկերական է՝ սիրով 
կ'ընդունի ձեզ , գնացէք , որպէսզի վաղը դուք էլ ձեր մողովրդի պա
տուաբեր զաւակները դաոնաք ՝ է/ ո մի տա ս ին օրինակով։

Շատ մօտիկ է Հմայեակ վարգ. Արչարունու խուցին մեր 
փնտռած բնակարանը։ Մէկ թէ երկու գուռ անցնելով՝ ահա՝ մենք 
կանգնած ենք այն բաց պատուհանի տակ՝ որտեղից գրսեւորւում է 
նուաղը ՝ որտեղից անձնաւորւում է խորհուրդը :

էք լ մութ է այգ պատուհանը՝ խաւար է սենեակը եւ այգ սեն— 
եակոլմ անտեսանելի' կախարդող ոգին՝ որի անունն է կոմիւոաս։
Կոմիտաս՝ --- ո՞վ է այգ կոմ ի տասը՝ որի մասին այնքան լսել ենք
մ ան կո ւթ ի ւն ի ց . նա ՝ որ եկել է հայ երգի ոգին պանծացնելու հայ 
աշխարհում ՝ երամշտութեան օրհնութիւնը բաշխելու ճակատագրի 
հոգերով յոգնած հոգիներին :

՜էյ ո լադը գադրած է : Մ ենք կարեւոր անցքի ապրումն ունինք ։ 
Հիմա պէտք է ծեծել դուռը՝ ր“՚յց գա շատ էլ դիւրին չէ։ Վերջա
պէս՝ ամա չկոտո ւթեան վարանքներից յետոյ՝ համա րձա կլում ենք։ 
1/ենետկն իսկոյն լուսաւորուիլը եւ դրան բացուիլը մէկ է լինում։ 
‘Էրան սեմին մեր առաջ կանգնած է վարդապետը իր սեւ երկայն կա
պայով։ Տեսնելով աշակերտական հագուստով մեղ ու մեր կէս-յան- 
ցալորի կեցուածքը , իսկոյն վրայ բերաւ վա ղո ւց ո լա յ ծանօթի մը— 
պիտով .

--- Բարի եկաք՝ տղայք՝ ներս հրամեցէք՝ ե կէ ք տեսնենք։
Ասացինք որ Հմայեակ վարդապևտի ազգականն ենք՝ որ իրեն 

տեսնելու եւ ճանաչելու մեծ փափաքը մեր միակ արդարացումն իրեն 
անհանգստացնելու մեր այս համարձակութեան։

թեթեւ ու պարզունակ կահաւո րութեամբ սենեակի աղօտ տ ը- 
պաւորութիւնն է ընկերանում յիշողութեանս բազմաթիւ տարիների
միջից :

Առաջին իսկ խօսա կց ո ւթ իւն ի ց մեր նեղո լած ո ւթեան հետքն
անգամ չմնաց մեր մէջ ։ Ո րպէս թէ վ""1"լ!1 դէ“"ԷՒնՀ է՛ ["" [՛ = ԳԸ՜
տած Էր գաղտնիքը մարգը ուղղակի մարդու առաջ կանգնեցնելու իր 
ամ ենաանսե թելե թ ու մտերիմ կա ր ելիո ւթ ի ւննե ր ի մէջ՛.
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Ս եր տեսակէյութէւնը կարճատեւ, եղաւ» մեր խօսակցութիւնները 
անհրաժ՜եշտ սալմանից շատ չհեռացան։

^այՅ էքհՀ." լ y ^այ[' էյոլրր> ti ութին մկջ էէ՚վ* նուազում դ հար
ցրի ես , այս պարագան շարունակ ղյրաղեցրած լինելով միտքս յ

— Ւ*ո ես յաճախ եմ անուս • Լոյսը^ է
նամ ւի ո փմ ան . մութին մէջ աշխարհը Ա եզ չի հալածում իր տպաւո
րութիւնն ե ր ո վ ՝. (յ ր ր մ եծանաք ոլ հոգեկան կենզր ոնացո ւմ ի պահանջն 
ունենաք , ձեզ աւելի հասկնա լի կը դառնայ ույս իրողութիւնը։

Կարճ հարց ու պատասխաններից յետոյ՝ ահա նորէն նստալ 
դաշնակի առջեւ։ Որպիսի՜ ուրախութիւն դ նա հիմա դարձեալ պիտի 
նո լագի ♦ . .

Այմ՜մ լոյս ի ճիչտ դիմացն է. կարելի է իր դէմքը դիտել։ Ար
մենից աւելի ուշագրաւը ըր մօրուքն է։ Սովորականդ ոչ երկ ար մ O— 
րուքր ետեւ՝ աւելի թաւ ու երկար մաղերի անկախ խուրձ է կա խ- 
ւոլմ : Այս տեսակ մօրուքի չէ ի հանդիպած ։

Կատակ ել լրջութիւն հաւասա րապէս ճառաղա յթում են ա շ- 
Հևւ։1։ աչքերդ որոնք ե՛ւ այստեղ են դ ե՛ւ չեն . թէ՛ նայում են դ
թէ՛ փնտռում ։ Հոգեկան կայունութիւնը չէ) յամենայն դէպս դ իր 
նայուածքի բուն արտա յա յտո ւթ իւն ը իր բոլորաձեւ ճաղատ ճակա
տի նե րքեւ։

Այդ օրը մեզ համար կեանքի մի տօնական անմոռանալի օր 
էր-. 11րի“ մտքով կ՚անցնէր թէ այղ մեծանուն մարդու ներկայու
թիւնը վայելելու բախտը պիտի ունենանք՝ իր իսկ յարկէ տակդ թէ՜՜ 
կուղ եւ կարճ ժ՜ամ անա կամ իջո ցո ւմ դ ի ր հետ րամ՜ ան ելով իր ներշնչու-

֊ւ սեմ մի վայրկեանը։
--- Հիմա ես կրկիե էոյսԸ ս[1,տՒ մարեմ • JnJu ունիմ մութը

առաջուայ պէս խորթ չի թուայդ --- այս ասելով՝ նա դարձրեց քիչ
հեռուն գտնուող ելեկտրական կոճակը ։

ե] աւարը նորէն տէր է իր ի րա ւո ւնքնե ր ին ։ Ա իայն բաց պա
տուհանից ե րկինքն է թար թո ւմ ու թրթռում՛ ։ Տարօրինակ ուրուա
կանի պէս Կոմիտասի դիմ աստո ւե րն է ծրագրւում լուսամ ուտից ներս 
թափանցս զ հ եռա ւո ր ճրագների ու աստզերի աղօտ լուսախորքի վ ր- 
բայդ մերձեցնելով գոյութիւնը հանելուկիդ ի րա կանո ւթ իւն ը առաս
պելի։

Նուագը տեւեց բաւական երկար։ Ւն չ է չդիտեմ : Յամենայն 
դէպս եւրոպական ե րաժ՜շտո ւթ իւն ի g սի գործ է։ Անցող խռովքի ու 
բուռն ապրումների մի փոթորիկ է թւում ձայների այս մ՜այթքըդ 
ուր մարդն իր աւանդական հայեցողութեան ու առտնին զգալակեր- 
պի չտւիղներիg դուրս շպրտուած՝ դնում է դիմաւոբելու գերմարդ- 
կայիե լինելիութեան օրհասը։

Այ ս ամpngÿ տեւողութեան մ՜ամանակի շ՛՛՛ն տ կո ւթ՜ի ւն ր մե
ծանում է ու երեւելի ի րադա րձո ւթեան իմաստ է ստանում աչքիս։

՝1,ուադը վերջ է գտած ։ Ւրերը տակաւ առ տակաւ վերադառ
նում են իրեն նոյնութեան ։ Ա եծ Անծանօթը իր նե ր կա յո ւթ ի ւն ի g ա- 
դատ է կա g ո ւց ո ւմ ա շխա րհ ել դնում է վերստին իր բացակա յոլ- 
թեամ բ մաս կազմելու Ւացարձս
թե ան յու-շը կտակելով մեր հոգուն յ

էութիւնների մայրամուտով փարատւում է վրդովմունքը մեր
անձերի' հանդէպ մեր ։ Անդունդի Հափ ահարկու է մեր

Բացարձակին դ մեր էութիւնների յա յանու-

7
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խո(էքԸ Անդունդքէ չափ անճանաչ է ու անմատչելէ մեր խորքէ
խո րհ ո ւրդը մեգ յ յ

Տարէներ յետոյ էնձ հաշէւ տա լուէ այդ օրուայ ազդեցութեամբ 
էմ մէջ ծնունդ առած ապրումներէ բուն էմաստէ մ աս էն' էնձ համար 
օրէնքէ պա րտադրա կանո ւթէւն է ստանում այդ գաղափարը թէ երա- 
մըշտութէւնը էր բարձր առումով տէեզե րա կան ճամ բո ր դո ւթ է ւն
է մեր անձէ դէպէ մեր սեփական գոյութեան վախճանական խոր
հուրդը՝ մ է ճա մ բո ր դո ւթ է ւն ՝ որ նոյնքան արտասովոր կարոդ է 
լէնել էր կտրելէք ճանապարհէ ահագնութեամբ՝ որքան որ արտա
սովոր են մեր հասողութեան համար աստղակոյտերն է ր են g ut-
ռա ս պե լա կան հեռաւորութեաս բ ՝ այլ եւ ներատոմայէն մանրաշխարհը 
էր նո յնքան անհ ա ս կան ա լէ խ ո ր ո ւթ ե ա մ բ :

Ա ենեա կը լուսաւորուեցաւ*. Մեր առաջ դարձեալ ձայներ է կա
խարդն է կանգնած էր ըևդծնօտեայ ուրոյն մօրուքով՝ էր ճաղատ 
ճակատով եւ խոշոր ու այս անգամ սեւեռուն աչքերով։

—— Մ ո լզէք էմանալ՝ անշուշտ ՝ էն չ էր նուազածս . դա Շ ո ւ- 
բերտէց մ է կտոր է՝ — ու թէեւ անունն ասաց՝ սակայն տարէներն 
այստեղ դո ցել են դուռը յէ շողս ւթե ան u առաջ*.

Տարէները*** բա j g այդ տարէները չէ որ նոյն անողոք բռնա
կալս ւթեամ բ դո ւռը ամուր դո ցել են այսօր մեր ՝ ա պր ո ղն ե ր է ս ՝ ու 
Աոմ էտաս է մ էջել՝ էնչպէս որ երդուել են նո յնն անելու աշխարհ էս 
ամէն ունեցածէ հետ' է՜ր առաջէն օրէն է վեր ու g վե ր ջ ՝ էբր էր 
ա լֆ ան եւ օմեղան :

Այնուհետեւ էնձ համար ՀՀուբերտէ անունն ան բա մ ան մնաց 
կոմ իտաս ի յիշատակից ել ամէն անգամ վերարթնացնում է իմ մէջ 
այգ անկորնչելի օրուայ ստուերն իմ յուշերի պան թ է ոն ո ւմ ï

Մ ենք գոհ սրտով հ րամե շա տու Լ՚՚՚՚Ը հ այ մողովուրդէ սրտէ 
թարգման ու էր օրհնութեան դափն էով պսակուած էր մեծ զաւակէն ՝ 
տանելով մեզ հետ մեր կեանքերը՝ որ կարեես այլեւս նախկինը չէ ին 
եւ կարեես մեղ պա ականելէ աւելի' մի ոգեկան ապագայի հոգով էին 
բեղմնաւոր *.

Աակայն սա էմ վերջէն հանդէպումը չէր Կոմէտասէ հետ*, 
թախտը վերապահել էր առէթը՝ որպէսղէ մէ տարէ վերջը կրկէն 
տես նեմ էրեն էՒէֆլէզում եւ մաս կազմեմ տրուելէք հայկական հա
մե՛րգէ համար էր ղեկավարած երդչախմբէ՝ ո րէ փորձերը տեղէ էէն 
ունենում Բարեգործական մեծ շէնք է մ է ջ' Արա ս ա բա տ ս կա յ ա հրա
պարակէ վրայ :

Ալ դարձեալ երրորդ անգամ պատեհութէւն ունեցայ յաջորդ 
տարին , էյևրսէսեան վա րմ֊ա րանի երգչախմըի մէջ իր ղեկավարու
թեան տակ գտնուելու Թ՚իֆլիղի Արքունական թատրոնի բեմին վրայ , 
միջազգային հոգեւոր համերգին , ուր կոմիտասի երգչախումբը ա- 
ռաջնութեան դափնէն շահեցաւ *.

Այս ւԼևրջքՀԽ երկու հանգիպումնե ր ը ամենից աւելի ցոլացնում 
էին Կոմ իտաս ի կեանքն իր առաւելապէս ընկերային ու մտերմական 
ե րեսակնե րով :

Ե- Ա-
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oi/նիկ պէրպէրեաֆ

lyrtMimphtoW (tH»h աասին

\,կար[։ մը մէջ կ' ըմ բոշթնենք համեմատութիւնը^ գոյներով ել 
գիծերով սահմանաւորուած • քանդակագործական թումբ մը կը դԼէ— 
տենք և կը հիանանք արտայայտութեան մը վրայ՝ րԼո ը քան դու կագոր— 
ծը մա յթքեցո լցած է քարէն* ճարտարապետական գլո ւԼս—դո րծ ո g մը 
զանգուածներու կարգ մրն է աննա Լս ընթաց* ե ՛րամ շտ ո ւթ ի ւե ը ձայ- 
նե րո վ. Հև հԸ ամայէ * պարով' մարմինին շար մ ո ւմն է որ կ^արձադանգէ 
մեր հոգիէն ներս* հնչեակ մը բառերու շքա թումբ մրն է որ կ'՛ ե ր— 
թայ մեր յո լզում ին։

իսկ թե0 մ ր
Հ*

բե ս ը՝. 
Լոս , դոյնեք, ՚մղ կան

սարդեր ՝ կիներ ել տէքօոներ։ թայց ասոնք թատերական նիւթ եզէ- 
ն[,ն արտաքինի կր կադմենփրապէս թատերագիրը իր բեմական դո ր-
ծ-ը t կը չէ՛՛՛՛է կամհցողութլււննեթով :

ամիշտը ձայները կը ներդաշնակէ եւ կը կշռաւորէ* թատե— 
րազ֊իրը ÜljUipuiCjjipQbpp կը հակադրէ իրարու՝ համադրելու համար 
զանոնք ճ/հ/ միութեան մէջ-.

թատերագիրի մը ամիողջ ^որԼը էեթռիկ Ը արտայայտել է* 
կազմակերպել զայն* Եթէ յա^ոՂ.ե աձս կազմակերպութիւնը՝ իր 
յուղումը մէկ ոստումով կ^ի^թէ բեմէն հասարակութեան մէջ-.

ptujg հոս է որ երեւան էիուգւնյ առածին տարբերութիւն ւ/ը թա*— 
տերագր ին եւ ՝ զո ր օրինակ, նկարիչին միջև,-.

*Լյկարը՝ առանց միջնորդի , ուղղակի հանդիսատեսին առնելն է։ 
Կ ս փերթին ը ի ներկա յո՚ թեան է ա ր ո ւե ս տ Լէ գործին՝ այնքան ՝ որքան 
ստեղծող արուեստագէտը ձեաւորած է զայն՝իր րո լո ր մասե րո ւն մէ^է

'եկա րիչին դի տ ա լո ր ո ւթ ի ւենե ր ը ՝ գէ թ en droit , էրևնց ի զօրոՆ 
հանգամանքը Լքելով jipUlCfliplfrlll-UlA կը ներկայանան պաստառին 
վրայ ՝ լիութեամբ*, Պ^ոնէ այս պա ր ա դա յ ին ՝ն կա ր ի չը կրնայ միայն ըսել 
որ աւարտած է իր գործը î

Մ Ւ^չղե ռ թատերադի րը երր 1լ ,Ա1՜ԼԱ1ր՚1ոԷ' իր գո րծ ը ՝ է ա կան բան 
մը կը պակսի տակաւին ատոր ՝ ո րպէսզի այս վ ե ր^իե ը արուեստի 
դո րծ մը ըլլա յ հանդիսատեսին համար* ույդ պակսածը թատերագրի 
գո րծին' ipbpuiuuiQQ է :

ւն t ձայներուն եւ զաԱգն ռո ւածն ե ր ո ւն
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էյ ր ա J-շտ tu կան եւ պարային արուեստի գո րծե րուն պէ ս ուրեմն ՝ 
թատերական գործը ամբողք. է միայն իր մեկնաբանովը՝, Մինչդեռ 
նկարչութիւն՝ քանդակագործութիւն մեկնաբանի մը պէտք չո ւն ին z

Երր թատերագիր մը թատրոնի մը տնօրէնին փիէ՜Ա, մը կը բերէ՝ 
ի' նչքան բան կույ իր բերածին մէջ իրագործուած z Հոն կան ան
շուշտ նկարագիրները էնթյւյւկ^ր մը միութեան մէջ ընդելուզուած ՝ եւ 
տրամախօսութիւնը ուր կը կարգաւորուի էնթրիկը։ P*ujg UJJU ամէնը 
գեռ. կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր են մ իա յն :

իերասանն է որ պիտի սւոհւլծյէ' àJîLJl ? կա րե լիո ւթիւննե ր ը գար— 
ձ լնելով ի րագո րծո ւմն եր z

Ինչ "1՛ Վերա ցական է թատերագրին յգոյցքին մէջ' կը փոխակեր
պուի թանձրացեալ բանի՝ դերասանին միջնորդութեամբ . ինչ որ 
ժ՜ամանակին մէջ չէր տակաւին՝ կ՛անցնի ներկային» ել ստեղծ ո գա- 
կան prOCeSSUS ՝ շարժ՜ման ելած թատերագրին դրդումով՝ կը 
յանգի միայն իր վախճանին' դերասանին ա յժ՜մ էա ց ո ւմ ո վ։

Կարելի® է ըմբռնել՝ կամ նոյն իսկ գոյութիւն ունեցա®ծ է Œdipe 
Roi ~ն 1 առանց Մ ո լնէ—Ա["-Լ/իին :

Բեմ ական ա ր ո ւե ս տ ը ո ւնի ուրիշ յատկա նհ մը որ՝ այս անգամ ՝ 
իրե՛նն է՝ այ լամ երժ՜օրէն իրենը։

'էյկար մը կարելի է ըմբոշխնել առանձին z Անձեր կը ճանշնամ 
որոնբ թանգարան կայցելեն այնպիս ի ժ՜ամերուն' ուր ապահով են 
գրեթէ մինակն ին ըլլա լ z Տուզում ը որուն կը սպասեն՝ կրնայ ծնիլ 
առանձնութեան ցանկապատին մէջ։ Մեր հոգին կը փոխակերպուի 
արդէն այ ս մեկուսի հ անգի պո ւմ ի պահ ո ւն Z

Նոյն բանը կարելի է ըսել նաեւ կերպընկալ միւս արուեստներուն 
համար։ Նոյն իսկ երաժ՜շտութեան համար։ Դաշնակի մը առջեւ ենք 
առանձին ել կը թղթատենք UoQuip- մը : Աենեակին չորս պատերուն 
ժ էջ մեկուսացած ՝ մեր հոգին յուղումի եւ խորհուրդի ի՜նչ վիհեր 
կարող է եզերել այն ատեն։

(Հայց կարելի չէ առանձին ըմբոշխնել թատերական գո րե՜ մը*
Բեմական գեղեցկութեան մը առջեւ ամբողջ ամբոխ մը պէտը 

է : Բեմական գեղեցկութեան ներշնչած՜ յուղումը առաւելապէս ընեն- 
թային յուղում է :

Միասի՛ն տառապելով՝ միասի՛ն հրճուելով՝ --- ահա թէ ինչպէս
միայն կրնանը ըմբոշխնել թատերական արուեստի գո րե մը՝ հիա- 
նալ անոր վրայ։

[մատ բոնին ունեցած այս կապը ամբոխին հետ ՝ կը բացատրէ թէ 
թատրոնը մանաւանգ կրնայ որոշ գաղափարներ , զգացում

ներ եւ կամե ցո ղո լթի ւններ ընղուն իլ տալ ամբոխին կամ ընգհա-
կա ռակը ղանոնը սրբագրել ձգտիլ ամբոխին մէջ*.

հէօսըս անշուշտ թատերական բարձր արուեստին վրայ էդ որ՝
աւելի բան բոլոր միւսները՝ կը ներկայանայ իբրեւ ռահվիրան ըն- 
կերութեան :

0- Պ.
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JPեՍՆԱՐՍՈՒԹենն M8P JyPüMfMIlh Utâ

( INTERPRÉTATION )

Մ1րկնարկոԼթ֊լ1ՆՍ : ----- Գրեթէ բոլոր երաժշտական գրչին տակ
կրկնուող ել արուեստագէտները մտահոգող պարագայ մը միեւնոյն

Ի՞նչ է սակայն անոր բուն իմաստը , ել թնչպէս կարելի է 
գեել մեկնա ր կո ւթեան մը կատարելութեան սահմանները-.

Հարգ մը որ գրեթէ նոյնքան հին է որքան երաժշտութիւնը : 
Արդարեւ , այն օրէն ի վեր երր մարդիկ գդա g ին երաժշտու

թեան գերտրժէք գերը րնկերային կեանքին մէջ, այն օրէն իսկ 
գտնուեցան անհատներ որոնք, ըլլայ բնութեան իրենց ինորհաե բա
ցառիկ կարո ղո լթիւններո ւն գոհացում տալու մտքով ել կամ երա
ժշտութեան վերաբերմամբ իրենց մէջ ենաե հետաքրքրոլթենէն ու
սէրէ*ե մգոլաե , նոլիրուեցան անոր,   մ ե կնա ր կո ւթեան հաբցր ար-
դէն ինքնին ծնունդ, կ '՛առնէր :

iiij-չւոութիւնը ևա[է^ԼՒ է նմանցն ել կամուրջի մը որ յարա
բերութեան մկջ կը դնէ ս տեղծագործող արուեստագէտը եւ ունկն- 
դիր հասարակութիւն մը*

Արդ ♦ Արուեստը ինքնին օրկանիք ձեւ մը ստանալու ւԼրայ եղող 
մտածում մը՝ ,քո/դ մը կամ գաղափար մ ըն է*. Հետեւաբար' նաեւ 
տարրը կամ նիւթը որուն մէջ պիտի մարմին առնէ ան ՝ արուեստէ 
արուեստ՝ տարբեր կերպով մը կը սահմանէ նաեւ անոր ըն գունէլիու
թեան բնոյթը եւ պայմանները*.

Երաժշտութիւնը՝ այգ ըմբոն ո ղո ւթեամ բ ՝ բոլոր արոլէսւոնե- 
րուն մէջ կը գրաւէ բացառիկ գիրք մը ։ Ոչ թէ անոր համար որ ան 
շատ աւելի գիլրաւ եւ ուղղակի միջոցներով 1թ ազգէ մեր զգա յնո ւ- 
թեան վրայ՝ այլ եւ գլխաւորաբար այն պատճառով որ անշօշա փելի 
եւ ոչ տեւական գոյութիւն մը ունեցո ղ թ ր թռա g ո ւմնե ր է յառաջ եկած 
ձայներոլ արուեստ մ րն է ան։

Զայներու ել Տեւողութեան արուեստ^ հետեւա բա ր նաեւ բա
ցառիկ պայմաններու տակ է որ կը ներկայանայ ան ուրիշ արուեստ
ներու կարգին ։

Ժսսքսւնսւկ^ եւ Տեւողութեան արժէքին մէջ սահմանափ ա կո ւած 
արուեստ մը իր գրի առնուած պահուն իսկ լռութեան գատապա ր- 
տուած է արգէն ՝   հետեւաբար անմատչելի նաեւ հասարակու
թեան որուն զգա յնո ւթեան խօսելու սահմանուած է ան*.

*եկա ր չուքժիւն ը օրինակ ՝ կամ բանա ս տեղծո ւթ ի ւն ր , արձանա- 
գո րծութիւնը եւ կամ ա յլ կերպարուեստները կը վա յելեն առանձ
նաշնորհում :
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Երբ նկարիչը իր յղացումներուն , երանգապնակին ու վրձինին 
միԼոցաւ հաստատուն ձեւ մը տուած է պաստառին վրայ, կտմ երր 
արձանագործը նմանապէս սպիտակ մարմարին , ու բանաստեղծը 
թուղթին յանձնած է իր ներշնչումներուն պտուղը, երկը մարմին 
առած է*. Անոնը իրենց ստեղծագործութեան համար կ' օգտագործեն 
(փւթ մը եԼ անոնցմէ գոյացած երկը կ'ԸԷԼսյ J հետեւաբար նաեւ տա
րած ո ւթեան մէջ շօշափելի ա ուս ր կայ մը : Անոնը արուեստներ են ուղ— 
ղակի մարգոց հոգեկան ու ֆիղիըական ա չըին գատ սղութեան են- 
թակայ :

Ան այլեւս գրականօրէն գոյութիւն ունի արգէն իբր ստեգ- 
ծադործութիւն եւ մատչելի է գիտողին կամ ընթերցողին*.

ան ան մ իջապէս գտած կ'ԸԼԼա J իր տեղը թէ արուեստի 
աշխարհին եւ թէ հասարակութեան մէջ-.

Ատ կա յն ինչպէս կը տեսնենը բոլորովին տ ա ր բե ր է երաժրշ- 
տութեան պարագան î

Երբ երգահանը նօթ֊հթՈՆ միջոցաւ թուղթին է յանձնած իր յը- 
ղացումները, թէեւ երկը ծնունգ առած կրնայ նկատուիլ ինընին, 
եւ սակայն իրականին մէջ հեղինակը գեռ բոլորովին հասած Հ_ԸԼԼա ր 
Ւր նպատակին եւ իր գործը կը մնայ միշտ լռութեան գատապար— 
տուած :

Ան գեռ ԱԱւււած արուեստ է :
Եսկ որպէսղի ան մատչելի րլլայ հասարակութեան , որպէսղի 

անոր պա ր ո ւն ա կա ծ յուզական տարրը , նե րգա շնա կո ւթ իւննե ր ը ե ւա յ լն 
հասնին ունկնգիրներուն ականջին , անհրաժեշտ է QbpUll|UlJUigQlïլ 
զայն :

Աւստի այստեղ է որ երկրորդ անձի մը, այսինըն լքե՜կԹաթկոՆ 
արուեստագէտին անհրաժեշտութիւնը կը յա յանուի , որ իւրացնելով 
տյգ ստեղծագո րծութիւն ը պիտի տայ զայն վերստին հնչական աշ
խարհին մէջ*.

Պէտը է նկատել նաեւ թէ մեկ նաթկոՆթեան հարցը 
ոչ միայն կը ծագի ամէն անդամ որ տարբեր արուեստագէտներ կը 
ստանձնեն նոյն գործին կատարումը, այլ նոյնիսկ ամէն անգամ որ 
նոյն մեկնարկուն կը վերստեղծէ նոյն երկը*.

Այլ երեւոյթ մը եւս որ յատուկ է նաեւ երաժշտական արուես— 
տ[,ն , այն է թէ , օրինակ նուագահանդէսի մը սլահուն երեը տա ր բե ր 
զգա յն ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ միջեւ է որ տեղի կ՚ունենայ նոյն այգ մ եկն ար— 
կութեան վերաբերեալ գիրըաւորում մը, գաղափարներու եւ ըմբռ
նումներու տեսակ մը բախում : Այսինըն մին հեղինակը որ իր հո
գեկան աշխարհին մէջ ծնտծ գործ մը կ''ո ւղէ մատուցանել կամ լս ե լի 
ընել ուրիշներուն, աղգել անոնց զգայնոլթեան , եւ ունկնդիրը որ 
հոգեկան վայելը մը կ^ակնկալէ անկէ*.

Իսկ տյգ երկու աշխարհներուն միջեւ ւքե՜կ(ւԱ1ր.կոՆ(ւ , որուն կը 
վիճակի այգ սլահուն խիստ փափուկ գե ր մը, այսինըն հ ա րաղատ
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թարգմանը հանդիսանալ հեղինակին բուն ներշնչումներուն'. Ս* եկ— 
նարկուն՝ որ նոյնպէս Ւր անձնական յո յզե րո ւն եւ ըմ բոն ո ւմն ե ր ո ւն 
ենթակա յ անձ մ ըն է :

Արգ այսպիսի պայմաններու տակ կը ծագին բնականօրէն եր
կու հիմնական հարգեր :

*1/ախ՝ թէ ր^չ բանի մէջ կը կայանա յ մ ե կնա ր կո ւթեան մը
հ ա ր աղա տ ո ւթ ի ւն ը :

իսկ եր կր ո ր գ թէ y նօթերու միջոցաւ թուղթին յանձն ո լած ե- 
րամ չտա կան ս տ ե գծա դո րծո ւթ ի ւն մը ո* ր աստիճան կրնայ Ււ- m 
պա ր ո ւնա կե լ արուեստագէտին ն ե ր շր չո ւմն ե ր ո ւն ՝ կամ անոր յուզա
կան տարրին բուն գաղտնիքը՝ ել իր ամբողջ հարազատութեան մէջ 
լի ո խանձել նաեւ մ ե կն ա ր կո լին յ

\յ որա դոյն մ ա մ ան ակն ե ր ո ւ մէջ բազմ աթիւ գրագէտներ հա
կեցան այս հարսին վրայ՝ իւ ո ր հ ետազօտ ո ւթ իւննե ր ո ւ առարկայ 
դարձնելով զայն ՝. Ս' ասնաւո րա բա ր Ամերէկ ա յ ի մէջ մարմին առաւ 
գպրոց մը առաջնորդութեամբ Seachore [՛ 5 իրեն աշխատակից ունե
նա լուէ ա յ լ անձեր ին չպէ ս Առնօ լտ Ա մօլ , Հէնտէրսրն , Մ տրքս ՝ Վէ ր֊ 
նըն եւ ուրիշներ՝ որ պարղեց կա ր դ մը տեսոլթիւններ որոնք՝ թ կ 
ինչպէս բո լո ր դե գա գի տ ա կան հարցերը ՝ հեռու են գեռ վերջնական 
լուծում մը բերելէ՝ սակայն ան ո ւր ան ալիօր էն նոր LnJ" ը 
կը սփռեն անոր վրայ՝ աւելի ընդարձակելով տ ե ս ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ հո- 
րէզոնը :

Տարակոյս չկայ թէ ՝ նախ քան մ ե կն ա ր կո ւթ ե ան մը հարա
զատութեան աստիճանը սահմանելը՝ տրամաբանօրէն եյւկյւսյւղ հար- 
Յեն լուծումը կը գրաւէ առաջին տեղն ի11 կ *

Այն թէ ՝ նօթագրութիւնը ի վիճա կի& է ճ շգր տօ ր էն արձանս։— 
գրելու երամ շտին մտածումները՝.

Ո՛ւրեմն եթէ կարելի րյ/այ ճչդ֊եէ թէ չափով նօթագրու
թիւնը կրնայ հարազատ արտայայտիչը հանդիսանալ հեղինակին 
մտքին ու սրտին՝ արդէն մեկնա րկ ո ւթեն էն բնագրին հանդէպ պա- 
հանջուելիք հաւատարմութեան կամ ճշգրտութեան հարցը լայն չա
փով մը իր լուծումը գտած կրնայ ն կա տուի լ՝.

Ա ի չ°րի ՚1ս1["՚!յԸ> ըօինք այգ ուղզութեամբ կը թելադրէ
բաւական յանդուգն տ ե ս ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ որոնց համար պիտի կարենար 
իբր մեկնակէտ ծառա յե լ Լիս թի մէկ խօսրը թէ նկարելէ չէ թուղթէն 
յանձնէ լ ա յն Ւնչ որ է հիմնարկութեան մը գեղեցկութիւնը^ :

Ա իչօր ^լըսէ թէ » գրէ առնուած երամշտական երկ մը անոր 
գաղափարաբանական գոյութեան մէկ ձեւն է միայն՝. J1 ս կ անոր կա
տարումն է որ պիտի վերածէ զայն իրական կամ qqUljUlLIip վՕյու
թէ ան մը՝.

Գրի առնուած պատճէնը անկատար է եւ վերացական ՝ իսկ 
անոր բուն կենդանի ձեւը գոյութիւն ո ւն ի զրի առնուած ձեւէն 
անգին ՝ իր գործադրութեան ձեւին մէջ միայն ՝. Հետեւաբար անոր 
բուն կենդանի ա ր տ ա յա յ տ չա կան ձեւը տյն է որ կը ստեղծագո րծէ 
մեկնարկուն ՝ եւ որ ինքնին միշտ տեսակ մը շեղՈՆ/մ ? լսուՈՈթՈՆլք է 
բաղգատմամբ բնագրին*.
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Ա աճախ բաղդատութեան դնելով բնագի ր ը եւ անոր կատա բում բ 
տեսնուած է ՝ կ'ԸսԷ , թէ որրան տարտամ են անոր մկջ տրուած
րոլ-քյմունրները* Անորոշ կերպով միայն սահմանուած են անոնք բաղ— 
դատմամբ այն ճշգրտութիւններուն' որոնք անհ րամե շտ են մեկնար- 
կո ւթեան եւ որոնք կը .պահանջս լին նաեւ անկէ :

Hîr կ՛՚ըսէ թէ երամշտական երկ մը կսւթելիութ-իւն(ւերու դաշտ 
մ րն է միայն։ Պ*րի առնուած գործ մը հետեւաբար չի կրնար իր մէջ 
պարունակել անոր իրական կատարման բուն ձեւը*.

Թէեւ բնագրին միջոցաւ երկ մը UUllllfuiQnUlf մ րն է՝ սակայն 
իր գաղափարական ձև լին տակ՝ եւ ոչ իր ղ դա յա կան եւ որակային 
տարրին մէջ*.

Անոր հնչական բուն արմէյյները ՝ կշռոլթային կեանքը կա- 
քելի չէ իր ամենաճշգրիտ ձեւին մէջ դրի առնել*. Անոնք մ եկնա բ- 
կուին ստեղծագործական ազատ կամքին ենթակայ տարրեր են*.

