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ԲԻԻԶԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆ

ԱՍՏՂԻԿԻ ԱՐՍԱՆԻՆ

gag ալ ՐՋԱԿԵՑԻ մազերդ ահա ■ք Արեւներու ջինջ համբոյրին ,
BS Օ֊յ J Որ կեանքին երգը բարձրանայ

Ալիքներէն անոնց մըթին :

Թող մերժէ՜ ձեւդ ակ գերագոյն 
Ամէն շարժում արուեստակեալ •
Ան վայրկեանն է լուռ ու անհուն 
Յաւիտենի՜ մը կերպընկալ :

?|իտի հըպին բազում ձեռքեր 
Անահտական լոյս կոնքերուդ,
Եւ ուրիշներ' դեռ անհամբեր' 
Ուզեն իըլել կեանքդ հոսանուտ •••

Սակայն ընտրեալներն անանուն 
Ակ պիտի գան որ մհոնպայման 
Վառել կնդրուկն իրենց հոգւոյն, 
Զոհուի՜] ձեւիդ ուրախութեան :

Ու հըրաշքին յայտնութենէն
Ցայնժամ անոնի թող հաղորդուի՜ն —
Երրոր շրթներդ արտասանեն
Բանն արուեստին աստուածային - • • :
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ՀՐԱՋ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ

ժ, Illlimuy եհ lUIWfW hhP

^բսւդբսւկսւե Ն/։2^շ*

երթ կը թուի որ բնութիւնը մանաւանդ, մար- 
էրուն միջոցով, ու- մանաւանդ, զայն իմացականութեամբ 
օմտած ԸԷԷաԷոլէե հետեւանքով, իր իրականացո լմնե բուն կը 
դիմէ խարխափանքներով, իր ընելիքին ճամբան գտնելով 
մէն մի մասնակի արդիւնքէ ‘Լեր^դ չսլա շտ սլան ե լո վ ինք- 
զինք նոր անակնկա լներէ զո ր չի թուի ր ճչգրտութեամբ
կանխատեսած ըլլա լ*. Այդ ան ա կն կալն երն իսկ, իր չենթա- 
դ՜րած ա ր դի ւն քները կը թուին ըէէա է յառաջանալու եթէ ոչ 
իր եղանակը, գոնէ եղանակներէն մին։

Ամենագէտ արարչութիւնը ստեղծագործելու , ի- 
րա կանա g նե լո ւ Ւր գա լա ր ո ւմն ե ր ը ո ւն ի ♦ ♦ • : ^ա րմանա-
լ ի' ♦ ♦ ♦ : ^(Ւուար է գործը Մ արդուն հետ։ Այդ ^nJ^J ԳՈՍ^[Լ 
ինքն իր հետ ալ Ըէէա էո^ համ ա ր • • ♦ Զարմանալի' • ♦ ♦

★

Տ եսա կը ոչնչացնող, հակաա րգասաւո րական մի
ջոցներ հնարելու համար չէր որ՝ օրինակ, բնութիւնը օմ- 
տեց մարգը իմացականութեան կա րողութեամ բը։ Որքան 
ալ իր գիտութ իւն ը ն ե րդո րծո ղ, ինք' բն ո ւթ ի ւն ը 1լ ազդարա
րէ անոր' մարդուն որ զգուշանա յ* • ♦ ^'nJL կուտայ, որ ու
տեն մը, խենթ—խելար, այսահար, դեգերի ան հակա բանա
կան ի անդունդնե բուն եզերքը* ♦ . Պէաք չէ որ չափը անցնէ
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4 ԱՆԴԱ՛ՍՏԱՆ •

սակայն. . . Եթէ ո ան' բնութիւնը, կրնայ օր մը չհամեի լ 
մ արդուն այս պատկերը, անոր կեանքի ճատրակին ա յո 
խաղէն չախորժիլ. . ֊Եթէ ոչ օր մը, կ՚երկարէ ձեռքը, իրեն 
յատուկ միջոցով մը, օրինակ, մէկ մատի չա րժումով, կը 

ե րկրագու. նդի սեղանթե ՚Լ[էայ տեղյյ ունեցող ճատրա-
կէն այժ՜մու. խաղյր՝ նոր մը փո րձելու համար. . . :

★

Z/* արդուն ուզածը' մա՛նր դրամ, պղի՛նձ է, ման
րուքն է. .. : Ղ՛ուն կ՚ըսես անոր, խելայեղ. «JJ խ ա՛ լ է հա- 
չիլդ՛. Ահա քեղի ոսկի, անոր մէջ անթիւ են քու ուզած- 
ներդ, ա յնքան անհամար' որ ալ ո լրի՛ չ բան են. . . : ինչո՞ւ 
կեանքդ կը վատնես , պղինձի կտորի մը ետ ելէն... Ահա 
քեղի իբամիծե, մանեկաւոր, սրտաձեւ , ծաղկահիւս, թա
գերու եւ դափնիի հարթաքանդակով. . . : իոյնր չէ՛, նոյնը 
չէ նոյն իսկ գոյնը պղինձին եւ nu կիին.. * : Շ ո՛ ւտ , սրտա
տրոփ, նետէ պղինձը, խոյացի՛ ր վբ րէիծեին ետեւէն. . .$/•

Լէ ըսէ մարդը1 դայ'ե գնելու համար ես պիտի տամ 
ի՛նչ որ ունիմ , ի՛նչ որ տրուած է ինծի երկինքէն , բոլո'րը. 
բայց իմ ուզածս պղինձի կտորն է:

Ու պիտի ատուի Ան որ ոսկին յառաջարկէ : ինչքան 
աւելի մեծ, ինչքան աւելի չքեզ քրամիձէն, այնքան աւելի 
կա տա ղի՝ հալ ածանքը • ♦ • :

Ու արդէն, չափը անցնելու չէ : Ահա կը լսեմ քստմնե
լի էթքթ որոտը, «էյա՛չ հան զդա. • .»:

★

Մարդկութիւնը, իյնալով ելլելով, Լի այրը կոր- 
ս [թպուցած մ անուկ , կը յուււււվւււհա յ մա յ թ եր ո ւն , սա- 
լարկներուն , խճուղիներուն վրա յ, դէպի քառուղիները, 
հրապարակները, իյնալով ելլելով, ծծչաքաբը բերնին... 
Կը մերթ չորս գթն ՝ թ ե լա յ եղօ րէն յուսահատ ♦ ♦ : Մինչ
1'Ը ԸուԼԸ' ծիծաղ մը բիբերուն, Ա այրը, խորհրդաւոր, գը- 
լուխր երկինքներէն վեր, իր անտեսանելի մ ատով ր բռնած 
է անոր ձեռքէն. . . :
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» ԱՆԴԱՍՏԱՆ 5Î

★

Հերլ.ն համադրութեան (tt երե ւո յթը տեղի
!լ ունենա յ անհատականութեան մը միջոցով, անոր մէջ՝. 
Այղ մ իութիւ(ւը' հ ամագրական գո րծտոնութ եան մը հը- 
բաշքն է : Ա'եր չորս կողմը լեցուն է, օրինակ, թթուածինով 
^՚՛ ջրածինով՛. Անոնը առանձինն, բաղգատմամ բ ջոլրին' 
ոչինչ են, բացարձակապէս : ^'ուլ կատարուի՛ համադրու
թիւնը --- H20 --- ել ահա ջոլբԸ) [՛ը • ’ • •

Նոյնքան էական է երեւո յ թը իմացական, գեղար
ուեստ ական կալուածներուն մէջ֊. Առանց անհատականու
թեան, աշխարհը թթուա ծինի, ջր ած ին ի թափառող ամ
պեր են եւ միայն անո՛ ր անհատականութեան միջոցով է 
որ վեր ին աշխարհը կեա նքի կ ուգա յ :

Անոնք որ չբի՚֊բե դա ցածդ արուեստականդ սուտ 
անհ ա տ ա կան ո ւ թիւն մը ու նին, անոնց գործը որրան ալ չը~" 
լացուցի չ կը բաւէ որ մամ տնակը դպի մատին ծայրովդ 
մ ո իւ ի ր ի կը վե րածուի եւ կը ցրցքնուի չորս հովերուն* ♦ ♦ :

★

Սիրողդ զոհաբերողդ անձնուրացը ոլ֊րիշը չէ՛ rtր 
կը նպաստաւորէդ այԼ արարքը ի՛ր ? ի րհամար է
որ կը դառնայ մեծ բարիք*. I1 ր սրտէն դ Լոլ[՚Լը> մ իւսնե- 
բուն վրաJ ինկած չորԼ^րը կրնան յառաջացնէլ ուղղակի թէ 
հեռաւորդ օտարոտի թէ բնականոն դ նոյնքան դրական որ
քան բա g ա ս ա կան հ ա կա զդե g ո ւ թ ի ւնն ե ր :

y ինչ ի՛ր կր ած ջերմ ո ւթիւնը հ արիւր առ հարիւր 
ապահով էդ բարերար էդ ստեղծադո բծող է*.

★

Աղքատութիւնը որ այնքան խնդրոյ առարկայ է 
Ս * ^1րոյ մէն մի էջին վրայդ ան շուշտ զրկուած ապրե
լու զուտ պահանջին համար իոկ չէ, այլ բարձրանալու 
համար գիտակցութեան այն աստիճանին ուր անհատը ղօ- 
րո ւթիւնը ունենա յ հրամարելու որեւէ ինչքէ’. Տիրանալու 
կենսաբանական ում ին հրա չագս րծ առաձգականո լթեան ը, 
որով ան կարողանայ՝ այսօր մ եծատուն, վաղը անխռո՜վ, 
բԼէալ տնանկ, մուրացիկ... անխռովօրէն’.
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★

զայն եւ չստանա յ էր արձագա

Որքան աւելէ մետաղը աւլ1վււ' մայր տաճարէ զան
գակատանդ այնքան աւելէ զգայուն է ան- ու բէւրեգ էր 
ղօղանջը կը թաւալէ երկէնքէ երկէնք։ Ո կայ շարմում մը 
վարէն, չկայ հուԼ մը՝ յետ էն շունչ մը տ է եզերքէն որ հպե
լով անոր բա րձրագէ ր էրանէն , նոյնհետայն չարթնցնէ 

նգը էյ ո րհ րղա ւո ր • • . :

*

Արուեստագէտէն մ էակ ունեցածները է՛ ր գտած
ներն են : Ոնչքան աւելէ մեծ գէւտէն արմէքըդ այնքան ա- 
լելէ մեծ էր հայ բութ էւնը՝. վէւտերոլ փրոսեսէն էսկ հե
տեւանքովդ կրնայ պատահէ լ որ անգամ մը ապակէէ կտորը 
ագամանգէ տեղ աոնէ։ Ոայց կը բաւէ որ ըլլայ ան աչա- 
լուրջ եւ անցընէ զայն վերս տ ուզում է : Ո՛չ ոքդ այն մա- 
մա՛հակդ ո՛ չ էսկ վաւերական դ ըսել կհուզեմ' ս տ եղծ ա գոր
ծող քննագատը կրնայ գերազանցել անոր փորձարկութեան 
արգէւնքը ... :

★

եթէ էայ էմ աս տ ասէրա կան էյորհուրգ մը որ ո՛չ 
հէնցած է գարերու շարքէն դ ոչ ալ թոյլ կուտայ էր հէն- 
նա1_ը յղանալդ այն ալ հթանէր զքեզ»ն է: Անոր մարմարը 
նոյնէսկ աւելէ յաւերմական կը թուէ քան թէ ՚1,ազովրե- 
g է էն պատուէրը. «Ա էրեցէք զմ էմեանս . . .»: վասն զէդ ան- 
կտրելէ չէ յղանալ որ y օր մ մարդը դառնայ տեսակ մ ը 
գերմարգդ որ «Աէրեցէք»ը ոչ թէ էր հակառակէն յանդէէ 
ա J է) դե ր էմ ա ր ա կանո ւթ է ւն ը jiu£n գՒ ս տ եզծել ընկերա յ էն 
այնպէս է կարգ ու սարք մը ուր ան աւելորգ գարւնայ դ էյ ը- 
ճողէչդ ուր ան վերջնականապէս յաղթահա րուած, կէրար- 
կուած էր բանաւոր էութեամբըդ դագրէ հետապնդում մը 
ըլլալէդ գարւնայ պատմական. . .

• * • եհ սակայնդ եւ սակայն այս բոլորը քան է կը 
պարզաբանուէ դ այնքան աւելէ կասկածէ լէ կը գարւնայ են-
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• անդաստա՜ն

թադրոլթեան ազդողութիւնը. . . : ՛Լասն զի այնքան ատեն 
որ «որդի մ ա րդկան»ը կա յ, «գեր» ըլլայ թէ «արտա» դ պի
տի մնայ միշտ կարօտ րապւզիի խօսքին-. Արպէսզի սէբը 
ԸԼԼայ մեծդ հարկ է որ յաւերմապէս ան նուի քուի «հակասէ- 
ր>~>ի նուաճումէն* ♦ ♦ :

C?ամենայն ցէսլս մէւսը՝ այն մէւսը JJ ո կր ա ւո էն ը 
կը թուէ տարերքէն պէս ու չափ անյեղլէ, թափանցած , 
ներմուծուած ր էլա է անհատէ կա ղմ աբան ա կանէն բնաէւօ— 
սա կան էն y կենսաբանականէն մէջ ու բթէ է անոնցմէ։

★

'b b է մը «էշ»՝ քշհկ մըն աւ էշ ըլւաւ՝ կեանքի մէջ*
գէշ շ է » գէշ չէ՛ • • • : ին ո ւթ ի ւն ը ատոնք պա րապ տեղը չէ 
որ հնա րած է եւ քշած բնկերութեան ղո րծաոնո ւթեան g
մէջ- - ■

★

Յոռետես Պաճ

Ւ 1' շ ազատութիւնդ ին շ ւիպ)՝ արպիթրի խօսք կա— 
ըեչի է ըխել. • . Ինչպէ՜ս չտեսնել որ մարդը միայն մզումիդ 
քշում ի դ քաշում ի արդիւնք էդ իր բոլոր արտայայտութիւն- 
ներուն մէջ. . . Ան գինովցած է իր ազատութեամ բը ե ր բ 
uiUJt1cL ևալա<1յալ-որ մրն է՝ եւ էր ղէպր Ղսրպէթրն ալ ոչ այլ 
ինչ է եթէ ոչ իր նկուղին մէջ կ ատարած տեզ—քայլին. . . 
ինչպէս կայունութեան իր պատրանքը խոյաթաւալ երկ- 
րագունտին վրսւյ դ այնպէս ալ իր չարմ֊ումներուն ընտրու
թեան ր ազատութիւնը , բռնադատիչ պատճառներս լ խո յա- 
թաւալ մեծութեան տակ. . . U՝էն մի ակնթարթ ան արդիւնք 
մ րն է եւ ոչ թէ արդիւնքներ յառաջացնող պատճառ. . .

թող ըլլա'J հոգին — եւ հոգին գոյութիւն ունի — ել թող 
շը1/այ ան ծորումը ուղեղային սիրքոեվիլլզիոեներունդկամ 
անմիջական արտայայտութիւնը ներծոր դեղձերու գոր
ծառնութեանցդ բայցդ ակնբախ չէ՞ որ աչխարհէն անոր 
մեզի տուած երանգներըդ երանգներուն փոփոխումը կախ- 
ուած էդ օրինակդ գնդասեղի գլխուԼ դեղահատի մը սյզրլե- 
ցութենէն դ նոյն այդ գեղձերուն թէ ջղային դրութեան ւէր—
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8 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

բայ* ♦ ♦ էլ. այս ան բաժ՜ան ելի արւըն չո ւթենէն իսկա
պէս^ ի1* Լ փոժթ "I1 ւս^ աՈԼԱ^1 &ինն գոյութիւն ունենա յ՝ թէ 
յչլլայ ծո րում ը գեղձի մը} իբր թէ գեղձ ու Լիղ Հ_ԸԱ_աJ 
ձե ււակերտը արարչութեան մը՝ կամ թէ ԸԼԼայէն անոր հա— 
կաոակ մէկ գոյացութիւնը։ Ս եծղի ղանգուածեղ՝ ւէիէմ
իսարի ձեռք մը մարգուն ականջին ծա յրէն բռնած, ըստ իր 
ծ բագի րնեբուն , կը քչէ հոս, կը քչէ հ ոն I կը հ րամ ա յէ անոր 
բոլոր ա բա րքներուն — որքան աւելի կարեւոր ՝ այնքան
աւելի շեշտա կի։ Եւ ո բու! հետ եւ ան անհո ւնօ րէն վիթխարի 
է y անհունօրէն անտեսանելի՝ մարգը !լ արբենայ իր աղա-- 
.ւոութեան հաշիշէն ♦ ♦ ♦ : // ա^ րգը՝   մ ղո ւմ է^ մ ղո ւմ ♦ ♦ ♦ :

★

fjiu իւ նիւթեղէն նշխարը տուր մ ե րձաւո ր իգ ,խ- 
աո՛ յ պահանջէ որ ան արհամարհէ ղա յն ՝ յանուն <ձԱյս է 
մարմին իմ^ին։ Վ՛ասն ղի} ի Հ^րի՚յ^ ղայն արհամարհելու 
լուսեղէն մ՜եսթը բնութիւնը ուրիշ կերպ չէ յղացած եթէ 
ոչ միս ու ոսկորի մը մ էջէն։ Էլ եթէ գոյ ու թիլն ուձևի մեկը 
"ր չ՚ոհտդլ՚՚լսո՚տծ է տյդ երեւոյթով, ին չպէ՞ ս է որ թոյլ 
կուտայ որ այս միս ու ո ս կո րն Լ ր ո լ անթիւ համրանքը այն- 
քան դիւրութեամբ, ըստ րախա ի, ըստ ո ելէ պատահարի 
ոչնչանա յ անծա յ րած ի ր ան տ ա ր բեր ո լթ ե ան մը մէջ.. Եւ 
֊ո չն չագուողներու բանակներն են ո ր զինուորագրուած են 
Անոր-, Արդեօք Ան տյդ տեսակ դիտաւորութիւն չունի եւ 
մ տածող եղէգն է որ զայն կը վերագրէ անոր :Եւ սակայն, 
քա նի որ //.Ն 1'Ը բթութենէն մէկ մէկ հիլլէ —- գիտակցելու
կարողութիւնը --- դրած է ամէն մէկուն մէ^, ըսել է որ որո-
չապէս ցոյց կուտայ անոր ընելիք յա ղթահա րո ւմնե ր ը, ին չ- 
11խ“ իր Չաւակը 'սւթթ նչխարները արհամարհելու վե- 
րևլքին վրայ... Այդ արհամարհանքին աճեցնող ումղնու — 
թիւնն իս կ՝ սակայն՝ կը պահանջէ ՝ նախ եւ առա^ կեն
սաբանականին ո ւււճաg ո ւմը. .. Չէ', չէ', նախ քու մերձա
ւոր իւլ_, ալիւրէ նչխարը ապահովէ, լծուի ր քարը ցորեանի 
վերածելու. . . Ա՞ իւսը յետ ո յ կամ միասնաբար, վասն—
ւլի, չափազանցուած ձելին տակ, մանուկը այն է չտփու

էին նկատմամբ, ինչ որ չափահասը երկնաւոր հօրը
Ե '/ կը մտածէ կաս կածի լ մանոլկի իր՛ 
ելան ստինքին վրա յ.

ւնքին մ ա յրտ-
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ՋՀ', <£', նախ' աէէ"֊րէ նշխարը բոլորին. . . :

★

Աիսթեմի վերածուած, ոթաճաար, մեքենական 
ներողամտութիւնը, ամէնուն եւ ամէն ինչի համար, ան- 
Կամեմատօրէն աւելի չարագործ է, չարաբաստիկ' նոյնքան 
ներողին որքան ներո ւողի,երուն , ընկերութեան համար քան 
ճարին բացայայտ արարքը-.Առաքինութեան ոեւէ շարմում ,

։ առանց նոյնհետայն ընկերացած ըլլալու բարոյս։— 
կան հակազդեցության, նոյնքան գործողին որքան ենթար
կուողին մէթ վա[1րէՒ 1,,^Ո1 լ1,1',,"11,ւլ[^1՚ա1ւ սրուա1լե է ո ր 
եթէ ոչ մոլեխինդով, կը լեցուի թորեալ ջոլրով. . . •

★

ճարի ն իմէ՛ բարիի՞ն քանակոլթիւնր մեծ է աշխարհիս
մէջ-.

== հա րի ի՛ն :
Ւա րի ինը շա տ աւելի :

= Շա՛տ աւելի-.
Շա ա—շատ աւելի-.

== Շ1,1 տ—շատ աւելի ;
--- Անհո ւնս աւելի :
= Անհո'ւնս աւելի :

հարին իեեթեսսւես է, ճարը ատաղձ-, հարին մէկ 
պճեղ ամբրոս իան է, առեղծուած ի ՀՕդամպիիէն, որուն 
պատրաստութեանը միայն կը ծառայեն ճարի վիթխարի 

ծառին մանտահամ տերեւները, ցեխոտ արմատները, 
փուտ ճիլղերը, պա լար ապատ բունը ու, անդիմադրելի գը- 
րաւչութեամբ այլ թունալից ծաղիկներն ու պտուղները. . .

★

Ամէնէն ոլմեղ սիրտը այն է որ շատ կը ներէ, 
ծանրերը կը ներէ, կրնայ ամէնէն ծանրն ալ ներել, օրի

նակ՝ իր կնոջը անհաւատարմութիւնը. . . -.Ամէն պարագայի , 
հոս ալ, չափը անցնելու չէ-. Անհատի մը կեանքին նպա
տակը, մասնաւորապէս, մեղքեր ներել չէ -. Մնաց որ ան'
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թողութեան արարքը իմաստ ո ւնի իր ա կազգեց ութ ի ւնն ե- 
րՈԼԼը) թէ՛ ենթակային կրածով ր , թէ՛ կրել տուածովը։ Այ
լապէս դ մեքենականդ լոկ ուղեղային շարժումի մը կը վե-~ 
րածուի ան դ ո շ միայն անօգուտդ այլ նաեւ վնասակարդ 
ին չպէս ա ղո ւէ ս կղե ր ա կանն ե ր ո ւն մօտ ։ Մթչ ան պիտի ծա—- 
ռայէ Հոգիի ընգլա յնում ին z Արգդ այրէ Հ^ծ անր եր ո ւն՝» հա- 
կազգեց ո ւթ ի ւնն ե ր ը կատարեալ պատռտուքներ են։ (Հաճախ 
կրկնուելովդ սրտի տեղ՝ մարգ մեծ վէրք ը միայն կըր~“ 
նայ ունենալ^ աեւականապէս արի ւն նաեւ թարաիր հոսողդ, 
եթէ քարի կտոր մը չդառնայ :

★

Ա՚արդիկ իրարու ո չին չ բաներ րսելու համար 
ի՜նչ արարոդականութիւն , ի՜նչ լրջութիւն կը դործածեն • . . 
Ւսկ երր կը հասն ին մարդկայնականին^ լրջութեան րո պէ~

լկա՜ն, փքացած են։ Կ ը վախնան նոյնքան քչիկ մը զը-~ 
ւարթախոհութենէ դ իւմուրէ որքան ԼոլրԼ լրջութենէ ♦ ♦ ♦ :

★

է, ս անոնցմէ եմ որ դ մինչեւ վ^ր^ին շունչս աէ ոեւէ 
ինչ^ ամէն ին չդ անգուլ անգագար՝ տարօրինակ կը գըա- 
նեմ * * * էէուկր կուրին մէջ կ^ա պրի դ ես՝ ա շիր ա րհի մը մէջ 
որ միայն տարօրինակ էդ Օտարոտի է* ♦ ♦ ---

2,ուկը հանէ ջոլրէն դ զի ս՝ օտարոտիէն դ երկուքիս 
որ միայն տարօրինակ էդ օտարոտի է* * ♦

★

էք ս այնքան ա լ ա պահո վ չեմ թէ իմ ըսածս մ ի շտ 
ճիչ տ է՛, Անհուն չափով ապահով եմ սակայն ո ր, չնչին 
մ իջատ, զրկուած՛ եմ երկրագունտի երեսին, պահ մը՝ ը— 
սելու ի՛մ րսեզիիս՝ մ ոլեռանդօ րէն . . . Ա! յդ է իմ գոյու
թեանս իրաւունքը' • • Այ լապէս՝ չեմ ապր ի ր ՚ • •
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★

Ամէն անգամ որ հակա գրուիս , մ ի չտ , քչԼ՚է մը 
ատելութիւն, քչիկ մը արհամարհանք, քչիկ մը ոչ-սէր, 
մեծութեան պակաս կը էսա,լնուի քեղի. . . 'թանի' պարա
գաները գառնան ապերախտ , այնքա՛ն հասկացողութեան, 
սիրոյ, ղոհողոլթեան , անձնաղոհո լթե ան աստիճանը հարկ 
կ ոP բարձրանայ ♦ ♦ ♦

★

Հոգ չէ, "իլ՛՛ս իմ, հոգ չէ, բաբախէ' տ ա ռա պա գին , 
զա րկ, տրոփէ' , պատռտէ պատեաններգ, ան գուլ անգա- 
գար, ճարուածներու սաստիկ, ահեղ խոյանքներով, քանի 
"[’ քեղի տ րուած է զգալ, հազա ր—հաղա բալո րներոլ տեղ 
որ 1լ ան ցնին այս տեղէն, առանց զգալու- • .

★

ճ ի չտէն աւելի սխա' լն է ումանակային, մզելու 
համար աւելի մեծ ճչմարտութեան մը նուաճում ին : Պայ- 
մ անով որ փնտռող ՀՀգո րծիք^ը ուղիղ բեւեռուած ըլլա J - - -

★

ZTարգ ամէն բանին լաւը կը փնտռէ, գէչը կը նետէ-. 
Միայն, մարգը մարգուն հետ է որ մէկգի պիտի նետէ իր 
այգ վերի հակազգեցո ւթ իւն ը. . .

★

Սիրել գրամը, ընթացի՝ 'կ, ոչինչ աւել^ւ հաս կա-
նալ^* • • ր ետ են, սակայն, չե՞ս լսեր, սիրելու բարգ 
գործիքին մէջ, կ ործանումներու. ահերէ թն րէ ի ւնն ե ր • • ♦

★

Լուրջ ըլլալ նպատակ չէ-. Շատ-չատ , հետեւանք 
է ան կարգ մը լուրջ բաներու։
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քյս երբեք պիտի չդո րծածեմ կեանքիս ազնիւ nu— 
կին' պահ ե լո ւ—պահպւսն ե լո ւ ՝ մանաւանդ. «իւն ա մ ելո <_» Լը^ 
Լու թէ^ն մը որուն ո՛ չ դրամ քէն ծանօթ եմ , ո' չ ուր, ո' չ ին չ- 
պէս դործածոլիլը գիտեմ :

Pnu^ կա յ ուր, առանց իմ ուզելուս գանձարկզս 
լեցուած այդ դրամները, առանց երկբայանքի, բոլորը մէկ 
բռնածիս պէս, հօ՜Հի, պատուհանէն դուրս - . .

★

/* ո լո ր լուրջ մ՜ո զո վո ւրդն ե ր ո ւն ա մէնէն լու րչը ---
հա՛յ մ՜ ո դո ,/ուրդը*.

Երբ սրտմտիս ՝ ի՛մ բարեկամ ՝ երբ սիրտդ արիւնի ՝ 
մտի՛ ր ա նմիշ ապէս մ ո րիեին մ ԷԼ զաւ իդ հեղին ա կին: Ան-
միջ տ պէ ս՝ պիտի դա դրի ս արիւնելէ* * * fj ւ ա մէն ան
դամ ին խիտ պա րբերա կանութեամ բ 5 հոգիիդ թոքերը
շտ րմ֊ին ու մէն մի անգամ ին ա նմիչ տ լԼէ՚ւտՒէ հեււՒ
նա կին մ ԷԼ մտնե ս ինչպէ ս մկանային մէկ շարմումով ձեռ
քը կը ւԼանէ կճոդ բոռ. մ ը^ ո չ միայն ամէն մ է կ անգամ ին 
ա լ^ ան մ ի Լա պէս 5 պիտի դադր ի ս սրտմտելէ ՝ ա յ լ* * * ա յ լ* * ՝ 
կեանքդ պիտի դաոնա յ ա թ մօ ի՛մ հ իմ բա րեկ ամ
ո ս կեսՀյ հէքեա թ * ♦ ♦ :

Երբէ՞ն ի վեր իր ա ւո ւնք ներ ունենալու իրաւունքը 
բարիք է։ Ե րնսՀ ս իրաւունքէ հ րամ՜ա ր ի լ^ — ահա՛ Ումը* * •

★

էյրկու անգամ երկու չո'րս — 
ս եմք էկ այ։ Երկ"ւ- անգամ երկ ու հի՛նդ, 
լիք- Իրա՞ւ, իրա՞ւ, ո՞վ է ըսած, ո՞վ է

Պատուակա՜ն, ր- 
Ա՜, ի՜նչ հրաչս։—

բրած ♦ ♦ ♦ :

★

շը.իմ մէջ՝ լաւը ըրած չըլլալու աղաղակն է. -

Հ- Զ-
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Մ 0,ԱՐԴեՂՈհԹեևՆ VM

ԱյսՕՀ։ ես իմ մարդեղութեան օրհասն ամ բո դ^ո լթեամ բ ապրեցի :

Այսօր ես իմ ինչպէս ինքս լինելու առեզծուածի հե տ երեո 
երեսի ենք ----

I) ա րդ , մա րդ ՝ ո ւր ես թագցնում դու քո երեսն իմ անձի 
անդոյ տեսիլքի ներքեւ»

Ադա՜մ ՝ Ադա՜մ ՝ ինչո* լ դրախտի ամօթը կրկին վերարծարծե
ցիր իմ բնազանցական Էութեան խորքում հիմա՝ երբ ես պատրաստ- 
ւում եմ իմ վերադարձը տօնել՝ իմ մեծ վերադարձը անառակ որդու 
իմ ասլա շխարութեան դա րե րից յետոյ՝.

էէ^վ եմ ես՝ արդեօք՝ սրի մէջ տիեզերքն իր ճակատագիրն է 
կա բդում •

Ա վ եմ ես՝ որին յալիտենոլթիւնը դալիս է իր ներկայութեան 
շփոթելու ՝ աեւանելով ինձ Ադամ եւ յանձինս ինձ ոզջունելով յան- 
դուզն ոգին Եդեձի՝ եզերական հերոսն աստուածային արկածա— 
խնդրութեան :

Այսօր ես պիտի դաոնամ ան ո զոք որսորդն իմ ես-լ,.
Այսօր առաջին անգամ ես պիտի պա րտաւո րեցնեմ մարդկային 

լեզուն իւ) մէջ բարբառելու այն բանի մասին՝ որի իսկական անու
նը նա երբեք շի արտասանել :

Ամէն ոք իրեն տէր է դալանում մտքերի մի աշխարհի , որ նա 
ան բամ ան է նկատում իր էութիւնից-. Սա կայն կա՞ն միթէ այնքան 
աշխարհներ , որքան որ գոյութեան թափօրը իր մէջ հա շլում է 
մ արդու որդիներ :

Ամէն ոք իրեն հեղինակն է դալանում մտածելու մեծ գաղտնի- 
մին ւ սակայն ի՞նչ է մտածումը՝ ի՞նչ է մտածւածը ել ո՞վ ինքնին 
մտածողը՝ որ իր «փնքն» է իր մէջ֊.
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Ամէն , ամէն ոք քէնքն [էրեն տէր ու հեղինակ է ղալանում վեր- 
ծանում ի մեծ խորհրդին, սակայն իսկական վերծանում ը իսկական 
վերծանողի ցարդ չունեցաւ իր իյիկարը :

Այսօր առաջ ին անգամ ես պիտի պա րտաւո րեցնեմ մարդկային 
յեղուն խօսելու Ա արդու մասին , որ իմ մէջ է։

Ես պիտի խոստովանեցնեմ իմ գիտակցութիւնը թէ յանուն ո*ւմ 
եւ յանուն ինչթ աշխատել են իմ մտքերն իմ մէջ ցարդ»

էս պիտի գիտնամ ու պիտի դատեմ թէ դրախտի դէպքէն ի վեթ 
իմ իմացութիւնն իմ անձի առթիլ որթ դրած օրէնքներն է սրբա— 
դո ր ծել , որթ խօսքով է նա դարեր կոն ակ դարձրել իմ էութեան «

Աարդկայթն լհզՈ՜Լ, դու մարդկային լին ելո վ հանդերձ' երբեք 
քո տէրը իմ մէջ ինքս չեմ :

Աիջտվայրիg միջավայր , քթղից ցնղ ու մամ ան ակի g մամանակ 
ամէն տեսակ տարազ ես փոփոխել եւ սակայն, ին չ որ էիր^ նոյնն 
ես հիմա, յամառելով հանդիսանալ միշտ միեւնոյն յաւիտենական 
մունջ ու պապանձը, որի մնջութեան համակ գաղտնիքը բուն իսկ 
էր խօսելու իրողութեան մէջ է կայանում î

ԼեզոՀ ւ , ԼոգոՀ ս » » »

Լեզու անունն է առեղծուած ի , որ յերիւրուած է մեզ մեր աչքից- 
գողանալու, թողնելով մեզ տեսնել ու ճանաչել այն ու այնքան 
որքան որ այդ պէտք է մեզի մեր գոյութեան գարլթի համար մեր 
ինքնախոյս ճոզոպուրի ճանապարհով»

Լեզուն ինչ որ է, մտքերն էլ տյն են, ե՛ւ խօսք, ե՛ւ բան՝ եր
կուսն էլ մոլի եւ երդուեալ պահակներն են մեր ինքնութեան գաղտ—-

■

§աբր/ւ • » »
Տաբու կայ մեր մտքի վրայ , որ մեր մէջ է»
Տաբու կայ մեր խօսքի վրայ՝ ո ր մերը չէ։

Այսօր ես կեանքի—մահու մեն ամարտ եմ մղում իմ սեփական 
մտքերի հետ։

Հա զար ադար խաբէութեան ողբերգութիւնն է բամանում մեզ 
մ իմ եանց ից ։

Էս ատելով ատում եմ մտքե րիս կապն ու համակարգութիւնն

իմ մէջ.
էս ատում եմ դատողութեան դատաստանը :
Սուտն անճանաչ ճշմա րտութեան անցագրով է ճամ բո բդում J 
0րհասական է իմ կեանքն առանց անձիս ստուգութեան « « «
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^այց ո՞վ եմ ես , ո՞վ եմ իմ մէչ ես, որ կամ.

«Գիտակցում եմ ուրեմն կամ --- Cogito ergO SUm • • ---------

'1‘ե'կարա , Գեկարտ , ղ ու ուրացար ու զոհեցիր րո իսկական զոյու- 
թիւնը գիտակցութեան , որ րոնը չէ :

Ոչ մարդկութիւն , ոչ բնութիւն րեղ պիտի եր բեր չներեն րո այս, 
ակտը, որով լին ել-չբլին ելու ահեղ հարցը կատակերգութեան փոխե- 
gl't1 I սուտ ինրնոլթեան սուտ գոյութիւն պարգեւելովւ

իոլ չես սիրում րեզ րո մասին խօսեցնողին , ո՛վ իմ լեզու՛.

Գոլ չէի ր որ Տաբելոնի մեե միութիւնը պատուհասեցիր լեզու— 
ների խառնակութեամ բ եւ դիւահար բա զմ ո լթի ւնները դա բձր ի ր աս
տանդական , բաբելական կիսակործան աչտարակի ահեղ չուրը կը_
տակեըով դալիրների չուարմունրին :

0 , ես դիտեմ, ես գիտեմ թէ ին չ փոթորիկ է փրթում մարդկու
թեան ենթագիտակցական համայն աշխարհով, երբ ինձ ju^nգլում է 
անձիս առեղեուաեի թեկուզ սոսկական եուէններ ը դուրս կորզել 
մտրերը Լաբիրինթը հովուող ահեղ ցերբերի մ֊անիրներից . . .

^*այՅ kս Ո1-քստել եմ ո չ մի նահանջ շը ճանաչեէ այս ճա մբիցս֊ 
թող որ , թոդ որ գալիրը դլվսիս գտլիրը վճռէ ---

Ադա՜մ , ԱդսՀմ • . .

Ն֊ Ա-
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ՎԱՍՆ ԳԻՆՈՎՈՒԹԵԱՆ

gk նչ որ գիտեմ հմայուած է բառերով 
9 Հուր ու հեղուկ է դինին ---  եթէ խմեմ.

■ Գինովութի՜ւն, ---  եթէ պատմեմ բառերով'
■ Ե բազել եմ երջանկագո յն մեղեդին.
I Բայց Տաւղահարն որ իմ վարպետն է ոիրոյ'

Ասաց, ---  աւա՜ղ, համբակ երգիչն ես յետին
Որ յուղել եմ երբեք այո հին լարերով-.
Եթէ ասեմ, ---  անիմաստ են յանգ ու տող
թող նուաճեն խօսքերգ անհունն աստղերի պէս ցան ու ցիր
Եթէ ասեմ, ---  աստուծոյ պէս եղիր գործերդ ուրացող
__ Գինովութիւնն այս վերահաս իմացիր-.
Եթէ ասեմ, ---  անղուտ են հնչուն տաւիղ ու լարեր,
թող հեղեղեն խօսքերգ անսանձ
Ջրվիմելով անգ ու անդունդ դու անձի՛ր. ---
թէ խորտակես թումբ ու քարեր,
Արմատական անես գարեր
__ Գինովութիւնն այս գերազանց' իմացի՛ր-.
Բանղի վաղուց դու հմայուած բառերով
0Ունես ոչինչ, ---  ազատութիւնն այս բացի
Լինել համայն արարչութեան ղէձ խռով,
Ու հրկիզուէ լ աստղերի հետ դրացի
Տանուն անհաս գեղեցկութեան եւ ոիրոյ 
__ Գինովութիւնն այս գերագոյն իմացի՛ր-.
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I* ադամ ով — Սամոստաւյու հետ կարճ այլեւ խո րապէս տպաւորիչ 
հ անդիպման աոաջին հետեւանքն եղաւ աղալն խներ ի հանդէպ, իմ 
մինչեւ այսօր էսկ ունեցած սերտ հակակրութիւնը* ք1 ր սղութիւն է որ 
u,Jrl Գ^Ղ-ՅՒյ Ւ ՀՒր մՒ որ^լէ աղաւնակերպ երեւոյթ անմիջապէս 
արթնացնում է իմ մէջ անդիմադրելի պահանջը Ա . Գրիգոր Նարե
կացու կատարած ^[>աչ^ը վերարտադրել ամ բոgÿովին հակոտնեայ 
դի տ ո ւմներո •Լ՛- Այսինչն թէ, հ ամայն մարդկութեան ու մարդկային 
ստեղծագործութեանց վրայ վերից ծրտոդ այդ թեւաւոր ամբարտա
ւանութիւնը շանթահարի չ մի հայեացքով վե րածե լ տապակուած 
եւ սնուցիչ մի իրականութեան :

11սկ տասը տարիներ յետոյ, ե ր բ վաղուց մոռացել էի Աամոստա- 
Յոլ ՂոJՈլթI'Հ՜հԲ. * անակնկալ կերպով դէմ յանդիման եկայ, երազա
յին դրուադի նմանող այդ անցեալի հետ՝ ու զարմանքով իմացայ որ 
էիւքսեմ բուրգի պարտ է զէ մէջ մեր հանդիպումը առթել էր երկրորդ 
եւ աւելի դրա կան մի արդիւնք :

ծէ այդ , դպրոցական տետրակի ծաւալով թղթակազմ մի գրրոյկ 
էր, որի դեղին կազմի վրայ խոշոր ու կարմիր տառերով տպուած էր՝ 
ք^ՈՒ-Ղ^Թ* Ա!1՝ ԿՒՊ PhUCbtlU • Ւսկ աւելի վա ր ը , սեւ տառերով* Ա. ՍԱ-
ՄՈՍՏԱՏԻ:

Հնավաճառի ցուցափեղկում , մի ղոյգ կիսամաշ կօշի կնե ր ի ու 
մ՜անգոտած մի ա տ րճանա կի նուաստացնող ընկերութեան մէջ լըմ֊ 
ուած այդ հատորը, ասես թէ իր կարմիր ու յանդուգն տառերի ամ- 
f՜1 րլ°րոլ-թեամբ գոռում է »  Ո ա ր բա ր ո ս ո լթի՛ ւն , ս ր բա պղծո ւթի' ւն Î

1Լւելորդ կը լինէր մ ան րամ ասնօ րէն պատմել թէ ին չպէ ս երբ խա
նութը մտայ եւ այդ հատորը գնելու փափաքս յայտնեցի* հնավա
ճառը խորհրդաւոր արտայայտութեամբ նախ ինձ, եւ ապա
դիտելուց յետոյ, կարծես ափսոսանքով համաձայնուեց զայն վաճա
ռել*. Ղփմագծերի նրբին խաղերով հասկացրեց որ ցաւում էր հազ
ուագիւտ այդ հատորից բամանուել, ու վերջապէս* հասկանալի լեղ-*
ուով ասաց •--- 'Իսան ֆրանք ♦ [,ս^Լ ^ս պատասխանեց ի »--- ր կու
ֆրանկ յիսուն յ

Աւելորդ է պատմել թէ ին չպէ ս , իմ առաջարկը լսելով, խա
նութպանը գիրքը ձեռքիցս խլեց ու գրեթէ համոզ ե9 ինձ որ իր գոր
ծի սնանկութիւնն ու իր ընտանիքի սովամահ կորուստն էի դալում :
Ապա , եւ բուն նիւթին վերադառնալով, ասաց ♦--- Տասնը հինդ
ֆրանք*, էքլ ես* երեք ֆրանք յիսուն։

2
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18 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

թէ 1՚նչպէ ս ւԼերջ ի վերջոյ համաձայն ուեցքւն^՝ հինգ ֆրանք 
եւ յիսուն գումարի Լոլ֊ր^_* ու '{[‘ըքը թեւիս տակ գուրս եկայ կրպա
կի ց՝ պա ր տ ո լած ու յաղթական :

ք$ւ անշուշտ աւելորդ կը լինէր ման րամասնօրէն նկարագրել թէ 
թնչ անհամբերութեամբ տուն շտապեր ի ել ինչպիսի անյագ հետա- 
քրքրութեամբ կարդացի Ա ամոստացոլ գրութիւնը՝ ո ր ը\ նման ուի- 
կ ի ան n սի հոսանքներին լքուած մի սրուակի պարունակած նամա
կին՝ մի նաւաբեկեալ յանձնել էր ընթերցողներ ի անհուն անտար
բերս ւթեան :

Հետագայ մասնակի թարգմանութիւնն են սոյն գրու
թեան ՝ ո ր ի բո լո ր իրաւունքները՝ բո լո ր երկիրների համար՝ վերա
պահ ուած են' Արտեմ թագամ ո վին :

թՈՒՀթ ԱՈ- ԿԻՊՈԻԱնՈԱ

Նախ երկու խօսք' մի ոմն ընթերցողին:

Հնդիկ իմ աստասէ ր 1Լի վէ կան ան դան ՝ թէպէտ չափ ազանդ հնդիկ՝ 
եւ անբաւական ,իիէիսէ,լիայ ԳՍ^՚Լ է շուտ մարդկային եւ բո լո ր հե՛
ղինակների թաքուն մտածումն արտայայտող հետեւեալ խօսքերը»

--- « Յետին ապուչն իսկ կա[,որԼ է աչիարհ[ւ ամենաթանկագին ՝
հազո ւագիւտ եւ [սոր իմ աստ հատորները ամ բա րե լ իր գրադարանի 
մէջ՝ սակայն կը կարդայ լո կ այն գիրվփրը որոեց արմանի է»։

իցթլ թէ դո՛ւ՝ ով ընթերցող՝ արմանի լինես այս դրութեան ՝ 
որը գերազանցօրէն երկվայրկեանն է քառասուն դարերի՝ ել քառա
սուն մարդկային տարիների' մէկ մամը։

★

--- Ահա՝ սիրելի Կիպրիանոս ՝ ո չին չ կայ կո ըսուած ՝ այլ շփո
թս ւթեամբ' ամէն ինչ մ ոլորուած է։

Ե՛ւ դու՝ ե՛ւ ես' ո՛չ կորուսեալ՝   որպէսզի վերստին դտանելի՛
լինենք » ♦ • այԼ չփոթուած' որպէսզի մոլորուենք» • ♦ : Արդ մենք՝ 
նոյն իսկ մենք՝ երբեմն շփոթում ենք՝ եւ ակամայ դառնում դրդա
պատճառ փոխադար ձ շփ ո թո ւթեան »  ինչպէս որ ես կախարդական
տյն ստուերի մէջ ուրացայ քեղ' երբ հաւն խօսեց ♦ • --- (թՈրԼ
պէս գրեմ' մենք հասկանում ենք իրար} ։ Աւաղ որ վարպետն ո լրա
ցաւ իր աշակերտը՝ մարդն' իր բարեկամը» եւ շփոթութեան ոգին 
յաղթանակեց : թսկ այսօր' երբ երեք տարիներ՝ երեք ամիսներ ել 
երեք օրեր անցել են անմոռանալի այդ պահից, ես ձեռնարկում եմ 
այս դրութեան ՝ ոչ միայն իբրեւ յետաձգուած պարտականութիւն՝ 
այլ մանաւանդ իբրեւ վերջնական հաստատում ճակատագրական 
մեր եղբայրութեան։ — ԿոՂ մամադի զսւմպուրսւնսւ.— Արդեօքք մենք 
հասկանում ենք իրար ։

★
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= /?" ինքս' քրմապետ *եաբու- Ս/'ն:
Աշտարակի եօթներորդ յարկի վրայ կանգնած եմ ես՝ եւ ա քս

անդ է տաճարը թամուզի։ Աջիս թալ ու խորունկ կանաչութեամբ 
ծփում են կախեալ պարտէզները* Ջախիս' Բշտարի մեհեանն է՝ 
տատրակներուԼ ծածկուած : Ե*- դիմացս' քարացած զօրութեան պէս
կանգնած է պալատը Համոլրաբի արքայի*. Զորս բոլորս տարածւում 
4 Բա բե լոն ՝ ել այս կատարից ես տեսնում եմ պարիսպներից անդին' 
ապաոամ՜ի պէս լե ր կ բարձրութիւնը վայ ր ը սրբազան որ կոչւում
է FLnt-p €^ՒւէամէշւՒ։

Ա*օտ է գերագոյն պահը միջօրէ ի*, Բաղաքից բարձրացող անո
րոշ աղմուկն ու մ֊խորը՝ --- մարդկային ձայներ՝ ձիերի խ ր խ ին ջ ՝
շուներ ի հաչիւն ՝ աքաղաղի կանչ --- հասնում են ինձ իբրեւ միա-
à"JL> դաշե ոլ յարատեւ մի բզզիւն*. Ոսկեղէն փեթակ է Բաբելոն*.

Մ* Ես դի ա ո ւմ եմ ա ր եդա կն : Ար եդա կը դի տ ո ւմ է ինձ : 
Եւ մենք հասկանում ենք իրար *.

Ահա ՝ նա թեքւում է դէպի մայրամուտ, եւ քայլ աո. քայլ ես 
իջնում եմ աստիճաններն ւսշտարակի . ել քայլ աո. քայ լ' Բաբելոն 
բարձրանում է դէպի ինձ. եւ քայլ աո. քայլ դաշն բզզունը վ ե-
րածւում է խաոնաշլիոթ J-խորի՝ ուր տակաւ որոշլում են --- մարդ-
ևայե^յ ձայներ՝ ձիերի խրխինջ՝ շուներ ի հաչիւն ՝ աքաղաղի կանչ*.

★

Խօսում է' էնկի-Բալան սենեկապանը :

= « Եվ ա բո ւ—Ա ին ՝ աննախընթաց եւ մե՛ծ է գայթակղութիւ
նը՝ տարօրինակ՝ ել յայտնութիւնը սոսկալի *. Ո՛ ՛է սիրե-
ցեալդ Բշաարի՝ այս աոաւօտ իսկ՝ մինչ դու' երկնում էիր արե
գակն՝ եւ անսայթաք քո հայեացքով' հաստատում էիր նրան հանա
պազօր իր ընթացքի մէջ՝. Ա ին չ դու ըմպում էիր լոյսն եւ բոց ար
տաշնչում ՝ ահա՛ այդ պահին իսկ ձ* ի ոմն Ո ւրա րտա gի գինեվա- 
ճա'ո ՝ անուանեալ Ակոն ՝ դո րծում էր անքաւելի ս ր բա պղծո ւթ ի ւնն 
ընդդէմ մարդկանց ել ա ս տ ո լածն ե ր ի : Ե րա Ն/z թէ ա կանջներ ս խուլ 
լինէին ել ես երբեք չլսէլ, ահ աւոր այս եղելութիւնը։ Երանի' թէ 
լեզուս չորանար ոլ բերանս լցուէր կա լութ որպէսզի ես չհա- 
ղորդէ ի քեզ՝ ոՀ վ Հտյելիդ աստուածների՝ մեծութիւնն այս զար
հուրանքի որ Բաբելոն ի հիմերն է սարսում ♦ ♦ եւ այլն ՝ եւ այլն :

Ո՛չ ՝ սէր ելի Կիպրիանոս՝ անկարելի էր այսպէս շարունակել՝ ո- 
րո վհև տեւ էնկի-Բ ալանը սենեկապան էր ել շողոքորթ՝ շատախօս էր 
եւ զրաբան, եւ մանուածապատ ու երկարապատում իր մենախօս ո լ- 
թի ւնն երր' Արաբիայ ի անապատների պէս անսահման էին' տափակ 
ու ձանձրալի մի պարապութիւն ՝ ուր ունկնդիրը մ ոլորուած ճամ- 
ր^րդՒ uiJ>u դ^գերո ւմ էր յուսահատ :

Արդ՝ երեք անդամ ես նրա ճո ււո մ ա խօս ո ւթեան անիմաստ աղ- 
մուկն ընդհատելս լէ պա տ ո լի ր ե gի որ դէ^^Ը սլատմ էը հակի րճ ել 
եղելութիւնն յայտնէր անպաճոյճ *. Եւ֊ երեք անդամ նա խոստացալ 
անսալ խօսքերիս՝ եւ պատուէրս' խւր հրաման կատարել, ես սա-
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կայն շարունակեց անփոփոէսյ հթէ ոչ առաւել եւս յորդառատ ու 
պոռոտ շռայլաբան ո ւթեամ բ : քյւստ^ հրամայեցին ան որաներլփ այդ 
արարածն' անմիջապէս գլխատելէ Ե*- դահիճն' հատու մի հար
ուած՜ուէ կրճատեց ո՛չ միայն նրա պատմութիւնը' այլ ել հասակն
եւ կեանքէւ տեւողութիւնը միանգամայն :   Ակագ ftjlUJUlp. CpllJpfui—
ւոանսւ :

Այղ մամանակներում ՝ իմ էսօսքերն հակիրճ եւ համոզիչ է ին ՝ ս ի- 
րեւԽ ե^ Կ իպր իտնոս :

❖**

Այո՛ y ազնիւ բարեկամ ♦ էն կի—իա լան ի անհամողի չ չատաիօսու- 
թիւնը անհամար ունկնդիրներ բա րոյապէս դլէս ատելուց ' յետոյ' 
պատճառն եղաւ իր կորստեան t Այս առթիլ յիշեմ որ ծեր ո ւնազարդ
իմաստուն' Ում—Լյապիշտին y նրա կառափը ւլիտելուէ ասաց •--- «Լռէ՛ y
երբ խօսքե րով չես կարող համ ոզե լ Լռութիւնը գոնէ կկս յաղթանակ 
է՝ որդեակս» յ puijg էնկի—իալան խօսքի տակ մնացող մարդ չէր՝ 
Ուստ էւ չը զարմանանք ե ր բ նրա գլուխը^ ի հեճուկս անբնական իր 
վիճակին ՝ բարկացայտ բացագանչեց »

--- « Ո խալւո՛ ւմ ես ծերունի • լռութիւն ը ամբո փթս կան պար
տութիւնն է» : իր փարջին էս ou քերն կին սրանք* նա այլեւս լռեց' 
սլարտուա^ծ թէ յաղթականն :

իսկ Ո ւմ—\ք1ս պի շտին' երեք օրեր^ երեք մամեր եւ երեք վայր
կեանն եր տեւող բեղուն լռութիւնից յետոյ , եզրակացրեց *

---  « Մարդկային լեզուն աշխարհը կը կործանէր' եթէ չ/ինէր
սուրը» : վաղուց արդէն տյս Ում—Լյա պիշտ ին դատարկ մի դամբա
րանի տպաւորութիւն էր թողնում իմ ւէրայ t Արդ ՝ արտօներ էլ որ 
սակաւաէսօս տյդ էսրտուիլակն անմիջապէս կախեն' փաստերու համար 
նրան թէ կա՛ ր նաեւ պաթսւնը. : — Ակսպ. նիպսւթ զռւկլքաւռանսւ :

Աւա՜ղ ՝ ^իսլրիանոս անհնարին է մարդկանց խօսք հասկացնել։ 
Ում-ն ապիշտին այլեւս լռեց' համ ողուած թէ այդպիսուէ տանում է 
եր գովաբանած <Հ,կէս-յաղթանակը» t

Այսօր իր անյողդողդ համոզումը յարգելու համար y թողնում 
եմ այստեղ երեք էջերի սպիտակ լռութիւնը երր խո րհ րդան շան 
անբարբառ իր իմաստութեան :

Որովհետեւ' Homo sum : humani nihil a me alienum puto.
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❖ *

U րբապիղձ֊ ուբարդւսց/, Ակոն ի հարցաքննութեան առա ջթն ն/էս
տը տեղի ունեցաւ անձնական բնակարանիս , բն դո լե եյ,ո ,-թե ան' 
դահլիճի մէջ՛. Իբրեւ պալատական պատուիրակդ ներկայ էր արքա
յական իւ որհ ր դա տ ո ւ' իշխան Ո ւբար—Դո ւդո ւն , եւ իր ղինեալ պահակը î

Ես ինքս' քրմապետ Նտրու-լւին •
--- Ով ազնուազարմ Ուբար-^ուդու արքայական հայեացքը շո-

JnL'^ է ք1'րԼ հանապազօր եւ դու բարգաւաճ ես ո րպէս ա րմա լենին î 
Ո րպէ ո միջօրէ/, ար եդակն է Համուրաբին դ եւ իր առջեւ ես բոյսն եմ 
խոնարհ ։ Փա՛ռք աստուածամիտ արքային որ առաքել է ք^զ իբրեւ 
ճառագայթ' արեդնային իր արդարութեան։ ՓաՀռք լոյս ին որ իր
ներկայութեամբ պիտի փարատէ աղջամուղջը տգիտութեան յ --- Արդ
ողջունում եմ քեզ ով առիւծդ Ուբար—Դուդու y հայցելով որ հրա
մայես ղինեալ պահակիդ' իսկոյն հեռանալ զուտ քրմական ուստի 
եւ սրբազան այս ատեանից ։

Ւշյխան Ուրար-Դուրու •
--- Ով նալաւ-Աին . շարմ-ւում են իմ շրթներս եւ իմ լե զուս եւ

սակայն խօսում է արքա՛ն •  իմացի՛ր : Արդարադատ է Համ ուբա-
բին' ո րպէս արեգակն է արեգակ --- իմացի՛ր։ Մ* ւր է էն կի—Բա լան ր .
ո լր է Ո Լ-մ—Լյա պի շա ին ՝ ասում է արքան։ Աակայն պատուիրում է 
քեզ որ պատասխանի ձանձրոյթը չառնես քո վրայ։ Այլ ամենայն ին չ 
թողնելով հեռանաս Բաբելոնից նախ քան մայրամուտ։ ^արմ՜ւում 
են շրթներս եւ լեզուս' սակայն խօսում է արքան' իմա g ի՛ ր դ ով Նա- 
բու—Աին :

Ո՛չ 5 ս[՛քելի Կիպրիանոս' անկարելի էր այդպէս շարունակել։ 
Որովհե տել Ո ւբու ր—Ղ*ուդուն նենգութեան ու մախանքի զ ա բ շս։ հ ո- 
տութեամ բ փքուած այդ տ[՚կը վարԼուՅ ծանօթ էր ինձ իր սադ
րանքներով եւ ատելութեամբ ընդդէմ քրմական դասին* --- Երանելի՛
ցասում որ զինեցիր բազուկս մականով։ Երանելի՛ փսՀյտ' որ 
^անր էիր որպէս կապար եւ կարծր ո րպէս արոյր դ այլ իբրեւ փե- 
աո ւր բարձրացար ել որպէս շանթ իջար' պալատական այդ խո- 
Գէ1 բղջախոհութիւնը պատսպարող գանկին յ --- փայթքեց պղծութիւ
նը եւ Ուբադ—Գուդուն սատակեց ։ Ակտդ նիպար զուկմատանա : : 
ՓոՀ ռք աստուածներին , թէպէա եւ դմ՜բ ախտ հ ե աեւանքներ ը չո լշա- 
ցան-, Հ աւատարիմ քուրմերս խուճապահար ցրուեցին* պահակը 
շրջապատեց ինձ ել իբրեւ հասարակ ոճրադործ դ երեք օրեր բանտի 
^էջ շղթայակապ մնացի։

Այո՛ y ափւ իւ բարեկամ , ե՛ս' քրմապետ Լ, ա բո ւ—Ա ին' շղթայա
կապ։ իԼարմանալի մի գիւտ է շղթան։ Աետադեայ օղակներ մէկը 
միւսին շղթայ ուած' կազմում են չղթայ եւ շղթայում են։

Մարդկային մտքի բռնակալ սահմանափակութիւնը երբեք չէ 
կերպարանաւորուել աւելի՛ յստակ դ աւելի՛ նշանակալից , եւ աւելի
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չարագուշակ --- ^ան սովորական այս առարկայի մէջ*. ---  (փբրեւ քեղ
լաւութիւն եւ յառաջդիմ ո ւթի ւն ցանկացող վարպետ ու բարեկամ 
պատուի ր ում եմ որ առաջին առ [՛թով իսկ, մ ի որեւէ քրէական յան
ցանք գործես, որպէսղի շղթայակապ բանտարկուած , անձնական 
փո րձառո ւթեան ան մլ,չ ական տպաւորութեան տակ ընգլայնես այս 
մտածումը, ո ր ը համոզուած եմ , պիտի յանդի ահաւոր մի ճշմար
տութեան • • • ) :

^'մ՜բախտաբար ես չկարողացայ խոկումս շա րունակել, որով
հետեւ բան տ ա սլա հը՝ մ լ. նախկին զինուոր , անհունօրէն տրամագիր 
Կ՛ էր տեսածն ու լսածը մանրամասնօ րէն պատմելու*. Այլագան եւ 
արտառոց էին իր ա րկ ածնե ր ը , եւ անսպառ էր իմ համ բե ր ո ւթ ի ւն ը : 
Առածին օրը անցաւ նրա ռազմական րախս գո րծո ւթի ւնների ներկա
յացում՛ով* Ե րկրո րգ օրը նա յատկացրեց եգի պտ ո ւհ ինե ր ի մասնա- 
յատուկ առաւելութեանց եւ ծածո ւկ ա րման իքն ե ր ի գնահատութեան , 
ներբողելով նաեւ ք*ա բե լոն ի տիկնանց՝ ցան կա յա ր ոյ g եւ դիւրամուտ- 
ւեւՒ շնորհները : էք ր ր ո ր գ օրը վե ր խս սլէ ս նա բա ր եհաճեց խօսել վեր
ջին դէպքեր ի մասին, եւ այգպիսով իմացայ որ արքան իր սիրեցեալ 
իշխանի դիտկը տեսնէ լութ դառնագաղակ ողբացել է նրա կորուստը : 
Կուրծքը ծեծելով^ լալագին հառաչել է ու արտասուել*. Ապա եւ , 
իբրեւ ցաւի, սուգի ել վշտի գերագոյն ապացոյց՝ փետտել է իր 
գլխի ձ*ազերը :

Ո-ամիկ երեւակայութեան գռեհիկ մի un1 ւտ՝ գէթ տյս վերջինը*, 
վասնզի ստոյդ դիտեմ որ Համ ուրարին կատարելապէս հերաթափ եւ 
ճաղատ լինելո •Լ՝ [’[• մազերը փետտելու տյս դոյզն սփոփանքն [,սկ
չունեցաւ» եւ գուցէ տյգ պատճառով, մ ահ ուտն դատապարտեց 
ինձ*. Այլ որովհետեւ քրմական արիւն թափելը համազօր է սրբա
պղծութեան՝ նրբամիտ արքան պատուիրեց՝ մահապարտս ջրամոյն 
խեղդել*. Ա ա կա յն վերջին պ ահին, ի լիշատակ քսանամեայ մեր ծա
նօթութեան, նա իւր անձնական պահեստից նուիրեց մի կարաս ազ
նուագոյն գարեջուր՝ "/*/' մէջ գէթիվայր կախուած, խմեցի առաւել 
քան հարկ է , սիբելիզ. իմ Կ ի պր ի տն ո ս *.

--- վեհապետների ա ռատ ա ձեռն ո ւթեան g հետեւանքները* ,քա~՜
ճախ ողբալի են*, էք լ ես տյգ դէպքին եմ վերագրում՝ ստամոքսիս
ըմբոստ անհ անգո ւրմո զո ւթ ի ւն ը գա րեջուր ի հանդէպ   նոյն իսկ
այսօր :

❖❖ ❖

Ահա , սիրելի Կ իպր իտնոս , ես մեռած էի եւ ո չի՛ն չ կար փոթ
ուած --- զարմանալիէ չէ*. Անշուշտ , իբրեւ ուրուական , մի որոշ մա-
մանակ ես դեգերում էի Ըաբելոնի աւերակների մէջ*. puijg ուրուա
կաններ ի վկայութիւնը միշտ կասկածելի է» ել ես չեմ ծանրանալ 
անվաւեր տյգ շրջանի մասին*. Այլ, վերադառնալով նորագոյն իրա
կանության, խոստովանում եմ որ չգիտեմ թէ այս գրութեան ա- 
ոիթ տուող կախարդական ստուերն ինչո* լ է վտանգաւոր . եւ 
նոյնիսկ չգիտեմ թէ ինչո՞ւ է կ ա իւ ար դա կ ան ,   էյ լ սակայն գի
տեմ , յիչում եմ որ գիտեմ , ել սակայն չեմ յ ի չում   զարմանալի՞
չէ-
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Երանելի մտածում որ ահս։ մեծաշռայլ յայտնութեան պէս
յորդում ես էութիւն ցնծութեամբ --- Կիպրիանոսը մեռած է, ել ես
չգիտեմ . ել սակայն մեռա՛ծ է֊ եւ ոչինչ կայ փոխոլած --- Ակադ
սիպաթ զոլկմատանա — ղարմանաթ,՞ չէ սիրելիդ իմ Կիպրիանոս :

*
'ւ՝

Կարող է պատահել որ Սամոստացոլ այս գրութիւնը կարդալով, 
«մի ոմն ընթերցողը» , սարդոստայնի մէչ բռնուած միջատի պէս 
պատրանաթափ' իր արդարացի դժգոհութիւնն յա յանէ գունաւոր 
ածականներով. . . ապա ել, անկարգ ու խոլճտպահար շարժումներով 
փորձէ ձերրաղատուել' լաբիւրինթոսի նման ինքն իր շոպ^ը դարձող 
ինքնիրեն տանող այս գրութիւնէդ, Սակայն ապարդիլն այս շար
ժումները, դրական որեւէ հետեւանք չունենալով, կարող է ‘՜պա
տահել որ նա ընդվզած, ել գուցէ նոյնիսկ զայրացած բացագանչէ __
Այս ի՜նչ յիմարութիւն է, ի՞նչ իմաստ ունին անգլուխ եւ անպոչ
“։j“ Է1երը--

Գոնէ մասամբ սփոփելու համար տուայտանքն ու դժգոհութիւնը 
«մի ոմն ընթերցողի» , խոստովանում եմ այստեղ, որ սոյն էջերը 
թարգմանելով հանդերձ, ես ինքս տակաւին մտամոլոր ել անլոյս 
խարխափում եմ Աամոստացոլ «անպոչ ել անգլուխ» բաւի գների մէջ, 
Սակայն անկարելի չէ' որ ընթերցող հասարակութեան մէջ գանուի 
հանճարամիտ այն ընթերցողը, որի խորաթափանց իմացականոլ- 
թիւնը լուսաւորէ մի օր' ե՛ւ թարգմանիչն, ե՛լ «մի ոմն ընթերցողը»,

3- Կ-
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Ոստեր բարակ, քովէ քով, սըլա՜ցք աղօ՜թք մեդմօրօր, 
ճիւղեբ նիհար, կր հեւան միստիկ հանդէսն այս տարուան • 
Որէտն բազո՜ւմ են անոնք, բազում տըժգոյն թախիծնե՜ր• • • :

էր բաժնուին իրարմէ ու կը մընան անբաժան •
Անոնք' իղձերն են ծառին, ծաղկած սիրոյ արմատէն,
Ո ւ, կը խորհիս թէ արդեօք, այսպէս որո՞ւ կը սպասեն;

Ոստերն գըբկած մէկըզմէկ , հէքեաթ կ՚ըսեն իրարու,
Ու փուշերովն ալ' |ըոիկ, գուցէ ցաւերը ծառին,
Ցաւը անմար որ կուգայ անոր խորհուրդ ընդերքէն :

Ծառն, բարութեան Աչքին տակ, այդպէս կ՚երթայ դաոնօբօր, 
Կ՚երթա՜յ, կ՚երթա՜յ սւարածուիլ, կանաչ լոյսովն ի'ր լռյսին, 
Ու գորշ, ու մ*երկ ոստերովն, յաւերժութիւնն ըմպելու-..;

Հասակն աղուոր այս ծառին ըսես հասակն է հոգւոյս, 
Հասակն ամէն մէկ մարդու ու մարդուն ալ որ է Հայ , 
Նոր երկընքի մը ներքեւ, տարբե՜ր գոյնով այսօրուան :

Տարբեր այդ հունտն որ ինկաւ մարդուն սըրտին մէջ վերէն, 
Ինչո՞ւ սակայն չի ծըլիր, չի բարձրանար իր կոյսին, 
Ինքզինքին տէր ու ամբողջ , ստեղծագործ նոր թափով,

Մահէն անգին, մահէն վեր, Յաւերժութիւնն ըմպելու-.. :
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Օրագրի ւա
Տասներկու Յունիս ( 1940) էթանվիլ (Մանշ) .

