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ԲԻՒԶԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆ

ճՊԱՐՏՈԻթ-ՒԻՆ

՚ վ պիտի տար հրճուանքն այս հոգեկան մեծ խռովքի , 
հպարտութեան ու կեանքի 
Այո զգացումն հարազատ ♦ ♦ ♦

Պայծառ՝ պայծառ առաւօտն արարատեան այո երկրին 
Կը տանի երգն հոգիիս բարձունքներուն տօնական :

ներկայութիւն մեծափառ բնանկարն հայրենի
Հայեացքիս տակ բազմապատիկ ուռճացող
նոր կառոյցներն այս պայծառ՝
Փլ ատակներն իս կ սրբազան 
Ոսկեքրնար հովերու մրմունջով
կարձանագրեն անկիւնագարձը պատմութեան :

Հոս' մարգկութիւն մը նորոգ 
(Բազուկներով ջլասլինգ 
Կր մեծնայ
Կ'իւցազնական արարքներով մեծափառէ

Հեղեզներէն վերԼ անցեալին 
(Բազմագունեան ծիածաններ
Կր զարդարեն անաղարտ ճակատներն այս 
փադաքներուն հայրենի։

Տ
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

ԴՐԻԱԱԱՆ

Վենետիկն է որ իր գիշերէն կը ցայտէ, 
Ե ը բաւյու ի թելե րով հրավառ* » •

Ի՜նչ հրաշք^ վայրկեանն այս՝   յա յան ութ ի՛ ւն
Զգ արման մթնոլորտ մ՝ուր կ^աճի
Տիեզերքն հոգեկան։
U՝արգկային հեւքին մէջ բազմացող
Երջանիկ պահն այս հիմա ---
Պատմութեան էջերուն մէջ բոսոր՝
ինքնակալ գիցուհւոյ մը պերճանք։

իա յմերէն ու ծովէն արձակուած y գոյներու համերգով 
ո ւռճ ա g ո զ

Հոգւոյս մէջ կը վառին անծանօթ
Ե* ածկ ագիր հրթիռներ։

Ուրուականն է որ մեծ փառքերու անցեալէն
Հեստօրէն կը սոնքայ,
կը լենայ աչքերուն մէջ մարգոց։
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* ԱՆԴԱՍՏԱՆ 7

Տաճարներն ոսկԼւիայ լ՝ պալատներ երամոյն 
Լոգանքէն վերջ երկար 
Փա լիկ ութեամբ մը տըիւոլր 
նը կրեն գեռ կնիքն անցեա լին :

Հանճարներն այս թառած բարձրացիր որմերուն 
Ո ոկեփայլ մատներով
հը հիւսեն իրենց նուրբ արուեստին ուռկաններն՛. 

Ու դէմ քերն հ անճա բեղ
Ոարձրադիր որմերու՝ գարերոլ միջոցէն'
0 լ։ ջանն ա յս մեծամ եծ կը գծեն ,
հեանքի նոր կշո ո յթին կը խաոնեն ձայնն իրենց՛.

*
ք՛ամակ մ'է բիւրեղի , բիլրեղեայ հորիզոն՝ 
Խորհ ո ւրգ է գիշերն այս վենետեան՛. 
Ջուրե բուն մէջ այսօր պիտի գան 
Անցորդին իսկ օտքսր աչքերուն մէջվ առող 
Ջահերն այս անկայուն՝ տողանցել՝
Ու֊ այրած կարմիրի մը տենգով ^կիհ^1 Լ 
Ղյիւթերէն տարանջատ վայրկեանն այս։

*
Սուրբ Մարկոսի երիվաբներն աչալուրջ
Հորիղոնին գիմաց հսկող
Ագրի ական ջուրերու՝
ր գոփեն լուռ շարմումով այդ վեհութիւնն այգային։

Ահա այստեղ՝ հայոց կսէի^ ) գեղանի ափ արեւավառ՝ 
Ս 1սիթարով ծաղկած

փփրծանէ մաւոեաններէն արձակուած 
^Լոյծերն հայկեան բարբառին։
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8 ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Լք*այւյ հեռու֊էն
§ ամանակիր ծովայիններ ալիքներէն կլանուած 
^•ա^ան խղճին վրայ Հո7. պատմութեան  

աիւ ա ր դա կան ծ ո վո ւն հե ւո 
Կը խռովեն անդորրութիւնն հոգիին՛ • • ։)

քյաւերն հիմա մեզ կր տանին
Մեծ իրանցքէն, կարապներու, շքերթով
Մարգարտաշար կր հ իւս ուի նոր հէքեաթն այս անսուԼո 
^ամուրիներու զոլգրնթաց'
<էեղա քանդակ քերթուածներ մարմարեղէն զովութեամբ

Երիվարներն արզ կր գուիեն անհամ բեր 
Գեղեցկ ութիւնն ա յգավաո֊է

R. թ.
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ՀՐԱՉ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ

hbbüIMlllMll ԵնՆԴհևՆ Ո ftւհՀււււաեւՌՒ

ՈԽՆ որ չճանչցտր ցանկութիւնը բարիբն ե ր ո ւն աշխարհի՝ եղար 
նաեւ, անոնցմէ որ չունին զգացումը վա րձա տ ր ո լե լո լ ՝ վասնզի 
վարձատրութիւնը մարդկային է՝ իսկ զոհաբերումը __ շնչառու
թիւնն հոգիիդ ---  երկնային՝, Պարտականութիւնը՝ մարտիրոսա-
ցո ւմը դրոշներ է ին իրենց ճակտիդ՝.

Մէկ գաղափար՝ անյողդողդ՝ չբաժ՜նուեցաւ բեղմէ։ Այն' որ 
ծառայեցիր Լաւին՝ որ ծառայեցիր Գեղեցկին : Ըրիր միայն այն՝ 
մոլեռանդօրէն ՝ որ ճշմարտին բոլ ժ՜առանգական՝ ի ծնէ |ւ(1|ւս|ւէ՜^ 
առ յաւէտ անպարտելի կո ղմն ա ր կո ւմ դ' g ո յ g տուաւ բեղի մատովը՝.

Այդ գա ղափարը եղաւ տրոփիւնը սրտիդ եւ դրաւ անհունը 
էութեանդ մէջ՝,

Ս կզբունբներոլ դաշտերուն մէջ տարիր աղա տ ա մ ա ր տն եր եւ 
հոգիներու անդաստակներէն ներս' ճակատամարտ՝ որով միայն 
բանաւոր է շահիլ մականը' g"jg տալու համար սուտը՝ ցոյց տա
լու համար իրաւը՝ իր նմաններուն՝.

Եւ. երբ հնչեց րոպէն ճա կա տա դ ր ո ր ո շ ՝ մեռնելու պարտակա
նութիւնը մնաց պայծառ բեղի համար՝ վասնզի ՝ մա'հանալն իմա- 
ցեալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ զոհ ո զո ւթի ւնը' տա րուած զենիթի 
բարձրութեան :

Ոգ/ւն փրկ ող նահատակութիւնը զիմադրաւեցիր լռելեայն ՝ ու 
անվրդով ՝ յառաջա ցա ր դէպի ան : Հն ա դա ր եան ցեղիդ Ո դին ա յդ , 
Ո P ^ապահովէ յաւե րժ՜ութիւնը ժ՜ողովուրդին եւ զայն լուսալիէս 
ո՜ող դո րծ ա ւո րն ե ր ո լն :

Հայ[շական հողէն բա րձրա ցող տրտունջը անսահման' ընդո
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ներիր սրտիդ մէշ եւ վերածեցիր քերթողութեան , դաշնակութիւն- 
ներ.,ւ անկորուստ : Հոն բիւրեղացան գանձերը ժողովուրդիդ քաղց
րութեանց ու իր խղճին անարաա : Հոն բիւրեղացան իր արցունքին , 
իր աղօթքին , իր գորովանքին, իր բարութեան հևա անպարփակ, 

չեփորումը իր խոյանքին :
փու սէրդ' ժողովուրդիդ' չարգիլեց բնաւ որ հոդիդ ըլլայ 

ն ուա դար անն ալ մարդկութեան :
Պուէտի առաքելութիւնդ չանջատեցիր երբեք Ար գար ո ւթ են էն 

եւ ժողովուրդներու անառարկելի ըղձանքէն , վասնզի քեղի Համար 
անյղանալի էր հանճարը, որ չի ծառայեր մարդկութեան , որ չի 
ծառայեր յա ռավընթ տ g ո ւմ ին : Հարկ է ծառայել, — չկայ պատուէր 
մը որուն շողշողումը ըլլայ աւելի չլացուցի չ , ըլլայ ի ղօրու բոլոր 
հորիզոններուն տակ եւ այնքան ատեն , որ զայգ մը էակ շնչէ երկ- 

րադունտթն էէրաJ î
Սիրելը, որ աւագ յատկանիշն է ժողովուրդիդ, է՛ նաեւ մին 

յատկանիշներէն ճշմարտին, վասնզի կը բաւէ սիրել, Ըլլալու հա- 

մ ոյր ճշմարտին մէջ՝.
Երբ ես ամ ո լութ իւնը կ'իշխէր համայնատարած , որուն հուսկ 

հետեւանքը վաաութիւններն են բիւր եւ կոշմարը առանց իտէալի 
ազդին, անձնուրացութեան արարքը դարձուցիր հանապազօրեայ , 
Կեանքը ըրիր հոմանիշ նուիրումին : Կեանքի կոչունքը դարձուցիր 

անդն դա պար թէ ղաթ ում :
Տուիր ճաշակը ընտրեալ պահակներուն որ դիտեն արթուն 

մնալ, որ դիտեն հսկել, Գուն բռնեցիր մի անդամ ըն դմիչտ յանդուդ- 
ներոլն կողմը, որ դիացան համարձակիլ, Վասնզի, քեղի համար, 
քաջութիւնը յայտարար նշանն էր այն զգացումին որ խելայեղօրէն 
կը կապէ մարդը իտէալին, քանի որ, ակնբախօրէն, քաջութեան 
գերագոյն աստիճանը, այն որ կը պսակուի մահուամբ, չի վար֊ 

ձաարուէր յաստ էս :
Ալ երր ժամն էր ահեղ, ուր Գրիչին խոսքը ծաղրանքն էր 

Սուրի խօսքին, դուն' բանի՜ վարպետ, ինչպիսի՜ հեզութեամբ , 
ինչպիսի՜ զմայլադին երանութեամբ ջնջեցիր ինքզինքդ, Աասնայ 
լեռներուն բոյն դրած Գաւիթներուն , Տորբերուն քով անյաղթ ,

Մինչ անոնք' տուին քեղի իրենց հնազանդութիւնը մեծարժէք 
եւ իրենց աղապատանքն արու, որ սակայն, նոյնքան անխախտելի, 
ինչքան հայկական լեռներու մէկ ապառաժն անառիկ, անգամ մը 
որ դառնար ամրոցն իրենց վրիժառութեան արդտրասուրբ ,

Այդ յանդոլդներոլն , այդ կտրիճներուն յետնորդներն են, որ 
այսօր արարատեան դաշտը կը ծաղկեցնեն յարատեւութեամբ , հնա-
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րամտոլթեամր , յամառութեամբ ։ Եր մշակեն իմացութեանց դաԼ՜ 
տօրայքը՝ կը ծաղկեցնեն արուեստը՝ գիտութիւնը՝ առաքինու
թիւնը։ փողովոլրդդ' մշտաբուղխ աղբիւր Ս ի ր " J , Ո ւմ ի ՝ Հանճա
րի՝ կը բանա՛յ ահա անարղել բոլոր ծորակներն անոնց ուղխինա- 

հոս :
Ինչպէ՜ս ՝ ինչպէ՜ս սիրեցիր այդ մողովուրդը ՝ նոյնքա՛ն իր 

անսահման տառասլանքին ՝ ինչքա՛ն իր հանճարին համար անմահ : 
Ու՝ այս պահոլս ՝ հա՛յր իմ՝ կը բաւէ որ ուզեմ նկարել պատկերը 
հոգիիդ՝ որպէսզի նոյնհետայն նկարած ըլլամ պատկերը մողո- 
վուրդին Հայոց։ Գուն՝ հազիւ պատանի՝ դադրեցար անձ մը ըլլա
լէ : (իողռվուրդդ [ստացած , ապրեցաւ էութեանդ մէջ որ կրեց գե
րագոյն կնիքը նուիրումին ։ Ինչքա՜ն սիրեցիր •• •

Ու՝այսօրոլան խիզախները՝ որոնք սահման չեն ճանչնար իմա
ցականութեան եւ աշիւատանքի հրաշքներուն ՝ մերօրեայ հերոս
ները կ՚ողջունեն քեղ։ Իրենց աշխատանքի Երդին թնդիւնովը կող- 
9ոլնեն' հայրենական հողերու զաւակը ՝ որ սիրեց իր մողովուրդը , 
դերադոյն չափով՝ որու սրտին մէն մի հեւքը ուրիշ բան չեղաւ 
եթէ ոչ հաւատքը անոր յարութեան ։ Անմահ են անոնք՝ որ ամէնէն 
շատ կը սիրեն ՝ որ ամէնէն անսասան կը հաւատան :
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ՍյԴոաւաԻ immie
Եղերգ խքաստասիթսւկան

( Հատուած)

HՆր»ՅՍ ///յ?/ ր/՜ամանակ կր ե ր բ հայոց աշխարհը կը պատսպարէր՝ 
ա սլա ռամն ե ր ո լ ■ո. ՜ջ ծուարած ՝ անհամար վանքե ր : Ղ՚ար ե'ր ՝ դա- 
րե'ր առաջ՝ ըսել կ՝ Աիւնեաց անառիկ լեռներուն մկջ՝ խստակեաց 
մարց ի կ վանք մը կը կառուցանեն : ԱՀնոր անունը Արծուկվանք կը 
դնեն՝ որովհետեւ արծիւ մը՝ իրենցմկ առաջ՝ լ^ւտլւած կր այդ 
վայրը եւ բոյեն կր չխնած հոս*

Մեծաւորը՝ մ կ կկ ալ ելի անդամներ ՝ այլազան առակներով՝ 
յայտնած կր իր աշակերտներուն որ՝ այո խստաշունչ բարձունքնե- 
րուն ՝ կատարելութեան մերձեցումը պիտի ըէէաJ հոգեւոր
աշխատանքը : Ան ոնցմկ մին՝ օր մը՝ անհամբեր՝ հարց տուաւ»

--- 'ԼարղապեՀտ՝ ո* րն կ ա յն նշանը՝ որ թոյէ պիտի տայ մեզի
իմանալ թկ' հասա՛ծ ենք կատարելութեան*.

Մեծաւորը խոմոռեցաւ : Ապա ՝ յանկարծ՝ երկարեց ձեռքը
նստած տեղկն ՝ առաւ անթեղոց ը որ նետ ուած կ ր հոն եւ ՝ կաղնի ի 
բունկն երկու ոտք հեռու՝ մխրճեց հողին մկջ*.

__ Ե՛րբ ալս կոճղը կանանչնայ ՝ պատասխանեց սրտմտած :
Վալոնականները՝ ապշահար ՝ իրարու նայեցան*.

--- Ե՛րբ որ ալս ^իլ,Լը սկսի ընձիւղիլ՝ կրկնեց ՝.

է
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(*)
Անցան գարուններ՝ անցան ամառներ՝ ու ամէն տարի անոնք 

'լը նմանէին իրարու։ Ներ ունազա րգ վանականը կը սպասէ ր Վա
նահօր ) ու իր հոդին կը մնար նոյնքան արի ՝ ինչքան ալ իր շո լ ր?ը ՝ 
վանքին մէջ տիրէր անկարգութիւնը։ Ամլացնող անկարգութիւնը 
կեանքին մէջ՝ մ թագնող անկարգութիւնը հոգիներուն մէջ՝, ՛Ինչքան 
ալ՝ որոշ Օրեր ՝ վանքը առնէր կերպարանքը աւաղակներու ո ր ջի մը։ 
Այս պատճառով ալ՝ աշնանամուտի երեկոյ մը՝ հաւաքուած ընթ
րիքի Ասղանին չոլրջ եւ փայտակերտ ս կո ւտ ե զն ե ր ո ւն ուր աստիճա
նաբար սպասը դարձած էր աւելի ճոթ՝ ուր բլ ի թ՚ր դարձած էր 
աւելի իւղոտ՝ իրենց մեծ զարմացումին [սառնուեցալ անդոհանքի 
սուր զգացումը՝ երբ լսեցին իրենց այնքան ծանօթ աղմուկը եօթն- 
հանգո յց ճ ո կան ին ղո ր Ա եծա լո ր ը կը շա րմէ ր ՝ բա ՛մ՛ ս ա լաքա ր ե- 
րոլն վրա յ ։

Վանականները սմքեցան ։ քՒակա րգը ինկան ։ Տիրակալ տէրը 
կր յա յանուէ ր։ Կեանքին վարագոյրը բարձրացաւ յանկարծ։ ԱՀւոնք 
իրենք զիրենք գտան երկրորդ արարի խո րհ րդաւո ր ցնցումին առ՞ել ։ 
Աոսկական ներկայութիւնը հրեղէն ճշմարտութեամբ շիկացած ր։ 

*ԼյՈյնքան արտակարգ իր վ երերելում էն ինչքան աննկարագրելի 
դէպքէն Արբ ահօր կը մա լ թքէ ր անբարբառ ճշմարտութիւն մը որուն 
յորձանքներուն մէջ խեղդոլեցալ վայրկենական երէկուայ ան
սահման սլղտո բութիւն ը իրենց սիրտերուն : Ու. ան ՝ յամրաքալլ ՝ իր 
մուտքը գործեց ՝ արձանացած ճաշասրահին մէջ*.

*1,իհա րցավ- էր եւ պզտիկցած այնպէւք ինչպէս վաղահաս ծե
րութ իւն ր կր կծկէ մարմինը։ Մաշուած դէմքը սառած մնացած էր 
իր կար էամ ում ին մէջ*. Բիբեր ր կը կրէին սպզի ազգի անձկութեանց 
լոյսերուն սուր սլաքները՝ իբր վերադարձավ֊ ըլլար ան արկածալից 
մեծ ճամբորգութենէ մը՝ իբր տարած Ըլլ՛1՛ [՛ ս1սրյ^ա1' հեռաւոր 
փոթորիկներու դէմ ՝ ի Ը Ը դիմագրաւավ֊ վտանգը նալաբեկում- 
ներոլ:

Այսպէս էլ։ որ ւէե^ին ուժ՜երը լքեցին ղինք ու փղձկեցաւ լա- 
լագ ին :

Վրսնականները չուշացան հաստատելէ թէ ան անհուն տոլէս հե-

(*) Այստեղ' հեղինակը կուռ ոճով մը կը նկարագրէ վանքի 
ծերունի ճգնաւորին յայսւնումը եւ տուած սասար վանահօր եւ վա
նականներուն , վանահօր կրած խորին հաղորդակցութիւնը անկէ, 
եւ իր անմիջական որոշումը' երթայ դէպի մարդոց քաղաքներն ու 
կեանքը, եւ վերջապէս վերադարձը : քժժը.

Fonds A.R.A.M



ԱՆԴԱՍՏԱՆ •14=

ռու էր դիտաւորութենէն' պատուհասելու իրենց ամբարշտութիւ
նը՝ երր վերահասու ըլյա ր անոր -. Ուստի, կենդանացած ՝ փոխա
կերպուած՝ շրջապատեցթն զայն որուն վշտակիր դէ՚եքը ց՚^ցաքլ էր 
ղիրենք-, Մէկ քանին անոնցմէ կր վառէր հետաքրքրութենէ եւ 
պատրաստ էր հարցումներու տեղատարափ մր թափել-. Ան՝ սա
կայն՝ մեղմօրէն՝ թեւերովը հեռացուր իր աշակերտները եւ ուղ
ղուեցաւ դէպի իր [""ւցր-. Ամբողջ դիչերԸ՝ մութին խորքէն՝ ա- 
նոնք լսեցին անոր հեկեկանքները որ չէին ուղեր դադրիլ վասնղի 
ղսպուած էին իր ամրողէ հեաախուղոլմի ընթացքին-. Եւ որովհե
տեւ ամէն խորին արարք   " ի [՛ h Լ է աղօթել ՝ երկնել ՝ ապաշխարել

թէ կարեկցիլ ---  կը կարօտի իր րոյնին :
Եօթն օր , եօթը դիչեր ՝ մնաց ան անշարմ իր խուցին մէջ ՝ 

ծնրադիր խաչելութեան առջեւ : Եօթն օր եօթը դիչեր ՝ մեըմ֊եց բա
նալ դռնակը իր խշտեակին եւ ընդոլնիլ որեւէ սնունդ : Եօթն օր ՝ 
եօթը դիչեր՝ վանականներուն պաղատանքը դառնալու իրեն վշտա
կից՝ պնդումը վերջ տալու ծոմապահութեան եւ ընդունելու կա
թիլ մը ջուր , հանդիպեցան անոր անդրդուելի լռոլթեանը ՝ անոր 
արձանային անշարմութեանը ՝ իբր ըլլար խուլ ու համր՝ իբր ըլ
լար մխրճուած ՝ կախարդուած ՝ այլ աշխափհի մը մէջ՝ ծոցը տհադ- 
նաթաւալ աշխարհի մը , ծոցը ահադնաղոռ իր խոկումներոլն :

Յաւարտ ապաշխարանքի --- առաւօտն էր ութերորդ օր
ուան __ յայտնուեցալ ան ՝ ըստ սովորականին : Աշնանամուտի ա բե
ւր ՝ հրաբորբ շողերով՝ վասնղի պայծառ էր երկինքը , ողողած էր 
սաղարթախիտ դմրէթը կաղնիին որուն ստորոտը՝ դոհոյքին վրայ 
նստեցաւ ՝ ինչսլէս այնքան տարիներ նստած էր , մերձ սեւախտյտ ՝ 
անթեղոցին որ իր ձեոքովն էր տնկած ՝ խռովամոյն' մտահտյեցոլ- 

թեան երանութետնը մէջ :

*
Եւ այլակերպեցաւ առա չի նոցա, եւ լուսասւ- 

րեցան երեսք նորա իբրեւ զարեգակն, եւ հանդերձը 
նորա եդեն սպիտակ իբրեւ զիւյս :.....................

Իբրեւ լուան աշակերաբն, անկան ի վերայ ե- 
րեսաց իւրեանց եւ երկեան յոյժ: Մտթ-Գլ-Ժ-Է.

Աշակերտները՝ շուտ բուն ՝ բռնկած հետաքրքրութիւնով չթա
պատեցին ղտյն հապշտապ - ւԼարպետը կը թափանցէր անոնց մտա
ծումներուն ։ Եր ներկայութիւնը , ինչսլէս միշտ՝ կը մարէր անոնց
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թաբուն գմ գոհութեան g եւ ընդվզումներու խմ ո րումնե ր ը , իրենց 
սաղմին մէջ : Ւր ներդին ներդաշնակութիւնը որ կը գունաւորուէր 
շնչառութենէն իր անպարտելի հոգիին ՝ եւ իր կամբը որ անտեղի- 
տալի էր իր անձին մեղմոլթեանը տակ՝ կ'ա ր տ ա ր ձա կո լէ ին շուր
ջը : է)ւ անոնց գօրութեանը հպատակ ՝ կը խոնա րհէ ին վանականնե
րուն ղլոլ1սները խեռ :

Պատմեց անոնց թէ ինչպէ'ս ՝ ճամբորգութեան ընթացրին ՝
սիրտը վերագտալ արիւնը իր մանկութեան*, Ռուսականացած ըզ- 
գա յնութեան ը ծառը ընձիւգեցալ նորոգ աւիշս ՛Լ՛- &ոյ սին կանաչ 
ծառը ծագի կնե ր բացաւ յ Անձ կո ւթի ւնը զո ր ճգնաւորին խօսբե րը 
մխրճած հ ոն' չբացաւ*, Հոգին վերստին սկսաւ մրմնջել՝ սկսաւ

: Ակ սաւ յօրինել մեղեդիներ՝ մեծ գեղեցկութեամբ թաթա
ւունդ լոյսԼրով յորգուն ՝ անգի մ ա դր ելի : Ստուգութիւնը ամէն ինչի 
տարածուեցալ երկնբի մը պէս էութեանը մէջ եւ վե րադա րձուց 
մեծ զօրութիւն մը բոլոր այն լաւ , բաղցր խօսբերուն որ կը վխտա
յին իր մարին մէջ եւ որոնց աղուանուագ կշռո յ թին մէջ կ՚երթար 
առնել բոլոր անոնբ՝ ուղեկորոյս՝ որ մոռցած էին պատուէրները
fiiuրձելոյն :

ճամբան հանղիպեցալ եղնիկներու սրավարդ՝ հանգիպեցաւ 
սկիւռներու մեծագի՝ թռչնոց անհամար եւ անհամար ձուկերու 
սլասոյր երբ՝ ,!ա 'J թա կան ոստումներովդ անցաւ առուներէն՝ ան
ցաւ դե տ ա կն ե ր էն :

Ո՛չ մ է կը մայր հողի աղատ բնակիչներէն խրտչեցալ իրմէ ՝ ո՛չ 
մէկը ւիախչեցաւ իրմէ հեռու՝ այն բան որ պայծառ էր էոյոը իր 
գէմրինդ յափշտակիչ րաղցրոլթիւնը որ կը ծորէր իր ա չբեր էն*,

վանականները կ՚ունկնդրէին վարպետը ՝ անգամ մը եւս , նը- 
մ ան ա սլէս յափշտակուած եւ կը խայտային ՝ անգամ մը եւս ՝ եր
բեմնի այն եբանութեամբը որ սովոր է ին ՝ մէն մի Օր՝ դոյլ առ 
րեոJԼ ) հունել անոր հոգիի հո րէն յ

ք*այՅ î ^րր ոկոալ ան պատմել թէ' ի՚եչ տեսաւ աւաններուն 
մ էջ ՝ բազարներ ո ւն մ էջ , թէ , բազմ ա խիտ ո ս տ տնն եր ո ւն մէջ, ի՛նչ 
բանէ կը գործ ածէին մարդիկ իրենց օրերը՝ մէն մի օր՝ ձայնը 
ւէկսալ. կերկերիլ, ղտյրաղնիլ, արիւնը խո լմեց դէմբը ել ցասումը 
աչրեր ո ւն :

Առաջին րէ բվան ս է րա յ ը ուր ի ԷԼ լան !, չ, ա լ , բաղմաթիլ սրահներ 
կը պարոլնակէր.. Մարդիկ Լուտէին, կը խմէին, կը խնդային մ ե- 
եաղմոլկ , անըմբռնելի պատճառներով : Ակնարկներ , տեւապէս
կիսան շաններ կը փոխանակէին իրարու հետ, իբր ըլլային գործա
կիցներ օտարոտի ձեռնտ ր կնե րու ■. Կիսագինով, ամբողջովին գինով
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թէ երբեք գինով , կը խօսէին բարձրաձայն եւ դուրս կուտային , 
առանց քաշուելու, յայրատ բառեր, բնական եղանակով մը որ դար- 
մացուց դինը , որմէ բիբերը մնացին պաղած՛.

