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ՅԱՐՈՒԹ- ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ

ԾԻՐԱՆԵՆԻ- ••ir.......
■ Ար բա ու յիշելու համար գեղեցկութիւնն աշխարհի։
--- (Տեսնելու համար բազմերանգ տիեզերք'
(իեղագիտակը դառնէ/ւմ էր երէկ*
1յ ւ կախարդանքն էր անճառ} :

puijg ասա՛' գիտե&լ ես երբեք
ԼԼնտաոի մէջ ծաղկած մի ծառ՝.
էս տես և՜ լ եմ լուսապայծառ ստինքներով ծիրանենի'
I] ի րա բո զրո՛ ջ — բան Շ ամ իրամ }
Ղ*ալարագեղ --- բան ուռեն ին ի pաբելոն :

--- fi fi զ քոյր ոսկեզօծ'
Խոհուն ու պայծառ գուստր Հայաստանիդ —
*իեղեցկութեանգ ճաշակն է զուտ իմաստու թքւ-ն բեր ա նէ' 
pu/ն սաղմոս երգուած ի Pաբելոն :

fri, ես գիտե՜մ մ եղեգին երն աշվսարհի * ♦ •
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ՆԴ- ՍՆՄՔԷՇԵԱՆ

լքԱՐԴՈհն ՄեԵԱԳՈՅև ՔԱՂ11քԱՍՐթՈԻԹեԻՆԸ

արգարէներ մեր բախտը դրևը են նուիրական տախ
տակներու վրայ՝ հոն մոռցեր են քանդակելու մար
դուն դերագոյն քաղաքակրթութիւնը՝ որ Արուեստն իսկ է : 
Մեր իմացական ճանապա րհը լուսաւո րելու Կամար , մենք 
կանչեր ենք միշտ ա շվս ա րհ ի բոլոր առաքեալհերը եւ անոնց 
ձայնը լսեր ենք յուսահատօրէն ՝ առանց նայելու սակայն 
գեղեցկութեան շլացուցիչ լոյսին եւ առանց ապրելու անոր 
փրկարար ներշնչում ին հետ : Մ արդը տարաբախտ է մանա
ւանդ այս տեսակէտով՝ որովհետեւ իր կեանքը փնտռեր է 
դարերի ի վեր՝ թտ յ g չէ կրցեր զայն դաշնաւորել իր մտքի 
էլ սրտէ Հ ո ս ան րև է ր ո ւն Հետ ։

Արուեստը միայն մեզի կը ներ չեչէ յոյսը ապագային , 
եւ կպլլլւսյ ապաւէն մեր անստոյգ գոյութեան մէջ՝ ո րպէս- 
զի համարձակօրէն նայինք վազուան եւ հոն կարդանք ինչ 
որ բախտը սահմանած է մեզի : Ան կը մնայ աւետաբերը 
մեր անձկագին էութեան ՝որ իր խօսքը կ ուզէ իր լռութիւ 
նը աղաղակելու համար ՝եւ աձ էն մէկ բառի մ ԷԼ կը ցանկայ 
դնել կիրք ու հեծեծանք՝ կռիւ եւ տառապանք՛. Ան երազին 
յաղթանակն է ճշմարտութեան վրտյ՝ որ կը ղադրի ապրելէ 
երբ նիւթը կը ներկայտցնէ խորհուրդին փոխարէն եւ չի 
կրնար պատմել ան շօչափելին , ա յն հեռաւո ր իրականու- 
թիւնը զո ր կը գտնենք գրականութիւնով՝ երամչտութիւ- 
նով կամ քերթողական քանդակներով՛.

Պայքարը զոր կը ձգենք աւելի լաւ ապրելու համար՝ 
կը դառնայ կեն ս ո ւն ա կո ւթեան անսպառ աղբիւր մը՝ երբ 
կը ծնի արուեստէն եւ կ' ազատագրէ ամբողջապէս ձեր Կո
գին՝ իր մէջ խտացնելով բովանդակ կամքը մեր իմացակա
նութեան .Աչ մէկ աշխատաւոր այնքան հզօր է եւ խիզախ՝ 
քան նոյնինքն արուեստագէտը ՝ որ իր ստեղծած գործին 
հետ կը յաջողի հասն ի լ իր վերջնական փրկագործութեան ՝ 
եւ կը նայի անով ապագային ՝ բո լոր անձկո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ու
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 3

թշուառութիւններուն եւ դիտէ "՛յ՛է զօրութիւնով բաւել 
է'1'•է՚ԼՒ1'՛էtllj ։ թօթոլ^Լ ուսերը ցաւին ու հրճուան
քին t ս1'էոյ կամ ատելութեան դէմ, եւ իր անփոխարինելի 
վայելքն է միշտ պատասխանել զինքը արհամա րհոզներուն , 
/'/' կերտաե՜ գեղեցկութեան J-պիտովը։ 1'սկական արուես
տագէտը ան է միայն} որ ամէնէն ա լելի ան ր ա ւո ւած է 
կեանքի մ էջ :

Եթէ մարգը կը փնտռէ որեւէ միվոց համաձայնելու 
համար մարդուն հետ, "՛յ՛է փափաքը կրնայ իրագործել 
արուեստի ճամբով առաւելապէս , որովհետեւ ան է որ 1լբն- 
^"•յէ դարձեալ մեծագոյն կարելիութիւնը համամարդկա
յին հաղորդակցութեան, եղբայրութեան եւ թափանցում ի , 
կապուի լ իրարու եւ զիրար լուսաւորել բանաստեզծոլ- 
թեամր, նուագներու ել գոյներոլ բարբառով, պատմել 
հոգիներու հէքեաթը եւ վէռլը ու երազ մը ստեղծել անշունչ 
մ ա րմ արէն :

Արուեստը խաղաղութիւն է տակաւին } ել ամէնէն հիմ
նական ապահովութիւնը, որով անհատը կրնայ ինքզինքը 
վստահօրէն բացատրել, վերագտնել իր հոգեկան ու զգա
ցական անդորրութիւնը ,ուր ցաւը համազօր կը դառնայ 
երսանկ Ո ւթե ան մարդը կը փրկուի ներքին ու արտաքին 
ճնշումներէն եւ կը ս րբանայ բա ցա րձա կապէս :

Արուեստը ճան ապարհ է, եւ կեանք եւ ճշմարտութիւն*, 
կարելի է հաւատա չ իրմուէ հոգիներու ամբողջացման աշ
խատանքին որ ամէնէն դմնդ ակ ու նոյնքան հեշտալի 
գործե է արուեստի մարդուն*. Ա եր անհատականութիւն ր 
անոր համար չ11^^ մըն է անաւարտ գաղափարներու՝ 1ւ!> // 
զգացումներու՝ ամէն ին շ բեկոր է մ ի այն եւ երբեք լրու
թիւն : Ղ*եդեցկ ութեան աշխատաւորը կոչուած է միաւորել 
այրէ բեկորները, իսկական ու ամբողջական մարդը կարե
նալ հիւսելու համար : Ար ուեստադէտը իր կեանքը կը սպա
ռէ այս տամա նելի ճամբուն վրայ՝ պակասներէն ՝ մասնիկ
ներէն եւ ա նկ ա ա ա քէն հասնելու համար անթերիին*. Այն 
ատեն խանդաղատանքով 1լ ողջագուրէ ամբողջ մարդկու
թիւնը^ անոր արիւնը զդալո •Լ /'/' սրտէն ներս եւ զայն վծ- 
րապրելով իր մտածում ին բո ցին ընգմէջէն :

Մ երն է այս քաղաքակրթութիւնը՝ որ կը գե բազան ցէ 
ընկև րութեան բոլոր պայմանները, եւ կը մնայ համադրու
թիւնը մարդկային դաւանանքներուն, կրօնքին եւ հայրե
նասիրութեան, պատ իլին եւ նուիրականութեան, զոհա
գործութեան եւ յաղթանակին։ Աստուածութեան դագա-
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4 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

փարը ,որ ո շնչո ւ թեն էն կը մեկնի գէպի ստեղծագործու
թիւն, իր բարձրագոյն ցոլացումը կը գտնէ արուեստին 
մէչ , եւ ան նիւթն ու մարգը կը ձուլէ իրարու հրեղէն շուն
չով մը՝ զգայարանքները կը փոխակերպէ հոգիի, եւ ձեր 
մատները կըլլան այլեւս սիրտ, երգ ու գաղափար, կը 
թռչտ ին նուագարաններու վրայ բո ցեղէն վանկեր քաղե
լով, ու մեր աչքերը կը տեսնեն անսահմանէն անգին՝.

Արուեստը անբամ ան ելի է կտտա րելապէս, եւ իր ար
տայայտութեան բոլոր եղանակները կը հաստատեն իր 
միութիւնը*. Երամշտութիւն , քանգա կագո րծո ւթ իւն , բա- 
նաստեդծո ւթիւն կ ամ պար, մեր գոյութեան իւրաքան
չիւր հատուածներուն կը համապատասխանեն պարզապէս, 
այնպէս որ մեր զգացումները կը թարգմանենք մեղեգինե- 
րով ու երգեցողութեամբ, իմացական պայքարները խօս
քս վ եւ գպրութիւնով, կշռոյ թը եւ շարմումը մարմինի 
թռչող ձեւերով, լռութեան ձայնը գիմակներով կամ 
մարմարէ շքեղոլթիւններով, բայց այս ամէնը կը ձգտին 
միայն արուեստին » այսինքն մեր մարմնաւոր ու Հ ո գեկ ան 
անքակտելի ամբողջութեան :

Պահե՛նք ուրեմն մեր գեղագիտական քագաքակրթու- 
p ը ՝ որ մարգուն յաւիտենական երիտասարգութիւնն
է եւ անոր վերածնունգին միակ կռո լան ը'. Ինչ որ մեր 
միտքը կը խուզարկէ նիւթական աշխարհին մէջ ու չի կըր- 
նար որեւէ կերպով երեւան բերել, արուեստը կը գտնէ 
վճռականօրէն ու զայն կը զատորոշէ մեր մութ գիտակցու
թեան մէջ, տալով անոր համարմէք արտայայտութիւնը 
իր ոգեւոր ու անսայթաք լե զուով'.

կազմե՛նք մեր քերթողական մ եծութիւնները, որոնք 
պիտի փշրեն կապանքները կալանաւոր հոգիին, պիտի ըն
ծայեն մեզի նոր երազներ, երեւակայութիւն եւ խանդա- 
վառութիւն : Ա իանանք արուեստին մէջ, որ մեր խղճմը- 
տանքր կը գնէ իր տարօրինակ լոյ սին տակ, եւ մեր բոլոր 
կարողութիւնները կ1 ընծա յէ վճիտ ու ազնուական, ամէն 
անգամ որ պակսին մեր ոյմերը զանոնք ըսելու կամ ոգե
ւորելու համ ար :

Պահենք մեր ցան կութ իւննե ր ը, մեր կիրքերը որոնք 
կ ապահովեն մեր ինքնատպութ իւն ր յանուն արուեստին՝. 
Q ուս ահա տ չըլԼ^չ՝

Ա տեղծե՚նք մեր գարը՝.
Ե- Ս-
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ՏԵՍԻԼՔ

րբահ^ււս բիւր ցանցերուԼ
Հոգի'ո կապուած է կեանքի ամենակալ հըրաչքին 

Լոյս եւ ստուեր կը շարմին ,
Կը կազմեն մեծ տիեզերքն տւ համազարկ շա րմումն այս 
Անեզրական միջոցին մէջ կը թաւալ ի անսասան - • .

Անհունատենչ գիտակցութեան ծաբաւով
Կը գալարին ուղեղներու մէջ մարգկային
Ողբերգական արարքներ ՝ —

Կը մեծնայ ցաւը մարգոց
Գեհենային հեծեծումներ , ոճիր ու մ ահ
Ո*- տ բո րուած ղ_կմ բերու կոտտա g ո g ցաւն անսահման' 
Անծանօթին կա րօտուԼ* ♦ ♦

հում այն ոտքերուս տակ 
Հըրագունղի մը նման
Գիտակցութեան մարգկային հընոցներոլ գրոշմով 
Կը վերածոլի չոր տապերու մրըրկավար՝

Կը FTP"-թէ՛' փոթորկած' բռնակալ մեր կիրքերով
Մ աFԳևայ1՚լոքբ բաէ1 տ —
Կտլանաւոր արծուի թափուէ սրտատրոփ :

Կը ծան բանայ խուճապային պահն այրող
Գտն կերո ւ մէջ իւ ե լա յեղ- - -
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6 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

*
Ու֊ մ եծա սքանչ յա յ ան ո ւթ ի ւն ,
Ու֊ գրութեանց երկրային գաղտնիքն արգէն կը դաոնա յ 
Ուղեղիս մէջ հաշուեգիր ,
//' լոքի ճարտար խազերուն մեքենաներն հրնազանգ
Ղ՛եր իրական կայծերով կը մայթքեն թող ու ^ԼԸ1,ա^Լ''

Հիւլէներոլ արշաւն է որ կը վարեմ
Հըղօր կամքիս հըսլաւոակ
Արշաւիս մէջ բարձրացող՝
Տ ի եզե րքի հ ր թոնե ր ո ւն հետ դարձող
ճակատագրիս ռազմավար • • •

*

Աարձրացոզ կեանքն է ահա , — ներկայութ՜իւն իրական՝ 
Եւ սակայն' Ա ե՛ ծ հա ր ցա կան ։

*
թրթըռացող ու հնչեղ զգա յա ր անք—թե լե րո վ
Տիեզերքի մեծ ումերով միացած
թաւալող մեր հոգիին մէջ հիմա
Եթէ ծրեի վերջապէս օրն յաղթութեան ձ՛եր ներքին 
Պիտի Ըէէտյ °['Ը աեԳ՝ երջանկութեան յաղթանակ։
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ՅՈՒՌԹԻ ԴԱՇՏԵՐ

Հյո ղ առաւել, կենս ա յորդ բարութենէդ, կ՚արտասուեն 
fi աղմ ո ւթի ւնն ե րն անսըւաղ,
Աչքխրն էք^՚Տ անօթք։ կ՛ըմպեն լո՜յս ր nu կեզօհ՜ ,
Jf-ւ ւսւ՚շն այս' ոռոգող տափաստաններն անհանդարտ • . .
Ու մ^՚մՂեԸԸ ԸՈԼ"Ը մարդոց կը հիւսեն 
Անկարելի ցաւն անհաղորդ երջանկութեան 
է։ ւ աչքերուն մէջ իրենց լայն կը դհ՜ոլին 
թաշտերն յո ւռթ ի յորձանըներով առ/ ր g ուն » • ♦

Ու րաղարներ անպարագիր ճոխութեանց 
կը տա բահ՜ուին ։ կը լա յննան 
'կոդերն ի վեր թշուառութեան'.

Հ"'Լ առաւել, յուռթի դաշտեր արեւոտ
Ուր քարերն իսկ կը փայլին ադամանդէ ծիծաղով,
Ու պատրաստ բնհ՜այելու գանձերն իրենց այս արդար 
Մշ աԼլևերուն քրտնաթոր
fi Լ- բոլորի՜ն i բո լո րի՜ն,
Մինչեւ որ մարրլերն իրար կարեկից շԼլարենան բըզքտել 
ԵP$_սյ^1յկոԼթI1 ^ն ամէնուն :

3 ուռ թե դաշտեզր լեռևերու խաղաղական լռո ւթ ի ւն ՝ 
Ալետատան հասկե բու քումայթ ծուէ՝
Ուր կենսատու աւիշին խոստումներով առ/ ր ցուն
՚կը բա րձ ր ան ան բա զո ւկն ե րն աշխատանքով անվըհատ :

Անղ յոյսերը 1լ ուռճանան արեւներով կենսալիր :
բարձրանան բազուկներն ա շվսատանքով անվըհատ :

Ա եր մնա g աններն յաղթա կան :

Ա*ութ ղարերու աւերներէն եղբայրասսլան պայքարէն վերՓ 
Աոլիններէն արիւնոտ կը շողա յ յո յսը վադուան ,
Ու վաղուան շէմքն արեւներով Բերը ու բարիք, 
խաղաղութեան ցորեաններու որայով՛ առատահոլեձ

դափն իներով
կը դաոնա յ պար տօնական :
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ԱՀԱՐՈՆ

ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Ա-

Ո 1Լ !>1''1ւտ1 tbij*1լ՛ը , նոճի՞ն ’
Եւ֊ կամ ւսրէլա նղն հըրաբուիւի մ՝արտաշէկ.
h/որհո ւրղն էիր ղուն անղրական Ո չրն չին,
Ուր մեղքը սէր կ՚ըլլայ եւ օձը պատշէկ։

Եահվէն էիր փայլակնացայտ բիբերովդ 
Յիսուսն արղար ճակաիղ շուշան մը ճերմակ,
JJ՝ ովսէսն ահեղ, Պուտտան վըսեմ, եւ խըռով 
Արաբ ոգին, բարկ Արեւե լքը համակ։

ի սագիշեր կանթեղին , լո յսն աղօտ է .
Լիճին վըրայ նաւ. մ՝ ազազուն !լրնկզմի •
Այն ատեն Աուրբն ստուերին մէհէ 1լազօ թէ...

Նախ ,մեղմ է շեշտն, ինչսլէս ծըփանքն ալիքին,
Յետոյ , կ՛՚ուռի , կը լեռնանա յ ,եւ հողմի 
'Լարաղաձեւ սլացքով կ՚ելլէ ղէպ երկին։

«V
՜ ~ 

ն-
ՀՀ

Հ
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ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Բ-

"Un‘Լուն ւԼրայ առագաստներ ձիւնափայլ
Պար կը դառնան ծագող այգուն նըւադուԼ՝
Զի I' բերեն հարսը՝ շուշան եւ շառայլ՝
Իր փեսային՝ սիրամրմունջ աղօթքովը.

ՀՀ » ըմ ոլկ ի յաւէտ ՝ կա իք՜իլ մը կա թէն՝
կոմս աղբիւր ին կաթէն * • • յանձն իմ անձրեւեալ՝ 
էէւ հեծութիւն կըրկին՝ կըրկի՚ն ապաքէն ,
/? Հ ՝ քաղցրոլթեամբ ՝ ԷԼստուած Կըզօր՝ ցայն

ընկա՛ լ։»

Հարսանեկան նաւն ըսպիտակ, ափին մօտ՝
կայմին դրօշակ ել մապաւէն ու նարօտ՝
կը յանձնէ հարսն* . • հիմա հեծած նըմոյգ ձի՛.

Սուրբը գըմնէ՝ եւ կիսամ երկ ու բոպիկ.
« Առ՝ կը գոչէ՝ ես սիրահար անշասլ^կ^

Առ. բս/էեա1քն էմ ա ր g ո ւճւրփ ս ՝ տուր սէրտղ t
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ՍԵՐՄՆԱՑԱՆՔ

իԼնգԼրն ի վեր սերմնացսՀնք գեղեցկութեան հունտերու' 
Համատարտծ գոյութեան . • .
Ակոսներն հոն կը լեցուին լռութեան մէջ բազմաձայն' 
.Արձագանգող պահերէն' իբրեւ *Լ,երկան կենսատու. . .

Ու մամ ան ակն յո րգուե գա շա' կը հերկուի առ յաւէտ
.Արօրովն իր քայլերուն' որոնք վագրի մէջ ընգմիշտ 
կայք մ'են t շփոթ վազքին հետ. . .
Ուր անվախճան ծըլումի մը թռիչքն ի երջանիկ
Հոսող անհունըս *էյերկան, գեղեցկութեան երամի շւո'

Որ 1՚"մ11 bp՛?"4 և'ևրդէ զ1՚^ք • • •

.Ու սերմանել անընգմէջ, կաթիլ կաթիլ՝ աննըշմար'
Ամէն շուն շի կրակովդ նայուածքներու լոյսն ի վար՝
(իըպիտներու աղբիւր ին հոսող այգէն շարունակ՝ 
Ոստոստումով ձայներոլ ել տարածոյթը կազմող 
փ ւրաքան շիլր տարրով գեռ՝ համ բո յ րին մէջ գող առ գորԼ 
Արձագանգէ ա րձագանգ
*Լյետու.ած ասուպ' ինքն ի րմ ով՝ ու .ալոք ու մով ա մէն մէկ 
Արցունքի մը կաթիլին տ ի եզերքովն անխօս 5 մերկ

ւր մարդկութիւն մը կ՜ապրի յոյսն անաւարտ մարգ՝ 
կային. .
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Տ առա պան քուէ ու սիրո •Լ՝ Ւր ^սկ արեամբ , քրտինքով 5 
Ալիքներով իյօսքերու' կա բծես լուղո րզ մը գինով՝ 
յամանակէն միշտ փրթող ակոսներուն մէջ լռին 
Ա երմանել զինք» ♦ ♦ Ո *֊ր իբրեւ, բուռ մը հմայք՝ 
'ք^անգակուող պահ որ իրմով հիւսուած վազուան ի իւնգիր 
Ներ կան եր ո վ Հաւարա ի ր'
Աերմնա ցանքն այս գո յո ւթեան' կ^ըլլայ հունձքն իսկ

անպարփակ :

Աերմնա ցանքի եզանա կ Չըլլար կարծես կեանքն ամ բո գՀ. 
Ւր էութեամր' ուր անխոնջ
Մը Ան'
Անվ ա իւճան ♦ ♦ ♦

Անած կ ոստնուս անըւ պ b11 կ մ ահէն ալ անգին

Գեղեցկութիւն սերմանել ու իր ցանքէն հնձել զինք 
(իամանակով բազմ ա ցած ըչտեմ արանն է՚բր հո un զ

Հա րստութեան իբր ստինք —
Որով յանուն գոյութեան անչափելի բերկրանքին 

աո նո լն
Տանելով կեանքր' կոթող. . .
Անմահութեան գուռն է բաց 
Անոր առջեւ որ գիտցաւ զինք սերմանել իբր Աստուած • ♦ •

Ջ/' այգ .ցանքին զեղեցկոլթեան բերքն ի վեր 
Անգրաշէսարհն իսկ լեցընոզ 'էյերկան բնգմիչտ Յաղթանակ 
Յանուն կեա նքին ՝ լի ոիւանակ
րՍպտռելու ինքն իր մէջէ կը բազմ անայ իբրեւ Ա է ր • • •
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ժ- ԿՐՕՖԻԷ

ԷՈԻԹհՒն W» WU/Wbhh
(Փիլիսոփայական նօթ եթ)

Հրաչք գոյութիւն չունի այլեւս , կը ստեղծեն զայն -. Որոշեալ պա֊ 
հուն' մեր ներզօր բոլոր հ ար ս ա ո ւթի ւնն երը մէջաեղ կ'ե շլեն ել կը 
խաղան պատահականութեան հետ, մեր կեանքն կառուցման ամէ
նէն երանիկ բանաձեւը գտնելու համար, որուն ընթացրին «բախալի 
եւ «կամք»ի ազդակները կը միանան անսեթեւեթ գաշնակցոլթեամր 

մը :

Մեր րա զաքա կր թո ւթ իւն ը , — զիաական դարձած, ---  թուանշան
ներով շինուած, օրէնքներուն օրէնքներով պատասխանելու հակամէտ 
կը թուի, ամենօրեայ անկակակից իրականութեան մէջ զմոլար զգա֊ 

Աւ տրամ ւս բան ո ւթեսձմ բ մ ըհ

1!րտ ին եւ ուղեղին այս սահմ անա լո ր ո ւմնե ր ը , որոնք կը կոչուին՛ 
վարչաձեւ, ընկերային կամ քաղաքական կարգաւորութիւն, կախում 
ունին տնտեսական կամ գաղափարաբանական ազդակներէն , որոնք 
այգ օրէնքներուն , այ գ թ ո լանշանն եր ո լն կը հպատակին իրե՛նք ալ-.

Շատ մը սերունդներու արգասիքն են մեր օրերու այս թուանշան
ները : Վերջինները կը քշեն առաջինները , բայց յետին թուանշանները 
ե ր ելա կա յ ո լթեն էն , վերջապէս հաշիւէն դուրս կուզան ,ո րպէս մար
գարիտները մեր գիտակցութեան : Անոնք ես, կը ձգեն անհունը, լաւա
գոյն շփման մը պատեհութիւնը տալով մեր կարելիութեանդ սահ- 

մսւննեբուն ;

Ինչո՞վ պիտի շինուի վաղը-. Տարբեր թուանշաններով, տարբեր 
օրէնքներով ,տարբեր յար աբեր ա կան ո ւթի ւնն եր ո վ-. Բայց կան հաս
տատումներ, մարդկային պատմութեան հիման վրայ, գարերու խս
րէն եկող այգ ն եր քն ա տ ե ս եա'լ ծանօթ ո ւթ ի ւննե ր ը , զորս մենք վերքո
տին պիտի քօղազերծենք, յաւիտենականութեան իմաստէն զանոնք 

մերկացնելով :

փամանակին' եթէ ամէն բան չէր արտայայտուած , ամ է ն բան 
երեւակայուած էր սակայն, ու մենք յերազենք անդունդի եզերքին, 
որ ծագումն է պատմութեան , դուրս եկած չուքէն կամ ջրհեղեղէն I 
Համրանքը միայն վերապրած է իր խորհուրդին բնդմէջէն-.
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Տարբեր պատմութիւննեբ անկասկած կանխեցին մերինը եւ տար
բեր մարդիկ անտարակոյս սիալ հաշուեցին դելուրական երեւոյթը 
յառաջ բերող փորձարկութիւնը, որ շրջանա՛յին կ՚երեւի շատ մը մո
լորակներու վրայ եւ կը թուի համապատասխանել դե1 ռ ելս նրբին 
օրէնքնե բու :

I) եր աշխարհը կը կա՛րծենք կառուցանէ լ եւ արդէն խկ կհուզենք 
զայն բանտարկել ւ|ւլսւ(ւյւն1լ^ր մը մէջ՝ որովհետեւ մարդս ամէն շէնք 
կ^ուզէ տեսնել համաձայն իր մեծութեան , մոռնալով որ խզում մը 
կայ առօրեայ ի ր ական ո ւթեան միջել*  ftր տեսողութիւնը եւ յաւի
տենականութիւնը զոր կը չափէ :

իւրաքան չիլը զենիթի կը յս^որդ-է պատմութեան *^էկ ու՚
իր արտայայտութիւնը կը ղան է լոկ մ տահ ո դո ւթեան մէջ* ցած անցք 
մը, որու ընթացքին ի մ ա g ա կան ո ւթ ի ւն ը իր որոնման իմաստը կը 
յայտնաբերէ մանրամասնութեան բա՛զմացման մէջ*, Լոյս ի տարիներու 
գեղեցիկ ստուգութիւնը, ճշմարտութեանց եւ յաւիտենականութեան 
գեղեցկութեան տեսողութիւնը դուրս շպրտուած են ոչնչական խղճսՀ- 
դիտութեամբ մը, որ ՛ԱԼ նախ ընտրէ խարխափումները նախագծին մէջ 
եւ վերադարձը դէպի այն դարը, թիւր իմա ցօ րէն նախնա՛կան , ճա կտ
տա դրա կանօր էն մ իա կ : ft) ան թէ ղին ել յանդգնութիւնը կը փոխարինեն 
հանճարը*. Այն որ կը գայթա՛կղեցնէ , օրուան մը անունը կը կրէ*

իւրաքանչիւր սերունդ կը մտածէ լռութեան մէջ*, Պարունա՛կու
թիւն մը կայ խե լամա ո ւթեան ը մէչ լոյս ին եւ հաւատքին իր բացա
յա՛յտ ճշմարտութիւններով*. Աաքիավէլի թեզը իր պատասխանն ունի 
իւրաքանչիւր գարուն, ու ինչ որ կայ այսօր զանգուածներու աչքի՛! 
իբր հ.հալատալիք^ , կը հետեւի նորոյթի եւ կը ձեւա՚փոխուի վազը : 
ճշմարտութիւնը չի յայտնուիր, ակներեւ բան մ ըն է որ ատեն ատեն 
կը վերագտնէ ինքզինքը ու֊ մարդկային հանճարը իրողութեանց հաս
տատումները միայն կ'ըն է , աւելի կամ պա կա ս ճշգրիտ վաւե րականո ւ- 
թեամբ , որոնք ո1 չ անցեալ ունին, ո՛չ ալ վա՛ղ*.

Պ Լիանները իրարու կը հետեւին *. իրենց կորութեանց վր ա յ , զի
րար կը խա չա ձեւեն հ ա լա ս ա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը եւ կ' ան ջա՚տ ո լին , կր կն ելո վ 
սկզբունքներ իրողութեանց մէջ, որոնք տարբեր պատկերներ են 
միայն նոյն զարդանկարին մէջ*, իմաստ մը կայ շա՚րունակականու* 
թե ան մէջ* այս իմաստին ըմբռնումը սահմանաչափն է աստուածա- 
յինէն :
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Աա՚յ Ց ալիտ են ականը , համադրութիւնը եւ մեծ ճարտարապետը 
Տիեզերքին , որ կը պատասխանէ հաւասարակշռութեան մը սլա հան-
ջթն ՝ ---  մեր տրամաբանութիւնը։ fiutjg , որուն միւս դէմքը, ---  ԱԱտ-
ուածայինը, --- հա՛սկացողութիւնը կ՚ընծայէ անձկութեան , մտաւոր
առանձնութեան կամ միս թիքա կան բո լո ր հարցումներուն : վերջապէս 
կայ մարթ/ կառուցումը, զո ր մարդ կը քա կէ , կը փոխէ եւ կը վերա
շինէ անդադար ,խանդա վա ռօր էն կամ մղուած անհ ր աժե շտ ո լթեն էն 
ել որ շփում կը հաստատէ ա ս տ ո ւածա յ ին ին եւ երկրայինին միջել՝.

Հաւատքը արձանագրուած է երեր շրջաններու ւէրայ*--- 'Նահա
պետականը, առաջնորդներ որոնք կը լսեն ձայնը յաւիտենականին եւ 
աւանդապահներն են ուսուցմանդ Անոնք կը հպա՛տակին կամ րի մը, որ 
կը սահմանաւորուի իրենց ընթացքովդ խուդան մարգարէները* հըմ- 
տութիւնը օրէնքի տեղ կնանցն ի եւ հաւատքը իր ուժականութիւնը կը 
գտնէ ներշնչման կամ մարտիրոսութեան մէջ՝. վերջապէս , եկեղեցիին 
չլւջսւնը. կը կազմակերպուի ան եւ այս իրողութեամբ իսկ, ոգեկանէն 
կ՛'իջխէ ժամանակաւորին* կրօնրը այն ատեն կը յայտնուի իբրեւ ու
սուցման հաստատութիւն : Պաշտօնատար կը դառնան միսթիքի մը 
ներկայացուցիչները՝. Աւանդութիւնը կը մեկնաբանեն ել վէճ ի կը 
նստին :

Աարդկային մեծ օրէնքներու հաւա՛սարակշռութիւնը ուրիշ բուր
դոյ թներո լ դէմ կ՚ելլէ*, ժողովուրդին օրէնքները հիմնուած են աստ
ղաբաշխական երկրաչափութեան մը ւէրայ դ քէարմ անալի զուգա՛հեռա
կանութիւն մը կայ նիւթին կառուցման եւ մեր մտային ոլ նիւթա
կան ուժերուն մ իջել* հակընդդէմ , այէ սակայն յաւիտենական զբօ
սանքի դրութեան մը Լրւս^ո,-ցի^ երեւոյթներ՝. (Հօժա՚րումը պատմու
թեան ուսողութեան մը՝ զննութիւնը կը տանի սեռային իրողութեանց 
սահմանաւս րմ ան դ Պատմութեան ֆ էպիքական կա՛պեր ը, ժողովուրղ- 
ներու տեղաւորումը աշխարհագրական կէտերոլ վրայ եւ դէպքերը, 
մաս կը կա՛զմեն երկրաչափութեան մը եւ մաթեմաթիքի մը, սահմա-
նաւորուած երկրաբաշխական ծրագրով մը, --- կանոնաւորողը պատ-
մութեան :

Մեր քաղաքակրթութիւնը կը դաոնա'յ իր ծագման ւէայրերը, կը 
գոցէ օղակը ել կ' ի ր ա դո րծ է խորհրդանշանը օձին , իր պո չը խածնելով î

(Հարման ալի հանդիպում մը կայ մեր օրերուն , դիտական յա՛յտ
նութեանց եւ սկզբնական ժամանակներէն եկող այդ իմաստասիրու
թեա՛ն միջեւ՝. Աւելի քան երբեք փիլիսոփայութիւն մը եւ ա րժէքաւոր
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հեղէնակոլթէւն մը որոնելու հետամուտ է ան։ Տգէտ հռդէէ դարեր 
ապրեցանք եւ ահալասէկ անցած ենք, գրեթէ առանց փոխանցման ,, 
անհոդի ի մ աղ ա կան ո ւթ ե ան մը դարաշրջանին :

Ժամանակէ րնթացքէն , սերունդէ սերունդ, ընծտյեալը կը փո- 
խտնցէ սորվելու փափաքը եւ դէտա կց ո ւթէ լնը ամէն բանէ երկու բե
ւեռներուն. բարեսէրական կամ չարագործս, կան եզրեր, դրական
էրողոլթէւն կամ էր ո դո ւթ ե ան յա բաբե րականո ւթէ ւն ,  . ճանաչում
Աստուծոյն էր որդւոյն անձով,   Ա է ր կամ անջատում այն էն չ որ
մեղէ կը կապէ մեր էնքնոլթետն , --- կամ Լէլսէֆերէն , մէւս երեսը
Յալէտենականէն ու Ա տտանէն, — չարամտութեան փեղկը Որդւոյն լ 
Յտւէտենականը Աստուած է ել նոյն ատեն Լէլսէֆերը։ խղճէն 
մէակ ճամբան կամ ակնկալած դէտական պատասխանը Աստուծոյնն 
էսկ չօշափելէն Լէւսէֆերէնը :

Հանապազօրեայ ընտրութեան մէջ, անհատական դէրքը նկատէ 
կ'առնէ այս բարոյականը , դարերու խորէն ել էր փո րձառոլթեամբ , 
զոր կը ձեւափոխէ էլրաքանչէլր սերունդ։

Կր դառնայ կեանքէ փեղկը էր կեդրոնէն չուրջ „լ մէկ երեսը կը, 
փոխարէնէ մէլսը անհոլնօրէն։ Կեանքը կր յա յանուէ ըստ մարդուն
պատկերէն, վազք մը դէպէ ճակատագրէ վերտնոքողում----մահը.
այս անհրամեչտ լրտցոլցէչը , Որ կեանքէ մէկ երեւոյթն է մէայն էրա֊ 
կտնէն մէջ-. Ամէն էնչ որ մարդը կը շէնէ , կը քանդէ յ. Լոկ կանգուն կր 
կենան զարմանալէ աւերակները չքեղանքէն, որոնք կը մնան որսլէս 
անաւարտ խոստումներ ել ճանս,չո զո ւթէ ւն մը այդ «մեր» մամանակ- 
ներոլ արմէքէն, որուն համար ամէն էնչ կը բարձրանայ մեր էսկ 
կազմութեան ձեւով եւ որոնք ջրհեղեղէն վել,ջ պէտէ տեսնեն կրակէ 
հեղեղը :

Մենք վերստէն պէտէ կազմենք մէակ ել մէեւնոյն մողովոլրդը, 
պէտ է խօսէնք մէակ ել մէեւնոյն լեզուն եւ տլեզէ նրբէն ձեւով մը 
պէտէ կառուցանենք մեր Բաբելոնը ։

Հո՛դ է թա դա լո ր ո ւթէ ւն ր ել վե ̂ ալո րո ւթէ ւն ը չլքանէ մը ։

Թրգմ. Ա. ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ JEAN GROFFIER

(Մեծանուն գրագէտ-իմաստասէթ հեղինակը այս էջերը գթած է֊ 
յատկապէս «Անդաստան»ի համար) r
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||փՐ է ԱՐԴԻ ԲԱՆևՍՏևՂԱՈհԹԻԵՆԸ

SAINT-JOHN PERSE
ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԱՐԴԻ ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

Տարօրինակութիւներով հարուստ մեր զարուն մէջ, ահաւասիկ 
M/մէնէն արտակարգը։

Ֆրանստյի արդի մեծագոյն բանաստեղծը աքսորական մըն է 
Տասնըութը տարիէ ի վեր ան կ'ապրի պանդխտութեան մէջ, կը կրկ 
օտար անուն մը, որ դրեթէ անծանօթ կ իր հայրենակիցներուն :

Հազար Ֆրանսացիի վրայ մէկը լսած չէ անոր անունը, ու տասը 
հազարի վրայ մէկը չէ կարդացած ա՛հ որ գործը :

Փաւււսւոռքսը կը հասնի իր ծայրագոյն աստիճանին , երբ ըսենք 
թէ այս քերթողին ամէնէն ինքնատիպ եւ խ„րա\պկս բանաստեղծական 
մատեանները մեզի կը մատոլցոլին արձակի ձեւին տակ : Ամէն սլտրա. 
ՂայՒ դիացած ոտանաւորը չենք տեսներ հոն : 'քերթողական այդ
մատեանները իբրեւ խորագիր կը կրեն նո՛յնքան տարօրինակ անուն-
ն1՜/՛ --- «Պատկերներ թրի լղոյ էյին» , «իշխանին բարեկամութիւնը» ,
-«Պոեմ Օտարուհիին-» , «Գովդ» , «Անապաղ» :

Աո աջին գործը դրուած է մեղմէ յի ս ո ւնըչո ր ս տարի ւրւոաի 1904/' 
անոր հեղինակը տասնըեօթը տարեկան չկար դեռ, իսկ վերջինը,

«Անապաղ»ը, երեսուն չորս տարի առաջ, 192֊1ին ■.
իր ամէնէն յատկանշական գործերը սակայն դրուած են Ա՛յս վեր.

ջին տասնը ութը տարիներուն , իր աքսորին ընթացքին , 1940-1958 :
Անոնք կը կոչուին «Աքսոր», «Անձրելներ» , «Ձիւներ», «Հովեր», 
«Ծ*ովեր^ :

Կ» ‘L.k’pÿfo պոեմաներոլ շարքը ամրո րյ9 ո ւթ ի ւն մը կը կազմէ, 
իրական դիւցազներգութիւն մը, ինչպէս յունական, լատի
նական, սպանական կամ գերմանական այգ դրական սեռին գլուխ
գործոցներն են։ Պնդողներ կան որ ֆրանսական գրականութեան միակ 
դիւցազներգութիւնն է այս, CuifiuiOÜ Ս1ը ւԴոլսմկ» . ըլլա լո ,Լ շատ հին 
ել շա՛տ նաիւնական , ուստի անարժ՜ան ֆրանսակս/նին նման հարուստ
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գր ա կան ո ւթ ե ան մը-. Հերը յէ չուած դործերուն նման դիւցազներգու
թիւն մը չէ սակայն այս մէկը։ Ո՛չ պատմութիւն կա յ հոն՝ ո՛չ հերոս 
եւ ոչ ալ հեթՈԱԱ1պս1Ա1Ո1-մ : Ուստի բնաւ երբեք ազգային : Ո ելէ ազդի 
ոեւէ մէկ զաւակը կրնար ստո րադրել այգ գործը՝ եւ ո՛ չ որ պիտի կա
րենար դուչակել հեղինակին ազգային պա'տ կանե լի ո ւթ ի ւն ը ։ համա
մարդկային բնո յթ ունի ան եւ տիեզերական ( COSmiCJ UG ) գիւցազներ- 
դո ւթիւն մըն է ։

Ֆրանսերէն գրուած է եւ թարգմանուած բազմաթիւ լիզոլնե
րու՝ յաճախ շատ յա^_ոքԼ՝ Ն^ոբոցոյց Ը UJJrt Ղ"1՛^ համամարդ
կային արմ՜էքին ու բնոյթին։ ['այց րմվ է այս տարօրինակ քերթողը։.

իր գործը ամփոփ կե ր\սլո լէ ներկայացնելէ tuuiu^ ա J ընթերցո
ղին ՝ հ տ րկ է ծանօթացնել հեղինակը կարծեմ ։ .

Ան կը կոչուի Saint-John Perse, բոլն անունով' Aléxis Leger.
Այս անկլօ-սաքսոն ել լատինական բառերու խառնուրդին ետիս 

(Perse լատին հին բանաստեղծ մըն էր) պահուած է Ֆրանսայի ամէ
նէն ծանօթ քաղաքա՛կան դէմՀրերէն մէկը'. ---

Շատեր կը յիչեն այս անունը-. 1940ք^ առաջ ան տարիներով եղամ 
է հիւպատոս , դեսպան, վարած կառավար ական բարձր պաշտօններ 
եւ վերջին եօթը տարիներուն, 1933-1940 • ըեդհանուր տնօրէնն էր 
Ֆրանսայի Արտաքին Գործոց նախարարութեան-. Այսինքն , եկող ու 
գտցող նախա՛րարներէն աւելի , Ֆրանսայի տ ր տա .րին քա դա քտ կա h ո ւ- 
թեան բուն վարիչը : Տպեց Ֆրանսան եւ ապաստանեցաւ
Միացեալ Նահանգներ ■ Անկէ ի վեր ոտք չէ դրամ Ֆրանսս։ -. '1,իշի/' 

կառավարութիւնը ղրկեց զայն իր քաղաքացիական բոլոր ի րաւուեք- 
ներէն , ետ առաւ Պատուոյ Լեգէոնի խաչը, գրաւեց իր բոլոր ինչ
քերը, որոնց մէջ հինդ ան տ ի պ ձեռագիրներ ՝ եւ ո բոնը մկ^տեղ չեն 
ե լած մ ինչեւ այսօր :

քննական է՝ դաշնակիցներու յաղթանակէն յետոյ՝ ան վերա •'հաս
տատուեցաւ իր բո լո ր իրաւունքներուն մէ?՝ բայզ չվերադարձաւ իր 
հայրենիքը։ Տա“նըութը տարի է կապրի Նիւ Նորք։

Աէէքոի ծնած է 1887ին ԿոՆԱ1տՈ|Ուֆ/, մէկ փոքր կղզիին
վրայ՝ որ կը կոչուի Ս՚ԷԹ-ԼԷ^'է-լէ-Ֆ՚էօJ ? ուրկէ առած է իր ասռւեը։ 
Կուատըլուփ ֆրանսական հող է եւ իր ծնողներն ալ արդէն Ֆրանսա- 
յէն գաղթած ֆրանսացիներ էին՝ եւ կը զբաղէին չաքաբեզէդի մշա
կութեամբ : Ալեքսին Ֆրանսա բերուած է 11 տարեկանին : իր երկ
րորդական եւ բարձրագոյն կրթութիւնը ստացած է p Ո J (Պիբէնետս 
լեռներ) եւ Պո բտոյ ի մէջ՝. Պ ա տան ե կո ւթեն էն երկու խորունկ սէրեր
ո ւն ե g ած է ՝ __ յունական հին բսւն՚-սււսւհղծոՆթ֊իՆնը եւ երկթսւիոՆզոՆ-
թիւն: Այդ տար իքին թարգմանած է յոյն բանաստեղծներու գործերը 
եւ պտրտած լեռնային բոլոր կիրճերն ու այրերը-. Դպրոցական' ծանօ
թացած է Ֆրանսիս Աամին, որ այլապէս մեծ բանաստեղծ մըն է֊.
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Միասին կատարած էն երկրաբանական արշաւանքներ :
Այս երկու պատանեկան նախասիրութիւները , մէկը բանասաեղ-

ծական , միւսը զիաական , կը զոլան իր զորեին ամէն մէկ էջին մ էջէն :
Աէն-ճօն Փերս կը ճան շնայ մեր երկրին մակերեսին ու ծոցին մէք 

զանուաե բոլոր մարմինները, թանկագին քարերն ոլ մետաղները,
գիտնականի մը չալի :

Աւելցոլզէք ասոր վրայ ծովուն խորունկ ճանաչումը եւ կ'ունե- 
նաք միջավայրն ոլ շրջանակը իր քերթուածներուն : Կղզիի մը վրայ 
ծնած այս մարզը , տակն ու վրայ ըրած է աշխարհի ծովերն ու ովկէտ- 
նոսներր : Աալանաեանէն մինչեւ ի, աղաղական ու Հնդկաց ովկէանռ, , 
երկիր ո լ կղզի չէ ձդա ծ՛ 5 ուր քսսւրսխէսծ Հոլլսւ յ *

Կանոլխէն ծանօթացած է Փօլ 'Բլոտէլին-, Ան է ո^ունած զինք, 
իբրեւ նոր Արթիլր Աէմպօ մը, իր առաջին քերթուածներու հրատա
րակութեան-. Արդարեւ «Գինով Նաւ»ուն հեղինակն ու Փերսը իրենց 
մուտքը գործած են ֆրանսական գրականութեան մէջ նոյն պատանե
կան տարիքին դրեթէ , տասնըեօթը տարեկանին : Եւ նոյն փայլակնս.- 
յ[>ն թափու/։

«Անապազ»ի հեղինակը մաերմօրէն ճանչցած է նաեւ Փօլ Հա չէ
րին : Երկուքէն ալ կրած է տղզեց ութ իւննե ր-. Առաջինին լեզուն եւ 
ոճը, երկրորդին մտածումները, ^արձագանգեն թերեւս իր մէջ.

Բայց Աէն-ճօն Փերս բոլորովին ինքնատիպ քերթող մըն է , չնմա
նելով ոչ մէկուն , չսլատկանելով ոչ մէկ դրական դպրոցի . Ապրած ու 
ոտեզծազործած է մեկուսի , իր «Փղոսկրեայ Աշտարակէին մէջ ամուր 
փւսկուսճծ :

Շքեղօրէն հպարտ, ին չպէ ո արեւելեան իշխան մը, որ իր թագա
ւորութեան գործերը տեսնելէ յետոյ, կը քաշուի իր ապարանքին մէջ, 
ու կը գրէ իր տաղերը, ճգնումին ու խաղաղութեան ը մէջ գիշերնե- 
րուն, հետս.խուզելով սահմանները այն միւս թագաւորութեան, որ
իր ներքին աշխարհն է , իր եւ զինք շրջապատող մարգոց հոգեկան ու 
fttT IUIJ սւ1լւսն աշխարհը :

Տեսակ մը աշխարհիկ Նարեկացի • Ի զուր չգրի այստեղ հայ քեր
թողին անունը : Հանգիտութիւններ կան հազար տարիով իրարմէ բամ- 
նուած երկու քերթողներուն միջել-. Լեզուի, ոճի, քերթողական կա

ռս լցուածքի : Պիտի անդրադառնամ այս հարցին քիչ յետոյ :
Ին չպէ ա ամէն իրական ու մեծ քերթողի համար, քերթուածը ա- 

զատագրոլմ մ ըն է , ինքնարդարացում մը : Անով պիտի փրկենք մեր 
կեանքը : Ու քերթողը , ո՛ր գարուն ալ ապրի , ի՛նչ ընկերային կեանք 
ալ ապրի, ճգնաւոր, հիւպատոս, պատերազմիկ, իշխան թէ մուրա
ցիկ , աքսորական մըն է զինք շրջապատող մարգոց մէջ-.

Սէն-ճօն Փերս իր ամէնէն յատկանշական դործերէն մէկուն մէջ, 
որուն նոյնպէս պիտի անդրադառնամ , «Աքսոր-», կը բացականչէ.
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«Աքսորը միայն երէկուընէ չէ՜, աքսորը լքիայն երէկուընէ չէ՜ ■ ■ ■ » 
Այսինքն թէ' բանաստեղծը մ/, չտ ալ հղած է աքսորական մ ը ՝ իր 

ծնած հողին վրայ իսկ՝ իր արենակիղներ ո ւնն մէջ իսկ՝ ամէն ատեն՝

ամ էն տեղ :
Այս ըսուածները ենթադրել կուսւան թ՜երեւս թէ Աէն-ճօն Փերսբ 

բանաստեղծութիւնը անարիւն ել անկենդաՈ պերճանք մ ըն է , կըա- 
րուած կեանքէն , «փղոսկրէ աշտարակվի դրականութիւն . ■ . Արուես
տը արուեստին համար : Ա չին չ աւելի սխալ է։

Ըստ ձեւք, , մեղի այդպէս կը թ"։ի , ինէպէս Նա րե կա g ի ին մօտ։ 
Բայց դիտենք թէ ի՜նչ ահաւոր է հոն պայքարը մարդկային մեծու
թեան ու երջանկութեան ի խնդիր , կեանքը ի՜նչ աղեխարշ գալարում
ներով կ'ընթանայ, հոգեկան ու իմացական ծարաւներու պապակով 
տ ո չո ր ոլն :

Խառնաշփոթ մեր գարուն, ուր մարգկային բոլոր արժէքները 
հիմնական փոփոխութիւներու ենթարկուած են, նոր ումեր կը ծե
ծեն մեր հոգեկան ու իմացական դռները, կը բարձրանայ Աէն-ճօն 
Փերսի ձայնը, ազնուական ու սրտառուչ, մեզ գնելով նոր հորիզոն- 

ներու դիմաղ :
իքեր ղալերով ու կասկածներով սարսւսււն' այդ ձայնը մեզ կը 

մղէ յառաջ՝ պա ադամելո վ երջանկութեան մեր իրաւունքը՝ վստահ 
մարդուն յաղթանակին :

Լաւատես մրն է այս քերթողը, պայքարող մը, կառուցանող մը, 
աշիէարհակալ մը*.

«Անապաղ»ը քաղաք կառուցանող իշխան մ ըն է: Տեսակ մը Աղեք- 
սանգր Մակեգոնացի , որ իր ձեռքին սուր չունի , իշխանութեան ծա
րաւը չէ զինք մղողը, այլ նոր երկիրներ գրաւելու, ու հոն նոր ոս
տաններ կառուցանելու տենչը : Զինուորական մը չէ ան , այլ լոլսա- 
լորեալ առաքեալ մը, իմաստասէր մը, որուն մէջ կը բնակի սակայն 
գործի մարգն ալ, մեծ կառուցանող մը: Նոր օրերու Մովսէս մը:

իշխանը եւ իր կա ռո ւց ան ո ղն եր ը սակայն չեն հաստատուիք ոս
տանին մէջ -. Ան հազիւ աւարտած' արդէն կը մտածեն կառ ու ցոլելիք 
նոր քաղաքիյերու մասին*.

«... Մեր մտածումները արդէն իրենց կայքը կը հաոտաաեն ու
րիշ պատերոլ տակ • • •» :

Բանի մը խօսք ալ Աէն-ճօն Փերսի ուրիշ մէկ գործին «Աքսորէի 
Լ Exil ) մասին, որ մեզ կը հետաքրքրէ մասնալորապէս :

Ան գրուած է ուրեմն աքսորի մէջ, 1940-1942, հրատարակուած 
Ամերիկա : Ֆ ր ան ս ա յ ի մէԼ առաջին անգամ լոյս տեսած է Cahiers
du Sud A մէջ, 1942/» վտանգաւոր օրերուն:

Հայերուս շատ ծանօթ պանդուխտի երգերը չեն անոնք : Բոլորո
վին տարբեր բան մը : Ֆրանսացի քերթողին գործը կարդալէս ի վեր ,
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տարիներ առաջ, շատ եմ մտածեր այս մասին։ Ըսեր եմ ես ինծի ել 
ընկերներուս — «Ահա1 թէ ի՚նչպէս պէտք է գրենք մենք ալ...»,

Գիւ֊րին չէ ՜ , պէտք է կրել ուրիշ հոգի մը, հասնիլ ուրիշ տեղ մը, 
ուրիշ մտայնութեան մը, տարբեր բարձունքի մը, "մեր տառապանքը 
վերածելու համար խո րապէս մարդկային այս անանձնական երգին։

Բնական է անոր եւ մեր աքսորը նոյնը չեն , բայդ ել այնպէս պէտք 
է մտածենք այս մասին, պէտք է մտածէ հայ բանա ստեղծը այս առ 
ղերուն դիմաց.

Ս չ մէկ ծովափի ձօնուած, ո՛չ մէկ էջի վստահուած՝ ամբիծ

նախաշաւիղն այս էրգին • • -
Սւրիշնէր, մեհեաններոլ խորաններէն կը խլեն նկարազարդ եղջիւրը • • . 
Իմ փաոքս աւագներո՜ւն վրայ . • . իմ փառքս աւագներուն վրայ է. . . 
Այս թափառիլ չէ՜ սակայն, ո՜վ պանդուխտ: Ես կը գան կամ ամէնէն 
լերկ վայրը, աքսորի աւազակոյտերէն յօրինելու համար մեծ քերթ
ուած մը , ոչինչէն ծնած, յ օրինուած ոչինչով :

«Սուլեգէք, ո՜վ պարսատիկներ, երկթի մակերեսին, երգեցէ՚ք, 
խեցեփողներ, ջուրերուն վթայ • • • :

Ես կառուցի վիհին վրայ , միգամածին եւ աւագներու ծուխին վը
րայ • • • Աւազաններու մէջ պիտի պառկիմ, պարապ նաւերու մէջ , ա'յն 
բոլո՛ր անօգուտ վայրերուն, այն րպոր դառնահամ վայրերուն մէջ, 
ուր կ՚ապրի մեծութեան տենչը :................................................................

«Աքսորը երէկուընէ միայն չէ՜, աքսորը երէկուընէ միայն չէ՜, 
ո՜ւլ անցեալ փառքի յիշատակներ, ո՜վ երախայրիք...»

Կ՚ըսէ Օտարականը աւագներուն մէջ •
«Ամէն ինչ աշխարհիս վրայ ինծի համար նորութիւն է»
Եւ իը երգին ծնունդն անգամ իրեն համար նուազ ծանօթ չէ ■ • ■ :

Ո՜վ շունչ սկզբնական, գեռ ի՞նչ կ՛ուզես ինձմէ, եւ դուք, Սար. 
Առուն շրթներէս , ի՞նչ կ՚ուզէք խլել տակաւին,

Ո՜վ շրջուն զօրութիւն՝ սեմիս վրայ, ո՜վ Մուրացիկ կին, մեր 
նամբաներուն վրայ , անառակ Որդիին հետքերուն ետեւէն • • •

Հովը կը պատմէ մեզի իր ծերութիւնը , հովը մեզի կը պատմէ իր 
երիտասարդութիւնը, ո՜վ իշխան, աքսորդ պատ՛ուէ'՛...

Ու յանկարծ ամէն ինչ ինծի համար ոյժ է ու ներկայութիւն, ուր 
դեռ կը ծխա՜յ անէութեան գաղափարը . . .

Օտարակա՛ն, այս աշխարհի բոլոր ծովափներուն վրայ թափա- 
ոուն, օտարական, առանց ունկնդրի ու առանց վկայի, դէպի ովկիսւ- 
նոսն երկարէ խեցեփողգ անյիշատակ,

Հի՛ւր աստանդական, մեր քաղաքներու բոլորտիքը, պիտի չանց
նիս երբեք Հոյ,ո«երոլ սեմը , ուր քու խօսքդ չանցնիր եւ ուր քու ոսկիդ 
արժէք չունի :
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«Եմ անունս պիտի ապրիմ» եզսւլ քու պատասխանդ նաւահանգիս- 
տի հարցարաններուն : Եւ լումայափոխի սեղանին վրայ դուն ուրիշ 
թան չունիս դնելիք, րաց ի շւիորութենէղ ,

Ինչպէս երկաթէ այն մեծ գրամները, զորս կայծակն է հողէն 
հանած :

1յ լ այս ‘ԼևրԼիյ' մտածումները^ որոնյյ մե՛րն են , ^այ ս չանգ ո լիւա
ններուս, բայց ըսուած՝ տարբեր ձելով, տարբեր չեչաով՝.

«Լոէ', տկարութիւն, ել գուն, բոյրը կողակցիս՝ գիշերին մէջ, 
ինչպես նուշն իսկ գիշերին մէջ,

Բոլոր ծովաւիներուն վրայ րափաււուն, բոլոր ծովերուն վրայ թա- 
փաոուն , լոէ' , ք աղցրութի՜ւն • • •

Սս պիտի վերսկսիմ րավւաււաշրջիկի վազքս, եզերելով չխենթեցող 
ծովը - • • Ո չ մէկ հեշտաւէտ րսյր շրթներուս, րայց լեզուիս վրայ տա
կաւին, ինչպէս աղի փշրանք մը, հին աշխարհին այս թթխմորը - • •» :

Եւ դույն նման ես անոր , որ կ՚ըսէ բանագնացին , եւ ա յս է իմ պատ
գամս • — «Մեր կիներուն երեսները քօզարկեցէ'ք, մեր զաւակներուն 
գլուխները բարձրացուցէք, եւ մեր պատուէրը հետեւեալն է, լուացէք 
ձեր սեմին քարերը • • • Ես շատ ցած ձայնով պիտի տամ ձեզի ավերուն 
անունը , ուր, վազը , մենք պիտի լուանք ամբիծ ցասում մը • • •» :

Եւ հիմա, ժամն է ակ, ո՜վ փերթող, քու անունդ յայտնելու, քու 
ծնունդդ եւ քու ցեղդ • • •

/«եչ կը վերաբերի Փերսի գործ ևրու չարբին , որոնց
ակնարկեցի սկիէԼԸԸ, «Ջ/'ւեճթ» , ՀյԼԼնճրելներ^ , ել ՀԾովեր^լ ,
դմ~ո ւա ր է վերլուծել հար ելան g ի լւա նի մը էչլ, մէչ։ Ըսի թէ դիւ
ցազնէ ր գութի ւն մըն է ան, աքէ եզեր ական (քոսմիք) տարողութեամբ : 
$ ի եզե ր ա կան վեր ոյիչեա՝լ օդերեւութաբանական երեւոյթները կը հա
մապատասխանեն մարդկային հոգիին ո ր ո շ վիճակներուն։

ձիւնը, ան շա՛ր մ , միապաղաղ վիճակն է, ուր ամէն ինչ կը նիրհէ 
իւ ա զա ղո ւթ ե ան մկչ նոյնացած։ fy ա ղա ղո ւթե ան եւ անտա րբեր ո ւթեան ։ 
Անձրեւը ուրիշ վիճակ մ ըն է, անկայուն/ , բարի եւ չա՝լւ ուժ՜երէ ղեկա
վարուած։ Անձրեւները կը վերածուին հեղեղի, միեւնոյն ատեն կ ո- 
ռոգեն դաշտերը։ ի]առնաշփոթ շրջան, ուր ուղղահայեաց այ,է սուրերը 
կը մխուին երկրի կուրծբին , կը ծեծեն ե ր կի ր ը , կը բանդեն , 1լ աւե
րէն , բայց որոնբ ի Հերկոյ բարերար ազդեցութիւն ունին։ Աղու
թեան շրջան : Հո,Լ(Լ յեղափոխութեան վիճակն է : Զփւնը կը տես
նուէր, անձրեւը նոյնպէս , իսկ Հո,էը) անշօշա փևլի , անտեսանելի , 
անսանձ ուժն է։ Ջ ենբ դիտեր ուրկէ կու գա՛յ, ուր կ՚երթայ։ արշա
ւէ , կը բանդէ , կը գոռայ , կը դառնայ յորձանբ , փոթորիկ ։ Ա ենբ անոր 
խաղալիկներն ենբ։ ՀւՀվը , մեծ վե ր ի վա յ ր ո ւմնե ր ո ւ , նոր ուժերու 
յա յանում ին, հուժկու ուժերու շղթայազերծումի շրջանը։

Մեր դարը, աթոմական դարը։
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«Անոնք (հովերը) յարանուն շատ մեծ Զօրութիւններ էին, աշխար
հի բոլոր ճամբաներում վրայ , եւ որոնք իրենց ծնունդը կ՚առնէին ա- 
ւելի բարձրերին քան մեր երդերը , վայրի մը մէջ ուր կ՚իշխեն նախա. 
տինքն ու անհամերաշխութիւնը :»

«Դազափարներու յոռեգոյն խառնաշփոթութեան մէջ, անոնք մե
ծութեան նոր ոն մը կը բերէին մեզի, եւ ուր կը գծուէին գալիք մեր 
արարքները • • . » :

Ս-Հաւասիկ երկար հ ա տ ո լած մը նոյն հատորէն , ուր կը խօ
սուի մանաւանդ, բանաստեղծին մասին , անոր դերին , անոր պաշտօ
նին, Հիւլէի մեր դար ոմն մէջ.

«Եւ բանաստեղծն ալ մեր հետն է, իր ժամանակի մարդոց քառու. 
ղիին վրայ , յառաջանալով մեր ժամանակին հետ, յառաջանալով այս 
մեծ Հովին համաչափ : Եր պաշտօ՞նը մեր լք էջ , — պատգամներու պար. 
զաթանումը : Եւ պատասխանը, տրուած իր մէջ , սրտին լուսավառու
թեամբ :

Ոչ թ՜է գրուածքը, այլ բուն միտք բանին: Առնուած իր կենդանի 
վինակին եւ իր ամբողջութեանդ մէջ :

Ո՜չ թէ ընգօրինակութիւններու պահպանումը , այլ բնագիրներուն : 
Եւ քերթողին գրածը կը կցուի procès-verbal-ին :

(Եւ չե՞մ ըսած արդէն, գրուածքներս ալ պիտի յեղաշրջուին • • • 
Անոնց տե՞ղը, — աշխարհի բոլոր ծովափները) :

Պիտի յայտնուիս մեզի, կորսուած թուանշան, շատ երկար սպա
սում մը թոզ չջղայնացնէ մեր լսողութիւնը, ո'չ մէկ աղտեղութիւն 
չպղծէ մեր տեսողութիւնը. > :

Եւ բանաստեղծը դարձեալ մեր հետն է, իր ժամանակի մարդոց 
մէջ , բնակուած իր ցաւով :

Մարդը՝ երազներէ բնակուած, մարդը՝ աստուածային այդ հի
ւանդութենէն վարակուած • • •

Ո'չ թէ անոնց պէս, որոնք գինովութիւնը կը փնտռեն կանեփի 
ծուխին մէջ, ո'չ ալ թունաւորումը՝ արեւախանձ բոյսի մը մէջ , հա
շիշ կամ աֆիոն • • •

Սայց ուշադիր իր պայծառատեսութեան, իր իշխանութեան նա
խանձախնդիր, եւ հովին դէմ բռնելով իր լման տեսողութիւնը •

«ճի՜չը, Աստուծոյ ծակող նիչը • • • թող ան մեզի հասնի ամբոխին 
մէջ , եւ ո՛չ թէ մեր առանձնասենեակներուն • • •

— «ճիչը, ծակող նիչը Աստուծոյ' մե՜ր վրայ :»
Դ/.ւ? աղներգութեան Հ^ր^ն հատորը նուէր ո լած է ծուԼուն : Սէն 

ձօն Փերսի ամէնէն ընդարձակ գործն է, 170 էջ, ել իր գլուխ գոր- 
.ծողը :

Ւն չիՐ կը համապատասխանէ ծովը, մարդկային հոգիին ո" ր վի-
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ճակէն . . . : Փերսէ համար վե ր^էն կայանն է ծովը՝ որուն կը դէմէ, 
մարդկութէւնը , որուն պէտք է ձգտէ մ ա րգկո ւթ է ւն ը ։

Լք է ա ձուլում մէկ տարրէ մէջ՝. Ջնջել սահմանները, որոնք կը 
բաժնեն մարգէկը, ետ ր կր թ մա'կերեսէն, մ էն շ ծովուն մէջ եւ ծովուն, 
վրայ չկսՀն բաժանումներ։ Ա' էաձուլուէ լ նոյն ճակատագրէն ենթա
կայ հեգուկ այս ուժէն մէջ*, Մէասէն երագել, մէասէն էյ ո կալ, փո
թորկէ լ նոյն կէրրևրով։ Տ ա ո֊ա պէ լ մ էա ս էն , նո՛յն գաւերով, գէնովնաէ 
նոյն պայքարներով, նոյն յաղթանակներով։ Ու֊ դարձեա՛լ քերթողէն՛ 
համար, համայնական ծովէ պատկերը, ընղհանուր երջանկութեան ե- 
ր ա՛ղէն էրականացումն է , ջնջումը անձնական կէրքերուն ու շահերուն։: 
Զ կա՜յ էչվոող ու չկայ ստրուկ, շահագործող ու շահ տ դո րծ ո ւո ղ ։ *Լքոյն 
էրաւունքներուԼ , նոյն ճակատագրով մէաձոլլոլած զանգուած մը , 
բայց որ կայուն, մ էա պա ղաղ ուժ մը թէ՝ Մեքենայացում չէ երբեք, 
ո՛ չ ալ ամ բանա g ում : Ծովուն պատկերը կեանքէն էէորհրդանէշն էսկ է , 
էր ա՛յլաղանութեանը մէջ*, փերթողը կը պաշտպանէ էր տեսակէտը, 
բոլոր տեսակէ վարդապետութեանց ղէ*?աց : ԷԼւե լէ լաւ է ունկնդրենք 
զէնք ։ վստահ եմ որ աւելէ լաւ պէտէ հասկնաք անոր ըսել ո լզածը ♦

«... Պիտի լտցընեմ ձե'զ, շատ է այս քաղցրութիւնը մեր մէջ :
«Լալ քաղցրութենէն, ո'չ թէ վշտէն, կ;ըսէ ամենագեղեցիկ երգին 

երգիչը, 1ել այս վճիտ յուզումը սրտին, որուն ակը կ՜անգիտան՛ամ,. 
ինչպէս այս վնիտ ծովային պահը, որ կը կանխէ սիւքը - • •»

Այսպէս կը խօսէր ծովի մարգ մը, ծովի մարգու խօսք եր ընելով- 
կը գովէր այսպէս, կը գովէր սէրը եւ ծովուն տենչը, եւ վէպի ծով, 
ամէն կողմէ, արտահոսումն այս տակաւին, հանոյքի աղըիւրներուն:

Իրաւ է թէ, պատմութիւն մըն է, զոր պիտի ուզեն լսել, մահ֊ 
ուան անտարրերութեան մէջ , եւ այնպէ՜ս, այնպէ՜ս, իր գով, անյի
շատակ մարղուն սրտին, որ ան ըլլայ մեզի համար նոր րսւրիք մը T 
այնպէս ինչպէս ծովախորշի սիւքն է, ցամաքին լապտերներուն ի տես :

Եւ անոնցմէ, որոնք պիտի լսեն զայն, նստած վշտին մեծ ծառին 
տակ, անոնցմէ քիչեր կ'ելլեն, քիչեր ոտքի կ՚ելլեն մեզի հետ եւ կը 
յառաջանան ժպտաղէմ, զեռ մանկութեան պտերներուն Լֆու J-էր) 
մէջ Էն մահուան հրացաններուն տողանցքին մէջ :

Են այս տաղ մըն է ծովային, որ երբեք չէ էթգոՆսւծ , Էն ՛ծովն է 
որ մեր մէջ զայն պիտի երգէ-

Ծո՜վը զոր կը կրէնք մէր մէջ , մինչեւ, մեր վերջին շունչը, մին չես 
յափրանքը մեր շունչին, ծո՜վը , բերելով մեր լքէջ , հեոոՆներոՆն մե
տաքսեայ մրմոՆՍջը , Էն իր ամբողջ թարմ զովութիւնը երկրի վրայ :

Բանաստեղծութիւն՝ խաղաղեցնելու համար ջերմութիւնը սպա
սումին1 ծովագնացութեան մը նախօրեակին :

Բանաստեղծութիւն մը1 աւելի լաւ ապրելու համար մեր սպասու
մը՝ ծովի քաղցրութեանց :
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Եւ ա]ս էրազ մըն է' ծովուն վթայ , զոռ ոչ ոք չէ երագած,
Ել ծովն է որ մեր մէջ զայն պիսւի երազէ,
Ծո՜վը, մեր մէջ հիւսուած, մինչեւ իր անդընդային մազոտները ,, 

ծո՜վը, մեր մէջ, հիւսելով իր մեծ ժամերը լոյսի, եւ իր մեծ ուղի
ները խաւարի —

Ամէն ապերասանութիւն, ամէն ծնունդ եւ ամէն ւէերադարձ,. 
ծո՜վը , ծո՜վը , իր ծովային խուժումին մէջ ,

Իր պղպջակներուն խուժումին մէջ, եւ իր կաթին սվտուն իմաս
տութեան մէջ, ա՜հ, իր ձայնաւորներու սրթազան եււին մէջ — սուրը 
աղջիկներ, սուրր աղջիկներ —

Ծո՜վը, ինքն իսկ ամթողջ փրփուր, ինչպէս Սիպիլը' ծաղիկներով 
զարդարուած, երկաթէ իր աթոոին վրայ ■ • • :

«Առաջնորդէ' զիս, հաճովք, ծովու ճամրաներուն վրայ, ամէն 
սիւքի թրթռազումին' ուր պահը կ՚ապրի , ինչպէս թռչունը հագած իր 
թեւերը • • • Ես կ՚երթամ, կ՚երթա՜մ ճամըէ մը ուր թեւե՜ր կան, ուր. 
տխրութիւնն անգամ հագա՜ծ է թեւեր :

Մարդը պէտք է վերազրաւէ, իր գեղեցիկ հայրենիքը, իր ծննդա
վայրը, թագաւորին հրաշալի երկիրը, զոր մանկութենէն ի Վեր չէ 
տեսած, եւ իմ երգես է որ զայն անոր պիտի վերադարձնէ :

Եւ դուք, ո՞վ էք որ , ո՜վ իմաստուններ • • • մեզ կշսւամթելու հա
մար , ո՜վ իմաստուններ • • •

Եթէ ծովը թախտը կ՚ընծայէ ինծի, իր եղանակին, յօրինելու մեծ 
քերթուած մը, բանականութենէն դուրս, պիտի արգիլէ՞ք իմ մուտքս 
անկէ ներս : Թագաւորութեանս հողե՜րը ,թողէք որ մտնեմ ես անոնց
մէ ներս, ո'չ մէկ ամօթ զգալով առած հաճոյքէս-••

«Ա՜հ, գրագիր մը թող մօտենայ ,1ւ ես պիտի ըսեմ իր գրելիքը - • -» 
Եւ ո՞վ է ան, մարդկային ծնունդ, որ պիսփ կենայ իմ կողքիս, ա- 
մօթ պիտի զգայ իմ ուրախութեանս դիմաց ■

— Անոնք, որոնք ի ծնէ, կը գերադասեն իրենց ծանօթութիւնները 
իմացումին :

!] էն֊շՀօն Փերսի քերթ ո գա կան մ ատեանները մեգի 1լ ընծա յ ո ւէ ին 
արձակով* ^որւրով^ն հ^ւչտ չէ ի հարկէ այս բացատրութիւնը։

Առաջին ակնարկով այդպէս կը թուի։ Կը բաւէ սակայն կարդալ 
քանի մը պարբերութիւն ՝ վերահասու ր լլալու համար գրուածքին r 
ոչ միայն քերթողական շունչին ու կշռոյթին՝ այԼ utJ^1 Ըո Լո Ը յատ՜ 
կոլթիւններուն ՝ որոնք ճշմարիտ ու վսեմագոյն բանաստեղծութիւնը 
կը յատ կան շ են Î

Ցանգն ու չս,փը գրուածքին մէՓն են , համապատասխանելով հոն 
արտայայտուած իւրաքանչիւր մտածումին՝. Ամէն չափի տողեր ըն
դելուզուած են իրարու հետ՝ ութը՝ տասը՝ տա՚սնըերկոլ վանկով տո
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ղեր կը յաջորդէն հոն իրարու, կը վազեն, կը բարձրանան , կանդ 
կխաոնեն, կը դաոնան շուրջանակի , գծելով երկրաչափական հրաշալի 
սլա տկերն եր , ա՛յն տպաւորութիւնը ձգելով որ բանա սա եղծը աղատօ- 
['^ ^ԷԸ յառաջանալ ,առանց մտահոգուելոլ բանաստեղծութեան պար
տագրած օր էնընե րո վ -. ճիշդ < ակառակն է սակայն'. Ամէն ինչ չտփ
ուած ու ճեւո լած է : ^Լր ուածը ին ներըին ճարտարապետութիւնը ա'յն- 
^ան կատարեալ կ , որ չենը կրնար վանկ մը վերցնել կամ աւելցնել 
հոն : Պէտը չէ ուրեմն թաբուիլ* արձակ բանաստեղծութիւն մը չկ մա

նաւանդ Սէն-ճօն Փե րսի գրոլածըը :
Աս տ ո լած ա շնչական նշանաւոր Հատուածներուն (verset) հետ , 

հանդիտո ւթիւններ կան, արդիականացած արուեստով մը գեդեցկա- 
,,.ղսյ^ * Հան դի un ւթիւններ ուրեմն, հեռոլկ հեռու, մեր *Լյարեկացիին 
գրելու եղանակին հետ : վերջին գործին մկջ մանաւանդ, ծովուն

֊նուիրուած իր րնդարձակ պո եմ ին մէջ, մէկէ աւելի էջեր կոն Նու բեկը
յէշեցնոդ-,

Նէստ/ւսծ էէ ես ւսյս բանը՝ ընթերցում էս բնթացըէն ել ընդդեսւե 
այրէ լւ։լւ ՚յ.բն ր ը-, 8 ոյց տուէ Լէւր-Ա,նւո րէ Մաըսէլէն եւ Պ ալարին ։ Հաս- 
տատեցէն ան ոնը ուլ, աւելցնելով որ Ա* » Լքահանղներ բնակոդ ֆրանսա
ցի փերթողը հաւատարիմ ընթերցող մըն էր իրենց թերթին :

❖

ԶՐՈ83 ՍԷՆ-ՃՕՆ ՓԵՐՍԻ ՀԵՏ

Հասած֊ էի Սէն-ճօն Փերս ի նուի րուած յօդուածիս ույս կէտ էն' 
֊երր հեռա թօս ը հնչեց առաւօտ մը : Պըն. Պ ալարն էր î

'{Հանի մը օր առաջ փոթ առած էի Սէն-ճօն Փերս ի իրեն նուիր- 
.յուած հա տ ո րն ե ր ը , շ^եղ տ պա դր ո ւթ ե ա մբ յ

1]ոստացած էի շուտով վերադարձբնել ղանոնը , գիտնալով որ 
բացառութիւն մը ըրած էր էնեէ < ամար, անոնցմէ զատուելով։

---- վերջացուցի արդէն , եղաւ առաջին թօսըս , վաղը կը բերեմ
• ձեր գի րըերը Պ րն • Պ ու լա ր :

---  Լա ւ , լա՛ւ, վա թնա լու բան չկտյ , ո՛չ ալ աճապարելոլ , անոնց
■'համար չհեռաթօսեցի • • » դիտելս որ մարդդ հոս է • • .

--- Մ ա՞րդս , Լէ՞ լըը . . .
— Ո՛չ, Փեր սի մասին է թօսըս :
--- - Ւ^նչպէս . . . հո0 ս է :
---  Այո՛ , երեր օր է , կրկթե կը կոթկըռտէ իր նա թնիըևերուն հողը y

.տասնըութը տարի յետս յ ♦ • ♦
---  Ի՜նչ դիպուած : Զե& մ կրնա ր տեսնել ղիեըը • ո* ւր , Մարսէ՞յլ . . .
---  Ո՚չ^ ծովեզերեայ մենաստանի մը մէջ է, վտղը պիտի երթամ

պայն տեսնելու, մեզմէ բաւական հեռու, գաղտնի վայր մը* ♦ •
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---Լ՚ոլղԼմ ընկերանալ ձեզի , անպայմա՛ն . • •
Ահա՛ այսպէս էր որ բախտը ունեցայ անձնապէս ճանչնալոլ եւ 

ամբողչ կէսօրէ վերջ մը անցընելու ՀԱն ա պա ղ»ի հեղինակին հետ-.
Անոր հետ իմ ունեցած Զրոյցս կը կցեմ ուրեմն նախորդ, էջերուս , 

հբճուելով որ մեծ .բեր թո էլին բացատրութիւները, ընդհանրապէս 
բանաստեղծութեան եւ մ ա սնա ւո ր ա սլէ ս իր զորեին վրայ, պիտի լու 
սալորեն իրեն նո ւի ր ած իմ տարտամ էջերս :

Այս պէս ով հետապնդած կ'ԸԷԼա1յք նաեւ «Ան դա ս տսՀ/յ))ի հիմնական 
նպատակներէն մէկը՝ սկսու տծ արդէն նախորդ թիլերուն մէջ՝ ել որ 
կը շարունակուի տակաւին ՝— «ն^ւր է Արդի ԲաԹասսւեզծոՆթ-իՆնը» :

Մարսէյլի եւ եիսի միջել՝ Միջերկրականի կապոյ տ ջո լր եր ո ւն 
մէ£ յառաջացած Ժիէնի սրածայր թերակղզիին վերջնադոյն կէ տ ին 
Վ/,այ կ՛՛՛եղ կ՛առնէ մեր ինբնաշարմը-. Ար ելա դա րձա յ ին բուստ կանո լ- 
թեան մէջ կորսուած ընդարձակ կալուած մրէ Անոր բարձրագոյն կէ- 
տին վրայ թառած դղեակ մը, ծովուն ել երկնքին միջել կ անդն ած յ

Բարձրահասակ մարդ մը կը յառաջանա յ դէպի մեր կողմը։ Հա- 
դած է ծովի մարդու հագուստներ ։ Գլուխը եւ կուրծքը բադ . 
•սեվւ-սել մազերով։ Անուշ մպիտ մ ը շրթներուն։ ը յառաջանա յ 
կշռութաւո ր քայլերով՝ գեղեցիկ հասակը զցած՝ ոլ֊ղիգ սիւնի մը
պէս : Աէն-ճօն Փերսն է։

Անկարելի է երեւակայել թէ եօթանասունը մէկը անց մարդ մրն 
'է մեր դիմաց կեցող՝ այս առողջ ծովահէնը։

ը բա ր ձ ր ան ան ք ա ռա ջին յաբկը յ ոլբկկ էչվսեեք ծովուն î

Կ ը սկսի խօսիլ :
Զեկած ՝ Պրն* Պալարը պատուիրած էր մեզի՝ որ չաճապարենք ՝ 

ձգենք որ ան խօսի :
Ամբողջ մէկ մ՜ամ խօս ա կց ո ւթի ւն ը ե րամշտո ւթեան չոլբջ կը 

դառնայ։ Խօսողը ինքն է։ Լի^քը՝ երբեմն երբեմն նախադասութիւն 
մը կը համարձակի սահեցնել։ Աէն-ճօն Փերսը մէկ օր առաջ դա g ած 
է է-^ս/' Ֆէ՜սք-|ււլալ^2ր ել կա րծիքներ կը յա յանէ ՝ Ա ոցա րդի ՝ Վտակների ՝ 
Պեթհովենի մասին։

--- Ե րամշտոլթի՞ ւնը՝ կը բացագանչէ՝ ներ փչուած՝ ամէն թե չ է
բանաստեղծին կա՛զմ ութեան մէջ-, Ե ս շատ բան կը պարտիմ Տեպիւ- 
սիին : նոր կը սկսէի գրել ։ Ամ տա ր եկի ցն ե ր ո ւս հետ կը խեղդուէինք 
Վւս կների ահեղ տիրապետութեան տակ ճզմուած ։ Տեպիւսին եկաւ եւ 
մեզ ա զա տ ա գր ե g :

էյ րամ՜շտոլթենէն յանկարծ կը ցատկէ գիտութեան ։ կը պատմէ 
իր հանդիպումները Բէնլըվէին հետ՝ Այնշթայնին ։ Հրաշալի բաներ 
■կ'ըսէ ֆրանսաց ի բանաստեղծը ՝ մեր հիացիկ աչքերուն առջեւ ւիռե- 
'ք_ով ՒԸ 1սոԸ եւ֊ բազմերանգ հմտութիւնը։

--- Հապա իմ զրույցս՝ կը մրմնջեմ Պր* Պալարի ականջին ։
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Կը մպաի, ինրնավսաահ մպիաով մը, ըսել ուզելով թէ մտա- 
հոդուելու սլէար չունիմ, չուռով պիտի հասնինր... բանաստեղծու- 

թեան :
Եւ օգաուելով Աէն-ճօն Փերսի մէկ կարճ լռութենէն.

---’ //’ եր հայ բարեկամը»**
— Հա' , մեր հայ բարեկամը, կ՚ընդմիջէ ան Պր- Պաշարի խօսրր, 

մեր հայ բարեկամը անհամբեր է իր հարցաքննութեան սկսելու։ 
Պա՛տրաստ եմ։ Անկէ առաջ սակայն ես կ՛ուզեմ ձե՛զ հարցաքննել, 
բանի որ երերդ մէկ միացած էր հոս. Գրիգոր Նարեկացիի մասին 

հեաարրրրութիւնս ։ Գիտէ՞ր որ formidable բանաստեղծ մ ըն է ան, 
իրա՞ւ է անոր ապրումը, զարդարանը չկա՞յ երբեր հոն...

__ ի՞նչ տպաւորութիւն կրեցիր անկէ, ուրախացած կը պատառ,
խանեմ ես, այն տպաւորութիւնը ունեցար թէ կե՞ դե էին անոր 

բառեր ը ♦ ♦ •
—’ Ո՛չ . ո՛չ... եր բե՛ր...
Ալ, դարձեալ կը կրկնէ իր առաջին ածականը.
__ Ա՚յնրան ֆօթմիտսւպլը է, որ հաւատա՛լս չեկաւ, կարծեցի թէ

կրնար թարգմանութեան մէջ թարգմանիչը որո չ բաներ ներմուծել. . •
— թարգմանիչը ի հարկէ իր բամ ինն ունի այգ յաջողութեան

մէջ-.
— թարգմանութիւնը հրա չալի է, րսելիր չկայ, բայց Լիւր-Ան- 

տռէ Աարսէլի վերլուծումները նոյնրան գեղեցիկ են , կ՚ըսէ Սէն-ճօն 

Փերս : Եւ դառնալով Լիւրին .
_ Երջանիկ պիտի զգայի ինրզինրս եթէ մէկը խօսէր իմ գործիս 

մասին, այս խոր թափանցումով, այս բացառիկ գեղեցկութեամբ 

արձակով:
_ Կր բամնեմ ձեր հիացումը, կ՚ըսեմ ուրախ՝ մեր բարեկամին 

ուղղուա՛ծ այս բացառիկ գնահատանրէն :
Աէն-ճօն Փերս կը չակոլի իր աթոռին վրայ եւ երկու բազուկները 

կ՚երկարէ fnf ուղղութեամբս *.
__ Հիմա կրնար ընել ձեր աոաջին հարցումը։ Հա՜ , չմոռնամ

չեչաելու թէ իմ հիացումս կ՚երթայ նաեւ հայ նոր բանաստեղծնե
րուն։ Աար ո լմա՜նը, ի՜նչ մեծ բանաստեղծ, անոր իրապաշտ կտոր
ները, սիրոյ վրայ, գլուխ գործողներ են... Լաւ, ներեցէր այս ընդ

միջումիս համար, ուրեմն .
__. Առա՛ջին հարցո՜ւմս...։ Առաջին հարցումէս առաջ' կ'ո լզէ ի

յայանել հիացումս ձեր գործին համար։ Եկած եմ իբրեւ հիացող 
եւ... ներեցէր անհամեստութեանս, իբրեւ հասկցող։ Այս վերջին 
բառը ինծի չի վերաբերիր , այլ հայ մողովուրդին . . . բանաստեղծու
թիւնը սիրող մողովուրդի մը կը պաականիմ։ Ու ի'\է մեծ հրճուանր 
է մեզի' ըմբոշխնել ձե՛րը, ֆրանսական հրաշալի բանաստեղծու-
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Վ^ի^ը : Կ ը ^անՀ/յան^ զա յն , կը գինովնանք անով , ս կիզբէն ի վեր : 
Ի՜նչ շքեղութիւն Լւ թ՞նչ այլազանութիւն հոն։

Ամէն անդա՛մ կ՚ըսենք*  Ո* աս ին էն վեր^ ա՛լ կարելի չէ ասկէ
լաւը գրել, կուդայ Հիլկօն, անոր կը յաջորդէ Պ ո տլէրը , 'Լէրլէնը , 
քքէմպօն, Աալարմէ՚ն։ երբ ըմբոշխներ ի Վա լէ ր ին , ըսի հա՛ լ ասկէ 
Վերջ կարելի չէ այս ձեւուէ ասկէ աւելէւ լաւը դրծ[թ : fi ւ ահա քանի մը 
տարի աոաջ գտայ ձեզ « » .

---  *ք*աևի որ հասաք մինչեւ ինծի , հո՛դ ալ կեցէք* • * :
Ք<հՀ.^ որ շա ր ո ւնա կեմ եւ է*նք սկսաւ խօսիլ արագօրէն :
---  Վստահ եմ որ սլիւոէւ հարց ընէք, ին չպէ ս շատեր ըրած են,

թէ թ- չու լեզուս կը վէստայ տարօրինակ բառերով։ Կ՛ուզեմ ինքնա- 
տի^սլ երեւնալ, բառարանին մ է ջէն կը ւինտռե^մ ա՛յգ քիչ գոր՛ծ ա՛ծուած 
բառերը, իմաստակութիւնն ծաէսելոլ համար ... :

--- Ի՛ չ 5 այգոչիսի բաներ պիտի չհամարձակէի րսել ձեզի * * *
Առաջին ընթերցումով մը թերեւս մարգ տարուի խորհելու թէ փը“- 
տըռտուք կայ ձեր քառերուն ընտրութեան մէջ, ձեր լեզուն սակայն 
ոչ մէկ ատեն բոն աղբ on ի կ է ու կեղծ։ Երր կ՚ընտելանանք ձեզի, կը 
գտնենք թէ բնական ձեր լեզուն է այգ, ձեր մտածումներուն հաւա
տարիմ գործիքը։ Երր եւ իցէ բանաստեղծին համար լեզուն կրնսմյ 
նպատակ մը դաոնալ, պաշտամունքի առարկայ, մանաւանդ որոշ պա
րագաներու , օր ինակ պանգէստ ո ւթե ան մ է չ-.

---  Եթէ կը էսօսիք ձեր մ~ո զո վո ւր գին մասին, թերեւս կրնայ պա
տահ ի լ այգ, լիուլի կ' ըմ բռնեմ ձեր ըսածը, բայց պէտք չէ իմ մասիս 
չափազանցել անոր կարեւորութիւնը։ Լեզուի մա՛սին ահա՛ իմ կար- 

ս ։ Լեգո ւն որ էը գործածէ բանաստեղծը կը համապատասխանէի 
իր մշակած նիւթին, ու՛յս է կարեւոր ը։ Ատոր համար, քէւ չ առաջ 
հետաքրքրուեցայ կար ե կաgի ո վ։ Այգ դարձդարձիկ, իրենք իրենց 
վրայ ոլորուող հեղեղային ն ա էս ա գա ս ո ւթ ի ւննե ր ը կը պատշաճին եր
դուած առարկային։ Լեզուն , զգացումները ,գաղալիարնե ր ը կ՚ամուս- 
նանա^ն իրարու հետ, ուրեմն հոն կա յ մեծ բանաստեղծութիւն մ ը : 
Երբ լեզու կ՛ ըսենք , կը հասկնանք էւ հարկէ բացի բառերու շա բքէն , 
ներքին կշռոյթ , շունչ, շարմում, եղանակ, լռութիւն։ Լեզու մը ու- 
նէ, լռութէււններ * * * մ իա յն մեծերը կրցած են գործածել ույս հրաշա
լի զէնքը , լռութիւնը . . . :

--- Զերը ունի ույդ յա տ կո ւթ ի ւնն ե ր ը * բա յ g էմն չ կը հասկնաք ույդ
վերջին բառով , !լ ուզէի^ք բացատրել աւելի յստակօրէն :

--- Կրճատուած ոճ մըն է ( ©IliptiCJU© ) » մ տածում ը կ՛ արտայայ
տէք 5 ԲայՅ ՀԷհ ընդարձակեր , չէք ընդլայներ * * * ընդլայնում չկայ 
իմ քերթուածներուս մէջ՝. 'Լի պա սլա շտնե ր ը , օրինակ, ամէն մտածում 
եւ զգա՛ցում կ՛ընդլայնեն իր յետին մանրամասնութեան մէջ, շատա
խօսութիւն կ՚ընեն , ճառէ։ կր վերածեն քերթուածը ։ Արզի քերթուածը ,
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անտրամաբանական կը թուէ յաճսվս ՝ որովհետեւ այղ բոլոր ընդլայ-- 
նումները հտնո ւտծ են անոր մէչէն, մէկ գաղափարէն !լանցնէնբ մէւ-- 
ս էն : Լռո ւթէ ւննե ր կան , լ,նչ որ կ՚ըսէ է վէփԼ առաջ*.