յովափը նստած եմ ՝ արեւէն մէջ՝ ---  խոնջ*, քքւ գուցէ հարկ է վա
ղը մ եկն էլ հո սկէ եւս։ Ա էնչեւ ե^րբ*

Շնորհ ալէ ու մաքուր քաղաք։ fin լոր փողոցները հաճելէ վայ- 
րէԱ ով մը կ^էջնեն ծովափ ու ծովափէն կը բարձրանան դէպէ Պրը- 
թաներ։ է*Հն չ հաճոյքով պէտ է ո լզէ է յամենալ հոս ՝ չ['^_աէէայել Լայ^ 
ու արեւոտ փողոցներուն մէջ՝ երկննալ ծովափէ աւլողներուն վրայ 
կամ մեղմ քայլերով յառաջանալ գէպէ *Լյորմանտէոյ շո.այլ դաշտերը՝ 
ուր չկայ կածան մը առանց ստուերէ ու առանց ղով խաղաղութեան ։

Տասնըհինգ Յունիս , Տինան •

Այս խուճասլահար ու քէչ մը ծէծաղելէ արշաւը փր^էՈԼ հա
մար ամ ո ւրէ մարդու այս կեանքը՝ որուն առջեւ խաղաղութեան ու 
ստեղծագործութեան բոլոր ճամբաները այլեւս պէտ է փակուէն ՝ քա- 
նէ մը տարէներու համար ՝ է՚նչ ձեւով ալ որ վերջանայ պատերազմը։ 
Հետապնդել անձնական երջանկութեան մը հետ' համեստ անգոր բու
թէ ւն մը՝ նէւթական պարզ ապահովութէւն ՝ պարզ կենցաղ մը՝--- այս
էսկ կտրելէ չէ այլեւս ։

Ամ ուսն ութէ ւն ը կարելէ է լո կ' հրամարելով հայ մարդու մեր 
էնքնեկ էութենէն ։ fiiu նէ որ կտրելէ չէ փաստօրէն' երեսո ւնէ մօտ 
հայ աղջկան մը հանղէպէլ որ ո՛չ շատ տգեղ՝ ո՛չ ալ շատ տգէտ ըէ~ 
լայ։ Արդէն կէսափուլ առողաւ ւթէւնս թո,քԼ կուտա^յ մ է թէ ՈԼ-ր^Լ 
կեանք մը կապել ճակատագրէս ։ Անդառնա լէօ ր էն ո*֊շ է այլեւս հա
լա ս ա ր ա կշռո լած ապագայ մը կազմակերպելու համար։ Արդ քառա-

շ**
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սունէն յետոյ քքնչ հրապոյր ունքւ ամուրիութիւնը՝ ինձ նման մէկուն 
համար , որ առողջ իսկ էէ* Ու Ըս^*Լ> ո [* արդէն երեսուն ըութ ին եւ 
իննին մէջ կը տատանիմ : Անշուշտ ինձմէ աւելի պարագաներն են
յանցաւոր* Ակիզբէն քւսկ' կեանքիս իմաստը ծա1ՆայՈՆթ-իւնն էը , հան
րային գործը : Ամուրիութիւնը լիովին կը պատշաճի ամբողջական
նուիրման մը հետ*. Այ է ույմմ գրականութիւնն իսկ պիտի պատկանի 
պատմութեան ՝ գուցէ երկար տարիներու համար*, Արդ մեզ բոլորիս
համար ՝ մէկ բանաւոր ելք կը տեսնեմ ՝--- վերադարձ դէպի մեր եր-
կիրը^ ուր գեռ կրնանք մեր մ՜ողովրդի վերելքի գործին սատարել՝ 
կե անք ի խորունկ ւիո րձա ռո ւթեամ բ մը։

Տասնըվեց Յունիս, Տինան*

տղաքը հետս չր/լային' վստահաբար պիտի կենայի հոս ՝ 
այս նկարագեղ՝ սիրուն քաղաքին մէջ՝ սպասելով դէպքերու ղա ր- 
դաց մ ան *

Երկար պտոյտ մ ը դաշտային ճամ բաներէ ՝ մեկնումի բոլոր 
պա տր ա ս տ ո ւթի ւնն երը տեսնելէ վերջ : Ան տ արբեր ո ւթի ւն' դէպի խու
ճապի առաջին նշանները՝ որ հոս եւս կ՚երեւին։ Այլ հարկ է յառա
ջանալ ՝քանի որ այս տղաքը վստահ ուած են ինձ ու քանի որ այս է 
կ՛որդը՝--- ջանալ ո չ գրաւեալ շրջան մը երթալ։

Եը նստիմ ճամ րէն քիէ մը հեռու՝ շքեղ ծառի մը տակ՝ գալարին 
վրայ ու գիրքս կը բանամ : Ո՛չ մէկ ճիգ ընթերցումէս կլան ո ւե լու 
համար։ Այո հանդարտութիւնը իրողութեան մէջ անտա ր բե ր ո ւթ ի ւն 
չէ սակայն՝ այլ անզօր ու անբումելի վիշտ մը՝ անզօր ու անօգուտ 
անձկութիւն մ ը որ որոշ սահմանէ մը անգին կը վե րածուի Աւնշար— 
ժութ-եան :

Երկու երիտասարդ կիներ ու պզտիկ աղջիկ մը ինձ նման նախ 
կը նստին դալարին վրայ ու յետոյ կ՚ընկողմանին*. Հաւանաբար ճամ
բորդ ինձ նման*, ինձ նման այլեւս սպառած րլ/ա/ու են գայթակղելու՝ 
բո լո ր ո վին ապա րդի ւն կերպով տառապելու ի րենց կա ր ո զո ւթ ի ւն ը * Ու 
յետ—միջօրէն ՝ որ կը ծփայ վրանիս' այնքան հաճելի է ու թեթեւ՝ որ 
ամէն ինչ դի՛՜րիս կը թու֊ի ՝ քաղցր։

Անոնցմէ մէկը կռնա ՚ւՒ ՚Լր այ կը պառկի ՝ ձեռքերը գլխուն ետեւ՝ 
արմուկները դալարին մէջ՝ ոտքերը ուղղահայեաց կերպով հողին : 
Ս.յղ րԼ[՚[,մ11^1 մէջ իրապէս գեղեցիկ է ու շէն երիտասարդութեամբ*
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կուրծքերն ու ծունկերը կը ցցուէն վեր : Ո*- առանց նայուածքս բարձ
րացնելու էսկ' կը նշմարեմ զոյգ մը պաղպաջուն սրունքներ՝ որ մերկ 
են ոլ էր ճոթ^ ան թե ր է ազգրերը՝. լէ ան ե կա զա ր ղ ստուեր մը հազէւ 
կը ծածկէ պզտէկ մաս մը էր շվփղ մե ր կութեն էն' UJJrJ: թեթեւ ու 
ամ արայն է շրջազգեստէն տակ։ Անշուշտ կը զգայ հայեացքս ու ո՛չ 
մէկ շարմում կ'[թէ էր կէսամերկ գեզեցկութէւնը սքօղելու համար՝. 
Աւելորդ չէ® մ է թէ նման պայմաննե րու մէջ ,Ա.կ ուէլ յետէն ազատու- 
թեն էն էսկ' գոհացնելու համար կասկած ելէ բարոյական սկզբունք
ներ՝.

Ու մեղմօրէն ա ր էւնս կը տաքնայ եւ առանց /Լարան ելու կը գէ- 
աեմ զայն հետզհետէ համ ո զո լելով թէ կը զուարճանալ րԼզա[ո,Լ ,[սյ~՜ 
ր աճուն Լսռովքս : Աչքե րո ւն թորն ու շրթներուն եզերքը յստակօրէն 
կր զգայ այգ զո ւա ր թո ւթ է ւն ը՝. Եթէ թօսէ' էնձ կը թուէ թէ հետեւ
եալը պէտ է ըսէ t--- պզտէկ հաճոյք մը կը զգաք գէտելով սրունքներս ՝
ծունկերս ու ազգրերս' որ մերկ են։ Ե®նչ էմաստ ունէ ծածկել զա
նոնք ու ստէպուած բյ/ա / զրկուէ լ այս հաճելէ գէրքէն։ Աարմէնս կը 
զգայ օրուան անուշ ջե րմ ո ւթ էւն ը ՝. Ո*- շէտակը տհաճելէ էսկ չէ ձեր 
ա կն ա ր կը :

Հինգ Յուլիս-

Որքա՜ն գմուար է [[‘ո՚էէ^ անկեղծ ԸԼԼ11՛ Լ ^’['P մարգ նոյնէսկ 
առանձէն է էնքզէնքէն հետ : Ահա՛ սովորական է հազար անգամ կրկ
նուած մէտք մ ը՝ որ սակայն ամէն անգամ անակնկալէ կը բերէ մեզ՝ 
երբ ո բեւէ էրա կան գմուա րութեան առջեւ կը գան ո ւէնք • նոյնիսկ 
այն գրագէտներուն մօտ՝ որ զօրեղ անհ ատա կանո ւթէւն մը ունէն ու 
հետեւաբար կրնան աշթատէլ վեհափառ առանձնութեան մը մէջ' ան

քաւ ւսաւէելէօրէն կը զգաց ուէ որոշ Լսնամք մը առաւելագոյն դե—* 
ղեցկութեամբ մը երեւալու համար հասարակութեան : Լրէւ } ամբող
ջական անկեղծութէւնը լ" կ հեռաւո ր , անհաս նպատակ մըն է ՝ էն չ- 
պէս զեղեց կութէւնն ու բանա ս տե զծո ւթէ ւնը*. Ամէն էրականացում Լ/ 
կ՚ընկերանայ անմաքուր տարր մը՝ ու մ է թէ շնորհ էլ այգ անմաքուր 
տարրէն չէ^ որ մատչելէ կը գառն այ մարգոց՝. Եթէ կարևլէ ԸԱ_ա ր 

յանգէլ բացա րձակ ու ան յեղ յ է անկեղծութեան' էր ո/յգ վերջնական 
ձեւէն մէջ այգ այնքան տառապանքով ձեռք ձգուած անկեղծութէւնը 
անմարգկայէն ու հրէշայէն պէտ է չթուէ®ր մ է թէ։
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Այս խո րհ րդածո ւթի ւննե ր ը կ՜ընեմ կարդալով այս օրագր ին վե ր- 
ջին ԷՀերը*՛ Ամէն ինչ կեղծ, անկատար , շպա րո լած կը թուի հոն : 
Աւրկէ^ կուգայ այս զգացումը։ Կապքերն ու միջադէպերը ճիշտ ըլ
լալով հանդերձ' մնայուն ճիգ մը կայ ամէն ինչ մնայուն ու գիԼրին 
գեղեցկութեան մը անդրադարձումին տակ տեսնելու։ Այն ազատու
թիւնը^ որով կը պատմեմ ամէն ին չ' լո կ անկեղծ ր/ յա/ ո լ ծարաւէս 
չէ որ կը ծնի։ Ո*- իրողութեան մէջ' այս ամբողջ օրագրին վրայ կը
տատանի անորոշ juju մ ը,  օր մը ըն թ ե ր g ո ղ ունենալու։ Կր մտածեձ
թէ մէկը , օր մը, պիտի կարդայ զայն։ Ո*- այգ միակ ընթերցողին 
համար է, որ ւկը միտիմ գրել, մինչդեռ միշտ ինքս ինձ համար գրե
լու խո րունկ կարօտը ունեցած ըլլամ ։

Անտարակոյս գթելու երեւոյթը ինքնին ընթերցող կ'ենթադրէ, 
լ,նչպէ ս խօսելու երեւոյթր ու նկնգ[,ր : Այլ [.՞նչ է վաւերական ար <եէ- 
քը դրականութեան մը, երբ մչակողը կը կշռէ իր գրի առած իւրա
քանչիւր բառը ուրիշին , այսինքն ընթերցողին առըն չո ւթեամ բ յ իրա
գէտը չիԲ նմանիր միթէ կոճ կուած հանրային դո ր^Ւմ՛ մը, որուն յե
տին շա րմումնե ր ը հ ա կա կշռո ւած ու ուսումնասիրուած են ։

թանձր , խուլ յուսահատութիւն մը օրերէ ի վեր։
Ժամանակաւոր պարտութիւնը այն բոլոր գաղափարներուն , որ 

կեանքիս էութիւնը կազմած են տարիներէ ի վե ր , տա մ ան ելի կը 
դարձնեն ներկան : Անշուշտ տարիներէ ի վեր կը զգայի թէ կեանքիս 
հիմնական յատկանիշը գթական նսւշսւկթ չէ՜թ , UJJi գաղափարական 
ապրումները, բայց երբեք չէի կրնար ենթադրել թէ այս զօրութեամբ 
կրնամ վիրաւորուիլ գաղափար նե բուս կրած պա րտութեան , մամ ա- 
նակաւոր շիջման պատճառաւ։ Այս խաւա րում ը կը մ թագնէ ո
կեանքս ։ Ու֊ կրնա^ յ րլ/ա/ միթէ որ այս հաւատարմութիւնը լո կ 
ա ["մՒ լնրը I1! 1ա.1 անօգուտ , ա սլար գիւն յամառութեան մը։ Ո՛ր կող- 
մէն ալ մօտենամ այս անօրինակ փլուզման, կը յանգիմ նոյն եզրա
կացութեան ,---  պարտուողը մեր գաղափարները չեն, այլ զանոնք ան-
արմանա բար կրսղ մարդիկը։ Ո՛չ մէկ Վրսրուման , Ա՛չ մէկ Աեծարենց 
պիտի կորսնցնեն իրենց գեղեցկութիւնը բազմութիւններոլ պատճա
ռաւ, որ կը հետեւէին սուտ կուռքերու։ Այլ ի վիրջոյ մարդկութիւնը 
չէ՞ մՒթէ գերագոյն , վ ախճանական դատաւորը։ Կրնայ ր//ա/ , որ 
սուտ ու կեղծարար առաջնորդներու մականին տակ անոր խիղճն ու 
գեղեցկութեան ճաշակը մամանակաւոր կերպով մթագնին, այլ ան 
չի կթնար յաւիտենապէս հրամարիչ իր էութենէն : Կա րեւո րը այն է, 
որ այս խաւարաչին գի շեր ո լան մէջ գեղեցկութիւնն ու ազատութիւնը 
շա ր ո ւնա կեն բոցավառի լ , ինչպէս փոթո րկոտ ծովերո ւն մ իւս ափը ,
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հակառակ տարերքի զայրոյթին ՝ փարոսը կը շարունակէ սփռել իր 
աստուածային ԼոյսԸ* Թոզ մեր £նչթ* î մեր պզտիկ շրջապատերուն 
մէ£ անարժ՜ան կ[,Ոէ]Ը [ԼԱ^նք UJJrt ԼՈ։]^Ե^ * U*Ju փառքը է ո Ս
մերը ըլլայ : թո՛ղ մեր արդարութիւնը չի մթագնի՝ թո՛զ մեր ազա
տութեան ծարաւը մնայ անշէջ : թո' զ ժողովուրդներու ազատագրու
թեան՝ բարօր ու ազատ կենցաղի մը մեր սրսփուն երազը պահէ իր 
արձանային գեղեցկութիւնը այս դաժան օրերու խաւարին մէջ՝.

(Անտիպ) Վ- Շ-
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ԱՌԱՋԻՆ ԱԱՐԴ

Առանձնութիւն ուղեւոր' ժամանակի մը ծայ րէն,
Ու իրրեւ օղ մր ծածան' մթնոլորտին ունկն ի վար • • • 
Շունչ մ՛ինքնիրեն իջեւան' հոլովոյթին մէջ իրեն' 
Հիւրընկալուած իր տեսքով' իրր հըմայքի մը օտար---

Յայտնութեան մէջ իր կեանքին, Մարդն աոաջին' յաճախորդ' 
ժամանակի մերկութեան ու հոն գնող ամէն յոյս • • •
Իր ծընունդէն ծընած զինք' մըւոածումիս յորդ աո յորդ 
Պարտէզն ի վեր աքսորուած' Անմահութեան Արշալոյս-••

Ու այսօրուան մէջ — վազն հոն — արիւնս իրմու[ ձուլածոյ • 
■նաւահանգիստ նաւարկող Եսըս, բազում դարերու 
Կը վերածուի Յարութեան , իրր աոաջին ալ մարմնոյ • • •

Զի աոաջին Մարդն եմ դեււ ու ‘նախամարդը արու,
Զոր կը մեծնամ կեանքս իրրեւ զինք ծընելով մինչեւ վերջ • 
Ժամանակի յորձքն ի վեր ինձմով' ծընունդն իր իմ մէջ

Ասպընջական Մէկ ներկան' իր Մարդկութեան օրերու
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Սաթաւ մ՚իթթեւ կը հոսի սա ծովացող կեանքն ի թուն 
Տարիքն' որ լուս կը մեծնայ իր անում էն այսահար • • • 
Ու փախուստէն իր ծագման, ինքնահալած իթր օտար 
Ան կը վարգի ետհւէն իր ըլլալիք օրերուն • • •

Պիտի հասնի ան' իրեն որ Բացական է թ-էեւ,
Ինքն իր դիմաց , իրմէ դուրս , ինքն իր մէջէն զինք ծընող ■ ■ • 
Բացակայի իր սեմին Ան' արշաւանք դող աո դող'
Բախող դոներն օրերուն' որ թանայ զինքն իր աոջեւ • • •

'Բեզմէ ի քեզ արդ տարիք' իթր արշաւող մեծութեան'
Որ կր հանգիս, երջանիկ նուիրում մ՚եո էջ աո էջ ,
'Բու իսկ տեսքիդ ւքեծնալուն' որ կ՛երկաթի մինչեւ վերջ • • •

Ամէն թոպէ, Տարիք էն երթ կը ժայթք է կեանքը նոր • • • 
Դեղեցկութիւնն է կանգներ անծանօթին մէկ դրան' 
Իթր անըսպաո գոյութեան հըսկող պահակը անոր • • • :
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ճակատագրի նամթուն կրայ ճակատագիրը փնտռել' 
Հարըստութեան մ’իրթ անյայտ, մըտերմանալ անոր հետ, 
Ու դեռ ծընող տարիքին առջեւ թանալ զայն յաւէտ 
Արեգակի մը նըման' որ կեանքն անի առաւել •••

Հարըստանալ ինքն իր մէջ հարըստութեամթն իսկ իրեն, 
Իրմէ ծագին աշխարհներ, Աարդկութիւններ ամէն տեդ, 
Վտրգէ յանուն գոյութեան Արեւամոյն իրր ուզեդ 
Որ կը հասնի մէկ նետքով Աստուածութեան մ՚ետեւէն • • •

ճակատագիրը գտնել ինքզինք գտնող իրը յոյսին'
Ու ջնջելով գինք անկէ, նակատագրել տառ առ տառ 
Զայն' գըտնողին յոյսերուլ ու կամքին տակ մարդկային •• •

ճակատագրի նամթուն վթայ Ան' Բացական անըսպառ' 
Զոր քեզի հետ կը կարծես • • • Ու չըգըտնել զայն երրեք • • • 
Ինքզինք յանձնած ինքզինքին' ու ինքզինքին մէջ' անղեկ

Իրրեւ դիպուած թափառիլ ժամանակի դաշտն ի վար :

Դ- ճ-
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11ՆՏԻՊ ՐևՍՈՐՆէրՐ
11ՐՏԱ8ԷՍ 311ՐՈԻԹհԻՆե1Ռհ (1873-1915) 

WllWIrlitb
Հետագայ քանի մը անտիպ հատուածներ ը՝ արդիւնք' Արատ չէս 

Յպ րութ իւնեանի գր չին , ակամայ մ ա ռան զո ւթի ւն մ ըն են՝ ինծի թոզ- 
ուած , անոր կոզմէ՝ 1915 Ապր ի լի սկիզբները։ Ահա թէ ի՛ն չ պարա
գաներու տակ յ

Արտաչէս 3 ա ր ո ւթ ի ւն ե ան ի գր ո ւածքհ ե ր ը , արձակ թէ ո տ ան ա- 
Լոր> ÏPcl' աոաջին հարուածով VlUl^jt^ Ո^Ւ , ասու-
թիւններոլ՝ չափի եւ յանգերու տեսակէտով։ Հակառակ ասոր ՝ ինք՝ 
չափազանց բծախնդիր ՝ շարունակ կը սրբագրէր զանոնք , հասնելու 
համար իմաստի եւ կշռոյթի կատարելութեան։ Յաճախ անոնց չը- 
հաւնելով՝ դարակը կը նետէր։ J1 սկ երբ պատահէր որ հրատարակու
թեան տար ՝ անոնք 3 ա ր ո ւթ ի ւնեան ի համար անարմէք կը դառնային , 
եւ օր մ ըն ալ՝ կը յայտարարէր թէ զղջացած էր զանոնք հրատարա
կելուն համար։ Այսպէս՝ իր կեանքի վերջին տա ր իներուն ՝ դադրած 
էք Ւր արտսյդրութիւններուն որեւէ արմէք տալէ՝ եւ ունայն փա
ռասիրութիւն կը նկատէ ր գրելը՝ մ ինչդե ռ իր ե ր իտ ա սա րդո լթեան 
տարիներուն   ին չպէ ս ինք կ՚ըսէր   իր գրուածքներուն վրայ ու
նեցած է գուրգուրանք ել հաւատացած որ անոնք հայ գրականու
թեան նպաստ բերելու աստիճան արմէք կը ներկայացնէին ։

Օր մը՝ երբ այս նիւթերուն մասին կը խօսէինք իրարու հետ՝ 
փափաքեցայ տեսնե լ դա ր ա կն ե ր ո ւն խորը քնացող իր զրո ւածքնե ր ը ՝ 
գաղափար մը կազմելու համար թէ անոնք ին չ չափով արմանի էին 
արհամարհանքի։ Այսպէս ՝ Արտաչէս ինծի յանձնեց ձեռադի րնե րու 
տրցակ մը՝ տունը կարդալու համար։ '{'անի մը շաբաթ ետքը տա
րաբախտ գրագէտը Իզմիտի մէջ իր ծերունի հօրը հե տ կը ս պանն ո լէ ր 
անլուր չարչարանքներ կրելէ ետք՝ եւ այդ գրուածքները քովս կը 
մնային դիպուածական կերպով։ Ատոնց մեծ մասը 1921/^ կորսուե- 
!)1,,ւ Ակիւտարի մեծ հրդեհին՝ որ հրոյ ճարակ ըրաւ այս հայաշատ 
խազին երկու երրորդը։ Այրեցաւ նաեւ մեր բնակարանը եւ սա կա- 
ւաթիլ դոյքեր միայն ^Լ[,Սա^է'^ մեր կարասիներէն՝ որոնց մէջ
նաեւ Արտաշէսի ձեռադի րնե ր էն տասնեակ մը է Լեր , պակասաւոր եւ 
ողորմելի վիճակի մէջ՛.

3
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Այս հատուկոտորները կորուստէ փրկելու համար կը նե ր կայա
ցն եմ ղանոնը ԱԹդԱ1ԱՆՈան^ր ընթերցողներուն : Անոնք արմէք ունին մաս
նաւորաբար այն տեսակէտով որ գրչի ա րտադրութիւններն են 1890— 
1915 մեր մտաւորական պատմութեան մէջ բացառիկ դիրք
ունեցող գրագէտի մը*,

Արտաշէս &ա րո ւթիւնեան ի մեծ տաղանդը, քերթողական խան
դը, իմաստասիրական հարցերու մասին տածած իր անսահման հե 
տաքրքրութիւնը եւ կեանքի վերաբերմամբ ունեցած ինքնայատուկ 
եւ աղնուական ըմբռնումը, կատարելութեան հասցուցած էին իր մէջ 
այլազան ընդո ւնա կո ւթ ի ւննե ր եւ ձգտումներ : ԱՀնո ւր անալի օր էն մեծ 
մտաւորական մըն էր ան*. Բայց, իր գրական ա րտադրութիւննե բուն 
կարեւոր մէկ մասը անմատչելի եղած է ընթերցողներու սովորական 
դասակարգին համար*. Այս պարագան պատճառ եղած է որ ան մո- 
ղովրդական անուն մը շինած չըլէաJ 5 անմխտելի է որ խորունկ
եւ բեղուն ակօս մը բացած է իր մամ տնակի հայ դրականութեան 
դաշտին մէջ՝ որ տակաւին թերամշակ էր այն ատեն*.

Արդարեւ, Յարութիւնեան մեր մէջ ուշագրաւ տիպար մըն էր,
զիմացական տ իեզերականո^թեան» (universalité d’esprit) 1։նչ որ
հազուագիւտ էր մեր մկջ՝ իր շրջանին ւ

դատս ւմները համամարդկային ներշն չո ւմն եր է ծնունդ կ՚առ
նէին, ել ինք տիեզերական տուեալներ միայն ունեցած է իրր^լ Ctî" 
terium մնացած ը//ա / ո վ հանդերձ տոհմային մը, գաւառական մը, 
պինդ կառչած հայրենի ա լանդո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն * հակասութիւն որ ի- 
րապէս մեծ մարգերու յատուկ է։

Տարութիւնեանի ըմբռնումները կեանքի մասին ենթարկուած են 
շրջափոխութիւններու , ին չպէս ասիկա պա բադան եղած է շատ մար
դոց : վերջին տարիներուն , ան դարձած էր կատարեալ եպիկուրեան 
մը, այս բառին փիլիսոփայական ըմբռնումովը եւ ոչ թէ մողովրր- 
դա կան իմաստովը*.

Ւբրեւ կատարեալ եպիկուրեան , ան յաջողած էր իր ^ոգի^ ձեր
բազատել կարգ մը տառապանքներէ [սիրային դմբա իւ տ արկած մը, 
օրին ա 4/' < ամար , որ իր ամենամեծ վի շտ ը եղաւ} : Այսպէս , ան կը
վայլէր ^ոգ1,է' ^ւ մարմինի ա նդորբութիւն մը (sérénité) /'ր կամքին
ո ւմով ը պա րտադրուած *. Այս անդո ր րո ւթ իւն ը   եթէ ներելի է այս-
պէս [աել --- հոգեբանական սկզբունք մը եղած էր գրագէտին մէջ եւ
անոր տուած էր գերմարդկային ըսուելու աստիճան ո ւմ մը*. Ասկէ 
ծագած էր նաեւ ույն մեծ կորովը, որուն շնորհիւ կրցաւ, քր իստոն- 
եայ մարտիրոսի մը համբերատա բութիւ նո'ե տոկալ ա J ին տան
ջանքներու, որոնց   ինչպէս ականատեսներ կը վկայեն   ենթա
կայ եղաւ ՜Ւղմիտի մէջ Ւթթիհ ա տ ա կան դահիճներո ւն կ Ո զմէ:

ՀՐ- ն֊ P՝-
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Ի (1)

Վաղեմի աշունն ամպոսւ վոդեվարի վսեմօրէն
Արիւնոտ վերջալոյսի մ՚օծումին մէջ հանդիսական- 
Կ’երգէ հովը թեթեւ՝ զարնուհլուլ չոր ծաոհրուն,
՜ք-ըշելով իյորն երկինքին խոնջ ամպերուն տարմն ուղեւոր :

Ըըլուրին բսւրձբա թենէն դեււ կը դիտեմ սիթարս անձկոտ; 
Անհանգիստ ծովուն վրայ աթեւին ւիաոքը կը հալի 
Եւ կ՚ըսէք թէ կը ժպտի մեռնիլ ուզող րնութեան հոգին 
Անյոյզ մեծութեան մ՚անրլորթին մէջ կրօնական:

Խաղաղութիւնն է մահուան’ ուր իրերը կ’երթան անվիշտ, 
Եղերօրէն անձնատուր ժամանակի հոսանքին 
Անանց հաճոյքը շինելուլ բանաստեղծի մը ամբարի շտ, 
Դինո՜վ կամակոբոյս գեղեցկութեան նուրբ նեկտարէն :

34 Նոյ • 1914 •

2-

Այս գիշեր՝ ադամանդ աստղերուն տակ 
Ես սիրականս երագեցի •

Ո սկի լուսիններու պէս , յստակ
Ան վերէն կը ժպտէր ինծի :

Կարօտի կրակն հոգիիս մէջ անձկագին
Առտուն՝ իրմէն հարցուցի արշալոյսի աբհւին■
Իր լուրերէն հարցուցի կապոյտի գինով արտոյտին, 
Եր բարի լուրերէն
Հարցուցի խնկահոտ ծաղիկին, կանանչ տերեւին, 
Հարցուցի թեթեւ թիթեռնիկին :

Ըսին թէ հոն էր ան, հեււուն' ծովերէն անդին, 
Եւ իմ’ վրայ կ’երազէր քաղցրօրէն ու գորովագին: 
Ըսին թէ ինձ համար կ՚ապրէր,
Ու կը սպասէր իմ դարձին :
Եւ ուշացումս իմ անիրաւ ու կասկածոտ 
Կ՛արիւն էլւ իր լիաւիուկ սրտիկը թաղ ծոտ;

(1) Ա.էս քերթուածը ել յաջորդ թիլ 3 ել 3 բանաստեղծութիւն- 
ները աււանգ խորագրի են ձեռագրին մէջ֊, (Հբ-Ն֊Թ-):
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Հոգիէս կայծ մը յանձնեցի ուրախութեան ստեւին, 
(Ա սիթարս վստահեցայ' երկինքներու արտոյտին- 
Թոզ տանին, թող շուտով երթան տանին 
Իմ անուշ թանկագին հարին :

Իսկ վերջին ցաւերս, ո՜վ Աստուած իմ, 
Թոյլ տո'ւր որ այս աոտու յանձնեմ

էորըստական թիթեոնիկին :

5 Օգոստ- 1912-

3

Անվըստահ աշխարհիս' եւ սէրերուն իր դիւրաբեկ,
Բա'ց հոգւոյդ հազար գուոներն յօժարութեամբ հետաքրքիր 
Թո՜յլ տուր գեղեցկութեան’ մտնել տանարն այդ մըտերիմ 
Ու գինովցխր մինչեւ մահրդ իր գինիովն աստուածային :

22 Փետր- 1915

4-

ԱՂՈՒՈՐԻ ՄԸ (2)

Տարօրինակ հով մը , տիկի'ն ,
Զեր շնորհը կ'աւելցնէ :
Դուք հեշտութեան գանձ մ’էք անգին 
Ազնիւ խոստում մ՚անմեկին :

Ձեզ խաբելու համար չէ
Որ քերթողը կը մբմընջէ
Դրուատականն այս անճարակ , 
Անարուեստ,

(2) Անտիպ կը նկատեմ այս քերթուածն ալ։ կը յիչեմ 
կարդացած ըլլալ զայն . բայց թէ Հ, ր . միտքս չէ այս պա
հո ւս։ ժամանակին անոր ձեռագիրն իսկ կարդացած ըլլալով, 
շատ հաւանական է որ ինծի այնպէս թոլի հիմա որ ուսի։ 
տեղ մը տեսած եմ։ (Հր՛ Ն- Թ •)
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Զի ձեր սիրոյն թէ անարժան 
Իսկ դատէիք իր համբաւն ու 
Սիրուած անունն իր փայլուն'
Պիտի մոռնար նա իր սրաին լրբենի 
Ու չընկնուած հպարտութիւնը բոլոր

Եւ հեզ, հըլու ու ներող,
Պիտի գըրէր ու երգէր
Ձեր գեղն, անունն ու ներբող :

Ի՞նչ շահ ոըտել, շողոքորթել, ո՜վ տիկին, 
Երբ քերթողը չէ բընաւ 
Մուրացկան մը, ծեր տամուկ 
Մետաքսահիւս նայուածքին :

Այո', տիկի'ն,
Տարօրինակ չեմ գիտեր ի՞նչ մ՚անմեկին 
է’աւելցնէ սարսուռն ազղու 
Եւ խորհուրդներն ալ անհուն 
Ձեր միգապատ, ծեր ցօղաթուրմ նայուածքին:

Ու քերթողը, հպարտ տըղան
Կը փործէ լոկ քաղաքավար մի րարեւ,
Խեղդած իր սիրտն՝ ուր կը խաղան 
Բոցագալար ցանկութիւներ ակներեւ :

չԸԱալռւ համար գերին մուրացկան 
Ամենայաղթ ծեր մեղրանուշ նայուածքին՝
Նա կը փախչի ձենէ, տիկի'ն,
Հագած ամուր ու փըրկարար
Փայլուն գըրահն արուեստին:

Ու ապահով լուռ պարտութեան փորձանքէն 
Եւ անձնատուր համբաւի լայն թեւերուն,
Նա ծեր սէրը կ՚ընէ պիտակ մը փայլուն 
Իր քերթողի ցաւերուն, իր խօլական երգերուն, 
Փառքի պիտակ՝ իր փընտըոուած երկերուն :

15 Աեպտ. 1898
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5

ՓՆՏՌՈՒՄՆԵՐ

Փնտռե լ եւ դտնե' լ : U? ju է ա րդեօք գե ր ա գո յն նպատակը ՝ թէ 
հասարակ՝ այս ինքն' հասարակ ու վաղանցիկ տիրացում մ րն է մի— 
այն ասիկա։ Պիտի ո լզէի ԸԱել փնտռել ՝ բայց չդտնեՀ լ բնաւ*. Լա- 
ւադոյն չէ& միթէ ցանկալ բայց չՎտյելել բնաւ։ Վրւսսնզի ՛Լերջ գտնող 
բաներուն կս կի^ը ան դա բ ման ելի է՝ մինչդեռ անվերջ փնտռում ին 
հեշտանքը յաւիտենական Ըէէա էո լ պատրանքը կու տայ երբ Հդտած 
ըլլալուն))ը կոր անցուցած ըԱտլու չս՚վ՛ տԼսուր է յաճախ' պիտի ըսէի : 
Ամէն դտն ու մի հ՜այր յուսախաբութեան պէս յոգնութիւն մը կ'սպասէ։ 
Ամէն վայելքի ծայրը՝ փլո ւզո ւմն եր ո ւ սեւ շուքը 1լ ուրուագծուի ։ 
{իտնել մարդուս իմացական ջանքերուն տյդ գերագոյն նպատակը՝ 
անտ ա ր ա կոյ ս ապրելու հզօրագոյն զսպանակն է նաեւ՝ երբ՝ աւաՀղ՝ 
գտած Ըէէալը կարծես թէ մահուան չափ բացասական է ինքնին։ Ե ւ 
հակառակ անոր որ աշխարհ ամբողջ դտնումներու յա ւա էլնո ւթ իւնն ե բ 
միայն կը փայփայէ ՝ կարելի չէ^ ր անվարան ըսել թէ բա րե բա զդա- 
բար մ արդ ո չին չ գտած է արդէն ՝ ո չին չ վերջնա կանօրէն եւ վճռա- 
էլան օր էն ՝ ել ատոր համար է որ զինքը տակաւին ու մինչեւ վերջը 
Ապրեցնելու բաւականաչափ սնունդ կտյ պատ րանքնե րո ւ աշԼսարհին
ՏԷՒ ’

<, St է՛ ՝ յոյսը չկայ գտնելու քեզի համար որ փնտռես ՝ վասնզի ա- 
տոր միամտութիւնն ալ գոզ ցոլած է քենէ *. Ասիկա լալագույն է թէ 
աւելի գէշ* Խնդիր մ // ըներ՝ եւ գիտցի՛ր միայն թէ ասիկա այսպէս 
է ՝ որովհետեւ փնտռեgիր ու չգտար ՝ ինչպէս պէ աք էր ա րգէն ՝ եւ 
ին չպէս բանաստեղծ ր (1) կր վկտյէ իր խորունկ մ իամ տո ւթեան ը ■քէ
շէն-

J’ai cherché trente ans, mes sœurs,
Où s’est-il caché ?

J’ai cherché trente ans, mes sœurs,
Sans m’en approcher.

(1) կնոկնարկէ Մորիս Մեթէրլինքի որուն գեղեցիկ քերթուած
ներէն մէկուն մէջէն քաղուած է վերոգրեալ քսաեակը: (Հր. Ն-Թ-) :
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6-

ԶԱՆԱԶԱՆ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ (1)

յ^ննադատ^ մը դրական սլա ր կեշտ ո ւթէւն ը չէ կրնար լ էտ անդս լած 
ըլլալ էր կա ր ii լէ կամ հաւանական կարծ եփ ս էւո ւթէւննե ր ո վը , ամէն 
անդամ որ կարոդ է ապացուցանել պայծառ, ան կեղծ Ո ւթէւն մը : ^քա ր- 
ծէքներ փոխել ♦ էն չոՓ լ չէ յ &ո ր չափ կա րծէ քն երը կա րծ էքներ են , 
կրնան փոխուէլ։ կարծէք մը խոստում մը չէ :

★

Ղ*րա կանո ւթէ ւն ը յաւէտենական կաէսարդուհէն է : էւ ը բաւէ 
անդամ մը դէւթուած րցայ էրմով։ Այնուհետեւ ՝ հակառակ մեր 
սլա ր բե ր ա կան դմ՜ա ո ւմն ե ր ո ւն ո րոնց մէ£. 1՚ըը թէ տեսակ մը հ սլա ր su 
էնքնահաճո ւթ է ւն կը փնտռենք ՝ մեր վերադարձները զղջահար վե
րադարձներ են ՝ մ է շա աւելէ ե ռան դա լէ ր մ է շա աւելէ ա նկեղծ անձ- 
նատուութեամբ տոգորս լած։ Պփրէն կեանքը ճշմարէտ կեանքն էոկ է 
անոնց համար' որ անդամ մը բռնոլած են, Կե անքէ մէւս բո լո ր դըր— 
ւազները՝ գրէ կեանքը կտրելէ դարձնելու հանգամանքով մէայն տա
նելէ են այլեւս։ *էրա կան ո ւթ է ւն ը մոլութէւն մ բն է՝ էն չսլէ ս մ ո լու
թէ ւն է ա րբե ցո դո ւթէւնը։ *էրա կան ո ւթ է ւն ը գէնովութէւն մ ըհ է 
շատերուն մէջ* լ* րամ էն գէնովոլթէւնը կա յ էն չսլէ ս մ էս էն դէն ո- 
վութէւնը • փառքէ դէն ո վո ւթ է ւն ը կա յ , էն չպէ ս շահ է գէն ո վո ւթ է ւն ը * 
կրօնքէ գէնովոլթէւնը կայ էն չպէ ս խօսելու գէնովոլթէւնը։ օրա
կան ո ւթ է ւն ը կը թո դո ւնք էն չսլէս 1լ լնենք ծ խ աթ ո դո ւթէ ւն ը ։ Ար կա ր- 
ծենք թողած ԸԱ_աԼ* Ոլ վերադարձները մ է շտ աւելէ սրտազեղ կը 
դաոնան , (2)

( 1 ) Խորագիրը մերն է : Ձեոագիրը խորագիր չունի :

(2) Արդարեւ֊, ինչպէս տեսանք, Արտաշէս ատեն մը ունայն փա
ռասիրութիւն նկատած էր գրելը : Այս իմաստով կ ՛արտայայտուէր 
յանախ 1912ի Պալքանեան պատերազմէն ետքը, երթ հարկադրուեցաւ 
իր ընտանիքին հետ Մալկարան թողուլ կ- Պոլիս հաստատուելու հա
մ՛ար: Եւ սակայն, ան չէր կրնար հրաժարիլ գրականութիւն ընելէ, 
որովհետեւ ինք, իր իսկ բացատրութիւնովը, «Հիփոկրէնի յամառ 
ուխտաւորը» ւքնացած էր : Վերոգրեալ հատուածը անգամ մըն ալ կը 
հաստատէ այս պարագան : ( Հ . Ն • P' ■ ) :
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★

Ամառ էէք1 թ* ր ը կը սարսռա լ երանաւէտ երկ ունք քէն խո րհ ուր դին 
մէջ՝. Անսահման վար տզոյ րին խաժ սնդուսը՝ ոսկեփաԱ անվերջ ասեղ- 
նադո րծութեամ բ մը աշխատուած է*, Կէտ կիտ ում մը' ոսկեղէն անձ- 
րեՎ, անհամար կաթիլներուն : ////«/2/կը պլպլան ՝ ուրիշներ աշտա— 
սեւեռ կը նա անսահմանութեան անմերձենալի կայաններուն՝.
ԱմԷնքն ալ ան չար մ են մեր տեսողութեան համար : կարերէ ի վեր 
մարդկութիւնը կը ճան շնայ անոնց մէկ մասը*, Ակնապիշ կը դիտենք 
աստուածային հրաշալի ասեղնագո րծութիւնը*.

(Հանկարծ անծանօթ կէտէ մը լուսեղէն հոսում մը՝. Ոսկեղէն 
ճա րմ անդ մը որ մէկէն Ւ մէկ կը հալի ու կը սորսորի մութ—կապոյտ 
սնդուսին յատակին վրայ՝. Ա ր կվա յ ր կեան ի մը երեւոյթ՝. Ոսկեղէն 
սլաքը անսովոր լիայլո •L մը կը շողայ ու կը մխրճուի դիշերուան fun— 
րը՝ անդարձ կո ըսուելու համար հորիղոնէն*.

Ասուպի մը պատմութիւնն է աս՝.
*Լ/աեւ' հոգիի մը սլա տ մ ո ւթի ւն ը ՝.

★ r

էի արդի կ կամաւ կամ բռնի բանաստեղծ չեն ըլլար՝ թէեւ այնքան 
բէւնի կրնան ըլլալ ճարտար յանդա պա տ ո ւմն ե ր ՝. ք* ան ա ս տ ե զծ կը ծնին 
կամ ս չ* Որենց ծնունդը կնքող ել իրենց ճակատագրին վրա լ փայ
լող աստղը կը վճռէ ղալն :

★

ճշմարիտ բանաստեղծը այնքան օտար մը չէ մեղի համար : Եղ- 
րայր մրն է՝ որուն հետ համակրութեան բուռն ու անբաժանելի կա
պերով կասլո ւած ենք : իր pn էո P զդա g ո ւմն ե ր ը ՝ իր րոԼո ր Jn յզե[՛ը ) 
իր բոլոր երազները մերիններն են՝, իրեն հետ կո ւ լանք՝ իրեն հետ 
կը ժպտինք , իրեն հետ կը սիրենք՝, իր էութիւնը համադրական խտա
ցում մ րն է՝. ('ոլոր ազնիւ հոգիները ինքղինքևին կը հաւատան տես- 
նել տյդ պայծառ լճակին խորը։ Զիրագէտ մը՝ գիտուն մը՝ բարեգործ 
մ՛ը՝ արժանեաց տէր անձնաւորութիւն մը կը յարգենք՝, Ոանաստեղծը 
կը սք,րհնք մանաւանդ՝. Ասիկա'' իր հոգիին նկարագրէն իսկ կը p^fu [" ՝ 
Այղ հողէն, հակառակ իր առերեւոյթ հպարտ առանձնասիրութեան ՝ 
ունի այն Հղ°ր հաղորդականութիւնը որուն շնորհիւ՝ կ^առինքնէ իր 
չա֊րջը եւ իրմէ շատ հ եռուն գտնուող քոյր հոգիներու բազմութիւն 
մը՝. ճ առագայթումի եւ թրթռացումի ալն երկնատուր րն դո ւն ա կո ւ-— 
թլ։ւնը, որով բանաստեղծին հոգին աշխարհ կո լ գայ՝ կեդրոնախոյս 
տարածականութեան լայնագիծ շրջանա էլնե րո լ մէջ' կ'ստեղծ է հա
մակրութեան այն դիւթակապր' որուն հմայքէն անկարելի է աղա- 
տէլ-.
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★

ճաշակները անհատական անկախ ճշմարտութիւներ են , անձեռն- 
Jխելի , անքննադատելի , անհերքելի ։ Աարդիկ կան որ իրենց կերա
կուրներն աղի կը սիրեն , ուրիշներ' զանոնք անլի նախամեծար կը 
համարեն : ճաշակներու անկախութիւնը ընղուն ո ւած սկզբունք մը չէ 
սակայն : Աղի կերակուր սիրող մը բերնի համէ զուրկ կը գանէ իր 
դիմաց ինը' որ անլիի հակամէտ է, Երբեմն աւելի առաջ կ՚երթայ 
ըսելու թէ դիմաց ինը մարդ եղած չունի կեանքին մ էջ •

Ս արդիկ կան որ կենսառատ կուրծքի մը գեղեցկութեան առԼեւ 
1ւԸ գայթակղին կամ ղող կ'ելլեն : Այղ համադամին համ ար չէ իրենց 
րիմքը : Մ իեւնոյն կուրծքեր ը քուրջերու տակ ծածկուած ՝ պահ պ ուն
ուած հանդուրժելի են ոմանց :

★

Հեգնութիւնն այն յատկութիւնն է' զոր ունենալ' կը նշանակէ 
գերազանցօրէն տէրը ըլլալ իր անձին ու իր բոլոր կիրքերուն. Հզօր 
նկարաղիրները միայն կարող են այղ բանին,

★

Ապրիլը բնաշրջելու հ արզ մ ըն է, ին լո՛ լ կեղծաւոր բարոյապաշ
տութեան մը համեմատ' նո լիրա սլետո ւթի ւն մը հաստատել այղ....

(1) եւ անոնց մէջէն նուաստացնել զայն' զոր հեթանոս հնու- 
թիւԱը գիտցաւ փառաւորել ու հռչակել անկորուստ արուեստով մը
հեշտալիր ու համարձակօրէն հեշտասէր ,

•k

Զենք կրնար այնպէս մը ընել որ ամօթխածներն , այլեւս ՝ առանց 
թզենիի մը տերեւին՝ սկսին հանդուրմել մարղկային մերկութեան , 
հակառակ անոր որ Եհովայի առաջին գործը' զգայապաշտ եւ տար
փամոլ մեծ արուեստագէտի մը հրաշակերտն է, Զենք կրնար ընել 
նաեւ որ , զգայասէր աչքերը փորել տալու օրէնք մը քուէարկոլի վա- 
՚ԼԸ թառթիլֆնեբուն ՝ խսլնոանե րո ւն ՛կամ բա րո յամ ոլնե բ ո ւն հա- 
ճ՞յՀին համար : Աշխարհ այնպէս է , ինչպէս որ է : ճռխատեսակ
մարդկութիւն մը, ճաշակի խնդի բնե բուն մէջ' որոնք զղայնոլթեան

(1) Հոս, անընթերւնլի ըստ մը կայ : P'iphnu բնազդներուն ըլլայ 
այդ թասը: (Հք. ղ,. Թ.) ,

3**
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խնդիրներ են աււաւելապէս անձնիւր անհատականութիւն օրէնք մ ըն 
է։ Երբ կը իւորհուի դասակարգի մը կամ ղանաղանութեան մը (l]ui— 

թիէթ֊է) զգալու եղանակը հարկագիր ըեել բովանդակ մարդկութեան , 
ներհակ զգայնութիւններն իրարու դէմ կ՚ելլեն, ա յն ատեն թզենիին 
փուչերը կը ցցուին* Ե*- ահա՛ վէճեր, որք սակայն, յաւիտեանս յա
լի տ ևնէր) ^ս1իաի վերջանան։ ք* ոն ա պետ ո ւթ ի ւն զգա յնո ւթեան վրայ՝. 
Ասիկա բացարձակապէս անկարելի է ո լ ցնորական (2) Î

(2) Վերոգրեալ հատուածներուն մէջ ընթերցողը դիտած ըլլա
լու է կարգ մը քերականական անկանոնութիւններ , գորս մենք չուղ
ղեցինք : Տարակոյս չկայ որ անոնք պիտի սրթագրուէին հեղինակին 
իսկ կողմէ երր հրատարակութեան տար այդ հատուածները : Պէտք 
չէ մոռնալ որ Ա- Յարութիւնեան 1890-1915՛ շրջանի մեր ամէնէն 
վարպետ արձակագիրներէն մէկը նկատուած է : (Հր- Ն-
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է7Ր11Զ1ււք Ալ'Րալա
Չըլըսեցի քնարի ձայն,
Ականջնեբըս չըհանչցան գաշներգութիւնն իր անուշ • • • 
Գուցէ գարե՜ր, դարե՜ր անյուշ՝
Իր թրթռումով քաղցրացաւ’
Ապողոնի ոտքին տակ
Գելոս կրզզին իր մենութեամբն անպարփակ :
Մեհենաձոյլ լըոութեան սիւներն ի լքեր ամբարձիկ 
Ո՜վ դիւթերգանք մոոցըւած,
Կեանքը ձեզմով կ՚արթըննար, օրը երգո՜վ կը թեւէր 
Տիւանդորրի տեսիլքին ,
Անցեալն երրոր նախանձոտ, ժըլատ ձեոքով մըթ-աստուեր, 
Հելլադայի աստուածներուն փառքն արի՝
Դես իր քողին թանձր ալքին տակ չէր ծածկեր :

Լոյսի արքան հրաշագէմ'
Ի՜նք կ'արձակէր լարերուն
Ամբողջ բժժանքն երերուն ■
՛Ի՛նք կը խօսէր անհաս բարբառն հոծ աոտղերուն հըբեղէն' 
Որոնք երկնի թաւիշին վրայ կապուտիկ,
— Զերդ ծաղիկներ լուսառէջ —
Արմատներով դիւթական' երկինքն ի սպա՜ռ կը պեզեն :

Իր կղզիին խարակներուն կրայ գուցէ
Ինք նստա՜ծ է շատ անգամ,
Հոն ուր յ ուռնակն ընկողմանած վրայ ծու]ուն, 
Մանկան ifp պէս օրօրուն,
Աստուածային նըւագին նեկտարն ամբո՜ղջ կը ծըծէ :
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Ջըրանոյշներ’ — փոսփորափա՜յլ ու ճապուկ —
Իրենց բուստէ շրթունքներն հոն լըռութ-եսւմր կնքած յար, 
Լոյ ծ իրանով դողահար ,
Դուցէ սիրո՜յ յուսացին'
Իրենց տամուկ մազերն որ ծով կը թուրեն,
Երբոր թերին' Ապողոնի լուսածին
Ոտքին տակ,
Իր քընարին ու զաշնաթեան հըպատակ :

* ¥ *

Պարթենոնի դիքերուն խորհուրդին մէջ ինքնասոյզ,
(քեհեաններու հոգեհմայ սարսուոն ամթոդջ ըզգեցած,
Ո՜վ Ապողոն' ե՜րգ ու լո՜յս,
Երբոր մարդ մը հոդեդէն'
Միտքն համագրաւ' լոյսի՜ պէս, սիրտն անպարփակ' իբրեւ սէ՜ր, 
Ութանալով իր մարմնին անասնո՛ւթիւնն, ու յեցած 
Պատուանդանիդ քամակին' լո՜ւռ կ՜աբտասուէր . . .

Ուղի՜ն էիր հրաշալի ուրկէ կ՚իջնէր երկինքէն
Շող ու տարափ արեւու •
Հողը քեզմով կ՚ընձիւղէր ինչ որ ունէր գեղապանծ,
Սրթագռրծուած մարդն երբոր'
— Իբրեւ ծաղիկ երկնառաք —
Կ՚ընէր լոյ սի՜ն պատարագ :

Ակ կը ւը՚՚էր երբոր քուրմն, իր պատգամէն ի՜նք սարսած, 
Նիւթն արձանիդ երբ կ'ըլլաբ պուա պուտ բուրում Նարդոսի, 
Մեհեանը՝ գուռ, որուն մէջ անհունն անձայն կը հոսի--- 
Աչքն' անեզրին վրայ արթուն, երբ չունէր խինդ, ոչ արցունք, 
Ոչի՜նչ, ոչխնչ կար ներկայ, ո՜չ խորութիւն, ո՛չ բարձունք •• • 
Հրաշափառ կա՜յսրդ երկինքի, ո՜վ Ապողոն fնարակիբ,
Դուն որ ափիդ լքէջ առոյգ'
Կրնայիր վեր բռնել միշտ հըզօր Ակնին զերթ պատրոյգ,
Կը ջահէիր հիւլէներն աստուածընկալ այդ մարդուն' 
ճանանչումո՜վ մը շրքէդ ,
Վերածելով իր մարմնին մըթութիւնները տըգեղ
Դարպասի մը կամարին'
Որուն ներքին սիւնին վթտյ
Երկնափողփոդ եօ՜թը աստղեր կը վառին :
Կ՚արծարծէիր գանկին տակ — խաւար դաբի՜ր դարաւոր — ' 
Արեւուն լո՜յսը աղուոր :
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Իր սիրտէն ներս' քընարիգ
Կ’երգէր թովանքն հաշիշի
Ու կը դաոնար ամէ'ն հիւլէ՝ քեզմով շառայլ , շունչ մը երգ, 
Մինչ կ’արբշռէր տիեզերք- 
Զի ամէն իր ե՜րգ է, նըւագն ալ արդէն' 
ճառագայթո՜ւմ ոգեղէն:

* * *

Աւերակ են քու մեհեաններդ, Ապոդո'ն,
Անդրիներդ են ստացեր տարերքի ձեւն աոաջին, 
Նշխարներուդ փառքին տակ 
Զահդ արւիակէգ,
Քնարիդ թելերն երկնահունչ'
քէչ ցսլք ունին, ո'չ մրմունջ •• •
Վեհարանիդ ոսկեմոիփրն հրաշալի
Որմէ պտղունց մը հիմակ ափիս տենդէն կը տաքնայ , 
Ո՞վ կ’ըսէ թէ անցեալի 
Ատրուշաններն եզան վառ'
Որոնց բոցին ու ջերմութեան տակ հերու 
Նոյնինքն Սոկրա՜տ կը տաքնար - • • :

* * *

Ի՜նչ փոյթ, կեանքի տիղմին մէջ խըրած ըլլամ, Ապուրէն, 
Արքայ' լոյ սի եւ գերերկրեայ դաշնութեան,
Բայց պահեր կան երթ հոգիս'
Վերացումով , արբշըռանքով անքըննին ,
Մերթ իմաստին անձնատուր' աւերակի մը ներուժ,
Կամ բաղձանքին դարաւոր ֆշրած «զակն իր վիզէն,
Կը ւքերկանա՜յ սրբօրէն,
Ու կը տանի պատրանքներուս աշխարհներէն այսպէս զիս' 
Վեհ լըքումի մը անյուշ ,
Ուր ձեռքերով պողպատէ'

Ամրոցներն իր մարմնեղէն, հըրաշքո՜վ մը կը փշրէ • • • 
Ինչպէս դըզեակն երբեմնի, վէս գագաթին վրայ լերան, 
— Մենութեան հետ գիրկընդխառն —<,
Ոտքին տակ' փառքն անցեալին,
Մըտերմութեամբ աներկեւան'
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— Ուր յուշերուն բիւրաւոր մոմե լաւն ի սպաս կը հալին —
Իր փուլ եկող որմերուն չոր կըմախքին ընգմէջէն*
Դուրսը անհունն համասփիւււ' կարօւոագի՜ն կը դիտէ • • ■ 
Հոգի'ս է որ, քայքայումովն իր պայծաո,
Ո՜վ լուսարքայ մշտափաււ ,
էրեն համար կ՚անրջէ
Իո'ւռ մը արեւ, պուտ մը լոյս,
Ս՚եհեաններուդ խորհուրդին հետ հրաշագործման մէկ անկիւն, 
էլ • • • քընարիդ սո՜ւրը գանգիւն :

1949 յ Ակրոպոլիս
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ձՈՂհն ԸՆԴեՐՔԷն

էյ PBb'P հոգիները մոլեգնող այդպիսի մ եղեգի չէր արձակուած 
մարդկային շրթներոլ համբոյրէն*.

Տարօրինակ յոյգերու յորդում մը գեղեցիկ ու սարսափելի նոյն 
ատեն ՝ նե րքին կուսական անտ ա ռն ե ր ո ւն ահ ա րե կ խ ո ւճա պէն երկ- 
նուած :

Ահեղ տենչերու՝ բորր ցաւի ՝ հրճուանքի ՝ եւ ղ ալւււ րո ՚ ն տ րռ- 
փանքի պոռթկում մը ինքն իր մէԼ հեշտագին խորասուզուելու , ինքն 
իր մենութեան մէջ բա ր գա ւաճ ե լո ւ î

Ե*- մեղեդին կներկարի՝ ^բԼ ա նիկ... եւ սակայն ա ր ամախառն 
այն ափսոսանքով թէ քիչ յետոյ շուտով պիտի վեր Լան այ' պիտի 
մ թագն ին պայծառ հո րիզոններու լոյսը ել ձիթենիներով զարդար
ուած կարմիր բԼոլ-րը*

Տարօրինակ շո ւն չի մը յարատեւ ո լմգնո ւթեամ բը բխած * * * նախ-, 
նա կան կչ^ոյթովը սրտին ՝ արեւելեան եղանակներու այն նրբախաղ 
ելեւէջները' բոյրի , գո յն ի եւ անարտայայտ խօսքերու ծփանքով մը 
կը թաղէր միջոցը, ել միջոցին մէջ զիս-.

1/ւսկայն if եղեգին կներկարի , եւ սրինգը կը թոսի տ իեզե րա կան 
(սորհուրղի ներգաչնակ քաոսէն պատառ մը հաղորդութեան մասին :

ԽորհոՀլրգ թորին -.
Տ թուր ու երջանիկ էի ;

սրեգահարը ծառի մը պէս ինքնամփոփ կը նուազէր-.
Կատաղի բոցով մը կը փայլէին աչքերը, հ ալածոլած հոգիի 

թախանձանքին մայթքն էր այգ վաւլեԼակա՜ն ՝ նորոգ &լ J,u~
սերմական. եղանակին մատուցումը՝ վտիտ եղէգէ մը բխած*.

** * Ե*- մեղեդին կ՚երկարէր*. լ ծառի ու մայռի նմանող մարգը 
“բինդին հետ շուրթ չոլ-բխփ y կարծես կը խմէր երկինքն ոլ լռու- 
թիւնը լիացած ու ա րրշիռ կվարտալն չէր ջրվէմներն իր ցաւագին 
երջանկութեան յ

սրունկ ու թաւ նուագէն աւելի՝ քրմական իր կերպարանքէն 
աւելի՝ ապառամեայ զանգուածին նմանելէն աւելի՝ կար մեծղի իր 
ներկայութիւնը' որ ձո,լնչ ^ [՛ լ շրթներուն ծնած անմ ե րմ՜ե լի
դիւթ անք... որ յոյզ էր՝ եւ հոգիի ճառագայթումէն բխած ներդաչ- 
նակ թրթռացում' լուսարձակուած գէպի մարգը եւ իր լռութիւնը 
ներքին :

Կախարդող պատարագ' տարերային այգ մեղեդին' տակաւին 
անյայտ ՝ տակաւ առ տակաւ ե ր կն ուո զ ՝ խաղ առ խաղ ամ բո ղջու- 
թեան դիմող հիազարհուր հոսանք*

Fonds A.R.A.M



48 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

★

Անտառ էր չուրխ". հոդիս զինուած էր անյեղլի ումով մը։ 
կը զղայի ծառ մը ր//այս յանկարծ ու արմատներուս հեռաւորու
թիւնը հողին մութ խորքին մէջ, դարաւոր խորութեանը մէչ հ ո ղին :

Հո ղք,ն յաւերմութեան սլատռո ւածքին առջեւ զգաստ ու անդորր 
կատարուելո՛՜ւ աննըկուն որոշումով վերանորոդուած , Վ_Հ_տԼ՛ ոլ սի~ 
րոյ պատահարներէն աներկիւղ* ♦ ♦ համբոյր ու ապտակ • • • ուխտ եւ 
հայհոյանք, եւ սրբութիւն սրբոց նոյն ատեն։

Ներամփուի ♦ * * հեշտագին ինքնա մ ո ռա g ո ւթե անս մէջ խորասուզ
ուած կ'ըմբոշխնէի, ու թերեւս ըմբոշխնուած էի*** ին չ մեղեդին 
կ՚երկարէր . . .

Վրսյելեցէ՚ք գերբնական գողը մարմնին կ'ըսէր երդը։
Ո'ուլ յուռթի համանուագն այււ' հեղեղէ ձեր ալ արեան սա

հանքին մէջ։
Ո* ող հնչե՛ն հողմեր ,ո րոտա՛ յ ամպրոպն, շանթեր շառաչեն եւ 

տեղայ անձրեւ՛ բարգաւաճէ երկիրը լիառատ :
• • -Երբ յանկարծ անակնկա լօրէն մթնո լո րտը սարսեց ս րընթ ա g 

սաւառնակի մը մետաղային եւ սուր վռնջփւնը։
• . *Ո*- ես ա ր թնցած եմ այլեւս :
Ղ*ուրս մա յ թքած մորթէս, ինքնութեանս սահմանափակ գիմ ա- 

ու աղատած' կա պան քև երէ , կեղծիքներէ , ս ո վո ր ո ւթ իւննե ր ո ւ
ցա նցէն անբաւարար ։

Աերկ եմ ահա, եւ միացած բնութեան , եւ հարազատ' որպէս 
մայռը հողին մէջ*

Ղ*ա րձած եմ հեթանոս :
ին չպէ ս ամ բող^ ա ր ա ր չո ւթ ի ւնն է իր անջր պե տն եր ո վ ։
Աշխարհը ընկողմանած կնոջ մը կերպարանքն ունի, ամենա- 

կատարեալ երեւոյթներու կարե լիութիւններով։
Ոլուրնե ր ը ստ ինքներն են անոր * * * եւ անտառներ ը վա րսերն իր 

հողմավար ։
Ու ես արթնցած եմ , եւ կ' ըսեմ * * *

--- Ան գա ս տ անն երը գիծեր ունին ծածուկ ուր մայրութեան ար
գասաբեր բեղմնաւորումը կը գալարուի տիւ եւ գիշեր*.

Եւ ամէն կողմ մեղեդին կներկարի*** հողին լնդերքէն, անտառ
ներու մայրիներէն, սօսիներէն, քարերէն, հողմերէն , ամէն կողմ *** 
ա մէն կ ողմ կենսատու անդորրութիւն է ան * * * ։

Ու ես ալ այսօր' նուիրուեցայ գեղեցիկին, խոնարհ եւ արմա- 
նավայել :

Ունկնդրեցէ՜ք*** ունկնդրեցէ՛ ք * * * մեծ վկայութիւնը որ ա ր- 
ձ ան գան զն է հոգեկան ներղա շնա կութեան' վա ւեր ա g ո ւմ ը մեր գո
յութեան ։

B. (I).
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ՌօՒԲհնեԼնՑ
Կ իլիկի" յ արքայա՛կան տունը կ՛սկսի Աոլբէնով, որուն կեանքը 

դըեկյէ անծանօթ է : ինչ որ անոր մասին կրնանք իմանալ քանի մը 
մոլ֊թ տեղեկութիւներէ շատ կասկածելի կը թոլի մեղի .

Ս ատթէոս Ուռհայեցի գրեթէ մամանակակից պատմագիրը անոր 
անունը կը յիշէ երբ անոր որգլոյն' Կոստանգինի մահուան վրայ կր 
[ոսսի ^ Հայոց 546 թուին (1097-1098), կըսէ մասնաւորաբար .

«3 աւուրս հայրապետացն Հայոց տէր Հահրամայ ել տէր Յարո
ղի եւ ի թագաւորութեանն Յունաց Ալեքսին Հոռոմաց արքային, շար- 
մեալ բանակն Հռոմայեցլոց եւ անհամար բաղմոլթեամբ իբրեւ զբիւրս 
յիսուն ։ Զ՛ոյս թղթով ազգ արարեալ իշխանին Յւոհայոց թորոսի եւ 
՚1Լ}Ւ I'շիան ին Հայոց Կոսաանգնի որգւոյ Աոլբենայ , որ ունէր զՏօրոս 
լեառն ի յաշխարհին Կոպիաառայի ի Աառապա , որ եւ բազում գա. 
ւաոաg աիրեալ էր ել ի զօրացն Գագկայ էր» թիլ. 151):

ևոյն հեղինակը կը պատմէ թէ Հայոց 548 թիւին (1099-1100) 
«մեռաւ մեծ իշխաննԿոստանգին որգին իիուբենայ, եւ մնաց իւր եր
կու որգի թորոս եւ Լելոն : Սորա աիրեալ էր բաղում քաղաքաց եւ 
գաւառաց, ել ըմբռնեալ ունէր զմեծ մասն Տ»ր„ս լերինն, զոր քա
ջութեամբ իւրով առեալ էր ի ղօրացն Պարսից : Աա էր ի զօրացն 
Գագկայ Բագրատունւոյ՝ որգւոյ Աշոտոյ ; Աա մեռանէր յայսմ մամա- 
նակիս. ել եղեւ այս ինչ նչան ի տան նորա {վասն) մահու նորա ։ 3ա- 
ւոլր միում մինչ կենդանի էր, լինէր ցոլումն հրոյ կայծականց, եւ ի 
բե րգն որ ասի 'Լահկայ , հարեալ կայծակն ի սպասաւորաց տանն , 
ղարկեալ զարծաթի սկուտեղն եւ զմի կողմ տարաւ ի ներքոյ եւթն 
սկուտեղ յն . եւ ամենայն իմաստունք ասացին եթէ այս է վերվին տա
րին Կ ո "տանգէի , եւ ի նմին ամին մեռանէր , եւ թաղեցալ ի վանքն
որ կոչի Կաստազօն» {Գէ- 161) (*)

Կոստանգինի մահը յ ի չուած է Հայոց 549 թիւին (1100-1101) :
Կոստանգինի որգին' թորոս սպաննած էր Աանտալէ եղբայրները, 

"f Գագիկ թագաւորը սպաննած էին -. Այս սխրագործո ւթիլնը
պատմելէ ետք, Ա ատթէոս Ուռհայեցի կաւեչցնէ. «յայնմամ գոհա
նար զԱստուծոյ որ էառ ղվրէմ արեան Գագկայ Հայոց արքային, 
վասն ղի հայր հօր նորա Աո լրէն ի զաւակացն Գագկայ էր» (Գլ ■ 207) :

Կոստանգինի մահուան առասպելը թոյլ կուտայ կարծել թէ եօթը

(*) Վաղարշապատի հյւատարակոլթեան մէջ (1898) կարէւպւ 
տարբերակը սկուտեղներուն թ-իւն է' հինգ, փոխանակ եօթն ի , թ-էեւ 
էրհք ձեոագիրներ ունին եւթն-, (Հ.

4*
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տարէ է չէ։ ած Հ ըստ ս կս ւտ և ։լնե ր ո ւ թէւէն ևւ /Յկ մեռած կ ութերորդ 
տարէն : կոստանդէնէ մահը կ'էյնայ 1099-1100/^' կաս , ըստ երկրորդ 
ծանօթութեան , 1100-1101//" , որով էր եօթնամեայ էչխանութէւնը
պկտը է որ սկսած ըլլայ 1091 էն կամ 1092/^: Ա«կկ կը հետեւէ որ էր 
Հայրը (կուրկն , որուն յա^որդած կ[• i 3 եռած կ 1091—1-092/'ե : (կուրկն 
երկու անդամ յէ չուած կ էրրեւ «է զօըտց վադկայ» մէկ
էրրեւ «է զաւակաց» : Թէ (կուրէն Գադէկէ սպաներէն մէ՞կն կր կա

սնւք.ամ
մ'

անոր ազդականը լուծելի խնդիր մ ը կը մնայ ուրեմն : քիուբէն կ ի շխ Լ 
Կոպիտառա, [ի առապա երկրին մէջ՝.