Այս տեսակէտէն Աի շօ ր երամշտական կատարումը կը բա մնէ 
երկու որոշ մասերու*

Առաջին ՝ ինչ որ գրի առնուած բնագիրը կը պարտագրէ մեկ- 
նա րկու էն:

Ասկ երկրորդ՝ ա յն ինչ որ կարելի է թողուլ անոր անհատա— 
կան նախաձեռնութեան :

Արւաջէնը կը նշանակէ թէ՝ երկէ մը գաշնտւորման (harmonique) 
մասը դուրս կը գտնուի մեկնարկուին ազգեցո ւթեան սահմաններէն։ 
Աակայն անոր կշււութ-այկն ել ալքանակայկն {չա •/•է՛) կազմ ո ւթ իւն ը 
կամ ուժական ո րա կը՝ որոնք, բնադրին մէջ կա րե լի ո ւթ ի ւննե ր միայն 
կրնան ներկայացնել՝ անոնք կ' իրականանան միայն մեկնա րկուին 
կողմ է իրենց գործադրութեան կամ վերակայացման պահուն :

Այս բոլորէն կը հետեւցնէ թէ մեկնարկուին կողմ է վերակեն
դանացած գործը բնագրին հետ համեմատելով անո լրանալիօր էն կը 
պարունակէ միշտ շեղումներ*. Հետեւաբար բաղգատմամբ կենդանի 
արուեստին' բնագրին կը վերագրէ միայն տեսական արմէք մը*.Ւսկ 
այղ կենդանի ձեւը զոր կ^իրականացնէ մեկնարկուն ՝ կեանք կուտայ 
նաեւ երկին թաքուն գաղտնիքներուն ՝ ինչպէս կը յայտնաբերէ նաեւ 
անոր զգացական խորագոյն տարրը։

Բոլոր այդ շեղում կամ խոտորումները , որոնք երեւան կոլ 
դան այգ պահուն մեկնա րկու արուեստագէտին զգա յնո ւթեան մէջ՝ 
թէեւ կը ստանան էրենց թե լտդրութէւնը բուն երկէն եւ սակա յն 
կը լրացնեն այն' էն չ որ նօթագրութեան մէջոցաւ կտրելէ չէր եղած 
նշանակել անոր մէջ*

ինչպէս կ՚երեւէ 1] էշօրէ տեսոլթէլնը ե ր ամ֊շտ ո ւթե ան մէջ էրա- 
կան ձեւը (ւֆօթւք) կը նկատէ վերանցական կամ գերակա / գրէ առ
նուած՛ ձելէն եւ կ՛՚ըսէ թէ երամշտական կատարումը էնքն էն ստեղ- 
ծագործոլթէւն է՝ ուրեմն երկէ մը էրականացման մէջ մեկնարկոլէն 
կը վերաբերէ ն եր գաշն ա կո լթէ ւն մը ստեղծել՝ մէկ կողմէն երկէն 
էութեան էսկ մէւս կողմէ նաեւ էնքնատէպ այն աւանդէն մ էջել ւլո ր 
^լը ըևրէ էրեն հետ մեկնա ր կո ւթեան արուեստը î

Ինչպէս արդէն ըսած էէնք V է չօրէ տեսութիւնները շատ մԸ 
"՛՜է՛է՛ ե գեղագէտական տ ե ս ո ւթէ ւնն եր ո ւ նման է վէճակէ չեն վերջ
նական եզրակացութեան մը յանգելու ՝ ել դեռ այսօր ո չէն չ գուցէ 
այնքան դմո լա րէն փորձ մ ըն է որքան մօտենալ քննական եւ կամ
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քննադատական ոգիով մը արուեստագէտի մ ե կն ա ր կո ւթե ան եւ ար
տայայտուիլ մանաւանդ անոր մասին։

Փա րիզեան ձայնասփիւռէն յաճա իւ առիթը կ՛ունենանք ուն- 
Լոլ մ ը , որ նուի րուած է սէնֆօնիք մեծ ստեղ

ծագործս ւթ ի ւնն ե ր ո լ կատարման բագգատո ւթեան : Այսինքն նոյն
գործը զանազան ականաւոր վարիչներու ճպոտին նեբքեւ՝ որոնց 
կ՚ընկերանան՝ ընդմիջումներով նաեւ երամշտական յայտնի քննա
դատներու կողմէ արտայայտուած բաղդատական կարծիքները անոնց 

որոնք տեղի կ' ո ւնենան խիստ շահեկան վիճաբանական ձեւի
մը տակ ։

Այդ սւնկնդրոլթիւնները ցոյց կուտան թէ յաճախ իրարմէ որ— 
քան շեշտ ո ւած տարբերութիւն ունեցող ըմբռնումներէ առաջնորդը— 
ւած են անոնք միեւնոյն գործին մ ե էնա ր կո ւթեան մէջ..

Երբ ուռ ի հետաքրքրութիւն կը բանանք նաեւ հին քրոն ի կնե ր 
եւ կը կարդանք օրինակ ՜[§րդ դարու^ քննադատներու կարծիքները եւ. 
միեւնոյն գո րծե բուն մեկնա րկութեան վերտ բերեալ ա րտա յա յտո ւ- 
թիւնները ու կը բաղդատենք զանոնք ներկայ ըմ բոն ո լմներո ւն հետ՝ 
ևը տեսնենք թէ արդի արուեստագէտներուն ղէսւի գործին խորա
գոյն ծալքերէն ներս հոգեկան թափանցումներու իղձը որքան՝ մէկ 
կողմ էն առաւելապէս անհատական ներշնչումներու մզումին' նոյն— 
քան եւ բուն բնագր ին պա ր տադրո ւթ իւննե ր ո ւն մ իջեւ տեղի ունեցող 
շփումէ մը ծնունդ կ՚առնեն այլեւս։ • 'B •

★
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ՀՐ- Ն- ԹՈՐՈՍԵԱՆ

Ը WI» ՍԱՐԴ եհ
Առաջին համաշխարհային պատերազմին յաջորդոզ շրջանին ծ՛անրակշիռ հար- 

զեր ծաղուս առին, ըն կերային ամկն մարզերու մկջ։ Ստիպողական չնկատուեցաւ 

այո հարցերկն շատերուն անմիջական լուծ՛ումներ գտնել այն երկիրներուն մկջ՝ 

ուր մո ղովո ւր ղնե ր ը՝ թէեւ անհաստատ , ա յլ , իրական բարդաւաճում ի մկջ ապ. 

ր եզան՛. Հոն' ուր մարդիկ նիւթապէս տառապեցան , այղ. խնդիրները սակայնդ 

սուր հանգամանք ստացան դ տ ե զի տա լուի րնկերային ու քաղաքական շարժում

ներու {թունդ ազգայնամոլութիւնդ քաղաքական հաստատուած՜ կարգ ու սարքերու 

դէմ ընդվզումդ եւայյն) :

Այո զանազան շարժումները չէին կրնար բնականաբար ո1չ միեւնոյն ծա

լս/ լը առնելդ ոչ ալ միեւնոյն խորութիւնը եւ նկարագիրը ունենալ։ Պատճառը սա է՛ 

Ընկերային երե ւոյթները միեւնոյն ազդեց ութ իւն ը չեն գործեր ամկն տեղ։ իւրա

քանչիւր աղդ իր խառնուածքին , ըմբռնումներուն համեմատ զանազան կերպով ու 

այլեւայլ ո ւժգն ո ւթե ամ բ կը կրկ այրե երեւոյթներուն յառաջ բերած հակազդեցու- 

թիւնը ։ Ահ ա՛ թկ ինչո1 ւ նոր շարժումներուն անուշադիր հետեւոզնե ր ը չեն կրցած 

ըմբռնել այն դրեթկ համատարած՛ եւ ընդհանուր փ ո փ ո խ ո ւթի ւնն ե ր ը որոնց մարդ

կութիւնը հանդիսատես ԸԷԼա J տասնեակ մը տարիներէ ի վեր։

մարդոց նիւթական բարեկեցութեան հետ առընչոլթիւն ունեցող 
խնդիրներ կան, որոնք այնքան ակներեւ ուժդնութեամբ երեւան եկան վերջին 

համաշխարհային պատերազմէն ետքն ալ որ ընկերաբաններ ստիպուեցան լր £օ ր էն 

ղբտղիլ անոնցմով։ Այս հարցերը մեծ՛ մասամբ տնտեսական կալուած՜ին մկջ կ՚իյ

նան եւ առաջին ակնարկով կը թուին սահմանափակ շրջանակի մը մկջ Հոլովիլ*.

Միտյն թէ' մեր օրերուն, Տնտեսականը կը աիըապեաէ Քաղաքականին « L’écononomie p'ime la politique », առած' որ հիմա առանցքը կը կազմէ 

ընկերային վա ր դա պե տ ո ւթ ե ան g î Այս տեսակէտովդ տնտ ե ս ա կան խնդիրներու լու

ծումը կարելի կ նկատել նախաշաւիղ' լուծելու նաեւ ընկերային ուրիշ հարցեր։

Ժողովուրդները ‘վրղ՚՚՚վ՚՚ղ խնդիրներու կարգին մասնաւոր կարեւորութիւն ըս- 

տացած են մեքենաներու անընդհատ կատա ր ե լադո րծո ւմն ու այս կատարելադոր- 

ծ՜ումներուն յառաջ բերած աղետաբեր հետեւանքները մարդկային կենցաղին հա

մար՛. Արտադրողական ուժերուն տարապայման զարգացումը եւ անոր գերակշիռ 

ազդեցութիւնը համաշխարհային տնտեսութեան վրայ ամկն կարգի տագնապներու 

պատճառ կը նկ ատուին եւ աղբիւր' ամկն տեսակ անկարգութեան։

Խնդիրը որ կը յուզոլի այո կերպով, չա տ ընդարձակ րն ո յ թ կը կրէ-. 

քենաներոլ կատարե լադո րծում ին դէմ ելլել կը նշանակէ ուրանայ յ ա ռաj/դի մ ո լ. 
թեան անհրաժեշտութիւնը մարդկութեան համար: Ուրիշ խօսքով, Կարգն ու յա. 

ռա թրի մ ո ւթ ի ւն ը իրարու անհաշտ տարրեր նկատել ել յառաչդիմ ո ւթ իլն ը վնասա

կար' ընկերային բարօրութեան ու մարդկային բարոյականի -,

Ոմանք խորհին թերեւս որ հարցը այս իսկ իմաստով րուծուած է արդէն 

տիեզերահռչակ իմացականութեան մը, Ո-ան-վ-ադ խուսոյի կողմէ, որ, Ո50ին, 

պատասխանելով Տիժոնի Գիտական Կաճառին կողմէ մրցման դրուած նիւթի մը, 

սա եզրակացութեան յանգած էր. «Գիտութեանց ել արուեստներու յառս/թրիմ ոլ- 

թիլնները բարքերու տ պա կան ա g ո ւմ ին սատարած են ել ոչ թէ անոնց ազնոլացման :»
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Սակայն՝ հետաքրքրական կ դիանա լ նաեւ, թկ Ը՚^չ կ'ըս կ (Ւընկվցի իմաստասէրին 

Հափ մեծ միտք մը՝ Օկի՚սթ 'իոնդ՝ Ընկերային կաԸւէԸ լ Jա 11֊ա ^ղի մ u լ քմ և ան եւ. 

ասոնց իրարու հետ ունեցած յա ր ա բե ր ո ւթեան մաս ին։

Գրական փիլիսոփայութեան այս հեղինակին համաձայն՝ ճիչտ կ որ՝ հ ը- 

նադոյն դարերուն՝ If արդն ու Q առա^դիմ ո ւթիւն ը իրարու անհաշտ նկատ ուած 

կ ին î ['այց՝ փ fà' • դա ր ո ւ քաղաքակրթութիւնը ընդունած կ ընդհակառակն թկ' 

որ եւ կ ընկեր այ ին դրութեան մկջ անոնք երկու անհրաժ՛եշտ պայմաններ են i 

■Ո՛չ մ կ կ կարդ կարելի կ հաստատել՝ ոչ ալ տեւական ընել զայն՝ եթկ յառաջդի- 

մ ո ւթեան հետ ներդաշնակ չընթանար։ Փոխադարձաբար՝ ո՛չ մկկ յառածդ ի մ ո ւթիւն 

կարելի կ ստանալ՝ եթկ այդ յա ռա ջդի մ ո ւթ ի ւն ը կարգ ու կանոնի ամրապնդում ին 

Հ.Ւ ծառայեր՝, Գրական քաղաքականութեան մկջ Կարգն ու Q առա ջդի մ ո ւթ ի ւն ը մի- 

եւնո յն ս կզբուն քին երկու տ ա ր րե ր երեւո յթներն են :

Ախ շուշտ քաղաքական աշխարհի ներկայ վիճակը շատ հեռու կ այս ներդաշ. 

նակութենկն՝. Արդի ընկերութեան մկջ կարդի եւ յառաջդիմ ո ւթե ան գաղափար

ները իրարու հակասական կը թոլին ԸԼԷա f_y ո ր ովհ ետ ե ւ յաճախ կ^ ո ւզո ւի գերա- 

կշռութիւն տալ մ կ կո ւն կամ միւսին՝ հակառակ անոր որ նե ր դա շնա կո ւթեան ղ՚։ւ- 

զափարը սկզբունքով ընգո լնուած կ ամկնուն կողմկ։ Հա րց ը կը կա յան այ ուրեմն 

գտնելուն մկջ քաղաքական վա րդապետ ո ւթ իւն մը' ո ր ՝ իր զարգացման ամկն փու-

մէջ, հ ամաձայն ըլլայ ընդո լնուած սկզբունքին։

Q ա ռա ջդի մ ո ւթե ան հակառակորդներուն վարդապետութիւնը' զո ր Օկիւսթ 

*^ոնդ յետադիմական կը կո չկ ՝ հեր քո ւած կ արդկն ի ր ո ղո լթ ի ւնն ե ր ո վ։ /? րովհետեւ՝ 

ինչսլկս մեծ փիլիս ոփան դիտել կուտայ՝ զօրապաշտ եւ բնազանցական դրութեան 

Հյետ աղիմա կան վա ր դա սլե տ ո ւթ ի ւն) անկման գլխաւոր պատճառը եղած կ գիտու

թեան՝ ճա րտա րա ր ո ւե ստնե ր ո ւ եւ գեղարուեստներու զարգացումը։ ^իւտա/լան մտքի 

ազդեցութեամ բ կ որ մարդ զերծ կը մնայ լճացումկ։ ձա ր տ ա ր ա ր ո ւե ս տ ա կան ուլին 

կ որ կթարգի լկ մեզ իյնալու վերստին զինուորական եւ աւատական ազդեց ու- 

թեան տակ։

Ահա՛ հոս կ որ երեւան կո ւդա յ ընկերային հակամարտութեան բուն նկա

րագիրը։ Հակառակ այս հակասութեան՝ ո՛չ մկկ կառավարութիւն կամ ո՛չ մկկ 

իմաստասիրական վարդապետութիւն չկ կրցած Ըէէա լ ցարդ այնքան յետադիմ ա կան 

որ ձեռնարկկ կամ նոյնիսկ գաղափարը յղանայ սիսթեմաթիկ կերպով սահմա- 

նափակելու գիտութեան՝ ճա րտա րա ր ո ւե ստ ի եւ գեղարուեստի յառաջդիմ ո ւթիւն ը։ 

Ընդհակառակը՝ բոլոր ի շխան ո ւթ ի ւնն ե ր ը՝ աշխարհի ամկն մասին մկջ՝ պատիւ 

կը համա ր են իրենց' քաջալերելու զանոնք։ \,ոյնիսկ բռնապետական կառավար ու 

թիւնները՝ եւ առաւելապկս ասոնք՝ ընդհանուր համակրութիւն շահելու համար 

եւ թերեւս ժողովրդական զանգուածներու ուշադրութիւնը շեղեցնելու համար պե

տական բռնաւո ր վարչաձեւի մը իրենց պա րտադրած ազատութեան կաշկանդում- 

ներկն :
Այ- Ւմ ա ս տ ա ս իրական ն կատ ո ղո ւթի ւնն և ր էն անկախաբար , ել անոնցմէ աւելի 

վեր, իրողութիւն մը կայ, ղո ր կը հաստատէ տիեզերական պատմութիւնը հա

զարաւոր տարիներէ ի վեր, Մարդկութիւնը, իր ղորե ո ւն է ո ւթ ե ան բոլոր մար

զերուն մէջ, ինքնիրեն համար ուղի մը գծած է, որ քաղաքակրթութեան ել 

եւ Յաոտջղիմ ութեան ճամբան է,
Զանաղտն շրջաններու մէջ, մարզը, իր անասնական բնէպզդէն մղուած, 

չեղած է այո ուղիէն- բայց, շեղումը երկարատեւ եղած չէ, ել Յառաջդիմոլ- 

թիւնը վերստին շարունակած է իր ճամբան ու նոր նուազումներ ընելով, եւ ատկէ, 

tf-n ղովոլրդնե րո լ բարօրութիւնը չէ որ տոլմած է, Ըն զհ ա կա ռա կն :

Մեր Մ?.Ա՚ն1,ն, մարդկութիւնը տառապեցնող չարիքներուն արմատը տար

բեր տեղ փնտռելու է ուրեմն, ել ո՛չ թէ մեքենաներոլ որակային կամ բանա-
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կական չավ, աղանցս լթետնց , ել կամ հ տ ր սա ո ւթի ւննե ր ո ւ շրջաբերութիւնը ան֊ 

վերջ կատարե լագո րծումնե րու առաջնորդող արհեստագիտական մեթոտներուն մէջ, 

Հուրցը' զոր մեր դարը լուծելու կոչուած է, գտնել է ընկերային այն կարդ 

ու սարքը, որ ճշդիւ, կամ կարելի եդածին չափ մ օտ ա ւո ր ա պէ ս , համապատաս
խանէ մարդկային զանգուածներու բարոյական ել նիւթական բարեշրջութեան

եւ մեր դարու պահանջներուն, \,"ր վ-ան-փագ Ո-ուսոյի մը պէտք ոլնինք ուրեմն, 

Բայց, "՛չ "-յն յ֊ան-Յ-ագին, որ Տիձոնի Կաճառին հարցման պատասխանած է, 

այլ անոր' „ր Ընկերային Դաշինքը դրած է, Ինչպէս Պէրկսոն դիտել կուտայ, 
գիտական կատարելագործումները մեծցուցած են մարդը, հսկայական ըրած են 

զայն, այնպէս որ երկրորդ, նոր հոգիի մը կը կարօտի ան, պահպանելու համար 
Ւբ հաւասարակշռութիւնը ։

Այղ երկրորդ հոգիին սլէտքը զգացուած կ հիմայ՝. Աակայն՝ երկար ատենի 

կարօտ կ դժբախտաբար՝ որ սլկողի տն իր վերջնական կերպարանքը ստանայ-.Ա ինչ 

այԳ-> ա/^ հանճարեղ մարգը' որ պիտի գայ ժամանակակից մ ար գուն տալու նոր 

Ա ահ մ ան ագր ո ւթ ի ւն մը՝ նոր Ընկերային Դաշինք մը՝ անոր ամենամեծ բարերարը 
եղած պիտի ըլլայ՝ առաջնորդելով զայն գկպի տիեզերական խաղաղութիւն ՝ նուաղ 

անհաստատ ՝ ել ցոյց տալով աւելի մեծ բարօրութեան մը տանող ճամբան». Այս 

յեղաշրջումը որուն կը սպասկ մարդկութիւնը մեծ անհ ամ բե ր ո լթե ամ բ ՝ պիտի 

կրնա յ տեղի ունենալ առանց արիւնահեղութեան՝. Դժուար կ յուսալ։

★

Դիւրին է, եւ կարեւո՛ր, V տ հ մ տն տ դր ո ւթ ի ւննե ր ը փոխել, նոր կարգուսարք 

հաստատել, Բայց, շատ աւելի կարեւոր, եւ միեւնոյն ատեն աւելի զմոլար է 

—եթէ ոչ անկարելի- փոխել մարդը, իր բնազդները, իր մտայնութիւնը, մա- 

նաւանդ հանրային գործիչը' իր շահախնդրութեան, իր փառասիրութեան, փր 

եսասիրութեան մկջ։

Տարիներէ ի վեր ռամկավարական վարչտձելերը տադնապ մը կ'ան g ընեն 

շատ մը երկիրներու մէջ, սուր տադնապ մը' ա՛յնքան սուր' „ր անոնց համար 

մահու եւ կենաց խնդիր է դարձած. Սպառնալիքը արտաքին չէ, այլ' ներքին. 

Իւրաքանչիւր երկրի մէջ մողովրդային մեծ զանգուածներու հաւատքը խախտած 

է տիրող կառավարական ձեւին վրայ, որ այդ զանգուածներուն միակ նպատա

կակէտը, միակ ապաւէնը եղած էր մինչեւ հիմա,

'(/անօթ է թէ' ի՜նչպէս տյս շարժումը՝ փարջին հ ամ ա շվսա րհ ա յ ին պատերազ- 

մէն առաջ, Իտալիոյ, Գերմանիս յ ել ուրիշ կարգ մը երկիրներու մէջ յանդեցալ 

առաւել կամ նուաղ ոլմգին հակահարուածներու, ծնունդ տալով կազմակերպուած 

զօրաւոր դիկտատորութեան, Եւ տեսանք թէ' ի՜նչպէս ձախակողմեան կոլսակցոլ֊ 

թեանց պատկանող մեծ զանգուածներ հ անլքպ լրմ֊ել, ին կառավարական մեթոտէ 

այս փոփոխութիւներուն, անսպասելի ել ապշեցուցիչ համակերպութիւնով.

Այսօր, ռամկավարութեան տագնապը աւելի սուր հանգամանք ստացած է' 

մեծ պատերազմին ահաւոր հետեւանքներուն ել ասոնց արդիւնքը եղող քաղաքս,֊ 

կան եւ տնտեսական սխալներուն բերմամբ, որոնք առաջ բերին միջազգային 

կնճռոտոլթիլններ, Այս վիճակին գլխաւոր պատճառներէն մէկն է բարքերու ա- 

պա կան ռ ւթի ւնը ։

Մոնթէսքիէօ իր Օրէնքներու Ոգին անունով գրքին մէջ ըսած է թէ' (Հ շատ 
ուղղամտութեան պէտք չկայ, որսլէսղի միապետական եւ բռնաւորական կառա

վար ութ ի ւննե ր ը կարենան պահպանել իրենց գոյութիւնը. Օրէնքներու ում,,' ա- 

ռաջինին մէջ, եւ միշտ հարուածելու պատրաստ վեհապետին բազուկը' երկ֊ 

րորդին մէջ, կը բաւեն զսպելոլ ել կարգադրելու համար ամէն ինչ, Բայց,
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մողովրդապե տ ա կան կառավարութեան մէջ այնպէս չէ • հոն ուր է շ զսպանակ մ ըն 

ալ պէտք է» UllLUlf ինութ-իսնը (1):
Ա1 իա պետ ական վարչաձեւէ տակ՝ ուր օրէնքները գործադրել տուողը ինք

զինքը գերիվեր կը դասէ անոնցմէ՝ աւելէ քիչ ս1.էտք կաJ առաքէնո ւթեան քան

ռամկավարական վարչաձեւէ տակ՝ ուր այղ միեւնոյն օրէնքները գործադրել տ ը- 

լ՜ո,ԼԸ I’ Գրէայ թէ' ինքն էսկ պա րտաւո ր է հպատակելու օրէնքներուն եւ թէ
էնքն ալ ան ոնg պա տ ա ս խ ան ա տ ո ւո լ թ ե ան տակ կը գտնուէ :

Դարձեալ՝ վեհապետը' որ՝ վատ խորհրդատուներու հետեւելով կամ պա ը- 

դապէս անհոգութեամբ՝ կը կասեցնէ օրէնքներու գործադրութիւնը՝ կրնայ դէւ^ 

րաւ դարմանել չարէքը՝ կը Ըալ-Է մէայն որ կամ էր խորհրդականները փոխէ ել 

կամ նուաղ անփոյթ գտնուէ i Ռամկավարական վարչաձեւէ մէջ այսպէս չէ» ր բ 

•օրէնքները կը դա դրէն գործադրուէ լէ հոն՝ պետութէւնն էսկ կո րուստ է կը մատնուէ ՝ 

որովհետեւ օրէնքներու բռնաբարումը հետեւանքը եղած է հանրապետութեան ա- 

պականած վիճակին ու այլասերման՞դ

★

Zi ատ հետաքրքրական է այն երեւոյթը' ՛է" Ը Սձ^դլէտ սլարղած է <էէ* գա

րուն՝ երբ անկարող ճիգեր կ՚ընէր, երկրին մէջ հաստատելու, համար հանրապե

տութիւն ւ Հանրային գործիչները ղոլրկ էին ասա րին ո ւթ են է • կո լս ա կց ո ւթ ի լննե ր ո լ 
եռանդը կը մտրակուէր մ իա յն իրենց հակառակորդ կո լսա կց ո լթեանց փառասի

րութիւնովն ու յ ա ջո զո ւթ ի ւնն ե ր ո վը. քաղաքական կազմ ա կե ր պո ւթե ան մը չարա

բաստիկ ձդտումները ուրիշ կերպով չէ ին սանձուեր, եթէ ոչ ուրիչ կազմա

կերպութեան մը նմանօրինակ ձդտ ո լմներ ովը: Ասոր հետեւանքը է'ԸՀԷար կառա

վարութեան յաճախակի փ ո փոխո ւթի ւն : փողովոլրգը զարմացան' ի դուր ռամկա

վարութիւն կը փնտռէր, չէր դաներ զայն ո՛չ մէկ տեղ, այնպէս որ չատ մը չար- 

մոլմներէ, բախումներէ եւ ցնցումներէ ետք' հարկ եղաւ իշխանութեան դլուխ 

բերել այն կառավարութիւնն իսկ , զոր տապալած էին՛. (Այո օրուան Ֆրանսայի 

մէջ ալ նմանօրինակ երեւոյթի մը ականատես չե՞նք ըլլար միթէ):

Հին Հռոմի մէջ, երբ Սիլլա ուզեց ազատութիւնը վերահաստատել, մոզո

վս լրգը չկրցաւ ընդունի լ այդ ազատութիւնը, որովհետեւ առաքինութեան քիչ 

նշոյլ մնացած էր: Անկէ վերջ ալ, առաքինութեան հետզհետէ նուազելուն պատ

ճառով էր որ Հռոմ, փոխանակ արթննալու Կեսարի, Տիրերիոսի: Կայիոսի, փլո

լո իսս ի, ՛Կերոնի նման կայսրերու ապականած ի շխանո ւթ ի լննե ր էն ետքը, երթալով 

աւելի ստրկացաւ- թոնապետնեթը հարուածուեցան, բայց ո՛չ թոնապիսաւթ-իլնր : 
Ռամկավարական Հին Տոլնաստանի մէջ ալ քաղաքագէտները ընդունած էին թէ 

մողսվրդական կառավարութեան միակ զօրավիդը առաքինութիւնն է, մինչդեռ մեր 

լսյսօրոլան քազաքադէ տները ընդհանրապէս խօսակցութեան ուրիչ նիւթ, մտահո- 

գութեան ուրիշ առարկայ չունին բացի գործարաններէն, առեւտուրէն, սեղանա- 

լորոլթենէն, հարստութենէն ել պերճանքէն:
Արբ առաքինութիւնը կ՚անհետանայ, փառասիրութիւնն է Ար կը գրաւէ սլ

նա յնա մ ա ո ւթե ան կիրքէն տոգոր ուած հոգիները, եւ ագահութիւնն է որ կը մտնէ 

ամէն անհատի մէջ՛. Առաջները, ազգային գանձը կը կազմուէր սոսկական ան. 

ձերու ինչքերովն ու հարստոլթեամրը. բայց, յետոյ, այս դանձը դարձաւ ան- 

հատներոլ սեփականութիւն, ել հանրապետութիւնը փոխակերպուեցաւ այն ատեն 

սւեստկ մը աւարխ.

(1) Ս՜ոնթէսքիէօ նոթ ասում մը սաւած է այս. թասին- իր ըմթոնսւծ ձեւոփ, այս ասաքինութ-իւնը ո'չ թաթոյակսւն է ո/չ քրիստոնէական, այլ՝ քաղաքական աոաք ինռւթ-իւն, ոթ ուրիշ թան չէ, եթէ ոչ հայրենիքի եւ ծասայթւթեան սէթը:
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Շաաեր քննադսռռսւծ են Մ ռն թէ սքք, էսն իրր թէ ըսած ըլլալուն համար որ 

հանրապետական ամէն կառավարութեան մէջ առաքինութիւն կայ միայն, իսկ մ իա- 

պետական կառավարութեան մէի' լոկ պատուոյ զգացում ■. Ինչպէս Լա Հարբ ղի. 

աել տուած է, ասով պարզապէս , Առնթէսքիէօյի վերագրոլած կ'ըլլայ անհեթե

թութիւն մը, որմէ շատ հեռու գտնուած է ան. այս հեղինակը ուզած է միայն 

վեր հանել կառավաիական իւրաքանչիւր ձելի գլխաւոր նկարագիրը, անոր էտ- 

կան սկզբունքները յ I
Պատմութեան փորձառութեան վրայ հիմնուելով, Ֆրանսացի մեծ ՚ քննա

դատի ցոյց կուտայ թէ' այն երեւոյթները եւ պատճառները, որոնց շնորհիւ կը 

հիմնուին պեաութիւնները, այդ միեւնոյն երեւոյթներն ու պատճառներն են ա. 

ռալելապէս որ ղանոնք անկման կ'տոտին ո րդեն ■. Արդ, ակներեւ է որ ամէն տեղ 

հ ան ր ա պե ա ո ւթ ի ւնն ե ր ր առաքինութեան շրջաններու մէի հիմնուած են. կը բաւէ 

յԻշել Հռո մ ա յեց ինե ր ի' Բրոլտոսի ատեն, թո լի g ե ր իաց ինե ր ը Կիյյոմ Թէ լի 

ատեն, Հոլանաացիները' Նասսաոլներոլ մամտնակ, ել վերջապէս, Ամերիկացի.

ները' վաշինկթընի ատեն՛. Ասոնք այն շրջաններն եղած են' ուր մարդիկ մեծ 
հանդիսացած են, եւ ասոր համար է որ արմանի եղած են ազատութեան : Բնա

կան եւ օրինական ազատութեան այս փառահեղ պայքարին մ էի է որ, բացարձակ 
իշխանութեան մը կեղեքումներուն ել կամ ա յ ա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն դէմ պայքարելով 

հանդերձ, մարդիկ երեւան բերած են քաջութեան , հ ա մ րեր ա տ ա ր ո ւթ ե ան , չափա

ւորութեան, անշահախնդրութեան , հաւատարմութեան հ ր ա շա դո րծ ո ւթ ի ւնն ե ր , ել 
այս կերպով, դլոլխ հանած են այն բոլոր դո բծեր ը' որոնց վրայ վեռ կը հիա

նանք, ել որոնք սլատճառ կ'ըլլան որ ազդ մը յարգանքի արմանի դառնայ ապա-

դայ սերունդներուն կողմ է :

Այս երեւոյթը գրեթէ ընդհանուր է. ամէն կառավարութիւն ներկայացու

ցիչ է կարգի „լ կանոնի, ել կարելի չէ երե ւակայել կարդ կան ոն, առանց թԱ1- րոյականի: Ամկն հանրապետական կառավարութիւն կաթում ունի մողովուրդին

մեծամա սնո ւթեան ոդիէն ու նկարագրէն , ինչպէս որ միապետական կառավարու

թիւնն ալ կաթում ունի դլթաւորապէս մէկ անձի մը ոդիէն եւ նկարագրէն , թա- 

դաւորին կամ իշթանութեան դլոլթը գտնուող նաթարարին նկարագրէն։ Եթէ ]"ռ[ւ 

ԸԼԼայ մողովուրդին նկարագիրը, հանրային դո բծեր ը լաւ չեն ընթանար , ինչպէս 

որ բաց ա րձա կ վեհապետական կառավա ր ո ւթեան մը մէջ դէչ կ՚երթան անոնք, Եթէ

չ՚սր^ անբարո յ եւ ապիկար է վեհապետը։ Միակ տարբերութիւնը որ կայ սա է»__

Մ ինչդեռ վեհապետ մը իր մ ո լո ւթ ի լննե ր ը իրեն հետ միասին կը տանի գերեզման, 

կարելիութիւն տալով լաւագոյն յաջորդի մը որ դարմա ն՚. br դործած չարիքներն 

ու աւերները, հանրապետական վարչաձեւի տա կ Ա՛չ ֊քկկ Jbi.n3 կայ որ սանձ դնէ 

հանրավնաս կիրքերու շղթա յաղե րծո ւմ ին ։

Ֆրանսական 8 ե ղալի ո թ ո ւթ ի ւն ը' որ ՕրէնքնեթՈՆ հ ր ա տ ար ա կո ւթ են էն

մօտաւորապէս քառասուն տարի վերջը պայթեցաւ, անգամ մը եւս ապացոյցը տը, 

ւաւ Մ օն թէ ս քի է ո յ ի եւ Լա Հարբի դիտած երեւոյթներս ւն ։ Անկէ յետոյ, (J՝ fi'. եւ 

fi-րդ դարերուն մէջ պատահած դէպքեր ը եկան հաստատելու նոյն երեւոյթները, 

դրականօրէն կամ բա g ա ս ա կանօր էն :

★
Հակառակ երկու հ ա մ ա շ թ ա ր հ ա յ ին պատերազմներուն տուած դասին եւ 

անոնց ծնունդ տուող թա ղա ղա ս ի ր ա կան բարձր եւ 11ո1Լելի սկզբունքներուն, Պե— 

տ ո ւ թե անց արտաքին քաղաքականութեան հիմը մեծ փ ո ւի ո թո ւթ ի ւն կրած չէ տա

կաւին ։

Ե ա ր ե լի չէ այլեւս, եւ ունայն է վսՀոահիլ այնպիսի դա չնաւէի րն ե ր ո ւ' 

որոնք Պետութեանց ւիոթադարձ շահերուն իրական ա րտ ա յ ա յտ ո ւթ ի ւննե ր ը չեն» 

ուրիշ թօսքով, եթէ հիմ չունին յա րձա կողա կան կամ պաշտպանողական զինակ-.
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ցութիւններ ։ Աակայն՝ այս պարադային ալ} հարկ կթ էէա J վերադառնալ դիւանա- 

դի տա կան հին մեթոտներուն, որոնց հակազդելու անկարող եղան վեր սայլի դաշ

նագիրը իր տ ր ամ ադր ո ւթ ի ւննե ր ով՝ \վ>ընեվի [Լղդա ձողովը իր հետ ելած թիւր 

ուղզութեամբ՝ եւ ա յ ս օ ր ո լան Մ ԱԿ ը' իր անկարողութեամբ!