U լրէ չ թնդէըներ ալ կան : 0րէնա կ հետեւեալը : [Բանաստեղծական, 
բառեր կան , ուր է շեե ր որ բանա՛ստեղծական չեն : Լեզուներ կան որ 
բանաստեղծական են, ուրէլներ հա կա բանա ս տեղծա կան : [Հունականը 
հրաշա՚լէ է, լատէնականը Հ_ո Ը ոլ կարծր։ Ֆրանսականը դեղեց լ, կ է, 
անղլէականը ոչ։ Ան դլէ ա կանէն մէջ ամէն առարկայ էր անունով 
պէտբ է կոչել, ճշդրէտ լեզու է, վաճառականական լեզու։ Ա եղմ Լ 
երկոլ անդամ աւելէ բառ ու նէն ։ Եւ էլէզապէթեան դարէն սկսեալ 
ոտանաւոր կը գրեն ։ Ա յնբան յստա՛կ ել նե ր դա շն ա կ են բառերը , որ 
զոհ կը դառնան այդ դէւրութեան , նոյն էսկ ամէնէն տաղանդաւորնե
րը, օրէնակ Լլէ°թը՝ Առարկայական է անդլէերէնը, էն չպէ ս լատէնե- 
րէնը , էսկ յունական ու ֆրանսական լեզուները վերացական են ։ Լե
զուներն ա լ մետաղներու նմ ան են î Երկո*թէն կար ել1'՞ է ղարղ չէնել։ 
[[լ էնծէ կը թուէ թէ հայերէնն ալ վերացական լեզու է, ուստէ բա
նաստեղծական։ Այսէնյշն բառ մը կրնայ թելադրել^ բացէ էր է մ սաս
տէն , նաեւ ուր է չ բաներ ։

֊ Այ ո՛ , ճէչդ է ձեր ըսածը, մանաւանդ մեր գրաբարէն ՝ մեր 
հէն լեզուէն մ աս էն։ Անցեալ օր երբ կ՝ աշխատէէ հայերէնէ թարգմա
նել ձեր դործէն հատուածներ , յանկարծ մտածեցէ այս մասէն։ Ար - 
բան աւելէ դեղեց է կ սլէտէ ըլլար այղ թա ր գմ անո ւթ է ւն ը , եթէ Լ, արև
կա abb լեզուով կա՚տա բու Կ՛ ան: puijg այդպիսի հարց չի կրնար ըլ- 
լտ լ այսօր : ti չ թարգմանիչ կա յ , ոչ այ մանաւանդ ընթերցող. . • : Աւ
րի, հարցում մը, եթէ կը հաճիք, մեղի համար չատ կարեւոր: Բաց ի 
զուտ բանաստեղծ՜ական արմէքէն զորեի մը, որուն հիացողներն ենք, 
ինչսլէս ըսի , մեղ կը հետաքրքրէք նաեւ աւելի որովհետեւ հեղինակն 
էք «Աքս՛՛ լ՚թ՚յ՛ : Արդ ։ մենը կ՚ապրինք տարիներէ ի վեր, դտրերէ ի 
վեր պանդխտութեան մէԼ: Ու կը հիանանք ձեր բռնաձ դիրքին այս 
դմբա խտութեան դիմաց: Գուք տռամի չէք վերաձաձ աքսորը, մենք 
սակայն ինչ որ կ՚ընենք չենք յաԼալիր ձերբազատոլիլ մեր դառնութե
նէն , մեր ցաւէն: Կը տառապինք , ու մեր տառապանքը մեզ զմրուխտ
ներու կը վերաձէ : Բ^նչ պէտք է ընենք:

֊ Կը հ տ ս կն տ մ ձեզ, պէտք չէ լաք: Աքսորը ապրում մը պէտք է 
ըլլայ ձեզի համար ,ինչպէս ինձ՜ի համար եղաւ: Պէտք չէ պատմէք 
աքսորը, ձեր յուչերը, ձեր տ ա ռա պան քն ե րը : Բանաստեղծը իր անձ
նական ցաւերուն մասին պէտք չէ խօսի , պէտք է անհետի իր նիւթին 
ետին: թէ՛ ինք կը մեձնայ ել թէ իր աքսորը այս ձեւով: Ո լրի չ հար- 
ցե ր...:

__ Բանաստեղծ՛ին դերին , կամ պաչտօնին մասին : «Աէնոր պաչ-
տօոնը մեր մէջ կը հաըցրնէք եւ կը պատասխանէք. - «Պատգամներու
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պարզաբանումը» : Միայն ա՞յդ ուրեմն, պարզաբանո՞ւմը, որո՞նք են 
բՈւն պատգամներ արձակողները ուրեմն, գիտուննե՞րը արդեօք...:

~ Ո՛չ , պատգամները տիեզերքին մէչ են , բանաստեղծը ղանոնը 
ևւլ Բ1ւԸէ ձ ուրդերուն , կը բանաձեւէ , կը պարզաբանէ :

---- Գիտունն ու բանաստեղծը նոյն ուղղոլթեա՞մբ կ՚աշխատին,
ի նչ կընէ մէկը, եւ ի՞նչ կ՚ընէ միւսը: Իրարու հակառա՞կ են անոնը :

— Ո՛չ, իւրաքանչիւրը կ՚աշխատի իր մարզին մէջ, նոյն նպատա
կին հասնելու համար ---  տիեզերքի ճանաչումը, ճանաչումը օրէնքնե
րուն, որոնք կը ղեկավարեն տիեզերքը, որուն մաս կը կազմենք 
■քենք- Այնշթայն մէկն է անոնցմէ, որուն համար հիացում ունիմ ես: 
Անձնապէս ճանչցած եմ ու երկար ատեն խօսած հետը : Մեր զարու 
մեծագոյն մարդն է : Անոր արտասանած մէկ նախադասութիւնը , մա- 
հէն առաջ, կը մնայ ամ ենադեղեց ի կնե ր էն մէկը, զոր լսած եմ:

Իր աշակերտները, անոնը որոնք իր թելին տակ հիլլէական դիլ- 
աերը ըրին ,տմէն օր կը ներկայանային իրեն ըսելով _ «վարպե՛տ , 
ձեր այսինչ վարկածը բացարձակ չէ , կը փորձենք մեր աշխատանոց
ներուն մէջ եւ տարբեր արդիւնքներ կը ստանանք, ի՞նչպէս կ՚ըլլայ»: 
Ուրիշ մը, ուրիշ աշխատանոցէ մը ,կը յա յանէ ր նոյն մ տ ահ ո զո ւթ ի լն- 
ները , նոյն կասկածները ;

Այնշթայն ըսաւ անոնց ---  «Ջեմ կրնար ըմբռնել տիեզերքի մէչ
ան ի շխ ան ո ւթ ի ւն մը , չի կրնար դիպուածներու խազալիք ըլլալ տիե- 
ղերքը ,մենք է որ մեր փորձերս ւն մէչ կը սխալինք»: Եւ վերթին նա
խադասութիւնը, ա՛յն զոր կ՛ուզէ ի կրկնել ձեզի. «Աստուած զար 
չի նետեր» :

Ի նչ է ձեր ըմբռնումը մարդկութեան մասին, ունի՞ք մասնա
ւոր փիչի un փայութիլն մը*,

Հնդկականին ամէնէն մօտ եմ , լքիւթ-ւԱսիոն/,2, կը հաւատամ : 
Մարդկութիւնը կը յառաջանա, mutation֊/' օրէնքով, շարունակ կը 
փսխուի, կը հո դե փոխ ո լի , սերունդները կը յա քոլոլեն իրարու, ձգտե
լով երջանկութեան , համայնական սիրոյ : Աստոլածներ չենք մենք, 
յիմարութիւն է նիցչէի գերմարդը ;

---  Կեանքի այդ լաւատես փիլիսոփայութիւնը կը գտնենք ձեր
ամէն մէկ գործին մէչ, մանաւանդ վերջինին, ծովուն ն ո լի ր ո լած 
հրաշալի «/\mer »ին մէք:

Գանի մը վայրկեանի համար կ՛ընդհատենք մեր խօսակցութիւնք: 
Ախորժաբեր կը հրամցնէ մեզի Աէն֊ճոն Փերս եւ կ'առաջարկէ բարձ
րանալ տանիք : Եզակի գեղեցկութեամբ տեսարան մ րն է :

Ամէն առաւօտ ասկէ կը նետոլիմ ծովը, ու կը լողամ մամե- 
Ըսէ մեղ զարմացնելով՝.
Գիտէ՞ք որ այս կալուածը նուէր է ինծի, իմ ամերիկացի բա-, 

րեկամներուս կողմ է . . .
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/"՞ձ"/' ՛ու Բ“ւնայ հ՛ ե՚ւնէ1^ “‘ԱՀու- այԱ ս։մէնը՝
— Այո՛ , ամէնէն սիրած մէկ վայրս է այս , հոս ճանչցած եմ Հա

լէ ր ին , ուրիչներ... ծովը հրաշալի է հոս, անդին, ազի բլուրնե՜ր։ 

Աղը է ա՚յնրան կը սիրեմ :
Սէն-ճոն Փերս կ'ո զեկս չէ յիչաաակներ, յուղումով կը խօսի մա

նաւանդ Հալէրիին մասին : Աարսէլր յանկարծ կը հարցնէ •
— Արգելը մը չէ՞ր աեսներ եթէ ձեր վերջին գործին մասին երա-

մըչաութիւն մը դրուի*** Ամիսներէ ի վեր կը մտածեմ...
Ա _ Ո՛չ , ինչո՞ւ արգել պիտի ըլլայ ■ բայց առաքուլ-նէ ըսեմ թէ

երամի չաները չաա բախտաւոր չեն եղած իմ հետս ...հա', րիչ մնաց 
պիտի մ սոնայի, հայ մըն է գրած լաւագոյն ե ր ամ չա ո ւթ ի ւն ը «Անա
պակին : Ամերիկա բնակող հայ չաա տաղանդաւոր երամիչա մը - 

Ալան Յովհաննէս-.
---  իսկապէ՞ս , կր հետարրըրուիմ ես :
_ Այո՛ , եւ չաա խորունկ գործ մը , օր մը կը լսէր = քեզմով կը 

ճանչնամ երրորդ հայը, ճանչցած էի Գալուստ Կ ի ւլպէն կե ան ը , երկ

րորդը' Ալան Տովհաննէսն էր, իսկ երրորդը ահա՛ դուր։

Հար կ՛իջնենք , ծովային օղէն դինով :
__ Կ՛ուզէ/,՞ ք մտածում մը գրել այս ճերմակ է/ին վրայ, կը մօ-

տենամ անոր :
Ու կը գրէ. ճ

է

Z) 2^/՝/ ftueu*

իլէ 101Ո

t

Կ՛առնեմ ձեոագիրը եւ յուղուած կը մրմնջեմ ես ինծի .
— Այս՛ , ա՛յս է , ճի՛չդ ուզածս , ի'նչ լաւ հասկցաւ զիս , սփիւռքի

մեր բանաստեղծներուն ուղղուած ի՜նչ յուղիչ պատգամ — սաեղծա- 
ւլործել աւելի գեղեցիկ կեանք մը ապրելու համար , տեւելու համար ։

Կ- Փ-

*
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Ստորեւ' բազմավաստակ երաժիշտ եւ. լքեր աշխատակից Օննիկ Պէր- 
պէրեաճի հետաքրքրական մէկ գրութիւնը որ կոչուած է սէնֆօնիք 
երաժշտութեան հիմնական սկզբունքներէն մէկուն' կերաուածքի մա
սին լուսաբանել շատ մը մտքեր :

Արգարհւ, յաճախ արուեստի գործերու, եւ մասնաւորաբար երա
ժշտութեան մասին մեր սխալ ա. անհիմն վճիռները հետեւանքն են 
կամայական դատողութեան մը, աոանց տեղեակ ըլլալու կենսական 
շատ մը ազդակներու որոնք կը տնօրինեն զեղագիտօրէն անոր լինե
լութիւնը :

Այգ' յանախ ճշմարիտ է նոյնիսկ դործերու մասին' որոնք մեր 
գնահատութեան կ’սւբժանանան, որովհետեւ անոնք մեզ հոգեկան 
հաճոյք կը պատճաոեն եւ. սակայն առանց կարենալ բացատրելու 
դարձեալ թէ ինչո՞ւ գեղեցիկ են անոնք :

Որեւէ վճիո հետեւաբար, նպաստաւոր կամ աննպաստ, ա'յն պա
րագային կրնայ միայն գեղագիտական գիտակցութիւնով եւ գեղագի
տական պարունակութեամբ սնած մտքի մը արտայայտութիւնը ըլլալ, 
երբ ան, ինչպէս կը բացատրէ յօդուածագիրը իրեն յատուկ հեղինա- 
կութեամբ , այդպիսի դատողութենէ մը կը բխի: «ԱՆԴ-»

*

1յւա\ են որ , ԸէէաJ PI"- 2 Հայկական Համանուագիս , ԸԷԼայ
՛էս։ չհակի 'ք^օնչէրթօիս մէջ , մոգուԼրգական ծանօթ մօթիֆները, այն- 
լկէս ինչպէս որ մենք գիտենք զանոնք, կը կորս ուին յանկարծ :

Անչոլչա անոնք կը թուին միայն կորս ուած ըլլալ : Կ ո ըսուած ը, 
իր իսկոլթեաւնը մէջ, մողովրդական մօթիֆը չէ, այլ այդ իսկութեան 
մէկ ձեւը միայն, այն' որ մեզի ծանօթ է :

33
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Այդ մօթիֆները կը թոլին կորսուած ըլլալ, որովհետեւ համա
նուագին կամ ըօնչէթօին սկզբնտլորութևնէն պահ մը վեր^ իսկ , 
չկան այլեւս ռիթմի , ձայնական ելեւէջի եւ ներդաշնակողին այն 
նոյն կերսլտրանըով որով անոնը կը ներկայանան առաջին անգամ մեր 
լսողութեան , եւ որուն մէջ սովոր ենը լսել ղանոնը , որով ճանչցած 

ենը ղանոնը իբրեւ մողովրդական երգ :
Այգ մօթիֆները, համանուագին կամ ըօնչէթօին մէջ, թէպէտ 

չեն այլեւս հոն իրենց սկզբնական կե ր պարան ըով, pUljg Km Û են միշտ: 

ի՛՞նչ նոր կե ր պա ր ան ըի տակ ուրեմն անոնը հոն են , մ ինչղեռ կը
թուին կորսուած ըլլալ մեր անվարձ ականջներուն համար -.

#

Երր երգահանը մեր հիացումին յանձնեց մօթիֆ մը , իր սա' որոշ 
ռիթմով, ձայնական ելեւէջով եւ ներդաչնակային տարողութեամբ, 
իր մաըին մէջ, այսպէս կերպաւորուած մօթիֆին ժամանակակից, 
գոյութեան եկան նաեւ այգ նոյն մօթիֆին գաղափարային վիճակը, 
այսինըն անկերպարան այնպիսի վիճակ մը ուր ռիթմը , ձայնական 
ելեւէջը եւ ներդաչնակային տարողութիւնը իբրեւ կարելիոԼթիւններ 
միայն կը ներկայանան , պատրաստ ընդունելու որոշՈզՈԼթփւններ 
(détermination ) , ստեղծողէն , ըլլալէ առաջ ո րո շո ւթիւննե ր ,

Այդպէս ստեղծողը կրնայ մօթիֆի մը գաղափարային անկերպա
րան վիճակին մէջ թաըոլն ռիթմի , ձայնական ելեւէջի ել ներդաշնա
կողին տարողութեան կարելի ո ւթի ւններ ո ւն տարբեր տարբեր որոշո- 
գութիւններ տալ, եւ շինել այգ գաղափարային վիճակէն, ոչ թէ 
մէկ , այլ բազմաթիւ կերպաւորես.լ մօթիֆներ : Այս մօթիֆները պի
տի չունենային անտարակոյս տրուած մօթիֆին սա' որոշ ռիթմը, 
ձայնական ելեւէջը կամ ներդաչնակային տարողութիւնը, բայց պի
տի ԸԱտյին սա կա յն անոր նմաններր : Եւ անվարժ ունկնդիր մը պիտի 
բացագանչէ , ի լուր այս միւսներուն , որ իր գիտցած մօթիֆը կոր- 

սուեցաւ ♦ . • :

#

Համանուագ մը գերտզանցասլէս այն երաժշտութիւնն է որ երա
ժշտական գաղափարային Վինակ մը զանազան կերպարանըներով կը
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ներկայանայ այսպէս : Ո լ եթէ մենք այդ. կերպաւորուած վիճակներէն 
մէկին միայն ընտելացած ենք ՝ բնականաբար ի յու֊ր միւս կերպաւոր
ուած ձեւէ բուն՝ պիտի կարծենք որ ուրիշ բան կը լսենք։ Ոայց եթէ 
ա յդ մ իւս ձեւե րը քանի մը անգամներ կրկնուին մեր ականթներուն , 
այն ատեն պիտի սկսինք զգալ ու ճան շնա լ հետզհետէ նմանութեան այն 
ներքին կապը որ կը մ իա ցնէ մի ւս կերպաւորուած ձեւերը մեր գիտ
ցած ձելին : Այս անդամ հ ամանուադին սկիզբը լսուած եւ մեզի ծա
նօթ մօթիֆր ա՛լ կորսուած պիտի Լըէէայ ՝ U,J! ընդհակառակն համա
նուագին շարունսւկութեան ընթացքին՝ պիտի հանդիպինք միշտ. ա- 
նոր՝ պիտի ճանչնանք զայն ո րպէս նոր ձեւեր աւլած ՝ ին չպէ ս համա
կրելի անձնաւոր ութին մը՝ որ յաթորդաբար հագուստ ՝ շարժուձեւ 
կամ գէմքի ա ր տա յայտո ւթի ւն կը փոխէ՝ առանց գագրելոլ նո՛յն եւ 
միշտ նո՛յն անձնաւորութիւնը ըԼԼալէ ՝ մեզի համար։

#

փողովը գա կան երգը ստ եզծո ղ շինականը կարոդ է յղանալ կեր
պաւորես! լ մօթիֆ մը* բայց այգ մօթիֆին առընթեր եւ մամանակա - 

անկերպարան գաղափարին մէթ ընդոծին' ռիթմական կամ ձայ
նական ելեւէթի կար ելի ութ իններուն ա յլազան որո շողութիններ
սահմանելու անկարող է ան։

Ւնչո^լ համար այսպէս •
Որ ո վհե աել շինական այգ ստեղծողին կը պակսի աեւուլոՆը-եսւն 

մէջ ձայներով մաըաաըապեւոելոՆ կամքը:

#

1'րալ ալ համանուագը ձայնական ճարտարապետութիւն է:
հովէնի 9րգ Սէնֆոնին, ղոր օրինակ՝ վայելելու համար 
ճաշակը ունենալ այն գեղեցկութեան զոր երգերը կը ստեղծեն, երր 
ամբողջութիւն մը կը կազմեն իրենց յա ջո րդա կանո լթեամբ :

Եթէ չուն ինը ճաշակը այս ճա ր տա րա սլեաո ւթեան , որ ձայնական է , 
չենք կրնար լիովին հաճոյք ղղալ համանուագէ մը:

պէաը է
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Անշուշտ համանուագին մէջ ալ կը սիրենք լսել այս կամ այն մօ
թիֆը, որ ինչպէս ժողովրդական երդին մէջ, կր հրապուրէ մեզի: 
Բայդ այդ մօթիֆը ահա կ'անցնի : Երբեմն կր վերադառնայ նոյն ձե- 
ւին մէջ, բայց շատ ետքը, եւ մինչեւ իր վերստին երելնալը, ո պ՛ ի չ 
բաներ կր լսենք : ձանձրացուցիչ' քանի չենք դիտեր անոնց ինչո՞ւն :

Այդ ուրիշ բաները հոն են , որովհետեւ իրենցմէ, մեր նեըկա- 
յութետնր, հետզհետէ, պահ առ պահ, կառուցումի մէջ է- ահա՛ տ- 
լարաեցտւ , ձայնական մէկ ամբողջ շինութիւն մը , որ իր մասերուն , 
բաժիններուն թիա,վր ել կա րդա լո ր ումովը , պէ ս պիս ո ւթեամբը եւ 
հ ամ եմ ա տ ո ւթ ի ւննե ր ո վը , եւ մանաւանդ այդ մասերուն հիմնական 
միութեամբր կր ներկայանայ մեզի մեղեդիականին իբրեւ տարբեր 
գեղեցկութիւն մը, որ այս անդամ ձայնական ճարտարապետութեան 

դե դե g կո ւթ ի ւեն կ :
Եթէ մեր ճաշակը տակաւին վարժ չէ ըմբոշխնելու այսպիսի ձայ

նական շինութեան մը գեղեցկութիւնը , այսպէս կր զարդանայ ան' յա- 

ջորդա կան ուեկնդրութիւննե րով :

#

Անշուշտ աւելի, դիւրին է ճաշակել դիանալ ճարտարապետու
թեան մը դեղեցկութիւնը միջոցին մէջ, քան տեւողութեան մէջ-. 
Պառթէնոնը քան (.)րդ համանուագը Պ էթհ ովէնինԱմբողջին բաժին
ներուն թիւր եւ բաշխումը, անոնց համ եմ տ տ ո ւթ ի ւննե ր ը , պէսպիսու- 
թիւնը եւ միութիւնը, աւելի դիւրութեամբ զգալի են երբ կը դըտ- 
նուինք Աունաստանի Ակրոպոլիսին վրայ կանդնաե Պառթէնոնին առ
ջեւ, քան թէ երբ կը շինուի մեր հոգեկան տեսողութեան մէջ Պէթհս- 
վէնի $րդ համանուագին ներկայութիւնը : Հոս ունկնդիրը պէտք է 
գիտնայ զանազանէ] իրարմէ երաժշտական ամբողջին բաժինները, 
գիտակցելու համար անոնց թիւին, բաշխում ին, համ եմ ա տ ո ւթի ւնն ե- 
րուն, պէսպիսութետն ել միութեան, որոնց գեղա րուեստական դո ր- 

ձադրութիւեր կը հիացնէ մեդ :

Գարձեալ , միջոցին մէջ քով քովի ն , վրայ վրայ ի ն ել ետեւ ետե- 
ւբ ն : ՚ւա1ան տեւողութեան մէջ մէկը միւոէն աւսոջ , մէկը միւոէն 
վերջը եւ րազմաձայ նական խորութիւն :

Այս տտրրերութիւնները սակայն երեւութական ( phénoménal ) 
են լոկ ■ համանուագը էապէս ճարտարապետական դո րե է տեւողու
թեան մէջ, ին չպէ Ս շէնքը մը' միջոցին մէջ-.
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#

Որպէսղի համանուագը հայկական ԸԱ"՚յ , Ոլէաք է՜ որ իր նւԱրւոԱ1- 

րապեաոՆթիւնը շինող բաժինները հայկական ըլլան : Հայկական են, 
ïnr °ր1՚ն ա կ, Ան ի ի Մայր Եկեղեցիին զա ր գա քանդակուած գոլռները, 
պատուհանները, որմերը՝ սիւները իրենց իւ ո յա !լն ե ր ո ,Լ , կամարները 
եւ կաթո զիկէն :

\յոյն բանը հայկական համանուագէն համար* հայկական պէտք 

է Բ.ԼԼան Ւ Լ՛ բա<եէննեըը •
Ատոր համար չէ բաւեր անշուշտ ՝ որ երգահանը հայ մը ըլլայ։ 

*1յոյնէսկ բալարար չէ որ համանուագէն մէ$ բանէ մը մօթէֆներ հայ
կական եղած ըլլան : Պէաք է անհրաժեշւոօրէն րռլոր բամ՜էնները հայ
կական րլքան յ

Ալ աւելէ՛ն :
Այղ բամ՜էններուն բաշէւումը պէտք է հայերէ ըլլայ եւ նաեւ ա- 

նոնր համեմատութէւնները ճշդելու տնտես ութէւնը* ոլ դարձեալ ա- 
նոնր պէսպէսութեան ճոխոլթէւնը , ել վերջապէս զանոնք ճարտարա
պետող էւոյանքը ։

#

Եւ հիմ ա կրնանք հասկնալ թէ էնչո&լ հայ մօթէֆները համա— 
ն ո լա գէն մէջ կ՝ անհետ էն յա նկ արծ՝ գէթ էրենց մեղէ ծանօթ ձեւերուն 
մէջ՝ եւ եթէ չեն անհետ էր անոնք ՝ էն չո' լ ձեւ կը փոխեն :

Որովհետեւ ճարտարապետական ամբողջէ մը մէջ բամ՜էնները 
պէտք է ըլլան՝ պէապիսՈՆթեան Օրէնքը յարգելու համար ՝ իրարմէ 
տարրեր, բայց նաեւ իրարու նման, միութ-եան օրէնքը յարգած ըլլա
լու համար :

Եթէ պէսպէսութեան օրէնքը յարգելու համար՝ երկու տարբեր 
մ՜ողովրգական երդեր արուէն մէկը մ է ւս էն ետեւէն ՝ այն ատեն ան
տեսած կփքյանք մ էութեան օրէնքը ՝ որ նմանութէւն կը պահանջէ է- 
րա րոլ յս^ո րդո ղ ե ր կո լ բա մ՜էնն եր ո լ մ էջեւ :

Այ ս երկու օրէնքները միանգամայն լար գելու մ էակ դե ղաղ. էտ ut— 
կան ղ ո րծաղրութէւն մր կայ՝ որ է ստեղծել ՝ աո. աջէն էն վերջ՝ այն
պէս է երկրորդ րամ՜էն մը որ սլա տ կան է նոյն այն երաԺշաաէան CJUIIJUJ— 

լիարին որուն կը պատկանէ առաջէն րամ՜էն ը՝ ըլլալո լէ սակայն 111 JrJ
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երաժշտական գաղափարին մէկ տարթեր կերպասւրու-մը : Այսպէս է 
որ մէկ երդէն վերէ կուպայ ուրիշ երգ մը որ թէ՛ նման է առաջինին , 
քանի որ մին թէ միւսը կը սերին նոյն երաժշտական գաղափարէն , եւ 
թէ' տարրեր սակայն առաջինէն, քանի որ այգ հասարակաց երաժշ
տական գաղափարին մէկ ուրիշ կերպաւորումն է երկրորդ երգը՛.

Եւ համանուագը ամբողջովին հասկցած կ՝ ըԱանք երբ բաժիննե
րու բաշփւումին եւ համ եմ ա աո ւթի ւննե ր ո լն հոգը կը տանինը, ստեղ

ծողին հետ, իր խոյանքի ճամբուն վրայ'.

Ապրիլ 1958, Ֆիլաաելֆիա
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ՆԻք-ՈՍ ԿԱՑՈՍ

Բ1138 ԻՆ2ՈՒ « 11Զ11Տք1հԹհհնԸ
ուկ զսւրկէք բլուրներուն վրայ ,

Հոս , այս հովիտին մէջ
Դասն նշենիներուն քով' ան կր ննջէ սւոյաւէտ :
Աստզերը անոր աչքերն են եւ անդունդը1 անոր հոգին : 
Ըսէ՜ք ձիերու ն որ կանգ աււնեն,
Ըսէ՜ք տզոց որ չվագեն,
Ըսէ՜ք գետերուն որ լոեն ?
Վախնամ որ անոր սիրտը կը ննջեն :
Զի ան որ ձիով կ՚երթար դաշտերուն ւքէջէն,
Արշալոյսին' դրօշներով իրրեւ ասպար իր աչքերուն մէջ , 
Ոսկեայ նանանչ մը պիտի ըլլայ ,
Պրիսմակի կտոր մը' երազներու կրակին մէջ հալած :Bայգ ինչո՞ւ ազատութիւնը մահով պէտք է շահիլ:
Հիւսիսի հովը կ՛անգնի, հարաւի հովը կ՛անգնի, եւ ոչինչ կը րերեն : 
Միայն լուո ալիք մը' հեոաւոր երկիրներ երթալէ աււաջ ,
Աւագին վրայ մոոգաւ դափնիի քանի մը չոր տերեւներ ■ • •
Ու դո ւն ? ո՜վ իմ գիշերս որ աստեզախումրը պսակի մը պէս կըպտտգնես,Ըսէ՜ լուսնին որ վար իջնէ,
Անոր ընկերակցելու համար իր ընկերներուն հետ վաղեմի,
Եւ սիրուհի մը թոդ արշալոյսին երթայ , fnjp մըն ալ յետմիջօրէին, 
Մայր մը' կէս գիշերին լերան կատ՛արը,
Որպէսզի անոնք անմահութեան ջուր գտնեն, եւ գինիի մեդր ու կաթ : 
Ու թոզ անոնք ծիլ մը անմեոուկ րերեն,
Որ դամբանաքարը զայն չթառամեցնէ:
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Զի ան' ձիամբարձ' կ՚երթար դաշտերուն մէջէն,
Են ռրորն հրեսը սոՆր մըն էր Էն' քալուածքը' բոց,
Այժմ եւ միշտ ան պիտի ըլլայ
փարնանային փայլատակ մը' սաււած սւնտաոնհբուն մէջ, 
Են փոքրիկ արջտակ մը հրեշտակներուն կոՆրծքին վբայ :

Սայց ինչո՞ւ համար ազատութիւնը մահով պէտք է շահիլ:
Հիւսիսի հովը կ՛անցնի, հարաւի հովը կ՛անցնի եւ ոչինչ կը բերեն: 
Միայն լուռ ալիք մը' հեոաւււր երկիրներ երթ֊ալէ աուոջ ,
Աւագին վրայ մոոցսւՆ դափնիի քանի մը չոր տերեՆներ

IK դո՛ւք , վայրի կենդանինե՛ր , շահարիկնե՛ր , որ սիրտս կը խռովէք , 
Տարէք հովին կոծը, փոշիի թաթառը, փոթորիկը,
Տարէ՛ք կանանչ լեււները, ձեր արիւնոտ լուսինը,
ւԼսվսնամ որ իմ յիշատակս ալ զիս կը լք է, ինչպէս դուք կը լքէք զիս 
ինչպէս գաղթող թ-ոչոՆնը' մաոյլ երկինքին մէջ:

ի այ g եկէ՛ք այժմ, եկէ՛ք իմ քովս,
Երպէսզի անոր ղէմքը կենդանի պահէք ,
Են ձայնն ալ անբռնաբարելի,
Զի ես' որ կ՛երգեմ ,
Ես ալ անոր եղբայրն եմ,
Եւ թերեւս օր մը պիտի տեսնեմ զինքը' յունական ամառ օր մը, 
Թերեւս դէմ-դիմաց պիտի տեսնեմ զինքը
Միսթրայի ներբողեանը պարելով եՆ ճակատս փոշե թաթաւ,
Ու թերեւս զայն իմ հետս պիտի տանիմ ,
Որպէսզի աստդերով ծակած կոսրծքը սպիանա յ ,
Են արիւնոտ իր դէմքին վէրքերը լոսոմ 
Մուշկով , վարդեջուրով եՆ շուշաններու ցօղով :

Թրգմ • Լ • Մ •
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թէ կ՚ՈԷԶեՍ WUC ՏեՍՆէԼ...

ԳԱՂՋ հով մը ուռեւյուց .սենեակէս մէակ պատուհանէն վա րգա- 
պո յն վարագոյրները առանց ղանոնը չար մ ել կարենալու՝, խորակէն 
.կաթկթող $_ոլ֊րը պատռե ր կր շամփանէա յի չէչէն վրայ փակցուած 
ալէ տա կը :

ՀՒ ւան ղան ո g կն ելած օքկս է վեր կը ո պա սեմ հոս : ^յւսբաթ
մըն կ որ առանձնացած եմ այս ս են ե ա կէն մկջ : //' արգ տեսնե լ չեմ ու- 
ղեր : Օրը երկ ու անգամ վարմ է կս կո ւգա յ ո ւտ ե ս տ ե գկննե ր ո վ : /? ւր է շ 
ոչէնչ՝. կը սպասեմ . պէտէ գայ՝ վստահ եմ : Պէտք կ որ գայ՝. Հկէրար 
յբնալ չէէնք վշտա ցո ւց ած : Ո չէն չ պատահած կր î Աքնա խո րմ ոչ մկկ 
էյօսք, ոչ մկկ անտեղէ վարմունք*. Հէւանգացած էէ՝ ապա քէն ած եմ 
-հ է մ տ ու կը սպասեմ : կ^անշարմ՜ան ամ պատուհանէս առջեւ, որ ճէչգ 
փողոցէն վրայ կը նայէ՝. Այս մամ էրուն փողոցը ամա յէ կ ՝. Երկէնքէն 
.վրայ քան է մը աստ գեր կր փայլէն : Հով ր կը ցնցկ ծառէ մը ճէւղերը 
որոնց չո ւքե ր ը կարծես մայթ՜ը կթալլեն՝. ^լ ալազահամ հովը
կոկորդս չորցուցած կ '. կը նկատեմ որ ումաթափ եմ : Առօրեայ կեան
քէս պատկերները ծառը, հովը, ^ա՝յթը> պատուհանը րո լո ր ը նող
կանք կը պատճառեն էնծէ'. կասկածը կը թափանցէ երակներուս մկջ՝. 
Ինձ կը թուէ որ ամբողջ կեանք մը պէտէ անցընեմ այս սենեակէս
*մկջ, (է • . .էն սպասելով՜.

---- Մ">էը֊
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Պէտք չունիմ ետեւ նայելու.-. Գիտեմ որ զարմիկս է-. Միտքս չեմ 
բանեցներ : Կը զգամ թէ ինչ որ նախօրոք մտածած եմ , մեքենաբար

գո րծագրեմ :
ը յառաջանամ գէպէ ծորակը ձեռբեբս լո լալու համար : Աւելէ 

առատօրէն կը հոսեցնեմ ջուրը այն հաստատ համոզումով որ ղիս 
գէպի ծորակը մզող դրդապատճառը՝ ինքնին պիտի գործադրուի 
առանց իմ կողմ էս բացառիկ ճիդ մը կատարելու : Ջեմ սխալած : Հա
զիւ պաղ ջուրը ձեռքերոլս վրայ հոսած՜՝ մեքենաբար շամփանիայի 

շէշը անդէն կը հրեմ :
---- ք*ա ր կա g ւս* ծ ես :
Այ- ձա յնին եր անդը՝ որ զարմիկինս չէր՝ կը սթափեցնէ զիս։ 

Գիմ ա ցինս ընտանիքիս բարեկամ մ ըն է ՝ Պարոն Փէրօն : Շատ չեմ սի
րեր ա յս մարդը : Բ"՛րեկամ է մ ըն ալ գէ չ բան մ ըն է ան կնքահայրս է է 
Հիւանդանոցիս ծախսերը վճարողն է : Իրեն շատ բան կը պարտիմ : 
Օրին մէկը պիտի վերադարձնեմ՛ այդ բոլորը՝ անմիչապէս որ աշխա
տանքի ձեռնարկեմ : Փէրօն գէր է , խօսուածքը' մեզբածոր : Իր ամէն 
մէկ խօսքին մէջ' ակնարկութիւն մը աղքատութեանս մասին : Բարո
յական խրատներ կը վխտան իր ուղեղին մէջ՝ զորս կամաց մը կը սա
հեցնէ իր լեզուին վրայ ել առաջին առիթէն օդտուելով նիզակի պէս 
կը նետէ ղլխուս : Ամուսնացած եւ երեք աղջիկներու հայր է : Իր տան 
մէջ կիներով շրջապատուած ըլլալուն , մենատէր մ ըե է : Կ անդրադառ
նամ որ ոչ մ իա յն չեմ սիրեր ղինքը , այլ նաեւ կնստեմ : Բայց պէտք է 
հանդուրժենք իր նե բ կա յո ւթի ւե ը-.

__ Հաւաքոյթ մը սարքած եմ այս իրիկուն- եկած եմ քեզ տանե
լու-. Անպայման պէտք է գաս- պատրա՞ստ ե ս :

---  Այո՛, անկողին մտնելու- զի չե բ բար ի :
Կը ժպտի . գրպանէն գլանիկներ կը հանէ , հատ մը կը վառէ եւ 

տուփը դարձեալ գրպանը կը դնէ -. Աչքերը շամփանիայի շիշին վրայ 

էնկած են :
---  Ղ՚եո. նոյն շէ&շն է :
ինքը նոլէրած էր այդ շէչը : Դամբանէս*' ում ստանալու համար Ն 

հ է լան գան ո g էն ելած սլահուս :

__ է^նչ կը ս սլաս ես խմելու համար :
տբ է պատասխանել։ ը սէրեմ յստակ ԸՍԱ,Լ*

__ (է. . .էն կը սպասեմ :
♦

Ըստ նախատեսս լթեանս ՝ ուսերը կը թոթուէ : Կր մօտենայ եւ 
ձեռքը կր դնէ ուսիս : Ինծի կը թուի քանիցս այս տեսարանը տեսած 

ըլլալ -.
---  Լաւ գ1՚ տես որ ըագաբը ձգած է : 1Լմուսնացաւ :
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--- վիտեմ ՝ գիտեմ ՝ բայց այգ ամուսնութիւնը ոՀյինչ կ'տպա-
ցուցանէ :

Շիշը դարձեալ ծորակին տակ կը գնեմ եւ անկոգինիս վրայ կ'եր- 
կըննաձ : վարձեալ ինքզինքս յոգնած կը զգամ : Փէրօնին ձայնը կը 
տիքէ վրաս :

--- Օթէ ճամ բո րգութի ւն մը առաջարկէի քեղի • • .
ս ^ԱԼ քան ամ : Կը շարունակէ •

—՜ Կ*էպի ե * • * ճամ բորդո ւթ՜իւն մը նաւով՝. Լաւ լսէ ինծի։
Կը լս եմ : Կ ը սիրեմ ճամ բո րգո ւթ ի ւնն ե ր ը : Օն ալ առիթը շեմ ոլ- 

նե ցած երկար ճա մ բո ր դո ւթ ի ւնն ե ր ընելու-, JJ . . , մեծ քա գա ը մըն է։ 
*Լ,աւով եօթը օր։ Կը վարան իմ վայրկեան մը։ Այս ճա մ բո ր գո ւթի ւն ը 
սոսկալի սուգի կը նստ ի : Փէրօն կը ըսրոլ նակէ .

--- ... գեղեցիկ քա գա ր մ րն է։ Հմով ունի՝ մեծ լիճ մը եւ նոյն
իսկ լեռներ ։ Հան գս տ ո ւթ ե անգ համար երազային վայր մըն է։

Կ- կ ա նգնիմ ։
---  Հաե,ՒԼ[՛ հազար ֆրանքի պէտք կ՚ունենամ՝ առանց հա չուելու

ճամբո ր գո ւթ ե ան ծա իւս ը ։
Փէրօն աջ ոլ ձա իւ կը քալէ . կը ճզմէ գլանիկին կճատը՝ կը մտա

ծէ ։ V ուզեմ կարճ կապել ։
---  Աւելորգ է : Հոս շատ լալ եմ ։ Կհիշեր բարի :
Կ ը մ օտենա յ ան կո զնիս •
--- Ամէն ինչ կա րդագր ո ւած է ։ վաղը առտու իս կ նաւը կխառնես։
---  Տեղէս շեմ շարմիր։
Կը զգամ որ թակա րգ լարած են շուրջս ։ Կհուզեն զիս հեռացնել 

(վ * * * է ն ։

--- Խոհեմ հղիր ։ '0 ու իսկ լաւութեանդ համար է : Ամք, ս մը կը
մնաս Ա . . . եւ կը վերադառնաս ; Համբերութիւնս կը հատցնես քոլ 
Աքյս կեցուածքովդ։

Ջեմ գիտեր ին շո* լ_ ՝ բայց գութս կը շարմէ։ Կը հարցնեմ .
---  /* նշսլէս կա րգա դր ե g իք ճամբոր գո ւթեանս սլա ր ագան ։ Ահ ու-

դին ծաիսսի կը կարօտի յ Արդէն ձեզի շատ դրամ պարտական եմ :
ճեոըերը իրարու կը չէի։Է ( ի[>ր թէ դ" րծ մը կատարած

ըլլար ,

— Ամէն բան կարգադրուած է* Է կ պայման մը կայ...
Հազով մը կոկո րդը մաքրելէ ետք*
--- Կ^ընգունիմ որ սուգի նստած ես վրաս ... : Օրին մէկը կը յու

սամ կը վերադարձնես ։ Այգ մասին կը թօս ինք գեռ։ Օայց ալս ճամ- 
բո րգո ւթիւն ը ձրի է։ Տ)լօրեաններն են զայն վճարողները՝ այն պայ
մանով որ քու հ ս կո գո ւթ ե անգ տակ առնես իրենց աղջիկը ո ր նո յն 
շոգենաւով պիտի ճամբորդէ։
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--- 'թանթ տ արև կան է :
Փէրօն կը ԼէՆ է : Երեւութապէս շուարած է , բայց կը շարունակէ •

---- *ք*սան տարեկան : Բայց Հէ՚չ. մըհ * • էնւսւէս ըսեմ * • •
^ա/ւ մը կը փնտռէ : Կ ը գուշակեմ է բայց կը ձգեմ որ խօսի :
---  Հիւանդ է : Շատ յոգնած • • •
,— ինծի պէս :
Փէրօն ուսերը կը թօթո լէ •
---  Լյոյն յոգնութիւնը չէէ
— Խենթ է :
Կը շորկէ .
•--- Ա.ւելի ճիշդ, հիւանդ է՛. Պէտք է հսկել-, Երր Մ--- հտսնիք,

րյ՜իշկին կը յանձնէս : Ե^իշկը քարափ պիտի ‘էայ դի մ ա լո ր ե լո լ-, Աղջ
կան ծնողքը ճամ րո րդո ւթե ան ծաիրսերը կը հոդան* համաձա յն ես :

Ատենէ մը ի վեր Փէրօն կը ջանայ ղիս հեռացնել այս քաղաքէն : 
Մինչեւ հիմա շէր յաջողած : Տ,եւով մը դէմ դրած էի իր այդ փա
փաքին :

--- - Հապա եթէ մերմեմ :
֊ Ազ ատ ես : Ար գէն վստահ չեմ որ շատ ալ կարող ըլլայ[՚ր այԳ 

աղջիկը Հսկելու-Հ ‘Նեռ շատ տկար ես։
---  ^ընգոլնիմ :
Փէրօն շունչ կը բաշէ ՝ կարծես ծանր պատասխանատուութենէ 

մը ձերբազատած ԸԱՀԱյի Գ^ՀԸ*

--- Ուրիշ պայման մը եւս։ Ո՛չ մէկուն պէտք է ըսել որ այգ աղ-
ջիկը հի ւանգ է : Ո ո լորը անտեղեակ են ։ ^եռ ե ր իտասա րգ է • րանի 
մը տարիէն կրնայ րումուիլ եւ ամուսնանալ։

*

Աօֆի ^իլօրեան իր խուզին մէ^ն է։ Նաւը դանգաղօրէն կը հեռա
նայ նաւամատոյցէն ։ Աահճակալիս վրայ երկնցած կը մտածեմ ։ Արե- 
կոյեան մամը ութն է : Ա[,սյկ անձն եմ տյս նա լուն վրայ՝ որ տեղեակ 
եմ Աօֆի քելօրեանի ՝ այղ ղեզեցիկ աղվթլան ՝ խենթ ըլլալուն ։ Այս պա
րագան տարՕրինա կ գոհ ունակութիւն մը կու տայ ինծի ։ Պէտր է հսկել 
ղիերը : Ոստումով մը ինրզինրս դուրս կը նետեմ եւ կը մօտենամ 
աղջկան խուց ին ։
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— Ո՞վ է...
---  Էյս եմ î
Վրս բանում մը՝, Արդեօ^րպէտր է աւելէ ումզնօրէն բախել դուռըՀ

-— Մ տէ'ը ։
'հելւ^նազղեստ մը հագած է : Աչ^եքԱ կը յառեմ էր խարտեաշ մա

դերան վրայ։ 1լ անցընեմ էր նուրբ Հքածկօրէն կը ջանամ
էր խափան g է կ նե րրեազդես տ էն տակէն գո ւշա կե լ էր հաստըլէկ զէս- 
տերը :

---  Կը հաճի՞ք նստ է լ :
--- Ձ եմ ուղեր ձեզ խանդա ր ե լ :
Պէտր է անմէջապէս պատճառ մը գտնել եւ շո՛ւտ* Ար փնտռեմ • 

է զուր :
— Ի՞նչ պի տ ի ընէը ա :
եԼա րմա ցած ա չրե ր ը կը բանայ : ^յւստ յ ո գնած եմ ել չեմ գէտ եր 

թէ էն չո* լ այսպէս է հարցում կ՚ընեմ յ կհուզեմ էր խենթութեան չա֊ 
փանէշը դէտնա լ : Տտրօրէնտկ ձա յնո վ մը հարցումէս կը սլատասէւանէ •

---  Պէտէ հագուէմ եւ ճաշէ երթամ :

Ո տրէ կ՝ ելլեմ :

--- Պատրաստ ըլլալն ո ւդ պէս րովէս անց էր :

Պ*ուրս կ  ̂ե լ/եմ եւ նրբան g րէն մէջ րան է մը րտյլ կ՚ընեմ : Արդէն 
զղջացած եմ այս պաշտօնը ընդունած րլլալո ւս : Զ, այն մը կը լսեմ 
ետեւս եւ անմէջապէս էնրզէնրս նրբանցրէն մութ անկէւնը կը նետեմ : 
I) ո լցէն գուռը կը բա g ո լէ եւ Ա°ֆէ դուրս կ՝ելլէ ։ Արդեօք իմ խուցիս 
դուռը զարնելու պէտէ ե ր թա^ յ , էն չպէ ս որ էրեն յանձնարարած էէ :

» կը յառաջանա յ դէպէ կամուրջը։ Ւրեն կը հետեւէմ : Պատասխա
նատու եմ : Հա պա եթէ ծովը նետութ* : ՝ք*տ յ լե րս կ'՝ ա ր ադա ցն ե մ : ty’ ա շ- 
խատէմ աղմուկ չհանել։ Մէթէ լսա^ծ էր ոտնաձայնս : Հաւանաբար :
Առանց աճապարելու կը յառաջանալ ։

— Սօֆէ' :

Ե տ կը դաոնա յ ։

--- Զ եղէ ըսած էէ որ /,z/ րովէս ան ցն է է ր ։
Աչրերուն փտյլը կը կո ըսուէ եւ մեղմօրէն կը սլա տասխանէ*
--- ո •-դկ[՛ առանձէն պտոյտ մը ընել կամ ո լլւ ջ էն վրայ ։
Աւելորդ էր ա լեւՒ երկ ար խօս է լ խենթէ մը հետ : թեւէն բոն ե լո վ 

կը J ա ռա ջան ան ր դէպէ կամ ոպ^ը î

ճաշէն վերջ՝ որ է մ էջէ այլոց առանց մէջադէպէ անցած էր y գա- 
անգստեան սրահը՝ ուր բազկաթոռէ մը մէջ րունս տարած էր՛-

Աչրերս բանալով տեսայ որ կէսաստուերէ մը մէջ կր դտնո լէ մ ։ 
^որս դ էն լռութէւն ։ քամուած կը մնամ տեղս եւ ականջ կը դնեմ ձա յն
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մը ԼսեԼոլ JnJuntL' ձայն : Միթէ առանձի՞ն եմ : <իամ տնակը ուշ
բյ յա/ու Է : Ա րահը չափազանց տաբցուաՀ- !յ : Անիմ աստ երազներ մ ըտ- 
բիս մէջ շրջան կ՝ըեեն : էէւղեղս տակնուվրայ եղած է : հանկարծ շնչա
ռութեան ճայն մը կ՝առնեմ : կարծես այղ շնչառութիւնը կը պատռէ 
այս մթութիւնը՝ որ զի ս ար տա րին կեանբէն բաժնած է : Ատ կը դառ
նամ եւ կը տեսնեմ Աօֆին՝. Պատուհանէն դուրս կաթուած կը ծթէ*» 
Անբաց ատ րելի դինովս ւթիւն մը կը զդաւ! : Աօֆին ինծի կը պատկանի՝, 
կը նայիմ իր թարտեաշ մուզերուն ՝ իր նուրբ d է Լրին ել ինբզինբս եր
ջանիկ կը զդամ : Առանց աղմկելու ոտբի կ \ե//եմ : Ատ կը դառնայ ՝. էեռ 
րի չ առաջ անղո ւս սլ փափաբ մը ունէ ի ղիերը թեւերուս մ էջ ա ոն ե լո ւ 
ել մազերը շոյելու՝. Այնպէ՜՛ս կ ո ւղէ ի նազերուն բոյրը շիթ լ՝» Բայց 
հիմա որ ինծի կը նայի ՝ տեղս գամուած կը մնամ : կոկորդէս ճայն մը 
դուրս կելլեր՝. Լեզուս կը կմկմայ եւ սարսուռ մը կ'անցնի բրտնա ծ 
մարմնիս վրայէն ՝. փաթը մտած է մէջս : Այո , կը վաթնամ այս օտա- 
ր ա կան ա ւիջի կէն ՝ որ դէմս կեցած հանդարտօրէն կը ծթէ ել ա չբերուս 
մէջ կը նա յի : թնչ է ո լզածը : ինչմ ւ չէ խօսիր : /ՀՀ ա դէմ րին արտա
յայտութիւնը թստացալ՝. *Բլա նլ,կը մ ատներո ւն մէջ կը դողայ ՝. ինչո՞լ 
ընդունեցի այս ճամբորդութիւնը*» կ'անիծեմ Փէրօնը՝. Բայց ո՛ւշ է ալ՝. 
Պէ՞աբ է արդեօր օգնութեան կանչել՝. Զդայարանրներս ելեկտրական 
թելերու պէ ո դիւրահաղորդ դա րձած են : Ա եզր որ ոչինչ կայ րովս 
ինբզինբս պա շտ պան ելո ւ համար» ոչ իսկ առարկայ մը՝. Վյւտահ եմ որ 
ա յս սրա հին մէջ ինձմէ ել Աօֆի.էն զատ մ արդ մ ա րդասանր չկա յ շ 
Հապա եթէ վրա՞ս յարձակի ՝. Լ) օֆ ին նրբակազմ' է , բայց թենթո ւթի ւն ը 
իրեն աներեւակայելի ոյժ կրնայ հայթայթել՝, հաւանաբար դնդեր
ները զօրաւոր են : Կը վ աթնամ նաեւ իր ձեռբին մէջ բսնած Լուցկիի 
տուփէն։ Ամէն ինչ կրնայ պատահիլ՝. Ս ինակ ես դիտեմ անոր թենթ ՝ 
կապուելիր թենթ բէ/ալր : կարող է նոյնիսկ նաւը հրդեհի տալ՝, կը 
սկսիմ դողալ՝. Կը ջանամ այս լռութիւնը թզել*. Բառ մը կը փնտռեմ : 
Շատ մը նա թագա un ւթի ւննե ր լեզուիս վրայ զիրար կը հրմշտկեն եւ 
հազիւ հազ կը յա ջուլի մ պոռալ»

— Աօ՚ֆի »»»՝.

կը շարժ ի : Բր մատներուն մէջ ամուր բռնած է կճատի կտորը , 
որուն կրակով կարծես կնւղէ ա չբերս այրել՝, կը նահանջեմ ՝. Գլանիկը 
կը նետէ եւ շփոթած ձայնով մը յառաջարկէ»

---  Երթա՚նբ պառկինբ :

Ուզածս ալ այդ էր՝» Մեբենաբար իր առջև լէն կը բալեմ ՝. Արահէն 
դուրս կ'ելլենբ եւ նրբանցքին մէջ կը յ ա ռա ջան ան բ ՝. Ա աւազի մը կը 
հանդի պին բ ։ Շունչ կխաոնեմ : ‘}'եռ տասը մեթր մեզ մեր թոլցերէն կը 
բաժ՜նէ : Ա* իտբս կու դան իր վերջին թօսբերը» «Երթա՚նբ պալլկինբ» *.
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Ինչ ըսել 1լ ո լզէ ր : Արդեօք կ'ենթսսզր է ր որ գիշերը իր րո՞ վ/Լ պիտի 
անց ընեմ : ԱՀնկա րելի է : Հապա՞ ևթէ զիս իր խուցին մէջ հրէ - Լ"լ['2. 
որոշում մը կ՚առնեմ : 'թայլերս կը դանդաղեցնեմ եւ յանկարծ կը
սկսէ մ վա զել : lu ուցէս դուռը կը բանամ ել ետեւէն զայն դոցելէ 
ա կան ջ^ս կը փակցնեմ դրան : ը ԼԱհմ էր ոտբէ ձայնը : Զա յն ը կը մօ՝-
աենայ ել յետոյ կը դադրէ*. Ւր շնչառութէւնը կը լսնմ եւ այն ա սլա
լս բութէ ւնը կը կրեմ որ կարծես դուռը կը շն չէ ր :

— r p^b5

*

Հանգշած եւ լալ տրամադրութեամ բ մը կ'արթննամ ել ակնարկ 
մը կը նեսձեմ դէպէ շամփանէա յէ չէէ." * ԸայՅ անմէջապէս կ՚անդրա- 
դառնամ որ խուցէ մը մէջ կը գտնուէ մ : ^‘ուրս ելած սլա հոլս դէմ առ 
էէմ կ'Խն ամ Աօֆէէն հետ հ որ կարծես զէս կը սպասէր*. (յՕրթ՜ մը հա
զած է եւ ա յս սլար ադան կ՛ընդվզեցնէ զէս • ը ^*ա *

---  Լալ զփչեր մը անցուցէ®բ։

Այն տսլալո բութէ ւնը ունէմ որ ծաղրական շեշտ մը ՝կս*յ էր ^ա[՚~ 
ցում էն մէջ*. Վեր կ՚ելլենբ նախաճաշ ընելս լ համար*. Այր մարդէկ 
ա չբերն էն տնկած են էր վրայւ ՍՕրթշր գրաւէ չ է։

---  Ւ^նչ ընելու մտադէր էբ***

--- Պէտէ լողամ , կը պա տ ա սխան է : ալ կու գա® բ :

Ջուրը չեմ սէրեր y բայյ կ՛ընկերանամ էրեն մ էն չեւ լոգարան (փ]1" 
ս|ւն) : (յՕրթՀ/ նլ շապէ կը կը հանէ î թարեբա խտաբար տակէն ifuijljO 
հագած է : Ւ ը հ ա ր ցնեմ թէ ԼորԼաԼ զփտէ& * մ՜սլտէ եւ ջուրը կը նետ-
ուէ ։ թալա կան մ՜ամանա կ ջոլրէն տակ կը մնայ զհաւան արա ր զէս վախ- 
ցընելու մտադրոլթեամր : ԱՀնպայման հասկցած է որ զէնբը հսկելու 
պաշտօն ունէմ : Աթոռէ մը վրայ կը նստէմ *. Հյուրիս ահա գէն բա դմու
թէ ւն : Օդը տաբ է*. Աօֆէէն համար վախնալու որեւէ պատճառ չկայ ՝
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քանի a ր ջոլրին մէջ լուղորդներ կան*, Ետքի. կ' ելլեմ գաւաթ մը ըմ~- 
պելի առնելու համար։ ՅանԼլարծ մէկը թեւէս կը բոն Էհ. Աօֆին. Էհ,. 

Վրս խցած էի :

--- Ո՞ւր կ'երթաք :

Այս էր պակաս ։ Հիմա հաշիւ ալ պիտի տանք*.-

Հեգնական բառ մը լեղո լի ս վրայ է : ftiujg Ս օֆ ին առանց պատաս
խանիս ս սլասելո լ կը շա րունակէ •

--- Զիս մինա կ մի' ձգէք։

Եր արտայայտութիւնը զինաթափ կ՝ ըն է զիս։ Երբեմն նոյն իսկ կը 
մոռնամ որ խենթ է ան : Եւ ս,յս սլարագան շատ վտանգաւոր է •

---  Պառ Լլերթամ բան մը խմելու համար ՝, Եկէ՚վ* ^'թէ կը փափա*֊
^իք՝ Զեր շՕյւթՀ/ հագէք ել այնպէս։

---  Ենչո*ւ :
--- Ո րովհետեւ • • •

Անմիջ ա պէս կ } աւե լցնեմ »

---  Աւելի պատշաճ է ■■ Զէ՞* կար ծեր ։

Հլու, հնազանդ՝ շՕրթ-շ կը հագնի : ինծի հ ամ ար ու֊իսքի մը կ՝ ա- 
պըսպրեմ իրեն ալ խաղողի հիւթ։ ԱպասեաԼլը կը հրա մ ցնէ խմիչը- 
ներ ը :

---  Երնա&մ համը նայիլ։

Ջեմ ուզեր հակաճառել* գաւաթս կը վերցնէ եւ ոլիսքիին մէջ 
խաղողի հիւթը կը թափէ ։ ft ողոքէ լու njtf- չունիմ : Աւելի ուշագրու.— 
թեամբ կը հետեւիմ իրեն։ Հանգչած կ՝երեւայ այս առաւօտ : Եարծեա 
բնական ա gÿի կ մը ըլլար ։ Եը խմ է ՝ կը ծխէ՝ կը լո ղա յ կը խօսի։ 
ftiujg երբեմն՝ եր բ աչքերը վրաս կ՚ուղղէ ՝ անոնց արտայայտութիւնէ֊ 
ները կը փոխոլին ՝ կարծես թէ իրեն սա րսափ Լլ ազդեմ

*

Այս երեկոյ պարահանդէս կայ։ Եր դուռը Լլը բախեմ եւ ներս կը 
մտնեմ : Պ ատրասւո է : Հիանալի հագուստ մը հագած է : Զիս կր սսլաւ- 
սէ : Հեր կ՝ ելլենք եւ մեզի վերապւսհուած սեղանին շուրջ կը նստինք r 
Հաւանաբար մարդիկ մաածեն որ երկու զարմիկներ ենք։ *ԼքՈլագա~
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խումբը հաճելի կտոր մը կը նուագէ : խուլին բոլոր բնակիչները ներ
կայ են։ հունչ առնելու օգ չկա յ : Մէկը կը մօտևնայ մ ե ղի եւ կէս մը 
կը խոնարհի Մօֆիին առ ջեւը : Մօֆի ինծի կը նայի , ա րդեօբ կրնա  ̂յ 
հրաւէրը ընդունիլ։ նեղմիտ չեմ։ Այո՛, պարեցէՀ*- Մարդը
կ՚առնէ Մօֆին եւ կը հեռանան : Ալ<£ո1Լ կը հետեւիմ անոնց : Աչըիւնս 
եռալ կը սկսի։ Մնուշագրոլթեամ բ մը խմիչքս ծածկոցին վրայ կը 
թափեմ։ 1)տրի կ՚ելլեմ Մօֆին տեսնելու համար։ Կը պարէ։ Մոլզեմ 
գիտնալ թէ իր պա ր ըն կե ր ը պար կեշտ օր էն կը պա ր է : Մրգեօր մութ 
անկիւն մը 'պիտի չառա^նորգէ զինրը ել իր անմեգութենէն օգտո ւի է-

նշաններ կ՚ընեմ իրենց հասցէին։ Աօֆին շատ հնազանգ է։ Պար֊ 
ընկերը ձգելով կը մօտենայ ինծի եւ իր տեղը կը գրաւէ։

՝Լքուագախումբը սկսած է մեղմ եղանակ մը նուագել։
---  Մուգէթր հետս պարել ։
Մ ուզեմ ։ Շ ատոնց չեմ պարած ։ Երկար տարիներ ։ Եւ ինչո* լ քաշ

ուիլ Աօֆիէն։ Կը բաւէ որ մէթրէն բռնեմ եւ առա^նոբդեմ ղթևքը ու
զած ձեւովս: Ոտքի Հելլենք-, թեւերուս մէջ վախկոտ կենդանիի մը 
պէս կծկուած կը մնայ: իր մարմնին ջերմութիւնը ինծի կը փոխան
ցէ: իամալյ մը դէմքս թուշերուն վրայ կը քսեմ : իՀնշ քնքուշ մորթ y 
ի՜նչ բոյր , ի՜նչ ջերմ ութիւն , ի՜նչ . ■ .

Պէտք չէ չափը անցընել: Կը ջանամ վերացանել ինքզինքս : կրնայ 
հ իս թե ր իք ըլլա լ ել դլխուս փորձանք բանալ : 1Լհա' , կը սկսի սեդմ ուի լ 
վրաս եւ ա յար կը մօտեցնէ չրթնեըոլս : կանդ կ՛առնեմ , բայց կը ջա
նամ չվչտացնե լ զինքը :

--- - է} ո զնած եմ , ե ր թա՛նք նստինք :
կը հե ա զանգի ել մեր տեղերը կը գրաւենր։ f] մ ի շք կը հրամցնեմ 

իրեն։ Աչվփրը անհուն ընրշո ւթեամ բ մը վրաս յառած է։ Կարծես կը 
խղճայ ինծի : 1] եՀ ղճ Մօֆի ։

*ԼքՈւագախումբը ուրիշ եղանակ մը կը սկսի նուազել։ Լ՝ ի չ աււաի- 
ուան երիտասարդը գարձեալ կը ներկայանայ։ թ ո յլ կուտամ որ պարէ 
Մօֆիին հետ։ Մ բուհին միւս ծայրը կ^առա^նորգէ զայն, իսկ ես 
չամփան֊եայի շիշին հետ առանձին կը մնամ : Կը խմեմ : ՄՈոնալու 
համար կը խմեմ ։ fP րրան ատենէ ի վեր միասին կը պարեն։ Հետըեր- 
ն ին կորսնցուցի։ Կ՚ելլեմ եւ սրահին չորս կողմը կը պտըտիմ ։ Հոն 
չեն։ Կը մտահոգուիմ ։ Են չ խենթութիւն ըրի որ թոյլ տուի այդ սրի
կային որ Մօֆիին հետ պարէ։ Դարձեալ շուրթս կը նայիմ : Մ °ֆ ին 
կո ըսուած է : Կը մօտենամ նուագախումբին եւ ձայնասփիւռ գորձ՜իըը 
ձեռրս կ՝ առնեմ յ

--- Կը փնտռուի օրիորդ Աօֆի Ֆլօրեան ։ Օրիորդ Մ օֆ ի 3)լօրեանւ
կը փնտռուի :

Qn յգերը կը դագրեցնեն ի ր են g պարը : Լռութիւն : Կ ը կրկնեմ ։.
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Լռութիւն։ Ւ ր.ա ր անg ո ւմ մը եւ ահա Սօֆէն 1չերեւայ իր երիտասարդ 
պար ընկեր ին հետ յ Աչրերկն կայծեր կ՚ելլեն*. Աարկացած կ ինծի 
գկմ ' Թող բարկանայ : Ւր Լաւութեան համար ըրած կի ա1ս բունը * Ւն֊ 
ծ ի մօտենալով կ^րս\կ •

---  կրն ար վայրկեան մը հանգիստ կենա լ՝.

Երիտասարդ ընկերակիցը կարծես համաձայն կ իրեն հետ՝. Արիւ
նը գլուիլս կը վսում-կ : քԼսե^ լ թկ ո չ ճշմարտութիւնը։ Ջոյգերը դարձ
եալ կը շարմին նուագին ընկերակցութեամբ եւ կը զգամ որ իրենց 
աչրերուն տակկն մեղ կը գիտեն : Երիաասա րգին թեւկն բոներով կը 
փսփսամ ա կ ան^ին •

--- Հանգիստ ձգկ աղ^իկ ր ♦ հիւանդ կ։

ՋՒ հասկնար ըսածս î Ս օֆէն Էր կ արգին կը մօտենայ մեզի եւ 
բաներ մը կը փսփսայ երիտասարդին ու ան շուտ մը կը հեռանայ 
մեղմկ : Ւնծ ի համար կարեւորը անոր երթալն կր* Աօֆին իր իւուցը 
սս ուա ջն ո ր գելկ ետք ես ալ քնանալու կ՚երթամ :

*

իմունս չի տանիր*. Անկողնիս մկջ աջ ու ձա Ւ կը դաոնամ ի զուր : 
Եր վվ՚^՚թ : Ս°ֆիի րոյրը մարմնիս վրայ փակած կ։ ՛Ծանօթ կ ինծի 
այս անուշ րոյրը։ Ւայզ "^^րկէ ծանօթ էր* (Հիշատակներս իրար կ՝ան
ցընեմ ել սարսուռ մը կը զգամ ։ Այո՛ ՝ (Ւ ♦ ♦ ♦ին գործածած անուշահո
տութիւնն կ ։

Ակամայ ենթադրութիւն մը 1լ ընեմ բայց անմիջաւգկս կը ջանամ 
գույն վանել մարկս : Ե^աշիւատիմ յնանալ որ ալ չմտածեմ : Աայց րի չ 
աւռաջուան ենթագրութիւնս չի լրե ր զի ո : Հ/ուրջս կը դաոնա յ » պահ մը 
կը հեռանայ կարծես աւելի զօրութեամբ իւ ո յ անա լու մարիս մէջ-. 
Ենթադրութիւնը արդէն դարձած կ համոզում : Այո՛ ՝ utJu վայրկեա
նի u համոզուած եմ որ Աօֆին ել փ • * • մէկ եւ նոյն անձն են : փ ♦ ♦ • ին 
հետ կ որ պարած կի րի չ առաջ ։

fl տրի կ՚ելլեմ եւ գլուիլս ծոբակին տակ կը գնեմ ։ Ջուրը գաղջ կ • 
անուշահոտութիւնը կը շարունակէ մարմնիս շո*-րջ իր րոյրը արձա-

kbL։
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V ուզեմ պատճառաբանել*. Անկարելի կ որ Ա* . • *ն այս նաւուն 
վրայ գտնուի : Ինծի Աօֆին յանձնեցին ել ոչ թկ (J’ • ♦ »ն : Աօֆին փ • * Հն 
չկ : Աայց գեռ չեմ համոզուած ասոր : Պէտք կ երթամ ել ստուգեմ : 
3 ո լզում էն դո զահա ր՝ չորցած կոկորդով՝ դուրս կը ձգեմ ինքզինքս։ 
Կ ը մօտենամ անոր խուցին։ կանդրադառնամ որ բոպիկ եմ : Ի՛նչ 
փոյթ։ '1։ուււը կը զարնեմ ։ Ոչ մ կ կ պատասԼսան։ '{'նա g ած ր / յա յու կ։ 
*իարձեալ կը զարնեմ եւ առանց պատասխան առնելու ներս կը մտնեմ 
ել կր մօտենամ անկողնին։ Ա***ի անուշահոտութիւնը ամկն կոզմ 
պատած կ։ {քուցին ամկն մկկ անկիւնը կարծես այդ բո յրը կվարտա
լն չկ : 'Իրտինքի կայլակներ կը հոսին մարմնիս վրայ եւ ձեռրերս խո
նաւ են ։ Ա* ութ կ : ty ը կան չեմ »

֊փ...
Ոչ մէկ պա տ ա ս իւ ան = Կը յառաջանամ : Անկողինը պա րա պ կ ։ Լո յ- 

ԱԸ էը վաո-եմ : Աարգ չկայ։ Անպայման գիս ս *֊րիշի մը հետ խաբելու 
ւԼրայ կ յ Արագ կը վերադառնամ խուցս եւ հագուստս վրաս կը 
րաշեմ ու դուրս կը նետուիմ ։ Ո& ւր փնտռել ։ Ա անգուԼսներէն վե ր 
1լ եյ/եմ ։ Պարասրահը պարապ կ։ Հյամփանիայի պարապ շիշեր՝ աւե
րակներու կո յտ ե ր ո լ պէ ս փռո ւած են ս եզաններո ւ ՛և՛ ա J : Կը կ ա նչեմ ■

— Ժ՚ • • • Ս°ֆի ■ • • Ժ • • • Սօֆի • • •
Կ-արձեաչ վա ր կ՚իջնեմ : Կ՛ամուրջը ամ այ է է։ ՛Ծովը կրըոտ։ Լու

սինը ան կարո զ կ^ ե ր ե լա յ թանձր ամպերը պատռելու։ Արճարանն ալ 
գոց է - Գիշեր ա շրջի կի պէս ետ կը վերա գառն ամ ։ Կ ը բանամ իր խու
ցին գուռը։ Մէկը մահճակալին վրայ փռուած կ։

— Ո՞վ կ հոն ։
Առանց պա տա ս Լսանե լու կը մօտենամ ։ Ա ալանները վար կխառնեմ ։ 

Աօֆին կ ։ Լ աւ մը կը քննեմ դիմագիծը ՝ վստահ րէէալու համար որ 
չեմ սԼսալած :

— կԳ՚֊զէը ■

Այնպ էս ս պիտի ո ւզկ ի գիտնա լ թէ ո* ւր գացած էր քիչ առաջ : 
Ոայց էը խուսափիմ այդպիսի հարցում մը ուղղելէ ։ Արդէն Աւարու
թիւն ս է ։ Անպատճառ շատ շամփանիա խմած էէ՛-

*
Երեր օր առանց որեւ է միջադէպի անցաւ ։ 

րամն ուեր : Աօֆին աւելի խո հեմ կ^երեւայ։ ը
Իրարմէ գրեթէ չէինր 
խուսափ ի խմիչքէ î
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ծխախոտէ եւ սիր աբան ո լթեն է : Երհ^ Օրէն Ս • • * կը հասնինր :

Օդին տարո ւթի ւն ը անտանելի է : թիկնաթոռի մը վր ա յ կ՚երկննամ ր

Աօֆին ալ օր էնա կէ ս կը հ ետեւի : Վյսյրկեան մը վերջ րունը կը տան^ է 
Օղտուելով առիթէն ս րճա րան 1լերխամ : Սպասեակը գաւաթները
լուալով դրա ղու ած է։ Արկոլ յաճախորդներ ծխախոտի մուխերուն 
մէչթ ազոլած' կը խօսին :

— Ուի սրի մ ը :

զարմանայ ՝ գա լաթը ձեռրը էլառնէ եւ կը հոտուըտայ • յետոյ 
ուսերը թօթուելով ♦

---  Լաւ րան չէ աԷՀօԼԸ) ել մանաւանդ այս ժամուն :

բուլորեմ : ք^այզ ան վկայ կը բերէ երկու յաճա խ ո ր զն՚ե ր ը 
որոնր նոյնպէս իր կա բծի րէն են։ ՀՀեմ համարձակիր աւելի երկար 
պնդելու։ *իաւախս կը պարպեմ եւ գէշ տք/ամադրուխեամբ մը կը հե
ռանամ ։ Աօֆին դեռ կը րնանայ • • . տեզս կը գրաւեմ ել շուտ մը րունս 
կը տան ի ։

Տարօրինակ ձայն մը կ'ա ր էթնցնէ ղիս : 'P՝i"ll՛ ախոռը պարապ է ։ 
Ո՞ւ՜ր կրնա յ դարած ԸԼԷա է U օֆ ին : իոյն ձայնը դա րձեալ կը դզ ր դա յ t 
Սարի կ՚ելլեմ եւ ինծի այնպէս կը թուի որ ՛երկրաշարժ է : Դիմացը , 
նաւուն կողին ւԼրայ կրթնած ՝ ձեռրը հրարան մը՝ Սօֆին նաւուն 
վրայ սալաոնոզ թռչուններուն *Լրայ կը կրակէ ։ Լթ ՛Լ տուաւ իրեն այդ 
հրարանը ։ թնչ ան խոհ եմ մարդիկ են : ]]ենթի մը զէնր յանձն ել։ Այն
պիսի մէկուն որ կրնայ բոլորն ալ սպաննել։ իմ տեզէս կը րննեմ Ա օ֊ 
ֆիին շարժումները ։ Առանց նշան առնելու անդա դա ր կը կրակէ :

Պէտր է ըսել որ ամէն անգամ ալ թռչուն մը վար կ*առնէր ։ 'Ո ան ի 
մը րա յ î եւս կ՚ընեմ դէպի իր կո ղմը : Պէար է ամէն զնով ձեռրէն առ
նել այդ զէնրը։ ք*այր իՀն չ զարմանր» կարծես գուշակեր ներկայու
թիւնս եւ ետ դարձաւ։ Տեզէս չեմ շարժիր։ Ան տ ա ր բե ր երեւոյթ մը 
առնել կ՚աշխատիմ ։ Ա չրե բոլս մէջ կը նայի եւ զէնրին կոթը կը չ"յէ' 
Անակնկալ վախէ մը բոնուած՝ ետ կը րաշուիմ : Ը սկսիմ վազելէ
Ա ողնած' կը կենամ ։ Պէար է անպատճառ ահազանգը հնչերնել t 
Պէար է զինաթափ ընել Աօֆին։ Զայն կուտամ նաւազի մը»

---  իյնդրեմ , մաիկ ըրէր » • •

յարմարած կր կենայ։ 'Որտինրը ճակտէն կը վազէ։

---  Այն աղջիկը որ թռչուններուն վրաJ կը կըակէ * * * *

Ոառ՚եր ը կա րծես վճռած են կ ոկորդէս դուրս չելլել ։ իա ւազը 
առանց մտիկ լնելու կր մեկնի։ Արկու ուրիշ նաւազներ կը կանչեմ-
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— Այն 'ւէ՚նը ■որ զէնք մը բռնած է • • •
ԱՀեկա րելէ է հանդարտօրէն բացատրելը : Կարծես բառերը խեղ

դուած րյ/ան յուղումէս մէչ -, վ այրկեան մ ր կ՚երկննամ թէկնաթոռէս 
վրայ եւ յետոյ արադ մր դէպէ խուցս կ^եյւթամ : Զանգա կը կը կոխեմ 
մտւ ծառան կը ներկայանայ՝.

Զերւ^ս ուս էն ւԼրայ կը զխեմ եւ գրեթէ փսփսա լով կ՚ըսեմ •
---- Այն կխ*եը որ ճամբորդներուն ւԼրայ կը կրակէ ...

՛Ծառան կը մտա
---  Ւնչպէ^ս՝ ոՌր կԼնը^ մ* ր ճամբորդներուն ւԼրայ կը կրակէ***
--- 'Նեռ չէ'* PU/JU մէկ վայրկեանէն մէւսը կրնայ կրակել՝. Պէտք

յէ այնպայման ղէնաթափ լնել՝. Լուր տուէք նաւապետէն : թո՛ղ պէտք 
եղածը կարգադրէ՝. Պէտք է կամուրջը պարպել՝. Կը լս է^ք , կը լս էՌք 
հրացանազարկերը :

---  Կ ր թա՛նք նայէնք :
ետեւէն կը յառաԼանամ յ Կ ամոլ ր P կը հասնէնք։ Հրացան Լէ 

հարուածները մէկը մէւսէն կը յս^որդեն՝. Կարծես պնդաց էր րյյար : 
Զգուշութեամբ կը յառաջանանք՝. Անակնկալ մը մեզ կը սպասէ ր՝. 
թնչ զարմանք՝. Աօֆէն ղէնաթափ է ել հէմա ծուԼը կը դէտէ՝. էր քո- 
վը մարդ մը զոր չեմ ճանշնար , հրացանով թռչուններուն *Լրայ կը 
lW ակէ յ Զէս տեսնելով՝ Աօֆէն դարձաւ եր քով կեցած մարդուն եւ 
.պահանջեց որ զէնքը էրեն յանձնէ : Մէկ ոստումով արդէն էրենց 
մօտ եմ ել խլելով հրացանը է) օֆ է էն ձեռքէն զայն ծովը կը նետեմ :

*

Վ^երջէն էրէկունն է'. Աչքերս չեմ հեռացներ Աօֆէէն՝. Շուքէ մը 
պէս կը հ ետեւէմ էրեն քայլեր ո ւն : կը ջ անամ չհակաճառել էրեն : Պ ը- 
տըտելո ւ փափաքը յա յտն եց : թո՛ ղ այդպէս ըլլա J յ ճէշգր ԸԱած շատ ալ 
չեմ սէրեր նա լուն նուագախումբը։ Կը ^գայնացնէ ղՒա : *եոյնպէս բո
լոր ճամբորդները՝ որ չես գէտեր էն չո լ ՝ անդադար եռուզեռ Լէ մէջ են՝.

Կէ ս դէշերուան մօտ՝ երր Ա օֆ էն սպայէ մը հետ պարելու վրայ 
Հր՝ տարօրէնակ տուայտանք մը զդա g Լէ : Զեմ գէ տեր Լմնչ է պատճա
ռը՝. Լալուն լԼրայ տէրոզ այս ծանր մթնոլո^րտը։ թերեւս : անէ մր 
սրէ Ւ *Ս*ր վա րմուած էէ Աօֆէէն ն ե ր կա յո ւթեան ը եւ կը տխրէմ մտա
ծելով որ երկար մա մ ան ակ զէնքը տեսնելու առէթը պէտ է չունե-
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նամ, Տխրո,թի'ն թէ վախի զգացում, կարելի չէ բացատրել, Ի՞նչ 
կը ներկայացնէ ինծի համար Աօֆ ին : Այս անցնող շարթուան ընթաց
րին ի՞նչ եղաւ- ան ինծի համար : Բոյր մը եւ ո՛չ աւելի : Բայց այս իրի
կուն կարծես օդը կապարի ծանրութիւն ունի. կը զդամ որ բան մը 
պիտի պատահի, Սպան թեթեւ մը կը ծռի Աօֆիին վրայ եւ իր շր
թունքները կը հպին անոր ծոծրակին, Ա օֆ ին աչքերը կը փ ա կէ : Եր
ջանիկ է : Սարի կԴլլեմ , շնչելու պէտք կը զդամ : Պարասրահը կը
թողում եւ կ'երթամ նաւուն կողին կը յենում : Երկինքը կապոյտ է 
եւ ագահութեամբ կը շնչեմ ղով օդը : Լուսինը իր դէ^քը կը ցուցնէ. 
Հարիւրաւոր մտածումներ խողողեն միտքս : Բայց չեմ կարող անոնց
մէ դէթ մէկը զանազանել եւ աոանձին վերլուծել-. Շատ փոքրացած 
կը զդամ ինքզինքս եւ ապրելու անիմաստ րււալը անվիճելի իրողու
թիւն մը կը նկատեմ : Բայց անմիջապէս միտքս Աօֆիին կը տանիմ 
եւ թոքերս կ'ընդլայնին : Անոր մասին մտածելով լայն շունչ մը կ՛՛առ
նեմ : Նաւը դանդաղօրէն կ'օրօրուի եւ սպիտակ ալեակներ մագլցելով 
ջոլրին մակերեսը , կարծես կո լզան լուսնի ոսկեղէն ճառս, դա յ թնե ր ո ւն
հետ գիրկընդխառնուելու : Ամէն ինչ լուռ է իմ շոլլ^ս : Մութ անկիւն 
մը ապաստանած կը սպասեմ որ բան մը պատահի : Շնչառութեան
ձայն մը կը լսեմ : Կը դառնամ. Ա օֆ ին է, Ինչո՞ւ մօտս եկած է՛. Ին
չո՞ւ ընդհատած է պարը-. Ա լշա դր ո լթեամ բ կը դիտեմ ղինքը: Գէմքը 
ո՛չ մէկ արտայայտութիւն ունի-. Աչքերս չեմ կրնար իր վրայէն հե
ռացնել*. Գանդաղօրէն իրեն կը մօտենամ : Աեղճ Ս օֆ ի : Իր
աղատ օրն է : Վյսղոլընէ սկսեալ բմիշկներուն զոհը պիտի ըլլայ եւ 
ա՛յս' ամիսներ շարունակ : Արդեօք լալ պիտի խնամո լի : Պարելու ել 
չամփան իա իյմելոլ փափաք պիտի ունենա՞ յ : ԱՀ ի, , Ա օֆ ի , ի նչ գեղե
ցիկ էք այս իրիկուն . ■ • : Այնպէս փափաք մը ունիմ թեւերուս մկջ 
սեղմելու ձեզ եւ քնքշօրէն խօսելու ձեր ականջին ... : Այս աշխարհի 
ունայնութեան վրայ...-. Գիտէ՞ք, Սօֆի , որ ամէն ինչ երազ է այս 
աշխարհիս վրայ-. թոյլ տուէք որ ձեր մաղերը շոյեմ : Մ ի շարմիք-. 
Արդեօք կըղգա՞ք ձեռքիս ջերմութիւնը. ■ . Կը սիրէ՞ք այս անծայրածիր 
տեսարանը որ կը տանի դէպի անհունը...-. Նայեցէք լուսինը որ 
միայն մեզ համար կը փայլի, այս մետաքսեայ գիշերը որ մեր մար
մինները կը գգուէ...-. Մի՛ շ"՚րյխբ, Աօֆ ի... ձգեց էք որ մատներս, 
այս ալեակներուն նման ձեր ծոծրակին վրայ վազվզեն... նայեցէք 
ինծի ընկերոջ մը պէս, բայց ո՛չ այս այլայլած նայուածքով. . . Մխ 
խօսիք,., խորունկ մը շնչեցէք. . ■ վաղը ամէն ինչ լմնցած պիտի ըլ
լալ... ելեկտրական թելեր պիտի փաթթուին ձեր մ աղե բուն... հի
ւանդս, պահ ո լհ ին ե ր ձեզ պիտի գամեն մահճակալին վրայ... բմիչկը 
կոճակի մը վրայ պիտի կոխէ ել... խե՜ղճ Աօֆի • • • ինչո՞ւ երկարել 
ա լս անիմաստ կեանքը. . . լաւ դիտէք որ կատարելապէս պիտի չկըր-
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նաք բոլմոլէլ... ձեր ամրոցէ կեանրը կէս երազէ մը մէջ պէտէ ան- 
ցընէը եւ ձեր երէտասարդռլթէւնը կտոր կտոր պէտէ կորսոլէ . . . ։ 
Օրին մէկը պէտ [, հաստատէր որ ձեր դէմրէ թալշեայ մորթէն վրայ 
խորշոմներ կազմուեր են... պէտէ ծերանար ու պէտէ լրուէր. ... Մ է 
վախնար, սէրուն Աօֆէ ( նայեցէր ծովուն, արդեօր դէտէ՞ր թէ է՞նք 
է դո յնը անդոլնդէն։ Ծռեցէր րէ չ մը եւս... րէ չ մը եւս... կեցէք որ 
ձեզ րէ չ մը բարձրացնեմ , ահա այսպէս... շատ րէչ-.- մարդ բան 
շէմանար . . . ձեր ծնողրը էնծէ երախտապարտ կ՛՛րցան . . . տանէոլելոլ 
մամանակ շէր ունենար... պէտէ երթար նայելու' թէ ձուկերը կ'ե- 
ր աղե՞ն դէշերները. . . թլլրերով պէտէ շրջապատոլէր եւ ամբողջ ծո
վը ձերը պէտէ ըլլայ :

Սօֆէն ո շ մէկ դէմադրոլթէւն ցոյց կուտայ, կարծես իթնօթիզէ 
եղած ըլլար : Բայց երբ սկսած էէ ղէ՚երը ղրկելով բարձրացնել, անըս- 
պասելէ բուռն շարմումով մը ձերբազատ ո լեցալ բազուկներէս ել 
խոյս տուաւ : Գրողը տանէ ձուկերը : Սօֆէն էր խուցը մտած ել բա֊ 
նալէով ալ կղպած էր դուռը :

ալ էմ կարգէս' դա g է պառկե լո լ ;

*

U օտեցած ենր : Հէնդ վայրկեանէն նաւը րարաւէ կը հասնէ: (Jօ- 
ֆխե րովս կեցած է : Առտուան մամը տասն է եւ կէղէչ արեւ մը մեր 
‘Լ[՚տյ հմԼ '/“'['''Հ : Սօֆէն լուռ է : Իր պայուսակները պատրաստ են : 'Բա- 
րափէն վրայ կը նշմարեմ կառը մը որուն վրայ կարմէր խաշ մը 
գծուած է : ճերմակներ հազած երկու մարգէկ կանգնած են կառքէն 
մօտ ♦ • ♦ :

Հասանք . . . ; ճերմակներ հագած մարգիկը դէպի մեղ կը յառւս- 
էանան : իմ գողգոթաս վերչ գտած է . . . : Աօֆին գլանիկ մը կը վառէ ։ 
ճևռրերը կը դողան։ նայուածք մը կը նետէ իմ վրաս եւ ես այղ նայ-
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.ուածքին մէջ խոր խանդաղատանք մը կը նկատեմ եւ չափէն աւելի կը 
յուղուիմ : Երկու մարզիկը կը հասնին եւ յանկարծ սոսկում մը կը պա- 
աէ ամրողչ էութիւնս-. Ո՛չ, չեմ ուղեր այս նաւէն հեռանալ--- Պա
րոն Փէրոնը զիս խաբած էր : Ի՜նչ երջանիկ էի սենեակիս մէջ երր 

..աչքերս յառած ծորակին տակ ղովաղող չամփանիայի չի չին , (Ի ■ ■ -ին 

գալուն կը սպասէի :
Երկու հ իւանգա սլա հնև ր ը կը մօտենան։ ձեռքերով եւ աչքերով 

կր քննեն ղիս-. Վտանգաւոր չեմ։ թեւերէս մտած կը տանին ղիս։

Աօֆին աչքերը կը վ՛ակէ ... :

Ֆրանսերէնէ թրգմ-' Ապէն Փափազեան
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ՌՐԻՌՈՐ-ՎԱՀԱՆ

ՏհԳՐՈ Լք bip
#

ԱՌԱՋԻՆ ԱՐԱՐՈՒԱԾ

Առաջին պատկեր

Արաաշաաի պալատան գահուն դահլինը :
Ռահը ծածկուած է սհւ քօղի մը ներքեւ :
Տիգրանի գահակալութեան նախորդ օրը :

1-

Ռոււ Իշխան, Մագաղաղէւպ Րւագուաս, Աիհրան

Ռ///?։ l'frlüljjr *----Ուրեմն , զօրական Մադադադէս , կ՚ըսե՛ս թէ
արդէն աւարտած է դափնեզարդումը 'Լահադնի Մ եհեանէն Արաա- 
շատ ևրկարող ճամբուն*.

Հ(.Անդ.աստան'>'> ի Օրդ. հասարին ւԲ է չ հրատարակու աե էր Գրիգար Վահանի 

«Տ իգ֊րան Ս հ՜ծ՜)) թ-ատրերդ.ու.թ՜եան աւլածին ա ր ար ո ւ.աեին P- պատկե ր ը՝. 
ն ի մ* ը հատորներու. ւՐէչ լրիւ֊ տալու. հաւՐար այդ. ղորեին աւՐ ըալշութ իւն ը, 

ներկայ թ-իւ֊ուէ կը հրատարակենք նոյն թ՚ատրերդ֊ութ եան աււաչին արարուաեի 
Ա- պատկեր ը՝ յա ջ_ո ր ղ֊որլ ա րա րո ւաեն ե ր ը վերապահելով֊ « Ան դ՜ա ստանսի յա* 

Ո.աջ_իկայ թ՜ իւ.երուն՝.
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ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ — Այո՛, Իշխան Գոռ- Մ ագս՚գագէս՝ զինուորա
կան ճշդապտհութեամբ կր կատարէ իրեն տրուած հրահանգները-,

ԳԱՌ ԻՇԽԱՆ__ Իսկ ղո՞ւն ։ զօրական Բազոլաս . կատարեցի՞ր

ըեղէ տե1 ոլսյ&՚յfFIL *
ԲԱԳՈՒԱՍ___Ի՝"'ղ անհող րլլայ Գոռ Իշխանը- իր եղբօր՝ Տիգ

րան Իշխանի գահակալութեան պերճաշուք հանգի ս ո ւթեանg համար 
կարգադրուած է, որ վագր, Արտաշտտի պողոտաներէն տողանցեն 
տասներկու հազար հետեւակ , չորս հազար նիզակաւոր եւ նոյնքան 

այրուձէ :

ԳՈՌ ԻՇԽԱՆ---- Լա՛ւ-, Հապա գո՞լն, զօրական Աիհրան- ի՞նչ
արդիւնք ունիս հաղորդելիք, քեզ յանձնուած պարտականութեան 

մ աս էն :

Մ Ի ՀՐԱՆ Ամէն ինչ կարգին է, Իշխա՛ն : Նայիրեան վեց հա
զար սպիտակ աղաւնիներ բերուած են արդէն քաղաքս, եւ վաղր, 
արարողութեանց աւարտումին , պիտի արձակուին Անահիտի ել ՛վա
հագնի բագիններէն, Տիգրան Երկրորդ Արքայի գահակալութիւնը 

աւետելու Հայոց Աշխարհին

ԳՈՌ ԻՇԽԱՆ---- Արդ , ուրեմն ապահով սրտով կրնամ թո
ղուլ ձեզ, երթալ եւ հսկելու համար հացկերոյթի պատրաստութիւն- 

նե րուն :
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ----Բայց, ըսէ՛, Իշխա՛ն, միթէ մեր ներկայու

թիւնը անհրաժեշտ չէ՞ պալատին մէ£, հասնող կոչնականները մ ե- 

ծար ելու համար :

ԳՈՌ ԻՇԽԱՆ----  Անկասկած-, Մ ասնաւոր մեծարանքէ առարկայ
դարձնել Կ^պադովկէոյ Ար է ո բարդան թագաւորէ դեսպանը եւ Հռով- 
մ կաց է զօրավար Լյ էլլայէ Արքոմենոս եւ կերոնէ ղէնա կէ ցնե ր ը ՝ որոնց 
յատկացուր էնր Արտաշատէ պալատան հէւսէս արեւելքէ դոյդ յար- 
կա բամ՜էնն ե ր ը :

ԲԱԳՈԻԱՍ---- Հապա ՝ ըսէ՛ , Իշխա՛ն , է՞նչպէս վերաբերուէլ
պարթեւաց է շվս ան ա ղո ւն էն հետ :

91/?//* ԻՇԽԱՆ *--- Առանց որեւէ մասնաւոր ուշադրութեան ՝ բամՅ
նաեւ առանց որեւէ թերացումէ*. Հսմրկ է մոռնալ, թէ պարթեւները 
պարտական են մ եզէ , էմ եղբօրս աղատա դրում էն համար էրենց ստա
ցած փրկաղէնը --- Հայաստանէ եօթանասուն կանաչադեզ հովէտներ :

ՄԻ ՀՐԱՆ *---- Իրալունբ ոմնէ Իշխան փոռը*. fiuijg կը յուսամ թէ
\մ ովւքը սԼէտք է պատուել յան ձին ս էր սլա ադա մա լոր էշվսանէն։
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9’/?/?* ԻՇԽՄՆ *---  թողէ՛ք այդ դործր եղբօրս*. Ինքը կը զբաղի :
Տիգրան Արքան մտադիր է թերեւս ինք ի՛ բ ձեռքով մեծար ե լո լ 'ԷարԼԸ

ուիւս ր աշխա րհը : Հա' , հա՛ , հա՛ » . ♦

ՄԻ ՀՐԱՆ *  Խնդուքդ խորհրդաւոր է , Իշխա՛ն :
«?’/?/?• ԻՇԽԱՆ*--- Տիգրան Երկրորդի գահակալութիւնը նոր եւ

անծայրա ^[,ր սահմաններ կր խոստանա հ Հայաստանի ։
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ *--- Թո՛ղ ներէ Իշխանը, եթէ ըսեմ ոթ իմ ա ստո ւ-

թիւնը կ* ըսէ թէ՝ սւէտք չէ՛ երբեք աճապա րե լ :

ԳՈՄ ԻՇԽՍՀե *— Ին չպէ՞ ս . կը տարակուսի՞ ս :

ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ *---  Ոչ մէկ կերպով , Իշխա՛ն î

Չ1/?/?* ԻՇԽԱՆ •--- Լա՛ւ , ուրեմն հա ն։ւ1’ ստ թող իմաստութիւնը եւ
կտտա բերէք այնպէ՛ս , ի՛ն չպէ ս կը թելադրուի ձեզ։ Ուրի՞շ*

ԲԱԳՈՒԱՍ----Ոչի՛նչ, Իշխա՛ն։ Միայն թոյլ տոլը J ի չերնել քեղ,
թէ Պոնտոս տակաւին չէ յարգած Տիգրան Արքայի թազա դրութեան 
հանդի un ւթի ւննե ր ը ։

ԳՈՄ ԻՇԽԱՆ *--- Ինչպէ՞ս թէ՜ • • • Աիհրդատ էլպատոր , Պոնտոսի
հղօր արքան, ոչ միայն ուղարկած է երկու զօրականներ ՝ որ երէկ 
երեկոյէն ի վեր կր գտնուին սլա լատին յարակիր արեւմտեան չէնքը, 
ույ լ նաեւ իր սեփական դուստրը, տասնեւեօթամեայ դեղանի ^ղէօ- 
սլատրան, որ կը մնալ Արքայամօր յ ա ր կա բամ ինն ե ր ո ւն մէջ*.