[իատթէոսէն ետք , Ա ամոլէ լ է որ աոաջին տեգը կը գրաւէ, գէթ 
իր հնութեամբ, իբրեւ </*/* • գարու հեղինակ՝. Հայոց 525 (1076—1077) 
թիլին {եւ ոչ թէ 575/^, ինչպէս տպագրուած է), կը պատմէ Մ ան. 
աալեան եղբայրներուն կուրէ է ^իագիկի սպանութիւնը եւ է[Լսէ թէ 
u,Jrt րէէպ՚ըէն նտբ հ իշխանքն Հայոց եւ ամենայն զ°րք նոցա լքան ( )
եւ յամենայն տեգիս ցցուեցան, յորոց իշխան մի արեանառու () 
Ղ-ագկայ' քիուբէն անուն' որ կալեալ ունէր զԿօպիտառայ ("'*"“) 
բերդն» յորմամ լուաւ զմ ահն վադկայ' յարուցեալ ամենայն զարմօք 
իւրովք եւ եկն ի կողմանս Փրւիւգիոյ' գիմ ելով ի դիե֊զ մի Կօլիմօզօլօ 
անուն» ել անգ բնակեալ, յո րում լերինն էին բնակետ լ բազումք յաք1~ 
զէն Հայոց' զորս զամենեսեան զնոսա առ ինքն կալեալ մեձ ն ք[՝ու րէն 
եւ նորօք զօրացեալ էառ ղչեռնային կոզմանսն' զՀոռոմսն անտի ի 
բաց մերմեալ եւ զնոցա աեղիսն առեալ», էւ Հ (70) ամաց լեալ բարե
պաշտ կենօք վերավւոխեցաւ առ քրիստոս եւ թազեցաւ ի սուրբ ուխտն 
կասաազոն թողեալ զիշխանութիւն յիւր հարազատ որդին ի փոստան- 
գին որ եւ ա իրեաց հռչակաւոր բերդին որ Վրսհկայ կո չի , յո րում 
տուն եգ ինքեան անգ եւ զտէրութիւն իւր հաստատելսg'fr {էջ 116*—117 ) :

U ամ ո լէ լ ծանօթ է փոստան դին ի մահուան առասպելական պարա
գաներուն, բայց զանոնք այնպիսի ձեւով մը կը պատմէ որ առասպե
լին իմաստը կը կո ըսուի՝. Ըստ իրեն, 1102/'^ կամ Հայոց 519 թիւին 
(1100-1101) , ՀԿ ոստան դին որդին (իուբենի յա լուր միում նստեալ էր 
ի վրսհկայն ել եդեալ կայր առաջի ի*֊ր արծաթի ս կո ւտեզ մի եւ այն 
յանկարծակի թռեաւ եւ գնաց յանկիւնս տանն ի մէջ այլ է» սկուտե
ղացն' ր,ըք անգ կային' եմուտ, եւ զայն նշան ասացին մահուանն 
^ոստանգեայ , որեւ մեռաւ իսկ եւ թազեցաւ ընդ հօրն իւրում ի սուրբ 
ուխտն ^]աստազօն եւ զիշխանութիւն նորա էառ անդրանիկ որդի նո
րա թ*որոս ամս /* Թ (29) կաց ետ լ» ( ££ 121) :

[քամուէ լ պարտք համարած է խոստովանի լ թէ հգիտել պարտ է 
վասն իշխանացն քիուբինեանց , ոլգ» » » թա գա ւո ր ե g ին ի [քիս , ղի զա
նազան կերսլիւ պատմեն վիպասանքն զմամանակ եւ զթիլ ամաց նո
ցա : Որոց առաջէնն կ (կուրկն , որ ՇՒէյ՛ (525—1076) թվէն. է սսլսյ-

(**) Բւպայսւլքւրւհցան : (Հ - Պ-)
(**») Արենակից, ազգական (Հ- Պ-): 
(*♦•♦) ՏպագրՈՆած Կօսէտտռսւյ (Հ- Պ-):
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նանելն ^'ադկայ' եկեալ էր գիւղն ԿօռմօզՕլօ եւ առեալ զ լեռնային 
կողմ ան սն եւ զկնի սակաւ ամաց մ եռան ի» եւ որքանն չէ յայտ*. Եւ 
զկնի Եոստանդին որդի նորա տի րէ Վահ կային ել այլոց բազմաց* մե
ռան իի Շ1Ս Թ * (549=1100) թ՛է ին * ընդ ինքն եւ ընդ Հա,][՚ն կացևալք
ամս /»?• (24) î Ե*- յերկու որ դլոցն Q ո ս տ ան դե այ' նստի անդրանիկն
Թորոս' պարոն' ամս ՒԹ * (29)•♦♦ եւ մեռանի ի Շ ՀԸ * (578— 1129) 
թվին»* «Ըստ այլոցն՝ կը շարունակէ Ս ամ ո լէ լ՝ ^ոստանդ^ն որդին
(Ւուըէնի մ եռան ի ի ՇՆ'Ա * (551 = 1102) թվին. ընդ ինքն եւ ընդ հայրն 
կացեալք ամս ՒԶ* (20) : զկնի Թորոս ամս (ՒԹ • մ եռան ի ի ՇՀ * (570
= 1121) թվին.» (էջ 135-130):

Ւնչպէս կը տեսնուի՝ Աամուէլ շատ մը կէտերոլ մէջ համաձայն 
չէ 11ատթէոս Ուռհայեցիի հետ*. Ըայց նա իւ շարունակենք մեր քննու
թիւնը :

Սմբատ Գունդստաբլ բարձրաստիճան պաշտօնատար արքայական 
տիրող դե րդաստանէն' ուրիշ ոեւէ անձէ աւելի ձեռնհաս էր արքա յա— 
կան ընտանիքին ե աղում ը գիտնալու ՝ սակայն մեղի ոեւէ տե ղեկու
իմ իւն չի տար այս մասին բացի Աատթէոս Ուռհայեցիի մէջ կարդա
ցուածէն : «/* [թուին i)H ( — 1092) յ դրէ ) * * * յորմամ սպանաւ Գագիկ ՝ 
նա եւ զօրքն եւ իշխանքն ցիր եւ ցան եղեն*. Ե*- մ է կ մի յիշխանացն , 
զոր պարոն Սոստանդին ասէին ՝ որդի պարոն (իուբենի ՝ սա երեկ ի 
լեռան Տօրօս ել քաջութեամբ խլեց զմեծ մասն լերինն՝ որ է առաջին 
բերդ Վահ կայն (Խւ ալքէնէն աււաջ Վսւհկսւյի բերդը) : Ւ թի^ին 549 
(= 1100) հանղեաւ ի 'Ւրիստոս մեծ իշխանն պարոն Ւ nu տանգին *. քյլ 
յառաջ քան զմեռանելն նորա եղեւ զարմանալի նշան ի բերդն սորա 
Վահ կայն . ցոլաց կայծակն ի մ ամառո ստանն ՝ եզարկ արծաթի սինին 
եւ տարաւ ի տանն մէկ այլ կող մն, ու մտոյց եօթն սկուտեղի ներքեւ* 
քորում ասէին զայն գուշակումն մահուան պարոն Ե ո ս տ անդնի ՝ որ ի 
հոյն ամի մեռաւ ե լ թաղեցալ ի սուրբ ուխտն Սոստաղոն*. (Հրատ* 
Շոյհնաղա րեան ՝ էջ 87—88) : 'Ւ ի չ մը անդին՝ Ամբատ նոյնպէս կ'օ ր ի-— 
նա ՛լէ Մ ատթէոսի այն տողերը՝ որոնց համաձայն «Թորոս ՝ Ա անտ ալէ 
եղբայրները սպաննելէ ետք՝ գոհութիւն մատոյց Աստուծոյ որ զինքը 
ա րմանի ըրաւ Գագիկի արեան վրէմ՜ը լուծէ լու ՝ քանդի անոր մեծ 
հայրը Գուբէն Գագիկի իշխաններէն էր (Անդ, էջ 20-91):

Այսուհ անդերձ Սմբատ br տ մփ ո փոյթ ին մէջ քանի մր փ ուի ո խո ւ- 
թիւններ ներմուծած է*. Ւոստանդինի մահուան առասպելախառն զրոյ— 
ցը իր հասկցած ձեւուէ մեկնած է*. Ամբատ սկուտեղը՝ որ կայծակնա- 
հար եղած է ՝ կը փոխէ ափսէէ/ (արաբերէն սինի) մը՝ զոր կայծակը 
/■օթը սկուտեզներու ներքել կը տանի*. Ս* ատթէոսի «սպասաւորաց 
տունը» բառերուն փոէսարէն կը գործածէ լքսւԺա1Ն11Ա1ՈԱւն հետաքրքրա
կան բառը՝ կազմ ո լած յունարէն mageîreîon «խոհանոց կամ mageirOS 
«էսոհա րա ր» բառէն եւ հայկական — UlTlUlO մասնիկէն ( *****) . Սմբատ

(*****) Անաււեան , Արմատական Ըաոարան ՝ Օ1 • , 722? ունի մ ա- 
մտոոս «սպասաւոր» բասը , զոր դւոսւծ է Երեմիայի րսւո. դիրքին մէջ ,ւ
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զանց առած է «է ո ոլի տ առա ի Մ ա ռա սլա» բա ո ե ը ը , ա ւե լց ո ւց ած Լ 
«պա րոն» տիտղոս ը եւ , ին չ որ ղսէրմ անք կը պատճառէ , մ ին չ Ա ատ- 
թէոս ԱուբԷնի համար կ'ըսէ թէ «ի զաւակացն Գագկայ էր» , Ամ բատ 
կը զրէ «յիշխանացն Գա զկայ էր»: Այս պա բազան խորհիւ կուտայ 
թէ Մ ատ թէոսի «ի զաւակացն» բառերը ճիչդ չեն: Ամէն պա բազայի 
մէջ, Ամ բատ չէ որ իր նախնիքներուն արքայական ծագումը կասկածի 
ււվավւ ենթարկէ ր :

Սմբատ , թէեւ Աո ս տան դէն ի մահուան առասպելը սխալ պատմած 
է սակա յն լաւ հասկցած է անոր այլաբանական իմաստը՝ որ կը վե
րաբերի Կոստանդին ի իշխանութեան տեւողութեանը : Ըստ իրեն ՝ ^nu- 
ut անդին իր Հօրը յախ> րդած է &ձճին ( — 1092) i որով ութը տարի 
իշխած կ' բյ այ ՝ 1092£^ 1.100 2

Սմբատի մամ անակա կի g միւս բոլոր հեղինակները Սա^"լէլի պա
տումը իւրացուցած են՝. Վյսհրամ Ը արուն ի՝ Հեթում պատմիչ՝ Սու
յլին ե ան g համառօտ պատմութեան անանուն հեղինակը՝ (•>>) 1
ղրուած աբբայական մամ ագի բքին յ ի շատ ա կա ր ան ը ՝ նոյն իսկ Վյսրդաև 
եւ Կիրակոս ՝ ինչպէս նաեւ Կիլիկիոյ թագաւորներուն ցանկը՝ որ 
պահուած էր Մ չո յ մէկ վանքին մէջ (1)î ամէնքն ալ հե տեւած են 
Սամ ո ւէ լի :

Աղբիւրներուն համեմատութիւնը թոյլ կու տայ երկու պատում
ներու գոյութիւնը հաստատել՝. Առաջինն ու հնագոյն ը կը գտնուի 
Ս ատթէոս Սւո հ տյ եցիի, միւսը' Ատմուէլի մէջ՛. Ինչ որ զանոնք կը 
ղանաղանէ հետեւեալ Հէ տեր ն են :

Ա՛ ատ թէոս ի պատումին ծանօթ է քիուբէն ի անունը միայն: Իր Ար
զին Կոստանդին , 1097ին , կ՚՚իչխէլ՛ Կոպիտառաի ԼԱ՚աոապա) եւ մաս 
կը կազմէր Գազիկի բանակին : Աեոած է 1 099/'ե կամ 1 100/քե : Ա*ան
տաշէ եղբայրներու բերդը Գազիկի սպանութեան պատումին մէջ 
Կիզիստռայ կը կոչուի, բայց խո բոս ի վր էմխնզր ո ւթե ան պատումին 
մէջ' Կնզռօսկաւիս : Հեթում պատմիչ երկու պարազաներուն մէջ
բերզր Կիզիսասա կը կոչէ: Գ՛ոզիկ սպաննուած է 1079/'ե :

աղբիւր ին համաձայն, Գազիկ մեռած է 10 i 6'/*ե եւ քիու— 
րէն այս թուականին է որ առաջին անզամ կը յիշուի: քիուբէն Գազի- 
կին ազգականներէն է. իր նիստն էր Կօսիտառա , զոր յետոյ Կօլիմո- 
զո լա կամ Կ ո "մ ողս լո կր փո խազրէ • Ա եռած է 70 տարեկանին : Իր եւ 
իր Կ ոստանդին որզւոյն իշխանութիւնը տեւած է ընդամէնը 21 կամ 26 
տաբի: Վերջինը մեռած է ին կամ 1102ին : Մ անտտլէննե բուն
բերդը կանդրասկաւի կամ կանզռոսկաւի կը կոչուի :

կոստանդինի մահուան վերաբերեալ առասպելախառն զրոյցին մէջ

էջ 200: Նորայ ր , թաոաթան ֆրանս-֊հայերէն, 333 ա, cuisinier
թառին դիմացը ունի «Ս (տոթին հայերէն) մաժաոոս» : Անառեան մտ- 
մառոս թառէն կազմուած ցոյց կուտայ մամառոստուն «ծառաներու 
սենեակ»: Quui այսմ ի մ ամառս տանն ներգոյական է եւ —ոտտն 
մասնիկով կազմուած չէ թառը : ( Հ • Պ • ) :

(1) Դ- Սթուանձտեանց , Հնոց եւ ՛Նորոց, էջ 100 եւ յջրդ-:
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անոր իշխանութեան տեւողութիւնը կարելի պիտի ըլլար գանել եթէ 
Ա/i բատ Պտւնտստա բլի շարունակողը այս ենթա գր ո ւթ ի ւնը չխախտէր 
Կոստանղինի 14 տարի իշխանութեան վերագրելով։ Մչսյ ձեռագրին 
/յանկին համաձայն , Ե ոստանդին հինդ տարի իսկ ^այրը Աուբէն քսան 
ս/արի իշխած են :

Մեր վարանում բ կ՚աւելնայ երբ բոլորովին տարբեր եւ դիլղաղ- 
նա վիպային պատմութիւնէ մը կը էլա ր դանը Աուբինեանղ նախնիին 
մասին թիրակս/ւ սլա ամ ի շի մէջ* Ահաւասիկ թէ ինչ կը գրէ ան»

հ^սւգթւ թագաւոր (2) օր մը գինով վիճակի մէջ որսի ելաւ*. Օր- 
ուան ամէնէն տաք ատենր՝ ձիէն իջաւ ծառեր ուն շուքին տակ հանդ- 
չելու հ ամա ր ։ Ան որ հետ ւի ո քր ի կ մանու կ մը միայն կ Այր • • * : Յոյներ 
հանդիպելով գա յն ճանչղան եւ կապելով բերդը տարին*. Երբ դինո
վս ւթենէն սթափեղաւ ՝ հա րղուղ . ւր եմ ես?> : Հոռոմնե ր ը պատաս
խա նեղին. հվք* ւ.ր է մեր Մարկոս մետրապոլիտը^ եւ ղայն անարգելով 
բերդին պարիսպէն վար նետերին*. Ջարդուփշուր ր լլա լո վ մեռաւ*. Հայ 
վաճառական մը դներ աքն մանչու կը որ անոր հետ էր եւ ղայն իրեն 
փեսայ ըրաւ*. Ատեն մը ետք՝ ե ր բ մանուկը մեծղալ եւ չափահաս ե- 
ղալ՝ մ է կ/t ւ մը հետ Եիլիկիսք սահմանները գնար կաքաւ որսալու հա
մար։ Հոն բերդ մը կար ղոր Աարձրաբերգ կը կոչեն*. Հոն Հոռոմ եպիս
կոպոս մը կար ։ Մ ս1['ր^Ը ւ ե պի ս կո պո ս ը ծանօթութիւն հաստատեղին 
իրարու հետ եւ իրարու սիրելի եղան։ Հյ ա տ անդամ միասին կ՚ուտէին 
եւ կր խմէին*. Մարգը միշտ կր յիշէր ինչ որ Հոռոմները ըրած էին իր 
ազգական Աւադիկ թա/լաւորին*. Պատահ եղաւ որ Օր մը եպիսկոպոսին 
բոլոր ծառաները բերդէն դուրս ելած էին գործի մ ր համար ՝ եւ ե — 
/ղիսկռպոս ր մինակ մնաղած կը մանուկի մը հետ» որսորդը կաքաւ ո ր- 
mu լու համար բերդին մօտեր ր եկաւ։ Եպիսկսպոսր զայն տեսնե/ով 
պ ա ր ի ս պ ին վեր ելէն հրալի րեդ միասին ճաշել» բայդ մարդը չհաւանէ- 
ղաւ : Աքն ատեն եպի ս կո պո ս ը վար իջաւ ել առանղ հետեւո բդի դէպի 
անոր ղնաղ։ Երբ մարգը տես՛աւ որ եպիսկոպոսը առանձին կուդա f եւ. 
հ ա ս կ ղալ թէ բերդին մէջ ոչ ոք կայ ՝ ըսաւ իր ընկե բակի ղին . ՀԱյսՕր 
յարմար առիթն է վրէմր լուծելու /ե ե ր թագաւորին ՝ ղո ր Հոռոմները 
ո պանն ե ղ ին ։ Մ ա ի՛ կ բրէ * թե ր ե ւս ե պի ս կ ո պ ո ս ը քեղ բերդը ղրկէ * ֆա
նտ գրաւել ղայն եւ ձեռքի նշանով մը ինծի իմաղուր ՝ ո րպէս ղի եպիս
կոպոսը սպաննեմ՛» *.

Եսքիսկոպսսր կր մ՜ամ անէ եւ ամէնքը միասին սեղան կր նստին* 
Երբ դինին կր պակսի՝ եպիսկոպոսը կ'րս է ([իուբէնի} սպասաւորին» 
^նա դինի բեր մեղի բերդէն՝ ո ր պ է ս ղի միասին ուրախանանք*.» 
Մարդը ղնաղ եւ եպիսկոպոսին հրամանը հաղորդեր անոր սպասաւո
րին։ Երբ սսլասաւո ր բ դինի առնելու համար կարասին վրաք ծոեղաւ՝ 
ան (Աուբէնի մարդբ} անոր ոտքերէն բռնելով դլի/իվայր կարասին 
ն էֆ նետեղ » սսլասաւո րր գինիին մէջ խեղդուեղաւ*. (Աս ո ր վ րա լ Աոլ- 
բէնի մ/սրղր} ոլտ ր ի սպին վրայ ե յ լե լուք նշան րրս/լ իր տիրոջը թէ

(2) Կալւսի Ւն ոչ Անիի Գւսգիկը :
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բերդը ղրաւաէէ էր-. (Ո-ուբէն) այն ատեն վարը եպիսկոպոսը խեղդեց 
եւ բերդը մանելով անոր տիրացաւ-. Կամաց կամաց ընդարձակեց իր 
կալուածները՝ ըլլա՛յ բռնութեամբ ՝ ըլլա՛յ խորամանկութեամբ , այն
պէս որ ինք եւ իր որդիները եւ իր թոռները տիրեցին Կ իլի կե g ւո g աչ
ի՛ արհին՝ քաղաքներս,ն եւ դա լառնե ր ո ւն : Ան է Լեւոն թագաւորին 
նա [սնին :» (4£ 58—59)

Աամուէլ՝ հետեւելով Աատթէոսի՝ կը պատմէ թէ Գազիկ սպան
նուեցաւ երեք յոյն եղբայրներուն կողմ է երբ Տարսոնի հայ իշխան 
Աբլղարիպի .բովէն կը վերադառնար , բայց է կ՝""֊ելցնէ ՝ ուրիշներ 
«.կ՛՚ըսեն թէ որսի դա ցած եւ Ա ան տ ալե անն եր ը դ՛ոյն քնացած գտնելով 
Կանդռօսկաւի բերդը տարին ել հոն դա յն սպաննեցին-%, (Հ՜£ 118') î

ինչպէս կը տեսնուի՝ Ա ամ ո լէլի անծանօթ չէր Կ իրակս սի դիւցազ
ներգական պատումը : խօսքը չէ եդած Մանտալէ մեղաւոր եղբայր,
ներուն ո՛չ ալ Կիզիսառայի կամ Կանդռօսկաւի : քիուբէնի վրէմխրն- 
դ րութեան զոհր յոյն եպիսկոպոս մին է' տէր Բարձր բերդի :

Պատում ը երեւակայական է. բայց ակներեւ են այն պատմական 
տարրերբ որոնցմէ կազմուած է՛. Գազիկ թագաւորին մահուան վրէմր 
ո՛չ թէ թուրէն այլ իր թոռը թորոս լուծեց : Այս թորոսին եղբայրը' 
Լեւոն՝ Աովհաննէս Կոմնենոս կայսեր հետ պատերազմին մէջ յաղ
թուած ըլլ՚“լով> Կոստանդնուպոլիս դերի տարուեցաւ երկու զաւակ
ներուն հետ՝ որոնցմէ մէկը հոն մեռաւ, միւսը' թորոս Բ- բանտէն 
վաս իւա ւ եւ Կիլիկիա վերադառնալով տիրեց հօրը մառանդութեան : իր 
սահմաններուն մէջ վե րահա ս տա տ ո լե լո ւն սլա [՛աղաները ղանս՛ ՛լան 
դրոյցներոլ ծնունդ տուած են -, Կր պատմուէր թէ թո լ՛ոս Կ - Պո լիսէն 
վ՛ախած եւ հետիոտն Կիլիկիա գտցած էր՝ ուր ներկայացած էր Ասո
րիներու պատրիարք Աթանասի : Պատրիարքը ձի մը ել տասերկու հե- 
տեւո րդ. տուած էր անոր՝ որ փախստականը Ամուտայի բերդէն ներս 
մտցուցած էին-, թորոս այդ բերդէն մեկնելով տիրած էր ամբողջ
I՛ է [՚ խ՛ :

Ուրիշ ղր ո յ g ի մը համաձայն՝ թորոս մայրաքաղաքէն Ախտիոք 
մեկնած էր՝ ծովու ճամբով՝ ել Անտիոքէն Կիլիկիա մտած՝ ուր զտած 
էր իր Ա տեփ անն ո ս եղբայրը-. Երկուքը խորամանկութեամբ ՝ նա ի։ 
Ամուտան եւ յետոյ ամբողջ երկիրը գրաւած էին :

Երրորդ պատում մր՝ որ աւելի վիպունակ բնոյթ ունի՝ արքա- 
բո կան իշխանուհի մր կր ներմուծի փախուստի դէպքին մէջ՛, իշխա
նուհին՝ դերի հայ իշխանին սիրահարելով՝ անոր կը հայթայթէ նիւ
թական այն մ իջ՚՚ցները որոնցմով թոր՛՛" կը յաջողի 'Լահկայի լեռը 
հասնիլ՝ ուրկէ ինքզինքը կը ճանչցնէ քահանայի մը՝ որ շատ կ՜՛ուր՛ս- 
[ււանայ անոր ւ[ևրադւս լ՚ձէն եւ զալն հովիւ կր կարգէ իր հօտերուն՛, 
•իահս՚նտն քետո յ լեռնաբնակ Հայերու ՛ն կ'իմացնէ թորու՛ի վերադար
ձը-. Հա քել՛ ր կր միանան անոր եւ կը գրաւեն նախ 'Լահկայի բերդր՝
լ ե ՛ո ո յ երկիրը՝ ուրկէ կր վա՛նեն Յոյները ել անոնց մարզիկը (3):

54

! (Յ)1 Սամուէլ , էջ 131, Միքայէլ! Ասորի Դ • էջ 281 (Շապոյի թարգ

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 55

Կ՛ոյ նաեւ չորրոըդ պատում մը՝ որուն համ աձա յն իբրեւ թ կ թո- 
ր ո ս թուվվւ մըմէջ պահած կ ր սպառազէն տասը հոդի , որոնք յանկար- 
fi ակի 'Լահկայի բերդը կը մտնեն (4) :

Այո մոզովրդական պա ամ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ազդած ե՛ն Աուբէնի դրոյ- 
•J ին վրայ, Աո լրէն կ^ոլզէր Կ՝ագիկի ս պանն ի շները սպաննել, բայը 
իրեն յ պանն ել կո լ տան եպիսկոպոս մ ը դ որուն բերդը կր դրա լէ, Այո 
եպիսկոպոսը վե ր յ ի չո ւմն է միայն թորոսի պատմութեան մէջ JI* 
ուած եպիսկոպոսին կամ քահանային : Վաճառականին հետ ապրած 
մանուկ Աո լբէն ը կերպով մը կը յիշեցնէ բիլզանգական ի շիւանս ւ- 
'•իիե հետ թ՛ո բոս ին սիրային վէպը։ Արքայական գերդաստանին հիմ
նադրին պատմական պատկերը շատոնց ՀնԼո լած էր մոզովուրգին լի- 
շո զո ւթ ե ան մէվ, որով աո ասսլե լական '[{‘''J!) Ը ևը ,1^ե* ե՛՜ւ՛ ոլէԼ՛ 
թո բոս Ա,ի եւ թո բոս ք* • ի դվե բադը ուած արարքներովդ որոնք 
mutât i Տ mutand ÎS կը յարմարցուէ ին Աո ւբէն ի : Առասպելը
կազմուած է ուրեմն թո բոս fi. ի (մեռած՝ 2 դեկտեմբեր l lf)8/'î/) օրե- 
րէն ետք, 1*նչ որ ալ ըլլայ այս առասպելին դրական արմէքըդ անոր 
սլա ամ ական արմէքը շատ չնչին էդ եթէ ոչ ոչինչ, Արդդ ո՛չ աււաս պե
լը եւ ոչ ալ սլատմ ագի րնե ր ո ւն տ ե զե կո ւթի ւնն ե րը կը նպաստեն մթու
թենէն դուրս հանելու Աուբինեանց նաիւնիին ւլէմքը կամ անոր մամա— 
նակը որոշելու , *

Այո սլա րադանե րո ւն մ •էջ, ար են ո ս I՛ մէկ հ ա տ ո ւած ը արմանի Լ
մասնաւոր ուշադրութեան ,

Վրսսիլ կայսրը Պոսլկալվւոյ կործանումը գլուի։ հանեւյ 1018— 
1019/ե (թեգ . P . , 6526 ) ել ո ւնասւոան երթալու հա il ար ճամբա j 
ելաւ պուլկարական բազմաթիւ աւերածութիւններէն ետք երկրին ՛Լի- 
ճակին մասին զա զաւիա ր մը կազմելու համար : ԱՀնցալ Զեթ ու նի ոնէն 
եւ թե ր մ ո պի լէն ե ր էն ; Այս առթիլ պատմագիրը կ՝ըսէր (այստեղ յու- 
ետ րէն բնագիրը դ որ յասլաւուած է այս թարգմանութեան մէջ).

Զեթ ո ւն իոն էն անցնելովդ կայսրը (Վասիլ) հիացա ւ \,իկեւիոր Ո լ- 
րանո սի կո զմ է Ա ա մ ո լէ լի վրայ տա րո ւած յաղթանակին ատեն ինկած 
՝1 ո *֊լկ*ո ր a ե ր ո ւն ոսկերոտիքին վրայ, Ա! լ աւելի հ իա ցաւ ույն պարիս
պին վըայդ որ հիմա Ա քե լո ս կը կոչուի եւ բարձրացած է թե րմ ուզի— 
լէներուն մէջ Աուբենէսի կողմ է Պուլկարները վանելու համար :»

Para tou Roupéné բառեր ը վ^եւորենոսի լատիներէն թա րդմա- 
նութեան մկջ apud Rupenam թարգմանուած են; Ո-ո ւբենէ ս ը տեղ— 
լ" J աեուն մը կարծուած է ուրեմն . բայց իրականոլթեան մէջ Աո լ— 
րենէս կո չո ւած անձի մը անունն է , *Լ,չանա ւոր ռուս բիլղանգաղէա

մանութիւն) ծանօթ է աոաջին պատումին եւ Աթ-անասի համար կ'ըսէ 
թէ տեղւոյն մետրապոլիտն էր • նոյնը Ա • Ասորիի հայերէն թարգմա
նութեան մէջ, էջ 422 (հր. 1871) եւ էջ 427 (հր- 1870) :

(4) Jean Dardel, Chronique d’Arménie, dans Hist. des Croisa
des, Doc. armén., II, ch. 8.
Հեղինակը կը պատմէ Ռուրէնի որդի Կոստանղ֊ինի զրոյցը, որ սա
կայն թացայայտօրէն Թորոսի մէկ սիրագործության կը վերաբերի :
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1Լտ ս է լէ ե ւէս քէ յ շատոնց գէտել տուած Լ թ՛է լա տ էն երէն թարգման ու՝— 
թէւ-նը սխալ 1ք և լ թէ բնագիրը կը խօսէ քԼուբէնէ մը մ աս էն , որուն 
անունը կը լէշեցնէ կ է էէկէօյ հայկական արքայական ա ան Հ էմն ա- 
գէրր՛. ՝Լա “ է / է ն վս քէ յ J-ամ ան ակտ գրական պատճաոներով այգ անձը 
Կ է լէ կետն էք տ ղա ւո ր ո ւթ եան հէմնագէրէն հեա շ Հ նոյնացուցած ըհ— 
գունելով հանդերձ թէ թ*երմո սլէլէներո ւն (էուբենէս ը հայկական հա
ղում ունէ : էսա էրեն (էուբէնեանց նա խն էն , որ , ըս ա կէրակոսէ 
աոաս սլելէն , 1065/^ երեւան ելած՜ է y չէ կրնար նոյնացուէլ ա յն 
քԼոլբէնէ հեա , որ է^երմո պէլէներո ւն սլա ր էսպէ չէնած է (է>) :

Համ ա մ է ա չենք 1Լաս իլիեվսքիյի եւ կը կարգենք թկ կարելի կ 
լէասաել որ աղգայէն աւանգո ւթ է ւններ ր սեւէ ձեւուէ չե՜ն արդէլեր 
ա յո նո յն ա g ո ւմ ը :

((Ւերմո սլէլէներուն ամ ր ո ւթ է ւնն ե ր ը Յունաստանէ գօրավարէ մը 
կողմ է մէայն կրնան շէնուած ԸԷԼաԼ* էլատ աոաջ գրուած՜ արձանա- 
գրո ւթէւն մր էմ՝որթումէւ մօա կգր է կ (Աղաւ՚ա կ) •ւՒլ։ւ1ւն ՚ր/-? կը կրէ 
անունը Պատրէկ IL nlirtb Պատրէկ [) է ւմ պա տ է ո ս է y որ
էնքզէնքը Լա ր էսա յէ եւ [) ա կե գոն է ո յ գօ րավսւր կը կո չէ : Արձա եա-
րո ւթէւն ր կը կրէ 6515 թո լական ր (1066-1007) ('6) î Անշուշտ այգ 
թուականէն (էր էգս ր էո ս՝ այլեւս քաշուած էր պաշտօնէն՝ էր ե ր կէ ր ը 
վերադարձած էր ել [Լղարակէ եկեգեցէէն չէնութեամր 1լգրաւլէր՝. 
Արեւմ ո ւտքէ մէջ էր սլա շտօնը վ էճա կա ծ էր քէուբենէսէն : 1Լա ս է լ
կա լոր կ ո ս ա անգն ո ւսլո լէ ս J-ամ անեղ 6527/'^ » թդ՝ P • = 1018-1019:

ատեն ԼԼուբենէս Լարէսսա յէ եւ Լ}ունասաանէ ղօ ր ա վա ր է պաշտօ
նը ևԸ ւԼաւԱ[' » էնչպէս 'էեքաումենոս որ , 980Հ՜^ 984 , ? «Լարէսսա յէ մէջ
Հելլագայէ գօրավա ր ո ւթէւնը ունէր» (7) :

Այդ շրջանէն , ո լրէ չ Հայեր ալ ծանօթ են ո րոնց կարեւոր պաշ
տօններ յ անձն ո լա՛ծ է էն էն չսլէ ս ^Ը/՚Ղ ո ր Տարօնացէ ( TafOnîtC ) թե- 
սալոնէկէէ՝ ք<Ւ է ո դո ր ա կան' Փ է լէսլսլո պո լս ոյ մ էջ* Սնսովոր պէտ է 
չըլէար Լարէսսա վստահուած ԸԼԷա ր *էրէգորէոսէ եւ^ էրմէ ետք
Լէուբենէսէ :

ԷՀօրավա ր է հանգամանքով , Աո ւբենէ ս սլռտո ս սլաթա ըի (prctospa- 
thairG աստիճան սլկաք կը ունենալ՝ ել 23/հ 25 տարեկան Ը[է'ս/ 
1018/'հ Î Որով անկարելի կ որ 1065/' ատեններր մանուկ եդաե՜ ըլլայ՝ 
ինչպէ" կ՝Ը"կ աւանդութիւնը՝ կամ իշիւաձ ԸԼլայ մինչեւ 1086 կամ

(5) Journal Ministerstva narodnago Prosvechtcheniya, juil
let, 1881, p. 116-117.

(6) Արձանագրութիւնը օրինակած եւ հրատարակած է Հ - Ներսէս 
Աարգիսհան, Տեդագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Ա*եե- Հայս ՝ էջ 02, որուն 
մասին խօսած է Brosset (Mémoires de VAcadémie des Sciences de 
Saint-Pétersbourg, 14e, série, t. VIII, 1864).

(7) Stratégikon, § 169.
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1062) քէն չպէս կը հաւաստեն ուր ի չ ա ղբի լրն ևր : t'n'J'J ո՛չ աւանդու
թիւնը, ո՛չ ալ այն աղբիւրները որ զայն մինչեւ 1092 ապրած ցոյց կո լ 
տաս ոեւէ արմէբ ունին՛. Ա էգի հասած րո լո ր ազյրիլրներէն 
միայն Աատթէոս Աւռհայեցին է որ, իբրեւ գրեթէ ականատես կամ 
ականջալուր վկայ , կարեւորութիւն ունի ; Արդ , Աատթէոս աբբայա
կան գերդաստանին նախահօրը ապրած մամանակին եւ կԼ անրին մա
սին ոեւէ ծանօթութիւն չի տար՛, քիոլբէնը կը յիչէ անոր որգւոյն՝ 
*/ ո ս տա Ոգինի մասին խօսելու աոթիւ ՛, իր բոլոր ըսածներ ը ամէնէն ա- 
ւելի կը վերաբերին Կոստանդինի ել ոչ անոր հօրը՛. «էոԱՍ1աքւդ|ւ [1 Որ- 
գի Ռութինայ է ոթ ունէր զՏօրոս լհաոն ի յաշ2սաթհին էոպիւոաոայի ի 
Աաոապսւ եւ ի գօրացն Դագկայ էր»: Ան է որ ՛Լո՛հ կայ կը հաստատ- 
ուի եւ «մաս կը կազմ է ր Աչոտի որդի Գագիկ Աագրատունիի բանա- 
կին»*. Ա իա յն երրորդ մասին մէջ, ղո ր դրած է տասը տարուան ընդ
հատում է մը ետբ, Աատթէոս կը յա յանէ թէ [մորոսի «հօրը հայրը» 
Գագիկի իշխանն էր {ըստ Սմբատի օրինակին , ել ոչ՝ «.ազգական էր» 
{ի զաւակաց) ինչսլէս տպագրուած է)։ Այն հեղինակները որ Ա ատ- 
թէոսէն դար մը ետբ գրած են այս ամէնը ուզած են Աո լրէն ի վերա- 
Ղ՜Ս^՚Լ այ*ն սլ՚սաճաոնելաւյ ղո ր ս պիտի տեսնենք*

Անշուշտ Աո լրէն կրնար Գագիկի բանակին պատկանող կամ անոր 
իշխաններէն մէկը ըլլալ*. Բագրատունի վերջին իշխանը $ որ հողերը 
կորսնցնելէ ետք՝ օտարութեան մէջ ապրեցաւ 1043^^ 1079: Հայ նա
խարարները՝ որ իրենց թագաւորին հետ կամ աւելի ուշ արմատախիլ 
եգան իրենց հողերէն ՝ շարունակեցին աքս ո րական թագաւորին հեղի
նակութիւնը ճանշնալ նմ֊գեհութեան մէջ*. Գագիկ այս առանձնաշնորհը 
վայելեց մինչեւ իր մահը*, Աուբէն' բիւզանգական մեծ աստիճանա
ւս ր անծանօթ թուականի մը արեւմուտք փոխադրուեցաւ ՝ գաղթա
կան իշխաններուն ել մ՜ո ղո վո ւր գին հետ ՝ ել հաստատուեցաւ Տաւրոս 
լեր ան վրայ ՝ թե ր եւս հոն ուր կը գտնենք իր որդին փոստան գինը : 
Հպատակութիւնը՝ որ այս կամ այն ձեւով պարտաւորիչ էր Բագրա
տունի արքային նկատմամ բ ՝ Աուբէնի նկատմամբ ալ գոյութիւն պի
տի ունենար* Բայց Աուբէն Բագրատուն ինե բուն հետ ոչ մէկ ազգա
կանական կապ ունէր* Աիայն իր անունը՝ այնքան տարբեր Բաղ- 
րատունեաց անունէն եւ այնքան օտար Հայ նախարարական մլ,ջ ա- 
վայրին, կը բաւէ ազգականական վարկածը մերմելու համար*. Բանի 
կ՚անհետանային հին տոհմերէն սերած պետերը՝ նորեր երեւան կ՚ել
լէին՝ եւ գլխաւորաբար կայսերական ծառայութիւնն էր որ նոր ըն
տանիքներո լ ել նոր ազնուականութեան մը պատեհութիւն կ' ընծա
յէ Ը I"Ը արմանիքները ցոյց տալու: շատերոլ պէս՝ նոյն ինքն
Աո լրէն ի կը վերաբերի իր ցեղին նախահայրը րլյա/ոլ պատիւը*. Բայց 
քանի որ Բ ի ւզանգի ոն էն վերադարձած է հայկական միջավայրը՝ հա
ւանական է որ Հայաստանի մէջ իսկ ծնած ըլլար • Բ'որոս անունը՝ որ 
ո րգեգրուած է Աուբէնի ընտանիքին մէջ՝ շատ թե լա գրական է*. Այո 
անունով մէկուն առաջին անգամ կը հանգիպինք վա ս ի լի իշխանու
թեան օրով* Անձի թի արեւելեան կո ղմը ՝ Հաշտեանք գաւառին ի շ- 
խանն է այս թորոսը*. Հայոց 443== 994 թուին՝ Անտ ի ոքի դուքս Ա* ի-

4**
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Հայէ լ Պուրցէս եգիպտական բ.ոեակէն պա լոսուեցաւ. անոր բան ակհ ՛ո
ղին մէջ կը գանուէր նաեւ Հաչտենից իշխան խոբոսը, որ թշնամիին 
ձեռքը ինկաւ ել իր վախճանը յայտնի չէ : Կրնայ ըլլայ որ քիուբէն որ- 
դին !ԼԼԼայ այս (8):

•իեմալաւոտին շահեկան տեղեկութիւն մը կու տայ . «601 տարւոյ 
մոհարրեմին (29 օգոստոս 1201 ---  17 օգոստոս 1205) , Հայոց թագա
ւորը՝ Լաոնի որգին , մին ՊարԱԱԱԱ ալ Ֆսւքքաս^ սերունդէն , կ՚ապ
րէր U այֆ—աա—Տ աուլայի օրերուն , Անտիոքի վրայ յա րձա կե g ա լ :(0 ) : 
•թեմալ-աա-Տ ին , որ ճշմարտաբան պատմագիր մին է, այս տեղեկու
թիւնը քաղած էր աղբիւրէ մը որ, դմբախտաբար, անծանօթ կը մնայ՛. 
Եթէ քիուբէն Փոկս,սի սերունդէն եղած ըլլա ր , Փ՚՚կաս մականունը 
պահած կըլլար՛. Հաւանականաբար կիներուն կողմէ "երած էր ան
կէ՛. քիուբէնի հայրը շատ լալ կրնար Փոկաս ընտանիքին հետ խնա
մութիւն հաստատած ըլլալ՛. Արդեօք խոր՛՛ս, որ Պուրցէսի բարեկամ 
էր , նախապէս Պարտայ քիոքասի ( ՎարդաԱ Փոկաս) կողմնակիցը ե- 
ղաե չէ՞ր ; Այսու հ անղերձ '/* եմաէ—ատՏ ին ի վկայութիւնը աւելի կր 
հաստատէ կը հ1ւԸմէ Ո Լ- րէն ի եւ Հաչտենից քՒորոսի միջել պա
տահական կապը կ

Սակայն ՝ ըստ Ս ամուէլի աւանդած զր ո յ y ին ՝ (Լուրէն վերջին Գա
ղի կի դերդա ւտանէն էր՝ որուն մ ահ էն ետք Կտսիտրայէն (Կոպիտա- 
սայի փոխարէն} կոլիմողոլօ անցած եւ հոն իր ի չխանա պետութիւնը 
հ ա ս տ ա տ ա ծ՜ պիտի ըլլար՛. Ա ատթէոս Ուռհայեցի Գ՛՛՛դի կին մահը կը 
գնէ 1079/Փ , Ս ամուէ լ 1076/Փ : Աոաջինը կր պատմէ թէ Գազիկ Տ"՚ր- 
սոնի Աբոլլղտրիպ իշխանին քով գտցած էր զինակցութիւն մը կնքե
լու համար , բայց չէր յս՚ջողած եւ Տ՚՚՚րսոնէն վերադարձին , ճամբան 
Ա'անտաշէ եղբայրներէն բռնու՚սծ եւ սպաննուած էր :

/><?< ակառակն ՛Լա րգան սլաամագի ր կր հաւաստէ թէ Գ՛ոգի կ իր 
նսլատակին հասո՛ւ ել իր կրտսեր որդին ամուսնացուդ Ապուլղւս- 
րիպի աղջկան հետ. բայց կ'աւելցնէ թէ Ապուլղարիպ, Գադիկի 
ս պ ան ո լթեն էն ետք, իր փեսան թունաւորեց՛. Ա "՛մ" լէ լ' 'Լարդ՛"— 
նի այս պատմութեան ծանօթ ըէլաԼ (ի իմուիր*. Այս մտահոգիչ տար
բերս ւթ իւննե ր ը ամբողջ պատմութիւնը մինչեւ մէկ աստիճան կաս
կածի ենթարկելու ել նոյն ի"կ Գնդիկի մահուան թուականը խնդրոյ 
առարկայ ընելու բնոյթը ունին: Լուրջ պատճառներ կան խորհելու 
իմէ Պսսգիկ ՝ ինչպէս նաեւ Կարս ի Գադիկը եւ ուրիշ արքայական իշ
խաններ՝ բուսն կամ բնական մահով մեռած են (Լոմէն Տիոմէնի

5Տ

(8) Թ որսս միջնադարեան ձեւն է խէոգո րոս]թւ եւ կը բացատրուի 
բազմավանկ բաււերու աոաջին եւ վերջին վանկերուն կրկին շեշւոով , 
որ ներքին վանկերուն ամփոփումը եւ սղումը յաււաջ կը բերէ : Ա,!11- 
երեւոյթը յատուկ է հարաւային բարբառներուն, ներաոեալ Հաշ. 
տեանք գաւառին բարրաււը :

(9) Kemâl-ad-Dîn, Histoire d’Alep, (Revue de l’Orient latin, 
1897, p. 41).
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պատերազմին ատեն : 1065/^ մեռաւ ht աչիկ կաթողիկոս : Ա տ ր ս ի (իա- 
զիկ թագաւորը ^րիգսր Ս ա գի ս տ ր ո uի որդին' (}՝ր ի գորը կաթողիկոս 
օծել տուաւ*. 1Լնի ի Ղ*ագիկ թագաւորը նոր կաթողիկոսին բնաւ համա
կիր չէ ր , անոր հօրր' Գրիգոր Մագիստրոսի դէմ իր ունեցա^՜ ո խին 
պատճառաւ ՝ որովհետեւ իրաւամբ կամ յան իրաւի՝ իր թագաւորու
թեան անկման պատասխանատու կը նկատէ ր զայն :

'!՝իչ յետոյ ՝ 1068/*^ (10), 4z'4z'"է՚Գ կաթողիկ"" ս",սւ"
յանձին Գէորգի*. Շատ չանցած՝ երկու կաթողիկոսները իրարու գէմ 
պայրարիլ սկսան՝ այնպէս որ Գրիգոր Գէորգը գահընկէց յայտարա
րեց : Գէորզ ԼՍեբաստիայէն կամ Թա ւբլո ւր էն) Տարսոն քաշուեցաւ՝ 
անշուշտ Աբուլգարիպ իշխանին քո վ ՝ եւ Գրիգոր գնաց Գտւրդէնի որ
դի (իա գի կին քով հաստատուեցաւ Մ ուտ առա սուն ՝ 521/-Î- = 1072 : Ի- 
րալամբ կարելի է հարցնել թկ ինչո՛ւ երկու հակառակորդ կաթողի
կոսները փոխադարձաբար իրենց պաշտպաններուն' երկու խաղիկնե
րուն քով կեն ապաստանս։})- :

Պատասխանը ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ բայց եթէ սա թէ այդ 
թուականին երկու թադաւորները արդէն մեկնած էին այս աշխար- 
հէն՛. Երկու կաթողիկոսներուն միջել անհամաձայնութիւնն իսկ 
դմուար պիտի ըլլար ըՍդունիլ եթէ թագաւորները դեռ ող} ԸԼԼա~ 
յին (H):

Եըը խոմէն Տ ի՛՛մէն Ա երաստիս։ մամաներ՝ 10(1/' դարնան , խա
ղիկ դեռ ողջ էր: Ուռհայեցի կը ՜պատմէ թէ Յոյները Աենեքերիմի 
որդիներուն' Ատոմի եւ Արուսահլի դէմ բողոքեցին : Այդ իշխանները

(10) Մատթէոս Ուոհայեցիի 98րդ գլՈՆխէ ԱԺԸ = 518 = 1069
տարուան դէպքերուն մասին կը խօսի : Նկատելով որ պատմագիրը 
նոյն տարին կը գնէ Աոմէնի գահակալութիւնը, Շժէ = 517 = 1068 
պէտք է ուղղել այդ թուականը: Դէորգի ընտրութիւնն ալ այդ տար
ւոյն մէջ տեղի ունեցած կ՚ըլլայ :

(11) Կաթողիկոսներուն վէնը Մ- Ուոհայեցի լրջութեան քիչ հա
մ՛ապատասխան ձեւով մը կը թացատրէ : Ըստ իրեն, Դրիգոր Դէորգի 
հետ պայմանաւորուած էր որ եկեղեցիին կառավարութիւնը պիտի 
թողուր եւ վանք մը քաշուէր նգնաւորական կեանք վարելու համար . 
ք՚ւսյց Դէորգ, իր խոստումը չյարգեց եւ հաւանեցաւ կաթողիկոսական 
գահը բարձրանալ : Դրիգոր զայրացաւ : Ասիկա Ուոհայեցիի մէկ են
թադրութիւնն է որ բնաւ ընդունելի չի կրնար ըլլալ : Նախ , Դրիգոր 
ինք իսկ օծած էր. Դէորգը , յետոյ անապատ չէր գտցած , այլ Կ- Պո
լիս , Հռոմ եւ Եգիպտոս ուղեւորած էր , ուր ուրիշ կաթողիկոս մըն ալ 
օծած եւ Հայաստան' իր մօրը քուլ վերադարձած էր , յետոյ Անի գտ
ցած եւ ի վերջոյ հզօր իշխան Դող Վասիլի արքունիքը ապաստանած էր 
ութ մեռած է 1105ին : Մեր բացատրութիւնը հիմնուած է այն իրողու
թեան վրայ թէ Դրիգոր «Աբասի որդի Դագիկի հրամանով» ( գլ ■ 90) 
իսկ Դէորգ, թագաւորին, այսինքն Անիի Դագիկին կամքոկ (գլ- 99) 
ընտրուած էր :
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սպաննուած կ՛՚ըլլային եթէ Գադիկ ել հաւատուրաց Կտրիճ էմիրը 
միջնորդած չը^տյին ահարկու վեհապետին քով-, Կայսրը ներեց ա- 
նոնց ՝ բայց՝ կ'աւելցնէ պատմաբանը՝ «պատերազմէն դարձին՝ սպառ
նաց Հայոց կրօնքը ջնջել» : Անոր նման մոլեռանդի մը քով միինոբդե
լու համար դմուար պիտի ըլլար աւելի անյարմար միջնորդ մը դտնել 
քան Գադիկ՝ որ դեռ նոր Կեսարիոյ եպիսկոպոս Աարկոյը ս պանն ած 
էր բոլորովին անտեղի կերպովդ Աւռհայեցի կը լռէ սակայն այն ան
դս ւթ սլա տ իմին մասին որուն ենթարկեց կայսրը Ա ենեքերիմ ի երրորդ 
որդին' Կոստանդինր (13) :

Ամէն ինչ խ որհէլ կո ւ տայ թէ Ղ*ադէկ ալ ԷՒ" մէնի աղէտաբեր քա
ղաքականութեան զոհ եղաւ եւ անոր դրդումով է որ Ս'ան տա լէ եղ
բայրներուն կամ՝ թերեւս ՝ Աբո ւլղա ր է պէ մարդոց կո ղմ է սպաննուե
ցաւ՝ եթ՛է Ս' անտալէներուն առեղծո ւածայ էն սլատմութէւնը բո լո բո
վէն յ ե ր է ւր ած ո յ զրոյց մըն է լոկ :

Աամուէլ ^էադէկէ սպանութէւնը կը դնէ 1076/^ >, եւ մենը տրա- 
մադէր ենք զայն մէնչեւ 1.071 ետ տանելու՝, քէո լրէն այդ թուականէն 
ո^ղջ էր դեռ՝ էնչպէս կը հաւաստէ նոյն պատմադէրը՝. ^ասւ կարելէ 
է որ քէոլբէն ապրած ր յ/այ մէնչեւ ^էագէկէ մահուան տարէները՝. Ու- 
[‘էշ Պ՜՚ագէկ մ ը հ Աենեքերէմէ երէց եղբօր' ^ուրդէնէ երեք որդէներէն
մէկը 1072---1073/^ դեռ կա պրէր Մ ուտ առա սո ւնի մէջ -. Այս Հէագէկէն
հայրը Գ՚ոլրգէն մեռած էր ՀՀԶԷն = 1003 (13) î Պ*ադէկ էր հօրը մահ- 
սլան ատեն ծնած չէ ր } u‘J / շատ աւելէ առա^՝ որով 1072-1073/^5 
ութսունամեայ պէտք էր Ը[էա [*• *եոյ^ը կը^յայ ԸԼԼա է Անուրէն է պա բա
զան ։ Անած (Ւ • զարուն ‘Ս^րջերը՝ է^էսլէս ենթադրեցէնք՝ 23—25' տա- 
բեկ ան 1018//^ 5 կրնայ մէնչեւ 1071—1070 ապրած ըԼԼա է՝ Ս ամ ո լէ լ կ'՛ ը- 
սէ թէ 70 տարեկանէն մեռած է է*  ̂չ ո Ը անոր ե ր կա ր ակե g ո ւթ է ւն ը 
g ո յ g կո ւ տա յ : Ո ւրեմն ա յդ թո լա կա նին չէ որ երեւան ելած պէտէ 
ըլլար ՝ այլ՝ ընդհակառակը՝ այդ թուականը էր ասպարէզէն վախճա
նը պէտէ սշէր •

էէ ո լրէն' բէլղանդական բարձր ա ՝յտ էճանաւո ր' հ ր ամա ր ե լո վ արե-

(12) Abulfarag Bar Hebracus, Chronicon Syriacam, p. 272 
(cf. Byzantion, է. IX, fasc. 2 p. 240).

Ուււհայեցի կր թուի ծանօթ ըլլալ կոստանդինի կուրացման : Սերաս- 
սւիոյ մէջ Թուրքերուն գործած աւերներուն աոթիւ Հայոց վիճակին 
մասին իր տխուր խորհրդածութեանց մէջ կը գանգատի թէ Յոյներդ 
քանդած են «իրենց պաշտպանութեան ցանկերը», աքսորած են Հայոց 
քաջ զօրականները : Հայերը մնացին րիւգանդացի ներքինիներու ձեււ- 
քը , որոնք անկարող էին թշնամին վանելու- յետոյ , կանխելով դէպ
քերը, կ ՛ակնարկէ Ռռմէն Տիոժէնի իշխանութեան եւ կ՚ըսէ- «Ի պար
սից պատերազմէն յօժարութեամբ փախչին եւ զամենայն ճշմարիտ 
հաւատացեալքս Քրիստոսի ի հաւատոյն ջանան խափանել եւ խախ
տել : Վասնզի յորժամ այր քաջ եւ զօրաւոր գտանէին , զաչսն խաւա- 
րեցուցանէին» (Դլ- 84):

(13) Ասողիկ, Դ- , 46:
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ւելք անցած ) նոյն իսկ թերեւս Ը զօրավար անուանուած
կրնայ ր/ յալ ) ինչպէս այնքան բազմաթիւ ուրիշ Հայեր՝, քՀիւզանդիո- 
նի հ այ արքայական գերդաստանէն ետք ՝ բացայայտ հակազդեց ո Լ- 
թիլն մը սկսաւ հայկական ազդեցո ւթեան դէմ եւ հետզհետէ աւելի 
շեշտուեցաւ փոստան դին էք ոնոմ ա խո ս ի ) ԱՀնդրոնիկոս Տուքասի եւ 
Աոմէն Տ իոմէնի օրով) եւ խա չա կր ո ւթեան g չր^^ին յանդեցալ կա
տարեալ խզումի։ Այ J անմիտ հ ա կազդե g ո ւթ ե ան միջոցին է որ Աու- 
բէն կրնայ հաստատուած ԸԱալ Տաւրոսի սեպ մայռերուն վրայ } իր 
բնակավայրը հաւանականաբար կը գտնուէ ր հոն ուր կը դտնենք իր 
որդին եւ Ju^n րղը Կ nu տանգին ը : Ուոհայեցի զայն կը դնէ Կոպի- 
տաււա յե ՛լ ամ fin բիդա բայի մէջ (14) «/Հ էք արապան ։ 1111 թոլին կր
պատմէ թէ թուրքերը Անազաբբայի երկիրը մտան եւ էք ա ր բա յ ի Լսըղ- 
ուած ձեւ էք արաբայի} ամբողջ երկիրը ասպատակեցին։

Այո տ ո դերը Ա* առա պան փնտռել տուած են էքն ազար բայ ի շուր- 
ջերԸ* Ս եր կարծիքով՝ անոնք բո լո ր ո վին տարբեր նշանակութիւն մը 
ունին) այսինքն թէ Անաղտ բբայի երկիրը կը հակադրեն lf առա պայի ։ 
Անազա բբայի երկիր բառերով սլէտք է հասկնալ հարաւային) դաշ- 
տա յՒն Կ[՚լլ՚կ[“»ն , [• սկ էք առա պա լեռնային մասին անունն է։ խաւրո
ւէ ի մէջ այս անունով տեզ մը ծանօթ չէ (15) :

Օ ք Մ առա պա սխալ դրչութթւն մըն է Աա բաբայի կան Տ ա- 
ռապայի տեզ ) արդեօք Մաււապսւ^ գրուած է փոխանակ Տաոասրոյ^ր : 
Այս պարագային) համարմէք պիտի ըէէա ր 1 ըստ մեզի) ՜կոստանդին 
էք իրանիծինի ՏրՈԼԱլիա^՚Ն ) շրջան զոր Լեւոն է*մաստասէ ր տուաւ էք ե- 
լիտս ի (Մլեհ)) հիմնադիր Լիւկանդոսի։ Ոմանք մեծ հնարամտու- 
թեամբ այս անունը նոյնացուցած են արաբերէն ԱլՈԼրՈՆր յոգնակիին 
հետ Լեղակի՝ mUljlll] , հգուո ) կիրճ»} : Արաբները ԱՆՈԼրՈԼր կը կոչէին 
մասնաւորաբար Տաւրոսի լեռնաշղթային ^Լ^Ը^երԸ) Յո յներուն կղե- 
ա1Լթ2/ճ-Հ/Հ/ ( f լէ՛] սուրա) եւ Հայոց « կա պան»ն ե ր ը î Լեռնային մասը 
Ար աբներուն կո ղմկ սյիլատ-ատ-տուրուպ կը կոչուէին : Ուս ամա՝ իր 
ինքնակենսագրութեան մէջ, կ՝ ըսէ թէ «Աուպալի ( = Աո ւբէն} սե
րունդը) թարուս եւ Լաուուն) Հայերը) Ալ—էք ա ս ս ի ս ա յ ի ) Անթարսու- 
ս ի î Ատանա յի եւ ա տ—տ ո ւր ո ւպ կիրճե ր ո ւն տէ րերն է ին :» (16) Թ Ո- 
բոսի եղբայրը Մլեհ (1169—1175) Ար աբներուն կո զմ է յււրջորջոլած է 
իշխան կամ Հտէր կիրճերու») «սահիս]—աա֊տուրՈԼպ» (17) IV* վ աւե- 
քի իրաէ-ունք ունի ^կապաններու տէր» կոչուելու քան Աո ւբէն : Աու- 
բինեանց որրանը հաւանականաբար պէտք է փնտռել Լիւկանտո՝յի

(14) Գրիգոր Քարավէժ կաթողիկոսը (1192-1194) Կոպիաաււայի 
մէջ մեււսււ րսա Սմթաւո Գունդսդաթլի , էջ 107: Միք այ էլ Ասորի ծա
նօթ- է այս դէպքին եւ տեղը կը կոչէ կուպիտարա (Գ- էջ 413) :

(15) Կարելի չէ զայն նոյնացնել Աաոապա գիւղին հետ զոր քար. 
աէսները ցոյց կու տան Ապլասթ-այի հիւսիսակողմը:

(16) Revue de l’Orient latin, 1894 p. 521.
(17) Ibn Al Athîr, Recueil des Hist. des Croisades. Hist. 

Orient. II, p. 307.
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կողմերը (18) :
թուրէն ի ՛լ Լ մքը ս ut ո ւևր է մ կ ջ մնացած է ՝ ^թէ ոչ բոլորովին մո

ռացութեան մատնուած՝ յա^_ոԼ,քե սերունդին համար՝ որ անոր տար- 
տամ մէկ յիչաւոսյկը միայն կը պահէր , ինչ որ դիւրին կը բացաաըր
ուի՝. Եբբ ինք ասպարէդ կ՚իջնէր, բազմաթիւ հայ իշխաններ կային 
որոնք , Ս երաստ իայէն մինչեւ ԱՀետիոք , ձ. ան JJ ելեւկիա յէն
մինչեւ է դես իա ՝ իրենց անկախութեան Համար կր պայքարէ ին եւ ա- 
ււաջին տեղը դր աւե լու կը ձգտէին՝. Ան ի ի ՝ ty ար ՝յի 5, վանի արքայական 
դերդասաաններուն ներկայացուցիչներէն զատ կային ուրիշ ծադու- 
մուԼ բազմաթիւ գերդաստաններ ալ*.Կ'ր բաւէ յ ի շե լ Փիլառաոսի ՝ թո բոս 
Կուրապաղատի ՝ Աելիտինէի Գ՚ոբրիէլին ՝ Գող Վասիլի , Ա արա շի թա
թուլին՝ Տարոոնի Ապլղարիպին ՝ Լամբրոնի Q շինին ընտանիքները եւ 
այնքան ո լրի ներ՝, Արքան ատեն որ աքսորական վերջին թագաւոր նե- 
ւ՚Ը կ>ապրէին y ոչ ոք կը խորհէր գերակայութեան թեկնածու ըլլալ՝ 
որովհետեւ մառանգական իրաւունքին հմայքը շատ զօրաւոր էր՝ 
ՇոպՎ 1070/'^ , կը տեսնենք որ Փ ի լա ոտ ո ո անկախ տէրն է ընդա րձա կ 
սահմաններու՝ ուր կ՚իշխէ մինչեւ 1092 Փիլո՚ռտոս իր փառասիրու
թեան համար նպաստաւոր դետին մը գտաւ ո ՛չ միայն թոմէն Տի "մէ
նի ջ աիւջաիւիչ պարտութենէն ետք՝ այլ եւ Գադիկ թագաւորին են
թադրեալ մ ահ էն ետք՝. Այս է պատճառը որ Գագիկի մահը 1071/'^ 
պէաք է դնել՝. Փ ի ԼԱ՛ ".տ ո ս էն ետք՝ իր վասսալներէն մէկը Գոդ 1Լա- 
սիլ մառանդեց իր փառասիրութիւնը եւ իշխեց մինչեւ 1112:

Այս բոլոր դէպքերուն ընթացքին ՝ թուրէն ել իր որդիհ Կ՚՚յաան- 
'ք/՚ն։ s աւր ո u ի մէջ իրենց դիրքը ամրապնդելու զբաղած ՝ ո րպէ սղի 
մout ատենէն դէպի հարաւ կիլիկեան դաշտը իջնեն ՝ բան մը չէթ 
րած որ մեծ ա րձադանդ գտած եւ իրենց մո ղովրդա կանո ւթե ան նպաս
տած Ըէէաբ • Աս՛jg յանկարծ , ճլ,չգ ա մէնէն հզօր իշխանին' Գ ող Վա— 
ս ւ-ւՒ մ ահ ո լան նախընդօրին ՝ Կոսսւանդինի որդի թորոսի մէկ սխրա- 
դործութեան մասին կը խօսուի ՝ ել կը պատմուի թէ Գադիկ թագա
ւորին սպանութեան վրէմ՜ը լուծած է մարդասպաններէն*. Արական 
կամ յերիւրածոյ այո դէպքը ս/իաի ձառս։ յէ օրինականացնելու իր 
իշխանութիւնը եւ ո՛չ միայն Գող Վասիլի յաջորդութեան , այլ եւ 
(Հա դր ատ ո լնես։ g թադին մառանղո լթեան ալ իր պահ անջո լմնե ր ր : Հ,/' — 
տադային նոր լոս լ լ մ րն ալ պիտի առնուի ել գերդաստանին նախս։—

(18) Հեթում պատմիչ նոյն ինքն Լիւքանտոսի մէջ կը դնէ Ս ան- 
ասւլէներռւն ամրոցը' Կինդրոսկաւ (Recueil des historiens des 
Croisades Ա-, էջ 471): հայց այս տեղեկութիւնը կը պակսի Հե- 
թումի նոր հրատարակութեան մէջ (Օշին թագաւորի մամ աղի րքը , 
հրատ- Արտաւազդ. արք - Սիւրմէեանի, 1933): Ուրեմն ընդմիջարկու
թիւն մըն է: — Դիտելի է որ Զ էյ թուն որուն հին ձեւն է Զեթուն, 
շատ կը յեշեցնէ կերը յիշուած (էէթուեիոնւլւ : Այս անունը ոեւէ սուրն- 
չութիւն չունի ղէյթուն «ձիթապտուղ» բասին հետ: Արդեօք Ռութէնի 
կողմէ չէ՞ որ ստեղծուած՜ է Զեթունիոնի նմանութեամբ :
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հայրը Գուբէն 'Ս^րջէն թաղալո րէն՝ փաղէկէ ազդական պէտէ յայ
տարարուէ : {

Թէ Աոլբէնեան առաջէն էշխանները այնքան համբաւաւոր չէեն 
որքան որ կը կարծուէ կը հաստատուէ ուրէշ փաստով մ ըն ալ*,

Անէէ թագաւորութեան կործանումէն ետք դ կա թո զէ կո ս ա կան
ա թո ռը թ ա փ ա ռա կան կեանքէ մը դա տ ա պար ա ո ւեր ա լ : ԱՀևէէն Ա ե-
բաստ էա ան գա լ աքս ո ր ա կան թա դա ւո րն ե ր ո ւն քով y ուր ե ր կո լ կա թո
ւլէ կոսն եր՝ Պետրոս եւ fj ա չէ կ լրա ցուցէն էր են g °րերը : Երբ 1065/'^ 
Խաչէկ վ ախճանեցաւ դ ^քարսէ *}՝ադէ կը Փր էրԼո ր Պ ա հ լա ւո ւն էն ըն տ ր ե լ 
տուաւ* Երկրորդ կա թ ո ղէ կո ս մը օծուեցաւ Ան է է Ղ*ադէկէն հրամա
նով*. Եկեղեցւոյ երկու պետերը գժ՜տեցան » U՝ է կը ^ուրգէնէ ոԸղէ 
(եադէկէ էոկ մէւսը Ապլղարէպէ քով քաշուեցաւ*. Ան շուշտ քուրդէն է 
որդէ հ^ագէկէ մահն է որ Պ*րէդոր կաթողէկոսէն թելադրեց Փէլառ- 
աո սէ քով երթալ*, Թոռնէկէ մօտ դէմում մը կատարելու պաշտօնով 
մեկնելէ ետքդ դո ր չուզեց Փէլառտոս է քո վ վերա դաոնա լ*. Այո
վերտէն ը էր է շխանո ւթեան ենթակայ սահմաններուն համար երրորդ 
կաթողէկոս մ ը Աարգէսը ընտրեց 1073/^ եւ ղայն Հոնէ նստեցուց , 
՜ձահանէ (= էփւքանտոսէ) մէջ*. Աարդէս վա է/ճանեցալ 1077էն * է- 
րեն jnt^n րդեց Թէ ո դոր ո ս : 1085/^ Փէլառտոս կո ր սն g ո ւց Ա ելէտ 
չըԼա^Ը եւ Հոնէն , եւ Թէոդորոս կաթողէկոս չկրցաւ էր աթոռը Ա՝ու
րո/շ փոխադրելդ ուր կը հրաւէրէր զէնքը Փէլառտոս։ Այն ատեն , 
փլ՚լ առտոս չվարանեցալ չորրորդ կաթողէկոս մը օծել տալ՝ Պօզոսը 
որ Աարաշ հաստատուեցաւ*. 1081/^ Անէէ մ է ջ օծուեցաւ հէնդերորդ 
կաթողէկոս մը Աարսեղ՝ էր էոկ եղբայրներուն պահանջումովդ 
որոնք էրենց համար կաթողէկոս մը պահանջելու չո/ւէ հզօր էէն * 
Ա/սրսեղ Գրիզորէն աւելէ վարչական ոգէ ունէր ել ձեռնարկեց կա- 
թ " ղէ կ" ո ա կան է շխանո ւթեան մէ ո ւթէւն ը վերահաստատելու գործ էն , 
յ/»նչ Գրիգոր կը ճամբորդէր եւ Եդէոըոոսէ մէջ վեցերորդ կաթո- 
ղէկոս մը պէտէ օծ է ր հայ գաղութէն համար*.

վարսեղ , // "՛լի/ ան Մ ելիր շահի արտօնութեամբդ Հոնէ մեկնե
լու դ Թէոդորոս կաթ ո ղէ կո ս ը հեռացուր ել Ադեսէա գնաց : // արա շէ 
կաթողէկոսը Պօղոս ալ Ա արաշ եկաւ Աարսեղէն պահ անջելոլ հա- 
il/ս ր Վրս րագայ Ա » \,շանը Լ էլ աչը) դ զոր ան Թէոդորոս էն խլաե էրդ 
եւ 1093/'^ մեռաւ Եգեսիոյ մէջ-. Այն իր ո ղութէւնը որ Ատրսեղ չէ 
համ/ս րձա կած Պօզոսէն դ*զչէլ] 1սոԸ^Ւէ կոլ տաժ թէ Փէլառտոս այդ 
ատեն դեռ մեռած չէ ր : Աարսեզ Ադեսէայէն վ^եսուն (^'ող ՆԼ.աս1էԼ11 
քով Գ^1ա3 հաստատուեցաւ։ Ճամբո րդո ւթենէն վերադարձէն
հոն ժտմանե g նաեւ Գրիդ որ կաթ//ղէկոս :

Արդ » հոգեւոր էշխ ան ո ւթեան տեղա/էո խո ւթէւն ը եւ բաժ՜ան ո ւ- 
ձըդ ւ՚նչոլէս կը տեսնուէ դ օրուան ամէնէն երեւելէ քաղաքական Ւլ֊ 
է/ան ո ւթեան հրամանով կը կա տար ո լէ էն*. Եկեղեցւո հ պետը ամէնէն 
հզ°ր էշխ ան էն արքունէքը կը փնտռէ դ ել այս էշխ անն ալ կաթողէ- 
կոսը կը փնտռէ անոր բարոյական հ եղէնա կո ւթեան վրայ կռթնելու 
համար * Կաթողէկոսական աթոռէն տեղէ տեղ --- Ա երաստ էա դ ՄոԼ-
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տարւայուն , Հարոսն ՝ Հոնի, IJ արա չ, էքղեսիա , 'իե սուն --- փոխա
դրութիւնը կատարելապէս կը համապատասխանէ քաղաքական գե
րագահութեան յաջորդական փուլերուն , արքայական իշխաններէն 
Փի լառտոսին , յետոյ թորոս կուրապաղատին եւ ի Վերջոյ խղ ՛Լա- 
սիլին :

Ասոնց մէջ չեն երեւիր ոուրինեան իշխանները, անոնց քով կա
թողիկոսական աթոռի մը գոյութեան խօսք[։ չ' ըլլա ը , ինչ որ ստու- 
ղօրէն ցոյց կու տայ թէ Գող 'Լա ս ի լի մահէն ետք միայն անոնք կա
րեւոր 'լեր մը խաղացած են՛, կաթողիկոսական ա թոոը *ք^ե un ւնէն 
Հռոմ կլա յ փոխադրուեցաւ փոխանակ Աո ւբին եան g ՝£Ո,Լ հաստատուե
լու» բայց պատճառը Ո1՜ըՒհ_ [՚սւ1՛ է՝ կաթողիկոսը իրաւամբ կը վա- 
բանկը ոուրինեան իշխաններուն ել անոնց մրցակիցներուն՝ Հե
թում եաններուն միջել:

Ամէն պարագայի մէջ՝ հայկական աղրիւրներուն մէջ պահուած 
տեղ եկ ութիւնները՝ ե ր բ մաըրուին առասպելական տարրերէն ՝ ո 
կը պարոլնակեն որ կարենայ արգելը հանդիսանալ (Հունաստանի զօ- 
րավա ր իիոլբենէյը Կ իէիկիոյ Ո՝ ո ւբին եան հարստութեան նախահօրը 
հետ նոյնացնելու :

(Թրգմ • Հ • Պ • ) Ն- Ա-
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Ֆաւս» Արդի

ԳԵՐԻՐԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ

քքՉ միայն ֆրանսական , այլեւ, ընդհանուր ազդեր ու դրակա
նութեան g մէջ՝ Գերիրապաշտութիւնը, քսաներորդ դար ո ւ ամէնէն 
կարեւոր դրական շարժ՜ումն է։ Ան՝ աւելի բան մըն ալ է՝ չս ահ մանա
լի ակուելով լոէլ դրականութեան մէջ*.

էՕումբ մը ֆրանսացի տաղանդաւոր երիտասարդներու պար գա ծ 
ըմբոստութեան դըՕՀԸ՝ առաջին համաշխարհային պատերազմի վա
ղորդայնին , ոչ միայն յանուն Արուեստին էր՝ իր արտայայտութեան 
թոլոր կալուածներուն մէջ՝ այլ աւելի ընդհանուր ձեւուէ՝ մարդ
կային մտածումին հիմնական յեղաշբջմանն ի խնդիր*.

Գեր իրապաշտները կ* առաջարկեն նոր ըմբռնում մը բուն իսկ 
մարդկային կեանքին վերաբերեալ*.