Ո՛չ ոք, դո՛ յգն չափով, կ' ե ր կն չէ ր Տիրոջմէն զոր կր [մոլէին 
կամ ամբողջովին մոռցաքլ րցա/ , կամ յողնած' զայն հեգնելէ •. և՚ւ 
որովհետեւ չունէին զգացում ր Յաւիտենականին' անհունապէս 
ազատ էին : Մ էն մի րոպէ, իրենցմէ կը տարատուէր վտանգի այն 
-արսուռը որ [ոնգլանեբու վայրի ղազանները կր տարածեն իրենց 
չորս գին, եւ ուր խաղաղութեան պահը, յանկարծուստ , ակնթար
թս! J ին ա ր ա դո լթեամբ ։ կր դաոնա յ պս/հը նախճիրի ï

Գիշերները կր պատռոլին յանկարծ ճիչերովը պերճաղիճներու 
զոր ոճրաչարմ ձեռք մը կր խողխողէ : էւմե զ, աներկբա յ, երջա
նի՜կ, կ'անցնէին կեանքէն ուր հաճոյքն ու մ ոլո ւթի ւնները կ'ա- 
ոաջնորգէին զիրենք : //ւ_ ինչքա՛ն աւելի կը յառաջանային , այնքա՛ն 
աւելի կը բորբոքէր մոլուցքը հաճոյքներուն ու կր բորբոքէր մո
լուցքը մոլութեանց , միանգամայն յայտնաբերելով անազդեցու- 
թիւնն իրենց մոլուցքին ՛. Ինկեր էին հակառակ դարձնելու անիւնե
րը բնախօսութեան , որուն օրէնքներու կրանիթին կուգային ջախ- 
[ախոլիլ իրենց դան կե ր ը :

կիները, ոտնակոխած սրբութիւնը մայրութեան, ոտնակոխած 
սրբութիւնը առագաստանուէր հիմէնէին, կը պա րպէ ին չի չե ր չամ
փան իա յի , կը ծռկտային բոլորին, կը ծռկտային ամէն ին չի : Լիրբ 
յանդգնութեամբ , նրբերանգ գիտութեամբ , կ'արծարծէին կաթ
սան անյատակ չուայտոլթեանց , որմէ բարձրացայ գոլորշիներուն 
մէջ[ կր յառնէր կուռքը որովայնին, կուռքը ոսկեհորթին ՛.

կարմրաչառայլ կաւդելաներոլ մռայլին մէջ, կի ր քերր կր 
զայրագնին , կիրքերը մշտնջենու պէս անյագ' կր զայրագնին ծայ
րալիր, կր փնտռեն անհասելի յագոլրգր մոլուցքով, ու, անկա
րելի պրկումներուն մէ[ ամորձեաց, ոսնեալ որ բանակէ ու զուգ
ուած սեռերու արոյրէ հանգոյցէն ամոլաջիղեր կը պայթին՛. 3"J- 
լօրէն , ացջամ ուղ [ներ կը դիզուին , կ'առնեն իրենց ծալքերուն մէջ, 
վերջիւն հռնդիւնները հոզեվարռզ, այսաղալար բերաննևրէն յայ- 
րատներոլ, փոսն մահիճին արիւնլուայ՛.

__ էս տեսայ խրամատներ, շարունակեց ան, խռովքի նոր նո
պա յէ մը բռնոլած , դէպքը կը վերակրկնուէր ալքերուն առջեւ , --- -
էս տեսայ խրամատներ որոնց անծայրածիր երկայնքին , լքած 
բահն ու բրիչը, անհամար գերիներ պըպզած էին՛. Պահն էր օրհար- 
սակի : Գուբերու խորքէն , արեւէն բորբոքած , կղկղանքի մանտ հո
տը մ՜ անտ ա տ են գ կր սփռէր ՛. Բանուորները' անզգայ , զգայազիրկ ,

Fonds A.R.A.M



ՍՈՆԱ ԹՕՓԱԼԵԱՆ S. TOPALIAN

■ՀՀ#֊ Տ՜){-ՀՀ!՜''֊ Հ/' (Â 'yiՀՆՀ֊տՀՀ է 0
<^և

Fonds A.R.A.M



^ԱՋԱ^ՈԻՆԻ KATCHAZ

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 17

անբանացած կը շարմէին կրԼս,կ^յ^րը եդնա յթ, համ ա կե ր պո լ թ ե ա մ բ 
*քը 1էայ[,ա3ու-3է,է' ^ոՂ^ղԷչ^ հոգեհեղձոյց ՝ ամէն անդամ՝ երբ 
ծայրովը զմելիին փ ասոտած ՝ կարծր հաւկիթի կտոր մը կը տանէին 
բերաննին։ Ու֊ իրենց ղլվսուն վ_րայ կը Լարձ՜էր [սա բադանը դերեվա
ճառն եր ո լ. եւ ի՛աբադանը անոնց ա կնա ր կն ե ր ս ւն վա յրադ ։

Սննդին , որձամոլ նոպայէ մը բռնկած յեղակարծ յ կենդանա
կանութեան մէջ բացարձակ ու անտաըբեը ՝ բոլորին աո Լեւ ու արե
գակին արդար՝ կարծր հաւկիթը լքած՝ զոյղ ձ* ը արու՝ յանձնուե- 
ցան կատաղօրէն ՝ պդծութեանը ս ո դո մո ւթ ե ան :

վանահայրը՝ շարունակելի ա ռաԼ ( երկար ատեն կանդ առաւ։ 
Աչքի՛11 առջեւէն իր քստմնելի տեսիլքը հեռացաւ , երբ միայն ուրիշ 
մը եկաւ վռնաեց դա յն յ

--- ս ԼԱև1յի գինետան մը րեբանէն արձակուած աղաղակներ
տարօրէն։ Ամէն ոք զգաց՝ ա զդա ր ա ր ո ւթ ե ա մրը բնազդին՝ որ ո- 
ճիրր կը պատրաստուէր ։ Յանկարծ՝ սարսափադէմ ՝ բոլոր յաճա
խորդները դուրս շսլրտոլ ե ցան ՝ իբր անտեսանելի ձեռք մը ադբա- 
տուփ մը կը սլարպէր ։ Երր գինետունը ամա յա ցաւ ՝ դո յդ մը այր 
մարդ արիւներես ՝ երկիլզալի ( ս ա ս ան ե g ո ւց ի շ վ ճռա կան ո ւթ ե ա մ բ , 
մտան ներս եւ սկսան փակել մուտքն ամրապինդ՝ արգելակներով 
հաստաբեստ ՝ երբ՝ պոռնիկ մը վլէբաg ՝ նախճիրին ամբողջ արհա- 
•-իրքե իր արդանդամ է տ խուճապին մէվ , յաջ„ղեցալ սպրդիլ ներս ։ 
Գռիհին վրա յ , ամբոխը քարացաւ։ Լսուէ ցաւ խուլ՝ պակու
ցիչ աղմուկը անորակելի տարափին ։ Բռնոլած էին ներսը ( աւելի 
հզ°ր քուն ալքօլին ՝ աւելի բոնադատ քան հաշիշին։ ՝ աւելի անառար- 
կելի քան սեռին ծարաւը՝ ծարաւէն արիւնին զոր կը յագեցնէին 
ներսը՝ խաւարաչին չորս պատի մէջ՝ գազանային տարփանքով։

Հ. Ջ-
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վազելն շուշանեան

ֆհՕեՐԱՅԻՆ ՊՏՈՅՏ ^ԱՊԻՐհ ՊԼԼՈՏԷԶԻՆ UW

նէս բան մըկը ձգեմ իրենց վրա լ ու երբեք հանգիստ չեմ 
ննջեր' գարնան գիշերները, աստ գերուն տա

w րջանկութեան եւ u[‘[t"J ծարաւ հոգիս սեղմած ան 
սուաղ եւ լերկ ափիս մէջ, ահա տարիների ի վեր, կ՛՚եր
թամ ափի ափ, կր կախուիմ ծանրաբեռ ճիւղերէ ու կ՛՚իյ
նամ, կը հպիմ կիներու ու ամէն անդամ իմ հարսաութե- 

'րբեք հանգիստ չեմ 
եբուն տակ :

Ահա տարիների ի վեր այսպէս կ'երթամ ափէ ափ, 
թոն ջ ու մաշած ներբաններով եւ չեմ գիտեր ինչ կ'որոնեմ 
ինձմէ դուրս ու չեմ գտներ -, ճամբայ չմնաց որ չմաշէի -.
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է որ կը սպասեմ ինձմէ դուրս եւ չեմ ստանար-, 
(համերը իրենը վախճանին կ՚երթան չու^ս, օրերը կը 
մթնեն եւ ես՝ անընդհատ՝ երջ ա նկ ու^եան եւ սիրո յ ծա- 
րաւ հոգիս սեղմ ած անսուաղ եւ /երկ ափիս մկչ՝ կր տա- 
նիմ ուրախութենէ ուրախութիւն եւ երբ աչքերս պղտո
րին դառնութեամբ' զայն կը նետեմ մէկ կողմ, հոգիս, 
ա յս մանուկը յ

Եթէ ճամբայ ըլլար , պիտի հասնէինք ի 
վա իւճա նի։ Ե ս այնքան ճամբաներ կը ճան չնամ : Եթէ
եղանակ ըլլար, կ՚երթար իր վերԼա ւո րո ւթեան , տօթին 
կը յաջորդէ ր դալուկ՝ խոնաւ աշնան գիշեր՝. Եթէ մատ
եան ըլլար' կը հա սնէ ի վերջին էջին ել վերջին բառին 
վրայ կանգ կ' առնէի : Jf ինչդեռ, ահա՛ տարիներէ ի վեր, 
զուարթ թէ ծանր օդով, աղջամղջային մ ո՛- թի թէ ա րե- 
ւածագի տաք jrr յ լյ փ մ էջէն՝ նո՛ յն անվերջ արշաւն է' ան- 
հանգրուան ու հին գող*

Շատ մը բաներոլ տիրերի եւ շատ' մը բաներ ունե- 
ցայ} բայց երբ գիշերը իջաւ բարձիս վրայ' գլիյուս մէջ՝ 
մՒշտ *եոfi չփո էր ու ափիս մ էջ մ[չա նո յն խռով ու 
անհանգիստ հոգին : Հանի՛ անգամներ յուսահատ ել տ ր- 
[սուր ՝ րսած եմ ես ինեի թէ' դուրէ ա՛ լ բան չմնար դուր
սը թէ հ իմա պէտք է գոհանալ մեր ներքին հարստու
թեամբ z Հայր առաւօսՀեան ՝ մ աղե րս հովին՝ սիրտս գո- 
ղահար վաղած եմ միշտ նոր արկածներոլ ետեւէ : 
չեմ գիտեր թէ ե՛ րբ կանգ պիտի առնեմ ♦ ♦ ♦ :

--- Մթ երթար՝ մի1 երթար ծա ղկա պա ր տ է զը։
Հարեկամ ՝ մթ երթար*

Հու մէջն է ծ ա ղկա պա ր տ է զը :
Եա՚նգթ առ հաղարաթերթ նունուֆարին վրայ եւ 

հոնկէ գիտէ անծա յ ր գե ղ ե ր կո ւթ ի ւն ը* * .
րսէ Հասլիր՝ հնդիկ բանաստեղծ ը*. 0՜ ՝ Հապի ր :

Այսու հանդերձ ես կը բանամ պարտէզին գուռը։ 
քլունգերս ծարաւ են նոր րո յ րե րու ՝ Հասլիր՝ ձեռքերս' 
անօթի են ու. կր սպասեն խնջոյքի մ՜ամուն : Մերկ ու 
'թրթռուն ա ղթի կ մ ր թեւերուս վ րա լ ՝ հնդիկ աղջիկ մր, 
տաք ու թխագոյն մորթով, երիտասարդ մարդ մ րն եմ 
ահաւասիկ' ո ր կ' երթա հ ան յա րո ճամ րէ մ ր, 'իապվՀր..,-,
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ԿԱԾԱՆԷ ԿԱԾԱՆ, ԵՐԴԷ ԵՐԳ-

Մայիսի երեկ ոն' մեղմ անուշ ու. ծորուն՝ կը հոսէ 
քլածսւններէն որ կը լեցնէ լռութէւնը։ Ա* ու թը ծա ռե ր ո ւն 
վրայ ամպէ պատառէ մը պէս կը կախուէ։ Ամառեր կան 
մերկ ու ողորկ բո ւնե րով՝ սպէտակ բո*- նե ր ո ■/■■ Եթէ մ ու- 
թը իր խ ո ր հ ո լ րդին մէջ քիչ յե աո յ ծածկէ ամէն բան ւ 
ա յս ծառե ր ր պէտ է գո ղան' կինե րու պէս որ կը սպասեն 
սէ րոյ մամուն։ Կանաչը' ոտքերուն տակ՝ թարմ է ցօղա
թուրմ՝ մէ 9ատ մը կը հծծէ թառած խոտէ մը ծղօտէն։ 
Էյ ա ղա ղո ւթէ ւնը գետ Ւ պէ ս կը հ ոսէ՝ լայնատարած ու 
կա բծես թէ անխղելէ։ ()' անկոհակ տարածութէւն՝ մէկը 
Ըէէա Ը եւ թզէ ր լրւութէւնը : Ւ^ն չպէ ս կա րե լէ է խղե լ լռո ւ- 
թէւնը։ Պզւոէկ երգով մը գուցէ։ O' ո' Հհ

— Ես կը ս էրեմ անծայր ու ծանր լռութէւնները որ 
յանկարծ կը խզուէն սէ րոյ սրսէ/ոբեկ &էչով է y կամ 
մ անո լկէ ճ է չութ որ կարօտ է քու սպէտակ՝ բա բա խուն ու 
կեն սասալ ծ էծ ե րուգ ։ ()՜ յ ա լէ տ են ա կան մ ա յ ր :

--- (Հագեցում է գառնութեան ՝ հասարակ արբեցում է
ճէչեր չեմ ուզե ր♦ ♦ • :

- Սեւ տա ր ած ո ւթ եան մէջ մեծ թռչուն մը լայն 
թ ե ւա բա խ ո ւմնե րով թող անցնէ ու պոռայ» • • î

--- Հնգէկ կոյս մը՝ ^ասլէր՝ տասներկու տարեկան՝
թո*-խ ու տալ) մորթով՝ թող ճչայ առուէն արուէն հպու
մէն համար։

--- հղել լռութէւնը եւ ա յ ս պէ ս կը հաս կնամ ♦ ♦ ♦ :
բա ըՒ ու բեղուն ՝ տղա բերքէ ցաւո ՛Լ թ" ՛ Գ

կողկողայ» » » :
--- ^ուն մը որ չա/թ ծեծ կերած է' գրան մը առջեւ

թող կաղկանձէ ։
--- Լուսնահմտյ' թո ղ ան հաչէ՝ լուսնկայէ դքւ-

մ աց ♦ ♦ ♦ :
'է^ապէ՛ ր ՝ թանգէս է ափերուն վրայ՝ եղէգնուտ— 

նե բուն մէջ՝ երբ երկէւղած ու խռով կը սպասէ էր սէ— 
րո լ մեծ յայտնութեան' մեծ pUllflllBuiBuiUl?/ էնչպէս որ 
ճչաց ♦ ♦ ♦ :

--- Ու֊ քու. հոգիդ բա g ո ւե ցաւ» » • :
— Այնպէս ՝ որ մէկը թո՛ ղ խզէր լռութէւնըJ յաւէտե՜

նա կան երգ մը ըսէր» • » ;
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--- Շատ մը հասարակ ձայներ կան ականթներուս մէթ,
օՀ աղքաաու թիւ ն :

Եր բնակէս հետս ու արտասանած բա ո ե բուս մէթ 
կը յանդիմանես ղի ս, իսկ ես քեզ լսե լ չեմ ուզեր...-.

Ըսէ ։ Փապի ր, ես ին չոթվեմ մեղաւոր որ մարդիկ 
հիմա' յայտնոլթիւններու ծարաւը չունին ել մեծ բսւ- 
նե րու չեն ւ/պասեր. • • :

— Պզտիկ կին մը, հասարակ ու ղէլրամատչելէ 
կառքով որ գիչերուն ամէն մ՜ամուն, կը հնազան դի 
g ան կո ւթ ե ան ղ_ :

--- Տուն մը խաղաղ որմերով-. Փան ի մր վտիտ ծառ,
Փապի ր, սեղան մը, մանուկ մը ու դրամարկղին մ է £ 
հՒէ մԸ ՚11' ամ (Հ ձեռըէ աղտ» • • i

—՚ Ահա՛ մա բդող երազը որ շուրթս անընդհատ կը 
յածի, կ "՛զէ ղիս ղերի ‘l/upl’L, պղծել զիս , Փխպի՛ ր' 
հնդիկ բանաստեղծ» • • :

֊ անհնար կ էո֊ութէւնը*. Ս*արղոց ունայնա-
մ աո ւթեան առջեւ

--- ք^անւս սւոեծութ էլն ը էր է բալո ւնրները կր ղ1յ^է
հասարակ բաներու* . • :

Մեծ եւ յղէ լռութէւն մը կայ ու ես կր սպասեմ 
մեծ ձ ա յնի մը' ո ր մ եծ եղե էութեան մը պէս պիտի բար
ձրանա յ . . . -,

*
Ահա կր քալեմ կրկին, լռութեան մէթէն ու քու ե ր- 

գերդ հեռաւոր յիչատակներու պէս' խաղաղօրէն կը
բարձրանան հողիիս մէթ ու կը հասնին չրթներուս-. Փար- 
Օրահասակ ու կարշնեղ կնձնիներ, խալարին մէթ, թեւ ա- 
բար, կ արծես էրեն g ծարաւէն ^էյի^ը յագեցուիմ կր հ J— 
ցեն : է^նչ թռչու ն կ աս է կա որ կը էպկ լռո ւթ է ւն ը : եռ-
նե^խ է թէ ցտխստրիկ, չեմ գիտեր : Ջուրը կը հոսի' 
պղտոր ու հանդարտ, լո ւա լո վ իր եզերքները-. Հոգիս, 
արտի մը պէս Ըէէար ու հեռագնաց ոլ երթ ա նՒկ£ ուր մը 
՚1՚ս [՛ ՛" "'lr"l^P 'ւ1"': Երր դուն, ո՜վ քաղցրախօս Հնդիկ, 
ոստայնանկ էիր, ՊԷ՚նալւէ՜Ա^/ մէթ, երբ քու խաղաղ ու 
լուսալիր բառերովդ մարդոց կը սորվեցնէիր թէ հանա
պազօր ոլ սովորական կեանքին մէթ իսկ պէ' տք է լիրն-
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առել մեր ուրախութիւնը՝ օՀ '{Հապի՛ ր ՝ ե ր ր դուն հալա
ծական՝ Գանգէ սի ափերն ի վեր՝ թափառական ու մար
գարէ մարդու ցուպը ափիդ մէջ կանգ կ առնէ ի ր ամէն 
մարդու հոգիին առջեւ. ու կ'ոլզէիր սի[1^Լ ուսուցանել 
մարգոց՝ կը զարնէիր անոնց սրտերուն փակ դոները ու 
կը {էՒF զա^ոնը զոհա բերութեան ու լաւագոյն կեան-
ըի ըմբռնումին՝ °Հ Ullljli ր՝ շո՚այտոլթեան ու շնու
թեան ապրանքներ չկայէն չոլր^րյ: ոլ֊ այս քաքէ անծայր 
քազաքներու մղձաւանջը չէր ճնշեր՛.

Հյրթներուդ վրայ սէ րոյ բառերը թեթեւ էէն ու հե
ռանկարը չէր պղտորեր' ա չքեր ուղ ծա բաւը՛. Երգդ այն 
ատեն հնարաւոր էր ու քաղցրահունչ ու մարդէկ կայէն 
որ կը լսէ էն քեզ սէրով՛. Հէմա՝ հողէ էս մէջ՝ բառերդ կը 
հնչեն թէւր ել [սուլ ձայներու պէս' որովհետեւ յ է չա- 
տակներ կան ուսերուդ վրայ որ պաղ են ու ծանր քարե- 
րոլ պէս :

Pայց դուն կ' ըսես.
— <էէշերոլան ստուերները կը յած էն թանձր եւ

խոր՛. Անոնք կը մթնցնեն սէրտը եւ կը ծածկեն մարմէնն

ու հո դՒն՝" ՝ . .. .
Ալս՛ g պատուհանդ ա րեւմուտէն դէմ եւ կորսուէ սէ- 

րոյ երկէն քէն մէջ. . .
Ըմպէ քաղցր մեղրբ՝ զոր կը ծորեն սրտէ նունու

ֆարներու թերթերը. . .
թո՛ղ որ ծովու կոհակները թափանցեն մարմէնէդ 

ներս՛, է^նչ չքեղ է ծովը. . .
Ա* աէկ րրէ՛ » ծովս։յէն խեցէներու եւ զանգակներու, 

ձայնը կր բարձրանայ. • .—
'Ըապէրն ըսաւ.
— 0՜ եղբա՛յր՝ նայէ' ՝ արարէչը այս անօթէն մէջն

է՝ էմ մարմ էն էս • ♦ • է Ն

( «'Խոպիրեան Upqbp» )
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ղֆոյն կատարուող իւորհուրգիգ աշ/Հւն՝
Որ Ա1 սւեվ)^ւ մահուան վերջնական ու վէս y
Տւյլւղ համանուագ   և գանակ ամ այ է
էյ ւ գա շըն էր ա Ւ-ւ՛^ նա յո ւածըէր g ը նե' րս 
ՍնցնոՀւմ ես y անցնում՝ առանւյ անցնելու* * • 
ԷԼրգարե' ւ ամէնրըն անցա՜ն որ լինես
Աչո' ւն --- որ լինես անհաս սիրոյ "էէ U
^որուսեալ ավրսոսանը մ էր հոսուն* * * 
ողշ ո՜ յն կատարուող էսորհուրգէրգ աշուն։

Ունկն գէՀ ր y ունկն ղ֊է*ր սաստկա ցո ղ հովէն y
Սոյլն այս սպառո/լ^ վւոշէն գերբնական ---
Որ կեանրըն ահա խաոնում է հողէն*
Եւ ւոեսէրլրն հոգու՝
Զէ՛ սէ[ն 11Ա1է այստեղ վերածւում է յուշէր*
Եւ յ էր շատա՜ կը   մորւացուող ո^է1'է^^_*
վերջապէս ամէն էն չ դաոնում է փոշխ՛ 
էյ ւ վաչէէ՛ն դաոնում է ա մէն ինչ...

«Ամէ՛ն ինչ/) --- «ոչինչ»՝ բաներ ո ւ ր ո լա կան.
Եւ մագնի սա կան հարաւ եւ հ իւս ի ս ---

մ տածում ը հմա
Սլարն է գիլթում ոսոիւ ումերիլլ . . .
Եւ միանգամայն քա շլում համազօր
^,"յգ բեւեռներից' պառակտւում յաւէտ ---
Ջգտում է յառսմ՝ ձգտում գէսլի յետ.
Ու երկմտանքով գիշատւում, անշա՛ ր մ'

Ուր յւում անթա՛ րթ'
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Ոոււյնում տանիս նրե հ աստատուն մ[/ կէտ՝
Ուր ուղեմոլոր ճամբորդն անաղէւո
Վերգսէն է դու յԷ մոռաւլուամ ու ղի՛ն,
Տրուպէ լի ա ր ա ւո ո ւմ այն մե՜ծ երկիւղին
Որ նայում է juinui^f ել նայ ում է յետ..-

* « • • ♦ • • • • ♦

Ա’/'' տրտմել^ մի՛ տ ենչ ա լ մր փոր ձէւ Ւ ղոՀ ւր
Աիրով քօղարկել այս ճակատագիրն, ---
Հեշտիւ իւ արկան քուէ փոխագրել այլուր
Այս ցաւն' որ կիզիչ վէրքի վր՚"յ կէ' ր
կ մաղում --- անողոք բարդում է կսկիծ : .