Եսասիրական ձգտումներն են որ ևը տիրապետէն տակաւին՝ այնպէս որ 

չենք կրնար ըԱել թէ հիթլերական Գերմանիան տապալող զինակիցները յաջողե- 

ցան հիմը դնել տեւական խաղաղութեան մը* անոնը վերջ դրին միայն պատէրւսզ,

մին՝ հաստատելով լոկ տեսակ մը նորօրինակ զինադուլ՝. Արդարեւ՝ կռիւը ----11լԱ11լ սլսւսւեյւազլքլւ , ինչպէս սովորութիւն եղած է անուանել ___ կը շար ո ւնա կուի՝

ո ՛չ թէ < ա ս ա ր ա կա g թշնսւմիի մը դէմ՝ այլ հիթլերական բռն ա սլե տ ո ւթ ի լնը ջնջող 

զինակիցներուն միջել իսկ՝ խորհրդային Աուսիոյ եւ իր ա ր բան եա կն ե ր ո ւն ել Արեւ

մտեան պետութիւննե րուն միջել՝ Աիացեալ նահանգներու գլխաւորութեամբ՝.

★

Ամէնէն խաբեպատիր յոյսը' որ տարիներէ ի վեր փուճ ա կն կա լո ւթ ի ւննե-. 

րով կ'օիօրէ ամէն երկրի խաղաղասէրները՝ սպա ռազին մ ան g զեղջում ի խնդր ին 

ստացած ի ր ա դա ր ձո ւթ ի ւնն ե րն են՝. Ա իջազդային որ եւ է հարց այնքան յատկա- 

նշականօրէն ցոյց տուած չէ ցարդ թէ որրան ունայն է հաւատ ընծա յե լ տեսու- 

թիւններու կամ դրութեանց՝ որոնք ինչքան ալ յանկուցիչ ըլլան կամ մարդկայ

նական թու Ո՛ չ մէկ բարե լաւութիւն առա^ կը բերեն կացութեան մէջ՝ եթէ

իրական վիճակի մը չեն համապատասխաներ՝.

Պ ետ ո ւթ ի ւնն ե ր ը շատ առատաձեռն են եւ վեհոգի ՝ երբ 1ս<1էդի[’Ը կը կայա

նա յ Լոկ խաղաղասիրական ել մարդասիրական բարձր սկզբունքներ հռչակելուն 

մէջ՝. Ü ա կայն՝ երր հարկ կ'Ըէլա J զո հ ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ընելու՝ իւրաքանչիւր պետու. 

թիւն բանա ւո ր եւ կենսական պատճառներ մէջ կը բերէ խուսափելու համար 

անոնցմէ՝. Եթէ այս մտայնութիւնը աւելի երկար տեւէ՝ Եվրոպա կրնայ ենթար

կուիլ ճակ ատաղրական վտանգներու : Անցմ ան գա ր ա շր ջան վ մը մէջ կը դ ըտ~ 

նոլինք : //* արդկութիւնը պա շա ր ո ղ վտանգներ ը քաղաքական կնճռո տ ո ւթ ի ւնն ե ր էն

ծնունդ առած չեն մ կայն : 3 ետպատ ե րազմ եան շրջանը ընկերային խորունկ եւ 

ծաւալուն փոփոխութիւներ Հացուց, փո ղո վո ւր դնէ ր ո լ հոգեբանութիւնը, նոր 

ձգտումներու ազգեցութեան տակ, նորանոր երեւոյթներ կը պարզէ ! ճարտարս,f- 

ոլեսաի անօրինակ զարգացումը ել գիտութեանց այլազան եւ անհամար կիրար

կումները' ամէնէն աւելի անսպասելի կալուածներու մէջ, կատարելապէո յեղա- 

շրջ>սծ են տնտեսական կեանքը î
Այո բոլոր երեւոյթներուն համախռնումին ու խաչաձեւումին պատճառով 

տնտեսական տագնապի մը առաջ բերած խ ա ռնա կո ւթ ի ւնն ե ր ը' միանալով քաղա

քական եւ սահմանադրական վաիչաձելերոլ տագնապին, ստեղծած են մթնոլորտ 

մը' որ կը նպաստէ բարքերու ապականութեան ել ընդհանուր բարոյականի 

անկման :
իոլոր հա մ ե մ ատ ո ւթ ի ւննե ր ը պահելով' Աւբոպա մեզի կը ներկայացնէ այսօր 

պատկերը այն վիճակին, ուր կը գտնուէր Հռովմէական Կայսրութիւնը իր անկ

ման նախօրեակին , Հետեւանքը ծանօթ է, Ասիոյ /սորերէն դէպի Արեւմուտք խոլ- 
մոզ բարբարոս ազգերու բա զմ ո ւթ ի ւննե ր քարուքանդ ըրին ինչ որ գտան մնացած' 

Հռոմ ի փ առա ւո ր քա ղա քա կր թ ո ւ թ են էն :
Աեր շրջանին, արշաւանքը նորկն Արեւելքէն է որ կրնայ գալ, Աօտալո- 

րապէս կէո գար առաջ մատնանչուած գեղին վտանգը (փէրիլ ժօն) երալակայական 
վտանգ մը չէ բոլորովին. Այլեւայլ նշաններ կը ցուցնեն թէ' ան կրնայ իրո

ղութիւն մը դառնալ, Սոնկոլ ցեղերու բազմածնութիւնը կ'աճի, մինչ Եւրոպացի-
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ներու մէջ կը նուազէ հետզհետէ։ Անճետութեան դարման տանելու համար Արեւ

մուտքէ կարղ մը երկէ րնե րուն մ էչ ձեռք առնուած մ էԼսցները, որոնց գլխաւոր-, 

ներն են դրամական պարգեւներ ել ուրէչ նէլթական առա ւելո ւթէ ւններ տալ նո

րապսակ ւլո յղեր ուն եւ րազմա զաւակ ամ ոխեր ուն , շէնծոլ, արուեստական եղա

նակներ են երկրէ մը բնակչութէւնը աւելցնելու համար, ասոնց օդտ ա կար ո ւթէ լնը 
խնդրական մէայն կրնայ ըլլալ տնտեսական յառաԼգէմո ւթեան եւ g եղայ էն բա

բե լա ւմ ան կր1լնակ տ ե ս ա կէ տներ ով î
Գէտ ելէ է նաեւ որ Ասէոյ այմ֊մու մո զո վո ւր գնե ր ը հեռու են նմանելէ 

If . գարուն սկէզբը Արեւմուտք արշաւող բարբար ո սն եր ո ւն : ԱՀնոնք արագօրէն 

էւրացուցած են , ե ւ կ' էլրացնեն տա կա լ էն , արեւմտեան գէտ ո ւթ է ւնն ե րն ու ճար- 

տա րա րուեստներ ը՝ էնչպէս նաեւ ռազմական արուեստ էն բո լո ր ն ր բո ւթ է ւնն ե ր ը, 

այեպէս որ թուական առա ւե լո ւթ է ւն ը երթալով կը շեչտուէ։ Այգ մ֊ո զո վո ւր գնե ր ը 
այսօր կրաւորական, հեղգ տարր մը չեն լոկ, էնչպէս առաջ, այԼ գործօն եւ 

ո լման ա կա յ էն ազդակ մ ըհ

Այս պայմաններուն տակ, քյւրոպացէ գէ ւան ադէ տնե ր ո ւն կը մնայ գտնել 

ճամբայ մը, որ տալով պետութեանց հ ա կա մ ար տ ո ւթ է ւննե ր ո ւն , պատրաստէ

նպաստաւոր գետէն մը տնտեսական բնականոն զարգացման եւ ընկերայէն խաղա

ղութեան։ Գլխտւոր մթայը, որ կրնայ տյս նպատակը էրագործել, սպառազէ- 

նոլթեանց ընդհանուր սահմանափակումն է։ Գ մ֊ո լար ձեռնարկ' որ յաջողութեան 

J"JU Հ.Ւ ներշնչեր։ Պետութեանց պաշտօնական վար է շներն ալ համոզուած են 

ասոր. բայց, ոչ ոք կը համարձակէ յայտարարել զայն անկեղծօրէն։ ւրաքան- 

Ü"-r կ առավարութէւն մ էակ մտահոգութէւն մը ունէ.— է]ուսափէլ բանակցութեանց 

վերջնական խզումէ պատասխանատուութենէն :

էէէնոլորական պատրաստութեանց ծա խքե ր ը ա' յնքան խոշոր ___չըսելու հա

մար առասպելական  գումարներու պէտէ հասն էն բաղգատմամ բ կառավարու

թեանց կանոնաւոր եկամուտներուն որ պէտէ անդամալուծեն { մոզովուրգներոլ 

տնտեսական բնականոն ընթ՛ացքը՝. Այս կացութեան մէջ ամէնէն աւելէ տում֊ոզ- 

ները աշխատաւոր զանգուածներն ոլ մ ԷԼա կորեար դասակարգերն են։ Ամէնէն

շատ օստուողներն ա լ ճ ար տ ա ր ա ր ո ւե ս ա է տէրերն ու սեղանաւորական տուներն 

են, որովհետեւ զէնքերու ել պատերազմական ն է ւթե րու շէնութէւնը տեղէ 

կ՚ունենայ ա ռա Լէնն ե ր ո ւն ձեռքով, էսկ անոր համար պէտք եղած դրամական մ է-

հոցները կը հայթայթոլէն դրամատուներու կողմէ։

Այս կերպով, մ ո զո վո ւր գն ե ր ո լ ջախԼախէչ մ եծա մ ա սն ո ւթե ան ___ աշխատա

ւորներուն եւ համեստ գա ս ա կար դե ր ո ւն___ եկամուտները հետզհետէ կը պա կսին,

մ էն չ ճա րտ ա ր ա ր ո ւե ստ ա կան եւ առեւտրական մեծ տուներու շահերը ան բաղդատելէ 

կերպով կ՚աւելնան։ Ուրեմն, առաջէններուն զրկանքը, մէկ կողմէ, տարուէ տարէ 

կը լայնցընեն այն *ԼԷՀը "P դո յութէւն ունէ արգէն այս երկու գա ս ա կա ր գե ր ո ւն 

կեանքէ կա ր ե լէ ո ւթ է ւնն ե ր ո ւն մ էջել։ Այս պայմաններուն տակ, pfiljbpuij ]lQ UlJUJ-Ul- թՈ.Նթ-]ւ1-(ւԱ ' որ քաղաքական գործ է չնե րու ամբոխավարութեան հողմարգել է մէայն 

եւ ձանձրա լէ կր կնա բանս ւթ էւն մը գարձած է այլեւս, ան էր ագո բծելէ նպատակ 

մը ԸԼԼաԼ կը P"L['' կը ծառայէ լոկ զայրացնելու մողովրգական զանգուածները։

ՀՐ- Ն- Թ,
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iimommc i>r iwimwiiM. wiw)
B-Անգլիերէն լեզու Են հայկական Մշակոյթ:

Այն հարցումին թէ միշտ հայ գթո՞ղ մ ը կը նկատէ ինքզինքը՝ 

հան Հայս՛» կը պատ ասխանէ, եւ բացատ րո ւթեան մը սլէ աքը զգալով՝ կը տրա

մաբանէ : հՈ րովհետել գրողին ազգային գիտակցութիւնն ու ոգին չատ աւելի 

կարեւոր են քան թէ արտայայտութեան միջոցը՝ որ անգլիերէն է իմ սլարա. 

գա յիս՝. Հայ եմ կ^րվ'"1!֊) մ ո լեռան գո ւթեա մ բ • • •» եւն-։

Հայազգի գրագէտին մտքին մէջ արդեօք տարօրինակ շփոթութիւն մը տեղ 

չէ՞ գտած։ Արդեօք իր մօտ հայ գթող եւ Հայ նոյն իմաստը չե՞ն ստացած՛" ։

Տարբեր բան է ասպարէզը ել տա ր բե ր բան ազգութիւնը : Վ՛այրկեան մը 

փսկ չենք տարակուս իր Ա իւրմէ լեանի հայութեան վրայ։ Կը հաւատանք թէ [un — 

րապէս հ ա յ է ան եւ խանդավաո. հայրենակից մը։ ('•ոյց կարելի չէ գինք ըն

դունի լ իբրեւ- հայ գրող՝ ինչպէս կարելի չէ հայ գիրք նկատել հայկական ոգիով 

տ ո գո ր ո ւն տ մէն երկ։ Այլապէս նրանց Հերֆէլ իր Մուսա Տաղի Քսսւասուն 0- րերը"'/, 'իառլ Պրէֆին իր Աււիւծարքսւյն Հայոց Տրգաաէսո//, Պոռտօ իր Տթա- պիզոնցի Անր-աոամ///^ եւ տակաւին ուրիշներ' պէտք էր նկատէ ինք հայ գրող՝ եւ 

համոզուէինք որ անոնց այս գործերը մեր մշակոյթին գանձարանը հարստացու. 

ցած են։ Այս կարգի երկերը՝ մեր գրականութեան համեստ սլարտէզէն ներս տեղ 

կրնան ունենալ միայն այն ատեն երբ կր թարգմանուին եւ այգ պարադային շատ 

չեն տարբերիր թարգմանուած ուրիշ որեւէ մէկ արմէքաւոր գործէ։ Կրնան ան

շուշտ մեր սրտին աւելի՛ խօսիլ՝ աո թե լ գո հ ո ւն ա կո ւթ ի ւնն ե ր ՝ որոնք մեր զղայ, 

նութենէն կը բխին՝ ----- թէ եղած են օտար մեծ միտքեր որ իրենց ապրում

ներուն աղբիւր դարձուցած են մեր պատմութենէն դրուագներ՝ կամ ուզած են 

փառա բանե լ Հայը :

Ուրեմն՝ մ շա ևոյ?Ւ տեսակէտէն գիտելով հարցը՝ արտայայտութեան մի

ջոցը՝ այսինքն լեզուն՝ չի կրնար երկրորդական նկատուիլ ինչպէս ինքնիրեն 

կ՛՛ուզէ հաւատացնել Աիւրմէլեան։ Լեզուն դրականութեան մը հիմնական պայ

մաններէն է՝՝ որ զայն կը բնորոշէ՝ միւսներէն կը զանազանէ ՝ տալով անոր իեք-

(*) Հոս ուսումնասիրուած հարցերը ^են վերաբերիր միայն «Սիւրմէլեանխ պարագայ» մասնաւոր երեւոյթի մը: Աւելի ընդհանրական բնոյթ ունին: Նպատակայարմար թուեցաւ երկու յաջորդական նոր յօդուածներով խորացնել նիւթին հետ կապ ունեցող կարգ մը յարակից երեւոյթներ ալ: Ուրեմն՛ «Hai'renik Weekly»ի հը- րատարակած տեսակցութիւնը աւելի աոիթ քան թէ բան պատն աո, կը դաոնա յ տեսակ մը աշխատասիրութեան ծրագրային ուղի մօտենալու համար գաղութանա, յութիւնը շահագրգոոզ կարգ մը հիմնական հարցերու: Այլապէս անտեղի պիտի ըլլար այսքան կարեւորութիւն ընծայել :
8
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նայատոլկ ձեւակերպում ել նկարագիր յ ֆրանսական գրականութիւն երր կ՚ը

սենք կը հասկնանք ֆրանսացի կամ նոյնիսկ ֆրանսերէն գրող ,,չ ֆրանսացի հե

ղինակներու հաւաքական ստեղծագործութիւնը՛. Արդեօք գերմանական կամ իտա

լական գրականութիւնը իր սսլասա ր կոլնե րո ւն հոյլէն կրնա՞յ նկատել իր գաւակ

ներէն անոնք որոնք տասնեակներէ ի ‘Լեր Ամերիկա հաստատուած' դարձած են 

ամերիկացի հ ե զինա 1խ ե ր ՛. Անշուշտ „չ, նոյնիսկ եթէ անոնք գերմանական հոգին 

քանդակեն Լոռըլայի ապառումէն, ջարդուփշուր ֆոլոնյի ողբը լան Հռենոսով, կամ 

Հենետիկի տոմերոլն շքեղ զդե սա աւոր ո ւմը փոխադրեն է, ի լ Աորքի գրավաճառ- 

ներուն y ո ւց ա փ ե ղկե ր էն ներս :

Կարելի չէ ըմբռնել որ հայ մը, ասպարէզով ղրող, շարահիւսէ անգլիերէն 
ել համոզուած ըլլայ թէ ինք hlUj գրականութիւն Բայց Սիւրմէլեան, ոչ

միայն հաւատացած ըլլա չ կը թուի այս խօլակա րծ իքին , այլ կը փորձէ հալա- 
տացնել ալ յ

Այ11 կէտ ին առըն չո ւթեամ բ ու P/՚չ հարցումի մը («Անգլիերէն գրող հայ 

հեղին ակ ը կրնա® յ սատարել հայ մշակոյթի յառաչդիմ ո ւթե /wî/») , ան կը պա

տասխանէ թէ մ՜ա մ ան ա կա ւո ր կերպով սլառակտուած ներկայ ա շխարհին մէջ, ա- 

մերիկացի-հայ ղրաղէտնե ր ը, դրելով անդլիերէն, հսկայական մասնակցութիւն մը 

կրնան բերել հայ մշակոյթին բարդաւաճման , ել բարքերու ու ս ո վոր ո ւթի ւնն ե ր ո ւ 

սլահսլանման ի խնդիր» թէ նաեւ Հանսնդ դրեթէ ո աշխարհը մեր կո դմ ը կը շահին

ղործնասլէս,   ին չսլէ ս ըրաւ Աարոյեան։ Եւ այս վերջինը դրեթէ միակն է

հ անդս, մ ան ա լո ր՝ ազդելու համար մեր անգլիախօս երիտասարդութեան վրայ, 

ներկայիս ել մանաւանդ ասլադա յ ին ;» ՝Բ ի է մը աւելի անդին, «արդեօք աւելի 

մեծ ծառայութի՞ւն մը մատուցած պիտի ըլլայի Հայաստանի եթէ հայերէն դրէի 

I ask you, Ladies and Gentlemen^, ինչպէս նաեւ այն յօդուածներն ու պաա- 

մուածքները որ կո լա ա մ Haïrenik Weekly^, Armenian Mirror Spectator-^ եւլն-ի մէջ:»
Ու հոս՝ բացայայտ են կարդ մը նոր չփ ո թ ո ւթ ի ւնն ե ր Ս իւրմէ լեանի մաքին

մէջ :

frf/" ան կը խօսի մեր մշակոյթին բարզալաճման վրայ, [սորքին մէջ կը 

մտածէ ազգապահպանման մասին՛. Տարրեր բան է դրականութիւնը, ել տարբեր 

բան հայապահպանումը՛. Անշուշտ մշակոյթը, ել իր ծոցին դրականութիւնը, ազդի 

մը տեւելուն հզօրագոյն ազդակներէն մին է՛. Բայց ամէն հայապահպանման մի

ջոց (եւ այս պարադային անգլիերէն լեզոլով ու «հայ ոգիով)) դրականութիւնը} 

չի կրնար կոչուիլ ազգային մշակոյթ կամ մաս կազմել անոր՛.

Յետոյ՛. Կարծէք Ա իլրմէլեան կը մօտենայ մեր դրականութեան, քիչ մը ֆոլ. 

քլորական տարազ հագցուցած անոր, ինչ որ սահմանափակ հորիզոններու մէջ 

կը զետեղէ մողովոլրդի մը ամենաոլմեղ արտայայտութիւնը՝ մշակոյթը՛.

Չենք կրնար տարբեր ձեւով մեկնաբանել զինքը երբ ան կը ծանրանա յ «բար- 

քերոլ-սովորոլթիւններոլ-յ, վրայ խօսելով մեր մշակոյթին սաաարման մասին՛. 

Բայց ինչքան ալ սերտ կապեր ըլըսն ֆոլքլորին ել մշակոյթին միջել կարելի չէ

ղանոնք նոյնացնել ել չմտաբերել թէ մին միւսին նախնական ձելն է,___ կամ

մասամբ նախանիլթ մը----- թէ մշակոյթ մը արմանի է կոչուելու այդպէս երբ

ֆոլքլորի գաւառական սահմաններէն անցած է անդին, ձըգաելով համազգայինին, 

ել դեռ աւելին, փորձելով հասնիլ համամարդկայինին՛.

Եւ դեռ չենք ուզեր շատ խորացնել այն հարցը թէ դրական ի՞նչ արդիւնք

կարելի է յուսալ գրականութեան շնորհիւ,----- այն աչ ոչ հայատառ___ բարքերոլ-

ս ո վո ր ո ւթի ւնն եր ո լ պահպանումը փորձելով ել թէ մանաւանդ ի՞նչ է այդ փորձին 

օղաա կա ր ո ւթ իւն ը եթէ մօտենանք հարցին ընկերային յեղաշրջումներու տուեալ-
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ներով՝ Արդարեւ եթէ 1լա1լնսւր1լւււ^ւ ասկից ե ր ե ս ո ւն-քա ռա ս ո ւն տարի առա Լ հայ- 

րենական հողին վրայ ի շխո դ բա ր քե ր ո ւ-ս ո վո ր ո լթ ի ւննե ր ո ւն ՝ անկարելի է սահ

մանել թէ թնչ պիտի ըլլային ներկայիս ըմ բռնումները՝ եթէ պահ մը ենթա

դրենք թէ հայ մողովուրդը մնալով իր հողին վրայ՝ !^Լ^ԼՈ,Լ մթնոլորտը դա

րերու շրջապատին՝ ենթարկուէր բնա կանոն սլա յ մ անն ե ր ո ւ մէջ յ ե ղա շր ջո ւմն ե ր ո Լ 

բնական օրէնքներուն յ Որովհետեւ ս ո վո ր ո ւթ ի ւն-բա ր ք յարաբերական իրականու- 

թիւնը^ իբրեւ մէկ ումական հոսանք մա մ ան ա կի երկայնքին՝ ենթակայ է տարի- 

ներոլ ազդակին՝ դա ղա ւի ա րն ե ր ո լ միջազգային զարդարման՝ հ ա լա քա կան ո ւթ ի ւնն ե „ 

րու իր ար մերձեցման կա ր ելի ո ւթի ւնն ե ր ո լ եւ/ն. ուրեմն' հակամէտ տեւական փո

փոխութեանդ։ [) լ հոս՝ ե ր բ արդէն անիմաստ է տալ ս ո վո ր ո ւթ ի լն-բա ր ք ընկերա

յին երեւոյթին բիւրեղացած ել բա g ա րձա կ ի րա կանո ւթեան մը կաղապարը՝ ակ- 

նա յայտ է որ բան մը աւելի՛ անիմաստ կը դառնայ խօսիլ Հս ովո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ

պահպանմանդ մասին՝ երբ այդ կը կի բար կուի մեր պարադային.----- մողովուրդի

մԸ nr ղոլրս շպրտուած է իը կեղեւէն, որ Հունի ոտքին տակ հողը առհաւական

փոխանցումներու այդ հզօրագոյն նեցուկը՝ ուր արձանագրուած էր ամենամնա- 

յուն եւ ազդու կե ր սլո վ անցեալի մը մառանդը. — պապին գերեզմանը՝ պատմական 

փլատակը՝ աւանդավէպին հ ր ա շք վէմը՝ Ա. Աստ ո ւածածնա յ խա ղո ղօ ր հն է քին ւսղ. 

ըՒ՚-ԸԲ.) կամ Ա. իւ աչի հերիսան իր օճախներուն տարիներու ընթացքին սեւեց ած 

քարերով՝ եկեղեցիին պատին երկայնքին... Այո նիւթեղէն ի ր ա կան ո լթի ւնն ե ր ը 

աղօտ երազի մը վերածած' հայ մողովուրդը նետուած է արտասահմանի գունագեղ 

եւ առաջին առթիլ արտառոց թո լող հրապարակներուն վրայ՝ անցնելու համար 

նոր կենցաղներու խայտաբղէտ բովէն i քՀերած էր իր հետ ս ո վո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ու

բարքեր անըմբռնելի նոր շրջապատէն . ականատես կ՚ըլլար ն ո բ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ' ան- 

ըմբռնելի իրմէ։ վեր ի վերոյ նտխադծուած կեանք մ ըն էր որ յանկարծական 

վերիվայրումի կ'ենթարկուէր շղթա յաղե րծե լով տեւելու բնազդին ճիգերը'

պատշաճեցնելու համար այդ կեանքը նոր միջավայրին՝. Ալ ահա ար

տասահմանի հայը՝ անթնական պայմաններու տակ կատարուած յեղաշրջումներու 

խառնարանին արդիւնքը՝. Նաեւ գումարը' բազմաթիւ ազդա/քներոլ դործունէու-

թեան՝.----- Նոր շրջապատը՝ հին էն արմատացած ըմբռնումները՝ հին սովորութիւն-

ներն ու բարքերը որոնց վրայ կը պատ ո լաստ ո լին նորերը՝ շոգեպինդ ընթացող 

նիւթեղէն կեանքի մը հեւքը՝ ենթակային խառնուածքը՝ իր պատշաճումի ( adaptation ) կա ր ո դո ւթ ի ւննե ր ը՝ նոր ել յառաջացեալ մշակոյթներու յարատեւ՝ ուղ

ղակի աղդեցութիւնը ելքն՝. Առէք օրինակը բոյսի տեսակի մը որ արմատախիլ 

եղած իր սովորական հողէն ու կլիմայէն ՝ կը տարուի կը տնկուի զանազան եր

կիրներու մէջ ուր տարրեր են ֆիզիքական պայմանները՝. ունենանք տեսակներ' ____

որոշապէս տարբեր նախկինէն----- ըստ բո յ սին բերած մա ռանդա կան յատկութիւն-

ներոլն ել անոր պատշաճում ի կա ր ո ղո ւթ ի ւննե ր ո ւն' նոր հողին՝ կլիմային՝ ջեր

մութեան եւ ջոլբ[՛ քանակին նկատմամբ։

Այո է արտասահմանի հայը՝, իսկ նոր սերունդը' ք ի չ մը աւելի այլափոխ

ուած ձեւը անոր։ fà* է ե լ հասած աւելի բնականոն պայմաններու մէջ։

Այս հաստատումները թոյլ կուտան ենթադրելու թէ ի&ն Հ արդիւնքի կրնայ 

յանդի լ Հս ո վո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ պահպանմանդ փորձը  ան դլի ա տ ա ո  նոր սերունդնե

րուն մօտ։ Պիաի կարդան այնպէս՝ ինչպէս պիտի կարդային թիպէթի բարձրավուն- 

դակէն վերադարձին հետախոյզի մը jni-շերը։ Հաւանաբար հ ե տա քր քր ո ւթե ամ բ ՝ 

նոյնիսկ ^տաքութեամբդ՝ երբեմն թեթեւ յոյղով ձ" ը համակուած՝ երբեմն քմծի

ծաղ մը իրենց շրթներուն երբ պիտի ծրագրեն խօսիլ այդ մասին իրենց բարե

կամուհիին՝. Հօ1այնդ կտրէ՛ . մեր մէջ աղջիկները իրաւունք Հունին այր մարդոց 

հակաճառելուդ՝. Լալ պիտի ըլլայ* •• Զ Լ՞ որ երկուքը մէկ պիտի խնդան։ (Հետոյ 

պիտի հ ա մ բո ւր ո լին . • • Ն ր կին զարտուղութիւն բարքերու տ ա սնա բան ե ա յ ին դէմ î
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Եւ այսպէս' հրամ ց ուած ս,յրԼ- անդէիատառ դր ա կան ս ւթ իւնը իբրեւ կենցաղի 

թելադրուած ուզի՝ հասնող սերունդներուն ւէրայ պիտի ձգէ չքէրմէս՚դի մը տ ը~ 

պաւորութիւնը՝ որուն դուևադեդ կր պա կն եր ո ւն դիմաց զարմացած ու շլմո րած աչ. 

քերով անոնք ականատես պիտի ԸԷԼա^" ^Բ^նց համար անըմբոնելի անցեալի մը 

խայտաբղէտ իր ա կան ո ւթե ան ։ Անշուշտ կրնան զգացուիլ» բայց պիտի Ը^ղ՚էղի11 այ՚Լ՜ 

պէԱ Ըէլալոէ- թե լա դր անրին դէմ î Ալ աւելի հետաքրքիր հանդիսատեսներ քան թէ 

էսոր ասլրո ւմ ով մը ցնցուոզ հայեր, պիտի ունենան միայն վաղանցուկ զդայնու- 

թէւններ : Այղ չէ որ պէս,է ցաքող է ազգային գիտակցութիւնն ու ողին տ ան ի լ 

իրենց զարթօնքին յ
Աանաւանդ՝ արդէն եղած է փորձը՝. Չակնարկենք հայ դրականութեան այն 

գոհարներուն որոնք յոլղիէ^ սրտառուչ պարզութեամբ մը որ արուեստ ի մը կա

տարելութեան կը տանի ույդ սեռը՝ տուած է անցեալի հոյյ իրականո սթիոնր: Էւ 

ա՛յնքան հարաղատոլթեամ բ, որովհետեւ հայերէն I Բնականաբար» ոլրէ’Լ Ս Լ^~ 

զուն՝ ո ր բառամթերքը պիտի յուէոզէր ի րադո րծե լ այդքան հարազատութիւն՝ եր բ 

օրինակ կը նկարադրուի Համբարձման վիճակախաղըէ իւրաքանչիւր բառ որ կը 

գործածուի կը դառնայ արձագանգը ոգիի մը որ անթարգմանելի է ուրիշ լեզուի 

ձ էէ» որովհետեւ լեզուն իր կազմութեամբ ա ր տ ա յա յտ ո ււթ ի ւնն է հաւաքականոլ- 

թեան մը նիւթեղէն՝ ոգեկան ել իմացական պահանջներուն՝. Ա՛յս անդամ շօշափելի 

արդիւնքներ չէ տուած՝ հակառակ մայրենի լեզուին՝ հակառակ որ ան 1լ ո լղ

զուէ ր անցեալի հետ աւելի՛ սերտօրէն կապուած սերունդի մը՝. ՀՀատերու մօտ ս ը- 

նուցանած է յէ շա տ ա 1լե ե ր ո ւ աշխարհը՝ իր յոյներով՝ անուշ երազներով ու գառ

նութ ի ւնն ե ր ո վ՝. Աւրիշներ տարած է անըմբռնելի ներկայէ մը փախուստին՝ երե

ւակայութեան կերտած հրաշակերտ ոլորտներուն մէջ՝. Տ ու կալին ուրիշներու հա

սար՝ եղած է վարդագոյն ասլա ս տ անար ան' ^րբ չկայունութեանդ (inertie) ներ

քին ում մը՝ բնազդական վախ մ ըն է առթած հանդէպ ն ո ր ո լթ ի ւնն ե ր ո լ եւ փո

փոխ ո ւթ ի ւննե ր ո լ ՝. Բայց ներկայի զգայարանքին զարգացումով զարթնած է ան

բաւաբար ո ւթեան զգացումը՝. էրազին ու ի ր ա կան ո ւթե ան միջել՝ այլեւս տրամա

բանական կամուրջներոլ բացակայութիւնը՝ յառաջ բերած է կեանքի երեւոյթնե

րուն հանդէսլ աւելի իրատես կե ց ո ւած ք ներ ՝. Ալ տյգ սերունդն անդամ դրա կա : 

նո ւթեան մէջ փնտռած է աւելէն՝ է բրել ներկայէն պահանջքը.

Ու հէմա, երբ այդ սեռը հետզհետէ տեղ կը դտնէ զանազան շրջաններու 

ազգագրական հատորներուն մէջ, Ա էլրմէլեանէ անգլէատառ գրականութեան այգ 

րուն հանդէպ աւելէ էրատես կեցուածքներ, Ու այգ սերունդն անդամ գրակա

նութեան մէջ փնտռած է աւելէն, էրրել ներկայէն պահանջը.

Լեգո լա կան հարզէն անկախաբար , զարմ անա լէ է նաեւ Ա էլրմէ լեանէ կեցուած

քը եԸք նկատէ առնուէ էր մէկ ուրէչ ա րա ա յա յտ ո լթ էլնը, ուր կը քննադատէր 

հայ գրական ո լթ էլն ը, մանաւանդ որովհետեւ կ'ոլզէր հ„ն տեսնել անցեալն ու 

հա յ րենա բաղձո լթ է լնը ։ Անդրադարձած էէնք այս մասէն մեր նախորդ յօդուածէն 

մէվ, ոլ֊ Ը“ած' թէ մեր արդէ դր ա կան ո լթ է լն ը մէայն անզևալը ոգեկոչող հէլան- 

դադէն երեւոյթ մը չէ։ Աէլրմէլեան կարծէք մոռցած որ հէմնովէն քննադատած 

if այէ "եո֊ը, ահա կ'էյն այ նոյն այդ դրականութեան ամ ենածա յ ր ա յևզ ել ասլար- 

դէւն ձելէն մէջ, Արդարեւ եթէ սլէտէ ճդնէ դր ա կան ո ւթե ա մ բ վարք ու սովո բու

թէ ւն պահպանել, ստէպոլած է ընելու անցեալէ ել յէչատակներոլ գրականոլ- 

թէլն. ու այս ոլղզոլթեամբ ալ ազդու դառնալու համար, ոտէսլոլած է վերա

կենդանացնելու անցեալը, առաւելագոյնս տարփողելով զայն ել է հեճուկս 2թրդ 

կէսադարոլն գաղութահայ է ր ա կան ո ւթե ան , ՛Նման ձգտում դէպէ ետ դարձ, էր 

Jil կը պտրոլնակէ տեսէլը ներկայէն երեւակայուած փ լատակներ ո ւն, որոնց վրայ 

կԸ բտրձրանայ ցնորական ել մամ տնակէն դէմ չպրտոլած մէկ աշխարհ, որ ամէն 

կապ կտրած է էր ա կանութենէն , ո ր ովհ ետել ո չ էսկ բնական չա ր ո ւն ա կո լթ է ւն ը անոր,

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 117

Եւ ո րպէ սղի թ ի ւր ի մ ա g ո լթ ի ւննե ր չծագին՝ ինչպէս նախապէս ըսած էինք՝ 

անցեալը՝ յիշատակներն ու արս ո ր ը իբրեւ հոգեկան ի ր ա կան ո ւթ՜ ի ւն միշտ ներ

կայութիւն մըն են ա ր տ ա ս սւ հ մ ան ի Հա յուն մարին ու սրտին մէջ՝ եւ ուրեմն որեւէ 

իրապաշտ դրող մը չի կրնար անտեսել տյդ ի ր ա կան ո ւթ ի ւն ըհ (կ ը պատասխանէինք

Աիւրմէլեան ի քնն ադա տ ո ւթ ե ան ----- րան ի որ ան ինքղինք կը ղա լան է ր իրապաշտ

գրող ___ անտեսելով պահ մը այն հակասութիւնը որուն մէջ ինչպէս կը տեսնենք

ինկած է հոս ։)
Այգ հաստատումէն ետր՝ յայտնելուէ ,՚[՚ր՚ւ վե ր ա պահ ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ հարեւան- 

ցիօրէն ուղած էինք սահմանել թէ մեր դրականութեան մէջ ո՞ւր բեղմնա ւս ր կըր - 

նայ դառնալ անցեալը՝ եւ թէ ի՞նչ պայմաններու տակ եթէ օդտաղո բծուի կո չ. 