Իբր այդ ՝ կարեւոր է ուրեմն ուսումնասիրութիւնը այս շար
ժ՜ումին՝ անհատներու թէ խումբերու կոզմէ ՝ եթէ անոնք կուզեն 
հասկնալ իրենց ժ՜ամանակը՝ փնտռել ներշնչման նոր ադբիւրներ ՝ 
վերանորոգել իրենց արիւնը յ

Հետաքրքրական ուրեմն հայ դրականութեան ալ համար :
8աւակնութիւնը չունիմ ի հարկէ լման պատկերը տալու այս 

ընդարձակ՝ բազմաթիւ երեսակներ պարզող՝ բազմաթիւ հարցեր 
յուղող շարժ՜ումին : Իմս ընդհանուր ուրուադիծ մըն է «Ան դա ստանսի 
մէջ սկսած «Ֆրանսական Արդի Բանաստեղծ ո ւթիւն ը"» շարքին նեղ 
սահմաններուն մէջ դրուած։

*

է^նչպէս ծնաւ գերիրապաշտութիւնը :
Անտ րէ Պրըթոն ՝ Լուի Արա կոն եւ Ֆիլիփ Ա ուփօ հիմնեցին 

դրական այս դպրոցը 1919^&*
Իրենց առաջին թերթը կը կոչուէր Littérature ։
tt • Պրըթոն կը խոստովանի թէ այդ քիչ մը տափակ անունը 

իրեն թելադրուած էր Փօլ *Լալերիէն՝ որուն համար ինքը անձնապէս 
մեծ հիացում ունէր :

Հակադրութիւն մ րն էր ույդ րառը Վ^էրլէնի նշանաւոր ւոողէն 
առնուած-. « Եըաժշսաւթփ՜Նն ամէն թանէ առաջ ,

Րոլոթ մնացածը' գրականութիւն

&
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Հիե ր ի րա պա շտնե ր ը ըԱել /չ ո լզէին ուրեմն • զքյ րաժշտութիւնը 
Աէ րլէնին ՝ մնա ցած ը   գր ա կան ո ւթի ւնը   մեզի . • • :

Այս չէր սակայն բուն խնդիրը*
ftj ո րհ րդապա շտնեբուն դէմ չէր իրենց շարժումը՝ որոնց կը 

պատկանէ ր Վէրլէն : Ընդհակառակն , գերիրապաշտութիւնը շատ մօտ 
է խորհրդապաշտութեան ՝ անոր շարունակութիւնն է՝ անոր ըեդէայ“~ 
նումը։ Անոնց մէջ կը գտնուէ ին իրենց կուռքերէն մէկ քանին՝ Պոտը- 
Լէ[*1 քեէմպօն մանաւանդ» աւելի յետոյ Լոթրէամոն եւ Ափո լինէր։

իրապաշտներուն ալ դէմ չէր ,1JJU շարժումը՝ ինչպէս իր 
անունը կրնա ր ենթադրել տալ :

Աւելի խ որ էր խզումը՝ աւելի ընդհանուր բնոյթ ունէր ընդ
վզումը։ Ահռելի պատերազմ ի մը սարսափներէն ազատած տղաք են՝ 
խենթեցած' հոն թափուած արիւնէն ՝ խոշտանգուած իրենց երի
տասարդութեամբ՝ հոգեպէս բզքտուած : կատաղի ընդվզում մը ■ կը 
փոթո րկէ զիրենք' դո բծուած 111 ju հաւաքական ահաւոր ոճիրին դէմ : 
Աանդուգն տզաք են ո լ գայթակղած։ Ամէն սրբութիւն ոտնակոխ է 
եդած* ո՛չ մէկ բանի կը հաւատան այլեւս, հայրենիք՝ կրօնք՝ ըն
կերային իտէալը դո յո ւթ իւն չունիե իրենց համար : Այդ ամ էն ը կեզ- 
ծ իք է՝ փտած ընկերութեան մը կեղծ բարքերը*.

Ըացի վերը յիշուած քանի մը անուններէն՝ որոնք բոլորն 
ալ ընկերութեան թշնամիներն են՝ ըմբոստներ՝ տեսանողներ ՝ մնաց
եալ բո լո ր մարդիկը՝ բանաստեղծ ՝ արուեստագէտ ՝ եկեղեցիի իշխան՝ 
ընկերաբան ո լ փի լիսոփայ արգահատելի արժէքներ են իրենց աչքին*.

Հիեր ի րապա շտութիւնը ՝ մանաւանդ իր սկզբնական շրջանին ՝ 
ամբողջական կատաղի ընդվզում մ ըն է*. Ընդվզում գոյութիւն ունե
ցող մարդկային հոգեկան ու մտային ամբողջ ժառանգութեան դէմ՝ 
ըլլւսյ *սն արուեստ թէ կրօնք՝ ընկերային կարգուսարք թէ իշխա
նութիւն : finjn ր տեսա կի ի շխ ան ո ւթ ե ան g ՝ բռնակալութեանց դէմ ՝ 
աշխարհիկ՝ կղերական թէ զինուորական։ Ընդվզում գոյութիւն ու
նեցող կեանքի ըմբռնում ին դէմ :

Ամէն պատերազմի վերջաւորութեան մէջտեղ կո ւգան այդ 
^սարսափելի տղաքը» ՝ զոհուած սերունդը*. 187 Օ/f պատերազմը տ ը- 
լած էր փա յ լա կնայ ին ՝ հանճարեղ պատանին' Աէմպօն ՝ Լոթրէամոնը 
նաեւ ՝ 1918չ* կուտար ահա ՝ դերիրա սլա շտները ՝ Ափո լինէրը ՝ Պ ր ը- 
թոնը՝ Արակոնը՝ էլիւառը ՝ու նաեւ Տարան՝ Ա^նթոնէն Արթօն ու Ժ* 
Ըրէվէրը* Ասոնց կարգին նոյնքան տարօրինակ ու նոյնքան ՝ եթէ ոչ 
աւելի տաղանդաւոր՝ նկարիչներոլ փաղանք մը։

Զարգացած տղաք են բոլորն ալ՝ տաղանդաւոր անպայման ՝ 
^սրբազան խենթեր» ՝ յախուռն ու վայրագ' իրենց դատումներուն 
մէջ՝ խիզախ' իրենց ուրացումով՝ ահաւոր' իրենց երիտասարդու- 
թե ամբ ՝ հՒնը քանդելու եւ նոր աշխարհ մը կառուցանելու իրենց ան- 
նըկուն ՝ անդիմադրելի տենդով*.

էէառնաշփոթ շրջան մ ըն է ա՛յն՝ որ կը տա րածուխ\_Օ\§էն 
1934 : թումբը սերտօրէն կապուած է ՀՀտատա»յա կաններու հիմնա
դիրին եւ պետին' թրիս թան Տ^ր^յի հետ։ Այ ս վերջինները կատար
եալ անիշխանականներ են ՝ ամէնէն Հ^խենթերը» : Ո՛ չ է է բան կը
ճանչնան ՝ կ'ուրանան նո jub սկ մարդկային բանականութիւնը։
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1919/fîr է որ լոյս կը տեսնէ գեր իրապաշտ առաջին գործը 
«Մագնիսական Գաշաերը» (Les Champs magnétiques) Պրըթոնի եւ 
Աոլփոյի զոյգ ստորագրութեամբ։

Շարժումը կը ծաւալի , խումբը կը մեծնայ օր ըստ օրէ*. Վե֊ 
րը յիշուածնե բուն վրայ կ^աւեյնան բան ա ս տ ե զծն ե ր , գրագէտներ , 
Փրեվէր, Տեսնոս , նկարիչներ' Աալվատոր Տալի, էրնսթ , 'ԸիրիվՀ0) 
Մասոն, Տ իւչան , աւելի յետոյ Փիքասօ*.

Մտաւորական այս եզակի ար կածախնդր ո ւթիւնը , որ գերի
րապաշտութիւնն է, յառաջ կը -տարուի երկու ճակատի վրայ յ Ար
տաքին ճակատին վրայ նմանը չտեսնուած հրապարակային գայթակ
ղութիւնն ե ր ո լ շարք մըն է յ

Գատավարոլթիլններ կը կազմակերպեն, մանրակրկիտ բե- 
մագրութեամբ մը։ Ամէն ին չ նախօրոք ծրագրուած է, դատախազ, 
պաշտպան փաստաբան , վկաներ , ամբաստանեալը : Կ ը դատեն ամէ
նէն աչքառու, ամէնէն անհպելի փառքերը ընկերութեան յ Իբր դաւա
ճան ու գա լան ա վախ կը դատապարտեն Մ օրիս Պարէսը : Ի ը դատա
պարտեն Պապը ել խուռներամ բազմութեան մը առջեւ, կսածիլեն ա- 
նոր ղէՈԼ՜1"Ը* Անաթոլ Ֆրանսի մահուան առթիլ հրապարակ կը նետեն 
տետրակ մը, «Գի ակը» (£e Cadavre) , ի մէջ այլոց կ'ըսուի
հետեւեալը --- «Պէտք է Ա էն գետը նետել այգ դիակը, եւ ո՛չ թէ
թաղել հողին մէջ*. ԱՀյոր փոշին կրնայ ապականել մեր շնչած օղը։))

Ե*- տյս , ամէնէն սրբազո բծուած արժէքներուն դէմ : Անոնց 
աչքին այգ բոլորը , Պապը, Պարէսը, Ֆրանսը կը ներկայացնեն փտած 
ընկերութեան ամբողջ բռնատ ի ր ո լթիւն ը , ամբողջ կեղծիքը*.

Ղ/ոյնքան գայթակղեցո •֊յ1դ t նո յն քան կոտ րող—թափող իրենց 
թերթին մէջ*. Ա եռային խնդիրները ամէնէն բաց ձեւով կ'արծարծը- 
լին հոն : Ֆրէօյտի նոր տեսութիւնները կուգան իւ՛ղ լեցնել իրենց
վառած խարոյկին վրայ*. Մ արքի տը Աատը, --- սատիզմի հայրը,
բազմած է հոն, իրենց մեհեանին մէջ*.

Գաղափար մը տալու համար անոնց յանդգնութեան մասին, 
կ արմէ այստեղ ա րձանադրել ա րգիւևքը իրենց մէկ խա զթ։ Շ ատ 

մը տեսակէտներով հետաքրքրական է ան*. Աո լոր մեծ մարգոց մասին 
իրենցմէ իւրաքանչիւրին կարծիքն է որ կը հ րամցնեն հասարակու
թեան։ Ըլլան անոնք հին փառքեր թէ իրենց ժամանակակից , առնուած
բոլոր մարզերուն մէջ*. *Լ,իշերը դրուած են   2Հ5էն մինչեւ -j— 20:
---- 2&ը մարդկային ամէնէն ղած վիճակն է, նողկանք միայն պատ
ճառող : 0~ ն կատա րեալ անտ ա ր բե ր ո ւթ ի ւն ը , b-կ անկէ վեր , մին չեւ
+ 20-£ համակրանքի իրենցմէ իւրաքանչիւրին աստիճանաչափը*

Ահա զանազաններու ստացած Գիշերը :
ՊոսւլւլԷ՚թի նքւշը •— Պրըթոն կուտայ -j- 18 յ Արակոն

֊փ֊ 17, էլիւառ ֊|֊ 12, Աուփոյ -J- 12, Թ♦ Տարա --- 25 î
Ռէ՜մսլոյյւ նքւշը •— Պրըթոն, Արակոն , էլիւառ + 18, Տարա

--- 1* {Տարայի ամենաբարձր նիչն է այս} յ
Հ^էէւհ ն-ՒշԸ— Պրըթոն 15,, Արակոն ֊|֊ 10, էլիւառ -j- 0, 

Տարա --- 25 Î
Լհնինի նիշը— Պրըթոն -[֊ 12, Արակոն ֊յ՜ 13 , էլիւառ --- 25,

Աուփոյ ---  25, Տարա ---  2: ‘
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Մարաջախտ Ֆօշինը — Պրըթոն — 25 , Արակոն --- 20 , £—
լի լառ 16, 1]ուփոյ եւ Տարա   25:

Եւ այսպէս Հոմերոսէն մինչեւ Հիւկօ , մինչեւ իրենց մամա- 
նակակից փառքե րը : Գիտեցէք տրուած ՈԼ ^աստատ^3^ մէկ
կողմ էն անկէ ի վեր տեղի ունեցած հ ո դեփ ո խո ւթի ւննե րը , մ իւս կող- 
մ է , այղ սկզբնական շրջանին իսկ խում րին մաս կազմողներուն կար
ծիքներուն ա՛յնքան մեծ տարբերութիւնները։ Այսքան խոր տարա
կարծ ո ւթի ւններ արգելք չհանդիսացան սակայն , ծրագրուած գործ 
մը ^UJ^J^[nL‘‘ Շնորհիւ մանաւանդ իրենց պետին Անտ րէ ^ԸԸ“
թոնի ՝ որ մնաց ու կը շարունակէ մինչեւ այսօր մնալ՝ հաստատ իր 
հիմնական մտածումներուն մէջ*. Եւ տյս^ հակառակ ներքին փոթո
րիկներու*. Ամէնէն մեծ պառակտում ը յառաջ եկաւ իրենց համայնա
վարութեան յա րումէնî

ի չ մը տարօրինակ կը թուի համայնավարութեան հակելու 
այս խմբական փորձը*. Գերիրապաշտութիւնը անձնական ազատա
գրումի տագնապ մըն էր յ Անհատին ազատագրումն էր նախ եւ ա- 
ռաջ իրենց փնտռածը*. Իրենց յարում ը աւելի կը հպատակէր յեղափո
խական քանդող շարմումի մը հմայքին' քան թէ տեսական , գաղափա
րական մզումներու ։ Այսպէս , հետագային , ամբողջ խումբով մտան 
համայնավար շարքերուն մէջ՝ որովհետեւ ումեղ դաշնակից մը կը 
տեսնէին ծաւալող այս վարդապետութեան մէջ՝ խորտակելու համար 
ա՛յն ոյմերը՝ որնց գէմ ցցուած էին իրենք ալ*. Համայնավարներն ու 
իրենք ունէին նոյն թշնամիները՝ բայց ոչ նոյն ըմբռնումները մար
դուն ու անոր կեանքին մասին J

կարելի է ըսել նոյն իսկ թէ բոլորովին ուրիշ բան կ'ո լզէ ին 
ձեռք ձգել գերիրապաշտները ՝— ամբողջական ՝ առանց պայմանի ազա
տութիւն մը անհատին համար*. Ա» Պրըթոն շուտով խզեց իր կապը՝ 
իր հետ քաշելով շատերը*. *Իանի մը հատ մնացին հոն՝ Արակոն 
մինչեւ այսօր՝ էլիւառ' մինչեւ իր մահը*.

Եւ տյն չափազանց ո ւթի ւննե րով որ կը պայքարէ ին կղերա
կան ՝ պուրմո ւական եւ դրամատիրական մ ենատ ի րո ւթ իւննե ր ո ն դէմ ՝ 
նոյն ընդվզումով անոնք ցցուեցան իրենց երէկի դաշնակիցներուն 
գէմ ՝ զորս կը նկատէ ին կաշկանդումներու եւ բոնատ ի րո ւթեան մէկ 
տարբեր ձեւին ծառայողներ :

Ամէն ինչ նիւթականով բացատրելոլ վարդապետութիւն մը չէր 
կրնար ի հարկէ գոհացնել զանոնք • « Զի կրնար նիւթականը գերա
կշիռ ըլլտլ ամէն բանի մէջ », կը պոռայ նիւթապաշտ վարդապե
տութեան պաշտպաններուն երեսին ՝ Անտ րէ Պ րըթոն :

« Ո1 չ մէկ երկբայութիւն ՝ կ* աւելցնէ նոյն Անտ րէ Պ րըթոն ը՝ այս 
մարզին մէջ՝ ոչ ոք կտյ մեր մէջ որ չցանկայ որ իշխանութիւնը 
պուրմո ւազիա յի ձ եռքէն անցնի ա շխատաւո րութեան *. Ա պասելով այգ 
օրուան ՝ նոյնքան անհրամեշտ է սակայն ՝ որ յառաջ տարուին մարդ
կային կեանքին վրայ ներքին փորձերը» եւ այս' ի հարկէ պէտք է 
տեղի ունենա յ առանց ա րտաքին ո րեւ-է մէկ հ ս կողո ւթեան ՝ նոյն իսկ 
մարքսիստական*. »

< Արուեստներուն ՝ ստեղծադո րծութեան կալուածը անկախ է ՝ 
կը յայտարարեն գեր իրապաշտները» գրագէտը պէտք չունի քայլ առ 
քայլ հետեւելու դասակարգային յեղափոխութեան բոլոր աշխատանք- 
նևրուն ՝ անոնց ենթարկուելու։ յեղափոխութիւնը
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արուեստագէտն է որ յառա^ պիտի տանի իր կալուածին 
մէջ՝ իրեն միայն յատուկ յիջոցներով' »

Ահա գե րի րապա շտնե բուն դո րծո ւնէ ո ւթե ան գլխաւո ր կա
յանները արտաքին ճակատին վրայ* Ղ*ե րիրապաշտ շարմումը դեռ 
չէ կա ս ած î Անտ ri Պրըթ ոն եւ իր ընկերներ ը պա ան կ լին վրա J են ։ 
Այմմ մօտենանք անոնց բուն տեսակէտներուն , մարդկային կեանքին 
եւ զայն արտայայտող արուեստներս ւն մէջ իրենց ա ռախւ ր կա ծ նո— 
ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ։

Ի^նչ կ Չառաջարկեն գ1երիրապաջաները :
Ցուցարարական այս աղմկոտ գո րծո ւնէ ո ւթեան զուգընթաց ՝ 

սկիզբէն ի վեր անոնք ներքին փորձեր կը կատարէ ին արդէն :
Եը հաւաքուէին գիշերները տուն մը՝ րնգհանրապէս Պրը- 

թոնի տունըՀ Եր ստեղծ է ին հաւաքական hjlU|QnUUl(JlfluQ վիճակ մը*. 
Եր արուեստական բոլոր միջոցներուն*. անգիտակից ՝
կէս—քուն կէս—արթուն վիճակին մէջ անոնցմէ իլրաքան չիւր ը կը 
սկսէր խօսիլ՝ կամ գրել*. Շաբաթներ՝ ամիսներ կը տեւէին անոնք՝ 
որպէսզի կարելի ԸԱա ր ստանալ փնտռուած Զբանաստեղծական վի
ճակը» *. Հոն' ուր կ՛ուզէ ր հասնի լ Աէմպօն ՝ աւելի ահեղ ճանապարհ
ներով :

Ատեղծագո րծո ւթեան ^^automatisme մը ստանալ էր իրենց 
նպատակը : Այս փորձերուն ընթացքին գրո ւածնե ր ը կ՚անուանէին 
Զինքնա բե ր» գրութիւն [ կամ ս տ ե ղծ ա գործ ո ւթիւն (écriture automa
tique ) ■ Ա • Պրըթոն մանրամասն բացատրած է U,JU աշխատանքնե

րը իր աոաջին Աանիֆեսթին մէջ՝ 1924/^ î սիրական արմէքաւոր 
գործեր կան գրուած այգ տարօրինակ փորձերուն ընթացքին*. Լաւա
գոյնները կը գտնուին Տեսնոս է Rose Salavy էն ^i^_- Նմոյչներ կան 
նաեւ fi' Պրըթոն է Poisson soluble դո fifi մէջ՛. Vases communi-
(juants^ ^n յնպէս Կ_Ը. ա րթնութեան եւ ե րազի վիճ ա կն ե ր ո ւն
իրարու հետ ունեցած հաղորդակցութեանց որոշ ձեւերը լուսաբանող 
հարցերը յ

իյնդրին տուեա լնե ր ը հետեւեա յնե րն են յ --- Երկու վիճա կնե ր կը
ներկայացնենք մենք* Այն' ուր ամէն ինչ շօշափելի՝ տեսանելի ի բտ
կան ութ իւն մըն է՝ աոաջին վիճակ*. Երկրորդը կը համապատասխանէ 
ներքին հայեցողութեան մը՝ ներքին իրականութիւն մըն է*.

Ամէն առարկայ ՝ ամէն երեւոյթ ՝ ամէն մտածում ՝ կը գի
տենք՝ կը տեսնենք ՝ կը դատենք այս 'երկու իր ա կանո ւթիւններ ո ւ լոյ- 
սին մէջէն *. Մէկն ու միւսը զօրաւոր է՝ տիրական' անձէ անձ*. Եան 
որ ամէն ինչ կը տեսնեն արտաքին իրականս ւթեան մէջ՝ իրապաշտ
ները՝ ուրի^ւեր միայն ներքին լոյս ով՝ վերացականները*. Այս երկ ու 
վիճա էլնե ր ը ա րտաքեապէս կը թուին հակառակ Ըէէա է իրարու :

Արդ է գեր իրապաշտներուն մեզի բերած նո րութիւնը այն է 
Pi այդ երկու տուեա յնե բուն միացումովն է միայն որ կարելի է 
հասնիլ բացարձակ իրականս ւթեան մը՝ գեր ի րականութեան հ Այգ 
միացումը ստանալու համար է որ անոնք ճամբայ ելած են*. \յերքին 
ել արտաքին ի րա կանո ւթ ի ւննե ր ո ւ մ իաձուլում ը՝   ահա գերիրա
պաշտութեան վերջնագոյն նպատակը :

Ե^նչպէս սակայն իրագործել այդ դմուարին մ իացու մը: 
կը գտնուին գրութեանը մէջ գիտունէն , որ իր դիմացն ունի

երկու իրարու չնմանող տարրեր , եւ որոնցմէ ‘կ'ուզէ գոյացնել եր-
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[՛որդ մը ՝ երկու բաղկացուցիչներուն հիմնական յատկութ իւննե րը 
պարունակող՝ բայց աւելի դիմացկուն՝ աւելի գեղեցիկ՝ աւելի ան-

հյնդիրը փ ո իւ ա դր ե լո ւԼ բուն արուեստի կալուածին մէջ՝ երբեք 
միտքէ պէտք չէ հանել թէ գերիրապաշտութիւնը նախ եւ առա^ 
գրական ուղղութիւն մըն է : Բ ան ո ւն արուեստին ճամբայ ելած են 
անոնք ՝ հակառակ իրենց բաղմաթիւ փնտռտուքներուն ՝ դեգերում- 
ներուն ուրիշ մարղերու մէջ ալ՝. (Հուն արուեստի գործին մասին ու
րեմն ՝ Պրըթոն կուտայ պրիսմակին օրինակը* « Գեղարուեստի մասին 
չկայ } կ* ըսէ ան՝ աւելի բարձր գաս՝ քան ս/յն' զոր մեզի կուտայ
պրիսմակը՝. Արուեստի գործը՝ եւ նոյն ձեւով մարդկային կեանքի 
որեւէ մէկ շեյււռ ՝ արմէքէ զուրկ է ինծի համար՝ եթէ ան չի ներ
կայացներ ամթծութ-իւնը , կաթծթութ-իւնը ՝ ներդաշնակութիւնը եւ 

պրիսմակի մը* ել այ՛1' թէ՛ ներքին ել թէ արտաքին իր բո
լոր երեսակներով :»

Պտտկե ր ը ա՛յնքան աւելի դեղեց իկ է , ն ր բ նկատ ի առնենք 
թէ այգ ապակի ի կտորը կատարեալ միացումն է բուռ մը Հ ո ղի ու 
բուռ մը լոյս ի՝ շօշափելի իրականութեան մը՝ որ հողն է՝ ուրիշ 
Ւր ականոլթեան մը որ լոյսն է՝ եւ զորս իրարու միացուցած է 
արուեստագէտը՝ ստանալու համար երրորդ իրականութիւն մը՝ 
գերիթականութ-իւն մը :

Գմ բա խտաբար նոյն դիւրութեամբ՝ նոյն յաջողութեամբ կարելի 
it < ասնիլ UJJr[- ա ը զ֊ի լնքին ՝ երբ փորձառութեան առարկան մարդ
կային էակն է՝ անոր մարմինը՝ ուղեղն ու հոգին*

կարելի չէր որ անոնք յաջողէ ին այնպէս' ինչպէս գիտունն 
ու արուեստագէտը յաջողած էին պրիսմակին վրայ՝.

Եթէ մէկ անդամ էն յաջողէին ՝ մարդկային ամէնէն մեծ յաղ
թանակը տարած պիտի ր / յային ՝ աւելի մեծ ել աւելի դմուարին քան 
տյն բոլորը^ զո ր մարդկութիւնը արձանագրած է իր բազմադարեան 
քաղաքակրթական պատմութեան ընթացքին : Այս մասին մտածելն
իսկ y 'եւ ձեռք բե րո լած պզտիկ ա րգիւնքը կը բաւեն նկատելու գեր
իրապաշտութիւնը ամէնէն հետաքրքրական ձեռնարկներէն մէկը՝ 
մտաւորական նոր հորիզոններու ի խնդիր*.

Անմ իջա պէս պէտք է աւելցնել թէ այս փո րձե ր ը նպատակ 
չունէին մեկուսացնելու արուեստագէտը՝ զայն ձերբազատելու Ւր 
ստացած ազդեց ո ւթ իւննե բէն ՝. Ի հարկէ կ'ոլզէին ունենալ անոր կար- 
ծիքը y անոր մտածումն ու զդայնութիւնը՝ որոնք բխած Ր//ային անոր 
ամենահարազատ էոլթԼնէն՝. ք1 հարկէ կ֊ ո լզէ ին խորտակել այն բո լո ր 
կապանքները՝ որոնք արգի մարգը կը դարձնեն բանտարկեալ մը՝ 
ս րբագո րծուած ՝ բարոյական՝ ընկերային եւ գեղեցկագիտական ամէն 
նոր թռի չք բե կան ո ղ պատուարնե բոլ նե րս իգին ։

Բայց մարդուն չուր ջ օղակուած շղթաներէն զայն ազատելու 
տենչ մը չէր միայն անոնց փնտռածը։

(Հուն խնդի ր ը ՝ գիտ ա կան ձեւով եթէ ուզենք ներկայացնել՝ 
զտումի, մհկուսացմաձ գործողութիւն մը չէր՝ այլ ընդհակառակն ՝ 
ինչպէս տեսանք՝ միացման, միաձուլումի գործողութիւն մը՝ երկու 
ի րա կանո ւթ իւննե րուն ՝ ներքինին եւ արտաքինին միջել՝

Բոլորովին նոր գաղափա ր մըն է այս ՝ գերիրապա շտ ո ւթեան
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առաջա րկ ած հիմնական տեսակէտը^ *Լյւսխ քան անոնք ՝ բանաստեղծը 
կը մեկնէր վերա ցական մեկնակէտէ մը՝ <(,հ ր ա շա լխ}> ին հասնելու հա
մար*. Ղ*եր իրապաշտ բանաստեղծը կը մեկնի ի ր ա կանո ւթ ի ւն ը ունե
նա լո վ. Ւրր հՒմ> նոյնպէս այդ. «Հ ր աշալի?>ին հասնելու համար*. իրենց
մէ աոաջ բանաստեղծը կ'երեւակայէր առանձին աշխարհ մը՝ բա
նաստեղծութեան յատուկ՝ իտէալական աշխարհ մը*. *իեր իրապաշտ 
բանաստեղծը կը մերմէ այդպիսի աշխարհի մը գոյութիւնը*, ի՛ր եւ 
իր ապրած երկրին միջել ամէն ինչ հասարակաց է*.

իյումբին ամէնէն օմտուած բանաստեղծը՝ Փօլ է լի լառն է 
երգողը . «Հակաոակորդ ո՜վ եղբայրներ ,

Որ կր պահէք ձեր բիրերուն մէջ 
Ս փթին գիշերն ու սարսափն անոր,
Ո^ւր ձգեցի ձեզ*
Ծուլութեան իւղին մէջ' ձեր ծանր ձեոքերով,
Անցեալի ձեր արարքներով,
Ա՛յնքան քիչ յոյսով,
Որ մահուան անգամ իրաւունք կուսաւք,
Ո՜վ իմ կռրսուած եղբայրներ,
Ես դէպի կեանքը կ՚երթամ, ունիմ մարդու կերպարանք , 
Փաստելու համար թ-է այս աշխարհն է շինուած

ի՛մ չափիս

Ուրեմն գեր իրապաշտ բարւը, գրականութեան մէջ այլեւս կը 
նշանակէ՝ ձկրքոտ ՝ խո րունկ ձեռնա ր կ մը՝ իրականին թափանցումովը ՝ 
զգացական աշխարհին հասնելու :»

1924£ե յետոյ՝ երբ վերջ կը գտնէ քիչ մը խառնակ տյս փոր
ձառական չրջտնը ՝ կը սկս ին ներկա յացնել իրեն g տեսակէտներ ը î ար
ուեստին սահմաններէն անդին ՝ մարդկա լին ընգհ անուր յեղա շրջման 
ի խնդիր ♦ իրենց հին թերթին վերջ կուտան ել զայն կը փոխարինեն 
բուն իրենց դրօշտկիրը հանդիսացող նորով մը* Լա Révolution SUT~ 
TCdlistC • Տնօրինութիւնը կը ստանձնէ ինքը՝ Անտ րէ Պրըթօն*.

իրարու ետեւէ կը ս կս ին լո յս տեսնե լ դե ր ի ր ա պա շտ ո ւթեան 
կա րեւո ր դո րծե ր ը ՝ արձակ եւ ոտանաւո ր *.

Պ*երիր ա պաշան երը ՝ հին ըն կեր ո ւթեան ան կիւնաքա րե ր ը կազ
մող երեք հետեւեալ բառերուն դիմաց ՝

Ընտանիք, հայլւենիք, կրօնք 
//Հր ուրիշ երեք բառեր ♦

Ազատութիւն , սէր , բանաստեղծութիւն :
, յառնենք տյս բառերը իրենց քարացած վիճակին մէջ*. Ամ՝—

Ըո ղջ ծրագիր մըն է*. Ազատութիւն' ամբողջական՝ առանց սլա յմ ան ի 
ազատութիւն մը՝ մտածումի՝ կեանքը ապրելու՝ ստեղծագո րծե լո ւ i 
Սէր' ոչ իր վերացական ընդհանուր իմաստով՝ տյլ մարդկային կեան- 
ըՒն ամէնէն խորունկ՝ ա մէնէն գեղեցիկ ու ա ր բե g ո ւց ի չ արարքը ՝ 
ինչ որ կը պարունակէ ան ՝ իբր ֆիզիքտկան եւ հոգեկան ապրում , 
կիրք եւ յոյզ*. Ո՜անսւ ստեղծութիւն ընդհանուր բառո Հ կ 1 ըմբռնեն 
մ ա րդկա յ1։ն հոգեկան ու մտային ստեղծագո րծութեան մեծ ու լու
սաւոր կա լո ւած ը :
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ինչպէս զուտ արուեստին՝ նոյնպէս ել այս ընկերային հար
կերուն մէջ՝ ամբողջական , կատարեալ հանգանակ մը չէ իրենց առա
ջարկածը։ Զեն հաւատար արդէն այդպիսի միակ լուծումի մը յ Ամ- 
բողջ ա կան դրութիւն մը չկայ մարդկային յեղաշրջումը իր վախճանին 
հասցնելու համար : Տեսանք արդէն համայնավարութեան դէմ իրենց 
բոն ած դիրքով • Աան զանազան ուղինե ր , որոնք կ' առս/Հնո րդեն մեզ 
դէպի UJJrJ: բարօրութիւնը։

'է՝ ի չ մը առեզծո ւած այ ին ու բանաստեղծական ձեւուէ՝ այս
պէս կը բարաւորէ Ա> Պրըթոն իրենց փնտռածը։ ՀԱ* եր բոլոր ձեռքե՛
րը չեն բաւեր կառչելու համար ՝ մեզ սեւ լերան տանող կրակէ չուա
նին . .. : Ո՞վ կը խօսի մեզ ունենալու մասին՝ ո0 լէ կը խօսի մեզ ծա
ռայեցնելու նիւթական բարօրութեան մը ի խնդիր î V ո Լզե՛նք՝ պիտի 
ունենանք մեր ներկայ օրերու ԱՍդէՂսկաՍԱ :»

Ահ ա դե ր ի ր ա պա շտնե ր ո ւն մեղի բերած առաջարկը: Նոր ի— 
տէալ մը : Հանդերձեա լ կեանքի փոխարէն' մե՛ր աշխարհը ! Հոն է որ 
պիտի իրագործենք մեր իտէալը-, իրախտը ուրիշ տեդ չէ մեր չուրին 
է ան, մեր մէջ՛. Մենք շինուած ենք այս աշխարհի զշափին»: Մեծը, 
գեղեցիկը, զհրաշալիսն կը գտնուին մեր բնակած երկրին վրայ-,

Մինչեւ ո՞ւր կարելի է երթալ , ի՞նչ է իրենց , գերիրապաշտ- 
ներուն դերը, այս ճամ բուն ընթացքին : Պրըթոնն է դարձեալ, որ կը 
ճշտէ սահմանը. «Ե ո խօսեցայ զվեհագոյն կէտ»ի մը մասին, լերան 
վրայ-, ինծի համար երբեք խնդրոյ առարկայ շեղաւ հոն հաստատուիլ 
ու հոն ալ բնակիլ : Այդ վայրկեանէն , ան պիտի դադրէր զվեհ» ըլ
լալէ, եւ ես' մարդ մը ըլլա լէ : Տրամաբանօրէն չկարենալով հոն
հաստատուիլ, չհեռացայ սակայն անկէ այնչափ , որ ա չքէ կորսնցնէի , 
եւ այնչափ որ չկարենայի այլեւս ցոյց տալ ուրիշներու-, lia ինծի 
համար ընտրած էի առաջնորդի այս պաշտօնը, ուստի պահանջած 
ինքզինքէս' չդրմե՚լ, յաւիտենական ոիրոյ այդ փնտռտուքին մէջ, 
այն զօրութիւնը' որ թոյլ տուած էր ինծի զտեսնել» , ընծայած ինծի 
աւ ելի հ ազուադիւտ շնորհը ^3nJ3 տալուն։

Անարման չեղայ երբեք իմ կոչումիս, միշտ ալ հանդիսացայ 
մթ-ացումը , միս է շինուած այն էակին, զոր կը սիրեմ , ել ձիւնի՜ն , 
որ կը պսպղայ գագաթներուն վրայ, նորածագ արեւին շողերուն
մէջ-..-. ;

Ի՞նչ թերին գեթիթապաշտնեթը :
իրենց արծարծած այս բազմաթիւ խնդիրներէի յետոյ , քա-V Արծարծած ա]ս w __

նի մը տող ալ նուիրենք ձեռք բերուած արդիւնքին :
էկէՒ ձգենք ար ուեստի միւս կալուածները՝ նկարչութիւնը

մասնաւորապէս ՝ ուր տիրական յեղաշրջումներ կատարեցին անոնք։ 
Զայն կը ձդենք մասնագէտի մը ձեռնհասութեան •

I]ը բաւականանանք գրականութեան ՝ բանաստեղծութեան մա
նաւանդ իրենց բե րած նո րո ւթ իւննեբուէ։

ինչպէս զիրենք նախորդող բոլոր դրական դպրոցները , գեր
իր ա պա շտն ե րն ալ առաջին գծի վրայ դրած են բանաստեղծութիւնը: 
Անոր անունով մղուած են ամէնէն տաք պայքարները, անոր մէջ ի-
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րագործած իրենց յեղափոխութիւնը։ Այսպէս են ըրած դասականները^ 
վի պա պա շտն ե ր ը սլա րնա ս եաննե ր ը խորհրդապաշտները^ բաց լ. թև- 
րեւս ի րապա շտներկն :

խ^նչ են դերի րապա շտնե բուն բերած նո րո ւթ ի\ւննե ր ը բա
նաստեղծութեան :

\յախ անոր հանդերձանքին մասին։
IJ ինչել դերիրապա շուները ՝ ֆրանսական բանաստեղծութիւ

նը չկր են թա ր կո ւած ա' յս քան խորունկ ձեւափո խո ւթեան ։

Վ • Հիւկ^յի էթնսւ(1]ւ// մկկ հատածին համար մղուած կ,լիլը ո* ւր 
կը մնայ այլեւս ։ Այստեղ ո՛չ մէկ օրէնք, ոչ մէկ յարդարում : Ոչ 
յանդ } ո՛ չ տ ա դա չա փ ո ւթ ի ւն ո1չ [,սկ_ կկ տ ա դր ո ւթ ի ւն յ fin լո բովին 
մերկ՝ հերարձակ նմոյգ մըն կ գեր իրապաշտ քերթուածը^ ո՝չ 
թամփ ունի , ոչ պա խո ւր g ։ Տ տ ր բե ր ո ւթ ի ւն ը տեսնելու համար հարկ 
չկա յ մ ին չեւ Աաս լ,ն, հէւկ օ կամ Պոտ ըլկ ր երթա լու ։ Առնենք Փօլ 
Վրսլկրիկն կջ մը եւ դնենք Փրեվկրի կամ էմ"-առՒ մէկ է?/ն հ՚՚՚Լ- 
Անոնց միջել կա յ այնքան տարբերութիւն որքան կա ր Լուղով իկոս- 
ներու աղնո ւա կաննե ր ո ւն եւ Պասթիյը գրաւող անվա րտ ինե րո ւն մի
ջել ։ Ո բրել հանդերձանք նախ ։ ^ա րե լի կ ըսել որ գերիրապաշտու
թիւնը ֆրանսական բանաստեղծութեան մկջ այն կ՝ ին չ որ է ֆր ան- 
սական մեծ յեղափոխութիւնը պատմութեան մկջ։ ճիշտ է թէ 
անոնք բանաստեղծութիւնը հաս ցուց ին անտրամաբանական սահ- 
մաններու ։

(fi ամ ան ակին հետ սակայն բո լո ր ծայրայեդութիւնները /չ իյ
նան , ու կը մնա յ դեղեց ի կը y տեւականը ։

Անոնց բերած նպաստը մեծ կ արդի բանաստեղծութեան յ
1919£& մինչեւ այսօր դրուած լ՛ան սւ ս տ ե զծ ս ւ թի ւն ը յաճախ 

դերիրապաչտ է կամ անոր ազդեյութեան սւակ: Էյոյնիսկ անոնք որ 
թորքով֊ ու դադավւա րնե րո վ հեռու են անկէ , կը դո րծածեն դերիրա- 
սլա շտ քերթոդական լեզուն եւ թեքնիքը-,

կ-և ր ի ր տ պա շան ելաւն չունչը կարելի չէ անտեսել արդի դրա
կանութեան մէջ՛. Անոր տեսակէտները արուեստին ու մարդկային 
կեանքին հանդէպ, կը մնան տեսակէտները արդի շատ մը գրողնե
րուն : <}* ե ր ի ր ա պա շուն ե րն էին որ վերջնականապէս ազատագրերին 
քե ր թ ո լած ը իր դասական կա զապա ր ո ւած ձեւերէն : ԱՀյոնք է որ րյոյղ 
տուին թէ ոտանաւոր մը չէր քերթուածը, ոչ յարդարում էր եւ ոչ 
ալ սլա ակերն!, րու եւ բառերու խազ-, Այլ խորունկ ձեռնարկ մը ազա
տագրումի, թանդոտ , նոյնքան խորունկ միաձռւլՈԼլք մը կեանքին 
հետ-, վ-այթք մը, բխում մը մեր ամենահարաղատ ներաշխարհէն , 
մտքին պա ր տա դրած՜ օրէնքներէն դուրս , բարոյական , գեղեցկագի
տական կանոններէ աղատ : Անոնք է որ եկան ըսելու թէ բանաստեղ
ծութիւնը փախուստ մը չէր կեանքէն, ոչ ալ ապաստան մը-.

6*
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Ահաւասիկ քանի մը քերթուածներ' 
ղանա գան շրջանն Լ րէն առնուած ;

գերիրապաշտութեան

Հատ մը նախ Սանտրէ Պրըթոնէն-.

Բանաստեղծութիւնը անկողնի մը մէջ է որ կերկնոլի, 
Ինչպէս եւ սէրը •
Տարտղնուած իր սաւաններն արշալոյսներն են իրերուն • 
Բանաստեղծութիւնը անտառներուն մէջ կ՜երկնուի :

Երգի#ներէն պէտք չէ պոռալ,
Անվայել է դուռը րաց ձգել,
Կամ վկաներ կանչել-

Սիրելու եւ քերթելու արարքները 
Խոտոր կը համեմատին
Բարձրաձայն ընթերցման հ|ետ օրաթերթին:

Թովչանքներով սենեակը,
Ս ՚ չ պարոններ , ութերորդ սենեակը չէ ան,
ք|'չ ալ գոլորշին, կիրակի իրիկուան գինարրուքին:

•Բերթողական գիրկընդխառնումը,
Ինչպէս նաեւ մարմիններունը,
Ա՜յնքան ատեն որ կը տեւեն,
Ամէն փախուստ կ՜արգիլեն, 
փէպի աշխարհի թշուառութիւնը :

Ահ ա նաեւ քանի մը լիոք[՛ քերթուածներ Փօլ 1շլիւաոէն , ----
իր աոաջին շրջանէն :

Ապրելով խաղաղ ու փոքր գիւղի մը մէջ ,
Սւրկէ կը մեկնի ուղին երկար ու շիտակ,
Վայր մը դէպի արցունքի ու արիւնի,
Անրիծ ենք մենք :
Տաք են գիշերներն ու հանդարտ,
Եւ մենք կը պահենք մեր սիրուհիներուն 
Այս թանկագին հաւատարմութիւնը 
Ամէ՜ն ր անէ վեր, — ապրելու յոյսը :

1917

ճակատս կորսո՚ւած՛ դրօշի մը պէս’ 
Կը քաշկռտեմ քեզ,
Երր մինակ եմ,
Ցուրտ փողոցներուն մէջ 
Մութ սենեակներուն մէջ
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Թշուառութիւնս պոռալով :
Չեմ ուզեր զանոնք թողուլ,
*Բու վճիտ ու րարի ձեռքերդ,
Ծնած' գոզ հայելիին մէջ իմիններուս : 
Բոլոր մնացեալը կատարեալ է,
Բոլոր մնացեալը' աւելի անօգուտ է 
“Բան կեանքը • • •
Փորէ' հողը ստուերիդ տակ,
"Բիչ մը ջո՜ւր ստինքներուն մօտ,
Ուր խեղդուէի ես,
"Բարի մը պէս :

1932

ՄԻՆԱԿ ՋԵՄ

Թեթեւ պըտուզներ
Շըրթներուն,
Հազար ու մէկ ծաղիկներով 
Զարդարուն •
Յաղթական'
Թեւերուն մէջ արեւուն ■ 
Երջանիկ'
Թրռչունով մը մըտերմիկ. 
Հըմայուն'
Անձրեւի մէկ կաթիլով •
Դեղանի աւելի
՛Բան երկինքն առաւօտեան,
Հաւատարիմ • • •
քարտէզի մր մասին է խօսքս,
Կ՚երագեմ,
Բայ g ճշտօրէն կը սիրեմ :

Ահա քան է մը հատ ալ՝ գրուած Գրաւման շրջանին՛. Ղիաե- 
լլէք ակներեւ տա ր բե րոլթ իւննե ր ը աոաջիննե բուն հետ :

Յանուն կատարեալ խորունկ ճակատին,
Յանուն աչքհրուն, որոնց կը նայիմ 
Եւ յանուն րերնին, զոր կը համրուրեմ 
Այսօր եւ ընդմիշտ եւ յաւերժօրէն :
Յանուն մեր թաղուած րոլոր յոյսերուն,
Ցանուն լացերուն մեր խաւարամած •
Յանուն ողթերուն, որ ժպիտ կ'առթեն 
Ու ծիծաղներուն, որ սարսափ կ՚ազդեն:
Յանուն փողոցին մէջի ծիծաղին 
•Բազցրութի՜ւն* որ մեր ձեռքերն կը զօթէ:
Բարի ու աղուոր հողի մը վըրան,
Ծաղկազարդ ծառին յանուն պըտուղին :
Յանուն րանտի մէջ հեծոդ մարգերուն
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Յանուն աքսորւած բոլոր կիներուն
Յանուն չարչարուած ու խողխողուած մեր ընկերներուն 
Անոր եամար որ մեբժեցին խաւարն,
Պէաք է որ ծամենք մեր բարկութիւնը,
Եւ այնպէ՜ս ընենք որ շողայ սուրը y
Բարձր պահելու համար պատկերը
Այն անմեղներուն, որ ամենուրեք կը հալածուին:
Եւ ամենուրեք պիտ յաղթեն որոնք • • • :

1943
★

Կը հաւաքէին խեղներն իրենը հացը փողոցէն •
Ակնարկը անոնց լոյսը կը ծածկէր,
Ու չէին վախնար այլեւս գիշերէն :
Չափազանց տկա՜ր - • - Տկարութիւնն այդ ժպիտ կհոոթէր 
Շուքերու մէջէն, մարմիններն իրենց կը քաշկոտէին,
Ու կը տեսնէին զիրար լոկ իրենց թշուառութեան մէջէն • 
Կը գործածէին լեզու մ՚այլեւս մըտերիմ •
0՜ , կը լսէի որ կր խօսէին, մեղմ, զգուշաւոր,
Հին յոյսի մը մասին, ափի մը չափ խոշոր- 
Ու կր լսէի որ կը հաշուէին
Բազմապատկուած տարածութիւններն աշնան տերեւին, 
Ձուլումն ալիքին' ծոցն հանդարտ ծովին •
Կը լսէի դես, որ կը հաշուէին
Բազմապատկուած տարածութիւններն ապագայ ոյժին:

★

Ծնած եմ աղտոտ որմի մը ետին •
Կերայ, խնդացի, հոն երազեցի, ամօթ զգացի: 
Ապրեցայ մինակ շուքի մը նման,
Ել սակայն գիտցայ արեւը երգել,
Լման արեւը, այն որ կը շնչէ
Ամէն կուրծքի տակ , ալքէն աչքի մէջ ,
Շիթ ամբծութեան, որ կը ծաղկի արտասուքէն վերջ:

★

Խուրձը խաւարին' կը նետենք կրակին
Կը խորտակենք ակ ժանգոտ կղպանքներն

անարդարութեան •
Մարդիկ պիտի գան, որ ակ վախ չունին իրենք իրենցմէ, 
•Բանգի վստահ են բոլոր մարգերէն,
Զի մարդու դէմքով, այլեւս թշնամին ընդմիշտ

կ՛անհետի :
1942
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«Ազատութիւն» քերթուածը ծանօթ է շատերուն , անմիիա— 

պէս հայերէն/, թարգմանուած '. է լի լառ խոստովանութիւն մը կ'րնէ 
այս ։1յոթիւ , որ զիս երկարօրէն երազել տուաւ՝.

Այս քերթուածը կը սկսի ան 19fl/z ամառը :

Դպրոցականի տետրակներուս վրայ 
Դրասեդանիս հո ծասերռւն վրայ 
Աւագին ու ձիւնին վրայ 
Քու անունդ կը գրելք • • •

էոլոր կարդացուած էջերուն վրայ

Ռազմիկներու զէն ու զրահին վրայ 
Արքաներու թագին վրայ •

Թաւուտքին ու անապատին վրայ

Դիշերուան հրաշալիքներուն վրայ 
Ցերեկուան ներմակ հացին վրայ •

Որկրամոլ ու մատաղ շնիկիս վրայ ,

Երկուքի բաժնուած պտուղին վրայ •
կլայի, , եւա յ յն , ելա յ յն :

Առաջին տուները գրելէ յետոյ , եզրակացնելու համար ՝ կը 
խորհի բանաստեղծը տալ անունը իր սիրած են,,ջ՝ որուն ձօնուած 
էր քերթուածը՝. ['այց շուտով կը նշմարէ թէ' "՚Հ11 միակը բառը որ 
իր մ աքին մ էին է , Ազատութիւն բաոն է : Ա ւսլո ի կը վերջացնէ այս— 
պէս •

Եւ մէկ թասի զօրութեամբ 
կը վերսկսիմ կեանքս,
Ես ծնած եմ քեզ ճանչնալու 
Քու անունդ տալու համար 
Ազատութիւն :

Փօլ կլիւառ կը վերջացնէ իր խոստովանութիւնը հետեւեալ 
խորհ րգածութ ե ամ բ ՝

«Այսպէս, կինը զոր կը սիրէի, կը ներկայացնէր տենչ մը, 
որ աւելի մեծ էր քան ինքը: Զայն կը նոյնացնէի, զայն կը շփոթէի 
իմ վսեմագոյ ն ներշնչմանս հետ :»

Z?t- վերջ աւյ նեյս ւ համար՝ կռւտանք թա ր զմ ան ո ւթի ւնը իր 
վերջին երկար փերթուածէն հատուածի մը՝ «Աղքատներուն Դղեակը» ՝ 
իր մահէն մէկ ամիս առաջ գրուած ու տպուած «Cahiers du Sud» [’
■ՈԼ՝
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ԱԳԱՏՆԵՐՈՒՆ Գ՚ԼԵԱԿՐ 
( Հատուած)

Մսփկ ըթէ զիս , ճշմսւթսաւթիՆՍը մեր ուրախութիւնը կը 
Ոչինչ ունիմ պահելիք քեզմէ, [կազմէ.
Պէտք է զիս տեսնես, այնպէս ինչպէս որ եմ- 
Աւելի ակաթ ու աւելի զօրաւոր քան ուրիշները,
Աւելի ուժեղ երր բռնած եմ ձեռքէդ,
Եւ աւելի տկար ուրիշներուն համար :
Կը խոստովանի ահա', ու ատոր համար իսկ
Պէտք է ինծի հաւատաս :
Կր խոստովանիմ թէ հեռուներէն կուգամ ես, fuijfuij— 

[ուած :
Վայրկեաններ կան, երր ամէն թանէ կր հրաժարիմ, 
Առանց պատճառի, պարզապէս յոգնութիւնս որովհետեւ 
Զիս կը մխրճէ մինչեւ յատակն անցեալին մշուշներուն- 
Եւ իմ արեւս կը ծածկուի, եւ իմ ստուերս կը

տարածուի՜ • • •
Կը տեսնես, անմեղ չեմ ես բոլորովին
Ու հակառակ ինծի, մերժումներու, բարկութեանց,
Կը ներկայացնեմ ես աշխարհ մը ճնշիչ, ապականած- 
Հուրն իմ օրերուս միշտ չէ վերանորոգուած,
Ու չեմ կրցած ես անոնց տիղմէն միշտ ազատիլ :

Ջեռք եբս ու մտածումս, շատ յաճախ ,
Պարտաւոր են եղած գոցուելու դիպուածին վրայ •
Ու շատ յաճախ ձգած եմ ինքզինքս, ձգա՜ծ* որ ապրիմ, 
Մարած հայելիի մը նման, որ չխստանար 
Բաւականաչափ պատկեր ու յոյզ,
Որպէսզի մտածումներս իմ ծա՜նրը կշռէին ■ • •

Այսօր է որ, յաւիտենական է ներկան-
Դաղափար չունիմ թէ ինչի ես արժան,
Բացի սիրուելէ, եւ լաւ սիրուելէ, խորէն դարերուն: 
Սահմանս ու յաւերժութիւնս ահա', այս կէս գիշերին, 
Որ մեզ միացուց յաւիտեանս յաւիտեան,
Եւ մենք իրարու յանձնուելով, աւելի բան մը եղանք : 
Այս կէս գիշերին մենք եղանք երէկուան տղաքը,
Որ մանկութենէն դուրս կ՚ելլեն իրար ձեռք բռնած : 
Զիրար գտած էինք, վերստին գտած, զիրար ճանչցած , 
Եւ առաւօտուն մենք բարի-լո՜յս ըսինք կեանքին,
Այն բոլորին՝ ի՜նչ ոյժ որ ժամանակը մեգ կը ջամբէ:

Հոկւո . 1952
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Մասնաւորաբար էր վերջէն քերթուածներուն մէջն է որ կը 
հասն է էլէւաււ Մեծ (Բանաստեղծութեան ♦ որովհետեւ կայ հոն քնար
երգական լայն շունչ»

քյւ այսպէս է յայտ կուդայ (սոր ճշմարտութիւն մը՝. Թէ' 
ան կա (սաբա ր բանաստեղծէ մը պատկանած դպրոցէն * էր քաղաքա
կան կամ դեղեց կագէ տա կան հա յե ա g քն եր էն վերջապէս Կ՛եանքէն եւ 
Մրուեստ էն հանդէպ էր կե g ո ւածքէն ՝ ան' չէ կրնար Հւ//օ// մեծ բա
նաստեղծ , եթէ չունէ քնարական յորդ շունչ :

Կ- Փ-
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l'PP 1940/j Գեկ տեմ րԼ ր ի և , գէպի Ա՛ղացեալ *Լ/ահ անգ-
ներ ուղեւորութեանս ընթացքին ես անցայ Պորտուզա- 

'ԼեսյյՈէԼ' ԷՒգ^^Ը երեւաց ինձ իբրեւ պայծառ եւ տրտում 
մի դրախտ :

Այնտեղ, յաճախ խօսում էին այն ժամանակ' վերահաս մի 
ներխուժման մասին։ Եւ Պորտուդալիան փակչում էր երջանկութեան 
իր պատրանքին * --- Լիզբոնը կերտել էր ամենահմայիչ ցուցահանդէ
սը որ կար աշխարհում , ժպտում էր գունատ մի ժպիտով նման այն 
մայրեր ին որոնք վաղուց լուր չունեն պատերազմի մեկնած դաւակից , 
ել ճգնում են ի րենց վս տ ա հ ո ւթ ե ա մ ր փրկել նրան ,   ՀՀզա ւա կս կեն
դանի է' չէ՞ որ ժպտում եմյ> : Լիզբոնը նոյնպէս ասում էր* ^Տես t-e 
որքա՜՛ն երջանիկ եմ, անդորր ու լո ւս ա սլայծա ռ» յ Ամբողջ ցամաքա
մասը իր ծանրութեամբ ճնշում էր Պ ո ր տո ւդա լիայ ի վրայ' որպէս 
աւարառու ցեղերով յորդուն, վայրագ մի լեռ*. Տօնական Լիզբոնը
ասպարէզ էր կարդում էւրոպայթ, --- «Կ տ րելի՞ է 1Հւ,ձ bPP^L նչա-
նա կէտ առնել, երբ ես այնքան ջանք եմ թափում ինձ չը թադցը- 
նել * * ♦ » :

Իմ երկրիս քաղաքները մոխիրի դոյն ունէին գի շերով* Այն
տեղ ես վարժուել էի մթութեան* եւ լուսաճաճանչ այս մայրաքա- 
ղտքը՝ տարտամ մի նեղութիւն էր առթում ինձ*. Ես զգում էի Լիղբո- 
նի 1է[,սյյ ճնշող Ելրոպայի խաւարը, ուր ռմբաձիգ օդատորմիղներ 
ս՚Ը ում էին անդադրում , իբրեւ թէ այդ հեռուներից նրանք հոտոաոժ 
լ[,նէ1,ն տյս դանձը*. !՝այց Պ ո ր տո ւգա լիան՝ ղազանի ախորժակը ան
գի տան ո ւմ էր : Ն ա մերժում էր չարագուշակ նշաններին հաւ ա ա՛՛՛լ • 

ո ւս ա հ ա տ մի վստահութեամբ նա խօսում էր արուեստի մաս ին : Կը 
յանդգնէի՞ն արդեօք, արուեստ ի իր պաշտամունքին մէջ՝ խորտա- 
կել ն րան : Լուսնա կ եւ. թնդ անօթներ չունենաէով , նա ցուցադրում էր 
մ եծո ւթ իւննե րն իր անցեալի *. Ասպատակողի պողպատ ին դէմ նա 
պա ր ս սլե լ էր քարակե րտ իր պահակները բանաստեղծներ , երկրա-
խոյղներ, աշխարհակալներ։
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յանդգնէ^ն արդեօք* փառաւոր մ է անցեալէ էր մ՜առան- 
դո ւթեան հետ ^աէ^աէել նրան •

Մելամաղձոտ՝ այսպէս ամէն դէշեր ես թափառում էէ նրբա
ճաշակ այղ ցուցահանդէսէ յաԼո դո ւթէ ւններէ մ էջով՝ ուր ամէն էն չ 
մօտենում էր կատարելութեան ՝ մանաւանդ երամ՜շտութէւնը* այն
քան չափաւոր ՝ այնքան փափկադէտութեամ բ ընտ րուած։ Աղբէւրէ 
սլարզունակ մ է երդէ սլէ ս : Եը յանդգնէէ^ն արդեօք* չափաւորութեան 
այղ հ էանա լէ ճաշակը կործանել աշխարհ է մէջ*,

Ե*- էր մ՜պէտ էն տակ , ես Լէզբոն ը գտնում էէ աւելէ տրտում' 
քան չէ՚չ ած էմ քաղաքնե ր ը :

Ե " ճանաչել եմ , --- գուցէ նոյնպէս եւ դուք ճանաչել էք ---
ա րտառո g ընտանէքներ , որոնք ճաշէ սեղանէն պահում էէն մ է մեռ
եալէ սովորական տեղը։ Նրանք մ՜էւտում էէն անդա րմ անե լէն ։ Ս ա- 
կայն տյս մերմ՜ումը՝ մխէթարական չէ թԼոլ-մ էնձ ։ Այդ ընտանէքնե- 
րը յետաձդում էէն մեռեայներէ վերադարձը ՝ դարձնում էէն նրանց 
յաւէտենական բա g ականեր ՝ յա ւէտ ենա կանո ւթեան ուշացած հէւրեր։ 
երանք սուգը փոխանակում էէն դատարկ մ է սպասումով։ Ե*- այդ 
տուները էնձ թւում էէն ընկղմած անփարատելէ մ է անձկութեան 
մկջ առաւել հեդձուց է չ քան բուն վէչտԸ*

Պորտուգալէան փո բձո ւմ էր երջանկութեան հաւատալ նրա 
համար բտց թողնելով՝ ե ր ա մ չտ ո ւթ ե ա մ բ եւ գունագեղ լապտերներով 
լուսաւոր էր տեղը։ Երջտնկո ւթեան խաղ էէն խաղում Լէզբոն է մէջ* 
յուսալով որ Աստուած կը բարեհաճէ հաւատալ*. Տրտմաթախէծ էր 
մթնոլորտը՝ Լէզբոն ը պարտում էր նաեւ որոշ գաղթականներէ ներ
կայութեան։ Ես չեմ ակնարկում տարադէրներէն որոնք ապաստան 
էէն որոնում î Ե11 չեմ խօսում այն գաղթականներէ մաս էն որոնք 
սլա տ ր ա ս տ էէն է րեն g աշխատանքով մ է ո րեւէ ևրկէր բե զմն ա ւո ր ե լ ։

Ես խօսում եմ նրանց մաս Ւն որ էրենց թշուառ հայրենակէց- 
ները լքած* ապահով մ է պատսպարան էէն փնտռում էրենց դրամ
ներէ համար։

կս դուրս էէ եկել հոծ մէ պատերազմէց՝ օդանաւայէն 
էմ խմ բակը ո ր էնն ը ամ էսներ է ընթացքէն երբեք չէ ր ընդհատել էր
թ,լէչխյնրը փերմանէոյ վրայ՝--- գերմանական յա րձա կո ղա կան է մ է-
ջոցէն մէայն* կորւյյւել էր երեք քառորդը էր օդանաւորդներէ։

Ես ապրել էէ վերադարձը դէսլէ տուն՝ ստրկութեան բութ 
մթնոլորտն՝ եւ սովէ սպաոնալէքը* Ես ապրել էէ մեր քաղաքներ է 
թանձր մթ ութէւնը* ել ահա ՝ բնակարանէցս հազէւ երկու քայլ հե— 
ռու* ամէն գէշք՛ Լ՛ էստորէլէ քաղէն ոն լեցւում էր ուրուականներով։ 
Էնանզա րմ՜էք էնքնաշարմներ ՝ որոնք ուզում էէն հաւատացնել թէ շատ

6**
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կարեւոր գործերով են զբագուած եւ շտապում են , թողնում է [ւն ն ր- 
րանց քազինոյի մուտքին սփռուած նուրբ աւազի վրայ։ ՛երանք 
զուգուած էին ընթրիքի համար , ցուցագրում էին ոսլայուած լան
ջապաններ եւ մարգարիտներ ։ Նրտնք Հ ի ւր ա ս ի ր ո լած էին մէկը միւ
սի ց' երեւակների ճաշկերոյթին , ուր ո չին շ ունէին ասելու։ Ուստի 
[սաղում էին ւսրւլէթ- կամ թսւկկարա' ըստ հարստութեան : Երբեմն
գնում էի նրանց դիտել։ Ո՛չ ցասում էի զգում , ոչ հեգնութիւն . այլ 
տարտամ մի անձկութիւն։ Խմրուած' նրանք սեղմւում էին խաղի 
սեղանների շուրջը։ ճգնում էին կենդանի մարդկանց նման զգա՛լ 
եւ յուսահատութիւնը, երկիւղն եւ մախանքն եւ ցնծութիւնը։ ՛երունք 
խաղում էին հսկայ գումարներ , որոնք գուցէ այգ վայրկեանին իսկ 
սլար պո ւած էին ն շան ա կո ւթ իւն ի g ։ հախսում էին գրամներ , որոնք 
գուցէ արմէզրկուած էին արդէն :

Կարծես թէ վերջին ամիսների ընթացքին, աշխարհի Հրայ
ո չին շ չէր պայթել,--- նրանք ճգնում էին վերստին անցեալին կա պ-
ուելով հաւատալ իրենց արմեթուգթերի ապահովութեան , իրենց 
պա յմ անագր ո ւթեան g յաւիտենականութեան :

Պուպրիկների բա լլե տ ի պէս անիրական էր այդ բո լո ր ը , բայց 
ախո՛ւր :

Նաւի վրայ ես դարձեալ հանդիպեցի իմ գաղթականներին։

Էլ նաւը որ այգ անարմատ բոյսերն էր փոխագրում , մկ կ 
ցամաքամասից դէպի միւսը՝ համակուած էր տարտամ մի անձկու
թիւնով։ Ես ասում էի ինձ --- «Միշտ յօմար եմ մի ճամբորդ լինել,
րայց ոչ գաղթական ։ Իմ երկրիս մէջ ես այնքան բաներ եմ սովորել , 
որոնք անպէտք կը լինեն այլուր» ։ Բայց ահա , իմ դասականներս 
իրենց գրպանից հանում էին հասցէի փոքրիկ տետրակներ' փշրանք
ներն իրենց ինքնութեան։ «Գիտէ՛ք, ասում էին, ես' այսինչն եմ։ 
Այնինչ քաղաքից ։ Այնինչի բարեկամը։ Այսինչն արդեօք ձեզ ծանօ՛՛թ 
է»։ Եւ նրանք պատմում էին ձեզ պատմութիւնը մի բարեկամի, 
կամ սլա տմ ո ւթիւն ը մի պատասխանատուութեան- եւ կամ մի որեւէ 
ուրիշ պատմութիւն որով նրանք կարողանային կապ հաստատել մի 
որեւէ բանի հետ։ Սակայն այդ բոլորից եւ ոչ մէկը պիտի ծառայէր 
նրանց, որովհետեւ վտարանդի էին։ Տակաւին ջերմ էին յիշատակ- 
ները, կենդանի, ո րպէս մասունքի նման պահուած, քաղցր եւ յուզիչ 
սիրոյ նամակները, որոնք մելամաղձիկ հմայքով ազդու են նախ։ 
Ապա, գալիս է կապոյտ աչքերով, խարտեաշ մի աղջիկ եւ մասուն
քը մեռնում է։ Եւ նոյնպէս' բարեկամը, պատասխանատուութիւն- 
ները, ծննդավայրն ել ընտանեկան յտրկի յիշատակները դունաաւում 
են երբ այլեւս շեն ծառայում :

Իրանք շատ լաւ էին զգում այդ բոլորը. բայց , ինչպէս որ 
Լիղբոնր երջանկութիւն էր բեմադրել, նրտնք ձեւացնում էին թէ 
հաւատում են իրենց վերահաս վերադարձին ; փաղցր է , անառակ որ-
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ղու բացակայութիւնը' որովհետեւ կեղծ մ է բացակայութիւն կ այղ'
բն տան եկան յա[*կը նրա ետին պատրաստ կ միշտ։--- Բացակայ ես
եղել կողքէ սենեակէ մէջ՝ կամ մոլորակէ մ էւս կողմը տարրերու- 
թ1<ւնը է ա կ ան չէ՛-

Ե րեւո յթասլկս հեռացած մ է բա րեկ ամ է ներկա յո ւթ էլն ը կա
րս'] է ղառնալ աւելէ թանձր քան է րական մ է նե ր կայո ւթ է ւն : Ե ո էմ 
տունը երբեք այնքան չեմ սիրել որքան Ա ահա բայ է անապատում : 
Երբեք ս է ր ա հ ա րն ե ր այնքան մօտ չեն հղել իրար' քան Հ$րղ ղա ր ո ւ
Բրետոն նաւազներն իրենց ն շան ած էն *--- երբ նրանք անցնում կ էն
Հո րն[, հ րուանղանը^ եւ մաշում կ էն հակոտնեայ հողմերի պատուարէ 
դէմ î Մ եկնում է օրն էսկ , նրանք ա րղկն սկսում կ էն վե րադաոնա լ : 

անք իրենց վերադարձն կ էն պատրաստում' երր Հոլմկոլ ձեռքե—
րով բարձրանում կ էն առագաստներ ը»--- Բրետայնէ նաւահանդսաէց'
դկոլ է ն շան ածէ տնա կը տանող ամենակարճ ճամբան' Հո րն է հրուան
դանով կր անցնում :

Բայց ահա , էմ գաղթականները նմանում կ էն նաւազներէ 
որոնց վերադարձէն ոչ ոք չկ՛ր սպասում ♦ Ո՛չ մ լ. նշանած այլեւս չկր 
վառում նրանց համար ՝ էանարհ լապտերն էր պատուհանէ ։ ՛Նրանք 
անա ռա կ որդիներ չկ էն , այլ անառակ որդիներ' որոնց յետեւ այլեւս 
չկա ր տունը վերադարձէ։ --- Այնուհետեւ սկսում կ ճշմարիտ ճամ
բորդս ւթէւնը դուրս ինքնութեան սահմաններից*.