Զի մենք սլիտ՝ հագնինք լոյսերի ոս կին,
Այն օրն երր ո րպէս անարմէք պղինձ
Անհոգ կը բաշխենք միրգերը բոսոր. • •
0՜ պէտ՝ք է հասո՜ ւն թօթափենք բո լո՜ ր
Աեր յոյսեր՝ նախ քան տերեւները թափին...
Լ/ախ քան խոկումը խտանա յ, եւ մի Օ՛ր
Աստուծոյ պէս մերկ կենանք այս ճամ րին
Որպէս խաչ եւ խաչելութիւն ահաւոր :

Որքա՜ն յոյսեր ի եւ սիրոյ, աշո՜ւն 
Պէտք է նախ տալ հրամեշտըն անգարձ, 
Ակամայ գաուըն անձկութիւնն արձակել, 
— Ա՜յլ մնա՜ք բա րով, ու մեկնել ա նվ արձ 
Ո րպէ սգի մի օր կարենանք այսպէս 
Խոր աղատուխեամր իսկ "'/ի' լնել քե՜ղ 
ՈղիոՀ յն ս ր բա ղան խո րհուրղիղ ա շոՀ ւն :
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OuMbUS Լօթհհն

Լոէ.. .
Խօսակցութի՜ւն կայ արդէն • • •
Ծըսոլնդներոլ շարք մ՚իթրել' թառերու կեանքս համօրէն 
Կը բարձրանայ անկից վեր • • .
Եթէ կրնաս հասկընալ' պէտք է լսել զանոնք նախ 
Որ մտածման թնակչսւթիւնն են թերեր
Հոս, ձեւերու տեսքն հազած Եւ գոյներու մէջ թաթ՜ախ 
Հազարումէկ ըզգեստով. . . հոս, լռութեան կիսանդրին... 
Մի ընդհատեր դուն անոր խօսակցութեան մեղեդին . . .

Լռէ կ՚ըսեմ, զի այստեղ
վանդակագործ լռութիւնն է որ կ ՛երկնէ զինք իթրեւ-..
Ուր գարերը կը շարժին • • • Ութ պատկերնե՜ր սիրազեղ
Ամէն կոզմէ, Վիրալո՜ր թէ Յաղթակա՜ն , հեւ ի հեւ
Կ*ասպատակե<ն. . . կ՚արշաւեն կարծես զիրար գրաւել
Հոգիիդ մէջ' ուր չե՞ս ըզգար թէ կ՚իյնայ կաթ մ՚արիւնէն

լռութեա՛ն ■ • .

Կռիւ կայ հոն, պատերազմ ու հալածանք ու պայքար. . .
Հերոս մը դեռ' որ կը յառնէ իր մահէն կենդանութեամբ մ՚առաւել 
Ընդմիշտ, անվերջ... Անոր վէրքն աղթիւր' ուրկէ արեան սւեո 
Կը հոսի կեանքն անդադար • . .
Ու հեռաւոր ու մօտիկ ձայներու զարկն ամէն հեղ
Լռութիւնն այս քանդակող տիեզերքի մը նըման'
Որ ինքն իրմէն դուրս յորդած, պսաւոած պահն իր, անձկագին 
Կը խոյանայ ժպտէն արցունք ու արցունքէն ալ անդին 
Սեղմելու ձեռքն Աստուծոյ նետքի մը մէջ
Անընդմէջ .. ,
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Լռէ', լռէ', լռէ' դուն ...
Ալ մի խօււիր, խօսքդ եթէ ձայն է միայն որ լռութիւն պիտի ճեղքէր 
Ու հերձուածքէն անոր բացած՝ — իրթեւ հոսող լոկ գիշեր, — 
ճառագայթներն իսկ Արեւուն
Պիտի երբեք չկրնային յոյս մը կանչող լուսաւորել •
Ս՛ի' մեռցըներ լռութեան գեղեցկութիւնն արարիչ 
Զի հեռաւոր գանձեր կան հոն ըսպասոզ՝ անարգել 
կեանքի գալու կամաց կամաց, քիչ սու քիչ 
Եմաստութեան հրթիռովն իսկ բոցարծարծ 
Ամէն անգամ եւ յանկարծ • • •

Այո' ) լռէ... րայց չե՞ս լրսելւ սա հեռաւոր մէկ տեղէն
Խօսակցութիւնն՝ որ ըսկրսած է անվերջ • • •
Զի լըռութեան հե՛տ իւօսակից պահեր կան
Արար չութե ա ն '
Արրեցընոզ զայն ընդմիշտ, նոյնանալով անոր մէջ
Այն բոլորին' որ ըզքհզ կենդանութեամբ մը կ՛օծեն-••
Զի լըռութիւնն ունկընգրել եւ հասկընալ իր լեզուն
Երկնել է զինք' անդադար, ծընունդներով գերագոյն
Աամանակին ծոցն ի վեր' ուր քաոսէն յիշատակ'
Անդունդ մ՚ըլլար ինքն իրմով , ահա ամէն ոք կարծես
Զոր կը տեսնես,
Եւ ինքն իր մէջ' աղաղակ. . •

Անդունդն իսկ այդ' լըռութեան շունչը լեցուէ՜ր ,
Մտերմ՛ութեան ինքն' իրեն, ըլլար ան ինքն իսկ Պատկեր •• •
Հիմա խօսէ' անվրդով 
Ջայնըդ լեցուն էաներով--.
Խօսէ որ ան' իրբ Աստուծոյ մեղեդին , ընդմիշտ հըմայք , սէր ու դեղ
__ Երբեմն ինչսլէս քաոսէն լոյսը ծագող —.
Անհուն կոթող
Ըստեղծէ Մ՛արդն ամէն տեղ • ■ •
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|Լն11ՊԱՏէՆ 1Լր11ՐԱՏ

Ամկն աևդամ որ կը մօտենամ այղ Օրուան՝ մահասարսուռ 
խռովք մը կը համակէ հողէս յ

Ou լոր ՛է՛’Լ՛ ձեր ս , տ ա ր էն ե ր ո լ ընթացէն , մնացէն ա սլա րդէւն 
եւ յանդեցան նոյն դմ՜բա էստ վախճանէն i

Ամ էն անդամ որ կհուզեմ մտաբերել այդ Օրուան դէպքերը՝ 
ապսպրուած սլադա ր է ւն ո ւթ ե ա մ բ մը պատմել զանոնք , նոյն ան-
էտ ւսա փ Լ լէ ե բեւո յ թն ե ր ը տ եղէ կ' ունենան , __ ձեռքերս կը սկսին
դողդղալ՝ աչքերս կը մթագնէն՝ ամէն էն չ էրար կնանցն է մէէս՝ 
հրեղէն հեղուկ մը կարծէք լեցուցած րլլան թոքերուս մէջ՝ որ կը 
բարձրանայ կուրծքս է վեր՝ կ' ա յ ր է կոկորդս»**։

Պէաք է սկսէմ այդ 0 բուրելէն՝ որովհետեւ ամէն էն չ անկէ կը 
սկսէ։ Այդ Օրը վերջացնող գէշերէն մէջ էր որ յայտնուեցալ Ան 
առաջէն անդամ ՝ անհաւատա լէ պայմաններու մէհ արէւնոա դետ է 
մ ը ափ էն * * * ։

քթւր զետեղուած է այդ °բԸ> ո<>P տարուան՝ / ր ամ սուն՝ չեմ 
գետեր։ Ա' արգոց դասաւորած մամանակէն դուրս է ան ՝ էն չպէ ս 
անոր մէջ պարփակուա^- սարսափը դուրս է մարդկայէն ըմբռնու
մէն ու ե ր ե ւա կա յոլթենէն :

փամանսՀ կը . * * Ա արդէկ է՛ [՛ ենg կեանքը չափելու ՝ է ր են g
օրերը համրելու համար հնա րած են զա յն ։ Է1 ս կ հոն պէտք չկար 
այդ բո (ո ր էն ՝ մարդկայէն կեանքը չափելու պէտք չկար ) մամա- 
նա"կ չկար-. Մէկ օրը բա լա կան էր ապրելու եւ մեռնելու համար։ 

փամանսՀ կր * * * յետոյ ես շատ փոքր էէ ամէն էն չ հասկնա լու
համ ար :

*

'Օշոլած ո լ նետոլած էէնք աքդ հրակէզ աւադներուն վրայ։ 
՜Ւբր սնունդ' եղէդէ կտորներ կր ծամ էէնք օրն է բո ւն ՝ կում փշոտ 
տունկերու արմատներ եւ մեր ծարաւը կը յագեցնէ էնք դետ է 
պղտոր ջոլրէն որ կ՚անցնէր այդ անապատէն քայլամոլոր ու տ՛ լ 
հանդա ր տած ։

էյրաէ/աներ էէնք՝ զզուելէ ու թշուառ եւ մանաւանդ անսահ- 
մանօ բ էն անօթէ : /7' եծ ե ր ալ կա լէն ՝ աւելէ հանդարտ ՝ աւելէ անոյմ ։ 
\մալապատէկ նստուկ չէէն երերար՝ կը նայէէն մեղէ յուսաբեկ եւ 
կը մ եռն է էն այդպէս առանց աղմուկէ՝ էնչպէս թուփերը որ կը 
չորնա յէն այդ հրակէզ արեւէն տակ՝ էրեն g
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Մահը, այնքա՜ն սարսափելի , մեզի համար ամէնէն հասարակ 
բանն էր, Վարմ ուած էինք ու հաչտոլած անոր հետ, Ամէնէն շատ 
պատահող եւ ամէնէն դիւրին բանը՝ եւ այնքա՜ն բնական։ Ա'ա ր- 

hl* սնէ ինք որ կը խօսէին ՝ կը հարբ ափորձէին մեղ եւ յան
կարծ ա լ կը դադրէին խօսելէ ՝ ա' լ կը դադրէին շարմե լէ ՝ ա' լ ա-
նօթ-ի չէին՝ մեոաՀ\ է ին յ

Այդպէ» էր "ր առաւօտ մը ես jtnjpu մեռած դտայ : ձ*եռ գի- 
չերը կր խօսէր , կսլլար , կը պաղատէր ինծի որ իրեն ուտելիք 
տամ՝ առտուն ալ չէր չարմեր, Մօտեցայ , անունը տուի , չարթըն- 
քաւ՝ ձեռքէն բռնեք ի ու թօիմուեցի , չչարմեցալ . մեռած է րսի ու 
գործիս գացի, թործի՜ս գացի, (հանդարտ, հանգա րտ սիրտ իմ, 
մՒ ,1"լ'1"'իԸ » պատմէ՛ տեսածներդ , խո ստացեր ես ինծի չխանդ ա- 
րել անդորրութիւնը այս պատմութեան։}

Այգ օրը , սակայն , այգ քիչն ալ մեր ձեռքը չանցաւ , Բանի մը 
°1*է ի 'Ս'ր ^ղէ՚ւ կամ արմատ չէր մնացած այգ աւադներուն մէջ, 
Կ՚երթայինք անապատէն անցնող ուղտերուն աղբերը կը հաւաքէինք 
եւ անոնց մ էջէն չմարսուած ղարիները կը զատէինք , Ամէն մէկս , 
ամբողջ օրուան ընթացքին մէյ մէկ ափ հաւաքած կ՚ըլլայինք ել 
իրիկուան, մանգոս, թիթեղի մը վրայ զայն կր խորովէինք, Բոլո
րակաձեւ չարուաց ընթրիքի սեղանին չուրջ, որ մ ի չտ աւադի շերտ 
մըե էր է կը 1_ափէՒ^ր այԳ գարթն ագահու թեամբ , մեծ հրճուանքով :

U-Jt °րր 1 սակայն , այդ քիչն ա ը մեր ձեռքը չանւյալ : Մեր բո- 
ԼՈԸ խւտոտրււ֊խ1՚յւր ապարդիւն անբան ։ ՀինդուԼ ափ մ՝ի ս կ դարի 

հաւաքել եւ գլիւ ի կոր կը վերադառնայինք մեր /լա յան ը։
Էաւ ՝ շա տ լալ կը յիշեմ այդ °րը՝ ք[,ոՓԱ մեռած օրն էր : ձեռ

նունայն ու յուսաբեկ կը քալէ ինք իրիկուան մէջ՝ ստամոքսները 
պարապ՝ ամբողջ օրը էի զի չ արեւին տակ յոգնած ՝ ահագին տա բա- 
ծոլթիւն կտրած, խեղճուկրակ ընթրիքի մը ի խնդիր, ամբողջ օրր 
միայն երազելո վ այգ ափ մը դարին, Ալ ան ալ չկար, Ալ մենք 
անօթի էինք, անօթի՜ . դիտէ՞ք ինչ ըսել է անօթի՜ , Մեր աղիք
ները իրար կ՚ուտէին ու ամէն մէկ ստուեր ու ամէն մէկ չորցած 
փուչ մեղի եփած հալի մը պէս կ՚երեւէր, անմիջ,ոպէս պատրաստ 
բզկտելու : փա ղթա կանն ե ր ո լ կայանին հասած էինք արդէն , ^[՚Ը
մեր ընկերներէն Արամբ, ամէնէն մեծն ու ՛ճարպիկը, մեղ յան
կարծ կեցուց, մատը բերնին վրայ դնելով եւ նշան ըրաւ որ իրեն 
հ ետ եւ ինք :

^/'Z P քեռուն, գետնին վրայ կրակի բոցեր կր փաք/էին, 
Վերջալոյսի տարտամութեան մէջ տեսանք այն խոլոր է ա թսան 
որմէ անմահական բոյրով չոգի մը կ՚ելյէր, Այր մը ել կին մը, 
անհամբեր եւ սովալլուկ գայլերու նման անոր չոլրջր կր դառնա
յին, Գաղտագողի յառաջացուեր մինչեւ անոնս մօտերր, Հրամա
նատարը ձեռքով նչան ըրաւ, Ամէն մէկս արդէն իրարու աչքին 
մէջ կարդացած էինք մեր ընելիքը, Հինգս մէկ կ տթս տ հ ին վ ր տ հ
յարձակիլ՝ ղալն չուռ տալ եւ '/Հ P/z միսը կտոր կտոր առնելն ու 
փախիլը աւել ի քիչ տեւեր քան այս բո լո ր ր բա բատ րելը : Ան ո ր պա
հապանները նախ շուարած ՝ չդիտբան ինչ ընել. երբ խելքերնին 
գյուխնին եկաւ՝ սկսան մեղ հետապնդել սրտակեղէք ձայներով ։
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1Լնօղուտ սակայն : //*ենք արդէն անհետա ցած ԷՒնՀ ա մէն մէկ ս մէկ 
կողմ՝, Ե ր ր ապահով անկիւն մը քաշուեցայ՝ ծ ո g է ս հանեցի ոսկորս 
ձլ իմ հիացիկ ակնարկներս ուղղուեցան փափուկ եւ վարդագոյն 
միս ի մը վրայ : թել մ ըն էր ՝ երկայն եւ բարեձեւ ՝ որ կը վերջանար 
հինդ աղուոր իկ մատներով՝. Երական պուպրիկի մը թեւը՝ ճ ի շդ 
չո ր ս պատերով ու վրան դո g ՝ ա յն դիւթական ու ՝բւսրԼ*]բիկ բանը որ 
յուր եւ նման անոնց' ղո ր ս ունեցեր էի իբր երաշխիք՝ եւբ ունէի 
տուն կր կո չէ ին եւ ուր կա ր ե լի էր խաղա լ ու ժ՜պտի լ օրն ի բուն :

Ընկերներս հասկցածն արդեօք իրենց կերած մ ի ս ին ի՛նչ ըլլա
լը Հ Երբե՛ք Լէե11տյսյյ^ որովհետեւ ա' լ զիրար չտեսանք՝. *Լ,ոյն գիշե
րը տեղի ունեցան ա յն զարհուրելի դէ սչքե ր ը որոնց ա1լնարկեցի 
սկէղբը:

Պէտք է այստեղ ըսեմ թէ մինչեւ ույդ իրիկունը ի՛ն չ որ պա
տահ եցաւ շատ յստակ կերպով դրոշմուած կը մնայ մտքիս մէջ՝ 
բոլոր մ ան ր ամ ա սն ո ւթ ի լնն ե ր ո վ ՝. Եր լ ի շեմ թէ ալդ բացաոիկ ճա
շէն ետք , քունս տարաւ եւ հոդ կեցա^. տեղս քնացայ՝. 1Լս կէ վերջն 
է որ ամէն ինչ կր խաոնուի մտքիս մէջ՝ կը դառնա լ ա ռե գծուա
ծս» յին եւ իրական կեանքի ըմբռնումներէն դուրս , մարդկա յՒն 
մտքի սահմաններէն դուրս հրէ շալին բանդագուշանք մը՝. ԷԼյնքա՜ն 
սարսափելի էր որ յաճախ կը կասկածիմ թէ արդեօք այդ բոլորը 
վիշտ պախ առն ա ռա ս պե լ մը չէ^ ՝ եւ թէ ես առարկան չեռմ եղ ած 
սատանա յա կան եւ անհաւատա լի խա բկանքի մ ը ՝ արտառոց եւ 
տխուր երեւակայութեան մը խա դե րուն։

'Ըունիս մէջ կր գդալի թէ շուրջս տարօրինակ բաներ տեղի կու
նենա լին ՝ ո ղբաձա լն ճիչեր ՝ ան ըմ բոն ե լ ի պ ռռ չըտ ո ւքն ե ր կը լս է!՛ 
եւ ուժեղ հարուածներ ու մարմիններ որ կ՚իյնային։ ԷԼմբոգջ դիլե
րը ա յդպէս անցաւ ՝. Երբ ար ելի առաջին շողերուն հետ աչքս բացի , 
աւելի յստակ եղաւ ինծի ամէն բան՝. Ե րապէս աւ^ս մեռեալներու 
կոյտեր կային եւ ես գրեթէ կորսուած էի անոնց մէջ-,

Զէի հասկնար եղածր , սակայն կը զգայի թէ պէտք չէ տեղէս 
շարժէի ՝, էի ե ր թ ընդ մերթ ձիաւոր մը կ՚անցնէր վրա յէ ս , աւագը 
բարձրացնելով իր քայլերուն ետեւէն ՝ ժ՜անտատ ես ի լ եւ եեո սուրբ 
Օդին մէջ՝. Հաւանաբար շուրջս սլա ռկածն ե ր ո ւն մէջ դեռ ողջեր 
կայինք մերթ րնդ մերթ հառաչանք մը կ'ելլէր եւ սրտաճմլիկ
հռնդիւններ հ ո լժ՜ա ս սլսւ ռ , հեռակա յ։ ճիշդ կո ղի ս պառկածը ծե- 
րոլնկ մ ըն էր՝ ճերմակ մաղերն ու դէմքը խառնուա^- էին իրար՝ 
արիւններու մէջ՝, Ե^էմքը ինծի դարձուցած էր , ուրկէ աչք մր կր 
կախոլէր մինչեւ /որոին վրան՝ զարհուրելի՜ î Լայները բոլորովին 

դադրած ՝ երբեմն աւելի կր մօտենային ՝ երբեմն 1լեոթա յՒն 
կը կո ր ս ո *-է ին ՝. ԷԼյդպի ս ի պահ ո լ մ ր գլուխս բա ր ձ ր ա g ո լց ի եւ տե
սա յ որ ամ բող ջ տարածութիւնր դիակներով ծած կո լած էր եւ թէ
ձիալորներր հ եռուն դեո կը շարունակէին ղ ա րն ե լ աջ ու ձա/ս : «Հ- 
Fnr/? c բ ը չհեռացան անոնք եւ ես թ/սքստոցիս մէջ լս ԿՒ մ ո ր թ ո լած
ներու աղիողորմ աղաչանքները՝ ա լդ ահաւոր սարսափը մտաւ հո- 
զիէո ներս ել ղիս աւագին գամեց անշարժ՜՝ մինչեւ որ ձա/ներր 
բոլորովին գագրեցան եւ գիշերը եկաւ։ Ոտ րի ելաք եւ գիտեցի 
շուրթս ; ԷԼկանջ տուփ ՝. Ո1 չ մէկ շունչ եւ ո չ մէկ շշուկ ՝. քՍորհրդաւոր 
լռութիւն մը՝, վախը որ անծանօթ էր ինծի մինչեւ հոդ՝ մտաւ
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մէջս : Սկսայ վաղել*. ^էմքի մը վրս'յ կը սահէի՝ կամ պաղած ոտք 
մը ‘il111 դետին կը փռէր : Սկսայ լալ} սկսայ կան չե լ։ Ո չ պա
տասխանեց *, Հքօշափեցի շատ մը պառկած մարմիններ՝ ադերսելուէ 
ո ր ելլեն եւ իմ հետս խօսին : Ո՛ չ ոք շարմեցաւ :

Ս*ինակ էի այդ մեռելաքաղաքին մէջ՝ եւ մութ է ր • սկսած էի 
անօթենալ՝ սկսած էի մանաւանդ վախնա՜ լ՝ վախնալ մեռելներէն ՝ 
լռութենէն ՝ բո լո ր ստուերներէն՝ իմ աւադին վրայ հանած չչոլկէ^1 *

Ի՞նչ պի ա Ւ ԸնՀ1՛ > ո* ւր պիտի երթայի հ Սրախայի խեղճ հոդիս 
ի^նչպէս կրնար ըմբռնել այդ ահաւոր ո ղբե ր դո ւթ ի ւն ը ՝ ի նչպէս 
ելք մը խորհէր*. Սկսայ անդդալաբար հեռանալ մեռելներէն եւ գե
տափ ուղդուիլ :

Զէ ի ուղեր ետիս նայիլ եւ տարտամ ՝ աղօտ մտածում մր սկր- 
սած էր դիս զբաղեցնել։ Հասայ ջուրերուն քո,է' Ղ*ունատ լուսին 
մր կար վե ր ր եւ դետին լոյծ "լ շարմուն մակերեսը երազային 
քաղցրութիւն մը ունէր*,

կարծէք հէքեաթի մը մէջ կ՚ապրէի արդէն՝ ոտքերս դետնէն 
կտրուած։ Ասրերս գոցեցի՝ օրօրոցի մր մէջ էի եւ անուշ ձայն 
մ ր կ՚աշխատէր դիս քնացնել : Ոա քՒ քէկը ՚1ր1՛ ջր՚-րթ /ււ
միւսր ♦ ♦ • :

Զեոք մր դիս բռնեց ետեւէս *, *[յախ ՝ տաք շնչառութեան մ ը 
հպումը դդացի որ մօտեցաւ ուսիս Արայէն մինչեւ այտերս՝ յետոյ 
գիրկընդխառնում մը։ Զեռըէս բռնեց եւ ղիս տարաւ։ Կռնակնիս 
դարձոլցինը դետին, եւ կրկին մեոե/ներուն մ էջէն յառաջաբանը, 
դէպե դիչերը : Զիս առաւ եւ տարաւ հեռ/Հլն , դէպի Ար չ՛" Լ"' J " Ը. “ ’ ՛•*

ԱնկՒց յե տոյ շատ մր արշալոյսներ ծագեցան Լւ ես անոնց մի- 
ջեւ ման եկա շ : Վ*տիտ մարմինս սկսաւ ուռճանալ ու հոդիս թեւեր 
առած ուզեցի թոթ՛ Լ * թ շո ւա ռո լթ ի ւն ը սակայն դիս երբեք չթո~ 
դուց : ի՛րիկուններ եղան ու անօթի ու մինակ պառկեցայ փողոցի 
սալա յատակին վրայ եւ կշտացայ աստղազարդ դիշերներու դ իւ- 
թա կան երազով :

Հրատ մը ինծի նման թշուառ տղոց հանդի պեցայ ՝ մարդոց եւ 
աղջիկներու՝ եւ անոնց տամուկ ալքերուն մէֆ ինքդ ին,pu գտայ՝ 
հոն ինքզինքս սիրեցի ՝ ի՛ մ հոդիս եւ անկէ ան բտման թշո լա ո ու
թիւնը : Ս որվեցայ տառապանքը սիրել՝ բայց թշուառութենէն 
զդուեցայ :

ճերմակ հազի եւ անոք? համբուրի փոխան դիրքեր տուին ին- 
յետ ո ի յ Ղ/ետուեց տ յ անոնց ծովո մս մէջ եւ ատ ր ինե րո վ լ ո դա սՒ 

ա ՀՀ ափ , յաճախ շնչասպառ եւ արրյիո։ ffռս։ղ ոէմըիս վրայ 
լ"/սի Հոդեր սկսան խաղայ։ flւրախութենէ ս յադի, եւ դ/ուխս հակ
դիրըերուն վրայ' երագեցի /ալադոյն մարդկութեան մր։

Տարիները կուդային ու կ'ան ցն է ին գլխէս։ Ամէն q արուն կա յե 
մը կը նետէր մէջս եւ ամէն պտղաբեր աշուն կ^ոլռեցնէր մարմինս 
նոր սարսուռներով , անոր հաղորդե/ով հոդին տենդն ու բարկերը :

Բո յոր կիներս դեցեցիկ կը գտնէի ու ցանկա յա րո յդ : Բայց ա- 
նոնք եիկ-ադ ունէին միայն մռայք դ֊էմըիս դիմաց։ Եր խնդա յ ին 
բայց չէին կենար։ Ես չէի դիտեր ի՞ն չ [խել, ի՞նչպէս պատմել հո-
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գիս՝ ի^նչպէս սւաւյ"^է բ՚՚զհղէն այս հէյփաթը՝
երկրէ երկիր հասեր էի հեռու Վա յ ր մը։ Արեւը կիզիչ էր հոն

ու մարզիկը դաւք-լսն ՝ օտար էին ինծի ՝ իրենց լեղուոՎ՝ Օտար իրենց 
հ ո գին ե ր ո Վ ։ Ձէթն հասկնար զիս՝ եւ ես կ' ա յ ր է ի ՝ մասրենի թուփի 
մը նման՝ համակ բո g ՝ 'համակ նուիրում յ

Հոդիս անօթի էր , ինչպէս ստամոքսս ե զա չ էր առաթ,
__ 1Լյո աշխարհը անբնակելի է՝ կը մտա *it, ամ էն ատեն ա-

նոր բան մը կը պակսի յ

Ունէ ի տենչեր ՝ փառասիրութիւն եւ ս է ր ՝ անհո ւն սէ ր ՝ որ 
կ՛ուզէ ի դուրս գալ , պայթիլ , բայg ելք չկար : fri. ես կ՚այրէի իմ 
մէջս՝ ահռելի տա սա պան քն ե ր ո Վ ՝. Այ՛դ ահաւոր չարչարանքներուն 
կը յաջորդէին նոյնքան ահաւոր ել թոր տխրութեան պահեր եւ ես 
կր հալէի ՝ պարապ խորանին առջեւ Վառող մոմին պէս ՝ կը ս պա ս է ի 
անոր հատնում ին եւ կը տ են չա յի անէութեան ՝.