ուած է կատարելու անհրամեշտ դե ր մը՝. Աայց Աիւրմէլեան՝ հ.վա ր ր ու սովո

րութիւն պահպանելու^ իր նպատակին պա րտադր ո ւթ ի ւննե ր ովն իսէ) կրնայ առաջ

նորդուիլ սեռի մը' որ ստ իպո ւած է հեռու մնալ մեր ‘[փ [• ը ակնարկած պայ

մաններէն՝ եւ այդպէս թերեւս սլար ունակէ այս անդամ իսկապէս հիւանդագին 

տարր մը անցեալը ոգեկոչելու մտասեւեռումը՝. Անշուշտ Հհ ի լան դա դին» ը կա

րելի չէ վտարել գրականութենէն՛ բայ՚յ ղաՀքն արուեստի հասցնելու համար տա

ղանդ մը չի բաւեր՝ սլէտք է հանճարեղ ըլլա լ՛ եւ այս արդէն կ՚իյնայ մասնա- 

յատ ո ւկ սլա ր ա դան ե ր ո ւ մէջ î

Ու եթէ պիտի քննենք հարցը մեր դրականութեան յղուե լիք ընդհանո ւր JlIJ~ 

ռաջադր ո ւթ ի ւննե ր ո ւն տեսա կէտով՝ ներկայիս րի չ մը ամուլ եւ անարձադանդ կը 

թուին մեղի դրական այն ս տ ե դծ ագո րծ ո ւթի ւննե ր ը որոնք անցեալն ու յիշատակ- 

ները կուտան մասալ/» մը պէս՝ կը պատմեն ան ուշ-բար ուշ հին վտրք ու սովո

րութիւն՝ ու կը դառնան դոնդո ղացած նկարագրականը արդէն հիմնովին յեղա

շրջուած անցեալի մը՝. Ե*- այդքան մ իայն i

Եթէ անց եալը, մեր դրականութեան մէջ պիտի ,'մնայ կայունացած կե ր- 

սլաւորում՝ ել ում ական մղումով մը պիտի £թԱ1(յԱ1ԱԱ1է՜ իր իւրաքանչիւր տ ո ղո — 

մ է ջեր էն ներկան՝ կը դատապարտէ նեղ բանտի մը՝ սահմանափակելով

իր դերը՛ որովհետեւ այդպէս' կամ միայն քի չե ր ո ւ համար ասլր ո ւմ, կամ հի

ւանդագին ե ր ե ւա կա յ ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ զսպանակ՝.

Աինչդեռ՝ եթէ ան օդտադո բծուի իբրեւ փոխանցման դետին այն հին շըր- 

ջաններէն ուր հայութիւնը իր հաւաքական արմատները նետած է մինչեւ ներ

կան՝ եթէ ան ծառայէ թա(յԱ11Ոյ111Ն.թ1յ UlQjl այդ ներկային՝ որու հ իւսուածքին ծա

կոտիքներէն անցեալը ինքն է որ յարատեւ կը թորի՝   [՛ I՛ [՛ ^՚ լ անմիջական պատ

ճառը մա մ անա կա կից իր ա կան ո ւթ ե ան ՝   պիտի ստեղծէ իրեն համար ի ս կ Լայ

նածաւալ եւ բերրի դետին՝. Որովհետեւ արտասահմանի մէջ նշմարուող հաւաքա

կան անհ ա լա ս ա ր ւս կշռո լթիլնը,  որմէ բնականաբար հեռու չի կրնար մնալ դրա

կանութիւնը՝ ___ արդիւնքն է ներկային ել անցեալին սուր հակադրութեան ՝ մա

նաւանդ երբ յ ի շենք որ փոխանցումը եղած է սեպ ան կիւնադա րձով եւ ոչ թէ 

բնա կան շա ր ո ւնա կա կանո ւթե ամ բ :

Աեր կա րծ իքով՝ ա՛ յս է անցեալին արդիւնաւոր տեղը գրականութեան մէջ՝ 

ուր հոսելով մամանակին հետ՝ պիտի խաղայ անհրամեշտ դեր մը՝----- թերեւս կա

րենայ չէզոքացնել հայրենիքէն արտասահման անցքին [“ " ր ան բն ա կան ո ւթ ի ւն ը՝ 

եւ փորձելով կա սլե լ երկու հակոտնեայ աշխարհներ՝ մեզ սւանի անհաւասարս!, 

կշռութենէն դէպի ներքին ներդաշնակութիւն :

է*սկ Հվարք ու սովորութիւն պահպանել»՛ • * աւելի լաւ կ'ԸԱար ԸԱԵլ* — 

Հկեցի՚ր մամաց ոյց՛ երկրադո՚ւնտ՝ դէպի ետ սկսէ դառնալ՛՛՛)'.

Ոտց ի տյդ՝ մեզի համար հասկնա լի կրնայ դառնալ ամերիկացի ղեկավար 

մը՝ եթէ ան դիտակցօրէն ո ւղէ Ամերիկայի սահմաններէն ներս ազդութիւն ըսե

լով հասկնալ միայն կարդ մը ս ո վո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ՝. կրնա՛յ ան նոյն բանը նկատել
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մշակոյթն ու ֆ" լքլո ր ը՝ որպէսղի ամեր իկեան ազդին բաղկացուցիչ բազմաթիւ 

Ժողովուրդներուն ինքնայատուկ գիծը ներդրուի տեսակ մը նահանգային սովորոլ֊ 

թ իւննե բոլ շրջափակին մէջ՛. Ըմբռնելի է որ ան այդպէսով ո լզէ նպաստել ամե- 

ր իկեան միութեան ՝ իր տակաւին կարճատեւ ազգային սլատմոլթեան այս ձեւի 

ընդարձակումով ել ֆոլքլորի մը ստեղծումով՝ որոնք անհրաժեշտ են այդ նոր 

ժողովուրդին իբրեւ միութեան ոգեկան շաղախ. նաեւ յարգելով հանդերձ բազ.

կացուցիչ տարրերուն երեւութական մ ա սնա յ ատ կո ւթ ի ւնն ե ր ը՝___ որովհետեւ ամե.

րիկեան տակաւին մանուկ հոդին պապակն ունի այլազանին եւ տարօրինակին ՝ ___

որ ան ո լզէ (J շակոյթին մէջ տեսնել միայն երդը՝ պարը՝ տարազն ու ս ո վո ր ո ւթ ի ւնն ե՝ 

րը եւ անտեսէ ժողովուրդի մը ներքին ի րա կան ո ւթ իլն ը՝ որ իսկական Մշակոյթն էէ

Ամերիկացի ղեկավարին կո ղմ է նման կեցուածք բացատրելի է։ Ըայց Լոյ Ա ՋոՆայւթ-^ր հեղինակը չի' կրնար դրա կանութեան մը յառաջադրել բա ր ք_ս ո վո ր ո ւ~ 
թ իւննե րու պահպանման ֆոլքլորական ուղին իր բ ո լո ր ս ա հ մ անա փ ա կո ւմն ե ր ո վէ 

Գ ր ա կան ո ւթ ի ւն ը իրմէ կը պահանջէ աւելին ։

կրկին թիւր իմ աղութիւն' երր Աիլրմէլե ան հիմնաւորելու համար իր Հայ 

հեղինակ մը ըլլալը՝ կ'աւելցնէ. «Ծանօթացնել մեր ազդը օտարնէ րուն ՝ փորձելով 

շահիլ անոնց հ ա մ ա կր ան քը^> ՝ ել այդպէսով «օգտակար ըլլալ Հայաստանիդ i '(յՈյն- 

[,սկ նթէ կիրարկուին դր ա կան ուղիներ ութ մին կը կոչուի քաղաքական կամ հայ

կական քարոզչութիւն՝ իսկ միւսը հայրենասիրական դո րծ ո ւն է ո լթ ի ւն t յամենայն 

դէպս՝ ո'չ հայ դրականութիւնէ Որովհետեւ օտարներուն ուղղուած' ուրեմն 

պարտադրաբար օտար լեզուովէ Այս է որ կը շփոթէ Աիւրմէլեան՝ ու մին ընելով 
կը կարծէ թէ միւսն է ըրած-, Այլապէս գոյութիւն ո ւն ի ա յդ սեռը քաւլւււ^ւււ կան 

դրականութիւն անունին տակ, ել տուած է իր դլուխ-գործո,ցները ։ Ուրեմն

նոյնիսկ, եթկ իբր դրական սեռ, ան տայ հեղինակին գրագէտի հանգամանք, 

ակնայայտ է որ օտար լեգոլով, ան չի բաւեր «հայ գրող» յոր^որ^լմը վաւերա

ցնելու :

Ընղուն ինք՝ Աիւրմէլեանի ի նպաստ ՝ որ թեք ազգապահպանման ոլզզու- 

թեամբ ել իր ըմբռնումներ •••Լ աշխատանք մը կ'ոլղէ տ ան ի լւ Ընղուն ինք որ ին^ 

կ 'ու գՀ Հ այր ծանօթացնել օտար հասարակութեան՝ ընղուն ինք նաեւ որ այս [,n- 

Լորը "րոշ օգտակարութիւն մը ներկայացնող դո րծ ո ւն է ո լթի ւնն ե ր են՝ եւ թէ ներ- 

’Լայի հրամայականներով տոգոր ուած նոյն իսկ ան դլի ա տ ա ռ դր ո լթիւննե ր ը՝ կրնան 

ժամանակաւոր արդիւնքներ տալ երիտասարդութեան մօտ՝ հայկական ոդիի մը 

զարթօնքին ի խնդիր t Ը ա յ g տրամաբանօրէն պէտք է ինքն ալ ընդունի՝ որ իր

անդլիատառ գործը ոչինչ կը բերէ հայ դրականութեան ՝ որ շատ անուղղակի եւ 

պզտիկ մ ա սնա կց ո լթեա մ ր մը կրնայ նպաստել մեր մշակոյթին իբրեւ հայութեան

----- ուրեմն թերեւս մայրենի լեզուին հանդէսլ —_ հետաքրքրութիւն արթնցնող

թէական ազդակ՝ եւ վերջապէս' որ իր ներկայ կացութիւնը ո չ մէկ կերպով կըր. 

նայ հիմնաւորել հայ գրողի յո^ո^ոլմ ՝ ոչ ալ իրաւունք տալ ենթադրելու թէ 

ինքն ու իր նմանները կը նպաստեն հայ դրականութեան բարդաւաճման :

Շահնուր մը օրինակ՝ իբրեւ Լիւսլէն՝ հայազգի գրող մ ըն է որ պատիլ կըր. 

^,utJ քւերել հայ անունին՝ ել այդքան մ ի այն :

★• Սիւրմէլհանի «դասալքոՆթ-եան» պարագան:___
Երբ կր հարցուի (J իլրմէլեանի կարծիքը իրեն գէմ եդած քննադատութիւ

ներուն, ու իր անունին կպցուած «դասալիք» բացատրականին մասին, ան Մով

սիսական օրէնքին թոյլտուութենէն աւելի ոլմգին ելոյթով մը կը կոչէ այղ բոլորը 

«աղտոտ ղր պարա ութի ւններ» : Ու քիչ մը անդին, կ'աւելցնէ թէ իր վրայ յար

ձակողները «պէտք է ամչնան իրենք իրենցմէ»-. Հասկնալի է իր զայրոյթը, բայց 

անարդար այդ ո ւմ դն ո լթ ի ւն ը-, Որովհետեւ կարծէք թի ւր իմ տ g ո լթ ի ւննե ր ծագած
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ըլլան- Արդար եւ Աէւրմէլեան կր կէն ու կրկէն պահանջը կը զգայ շեշտելու թկ

էնք հայ՛կ։ -----«Կ'ուզէէ մէկու մը հ անդէպէ լ որ ԸԷ1_ա ր աւելէ՛ հայ քան ես։ Ոչ

ոք թող ե լլէ էնծ՜է հա յ ր ենա ս է ր ո ւթե ան դասեր տալու^ւ fiuijg անե ր ե ւա կա յե լէ կ 

որ էք հայՈՆթ-եան վրայ տարակուսողներ գտնուին • եւ եթէ դո յութէւն ո ւն էն 

այդպէսէներ ՝ սխալմունքէ մկջ են։ Որովհետեւ պէտք չէ չփոթել Ա էլրմկլեանը կարդ 

մը հայազդէ հեզէնակներոլ հետ որոնք արտասահմանէ հա յուն հողէն կրծող 

էւնդէրներուն բռնազբօսէկ մխտումով՝ ուզած են ուրանալ էրենց հայութէւնն ան

դամդ թկ' էրենց կեանքէն եւ թկ էրենց գործ էն մկջ՝.

Ուրեմն հարցը հայոլթէւնը «դասալքէ լու» մ աս էն չկ , ա յ լ հայ դրականու- 

նը։ Եւ այս ճշտում էն ետք՝ քննենք էր ա կան ո ւթէ ւնը։

Սոր ու ցամաք էրողութէւնը ցոյց կուտայ, որ Աէւրմկլեան հայերկն դրել 

սկսելէն ետք՝ հրամարած կ մայրենի լեզուկն ու որդեդրած անդլէերկնը։ Եթկ 

նկատէ ունենանք այն անքակտելի կապերը որ կան մայրենի լեզուէն ել հայ դը- 

րա կանո ւթեան մէջեւ՝ բացայայտ կ որ լեզուկն հրամարելով՝ ան՝ ստիպողաբար 

հրա մ՜ար ած կ նաեւ հայ դր ա կան ո ւթ են կն ։ Ու այստեղ «հայկական ոդէն» որ հիմ

նական փաստ մը ըլլալ կը թուէ Ա էւրմկլեանէ աչքեր ուն՝ տեսանք՝ ոչինչ կը բերէ 

է նպաստ էրեն՝ հայ դրականութեան տեսակէտով։ Այս կացութիւնը՝ երեւութա

պէս՝ շատերս լ համար կրնայ համարմկք նկատ ո լէ լ մեր դր ա կան ո ւթեն կն դասալիք 
ըլլալու ։

2ենք ուզեր բառերու հետ աճպարարութիւն ընել՝ րայց պկտք կ ընտրու

թիւն մը կատարել «դասալքել»՝ , «հրամարէլ» եւ «ձդել»ոլ մէջեւ։ Առանց

կենալու «դա ս ա լքե լ» ո լ նուաստ իմաստ բացատ րո ւթեան առջեւ որ դատաւորէ հան

դամ անք կուտայ գործածողէն ՝ մեր նախընտրութիւնը կուտանք «ձդել»ուն։ Որով

հետեւ առարկայական հաստատումէ մը լաւագոյն արտայայտէչն կ՝ ու ճշգրիտ 

բացատրականը Ա էւրմկլեանէ կացութեան։

Ուրեմն մեղի համար Ս իւրմէլեան ձգած է հայ գրականութիւնը։ Ո՛չ մէկ 
քնն ա դա տ ա կան երանգ այսւոեղ։ Կ՚ըսենք գեռ աւելին։ Մեղի համար Սիւրմէլևանդասալիք մը յ>է :

Նախ' որովհետեւ իրաւունք չունինք դատելու անհատական բնոյթ ունեցող 

այս հարցը։ Ազատ էր ան ընտրելու իր ուղին, ու ընտրութիւնը կատարած} է ըստ 

իր ներքին գրգասլատճառնե ր ո ւն ։ Զենք կրնար պահանջել իրմէ որ դրէ յայերէն, 

ոչ ալ մարդկային իր իրաւունքները ոտնակոխել, այգ դրգապատճառնե ր ո ւն թա

փանցելու անփափկանկատ փորձով։ Ու հիմա, երր զինքը կը գտնենք օաար գրա

կանութեան լաւիղներուն մէջ, մեղի կը մնայ մաղթել որ միջազգային լեզուին 

որ ան ընտրան է, կարենայ ագուցել միջազգային տարողութեամբ տաղանդ մ ըն 

ալ. նաեւ, որ կարենայ սպառել բիւր բիւր իր երկերը, թերեւս այն ատեն որոչէ 

հայկական գսլրոց մը լինել տալ Ամերիկայի մէջ։
Երկրորդ' մարգ դասալիք կ՛ըլլայ բանէ մը որուն հանդէպ ու

նի յտնձնառոլթիլններ ։ Արդ' հայ գրողին յանձնառութիւնը ներքին է։ Զոհաբե- 

րութիւն մը' որ ան կ՛ընդունի ինքն իր դիմաց։ Ոչ "ք կր՛եայ պնդել թէ Սիւր- 

մ էլետն ունէր նման յանձնառութիւն ։ Իսկ եթէ ունէր, միայն ինք գիտէ այգ. 

ուրեմն միայն ինք կրնայ ըսել թէ դաստ դի՛՛ք մ ըն է թէ ոչ։ Եւ իբրեւ զուտ անհա

տական պարագայ, իրմէ դուրս սեւէ մէկը իրաւունք չունի գոր ծ ած ելո ւ Հդասալիք» 
բառը։ Ու քանի որ կը մերմէ այգ արտայայտութիւնը, պէտք է ընդոլնիլ որ 

Սիլրմ էլետն հայ գրականութեան հանդէպ յանձնառութիւն չունէր։ Եւ աղատ ալ 

էր չունենա լու î
/.„/z քիչ մը աման հա յ րա կանո ւթ իւն բուրող իր յայտարարութիւնը թէ ինք 

«հրապարակ էջած է պտշտպանելու հայ գրողէն դատը» կը գտնենք անտ եղէ եւ

աւելորդ։ հայ ղրողը սլա շտ պան ե լէ ք դատ չունէ։ Որովհետեւ դատ չունէ՝

էնքզէնք դատապարտած է արդէն այրելու տ յն կրակէն որ մեր մշակոյթէն

ատրուշանէն կը բոցավառէ ։ ԼԵ ՀգՍ>ԶՍ>Տ

Fonds A.R.A.M



120 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •ՆԱՐԵԿԱՑԻՆ ԵԻ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱ՛Ն ՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐՈՒ ֆրանսերէն
ԹԱՐԴՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ :

"Նարեկացիի Մատեան Ող- թեթդՈԼթ ենէն եւ հա յ աշուղներու բա. 
ն ա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւնն ե ր կն ոմանց ֆրանսե 
['կն թարգմանութիւնը Լի լք - Ակնարկ 
(J՝ արսկլ ֆրանսացի երիտասարդ տա
ղանդաւոր բանաստեղծին կո ղմ կ էոյ"
տեսան «Cahiers du Sud»ի 299p? Pt**֊P' 
մկջ, 1950/ր ամ առը '.քՒարգմ ան ո ւթ ի ւնն ե ր 
որոնցմկ ոմանք կատարուած կին սլար ՛t- 
կահ այ բանաստեղծ Պ՝ Ա[""Ո Արիաղնի 
աշխատակցոլթեամ բ եւ ուրիշներ ալ,Ա՝ 
Զօսլանեանի թա ր դմ ան ո լթե ան g օժանդսւ- 
կութեամբ, որոնք գրաւեցին ffi ր ան ս ա յՒ 
դրական Լր [անւս'լեե ր II լ. ո լշադր ո ւթ ի լե ը :

La Gazette des Lettres ի 24 Յունիս 
1950ի թիլին մկջ, Պ- Փոլ Շալս,
արդւսր ւսցիօր կն դեսւհւսսւելկ հար
«Cahiers du Sud »/, բացառիկ թիլերուն 
բարձր որակը, ճշգրիտ առարկայակա
նութիւնը եւ անաչառ անկախութիւնը, 
դիտել կ ուտար թկ եթկ երբեք այժ-
մկական խնգիրներու քննութեան եւ լու_
սա բան ո ւթ եան նոլիրո ւած են անոնք, 
երբեմն ալ կը ներկայացնեն այնպիսի 
նիւթեր որոնք, հակառակ իրենց մաս
նակի շահեկանութեան , հմա յիչ են իրենց 
ինքնա տ սլո ւթեա մ բ : «Հտմ ողուած եմ, ևը 
դրկր քննադատը, թկ ա յն մեծ յաջո
ղութիւնը, զոր դտած են բոլոր բացա- 
սիկ թիլերը, պիտի պսակէ նաեւ 299/>7 
թիւր, որ այս անդամ յատկացուած կ հայ 
հին րան աստ եղեներ ու Վիւք-Անտրկ Ս՝ ար- 
սԼլի ներածութիւնը մ իանդամայն կուռ
ել յստակ ԸԼԷաԼոլ- կրկնակ առա ւե լո ւ_
թ իւննե րն ունի՝, fi անի մը կջի մկջ ամ
բողջական գաղափար մը կը կազմենք 
բարձր միջին դա ր կն մինչեւ (J՝ Ը՝ գարու 
"ևէ՚ԳԲԸ հայկական բանաստեղծութեան 
մասին՝ եւ համադրական սլատկերկ մը 
աւելի հայ ժողովուրդին քնարերգական 
արտադրութեան մասին մանրամասն վեր
լուծում մրն կ որ ան ներկայացուցած 
Լ մեղի։ Գրիգոր ՚ք,ար եկաց իկ, նահապետ 
վ^ուչակկ, Գրիգոր Աղթամարցիկ , Աար. 
կաւադկ , Սրեմ իա վՀկօմիւրճեանկ , Ղ/W- 
գաչ (Հովնա թանկ, (Հովհաննկսկ թարգ
մանուած կտորները ներշնչման ղարմա- 
ՅոլՅ[’Հ. "'-ժ ՛շնութիւն մը, բառական շը- 
քեղ ճոխութիւն ունին, ել ոմանք այն
քան ապշեցուցիչ կերպով արդիական են 
որ մարդ կը իւորհի թկ արդեօք ինչ 
խորհրդաւոր կտ՛ղեր այս բանաստ եղծո Լ. 
թիւնը կը կապեն դե րի ր ա սլա շտն ե ր կն 
ոմանց բանաստեղծութեան հետ ՝."%

Գրիգոր Նարեկացի, որմկ քանի մը 
հատ ո ւածնե ր Արշակ Զօպանեան թարգ
մանած կր Աէրքիւո. տը Ֆրանսի մկջ

եւ,
մկջ

{նոյեմբեր 1900) (1) առանց սակայն
Լայն շահագրգռութիւն ա ր թն ցն ե լո ւ , Լի լք 
Անտրկ Ա արսկլի թարգմանութեան շնոր
հի՛ ֆրանսական դրական շրջանակներու 
մկջ արթնցոլց մեծ հետաքրքրութիւն՝. 
Հրատարակչական տ ո ւն մը, որ կ' առա — 
ջարկկր աշխարհի հարիւր մեծադոյն բա
նաստեղծներուն ել դրադկտներուն հա
տոր մը նուիրել Ա ա ր ս կ լի առաջարկեց 
*Լ/Աէրեկացիի մասին դրել։ Գժբախտաբաբ 
Մ արսկլի դրական և երաժշտական ոՆր ի չ 
յանձնառո ւթ ի ւնն ե ր ը թոյլ չտուին իրեն 
գոհացում տալ այս խնդրանքին :

« Cahiers du Sud հիմնադփր-տը- 
նօրկնը' (fi ան Պա լառ, հմայուած
Նարեկացիով եւ հայ աշուղներով 
ինչսլկս ինք անձնական նամակի մը
կը ԳԲԷ!1' ամկն օր կը խո րաս ուղուկը 
անոնց կջերուն մկջ պահ մը մոռնա
լու համար առօրեայ տաղտուկները՝. 
Մ ա սնա ւո բա բա ր իր պնդում ին վ բա / կ որ 
Լ.-Ա. Մսւըսէլ, Հտյկ ՊկՀպէրեսՀի տչ- 

խատակցո ւթեամ բ , թա րդմ անեղ \,ա ր ե կկն 
բազմաթիւ հատուածներ եւ Նարեկաղիի 
տաղերկն ոմանք ա մ բո ղ£ո ւթեա մ բ ՝. Այ ս 
թա րդմանութիւններ ը Նարեկացի ի հագա, 
րամ եակը տօնելու համար, Լիլր-Ա*ետ րկ 
Մ արսկլի մկկ ո ւսո ւմնա սիր ո ւթեամ ր ,
լոյս տեսան «Cahiers du Sud» ի 309/»^
թիլին մկջ {կջ 179-190' ուսումնասի. 
րիւն, կջ 191-215' թա րդմ ան ո ւթիւններ ) 
1952 Փետրուարին :

Անգլիական առա ջնա/լարդ դրական 
շաբաթաթերթը Times/՛ դրական յա
ւելուածը քանի մը տողով ներկայա- 
ցուց այս թիլը ։ Հ.Ո է֊շագրաւ ո լս ո ւմնա. 
սի բութիւն մը կայ Գրիգոր Նարեկաց ի ի 
մ1սսին, որուն հազարամեակը կը տօն
ուի իր ծննդավայրին' Հայաստանի մկջ։ 
Սրբակրօն Գրիգոր արժանի կ այս հար- 
կին ել իր ամկնկն գեղեցիկ 9|2 միս թիք 
տաղերուն անդլերկն թարգմանութեան։ 
Նարեկաց ի ի Q ա ր ո ւթեան Տաղը մասնա- 
ւո րապկս շահեկան կ անոնց համար որ 
Ն՚" ր ե կր կը տօնեն

Հաւանաբար այս տողերուն հեղի, 
նակն կ փիոնոյի անգլիացի թարգմանի- 
{Ը՝ Մը՛ Կրիքին, որ վերջերս Բարիդ 
այցելութեան մը ատեն իր ոլրախոլ թիս- 
նը յա յտնած կ հայ մեծ բանաստեղծի 
մ'ը գիւտը ըրած ըլլալուն համար՝.

Ն՚՚՚րե կացիկն կատարուած թա րդմ tu- 
նո ւթիւննե րը այնքան գրաւած են ֆրան
սական դրական շրջանակներու ուշագ. 
րոլթիւնը, որ ֆրանսական հրատարակ
չական մեծ տուն մը առաջարկած կ 
զանոնք հրատարակել առանձին հատո-
րո,Լ մը*. Հ՝ Պ՝

(1) Տես նսւեւ նոյՕ հեղինակին -
Poèmes Arméniens anciens ee modernes.
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Հայաստանէ Գ է ա ո ւթ է լեն ե ր ո լ Ա- 
կադեմ էա յէ է ս կա կան անդամ H. [՛"!,'։՛ 
Տկրտկրեան բոլորած կ էր եօթանա- 
ս ո ւն ա մ ե ա կը : Անած 1882/յե , աւարտած 
կ կջմէածնէ ^'կորդեան ճեմարանը' 
1905/'Î Ապա' 1908/'^' յաճախած Փ l՛- 
թե ր ս պո ւր կէ համալսարանը։ 1929/'ե ըս֊ 
տացած Փ րոֆեսո ր է ա սա էճան , ել 1943 
[.ն' բտնտսիլ, ական դէ տ ո ւթ է ւնն ե ր ո լ 
դոկտոր։ fl ւն է շարը մը մեծարմկր ու
սս ւմնա ս է բ ութէ ւններ ,1JJ դասական
հեղէնակներու մ ա ս էն . {Աէբայկլ *քյսւլ- 
րանդեան, ք աֆֆէ, Q* թուման եան՝ Վ՛ 
Տէրե ան, Ա ուրացան՝ Ա՛ Աովհաննէս- 
եան՝ '1,ար — Ր1՝ոս՝ Ա. Պարոն եան՝ էք ե- 
րենց ՝ 9* ♦ Ս ունդոլկեան ՝ Հք • Ատեան եւ
ս,յ/ն : )

ք ր հետազօտա կան դո րծո ւն կ ո ւթեան 
կա րեւո ր րամէն ը հ ա յ դրոցներ ու դե- 
ղադէտական մտքէ պատմութեան ու
սս ւմնա ս է ր ո ւթ է ւնն կ։ Այս չար.րկ^' Միքայել Նալթսւնդեանի էստետիկան (1939) 
եւ Խաչատուր Արովեան (1941) ։

Հնադոյն դա ս ա էւօսն ե ր կն մկկը Հա
րեւանէ Պետական Համալսարանէ՝ ուր 
մէնիիեւ հէմա կը սլահկ Հայոց հարակա, 
նո ւթեան պատմութեան ամսլէոնը՝ ու
նեցած կ մանկավարժական բազմամեայ 
ն չան ա կա լ է g դո րծ ո ւն կ ո ւթ է ւն :

1944/'ե կ ո ր հրատարակուեցաւ էր 
կո թողա կան հատորը Հայ Կլասիկներ, 
էր դրական դո րծ ո ւն կ ո ւթ ե ան քառաս- 
նամեակէն առթէւ։*ՍԵՒԱՆԻ ԱՓԻՆ, պատանեկան վիպակ Վաիյտանգ Անանեանի :

էքորհրդահայ երէտասարդ արձա
կէս գէր Վրսխտանդ Աքեանեանէ Աեւանի Ա- փին պատանեկան վկպը մեծ յւս9րւղու- 
թիսն ունեցած ել ո ւչա դր ո ւթ է ւն ը դ.բա
ւած շարը մը եւրոպական երկէ րնե- 
րոլ դրա կան շր ջանա կնե ր ո ւն : Աէպակէն 
նէւթը աոնո ւած կ պա տ ան է րնա խո յզ- 
ներու կեանքկն ել ա շխ ա տ անքկն ։

Աէպակը թարդմանուած կ գերմա
ներէնէ եւ լո յս տեսած Պ ե ր / էն է մկջ՝. 
թարգմանողն կ Հե րմ ան Աղեմ էս [,u^_ 
հատորը ն կա ր աղա ր ղո ւած կ Պերնար 
*/յաստկ î Կցուած կ յառաջաբան մր ուր 
կ^րսուէ Հմեծ ջե ր մ ո ւթ ե ա մ բ ՝ դե դե g է կ ու 
պատկերաւոր ոճով նկարադրուած են 
Հայաստանէ բնութէւնը՝ Աեւանէ լէճն 
ու շրջակայքը՝ եւ Աեւանէ ջրայէն հա
րը ստ ո ւթե ան ե ր կր էն վ ե ր ե/քէն է սպաս 
դր ո ւե լո ւ ա շքսատ անքնե ր ր^չ : IՍեւանի Ափին վկպը թա րդմանուած կ 
նաեւ պույկարերկնէ ՝ Ա ոֆէայե մ կ ^ ։ 
Վ,կպր ունէ նաեւ ռուս երկն երկու շքեղ 
հ ր ատ ա ր ա կո ւթ է ւն ։

★

ԱՐԱՅԻՍ*___ Աանկական պատկերսսզարդ, տասնօրեայ թերթ, Փարիզ: Տնօրէն՝ Ն- Յովհաննէսեան, գծագրիչ՝ Ա- Փափազեան :
ձեռնարկը իր ն սլատ ա կն եր ո վ ան

շուշտ մեր սրտէն շատ մօտ որովհետեւ 
մայրենի լեզուէն տեւա կանաչման ես 
տ ա ր ածմ ան ն ա է։ անձա խն դր ո ւթ ե ա մ ր տո
գոր ո ւած :

/'րադո րծում ը յուսադրէթ որովհե
տեւ Ա. Փ ՛“ ՛է աղե ան է ճարտար եւ տաղան
դաւոր վրձէնէն՝ կոլդայ մ էանա լ *Լ, • 
Աովհաննկսե անէւ ձեոներկց ոդէն : Ալ դեռ 
աննախընթաց դոնկ այս դաղոլ թին հ ա _ 
մար և էր յա յտնա բերած նոր տարազով 
ո ւր կ'օդտադո րծո լէ երկու լրացոլ կ ա
րողութէւններոլ հ ա մ ա դր ո ւթ է ւն ը՝ թեր
թէն չորս կջերու տեւողութեան : Գրու
թեան րնթ-երզՈՆւքին էր թելադրէչ օման- 
դակութէւնը կը պարտադրկ նկարէն 1ոե- ԱՈղՈԼթիւնր, կամ հակադարձաբար՝ հե- 
տաքրքրա շա ր մ նկ արներոլ մա սլա ւկն մր 
կը մզկ կեդր ոնանա լու դրութեան վրայ 
դէւրացնելով անոր հասկացոզոլ թիսնր_ 
ելեկտ րականացած ե ր ե լա կա /ու թեան մ ր 
նա էսա սլատ ր ա ստ ո ւթեա մ բ յ

Այսպկս ՝ մանկական մէր հետաքրք- 
րութէւնն կ որ շարմման մկջ պէտ է դրր- 
ուէ՝ գրաւելու համար ղա յն նա է։ դէւ. 
րէն եւ մ ասնաւո ր դէտելէք չպահանջող 
երեւոյթով մը {պատկեր ել անոր թե
լադրած էմ ա ստ ր} որու միջ„ց ալ եւ շը- 
նորհէւ սլէտէ արթննաք յետոյ երախային 
հ ետ աքր քր ո ւթ էւն ը դկսլէ ա ւե լէ յ այն 
բացատրութէւն տուող դրութէւնր՝ ու— 
րեմն հայերկն յեղուն :

Այս հաստատումը՝ նախ մասնաւոր 
նշանակութէւն մը կուտայ Արաքս/՚ե 
ֆրանսահայ դաղութէն մկջ՝ ուր հաս
նող սերունդները ըն դհ ան ր ա պ կ ս հայե
րկն չեն դէտ եր : Արդարեւ՝ հոն ուր ղ ո- 
յութէւն ունէն հայկական դպրոցներ՝ 
մանկական հանդկս մը՝ առանց յեղու 
ս ո ր վե ցն ե հ ո ւ յառաջադրութեան ՝ կըՐ~ 
նա յ գոհանա ի մանկական հոռէէն ու 
մտքէն բաւարարութէւն տալով։ Ակն չ֊ 
դեռ հոս՝ էւուսաւէե յով սով ո րական այբ
բենարանէ մր վերածոլեյկ՝ ստէսքուած 
կ յեղու այ սորվեցնեք՝ կատա րե լ Հդըպ- 
րոց^է դեր։ Ա ւրեմն ՝ վա րձե յ ով նաեւ հա
յերկն դէտցոդ մանուկներուն թէւը 
բարձրացնեք՝ «Արաքս» կը դաոնաք եր֊ 
քլէցս օդտա կա ր :

Արդ։ քսնէ "ր 
քրքրութէւնն կ որ 
ծունկս ւթեան դաշտ՝
հանդէսանայ դմուար էն եւ պ.