(Հայց էն չպկ^ ս վերստեղծել ինքզինքն ♦ էն չպկ^ ս կա ր դա ւո ր ե լ 
էր մկ՚թ կնճռոտ կծէկը յէշատա կների։

Ուրուական այղ նաւը բեռնաւորուած կ ր' վերածնւելէ ոգի
ներով։ Երական կ էն թւում միայն նրանք որ իսկական պաշտօններ "՛Լ 
ազնուացած' կրում կ էն ափսէներ ՝ կոշիկներ կ էն մաքրում ՝ եւ տար
տամ մէ արհամարհանքով ծառայում կ էն մեռեալներէն ։ Լք սլա— 
սալորներէ 1,1 Jս թեթեւ արհամարհանքին պատճառը' գաղ
թականներէ աղքատութիւնը չկ ր ,  դրամը չկ ր պակսում նրանց այլ
կենսական (ստութիւնք։ Ոչ ոք պէւոք չոլնկր նրանց։ Ել ոչ ոք պիտի 
մ տածկ ր նրանց օղնսւթեանը դխ'ել :

Ենչ հրաշալի բան' այն հեռադիր ը որ կկս գիշերէն արթնաց
նում կ մեղ ու քնաթաթաէւ մղում ^է^է կայարանը*--- ^Հասի՛ր }
օգնութեանդ սլկաք ունեմ^ :

((ենք շուտով գտնում ենք բարեկամներ որոնք օգնում են մեղ։ 
Ե ՛֊ տակաւ արման ան ում ենք նրանց' որ մեզանից օղն ութիւն են սլա- 
հանվում : Անշուշտ , ոչ ոք ատելութիւն չունէր ուրուականներէս հան
դէպ ւ ոչ ոք չէր նա (սանձում նրանց y ոչ իսկ տաղտկութիւն պատճա
ռում ։ Բայց եւ ոչ ոք չէր սիրում նրանց այն միակ սէրով որ մի 
արմկք կ ներ կա յացնում ։

Ես ասում էէ ինձ *---հազիւ տեղ հասած' նրանց կը
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պատեն բարի գալստեան դինեձօներով՝ ու մխիթարական իխ թ ր 
ներով*. Բայց ո* վ պիտի գայ նրանց գուռը բախել ու պահանջել 
<հես եմ դուռգ բաց^> յ

Պէտք է երկ ար մ՜ամանակ մշակած լինել մի բարեկամ նախ 
քան , նա բարեկամութեան իր պարտքը պահանջէ

Պէտք է սերունգէ—սերունգ սնանկացած էթ^ել նոր ոգելու 
համար աւերակի վերածւող հին դղեակը որպէսզի սովորենք սիրել 
նրան •

ՀսւյացոՆց 3* ԷՈՍՏԱՆԴԵԱՆ
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ԱվհՍենաՅհ £uaumbu<

I I Չ մէկ իսլամ խորհող աւելի լայն ազդեցոլթիւն մը ունե- 
ղած է թէ' Արեւելքի եւ թէ Արեւմուտքի մէջ քան Ավիսեննա , որուն 
հաղարամեակը տօնուեցաւ : Ո՛չ ’>էկը աւելի ուշագրաւ անձնաւորու
թիւն մը եղած է կամ վարած է աւելի արկածալից կեանք մը։ Բմիշկ 
եւ իմաստասէր , դրանիկ եւ բանաստեղծ , գործօն մասնակցութիւն 
ր լնեւյած է քաղաքական կեանքին , դրած է 100£ աւելի գիրք ։ ա յն 
քան սիրած է դինին եւ կիները որ իրեն ամէնէն մօտ աշակերտը կը 
հաւաստէ թէ այս մ ո լո ւթ ի ւնն ե ր ը եղած են պատճառը իր մահուան։ 
Երբ ղինքը կը մեղադրէին իր շուայտ կենցաղին համար, պատաս
խանած է թէ իր փափաքն էր լայն ել ո շ երկար կեանք մը ապրիլ։

Որովհետեւ Պուխարայի մօտ խարմայթան ծնած է 980/յ/' 
րէ թի 370/-?-)' թուրքերը ղա յն թուրք նկատեցին։ Բայց թիւրքևսաան 
հիմա թաճիքիստան է, որով վերջերս խորհրդային Ա իութիւնը ղա յն 
տօնեց իբրեւ Ա իութեան մո ղո վո ւրդնե ր էն մէկուն զաւակը։ Եր կեան
քին մեծագոյն մասը Երան անցուցած է եւ թաղոլած է Համատան , 
եւ Պարսիկները հպարտութեամբ կը յայտարարեն թէ Պարսիկ էր ահ։ 
Բայց գրեթէ իր բոլոր երկերը արաբերէն են, ել Արաբները կը պնդեն 
թէ իրենցմէ է ան ; Ո՜րքան պիտի ծիծաղէ ր ինք ։ Են շ ցեղի ալ պատ- 
կանած ր/լան իր ծնողքը , տարակոյս չկայ որ պարսկախօս էին ։ Ան- 
սովոր շէ որ մահմետական Պարսիկներ արաբական անուններ կրեն , 
բայց շահեկան սլիտի ըլլար գիտնալ թէ ինչս Լ իր անունը Ապոլ Ալի 
Հիւսէյն իպն Աինա էր, որ եբրայեցերէնի ճամբով լատինացած է 
Ավիսևննա ձեւով։ Հայրը կը պատկանէ ը իմաստասիրական հայե
ցողութեանց հակամէտ Ե սմա յ ի լի այլափառ դաւանանքին , սակայն 
պատճառ մը չկայ ենթադրելու թէ Ավիսեննա այդ դաւանութեան 
հաւատարիմ մնացած ըէԼաJ *

փաջածանօթ Գուրանին եւ արաբական դրականութեան , յ անձ
նս լած էր շրջիկ փ ի է[' սոփայ ի մը, ղո ր հայրը հրաւիրած էր բնակի լ 
իր ևրդիքին տակ : Բայց շուտով գերազանցած էր իր ուսուցիչը ։
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1() տարեկանէն սկսած էր հետեւէլ բժշկութեան դ որուն համար կվըսէ 
թէ Զդժուար գէտ ո ւթէւննե րէն մէկը : հֆետոյ՝ տարէ ու կէս
յատկացուցած է էմ ուստաս է րութեան այլամերժ ո ւս ո ւմնա ս է րո ւ-
թեան , որուն մ է^ոցէն րէ չ բնացած եւ սովորութէւն ըրած է դէն է 
խմել էրրեւ զա րթուց է չ : Ար էստոտէ լէ րն աղան g ո ւթէ ւնը քառասուն 
անգամ կարդացած է զայն հասկնալու համար' էրրեւ հւղեցոյց ու
նենա լուԼ Լէարապէէ ժէկ գրքոյկը մէայն*. Հր աւէրուելով էն ամ ե լ
Պուխարայէ էմէրէն հ է լան գո ւթէ ւն ը դ պատեհ ութէւն ունեցած է ցոյց 
տա լու էր բժշկական ձեւնհ ա ս ո ւթ է ւն ը : Այսպէսով սկսած էր էր հան
րոյ յէն կեանքը : Ե ր էաասա րգ էմ է ր ը թոյլ տուած էր էրեն օգտու 1-Լ
էր թան կա գէն մատենագաբանէն դ եւ Ավէսեննա հ էացական բառե
րով կը պատմէ այն հաճոյքը դո ր այդ շնորհը պատճառած է էրեն 
առէթ ընծայելով որ կարդայ այնպէս է գէրքեր որոնց անունը ոչ ոք 
լսած էր* 21 տարեկանէն սկսած է դրել եւ շարունակած է մ էն չեւ
Ւր •Լերհ,ն °րերր-

Z/unn բան չենք գէտեր թէ է՚նչ կեանք վարած է Պարսկաստանէ 
մէջ դ ուր գացած է բախտ փնտռելու դ եւ թէ է՛ն չ եղած է էր քա
ղաքական դո րծունէութէւնը {էէյարեանց եւ Պուվայեանց արքունէք- 
նե րո ւն մէ!_, որուն ընթաց քէն վեզէր եղաւ Համատանէ էմէրէն*, էր 
կեանքէն այս չ_Ը$_անը կը կարօտէ էյնամեալ հետազօտութեան եւ 
կրնայ լոյս ոփռել այն դերէն ւէրայ զոր փ էլէ ս ո փան կատարած է 
էրրեւ պետական [unրհրգական *. Ըստ երեւոյթէն մեծ յաջողութէւն 
գտած ԼԸԷԷաէով նուաստացման առարկայ եղած է ել բանտարկուածդ 
եւ անգամ մըն ալ մազապուրծ աղատած է էսառնէճազանճ զէնոլոր- 
ներու մոլեզնութեան զոհ ԸԱալէ î էրեն հետ աւելէ լաւ վարուած է 
Սպահ ան է Ալւս էտ-Տ աոլ լէ էմիրը՝ որուն էսնդրանքով պարսկերէն 
գէրք Ը դրած է էմասաաս էրութեան վրայ՝ հրատարակուած հնդ
կաստան ել թեհրան։ Ամէն հէնգշաբթէ դէչհր^ է1?է բ ը մասնաւոր 
հաւաքոյթ մը կը կազմէր դ ուր Ավէսեննա կը խօսէր մտաւորական 
նէւթերու վրայ՝ ^ւ բոլոր ուսումնականները ույս հաւաքոյթէն կը 
հրա ւէ բուէ էն։ Այո շրջանէն է որ առաւելագոյն ժո զովրդա կանո ւթէ ւ- 
նր վայելած է* Vըո է թէ հոն է որ գտած է <^ա պահ ո վոլթ էլն , մ եծ ու
թէ ւն եւ փառք» : Երբ 58 յ կում թերեւս աւելէ ճշտօրէն 63 տարեկանէն 
՚1Ը մեռնէր դ ֆէդէքապէս սպառած էր*

2ե ռնհաս դէտո ւննե ր է տզէն Լքէազեսյ ամենամեծ ը^՜էչկը կը հա- 
մարէն էս լամ ական աշխարհէնդ բայց Ավէսեննա աւելէ մեծ համբաւ 
շահած է , թերեւս որովհետեւ ԴտնոՆնք, որ bV դլէոաւո ր բժշկական 
երկն էդ հոյակապ հաւաքածոյ մ ըն է էր ժամանակէն բովանդակ 
յունական եւ պարսկական բժշկական գէտո ւթեան դ ՚ եւ դ Ավէսեննա յէ 
էնքնա ստեղծ նպաստներով դ կը գերազանցէ բո լո ր նախընթաց եր
կեր ր t Հյատ կանուխէն այս դոր^՜ը Արեւմուտք անցաւ եւ լատէներէնէ 
թա րդմանուե լով էբրեւ գասադէրք ծառայեց Ե*֊րոպայ է համալսա
րաններուն եւ դ մ էն չեւ մօտ ատեններ դ Աո նփելիէի ել. Լուվենէ դ էն չ- 
պէո մ էն չեւ այսօր ալ էն չ էն չ արեւելեան երկէ րնե րու մէջ*, « թե-

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 8T

րեւս որեւէ բժշկական երկ այսքան կարդացուած չէ » : Թէեւ [ւր 
բմշկական գործերէն բազկե րակէ զարկէն մ ա ս էն սլա բոկերէն էր 
ւլէ՛բրէն վաւերա կան ո ւթէւն ր խնդրական կը ն կատուէ դ բայg ԷԼվէսեն- 
հա առաւելապէս փէլ է ս ո լէ այ մ րն է եւ յղացած է է մ ա ս տ ա ս է ր ւս կան 
ամբողջական դրութէւն մը որ այսօր է ս կ կը տէրէ մտաւորական հա
յեցողութեան այն ա մ բո ղ է մարզէն վրայ զոր էն ր lluiCJUl^Uip- {հփմսլ
նա լէ» կամ Հմտացածէն» դ այսէնքն <ձէնչ որ մէայն մէաքէն մէջ դո
յս ւթէւն ունէ դ հ ա կա դր ա բա ր հԷրական»էն ) յ ^Jn սլէնօ ցանկը հր ւսւուս- 
րակած է այն Պարս է կնե բուն որոնք Հա վէս են ական» եղած են տաս- 
նըվեցերորդէն մէնչեւ մեր Օրերըդ եւ Շ էJթ Մ ուհամմատ ԷԼպտոԼդ էս- 
լամա կան մտածման վերջվն մեծ նե րկայացո ւց է չը էք գէ ոլտ ո ս է մէջ^ 
շատ բան կը պարտէր անոր՝, (էէլսոն եւ Եուաշօն ցոյց տուած են այն 
է՛ որ ազդեց ո ւթէ ւնը ղո ր (Լվէ սեննա դո բծած է ս կո լւս ս տ է !լն ե ր ո ւն դ 
մասնաւո րասլէս թովմսւս (Լդո ւէնաց էէն եւ Տընս (J քո թուս է վր այ դ 
եւ քէ՚ոճըր Պէյրըն յարգանքէ մեծ տուրք մը կը մատուցանէ անոր։

Մէջնադ արեան է/ւրոսլւսյէ մէջ էր համբաւը հէմնոււսծ էր օիֆսւ- 
էն {դարման) վ[,այ 1 լաւոէներէնէ թարգմանուած Sufiîcicatia անու
նովդ եւ այն համառօտութեան վրայ ղո ր էնք էոկ կատարած և

: Պարական ույս մեծ գործը էմսւստասէրական հւսմւսյ- 
նսւդէտարան մ ըն էդ որ կը բովանդակէ տ ր ամ ա բան ո ւթ է ւն դ բնսւ ղՒ- 
տոլթէւն եւ բնազանցս ւթէւն ։ ftiujg ԼԼրեւելք աւելէ կը գնահատէր 
I’I' որ դ էնչսլէս էր աշակերտը կը յէշեցնէ դ վերջէն ել հա
սուն տարէներու արտադրութէւն մ րն է դ բոլորովէն տա ր բե ր
յէն դ ել փոքր ծաւալէ մը մէջ կը բովանդակէ էր մտածման սերը։ 
Ուրիշ գործ մըդ որ ատեն մը հակաճառութեան ւէոթորէկ մը յաբու- 
ցած է դ կը կոչուէ Արհւելցիներուն ՏթամսւթսւնոՆթիւնը. ? եւ մէկ մասն 
է հվԼրելելց էներուն Փ է լէ ս ո փ ա յո ւթ է ւն ը» անուն անաւարտ դո բծէն։ 
ն էն չեւ որ խնամքով չո ւս ո ւմնա սէր ո ւէն (Լր ե ւե լց էն ե ր ո ւն Փէէէոոփա— 
յոլթեան մասերը կարծուած սլատ առէ կնե ր ը դ կտրելէ չէ ճշաօրէն 
հետեւէլ էր մտածման զարգացումէն։ ILpirlJj լց]ւ(ւ1յթ11Ն{ւ Spuiifuipui-H 
նոՆթ-եսւն համար դրած ներածութենէն կը հեւոեւէ թէ էր վերջէն օ՝— 
րերուն կը ձգտէր հեռանալ արէ ս տ ո տէլեան ա լան դո ւթ են էն դ որուն 
հետ ելած էր Շիֆսւյ էն եւ ՆաՍսւ/թ-//ն մէջ :

Սերւոօրէն հաղորդակաէց հե //էն ւէ է լէսոփայո ւթեան դ 1Լվէ սեն
նա անոնցմէ էր զոր Մ ո ւթաքքալէմնեբը {աստուածաբանական էար- 
հույների վարկաբեկելոլ համար ֆսւլաս|ւֆս1 կը յորջորջէ էն։ Ս'էն չ 
Ս'ո ւթւս քա լլէմնե ր ը էմ ա ս տ ա ս է ր ա կան ասլացոյցներ կը գործածէ էն 
է բրել ղօրավէդ կրօնքէն դ ֆս1լԱ1Ալւֆսւ5/ճրՀ7Հ/ դ որոնք այս յորջորջումէն 
չէ[՚ն ազդուերդ ջանացեր էէն եւ փէլէ ս ո փա յ ո ւթէ ւնը հաշ
տեցնելուդ էն չ որ աւելէ յանդուգն ձեոնարկ մ ըն էր։

Եւ ույս մարզէն մէջ է որ կը կայանայ էրենց մեծագոյն թք~ 
նսւտպո ւթէւն ը ել ույն մասնաւոր տեղը զոր կը գրաւեն գաղափար
ներու սլա ամո ւթեան մէջ։ (Լվէսենեան մտածման ծագումը արեւելեան 
է ձեւովդ աւելէ սլզա տոն ական ըստ գոյացութեան եւ մ է շա նոր-սլը-
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ղատոնական' նպատակով եւ առարկայով։ Տրամաբանութեան թ՛որ— 
հիւ ԱրիստոտԷլ գերագոյն րէԼ՚Լ՚վ' մը գրաւած եւ ճանչցուած Էր 
իբրեւ «Առաջին Ուսուցի չդը՝ fiutjg իր բան ավար ական գրութիւնը՝ 
իր հեռաւոր եւ անանձնական Աստուածութեամբ՝ չէ ր կրնար գրաւիչ 
ը յ յա լ : էք ւ Պլատոն կը թուէր գրութիւն չունենալ եւ չէր գոհացներ 
փալասի ֆսմ> երը : Անոնք րն ազգաբար գա րձան գէպի ն ո ր—պղա տ ոն ա- 
կանութիւնը։ Ikj" մտաւորական կրօնքը՝ որ Լանաց միաւորել երկու 
րէ յն փ ի յ ի ս ո փ ան ե ր ը եւ կասլել ղանոնք արեւելեան գա գա փար ներէն 
ոմանց հետ՝ բազմաթիւ հրապուրիչ կողմեր ունէր՝ եւ զանոնք ա- 
ռաջնո րգեց մտածման այնպիսի պողոտաներէ որոնք իսլամ ութեան 
անխոտոր ուղիին մե րձա ւոր էին ՝ թէեւ երբեմն կը շեղէին անկէ î 
Կրօնքը եւ փիլիսոփայութիւնը հաշտեցնելու իբրեւ առաջին •£UJJI_ï 
ծ)արապի՝ ամէն իմաստասիրութեան էական միութիւնը պահելով՝ 
՛լիրք մը դրեց «աստուածայինդ սգատոնի եւ տրամաբանութեան 
«վար պետդ ին մ իջել ընգհ անո ւր համ աձ այնութեան վրայ՝. եԼ կարապի 
վարպետն ու առաջնորդն էր Ավիսեննայի : Ոլրիշ_ ազգե g ո ւթ ի ւննե ր 
որոշապէս արեւելեան ազբիւրներէ կը բթէ ին։ Այ ս այլազան եւ իրարու 
հակադիր տարրերէն՝ որոնց ել իսլամութեան հիմնական վարդապե
տութեան միջեւ կերպով մը ներդաշնակութիւն ստեւլծած էր^ Ավի- 
սեննա միատարր գրութիւն մը կերտեց որ՝ թէեւ ոչ անթերի՝ կը 
մնայ իբրեւ ուշագրաւ փորձ մը համադրութեան յ իր ինքնատպու
թիւնը գլխաւորապէս կը կա յան այ այն եղանակին մէջ որով ՒնՀ մը~ 
շակեց (Հունաստանի հետ կա պո ւած լ,նչ էնչ գաղափարներ ՝ որոնց 
արմատը կրնայ կամ ոչ հոն գտնուած րլ յալ :

Ավիսեննա հեղինակած է բաղմարմ՜էք միսթիքական գործեր ալ՝ 
որոնք՝ ըստ ոմանց y ևը ‘Լ՛՛՛՛՛են բան ավար ական միսթիքներու
չ՛որքը։ Պէաք չէ մոռնալ նաեւ իր գրական ձիրքերը եւ պարսկերէն 
քառեակները որոնք մտած են Օմար ի]այեամի համբաւաւոր հաւաքա
ծս յին մէջ ։ Աւելի թանկա րմէք են պարսկէ րէն եւ ա ր ա բե ր էն բմշկա- 
կան եւ իմաստասիրական եղրարանութեան մատուցած իր ծառայու- 
թ իւննե ր ը ։

Աահմետական խորհողներուն մէջ Ավիսեննայէն մեծ միայն 3)ա- 
ր տոլին կայ՝ որ թէեւ քիչ ա րտագրած է՝ սակայն հւլօր եւ թափանցող 
իմացականութիւն մը ունեցած է։ Ատ կայն իր աղդեցոլթիլնը սահ
ս՛ անափակ եղած է ՝ եւ չէ ունեցած ո1չ ԱՀե սեննայի հ զօր անհատա
կանութիւնը եւ ո՛չ ալ անոր հարուստ եւ շողշողուն մթերքը մարգ- 
կայութեան փ ո րձա ռո ւթեան ։
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LbPlIMhPhh'L ՓԼՈՊէՌհ^ L’éducation Sentimentale^
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ք»^նչ բանն է որ (Զգացական ^'աստ^ւալւակութ^ււն^ը եղա կան 
գիրք մը կը դարձնէ համաշխարհային գրականութեան մէջ*, Ի՞նչ 
բանն է որ ճշմարիտ արմէքը կ՚ընծայէ ի վերջոյ չարաղէտ դարձած 
պատմութեանը այն մանր քաղքենիին , որ կը հետամտի մեծ աշխար
հի մը ն ո ւաճ մ ան եւ ոչ իսկ կը վե բատի բանայ դ առա՛նց պայքարի , ի 
յաոա թագուն է դատապա րտո ւած իր սիրոյն յ Հա[պԸ U,J^՛ է ) որ ‘հիւ
թը ամէն բանէ առաջ պատրուակ մըն է* ի^նչ բանի պատրուակ։ 
Մենք պիտի անդրադառնանք ատոր։ նաի եւ առաջ նիւթը զետեղենք 
մէջն ւոյն դարաշրջանին } որ տեսաւ իր ծնունդը։

ՀԼ^ղացական ‘իա ս տ ի ա ր ա կո ւթ ի ւն» ը կը շփոթէ եւ նոյն ատեն 
կ' ոչնչացնէ երկու պայմանադրական ըմբռնումներ*--- վիպականու
թիւնը եւ իրապաշտութիւնը։ վիպականութիւնդ ի հարկէ* միակ սէ
րը դ ճակատագրականութիւնը* * * ։ "Լ, մ ան ա պէս իրապաշտութիւն՝ 
անշո՛ւշտ * «Փտրիղեան կեանքի պատկերները» ՝ {երետերիք 1քորոյի 
եկամուտներուն հաշիւը***։ ք*տյց աւելի մօտէն դիտենք։ Տարօրի
նակէ վիպականութիւն այս մէկըդ որ ո չին չ յառաջ կը բերէդ աձ էն 
ինչ ձԸ խավ,սյնէ եւ կը կոտորակէ։ իւրաքանչիւր մեծ դէպքե
րու կը ս պա սուի դ ամէն ինչ ենթադրել կուտայ որ պիտի պատա
հին*— ղուգադիպո ւթիւննե ր ը կը բաղմապատ կուին դ ու հրաշագործ 
հանդիպումներըդ որոնք հարուստ պիտի կրնային ըլլալ իրենց հետե
ւանքներով։ Եւ յետոյդ ոչի՜նչ***։ իլ որ աւելին դ այս ղուդադիսլու- 
թիւնները {իրետերիք ի'ո լայի հատուցում մը կը բերելն։ ՀԵ*- հատու
ցում կը ստանար դ կ' ըսէ Ֆլոպէռ առաջին էջին իսկ , մ ա յ ր աքա դա քին 
մէջ բնակի լ չկա րենալովդ ու ամենաերկար ճամբայէն վերադառնա
լով իր գաւառը» * ի՛նքն եւս պիտի փորձէր Տիկ * Արնուն սիրաշահիլ 
ամենաերկար ճամբայով։ (]ւ այս շաւիղին վրայդ ան ինքզինքին թոյէ 
պիտի տար տարուելու իր սիրոյն ամէնէն ծաղրանկարային պատ
կերներէն յ

Հասնելու ձգտո*ւմ *, թերեւս դ բայց հասնելու ձգտում զիէ էԼակ 
ճանապարհովդ ու ըսենք փոխանորդութեամբ։ Տելորիէն էդ փառա
տենչ խեղճ դպիրը — Հերետ եր իքի եղկելի կրկնակը դ - որ իր բարե
կամին համար կ'երազէ մեղսակցութիւն կիներուն մօտ։ Ընդունա յն 
երազ՝ երբ եղերական չէ ան։ Այսպէս' հեռու ենք Աասթենեաքնե- 
րէն ել փիւլիէն Աորէլներէն :

Եր մնայ միակ սէրըդ անփոխարինելի Հշփում»ը։ Տիկ* ԱրնոԼդ 
առաջին անգամ երեւնալուն դ պճնո ւած է վիպական հե րոսուհ իներոԼ 
ամէն կարգի արտաշքութեամբ ։ ք*այց դ ձեռքը բռնած ասեւլնադոր- 
ծութիւնը աւելի բան կը խօսի իր մասին քան իր երազկոտ աչքերը դ 
Ո4. մուսլինը իր շրջազգեստին : Այդ ձեռագործը արդէն իր առօրեայ
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աշխատանքն է , ուրա խութևնէ զուրկ , պարկեշտ կնոՀ եւ ընտանիքի

մ °111Լ *•
Ամենօրեայ կեա՞նքը։ Ուրեմն՝ իրապաշտ վէպ մը։ Այո'՝ ոչինչ 

կը պակսի այնտեղ.- ընկերային վայրերու հաւատարիմ պատկերը՝ 
մարդոց ել գաղափարներու երթ ու դարձը : Ա իայն թէ այս պատ
կերը երբեք աւելի իրական չի դառնար մեր աչքին որքան փրետերիք 
Աորոյի համար՝ որ անտարբեր է այն բոլորին հանդէպ որ չըեդգըր- 
կեր իր սէրը : Եւ ասկէ զատ ՝ — բայց թերեւս միեւնոյնն է ՝ - ձըշ- 
դըրտո ւթեան մ տահ ոգո ւթ ի ւն ը այստեդ այնքան հեռուն տարած է , 
որ ի րա կանո ւթ իւն ը տարանէատուաէ)' գունաթափ կ'ըլլայ : Արտա
քին ա շխարհը հակառակ իրեն ընծայուած ն ր բա վա ր ո ւթեան g ՝ նկա
րագրական յար ա տ ե ւո ւթ ե ան ՝ անզգալի օր էն հեռացած , անսահման 
տարածութեան մը ւԼրայ նետուած կ երեւի :

իրականս ւթեան քիչ մը պղտոր մէկ լուս ան կա՞ րը*. Ո՛չ* առաւել 
եւս վաւերական ու բարդ մէկ գծանկարը կեանքի՝ որուն իւրաքան
չիւր տարրը երկարօրէն հասունցած անհ րամեշտ ընտրութեան մը 
հետեւութիւնն է յ

թ*ող մեզի լաւ ըմբռնեն, բո լո ր վէպերուն մ էշ ընտրութիւն կայ՝ 
բայց այստեղ ընտրեալ մանրամասնութիւնը միշտ չէ ՝ — նոյնիսկ 
խիստ հաղուագէպօրէն է՝ - այն' ինչ որ առաջին ակնարկով որոշիչ 
կը թուի։ Միշագէպ մը՝ մեսթ մը՝ առարկայ մը՝ - երեւութապէս 
աննշան՝ — մէկէն հրապարակ կուգան՝ կը մեծնա՜ն*. իմացականու
թիւնք վախած է իրերուն Հ ամ եմ ատ ո ւթի ւնները յ Մինչեւ իսկ իմացա
կան ո ւթեն էն լաւագոյնը, տարբեր աշխարհԼւ մը տեսիլքը՝ սովորա
բար մոռցուած՝ զոր ամենայն իրաւամբ պէտք է կռչել խորհրգանը- 
շաններոլ աշխարհը :

*իանի մը Օրինակներ . Եթէ Ֆրե տ երիք Տիկ. Տ ամպրէօգը կը 
տեսնէ միայն կիսովին ՝ այգ կիսովի^ը իրեն համար կը նշանակէ իր 
երազած հեշտ եւ վայելչասահ կեանքը*. Ե Լ- ծ թէ վերջին բանը զոր 
կը տեսնէ նոյն Տիկ* Տամպրէօղի վրայ՝ դա՛ րձեալ այգ կիսովինն է՝ — 
որուն վրայ դղրդագին կը փակէ կառքին դռնակը ՝ — այգ կը նշանա- 
կէ թէ նէ ընդմՒչ տ իրեն համար եղած է միայն պատշաճեցում մը՝ 
եւ տաոացիօրէն «հասնելու միջոց մը*. Հայր քիոք ՝ յեզափո Լսա կանի 
մը ապագայ սպաննիչը՝ — որուն զինուորական հսկիչը պիաի ըլլայ՝ — 
առաջին գլուխէն քննութեան կ'ենթարկէ իր Հդայլի ծուղա կիները*. 
Եւ Ո'ոզանէթը՝ նիւթապէս հոգացուած աղջիկը՝ յաւիտենական ստա
խօսը՝ Ֆրետերիքի կ՚երեւի դիմակաւոր պարահանդէսի մը մէջ*. 
Այսպէս ՝ իւրաքանչիւր տիպար սկիզբէն իսկ զգեստաւորուած է այն 
ստորոգելիներով՝ որոնք ղինքը պիտի դարձնեն այն' ին չ որ է*, fin- 
լորին ճակատագիրը նշանակուած է առաջին մ՜ա յ թքով՝ անյարիր՝ 
ան մ Լս տելի՜ *.

JJ ա կայն՝ այգ ճակատագրէն ՝ — ու թերեւս այգ է էելոպերի մե
ծագոյն արման իքը՝ — յիշեալ տիպարները՝ խռովայոյզ՝ օրէ օր 
տարուբեր ընդմէջ իրենց պզտիկ մ տ ահ ո գո ւթ ի ւննե րո ւն ՝ չեն տեսներ 
մերկ եւ անողոք պատկերը*, էլ ւ որ աւելին՝ անոնք չեն զգար որ տա
րիները կը սահին՝ նենգօըէն * Այն ին չը ՝ որուն կը կարծենք հետեւիլ 
քայլ առ քայլ՝ մէկէն կը տեսնենք արտատեղած ՝ նոր շրջանի մը մէջ
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փոխադրուած ՝ ու ահաւասիկ մենք մեզ կը զգանք մտամոլոր՝ գրեթ՜է 
իրե՛ն չափ * Ֆրեւո երէք Մ որ» ամէն ինչ նախատեսած էր՝ եթէ միայն 
Տիկ* Արնուն է՝ օր մը իրեն պիտի տար իր ճերմակ մազե րէն փնջիկ 
մը*.

ՀձՀէդա ցական Ղ*տ ստ ի ա րա կո ւթեան^չ իրական հերոսը մ ամանակն 
է ՝ ա յն չա փ ներկայ որ չէ յիչա տ ա կո լած : Երբեք չլրացած անցեալի 
մը եր կարաձդո ւմնե ր ը անդագա ր կը խաոնուին նենգաւո ր ա սլագա յի 
մը երախայրիքին * հա ղէլ թէ անկայուն , խուսափուկ մանրամասնու
թիւն մ ը անցողակի կը նշանակէ ներկան :

Դեււ ոչ , արդէն չկա՜յ • • •
Ֆրետերիք կը հանդիպի Տիկ* Արնուի , ու անմիջապէս այղ հան

դիպումը կը նետէ անցեալին» արդէն ի ս կ նէ իրեն համար լոկ մեկնա
կէտ մըն է դէպի ապագան ՝ որուն ունայնութիւնը կը զգանք ի յտ- 
ռաջադուն է : Ու մէկ անգամ միայն՝ երբ Ֆրետերիք կը բռնադատուի 
երես առ երես նայիլ ներկային $ տյդ ներկան գէշ երազի մը երեւոյթը 
կը ստանայ իրեն համար։ անի մը էջի մէջ՝ մենք ներկայ կը դըտ- 
ն ո ւինք փլուզմանը այն բո լո ր ին ՝ որ պիտի կրնար տակաւին յոյսի մը 
տեղը բռնել։ Անվե րջանա լիօրէն շարմուն ա լացներ ու վրտյ թափառե
լէ յետոյ՝ Տ)րետերիք պատ մը կամ անդունդ մը երեւան կը հանէ։ 
Անդամ մը որ կը խուսափի ան դուն դէն ՝ իրեն կը մնայ միայն անցնիլ 
արդէն իոկ կտրած տարտամ ճամբան երէն ՝ բայց այմմ գիտ է թէ "Լ 
մէկ < անդր u լան ի կ' ա ռաջնո բդեն անոնք ։ Ան գէ շ արէէկ պիտի տանի 
չմտքին անգործութիւնը՝ ու սրտին ան շա րմա g ո ւմ ը» : Աիակ սփո
փանքը՝ ծերացած՝ զզուած Տելորիէի ըն կերա կց ո ւթեամ բ ՝ վերակո
չումն է հասարակաց յ ի շա տա էնե ր ո ւն ՝ որոնց լո կ հեռացումը կրնայ 
քիչ մը կայունութիւն տալ։

Եւ ահաւասիկ պատմութիւնը վերջ գտած է։ Երկոլ- բարեկամնե
րը կը վերյիշեն ուսանողութեան շրջանին \յոմանի հանրատան իրենց 
տուած մէկ ապարդիւն այցելութիւնը*

--- Հոն է որ մենք մեր լաւագոյնը ունեցանք՝ կ'ըսէ Բրետեր իք։
--- Այո՝ թերեւս ճիշդ է* հոն է որ մենք մեր լաւագոյնը ունե

ցանք ՝ կը պատասխանէ Տ ե լո րիէ *
Աոռեւոեսութթւն ՝ թոզ այդպէս ԸԼԼայ * Ար^ակօրէն ՝ յարականո— 

նա բար մռայլ պտտկեիր մը։ թ՛երեւս։ Այսպէս պիտի բացատրուի՝ 
գոնէ մասնակիօրէն՝ համր ընդունելութիւնը ((Աղայական հաստիւս- 
րակոլթեան^ ՝ իր հրատարակութեան ատեն։ fi ա յց տյս կարգի նկա
տումները պէ^տք է մտնեն հաշուի մէջ՝ երբ հարցը կը կա յան այ 
գործի մը՝ ուր ձեւէն դէպի մտածումը եղած ներդաշնակութիւնը 
կատարելագո րծութեա ն ՝   հետե ւա բա ր մարդկային կարողու
թեան ,   անմխտ ե լի պատկերը կ' ընծա յէ՛-

9>լոպեր ոճաբանն * frjեՀղճ առասպել * թէ ա կան ին ն ո ւա զա դո յն 
գործածութիւնը ՝ ամենապղտիկ ստորակէտին՝ որեւէ միջանկեալ 
պարբերութեան հատանումը արդարացուած՝ նոյն իսկ արդարացու
մէն աւելին՝ անհրամեշւո են այստեղ։ Վրս յե լչո ւթ ի ւն ը գործ չունի։

Եւ֊ որովհետեւ կը խօսինք մամանակի մասին՝ քիչ մարդիկ նման 
յաղթանակ մը տարած են անոր վրայ։ Ա ի այն դար մը եւս սպասենք։

Թրգ* Ա- Պետրոսեան Ա»
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կ»նՍ3113 Յւ^ԱՊԱ^ՈՐԵՈՒԹէՓՆ

ՆՈՆՑԷ ըլլ^ խորհ ողներ որ դեռ կանուխ է ^ուտինահայ 
Q աճխապակիներուն արուեստին վերլուծումը՝ երր դեռ այնքան րի չ 
բան դիտենք անոր պատմ ո ւթե ան մասին*. Կ ը խորհ իմ որ կը րաւէ^ 
ըսել թէ հին արուեստ մըն է ան եւ հայ արուեստ մը իր խորքին

թէեւ քիչ բան գիտենք այս հին արուեստին մասին , սակայն 
այսօր այլեւս իրականութիւն է որ արուեստով հետաքրքրուող 
այցելուներուն առջեւ, բաց է Պոլսոյ թօւիգաւիու Սարայի թանգարա
նին h ո ւտ ին ա կան Յախճապակիներուն հաւաքածոն : ճոխ եւ ընտիր 
այդ հաւաքածուն , թէեւ, կրկնօրինակներով խճողուած' հարազատ 
ներկայացուցիչն է աշխարհական արուեստի մը՝ որուն միայն կրօ
նական արտադրութեանց ծանօթ ենք եղած Սրուսաղէմի վանքին Ս* 
էջմիածնայ մատուռին պատերը զարդարող հայերէն յիշատակարան- 
ներու քառակուսիներէն՝ կամ վենետիկի Մ խիթա րեան g ու նախկին 
վձէլէկեան հաւաքման յիշատակարանին քանի մը նմոյշներէն :

Այ+֊Կ ցանկացողը կրնայ տեսնել ուտ ինահայ յախճապակեայ 
հաւաքաե ուներ Պոլսոյ թանգարանը՝ Աթենքի Պենաքի թանգարանը՝ 
Փարիզ Սեվրի թանգարանը՝ վենետիկ Ս* վաղարի թանգարանը 
(բազմաթիւ ու ճոխ հաւաքածու) ՝ Լոն տոն' վիքթո ր իա եւ Ալպեր թ 
թանգարանը*. Յետոյ հոս ու հոն կան անձնական հաւաքածունե ր ՝ 
թէեւ շատ հազուադէպ» օրինակ՝ Հազա րեան ի հաւաքածուն *հիւ Եորք 
եւ իմ անձնական հաւաքածուս ի 3 լի չիթա ՝ ուր աւելի քան յիսուն 
Եուտ ինահայ յախճապակիի շահեկան նմո յշներ կրցած եմ ցարդ հ ա- 
ւաքել ։

Ուրեմն հետաքրքրուողխն համար հարկ եղածէն աւ եւՒ նՒ։խ կայ 
Ե ուտ ինահայ յաճխապա կիներու արուեստին մասին տեսակ մը հա- 
մայնապաակեր տալու համար :
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^էոլտինահայ յախճապակիները նախ եւ առաջ աշխարհիկ ար

ուեստ մը կը ներկայացնեն ՝ եւ. երր կրօնական միտումներ ցոյց կու
սէ ան' աստուածավախ հայ քրիստոնեայ միտումներուն ենթար
կուած ԸԼԼաԼ կը թուին առանց <Հ,կրօնականացածֆ ԸԱ_ա Լոլ * 0 րինակ 
եթէ խ աչ մը կը նկարոլի քառակուսիի մը վրայ՝ ատիկա այլեւս 
ղոհար մ ըն է գունագեղ զարգարեալ՝ եթէ հրեշտակ մ րն է գունտի 
մը երեսին' գրեթէ զարդաձեւ մ րն է մարմնաձեւ մը ըլլալէ աւելի՝ 
այնքան որ նկարիչը յաճախ կը մոռնայ հրեշտակային թեւերուն յա
րաբերութիւնը հրաշտակին հետ՝ եւ կարծես թէ շուարած է անոնց 
ինչ բանի ծառայելու ըմբռնման մէջ-.

Մանրանկարչութիւնը մեր մէջ եկեղեցական բացարձակ տիրա
պետութեան ենթարկուած' գրեթէ երբեք առիթ չէ ունեցած «աշ
խարհականանալու՛} :

Խնդիրը կը տարբերի ^ուտինահայ յա խճա պա կեդո րծո ւթեան 
մէջ։ Ղ,ախ յախճապակիին կրօնական գործածութիւնը խիստ սահմա
նափակ ըլլալով) էաըՒը էէաԸ կրօնական արուեստի մը զարգացման ՝ 
եւ կրօնական որեւէ ազգեցութիւն կ'ա շխա րհ ա կանանա յ ^ուտինահայ 
յախճապակիներուն վրայ* Օրինակ՝ վիշապասպան ձիաւոր Օուրբ 
Գէորգ մը քիչ մը անըմբռնելի կերպով կուգայ ^ուտինահայ յախճա
պակեայ օղիի ա մանի մը երեսները գա րգա րե լու՝ ինչպէս որ յաճախ 
կ^երեւայ հոդատի անագեայ °գիի ամաններուն երեսներուն վրայ։ 
Հէարմանալի չէ՛' սակայն զուտ աշխարհական ըմբռնումը որուն մէկ 
արտառոց նմոյշին կը հանդիպինք արծաթ ՝ ոսկի եւ կիտուածեալ խո
շոր գխևիի մը լԼըայ Օ՚մ հ ու ւա քած ո ւի ս մէ^ ուր խմողին աչ
քին կ'1 երեւայ Օտղմոսէն քառեակ մը***։

Սակայն այս տիրական կերպով աշխարհիկ արուեստին մէջ հսւյ 
արուեստագէտը հաւատարիմ է ցեղային մ ում կայութեան մը։

ինչպէս մեր մանրանկարչութեան արուեստին մէջ՝ որ են
թակայ էր կրօնական ձգտո ւմնե րու՝ որեւէ ճիգ ^_էայ աշխարհիկ
հե շտալից իրապաշտութիւնը կրօնական զուսպ քողարկումս Հ 
կա յացնելու ՝ նո յնպէս ալ ա շխա յախճապակեդո րծութեան մէջ
որեւէ ճիգի չենք հանդիպի ր նոյնիսկ գինարբուքը ((պարտ ու պատ
շաճ} աշխարհիկ կենցաղաս իրութեամ բ նե ր կա յ ա ցնե լո ւ մք ա րծես յախ- 
ճապակեգո րծը ծայրայեղ յանգդնո ւթիւն կը սեպէ օրօրուն պարու
հիով մը իր այս ու այն օղիի ամանին երեսը գար դարելը։ Եւ պա
րուհին հազիւ թէ վզէն վա ր կնոջական գրաւչո ւթեան եւ հմայքնե
րուն մերկութիւնը տանող հոլանիութիւն մը ունի՝ ամօթխած ար
տայայտ ո ւթեամ բ մը։

Եուտինահայ յախճապակեայ ձեւերուն մէջ՝ բամակ կանթաւոր՝ 
ջրաման ՝ պնակ ՝ գաւաթ ՝ գործնական գիծեր ունին արդարեւ ՝ սակայն 
չունին sa տկէ աւելի գիծ մը՝ ձեւ մը ուր կորութիւն մը գործնական

QC
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ըլլալէ Ուրիչ գրաւչութիւն մը ունենալ, թէեւ սուրճի մանր գաւաթ
ներ կամ վարդի ջուրի սոխաձեւ սրուակներ' հաճելի ձեւեր են պար
սիկ նմոյչներէ , պոլսական ո ս կե ր չո ւթենէն եւ օսմանեան արքունա
կան հեստաս ի րո ւթ ենէն ներչնչուած , սակայն հայադուած չեն անոնը 
ընգհ ան րապէս :

թասեր կան երբեմն ո րոնք է րենց ձեւե րո վ իրապէս գրաւի չ են է 
պնակներ' գորս իր ձեոըերուն մէջ կը փայփայէ անոնդ ձերը 
տուողը-, կուտինահայ արուեստագէտ յա խճապա կե զո րծ ը տիրած է 
կալին ու անոր ամէն վիճակներուն մ ասնա յատ կո ւթե ան : ՛Նա
խընտրած է գործնականը ոչ թէ որովհետեւ չէ կրցած դեգապաչտա. 
կան ն ր բո ւթ ի ւննե ր ը եւ անոնդ յարակիդ արհեստական րարգոլթիլն- 
ները նուաճել, այլ որովհետեւ իր դեղային նկարագիրը տիրական 
է եղած , հոս ալ օգտակա ր ը չզոհելով նրբութեան , երբ վերջինը 
անպէտք է :

^ուտինահայ վարպետը կրցած է պատրաստել ճենապակիէն շը 
տարբերող յախճապակի' այնքան ազնիւ եւ գերազանց ՝ որ կարեւոր 
Եւրոպական ոստաններ կանուխէն իրենց հրապարակները բացած են 
Q ո լա ին ա հ այ յախճապակիներուն *. վենետիկ ուր նրբարուեստ իրերու 
պատրաստութիւնը ծայ րայեղութեան հասած է ր ՝ եւ Եաալիա ՝ ուր 
էիաիօլիքան կը պատրաստուէր անհաւատալի դե րաղանg ո ւթեամ ր , 
Եուտինահայ յախճապակիները հրապարակ կուգային ար գար ինքնա- 
հաւանութեամբ մը իրենց իսկ Եուտինահայ վաճառան ի շնե ր ո վ*. Դարձ
եալ շատ մեծ ճիգով էր որ անգերազանցելի ճենապակեայ Մայ սըն 
գաւաթները կը ւիո րձէ ին թրքական հրապարակներուն մէջ ^ուտինա- 
հայ սուրճի գաւաթներուն հետ մրցիլ • գարուն վերջը**

է) ւն ինք Կուտինահայ ամբողջ եւ հատակոտոր նմոյշներ որոնք 
արհեստական զարմանալի նր բութին կը մարմնացնեն՝ գրեթէ հաւ- 
կիթի մը կեղեւին փխր սնութեամբ եւ շատ բարակ մարմնով : Այ ս- 
քան ն ր բո ւթեան կարողութիւնը ոնենալ եւ շտարո լիլ Ն։"Ա՚այՆ՚Լ՝ եւ 
հաւանաբար անգործնական գեգապաշտոլթենէ ՝ իրապէս զարմանալի 
պիտի ըլլար և թէ ^գիտնայինք ՝ ո[' այՂ ՚յւ ս տ ին վարպետները
Հայեր էխն : Այս լ. սկ ապացոյց է որ ^ուտինահայ յախճապակիները 
միայն մ ում՜ կա լ՝ շատ մ՜ ում՜ կալ հայ արհեստաւորի եւ արուեստաւորի 
խղճամիա արտագրութիններ են յ

Ուրեմն ոչ մէկ տարակոյս՝ ցեղն է որ կը խօսի անոնց արհես
տին մէջ՝ ինշպէս' անոնց արուեստին մէջ՝. Եթէ եղած են ոմանք որ 
ստորագնահատելու միտում g ո յ g տուած են Եուտ ինահայ յախճա
պակիէ ա ր տ ա գր ո ւթի նն ե ր ը ՝ ատ իկա պէտք է վե րադրուի պա րզա պէ ս 
անոնց անհասկացողութեան հայ արուեստագէտին հո զեկ ան մղ[,չ ու
մ՜ ին ել ուղղութեան*. [Լյ ս ըմբռնումով միայն պէտք է մօտենանք 
Եուտինահայ յախճապակիներու ձեւա կե ր պո ւթեան արուեստ ին :
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(իերազանցապէս գոյն կայ հոն՝ գծէ աւելքւ։ Յախճապակիներուն 
ղիե՜ր կր մնայ երկրորդական , ծրագրական գոյնին առըն-
չութեամր*. 3 ա էսճա պա կեգո րծ ին երանցն է որ կուտին ական արտա
գրութեան g մէջ կը գերազանցէ գիծը եւ կը սահմանաւս րո լի միայն 
ձեւուէ : եր «// ս կեդար ո ւն» ^ուտ ինահայ յախճապակիներուն երան — 
գապնակը հաւատարիմ է գոյներոլ մաքրութեան ՝ հարազատութեան 
եւ, մանաւանդ՝ դարձեալ՝ գործնական է։ Մ եծազանգո լած ու բազ
մածախս մզկիթներուն մէջ տ ե ղէւ կուտայ պահանջուած ճո էսաս ի բու- 
թեան յ յոյները կը պայթին իրենց քառակուսիներուն վրայ ակնբախ ՝ 
սրանչելի՝ ներշնչող*. Բատերուն լէրայ ամբողջ կենսաշող գարուններ 
քառակուսի առ քառակուսի կը գալարուին կը մադլցին՝ երանաւէտ 
արքայութեան մը' մահմետական տ ե ս լա կան ո ւթե ա մ բ ՝ երբ՝ մըգ- 
կիթներուն համար գուրսէն եղած պարտադրանքներ իբր ներշնչում 
ծառայած՜ են ուտինահայ յա էսճ ա սլա կե դո րծ ա ր ո ւե ս տ ա դէ տն եր ո ւն : 
Անոնց մէջ քիչ բան կայ հարազատ' հայունակ ա րո ւեստ ի կամ ներ- 
^չմ ան : Սէ լիմբեր ու եւ Ա ո ւլէ յմ աննե ր ո ւ այգ շրջանին եւ ա նկէ վՒրն 
մին չեւ (J* է ♦ դա ր ո ւ OrÙL Կ ուտինահա յ ա րուեստագէտ էն ոգին էսան- 
դավառուած է պա րտագրեա լ ել ծրագրեալ արտադրութեանց մէջ՝ 
որոնց մասնակից է ան միայն իր ան դեր աղան g ելի արհեստադիտու- 
թեամբյ

/* ս կ անկէ առաջ՝ օսմանեան հնագոյն շրջանին եւ նոյն իսկ սել- 
ջուքեան շրջանին՝ մասնաւորաբար ԺԳ • գա րէն ս կս ե լո ւէ ՝ արուեստը 
աւելի հարազատ է ել անխառն իր հույ ո դլոյն մէջ՝ մզկիթներէն ներս 
ուլ՝. Աակայն դմ՜բաէս տա բար եկեղեցիները զուրկ են՝ աւելի մեզի հա
սած չեն Կ ուտ ինահայ հարազատ յախճապակիի նմո յշնե բով*. Տնայ- 
նա կան առօրեայ իրեր մեղի հասած են աւելի ուշ մ՜ամ անա կէ՝ ոչ ա- 
լելէ/ առաջ (իէ * դուրէն*, են ական արար մեր խօսքը ույն նմո յշնե բուն 
մասին է որ այմ՜մ անվարան իրը ուտ ինահայ կը նկատենք։ Աին չ 
կան հին կտորներ որոնք թափառական որբերու պէս այմ՜մ ո ւ գեղար
ուեստ ա րլէ ւ/ւն ե ր ո ւն կողմ է ^ամասկոսէն Հռոգս ս եւ անկէ ալ Պոլիս 
կամ եզնիկ կը տաբու էն:

Ա* ղկիթեերուն քառակուսիներն են որ այմ՜մ մենք կռուան կըր~“ 
նանք սեպել Կ ուտ ինահայ յախճապակիներուն արուեստին եւ արհես
տին մասին*. Ա եր եկեղեցիներէն չունինք բան մը մնացած ՝ մզկիթ
ներ ո ւն մէջ գտնուածներուն հնութեամբ*. առա կուսի մը՝ հաւաք»—
մանս մէջ՝ անծանօթ եկեղեցիէ մը պո կո լած' գուցէ հին ր/լայ * հա
ւանաբար * դու րէն t սակայն անտարակոյս ժէ. գա րու կէ ս էն ոչ
աւելի ուշ*. Ասիկա սակայն հարազատ նմոյշ մըն է հաւատա րմ օրէն 
կուտ ինահայ յ աէսճ ա սլա կե դործ արուեստագէտը ներկայացնող*. Ան- 
խառն մաքուր գո յնե րով՝ սպիտակ յատակի վրայ կղզիացած ՝ կար
ծես ձեռագր ի մը էս ո ր անն եր էն փ ր g ո լած ըէէա ր իր պարզ ու հաւասա- 
րաթել էսաչով։ եր պարզութեան մէջ իսկ սրբութեան բո լո ր դրոշմով 
քառակուսի մը՝ որ գլխովին կը տարբերի իր գծի ու դոյնի մ՜ում՜կա- 
լութեամբ մզկիթներու պարտագրեալ քառակուսիներուն արուեստէն։

դարով՝ ր //այ մզկիթներուն եւ ԸէԼա J եկեղեցիներուն մէջ՝ 
որոնք հետզհետէ աւելի յաէսճա պա կեզարգ կը հասն ին մեզի՝ տրուես-
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տը ևԴյնայ՚- ԱյնՀան կ'Ւյնսյյ "F հը հասնՒ քԼաւաթհոյ Ա՚’՚րր Լուսա
ւորչի տաճարին գրեթէ երկդարեան յախճապակիներուն յոգնեցուցի 
միօրինակութեան' թէ գծի եւ թէ գոյնի, որ աղտոտ կապոյտ մըն է։ 
Արդեօ՞ք հին ս ո ւլթանն ե րո ւն եւ մ եծատո ւնն ե ր ո ւն ճոխութեան եւ ա- 
ռատաձեռնութեան պակասն է որ զգալի կ'ըլլայ > Ջեմ գիտեր , սա. 
կայն պակասը զգա լէ է արուեստէն մկէ'.

Սակայն տարբեր է գրութիւնը քառակուսիներէն գուբս։ Ժէ ‘գա
րուն կ՚երեւայ թէ շահաբեր եղած է թփւթք Ո1_սպ համածածկ գոյնը 
զանազան սեւ գծիկներով եւ կի սա գնա ի կնե ր ով զարդարուած կան- 
թաւոր գաւաթներու եւ ջրամաններու վրայ : Ատոնցմէ բաւական ն ը- 
մոյշներ ունի թ-օփգաւիուի թանգարանը , եւ տասնեակ մըն ալ , նոյն, 

պէս'՛ համածածկ ընտիր նմոյշներ, կան հաւաքմանս մէջ։ Սա
կայն ասիկա, այսինքն այս գոյները, թրքական խստակրօն ճաշակին
րաւաբարութեան համար եղած ըլլալու երեւոյթը կը թուին պար
զել : Ն" յն մամանակէն հասած են դունադեղ կտորներ ալ որոնք 
կը փայլին կանանչ, գեղին, կարմիր կամ սմբուլագոյն ձաղկա զար
դերով եւ գծազարդերով։ Սակայն միշտ գիծը երկրորդական է , 
ճիշտ հակառակը մեր ման րան կա ր շո ւթեան մ ԷԼ եղածին։ Ասիկա ան. 
տարակոյս իրարմէ այնքան տարբեր գո րծածո ւթեամ բ նիւթերու յար- 
մա ր ո ւթ ե ան g պատճառաւ է :

Եկեղեց ա կան կանթեղի գունտերը շատ հազուադէպ կերպով տար
բերակներ ունին եւ առհասարակ միջակ մեծութեամբ հրեշտակազարգ 
գունտեր են ։ Հազուագէպօրէն մեծ են անոնք սովորական նկատուած 
չափէն, եւ նոյնպէս հազուագէպօրէն իրենց գծաձեւերը կը տարրե
րին։ Ասիկա ալ ինքնին ապացոյց' կուտինահայ յա խճապա կեգո րծնև- 
րուն խէստ աւան գա պա շտ ո ւթեան յ

Ուրեմն ահա աշխարհիկ հայ արուեստ մը որ դարձեալ ցոյց 
կուտայ աւանդա պա շտո ւթիւն , գո յն ի եւ ձեւի մէջ, ինչպէս եւ մում- 
կայութիւն' ամբողջութեան մէջ֊. Այսպէս գերազանցօրէն ազգային 
արուեստ մը կ՛՚ըլլայ, որուն մասին հազիւ քիչ մը բան գիտենք գեռ։ 
կարեւոր արուեստ մըն է եւ հետզհետէ կը ստանայ իր համաշխար
հային արմանի գնահատութիւնը ։ Ան ազդած ու ազգուած է հեռա- 
լորագոյն արեւելքէն մինչեւ Սւրոպա ։ 3 ա Լողած է իր իւրացումնե
րուն մէջ եւ ազգայնա ցուցած զանոնք։ Այգ ա րտ ագր ո ւթ իւննե ր ը 
ցոյց կուտան անուրանալի ճաշակ , գործնական ձեւակերպում , նիւ
թի եւ դոյն ի պատրաստութեան գերազանց ճարտարութիւն , որուն 
բարձրորակ նմոյշները կրնան մրցիլ նման լաւագոյն համաշխարհային 
նմռյշներու հետ։ Իբր արուեստ կը մնայ պահպանողական եւ ազգա
յին , բաց ի երբ օտար պատուէրներու ստիպման տակ կը պարտա
դրուէ հեռանալ իր հունէն :

$6
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աերհսր նիիթե՚լէն mwiip օփՒհՌք|< zmi»pm
Գ-

հ.Ա&դլիերկն լեզուով հայապահպանմանդ ր ո ւն , ինչսլկս նաեւ այն 

նկատմամբ նախ Հայրենիք ք)ւիքլի^/ թըղ- ^Հջ ուր կարե լիութիւն 

Pu,kt'U l1'11 արդարացի եւ խո ր իմ ա սա
ռա ր կո ւթ ի ւն ը •---- հփ մ տ ս տ ո ւթ ի ւնն

զ ա դո ւթն եր ո / ե 
մը ա ա /լաւին 

Ը "li-ք է "՛մէն միջոց է գործ 
դնենք պահպանելու համար մեր լ!. պոլն
•ւս,յ 1 մեն,

փորձառութիւնը կը փաստ են } որ առանց ել մչ;ո կո յ թ ը : Հոսք քանի որ մենք չենք
էեղո ւի, էեոդովոլրդի մը 
պա ր տ ս լած կ մեռնելու յ»

ւդին դատ ա _

Ս իւր մ կ լեան

կրնար

փորձեն., պո,
մեր

հև, մեր
ւև՚ւ" <

մշակոյթն
եր կ ա ր պ ա տ ա ս խ ա ն ո վ մը, ուր կը ռես. 

նենք երեւութական ի ր աա ե ս ո ւթ ե ան մը 
չպսրրը մ իայն, կը ճդնի փասաել հակա
ռակը՛. կոլ տանք հիմնական մասերը’.___

«Հ"", Ամերիկայի մէջ պէար ք ղ որ- 
■ծ ենք հրամարելով հայերկն լեզուկն’. Եւ 

այս կարելի է շնորհ իւ այն ամերիկա.
ցի-հայ դրոգներ,, ոռն. պահած են
հայկական ո դին- նաեւ շնորհիւ եփէ 
մ իշաներու , նկտրիչներւ եւ
ո ւռ ստա ոli աներս լ յ Հ"'7 ըլւ՚՚՚ւ չի նը-
շանակեր որ ոլէաք է անտեսենք սւնգլիե- 

ր1նԸ, -չ "՛Լ կը նշանակէ որ ոլէաք է 

չԸւԼ"'ն.ը միեւնոյն ատեն ամերիկացիներ ; 
(Այ՛՛ մանկունակ հաստատումին առըն-
չոլթեամ ը հարցում մը՛---- Արդեօք ա-

մերիկահա յ ըլլալ թարգմանի որ պէար 
կ անտեսե՛՞նք մեր մայրենի լեզունy ել 

հրամար ի՞նք դոնկ նոյնքան հայ ԸԱ*” լկ
որքան ամերիկացի. ..) : Ամերիկայի ----
ել թերեւս ալ կարդ մը ուրիշ ե ր կի րնե-

րու մ կջ ինչսլկս {իրանս ան ___ դա տա

պարտոլած ենք կորսնցնելու մեր լեզուն 
Ւ բս,յց կրնանք պահել հայկա
կան ողին՝. Ե Լ- ես այդ կ "ր կը ջրանամ 
իրադործել» • • : Հայաստանի մկջ հայե_ 

րկնը կո ըսուելու վաանզկն զերծ կ՛ " կ 
Ա ի^_ին Արեւելքի հայաշատ կեդրոննե-

դինկը վերշացնկ ասպնջական Ամերի- 
կայի ռւ զզուած Հանի մը երախա աղ խոտ
կան իւօսքեր ովք ուր հարեւանցի ակնար- 

կ՛՛՛թի՛ն մըն ո,լ, թէ կարելի է հաշաե- 
ցըեել հայ ել ամերիկացի ըլլալու գոյ,լ 
կաց ո ւթիւննե ր ը : /»* ան մը որուն մենք

ս/լ համ ոզուած ենք մեր ըմբռնումներով’.

Ուրեմնեթկ խտացնենք այս բռլ՚՚րը} 

կը տես. ենք որ ըստ Աիլրմկլեանի հայ 
Կ՝ազթ ա շխա րհ ը կը րամն ուի ե ր կո լ մասի՝.

Նախ այն երկիրները ուր կարելի է 
լեզուն պահել եւ պկտք կ պահել’ Այս֊ 
աեզ ան շ րւշտ ոչ մկկ ա ա ր ա կա րծ ո լթ ի ւն :

Աետոյ՝ Ամերիկայի եւ {իր անսայ ի նը- 

ման երկիրներ' ուր սլկաք կ լեզուկն 
հրաժարիլ, որովհետեւ կոըսուելու դա
տապարտուած կ :

դիրքը համարմէք է այգ գա- 
ւլութներուև վրայ սսլո ւև դի հարուած մը
ոտ լու կը նմանի տեսակ մը հո

քական ինքնասպանութեան որոշումի’.
- Որովհետեւ նման կ յա յտարս

լ" Լ----- Երր ի վերջոյ պիտի մեռնիմ,
ինչո՛՞ւ Աէնմ իջապկս վերջ չտամ կեան

քիս ՛’ Եթկ այս մտայնոլթեամբ մօտե
նանք մեր հաւաքական խնդիրնե ր ո լն , 

կրնանք նաեւ յայտարարել որ ոչ միայն 

լեգոլն այլ եւ հայութիւնն ալ ի վերջոյ
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պիտի կորսուի այդ դաղութներո ւն մէջ։ 
Ուրեմն հրամարինր հայութենէ դ որով
հետեւ որրան լեզուի ողբերգութիւնը 

նոյնրան ալ ուծացումը լա յն համեմա- 

տութիւններ ստացած է i 1/'ւ այն ատեն 

պէտր Հ_կա J թօսելու հայապահպանմանդ 
անգլիերէն լեզուով հ.հայ ոգիիցդ առանց 

հայերէնի մշակոյթ փրկելու ել ա յ լ 
կա տ ա կե ր զո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մասին :

թերեւս չափազանցուած նկատաի այս 

զուգահեռը-. Ոայց անկարելի է անքակ
տելի կապ մը չտեսնել լեզուին եւ Ժո_

ամբոզ^ին մի^_եւ :

Նա/„' որովհետեւ լե զո ւն առանցրն է 
դրականութեան -, Գրականութիւնը' գըլ- 

խաւոր եւ իմացական արտայայտիչը մ ը- 
շա կոյ թին'. Մշակոյթը հզօրագոյն ազ- 

գակը տզզա պահ պան ման դ որովհետեւ

համագրական բիւրեղացումը հտւարա֊ 
կան ինրնոլրոյն ոգիին i Ուրեմն կենսա
տու աւիշը ժոզովութդ ամ րո զչին ։ Այս 

ան րա կա ելի շղթայ[՚ն իւրարանչի լր օ» 
ղակը '‘ւՀտվ! է մնայ անձեռնմխելի ար
տասահմանի մեր իրականս ւթեան մէջ՝ 
հարուած տալ անոնցմէ մէկուն դ պիտի 
նշանակէ րայրայե լ շղթային ամ բո/լիոլ- 

թիւնըդ այսինրն խթանել այլասերումը՝.

Երկրորդդ 1ր1,^.սւէս պիտ ի տեսնԼՆր ա- 
ւելի մանրամաոնօրէն y գաղթաշխարհին 

մէջ, ուր հա յ բե կո րնե ր ը զր կո ւած են 
տնտ եսարազարա կան շազկա պնե ր է ել 

ընդհանրական ուրիշ կամուրֆներէ, ուր 
չկայ պետական կեդրոնաձիգ ազդեցու- 

թեան մը մզումը դէպի ազգային մ իա֊ 
ձուլումդ ifjlUljQ մեր լեզուն կրնայ մար

մնացնել ___ ի բացակայութեան հողին

----  հայ ամբողջութեան ն|ւ1-թ-1ոլէ(ւ շա
ղախը յ Հրամ արիլ լեզուի անհ րամեշտ 

ընդհանուր յա յտ ա ր ա ր են , որ տակաւին 

կարկաջուն առուի մը սլէ ս կը կապէ 

հեռաւո ր հողամասերդ իրարու կր մ իա՜ 
g ընէ ամերիկահայիդ ֆրանսահայիդ սու- 

րիահայի նման իրարմէ տարբեր էակ՜

ներդ պիտի նշանակէ խափանել մեր տո

կալու ճիգերը որոնր առաւե լա բար կը 
յենուն հայ ամ բո ղջա կանո ւթեան մը գո

յութեան հաւատ րին վ րա յ i
Ո այց հակառակը

կան՝ • • : Մանաւանգ

մ տ ած ո ոն եզսեր աԼ
Ամերիկայի մէվ՝

եւ ո րպէ սղի արդարացնեն միայն անգ- 
լիերէնի գործածութիւնըդ առաջ կը րշեն 

եր ե ւո ւթ ա պէ ս առարկա յա կան բա յց վի

ճելի հաստատում մը՝----  թէ հոն հ.մեր

լեզուն դատապարտուած է ի վ^րԼոյ
կո ր ս ո ւե լո ւ ՝ ՜& : Այս հաստատումըդ 

բուն սրտցաւ ելոյթներով գեռ կը փոր
ձեն տալ անխուսափելի ել բա g ար ձա կ

ի րա կանո ւթեան մը երեւոյթըդ կրնայ
ծնունդ սռնե / միայն պարտս լողա կան 

ոգիներէ : Ահա թէ ուր պէտր է տեսնե լ 

բո՛ ւն պարտ ո լողա կան ոգին դ եւ ոչ թւ 
հայ գրողներուն ինչպէս յայտա
րարած էր Զա*-էն Ա իւրմէլեան դ կը յիշէր 

անշուշտ (Սձդ. թիւ. շ):

Ես գեռ այս դիւրին հաստատ ում ին

հապճեպ եզրակացութիւնը՝___ հ.Պէար է
անգլիերէն գործածենր"}՝ իսկ այս համա, 

կերպութեան շատ մօտիկ ապագան' ը- 
սենր անմիջապէս դ ձուլումը։ Եթէ հա

մոզուած 1՚1 /ա ո P Ա իւրմէլեան ի
հրապարակային թելադրութիւնը ար- 

գիւնր չէ կացութեան մակերեսային 

բննութեան դ որ ան չի մնար իր մտահո- 

գութիւններուն շ^ջա փակին մ է չ, եթէ 
կասկածն ունենայինք» որ իր ^անգլիերէն 

պէտր է ղրնլ^ը այլ կան խամ տածումնե

րէ կը բխիդ առանց ընկրկելու բառերուն 

աո.ջեւդ պիտ b Ը“էէնՀ՝ գա լաճան ո լթ ի լն ։ 
Ա ամենայն դէպս դ ստ ի պո ւած ենր գոչե

լու որ իր գիրրը գասա լրութիւն մըն է : 
Ես այստեղ թ ի ւր իմ ա g ո ւթ ի ւննե ր չծա

գին՝ թ*նր ակնարկեր jip անգլիերէն դր
բելուն՝ նկատի ունինր միայն իր Հպէտր 

է անգլիերէն ղրել^ ընդհանրացումը յ

Գասա լրութիւն' որովհետեւդ մևնր 

Պատմութեան ել Մարդկութեան առջեւ
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ճակատագրական պարտականութիւնն ու- 

նինք իբրեւ հայ առաւելագոյնս տոկս1- 
լՈԼ, տեւելու։ Այլ հարգ թէ կը J'uf". 

ղի-նք թէ ոչ: Կ արեւո ր ը այս ձգտումն 
է՝ որուն ենթակայ ենք ել որ մեր մԷ9 

կը ԳՈԸ^^ այս կամ այն ձեւով՝ երբեմն 
նոյնիսկ մեր մտածումէն գաղտնի։ թն ո t՜- 

թե ան հալաքականութիւննե բուն սահ
մանած այս մղումը պէտք է ընդուն ինք 
իբրեւ օրէնք՝ եւ փորձենք փո խագրե լ

մեր իմացակա ն ո ւթ ի ւնն ե ր էն ներս ։ Օ՛

րէնք մը որ հաւաքականս ւթեանց հո

գեբանութեան մէջ կրնայ համադրութիւ
նը նկատոլիլ անհատներ ու մօտ գոյու

թիւն ունեցող ինքնատեւա կանաց մ ան եւ 
ինքնապահպանման զոյգ բնազդներուն՝ 

որոնք պահանջքի մը ոյմով կ' իրականա- 

g ընեն բնութեան պարտադրանքը»----  Դի
մանալ ոչ միայն իբրեւ անհատ, ա յ լ եւ 

իբրեւ մէկ մասնիկը այն ամ րողջա կա
նո ւթեան որուն կը պատ կան ինք։ կարե

լի է երկար խօսիլ այս տեսութեան վր- 
րայ՝ վեր առնել թեր ու դէմ կարծիք, 

ները՝ բայց պիտի բաւականանանք տա
լով հիմնական փաստ մը՝ որ այղ ձգտու

մը անկասկած կայ մեր մէջ։ Արդարեւ՝ 

եթէ ան չըլլար՝ չէ ր ըլլա ր Պատմութիւ
նը՝ չէք՛ն ըլլար քաղաքականութիւնն ու 

Դիւանագիտութիւնը՝ չէ ին ըլլար մարդ
կութեան ընդհանուր զարգացումին 
փառապանծ ոստումներ ՝ հերոսական է. 

ջեր ել արիւնոտ նախճիրներ ։ Ասկ այն 
մո ղովուրղներ ը որ անհետացած են դա

րերու ընթացքին ՝ զարտուղութիւն ան
գամ չեն 1ո1ոՆլՈ1. ընդհանուր բնազդին 

նկատմամբ։ Անհետացած են պահ ու մը՝ 
երբ պէտք էր անհետանային՝ նոր յն օ. 

րէնքին դործօնութեամ բ ի նպաստ դրա

ցիին՝ որուն մէջ ան ձգած է աւ եւՒ՛
^զօր արձագանգ։ Աենք պիտի մերմ՜ենք 

որ մեր մամը հասած է՝ ո րովհետեւ

Աւոյւսլոլած՜ ենք մ ե րմե լու ՝ ստ ի պո ւած
ենք կանգուն մնալու այնքան ատեն որ

քան որ մեգ գուրսէն չեն տապալած։

Այս ճ ամ բուն վրայ իրաւունք չուն ինք 
արձանագրելու որեւէ րնկր կում ՝ րնտ ր ե- 

լու որեւէ միջին ճամբայ՝ ինչպէս լե

զուէն հր ամար ելու ւլ.ասԱ1լք ,UJU

պա յմ աններ ուն մ էջ î
Ան, լոլշտ մեր իտէա լական թուող՝ եւ. 

քիչ մ ըն ալ ըն կերա-բնա զանց ական յա- 
լա/լնո ւթ իւննե ր ունեցող տեսակէտը ու

նի bf1 LnLP?. կ՛ոռա կորդները՝ օրինա
կի համար անոնք' որ կը յառաջադրեն 

թէ երբ հաւաքականո ւթիւն մը ut յլեւս 

չունի ընկերային եւ տնտեսական հա
սարակաց շահեր՝ երբ ուրեմն՝ ղրկուած 
Հնիւթական^ ենթա իւ ալէն ՝ կը գտնուի 

ան բնական պայմաններու մէջ՝ կեղծ հա. 

լաքա կանո ւթիւն մ րն է։ Ասոնք աւելորդ 
կը նկ ատեն ա յգ հաւաքականո ւթե ան գո

յութիւնը եւ ուրեմն պյքարը իբրեւ 
մողովուրգ տեւելու։ Ալ կը թելադրեն 
ձուլում ը ուրիշ հա ւա քականո ւթեան մը 

մը մէջ՝ գոնէ անհատական գետն ի վրայ 

դէպի բնականոն պայմաններ վերագար. 

ձՒ մը համար։ Աայց այստեղ այղ տե
սակէտները վիճաբանութեան նիւթ չեն 
կրնար դաոնալ՝ որովհետեւ Աիւրմէլեան 

ինքն ալ մեր գիրքը կ'որղեդրէ րոտ երե
ւոյթին խօսելով հայապահպանման մր- 

տ ահ ո դո ւթ ի ւնն ե ր էն մ զոլած ։

Ալ ա/սպէս՝ իր հրապարակած մտա- 
հոդութիւններով բաւական մօտ շատ մը 

Արտերու՝ Ա իւրմէ լեան երբ կը թե լաղրէ 

Հգո քծնականդ միջոցներ՝ իր այգ յարա
բերական հրապոյր ին կ^աւելցնէ երեւու

թապէս իրատես եւ առարկայական փաս
տարկութեան մը հմայքը՝ որ կրնայ 

համոզել կարգ մը միտքեր։ Արդարեւ՝ 

առաջին ակնարկով՝ կրնայ թուիք շատ 
սլա րղ ՝ առարկայական եւ. իրատես գսւ. 
ղափարներոլ հետեւեա լ կապակցութիւ-

նր»_ . Հա յերէնը պիտի կոր սուի ft

վե^ոյ՝ ուրեմն ի զուր է ՛ալէ լորդ ճի. 
գեր վատնեք լեզուն պահելու ՝ պէտք է 
անկէ հ րամա ր ի լ եւ անգլիատառ հայա

շունչ գրականութեամբ մը պահել հա յ

Fonds A.R.A.M



100 • ԱՆԴԱՍՏԱՆ

ուլին ել մչակււյթը՝.