Գիշեր մրն էր նորէն՝ սենեակիս այս անդամ ♦ եւ Վերջ
տալու համար չարչարանքներուս՝ դուրս նետեցի ինքզինքս , 
պատշգամը՝. Աստղազարդ խորունկ զի շե ր մ րն է ր ՝ բս,րԼՍ1՛ ոլ գՒ1՜՜ 
թիՀ ՝ ^iU մահը կը կան չէ ի եւ նայեցայ անդունդին :

ttjî- Վայրկեանին h ր բ մարմինս պիտի կորսնցնէր իր հաւասա
րակշռութիւնը՝ զօրաւոր ձեռք մը բռնեց թեւէս՝. Ցնցում մը ունե
ցա յ եւ յուղում ի ս մ էջ շՎաթած ին կա յ պատ չգամ ին Վրա յ զդա յու
ղիր կ : Արշալոյսը զի ո ա րթնցոլց : Որոշապէս կը յիշեմ սակայն թէ 
այս անդամ ին եւս նոյն ձեռքն էր թեւս բռնողը՝ նոյն շունչը այտե
րուս Վբս,յ^ ա' ին ղո ր զղացած է ի ՝ հեռաւոր Օր մը, գետի աՎւին ՝ 
այգ զա րհ ո ւր ե լի Օրը ՛Ստրջացնող 'էիՍրին մէջ՝ • • :

*
Տարիներ անցան՝ հին հ ե ւքե ր ը մարեցան՝ նորեր ծնան : Աւելի 

մօտէն ճանչցայ մարզիկն ու կիները*. 1Լե' րը փնտռածներս սկսայ 
Վարը գտնել՝. Արելէն հրակէզ՝ հոգիս Վար իջաւ եւ ես սկսայ քալել 
հոդին Վրայ : *Լյախ անընտել ու ձախլիկ քայլեր ս,լ, յետ ո յ աւելի 
հաստատ՝. f/J առնուեցայ ամբոխին եւ սկսայ Վազել անոր հետ՝, 
վարուեցայ եւ որոՎհետեւ խտրուեցայ ՝ խաբել ս ո ր Վե g ա յ : Գրկեցի 
ջիզե րս ՝ զինէ g ի բռունցքներս ել երեսիս կաշին կարծրացուցի ՝. Առի 
ամէն զգացում եւ հ ին g ած Վե ր ա ր կո լի մը նման փողոց նետեցի : 
Ե՛ ո ալ փողոց ի $ա յ յ n ր տ տ կնց ի բո լո ր թումբերը որոնց ետեն 
եկ ած դիզուած էին արեանս մոլուցքները եւ յորձանքը առաւ տա
րաւ զիս i Կիրքերը՝ անսանձ եր խիարներու նման արշաւեցին հա
ճոյքի բոլոր ճամբաներէն՝. Գիշերներս ցնծատօներ եղան ուր զին Հէ
ները հոսեցան եւ ուր կապելայի բոլոր աղջիկները պար բռնեցին։ 
Այգ գիշերներէն մէկն էր ՝ մասնալորա պէ ս խճողուած դի շեր մը՝ 
լեցուն ամօթոՎ եւ ստորնաքարշ ան ա ռա կո լթի ւնն ե ր ո Վ ՝. ինքզինքս 
նետեցի առանձնասենեա կս * Ո ալտ կան քանակութ եամ բ ա լքո լ սլէտք 
էր կուլ տոլա^ ԸէէաJ[՛ ւ որոՎհետեւ հազիւ ոտքի կը կենա յէ-

Ոաջորգ առաւօտեան ՝ շոգեկառքի տոմ բակ մը գնած էի ՝ ան- 
ւնօթ ո լղղո ւթեամ բ ՝. խուզէի հեռանալ այգ քաղաքէն : Գեռ հոս 

աԸԳՒկ կայէն 1 ընկերներ՝ ազգակիցներ։
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ուղէ ի անոնց ակնարկներէն խուսափի չ , աղատ ի չ անոնց զ.ու- 
թի , կարեկցութեան եւ կշտաս բան րի նեղացուցի չ ն ե ր զա յ ո ւթ են էե : 
Աւելի՛ աղատ ՝ աւելի՛ անկաշկանդ ըլլտ լ , ա ս պա տա կո ւթի ւնն ե ր ո ւս 
համար :

Սւստի մեէլնում ի սլա տ րա ս տ ո ւթ ի ւնն ե ր կը տեսնէի , եւ հաղիւ 
ո տրի կենալու կա ր ո ղ սկսայ սենեակիս կեդրոնը դիլել ինծի պատ
կանող առարկաները*, Ոմանցմէ աս էն ձ է կը Տ ին յիշատակ սը կ ա ր- 
թընցնէբ միտրիս մէջ*, ՍՀևոևր դեռ ղիս կը կա սլէ ի ն անցեալին։ Ան- 
ղյր կատաղութեան մը ենթակայ , ահաւոր միարն ունեցայ կրակի 
..տւլոլ ա յդ բո լո ր ը :

Լուցկիի տուփը երկարօրէն եւ բո լո ր գրպաններուս մ ԷԼ փըն- 
տռելէ յետոյ գտայ վերջապէս ■. ‘էոդդոչոլն ճեռբե րով հատ մը վա
ռերէ։ եւ այն վայրկեանին երբ կը պատրաստուէի զա յն մօտեցնել 
այղ դիւրավառ, դէղին յ P utQbuil|jlU մէ՜ջ Ս|ւԱա1լ ^է|ւ •

ԱնմիԼտպէ U եւ կայծակի արագութեամբ ՀՀա յն գուշակեցի։ 
Ուստի աճապարեցի առանց մաԱանակ կորսնցնելու եւ ենթակայ 
անօրինակ յուղում ի մը գործս վերջացնելու ԼԼն ո ր մ ի Լա մ տ ո ւթ են էն 
առաջ*, Հ)՝ ան ր ձեռր մը սակայն իջ^ւ վրաս՝ լա իւ ա ի մը պէս եւ 
ղիս դետին փռեց :

հարուածին պատճառած ցալԸ) գինովութիւնս խառնուած 
ուրիշ սոսկալի զգացումներու հետ ՝ խելագարի մը կա տ ա ղո ւթ ի ւն ը 
տուին ինծի, բռունցրներս ուղղա^- [Լնոր ՝ ամբողջ ումովս պոռացի .

__ Ի^նչ էլ ուզես ինձմէ ՝ ե՛փ բ գի ս հանգիստ պիտի ձգես *,
Որոշած էի տյս անդամ պայրարիլ՝ ւ ոտրի ելայ՝ մութին 

մ էջ Զինր փնտռելով :
__ հանդարտէ՛ ՝ ըսաւ թալ ձայն մը որ խորունկ վիհ է մը

էլ ելլէր կարծէր եւ որ սարսռացուր ամբողջ սենեակը։
— Ի՞նչ 4 ' ոլզես ինձձ*է ՝ մ ռլտ աց ի ՝ եւ ո* վ ես դուն ։
Զայնս կը խեղդուէր կոկորդէս մէԼ, բայց ա չբերէս բոց կը

յ "՚յ[՚, ւ^ւ՛։
__ Զե՚մ ուզեր բեզ, չե՛մ ընդունիր բու մ է Լա մ տ ո ւթէ։ ւնդ ,

կրցա յ չա րոլնակե լ ։
__ Այսօր վերԼյէն անդամն է որ կուզամ բեղէ , ըսաւ ձայնը որ

նուաղ ահազդեցիկ կ՝ ո լզէ ր երե լա լ. երրորդ անդամն է որ կը մի
ջամտեմ բու կեանբիդ մ ԷԼ՝ շարունակեց ան , բայց այսօր բեղ պի
տի չձգեմ մինչել որ • • •

---  Մինչե՜ւ որ • • • պատասխանեցի շնչասպառ *,
— Մինչեւ որ ցոյց չտամ րու ճամբադ։
__ Ի^նչ ճամբայ՝ ի^նչ ճամբայ՝ սկսայ նեղսրտի լ եւ բոլորո

վին ինրղինրէս ելաձ- սկսայ չափչփել սենեակը՝ բերնէս դուրս 
տալով ամէն տեսակ խօսրեր՝ անկապակից ու անիմաստ ՝ ինչպէս 
կ' ընեն գինովն երը *.

__  Ո ս էլ ուզեմ ա պրիլ 1, մ կի՚՚՚՚նբ՛՛. կ'ըսԷՒ b մ1։Լ1՛ ս՚.ռ՚՚:ւ> ա-
ղատ ամէն կապանբէ , ա'յնպէս ինչպէս ե'ս կհուզեմ , ո'չ ոբի խոր
հուրդին պէտբ ունիմ , կը բաւէ այսբան կաշկանդում , կը բաւէ 
այսբան տասապանբ, մեռել եւ արիւն , ար ցուն բոտ մանկութիւն

անսէր ու անմ՜սլիտ պատանեկս ւթ իւն , , , էլ ը բաւէ՛ ՝ կը բաւէ՛ ՝
վե՚րԼ այդ բոլորին :
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պգաորած, երերալով, ձեռքերս զարկի եւ գետին ին- 
կած^ լուցկիի տ ո ւփը աո֊Լւ ;

--- 1 գոռաց ձայնը , ա՛յնքան ոլմեզ , որ ահաբեկ նետեցի
ղետնէն առածս էլ սկսայ ղ_ոդալ*

Տ իմ ա՛ր , մռլտաց թոր ցասումով մը ուր ահաւոր հեգնանք 
մԸ W> Հուզես այրել ա՛յն բոլորը որոնք րու միակ հարստու
թիւնդ կը կազմեն , կ՛ուզես այրել րու հոգիդ ; ի՞ն վպէ ս պիտի ապ- 
րիս առանց ^Ոէէիի •

---  Ես կ՛ուզեմ ապրիլ սիրոյ եւ գեղեցկութեան համար Հան-
միջապէս անդրադարձող իմէ այդ բառերը իմս չէին ել թութակա- 
բար կ՚արտասանէի ցտնոնր) յ

Ամօթ զգացի , „լ չկրնալով որեւէ ուրիշ ձեւով պատասթանել 
անոր , գինովի յատուկ ձեւերով , ա՛լ ճարահատ , կատղած , մ „Հձ- 
'ZAb1 սկսայ պոռչտալ ու անզօրոլթենէս աւելի ու աւելփ բարկա- 
ցած' լալ; Հակառակ սկիզբէն ի զործ դրած ջանքերու,, չլալու, 
վայրենի ու դաման երելալոլ , արցունրները մայթքեցան յանկարծ , 
իա րտակե լուէ պատուարը յ

Աչ մէկ բան ըրաւ Ան զիս կեցնելու: Երկար լացի, հեղձամազ- 
ձոլկ, անյոյս ; Երբ յոդնեցայ' նստայ ել մնացի այդպէս կծկուած 
ես իմ լԼրաս ♦

*
թեթե՜ւ էի, ճերմակ ամպի ծոլէն մը, առաւօտեան անոյշ 

զեփիւռներէն տարուբեր , արեւին ոսկեհիւս չոզերէն համբուրուած: 
ճամբորդոլթիլնը կը շարոլնակոլէր լաւազոյն պայմաններու

ձէչ-. Կատարեալ գինովութիւն մը-,
ՀսՒէ՚չ, հոգեհմայ էչր մը' դէպի երկիր...
Ազատ միթւցին մէջ, բոլորակաձեւ լայն տզեզներ կը գծէինք, 

որոնք հետզհետէ կը նեղնա յին , բանի կ՚իջնէինք: Մինչեւ որ անոն,, 
վերածոլեցան ուղղահայեաց գծի մը, ու մենը ոտք դրինք շուտով 
հաստատ հոդին վրայ , առանց ամենագո յզն ցնցումի : Գի շեր էր երբ 
հոն հասանք եւ ես զարմացայ թէ ի՞նչպէս էր պատահար այդ բանը :

Անծանօթ էր երկիրը, ուր իջեւանած էինք, ել ես թ՛մրած վի
ճակ մը կը ներկայացնէի, ինկած էի դէմ քիս վրայ, ո լ անշարմ 
Անաց ի երկար պահ մը այդ դիրքով-.

^Գոյչ այլերով ԱՍ մօտեցաւ ինծի , բռնեց թելէս եւ գորովոտ 
շեշտով մը հրաւիրեց զիս, իրեն հետեւելոլ-,

Սկսանք քալել մութին մէջ, մինչեւ որ ընդարձակ հրապարակ 
մը հա սանը : Լ

Ամէն ցեղէ եւ ամէն գոյն է մարդիկ կային հոն, թումբերով-, 
ե-ո լո րն ալ զբաղած կ՚երեւէին ու կը վիճաբանէին: Հաւանաբար 
առեւտուր կ^ըեէին*

Ա՚-բիչ •"‘‘կիւն մը, կը զուարճանային , գինիով ել նուագով :

ր. A "Հ ^մա!"է' ^են3 /"ոշոր բացած'
Ղ Գրգէին : ձեսակ մը տօնավաճառ, կամ անոր նմանող բան մը:

---  Լա՛լ նայէ անոնց , մրմնջեց ԱԱ քովէս :
Աւշագրութիւնս լարեցի , սակայն մասնաւոր բան մը չտեսայ :
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Լուսարձակ մը սկսաւ, անջատել այղ. թումբերը, եւ առանձին 
առանձին ներկայացնել ղանոնք , մանրամասնելով, աւելի մօաիկ- 
ոոնե/ով անոնց դէպ՛քերը:

Մարդու մը դէմքն էր : Ան կը խօսէր կնՎ ը հետ ■
Անոր աչքերը տարօրինակ արտայայտութիւն մը ունէին , գի

շատիչ թռչունի մը նայուածքը : Կինը կը մպտէր անոր , առանց 
տեսնելու այդ արտայայտութիւնը: Միայն մե՛նք է որ կը տես
նէինք այդ պահուած, ներքին նայուածքը: Հիմա կինն էր հետա
քրքրութեան առարկան, անոր դէմքն էր, որ ցոյց կը տրուէր: 
Մասնաւոր ձեւուէ մը դիտուած' անոր ալքերուն մէջ ալ կար այդ 
գիշատիչ կենդանիի արտայայտութիւնը, ծածկուած' անոր ժպի
տին տակ : Անոնք իրարու կը նայէին եւ կը չարունակէին ձիշտ 
մպտիլ: Շատ քաղաքավար խօսքէ ր կ՚ընէին իրարու:

Ուրիչ տեսարաններ ալ ցոյց տրուեցան, ուր նոյն դիտողու-
թիւնները կարելի էր ըն ե լ : , ,

Ակնյայտ էր, որ, մե'ճք կը տեսնէինք ա յնպիսի բաներ , զորս 
դերակատարները կ՛անգիտանային , իրարու նկատմամբ : Ես սկաս»

__ իՀնչ՚հրաչալի գիւտ է, կը խորհրդածէի ■ հոգեբանութիւնը
ուսումնասիրութեան հրաչայփ ասպարէզ մը կրնայ ունենալ այդ-

<Հդէ՛ դէմքերը, ըսաւ Առաջնորդս , հասկնալով միտքս,
նաւէ՛ անոնց կոլ ոե յլերուե i . , P

1 ի ի չ մը առաջուան զոյգն էր , եւ անոնք թափանցիկ էին հիմա :
Հակառակ իրենց կրած չքեղ հագուստներուն, կա րե լի էր անոնց 
մերկ մարմինները տեսնել, իրենց բոլոր մ ան րամ ա սնո ւթ ի ւննե րո վ , 
նոյնիսկ մորթէն անդին , ներքին բոլոր գործարանները :

Հետաքրքրութիւնս փսխուած էր զարմանքի:
__ Կը նկատե՞ս թէ այդ երկուքին ալ կուրծքերը պարապ են ,

ովւտե լ տուաւ ընկերակիցս ։
Դիտողութիւնը ճիչդ էր եւ ես բնաւ չէի նկատած :
__ Հրւգէւ չՈՆՍին , ըսաւ շատ պարզ ձեւով մը :
իտւց ինծի առեզծոլածային թուեցալ այդ միտքը:
__ Հոդի չունի՛ն , կրկնեց , տե՛ս , սիրտ , լեարդ , թոք չունին . . .

ա,ռ բո/որը տարած դրած են իրենց ստամոքսներուն մէջ՛.
Եւ ան ինծի ցոյց տուաւ չատ մը խում բեր. անոնք բոլորն ալ

իրարու կը նմանէին, դատարկ էր անոնց կուրծքը: Կողերը որո
շապէս գծուած էին, վանդակի մը ձողերուն նման, բայց մէջԸ

աաոապ էր î , . .
__ Տե՚ո , ըսաւ վերջապէս , մատով ցոյց տալով մանկատէ աղ-

ջիկ մը, տե՛ս, ան հոդի ունի: Տ իրաւի, անոր կուրծքը լեցուն էր, 
աւելի ճիշդը , լուսաւոր էր , կարծէք ներսը լոյս մը կը վառէր :

Շնորհիւ այդ գործիքին Հորովհետեն կ՚երեւակայէիթէ նորա
հնար գիւտ մ ըն էր ան) ես սորվեցայ ղանա ղան ե լ հ ո դի ունեցողներն 
ու չունեցողները: Այս վերջինները բացարձակ մեծամասնութիւն 
էին, քաղաքակրթութեան այն չքեղ ոստաններուն մէջ, ուրկէ 
մենք անցանք արագօրէն :
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__ Հյատեր կան այդպէս ՝ առանց հոգիի ՝ խո րհ րդածեց Ան ,
տխուր ու կարեկից շեշտով մը՝ միլիոննե ր են՝ որ կ՚ապրին այդ
պէս ♦ ու բոլորն ալ դժբախտ են՝ անհունօրէն դժբախտ*. ք*այց եր
բեք չեն զդ ա ր իրենց դժբախտութիւնը՝ որովհետեւ հո դե չունին : 
կ՚ապրին կեն դանին ե ր ո ւ պէս ՝ իրարու ձեռքէ խ լե լո վ Ւ'նչ ո ր կը 
գոհացնէ իրենց ստամոքսները՝ ին չ որ կը գոհացնէ իրենց անաս
նական բնազդները : րա ր յօ շո տ ե լո լ պատրաստ' կը վագեն անոնք
աշխարհի մակերեսին՝ մինչեւ որ իրենց գործարանները մա հԹ y 
մինչեւ որ յոգնին։ Այն ատեն կը վերադառնան հո ղին, հ ող դաո
նալու համար։ կոչնչանան անոնք վերջնականապէս ՝ մեռա՜ծ իրենց 
յաջորդներուն համար՝ մեռա՜ծ՝ մարդոց ու Ասածոյն դիմաց 
մեռնին անդառնալի կերպով ՝ առանց ոեւէ հետք ձգելու ՝ իբրեւ թէ 
ծնաձ֊ չըլ!աJին ։ Գիտէ՛* ս ի՛նչ ահաւոր դմբա խտութիւն է ալս ՝ ա- 
ւելցուց թեւս ցնցելով եւ աչքերոլս նայելով * ուղեց բան մ ըն ալ 
աւելցնել՝ ետ կեցաւ ՝ եւ միա՛յն րսաւ* ---  Շարունակե՚նք ♦ ♦ ♦

Հր ատ մր երկիրներէ անցանք՝ շատ մը մարդիկ տեսանք՝ ու 
մեր խորաթափանց աչքերը տեսան թէ ո* վ Հոդի ունէ ր եւ ո՛* վ չու
նէր։ ՂքՈր ուղի մը առինք եւ նոր ցամաքամասի մը հասանք։ Գէմ- 
վփրը ինծի աւելի ծանօթ կր թո լէ ին եւ անոնց խօսա կցոն թիւնը 
աւելի ըմբռնելի։ բ յառաջանայինք միշտ մենք երկուքով ՝ դէպի 
Արեւելք՝ ես աւելի հետաքրքիր քան առաջ՝ ան աւելի ուրախ քան 
առաջ ։

Զարմանքս ո՛չ միայն կուդար ամէն բան տեսնելու ու թափան- 
ցելու այս հիանալի կարողութենէն ՝ այլ աւելի՝ ա՛յն անակնկալ
ներէն՝ որոնց հանդիսատես կ'ըլլա յ ի ես՝ մեր շրջագայութեանց 
րնթա ցքին ։

Ենթադրութիւններուս մէջ շատ անդամ կր սխալէի։ Հոն՝ ուր 
կը կարծէի թէ բոցավառ հոգիներ պիտի գտնեմ ՝ պարապ կուրծքե
րու կը հանդիպէի՝ եւ հոն՝ ուր երբե՛ք պիտի չխորհէի լոլսի հան- 
դիպիլ*, անմահական բոցով վառող տաճարներ կային։ (Հաճախ 
բնաւ չլուսացոլա^. վա յԸեԸոլ

Հասած էինք ք* ո լ ր դե ր ո ւն ստո րոտը ♦ ♦ ♦
---  ի՜նչ դեղեց ի կ հ ողի ունին ՝ ըսաւ Առա ջն ո ր դս ՝ ինքն ալ

զմայլած՝ ինծի ցոյց տալով դպրոցականներու ստուար խում բեր՝ 
իւրաքան չ իւր ը լապտեր մը կ աի/աՀ- Ւր Ւ ուրծքին տակ յ

Աւելի վեր ՝ մ ի շտ դէպի Արեւելք ՝ թիթեղեալ աղքատ տունէրու 
փողո ցնե բուն ՝ նո լն ս ե լա չո ւի սլա տ ան ին ե ր բ ՝ ու աւելի տա- 

րխթոտներ ՝ մարդիկ ՝ կիներ խորշոմներով ծածկոլած դողդոջուն
մայրեր՝ ալլեւս լողնա բեկ*** բայց բոլորին ալ կուրծքերուն տակ'
ջահե՜ր ***'։

---  Տե՛ս ալս անապատը ՝ ուրկէ մահն է անցած ՝ խորհրդածեց
Ան՝ թե ւս մտած՝ ալս ահալո՜ ր Արևապատը*** աւլողներուն վրա լ՝ 
տե ս ՝ որ յոյսեր կը վառին ՝ տե՛ս այդ 'հա յո բդին ՝ որ կԴրգէ ՝ խո
րանին առջեւ*** ամբողջ մեր ճամ բուն րնթա ցքին տեսա՛* ր լ ո լս մը 
աւելի ղ եղ ե g ի կ ՝ աւելի հրավառ * * * :

ԱՀնապատբ ճեղ քեց ինք մէկ շուն չո վ ՝ ու նոր աշխարհ մր մտանք։ 
իսկապէս գեղեցիկ երկիր մ րն էր , ծովէն կր բարձրանար աստի
ճանաբար ու կը տ արածուէր ընդարձակ լեռնադաշտի մը վրայ՝
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կազմելով բարձրաւանդակ մ՛ը*, Բարձրաբերձ ել ե րկնա ս լա g լեռներ՝ 
կանանչ զաշտ եր ու խորոլ ձորեր ՝ ուր կարկաչահոս ղետակներ 
կուդա լին թափի լ î

Հոն մարդիկ կ՚աշխատէին խաղաղ , հովիւներ ու մշակներ 
ա ռա ւե լա բա ր :

'Բ ի չ մը հեռուն ՝ լեռներուն վրայ ահեղ կռիւ մր տեղի կ՚ունե
նար* (քայռերուն ետին կեցած՝ զինուած մարդիկ էին եւ կր մաքա
ռէին ստուար ամ բո իւ ի մր դէմ : Վրսռօդի հոտը լե ցուցակ. էր մ ըթ- 
նոլորտը՝ եւ հրացաններու սլա յթի լեն եր ր կը թնդացնէին մինչեւ 

կա յ լեռնե ր ր:
'Կէր ամէն կողմ է ՝ ահ ա լո ր եւ խմա լուր

շր ջա կ ա յ լեռնե
Ա.մբոխը կր յարձււ

է

պո ռչտ ո լքն ե ր ո վ :
Մ ե ը թ ընդ մ երիք կտրիճ մը անդունդն ի

կ ոլրծքէն ղա րնուած :
էքլ հո՛դ տեղի կ՛ունենար շատ զարմանալի բան մը*. Վփրաւո [•Ւն 

կուրծքէն ["J" մր կ'ել լէ ր եւ երկնակամարին մէջ բոլորակաձեւ 
ծիր մ ր դծ ե լո վ ՝ կ՛ ե ր թա ր ԿԴԸ՚էր » վսմրր՝ դաշտէ բուն մէջ աշխա
տող կամ գիւղին մէջ նստած ՝ ուրիշ անձի մը մէջ*.