ման ո ւկ էն հետտ. 
պիտի ըԱայ ղոո- 

էրադործումր կը
տտաս խա-

նատ ո ւո ւ.թէւններով լեցուն։ [քեծեր ո
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ուղղուած դրութիւն մը՝ ի 1լա^3՜
նի կազմ ուած ընթերցողի մը հաս\կա- 
դ ո ղո ւթեան բովէն ել կ*ըմ բռնուի ա յն- 
պէս' ինչպէս կարդացողը կ'ո ալէ կամ 
կրնայ հասկնալ։ Անքն է սլատաս 1-սնս- 
տուն՝ կը բաժնէ կամ կը ժխտէ զրո ղին 
գաղափարները։ Տարբեր է մանուկներու 
սլա բադան i ^բորԼԸ.^ rt'^nrLfL^ չեն կրնար 
մանուկը ձդել ազատ ու առանձին ըմ
բռնողութեան առաձդա կան աշխատան- 
ք/՚ն մէջ : Պէտք է ըլլան ասելի՛ թելս,- 
րրրիէ) եւ ըմբռնել տան այնպէս ինչսլկս 
որ իրենք կ'ո լզեն i Այսպէս, անհրա
ժեշտ կը դառնայ նիւթերու նրբին ընտ- 
բութիւն մը՝ հիմնուած մանկավարժա
կան ել հ ո դե բանա կան տուեալներու վը
րայ։ Մանաւանդ որ պատկերը շղթայա
զերծելով երեւակայական աշխարհի մը 
բոլոր քմահաճ ո ւթիւններ ը շատ ազդու
եւ երկսայրի մ'[ ջո ց մ ըն կ։ թնչ մեծ
պատասխանատուութիւն ՝ ե ր բ մանու!լնե- 
րոլ խոպան ՝ խմորակերսլ հոդիներուն 
հետ պէտք կ ղբաղիէ^ ^րբ անոնդ անծայ
րածիր հետաքրքրութիւնն կոր կը ծառա
յէ որոշ ն սլա տ ա 1լն ե ր ո ւ ի ր ադո ր ծման Հե
տաքրքրութիւն մը' որ նո յնքան անմշակ 
կ որքան մանուկ հոդին, եւ ուր լլով 
քովի են լաւն ու վատը} առողջն ու ախ- 
տա յ ին րգ առանց ա րժե ս ահ մ անմ ան ար
դկն րն ո ր ո շո լած չափանիշներու : Ուրեմն 
նիւթերու ընտրութիւնը որ պիտի կտ
տա րէ UpUlfu, կը սահմանէ իրեն մարդ
կային պարտականութիւն մ ըն ալ՝ մղե
լու համար երախան դէպի առողջ հե_ 
տաքրքրութիւններ :

Այս դոյդ ի ր ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ը հ ա1թւա- 
յա յտ կը դա րձնեն Արա£ս^ համ ար դո ր- 
ծունկութեան երկու բեւեռներ հ ո բոնդ 
շուրջ կը յուսանք որ ան պիտի կեդրո- 
նադնկ իր ջանքերը ։

՛Նախ հայկական տեսակէտով- —
Փան ի որ շեշտը կը դրուի հայերէնի 

ուսուցման վրայ՝ ուրեմն անկա}ւ/կած 
ձեոնա ր կին բուն նպատակն կ հա

յտ սլա հ սլան ո ւմ ր î Այո ուղղոլթեամր Ա- JlUlfu կրնայ մանկական հետաքբքրու - 
թիւնը օդտադորձելՀ նաեւ ի խնդիր 
ինքնաճանաչում ին եւ հայկական ո ԳՒՒն 
պահ սլան մ ան տալով»Ա-___ Հայոց պատմութիւն ել աշխար
հագրութիւն հ առանց ^դասագիրք՛} բու
րելու՝ ի՚ե^լ որ քիչ մը վանողական կրնայ 
հրեւա լ երախաներուն •ք» •___ Հայկական ա լանդո ւթ ի ւնն ե ր հ

հեքեաթներ եւ հերոսական դրուադներ :Ջ1’---- Այժմ կական նիւթեր հ որոնք կը
բնորոշեն ել կը զետեղեն հայ ներկայու- 
թխ-նը արտասահմ անի մ էջ :

Ե ւ այս բոլորը այնպիսի ձեւով մ ը^ 
որ ի ղօրու ըլլայ մանկութենէն ի ս կ փ ը- 
ճացնել հ ա յ րլլսէլո ւ ոեւկ ստորա
կայութեան հոգեվիճակ առթող պատ ut- 
հա կան սաղմեր» անշուշտ հեռու մնա
լով դերա կա յո ւթեան մը առաջնորդելէ։ 
Այ- անհրաժեշտ կ ապա դայի} հայ մար
դուն կազմութեան համար։

Ու֊ երբ կը թղթատենք Արսւ£ս^» ա- 
ռաջին թիւե ր ը՝ ուրախոլթեամբ կը տես
նենք զայն նպատակայարմար նախաքայ- 
լերոլ մէջ՝ իր «Արա Ա»եղեց իկ^ով , «//ձծ՜հ 
Տ իդրան՚^ով^ թէեւ փա փա քելի պիտի ըլ
լար կարելիութեանդ սահմաններուն մկջ 
որ աւելի մեծ տեղ տրուէր հայկական 
նիւթերուն) նախընտրաբար օտար ման
կական թերթերու մկջ մեր տեսածներէն։ 
Մեր պատմ ո ւթիւն ըՀ մեր կեանքըՀ հո
յակապ եւ անսպառ հանք մ ըն են հ ուր
կից լայնօրկն կարելի կ ն եր շն չո լիհ, տ ա- 
լոլ համար նոյնքան հ ետ ա քր քր ա շա ր ժ, 
գրաւիչ եւ բարոյալիդ նիւթեր' հեռու 
պահելով մանուկը վտանդա ւո ր հետա-
քրքրութիւններկ որ բնականաբար կան 
իր մկջՀ ել որ կարդ մը օտար մանկա
կան հ ր ատ ա ր ա կո ւթ ի ւնն ե ր անխղճօրէն
շահու աղբիւր կը դարձնեն^') ։ ^ակ
նարկենք դողի Հ ալազա կի Հ լրտեսական 
մ եքենայո լթեանդ ել երեւակայական հ ը- 
րկշանման էակներու պատ մ ո ւթի ւնն ե 
բուն ։ Այո չի ն շանա կե ր անշուշտ թէ 
սլկաք է հիւսել դրախտանման ել վար
դագոյն աշխարհ մը։ Անհրաժեշտ կ տալ 
մ ան ո լկին աչքեր կն չխուսափող ի լաւ կա- 
նսսթիլնը, բայդ նաեւ ա բժեսահմ անմ ան 
չափան ի ներ'ո լր չարն ու վատը բացար- 
ձակօրկն ժխտու Ւն, շնորհիւ այդ ի րա կա
նո ւթե ան միացուած ուժեղ բարոյական 
’քիջոլկի մը։ Ալ այս կը տանի մեղի Արսւ£ս/ր դործունկ ութեան ե ր կր ո ր դ բե
ւեռին , մարդկային տեսակէտին-- թրծել 
մանուկ հոդիներր աոողջՀ րարո-
յաէիՅ եւ֊ այժմէական ըմբռնումներով։ 
Անշուշտ կարելի չէ թերթը վերածել 
տափակ ել սլա յ մ ան ա դր ա կան սկզբունք
ներու հաւաքածոյի մը։ Ա ու յ բարոյական 
մը որ յարաբերական կ եւ կախում ու նլ, 
չր ջա ոլ ուտ կ ն հ րնդդր կո լած սովոր ու թ ի ւն- 
ներկն ելլն : Աայդ ատկիդ վեր կա յ ներ
քին եւ աւելի բացարձակին ձգտող բա
րոյական մը զոր կ'ա ր տ ա դ ո լա դն են օրի
նակ սՍւին դէմ մղուած սլա հ քա ր ին շնոր- 
հիլ ձեռք ձդ ուած յա րդանքն ու սկրր' 
հ անդկ սլ նմ ան լ,ն: Կայ նաեւ մ ա ր դո ւն

(*) Ֆրանսական խորհրդարանին մէջ լքանուկներուն յատկացուած՜ գրականութեան մասին գումարուեցան ասկից տա. րի ւքը աոաջ մասնաւոր նիստեր :
Fonds A.R.A.M
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մէջ բարիքէ ո լ չա ր ի խառնուրդը. դա. 
սա կան բարոյականի անդամ պէտ ք չկա յ 
զարդացնելու համար զանոնք բնորոշող 
բնածին յատկութիւները՝. Ալ ճիչտ հոս 
կը կայանայ մանկական հրատարակու
թեան մը մարդկային դերը.----- հրսհրել
մատղաշ հոդիները մարդկայնօրէն ա- 
ռողջ զգացումներու ո ւղղո ւթ ե ա մ ր :

Յոյսն ունինք որ Աթաքս իր փորձի 
եւ քոարխափումներու ա յս սկզբնական 
շատ բնական շրջանէն շուտով դուրս 
պիտի դայ իր J ա ռա ջա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լն 
հետզհետէ աւելի շեշտակի ել լրիւ իրա

գործումովդ Յամենայն դէսլս որոշապէս 
ԳԳաէՒ է արդէն տ յն յառա^դիմ ո ւթիւնը 
որ ան արձանադրած է առաջին թիլէն 
b •ԼԿ՝ աւելի խնամելով դր ո ւթիւննե. 
րուն լեզուն ել ուղղադրոլթիլնը ին չ- 
պէս նաեւ տալով ((.լուսանցքներուն'}» մէջ 
■ebi. մը աւելի հայկական նիւթ եւ դիր’

Ո լ֊ երբ այս անհատական ձեռնարկը 
արդէն օդտակար ներկայութիւն մըն է 
գաղութ ին մէջ՝ թերեւս լեզո լական նա
հանջը կասեցուի՝ ել վերսկսի յառաջ֊ 
խ աղացքը ցարդ զիջ ուած դե տն ին ‘էր տ յ î

Ա’

★

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՄՐ. ԱՌԻԹՈԴՀաւք ա զգսրյ լւն.Հ/ այս տա րուայ լսարա

նական երկրորդ երեկոն նոլիրուած էր 

Նիկողոս Աարաֆեանի :

Նիկողոս Աարաֆեան' բանաստեզծըդ 

Գտսախօսը՝ Պ. Մկրտիչ Պարսամ- 

եան ՝ վերլուծական դնահատե լի եւ 

խղճամ իտ ոլսումնասիրութեամբ մը փա

փա քած էր ներկայացնել՝ աւելի ճիշտ 

ծանօթացնել այս տաղանդաւոր բայց 

դմբախտա բա ր քիչ հասկցուած բանաս.

տեղծը դր ա ս է ր հասարակութեան :

Պիտի չան դր ա դա ռն ան ք հոն յա յտ- 

նուած դա դափա րնե ր ո ւն ել տեսակէտ, 

ներուն վրտյ՝ այդ մասին դրուեցալ 

քանիցս մամուլին մէջ՝.

3‘"J‘J Հ^ք կրնալ անարձ աւ/֊անւ ձը 

դել կտրդ մը էս ո ր հ ր դած ո ւթի ւնն եր ՝ ո- 

րոնք կը րղքսին երեւոյթէն իսկ..— Փոր. 
ձը ծանօթացնելու մողովոլրդին հոդիէն 

ըիւր եղա g ած բանաստեղծը իր իսկ հան

րութեան ՝ այսինքն այն ենթաէսաւին որ. 

մէ դուրս մայթքած է ան ։

Առաջին ակնարկ մը՝ թերեւս ոչինչ 

յայտնաբերէ աչքառու՝ ըսուի թերեւս 

թէ յաճախ դասախօսութեան նիւթ կը 

դառնայ դրա դէտ ի մը գործը։ Յայց 

կ^ ակնարկենք իմաստի երանդի մը որ 

ՈԸՈ2_ տարբերութիւն կը մտցնէ անու նՒ

բեռան տակ կքած դրադէտ ին ___ որու

մասին կը խօսուի ու կը խօսուի ՝ յա

ճախ արդարացի ՝երբեմն անտեղի___ եւ

•ԸՒէ մը իր կեղեւին մէջ քաշուած դրա- 

դէտ ին միջել-.

Արդարեւյ

Նու Ւր ուած են ու կ[Լ նուիրուին 

բազմաթիւ երեկոներ մեռած շատ մը 

հեղինակներու յիշատակին ուր կը վեր. 

ցոլին անոնց մէջ մարդը՝ արձակագի

րը՝ քննադատը՝ բանաստեղծը՝ քաղա- 

քադէտը՝ եւլն՝ ելլն՝. Անշուշտ ան հրա. 

մեշտութիւն՝ յանուն մեր մշակոյթին 

ի լրացման ՝ նաեւ յարդանքի իրաւացի 

արտ ա յայտ ո լթիւն հանդէպ անոր սսլա- 

ս ա ր կո ւն եր ո ւն :

իյօսուած է ու կը խօսուի՝ դասա

խօս ո ւթի ւննե ր ո ւ սլատմոլճանին տակ թէ 

յոբելեաններու շռնդա լից մթնոլորտին 

մէջ՝ տակաւին ապրող՝ հանրածանօթ՝ 

եւ արդէն անունի փառքին գագաթին 

բազմած դրադէտներու մասին՝. Ըլլան 

անոնք դր ա կան պատ կառաղդո ւ վաստա- 

կի մը վերջտլոյ սին թէ դեռ ստ եղծա

գործ տաղանդներ ՝ այս ալ արդարացի 

անհ ր սմե շտ ո ւթիւն ՝ ԼԷՅ՜Է զեղչենք երբե. 

մըն անտեղի չռայլարան ո ւթիւևները։

Յայց -----անո լրանա լի է----- -^Ւէ էը

խօսուի կարդ մը հեղինակներու մասին՝ 

որոնք՝ թէեւ օմտուած ստեղծագործա

կան jl (լօյալյ ներաշէսարհո ■լ, թէե. արդէն 

տէրը դրական կարեւոր վաստակի մը՝ 

մեկուսացած են կամ ուզած են այդպէս 

մնալ՝ խառնուածքի պարտադրանքով 

կամ որովհետեւ չունին իրենց ետին 

կազմակերպութեան մը զանգուածը՝ նը. 

ւազ ծանօթ որովհետեւ յա րաբերաբա ր 

երիտասարդ կամ քիչ կ ա ր րլա g ո ւած ։ Ա- 

նոնք կարծէք ուրիշ աշխարհէ մը ըլլտ- 

յ/՚ն։ Կ արծէք իրենց պատգամը՝ - ձայն
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բա ր բա ռո յ յանապատ ի , _ յանձնուած ըլ

լար չո ր ս հովերուն եւ չուղղուէր ա յն 

մոզովուրգին որ ղիրենք ծնած է :

Ու ա յսպէս ) կը բարուի իւ րամ ատը 

հանրութեան եւ իր ստեղծադո րծ ընտ

րանի էն ոմանց մ իջել» ՝ • Համեստներ ' 

որոնք {{հանրային կեանքին՛}} լուսանցքին 

ծուարած) երբեմն անտարբեր շրջա պա- 

տի լռութեան) երբեմն դաոնացած )

կպարտագրեն անձայն) արուեստի հու

րին երկունքովը արբշիռ յ
Զուն ին անոնք մահուան սլսա կաւո _ 

րումը։ Զեն կրեր անոնք քանդակուած

անուններու ծիրանին յ Զ ո ւն ին ըն թե ր g ո ղ 

հասարակութիւն) դոնէ դո հագուցիչ թի- 

ւով*----- եւ այստեղ) եթէ զեղչենք դափ

նիները) չեն տ ա ր բե ր ի ր իրենց {{հանրա

ծանօթ}} արուեստակիցներէն ՝՝ ՝ ]ՍոՀլլ է 

շրջապատը՝ • • Տեսակ մը ծանօթ Հանծա- 

նօթներ}}) որոնք սակայն միշտ ներկայ

են մեր մշակոյթին հնոցին մ էջ} որոնք նորութեան

կըստեղծեն անդուլ յանուն իտէալի մը։

Եւ բո՛ ւն վէրՀը •----- Հետաքրքրու

թեան սլա կա ս ը հանդէպ հայ դխթ ու 

դիրքին։ Հյատ հ ե ղինա կնե ր ո ւ անունն է 

միայն որ դարձած է սեփականութիւնը

հանրութեան։ իսկ դրական վաստսմկը. . . 

խոշոր հարցական մը որ մարդիկ ամօթ- 

խածօրէն) չըսելու համար անպար կեր

տութեամբ) կը քաշուին հ ր ա պար ա կելէ :

Հաստատում մը' որ կը դարձնէ 

անիմաստ) նոյն իսկ անճահ , փառաբա

նութիւնը մեր ստեղծադո րծ ընտրան ի ին 

{{յարգանքի տուրք՚^երով կամ նմանօրի

նակ ե լո յթներով : Ան շուշտ վիրարորա. 

կան ալ։ Որովհետեւ այդ չէ որ', կը փ փն

տռեն ։ Արդար պահանջք' կհուզեն փո

խանցել իրենց իրաւը զիրենք դարբնող 

շրջապատին) կհուզեն դաոնա լ ծանօթ 

իրենց գործոկ : Եւ կարդացուիլ։

ի կո ղո ս Ա ա րաֆեան մէկն է ա- 

սոնցմէ։ Այլապէս անծանօթ մը չէ ան։ 

*վկայ' իր յօդուածնե ր ը թեր թե րու մկչ. 

կամ իր գրչէն արմէ քաւոր կտորներ եր

րական զանազան հ անդէ սնե ր ո ւ էջերէն-. 

*(,աել այն անվերապահ գնահատանքն ու 

համակրանքը որ իր գրչի ընկերներէն

իսկական կշիո.) 

իրեն բւ 

ր ա կան

այնսլիսիներ որոնց խօսքը

.ն/, ----- տուած են

էղմաթիլ առիթներով։ fitujg գը- 

ա յս ս եղմ չրխսն ակներէն դուրս

ուր ան յ ա յ տն ա բե ր ո լած է իր տաղան

դովն ու արմէքներովը) որքսՀն

կարդացուած են իր {լիրքերը» •• փանիո 

եդեա h է, թէ ան ո,ն[. արդէն 
ծ մր. հ ուստա—

հոդի տեղե ա!լ 

դր ա կան աչքառու դորՇ

րակուած երկեր վիպա/լներ) քե ր թո ւած^

ներ) դի ւց ա ղնե ր դո ւթ ի ւնն ե ր   Անջըթ-պետի լքը Գրաւումը, Տեղատուութիւն եւ Մակընթացութիւն, Միջնաթերդ, թուե- 

լու համար մ է կ քանին։ վերելս ոմանք, 

ղա յն կը ճանյնան իբրեւ միայն արձա-

!լադլ ր ։
Եւ երբեմն անպատասխանատու կս

ծիքներ ալ )----- {{Զենք հաս ^•••» fin

արդեօք փորձը եղս,՞էր է հասկնալ, 

ճիդը կ ատարուա^ծ է թափանցելու ւ

՚Ր-

J3

ւթեան կը

.կցոլիր»

ր ովհես

Այ»

տոր ո ւ^

բերէ՝ իրմէ տող մը գոնէ այգ {{քննա

դատին^ ընթերցանութեան նիւթ դա ր - 

ձաՐծ է • • • Չթ հասկնա ր ,լսած է թէ {{չի հասէ 

մէկ ուրիշ գլուխ..

Ուրեմն էականը գործին: Անդրադառնալ որ որեւէ {{յար

գանքի տուրքէ , փ առա բան ո ւթ ի ւն , կամ 

թմ բկահարութիւն կը քամուին իմաստ,

եւ

ալ

Ծանօթանալ
եթէ որեւէ ձեւով պիտի չհրա 

հետաքրքրոլթիլններ ը գէսլի դրս

d ա ստա.

» րեն 

՛կան

Լլները) գէսլի համբաւաւոր հե

ղինակին անծանօթ գործը) կամ նուազ 

ճանչցուած գրողին անտ ա ր բե ր ս ւթ ի ւն 

ներու գիրկը քնացող բերքը։

Ահա թէ ինչու մասնաւո ր նշանա

կութիւն կը սնան Համազգա քինի այս 

Պ՝ Պարսամեանի լուրջերեկոն) ել Պ 

փորձը հեղինակի մը գո րծ ր ճանչցնե

լու) հակառակ ներկաներոլ նիհար բաղ- 

մութեան :

Եւ թէ ինչու անհրամեշտ է որ Փա

րիզ թէ այլուր։ լսարաններ եւ ուրիշ 

կազմակերպութիւններ , ձեռնարկեն այս 

ո ւզղո ւթ ե ա մ ր ծրագրուած աշխատանքի ։Ա-
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ՆԵՐԿԱՆ ԵՒ bP ԶԳԱՅԱՐԱՆՔԸ
II/ // րապկ ս դրոշմուած կ հա յո լ հոգին ազգութեան զգացումով՝ որ դրեթկ 

բնազդի մը ումով՝ թաքուն լծակն երկն մին կը հանդիսանա յ իր հ ամ ոզո ւմն եր ո ւն, 

աեսակկաներ ուն եւ ընգհանրապկս կեանքի հանգկպ կե g ո ւած քին :

U.ju բնազդական զգացումը՝ իր դրական ա րտա յա յտ ութեան մկջ՝ ռոմ ան թիք 

ազգասիրութեամբ մը կը ներկայանայ՝ ի ս կ իր բացասական ձեւին տակ թաքնը- 

լաե աղդասիրութեամբ մը որուն արտաքին կեղեւը կը կրկ մերմումխ ել նոյնիսկ 

ուրացումի որոշ յատկանիշներէ

ftjo լա կարծիք' ա րտառո g կրնայ թուի լ այն իրողութիւնը թկ ուրաց ո ւմ ը իր 

ետին ունի իբրեւ մղիչ զսպանակ հայ ըլլալու [սոր զգացումը՝, fiutjg ասիկա կը 

նմանի իրականին մկջ չատ երկչոտ ն կա ր ա դի րն ե ր ո ւ հատուցում (!) մ ը գտնելու 

ներքին եւ անգիտակից ձգտում ին որ կ' ար տ ա քն անա յ չափկ դուրս ամ բա րտա ւա- 

նութեամբ եւ կը թողու չր Լա սլատ ին վրայ այն տպաւորութիւնը թկ ենթական 

գոռոզ մըն կ։ Ցաճախագկպ է այն երեւոյթը՝ ուր բարդ նկարագիր մը՝ պա կա _ 

սութիւն մը պարտկելու ներքին ճիգերուն ընթացքին ՝ կը շրջկ զայն ու կը ներ

կայանայ բոլորովին հակոտնեայ դիմադիծով՝. Գիաեցկք օրինակ որոշ խառնուածքի 

տկր կիսադրագկտ մը՝ երբ կը գտնուի միջավայրի մը մկջ ուր տարտամօրկն կը 

զգայ թկ ինք նպաստաւոր կացութեան մը մկջ չկ խօսակիցներուն հանգկպ. ան

գիտակից՝ բնազդական վախ մը կը համակկ զինք՝՝՝ չըլլայ որ կարծեն թկ ինք 

բան չի գիտեր՝ չըլլայ որ զինք նուազ արմկ քաւոր նկատեն՝.՝ եւ այս տկարութեան 

հոգեվիճակին իբրեւ հակազդեցռ ւթիւն' տարափը խօսքերու ել նիւթերու ուր 

բացորոչ կ ամենադկտ երեւելու անգիտակից ձիգը՝.

Արդ՝ հայ եմ/i մտածումկն յաճախ խուսափող զդա յն ո ւթ ի ւն ը՝ պատմական ՝ 

քաղաքական եւ ընկերային կարգ մը բացայայտ պատճառներով իրեն հետ կը

(1) Աալէր եւ իր աշակերտները կ’ընդունին որ մարգը կեանքի զանազան երեւոյթներու հանդէպ կ’ունենայ «մեծութեան» կամ «փոքրութեան» զգացումներ, որոնք յառաջ կը րերեն հոգեկան բարդոյթ մը որ հիմնական է*---- կեանքի նկատմամբ «կիւլիվէրական զգացումը»(Complexe gulliverien de la vie): Այս անունը'որովհետեւ էիւլիվէր ինկաւ հսկաներու աշխարհէն ---- ուր ինքզինքը կը զգար շատ'/'"Քք ___  գաճաճներու աշխարհը ---- ուր ինք հսկայ մըն էր: Ուրեմն «էիւլիվէրա»կան բարգոյթը» կը համապատասխանէ ստորադասութիւն.գերադասութիւն զոյգին: Ներկայ գարուն խոր իրականութիւնը անապահովութեան համատարած զգացումն է 
( Sentiment d’insécurité ) ին^ որ յաււաջ կը րերէ ստորակայութեան հոգեվիճակ : (sentiment d’infériorité): Ըայց այս վերջինը պէտք ունի արտսւքնացումի մը ներքին ձգտուած վիճակները հանդարտեցնելու համար, որոնք կը սպառնան £օի բնազդին : Արտսւքնացումը երեւութական է« յաճախ բոլորովին տարթեր բո ւնարմատի բնոյթէն, երբեմն ուղղակի, երբեմն) անուդդակի bp մանաւանդ արդիւնքը 

հատուցման մը որոնումին (Ատլէր կկուէ compensation ) : Հատուցման մը անգիտակից որոնումը ընգհանրապէս ենթական կը տանի կամ մազոխական բնոյթ ունեցող թաքուն համակերպումի մը, եւ կամ աւելի բազմաթիւ պարագաներու, շրջուած զգացումին' գերադասութեան բ արգոյ թին (complexe de supériorité).Այսպէս անհատին արտաքին կեղեւը իր շրջս|պատին կը հաղորդէ ներքին խմո. րումներու միայն ախտանշական ( symptomatique ) երեւոյթները՝ որոնք կրնան թուիլ առաջին սսւթիւ առանց կապակցութեան հոգեկան մզի> պատճառին հետ:
ստորադասութեան որոշ հոգեվիճակ մը։ Ե<- ա՛յնքան ծաւալուն կրնայ դառ-
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նալ նուաստութեան այո զգացումը, որքան խոր են անդ խո ա կց ո լթենէն ներս, 

ա ր մ ա տն երը հայ ըլլա լո ւ բնազդին i

Բայց ամէն ստորադասութեան հոգեվիճակ՝ վտանգ մ ըն է մարդու մէկ 

ուրիչ հիմնական բնազդին' աերելՈՆ բնազդին (2) համար : Որովհետեւ մարդուն 
նԱըդ հոգեկան կառս լցուածքը՝ չի կրնար հանդուրժել տկարութեան վիճակի մը՝ 

կեանքին դ աշխարհին ել մարդոց հանդէպ։ Պէտք է ուժեղ ըլլալ, պէտք է տեւել 

նախ իբրեւ անհատ։ Եւ այս ճամբոլն վրայ սեւէ խոչընդոտ պէտք է խորտակուի 

եւ կամ ճկունութեամր մ է կղի ձդուի ու չէզոքացուի։ Երր «տկարութեան» պատ. 

ճառներուն դէմ պայքարը դիտա կց ո ւթ ի ւններ էն ներս է որ կը մղուի՝ կարելի է 

նման արգելքներու արմատական ոչնչացման հասն ի լ։ Ա' յս է որ կը ջանայ իրա- 

դո րծ ել տալ՝ հի ւան դա դին կարդ մը պարագաներուն ՝ հոդեբուժումի մէկ դսլրո- 

ցըդ փոխադրելով ստորակայութեան սաղմերը անգիտ ա կց ո ւթեն էն դէպի դիտակ, 

ցո ւթիւն։ Բայց երբ պայքարը կը մզուի են թադիտ ա կց ո ւթեան կամ անդիտակցու. 

թե ան մէջ՝ հոդեկան բարդ մեքանիզմներ՝ անուղղակի միջոցներով տկարութեան 

վտանգը չէզոքացնելու՝ զայն ձեւով մը հակազդելու արդիւնքին միայն կը յա- 

չսղին յաճախ առաջնորդէ լ : Ըն դհ ան ր ա պէ ս հ ո դե բան ա կան ա յս երկրորդ շա ր ժ ա- 

կերսլն է որ կը գործէ մարդու կեանքին մէջ՝ եւ ստորադասութեան հոգեվիճակ

ներու դէմ հակազդէ g ո ւթի ւնն ու անոնց չէզոքաց ումը՝___ նոյնիսկ առողջ նկատ-

ուած խառնուածքներու մօտ՝   կ' ի ր ագո րծ ո լի 1ւատՈՆզՈՆւք (Լե՜թՈՆ (3) որոնումով։

Երր ա J" ակնոցով մօտենանք հայ ի րա կանո ւթեան ՝ կը տեսնենք որ մեր 

անգիտակցութեան մէջ՝ ազգասիբՈէ-թ-իւն _ Ստորակայ ութիւն զուգորդութիւնը՝ hui- աՈ1_ցՈՆՀքն<1րթՈԼ. ետեւէն է՝ տեւելու բնազդին' Ն՜Սւին դոհացում տալու համար։

Ե՚^նչ լուծում կը դտնեն մեր ներքին ճիգերը։ Անշո՛ւշտ հարցը շատ անհա

տական է։ Բայց եւ այնպէս կարելի է ընդհանրացման մը հաս նիւ-.Հայ ե ՜մ-ը , ակաթ blf^/ զգացումով կը նսեմացնէ՞ bu^» ն ե ր քն ա շիւսւ ր հ ի 

լաբիւրինթոսին մէջ»**

***Ո*- ահա անգիտակցութեան [սորը՝ ծայր կուտայ հակազդող խմորում 

մը ♦ ր՚ւ՚ կը ձեւաւորուի երկու հիմնական կեցուածքի մէջ։

Ուղղակի բայց բացասական ձեւը ։ . Հատուցում ի մը պահանջքը յառաջ կը բերէ 

ամբողջ աստիճանաւոր ում մը՝ անտ ար բեր ո ւթ են էն սկսած մինչեւ ատելութեամբ 

լեցուն ուրացումը՝ դէպի ինչ որ հայկական է։ Հոս՛' հատուցումը ուղղակի մեր. 

ժումն է տկարութեան պատճառին։ Ուրեմն կարելի է ընդունի լ որ այս ելքին 

հասնողները մոլեռանդ ազգասէրներ են՝ որոնք իրենց թաքուն ստորակայութեան 

զգացումին հակազդող հոդեկան լծա/քներոլ ճնշումին ներքել՝ գտած են բացարձակ 

ուրացումը իբրեւ սպեղանի։ Այս պա բադան զերծ չէ մաղոխական որոշ նմանսւ. 
թենէ ։

Անուղղակի բայց դրական ձեւը, ----- Հատուցումներու որոնումը յառսՀ կը

բերէ ուրիշ ա ստ իճանա լո ր ո ւմ մը, սկսած համակրանքներէ դէպի ինչ որ հայ. 

կական է, մինչեւ ծայրայեղ պաշտամունքը մեր արժէքներուն, ասոնց չափերէ 

դուրս ուռեցուիլը, մինչեւ կոյր համոզումը մեր անզո լդա կան ո ւթ եան, ել մեր

ժումը այն բոլորին որ օտարական է, կամ օտարոտի թեթեւ քօղ մը կը կրէ, 

Հոս' ս սա ո ր ադա un ւթե ան զդացոլմը կը ներկայանայ արամադծօրէն չզոլած ար- 

տաքնաց ո ւմ ով, գերագնահատոլթեան մը կերպարանքին մէջ, Որովհետեւ զայն
չէզոքացնէլու ճիգերը, Նսի ինքնապաշտ պան ո ւթեան ընթացքին , հոդեկան որոշ 

կառոլցոլածքի մը ցանցին հանդիպելով ենթական առաջնորդած են մէկ ուրիշ 

ծաJրայեզութեան :

Տեսակէտ մը որ Սփիւռքի համար ներկայի պահանջք կը դարձնէ «հայ հմ»/, բնազդը զգացական աշխարհէն դուրս քաշել ել փոխադրել մեր իմացա.

2) Instinct de préservation.
(3) Ատյէրի դպրոցը այս երեւոյթը կը կոչէ processus de compensation եւ զայն կ՛ընդունի իր հիմնական վարկածներէն մին:

Fonds A.R.A.M
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կան աշխարհին մէջ՝. Ու նախընտրաբար զղա ր ո ւմ ի տարազին, տ ա1 լ անոր մտա—, 

ծումի Հիմերուն վրայ ընղունուած գաղսոիաթի մը կեր պա ւոր ո ւմ ը : այս' ոչ

միայն ազգային ն կա տ ո ւմն ե ր ո ւխ այլ անհատական դետն ի վրայ իբրեւ անհրա

ժեշտութիւն՝ հաւասարակշռուած ն կա րա ղի րն ե ր ո ւ կազմութեան համար՝.

Տեսակէտ մը նաեւ որ մեր արդի իրականութեան մէջ բազմաթիւ երե. 

ւո յթներ կրնա յ րաց ատ ր ե լ յ
★

է^նչ որ իրաւ է ընգհանրապէս հայ կեանքին համար՝ իրա՛ւ է նաեւ հայ 

դրականութեան նկատմամր :

Հոգեկան վերոյիշեալ խմո րումներ ը՝ մեր արժէքներուն եւ դրականութեան 

ժխտում ին կողքին՝ յառաջ կը րերեն միւս ծա յ րա յեղո ւթ իլն ը' զայն առանձնա.. 