ՄԻՀՐՍՀյ*--- Մե՜ծ է ՄիՀրգատ Աւպատորի ոէրը հանդէպ Ար-
տաշատեան Արքունիքին ։

ԳՈՄ ԻՇԽԱՆ *— Ուր եմն՝ փե' ր ջ տ յս խօսակրոլթեան *. Գործելու.
մ՜ամ է ։ թու դա դր ո ւթի ւնն է վա ղը եւ պէտք է պատ րաստենք անոր 
շքեղութիւնն ու փառքը արմանի կերպով յ Ո տես ութ ի'ւն , զօ ր ա կան- 
նեը ։ (փութս) :

ԶՕՐԱԿԱՆՆԵՐԸ*— (Խռնարհելով) Իշխա՜ն...
(Կը մնան երեք զօրականները:)

- ԲԱԳՈԻԱՍ *  Բ ա ը կա ր ո ւր ի ր Գոռ Ի շխանը , Մ ադադադէ ս ։
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ---- Ուղերի յիչերնել իրեն, թէ քայքայուած երկրի

մը գահը բարձրազող թաղալո ր մը, կռուելու մասին մտածելէ առաջ, 
պէտք է ե ը էլի ր ը կազմակերպէ ել զինուորական ոյմ ու նիւթական կա
րողութիւն ապահովէ ։

ՄԻ ՀՐԱՆ *---  Երկիրը զօրաւոր կ\ ըլլա յ , եթէ մողովուրդը սիրէ
հայրենիքի գաղափարը։

ԲԱԳՈՒԱՍ----Իսկ Արաաչէս Արքան ղետեղաե է այդ սէրը մեր

մողովուրդի սրտին մէջ։
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ՄԻՀՐԱՆ- Եւ այս մողովուրդէն ստեղձաձ է Հայաստան մը' 

միաձոյլ եւ անկախ*.
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ__ Իր ապրաձ Jամանակ' այո՛ . բայց իր յաջորդ

ները' Արաալազդ , 5իդրան , այս վաթսուն տարուան ընթացքին ի՞նչ 

ըրին , ի՞նչ կը յանձնէն այսօր մեղի :
ՄԻՀՐԱՆ----Տիգրան Երկրո՛րդ Արքան , Աադաղադկ՚ս ֊.

ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ---- Այո՛ , Տիգրան Երկրորդ կր բարձրանայ Հայ
կական գահը, դահը Հա յա սորանի մը' խորտակուած ու քանդուած։ 
Ո՞վ կ՛՚ըսէ թէ այս մէկը աւելի խոհեմ պիտի ըլլայ, քան իր երկու 

նա խորդները:
ՄԻՀՐԱՆ----Տիգրան Աոաջինի մահէն ի վեր, մէկ ամիսէ աւելի

է արդէն , Իշխան Տիգրան կր վարէ պետական գործերը : Այս կարճ 
միջոցին' ան ցոյց տուաւ մեծ կարողութիւն ։ Արօր ու մանգաղ ունե
ցաւ գիւղացին ել հալածուած երկիրը սկսած է ձաղկի, վերստին :

ԲԱԳԱԻԱՄ---- Երանի' թէ...-. Ես կը -իրեմ հայրենիքս ել անոր
րարդաւաճումր երագս է : Ի"կ ունենալ արքայ մը , որ խօլ եւ անհա
շիւ պատերազմներով չկորսնցնէ այն փոքր թ՚՚չբը, որ դեռ կը մնայ 

մեղի, մեր մեծագոյն շահը կ'ըլլայ •.

ՄԻՀՐԱՆ----  Այգսւէս աԼ պիաի ըլլայ, որովհետեւ խոհեմ է , ու-

չիմ եւ յանդուգն Տ ի դրան իշխանը :

ԲԱԳՈՒԱՍ---- ՎերՀանենք. այս կողմը կո լ դան։

ՄԻՀՐԱՆ ԱրքայամսՏյրն կ* ղդո՚յչ-

ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ---- Խոնարհինք մեր երկիրը աւերող արքային
այրիին աո^եւ ու փառաբանենք իր զաւակը Տ ի ղրան Ի րկրո րղ վաղ- 

ուան Արքան ։

#
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2-

(Երեք զօրականները , Արքայամայրը եւ իր հետեւորդ 
օրիորդները :)

ԱՐՔԱՄԱՅՐԸ •----Վահագնէ ույ՜ը ձեղէ հետ , զօրականնե'ր :

ԲԱԳՈՒԱՍ----Անահ էտ է փայլը ել Ա ստղկան ղուրդուրանքը քո՛ ւ

՚Լրաղ, Մե՛ծ Տէ*կ[*ն։

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ ~ Կը յո լսայի թէ արքայազուն որղիս այստեղ 
կ՝ըլլար :

ԲԱԳՈՒԱՍ---- - Գո՛ռ էշէւանն էր այստեղ, Տէկէ՚ն:

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ •--- Կ՚ոլղէէ դահա/առանդ էշխանը տեսնել:

ԲԱԳՈՒԱՍ ---- Վաղոլան Հայող Ար քա՛ն : Հրամայէ' , Մ եծ Տէկէն,
առաթյ ո րդե լ Տէգրան է շխան ը դահ լէճ :

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ-  Մադագադէս գօրավարր կը կատարէ ըղ

ձանքս :
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ -— Այդ պատէւը էնծէո , Տէկէն =

ԱՐՔԱՅԱՄԱՑ Ր Ը Այո' , կրտսերը հայ զօրականներուն եւ ա-
մէնէն ըմբոստը Հայող Արքոլնէքէն -,

ՄԱԳԱԳԱԳԻՍ Ր-երե ւս ամէնէն հաւատա րէմր , Մեծ Տէկէն:

(Խոնարհում, դուրս : )

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ---- Այո' , էնձմէ հեռու, էբրեւ պատանդ Պար-
թե ւաղ մ օտ :

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ----Կը սէրեմ Մադագադէսը. խէղաէ։ Է ու ան
վախ: Կշռող ու դատող-, Աս կ՛ուզեմ որ մտերմօրէն կապուէ նոր Ար
քայէն, որ անմբո ղ$_ո վէն էր կա րո ղո ւթէ ւննե ր ը դնէ է սսլաս այս 
հարստահարուած ել էւոշտանդուած հայրենէքէն , զայն կրկէն վերա
ծելու համար պերճաշուք Հայաստանէ :

ՄՒՀՐԱն----  Արքայազուն Տէդրտն Աշէւանր էր դէւղազնական
ոգւով կր խոստանայ արդէն այդ յաղթանակը, Տէկէն:

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ---- Բայղ էր թէկո՚լնքը պէտք է ըլլայ հաստա
տուն-, Գո՛լք, զօրավարնե'ր , ձեր կտրէճէ սուրը պարզած՝ նետոլած 
էք մէշտ կռուէ դաշտը : Բայղ , ափսո՛՛ս , յաճաէ, վերադարձած էք 
պարապ ձեռքերով-, Տէգրան Արքան՝ էր շուրջը տէրոզ համերաշխու
թեան ազնէլ ոգւով դօտեպնդո լած' պէտք է ըլլայ ապահով, որ ա՛լ 
կը վերադառնաք մէշտ յաղթական:
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ՄԻ ՀՐԱՆ---- Տիգրան Արքայէ խորհուրդս ու սուրը մեղէ' եւ

մենք մ է՛ չւո ալ պէտէ վերադառնանք լեցուն ձեռքերով :

(Կու զան նիզակաւորներ եւ դրօշակիրներ : Կը մնան մուտ
քին մօտ: Կը մտնէ Աագադագէս : )

ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ Ար քալա ղո՛ւն Իշխան Տէդրան-.

(Արքայամօր ետեւ զանուող հետեւորդ օրիորդները կը խո
նարհին: Երեք զօրականները դիրք կր գրաւեն մուտքին մօտ: Կր 

մտնէ Տիգրան:)

ՏԻԳՐԱՆ----Ի՞նձ կանչեր ես , մա՛յր :
ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ Այո՛, էչխա՚նս , է բրել մայրդ' կ'ո լզէ է

կարճ խօսէլ քեղէ փառքէդ նախօրեակէն :

ՏԻԳՐԱՆ Լ ա1 ւ » մնա՛նք առանձին :
ԲԱԳՈԻԱՍ---- Մենը կը մեկնէնը, Մեե Տէկն՚-ջ եւ Իշխանէն

պատուէրներուն կր սպասենք նա խադահ լէճը :
(Խոնարհում եւ մեկնում: Զօրականներուն կը հետեւին նի

զակաւորները: Արքայամօր նշանին վրայ* կր մեկնին նաեւ հե
տեւորդ օրիորդները :)
ՏԻԳՐԱՆ Պ ատ րաստ եմ Լս ել , մայր էմ :
ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ----Զաւա՛կս, վաղր քեղ կր յանձնուէ սրբազան

յ֊առանգը հայրեն է' Հայաստանէ գահը-,
ՏԻԳՐԱՆ •--- խոկալով հանդերձ կորուստը իմ Արքայ հօրս շնոր

հակալ եմ աստ ուածներուն ՝ որ կը հասցնեն ղիս փառքի այս գագաթը :
ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ Ամ ի սէ մը ի վեր թափուր է մնացած սա՛

սեւ քօղով ծածկուած գահը, որ մառանգն է Մեծ Արտաչէսի :
ՏԻԳՐԱՆ ♦  Պիտի ջանամ մա՛յր , արմանի յս^որդ մը ըլլալ

անոր :
ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ •---  Անո՛ր' այո' , բայց գգուչաց ի' ր ըլլալէ նմա

նը քու մեծ հօր եւ քու հարազատ հօրդ։

ՏԻԳՐԱՆ *---  Այո' , առաջինը իր համբակութեամբ , երկրորդը
[՛լ՛ PnJL Ո,ԷԼՈ1£ նուաստացուցած են հայ գահուն իշխանութիւնը։

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ---- Ա*- լայնատարած Հայաստանը փոքրացած՝
հարկատու է այսօր հզօր պետ ո ւթ ի ւննե րո ւ ։

ՏԻԳՐԱՆ •---  Իմ հոգւոյս մէջ կայծ մը կայ սակայն, մա՛յր,
կայծ մը, որ կը բոցավառի հրաբուխի մը պէս մայթքելոլ համար։ 
Աս չեմ բարձրանար սա' մէկ քանի աստիճաններէն գէսլի այգ սրբա
զան աթոռը, ընդունելով նուաստացումը պահել հոգւոյս ծալքերուն 
մէջ՝. Ո՛չ՝. Կը խոստանամ տալ ընթացք դէպի հայրենիքի մեծութիւն , 
փառք եւ անմահութիւն խոյացող մտասեւեռումիս։ Աս չեմ ուզեր
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ճակատագրին դէմ առանց պայքարելու' գահակալել ընկճուած հայ~ 
է են իքի մը վրայ ՝ որուն պա ր աո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ստորնացումը տարիներ 
շարունակ զգացեր են իմ սեփական սրտիս մկջ։

Աք'' ԳԱՅ ԱՄ ԱՅՐԷԼ  Այո՛ ՝ ինձմէ հեռու՝ իբրեւ պատանդ Պար
թեւաց մ օտ :

ՏԻԳՐԱՆ— &<_ իմ ազատագրութիւնս արմ՜եր Լ եօթանասուն գա
լու ր հովիտները հայաստանի ։ Ի՜նչ՝ թողուլ ղանոնը կեղեքիչներու՝ 
հ սլա տա ԿԼ՚ լ և,ևնւմ ուժ՜ին՝ աւ եւ1՛ եւս նսեւ} ացնե&լ Արտաշէսի հարըս- 
լռութիւնը. : Ո՛չ, մայր, ահա հանդիսաւոր կերպով կ'ուխտեմ, իրր 
գահակալութեանս ասա ջին ընեան հայրենիքիս' վերա դրա լել մեր

հովիտները ։

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ*--- վահագնը քեղի հետ ՝ զաւակ իմ : Ա օր կանգ
վշաոտ սրտին մեծագոյն սփոփանք կուտաս այգ ութտովգ։ 'Ծաղկե
ց՛1՛ւր մեր կիսաւեր ա շթարհը յ

ՏԻԳՐԱՆ *  Ե ը թոստան ա 'մ, մա՜յր: Հ ագո լան Տիգրան երկրորդն
կ որ կը խօսի իմ բերնով : Տիգրան երկրո՜րդ . . . Ո՛ ե՜ են Տիգրան . . . 
Արքա յ • • • Արքայից Արքա՛ յ . . . : Ահա՛ իմ երազս : Անէացման ճամբուն 
վրայ գտնուող մեր հայրենիքին վրայ կը յոխորտան Պարթեւներ , Կա
պա գովկիա , Մարաստան , խոփք...: Այս վերջինը մանաւանդ ----
(քո՜ւիք... աշխարհագրական դիրքով թէ ա լանդո ւթիլննե րով մէկ 
գաւառը Հայաստանի : 1}լ մտքիս մէջ Արտաշէսի պատգամը կր h լ 
զայն Սայր Հայրենիքին : Ա իթէ կ'ըլլա՞ մ արմանի անմահ վեհապե
տին սուրը կրելու, եթէ իսկոյն չիրագործեմ իր սրբազան պա տզամ ո:

ԱԲԲԱՅԱԱ ԱՅ (՛ ԷԼ •  Կըզգամ , զա լա՛ կս , որ վեր կը ձգտի քու
ճամբադ ; Բայց զգոյշ . ջանա հեռատես ըլլալ ել գիտցիր օդառ լի լ քե- 
գի երկարող օժ՜անդակ բազուկներէն :

ՏԻԳՐԱՆ *--- Անհոգ եղիր մա՛յր՝ պիտի գիտնամ ուղղել սթար
ները քոլ արքայ ամուսնոյդ :

ԱՐՔԱՅԱՍ ԱՅՐԸ *---  Ուրեմն հաճութիւնն ունեցիր ՝ վազուան
հ անգի ս ո ւթի ւննե ր էն առաջ ունկնդրելու Պոնտոսի օրիորդը ՝ որ ա- 
ռաջար1լնեը բերած է քեղի արքայէն։

ՏԻԳՐԱՆ * Պոնտոսի Միհրդ ատ Ե ւսլա տ ո ր է^ն :

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ---- Այո՛ ՝ հայԼ’Ը երկու զօրականներու հետ' ու
ղարկած է իր դուստրը՝ իբր մեծարանք թագադրութեանդ։

ՏԻԳՐԱՆ *---  Ե*- [Րնչ ա ռաԼար կն եր ունի հւսղորգելիք :

ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ*— Գոյչնակցութեան մը ա ռաԼար կո ւթի ւնը .

ՏԻԳՐԱՆ ♦---  Եը հասկնամ * վտանգուած է Պոնտոսը հռովմէական
յառաջթազացումներէն ։ Հզօր արքան կուզէ թիկունք մը ապահովել։
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տեսնոլէնք-. ԵԼ է հիրկէն կ'°դատդորեենք էր առԱ.Խրկր է չահ 

Հայաստանէ : Կր սպասեմ այստեղ ընդունելու համար էր դուստրը :
ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ---- Գեդան է օրէորղ մը, տան ե ւեօթա մ ե ա յ

կղէոպատրսւ :
ՏԻԳՐԱՆ---- Մո՛զ ղռյ :
ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ- Մնացէ՛ ր այստեղ, մէնչեւ որ պատրաստուէ 

պատշաճ կերպով ներկայանալ վաղուան Հայոց Արքայէն: Աստուաե- 

ներոլ հոդաեութէւնը քու վրա՛դ , զաւակս : , , ,
ՏԻԳՐԱՆ__ Եւ- էմ յաղթանակներուս փառքը թզէ , մա յր:

(Արքայամայրը' դուրս)
ՏԻԳՐԱՆ - (Աոանձին) Ահա կըսկսէն խոնարհէր Տէդրան Արքա

յէ ում էն առջեւ արքաներու արքաներ , որ զեռ երէկ կր հեդնէէն Ար- 
տաշատէ կա յս րութէւն ը: Պէաէ խոնարհէն, պէաէ քենէն, պէաէ 
ստրկանան' Տէդրանէ մականէն ներքեւ' աշխարհակալութեան եարաւէ 
տ է րապետո ւթէւննե ր : Աստուաենե՜ր, Արամազդ, Վահագն, Անտ- 
հէտ, ձեր յաղթողէ շունչով թրեաե էք էմ հողէս, որուն մէջ, կմզ
զամ, աշխարհակալելու ցանկութէւնր ահաւոր է, սարսափել],, ան
պարտէլէ : Շղթայակապ թաղալորներ պէաէ դան այստեղ, աղերսն 
էրենց շուրթէն, քենութէւնը էրենց սրտէն, խոնարհելու, խոնարհէ, 
լու ստՀէառապանե գահուն առջեւ (կր մօտենայ ) որուն վրայէն ան
հետացած պէաէ ըլլայ այլեւս սա սեւ արատը... ( f Ոդը կը նետէ ան
դին, գահը կը ներկայանայ փաււապանծ ու ոսկեզօծ) եւ պէաէ սկսէ 
փայլէ լ արեգակը Տէդրանէն, թագաւորէն, արքայէն, արքաներու 
արքայէ՜ն. . . (հետզհետէ բարձրացած է գահ, որուն սուջել կանգուն' 
կը փայլատակէ փաոքի եւ գոհունակութեան շողշողում:)

(Կը մտնէ, աղաւնիի մը սպիտակութեամբ , Պոնտոսի օրիոր
դը' իշխանուհի էղէուգատրա) :

Կ՜ԼԷՈՊԱՏՐԱ — Կը ճառագայթէ Հայոց զահր է շխան Տէդրանէ 

արեդակուէ :
ՏԻԳՐԱՆ՛--- Կը մպտէ Հայոց արքունէքը Պոնտոսէ օրէորգէն

չքնաղ փայլով -.
ԿԳԷՈՊԱՏՐԱ.--- Փափաքեցայ աոանձէն ներկայանալ քեզ, էշխա՚ն :

ՏԻԳՐԱՆ---- Քու բոցեղ ալքերուդ մէջ ծովերուդ խորութէւնը ել
բովանդակ Պոնտոսէ կենս ո լնա կո ւթէ ւևը կր բերես հետդ, է շխանուհէ 
^ղէոպատրա՛ :

ԿԳԷԱՊԱՏՐԱ •— Իմ հօր' Մէհրգ ատ ւէեցերորդ Եւ֊պատորի բարե
կամութիւնը կը բերեմ միայն*.

ՏԻԳՐԱՆ    Շնորհնե բուն մեծադոյնր՝ իշխանուհի՛ ըոլ թար
մութիւնդ է։ ։
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ԿՀէՈՊԱՏՐԱ- Իսկ բա ղո լէլն ե բ ո լ՜Ո աօկնկն ղօրաւորը Ա [ւ^բլրասւ 
վեցերորդի բազուկն է , քւչխա՚ն յ

ՏԻԳՐԱՆ — Լ սած եմ որ քու արքայ հօրմէդ, առաջարկութիւնն!; ո 
բերած ես ինծի ։

^Գ^ՕՊԱՏՐԱ՝--- Այո՛ իշխան թոյլատրէ որ խօսիմ :

ՏԻԳՐԱՆ՝— Հեզ կի ուն կընդր եմ , ի շիւ ան ո լհի՛ :

ԿԳԷՐՊԱՏ ՐԱ՝  էւսլատոր արքան իր բարեկամութիւնը կիուզէ
տալ քեզի ՝ փոխադա րձ քուկինիդ î

ՏԻԳՐԱՆ ՝  Մ ընդունի մ հաճոյքով՝ եւ կուտամ նոյն\պ\էս իմս
իրեն , եթէ երբեք երկիրս կ՚ունենայ շահեր այս դաշինքէն՝.

ԿԱՈՊԱՏՐԱ ՝— Հռովմայեցիները ՝ ^Ըսէ ^utJ[,u} մեծագոյն 
վտանգն են Արեւելքի :

ՏԻԳՐԱՆ ՝— Այռ', դի տե՚մ՝ մասնաւորաբար Պոնտոսի՝.

ԿԳԷՈՊԱՏՐԱ.— Երբ ձե„ք ձեռքի տան Պ ոնտոս ել Հա յա ս տ ան 
Հռովմայեցիներու աշխարհակալ իղձերուն լախտի հարուած մը կը 
արուի :

ՏԻԳՐԱՆ ՝--- Օրիո՛րդ քոլ քնքուշ շրթնե բուդ չեն յարմարիր ում ի
եւ տիրա պետ ելո լ այդ խօսքերը՝.

ԿԳԷԱՊԱՏՐԱ ----  էյւպատոր արքան է ՝ որ կը խօսի իմ բե բնովս ՝.
Եւ ես ինքս համոզուած եմ այս խօսքերուն։ Գտշինք մը հօրս ել քու 
միջեւ , եւ մ եր ում՜երով կը նուաճենք ամրող^ Արեւելքը ապա կուրծք 
տալու համար Հռովմայեցւոց բռնակալ խ ո լմ՜անն ե ր ո ւն : Գրտւուած 
երկիրները Պոնտոսի իսկ fî* չքը } աւարն ու գերիները քեզի իշխա՛ն ՝.

ՏԻԳՐԱիհ՝--- ւՐիհրդատ էքւպատո^րն է այդ առաջարկողը՝.

Կ՚ԼԷՈՊԱՏՐԱ ՝---  Այո՛ ) հայրս» ան, որ ինք ներկայ պիտի ըլլար
թագադրութեանդ , եթէ պե տ ա կան եւ զին ս ւո ր ա կան գործեր ա րգե լք

չըլւայեն '
ՏԻԳՐԱՆ՝---  Արեւմուտքը կը թոզում հօրդ՝ բայց Արեւելքի հա

մար ես ունիմ իմ պատրաստած ծրագիրս , իշխանուհի , որ պիտի գոր
ծադրեմ սեփական ումերուէս ՝.

ԿԱՈՊԱՏՐԱ՝— Եւ որոինք են քու ծ ր ա գի րն ե ր դ , իշխա՛ն :

ՏԻԳՐԱՆ՝— Պտր տել Պարթեւաց երկիրը , ետ ս տանա լ փրկա
գինս' եօթանասուն հովիտներ , տիրել Հքոփաց երկրին, որ կը պատ
կանի Հայաստանի մայր հողին, բաԻյԻէ էէ ա պա դո վկի ո յ ՝ նուաճել 
Մարաստան , Փիւնիկէ , Ասորեստան»»* հասնի լ Միջադետք եւ Հայաս
տանի ու Տիգրանեան գահի տարածութիւնը երկարել մինչեւ եգիպ
տական սահմանները՝.
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ԿԱՈՊԱՏՐԱ----Կը դախնամ որ ատիկա յախուռն ել արադ երազ

մը ըլլայ քեղի համար , իշխա՛ն :

ՏԻԳՐԱՆ__ Կը կասկածիմ որ հայրդ ծանօթանալէ յեաոյ ծրա-

դիրներուս , դեռ կամենայ բարեկամ ըլլալ ինծի :

ԿԳԷՈՊԱՏՐԱ----Հայրս մ-ոլ բարեկամութիւնդ կ՛ուզէ մասնաւո
րաբար Հռովմայեցիներուն հետ մեր հաշիւները փակելու համար :

ՏԻԳՐԱՆ__ Լա՛ւ, կ՚ըսես իրեն թէ կը խոստանամ իմ բարեկա
մութիւնս , պայմանաւ որ ձեռքերս ու սարերս ադաս, ըլլան , ընդար
ձակելու համար դահուս եւ Հայաստանի տարածութիւնը :

ԿԳԷՈՊԱՏՐԱ__ Կ՛ենթադրեմ որ առաքելութիւնս մասամբ ծառա
յեց իր նպատակին, իշխան Տիդրան չի մերմեր ուրեմն դաշինքի մը 

դաղափա րը :
ՏԻԳՐԱՆ- Իշխան Տիգրան այս դաշինքը աւելի հաստատ պիտի 

համարէ , եթէ Աիհրդտտ վեցերորդ էւպատոր թողու որ իր դուստրը 
պահեմ Արտաշատեան արքունիքիս մԼխ

ԿԱՈՊԱՏՐԱ — Ջլ՚՞ս =

ՏԻԳՐԱՆ__ Գեզ, իշխանուհի՛ : Պոնտոսի եւ Հայաստանի բարե
կամութիւնը հիմնուած կ՚ըլլայ արենակցութեան վրայ-. Մնացի՛ր 

մօտս յ իշխանուհի :

ԿԱՈՊԱՏՐԱ- Իբրեւ թադոլհի՞ ,

ՏԻԳՐԱՆ •--- Մ Ի' աճապարեր , Պոնտոսի օրիորդ, ես դործակից մը

չեմ փնտռե ր քեզմ է :

ԿԳԷՈՊԱՏՐԱ — Իբրեւ հա՞րճ :

ՏԻԳՐԱՆ--- Իբրեւ Տիկին կամ սիրուհի ք ինչպէս որ կը ցանկաս :

ԿԳԷՈՊԱՏՐԱ----Իմ ցանկութիւնս՝ հո՛ն (ցոյց կւուասւյ գահը):
ՏԻԳՐԱՆ Հհ ատ սուղ օմիտ կը պահանջես , օրիր, րդ-. Ատիկա

վ և ը է իմ առա տա ձեռն ո ւ թենէ ս :

ԿԳԻԱՊԱՏՐԱ---- Ինչո՞ւ-. Աթոռ մը միայն, տե՛ս, հո՛ն, ատոր

կողքին ... :

ՏԻԳՐԱՆ----Յարկաբամին մը միայն ոսկեզօծ ու բեհեզեայ ՝ Ար-
տա չատի պալատան ամենա չընազ համանկարին դիմաց : Տար կա րամին 
մը ՝ ուր երբ ապաստանիմ յոգնա բեկ ա չխարհ ի փոթո րիկներէն ՝ սու- 
ր էն , նետէն ու նիզակէն ՝ անդորրութիւն գտնեմ հոգւոյս , փայփայունը 
հմա յոդ ճակատիս , ըո լ չուշանա դեղ հմայըէդ, ըո լ մշկաբոյր ծոցէդ , 
ըու հրավառ աչըերէդ*.

ԿԱՈՊԱՏՐԱ----Բարձրացո' ւր զիս այնտեղ։
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ՏԻԳՐԱՆ---- Ա՜ , ո՛չ , ո՛չ... այնքան ատեն որ կ՛՚ապրի Ս*է՛ծն Տիգ
րանդ ո՛չ ոք պիտի մերձենայ այդ սրբազան բարձունքին։ Հոն , ա յն- 
տեղ՝ այղ կատարին վրայէն է որ դերերը պիտի փոխանց են ա րձա- 
դանդը հզօր Տիգրանի ստեղծագործ եւ անպարտելի կա ր ո զո ւթե ան * • ♦ 
Հո՛ն հ այդ փառքը ի՛մն է միայն ինծի կը պատկանի եւ ինձմէ փփր^ 
այդ. աստիճաններէն ‘Լեր ելլելու խրոխտ խոյանքը ձեռք բերելու հա
մար պիտի բարձրացնեմ ինձ հետ միայն»**

(Ներս կը Վազէ Արաաւազգ, 12 աաըեկան)

ԱՐՏԱՒԱԶԳ - Հա՜յր***

ՏԻԳՐԱՆ*— (էը ըսնէ Աըաաւսւզըկ ձեււքէն, կը ըաըձըանայ աււ. 
ակնանները Ա կասկն) Հարազա՜ տս մառա՜ն գս 5 Ար տ ա ւա՜զդ * * • փե' ր 
վե'ր , միշտ դէպի վե՜ր * * *

ԱՐՏԱԻԱԶԳ *---  Հա՜յր , հրամայէ՛ , որ ես ալ վաղը ներկայ ըլլամ
վահագնի մեհեանը՝ թագադրութեանդ ծէսին։ Հօրեղբայր իշխան 
Գոռը կր հ ա կա ռա կի :

ՏԻԳՐԱՆ*---  Անհոդ նղիր ՝ զաւակս , ոչ միայն մեհեան ՝ այլ պիտի
Ըք/աս նաեւ կողքիս , հ ո՛ ս , վերը, երբ արքայազուններ պիտի խոնար
հին Արտա շատեան դահուն առ^եւ։ Օրիս րդ , ա յն ինչ որ քեղի առա- 
Հարկեցի՝ կ'ըն դու նի ս կամ a չ , պա տ ա ս խան դ կո ւ_տ ա ս ա մեն ա ո լչ ղւս- 
հ ա կա լո ւթ ե ան ս հանդի ս ո ւթ ի ւննե ր կն անմիիապկս վերիր՝.

Կ՚ԼԷՈՊԱՏՐԱ (կարծես մոգական ուժէ մը տարուած) Հղօ՜ր
ես, իշխա՛ն'. Հղօ՜ր կ կամքդ, հղօ՜ր կեցուած՜քդ , հղօՀ ր կերպարանքդ։

(Կը մնայ յափշտակուած: Դահուն բարձունքէն կ’իշի>է Տիգ
րան: Իսկ իր մօտ, անմեղունակ, մնացած է Արտաւագդ' 
արուեստագէտի գլուիլով) :

Գ՝ Հ.
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ԵԳ- ՍԻՄՔԷՇԵԱՆ

Miïhh ՀՈԳհհ ԱԸ ՄԷՋ

t I Ո I ^‘b7 , որ ղիս տարիր կատարէ կատար ել տարագրեցիր ան-
գունդէ անդունդ*---  լ_ր աչքերուս վրայէն կախարդական ույս
շղարշը*. Տ ողնեցայ՝ յողնեցա՜յ այլեւս :

--- (իամը հնչեց արդէն եւ ալ ուշ է ուրանա լ քեղի սահմանուած
ճակատագրական բանաստեղծութիւնը*. !էոՀ լր կը ցանկաս մոռնալ 
արարչութեան այն երազը՝ զոր միայն քեղի համար ստեղծադործե- 
ցիր * Անով պիտի մեռնիս եւ անով պիտի վերա պրի ս : Ս' ի՛ դողար եւ 
համարձակէ նայիլ թեքզինքիդ : Փրկէ զդայնո ւթիւնդ ՝ որ իր տառա
պանքով պիտի աստուածանայ : էկո՜ւր՝ եկո՛ւր*. Ա ա լի տ են ո ւթ ի ւն ը 
քեղ կը կանչէ :

--- Զի ո զարկիր դեղեց կութիւնով եւ խորհուրդներով կա խարդե-
ղիր* Փակեցիր աչքեր ուս դէմ կեանքին բոլոր կր կն երե ւոյթն երը եւ 
աներկրային տիեզերք մը խոստացար*, էլ սակայն մեռցուցիր ապրե
լու եւ սիրելու բոլոր կիրքերս ու զի ո թողուցիր պատ րանքիս հետ 
շղթայակապ։ Տարիր ձիւնին , մրրիկին՝ բեւեռային գիշերներուն մէ- 
ջէն : Զդէ' զիս } ձգէ ղիս : Մագիլղ ծանր է ինծի :

---- 3է տակաւին աչքերդ ու պիտի կրնաս յաւերմօրէն դիտել
քու աշխարհդ*. Պիտի զգաս աստուածային պայծառութիւնը որ ծագե
ցաւ գերագոյն զո հա դործումէդ : Պիտի կշռես կա՛մքը մտածումիդ՝ 
որ ծաղկեցաւ քեզմէ հոսող արիւնին հետ եւ լուսաւորեց քու ամբողջ 
ներքին ամայութիւնդ*, է՜ն չպէ ս կը փորձուիս տարակոյսին ծիծաղը 
զայն կարծել՝ երբ ան ներշնչումիդ անյաղթելի աղաղակն է՝ որ պի
տի կրնայ մ ահ ո լան դէմ խրոխտա լ*. Մենաւոր ու երիտասարդ մտա
ծումդ՝ որ եղաւ կշռոյթը անմեկնելի դիտակց ութ ի ւննեբուդ եւ քեզ
մով ապրող տեսիլներուն ամէնէն հրաշալի ճշմարտութիւնը*. Զ"'պ» 
կը տենչաս զայն հալածել քեզմէ ՝ երբ գիտես թէ վերածնար միայն 
իրմով եւ իր բաբախումին հետ դղա3իը V”'ԸկԸ աշխարհի ամբողջ
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երակներուն՝. Ան ընծայեց քեղի տիեզերական ոյձերուն ար աղութիւ
նը, հեռաւորութեան;, արձագանգները, այն խորախորհուրդ ներդաշ
նակութիւնը որ անցեալները կը կապէ ապառնիին : Ան եղաւ քու հո- 
գեկ ան խենթութքււններուդ իմատութիւնը :

- Զիս բա ձնեցիր մարմինէս եւ իմ ցօղունէս կտրեցիր : Հիմա
ծարաւի'’ եմ եւ շրթունքս վայելքի մը կարօտը կը փնտռէ յուսահատօ- 
րէն՝. փա՚ղցր իջաւ ամբողջ զգայական լարերուս վրայ, բայց ես ցան
կութիւն չունիմ : Կը պաղատիմ քեղի , ղիս ապրեցո՜ւր նորէն մարմի
նիս հետ՛. Զանձրացայ անմահներուն բախտը կրելէ'.

֊ մսՀկը ՝ ահաւոր դիմակը՝ որ քեղ ծածկեց ու ծածկեց բո
վանդակ կեանքին դէմ։ ՏՀայն պա առեցի՛ ահաւասիկ անողոք հաճոյ
քով մը եւ ուզեցի որ ապրիս երջանիկ մերկութեանդ մէջ*. /' նչպէս 
պահեր էիր դէմքդ անոր մ երւե լո ւթեան ը ետին՝ պահեր ցաւիդ՝ ար- 
g ո ւևքներ ո լդ ու բերկրանքիդ մէջ*. Qb'u մտածեր թէ դիմակը գերեզ
մանն իսկ է *. Ի՜նչպէս ինքզինքդ կեղծեցիր չարաչար եւ պղտորեցիր 
ամէն յուղում եւ խորհ ուրդ որ կը բխէր ք^զմէ ՝ ծիծաղեց ար հոն ուր 
տրտմութիւնդ էր որ քեղ կր խանդա վառէր՝ աղաղակեցիր այնտեղ 
ուր լռութիւնդ րա՛ւ էր քեղի՝ եւ այսպէս ուրիշ հոգիներու նմանելու 
համար դուն անդադար շպարուեցալ*. Հիմա պիտի Ըէէաս անկեղծ ՝ 
նախնական ՝ հ ոլան ի : Հիմա ամէն մ է կ հիւլէդ պիտ իա բռն կՒ ու 
սարսռայ*. էէե՜ւր ՝ ձեւեր ր պիտի տաս իրենց ամէնէն հարազատ ցո
լացումով ՝ զգացումներուդ խօսքր պիտի բերես առանց ճիղ ի ՝ տագ
նապի՝ եւ դուն նման պիտի ր լլա ս քու չՈլ-նչիդ ՝ ոճիդ՝ պատկերիդ*. 
ՀՀանդարտէ՛ ՝ հանդարտէ*. Հոգիի դիմակդ ես խլեցի քեզմէ եւ բամ- 
նեցի քու յ ա լի տ են ա կան ստուերէդ *.

---- fiiu լա կա՛ն է ՝ բա ւա կան է : Եթէ ւիո րձուեցա յ դմ ո խ ք ին դէ^
հայհոյել՝ ահա կը կշռեմ անոր եղերական քաւութիւնը*. ՛Կրա՛կը՝ ղո ր 
աւանդեցիր ինծի ստեղծելու կիրքս բեղմնաւորելու համար՝ ցամքե
ցոյց բնազդներս եւ ղիս դարձուց անպտուղ ել ամուլ*. Կր զդամ որ 
գերագրգիռ ո դե ւո ր ո ւթեան ը մէջՀ ես կո րծանեց ի երազս եւ ամբողջ 
տենչանքս փշրեցի*. Գիտցի՛ր սակայն որ կրնամ փրկոլիէ դմոխքին 
վրէմ՜էն ՝ ել ղիս խեղդող այս խելայեղ անձկութեան հետ' յանձնուիլ 
վ ե րջին անդամ բոցին ու մոխիր դառնալ ! Գիտցիր թէ յուսահատու
թիւնս այնքան խոր է որ կրնամ պլլու Ււ նաեւ. քեղի , կառչի՛լ էոլ- 
թեանգ ել քեղ ինծի հետ զոհաբերել կրակին'. Գիտել թէ ինչպէս պի
տի մեռնին գանդաղօրէն , երկարօրէն ողջակիզումդ դիտե՛լ բոցերուն 
խորը, մինչեւ որ սպառիս ամբողջովին , մինչեւ որ դագրի վերջին 
զարկերակդ իմ մէջ...'. Աի՛ հրճոլիր, մի հպարտանար թշուառու-
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նս տեսնելով : Եթէ կը հաւատաս որ աւելի զօրաւոր ես ինձմէ , 
մի՛ մոռնար որ քակեցիր շղթաներս եւ հիմա հեռու եմ կա լանաւո ր 
•Ապրելէ : Դողա' , դողա վիրալս րոլած հպարտութենէս , որ կր տառա
պի հարուածէդ՝ բայց երբե՛ք՝ երբեք պարտոլած չէ:

Ահա անդամ մ րն ալ կը պաղատիմ քեղի: Qui'ր կ ՝ զարկ տակաւին ՝ 
որովհետեւ ատելութեանդ ցաւը շատ թեթեւ է ինծի : Աւելի անգո ւթ 
հարուածէ՛ ղիս , ու թող բոցավառին արիւնիս ծաղիկները : Qui'ր կ 
վերստին , ոլ թող կայծեր բթին վայրենի վէրքէս : Հեծեծանքիս զօ
րութենէն բղկտուի գերեզմանային գիշերը ել ձայնս ճեղքէ մ չուշին 
ո ի ր տ ը : Հէա րկ ՝ ին չխշէ ս il ուր&ը կ իջնէ արաչադործ մարմարին վրա f ՝ 
ո*- թՈրԼ ղգտմ հարուածին հեւո հեշտութեան աոաջին սարսուռը^

Սպասէ ։ դեռ մի՜ լքեր զիս : Այնպէս արադ անցանք հոսանքէ հո
սանք՝ որ անզօր եմ այլեւս ինքզինքս ճանչնա լու : Բացա֊արէ՛ գոնէ 
ղիս եւ վերադարձուր իմ սկզբնական իղձերուս : Ողի՛ , ոգի՛ , փրկէ' 
ղիս՝ փրկէ'' ղիս: (

  Կը ս -J- հանդիսաւոր ղօղանջները արշալուուած միջո
ցին մէջ՛. Անոնք պիտի բերեն լոյս ին երանաւէտ և րդե g ո ղո ւթ ի լն ր : 
Տ,ա'յնդ էր՝ թ որ ո լն կ եւ հզօր քու ձայնդ՝ որ յանկարծ ցայտեցալ 
‘'ԸաՀԸ-է՛ մը պէս '• Հասա՛'լ արդէն վայրկեանր՝ ուր քեզ սլիտի թողուէք 
մինա կ ՝ ճակատադրիգ դէմ մի՜՛ս- մինակ: Լսէ՝ լսէ գա րձեա լ յ էք րգգ 
պիտի ծնի աննուաճ թեւերով՝ իր անհուն տաքութիւնով քեղ պիտի 
ԳՐդԷ '--------պիտի հոսի աշխարհէ աշխարհ . դաոնալով նուագը ան
գո ւհգԱե ր ո լԱ ՝ հեղեղներուն ել ովկէանին : Պիտի շնչես հողին նուիրա
կան բուրմունքը՝. Պիտի արբենաս եր տ մ՜ շա ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ աղբի լրէն :

Անաս բարով՝ մնսՀս բարով՝. Այլեւս չես տեսներ ղի ս : էք ս եղայ 
անծանօթ ա յն խաղաղութիւնը , որ մնակե ղալ քու ներքին աստուա
ծութեանդ մէջ՝ ել շրթներոլգ վրտյ ծաղկեղուց անմահութեան համ
բոյրը :

Ե. Ս.
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ta *7 fat / (ր fyi՜-է՜Հ Çr
fa* ^1 ÿfa/îr fe-fog հհ/Ւ հ Ւ֊՜ոԴՏ-

խ Հ- 2>/^A*7, A-*՜ - Խ^,
%f } A^z^-A //A- ՛ /r fa^/^**** fyf-.

fp ք/խ^յլՀ^ ‘“■r'rt'rf Mr A. ftfyr A 
À֊/- /r ^Հ ‘ih >Կ^՛ ^Wr*4#* A/*^-
հս^ԽՀւ - Xk^^uV Հ- Վ^փՀ- /Wa >r/M^ 
<A Av^i> A# A>՝ *<<*/ <A À -/™ vV*^ -.֊

ԼՀ ԱՀձՀհ՜պ/ր* zA՝'*՝-«*'5 հւ g* Հ)ր/է
H/^յւ Ctdf֊j խէր/^՜րքյ- tyjgku, Հ. <«X4^_Zzj_ ,
À* Հ Y-'h'M'r fo~ /t*'l/f'Vr~ ձլԱՀ-Լ { ïfoj /’՝" «
A**/) Ay- Հ/ՀՒ Վ[ ïfatfa խխյ % ձ^Հ.

/խղէ֊ 0Հ fa l/Հ^Հյ . (^ փլՀչ UtJfa.'
Հ-fa $hA՜ $"fy_ {^ՒՒհ/Ղ ('frfa՝*- */rfytV4 \^v^-֊-.. 

S' -V*;. 7ձ< Հ • k •

ՔԵՐԹՈՒԱԾ ՄԸ ԹԷՔԷԵԱՆԷՆ՝ ԻՐ ՋԵՌԱԴՐՈՎ
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ՓԱՊԼՕ ՆԵՐՈհՏԱ
ԶԻ Լ Ի Ս. Կ Ան Բ Ան Ա Ա Տ Ա ‘Լ Ծ Ո Ի թ֊ԻԻն

Բ ւրմՔՋՈՒ ֊ PhMOhh
Լայնս,,ո,„բ ած շքեղութեան ել քա բեղէն այո ղ/, շեր ո լան ընղմէչէն 
Թող "Լ՝ ձեռքս երկարեմ ,
Թող բաբախէ խք մ ԷՀս հազալ, տարիներով արգելափակ
թռչոլնի պէս՝
Ս ոռզ ո լածի սիրտը հ ին » . . ;

Թողէք մոռնամ երանութիւնն այսօր
Լայնածաւալ աւելի քան ծովն ա յս ,
Զի մարդս աւելի անհուն է քան
Ծովն իր ամբողջ կղզիներովդ
Լւ որ իր մէջ պէտք է սոլզուիլ հորի մը պէս՝
Բարձրանալու համար անդոլնդէն
Ջոլրի դաղտնի երիզով մր
Եւ ընկլոլղուած ճշմարտութեամբ։

Ու բարձրազի՛ ր ՝ եկուր ինձ հեա ծնիլ, եղբա՛յրդ 
Տուր ձեռքդ ինձդ իւ ո ր ո ւն կ զալիդ սահմաններէն ,
Ջ[' պիտ հր բեք չդա՛ռնաս դուն տյդ մա լռեր ու լնդերքէն դ 
Պիտի երբեք չդաոնաս ընդյատակեայ մամանակէն դ 
*իաբազ ած ձայհդ պիտի ա' լ չըհասնի վեր ըստ ին ,
Փորուած աչքերդ պիտի կրկին չբա՚զոլին դ
Նտյէ' ինծի երկրին իա ր էն ,
Ո՛վ մշակ , թկ ոստայնանկ կամ հովիւ լըռակեազ դ 
Հիաղանաղուսպ դ կառոլզանող
/I ւ բամնեկիզ 1Լնտ ե ան h ե ր ո լ ա ր զ ո ւն քն ե ր ս ւն դ
ճմլուած մատներով ոս կերիչդ
Սերմնազանքի վրա լ դողազող շինական դ
Եւ հողին հետ նոլնազած ո՛վ բրուտ դ
1Լյս նոր կեանքի բա մ ակին
Ընծայեզկք ձեր հին զալերն անթեղուած դ
Ոոյզ տուէք ինձ ձեր արիւնն ու վկրքհրը լսորդ
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Ըսէք ինծի , այստեղ է որ խոշտանգուեցայ ,
Որովհետեւ գոհարը չունէր փայէ,
Ըսէք ինծի թէ երկիրն է որ պարգեւեց ժամանակին

՝ք՝տրն ու հ ունտ ը
Տուէք անունը ուր ինկաք
Եւ անտառներն ուրտեղ ձեզ իյա չեղին ՝
(Հաղատրեղէք կայծքա՛րերն հ ին
Հին Լա մ բերը, մտրակները որ շաչեցան 
'Լէրըերու վրայ ,
Եւ կացիններն ա ր իւնացայտ • • •
կուգամ խօսիլ ձեր մահացած բերաններով,
Հողին մէչ ցրուած լուռ շրթներու միացուցէք ամբողջութիւնն, 

Եւ խօսեցէք ան ղուն դէն ինձ 
Գիշերներու մասին երկար
Ուր միացած էի ձեզ հետ կալանաւոր,
[Լսէր ինծի ամ էն ինչ , շղթայ առ շղթայ ։
Q/յակ առ օղակ ու քա յ լ առ քա յ լ ,
Բրեցէք ձեր դա շո յնները զո րս պահած էք 
Եւ մխեցէք րէաՀ1յ կուրծքիս մէջ ո լ ափիս,
Տ իզմայորձան դետի նըման՝
fà'աղուած վագրերու դետի մը պէս
Ել թոյլ տուէք ինձ արտասուել ձ՜ամեր , օրեր ՝ տարիներ^ 
Մինչեւ գարեր խա՛ւարային ու շրջաններ աստղայեռ î 

Տուէք ինծի լռութիւնը , չուրն ու լոյսը :
Տուէք ինծի պայքարն ու դեռ հրաբուխներն ու երկաթը.-.. 
Հանդրիճեցէք մարմինները մագնիսի պէս՛, 
իյտապեցէք գէպի երակեերս ու իմ բեբահս ,
Բարբառեցէք իմ խօսքերովս, արիւնո՛վս իմ :

Ֆյւ -Է թաթգմ • Ս • Թ • Pabto NERUDA;

*
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(^ԱՆԱՍՏեՂւրՈհԹԻԻՆ եհ ԱհՍնԴՕՒթՒՒն

Գմո լա ր է ըս ե լ թէ նիւթական քաղաքակրթութեան յաոաՀղէ- 
մութիւնը շատ բան ըրած է ի նպաստ բ ան ա ս տ ե ղծ ո ւթեա ե : Ս եծ ^ս/~ 
ղա քներ ուն աճում ը տկարացուցած է մարդոց մտերիմ յա բաբեր ու
թի լնները բնութեան հետ որ ատենօք իրենց երդերուն անհամար նիւ֊ 
թերը (thème) կը Հայթայթէին : Գերբնակչութեան մը ճնշումը կը 
նպաստէ ղարդացնելու պայմանադրական յար ա բե ր ո ւթ ի ւեն ե ր ը որոնր 
կ՛ընդդիմանան երեւակայութեա՛ն աղատ խոյանքին • դաստիարակու
թեան միշտ յա րաճուն մ իօր ինակութիւնը բնաւ չի քաջալերն ր ինքնա
տպութիւնը եւ անկախութիւնը որոնք անհբամեշտ են ստեղծադո ր֊ 
ծո ւթեան z Մտաւորական կեանքին մասնագիտացումը ոչ միայն կը 
նուազեցնէ բա նա ստ եզծո ւթ ի ւն գրելու փափաքը , այլ եւ զայն վայե
լելու ընդունակութիւնը-, Բազմաթիւ ի ր ո ղո ւթի ւննե ր ցոյց կուտան 
թէ բանա ս տեզծո ւթ իւն ը նուազ կը ո ի րուի Արեւմտեան Եւր ոպայի եւ 
Միացեալ Նահանգներուն քան Պարսկաստանի , Չինաստանի կամ 
Հնդկաստանի նման երկիրներու մէջ որոնց նիւթական քաղաքակր
թութիւնը շատ աւելի նուազ յաոաջդիմսէծ է, բայց որոնք պահած են 
բառերու գեղեցկութեան իրենց աւանդական ճաշակը : Աւելի ստորին
աստիճանի մը վրայ իսկ, այնպիսի ընկերութիւներու մէջ ուր կեան
քի պայմանները դեռ նախնական են եւ կեանքը իրապէս զմոլար է » 
բանաստեղծութիւնը երբեմն նախասիրեալ մամ անցն ու մխիթարու
թիւնն է ասիական խաթարներուն , Հայերուն եւ Այնուներուն , որոնց 
իւրաքանչիւրը ունի վա ւե րա կանօ ր էն ազգային արուեստ մը, կիրար- 
կոլած բարձր կատարելութեամբ եւ գնահատուած' ամբողջ մոգո
վս ւր դէն : Այս ընկե ր ո ւթ ի ւննե րո ւն հետ րաղգատմամբ մեր մեքենա
յական, ոստանիկ աշխարհը իրապէս մեղկօրէն ել անստոյգ կերպով 
կը վարուի արուեստի մը հետ որ մամանակին մեծ յարգ կը վայելէր, 
բայց կը թուի թէ հիմա յատուկ պիտի ըլլայ միայն փոքր խմբակցու

թեանց եւ փակ շրջանակներում
Կացութիւնը շատ աւելի ծանրակշիռ է գուցէ : Ամէնէն յոռետես-
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ները կը կանխատեսեն ժամանակ մը երբ բանաստեղծութիւնը գրեթէ 
բո լո ր սվին պիտ ի անհետանա յ , որովհետեւ այլեւս բանաստեղծութիւն 
կա բղա g ող պիտի չգտնուի , կամ , լաւագոյն պարադային } ժ՜ամանցը 
պիտի կազ .ղ մասնագէտնեբուն դ ինչպէս ճատրակը կամ աստղաբաշ- 
իաւիժեան նման հին նախապաշարում մը։ Ամանք կ եհ թաղը են թ Լ դէ
տական եւ վերլուծա՛կան ոգին դ որով այնքան խորասլէս տոգորուած 
է արգի մտածումը , պիտի գրաւէ տ ե էլը ե ր ե ւա կայ ո ւթ ե ամբ առլցուն 
բանաստեէլծա կան ոգիինդ որ կը ջանայ ըն ե լ փորձառութեան հա
մադրութիւնը եւ ներկայացնել տուեալ կացութիւն մը իբրեւ թանձ
րացեալ ամբողջութիւն մը։ Այս տխուր նախազգացումները, մինչեւ 
մէկ աստիճան, կր հաստատուին բանաստեղծութեան նոր պատմու- 
թե ամ ր : Աւելի մ տեր իմ եւ աւելի դժ՜ուարիմաց բնոյթ մը ստանալով , 
բան ա՛ստ եղծ ո լթիւնը կորսնցուցած է իր նախկին հասարակութեան 
մէկ մասը ել անոր տեղը գրաւող նոր հասարակութիւն մը գեռ չէ 
կազմած։ Գիտակցութեան ամէնէն նուրբ , ամէնէն խուսափուկ շար
ժումները կը ձգտին խոյս տալ այն ընդարձակ խնդի բներ էն որ անոր 
ոյժ՜ը կազմած են յաճախ անցեալին մէջ՝ եւ կապոլիլ փորձառութեան 
ա յն երեւոյթներուն հետ որոնք երբեմն այնքան մ ասնա յատուկ են որ 
նոյն ինքն բանաստեղծներէն զատ ուրիշներու կողմէ չեն կրնար հաս
կցուիլ։ Հեռանալով իր նախկին մարզին լայնատարած սահմաններէն 
եւ զանոնք լքնլով գիտութեան , պատմութեան կամ աստուածաբանու
թեանդ բանաստեղծութիւնը դժ՜ուարամատչելի էլըլլա J ն ո յն ի ս կ անոնց 
որ էլը փափաքին զայն վայելել։

(Բանաստեղծութեան այս հակասութիւնը ծանր մ տ ահ ո դո ւթի լե

ներ կը յա րո լցանէ ։ Ամէնէն ցած մակարդակին 'էրայ^ կրնանք ցաւի; 
որ ա ր ուե ս տ մը, որ հա՛ճոյքի աղբիւր մը եղած է բազմութեանց հա
մար այնքան դարերէ ի վե ր , կարենայ կորսնցնել իր զօրութիւնը 
առանց գոհ ա g ո ւց ի չ կե ր սլո վ էի ո խ ա ր ին ո ւե լո ւ , ո րովհետեւ քի չե ր ր
միայն կը հաւաստեն թէ վէոլը կամ թատրոնը եւ կա՛մ շարժ՜ապատկերը 
կրնան բանա ս տե զծ ո ւթե ան կատարած գերը խաղալ կամ ոեւէ կերպով 
զայն փոխա՛րինել։ (յ թէ բանաստեղծութիւնը այսպիսի նեղ բ նՈյթ մր_ 
ստանա f դ կրնանք ողբալ որ մեծ հաճոյքէ մը պիտի զրկուինք ել ապ
րելու արուեստը նոյն համեմատութեամբ թշուառանա յ :

թայցդ բնականաբար դ կորուստը չատ աւելի ծանր պիտի ըլ
լար։ (Բանաստեղծութիւնը շատ աւելի բան մըն է քան հաճոյքի mrj» 

բիւր մը, շատ աւելի իսկ քան ուրա՛խութեան աղբիւր մը բարձ
րագոյն եւ մաքրագոյն առումով։ (Բնականաբար թէ հաճոյքի ել թէ 
ուրա՚խութեան աղբիւր մըն է , էայղ այս պատճառով իսկ էական տարր 
մըն է քաղաքակրթութեան եւ լայնօրէն կը սատարէ զայն պահպանե
լու եւ ապրեց նե լու։ Ա,մէն քաղաքակրթութիւն , որ այս ան ո ւնին ա՛ր-

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 77

Հանք, է , ըլլա լով շատ աւելէ քան թէքնէք կէ բար կումը դէտական գէ Լո
ւսերու եւ անարմկք ըլլալո վ եթէ մեր ներքէն կեանքէն ճոէսացման 
ազդակ tl ը չէ ՝ վտանգաւոր կ հրամարէլ բանաստեղծութենէ կամ նոյն 
իսկ ս ա հմ անափակել անոր ազդեց ութ էլն ր ; fa ա տ լ՛աւ կտրելէ կ երե
ւակայել աոանց բանա՛ստեղծութեան աշէսարհ մը^ րայց այսպէսէ աշ~ 
էասրհէ մը մկջ պէտ է չար/կր ապրէ լ։ // րովհետեւ ոչ մէտքն դատարկ 
ոլէւոէ ըլլար ել ան կ ար կառա յ լ եւ զուրկ պէտ է ԸԷԼա Ը բաղմաթէւ 
բարձր յա տ կո ւթ է ւնն ե ր կ ղո ր մէշտ բանաստեղծութեան հետ չենք 
կապեր բա յ g ղո ր բանաստեղծ ոլթէւն ը կը դանկ ել կենդան է կը սլահկ 
եւ որոնք կական ազդակներ են մեր կեա նՀՒն ճռէս ո ւթեան ել այլա
զանութեան :

Ըանաստեդծութէւնը կ՝ ա պր է/ աւանդութեամբ : Ան g ե ա յ Լն կը բա
զէ մէանգամայն էրեն յատուկ բնոյթէն եւ էր պաշտօնէն դէտակց ու
թէ ւնը եւ էր թէքնէքէն եւ նկար աղբ էն մկ '/ մեծ մասը։ Այսպէս կ որ 
ոչ մ է ա՛յն կեն դան է կր սլահկ մտաւոր աշէսարհ էն մեծ գէւտերը՝ աքԼ 
եւ էնքն էոկ նոյնանման դէ ւա եր կ՝ րնկ : fi ան ա ս տ եղծ ա կան աւանդու
թիւնը կեն դան է կ ել կրնալ .պա՛տ չաճեցուէլ ճ է շա էն չսլկ ս բարքերու 
աւանդութէւն մը։ Ընդառաջ 1լ երթայ նոր էսնդէրներոլ այն պէս է դո ր- 
ծէքներաէ որ էրենց արմկքը ա սլա g ո լցած են եւ անոն g մ ով կը ստանայ 
նոր ա րդէ ւնքնե ր : թէեւ երբեք չկրնա լ ճ է շտ ու ճիչտ կրկնել ինչ որ
արդկն եդած կ --- որովհետեւ րա ե.ա ս տեղծ ո ւ {յ,.ո:'ն ինչպէ ս ու l’I'L
արուեստներու մկջ՝ պարզ կր ո է-թ էլն մր կեանքէ եւ օդաակա բութե
րէ ղուրկ կ --- - կրնալ 'հոր ձեւէ մը տակ .աճա էս եղածէն համանման
բան մը ընել եւ էր յ ա ջո ւլո ւթ է ւն ր կա էսում պ է ա է ունենայ մ եթ սա էն 
նորութենէն ել ալն նոր ոդէկն զոր սլէտէ ներշնչէ անհատական 
դէպքէն՝ տուեալ ծանօթ մարզէ մր մկջ՝. fin լոր ճշմարէտ աւանդու
թեանց նման , բանաստեղծութեան ա՝ւա ե դո ւթ է ւնն ալ կարեւոր րան 
մր կ՝ ընտրէ մասնաւոր Ղ՜է՚Ղեք1 I' և P. սլահկ ղալն
ապագայէն համար եւ կը շա՝րունակկ նման ընտրութէւն մը ընել ամէն 
անդամ որ առէթը ներկայանայ ՝. fitujg ա լանդո ւթ՛է ւնն ե ր ը փափուկ 
դործարանաւոր ոլթէւններ են ՝ որոնք կր դաղը էն ['ըենց բուն դԼ<րը 
կատարելէ ՝ եթէ ենթա րկուէն չափազանց բրտութեան : Այսպէս , բա
նա ս տ եդծո ւթ է ւն ը ՝ եթկ շատ բուռն կերպով խղէ էր կապերը անցեա
լէն հետ ել ձեռնարկէ ծայրայեղ յանդգնութեամբ նոր փորձեր կատա
րել^ կրնայ էն ք՝ էրեն վնաս ել։ Ա արդ հակամէտ կ էսորհելու թկ այս 
տեսակ երեւոյթ մը է րապէս պատա՛հած է մեր օրերուն , որ հարուստ 
կ տաղանդներով ՝ բայց չկ կրցած ա րաադրե լ ա յն բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւ՛ 
նը րԼո Ը ^1Ը պահանջեն կամ որոնց արմանէ են մերօրեայ դէպքերը։ Ւն չ 
որ ալ ըլլայ , մէշտ ճշմարէտ կ թէ բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւն ը կ'ապրէ աւան-
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դութեսՏմ բ եւ. թէ ա յս պիսի ալ-սյ^յր1ոլթէէլ^յ մը կարեւոր է ոչ միայն 
բանաստեղծութեան այլ եւ բոլոր ա յ լ բաներուն համար զո ր ՝ իրա
ւամբ ՝ բաղաբա կրթութիւն կը կոչենբ։

՛Իբրեւ. բաղաբակրթիչ ազդեյութիւն բանաստեղծութեան փառբի 
դլիյաւոր տիտղոսներէն մէկն է ներկայացնել՝ տեւական եւ համոզիչ 
ձեւուԼ՝ այե գիւտերը զոր մարդիկ ըրած են իրենց անձին իսկ թ^չպէս 
նաեւ իրենց կեանբին դէպբերուն մէջ՝ յստակատեսութեամ բ եւ կրբոտ 
նե րոյժ՜ուէ մը դիտուած դէպբերուն կա ր ելի ո ւթեան g եւ իմաստին մէջ։

բանաստեղծները որոնց գործերը ժ՜ամանակը չէ մաշեցուցած ՝ 
կՀարտայայտեն այն բան կարեւոր բան մը որ մեր անձին իսկ մէկ մա
սը կը կազմէ ՝ նոյնիսկ եթէ դարեր անցած ր//ան անոնց ել մեր միջեւ։ 
Ին ա կան աբար ա յս ըն թա g բո ւԼ տ եղէ կ 1ունենա յ հսկայական կորուստ 
մը * Եթէ բե րթուած մը կը վերասլրի , հազարաւոր ուրիշ բեր թո լած
ներ կը կորսուին եւ նոյնիսկ բանաստեղծներու գործերէն շատերը կը 
յի շուին պարզապէս անոնց լաւագոյն մասերուն շնորհիւ։ Հոս երեւան 

ոչ միայն բանաստեղծներուն կա ր ո ղո ւթի ւնը , կամ անկարողու
թիւնը ըսուելու արմանի բան մը ըսելու այն ձեւով որով պէտբ է ըսուի 
այլ եւ վերջնա՛կան արմէբը անոնց ստեղծադործութիւններուն , բանի 
մամանակը եւ յաջորդական սերունդները զանոնբ կը փորձեն ել կը 
դատեն։ Այս ընտրութիւնը կը շարունակուի մինչեւ որ վերապրին 
միայն անաււարկելի արմէբուԼ մը ներկայացող գործերը՝ բա յ g իր շա
հեկանութիւնը անգնահատելի արմէբ մը ունի ել էական մէկ մասը
կը կազմ է կենդան ի պատմ ո ւթեան :

կա՛րելի է ըմբռնել թէ ինչպէս բան ա ս տ ե ւլծ ո ւթ ի ւն ը 1լընտ րէ ել
կը յաւերմացնէ փորձառութիւնը^ պարզ ակնարկ մը նետելով ըա և է 
մը մեծ դործերու ւԼրայ ՝ որոնց ւ11}^ բան ա ս m ե ւլծ ը կծանը կո լ աայ այն 
բաներուն որ ամէնէն ւսւելէ խանդաղաւոած կւսմ յուղած են զէնըը 
րլէսլըէ մ ը , առասպելէ մը կամ հալատալէըէ մը մէջ եւ անոր կո լ աայ 
Հմայը մը "Ը փրեն մա մանա կա կէ ր կեանըէն եւ սահմաններէն բոլո- 
րովէն դուրս կ՝ելլէ՝ գրեթէ մամանակէն դուրս աշխարհէ մը հասնե
լու համար : Օրէնակէ համար , ^լիական^/ վերջէն էլօււըն է հէն Յոլ- 
ն աս տունէ դէլցաւլեական աշխարհ էն ւէրայ-, Այս փերթուածէն մէջ՝ հե
րոսութեան ըմբռնումը՝ գաղափարը որուն համաձայն մարդ մը 
սթ՚՚՚Ը է որ էր կեանըը զոհէ այն ,լա fui զործ ո ւթեան ր համար որ էրեն 
փառը պէաէ շնորհեն՝ կը կազմեն գործողութեան կեդրոնական թե- 
մւս՚/z եւ գլխաւոր շրջանակը : Աըէլլէս գրեթէ աննման դէլցազն մ ըն 
է : Աէկուրթ թերեւս կը հաւասարէ անոր էր արութեամբ ՝ բայց անկէ 
վար է մարդկայէն տեսակէտով-, է ո լան թերեւս նոյնըան եղերական 
է Բայց > անկասկած՝ նուազ ամբողջական : Աըէլլէս է մէջ ներկա յաց-
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■ուած է հե րոսական կենցաղը քւ ր բոլոր տեսըերութ գո րծե լո լ ճա շա կ 
• անձնաւոր ո լթեանց զգացում ՝ Հմ^զ ձեւեր եւ անխուսափելի ճակա- 
րւոագէրՀ Հոմերոս խմբագրելէն ետր այլեւս ոլ-['խ nԼ մէկ
բանաստեղծ կրնար յուսա՝լ այսսլէսէ նիւթէ մը մէջ անոր հետ մրցիլ։

կը ներկա յա ցնէ յո յն գի ւց ա ղն ա կան ըն կեր ո ւթեան գա
գաթնակէտը եւ խմբագրուած պէտը է P//lJiJ U,J^ J-ամանակ երբ այս 
^ընկերութիւնը արդէն կը սկսէր կերպարանաւիոխուիլ, բայց այս պատ- 
ճառով իսկ՝ կը ներկայացնէ այդ֊ աշխա՛րհին մէջ կարեւորագոյնը^ 
եւ հիացման արմանի paradoX6-£ աJ*1 է n Լ1 5 է^էեւ մեզմէ շատ առաջ 
վերացած ըլլայ այղ հերոսական մամ անա կա շրջան ը ՝ Հոմերոսի աշ
խարհը մեզի համ ար կը պահէ իր բովանգակ ի ր ա կան ո ւթ ի ւն ը ոչ 
միայն որովհետեւ կը շա րունակէ կենդանի ել ներկա՛յ մնալ՝ այէ որով
հետեւ իր անձերուն համար կը զդանը ինչ որ պիտի զգայ թեր մեր էսկ 
բարեկամներուն եւ ծանօթներուն համար։ Ա* իայն թէ y անոնց նկատ
մամբ մեր զգացումները նուազ Հ_փոթ եւ նուազ մութ են րան սովո
րական կե անրին մէջ ։ Որովհետել. բանաստեղծութեան արուեստը 
ընտ բութիւն մը կատարած է րոյ զելով ոչ միայն պատմութենէն ա յ լ 
նաեւ մարդկային բնութեան բարդ զանգուածէն եւ բնութեան J էջ 
պանելով ինչ որ կը խորհի թէ ամէնէն աւելի շահեկան է եւ
Հոմերոս մեզի կու տայ անգնահատելի բան մը միմիայն խօսելով 
աշխարհի մը մասին որուն ծանօթ չենյ> ել որ^ սակայն ՝ եր բ կը 
ներկայացնէ զա յն մտերիմ ել ընտանեկան կը թուի մեզի։

Ւնչ որ Հոմերոս ըրած է դիւցազնական (Հունաստանին համար , 
Տունթէ զայն կ^րնէ իւրա յա՛տուկ եղանակով եւ ուշագրաւ ձեւով Մի- 
ՀՒն դա ր ո ւն համար : Իր Աստուածային Կատակերգութեան մէջ, կը 
պարզէ ոչ միայն իր մամ անա էլին գիտութիւնը, փիլիսոփայութիւնը, 
սձ'ս տ ոլածա բանո ւթ ի ւն ը ել գրական քնն ա գա տ ո ւթի ւնը , այլ իր գերա
զանցօրէն անձնական զատումները մարգոց եւ իրերուն մասին՛. Ի ոլ. 
աոլմնասիրէ ամբողջ սլատմութիւնը ղո ր կրցած է ս ո ր ՚յ՛ի[ Աստուածա
շունչէն , հռոմայեցի պատմադի րն եր էն եւ իրեն ազգակից քրոնիկագիր
ներէն, կը ներկայացնէ գէպքերը զոր կը զատէ իր գերազանցօրէն 
զանազանիչ ( d î SC TÎ ՐՈ ! Ո 3 tOI Te ) Իւ քննական ձեւուէ, եւ այնքան կը յա
ջողի պատմութիւնը վերապրեցնել շնորհիւ իր բանաստեղծական տե. 
սիւքին որ գմուար է մեզի, հակառակ տեղեկութեանց անհոլնասլէս 
աւելի առատ մեր աղբիւրներուն, իր անձերէն ոմանք տեսնել այլա
պէս քան ինչպէս ինք տեսած է : Վերջնական պատկերներ գծած է Ֆտ- 
րինաթայի կամ Փիեթրօ տելլէ Հինեէի պէս մարդոց եւ, ինչ որ ա՛լ 
աւելի կարեւոր է, իր արուեստին միջոցաւ մեղի կու տայ կեանքի 
միատարր ըմբռնում մը, որ մեր օրերուն իսկ գեռ կը թուի պահել
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էր սւ'րժ՜էքը։ 'ԼյոյնԷսկ եթէ չընգունէնք է լւ գլխաւոր տ L ս ո ւթ է ւնն ե ր ը դ, 
չենք կրնար մեղ աԸ1է11էել I11 ոԸ "* էէ Pէ I՛ Ը տեսակէտը բացարձակ ար- 
մէր մ ը ունէ եւ թէ ղա յն էլրացնե լով պէտէ կարենանք աւելէ լա լ Կաս- 
կրնալ կեանքը եւ զէ տա'կցէլ չաա մը բան եր ու. զո ր սովորաբար կ՛՛ան
տեսենք։ Անտարակոյս , Աստուածային կատակեր գու֊թ-իւնր գործն է 
գրեթէ աննման հանձա րէ մը՝ բայց էր ոյժ՜էն մէկ մասը կուգայ ա յն 
Ա1'չխարհէն որուն մէջ s ա եթէ կ' ապրէ ր ել զոր կը քննէ այնքան սուր 
էմա ցսձկանո լթեամբ մը որ տյգ աչվսատութեան ամենակարեւոր տար
րերը կեն գտնէ կը մնան մեղէ համար :

Երբ բանաստեզծոլթէւնը կL րա չէ/աւորէ քաղաքակրթութեան
անընգմէջականոլթէւնը ապագայ ս ե ր ո ւնղն ե ր ո ւն ւէոէւանցելով էն չ որ 
կարեւորագոյն է էր գէւտերուն մէջ՝ կը պայմանաւորէ նաեւ ա՛պա
գան' ճշտորոշելով թէ ուր կրնան առաջնորդել դեռ մութ եւ ընգ֊ 
հան րապէս չն չմարուած ձդտո ւմնե ր ը եւ թէ էնչ պէտէ նչանա՚կէր ա- 
նոնց ւ՚ւ՛ ա կանա g ո ւմը : Q ափ ա զան g ո ւթ է ւն տէ հաւաստել որ եթէ Աքէլ- 
լէսով Հոմերոս կը ստեղծէր գէ ւց տ'ղնա կան արութեան տէ սչա ր ը , Հեք- 
տորով կը ստեղծէր ախոյեանը քաղաք - պետութեան , որ գեռ նոր 
կազմուած էր էր ժ՜ամանակէն եւ գարերով պէտէ տէրէր յունական 
կեանքէն վրայ։ Եթէ Տտնդէ չա'տ հետաքրքրուած է էտալական զա
նազան քազաքԱերուև յատկանշական երեւոյթներովդ մէեւնոյն ատեն 
կը յղա^ար մ էացեալ էտալէա մը՝ յղացում որ գարերով պէտէ դրա- 
լէ Լ՛ մարգոց ե ր եւա կա յո ւթէ ւն ը մ էն շե լ որ վերջապէս է ր ա կան ո ւթ ե ան՝ 
մը յանգէր ։ Բանաստեղծներ կան որ աւելէն ալ ըրած են : Բ ր են g 
տեսողութեամբ կը թափանցեն մ էն չեւ հեռաւոր ապագայ մը եւ կը 
տեսնեն ձեւեր զորս էրենք էսկ կրնան չհասկնա լ ել լէ ո վէն չգնահա
տելդ բայց որոնք դ որովհետեւ յարմար ատեն էն պարզուած են դ է վեր
ջո յ դո յոլթէւն կը ս տ ան ան ։

Թէեւ 1Լիրղ իլիոս Հռոմի վրայ կը խօսք, ի՚նչպէս որ էր իր սկզբնա
կան շրջանին , բայց կը նախատեսէ կանոնադրութեան եւ խաղաղու
թեան ապագայ մը որ , իրօք հռոմէական աշխարհթնը եղաւ երկու դա
րս լ չափ , £»_, կ՛արատյայտէ նաեւ, նուազ յստակոլթեամբ բայց ոչ
նուաղ անկեղծութեամբ, տարակոյսներ ել մտահոգոլթ իլններ' այն 
տեղին մասին զոր մարդը կը գրաւէ տիեզերքին մէջ, տարակոյսներ , 
որ հետագային պիտի խռովէին Մ ա ր կո ս Ալրելիոսը ել լա յ- 
նօրէն պիտի սատարէին քրիստոնէական Եկեղեցիին յաղթանակին : 
Այս իմաստով, բանաստեղծութիւնը իրտկանոլթեան մէվ տեսակ մը 
մարգարէութիւն է, բայց ինչ որ կը կանխագուշակէ ե ղե լութ ի ւնն ե ր 
չեն այլ մտաւորական շարժումները, կամքի ել իմացականութեան 
միվեւ այգ ատեն աննշմար անցած ոյժերը, զգացական խոյանքները 
որոնք պիտի փոխեն մարդկային կեանքին որակը ել պիտի բանան
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հորիզոններ երեւակայութեան եւ համակրութեանդ առջեւ։ 
Անցեալը սլա հ սլան ելո լ ել ապագան կանխատեսելու այս զօրու՛

թիւնը մ ա սնա ւո րա՚պէ ս բացայայտ է ՇէՀսփիր/ւ մէչ եւ կը բա g ա տ ր է 
պարզ բայց ոչ անհիմն ույն հաւատքը թէ իր դործերուն մ կ ջ կարելի է 
գտնել ամէն արմէքաւոր ծանօթութիւն : Տեսակէտով մը, կր տես
նենք որ ան կո լ դոյ յ մեծ գա՚րաշ անի մը ij եր^ր , գո ր կը ներկայա 
իր բովանդակ ճոխութեամբ եւ խորին կեանքով : Ան իրապէս բա
նաստեղծս է անգլիական վերածնունդին որ, իր շատ մը կողմերով, 
գագաթնակէտն կր անգլիական մի^նագարուն։ Ին չպէ ս որ ան անգլիա
կան պատմութիւնը իր պատմական թ ա տ եր ախւս գեր ո ւն մէջ կը ներ
կայացնէ P ի չարա Ի . էն մինչեւ Հեն ր ի Զ՝, նոյնպէս ալ մ տած մ ան
առա՛րկայ կ'ըէԼ՚ւյ J վարկածներու լա յն ստեղնաշար մը ,ս կս ե լո վ անոնդ- 
֊Ո որ կը վերաբերին իր մոզովուրգին շատ հեռաւոր առասպելնե- 
բուն մինչեւ իր Օրերուն յանդուգն գա գա ւի ա րն ե ր ը : Այգ փարթա՛մ
ներկան ղո ր Շէքսվ՚էր տեսած կ ու դատած է այնքան յստակատե
սութեամբ առատ նիւթ հայթայթած կ իրեն իր թատերգո լթիւննե- 
րուն համար, բայդ միեւնոյն ատեն Հյէքսփիր ինք իր մ էջ ել իրեն 
ծանօթ անձեր ուն մէջ կը հետեւի բազմաթիւ անակնկալ ուղիներու եւ 
ի 4/iPb.nJ l'l’ ձ՜աման ա կա կի դն ե ր ո ւն համար նոյն թէմերը կը պա ր ղկ , 
՜^-էմեր ո ր ոն դ թարմութիւնը մինչեւ այսօր չէ սպառած թկեւ անոնք 
ազդած են պատմութեան ընթացքին վրայ եւ ստեղծած՝ մարդկային 
նոր տիպարներ։ Արն այ Ըէլալ^ օրինակի համար , որ Համլկթ շուտ բան 
ներկայացնէ իր մասին Շէքսփիրի գիտցածէն , բայդ անոր շնորհիւ 
յախւբգ սերունդներէն շատերը կրցած են ա լ ել[, յ ս տ ա կօ ր էն ինքղինք՛
նին ճանչնալ եւ ւս խտաճանա չում ը իըննց հիւանդութեանդ :
Առանց անոր , գմուար է րնգունիլ գոյութիւնը փթ՝ գարու ֆրանսական 
կամ ռուսական գրականութեան կարեւոր մէկ մասին։ Համլէթի տի
պարը ի րապէս ստեղծուած է մեթոտով մը որ բոլորովին կը նմանի 
այն մեթոտին զոր կը կիրարկենք վերլուծելու համա՛ր մեր մամանա- 
կակիդները։ fitujg բնականաբար Հ/էքսփիրի մարգարէական տեսիլք
ները շատ աւելի լա յն էին քան ինչ որ gnJ*f պիտի տար միակ նկա
րագրի մը ընտրութիւնը i &ատ աւելի անոր քան ուրիշ ոեւէ մէկու 
մը կամ ուրիշ ոեւէ բանի մը շնորհիւ է որ ստացա՛ծ ենք, յաճախ 
առանց անդրադառնալու, այն հիւմանիսթ֊ փիլիսոփայութիւնը որ 
խարիսխն է մեր մտածումին եւ որուն համաձայն միայն փորձն է, 
միայն մասնաւոր խնդիրները դիմագրաւելու եղանակն է որ թոյէ կՈԼ- 
տան մէկը ճիշտ դա՛տել։

Ինչ որ այս մեծ մարզիկը գերազանց յաջողութեամբ թ ընեն գրա
կան բարձր մակարդակի մը վր ա յ , իրենց անունին արմանի բոլոր
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բանաստեղծները նոյնը կ'ըեեն աւելէ ցած մակարդակէ մը վրայ է
Ամէն բեր թո լած որ կը յաԼորչէ է րապէս անհատականդ եւ հետե

ւաբար , ան ղուղա կան արուեստէ դործ մը տար կը պահէ պահուե
լս լ արմանէ բան մը ել զայն կը յանձնէ մարդկութեան հա՛սա բա կար 
մ առան դութեան : քնանաստեղծոլթեան նպատակը ապրելու արուեստն 
է եւ այն մէԼոցները ո բոնը թո,]Լ կո լ տան մեղէ աւելէ էէ ո‘Լէ^ աս1ԸՒԼ 
եւ աւելէ ներումօրէն։ Էւրաբանչէւր սերունդէ մէԼդ էր էրականա- 
ցումներով յարատեւօրկն կը զարգացնէ երեւակայութեան մեր դէ՜ 
տակցութէւնը եւ այսպկսով 1լլւնդլայնէ մեր բո լո ր հ եռան կարն երը։ 
քմկել մասնաւորապկս չէ ղբա ղէ ր րարէուԼ եւ չարովդ բայց ^ԼԸ մ՛էյ է 
արմէբևերու ամբո ղ Լ աշէսարհ մըդ բանէ մարդկայէն փ ո րձա րւո ւթ էւե ը 
ղանոնը գտնել կու տա յ է ր են : ան ա ս տ ե ղծա կան ա լան դո ւթ է ւն մը
չատ աւելէ բան մըն կ բան բանա ս տ եղծո ւթ է ւն գրելու ո ւե ակութէ լ- 
նը դ աւելէ բան տ եղեկա տ ո լութէ ւն մը ա՛յն բաներ ո ւն մաս ին զո ր մար- 
դիկ խ որհած եւ զգացած են դ ա'լ աւելէ բան մարդկայէն ողբերգու
թեան կենդան է ել ներոյմ գէտակցութէւն մը* կենդան է ոյ<ե մըն էդ 
ստեղծագործ դ որ կ'ընդլայնէ մեր հ եռան կա րն ե ր ը դ կը նրբացնէ մեր 
զգացումները , ել սովորական սահմանները մեր մտածում էն
֊եւ զգացումներուն y կը գործէ էբր^ւ հզօր դեղթափ մը մասնադէտաց- 
մ ան եւ կոտորա կացման դէմ որոնբ կազմակերպուած կեանբէն մ ԷԼ 
այնբան մեծ տեղ մը կը գրաւեն :

Այսպէսէ աւանդոլթէւն մը ընդհանրապէս կը պահուէ մ էակ լեզ
ուէ մը խողովակովդ տրուած ր / յա ք ով որ բանա՛ստեղծը էր արուեստը 
կը սորվէ անոնցմէ որ էրմէ առաԼ դործածած են էր մայրենէ լեզուն : 
Աս է կա կը ն չանակէ թէ առհասարակ սա՛հ մանափա կո ւած է մէկ երկ- 
րէ ը մէԼ կամ աշխարհագրական մէկ սահմանէ մը մէԼդ ոչ մէայն 
որովհետեւ այս սահմանը լեզուէ մը բնականոն մէութէւևն էդ այլ ո- 
րովբետել d էն սէ ^րկէրդ էր պատմութեան բերումովդ ո ւնէ հասա
րակաց փորձառութեանց ամբողԼոլթէւն մը զոր բանաստեղծը էր 
կարգէն կը չահագործէ էր մա մանակա կէցն եր ո ւն համար :

Թէեւ Կեդրոնական եւ Հարաւային Ամերիկայի քերթողական 
Հարուստ աւանդութիւնը, օրինակի համար, անկասկած չաա բան կը 
պարտի Սպտնիոյ , իւրաքանչիւր երկիր իրեն յատուկ ա զդա յ ին աւան
դութիւն մը ունի որով անհրամեչտօրէն կը սնանի իր բանաստեղծու
թիւնը եւ անոր կու տայ իր մասնայատոլկ նկարագիրը, մինչ կը փչէ 
նաեւ ՛Նոր Աչխարհի հով մը, առանց Սպանիոյ հետ ոեւէ կապի , բայց 
մասնայատուկ' իր նախկին գաղթավայրերուն , որովհետեւ անոնք 
տարբեր բնապատկեր է մը մ ԷԼ ՚լը դտնոլէն ել կեանբէ պայմանները 
տարբեր են հոն-. Ասոր հակառակ, քաղաքական միութիւն մը, որ իր
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կը բովանդակէ տարբեր Լեզուներով մ ոդովուրդներ դ ծնունդ պք- 
տի տայ 5 շատ հաւանականաբար 5 բազմաթիւ քերթո դա կան ա'ւանդու- 
թիւններոլ որոնք սլիտի հետեւին իրենց յատուկ լեզս լական սովորու
թիւնն և բուն եւ պիտի կրնան բո լո բովին ան կա իւ ր յ յա / ի ր ա րմէ ■■ Այ II — 
պէս 5 նախկին ա ւս տ ր ե լհ ո ւն դա ր ա կան կայսրութիւնը չէ կրցած ար
տադրէ լ ներկայացուցչական բանաստեղծութիւն մը իր ա'մբո il եըկ- 
ր[,ն < ամարդ ա յ լ ասոր փոխարէն դ ծնունդ տուած է մը rtui'ltn9’“

ներոլ եւ ա ւան դո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ դ դեր մ ան երէն , հունգարերէն դ չեխերէն 
Լեզուներ ո,լ Ac հ ա բալային ս Լա լեր էն ի զանազան ճիլզերով։ Եթէ մին
չեւ մէկ աստի՛ճան նմանութիւն մը գոյութիւն ունի գերմանազգի 
Աւստ ր իա g իներո լ եւ Զեխերոլ ռոման թիք բանաստեղծութեան
ոչ մէկը եւ ոչ միւսը հասարակաց շատ տարրեր ունին Աերպերուն 
.դիւցազներգական պալյատներուն կամ նոյն իԱկ Մաճարներուն հզօր 
եւ հրաբորբոք բանաստեղծութեան հետ։ Ամ էն էն կարեւորք այն 
մասնաւոր աւանդութինն էդ որուն հետեւեյով կ՚աշխատի բանաս
տեղծը։ Գրականութեան մէջ՝ այս ա լանդո լթիւնը Լա յնօրէն սլայմ լս
նաւորս ւած է տեղական պայմաններովդ բայց իր ընդհանուր դիծե- 
լւուն մէ^դ սլա'հ սլան ո լած եւ յա լեր մտ ցած է Լեզուի մը գրական յատ
կութիւնն ե ր ո վ եւ ա յն եդանա կով որով նախ ընթաց սերունդները դայն 
դո րծ ածա՛ծ են-.