Որոշապէս եւ քանի մը հեղ նոյն գործողութիւնը կրկնուեցաւ *. 
Ո* արմն ին անկման անմիջապէս կր յաջորրէէր fnJut" UJJrt բամանու- 
մը։ Այդ ճառադալիքր ստացող անձը կը կե ր սլա ր ան ա փ ոխ ո լէ ր յան
կարծ } նոր լո լսով մր կ՚ողողուէր ՝ կուրծքին մէջ լապտերը կր զօ
րանար 5 եւ ան ալ կը բռնէր լեռներոլ ճամբան :

Այսպէ ս կ ո իւր կ ր շա ր ո ւն ա կո լէ ր անդուլ ու անդա դա ր • *Լյո րե- 
րր կ f1 փոխա F թե է ին հիները։

Լսեցի Առաջնորդս ՝ որ կը մրմնջէր*
---- 9)էտայինեՀրը*** Զէ J թ ո՜ ւն ՝ Ա ասո՜ւն՝ ^Լասպուրա կա 'ն,

Ո'ւրֆա՜ ՝ Հյ ապին-^իարա հ ի սա՜ր * * *
Ու յետոյ , աւելի խուոլնկ շեռտ մը տալով իր խօսքին *
__ Բրենց ծնած Օրէն մինչեւ հիմա՝ tuJrf ա[՛Գիկ[Լ Կ Լ՛ կո-ոլի^յ

իրենց Iinqjlfi չկորսնցնելու համար ՝ դարերէ ի վեր կը պահպանեն 
զայն բո/որ մոլիք ու վայրենի ամրոխներո ւն դէմ *.

__ կր ճան թաւ՜ մ ՝ բացագանչեցի արցունքոտ աչքերով , կը
ճան թնա՜ մ թէ1 ալս երկիրը եւ թէ՛ ,JtJu մարդիկը՝ իմ աննման՝ իմ 
հինաւուրց հայրենիքս է***

__ Արծիւներու երկիրը՝ հերոսներու օրրանը՝ պատասխանեց
lift ՝ աչքերուս նայելով *.

--- Բա լց ա՛լ թյսւ լ ան ՝ ա'լ աւերակ է ան ու Ւր զաւակները* մե
ռա՜ծ ՝ կամ ղ րո լած : Հեռա g ո ւր ղ ի ս ւոյս տխուր ՝ սիրտ բզկտող 
յ ի շա տ ակն ե ր էն *.

Զ պա տ ա սխան ե g ինծ ի ու յառաջ անցանք *.
Լեռներոլ վ բայէն կր դիտէինք այդ դրախտանման երկիրը՝ 

որ թափուր կ՚երեւար հիմա*, կ՚անցնէինք մրդաստաններէ ու դաշ- 
տ երէ ։ //./' ցանք դետեր եւ ուրիշ լ եռներ *.

Լուռ էր Առաջնորդս ՝ բայց ակնարկներուն մէջ ՝ շուտով ինծի 
լաւ բան մը ցոյց տա լու ուրա քսութիւնը կը կարդա յի :

„__ Ուրախ եմ որ ճ անք ցար ծննդավայրդ՝ ճանչցա՜ր հերոսնե-
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րը^ որոնց հոգիները կը սաւառնին դեռ այգ լեռներ ուն վ րա ք t Ե- 
կո'ւր ՝ եկո՜ւր՝ քեղի ցոյց սւիւոի տամ հիմա մարդիկ՝ ղո ր ս ն ո' յն
պէս կը ճանչնաս յ

/?/_ ան br քայլերը արաղաւլուրլ : Հացիւ կը հետեւ էի Ւրեն :
Ու կը բարձրանայինք մենք միշտ՝ մի՛շտ դէպի Արեւելք*. Ան

ծանօթ թուեցալ երկիրը՝ ուր ոտք դրինք*. Ան կը յիշեցնէր մերթ 
ընդ մերթ քիչ մը աոա^ուան տեսածս ՝ բայց տարբեր շունչ մր կար 
հոն՝ տարբեր JnJu մը*

— Ջե՞ ս ճան շնար ըսաւ ՝ ուսիս ցարն ելով :
Մէկ թեւը բարձրացուց ու սկսաւ br մատը սլտըտցնել 'հո

րիզոնին վրւսJ •
__ Ար ա ր ա տ եան դա՜ շտ ♦ ♦ ♦ էջմ ի ած ի՜ն • * • Ա ր ելա՜ն . . * Ա ա րդա-

ր ա սլա՜ տ • • ♦ Î Մին չ Անապատին մ ԷԼ կր մեռնէր ցեղէն ազնիւ մաս 
մը՝ հ ո՛ ս ուրիշ մաս մը այդ նոյն ազնիւ ցեցէն՝ կր պաշտ պանէ ր 
այս հողը 5 կը փը^էէը ի Ը պատ իւն ու իր հոգին ♦ • ♦ : ՜հուն կ' ըսես թէ 
չե՛ս տեսած այս հողը՝ ծռէ՛ ՝ ծռէ՛ ուրեմն ու լա՜լ նա յէ անոր*.

Հետեւեցայ իրեն՝ ու ափ մը հող առի ձեռքիս մէջ-, 
ր փա ք լէ ր ան ՝ ումեղ ցո լքե ր ա րձակե լով ՝ ոսկեփո շի՜ ր լլա ր

կարծէք •
---Լո՛ յս է ՝ ըսաւ Ան ՝ լո՛յս ♦ ♦ ♦ : Լ*ն չպէ ս մ ա րդո g ՝ նո յնսլէ ս հո

ղերուն մէ$ ՝ հոդի ունեցողներ կան * * . այս հոցը հոդի ունի * * * 
տե՛ս՝ դիտէ՛ ամբողջ տարածութիւնը՝ ան կը վառի՜ » * * LnJu ^,UJ 
անոր տակ * * * *.

--- Տարօրինա՜կ՝ տարօրինա՜կ՝ թն չպէ ս Ըէէա J UJJr1:*
__ *եա իլանամ ա կան հող մ րն է ան՝ քու պատմական հա/րե-

նիքդ* * • : Զալն արցասաւորող մո ղո վո ւր դը ՝ նո յնպէս ն ա իւ ա իւն ա - 
մական մողովուրդ մբն է*. Այդ մարզիկը եւ այդ հողը կր կազմեն 
եզակի դո յ տ կ ր ո լթ ի ւն մը ՝ ա յնպի ս ի՜ խո րունկ եւ տնքա կտե լ ի ներ
դաշնակ ու թիւն մբ՝ որ մէկը առանց միւսին չի կրնար ապրիլ* ♦ ♦ : 
Ահա՛ թէ ինչո՛ւ իւրաքանչիւր հայ մեծ է իր հողին վրայ*.

Անոր ճա կատադր ին գիծը անհ ր ամ ե շտօ ր էն կ^անցնի ալս հո
ղերուն մ էջ էն*. Աւ֊ ահա՛ ՝ ի՛նչ որ կտուցէ ի ըսել քեղի՝ տարիներէ ի 
վեր՝ ին չ որ կյուղվի հասկցնել քեցի ՝ բայց դուն չէ ի ր ուզեր 
հասկնալ . . » î

---  Ատ՜ լց * . ♦ չեմ հասկնար նաեւ լեզուն՝ զոր կր խօսին հիմա
հո՛ն • ♦ • ♦

--- Մի՛ մտածեր ՝ մի՛ մտահոդոլիր դուն այդ մասին՝ երկրին
բուն բնակիչներուն նայէ դուն ՝ այդ լուսաւոր հողին հարազատ զա
ւակներուն ՝ ա՛յդ է կարեւորր ՝ ա՛յդ է մնայունը ՝ ա յդ' յաւիտե
նական ր ♦ « • • Ու֊ դո՛ ւն ՝ կը պ ա տ էլան ի ս անոր ՝ ծնունդն ես ա՛ յդ 
արեան՝ ալդ լոլսին* ճամբորդն ես ույդ ճամ բուն *. Արդ՝ մտի՛ր ան- 
կկ նե րս ՝ գնա՛ միանալ այն բոլոր լուսապայծառ հոգիներուն ՝ 
որոնք դա րե րով կ'ան ցնին անկէ ՝ իրենց կուրծքէ բուն տակ կրեավ 
անմահական կանթեղներր անկորնչելի գեղեցկութիւններուն յ Մ ր- 
տի՛ր ճամբուն մէ?՝ որ քո՛ւկդ է՝ ուր դրած է քեզ ճակատագիրը՝ 
քոլ ծնա ir Օրէգ- Ու մի՛ գմ֊դոհիր՝ մի սրտմտիր՝ մարդկային ա- 
մէնէն գեղեցիկ՝ ամէնէն լուսաւոր ճամբան է ան։ Տամենայն
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38 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

դէպս հո՛ն միայն կայ .թեզի համար ե՛ւ. գեղեցկութիւն , ե ւ մ ե- 
էութիւն :

Ան լՈ-եզ լանկա րծ , ու ծունկի եկաւ իմ կոդթիս î
_ Համբուրէ՛ , մրմնջեց ան թի չ յետոյ, համբուրէ կարոտա

գին այգ ՛Սուրբ Հողը, խառնէ' արցոլնթիդ տաթ, թաղցր չիթերը 
անոր nu կեփոչիին ... :

Ու քետոյ, վեր աո ակնարկներդ ու հաւատթով, հպարտօրէն 
նայէ, հո՛ն դիմացդ, թոլ գլխուդ վերել կանգնած՝ յաւերմական 
տաճարին ♦ . .

__ Սրբաղան լե'ռը ՝ ԱրարսՀտը՝ վեհափառ Արաբա տը} գոչե
րի ես ՝ ամենայորդ յուղումով մը դողահար • ♦ ♦ :

__ Վստահ եմ թէ պիտի հասնիր Անոր , ըսաւ Ան , այնպիսի՛
խոր հալատրով մը, որ ես յանկարծ հ ո գեփոխ ո ւեղ այ » ♦ . ղիս փո
խադրէ ղ ին կա րծէթ այդ վայրկեանին , ԱյԼբաղան Լերան բարձոլնթ- 
ներոլն վրայ փայլող յոյսերուն մէջ:

__ Պ իա ի հասնիր Անոր , դո՛ ւր ա մէնթդ ալ , սլիաի անցնիթ
ալ սննդին , շարունակեց Ան , նոյն խորունկ ձայնով , բայց ուր այլ
եւս բամանումի մբ յուղումը կար, պիտի հասնիր, դո՛ւն եւ թոլ 
եղբայրներդ , կը բաւէ որ ձեր հոգիները չաղարտին Օտար պիղե 
շունչերէ , չպղծուին ձեր արմենական հոգիները- . .

Կը բաւէ որ ձեր կուրծթերուն տակ , կանթեղները չմ ա ր ի^ն . . . ï

*

Կ. ■
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ԵՎԻՇԷ ՉԱՐԵՆ8

Կ_Ս.1ԱԳՆ

Հրդեհի աստուած , հրդեհ ու կրակ
0 , Վահագն արի ; __ Տեսնում եմ ահա
Որ ծիծաղում ու քրքջում են նրանք 
Արնաքամ ընկած դիակիդ վրայ :

Թէ մի՞թ էիր դու. ■ ■ Եկան, երգեցին 
Ս“ի հին իրիկուն գուսանները ծեր,
Որ հզօ՜ր ես դու, հրոտ, հրածին,
Որ դու կը րերես փրկութիւնը մեր :

Եւ հաւատացինք , հարըած ու գինով ,
Որ դու կաս' հզօր, մարմնացում Ո'ւժի — 
Իսկ նրանք եկան արցունքով , հրով 
Մեր երկիրը հին դարձրին փոշի - • •

Եւ երր քարշ տուին դիակդ արնաքամ,
Որ նետեն քաղցած վոհմակներին կեր — 
Մեր կեանքի հիմքերն անդունդը ընկան 
Եւ արնոտ լքէգում ճարճատում են դեռ. • .
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EGHICHÉ TCHARENTZ

VAHAKN

Dieu de l'incendie, toi, feu ardent
o puissant Vahakn ! Voici : je sais
qu'ils s'approchent, qu'ils rient, qu'ils marchent
sur ton corps étendu, qui est sanglant et gît inanimé.

Etais-tu donc un mythe ?... Au crépuscule sont venus 
les anciens troubadours, et chantèrent 
ta puissance, et dirent que tu es né du feu, 
dirent aussi que tu nous offres le salut...

Oui, nous avons cru en toi. Nous étions joyeux et ivres. 
Nous avons cru en ta présence, incarnation du feu, en ta

puissance...
mais eux se sont rués par les routes du monde, semant et 

la misère et les ruines,
et ils ont réduit en cendres le pays de nos ancêtres...

Lorsqu'ils ont traîné ton cadavre exangue
vers les meutes affamées, vers les chiens,
les fondations de l'existence ont glissé dans l'abime, 
perdues dans une brume sanglante que nous entendons

encore à nos oreilles bruire...

Traduit par HUBERT JUIN.
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Մ- ԱԹՄԱՃԵԱՆ

R1I» է ԹեՐեՒՍ
Ս հմայի յիշատակին

՜* ալ է թերեւս np քեզ յիշեմ 
ՈրպԷսզի դուն յորդի՜ս կեանքով, 
Որ գալիքին մէջ լուսադէմ* 
Յալերժանաս երգիս յանգով - - • :

Ի ալ է գուցէ որ ձայնիս մէջ* 
Սրինգի պէս անունդ հնչէ,
Որ անթեղու՛ած կրակ անշէջ' 
Սիրոյ մեր հին հո՜ւրը ննջէ.- - :

Ի՜նչ Փոյթ եթէ տունի մը սեմն 
Իր ստուերին մեգ չի կապեց • • • 
Լոկ յուշե՜րգն է տունը վըսեմ* 
Սիրոյ կեանքին արեւամերձ • • • :

Սայաթ ՞հովան եթէ չըլլար* 
Հերակլի քոյրն ո՜վ կը յիշէր - - - 
Ապրըւած հին ցաւին համար 
Ո՞վ կը հիւսէր նո՜ր սիրերգներ•••:

*
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ԱՐ ՏԱՇԷU ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵՐՆ

(ՀՐ - Ն- ԹՈՐՈՍԵԱՆԻ ԱՐՇՒՒԷՆ ՔԱՂՈՒԱԾ)

անուանի քերթող եւ քննադատին ձեռատետրէն, գրի տօնուած' 
իյմթագրելի ուսումնասիրութեան մը համար,

Արփիար Արփիարեանի մասին (1)

Ն 0թ ե Ր

I

= Ա- Ա- avant’garde^ մարդ մըն է, մտաւոր գործուն էու
թեան բոլոր երեւոյթներուն մ էէ-   գրականութիւն , ընկերային
կեան^ : Précurseur մըն է, innovateur մը դրական սեռերու 
l’esprit nouveau// ջահակիրն է. շարմ֊ումի , փոփոխութեան 
մարգը (2) :

= «Պ • Գ’ Արծբուն ի իր Մշակողը եգած է ներկայացուցիչը 
ղուտ ըաղաըա կան ել աշխարհական գաղափա րնե ր ո /_> : Հայ րեողո- 
վուրդին ա չխ ա րհ ա կանա g ո ւմին մե&- ա շխատալո րներէն մէկն է 
նաեւ ինըը , Արփ իա ր :

(1) Այս նօթերը գրի սւոնուած են հալանսւկսւնօրէն 1910ի ա- 
աենները (Հ-Ն-Թ-):

(2) Ֆրանսերէն րաոերու եւ ասութիւններոս գործածութիւնը 
սովորակաւն էր 1890-1915 շրջանի այն գրողներուն համար' որոնք 
ֆրանսական գրականութեամբ սնած էին: Ա- Յարութիւնեան ա1- 
նոնցմէ եղաձ է, որոնք ընղհանրապէս խուսափած են այս ունա-
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— նոր միտքի մը սլկտքը եւ նոր միտքին ախոյեանները՝. Այս
ինքն' գաղափարները պիտի մաշինդ épOQUGÎ/ եր ո լ 'h1 ա հ եւ անոն g 
վրայ տա րածուող գաղափարները վե րան ո ր ո դո ւե լո լ են-, Ա/ղ բա- 
նը... (3) յառաջդիմ ո ւթեան ոգին» յետադիմութիւնը հին գաղա
փարներու կը կառչի՝. Այս երեւոյթին փիլիսոփայութիւնն ու հոգե
բանութիւնը լնել :

— Աշխարհաբարի ախոյեան մ ըն է Արփիարեան՝. ^իրականոլ- 
թիւնը որ կը հրաւիրուի պատկերացնելու մ՜ողովոլրդի կեանքը ՝ 
էեո ղո վո ւր դի լեղոլով միայն կարելի կը դառնայ՝.

— Sentimental բանաստեղծ մը կա յ այս հոգիին խորը որ 
լալու. նուաստութեան անկա րելիոլթեամր , կր ••»(4)) կըհ ե դն է : Այս 
կեանքը պանծացնողը ներքնասլէս ախուր է եւ մելամաղձոտ։

= Սուր observateur մը ու ճիչդ գծագրիչ մը՝.

== ճշմարիտ հայ գրականութեան իմա՛ վաղուան գրականու
թեան ռահւԼիրայ մը :

— ք^սւղմերես գիմ ա ւլծ ո լթ ի ւն մը, ամէն բան ըլլա լ ո ւղո ղ յ՚ս- 
ւակնութեամբ . բայց &Ա fond ամէն բանի մէջ ունայնութեան ուր
ուական ր նշմարոգ՝.

~ Հակասո լթիւննե րով լեցուն՝. Օտարասէր (5) հանդամ ան ք- 
նե րո։Լ հարուստ։ Ւրարմկ բտմնել՝ տարբաղադրել։ Աայ/լ՝ ամբող-

կոլթենէն } կամ թէ' __ եթէ հարկ ալ տեսած է գործածելու օտար
րաոեր __ անոնց քով գրած է նաեւ հայերէն համապատասխաննե
րը : Այսպիսի թասերու առատութիւնը , այս' եւ յաջորդ հատուած
ներուն մէջ , կը բացատրուի հետեւեալ կերպով •__

Քննադատը , իր ընթերցումներու տպաւորութեան տակ , ան- 
միջապէս եւ ափ յափոյ գրի ասած է իր նօթերը, տեղ տեղ ֆրան
սերէն բացատրելով իր միտքը, իր յօդուածներու վերջնական խըմ- 
րագրոլթեան ատեն միայն, օտար ասոլթիւնները հայերէնով տալու 
վերապահոլթեամթ եւ դիտաւորութեամբ (ՀՐ-Ն-Թ-):

(3) Հոս' անընթեռնելի թառ մը (ՀԸ-Ն-Թ-) :
(4) Հոս' անընթեռնելի թառ մը, թերեւս' ժպտի (ՀՐ-Ն-Թ-)։
(5) Ալթրիւիսթ (այլասէր) ըսել կ՛ուզէ, ոչ թէ օտարատեաց 

(քսէնոֆոպ) (ՀՐ-Ն-Թ-)։
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//'Î' մէթ իւրաքանչիւր տարրէ րէերը՝ տ րամ աբանոլթէւհ ը գտնել՝ 
հարկ է} չվնասելու 'համար տէպարէն անհատականութեան՝.

— նկարագրէ հաստատուն թորքէ մը ‘[[""J} որ կը յատկա-
նշուէ հանրայէն կեանքէ շահ ագրգռո ւթե ամբ եւ դրականութեան 
սէրով՝ ալեկոծ կեանքէ մը եւ գործունեութեան մը անհուն ա յլա
գանս լթէւնը կր պարղուէ*. [Բարձրացումներու եւ անկումներու մեծ 
contraste մը։ Յետոյ՝ պահ պահ մեկուսացումներ irOnîe/ր ցուրտ 
կատարէ մը վրայ՝ ամէն բան ridlCUliSCF ընելու՝ ամէն բանէ մէջ 
տէ րաց ո լական » ♦ • (6) տեսնելու համար՝. Տ ոն-'(Բ է շօ թ եւ Հա մլէթի
juxtaposition եւ այս հոգեկան վէ ճակէն հարկադրաց. ղաո-
նութէւնը :

= Մեծ անհ ա տ ա կան ո ւթէ ւն մը որ կը սաւառնէր էր յ՜ամանա
կէն ընկերայէն մտաւոր երեւոյթներուն վրայ*.

= Polémiste* էր եղանակը։

— Պ'ւււլաո ը փրկել Պո Լս է կրթական եւ դրական կործանարար 
ագդեց ութենէն յ

— իրա կանո ւթէ ւնը նպատակ ունէ ՝ կը ձգտէ ազգե լո ւ րնկե- 
րա յին կե անքէ երեւոյթներուն վըս,յ^ գաղափարները կերպով մը 
socialiser ընե լու : Զդտումնալոր գրականութիւն :

— Մեե courageux մը ■.

= Mobile, ըստ ձեւէն . նոյնը ըստ հէմնական ձդւռումէն՝ 
որով եւ՝ բնաւ' մոլեռանդ՝.