շնորհեալ եւ իր կա տ ա ր ե լո ւթե ա մ բը յղփացած գոց աշխարհ մը նկատէ լը՝.

Կրնայ անհանդուրժելի ըլլաԼ, ձուլում ի վտանգ նկատուիլ օտար ծաղկաս

տաններ է ներածս ւած որեւէ նորութիւն ՝ նոյնիսկ եթէ անոր սնունդն ու աւիշը՝ 

աճեցման կերպը ըլլան խո րապէս հայկական՝. Որովհետեւ Հհարազատ^իի մասնա- 

յատուկ ել կանխակալ ըմբռնումներ կրնան բնազդական խորշանք մը առթել 

դէպՒ fit "F օտար է՝ ու արգիլել նոյնիսկ անոնց ծանօթանալու փորձ մը՝.

Ո ւ֊ Համ ենահա րազատօր էն հայ կա կանաչի բն ո ր ո շո ւմ ը՝ • • ա յն հերոսական ժա

մանակաշրջանները՝ ___ քանի մը տասնեակներ առաջ՝ ___ ե ր ր Հա յո ւն հոգին,

ուժդնօրէն կը ցնց ուէ ր յոյսի եւ վհատութեան՝ լա g ի ու խինդի ապրումներով։

Ոմանց համար իրապէս հայկական է միայն ա յն որ այդ տարիներէն կու 

գայ։ Հո՛ն է որ արուեստագէտը պէտք է գտնէ իր ստեղծումներուն նախա—. 

նիւթը՝. ՀԼեդջեցէք դիլրԼԸ) Լ^ռԸ^ վտակը՝ քաւոր Մ կ" J ի հեղինակաւոր կարծիքը 

երկաթուղիի մասին եւ արդէն անոնց համար հայերէն դիրք ո լ դ[՚բ կը ղադրին 

հայ դրականութիւն ԸԼԼա էէ '՝ Կարծէք ժա մ ան ա կա վր է պի զգայարանքը գոյութիւն 

չունենար՝ եւ դրականութիւնը շփոթ ուէ ր ազգագրական ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ի ւնն ե . 

րու հետ՝. Տաբատ ու փողկապ՝ արդէն մ տ ած ե լա կե ր պե ր ԺօՈԸ ով,

conséquent ով կամ becâuse ՝ բայ,յ զգացումներն ու ապրումները հոգիներու որոնք, 

դեռ դաւառա կան գդակն է որ կը կրեն : Կա բծէք ներկան ֆիզիքական դո յո ւթեան 

մ տ ա հ ոդո ւթ ի ւնն ե ր ը միայն գումարէր՝ իսկ անցեալը. (յ ի շա տ ա կնե ր ո ւ կերտած 

անշօշափելի աշխարհը)՝ ԸԼԼա Ը միա՛կ ադը[,լԸԸ ապրումի՝.

Մէկ պարադային կամ միւսին՝ ուրացում թէ այլամերժ ու երազկոտ ինք

նաբաւութիւն' աղիտալի անդրադարձումներ կրնան ունենալ մեր մշակոյթին զար

գացման համար։
Երբ ___ հոգեկան մղումի մը արդիւնք ------ կը ստ ո ր ադնահ ա տ ո լին մեր

արժէքները ու կը ժխտուի մեր դրականութիւնը գր ո ւթ են ա կանօր էն ՝ մեր մշա. 
կոյթը կը պարպուի իր գոյութեան պատճառներէն եւ իրաւունքներէն։ "է, մ ան դիրը 

համապատասխան է անձնասպանութեան' ազգային տեսակէտով* ի ս կ անհատական 

դետն ի վրայ ել անմիջակ ան ներկա J ին սահմաններուն մէջ' համարժէք ինքնաճս!-, 

նաչումի ոլղղութեամբ հիւանդագին խարխափումի մը որովհետեւ կը բարձրացնէ 

երկաթեայ պատուար մը ընդդէմ Հ՜վմնչ եմ եսՀ,ի անհրտմեշտ գիտակցութեան, մրիւ- 

տելով «ձս»Ն իսկ ,
Եւ! երբ մշակոյթ մը կը դ առնայ կայուն, ու կը սառի կը մնայ անցեալի իըա- 

կանոլթիլններով ել համոզումներով, երբ ^արտայայտեր զինք պարունակող մա

ման ա կա շր թոն ին ի, որ ճշմարտութիւնը, տնտեսելով կեանքի ումտկտն շարմակա- 

նութիլնն ու ա րմէքներոլ յա րա բե րա կանո լթի ւն ը, այլեւս կը ղադրի հետելելէ 

պատմութեան ընթացրին, ինքզինքը կը դատապարտէ ամլութեան, կը կորսնցնէ 

իր կեն ս ո ւն ա կո ւթ իւն ը ել կը դառնայ մա մ անա կավր էպ' ^ուրեմն անհետացման 

ենթտ կա յ յ
՛նոյն վտանդը' երբ նոր պատուաստներ ել ներդրումներ չկատարուին ։ Հա

զաք ակր թական ել իմացական օտար արմէմքներոլ մուտքը մեր դրա կան ո ւթենէն
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ներս՝ սլիտի դաոնար կենսատու աւիշ մեր մշակոյթին ինքնա յատուկ զարգացման 

համար Լ՚՚՚կ ։
Հինդերո րդ գարու ^այ Ոսկեդարը իր լա յն ցնցում ութ նետուեցալ իրմէ 

•Լեր քաղաքակրթութեան վրայ, իւրացնէ լո ւ համար թևչ որ կենսական էր՝ ի Լրագիր 

մեր մշակոյթին ուռճացման i

Ու այսօր երբ սերունդներ կը հասն ին դրեթէ անհաղո րդ Հսղի զգայնու- 

թե ան եւ անցեալի յԼւ շատ ա կնե ր ո ւն , հրամայական է մեր դրականս ւթեաե առա

ջադրել ներկայի ի րա կանո ւթեան   Սփիւռքի մ շակութապէս լայնածաւալ մ իջա

վայրին ___ համ ասլատա ս Լսան ուղիներ՝ հայեցի ըմբռնումներով՝.

Ա Լսա' լ է այն մ տ ավա Լս ո ւթ ի ւնը թէ օտար ստ եղծագո րծ ո ւթ ի ւննե ր ո ւ ՝ օտար 

տեսութ իւննե րու մուտքը մեր գրականութենէն ներս՝ կրնայ Լսա թա րե լ մեր ազ

գային արժէքներու ինքնա յատուկ նկարագիրը։ Արուեստը սահման չի ճանչնար՝ 

եւ յետոյ՝ պատմութիւնը կը փաստէ որ այսպէս թէ այնպէս՝ մարդկութիւնը կը 

ձղտի որոշ մ իաւորութեան մը։ Տեւական մերձեցումներու արդիական կարելիու- 

թ իւննե րը՝ մ իջազդային հսկայական եւ տա ր ածուն բերքը՝ փշրած են անցեալի 

պատուարները եւ ազդերու իմացական կեանքին մէջ յառաջ բերած տեսակ ti ը 

հաւաքական աշԼսատանք յանուն մարդկային մտքի յառաջդիմ ո ւթեան ։

Այս համ ամարդկսւյին շարմ֊ոլմին մ է £, մենը չենը կրնար փակոլիլ անց. 

հալի յ ի չա տ ա կնե ր ո լ փղոսկրեայ աշտարակին ետելը : Ակնյայտ է որ ետ ենք ներ

կայիս շատ մը մարզերու, մ էէ-. Կարելի չէ աւելի խորացնել խրամատը- այլապէս, 

ըանի մը տասնեակ ելս ու արդէն դմոլար պիտի ըլլայ դտնել հայ մը որ իր մըտ- 

ըին ու հոգիին անհրամեչա սնունդը կարենայ հայթայթել մեր պտղաստաննե- 

րէն ներս ։

Անհրաժեշտ է կատարել ժամանակին հ ա մա պատ ա սԼս ան ներածումները °րը 

Օրին , ու մեր անդաստաններէն ներս առնե լ հ ա մ ա մ ա ր դկա յ ին ստ եդծադո րծո ւթեանց 

ընտրանին՝ հայացնելով ու իւրացելով զայն՝ ինչպէս կ՚ընեն միւս բոլոր ազդերը՝ 

մեծ ու փոքր՝ յանուն յառաջդիմ ո ւթեան եւ քա զա կր թ ո լթ ե ան նոր նուաճումներու։ 

Պ*ո յո ւթենա կանո ւթ ի ւն ը օրինակ՝ գերմանական ծադում ու նի. բայց ունի նաեւ

իր ֆրանսական՝ այսինքն ֆթանսսւյյած՜ երանգաւորումը։ Ա ի ս թիքա կան եւ իա է ա լա

կան 'քրիստոնէութիւնն ու նիւթապաշտ {իմաստասիրական իմաստով} համայնավար 

տեսաբանութիւնը կը բԼս ին մարդկային նոյն ակունքներէն։ Աայց որքան տարբեր է 

.գերմանական մ ա ր քսա կան ո ւթ ի ւն ը Աուրբ վարդապետութենէն ՝ եւ մանաւանդ,

որքան տարրեր է համայնավարութեան ռուսական կերպաւո բումը գերմանականէս։

Որովհետեւ նոյն վ ա ր դա պետ ո լթի ւն ը ըէթւ ժողովուրդի մը ներքին ուղիներուն 

իւրացուած է այնսլէս ինչպէս որ P^nJL սլիտի տար անոր հաւաքական հոգե

բանութիւնը :

Երբ արտասահմանի հայութիւնը կ'ա ճ ի օտար հսկայական նուաճումներու 

շունչին տակ՝ երբ անոր էութԼււնը կը թրծուի նոր տեսութեանց ՝ նոր վարկած

ներու հնոցին մէջ՝ հ աս կնա լի է որ ան փնտռէ մեր մշակոյթին^ մէջ համ ասլատա u — 

Լսան արժէքներ յ frt պէտք է որ դտնէ ։ Այլապէս ան իր հ ետ ա քր քր ո ւթի ւնը պիտի 

դա ր ձնէ ուրիշ կողմ : Ե *- այն ատեն՝ ի յայտ պիտի դան ուրացումի առա չթս

ա Լստ անի շն եր ը -----այս անդամ ուծացումի ձեւին տակ՝___ որոնց ետին որքան ալ

ազգասիրութիւն թաքնուած ԸԱայ՝ անկարելի պիտի դառնայ այլասերումի դը,լ~ 

նևրը փակել-,

կատարել վե ր ա գնա հ ա տ ո ւմ ը մեր ա ր ժ է քն ե ր ո լն ՝ ճշ դըիտ չափանիշներով 

եւ իմացական ուղիներով-. Աահմանեշ այն կ ամուրջները որ պէտք է երկարին օտար 

անդաստաններէն դէպի մերը՝ բե րե լով նոր նիւթեր ու կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր հայ 

մշակոյթին բարդաւաճման համար։ թօթափիլ ժամանակավրէպ ծան րա բեռնո ւմնե ր էն 

որոնք կը ճնշեն մեր դրականութեան վրայ ու տալ անցեալին իր անհրաժեշտ տեղը։

կարճ' զարգացնել ներկայի զգայարանքը։

Ա- ՎԵՀԱԶԱՏ
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PAUL ELUAR D-ի |ք (Ա |‘
ՍոլլէՒ ill^ է ֆրանսական բանաս- 

տեղծոսթիլնը : Անցեալ դեկտեմբերին

ան կորսնցոյց Փօլ էլիսառով իր ամէ

նէն ճշմարիտ րան ա ս տ ե դեն ե ր կն մէկը-. 

Այս սուգը սլկար կ քիչ մըն ալ նկա 

տենբ մերը։

Ո՛ չ միայն անոր համար որ հաղոր

դակից ենբ ամկն ազնուական ձայնի՝ 

որ կը բարձրանայ յանուն գեղեցկու

թեան , սիրոյ եւ արդարութեան՝ ա յ լ 

ել անոր համար որ այս ֆրանսացի մեծ 

բանաստեղծը կը սիրկր մեր մ֊ողովուր- 

ԴԸ^ Ւնքե աԼ իր կարգին հաղորդակից' 

մեր բանաստեղծութեան խորունկ ու 

դարաւոր ձայներուն։Անդաստան/, յաջորդ թիլով կը խոս

տանամ ներկայացնել էլիլառի գործը՝ 
«Ֆրանսական Արդի P ան ա ստ ե ւլծ ո ւ

թեան^ի չարբին մկջ՝. թարգմանելու վը

րա յ եմ արդկն իր ամկնկն յատ կան Լա

կան բե ր թ ո լածն ե ր ը :

Այստեղ կը բաւականանամ ողեկո- 

չելով իր լուսաւոր յիշատակը։ թախտը 

ունեցած կի ճանչնալու էլիլառը՝ վեր

ջին պատերազմի վաղորդայնին՝ Փարի. 

ՂՒ մկջ՝. Անկկ յետոյ՝ ուրիշ անդամ

՛ներ ալ տեսած եմ ղա յն ՝ ըլլա՛ յ Փ՚“~

հՒղ՝ Ըււայ Ա'սյրսէյլ՝

Ֆմ՜ոլար չկր մօտենալ կլիւառին • 

■ա՛յնքան սիրալիր ու ա՚յնբան մարդա

մօտ կր ան՝ ամկնկն խոնարհներուն 

հետ անդամ :Հ"-7 ընթերցողները կը յ ի չեն թե- 
քելս անոր հետ իմ ունեցած Զրոյց ո՝ 

որ մօտ օրկն լոյս կը տեսնկ առանձ ին 
հատորով î

Պէտք է այստեղ ըսեմ նաեւ թկ 

զինբն կի նկարագրած «կը հրաԺէԱ- 
մկջ՝ «Ֆրանսացի բանաս- 

աեղծ»ի անունին ետին։ ինբն կր ինծի 

պատմած իր կեանբին այդ դրուագը՝ 

դիմադրական չ^անկն : Կեդրոնական

Ֆրանսս, յ ի այդ վայրին մկ9 գտնուած

էր ինբ իրապկս. Նոյն տեղերը ծանօթ 

կին նաեւ ինծի։

Ամկնկն անկորնչելի յ ի շատ ակը զոր 

պիտի պահեմ իրմէ, հայ գրականս ս- 
թեան մասին իր ա՛յնքան խորունկ ել. 
ա՛յնքան ճիշդ բնորոշումն էր ։

Գրական զանագան հարցերոլ մա. 

սին իմ հարցումներովս յոգնեցուցած 

էի արդէն ղինքը-, ]ւ ր ա շխատա սենեա- 
կին մէջ էինք յ֊ամերէ ի վեր-, կէսօր 

il- արդէն եւ կը զդ,,, յ ի թէ հարկ էր 

բամնոլիլ-. Հարցում մը սակայն դեռ. 

անպատասխանի կը մնար։ էւ ես կ'ո լ. 

զէ ի անպայմ ան զայն ունենալ յ

Ոտբի կինբ' երբ կրկնեցի.

----- խասլա դիմադրական ,լրակա
նութեան մասին իմ հարցո՞ւմս...

Մինչեւ այսօր՝ իր բոլոր մանրա

մասն ո լթի ւնն եր Ո ւն մկջ՝ աչբիս ա,Վել 

կ տեսարանը յ Այդ վայրկեանին անոր 

դկմբին արտայայտութիւնը՝ ձեռբի

լայն շարմումը՝ ու շեշտը մանաւանդ 

իր Օայնին՝ որով ան արտասանեց այդ 
խօսբերը։

— Հս,ը1ւ Հյւա"յ այղ հարցումին

պատասխանելու՝ ըսաւ՝ յո լզուած կեր

պար ան բ մը առած։ Զեռբս իր ափին 

մկջ ամուր սեղմած կր՝ իսկ միւսով 

եղբայրաբար կը զարնկր ուսիս յ

----- ՀաԸ,լ չկսՀյ> շարունակեց ՝ այդ

մասին գնա՛ հարցուր ձեր դրադկտնե- 

րոլն : Մենբ կ որ ս ո ր վե լի բ ունինբ ձեղ- 

մէ այղ մ արդին մկջ։ £եր ամբողջ դրա
կանութիւնը՝ դա ր երկ ի վեր՝ դիմադ

րական ամկնկն շբեղ դիւցազներգու

թիւնն կ՝ ի խնդիր ժողովուրդի մը հո

գիին փ ր կո ւթեան ել րնդդկմ ամկնկն 

ահաւոր ճակատագրին ։ Գուք մեղի 

կրնար սորվեցնել թկ ի՛նչ կը նշանա

ծէ հերոսական պայբարը գրչով՝ յա

նուն կեանբին՝ յանուն ազատութեան ։

Կարելի՛* կր՝ թսկեդարկն մինչեւ 

այսօր տեւող մեր դրականէութիւ նը , 

ստեղծագործական մեր անտեղիտա ,ի ու

9
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անմար տենդը սահմանել աւելի դեղե- 

ց[,կ կերպով :

Եւ իրաւունք չունէին, երբ քիչ մը 

առաջ կ՛՚ըսէի թէ այս սուդը պէտք է 

նկատենք նաեւ մերը։
Ազնուական դէմք մ ըն էր քշլիւառ, 

բառին ա մենահին եւ ամէնէն չվ^ղ ի- 

մ աստով։ Աղն ո ւա կան իր արտաքինով , 

ազնուական նաեւ, եւ մանաւանդ իր 

հոդիով։

(Հունական արձանի մը համաչափ 

դիծերով կերտուած իր մարմնին վրայ 

կը բարձրանար մարդկային ամենադե-

ղեյյիկ գլուվսներէն մէկը ! Ւր ծաւի

խոշոր աչք^րը այնպիսի հմայք մը ՈԼ-

նէին որ անմիջասլէս կ' իյնայիք անոնց

կախարդանքին մէջ՛.

քշլիւառ ա յն բացառիկ արուե ս ա ա-

դէտներէն էր որուն անձը յո ւսա խա բ

թ բներ իր գործով միայն հմ.ա յուած ըն-

թերցողը։ Ընդհակառակն, Ւր անձին

ծանոթացումով, մչ միայն կ ’աւե /նար

մեր համակրանքը ա յ լ եւ Ւր քևը-

թուածները աւելի հասկնա լի կը դառ-

նային, աւելի կը գեղեցկանային։

f>ր լուսաճաճանչ աչքերն ու աղնը-

ւական շեշտը կը փարատէ ին մշուշը ո- 

րով ան յաճախ սքօղած է իր ոտանա

ւորն ե ր ը ։

Աղդեցութիւնը դերիրապաշտ դպրո

ցին, որուն հիմնադիրներէն մէկն էր, 

եւ որուն քերթողական արտայայտու

թեան տարօրինակ ձե ւե ր ո ւն հաւատա

րիմ մնաց մինչեւ

Դիմադրական պայքարի իր քեր -

թուածներուն մէջ նուազ զդա լի է այդ 

ազդեց ութիւնը :

Հարկ եղաւ որովհետեւ խօսիլ իր 

տառապող ժողովուրդին, սլա ր ղ ու աե- 

սեթեւեթ բառերով, ե ու-ր Ւր և1”1Ը
մողովուրդինիրապէս նոյնացաւ այդ

ներքին խորունկ ձայնին հետ, դառ

նալու համար անոր հոգիէն ժայթքող 

ս ր բազան աղաղակը :

Կ՝արմէ աւելի տարածուիլ այս երե

ւոյթին վրայ, իր գործին նուիրուած 

յօդուածին մէջ։

Փաղելիք դաս մ րն ալ ոմն ինք մենք, 

այժմու հայ գրողներս։

Պէ տք չէ երթալ սակայն այնքան

հեռու յայտարարելու համար թէ իր

ժողովուրդին տառապանքները փոխեցին

լի լառը î ԱՀնոր տուին ուրիշ ուղղու

թիւն ։ Նոյնը կարելի է ըսել անոր հա

մայնավարութեան մասին։

Ան Ւր Ղ-րՒէԸ Ւ սպաս չդրս,Լ աղդա-

յՒն և ամ համայնավարութեան դատին։

Այդ շարժումները դտ ան իր ժէջ 

բնա կան արձագանգ ներ i Ան ի՛նչ որ եր

գեց, երգեց ամենայն անկեղծութեամբ, 

հպատակելով մի միայն իր ներքին խո

րունկ ձայներ ուն յ Եր երդը մնաց ան

կեղծ ո լ անբիծ ամէն խարդախանքէ, 

նոյն սիրով թաթաւուն նոյն հաւատքով 

ճառադա յթուն՝. Կ- Փօլսսոհան
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Le VIOLON et La CROIX:
Christian Dédéyan, Gallimard).

Լ>տխ հեղինակը։ Տո/կաւին երիտա

սարդ, (42 տարեկան է ան) հայազգի 

արուեստագէտը բանաստեղծ է, վիպսյ֊ 

սան, եւ դրական փորձերու ճարտար 

•լըիչ մԸ''

Կանուխ էն նետուած ֆրանսական դը- 

րաԼլանո ւթեան ծոցին, կրցած է ան ար. 

դէն որոշ տեղ մը գրաւել հոն։ ՛Ծանօթ

i լ-ր Alain Fournier
et la Réalité Secrète գ-ր^ը,

(պարդեւատ րուած Օքրան սա կան ԱԼլադէ-

մ[,այէն) ւ Noces fa Cristal -վ 

(ընս.րոԼա\ Cercle du Livre de
France aux U.S.A. /՛ 'n-rt,

իրրեւ չատ յաջող երկ) :

P“'J!} » հակառակ քննադատական շըր- 

ջանակներուն իրեն հանդէպ gnjg տ ը_ 

ւած յաճախ լաւ տ րամ ա դր ո ւթիւննե ր ո ւն , 

իր վերջին պատմական վէպը Le Violon 
et la Croix խ ստօրէն կը քննադատուի Ֆիկսսւօ Լիք-էրէր/, կողմ է : Ի՞նչ են եղած 
մեղադրանքներ ը ։

նախ ոճի կարդ մը թերացումներ, 

որոնք հիմնաւորելու նպատակով կը 

արուին հետեւեալ «փաստերը՛^.

p. 39.- Սս silence pesa,
P- 4q.- Mme d’Arbeuse laissa tomber

ces mots.
p. 41.- A cette minute précise, le 

tonnerre éclata.
ըսուի թ է թե ր թօն ի ո® ճ է ա յս : 

քներն ..ս. Բայց ե՞րր երեր ծաղիկով ղա. 

րուն է եկեր, ի՞նչպէս 250
Գէ՛րք ֊քը,—վեց տար ո լայ տքնաջան աշ

խատանքի արդիւնք----- քանի մը թերի

ն ա իւ ա դա ս ո ւ_թ ի մեն ե ը ո լ. համար ղամրիլ. 

ղը Է.Ը ն ետ ո լի :ծԼ տյս 1թ ըսենք, որովհետեւ րացա- 

յտյտ է քննադատին չարակամութիւնը։ 
Տեսէ՛ք. մե ղադրանքի նիւթ դարձած է 

“̂ քյ՚եիսկ անուններուն ընտրութիւնը ։'po. 

ffî*) 0)րէտէրիքօ թՍ՚արքի սմԱլթօրիա) 
Ո՚էյմօն տը Աիլրիէր, եւլն։ Հնադար, 

եսմն են։ ptujg երբ վէպը Կարո լոս թ.ի 

շրջանէն դրուագ մրն է, որ մեծ հա

րազատութեամբ եւ պատմաԼլան ճչղըււ- 

տոլթեամբ կուտայ Տէաէեան յարգելով 

ս ո վո ր ո ւթի ւնն ե ր ո ւ եւ բարքերու ման

րամասն ո ւթ ի ւնն ե ր ը, վերա կեն դան ացնե- 

էով անցեա լը վառ. գո յնե րու ԼլԼ նս ունա

կս ւթ Լ. ամբ՝ արդեօք ի՞նչ կը սպասէ ին 

Ւրմէ։ Հիմի՞, ԼոպՀւ, Պօ՞պ թէ Պէ- 

պէռ։ Յետոյ։ Անուրանալի է Տէտէեանի 

շխո րհքը, վերածելու արձակը քնարեր, 

դա Լլան հմայիչ ոճի։ Յայց քննադատը, 
կ՛՛ուզէ հոս իս/լ նսեմացնել հեղինակին 

արման իքը, եբբ ընդունելով հանդերձ 

թէ «բազմաթիւ էջեր կան անմխտելի 

բանաստեղծութեամբ մը տ ո դոր ո էն» , կը 
փորձէ ինքզինքը մխտել այդ բանաս

տեղծութիւնը գտնելով շատ « դիւ

րին »J Յետոյ։ թէ Տէտէեան անհաղորդ 

է արդիական զդա յն ո ւթ ի ւննե ր ո ւն ։ թե

րեւս, որովհետեւ տակաւին ան կը հա

ւատայ սևը~ևիԸԸ հոգեկան լծակին, քիչ 
մը անտեսելով արդի «ղգա յ ա ր ան քն ե ր ո Լ 

գրգռականութեանդ (orOtîSme) դպրոցի 

նորաձեւութիւնը։ ք*այց ասկից անկա

խաբար, երբ պատմաԼլան վէպի մը մա. 

սին է խօսքը, ի՞նչը կը նկա տուի արդ. 

եօք իբրեւ արդի զդայնութեան փորձա

քար։ Ա էն (իէրմէնի եւ Ա՚օնփաոնասի 

դիլերային յաճ ա խ ո ր դն ե՞ ր ը թէ ասոնց 

ա յ g ե լած ն կո ւղնե ր ը : Ե լ հ ա ղո ր դա կա ն 

սլիտի ԸէէաԸ ր բ պատմաԼլան վէսլ['

մը մ է ջ , կերոնի մը հ րամ g ո ւէ ր

առա ւօտեան թղթատարը , Կղէսպ , 

բայի մը ներարԼլուէր անյագ ւք|ւ1Ո.լւնէ՜^> ի 

մը արիւնը, կարոլոս J-■ ի մը հադցը- 

ւէ ր խանդավառ դեր իրապաշտ ի մը Լլե. 

ղեւը։

՛Նոյնը, երբ կը քննադատուի վերջին 

գլուխներս լ մ ի ս թ ի քա Լլան ո ւթ ի ւն ը ։ Ծ տ. 

նօթ են, այդ դարերու նա խասլա շար

ուած հոգիներուն դարձդարձիկ ճամ բա

ներն ու միջնադարեան մ իտեքրոլն վը- 

րայ թանձրացող թ-Ա.1Ա1ՈՆ(ւ£-^1Հր '.Անտլ տյդ 

հարազատութեան մէջ , ու հասնիլ 

անձնաԼլան հիմնաբանի մը որ Լլը ներ- 

ղսպնսկի սլատ մ ա Լլւսն իրողութեան, Լլը 

նշանակէ յաջողութեամբ յառաջանալ 

լաբիւրինթոսին մէջ՝. /* " կ հիմնաբանը,

թէ«ս ուր բերը կը նո յնանանդ , իրրեւ անձ

նս/Լլան համոզում անշուշտ թէ այմմ է ut- 

Լլան է, եւ իբրեւ ազատ մարդու կար. ծ/'Ք՝ արմանի առնս լացն յարդանքի : 

Աան աւանդ հարց մ ըն է, որուն Լլարե- 

լի է մօտենալ բազմաթիւ ճամբանե

րով'. Ո լ- քր իստոնէա/լան ուղին, որ 

Տէտէեան րնդհանրասլէս ո րդեդր ած է 

իր դրա Լլանո ւթեան մէջ, մին է անոնց.

մէ։ Ա-
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Երգահան ՕՆՆԻԿ ՊԷՐՊԼ-ՐԵԱՆ Նոյ.

8/-J, տուաւ իր ս էն ֆ օն իք նո ւադահան- 

դէսը։ է1 ք'[' ^որ գործ եւ աոաջին ուն

կնդրութիւն 0 • Պ էրպէրեան տուաւ իր ՞Նարե՜կդ: Լայն շունչով յղացուած դո րծ 

մը սէնֆօնիք նո սալախո ւմ րի , ե ր դչա „ 

թումբի ել մեներդներու համար որուն 

կ^ընկե բանա յ նաեւ անոր ղանազան մ լո

սերուն մէջ մեծ երգեհոնը։Նարեկդ կը բաղկանա յ երկու դըէ- 

թաւոր մասերէ, որոնցմէ իւրաքանչիւ

րը կը բամնուի նաեւ երեք մասերու։ Նախերգանք • թան ԼԴ*, Աղերսանք, եւ Քեզ փառք Յաւիտեանս Յաւիտենից : Համանուագային մաս»
կողմ է Նարեկացի ի H0 տուներէ բաղ

կացած ընդա րձա կ երկէն :
Որ այս դո րծով հեղինակը նպատակ 

ունէր անշուշտ արտայայտել միջնադար֊ 

եան հայ կրօնական միսթ-իք ոգին երա

մ՜ շտ ա կան օր էն որ ինքնին Նարեկացիի 

երկին մէջ դտած կ Ւր ամէնէն թորունկ 
արտայայտութեան մէկ ձելը։

^որձի ձեռնա ր կե լո Լ պահուն կրնանք 

երեւակայել նաեւ թէ հեղինակը ինք- 

ղՒ^րԸ որպիսի դմո լար ո ւթե ան մը առ

ջեւ դտած պէտք է ըլլայ։ (Հայտնաբե

րել Նարեկացի ի ներկայութիւնը այմմ 

ալ՝ փոթադրե լ զայն նաեւ երամշտա֊ 

կան միս թիք կալուածէն ներս՝ արուէս- 

էոաղէտը պիտի դնէր լուրջ եր կըևտ րանքի 

մը առջեւ։ Որովհետեւ հայ տոհմային 

ողին Ւր թոր ագո յն ծալքերուն մէջ

մարմնացնող այդ գործը վերակա յա- 

ցնել նաեւ ձայներ ու արուեստին մէջ՝ 

Լեթէ ուզէինք դատել շատերու նման՝) , 

կարելի պիտի ըլլար իրականացնել մ ի- 

միայն Հայ տոհմային երամշտութեան 

տառաց ի ու պարզ հ ետ ե ւո ղո ւթ ե ա մ n î
lî ւ սակայն արուեստի մէջ կայ 

նաեւ ատկէ դուրս արդիական ըմ բըռ- 

նումներու աշթարհ մ ը՝ այսինքն ար

տայայտել ցեղային մտերիմ, ներքին 

առանձնա յատ կո ւթիւննե ր ո ւ ոգին՝ ո- 

րոնք բիւրեղացած են տոհմային ար

ուեստին մէջ՝ հոգեղէն եւ ընդհանրա֊ 

կան լեզուով մը։ Սնկէ բթող էութեան 

զգայուն տարրը զարգացնել երամշտա- 

կան ա րտ ա յա յտ չա կան աղատ մ Լկոցնե

րով որոնք անսահման կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր 

կը մատուցանեն այմմ արուեստագէտին։

միտենք որ Պ • Պէրոլէրեան պատ- 

ուա թնդիր արուեստագէտ մ ըն է ել 

այս սլիս ի պարագայի մը ան սլիտի 

չվարանէր ազատօրէն ընտրել նման 

ուղղութիւն մը՝ ինչպէս տեսանք իր 
Հևա բեկնին մէջ։ Ո ւստի եւ այգ ուղ- 

ղո ւթեամ բ կը ձեռնարկէ ան գործի։ 
Ե *- սակայն իր մտածումներուն ներաշ- 

թարհը սնած է բնազանցական տ ե ս ու

թի ւնն ե ր ո վ ։ թէեւ իր բազմ ա կո ղմ անի 

մշակուած միտքը կը թորշի մակերեսա

յին ձելերէ էլ սակայն իր զգայնութիլնը 

չափէն աւելի կ՝ ենթարկուի նաեւ իր 

մտրՒն Հակակշռին :

Որ ամբողջ գործը կը մտածէ ան ե~ 

րամշտականօրէն, իր արմօնիք տմե-
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նա^ստւայեալ բովանդակութեամբ î /'ք 
մեղեդիական դծ ի ըմ բռնումը բոլորո- 

վին տարբեր' կ'ո լզէ դրել մեծ իսն ա յ ս- 

ղոլթեամր՝ մ ո ւմ կալօր կն : Օրինակդ իր 

ե բկին աւելի հաստատուն հիմ մը ա- 

սլա հովելու մտադրութեամբ անշուշտ՝ 

կ՛՛րնա րէ մեղեդիական բջիջ մը՝ կը զար- 

դացնկ զայն՝ ցայտեցնելու համար ան

կէ այլազան ձեւեր՝ ընդլայնելով զայն 

աւելի եւ աւելի՝, կը յղանայ նոր ֆօթ_ միպ սւթմօնիք ներ ՝ ընղուն ի լ տալու հա

մար անոնց հայկական դոյնըՀ կ'օդտա

դո րծ է նորագոյն զանազան միջոցները՝ 

զօդելով անոնը իրարու՝ անոնց ,քէջ 

ձուլելու համար իր մտա

ծումները՝ որոնց աղբիւրը կը գտնուի 

Լ,ա բեկին մէջւ էւ արդարեւ այդպիսի

խթաններու Լ՚^նչ աղբիւր՝ / հա

րուստ կալուած՝ Լ,ա րեկը՝ որ կը տան- 

ջ^ I՛[՛ Հետաքրքիր միտքը անդադար : 

Իր ամբողջ երկը այդպիսով կը վերա- 

ծուի սակայն սլր սլտ ո ւմնե ր ո ւ դաշտի 

մ՝ը որուն մէջ կը մխրճուի ան մի շտ ա- 

լե լի խորունկ կերպով՝ կը համեմէ իր 

երկը կշռութային ՝ Ա1թլքօն]ւք խորիմաստ 

գիւտերով որոնք իրարու կը յաջո բդեն 

արադ թափով մը՝ խցելով սակայն նա

եւ մերթ ընդ մերթ կ ապը իրարու հետ՝ 

ի ՛Լերջս յ շնչասպառ կանդ առնելու հա

մար յաճախ անոնց մ է ջէն րոլո ր ո ./Ւն 

ան ակն կա լ կերպով ցցուող Ulfnit jllllTl- ֆէ քօնսօնսւն^ մը վրայ՝.