{Բանաստեղծական աւանդութիւն մը որ այսպիսի ո յ ո վո յ թ ի մը 
!լը հետեւի աւելի պա՛յծառ Լոյս մը կը սփռէ մոդովուրդի մը նկարա- 
դրին վրա լ քան իր արտաքին պատմութեան վերաբերեւԱԼ ոեւէ տեղե
կութիւն : Գամ դէթ անոր ուսումնասիրութիւնը պիտի հաստատէ եւ 
պիտի պարզաբանէ ին չ որ ա՛րդէն հարեւանցի կերպով դիտենք բայց 
չենք կրնար հասկնայ ներսէն։ Ֆրանսական կեանքին վա յե լԼո ւթ իւն ը 
եւ կանոնաւորութիւնը նոր ազնուականութիւն մը կը ստանայ ֆրան
սերէն ոտանաւո րնե րո ւե մէֆթ Ղ*ե րմ ան ա gին ե ր ո ւն խոր րն ազան g ու
իք} ե ան կը համապատասխանէ բանաստեղծութիւն մը որ յա յնօրէն կը

Schehensucht/'k վրայ ել- յուճախ կ՚որոնէ Jenseits->7_': Զ/'5""քէ
ներուն խորասլէս արմատացած անհ ատապւս շտ ո ւթ իւն ը կը տոգորէ 
(imprègne) բանաստեղծութիւն մը որ բոլորովին մասնաւոր փափկու
թիւն մը եւ նրբութիւն մը ունի : Սպանիական կենցաղին ոճը եւ տար
բերութիւնը կը սնուցանեն իր արմանա ւո ր ո լթեամ բ եւ ղինքը ոգեւո
րող կիրքով ուշագրաւ բանաստեղծութիւն մը :

թ՛ե րեւս բանաստեդ ծոլթիւնը միայն կը հաստատէ ինչ որ արդէն 
գիտէինք ասոնց մասին, բայց զայն մեղի հաստատել կու տայ նոր լոյ- 
սի մը տակ : Արտաքնապէս մեր տեսածներուն բնոյթը եւ խոր զսպա
նակները յստակութեամբ կ'ևրևւան մեղի-. Փոխանակ հակելու վերա-
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ցումներոլ ‘[[IUJJ , կը տեսնենր թանձրացեալ օրինակներ որոնրդ իրենց 
կենդանի բնոյթով, շատ աւելի հարուստ են լահ թկ կրնան ըլլա՛լ Ը^,!Լ՜ 
հ անուր դա դա՛փա րներ : ԱղՂ՜Ւ IL նկա բագի ր ը ճանչնա լու լաւագոյն

անոր բանաստեղծութիւնը ճան չնա լն կ ,ո րո վհ ետ ե ւ արւ բա
նա սա եէլծութ իւն ը արտայայտութիւնն կ ա յն բաներուն զորս իր ա/ե
բա րտծ ւի ո րձա ռո ւթի ւնն եր կն պահուե լու արմանի կը ն կա տ կ ր :

Այս պիս ի ուսումնասիրութեան մը կարեւորութիւնը աւելի բացա
յայտ կ եթկ ազգային բանաստեղծութիւնը շեշտուած հակադրութիւն 
մ լւ կը կազմ կ ազգային նկարադրի մասին կանխա՛կալ գաղափարներու 
հետ : Այս գաղափարները սլկար չկ մերմել իբրեւ անհեթեթ նաիւա- 
պա շարումն եր ։ Անոնր կը հիմն ո լ ւ-ն ան րապէս ի ր ա՛կան ո ւթ ե ան g
ծանօթութեան վրայ հ ք*այց չեն հիմնուիր բոլոր ի ր ա էլան ո ւթ ե ան g 

ւԼրայ ել բանաստեղծութիւնը օգտակար կերսլով կ՚ուղղէ ղանոն րէ 
Օրինա՛կի համար վերին աստիճանի paradoxal է ոԸ Անգլիա , Լսա- 
ն ո ւթ սլանն եր ո լ եւ պարզամիտ ողջմտութեան մողովուրգ, հանրածա
նօթ սփոոփ եւ գործի համար իր սէրով, որուն կը վերադրոլի ընդո
ծին անընդունակութիւն մը գրական հաճո յրնե բու՝ ունենա յ սակա՛յն 
Ա" ի զարկն Լ: '[J* , աոանց ընդմիջման, բանաստեղծական աւանդու
թիւն մը։ Ասկկ զա՛տ, *UJ" բանաստեղծութիւնը չկ այն ղո ր կրնայ ինր 
ակնկալել րա Լստա Լսնգի ը վաճառականներու եւ գաղթա րարնե րու մո
գովս ւրգկ մը։ Ա տեր իմ եւ մենակեցական կ անդ գողտր եւ փափուկ։ 
*ե"յնիսկ, ^չպկս կարելՒ ե սպասելդ կղզիա բնա կնե ր ո լ բանաստեղ
ծութիւն մը չկ : Միշա բաց կ ան օտար աղգե g ո ւթի ւնն ե ր ո ւ առջեւ ել 
ընդունակ՝ g ամարային Էք ւր ո պա՛յ ի գիւտերը իր լեզուին պատ
շաճեցնելու։ Միւս կոզմկ, Անգլիացիներուն հանրածանօթ սէրը պայ
մանագրական ո ւթեան g համա՛ր զայն չի կաշկանդեր։ Եթէ, արդարեւ, 
անոր վրայ քլի շիւ են կանոններ որ մաս կը կազմեն իր զմայլելի ոճին, 
մ ի անդամ այն րի չ սովո րական լայնմտութիւն մը ցոյց կուտայ իր 
համա կրո ւթի ւննե բոլն ել որոնումներուն մէջ։ Ով որ, Անգլիոյ պատ
մութիւնը սորվելէ ետր անցնի անգլիական բանաստեղծութեան , ան
տարակոյս շա՛տ սլիտի զարմանայ դ որովհետեւ պիտի համոզուի ել 
պէ'ոք է ընդունի թկ անգլիական բանաստեղծութեան գոյութիւնը բո
լորովին կը փոխկ ինչ որ կը [unըհ էր ինր ա նգլիա կան ն կ ա ր ւսգր ին 
մ աս ին ։

puijrunnofu մը կը գտնենք հնագոյն Աթէնքի պարագային •. 
Թերեւս Աթէնքի մասին մեր համոզումները հիմնուած են միմիայն 
իր գրականութեան վրայ ել այս պատճառաւ չենք կրնար ղա քն ըմ
բռնել այնպէս ինչպէս զայն կը տեսնէին յունական ուր ի չ քաղաքներ : 
Աթենացիները՝ շատ բախտախնգիր մոզով ուրդ՝ զուրկ էին հոգեկան
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հանգա րտութենէ ել գո րծունեայ է ին ՝ նոր փո րձեր կ' ընէին
կան՛ կը ջանային իրենց կամբը սլար տ ա դր ել ուրիշներուն կամ տիրա
նալ յաւիտենական փառըի մը յ ի շա տա կո լթետն արմանի արութեան 
սքանչառիթ գործով մը՝ նոյնիսկ եթէ այսպէսուԼ նշաւակ ր ք յայ ին 
տ ի եղե ր ա կան ա տ ե լո ւթ ե ան : Հակառակ ասոր , իրենց բան ա ս ա ե ւլծ ո ւ- 
թեան մէջ կը հռչակէին ել կը շեշտ կին չափ՛աւորութեան եւ միջին 
ճամ բուն առաջնակարգ կարեւորութիւնը։ Ապրելու իրենց անյա՛գ 
>աիսորմակին հակառակ՝ յանկարծ կը յայտարա՛րէին նաեւ թէ մարդը 
ստուեր մըն է ևըս1զլ, մը մէչ A. թէ թ, բոլոր փափագները փո մ են 
միայն : Աս ոնը պա րզապէ ս նա Լսազգո ւշո ւթիւն մը չէին անթիւ հար
ուածներուն ցասումէն խուսափելու համար , ոչ ալ պայմանագր ա կան 
մեծա՚րանր մը կարգաւորութեան մութ յարդանըի մը՝ մեղաւորու
թեան իր գիտակցութեամբ։ Ալս վարմունրը մաս կը կազմէր աթենա
կան նկարագրին եւ այն վարագոյրն էր որուն առջեւ կը ի» աղայ ին 
իրենց գոռոզ եւ վտանգաւոր զարերը : Եթէ աթենական ե գե ր ե ր ւլո ւթ ի ւ- 
նը ծնած է իրենց անձին հետ ա,ք'յ անհամաձայնս ւթենէն ել զա քն 
կՀ արտայայտէր ներ կայաց նե է"վ եզերական բարձր ճա կա տա՛ղի րնե ր ո լ 
ձօնուած գերմարդեր՝ միեւնոյն ատեն լաւագոյն վկայութիւնն է 
հ\ասկնա՝լու համար թէ ի՛նչ էին այս մարգիկը՝ այն կի ր բերը որ կը 
հոսէին անոնց երա կներուն մէջ եւ թէ ինչպէս կը փ ո րձէթն անոնց 
վրտյ տիրել՝ նոյնիսկ աղօտօրէն եւ առանց մեծ համոզման։

Եթէ բանաստեղծական աւանդութիւն մը էա՛կանա սլէս ազգային 
է եւ իր նկարագրէն կը բա՛գէ իր ոյմ՜ին մէկ մեծ մասը՝ երբեմն 
կրնայ միջազգային [Լ [Լ'1' է ել խազալ գեր մը մողովո ւրգնե ր ը իրարու 
մօտեցնելու հա՛մար։ Երկրի մը արուեստը երբեմն իր ազգեցութիւնը 
կը գործէ օտար երկրի մը վրայ՝ եւ՝ անգամ մը որ թարգմանուի ել 
պատշաճեցուի՝ մատչելի կ''ԸԼԼա J հազարաւոր մարգոց որոնց ապրե
լու եղանակը իրեն օտա՛ր է բայց ո բոնը՝ այսուհանդերձ՝ զայն կ'ի ւ- 
րացընեն եւ կը փոխեն իրենց pôTS pSCti\æ՜ անոր ազդեցութեան
տակ ՝ որովհետեւ իրենց մէջ էլարթնցնէ բան մը որուն գիտակոլթիլ- 
նը չունէին մինչեւ այգ ատեն կամ իրենց զդայնութեան ա՛ռջեւ կը 
բանայ նոր եւ հրապուրիչ հորիզոններ : Աս Ւյ մԷՒ / 1րան երկար գա- 
րեր կեղը ոնը եղաւ այսպիսի ազդեցութեան մը տարածման ՝ ոչ ա 
Հնգկաստանի մլոՀմետական եւ հինտոլ մո ղո վո լրգներ ո ւն վրայ՝ ա յ լ 
նաեւ. 'Լրասաանի , Հայաստանի՝ Բակարիո յ լեռնականներուն եւ վաչ
կատունն ե ր ո ւն վրայ՛. էւրոպայի մէչ՝ մէկէ աւելի երկիրներ նոյն 
դերը խաղացած են : Բնարերզական բանաստեղծութեան ծ ր-
նունգը (իԲ • գարուն մեծ մասամբ Հետեւանքն է Փրովանսի աղդեցոլ- 
թեան : Բ՚արձրօրէն մ ասնա գի տ ա կան ա g ած բանաստեղծութիւն մր՝
ծնած Լանկըտոքի եւ Ագի թ էն ի արքունիքներուն մէչ՝ աարածուած է
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հարաւային Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, Փորթոլկալի , Սիկիթ'"յ, Իտա֊ 
լիոյ ել Անգղի"J մէջ֊. Տեղացի բանաստեղծները առած են Փրռվանսի 
բանաստեղծներուն թեմաները եւ կշռոյթները ել ղանոնը պատշաճե
ցուցած են իրենց մայրենի լեզուին -. Բայց եթէ իրական նմանութիւն 
մը կայ թէ՛ թեքնիքի եւ թէ ոգիի տեսակէտով Կիյյոմ ",'Ագիթէնի եւ , 
օրինակի համար, անգլիական Ալիսընին կամ փորթուկալեան Լեոնա- 
րեթաին եւ կամ Հայնրիխ ֆօն Աօրնուկէնթի եւ Ուալթըր ֆօն տեր 
Ֆօկէլվայտէի վերջալոյսի եւ գարնան երգերուն միջել, գոյութիւն 
չունի նմանողութիւն կամ պարզ պատշաճեցում մայրենի լեզուին : 
Իւրաքանչիւր պարագայի մէջ, Փրռվանսի սերմը կ'իյնայ կարծես թէ 
պատրաստ բերրի հոգի մը մէջ, ուր երգի տեղական աւանդութիւնը 
մարգոց սորվեցուցած է թէ ի՛նչ է բանաստեղծութիւնը եւ ղանոնը 
բացած է նոր ձեւերու առջեւ -. Բերթողական դպրոցները նոր ոյմ մը 
կը ստանան շնորհիւ օտարին բայց այս պատճառաւ չեն կորսնցներ

իրենց տեղական դոյնը *
Ինչ որ Փրովանսը ըրած է միջին գարուն համար, Իտալիան զայն 

ըրած է վերածնութեան , Գերմանիա ել Անգլիան ըրած են րոմանթիք 
շրջանին եւ Ֆրանսան (J-Թ գարուն վերջին համար-. ԺՋ գարուն, 
Ֆրան՛"" , Անգլիա , Ապանիա եւ Բորթուկաչ Իտալիա յէն փոխ յառ
նէին թէ՛ ոաանաւորներու ձեւը եւ թէ քերթողական միլիոնաւոր թե
մաները, բայց այս երկիրներէն ամէն մէկուն մէջ, մենք կը մոռնանք 
իտալական նախատիպարը երբ կը կարդանք յուպումնէբու այգ կեն
դանի ել այլազան բանաստեղծութիւնը-. Բոմանթիկ շրջանին , նախ 
Կէօթէի, յետոյ Պայրընի բանաստեղծութիւնը տարածոլած է ամբողջ 
Ալրոպայի մէջ, այնքան որ շատ քիչ էին ֆրանսական , ռուսական 
կամ սպանիական այն գործերը որ այս երկու մեծ բանաստեղծներուն 
մէկէն կամ միւոէն ա գգուած չըԱտ յ ին-. ԺԹ ■ գարուն, ֆրանսացի 
խորհրդապաշտները, մասնաւորաբար Աալլարմէ , նոր յղացում մը
առաջարկեցին զուտ բանաստեղծութեան , որ փոխանցուեցաւ ամէն 
երկրի երիտասարդ բանաստեղծներուն եւ ներշնչեց ամբողջ սերունդ 
մր , որ վսեմ գործեր արտագրեց :

Բնականաբար , շատ մը պարագաներու մէջ, այս լայն փոխանա
կ՛" թիւնները պիտի չկրնային տեղի ունեցած ըլլալ եթէ նախապէս 
ուշագրաւ ին քն ո ւր ո ւնո ւթեամ բ օմտուած մարդիկ գտնուած էըլլտ- 
ւին , բայց այո մարզիկը այսքան մեծ աղգեցութիւն մը երբեք պիտի 
չկրնային գործել եթէ թրթռա ցուցած չըլլային բան մը որ կը քնանար 
եւրոպական երկիրներուն մեծագոյն մասին մէջ եւ թափով հակազդեց 
առաջարկուած նոր մեթոտներուն , զայն արտայայտելու համար-. 
Այո պարագաներուն մէջ, ազգային ել իտալական ազդեց ո ւթ ի ւնն ե ր ը 
միախառնուեցան նշանաւոր արդիւնք մը տալու համար : Բայց այս-
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իրողութիւնը 1/ոյւյ կուտայ թկ զանազան երկիրներու մարդոց միջեւ 
նմանութիւնները գոյութիւն ունին եւ թէ արուեստներուն կը պասւ- 
կանի բաժանումները անգիտանալ եւ նմանութիւնները փնտռել։ Որ
րան որ ալ բանաստեղծութիւնը չկարենա յ ա յնրան միջա զդա յ ին նկա- 
[,աէէիը IL ոլ^յենալ որրան երաժշտութիւնը կամ նկարչութիւնը^ ^Ը{՚՜ 
նայ սակայն լբ*'յն ազդեց ութ իւն մը ի գործ դնել հասկցնէ լուէ զանաղտն 
երկիրներու մարդոց թէ իրարմէ շատ բան ունին սորվելիր՝ որովհե
տեւ } 1թ*ըԼ ի վե ր J յ ամէնրն ալ նոյն կա լ էն շինուած են ել նոյն 
շունչը ունին։ ԷԼմէն րաղարական դրութիւն որ արուեստներու մէջ 
ազգայնականութիւնը կը մերժէ իբրեւ հերետիկոսութիւն մ'ը ՝ 
տնիւուսաւիելիօրէն պիտի ազրատացնէ իր իսկ բանաստեղծութիւնը 
եւ շատ բան պիտի կորսնցնէ ա'յն տ րժէրէն ՝ զո ր կառավարական ամէն՝ 
իմաստուն դրութիւն պէտր էր ըն դո լնէր գոհ ո ւնա կո ւթեամ բ ։

« Diogène », (Paris) ո° 22 Տ. M. BOWRA

Թսւյւգմ • Հ • Պ •
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ՍԱՐ- ՍԱՀԱԿԵԱՆ

Ջ աղացպանը

Այն էր րկարատել. հալածանքի եւ. զրկանքն,ե բու. 
ընթացքին, ո ր ոն g են թ ա ր կոԼ-ե g ա ւ. օտ ա/. ո լ [ժ են է վերադ աո... 
նա լ էն յետոյ աւՐ րոզջ երեսուն տուրի, Խորհնացին, ատեն 
ւՐ ը, արդէն էրելս տպաս տանտէր Էր Այո զարչապատ ի շ_ր Լան ի 
անյայտ ւՐ է կ դ. իւ. զին ւՐ է չ ու. կը պարապէր չարլացպանու.֊ 
թ եա։Ր լւ-, {Աւանդութիւն}

.. րկու գուսան սօսիին տակ կ՛երգեն գրկած տաւիղ ու վին • 
g^s Աղօրեպանն ու գեղջուկներ, խալւոյ կին շուրջ' կախարդըւած

Իթրեւ' կախուե՜ր են շրթներկն երգիչներուն թավւառայած • 
Լուււ են ջաղացքն ու ջուրն ու ծառն, առեր է կանգ շունչը հովին

Կը նըւագէ վարպետը ծեր ու կ՚հրգէ քաղցըր պարմանին- 
— Կը հալածէ թէեւ զանոնք Եկեղեցին Հայաստանեայց,
Բայց ամէնուն' անոնց համար ղեո. միշտ սեղանն ու սիրտն է րաց, 
Եւ անոնց կայքն է ապահով մանաւանդ խուլ ջաղացքը հին - • •

ք|ւ Ջաղացպանն անյագ կ’ըմպէ վազընջական երգերը մեր, 
Նաշիհն իջեր է որպէս ձիւն իր բաշերուն արդէ՜ն ձըմեո, 
կայ g աչքերուն մէջ խանդավառ կը վերածուի Երազն ի ցօղ,

Զի մենաւոր սօսին տակաւ կ'ըլլայ անտա՜ռ, Սօսեա՜ց անտառ,
Կը դառնայ հեզ, պզտիկ առուն' հայրենի գետ կամուրջ-քանգող, 
Եւ ինք' անմահ կերտի'չն անոնց, յաւերժանո՜ւն Քերթողահայր ••• :

Ղահիրէ 19,} 1
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'անտրէ ժիտ

Էյ րսրացին Սաւար

Ամարանոց Պռրկէզ

Ikju ս՛ ւա ղան ին ։1ի ի ՛. Ո լլ/ ո լա լո յս : Իւրաքանչիւր կա՛թ ի լ , իլրա- 
ըտնշիլբ ճաճանչ ՝ /-/- արան չիլը Էակ անէ լ. կը մեռնէր հեշտութեամբ։

Հեշտութի՛ւն պի ա ի ուզէի այս l11JI"ll վերստին ըս ել , անընդ
հատ։ իէայն պիտի ուզէի հոմ անի շ ըաըօըա֊րեան I Պիտի ուզէի նոյն- 
իսկ , ո ը բաւ բ յ յա բ ըսել լինԵլիա֊թ-եան , պարզապէս :

//՜' , թէ ԼԼստո ւած ա շիւ ա'ըհ ը չէ ստեղծած պարզապէս ի խնդիր 
հեշտութեան , ահա՛ ինչ որ մարզ հազիւ կրնայ մտածել ըս ե L-L թէ ■ ■ ■ 
եւա յ լն ։

Նրբօրէն հեշտաւէտ զովութեան այււ '[“‘Jl'Hi ուր ննջելու 
ի/անյւը ս* լնրան խոր է որ մարզ, զա յն ցարզ անծանօթ պիտի 
ծկլ, :

ï/"-
4"'/-

ո, ՚յնոՂ՜ ր19I՛ա **ասմ սնունդներ 'ւը ■էթ>֊, յ ր մ եր յնօթո
թի ւնը իրենցմէ մեծնար։

Ադըիական • աււաւօւոեան ժամը երեքին

'Նաւաստիներուն երդը սլա բանաց մէջ՝ զի ս տաղտուկով կը նեղէ։

/1Հ ծայրայեդօրէն հինաւուրց ո լ րան ի Օ՜ն երիտասարդ երկիր՝ 
եթէ դիանայի՜ ր ՝ եթէ դիանայիր դառն ու րազցր համը՝ նրբօրէն 
հեշտին համը՝ որ ունի մարդուն J"jJ՜ կարճ կեանրը։

Եթէ զիտնայ ի՜ ր ՝ ո՜ յաւե րմտ կան դա դաւի ար երեւութական ձե- 
ւերուն՝ թէ որրան մ ահ ո լան մերձաւոր սպասումը արմէր /լուտայ 
խուսափուկ վա յ ր կետն ին :

Տ9
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90 * անդաստան
Ո՛վ գարուն , լոկ մէկ տարէ ապրող բոյսերուն փխրուն ծաղէկնե- 

րր աւելէ անհամ րե ր ո ւթ և ամ ր կր սարսռան : Մ ֊որդը էր կեանքէն մէջ 
մէայն մէկ գարուն ունէ եւ ուրախութեան մը յէչատակը երխսնկսւ֊ 

թե ան նոր հպում մը չէ բնաւ՝.

Ֆիեզոլի թլութ

փեղանէ՜ փլորանս , քաղաք' պատկառելէ ուսմանց , պերճանքէ ու 
ծաղէկներոլ՝ քաղաք ծանրալուրջ՝ մուրա է հաաէկ ու գափնեպսակ 

Հնրբուշէղ սարղենւոյ^ :

Արտեւան 'Լէնչէկլէաթայէ : 'Առս^էն անգամ ևս անգ տեսայ ամ- 
պերր , որ երկնէք յաղուս,ր թ էն մէջ կր լուծուէէն : Արքա ն խորունկ էր 
զարմանքս՝ քան է որ չէէ մտածեր' թէ կրեայէն ձուլմամբ կորսուէլ 
երկնէք գոգը՝ կարծելով թէ կրեայէն տեւել մէնչեւ անձրելէն թա
փէ լր ու կրնայ էն թանձրանալ-. Այլ ոչ, կր գէաէէ բոլոր ծուէններուն
մէկէկ-մէկէկ անհետանալը՝   ու է՛ն չ որ կր մնար երկնէք ծալէ՝
լաղուարթն էր լոկ: Հրո-չ՚սլէ մահ մ Ըն i !՛ "'‘”1'կ“>- նուաղում մ ր' 

եր1լԱիւյ բացատքեեբուն մէջ՝.

Հււոմ ? Մոնթ է Փինչիօ

ինչ որ հրճուանքս եղաւ այգ օրը ՝ ս է ր ո J գ՚՚յզն էնչ նման բան 
մըն էր ՝ __ այլ “էրը չէր կամ առնուաղն ոչ այն՝ որուն մասէն կր [սօ
սէն եւ զոր կ՛որոնեն մարգէկ : --- Ոչ ալ գեղեցկութեան զգացումն
էր: Կնոջմէ մը չէր գար ան էնձ՝ ոչ ալ էմ մտածումէս : Պէտէ գրէ է 
արգեօք ու մէթէ զէս պէտէ հասկնայէ՞ ր , եթէ ըսեմ որ [IVJ սի պարզ 

րով՛ չտա կութէւն մ ըն էր ան:

Նստած էէ այղ պարտէզէն մէջ՛. Արեգակը չէէ ն չմարեր՝ այլ օղը 
կր դողար համասփէւո յոյսով՝ կարծես թէ երկնէք լաղոլարթր կր 
վերածուէր հեղուկէ ու կ՚անձրեւէր : Այո Հ արդարեւ կոճակներ կա
յէն՝ լոյս է ալեկոծումներ ՝ կայծերու փրփուրէն վրայ' կարծես կա- 
թէ/ներ կ՚ոստոստէէն: Այո՛՝ էրաւամբ՝ այն լայնաձէկ ծառուղէէն 
մէջ կարծես թէ լոյսը կը հոսէր եւ ոսկեզօծես,լ փրփուրներ կը կաթ- 
կթէէն ճէւղերոլ ծայրէն' ճա ռագա յ թնե ր ո լ այս պերճ յորձանահո- 

ԱՈ ւմէն մէջէն:
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/> ՛Լափ ո լի , վարսայարդարի այդ փոքրիկ 1լր։ւԼա՝կքԼ ծովուն առջեւ 
եւ արեւը*. Տօթերու ափնուղիներ *. Վ,էմք' որ կը վերցնես , ներս սահե
լու համար*. Մարդ ինքն իրեն կր թողլքէ *. Արդեօք երկար կը տեւէ 
ասիկա : Հանդարտութիւն : Որա թեքի կայլակներ քունքերուս վրայ : 
Օճառի փրփուրի սարսուռ' այտերուս : Ու ան , որ սափրելէ վերջ սի
րով կը նրբացնէ իր ածելիին երթուդարձը , վերստին կր սափ րէ աւելի 
ճարտար ածելիով մը ու այմմ դաղջ ջոլրով թրջած սպունքով մը, որ 
հաճելի թուլութիւն մը կը պարգեւէ մորթին, թեթեւօրէն կը վերցնէ 
շրթունքս : Անուչալէտ , քաղցր ջոլրով մը կը լուայ դէմքս, մեղմելու 
համար բորբոքումն ու այրուածքը*. Ապա օծանելիքով կը զովացնէ 
անդամ մը եւս մորթը : Յայնմամ ,որպէսղի ստիպուած չըլլամ ելլել , 
շարմում մը ընել, մաղերս կտրել կուտամ :

Ամսւլֆի , ի գիշերին

Գիշեր ւսյին սպասումներ կան }
Մ արդ չի գիտեր դեռ ո՛ ր սիրոյն :

Փոքրիկ սենեակ ի վերայ ծովուն *. Զի» արթնցուց լուսնին կարի 
մեծ պայծառութիւնը , լուսնին' ի վերայ ծովուն :

Երբ պատուհանին կը մօտենայի, կը կարծէի թէ արեւածագն էր 
եւ թէ պիտի դիտէի ծագիլը արեւուն : Այլ ոչ*. Արդէն յանգած իր լիու
թեան ու կատարելապէս ա՛մբողջացած, — - լՈԼսիՍն էք- է՝ա ’LHT ’ 
քաղցր, քաղցր' ինչպէս Հեդփնէի հիւրընկալութիւնը երկրորդ Ֆա- 
ուսթին մէջ*. Ծով ամայական , գիւղ մեռեալ*. Շուն մը կ'ոռնայ գի

շեր ո լան մէջ*. Պատուհաններէն առկախ լաթի ծուէններ*.

Տեղ չկայ հոս մարդուն համար *. Ո՜ այլեւս չհասկնալ թէ ի՞նչպէս 
այս բոլորը պիտի զարթնուն , ծայրայեղ ու անձկայրեաց ցաւը այս 
շան : Օրը պիտի չգայ ի լոյս երկրին վրայ : ննջելու անկարելիութիւն *. 

Պիտի ընե՞ս միթէ * ■ ■ այս կամ այն արարքը , —
Պիտի ելլե՞ս ի շրջագայութիւն ամայի պարտէզին մէջ,

Պիտի իջնե՞ս ծովափ լոգնալու համար անդ,
Հաւաքելու պիաի երթա՞ս նարինջները, որ գորչադոյն կը թուին 

լուսն կայ քէն տակ*.
Գգուանքով մը թափանցիկ պիտի մխիթարե՞ս այղ շունը*.
__ Այնքա՜ն յաճախ զգացի բնութիւնը, որ ինձմէ շարմում մը կը

պահանջէ ր ու չգիտցայ արարքը ,որ կրնայի ընծայել իրեն ,

Սպասել ի դուր քո ւն ին , որ չէր ուղեր զալ *.
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Մանուկ մր հետեւեցալ ինձ , ա յս պատերով շրջապատուած պար
տէզին մ էջ՝ կ ա fit ո լելով ճիւղէ մը՝ որ կր ըսուէր սանդուխին : Սան
դուխը դ է պ ի դա ր ա տ ա ւին ե ր ր կ ե [լէ ր ՝ երկայնքն ի վեր այս պարտէ
զին : I] ր թ ու էր թէ մարդ չէր կրնար թափանցել ներս :

Ո՛՛ք դո զտ րի էլ դէ մ ք ՝ *[" ր տերեւներուն ներքեւ քա յ քա յ ե g ի ՝ ---  ո՛ շ
մէ էլ բալաքար թերաստուեր երրեւիցէ պիտքւ կրնար քօղալ/կեյ քու շո
ղա րձա !լ քայլդ եւ քու ճակտիդ վրայ գանգուրներ ուն ձգած ուրուա- 
լոյսր միշտ ա՛ւելի եւս մռայլ կր թուի :

Պիաի իջնեմ այս պարտէզին մէջ՝ կ ախուելուէ ճիւղերէն ու ճկենի
ներ էն եւ զորովով պիտի հեծեծեմ՝ թռչնտտունէ մր աւելի երդերով
լի ոլ բաբախուն այս թաւուտներուն տակ ՝---մինչեւ գալուստը A//Â-
կոյեան* մինչեւ յայտնութիւնը դի շեր ուտն որ պիտի ոսկեզօծէ ru 
'յսլա սլիտի մթա՛գնէ խտութեամբ աղրիւրներու խորհրդաւոր ջուրը՝.

Ու փափկագեղ մարմինները ընդե|ւււզոււած ի մէջ Սիւգերուն•• •
Նուրբ մաւոու] մր հպեցայ իր սւստափեայ մորթին : 
էր նշմարէի իր նրբագեղ ռուքերը

զորս անաղմուկ կը ղնէր աւագին կրայ :

Թարգմ- Վազգէն ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ

Fonds A.R.A.M



'PflW " ՈՐԹ11ՏՈհՆ1|ԻՆ ՊԱՏԱՂԻՃՆէրՐԸ "
֊i-n |l.p , ֆրանսացի մշտագալար գթա գիտունին, որ 1954ին մեռաւ 

ւորուեստի լուսապսակը գլխռւն, կը մնայ գես մեր օրերու արձակին 
ամէնէն թարմ ու նրբազգած f երթողուհին : Ո՜չ միայն արագութիւն 
եւ հանդարտութիւն դրաւ գրականութեան մէջ , այլեւ իր տաք ու 
թոչտուն բանաստեղծութեան միացուր ներքնանկարը ( intérieur ) 
տալու բացառիկ կարելիութիւնը: Այս վինը, որ վերլուծումի եւ 
պատմելու այնքան նուրբ թափանցումներ տուաւ իր լեզուին, սիրեց 
երազը նոյնացնել իրտկանոլթեան ու զայն փոխադրել մեզ շրջանակող 
ամենօրեայ առարկաներուն մէջ : Զինքը կը կարդաս եւ կը զգաս իր 
գրգռող ու փայփայուն շունչը, որ մորթիդ կրայ կը պտըտի ■ կամ 
հոգիիդ քով կը մրմնջէ կանացի անձնականութեան ամենախոր ու 
արդիական զգայնութիւնները : Ալ յանախ քեցի կուտոց գիւղն ու գա
ւառը , բերելով խուսափուկ ու երիտասարդ պատկերներ , ուր կը տես. 
նես յետ-միջօրէի կիսաթափանց երկինք մը, աշնանային ծուլը, լուս
նալոյս եւ ալիքներ որ կը մեռնին վարդագոյն խեցիներուն մօտիկ:

Երբե՜ք միօրինակութիւն, ա]լ միշտ պարզ, երգեցիկ ու պսպղուն 
արձակ մը, անկեղծութեամբ եւ ընտանութիւնով սարսռուն :

Ստորեւ թարգմանաբար հատուած մը ՜էօլէթի այնքան մտերիմ 
մէկ գիրք էն , «Որթատունկին Պատաղինները»էն : Ե- Ս-

ՎԵՐՋՈ. Կ Ր ԱԿ P.

Վրսրւէ' ակութին մ ԷՀ վերջին կրակը տարւոյն՝, թոցն ու արեդակր 
միա ս 1'ն պիտի լուսաւորեն քու դէմքդ : Կրակի խուրձ մը կր մայիմքի 
շա րմ՜ուձե լիդ տակ , A՜// '/'""Z մ՜անեկաղարդ ՝ րա յց ալ չէ՛ ա Աեւս ձրմ-
րան մեր երբեմնի կրակը՝ ամբարտաւան ու շաղակրատ ՝ չոր ոստե
րով ու հարուստ կոճղերով հրդեհուած՝, Աստղ մը աւելի ջերմին՝ 
ներս մտնելով մէկ շողի մէջ բաց պատուհանէն ՝ տիրաբար կը բնակի 
մեր սենեակին մէջ՝ աււտուընէ ի վեր . . . ։
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'Լյայէ' ՝. [Լրեւը ոչ մէ կ պարտէզ այնքան լուսաւետած է ՝ որքան 
մերը*. Լա՛լ նայէ՝ ո չէնչ նման էր այստեղ մեր վերջին տարուան ցան
կապատին , ու հիմա այս տարին՝ դեռ երիտասարդ ու սարսռունդ 
կ'ոլզէ փոխել մեր ^սյրԼ^[1^ ամփոփուած կեանքին շրջանկարը* • • Մեր 
տանձենիներուն ամէն մէկ ճիւղը զարդարեր է երկարուն ու փայ լոզ
բարունակով մը՝ --- Լ^Լա^ե աւ?էն մէկ թուփ' կէտկիտուն տերեւներու
պս ա կո վ մը • • •

0' ՝ մանաւանդ լելակները՝ տես թէ ի՛ն չպէ ս մեծցեր են*. Ւրենց 
ծաղիկը զո ր դուն կը համբուրէիր վերջին անդամ անցքիդ ատեն 
երբ Մայիսը գայ՝ պիտի ստիպուիս բարձրանալ ոտքերուդ վրայ հո
տոտելու համար՝ ոլ վե՛ր պիտի երկարես ձեոքերդ իջեցնելու ող
կոյզները շրթունքիդ» »• Մ իա է ծառուղի ի աւազին վրայ շուքը զոր 
բացեր է թամարենիին փափուկ կմախքը*. Զայն պիտի չճանչնաս 
դալ տարի • • .

քքւ մանիշակնե՜րը որոնք ծաղկեր են կախարդանքով խոտին մէջ՝
այս դխեդ ՝ --- կը ճանչնա^ս զանոնք : --- ր ե՜ռիս ՝ կը զարմանաս ին-

պէս — աւելի կապոյտ չե՛ն այս դա բուն ին։ Մ չ ՝ ո>չ ՝ կը սխա- 
լիս . . ■ Զե՞ ս յհեր » անցեալ տարի զանոնք տեսա'յ աւելի մու թ' k ա-
պոյտ --- մոլոշի երանդով մը»»» ը մերմ՜ե՚ս՝ դլուխդ կ^օրօրես քու
լուրջ մպիտովդ ՝ ա չքե ր ո ւդ ոսկե թուխ լճակը կը գո ւնա տի թարմ դա
լա ր ին կանաչէն » » » Աւելի մոլոշագոյն $ ո՛ չ ՝ աւելի երկնագոյն » » » 
՜իս՝» դրեց ո ւր այլեւս չարութիւնը։ Աւելի լալ է որ ռունգերուդ տանիս 
այդ փոփոխուն մա նի շա կներուն անփոփոխ բուրումը՝ եւ շնչելով սի
րոյ նեկտարը որ կը ջնջէ տարիները՝ դիտես՝ դիտե՛ս ինծի պէս ման
կութեանդ գարուններուն յարութիւնն ու զարթօնքը » » »

Աւելի մ ո լո շա գո յն » • » ոչ ՝ աւե լի կա պո յտ • • » Ահա կը վերատես- 
նեմ մարգագետիններ ՝ խո բու նկ անտառներ ՝ ղոր ա ռա ջ ին ծլարձա
կումը կը մշուշէ անհուպ կանաչով մը՝ ---  ցուրտ առուակներ ՝ ան-
հ ետ աղբիւրն եր , զո ր աւազը կր խմէ անմիջապէս ՝ Զատկուան դար- 
ն ած աղիկն եր ՝ դեղին խաչ ---  ծաղիկներ քրքմագոյն սիրտով՝ եւ մա
նիշակներ ՝ մանիշակնե՜ ր ՝ մանիշակնե՜ ր » » • fyը վերա տեսնեմ լռ Ւն 
մանկուհի մը՝ զոր գարունը կը դիւթէր վայրենի երջանկութեամբ ՝ 
եւ տխուր ոլ խորհրդալի բերկրանքով» » » Սպանակ մը որ ցերեկը 
բանտ ուած դպրոցի մը մէջ՝ խաղալիկներ ՝ պատկերներ կը »փոխանա- 
՛Հր անտառի մանիշակներուն առաջին փունջերուն հետ՝ կարմիր 
բամպակէ դերձանով մը կապուած ՝ զոր կը բերէին շրջակալ աղու
րա կնե բուն փոքրիկ հ ո վո ւո ւհ ին ե ր ր » » • Մ ան ր ցօղունով մանիշակ
ներ՝ մանիշակներ սպիտակ ոլ կապոյտ ՝ ել ուրիշներ ճերմակ կապ- 
տալուն' մոլոշի գոյն սատափէ երակներով՝ ---  անարիւն՝ թերթա-
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Ըայ ) ևևոլէ Ա1էԱ ձանէշակնե՚ը ո լւ կը բարձրացնեն երկար ծղօտներուն 
'Լրայ էրենց տ մ դոյն , ան բո յ ր բամակները* * * Փետրուարէ մանէշակ- 
1*ե ր ՝ ծաղկած ձէւնէն տակ՝ կտրաաուն ՝ ցուրտէն շէկն ած ՝ տղեղ՝ 
թշուառ ՝ հո տա ւէտ ա ւլ է կն ե ր ո լ պՀ ս • • . քէվ էմ մ անկութեան մանէ- 
չակներ : վոլր կ' արթննար բոլորդ ա չրե ր ուս դէմ ՝ դուր կ' նրէղէր Ասր֊ 
ւ՚Լ՚ւԼ՛ ՛լ աթնադոյն երկէնրը՝ ու ձեր անթէւ_՝ պղտէ կ երեսներուն բա
բախումը կը գէնովցնէ ղէս . . .

/•«4 ՚ւ"լն 1՚նչ կը մ տածես ՝ այդպէս ՝ դլո ւէսդ հակած : Հանդարտ 
աՀրերդ կը յառէն արեւուն ՝ որմէ չեն վաէսնար ՝. է)լ մ է ա յն կը հետե- 
ւէն առաջէն մե ղուէն ՝ որ կը թոփ խմրած՝ մոլորուն ՝ փնտռելով
^էեղձէէ ձ եղը ալէ ծաղէկ մը*** վանէ՛ ղա յն ։ ---  Հէմա՛ անհետ պէաէ
ԸԼեաJ կասկենէէ սա կոկոնէն մէջ*** Ո՛չ՝ ահա կը կո ըսուէ կապտա- 
դոյն մզոցին մէջ, սսլէտակ կոլսածաւլէկէ թոյրով՝ ,,ա մշուշոտ սա
կայն մարուր երկնրէն խորը՝ որ կը շլացնէ րեզ* * * Ո՛վ դուն՝ որ կը 
դոհանաս թերեւս կապոյտէ այդ պատա՛ռով՝ մեր նեղ պարւոէղէն որ
մերուն մէջ փա կո լած ա յդ ն ր կն րէ սլա ստառո վ, խորհէ՛ թէ ա շխա ր '■» է 
մէկ անկէ ւևը կայ ցանկալէ տեղ մը՝ ուր րե զէ տրուած է բովանդսՀ կ 
երկէնրը* ինչսլէս անմատչելէ արրա յո ւթեան մր՝ մտածէ հորէղոնե 
վախճանէն ՝ հո՛ն ուր եըկէնրը՝ երջանէկ ու ա J-դոյն՝ կը մ էանայ հ ո- 
ղէն* * * վարունէ ա'յս վարանոտ Օրուան մ ԷԼ՝ կը գուշակեմ այնտեղ՝ 
որմերուն մ է ջէն ՝ սուր ու հաղէւ ծփանուտ այն ՚էէ^1Լ) 'Լ"[' կ [> է
ծայրը կ՚անուանէ է ՝ երբ մանկուհէ էէ դեռ*** Այղ ղէծը կ'ար էլն է ՝ 
յետոյ կը կապտանա յ ՝ կը ս ըրուէ՝ ու վերստէն կը ծնէ շառագոյն 
մէդէ մը մէջ՝ nu ՛մ"’՛՛Լ մը որ աւելէ անոյշ է սրտէն ՝ րան պտուղէ մը 
մեղրը*** Ա է՛ գթար էնծէ՝ աղուոր ՝ կա բեկէ ր ա չրե ր ՝ որ կ'ոգեկոչեմ 
այս րան ջերմօրէն այս բոլոր ԸՂ.^աԼէ բաները։ իմ անյագ ցտնկոլ- 
թէւնս կը ստեղծէ էնչ որ չունէ ու կը ճա շա կէ զա՛յն : Ե՛ ս եմ որ դթու- 
թէւնով սլէտէ խնդամ ծոյլ րո լ ձեորե րո ւդ ՝ ծաղէկներէ դատար կ * * .

ան ոՀ ւխ ՝ շատ կանուխ է դեռ ։ Մ ենր ՝ մեղուն ու դեղձէ է ծաղիկը 
ա յնրսՀն կանուխ կը փն տռենր դա ր ո լն ը * * *

Ահա Հէրէկը Î որ կը ննջէ եղջերաձեւ ծա՛լուած' երրեակ կանաչէ 
մ ետ արս է մը տակ ՝ փենունա՚ն որ հողը կը ծակէ սուր բուստէ ճ իւ
ղով մը՝ ու վարգեն էն որ դեռ նոր կ'արձակէ թուխ-կարմէր շառա- 
լէղներ' ոԸրեէ գոյներով* * * Ա ա կա յն րա ղէ մեխակենէն՝ որ կանխեր է 
կակաչը՝ դոյն զդոյն ՝ գեղջուկ ու ամուր թաւէշով մը պճնուած ՝ բան
ուոր կնո ջ մը պէս . . . Ա' է՛ փնտռեր տա կա լ էն հ ո վտ ա շո ւշան ը , --- երկու
տերեւէ խեփորաձեւ պատեանէ մէջտեղ՝ անոր մարդարէտները կր 
հասուննան գաղտնօ ըէն, ար եւելեան կանա չուէ մը՝ ուրկէ պէտէ հոսէ 
գերագոյն բուրումը***
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Արեւը սփո֊ուե ր Լ ւսւաղ^ւ՚հ վրայ * ♦ ♦ Ա առո ւց խ կ շոէւևջ մր որ կր 
լ}տտևէ տեզտւոարսւփր կր ծաւալփ մ ան խ շա կա դո յն Արեւելքէն : Գեզ- 
ձէփ ծ us ղր էլե1, ր ը կր յժ ո. ին , հորիզոնական*** րյյան կր մսիմ'. Ա ե լա
ստն լ կատուն որ րի շ աււսվ հանդ Լա ծ էր 1Լա,Լ^_ որմին վրայ բացաւ 
յանկարծ շափիւզայ ա չբե ր ր իր մոլիմ թաւիշէ դիմակին մէջ*** *՜խս- 
լարուն՝ փորին վր ա յ սուրալովդ ահա տուն կր շտապէ ծալեէ "‘L ծ ո ծ՜- 
z/zj//z//// 1LL,u’J I՛ Լ՛ մ ս կո ա ա կանոննր ր* * * էլ} կո՛ ւր ես կր վաիէնամ այս 
կապտորակ ամպէն պզնձադոյն ծ ի բով մր , որ կր սպառնայ մայրա
մուտ արեդտկին* ** Կրակը զ" ր ւիսռեւյիլւ 4-1'Հ ա"-աի} կը սլա րէ ս hu

it ա կին ti էջ բանտս ւած զազան ի մր Ալէս որ մեր վերադա րձին կր 
ս սլսյ՚ս է ցնծա դին * * *

U'վ աարլոյն վե ր Լին կրակը՛* Ամէնէն ազուորր^ ամէնէն վ^ Լ* ջի
նը : Վրս/լ հրանունկի պէս կր լեցնես կրակարանը , բա շա րձաՀ կ մ շտա- 
^ա,Լ1'կ փունջովդ՝. Ոյոնարհինր անոր վրայ , երկարենք մեր ձեորերր՝ 
որոնր 1լ արիւնին իր լոյս էն-, Զկայ մեր պարտէզին մէջ այ դրան ւլե- 
'լեցէկ ծ՜աղիկ մը՝ ծառ մը բարդ անոր չավ։ 'նոյնքան խայտացող ղա՛
լա ը մը՝ այնպէս պչրոտ եւ անդիմադրելի բադէդ մը՛. (քնանք հոս՝ 
ողողենք “՛յո յարափոփոխ աստուածը՝ որ մսլիա մը կը բանայ մելա
մաղձոտ ալքերուդ մէջ... ՛կահ մը վերի՝ երբ քնազգեստս հանեմ՝ 
դիս սլիտի գտնես համակ վարդագոյն ՝ ներկուած արձանի մը պէս՛. 
Պիտի մնամ անչարս այդ կրակին դէմ ՝ ու անոր հելասպաո. բոցէն 
մորթս պիտի ոգեւորուի ՝ պիտի սարսռայ՝ ին չպէ „ այն մամ էրուն 
ոլբ սէրը անխուսափելի իր թելով կ'իթւէ իմ վրաս ... :

I] նա՛նը : վերջին կրակը տա րի ին մեղ կը հրաւիրէ լռութեան , ,V„/- 
լութեան ՝ քաղցր հանգիստի : Մտիկ կ'ընե՜մ այսպէս , գլուխս դրած 
կուրծքիդ՝ հովուն՝ բոցերուն ու սրտիդ բաբախումը՝ մինչդեռ սեւ 
ապակիին դէմ անդադար կը հարուածէ դեղձիի վարդագոյն ճիւղ մը՝ 
կիսովին տերեւաթափ ՝ հի լծած եւ ահաբեկ՝ ինչպէս թռչուն մը մրրի
կին տակ * * * r

COLETTE

Թաթզմ. ԵԴ ■ UTIT'P-Լ՝ՇԵԱՆ
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ՑՈՒՑևՏևՏՐԷՍ

Սթյւսւգրեսւլ Աւ֊հւռսւթան np ըւաւ Յովհաննու.
/’ սկզբանէ էր Զարն եւ Զարն էր առ Աստուած ՝ եւ Աստուած էր 

Զա րն :
Նա էր է սկզբանէ առ Աս տ ո լած :
Ամենայն էն չ *Լ/ովաւ եղել» եւ առանց Լ,որա եղեւ եւ ո որ

էնչ եղեւն :
*Լյովաւ կեանք կր* հւ կեանքն էր Յոյս մարդկան*.
Եւ Աոյսն է էսալարէ անդ. լուսաւոր էր եւ էսա լա ր նմա հւլեւ. հասու t 

Եւ Զարն մ արմ էն եղեւ եւ բնակեաց է մեղ՝.

#

ՏէՀր էնչո*ւ այնքան մեծ ու հսլարտ էսմորեցէր մարդուն սէրտր՝ 
ել ա՛ յնքան փոքր ու դձուձ անոր հո դէն : Ա0յս էր որ դուն 'Ւթ՚յՒւ՛ tu- 

նոր մէջ, էնչպէս կը դրէ Պ^էրՀԸ* Եթէ այո , ալ էնչո^լ կը պահանջես 
որ մենք Բեղ եր կրպա դեն ք :

#

Ատեդծադործո ւթեան մեծադոյն չարէքը Ստամոքսը*.
Բայց առանց անոր է°նչ պէտէ կրնար ըլլալ արդեօք մարդկայէն

կեանքը :

#
Սէրը՝ թ՚՚յ'1', նա էս անձը դե դթ ափ :
Եթէ կ' ուղէը' նախանձը թ՚՚յե, սէրը դեղթափ :

#
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#

Աստուած մարդը շիներ' երբ անփորձ էր արհեստին մէջ*. Կողմ
նացոյցը չէր գտնուած տակաւին : Երր չափահաս եղաւ՝ հնարեց տիե
զերական ոյժ՜ մը՝ մագնիսականութիւնը՝ զոբ^ առաջին անդամ իբր՛ 
ձորձ՝ վախէն ծածկեց կնոջ արգանդին խորը» անկէ յետոյ էր ո ր ՝. 
բոլոր g ան կո ւթ ի ւնն ե ր ը այդ կողմնա՛ցոյցին սկսան ենթարկուիլ*.

#

Ամազոնի (հարաւ • Ամերիկա^ կոյս անտառներուն մէջ ապրող 
փոքրաթիւ հնդիկներէ՝ Ֆրանսացի երկրախոյզ մը հետեւեալ զրոյցը 
քաղած է՝ զո ր կպարտագրեմ՝ մեր Վրսհազնի զրոյցին հետ հեռաւոր, 
նմանութիւն մը ունենալուն համար*---

հ. Հին ատեններ մարդիկ մերկ կ՚ապրէին։ Ոչ արեւ կա՛ր՝ ոչ ալ 
բո ւս ա կան ո ւթ ի ւն î

Վրոդրերը կ՚այցելէին մարդոց եւ կր զուգուէին կիներու հետ*.
Օր մը վագր մը բռնաբարեց կո յս մը : Ան աս ո ւնը մեկնելուն պէ ս 

ազբիկը պահեցին հիւղի մը մէջ*. Ո այց *Լա'ղրը վերադա րձաւ եւ ւլայն 
սպաննեց *. Ընտանիքը աղջկան մարմինը դետը նետեց : Եւ֊ սակայն 
աղջկան փորին մէջ սերմ մը կար որ մեռած չէր : Ետ հանեցին ՝ պտուղ 
մ ըն էր ել այս պտուղէն ծնողը տղսէյ մը*.

Ըստ աւանդութեան կրթուեցաւ երախան որ օր մը ըսաւ թէ 
կ՛ուզէ երթալ միանալ հօրը եւ թէ Հայրը լուսինն էր’* ք]]արոյկի մը 
ւէրայ բարձրացա՛ւ եւ երկինը համբարձաւ՝ եղաւ լուսաճաճանչ՝ դար
ձաւ Արեւ :

Այդ օրէն 1 լուսինն ու br որդին արեւով կ՚ապրին երկինքին մէջ 
եւ երկիրը ծածկուեցաւ ծառերով՝ պաշտպանելոլ համար ժողո- 
վոլրդը » :

#

Թալիսման մը •
*Լ,ախ էսր' ա՛պա ուր ի շներ ը *.
Պարտաճանաչ բայց ոչ անձնուէր î 
Մի խրտչիր Հաճոյքէն բայց զգո՜յշ֊.
֊ Այո երե քուէ տարիներ յետոյ չես աւադեր անցեալ դէ պքե րն ու 

ներկա քացած պա տեհ ութ ի ւնն ե ր ը :

#
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#

Իրերհասկցողոլթեամբ' զր կանքի մ էջ , թէ' անհ ա ս կց ո ղո ւթե ա մ բ' 
առատութեան մէջ*

Ո՞րն է տանելին ընտանիքին մէջ՛.

#

'Ո՚՚ւնր մեր էութիւնը անէութեան մէջ կ'ընկլոլզէ :
A/ւ թմբիրին մէջ էութիւնը երբ կը խլրտի , կը լուսարձակէ Արա. 

ՂԸ' իր կարգին ան է ա կան յ

#

Ամէն վարդապետութիւն ոյմ մըն է , բայց ումերը անսահման 
չեն վերջապէս յ

'քրիստոնէութեան ծայրագոյն արեւելքն է Հայաստան :
Ան եկաւ հասալ կովկասեան լեռնաշղթային աովել, շունչն սպա.

ռեցալ հոն :
Աւելի լա՞լ պիտի ըլլար արդեօք եթէ այդ շունչը քիչ մը աւելի 

ասդին սպառէ ր յ

#

Սիրելի կեղծաւոր բարեկամս, դիտեմ' սուտ է ինչ ելըսես, 
սակայն հաճելի է քեզ լսելը :

Շողոքորթ բարեկամ , չեմ անգոսներ քեզ, հակառակ անոր որ 
լորձնաշուրթն այդ կեղծիքները լիրփուրներ են որոնց խոբիսխր լուռ 
ծաղրդ է ինծի հանդէպ։ Այսուհանդերձ , կո սիրեմ քեզ լսել, որովհե
տեւ քու հազար սուտիդ մէջէն կը գտնեմ ճչտոլթեան բեկորներ զորս 
կը պատշաճեցնեմ ես ինծի եւ որոնք ՚լը հո վահր են Ի սիս g ան կո ւթիւն- 
ները :

#
«Եկու֊ր վփչ մը բամբասենք։ Բամբասանքն ալ անուշ բան է վեր֊ 

ջապէս^ի կ^Ըսէբ °P մը բմիշկ բարեկամս Տ՝-
Ի՜նչ անկեղծ ու իրաւ կենսապաշտութիւն :

#
վեհանձնութեան ելոյթներուն արմատը փոքրոգութիւն է երբեմն Հ
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#

Զ՛իտս առնենք պատմ ո ւթենէնդ բրածոյ խօսք ու միտք մ է ան դա
մա յն՝. Որովհետեւ պատմութեան ղասը կր վերջանա յ սերունդէ սե
րունդ՝. Ամէն սերունդ !լ արհամարհէ նախորդը եւ 1լր յալակնի ի^յմ- 
շինե լ ճշմարիտ պատմութիւնը՝. Այնպէս որ Զպատմութ՛իւնդ ըսուածը 
կր դառնայ աղբանոց մը, որու *Լրայ կը հա էլին քրջահալաքներ , որոնբ 
իրենց ակիշին ծա յրովր կը քրքրեն դա յն , թուղթի ծալք մ ր , լաթի 
ծուէն մր, ոսկորի կտոր մր կամ մետաղի փշրանք մը հ աւարելու եւ 
ղանոնք վաճառելու համար եթէ կուզէք* լքաււշէ՜ O .

#

Կի՛ն դու, կր յ ի շե^ս , ի՜նչ յա ւակն ո ւթ ե ա մ բ կր պատասխանէիր 
դարպասներուս :

Անցան իմ եւ քու խանդի ու երազի տարիները :
Դուն սեղմեցիր լանջապանդ ել ճզմեցիր կուրծքիդ ըւ1բոււտու- 

թիւններր , բանտեցիր , շղթայեցիր զդացական խլրտումներդ :
'Լյայէ՛ հիմա' ա յդ կալանաւորներուն ու բանտ ար կեալներ ո ւն :
*Լ,այէ՛ աւերեալներուդ եւ աւերակներուդ։
Տե՛ս նաեւ իմ փլատակներս եւ մոխիրներս։
Զե՞ ս զղջա ր :
Ջ^ես ղղջաբ որ յիմարաբար ճմլեր ճզմեր ես երիտասարդու

թեանդ բորբոքուն ծա զի կը ։
Ը„է՜, դ՞՛նէ ականջիս ։
Եկուր, ուրեմն , լանք երկուքս ալ, իբր զոհերը անհասկացող 

աստուած ի մը ։

#

1ի ա՛րդը այն է որ Ես ունի՛.
Եսասէրն է որ մարդ ըլլալու գիտակցութիւնը կը կրէ՛-
Այլ աս էրը այն է որ տկար է կամ տխմար՛, իէոլրկ իր արմ֊էքին

գիտակցութենէն :

#

Ֆրանսացիներուն ամէնէն կիրթը փարիզցին է՛.
Հայերուն ամէնէն կոպիտը Փարիզի հայը՛.

#
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#

Կեանքը շփոթե լ կեանքին հետ , երիտասարդութիւն է :
Երտզը չփ՚՚թևլ կեանքին հետ' ծերութիւն ï

#

Կիներու գազանութիւնը մեղմելու համար Աստուած անոնց 
տուաւ զաւակները իբր դարման։ եթէ UJJrt 1ա il'P H. } Ր ! !ա Ր 1 
պէս պիտի զսպոլէին կին ե ր ր :

#

Ա արդկային անչափելի եսասիրութեան ՛հզօրա՛գոյն փաստը տ յն է 
որ փիղիքական մահէն վե ր ջ ալ յաւերմական կեանքի ցնորք ստեղ
ծած են իրենց համար : Ալի1 րի հատիկ մը անսահման եւ անսահմանելի 
տիեզերքի մը դէմ յա լակն ո զ։ Մեր ա՛ստուածը շինած ենք մեր ցան
կութիւնն ե ր ո ւն պատշաճութեամբ :

Ե*- որովհետեւ բնութեան մէջ ո չին չ կը կո ըսուի՝ կ՚ըսեն՝ ին չթ* ւ 
չի հաւատա լ նաեւ թէ «< ոգին^ որ մեր կենդանութեան վերջէն 
շունչն է՝ անտես ու անյայտ ուղիներով Հպիտի երթայ միանալ այն 
ընդհանրական ոգիին՝ որ ստեղծագործ ումն է տիեզերքին։ Կողմնա
ցոյցի ասեղն ուր ալ ըլլա՝յ y կը հտկի հիւսիս ։ ք^ն չ ումով եւ թո րհ ուր
դով։ Զթ կրնար ԸԼԷա Լ ռք , ե ո յն ձեւով՝ մեղ կենդանի պա՛հող ոյմը 
երթայ միանալ՝ համա [սառնուի լ բո լո ր հոգիներուն որ կը հաւաքուին 
թերեւս տիեզերքի մէկ անտես ու անթափանց անկիւնը** * :

Այս ենթա՛դրութեամբ ՝ ուրեմն՝ կրնանք հոգիները իրաւամբ ան

մահ նկատել։

#

Աշխարհի մ է ջ արտասանուած ամենամեծ խօսյլը, կը գտնեմ որ
ըսած է Կալիբուլա .---  «ինչո՞ւ մարդկութիւնը մէկ գլուխ չունի, որ
սուրի մէկ հարուածով կտրէի նետէի զայն» :

Հռոմի բռնակալին այս ելոյթը կը վկայաբերեն իր վայրագու

թեան իբր փաստ :
ինչո՞ւ չխորհի լ թէ Կա լի լյուլայի այգ վճիռին ակը այն դար չան ըն 

է որ ունեցած է մարդկային գաղիր ու ստոր բնաւորութենէն :
իթլր էր թէ այգ սուրը երրեւիգէ գոյութիւն ունենար :

Յ- Տ- Յ-
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տ ուա
ատելո ւթքւլնը չափն է քո ա տ ելի ո ւթ ե ան :

***
Հայելին հայեացքներից չի հնանայ ։

***
վախեցիր վախկոտներէն :

***
Կինն ունի երկու բերան եւ մի ականջ*.

*
Հ՝ îjî

ZZ*ա ՐԳ ' Գետ3եք ^ոզէն հոգալ :

***
Այսօր ո ւա յ աշխարհին ու մարդկո ւթեան նայելով' պիտի չփափա

գէի այսպիսի աշխարհի աստուածը լինել*.

*V ÎJÎ

Պփտեմ մէկը՝ որ փամանակի հայելու մէչ ողբում է իր անմա
հութիւնը ծ ագրո ւած î

*

---  Ւ՚եչ՚ւ ւ֊ այսպէս ցնցուած ես մահով՝ ո՛վ արարած*.
— Ւ'նչ գէշ կ ատա կ է Գէե կ՛ոտակ , ով իմ Ա ստուած » » •

***

ՈՀվ լուսին՝ ամէն մի ակնա'րկգ իմ մէջ անցեալներիս մուրա 9եկն 
է լացացնոլմ :

❖փ

Տեսէք՝ տեսէք ինչպէս ամէն Օր մեր մէչ J]ոկրատը ձրեե֊ է ու
տում մեր կրքևրի Կսանտիպից (1J ո կրատի կռուազան կինը) :

V ՀՀ
0՛ ՝ որքան հզօր եմ ես ՝ երբ կանգնում եմ բնութեան հետ ղէմ 

յանդիման' գեղեցկի իմ գիտակցութեամբ ՝ ու որքան խե'գճ ՝ երբ 
այս գիտակցութեան վկայ պիտի կանչեմ լեզուս*.
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ՓհԼԻՍՈՓււՑ եհ ՎԻՊևՍււն

Փիլիսոփային ոճը վիպասանը կը շինէ (Պզատոն) : վիպասանին 
աճը փիլիսոփան կը քանդէ (վփւո) ;

*

վիպասանը կեանք կու. աայ ն կա ր ա զի րնե րո լն . փիլիսոփան' նկա- 
JtuJttbP մը կեանքին :

*

Փիլիսոփան մասնաւորէն ( էնւոիվիսփՆէլ ) աշխարհահայեացք մը 
■fa ժնէ : վիպ՚""՚ս'եը աշխարհահայեացքով մը կը &ինէ մասնաւորք :

*

'Լի+ ած՛ վիպասան մ ըն է փիլիսոփան : Պղատոն : 
վիմ-ած փիլիսոփայ մ ըն է վի պա սանը։ (իիա :

*
Երբ վիպաԱանը մօրալիսթ է ։ փիլիսոփան էսանսիալիսթ է՛. Երբ 

վիպասանը uiii'ojiui[Jiup- է , փիլիսոփան է՜կզ]ւսթւս(ւսիսւլլւսթ- է ;

*

Փ ի լիսոփային եւ վիպասանին միջել հասարակացը՝ բարոյականն 
է ։ Առաջինը' կը յանգի բարոյսէկանի մը , երկրորդը' կը մեկնի բա
բայականէ մը։

Մ ին' հերոսներ կը շինէ , բայց ինքը հերոս չէ. միւսը' օրէնքներ , 
ըայց աստոլաե չէ :
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*

ինքզինքնին տեսնելու համար անոր մ է ջ շատեր վէպ մը կը կար
դան՝. իսկ «ինքզինքը» (թութ սոսս) տեսնելու համար՝ պէտք չէ բա
նալ փիլիսոփայութիւնը*.

*

Վփպասանի մը գործը կրնայ փիլիսոփայի մը իբր հում նիւթ ծա
ռայել» օրինակ 'իիրքըկաարտի ընթերցումները». Հէիսլասանի մը հա
մար փիլիսոփա՛յի մը գործը արդէն պատրաստ ել հ րամ g ո ւած թնճոյք- 
է » օրինա կ Ջ°Լա եւ սիանթիէքմչւ :

*

Տաջոգած վիպասան մը փաթաԱԼոքԱԱ1լ է» այսպէս Կէօթէ իր Վէր- 
թէռով՝. (Հաջողած փիլիսոփայ մր ՂՈւոք թ-լւ|ւԹալ է • ա՛յսպէս ^կղատոն իր 
իսոէ-ն ե ր ո վ :

*

// արդուն եւ Տ իեզե րքին բոլոր յա ր ա բե ր ո ւթ ի ւնն եր ը կը սիսպլիւք ա-■ 
նան փիլիսոփայութեան մէջ*.

Վիպասանը այս հանդիպումին լւ|ււ]ւոթթ-|1թ5/ է».

*

'Լէպը կը յոլզէ » A։ րնչպէ" ■■
Փիլիսոփայական գրութիւն մը հապա՞ , Պղատոնականը կամ Հև- 

կե լա կան ը » • • :

0* Պ
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-< >

«H ՒՀ

ա ՍՈՓհեՅհ
«8 ԴՈԻՌՕ

1* Լք տ Լ փան ո ս $ ա րօն ե gի , մ ա կանո ւանե ա յն Ասողիկ կամ Ասող_
^իկ , որ ապրած է 10/*^ գարուն երկրորդ կէ ս ին ել llp^. դար ուն առււ- 
ձ Ւ1' քառորդին , կր պատմէ թէ վասակի որդի վար դան ԱամիկոնեաՆ 
բդեչիսը՝ «յամի քառասուն հւ_ միերորդ թ֊ւայւաւորռւթեան Խոսրովու, 
որ էր ամ եօթներււրդ թագաւորութեանն 3 ուսւսփանոսի» (571/z/v կամ 
Օ!-ին) ս պանն եզ մարզպան ճիհովր *Լչնասպ Աոլրէնը եւ Հայերը 
ապստամբեցան Պարսիկներուն դէմ : Յետոյ, կ՚աւելյյնէ թէ «Վ արդան 
եԼ։ րնտանիրը եւ իր տոհմին միւս ազնուականները առնելով՝ ւիաի/ալ 
(յոյներուն քո վ ո ս տ անդն ո ւպո լի ս թա դաւորական քաղաքը , ուր ներ
կայացաւ {Jուստիանոս թագաւորին , որ Ա . Աոփիան շՒնե՚յ > ել անոր 
հետ հաղորդութիւն առաւ, եւ իր անունով անուանեց Ա. Աոփիաքի 
աւագ դուռը («եւ յիւ֊ր անուն անուանէ զաւագ գուււնն սուրթ Un- 
փխոյ») , zrp մինչեւ այսօր Հա՛յոց դուռ կը կոչուիլ (Հր- & ա հն ա զա ր- 
եան , էջ 85-86 յ հր • Մ ա լիէ ա սեան ՝ էջ 85) •

13հ*'£ դար ու հայ պատմագիր վար դան ալ կը յի չէ վահան Ա ut- 

մի կոնեա՚ն ի Պոլիս փախուստը Լվենետիկ, էջ 61 ) > p^JH ոլ^11Լ առի- 
թով մը կը պատմէ թէ ՀհԱ ամ ի կոնեաննե ր ր կ 'ըսեն թէ հինդ դրիւ֊ ար
ծաթի Աուստիանոսէն գնած են սուրբ Աոփիայի արեւմտեան դուռը, 
իբրեւ յիշատակ Հայոց»*. ( ££ 85) • Նկատելով որ վարդան Լք ա՛մի կոն- 
եան բդեշխին Պոլիս բնակութեան միջոցին է որ կ՝ըսուի թէ Լ]՝ամի- 
կոնեանն ե ր ը զնած են Այ ա Աոֆիայի արեւմտեան դուռը, դնողը 1Լսդւ- 
դան ԱամիկոնեաՆ բդեշխը միայն կրնայ ըլլա լ: Այս է արդէն լթդ- 
հանրապէս ընդունուած կա՛րծիքը հայ ուսումնագէտնեբուն :

Fonds A.R.A.M



106 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Ս տ եփաննո ս &արօնեցիի մա մ անա կա գր ո ւթ ի ւն ը ճիշտ չէ - Ս ու րէ- 
նէն սպանութիւնը տ եղ[, ունեցած է Սուստինոս ք* • ի (Սուստիանոս J
°1'Ո1Լ (565-578) եւ ոչ 3ուստինիանոս Մեծի (527“565) , «ziyz զսուրբն
Սոփիա շինեաց'»։ Ստեփանոս Տարօնեցիի Սալթա սեան հրատարակու- 
թե ան մէչ յ ի շո ւած է թ է ձերւաղթւը ունի Յուստինոս (3 ո ւս տ ին ետ 
սեռական ձեւով} յ

13-11հ»1£- գարու պատմագիր Ս*խիթար Սյրիվանեցի ալ Հ)7ձ_ին կը 
յիչէ Ստեփան Տտ՚րօնեցիի ել Վյսրգանի պատմած դէպքէ ր ը ՝ համագ
րական ձեւով։ «Վար գան Մտմիկոնեան, կը գր կ , կը սպաննէ իգամոլ 
պարսիկ ոս րով ր ել հինգ գրիւ արծաթի կը գնէ սուրբ Սոփիի արե
ւելեան գուռը (Մոսկուա , 1860 յ էջ 19 : Պրոս էէ' ֆր անսերէն թա՛րգ
մանութեան մէջ, Ս* Բեթերսպ ու րկ, 1860, էջ 75): Այրէվանեցէէն 
աղբի*֊րը կը թուին ըլլալ Սսողիկ եւ 1Լարդան :

2 • Սա լական զա րմանա լի է որ հԱ)յ պատմագիրները աւելի ման- 
բամասնօրէն չեն պարղած այն պարագաները որոնց հետեւանքով Սյա 
Աոֆիա՚յի գուռներէն մ է կը «Հայոց դուռ)) կոչուած է* *եոյ*^ լռութիւ
նը չեն պահած սակայն քանի մը օտար պատմագիրներ։

Յովհաննէս Սփեսա g է {մ և ռած 586/^) , որ Պոլիս կը գտնոլ էր
հրբ հոն մամաներ էն Հայոց պատ ո լէ րա կն երը ել քէ չ մը ետք փա՚խըս- 
տա կաննե ր ուե զանգուածը՝ շատ ման րամ ա սնօր էն կը պատմէ Հա
յաստանէ գէպքերը եւ՝ յետոյ՝ կ՚ըսէ թէ է սկզբան Հայոց կաթողէկո
սը ( Յու]1ւա[ւէւէ՜Ա P'֊ Դաթե՜ւլեա6ց) , եպէսկոպոսներու ել նախարարնե
րու ըն կե ր ա կց ո ւթեա մբ մեծ սլա տ է լներ ով րնգուն ուե ցաւ եւ՝ առանց 
հարցուփորձէ եւ քննութեան եւ խզճմտելոլ ՝ հ ա ղո րգո ւե g ա՛լ Պ ոլս ո հ 
պաարէարրէն հետ՝ առանց հոգ ընելու այն [սարութեան եւ վէճերոլն 
մասէն զոր յարոլցած էր 'Բաղկեգոնէ մոգովը-. Բայց երր այս լուրը 
Հայաստան հասալ՝ այն եպէ ս կո պոսներ ը ել ա չէւա րհա կաննե ր ը որ 
հոն մնացած էէն' գրեցէն անոնց խէստ խօսքեր : Այս յանդէմանոլ- 
թեան վրայ , կաթողէկոսը ել էր հետեւորգնե րը բա մն ո լ ե g ան Յոյնե
րէն ել հաւաքուեցան սրահէ մը մէջ որ հայ նախարարներէն մէկուն 
կը պատկանէր : Կաթողէկոսէ մահէն ետք՝ հայ համայնքէն եբելելէ- 
ներր շա ր ո ւնա կե g էն հաւաքուէ լ նոյն սրահէն մէջ (2) :

Մէքայէլ Ասորէ ( 12րգ դար) , որ օգտուած է Յովհաննէս Եվ՚եսա- 
լյէէն Պատմութենէն ՝ ոյն դէպքերը կը պատմէ քանի մը յաւելուա
ծական մանրամասնութիւններով յ

«Պարսիկներուն ենթակայ Մեծ Հտյոց Գոլին քաղաքին կաթողի
կոսը եպիսկոպոսներու հետ կայսերական քաղաքը (Ս • Պոլիս} գնաց։ 
Միամտա՚բար քաղաքին պատրիարքին հետ միացան (հաղորդուեցան} , 
որովհետեւ տեղեկութիւն չունէին ս ի ւն ո գո սին ('Ստղկեգոնի մոզովին)
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ապականութեան մասին, որ կը տիրէր Սոյներուն մէչ֊. Երբ խնդիրը 
իրենց երկրին (Հայաստանի) մէչ լսոլեցալ , բոլոր եպիսկոպոսները 
կաթողիկոսին ել անոր ընկերացողներուն սպառնալիքներ ուղղեցին : 
«.Եթէ սիւհոդա՚կաններոլն հետ հաղորդուիք եւ անոնց հետ միանար, 
ՂՐ^ցին անոնց , այլեւս ձեզ չենը ընդունիր . աւելին . ձեզ կը նզովենք՛» : 
Ասոր վրայ (Հայերը Յոյներէն) բամնոլեցան ել վանքերուն մէչ ա- 
ռանձին հաւաքուեցան : Հայոց կաթողիկոսը ութը տարի ետք Ե *Պ ո լ- 
ոոյ մէչ մեռաւ)) (Ֆրանսերէն թարգմանութիւն Հհապոյի , թ էչ
305) :

Աիքայէլ Ասորիի հայերէն խմբագրութեան մէչ, որ երկու տար- 
բե րա կնե րով Հրատարակուած է Երուսազէմ 1870/'^ եւ 1871^^Հայո3 
կաթողիկոսին * Պ ոԱւ ս այրյելութ^ւնը ել յարակից պա՛րագաները 
•et չ մը տարբեր ներկայացուած են՝,

1870/' հրատարակութեան մէջ կ1 ըսուի»
((էլ մեծ կոթո ղի կոս Հայոց չոգաւ ի Ա ո ս տ անգն ո ւպօլի ս ածել ան

տի զօրս յօգնա կանո ւթիւն իւրեանց : էք լ ել բազարն ամենայն ը^գ 
առաջ նորա ի 'պատիւ* եւ տարա՛ն զնա ի պատ ր իա րբա ր անն եւ յամ- 
եաց անգ զի ոչ էր յատակ ( Ալալո JIUTUITI ) զօրն Q ո ւնա g :

ՀՒսկ <եո զովոլրգբ ե ր կր ին Հայոց երկևան ՝ մի գուցէ իյաբիցի 
կաթուղիկոսն յա՚զանգալորացն ի պատճառս կարեացն (զՕթաց) նոցա*, 
է, լ առաբեցին առ նա թուղթ զգուշութեան եւ վարդապետս իմաստունս 
եւ ասեն * յ[Լս տուած ապա լինես ցոլը ել մի՛ տա g ուր զյաւիտենական 
կեանբն եւ ղհալատս կենդանիս եւ աստուածընկալս անցաւոր եւ ան
աստուած կենաց • դարձիր ի տուն բո :

հփսկ սուրբ հայրապետն նախ բան զգնալ դեսպանացն կատարեալ 
Լվախճանած^ էր ուղղափառ հաւատով* եւ պատուով եղեալ է շէրմէ 
ուղզափառացն որ անգ հրա՛մանաւ արբային* եւ ըն գ յուսոյն թր- 
եանց ապրեցան Հայբ ԷԼստուծով զօրացե ալ ի Պարսից եւ ի ՝Է՝ազկեգո֊ 
նացլոցն • ել եղեւ մեծ ամր ո ւթ ի ւն հա լա տ ո յ ո ւղղա փ ա՚ռո ւթ ե ան :» (քք
283-284)=

187V Հ րա տա բա կո ւթեան մէչ դէ]սլքե ր ր պատմուած են ՛հետեւեալ 
ձեւով* «Եւ կաթողիկոսն մեծ, որ նստէր ի ՛է ուին, գնաց ի Եոստանդ- 
նոլպոլիս , ելին ընդ առաչ նմա պատրիարքն ել ամենայն քաղաքն 
ընդունել զնա. եւ ղայս պատիլ լուան ի Հայք զի ~ք՝աղկեդոնիտքն 
այնպէս փարէին ղնովալ ,եւ պատրիարքն առ իւր ունէր զնա հանա
պազ, երկեան թէ գուցէ խաբիցի. եւ առաքեցին առ նա մի՝ հաւանել 
կալ ընդ նոսա վասն կարեաց (զօրաց) իւրեանց , զի յոյսն մեր -իրիս- 
աոս է , եւ զուղիղ հաւատս ոչ տամք վան երկեղի մեռանելոյ : Եւ մ ին չ 
գնացին եւ տարան զթուղթն , եւ նա վաղագոյն իմացեալ էր զհերձուտ.
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ծ՜//յ նայա չարութիւն ՝ եւ մեկնեալ ի նոցանէ կայր առանձին ՝ որ եւ 
յամե լաք նորա իւ Ե ս ս ա ան դին ո ւպո լի ս ՝ ննջեաց ուղղափառ խոստովա- 
նութեամբ՝ եւ մեծ պատուով ամփոփեցաւ յո ւղղղա փառա՛ցն ՝ որոյ 
եղել մեծ ամրութիւն եւ հաստատութիւն հաւատոյ եւ պա ր ծ անք ուղ- 
զափառացն ՝ մնա՛լ Հայոց ի ճշմարտութեան յերկուց կող մս,ն.յ լ, Պ ա ր- 
սից եւ ի ք՝ ա ղկե դոն ա ցլոց , Աստուծով միայն ղօրացեալ եւ օդնական ի
մարդկանէ ոչ ոք։» (էջ 264-665) :

Այ ս երկու ասորի սլա տ մ ա դի րն ե ր ը ո ւիհ անն է ս Եփեսա՚ցի ել Ա իքա- 
յէլ ասորի՝ որոնց ա ռա ջ ին ր մամանակակից եւ ականատես է գէպրե- 
րուն՝ ինչպէս նաեւ երկրորդին հ այ խմբա՛գիրները ո՛չ Այա Սոֆիայի 
դուոներէն մէկուն Հայոց կո դմ է գնումին եւ ո՛ չ ալ «Հայոց դուռ» ի 
մը մասին կը խօսին։

Ար ս էն ս ափաբացի լիրայի հեղինակը՝ որուն մամանակը ստոլղօ- 
րէն ծանօթ չէ , բայց դո ր փրոֆ* Լ* Աելի քս ե թ-բե կ Հ)րդ գա՛րուն սար 
րած կը համարի , Վթաց եւ Հայոց թսւժանման մասին անուն իր դիրքին 
մէջ՝ Պոլիս ապաստանած Հա՛յերուն յա ր ա բե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը (յոյներուն 
հետ կը ներկայացնէ երկու ասորի պա տմ ա դի րն ե ր էն դգալի տարբե
րս ւթեամբ :

«*Լա րդան Ա'ամկուէնք ( Մամիկոնէան ) • • ♦ եւ անոր ազդական ու- 
լք-շ նաիսարարն ե ր ր • • ♦ սպաննեց ին ոմն պարսիկ մարղպան Ա ուր էն ը » • ♦ 
եւ ընտանիքով միասին փախուստի դիմեցին Կ ո ս տանդնուպո լի ս : Այն
տեղ՝ անոնք բարեացակամ ընդունելութիւն դտան իստվինիան (ՅոՆԱ- 
ւոինիանոս) թագաւորին կոդմէ ՝ սակայն չմիաբանեց ան 3" յնե բուն 
հետ* եւ թադաւո ր ը զարմացաւ ել պատճառը հա՚րցուց : Եւ անոնք
ըսին թէ «վէճ ե ղալ *ք*աղկեդոնի մոդովին մասին՝ դո ր մեր վարդա
պետները չընդունեցան ։ Ել թագաւորը հրամա՛յեց կանչել Հա յոց վար
դապետներն ու ե պի ս կո պո սն ե ր ը ՝ ո ր պէ ս ղի հարցուփորձի ենթար
կուին ել ճշմարտութիւնը ճանչնան : Եւ֊ մեծ մոդով գումարեց Եոս- 
տանդինոլպՕլսոյ մէջ՝ ուր մեծ քննութիւն կատարուեցաւ եւ ճշտուե- 
ցաւ [նչ որ իրա՛ւացի էր՝ եւ ամէնքը միաբերան ըևդունեցան '{'ադկե- 
դոնի մորչովը՝ ել բովանդակ Հայաստան իսկ անիծեց եւ նզո ‘Լե3 զա լն 
կշտամբողը՝ եւ՝ միանալով յոյներուն հետ՝ խնդրեց թագաւորէն որ 
բա րեհաճի հաւան իլ որ անոնց (Հայոց} ծախքով շինուի Այա Աոփիա- 
յՒ արեւմտեան դուռը՝ զո ր այդ ատեն կը կանդնէին : Եւ թագաւորը 
շեո րհ ըրաւ ըն դո ւն ե լո ւ անոնց բաղձանքը * ել անոնք տոլին շինու
թեան դինը մաէքուր արծաթ հա ր իւր հազար (սԱԱԱթ թիւ_թ ) եւ ղա յն 
կոչեցին «քէուռն Հայոց» (ինչւցէ֊Ա Ոթ կթ կոչուի) մինչեւ այսօր։ (Լ* 
Մելիքսեթ-բեկ՝ Վրայյ աղբիւթները Հայաստանի եւ Հայոց մասին, 
Երեւան , 1934, Ա. 42):

Աւելի քան հաւանական է որ Արսէն Աափ ա ր ա y ի ին աղբիւր ը ըլլայ
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Narratio de rebus armeniae (3) , յայտնօբէն հայերէնէ թա րդման- 
ուած յունարէնէ անծանօթ թուականէ մր ՝ թերեւս Ջրդ դարուն (1) : 

Արդ , այս անանուն դոբծէն հեղէն ակը կը պատմէ թէ հ^Լարրրաս
(Վաթր|-Աւն J անուն էշքս ան մը բռնաւոր պա՛րսէկ Աուրէնը սպաննելէ եւ 
Հայաստանէն հեռանալէ ետք քաջաբար ո լէ ս եկաւ Խ ոս րովէ քառա ս- 
ներ որդ և Q ո ւս տ էն էանո ս է երեսներորդ տարէն ^^'յն Ա ո ւս տ էն է ան ո ս էն 
որ U * Աուէէան շէներ ՝ եւ էնք ոլ էրենները հաղորդութենէ հեռու կե
ցան : Որ ովհետեւ^ կ"111 ս է Լ՛ * հ.Վ^ա րդ.ա պետնե ր էս հրաման չունէմ ձեղէ 
հետ հաղորդուելու»։ Ասոր համար նոյն Վար դանը կայսրէն հրաման 
ստացաւ Հայոց վարդապետներն ու ե պէ ս կո պո սն ե բ ը մողովէ հրաւէ- 
բելու։ Մեծ մոդով մը տեղէ ունեցաւ հ ե ր ե տ է կո սն ե ր էն ոմանց դէմ , 
որ կոչուեցաւ հինգեր որդ սէնոդոս։ Եւ համաձայնելով անոնց (Յոյ
ներուն) հետ, իրենց (Հսցոէք) անունը տուին Ս • Աոփիայի դուռնե- 
րուն , որ (եզակի) մինչեւ հիմա կը կոչուի Հայոց դուռ»:

3 • Մ իա րն ակ հ այ փախստականներուն եւ քաղկեդոնական (յոյնե
րուն մէջեւ կրօնական յա ր ա րե ր ո ւթե ան g վերաբերեալ այս վկա յո f..- 

թէւևները կը բամնուէն երկու թումբէ*---
ա ) Մի ա բ նակ հեղինակներ (Յովհաննէս Եփեսացի , Միրայէլ Ասո

րի, եւ այս վերջինին Ժամ 1ս0 ակս1զր11 Լթեան հայ խմբագիրները :
„.) •քաղկեդոնական հեղինակներ ( Narratio ի հեղինակը եւ Ար

սին Ա ափաբաց ի) :
Ըստ առաջին խում րին՝ հայ փախստականները չեն ընդունած 

փադկեդոնի մոդովին որոշումները ,երր Հայաստանի վարդապետնե
րը ղիրենր ղդուշացոլցած են, թէեւ ի սկդրան հաղորդուած են Յոյ

ներուն հետ , ինչ որ կը նշանակէ դաւանակից ըլլալ :
Ըստ երկրորդ խումբին, Հայերը, պահ մը ընդդիմութիւն ցոյց 

տալէ ետր, ի վերջոյ «ճշմարտութիւնը ընդունած են»-.
Միայն միաբնակ Ատեփանոս Տարօնեցին է որ դուրս կը մնայ 

այս դասաւորումէն։ Կ՛ընդունի, առանց ստդտանրի ել առանց չըր 
մեդտնրի, թէ Վարդան բդեշխը հաղորդուած է Կայսեր հետ , 
եւ ճշմարտութիւնն ալ հաւանականաբար այս է : Զինուորական օգնու
թիւն խնդրելու համար Պոլիս ապաստանած Հայերը դալանաբանա- 
կան զիջում մը կրնան անհրամեշտ նկատած ըլլալ։ Բայց ակներեւ է 
որ Շրդ գարուն Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած այս ի րադա րձո ւթի ւննե - 
բուն պատմութիւնը ճշգրիտ կերպով ծանօթ չէր հայ պատմագիրնե
րին երր վեց կամ եօթը դար ետր ղանոնր կը պատմէին : Ստեփանս; 
Տարօնեցի ըսելէ ետր թէ Վարդան յիւթ անուն (իր անունով) կը կոչէ 
Այտ Աոֆիայի աւագ դուռը, րան ի մը տող վար այդ դուռը կը յորջոր
ջէ «Հայոց Գուռ»-. Այո պատմագիրը, ինչպէս ուրիշներ, Յուստիա-
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նոսին ՀԱուստինոս^ կը վերադրէ Այա Ա՝ոֆիայի շինութիւնն ալ^ որ 
Աուտինիանոսի գործերէն մէկն է։ թերեւս իր աղբիւրը կամ աղբիւր- 
ները ( uUipUlujlOÛ կամ անոր հայերէն բնադթրըյկը պարունակէ ին այս 
ս իւա լներ ը : էտ ո լառ Տ իւլոռիէ ) Սաեփանոս Տ ար օներ ի ի ֆրանսերէն 
թա ր գմ ան ո ւթ ե ան մէչ խիարիդ, 1883, Ա-մաս , էչ 116), ան հա լա տա էի 
համարելով որ վարդան իր անունը տուած ԸԷԼաJ աւադ դրան y (]ուս- 
տինիանոսի կը վերադրէ «Հայոց 1*ուռ« կո չո ւմը , վւոիւանակ բնա դի
րը թարդմանեէոլ դա յն մեկնելով եւ առանց նշմարելոլ մամ անա կա
դր ա կան ս իւ աչը :

Են չ ո լ/ ալ ր յ յա յ սա կա յն , Այ ա Սոֆիայի դուռնե ր էն մէկը ^Հա
յոց Ղ^ուռ^ կոչուած է ըստ NâlTâtlO ի հեղինակին , Արսէն Աափարա- 
ցիէ՛ 1 Ա աեփանոս Տարօնեցիի ել վար դան ի :

4* Ենթադրելով իսկ որ կաթողիկոսը եւ անոր ընկերացող եպիս
կոպոսները վա ր դա՚պե տն ե ր ը ել նաիւա րա րները ընդո ւնած ր/ յան 'Եադ- 
կեղ ոնի մողովին որոշումները   [‘նչ որ միակ ժամանակակից պատ
մագիրը Աովհաննէս Եփեսացի չի հաստատեր , ԸայՅ I՛ [' բթութիւնը 
կրնայ վերադրուիլ իր հ ա կտ՛քա ղկե դոնա կան ո ւթ եան   իրողութիւ
նը այն է որ Հայաստանեայց եկեղեցին շարունակեց մնալ հակաքադ- 
կեդոնական : Ենթա՛դրելով որ՝ հակառակ դա ւանա բանա կան այս 
տարբերութեան ել հակառակութեան ՝ Աոյները հանդուրժէին որ 
իրենց մայր եկեղեցիին մէկ դուռը Հայոց անունը կրէր՝ 1“եդիր է թէ 
571/'^ կամ րի չ ետք Այա Ա ոֆիա յի աւա՛դ կամ արեւմտեան դուռը դեռ. 
չէ1* ր շինուած i Ղ*ժուար պիտի ըլլա ր ընդունի լ այս պարագան ՝ բանի 
որ եկեղեցիին օծում ը տեղի ու նե,յ ած էր ~&՝ձին եւ այդ թուականին 
ա՛ւադ դուռը պէտք էր շինուած ԸլէաԼ՝ եթէ նոյն իսկ շէնքին ե րկրո ր- 
դա կան մ ասեր էն ոմանք դեռ աւարտած Հ_Ը1Լայ['ս :

Ասկէ զատ բիւղանդական կայսեր մր հպարտութիւնը պիտի 
հանդուրժէի ր որ Այա Աոֆիա՚յի դուռնե ր էն մէկը ծսւ]սՈԼ.Է՜թ օտա րա- 
կաններու՝. Առ առաւելն կարելի է ենթադրել Հայոց կողմէ նուէր մը 
եկեղեցիի մը կամ յո ւշարձան ի մը շինութեան կամ նորոգութեան առ- 
թիւ՝ եթէ Աուստինոսի օրով այդպիսի առիթ մ ր նե ր կա յանա ր '.Արդէն 
նուէ ր ի մը առթիլ է որ վարդան (է£_ 85) կը Jիշէ «.հինդ դրի*- արծաթի» 
դնումը Ա իմ ի կոնեաննե ր ո ւն կողմէ Այա Աո ֆ/' այի արեւմտեան դրան՝., 

վարդան կը պատմէ թէ ի շիւանաց ի շիլան Աշո տ /* ագրատ ունի
10-000 արծաթ ղրկած է 'Լաս իլ Ա ■ ի , որ իրմէ թաղ խնդրած էր : [‘այդ 
'Լասիլ, որ կը յալակնէր Ար շակունիներէն սերած ԸԼԷաԼ եւ ut՝Jrl ատեն 
կը լՒ^էե1 Նոր Եկեղեցին ՝ որուն համար էր Աշոտին նուէրը՝ ո՛չ Աշո֊ 
տի եւ ոչ ալ Հայոց անունը տուած է այդ եկեղեցիին մէկ մասին ՝ որ
քան որ ծանօթ եմ :

Ան շս *֊չս* Ըոէոր հակասական տեղե կո ւթ ի ւննե ր ը հաշտեցնելու նպա-
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աակով է որ Օրմանեան ենթադրած է թէ «Հայոց դուռ,,ը այն էր ուր- 
կէ անցած էին Հայերը Յոյներուն հետ հաղորդուելու համար (Ազգա
պատում , Ա, էջ 565);

5- նախընթաց տեղեկութիւները կը հաստատեն թէ աւանդս լ- 
թի^ն մը գոյութիւն ունեցած է առնուազն մ ինչէս ^րդ դար , որուն 
համաձայն Այտ Աոֆիտյի դուռներէն մէկը կրած է «Հայոց դուռ,, ա- 
նունը-, Ա պասելով որ Հրդ գարու աղբիւր մը գայ հաստատել այս ա֊ 
ւանդոլթիւնը , պիտի փորձենք զայն բացատրել վարկան,,,Լ մը :

՛Ծանօթ է թէ Այտ Աոֆիտյի հրտպտրտկը շրջապատուած էր կա

մարակապ սրահներով (5) : Պրակոպիոս stoai յանուանէ զանոնք 
(6), /.ր բազմաթիւ այցելուներ, որ նկար,,,դրան են Այտ Աոֆիան 
մինչեւ Կ- Պոլսոյ օսմանեան գրաւումը, կը յիշեն ղանոնը, Այսպէս 
Նովկորոտի արքեպիսկոպոս Անտոն, որ Պոլիս այց ելան է 1200^5», ի 
մէջ. U‘JL"!J > յՒհէ Ս ևւամ ո րթնե ր ո ւն ել խուսերուն l ւքթոլոս-?/
Ամէն աղդ ունէր իր emboloS -ը , զոր կայսրերը շնորհած էին : Հայերն 
ալ հաւանականաբար ունէին իրենց եմբոլՈԱ-շ : Յովհաննէս Ափեսացի 
չ'ըսեր թէ Հայոց կաթողիկոսը էլ իր հետեւորդները բաժնուելով 
Յոյներէն հաւաքուեցան սրահի մը մէջ որ հայ նախարարներէն մէ

կուն --- հաւանականաբար 1ք ամիկոնեան նախարարի մը __ կը սլատ-
կանէր, Այս սրահը եմթոլՈԱ մը չէ՞ ր արդեօք, որ հաւաքաաեղի մըն, 
էր Պոլիս հաստատուած ել Պոլիս այցելող Հայերուն, Ա րահ ին լատի
ներէն անունն էր porficO ,ել թերեւս այս բառն է որ «դուռ,, թարգ
մանուած է հայերէն, Ան չուշտ կը մնայ ճշտել նաեւ թէ յունարէն 
stoai կամ embolos բառերը «դուռ» թարգմանուա՞ծ են հայերէնի 
մէջ, Զօլաքեանի (Զոլաքիտէս) հայերէնէ յունարէն բառարանը թո/լ 
չի տար հաստատական պատասխան մը տալ, Բայց կարելի է ենթադ
րել, առանց ծայրայեղ յանդգնութեան , թէ Հայոց փոթթ-իքօՆ կը գրա
ւուէր Այա Աոֆայի աւադ կամ արեւմտեան դրան դիմացը , ել այս է 
պատճառը որ, «Հայոց դոլռ,,ը փոխադրուած է Այա Աոֆիայի եկե
ղեցին : Եթէ ճիշտ է որ ՆարJlUlujlnjի հեղինակը գրած է թէ 3 ո ւս տ էն ո ս 
կայսրը Այա Ա ոֆէայէ t/ող ով մը դում ւսրելով մ է ա բան ո ւթ է ւն
հաստատած է Հայերուն ել Յոյներուն մ էջել եւ այղ աոթէլ է որ 
«Ս ■ Աոփիայի կիզ ղուոները անոնց [Հայոցն ան ո լնուէ յո րջ ո րջո լած 
են» {տես ծան. 3) ? այս վարկածը անճշմարտանման պէտէ չթուէ :

Ամէն պարագայի մէջ Հայոց փուռը կապ մը չունի Լուսաւոր չի, 
խճանկար ին հետ : Հ • Պ •

*
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

(1) Այս էջերուն առաջին խմբագրութիւնը լոյս տեսած է հետեւ
եալ վերնագրով-

H. BERBERIAN, Les Arméniens ont-ils acheté l'une des 
portes de Sainte-Sophie ? (Byzantion, t. XX (19-50), p. 1-12).

(2) Օգտագործած եմ Յովհաննէս Եվւեսացիի հայերէն թարգմա- 
նութիւնները ( Հ • Ն • Ակինեան, Եղէ չէ վարդապետ եւն - , Ա • էջ 173- 
196 եւ Յաղմավէպ՝ 1931 եւ 1935 :

(3) P. C. 132, էջ 1237-1266: Այս թարգմանութիւնք կը պար
տիմ Հ • Լուի Աարիէսի : Հ • Ն • Ակինեան հետեւեալ թառերով թարգ
մանած է Narratio ի մէկ հատուածը- («անդ միարանեալ նոցա՝ 
գգրունսն Ս • Սովւիայ կից յանուն նոցա յորջորջեցին, որ եւ մինչեւ 
ցայսօր անուանեալ կոչի Դուռն Հայոց:» (Հ- Ա • , 1932, էջ 378) •

Դժբախտաբար ինծի անմատչելի է Նարրաւփոյի նոր հրատարա
կութիւնը , գոր կատարած է Լուվենի համալսարանին դասախօսներէն 
Փրուի • էարիթ :

(4) Տ. WEBER, Ueber die Vsrsuche den Verfasser der Invektiven 
.gegen die Armenier : Mig. Patrologia Craeca 132, S. 1754 ff. zu-

bestimmen ». Յուշարձան ՝ Վիեննա, 1911, էջ 175-180) •

(5) Լատիներէն portico :

(6) de aedifԼ xi 13 .
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ՀԱՅԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Ա, ԴՐԻԳՈՐ ԼՈԻՍա>ՈՐԻ2հ .խՏէևՆՍևՐԸ
ԱՑԱ ՍՈՓհևՅԻ ՄԷՋ °

! • թուրք Հանր ա պե տ ա կան կառա Վա ր ո ւթեան արտօնութեամ բ ՝ 
« Ամևրիկ ա J Ւ Ւ լրԼան դա կան կաճառը » (The Byzantine Insti+ute of

America) 1931 Ապրիլին ՝ ամերիկացի Մր* թհամըս Ուիթմորի
Վերին հսկողութեան տակ^ ձեռնարկեց մաքրել տալ Այա Սոֆիայի 
Վսճանկա րնե ր ը ՝ որ ծեփոՎ ծածկուած էին*, ^եվւը հանելու դժ՜ուարին 
եւ փափուկ դործը յանձնուեցաւ իտալացի Վարպետներու։

կ*ո լրանա կան արգելքի մը համաձայն ՝ («պատկերները դիւային 
պղծութիւն մըն են») է?. 92) ) որուն ծագումը կարելի է փնտռել Հւ-ն 
կտակարանին եւ թերեւս աւելի հին հաւատալիքներու մէջ, ներելի 
չէր մա րդոց եւ անասուններու պատկերը ղծել: Եթէ ա յս ա րդելքը 

չտ չէ յարդոլաե աշխարհիկ ել Լրրեմն նոյնիսկ կրօնական տեսա
րաններու համար --- կը բաւէ յ1'թ'1 իսլամ մ՜ո ղո վո ւր դն ե ր ո լ մանրա-

(*) Այս ուսումնասիրութիւնը, մինչեւ 8թդ հատուածին վերջը, 
հիւթը կազմած է 19 Մարտ 1936ին Փարիզ կատարուած դասախօսու
թեան մր. որուն մասին աոաւել կամ նուազ ընդարձակ բայը նշգրիւռ 
տեղեկութիւններ հրատարակուած են Ազդարարէ. (Պոլիս, 29-3-1936) .