= [՛ վէպերուն մէջ՝ կեանքէ պատկերներ*. Արդարութեան
ղգացումէ տ է րապետում մը՝ ընկերայէն գասակարդերու Ա[ն ար դա
րս լ^թե ան դէմ ծա ո ա ցում » [թշուառութեան հանդէ պ' կարեկցու- 
թէւն :

= իրականօրէն թերէ՝ անհաւասար, հապճեպով եւ տեսակ մր 
nonchalance^// գրուահ են իր վէպերը :

(6) Հոս' սւնընթհոՍել1ի թայլ մթ, հալա(յսւկսյ1Թօթէն' հնարք (Հ- 
Ն-Թ-);
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— ^|սւՈալ բացատրութիւն մը չէր իրեն համար՝ ըս ե լ թէ' գա
ղափարի զոհ մ ըն էր» երկու անդամ մահափորձի ենթարկուեցաւ՝ 
Վեն ե տ ի կի եւ Գահ էրէ ի մէջ֊

— Մահափորձէն յետոյ աո trրու անդ Qui եան գրաե նամ սոյնե
րուն մէջ կը յայտնուէ հանդարտ , ու զէտակէդ' էր վիճակէն . 
Աթ-ոյիք եւ արիասիրտ :

= Երուանդ (Հտեանի նամակները Վենետիկէն , 6 (ի ա յ ի ս 1907*
«Տիրական կարգ մը աշխա տ ութի ւններ ո լ սկսած եմ ՝ եւ կը 

կարծեմ թէ ինծի ամիսը G0-80 ֆրանք կր հայթայթեն* ատով 
կ ապրիմ :»

— (Լրփիարեանի « յ ո ւշսւ տ ե տ ր ըյ> ՝ մասամբ հրատարակուած
«Հ] առափնաuTfrի մէջ՝ ուշագրաւ է* *Լքերքին տառապանքի կցկտուր՝ 
սփոնթ-անէ ? սան զ’օ£էօն լֆթ-էրւսթ^ֆւթ դրուած էջեր' ուր մեծ 
դո րծի չը իր անօ թո ւթեանն եգե ր ե րդո ւթ ի ւն ը կը նօթագրէ տեսակ 
մը զուսպ րարկո ւթեամ բ ՝ որուն կը խառն ո լի տեսակ մը կէս ճամ
բան մնացած JlJLoHjl I հապճեպ՝ անխնամ ՝ գր[թ ե՜այրի հատ-
կրտեալ կարճ շնչալո րո ւթեամ ր թղթթ tL[,UJJ ինկած նօթերուն 
մէջ՝ եենգանոլթեան հեւասպառ բաբախում մր կայ* ք1 ր ե րն ու 
ի րողոլթիւննե ր ր կը պատկերանան հոն վերջէն ծայր նրբացած ՝ 
վերջին ծայր արագասահ տպաւորութեան մր տողանցումովր ՝ ըն

ողին վրայ ձգելով սուր՝ դաշունահար ՝ արադ հարուածներու
զգայնոլթիւնը :

— «^ւյեէվցի 8 եղա փո խա կան *  Տհաս ֆւոէ՜ՈլոկՆձՀ/ոճ.
սոֆիզմդ ծաղրուած է* աղբելու համար չափազանցելու է անո
ղորմ : ք^ոքոր ծաղրողները այսպէս ըրած են : էյն գիրր հոն է որ 
իրականոլթեան պատրանքը եղածին պէս կը մնայ յ

= Ցե ղափոխական .վա ր ի չի դմնգակ ասպարէղին մէջ իր տա- 
պըլտկումները՝ Ւնք այս գործին մարդը չէր անշուշտ : 8եղյե ղոլ-կ'
ինչպէս որ էր ՝ ճկուն՝ օձապտոյտ՝ ---  իր զգացումները ապրելու
անկարող ՝ իր խառնուածքին իսկ բերմամբ*, (Հանդուգն էր ան
շուշտ ՝մահր կ'ա րհ ամ ա րհ է ր անշուշտ ՝ բայց՝ ըլլա լո վ չափազանց
............................... ՝ չէր կրնար ճշմարիտ յեղափոխականի մը միաձոյլ
ուղղութիւնը տալ իր դե դեր ո ւմն ե ր ո ւն : (Հեղափոխական մը՝
1ւէլլոլ1լ1Նսֆոնէթ մը չէր ինքը՝ բառին ամեհի ՝ ֆաթՈՆշ իմաստովը*---
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ինք' որ չէր արրբթէ մտածումներուն , բացարձակ ել անդզբդելի 
համոզումներուն մարզը, ինք' որ ՛հաւատքի, այսինքն դերազոյն 
բարո յական զօրութեան անընդունակ հոդի մ ըն էր Î

II

ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՄԵԿՆՈՂՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ (7)

ՄԵկնիլճձ^շւ մեռնիլ?//,^ են , պիտի ըսէի-. Ասիկա մ ի արէս ան
ցաւ յանկարծ հաշուելով որ մեկնիլեձը^ հեռացումներ են եւ հրա- 
մարոլմներ , ել մահը գերագոյն հրամարոլմն է արդէն -. Բայց 
շուտով կը խորհիմ թէ մեկնոցները մեռնողներ ըլլալէ աւելի, 
մահուան պատրաստուողներ են, ու քանիներ իրենց հետ կը տա
նին, պիտի ըսէի, հոգեվարքով խառն գիտակցութեան մը թախի
ծը, մեկնոցներուն հոգիներուն մէջ աւելի սուգ կայ քան մեռնոզնե- 
րու. հոգիներուն խորը :

Պոլսէն Ա'ուտ ան իա (8) ճամ բո րդելոլ համար շոգենաւ նստոցի 
մը մաքին մէջ թերեւս շատ դիւրին չըլլայ արդարացնել այո մտա
ծումները. բայց ես ընդհանուր տպալո րոլթեան մը յիշատակին 
անդրադարձա յ պարզապէս : Եւ այս տպաւորութիւնը հետզհետէ 
աւելի ամրապնդուեցաւ երբ շոգենաւը Ա էրայի հրուանդանը ան
ցաւ հետզհետէ փախչելու համար... (Ե)։

(7) Այս խորագիրը, ինչպէս նաեւ նախորդ հատուածին խո
րագիրը իմս են (ՀՐ-Ն-Թ-):

(8) Այս հատուածը գրուած PUU1LD1- Ե 1913 տարւոյ մէջ, օր 
մը: Ես* որ Ա. Յարութիւնեանի մտերիմը եղած եմ, եւ տեղեակ' 
անոր կեանքի բոլոր փուլերուն, գիտեմ որ այդ տարին է որ, ան, 
իբրեւ ընղհանուր քննիչ «Ււնիռն» ապահովագրական ընկերու
թեան , ղրկուած էր արեւմտեան Անատօլու, կազմակերպելու հ՛ա
մար այդ ընկերութեան տեղական մասնանիւղերը : Այս աո թիւ է 
որ գաղած է Մուտանիա, շոգեկառքով երթալու համար ներքին 
քաղաքները: Ուրիշ ատեն Մուտանիա գտնուած չէ (ՀՐ-Ն-Թ-):

(9) Այս հատուածը' որ թղթիկի մը վրայ գրուած է մատի
տով , ստորագրուած է Ա • 3 • սկզբնատառերով : Արփիար Արփիար
եանի մամին գրուածը ստորագրութիւն չի կրեր (ՀՐ-Ն-Թ-) :
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Վ- ԵՐԱՆԴԵԱԴ

աղււաթհՒՆ
՛ըսեն թէ կաս դուն ■ • - 

Ու պիտի ըերեն fbq մարդիկ աշխարհ 
կեանքին խոցոտուն
Քեզմով աոյաւէտ վերջ տալու համար : 
էր կարծեն) մարդիկ
Մոռնալ յաւիտեան' հըմայքը փառքին 
Ալիք առ ալիք
Աշխարհն ոդոդոդ թոյն ջրվէժ ՛ներքին: 
Իսկ ժողովուրդներ
Բազմաձայն, կրքո՛տ, ցաւի կծկումով 
Ահաւոր կանչեր
Դէպի քեզ կ՚ուրդեն' արտակարգ ուժով : 
Դո՛ւն խաղաղութիւն • • •
Քանքարաթաքոյց, անտարրալուծուո՚դ 
Երաժշտութիւն,
Լըսէ՛ աղիողորմ կա՛նչը բարձրացող :
Դեռ ժողովուրդներ
Ըմբոստ կը կանչեն քեզ ու կը գոռան :
Սակայն հաննարնեբ
կ՚աւետեն , ուրախ , նոր գիւտեր ջնջման : 
Դո՛ւն , խաղաղութի՜ւն • • • 
էակ մարդկային թէ ոբ ըլլայիր 
Քեզ գուցէ ծընէբ
Կոյսի մը արգանդ __ թիրախ անյարիր :
Դո՛կն, խաղաղութի՜ւն,
Հոգիներուն մէջ խորունկ մեղեդի • • •
Իբրր յայտնութիւն
Ա՛լ չտանին քեզ մարդիկ ըսպանդի :
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ULUMhllfrLbPP
(Հսւտրււած մը համանուն վէպէն)

Ս ովորականին պէս 'Լարդավառեանները ուչ գոցեցին խանու
թը-. (իամը երկուքը անցած էլ, երբ սեղան նսաան : Նսւտրդին վրայ 
տրտմութիւն մը կար-. Ատած կոտ էր ու ծանրաչարմ -. Ս՛այր ու 
ա՚լվիկ լուռ էին : Մօրը լռութեան պատճառը ա ՛թիկն էր , աղվկան 
տրտմութիւնը-. Բայց ինչո՞ւ լուռ էր Նուարդ-. Բերանը մէկէն 
գոցուեր էր ու բնաւ պիտի չքացուէր -. «Ի՞նչ ունի այս աղջիկը» , 
կը մտածէ ր ո' շէր համարձակեր ըխդձ՚իջել լռութիւնը-, Ս իա յն, 
մերթ ընդ մերթ, գլուխը կը վերցնէր պնակին վրտյէն "•֊ կը նա- 
յէր ա՚թկանը երեսը' որուն վյրայ վար դա դոյն այտերը ամդոլներ 
էին : Ս՛ա՛լերուն ու թալ յօնքերուն սեւութիւնը աւելի կը շեչաէին 
ամդունութիւնը-. Ալքերուն մ ԷԼ դի շեր ո լան պէս մութ ու փոքրիկ 
բիբերուն կայծը վարադուրոլած էր-. Ի՞նչ կ'անցնէր կը դառնար 
այդ վարագոյրին եաեւը ։ Առաջին անդամ է որ Ն՚՚ւարդ է.ո1-
աար նման լռութիւն մը, որ իր անձը տեսակ մը բացակայութեան 
կը վերածէր -. Հոն էր ու հոն չէր-. «Ո՞ւր դա ց ե ր է այս ա ՛թի կը , 
ոլրաեղներն է -. Խեղճ աղջիկս , մէկը կոտրեր է սիրտը անպայման , 
Բայց ո՞վ կրնայ կոտրել այս սիրտը -.»-. վարմ,, լած էին շփացած 
աղջկայ ջդայնոլթիւններուն , ու երբ ան իր թալ ձայնը կը թնդա- 
ցընէր, տիկին վառվառա իր մայրական գորովանքին բոլոր գան- 
ձերը կը պա րպէ ր խաղաղեցնելու համար աղջկան խռոված ջիղերը-. 
Ինչք ան կը փափաքէր հիմա որ ան սկսէր նորէն բարձրացնել իր 
ձայնը, առիթ տալով մօրը իր հրաչքը գործելու, որովհետեւ բո- 
լո բովին ղինաթափ էր այս նորութեան տռվեւ , որուն համար բա
ռամթերք չունէր : Ահա այս ախուր խորհրդածութիւներուն մէջ
էր տիկին վառվառա , մինչդեռ ամուսինը զոհ ու հպարտ էր կի- 
րակնօրեայ առեւտուրէն եւ իր դոհո ւնա կութ իւն ը կը բացատրուէր 

ա խո րմա կուէը որ մեծ էր։
__ Հիչ մը հանգստանանք կէսօրէն վեր Լ, ըսաւ, աոանց անդրա-

դառնալու տիրող լռութեան : Իրիկունը թատրոն պիտի երթանք :
__  խ*նչ թ-ատ րոն , հար ցուց կինը, որ մոռցեր է ր ի ր են g խանու

թին պատէն կաթուած յտյաազիրն ու ծախած տոմսերը -.

48
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__ Ա' ոռցա՞ ր , ըսաւ Պ րն • Վյս ր դա վա ռե ան , ՜Լադարեանին իսում-
բը Արշին մալ ալանւ պիտի խաղայ :

---  Ամ՛ա՛՛ն , դոչեց Տ է կ • Վ ա ր դա վւս ռեան ՝ ^աոսւււն անդամ տե-
սաՀջ բանդ :

--- ^ԸԱ.ա1՛ է fibk > լԸւԼ՚՚՚ւ՛ է մէնը չերթանը ո՞վ պիտի երթայ ,
համոզեց մարդը։ Պէտը է ըաչալերել աըո լե ս տադկ տնե ր ը , նայած 
ոը ամին մէկ տոմսակ առնողն աչ առանց բան մը դնելու չե ր թար ï 
Առեւտուրի օրէնը է : Առ եւ տուր : Պիտի տաս որ առնես :

'եուարդ ձանձրոյթով վերցուց ղինիին բաժակը, եւ որ բերնին 
չտարած' ՛Լար ինկաւ ու փշրուեցաւ տախտակամածին վրայ։

— Ա՛մի՛՛կ t ինհ ունիս , ըսաւ մայրը վերջապէս։
__ ի՞նչ պիտի ունենամ , բան մ ըն ալ չունիմ , պատասխանեց

՚1յՈլտրդ :
Ու դնաց առանձնա ցաւ իր ս են ե ա կը î
ե՛րբ եուարդ հեռացած էր, Պ րն . 'Լարդավառեան ըսաւ կնոջը.
__ Ց,զէ' , ճանս , ինչո՞ւ կը չարչարուիս : Ատանկով իւդ թափած

կ՛՚ըլլաս կրակին վրայ։ Առողջ մարդուն վէրրր ինընիրենը կ՝աղէկ- 
նայ։ Փառը Աստուծոյ , ոլմեղ եւ առողջ աղջիկ սլնինը։

«Ա հա y աս անկ են , դնա' ամիսներով ծորիդ մէջ պահէ , չա ր֊ 
չարուէ , ցա*- վիաչէ » ամէն բան մոռցիր ադադ մեծցնելու հաւ! ար եւ 
օր մ ըն աչ աս է վա րձա տ ր ո լիքի ւ նդ»: Տիկին Վ ա ռվա ռա Վրսր դա
վա ռեան չիմացաւ ամուսինին իւօսվէեբը՝. Անոր մտածումները հե- 
աեւած էին ա դջկան , դլոլիսը չա չլմելով։ Հիմա մտըին մէջ 
աղխվւկը նստած էր դիմացը , դունչը կախ , բացակայ : Կուրծըին
վրայ , ոը այնըան ամբարտաւան կե բոլով կլորցած էր։ շնչառու
թեան ոչ մէկ ելեւէջ կը յա յանուէ ր : Յանկարծ Տիկին 'Լառվառային 
տխուր տրամադրութիւնը ինկաւ : 'եոլարդին գեղեցկութիւնը իրեն 
հպարտութեան առիթ տուաւ ու սիրտը խայտաց : Ին չո լ պիտի 
չհպարտանար , այդ զեղեց իկ էակը իր դո րծն էր, ամիսներով չտ դ- 
ուած-շտ կած էր իր մարմնին մէջ եւ ի՜նչ զդո ւչո ւթ ի ւնն ե ր ո վ , գոլր- 
գոլրանըով, երբ ոտըերը դետին կը դնէր, կարծես հաւկիթներու 
վրայ կը ըալէր։ Այդ օրերը մոռցոլելիը բաներ չէ ին : Ա ին չեւ
կեանըին վ ե ր իր պիտի յ ի չէ ր եւ ուրախանար : «ԱՀ«/ "'JU Հ» կեան- 
ըը։ Կին մը մինչեւ տղայ ունենալը կ՛՛ապրի իրեն համար, անկէ 
ետը՝ լմնցաւ'»։ Այդ տղուն պատկերն է որ դեռ իրեն կ-երեւար 
պարապ աթոռին վրայ, մոռցած անոր վշտահար լռութիւնը, անոր 
կոլտա ր եսասիրութեան զեղեցիկ պահեր : Անոր նայոլածըը վերէն 
վար կը ըննէր աղջկան երեւակայական պատկերը, լայն ուսէ բուն 
վերել g g ո լած թուիս ու խրոիստ գլո լիս ը , կուրծըին փարթամոլ- 
թիւնը, յօնըերուն սիրուն կո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը։

Տիկին Հ առվաււա աղջկան սյյրէ հա սունուիմեանը եւ անոր
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ըվ'չ սյո-ա^_ոլա^յ վշտագնած լռութեանը մ էջեւ. կապ ii ը կը տեսնէր 
գսւլէբ բա J-ան ո ւմ էն \համար։ Կեանբը հանդիպումներու, եւ բամսւ- 
նումներու չարվ1 մ ըն է , ուրախս ւթիւննեբու եւ տխրութէւններու 
ամբողջութիւն մը։ Լ՚սյն չուն չ մը բա շե g ՝ դլՈԼ1սԸ ծռեց պնակին 
Հր այ ։ Ու տխրեցալ նորկն ♦ «//ւղածիդ շա փ ըսէ ) ս,11 $ Ւ 4 > ուշա-
դրոլթէւն ըրէ կերածէդ-խմածիդ : Ս արդ ուտելով կապը է՝ ԸայՅ 
շատ ուտելով խմելով մարմինը կ՚ուռի : Ո'ւզաե իդ չափ Ը" է ) ^րբ 
տիւ ո րմա կը մեծ է * * »» ։

«Հիմա կուգամ» ըսա^ մեկնած էր։ Հարկա՛ւ՝ վշտացած էր։ 
1Լպուչ ըլլալու է մարդ որ չտեսնէ : Բայց ինը չէր ուզած վշտացնել : 
Բր խօսբերը միշտ սիրտ կը ծակէին։ փէտէ ր , այո , լաւ գիտէր։ 
Ուրեմն վշտանալու չէր ։ թոդ ուր է շևե րն ալ գիտնա յ ին թէ է^՚Ը 
սիրտ ցաւցնելոլ մարմաջ չունէր։ Բնաւ երբեբ։ Ընդհակառակը՝ 
անհուն ւիաւիաբ մը ունէր ամոբելու այդ դիւր ազդած ՛ողուն սիր
տը որ այնբան վախ ունէր ապրելու համար։ «Երբ ինծի ըսաւ որ 
բսյրը ղտած էր թերթերուն մէջ դրել տալով՝ այնբան ուրախացայ ։ 
Հիմա սլէտբ է յաւելեալ մամեր աշխատիմ բոյրս բերել տալու հա
մար։ Բոյլ՛ս որբանոցն է Յ՚՚ւնաստանէ մէջ ՝. Ե*- իր ուրախութիւնը 
սահման չունէր ։ ճիշդ այդ ուրախութիւնն է որ բան մը ըրաւ ին
ծի եւ ըսի՝ ալ հլ,մ ա մեղի բարեւ անգամ Հէք տար'. Տեսայ թէ 
ինչպէ ս դէմքին գիժերը մէկէն անշարմացան , ալքերուն լոյսը մ ա- 
րեցաւմՈխկէ յետոյ երեր օր չեկաւ՝. հ]եղճ Տիգրանդ ո վ գիտէ ին չ- 
քան տառապեցաւ*. իրիկուն մ ըն ալ եկաւ՝. Զուարթ է ր î Վ՛րան
տխրութեան հետք անգամ չկա ր : Նո յնիս կ երջանիկ էր : Ու ևս 
նորէն ջղայնացայ ; Պարոնը քէն ըրած է, երեր օր երեսը չտեսանք : 
Բէն ընելիր ի՞նչ կայ որ'. Երեր օր, իրիկունները ճաշարանի մը 
մէջ աման լուս։ լու գործ գտայ՝. Մէկը հիւանդ էր, անոր տեղը 
աշխատեցայ ՝, 'իոյրիկիս տոմսակը պէտր է ղրկեմ : իմ վաստկածս 
հազիւ ինծի կը բաւէ '. Պէտր է բրՎս տոմսակը ղրկեմ '. Լայնին մէջ 
հանդարտութիւն մը կար, անուշ բան մը, որ սրտիդ կը փաթթուի 
ու կը գինովցնէ քեզ'. Կարելի չէ ըսել որ նայուածրը պղտոր էր, 
տեսակ մը մշուշով պա բուը ո լած էր մօտաւոր և ր խոն !լո ւթ ե ան 
պատճառով'. Եւ ես րամին չունէի այգ երջանկութեան մէջ՝, Ինչ
քան պիտի ո լզէ ի սակայն ամոքել անոր դիւրազգած սիրտը որ այն- 
քան վախ ունի ապրելու Համար : Ուրախութեան ետեւը խորտակ
ուած բան մը կայ միշտ՝. Պիտի ո լզէ ի այգ խորտակուած բանը ան
հետացնել, ամբողջովին երջանիկ ընելու համար զինքը'. Բայց ես 
իրեն պէս աղուոր բառերոլ վարմութիւնը չունիմ : Ես իրեն պէս 
չեմ կրնար ըսել՝ «Օրիորդ Նուարգ, ինչո՞ւ համար այդքան աղուոր 
աչքեր ունիր...» եւ սրտին մէջ օձ, պիտի աւելցնէր, բայց լռեց 

դէմ րին դիծերուն մէջ մ պի ա մը վառեցաւ, տարտծոլեցալ ու
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մէկէն՝ սառեցալ*. Այո' , օձ մը կայ սրտիս մէջ՝ եւ սակայն ինչքան 
պիտի ո ւղէ ի ամոքել անոր դիւրազդած սիրտը՝ որ այնքան վախ 
ո ւ.նէր ապրելու համար* ՜Ւն չո* լ ուրիշները չեն Հասկնար որ իմ 
սրտիս մէջ ցալցնելու մարմաջ չկայ՝ երբեք՝ բայց երբ ինծի պատ
մեց իր խանդա վա ռութ իւնը թէ քոյրը ստացայ. էր տոմսակը ու կը 
մեկնէր Փաթվւ|իս չոգեն ալով՝ որ հոս պիտի ր յ յա յ հինգշաբթիէ 
Ւնչո^լ ինծի կը պատմէք ձեր պա տմ ո ւթի ւնն ե ր ը ՝ ինծի թն չ ՝ ես 
ձեր ի^նչն եմ որ*»» ատոր վրայ է որ մեկնեցալ հիմա կուգամ ը- 
սելով ու ա՛ լ չվե րա դարձա ւ^ :

ՀՒմ ա անոր ցաւը իր ցաւն ալ էր : Պարզապէս կը տանջո լէ ր : 
Ամբողջ կէսօրէ վ^^ը գրեթէ պատուհանին արՎեւ անցոլց ՝ աչքը 
դիմացի հվԼրարատ^ին դրան*, 'fi ան ի մր անդամ տարուեցաւ հար- 
ց ընելու Պ րն » Ար չամին ՝ երբ այս վերջինը դրան սեմին վրայ ծոյլ 
ձ՜ոյլ գլանիկի Բ. կտորը կը ծամծմէր*. վերջապէս պատուհանը 
բացաւ եւ հարցոլցէ Պ րն » Արչամ քմծիծաղով մը պատասխանեց *

---- ]մնչ կայ ՝ սիրտդ հատալ յ
Պէ՚աէւ ճաթէր բարկութենէն* թէ Պ րն » Արչամ ամբարտաւան 

մ ա ր դո ւն էր ՝ ամէնուն ծանօթ էր՝» ՀՀարմանալին ախէ որ երբ
մէկը Պ րն » Արչամ ին մակարդակին ի^է^ կը ճզմուի*. Որովհետեւ 
այդ մակարդակին վրայ՝ [ձ'Ըյ[էս ծւ ^Արարատֆ պանդոկին մէջ՝ 
Պ րն » Արչամ թագաւոր էր» Արդ ին չպէ^ս մինչեւ հոդ ինկաւ ՝ այգ 
թակարդին մէջ՝ գիտնալով Հանդերձ*. Առաջիին անդամն ի ս կ ուրիշ 
մէկով մը գբագուիլը արդէն նեղացուցիչ եղած էր իրեն*, ^նչո^ւն 
ոչէաք*. թէ Տիգրանին բան մը պատահար կրնար ըլլա լ ՝ ատիկա ալ 
իր հո^դն էր վերջապէս * Ա*ի ա յն թէ պէտք չէր Պ րն » Ար շամ ին խօս- 
քերուե տակը մնալէ Պէտք էր իա ր տա կե լ անոր անպատկառու
թիւնը ՝ ու պա տ ա ս խան ե g ՝ պար զա պէս »

---  Եթէ գալու բ//այ ՝ ըսէք որ ծրարը պատրաստ էէ
---  Հոմ ՝ հա՛՝ աղէկ՝ ըրաւ պանդոկապետը ՝ որ պաՀ մը դաղտ-

նՒմ մը կո րզած ըլլալու քա լա կն ո ւթ ի ւև ը ունեցած էր-
Կէսօրէն վծրջը անցաւ t *Լյուարդ պատուհանին առջեւէն չհեռա

ցաւ*. Տիգրան չտեսնուեցաւ t կամաց կամաց սպասումին հետ տըխ- 
րութիւնը ծանրացաւ՝ փշրեց իր մէջ դիմադրութիւնը ՝ որ չկրցաւ 
br մ տ մէն վտարել դաղափարը թէ ինքն էր յանցաւորք՝ եթէ Տիգ
րանին դլխուն բան մը պատահար֊ ըլլար ։ Ինչք ան վշտացած րլլա
լու էր որ ամբողջ օր մը բացակա յած էր թաղէն : fi ր են թն չ ՝ վերջ 
lJ վՀըԽ î բոՀւհ » » » ու գնաց երկնցաւ թիկնաթոո ին վրայ : Փոր- 
ձեց կարդալ՝ յետոյս մրափելէ Մրափել չմտածելու համար ՝ բայց 
մտածումները անառակ ճանճերու պէս հետը կը խազայինէ կ^եր- 
[մային ՝ կուդային ՝ կը փռնտէր՝ կրկին կուդա յ ին՝ միշտ նոյն տե-