Պարզ քրոնիկի մը սահմանները չեն 

ներեր աւելի մ ան ր ամ ա սնօ ր էն խօսելու 

այս շատ հ ետ ւս քր քր ա կան դո րծ ին' Հկա- 

րեկ՚^ի մասին՝ որուն մ էջ հեղինակը 

դրած է անտարակոյս իր ամ բո ղջ հո

գին ■.

l'uljg ղմ-բա իէւոա բա ր ՝ ին չպկ ս ջա- 

նացինը հ ամառօտ կերպով բացատրել՝ 

երկը չափկն աւելի մտածուած բնոյթին 

պատճառաւ քիչերուն մատչելի եղաւ ել 

բիչերկ հա սկց ուեցալ անոր բուն նպա

տակը յ //* անաւանդ որ իր յղացած Լսըր- 

թին փւսրթիսֆոն^ անձա մ ր վա ր ե լո ւ 

պարագան դմո ւար աց ո ւց անոր ո ւն կըն- 

ղիրներոլն հոգիէն ու մտքէն ներս թա

փանցելու կարելիութիւնը : //" ա սնադէտ

վարիչի մը վարմ ճսլոտր անտարակոյս

թացող 

տո ւթեան

մեծապէս պիտի նպաստէ ր երկին բուն 

դիմագիծը մէջտեղ հանելու ել զայն ա- 

ւե լի րնթեռնե լի դա ր ձն ե լո լ յ
կ Լ սակայն այս բոլոր նկատ ո զու- 

թիլնները բնոյթ չունին երբեք նուա

զեցնելու Q • ՊէրպէրէՀանի արժանիք

ները իբր վաստակաւոր եւ մեծ սլր պր

տող'. կւ երր Հէյարեկ՚ֆի ունկնդրութե- 

նէն վերէ մենք մեզի կ ո լղզենք սա հար

ցումը թէ' անով հայ արուեստը շահե
ցուիլ բան մը՝ ___ չենք դարանիր տալու

անոր հաստատական պատասխան մ ր : 

Որովհետեւ Հ^ա րեկ^ը անկասկած մեծ 

քայլ մ ըն է դէպ ի հայ արուեստին 

ազնուացումըյ
★ԸԱՖՖՒ ՊԵՏԸ Ո ՍԵԱՆ/» դա շնակիրէ՜ս.լւթ-ալ^ տեղի ունեցաւ 4 Նոյ՝Հ^2ին 

կավոյի սրահին մէջ՝ դէպի մե րձաւո ր 

Արեւելք եւ Հարաւա յին Ամերիկա իր 

կատարելիք թ-ՍՆ1ւնւէ^-2/ առաջ :

Ալգ առթ ի ւ ՝ նուագահանդէսէն ա- 

ռաջ՝ հաճոյքը ունեցանք նաեւ փար իդ

եան ձայնասփիւռէն լսելու իր մ է կ 

զրոյցը որուն մէջ արուեստագէտը կը 

յայտնէր իր արուեստին եւ ասպարէզին 

վե ր ա բե ր ե ա լ իր մ տ ած ո ւմն ե ր ը յ
Իր նուագահանդէսին յայտագիրը կը 

սլարունակէր գործեր հետեւեա լ վար
պետներէն՝ Հյօփէն՝ Աէնտըլսոն ՝ Աքար- 

լաթի՝ Րավէլ՝ Լիսթ եւ Պելիար՝ այս 

վերջինը իր էթ-իՆՍւ5/ձ^«//, որոնք հե

ղինակին կողմէ ձօնուած էին Ր՝ Պետ
րոսեան ի :

//* իշտ թարմ ու կենսունա ՛լ' եւ։1—

տա սարդ դաշնակահարը այս անդամ ալ 

իր նուագածութիւնը ուն/լնդրե լու փռւ- 

ե րամ շտ ասէ րնե ր ո ւն դնահա-

ա րմանացաւ:

★Տ ՈԽԸ ԵԱՆ ՛Լերջին աշնան ըն

թացքին փարեց երեք սէնֆօնիք նուա

գահանդէս' ԱԹսսւլքպլը Օթքեսթրալ ւոը Փա]ւ)ւքւ նուագախումբով՝. Առաջին եր

կու նուագահանդէսները նուիրուած է- 

ին Հայտ ընի եւ Ա ո g ա ր թ ի դործերուն՝ 

իսկ երրորդին մ է ջ Տուրեան ւխս ր ե g

ՕՀԱՆ
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Պախէ ա մ էն էն ս էր ո ւած եւ յո յժ՜ ղը*ե- 

ուարէն գործեր էն մէն էքանե ի ֆիք աթշ» 
որուն կը մասնակցէն ն ո լա գա քս ո ւմ p. , 

երգչախո ւմ ր եքլ ''մեներգուներ էնչպէս 

նաեւ մեծ երգեհոնըւ

Այղ նոյն վերքէն յայտագրէն մաս 

կը կազմէր նաեւ էր անձնական մէկ 

նոր ստեղծագո րծո ւթէ ւնը' OpUJ-p-npjïmf ՍաքթՈԼլք^, որ Կ"մէտաս վարդապետէ 

կողմ է դաշնաւորուած մեր Պատարադ/i 

է , որուն վր ա յ Տուրեան աւելց ո լցած 

էր նոյն դաշնաւորումէն ներշնչուա^՜ 

նուագախումբէ մաս մը՝.

իր այս հրեք նուագահանդէսներուն 
մէջ Տուրեան անգամ մըն ալ է յայտ 

բերաւ ղեկավարէ անուրանաչէ տաղան

դէն փայլուն ապացոյցները :

(քա լով էր անձնական հևղէնակոլ- 

թեան ՝ Տ ո լր եան ձեոնար կա ծ էր շատ 

փափուկ գործէ մը՝. Այսէնրն' արդէն 

հարուստ կե ր պո վ դա շնալո ր ո ւած երկէ 

մը մ էջէն ցայտեցնել ն ե ր գա շն ա կո ւթէ ւն- 

ներոլ նոր էմաստ մը, մթնոլորտ մը՝ 

բոլոբովէն ան կա քս ե րգչա խո ւմ րէն որ 

կ^երգէ մեր տ ո հ մ ա յ էն ^ատարադը։

Տուրեան անկասկած յաջողած էր 

սլա հ ե լո ւ էր յղացած նո ւագտ քսմ բա
յէն մաս էն կատարեալ ան կա էյ ո ւթ է ւն ը 

րնագրէն ՝ առանց ստեղծելու նաեւ ան- 

դոմնղ մը Լրկ ո լրէն մ էջել t իր զգա

յուն դաշնաւորումը ԼՂ.աI1 ! Ւ նման

թափանցէկ ու ճկուն կը սաւառնէ Կ11- 

մէտաս վարդապետէն գա շն ա ւո ր մ ան #֊ 

րեւ՝ որմէ բխած է ան՝. Անա լով հան

դերձ մ է շտ երկրորդական դերէ մը 

մէջ՝ կվարտա բերէ սակայն ստեղծագո ր- 

ծական էնրնատէպ ոգէ մը որ չէ մնար 

աննշմար՝ է վե ր կը հանէ բնա
գրէն ա րժէ րը՝ կը սատարէ անոր գե

ղեցկութեան փթթումէն՝ թողելով սա

կայն դարձեալ վերջէն խօսրը անորէ

Աէայն կարգ մը ա ռա ր կո ւթ է ւնն ե ր 

դործէրներու ընտրութեան մ ա ս էն ։ 0֊

րէնակ' «.Խորհուրդ Խ ո ր էն) ը որ պէտէ

սէրէէնր տեսնել ուրէշ գործէրէ մը

յանձնուած րան սրէնգէն՝ որ էնրնէն 

հովուական է ու նուաղ ատակ արտա
յայտելու տոհմայէն այդպէս է մէսթէր

շու նչ որոէք կը սկսէ Պատարագը :
Լ, ո ւա գա հ ան գէ ս էն է բրել մեներգու 

էրենց մա սնա կց ո ւթ է ւն ը բերած էէն Օր՝ 

If առէ Կտռվարենց Հսօփրանօ} ել Պ' 

Ա ալքսասեան (թենօր} որուն առաք էն 

անդամ ԸէէաԼով եանօթանա յ էն.ո // ե ր

նուագահանդէսներուն մէջ ա յս առթէււ
*Լ/Ո ւագա հ անգէ ս ը տեղէ ունեցաւ

մեծ քսանդալքառո ւթեան մէջ U ւ Տուր- 

եան ստէպուեցաւ ^ԼԸ^ք^ել Ս UlQLIU- 
՜թէն մաս մը՝ գոհացում տա/ու հա

մար հ անդ է ս ա կաննե ր ո ւն յ

★« Միւ֊զիքըլ *հոՆորթըթլլւ » ամե- 

ր է կեան երաժ՜շտական հանէրէսէն Հոկ

տեմբերէ թէւէն մէջ կը յէչո1Լ1է Արմէն 

Կ ա ր ա պե տ ե ան է անունը էբրեւ վա րէչ 
Հռոմէ Ա,մէլվւքըն ԻԱսթ-իթիսթ- ավ Մխ-- զիքօլասի^Ն :

Այս հ ա ստ ա տ ո ւթ է ւն ը որ կը զբաղէ 

երաժշտական հ ր ա տ ա ր ա կո ւթէ ւնն ե ր ո լ

շար րով մը՝ նախապէս պատրաստուած 

ծրադր է մը համաձայն՝ էնչպէս կ'ըսէ 

նոյն հանդէսը՝ վերջերս է լո յ ս ընծա, 

յած է նաեւ (քքէ՝ գարու ականաւոր ել 
ս ա կա յն ա ռա ւե լա պէ ս ան տ ե ս ո ւած ֆլ-- 

ման երաժ՜շտէ մը' Նէր՚՚լա Կոմսլէրէ Օփեթսւ » որուն համար թերթը

ջերմապէս կը շնորհաւորէ Արմէն Կա

րապետ եանը :

★
Օրէտասարգ երդէչ թ-bûojl Ս* • Ս 

JuUllllïÛlfi. որ էր մ ա սնա կց ո ւթ է ւնը րե. 

րաւ (քեկտ* 27 էն Կավոյէ սրահէն մէջ 

տեղէ ո ւնե g ո ղ սենֆօն էր ն ո ւա դա հ ան գէ _ 

Ա էն՝ աւարտած է Փարէզէ Ազդա յ էն Ե֊ 

րաժ՜շտանոցը եւ մ էնչեւ այժ՜մ յս,ջո,Լ 

կերպով ե ր ե ւց ած է նաեւ կարեւոր դե

րերու մէջ Պորտոյէ՝ Լէոնէ՝ Աարսէյ- 

Լէ Օփերաներոլն բեմերուն վրայ՝.

Մ՝ Մ ալքսասեան օժ՜տ ո ւած է հա

րուստ ել եր անգաւոր ձայնուէ մը եւ 

ունէ ընտէր թերնէր պա տ ր ա ս տ ո ւթ է ւն ՝ 

էնչսլէսՀ նաեւ բեմ ական ալՀուեստ

պահանջները գոհացնող ուրէշ շատ ու

ռա ւե լո ւ թ է ւնն ե ր : Գ- ՔերեսթէՍեան
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Գմ ո ւա ր է թա տ ր ե ր ղո ւթ ի ւն ՂԸ^ԱԼ 
իբրեւ դրական սեռ՝ ե ր բ կ'ո լզէ ր ներ
կայացնել ֆրանսական բեմին վր ա յ , մ ա _ 
նաւանդ եթէ lZ7r"JZZ! օտար մ բն է:

Այս նկատումներով իսկապէս գնա
հատելի է Գարրիէլ Արութ, որ աւելի 
քան շորս տարի է ի վե՛ր J"J լ՛՛՛է թատ
րեր ղո ւթ ի ւնն ե ր կուտայ Փարիզի ^ԷԼ) 
իր տ ր ամ ադր ո ւթ եան տակ ունենալով 
ֆրանսական լաւագոյն թատրոնները եւ 
լա ւադո յն դերասաններ ը : Զո րս տարի
առաջ Փիէռ քիրենէն էր որ հրապարակ 
հանեց \'Արութը՝ ներկայացնելով իրմէ 
ոչ—սովորական թատերախաղ մը, Pauline, 
ԱլՒ- OU էայի եւ Գրիգոր Ասլանի հետ՝. 
ի]աղը ունէր շատ մը յա տ կո ւթ ի ւնն ե ր , 
յաջող զրոյցներ՝ նուրբ եւ սրամիտ խօ- 
սակցութիւններ ՝ ճոխ ել ինքնատիպ րե- 
մ ադր ո ւթիւն՝ անթերի խ աղքս ր կո ւթ ի ւն 
եւ կը ներկայացուէր 1948/' դարնան՝ լՐիշօտիէ՜ւՆ^ մէջ՝ ֆրանսական ծանօթ 
բեմերէն մէկը՝. Հակառակ այս դրուած. 
Ք/՚ն առա ւե լութ ի ւննե րուն պէտք է ըն
ղուն ի լ որ Արութ սլիտի չկրնար շուտ 
պարտագրել իր տաղանդը՝ եթէ Ա) [՛են էն 
չըլլար զիեք ՛“սպարէղ նետողը ՝.

Այս խաղէն վերջ՝ Արութ ներկա
յացուր Le Bal du Lieutenant Helt
[անգլիական զինուորական կեանքէն l/- 
րուսաղէմի մէջ) ՄաթիւՈ-էն թատրոնը՝. 
]՚սկ այո տարի

ս ս պո ս ե լի յաջողութիւն մը՝.
Արութ՝ բուն անո ւնով Աա բութ իւն. 

եան՝ կովկասահայ ["(յոր կյախ իջեւան- 
g ի) ուսած է Փարիզի համալսարանին
մէջ, 9 սակաւ.որ դպրութեանց ՝. Համա
կրելի է եւ սլարզ՝ դիւրահաղո րդ եւ

տարբեր ձգել ոեւէ մէկը : Հք ահեկան է 
եւ նոր՝. Երիտասարդ մը՝ րիէ մը րա. 
ցառիկ տիպար՝ այսինքն պահած վայ- 
րի կողմ մը փարիզեան աշխարհիկ շըր- 
ջանակներու մէջ՝ սիրահարած է պատ
ուաւոր եւ իր ամուսնոյն հա ւատա ր իմ 
կնոջ մը որ կը մերմէ մինչեւ իսկ լսել 
սիրահարական խօսքեր : ի]աղին հերոսը 
յուսախաբ դուրս կ՚ելլէ անոր տունէն 
մ խ ի թ ա ր ո ւե լո լ համար հաճո յքի տան
մը մէջ
հոն կը գանէ կին մը որ չավ,աղան,յ կը 
նմանի իր սիրած !լնոջ եւ որ իրեն հետ 
էլը վարուի հասարակ եւ մատչելի էլնոջ 
մը նման։ Հերոսին միակ մղձաւանջն է 
դիտնալ թէ նո՞ յն կինն է î

Ահա խաղին ամբողջ նիւթը՝ երեք 
արար :

Մ աՐԳԸ tb k.P^u,J "րե՚-է մ իջոց գտ
նել հասկնալու համար թէ առտուն տե
սած պաղ ել ազնուական տ ի կին ը եւ կէս 
օրէն վերջի սովորական ^արհեստաւորը^ 
երկո՞ւ կին են թէ մէկ՝. վերջին արա. 
րին կը դտնէ միջոցը-- սպաննել փտու
նին աղջիկը» որպէսղի հասկնայ ՝ Կը հաս
կնայ՝ քանի որ այլեւս բնաւ կին չի 
մնար :

Հոս է՝ մեր կարծիքով՝ խազին 
դլխա ւո բ տկարութիւնը : Գի>֊ր ին է ըմ. 
բռնել հեղինակին միտքը՝ դիւրին է 
հասկնալ թէ սիրուած կի1՛ ը չուզեր իջ՛
նել իր պարկեշտ կնոջ բարձունքէն ՝ 
չուզեր իբրեւ մարդու մը սլատուաւո ր 
կողակից ը յանձնուի լ սիրահարի մը՝ բայց 
ամէն բան կը փսխուի իրեն համար՝ 
•"[•[՛չ, հասարակ միջավայր!, մը
մէջ, ուր կրնայ վարուիլ իր ուզած տ ը- 
ղուե հետ ինչպէս այդ տան ուրիշ որեւէ 
մէկ ցնծուհին՝. Ասոր մէջ հեղինակը 
դրած է նոյնիսկ խոր փիլիսոփայութիւն 
մը՝ հո դե բանա կան կարեւոր խնդիր մը 
որուն կնսրժէ անդրադառնալ՝. Բայց թէ 
ա յդ սիրահարր սպանութենէ ուրիշ ոեւէ
միջոց չգտնէ հասկնա լու համար այդ 
գաղտնիքը' անհաւատալի է ել անբնա
կան՝. Այն աստիճան որ՝ հասարակ ուն
կնդիր մը կը մոռնայ այլեւս խաղին 
ի ո կա էլան բնո յթը եւ չի կրնար լրջօրէն 
հասկնալ հեղինակին նպատակը՝ երր եր-

սնոնոանհամեստ՝ ինչպէս 
որ իրաւ արժ՜էք ունին t

Գր,„!> է վէպեր, խուսափելով զրոյց
ներէ (ւո|ւսւլօկ) ՝ ղանոնք դժ՜ուար նկա
տելով : Աե տոյ յանկարծ դրած է միայն 
զրոյցներ այսինքն թատերախաղ՝ աշխա
տած նոյնիսկ Անտռէ Աուսէնի պէս տա. 
ղանդա ւո ր զր ո ւց ա բան ի մը հետ :

վերջին թատրերգութիւնը մեծ ըն
դունելութիւն գտաւ ֆ ր ան ս ա կան մ ա- 
մոլլի մասնագէտ քննադատներու եւ 
մ ասնաւո րապէս վ՝ ՝ (]• «ty ո թիէ ի կո ղմ է :

Նիւթը, ինքնատիպ՝ չի կրնար ան

՛լ ըլէ՛ բոլոր
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136 ԱՆԴԱՍՏԱ՛Ն •
կոլքոլկէս մամ կը մտածէ թէ այս 
մարդը ինչպէս կրնայ չհասկնալ, Ամէն 
պարտդայէ, մէէ, հաւանական է որ Ար„։թ 
թերն ալ նկատած է այս կէ տ թ, ան կա_ 
րե լէ։ ո ւթ է։ լ1։ ը ել թերեւս մտածած։ ' ռ հ/ 
կարեւոր ր այղ չէ, այլ թաաերախաղին 
բուն նպատակը, թերեւս ալ իրաւունք 
ունի ել մեր ղիս։ ո դո ւթ իլն ը կը մնա յ 
մանրամասնութիւն մը :

ղաա վա րսլեա բեմադրի չ մը 
եւ յաքող դերակատար մ ըն է Մ ի չէ չ Վ/,- 
թօլա , մեծ դերասանուհի մ ըն է Աա- 
տբլէնԱօպէնսոն որ կրցաւ երկու այդքան 
տարրեր կիներ ներկայացնել չտա հա

րազատ ձեւուէ, նաեւ մեն՜ դերասանուհի։ 
Է Լիւոիէն Պ« ևաԸԸԳ ՈԸ բնական ա ի սլար 
մը ստեղծած կր «Հաճոյքի տունինյ> 
տնօրկնոլհիի դերին մկջ՝.

Հա կա u ա կ իր յանդուգն տեսարան
ներուն Ամերիկացիներ շատ խանղ ավառ 
ուած ներկայա g ում կն , գնեցին հեղինա- 
ևՒ իրաւունքները ի լ Եորքի մկջ ալ 
բեմադրելու համար մեր հայրենակցին 
ամկնկն խօսուած այս թ ա տ ր ե ր դո ւթ ի լ- 
նը.

Այլեւս թատրոնի սիրահարներ ան
համբեր եւ վստահ կը սպասեն Արոլթի 
նոր թատ ե րա խա դե ր ո լն :Արփիկ Աիսաքհան

ԶԱՐԵՀ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ՝ Մ ի լան ի մկջ

g ոլցադրեց իր քառասունկ աւելի նկար

ները՝ անցեալ ամառ՝ մ իահամուռ դը- 

նահատ ո ւթե ան արմանանալո վ իտալական 

մամուլին՝. Աութաֆեան առաւելապկս 

դո յներ ո լ հմ այրով կը վերստեդծկ տա

րերային զդայնո ւթիւնը բնութեան տե

սարաններուն՝. Տասնամեակկ մը ի վեր 

արտայայտութեան իր կերպը ստացաւ 

նոր թափ մը ել իր հ ամ ա դր ո ւթ ի ւննե ր ը 

կը խօսին մեր զդաց ո լմներ ո ւն ՝.

★
/.♦ ԹԻԻ ԹԻՒՆ ՃԵ ԱՆ՝ միակ հայ նը- 

կարիչյը որուն արուեստը դեր իրասլա շտ 
^Գ°Ը լեզուով մը կ'ա րտ ա յա յտ ո լի ։Ն ո ւր ր 
ու մտածուած թկքնիքով իր դո բծեր ը 
Փար իդեան մեծ g ո ւց ա հ անդկ սն եր ո լ մկջ 

ուշադրութեան արմանա g ած են ել հան
դիսատեսներու բուռն հետաքրքրութեան 
առարկան դարձած՝. նկարչութեան հետ 
մ իա մա մ ան ա կ կը ստեղծադործկ յախ
ճապակեայ արուեստի գործեր՝ իր վեր
ջին ցոլցահանդկսը հիացում պատճառեց 
իր յախճապակեայ գեղորներ ուն ինքնա- 
տիպ „լ շնորհալի յղացումներ "•լ՛

՛է!

Ժ-ԱՆՍԷՄ = Հատու ոճով մը՝ ճ կո լ- 
նութեամ բ ոլ նրբութեամբ՝ փանս կմ 
դիակ արտայայտել յուղումը արդի 
կեանքի տռամ ին ։ Ւր պա ս տ ա ոն ե ր կն ա- 
մկն մ կ կը յայտնութիւն մ ըն կ իր կար. 
դին ՝ որուն պիտի չկարենայինք թա
փանցել եթկ ստեղծուած չըլլա ր խոր-

★
հրդաւոր հաղորդակցութիւն մը՝. Տի
պարները մ շակո ւած պարզութեամբ տ ը- 
սլալորիչ են :Երսւխանեթ///. խմբակը՝ ուր կը վե
րագտնեն ր նկարիչին պայքարը՝ էյլքող. ներր/ւ տարօրինակ պատ կե ր ը կուտան 
իր արուեստին կական դիծերը՝ ո ր ոն ը 
աչք կը դիւթեն :

Արդիական նկարիչ՝ փանսկմ կ'ըե- 
արկ I՛ր ազատ ուղին՝ շնորհիւ իր ուժ՜եղ 
եւ անսպառ կամքին i

★
ՇԱՐԹ (ՑԱՐՈԻԹԻՒՆԵԱՆ) Եըիաա-

սարդ սերունդի տաղանդաւոր նկարիչ- 
ներկն՝. Գծագրական (կթյաֆիք) բացա- 
ո՚եկ արուեստով օժտուած՝ ան տուաւ 
մեզի ուժեղ կառո ւց ո ւածքո վ գծանկար
ներ՝ որոնց յդացքին մկջ կվարտա յայ- 
աո լի հմայիչ բանաստեղծութիւն մը։ 
Հյոլկտի ել Լիբանանի մկջ իր ցուցադ
րած գծանկարներն ու իւղանկարները ա- 
պադայ իր ի ր ադո րծ ո ւմն ե ր ո ւն լա յն աս
պար կղ մը կը բանան :

★
ճ' ԿԷՕՎՏԷՐԷԼԵԱՆ՝ որմնանկարի 

արուեստին նուիրուած այս երիտասար
դը Ւ Ը սկզբնական գործը տուաւ Պէյրու- 
թի մկջ՝ իր ծաւալուն ներ ով ՝ մին'
Անթիլիասի վանքին մատենադարանին 
մկջ՝ ներ շնչուած Հայ մ ան ր ան կա ր չա կան 
ո^կ^* ՝ եւ միւսը ֆրանսական եկեղեցիի 
մը պատերուն վրայ՝. Այսպիսի դժուա- 
րՒն ասպարկզ ընդգրկող այս երիտա
սարդ ա ր ո ւե ս տ ա դկ տ ը ուն ի ներ քին ան- 
հրաժեշտ կըակը՝ տալու համար մեղի 
1՚Ը ա սլա րլայ ստեղծադո րծութիւննե ր ը ։
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ԾՈՎԱՅԻէ, ՄԵԾ
Ս* արդկային միտքը կանո ւխկն եւ

յա^ո ղո ւթեա մ բ հետ աղօտ ած կ հ եռա ւո ր 

աշխարհներն ու երկնածին դրու թի,ն-

ներըէ ուսումնասիրած կ իրմկ միլիառ

ներով լոյս-տարի հեռա կայ աստղա- 

խումրեր՝ նաեւ ա շխ ա ր հ .առան g քն եր

(Galaxie) > *«֊ յաճախ գերմարդ-
կո,յ1ւ1' յստակատեսութեամբ մը ուաւ, 

ղական ճշգրտութեան հասցուցած՝ ւոիե- 

ղեր րի իր ըմբռնումը է Բայց կարեէր ն ը. 

ւաղ jtu^n ղո ւթեամ ր փորձած կ թա

փանցել իր ոտքին տա էքն եղած ե ր կր ի
բոլոր գաղտնիքներուն, ել երբեմն այն

պիսի երեւոյթներու որրնք առածին 

աոթիլ կը թուին շատ աւելի դիւրա

մուտ չե լի քան թկ տիեզերական անհունը : 

Այս հակասութիւնը արդիւնք կ այն իրո

ղութեան որ աշխարհները թկել հասո

ղութենէ դուրս, կը մնան սակայն ահ- ԱՈղՈԼթեան սահմաններուն մկջ- Սահ

մաններ որ ընդարձակուած են մեր

ըն կա լո լչ ՜անկատար ղդա յա ր ան քն ե ր ո ւ 

թո յ լտ ո ւո լթ ի ւննե ր կն շատ աւելի ան- 

'էրն շնո րհ իլ արդիա կան ումեղ դոր„ 

ծիքներոլ բերած օմանդա կո ւթեան ։ Լո յս 

եւ զանազան տեսակի ճառագայթումներ 

որ տիեզերական սլարասլկն մեղի կուդան 

դոհացոլց իչ ել նոյնիսկ րաւարար տու

եալներ են ծառայելու համար իբրեւ 

մեկնակկտ դիա ո ւթեան ա ր տ ա բե ւե ռո ւմ - 

ներուն : ք-նադիտա կան եւ ո lu ո զա կան 

ընդհանուր օրկնքներոլ կիրարկումը տյդ 

տուեալներուն՝ յառաջ կը բերկ բացատ

րական ամրակուռ տ ե ս ո ւթ ի ւնն ե ր :

Մ իեչդեռ երկրագունդը՝ո րովհետեւ մ ե-

ԻՈՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐՐ.
զի շատ մօտ՝ կուտայ իրմկ կտրդ մը 

մակերեսային մ անր ա մ ա սն ո լթի ւնն ե ր , 

մնալով խորքին մկջ մեր հ ասողութենկն 

տլ՝ տեսոզոլթենկն ալ շատ հեռու- Երկ

րագունդի մակերեսկն քանի մը հարիւր 

մեթր խորը, առաւելագոյն քանի մը քի- 

լօմեթր Հվար՜ֆ՝ գաղտնիքն կ որ կը սկսի 

պահուած զանդուածային նիւթին ծալ_ 

քերուն մկջ-. Ձկան թա փ ան g ո ւմ ի ա յն 
ղիէ-րոլթիլնները որ ունինբ տիեզերական 

պարապին մԷՀ, կը պա կո ին տուեալները, 

որոնցմէ մեկնելով կարելի պիտի ըլլար 
հասն ի լ ճշմարտութեան : Այսպէս, բազ

մաթիւ են հարցականները որ կը շար. 

ուին իրարու ետեւէ, երր կը փորձենք 

ուսումնասիրել երկրի բաղկացուցիչ խա- 

Լ-երը՝ կեդրոնի նիւթը՝ Ծակման (հալած 

մասը)՝ կարծրացած կեղեւին կառուց- 

ոլածքն ու տարածքը՝ վերջապէս ան

ծայրածիր ովկկանը՝ որ գրաւած կ երկ

րագունդի մակերեսին չորս հինգերորդը-,

Ե ր կրտ րտնո ւթեան ճիւղերկն ովկկա_ 

նսւրանութիւնը ինքն ալ կը տառապի շօ

շափելի տուեալներու պակասէն- բտյԱ 
կարենայ թերեւս աւելի շուտով հ ա սն ի լ 

կա տ ա ր ե լո լ. թ ե ան — բա ղդա տ ա բա ր երկը ին

ընդերքը հետա խուզող գիտութեանց -----

որովհետեւ իր կալուածին հեղուկ նիւթը 

աւելի դիւրութեամբ մատչելի կ -, (յամե

նայն դկսլս փնտռտուքներու խոչընդոտ 

հանդիսացող դմ ո ւար ո ւթ ի ւնն եր կն սլկտք 

կ մատնանշել այն ահարկու ճնշումները 

որ կը տիրեն մեծ խ ո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ մկջ՝ 

յառաջ րե րե լո վ հոն ղր կո ւե լի ք դո րծ իք- 

ներուն դիմացկունութեան բարդ խնդիր֊.
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138 ԱՆԴ՛ԱՍՏԱՆ •

ներ ել անււնէյ շինութեան մասնաւոր 

յղացումներ։ Յետոյ լոյս ի չգոյութիւնը, 

ծովու մակերեսէն ըան ի մը հարիւր մեթր 

աւելի վարդ: մթութիւնն է որ կը տ իր է : 

վերշասլէս ջրային միջավայրը որ օղի 

Հափ նօսր չէ, եւ ուրեմն ընգհանրապէս 

դիւրութեամբ ՛չեն իմ ա ր կո ւ ի ր կա ր ւր մը 

հեւոաղօէոիչ ճ առա ղա յթ ո ւմն ե ր ո լ թա

փանցմանդ շուտ մը ծծելով եւ չէվ"- 

ըացնելով անոնց կրած ուժական տարո

ղութիւնը. (amortissement de l’énergie).
Յայց այս դմո ւա ր ո ւթ ի ւննե ր ո ւն յա. 

ռաջա ց ո լցած խնդիրները ներկայիս մ ա- 

սամ ր լուծուած կամ լուծուելու վրայ 

են։ Եւ այսօր ովկէանա բանութեան յա- 

րաբերաբար նոր գիտութիւնը կը ներ

կայանայ փա ստուած կարդ մը իրողու

թիւներով որոնը ձեռք ձդո ւե ցան շնոր

հիւ հազիւ բանի մը տասնեակներէ ի 

վեր գոյութիւն ունեցող հ ետազօտական 

կատա րե լադո րծո լած կազմ ո ւած քն ե ր ո ւ : 

ԱյԳ տուեալները՝ առիթ տուին բազմա

թիւ դիտականօրէն հաւանական տ ե ս ու

թի լեն եր ո ւ : Յայց նաեւ դիտական ռամ- 

կացումներոլ մամուլին լա յն արձա- 

դանդնե բունդ ուր տեսնուեցան տրամա. 

բանական հիմունը ունեցող են թադր ո լ- 

թիւններու կողըին՝ վառ երեւակայու- 

թիւններու իսե ղա թ ի ւր ո ւմնե ր ը : Պ իտի 

դո հանանը հոս արձանագրելով միայն 

փնտռտուըներու արդիւն ըներ ը՝ առ հա

սարակ հեռու մնալով բաց ա րձա կ կեր

պով չհիմնաւորուած ընդհանուր տեսու

թիւնն եր էն ւ

'1,աիս այն միջոցները ո բոնը կը ծա

ռայեն ո վ կէ ան ա բան ա կան փնտոտուը- 

ներուն: Երկու տեսակ են ։

1-_ Հեսւսւզօաւսկան գործիքներ: Աւե

լորդ է անդրադառնալ ի ւր ա ըան չի ւր ին 

սկղբունըներուն եւ շինութեան մանրա- 

մ ա սն ո լթ իւննե ր ո ւն : Կը րաւա կան ան ան ը 

թո ւելով ղանոնըդ տա լուի ըան ի մը հա

կիրճ բա ց ա տր ո ւթի ւնն ե ր : Հոս ալ երկու 

հիմնական տարբերութիւն ունեցող տե. 

սա!քներու կը հանդիպինըդ նայած թէ 

կը ծառայեն ուղղակի թէ անուղղակի 

հետազօտութեան :

U1-- Ուղղակի միջոցներ: Խոր աչա փե

րու ամբողջ ընտ ան ի ըն է' իր բոլոր 

փոփոիսանըներով որոնցմէ իւրաըանչիւրը 

գործածելի է մասնաւոր ուսումնասի

րութեան մը համար :

Նախահայրն է' XI րդ դարէն ի վեր 

դո յո ւթ իւն ունեցած խորաչափ մը (sonde) 
որուն տուած նախնական արդիւնըները 

յաճախ եղած են սխալ։ Ակզբունըը շատ 

պարզ էր։ Մ ետ աղեայ պարան մը ուր- 

՛լէ ՚լը կախոլէր ծանր զանգուած մը։ 
Ամ" ԲոԼորԸ V իջանէին ծով. երբ զդա. 

յին թէ ծանրութիւնը հասած էր յատակդ 

կը կարծէին թէ չափած են խորութիւնը ։ 

Այսպէս՝ անդամ մը 14 ըիլոմեթր երկա

րութեամբ պարան թող տուին դ մ խե

թ՛ Լ որ «դպան» ծովուն յատակը. համոզ, 

ուած էին դտած ըլլալ Ատ լանտ եան ի 

ամ ենախորունկ վայրերէն մէկը։ Հետա

գային դ ճշտուեցաւ որ g ըիլոմեթր խո

րութիւն մ ըն էր միայն... իսկ թիլերու 

այղ տարբերութիւնը յառաջ կոլգար 

ընդծովեայ հոսանըներոլ սլա բան ին տ ը. 

ւած խոշոր կորութենէն ։

^ՀԳԸ[,տ խո րա չափներ կը տես

նեն ը Հ^րդ գարու կէ ս էն սկսած ։ Կը պա. 

հեն նոյն պարան-ծանր ութիւն սկզբուն- 

ՀԸ՛ Ըայց մասն աւոր ո լա ո ւմն ա ս իր ո լ- 

թեան առարկայ դարձած են զանգուածին 

ամենայարմար ծանրութիւնն ու ձելըդ 

պարանին շինութեան նիւթը {երբեմն 

մետաըսէխ անոր տրուելիը հետզհետէ 

նուազող տրամադիծըդ մեըենական ճա. 