/.'"/'ի (Պոլիս 7-4-36) եւ Արեւ\ւ (Գահիրէ, 12-4-1936) մէջ:
՞հոյն մասերը, գրեթէ նոյնութեամր, լոյս տեսած են ժողովուրդէ 

(Փարիզ, 15, 19 եւ 20-8-1945) , յետոյ , աւելի ընդարձակուած (բայց 
թացի Հ - Վ- Հացունիի եւ Հ • 3- Աւգերի վերաբերեալ հատուածէն) , 
<?այծարի (Պոստսն, 10, 12, 13 եւ 14-4-1949) եւ Հանդէս Մշակոյթին 
.(Եսթանսլուլ, թիւ 5-6, 1949) մէջ:
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նկա ր չու^թ՜իւնը եւ մահմետական իշխաններու պատկերները ---  իսլա
մական աղօիմա տեղիներուն մէջ ո ելէ ատեն եւ ոեւէ տեղ մարղկա յէն 
դէմք մը կամ անասուն մը չէ ներկայացուած նկարուէ կամ արձանուէ։.

Այս արգելքին համաձայն՝ Կ • Պոլււոյ գրաւումէն ետք (1453) ծե
փուէ ծածկուեցան Այա I] ոֆիայի բոլոր այն խճանկարները որ անձեր 
եւ կրօնական տեսարաններ կը ներկայացնէին՝. Այս ^իսլամական մո
լեռանդութեանդ շնորհիւ է որ մեծ մասամբ անեղծ մնացած են բիլ-

Ս - ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՃԱՆԿԱՐԻՆ ՊԱՏԿԵՐԸ 
Ֆոն Սսւլցըպեթկի հրսււոարսւկութ հնէն աթսւսււոպոՆսւծ

սւմեթիկեան սամուփն եւ «Անահիտ»ի մէջ

ղան ղա կան եկեղեցիներուն ղմայլելի խճանկարները։ ^ձ՜բաէսւոաբար- 
դէմքերը երբեմն եղծուած են։

ձ’ Թ է խ՛ճ՛անկարները ճշդիւ ե՛րբ ծած՜կուած են ծեփուէ յայտնէւ 
չ^ - Ս*ւ^ջին անձը որ կը թուի Այա Աոֆիայի էս ճան կա րն եր ո ւն մասին 
դրած ըլլա լ Անթիպի {Հարաւային 3)րանսա') քահանաներէն հխեռոմ 
Մոոանն է՝ որ Պոլիս այցելած ել հոն մնացած է 1541 Օգոստոս 10£4>
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մինչեւ. Սեպտեմբեր 9, Այա Աոֆիան տեսնելու մասնաւոր նպատակով։ 
Իր ուղեգրութեան մէջ Ա ոռան կը պատմէ թէ րիլզանգական ա/գ 
նախկին տաճարին պատերուն վրայ խճանկարով ներկայացուած են 
ամբողջ Հին եւ Նոր Կտակարանները ճարտար արուեստով ։ Գմբեթին 
տակ ներկայացուած էր Հայր Աստուած ոսկեզօծ պբոնղէ արեւու մր 
կեդրոնը , ինչպէս Միլանոյի մայր եկեղեցիին գմբեթին տակ, բայց 
շատ աւելի մեծ (1): Հռչակաւոր հնագէտ Պետրոս Կիւլլիոս, որ 
նոյն տարին այցելած է Պոլիս, կը յ ի չէ գմբեթին ոսկեզարդ խճանը- 
կարր , որուն տեսքէն կ ազդուիս , ել ըսէ ՝ նոյնիսկ բարբարոսները ^մահ
մետականները) (2) : Զանց կ'առն եմ յիշել ուրիշ յետնագոյն ուղեւոր
ներ, որ խճանկարներու մասին խօսած են ել որոնց գրեթէ ամէնրն 
աԼ ևը 1Լկլսյ1ւ"և թէ դէպքերը եղծ ուած էին :

Ւնծի ծանօթ միակ Հայը որ Այա Աոֆիայի խճանկարներուն մա~ 
սին խօսած է, Աիմէոն Դպիր Լեհացին է, որ 1608/- ‘Լերջերը Պոլի, 
մամանած եւ հոն ապրած է , զանազան ընդմիջումներով , մինչեւ 
1611: Աիմէոն Դպիր, իլ, ուղեգրութեան մէԼ, զոր 1938/-Ï- ծանօթա
գրութիւնն ե ր ո վ հրատարակեց 'Լիեննական Մխիթարեան Հ . Ներսէս 
Ակին ե ան , կը գրէ (էջ 10-11). ((.Տեսաք անգ ղան օրին ա կան քն քրիստո
սի նկարեալ, այլ ել զպատկեր,, ամէնօրհնեալ կուսին Մա րի ամ ո լ , 
նաեւ սուրբ առաքելոց , մարգարէից , հայրապետաց ել այլ ս ր բո g 

զոր անօրէնքն եղծես, լ եւ աւերեալ էին, որ միայն նշմարանքն երե
սէին» :

Ինչպէս կը տեսնուի այս վկայոլթիւններէն , ուղեւորներէն շա
տերը տեսած են Այա Ա ոֆիայի խճանկարները, ոմանք անեղծ, ու
րիշներ մասամբ եղծուած, ինչ որ խորհ իլ կուտայ թէ ատեն ա,„ե\ 
ծեփերը կը թափէին եւ Թուրքերը նորէն ծեփելու մասին անհոգ էին։ 
Այսպէս խորհիւ կուտայ նաեւ Համմե րի Օսմանեան Կայսրութեան 
Պատմութեան (ֆրանսական թարգմ. Դ- 100) մէկ տեղեկութիւնը, 
որուն համաձայն 14 Աեպտ. 1509/- զարհուրելի երկրաշարժին ատեն 
Այա Ա ոֆիայի ծեփերը թափեցան ել երեւան ելան աւետարանիչներուն 
հսկայ պատկերները ։ Ըստ է. Մանպոլրիի ( սակայն խճանկարները 
ՄԸ- գարուն է որ ծեփուած են (Ընդարձակ Տարեգիրք Ազգ. Հիւան
դանոցի, 1937, էջ 291):

3- Ամերիկայի Բիլզանգական Կաճառը իր աչխատոլթեանց ձեռ
նարկելէ քիչ ետք, ամ երիկեան կիրակնօրեայ թերթեր ու մէջ հրատս,, 
րակևց Այա Ա ոֆիայի խճանկարներէն ոմանց պատկերները, հաւանա
բար ձեռնարկին ի նպաստ դրամական օժան գա կո ւթ իւննե ր գտնելու
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յոյսով-. Այս թերթերէն մէկուն' Los Angeles Exeminer ի (22 մայիս
1932) թիլին մէջ հրատարակուած էին երեք պատկերներ , որոնք իբ
րեւ թէ Կաճառին ջանքերով մաքրուած խճանկարներուն մէջ ամէնէն 

լաւ սլահ ո լաձրնևլւն է ին :

Այ՛լ պատկերները կը ներկայացնէին «Ա- Գ ր ի գո ր ի ո ս» ը ՝ «Ա- 
Կո ս աանդիանո ս ը , ‘Ը-րիստոսի դահուն առջեւ ծն րադիր» եւ «// • Գիո- 
նիսիոս»ը-. Պ- Ատոլը Աագոլպեան այս ամ երիկեան կիրակնօրեայ 
թերթերէն ղրկած էր զանազան անձերու ել այս ա ռթի լ յօդուած մ րն 
ալ գրած էր (Կոչնակ 25-6֊1932) : Ըս՚" Պ • Աաղոլպեանի , խճանկարին 
վրա յ լատինատառ արձանագրուած է PrOpioC ArmenîâC. «Ահաւա
սիկ, klL ՚էւԱԼ՚ ' կարեւոր պատմական զիւս։ մը շինուած հռոմայե-
g ի կայսրէն , յունական ոստանին մէջ, Հայերուն Պապը-»-.

Այ !Ա Սոֆի ւս լի մէջ Լուսաւորչի խճանկարին գիւտին լուրը այգ 
ատեն շրջանը ըրաւ գրեթէ ամբողջ հայ մամուլին :

Հ. ՛Ներսէս Ակինեան ( Հանդէս Ամսօրեայ, Աայիս-Յունիս 1932) 
կարծիք յայանեց , առանց վճռական եզրակացութեան մը յանգելու, 
թէ խճանկարը հաւանականաբար կապ ունէր Այս։ Աոֆիայի մէկ փո
լադ) դրան «.Հայոց Գուռ» յոլովուելուն հետ, ինչ որ տեղի ունե
ցած է 572ին կամ քիչ ետք , Պարսիկներուն գէմ Հայոց ապստամբու
թեան ատեն , երբ փախստականներու մեծ թիւ մը Պ ո [վ՛ ս ապաստանէ- 
[jim եւ- ։ըա րչկեդոն ա կան ո ւթ fi ւն ը ըն ղո ւն ե լյ ա ւ :

«Կը պատմուի թէ , կը զլ՛եր բառ առ բառ Հ - Ակինեան , Հ>72փն , 
երբ Հա յաստան ապստամբեցաւ պարսկական իշխանութեան դէմ եւ 
ենթարկուեցաւ կայսեր, մեծ թիւ մը փախստականներու հասալ Կ- 
Պոլիս-. ՛Նորեկ Հայերու յարաբերութիւնը տեղացիներու հետ ի սկզբան 
շատ թոյլ եղած է, կրօնական խտ ր ութի ւննե ր ո լ պատճառաւ-. Դիւ
րիմաց ութ իւննե ր ը փարատելու համար հրամայած է 3 ուստիանոս 
կայսր Ա - Աոփիայի մէջ մոզով մը գումարել- «Անգ միարանեալ նո
ցա գգրունսն Ա ■ Աոփիայ կից յանուն նոցա յորջորջեցին , որ մինչեւ 
ցայսօր ի"կ անուանես։լ կ"էի Գուռն Հայոց ( De RebuS Armenîâe. 
հմմտ. եւ Ասողիկ, 85 «'Լարդան, երթեալ յանդիման լինէր թագա
ւորին 3 ուստիանոս ի , որ զսուրբն Աոփիա շինես։ ց, եւ հաղորդի ընէ 
նմա օրինաց , եւ յիւր անուն անուանէ զդուռն սուրբ Աոփիայ որ մին
չեւ ցա յսօր կոչի Գուռն Հայոց» : Հս/էաեօրՀն «Գուռն Հայոց» անուա- 
նակոչումը կապ Չունեցած ըլլալու է «Գրիգոր Լուսաւորչի խճանկա

րին հետ» (էջ 369-370) î
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Հասկ/, մէջ (1955 51) յօ ղուա'^ւաւլ^ւլւ մը ՝ որ շատ հտւանտկա-
նօրէն հանգուցեալ թաբգէն կաթողիկոս Կ ի ւլէ ս է ր ե անն է[>) խճանկա֊ 
րին գիւտը կը յիշէր ել կ 'աւելցնէր թէ ամերիկեան թերթեր մասնա~ 
ւո րապէս հ ետաքրքր ո ւեg ան Լուսաւորչի մանրանկարին այս գիւաովէ 
Անցողակի ըսենք թէ «մանրանկար» գոյութիւն չունէր՝ այլ մեծագիր 
խճանկա ր պատկեր մր եւ թէ բոչոր ո վին սխալ է որ ամ երիկեան թեր- 
թեր «մաս(աւԼՈ]ւասյ՚էՂ1>> հետաքրքրուած էին Լուսաւորչի խճանկարին 
գիւտով յ

Տ» Լ^ասմաջեան նախ «Հայ Մայրերու Տարեցոյց»ին մէջ 
(Լի-ն 1933, էչ 72-74) Գե՚^Յ* ձԱրո^լ մտքէն կ'անցնէր թէ օր մը մեր 

Ւգո[՚ Լո լս ա լո ր չի խճանկար պատկերը պիտի գտնուէ ր . Պ ոլ- 
unj հռչակաւոր Այ իա Աոֆիա մզկիթին (հին Ա . Աոփիա մայր եկեգե֊ 
ցին) մէջ» . ♦ » ել այս գիւտը «հրաշք» մը նկատեց եւ ա յն կարծիքը 
յայտնեց թէ Ա . Յովհ ան Ոսկեբերանի Լուսաւորչի նուիրած ներբո- 
գա կան ին (Սոփերք Հայկա կ՛ոնք, Դ • 185) ա զգեցութեան տա կ, Բի-֊֊ 
զանդիոն ի հայազն քսանըչորս կայսրերէն մէկուն նախա ձե ււն ո ւթ ե ա մ բ
այս խճանկարը տեգ գտած էր Այա Աոֆիտյի մէջ-,

Գաղափար մը կա զմելու համար թէ Պ » Աասմաջե ան քանի& տար- 
ուան մամ անտ կաշյանի մը մէջ կը դնէր խճանկարին շինութեան 
թուականը, պէտք է ըսել թէ ըստ իրեն («Արձագանգ Փարիզի», 25* 
12*1921) բիւզանդական գահուն ւԼրայ բարձրազած հայազարմ կայս
րերուն աոաջինն է Մ՛ուրիկ (582-602) իսկ վերջինը' Անդրոնիկ Բ- 
(1328-1341), որով Լսճանկարը կրնայ շինուած ր Ա՛ս է այն մւսմանա- 
կաշրջանին ձէջ որ կըսկսի Այա Աոֆիայի շինութեան աւարտումէն 
22 տարի ետք ել կը վերջանա յ մզկիթի վերածուելէն 112 տարի 
առաԼ, այսինքն օՏ2ի եւ 1453/, մ իջել :

Պ՛Ա՛ Բասմաջեան այս խնդրին մասին երկրորդ անդամ դրեց 
Աքւ1էս,յթ՚։ Հիւանդանոցի Ընդարձակ Տարեգիրքին մէջ (1937, էջ 290- 
291), առանց սակայն նոյնիսկ յիչեէոլ իր ա ռա ջ ին յօդուածը*. Երկ
րորդ դրութեան մէջ Պ- Բասմաջեան կարծիք յայտնեց թէ Լուսաւո
րիչ l’P ձեռնադրութիւնը ստացած ըլլալով Կեսարիոյ յոյն եպիսկո
պոսէն, «Յոյները Լուսաւորիչը նկատած են իբրեւ օրթոտոքս : Ապա- 
9nJ9՝ պատկերին դրացնոլթիւնը հոն' Գրիգոր Աստուածա
բան , Գիոնիսիոս Արիսպադացի եւ նիկոզայոս սուրբ հայրապետնե- 
րոլ խճանկար պատկերներուն , ինչպէս նաեւ նիկոմիդիոյ Անդիմոս 
ել Աեսարիոյ Բարսեզ եպիսկոպոսներուն'» : Եւ կ'ալե լքնէր . «Երկ
րորդ... շատ հաւանական է թէ Յոյներ չեն որ Գրիգոր Լուսաւորչի 
խճանկար պատկերը դրած են Այա Աոֆիայի մէջ, այլ Մ ամիկոնեան
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Վյսրգան Բդեշխը՝ այս հոյակապ եկեղեցիին աւադ գուռը գնած էր
Ցուստինիանոս Ա»է (527-565) î վճարելով «հինգ գրիւ ա րծաթ?> , /rîr£- 
պէս կը վկա յէ Վրսրգան պատմի չ :

Այ- առթիլ Պ* Բասմաջեան կը յ ի չէ ր Ասողիկի վկայութիւնը եւ 
կ՚ըսէր թէ 19օ7Հ5> 83 տարի առաջ խճանկարը տեսանելի էր գեռ եւ թէ 
3-4 տարի առաջ (1937/1/) վե ր ստին երեւան հանուած էր , ըստ լրա
գրական հ րա տա րա կո ւթե ան y :

Տարեգիրքին խմբագիրը Տոքթ» Լքանուէլեան իրաւամբ գիտել 
կուտար սակայն թէ 1937/ Լուսաւորչին խճանկարը գտնուած չէր 
դեռ ե, թէ Պ »Բ ա ս մաջեան// յիշած Մ ա մի կոն ե ան Վյսրգանը , եթկ Ա» 
Աահակի թոռ ել Համաղասպ JJ՝ա մի կոն ե անի որդին Ա եծն Վյարդանն 
է եւ ոչ թէ ուրիշ Վարդան մը՝ Պոլիս գտնուած է 421-425 թիլին՝ 
Այ ա Un ֆ/1 այի շինութենէն գա ր մը առաջ՛, իսկ եթէ Վարդան Աամի- 
կոնեանի թոռ. ել Վասակ Աամ ի կոն ե անի որդի Վարդան բդեշխն է՝ 
Բիւզտնգիոն գտնուած է 571-573/^ ՝ երբ Բ ուստինիանոս Ա. մե ռած էր 
արդէն (անգ էջ 291 ել 417) եւ անոր յախրգսձծ էր Ցուստիանոս Բ » :

Նոյն Տարեգիրքին 1938/ հատորին մէջՊ՝ Բասմաջեան երրորդ 
անգամ ԸէէաԼով անդրադարձաւ այս խճանկարին՝ պատասխանելու 
համար «Տարեղիրք»ին խմբագրին դիտողութեանց ՝ ել ընգունեցաւ 
թէ «շփոթութիւններու մէջ ինկած £» իր նախորդ յօդուածին մէջ»

Պ* Արշակ Հֆօպանեան ՝ որ Պ* Ա* Եաղուպեանէ ստացած էր ամե- 
րիկեան թերթին վերոյիշեալ թիւը՝ իր կարգին փութաց իր կարծիքը 
յայտնել խճանկարին մասին («Անահիտ» ՝ Ս ո ւլի ս-Հո կտ եմբե ր 1932 y 
էջ 174-175)։ Պ* Զ օսլան ե ան ալ՝ Պ- Եաղուպեանի պէս՝ «Փ՚ոփիոս Ար
մենիաս» կը կարդար պատկերին վրայ եւ զայն կը թարգմանէր «Հայ
րապետ Հա jng» • • « î Ե ը հաւաստէ ր նաել թէ խճան կա րն ե ր ը յ°ր ի*ե~ 
ուած են Ցուստինիանոս կայսեր օրով (Զ* Ղար) ել Լուսաւորչի դի
մանկարը կը ն կա տ է ր «Հայոցս համար մասնաւո րապէս շա հեկան եւ 
նոյն իսկ յուզիչ՝ ^այ մեծ <րարոզչին մահ էն երկու գար յետոյ յօրին
ուած ՝ եւ որ իրապէս հայ նկարագիր ունեցող՝ մամանակակից հայ 
եկեղեցականներու գէմքերէն ներ շն չուած խստամբեր՝ կորովի ՝ 
պատկառազգե g ի կ կերպարանք մը ունի»»» խորապէս հայկական»'.

Վենե տ ի կի Ս խ ի թա ր եաննե ր էն Հ • 9* ♦ Նա հ ա պետ ե ան ալ Ruiiplui- 
վէպ/, մէչ նոյն տարիներուն հրատարակած յօդուածներէն մէկուն մէջ 
խճանկ ա ր/-ն մամանակը կը դնէր Ցուստինիանոս ft *Ւ շրջանին :

իր կարգին ՝ խճանկարի մասին կը խօսէր Պ* Ս աֆ-
րաստեան ՝ որ MâSSÎs/ Մարտ-Ապրիլ 1935/' թիւին մէջ կը գրէր* «Հա
յաստանեայց Եկեղեցւոյ հիմնադրին նկարին գոյութիւնը Այա Աո- 
ֆl-.il՛ m M-ib < ամար ազգային տեսակէտէ զգայացունց լուր մը չէ 
միայն» ան ուղղակի առնչութիւն ունի ճարտարապետական ոճերոլ
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վէճ ut բան ո ւթե ան g հետ , որոնք կը թու!։ թէ օրէ օր աւելէ հետաքըր- 
.րրոլթէլե կարթըեցնեն համաշխարհային ա կա ղե մա կան շրջանակնե- 
յւուև մէջ։ Աաոյմմ կարելի չէ խօսիլ այս ղէւտէն նշանակութեան մա~ 
սին։ Բաւ է միայն հոս յիշել թէ Տո ւստ ին ի ան ո ս կայսեր օրով (527- 
•565) Բէւզանղացիները այնքան մոլեսանդ էին կրօնական հա րցերու 

որրան միջին գարուն վերջին շրջանին : Արեւելեան կայսրութեան 
գմբեթաւոր մեն \սլա ղի լի քա յ ին մէջ հայ Լուսաւորչին որմանկարը 

‘երկու կերպով կրնայ բացատրուիլ, կա՛մ հայ ճարտարապետ մը կամ 
ճարտարապետներ յղացան եկեղեցիին յատակագիծը եւ կաոոլցին ե- 
կեղեցէն , անոր մէջ խաղալով կարեւորագոյն դերը՝ ել կամ քրիստոն-

■հայ ^Լայսրը բնականօրէն փափաքելով Այ ա՝ Ա ոֆիան կառուցանել տալ
Հռոմ էէ հեթանոսական տաճա րներուն ոճէն բոլորովին տա ր բեր ոճով 

•մբ հ փափաքեցալ եկեղեցիին նոր դրոշմ մը տալ՝ բայց յա յանօրէն 
չունենալով ընդօրինակութեան արմանի նախատիպ մը իր կայսրու
թեան սահմաններուն մէջ՝ Հայաստանի մ էէ փնտռեց իր ներշնչումը 
ել անոր ազբիլրնե րը։ Q ո ւս տինի ան ո ս իր մեծութիւնը՝ բացի իր Օրի՜ 
*նագիրքէն՝ կը պարտի երկու մեծ զինուորականներու՝ Պելիսարի եւ 
ներսէսի ՝ երկուքն ալ Հայոց Ծ*ոփք հին գաւառէն ՝ որ կը գտնուէր 
0 ո ւս տ ին ի անո ս ի անուանական գերիշխանութեան տակ : Եթէ Ց ուս- 
տինիանոս Հայաստանէն զինուորական հ րամանատա բներ ու սլէտք ու- 
^էր, ա՛լ աւելի պէտք պիտի ունենար հայ ճարտարապետներո<_» :

Եթէ *1յերսէ,ս Հայ էր՝ Պելիսար կը նկատոլի Սլալ մը կամ Ւ]/ի*~“ 
րէացէ մը • բա յց ենթադրե լով որ երկուքն ալ Հա յ եղած ըլլան ՝ խըն- 
Ղէու էէ ։է ոէսոլիր : Եթէ 0 ո ւստ ին ի անո ս ^այ ճա րտա րապետներոլ 
պէաք ունէր՝ ինչպէս պէտք ունէր հայ զօբավարներու ՝ պէտք ունէր 
նաեւ իր ընդարձակ կայսրութեան վարչութեան համար՝ ուրիշ Հա
յերու ալ՝ բարձր պաշտօններու կոչելու համար զանոնք։

Ըստ այսմ ՝ Սուստինիանռս ի օրով՝ կայսրութեան բոլոր աւադ 
պա շտօնե անե ր ը Հայ եղած պէտք էին ԸԱալ՝ ինչ որ ճիշտ չէ : Այա 
Ս ոֆիա յի ճարտա րապետներուն անունները ծանօթ են' Տրալլացի Ան֊ 
ւտեմոս եւ Աելետցի իսիդորոս՝ որ ա՚ռաէինին գլխաւոր գործակիցն 
էր՝ Երկուքն ալ Սոյն էին։ Սայց նոյնիսկ եթէ հայ ճարտարապետներ 
մասնակցած ըլլային Այա Աոֆիայի կառուցման ՝ եթէ նոյնիսկ հայ 
ճա րտա րապետական ո&ը ազդած ԸԷԼայ բիւղանդական ոստանին այս 
մայր եկեղեցիին ոճին վրայ՝ ինչպէս ոմանք հաւաստած են՝ Լոլսա- 

‘լորիՀի խճանկարին Այա Աոֆիայի մ էէ գոյութիւնը միշտ կը մնայ 
բացատրութեան կարօտ [սնգիր մը ։ Ոչ խճանկարի վարպետները եւ 
ոչ ալ ճարտարապետներն են որ կ'ո րո շեն թէ աղօթատեղի ի մը մ էէ 
որո՛նց նկարներ ը պիտի դրուին :

Fonds A.R.A.M



120 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Ասկէ զատ , Պ . Աաֆրաստեան չէր բացատրած թէ Բթզանգական, 
եկեղեցին՝ որ կրօնական հարցերոլ մէչ այնքան մոլեռանդ էր Յուս֊ 
տինիանոսի օրով որքան միչին զարուն վերվերը , ի նչ պատճառով 
եւ ե՞րբ Այտ Սոֆիայի մէչ Զ - զարուն կը հաւանէր Հայաստանեայց 
Եկեղեցւոյ հիմնադրին պատկերը դնել տալ՝ երբ այդ Եկեղեցիին դէմ 

մ ո լեո-ւսնղութեամ բ ղէնո ւած էր ■
4- 1932/Æ, առաջիէն անդամ ը չէր որ կը մաքրուէին Այա Աոֆիայի 

խճանկարները, 1847^'. ոլլթտն Ապտիւլ Մ էճիտ ճարտարապետ 
ֆոսսաթիի յանձնեց Այա Աոֆիայի նորոգութիւնը (3): ֆոսսաթի ,
տաճարը նորոդելէ զատ , մաքրեց նաեւ ծեփով ծածկուած խճանկար
ները (4) եւ այդ առթիւ դերմանացի գիտնական մը ֆոն Աալցընպերկ 
պատեհութիւն ունեցաւ զանոնք ուսումնասիրելու եւ անոնց մէկ մա
սը հրատարակելու մեծածաւալ հատորի մը մէչ (û) î

Աալցընպերկի նկարագրութեան համաձայն՝ կամարներուն տակ 
կիսաբոլորակ հաստարերձ որմերու վրայ խճանկարով ներկայաց
ուած են բազմաթիւ դէմքեր, Կամարաւոր եօթը ո րմնախ ո ր չե ր ո լ վը- 
րայ ներկայացուած են մարտիրոսներ եւ եպիսկոպոսներ, *Լե ր ը ՝ պա
տուհաններուն միչել՝ վեց մարգարէներու աւելի փոքր պատկերնե
րը կային՝ ել պատուհաններուն մէն մի ծայրը աւելի մեծ պատկեր 
մը, ]Տ47//ե գոյութիւն ունէին եւ ան չուշտ այմմ ալ գոյութիւն ունին 
հետեւեալ պատկերները* հարաւային կողմին ո րմնախո ր չե ր ո ւն մէչ* 
արեւելքէն երկրորդը ֆիկոմիդիոյ եպիսկոպոս Անթիմոսը՝ որ ,՝\Հին 
մարտիրոսացաւ՝ երրորդ Բարսեղ Կեսարացին՝ որ վկայեց .՝,Օին, Ա- 
րելելքէն չորրորդ որմնախորշին մէչ ներկայացուած են փրիդոր 
Աստուածաբան' Պատրիարք Կ* Պոլսոյ 37Տէն 383 Յաջորդն է Ափոնի- 
ս ի ո ս Ար ի ս պա դա g ի , որ ըստ ա լան դո ւթե ան Ա • Պօդոսէն մկրտուե
ցաւ եւ Աթէնքի եպիսկոպոս եղաւ : 'Լեցերորդ որմնախորշին մէչ է Նի- 
կողոս ՝ եպիսկոպոս Մ իւռայի , որ վախճանեցալ 330ին, Այս պատկերը 
մասամբ եղծուած է, «Եօթներորդն է Դրիզոր, եպիսկոպոս Հայաս
տանի, որ վախճանեցալ 325/'^'» (6): Ենչպէս կը տեսնուի ՝ Այա Աո֊ 
ֆի ա յի մէչ Լուսաւորչի խճանկարին գոյութիւնը ծանօթ է 18470» /' 
վեր՝ եւ խճանկարը հրատարակուած է ֆոն Աալցընպերկի յիշուած 
գործին 20 րդ տախտակին վրայ, գունաւոր գծագրութեամբ ՝ ինչպէս 
են միւս խճանկարներն ալ, «Լոզ էնճըլէս էկզամինըր-»ի մէչ տպոլած 
պատկերները {որոնցմէ Լո ւսա ւո ր ի չին ը «Անահիտ»ի վևրոյիչևալ թի
լէն արտատպուած է վեց էչ սոլսւի} , վերատպումներն են ֆոն Աալցրն- 
պերկի պատկերներուն եւ ո՛չ թէ ծեփազերծուած խճանկարներուն , 
Այս պարագան որոշապէս կը հասկցուէր լրագրին մէչ հրատարակ
ուած պատկերները բաղդատելով խճան կա րն և ր ո լ այն պատկերներուն
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հետ , ղոր Մր - Աւիթմօր 1933^5> հրատարակեց իր աոաջին Հ^ախաշա
ւիղ Տեղեկագիր՛» ին մէջ (7) : Պէտք է աւելցնել սակայն թէ 3>ոն Ա ա լ- 
ցընսլերկի ն կա րն եր ո ւն մէջ եթէ գոյները աւելի պոռոտ են քան բնա
կանին մէջ, գիծերը գրեթէ բոլորովին ճի շտ են (8) ինչ որ կասկածի 
ենթարկուած կր մինչեւ 1932 (9) î

5 • Խճանկար ին թուականը որոշել ւիո րձելէ առա^ ՝ անհ րամե շոր 
է նախ ճշտե լ թ կ ինչ դրուած կ խճանկար ին ւԼրայ :

Պ • Ա* Եազուպեան եւ Պ * Ա* Զօպանեան կարդացած են «Փուիիոս 
Արմեն իւս ս» : Ա րւաջինը զայն թարգմանած կ «Հայոց Պապըֆ } I'ս և 
վերջինը «Հայրապետ Հայոց»*.

յ խճանկարներուն վր ա յ գոյութիւն չունի «փուիիոս» բառ 
մը՝ այլ Կր^կոթխւս (Գըիդորիոս ՝ինչպէս կ Գրիգորին հին ձեւը հա
յերէնի մէջ ալ) ՝ որուն աոաջին երեր տառերը գրուած են պատկե- 
րին ձա Լս կողմը , իսկ մնացեալը աջ կո զձ* ը î Գրութիւնը լատիներէն չկ ՝ 
այլ յունարէն՝ եւ այն բառը զոր Պ* Աաուր Եագոլսլեան եւ Պ* Արշակ 
Զօպանեան «ւի» կարդացած են ՝ ոլ-[*իշ բան չէ բայզ եթէ յունարէն 
«կւսմմա» տառը՝ որուն թեւը րի չ մը վար հակած է ՝ բայց որոշապէս 
անջատ կ ուգղահայեաց գիծ էն :

Ասկէ զատ լատիներէնի եւ յունարէնի մէջ «ւիուիիոս» բառ մը 
գոյութիւն չունի եւ հետեւաբա ր ո՛չ «պապ» կը նշանակէ եւ ոչ ալ
«հայրապետ» : Պ • Եազուպեան ել Պ* Զօպանեան չեն տեսած --- մինչ
Հ* Ն« Ակին ե ան եւ Կ» 3* Բասմաջեան տեսած էին ---  թէ բառը Գրի-
գո ր ի ո ս է : Արդէն թնչպէս կ արելի պիտի ըլլա ր Լսճանկւսրը Լո ւս ա ւո ր֊ 
չի վերագրել եթէ անունը արձանագրուած £ԸԱա [՛ խճանկարին վր ա յ t

7- ճչ տ ե լէ ետր այս կէտը՝ րննենր թէ Գրիգոր Լուսաւորիչի եւ 
ուրիշներու Լսճանկարները կրնալն մնացած ԸԷԼալ 3 ուստինիանոս Ա՛ 
կայսեր օրէն ի վեր՝ ինչպէս ընդունած են Պ՝ Ա* Եազուպեան ՝ Բաս- 
մաջեան ՝ Զօպանեան ել Աաֆրաստեան ՝ եւ կամ Լուսաւորչի խճանկա
րը կրնա0 յ կապ մը ունենալ Այա Ա ոֆիայի աւադ դրան 572/'^ կամ 
րի չ ետր՝ Հայոց կո գմ է դնուելուն հետ՝ ինչպէս ենթադրած է Հ* 
Ակին ե ան :

Ծանօթ է որ 532/.Î/ ապստամբութիւն մը ծագեցաւ Ե* Պոլոոյ մէջ 
(«Յաղթանակէի ապստամբութիւնէ եւ ամբոխը ապստամբութեան ա- 
ռաջին օրն իսկ է այրեց առաջի Այա Աոֆիան , որ շինուած՛ էր լմմ)ին ; 
Յուստինիանոս , եկեղեցիին վե ր ա շինո ւթեան ձեռնարկեց 5ՏՏին : Շի- 
նութիւնը աւարտեցալ 537ի վերջերը :

՛Նոր տաճարին նկարագրութիւնը պահուած է մա մ ան ա կա կ իյ 
պատմագրի մը' Պրոկոպիոսի De aedîficUs անունով ծանօթ գո ր 
ծին մէջ, աւարտած' 558իե կամ 559/'^' : Պրոկոպիոս կը թուէ մինչեւ
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•5օ8 Ա ո ւս տ ին ի ան ո ս ի կառուցանել տուած [1ՈԷՈ[' լէ^մ^րը եկեղեց ի- 
ներ ՝ պալատներ՝ հիւանդանոցներ ՝ պարիսպներ ՝ ճամբաներ ՝ կա֊ 
մոլր^ներ ՝եւն • ՝ եւ մ ան ր ամ ասնօ ր էն կը նկարագրէ Q ուստինիանոս ի 
պալատին մեծ խճանկարը՝ որ կը ներկայացնէ անոր յաղթանակները՝ 
կը պատմէ Այա Աոֆիայի շինութիւնը եւ կը նկա րադր է անոր շքեղո լ- 
թիւնն ու պերճանքը՝ բայց ոեւէ խճանկար չի յիշատակեր։ (9 blS )'

&$փն Այա Աոֆիայի գմրէթբ փլաւ երկրաշարժ՜ի մը հետեւան
քովդ եւ վեր ա շփն ո ւե ցա լ : Ակեգեցին նո րէն օծո լեց ա լ 563 էիեկտեմբե
րին հ *Լ/որոգուած տաճարին նկարագրութիւնը թողած են ժ՜ամանակա
կից երեք հեղինակներ՝ Ագաթիաս ՝ Ալագրիոս ել ^օղոս Լռեց ու֊

ՅՒչ (10) ։
Առաջին ե րկուքը բոլորովին լուռ են եկեղեցիին ներքին զարգա- 

նկարներուն մասին ել հետեւաբար ՝ խճանկարի խօսք ալ չեն ըներ։
Պօ գոս Լռեցուցիչ թողած է չափեալ նկարագրական մը՝ զո ր հա

ւանականաբար ա րտասանած է եկեղեցիին օծման ա ռթիլ ( 563/^ ) 
կայսերական պալատին՝ պատրիարքարանին դահլիճին կ ամ թերեւս 
եկեղեցիին մէջ -.

Այո ոտանաւո ր ը թէեւ քանի մը ա կնար կո ւթի ւնն ե ր կը պարոլ- 
նակէ Այա Աոֆիայի նկա րներ ուն մասին՝ սակայն չի յ ի չե ր ոեւէ կրօ
նական տեսարան կամ անձ որ խճանկարով ներկայացուած ԸԼԷաժ * 
Աիակ որոշ յ ի շա տա կո ւթ ի ւն ը կամարին ոսկեայ խճա նկ արին մասին է : 
Պէտք չէ կ արծել սակայն թէ Պ՚Օղոս Լռեցուցիչ լռութեամբ կրնայ 
անցած բ/ լա յ այս տեսակ խճանկարներու վրայէն ՝ որովհետեւ չի 
մոռնար նկարագրել թէ ինչսլէս հիւսները՝ ճարտար արուեստով մր՝ 
որմերուն վրայ մարմարիոնով հիւսած են պտուղներ ՝ կողովներ ՝ ծա
ղիկներ ՝ թռչուններ ՝ որթատունկեր ՝ ողկոյզներ ելն • J

Իրեն պէ ս խղճամ իտ եւ մանրակրկիտ նկարագրող ի մը լռութե- 
՜նէն կտրելէ Է հետելդնել թկ էր օրով (563^) Այտ Աոֆէայէ մէջ 
կրօնական տեսարաններ ել մարդկայէն պատկերներ դոյոլթէւև չուա
նէէն (11):

Հյառլ Տէլ Ղւ՚ևթէ ^"յ'1՛ կարեէքր ունէ* հվէարդկայէն դէմքեր կը 
թուէն քէչ տեղ բրւնաե ըլլալ Այա Ա ոֆէայէ այն խճանկարներուն մէջ 
որոնք ստուգապէս Ջ - դարէն են։ Աո տ ո աւելս այս շրջանէն կտրելէ է 
վերագրել այն դեղեր էկ հ ր ե չտա կա պե տ ը , որ սրբավայրէն հարալայէն

յէն դրան վյրայէպատէն վրայ կը գտնուէ, էնչպէս նաել հարաւս։
խճ անկարը՝ զոր Ֆոսսաթի տեսած էր ել ուր Ա . Կոյսը ներկայացուած 
է Աիօուս Աանուկին հետ՝ Ա ուստ ինիանոս ի եւ Կոստանգինի միջել՝ 
որոնց առաջինը կը ներկայացնէ Ա • Աոփիան՝ իսկ վերջինը իր հիմ
՛նած քաղաքը :

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 123

Սուրբերու, եւ մարգարէներու գէմբերը, ինչպէս նաել աբբայա
կան ղրան մեծ եր եռանկիւնին գեղեր ի կ խճանկա ր ը անկաս կա ծ աւելի 
յետին շրջանէ են (12) J» ,

7 *ւ---- Այս մխտական փաստերէն զատ, բիւզանգական պատմու
թեան մ է ջ ամենակարեւոր շարմում մը՝ որ երկար տարիներ երկու 
թշնամի բանակներոլ բա մնա ծ է հաւատացեալները , խոյէ Լի տար 
ենթադրել թէ Այ ա Աօֆիայի մէջ դիմանկար խճանկա բներ մնացած 
ըլլան Զ* գարէն ի վեր y նոյնիսկ եթէ գոյութիւն ունեցած ըլլան։ Այս 
շարմումն է պատկերամարտութիւնը։

Լե ւոն իսալրացի կայսրը (717-74:1) պատկերներուն գէմ իր առա- 
ջէն հ րովարտակը հ րատա րա կեց 716//^/ կամ թերեւս 7մձ&ին ։ ք1 ր հրա
մանն էր ոչ թէ պատկերները այնբան բարձր կաթել որ հաւատացեալ
ները չկարենային զանոնբ համբուրելով անոնց պաշտամունբ մատու
ցանել, ինչպէս կը գրէ Հյառլ Տիլ (13) » այլ բոլորովին փճացնել ղա
նոնը (14): 76Տին , “էյիկետաս , որ Կ ո ս տանգին Ե*ի (744.-775) °Ըով
Պոլսոյ Պատրիարբն է, բանդել տուաւ բոլոր եկեղեցիներուն ոսկեայ 
փւճանկա բները (15) »

փոստան գին ի օրով բոլոր կրօնական պատկերները այրուեցան (16) 
եւ խճանկարները բանգուեցան (17) * 835/^$ թեոփիլոս վերցնել տը- 
լալ աստուածային պատկերները բոլոր եկեղեցիներէն (18) î /’ վեը~ 
ջոյ պատկերները վերահաստատոլեցան 842/*^, Թ՚էոտորա յէ եւ Ա է- 
րայէլի օրով։ 1$79ին Պայէ կարծիր կը յայտնէր արդէն թէ Այա Աո
ֆիայի մէջ մարգարէներուն ել սուրբեբուն ՝ ըխգ որս ել Գրիգոր Լու
սաւորիչի խճանկարները շինուած էէն Վ աս էլ Մ ա կե գոն ա ց ի կա յսե ր
օրով (867-886) , ինչպէս ո ս տանգին ՛Ծիրանեծին (913-959) կը վկայէ
ուրիշ բանի մը խճանկարներու մասին (19) ։

Արդա րեւ , ծանօթ է որ Վնասիչ Ա» բազմաթիւ եկեղեցիներ շ/.յ ք \ 
.զատ , վերանորոգեց Այա Ա ոֆիան եւ խճանկարներով զարդս; ւհյ 
զայն։ Տաճարին զարդանկարները վե րան ո րոդո լե g ան եր 989/* ե բ կ •»»- 
շարմէն ետբ, ե ր բ Տրդատ ճարտարապետ վերանորոգեց գմբեթը։

Աաջորգ գարուն (Ժ՚Ա • գար} շա ր ո ւնա կո ւե g ան վերանորոգման 
֊այս աշխատանբները (20) : Ա • Հա յզընպե ր կ ըստ այսմ կասկածէ վեր 
կը նկատէ որ Աալցընպերկի տեսած խճանկարներուն մեծ մասը պ» ut- 

կե րամա րտութենէն վերջ միայն կրնան շինուած ըլլալ եւ մեծ մասս՛ մ բ 
Վբսսիլ p. կայսեր (976-1025) շռանին , երբ Այա Ա ոֆիան վերաեո- 
րոգուեցաւ վեց տարուան ընթացբին (21) î

Այս բա g ատ ր ո ւթի ւննե ր էն կը հետեւի որ» IUÏ ) ՆՒգ որ Լուսսււ.’-- 
րէ չէ խճանկարը դոյութէւն չունէր Այա Ս "ֆէայէ մէջ Տուստէնէանոս 
,Ա-Է օրով (Ջ՛ դար} p) "թէ նոյն էսկ դոյութէւն ունեցան ըլլա ր լ
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չէր կրնար խուսափած ըլլա լ պատկերամարտութեան աւերներէն ել 
գ) խճանկարը կրնայ շինուած ըլլալ խ ■ էն մինչեւ J-Ա- դար միայն-.

Կարելի՞ է արդեօք, խնդրին քննութիւնը աւելի սեղմելով, ընտ
րութիւն մը ընել թ - ։ փ. եւ փԱ • դարերուն միջել-.

Անմիշապէս կրնանք մերմել փԱ ■ դա րուն շինուած ըլլալու են
թադրութիւնը, նկատելով որ այդ դա րուն Բիւզանդական Եկեղեցին 
եւ բիւզանդական կայսրերը Հայոց Լուսաւորիչը եւ Հայերը պատ
ուելու մասնաւոր պատճառ մը չունէին, եթէ մինչեւ այդ ատեն չէին 
ըրած : Կը մնայ ուրեմն ընտրութիւն մը կատարել թ ■ եւ փ . դարերուն

մ'իջել :

8- Որպէսզի կարելի ըլլար Բիւզանդական Եկեղեցիին սուրբերուն 
եւ մեծ հ ա յ ր ա պետն ե ր ո ւե առընթեր Այա Աոֆիայի մէջ ներկայացնել 
Գրիդոր Լուսաւորիչը, անհրաժեշտ էր որ նոյն Եկեղեցին իբրեւ սուրբ 
ընդուեէր Գրիդոր Լուսաւորիչը :

Արդ , ո՛չ բիւզանդական եւ ոչ ալ հայկական Եկեղեցին սրբութիւն 
շնորհելու մասնաւոր ձեւակերպութիւն մը չունին, ինչպէս ունի Հռո
մի Եկեղեցին , որով այս մասին յ ի չա տ ա կո ւթ ի ւն մը կարելի չէ գըտ- 
նել պատմագէ րնե րու մէջ՝.

ԼԼստ Հ • Փ ■ Փեթերսի , Բիւզանդական Եկեղեցին երբեք ԳրիղոԸ 
Լուսաւորիչը պաշտօնապէս սուրբ չէ ճանչցած : Լուսաւորչին մուտքը 
յոյն սուրբերու շարքին մէջ տեղի ունեցած է երկու անգամէն : կախ 
յոյն օրթոտոքս վկայադիր մը թարդմանած կամ ամփոփած է Ադա- 
թանդեղոսի մէկ բնադիր ը [հաւանականաբար այն որ ծառայած է 
արաբերէն ել վրացերէն «Ագաթ ան դե ղո ս» ին) :

Յետոյ, Ա- Փրիգորի վարքին այս պատմութիւնը մտած է Մ ե- 
թափրատէսի ել բիւզանդական 3 ա յսմ ա ւո ւր քին մէջ, ել Լուսաւո
րիչ Յոյն Եկեղեց ի ին մէկ սուրբը եղած է առանց '“֊րիչ ձեւակերպու
թեան : Գմուար է ըսել թէ ո'ր թուականին տեղի ո ւնե ցած է աս , սա
կայն շատ հաւանական է որ կապ ունենա յ Փոտ Պատրիարքին Ա1քն 
ձեռնարկներուն հետ, որոնց նպատակն էր Հայ. Եկեղեցին միացնել 
Յոյն Եկեղեցիին [անձնական նամակ) ։

Ըստ Ն- Ադ Ո Խ/' ( անձնական նամակ} ((.Լուսաւորչէ պաշտամունքը 
յունական եկեղեց էն ընդունած է Փոտէ օրով, նորա նախաձեոնու- 
թե ա մ ը եւ հ ա ւանօր էն Շէ րա կա լան է մուլովէն հետեւանքով : Ս • IJn- 

ֆէայէ մողայէկ նկարները բոլորեքեան ԷՀ ո ւս տ էն է ան ո ս է մամանակա- 
կէց չեն : Տաճարը յաճախ նորոգուել է . Վրսսէլէ օրով եւս նորոգուած
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Լ եւ հ ալանա կանօր Լն Լուսաւորչի պատկերն էլ տյգ մամանակուց է»։

Երկոլ ձեռնհաս գի տնա կանն ե ր ո լ այս մասամբ հակասական կար
ծիքները կը համաձայնէին այն կէտ ին մէջ թէ ֆոտ Պատրիւսրք դեր 
մը ունեցած էր Լուսաւորիչը Տ ո յն Ե V*ղՒ3I'' ս ո ւր բեր ո ւն կա րդը
ղա ս ելո ւն մ էջ :

1936/iîz այն եզրակացութեան յանգած էի ուրեմն թէ կարելի չէր 
ճշտել այն սլա րագաներ ր որոնց բերումով Գրիգոր Լուսաւորչի խճա
նկարը տեղ գտած էր Այա Աոֆիայի մէջ Թ* ղա ր ո լն կէ ս էն ետք*. 
Մ^կ դրական կէ տ ը խճանկարներու Թ- գարուն կէսէն ետյյ շինոլած 
բ/լա/ն էր : Անհրամեշտ էր ս սլա ս ե լ որ կա րգը դար Լուսաւորչի խճա
նկարին ծեփաղերծման : Արձանագրութիւն մը, անուն մը՝ թուական 
մը կամ ուրիշ նշան մր միայն կլՀհային թոյլ տալ Լուսաւորչի խճա
նկարին ճիշդ մամ անա կը որոշել։

Այ- եզր ա կա g ո ւթ ի լէն է որ հրատա՛րակուած էր հայերէն երեք 
օրաթերթերու մէջ*.

Հանգուցեալ Հ» վար գան Հա g ո ւն ի ( վենետիկ ) խճանկարին մա- 
մանակը ճշտելու համար քանի մը տարի ետք կը դիմէր հնագիտական 
սւրիշ միջոցի մը*. «Կենդանադիր Ա . Գրիգոր Լուսաւորչի Ա . Աուիիայի 
մէջ>> վերնագրով յօդուածի մը մէջ՝ («Բտզմավէպ« , 1941, ££ 13 եւ 
1943 յ էջ 35) կը քենէր խճանկարին տարազը եւ կ'ե զր ա կա ցն է ր թէ 
989/» երկրաշա րմէն ետք, երբ Տրդատ ճարտարասլետ Այտ Ա ոֆիայի 
գմբեթը վերաշինեց , իր «ազգասիրութեան գիւտն եղաւ խճանկարել 
նոյն տաճարին մէջ Հայոց լուսատուն ՝ ո րպէս զի անոր յիշատակը 
մնա յ հ ոն հաստատուն , եւ հայատեաց Բիւզտնգա՚ցիք յանձին անոնց 
հօր ակամայ մեծարեն քւրդիքն իսկ»։

Հ* վտրգան Հա g ո լն ի ալ, ուրեմն, խճանկարին մամ տնակը կը 
Ղ^էր Ա" * գարուն, թէեւ անոր զետեղման մասին իր պատճառաբանու
թիւնը բոլորովին քմաՀտ՚ճ ԸԷԼա J •

Հանգուցեալ Հ. Q ո վհ ան Աւգեր, 1952 Յունուարին , վենետիկի 
ճեմարանին մէջ կարդացած էր դասախօսութիւն մը, որով կը մերմէր 
Հ * Հաց՛ուն ի ին եզրակացութիւնը *. Հ . Հացունի ՝ կ՚ըսէր Հ ♦ Աւգե ր , 
«ա՛րուեստագիտական համեմատութեանց միջոցաւ եւ բանաւոր տրա
մաբանութեան առաջնորդութեամբ յանգած է այն եզրակացութեան , 
որ առհասարակ ընդհանրութեան կարծիքով ընղուն ո լած համոզման 
հակառակ ,այգ խճանկար կենդանագիրը ոչ թէ Զ- գարուն 3 ուստին ի ա- 
նոսի հրաշագեղ տաճա՛րին շինութեան մամանակ յօրինուած է, ա յ լ 
<Գ * գարուն վերջին տարիներու գործ մը, վա ս ի լ Բ* Պ ո ւլկա՚ր ա ս պան 
կայսեր միեւնոյն տաճարին վերանորոգութեան սլահուն *. »: («duiifui-
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հակադրական հետազօտութիւն Ս • Դր • Լու֊սսւնոթչի խճանկարին», 
«Բազմավէպ» , 1955 , ££ 85 ։ Հ • դասախօսութիւնը հրատա-
րակուած է անոր մահէն ետք՝.

Հ . 8ովհան Աւդեր կը պնդէր թէ Հասակի որդի Աամիկոնեան 
Հար զ ան բդեշխը մասնակցած էր Այա Աոֆիայի շինութեան Յուստի- 
նիանոսի մամանակ ---  այսինքն Զ֊ գարուն = դնելով անոր արեւել
եան դուար , ըստ Ասողիկի եւ Հարդանի վկայութեանց , եւ անտարա
կոյս այդ ա՛տեն է որ յօրինուած պէտք էր ըլլալ Լուսաւորչին խճա
նկարը «ի զարդ հայկական դրան կամ որմոյ կամարին» («Բազմավէպ»

1955, էչ 152):
Արդեօք Հ. 3֊ Աւդե ր իր պատասխանը զրելէ ՛ետք, անդրադար

ձա՞ծ էր ան պատմական սխալներուն զոր դործած էր եւ ա՞յդ էր 
պատճառը որ իր քննադատութիւնը չէր հրատարակած-. Որովհետեւ, 
հարկ կա՞յ անդամ մը եւս ըսելու թէ Հասակի որդի Աամիկոնեան 
Հարդանը Կ ֊Պոլիս ապաստանած էր ոչ թէ Այա Աոֆիայի չինոզ Յոլա- 

աինիանոս Աի (527-565) այլ անոր յաջորդին' Յուսաիանոս Բ֊ի 
(565-578) որով (տես վերը հատուած 3), եւ թէ Աս ո զի կի մէջ (Բ֊բ)
Յուստինանոս անունը պէտք է ուղղել Յուսաիանոս (Յոլստինոս} , 

ինչպէս ունի արդէն ձեռագիրը-,
3 ի շենք նաեւ Ատուր Եաղուպեանի մէկ անարմէք դրութիւնը Կ֊ 

Բասմաջեան ի երկրորդ յօդուածին առթիւ («Կոչնակ», 26,2,1938):
Հ֊ Ն֊ Ակինեան ալ «Հանդէս Ամսօրեայ»ի մէջ (1917 , ££61 ) կը կրկ
նէր իր առաջին ենթադրութիւնը խճանկարին եւ «Հայոց դրան» միջել 
առնչութեան մասին, բո շոր ո վին տարրեր խնդրի մը առթիւ֊. (23):

9- Այա Աոֆիայի խճանկարներուն ծեփազերծման աշխատանքնե
րը կանոնաւորապէս կը շա ր ո ւն ա կո լէ ին ել 1 936/'հ Ս [• - Րտւիթմոր հրա
տարակեց երկրորդ «Նախաշաւիղ Տեղեկադիր» մը, որուն մէջ մեզ 

մասնաւո րապէս հետաքրքրոզ խճանկարը չկար :
1918/'^ Հարվըրտ համալսարանին բիւզանդական արուեստի եւ 

հնագիտութեան փրոֆեսէօր Օր֊ Ա ֊ Տէր Ներսէսեան, Պրիւքսէլի pl"֊֊ 

ղանդադիտական համամոզովին զեկուցում մը ըրաւ Լուսաւորչի խճա
նկարին թուականին մասին-. Իր կարծիքով խճանկարը Հա ս ի լ Ա- Մա

կեդոնացիի օրով (867-886) շինուած էր եւ կապ ունէր Հա ս ի լի այն յա- 
ւակնութեան հետ որ զինքը մզած էր թազ ուզելու Աշոտ Բադրատու- 

նիէն ֊.
Պատասխանելով Օր֊ Տէր Ներսէսեանի, Հ. Փ֊ Փեթերս պաշտ֊ 

սլանած է այն տեսակէտը, զոր իր անձնական նամակին մէջ պարզած 
էր, այն թէ Լուսաւորչի խճանկարը կապ ունի Փոտի եւ Հայոց մի

ջել կատարուած բանակցութեանց հետ (22) :
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/>Նչ որ ալ ըլլայ , անառարկելի իրողութիւն մ րն է թէ 
Գրիգոր Լուսաւորիչի խճանկարը չի կրնար թ֊ . գարուն երկրորդ կէ. 
ո էն առա Հ տեղ գտած ըլլալ Այա Աոֆիայի մէջ, ինչպէս ԱՀ^ին թսնա- 
ղաե էի ապացուցանել՝ հիմնուելով ոչ միայն Այա Աոֆիայի շինու
թեան եւ զարդարանքներուն նկարագրութեանց , այլ ել պտտկելու֊ 
մարտութեան վրայ , պարագայ մը զոր ոչ Պ ■ Բասմաջեան , ոչ Պ ■ Զօ- 
պանեան , ոչ Հ. Ն - Ակինեան ել ոչալՊ- Աաֆրասաեան նկաաի առած 
էին-, Բ֊է այս տեսութիւնս ճիշտ էր կը հաստատուի հիմա Այա Առ 
ֆ1"սյ1' երեւան հանուած ոլրիչ խճանկարներու մամանակէն :

Արդարեւ, Պ - թուրթ Վայցման, որ հեղինակն է հայկական ման
րանկարչութեան մասին րաղմարմէք մենադրութեան մը , «Բիւզանգա- 
կան Արուեստը ել Բիլզանգագիա ո ւթի լնը Ամերիկայի մ է ջ» վերնա
գրով յօդուածի մը մէջ (24) հետեւեալ տողերը կը գրէ.

Ուիթմօր աւելի բազմաթիւ խճանկարներ գտած է քան ինչ որ 
եանօիմ էր Աալցընպերկի տախտակներէն , եւ իր զորեր գեռ չէ վեր- 
ջացաե, Բացի գրուտ գայ ին գեղեցիկ զարդանկարէն , մինչեւ հիմա 
ոեւէ խճանկար չէ գանուած 3 ո ւս տինիան ո սի օրէն կամ նախապաակե- 
րամարտական շրջանէն , եւ ոեւէ կերպով կարելի չէ հաւաստել թէ 
Ա1.1Դ չւ՚ջ^նէն դիմանկար խճանկարներ պիտի կրնան երեւան հանուի չ 
ապագային : կը թոլի թէ դէմքեր ներկայացնելու կապա ելից ծրագիր 
մԸ յղացուած եւ գործադրուած չէր պատկերամարտութեան չլՎանին 
վերջաւորոլթենէն առաջ, նկատելով որ ծեփս, զերծո լած խճանկար
ներուն մեծագոյն մասը ոճի տեսակէտով Վասիլ Ա.ի շրջանին կր հա
կին : Այս մամ տնակին կը պատկանին եպիսկոպոսներուն դիմանկար- 
ները , որոնց վրայ կ՛՛աշխատի այս պահուս Ա ր . Ուիթմօր 1

Պալթիմորի ցուցահանդէսին բացման իր ճառին մէջ, Ար. Ալիթ- 
մօր ցոյց տուաւ երեւան հանուած վերջին եպիսկոպոսը' Բդնատիոս 
Պատրիարքը , որ այս խճանկարին շինութենէն քանի մը տարի աոս,ջ 
մի ա յն d lt րււսծ Լջ « • ♦ :

Յուսալի է որ ի վել,ջՈյ ճշգրիտ մա մ ան ա կա դր ո ւթ ի լն մը կարելի 
պիտի ըլլա, հաստատել ,նկատելով որ ուրիշ խճանկարներու, ին չ- 
ս1է“ կայսրերու ել կայսրուհիներու դիմանկարները, թուական որո
շելու համար հաստատուն կռուան մը կը հայթայթեն֊» կէի 400-410):

10 ■ «Պայքար»ի մէջ հրատարակուած ուսումնասիրութիւնը 
«Հանդէս Ա շակոյթի»ի մէջ արտատպելու ատեն, հանդէսին խմբագի

րը տեսակցած էր Մր - Ուիթմորի հետ, որ յայտարարած էր թէ Լու
սաւորչի խճանկարը , որ «փ . գարուն տաճարին մէջ զետեղուած էր» , 
«մեծ երկրաշսրմներէն մէկուն ընթացրին փճացած Ըլլալու էր», Ար,
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յայտարարութենէն կը հետեւէր թէ խճանկարը՝ որ դոյութէւն ունէր 
ճ&Հէն , դար մը ետք դադրան էր դոյութէւն ունենալէ :

11- Այս հրատարակութէւններէն ետք, ներելէ էր ենթադրել թէ 
խճանկարէն մամանակէն է՚նդէրը մասամբ լուն ո լան էր ճչաս ւան ըլ
լալով այն դարը ուրկէ ոչ առաջ եւ ոչ ալ ետք կրնար չէնուան ըլլա/. , 
եւ կամ սպասել որ 1936£Դ մէնչել 1919 զանազան ձեւերով եւ բազմա- 
թէւ թեր թե րու մէջ հրատարակս ւան պատմական փաստերը հերք"լէէն 

ուրիշ սլւստմական ւիսձ՚ստերոդ :
Միամիտ ենթադրութիւն եւ սին սպասում:
12- Արդարեւ «Լփմէ ա նէն» ամ սաղր էն 1957// 3 ո ւնէ սէ թէւէն մէջ 

Ա. Գրէդ" ըեան «Աոզաէկ նկարչութեան արուեստը Հայաստանում» 
խորադրով էր չորրորդ յօդոլանէն վերջէն մասը յատկացոլցտն է Կ . 
Պոլսոյ հայկական խճանկարներուն {«Հայկական մոզաէկան Կոս- 

տ ան դն ո ւսլո լս ո ւմ » ) :
Ա. Գրէդորեան , անունները յէչելու՝ հետեւան է Արչակ

Զօպտնեանէ ել Հ. Ակէնեանէ դր ո ւթ է ւնն ե ր ո ւն ՝ կրկնելով առաջէնէն 
սխալ ընթերցումները եւ մ եկն ո լթէւնն ե ր ը ՝ բա ռա g է փսխառոլթէլն- 
ներով : Յօդուանադէրը կը կարնէ թէ «վերջերս» երեւան հանուան են 
երեք խճանկարներ , «որոնց մէկը ո ր ո չա կէ նմանութէւն ունէ մեր Ա ■ 
Գրէդոր Լուսաւորչէն» եւ «նոր լոյս է սփռում Հայոց մեն լուսաւորչէ 
կերպարէ վրայ»՝ «կերտուան /-//^/»-/ նրա մահէց երկու դար յետոյ՝ 
պատկերացնում է էր մամանակէ հայ եկեղեցականներէ դէմքերէց 
ներչնչուան խստադէմ ՝ կորովէ ՝ պատկառանք ազդող մ է կերպա
րանք» : Ա ■ Գրէդորեան ՝ դրեթէ բառ առ բառ կը կրկնէ Ա ■ Զօսլանեա- 
նէ անհէմն ենթադրոլթէլնները՝ նախապէս ըսելէ ետք թէ «մեր
պատմադէրները էրենց դր ո ւանքն ե ր ո ւմ չեն նկարագրել Լուսաւորչէ 
արտաքէն տեսքը՝ հետեւաբար հէմք չեն առ լել նկարէչներէն ըստ 
այնմ f կերտելու նրա կերպարը» : Այսպէս ուրեմն Այա Ա ոֆէայէ մէջ 
Լուսաւորչէ խճանկարը տննանօթ դէմքէ մը դրեթէ հարազատ պատ

կերն է...֊.
Ա- Գրէդորեան տեսան է նաեւ Հ. Ն - Ակէնեանէ յօդուանը՝ որով

հետեւ խճանկարէն վրայ «Հայոց հայրապետ» բառերը կարդալէ ետք՝ 
ԿԸ j/՛չէ նաեւ «Գրէդոր Հա JW" տան է» ճ է չա ընթերցումը եւ կը խոր՛-, է 
թէ արդեօք այս խճանկարը Աս ո զէ կ է յէ չան «Գուռն Հայոց»ը չէ :

Աայց աւելէն կայ, ԼԼստ Ա- Գրէդորեանէ՝ «Այտ Աոֆէայում 
յատնաբերուան Գրէդոր Լուսաւորչէ մողտէկ նկարը վկայում է այն 
մաս էն՝ որ հայ ն չան ա ւո ր մողաէկ նկարէչներ են եղել հէն Աէլզան- 
դէայէ մայրաքաղաքում եւ էրենց հանճարեղ դորնևրով կարողացել 
են թափանցել արուեստէ մենազոյն յուչա րձաննե ր է ց մէկէ Այա Աո-
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ֆ1։սյյէ "ր հիացմոլեը է պատճառում դարերից ի վեր նրա այցէ-
չո րյնե ր խն» :

Գրխչորեան , որ դժուարահաճ չէ վկայութեանց մասին՝ չէ 
եզրակացուցած նաել թէ Հրեշտակապետին խճանկարն աչ հրեշտակ 
մ րն է որ շինած է » * • î

խճանկարին մասին վերջին դրութեան մր հեղինակն է «Զուիցե- 
րիոյ ճար տարապետ եւ ճարտարագէտներու Ս՝ ի ո ւթ ե անյ> (՜6.յւշ1Ո U1JU.- 

պէս) անդամ Պ- Ս- Ճէվահիրճե ան («fini զմավէպ», 1937, էվ 279- 
281) ՝ որ «y « Գրիգոր Լ ուսաւորչի կենդանադիր խճանկարը Ս- Un. 

ֆ1։ս,յՒ վերնագրով յօդուածով մը կը տեղեկացնէ թէ Այա Աս-
ֆիայի թանգարանին տնօրէնը պարզապէս զարմացած է տեսնելով 
«Ս - Լուս։ ւոր չի ենթադրեալ խճանկարին պատկերը», Նոյն զարմանըը 
յայտնած է նաեւ Այտ Աոֆիայի մզկիթի վերածուելոլ շրջանին հոն 
պաշտօնավարած առաջին տնօրէնը-, էրկուրն ալ յայտարարած են թէ

խճանկարին գոյութիւնն իսկ կ՛անգիտանային,
Հետեւաբար , Պ- Ս- Ճէվահիրճեան կը պահանջէ որ Հայս նկարը

մէջտեղ դնողը ի յայտ գայ եւ ըսէ թէ ուրկէ՞ առած է, ե՞րր ել ո՞ր 
թուականին, թէ իրապէս ան կըդտնոլի՞ Ա. Աոֆիայի մէջ ել թէ 
«միթէ չկա՞յ կեղծարարոլթին մը , գոյութիւն չունեցող խճանկար մը 
ներկայացնելու ո րպէս գոյութիւն ունեցող»-.

Ջբաւականանա լով Հ.խազմավէպ»ի յօդուածով, Պ- Ս- ճէվահիր
ճեան «Զո լար թնոց» ի 15 Ապրիլ 1958/z թ ի ւ ին մէջ ալ (^12, սիւնակ 3) 
Կ՛ Գ1՚է • «Հայկական ի ր m կան ո ւթ Լ ան մէջ գոյութիւն ունեցող չաս, 
ունայնս ւթի ւններու նման ( . . այս ալ ( ԼոՆսաՆորչի իՍանկսւթը)
սուտ եւ անգո յ եչալ^ :

13- Ինչ որ իրապէս զարմանալի է Այա Աոֆիայի ներկայ ել նա
խորդ տնօրէններուն անգիտութիւնն է Լուսաւորչի խճանկարին դո- 
յութեան մասին-. Ի՞նչպէս անոնը տեղեկութիւն չունին Ֆոն Աալցըն- 
պերկի, Լեթապի ել Աուենսընի ել ուրիշներու ղործերուն , որոնց 
մէջ պարզուած է թէ երբ երեւան ելած է Լուսաւորչի խճանկարը :

Ինչ որ նոյնըան զարմանալի է նաեւ սա է թէ 1936£î- մինչեւ 1949, 
հայ մամուլին մէջ վեց անդամ խճանկարին մասին բազմակողմանի 
բա g ա տ ր ո ւթ ի ւնն ե ր տրուելէ ետը , կը գտնուին դեռ հ ա յերէն թերթեր 
որոնց մէջ «կեղծաւորութեան» եւ «սուտ»ի [սօսը կ՛՚ըլլայ-.

Ի ր ա կան ո ւթ ի ւն ը այն է որ Լուսաւորչի խճանկարը, որ ՃՀՀՀին 
գոյութիւն ունէր , փճացած է անձրեւի կամ ուրիշ պատճառներով եւ 
թէ Ֆոն Աալցընպերկի հրատարակած խճանկարներէն միայն երերը 
անե րլծ մնա ցած եւ երեւան ելած են,

Հ- Պ.
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ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

(1) Itinéraire de Jérôme Maurand d'Antibes à Constantinople (1544)., 
Paris 1901, p. 244 sqq.

(2) Petrus Gyllius, The Antiquities of Constantinople^ London 1729,p.88.. 
(3} Aya Sofia Constantinople as recently restored by order of H. M.

the Sultan Abdul Medjid. From the original drawings by Chevalier Gaspar 
Fossati. Lithograped by Louis Hecle Esq., London 1852.

(4) Ֆոսսաթիի մէկ բարեկամը հետեւեալը պատմած է Ա- Նուա
զէի- «Ֆոսսաթի} տաճարէն նորոգութեան ատեն, խճաքարէ սքանչե
լի դիմանկարներ գտաւ, զոր կնւզէր ւիիկել • բայց որովհետեւ, նո
րոգութեան հրովարտակին մէջ բացարձակապէս հրամայուած էր 
ծածկել ամէն մարդկային դէմք, Ֆոսսաթի սուլթանէն խնդրեց որ 
գէթ մէկ գլուխ-գործոցի համար մեզմէ սկզբունքներու խստութիւնը: 
Ապտիւլ Մեճիտ անձամբ Այա Սոֆիա գնաց եւ զմայլեցաւ ծեփազեր- 
ծուած դիմանկարներւն վրայ: «Դեդեցիկ են, ըսաւ, սակայն ծածկէ 
զանոնք, քանի որ մեր կրօնքը կ ՛արգիլէ, բայց խնամքով ծածկէ: Մի' 
փճացներ, որովհետեւ ո՞վ գիտէ թէ ինչ կրնայ պատահիլ օր մը» :

(A. Choisy, L'Asie Mineure et les Turcs en 1875. Paris 1876, p. 45-46).
Արդարեւ, Մուսթաֆա Դեմալի որոշումով Այա Աոֆիան վե-- 

րածուեցաւ թանգարանի:
(5) Von Salzenberg, Altchristliche Baudenkmaler von Constantinople von 

V. bis XII. Jahrhundert..., Berlin 1854.
1890ԷՃ Ֆոսսաթի եղբայրները Միլանոյի մէջ ցուցադրեցին չհրա

տարակուած խճանկարներուն պատկերները (Reiievi storico artistic' 
sulla architettura byzantine) :

Տես նաեւ Քոնտաքոֆ, «Կ • Պոլսոյ եկեղեցիներն ու յիշատակա- 
րանները» (սուսերէն) Օտեսա 1886: Տեթիէ ալ կը գրէ թէ Ֆոն Սալ- 
ցընպերկ երեւան հանուած խճանկարներուն մէկ մասը միայն հրատա
րակած է :

(Dr F. A. Déthier, Le Bosphore et Constantinople, Vienne 1873, p. 32).
(6) Lethaby and Swainson, The Church of Sancta Sophia Constantino

ple. Ldndon 1894, p. 276; J. Labarthe, Histoire des Arts Industriels! au 
Moyen-Age et à l'Epoque de la Renaissance. I. p. 28.

Աոաջին գործէն յաճախ օգտուած եմ այս գրութեան մէջ , աոանց 
միշտ յիշելու :

(7) Thomas Whittemore, The Mosaics of St. Sophia at Istanbul. Preli- 
minary Report- on the first year's work 1931-1Գ32. The Mosaics of the Nar- 
thex. Oxford 1933.

(8) Jean Pozzi, La Réapparition des Mosaïques de Sainte-Sophie, « Le 
Temps », 19.12.1933.
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(9) Ch. Bayet, Recherches pour servir à l’histoire de la peinture et de 
la sculpture chrétiennes en Orient avant la Querelle des Images. Paris 1879, 
p. 89.

Այս գիրքին մէջ ալ յիշուած է Լուսաւորչի խճանկարին գոյու
թիւնը Այա Սոֆիայի մէջ :

(9 bis) I, i, 27-65.
(10) «Լսեցուցիչ»ը թարձրաստինան պաշտօնատար մըն էր, որուն 

պարտականութիւնն էր թոյլ չտալ որ լոութիւնը խանգարուի պալա
տին մէջ : Ունէր ծերակուտականի աստիճան եւ երթեմն կը կատարէր 
կայսերական պատմագրի պաշտօնն ալ :

(I I) Lethaby and Swainson, op. cit., p. 45-46; Paul Friedlander, Jo
hannes von Gaza und Paulus Silentiarius. Leipzig 1912.

(12) Ch. Diehl, Manuel d'Art Byzantin, 1925, I., p. 163-164.
(13) Ch. Diehl, Histoire de l'Empire byzantin, p. 72 ; L. Bréhier, La 

Querelle des Images, 1904, p. 14.
(14) J. B. Bury, A History of the Later Roman Empire from Arcadius to 

Irene. 1889, IL, p. 433 ; Lethaby and Swainson, op. cit., p. 281.
Ոիւգանդակւսն եկեղեցիներուն մէջ պատկերներուն մեծագոյն 

մասը որմնանկարներ էին կամ խճանկարներ, որով չէին կրնար տե
ղափոխուիլ :

(15) Lethaby and swa'nson՛ P- 282.
(16) L. Bréhier, op. cit., p. 46.
(17) A. Lombard, Constantin V., p. 143, note 7.
('8) G. Millet, L'Art Byzantin, in « Histoire de l'Art », par A. Michel 

I. I, p. 188.
(19) Ch. Bayet, op. cit., p. 90 ; Labarthe, op. cit. I. p. 36 ; Diehl, Jus

tinien, p. 482, Bayet, L'Art byzantin, p. 51, G. Millet, ibid., p. 189 sqq. ;r 
Dalton, East Christian Art, p, 284.
Helmes, The Age of Justinien, p. 576, note I.

(20) Ch. Diehl, Manuel, I. p. 506-508.
(2') A. Heisehberg, Die alten Mosaiken der Apostelkirche und der 

Hagia Sophia (XENIA, Hommage international à l'Université de Grèce, 
(Athènes 1912, p. 146.

(22) Այս րանակցութեանց մասին տես Օրմանեան «Ազգապա
տում» , էջ 974-975) :

(23) Այա Սոֆիայի մէկ դրան գնման մասին տես յաջորդ յօդ
ուածը :

(24) Kurt Weitzmann, Byzantine Art and Scholarship in America, Re- 
printed from « American Journal of Archaeology », vol. LL, .Ne 4, October- 
December, 1947.

*
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ANDRÉ DUPONT-SOMMER

UbUbUL Ե՚Ո՚ՀՈհՆ £ԱյՌ11ԳԻՐՆեՐԸ 
եհ 11ՆՈՆ8 811ՐՈհ811Ե «Î, 

ՔՈԻՍՐևՆհ ÎHWbbPB SbUUblib ԾԱԳՈհՍԸ
Յեաագայ տողերուն մէչ կը ներկայացնենք թար դմ ան ութի ւնը 

Պ - Անտրէ Տիւ՛ի՛՛ն - Աոմմէռի մէկ ուսումնասիրութեան' Մեռեալ Ծո
վու ձեռագիրներուն ել անոնց յարուցած կարդ մը խնդիրներուն մա
սին : Այս յօդուած ը հրատարակուա՛ծ է Diogène եռամսեայ հանդէսին 
Ապրիլ-Ց՚՚ւնիս 1958/- թիւին մէչ-, թարգմանութեան մէջ յա պա ւած 
ենք ա յն ծանօթա գր ութի ւննե ր ը որոնք աղրիւրները կը յիշատակէն 
խնդրոյ առարկայ ձեռագիրներուն մէջ, ինչպէս նաեւ քանի մը մէջրե- 
րոլմներ այդ ձեռադիրներէն , երր անոնք կրկնութեան մը բնոյթը ու
նին այստեղ թարգմանուած ուրիշ մէջրերումներոլ հետ՛.

Պ• Տիւփոն ֊Աոմմէռ եբրայեցերէնի դասախօս է Աորպոնի մէջ եւ 
առաջիններէն մէկն է որ գիտական աշխարհին ներկայացուցած է 
Մեռեալ Ծ "՛Լու գիւտին յարուցած խնդի րնե րէն մէկ քանին :

#

վերյիշեցնենք սկզբնական դէպքը֊. Պ է տ է վի հովիւ մը 1947/-Î- ---
նոյն հովիւին ուրիշ մէկ յայտարարութեամբ' 1915/-''- --- պատահաբար
մտաւ քարայր մը, Յուդայի անապատին մէջ, Խըրսլէթ փումրան կոչ
ուած աւերակներու դաշտէ մը ոչ հեռու, ուր պահուած կը գտնուէին 
եբրայական հին ձեռադիրներ (*): Այս Հեռադիրները, որոնք շուտով 
հռչակ պիտի ստանային Մեււեալ Ծովու ձեոագիրները անուան տակ, 
ապահովաբար կը կազմեն ամէնէն կարեւոր գիւտերէն մէկը որ երկար 
մամանակէ ի վեր տեղի ունեցած է պատմական եւ բանասիրական ղի- 
տութիւններու կալուածին մէջ֊.

Ի՞նչ թուականի կը պա՛տկանին ոյյդ գտնուած ձեռագիբները:

(*) Այս ձեոագիրները կը ներկայանան ոչ թէ գիըմի կամ հատո
րի ձեւին ՛տակ, այլ իրարու վրայ փաթթուած եւ գլանի մը ձեւը ստա
ցած թերթերու (rouleau) ձեւին տակ: (Ծնթ- թարգմանիչին):
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Ւ^նչ միջավայրէ՝ հրէական ո* ր աղանդէն կուդայ ին։ ինչո^ւ պահ
ուած էին քարայրի մը մէջ՝ անապատի մը խորը։ Ահա հարցումները 
որոնք ներկայացան մա՛րդոց միտքին ՝ անմիջապէս որ ըսուեցաւ զար֊ 
մ անալի դիւտը :

1յսւի եբրայական գրչութեան ձեւը ինքնին ցոյց կուտար թէ ձե֊ 
ռադի բները կը պատկանէին հին թուականի մը՝ վերիվերոյ հաշուե- 
էով> առաջին գարուն' քրիստոսէ առաջ կամ ‘Ս՚ւ՚ջը՝ ^u,jg գիւտին 
տ ե ղե իոկ կը թելադրէ ր աւելի ճշդրիտ ենթադրութիւն մը » ա՛յն է թէ 
այս հեօրեայ հատորները կու գային Տ ե ս ս ե ան Հրեաներու համայնքէ 
մը որ նոյն վա ր ին մէջ հաստատուած էր > թէ անոնը (ֆես սեա՛ն մա
տենադարանի մը մնացորդներն էին եւ այդտեղ պահուած է ին քա
ղաքական տա՛գնապի մր պա հուն ՝ որու հետեւանքով համայնքին ան֊ 
դամնե ր ը ստ ի պո լած է ին ւիա խ չի լ :

Արդարեւ՝ ծանօթ է որ Յեսսեանները՝ որոնք կը կազմէին հրեայ 
միստիքական աղանդ մը որ Պ աղե ստին ի մէջ կը ծա՛ղկէ ր Տ ի տ ո ս ի կո ղ- 
մէ Երուսազէմի գրաւումէն ('/’՝• ե* ^^ին) երկ ու դա ր առաջ՝ կարեւոր 
հաստատութիւն մը՝ մենաստան մը՝ տեսակ մը վանք ունէին ճիշտ 
այն շրջանին մէջ ուր ձեռադիբները գտնուեցան։ Այս է որ 1լ ըս է Պ լի
նի ո ս Երէց • ե. Ա- դար'} որ իր Բնական Պատմութեւան մէջ նկա
րագրելէ ետք Մեռեալ 'Ծովը եւ անոր արեւելեան ափը՝ Աեսեաննե- 
ր ո ւն մասին կը խօսի հ ետեւեա լ ձեւով » «Արեւմտեան կո ղ մը (Մ tn.1 <ալ 
Մովուն'} ՝ 3 ե ս ս ե անն եր ը ծովափէն կը հեռանան ամբողջ ա յն տարա
ծութեան վըայ որ վնասա՚կար է ։ իր տեսակին մէջ եզակի էեողովուրդ 
մըն է ասիկա՝ եւ ամբողջ աշխարհի մէջ զմայլելի աւելի քան բո լո ր 
միւսները։ ք*նալ կին չունին ել բոլորովին հրաժարած են ս էրէն: Ա- 
ռանց դրա՛մի՝ արմաւենիներու րնկերութեան մէջ կ՚ապրին։ Օրէ օր՝ 
ա յս մողովոլրդը հաւասար թիլով կը վերածնի ՝ շնորհիւ ե կո ւո ր ներ ո Լ 
բազմութեան։ Արդարեւ՝ շատ մեծ թիւով կո Լ դան բոլոր անոնք' 
յողնած բախտի վեր ի վա յ ր ո ւմն եր էն ՝ զորս կեանքը կ'առա ջն ո ր դէ ի- 
րենք բարքերը որդեդրելու։ Այսպէս ՝ հաղարաւոր դարերու ընթաց
քին՝ անհաւատալի բան՝ գոյութիւն ունի էեողովուրդ մը որ յաւիտե
նա՛կան է եւ որու ծոցին մէջ՝ սակայն՝ ոչ ոք կը ծնի* սՀ յնքան բեղմ
նաւոր է անոնց համար ուրիշներուն դարձը իրենց անցեալ կեանքէն՛» ։

Ի՜նչ թ ա նկ աղին ն կա ր ա դր ո ւթի ւն հեթանոս հեղինակին կո ղմէ : 
վ^անի մը ցայտուն գիծերով եւ տպա՛ւորիչ ձեւի մը տակ կը վերապ- 
բեցնէ մեր աչքին առջեւ այս տարօրինակ մ ենա կեա ցնե ր ը ։ Ահա այն
տեղ նօթագրուած կը գտնենք անոնց ամուրիութիւնը ՝ անոնց ա՛րհա
մարհանքը հանդէպ հարստութեան ՝ անոնց առանձնութեան ճաշակը 
եւ զզուանքը երկրաւոր կեանքին ՝ անոնց նուիրումը ապաշխարութեան
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հլ մեծ \թփլԸ հ ետեւո ր գն ե րո ւն ։ Բույց նուաղ հետաքրքրական չէ Պէէ" 
ն^աս^ տուած տ եղեկութիւնր անոնց բնակավայրէն մասին' այն է 
Մեռեալ Ծովուն արեւմտեան ափին մօտ։ Աւելէն ԸԱ_ա՝Լով UJJrl արեւ- 
մտեան ա փին հիւսիսային մասին մէջ*. Եւ y &եսսե աններ ուն ւԼրայ Լսօ- 
սելէն անմէջապէս ետք , Պլէնիոս կը նկարագրէ էն կաւոտ էն ՝ որ կը 
գտնուի նոյն ափին վրայ՝ բայց «աւելէ վաԸԸ»՝ աւելի հարաւը՝ կ ը- 
յյէ , եւ յետոյ Մազատան ՝ ալ աւելի հարաւակողմը : Հետեւաբար (Հեսս- 
եանները կը բնակէին Մեռեալ Ծովուն արեւմտեան կողմը՝ էնկատիի
հիւսիսը՝ ինչ որ կը համապատասխանէ ճչդէւ նոյն ինքն եըրպէթ Բում- 
րանի շրջանին ։

Բացի Պլէն ի nu Երէցէ ծանօթագրութենէն ՝ Բեսեանները կը
ճան չնայինք շնո րհ էւ երկու հրեայ հեղինակներու գործերուն մէջ
գտնուած բազմաթիւ ել բաւական երկար հատուածներու*. Ասոնք են 
Փիլոն Աղեքսանգրաց ի եւ fl)լա լէ nu Հովսէսլոս ՝ որոնք նոյնպէս կ ապ
րէին Բ * ե. առա ջին գարուն : Այս հա՛տուածները մեղ կը հաղորդէին 
մեծ թիլով տեղեկութիւններ Յեսսեան հաւատալիքներուն եւ սովորու
թի լհներ ուն մասնայատկութեանց վրայ։ Այսուհանդերձ , նախ քան 
Ա երւեալ (քո վու վա՚ւե ր ա դիրնե րո ւն գիւտը, ի բացակայութեան ոլղ- 
ղակիօրէն եւ ստոյդ կերպով Յեսսեան բնադիրներոլ , որոնր թոյլ պի
տի տա՛յին ստուգել այս ծանօթ ո ւթ ի ւննե րո ւն ճշտութիւնը, Յեսսեան 
հարցը պատմաբաններուն ա չրին կը մնար մութ եւ դմ՜ուարին : 
թէ անոնցմէ ոեւէ մէկը, նոյնիսկ ամէնէն աւելի րննա դատ ական ոգիով 
տոգո րո ւածնե րո ւն մէջ, մտածած ըլլար ուրանալ 3 ե ս ս ե անն ե ր ո լ գո
յութիւնը: 'Ծայրայեղօրէն չաւիաղանցեալ այս ենթադրութիւնը որ
վերջերս միայն հրապարակ նետուեցալ, կը բախի Յեսսեաններոլ վե
րա՛բերեալ վկա յո ւթի ւննե ր ո լ մեծ թիլին եւ նոյնիմաստ հանդամ անրին 
եւ բացարձակապէս ղուրկ է դիտական ար J-էրէ : PԱ՛յղ վիճաբանու
թիւնը գոյութիւն ունէր հին հեղինակներուն հաւաստած այս կամ այն 
մասնա յա՛տկութեան ճշւոութեան: 3 ե ս ս ենա կանո ւթեան նկարագրին
եւ ոգւոյն, անոր կրած օտար աղդե g ո ւթ ի ւննե ր ո ւ բնոյթին, հրեայ 
աշխարհին մէջ անոր ունեցած դերին կարեւորութեան, վերջապէս ել 
մանաւանդ նախնական քր իստոն է ութ ե ան հետ իր ունես՛ ցած յարա- 
բերութիւննեբուն վրա՚յ :

Անմիջապէս որ P ում բանի մէջ գտնուած եբրայական բնազիրնե- 
րուն մէկ րան ի հատը հրատարակուեցան , ինծի յայտնուեցալ որ այդ 
բնագիրներուն բովանդակութիւնը ք բազմաթիւ յատկանշական եւ հիմ
նական կէտերուն վրայ կ'ա պա g ո ւց անէ ր անոնց զուտ Յեսսեան նկա
րագիրը ել կո լ դար , հետեւաբար , դրականօրէն զօրացնել եւ ա՛պացու
ցանել անոնց Յեսսեան ծագում ին ենթադրութիւնը, ենթադրութիւն 
ղոր անոնց գիւտին վայրն իսկ նախապէս թելադրած էր: ՛թումբանի
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֊քլ^ււտը այսպիսով կը ստանար անսահման կտրելսր ո ւթիւն մը» հնա
դար եան ել խորհրդաւոր հրեայ աղանդէն վեր £tu պէ ս վաւերական 
դր ութի ւննե ր ունէինք :

Ասկէ ղատ ինծի թուեցալ որ այս բնագիրները որ մեզի տե- 
դեկոլթիլններ կու տային ուղղակի օր էն ել անմիջական կերպով Տեսս- 
եան ա՚րլանդին պատմութեանդ հաւատալիքներուն եւ ծէսերուե վրայդ 
միեւնոյն ատեն երեւան կը հանկին նոյն աղանդին եւ նախնական 
.քրիստոնեայ Եկեղեցւոյն միջել բազմաթիւ ել ՛ճշգրիտ նմանս լթիւն- 
ներ : Իմ ՄԽւեալ Ծովու ձեււագիթնհթուն վրայ սկզթնսւկան նշմսւթնե- 
յ1ոլս մկջ^ որ ոնը էոյս տեսան կա բծեցի կ արենա'լ պա շտ պա
նելդ միամամանակ Հեռադիրներուն Տեսս եան ծագումին թէզը՝ Հնէ՛ 
պէս եւ ա՛յն դա դափարը թկ Q ե ս ս են ո ւթի ւնը դ այնպէս ինչպէս կը յա յա
նուէ ր ան ներկայ Հեռադիրներուն մէջ՝ պատրաստած էր քր իսւոոնէա- 
կան կրօնքին հաստատութեան ճամբան աւելի քտն հրէական ուրիշ 
ոեւէ շարմում դ եւ թէ շատ մը կէտերոլ ւԼրայ իբր օրինակ ծառայած 
■էր անորդ ընդգծելով հանդերՀ թէ ի փոխարէն' շնորհիւ այս նոր 
յւնագիրներուն այս վերջնոյն ծնունդը աւելի խորապէս արմատացած 
պիտի երեւէր պատմութեան մէջ՝. Այս պէս ով Աեռեալ Հքովու Հեռա
դիրներուն հարցը կը բաց ո լէր կրօնքներու պատմութեան ամէնէն 
գրաւիչ հարցերէն մէկուն վրայ» այն է քրիստոնէութեան ծագումը։

Այս երկու թէզերը հանդիպեցան դ սկիէԼրը^ րանի մը անՀերու 
ընդդիմութեան : fitujg շուտով մտափոխոլթիւն մը ի յա'յտ եկաւ նոյն 
իսկ այն շրջանակներուն մէջ որոնք նախապէս ամէնէն աւելի ընդդի
մացած էին աս կարծիքներուն*. Այսօր դ քանի մը տարի ետք միայն ---
շատ կարճ մամանակ այս կարգի հակաճառութեանց համար ---  Տես-
ս եան թկղը ըն դո լնուեցաւ ամէն երկիրներու եւ ամէն Հդտումներոլ 
պատկանող բազմաթիւ եւ հեղինակալոր գիտուններու կողմէ : Եթէ
*սյդ մ իա Հա յնո ւթեամ բ ըն դոն ո լսէ ծ չէ դ դարՀած է սակայն տե
սակ մը դասական կարծիք ել այն առա ր կութ ինները որոնք հոս ու 
հոն դեռ կը կատարուին անոր դէմ' իրենց տ կար ո ւթեամրն [1Ակ կ* ա՜ 

֊պա g ո ւց անեն անոր ա րմէքը եւ Ճշտոլթինր : Պշալով քրի ս տ ոն է ո ւթեան 
«ծագում ին սլա տմ ո ւթե ան ը համար րումրանի վա'լեբադիրներ ո ն ներ
կայացուցած կարեւորոլթեանը' այսօր ոչ ոք վէճ ի առարկայ կը «դար
ձնէ զա'յն : Աասնադէտներոլ ամբողջ խումբ մը ներկայիս քննութեան 
կ*ենթարկէ նոր բնագիրներըդ առաւելագոյն ճշտութեամբ երեւան հա
նելու համար տարողութիւնը եւ բնոյթը այն ազդեցութեան զոր հրէա
կան աղանդը ունեցած է նոր ծնող քրիստոնեայ եկեղեցիին վրայ î 
Այսպիսի փափուկ նիւթի մը մէջ անխուսափելի է որ տիրող կար
ծիքները երկրորդական կէտերոլե վրայ տակաւին ի յայտ բերեն բազ-
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մաթիլ տա ր բե ր ո ւթ ի ւննե ր , բայ՛ք ձեռբ բերուած ա՛րգի ւնբնե ր բ , նոյն՛ 
լ,սկ եթէ նկատի ունենանք միայն անոնբ որոնւյ ՚է["ս,1 f'J^ համա
ձայնութիւն գոյացած է , կուտան որ ուղղութիւնը ճիշտ է եւ
արգիւնալոբ :

Երբ 191Տ/»ե Հ րա՚պարակ և լան ն ո բ գտնուած ձե ռա գ ի րն ե ր ո ւն վե. 
րա բերեալ առածին տեգ եկ ութիւնները 5 նա՝իւ ուշադրութեան առար- 
կա յ դարձան գրեթէ միայն երկու ա ս տ ո ւածա շն չա կան ձեռագիրներ $ 
Եսսւյլւ// երկու ձեռագիրներ զորս բա ր ա յ ր բ տուած էր : Ս բան շ ԼԱ,
գիւտ , որ մեր ձեռբերուն մէէ կը Գնէը աստո ւածա շնչական գի րբին- 
օրինակները որոնբ շոլր!Լ հագար տարուան հնութիւն կը ներկա յագ- 
նէին երր այա կան ԼԼս տ ո լած ա շո ւն չին մեղի ծանօթ ամենահին ձեռա- 
գի րնե րո ւն '/[,UJJy ել որոնբ աւելի հին են նոյ նիսկ բան մ աս որա/լան բր- 
նա՚դիրր, այսինբև Սինակոկին աւանդական բնագրին հաստատութիւ
նը՝. ում բանի աստո ւածա շն չա կան ձեռագիրները ան ւԼի ճ ելի օր էն մեծ 
շա՛հեկանութիւն մը կը ներկայացնեն՝. Հյնոր անոնց կը բա g ո լի նոր
շրջան մ ը ա ս տ ո ւածա շնչա կան գիտութեան , աւելի ճիշտ բնագրային՛- 
բննա դա տո ւթեան ել բանասիրութեա՛ն կալուածին մէջ՝, fiiujg միւս 
ձե ռա գի րն ե ր ը * ոչ ա ս տ ո լած ա ն չա կան ձ ե ռա գի րն ե ր ը վերին աստի
ճանի կարեւորո ,թթն ու նվն պս՚տմ ո ւթեան , մարդկութեան կրօնա
կան սլատմութեան համար, եւ անոնց մասին է որ պիտի իւօսինբ ներ
կայ ուսումնասիրութեան մէջ՝.