Fonds A.R.A.M



52 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

ղը , միշտ նոյն վէ ըքի*^ '/Ըա / : վերջապէս անիմաստ բան մ ըն էր ՝ 
Հ/', չա մը առանց սլա աճառի եւ Ւ 'il1'1' ամէն բանի անոր սլա աճ առ մը 
փնտռելը : Անհանգո ւրմե լի էր : թերեւս այդ բո լո ր ը սլա րւլա սլէ ս 
երեւակայութիւն էը* Ս ո վո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ յանկարծական իթումըՀ, 
Սո՛վորութիւն դարձած մտային ղրաղում մը կա ր եւ հիմա չկար եւ 
ուրիշ զբաղումով մը շէր փոխարինուած' ուրկէ սլա ր ա սլո ւթ ե ան 
որոշ ղդայնոլթիւն մը՝. ILj"' ՝ UiJu է [' ^ւ ոլըՒւ Պարապու
թեան ղդա յնոլթիւն մր»*» դիր ք մ ր առաւ ս ե ղան ին վր ա յէն ու 
սկսաւ կա բղա լ՝. Հաղիւ կէս է՜ջ կարդացած՝ ստիսլուեցաւ ծ ա յ ր էն 
սկսիլ՝. Ա աքին մէ9 բան չէր մնացած կարդացածէն ՝ դլուէսը թօթ- 
ուեց , կարծես հոն տեղ մը բանա լո լ համար : // իտքը շատ խճող
ուած էր : իյճողումը կո լտա ր սլա րա սլո լթե ան ղւլա յնո ւթի ւն ը ՝. ք)ւ 
յանկարծ նայուածքը դուրս նետ ո ւե ցաւ ներքին խաւարէն ու գնաց 
կախուեցալ սլարասլին մ է ջ : Փողոցին կիր ա կն օր ե ա յ ա ղմ ո լ կը լե- 
ցուց սենեակը՝. Փողոց ր երկար խողովակ մ ըն էր* կայարանէն ա- 
ր տզօրէն կ'ի$խէր ծով ՝ առանց ծուէ հ ա սն ե լո ւ : ովրնտ ի փողոցնե-
րէէ անզբաղ ու ծան րա քալ լ բազմութիւն մը կ՚երթեւեկէր անընդ
հատ : Փողոցին վարի մա ս [,ն մէջ էր «// ասիս^ նսլա րա վաճառատու
նը ՝ ճ ի շդ «Արարատէ պանդոկին դիմաց ը։ Հոն է ին ՝ քովընտի փո
ղոցին հանգոյցին վրսւլ } ^UJJ առեւտրականները ու գրավաճառը 
որ ամէն օր , կէսօրուան դէմ կը բարձրացնէր իր ձայնը ու ծանու
ցանէր Փո՚րիղէն նոր հասած թերթերը : էինա ցեա լ չէնքերը դրեթէ 
բոլորն ալ պանդոկներ է ին' ուր կ՚ապրէին գաղթական ^այ^ԸԸ> 
գՒ զոլած իրարու ՛էր ա յ ՝ նեղ սենեա կնե րու մէջ, ո րոնք մ իեւնոյն 
մամ անտ կ խոհանոց ու ննջասենեակ էին՝ յաճախ բազմանդամ ըն- 
տանիքներու համար՝, էիայթերուն վրայ կր վխտային երեխանե
րը** Զիլ ու հնչուն աղմուկներ ա րձակե լուէ՝ փողոցին այգ փակու- 
ղիին մէջ մաղողներու նման կ՚երթային ու կոլգալին՝. Սրբեմն ա- 
նոնք կը ղա րնուէ ին հոն պտտող կինե բուն ։ Աղմուկը կը մեծնար ՝ 
կ՚ուռէր ՝ կր պայթէր այն ատեն լ անդի մ ան ո լթ ի ւնն ե ր ո ւ տարափնե
րով : Սետոլ ՝ անոնք կը շարունակէ ին իրենց սլտ ո լ տը փոքրիկ ՝ 
համ րոլած քայլերով ՝ ցուցադրելով կիսամերկ իրաններ՝. Ամէն օր 
կիըակի էը փողոցին վա ր էւ ծայըր' որուն կը միանա լին քովի փո
ղոցներէն յորդող բազմութիւնը՝ էսաոնուած ծանրաճեմ ուլդ կինե
րուն ՝ փողոցին տալով ի սկա սլէս տօնավաճառէւ տեսա րան : Մ/.րթ 
րնդ մերթ կն ո ջ մը դէմքր կը հեռանար պատուհանէ մ ր' որ կը
դոցոլէր՝. Հրդեհէ փախչողի մը պէս մարդ մը պանդոկին դռնէն 
ներս կը նետէր ինքղինքր ու պահ մր վերՓ ՝ գլանիկ մը շրթունքնե
րուն' դուրս կոլդւսր՝ անտարբեր ՝ բացակալ երեւոյթով մը՝ ու 
պատուհանը կը դո g ո լէ ր նորէն î էը փողոցին սովո րա կան տե-
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ժամանակ կ'ունենա յՒն լու սեղանին ա՛ռջեւ ՝ կը պատա հէր

սարանը՝ որ այղ l!1,1 J[՚['^յ կուտար քաղաքկն անջատ ՝ անտեսանե
լի պատերով՝ երազային աշթարհի մը բնոյթը։։ հ,Փի ս երը * • • 
բոՀ լհ * * * աղտոտներ ♦ ♦ •» : *ԼյՈլարդ կ՚արթննար երաղանքկն : ԼԼմբո ՛մ 
մանկութիւնը կ՚արթննար ւիողո ՅՒն 5 «Փիսերը • • •» յ կին ե ր ո ւն
հ ամ ա ր չէր ա ր տա ս ան ո լած i Ւ ր են անտանելի կը թոլ էր մ ա րդո g 
ընթացքը :

Ահա՛ Տիգրան կանգներ կր անոր ՝ ամօթթած ՝ չնշին
բանի մը պկս ՝ ե ր բ ինը իրարու ետեւկ գանձումներ կի րն կ ր բարձր 
գանձարկղին ետեւը նստած ՝ ու յանկարծ ա չքե ր ր գուշակեցին 
Տթլր ա նլ,ն նայուածքին ուղղութիւնը՝ անոր աչքերուն յափշտակու
թիւնը իր կուրծքին քի չ մը յանդուգն բացուածքկն ։ «Փիս կ -, ան 
ալ ՛ի ի ո կ ՝ ու ան՚հ ուն յուսահատութիւն մը կրծեց անոր սիրտը : Կը 
սլատահկր որ՝ մանաւանդ կ[,[,ակ1' օրուան ճաշերուն՝ ե ր բ աւելի 

յա մեն ա
որ անոր նայուածքը ՝հ ե տա քր քր ո լկ ր հօրը երեւոյթովը՝ մինչդեռ 
նոյն սլահուն մտքկն կիանցնկր պատկերը մարդու մը՝ որ կր ցատ- 
կկ ր պանդոկի մը դռնկն ներս՝ հոն' ին չե ր տեղի 1լ ունենային։ Եթկ 
կարենար օր մը գիտնալ թկ ին չ արտայայտութիւն ունկը մարդոց 
գկմըը դոց դուռն ե ր ուն ետեւը ՝ եւ թե ր եւս ինչ ողորմելի ♦ . . ո* րն 
կ իրականը ՝ ո&րն կ կեղծը* * * այն որ հայր եղաւ իրեն ՝ թկ ույն որ 
հիմա դիմացը նստած կը ճաշկ հանդարտ ՝ ղոհ ՝ բա յ g դրեթկ անա
սունի մը նման եւ կամ ան՝ ենթադրելով՝ որ հայրը օր մը գրտ- 
նոլած ԸԼԷա J y օրինակ՝ Ս աոիային հետ ՝ քո վի պանդոկին մկջ*. 
Ւնչո*լ չկ ՝ հիւսիսի այդ թարտեաշ աղջիկը y որ ^րբ գնումի կոլ- 
դա ր իրենց թան ո ւթ ր , չարաճճի թն դո լքն ե ր ո վ Հ°րը ա ա կ կը
դնկր իր փարթամ մարմինը որ ծածկուած կր լո յսի պկս սպիտակ 
մ ո rP ով մը*. Ամիսներով տիկին Վբսռվառա շա դո լած-շտ կած կր ա- 
նոր հողին՝ որ հիմ ա կը ցալկր Տ իդրանին բա ցա կա յ ո ւթեն կն ՝ ո- 
րովհե տեւ ւիողո g ին օբկնքբ իրեն ատելութիւն միայն սորվեցուցած 
կր ՝ երբ սկրը՝ իր թուլ՝ մռայլ մրմունջը կր բարձրացներ անոր 
մ արմն ո յն մ կջկն :

$ ղան ե ր ու ծերեր նստեր կին «Ար ա ր ա տ"ֆ ի սեմին վրա յ : 1'րիկ- 
նա դկ մ ին փողոցին բազմութիւնը ուռած կր քո վի փողոցներկն եկած 
արաբներով ՝ որոնք թումբ թումբ կը քալկին յամրաքայլ՝ կը կե
նային մայթին վրայ երկար ատեն՝ ա վքերնին ուղղած դիմացի 
մայթին վրայ ճեմող կիներուն։ Երեմն ինքնաշարժ մը կ^անցնկր 
կռկռացող աղմուկ մը հանելով ՝ կիանցնկր ոչ այնքան արադ՝ փո- 
ՂՀ13 l’^r սալայատակը տեղ տեղ քանդուած ըլլալուն համար՝ թրռ- 
չոլննե րու երամի մը պկո տղաքը կը վա ղէին կ առքին ետեւ է1, ւիո ր- 
ձև լով անոր վրսէյ gատկել ՝ բայց հԱրարատ^ի սեմին մամիկները
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կը պոռային» «ÎF</է տղա1 հոռ եկուր՝ Ղւ1""Լ,1 փորձանք կուդայ^՝. 
հԱրարատֆի սեմին վրայ րնդհան րապէս ծերեր ու երեխաներ է ին : 
Մ իւսները սրճարանները թուղթ կը խաղայ ին կամ խաղացողները 
կր գՒտԷՒն^ դատաւորի մը յստութեամբ ՝ որ իրենց մերթ ը),ր[ 
մերթ պոռալ կուտար սխալ կամ սխալ կաբծուած նետուած թուղ- 
թե մը Համար եւ որ ահագին վիճաբանութիւն կը յարուցա նէր ու 
աղմուկը մէկէն կը խեղդուէ ր խաղին հետաքրքրութեան արծար
ծած լռոլթեանը մէջ՝ բայց քովի սեղանին չոլրջ կը սկսէը նոր ՛Լի՜ 
ճաբանութիւն մը՝ աւարտած խաղէ մը վերջ՝ գնահատանքի ու 
քննադատութեան կրքոտ պոռչտուքներու մէջ՝. Այսպէս ՝ սեղանէ 
սեղան ՝ սրճարանը կ՚ապրէր լա րուած մթնոլորտի մը մէջ՝. *Լյուարդ 
յիշեց որ Տիգրան հետը գործարան տանելիք ուտե լիքը չէր առած : 
fi ր ի կո լան ճաշին ՝ թատ րոն երթա լէ առաջ ՝ խանութ իջաւ ՝ կապոց 
մը շինեց ու տարաւ պանդոկ յ

---  Էի ենք թատ րոն պիտի ե ր թանք ՝ սա ծրարը իրեն տուէք , ետ-
ՀԸ կը վճարէ , հոգ չէ։

Պ րն • Ար շա մ նստած էր դրա ս եգանին առջեւ ՝ դլա նիկի թր}_աե 
սեւ կտոր մը շրթունքներուն ծայրը՝. 'Ծրարը դրաւ սեղանին մէկ 
անկիւնը՝ դանդաղ՝ շատ դանդաղ շարմումով մը ու գծելով միեւ
նոյն ատեն գլանիկի մնա ցոլքին չո^֊րջ շէնշող մը*. Այն ատեն
*ԼքՈ լա րդ ղդաց սլան դո կա պետին անառակ նայուածքը՝ կապարի 
ծանրութեամբ ՝ իր կիսաբաց կուրծքին վրայ։

Ա* թն չ է եղե ր ա յս աղուն ՝ ճանըմ ՝ ո ifտ ի կանն եր եկւ
բաներ մը ըս ին, աղջկան մը պատմութիւնը ըրին ՝ ըսաւ պանդո
կապետը՝ միշտ նոյն դանդաղութեամբ ՝ որով դրած էր ծրարը սե
ղանին վրայ եւ որով հիմա նայուածքը կը բարձրացնէր աղջկան 
կուրծքէն դէպի անոր պուպրիկի դէմքը*.

---  ի*նծի թնչ ՝ պատասխանեց *Լյուարդ ՝ ուսերը վեր առնելով :
Յետոյ սենեակը մտաւ եւ ինկաւ խորունկ մտածումներու մէջ-. 
---  'fi ի չ վերջը մայրը եկաւ ճաշի կանչելուդ
— Ախ որմ՜ակ չունիմ ՝ ըսաւ :
---- րլլսՀյ ՝ պա տ ա ս խ ան ե g մ ա յր ը ՝ աոանւյ ո լտ ելո ւ մ ին չե ւ

կէս գիշեր ։
ՂքՈւարղ լուռ մնաց * Տիկին Վարդավառեան չպնդեց : Աւելորդ 

էր՝ հետապնդել պիտի նշանակէ ր ղայրացնել ղինքբ ՝.
Անճ սւնա չե լի դա րձած էր Ն ո լարդ * Տ ի կին Վա րդավառեան 

բան չէ ր հա ս կնա ր * հ,Աս տ ո լած իմ ՝ թն չ եղաւ ա յս աղջկան ՝ ան
պայման սա անպիտանը անհամ բան մր ըրած Ըէէաէոլ- է 5 մէJ մ րն 
ալ ոտքը հոս չնետէ : Որբ է ըսինք՝ մեղք է ՝ ամսՀն ՝ թող մարդու 
կարգ անցնի ըսինք՝ բայց եկուր տես որ չափը ան ցուց : Ամէն բան
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չավ, ,!ը ունի : Ամէն ի ր ի կո ւն յ տզա՛ յ յ աչ բան գործ չունիս , մամե
րով կանգնած , մարմրող աչքերը Նոլարդին վրայ բացած՝ եթէ 
պատմելիք բան մ ըն ալ ունենա յ ՝ պաղա^ ապուրին մէկը՝ բերանը 
գոց Նո լա բդին բերն էն ինկած բառերը կը խլէ : Նո լա բդին ալ անոր 
պէս մէկը պէտք էք*) քանի որ մարդու հետ խօսած չունի՝ աղջիկ՝ 
երբեմն երբեմն ալ ուրիշներուն բան մԸ ըսէ ք յաճախ ո ր /լ են ՝ շորլո- 
քո բթութիւն չէ ՝ մարդկային է ՝ լեզուն խօսելու \համար դրուած է 
բերնին մէջ՝ հաճոյք կը պատճառէ ՝ քեղի դպրոցները ղրկեցինք՝ 
որ խօսիլ-խնդալ սորվիս՝ մեզի պէս ապուշ չմնաս՝ ըսինք։ Արդէն 
պզտիկուց ալ այդպէս էր, տղաներուն հետ կոիւ կ'ընէ ր ՝ ընկերու
հիներէն կը խ ուսափէր : Օր մը օրան g մէկուն հետ խօսիլը չէ տես
նուած ՝ սանկ կուշտ կուշտ՝ միշտ մինակ՝ իր սենեակին մէջ ու 
գրքե բուն հետ ՝ հապա1* սա ջլթիկներուն հետ • ♦ ♦ բարեւ ՝ աստծու 
բարինը անպակաս է՛ փողոցէն մէջ՝ եթէ մէ այն խան ո ւթ ը ր յ յա ր ՝ 
դիտմամբ կ՛՚ընէ՝ սիրտ ճաթեցնելու համար»։

Տիկին Վրսռվառա լեզուն խածաւ ու լռեց։ Ահ, երբ մարդ 
մտածել սկսի : Ա տածելը զարմանալի յանդգնութիւննեբու կը տանի 
մարդս : Ղ՚էմ քը դո ցեց երկու ձեռքե բուն մէջ*. «Աստուած իմ ՝ Աստ
ուած իմ» : Լալու անզուսպ ցանկութիւն մը ունեցաւ*, Q կր ցաւ ետ 
մդել թաւիե լու վրայ եզոդ արցունքները՝ աանգամ ո լան
պէս , տա րինե ր առաջ , դպրո g էն վերադարձին ---- ին չպէ  ̂ս յի շեց  
զարմանալի է ՝ ՝ մ ա րդո ւս մտքին մէջ ո չին չ կը կո ըսուի : Նուա րդ 
մօրը թեւերուն մէջ նետուելով ու լալով հարցուցած էր* «Մամա՝ 
ով գիտէ ինչքան յալ պատճառեցի քեզի, այնպէս չէ* ՝ բայց ա- 
սանկ յալ չէ ՝ ան միւսը ՝ տ յն . ♦ ♦ ծնելէս առաջ ՝ դեռ չծնած ♦ ♦ :
Օրանի թէ ատանկ ցաւեր րյ յա յին , աղջիկս ՝ 'հիմակուան տուած 
ցաւերդ։ Երր սկսար ոտքերդ շարմել ծոցիս մէջ՝ աքացիներուդ 
հարուածները սիրտս կը մարեցնէին ՝ կարծես թէ էլոււլէիր մեռ ցնել

ղ1՝ա t րայց ՛"՛՛ "պ՚Ււ Յալ էր > n։-rbz.՛ 1ւը ՚ԼԳայ1՚ որ ես աւ Է՝ասւրէ1՛
հետդ ՝ երբեք ա յնքան ե լ^ան կո լ թ ի ւն չեմ ունեցայ- անկէ ի վեր î 
«Ո՛ չ ՝ մ ամ ա ՝ ա նկէ առաջ ՝ անկէ առախ յ Նո ւա րդ դէո*֊խը աւելի 
կը թաքցնէր մօրը թեւերուն մէջ՝ դէ^քը վերջնականապէս ջնջւ. 
լու տենչանքով մը : «ԱՀնկէ արւաջ, • ♦» : Մ այրը Լռ^ • Կը խ" ր^* է [՛ 
թէ աղ ջ ի կ ր կը զառանցէր։ ԷԼեռքը անոր ՛ճակատին տարաւ* Ջերմոլ- 
թէմս չկ ար մասնալո րապէս ; «Անկէ առա* ջ, , • ինչպէ^ս թէ ա նկէ 
առաջ» *, «^եռ չի ծնած ՝այսինքև ♦ • ♦ այսինքն ♦ ♦ • » : Տիկին 'Լառվա* 
ռա սրտաբուխ ախ մը քաշեց՝ աղջիկը սեղմեց թեւերուն մէջ՝ սեղ՝ 
մեց ամբո զ ջ ուֆովը ու սկսան միասին լալ՝ առանց ամօթի ՝ ան ար՞ 
զել * «Միեւնոյն բանն է աղջիկ ս ՝ միեւնոյն բանն է ։ Այս ա շխա րհ ի 
վատն ու լաւը , վիշտն ու ուրախութիւնը իրարու խառնուած են • 
Ա* րն է լալը ՝ ո1*րն է վատը ՝ Աստուածք- մ'ի այն դիա է»-՛
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***

Արա',հը քեփ լեցուն էր՝ flUJJ3 էրեն թուհ ցաւ. թէ ան պարապ 
էր յ ^արապ ՝ թո շոր * շատ խոշոր սրա հէ մը մէ$_ էր եւ կը ձանձրա
նար : Անհ ամրեր կը սպասէր որ բան մը ՝ ահա ՝ 1ԼերՀէ պէս է դս.նէ i 
լնդագար մատներուն հետ կը խաղար i *Լյե ր կայա g ո ւմ էն չէր հե
տե ւէր : Ջէլ- ուղեր դէտնալ թէ ներկայացումէ ներկայ էր : Հողէն 
ա մ բո rj£ ումովը կը էխւնա ր բա g ա կա յէ Լ ս' նկէ ։ Ս.յղ֊ ի՞նչ է „լ, կը 
հրամցուէր էրենց՝ երբ ամէն էն չ խարխուլ էր ՝ առօրեան փխրուն 
ու ցաւադէն։ Աայտնէ էր որ ղերասանները է ր են g չափազանցուած 
խաղովը կ՝ ո լզէ էն պարզապէս րլոլարճացնել է ր են g հայրենակէց- 
ները ՝ տօնական հանդէսէ մը վերածել անոնց տխուր կսանբը : 
Նուարղ հողեւէն խոյս կոլտար անկէ յանուն դեղեցէկ՝ անբէծ էրա- 
կանութեան մԸ ■ Ս.յն ատեն սրահը կը լուսա վառէր էր ա չբերան 
առջեւ , կը մեծնար՝ կ՚երկարէր անհուն օր էն՝ ո ղո ղո ւա Հ Լոյսէ 
տրցակներով՝ որոնբ լուսասէւներ կը կազմէէն ՝ անհուն երկէնբը
էրենց ուսերուն վլ՛՛ոյ առած։ նուարդ կ'երեւակայէր որ այդպէս 
էր աշխարհ է առա՚ջփն օրը՝ երբ «եղեւ լոյս»՝ երբ դեռ մարդը չէր 
թափած անոր մէջ էր ա ղտ ե ղո ւթէւնը : Ամէն անդամ որ անոր սէր֊ 
տը կը փղձկէր^ այԳ լոլԱեդէն պատկերը կը յա յանուէ ր անոր ա չբե
րս ւն առջեւ' ր[էեբը փոխադրելով աշխարհ է այն աո աջէն օրուան։ 
Ա անկարծ ձայն մը բարձրացաւ՝ ձայն մը որ կոլդար հեռուէն ՝ 
բեմ էն ետեւէն ու աւելէ հեռունե րէն ՝ աւ ելէ հեռունե րէն ՝ պլլո լած 
լուսեղէն սիւներուն ,կերկերուն , երկարաձիգ , անձկագին ւինտըռ- 
տոլքի մը նման կը դիմէր անծանօթ , հրաշալի բանի մը: Նուարգ 
անկէ աո ինյլնուած , ողողուած Լ" J"՛1 [""Լ, ձայնին մէջ կը գանէր 
այն անբծութիւնը' որուն կը տենչար իր հոգին ; Ջայքյշ , լռութեան 
արգանդին այգ նորածինը, որ շուտով խօսը սլիաի ըլլար: Ջ,այնը' 
որ կը կրկնուէր , հետզհետէ աւելի յոլղումնալիլյ , ու մօտենալով 
կը մարդկայնանար*

«Արշի՜ն մալ ալսՀն « ♦ «» :
Ջ- Ո*

(Մարսէի)
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ü. «U» ՍԻՆ ԵեՐՊեՐՈհԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐԸ

լէէ['նրից մեղ են հասել մի չա ր ք կին նկարիչների անունները՝ 
որոնք օրոլայ աշխատանքից յետոյ ՝ ՛ճրագի լոյ ււ իւ տակ՝ տարիներ 
շարունակ նկար աղար դե լ են ձեռագրերը եւ դրան g յ ի շա տա կտրան
ներում թողել մի-մի համեստ անուն՝ «Ալիս» , «Ջոհար»՝ ՀԼքՈւարդ» 
եւ այլն*. /Ï* ‘Լքեր են նրանք*. (Հայտնի չէ*. Սակայն թւում է՝ թէ 
նրանց արուեստասէր ոգին այսօր վերակենդանացել ու իր նոր 
մարմնաւորումն է ստացել մեր կերպարուեստի կին ստեղծագոր
ծս ղն ե ր ի մ օտ , որոնց թ ի ւն անցնում է ար ՚էէն հՒն,է տ ա սն ե ա կիg :

Այլ են մամանա էլնե ր ը ՝ այլ են պայմանները եւ այլ է գնահա
տութիւնը*. Մեր այսօրոլայ կե ր պա ր ո ւե ս տ ա գի տ ո ւհ ին ե ր ի ստեղ
ծագործութեան նիւթ ը մոգովրղի կեանքն է ՝ աշիսատաւոր մ ա ր- 
գԸ հ նրա հ ետաքրքրո ւթ իլևնե ր ը ՝ ն ր տ ձեռքով վե ր ա փ ո իս ո ւո ղ հայ
րենի բնաշխարհը՝ Հայաստան երկրի բարիքները՝ որոնք դոյն ու 
ձել են ստանում ՝ դառնում ա րոլեստի ստ եղծագո րծո ւթիւնն ե ր ի եւ 
հՒ ացմունքի առարկան արուեստասէր հասարա կ։.ւթեան համար :

*
Ամէն առաւօտ բացւում են րնդարձակ արուեստանոցի դոները*. 