խարակնեբոլ շնորհիւ կանոնաւոր եւ 

նսլատա կա յա ր մ ա ր ձգտում ով 'մը ըա կ. 

ո‘֊Ը լԸ։վե րջապէս յատակ հասնելու աւելի 

յստակ ազդանիշներ յ
Մինչեւ հիմա ալդ վ,ոըը փոփոխու. 

թիւններով՝ նոյն խորաչափներն են որ 

կը ղոըծ՚ածոլինդ թէեւ այլեւս գադրած 

են խորութիւն չափելու ծաառյելէ {կան 

ա րդիական ուրիշ միջոցներ որոնց պի

տի անդր ադառնանը) : Կ ր դո րծածուին 

մանաւանդ ղանազան չափացոյցերու եւ 

դո րծ իըներոլ փոխադրութեան դէպի խո. 

րերը.- ջերմս, չ ափ , անդա յտաչափ , տար֊ 

բեր խո րոլթիլններէ ջ*1 [' նմոյշներ

ստանալու մ ասնաւո ր սրուակներդ կար- 

թեր, ուռկաններդ եւլյյ I

Fonds A.R.A.M
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սկզբունքներու վրայ է որ շին- 

ուած են նաեւ յատակէն հողի նմոյշ 

բերող գործիքները՛. Ոմանց ծանրութիւնը 

ՂէԼ ևսէ ակռաներ ՝ որոնք կը ղո g ո լին 

մ ե քեն ա կան օ ր էն անմ ի ^ա սլէ ս որ զանգը- 

ւածը կը հպի գետին՝ բանտարկելով ի- 

րենց ետին որոշ քանակութեամբ հող՛. 

Ուրիշներու զանգուածը խողովակի ձեւ 

ունի՝ որ սմբուկ փորելու պէս խրելով 

յատակը՝ գլանաձեւ ել մօտ մէկ մեթր 

երկարութեամբ հողի շերտ մը կրնայ 

մակերես հասնիլ՝ քիմ իական վերլուծու

մի համար՛. Այս վերջիններ էն մ տերս 

յղացուած են չատ կատարելագործուած

ներ' որոնք 10£Zr մինչեւ 20 մեթր եր

կարութեամբ հողի շերտով մը ետ ևը 

քաշուին՝ տալով այպէս յատակի բաղ

կացուցիչ հող ախաւերու կազմութեան 

մասին կարեւոր տ ե ղե կո ւթ ի ւնն ե ր խաւ 

առ խաւ :բ*- Հետազօտութեան անուղղակի միջոց՜ներ :
Սկզբունք կ ալիքային բնոյ թ ունէ- 

քող թրթռացում մը արձակել ջոլրի 

զանգուածին մկջ ել զգայուն գործիքով 

մը արձանագրել եաագարձ արձագանգը-, 

Ս-J՛t ամ՚Հ[՚ն ջոլրին մէջ արագութիւնը 

ել երթ-էէարձի մամտնս/կին ծանօթս ւ _ 

թիւնը թոյլ կ ուտան պարզ հա շիւով մը 

գտնելու խորս ւթիւնը՝ որովհետեւ ծո

վուն յատակը ալիքաւոր ճառագայթու

մին նկատմամբ կը կատարէ արտւսցո- 

լացնող հայելիի դեր :

քմէել այմմ կ՝ըէէան ռատարի եւ թե

րեւս ու րՒւ ճ առադա յթո ւմնե ր ո ւ շնոր

հի*- հ ետաղօտ ո ւթ ի ւևնե ր ՝ բայց ամենա

գո րծածականը ձայնալիքն է՝ որովհետեւ 

ներկ ա յ սլա յմ տննե րուն մ էջ տն ն կա տ _ 

ուած է ա մ ենան սլատ ա կա յա ր մ տ ր ը իր 

ղո ւտ մեքենական բնոյթին եւ կարդ մը 

ուրիշ առա ւե լութ իւննե րուն համար '.Ար

դարեւ ջուրը ձայնին համար լաւ հա- 

ղորդի չ միջավայր մ ըն է, ուր ան դո- 

հացուց իչ արագութեամբ մը կը փո- 

խանցոլի (1550 մ ե թր-ե ր կվա յ ր կեան բո

լոր ձայներուն համար} ՝ եւ յետոյ ա- 

նոր մեքենական էութիւնը ծնունդ չի 

տար ե լե կտ ր ա-մ ադն ի սա կան բնոյթ ու

նեցող ուր ի շ ալիքներու բարդութեանց

Այս միջոցը՝ որ սկսաւ կիրարկուիլ 

1920Հե ի վեր^ է ուրեմն ունենայ

ձայնարձակ աղբիւ֊ր մը՝ ընկա լոլչ-ա ր- 

ձանագր իչ գրութիւն մը ա րձագանգին 

համար՝ եւ ճշգրիտ ր ո սլէ ա չա փ մը-.2,այ

նր կ արտագրուէր հրացանի պ-յթիւնով 

մ ը՝ իսկ արձագանգը կ' ըեգունու էր որ

եւէ ելեկտրական դրութիւնով ( miCTO- 
phone, enregistreur; եւլն.}՛. Բայց այս

ալ շատ կա տ ա ր ելա գո րծ ո լե g ա լ յ Փո

խանակ մ ա րգկա յ ին ա կան ջէն ո ւն !լն գր ե — 

լի սովորական ձայներուն՝ քանի մը 

տար իէ ի վեր կը գո րծածուին անգրձա յ_ 

ները (!) որոնք ունին մեծ առաւե լու

թի ւնն եր . աւելի դիւրաւ կը թափանցեն 

ջոլրին խաւերուն՝ որովհետեւ շատ' կարճ 

ալիքներ են՝ եւ իրենց յ ա ռա ջա g մ ան 

ուղղութեան վր ա յ ուղղահայեաց տա

տանումներու առաւելագոյն չափը( amp՜ 
plitude ) շատ փոքր է :

(Հետո յ ուն ին մ անալանգ ո ւմա քան ա կի 

աւելի մեծ պաշար քան թէ հասարակ 

ձայները՝ եւ ուրեմն կրնան աւելի հե-

(1) Անդրձայները ( ultra-ՏՕՈՏ ) հիմնական ո£ մէկ տարբերութիւն ունին սովորական ձայներէն: Այս մասնաւոր յորջորջումը' որովհետեւ մարդ իր չափանիշներով է որ կը մօտենայ երեւոյթներուն : էւ որովհետեւ իր ականջը ա_ տակ է լսելու մէկ երկվայրկեանի մէջ 
20 թրթււացում ունեցող ձայնէն {բամբ} 
20000 թրթռացումով ձայնը (շատ սուր} այղ. սահմաններուն մէջ կը զետեղէ իր ձայնի ըմբռնումը : Գիտութեան համար ձայնի կալուածը շատ աւելի ընդարձակէ- անդր ձայ ները,---- որ 20000էն բարձրթրթռացումով կը սկսին հասնելովմինչեւ միլիոնաւորներու, ---- թէեւանլսելի են բայց կը հպատակին ձայնագիտութեան բոլոր օրէնքներուն: Հետաքրքրական է յիշել, որ եթէ մարդկային ականջին թմբուկը չի կրնար թըր- թռալ 20000Է վեր յաՍախականութեամբ մը, նոյնը չէ բոլոր կենդանիներուն պարագան: Շունը մինչեւ 25*000 կը լսէ: Ջղջիկը մինչեւ 40,000: Եր այս յատկութիւնն է որ ծնունդ տուած է անոր ռատար ունենալու յերիւրածին- կ’սւրձա_ կէ շատ սուր եւ կարն «ձայն» մը,մեզմէ անլսելի- յետոյ իր ուղղութիւնը գըտ- նելու համար մտիկ կ’ընէ անոր արգելքէ մը վերադարձած արձագանգը, նոյնպէս մեզմէ անլսելի :
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Ո-ՈԼ երթալ «սպառելէ» եւ վատասերած 

ձեւին' տաքութեան վերածուելէ առաջ՝.

Անդրձայներ արտադրող “"LPl'^PlL 
փիէզօ-ելե կտրական յատ կո ւթ ի ւնն ե ր ու

նեցող քուարցի (2) շեղբ մ ըն է, որ կը 

թրթոայ միլիոններու հասնող յաճա- 

խ ա կան ո ւթ ե ա մ ր ելեկրական դաշ

տի մը աղգեցութեան տակ՝. Նոյն շեղրը

կը ծառայէ նաեւ արձագանգին րնկալ. 

չոլթեան, այո անդամ ւի ո իւ ա շր ջե լ ո վ l'P 

յատկութիւնը եւ վերածելով արձադան-
դին յառաջացուցած թրթռաց ելեկ-
արական հոսանքի : Այսպէս, արձակե
լով ձայալիք մը որուն մեկնումի պահը 
ե լե կա րա կան օր էն
ատեն մը ետք 
յատա կէն նո յն
•յուԱ ը, 
պահը

V-
ընդո

"ll’f’l’''' 
՛/ ա կե ր Լ 
ոձան,

եԼ„վ

ո րուն 
կր1լ1-ն

ծով ու 
սցոլա- 
սնե/ոլն

կ՝ արձանագրուի ելեկ-

այս մ ի-
Կ/ապէս մատ-

տրականօրէն , անդրձայնային իւ 
փը կարելի կը դարձնէ ճշգրիտ, արադ 
եւ շարունակական շափեր :

2«- ՀեաախոՆզոՆթ-եան միջոցներ:___
V.JU կարգի կազմ ուածքներ ը կը ծառա յեն
ուսումնասիրելու խո ր ո ւթ ի ւննե ր ո լ էու_
թիւնը տեղւոյն վրայ՝. Շինութեան նիւ- 
թերու դիմացկունութեան հարցերն ու 
այԼ րարգոլթիւևներ տակաւին յետ ամր
նա g վիճակի մը մէջ կը պահեն
ջոցները^ բա զդատ արար նա ի 
նան շո լած դո րծ ի քն ե ր ո ւն յ

Ա ո ւզա սդեստնե ր ը թոյլ կուտան հա- 
ղ[,լ բանի մը մեթր իջնել ծովուն մէջ, 
որովհետեւ մարդուն շնչելիք օդը խ ո ղո _ 
վակով ղրկուի թէ մասնաւոր սրուակ
ներով փոխադրուի վար , շն չառո ւթ իլն ը 
կը կատարուի ջուր ի այդ խո րութեան 

տիրող ճնշումով՝. Արդ, իւրաքան- 
լիԼր 10 ^էթր դէպի խորը, ճնշումը
մէկ քիլօ կ՚աւելնայ» եւ ույս սլայման_ 
ներոլ տակ ձարդ կրնայ ասլրիլ հազիւ 
քանի մը տասնեակ մէթր խորութեան 
մէջ՛՝ Այո ան սլա տեհ ո ւթե ան առաջքն առ-

(2) փ֊ուարցի այս տեսակը զարմանալի յատկութիւն մը ունի, որ զինք կը նմանցնէ շատ փոքր մօթէօռի մը : Արդարեւ ան կրնայ ելեկտրական ուժը ւիոխաշըր- ջել մեքենական ուժի եւ հակադարձաբար մեքենական ուժը վերածել ելեկտը. րական հոսանքի: Այսպէտ եթէ մեքենա- կանօրէն թրթռացնենք այս քուարցին մէկ րարակ շեդրը, կը ստանանք ելեկտրական շատ տկար հոսանք մը : Իսկ էր՜է ելեկտրական դաշտի մը մէջ դը. նենք նոյն շեդրը, կը սկսի թրթռալ արտադրելով մեքենական ուժ:

նեէոլ. համար, շինոսեցան հաստատ ոլն
եւ. բոլորովին դ՚՚դ ս ո Սլա ս դե ս տն ե ր , 
լանաձել, թելերուն ել սրունքներուն 
համար շարմակ ան յօդա խաղեր ով, ուր 
կա ր ելի է շնչել րնա էլան ճն շում ի տակ : 
Pn-J’J իւրաքանչիւր յօդա խա զ, տկար
կէտ մ ըն է, ^ուրի ճնշումին
դիմադրելու համար՝. Աւելի խորերը հաս
նելու համար, սլէտք եղաւ հրամարիլ 
յօդա խարլեր էն, ել սուզասդեստը վերա
ծել զանգակաձեւ խցիկի մը, որուն ներ- 
սէն կարելի էր դուրս երկնցող աքցան
ներու շնո րհ իւ կատարել կարդ մ ը նախ
նական շարմուձեւեր i Աամենայն դէպս 
■njn I1՛դէ կ՛՛՛երը թոյլ չեն տար քանի մը 
հարիւր մեթր էն աւելի վա ր իջնել՝.

Իսկ ընդծովեաները, որ ընդհանրոյ- 
պէո 100 խորութեամբ կը նաւար
կէ ին, գերմանական կարդ մը կատարե- 
լադո րծո ւմնե ր ո լ, շնորհիւ ներկայիս կըր- 
նան un լզուի լ մինչեւ 4-500 մեթր առա
ւելագոյն՝. Աւելի վար իջնել մահացու 
պիտի ըլլար իրենց, որովհետեւ ջոլրի 
ճնշումին տակ պիտի ճզմուէ ին հասա
րակ թիթեղէ տուփի մը պէս՝. {Գաղա
փար մը տալու համար' 10 քիլոմեթր 
խորութեան մէջ, մէկ քառակուսի մէթրի 
‘LrutJ էը ճնչէ 10000 թոնէն աւելի ում 
մր) ՝

Մեծ ճնշումներուն դիմադրող յար
մարագոյն խցիկին ձեւը գունտն է '.Հաս
տատուն պարանէ մր կա խո լած նման 
դուետով մ ըն է որ 1934^?' Ամերիկացի 
Ուի լեըմ Պիըպը ա րդիւնաւո ր փորձ մը 
կատարեց ել հասաւ մինչեւ 900 մեթր 
խորութեան՝. Բատերուն համար հ ut ր կ 
եղած էր չորս սանթիմեթր թանձրու
թեամբ պողպատ գործածել...

Հետաքրքրական է յիշել նաեւ. փրո- 
ֆէսէ օր Փիքառի նոր ել. հանճարեղ յ ը. 
ղո,ղումը, թէել. իր տռամին փորձը վեր
ջերս սա իւ ո ղո ւթե ան մ ատն ո լե ղ ա լ ï IJ* ը- 
տադրած էր մինչեւ 4000 մեթր իջնել-.
Եւ որպէսզի իր Bathyscaphe ը
պարանի մր ենթակայ ըլլալէ ձերբազա- 
՛"ի » օմ-տած էր զայն ընդծովեայ ազատ 
նաւարկութեան դրութեամբ մը : Բայց
գունտ մը որ շինուած- է շատ հաստ պա. 
տեր,,.լ, ծանր է եւ չի կրնար ընղծով- 
եայի մը նման չուրին մէջ ծփալ-, /) լղ- 
Գա,11՛ յատակ կը դահավիմի ; է) ւստի ,
գունտին միաղուր ծփացող տակառիկ, 
ներ (flotteurs), ջուրէն աւելի թեթեւ, 
իւղային նիւթով մը լեցուած- (eSSence) 
{եթէ օդ պարոլնակէին շուտով պիտի 
ճզմուէին); Հորիզոնական յառուի/սրոլմը 
պիտի կ ատ տրուէր սլտ ո ւտ տ կի մը շնոր
հիւ՝ իսկ ուղղահայեաց ելեւէջը ապա
հովուած էր շնորհիւ յաւելուածական
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ձանրութեանը երկաթի կտորուանքնե-
Ըոլ1 որոնք լեցուած կին դո ւնա ին տակը 
գտնուած ձագարաձեւ ամանի մը մէջ՝ 
կատարելով օդապարիկին աւաղի տոպ
րակներուն դերը։ [Բարձրանալու համար 
պիտի բաւէր դադրեցնել ձագարին բեր. 
նին տիրող ելե կտ ր ա մ ա դնի ս ա կան դաշ. 
տը որ երկաթի կ տորները քաշողական 
ումով ծովադո լնդին ծանրութեան ան բա 
ման մաս կազմել կոլտար՛ այսպէս յա
ւելուածական ծանրութենէն ուզուած քա
նակութիւն մը դուրս պիտի թափէր ձա
գար է ե ՝ մ ե քեն ան սլիտի թեթեւնար ել 
սկսէր բա ր ձ ր ան ա լ յ Առանց աւելի տա
րած ո ւե լո ւ շին ո ւթեան բոլոր մանրամաս
նութիւնն ե ր ո ւն վրայ՝ կը բաւականա
նանք թո լելով քանի մը ճարտար յղա
ցումներ ալ։— ‘[բութիւն մը' որ կ՚ապա
հովէր ծովադո լնդին ինքնիրեն մ ա կե րե ս 
վերա դարձը արկածի մը պարադային՛ 
ոբոչ իւորութեան մը վրայ մնալու մի
ջոցներ՝ առանց վերվար տատանումնե
րու՛ յատակէն սահմանուած հեռալո. 
բութ եան մը վրայ մ[, շտ նաւարկելու

հնարը՝ ինչ ալ ըլլային յատակի մ ա կե - 
րեսին [սորտ ու բորտերը՛ ել այս' 

շղթայի մը շնորհիւ. „ր պի,„ի 
քսուէր դետին՝ եւ որուն գունտին վրայ 
բարդելիք կամ անկէ զեղչելիք ծանրու
թիւնը՝ {նայած թէ իր ամբողջ երկայն, 
քէն որքան յենած է դետին) մեքենակա. 
նօրէն վեր կամ վար պիտի մղէր գուն
տը՝ պահելով զայն միշտ յատակէն որոշ 
հեռաւորութեան մը վրայ։ Ո t- U,JU բո- 
լո ր ի էոդբի“̂ ։ ելեկտրական կատարելա
գործուած զետ եդուածք մը՝ ամէն ինչ 
մ եքենականօրէն վարելու համար՝ ումեղ
լուսարձակներ ՝ «տեսնելու» ՝ «լմելու»՝ 
«շօ շափելու»՝ լուսանկարելու մա սնա յա. 
տուկ գործիքներ եւ չա փ աg ո յցն եր ՛.

Տեսականօրէն կատա րեա լ այս յղացու. 
մը տակաւին չէ տուած սակայն իր դործ 
նական արդիւնքները։ [Բայց շատ հաւա
նական է որ օր մը՝ ան ընէ կարեւոր 
ել հետաքրքրական յայտն ո ւթի ւնն եր ՝ մ եծ 
[unրութիլններու մասին։ Ա՛(Մնացեալը յաջորդով)
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ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԸ ԻԲՐԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

դրւտ րս 

անունը ։ 

փո րձե ր է 

յաչ„ղև-

Կէս դար հազիւ է ան y ա à այն օրերէն 

երր շարմանկարը 1ԼԸ նկատ ո ւէ ր որ սլէս 

դիտական սլղտ ի կ փորձ մը։ (Հայտնի 

եղաւ շուտով թէ ա յդ աննշան դիւտ ը 

կը պարունակէր սէ ր տ ա յա յտ ո ւթե ան

ղարմանալիօրէն ճոթ ու այլազան մի- 

$_ոցներ î Այսօր շա ր ման կա ր ը կը ներ

կայացնէ բե րլս ւն արուեստ մը որ տուած 

է շատ մը գլո ւթ-դո րծ ո ցն ե ր ՝ որ հե

ռու է սակայն իր կա րելի ո ւթի ւնները 

ւ1՚ո։Լ1՚ն նուաճած ԸԷԼաէէ ։
Կ*մո լա ր է ճշտել շարմանկարի յղա

ցումին թուականը կամ ա յ ս 

"['"ւ դիտնականի մը 
Կարելի է ըԱել թէ զանազան 

ՎՒսէ՝ էՒ^ՒԷր եղբայրները 

ցան ներկայացումը 1895^2»:
Շարմանկարը ունեցաւ թարթափում- 

ներու երկար շրշան մը։ Եղաւ տեսակ 

մը թատրոն՝ կեղծ րե մ ա յա ր դա ր ո ւմնե- 

րով ու անհատնո ւմ «համր» ա ր տ ա ս ա - 

նո ւթ իւննե ր ով։ Որեւէ որոնում՝ ["յսի 

թաղերու ու պատկերներու դեղեg կոլ- 

թեան մէջ։ նշանաւոր Մէլիէսը, առա- 

2-ՒնԸ ԸԼԼաԼ"վ ըմ բռնեց ու օդտադործեց 

շարմուն պատկերներով արտայայտուե

լու այս նոր միջոցին բանաստեղծական 

իմաստը։ ՛Շուտով ի յայտ եկաւ ն ո թ _ 

պէս որ շարման կարը բերրի էր վաճա

ռականական լայն կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ։ 

Ամերիկեան ճ ա ր տ ա ր ա ր ո ւե ստ ը ոտքի

կանգնեց արտադրական հսկայ ձեոնար կ- 

ներ որոնք մինչեւ այսօր կ՚ողողեն զա

նազան երկիրներու շուկան ամէն տեսա

կի մա պա ւէննե ր ո վ ։ Շարմանկարի այս 

սկզբնական շրջաններուն ամէնէն աւեչի 

յաջողութիւն կը գտնէին երգիծական 

կամ պատմ ական երկերը։

Տարիներու. ընթացրին գոյացան ու. 

ղա ր դա g ան նոր արուեստին մէջոցները ; 

Բեմաղրիչը սկսաւ ձդաիլ դէպի նորն 

ու ինքնատիպը ; Այսպէս է „ր յառուի 

եկան զանազան դպրոցներ, ինչպէս գես- 

ման բեմ ա դր ի չնե ր ո լ արտա յայտական

(expressionisteh-wse որուն նպա
տակն էր առթել զգացումներ դիտողին 

մէջ պատշաճ բե մ ա յա ր դար ո ւմ ո վ ու 

էք՚յս ի թաղերով։

1927£2> սկսե ալ կարելի եղաւ մւս_ 

պաւէնի վրայ արձանագրել նաեւ ձայ

նը։ Էյ- սուն դառնալով՝ շարմանկարը ե- 

զալ նաեւ աւելի լման արուեստ մը՝ 

ընդլայներ իր նուաճումներու սահման

ները։ Գ՚սրձսւլ աւելի իրական՝ աւելի 

մօտ իրական կեանքին։ Ակսաւ հետա- 

քրքրել աւելի ու աւելի ստուար րաղ- 

մութիւններ՝ ու՝ բնթտ նալով մ ի-

ջոցներոլ զարգացում ին հետ՝ աւելի ու 

աւելի կարեւորութիւն ստացաւ։

Այսօր շարմանկարը ընդլայնած է իր 

տիեզերքը ու դարձած է ամէնէն մողո- 

վրդական ներկայացումը։ Շարմանկարը 

կա ր եւո ր ճ ա ր տ ա ր ա ր ո ւե ս տ ի մը ու վա

ճառականութեան մը շարմառիթն է։Աայց 

ամէն բանէ առաջ արուեստ մըն է։

Շարմանկարը արդիւնքն է զանազան 

արուեստագէտներու համադրութեան յ 
Ո եմ ա դրութիւնը՝ պատմ ութ իւն ը ( սէ՜—. նաթի°) թօսակցոլթիւնները՝ ե րամ շտ ու
թիւն ը՝ լոյսն ու պատկերները՝ րեմա- 

յարդարումները՝ թա ղա ր կո ւթ ի ւն ը՝ ա- 
սոնց իւրաքանչիւրը կը կարօտի ար

ուեստագէտի մը։ Ա՝ ապաւէնը նա իւ կը 

ներկայացնէ գումարը այս բոլոր մաս

նակի արտադր ութ իւննե բուն յ Կ'արմէի
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

որպէս անոնց հտմագրոլ-
թիւնը յ

Կան ժապաւէններ որոնց արժէբը կը 

կա յանւոյ բեմագրոլթեան մէջ, Բեմ աղ. 

FtiJL կը նկարագրէ իր ուրոյն ոճով, իր 
դրոշմը կը գնէ, կը սաեղհէ յատուկ 

մթնոլորտ մը։ Օրինակ' ֆրանսացի նր- 

չանաւոր բեմադրիչը վէարնէ կը աիր է 

թաթխել ժապաւէնը տպաւորիչ միջա- 

'Ս •?£$_։ օդա ագորհ ելո վ աղօտ 
յոյսեր, մ չուչապատ , մութ վայրեր , ելն ։ 
Բեմագրիչը շարժանկարի կարեւորա

գոյն արուեստագէտն է. ան է որ կոլ

տայ դոյն մը իր երկին։

Շարժուն պատկերներով սլէտբ է որ 

արտայայտէ որեւէ գաղափար օրինակ' 
անձի մը հոգեբանութիւնը, զգացում

ները։ հոգեբանական հոլովոյթը եւն։ 

Նման ուսումնասիրութիւններու մէջ խօ- 

սակցոլթիլնները իրենց դերը ունին ան

շուշտ բայց։ հոս է որ կը կայանա յ շար

ժանկարի ու թատրոնի հիմնական տար

րերս ւթ իլննե րէն մէկը։ այո դերը երկ. 

րորգական է, Համր թատրոնը իմաստ 

ունենալէ կը գագրի, սակայն համբ 

շարժանկարը գոյութիւն ու որոշ արժէբ 

մը ունի։ Այս ըմբռնումով է որ ոմանյւ 

աւելի մեհ արժէբ կ’ընհայեն համր շար

ժանկարին բան ներկայի խօսուն շար

ժանկարին ; Համր պատկերը ստիպուահ 

էր ամէն բան արտայայտել։ ի,սկ ներ

կայիս' պատկերին կ'օզնէ խօսբը :

հակառակ իրենց այս երկրորդական 

հանգամանբին ներկայի շարժանկարին 

^էլք խօսակցոլթիոնները է/՜ տ սլա ւէնի մ ը 
արժէքներէն մէկը կը ներկայացնեն ու 

զայն կը ճոխացնեն՝. Շ տ ր ժւսն կտ ր ը դ բա _ 

ռերով արտայայտուելու. համար ո ւն ե 

[‘Լ՛ յատուկ ոճը։ փ ապաւէն ի մը արտա

սանուած մասը չի ձգտիր անպայման 

դրական գեղեցկութեանդ իր նպատակն

է օդնել սլատ 1լե րնե ր ո լ հասկացողութեան 

յարմարիլ անոնց։ Այսպէսով է որ մե

ծապէս կը սատարէ երկի մը արժէքին ։ 
Նշանաւոր է օրինակդ այս մարզին մ էքդ 

ֆրանսացի փտնսոնը որ յաջողած է ար- 

‘եէր տալ մի քանի մա պա ւէնն եր ո լ դին

-Հ- Copie Conforme, Un
Revenant, Famfan la Tulipe.

Աքն կար ելի է անդրադառնա լ այն բաղ-

ԱՅ

մաթիլ արուեստագէտներուն վրա յ դ ո- 

րոնք անհրամեշտ են ժապաւէն ի մը կա

ռուցումին։ Շատեր կը յ ի չեն միայն կա

րեւոր դերակատարին անունըդ երբեմն 

պարզապէս որովհետեւ վարպետ հրա

պարակումով մը կրցած է ան ուշադ

րութիւն դրալել յ

շարժանկարը հաւաքական աշ

խատանքի արդիւնք է ոլ կը կազմէ ամ

բողջութիւն մը։ Գործ մը յաջող է երր 

ամբոխութեամբ կը հոսի նոյն աղբիւ

սէն՝ երբ բեմ ադր ո ւթ ի ւն ըդ խաղարկու

թիւն ըդ խօսակց ո ւթիւններր՝ երաժշտու

թիւնը եւն՝դ դրուած են նոյն ոճովդ/սր- 

դիլնքն են նոյն ներշնչում ին ։

Շարժանկարի սլատմ ութեան մ ԷԳ՝ 

նման արուեստագիտա կան համադրու

թեան մը հասհելոլ համար կազմուած են 

փոքրիկ խում բերդ որոնք յաջողած են 

պատրաստել արմէքաւոր գործեր ։ Օրի- 
նակ' փարնէ (բեմադրիչ) , Փրէվէր 

(բանաստեղծ) Բ ou մ ա (ե ր աժ ի շտ) խում, 

բը տուաւ ֆրանսական շարժանկարին

1938-1946 շրջանին մի քանի դլուխ-դոր- 

հոցներ՝ ( լ6 jour se lève, Les 
Visiteurs du Soir, Les Enfants 
du Paradis.՛)

Այս համ Առդրութիւնը իր լալադ ո յն 

արտա -այտ ո ւթիւնը կը գտնէ անշուշտ 
երբ ժապաւէնի մը կառուցում ը կը կրէ 

միակ արուեստագէտի մը դրոշմ ը՝.Աայց 

շարժանկարի բոլոր ա ր ո ւե ստ ագի տ ա կան 

պահանջները լրացնող հանճարներր հազ֊ 

ո ւա դի ւտ են ։ Զ ա ր լի Չ ափ լին կրցած է 

Ը11աԼ 1ւեմաԳ1՚Ււ։> երաժիշտդ դերակա
տարդ իր ժապաւէններէն շատերուն մէջ 

ու վերջին երկը ( Limeligh է ) անդամ մը 

եւս ցոլցոլց թէ ինչ գագաթներու կըր.

նայ հասնիլ արուեստը այս ըմբռնումով։ 

Նոյնպէս ։ թէեւ նուազ չափով «լման», 

փան փընուառ դ նշանաւոր նկարիչին զա- 
ւակըդ կրցած է տալդ գրեթէ առանձին դ

La Règle du Jeu ։՚՚ր ֆր ան ս ա կան
շարժանկար ի դ լո լխ-դո րծ ո ցն ե ր էն է։Այս 

րաղմ ատաղանդ ա ր ո ւե ս տ ա դէ տնե ր ո լկա ր- 

դին կարելի է դասել Օրորն Աւէլսն ու 
Լորանս Օէիվըրըդ այս վերջինը մանա

ւանդ իր նշանաւոր Համ լէ թին համար :

Շարժանկարը դեռ բաւական ին չէ 

զարգացած որպէսզի կարելի ըլլայ ճ ըշ~ 

տել իր դիրքը միւս արուեստներու կար֊
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դին՝. Սակայն իր մէջ ունի միջոցներու 

ու կա րելի ո լթիւններ ո լ լայն պաշար մ ը, 

րան ի որ կ'օդտուի միւս րո լո ր արուեստ

ներու նուաճումներէն ՝. ],որ արուեստ' 

աճած է զարմանա լիօր էն արադ, այս 

պատճառով իսկ'. Այս ըմբռնումով կը

իւ ou ի Q տ փ լին , որ լա ւա դո յն ս թափան- 

ցած ո լ օդտադո բծած է նոր ար ո ւեստ ի 

կա ր ե լի ո լթ ի լեն ե ր ը երլ՝ կ'ըԱէ թէ շա ր — 

մ ան կարը կոչո ւած է դր ալելու տիրա

պետող տեղ մը միւս արուեստներու 

կարգին, Վ. Ա.
ՆՈՐ ՆՈՒԱՃՈՒՄ ՄԸ

Հնարման կարը կը դտնուի այմմ նոր 
անկիւնադարձի մը ւէր ա յ , որ այնքան 
կա րեւո ր է որքան եղան մամանակին 
խօսուն մասլաւէնը կամ դունաւո ր ներ
կա յադում ը։ Վերջերս կատարելադոր- 
ծուած դրութեան մը շնորհ իւ, կա[՛ ել[, 
Ալիտի ըլլտյ ճ ար տ ա ր սւ ր ո ւե ս տ ա կան դետ- 
նի tLrutJ իրադործել մապաւէններ, ո_ 
ր ոն ք սլաս տառին պիտի յանձնէն խորք 
ունեցող պատկերներ՝. Սղած էին նման 
փորձեր ըլլայ ակնոցներու, ըլլայ ա- 
թոռներու առջեւ դտնո ւած կ" Ը ապա
կիներու դրութեամբ, բայց աշխատա
նոցներէն դուրս չէ ին ելած, կամ շտր- 
մանկարի ճ ա ր տ ա ր ա ր ո ւե ո տ ին մէջ ընդ
հանրացում չէ ին դտած՝. Այս նոր JrV"- 
ցումը սլկար չունի յարակից զորեիր- 
ներ ո լ եւ հանդիս ատեսները պիտի տես

՛նեն ուղղակի պաստառին վրայ ծաւալ

ո ւն ե g ո ղ մ արմ իններ :
Հկայոլթիլնները կը յայտնաբերեն

որ օրինակ երր օդանալ մը կը դա-
հավիմի, հանդիսատես ը այն ապաւո բու
թի ւն ը կ՚ունենայ որ ինքն ալ մէջն է՝՝՝ 
Այնքան բնական ըլլա լ կը թուին ներ 
կայացուած տեսարանները՝ ինչպէս կ՚ե
րեւի շարման կար ի կարդ մը րն կե ր ո լ- 
թ իւննե ր վերջնականապէս պիտի որդեդ- 
ր են այս դրութիւնը, եւ քանի մը ամի- 
։1 էն արդէն սլիտ ի տեսնուին այդ մա- 
պալէնները ՝. Ակնյայտ է որ շարմանը, 
կտրի այս նուաճումը զայն աւելի վը. 
տանդաւոր մրցորդ մը պիտի դարձնէ 
թատբոնին :

՛Սոր ուրիչ փորձ մը. ձայնէն ետք, 
Գոյնէն ծաւալէն ետք, պաստառը
պիտի տայ նաեւ տեսարանին թե լադր ի չ 
հոտը • • •

Այս հատորին տպագրութիւնը աւարտհցաւ 1953 Փետրուարին «ԱՐԱՔՍ» տպարանին մէջ, ի Փարիզ:
LE DIRECTEUR - GÉRANT : P. TOPALIAN

IMPRIMERIE ARAXES - 46, Rue Riclier, Paris 9'
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ONNIK BERBERIAN (Manuscrit fac-similé) ՕՆՆԻԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
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SHART, «Aboul-Ala Maari» ՇԱՐԹ
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U. ԽԱՉԱՏՈԻՐԵԱՆ S. KATCHADOURIAN
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J.GUEVDERELIAN, Fresque à la Bibliothèque d'Antélias (Fragm
ent) à. ԿԷՕՎՏԷՐԷԼԵԱՆ
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Sona TOPALIAN IJoliui Թ0ՓԱ1.ԵԱՆ
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GURJAN 3. ԳԻԻՐՋԵԱՆ
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