Յիչեցնենբ որ 1947 ին գտնուած բա ր ա յ բ ը տուած է , բացի Եսայ}ւ^/ 
երկու ձեռադի րնե ր էն , հինգ ուրիշ ձեռագիրներ մինչեւ այն ատեն 
անծանօթ հինգ ուրիշ գիրբեր, զորս ոչ Սինակոկը եւ ոչ Եկեղեցին 
չէի11 փոթան g ած մեզի՝. Եօթը ձեռագիրները այսօր ամէնն ալ Հրա
տարակուած են՝. Այնոնբ դարձած են սեփականութիւնը էս րա յէ լի պե
տութեան եւ ես կրցայ գա՚նոնբ գիտել, անցեալ յուլիս ին Ե րուսագէմ ի 
եբրայական համալսարանին մէջ, անոնց պահպանութեան համար կա՛- 
ռո ւցո ւած յա տո ւկ բա՚մ՜անմ ո ւնբին , կա ր եւՒ կ ԸԱնլ սրբավայրին մէջ՝. 
Ահ ա լա ս ւ՚կ Եսայի/, երկ ու դի րբերուն ՀՈ1Լ, Կանոնդ գ1։րրը ։ Հապա- 
քիլքի Մեկնութեան, Լոյսի որդւոց պատերազմին, Երգերուն , Ծննդոց 
անկանոն զիրեին ձե սա դի րն ե ր ր :

Ե՛11,!!/ 191 I էե ի վեր տեղի ունեցան ուրիշ գիւտեր որոնք մեծապէս 
կԸ էա յ h ցն են մեր ծանօ թ ո ւթի ւնն ե ր ո ւն հորիզոնը : ՛ի ո ւմ ր ան ի շրթոնի 
տասը տարբեր քա ր ա յ րն ե ր ո լ մէջ երեւան եկան բազմաթիւ ուրիշ ձե- 
ռազի բներ որոնք Աեսսեան զբադս բանին մնացորդներն են։ Այս ձե- 
ռադիրները , որոնք մեծ մասով ամբողջական շեն , տակաւին անտիպ 
եւ թիլով երկու հարիւրէն աւելի են։ Տ ա սն րմ է կե ր ո ր դ յւարայրին ձե
ռագիրները որոնք 1956/''' գտնուեցան ել ամէնէն նոր ձեռք բերուած-
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ներն են՝ կը սլւսրունակեն QJj IJUlUlljUlQ^z գի[*ք մը ) Ս Ա11լլքոսնէ ]!// լ 1Լ ['['մ 
մը, Յոթ/, հին քա ղգէ ա կան մեկնութիւն ( յ>ԱԴյւկու_լք ) մը եւ QhuuLiu'h 

Յայտնու/թ-իւն մը : 1949ՀՃ ի վեր գտնուած բո լո ր ձեռագի րնե րը jn[’- 
գանանեան պետութեան սեփականութիւնն են եւ կը պա հո լին պաղես- 
աինեան թանգարանին մկ^) էքրուսա ղէ-Կ բայց յորգանանեան գօտիին 
մկՏ։ 'րանի մը ամիս առա ջ ^[‘!}այ րննել թանգարանին ա յն սրահ ին- 
մէ ջ ուր անոնը հաւաքուած են) ել ուր գիտուններու փոքր թումբ մր 
կը զբաղի անոնց ո lu ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ե ա մ բ , մեծ թի*- մը այէէ թանկագին 
հատուածներէն։ թնչ յուղում սլատմա բանին համար որ իր ձեռքերուն 
մէջ կը բռնէ եւ տող առ տող կը կարդայ երկու հազար տարուան 
տյս ձեռա՚դի բները որոնք կը պարունակէն գաղտնիքները խորհր՜դաւոր 
աղանդին որ հաստատուած էր Ա եռեա լ (քովուն մօտ , ա յն անապատին 
մէչ ուր (յիսուս Լքազովրեցի հանդիպեցաւ ԷՀովհաննէս Մկրտիչին :

ՔՈՒՄՐԱՆՒ ՀԱՄԱՅՆՔԸ

վ^ումրանի քարայրներէն դուրս եկած այլազան ճեռա գի րն ե ր ո ւն 
մէջ կարեւոր է նա իւ կարդալ այն որ կը պատկանի l^UlQllti^îz : Այս գիր
քը ['Fl1 հՒմ և1Լ ծառսձյէ ր թէ աղանդին նոր անգամներուն դաստիարա
կութեան ևլ թէ Ււ՛ բազմաթիւ համայնքներուն հոգեկան եւ իրաւա
կան ղեկավարութեան։ ՊփրՀը ո *֊ղ_ղա կի մեզ յառաջնորդէ աղանդին 
ծոցն իսկ) իր համայնքային կե անրին մտերմութեան) իր ա ր ա ր ո ղու
թի ւննե րուն եւ ծէս ե րուն գաղտն իրին մէջ։

Այս հիմնական գործին սլէտր է կց ե լ ուրիշ դրութիւն մը} ս* յն զո ր 
կը կոչենր փսւլքասկոսյւ գթութ-իւ-էկ/ : Այս վերջինը գտնուած էր անց
եալ գարուն վերջը) կազմելով տեսակ մը նա՛խընթաց Ա եռեալ I)՝ ովու 
ձեռագիրներուն գիւտ ին : Հին Գ ահ ի րէ ի սինակոկներէն մէկուն մէչ է 

որ գտնուած էր տյս ձեռագիրը) բազմաթիւ ո ւր ի շ ձեռագի րնե րու 
հետ որոնք մէկ կողմ գրուած գիրքերոլ պահարանի մը մէջ մնացած 
է ին ։ Երբ ^ու֊մ րանի առաջին բնադիրներ ը հ ր ա տ ա ր ա կո ւե g ան ) տես
նուեցաւ որ Դաւքասկոսի գթՈՆթ^իւ-Թ^ մեծ նմ ան ութի ւններ ունէր ա- 
նոնց հետ ։ Անկէ ի վեր 'է՝ ում բան ի րարայ րնե րուն մէջ բազմաթիւ հատ
ուածներ գտնուեցան նոյն գիբքէն) որուն ծագումը այլեւս ոչ մէկ 
կասկած չի վերցներ) (Հեսսեան աղանդին մէկ գործն է ան) գործ մը 
որ լոքւ տեսած է Չ’ ա մա ս կո ս ի շրջանին մէջ ուր հրէական ա՛ղանդը 
ապաստան գտած էր հալածանքէ մր խոյս տալով եւ ուր ան մնաց;
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֊որո չ ատեն մը՛. Այս էէ՚րՀԸ ամբոզչոլթեամբ պէտք Հ մ էացնել «Ա եռ- 
հւսլ Ծովու ձեռադէ րն ե ր ո i_Îj» թզթածրարէն ï

Յուդայէ եր կրէն մէչ էնչպէս Գա մ ա ս կո ս է մէչ՝ աղանդը էր հետե
ւորդներուն կոդմէ կը կոչուէր «Դաշէնք» , Պէրէթ, կամ աւելէ 
ճէշտ' Հևոր դաշէնքը» : Այս հրեաները էնքզէնքնէն տարբեր կը նը- 
կա տ է ին միւս հրեաներէն եւ էրենց աչրէն' «.էրենց աղանդը մէակ 
Գաշէնքն էր , զոր Աստուած կ'ընդունէր , յա լէ տ ենա կան եւ վերնա
կան Գաչէնքը։ Մ էւո Գաչէնքը, այն որ Մովսէսէ օրով կնքուած էր, 
խզուած էր էսրայէլէ անհաւատարմութեան հետեւանքով։ Մ էստէքա֊ 
կան նոր ընկերոլթէւնը «փորը մնացորդէն էր զոր ծանուցած էէն 
.Մարգարէները, ճշմարէտ Իորայէլը։

'ք՝ ո ւմր անի ձեռա դէ րնե բուն մէչ այս «Ն" ր Գ տ չէն քը» շատ յաճախ 
■կը կոչուէ նաեւ «Աստուծոյ խորհոլրդ»ը, «Սուրբ խո րհ ո ւրդ^ր ,« հա
մայնքէն Խ ո րհ ո ւրդ»ը։ Իր հետեւորդները «Աստուծոյ խորհուրդէն 
մարդեր»ն են։ Այս բառը, «խորհուրդ» , եբրայական լեղո լով էսսւև , 
որ այնքան չե չտուած է այս բնագէրներոճւ մէչ, թերեւս ծագում 
տուած է 3 ե ս ս եանն ե ր ո լ անուան որուն ս տո ւդա բան ո ւթէ ճւ ը մութ 
կը մնա յ î

Ինչ որ ալ ըԱույ , դաչէնքէն անդամները կը կազմեն «համայնք» 
մը, բառէն ամենէն զօրաւոր էմաստով։ Այս յատկանէչը, որ կը հաս- 
նէ մ էն չեւ էնչքերոլ հասարակաց ըլլալու հանգամանքէն , զօրաւոր 
կերպով ընդգծուած է Փ է լոն է եւ Հովսէպոսէ դր ո ւթ է լեն ե ր ո ւն մէչ*. 
վ-ոլմրանէ վա լե րագէ րնե ր ը , մէւս կողմէ, տեւականօրէն կը չեչտեն 
«հ ա լա սա րա կա ցո ւթեան» այ սդազաւէարը։ Եբրայական համապա
տասխան բառը, Խոիասւ , այնտեղ կը գործածուէ յատկանշական կրկ֊ 
նոլթեամբ մը եւ ճչտէլ համարմէք է յունարէն քա_անօքփս1 բառէն զոր 
կը գործածեն Փէլոն եւ Հովսէպոս : Ամէն բան հասարակաց է եղբայր
ներուն մէչեւ* «Եւ մէասնաբար պէտէ ուտեն, եւ մէասնաբար պէտէ 
օրհնեն , եւ մէասնաբար պէտէ խորհրդակցէն» , էնչպէս կը կարդանք 
Կանոնդ գէրքԻ՛՛՛ մէչ*. Այնտեղ կը կարդանք դարձեալ, «Եւ բոլոր կա- 
մաւորները որոնք յարած են Իր ճշմարտութեան պէտէ բերեն էրենց 
ամբողչ խելաց ութէւնը ել էրենց բոլոր ոյմերը եւ էրենց բոլոր էնչ- 
քերը Աստուծոյ Համայնքէն մէչ»։ Հաւատացեալը ամ բո ղխ ւթեամ բ
կը պատկանէ ուրեմն Համայնքէն , էր հոգէով էնչպէս էր էն էրերով։

Այն կան ոնները որոնք 'P-ումրանէ մէչ կը վերաբերէն նոր ան դամ - 
ներու ընդունելութեան դո րծնա կանօր էն նոյնն են 3 ե ս ս եանն ե ր ո լ մա- 
■ս էն Հովսէպոսէ նկարագրած կանոններուն հետ- մէկ տարի թեկնա
ծութիւն , երկու տարի նորընծայութիւն նախ քան վերջնական ըն- 
դոլնելոլթէւնը։ Այս վերինը մէայն թոյլ կուտայ համայնքէ ճաշէն
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մասնակցիլ'. Հովսէպոս կը ճչտէ նաեւ որ «նոր անդամը, հասարակաց 
սնունդին դպելէ լտւսվ, ահարկու երդումներ կը կատարէ եղբայրնե
րուն աո.ջեւ, եւ կուտայ ցուցակը այս երդումին հարկադրած պար
տական ութիւնն ե րո ւն -, Այս հանդիսաւոր երդումը որոշ կերպով յիչ- 
ուած է 'Ըումրա նէւ գր ո ւթի ւննե բուն մ ԷՀ։ Կանոնի ղիլ՚ՀԸ նոյնիսկ մեղ 
կուտայ նկա րադր ո ւթի ւևը ւՈյն արա րողութեան որու րնթաg վ>ին նո-
րեկը կը կատարէր իր երդումը։

Ըստ Հուէս է պո սի' մ է կը այն հիմնական պա ր տ ա կան ո ւթի ւնն ե ր էն 
որոնց կէ են թա ր կո ւէ ր նոր նդքտյրը այն է թէ <Հ.պէտք չէ ոեւէ բան 
ծածկէ ա'ղանդին ա նդամներէն , ինչպէս որ ո՛չ մէկ բան պէտք է յայտ- 
նէ ոչ -անդամներուն î նոյնիսկ եթէ բռնութեան առարկայ դառնայ 
մեռցուելու աստիճան» : Այս հատուածը առանց երկբայութեան ցոյց 
կուտայ Օեսսեան աղաեդին դադտնի ընկերութիւն մը ր լ լա/ո լ հան
գամանքը: Արդ, այս միեւնոյն հ ան դա մա՛ն բը նմանապէս չեչտուած
է 'իոլմրանի բնադիրներուն մէչ. աղանդը իրեն յատուկ հրահանդներ 
ունի զորս արդի լուաք) է յայանել թեկնածուներուն առանց «քննի չ» ին 
արտօնութեան : Աղանդը ունի դադտնի վարդա պետ ո ւթի ւննե ր , ան- 
դամներուն վերտսլւսհուտծ յա յտնո ւթիւնն ե ր , փրկութեան Ղ՛ի տոլ - 
թիւն (Գեռս) մը , այսինքն բարձրագոյն Ծանօթութիւն մը որ ընտր
եալներուն առանձնաշնորհումն է : Այս յայտնուած գիտութեան ճա
նաչումը աստիճանական պէտբ է ըլլայ-, «իւրաքանչիւրը համաձայն 
իր միտքին, համաձայն յարմար պահոլն , պիտի առաջնորդուի դէպի 
գիտութիւնը, ել նոյն ձեւով համայնքին անդամներուն ծոցը ան պի
տի տեղեկանա յ սքանչելի եւ ճչմարիտ խորհուրդներուն» -, Ընդհակա
ռակը, դուրսը եղողներուն ոչ մէկ բան պէաք չէ հաղորդել. «Գաղտնի
պիտի պահուին Օրէնքին որոշումները ապականած մարգերէն» -, Եւ 
հաւատացեալը կը յայտարարէ, «իմաստուն խորհրդածութեամբ, 
դադտնի պէւաէւ ւդահ եմ Հիիտոլթ՚իւևը^ î

Տեսսեան միաբանութիւնը կը կառավարուի բացարձակ հնազան
դութեան սկզբունքով, «Ոչինչ կը կատարեն, կ'ըսէ Հովսէպոս, ա- 
ռանց վարիչներուն հրամանին» -, Այս «վարիչները քանիցս յիչուած են 
կանոնէ դիրքին մէջ-. Եբրայերէն բառն է մէպաքքէթ (ը^իչ} -, Գա- 
մասկոսի գրութիւնը բաւական երկարօրէն կը յայտնէ անոնց իրաւա
սութիւնն ե ր ը -, Այս կրօնական ընկերութիւնը բանակի մը կը նմանի, 
ենթակայ խիստ եւ տարօրինակ կերպով կատարելագործուած կար
գապահութեան -, իւրաքանչիւր եղբայր այս բանակին ցանկերուն վրայ 
արձանագրուած է, կարգաթիւով մը որ կը համապատասխանէ իր ար- 
մանիքներուն եւ որ ամէն տարի կը հաստատուի ամբողջական նիստի 

մը ընթացքին :
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/* լրտքան չէ ւր ը բա/յարձա կ հն ա զան դո ւթ է ւն պէտք է ցոյց տայ 
անոր հանդէ պ զոր կարգաթիւը կը նշանակէ ի[՚ը աւելի հին եւ դերա- 
ղսա անգամ՝. իւրաքանչիւր ԷՀեսսեան զինուոր մ րն է Հ՚էոյսի !յրդթ“ 
ներոլ բանակին ՝ զօրաւոր կերպով շր^անակւ/ւած իր մեծերէն եւ 
գամուած իրեն յատկացուած միշտ պատրաստ մղելու Ա։ւ-
տուծո յ պա յքտ ր ը ։

իա յց բան ա կր ուր ղին ո ւո ր ա գր ո ւած է ի բր էական նպատակ ուն ի 
մա՚քրութիւնը ել սրբութիւնը^ եւ պայըաԸԸ զո[' կը մղէ ՝ նա իւ եւ մա
նաւանդ հոգեւոր սլայքար մըն է՝. Հովսէպոս կը նկարագրէ ե ս ս ե ան 
կե ա ն,ըէն առօրեայ երկու գլխաւոր ծէսերը.^ մաքրագործող լոգանքը 
եւ հասարա՛կաց ճաշը^ այսինքն մկրտութիւնը եւ (խխըիըը* Փան ի մը 
իսօսք ըսենք եր կուրին մասին*

Ցեսսեանը՝ ըստ Հովսէպոսի ՝ ամէն օր պէտք էր լոգանք առնէր 
եւ ատկէ զատ պէտր էր զանազան առիթներով լուացուէր : Էի իւս կո գ- 
մէ փ ում րան ի գր ո ւթ ի ւնն ե ր ը կը մ ատնաևշեն £n ւր ո վ մ ա րր ա գո րծմ ան 
այս ծէսերը՝. փս1ւքս1սկոսի գթՈՆթ֊իւն^ կը պարունակէ հրահանգներ 
հյուրով մաքրագործմսւն^ վրայ*. ^UiG-HQ^ï միւս կողմէ՝ բազմաթիւ 
անգամներ կ՝ ակնարկէ խաշինքին հ ե տ ե լո ր զն ե ր ո ւն մկրտական սովո
րութի ւնն եր ո ւն : Այսպէս , կը կար գան ր . «թոդ {պիղծը} չմտնէ ջոլրին 
մէջ սուրբ մարգոց մ արր ա դո րծ ո ւմ ը ստանալու համար որովհետեւ, 
այն միայն մաքուր է որ դարձի կո ւգտ յ իր չարութենէն^ MluRnQjl 
դիրքին ոլը[՚չ մէկ երկար ել պերճախօս հատուածը կ\ազդարարէ որ 
մկրտութիւնը եւ լուացումներ ր չեն բաւեր , այէ պէտք է նաեւ որ են- 
թական ներկայացնէ սլահանջուած տ ր ամա դր ո ւթ ի ւևն ե ր ը ՝. Այս հատ
ուածը նսլա տա՛կ չո ւնի մխտելոլ ջո ւր ո վ մաքրագո րծու J-/, սովորու
թեան օրինականութիւնը եւ անհ ր ա մ ե շտ ո ւթ ի ւն ը ՝ բայց կը ղգուշացնէ 
աքդ ծ է սերուն տալէ ամբողջովին ն ի ւթ ա սլա շտ ա կան եւ մոգական մեկ
նութիւն մը*. Այգ ծէսերը կը մաքրեն մարմինը այն պարագային 
միայն երբ հ ո գին ճշմարտապէս դա՝րձած է դէպի Աստուած*.

Փալով միասնաբար կատարուած ճաշին ՝ Հովսէպոս մեզ կը յա յա
նէ Տ ե ս ս եանին համար անոր մեծ կա՛րեւորութիւնը օրուան մէջ*. Այդ 
ճաշը իսկապէս նուիրական է եւ անոր պէտք է մասնակցիլ միայն լո- 
գանգէ եւ նուիրական զգեստներ հագնելէ ետք*. Այն *էսձ'յրը ո*ր կը 
կատարուի ճաշը զնուիրական տեղի մը պէս է» ել անոր մուտքը ար
գիլուած է անոնց որ ընդունուած չեն աղանդին մէջ*. Այնտեղ կը տի րէ 
սրբա՛զան լռութիւն մը՝. Փտհանայ մը կը նախագահէ անոր ել կր կա
տարէ աղօթքներ ճաշէն առաջ եւ վնրջր î Արգի լո ւած է ուտել ս կղբն սլ
կան ա ղօթքէն առա՛ջ *. ես սեան ին ճաշը խորհուրդ մըն է, ա գանգին 
խորհուրդներուն ամենէն սուրբը՝, նոյնիսկ մկրտութենէն ա՛ւելի սուրբ
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որ նորընծաները կրնան մասնակցիլ այս վերջնոյն՝ ի ս կ ճաշը 
վերա պահ ո ւած է միայն աեոնց որոնք վերջնականապէս ընղուն ո լած 
են աղանդին մէջ*.

Արդ՝ 'թումբանի կանոնագիրքդ կը հասաատէ ոչ միայն հասա
կաց ճաշին գոյութիւնը արյան ղին այլեւ կոլ աայ մեղ այղ արա
րողութեան կարեւոր rf-իծերը։ Ահաւասիկ առաջին հատուած մը»

Երր պիտի յարդար են սեղանը ուտելու Համար կամ Հպիտի պատ
րաստեն) դինին խմելու համար , քահանան առաջինը րքլա["1Լ պիտի 
տարածէ ձեռքը օրհնելու, համար հացին եւ. գինիին ն ա խ ա խ ա յ ր ի.թը 
Սկզբնական օրհնութիւնը՝ քահանային ղերը ամբողջապէս կը 'համա
պատասխանեն Հովս էպոս ի նկարագրութեան i Այսո ւհանդե րձ , այս
ւոեղ կ՚աւելնայ ճշտում մը որուն շահեկանութիւնը ոչ ո րէ կը խոլսա- 
փի • հացը եւ դինին է որ քահանան կ'օրհնէ :

Ա իեւնոյն ճշտումը կը դտնո լի երկրորդ հատուածի մը ձ էջ ղոր 
կը պարունակէ կցեսւլ' կանոնագիրքդ: ք'այց այս երկրորդ բնադրին
շահեկանութիւնը այն է մանաւանդ որ ան կը նկարագրէ իա էաւ Ըեթ֊ 
րիքը՝ այն Ընթրիրը զո ր պիաի նախագահեն ՝ դարերու լրումին՝ 
միանգամայն 'թահանան եւ Ես րա յէ լի Ա* ես ի ան   utJu որո
շապէս ստորադաս ո ւած ԸԷԼաՄ՛1Լ առաջինէն : Այն քահանան որուն 
խօսքը կ}ըէէայ այստեղ Ա ե ս ի ա-'/* ա հ ան ան է ՝ Ահ ա ր ոն ի Ա'ե ս ի ան ՝ 
այսինքն այն թահան ան որ հիմնեց աղանդը եւ ղոր հ ա ւա տ ա g ե ա խ ե ր ը 
կը կոչէին ^Արտադրութեան Տէրը» : Այս օգոստափառ Տէրը սպան
նուեցաւ (*) , բա յց կ՚ապրի մ ի շտ ՝ եւ իր հետեւորդները կը սպասկին 
Խ դա լո լս տ ին ՝ J1 ս րա յէլ1՛ Մե սիային՝ թաղալո ր-Մ ես իա'յ ին գալուս
տին հետ ՝ երբ հասնի դարերու վախճանը i Եւ fiP[’l'P[՛ Ղ" Ր Նոր

հետեւորդները կը տօնեն ամէն օր ՝ ներ շնչուած է այն
Ընթրիքէն որ պիտի կատարուի ապագային՝ երբ հասնի Աստուծոյ 
թագաւս ր ութիւն ը î Հետե լա բա ր տեւական յ ի շա տ ա կո ւթ ի ւնն է ան 
պատկառելի Տիրոջ՝ եւ քահանան որ կը նախագահէ ամենօրեայ ճա
շերուն կերպով մը ներկայացուցիչը ել փոխանորդն է գերազանց 
թահանա յ ին :

(*) Uju կհ՜աը վէնի աոարկայ է կարգ մը հեղինակներու կոգմէ:
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ՁՈՒԱՐԱՆԻ ԱՂԱՆԴԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈԻԹԻԻՆՆԵՐԸ

'Ո ում բանի աղանդին պատկանողներ ը կը կա րծկ ին ունենալ դե- 
րաղանg յայտնութիւն մը՝ տիրացած ըԼԼաԼ փրկութեան Գիտութեան է 
Ւ^նչ վա ր դա պետ ո ւթեան կ որ կը հետե լկին յ

Փիլոն կը պատմէ որ (ք ե ս ս ե անն եր ո ւն համար «Աստուածութիւնը 
պա՛տճառ կ ամկն բանի որ բարի կ ՝ բայց պատճառ չկ ոչ մկկ չա- 
րիրի» • Իոկ Հո վս կ պո ս մեղ կը յա յանկ անոնց ն աիւ ա ս իր ած կանոնը • 
«Ամկն բանի մ կջ Աստուծոյ վստահիլ^ եւ անոնց յատկանշական ըս- 
կդբունքը* «ճա կատաղիրը տ կ րն կ ամկն բանի եւ ոչինչ կը պատահի 
մարդոց որ համաձայն ^րԼԼայ անոր որոշումներուն^։ U՝JU ^րեք դա- 
դափա բներն ուլ լայնօրկն ել յաճախա՚կի կերպով պարզուած են '{՝ում- 
րա V' '/ ա ւե ր ա դիրն ե ր ո ւն մկջ ել կը սահմանեն '{'ում բանի հաւա՛տաց
եալներուն դի րյ>ը հանդկ պ Աս տ ո ւծ ո յ :

Աղանդին հիմնական վարդապետութիւնը այն կ որ ամկն չս՚ [՛ [՛ վփ 
պա՚տճա ռը չարին Աղին կ ՝ որ կը կոչուի նաեւ /• շիւ ան կամ Հրեշտակ 
{սա՛լարի ՝ Պելի ալ կամ Աատանայ։ Ամկն բա ր l’-el՛ պատճառը Աստ
ուած կ։ «Անոր ձեռքին մկջ կը գտնուին ՝ 1լըս կ ԿանոԹսւգիթք ը , բոլոր 
էակներուն Օրէնքները՝ Ան կ որ ղանոնք կը պաշտպանէ իրենց բոլոր 
պկտքերուն մկջ։ Ն ր բոլոր բարերար դո րծե բուն մկջ Աստուած կը 
դործկ բարի Աղւոյն միջնորդութեամբ՝ որ կր կոչուի նաեւ լոյս ի 
{* շխանը՝ ճշմարտութեան Հրեշտա՛կը։ Աշխարհի մկջ՝ ինչպէս ամկն 
մարդկային հոգիի մկջ՝ երկու ոգիները իրարու դէմ կը սլա յ քար ին 
անընդհատ ՝ «բայց Նսրայկլի Աստուածը՝ ինչպէս ել /'/' ճշմ ա րտո լ- 
թեան հրեշտակը օգնութեան կը հասնին բոյոր լո յ ս ի որդիներուն^։
Ար կու ոգիներու mju վարդապետութիւնը՝ որ հիմնա՛կան կ '{'ում բան ի 
ա ւլան դին մկջ՝ ղուտ արդիւնքը չկ հրէական մտածման ՝ ա յ լ փոխ առ
նուած կ մ ազդէ ական կրօնքէն ել կա՛պէս կը կրէ Նրանի դրոշմը։

Ուրեմն հաւատացեալը՝ «լոյսի որդինա ՝ պիտի վա յ ե լկ օմանդա- 
կո ւ.թ1,.նը սո ւր բ Ոդի[-ն եւ աստուածային պաշտպանութիւնը՝ նոյնիսկ 
եթէ ինկած կ տագնապի կամ անձկութեա՛ն մկջ՝. Ամկն բանի մկջ Աս
տուծոյ կամքը կատարել՝ ամ բո ղջութե ամ բ ի^^լի^՚քը թողուլ Աստու
ծոյ՝ այս կ '{՝ ումբան եան հ ո դե ւո ր ո ւթ ե ան անփոփոխ սկզբունքը է 
Այստեղ Jիչենք միայն երկու կա՛րճ հատուածներ։ Առաջինը առնուած 
կ կանոնադրքկն . «Ան ^հաւատացեալը) պիտի կատարէ Աստուծոյ 
կամքը իր ձեռքեր ո ւն բոլոր զբաղումներուն մկջ՝ որպէսզի ամկն բա
նի մկջ Անոր տիրապետութիւնը րլ/ա յ ՝ հ ամռ՚ձայն Նր հրամաններուն՝ 
եւ Անկէ կատարուած ամկն բա ՝“[• մէջ ան սիրով պիտի հաճոյանայ *
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1ևս">ւ^ոյ կամըէն դուրս ոչ մ է կ բունէ սլէտէ չց ան կա յ ••••?> i Ահա 
ԵրգճրՀե Կատուաե լք բ որ կը հռչակէ Աստուեոյ հայրական բաըոլ- 
թէւնը •

Եւ֊ մինչեւ ծերութիւնը գուն ես որ ինծի պիտի խնամես ,
Վասնզի հայրս զիս չնանչցաւ 
Եւ մայրս թողուր զիս քեզի :
Որովհետեւ ղուն հայր մրն ես րոլոր նշմարտութեան որղւոց:

համար ք
Եւ ՛ղուն քու ուրախութիւնդ անոնց մէջ դրիր,
Ինչպէս այն կինը որ կը սիրէ իր ծծկերը
Եւ, ինչպէս ստնտու մը (որ կը կրէ երախան) իր ստինքին վրայ 
Դուն հոգ կը տանիս քու րոլոր արարածներոլղ :

Այ" բացարձակ վստահոլթէւնը հաւատացեալէն հոդւոյն մէջ եա- 
դոււք կ առնէ այն համ ողո ւմ էն որ էնյ> կը պա ականէ «Աս տ ո ւծո յ րա- 
մէնէն^ i Աստուած ղա յն ընտրած է յաւէտենոլթեան համար , էնչպէս 
ո[՚ սահմանած է յալէտենական դատապարտութեան , «Պելէ ա-
լի րամ ին ին» : Եբրայական կորալ pUlItp {րամին ՝ ճա'կատադիր) ~J,U՜ 

ճախակիօրէն կոլղայ , ինչպէս յատկանշական բառ մը՝ վ^ումրանի 
բնադիրներուն մկջ՝. Եր կրկնութ՛իւնը կը համա պատասխանէ տիրող 
գաղափարի մը՝ որ է անողով» նախասահմանութեան մը դա դաբաբը : 
Նոյն իսկ ծնելէ առս^՝ մարդիկ կը պա տ կան ին ըլլա յ «լոյսի բամ֊ ին ին» , 
ԸԼԷաJ զխաւար ի բամին»իե ՝. Արեոնդ ճակատադիըր յաւիտեան ճշդուած 
է։ Լյոյնիսկ դրուած է աստղե բուն մէջ՝. Զոր բորդ բաբա յրէն հանուած 
շատ հետաբրբրական հատուած մը ճշմարիտ մամ ադոլդ ակ (oRofmJl) 
մըն է, որ իւրաքանչիւր մարդկային էակի հո դե լոր ճա կա տա դիրը կը 
ճչՀէէ համաձայն իր ծննդեան թուականին , ինչպէս նաեւ բաբի եւ չար 
ուլ ինե բոլ չա վ,ը որոնբ իր մէջ պիտի խառն ո լին եւ պիտի սլա յ բարին 
իրարու դէմ : Այս ճա կա տա դրա պա շւոո լթի ւն ը յայտնապէս կը մատնէ 
ադդեդութիւնը աստղադիտական հաւատալիքներուն որոնբ այն ատեն 
տարօրինակ կերպով տարածուած էին հ ե լլեն ի ս տ իբա կան աշխարհին
մէջ։

«Հ) եսս եաննեբուն համար ՝ կը բա'դ ա տ ր է Հովսէպոս , ճակատադիըր 
տէրն է ամէն բանի»՝. Արեոնդ համար y ճա կատաղիր ը կր նոյնանալ 
աստուածային ամենազօրութեան հետ՝. *£անի բանի անդամներ ՝ է|Ա1-
finfiuicjjljlfJlfl ինչպէս եւ UpCjbp/zrî/ մէջ՝ վ*ումրանի հաւատադեալը կր 
հռչակէ Աստուծոյ այդ ա մ են ա կա ր ո ղո ւթ ի ւն ը ՝ ել բանիՀ անդամն ե ր կր 
հակադրէ ո չն չո ^թէւնը մարդուն ՝ Հայդ կալէ արարածը, 111 յգ ամօթի 
հիմը եւ պղծութեան աղբիւրը, անարդարութեան հւււլոյը եւ մեղբի. 
շէնքը» :

143:
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Ա' ա րգուե ճա կա տագի ր ը աւ) բողջութ եամ բ Աստուծոյ սեռքն է . 
Շնորհիւ աղանդին մէջ իր մոլարին , հաւատացեալը անսահման ու
րախութիւն մը կը ճաշակէ գտնուելով «Աստուծոյ րամինին» մէ9, 

րնտր եա լ ներու կարգին : «Լոյսի որդին՛» է, աստուածային բարեացա- 
կամ ո ւթեան եւ շն " ըհ ի առարկան : Լ>ն չ որ իրեն պատահի բարի միայն 
կրնայ ըլլալ՛. «Աստուծոյ խորհուրդ» ին մարդն է, այսինքն այն զո ր 
աստուածային նպատա՛կ մը ն չանա ելած է փրկութեան համար՛.

Փրկութիւնը , յաւիտենական կեանքը , ասոնք են մեր միստիքնե- 
ըուն համար երկրաւոր կեանքին նպատակը՛. կաՏոնագիթք Ա այսպէս 
կը նկարագրէ անդենականին վա րձա տ ր ո ւթ ի ւննե ր ը . «Յաւիտենական 
ուրախութիւն մչտնչենական կեանքի մէԼ, ինչպէս նաեւ պատուոյ 
զգեստ յաւիտենա՛կան լոյս ին մէչ»՛. Աո լո բովին տարբեր է նզովես։ լեե- 
րոլն ճակատագիրը, անոնց համար են «հարուածները զորս կոլտան 
քանդումի հրեշտակները, յաւիտենական Փոսը, մշտնջենական սար
սափը եւ անվերի ամօթը , ինչպէս եւ խաւարակուռ դօտիներոլ կրա
կէն բնաչնջուելու ան պա տ ո լո ւթ ի ւն ը» : Այս նկարագրութիւնը կը հա
մապատասխանէ Հովսէպոս ի տուած բացատրութեան անդէտ կտնին 
վրայ Յեսսեաններոլ ունեցա՛ծ հ ա լա տ ա լիքնե ր ո ւն մասին : Գիտել տանք 
որ այդ բացատրութեան մէի կայ որոշ հելլենական երանգ մը՛.

Այ՛լ- հելլե՜ն ական ո ւթե ան պատճառով է անշուշտ որ ոչ Հովսէպոս 
ել ոչ Փիլոն Աե սսեաններուն մօտ մատնանիշ չեն ըներ մ արմ իններու 
յարութեան հաւատալիքը՛. Աայց այս մոռացումը դարմանուած կը 
գտնենք հին հեղինակի մը, Իփոլիթ Հռոմէացիի ծ անօթա գր ո ւթե ա •։ 
մէ V որ կր հա՛ստատէ մ իանգամայն անոնց հաւատքը յարութեան ք 
վերիին դատաստանի եւ տիեզերական համա բախում ի՝ երբ հասնի մա- 
մանակներոլ վախճանը՛. Այս երեք հաւատալիքները բացայայտ կեր
պով կ'երեւին 'Աումրանի ձեո ա դի րն ե ր ո ւն մէջ՛.

Աեսեանը տելականապէս մ տա սլա շա ր ո լած էր անդէականին այս 
մտածումներով , ինչպէս անտեսանելի բայց իրական , գերբնական 
էա՛կներէ, հրեշտակներէ եւ սատանաներէ րնակոլած աշխարհի մը 
գաղափարով : Իր միտքը , գերագրգռուած իր ծայրս։յեղօրէն խստա
բարոյ ասլըե լա կերպէն , լեցուն էր միշտ յայտնութեան տեսիլքներով, 
ոմանք, լուսապայծա՛ռ, ոմանք սարսափեցնող՛.

Երկրաւոր կեանքին մէջ, Յեսսեան եկեղեցւոյն բոլոր անգամնե
րը, կատարեալ սրբութեան միեւնոյն իտէալին նոլիրուած' պէտք է 
իրարու կապուա՛ծ ըլլռ՚ն ամէնէն փափուկ եւ ամէնէն խղճամ իտ սիրոյ 
զդա g ո լմն ե ր ով, պէաք է ունենան մէկ սիրտ եւ մէկ հոդի։ հ&եսսեան- 
ներր՝ կը ղ-րէ Հովսէպոս , իրարու, միացած են փոխադարձ գորովով 
աւելի րան ո ւր ի չ մողովուրդնե Հ/» : MuiÛnÛuiCJ jip£ Ա յաճախ կը յիշեցնէ 
«դո րովս'.'լի g սիրոյ» պարտականութիւնը։ Բացառիկ ջերմութեամբ
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տոգորուած UJJU եղբայրական սէրը կերպով մը Ս ես սեան համանյքր 
բնորոշող նկարագիրն էէ ք՝այց եղբայրները ենթ՜ակայ են նաեւ ուրիշ 
.առաքինութեանց կիրարկումինդ ղո ր ս թուել միայն կրնանք այստեղ» 
հրամա քում հաճոյքներէ ել աչալուրջ զգաստութիւնդ արհամարհանք 
հարստութեան եւ պաշտամունք աղքա՛տութեան ՝ սէր ճշմարտութեան 
ել ատելութիւն ստութեան դ համեստութիւն եւ խոնա րհո ւթի ւն դ քաղց
րութիւն ել համբերութիւնդ ա պա շիլա ր ո ւթ ի ւն եւ ղղջում : Աղանդին 
գան տ՛զան ղթ^րը ամէն առթիլ կը հռչակեն 111J" առաքինութիւն- 
ները* «// չ որի սլիտի չհատուցանեմ չա ր ի քին փոխարէնը» բարիքով 
սլիտի հ ե տա պնդեմ իւր արան չիլը ոքդ դ կը կար դան ր կանոնագիրքին 
մէջդ եւ դա րձեա լ • «Հոդի ս սլիտի չցանկա՛յ հ ա ր ս տ ո ւթ ե ան g ♦ . . ըր- 
թոլնքներուս վր ա յ ոչ խաբէութիւն դ ոչ կեղծիք , ոչ սուտ պիտի գըտ- 
նոլի . . .» յ Հաւատացեալները ընգհան րա պէ ս «.Աղքատդ անունով կը 
կոչէին զիրար։ Սն ոնg աղանդը՝ «Աղքա՛տն ե ր ո լ միաբանութիւնէն է։ 
ճշմարտասլէս դ որքսՀն մօտ են աւետարանական բարոյականին եւ 
ինչսլէս Արն ան նախա՛զգացած էր' նախաճաշակ քրիստոնէու
թեանդ :

'ԸՈՒՄՐԱՆԻ 'ԼԱն*Հ

Ամ է ն տեսակէտովդ համայնքի կետ նքի կ անոններուն դ ծէսերունդ 
վա ր դա պև տ ո ւթ ի ւն ե ե ր ո ւն ել բարքերուն վերաբերեալ զուգակշիռը 
զոր հաստատեցինք մ է կ կողմէ Փ[։լ Ո նէ, ։., Հո էէս է պո ս ի ն կա րա դրա ե 
Սեսսեան ա՛ղանդին եւ միւս կողմէ հրեայ մ ետ իրական աղանդին մի
ջել այնպէս ինչպէս մեզի ցոյց կուտան այսօր ւ^ումրանի քա րայրնե- 
րոլն ն էջ գտնուած դրոլթիւնները այնպիսի եմ ան ո ւթ ի ւնն եր ի յարս 
կը բերէ հիմնական ել յատկանշական կէտերու վրայ որ անկարելի է 
չեզրակացնել թէ է^ումրա՚նի ձե ռա գի րն ե ր ո ւն աղանդը եւ ե ս ս ե ան 
ա՛ղանդը նոյնն են՝. Ո*֊րիշ խօսքովդ վ^ումրանի ձե ռա դի րն ե ր ո ւն ծադոլ- 
մ ր Սեսսեան է :

վ^ումրանի չ[էք_*ս^յը ուտենօք քանի մը ան էլամ առարկայ եղած է 
հ ե տա խո լղո ւթ ի ւննե ր ո ւ դ մասնաւո րապէս {Հէք^ին դ Հիր ան ս ա'g ի արեւե
լագէտ Հյ ♦ լէ րմ ոն-կան ո յ ի կողմէ : Այն ատեն երեւան հանուած է ին 
քանի մր փլած պատեր ՝ ջրամբար մըդ ա՛մէն տեսակ անօթներու կը- 
տորուանրներ հողին վրայ ցրուածդ ինչսլէս նաեւ ընդարձակ գերեզ
մանատուն մ ը որ կր սլա ր ո լն ա կէ ր չոլ֊րջ հազա՛րե ր կուհա ր իւր գերեզ
ման --- գերեզմաններ որոնք զարմանալի տիպար մը կը ներկայազր-
նէին , ոչ հրէականդ ոչ քրիստոնէական ել ոչ լ,ո լամական : Ֆրանսացի 
գիտունը չհամա րճա կեցաւ ենթադրութիւն մը կա տա րել ույս հետս։-
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նշխարներուն բնո յթլ,ն կ ամ թուականէն մասէն : էքրմէ; 
ետք գերման տցէ հնախօս մը^ ♦ Տ ալման y հռոմէական. ամրոցէ մ'ը 
խօսքը ըրաւ։ fiiujg է^նչ պատճառով հռոմէական ամրոցէ մը մօտր՛ 
պէտէ գտնուէր այդըան ընդարձա կ եւ այդքան տարօրէնակ գերեզմա
նատուն մը։ 19օ1/յ կէսուն ուր է շ ենթադրոլթէւն մը թելադրեց է • եթէ 
այս աւերակներս ւն մ օտ է կ դան ո ւո ղ քա րայրներէն հ անուած ձեռա~ 
դէրները է րա պէս 3եսսեան ծա դո ւմ ո ւն էն , եթէ կոլգան Պլէն nu Երէ^ի 
նկարագրած Յեսսեան համայնքէն որուն բնավայրը նոյն հեղէնակը 
զետեղած էր Ս* եռեա լ ՛Ծովու արեւմտեան եզերքէն մօտ եւ նոյնէսկլ 
նոյն եզերքէն հ է ւս է ս ա կո ղմը $ այսէնքն վ*ումրանէ Լր^անէն մէջ էսկ y. 
'Ոումրանէ արգէ աւերակները մնացորզները չէ է^ն Յեսսեան այս- 
հէն հաստատութեան ։

Այս են թադրո ւթ է ւն ը հաստատելու համար հնախօսական պեղո ւմ- 
ներ անհ րամ՜էշտ էէն : Առա ջ էն ր տեղէ ո ւնե g ա լ 19ol *Լ/.ոյ եմ բե րմէ ե կ- 
տեմ բեր էն y որու յ ա ^ո ր գե g էն պե զո ւմն ե ր ո լ ուր է շ չո րս շա ր ք 1953£^/ 
1956 յ ա՚ռաջնո րգութեամբ Պ * Լէնքէ սթըր Հա րտ էն կէ y որ տյն ատեն: 
տնօրէնն էր Յորդանանէ Հնութեանց վարչութեան y եւ Հայր տը Վո- 
jb 1 տնօրէն Ե ր ո ւս ա գէ մէ ֆրանս> հնախօսական վարմարանէն։ Ա j ս 
պեղումները տուէն ամենակարեւոր արգէ ւնքն եր որոնք վերջ ա “(է ս կը 
վերցնեն անա՛պատէ այս առե ղծուածայէն բնակավայրէն ‘[["“J 
էնկած քօղը։ Յազմաթէլ գրամներ որոնք գտնուեցան ցոյց կուտան 
բնակութեան գլխաւոր շրջան մը որ կ՚երթայ y մօտաւոր կերպով՝ ♦- 
Ա* երկրորդ գարու վերջէն մ էն չեւ Հրէէց պատերազմը . Ե’ 66“67 ) , 
էնչ որ կը հաստատէ այն թուականները ղո ր 1950/»?' ^ոաէա րկ ած է1- 
ձեռագէ րնե րուն աղանդէն պատմական շրջանէն համար։ Ղ՛ալով հնա- 
խօսական մնա g ո րդնե ր ո ւն y անոնք այնքան լաւ կը համաձայնէն Յես- 
սեան վարկածէն հետ որ հնախօսներն էսկ y որոնք պեղումներէն ա- 
ռաջ դէմ էէն անոր y ներկայէս անոր ամէնէն ջերմ պաշտպանները- 
դարձած են։ *ք^անէ մը ամէս աոսփ Մերձ» Արեւելքէ մէԼ ո lu ո ւմն ա ս է- 
րական ճամբո րգութեան մը ընթացքէն առանձնաշնորհումն ունեց ալ՛ 
Հայր տը Աո յ է ընկերակցութեամբ այցելելու պեղումներու շրջափակը ր 

Այստեղ կ^ամւէո փեմ ինչ որ տեսա յ :
Շէն ոլթէւնները այ նպէ ս ինչպէ ս մ էն չեւ հէմայ երեւան հան ուած

էն y կը բովանդակեն ամբարներ ել մթերանոցներ y հացէ փուռ մ ը , 
խոհանոց մը՝ ներկատուն մը , լուացարան մը y բրուտէ աշխատանոց՝ 
մը y էնչպէս նաեւ բազմաթէւ ջրամբարներ y այսէնքն ամէն էնչ որ ան-- 
հ րամ՜է շտ է անապատէն մէջ առանձնաց ած համայնքէ մը ն էւթական՝ 
կե անքէն :

Այս շէնքերուն մէջ ննջարան չկայ։ Ուրեմն համայնքէն անդամնե
րը անոնց մէջ չէ որ կը բնակէ էն այլ շրջակայքէ [սրճէթներոլ մէջ կամ'
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վրաններու տակ, կամ մօտակայ ծովափին քարտ յ րն A ր ուն ձէջ՝ շէե- 
քե րը վե ր ա սլա հ ո լած ԸէէաէոէԼ հասարակաց կեանքի պէտքերուն:

Հասարակաց շէնքերուն մէջ կը զանուէին նաեւ ընղա րձա կ սրահ
ներ որոնր կը համապատասխանեն ԷՀեսսեան համայնքի մը կրօնական 
կեանքին սլէ տ քեր ո ւն î Վտն ո լ.ա ծ են մասնալորապէս QP Տ llljiuilljt /? Հյ 
մնացորդները, նեղ բայց երկար (շուրջ հինդ մէթր} սեղանի։ մը կտոր
ները ,ինչպէս նաեւ մէկ կամ երկու աւելի կարճ սեղաններու մասեր , 
անկասկած դրասեղաններ * քանի որ նոյն տեղը գտնուած են երկու 
կաղամար, մ է կը հողէ միւսը պրոնզէ: Այստեղ է որ, ըստ երեւոյթին , 
օրինակուած են Հեռադիրները որ գտնուեցան քարայրներոլն մէջ՛. 
Աւերակներուն մէջ կան նոյնիսկ ղրո ւթ իւննե րո վ ծածկուած անօթնե
րու կտորուանքներ : Ասոնցմէ մէկը շատ հետաքրքրական է : Տեսակ
մը այբբենարան է որու դիրերու ձեւը յարեւնձան է քարայ րնե բուն 
մէջ գտնուած Հեռադիրներուն : Աշակերտ գրչագրի մը գործն է այդ 
այբբենարանը, ուր քանի մը տառեր սրբադրուած են: Յեսսեան դիր
քերը ընդօրինակելու համար անհրամեչտ էր որ դրչադիրները աղան
դին անդամներուն մ էջէն առնուէին , քանի որ այդ դիրքերը նուիրական 
էին եւ գաղտնի: Երկար Juntտնակի վարմութենէ ետք ձիայն Բոլմ- 
րանի դրչադիրները կրնային ձեռք բերած ըլլալ այն վարպետութիւ
նը զոր կը հաստատենք այսօր այնտեղ գտնուած ձե ռադի րներ ուն մէջ՛.

Կայ նաեւ ուրիշ ընդարձակ սրահ մը, քսաներկու մեթր երկարու
թեամբ: Զեղունը կը յենուր սիւներու վրայ: Աէկ ծայրը, արեւելեան 
կողմը տեսակ մը քարէ ամպիոն կայ որ կը ծառայէր անկասկած նիս
տերու նախագահին եւ կամ անոր որ ընթերցում կը կատարէր : Բայց 
այս սրահը միայն ուսումնական նիստերու չէր ծառայեր : Կից սրահ 
մը, աւելի փոքր, կը հաղորդակցի անոր հետ: Այս երկրորդ սրահին 
մէջ գտնուած են, խնամքով վրայ վրայի շարուած, ամաններ, պնակ
ներ , թասեր , ընդամէնը աւելի քան հազար կտոր , ինչ որ ցոյց կու 
տայ թէ մեծ սրահը կը գործածուէր նաեւ իբր ճաշասրահ — ըսենք 
Վերնատուն, տրուած ըլլալով Աեսսեանական հասարակաց ճաշին 

սրբազան նկա բադէ ր ը »
Արդ, ինչպէս Հովսէպոս կը ներկայացնէ մեղ, Աեսսեանները, 

վերնատուն մտնելէ առաջ, պէտք էր առնէին մաքրագործումի լողանք 
մը , մկրտութիւն մը : Մկրտութեան աւազաններ դտնուա՞ծ են Բում- 
րանի աւերակներուն մէջ՛. Վերը ըսինք թէ բազմաթիւ ջրամբարներ 
երեւան հանուած են, ընդամէնը տասը: Անկուշտ, այս անապատին 
մէջ ջ-֊րՒ անհրամեշտութիւն կար, համայնքին նիւթական պէտքե- 
րսւն համար : Շատ հաւանական կը թոսի — այդ է կարծիքը Հայր տր 
Վոյի _ որ գոնէ երկուքը այդ ջրամբարներէն , տրուած ըլլալով ա-
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նսնց մասնաւոր ճեւը՝ ուրէշ նպատա1լ1ւ ւ) բ սա՛հմանուած է էն ՝ սլար-՝ 
զա պէս մ կր ա ա ր անն ն ր էէն :

Ասկէ ղատ ՝ 1955// պեղումներուն րն թա զ քէն երեւան հանուած են 
հետաքրքրաշարժ նշխարներ* կա՛րասներու մ է ջ ՝ թէ ւո // քառասուն , 
որոնք խնամքով հո ղէն տակ թ ա ղո ւած են , զանուած են կենդանէն ե- 
րոլ ոսկորներ , մեծ մասով ոչխարէ՝ այծէ՝ գառնուկէ ՝ երբեմն կովէ 
ել Հորթի ■■ Ա սոնք անտարա՛կոյս նուէ ր ա կան ճաշերու կամ թերեւս 
նո յն է ս կ զոհաբերական ճաշերու մնացորդներն են : Ամէն պարագայէ 
տակ՝ այսպէսէ սլահեստներ՝ յայտնապէս ծ է ս ա կա՛ն ՝ յոյյ կո ւ տան 
վ^ումրանէ հաստատութեան նուէրական նկարագէրը : Անտարակոյս

սուրբ վոձյ ր մ րն է ան :
Արեւելեան կողմը՝ պա տ ո ւԼ մը շէնքերէն զատուած , ընդարձակ 

հողաբամին մը վերապահոլած կր մեռելներու հանգստարանին -. փա- 
ռտսունըերեք գերեզմաններ արդէն բացուած են- հաւկթաձեւ պզտիկ 
հողաթումբի մը տակ՝ խճաքարերով ծածկուած , քա ռանկի ւնաձել 
փոսի մը խորը՝ մարմինը կը հանգչի կռնակին վրայ՝ գզուիլը դէպի 
հարաւ-. Աչ մէկ զարդ՝ ոչ մէկ ըեծ ա յ ՝ ո չ մէկ արձանագրութիւն-. 
Անական կ մտածել թէ անապատ ի այս դամբարանները ուրիշ բան չէ թ՛ 
եթէ ոչ կրօնական համա՛յնքին գերեզմանատունը-. Անոնցմէ մէկուն 
մէջ գանուած է արդէն բեկորները կարասի մը որ յարեւնման է քա- 
րայրներուն մէջ գանուածներուն -. Գամ բա ր անն ե ր ո ւն պարզութիւնը 
կր համապատասխանէ աղքատութեան ել Լսոնա րհութեան իտէալին 
որ այնըան յարգի էր Աեսսեան աղանդին մէջ՛. Եւ այն խնամքը որոզ 
թաղուած եւ պաչտպանուած են սուրբ ոսկերոտիքը կը յայանէ անոր 
հալսՀտքը մարմէններու յար ո ւթե ան՝.

Հաշուի առնելով հնաիյօսական այս արդիւնքները , օրինաւոր կր 
թուի եզրակացնել թէ ոչ միայն ոչինչ չ՚ընդդիմանար Աեսսեան վար
կածին ՝ այլեւ ան է միայն որ գոհացուցիչ բացատրութիւն մը կու տայ 
խնդրին բոլոր տուեաւներուն -. Այս է կարծիքը հեղինակներու մեծ 
մասին որոնք հարցը ուսումնասիրած են : ԱՀ/// ուրեմն վերջապէս
գտնուած է Աեսսեան «մ ենաս տան» ը զոր այնքան բարեբաստիկ կեր
պով յիշած է Պլինոս Երէզ '■ վերնատունը ուի Յեսսետնները կը կատա
րէին իրենց խորհրդաւոր ճաշերը՝ սեղանները որոնց վրայ անոնք եր- 
կիւղածօրէն կ՚ընդօրինակէին իրենց սրբազան դիրքերը՝ մկրտարան
ներն իսկ ուր կ՚առնէին իրենց մաքրադործման լոգանքները՝ փուռը 
ուր իրենց հացը կ՚եփէին՝ արհեստանոցները ուր կ՚աշխատէին ՝ քա
րայրները ուր կը բնակէին՝ ծովափին կողքին՝ յուզիչ մահաստանը 
ուր կը թաղուէին եւ որուն կանոնաւոր գա սալս ր ո ւմն ե ր ը եւ համա
ձեւ գերեզմանները կը ցոլացնեն տակաւին կարգապահութիւնը եւ 
ջերմեռանգութիւնը իրենց համայնքային կեանքին. այս ամէնը՝
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այսօր մեր տ շքթն աո-Գեւ է : Այս էէ՚ՂՒէ. ^1՜ դաման գեղեցկութեամր. 
մը օմտուած անապատին մէջ՝ այս հանղվատւոր ֊լռութեան մէչ, ‘ւ ա- 
րեէի է ոգեկոչել ապաշխարողներու, ա յս մ՜ ո ղո վո ւր դը որ այնտեղ կր 
վարէր այնքան դժ՛նդակդ այնքան սոսկալիօրէն խստակրօն կեանք մր , 
այն ծանրախոհ եւ. հասուն մա րդի կը ղորս կը նկարագրէ Փիլոն եւ 
որոնց տարօրինակ ^դե րմ ա ր ղկա յ ին ցեղը Պլթեիոս Երէցէ կը թոլէր 
թէ այս վայրերու, մէջ շարոլնակուած է «Հ աղա ր ա ւո ր դարերէ ի վե հ/» :

ԱՐԳԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԷՐԸ

փսւմսւսկռսի եւ մանաւանդ 'Րումրանի քա ր ա յրն ե ր ո ւն
բազմաթիւ ա ստ ո ւածա շն չա՚կան մ ե կն ո ւթ ի ւե ե ե ր ը , մանաւանդ Հս1Ա|Ա1- 
քիւ£ի Մհկնո1_թ-]ւՆ(Լր յաճախա կի ա 1լնա ր կո ւթ ի ւնն ե ր կը կատարեն ա- 
րւա^նակարգ անձնաւորութեան մը զոր հաւատացեալները կը մեծար էին 
իբրեւ ի րենց օրէնսգի ր ը ել պետը , իբրեւ Ընտրեալներու Համ այնքին 
Կառուցանողը֊. Զ. այն կը կոչէին /(.Արդարութեան Տէրը», չհամարձա
կելով՝ ի յարգանս իր անձին ,արտասանել անոր անունը֊. Այս Հ>էըԸ 
իրենց համար ՛էյ որ փաշինքին միթյորդն էր : Ա ե ս ս ե ան մեկնաբանները, 
սիսթեմաթիկ կերպով իրենց օրերուն պատահաե դէպքերու լոյսին 
տակ բացատրելով ա ս տ ո ւաձ ա շն չա կան դրո ւաեքնե ր ը , անոր պատմ ու֊֊ 
թիւնն է որ կը կարդային Աս տ ո լած ա չո ւն չին մ է կ եայրէն միւսը֊. 
Արդարութեան Տէրը, իը^նց հաւատքին գլխաւոր առարկան , իրենց 
1լ երեւէր իբրեւ կեդրոնը ել բանալին բոլոր հին պատգամներուն : Այս 
մեկնաբանական մեեաեաւա լ աշխատանքը ցոյց կո ւ աայ այն գերա
զանց տեղը ղո ր այս օգոստափառ Տէրը ---  որ անտարակոյս Ա եռես։ լ
՛Ծովու ձեռագիրներուն ամէնէն զարմացուցիչ յայտնութիւնն է --- կը
գրաւէր իր հաւատացեալներուն յիշողութեան եւ չե րմ եռանդո ւթե ան 
մէջ֊, Ւ բացակայութեան կենսագրութեան մը, որուն հետքը չէ զըտ- 
նուաե գէթ մինչեւ այսօր, "թումբանի մ ե կն ո ւթ ի ւննե ր ը մեզ թոյլ 
կուտան ընգնշմարել իր կեանքին եւ իր ողբերգական ճակատագրին 

գլխաւոր գէ պքեր ը :
Արդարութեան Տէրը քահանայ մ ըն էր : Նռան գուն բարենորոգիչ 

եւ տենդոտ մ իստ իքականութեամ բ մը տողորուաե , հաստատակամ 
հակառակորդ պաշտօնական կղերականութեան որուն կը մեղադր է ր 
իր արհամարհանքը Օրէնքին եւ Ամբարշտութիւնը, ան յարա բերու
իմ իոնները խզեց պաշտօնական յո ւդա յա կանո ւթեան եւ Տաճարին սպա
սարկութեան հետ, զոր պղեոլաե կը համարէր, իրեն հետ տանելով 
բազմաթիւ կրօնաւորներ եւ աշխարհականներ : Իր հաւատարիմներով
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շրջապատուած , Բումրանի առանձնութեան մէջ, կազմակերպեց Նոր 
Դաշինքի այս համայնքը որ պէտի ներկայացնէր , «մեղանչողներու 
Միաբանութեան» դէմ — այսպէս կը կոչէր պաշտօնական սինակոկը 

իրական Իսրայէլը, Աստուծոյ իսրայէլը -. Այսպիսի բարենորոգիչ 
մը որ չէր զազրէր մաանանշելէ հրէական իշխանութեանց անկումը եւ 
ամբարշտութիւնը անշուշտ նշաւակ պիտի դառնար անոնց թշնաման
իին եւ առաւել կամ նուազ բուռն հա կազդեց ո ւթեան ■. Իրաւ ալ, -թում
բանի վաւերագիրները յաճախակի կերպով յ ի շա տա կո ւթ ի ւն ը կը կա
տարեն արիւնալի հալա ծ անքն Լրու որոնց ենթարկուեցաւ աղանդը,
«սուրով հալածանքներ» , որոնց ընթացրին Արդարութեան Տէրը ի 
վերջոյ բռնուեցալ, զատուեցաւ, չարչարուեցաւ ել, շատ հալանա- 

բար սպաննուեցաւ :
Բաւական զմոլար է ճշտել իր մամանակը ,ըստ մեզի անոր գոր- 

ծունէոլթիլնը կը գրաւէ ր Բ -Ա ■ առաջին գարուն առաջին երրորդը՛. 
Այո ^'իջ.ո9Ւն Երուսազէմի մէջ կ'իշխէր նախ թագալոր-քահանայապետ 
Ազեքսանգր Տանն է , որու մահէն ետք իրեն յս^որդեց իր կինը Աղեք- 
սանդրա, ել այս վերջնոյն մահէն ետք իր որդին Իրքան Բ ■ ■ Կ ը թուի 
թէ հալածանքներուն գթսաւոր պատասխանատուն , այն որ բնագիրնե
րը կը մատնանշեն «անբարիշտ քահանայ» անուան տակ , այս Իրքան 
Բ-ն է որ դահ բարձրացաւ ԲԱ- SÏին ■■ Տիր՚՚ջ մահը տեղի ունեցաւ 
հաւանաբար Պոմպէոսի կո ղմէ Երուսազէմի գրաւումէն (ՆՅին) քիչ 
առաջ-. Բում քոնի վաւերագիրները բազմաթիւ անգամներ կը յիշեն 
այս գրաւումը եւ զայն կը նկատեն Նախախնամութեան տուած պա- 
տիմը մեղապարտ Աինակոկին-,

Բայց եթէ ա ստո ւածա շն չական մ ե կն ո ւթ ի ւնն ե ր ը ել Դսււքս1սկոսլւ 
Դրռ՚թՓ՚Ն/ր մեզի կը ճանչցնեն Արդարութեան Տիրոջ գէԲքը ակնար
կութեան ձեւով եւ անկատար կերպով, աղանդին ուրիշ մէկ գիրքը որ 
վերջերս միայն հրատարակուեցաւ եւ որ տակաւին քիչ ծանօթ է, 
բազմաթիւ նոր տեղեկութիւններ կը բերէ իր գերին եւ իր միստիք 
անձնաւորութեան վրայ-, էէօսքը Երէքեթու , կամ աւելի ճիշտը (յսոթհսւց 
Եթգելւու գիրթ' է - Այո հաւաքածոն , որ աղպնգին ամէնէն յարգուած 
ել ամէնէն դասական գիրքերէն մէկն է, շատ հաւանաբար գրուած է 
նոյնինքն Արդարութեան Տիրոջ կոզմէ-, Բարձրօրէն քնարական ել 
նշանակելիօրէն գրական ոճով մը, այս վերջինը մեզ կու տայ իր 
միստ իքական խո ս տ ո վան ութի ւննե րը ել խ ո ր հ րգածո ւթ ի ւննե ր ը իր 
ս եփ ական ճակատագրին վըայ • Փոխն ի փոխ ան ինքզինքը կը ներկա
յացնէ իբր Ա ա րգա րէ , իբր Մ արդ տառապանքներու ել իբր պետ Տես 
սեան Եկեղեցիին :

լ կա տի առնենբ նա խ Մարզարէն . Հապաքիւքի Մհկնութ-հան մէջ
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/լարղան^ թէ Արդարութեան «Աստուած ճանչցուցած է իր
ծառայ Մարգարէներուն բոլոր Խորհուրդները» *. \յմանապէս էթգե- 
Jl/7ï_2r մէջ Արդարոլթեան Տէրը իեբղթնբը կը կոչէ «.բոլոր սբան չելի 
խորհուրդներուն Ղփաոլթեամբ լեցուն թարգմանիչը»^ «մարդը որու 
միջոցաւ Աստուած հաստատած է 1Լա ր դա պե տ ո լթի ւն ը եւ որու սրտին 
մէջ զետեղած է իմաստութիւնը որպէսզի բացոլի Գիտութեան աղ- 
բփլբը բոլոր իմաստուն մարդո g համար» : Ան մեծ Վ արդապետն է 
Յեսսեան Գիտութեան y գերազանց 'քահանայապետը*.

Յայց նաեւ բուն Մ արդարէն է Աստո ւածաշո ւն չի իմաստով : 
Աստուծոյ ք)դին արդարեւ անոր մէջ է ինչպէս որ ըսուած է բազմա
թի*- հատուածներու մէջ» «Եւ ես ՝ բու ծառադգիտեմ այն Ոգիով որ 

դրիր ♦ ♦ •» յ «ծ<- ես ՝ բոլ ծառադ ՝ ո րուն շնո րհեց ի ր դիտ ո ւթեան
Ոգին . ♦ • » , «Վրսսնզի սփռեցիր (բու) սուրբ Ոգիդ բու ծա՛ռայիդ 
վրայ.. .>> :

«'Ոոլ ծառադ» բացատրութիւնը այն բան յաճախ կու գա յ այԱ 
հատուածներուն մէջ որ կարելի չէ զանոնբ չմօտեցնել «Եա'հվէի tyui- 

՛ռային Ե բդեր ը» կոչուած ույն ծանօթ բանաստեդծութիւններուն որոնբ 
1լը գտնուին Եոայիի դիրբին մէջ ուր Աստուած այսպէս կը ներկայա
զբնէ իր խորհրդաւոր Մա՛րգարէն իր ՛Մառան» (*)

«Ահա իմ Ծաււաս ,զոր կը պաշտպան եմ,
Իմ ընաիԽոլս ? որուն վրայ իմ հոգիս կը հաճոյանայ :
Իր վրայ գրի իմ Ոգիս, (
Իր իրաւունքը պիտի հոչակէ ազգերուն համար» :

3 իշացնենք որ սկզբնական 'քրիստոնեայ Եկեղեցին Յիոուսի կի- 
րարկած է, անոր փրկիչի ել Մ արդա րէ ի առաբելո ւթիւնը սահմանե
լու համար } Ե***հվէի Ծ առայ ին այս երդերը*. Հլուրջ դար մը uïruu^^ 

Արդարութեան Տէրը ինքզինքին կիրտրկտծ էր զանոնք : Ահա , օրինտ- 
կի համար , ինչ որ կը յայտարարէ Արդարութեան Տէրը «Եւ դուն զիս 
(հրահանգեցիր) քու Դաշինքովդ, եւ իմ լեզուս եղաւ քու աշակերտ
ներուդ լեզուին նման...», ել դարձեալ. «Վասնզի ինծի (տրուեցաւ) 
աշակերտներուն լեզուն, որպէսզի կենդանացնեմ հոգին անոնց որոնք 
կը սայթաքին եւ խօսքովս ամ րասլնդեմ այն որ յոգնած է • • •» ։ Ա/ս- 
տեզ յա յանասլէս կը գանենք արձագանքը էսայի ի խօսքէ րուն , Ծառա

յին երրորդ էրգին մէ^Հ
«Աստուած ինծի աշակերտներուն լեզուն տուաւ 
Որպէսզի իօսքով ամրապնդեմ այն որ յոգնած է:»

Էլ երբ Արդարութեան Տէրը կը յայտարարէ թէ Աստուած իրեն 
պաշտօն տուաւ ըլլալու «համաձայն Իր ճշմարտութեան տյն որ աւե-

(*) էսայի, Խէ, !•:
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ւրվւսը կուտայ իր բարութեան մամանակին մկ^՝ րարողեէո,Լ խոնարհ
ներ ուե համաձայն իր առատ Ո ղո րւէ ածո ւթեա ե յ ա ն ո ն ր րւէ պել տ ա լո ւի 
որբութեան ա ղբի ւր ր )ել մ խիթ ար ե լո վ անոնը որ հոդւուԼ տխուր են 
ել ւոա/ւսւպած)) ասիկա ուղղակի ակնարկութիւն մը } է0* Ծ առայ ին 
Երդերուն սա ուրիշ մէկ հատուածին զո ր յիսուս օր մը նոյնպկս իրեն
կՒւ։արկեՅ ■

«Եահվէ Տիրոջ Ոգին իմ վրաս է,
Որովհետեւ Եահվէ ինձ օծեց :
Զիս ղրկեց խոնարհներուն աւետիս տալու համար,
Սփոփելու համար անոնք որոնց սիրտը տխուր է • • • 
Մխիթարելու համար րոլոր տաււասլեալները - • :

ՊատդւսմսՀըեը ել ախոյեան X/Որ ‘էա չ[ր ն յ.է հ ՝ [Լլւ դա ը ո ւթ ե ան ՏէրքԼ 
տեսակ մը նոր Ա ովսկս կ ՝ գիտակցութիւնը ունի թկ ինըն կ Ս ովսկսի 
նման ող այն Ա արգարկն որուն գալուստը ծան ո ւց ած կր Օրինաց- 
կրկնութեան դիԸՀԸհ ճշմարտութեան մարւլարկն ո լւ կը ւիորձկ սիր~ 
տերը՝. Են չսլկ ս 0 ի ս ո լս } հակասութեան նշան մ ըն կ» հ,Ե*~ ես թակարդ 
մ'ը եղայ մեղաւորներուն համար՝ բայց բմշկութիւն' անոնց համար 
որոնր դարձի կու գան մեղըկն»՝ կը յայտարարկ ան*. հքիատաստանի 
Օրը» ինձմով կ ո ր ՝ կ 'ըսէ դարձեա\լ^ Աստուած պիտի ղա տ կ արդարը 
եւ մեղաւորը» : Արդարը այն կ որ հ աւատը սլիտի ունենա յ իր վր այ > 
մեղաւորը թերահաւատն կ * ւիրկութիւնը ուրեմն իր վր այ հալատր 
ունենալն կ։ Այս հիմնա՛կան վարդապետութիւնը կ՚երեւի նաեւ Հա. 
Ա|՚Ա1ք|ւլքլւ Ս հ 1|(ւ11Լթ-1յաքւ մկջ : Աստուած սլիտի ա ր ձա կկ արդարը դա— 
տաստանի Տունկն զիրենg ւոառապւսնըին ել Արդարութեան տլ՚ըու
վրա՚յ իրենց հա ւա տրին սլա տճառա ւ» :

Եթկ չեև^ կրնար Արդարութեան Տկրը չմօտեցնել Ե ա հ վկ ի Ծառա
յին իբրեւ վարդապետ ել իբրեւ Ա ա ր դա ր կ , ալ աւելի զայն պարտա
ւոր ենր նոյնացնել ա՛նոր հետ իբրեւ Արդարը որ հալածուած } թչհտ֊ 
մանուած տառապած եւ րա ր կոծ ո ւած կ : Ւ ր ա լամ ր ՝ ան կատարեալ 
կրկն ութիւն մ րն կ այն տառա՚պանրի Ա արդո ւն որուն ողբերգական 
ճա կատաղիրը կր ն կարադրկ Ծ առա չորրորդ երգը y Ասա J ի ի հ ըո֊-
չա կա լո ր ԾԳ- դլո ւխ ը : Շնո րհիւ Հսւպսւքիւքթ ՄէկնոՆթիւ.ննե]ւոՆ(ւ 7 
դիտկինր որ Արդարութեան Տկրը 'հա՛լածուած կր զամբարիշտ ըահա- 
նային» կողմկ ծայրայեղ բռնութեամբ հալածուած i tïpcfljp/' մեզ կը 
ծանօթացնեն բա g ա ռա պկ ս կենդանի ել թա նձ րա՛ց եա լ ձեւով y իր յա
րատեւ պայքարներ ը^ իր ձախ ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ իր թշնամիներուն յար
ձակումները՝. Այնտեղ ան մեզ կ'երեւայ ո ր պկ ս մա՛րդ մը որ տ ելա կա֊ 
նօրկն ընդդիմութեան ՝ ընդդիմախօսութեան եւ հետապնդման առար
կայ եղած կ՝ որ պարտաւոր եղած կ ձգելու իր երկիրը , իր մերձա֊
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լորները՝ իր բա՛րեկամները՝ էլ որ նոյնիսկ մատնուած է իրեններէն՝. 
Ւնչպէս էքահ՚Լէյի Ծառայիե ՝ մարդիկ ոչ մէկ յարդ չէին տար իրեն։ 
Ւնչպէս կահվէի Ծտռան ՝ ան րն կճո լէ g ա լ Տ ա ր ո լածն էր ո լ ՝ նուաստա
ցումներու^ հ ի լանդո լթիւննե րո լ տա՛կ ;

Արդարութեան Տէրը 'էՒտէ որ ամս բոլոր չարիքներուն մ ԷԼ 
«Աստուած իր զօրութիւնը կը յայտնէ իրմուխչ՝. ԼքՀրան չէլի յոյս մը կը 
բա ր ճ րա g նէ լ,լ, հողին՝. Ինչպէս Ետհվէի Ծ առան որ համոզուած է որ 
ձիր դատը Ետհվէի մօտ է էլ իր վա րձա տ ր ո ւթ ի ւն ը ԼԼս տ ո ւծ ո յ մ ozzz» յ 
Ար դա ր ո ւթ է ան Տէրը վստահութեամբ կը սսլասէ վերԼնական ազատա— 
դրման :

Սպասելով վերԼնական յաղթանա կը. Աը դա ր ո ւթ է ան Տէրը տառա
պանքի մ ԷԼ կ որ սլիտի իրականացնէ իր գործը ՝ այսինքն կառուցանէ 
Նոր Գտշինքի Եկեղեցին՝. Այս եկեղեցին հիմնուած է մայռին վրայ » 
«Եւ֊ դուն մայռին վրայ հիմնեցիր իմ չկնքող ( Երէլ՚եր) î Ա՚՜Լ՚Ւլ հատ
ուած մը այսպէս կը նկարադրէ ուռճացումը աստուածային մասին որ 
կը խորհրդանշէ (ք էս սէ ան աղանդը» <ձիր չոլմ?Ը պիտի տարածէ ամ- 
բսդԼ ^րկրի 1Լլ՛ա J 1 I'լ՛ գագաթը պիտի հասնի մինչեւ երկինք եւ իր 
արմատները պիտի ի Լնեն մ թե չեւ անդունդը՝. Ե*- Ե դեն ի բոլոր դետէրր 
սլիտի ոռոգեն իր ոստերը՝ անհուն անտառ մը սլիտի դառնայ ան՝ եւ 
անտառին փառքը սլիտի իԼխէ տ աշխարհ ին վր ա յ ՝ էլ մինչեւ
Լրկօլ (*) ) յաւիտեանս^ : ԼԼրդարութեան ՏիրոԼ հիմնած Եկեղեցին 
այսպէս կը դա՛լանի ին քղին ք ը ՝ այս ինքն տիեզերական՝ ներկայ ամ- 
բողԼ աշխարհի մ ԷԼ՝ յաւիտենական եւ հաղորդութեան մ ԷԼ Ե դեն ի 
ինչպէս ել նոյնիսկ Հյէօլի հետ՝.

'ՒՈՒՄՒԱՒԻ Ա՞ԼԱՆԳԸ ԵՒ ՛ԲՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԵԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ

ք՝ումրա նէ. վանքին մօտ ՝ այն ատեն եր բ այնտեղ կը բնա կէլ,ն 
3եսսեանները ՝ Յուդայի միեւնոյն անապատին *?ԷԼ՝ երեւցաւ մարգա
րէ մը, 3 սվհաննէ ս Մկը տիչ*. «Յուդայի անապատին մէԼ կը քարոզէր՝ 
կը պա՛տմէ Ս ատշւէոսկ Աւետարանար (9* 1*օ) , րս^ԼՈէԼ* «Ապաշխարե
ցէք* ^որովհետեւ երկնքի թ ա դա ւո ր ո ւթ ի ւն ր մօտ է^ : Յն ս ր մասին 
է որ Եստյի մարգարէ ըսաւ» âuijû ւքը կհսցաղակէ անապատին մէջ • 
պատրաստեցէք Աստուծոյ նամրան ? հարթ՜եցէք իր արահետները • • • 
//.յե ատեն Երուսաղէմ ՝ ամբողԼ 3 ո >~դա յ ի ե ր կի ր ը ՝ ամբողԼ Յորդանա
նի շրԼտնը եկան իրեն՝ եւ ամէնքը կը մկրտուէին իր ձեռքով 3որգտ
նանի մ ԷԼ՝ խ ո ս տ ո վան ելո .Լ է րէն g մեղքերը?? i

(*) Շէօլ, եբրայեցերէն, կր նշանակէ մեոելներու բնակավայրը, 
դժոխքը :
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15i անդաստան •
Ա շուշտ այս զղջումի բոզութիւնը, մկրտութիւնը՝ մե. 

վսոսաովանութիլնը, Աստուծոյ թագալորոլթևան այս ոՀԼԱ 
Հ^կո^,, ԵսայՒէ բնսւգրէն Աստուծոյ ճա։քրուն չ

բ ղռր պէաը է բանալ ՝ աքԱ Յուդայի անապատն իԱ կ ոլր կը 
դայ աըգարէին ձայնը , այս ամէնը մօաէն կը յիշեցնեն ֊Բու մրան/,
“ Ղ: 8ո^հանն^Ա Մ1ւր^չ էրռպէս եղա՞ւ Յեսսեան համայնքին 

անգամ-.թերեւս մաս կազմեց անոր ^ամանակ մը_ Իր բարոզչոՀելն 

էջ սակայն, կը ներկայանայ իբր անկախ մարգարէ մը: Իր կտտա֊ 
րաե մկրտութիւնը ^ովհաննէսի մկրտութիւնն» է, իր աշակերտները
սրոշ կերպով զատուած խումբ մը կը կազմեն, «Յովհաննէսի աշա
կերտները» : Բայց եթէ այս խումբը Յեսսեան չէ բառին բոլն իմաս, 
ասվ գոնէ նոյն իաէալը, նոյն միսաիը թռիշթ, է որ կը ներ չնշեն 

Դայ* : Եւ ի լուր իր մարգարէին ձայնին բոցը որ աւելի ըան մէկ գա- 
րէ Ւ վեր բռնկած էր Բռմրանի մէջ ե, կը շարունակէր այնաեգ վա- 
ո֊իլ, նոր եռանդով մը կը ծաւալէր ամբո^ Պազեստինի մէջ֊.

Այն ատեն երեւցաւ Յիսուս նագովրեցի : Աւետարանական աւան
դութիւնը զայն բացորոշ կերպով յարաբերութեան մէջ կը գնէ Յով- 
հաննէս Մկրտիչի հետ, ել կը պատմէ որ ան Գալիլէէն Յու֊դայի եր
կիրը եկաւ անկէ մկրտուելու համար Յորդանանի ջուրերուն մէջ ել 
իր մկրտութենէն եաը Հաշուեցաւ Յուդայի անապատը այնաեգ լիոր. 
ձուելոլ համար սատանայէն : Ան ալ աշակերտներ հաւաըեց իր լուր. 
ջԸ = Ամբոգջ իր Հարոզոլթեան ընթացրին , ենթակայ ե գա լ պաշաօնա. 
կան հրէութեան թշնամութեան , Սադուկեցիներուն եւ Փարիսեցինե
րուն ատելութեան եւ սադրանքներուն: Հետապնդուեցաւ, աաեն ա- 
աեն ստիպուեցալ խոյս տալ իր Էըկրէն եւ, գերագոյն տագնապին 
պահոլն, լըոլեցալ իրեններէն, նոյնիսկ մատնուեցաւ անոնցմէ մէ
կէն: Երուսագէմի մէջ ձերբակալուեցաւ մ եծ-րտհ անա յ ին հրամանով,
ղաաուեցաւ,նահատակոլեցալՊիգատոսի օրով: Իր մահէնետը իր 
աշակերտները վերստին հաւանուեցան Պետրոսի շ„լրջ, ել իրենց հա. 
ւատըը ծնունդ տուաւ Հրիստոնեայ Եկեղեցիին ;

Յստակ է որ Յիսուսի երկրաւոր ճակատագիրը եւ գործը, մէկէ 
աւելի կէտերու մէջ, կը յիշեցնեն Արդարութեան Տէրը որ Աեսսեան 
աղանդին մեծ մարգարէն եդած էր: Աէկ գարու հ ե ռա լո ր ո լթեամ U , 
միեւնոյն պատմութիւնը կը վերսկսէր : Աւելին ըլլալով , Ցիսոալ ինը- 
զինրին վերագրած է Եսայիի խորհրդաւոր պատգամները Եահվէի 
Ծառային մասին , ինչպէս ըրած էր իրմէ առաջ Արդարութեան Տէրը : 
Եահվէի 'Ծառային հետ այս առնչութիւնը զոր երկուքն ալ համանման 
ձեւով երեւան բերած են շատ յատկանշական է : Երկու, մարգարէնե

րուն միջել կը ստեգծէ բոլորովին մասնաւոր ել եզական բնոյթ ու- 
նհցող կապ մը յ
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Այսուհանդերձ ՝ մեր կարծիքով սխալ պիտի ԸԱար ա'յս ն մ անու
թէ ւններր ՝ այս հանդիտոլթիւնները ՝ որքան ալ անոնք նշանակելի եւ 
տպաւոր ի չ երեւին փաստ համարել ըլլա J Աւետարանական պատ- 
մութիւնները Արդարո ւթեան Տիրոջ պատմութեան մէկ պարզ վերա- 
մշակոլթիւնը դարձնելու՝ երեւակայակ յօրինում մը ուր Յիսուս պի- 
տէ ոլ1էՒլ բսյ<1յ եթէ ոչ առասպելական մէկ կրկնութիւնը Յես-
սեան մարգարէին՝ ԸԼԼա J եոյնարնել^ ինչպէս ոմանք փորձած են ընել՝ 
Արդա ր ո ւթեան Տէրը 3/» սուս ի հետ -.Արդ արել՝ նման ո ւթի ւնն եր ո լն հետ 
կան տարբերոլթիւևներ որոնք ոչ նուազ անվիճելի են եւ որոնք 1լար- 
^էէեն յ կը կա րծենք ՝ իրարու հետ շփոթել ե րկոլ անձն ա ւո ր ո ւթ ի ւնն ե- 
յ*Ը* Ահա մէկ քանին այդ տարբերութիւններէն :

Արդարութեան Տէրը քԱհանայ էր ՝ ‘Լեւտաւյււււյ ցեղէն։ Յիսուս 
քահանայ չէր՝ այլ աշխարհական ՝ Յուդայի ցեղէն։ Եթէ Արդարու
թեան տէրը մեծարուեցաւ իբր Մեսիա-փահանայապետ ՝ 1՚բբ Մեսիա 
Ահա րոնի ՝ 3 իս ուս ճան չցուեցալ ի բր Ե ս րԱյէ լի Մ ես իա ՝ իբր Մ եսիա- 
Թագաւոր ՝ որդի Դաւիթի *. Արդարութեան Տ է ր ը իմնա դիր ^ումրանի 
համայնքին ՝ իր քար ո ղո ւթի ւնն եր ը կատարեց 3 ո ւդա յի երկրին մէջ*. 
Յիսուս Ղ՚Ալիլեցի էր՝ եւ Դտ լի լէ ի մէջ Տիբերիայի լճին եզերքը գըէ* 
խ ա լո ր ա պէ ս քարոզեց։ Արդարութեան տէրը գիտուն ուսուցիչ մըն 
էր Գ"!1 1՚1՚ հետեւորդները սնոտիապաշտական մեծարան քով մը կը 
շրջապատկին՝ այն աստիճան որ ՝ ինչպէս Պ ի ւթա'դո ր աս ի աշակերտ
ները՝ չէ ին արտասաներ իր անունը։ Յիսուս ընտանի ուսուցիչ մըն 
էր որուն աշակերտները ել ամ բո իւն իսկ ազատօրէն կը մօտենային եւ 
որուն անունը ոչ գաղտնի էր՝ ոչ խորհրդաւոր : Արդարութեան Տէրը^ 
էթէ դատենք բոլորովին վանական ա յն կանոններէն զորս պարտա— 
դրեց իր հետեւորդներուն ՝ խս տա կրօն ճգնաւոր մըն էր, ան շուշտ 
ողորմասէր՝ բայց այնքան անողոք ինքղինքին հանդէպ որքան ոլբէԸ“
ներուն հանդէպ ՝ խուսափելով մեղաւորներուն հետ ամէն շփումէ 'իբ
րեւ պղծութենէ մը։ Յիսուս աւելի մասնակից էր ըխթա*յիկ կեանքին ՝ 
աւելի մարդկային* «.Յովհաննէս (Մկրտիչ)՝ կը յայտարարէ Յիսուս՝ 
եկաւ առանց ուտելու ել առանց խմելու եւ ըսին թէ սատանայ մը կա յ 
իր մէջ*. Մսյրդոյ Որդին եկաւ ուտելով ել խմելով եւ կ՚ըսեն* ահա 
դինի խմող մը՝ մա քս Աւորնե ր ո լ եւ մեղաւորներու բարեկամդ : Աը- 
դար ո ւթեան Տէրը յայտնա բեբողն էր խո րհ րդալո ր Դնոսի մը որ այն 
ատեն աշխարհի մէջ շրջան ընող ամենա բա րձր իմ ա ս տո ւթ իւննե ր ո վ 
կա ռո լցո լած էր եւ զայն ընդունելու պատրաստուած հաւատար իմնե- 
րոլ վե րա պահ ուած ՝ իսկ Յիսուս մանաւանդ մողովրդական քարոզիչ 
մըն էր ՝ համեստ մարդոց միջավայրէ մը ծնած՝ որ ^Արտայայտուէր 
պարզ լեզուով մը՝ թարմութեամբ եւ կեանքով լեցուն նմանութիւն- 
ներով:
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fi ր ի ս տ ոն է ո ւթե ան սկիզբը կայ ուրեմն նոր Մարգարէ մը, նոր 

Մ ես իա մը î ո ր ո ւն ոչ գոյութիւնը՝ ոչ ինքն ա՛տ ի պո ւթիւն ը ՝ մենք մե ր 
// ւոս ին իօսելուէ ՝ .երբեք չեն ք մ տածած մ՜ խ տե յ :

!'lujg » այս կէտԸ ապա հովուտ ծ ըլլա լո լէ ՝ թումբանի վաւերագիր— 
նե րը բտցտ յա՛յտ կե րպով երեւան կը հանեն որ սկզբնական քր իստ ոն- 
եայ Եկեղեցին իր արմատները 1լ արձակէ ՝ եւ խորութեամբ մը որ ոչ 
ոք գո լշա կած էր ՝ Նոր քիա շինքի հրէական ա գանգին ՝ այս ինքն (Հ եսս- 
եան ա զանգին մէջ՝ եւ թէ անկէ ւիոիւ առած է կարեւոր մէկ մասը իր 
կազմակերպութեան եւ իր ծէսերոլն ՝իր վա րգա պե տ ո ւթ եան և «ւ/ տած
ման ձեւերուն^՝ իր միստիկ իտէաչին ել բարոյականին՝. Կը խորհ ինք 
թէ նա խորգ էջերուն ընթերցումով՝ այս փ ո խարւո ւթի ւննե ր ը ինքնին 
ե ր ե ւց ած եե բո յո ր անոնց որոնք քի չ շատ ծանօթութիւն ու նին Ն որ 
Կտակարանին վրա՚յ ել տեգեակ են քրիստոնէութեան ծագման վերա
բերայ [սնգիրներ ո ւն : Նոր ծնող Ե կեգեց իին վրտյ 'fi ում բան ի հրեայ 
աղան գին ունեցած ազգեցո ւթեան վրտյ բազմաթիւ գործեր հրատա՛
րակուած են արգէն՝ {Նրանսայի եւ արտա՛սահմանի մէջ՝. Այս գործե
րը՝ նոյնիսկ անոնք որոնց հեղինակները հոգածու են քրիստոնէական 
կրօնքին անզուգական հեղինակութիւնը պա՛հպանելու՝ մեծ թ ի ւո վ 
զուգակշիռներ կը հաստատեն բոլոր այն նմանութիւններուն վրայ 
որոնք ի չայտ կուգան բա զգա տա կան ո ւս ո ւմն տ ս ի ր ո ւթ են է մը՝ եւ ո- 
րոնք կը վերաբերին րյյայ համայնքային կեանքին եւ նախնական Եկե
ղեցւոյն կազմտ՚լորման ՝ ըլչտյ Եկեղեցւոյ գաղափարին իսկ՝ մկրտու
թեան եւ հ ա ղո ր գո լթեան հ իմն ակ ան ծ է ս ե ր ո ւն ՝ ՛Լեր ան քարոզին ՝ ^օ- 
գոս Առաքեալի գրութիւններուն կամ Յովհաննոլ Աւետարանին , ըլլայ 
արդարացման եւ նախասահմանութեան հիմնական վսւրգասլետոլ֊ 
թիլևներուն եւ կամ Ա եսիային գալուստին եւ աշխարհի վա՛խճանին : 
Այստեղ յիշել միայն կրնանք Հ ետ ախ ո լ ւլո լթեան այն գետինները որոնց 
վրա, այսօր կը քալեն քով քովի ՝ պա՚տմ ա բա են ե ր ը եւ տ ս տ ո ւած ա - 
բանները՝. Կրօնքներու սլա տմո ւթե ան մէջ աս Ւկ ա ճշմ ար տ ա պէ ս « յե— 
ղափոխոլթի էն» մըն է , ինչպէս կ՚ըսէ ամերիկացի ամէնէն հեղինա- 
կալոր արեւելագէտներէն մին, Փրոֆ. Վ. 3}. քշլպրտյթ :

վերչերս նոյնիսկ, վերջին Ընթրիքին թուականին առիթով, եգան 
պնդողներ որ Յիսուս եւ իր աշակերտները կրօնական տօներոլ կատար
ման համար կը հետելէին ոչ թէ պաշտօնական Սինակոկին Օրացոյցին . 
այւ ր՚՚լ՚՚ր՚՚վթ11 տարբեր օրացոյցի մը, այսինըն անոր որ fամրանի 
համայնքին արարողական կեանքը կը ճշտէր-. Այս թէղը բազմաթիւ 
կաթոլիկ հեղինակներու հաւանութեան արմ՜անացաւ : Եթէ այս թէղը 
ընդունելի է, ոչինչ աւելի յստա՛կ կերպով ցոյց կոլտայ իրական չը- 
ւիումնե րը որ կային քրիստոնեայ նախնական խում րին ել 'fi ում բանի
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համայնքին միջեւ։ Ընդունելով Յեսսեան օրացոյցը՝ „ը նուիրական 
օրերուն համար տարբեր թուականներ կր պարտադրէր քան պաչտօ- 
նական օրացոյցը ել հետեւաբար կրօնական առանձին կեանք մը կը 
պա ֊.ան չէ ր , Յիսուս ել իր աշա՛կերտները ցոյց կո լ տային իրենց 'հեց 
խնամութիւնը Յեսսեան աղանդին հետ։

Ասկէ զատ, կարեւոր է ընդգծել որ եթէ նոր ծնող Եկեղեցին բաղ- 
մաթիլ փ ո խա ռո ւթի ւնն ե ր կատարած է 3 ես ս են ո ւթեն էն , այդ փոխա- 
ռոլթիւնները երբեք ամբողջապէս կրաւորական եղած չեն : վարդա
պետ ո ւթիւնները , ծ էսերը, հաւատալիքները քրիստոնէութեան մէ ՛վ 
ենթարկուած են յաճախ կարեւոր հո լովո յթնե ր ու , նախաձեռնութեամբ 
իր ֊.իմնտդրին , Յիսուս '(յազովրեցիի ( ոլ նաեւ շնորհիւ իր պատմա
կան զարդարման պարագաներուն : Այսպէս ( քր ի ս տ ոն է ո ւթ ի լն ը բառին 
բուն իմաստով 3 ե ս ս են ութ ի լն ր չէ , նոյնիսկ եթէ սկզբնապէս անկէ կր 

՛■ Պէտք է նոյնիսկ մատնանշել բազմաթիւ դիծեր որոնք սկզբնա
կան քրիստոնէութեան մէչ ցանկութիւնը երեւան կը հանեն ընդդիմու
թիւն մը ցոյց տալու դասական , վաւերական Յեսսենոլթեան կարդ մբ 
յատկանշական երեւոյթներուն , այնպէս ինչպէս Բում բանի վա ւե բա
դի ր՚հերր կը թոյլատրեն ճանչեալ այլ, վերջինը : Կրօնքներու պատմու
թեան մէչ ծանօթ է որ երբ նոր աղանդ մը ծնունդ կ՝ ա ոն է , կը զանա
զանուի նախորդ աղանդէն որմէ ծագած է կարդ մը ն ո ր ո ւթ ի ւննե ր ո վ
որոնք ուղղակի կը հակադրուին այս վերջնոյն, բայց նոյն ատեն իր 
ծագման միջա՛վայրը կը մատնեն ։ Այս է օրէնքը ամէն հերձուածի : 
Պատմաբանը՝ նոյնիսկ եթէ կերպով մը առուինդրդոլած է, տրուած ր լ- 
յալով ն մ ան ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ել փ ո խ ա ռո լթ ի լնն ե ը ո ւն կարեւորութիւնը , 
սկզբնական Եկեղեցին համա՛րել Յեսսենոլթենէ ներ շն չուած աղանդ 
մը, 3 ես ս հնութեան մէկ ւի ո վւ ո իւ ա կր , ատով տրամադրութիւն ցոյց շի 
տար մէկ կողմ թողելու կամ ստորագնահատելու տա ր րե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ր 
եւ նոյնիսկ հ ա կադր ո ւթի ւննե ր ը բա՚ղդատմամբ դասական Յեսսենու- 
թեան : Եր որոնումը կրնայ նոյնիսկ ղինքը առաջնորդել վեր հանելու 
աւելի յստակութեամբ ել աւելի ճշգրտութեամբ քան ինչ որ կարելի 
էր ասկէ առա՛ջ, հասարակաց խորքին հետ' ինչ որ դրականօրէն կր 
կազմէ ինքնատպութիւնը եւ բնորոշ յատկանիչերը Յիսուսի պատգա
մին եւ Եկեղեց լոյն' որ ծնած է անոր հաւատքէն ։

քրիստոնէութեան Յեսսեան ծադում ին թէղը նոր գաղափար մ ը չէ : 
Ան շատ տարածոլած էր (իԸ՚րդ. դարուն «լո ւս ա ւո ր եա լ^ն և ր ո լ մ իջա- 
Վայրխե » փիլիսոփաներով շրջանակին մէջ*. Ատկէ վկայութիւն մը կր
դան ենք --- ճիշտ է ՝ քիչ մը կոպիտ ---  սՏԱլամ սլէոի ուղղուած Ֆրև-
տերիք P • ի մէկ նամակին մէԼ՝ 17 հոկտեմբեր 1770/'^ ♦ «Յիսուս՝ կր 
*էրէ փի լիսոփտյ-թադալո րը ՝ ուղղակի Յեսսեան մ րն էր* տոդո րուած
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էր (J ես ս եաններ ու բա ր ո յա՛գի տ ո ւթ ե ամ բ , որ կապ ունի իէենոնի բարո
յագիտութեան հետ :» Այ ս ձեւին տակ , թէէԼը ան շո ւշտ զուրկ էր երան— 
գէ , եւ քրիստոնէութեան ջատագովներուն երեւցաւ իբր կոիլի փէեք 
մը, իբր սատանայական փաստարկութիւն մը որուն նպատակն էր 
քանգել քրիստոնէական յայտնութեան ինքնատպութիւնը ել վերան- 
ց ա կան ո ւթ ի ւն ը z Հա ս էնա լի է ուրեմն որ բուռն ընդդիմութեան մը 
բազիսեցալ փթ*րգ ել Ւ*րգ գարու առաջ ին կիսուն բազմաթիւ քրիս
տոնեայ կաթոլիկ ել բո զորական պատմաբաններու կոզմ է։ Ղ*եռ 
քանի մը տարի առա^ այրէ պատմաբաններէն մէկուն մօտ կարելի էր 
կարդալ՝ օրինակի համար, հետեւեալ նախադասութիւնը* «էիեսսենու- 
թիւնը ոչ մէկ հետր չէ իմ որ լա ծ քրիստոնէութեան մէջ, ոչ իր վարդա
պետութեան, ոչ իր հ ա ս տ ա տ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն մէջ՝. Չէ ազդած լ,լ, հիմ- 
նագրին, ել ոչ ալ զայն տարածողներուն վրա՚յ * * *^ (1) :

Այսպիսի միս տա էլան '[['['բ մը այսօր բոլորովին կը մերմուի՝. 
1քտրուած ճամբան չափելու համար թող բաւական ըէԼա J ո [' յէշենք 
հետեւեալ տ ո ղեր ը ականաւոր եկեղեցականի մը, փորը գրըի մը մէջ 
որ Լոյս տեսաւ 1957/^5/, եւ որոնք մեզ պիտի ծառայեն իբր եզրակա
ցութիւն . — «IJ՝ եզ ճանչցնելով անմիջական միջավայրը ուր ծնած է 
քրիստոնէութիւնք (այս ինքն (Հես սեան միջավայրը) J՝ ում րան ի մէջ 
կատարուած գիւտերը կը լուծեն մեծ թիւով իւն գի րնե ր զորս մեկնա- 
բանութիւնը մեզ չէր թոյլատրէր լուծել* * * : Հաւանական է որ վա- 
ւերագիրներուն ամբողջական Օգտագործումը՝ ա յն բաղդա՛տութիւն- 
ներր որոնց անոնք տեղի պիտի տան, աւելի պիտի մեծցնեն լուծուած 
առեղծո լածներուն թիւ֊ը* Կարելի է ուրեմն ըսել որ այս գիւտը ամէ
նէն զգայացունցն է որ երբեք կատարուած ըլլայ» i (2) :

Թարգմ- Ն • ԱՆՏ Րէ ՏԻՒՓՕՆ-ՍՈՄՄԷՌ

4

(1) Լ. Marchai, « Esséniens », Supplément au Dictionnaire 
de la Bible, t. II., Paris 1933.