Այո՛ ՝ ա,1ս Լ՛" Լ" է՛ Լ՛ շտտերսլ. համա լէ 
կրնայ տրամաբանական թուիլէ (J՝ եղի
համ ալւ ոչ սակայն՝ որովհետեւ միտքերու, 

iiijii հետեւա Լլանո ւթե՜տն մ և կնակկտ- 
հաստատում ը կը դան ենք Լլամ այտ Լյան՝ 

րսկ անկէ մեկնող մ տ ած ե լա 1լե ր սլը մ ա- 
կևր և ս ա յ քէն :

Ու նախ վ»ան տ րա մ ա ր ան ո ւթե ան ուղի
ներով փաստարկութիւն մ լէ , կ՝ ս լղենք 
ստոր ..գծել հ աւատ ո հ հանւլանա.՛ մը՝ որ

Լլը բխի ւոեւելՈլ ցեղային բնազդէն : ___

‘Նոյնիսկ եթէ հայերէն յեղուն ԼԱմերի- 
կավ, մ է չ թէ այլուր) ղան ուի իսկապէս 
իր վախճանի օրերուն, մենք պէտք է 
ժխտենք այգ ի րա կան ո ւթ ի ւն ը հ Որքան 

ալ ղրաԼլան փաստեր կուտակուած ր լյան ՝ 

Լլամ գտնուինք արդէն կատարուած իրո
ղութեան մը աո.ջել իրաւունք չունին,,, 
համակերպէ լուէ ՀՀայերէնը Լլը մնայ ու 

սլիտի մնային   անմ իջա կան արձա
գանգը հՀա/յո ւթիւնը կը մնայ ու սլիտի

մնայ» ին ---- պէտք է քանդակենք մեր
մէջ կրօնքի մը ուժգնո ւթեամ բ , իբրեւ 
հաւատքի հ ի մն ա բան :

Կրնայ առա ր /լուի լ որ ծա յ ր ա յե ղո լ— 

թեան մէջ ենք՝ ել թէ յեղուն ժողովուր- 

'1Ը էէ՛' Անկասկած ճիշտ՝ որ յեղուն ժո
ղովուրդը չէ- բայց կարելի չէ նաեւ ո լր
բանալ յեղուին տեղը ժողովուրդ ամ բո ղ- 
ջա Լլանութ ts ան մէջ իբրեւ շաղկապող 
շատ Լյա ր ե ւո ր աղգա կ : [Լռանց ժողո

վս ւբգի յեղու մը՝ թանգարանը կր գըր- 
ուի : fj ւ նո յնքան իրաւ' որ աոանց յե
ղուի tf-n ղո վո ւր գ մը, ուշ /լամ Լլանուխ ՝ 

Լլրնայ թանգարանը գրուիլ՝ ^թէ ղա յն 
փոխարինող համարժ՜էք գո րծօննե ր չըլ. 

յանէ J}'- մենք համ ողուած ենք որ չկան t 
Հայ դաղթաչխաբհին մէջ թուլ քաջա

լերուի յեղուին նահանջը՝ եւ արդէն ե ր- 

կոլ-երեք սերունդ յետո յ IlUlJ <|Ա11լթ-աշ- 
juilljlll արտայայտութիւնն անդամ սլիտի 
դաոնա յ ժամ անա Լլավր է պ եւ մ իջոլկէ 

ղոլրկ!

Կրնայ նաեւ առարկուի լ ոյր I) իւրմէ-
լեանի յառաջադրութիւնը ---- հայ ո-

ղիին ևւ մշակոյթին այլ կերպ փ ր կո ւ-
թիլեր ---- միջին ճամբայ մ ըն է՝ ե ր կո լ
չարեաց փոքրագոյնը ընտրելու ձեւ մը՝ 

րանի որ ինչ ա, րլլայ լեզուն պիտի կոր- 
սուի t fiutjg տակաւին առանց խօսելու օ- 

տար լեզուով Հոգի եւ մշակոյթ փրկե
լս ւ?» գործնական կա ր ե լի ո ւթ ի ւննե ր ո ւն
մասին՝ միշտ կառչած մեր հանգանա

կին՝ էլը պատասխանենք որ հաւատքի 
սլա րա գայ մը չի կրնար միջին ճամ բա

ներ ու ա ր Լլածա խնգր ո ւթեան մէջ մտնելէ
Կ ա՛ մ կը հաւատանք եւ Լլամ ---- Լա Փս1-
լիս/ր ճշմարտութիւն ----  չենք հաւատար-
նման պարագաներու մէջ (յաղջՈԼթ իւևը 
կրնա հ ս Լլղբն ա ւո ր ո ւ թ ի ւնն ԸԼԼս' Լ սառու- 
մին : Ուրեմն՝ էլամ Լլրնդունինք Հպէտք 
է հայ մնտնք»ը ա մ բո ղջո ւթե ա մ բ եւ 

այս ուղղութեամբ ամէն զիջում Լլը ն!լա. 
տենք վտ անգաւոր (նոյնիսկ եթէ ան 
հիմնաւորուի իրատես աճ սլա ր ut ր ո լթ ի ւն _ 

ներ ով} եւ կօւմ Լլը մ ե րժենք հ ի մնա բա

նը եւ հարցը Լլը փակենքէ •

Հիմա՝ որսլէսղի ա մ բո խ ա /Լա ր ո լթ ե ան

մ'ը տպաւորութիւնը չձգենք՝ որսլէսղի

փա ր ատ ենք tս մ ենա փ ո քր կասկածն ան-

գամ թէ մեր՚ գ1’1Կ’Ը կր՚՚՚^յ Գունդն ըլ-
լա լ ե ր աղ/լո սէ՝ ի ր տ Լյան ո ւթ ի ւնն ե ր է հե-

ռու ել տեսլա պաշտ մտ բեր ու, կ'ու-
դենք հ ի մն ա ւ.որել մեր 1լե g ո ւած ք ր տ ա լո վ

փաստեր unսնո լադն նոյնքան իրատես

որքան U իւրմէ լեանի Հիր ապա շտ» պատ
ճառաբանութիւնը : էլ գեռ աւ ելին'

Լթ ուզենք անոնց միացնել քիէ մ ըն ալ 
հեռատեսութիւն ՝ բան մը որ կարծէք 

կը բացակայի Աիլրմէլեանի բո,Լ, որո,ի- 
հետեւ ան՝ հայապահպա նման իբրեւ մի

ջոց կ^առաջարկէ այնպիսի տարադ մր 

որ բալա Լյան մօտ ապագայի մը մէ ջ 
Լլրնայ տալ ճիշդ հակառա/լ արդիւնքը-. 

Արղ֊արեւ, նոյնիսկ եթէ իր ծրագիրներր
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ք*րոչ աՍէՒլ^Ք էԼ տսյն շատ
չատ երկու սե բունդի տեւողութեան ըն
թացքին՝ վառ երեւակայութեան մը 

պկտք չկայ պատկերացնելու համար 
%րդ սերունդի Էակը՝ ^այ լեղոլկն բո _ 

լո բովին զրկուած՝ զո ր հայ կոչելու հա. 
մար լեռ մը բա ր ե ա g ա կա մ ո ւ թիւն պէ տք 

կ։ Էւ այդտեղ շղթան այլեւս կտրուած 
Հ-• վերջնական՝ աոանց ետ—դարձի հա
ւանականութեան :

Ահա թկ ինչու ըսինք թկ Ս ի ւր մ կ լե անի 

ի րատ ե ս ո ւթ ի ւն ը ե ր ե ւո ւթա կան կ • անկա- 
րե լի կ ըմ բ/ւնե լ իրատեսու թիւն J,., 

աոանց հեո ատեսութեան անհրամեշտ 
նե ր կա յ ո ւթ ե ան : սրատեսութիւն եւ պա

րագա յա սլա շտ ո ւթ ի ւն տարրեր բաներ են : 

Էլ դեռ Ւր պատճառաբանութեան միւս 
խոցելի կկտերը որոնք պիտի մ ատնա~ 

նշենք մ ի առ մի:
Առաջարկուած տեսակկտը կր բաղկա

նա յ չ՚՚րս հիմնական մասնիկներկ՝

ա) Հաստատում-մեկնակէտ-__  (Հ*"ս
յերկնը դատա պա րտո ւած կ կորսուե լու) • 

դիւրին՝ չըսելու համար աման Հդիւտ՚ֆ 

մը:
p) Եզրակացութիւն.---- {Ուրեմն հրա.

մար իլ մայրենի լեզու հ ա պճ ե սլ եւ
վտ անդա ւո ր :

զ) փարման*---- (Հերել անդլերկն՝ ար.
տադրե լ անդլիատառ բայց հայաշունչ 
գործեր)» ամուլ յուսացուած արդիւնք- 

ներկն՝ եւ արկածալից' որովհետեւ ընդ
հանրացման մը պարադային բացասա

կան արդիւնքներով բերրի î
դ) Նպատակ__ {ԱՀնգլիատառ դրա կա.

նութեամր՝ հայկական ողին ե լ մ շա“ 

ևոյթը փրկել'*) Անիրագործելի ցնորք' 
հ ա կա ս ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ լեցուն :

"էախ ա յն իրողութիւնը որ առիթ 

տուած կ Աիւրմկլեանի զհաստատ ու- 
մին՚ֆ» բոլորիս ծանօթ ողբերգութիւնը' 

"P կր ^Ւլեկ մեր մայրենի լեզուն դաղ- 
թաչխարհին մէջ՛.

Ոչ "է կրնայ մխտել այս իրականու-

թիւնը : Պկտք կ խնդուն ինք՜ զայն պա. 
զարիւն ի ր ատ ե ս ո ւթ ե ա մ բ մը՝ իսկական 

դարման մը ղտնելոլ համար՛ ա յ լա պկ ս 
կ1 իյնանք ջայլամներու միամտութեան 

մկջ՛ Աակայն տարրեր բան կ երեւոյթ 
մը տեսնել եւ հաստատել այնսլկս ինչ. 

սլկս որ կ՝ ել տարբեր բան նոյն երե
ւոյթք հաստատել ապադայի մասին

անձնական ենթագրութիւն մըն ալ կպլլը- 
նելով անոր՝. Այսպկս' հիմնովին կը
տարրերին հաստատել թկ Հեերկայիս 
հա յերկնը կո ըսուելու վտանգին մկջ կը 

գտնուիլ եւ ըսել թկ «հա յերկնը կոր- 

սուելու դատապարտուած կ» : Առաջին 
ձեւր՝ իրողութեան դատողութիւն մ րն կ՝

(Jugement de fait) եւ ուրեմն կը պա-
րունակկ իրատես առարկա յա կանո ւթ իւն 

մր՝ հաստատում մը' անվիճելի՝ որ կր 

բնորոշկ ներկայի կացութիւն մը՝ առանց 
ուրիշ յա ւա կն ո ւթ ի ւնն ե ր ունենալու : 

էսկ երկրորդ ձեւը՝ զոր որդեդրած կ 
Ա ի ւր մ կ լեան ՝ ա ր մե սահ մ ան մ ան դ ատ ո - 

զութ իւն մըն կ (Jugement de valeur)
որովհետեւ կը պարունակկ արդկն անձ
նական կարծիք մը՝----  թկ ներկայ այս

կացութիւնը պիտի շարունակուի , տե

ւական կ եւ վերջնական {չկՈ որ ըստ կւ֊ 

րեն լեզուն դատապարտուած կ կ՚՚ր- 
ս ո ւեւ ո <_) : էլ քանի որ Ա իւր մ կ լեան ի. 
բոզութեան այս հաստատումին մկջ կը 
սահեցնկ անձնական դիրքաւորում մր՝ 

քանի որ կու տայ այմմ կական երեւոյ
թին արդկն քարացած իրականութեան 

մը բնոյթը՝ անտեսելով այն բոլոր զոր- 

ծօններր որոնք կրնան յեզտշրջել կա
ցութիւնը՝ ստիսլոլած ենք րնդո լնելու 

որ ան՝ իր յ առսվադր ո ւթ ի ւննե ր ո ւն
մեկնակկտկն իսկ կը դադրի առարկա
յական ըլլա լկ : էւ որովհետեւ ո՛ չ առար
կայական՝ որովհետեւ իր ^հաս

տատումները՛^ անձնական որոշ կեց
ուածքով մր տարած ենթադրութեան 

ա խտաճանա չմ ան նա խրն թե ր աշխատան

քին մկջն անդամ Աիւրմկլեան չունի

Fonds A.R.A.M



102 • ԱՆԴԱՍՏԱՆ

իր ատ և ս ո ւթի *_îr : Ահա թէ ինչու իր տրա

մաբանութիւնը կը դաոնա յ կամայական՝ 
եւ ուրեմն վիճելիէ *իանի որ Ամերիկա֊ 

յՒ sw դամոկլեան սուր մ րն է կա իւ֊ 
ուած մեր լեզուին վրայ՝ ինչո՚^լ ենթա

դրել P^» u,^‘ դատապարտուած է վե ր ջ֊—
նապէս կորսուելու» նոյն իսկ հոն՝ Ամե

րիկայի Ինչոով հիմնաւորել ա յն
կարծիքը թէ հայերէնք, հսկայաքայլ 

նահանջը սլկաք, ըլլալ անվերադարձ՝ ել 

թէ ո ելէ յիջսց չկայ լե զո ւա կան ա յս 
հոդեւարքին դարման մը գտնէ լուէ

էք լ յետո յ ՝ ի՞նչ իմաստ ունի հայ 
գաղթաշխարհին այս վտ ան դա ւո ր բա- 

մանո ւմ ը»  կարդ մը երկիրներ կարե

լի է լեզուն պահել՝ ուրիշ տեդ եր կա
րելի չէ պահելէ (էւրեմն այստեղ պա

հենք՝ այնտեղ չպահենք» • • : կարծէք
մինչեւ հիմա աս ու անդ լեզուն մնա

ցած է կամ նահանջած ՝ ըստ հանդամ ա֊ 
նալոր խելապատ իկներ է ա րձակուած

որոշումներու ; (>Հնչ դիւրին է յայտա֊ 

րարել թէ որովհետել (Այ pl^UljflU է]ո ւ-

րկ-յ ՛րէ? հայերէն կը խօսուի ՝ զկարելի 
է հոն լեզուն պահել եւ պէտք է պա
հեր»՝ մինչդեռ Ամերիկայի մէջ ուր

շատ քիչ կը գործածուի հայերէնը՝ 
զկարելի չէ զայն պահել եւ պէտք է 
հրամարիլ անկէ»**^է

Անշուշտ այս ներկայ ի ր ա կան ո ւթ ի ւն ր 

անհերքելի է՝ այդ չէ որ խնդրոյ ա- 
ռարկայ կհուզենք դարձնելէ (Հայց կա

ցութիւն մը որ ստեղծուած է մեր կամ-

քէն անկախա բա ր .__ որովհետեւ U,JU

երկրին մէջ պայմաններ ր եդած են նր- 
պաստաւոր մեր լեզուին համար՝ եւ

այն երկրին մէջ աննպաստ՝ ----  պէտք <է
որ մեզ տանի անսլատաս խանատո ւ եզ
րակ աց ո ւթ իւննե ր ո լ էլամ զորոշումնե- 

րոլք»». կարելի չէ ներկա յ այս կաց ու֊ 
թիւնր ընդունի լ իբրեւ տպազ այի ան
խուսափելի իրողութիւն՝ որովհետեւ

մեր կամքէն անկախ պա յմ աններ ր կրնան 

փսխուիլ երկրէ երկիր՝ Հեւզաստաւո ր ր^

կրնայ դաոնալ աննպաստ եւ հա կա դա ր՜ 

ձարար:
է} ւ այստեղ՝ պէտք է ի դո րծ դնենք հա

ւաքական կամք մը՝ չենթարկուելու 
համար մեղմէ անկախաբար գոյութիւն 

ունեցող պայմաններու լուծին եւ ստեղ

ծելու մ շակութային մարզին համար ն ը- 
սլաստալոր պայմաններէ ԷԼյոինքն կրա- 
ւո րականութենէն դուրս ելլել՝ դոյւսց ը- 

նելոլ համար մենք մեր ձեռքերով մեր 

կար ելի ո ւթ ի ւնն ե ր ը՝ փոխանակ զանոնք 
մուրալու արեւէն ՝ լուսինէն՝ Աստուծմէ 

կամ սատանայէն : Այս իրագործելի է՝ 
ցորչափ կԴռայ մեր մէջ այդ հաւաքա
կան կամքը՝ ունինք սլա տ ա ս խ ան ա տ ո լ֊ 

ութեան խոր զգացում՝ եւ կ՚ապրինք ut- 

զատ վա բ չաձեւերո լ հովանաւո րութեան 

ներքեւէ Այլապէս՝ ինչ դիւրին բան է

լանձնուիլ ումեղ հոսանքին եւ աման 

իմաստութեամբ մը ՈթՈշէլ որ պէտք է 
երթանք ըստ անոր քմայքին» •• կարծէք 
նոյնը պիտի չպատահէր առանց այդ 

որոշումին ալ՝ եւ հոսանքը պիտի չտա֊ 

նէր մեղ ով գիտէ ուր*.
(Հայց ին չո՞ լ ցարդ եղանք մեր շուրջ 

ստեղծուած սլա յմ աննե ր ո ւն հլու ենթա. 

կայ՝ եւ թէ ինչո՞ւ տարագրութենէն 
հազիւ երեք տասնեակ ետք մեր լեզուն 

ահա տեղատոլո ւթեան մ էջ է ՝ ի նպաստ 

օտար լեզոլներոլ». (Հարդ է հարցը*. Ա- 
ռանց մանրամասն վերլուծում մը ընե
լու յաւակնութեան ոչ ալ պարսաւի

երանգներ մտցնելու մեր դատողութեան 
մէջ՝ րսենք ան մ իջասլէս թէ որքան մի

ջավայրն ու անոր ստեղծած պայման»֊ 

ները՝ նոյնքան ալ մեր հաւաքական կրա
ւորականութիւնը պատճառ եղաւ ներ֊ 

կայ կացութեան՝ որ ուրեմն անխուսա

փելի էը» կազմակերպուած աշխատանք 
չկրցանք տանիլ *. Չէինք կրնար տանիլ ». 

Ան, Հուշտ այս հաստատում ր՝ ուրացումր 

չէ այն մեծ գործին որ կատա րուեցաւ 
կարդ մը գաղութներ ո լ մէջ՝ ուր պայ֊ 

մաններր յտրարերաըա ր աւեյի նպաս-
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տաւոր էին։ Բայց՝ որքան ալ կարեւոր 

գաղութներ ր //ան անոնք, իրենց դո ր _

ծը մնաց զրեթէ կղզիաց ած իրենց սահ. 
մ աննե րուն մէջ՝ եւ ընդհանուր ծրադիր 

մը՝ հայ դա ղթա շԼսա րհ ին չափան ի շեր ո ւէ 
ըմ բռնուած՝ չգործադրուեցաւ կամ մ ը- 
նաց սաղմնային վիճակի մէ^։ Բացա

տրելի է որ այդպէս ալ ըլլար • [Ընդհա
նուր պատերազմին ցնցումը որ կր Խ-
ցինք մեր միս ին եւ հոգիին մէջ՝

յանկարծ մո զո վո ւր դին հաւաքական ո- 
դին ՝ խորունկ ճեղքեր բացաւ անոր ֆի- 
զիքական ամբողջութեան մէջ՝ եւ

մէջտեզ բերաւ անհատն և բու ցիր ու ցան 
խմբաւորումներ' որոնք չէին կրնար Ժո
ղովուրդ. ամբողջին անհրամեշտ դո ր _ 

ծօնները վերակազմել անմիջասլէս։ Այո 

պա յմ աններ ո ւ ■րէշ, բնական էր որ ան
հատներ ո ւ տեւելու բնազդը ստանար 

մասնաւոր թափ մը՝ հ ա ւա քա կան ո ւթե ան 
տեւելու Հբնաղդին՚ֆ վրայ։ ք}զանք տն. 
հատա պա շան եր , եւ յաճախ սահեցանք 

նոյնիսկ դէպի անձնապաշտութիւն' ան. 
հ ա տ ապա շտ ո ւթ ե ան ա յ ս վատթար թե

քումը որ կը դառնայ անխուսափելի ե՜
թէ բացակայի անոր ետին՝ իտէալի մը 

Հզ°ր մզումը։ Եւ այսպէս՝ մ անաւանդ 
այն յառաջացեալ երկիրներուն մէջ ուր 
կեանքի պայմանները մասնաւորաբար 

գմուա ր էին թէ տնտ ե ս ա պէ ս ե. թէ 

նոր միջավայրին պատշաճումի տեսա ՛լէ- 
տով յանհամեմատելի տա ր բե ր ո ւթ իլնն ե ր' 

Փոքր Աոիոյ հին կենցաղին եւ օր ինա կ 
Ֆրան սայի կենցաղին միջել')՝ ^U'J ան
հատին օրապահիկին սլայքարը՝ ներքին 
հաւասարակշռութիւն մը վերագտնելու 
ճիգերը՝ հեռացուցին զայն հաւաքակտ- 

նութեան շահերէն։ Անշուշտ ՝ այդ 
բզկտոլած հաւաքականութիւնը չէ ր

կրնար անմիջական լուծում մը թ^՚րել 

անհատին հրատապ հարցերուն : Այս
քայքայումին արդիւնք հասկնա լի է որ 
շատ մը հայեր՝ գոնէ երեւութապէս 

դառնային անտա ր բե ր հաւաքականս ւ-

թեան հանդէպ ï Ե*- դեռ աղդեցոլթիւնը 
գերադաս մ շակոյթներու որոնք փոխա
նակ մեզմէ մարսուելու եւ իւրացուէլու 

յօգուտ մեր ընդհանուր մակարդակին՝ 
մեզ կ՛ իւրացնէին եւ կը մարսէին ի վը~ 
նաս հայ ոգիին • առնուազն որոշ խա

ւեր' որոնք կոչուած էին ընտրանի մը 

կազմելու։ Ե *- այս Յ՚՚Լ՚՚ՅՅ. այնքան աւե
լի դիւրութեամբ' որքան որ կա ր զա. 

ղութէ դազո ւթ շազկապոլած ընդհանուր 

ծրագրի մը պակասը։
Բայց հիմա պայմանները փ ո խո լած 

են։ Արտասահմանի ^այը գտած է ար. 
դէն տնտեսական եւ նոյնիսկ հո դեկան 

որոշ հաւասարակշռութիւն’ ունի դիրք^ 
ունի ֆ ի զիքական եւ նիւթական ապա

հովութիւն : Հեռու է արդէն ան օր- 
ո ւա յ հացի սուր մղձաւանջէն՝ ել մեղ

մացուցած դմուարին պատշաճումի մը 
ներքին տառապանքը՝ որովհետեւ առա

ւել կամ նուաղ համակերպած է՝ եւ 

գոնէ իր օտար շրջապատը հսկայական 

հարցական մը չէ այլեւս։ Ուրեմն ե ր բ 

արդէն կ՚ուրուագծուին նպաստաւո ր գե
տիններ՝ ցնորք մը չէ յուսալ որ կարե

լի է ի ր ագո րծե լ վերադարձ մը դէպի 
հայ հ ա լա քա կան ո ւթե ան շահերը՝ որ 

մարդիկ պիտի յաջողին պատռել սխալ 
ըմբռնուած ան հ ա տ ա պա շտ ո ւթ ե ան մը 

կարծր կեղեւը՝ նոյնիսկ պիտի փրցնեն 

իրենց հոգիներուն մէջ որջ դրած անձ
նապաշտութիւնը։ Եթէ մամ անա կին մե. 

զի պա ր տա դր ո ւե g ան ասոնք՝ հակառակ 
մեր կամքին՝ հակառակ մեր իմացական 

աշխարհին՝ այսօր կրնանք գիտակցի լ 

պատահած ներքին վե ր իվա յ ր ո ւմ ին ՝ ել 
ւԼե րադաոնա լ մոզովոլրդ ամբողջին հո

վանիին տակ՝ իբր անկէ անքակտելԼւ 

մ ա սնի կն եր :
Ուրեմն նւսԼս' հայ սփիւռքին տարս, 

ղութեամբ մշակութային ծրագիր մը» 

միակ հիմնաքարը որուն վրայ կրնայ 
բարձրանալ համաչափօրէն՝ արտաւքահ. 

մանի այլազան խճաքարէն անջատուած
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Հ սւմ ա դր ա կան միաւորութիւն մը* Ալ 
այս անհրամեչտ կ» անկարելթ կ որ հայ 

լյա ղթա շ փլար հ ր դթմանայ՝ ե թ կ չունե- 

նանր եր կր կ եր կթ ր ա ա ր բե ր ո ւթ թ ւննե— 

բուն ընդմկջկն՝ ամ բո ղթթո ւթ թւե մըն ալ 
ներկ ա յառնելու. անյողդողդ համ սղումը՝ 
որ կառչթ ոչ թ կ ամ բո իսա վա ր ա կան կըրկ- 

ն ա բան ո ւթ թ ւննե ր ո լ ՝ U,JL հթմնութ արա., 
մ ա բան ո ւաե՜ թ ր ա կան ո ւթ թ լ՛են ե ր ո լ լիր ա յ : 

Ատեն կ այլեւս որ հայ արտասահմանթն 

ա պր ե լա կե րպե ր Ո լ ՝ ս ո վո ր ո ւթ թ ւնն ե ր ո ւ . 
ըմ բոնո ւմնե բ ո լ իս ա ոն թ ճ ա ղան ճ թն մ հ֊ 
ջկն ՝ ցայտեն ժամանակէն եւ մթ9ավայր- 

ներկն անկաթ» կարդ. մը ընղհանուր

ղո րծօննե ր որոնր հ թմնա ւո ր են ԺողՈ-
վուրղ կոչուած ընկերայթն ևրևսմյիմը, 

ել համադրեն այ լա ղան բեկորները ար
տասահմանի հայութիւն ամբողչթն մէչ-.

Այ- մտա հոդոլթթւններկն մղուած ,
երր կը դտնենր ղան աղան դա ւլո ւթներ ո ւ 

արմատ նետած նորակերպ հայեր՝ 

որոնր կը կաղմեն նոր հաւարականու-
թթւհներ՝ ___ տեղական սլա յմ աննե ր ո ւն

պարտադրած եւ սահմանաւորած թրԼնց

կենցաղներով ա յնրան հեռու թրւսրմկ __ 
կը աեսնենր մանաւանդ երկու բե

ւեռներ՝ որոնր կրնան կազմել առանցրը

Ժ ողու|ուրղ ա րտասահմանեան թրականու_
թե ան յ

ԼքԱւթւ հաւարական եւ թմացական ու- 

.լիներ ով ի^1^1"1^"1^111^1-^ի՛ մը արղթւնր' 
«.հայ ենր»թ գաղափարը թր ան մ թվական

լրացսլցիչով, ----  թէ ուր իլ -Լինչ կըր-
նանր ըլա լ եթէ «հայ եմքչը տրամաբա
նօրէն չընղունթնր*. Անշուշտ մարթ վե

րածական հոլովոյթ մըն կ ••՛յո կկտթն 
հասնիր, շատերու համար ան կա ր ելթ , 

որովհետեւ հայութթւնը թրենց մէ^ 

մանաւանդ ղդացտկան թ ր ա կան ո լթ թ ւն : 

{՛այց կս,յ երկրորդ բեւեռը՝ լեղոլթ շատ 

ա ւ ելի շօշափելիէ յենակը՝ որ ան կա իսա- 

բար մեր մշակոյթթն հթմնական ղկնրն 
հանդթսանալկն ՝ ղդայարանայթն ճշմար- 

տութթւն կը դարձնէ հայ Ըէէա էո լ թր ս՛

ա

կան ո ւթթ ւնը :
կը տեսնենր այստեղ թկ երբ րթչ վերը 

կը իսօսկթնր մշակոլթայթն ընդհանուր 

ծրադրթ մը մ ա սթն , շե շտ ե լո ւի այն սլա- 
բադան թկ հակառակ կարդ մը երե

ւոյթներու անոր թր՛ող .ործումը աւելթ 
նսլասաաւո ր դետթն մը ունթ այսօր՝ 

կ' ա կն ա ր կկ թն ր նաեւ լեղս լական ընդհա
նուր ծրադրթ մը î Համ ողս ւած

ենր որ այս ուղղութեամ բ տարուած 

Լ"ւ1՚ւ աշվսատանրով մը՝ կրնանր վերըս- 
կըս թ է յառաջթւաւլացրը ա յն նահանչթն 

■Լւ-J, "ր ց՚-րդ ստթսլողաբար կտտա- 
րեծթնր-, Ալ րանթ որ «ասկաթը մեր ղե- 

րադոյն նպատակն կ՝ մեր մշակոյթն եւ 
ուրեմն հայերէնը սլկար կ առն ենր թ բ- 

րել անհրաժեշտ դործօններ i Այո սեղմ 
օղակաւորումը կը բացատրէ արդէն թկ 

թնչու անթմաոտ կ իսօսթլ հայապահպան

ման մասթն՝ եթէ հանդանակթ մը ուժ՜ով 

մեր մէչ < ա մ ո ղո ւմ սլթտ թ չդառնա յ լե
զուն ալ պահպանելու պա յմ անաղ րա կա-

նը-
Ս անաւանդ՝ թնչպկս ըսթնր՝ հայերէնը 

հը նկատենր ա յն հաղո ւադթւտ ընդհան- 
բտկան շաղկապներէն՝ որ կրնան իմաստ 

մը տալ արտասահմանի հայութիւն «/հ/_ 

izi /// յ ա յտ ո ւթեան ՝ թ հ եճո ւկս հայ սփ թ ւո - 

րթ ս» յլա ղան ո ւթ ե ան :

Անշուշտ մեր լեղոլթն ւթ ր կո ւթթւն ը՝ 
կրնայ կթրարկութ լ տարրեր մթ^ո ցն ե ր ո վ 

մէկ եր կրէն մթւսը , ըստ տեղական կա

րե լթո ւթ թ ւննե ր ո ւն i ք*այց այս ղործնա- 
կան մ ան րամ ասնսւթթւն մըն կ հթմնա

կան սկղբունրթն րսվէ Ա ւ երբ կ^ա/լնար- 
կենր զանազան երկթրներոլ՝ նկատթ ու- 

նինր միայն ոփթւռրը՝ որովհետեւ Հա

յաստան թ պւսրաղւսն անկասկած բո լո ր ո- 

վին տարբեր կԱայ այնտեղ հողը՝ կայ 
այնտեղ ղանդուածը թր հաւարական հ ը- 

ղօր ողթով՝ վերջապէս կայ այնտեղ նթւ. 
թեղէն առհաւականը՝ ել թն չ սլտյմտն. 

ներ ալ ստեղծոլթն հոն՝ դարերու փաս

ս՛ ը մկջտեդն կ՝ արթւնոտ արշաւան րնե-
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րը կարմիրով ստորագրած են այնտեղ՝ $_աց"եէ իր ti ի ո ւթեան եւ կազմութեան 

որ զանգուածը պիտի մնայ հայ՝ լեզուն պայմանները։ Այսպէս՝ հայերէնը իր 
պրտի տոկայ հակառակ եղած բոլոր ճըն- ըերա կանո ւթեամ բ ՝ բառամթերըով՝ իւ- 

շումներուն՝ Աազկերտներէն մինչեւ Qu- րա յատուկ գա րձո ւածրներ ո ւԼ՝ արտայայ- 
տիկանները՝ մինչեւ փաշաները կամ այլ տութիւնն է ոչ միայն մեր հաւանական 
աւատապետներ : Ալ միայն փա մանակին ոգիին՝ այլ եւ հակադարձ աղգե ցոլ

ել Մարդկութեան ընղհանուր յ^՚գաշըր- թեամ բ ե ը՝ կը դառնայ այգ ոգրն կեն. 
խումին ենթա կայ' պիտի ստեղծէ եւ վե- գանի պահող ազգակներ էն մին։ Q ւ ինչ. 

ր ըստ եղծէ հոն հայը՝ միշտ իւրացնե լով պէս ^nrJP Լ° Լա փ էէ՛ պատուանդան այն.
օտ ա ր ո տ ին եւ առանց իւրացուելու։ պէ ո ալ լեզուն նիւթեղէն կամ ուրջ որ

ք'այց մեր մ տ ահ ո գո ւթ իւենե ր ը կը վե- անԿրաժ՜եշտ կապ մ ըն է հայոլթիւնը

ր արեր ին միայն սփիւռքին՛ կը փորձենր բա զկացն ո զ անհատներ ուն միջել՝ կան

գուն ել ողնայար մը գա գթա հ ա յո ւթե ան ՝ գուն պահելու համար մ՜ոզովուրգ ան —

որպէսզի արդիւնաւորուի մեր ղոյու- բողջութիւնը։
թեան պայքարը՝. Q ւ այս ճամբուն վը֊ Ե *- ^րբ ներ հողին վրայ չգտնուելով՝ 
րայ՝ Ս իւրմէ լեան ՝ ինչպէս նաեւ անոնք ընկերաբանական տեսակէտէն անբնական 

որ զանազան ն կատ ո ւմն ե ր ո վ հասած են կացութեան մը ն է թւ ենք՝ լեզուն կը
հայերէնէ հրաժարելու անպատասխանէս, ստանայ աւելի՛ մեծ կարեւորութիւն՛----

տոլ տեսակէտին՝ ծանր սխալի մը մէջ վե ր ո յ ի շե ա լ իր ընդհանուր հանգամանք. 

Æîr, ԼԸս^Լոլ Համար որ կը մեղանչեն ի. ներ ուն վրայ կ՚աւելնայ այն պարագան 
ր ենg նպատակներուն գէ մ իսկ։ որ ան միակ նիւթեղէն շաղախն է՝ գեռ

Արդարեւ տեսանք թէ ինչպէս հայե- տրամադրելի՝ որուն շնորհիւ հայապահ- 

րէնլ, ստոյգ նահանջին մակերեսային պանմ ան մեր ճիգերը կ՛ապահովեն շօ- 

քենութիլնը տեղի տուած է աման հաս- Լափհլի ձ ը՝ անոր զգայարանային

տատում ի մը՝ որ դարձած է Ա իւրմէ լ- բ^ոյթ-ին պատճառով։

եանի ծրագիրներուն առար կա յօրէն ս ը- եթէ փորձենք նկատի ունենալ ույն
խալ մեկնակէտը՛ Հայերէնը IJUimUl- հ ի մնա կան ազդակները որ հայուն կո ւ

պայւաուսւծ է կո ըսուելու։ Մէկ ՀայԼ ս,սյն ^այ ԸԼԼաԼոլ- պատճառ եւ ի ր tu-

կա ր այգ սխալ մեկնակէտէն յոռի եզ- ւունք՝ կը տեսնենք երկու տարբեր բնոյթ 

րա կա g ո ւթեան մը յանգելու՝ եւ Ա իւր- ունեցող գո րծօննե ր ։
մ է լեան առած է այգ քայլը՛___ Ա ւրեմն Նախ' իմացական կամ զգացական իր tu-

պէտք է հրաժարինք հայերէնէն։ կան ութ իւենե ր ը՝ որոնք j յաճախ վերա.

Եթէ այսպիսի ^որոշում» մը ընղուն- ցական են եւ անշօշափելի՝ ուրեմն' եր. 

ուէր բոլորէն՝ անչափելի պիտի ըլլա ր բեմն հասողութենէ հեռու։ Երկրորդ' 
աղէտը յ Ո րովհետեւ անկախաբար ա յն նիւթեղէն ի ր ա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ը :

կարեւորութենէն որ հայերէնը կը Այ ո վերջիններ էն ԸՈԼՈԸԸ) Ըաց[’ ԼՒ- 
ստանայ ըլլալով Լեգո ւ—փր ա կան ո ւթի ւն- զուէն՝ վերածուած են ստիպողաբար վե- 

Ս չ՚՚՚:,"յթ֊րհ ոզովոլրգ հիմնական շղթայի բացական ի ր ա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ - որովհե- 
օզակներէն մէկը՝ ան ունի ինքնայա- տել արտասահմանի մէջ՝ - եւ կամ կո ր- 

տոլկ գեր մ ըն ալ։ Արդարեւ՝ ժողս- սընցոլցած են իրենց նախկին կարեւո- 
վոլրգի մը կեանքին մէջ լեզուն բնորո- րութիւեը՝ որովհետեւ ժամանակը գլած 

շիչ նիւթեղէն մըն է՛ տեսակ մը նիւ. անցած է ղանոնը։
թեղէն ենթախալ' որուն վրայ հասակ Այսպէս ՝ հեռաւո ր Հողը այն կո թալա

կը նետէ այգ ժողովուրդը՝ կ՛ա մ բուլ- յին նիւթեղէնով որ դրո շմ ուած է հոն՝

7*
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կրնայ միշտ ունենալ ճգո ղաղան ում 
մը՝ վառ պահել հայրենասիրութիւնը՝ 

երեւակայութիւնը» բայց կը մնայ միշտ 
գաղափա ր կամ զգացում : վերածուի ան 

անհասանե լի Ղ՜ի-Ըէ ^Բ.1 կամ պա ր ի ի կի 
ճպոտին նման ստեղծէ երեւակայական 

վարդագոյն հայրենիքներ ուր ապաստան 
գտնեն տառասլալ ներաշխարհներ, եւ

կամ կորսնցնելով իր հրապոյրը ղադրի 

րան մը ներկայացնելէ՝ մայրենի հողը 

սփի,յւլ.ի մ է չ ոչինչ կրնա յ տալ զգա- 

յա րան յ>ներ ո ւն։

Էք կեգեց ին՝  ---- նի ւթ ե ղինա g ո ւմ ը կրօ

նական հաւատքին ---- ՝ չի կրնար այլեւս

իր հնամեայ պատեր էն ներս համագրե լ 

ժողովուրդին ոգին այն Հզօր մ զում ով՝ 

որ ունեցած է անցեալին : Անտեսուած է 
ան գարու ոգիէն» գիտական մտածելա

կեր պը տուած է մահացու հարուածներ 
կրօնական մ իսթ իքին որ ան հ ր ա մե շտ է 

ոեւէ եկեղեցիի : Արքան տլ ճշմարտու

թիւն ԸԷԼայ տյն պարագան թէ հայ եկե
ղեցին առաւելաբար ազգային հաստա
տութիւն մըն է՝ եւ ուրեմն ըստ երեւոյ

թին այնքան ալ պէտք չունի կրօնաշունչ 

մ իսթիքին ՝ նոյնքան ճշմարտութիւն է 

սակայն որ չկայ հաւատք մը առանց 
միս թիք զսպանա կնե րու իր հիմերուն 
մէ^հ Էք ր բեմն հայ հաւատացեա յնե ր չե՞ն 

երթար հ.մօտի եկեղեցին» որ հայկական 

չէ՝ եւ չե^ն փաստեր թէ կը զգան ան
հատական պարտականութիւն մը՝ ա- 

պազգային՝ որ կարելի է կատարել օտար 

խորաններու առջեւ։ Ա ւ այսօր՝ երբ իս

կական հաւատա g եա յնե ր ո ւն թիւր նուա
զած է համայն աշխարհի մէջ՝ երբ շա- 

տերու համար պաշտամունքը վերա
ծս լած է մեքենաբար կիրարկուած սո- 

վոր ո ւթիւննե րու գումարի մը՝ այս ընղ
հանուր խմորումին մէջ հայն ալ կրօ

նական գետնին վրայ պիտի արձանագրէր 
բնականաբար որոշ նահանջ մը : Արտա

սահմանի մեր եկեզեց իներ ը՝   որոնց

խորաններէն Հտյը իր զգայարանքնե

րով իսկ պիտի ներմզէր նիւթեղէն 
գոյութիւնը իր ամբողջութեան՝ եթէ ան 

լնչէր անցեալ գարերու միսթիք մթնո

լորտը ել զգա ր յո յղը իր պա տ ա ր ա գին 
_____յ լեցուած են հիմա սակաւաթիւ հա
ւատացեալներով։ fi ա g ա կա յ է հոն՝ մա
նաւանդ ե ր իտ ա սա րգո ւթիւն ը : Փ օր ձև լ

ետ դարձ մը։ Էյատ դժուար է վերար

ծարծել ներաշխարհներու մէչ միսթիչ, 

կրա կը՝ թիավարել գարուն հոսանքն ի 
վեր» ու աւելի՛ դժուար' առաջնորդել 

կրօնական հա ւատ քը գիտութեան բարձ
րացուցած խոչընգոտներ ո ւն վրս,յէն ի- 

մա ցական համոզումի մը գրութեան։ Աւ- 
րեմն ներկայիս՝ եկեղեցին չի կրնար ի֊ 

րագործել ոգեկանին եւ նիւթեղէն ին այն 
կրանիթեայ համադրութիւնը որ անցեա

լին եղած էր մեր տեւելուն հզօրագոյն 
վահաններէն մէկը։ Անշուշտ այս հաս

տատումը համազօր չէ խոշոր խաչ մը 
գծելու մեր եկեզեցիին վրայէն յ Պէտք Հ 
տեւէ ան՝ ին չպէս հայապահպանման 

ոեւէ ուրիշ ազդակ։ fi այց ստիպուած 
ենք չափաւորելու մեր յոյսերը անոր 

գերին նկատմամբ՝ պէտք է ընգունինք որ 

մեր մ՜ամ անա /յնե րուն գրապաշտ եւ նիւ
թապաշտ ըմբռնումները՝ մանաւանդ գի

տական իրողութիւնը՝ սարսած են անոր 
համայնականութիւնը՝ ել այգ պատճա

ռով սահմանափակած անոր կարեւո

րութիւնը î

Պետութեան մը գոյութիւնը՝ իր մաս- 

նա յատուկ բնոյթով եւ միջազգային քա
ղաքականութեան այս բարդ հանգ ո յց ին

մէջ.< Ւր Ü՛ կրնար չ»չափելի
ել ն իլթեղէն ներկայութիւն մը Ըէէա Լ 
արտասահմանի օտարահպատակ հայրա

կիցներուն համար։ Պ»աղո ւթահա յո ւթեան 

կողմ է ընգունուած առանցք՝ միայն 
հա սա ատ ո ւած իրականութիւն՝ թէ ժըխ- 
տուած իրաւակարգ՝ ան կը մնայ միշտ 

հեռաւոր արձագանգը իր ներկայու

թեան՝ արտասահմանի հայուն համար 

կը վերածուի առա ւե լ կամ նուազ րնո-
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[*ու^ւՒ կապերու կեիկի մը՝ որ կը դոլ
մա րկ վան ո դա կան կամ ձգողական մր
ցումներ՝ զդագ ում էլ, թերեւս մտածու- 

մ ft ալ ձեւին տակ՝ առանց սակայն 
հանդիսանա լոլ այն շօշափելի պատուան

դան ր որ պիտի ըլլար սլետութիւն մը իր 

մողովուրդին համարէ

Իսկ հայ ըլլալու կ տպէս իմացական՝ 
բայց յաճախ զգացական համոզումը՝ իր 

հոլովոյթն ունի արդէն աննիւթեղէն ո- 
լորտներու մէջ՝ անդ՛ամ մը որ արտա. 

բեւեռուի հաւաքական ի ր ա կանո ւթենէն 
դէպի անհատական դետին՝ ել ,UJU 

մայրենի հողին վրայ թէ այլուր • Ան
շուշտ ի մի եկած բազմութեան մը մէջ՝ 
կը են ի ամբոխային մտայնութիւն մ ը՝ 

որ օրէնքի մը ում՜ով կը հպատակեցնէ 

բաղկացուցիչ մասնիկները՝ կը ձու ւէ մէ՚ւ 
սիրտ՝ կր ներդաշնակէ մ է կ երակի 
զարկ՝ երբեմն ի հեճուկս անհատ սւ!լա_ 
նոլթիւններոլ յ Հյատ ազդու է ամբո-

խտյին էլեկտրականացած մտայնութեան 
կոյր ո ւմը։ Այսպէս՝ հանդէսի մը մէջ՝ 

հայութենէ հեռացած հայն անդամ հել- 
ցով կ^ապր ի իր հա յո ւթիւն ը՝ նիւթեղէն 

փաստը կ՚ունենայ ամբողջութեան մը 

պատկանե՚լուն • հոն՝ աւելի՛ մօտ էն կր 
ղդա1 ան ույն առահտւտկան ճամբան որ 
զինք հասցոլցած է քսաներորդ գարու 

կիսուն t (Հայց՝ ամբոխային մղում մը 

մտածում ի չի կրնար փոխուիլ՝ կը մ ր֊ 
նայ պահու մր մէջ զետեղուած դէպ» 

հՒ սահմաններուն մէջ՝ եւ հանդէ
սը՝ ----  եթէ չմոռցուի ՝ ----- կը վերա-
ծուի տար ո լա լ սովորական պատահար

ներէն մէկուն է Ա ան աւանդ արտասահմա
նի մէջ ուրեմն ՝ չենք կրնար շատ բան 

յուսալ բազմ ո ւթ ի ւննե ր ո լ սրտին տրո. 
փէն ՝ զ մոլար է յար ստեղծել հաւա-

քոյթներոլ կրքոտ ողին t Պէտք է մշա. 

'/'■/ Խւ1,1 ԸԱալու < ամոզումը անհատա
կան դետն ի լիրայ առաւելու բար ՝ ջանալ

զայն հասցնել մտածում ի աստիճա

փոխանակ ձսելու բազմ ո ւթ ի ւննե ր ո լ ու

մ՜ ին պատահականութեանդ t Pայց՝ ինչ
պէս ըսինք՝ երբ հույը գտնուի միս մինակ 
իր հայ ըլլալու հանգամանքին դէմ յան
դիման՝ չունի այլեւս նիւթեղէն փաստը 

իր հայութեան t Ւր համոզումը՝ իբրեւ 
վերացականութիւն կամ ա պր ո ւմ ՝ իր
ղդայարանքեերէն չրնկալուիր ն իլթեղէն 

ուղղակի ներկա յութեամբ մ ըէ

Հա յ ր են ա ս ի ր ո ւթ ի ւե ը — ԸԼԼա J
զգացում թէ լաւագոյն պարադային զա
ղափար ___ ենթակայական ումեղ թ ը-

ոփչք մ ըն է դէպի հայութիւն ՝ բայց ոչ 

թէ նիւթեղէն շաղախ մըէ
Գրեթէ նոյնն է պարագան ազգային 

ինքնագիտակցութեան’, ւ դեռ այստեղ 

նրբին ուրիշ կէտ մ րն ալ կա յ • այն
թէ ազգային ինքնագիտակցութիւնը կը 

պարունակէ տնհ րամեշտօրէն քաղաքա

կան տարր մ ըէ Ա լ որովհետեւ արտա
սահմանը զրկուած է ցուցական քաղա

քականութեան մը տեսանելի արտա յայ. 

տիչներէն որոնց պահանջն ունի անկաս

կած՝ իր մէջ ազդի գաղափարը ծուա
րած է դմուարամ ատ չելի ՝ յաճախ հա

կոտնեայ յոյսերու կապոյտ ին մ էջէ Ան

շուշտ այդ յոյսերը՝ այս կամ այն ձե
ւուէ բաբաէսե լ կու տան հաւաքականոլ- 

թեան սիրտը՝ բայց կը մնան անշօշա

փելի՝ եւ չեն յւսջողիր ազգութեան գա
ղափարը դնել այն նիւթեղէն կաղապա

րին մէջ՝ որուն մէկ մասնիկը պիտի ըլ
լար օրինակ դեսպանի մը չ<թեղ համա

զգեստը՝ կամ աչքեր ու առջեւ պար- 

ղոլած դրօշ մը ։
Հասարակաց թշնամիի մը դէմ ոխը՝ 

իբրեւ մողովո ւրդի մը հոգիին ընդհան
րական լծակներէն մին՝ իր վրէմի հաւա
քական ղդաց ումով՝ կամ աւելի՛ բիւրե
ղացած' բոլորին համար արդար պահան
ջի մը ձեւին տակ՝ համադրիչ կարո ղու
թի ւնն եր ունի î Անոլցանե լով հաւաքա
կան ձղ տուած հոդ եվիճակներ ՝   ո-

րոնք անհրամեշտ են մողովուրդի մր 
կեանքին ոբոշ պահերուն ---- ան կրնայ
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կրքի մէջ թրծուած րնդհանո ւր կամ ք 
մը ստեղծել՝ կրնայ դաոնալ շաղկապող 
ում։ fi այ g ույղ ալ՝ զե կավար ո ւթե ան

մը ձեռքը ճարտարութեամբ գործած, 

ուած գործիք՝ թէ քէնքն իր դլքսուն ձըդ. 
ուած կոյր մղում՝ կը մնայ միշտ զգա
ցումներու աշխարհ քւն մէջ» ու նիւթե
ղէն փաստ մը չի տար՝ այնքան ատեն 

որ չի տեսնո լի ր դրական արդիւնք մը՝ 

չՒ տեսնուիք հա քուածը՝ արիւնը*.
Պատմութիւնը' իբրեւ դիտելիք՝ ան

շուշտ մտքի մ արդին մէջ կ'իյնայ։ fi այց 

պէտք ունի՝ նրբ աղդային է՝ նիւթեղէն 
պատ կե րաւո ր ո ւմ ի մը։ Գաղութահայ

կե անքը I՛ Ս պատ մ ո ւթեան սուր անկիւնա- 
դարձէն ետք ոչ միայն դադրած է այլեւս 
անոր րն ա կանհ,շա ր ո ւն ա կո լթ ի ւն ը^ ըլլա լէ ,

այլ եւ զրկուած է անոր նիւթեղէնէն՝----
աւերա ռազմաղա շա էն՝ Մ հերի

դռնէն» • • : Եւ այսօր, դազո ւթա հային 

համար այն " I՛ մամանակը քա ր
առ քար բարձրացուցած է՝ դարձած է 
մտքի Լոր խազ մը միայն՝ առանց զգա

յարանքներ ո ւն տալու հիւլէ մը նիւթի 
ղդայնոլթիւն». Ել այսպէս ՝ արդէն վե

րացական որովհետեւ գիտութիւն՝ մեր 
պատմութիւնը դարձած է բան մը աւե

լի անն ի լթ ե զէն ։
\ԼյՈյնպէս մեր աշխարհագրութիւնը։' 

հիւթեղէնին այ ս գիտութիւնն անդամ, 
արտասահմանի հայուն համար- վերա, 

ծոլած է երեւակայութեան քմայքնե. 
քուն ենթակալ՝ ճարտարութեամբ կա. 
ռուցուելիք դիտելիքի։ Զ ո ւն ի ա յն տե. 

սանելի օրինակները զոր ֆրանսացին ու

նի՝ երր կը գտնուի իր Փար ի զին փո
ղոցներուն մէջ՝ իր քիօնին ալիքներուն 

մէջ՝ կամ իր Փ իր ենեաննե ր ո ւն գագաթ
ներուն վրան։ Էքփրա^տը* լա յն դետ մըն 

է մեզի համար՝ պատկերացում մը 
միայն» եւ ՛այսքան։ fi այց անտարակոյս 

աւելին ^րբ այլ տեսիլք մը իր շուքը

կր նետէ վրան՝ ----  արեան լա յն շերտեր ՝

ծփացող եւ ուռած ղիակներ : Պատկերը

պատկեր է՝ միշտ անն ի ւթե զէն՝ միշտ
անշօշափելի î “

Մ օտ անցեալին յո է֊շե1*ր ը» » • ։ ք*Ոն չ ե- 
ղած են անոնք։ Ապաստանարան՝ եր- 

ևՒն^էն կ ա խո լած օրրան՝ երեւակայա
կան ա շխա րհ յո յղեր ու անսպառ աղ. 
բիւրով» ո չ մէկ շօշափելի կապ այդ անց

եալին ել ներկային միջել։ Եը մտնէք 

ֆրանսացիի մը տունը՝ գուրգուրանքով 
ցոյց կոլ տայ առարկան որ մեծ հայրն 

է նուիրած ՝ gnjg կու տայ իր առաջին 
տօնական զգեստը՝ արձանը' *(,աբոլէո_ 

նէն մնացած» կը շոյէ “'JT; (1Ո Լո Ը մը- 
սլիտը գէմքին։ Եր յ ուշեր ը ունին հաս

տատուն կարթեր որոնցմէ կը կաքս
ուին հրապուրիչ նազանքով։ Մտէք

ֆրանսահային տունը։ Ամէն ին չ նոր է» 
հազո ւագիւտ է տեսնել սլա սլի կին խոշոր 
մամաց ո յցը՝ որ ան ձեռքեր ո ւն մէջ 

բռնէ խոր յուղումով։ Ամէն թծք հա
ւաքուած է՝ ամենահինը երեսուն տարի 
առաջ։ Ալ երբ ուզէ խօսիլ անցեալէն՝ 

այն մահակէն որ կտրած է ուռենիէն եւ 
ձեռքերով քանգակած ՝ որմէ չէ բամ- 

նոլած տասը տարի՝ կը տեսնէք իր կի~ 
սախուփ ա չքե ր ր րնազդա բար ուղղուած 

անհունին» հ,Ե ր բ ձեռքէս առին» • »'$> :
կարծէք յենա կէտ մը մուրար պարա
պէն» չի զդար նիլթը» կ՚ապրի յուշե.

րը*
Ե Լ ու յ ս պ է ս , կարելի է թուել մի առ 

մի այն բո լո ր ազդակները որոնք հայը 

կ՚ընեն հայ՝ բայց կը մնան միշտ վերա, 

ցական կամ զգացական ի ր ա կան ո ւթ ի ւն. 
ներ՝ անշօշափելի՝ անն ի ւթե զէն՝ զդա- 

յարանքներէն միշտ անհասանելի։

Ո է- հիմա Մշակոյթը' որ բան կը պա
րունակէ այս բոլորէն իբրեւ համադրա

կան արտայայտութիւնը մողովուրդ
հիւսուածքին։ ժողովուրդէն բխած՝ 
զայն կը բնորոշէ՝ ել հակադարձաբար ՝ 

հաւաքական ում կը տ եւա կանացն է մո- 
ղովուրդը։ Մշակոյթն է որ պիտի տայ 

այն նիւթեղէն Աթլասը՝ որ արտասպհ-
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մ ան քէն համար զղա յա րան այ ին միակ 

հիմնաքար' կրնայ կրել վերոյիչեալ ի- 
մացական եւ. զդա զական իրականութիւն- 

ներըւ ^՛ակնարկենք ^utJ գրականում 
թեան՝ ուրեմն անհ ր աժեչտօ րէն հ ա յ
լեզուին յ Ան չուշտ Մշակոյթ եւ Արուեստ՝ 
կապուած են իրարու։ pujj Արուես

տը իր ընղհանուր առումով՝ ա պա զդա _ 
յին բան մը ունի իր մկջ՝. Արտայայտու
թեան իր միջողներէն մէկ քանին՝ հա
մամարդկային են՝ ինչսլիս ին է օրինակ 
նկարչութեան միջազդային Հլեզո լն՚ֆ.'. 
Պարը՝ ե րամ՜ չտ ո ւթ ի ւն ը՝ նոյնիսկ երդը՝ 

թէեւ դրոշմուած ազգային անուրանալի
կնիքով, ունին հո '■կան բնոյթ :
Միայն դրականութիւնն է՝ որ իր լեզ- 
ո ւական ին քնա յատուկ կառո լց ո ւած քո վ՝ 

արտայայտութեան հիմնովին տարրեր 
միջոց կը դառնայ Արուեստներու մէջ՝, 
է] ո րապէս րն ո ր ո չի թ լեզուն կ՚օժտէ մեր 
դրականութիւնը ինքնանկաիւ հմայքով՝ 

եւ կո լ տայ մեր Մշակոյթին ուրիշ մ չա- 
կոյթներկն տարրեր՝ զո՛ւտ հայկական 
մ ասնա յատկութիւն ին չ որ կրնայ հա-

կաղդել

յա՛!նե, ՛Լ էԼա'1

օտար 
նոն

արժէքներուն՝ հա

ր՛. Ուրեմն մշակոյթի
դետն ին վրայ՝ լեզուն մարմնաւորումն է

Ա-
ողո _

ցեղային հիմնական դո ր ծօնի ,րը։ 
ւել ի հ ամ եստ դետն ի մ ը վրա յ$> ՝ Ժ

•Լըգ ական առօրեան^՝ ___
պէս եկեղեցին կը ն ի ւթե ղին ա ցն է ր եւ

հ,մ ատչելի^ կը դար. 

՜ լեզուն՝ զդայարանք-

զդա յար անքներ ո ւն

ձրնէր հ աւատ քը _

նե ր ո ւն խողովակով կը ւիո 
թեան գոյութիւնը՝ կը վերածէ զայն շօ

շափելի իրականութեան : Այն ընդհանուր 
յայտարարն է ան՝ որուն շնորհիւ սփիւռ
քի հայութիւնը կրնայ տիրանալ դրա

կան ել զդա յա բանա յին են թաթաւի մ ը' 
որ իբրեւ ն իլթեղէն սլատ ուանդան ան

հրաժեշտ է մեր տ ե ւա կանա g մ ան ։ ()ւ
ինչպէս տեսանք՝ միա1լե է դեռ տրամա

Կա !ու-

դրելի'. Երբ կը լսենք հայերէն՝ ականջն 

է ՈԸ հԸ ներմղէ ն իլթեղէն փաստը 
հայ ներկայութեան՝. Երբ կը խօսինք 
հայերէն՝ կոկորդն է որ կը թրթռայ հա. 

յութեամր՝. Երբ կը տեսնենք հայերէն 

դիրք ու դիր} զգա յարանքե է որ
մեր էութենէն ներս կը փոխադրէ հայ 

Ւը ա կանո ւթիւն ը։ Այս ր՚՚Լ՚՚ԸԸ զգա յարա, 
նային են՝ պարզ՝ ամէնուն մատչելի՝ ել 
որովհետեւ պարզ ի յայտ կը բերեն 

ուղղակի եւ- շեշտակի տարբերութիւնը 
որ ունինք մեր անմիջական շրջապատէն՝. 

Եւ աոնուաղև այս՝ շատ կարելո ր է 
ձուլումին դէմ : թնչո^ւ չէ՝ երախայա. 
կան անդամ չէ ըսել նոյնիսկ՝ թէ երր 
ձեռքերն ի ս ունինք հայերէն վերտառոլ- 
թեամբ հատոր մը՝ տ պո ւած 195- 
հայ տեւականութիւնն է որ կը շօ շա
փենք ՝.

❖ *
^.Հրաժարիլ հայերէնէն^ ինչպէս կ > եզ

րակացնէ Աիւրմէլեան՝ ինչպէս կը թե
լադրեն նաեւ կարդ մը ո լրի լներ՝ կը 

ն չանա կէ ուրեմն հրաժարիլ ա ր տա սահ- 

մ ա ն[՛ Ւ զօրոլ ա յն մ իակ ն իլթեղէն
յայտարարէն որ մարմին կո լ տայ հայ 

ներկայութեան՝ կը նշանակէ ղրկել մեր 
հաւաքական ողին իր զդա յա բանա յին 
միակ նեցուկէն ՝ իսկ հայկական Մշա
կոյթը' իր հիմնական գործիքէն :

Ահա թէ ինչու սփիւռքի մէջ՝ եթէ ու- 
նինք իսկապէս հայկական կեցուածք՝ 
չենք կրնար մեր լեզուն անտեսելով 

նետուիլ աղիտալի ա ր կածախնդր ո ւ թ(,ւն. 
ներու մէջ՝ որոնք նոյնիսկ դէզ մը բա

րի մտադրութիւն ունենան իրենց ետեւ՝ 

պիտի առաջնորդեն անկասկած անեքնե. 
րու :

Եսկ օտար լեզուով 
կեր,... s ա կալին
այս խօ լա կա րծ իքին i

ՀՄչակոԲյթ փըր-
կ 'անդրադառնանք

Ա՛ ՎԵՀԱԶԱՏ
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Գ Ր Ո Ր
ՓԵԴՈՆ ԿԱՄ ՀՈԴԻՆ ԱՆՄԱՀ' Պ Վ1Լ 

ՏՈՆԻ: ֆսահակ Վրդ- Ասպար երսնի 
թ-արգլքանոՆթհան աո/թ-կւ.:

*քյիւթի մը մօտ ենա լու բազմաթիւ պատ

ճառներ կրնան ըէէա է) բազմ ա թիւ ձեւէր , 
բազմաթիւ տեսակէտներ : Վերոյիշեա լ 
թա րդմ անութ իւն ը կր հետաքրքրէ մեզի՝ 
նախ որովհետեւ ան թա րդմ անո ւթ իւնն 

է դասական հնագոյն ել մեծագոյն փի
լիսոփային' Պղատոնի մէկ դո րծ ին : (Հե

տոյ որովհետեւ փիլիսոփայական երկին 
այս թարգմանութեան առթիւ հալ կեան
քի եւ մտա ւո ր սւ կան ո ւթեան մէջ ուրիշ 
հարդեր կրնան ծադիլ թարզմ տնական 
դետն ի վրայ։

*Լ,ման աշխատանք մը' ինքն իր մէջ 
առած՝ անկասկած որ չի կրնար դեղէդ ի կ 

չըլլտէ* Մտ1“ծումը' որ նման աշխատան
քի մը կը յանդի վեր է ամէն զն ահ ատ ան

րէ '• Բայդ երր ուզենք այդ դեղեդկոլ. 
թեան մօտենալ առարկայական արմէք մը 

տալով անոր կամ ա ւ ԼւՒ ՏՒ շդ օդտա- 
nլա շտ, այն ատեն պահ մր մտածել պի~ 
տի սկսինք եւ սա անկախաբար Հև ղի- 
նակին կամ թա րդմ ան չին անձնական ար
ժէքէն կ ամ ա ր ման ի քէն î

(Լրդարեւ՝ նման աշխատանք մ ը՝ կա
տարուած բազմատարր դմո ւա ր ո ւթե ան զ 

յաղթելով՝ նսլատակ մր ունի՝ կր մրդ- 
տի բանի մր՝ հրապարակ կու գայ օգ

տակարութեան մր համար եւ օգտակա

րութիւն մր յարաբերութիւն մ րն է երկու 
եզրերու : եզրերէն մին՝ հոս՝ հա.

սարակութիւն կը կոչուի իր բոլոր ււլա. 
հանջքներով։ Հա յ կեանքի ի ր ա կան ո լ. 

թեան մէչ քան ի1* հողի պահանջքը զդա- 

Յէր է դա սա կան եւ րա րձ ր աղո յն րն- 
թե ր դան ո լթի ւնն ե ր ո ւ : Հայ կեանքը իբ

րեւ հաւաքականոլթիւն ---- եթէ է
այս բառը մեզի համար ---- ունեդա^ծ է

ա յդ պահանջքը կամ եՈ ր ր կրդած է ու. 
նենալ մտաւորական աշխատասիրութիւն 

իր ամէն մէկ ձեւերուն մէջ*. Ու ե թէ

ոմանք սնօպիսմով մր տարուած ձե ռքեր- 

նին փիլիսոփա յական կամ փիլիսոփա- 

յո ւթեան դխք մը կխաոնեն՝ տարիներ 
առաջ Պէրկս“նի անունով՝ այսօր ալ 
Սարդրի կամ դո յա պա շտ ո ւթեան ՝ քան էմ 
հողի անոնդմէ կրդած է հետաքրքրուի լ 

կամ կը հետաքրքրուի հնագոյն դասա
կան կամ դասական հեղինակս ւթ իւննե. 

րով որոնր պիտի կազմ է ին ամէն մտաւոր 

մշակոյթի խարիսխը։
Այս տրամաբանութեամբ միայն եւ 

միայն իրողութիւն մըն է որ կհուզեմ 
հաստատ ել։ Ջ ե՜մ վերլուծեր զայն՝ չեմ 

ուզեր աւելի խորանա լ՝ անոր ո ր ո շ չա _ 

փով արդարադուդիչ պատճառներ դտնե. 
լու համ ար :

Բայդ տյս պայմաններուն մէջ սահ ակ 
վա ր զո՛ պ ետ զա ր ե ան ի աշխատանքը
քաջութիւն մըն է սփիւռքի հայութեան 

առջեւ որ նոյնիսկ հասարակ ‘էէ պ մը 
կարդա լու քաջո լթ իւն ը չունի : Վա րդա- 
սլետին ա շխատանքը դմբախտարար

կ՚ուղղուի հասարակութեան մը որ չէա J 

եւ կը սլակսի :
*

(մա րդմ անո ւթեան մ եծագո յն արժանի
քին մասին անդր ա դա բ ձա յ : (Լրմ՜ան իք' որ 

աւելի բարոյական է քան մտաւորական։ 
Բայդ վարդապետին լեզուն՝ հակառակ

դսյդ տուած խնամքին եւ մաքրութեան՝ 

քիչ մը ճապաղ է եւ դարձդարձիկ : Ար
տաքին պարզութեան տակ դր քո ւնա /լ
լեզու մը նաեւ' որ կը շփո թո լի ՀՀդպրո- 

դական՚ֆ տղու ոճի մր հետ։ Պ՝րք[՚ն կողքն 

իսկ կը հաստատէ ՀՀզսլր ո դ ա կան ը» • :
(Հեմ ուզեր ա յս թերութեանդ պատաս

խան ա տ ո ւո ւ թ ի ւն ը ամ բողջովին բարդել

թարգմանչին ւէրայ։ Պփտեմ որ անոնք 
շատ անդամ է՛ք ԱթրԱ1-րէ՜ր.Ա0(ւէ՜լ պատճառ, 

ներ ունին։ Այլապէս դիւրին բան է քըն. 

նադատելը։ Մէկ դրչի հարուածով մէջ. 
տեղէն վերդնել աշէսատանք մը որուն 

առթիւ յարուդուած դմո ւա ր ութ իւննե-
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ ni

րը Լատ է'"լ ըմ բռնեմ սակայն ւ թերու
թեանց մեծագոյն մասը կու գայ մեր 
լեզուէն՝ որ կը տառաւղ^ւ արտայայտոլ- 

թեանց ձեւերու մէջ Հյոարտամ եւ անո- 

Ը"Հ.» րցաքէն : Արա ա յ ա յա ո ւթե անց ձե
ւեր մանաւանդ ^րբ արտայայտուողը 

միտքն է զինք իբրեւ նիւթ ունենալով՝ 
(սրէքիրլսւսիոԹ էնթէլէքթֆւ_էլ) ; Ուրեմն 

հեռու առարկայական աշխարհէն՝ ուր 
միտքը կրնայ մարմին առնել՝ մ արմնա, 
լոր ո լի լ եւ յայտնուիլ արտաքին աշ
խարհի ձեւերոլ սահմանին մէջ՝.

Հայերէնը գեղեցիկ է՝ գրական է ել 

բան ա ս տ ե զծ ա կան : թռի չա ւո ր արատ յա յ. 
ւոութեանց լաւագոյն միջոց՝. Ազատ լե. 

զու մը ուր կրնաս յօր ինել՝ որով կըր- 
նաս արտայայտուիլ ուզած ձեւեբուդ 

մէջ՝. Բայց այգ ազատութիւնը կը վեր- 

ցընէ լեղոլէն վըայէն յստակութեան եւ 
ճշգրտութեան գա ղա փ ա ր ը • Ո՛- եթէ ճիշդ 

է ՈԸ լեգո ւական սիսգէմ մը (սիսգէլք 
լէնկՈՆիսթ֊լւք ) իր կազմախօսութեամ բ

բացարձակ արտայայտիչն է այգ լեզուն 

խօսող հ տ ւա րա կանո ւթեան մտածման ե- 
զանակին՝ պարզ կ՚ըլլայ եզրակացնէլ 
թէ հայ միտքը կամ մտածման եզանա կը 
իրեն մ էջ ունի այն յատկանիշները ո- 
րոնցմով ա ր տ ա յա յտ ո լի իբրեւ լեզու՝, 

ճիշգ է նաեւ որ լեզուական սիսգէմ մը 
իր կարգին կը նպաստէ մտածման եղա
նակի մը կազմաւորման։

*ևիւթէս թէեւ դուրս՝ բայց անցողակի 

ըսեմ որ թերեւս ընկե րաբանական բա. 
ցատրութեամբ մը կարելի ըլլար ցոյց 

աալ խոր եւ մտերիմ յարաբերութիւնը 

որ կայ հայ մտքի ^ազատութեանդ կամ 
մտածման եղանակին եւ հայ ընկերա

յին կեանքի ո չ֊կեդր ոնաց ե ա լ՝, ան կազմ ա. 
կերպ յ՚լ տեսակ մը անսլատա սխանատ ո ւ 

վիճակին միջել՝. Որ՚՚վհետեւ ամէն մ ը- 

տածման եղանակ դրոշմը կր կրէ հալա- 
քականութեան մը տուած f'uiinpÆր ո ւն' 
ու ձե լ /խառնէ անոնց մէջ՝.