(2) Le P. Jean Danielou, Les Manuscrits de la Mer Morte et les 
origines du Christianisme, Paris, 1957, p. 128.
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•ԲԱՀ1ԴՏԷ ՄԶԿԻԹԻՆ ԵՒ Կ- ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ 

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ» ԽՃԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Ն

Ալ Գրիգորեան, էջմիածին ամսագրին յունիս 1057^ թիւին մէջ „ 
էչ 54-05, Կ - Պոլսոյ մՀջ կր թուէ «Հայկական» երեր խճանկար ,„ր„նռ 
էն, ըստ իրեն, ք-ահրիյէ մզկիթին , Կ • Պոլսոյ Հա յոգ սլաարիարրա- 
րանին եւ Այա Աոֆիայի մէջ, Գրիգոր Լուսաւորիչին խճանկարները.

1- ՔԱՀՐԻՅԷ ՄԶԿԻԹԻՆ ԽՃԱՆԿԱՐԸ — Կ 3 -Րասմաչեան, կը գրէ 
Ա. Գրիգորեան, իր աշխատութեան մկջ Հայոց հին գեղարուեստի 
վարպետները, Փարիգ 1926, (Ապշելով Կոսաանգնուսլոլոոլմ յայաա.

(1) Այս 1ՒԲքԻն մասին տես Revue des Etudes Arméniens, VI, 2 
(p. 340-346).
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(

«ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐՒ» 
Մանրանկար Հայկական հին ձեռագրէն :

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 161

բերուած Գադիկ Արծրուեոլ րանդա՚կի նման մի մոզաիկա (2,) գրում է* 
«Այս տեսակի արձաններ ու \պատկերներ յաճախ կը տեսնուէին ոչ 
միայն հայկական հին ե կերլեցին եր ո լ վրայ՝ այլ ել ընգհանրապէս 
բիւզանդական եկեղեցիներէ շատերուն վրայ • Օրինակի համար' կ. 
Պոլսոյ մէջ էտիրնէ-վաւիուի մօտ , իր հնութեամ բը Հտպուած բնու
թեամբն ծան °խ իահրիյէ ( տւզուած ք^ահրէի} մզկիթին ՝--- որ նախ
կին ի]որա անուն յունական վան րին քառասուն վկայիg եկեղեցին 
էր յ խճանկար {մոզաիկ} բա՛զմաթիւ պատկերներէն մին կը ներկայաց
նէ ճիշտ վե րո յ ի շեա լ տեսարանը •• Աչ 23) :

Ա» Հիրիգորեան այս տողերը յ ի շե լէ ետր կը շարունակէ.

«Կ- Տ- ա ս մ ա ջե ան ը եզրակացնում է^ որ հայ մոզա՛իկ նկարիչ
ները Կոստանգնուպոլսում 'Լիրոյիշեալ բիւզանդական եկեղեցու ւԼրայ 
աշխատելիս } 1Լղթ ամարի բանդակների տպաւորութեան տակ օրինա
կած լինեն ի ր են g ցանկա լի հա յ րենիրի յ ո լշա՚ր ձան ի պատկերը :»

. 0* ք*ա սմա ջեան իրեն վեր ագրո ւած tu'ju եզրակացութեան հե- 
ոուէն իսկ մօտեցող բառ մը ըսած չէ'. Ւր վե ր ո յ ի շե ա լ փորր աշխա. 
ա ո ւթ ե ան մէչ ոչ հայկական խճանկարներու ել ոչ ա՛լ խճանկարի հԱյյ 
վարպետներու խօսրը ըրած է'. 1Լ * ^իրիդորեանի այււ վերագրումը 
բա g արձա կա պէս անհիմն է ել նոյնիսկ ա՛ն ր մ բռ նեԺ֊

2- ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԽՃԱՆԿԱՐԸ- Ա- Գրիզորեան կը
դրէ- «.Հայ մոզաիկ արուեստը Կ ոս տանգն ոլպոլս ո ւմ իր արտայայ
տութիւնն է զտել ել այլ յի շարման հ աս տա տ ո լթի ւննե ր ո ւմ !

« • • -{ելաման ազնուական մը Աթոքանցի' որ 1630/'^ Պոլիս այ
ցելած էր, կր պատմէ, թէ Հայոց պատրիարքի բնակարանին մէկ 
սրահին մէչ խճանկարուած էին եկեղեցական հայրեր, կայսր մը եւ 
կայսրուհի մը: Հայեր ըսած են իրեն, թէ սուլթան Աոլլէյման այն
քան հետաքրքիր էր, որ յաճախ այդ նկարները տեսնելու կոլզար : 
Այս սրահը կը գտնուէր Գում-Գափոլի այմմոլ Հայոց պատրիարքա
րանի գետն ի վրայ:» (Կեանք եւ Արոսեսա տարեգիրք, Ա. տարի,

Փարիզ՝ 1931 յ ԷԼ 83) !

«ինչպէս տեսնում ենք, կը շարունակէ Ա. Գրիզորեան՝ Կոստանզ- 
նոլպոլսի Հայոց պատրիարքարանը ունեցել է մոզաիկ յատակ մի

(2) Հասկնալ «Դա զիկ ԱթմրոՆնու քանդակի նման Կ- Պպսում 
յայսւնաթերուած մի մոզաիկա» :

Fonds A.R.A.M



162 ԱՆԴԱՍՏԱՆ ♦

բանէ գէմանկարներո ■Լ' Այ ս մա'սէն այն բան մլատ են եղած տեգեկոլ- 
թէ ւննե րը , որ հնարաւոր չէ բննութեան առնել ու որ ո շա կէ եզրակա
ցութեան յանգել։ Ւնչ թօսբ , որ այգ մոզաէկ յատակը հս»'յ նկարչէ 
ստ ե զծագո րծութէւն կ եղել՝ {լայՅ թէ *Լ է ^զել ^քա հեղէնակը եւ 
ո* ր գա րա շրջանում կ կառս լցուել այղ հետաբրբէբ մոզաէկ յատակը ՝ 
--- մնում կ ան յա յա ո ւթե ան մէջ» :

հՀյեանր եւ Արուեստէ տտրեգէրբէն Ա • հատո րկն յառաջ բե ր ո ւած 
հատուածը բազուած կ Արմենակ Աաբըզեանէ մկկ յօդուածէն ՝ որուն 
թո բագէ րն կ Հեկար չո ւթ էւն ը Պոլսոյ մկջ եւ Ապտուլլահ ^ոլիյարալը)) : 
Ցօղուածը ՝ որուն բնագէրը հրատարակած կ Լա fbpi[|rL ՄԼԱ լ’ԱւՆ ՀՆ^յ* 
(1928) t ֆրանսերէնէ թարգմանած է Հ *Ս • (Հրան տ Ա ամոլէլ) : Ա' է այն 
թէ ֆր անսերէն յօգուածէն մկջ չկայ յառաջ բերուած հատուածը՝. 
ՊէտյՀ է հետեւցնել ուրեմն թէ Արմ ենակ Ա աբըզեան զա յն նեբմու- 
ծած կ էր ո ւս ո ւմնա'ս է ր ո ւթեան մկջ կեւէսԱք ljl_ խմբագրու
թեան յ անձն ե լո ւն առթէլ յ

Ա. Աարըզեան տեզեկութէւնը գտած կ ֆրանսերէն հրատարա
կութեան մը մկջ[[^բայց տեղեկութեան հեզէնակէն անունը կամ 
էնբ կամ թարգմանէչը սխալ կարդացած են՝. Խնդրոյ առարկայ <^մո- 
ղաէկ^էն մասէն թօսած է de S+Ochove անուն ֆլաման ազնուականը՝ 
որ ուրէշ երեր ուզեկէցէ հետ 1630/'5> • Պոլէս այցելած կ : Ա • Ա աբըզ-
եան de Stochove կարդացած էր , ել կամ թերեւս ճէ շտ անունը այգ 
սչկս կարծած է տեսնել թարգմանէչը^ որ կարծելով նաեւ թէ այրէ 
բառերը ազնուականէն ծննդավայրը ցոյց կուտան թարգմանած է 
ՀհՍթոր անցէյչ : $ սլա'էէ ր ա կան եր կր որ գ վրէսԼակով մը Ս pnf ա£ց[ւ>/ Ա • 
Գրիգորն ա նի յօդուածին մէէ վերածոլած է Աթ-ոք UlQgjl^, , բոլորովին 
ւս յ լափոթելով հ ե դինա կին անունը î

քմէ տը Ս թոթուէ իը ա կան էսճանկարնե^ր սւեււա^ր է կամ միայն 
որմնանկարներ' վիճելի էոնդիր մըն է , որուն պատասէսանը կապ չունի 
Ա՛ Գրիգորեանի յօգոլածին հետ : Ենթադրենք որ էսճ ան կա'րն ե ր կա
յին Հայոց պատրիարքարանին մէյթ. Բայք նաթ այդ պատրիարքա
րանը 1639^» թր գտնուեր Գո ւմ-Գաւի ո լի այմմեան պատրիարքարա
նին դետնին վրայ, այլ Լէամտթ իա , Լէ ուլս լ Մանասթըր կոչուած եկե- 
դեցիին շրջափա՛կին մէջ՝. 1Լ • Ս աբըզեանէ ո ւս ո ւմնա ս է ր ո ւթեան մէջ 
«տը Ե թոթովի վերա դր ո լած» այս սրահը կը գտնուէր Գո ւմ-Գափո լի 
այմմոլ Հայոց պատրիարքարանի դետնին վրայ» բալլերը ալելցու-

(I) J. Ebersolt, Constantinople byzantine et les Voyageurs du Levant, 
Paris, 1919.
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է 3 • էպերսոլդ ՝ եւ զարմանալի է որ Ա» Աաըըզեան ուշա'դիր չէ 
եղած այս կէտ ին յ Աուլու Աանասթըրը րի ւզանդա կան նախկին Փե- 
րիպլեփթոս մենաստանն էր ՝ որ Պոլսոյ օսմանեան գրաւումէն 
Հայող յանձն ուած էր։

P այղ ի^՚չ որ աԼ ԸԼԼայ î Ա * Ղ*րիդորեան ՝ անըմբռնելի անհաս կա
րողութեամբ մը՝ կայսեր , կայսրուհիին և ուրիշ երկու կիներու խը- 
ճանկաբները կամ նկարները սրահէն կը փոխադրէ Հայող սլատրիար- 
քա բանին յատակը՝ ապահովաբար ղանոնը կոխոտել տալու համար • ՝ • 
«դետին^չ բառը չփոթելով «յատակչին հետ*.

Այսըանն ա'լ բաւ չհամարելով՝ Ա* հ^րիգորեան այս «մոզաիկ յա
տակը հտյ նկարչի ստեղծադո րծո ւթի ւն^ կը կարծէ՝ առանղ անդրա
դառնալու թէ դիմանկարները կը վերաբերէին կայսեր մը եւ կայսրու
հիի մը՝ որոնը Կ- Պոլսոյ մէջ բիւզանդական միայն կրնային ըլլալ*.

Այսպէս Կ* Պոլսոյ հայ խճանկարներուն մասին Ա* Գրիդորեանի 
բոլոր դրածները բաղարձակապէս անհիմն են :

ՀԱՏԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
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mm ԵԱՒՈՂ ււա
Կապոյտ , կապոյտ ջրերում կորալլ ծախող լոյս աղջիկ, 
Ծիծաղի՛ ր , Հա ղ;յ ր մպտա' հո կորալլէ չրթերով .
Ծ՛ ովահ ա ր ս ես դուրս եկած զով ալիքների J իջից ,
1,աւ ակու մ բացուած դարուն՝ բոսո րադո յն վարդերով֊ :

խորն են այնբան, ծով են կապոյտ ծովերում, 
խիավարի' ր , մօտեցի՛ ր , ծովերի ազատ թռչո՛ւն • 
կմածանւում են մազերդ ծովաբոյր այս հողմերում , 
խելերի պէս թեւածող ( որ դէպ հրկի^՚Հ ^ն թռչում :

Կապոյտ ջրերի կարա՛պ, օրօրուող դողով անոլչ,
Կրծբերդ են թրթռում ալեփրփուր թրթիռով .
Կ տպո յտ-ա j ք՚Հ ջր ե ր ո ւմ կո րա լլ որսող ծովանո յ չ յ 
Ծախի' ր կորալլ , ու մպտա հո կորալլէ չրթերով :

ԳՆԻ

t
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Դ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

կհն-^KWU

ԱՅՉ' օրուան թուականը չեմ դէտեր*. (էամ անա կէ ոՓ ր անկէւնւս- 
դարձը կրցաւ զայն անհետացնել էր ծալքերուն մկջ։ Օրացոյցներու 
անծանօթ մ ըն կ ան î

Ջեմ զէ տեր թկ ո՜ւր կը զանուէ է տ'յդ °[էԸ • Ե րկրազոմնզէ ո ք' 
մ աս էն մկթ որ սպառած ԸԷԼայ ռւնկկ անհետացած*, (էամանակկն եւ 
մէջոցկն զուրս ՝ աքսորական , ո՜ւր՝ չեմ դէտեր , օրով եւ տեղով* • ♦ Ել 
սակայն՝ զ լութս սեղմած անոր զլխուն զկձ , յն °րը ճակատ ճակ- 
տէ*. Ւնծէ կը թուկթ այդ սեղմումով նոյնացած ըլէաԼ անոր հետ մէա- 
ս ակնրնթարթէն՝ ուր ճակատագէրս մ արմ էն կ՚առնէր*. Ես rlt'U

սեղմ ած կէ ճակաէս դկմ :

Սչնյէշատակ մ՜ամ անա էն ե ր կ հասնող ա րձագանգէ մը նման քահա
նայէ մը ձայնը մեր զլխուն վրայ*. Ընթերցումներուն դլուխ գռրծոցը 
կը կատար ուկ ր մեղէ համար*. Այղ խռպոտ ձայնէն ելեւէջէն կը պատ- 
ռկր տէրող խաղաղութէւնը որուն անունով սակայն սկսած կր ան 
հնչել*. 'Լէրալոր եւ կոտորակուած խաղաղութեան մկջ էլ ա մո ւսն ան ա- 
յէ յանուն երջանկութեան . . . fY* ւր , ե^ ր բ եւ որո* լ հետ } չեմ դէտեր : 
Կէն ս չկար' հակառակ էր ներկայութեան :

*

Ամուսնացայ կնոջ մը հետ որուն աջ սրունքը կը կաղայ ու ձախը 
մէշտ դողա հար' սՀէն պատճառած յուղում էն-. Կը պակսէ անոր թե. 
ւերէն մ էն , բուրվառ մը էբրեւ որ ալ չէ խնկար-.

Կռնակէն ճէշտ մէջտեղը կոլղ մը հողաթումբէ մը պէս էր մ ԷԼ 
պարունակող զահանդական դա ղան է քն ե ր Մէկ լս՝չքը կոյԸ կա t՛  ̂է մ 
արդէլոլած ըլլա ր էրեն լոյս էն աշխարհը է ջնել, զէնք չտեսնելու հա
մար , էսկ մէւոը' ոչ առաւօտ , ոչ դէչեր , այլ կա յե մը , անթեղուած 
որ մէօրէնակ ու յաւէտենապէս կը տեւէ է խնդէր պատրանքէն : Կը 
մպտէ-, Շրթները' տարածոլթէւն մ էն չեւ ականջները հասնող որոնք 
կհուզեն ուրէշ տեղեր ֊էախչէլ անոնց մերձեցումէն i Եւ ակռաները 
թափած բոլորովէն' գեհենական դէչեր մը կը պարղեն աչքերուս առ- 
ջեւ անոր բերնով' ուր դատապարտուած եմ կեանքը ապրէլ համբոյրէ
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մը մէջ, . • համր է եւ խուլ* • ♦ Ը սե՜լ որ կինս իր բազմաթիւ քոյրե
րուն գեղեցկագոյնն էր դեռ որոնք , ամէնքը ի միասին՝ կը յղանային 
իրենց հասարակաց միակ արգանդով* * * :

*

ÎF ուԼերու հեռաւոր բացերը գտնուող կղզի մը ուզեց ինք երթալ 
մեր մեղրալուսինը ապրելու համար։ H [Լս) ո[> միակն է
ուր երջանկութիւնը կ՚ապրի յա լի տ ենա պէս , իբրեւ բնակչութիւն ։ 
Հազիւ հա'սած էինք անոր ափունքներուն երբ հրաբուխ մը ծովամոյն 
ըրաւ զայն։ Մեղուները գործագուլ յայտարարեցին եւ լուսինը [սալա
րեցաւ ա կն թա ր թ ին հարուածին տակ ։

էքինս' այսա'հար՝ ուզեց որ վերադառնանք իսկոյն՝ դէպի նաւա
հանգիստ' ուրկէ մ ե կնած է/՚Կ ծովուն թա^երը՝ նոյն պահ ուն իսկ * * * 
վերադարձի մեր առաջին շար tf-ման' տեղատուութիւն մը մեզ չրլա- 
պատող ջոլրը անտեսանելի գա'րձուց : Մե/քնեցաւ ծովը՝ կարծես ՝ 
առյաւէտ վշտի մը մէջ առանձնանալու համար։ *Լ,աւը խրեցաւ աւա- 
զին *Լրայ » ծովուն յսՀտակը որ բաց էր արդէն։ Ըաց' անջրպետի մը 
նման։ Պէտք էր զա յն ճեղքել հիմա՝ կամաց կամաց՝ ակնթարթի մը 
մ՜ամ ան ա կ ո վ՝ մինչեւ որ ցամաք հասնէինք։ Մեր առաջին քայլերուն 
վրայ հասաւ ծովը որ կը լեցուէր մեր շուրջ եւ ինքն իր վրայ * ը վե
րադառնար ան՝ մակընթացութեամբ մԸ է ա րծես դարերուն ընդմէ- 
ջէն ամբարած ցասումով։ Ընկղմած էր ա մէն ինչ։ Ընկղմեց անք։

*

Փ րկուեցա նք թէ ոչ , չեմ գիտեր . . .
Մեղրալուսինը վիմած , մոռցուա՛՛ծ էր վաղուց , ծովամոյն կղզիի 

մը տեղն ու վրան , հրաբուխի մը մէջ, տեղատուութեան մը ընթաց
րին եւ մա կրնթա g ո ւթե ան մը J-ամանակ : մնաց անսկիզբ կեանքին
ա'ռջել որ իրմէ յաւիտենականութիւն մը կը սպասէր ել կինս ամուլ* * ■■

Փրկուեցանք թէ ոչ, չեմ գիտեր ե՛՛րբ* • • Մ ոռցած էինք մենք զմեզ 
հեռո՜ւն, անհետ, անյայտ գանձի մը պէս անբռնաբարելի կերպով մա- 
մանակի մէկ նոպային մէջ' որ արտաքսուած է մամանա կէն •• . միջո
ցի մէկ պատառին վրայ' սպառած ինքն իրմով*** Փնտռեցինք ու 
չգտանք մեզ*. Մեկնած մեղմէ առյաւէտ' կը սպասենք մեղի*. Ու կինս 
կնսճի , կը բազմանայ ամլութեան յաւիտենական սերմերով*.

Փրկուեցանք թէ ոչ , չեմ գիտեր , ի՛նչպէս * * * Մեր չոպ՚ջ ոչ ծով 
կար ոչ ցամաք*. Մովը խեղդած էր զինք իր մակընթացութեամբ , իսկ 
ցամաքը մեկնած' տեղատուութեան ընթացքին * . • Մինակ էինք ամէն 
կողմ, բա'յց կողմը կը պակսէր*, կինս ու ես' տիեզերք մը ամբողջ
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որուն կեդրոնն ու առանցքը ԸԷԼաԼով) վեր ած ո լած էինք կազմելու» 
Փ ր կուե ցանք թէ ոչ չեմ դիտեր ոՀ ւր' ուր !լ ապրիմ անոր հետ »

*

ttb համր է եւ խուլ։ Կազ է եւ կուզ։ tyը պակսի թեւ մը իրեն։ 
Կոյր' որ չկարողանայ զիեր տեսնել։ Ակռաները թափած ՝ ան քաոսա- 
յթև հ ամբոյր ուր կը կո ըսուէ ամկն բանա կան ո ւթ էլն : Շնչող յէչատա- 
կը կ!. ա՛հը է մը որ ե րբե ը ծնած չկ եւ արձագանգը էնըն էր ծնունդէն : 
Կէնս :

Կէնս մեռեալ մ'կ . • •
Ամուսնացած եմ կենդան է մեռեալէ մը հետ' անոր մէջ թաղելով 

էնձմէ ամէն կեն ս ո ւնա կութ է ւն եւ այգ մահովը ապրող՛. 'Իահանան 
մեղ օրհնեց յանուն խաղաղութեան' դա յն խանգարող խռպոտ ձայնով 
մը ղոր կը լսեմ գեռ գագաղփս վրայ մ էն չեւ այսօր' ուր պառկած եմ 
այգ օրէն է վեր... Այդ օրէն է վեր որ մ է չա Այսօրն է ու այսօրուան 
մէ$_ աեԳ դադա զ որ զիս կը տանի » » »

Մեռած եմ արդէն կեանքիս Պսակով»»»։

*
Ախթա ցուպերը տեղ մը մոռցած կէնս չէ կրցած գտնել ղանոնը 

յուղարկաւոր գալու համար : Զէ փնտռած էսկ, որովհետեւ յէշած չէ 
թէ ա նթացոլպեր էրեն կը սպասեն' որպէսղէ քալէ : Կա՛ռքը որով պէ
տէ զա ր , զէնք բերած պահուն անէլներէն կոտրած' թաւալած է ձո- 
րէ մը մէջ՛. Եւ սակայն հետս է ան , հասած ետեւէս , էմ մէջ, ըքէ^ առ 
բջէջ նոյնացած էնծէ, դագաղս բամնող ,մահուանս ընկեր, զայն էլ- 
րացնող անսահման նե ր կա՛յ » » »

Խռպոտ ձայն մը մէայն էրրեւ մ էակ յուղարկաւոր' զէս ցնցելով 
անոր մէջ՛, էութեանս սարսուռը կ'արձագանգէ մահուան աշխարհով՛. 
Ի լուր ձայնէն որ զէս պսակած էր մահոլանս հետ' երկրաչարմ մըն 
եմ դարձած անշարմութեան կնէըէն տակ : Կը ցնցուէ մահը էր ար
գանդէն' յանուն յարութեան : Իր յաւէտենական պահով, ան, ակըն- 
թարթ մը մէայն' ուր չեմ կրնար սեղմ է լ՛. Ա՜յնքան պզաէկ կը թուէ 
ըլլալ... Պատռել մթնոլորտը անոր' այս ցնցումով, նետուէլ դուրս 
անկէ հասնելու համար ո լրէ չ տեղ մը դեռ զոր կտրելէ չէ գտնել սա
կայն էրմէ դուրս ... Կէնս հոն ձգած, բաժնուած անկէ, փախչէլ էր 
գռնէն, պատուհաններէն եւ ամէն մէկ ճեղըուածըէ ու բացէ, ամէն 
մէկ հեւըէ... Անցնէլ մահէն ալ անդէն, անգրմահէ մէջ, էրրեւ կեն- 
գանէ առասպել, շնչող արեգակ եւ անմահութէւն' օժտուած կեան- 

ըով-.
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Եր ա ¥ թէ քահանան վա քակուած ԸԷԼաԼ՛ կնոջս համրութենէն ։ 
Այդ համրութիւնը երանի թէ փոխանցիկ' որ քահանան շը կարդա'ր ՝ 
չաղօթէ՜ լ, , չե ր զէ՜ր , չպսակէ՜ր , չթաղէ՜ր ... որ չըլլա՜ր քահանայ . . .

*

Աարմնոյս հողին տակ որ կամար կամար կը լեր ուի վրաս քա
հանային ձայնը կը շարունակէ արձագանգել միշտ, անդադար ՝ յա~ 
նուն իւ աղա զութ եան' զո ր սակայն աւերակի վերածած է։ Աւերակին 
մէջ վայնաս իւննե ր եր թեւեկոդ իբրեւ un ւրհանդա կ կեանքէ ե ի մահ , 
որ անոնցմով անոնք զիրար ողջունեն : Լյերկան ել բա ր ա կան կը շւիոթ- 
ոլին իրարու հետ ՝ էը նոյնանան ակնթարթի մը մթնոլորտին ձէջ 
իրարու' իբրեւ յաւիտենականութիւն որ կը սնի անոնր հաղորդութեան 
ստինքներէն : Pnjg են դոները բոլոր։ Ամէն կողմ արեւելք , ամէն կողմ 
երկունք՝ ամէն մէկ պահու ՝անսպառ եւ անվերջ* * * :

Ծովերուն բացերը գտնուող կղզի մը' որ Ա[՚ՀաԼոյսԸ [ԼԼԼաՐ * * * 
կինս ու ես՝ հոն՝ ան բաման ՝ միաձոյլ մեղրալուսնի մէջ։ Ծովը' կը 
լոդնայ թեւերը բացած' g ամ աքէ ցամաք , մեր շուրջը ա'մ բողջ եւ ինքն 
իր վրայ 5 ինքն իր լնդերքէն առած մղումով։ Հեռացած մեզմէ մեզի 
կը սպասենք որ մամանենք վերջապէս մամ ան ակին մէկ հեռաւոր 
հոմ բո յլ՚էն' ուր որ ըԱա J ան՝ օր մը հոս՝ մեզի ուր որ ր f/անք մենք՝ 
աւերակնե ր պարտիզել ♦ • ♦

Կին ս ընդմիշտ աշիւարհ մըն է , հեռո'ւև , հեռո'ւն՝ մահուանս մէջ 
միշտ ներկայ' որ կներկարի ինծի հետ։ Աւ ներկայիս մէջ ա՛պրող՝ 
/լայն սնուցանող անհո ւնօրէն բացական ♦ ♦ ♦ կը մսլտի ան հրաշագեղ 
մպիտով մը որ երբեք տ ր ո ւած ԸԱա J * Անոր Լ^թ^^՚Լ՚Ը հորիզոններ 
որոնցմէ արեգակը ա՛ռաւօտեան կը ծագի եւ առաւօտ մըն է ամէն 
ակնթարթ : թեւերը մէյ մէկ նետք' որոնցմով պիտի ուզէր տիեզերքը 
գրկել ան ։ Ա* արմ ինը' հրաշաղուն երեւոյթ , որուն իւրաքանչիւր 
բջիջը համբոյր մ րն է միայն։ Գեղեցկութիւնը կը վազէ անոր ալքե
րէն' ա ր տ ա' ս ո ւքի կա թի լին տեղ : Աչքեր համակ երկունք ՝ ուրկէ հա
ւատքը կը յառնէ ։ Կինս կ' ե ր կն է զինք զի անմահ է ան ։

Գ. ճ*
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Q_ll Ց Ր U ն Q U P

վ-ամերր գիշերին մէչ սեղմոլաթ են իրարու.-. Ե լ կմախքը թառե
րուն y պաղ ու հողմավար երկնքի մը վրայ կը պատռէ միջոցը-.

նեղ փողոցը հնամեայ կամարներու տակէն կը մագլցի մինյԼլ 
անծանօթը ո լ կը ստեղծէ աննախընթաց հոգեվիճակը :

Երազային պահ մը , ուր գոյները մթագնած ու նօսրացած են։ 
Ս տ եղծուած է գերբնական աշխարհ մր՝ ու կը ճնշէ քարա ան շա ր-
քեութիւնը սպասող տուներուն : թէպէտ մութ է' բայ*ք կարելի է տես
նել աղօտ կերպով։ Եւ Լս^Լ հեռաւոր հեկեկանքներն ու աղիողորմ 
կանչերը՝ ել անորակելի տռամի մը նա խեր դանքը :

Հեռաւո՜ր... տարօրինակ վայր մը՝ բլուրներուն ու ծովուն մ ի՛
ջել։ Ո Լ- կառոյցներ հողմավար միջոցին մէջ կծկըտած :

կուտակուած խիտ ամպերը եւ բա րձոլնքի մութէն շառաչող 
պայթումներ կը փայլատակեն Լոյսը կայծա՛կին ՝ կը ցնցեն երկիրը՝ 
ու երկար գղր գի ւնն ե ր կը դա լա րո լին գետն ին տակ ։

Փայլատակումներ կը լուսաւորեն վտիտ ճամբան' որ կը բարձ
րանայ . . . յետոյ կ^իջխէ չես դիտեր մինչեւ ուր ♦ ♦ ♦ :

Տարօրինակ տեղ մը՝ գերբնական աշխարհ' ուր հողմավար ղալ 
մը կ՚ոռնայ Ւր տռամը գիշերային խորհուրդով։

թէեւ աJU բոլորը իրական Ը_Լ1_ալէ ղ1"ղ[""^' ել սակայն նոյն 
ատեն խորհրդաւոր յղութեան մը' ծննդաբերութեան ողբերգութիւ
նը կ՛արձանագրեն . ու այս բոլորը կր կատարուի ա մ բո ղիո լթ ե ան մը 
մէջ՝ փո,Լո9^ "լ ուա րե բայ ին անջրպետէն հոսող-.
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• • • Մ քէն չեւ որ' պայթումէ մը կայծակնահար ՝ պա'տ մը 

կը ‘իլի ‘Ւ սզսցին ւԼ[,այ* շառաչիւն ու ԸԸբիՀ_*** քանդող ումերու ղի- 
լային Հլ-Հիչ :

Փ ա յ լա տա կո ւմն ե ր կը լուսաւորեն վտիտ ճամբան ՝ ո լ ստուեր մ ր 
կը կենայ պահ մը էի լած տան առջեւ ՝ ճեղքուած պատերը դիտելով ՝ 
յետոյ կը շարունակէ ու Գ/'ն:

Փողոցին վարէն՝ ստուեր ը ղանղաղօրէն կը շարմի , զառիվերը կը 
բարձրանայ յողնած համաչափով մը՝ յողնած՝ սկսելէն առաջ իսկ 
ճամբան :

ճամբուև վե ր էն' նոյն պահուն երկրորդ ստուեր մը կ՚իջնէ զա
ռիվար ՝ հաստատ քայլերով որ աշխոյժ էր սկսելէն առաջ իսկ ճամբան :

(յ ւ ստուերները նոյն ճամ բուն վրայ կը խաչաձեւեն զիրար հին 
ոլ ցամքած աղբիւր ի մը մօտ՝. ... էլ այղ պահուն իսկ աղյբիւրը կը 
սկսի վերստին հոսիլ՝ ու երգել երկինքի փոթորիկներուն դէմ իր յա
մառ մա յ թքում ով :

• • • էւ որովհետեւ աղբիւր ը կենդան ի ու իրական էր ՝ առաջին 
ստուերը արթնցաւ՝ զղա g որ երդ ու ի ր ա կան ո ւթի ւն կար հոդ՝ եւ 
երկրորդին հանդիպած ըլլալուն' առաջին ր խօսեցաւ ու միւսը պա
տասխանեց :

Գրականութիւնը ստեղծուեցալ բային հետ ել տեսարանը ամ- 
բողջացալ ՝ որովհետեւ խօսքը կենդանի էր ։

Մ ինչդե ռ , լուռ ու յ ափշտ ա կո ւած' կը դիա էի այդ նկարը՝ տար
ուած էի արուեստին ոլ արուեստագէտ ին ղե րադոյն հմայքէն' ու 
սիրտս կը բաբախէր տես ի լքիս մէ£' իր ա կան ո լթե ան զարկերակով :

թ. պ.
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3)P(imauo
(ԾԱԳՈՒՄԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԸ)

Ը-

փրոյտ , մինչեւ, իր սիրային նամակներուն հ րա տա րա կութ իւն ր 
(1951) , կր թոլէր լուցկի մը' որ կրակ թառներ երբեք, --- ս[՚րոյ ‘ան
տարբեր՛. կը զգուշանար գորով ու գուրգուրանք ցոյց տտլէ, իր ըն
տանիքին մ էջ i

Երկար տարիներ , մ ին չե լ իր սիրահարութիւնը , 26 տա րեկան ար- 
գէն , կ՚ապրէր մոլմկալ' ինչպէս Ադամ , երբ գեռ աշխարհ չէր եկած 
Եւան - Կը թաղէր կրակը , մոխիր կը նևտէր վրան, իր ամբողջ կիրքը 
թափելով աշխատանքի մը մէջ, դարձած' վա՛ռ մորենի մը, որ ւփլպ- 

I ու աղուոր տեսիլքներ կը բանար իր հոգւոյն խորը՛.
ճիչտ է թէ, ինչպէս կը վկայեն իր ընկերները, խիստ ծոմապա

հութեան դատապարտած չէր ինքղինք, բայց որոշ է թէ կը ղրկուէր 
միշտ փոյթ չէ թէ կամովին՛. Փոլթնամի ուղղած իր նամակին մէջ 
(1915) , խօսելով սեռային հարցին մասին , աղատ կը հռչակէ երի
տասարդութիւնը վայելելու համար այն իրա՛ւունքը , որմէ «./՛իչ է 
Օգտուած ինքը» , երբ դեռ երիտասարդ էր , ըստ իր խոստովանու- 
թեան î

Այսուհանդերձ կրակը պակաս երիտասարդ մր չէր, ոչ ալ շուշ
տանդամ : Փա՛ստը նախ այն է որ նշանախօսութեան վաղորդայնին , 
«այնքան շատ է համ բուրած իր ապագայ կինը երկու օրուան ընթաց- 
ըի՚ե , որքան չէր համբուրած իր քոյրերը 26 տարուան մէջ՛»՛. Երկ- 
[էՈ[էԳ> զաւաէւներ ունեցաւ ամ ո ւսնո ւթենէն ետքը։

Սիրային այս կեանքը , սեռային վառ յոյզերը լուսաւորած են ան
շուշտ իր միտքը*. հալական է արձանագրել թկ նախանձի ի՜նչ պատ- 
մոլթիլններոլ տեղի տուած է սեռային յոյզը՝ ամէն կապ ու երգում 
խգելու՝ ինքղին քը եւ նշանածը սպաննելու՝ աշխարհը կործանելու 
սպառնալիքին հասցնող կատաղութեամբ մր՝ հաստատելու համար թէ 
գտած էր այլեւս աղբիւրն այն զօրաւոր ել սաստիկ յոյզին՝ որու ներ
գործութեան տակ կը ցնցոլի հոգին՝ եւ. որու դրոշմով կր տպալորուի 
նկարագիրը :
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Աեռա'յին ջղա ս պառո ւթեան ենթականերում կեանքին ուսումնա- 
ս ի բութ իւն ը եւս ՝ միւս կողմ է ՝ Ֆրոյտը առաջնորդեր ա յն մարին թկ 
ջ_Լաթաներուն ծագում ը \պ\կտք կ փնտռել սեռա'յին խռովքներու մէջ-.

Արդ՝ այս խռովքները կ՚արթննան շատ կանուխ ՝ բայց «կը խեղ
դս լին» դաստիա րակչակտն պա ր տ ա դր ո ւթ ե ան g եւ ըն կեբային պատ
շաճութեանց ծոփին մկջ*, «AZեղդուած» այլ զգացումներուն ակումբը 
երթալով՝ քերոյտ երախային կեանքին մէջ գտաւ սեռային զարթօնքի 
թաքում ար տ այայ տ ո ւթի ւնն եր : «Երէք փոթձՒթ TlblUlljjlfi այեսՈ1Հթ-եան 
մասին» (1905) գո րծով ցոյց տուաւ թկ մարդկային կեանքի մկջ սե
ռային զգացումը կը զարգանայ' բոլորելով երեք շ^ան ՝ տոփածին 
(erogene) տարբեր կեդրոններու մկջ*. Առաջին շրջանին' տոփածին
կեդրոնն կ բերանը՝--- ,nJu Հ/*ջանին' երախան իր սիրոյ փ111 քելքը կր
գտնէ իր մօրը մկջ*. Մայրը սնումգ մըն կ րԼո I1 կ՚ուտէ երախան : 
Զարմանալի չկ , ուրեմն , եթէ կարգ մը ժողովուրդներու լեզու Ւն -".Ի 
ստինք կը նշանակէ մայր՝ կամ մայր կր նշանակէ ստինք*. Երկրորդ 
շրջանը դարձեալ կ՚իյնայ երախայութեան մկջ,--- տռփական զգացու
մը այս անդամ կը դառնայ UlUUljll* , որ !լ ա ր տա յա յտ ո ւի երկրորդ 
բերնով*. Այս այն շրջանն կ՝ երբ մայրը կ՚աշխատի վերջ դնել երա
խային վայելքին ու թաքուն հաճոյքին ՝ մաքրութեան վարժեցնելով ,
--- մայրեր կան 5 որոնք կը խոստովանին թկ չկարծես դիտմամբ !լ ընէ
երախան՝ երբ հազիւ շոըերը փոխած' կ^ աղտոտէ ն ո յնհ ե տա յն» *, 
Աաւոիք սիրոյ այս Հ^^անր կը մերժեն ընդունի լ հ ոդեբնախօս ո ւթեան 
1լարդ մը հ եղինա կո ւթի ւնն եր : Երրորդ շրջանը ՝ որ կը կոչուի ՜ւիս1լ- 
|Ոսեան կամ իդիպոսեան ? կ^արտայայտուի հակադիր սեռերու քար
շս ղա կան ո ւթե ա մ բ î

Ա եռային զգացման այս զա'րդացումը իր բոլոր ա րտայայտու- 
թեանց մ կջ կը մ ատ արմատական մի ութիւն մը՝  լիսլիաօ կը կոչ
ուի այդ ուժը՝ որու աճումը՝ կասումը կամ լետմ ղումը կր ստեղծկ 
ջլախտի զանազան ձեւեր , ինչպէս բնազդային գրգիռներ կամ ոգե
կան զար կ եր (ւիիւլսիսն) :

Ֆրոյտ ատոնցմէ կրցած կ մեկուսացնել երեք գլխաւոր ա րտա յա յ- 
տոլթիւններ * ---

1 • ինքն , 2 • Եո , 3 * Գ՛եր - ես *,
Ւնքն կամ սա (soi, ça) կը կ ո չուի բնազդա յ ին գրգիռներու 

ամբողջութիւնը։ Սա թարգմանութիւնն կ դե րման երկն էս դերան
ուան ՝ [անդլերկն իա) : Ֆրոյտ գործածած կ այս բառը՝ մատնանշելու 
համար անգիտակցական ույն զգա'g ո ւմնե ր ր ՝ որոնք երեւան կուգան 
ի հեճուկս կամ ակամայ' մատնել n‘L ենթակային ներքինը՝ թաքուն 
հոգին*. Երբ Ֆրանսացին կ1ըս է • «Առաւել է այդ քան զիմ կար»
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(ça est plus fort que moi), պէտք է հասկնա,. «.Զկըցայ յաղթել սո- 
վո րոլթեանս» : Այսինքն' գիտակցական „Լմերէս վեր էր ընդդիմանալ , 
ներսէս եկաւ, սատանան մզեց- Այդ սան է որ խնդրոյ առարկայ է 
այստեղ *

Այս ձգտումները, ընգհանրապէս «խեղդուած» g ան կութի ւններ , 
ենթագիտակցոլթեան մէջ արգևլափա կո լած , ^այլափոխուին , «կը 
ծպտուին» ու գոլը,, կը նետոլին խորհրդանշանական ձեւ ասած, 
երազներով, վրիպած շարժումներով, գրչի ել խօսքի սխալներով, 
կա'մ ջլախտային ախտանշաններով :

«Խեղդուած» ց ան կո ւթ ի ւնն ե ր ո լ պարպումը կը յ ի շե ցն է հաճոյը- 
ÿu*՝L- կանոնը :

Ես (մրււա, գերմաներէն Ախ, անդլերէն կամ լատիներէն կկօ ) 
բառով' հոգեբանները ել հոգեվերլուծութեան մասնագէտները կր 
հասկնան հոգեկան անձնաւորութիւնը, գիտակցութեան վկայու
թեամբ , փրոյտի լեղուով' էսը հակադրութիւնն է ինքին : Ընդհանուր 
կերպով' ես կը նշանակէ ինչ որ դիտ ա կց ո ւթ իլն ր իրականոլթեան կր 
պատշաճեցնէ առնելով անհատին գոյութենէն , ուրեմն գիտակցութեան 
հակակշիռն է ներքին գրգիռներու կամ ձգաումներու վրայ- Տարբեր 
բացատրութեամբ մը' եսը կը կատարէ համակարգութեան կամ պատ
շաճեցումի գեր մը Jlfif/,?, եւ արտաքին աշխարհին միջել-,

Եսէն ոլնինք եսութիւն ("ե • Բ ի պան գա g ի} , ինչպէս Բլափարէտ 
'լառաջտրկէ մոԼա բառէն կազմել, հ ետեւո զո ւթեամբ գերմաներէնին , 
Ich-heit, moïité.

ԴՆթ-ես£ (սիւր-մռւա , սիւլիէր-կկօ , գեր մ աներկն է^ԼԱլէ՜- 
ՐՒԻ) t 4 Z? կազմուի աւելի ուշ y ի դի ոլ ո ս ե ան հանգոյցի ժառանգ։ ք*ա- 
րոյացուցիչ դեր ունի բնազդային ներմղուած ցանկութեանց վրայ՝. 
Տեսակ մը դատաւոր կ կը դե ա հ ա տ կ կամ կը դատասլարտկ y կ^ ա ր- 
դարացնկ կամ կը մեղադրէ որեւէ ներքին ձգտում :

Գեր-ե ս ին տեսութիւնը^ զո ր կուտանք փոխաբերական բացա
տրութեամբ y կր մերժեն> այսօր y հոգեվերլուծութեան կարգ մ ր 
մ ա սն ա դկ տն եր :

քիրոյտ y մարդկային մեծ եւ հզօր յոյղերուն մինչեւ թաքուն ա- 
կունքը իջնելէ ետք y կ'որոնէր գտնել ճամբան լուսաւորելու եւ լոյս ին 
բերելու եղանակ մը։

Երբ բաժնուեցաւ Պրէօյէրէն, լքեց նաել մաքրողական (fui]>Uip- 
թիք) եդանա կը y ղս սլո ւած ցանկութեանց կասլանքեերը քա կե լո ւ եւ 
հոդին պարպելու մեթոտը y  իւ ո ս տ ո վ ան ո ւթ ե ան ձեւր y որ կր կա
յանար ենթական քնացնելու մէջ՝. Հարկ կր գտնել նոր եղանակ մ բ , 
քնկածութենկն տարբեր , որ ունենար առաւելութիւն մը քնկ-
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ածութեան վրա'յ աոանց ունենալու քնէած՜ութեան անպատեհ ութիւն- 
ներ ր :

փնէ ած ո ւթեան առաւելութիւնն այն էր որ հիւանդին դիտա կց ո ւ- 
թեան մէջ կը հ բաւի րէ ր բոլոր այն մոռցուած դէպքերը՝ ՀՀ խ եղդ ո ւա ծա
կում զսպուած ցանկոլթիւնները ՝ որոնք ծնունդ տուած էին ջլախտի՝. 
f9 ^չպէս P*^^L> nP րեարմնար նոյն դերը կատարել արթուն վի
ճակի մէջ՝. 'Լերյիշումը՝ խ ո ս տ ո վ ան ո լթ ի ւհ ր կատարել գիտակց օ ր էն է 
թոպումը կատարուած էր անշուշտ բարոյական սարսափի տակ՝ ut- 
մօթի եւ տհաճութեան ումով : Վի բալորիչ g ան կո ւթ ի ւնն ե ր ը գիտակ- 
JJ ոլ\թեն է դուրս շսլր տ ո ւած է ին ՝ որ ովհետեւ նե g ո ւթ ի ւն կը պա տճա- 
ո-էին , տագնապ կամ զանազան տ ա զա ո լկն եր : Բայց ինչ որ կը զը“- 
սքոլէ[1^ 4 աՀքէափոխ " ՚Հ ր 1 կր վերածոլէր ի։ ո րհրդան շաններ ո լ ,

ախտագին վիճակներու. : Դ'"րմանելու. համար' հարկ էր պե
ղել հոգին , գտնել այն մութ բալիզը, ուր կը ծպտուէին ցանկոլ- 
թիւնները :

Ֆր ո յտ նկատեց որ զս պո ւած g ան կո ւթ ի ւնն ե ր ը վերստին !լա բ- 
տայայտուին խորհրդանշաններու տակ՝ օրինակ' երազներու մէջ'.Ու
րեմն՝ երազներու մեկնութիւնը կրնար ծառայել իր նպատակին $ ---
մ տնել զս պո ւած g ան կո ւթեան g բաւիղէն ներս :

1909/'ե ՝ այսպէս հրապարակ կ՚ելլէր 4փւՈՈՆթփւՆ(ւ Երագներու 
կարեւոր աշխատութիւնը՝, էստ Ֆրոյտի' երազը ծպտեալ իրականա
ցումն է այն ցանկութեանց ՝ որոնք զս պո լած խեղդուած են : փունի 

զսպուած ձգտումներր կը խաբեն գիտակցութեան հակակշիռը՝ 
անճանաչելի դառնալու ա ս տ իճան այլափոխուած' վերստին կ^ար տա- 
յոէյտոլին պատկերի ձեւով՝ տեսիլքի պէս՝. *Լրոյն ձգտումներր դուրս 
կր խուժեն նաեւ՝ ինչպէս դրեցինք՝ վրէպի ձեւով՝ խօսքի ու գրչի 
սխա քներով՝ անհատներոլ առօրեայ կեանքին մէջ՝--- ոյյդ երեւոյթ
ներուն ուսումնասիրութեան է նուի րուած ուրիշ աշխատանք մբ՝
Աււօրեսւյ կեանքի հոզէ-ախաարանութ-իւնը ՝ Որ լոյս տեսաւ 1901//ե :

9)րոյտի վարդապետութիւնը այլեւս սկսաւ տարածուիլ՝ դուրս 
^ւժւ bp երկրին սահմաններէն*. Բժշկական աշխարհը ընդդիմութիւն 
PnJ!J տուաւ առաջին առթիլ՝. Բայց մեծ բժիշկներ ՝ ինչպէս Պլէօլէր 
եւ էունկ՝ միացան Ֆրոյտի*. 1908^ե լո ւ ս տեսա՛ւ հ ո դեվե ր լո ւծա կան 
առաջին պարբերաթերթը*. 1910^/ե կազմուեցաւ հ ոդեվե ր լո ւծա կան մլ- 
ջաղդային րն կե րա կց ո ւթ ի լն ը *.

Տ)րոյտիսմը այլեւս զօրացած էր եւ կր տարածոլէր երկրէ երկիր՝. 
*1,ոյնիսկ եբկճղեցաւ ու ջովեր ա՛րձակեց ՝ հերձուած ստեղծեց : 
1912/^ե Ատլէր բաժնուեցաւ քերոյտէն' որովհետեւ կբ մերժէր րնդու- 
նՒւ սեռային ազդակին դերը ջլւս խաներու ծագման մէջ*. Բետոլ՝ 
1913/քե , Աունկն էր որ կը բաժնուէր 9)րոյտէն ՝ էիպիսԼՈJին կենսա-
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• Անդաստակ 1T5

բանական մեկնութեան մասէն տարակարծիք , „լ կը հիմնէ «վերլուծա
կան հոգեբանութիւնը» , մշակելով հա լա քա կան անգիտակցականին 
մ ասին իր տեսութիւնը :

1916/'ե Ֆրոյտ կը հրաւիրուի դասախօսելու վիեննայի համալ
սարանին մէչ, պաշտօն մը զոր կը վարէ մինչեւ 1918։ Իր դասախօ- 
սութիւնները ամփոփուած են Ներածութիւն հոկեվերլուծման Հա՚սյո-

/7,Ն մէչ՛.
Իր կեանքի վերջին տարիներուն , վերադնահատոլթեան ենթար

կեց bp տեսութիւնը բնազգներու մասին : Հրապարակ գրաւ յարձակ
ման բնազդներու եւ մահուան բնազդներու տեսութիւնը, անկախ' 
սեռային բնազդէն , զոր էլ անուանէ նոյնպէս կենսական բնազդ՛. Ֆրոյտ 
բոլոր բնազդները կը կապէ հաճոյքի սկզբունքին ։

1920/-ե հրատարակեց Հաճոյքի սկզբունքէն անդին, 1921/<հ' 
Հաւաքական հոգեբանութիւն եւ վերլուծում եսին, 1923/'ե՝ Եսը եւ 
ինքը,— այս Բոլորը յետոյ միացուր մէկ հատորի մէջ՝ Հոգեվեթլուծ- 
ման ւիոըձեը : 1926^/2/' վերագնահատոլթեան ենթարկեց ձՄնգոհի՝) իր
տեսութիւնը ՝--- անձկութիւնը կը համարի ոչ թէ զսպուած յոյղերոլ
հետեւանք՝ այլ զսպուած յոյզերու պատճառ : Նոյն այղ տարին լոյս 
կ'ընծայէ նաեւ (1)աարանքի մը ապագան, որու մէջ կրօնքը կը ներկա
յացնէ իբրեւ հաւաքական անձկո ւթեան ÿ /•" թա ՝ 1931^2* ' Տագնապ 
քազաքակըթ-ււՆթ-հան մէջ :

1938^2* Հիթլերականները կը հալածեն ղիեր՝. Մեծ փրկանքով մը՝ 
զոր վճա րեց ին իշխանոլհի Մուռի Պոնափարթ ՝ իր աշակերտը՝ եւ ամե- 
րիկեան հողեվեր լուծա կան ընկերակցութիւնը՝ ազատ արձակուեցաւ՝ 
հեռացաւ Վփէննայէն ՝ գնաց հաստատուիլ Լոնտոնի մէջ՝ ուր մեռաւ
1939 Սեպտեմբեր 2&ին i

Լեզուի խլիրդ (քանսէթ) ունէ ր ։

(Էը շաբունակուի) ». Ն.
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Հայկական հին ձեւլագթէն ;

Fonds A.R.A.M
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Դ- ՔԷՐԷՍԹԷՃԵԱՆ

ԱՐԴԻ ԱՐԱԺԱՏՈՒԹեԱՆ ԴԱՐՑԱՐ

«Ան դս՛ ստանք>է վերջէն հատո
րէն մէջ ջանա g էն ր < արելանց ի 
ակնարկուէ մը ներկայացնել ա- 
մ երիկեան երաժ՜շտական շարժ՜ո ւ- 
մին արզ֊ի *?կկ համայնապատկե
րը-.

Մեր այդ գրութեան առիէժ տ ր- 
ւած կր մասնաւորաբար ամ երիկ
եան երաժշտական քննադատ 
'Ըլէմընթսի «Արդի մահամերձ ե- 
ր՜աժշւոութ-իւ֊սր» անուն ղՒԸմԸ * 
որուն մկէ հեղինա ա րտա յա J-
տած տարօրինակ կարծիքը բա
ւական մեծ աղմ ուկ կր յաբու- 
ցաե-.

Եթէ ուղենը նման ակնարկ մը 
նետել նաեւ ներկա յ եւրո պա կան 
երաժշտական կեանքին վրաJ ՝ եւ 
օգտոլե լո վ զանազան երկիրներու 
երաժ՜շտական մամուլկն ներկա
յացնել տեսակ մը քաղուածքի ձե- 
ւին տակ նաեւ հոն տիրող կա
ցութիւնը } պիտի տեսնենք էժէ 
գլէսաւո ր երեւոյթը որ կը յա յա
նուի անոր հորիզոնին վրայ մօ

տաւոր անցեալէ մը ի վե ր կը 
բաղկանա յ երկու աչքառու կկ- 
տերկ :

***
Առաջինը երաժ՜շտութեան

պատմութեան ժկջ մօտաւորա- 
պկս կէս դարկ ի վեը ձայներու 
օգտագործման ամրոզջ թեքնի- 
քին ել արտայայտչա կան ձեւե- 
րուն նոր .հիմերու վրայ յղացման 
շՈւրջ տեղի ունեց ող շատ խո
րունկ յեղաշրջումն կ յ

Ատիկա տագնապ մըն կ , որուն 
ներկայիս ստացած համեմատու - 
թիւնը ոչ մկկ կերպով կարելի կ 
բաղդատել արուեստի պատմու
թեան մկ? զարդ տեղի ունեցած 
որեւէ նման երեւոյթի հետ z

Ամկն տագնապ նո ր ո ւթիւննե ր ո լ 

դուռ բանա լով ել դժուար լուծե
լի հա՝րցեր ա րծա րծե լով հան
դերձ , ներկան յուղող հարցը սա
կայն շատ աւելի հիմնական րր՜ 
նոյթ ունի ել աւելի մեծ յեղա-

185
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շրջում մը կը նշա նակէ :
Սակայն է^նչ է որ տեղէ 1լու

նենա յ :
քանդէր ը կը կայանա յ ,

ՒՐ ԸնԳհ անուր դէծե ր ո ւն մէջ ներ
կայացնելով՝ p-օնալ եւ օւրթ-օնալ 
ուղղոլթ էւննե բու մ էջել տեղի 
ունեցող պայ^ալվւ մը մէջ՝.

Արգէ տագնապէն բուն հէսI*ը
այդ է-

Առաջքէն ը որ փօլյւֆօնլւք չրջ_ա- 
նէն յետոյ ստացած էր էր ամուր 
Հէմերը՝ (Է1Հ * դալալ ֆրան սա g է 
ե րամէ շտ Ս ամ ո յէ կո ղմէ տեսա
կանօրէն բան աձե ւո լած եւ նուէ- 
ր ագո բծուա՛ծ գա ս ա կան ութ է ւ նով , 
որ տուաւ Պա քսէն մ էն չեւ րօման- 
թէըները երկարող ստեղծագոր
ծական զմայլելէ թ՜օնսւլ շրջանը*.

Անոր յաջորդող րոմանթէզմը՝ 
որ ինքնին դա ս ա կան ա՛րուեստէն 
սեղմումներուն կամ սլարտագրոլ- 
թէւններուն դէմ լւէ՜ա£ս|ւո(ւ^/ //<և- 
ժեզ ըմբոստացում մըն է ր ՝ էր 
նո յն րան արգասաբեր գոյութէւնը 
բոլորելէ վերջ հասաւ այնպէս է 
հանգրուանէ մը ուր f J10lfui|p |ll[- 

մէն արտակարգ փթթում ը (օ ri- 
նակ վակն ըրէ ք^ր|ւԱթ-ԱւէւՀր ) երա- 
ժշտութէւն ը գրաւ նոր կացու
թեան մը առջեւ՝ այսէնըն թ՜0ևս1| 
դրութեան սպառումը եւ անոր 
հ է մնա կան օրէնքներուն աստէճա- 
նաւոր կերպով ըայըայումը՝.

Յ^տ-րօմանթփք, Թէօքլսռփք
այլն դպրոցները՝ ո բոնը յաջոր- 
դեցէն պահ մը անոր ՝ ‘էո[՛ ձեր
էէն երաժշտութեան երակներուն 
մէչ նոր ալէ շ մը ներարկելու լոյ- 
սով յ ել սա կա յն անոնը կէ սամէ- 
ջոցներ էէն եւ հակառակ կարդ մը 
մ եծա րժէը ա ր ո ւե ս տ ա ղէ ան եր ո ւ 
նուէրումէն՝ արմատական փոփո- 
քսո ւթ է ւնն ե ր ո լ անհ ր ա ժ ե շտ ո ւթ է լ- 
նը ան քսուս ափ ելէ էր :

Նոր p^Ul^ujinG մը՝ նոյնպէս 
րօմանթէղմէ եւ անոր յս^ո րդնե-

րուն գէմ պէտէ չուշանար է 
յայտ գալ՝ այսէնըն էմթթէսյւսն.-- 
Թիզմ^/ 'Որուն գլխաւոր եւ նոյն- 
էսկ կտրելէ է ըսել մ էակ ներկա- 
յա ցուցիչը եղաւ Տէպիւսի իր 
«Փէլէաս^ով :

ԷԼյոպէս ) արդէն վեր^նականօ- 
րէն խ աքստ ած էր դասական ըմ
բռնումը էր հէմերէն եւ կը բաց- 
ոլէր նորա՛գոյն չ^խս^ը էր այլա
զան երեւոյթներով՝ ա՛յս էն ըն ֆՕ- 
լիթօնսւլ? աթ-օնսւլ եւ այյն ուղ- 
զութէւնները՝ ուր երաժշտու- 
թէւնը էր բոլոր գոյացուր է չ տար
րերուն մէջ՝ դաշնաւորում ՝ կըչ- 
ռոյթ ՝ մեղեգէական գէծ եւայլն ՝ 
կ ենթարկոլէր նոր եւ հէմնական 
փ ոփոխո ւթէ ւններո լ :

Ուրեմն ՝ ներկայէս երաժշտու- 
թէւնը կնսպրէ ձե ւտփ ո քս ո ւմն ե ր ո լ 
մեծ շրջան մը՝ էն չ որ մէեւնոյն 
ատեն բնական հետեւանըն է նաեւ 
ա յն մեծ յեղաշրջումներուն ո֊ 
րոնը տեղէ կ՚ունենան ընկեբա- 
յէն {?՚է դէտա՛կան բոլոր մարզե
րուն մ էջ :

U»JU ոլա յմ աննե ր ուն տակ ապա
գա յ երաժշտական պատմադէրը 
որ պէտէ հակէ անցեալէն վրտ յ ՝ 
զարմանըով եւ վարանումով պէ
տէ մօտենայ ըսաներորդ գարու 
ձւլտ ս ւմն ե ր ո ւն ՝ անոր հետապըն- 
գած եպատա կներո ւն ա յ լա զան ո ւ- 
թ ե ան սլատկերէն վրայ' որ պաա- 
մոլթեաե մէջ աննախընթա՛ց տյն- 
ըան արադ կե րպով էրարոլ յա- 
^nr'lr,rL փոփոխութէւննեբու
չտ րը մ ըն է յ առա յժմ :

Հետեւաբար պէտը չէ ղա րմ ա- 
նա՚լ նաեւ եթէ պարզ երաժշտասէ
րը որ չէ կրնար հետեւէ լ բոլոր 
այս ձեւափ ո քս ո ւմնե ր ո ւն զուգա
հեռական կերպով եւ նոյն թա
փով՝ մատնուէ անհասկացողու
թեան :

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 187

Ան որ ըմբռնումէ ել էր ղդայ- 
նութեան թափը որ
մ է շտ ա՛ռն ո լադն քառորդ գարու 
հեռաւորութենէ մը կրցած է 
մէայն հե տեւէ լ ն ո ր ո ւթ է ւնն ե ր ո ւ , 
պատճառ եղած է որ ժամանակա- 
կէց երաժշտութեան ել էր ըմբըռ- 
նումներուն մ էջել աւելէ լա յն 
անջրպետ մ բ դո յանւո՛յ :

րօմանթէզմէն 
դէմ հ է մնա կան րէաքսիոն մրն էր 
որ այս անդամ պէաէ սլարտա- 
Դր^Ր երաժշտութեան' արմատա
կան կերպով վերա'քեն ել էր դե- 
դագէտական աուեա լները , ստեղ
ծադո րծական թէքնէքը եւ ձայնը 
կամ հնչէւնը էբր ատաղձ' անոր 
օգտագործման եղանա՛կներու
հարցը եւ այլն :

հասական արուեստէն զար
գացման ընթացքը կր յատկանըշ- 
ո լէ ր ձայներուն ներքէն կեանքը 
կառավարող հոգեկան էնքնուրոյն 
ո ւժե րուն ա րժէքաւո բում ով :

/յյյդ կերտուածքէն ներս 
սակայն ա ր տա երաժշտական տար
րերու խուժումը՝ այսէնքն յու
զական րօմանթէք ա րտակա րդ 
դեղում , նկարչական , քեր թողա- 
կան ոէմպօլէք նման ո դ ո ւթէ ւնն ե - 
րոլ սլատկերացում եւ այլն ՝ , ո- 
րոնց կր ձգտէր ան՝ այլեւս կ'այ
լափոխ էէն դասական ա ր ո ւե ս ա է՛ն 
բոլն է ութ էւնր ել զա յն կ^ա՚րժէքա- 
ղրկէէն : fïրաժշտոլթէւնր կ'բ լյ ա ր 
այԴպէսով_ աւելէ ենթակայական 
ես է մը քան ն ե բքէն բուն ար- 
մէքներոլ մէկ ա ր տա յ ա յտ ո ւթ է լ- 
նը։

ԷԼյսպէս է պայմաններու եւ 
պա՚տճ ա ռաբան ո ւթէ ւնն եր ո ւ 4ր ա յ 
հէմնո լելով ծնունդ կ *ա ոնէ ր մեծ 
շարժումը , որ անհրաժեշտ կը նր- 
կատէր երաժշտութեան վերստէն 
տալ էր բուն դէմադէծը՝ անոր

սպառումէն առաջքը առնելու
համ ւար :

❖

Պշալով երկրորդ երեւոյթէն , որ 
կը յայտնուէ երաժշտական հորէ- 
զոնէն վրայ արդէապէս ներկայ 
պայ մ աննե ր ո ւն մէջ ՝ այն է թէ ' 
այղ նորագոյն շարժումէն գոլա
ցած անորոշութեան չՀԼա ր շը որ 
կը տաբ ածո լէ ր ատ են է մր է վեր 
երաժշտական դե ղա դէտ ո ւթե ան 
վ ր՛ոյ , տակաւ առ տակաւ աւելէ 
թա՛փանց է կ բնոյթ մր ստանալու 
վրայ է այլեւս : //* ան ալանդ որ 
արուեստէ նորագոյն րմ բռնում
նն բուն հանդէպ ընդդէմադէր ո- 
դին րնղհ անրապէս չունէ նոյն 
համեմատութէւնր՝ կամ գոնէ ան 
չարտա՛յայտուէր նոյն ո ւժդն ու
թէ ւնաք էնչպէս եղած էր մ էն չեւ 
111J ս ՚ք k րջ էն ատենները :

'թննադատութէւնները ՝ որոնք
մ է շտ տեղէ կ' ունենան անոր
շուրջ }ո ր քան ալ կծու ըլլան , ոչ 
թէ բացասական , կանխամտած
ուած կամ նա էսա պա շա ր ո լած մեր
ժողական ոդէէ մր առաջնոր
դուած են , այլ ա ռա ւե լա պ է ս
բննա կան օր էն արտայայտուող
կա րծ էյն եր կր պա բունտ կեն։

Ւ րադա րձութէւններ բ յարա- 
ճուն կերպով դէպէ բնականոն
4ՒՃ ա կ Ր էր ձդ տ M-, կ ամ ա՚ւե/է
ո րոճա g ում է տ ր ամ ա դր ո ւթ է ւննե ր 
հեդէնակաւոր մ աքեր ու մէԳ ցդա- 
յէ կերսլով է յայտ կուդան :

թն չպէ ս բս էնք , կ ա յ ան շուշտ 
հակառակ կաբծէքներոլ հոսանքը 
մէշտ ՝ կանոնաւոր կերտ ով րբասա- 
կանացած ըմբռնում է մր մէջ ար
մատ ա g ած մտքեր } որոնք թէեւ 
զօրեղ դէրքաւորում մր ցոյց կու- 
տսն , սակայն է բեր ու ընթացքդ 
այղ էւէստ պահպանողական ո-

Fonds A.R.A.M



188 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

դիէն աղղուհլու հանգամանքը 
չուն ի բնաւ :

Այս տպաւո րութիւնը կը ստա
նանք hր բ կը հետեւանք մ իջազդա- 
յին արդի երաժշտական մ ամոլ- 
Ժն> ե րաժշտական գրականու
թեան :

*
‘փ փ

Եբր նհբկայ եւրոպական երա
ժշտութեան հեղինակաւոր ներ- 
կայացոլցիչներ կարելի է jf.yl.j 
երեք ան ո ւնն ե ր : Շէօնսլէը1լ յ Պէլա 
Պարթ-of որոնք արդէն մահացած 
են y եւ Սթթավինսքի :

թէեւ ամէն նորո ւթիւն բաւա
կան երկար պատրա՛ստութեան 
պտուղն է ^սակայն կարելի է ը- 
սել թէ այս երեք անունները ի- 
րենց շատ զօրեղ անհատականու
թեան շնո ըհ իւ բազդատա՚բա ր 
կարճ ժամանակի մը մէջ հիմը 
գրին ժամանակակից երաժշտու
թեան ըմբոն ում ին y հակառակ որ 
անոնցմէ իւրաքանչիւրը տարբեր 
ձեւե րու տակ y զանագան ոլղղոլ- 
թիւններով եւ նոյնիսկ իրարու 
հակոտնեայ միջոցներու hbr ան
կումով կ'ըմբռնեն ներկայի ար
ուեստին վերազարթնումը եւ կամ 
անոր վերաթարմա՛ցման սլա յման- 
ներըւ Ւնչ որ y պէտք է ըսել y մե
ծապէս կը դժուարացնէ արդի 
արուեստին դիմագիծը բնորոշե- 
լոն կարելիութիւնը :

Եւ սակայն անուրանալի է թէ 
անոնց շնո րհ իլ զժա՛մանակակիցն 
բացատրութիւնը լոկ յառաջդիմա- 
սէր պա յքա րի մը կա րգախօս ը ըլ
լալէ գադրեցալ՝ ինչպէս կը պա
տահի յաճա՛խ ել ներկա քիս ան 
զօրեղ իրականոլթիւն մ րն է ուժ 
Հր z/հ» բանայ նոր դարագլուխս

արուէստի պատմութեան մէջ՝.

Ուրեմն y եթէ այս մտօք նկատի 
ունենանք նախ նորագոյն տեսու- 
թիւններոլ ամէնէն հիմնական 
յեզա շրջման բնոյթ կրող Շէօն- 
պէրկի սսոոէքաֆօնիք թէՀեիքը 
(*)> Ար /'TT զ°ր^ղ ոլայթիւն մր
նկատուեցաւ նախապէս y պիտի 
տեսնենք որ անոր հանդէպ եւս 
մ աքերու մէջ տեղի ունեցած է 
արդէն մերձեցումի զգալի տրա
մադրութիւնը մը՝.

Անոր խորհրդա՛ծութիւն-
ները այլեւս աւելի կեդրոնա ձիգ 
ուղղութիւն մը ստանա լու վրայ 
են քան կեդրոնա խո յս y ինչպէս ե- 
զած էր մին չեւ վերջերս :

Հեղինակաւոր մտքեր ոչ թէ 
բացարձակ ընդդիմադիր կեց
ուածքով մը կը վերա՛բերին նոր 
կացութեան հանդէպ որ ստեղծեց 
f̂^էoնպէրկy այլ հետաքրքրու
թեան շրջանա կ ը կը լա յննայ ա- 
նոր չուրխը՝ մտքերը աւելի հա
կամէտ են նոր լոյս մը սփռել 
անոր վրա՛ յ y մօտեց մ ան եզր մր 
գտնե լո լ կամ աւելի ճիշտ որոնե- 
քու համար կապեր որոնք դեռ 
գոյութիւն ունին անցեալին հետ y 
աւելի հիմնովին իւր ա ցնե լու հա
մար անոր բնաշրջման ոգին : 
Պա՛տշաճեցման աւելի ճկուն ri- 
դիով կը մօտեցուի այժմ Հևոր՚^ին 
.րան ատեն մ ր առաջ î Վերջեր ս 
նոյնիսկ ւոօւոէ՜քաֆօնիք եւ p-օնայ 
դրութեան սկզբունքները իրարու 
մէջ ձուլել ու գաղափարը յա յտ- 
նուեցալ ոմանց կո զմէ ։ Ֆ րանք 
Մ1 ղուիցերիացի յայտնի 
երդ.ահանը> կ'րսէ թէ ՍւՕ1Ո.Է՞քս1- 
ֆօ6ֆն կարելի է յաջող կերպով 
օդտագո րծե լ թ-օԹալ երաժշտու
թեան ձ՚էջ, եւայլն-.

(*) Այս մասին տեսնել «ԱՕդաս- 
տան»ի Ա. թխփն մէջ երեւցայ 
մեր յօդուածը :
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***

IffiLU կողմէ այլեւս որոշակի 
կերպով ի յա յտ կուգա յ նաեւ, թէ 
մեծ սխալ մը կը գո P ծեն ս. •մէն 
անոնք որ ՆՈՕտէք ԱւֆօնիՆ կը նկա
տեն իբր «Հին արուեստին վրայ 
տարուան վերջնական յաղթա
նակ» մը ,կամ -7' ա ՛ԱԼ որ այլեւս 
գոյութեան ի ր ուլունք ունենալ
իբր թէ^Ւ-բ- Ս-ր՚՚՚ւՒ!՛
քեղներոլ խմբակներ մարմին 
կխաոնեն ամէն տեղՀ Անոնք կր 
մոռնան որ եթէ երբեք ա րուես- 
ւո էն մկջ տեղի ունեցող սլա ր բե
րոյ կան ել ա ւանգա կան ձելափո- 
խութիւնները անցեալին վրայ 
տա րուած յաղթանակ կո չեն , գեո 
այդսլիս ի անվերջ յաղթանակներ 
պիտի յս^որգեն իրարու եւ ան
տարակոյս յառա՝ջիկայ յաղթուող֊ 
ներուն առաջինը իրենք պիտի ըլ
լան :

Արուեստ ի մէջ յանդուգն նո- 
րութիւններ բերող շա րմոլմնե- 
րուն շուրջ համախմ բուած են 
նաեւ միշտ մոլեռանդ համախոհ
ներ :

Հրատեր այդպէս օգտոլելով ա- 
ռիթէն ուզած են իրենց միջա էու
թիւնը պատսպարեք թո յ լատ ր ր- 
ուած աղա'տութիւններոլ եւ զար
տուղումներուն ետ էն:

Այդսլիս իներ ը յաճախ բեւեռա- 
քէն ձ ա լրայեղութիւններ նկատ- 
ուա'ծ նո բութ ի ւննե բուն վերադրի 
րած են հրաշագործ y փրկարար 
դեր մը : Ա*ո լեռանղներ ու Ււմբ ակ
ներ որոնք անցեալին հանդէսք 
հեգնանքով են վերաբերուած . 
լուս ալով այդպէս յառաջապահ 
դիրք մը դըալ^Լ։

Այդսլիս ինե ր ուն ձեռքին մէջ է 
որ նո րութիւնները կը վերածոլին 
Հնպատակ»ի y փոխանակ ր լյա/ու

միջոց մը միայն*. Այդ է նաեւ 
գլխաւոր սլա աճառներ էն մին որ 
շատ մը նորելուկներու գործերը 
խրտչեցնող հանգամանք մը ունին 
եւ իրաւացիօրէն հասարակու
թեան մեծ ընդդիմութեան կը 
րախին î Ա* ին չ խնդրո յ առարկայ 
միտքը, որ ծնունդ տուած է այդ 
նոր գաղափարներուն յաճախ ա֊ 
լելի դիտակից հիմնական ազդակ
ներուն որոնք կը կազմեն անոր 
բուն դրդա պա տճաոնե ր ր , մեծ 
վերապահութիւնով է ա րտա յայ
տուած իր յղացած թէ քնի քին 
մ ւս յյ էն:

Այս տեսակէտէն հետաքրքրա
կան պիտի ըլլար մէջբերումներ 
ընել տօտէքաֆօնի^ր հեղինակին 
Հրէօնպէրկի մէկ յօդուածէն որ 
երեւցա'լ ամ երիկեան Միուզիքք| 
•թոսւրթ-ըթփ եր ա մշտական հան
դէսին 1952/' Հոկտեմբերի թիլին 
մէջ, վարպետին մահէն տարի մ ր 
վերջը :

Գրութիւնը կը կրէ My Evolu
tion վերտառութիւնը Ո4.ր Հյէօն- 
սլէրկ անձամբ կը ներկայացնէ 
սլա յմ աններն ու պա ր ա դան ե ր ը 
որոնց մէջ տեղի ունեցած էր 
յղացումը իր տօտէ£սւֆօնիք դը- 
ր ո ւթեան որ , ինչպէս ըսինք , 
ներկա / ե ր ա մ՜ շտ ա կան կեանքին 
ո ւշադրա լ մէկ պահը կը նշանս/-
V'

Շէօնպէրկ էր ստեղծադո բծա
կան թրօսէսիւս^ե կրած փոփո- 
խ ութիւնները մասնագիտական
բա g ա տ ր ո ւթ ի ւննե ր ո վ պա րղե լէ 
վերջ կ' արտայայտուի հետեւ
եալ ձեւուէ ♦

«Պէաք չէ մոււնւալ թէ ստեղծա- 
գործող Երաժիշտի մը համար, 
տեսական հմտութիւն կամ ոչ. 
արժէքի միակ չափանիշը , հաւա. 
սարակշււութեան ըմրոնումի եւ 
յետոյ իր երաժշտական մտածու-
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մին ու տրամաբանութեան ան
սխալական ըլլալուն մասին իր 
ունեցած անձնական համոզումն 
ու հաւատք՛ն կ» :

Ոպ՚Ււ տեղ մըն ա՛չ կ'ըսէ դարձ
եալ ♦

«Երաժշտական դաստիարակու
թիւնը դասական դպրոցին մէջ 
ստանալէս ի կեր , (ինչ որ կարե
լիութիւնը կ՚ընծայէ մէկու մը 
ոեւէ նոր քայլ քննական ոգիով 
մ՛իայն առնելու) հակառակ յե- 
տագային վաղեմի գեղագիտական 
կապանքներուն հանդէպ թուլա- 
ցումներուս եւ ինքզինքիս թոյլ 
տուած ստեղծագործական ոնի 
ազատոլթիւններուս, երթեք չեմ 
դադրած նաեւ զանոնք բացատ
րող տեսական հիմերը որոնելէ» :

Անոնց , որոնք Շէօնպէր կի դոր- 
ձ՜ը կ'ընդ ունին ի բ ր դասական 
ա րո ւե սաի բոլոր սրբազան օրէնք
ները ոտնակոխ ընող անկարգու- 
խիւններ ու քաոս մր կր բաւէ 
նաեւ յիշեցնել իր հ ետելե ա լ խօս֊ 
քերբ .

«Դասական արուեստը, կ'ըսէ 
ան , կը յենու կարգ մը կերտուած- 
քի ազդակներուն միաւորի s յատ- 
կութիւններուն վրայ : Օրինակ 
կշոոյթ, մօթիֆ, երաժշտական 
նախադասութիւն եւալւն, ինչ
պէս նաեւ թոլոր մեղեդիական 
թօնալ' դաշնաւորման երեւոյթնե
րուն մշտնջենական կերպով դէ- 
պի ծանրութեան թուն կեդգոնր , 
գէպի իք օն իք ձգտումին վրայ : 
Եսէ տօտէքաֆօնիք դրուգ-իւնգ , 
հակառակ անոր որ թօնի քէն , 
այսինքն այդ միաւորիչ ուժէն 
վերջնականօրէն հը հրաժարի , 
մնացեալ գործոց թու որ դասսւ- 
հան ագդակները կր մնան սակայն 
միշտ ի գօրու»:

Աքս յա քտա րա րո ւքմիւն ր ան֊ 
շուշտ մե\ լոյս մր կր սփոէ անոր 
վրայ։

է*ր խոստովանութ/ււնները աւե- 
էի համոզիչ են և ր ր ան կը յայ
տարարէ *

«Արուեստի մէջ ոնի փոփո- 
խռւթիւններու յայտնուելու պա- 
հուն աո հասարակ Հ/»հին եւ հորին 
միջեւ գոյութիւն ունեցող տար
բերութիւնը միշտ աւելի շեշտը- 
ւած ձեւով ներկայացնելու հա
կում մըն է դիտուած : Այդ փոփո- 
խութիւններր աո հասարակ չա
փազանցուած օրէնքներու ձեւին 
տակ մատուցուած են անոր հե
տեւողներուն : Յիսուն տարի
վերջը, սակայն, լաւագոյն երա
ժիշտի մը ամէնէն սուր ականջ- 
ներուն իսկ դժուարաւ լսելի կ՚ըլ- 
լմւն անոր պարունակած թուն 
յատկանշական կէտեթը որոնք 
տեսաբան երաժիշտին աչքերուն 
այնքան բնական եւ դիւրըմբռնե
լի էին եղած» :

Շէօնսլէրկ շարունակելու/ ա լդ 
տեսակ մր ին քնախ ոս ա ո վանո լ֊ 
թլ.ւնր աւելի անվե րասլահ ել 
ճշմարիտ հետախոյզի անկեղեու- 
թետմր ՝ կի ըսէ նաեւ*

«Եթ նշմարեմ այժմ թէ դաշնա
ւորումի ուսուցման գրքիս մէջ 
տուած սահմանումներէս ոմանք 
չափազանց խիստ ոգիով են յը- 
գացուած եւ նոյնիսկ կարգ մր ու- 
գիշներ ալ բոլորովին աւելորդ 
են : Երաժշտութիւնը թօ\ալիթէ}\ 
հապանքներէն ձերբազատած
ըլլալու գաղափագին պատնա- 
ոած ոգեւորութենէն գինովցած, 
հգ իյոգհէի այ դպ էսով արտայայ
տութեան աւելի ընդլւսյնուտծ 
եւ աւելի ազատ ձեւ մր գտնել» :

նոյնքան եւ աւեքի յատկանշա
կան դիրքաւորում մր կ'ունենա լ 
ան նո րո ւթի ւննե ր ո լ մասին , 
y/* յայտարարէ •

«Ժամանակակից երաժիշտնե
րէն ոմանք քաջալերուած են իւք

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 191

հակահնչիՆՍ, Լտիսսօնան} ւլաշ- 
նեակներՈՆ ըսւո երեւոյթին աը- 
կա ծ այս (Խլիր ձեւուէ լքը օգւոագոլւ- 
ծ՜ումէն : Պէւոք է ըսեմ սակւսյ ն 
թէ աստիճանաւոր կերպով հա- 
սայ ա.]1! կէտին, ինչ որ միայն 
արդիւնքն է անշուշտ իրերու 
տրամաբանական եւ համոզիչ 
զարգացման ,որուն հետեւեցայ : 
Այգ ինձ կարելիութիւնը տուաւ 
սահմանելու նաեւ անոնց ձերբա
զատման նոր օրէնքները : Ատոր 
շնորհիւ այդ հակահնչիւն կոչ
ուած գաշնեակներուն գործածոլ. 
թ-իւնը ստացան նոյնքան օրինա
կան հանգամանք, որքան հնչիւն 
(քօնսօնան) դաշնեակներունը : 
Զանոնք պէտք չէ ուրեմն նկա
տել իբր յաւելուածական կծու 
համեմ ,ինչպէս ընդունուած էր 
մինչեւ այժմ: Անոնք օրկանիզմի 
մը բնական տրամաբանական ՛ա
ճումին հետեւանքներն են :

«Այս ւէերջին մէկ քանի տարի
ներու ընթացքին ինծի յաճախ 
հարցնողներ եզան թէ ստեզծա. 
գործութիւններուս որոշ մէզ մա
սը զուտ տօտէքաֆօնթք են թ(7 
ոչ:

«ճշմարտութիւնը այն է թէ ես 
ալ կ՚անգիտաճամ : Ինքզինքս
միշտ աւելի երգահան մըն եմ նը- 
կատած, քան տեսարան մը : Երբ 
գրելու կը ձեռնարկեմ, կը ջա
նամ մոռնալ րոլոր տեսութիւն- 
ները եւ կ՚աշխատիմ միայն 
միտքս այս բոլորէն վերջնակա
նապէս ձերբազատելէ ետք : Հե
տեւաբար ստիպողական կը նկա
տեմ զգուշացնել նաեւ բոլոր այն 
բարեկամներս որոնք օրթոտոքս 
են: Տասներկու ձայներով հեղի
նակելու մէթոտը բացարձակ ու
րոյն րան մը չէ ,ինչպէս կը կար
ծուի առհասարակ : Ամէն բանէ 
առաջ ան մէթոտ մըն է, տրամա
բանական կարգ եւ. կազմակեր

պութիւն պահանջող րան մը, որ
մէ ձեռք բերուած արդիւնքը 
պէտք է ըլլայ գլխաւորաբար 
հասկնալի :

«Կրնայ ըլլալ որ հեղինակու- 
թիւններէս ոմանք տօտէքաֆօնի^Լ 
տեսակէտէն բացարձակապէս հա
րազատ չնկատուին, այն պատ
ճառաւ որ անոնց մէջ քօնսօնան 
ներդաշնակութիւններ ալ տեղ 
գտած են, բան մը որ ինծի ալ 
զարմանք կը պատճառէ, եւ այգ 
մասին ինծի հարցումներ ալ՛ ե- 
ղած են : Դժուար է ի՛նձ պատաս
խանել ատոր: Սակայն երաժշտա. 
կան տրամաբանութեամբ սնած 
եւ ուռճացած միտք մը չի սայ
թաքիր երբեք , նոյնիսկ եթէ իր 
բոլոր ըրածներուն մասին երբեմն 
գիտակցութիւնը պակսի իրեն» :

(յէօնսլէրկ H1JH մասին ա՛լ ելի 
յստակ կերպով արտայայտուած 
է իր 11Ճ եւ Դաղափար անուն հև- 
զինակոլթեան մկջ ,„լր կ'ըսէ.

«Ինծի տրուած չէր այլեւս շա
րունակել ստեղծագործութիւննե- 
րըս նոյն ոճով որով հեղինակած 
էի Տի 3>ԷրքլԷրթԷ 'ևաիլթը , 
Կոլրրէլիտըր^ ել նոյնիսկ Փէլէս!- 
«ը : ճակատագիրը զիս վէպի ա- 
ոէլի դժուարին ճանապարհ մը 
առաջնորդեց: Հակառակ ատոր 
սակայն դէպի հին ոճը վերադառ
նալու պէտքը դեռ միշտ վառ կը 
մնար մէջս» :

Պատսւսխան մը որ ապացոյց 
մըն է նաել թէ Շէօնսլէրկ երբեք 
երամ-չտական թէքնիքի հարցը 
ուզած չէ զոհել դեղադիտական 
Հարցին՝ անշուշտ իր ըմբոն ո լ- 
մով :

Ար տա յա յտուելոլ կերպը ( ա յո- 
ինքն թէքնիքը) ղո ր կ'օդւոա'դո ր. 
ծէ արուեստագէտը՝ երբեք չի 
փ ո իւ ար ին եր գաղափարը որ ան 
կ'ոլզէ արտայայտել։ Մին միջՈւյ 
մըն է՝ 1*սկ միւսը նպատակ մը՝
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Շէօնպէրկք, բա րե կամներ էն մին
երբ օր մը ղիերը ղապահովց ընէ ր 
թէ իր յղացած ղրու^եւււն հետե
ւողներուն թիլԸ օրըստօրէ կը 
ստուարանա յ՝ Շէօնպէրկ կը պա
տասխանէ . «Կը յուսամ թէ ա- 
նոնք գրութեան մէջ քիչ մըն ՜սլ 
երաժշտութիւն կը մտցնեն» :

***

Այստեղ անհրամեշտ է նաեւ 
կատարել ճշգում մը՝ այն թ՜է î 
որրան որ ՜Շէօնպէբկ ճանչցուած 
է իբր աօաէքաֆօնիզմ^ր հայրը՝ 
{.րմէ առաջ սա կա յն ՝ ն ո յն ո ւղ- 
ղութեամ բ շա ա ըսռաջացած ել 
նոյնիսկ արդիւնաւոր ձեռնարկ
ներ տեղի ո ւնեց ա it էին երկ ու. 
ո ւր ի շ երամիշտներոլ կողմ է։

Անոնցմէ մին եղաւ գերման ե֊ 
րամիշա Ա աթիաս Հաւըր այմմ 
'75 տարեկան ՝ որ տուաւ նաեւ 
կա'րգ մը տեսական ուսումնասի- 
ր ո ւթ ի ւնն ե ր տ0|1ոէք աֆօնի// մ ա՛
սին եւ իր առաջին դո րծը լո յս 
տեսաւ արդէն ձՏձ^Ջին :

երամիշտը որ նոյն
պէս անկախաբար յղացած էր 
նոյն ոլղղութեամբ գործեր՝ ե- 
ղած է ռուս Կօլիչէֆ : Իր ա ռաջին 
հեղինակութիւնր լոյս տեսած էր 
191 4//^ եւ. նուագուած Պերլինի 
ՀԻ ի լա ր մ ոնիա յ ին կողմ է :

Իսկ Հլէօնպէրկ 1924//ե միայն 
առաջին անգամ ըլլա յո վ 1լարտա
յայտուէր նոյն ուղղութիւնով։

Այսուհանդերձ ՝ յետագային իր 
ստեղծադո րծութիւններ ը աւելի 
յառաջացեալ ձեւի մը տակ պիտի 
ն ե ր կա յ ան ա յ ին երամշտական աշ
խարհ ին եւ իր տեսութիւնները ա- 
լեւՒ արմատական բնոյթ ունենա
լուն համար իր անունը պիտի

կցուէր վեր ջնա'կանա պէ ս այդ նոր
=

Ի թէ այս քրոնիկին մէջ ո լզե
ցինք Լայն տեղ մը յատկացնել 
Հյէօնպէրկի ՝ պատճառը այն է որ 
իր տեսութիւնը ՝ իր թէ^նիըը ՝ 
հակառակ իր տուած կարգ մը 
ա պահ ովո ւթի ւննե բուն ՝ դասական 
օրէնքներու ուրացումներու վրայ 
է հիմնուած եւ իբր արուեստ իր 
յուզական պարունակութիւնով
խիստ Հա զա տ ա գր ո ւած» զգա'յնո ւ- 
թեան մըն է որ կ'ուղղուի :

Իսկ գործնականին մէջ այմմ ի 
յա յտ կուդա յ թէ ԱՂՕտէք սւֆօնի(թ 
մին երամշտութեան բերած բուն 
նպաստը ՝ հ ա կա'ռա կ անոր վերա- 
բերմամբ ցոյց ա րուած լաւ տրա- 
մադրութի ւննե բուն ՝ կը սահմա- 
նավւա կո լի գլխաւորաբար մաս
նակի օզտա'գո րծմ ան մը մէջ ւ. 
ուրիշ բան չէ այլ երամշտական 
սէնթաքԱՀք աւելի հարստացնող 
տարր մը պարզապէս :

❖**

Արգի երամշտութեան երկրորդ 
ականաւոր դէմքն է Պ է լա Պար֊ 
թոք որ վա խճանե g ա լ 1945//ե ՝ 
Միացեալ \յ,ահ ան ղնե ր ո ւն մէջ՝.