Այ- պայմաններով ներկայացած հա- 
յերէնը ըս[, թէ գրական է ել բանաս

տեղծական՝, Բայց հայերէնը ոչ գի

տական ա ր տ ա յա յտ ո ւթեանց ձեւեր ունի 

ոչ ս՛ Լ ‘իէ'էի ս "փ,ս յա կան : Եթէ փիլիսո. 
փա յո ւթեան ո ր ո շ չափով ծանօթ Հ՛Ը) 
փորձեցէք փիլիսոփայական հա յեր ԷՆ
մտածում մը ձեր մ է ջ'

ըլլաք
դուք

սջին բան չհասկցողը
պիտի 
անկէ ՝.

Պատճառն այն է որ հայերէն լեզուն՝

մ եէմ՛ր /լա յա սա յն կը ներկա յան.1,նչսլէս .
այսօր՝ առաւելագոյն չափով գրակա

նութենէն անգին չանցնիր ու անգամ մը 

որ կուզէ անոր սահմանէն դուրս ե լլե լ 
բառե ր ը իրենք զիրենք կը կորսնցնեն 

անծանօթի մը առջեւ ուր ճ շգր իտ եւ 
ստոյգ նշանակութիւնը կը պակսի իրենց

ար՝. կը պակսի' որովհետեւհամ.

անծանօթը յատ կան շող 

իրեն հ ա մա պատ ա սխան
մ տածում ր

այգ
չկայ

արտա յա յտու.
թեամ բ ուր բառերը իմաստ ել նշանա
կութիւն կ՚առնեն։

Անշո
լա ռա litսքա!ր 

սծ եւ

չ՛" ընկերային, քաղաքական հա-
ւն եեանյէ /ը պէ“ոք է կեդրոնա- 

ցած եւ ամբողջական կազմակերպու
թեամբ՝ սիսթէմսրթփզէ եղած՝ հասած 

որոշ էվոլիւ_սիոն//, ստեղծած ըլլալով 
որպէոզի 

մ ր երե-

գեռ որոշ աւանդութիւն մը 

իը^ԸԸ աւելի երջանիկ երեսով 
ովն: կազմուին մտաւոր f UlUipÆ^r , լն կե- 
l՛ այ ին քս1Ա1|1//յ////_ հ ա մ տ սլա տ ա սխան : Ա. 
նոնց մէջ մտածումները ստանան իրենց 

ճշդութիւնը ել արտայայտուին նոյն հա

ւաքականս ւթեան կնիքը ևԸորԼ հա սարա, 
կաց ձեւերուն մէջ՝. ։^աթէկօթի լօԺիքեձյ» 
սլէտք են՝ ծնունդ հաւաքական կեանքի 

եւ ենթակա յ անոր էվոլիւսիոն//2/ * նոր 
մտածումներ կամ մտածման ձեւեր պա. 

տրաստուելոլ եւ կազմուելու համար յ 
Լեզու մը' սիսգէմ մը չէ միայն քս1թ-է- 
կ°րի կրամս1թիքսւլյ/ճ-^«լ որոնք միան
գամ ընդմիշտ կը մնան մասունք քանի

ներու ձեւին տակ : /Հհ տնօրինուած է 
քաթ-էկօրի լօժիքեձ^/»^ յ

Հէոլրկ այս սլա յ մ անն ե ր էն' թարգ
մանչին դերն իոկ կը դմո ւա ր ան ա յ : Բա

՛ւի մը՝ կամ մտածմ ան մը թարգման ո լ. 
թիւնը որ պիտի կատարուի' թարգման

չին անձնական թարգմանութիւնն է շատ
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անգամ զրէ ր հասկնալէ դարձնելու. հա.

ան ա ր տ ա լո ր կ ըլ լա յ

տար բառը կամ մտածումը փակագծի 
մկջ գործածել՝, թարգմանութիւն մը որ 
չի հա մ աււլասւ ա սխաներ թարգմանուած 

լեզուին մկջ տիրող հաւաքական մտա

ծումները արտայայտ ալ լեգո լական սիս- 

դէմէն։
Որովհետեւ բառ մը կը ծնի տրուած 

իմաստի մը (սէմսւնթիզմ - սէմանթիք) 
տրուած ձայներու ամբողջի մը հետ 

(ֆօնէմ - Փ°նէ՜]?"Ւ-£) ունեցած ընկերակ.
g ութ են կն որ գա յն կաըելի էը գարձնկ 
քերականական տրուած պաշտօնի մը

(ՄօթՓէ^ - մօրՓ0!0^!1^) ։

/Հ/"՜/, [‘^՚ ս յս՚յս'^'[' եղաւ անցողա
կի տեսութենկս ս/յդ Հարուած իմաստնդ 
կ կարեւոր ը՝. Որպկսզի բառ մը իմաստ 

մը ստանայ պկտք կ որ այդ իմաստը 
մաս կազմէ ընգհանո ւր ս իսդկմ ի մ ը՝ 

մտածման ընգհանո ւր վիճակի մը ել 
եղանակի մըէ իր գոյութիւնը անկէ

առնկ, սնի անով։ Փիլիսոփայական ա շ֊ 
խարհ մը որուն իւրաքանչիւր պահը 
յա յանուի բառի մը խորհրդանշուէ՝ բա _ 

ռը դառնայ տեսակ մը նի ւթ տ կան աg ո ւ- 

մը մտածման մը։ Ո առ մը գո յո ւթեան 
իրաւունք ունի յանուն մտածման
կը յայտնկ :

Մեր լե զուն զուրկ է 

որովհետեւ հայ միտքը 

վե*րը անգրագա ր ձած
պատճառաւ՝ անոնց իմա

կեանքին մօտենա լու ձեւը։
Արդարեւ բարլմ ա թիւ են փ ի լիսոփա- 

յութեան մկջ գործածուած բառերը կամ 

ա րտ ut յա յտ ո ւթեան ձեւերը որոնք պիտի 
չթարգմանուկ ին հայերկնի։ իսկ եթկ 
պատահկր որ կարելիութիւնը ըէէա ր զա

նոնք թա րդմ անե լո լ հայերկն թարգմա

նութիւն ը պիտի վք* ['‘զէ [* մեղի տալկ 
այն մտածումն ու պատկերը զորս կ՚ու

նենանք ֆրանսերկնը կարգալով յ թա րգ-

ղոր

ոյգ րառերկն 

էէ ունեցած՝ 

պա յմ աններ ուս 
ո մ ր տ ուո ո

պ

մանեցէք՝ } fսւթէկօթի ւոը լ'անթ անւոյդ 
ս՛աս, կամ պարզապկս քս1թ՜էկօր|ւ, կարո
ղանալ թօսելու համար։ Արիստոտելի) 
'իանգի եւ համ լենի փիլիսոփայութեանց 

մասին գլխաւորաբար ։ P6nS6ô diSCUTSIVG,
pensée intuitive, intuition, sympathie 
symbolique, perception, notion, concept,
եւ շարեցկք բոլոր դպրոցներուն անուն, 

ները եւ ի՜նչ գիտնամ գեռ։ Այս մտա. 

ծումներ ը էս առն կերպով եկան

տակ :
Այս բազմաթիւ գմ֊ ո ւա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը 

իրենց կարգին ի նկատի ունենալով կա

րելի կ գեռ գովելի զանել վարդապետին 
աշխատանքը։ Որովհետեւ տամանակիր 
բան կ փիլիսոփայական ստածում ձը 
թարգմանել հայերկնի։ իման մտածում 

մը խորթ կ հայերկն լեզուին համար ։Նէե- 

րոյիշփալ ֆրանսերէն քանի մը բառեր ու 
հայացումը մեզի չի տար իրենցմով ար
տայայտուող իմաստը) որովհետեւ ա- 

նոնք foQuUlfpt եղած թէթմձյր չեն հայ 
կեանքի մտաւոր կեանքին մկջ՝. Հայ հա
ւաքականս ւթիւնը ունեցած չկ այգ մտա

ծում ը :
վարդապետին լեզուն մեծապէս կը կա

ղայ այս գմ՜ո ւա ր ո ւթե ան g հետեւանքով։

❖**
թարգմանուած հատորը կը ս կսղի

սակա յն ոչ շատ երջանիկ յառաջաբանով 

մը։ հ.Զենք մեռնիր՛^ հասարակ վերնա, 

գրի մը տակ) ‘Լազարետն վարդապետ 
քիչ մը աւելի քան չո ր մ կջ գրաւող ինք
նագիր բայց ձախող նախաբանով մը 

^անմահութեանդ փիլիսոփայական քարո. 

զի փորձ մը կը կատարէ : 'Ոարոզ մը 
ճիշգ բառն կ , խառնո ւած անանուն բա. 

նա ստեղծէ մը բերուած աւելի քան տա
փակ բանաստեղծութեան մը քանի մը 

տուներով) իբրեւ օրինակ) իբրեւ ապա
ցոյց կամ հաստատում ՝՝՝ անմահու. 

թեա՜ն ։
Գ՝ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ
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Ասէ՛ առջեւ ունինք փարիզահայ մամուլի մէջ անցեա/ները LnJu աեսած ^Եյ1Ա1- 

d ըշաՈՆթիՆՍը. լսել գիտնանք» վերտառութիւնը կրող յօդուած մը Պ • Ա* Պարթեւ
եան էէ ստո րադր ութեամբ :

Առարկուէ դուրէ՝ թէ կ'արժէ® անդրադառնալ ամիսներ առաջ օրաթերթի մր 

էջերուն վրայ Լոյս տեսած յօդուածի մը։
Աւզե^յ ինը անդրադառնալ երկու դլէսաւոր պատճառներով։ *Լ,աէս որ դրու

թիւնը կը յ՚՚ւղէր ա ր ո ւեստ ի մէչ աւելի բան եր բեր մեծ այժմէականութիւն ունե
ցող դեղագիտական ընդա րձակ նիւթ մը։ Երկրորդ' թէ անոր մէջ արտայայտուած 

կուրծիքը՝ երաժշտասէ ր ընթերցողը մանաւանդ Լորուն համար դրուած էր ս,ն) 
բոլորովին սէսալ ուղղոլթեամբ մը առաջնորդելու բեոյթը կը :

Ե®նչ է յօդուածադրին միտքը տանջող հարցը։
Այն' թէ արդիական երաժշտութիւնը տագնապի մՀԷ է՝ եւ թէ ան չիրակա

նացնէր այլեւս իրեն ւէիճակուած առաքելութիւնը որ է հաճոյք պատճառէ լ 
ունկնդիրին։ Էլ այդ մտօք կը մ ատն ան չէ այս կամ այն դե զա դիտական ուղղու
թիւները իբրեւ եր ա ժ շտ տ կանօ ր էն անտրամաբանական եւ կամ զերծ ոեւէ ըս- 
տեղծադո բծական կենսունակ շիճու կէ: I

Այս է դոնէ ընդհանուր ա յն եզրակացութիւնը որուն կարելի է յանդի լ երբ 

կը կարդանք իր դրութիւնը ։
Ան չուշտ կարծիք մը կամ համոզում մ րն է ս>յդ որ ունի նաեւ իր դո յո ւթեան 

իրաւունքը ինչպէս որեւէ ուրիշ մտ ածում :
է*սկ ս,յրէ համոզումը արդարացնելու կամ անոր ճշմարտութեան իբր ապա- 

ցոյց I'[' կո,Լ^կ բերուած սլատճա ռա բան ո ւթ ի ւննե րն են որ զարմանք կը պատ-
ճառեն մեզի գլէսա ւո ր ա րա ր : Աօդո ւածադի ր ը՝ ինչպէս ըսինք՝ կը յուղէ դեղտդի- 
տական ամ ենահ իմնա կան հարցերէն մէկ քանին' ի ‘{֊երէոյ հանելու համար 

սակայն չար<ր մը էսիստ մակերեսային եզր ա կա g ո ւթ ի ւնն ե ր ։
մ էսրճուի յաճաէս նոյն էսկ տարօրինակ հ ա կա ս ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մէջ՝ 

որոնք մեզի առաւել զարմանք կը պաաճառեն երբ կը էսորհինք թէ յօդուածադիր ը 

երաժշտական ասպարէզին նուէր ո լած անձ մըն է։
Գրութիւնը կը կրէ նաեւ սկիզբէն մինչեւ վերջ յաւակնոտ շեշտ մը՝ բան
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,մ ը որ՝ ըսենք անցողակի կերպով՝ բոլորովին էսոտոր կը համես ատի արտայայ- 

տ ո ւած կարծիքին անարիւն պարունակութեան հետ։ Ըայց ս,յՂ- "՛է պիտի ու- 
դէինք աննշմար անցնել եթէ՝ ինչպէս ըսինք՝ իր յայտնած կտրծիքը երամի շտի 

մը արմանի արտայայտութիւն մը ըլլա ր :

Յօդուածագիր ը կ'ըսէ նաէս՝ ^(ժամանակակից երամշտութեան դր օ շա կիր ե- 

րամիշտներէն ոմանք անել ճամ բու մը մատնուած ենդ :

Ըսենք անմ իրապէս որ՝ եթէ արուեստագէտ մը արդէն հասած է դրօ
շակիր. դիրք[՛ ^ը՝ ույդ ապահովաբար իր մատնուած անել կացութեան պատճա
ռաւ չէ : Ինչ որ ան կը կոչէ անել Սամթայ ինքնին ուրիշ րան չէ եթէ ոչ առա
ւելապէս անոնց կողմ է կիրարկուած նորաղոյն մեթոտներուն նկատմամբ մեր ըմ

բոն ո ւմն ե ր ո լ տկարութիւնը եւ կամ մեր մերմողական յամառ ու ն ա էսա պա շա ր ե ա լ 

դիրքաւորումը :

Յօդո ւած ին “կէ՚Ղ^Ը ս,ե հեդնական թօնով մը յիշատակէ լէ վեր$ Աթ-օնալյւթ-է՚Հ՜?/ 
սկսեալ մինչեւ Տ ՕԱէէք ո ւղղո ւթ ի ւննե ր ը՝ անոնց վր ա յ կ'աւելցնէ հ.քիչ մըն
"՛Լ լոողութեան էսանդարումդ ն ա էսա դա ս ո ւթ ի ւն ը՝ ըսելով նաեւ թէ անոնք Հերա- 
մ շ ա ական տ եղե կ աղ րի մ ը տ սլա ւո ր ո ւթիւն ը կը թ ողունդ ։ Ե •- ապա կը ձեռնարկէ 

նաեւ աներեւակայելի թեթեւութեամբ մր բացատրելու ղանոնք։ Օրինակ՝ թօսելով

Աթօնալիթէ// մասին կ'ըսէ՝ «ան կը նշանակէ չհպատա ///,/_ սեւէ ե ր ա մշտ ա կ ան 
օրէնքի՝ չունենալ ոչ սկիզբ՝ ոչ վաէսճան կտորի մը ընթացքին ՝ բո լո ր նօթերն 

աւ մ իա մ՜ամ տնակ նուազելդ ե լա յլն :

Աթօնալիթ-էն ա յ ս սլէւ ս ո վ իբր կա տ ա ր ե ա լ ան ի շէսանա կան տ ե ս ո ւթ էւ ւն մ ր ներ
կայացնելէ վերչ՝ կ ըսէ նաեւ « • • • ներողամտաբար ըսենք՝ հպատակի լ նոր 
օրէնքներու որոնք ունկնդիրին համար ամուր հիմեր չունին կամ ա հհ ա ս կն ա լէ։ 
ենդ։ Այ> օնալիյ>էշ, մեծ վարպետները անշուշտ յօդո ւածադր ին տյդ ներողամ հ/_

հ ամար ե ր ա էստ ա սլա ր տ սլիաէւ մնան։

Ուրեմն նոր օրէնքներու հպատակ էւ լ կր նշանակէ չհ սլատ ա կ ի լ սեւէ օրէնքի յ 

Ի՚եչպ!,., կը տեսնենք նորագոյն յատկանշող ո ւղղո ւթ ի ւննե ր ը յօդուա-

ծաղրին միտքը կր սլղտորեն եւ ,սյդ տյն աստիճան որ նա էս ը-եւէ -ԼԿ՚ջ թէ 
անոնք չեն հ սլատ ա կ իր օր էն քն եր ո ւ , ապա կ՛ րնդո ւնի նաեւ նոր օրէնքներու ղո- 

J-թՒ^Ը որոնց կր հ սլա տ ա կ է։ ան : // ինչդեռ ի րա կանո ւթ իւն ը ա յն է թէ Uip-ofiui-

^թէտ, .,չ թկ կր հպատակէ։ նոր Օրէնքներ ու՝ ‘ո J լ անոր բուն ողին դասական օ- 
րէնքներու բ ա g ա ո ո ւթ էւ ւնն ե ր ո ւն աւելի շեշտս ւած կե ր պո վ օղտաղործումր կամ
անոնց նոր իմաստ մը տալու մտադրութիւնն է միայն։

կենթադրենք որ յօդուածագիր ը «օրէնքդ ըսելով կր + աս կրնա յ միայն դա

սական llUHUfo(i]l?s իր թօնալ դրութեան մ է ջ :

Արդեօք յօդո ւածադի ր ը կ^անդիտանա^ յ թէ դասական օրէնքները թ-

ր են g ա մրողէս կան կ աղմով մ է կ անդամ էն՝ դերադո յն կամքէ մր մարմին չեն ու
ռած՝ եւ թէ անոնք դարերու ընթացքին աստ իճանա կան դա ր դա g ո ւմ ո վ եւ փոր

ձառական բովէն անցնելով էւ վերջոյ ստացած են հիմնական ձեւ մր եւ բիւրե
ղացած են î

/’«// այմմ [^եչ պատճառաւ 

‘Ւը կտնզ պիտի տռնկը այլեւս z

փորձառական եւ ղր սլտ ո ւմն ե ր ո ւ ա յդ թա„
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Ո^րիչ ս՛և,լ մը կ'ըսէ ան դարձեալ, «մինչեւ 1900 թուականները մեեաաա- 
ղանգ երաժիշտները յօրինելու, արուեստը հասլյսւլյին իր բարձրութեան գագաթ
նակէտին'» :

քեուլ ներ ո ւի ըսել մեզի թէ արուեստի մէջ բարձրութեան գաղտ թնա կէտ չկայ 

ա.!Լ գոյութիւն ունին միմիայն «կատարներ» ։ Արուեստի մէջ գագաթնակէտ պիտի 
նշսւնակէր անոր վե^ը՝ անոր լճացումը՝.

Սակայն երաժշտական ստեղծագործութեան մասին իր ըմ րռն ո ւմն եր ո ւն տա

րօրինակութիւնը ապահովաբար կը հասնի իր «ղաղաթնա կէտ/,?/», երբ ան կ'ըսէ 
հետեւեալը՝. «վերջապէս եկաւ օր մը երր օղակները սեղմ ո լեց ան եւ մեզի այնպէս 

կը թուի թէ շատ մը առաջապահ երաժիշտներու գործը իրեն նպատակ ունի ա- 
լեԱւ ուրիշներուն ըսածը չկր կեե լ եւ կամ բացառիկ ճիգ մը նոր բան մը ընելու 
առաջադրութիւնը քան թէ բուն իսկ ներշնչումը ՝.

Ուրիշներու ըրածը չկրկնել եւ կամ րացսսւիկ հիգ մը նոր ըան մը ընելու, 
(ստորագծումներ ը մերն են) ահա երկու ամէնէն փնտռուած առա րին ո ւթ ի ւնն ե ր ը 

որ կարելիէ է ակնկալել ճշմարիտ , անկեղծ ու ան կաիւ, սլատ ուախնգիր արոլես- 
տաղէտէ մը՝ որոնք յօգուածագր ին համար թերոլթիւններ են՝ որոնց հանդէպ ան

ներ ող "'il' IL և1Լ ս,ա^՜է ան։

Գալով ներշնչումի հարցին՝ ըստ իրեն ուրեմն արուեստի մէջ գրսեւո բումը 

մէկ ոլղզոլթեամր միայն կրնայ տեգի ունենալ, այսինքն վանել նորը ել կառչիլ 
հին ձեւեր ու մ իա յն î

Տարակոյս չկայ որ երգահանը ներշնչման աղգեցոլթեան ներքեւ կը յօրինէ'. 
Այդ ներքին անհրաժեշտութեան մը գոհացումն է :

տեղ մը նոյնպէս նոյնքան հիմնական հարցի մը մասին խօսելով կ^ըսէ» 
«Բազմաթիւ երաժշտական ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ի ւննե ր աչքէ անցգլհելէ յետոյ ա յն եզ
րակացութեան հասանք ո ր ՝ առաջապահ երաժիշտները դեռ փնտռտուքի մէջ ենֆ î

Կարծեմ թէ յարդելի յօդուածագիրը այգ տեսակէտէն քիչ մը ուշ է մնացած î 
կ՛անգիտանա՛9 յ արդեօք իժէ ամ բողջ արուեստի պատմութիւնը՝ սկիզբէն ի վե ր ՝ 

tu ր տ ա յա յտչա կան ձեւերու վերաբերեալ անխոնջ փնտռտուքներու անընդհատ շարք 
մ ըն է եղած։ Այն սլէ ս է նաեւ այժմ առաւե լ քան երբեք ել պիտի մնայ նոյնը 

միշտ։ Բարեբախտաբար ՝ որովհետեւ երբ դագրէին այլեւս պրպտումներու այն 
անյագ իղձերը՝ արուեստը անկասկած պիտ ի մատնուէր կատարեալ լճացման ընդ

միշտ յ Տեսն ուած է որ դեղագիտական գործերոլ որակի ա ստ իճ ան ը պրպտումներու
ղաեդաղացման հետ զուգահեռաբար անկեալ վիճակ մ ըն է ո ւնեցած ։

Պ՝ Պա ր թեւեանի յօդուածին ընթերցումէն՝ մանաւանդ անոր ‘խ’[՛ մասէն՝
այն տպաւորութիւնը կ՚ունենանք նաեւ ո ր ՝ իր ըմբռնումով հեղինակի մը գլխա
ւոր մտահոդութիւնը պէտք է ըէէա J միայն ո ւն/լեդի րնե ր ո ւն երաժշտական ըմ րռնու 
ձի մակարդակը նկատի ունենալ ել արտադրել նաեւ ըստ այնմ î Սակայն արուես

տի մէջ պահանջքի եւ մատուցումի հարց գոյութիւն չունի ուղղակի կերպով՝. Հե

ղինակին մտազբաղման բուն առարկան չի կրնար Ը Աա լ թէ հասարակութիւնը ինչ
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ընդունելութիւն պիտի ընէ իր գործին, Անչոլչտ ան կ՚ակնկալէ որ պիտի սիրուի 

/,,, երկը պիտի յոլղէ նաեւ, եւ սակայն այղ գոնէ իր անմիջական նպատակը չէ,

Եթէ ան անկեղծ է եւ. անկախ' իր մատը մ ի չա հասարակութեան ըմբանում ի բաղ. 
կերակին վրայ չի կրնար պահել, Այլապէս կը նչանակէ առեւտրական նպատակ մը 

հետապնդել. Այղ ճչմարիտ է նոյնիսկ ապսպրանքի մը պարազային,

Գալով Տօտէքաֆօնի^, հազիւ թէ անոր կը նուիրէ երեք տող իր յօդուածին 
մէվ, ապահովաբար զայն ալ նկատելով ըմբոստ եւ մանաւանդ ապօրինի ուղղու
թիւն մը, ինչպէս բոլոր մնացեալները, Եւ սակայն ի՞նչ է անոր յանցանքը, Այն' 

որ թօնալ դրութիւնը կը մխտէ հ իմնապէս ï
Արդեօք յօդուածադիրը կ՛անգիտանա՞ յ այն մեծ յեզա շրշումը զոր բերաւ Աո- 

նօլտ Հէօնսլէրկի այդ նորութիւնք եըամչտոլթեան մէջ ել կամ այն ընդարձակ 

հորիզոնը ոը քացուեցաւ անով արուեստագէտներուն աովել, Պէտք չէ կարծել թէ 

Տօտէքաֆօնին բոլորովին արուեստականօրէն մէջտեզ նետոլած բան մըն էր,

Այն վիճակին որուն հասած էր արդէն ե ր ամ չաս ւթ ի ւնը d-թ- գարու վերջաւո
րութեան, այդ դրութիւնը ինքն են մարմին էր առած արդէն իրերու բերումով.

Ան արդէն գո րծն ա կան օ ր էն գոյութիւն ունէր գրեթէ ու ի վերջոյ ստացաւ իր 

բանա ձեւումը Հյ էօեսլկր կէ կողմէէ ( )

Նոյնը եղած է նաեւ նոյն ինքն թօնալ դրութիւնը պատմութեան ընթացքին,
Օրէնք մը միշտ փորձառութեան մը դրական հետեւանքն է, Ան արդիւնքն է 

եղած եւ ոչ թէ նախապատճառը. Գործնականին մէջ փորձառական ձեւով արդէն 

կիրարկոլած, գործադրութեան տրուած ձելերոլ բիւրեղացումն է վերջ ի վերջոյ 

օրէնք մը, ինչպէս ըսինք ասկէ առաջ,

Յօդուածագիրը օրինակ կը բերէ Տնպխփն, պաչտպանելոլ համար իր կարծիքը 
եւ ցոյց տալու համար նաեւ նորադոյն դպրոցին իր վերադրած տկարութիւնը, Եւ 

սակայն, դմբա խտաբար, {չենք դիտեր գիտակցաբար թէ ոչ) նոյն այդ թօնալիթէ/. 
բուն մեռելաթաղն է որ կ՛՛ուզէ օրինակ բերել. Այսինքն Տեպիւսին' որ տուաւ ա- 

նոր վերջնական հարուածը :
Արդ, Պ- Պարթեւեան կ՛ընդունի Տեպիւսին իբրեւ մեծ նորոլթիւններ բերող 

մեծ վարպետ մը, Ի՜նչ հակասութիւն. Բայց, մեր ըսածը ապացուցանելու հա

մար, տեսնենք թէ ի՛նչ է եղած անոր բուն դո րծը,

Վակնէրէն վերջ, որ իր գործադրած արտակարգ ք թօմսւքփզմոՀ, Ulfolt տխլ<>- 
ներով եւ այլ շատ մը նո ր ո ւթ ի ւննե ր ով երամչտոլթեան մէջ թօնափթէ/- գաղա
փարը արդէն հիմնովին խախտած էր, Տեպիւսի ձեռնարկեց ինքնաստեղծ ձայնա- 

լարերու կազմութեան, հիմնովին հակառակ դասական ըմբռնումին, ինչ որ եղաւ 

,լել,ջնական հարուածը նոյն այդ թ 0 (ևս | |ւ թէ/'?' > 'Լ-,կնէրի երամչտ ո լթի ւնը ատենօք 
իբր Հլձայնեբոլ ականջի անա խ որմ ձեւով դրուած» բան մը նկատ ո լեց ալ ել գայ. 

թակղոլթիւն պատճառեց, Իսկ Տեսլիւսիի ՏէլքաԱք որ առաջին անդամ 50 տարի 
առաջ տրուեցտւ, նոյնպէս վե ր ա պա հ ո ւթեամ ր ընդո լնուեցաւ, Իսկ այսօր մին 

կամ միւսը ամէնէն դիւրամարս ու հաճելի ե րամչտ ո ւթ ի ւն ը կը նկատոլի այլեւս. 
Եւ սակայն խնդիրը հոն է գլխաւորաբար որ Տեպիւսի իբր ազատադրիչը շղթայոլած

(*) Տե'ս մեր գրութիւնը՝ «Աււնօլա օէօնպէրկ», «Անդաստան» թիւ 1:
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Պ րոմ է թէոսի, անոր կապանքները քանդելով ազատ ճամրայ մը բացաւ եբամշտու—. 

թեան մէջ՝ "րմէ ծնունդ առին՝ միշտ տրամաբանական շսւրոՆնւսկոՆթ-եան մը շա- 
լիւլին մէջ, բոլոր նոր ո ւղղո ւթ ի ւննե ր ը որոնց մասին հեգնանքով կ'ա րտ ա յա յտ ո ւի 
յօդո ւածադի ր ը :

Տեսնենք թէ ինչպէս կ՛ուզէ բացատրել ան Տ Օտէ՜ք աֆօնկ!/ յ
ՀԱն կը նշանակէ կտորի մը ընթացքին ~| 2 թօներու պատահական կամ մ իւս մա _ 

մանակ նուաղումը^ :
Կարդալով ույդ տողերը՝ այն տպաւորութիւնը կ՛ունենանք' ձ.2 թօները՝ անտէր 

եւ անտ իրական եւ կատա ր եա լ անիշխանական վիճա կի մը մատնուած' կա րելք,
ւլործածել առանց ոեւէ հ ա կա կշռի : -

Արդեօք յօդո ւածադի ր ը կ՛անգիտանա  ̂յ թէ անոր իրականացումը ստեղծադո ր- 

ծութեան ամէն բանէ աւելի դասական ք օնթ-րըթՌՆԱւն^ սրբազան օրէնքներուն խըս- 
տօրէն < պա տ ա կելո վ միայն կարելի է՝ եւ թէ երբ ան հանճարեղ ձեռքերու մէջ կը 
զանուի կրնայ ամէնէն դեղեց ի կ եւ ումեղ դո րծե րոլ ծնունդ տալ» ինչպէս օրինակ 
Արնօլտ ՜Շէօնպէրկի եւ անկէ վերջ մանաւանդ Ալսլան Պերկի՝ Տ)օն 'Լէպըրնի եւ 

այԼՈ9 ղորհևրը !
Անշուշտ նորագոյն դպրոցին մէջ ՛ալ գտնուեցան եւ դեռ միշտ կան աճպա

րարներ ո րոնք կամ ո Հ/'}' սխալ մեկնելով նո ր ո լթ ի ւննե ր ո ւ բուն իմաստը՝ շատ մը 
ծիծաղելի ել անիմաստ գործեր կուտան։

Եւ սակայն դասական կամ ա յ լ դսլրոցներուն մէջ չե^ն դտնու [,ր միթէ հ ա. 
զա րաւո ր գործեր որոնց անունն իսկ չի տրուիր այսօր ել որոնք իրենց ծնած պա
հո ւն իսկ մեռեալ կրնան նկատուիլ արդէն։

Ե րամ չտ ո ւթեան լինելիութեան ամբողջ ընթացքին այն բոլոր նոր ել ումեղ 
գործերը որոնք բնականոն յեղաշրջում մը բերելու բնոյթն են ունեցած ՝ նախ 

ընդհանուր անհասկացողութեան են բաղխած՝ առանց բացառութեան : Ե Լ- նո բու
թի ւնն եր ու մասին այդ վերաբերումը նոր բան մը չէ։ Պղատոն նոյնիսկ իր ատե

նին ըսած էրռ «Հ) ր չըլլար որ ե ր ա մ շտ ո ւթ ի ւն ը նոր հրէշի մր ծնունդ Լտայֆ։
Աակայն ատեն մը վել՚ջր հանրութեան ճաշակը՝ որ միշտ առնուաղն քառո րղ 

դար ետ կը մնայ՝ հասնելով տակաւ անոր աստիճանին՝ աւելի ազնուանալով՝ 
շատ դիւրութեամբ կրցած է ի վերջոյ ընդունի լ ել իւրացնել զանոնք։ Մինչ այդ 
արուեստը արդէն նոր ոստում մր կատարած է։

Այ- պատմական իրողութիւնն է որ կ՛ուզէ մերմէ լ յօդուածագիրը երբ կ՚ըսէ» 
հՏ ար ին եր վերջը եթէ ալ "՚ *-ե լի հասկնա լի ե ր ա մ շտ ո ւթ ի ւնն ե ր խմբագրուին՝ ա յն 

ատեն ալ յս^որդ սերունդն է որ սլիտի կարենայ թերեւս հասկնալ ել այդպէս յա- 

ջորդարար եւ մենք կը ւիորձուինք եղրակացնելու որ այս սեռի ե ր ամ շտ ո ւթ ի ւն ը 
հոգիներու բա լա ր ա ր ո ւթ ի ւն տալու իր ա ռաջա դր ո ւթեն էն դուրս ելլելով պիտի 
դառնայ առեղծո ւածա յ ին երեւոյթ մը ամէն մամանակի համարէ։

Այլ չքես* զ մտածում մը որ կ՚ունենայ յօդուածագիրը՝ երբ կ՚ըսէ» ՀԱռաջա. 

պահ երամշտութիւնը նուաղ տեղ ունի կամ բնաւ տեղ պէտք չէ ունենա յ կրօնա- 
շոլնչ գործերոլ մէջ՝ ուր մեր խօսքը Աստուծոյ հետ է։ Երգչախումբ մը անպայ

ման մասնակցութիւն ունի հոն քանի որ բառեր սլիտի երդուին ել մարդկային 
ձայները երբեք տրամադիր չեն անմարդկային հնչական ո ւթի ւններ ստեղծելու եւ 

երգելու» î
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Ուրեմն Աստուծոյ հետ խօսելու մասնաւոր միջոց մը՝ ձեւ մը կայ՝ իսկ առա
ջապահ երամշտութիւնը միայն անմարդկային հն չա կան ո ւթ ի ւնն ե ր կը ստեղծկ։ Եթկ 

ինքը համոզուած կ ատոր՝ հետեւաբար պկտք չկ նաեւ ըս կ «նուազ տեղ ունի կամ 
բնաւ»՝ բայց ինչսլկս կ'երեւի ինքն ալ վստահ չկ դեռ։ Այս շատ պերճախօս տո- 

դե րուն կարելի չկ ոեւկ բան աւելցնել ան շո ւչտ :

Մեզի մեծ զարմանք կը պատճառէ միայն որ այս տողերը դրուած ըէէան երա

մի շտի մը կսզմկ որ կամովին //’ուզկ արուեստը իջեցնել իր ըմբռնումներու մա

կարդակին՝ փոխանակ ինքը անձամբ բարձրանալու դկպի հոն։

Պ . Պաբթեւեանի դրութեան սկիզբը յի չոլա^ (՛"Լ"ր ուղղութիւները՝ թօնալի- 
թէՀծ սկսեալ մինչեւ Տ ՕԱւէք սւֆօնի, երամշտական թեքն իքի զարդացման մկյմկկ 
թնսւկանոն օղակը կը կաղմեն ել հակառակ իրենց պԱ11ոկՆթԱւք անդ// երեւոյթին ինք
նին ոչ մկկ բան կը քանդեն եւ ո չ ալ հիմնովին կ'անտ ես են հիմնական սկզբունք

ները։ Ատ կկ զատ ըսենք նաեւ որ անոնք չեն մնար միշտ նոյնը ինչսլկս յղացուած 

են։ Ու սա/լայն միշտ նոր բան մը կ'աւե լցնեն հինին վրտյ։

Աեբ խօսքը անշուշտ հանճարեղ մ աքերու մասին կ՝ եւ այդպիսիները չեն որ 
նորութիւններու հանդկսլ մերմողական դիրք մը կը բռնեն միշտ։ Աօդուածադրին 

արդիական արուեստի մա սին մտահոդութիւնները ոչ թկ արուեստադկտի մը այլ 

հասարակ ունկնդիրի մը մ տ ա հ ոդո ւթի ւններն են։ իրական արուեստադկտ մը պկտք 
կ դիանա յ ամկն ինչ՝ մարսած ըլլայ բոլոր վարպետներուն գործերը լայնախոհ 
ոդիով մը՝ ինչ ուղղութեան ալ պատկանին անոնք։ Աակայն ստեղծագո րծութեան
սլահուն ԳԻՏՆԱԼ ՆԱԵՒ ՄՈՄՆԱԼ ամկն ինչ եւ հպտտակիլ ԻՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ներ

շնչումներու ձայնին ել արտադրել այնսլկս ինչսլկս կը զդա յ ՝ առանց ոեւկ UipUlUl- 
հրաժշւոական նկատումներու՝ օգտո լելով արտայայտութեան բոլոր մ իջոցն երկն 

առանց նախապաշարումի։

Աքդ կ ճշմարիտ արուեստադկտ ը եւ այդպիսիներն են միայն որ դարերու ըն

թացքին պրպտեցին ու աստիճանաբար կերտեցին երամշտական արուեստը։

Մինչդեռ բոլոր անոնք որ չեն ունեցած ստեղծադործական ոեւկ ինքնատիպ ոդի 

կամ անհատականութիւն եւ կամ ուզած են կառչիլ հինին միայն՝ անոնք մնացած 
են միշտ շուքի մկջ՝. Եւ այդպիսիները լեդկոն կը կաղմեն արուեստի պատմու

թեան մկջ։

Գալով ունէլնդիր հասարակութեան՝ անոնց կը մնայ միայն հասնի լ ըմ բոնում ի 

այղ բարձրութեան ։
Այ-t ալ մամանակի հարց կ միայն՝ ել անոնք միշտ ալ արդկն ի վերջոյ հասած 

են այղ բարձրութեան ել լիացած անով î

Գ- ՀԷՐԷՍԹԷՃԵԱՆ

★
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ԱՐԱՍ* ԽԱՋԱՏՍՒՈԵԱՆԻ ԵԼՈՅԹԸ

Ծանօթ երաժշտագէտ Մրամ եւաչատոլրեանի ^Ատ1։ւլ1քաղորէէա1լան ներշնչումը 
եւ. յանդգնութիւնը» խորագրով յօդուածէն կուտանք մէկ քանի հատուածներ, ուր 
մեծանուն արուեստագէտը ք՚ննադատութիւններ եւ թելադրանքներ կ՚ընէ խորհրդա
յին երաժշտութեան վրայ գործ գրուած կաշկանդումներու մասին-__

Խորհրդային երաժշտագէտներս կրնա՞նք ըսել թէ մեր գործը կը համապտ. 

պատասխանէ Աովետներոլ յարաճուն ձդա ո ւմն եր ո ւն , թէ մեր ստեղծագործութիւն- 
նևրը համապատասխան են այն մեծ պարտականութեան որ մեր առջեւ կը գրուի ։ 
Ոչ։ Զենը կրնար ըսել այս բանը։ Պէտք է քաջութեամբ ել պարկեչտօրէն գիտնանք 

Pk խորհրդային երդահաններոլ ս տ ե ղծա ղո րծա կան աշխատանքը՝ ‘Լերջին տարինե- 

l'Ct Ü' համ ապատ աս խաներ ժողովուրդին ցոյց տուած բարձր ձղտոլմնե ր ո լն ։
Օփերա՝ համանուագ՝ երգեր՝ երաժշտական թատրոններ՝ թեթեւ ժամանցի

երաժշտութիւնը ----  հակառակ այս սեռերուն անվիճելի արժէքին, չենք լ սքողած

տալ գործեր որ համապատասխանեն այս մեծ պահանջին ՝ ինչսլէս ել ժողովուրդին 
յսւլւսւճւււն պահանջին :

Մեծ չափով գոհացում տալ ժողովուրդին յարանուն հոգեկան պէտք երուն : Այս 
մեե պահանջը, որ ըն կե ր վա ր ո ւթեան գլխաւոր օրէնքին չին ի չ մասը կը կազմէ, յա
ճախ անհասկնալի կը մնայ կարգ մը երաժիշտներէ։ Բ ի՞ չ են մեր մ ԷԼ գործեր, 

ոլ՚ոչ «միջին» ճաշակի վրայ հիմնուած գործեր՝ ուր երգահանը կորսնցնելով իր 
իսկական ստեղծագործական անհատականութիւնը՝ կը շատանայ երաժշտական ա. 

դօտ եւ սովորական ճոռոմաբանութեամբ մը։ fi-է ինչո՞ւ այսպէս կ'րնէ։ Որով, 
տեւ համոզուած է թէ ժողովուրդը կփնգունի ինչ որ «լալ ծանօթ» է՝ ինչ որ «ըն
թացիկ» է :

Գեղարուեստ ական մշակոյթի ամէն պատմութիւն կը հաստատէ սա անվիճելի 
ճշմարտութիւնը՝ թէ միայն արուեստի այն գործերը՝ որ խորապէս եւ յանդդնօրէն 
կր մարմնաւորեն կեանքի երեւոյթները, ել ուր կը տրոփէ դ„զդ„ջուն եւ խանդա

վառ մտածումը, հետքեր կը ձգեն մարդու սրտին մէջ,
Խանդավառ համոզման ինչ ումով, արութեան ինչ յանզզնոլթեամր, ֊անցեալի 

մեծ դասականները մօտեցած են ս տ ե ղծ ա զործա կան աշխատանքին՝ որ կեանքն իսկ 
յառաջադրէր ։ Պախ, Պեթովէն, Կլինքա, Մ ուս ո ր կսքի, Զայքովսքի նորոլթիլններ 

հնարողներ էին արուեստի մէջ, Աայակովսքին յանդուգն նորարար մըն էր։

Այս արուեստագէտներուն ուժը՝ ել դեռ ուրիշներուն՝ կը կայանայ անոր մ ԷԼ 

որ անոնք ստեղծած են նոր ուղիներ արուեստի մէջ՝ ծառայելով ժողովուրդին ՝ 
մեկնելով կեանքի իրականութեան պահանջներէն, ոգեւորուած բարձր ներշնչումով։

1‘նծի կը թոլի թէ կարգ մը երգահաններ ճիշդ չեն հասկնար թէ ինչ է նորա

րար ոգին՝ յառաջապահ արուեստի զարգացման համար այնքան կարեւոր հարցը։ 
Անոնք կը միացնեն նորութեան ողին «ինքնատիպ նորութեան» հետապնդումին հետ, 

ինչ որ յատուկ է արտասահմանի ձեւապաշտ երդահաններոլ ստեղծագործական 

ճիգին, Այդպիսի Հեորարար ողի» մը խորապէս խորթ է մեղի ել պիտի պայքար ինք 
անխոնջ կորովով ձեւապաշտ ճոռոմ յօրինուածքին դէմ։

■ ■ ■ Գոյութիւն ունի սխալ սակայն շատ ընթացիկ «տեսութիւն» մը որու համա
ձայն կարելորը երաժշտութեան մ ԷԼ «ինչը» չէ՝ այլ «ինչպէ սը» ■ Երաժշտական գոբ.
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120 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
^/' էԼ բովանդակութիւնը՝ մտածումը չէ՝ որ կը հետաքրքրէ այ։ւ տեսութեան 
պաշտպանները՝ ա յ լ արուեստագիտութիւնը յօր ին ո ւած րին : Անոնը կը մոոնան որ 

մինչեւ իսկ առաջնակարգ արուեստագիտութիւն մը երգահանին բով՝ գո լբ կ է իմաս
տէ եւ անօգուտ ՝ եթ՛է աննշան է բովանդակութիւնը։ Անտարբեր կը մնանը ա յս 

գործէ բուն առջեւ՝ որոնր հարուստ են՝ պերճափայլ հռետ ո րո ւթեամ ր , սակայն 
ւլո ւր կ խորունկ մտածումէ եւ ամէն վաո. զգացումէ : Իրականին մէջ կան տակաւին 

Հսիրողներ՚ֆ ընդունակ ոգեւորուելու այս չբեւլ սուտ փայլէն։ -

Արուեստագիտութիւնը լաւ է այն ատեն երբ արուեստագէտը բան մը ունի 
ըոելիը՝ երբ ներշնչելս լ ել ան շահ ախն գիր երգիչն է իր մո գո վո ւր գին, իր ղարա. 

շրջանին եւ ւլիսւէ ցոլացնել հաւատարմօրէն ել յստակօրէն։
Ա ե ր մ Պ րոկոֆիեւԼի ել Գիմիգրի Շ ոստարուէիչի գո րծե ր ը կը յո լզեն զիս' ստեղ. 

ծաւլո բծական ոգին կ՛' ա ր թըն ցն են մ է ջս , կը շարմեն ւլի տ ա կց ո ւթ ի ւն ս ։

Գիաենյ» թէ երամշտո ւթեան մէջ՝ ինչպէս բոլոր միւս արուեստներուն մէջ 
կ՛'ս։ ր տ ա g n լա յ գարու ուլին։ Պ[՚ո կոֆլ,յև,լլ. ե, շ ոստախոփիչի դաղաւէւ ա րա պէ ս ար

տայայտ իչ գործերը ւլե զա ր ո ւե ս տ ա կան մեծ ո լմուէ կը մարմնաւորեն նիւթեր ը եւ 
պատկերները մեր ի ր ա կան ո ւթե ան ՝ լի յ եգա ւի ո էս ա կան կո րուէուէ։ Ես կը լսեմ մեր 

յեղափոէսական իրա կանո ւթեան զարկերակին բա բա էսում ը մ ին չեւ իսկ ^.Ալեբսանգր 
Լքեւսրիի^ գո րծե բուն մ էէ՝ որուն նիւթը կա սլ ունի ռուս մոզուէուրգին հեռաւոր 
անցեալին հետ՝ ել կամ Q ա յ ըո ւէս ըի ի Հինւլերորրլ Աէնֆոնին՝ իւ ո րասլէս ընտրական։

•Լերջեր ս մեռաւ նորարար արուեստագէտ Աերմ Պ բ ո կո ֆիյեվը’ Ս.ն բազմիցս 

խտրուեցաւ իր դե գա ր ո ւե ս տ ա կան կեանըին մէէ՝ & ի շտ կերուածը մը ունեցաւ
ըննագատ ո ւթեան առջեւ։ Ո ւշա գր ո ւթե ա մ ր լսեց մոզովոլրգի ցանկութիւնը եւ սըր- 
բաւլրեց իր սէսալեերը։ Տեւական արմէը ներկայացնող բազմաթիւ ւլեզեցիկ ել իրա
պաշտ ւլործեր ստեղծեց եւ իրաւամբ սլէտը է ռուս մեծ երամիշտներու կարւլը 

դասուի ։ Այս ստ ե ղծա ւլո րծա կան յանդգնութիւնը կը պակսիլ մեզմէ շատերուն բով^ 
Իմ խոր համ ոզո լմուէ ւլե ւլա ր ո ւե ստ ա կան յա ռա ջգի մ ո ւթ եան սազմը չի կրնար գոյու
թիւն ունենալ այնսլիսի ւլործերու մ էէ որ զուրկ են կենդանի յղկուած մտածումէ։

Երբ մեր գարու երամշտական գործի մասին կը էսօսինը՝ պէտը չէ մոռնանը 
յ ե ւլա փ ո էս ա կան հ,ռո մ անտ իզմը^ ՝ ամէնէն կարեւոր տարրերէն մ է կը ընկերվարական 
ոճին ել ի ր ա պա շտ ո ւթ ե ան ։

Հազո լւսգէ^պ են մեր մ էէ այն գործերը որոնց մ էէ ա ր ւո ա ըն ւս սլէ ս կը թուի թէ

ամէն բան կա բդին է ___ յայտաւլիրը սըանչելի՝ նիւթերը մ ո ւլո ւէր գա կան նկարագիր
ո ւն ին, ներդաշնակութիւնը սըանչելի՝ եւ համանո ւադո ւմ ը գիտուն ----  սակայն գե

ղարուեստս! կան ն շան ւս կո ւթ ի ւն ը ո չին չ է՝ որուէհետեւ գործը ստ ե ղծա դո րծա կան 
յ ան ւլւլն ո ւթ ի ւն չունի ։Այսսլիս ի գործեր եր բեմն կը գնահատուին Ա իո ւթեան երա- 
մ ըշտ աւլէսւն ե ր էն ՝ արուեստներու կամ ձ ա յնա ս ւի ի ւււի ընգհ * տեսչութենէն։ Աակայն 

ունկնդիրը անտարբեր կը մնայ։ Որուէհետեւ այսպիսի գործի մը մէէ՝ յայտադրին 
ղ աւլաւիա ր ը մակերեսային կերպով բացատրուած է՝ ել երամշտո ւթեան <Հն կա բա
լլ րական ել դիւցազնական նկարագիրը ուն քլնգի րին մ էէ որեւէ յիշողութիւն չէւ ձգեր։

Եը կա բծեմ թէ եկած է մամ ունակը որ երամշտական հ ա ս տ ատ ո ւթեան g էէ՛* բ^՜ ի Հա
ները հրամարին երգահանին ստեղծագործութեան միէս/մտելէ։ Գե ղա ր ո ւե ս տ ա կան 

էսնգիր մը չի կրնար ւէճռուիլ ւէա ր չա կան ել գրասենեկային միջոցներով։ Արուեստա
գէտը սլէտը է ւլե ւլա ր ո ւե ստ ա կան ճիշտ լուծում մը գտնէ երամշտական արուեստի 

հարցերուն համար , կուսակցութեան մեղի գրած կենսական գործին մէջ։

*
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^•եկտեմ բե ր ին Փա բիզի երաժշտական 
շր շան ա 1լհ ե ր ը մեծ գնա հ ատ ան բո վ ո զ_ 

ջունեցին (Հար իա Տ ” Լ" ւխան ո Հա յ ի (Տիկ’ 
Տ՚ւլւււիսւնեան^ զոյդ ե ր դա հ անդէ սն ե ր ը : 

Երաժշտական հանրածանօթ քննաղատ- 
ներ} առանց բացառութեան ան Հերա֊ 

պահ դո Հա ս ան քն ե ր ո Հ արտա յա յտ ո ւե- 
ցան անոր ձայնին բացառիկ որակին) 
ինչպէս նաեւ մ ե կնար կո ւթեան ա րտ ա- 

կարդ տաղանդին մասին։
Երկսւ֊ տող տ ա լո լ համար ut յն ճամ- 

բան որ դարձո ւց (Հարիան Փարիզի ա~ 

մ ենապատ ո ւա բեր բեմերուն պարիկը։

Հթատ փո^ր հասակէն ծնողքը իր ԺԷԼ 
տեսած են երաժշտական կոչում եւ րն
դո ւնա կււ ւթիւն ։ Հետեւած է երկար ատեն 
եւ յաջողութեամբ^ դաշնակի եւ ջութա

կի յ (Հաւական Հ^^^ն է ո ր ունեցած է 
յանկարծ յայտնութիւնը իր հազուա

գիւտ ձա յն ին : IJ՝ ա րղո լած է ա յգ ուղ. 
ղութեամ ր ել սկսած՝ Երեւանի Օփերա. 

յի բեմէն։ Ւր մեծ տաղանդը շուտոՀ 
արձագանգ ունեցած է Հայաստանի սահ

մաններէն անդին) եւ զինք տարած Մ ոս
կուս/) դարձնելու ոչ միայն այնտեղի 

0 բերային ամենամեծ աստղե րէն) “'JL

նաեւ JJ ո Հետ ական Հան ր ա պետ ո ւթ ի ւնն ե- 

րու ամէնէն ծաւիահա ր ո ւած արուեստա

գէտներէն մին։ Այգ հռչակը (էր կրնար 
մնալ միայն սոՀետական սահմաններուն 

ժէջ։ Ե*- ահա ՀերջերԱ) թումբ մը ուրիշ 
արուեստագէտներու հեւՈ) Լոնտոն) Փլս՜ 

Լ՚Ւ՚Լ) 1“ԼեԼոՀ ‘սմէն տեղ դափնիներ ;
I1 ր զո յգ եր գա հ ան դէ սն ե ր ո ւն (առա

ջինը 9 Գեկ տ. Աարինյի թատրոն) եր- 

կրսրդը 11 Գեկտ* կաՀոյի սրահ՝) J‘"J- 

տագիրնեբը ծանրաբեռնուած էին ILL^՜ 

ո ւա ր ին կտորներոՀ* դասական) ռոման, 

թիք եւ ժամանակակից։ Անսայթաք ար. 
ուեստոՀ երգեց զուտ դասականը (Պ ա իւ,

Հէնտէէ) Աոցարդ)) ռոմանթիքը (1Հայ- 

քոՀսքի ) Աախմանինոֆ) Շ ո ւպէ ր թ , 
Երիկ։ եւն»)) թատերական երաժշտու
թիւնը (Եչուք) ((ոսինի) ել այլ մեղե
դիներ։ Երաժշտական ՀՀտեսակֆի ւ) ը 
մասնագէտ երգչոլհ ին չէ (Հա .

րՒ ա Տ ս լո ւխանո Հան : Երգչուհի է բա- 

ռՒն բոՀանդակ առում ոՀ) ամբողջա
կան’ ապշեցուցիչ է տեսնել թէ ինչպէս 
անցնելոՀ կրօնաշունչ Պախէն Աոսինիի 
կրակոտ եւ դեդեւո ւն (Ւա րան թե լին ) ան 

1ԼԸ յաջողի պահել իւրաքանչիւրին հա. 
մապատասթան հարազատութիւնը։ Ե •-

այս մ ե կնա ր կութեան իր բացառիկ շը- 
նորհն է) ուր կը համադրուին ի ս կա կան 
արուեստագէտի ա պր ո ւմն ու ե ր գչո ւհ ի ի 

թէքնիքք: Բ֊^յց դեռ պէտյ. է յիչատա. 
կել ձայնի բնածին եւ հազուա

գիւտ շնո րհ ը) որ (Հար իա Տ ո էո ւխանո _ 
Հայի կը պարգեւէ ս ոփ րանո յ ի եւ մեցցօ- 
սոփրանոյի ղսյդ յ ատ 1լո ւթ ի ւնն ե ր ը ։

Անշուշտ պիտի փափաքէինք լսել իր 
երգած երդերու շարքին հայերէն երդեր 

ալ։ Աակայն պաշտօնական յայտադիրնե- 
րուն կազմութիւնը) իր նպատակներոՀ 
(առա ւե լա պէ ս դասական երաժշտութիւն 

առանց ֆռէքլ՚՚լ՚ի) չէր կրնար թոյ լա-
տրել հայկական երաժշտութեան դրաց- 
նութիւնը։ (Հայց եւ այնպէս, (Հարիան) 

օդտո լելով ԱլիսձՀրՀ-ձ, երկու եր գահ ան

գէսներուն ալ երգեց հայերէն երդ մ ը՝ 

Ւր ամուսնոյն յօրինումներէն։ Ւսկ տ ը- 
պադրուած յա յտ ա դի րն ե ր ո ւն ժէջք ներ

կայացուած էր իբրեւ նախ հայ երգչու— 
հի’. (յանդաՀառիչ էր կարդալ անոնցմէ 

մէկը) ուր (Հար իա յ ի արուեստը կը ներ
կայացուէր հին եւ մեծ մշակոյթի մը 
բնական շարունակութիւնը) որովհետեւ 

ան) հարազատ զաւակն է այգ մշակոյ. 

թին տէր ժ ո ղո Հո ւ ր դին :

Ա’

★

8*
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Մեծ է ^ոլրտէլւ ֆրանսական արձա

նագործութեան մեծ դկմքերկնէ Իր 
ստեղծադո րծո ւթեան գլթա լոր մարզը 
կոթողային արուեստը՛. Հոն կվարտա, 

յայտուին ուժ՜ի, 4/,/րՀ?/ր հ*- մարդկային
բա րձրադո յն ձդտ ո ւմնե ր ո ւ բո լո ր ձևւե- 

րըւ Ւրապաշտ ու ոճաւորումուԼ Uipfuijlf 
իր ա րուեստ ին մ կ ջկն կը յայտնուին 

պերճաբարբառ մեծութեան մը յաւի
տենականութեան ձգտող տոկոլնութիւ- 
նը : Այսուհանդերձ ան կը մնայ Լսորա- 
պկս մարդկային իր կոչումով՝ ըմբոս- 
տութեամբ ու ազատութեան տենչով։

Հ.Մ էզօն տ ը լա Փանսկ Ֆրանսէզծի մկջ 
ցուցադրուած իր գործերուն մկջ կարե
լի կ ‘էմ ա յ լի լ ոտ եզծագո րծա կան այն ու

ժ՜ին որ արդիւնքն կ երկար տարիներու 
բեղուն ել ներոյժ՜ մտածման մը եւ ոչ 
թկ պատահական ներշնչումներու յ

ձե լի ԳԳա էութեամ բ առլցուն իր 
գծագր ո ւթ ի ւններ ո ւն մկջ իոկ կարելի կ 

նչմարել որ ույդ արուեստին ծնունդը կը 
յենու իրա կանո ւթեան յ Իր դիմաքան

դակները ցայտուն ապացոյց' ամուր 

ա յդ ծնունդինյ

8- ՄԻՆԱՍԵԱՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

Պո/ր սկահայ նկարիչ Մ ինասեան իր 

նկարներուն հալաքածոն ցուցադրեց 
Պ կ րնհա յմ-քիկօն ի սրահին մկջ՝ վե ր ջին 
կբեկտեմ բեր ին յ

Աիսո ւնի մօտ իր կտաւներով Մին֊™- 
եան կը ւիորձկր խօսեցնել գոյներոԼ լե _ 
զուն եւ կրցած կր ստանալ ներդաշնա

կութեան յաջող արդիւնք մը :
Մութ ֆօնի վրույ հաճելի ույդ երանգ

ներով ան կու տայ էմփրով|ւզասիոն^ մը 

տպաւորութիւնը՝ որ իր արուեստին ինք
նատպութիւնը կրնայ կազմել եթկ ոլզկ 
ձ ե ր բազա տ ո լի լ դիւրին կֆկներու հմայ-

կը մաղթենք որ յետադային՝ րնդհա- 
նուր զարգացումով մը՝ աւելի հիմնա

ւոր ք ուքփոզիսիոննյ&^/րւ հասնի ույդ ար

ուեստ ը^ օդտադո րծում ովը նաեւ արե

ւելեան իր վառ երեւակայութեան առա
ւելութիւնն ե ր ո ւն :

Իր Փարիզ ներկայութիւնը՝ ___ շնոր
հի՛- ա յն ծանօ թ ո ւթ ի ւննե ր ո ւն որ ան պի

տի ունենա յ անկասկած նկարչութեան եւ 
աԺԼ մարզերու մկջ՝ ___ մեծապկս պի
տի ն սլա սակ այս ուղղութեամբ :
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*

ՀԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ Չ ՈՒ- 
ԹԻԻ-Ն, 60 գունատիպ նկար, 94 մեծա
դիր էջ (40X49 սմ«) ներածական եւ 
նկարներու րացատրութ-իւն' է- Ա- 
Դուրնովայի, Հայ Պետհրատ, Երեւան:

Փառայեդ այս հրատարակութիւնը կո ւ 

դա յ լէե ր^ապկ ս իր սլա ա ո ւա ւ" ր տեղը տա _ 
լո լ հայ մանրանկարչութեան արուես
տին , որ ցարդ հազո ւադիւտ վեր ար- 
տաղրութիւններով ծանօթ կր արտաքին 

աշխարհին :
Այս գործը վերջապէս կը բանայ հրա

շալի էֆերը վաղեմ ի մեր մ ատեաննե
րուն ուր յայտնի եւ անանուն արուես
տաւորներ , դոյներով ու նրբերանգնե
րով տուած են հույ հոգիին թրթռացում

ները J

Բաղդատութիւն մը րիւզանդական,

պարսիկ եւ արաբ մանրանկարչական ղոր
կերուն հետ' հայ մանրանկարչական
արուեստին ազնիւ ինքնուրոյնութիւնն կ 

որ կը շե չտուի i Ան զերծ կ մ կ կո ւն չոր 
պատ կե ր ադր ո լթեն կն եւ միւսին ե ր կր ա չա
փական բնոյթկնւ Ան կը թրթռայ բա
նաստեղծական անկեղծութեամբ՝ իր նըր- 

բե ր ան գն ե ր ո ւն ու յղացում ին դեղատ ի- 

պար ոճով :
վաթսուն դո ւնատ իպ վերարտադրոլ- 

թիլններ հայ միջնադարեան գեղանկար- 
չոլթենկն ՝ կը բանան րարձրօրկն
պատուաբեր հայ արուեստ ի այս դո րծե- 

րուն՝ որոնք փ • դարկն մինչեւ փկ՝
դար՝ ___ մեր ճարտարապետական ու
քանդակի կոթողային դո րծե րուն հետ ----

արմանի են առաջնակարգ պատիւներու î 
Հայրենիքի ել սփիւռքի մկջ գտնուող 
քսանըչորս հազար հայ ձեռադի բներ կը 
սպասեն իրենց անհամ ար գանձերուն 

հ ր ատ ա ր ա կո ւթեան :

թԱթՈՒԼ ՀՈԻՐԵԱՆ, 6Ա*նԱՍՏԵՂԵՈԻ- 
ԹԻՒՆՆԵՐ ԵԻ ՊՈԷՄՆԵՐ, Հայպետհրատ, 
Երեւան :

վերջին պատերազմին զոհուող ^•U1J 

բանա ստ եղծնե ր կն կ թաթուլ Հո լր ե ան : 

ք>ն չպկ ս իր սերունդին բոլոր գրողներ ը՝ 
Հոլրեան եւս նետուած կ հայրենասիրա
կան լարերու վրայ եւ յայտնաբերած իր 
տաղանդին արտայայտութիւնը քնա ր ut- 

կան կջերովJ

ընդարձակ պոկմներ ը (Աայեաթ 

\յովա եւ Ֆրիկ) չափածոյ տռամ') կը բե
րեն որոշ նորութիւն ձելի եւ բանաս
տեղծական պատկերներու յ

Բսկ այս հատորին մկջ՝ ---- մկկդի

նետե լով պարագայական յարդը՝ ----  իր
քնարական շարքերով (ՀԱստղ^ ՝ հէր. 
կունք"}՝ ՀՄ ուխամմաղներ} ) նկատելի կ 

իր մօտ ստեղծագործական զգացման ո- 
րոշ ճիգ՝ որ աւսՀ ղ՝ զարնուած կ իր 

առաջին թոփէքին մկջ իսկ։

{•£ Ը «Անձնուիրութիւն} ։

Երր սւրեւը իջնում է լայնարձակ հո- 
րիզոՈից.

Դու փնտռում ես լեռներ գեղեցկա
գոյն խօսքի

Եւ տերմիններ անմահ ^անհետացող ձօնի :

Դարը տուել է քեզ եռանդ, ձիրք ան.
հատնում,

Եւ կեանքի մէջ fn նոր, մի էջ է վեր 
հանել,

Ենչ որ ունիս պահած, այս կեանքին
տուր,

Որ երկրիդ դրօշակը վեհութեամր տա- 
* Թես :

★
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ՀԱ8ԱՍՏԱՖԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ 
ԱՐՈՒԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ

Հայաստանի ճարտարապետական ներ
կայ աշխատանքներուն մասին գրուած 
8* Մարեանի մէկ անտիպ յօդուածէն, 
(Խմբագրութեանս Փոխանցուած' Ֆրան
սահայ Իրերօգնութ֊եան Միութեան կող- 
մէ):

Երեւանի բնակիչը մի քանի ամիս քա-

P,u9 աևայ^ Լո ւ9 յ^տոյ յաճախ 
գմ ո լար ո ւթեամ ր է ճանա չո ւմ իրեն ծա

նօթ փողոցներ ը։ Ե *- դա զարմանալի չէ : 
Մայրաքաղաքը արագօրէն աճում ու 
փոխլում է î

Աւելի ու աւելի են շատանում բնակե
լի նոր տները՝ որոնք կազմում են նոր 
փողոցներ ու պողոտաներ :

Երեւանի՝ Լենինականի ել Եիրովակա. 

նի՝ ինչպէս նաեւ ուրիշ կենտրոնների եւ 
գիլզերի բուռն աճ ո ւմ ը պահանջում է 

ամ ենա բաղմ ազան մասնագիտութեան տէր 
մարդկանց։ Նոր տների ու փողոցների 
եախագծե ր ը պատ րաստւում են ճար

տարապետների արուեստանոցներ ում ՝ ո- 

ր ի յ^տոյ յանձնւում են կառուցողներ 
րին-.

Այգ արուեստանոցներում ծնուած նա
խագծերը պէտք է բաւարարեն

Հայաստանի քաղաքների ու գիլզեր ի 
յարաճուն պահանջները։ Տները պէտք է 

գեղեցիկ լինեն՝ դիմացկուն ու յարմար՝ 
կառուցուեն արագօրէն՝ բարձր որա
կով ել դեղագիտական ճաշակի համա- 

Հայն :

Ե*նչ ո ւղղո ւթեամ բ են ընթանում նոր
նախագծերի հեղինակների ստեղծագոր_

ծական որ ոն ո ւմն ե ր ը î »
❖

ïjï

Ահա՝ օրինակ' ա շխատ աւո րներ ի Երե

ւանի ճարտարապետական արուեստանո
ցը՝ որու ղեկավարն է Գէորգ թաման- 
եանը՝ ճարտարապետութեան ակադեմի

կոս՝ հանգուցեալ Ալեքսանդր թաման- 
եանի որդին ու աշակերտը ։ Հարաարtu- 

պետ ո ւթեան այգ մեծագոյն վարպետի 
ստեղծագործական մառանգո լթ ի ւն ը այմ՜մ 

էլ լայնօրէն օգտագործում են հայ ճար
տարապետները։ Եր մամանակին ակա
դեմիկոս քմամանեանը կազմել էր Երե
ւանի վերակառուցման ու կառուցման

առաջին նախագիծը՝ որ գրուած է այմմ 
կատարուող աշխատանքներ ի հ իմ քո ւմ :

Ար ո լե ստ անո g ո ւմ քենարկւում է բու. 

մական աւանի նոր նախագիծը։ Այ՚է 
բումական աւանը պիտի կառո ւց ուի Ե՜ 

րեւանի վերջերս աճած մ է կ մասում 
(Աիկոյեան թաղամաս') ։ նախագծի հե

ղինակները եր իտասարգ ճարտարա

պետներ Ն • Աէա վերգեան եւ Լ» Ենջիկ- 
եան իրենց պա շտօնա կիցներ ին ծանօթա- 

ց ընում են տյգ շինա րա ր ո ւթեան նա
խագծեր ը՝ ըստ որոնց շէնքերը տարած

ուն լո ւ են մեծ հողամասի վրայ' ՀրաէԼ՜ 
դանի ափի այգիների կանաչի մէջ*.

Նախագիծը քննարկելիս մ ասն աղէտնե

րը ՛? Ւ գիտողութիւններ արին՝ ու
հաշուի կ՛՚առնեն իրենց հետագայ աշ

խատանքում :

ւա րտ ո ւմ է Եիրովական քաղաքում կա

ռա լցուելիք մարմնամարզական շէնքերի 

գծագրերը։ Այգ նախագծի համաձայն 

ստ եղծուելու են մի մեծ դահլիճ՝ յա~ 
տուկ սրահներ՝ լսարաններ եւ լողալու 

աւազան ։ Հ}էնքը թաղուած է լինելու 
կանաչի մէջ եւ մտնելու է քաղաքի մի 

քանի փողոցներն թազամ ա-
սերու մէջ :

«**
Եարգ ու հետաքրքի ր աշխատանք են 

կատարում երիտասարդ ճարտարապետ-
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ներ Ս • 'Լար դան եան ել fi • Մ խիթար, 

եան : 1951 թուականին նրանք աւարտել
են Երեւանի բազմ արհեստ ից համա Լսա
րանի շինարարական բամնի ճւսբտտրա-

■ պետական դպրոցը։ Այմմ նրանք աշխա_ 
տում են մի մ եծ բնակելի տան նախա- 
գէրէ վրայ-,

ՀՒ պատիւ երիտասարդ հեղինա/լնե- 
Ph ----- ասում կ արուեստանոցի ղեկա
վար Գէորդ թամանեան ՝ ___ նրանք լաւ
Æ?/ կատարում իրենց յանձնարարուած 

առաջադրանքը։ Ե" կարող եմ համար- 
ձակօրկն ասե՜լ՝ որ նրանց նախագծած 
Հէնքը կը լինի մի արմկքաւոր աւանդ 

մեր քաղաքա շինա բարութեան մկջ^
1'սկ ինքը՝ արուեստանոցի ղեկավարը 

Լկորգ քյաման եան աւարտել կ Ջերմ ու ՛մ 

բո լմարան ին նոր նախագիծը։ Այդ հըս֊ 
կայ շինա բարութիւնը ոկսուեց մի քանի 
տարի առաջ՝ եր բ հ ետ աղօտ ո ւթ ի ւննե ր ը 
հաստատեցին այդտեղի աղբիւր ի բարձր 
բո ւմա կան յ ա ա կո ւթ ի ւնն ե ր ը եւ կառա

վարութիւնը որոշեց կառուցել ու բարե
կարգել բա դնիք.բո լմարան մը եւ լաւ 
ճանապարհներով կապել ղա յն քաղաք, 
ների հետ ։

Այմմ Ջերմուկը աճում կ եւ դառնում 
բո լմման մի դեղեց իկ քաղաք։ Արդկն 
կառուցուել են հ իւր ան ո g ը՝ բո լմարան
ները՝ ննջարանները՝ ջրաելեկտ րա կա
յանը՝ ջուր խմելու սրահը եւ ա յ լ շկն- 

քեր ։ Այդ փոՀր ^ա՚լա^[՛ նախագծման 
աշխատանքներին գործօն մասնակցու. 

թիւն կ ցոյց տալիս 9" • է^ամանեանը ել 
նրա նախագծե րով են կառուցուել շկն- 
քերից շատերը ։

- ՀԵս աշխատել եմ հասնել այն բանին՝ 
ասել կ նա՝ ո րպկսզի շկնքերի արտաքին 

տեսքը փայլուն կերպով լրացնի բո լմա
րան ի շրջակայքի գեղատեսիլ պատկերը։ 
W անցնեն եւս մ ի քանի տար իներ եւ 

Ջերմուկը կը դառնայ ոչ միայն հիւանդ- 
ներ բո լմելու վայր՝ այլ Հայաստանի 
լաւագոյն անկիւններից մկկը։^

***

Երեւանի մ իւս բո Լոր ճա րտարապետա. 
կան արո ւեստ անոքներում, ան մ իջապկս 
աչքի կ ընկնում այն բանը՝ որ ճար
տարապետների մկջ բաւական մեծ կ ե- 

ր իտ ասա րգն եր ի թ՜իլԸ :
ճարտարապետական ա յն արուեստա- 

նոցներում ՝ ո ր ի ղեկավարն կ Հրայր /’- 
սարկկեան ՝ աշխատում են երիտասարդ 
ճարտարապետներ' ^ա^արեան՝ թար- 
սեղեան ել Պապաեան ։

Այո արուեստանոցի ճ ա ր տ ա ր ա պետն ե _ 
րբ վերջերս տուել են Արդնի բումարա- 
նին՝ ‘եիլիջսէնի ՝ Ալավերդիի ՝ Լափան ի ՝ 

Եարճեւանի՝ Այրումի եւ այլ քաղաքների 
բա ր ե լա ւմ ան գլխաւո ր ծրադիրները յ

Արդնի բո լմարան ին կառո լցմ ան հա

մար նախատ եսւում կ նոր հ իւանդանոց- 
ներ՝ հանգստեան տներ եւ ամարանոց _ 
ներ՝ ուր կրնան տեղաւոր ուի լ 35 հա
զար հոգի։ Եառուցոլելու կ նաեւ նոր 

‘Ւր անոց՝ թատրոն՝ շարման կա րի սը- 
րահ յ \,ախատեսւում են կանաչազարդ
ման աշխատանքներ՝ կառո լցուելս լ են 
լճակներ՝ շատրուաններ։

-ճարտարապետները մեծ ուշադրութիւն 
են դարձնում դաղերի կառուցման։ (Հա
տուկ ճար տ աբ ա պետ ա կան աբուեստանո- 
ցում նախագծւում կ նոր գիւղական ու

լանների շին ա ր ա ր ո ւթ ի ւն ը ։ Այդ ար
ուեստանոցի գործերի թլոլմն են մեքե

նաների կայանների շկնքերը՝ վարչական 

չէնքերը, գիւղացիներ ի բն ակելի տները՝ 

դՒ՚՜Գ^րՒ մշակութային կեդրոններու 
նախագծերը, եւ այլն ։

***

Մեծ ծ րագիրներ կ պատրաստում նաեւ 
Հայաստանի նախագծային աշխատանք
ների հիմնարկս ւթիւնը î

---- Մեր կազմում ՝ ասում կ գլխաւոր

ճարտարադկտ Մ • Աահակեան՝ կան ա- 
լ!,(ի Հան Լորս հարիւր աշխատակիցներ ։
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Աենք նախագծում ենք ամբողջ ա ր գունա
բեր ական չինա ր ա ր ո ւթ ի ւն ը՝ նաեւ վար
չական եւ համայնական չկնքերը՝ բնա
կելկ խոշոր տները՝ ճանապարհները՝.^

Այ ս հիմնարկութեան ճարտարապետա
կան ա ր ո ւե ս տ ան ո ցն ե ր ո ւմ ստեղծ ո ւած 

նախագծերով այմմ կառուցւում են նոր 
երկաթուղային կայարանը Երեւանում : 
Հայաստանի Գիտութիւններ ի Ակադե
միայի չկնքեր ի ամբողջական զանգուածը 
Երեւանի պահածոնե ր ի գո րծա րան ի նոր 
բամինները՝ նոր փա ր թ ա մ ա կե g ի կ պան- 

դոկը՝ արհեստակցական մ իո ւթիւննե րի

տունը ել ուրիշ շատ չկնքեր ։
Հիմնարկութեան կապուած զանազան 

ա րուեստանոցներ ի ա չխատ անքը ղեկա

վարում են մեծագոյն մասնագկտներ 

ճարտարապետութեան Ակադեմիայի ան
դամ Ա» Աաֆարեան՝ անգամ-թղթակից' 
Հ» Ա* արդար եան, • Եսրայկլեան՝՝ ղե
կավարութեամբ մեծանուն ճարտարա
դէտ Ա" • Գր իգորեանի :

Հայաստանի ճարտա րապետներ ը հա

մակուած են ջերմ ցանկութեամբ՝ կա
տարել երկրին անհ րամե շտ շինարարա
կան ա չխատ անքնե ր ը է

ԱՐԹԻԻՐ ԱԴԱՄՕՖ
Անրյ֊ասւոան իր այս թիլով կը հրատա. 

րակկ Ար թիւր Ադամօֆի մկկ անտիպ 
գրութեան թ ա ր գմ ան ո ւթ ի ւն ը ։ Ա ե ր հայ

րենակիցը այս հանգկ ս ին հանդկ պ իր 

համակրանքին եւ գնահատանքին է՛ք1?
փաստ՝ մեղի կը տրամադրկ նաեւ թա

տերական անտիպ նոր գործ մը՝ որուն 

թա րգմանո ւթ իւն ը պիտի տանք յախ,[՚~

Գով-
Արթիլր Ագտմօֆ ֆրանսական դրակա

նութեան մկջ իր ինքնուրո յն ու պատ

ուաւոր տեղը գրաւած կ արդկն : Ն"/»
լոյս տեսաւ թատերական իր դո րծ ե-

րուն հաւաքածոն *ՆՈԼՎԷլ Ռ՜ըՎէ11- Ֆր^Ս- 
սէ՚զ^ր հ րատա րա կո ւթեամ բ'. Եր այլա

զան գո րծ ո ւն կ ո ւթ ի ւն ը կը տարածուի
գրականութեան ՝ թատերա բեմ ի եւ ռա. 
տ իօտ իֆիւղիոն ի մարզերուն՝. Անկեալ

աշնան ներկայացուեցաւ իր մկկ գոր

ծը «fi ոլորը բոլորին գկմ»' (նախապկս 

խաղացուած «էօվր^ի թատրոնը) Գեր
մանիա' ___ fi աս,կ լ՝ Ա արպրոլք՝
եւ 3)որցհայմի պետական թատ րոնին

մկջ՝ ուր խաղացուած կր արգկն իր 
«էնւ]ս1զիոն»Հ» ։ Եր գործերուն իտալե

րկն թա ր ղմ ան ո ւթ ի ւն ը այմմ էոյս կը 
տես նէ քՒորինոյի մէջ-. Ա-
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ԳՐՔեՐ եհ Wtl)hW
A L’OPERA DE NOTRE JOIE Ըարձր արուեստով էչ մըն է իր Լ LU
Rouben Melik, (Ed. P. Seghers)

U ին չ արդի ֆրանսահայ բանաստեղ
ծութիւնը կը յարատեւէ մ իջին սերունդի 
դր ո ւթ իւննե ր ո վ} ֆրանսական դրակա

նութեան մէջէն է որ մեզի կը հասն ին
անունները հայ երիտասարդ տաղանդնե
րու յ

Հքնած տյս ե ր կր ին մէջ կ ամ իրենց 

առաջին մանկութիւնն անցուցած անոր 
ծոցը, անոնք կը հասն ին դրաւել իրենց 

տեղը արուեստ ի ել դրականութեան զա

նազան մարզերուն մէջ։
Աուբէն Ա ե լիր բանաստեղծ է առա ւե լ 

տաղանդով : Իր առաջին ո տ ան ա ւո րն ե- 
րուն նիհար դրք՚՚յկէն յետոյ, ան տուաւ 

իր յաջորդական հատորները հետզհետէ 
թորացող ու յառաջապահ արուեստով 
մը։

Եւ ինչ ո ր մեղի ԱՒէ?հլի կը դար-
ձընէ իր քերթողութեան ինքնադրոշմ 

տյն շեշտն է, ուր կը զդա g ուի առհաւա- 
կան արմէքներոլ անկորնչելի արձա. 

դանդը^ ___ հայկական անմեռ ոդին :
Հասան արդի բանա ստ ե զծ ո ւթ եան 

բարձրագոյն նր բո ւթի ւնն եր ո ւն , //•. էք ե —

Լի-^ի արուեստը կ՝ ընդ լայն է իր աշխար
հը քնարերգական գաղափա րա րանո ւ- 
թ եամբ:

LA Nile NOUVELLE REVUE
FRANÇAISE

Նախորդ յունվարէն ի վե ր սկսաւ 

վե րհ րատ ա ր կո ւի լ տյս պարբերականը, 
խմ բագր ո ւթեա մ բ Փան Փ ո լան ի ել Ս ա ր- 

սէլ Ար լան ի, որ երեսուն տարուան դո- 
յ ութ են է մը յետոյ ընդհատ ո լեց աւ վեր
ջին պատերազմ ին յ Ասիկա նշանակալից 

երեւոյթ մըն է՝ նկատի ունենալով այն 
գլխաւոր դեր ը որ կատարած է տյս ամ

սագիրը ֆրանսական արդի դրականու
թեան յառաջապահ շարմումին մէջ՝.

Նախորդ յետ-պատերազմ եան շրջանէն 

ի ‘LbP այնտեղ է որ փայլեցան Ֆրանսա- 
յի արդի մեծանուն դր տգէտներն ու բա-

Լէժաևւո Արմէնիէն^, ուր ան կը տանի 
յուղումի բարձունքներէն րա յ լե ր ը հայ 
հոզմացրիլ ամբոխներու՝

Ել իր հոգեկան ադբիւրներ ը կխառնեն 

իրենց ալիչը ա J ոդԸկն, Հայուն տա. 
ռա պան քէն ։ Իր էջերը թաթաւուն են 

զհայկական աւանդավէպին^ դերղգայուն 
ի րա կանո ւթեամ բ՝ երբ կ՝ ոգեկոչէ կեան- 

•ŒC. ՀԱ՚յ բազմութեանց, տարբեր հո բի
զոնն ե րու տակ ï

Այսպէս՝ արուեստագէտը կը ջանայ 

կերտողն ըլլա լ իր մա մ անա կա շր ջան ի 
գաղափարական շարմումին՝. Իր րո լո ր 

ստեղծագործութիւնը կը մ ե կնի մարդ
կային յգացրէն ել կ ուտ այ չափը անոր 
մ եծ ո ւթեան :

Այսքան խռովեալ մ տ մ ան ա կա շր [ան ի
մ [Լ մէջ՝ ինչպիս ին է մ եր ը} արուեստը 
կը ստանայ երկաթէ դիմագիծը մեր 

գարուն : Ընդհանուր խռովքն ու դը-
արդիական աշխարհին՝ ար

ուեստի հայելիին մ Հ ջ կը շեշտաւոր ուի 

եւ բե կան ո լելով հեղինակին հոգիով կը
դառնայ հարազատ պատկերը գարուն՝. 
Այլապէս բանաստեղծութիւնը պիտի ըլ

լար անկենդան դէմք մը՝. Եւ զդացում- 
ներն ալ ունին իրենց կերպը, արտա

յայտութեան վայելչութիւնը՝.

նաստեւլները ----  Անտ րէ Փիտ, Փօլ 1Լա-

լէրի, Հանրի տը Աոնթէրլան, Ֆր՝ 
Աորիաք, Ալէն Լէոն.Փօլ Ֆարկ, Փիւէ 
քիօմէն՝ Ա իւփէրվիէլ, Փան Շլէօնպէրմէ , 
ԱՀնար/^ ՀԸալբօ, Փան Փիօնօ ել այլ բազ
մաթիւ անուններ հ որոնք այսօր փառքը 
կո կազմեն ֆրանսական դրականութեան։

Հանդէսը րնդդր կած է այնպիսի ուղ. 
զո լթ իւն մ ը՝ որ առանց հատուածական 
դա զա փ ար ա խօ ս ո լթ ե ան կարենա յ ծառա

յել դրականութեան եւ արուեստին։ Այս 

երեւոյթը յատկանիշն է մեծ մ շա և՞յթ- 
ներու։ Գոյութիւն ունեցող հոսանքնե

րէն վեր, մամ անա կաւո ր էն անդին' կեդ

րոնական ու մնայուն երա!լն է որ կը 
քալէ այնտեղ ։
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CAHIERS DU SUD.— Ֆրանսա
կան դր ա կանո ւթեան յառաջապահ հրա

ւս ա րա կո լթ ի ւննե ր էն Քայիէ տիւ. Սիւտ, 
այս տարի բոլորեր իր 40րգ տար ին յ 
Նոյնիսկ եւրոպական դրական պարբե
րաթերթի il ը համար՝ ----  որ ընթերցող
լայն հ ան ր ո լի/ի ւնն ե ր ունի իր ետեւ ___

բաg առի կ երեւո յթ մ ըն է ա յս : 1,ը բալէ
նկատի ունենալ այն բազմաթիւ հրատա

րակութիւնն ե ր ը որ պատերազմէն առաջ 

դոյութիւն ունեցած են եւ այսօր չկան։
•Ըայիէ տիլ Սիւտ տեւած ու տոկա

ցած է։ Ե ւ այս շնորհիւ իր զուտ դրա
կան՝ արուեստի մ տ ա հ ո դո լթի ւննե ր ո վ 

տոդո րո ւած հտնդանա/լնե ր ո լն î Ա զած է 
միշտ անկախ ել անկոզմնակալ : օրական 
տադնապներո լ ՝ Հն ո ր ո ւթի ւնն եր ո z.» հա

կամարտ հոսանքներուն ընդմէջէն՝ կըԸ՜ 
ցած է դտնել ճ ի չտ եւ արդիւնա ւո ր ու
ղին՝ առանց տարուելու հոսանքներէն՝ 

պահէլով միշտ ղեկը » Զէ անտեսած 
հ,հին^ը՝ բայց ատուէ ալազա խրում չէ 

ունեցած՝ դատապարտած չէ Ւ^վԸ/ինք 
ամլութեան ՝ ծերութեան։ Ջ է անտեսած 

նաեւ նորը» բայց ատուէ չէ նետուած 
տարօր ինա կութեանց մ էէ» դիացած է 
զգալ՝ հասկնալ՝ ղնահատել վաւերական 

տաղանդն ու արմէքը։ Այսօր մեծ համ
բաւի տիր աց ած դրադէտնե ր կան որ 

սկսած են *ք’այ իէ աիւ Սիէ֊ա^ր էջերէն եւ 
չեն մ ոռցած իրենց դրա կան էսանձարոլ- 

րը» Ւնչպ^ս միշտ՝ կը կր կնուի նոյնը 
հիմա ալ։ *Ըայիէ տիւ Սիւտ^ գրեթէ 

իւրաքանչիւր թիլին մ էէ ևաԸ^էՒ է 
հանդիպի լ նոր անունի մը՝ երիտասարդ 

տաղանդի մը առաջին քայլերուն։ Որով
հետեւ միշտ քաջալերած է ան նորերը՝ 

իրենց սաղմնային վիճակին մէջ էլ ս կ 

դնահատելով արմէքները :
Ոեզմնաւոր ,սյս քառասնամեայ գո ր- 

ծը՝ ստացաւ արդէն երկիցս արդար 
պսակալորումներ ։ Արեք տարոլայ ըն — 

թացքին երկու անդամ *Ըայիէ տիւ. Սիւտ 
հ ռչա կո ւե g ա լ (^ֆրանսական լա լա դո յն 

պարբերաթերթը^ ՝ վերջինը 1953^»:

★

Բայց այս ձեռնարկին դործունէու- 

թլ,ւնը չի սահ մանաւիա կո լիր միայն ամ
սաթերթի մը ծաւալին մէջ». Ունի

Documents Spirituels â l-ր լ-րու
որ կը ձդտի ծանօթացնել օտար մշակոյթ
ներու՝ ւի ի լի un ւիա^ո ւթ իւննե ր ո լ խոր
հուրդով առլի լծակները Ֆրանսացի հա
սարակութեան՝ հնդկականէն մինչեւ 

թիոլէթականը։ Ունի նաեւ հատորներու 
ուրիշ շտ ր ք մը' նո ւի ր ո լած ընդհանրա_ 
ոլէս Արուեստէ» զանազան ըմ բռնումնե
րս ւն ՝   դասական մշակոյթը՝ Ա'իթւա-

դարեան վերածնունդը՝ յունական գըսԼ- 
րոցը} եւն» ։ (*)

Ալ այստեղ՝ կարելի՞ է չյ ի շել այն 

անձը' որ զսպանակն է եղած այս ա շ- 
էսատանքին՝ կըելով իր ո լս ե ր ո ւն վր ա յ 

սլա տ ա ս էս ան ա տ ո ւո ւթ ի ւննե ր ո ւ քառաս
նամեայ հոդը» <ք»ան Պալար»---- յամառ

կամքի դէզ մը՝ կրակոտ՝ պարզ՝ եռան

դուն՝ ան խոնջ՝ դր ա կան սուր դատո
ղութեան տէր՝ ճաշակի նրբին զգայա

րանք մ ը» » • ահա այն «փոքրիկդ մարդը 
որ կը կ ուտակէ այս րո լո ր ը՝ իր վառ- 

վըռուն աչքեր էն րամին մըն ալ արտա
ծորելով իր էս օ u ա կց ին î

Ֆրանսան յայտնեց իր երախտագի_ 
ւո ո լթ իւն ը իր այս զա լկին' տալով անոր 

Պատուոյ Լեգէոնի շքանշանը »

(*) Ասոնց կարգին' նոր լոյս տեսաւ 
«Grégoire de Narek et l’ancienne poésie 

arménienne» մեզի համար շատ պատուա- 
թեր հատորը, շնորհիւ «Անգաստան»ի 
նաիյաձեոնութեան : Այս կոթողային եր
կը, ---- որուն թարգմանիչը, էիւք Անտ.
րէ Մ արսէլ արղէն ծանօթ է բոլորիս 
իբրեւ Նարեկացիով գինովցած մը,
եւ «սան»ը «Քայիէ տիւ Սիւտ»ի __
կը համախմբէ այն թարգմանութիւնները 
որոնց լայն տեղ մը տրուած էր այգ
պարբերաթերթին, երկու թիլերուն մէջ, 
աւելցնելով անոնց վրայ անտիպ թարգ- 
մանութիւններու գեղեցիկ ամբողջու
թիւն մը :
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ANDRÉ MALRAUX, La Voix du Silence, 
N. R. F.-

Այս ն շան ա էլալի y Լսո րադր ին տակ կ 

որ Մ“՚ լռօ դեղեg կադիտ ա կան նիւթերու 
ըե՚դմկջկն՝ կը մօտենայ մարդուն՝ ա- 

նոր փ ի լիսուիա յո ւթեան եւ ճա կատ ա-

դՒւ՚է՚ն ■
Ասսմանա կա կից ֆրանսական դրակա

նութիւնը վերագտած ԸԷԼա Լ և[Լ թուի 
յո ւնա կան ե դե ր ե ր դո ւթ ի ւնն ե ր ո լ վե ր ա ր- 

ծաբծ ո ւո զ հնադարեան [in!J Ը •
Անոնց նման՝ մարդը կը րթ/է հիմ-

նական հարցերու առթւ, իլ, իսկ ճա. 
կաաադիրը ո ր ոն ե էո լ առա ^ադր ո ւ—

թեամ ր : եր ճդն ի դտնեէ ան ո ր դա դտն ի 
շարժառիթները՝ անոր անզօրութիւնը՝ 

յեասյ լաւագոյն ձեւով մը ի յայտ րե. 
րելու համար անոր անհուն կա ր ե լի ու

թի ւննե ր ը î
Սարթը ի վէպերը, Գ՛ոմ իւս ի , փորձէ- 

PU'՛ Աակայն անոր զօ ր ո ւթ ի ւննե ր ո ւն 
տիրական դասը Ա* ա լռօ կ՝ ո ւղկ դատել 

իր հանճարին այլազան ստեղծագոր

ծս ւթ ի ւննե ր ո ւն մկջ։
Այո հիանալի գործին մկջ՝ յունական 

վէ՛ս զա րա կր թ ո ւթ ե ան հրաաասլ մտահո_ 
դո ւթ իւննե րը ւԼե ր ս ա ին տեզ կը զանեն , ո_ 

րոնց կենսական պահանջքը կրղգայ մեր 
դարը :

Գմոլար սլիաի ըլլար քոնի մը հա. 
կիրճ տողերու մկջ նմանօրինակ. դործԼէ 

մը տարողութիւնը՝ արժէքը դնահատե լ։ 

Աաիկա, կարելի է միայն խորագննին 

ա չ իւ աա ո ւթեա մ ր մը՝.

Աալռոյի արուեստը հաստատուած կ 

թ ե լա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ ւէր ա յ եւ մ աածե լ 

կու աայ ինծի Վբսլկռիի մը թաւշային 

ա ր ո ւե սա ին , ԼսիղաԼս՝

■■ւ,
արա մ ա րան ա կ ա ն 

ւղեղին մէԼ նոր
գաղափարներու շարժում մը կը յաբու- 

ցանէ : Բ՛այց նախ կարելի չէ առանց 

ա ր ո ւե ս ան ե ր ո լ լայնածաւալ հմտութեան 

մը՝ յարականօրկն ել տիրարար մօտե
նալ նմանօրինակ նիւթի մ ը։ ]մն չ դիւ

րութեամբ ել մ ո ւմ՜ կա լօր կն Ա՝ ալռօ կը
ա ե /լա փ ո Լս ո լի դա ր եր ո լ

րնդմէչէն, թռչելով բ. 
նէն նկարչութիւն,

/> ր կ ի րն ե ր ո լ 
un ե զծո ւթե _ 

՛սլա կա դո րծ ո ւթ ե-

նկն երաժշտութիւն՝' գորդաշինու թենէ

Մ եր ն ա Լսն ի րն ե ր կն աւե լԼւ չտա բան 

գիտենք մենք : (յսւիւորդ դարերը քիչ օ-

րին ակ ուած են ոյսրո կա տ ա ր ե ա լ

էսէյխւթ-Ս-րո ւ , ն չան ա ւո ր
րու ծաղկման շրջանի մը՝ որրան մեր 

դարը :

Ալ վերջին երեսները այս հ ո յակեր,ո
գործին կը յայտնեն բարձր մեծարանք 

մը գէպի մարգը-,

Անգէա ՝ մ ի չա երիտասարդ՝ 'լը 1-լէ 
իր մեծութիւնը անծանօթ մութ ուժե_ 

րէ, որոնք կ՝ ո լղեն ղին ք ը խո ի, իա ի, ե լ -,

Շնո րհալորենք ՞ՆՈնվէլ խ 9)]1Աւն_

սէզր "ր իր «Լա կալըւէի տը լա Բլէ. 
յատ» մողովաեոյին մէջ տուած կ ն ը- 

մանօրինակ մեծարժէք դո րծ մը՝ հրա- 

չալիօրկն սլատ կերաղարդուած :

Ե- Պասմաճեան

★
19-)3/»?» ֆրանսերկն էեղո ւով լո յո տե

սած են 11-075 երկեր՝ որոնցմէ 1058/»'
օտար լեղուներկ թարգմանութիւն։ Մ ը֊ 

նացեալ 10 • 017 հատորներէն 3206/»' զուտ 
դրական (վէպ բանաստեղծութիւն՝ փորձ՝ 

£<-2» ♦ ) : 1243/ք ' պա ամ ական՝ աչԼսարհ tu- 

դրական՝ հետազօտութեանց նկարագրում 
թիւններ։ 1148/»' մ ա սն ադիա ո ւթի ւննե բ ՝

այլազան Լսազեր ել մարմնամարզական 

երկեր՝. 938/» քաղաքական՝ ընկերաբանա
կան եւ տնտեսական î 932/ք' գիտա կան :

805/Հ բժշկական : 698/» կրօնական ։ 472/»’
ւի ի լիսուիա յա կան ել մանկավարժական։ 

422/»' արուեստներու ել հնա բանս ւթեան 
վերաբերեալ-, 103C՛ այլ նիւթերու վր այ -,

Այո սլատ կե ր ին մաս չեն կազմեր հան
դէսներն ու սլա ր բերա թե ր թեր ը։

9
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Մօտ մէկ տարք, առաջ, Պ- Ն- Պէշիկ-

թաշլևան պահանջած կր խմրաղրութե- 
նկս „ր գրախօսական մը գրուի իր 

«էր գիծ ական-» վերջին գրքին մասին 
անոր «տարածման» համար : Մ ե րմե g ինը . 
<Տ.1]խ դտ ս տ ան», գրականութեան ել ար
ուեստի նոլիրուած հրատարակութիւն, 

չկր կրնար զբաղիլ գրական ոկ մկկ ար.

Հ1 ներ կա յացնող գործով մը :
Հակառակ «Անդաստան»ի դէմ վեր.

ջերս եղած անհեթեթ յարձակումին, ո. 

րով Պ- Ն* Պկչիկթաշլեան կը կարծէր 
ճնշում բանեցնել մեր վրայ, կը կրկնեն ը, 
այս անդամ հրապարակաւ՝ որ „չ թէ 
իր վևրվին գիրքը, այլ իր վերջին գիր- 

քերկն ոչ մէկը արմանի կը նկատենք 
գրաէսօսականի :

Ր-այց, որովհետեւ կը պահանջէ որ 

արտայայտուինք, քանի մը խօսք' իր 
երգիծական արմկքին մասին ընդհանուր 
կերպով՛. էլ այս տողերը թող ընդունի 

իր դործերուն իբր վւիւ_պ.լիսիթէ, ու գոհ 
մնա յ :

Իսկապէս երգիծակա՜ն է այգ աբմէ- 

•ՐՐ> չըսելու համար արգահատելի ։ Այս
սահմ անումը մանաւանդ անոնց համար*
որ ճշգրիտ ըմրոնո ղո լթիլնն ունին դր սւ-
կանո ւթեան եւ արուեստի՝ եւ ուր ե մն
շատ կարեւորութիւն չեն տար՝ ո րուէհե-
տեւ կը հաւատան որ անալի շ՝ էս ո ր ո ւե-

է’ բ սնո ւնգը չս տ աg ո ղ րո յս ը դատա-
սլարտուած է շուտով չորնալու

Նաեւ պախարակելի։ Ե •- այս' գոհա-
ցում տալու համար անոնց որոնր ընդ. 
վըգած են հանրային դետնի վրայ կա. 

տարուած տղեղս ւթ իլննե ր ո ւն ել քսու, 
թիւններուն դէմ, որ կը հրամցոլին

l’Pr fit «դրականութեան» մը պատմոլ- 
ճան ին մ էջ •

Իսկ զուտ ղրական դետնի ւէր այ, որ

րան ալ ուզենր կարեւորութիւն չտալ՝ 
1լա'J ողբերգութիւն մը։ ՛Ներկայ ողբեր, 
գո ւթիւն ը հայ ե ր գիծ ա բան ո ւթ ե ան' որ 
գրականութեան հանդէպ սրբապիղծ գրչի 
մը տակ՝ կ'եր թայ անկումէն վատասե. 
բում՝ ճաշակներ էսաթարելով։ fi այց 

չենբ ուզեր աման հա սաատումներ ընել յ

Գրո՞ղ է Պարոն է. Պ է շի կթ ա շլե ան :
/Zy"' , ղր՚՚ղ է, կը գրէ :

Մեծ զրո՞ղ է Պարոն Ն' Պէշիկթաշ- 

լեան՛. Ո՛չ՛ շա՛՛տ գրող է, բայց ամէն 
դրութիւն գրականութիւն չէ :

Մեծ տաղա՞նդ մ ըն է ան։ Ո՛չ՝ միջա^ 

կին րո լորտ իրը արտագրող մ ըն է՝ էս ո ր ր 
չունի՝ ել բառերու էսա ղերը որ կ'ընէ՝

---- սրամտութիւն ընելու հ ամար՝ ___
մէջտեղ կը բերեն դիւրաբեկ մակերես մը 
մ իա յն :

Երգիծաբա՞ն է; էր թերեւս երբեմն, 

բայց բնա՛ւ երբեք հիմա՛, վ-ամանակին, 

այո , անկաս/լած խոստում մ ըն էր՛, ք-այց 
արդէն բաւական հեռու է այդ. դաւա
ճանած է ան հիմա իր իսկ կարելիոլ. 

թիւններուն , դրականութեան հանդէպ 
մեղանչելէ առաջ՛. ՛վերցուցէք իր «էր. 

դիծական» վերջին դէմքերէն ոեւէ մէ.
կը՚. Ծնունդ կ՚առնէ մասնաւորէն ___
անունէ մը ---- կր ճապաղի, կը գռեհ

կանա յ , երթալ խրելու համար՛ ի վերտ 

ւ.ո J բ-լորովին շինծու Հմասնա յատուկի) 
մԸ "ր ոսպնեակի ձեւափոխութիւն
անգամ չէ.---- եթէ կ՚ոլգէք ճմռթկուած

հայելիի մը մէկ նոյնքան ճմռթկած 

պատկերը՛. Ո՛չ մէկ տիպար անոնց մէջ, 

որովհետեւ չկայ թռիչքը դէպի ընդհան
րական դիծեր; Ոչ ոք իրմէ բան մը կր 
գտնէ Պ՞ Ն’ Պ է շիկթաշլեանի ^հերոս
ներուն^, մէջ ---- ոչ իսկ ծաղրի ենթար-
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կո լածը թերեւս ե ր ե ւո ւթ ա կան
նմանո ւթիւննե ր ՝ երբեմն-. Տաղտկալի 
մ իօրինակութեամ ր մը իրարու ետելկ

կը շս,ր,>ւ-թ այղ «տիպ արները՚ձ՝ շատ 
նման իրարու՝. Բնականաբար» կաղապա
րի հ ար/յ կ. մանաւանդ երբ չեն արտա բե

ւեռուած զննող անկաշառ աչքեր կ ,

չեն անանձնա կանաg ած , ստիպողաբար
պիտի կրեն հեղինակին ներքին հ^ձեւե- 

ր ր՝^>, պիտի ստանան անկկ շատ բան՝. Ե ւ 
այսպկս՝ ընթերցողը կը տեսնկ անոնց 
մկջ միշտ ՈՆթ|ւշԱ, եւ դմ՜բախտաբար՝ 
երբեմն մեծ ո ւ ր ա իւ ո ւ թ ե ա մ բ կը տեսնկ 
ուրիշը---։ Անոնց ընթերցումը չի տար 
այն հոգեկան եւ իմացական սնունդը՝ 
որ մարդ պկտք կ պահանջկ արուեստի 
գործկն-, Զկայ այնտեղ մարդկային թե. 
րո ւթեանց ՝ նոյն իսկ փոքրոգութեանց

ֆաթ-էթ-իքը : Ի զէ,1-ր կը փնտռկք բում-իչ 
դեղերու տանելի դառնո ւթիւն ը- այն էե ղի 
համը' որ երես թթուեցնել կու տայ՝
բայց որ մարդ կ'ըեդունի՝. Կ ր քե ր են որ 
կը հ ովահարու անոնցմով՝ ախտային
ա խ ո ր մ՜ա էլն ե ր ո լ հունտերն են որ քրիլ 
կ'արձակեն՝ եւ մ ա րդո g ներսը ծուարած
լալի կուլքի’հ անբաման վատը՝ խանդա- 

վառոլթեամ բ գլուխ կը շարմկ՝. Եւ այս
տեղ՝ երգիծաբանութիւնը վիմած կ ար

դկն իր դերկն : Աւելորդ կ աւելի տա
րած ո լի լ այս նիւթին վրայ՝ այստեղ-.

Կը կարծենք թկ Պ- Ն- Պկչիկթաշլեան 
ինքն ալ դիակ թկ ինչ կ իսկական եր
գիծաբանութիւնը : Ա-իտկ օրինակի հա. 

մար որ երգիծաբանը՝ բացասական տի. 
պարներ տուած ատեն անդամ ՝ պկտք կ 

մարդկայնօրկն սկի՛ ունենայ անոնց հան- 
գկպ՝ այլապէս չի կրնար առարկայական 

ըլլալ՝ ՈԸ րղի^՚ա բան ին առաջին ա.
ռաքինութիւններկն կ : Զ-իտկ որ երգիծա

բանութիւնը ի գին ամկն ինչի խնդաց ը- 
նող սլատմ ո ւթ իւննե ր ո լ հալաքածո յ մը 

չկ ։ Եւ- եթկ չի դիտեր՝ աւելցնենք այս
տեղ՝ խնդալ կայ խնդալ ալ կայ՝ նայած 

թկ ո՞վ կը խնդայ՝ եւ թկ ինչո՞ւ կը 
խնդայ յ Կարդացած կ անշուշտ ֆրան-

սերկն այդ կարգի բազմաթիւ գր^եր՝ 
կասքոնական պա տ մ ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ ե ւն - ՝

դիտկ որ այդպիսի հրատարակութիւն- 
ներ ֆրանսական դրականութեան շեմին 

անդամ չեն մօտեցուիք ՝ հաւանա րա ր հե
ղինակներուն իսկ նա խանձա խնդրո ւ-

թեամր : Գիտկ նաեւ որ երդիծաբանու. 

թիւնը հ ա շո ւա կա լա կան տետրակ մը չկ » 
Հաւանաբար այս պատճառով կ որ կարդ
մԸ դրական ճաշակ ո ւնեցող բարեկամ-

նե ր/i ականջին կ՛ր՛՛կ թէ ըրաեը աարբե'ր

«ԴԸ“սկանո ւթ իւն՚ֆ է' ‘ ՚ պամֆլէ : Այղ
«պատճ առա բան ո ւթ ի ւն ը^ եթկ ոմանք կը

մար.սեն՝ մենք սակայն /-'չ՛ դիաենր թկ
ինչ կ պսւմֆլէ5/, երբ կը դո րծածուի եւ 
ի՞նչ բանի համար կը դրուի-. Հաւանա. 

բար այս փոըը1՚կ մանրամասնութեան 
Պ' Ն- Պկչիկթաշլեան ծանօթանալու 
մամանակ չկ ունեցած՝. Բայց շատ ուշ 

չկ։ թսղ նկ ատի ունենայ Ա առայ ի ՝ կամ 
Տկմուլկնի պամֆլէնծ/»/», թերեւս յաջո
ղի գաղափար մը կազմել եւ համոզուիլ 

որ ըրածը սլալքֆլէ՜ անդամ չկ :
Անշուշտ միշտ պիտի ըլլան մարդիկ 

որ պիտի գնահատեն Պ՝ Պկչիկթաշլեա նլ, 
թոհաֆ եւ խոշ գրոլթիւնները î ո յն ի ս կ
ականջկ ականջ երկարող իրենց խնդուքին 
եւ հեղինակին մե'ծ տաղանդին միջել 

անվիճելի զուգահեռ մը պիտի քաշեն-. 
Պահ մը՝ եթկ հարկ ըլլայ բերնի անկիւն- 
ներուն թխմուած մատներ ով՝ մենք ալ 
շինենք նոյն խնդուքը՝ Հըլլանք պահանջ
կոտ՝ չըլլանք նախանձախնդիր՝ ունենանք 
դիւրակամո ւթեան յաւելուածական քա- 
նա կո ւթիւն - - Ընդոլն ինք որ Պ- Պ կ շի կթա շ. 
լեան ունի տաղանդ՝ ունի ոճ , ունի սի
րուն դարձուածքներ ՝ ունի լաւ հայերկն՝. 

Բ ա f g այս բո լո ր ը դրականութեան մ կ ջ
մ իջոցներ են եւ չեն կրնար ՜անոր կու. 
թե ան հետ շփ ո թուի լ : Կը նպաստեն
թերեւս ձեւ. մը մկջտեղ բերելու-. Բայց 

դրականութիւնը բնաւ միայն ձեն շ£ : 
Եթկ կ>ո,֊ղկը հարստութիւն մ ըն են-. Աա
կայն՝ հարստութիւնն ալ միջոց մ ըն կ՝ 

որո՛ի կարելի է դպրոց մ Ը ԺնեԼ եւ֊ lLu"t
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հանրատուն մը չտհտդսրծել, ըստ նեբ- 
ը[ւն սւղեցսյցներսւ:

Սւ. այս բոլորը' „չ թէ հարա՛՛յ փրցնե-

լոլ. համար: Հարցը պէտք է դնել--- „-
րովհետել մ՜ամ ան սլկա ւտ ր երեւոյթ' ___
փոքր սահմաններու մէվ մթոյն
հաստատում[, ձեւէն տակ: Այլապէս վե ր _ 
ՏԼերԱ: Լսարանական հալար,, յ թի մը մէջ 
տեղի ունեցան կարծիքի բուռն փոթա
նս, կս ւթ իլններ, թեր ու ղկմ, ուր յ,ը- 

չան Պէչիկթաչլեան, գսրծ, բարոյական, 
անձ, մեծ հանճար, կեանք, երգիծաբա

նութիւն, շանթաժ, հաշիւ, անուանար

կութիւն, անմահութիւն իրար խառ֊ 

նոլած էին: Հեռու կը մնանք խնդրին

միւս երեսներէն, այստեղ նկատի ոլնինք 

գործը, Պ- Պէշիկթաշլեանի երգիծական 
տասնամեայ արտադրութիւնը ;

/?ւ կ'տլելցնենք թէ այնքան ալ մաահոգ- 

ուելոլ պէտք չկայ . փամանակ զամբիւ

ղին գոյութիւնը ապահովութիւն մըն է, 
բերնէ բերան սլատմ,, լող գռեհիկ պս,տ_ 
մութիլևներն. անգամ կրնան տեւել, „- 

րովհետել որոշ ընգհանլ,ակ,սնութիւն մ ր 

ունին, սակայն Պ- Պ է չիկթա չլե ան ի այգ 
«երգիծաբանութիւնը» պիտի աւլուի, „րր- 
ր՚" ի : ճակատագիրն է այս ան ա ր J-է ք ել 
խորքէ զուրկ դործերոլ, որ գեռ լա
ւակնս,թիլնն ալ ունին «գրականութիւն» 
ան ո ւնը բոն ա դր ա ւե լո լ :

p-ող առաջ չքշուի մ ո ,լ„ վր դա կան ո լ- 
թեան մը ամ՜ան արմանիըր : Ու մանա. 
լանգ' այգ ծանր մեղադրանքը չըլլայ 

մեր ժողովուրդին: Եթէ այգ ճիշտ նկա
տէ ինք, ստիպուած պիտի ■ ընդո լնէ ինք 
որ Պ՛ Ն' Պէ չիկթա շլեան, հարազատ ծը. 

նոլնգն ոլ սնունդն է ամբոխի աստիճա

նին իջած, հոգեպէս խաթարուած բազ
մութիւներու, ինչ որ կը մերմենք:

Իսկ եթէ հակառակ այս բոլորին, այդ 

դրութիւնները, խորապէս վայելողներ 
կան, ի՞նչ ըսենք... ստամոքսի ել ճւՍչա- 

'ւ[, է- Առիթ մըն ալ մենք տանք

անգամ մը ելս գոհացում ստա-
նաւ ու• • •

«Ան չպրտեց (փ. . . . )ին մէջ էգ խ„ղ մը, 

ապա նետեց անոր վրայ արու խոզ մը եւ 

խօսքը ուղղելով անասուններուն ըսաւ.. 
Աերնդագործեցէք . . . (եւն • ) . . . գ„լք 
իր արաաղրոլթիլններով կշտացէք, ի,,կ 
ան սնանի ու յափրանա յ ձեր քակորով:»

(«Նոր Ծաղրանկարներ» էջ 18)

«••• Անոր կար աս մը ազբախաոն գա _
րեչոլր խմցնելկ յետոյ-. ... (ըսին) ----
Սա արարածին երակներկն մ կ կը րաց ու 

գաաարկկ արիւնը - Ապա միղկ իր երակ

ներուն մկջ որ սիրտը լեցուի ու կիզուի 

դողով։»

« ----  թո՛ զ ԸԼ1այ այս բորէն ի ի բերանը

‘'"Ll’l' Մկկ մասը ներս հոսի՝ միւս
մասը գուբս - թո՛ղ լինի ըաը.բերան յ»

(Նոյն գոհարներէն' էջ 19)
«... գանկին թասը բոլորակի կտրեց՝

հանեց : Ապա շունը բարձրացաւ ( ։/2 . . . ) ին 

ղ Ասուն վրայ ու իր բնական պկտըը ըրաւ 
անոր գանկին մկջ՝. Ասլա կրկնապկս թ ը. 
.րաւ ու---»։

(Նոյն «scatcgraphic» էն' էջ 21)

... ել այսըտնը բաւական կ ըսելու 

համար հ րճ ո լողաց , անկեգծօրկն ըսելու' 
բարի վայելում :

Ա՝ ՎԵՀԱԶԱՏ

*

Պ- Վահկ Վահեան, Անի/z մկջ երկու 

յօդուածներով արտայայտուած կր Ան- 
դասսւան/, մասին-. Կային այնտեղ ըննա. 
դատութիւններ -. Պիտի ոլզկինը պատաս- 
խանե լ ՝ եթկ անոնը յուղած ըլլա յ ին դրա֊ 
կան-ղե զարուեստ ական հարցեր-. Ոայց 
լնչպկս կ'երելի՝ Պ- Վահկ Վահեան ինը. 
•լինը տարրեր դետն ի մը վրայ կը գնկ՝ 
ո Լ- ի այլ մ տ ահ ո գո ւթի ւնն եր երր կը խօ

սի այս հանգկսին մասին-. Եւ ուրեմն'
ըանի որ տարրեր են հանգանակները ___

դր ականողէ զարուեստական ի դիմաց այն' 
ինչ որ իր զոյգ յօդուածները կը յայտնա. 
բերեն ---- , աւելորդ կը գտնենը «խօսակ
ցութեան» ամկն փորձ :

Ա՞
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P-երթի մը խմ բո՛՛լի ['Ը " [' բանաստեղծ
է միեւնոյն ա տ են, իրեն համար անհաս֊ 

կրն ա լի մնա ր աքէ բանա ստ երլծո ւթեան մը 
առթիլ իր թերթին սիւնակներէն կը 
յայտարարէ թէ զայն արձակի վերաեել 

""Ժ է բայց կրկին չէ կրցած հասկը- 
նալ : Բն ա կան ա րա ր ա յս խմ բագիր բա
նաստեղծը իրեն ամ բ ողջ կեանքի ըն- 

թացրին բանաստեղծու թենէ պիտի չհաս- 
կրնայ’. Բ ան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն՝ ղո բ հաս-

կընալու համար պէտր է ուրեմն արձա֊ 
կի վերածել՝ ին չսլէ ս մեր մանկութեան 

օր եր ո ւն , դպր ո g ա կան սե ղանն եր ո լ վր ա յ 
մեղի կը թելադրէին րն ե լ Հյրտանաւոր-
ներու» համար որոնր սակայն բանաս
տեղծութիւն չէ ին : ty’ երեւի թէ մեր բա _ 

նաստեղծը՝ հ ա կա ռա կ թերթ մը վարէ- 
լուն եւ հանրային կարծիր ղե կա il ա բ ե լ 

ուղելու Լ՚Ը փա փարին՝ մնացեր է մ ի չա 
դպր ո g ա կան ս ե ղանն ե ր ո լ էէր ա յ ել ա չա- 

կերար , Բայց այս պարոն աշակերտ 
խմբագիրը գիտէ՛’ թէ ո պ, ել. ինչ բանի 
մէջ կը կայանայ բանաստեղծութիւնը։ 

Կը թուի թէ այո՛. Հասկցուելուն մ է ջ ! 
Այգ հասկնա լի ըլլալը՝ ուրեմն՝ կը գաս- 

նայ անոր համար բանաստեղծութեան 
միակ f յւլւթէ՜լւլւՈէքՀք : Որրան ալ անհեթեթ 

թուէր ա յս կա րծիրէն հանած եղրակա- 
ցոլթիլնս՝ պիաի ըսէի իսկոյն որ ամէն 

հասկցուած բան բանաստեղծութիւն է 
րան ի որ բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն մը միայն

հասկնալի Ը1էս՛ է,,լԼ բանա ստ եղծո ւթ իւն էլը 
դառնայ՝ ըստ մեր իւմ բադը ին' չունե

նալով իրեն սթէսիֆիք քրիթ-էթիոմ^ :
Այս պահ ուս երկու հեղինակներ կան 

ձեռրս : Աալլառմէ ել Կ'լ՛՛ու է լ։ իւրա֊ 

րանչիլրէն մ է կ երկու բանա ստ եղծո լ- 
թիւններ դատեցի որոնցմէ բան չհաս- 

կրցայ եթէ ո չ հմայքը զոր ունեցայ ղա. 
նոնր կա ր դա լո վ յ

վերածել բանաստեղծութիւն մը ար
ձակի' մ եռցնե լ է ղա յն ։ Ըսել է բան 

չհասէլնալ բանաստեղծութենէ ։ Ըսել է

կեանր մը բամնե լ ինրն ի ր մ էն : Արդա

րեւ բ՞նչ կ՚ուզէր որ տ ա յ բանաստեղծը 
ձեզի : Բանաստեղծը րան չի տար՝ բան 

է ձեւի 
տ ե ոծ ու-

չըսեր ; Ան իր ըսելիքը ըսած 
մը մէջ՝ ձեւով մը եւ բանալ

թիւնը ա յդ ■ ձեւն իսկ է Î վ իրաւունր 
կուտա յ բան ա ս տ ե ղծ ո ւ թ ի ւն ը վե ր ցն ե լ

բանա ստ ե ղծ ո ւթեն էն եւ զա յն վե ր ած ե լ 
ուրիշ ձեւե ր ո լ որ ինր չեն՝ որ ղինր կը

ՒնՀ ւհ ա կ ա ս են ՝

ը/լս-ւ՚՚՚Լ ■

սրդէն իր ձեւը եղած

*փ *

Պ՚՚լսահայ թերթի մը մէջ կը կարդամ 
նոր օրաթերթի մը հրատարակութեան 

■un թիլ՝ ՀԱրտօնատէր' Պ ա ր ոն Բ ’ ’ ’» 
իրեն տիտղոս ունենալով «.Պէյօղլուի ե- 

ռանդուն աղդայ իններ էն եւ նախկին տէ
րը Պիլէ"- Պանդոկին» : ^Հրատարակուէ
թեան ընդհանուր տնօրէն ել պատաս

խանատու' Պ բն • 'Բ ’ • • » իր կար ղին որա- 

կումով մը' «Պ է չի կթա չի թաղային
խորհրղոյ անդամ» :

Հս-յ՚յ այս "P ակումնե րն ու տիտղոս֊ 
ները որոնր դրա լականն եր չեն ոչ թերթ 
մը հրատարակելու՝ ոչ ալ հանրային 

կարծիր ղեկավարելու համար՝ ի ր աՈ լ 
արդեօր կը հմայեն ձեզի’. Չ.իս յուսա
հատութեան կ' առաջն ո ր դեն : Կրնան այդ 

պարոնները ըլլա լ ա ղն ո լա էլան ա դո յն աղ. 
գայ իններ՝ հրա չաչի մարդիկ՝ բարեսէր 
եւ մարդասէր՝ պատուական ընտանիր- 
ներոլ պատուական հայրեր՝ բայց ա- 
սոնր ուրիշ բաներ են’. Բ'ե ր թ մը հան
րային կարծիր կը ղեկավարէ ամէնէն

աոաջ։ Ան կը դառնայ նաեւ թարդմանը 

եւ աըտայայտիչը հանրային կարծիրին' 
անոր ամէն մէկ աստիճաններուն վրայ։ 

վերս յիշեալ յուսահատական տ իտղոս- 
ները անբաւաբար են այդ բանին' չը֊ 

սելու համար դեռ' անպատշաճ։ Աիչեալ 
անձերոլն իրական ա ր ման ի րն ե րն իսկ 

կը կո ըսուին ցուցադրութեան ույս ռամ
կութեան տակ յ

Գ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

★
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ԳԻՏՈհԹհհՆ
ԾՈՎԱՑԻՆ ՄԵԾ

Ան y ե ալ թիլով՝ նկա րադրած կ ինք հ ե- 
ա աղօտ ական ել հ ե տա խոլզա կա ն ա J^

միջոցները՝ որոնց շնորհիւ ո վկի .սնա

բանութիւնը հասան- կ ղիտականօրկն 

&^LPl,,n ֆ՚Ղ՚՚է մԸ արդիւնքներու յ Նկա
րագրած կինք նաեւ Փրոֆ՝ Փիքառի նո- 
վադունտը՝ ել ըսած' իմկ հակառակ աե_ 
սականօրկն հանճարեղ այդ յղացում ին՝ 
դրական արդիւնքներ տա կա լին ձեռք 
չկին ձդուած՝. fi այց գիտութիւնը հ ըս- 
կայաքայլ կը յառաջանա յ ՝ ան կա ս կան
շատ աւելի արաղ' քան թկ այս պար
բերաթերթը՝. Այս վերջին ամիսներուն 
ընթացքին Փիքառի նախկին ծովադոլն- 
տԸ՝ ֆրանսական դիտական հաստատու
թեան մը ցուցմունքներուն վրայ կարդ 
մը փոփոխութիւններ կր ելկ ետք արդկն

հասամ վ քմ՝ ի խորութեան՝. Անդին՝ Փ [•- 

րաո- յդա!!ալ շատ աւելի կատա ր ե լաւլո ր _ 
ծուած դործիք մը որուն շնորհիւ կը
յուսայ հասնիլ աւելի մեն խորոլթիւն- 

ներու՝. Աակայն տակաւին , չո ւն ին ք բոլոր 
մ ան ր ա մ ա սն ո լթ ի ւնն ե ր ը ՝ որ ան կաս կան 
սլիտի ունենանք՝ երր այդ խորութիւն, 
ներոլն մկջ մարդուն ներկայութիւնը 
սլսակո լի լուրջ ա շխ ա տ ա ս ի ր ո լթ ե ա մ բ մը : 
Կը դո հան անք տալով մօտ անցեալին 
հաստատումները :

❖ փ
Ովկիանարանոլթիլնը ի վիճակի կ 

այսօր իրողութիւն նկատելու աշխարհս., 
դրական ՝ երկրաբանական եւ կենդանու բա

նական հետեւեալ հ սւ ստ ա տ ո ւմն ե րն ու 
արտա բեւեռուած եզր ա կա g ո լթ ի ւնն ե ր ը ՝.

1- Աշխարհագրական-__ Ցամաքամա-

սերը դրեթկ միշտ եղեր ո լան են ծովա. 
յատակի բարձրավանդակով մը առաւե
լագոյն 200 մ ՝ խորութեամբ՝ որմկ ետք 
սեպ զառիվարով կը սկսի ապիսիան վա- 

"C = Այղ- fi լ՛ "Վանդակին տա րանո լ-
թիլնը դէպի ծովուն բացերը շա ա փո
փոխական կ՝ եւ երբեմն կրնայ հասնիլ 
հարիւրաւոր քի լօմ ե թ րն ե ր ո լ ՝ ին չսլկ ս

ԽՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

P-

հիւսիսային ծովուն մկ £ : է$ա.ենայն 
դկպս, նովերս լ ընդհանուր մակերեսին 
հետ բաղդատուած' ան կը դրաւկ 8 յ 0 
առ հա բիւրը՝, քննութեան մկջ՝ շատ մեն 
կ այս •ի"ը.ր խորութեանց կարեւորու
թիւնը՝ որովհետեւ հոն կ որ կը դըտ. 
նուին ծովային ծանօթ կենդանիներու 

մեծ՛ագոյն մասը՝, քքւ յետոյ՝ նաւարկու
թեան համար անհրամեշտ են ա յդ նո. 
վա յատակներուն ճշդր իա քարակ սներ ը :

Ապիսիան փոսը՝ որ ինչպկս ըսինք կը 
սկսի առանց փոխանցման իւ ո ր ո ւթ ի ւնն ե - 
լաւ՝ դրեթկ ուղղահայեաց պատե ր ով՝ 

1-5000 մեթրի խորութիւն մը ունի մի- 
ջին հա, չւով՝ եւ կր դրաւկ ընդհանուր 

մակերեսին 91,5 0?օԸ'----

19% 200 մ.կն մինչեւ 3000 մ՝
71% 3000 մ կն մինչեւ 6000 </’♦
1,5% միայն՝ աւելի մեն խո րութիւն- 

ներ :

Աւրեմն հազուադիւտ են 10,000 մեթրի 
խո ր ո ւթ իէննե ր ը , որ ընդհանրասլկս ու
նին հսկայական ճեղքերու բնոյթը՝. Ամ կ- 
նկն կարեւորներկն կարելի կ թուել ճա- 

բոնական փոսը (10*500 */*•)» Աամարոն
(10*450 մ * ) եւ վերջապկս ամ ենա խո
րունկը՝ էիինտինաքը' 10*830 մ * ՝. Այս 
թ իլեր ը կու տան երկրադոլնտի կե ղե լին 

երկու կկտերոլ միջել ուղղահայեաց ա. 
ռաւելագոյն հեռաւորութիւնը 20 քմ • , 
այսինքն Էվերեսթի դադաթկն Ա' ինտինա- 

,րի յատակը-.
Այս տ ե ղե կո ւթ ի ւնն ե ր ը , ջրած են 

կարդ մը կարծիքներ ՝ որ տակաւին մկկ 

դար առաջ դոյութիւն ունկին՝՝՛՝ M կ' 
ովկիանոսները յատակ չունին՝ շարունակ 

ջ„սր կայ երկրին մկկ ե ր ե ս կն միւսը... 
թկ ծովուն յատակը հսկայական դաշ
տի մը բնոյթը ունի՝ ե ւն ՝ : 9* իա ենք հի

մա որ խո րութիւններու մկջ կան՝ ին չ- 
սլկս ցամաքամա սերուն վրայ՝ լեռներ 
ու ձորեր : Ատլանտեանի ոլ Էք աղա .լա-
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կան Լ։ մէջտեղ՝ կ՚երկննան հսկայական 
լեռնաշղթաներ , ընդծովեայ հ րա րութ. 
ներով g ան ցն ո լած : Հա շլած են ջուրերու 
ծաւալը»---- գրեթէ H անդամ ը մակերե

սէն ‘Լեր դանս ւած հո ղամա սեր սւն ծաւա
լին J frz. եթէ երկրադունտին հողերր 

հարթուէին գնդակի մը մակերեսին ն ը. 
մտն՝ ջ>“-րը պիտի ծածկէր զայն 2500 
մ » հաստութեամբ կեգելով մ ը։

Տեսական իր կարեւորութեան կողքին՝ 
ծովերու ա շԼսա ր հ ագր ո ւթ ի ւն ը ունի գործ
նական անդրադարձս ւմնե ր : ձկնորսու
թեան վրայ՝ որ հիմա կը կատարուի դի
տական հիմունք ունեցող սկզբունքնե
րով։ Ընդծովեայ հեռագրական եւ հե
ռաձայնս! յ ին գիծեր ու ղե տեղման ձէ^’. 
Q դե ր ե ւո ւթ ա բան ա կ ան նա Լսատ ես ու թիւն- 
ներու ընթացքին՝ ելն» :

2- Երկրաբանական----- Մեծ Լսորու-
թ իւննե րոլ կազմութիւնը՝ կը թուի Pi 

նման Ըէէա J լեռներու եւ ձորերու կազ
մութեան՝ այսինքն արդիւնքը երկրա.
գունտ ի կե ղե լին ծա լքաւո ր մ ան շրջանին : 
Երբ երկու ցամաքամասեր՝ ոեւէ պատ
ճառով կը մօտենան իրարու՝ ծաԼայատա
կը կը ծա լքաւո բուի՝ ահա թէ ինչու 
մեծ ի՛ ո ր ո ւթի ւննե ր ը ա ւելթ երկար ճ ե ղ-
քե ր են՝ քան թէ հսկայական հորեր»___
քանի մը հազար քմ » ի երկայնք' 10-15 
■քմ՜ լ“-յն-ք1՛ Ա՜՛՛՛՛նք կը դտնոսին ա-
ռաւելաբար Հ ր ա ր Լս այ ին ել երկրաշարժ- 
ներու ենթակայ ընդծովեայ շրջաններու 
մ օտ եր ը :

Երկրաբանական հար ցե րու լուծման 
համար՝ մեծ Լս ո ր ո լթ ի ւնն ե ր ո լ Հյո ի ղ- 
մ ին^ բաղադրութիւնը թանկագին տե
ղեկութիւնն ե ր կ'ապահովէ ». միտենք թէ 

ցամաքամասէն մեծ տ ա ր ած ո ւթ ի ւնն ե ր 
մ՜ամ տնակին ծածկուած էին ծովերով։ 

Ս. d'h Uu,^“ ‘“քամ ա ս ե ր ո ւն ամ էն էն մա կերե- 
սայ[,ն հողաշերտերը, (անցեալի այն 
հ.տիղմը^ Որ հիմա քարացած է) ունին 
ուրեմն ծ ո վա յա տ ա 1լե ե ր ո L բն ո յ թ ր »
միայն թէ [““g օդին՝ ջերմութեան փո- 
փո Լսո լթ իւննե ր ո ւն ՝ անձրեւներոլ մ ա » ե- 
ցըեոզ աղդեցո ւթեան ենթակայ' կո ր-
սընցուցած են անոնք իրենց կազմութեան

յատ կանի շերը՝ ել այդ պատճառով ղըմ- 
ոլար է ե ր կր ա բանա կան ճ շգր իտ ո ւս ո ւմ - 
նասիրութեան մը են իմ ա ր կե լ այդ հողե

րը : Ս ինչդեռ ծ ո վե ր ո լ յատ ա կը գտնուող 
տիղմը կը պահէ իր ա մ բո ւ^ա կան ո ւթ ի ւ- 
նը՝ կրնայ տալ լր Լւ լ տ ե ղե կո լթ ի ւնն ե ր 
իր բաղադրութեան ՝ կազմութեան արա
գութեան ՝ եւյն » ի մասին՝ ին չ որ կարե
ւոր է ճշտելու համար օր ինա կ երկրա-

դոՀետին տարիքը՝ կամ բնորոշելու այն 
դարաշրջանները ուր մ է ջտ ե ղ եկած են 
կենդանական առաջին նմ ո յ շն եր ը յ Արդա
րեւ ծ ո վա յա տ ա կնե ր ո լ տիղմը բնաւ հան- 

քային նիւթերոլ՝ ժ՜այռերու ւի շրանքնե- 
րու. դիզումով չէ կազմս,.ած : կետերու 
փոԼսադրած ույս կարդԼւ նիւթէ րը՝ ծո- 
վեզրէն քանի մը տասնեակ քմ » անդին ՝ 
արդէն կը Հնոտին^ ծովուն յա տա կը : Ու
րեմն բաբերուն յատակը՝ ----  օրն Լ։ բուն

կազմ ա լոր մ ան մէջ՝ ---- պէտք է ունե-
նայ րտղկտցուց ի չ նիւթէ րոլ ինքնուրոյն 

“•ղրիւ֊ր մը։ Եւ հսկայական աղբիւր մը 
որովհետեւ երբ ն կա տ իւ ունենանք ցամա- 
քամասերու ծովային ծագում ունեցող 
հողաշերտերը՝ կը տեսնենք մեծ հաս. 
տ ո ւթ իւննե ր , երբեմն մօտ 1000 մ » » • յ 
Ինչպէ՞ս ծովը կրցած է իր մէջն իսկ 
պատրաստել՝ ‘էիղ^Լ մ ի լի տոներ ով թոն
նիւի) -. Ըսենք անմիջապէս , այղ տ իղմ ը 
ունի զուտ կենդանական ծագում : Ը ա ր դ 

‘■ն քիմիական այն յաջորդական ւի ուի ո-
Լսութիւնները որ կը կրեն ծ ո վա յ ին ղա
նաղան կենդանիներու դիակներ՝ փո
շիացած յատակ հասնելէ առաջ յ '1,աիյ- 
ն ա կ ան պ ա ա կեր մը ստանալու համար՝

սլէտք է նկատի առնել նաԼս մանրէական 
բուսականութիւնը՝ որ կ'աճի րո լո ր ծովե
րու մակերեսին՝ ցամաքային բո յսերու
նման. Լարեւի ճառաղա յթ ---- 'թ լորօֆի-

լական ծծում ---- ած Լս այ ին կաղին մէջ
սլարունակուած ածուԼսին ներմուծումը 
բուսական հիւսկէնին մէջ)։ Այս բոյսերը 

կը ներմուծեն նաեւ ծովային աղե րու
քալսիոմը». Եորովհետեւ ծովային կեն
դանիներէն շատեր կր սնանին նման 
րոյսերով՝ նաԼս քան կեր դառնա լր ուրիշ 
մսակեր կենդանիներու՝ իրենց սնոլն-
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դին քալսիոմ ը, մէկ կենդանիէն միւսը՝ 
կը ծառայէ ո ս կորտիքեեր ո ւ կաղմու- 

թեան յ Երբ կենդանին մեռնի՝ կմախքին 
քալսիոմը՝ կրային աղի մը ձեւին տակ՝ 
կ՚երթայ միանալու յատակի տիղմին։ 
Ահա թէ ինչու միջին իւ ո ր ո լթ ի ւնն ե ր ո ւ 

տիղմը ունի կրային րա դա դր ո ւթ ի ւն յ

$ ա ր բեր է պարադան մեծ էսս ր ո լթիւն-
ներուն-___ արդարեւ ՛կմախքները շատ
երկար մամանակի պէտք ունին հասնեի 

լու համար յատակ։ Այդ t/՜ամանակը բա
ւական է որ ծովուն մէջ դանուած ած- 
խային կաղին շնորհիւ կրային կաղմոլ. 
թիւն ուներ ող նիւթերը լուծուին ջոլրին 
մէջ՝ եւ յատա/լ հ ա սն ին միայն սիլ[ւսիո_ 
îl'^z աղեր պարունակող նիւթեր : Այս
պատճառով է որ մեծ խ ո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ 

յատա կը պատուած է յարաբերաբար րա„ 

րս,կ խաւերով, ուր կիրի աեղ կայ ինչ 
"Ր կ/L կ՚՚չեն հ,մ եծ խո ր ո ւթ ի ւննե ր ո ւ
կարմիր 1լաւը  ̂՝ որ կը թուի թէ մ ա ս ա ձ բ 
ընդծովեայ հրաբուխներէն ալ բամփն կը 
ս տ ան ա յ :

Այդ յատակներէն դուրս քաշուած հո
ղէ։ նմ ո յ շն ե ր ո ւ ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթ ի ւն ը են
թադրել կու տայ որ ովկիանս սն ե ր ը դո

յս ւթի ւն ունին 1 • 300 * 000 ’ 000 տարիէ ի
վեր Տ Նմ անսալէս ծո վա յատ ա կնե ր ո ւ <Հ,տա_
րիրթ1^ մասին-__ _ Ատլանտեանէն հան-
ոլած 3 մ • երկարութեամր գլանաձեւ 

հողի չերտ մը, կը փաստէ որ այղ չըր . 
ջանին մէջ տիղմերը կազմուած են (յ 
յաջորդական խաւերէ՝ որոնցմէ ամենա

նորը 13’000 տարիէ ի վեր գոյութիւն 
ունի։ /յաղաղականէն հանուած 20 մ • 
երկարութեամբ հողաչերա մը ցոյց տը- 
ւաե է իր կարղին, որ այդպիսի թանձ- 
ր ո ւթե ամբ խաւ մը կազմելու համար ով. 
կիանոսին պէտք եղած է 20 միլիոն տա
րի։ Տարդ կարելի չէ եղած աւելի եր

կար հողաշերտեր դուրս քաշել- չեն 

հասած մանաւանդ ծովտ յատակի վերջէն 
կազմ ուած խաւերէն անդին՝ երկրադուն_ 
տ ին ն ա խն ա կան կե ղե լին : (մեր եւս տ յն 
ատեն կա ր ե լի ըլլա յ ւի ա ս տ ե լ են թ ա դր ո լ- 

թիւն մը թէ 70 միլիոն տարի առաջ 
ղո յո ւթիւն ունեցած են ցամաքամասեր

★

որ մ իացոլցած են Ափ ր է՛ կէե ՝ Հնդկաս
տանը եւ Աւս տ ր ա լիան ։

Փնտռտուքի այս մարզը՝ տուած է 
նաեւ կենդանական աշխարհի տարիքը 
բնորոշող միջոցներ՝ թէեւ տակաւին 
>ատ նախնական ձեւի ձ ը տակ։ Արդա^ 
րեւ ընդունուած է որ կեանքը սկսած է 
ջոլրին մէջ- ընդունուած է նաեւ՝ որ 
ծովա յատա կի տ ի ղմ ը /լեն դան տ կան ա ղ- 

րիւրէ է : Եթէ ենթադրենք որ այդ տիղ
մին հաստութիւնը li)0O մ • է ---- հիմ
նուելով ցամաքներու մէջ գտնուած ն ը. 
ման խաւերու թանձրութեան ել տ յ լ

գործիքներու տուած չափերուն վրայ ----
միւս կողմ էն՝ եթէ նկատի ունենանք որ 
1000 տ ա ր ո ւա յ ընթացքին ծովա յատակի 

տիղմը 8 մմ-ի խաւով մը միայն կը 
բա ր ձ ր ան այ ՝ հասարակ հաշիւ մը ցոյց 

պիտի տայ թէ 200 միլիոն տարի պէտք 
եղած է տիղմին կազմութեան հաձար՝ 

եւ ուրեմն 200 միլիոն տարիէ ի վեր դո_ 
յ ո ւթ ի ւն ունին կենդան ին ե ր : Ա՚հչււլչա
այս սահմանումը ի ր ա կան ո ւթ են էն շատ 

ւէա ր է'- Ինչպէս ըսինք՝ տակաւին շատ 
տուեալներ պակաս են՝ ինչ որ /լաբդիլէ 
սլէ աք եղած սր րադր ո ւթ ի ւնն ե ր ը բե ր ևլ 
վեր ը յիշուած թ ի ւե ր ո ւն :

Ի"կ զանազան խ ո ր ո ւթ ի ւնն ե ր է ա ռն ը- 
ւած ջուր եր ու քիմիական տարրալուծում 

մը իր կար/լին կ1 առախո ["էէ չտա հե
տաքրքրական հ ա ս տ ա տ ո ւմն ե ր ո ւ ։ Այս պէ ս 
փտստուած է օր ինակի համար որ հա֊ 
կառակ ջոլրերու շարմուն բնոյթին՝ ո էէ- 
կխսն ոսներոլ մէջ կան հսկայական էսա- 
ւե ր ՝ թթուածինէ զուրկ՝ տեսակ մը ծո

վուն ի՛՛՛րը կղզիացած ուրիշ ծովեր՝ 
հ.ր՚" րտցած'^ ՝ որոնք փ ո փ ո էս ո ւթ ի ւն չեն 

կրած հա զա բալո ր դարերէ էէ վեր I Ու
րեմն ծովային մեծ ճնշումներու տակ 
ջ՚՚՚-րի ղանտղան ի։ աւերը (^լուծելի?) չեն 
իրարու մէջ, ինչ որ թոյլ կու ս, ա յ ա- 
նոնց պահելու կնիքը երկրաբանական ի- 
բերա յաջորդ այն դա ր ա շր ջաննե ր ո ւն ո- 
ր՚՚նց կը սլատ կանին ՝ ել տալու իրենց 
գաղտնիքը։ Ա.

Յաջորդին' խորոնթինններու կեն
դանի նհբը :
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Հայկ- Մանրանկար ( (M‘ • դար) 

Enluminure Arménienne de 12e siècle
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Հայկ - Մանրանկար ( ժ-1' • դաք) 

Enluminure Arménienne de 12e siècle
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0- ԱհԵՏԻՍԵԱՆ O. AVEDISSIAN
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ԹՆԻԹԻԻ՚նՃԵԱՆ 
լ. TUTUNDJIAN, Peinture
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\ -f,

I‘. ՊՈՏՈՍեԱՆ P. BODOSSIAN
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0- ԱԻԵՏԻՍԵԱՆ 
Լ. ԹԻԻԹԻՒՆՃԵԱՆ 
ԺԱՆՍԵՄ 
ՇԱՐԹ
Բ- ՊՈՏՈՍԵԱՆ 
ՀԱՅ- ՀԻՆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ

Պարբերագիրք 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ և ԱՐՈՒԵՍՏԻ

★

հմթ- ՐԻՒՑԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆ

★

ԳԻՆ' 500 ՖՐԱՆՔ-
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