Պարթոք թէեւ իր ստեղծադոր- 
ծա կան ֆթՈսէսիւԱՀ/ լուսաբանող 
ոեւէ տեսական ընդա'րձա կ երկ 
չթողուր ՝ եւ սակայն իր ադդե- 
ց ո ւթի ւն ը ուղղակի իր գործին 
միջոցաւ շատ զօրեղ եղաւ արդիա
կան ա ր ո ւե ս տ ին վրա յ :

'իալա^ական եւ ընկերային հա
մոզումներու անհամաձայնու
թեան պատճառաւ y թէեւ 1940//ե 
հեռա՛ցաւ իր հայրենիքէն՝ Հո լն
գար իա յէն՝ բայց հակառակ շատ 
խոր այգ իր աշխարհաքաղաքա
ցիական համոզումներուն ՝ Պար- 
խոք ստեղծադո րծա կան նե ր շըն-
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քո ւմնե րու տեսակէտէն կապուած 
մնաց միշտ իր հայրենիքին : Անոր 
մողովրդական արուեստն է որ ե- 
ղալ նաեւ դլքսաւո ր աղբիլրը էր 
թէ կնիքին » որուն վրա յ հիմնեց 
նաեւ իր ա՛րուեստը ՝ ամբոզվք քա
ռասուն տարի ուսումնասիրելով 
զայն ել հանճարեղ կերպով օգ
տագործելով անոր կշռույթային 
եւ այլ ինքնատիպ արմէքները։

Ի րամշտական քննա՛դատ Աերձ 
Մօրէօ Պ ա րթոքի կեանքին եւ եր- 
կին նուիրուած մէկ ուսումնասի
րութեան մէչ (1939 ) , որ իր տե- 
սակին մէչ լաւագոյն դործերէն 
մէկն է ՝ կը յիշատակէ անոր հեա 
ո ւ.նե3 ած Ւր մէկ տ ե ս ա կց ո ւթ եան 
պահ ո ւն Պա րթոքի իւօսքերը , որ 
լա ւա գո յն կերպով կը պատկե րա- 
ցընեն իր դեղադիտա կան տեսոլ- 
թի ւնները î

Պար թոք «Երեք դասականները» 
4^ ԷՈՀ.Է Պա իլը ՝ Պէթովրնը եւ 
Տէպիւոին : « Պաքս ՝ կ'ըս է Պար- 
թոք ՝ ն ո լի ր ա դո րծ ե g f օնթրթ- 
րուան/z բարձրագոյն իմաստը՝ 
Պէթովըն յայտնաբերեց տէվր- 
լոլիման^/ ձեւը ՝ եւ Տ է'պի ւո ի 
վերահաստատեց UlfoiLÎiAyj ու ար
ժ՜էքը եւ նշանակութիւնը : Աբդ y 
հարց կուտամ միշտ ինքզինքիս 
թէ արզ՜եօք կարելի չէ& այս երեք 
դասականները համադրութեան 
մը մէչ մի լսցնելով ա՛րդիական ե- 
ր ա մ շա ո ւթ ե ան վեր ա կեն դան ո ւ- 
թիւն մր ապահովել» ։

Ւր յՂս ս.1Դ համս 'դր՛
1ւրթեան իրականացման Լ 

րի ւր ե ւլանա յ ի ս կա սլկ ս Պ ա րթ՜ո րՒ 
ա ր դիա կան եր ամ շա ո ւթեան բե
րած նպաստը : Հետեւա բա՛ր իր

պատազըն Տասնելոլ համար՝ 
նա իր բոլորովին արուեստական 
աթօն՚այ թէքնիք մը յղանալով չէ 
որ գործի կը ձեռնա՛րկէր ՝ այլ 
ընդհակառակն սկզբունքով կը

մնար թօն ալ դետն ի վրայ։ Աա- 
կայն իր ստեւլծադո րծա կան հան
ճարեղ միտքը կը դիանար ՝ ու
ռան g ձ եծ ուրա՛ցումներու իրա
կանացնել նպատակ մը որուն 
սյրրէի արուեստին վրայ թողած 
[սոր ազգեցութիւնը զթ՚ՀԸ կը 
դասէ ներկայի ամէնէն մեծերուն 
կա ր դին :

(իո ղո վր դա կան ա՛րուեստին ՝ ա- 
նոր կշռոլթային ել այլ հոգեկան 
արմէքլներուն օգտագործման մ էք 
Պա րթոք գործեց իրական հրաշք
ներ : Ինչպէս կ՚ըսէր ինքը ♦ «Ֆօթ 
քլօրը այն ատեն միայն կրնայ 
երաժշտութեան իրր ներշնչման 
իրական աղրիւրը ծառայել, երթ 
մօթիւիներու վաիակերպումի աշ
խատանքը արուեստագէտին ձեռ
քին մէջ տեղի կ՚ունենայ ստեղ
ծագործութեան հաւասարող ճար
տարութիւնով մը» :

Պ ա ր թոքի մահէն քիչ մամանակ 
'ZMc արդէն մեծ արուեստագէ
տին նուիրուած բազմաթիւ ու- 
ուսոլմնասիրոլթիլններ երեւցան 
հեղինակալոր անձնաւորութիւն- 
ներու ստորադրութեան ներքեւ : 
Ե*- դիտելի պարագա յ մըն է որ
անոնցմէ շատերուն Պա րթոքի
ս տեղծագո բծա՛կան ւիրոսէսիւս//?/ 
բնորոշման շ_ոլ-րչ կատարած 'Jl'f’ 
պրտումները կը յանգին անոր եւ 
Պէթովընի միչեւ զուգահեռական 
գծի մը գոյութեան գաղափարին։ 
Այդ մտածումը 1լ երթա՛յ ոմանց 
մօտ մինչեւ թկ Պարթոքը ներ 
կայացնելու իբր տեսակ մը տրա 
մա բանա կան շա ր ո ւնա կ ութի ւնը
առա չնոյն թողած մեծ մ ա՛ո ան-
գՒն՝

Կէտ մը որ կը շեշտ ո լի անոնց 
կո ղմէ, մասնաւորաբար Պա րթո
քի £ուաթիւօրհճթ//ձ1ր նկատմամբ ՝ 
ուր կե ր տ ո ւածքի կատարելու
թեան եւ այլ հիմնական ազդակ-
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ներու բնոյթը ի յայտ կը բերեն 
մ եծ վարպետի մը ներկայոլթիւ- 
նը "I1 ոտանձնած ԸԱոպ Պկթովը- 
նի դասականութիւնը ի ը ձեւու
էի n խման բնականոն շաւիղին մկջ 
առա՛ջնորդել դկպի մեր օրերու 
արուեստը*, Պարթորի մօտ' նոյն 
հ անճա րե րլ ճարտարութիւնը ՝ ո- 
րով օրինակ Պ էթովրն անն շան 
դրուադ մը կրնար զարգար նել 
ղկպի ե ր ա մ շտ ա կան խորունկ ի- 
մաստ մը՝ ամկնկն խնայողական 
ու խտացած միջոցներով վերա- 
ծել ղա յն նաել յ ո ւղա կան աշխար-
հ/, մը-.

Պ ա'տ ա ս խ ան ա տ ո ւո ւթ ե ան նո յն 
յարատեւ ել խորունկ զգացումը՝ 
իր դրած ե ր ամշտո ւթեան ոեւկ 
աո ղին մկջ*.

***
Պար թոքի մահկն մէկ րան ի ա՛

միս ետր միայն՝ արդկն Պգոա 
թոսթան ւի ար իդեան եր ամ շտ ա՛կան 
մամուլին մկջ հետեւեա լ տողերը 
կր աեոր մասին*.

հՍմնուք 1լ անհետանայ ամկնկն 
մեծ ա րուեստագկտնե րկն մին որ 
իր մամ ան ա՛կը ղիերը գր ե թ կ ան- 
գիտացալ*. Պ ար թոր եղաւ մին ա- 
նոնցմկ որոնր կարելի կ մատի 
/քրայ համրել եւ որուն մասին ա- 
ոանց վար անում ի կա'րելի է գոր
ծածել հանճար բաուը*.

էիսկ ներկայ աշխարհը հպար- 
տօրկն պիտի կարենայ ըս ե լ 
մենք Պարթ-ոքի օթով ապրեցանք» :

փ . ՔէրէսթէՍեան

ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆ

^մուա՛ր կ հայ թաարոնին վր ա յ 
խօսիլ 'իրոնիկի մը մկջ*. Հա յ
թատրոնը ոչինչ ուհի ս,յմմ է ա- 
կան : կարելի կ խօսիլ նոր հրա- 
տա րա կութի ւննե րու , գեդա ր ո ւես֊ 
տակտն նոր ար տ այայտ ո ւթի ւն֊
ներու մա՛սին՝ աղկկ կամ գէ չ ) 
PtUJH ^ամ թատրոնը կ՚ապրի հին 
մաո անգութիւններու վրտյ ՝ Շիր- 
վանզագէն եւ Պ՛որոնեանը իր ան
սպասելի դրամագլուխն են՝ եւ 
կա՚րելի չկ ամկն անգամ ու մ ի- 
// ի այն դերասաններուն տաղանդը 
■Լ^ հանել՝ մանաւանդ երբ այն֊ 
րան հազուադէպ է ան ալ*. Հոպ 
թա՛տրոնը կապէս անայմ մ կ ա կ ան
նիւթ է :

ս ա մէնը ճիչդ պիտի ըլլալ, ե- 
թկ tlLLLu‘I՛ ^'Լ՚ւ՚Գ՚՚ւ՛ Վտհանի թատ
րոնը : [Լհա մէկը որ տա ր ինե րկ 
Ւ Է.Բ. 1 գրած կ եւ ներ
կայացուցած տասնէ աւելի թա- 
ut երդութի ւններ ՝ աոանց աղմու- 
1ւէ՚, հաստատ որոշումը տուան 
բ//տ յով մնալու տեւական ու 
թանձր ստուերին մկջ*. Երբ րեր֊ 
թողոլհին որ րան ի մը ո տանա ւո ր 
մկջտեղ հանած կ՝ երր Հբանա- 
սկրք>Ը որ ասկէ անկէ հա լա .ft- 
ուած կտորներաԼ յօդո ւած մը ձև
՛՜ի գրած է ՝ կը տարածուին , ան- 
վերջ ել անկուշտ ՝ թերթէ թերթ 
ու գաղութ է գաղութ ՝ կը խոր- 
հինր թէ Գրիգոր Վահանի անու-
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Ւ Լ՛ ան միջա կան շրջապատէն 
դուրս ^չերուն ծանօթ է î Այդ 
պատճառով է որ կը փորձենք uifii 
քանի մ ը տողերը նուի րել իր 
գործին :

3 ի չէն ր անունները իր թաւոեր- 
գութիլնն եր ո ւն , ղանը աոնեյոկ 
բազմաթիւ ատաւիտսւսիոնե£„ .
Կինս անհաւատարիմ է, Բախտին 
անիւը, Երկու ճամրայ , Ահը 
կեանքը , Մնկլզակցիներոլ Միու- 
թ-իւնը , Ազգապահպանումի գրա- 
սենեակ մը, Տիգրան Մեծ, Լու
սաւորչի կանթեղը , Աոանց սիրոյ 
(տազս։չափեալ) , Բարերար մր , 
Հապէշուհին, որ դեռ չէ ներկ ա- 
ղուած , ինչպէս չէ ներկայաց
ուած ITlrÔyr, է եր-
կոլ Հատուածներ հ րատա րա կ- 
ուած են Անղտստան/յ ն երկայ եւ. 
վերջին թիլերուն մէջ*.

Այո թատերգութիլննե րուն մէջ 
կան ֆաթս^ , ղաւեշտը՝ տռամը՝ 
երբեմն կեանքի հակիրճ պատկեր 
մը ՝ դե ր ա ս ան ա կ ան ա րտա ըս f - 
տութիւն մը ո ւր ո լա դծ ո ղ տեսա
րան մը։ Ասոնք տմէնքն ալ կր 
պատկան ին բարքերու կատա՝կե ր֊ 
ղ.ութեան (քոլքէոոի') î *Ներ շն չուած 
են մեր առօրեայ կեանքէն : tyր 
ներկայաղնեն մեր տկար ութի լե
ները՝ մեր մո լ ո ւթի ւննե րր ՝ մեր 
կա պան քնե ր ր եւ կիրքերը , խել
ոքէս երբեմն մեր տենչերը ել 
ձ դտ ո ւմն ե ր ր : fi ր դիտ ո q ո ւթեան 
ոաշտը մեր ս եփա՝կ տն միջա վա / թն 
է , չտա յաճա իւ մեր իսկ դաղ ու
թը :

Այդ դիտողութիւնը սուր է եւ 
տնսեթեւեթ ՝ իւիղաիւ եւ անխնայ *. 
fi այղ Ղ*ր • Վշահանի մեծ յատկու
թիւնն են Հափը եւ p-սւքթ-Հ» : 
մտութիւնը կուդայ միշտ սանձեք 
անոր ղասումը*. ք1ր ֆէպԱէ^ձ մէջ 
ամենէն ծայրայեղ շ՚Ա1թժ£^/ կը

ստանան ի վերջոյ բա րեմ իտ կա. 
տակի բա ր ե իւ ա ռն ո ւթ ի ւն ը : fi ր ե ր- 
Գ/ւծ անքը երբեմն ծնունդ կուտա ք 
յոլՂ1'ւ ե բանդի մը՝ ինչպէս իր 
ֆաթէթիք^հ երբեմն կը դայակ 
ղուարթ սլաք մը :

Նրբին վերլուծումներ ՝ խոր տե- 
ոութիւններ չեն կաղմեր նպատա- 
կը Գր • Վ ահանի թատրոնին : Անի
կա նուի րուած է քաւ բարքերուն 
ել ա'ւանդսւկան ա ռա քին ո ւթե ան tj 
•ղա չտսլանութեան : Պէտք չէ ա- 
նոր տիպարներուն մէջ փնտռել 
անձն ա ւո ր ո լթ ի ւնն ե ր ո ւ բանալին :

բաղմաթիւ անձեր կը համա
պատասխանեն անոր ստե ղծած
տիպարներուն *.

ւ^ր ղործողութիւններր կ'րնթա
նան բնական յա nurfju ա ղաղ ո ւմ ո վ ՝ 
հասնելու համար իրենղ անխոլ- 
սափեքի եւ ողբերգական վ ա խճա- 
նին : Հոն տեղ չունին ճարպիկ 
կառուղ անողի մը խարդախու- 
թիւ-ններր* Տեղ չունին նաել եր
կար p-JlJHUinîrÂyr^ եւ ղգա յա ղ ունր 
'/երիփայրոլմներր , ո ը ոն ը խոզ ը 
կաղմած էն մեր հին թատ բոն ին : 
1էչս ոճին յալ կր ծառայեն իր քե
ռուն, որ ընտանի է եւ $երմ, ա. 
ոանզ տափակ ը/յայոլ , իր տիա- 
յոկ/ր, „/■ պարզ է րարյ կենդանի 
Բ՚էանր թերեւս անխնամոլթիւն- 
ներ ն.մարեն ա'յզ յեդոլ ին մէք : 
Բապ պէտր է մտածէ յ որ թատե
րական զ ործ մր դրուած է ո չ թէ 
կարոադուեաւ , ար յսուե/ոլ հա
մար, ե։ բեմէն մինչեւ սրահ ինչ 
ոյ։ մա դրութիւնը կր կորսնզնէ, 
հադորզականոլթիլնր կր չա հ ի ■.

11հա թատերական արդէն կա- 
րելոր ,/աստակ մր, որ հեոոլ է 
տն.,ու<ա իր փախճանին հասած 
րյյայէ, եւ որ անպաճոյճ պատ
կերը կուտայ մեր խոնարհ ու 
անձկալի կեանքին *.

Դ • ՖէճէրսեէսՕ
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Ի՞նչ է բան ական ութ հան գերբ 
արդ[, գիտութեան մէջ֊. Գիտու
թիւնը ըլլալով ճակատումը 
ճանչցող ենթակային եւ ճանչ
ցուելու սահմանուած աշխարհի 
'^Ը է A՞^ A ենթակային սեփական 
դերը ա՛յս ձեռնար կին մէ ջ : /»î<-
<*" վ անոր այս դո րծո ւնէ ութի լն ր 
կրնայ բանակ'արական որակուիլ : 
նշանակելի է „ր այս հիմնական 
հարցումներուն պատասխաննե
րը ծա յրէ ի ծալը փո խո լած են 
վերջին կէս գարուն ընթացբին : 
1էյս փոփոխութիւնը յառաջ եկած 
է աւելի գիտական ա յխատանբին 

ի րականութեանը մէ9 բան թէ 
այն պատկերին մէջ ցոր փի,իսո- 
փաներր եւ նոյնիսկ կարդ մր գի

տուններ կուաան այց այ խտտան
քին վրայ : ինչպէս Որ թեական է . 
գիտակցութեան ցարթումր տեգի 
ունեցած է ի րոց ութէն էն ետ.ր։Ա,ս 
յապաղումը կր ծածկէ մտաւորա
կան դարմանս, լ ի պատահար մր, 
վերանորոգում ր մարս կա լին մրա. 
ըին ընծայուած հեռանկարնե

րուն^ նոր պատկեր մր „„ր մտր- 
ռր կրնա, կարմե, իր կա րոցս լ- 

թիւններուն մասին-. Պ- (Ի- Ււ1 ~ 
Ü0 հետտրրրրական յօդուածի մր 

մէք կ՚ուրուագծէ մտաւորական 

այս պատահարին գան ագան հան
գրուանները, իբրեւ ըագատրո,- 
թիւն իր նոր լո,ս տեսած հատո

րին ■ Արդի գրական մտածռւմր :
գէշութեան նախընտրած

դաշտը յիսուն աարի է ի վեր մա֊ 
թե՜մա/թ^ակ ան ֆիցիրն է . հիլ- 
լ է ա կ ան ո ւթի ւնր , 3 ա րա բերակա-
նութիւնը՝ ^ուանթաներր ւիճ ռա- 
կան նուաճումները եգան մարդ
կային ճանաչողութեան : Լաս կր
նա լու համար անոնց տարողու
թիւնը ,ջանան բ մարմնացնել ալս 
վերացական նուաճումները սովո
րական մարդու մը մէջ, ծնած այս 
գարուն հետ ել որ պատանեկոլ- 
թեանր գիտական կոչում մր կր 
1Գայ ք՚Ը ՝ 1,’եշպկՈո ապրեցաւ
այդ կոչումր ♦

Գարուս սկիզբը գիտութիւնե
րու փիլիսոփայութեան ուսուցու
մը ամբողջովին գրո չմուած էր
դրա պա շտո ւթեամբ   եւ շատ
յաճախ դեռ սՀ/դպէս է մ ին չեւ 
այսօր ալ : Ամ էն ոք անոր ս լօկան- 
ներր կը ճանչնայ. «ինչպէոպ, ել 
ո' հփ՚եչո՞լ համարեր, երեւոյթ
ներու նկարագրութիւն եւ ոչ էա- 
կին բացատրութիւն , «ամրողջոլ- 
թիւնր ա՛յն միջոցներուն որոնբ 
յաջողութեամբ կր պսակոլին-» , 
ճ յ։/ ա ր աո ւթ ի լն ր պարղապէո
ստուգումն է, եւայլն։ Չենք դի
տեր թէ բանաւիարական հալաււ- 
տումին այս կամ աւո ր համեստու- 
թիլեր րնդունսԲկ էր սնուցանելու 
դիտական կոչումներ : ր կար
ծենք , բնդհակաոակն y որ ալս 
//երկինները ծա դում կ՚առնէ ին 
մանաւանդ անկէ դո ր կրնանք կո
չել միամիւռ րանավւսրոՆթ-իւն մր , 
այսինքն համոզումը թէ մար-
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գը bü բնութեամբ օմտուած է 
գործիքով Ը > բան ական ո լթիւնը , 
որ էապէս կարող է հասկնա լու 
աշխարհը։ Այս միամիտ բանա֊ 
վա ր ո ւթեան ա ղբիւրն ե ր ը ա յլա- 
զան են* անոնը կազմուած են հա

՛յ քս)'կան գիտակցութեան մէջ
դասական մեծ բան ավար ա կան ո ւ- 
թիւններու մնա ց ո ր գնե ր էն * Պղա- 
ասն ՝ Արիսաոտէ լ ՝ Տէքառթ , ու
նաեւ fi անդ : Ծ* յրայեզ պարզու
թեան մը վերածելով այս ամէնը , 
ըսենք թէ նկաաի կ' առնուի գա
ղափարներու եւ էութիւններու 
ան մ ամ անա'կալոբ աշխարհ մը որ 
ուղղակի մատչելի է միտքին եւ 
որուն տկարացած մէկ պատկերն 
է մեր ենթալուսնային աշխարհը ; 
Եւ կամ կը կա րծո ւի որ մեր մարգ- 
կ ա՛յին բանականութիւնը մէկ 
ց ո լքն է աստուածային բանակա
նութեան որ կա un ւց ած է աշխար
հը եւ որուն գի տա ւո ր ո ւթի ւն ը 
պիտի յաջողինք վեր ա գտն ել ա քս- 
պէսով * Ե ւ կամ կը կա՛րծուի որ 
բանականութիւնը զտիչ գործիր 
մըն է որ մինչեւ մեր ճանաչողու
թեան հասնելու կը թոյլատրէ ե- 
րեւոյթներուն այն մասը միայն 
որ կը պատ շաճ ի մեր մ ի աքին ՝ 
ենթարկուելու համսւր մեր գի՜ 
տո ւթեան ։

fin լոր այս դր ո ւթ ի ւններ ը կը 
գրգռեն մարդկային փառասիրու
թիւնը։ Աւելի քան փիլիսոփայու
թիւները անոնք էլ որո շագրեն 
կեցուածքներ որոնց մէջ յ ա՛ճ ա խ 
տեղ ունին կրօնական տրամագը- 
րութիւններ ։ Հրէական կրօնքը որ 
մարգը կր դարձնէ Աստուծոյ տե
ւական մէկ աշխատակիցը շարու
նակական ստեղծագործութեան 
մր մէջ՝ դիւրա՛ւ կ'աշխարհ ա կտ
նտնա յ գիտական կոչումի մը ձե- 
Ա՛ն տակ՝ .անմիջապէս որ ընկե- 
րա յին պա քմ աններ ը թո յ լատ րեն • 
այդ է որ կը վկայէ հ րէանե ը որն

բա մին ը արգի գիտութեան մէջ*.
Հերջէն պատերաղմէն ետք

էքօլ Փ՚՚լէթէքեիքլ, մէջ կ ազմ ա֊ 
կե ր պո ւած տեսա՛կան ֆիղխի ծա- 
նօթացման մ է կ ն ս տ ա շրջանին 
մասնակցողները մեծ մասամբ ա- 
նոնք էին որ կր հետեւէին դպրո
ցին կաթոլիկ Օւքօ(ւ|ւէ՜^^ կրօնական 
ա ռա ջն ո ր գո ւթե ան :

Հանդէպ այս մեծ յոյսերուն , 
գա ր ուս սկիզբի գիտութեան հետ 
առաջին ]շփումը յուսախաբու
թիւն մ ր կը պա րտագրէ ր ։ Ա ս.՛- 
թեմ ա թիքը բան ա վա ր ա կան լաւա
տեսութեան նախընտրեա՛լ դաշ
տը եղած էր : Մ իա մեն 4 ո ղմէ 
կառուցուած կր կի րա ր կուէ ր 
բնո ւթեան ։ Այս խ ո րհ րդա ւո ը հա
մաձայնութիւնը կ'ե րա շխաւո ր է ր 
անոր ճշմարտութիւնը։ ճշմար
տութիւն ղո ր մաթեմաթիկոսը կր 
ղգար նե րքին վ ե րծան ո ւմն ե ը ո ւն 
տ րամ ա բանա կան սա ուդութեա ն ը 
մէջ -, ճշմ տրտոլթիւն զոր կր հաս
տատէր բնագէտ ը ֆիզիրի տեսու
թեան յ'.ս ջո րլո ւթեւսնը մէջ-. Բայց 
երեւան կուդար որ մա թեմ ա թ ի- 
քական ճշմարտութիւնը մէկ չէր՝ 
այլ բազմաթիւ։ Ոչ-եւքլիտեան 
երկրա չափութիւններր վէճի ա- 
ռարկայ կը դարձնէին դասական 
ե ր կրա' չափո ւթեան ս տ ո լւլո ւթ ի լ-
նը : Այ՛՛ վերջինը ուրիշ բան շէր
եթէ ոչ մտաւոր կառուցում մը 
այնքան ո ւր ի շնե ր ո ւ կա բդին ՝ որ 
պաստատուած էր պատահական 
են թագը ութի ւննե ր ո լ հիման վ l՛- 
րա լ . թէ ա՛յս երկրա չափ ութիւն ը 
պատշաճի մեր սովորական փոր
ձառութեան ՝ նկարագրէ մեր ըն- 
տանի միջավայրը ատիկա ա յ լ- 
եւս անհրաժեշտութեան մը ա ր֊ 
գիւնքր չէր ՝ այլ զուզա զ ի պա - 
թ իւն մը :

Անկ ա ր ե լի էր ճշմարտութեան 
ապահովութիւնը կառուցանել այս 
զուզա գի պո ւթեան վրայ ՝ Աղա կան
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համա ձայնոլթեամր մը ևրաշքսա- 
ւո րուած ճշմարտութիւնը կը վ։լէը 
եւ կը վեր ածուէր մէկ կողմէ 
միմիայն մաթեմաթիկական ճըշ- 
մարւոոլթեան մը որ ա րդիւնկն էը 
մասնաւոր ենթադր ո լթի ւնն ե րո լ
հա՛մա խմբում է մը ծնած վերածր- 
ն ո ւթի ւնն ե ր ո լ , եւս միւս կողմէ 
փորձաոա կան դիտողութիւներու 
մաթեմ •"թիքա կան ներկա յար
ման բնագիտական ստուգման •. 
քննութիւն ը չի դո ւշա կո լի ր . բա
նա կան ութ իլեր ինքն իր մէջ չի 
գտներ ոչ մէկ առանձնաշնորհու
թեան սլա րուն ակութ իլն որ կա
րենայ սլարտագր ո լիլ ա րտաքին 
ա՚շխարհին յ

Այոպէ ս անվսաահութեամ բ ներ
շնչուն լով հանգէպ միտքին յա- 
լա կնո ւթի ւններ ո ւն' գիտութիւնը 
կր ստիսլոլէր մերմել բոլոր այն 
անմիջական տես ոլթիլննե ր ր ո- 
րոնք մեղի ամէնէն աւելի ասլահով 
կը թուէ ին*. Ոչ միայն իրերուն 
ոեւէ մէկ յատկութիւնը բացա
յայտ չէ, այլ մեր ներքին ամե֊

նէն ամ րտպինգ զգացումը կրնաք 
մեղ խ ւս բե լ : Ամենէն հռչա կաւո ր 
օ [•1՚ն ակը եղաւ տյն որ կը վերա
բերէր մամանակին երբ Այնշթայն 
3nJ!f տուաւ մեր պատ րանքը երր 
կ[ր կա ընէինք թէ տնմիջասլէս 
կրնանք հաստա՛տել մ ի ամա մ ան ut- 
կո ւթե ան դա գաւի ա ր fi :

Որսլէսղի այլեւս չխաբենք մենք 
մեղի , տեսանք որ մեր տկար բա
նականութիւնք! պէտք ունի պա- 
տըսպարուելու . տյս է գոթծ՜Ո- 
ւ]ութենակա(ւ սսւհլքանումներու 
պահանջքը*. Երբ կհուզենք խօսիլ 
առարկայական աշխարհին վրայ, 
կան խա կա լ կարծիք մը չյայտնե- 
քու համա՛ր մեր խօսածին մասին 
եւ այնտեղ չհասցնելու համար 
ղտյն հասկնալու մեր պատրան֊ 
.բԸ ՝ մեր վրայ պարտք պիտի ղ ր- 
նենք գործածել միմիայն Չգոր
ծադրելիք ըմբռնումներ , փորձա
րկութեամբ նկարադրուած եւ շօ- 
չտփուած գիտելիքներ » մամ տնա
կը տյն է միայն զոր կրնանք չա- 
•իել յտաոլկ մամաg ո յցներ ո վ , 
ճշգրիտ գո րծ ո ղո ւթի ւնն ե ր ո վ :

Ա-

ՖՐԷՏԷՐԽհ

<7> ♦ ձօլիօ-^ի լռի մեռաւ օգոս
տոս ճ^էին , ւի ա ր ի ղե ան հ ի ւան գա- 
նորի մը մէջ-, Ե ա ոավա՛ր ո ւ թի ւն ր 
•• Ը" շեց կա տ ա ր ե լ աղգա լին յու
ղարկաւորութիւն , որ տեղի ու
նէ րտւ "J 9 օգոստոսին :

<?> • ձօլիօ֊վիի լռի ծնած էր Փտ- 
ըիղ , 1 900//Ն : Իր եւ իր կնո9 , 
Իռէն (Ւօլիօ-՚Իիւոիի , որ միշտ 
մասնակցած է ամուսնո քն աշիյա'- 
աանկԱերուն , գիտական գործը կր 
ներկայացնէ երեկ գլխաւոր հան֊

ԺՕԷԻՕ-֊հԻԻՈՓ

զրուաններ • U1 • ) Արուեստական 
ոաաիօսկթիվիթէ , թ.) շղթայս։-
լոր հակաղգեցութիւն , q.) գի ւտ 
նէօթռօններու , որու մէջ կարե
ւոր r[f*Ը Ը ունեցած' են :

1898^ Փիէո եւ Մ առ ի է-իւռի 

գտած էին փպոնիոմ/7 , ռատիօ- 
'“•rPb'L ^‘T մարմին մը, (Պէքռէլ 
1886/'î' հաստատած էր որ |ւՆ|թա- 
քփուքՀ/ կ՚արձակէր ճառագայ
թում մը որ կր նմանէր ՛Ի . ճառա֊ 
գայթներուն) : Յետոյ գտան Ո.Ա1-
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տիոմք : Իռէն եւ Ֆր • (իօթիօ- 
լռի շարունակեցին իրենց ծը- 

ն ալրին աշխատանքները եւ \֊\)ձ'ձին
*ե ի տ ո ւթ ի ւնն ե րու [Լկա դեմ ի ա յ ին 
կը հադորգէին թէ կլյււ_ս|ւ1ւ|ւա1/յՆ 
արձակած ճառագայթները աեղի 
կուտային մինչեւ այն ատեն բո֊ 
րւրովին անծանօթ երեւոյթի ձը՝ 
<Ււէ ական կորիզներուն ա ր աղօ-
րէն շա ր J-մ ան մ էջ մտնելը : 1*934//
երկու գիտունները կը յաջո ւլէի ն 
արուեստականօրէն յառաջ բերել 
ա յս ււաւոիօա!’թիվիթ էն :

Այ ս գիւ^տը վարձատրւՀւեցաւ 
*[յոպէլեան մ րցանակուէ , վե ր չին ր 
ղո ր Վերանաս ստացած է գիտա
կան մարզին մէչ-.

Պատերազմէն րի չ ատեն առաջ 
(իօլիօ֊  ̂իլռի gnjg տուաւ որ իւ- 
րանիոմի իւրաքանչիւր էոըէզԼ՛ 
պայթումը ազատ կ'արձակէ իր 
պաէրունակած Թէօթ-1նՕևնյ^Հ1Հ» : Այս 
վերջինները իրենց կարգին կ՚եր
թան հարուածելու ուրիշ կորիզ
ներ եւ այսպէս շարունակաբար } 
մ ին չեւ իլրանիո ■Դ ամ բո ղջ զան
գուածին պայթումը*, Շ ղթ այ ա- 
լոր հա'կազդեցութեան ս կզբո ւն- 
րը գտնուած էր : Այս է "ր կը 
կազմէ հ իւլէա կան ոյմին բոլոր 
կիր ա ր կո ւմներո ւն   խաղաղասի
րական կամ ոչ ---  ծագումը :

Ղ*րաւմ ան մամ ան ա'կա շր ջան ին
ո ր ո շած ԸէԼա էո,Լ քերան սա մնա f ՝

գիտունը չկրցաւ նոր գիւտեր ը. 
նեԼ-,Այգ միջոցին Անկլօ-Սաքսոն- 
ները նոր յառաԼգիյ„ ւթի լնն ևր 
իրագործած էին -. Այլեւս չկատա
րեց իր նախորգ գիւտերուն կա
րեւորութիւնը ներկայացնող գիլ. 
տեր , բայց .շարունակեց աշիսս- 
տիլ հիւթական ոյմի բարձր փ„- 
միոէրոլթեան գլոլԼսը • Զօէ ? 
Ֆրանսս, յի հիւթական փիլ^, , մեծ 
մասամբ իր գործն է ;

Ս ևծ եղաւ իր աղգեցոլթիլնր 
ֆրանսացի հ ի ւլէ ա բաննե ր ո ւն , ըլ
լայ երիտասարդ սերունդին պաա- 
կանողներուն , րլլտյ իր աշխա
տանքի ընկերներուն ւԼրայ. որոնց 
ԳԼոլ1սԸ կը գտնուի d-ան Փէռէն :

Ֆ • ժօլի օ-՚իի լսի քաղաքական 
պայքարներու մ ԷՀ մտաւ. նախ 
փարելով ֆրանսական ընկերվա
րական կո ւս ա'կց ո ւթ ե ան , Լտնմ ը- 
վէնի տզգեցոլթեան տակ , յետոյ 
մտնելով համայնավար կուսակ
ցութեան շարքերուն մէջ 1ւ942/ւն ; 
‘էիրը բռնեց հիւթական զէնքերու 
գործածութեան գէմ : իր քա'ղա- 
քա կան համոզումները պէս ա՛ճ աո. 
եգան որ արձա՛կուի հիւթ
էս կան ոյմի բարձր 'իոմ [տէրու
թեան պաշտօնէն : 1953/>Տ» ստա
ցած էր խաղաղութեան Ա թա լին֊ 
եան մրցանակը* 1956£ն ի վեր 
մաս կը կազմէր քերանս* Համայ
նավար կո ւս ա կց ո ւթ ե ան կեղ ր * 
կոմիտէին* Ա*
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Արձ անադործուհէ Տարէա ^ա։!- 
սարական ցուցադրեց էր վերնէն
գործերը Կալրրի Սիմոն Պատի-
Օիէ/, մէջ, անցեալ Ս* արտ ամ- 
սուն ։

Աշա կե ր տ Անթուան Պուրտէլէ , 
Տարէա էամ սարա կան էր արուես
տէն մէջ և էք է մէշտ է յայտ բե
րած է մեծ վա ր պետէն քնարա- 
կան բա բա Լսումը ՝ եր բեր չէ տար
ուած նո ր-րլա ս ա կան ձեւէ ր ո լ ut- 
ռա ր կա յա կան պա տ կե ր ա՝ց ո ւմէն : 
ճ/՚չ՚ւ է որ երկար ատեն էր ստեղ- 
ծադո րծութէւնը կը հետապնդէր 
Լսէստ եւ մ ում՜ կա լ է ր ա կան ո ւ- 
թեան մը որոնումը՝ բայց Լսոբա- 
պէո էնքնատէպ ել անձնականոլ- 
Լմե ամ բ դրո շմ ուած մ թնո լո րտ Լր 
մը մէջ :

Տարէա ամ սա բտկան յաճաԼս 
£ ե րեւէ ր հանրութեան էր դործե- 
րով յ էր վերջընթեր g ո ւց ա հ ան դէ - 
սր տԼղԼր ունեց ած էր վեց տաբԼյ 
առաջ՝ որմէ ետք հրատարակեց 
վէպ մը ՝ ճամթորդութֆւն ստուե
րի մր հետ : <էր ա կան ո ւթ է ւն ը եր
կրորդ Լա^ը եղած է էր քնարէն : 
Այդ վէպէն տարօրէնակ եւ Հէք
եաթէս լէն աչԼսարհն է որ կը Հ' 
րագտնենք այսօր էր ցո լցահան

՛էի ս էն քսանըմէկ արձաններուն 
մէջ, ուր բո լո բովէն վերանորող- 
ուած եւ ձե լափ ո Լսուած արուեստ 
մը՝ նոր կերպ մը եւ նոր ո՛ճ մըն է 
որ կը յայտնաբերէ արուեստագէ
տս ւհ էն ՝. Նոր' ոչ մէայն էր ար
տայա յտո ւթեամ բ այլեւ էր ձըգ- 
տումով եւ առա ր կա յով։ Էր պատ
կերացումները կհուզեն յաւերմա- 
ցըեել տեւական լէն ելութեան մը 
Լսուսափուկ մէկ պահը։ Ատոր 
համար ՛է որ էր էակները նորա
կերտ արարածներ են՝ մարդու՝ 
ուրուէ եւ անասունէ ԼսէղաԼս Լւ
յաճախ ողբերգական համադբոլ- 
թէւններ՝ անէմանալԼւ տէե- 
ղերքէ մը քաղուած։ Նոյն էս կ ւ-ը 
կՒ սանդրէներո ւն մէջ՝ որոնք կը 
ներկայացնեն Ա ա'շա Փէթօէֆ՝ 
Հյառլ էթէէն՝ քէօմ՜է Վյսյեան ՝ 
փան Ֆօլլէն՝ երեւան կուգայ հո
գեբանական բացա յա յտ թաւէ ան
ցս ւմ մը։

թե բթ ե ր ը ներ կա'յաg ո ւց էն Տէ- 
կէն I] ամ ս ա ր ա կան Լր նոր ստեղծա- 
դո րծութէւնները հէա'ցումով եւ 
համակրանքով ։
Էէօմ՜է վա յ եան ՝է ոնքո ւո փ վերջէն 

մրցանակաւորը՝ կը գրէ Աո/f

« « ♦ . *էսան տարէէ է վեր է որ 
կը ճանչնամ զէնքը՝ Տարէա 1]ամ-
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il*, ՚

սա բտկան միեւնոյն բանը կը 
փնտռէ , միեւնոյն ձեւափոթու- 
թիւնը-, (իա մարդկային մարմինը 
որ կ'երկարի , սա կիսանդրին որ 
կը փոր ուի յ սա ձեռբերը որ մա- 
դի/ներ կը դառնան , սա բա
զուկները ուրկէ թեւեր ծնունդ 
պիտի առնեն , սա գէմբերը որոնբ 
կը վոյբանին թռչունին, չունին 
եւ դո ր տ ին միջել-, Տէելափոթոլ- 
թիլնը ե ր բե բ աւարտած չէ : Ա'ել։ 
արձանագործը զայն կը տեսնէ իր 
տագնապին մէջ, այն պահուն ուր 
տեղի կ ունենա յ որակական փո֊ 
փոթութիւնը -, Ադկէ է որ կոլդա յ
իր գործին եղերական տեսբը եւ 
թոր ի րական ո ւթի լն ը ուր սա յ- 
թաբեցալ արդի կենսաբանութիւ
նը > '".A է տեսածներու փոփոթոլ- 
մը-,

••• Տարիս։ Կամ սարա կան ի ո-

րսնումը եւ յաջողութիւնը դինբը 
կը դնեն այսպէս արդի արուես
տին թնդիրներուն կե դր ոն ըî

Ինչպէս յաճաթ կը պատահի, 
արուեստը կանթած է Պատմու- 
թիւնը, Փարիզի Գպրոցին նկա
րիչները եւ արձանագործները կը 
հետելին Ափրիկէի եւ Ասիոյ ար
ուեստներու դասերուն , նտթ բան 
այն օրը ուր Ափրիկէի ել Ասիոյ 
մ ո ղո վ„ լր դն ե ր ո ւն զարգացումը 
պիտի երեւի իբր ժամանակին 
յատկանչական երեւոյթը, '()'նած 
Եգիպտոսի մէջ, կազմուած Փա- 
րիզի մէջ, եւ կազմելով մեզի ալ
իր ձելափոթոլթիլններուն լո յ- 
սին տակ, Տար իա Կամսարական 
ցայտուն կերպով կը ներկս։ յացը- 
նէ իր մամ տնակը ել իր դ„րծը 
այդ պիտի վկայէ' մեր դարէն 
ետբ-» :

ՍԱՐԴԻՍ ԽԱՉԱՏՈԻՐԵԱՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Ս անասարեանի նա իսկին սանե
րը կազմակերպեցին յիչատակի 
երեկոյ մը իրենց դաս ընկեր Աար- 
գիս II] տ չատ ո ւր եան ի մահ ո լան 
տասնամեակին առթիլ, Լիւթէ-
"ի՚՚՚յի սրահին մէջ.

Արուեստագէտի տաղանդին ու 
բազմամեայ լուրջ դործունէոլ- 
թեան փառաւորումն էր այդ ե- 
րեկոն:

❖**
Հնդկական որմանկարներու /</« 

հալա րածոն' տարիներ առսմ' 
Փարիզի մէջ մեծ հետաքրքրու
թիւն ստեղծած էր : Այղ նկարնե
րը անցեալ տարի ցուցադրուեցան 
Իտալիոյ մ էջ , «մ իջին ու այրա- 
Գոյն Արեւելքի f* տա լակ ան էնս-

թիթիւ^ին նաիոսձեռնո ւթեամ բ , 
Հռոմ , Վ^ենետիկ ել Ա' ի լան : Այո 
ցուց ադրութ եանց ներկա յ եղան 
պետական ներ կա'յաg ո լցիչե եր y 
գեդա րուեստական ընկերութիւն, 
ներոլ նախագահներ ՝ մինչեւ իոկ 
չին եւ ճափոն արուեստի մասնա
գէտներ : Հնդկաստանի ել ծաւէա- 
յի հին մեհեաններու եւ քարայր֊ 
ներու մէջ պ ահոլան այս գլուխ 
գործոց որմանկարները վերար. 
տադրած էր ի) ա չատ ո ւր ե ան , ի
դին մեծ զո հո զո ւթե ան g ՝ ինչպէս 
կը < աստատէ հնդիկ դեզագէտ 
'է՝ ո ւմ ա ր ո վան ի որոնք հարա
զատ վերարտադրութիւններ ըլ- 
լալէ զատ , կը ներկայացնեն ղա
նոնք ստեղծա'դո րծո զ էեողովուրդ- 
ներ ու իսկ ական ողին յ
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ԶԱՐԵՀ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ

Վ£յլ1' սրահին մէչ է որ ցռւցա- 
գր ո ւե g ան Մ Ո լթաֆե ւս նլ, վերչլ,ն 
գործերը՝, *Իո յներով հարուստ իր 
ե ր ան գա պնակը , գա չտան կա ր ին
կուտայ տօնական հմայք մը՝. Իր 
յղացումները ունին ա՛րեւելեան 
վ առ երեւակայութեան րէԸոչմը* 

Ա* ութաֆեանի նկարած գէձ քե
րբ ՒI'Ս հ ա յ կա կան ո ւթե ան ձէջ 
երազային արտայայտութիւն մը
կ՚ա՛ռնեն , ու կը հաղորդեն մեր 
հոգին հ անգարտո լթեամ բ :

ՃԷՐԱՆԵԱՆ

Իր նաթիւււ մութերուն մէջ ճէ- 
րանեան գիտէ երեւան հանել ձե- 
լը իր մաքրուած, քամուած երե
ւոյթին տակ : ԱՀնոր կու տա՛յ պարզ 
շրջագիծեր , պահելով հանդերձ 
իր թաքուն , ներքին թրթռա զու
մը : Ի“կ իր դաշտանկարներուն 
մէջ, քննութիւնը հաստատուած / 
աւելի ուղղակի օր էն , աւելի զգա- 
յուն ձեւի տակ, առանց սակայն 
ծանրաբեռնուած ըլլալու խաբու
սիկ զարդարումներով : ձէրան-
ե ա սուր եւ գործօն գոյնր, կր 
գրէ (իան Շ ասլան օն Լա ՓԷ6]>]1Ա/' 

ամ մը ել հ ասուն ութիւն 
մը կուտայ անոր նոր գործեր ուն 
որոնք , բաղգատմամբ հ ինե բուն, 
կո րսնցուցած են չորութեան ամէն
հետք :

ՏԻԳՐԱՆ ՏԱՏՈԻՐԵԱՆ

Տատուրեանի եբկինքբ անոնց
մէ չէ որոնք իրենց բուռն թէքնի- 
քով kl' վիրաւորեն մեղ՝. ԷԼնոր 
բազմաթիւ տարրերը կը գրաւեն 
մեզ նաթ -ճիշտ այնպէս ինչպէս

դի շի ր ա յ ին գեղեցիկ երկնքի մր 
աստղե րը, բայց ոչ ա՛ւելի, ոչ 
պակաս՝. Հեռանալ ամբոթէն, ե- 
րեւան հանել այս ձեւերը որոնք 
քիչ առ քիչ կը յայանեն իրենց 
դա ղտն ի քը , եւ բանալ ճամբայ մ բ 
այգ ձեւերուն ընգմէջէն, դիւրին 
ղորե չէ : Բայց այդ գիչերուան 
ծայրը կը գտնուի մպտուն լոյս մը 
որ պատրաստ է ընդո լնե լոլ բո
լոր անոնք որոնք արմանի են : 
Ելուզեմ այղ. վերջիններուն մէջն 
րլլալ , կը գրէ Հ ■ Կէօց , ներկա- 
յացնելով Տիգրան Տատուրեանի 
գործերը , եւ կ՚՚աւելցնէ • «'/•ան-
դաղօրէն կազմ ուած այս կտաւ
ները հետղ հետէ կը յա յտնեն ի- 
րենց գեղեցկութիւնը : Տարիներէ 
b վեր կը հե տեւիմ անոնց ձեւե
լէ ուն յամր փթթումին , յա՚ճաթ 
ընդելուզուած իրարու մէջ, միշտ 
համեստ ինչպէս իրենց հեղինա
կը՝. Անոնց նուազագոյն ա րմանի- 
քը չէ ստեղծել տիեզերք մը որ, 
հա կառա կ թեքեիք կարգ մր երե
ւոյթներու, կը մնայ կալուածի 
մը մէջ որ մ իմ ի ա՛յն Տիգրան Տա- 
տուրեանի կը պատկանի» :

*
★ Երիտասարդ ճա՛րտարագէտ

ԲԱԲԳԷՆ ՏԷՐ ՍԱՐԳՍԵԱՆ՝ որ
Փարիզի մ էջ կ ատա րե լագո րծած 
է իր արուեստը (է£օլ Մւէ fl|o 
զՈՍ) անցեալ տարի աւարտած 
է կառուցումը թ էհ բանի Հա՛յ կա էլ
ետն վարմարանի նոր շէնքին :

Արդիական ու եռայարկ այս 
կառոյցը կանգնած է 16 սիւներու 
վրայ՝. {*Լյկարը մեր UJUlUltjlH թԼԱ- 
հաԹգէս/z րամն ին մէջ) :
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HISTOIRE de L'ARMENIE et du 
PEUPLE ARMENIEN, Paris, 1958.

♦ Հր « թորոսեանի u,,fu նոր 
երկը լոյս կը տեսնէ իր (քսւմա- 
նակին ՝ պակաս մը լրացնելու^ 
հայագիտական ճիւղին մէ$։

Ոարգ հրատարակուած օտար 
լեղուաէ շատ ա րմէըաւո ր երկա- 
ս ի րոլթիւններ կան , ին չսլկ ս 
Գէ՛՛րդ Ասլանի Etude historique 
sur le peuple arménien ֊ը եւ 
Ր. Կր ուսէի Histoire de l'Armé
nie y բայց անոնը կը հասն ին 
մ ին չեւ P ադրատո ւևեաց հարըս- 
տ ո ւթե ան 'Z/յՒ սկ թո ւււն րպի-
զի Histoire politique et religieuse 
de l'Arménie ն' մինչեւ մեր Կի- 
յիկեան թադաւո րութեան վախ
ճանը : մտ'լով անոնց' որոնը
կ՚ընդգրկեն մեր մամանակի աւե
լի մօտաւոր շրջանները ՝ յաճախ 
խճողուած մանրամասնութիւննե- 
ր ո վ , դմուա րութիւև կո ւտ ան ո ք- 
մասնագէտներուն կամ սովորա
կան ըև թե ր g ո զնե րուն ՝ վեր հ ա- 
նե լու էական գէ պըե րն ու դէմ - 
րերը :

Պ * Հր * թորոսեանի հեղինա
կութիւնը , ընդհ ա կա ււա կն 5 կր 
պարունակէ մոզովուրգիև
պատմութեան ամբողջ շրջաննե
րը^ ազդին ծագումէն սկսեալ 
մին չեւ 1948 թուականը : Ան կը 
պա րզէ ո՛ չ մ իա յն ըա ղա ըա կան 
չոր ու ցամաը ի րագա րձո ւթ ի ւն- 
ներր , այլ նաեւ' հրբ հարկը ներ
կայանայ՝ կուտայ այս իրադար
ձս ւթե անց րնկերա յ ին եւ ուրիշ 
հ անգամ անընե ր ը եւ անոնց հ!.- 
տ ե ւան ըն ե րը ՝ կա րճ ՝ րայց հիւ
թեղ գիտողութիւննե րով :

Մինչեւ հիմա՝ պա ամա դի րնե ր (i 
իրենց դործերուն վերնագիր 
րնտըած են կա՛մ «Հայաստանի 
Պատմութիւնդ եւ կամ հ.Հտ'յ d'"- 
ղովուրգի Պատմութիւնդ բացա

տրութիւները : Հր . թորոսեան 
ընտրած է թէ՛ մին ՝ թէ՛ միւսր î 
Անոր համար հաւանաբար ՝ որ 
անկախութեան ըա'րձումէն ետը՝ 
մայր երկրին մէջ՝ բառին բուն 
իմաստովը ըաղաըական կեանը 
գոյութիւն ունե ցած չէ : Ասոնը 
այլեւս կը վե րաըե ր ին հայ մողո- 
վուրգին՝ որ էը բա զ մ աք թիլ գաղ
թական ո ւթ ի ւնն ե ր ո •Լը աշխա րհ ի 
զանազան երկիրներուն մէջ՝ եւ 
մասնաւորաբար Փոըր Աս իա եւ

-Պոլիս ՝ որեւէ պետական կեան- 
ըէ զուրկ ՝ ա՛ռա ւե լա պ է ս ունեցած 
է մշակութային եւ տնտեսական 
գո րծո ւն է ո ւթի լն :

Պ * թորոսեանի ւյրըին jiunuiQui- 
բանը ստորագրած է Պ* 1ուի Ա* ա- 
րէն, նախկին նախարար ՝ նախա
գահ Տար ո յա կան եւ Տաղաըա- 
կան միտութեանց աճա'ռին ՝ որ 
միեւնոյն մամանակ քերանսայի 
տմ ենա մեծ ազգագիրներ էն մ է կն 
է։ Ան Հայաստանն ու հ ut յ մողո- 
վուրդը կը ճանչնայ խորապէս , 
երկար ատեն ո լս ո ւմն ա ս ի ր ո լ- 
թեանց համար գտնուած ըլլալով 
մեր հայրենիըին մէջ՝ եւ այս 
պատճառով իսկ՝ եղած է Հայե
րու անկեղծ ել դիտա կից բա'րե- 
կամ եւ մեր դատին ե ո. անգո ւն 
պաշտպաններէն մէկը։

Ոճը յստակ է եւ ֆրանսերէնը' 
ընտիր՝. Ասոնցմէ զատ՝ հեղինակը
--- Հայաստանը նկա րագրե յով
իսկ ---  իր ընթերցողին կը ներ
քն չէ ո էր' մեր հա'յրենիըին հան- 
դէպ-,

*1,ա խապէս լո յս տեսած էր ա ր- 
րլէն Պ • թորոսեանի Hîstoîrè de
la Littérature arménienne (1951) :
[Փարիզ} : Ֆրանսացի գրողներ
անկէ օ դտուե լով ՝ յօդուածներ նր- 
ւր իեց ին հայ գր ա կ ան ո ւ թ ե ան • /?՛£.- 
րի շներ մ էջ րե ր ո ւմնե ր ըրին ան
կէ , ինչպէս աշխարհածանօթ բա
նաս տ եղծ Լ ուի Արա կոն Ւր
րաթֆւթ Սուլիէթփք գրրՒն WJ,
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հրատարակուած' 19’55^5> î

Ա\քս հա'տո ր ին ուչադրաւ
մէկ մասը կը կազմէ Մ Ո LUI f Ա , /z-

ըեը բամանո ւմներո վ , ուր կը 
գտնենք հետաքրքրոյ կան ծանօ
թս ւթի ւնն եր Հայաստանի աշխար- 
հ ,tJrf Ը ո *-թեան յ վա ր չա կան կաղմա- 
կերպութեան եւ մ ո զո վրդա դր ո լ- 
թեան վերաբերեալ, ինչպէս նաեւ 
տեզեկո ւթիւննե ր հայ մողովուր- 
զ֊ին ծագման , հայ տիպարին մար
դաբանութեան ՝ հայերէնի եւ ա֊ 
նոր ծագման մասին օտար լէ,ր 
ո լաբաններս լ յայտնած կարծիք
ներուն ւԼրայ*. Շահեկան են նմ ա- 
նապէս հայ աւատա պետ ո ւթեան 
ծագումին ու զարգացումին եւ 
թագաւորներուն ո լ նա խա րա ր- 
նե ր ո ւն փոխադարձ յարա'բերոլ- 
թիւնները պարզող մ ա սերը $ ին չ֊ 

[պէս նաեւ գրքին այն գլուխները' 
որոնք կը վերաբերին հայ ազա
տագրական պայքարներուն , եւ 
վերջ ապէս Սովետական Հայաս
տանի ներկայ վ իճա կթ-

Իսկ , Յաւելուածդ մէջ կը դըտ-
նենյ, .---  Հայաստանի վիճակը ըստ
թսենոփոնի , փրիստոսէ աււ՚սԳ 
401 թուականին , դրուագներ 
քաղուած Տակիտոսի ՏարեգթՈԼ- 
թփւննեյւ£Ն , հրւոմէական արշա
ւանքներուն մսէս ին Հայաստանի 
‘քէջ , 'Բրիսաոսէ ետք Ա . գարուն *

Ա,!՛1 ‘/հյթջին դրուագներ ր ար

տադրելով , Պ * թորոսեանի դի
տաւորութիւնը եղած է' գաղա
փար տալ ընթերցողին ա յգ շըր- 
ջանի հ այ , սլար թել եւ հռոմէա- 
ցի պատերազմիկներու մտայնու
թեան վրայ՝ եւ այն եղանակնե
րուն մասին, որոնցմով անոնք կր 
վարէ[’ն պատերազմական գործո
ղութիւնն ե ր ը , եւ բանակցութիւ
ները հաշտութիւն կնքելու հա
մար : Այս հատուածները կր պար
զէն նաեւ աշխարհագրական ել 
կլիմայական կարգ մը մասնաւոր 
հանգամանքները այն հայկական 
հողամասերուն' ուր տեղի կ՚ունե
նային պատերազմները*

Տի շատակութեան արմանի են 
նաեւ այն տ ե ղե կո լթ ի ւնն ե ր ը' ո- 
րոնք կը վերաբերին Կիլիկեան 
Հըքանի հ,սյ թագաւս րնե րուն եւ 
ազնուականներուն խնա մ ի ա կան 
կապ ե ր ո ւն ֆրանկ ազնուականնե
րուն հետ :

^'^ԸքԸ կը փակոլի երկու շահե
կան գլուխներով . մէկը' Օր* 
Հայ էլան ուշ թ որո սեան ի կողմ է 
իւմ ըաղրուաձ- (Հայ Երաժշաու- 
թ-իւնը) , մի ւսը Պ * Ա* Խ ա չա- 
արեանի կո ղմ է (Հայ ճաթւռաթա- 
սլեաութփւնը) , ու կը վերանայ 
քսանէ աւելի պատկերներ պարոլ- 
նակոզ տախտակն երով եւ ա շ- 
խա րհադրա կան երեր քա րտէսով :Ա.

< DIOGENE , ՀԱՆԴԷՍԸ
Այ- հանդէսէն երկու յօդ

ուած թարգմանուած է (UhlIUH- 
աանդ ներկայ թիլին մէջ, որ ե- 
ււամսեայ հ րատա րակոլթիւն մրն 
է : Ան լոյս կր տեսնէ ն"J - 1Ս52քե 
/' ‘USC » փիլիսոփայութեան ել 
մարդկային գիտութեան;/ մ իջաղ
գա յ ին խորհուրդին հովանալս֊ 
րութեամբ :

Տիոժէն ո չ մասնագիտական ել 
ո՛ չ ա Լ բարձր ռամ կա ցման հան

դէս մ ըն է, տյլ դիտական բն
գա րձա կ տեղեկատուութեան եւ 
մ իջաղգա լին համադրութեան
օռկան մը յ էր ա շխ ա տ ա կիցն եր ո ւն 
մէջ կը զանուին աշխարհի մեծա- 
1^ոյ*ե գիտունները։

Տիոժեն կը հրաւոարա կուի 
ֆրանսերէն , անգլերէն , սպանե
րէն 5 գերմաներէն եւ արաբերէն 
լեզուն եր n‘l ••

Ա-
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ՅՈԻՇԵՐԸ

Բովանդակ հայութեան քա ջ 
ծանօթ է Վահրամ Փափաղեանի 
անունը, իբրեւ ներկայ մամա֊ 
նա կնե րու հայ բեմի մեծա՚ւո՚ն 
դէմքըյ

Հանճարեղ Պետրոս Աղամեա- 
նկն ետք, Վահրամ Փաւիազեան 
ե՛լած է ու կը մնայ մեծանուն 
վարպետին ճամրէն ընթաղող 
միակ ու ճարտար ներկայացու- 
Ut'cti Շէյքաիիրեան տիպարնե
րու։ Եւ այս, ոչ միայն հայ, այլ 
եւ յաճա՛խ օտար բեմերու վրայ։

Ա֊յ՚՚որ , սակայն, Վահրամ Փտ
՛ի աղետն մեղի կը ներկայանայ 
նոր դիմա՛գծով մը՝ իբրեւ գրող։

Ե*֊ 1'Ր յր"֊չծրոլն երկու հատոր
ները «.Յետադարձ Ակնարկ» 
(Տոլ* Երեւան յ 19օ6) , լիուլի իրա
ւունք կուտան իրեն որ ան մեր 
գրական անդաստանին մ'Լ ջ ալ ու
նենա յ այսուհետեւ իր արմանի 
տեղը :

Հասարակ տեղիք դա րձած եւ 
սովորական դէպքերու չարա յա
րումն եր չեն վահ ր ամ Փ ա'փազ- 
եանի յուչերը : Ըն դհ ա կա ոա թ։
Ընթերցողը հոն կը գտնէ թատե
րական արուեստին դիտա կան ու 
փիլիսոփայական [սոր ուսումնա
սիրութիւնը î

Հին րչ^ըերէն սկսած՝ մինչեւ 
մեր մօտաւոր անցեալի՝ ինչպէս 
եւ մ՜ա մանա կա կի g մեծանուն հե
ղինակներու գործերը ուսումնա
սիրուած են հոն : Ար իստոփան ՝ 
Ա ուի ո կ լէ ս ՝ Եւրիփիտէս ՝ Ա* ո/իէռ ՝ 
Շէյմ՚՚փիր 1 ՇՒւլէր t տ 'ԱՀնո լնց իօ ՝ 
ասոնց բոլորին դո րծ ին ու դըսլ- 
րոՏեն հմուտ ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւ֊ 
թեամր մը կ >անղրա'դաոնայ հե
ղինակը՝ եւ այդպէսով իր դիրքը 
կը դառնայ ոչ թէ հաճոյքի ու. 
մամանցի յատկացուած հատոր 
մը՝ այլ թատերական արուեստի

հ ա րո ւս տ ու ՛ճռիւ դպրոց մը :
Ար ե ւմ տ ե ան եւ ա ր ե ւե լե ան

թատրոնները առարկայ դարձած 
են մանրակրկիտ ուսումնասիրու
թեան ՝ եւ իսօսե լո վ Ա թ ան ի ս լա վս- 
ըիի •, Անթուանի եւ այլ թ ատե- 
րական դպրոցներու մասին՝ հե
ղինակը ցայտուն կերպով երեւան 
կը ըևրէ ասոնց ըմբռնումի՝ ոճի 
եւ կիրար կմ ան տարբերութիւն- 
ները :

Զանց չէ առած հայ հեղինակ
ները՝. Ա ունդոլկեանց ՝ Շիրվ ան- 
դադէ եւ հանթ անցած են իր ու
՛սումնասիրութեան բովէն :

շՀոիր է լեղուն եւ ղ եղա հ իւս : 
Եր պատմէ անցքեր' Փարիղ ել 
այլոլր » Ւր հ անդիպոլմները Սա
սա Պեոնարի , դեղանի փարիզու- 
հիի մը եւ այլոց հետ, ՛եւ այս է- 
^ՐԸ կ արելի է նկատել ոչ թէ 
չոր ու տափակ պատմութիւն- 
ներ՝ այլ դրական հարուստ ոճով 
մր ներկայացուած հատրնտիր 
նորավէպեր :

րիյ՜բա թտա բա ր ՝ սակայն՝ Փա- 
փ աղե ան ի դիրքը կը նմանի մե
տալ իոն Ւ մԸ՝ որո ւն մէկ երե ս ր 
ջինջ է ու պայծառ ՝ իսկ միւսը 
սեւ ու մռայլ՝.

Արդարեւ ՝ հատո ր ին նուի րտծ 
իր յ ա'ռա ջա բան ին մէի՝ ծանօթ 
դրադէտ Աուբէն Զա րեան ղեաե- 
ղս*ծ է հետեւեա լ տողեր ր ♦

« . . . Ջենք կասկածում այն յա- 
ջողոլթեանր, որ Փա՚իաղեանի 
ղիրքն ՈԼ^Բ"Ա/ու է րնթե բղողնե
րի մէջ : Սա թնաւ կ չկ նշանա
կում, թէ այն կսսլաււ զերծ է 
թեկութ-կւններկզ կամ վէհերկ 
առիթ- չկ տալու • . :

Ն նշանակէ թէ ՝ յառա ?"՚ր ու
նին հեղինակ ը նո յնսլ է ս , մետալ֊ 
իոնին մ է կ կողմր կր տեսնէ մ ր֊ 
ռայլ՝ եւ կամ կասկածներ ունի 
այղ մասին՝ քանի որ կարդ մր 
բեմական անձերու մասին Փ՛Ա-
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տԼտ ա ղե ան Լւ ա րաա յա յտած կար
ծիքներուն համար ալ ուր է շ տեղ
մը կը գործածէ «վիճ ելի» եւ 
Հանճիշտ» ածա կանն ե րն ալ :

Մեղի համար՝ սակայն՝ կաս
կածէ դուրս է որ վա հ րամ Փա
փազեան աններելի մեղանչում մր 
գո րծած է յիշատակին հանդէպ 
մէկ քանի հայ թատրոնի գոր
ծիչներու ՝ որոնր ի րենղ բո տԼւսն- 
դաքկ կեանքը ի սպաս գրած են 
այգ նուիրական գործին եւ ին
կած այ դ ճամբուև ւԼրայ z

իքօսինք օրինակներով :

'քիչերուն ծանօթ է Են ո վը Հ ա- 
անունը։ Օսմանեան ՀԼահ- 

մանագը ո լթենէն անմի^ա սլ է ս
ետք՝ խումբ մը թատրոնի ՀՀ,խ՝են- 
թ»եր ՝ որոնղ կարգին է եղած 
նաեւ վահ րամ Փ ա ւի ա զեան ՝ լթ- 
ուած են Սրեւմտահայ թատրո- 
նք, մարած ջահը վերարծարծելու 
գո րծ ին : Ատո նղ էր նաեւ Ե֊
նովք Շահէն : Համեստ ում ՝ այլ 
սակայն խանդավառ հոգիի եւ ա շ- 
Լսոյմ իւ առն ո ւածքի տէր երիտա
սարդ մը : ւ/կղբե ական շրջան ին 
իսկ , Ենովք Շ ահէն անմիջական 
դո րծա կի ղ ը հանդիսաղած է վահ
րում Փ ա ւի ա ղե ան ի եւ կերպով մ ր 
սատա'րած ալ է անոր վե րե լքին ։ 
Շրջ՚սծ է անոր հետ կայսրու
թեան մինչեւ հեռաւո ր անկիւն- 
ները , տանելով ^ա,ք բա ր բառը 
երկրին մէկ ծա յրէն միւսը։ Ա ռա- 
քին աշխարհամարտին Ենո •fp. 
Շ ա հկն նահատակուած է Մեծ Ե-
ղեռնի րն թ աղքին ։

Այմմ ՝ տեսնենք թէ Լ՚^նչ կը 
Գրէ Փափազեան Ենովք Հյ ահ 
մ աս ին ♦---

« . . ♦ Մի մ ոռանա յ րն թե բղող ՝ 
որ մեր ա՛ր ո ւես տ Լւ աստուածու
հին' Մելս/ոմենան նախ եւ առաջ 
կին է ՝ եւ կինը բնոյթով պչրուհի 
է միշտ եւ հրապուրող՝ կատա
կասէր եւ չարաճճի եւ սիրում է 
իր սայլին լծե լ ձիերի հետ եր

բեմն եւ ջորիներին : Ա ստուա- 
ծուհոլ մի քմայք է գա նրա կող- 
մI13 1 Ժ ս ների մի աստ
ուածս ւհ ո լ ՝երբ խեղճ ջորին պա
տիմ է դառևում ձիերի ԳԼ[ԱՒ*^ * 
նա անմեղ է՝ սակայն՝ արգահա
տանքի միայն արմանի ♦ . ♦» յ

ՏարաբաԼստ Ենովք Շա՛հէն ՝ 
որքանն պիտ Լ/ ղա'լէր ու մղկտար 
քոլ ազնիւ հոդիդ՝ երբ անդէնին 
մէջ իմանայիր թէ քու այնքան 
սիրած ու փայփայած վահ րամդ 
քեղ ա րգահա'տանքի արմանի ջո
րիի մը կը նմանղնէ*** մեղանչե- 
քով քու յիշատակիդ հանդէպ :

Աակայն՝ վահ րամ Փափազեան 
աւելի ծանր ու աններելի կերպով 
կը մ ե ղան չէ յիշատակին հանգէտդ 
հայ բեմի տաղանդաւոր եւ ար- 
մէքաւոր դո րծիչի մը Աշօ Շահ- 
խաթո ւնի ին : Ե ը ԳԸէ *__

«*♦• Հազուադէպ հանդիպում
ներիս նրա հետ յ որպէս խաղին- 
կեր, ի զու ր եմ որոնել նրա •ոջ 
բեմական բնածին կայծը՝ եւ 
նրա մեծահն չուն համբաւի ար
դա բաղում ը դտել եմ միշտ վա
յելչագեղ ա րտաքինի եւ դի ւրա- 
Հաղորդ բևաւո ր ո ւթե ան մէջ-, 
ճարտասան՝ հեղինակ՝ մեկնա
բան՝ թիկնապահ՝ սպայ՝ զօրա
կան ՝ քաջա վա րմ պա ր ող եւ դի- 
մայարդար՝ համաշխարհային
խաղացանկի բոլոր դերերի հա
մար դերասան խեղճ Շահխ ա թու- 
նին ամէն ինչ եղաւ եւ* * * օտարի 
հողերում մնաղ կէ ս ֊ան դամ ա լոյծ ՝ 
բո f ո ր ի ղ լքուած» ։

Ջ բա՛ւական ան ալով այսքանով՝ 
վահ րամ Փափազեան մտնելով 
Շ ահ խա թո ւնիի անձնական կեան
քի պատահարներուն մէջ՝ որոնք 
ոչ մէկ կասլ եւ ա'ոն չութ իւն Ալի
տի ունենային իբրեւ ո ղրաղ եւս լին 
դերասանական կարողութեան
ա ս տ իճանա չա փ ՝ կր նկա րա՚դր է 
դէպքեր ՝ որոնք մոռաղութեան 
գԼրկը է Լձ> նետ ո ւած ըլլալ *
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իէա րմանա լի է որ Փափազեան 
բնաւ չէ կրցել գտնել Հլահիսա- 
թոմնիի է$Լ «բեմական բնածին 
կայծդ , ա՛յն Շ ահ խաթուն ի ին ո- 
րուն խաղընկերն ԸԱբոլու պա՛
տիւն ունեցած է բազմաթիւ ան
գամներ } երկրին մէջ թէ երկրէն 
/լուրս î ա1'յն Շ ահ խաթունի ին որ 
ե՛րկար տարիներ մնաց հայ բեմե- 
Ըոլ վրայ ել տէրեր հ ոն իբրեւ
իշխան վայելչութեան, եւ վեր
ջապէս ա՛յն (յահ խաթո ւնիին ո- 
րուն անունը Հայաստանի Պետ» 
Թատրոնի դերասաններէն Վա
ղա՛ր շե ան , Սխւանււյչ^ նուիրած իր 
մէկ յօդուածին մէջ՝ կը կցէր մե
ծանուն դերասան Ես ա՛հ ակ Աէ[՚- 
խանեանի անուան եւ եր կուրն ալ 
կ՚որակէր «անզուգականդ ածա'- 
կանով յ

Վաղար շ Վա ղարչե ան վերո յիչ- 
եալ յօդուածին մէջ կր հաւաս- 
աիացնէր թէ ՝ «Գա ւա'ճան ո ւթի լնդ 
ըէէսէն մէջ Աչօ Շ ա հիւ աթու ¥/' 
եւ Ւսահակ Ալիխանեանի մարմ
նաւորած դերերը (Դ ադօ եւ է- 
րէկլէ) ա յնպիս I՛ հմայ1՚չ ա ր ո ւե ս - 
տուէ մըն էին ստեղծագործ ո ւած , 
որ դմ՜ուար թէ աչխարհի t[j,tuj 
որեւէ մողովուրդի բեմ ե րուն 
ւէրայ կարելի ր / յա ր ^սյ*^րէՒս1եԼ 
դերասանական մեկնար կութեան 
այդպիսի գեղեցկութեան :

ս
Ջեմ դիտեր թէ իՀն չ կը խոր

հին Հա՝յաստանի մէջ Վահրամ 
Փափազեան ի այս տողերը կար
դացող եւ միեւնոյն մամանակ 
Աշօ Հյահխ աթունին իբրեւ դերա
սան ճա նէՅ ողներ ը , սա կա յն ՝ 
մ ենք հոս , կը կ արմրինք մեր ա- 
մօթէն . . . :

&£. այսպէս , անարղարոլթէլե- 
ներու. շարքը երկարելով , վահ . 
Փափազեան էր հատորէն մէջ չվ, 
վարանէր յականէ անուանէ ա- 
նարգել յէ շատ ակը նաեւ իր ա- 
ռաջլին կողակցին' Աղաւնի Դեր- 
ձակեանի ՝ հայ բեմ ե ր ո ւն ծանօ ftf 
նրբազդած դերասանուհի Հրաչ
յային՝ որ Վերջերս մեռաւ 'Բալի- 
ֆորնիոյ մէջ՝ թողյոՎ ղաւակ մը 
"Ր ևԸ kr£ այսօր մեղանչումնե
րու հեղինակին անունը î ♦ • • :

/’/' յուշերուն մէջ՝ տարաբախտ 
Հրա չեային հետ իր ամուսնու
թեան պարագաները Վահրամ 
Փու փա զեան կը ներկայացնէ
դզուելի կատակերգոլթեան մը 
ձեւուի՝ ծիծաղի առարկայ դար- 
^ընելով հեզահամբոյր ու ք^քոյչ 
Հրա չեային առաջին սէրը*

Ել. տա կալին բազմաթիւ ուրիշ
ներ ՝ որոնց անուններուն թուում ը 
զանց կառնենք՝ անգամ մը եւս 
վիրաւորած չԸԼԼալոլ Համար ա- 
նոնց արմանա պա'տ ո ւո ւթի ւնը ՝ նը- 
շալակ դարձած են Վահրամ Փա
փազեան ի անարդա'ր ՝ անճիշտ եւ 
մանաւանդ անտեղի խծբծանքն ե- 
րուն յ

ZZ*էկ խօսքով ՝ Վա՛հ . Փափազ
եան ի հր ասպարակ նետած մետալ- 
եոնը իր ջինջ ու պայծառ երեսով 
պիտի մնայ հայ թատերական 
դրականութեան մէջ ի*բրել չքնաղ 
գործ մը՝ իոկ իր մռայլ ու սեւ 
երեսով պիտի մնայ հեղինակին 
ա րկածախնդրութիլններով ար
դէն ծանրա բեռն ո ւած փոթորկա
լից ու խռովս/յոյզ կեանքին վեր
ջին արկածաիսնդրութիւնը :

ԱՐՏԱՇԷՍ ԳՄԲԷԹԵԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՏՈԻԹԻՒՆՆԵՐՈԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

^իաոլթի^ններ ո է. 
Ակադեմիայի աշիսատողեերր ա- 
ւարտւսհ են հայերէնի եռահա- 
տոր բացատրական բառարանը : 
Այս բառարանը կը պարունա՛կէ 
օր ինա կներ Հայաստանի եւ ար
տասահմանի դրոդներոլ բնադիր- 
ներէն :

Երեւանի պետական հա՛մ ա լսա- 
րա նի Խ ♦ Աբովեանի անուան հայ
կական մանկավարժական եւ Հե
ռա կա՛յ մանկավարժական հիմ
նարկս ւթի ւննե ր ո ւ լե ցոլարաննե
րուն դո րծա կց ութեամ բ ս կս ո ւած 
է պա տ ր ա ս տ ո ւթ ի ւն ը հա յերէն ե- 
ռահատոր րե ր ա կան ո ւթ ե ան :

Համալսարանին 14աա|ււՈ11Ն1Ո^/ 
աշխատակիցները հրատարակած 
են մ ենադրո ւթիւննե ր արդի հա-

յերէնի հ ոլովման դրութեան մա
սին՝ նոյնպէս տպադրուելու հա
մա՛ր պատրաստ են ստուար ա շ- 
խատու թիւններ միջին հայերէ- 
նի, բայերու տեսութեան , պարդ 
նախադասութեան շարահիւսու- 
թեան } արդի հայերէնի դար
ձուածքներու եւ ուրիշ լեզուա- 
կան նիւթերոլ մասին՝.

ԻՍսաիսաՆւՈՀ» իր աշխատանքի 
եօթնամ եայ փլանին մէջ մըտ- 
ցուցած է հայերէնի քսան հա՛
տս րնոց ակադեմական բառարա
նի պատրաստութիւնը : Պիաի հա
լա րո լին 40 միլիոն » ո~
րոնցմէ պիտի ընտ րուին 7 մի
լիոն : Ասոնք կը \պա ր ո ւնա կեն ա՛
ռանձին բառեր ՝ նա խաղա un ւ-
թիւններ եւ դարձուածրներ :

*
ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ՅՈԻՇԱՔԱՆԴԱԿԸ 

ԿԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ( ՊելՍիքա)

Պելճիրայի հայ հ ամ ա լսա ր տնա
կան ուսանոցներու նախաձեոնո լ- 
թեամբ , 1958 փետր ♦ §ին պաշ
տօնական բաց, յւմ/i ոեղի ււնե-
յալ 1Լար ո ւժանի պւլնձեա յ յուշա- 
քանդակին ՝ կանի համալսարա
նին {որուն դա ս ընթա ց րն եր ո ւն 
հետեւած էր բանաստեղծը Հ_որս 
տարթ} մատենադարանի սրահին 
մէջ՝. Փ ան դա կը պա տր ա՛ս տ ե ց
փրանսաց իյ >ա րձանադո րծ Աոժէ 
Պ աբոն î

Փացման հանդիսութեանց ներ- 
կա յ եղան պելժ պաշտօնա՛կան

անձն ա ւո ր ո ւթ ի ւնն ե ր --- ^)լանտ-
րի կառավարիչը համալսարանի 
վե րատեսուչը , զօր ավարն եր , Ֆը- 
րանսայի հիւպատոսը՝ Պր՝ Պո֊ 
տար {պելժ կաճառի անդամ} ՝ 
փան Պուլար , Լիւք-Անտ րէ Մ ա ր- 
ԱԷԼ' Ֆրետերիր Ֆէյտի՝ Ար բակ 
Մ իւ ի թա ր ե ան ՝ Տիկ. Վ ա ր ո ւժան 
Փոնթ տը Փ իրէն , փ • Աբիկեան , 
եւ փարիդահայ մ տա լո րա կաննե ր :

Հայ բանաստեղծութեան ու 
մ շակո Հքթին պանծա ց ո ւմն էր որ 
տեղի ունեցաւ եւրոպական ■h ա- 
կոյթի այդ կեդրոնին մէջ՛.
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Enluminures ԼՈԻՍԱՆՑԱԶԱՐԴԵՐ
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Miniature Arménienne ՀԱՅԿ- ՀԻՆ ՄԱՆՐԱԿԱՐ
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Miniature Arménienne ՀԱՅԿ- ԽՈՐԱՆԱԶԱՐԴ
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Page d’Evangile arménien ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ ԷՋ
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Tapis arménien ՀԱՅԿ- ԳՈՐԳ
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ՜// այս հատոր ին 
տպտէք-րու-թ-իլ_նր un.m րտէր րաւ. 
1958 Սեււ[ւււ-ին, « Արտքս 
Տ պարտն ին ւՐէչ, խւՐ քւսպ_րու.- 
թէրաւՐբ. ք*. քրՒօփա էհ ան ի,

Փարիզ. ։

lmp. ARAXES 
46, ր. Rîcher, Paris
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ՆԱՄԱԿ « հԱԶՄԱՎԷՊ»Ի

Հրատարակած էք <կ . Ա. jj ա լ- 
ւ1'ս1սլԼսւ'1վւ դրութիւնը՝ Հ^՚էարձԼալ 
բանա գո ղո ւթ ի ւնդ խո րագրեա լ , 
( Բազմավէպ, թիւ Տուն ո ւա ր- Փե- 
տըրուա ր 19օ8 ) , կարճ քրոնիկի 
մը առթիւ՝ «Աւետարանի արա
մերէն բառերհ/» յ որ երեւցայ Հ
Անդաստան// մէջ (1955, թիւ 5) :

և թէ , նախ քան հրատա
րակութիւնը՝ մ եզէ տեղեկացու
ցած ըլլայիք հետեւելով ընղհա
նուր սովորութեան ՝ որ միշտ կը 
յարգոլէ գրական ու գիտա կան 
լուրջ պարբեր աթ երթ եր ո ւ խմ բա- 
դրութեււնց կողմէ՝ թէ ստացած 
էք նման գրութիւն մը մեղէ եւ 
մեր աշխատակցին դէմ ՝ կը խա
փանուէր այս տխուր միջադէպը՝ 
որովհետեւ պիտի փութայինք
լո ւս ա բան ե լ ձեղ ՝ 

ձե ո
սյսպէւ

1-  1>է ձեր հ րատա րա կած
գրութիւնը 4/*^^ մէկ-երկու 
տարիներու ընթացքին կարգաւ 
ղրկուած է Հհրանսայի եւ արտա
սահմանի բո լո ր հայ թեր թե բուն 
ու պարբերականներուն [բայց ոչ 
երբեք մեզի) ՝ եւ միշտ մեըժուած 
է հըատաըակութ-իւնը :

2 •__թէ ձեր հրատարակած
գրութիւնը ՝ փոխանակ խօսելու 
ըստ էութ-եան , կը ծառայէ սլա- 
տըրուակ մեղագրելոլ մտաւորա
կան մը ոչ միայն «բան ագո ղու- 
թեամրդ , այլ եւ բանագողութիւն 
ընե լո լ «Հ արմութեամհ»>> :

. Հ , ♦ ծանօթ է եւ գնահատ
ուած' ինչպէս Հա յաստանի եւ 
՛արտասահմանի Հայ բանասէրնե
րուն կողմէ՝ նոյնպէս Եւրոպայի 
հեղինակութեան g կողմ է՝.

Այսպէս՝ Պ* Հ* Պ* փնտռուած 
աշխատակիցն է Պիզանթ-իոն
(Պրիւրսէլ) , Ռրվիւ թ֊ը 1’Իս- 
րու՚ար ւոէ Ռրլիժիոն եւ Անսիք- 
լոփէտի էսւլիմաւՆ եւ այլ հրատա-

ԽՄՅԱԳՐՈԻԹԵԱՆ

ր ա կո ւթ ե անg ՝ իր յօդուածնե ր ը 
յիչատակոլած են օտար լեզունե- 
լավ հրատարակուած դործերու 
՛ոչ, անգամ է օտար գիտական 
ընկերութեանց եւ այնքան ծանօթ 
որ օտարներ անոր կր գիմ են հա
յագիտական տեղեկութիւն մը 
ստանալու համար՝.

3 — թէ, ա յմմ խօս ելով ըստ 
էութեան ՝ բանագոզութիւն չէ 
ինչ որ «բանագողութիւնդ կ՚որա
կուի ձեր հրատարակած գրու
թեան մէջ՝ վարպետ խա՛ղով մը՝.

Արգարեւ՝ մեր րպւդելի բարե
կամը՝ Պ՝ Աալմասլեան ՝ զոր կը 
մե ղագր ենք ոչ թէ մ տ ա ւո ր ա կան 
բծ ա խն գր ո ւթ ե ան ՝ ա յլ անձնա
կան քինախնդրութեան այս փոր
ձին համար ընդդէմ մեր աշխա
տակցին (*) ՝ այնպէս կարծել 
կո ւտա յ թէ «Անդաստանդ ի հրա
տարակած քրոն ի կին մէջ՝ «Աւե
տարանի արամերէն բառե րդո ւն 
մասին խօսուած J-ամանակ՝ մեր 
աշխա՛տակիցը ոչ միայն խորա
դիր է փոխած' «ուշադրութիւն 
չգրաւելու համարդ՝ յ լ ել հե
ղինակի անուն ալ չէ տուած, եւ 
ինք Սա լմա ս լե անն է որ «պրպը- 
տումներու ընթացքինդ գտեր Լ 
տղբիւրը :

*եախ ճշտենք»--- Հեղինակին
անունը «պրպտումներովդ չէ որ 
գտած է Աալմասլեան՝ այլ մեր 
տ շվսատա կիր ին • • • յիչտ՚տ լոկս լ- 
թետմր : ինչոլէս կը տեսնենք հոն , 
մեր տշիւա տա՛կի ւլ ը ի ը քրոնի
կին մէջ յ ի չատակած է հեղինա
կին անունը , Հարրիս Պ ի րքելան-

(*) ԵրկուքQ ալ' մեր թարեկամ- 
ներն ihll, մեղադրողն ալ, մեղա
դրուողն ալ : Այնպէս որ անտեղ
եակ չենք իրենց անձնական յա- 
րարերութ-եանց պաամութ-եան : 
Ցաւը կը սկսի հոդկէ :
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տը , ^"[1Ա անգամ , *tPP~
բին անունը, Յիսուսի լեզուն, 
գիրգին լեզուն' անդլերէն , հրա
տարակութեան վայ ր ը 0սԼՕ, 
թուականը 1954 î

Պ> JJա՛լմասլեան 1լ ընդունի 
հարկաւ թէ մեր աշխատակիցը, 
տալով այս տեղեկութ֊իւնները, ի 
վիճակի է սւնգլեթէն դրուած փոր 
րիկ այդ աշխատութիւնը ճարե
լու, կարդալու եւ Հր^իկի մը 
նիւթ հայթայթելու , փոյթ Լէ 
թէ 'Ըանթինօ եւ ուրիշներ գրա
խօսական գրած P ! !ան նոյն ԳԸ1" 
ըէն Լուրջ -, Ամէն ոը, որ աչխա- 
տած է մամուլի մէջ, գիտէ թէ 
գրախօսական չի գրուիր * • • դը- 
րախօսականի մս'սին։ Աւե լց h են ր 
որ Պ - Ս ա ըմ աս լեա նի յիշած ֆրան
սերէն գրախօսականին մէջ չկան
արամերէն բասերը, որոնր ծա
նօթ են . ♦ . նախակրթա բանի ա- 
շակերաներուն , առանց սեմա- 
դէա րյ յա լու : Q կան նաեւ մէջբե- 
րումներ եւ քննադատական այլ 
տեսակէտներ :

Արդ, մեր գիտցածն այն է թէ 
բանա՛գողութիւն կը կոչուէ ե ր ր 
հեղինակէ անուն չէ տրուէր կամ 
աղբիւր , այլ կը ներկայացուէ 
էբրեւ հեղէնակութէւն :

Աքս ճչդումներէն եւ հաւաս- 
տումներէն ետքը , կը յայտնենը 
սլաաուա րման էւմ բա գր ո ւթ ե ան գ 
թէ «Անգաստան»է ըրոնէէները , 
էնչպէս կ'ըլլան բոլոր նման հրա- 
տարակու թեանց մէջ, պարզ ա ր- 
ձադանդներ են եւ երբեը հեղինա
կութիւն , --- վյրանսացին կը կո
չէ ղանոնը Հ/է։ ո հ ա րա ր ո ւթ է լ ï<» , 
բառ մը որ ամէն բան կը բացա
տրէ , --- անոնը կը արուէն մեր
ա չխ ա տա կէ ցնե ր ո ւն կողմէ եր
բեմն ա՛ռանց ս տ ո ր ա դր ո ւթ եան , 
խմբագրութեան թ,1,11,"[_ տնօրէ- 
նել էնչպէս որ կամէ։

էյնդրոյ առարկայ ըրոնէկէն 
գալով' ստորագրու.ած չէր մեր

աչխատակէցէն կողմէ , ո ր ո վհ ե- 
տեւ պարզ ա՛րձագանգ մըն էր 
Հարրէս Պէրըելանտէ տեսու
թեանց մասին : թելադրուած 
Հարրէս Պէրըելանտէ անուան յէ- 
չատակութենէն , որ ըան է g ս
կրկնուած է ըրոնէկէն մէջ, եւ 
վարկ տա՛լու համար մասնագի
տական նիւթին' էյմ բա՚դր ու
թէ ւնս էր կողմէ աւելցուցած է 
Հ . Պ • սկզբնատառերը ï

Մեր աշխատակիցը ի բ անուան 
սկզբնատառերը գրած չէր նաեւ 
Հէ,ա բեկի ֆրանսերէն թա ր դմ ա- 
նութիւնը» քրոնիկին տակ , որ ե՛
րեւցաւ «Անդաս տան» ի մէջ՛ * * իր 
անուան ս կղբն ա տ ա ռե ր ո վ :

« ՍՀեգա սա ան» ի խմ բագը ո լթի ւ - 
նբ տղայամտութիւն կը համարի 
զբաղիլ նման խծբծա նըներով, ու 
կը գատէ մտաւորականը ըսա 
կարողութեան , ստոբա գրէ կաւ} 
ոչ։

Մեր ա շխ ա տ ա կիg ը , ա յն ա ՛է" 
մուկէն ետը, զոր Պ- Ս ալմաս- 
լեան յարո յց' ստեղ ծե լով «բանա- 
գողութեան» առասպել մը, աւե
լորդ գտա՛ւ որեւէ բացատրութիւն 
մեր կողմէ, յայտարարելով թէ 
ասսլարէղ կը կարդայ Հրանազո- 
ղութէւն» կամ Հբառ առ բառ 
թարգմանութիւն» հռչակողնե
րուն , հրա՛ւիրելով ղանոնը որ չգո
հանան «իրենց ձեռըը ինկած» կամ 
ուրէչներու կողմէ ցոյց տրուած 
թերթերով ու դիրքերով , այլ զո- 
հոզուէմէւն ընեն ամէն Հպրպտու- 
մ է» համար, ճարեն ու կարդան 
էրենց աղբիւր էն մէջ' ամէն բան
որու մասին կը էյօսէն :

Այսուհանդերձ խմբագրութիւնս 
յարմար տեսաւ տալ այսըան բա
ցատրութիւն , «/■“"/'
մավէպ»է էւմ բաղր ո ւթ է ւն ը , որ 
ղոհ գացած է անձնակա՛ն թչնա- 
մութեան մր:

ԽմրսւգրոՆթֆւ (î 
«Անդաստան»/։

*
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եհեա» եՐԱԺՑՏՈՒԹԻհն
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