Հաստատ քայլերով ներս է մտնում մի ալեհեր կին ։ Ս օտենում է 
կիսաւարտ տ շիւ ատ անք ին , ետ է տանում ծածկոցը եւ երկար մտո
րում : Ապա ձեռքն է ա ռն ո ւմ բր ի չը եւ ս կսում քան գա կե լ : ^'ա Հա յ- 
կա կան ՍՍՌ մողովրգական նկարիչ՝ քանդակագործուհի Այծ եմ- 
նիկ Ուր արտուն է : Տարիներն իրենց կնիքն են ղրել նրա դէմրին, 
մաղերին՝ սակայն խելացի աչքերում առկայծող ս տ ե ղծ ա դո րծ ա կան 
միտքը վկայում է նրա երիտասարդական աւիւնի մասին*.
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Այծեմնիկ Ուր ա լր աո ւն tu 'քու b» Եր ելան եկ աւ 2ք)ական թուա
կաններէն եկաւ որսլէս արդէն կազմուած արուեստագէտ y որսլէս 
ուրոյն խառնուածքէ , էւրատէսլ հակումներէ տէր քանդակադոր- 
ծոլհէ յ իր առաջէն լաւագոյն ա չէյատանքներէ g մ է կում' հԱնա- 
պաստանը» մ էաֆէկոլր կո մ պո ղէ gէ այ ո ւմ , քան գա կա դո րծո լհ էն 
հասել է որոչակէ բանա ս տեղծ ա կան ո ւթեան' պահպանելով ներքէն 
ում ր յ

Խ • Աբովեանէ անունը կրող պուրակում հ էաղ մունք է աոա- 
ջացնում Ա, Ուրարտոլէ «կումով տղջէկը» դե կո ր ա տ է լ-մ ոնո ւմ են- 
տաԼ բարձրաքանդակը։ Այղ մէա ֆիկ ուր աշխատանքը էր ձէԼ 
մարմնաւորում է ե ր է տա սա րդո ւթ է ւնն ու բնութեան զարթօնքը։ 
Գաղափարական ն պա տ ա կա ս լա g ո ւթեան հետ մէկտեղ, քանդակն 
օմտուած է էնքնատէպ ա րտա յա յա չա կանութ եամ բ ՝ ձեւեր է թարմ 
ու գրաւէ չ ներգործութեամբ՝ որոնք ծաւալներէ փափկութեան եւ 
ոճաւորման շնորհէլ ստանում են նոր երանգ։ Ա» Աւրարտոլէ 
ստեղծագործական մ է քան է տարէները նուէր ուած են եղել Ա ո վհ . 
թ*ումանեանէ յոլշարձանէ ստեղծմանը։ Այդ մեծ գործէ հետ կա սլ- 
nuufr են եղել բազմաթէլ առանձէն կերպարներ Յովհ» է^ուման- 
եանէ ստեղծա դո բծութէւննե ր է g y որոնք կազմում են եբամշտա- 
կան մէասնոլթէւն։ Առանձնապէս համոզէ չ ու յուզական է Անուշէ 
կերպարը՝ որտեղ ընդհ ան ր ա g ո լած ձեւերն օգնում են նրա վէճակէ 
ntli ո ղբե րդա կան ո ւթե ան ա ր տա յա յամ ան ը ։

Սովետական կերպարուեստի ո սկէ ֆոնտում ի ր ենg պատուաւոր 
տեգն են գրաւում Այծեմնիկ Ուրարտոլի ստեղծած մի չ՚՚՚է,^ ղիմա- 
րանղակները , որոնց թ լո ւմ' բրիգադիր Լ . ՛Լար աղէ ո ղե անի , ՀԱՍԱ 
մոգովրգական արտիստ Ա . Գաբրիէլեանի եւ գիտնական Ա . Ա ով- 
հաննէսեանէ դէմ ա քանդա Լլնե ր ը։

Այծեձնէկ իւրարտոլն սովետահաւ Կգա կւ ւգո րօ ւթե ւ.
աւագ սերնգի ներկայացուցիչներից է , որի գործը շարունակում 
են երիտասարգ ս տ ե գծա գո րծո գն ե ր ը ■. ՛իրանց թլոլմ են թևրեգա 
Միրգոյեանը, Ա ի լվ ա Ա նացականեանը ՝ ff ուղտն 'հիւրրճե անը յ 
Ալի ս ե լփ քեա ն ը ել ուր է շն ե ր յ

Երեւանի գեգարո ւեստա-թա տ եր ական ինստիտուտի սան էր 
գեոեւս Ալիս Մ ե լիրեանր ք երբ նրա ա չվսա տանըևե ր ը ցուցագրլում 
էին ոե ս պո ւբլէ կա կան դե զա ր ո ւե ս տ ա կան g ո ւց ա հ ան դէ սն ե ր ո ւմ ։ 
Այմմ արգէն լայն տարածում են ստացել վա ր պե տ ո ւթ ե ա մ բ ստեգ- 
ծուա^- Օհան Տուրեանէ ՝ հ տնդէստ ///_ մ տա էս ո հ Աովհաննէս Աով- 
հաննիսեանի ։ պարզ ու իմաստուն ՛Լագս, բոս Աղա յետնի , արտիս
տիկ վեհոլթեամբ օմտուած Մ • Մավրիգեանի գիմ աըանգա կն ե ր ը ,
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"Ը"'նԸ իլրատիպ ձօն են պատկերոլող անձնս, լո ր ո ւթ ի լնն ե ր ին : 
Բանդակագործոլհին ձգտում է ճշգրիտ արտաքին նմանութեան 
հեա մէկաեզ մզոցներ զանել պատկերուող անձանց ներաչխար. 
հը ԼՒոլԼէն դրսեւորելոլ. համար - Այդ ամէնը առաւել ցայտուն ար
ատ յայաուել է Աւետիք իսահակեանի դիմաքանդակում , որտեղ 
բանաստեղծի իմաստութիւնը շաղկապոլա^ է նրա մարդասիրու
թեան հետ եւ դարձել է գեդա ր ո լե ս տա կան ընդհ ան ր ա ցո լած մի 
կերպար յ

Արմինէ Գալենցի ս տ ե ղծ ա զործ ո ւթ ի լնը , որը ձելալորուել էր 
զեռելս Պէյրութում , այմմ հայրենիքում նոր երանգ է ստացել-, 
Ն կար չո լհ ո լ արուեստը դարձել է աւելի ինքնատիպ ո լ կազմա
կերպուած -, նրա բազմաթիւ դիմանկարները դե դա ր ո ւե ս տ ա կան 
յատուկ նրբութեամբ պատմում են ն կարչո լհ ո լ գունային հետա- 
քրքիր զգացողութեան մասին , Տարիներ շարունակ իրենց աշիոս- 
տանքներով մեծ հետաքրքրութիւն են առաջացրել նաեւ նկա ը չՈլ- 
հիներ Ա- Ս ["ի թարեանը, Ա . 'Լարա ղէողեանը , Ա . Պարսամեանը, 
Բ • 'Լարղանեանը^ 0. 'Լա րդտն եան ը.

Հայկական գեդան կա ր չո ւթեան կարեւոր ճիլղերից է' նատիլր- 
մորտը, որտեղ յատկապէս իրենց տաղանդի ողջ փայլով հանդէս 
են եկել թարիամ ել Լ} րանոլհի Աս լա մ ա դե անն ե ր ը , երիտասարդ 
նկարչոլհիներ Լ. Բամբէ ո լկ-Ա ելիքեանը , Ա. ՛Լափ ան g ե ան ը , Ա. 
Պարոնեանը, ն - Գիւլիքելխեանը եւ ուրիշներ -,

Նանա Գի ւլի քելի, եան ի նա տի լր-մո ր տն եր ը' վկոմիտաս» , թԼա- 
ըոլԱ ա . . ՝ «Անուշ»՝ իրենց մէջ որոշակիօրէն կրում են Հայկա
կան նատիլր-մո րտ ի դրատիցիաները յ

Սովետահայ ն կա ր չո լհ ինե ր ին յատուկ է հետաքրքրութիւնը 
ԳԷ՚ՂՒ ղե դան կա ր չութ եան բոլոր մանրերը։ Նրանք նոյն յաջողու
թեամբ հանդէս են դալիս ինչպէս բնանկարի ՝ ն ա տի լր-մ որ տի ՝ 
նոյնպէս եւ թեմ ատ ի կ-կոմ պո/լի g իոն սլա տկեր ի րնադալառում :

ծ՜ունրի զարգացման դո րծում '/'Լայի դեր են խաղա ցել Ս' » Աս- 
լամազեանի , '/• . վարդանեանի , Ա . Ն՚ոլբանդեանի } Ն ♦ Գիւլիքել
իս եան ի բուրձրար ուես տ սա եղծա՝դո րծո ւթի ւնն ե ր ը :

Հայ նկարչոլհիների աշխատանքներին կարելի է հանդիպել 
ղե դա րուեստական կեանքի բոլոր բնա դա լա ռն ե ր ո ւմ յ

Նկարչոլհի Ս • Պետրոսեան ի էսքիդնէ րով կարոտրոսսքջ զգեստ
ներն այսօր կազմում են երդի-պա րի անսամ բլի րնդհան ուր յաջո
ղութեան ri ի մասը ։ Լ. Ա ե լիքեան ի էսքիզներով սա եղծուած կտոր
ները դաոնում են զգեստ ՝ Տիկնիկային թատրոնի համար $) . Գրի- 
դորեանի կա տարած ձե ւա լո ր ո ւմն ե ր ը նկարչոլհոլ անունը սերտօ- 
րէն կապել են մանուկների թատրոնի ոլտ ամ ութ եան հետ , Լ. Լ] ա-
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նամ իրեանի ձեւաւո րած ղրրե րը նրան բերել են ղ ր աֆ ի կ-ն կա ր չո լ- 
հու. պատուաւոր համարում : Կիրա՛ռական ա րո ւե ստ ի աւագ ներ- 
կալա ցուց ի չ Հռիփս իմկ Սիմոնեանի արձանիկներն ու սափորները 
մուար են գործել ա շվսատալո րնե ր ի տները եւ զարդարում են նրանց 
կենցաղը՝, րրանր հայկական աղգային ոճով կատա րուած իրեր են ՝ 
որտեղ ձեւը ել դո յն ը իրենց թեթեւակի ոճա լոր ո ւմն ե ր ո վ յ ի չեgը- 
նում են հայկական հին բրուտագործական մ իամամանակ
ունենալով մամանակակից հնչողոլթիլն :

՝Լերչլ,ն տարիներին ռե ս սլո ւբլի կա յո ւմ գեղեցիկ դրատիցիա կ 
դարձել Ս* ա ր ւո ի Ջին բացել կին ս տ ե ղծա դո րծո ղն ե ր ի ա շիւ ատ ան բնե
րի ցուցահանդկս ՝ որտեղ [.նչպէս եւ գեդա րուեստական միւս 
g ո լց ա հ ան գկ սն ե ր ո ւմ y ի ր են g տաղանդի որյի փա յ լո վ հանդկս են 
դալիս հայ կեր պա ր ո ւես տադի տ ո ւհ ին ե ր ը :

Հայաստանում ս ո վե տ ա կան կարգերի հաստատման ձՕամեա- 
կին նուի րուած ռե ս սլո ւբլի կա կան դեղար ո ւե ս տ ա կան ցուցահանդկ- 
սում կին ա ր ո ւե ս տ ա դկ տն ե ր ը գրաւում կին ղղա լի տեղ եւ վկայում 
տ յն իա շոր ա շիւ ա տ ան րի մ ա ս ին y որ կատարել են նրանր սովետա- 
հտյ կերսլա րուեստ ի ամրապնդման եւ յետադայ ղա րւլա g մ ան վեհ 
ու սլա տ ո լա լո ր դո րծո ւմ : Մ * *
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Զ- ՈՐԸՈՒՆԻԻ ԱՐՇԵԻԷՆ

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆՍ ՄԷԿ ՆԱՄԱԿԸ

10 Մայիս , 1927

V ['րելխ Զ՚սըեհ ,
Ստացայ նամակդ եւ ան մի£//, սլէ ս կ'ո լղևմ պատասխանեց : հե

ռագիրդ ինձ մօտ է եւ եթկ կ՝ուղես կը ղրկեմ ըեղ : Իմ տպաւորու
թիւնս այն կ որ պա տ մ ո լա եյյդ սկսեր ես շատ լալ֊ [առաւօտը, նոր 
զորեի գազող մարդու հոգեբանութիւնը, ըաֆկն ելն.) մթնոլորտը 
չտա ձի շդ, ում եղ դիեերոլէ դեուաե կ, շրջանակը ել խորքը չատ 
յաջող են , ինչպէս նաեւ P՜/քփերը Լալ ն ե ր կա յա g ո լած են եւ ահա 
այդտեղ դրեր ես անիմաստ պատմութիւն մը։ Գիտեմ այն բոլոր 
աո արկութի ւնները որ պիտի ընես , թէ ս*յդ ճշմարիտ հոգեբանու
թիւն է՝ թէ այդ ախտաւոր՝ $_դադյտր տրամադրութիւնը եղեր է՝ 
եւ հետեւաբար կարելի է դրել ՝եւն » եւն» եւ դեռ շատ ՝ շատ ուրիշ 
առարկութիլններ » • ♦ այո ՝ բայց մեղ չի հետաքրքրեր ՝ երբ կ՚ըսեմ 
ւ1 iïq ? կը հասկնամ մեր ընթերցողները եւ անոնց մէջ դլխւԱլո րաբաբ 
մեր աշի, ատալոր երիտասարդութիւնը։ Էի ենք իրաւունք չունինք 
մեր ախտավարակ \հ ո ղեբանո ւթեան [որը շատ բնական է տ ո ւեա լ 
պայմաններու մէ£) թոյնով վարակելու մեր առողջ եւ դէմքը դէպի 
կեանքը դա րձոլցաՀ. նոր սերունդը :

Այդ Շտկումը Գէս/!' տխտաւոր հոդեբանական վիճակներ ՝ դէ
պի տարտամութիւն՝ դէպի մ ի ստ իքա կանո ւթիւն եւ որոշ չափով 
կրօնա կան ութ իւն ( Ո֊լ1լ]ւԺ]ւՈզյւթ է ) ՝ ներկայէն դժդոհ ՝ րնելիրը որոՀ 
չդիտւյուլ մ տա լո րա կանո ւթեան յատուկ է։ fi ո ւն տ շխատալո բու
թի ւնը մամանակ չունի այդպիսի մտաւոր շահատակութեանց ա- 
կանջ դնե լու» եւ եթէ պատահի որ ականջ դնէ ՝ կը նշանակէ որ վա
լ՛ա կուած է, իր առողջութիւնը ամբողջ չէ։ իլ մենք՝ մտաւո բտ
կաններ ո ենք որ կարող ենք միայն այդպիսի Աթ-յՈ-թէ՜ֆ|՜1Աւն2քեր տալ 
ի րն է առողջ մասսաներոլ ել ղանոնք յամ րա բար թունաւորել։

Xf ամ ակիդ մէջ կ՚ըսես որ շատ մամանակ չունիս դրելոլ՝ թէ 
զբաղած ես՝ եւն»։ ճիշդ թերեւս ատիկա նպաստաւոր պայման է 
գրելու միայն այնքանը որ անկեղծօրէն եւ ինքնաբուխ կերպով 
կը պա տկերանայ քու աչքիդ։ Ուշադրութիւն դարձոլբ ույդ հանդա- 
մանքին վրայ։ Էի եր առօրեայ կեանքը յաճախ շատ աւելի հարուստ 
եւ հետեքրքրական նիւթեր կը պարունակէ գեդա րոլեստա կան 
դրականութեան ՝ քան թէ մեր անգործ մ՜ամ երու տարտամ եւ ամուլ 
երազանքները։ Պէտք է ղդուշանալ նաեւ նիւթին ներկայացուցած 
հ րասլո յր էն եւ հանգոյցի առաւել կամ նուաղ ճարտար ադո լց
ուածքէն ։

Այս բոլորը քեզ կը դրեմ ՝ որովհետեւ կը յուսամ քոլ վրադ եւ
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թե րեւս ամէնէն շատ քու վրադ կը յուսամ : Հայաստան եղած մա
մանա կս դասախօսութիւն մը ըրի հԱր ե ւմ տ ահ ա յ նոր սերունդը եւ 
bp ա ր տ ա լա լ տ ո ւթ ի ւնն ե ր ր գրականութեան մ է £» նիւթի մաս թ, 
որր պիտի հրատարակուի ՀՆ ո ր ք?> ի մէջ եւ ուր ամէնէն շատ քու 
դրածներէդ մէջըերոլմներ ըրի • Ս լնտ եղ շատ հ ետ ա քրքր ո ւե ցան լ,մ 
այգ դասախօսութիւնով եւ մեկնած րոպէիս ինձ յանձնարարեցին 
հաւաքածոյ մը կազմել մեր նոր գրողներով*. Ես համոզուած եմ որ 
քու դիմացդ լայն ճանապարհ կա յ , բայց խնդի ր ը այն է որ ՀՀ^ղիս 
քու սեփական ճամբէգ : Հետաքրքրական է ինձ համար նաեւ որ, 
այդտեղ, Մ արս ի լիոյ մէջ, ուրքւշ ո^ վ կայ կամ ո^ վքեր որոնց վրայ 
կարելի Ը1Լա / յուսալ*. Մերեւի ես ինքս մօտաւոր մամանակի մէջ 
պիտի գամ Մ ա րսի լիա եւ առիթ կ՛ունենանք խ օ ս ա կ g ե լո լ : Անհ րա- 
մեշտ է որ մեր ա րտասահմանեան առողջ ումերու կուտակումը 
կատարենք եւ որոշ կ ե ր սլ ո վ գիտնանք թէ թն չ ո ւն ինք ի ս կա սլէ ս :

շմա րեց ի որ իմ մեկնելէս յետոյ ՀԵրեւան^ի նորերոլ բամինը 
թուլացած է, յայտնուող ումերը ցրուած են : Ե ր կին պէտք է հա
ւաքենք այգ երիտասարդ ումերը եւ այգ առաւելապէս դուք եւ ձեր 
նմանները կարող են ընել, մանաւանդ ա շխա տ ա ւո ր ա կան շրջան
ներու մ էջ :

Մեծ լո լս ունիմ որ կարող կ^Ըէէսյ^յք միասին աշխատելու եւ թէ 
մեր աշխատութեան ա րգէւնքր էէրԱ ւււ հ հա րուստ նոր արէեէքներուԼ :

շատ բա րեւնե րո։խ ԶԱՊխԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

*

Տարէք մը կայ ուր, գոնէ անգամ մը, մարդ կր տարուի ինք- 
դինքին հետ հաշուեյարդարի նստիլ*

Այղ առիթը տրուեցալ ինծի ալս Օրերս, ե ր բ մեր անհետացած 
դրական դէմքե րէ ունեցած նամակներս Հայաստանի Մատենադա
րանի արխիլներուն ղրկելու գաղափարը ունեցայ , ղանոնք կորուս
տէ փրկելու ցանկութենէն մղուած*.

Զ՛ո ո ւմ ը ընելէ ետք հաստատեցի որ անոնք ս սլա ս ածէ ս հ1դ Է1՚ն » 
!ւա.!!ք ա.fr Pb^P nP դիմացեր էր մամանա կին , դէմք մը կամ դրական 
սերունդի մը դիմագիծը հասկնալու գործին մէջ*.

Հոս տեղը չէ պատմելու այն հրաշալի պահերը զորս ապրեցայ 
անոնց ընթ ե ր ցան ո ւթ եան ընթացքին : Ptujg կան անոնց մէ^ որ 
բացատրութեան մը կը կարօտին, առանց որուն կրնայ սխալ մեկ
նաբանութիւն մ ը յառաջ դալ *

Ւնչպէս Տիկին իէապէլ Եո այ ե ան էն մնացած ալս մէկ հատիկ 
նամակին պարագան*. Այս նամակին պարագան միայն սխալ մեկնա- 
բանոլթեանց հարց մը չէ որ կը պարունակէ , այլ եւ շատ կարեւոր
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խնդիր մը, գրական գործ ո ւն է ո լթե ան. ս յետագտյ ընթացքին վրայ 
անոր էս ւս ւլաy ա ծ ւլ֊երէւն նկատմամբ ;

1927//î< Հևիք-նիք» վերնագրով պատմուածք մը յանձնաՀ էի 
Ե- Սուրա րին, որ իր կարգին սլատմոլածքը յանձներ էր Տիկին 
Հա.գէլ Եսա յետնին, իբրեւ. «Երեւանդ, գրական րամն ին պատաս
խանատուն, Ահա այգ պատմոլածքը առիթ տուած էր այս նամա
կին : Այն ատեն քսանըչորս տարեկան էի , բաւական ամչկոտ , Նա
մակէն վերչ մեր ունեցած հ անգիպոլմ'ին վիճաբանութեան րնթաց- 
քին գլուխս կախ մնաց, իսկ ինքը, Տիկին Եսայեան, յաճախ կը 
կարմրէր , ամէն անգամ որ ստիպուտծ էր հատուս,}, մը բացատրել : 
'1էտք է խոստովանիմ որ կացութիւնս բաւական նեղացուցիչ էր , 
մանաւանդ նման պարագայի մը մէփ, երր հարցը կն„ջ մը հետ էր,

1'այ9 Ւ՚՚է էր եղտեր ,
սալս զերնագիրը , Այ,ոնք որ ֆրանսերէն գիտեն , կը հասկնաս , 

^ի-լնիք, աւելորդ է բա g ա ս, ր „ Կթ լ, լևը, ըսեմ եաել լժգ լժոլա_
կտնին ոչ պրասթոմ , ոչ ալ վոլթէրի <խիանտփտ»ը կարդացած էի , 
'•էս^աչէոյի «Տասնօրեակ»ը, սա վայն, բԱալ կապ չունէր նիւթքս 
հետ, եթէ ոչ հեռոլէն հեռու, թերեւս , քաջալերանք մը, Բուն բա
ցատրութիւնը պէտք է փնտռել յե գափ ոխս, կանո ւթ ե անս մէթ որ 
երիտասարդացան աւիւնով մը էլ ո Լզէ ի զայն փոխագրել ղեաեքի 
բոլոր սագարգակներուն վրայ, Արդէն իսկ ինծի այնպէս երելցառ 
էր որ "հրր յեղափոխական գերազանց գործօն մ ըն էր , հոն ուր 
“էրր կր յ։,1յտն"լհ կ-ոյուն վիճակ մը կը տարրալուծուի : Երր ան 
ընտանիքի մը մէզ անգամին մէջ ^արտայայտուի , ընտանիքը, ըն
կերութեան բչիջը, կը խանգարուի, Այն ատեն ինծի համար ըն
տանիքը քաղքենի դասակարգի կայունութեան ապաւէնն էր , հոն 
ուր սէրը կը յա յանուի, քայքայում մը կը սկսի, իսկ սէրէն սեռը, 
ճամբան չտա կարճ է, Այսպէսռվ յե զա վ, ո թա կանո ւթ իւն» , սէրէս 
սեռը, ինծի աւելէ զայրացայ վիճակի մը մէջ կՂրեւար, Ուրկէ
յանղւլնւււ^էլնս •

(յ է՛ մ՜" է՛է՛ 1 խուփշփկ աշթատալոր մը : Իրականոլթեան մէջ իմ 
անձիս փոխադրութիւնն էր խափ լիկի մը մէջ, Ին չո լ համար, //. 
րովհետել ես օտար ել աշխատաւոր , չահազորեուաե եւ ստորա
դաս , խափշիկի մը մէջ փոխագրելով շահագործում ը եւ ստորադա
սութիւնը աւելփ սաստկացած վիճակի մը մէջ' ըմբոստութիւնը 
աւելփ զայրացած դիրքի կը հասցնէր ,

Նիք-նիք ոչ մէկ տուեալ ունէր շահագործման դէմ պայքարե
լու, իսկ ստորադասութիւնը որոշ չափով հանդարտութիւն մը կը 
գտնէր այն բանով որ սպիտակամորթերը, մանաւանդ կիները, ի- 
րեն հետ ունէին այն վերաբերմունքը, ինչ որ ունին անասուննե
րուն հետ, ոչ չարամտութեամբ անշուշտ, բայց անասուններուն 
՚յ՚ յ՚յ՝ տրսւաՏ բտրոլթեամրը ; Նիք-նիք բնազդաբար կը զգաբ անոր 
մէջ պարտկոլոզ նուաստացուցիչ հանգամանքը. . . կը խազար ա- 
նասունի մը պէս , պատրաստ սակայն երբեմն ալ խածնելու ; խած
նելը կրնար ըլլար իր ս եռա յնո լթեամբը , այն ս ե ռա յն ո լթե ա մ բ ը որ 
նգունուտծ էր իբրեւ զօրաւոր յատկութիւն մը, Ա եռային արկա- 
ախնգրութիւններոլ շարքի մը մէջ է որ Նիք-նիք կրնար տիրելq*

ra
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սսլխոտկտմոըթվւն ՝ նախատողին ՝ եւ. ապրիլ վերագնուած արմա
նա պա տ ո ւո ւթ եա ե ը մէ£ ։

Տրամաբանութիւնս ï/LFH****՜ Համոզել Տիկին Եսայեանը՝ որ 
մնաց անդրդուելի իր բարոյական խրատներուն վրայ î ԳբուԱւն 
բարոյական պարտականութեան վրայ* Հասկցս^Է թէ
zi^z ինբ ^ախտաբանական^ կը նկատէր՝ ես անոր մ ԷԼ կը տեսնէի 
վոսղբենի բարոյականին ամէնէն նուիրական հիմ թրուն խախտում ը։ 
(}թէ ընկերութիւնը քաշուեցաւ իր պահպանողական դիբքերուն 
վրայ՝ բայց ս ե ռայն ո ւթի ւնը միշտ կը մնայ ի զօր ու ՝ թէեւ զարտու
ղի ճամբանեբոլ մէջ դէպի լինելութիւն , ինչպէս հողին տակ ար- 
ղելլյ հանդիպող բոյսը՝ որ ճամբան կը չեղէ դէպի արեւ՝ իր 
ոլշլյ^ն դտնելու համար։

Եզրակացնելովդ պիտի ըսեմ որ պարտուողը ես եղայ։ Յետա
գայքն երր Նիք՜ն իք տեղ զտալ, հատորիս մէվդ անունը փոխածդ 
քանի որ ան կոչուեցաւ «Սեւ մազերը» , այսինքն պատմոլածքին 
կեդրոն ը տեղափոխուած էր պորտէն չա տ վեր , զլխուն մաղերուն 
վրայ , իբրեւ Նիք-նիքին արժանապատուութեան խորհրդանիշը : Ոչ 
միտ յն եիբ-նիքը զոհ գնաց այս պարտութեան , այլ նաեւ այն բո
լոր գրելիքներս որ պիտի հետեւէին անոր , հիմնուած սեռային ու- 
մ ա կան ո ւթ ե ան ը վր,սյ •

Աւելի քան երեսունըհինզ տարի վերվ, երբ արգելքներէ անց
նելէ ետքդ Հանրի Միլլէրի զիրթերը մեզՒ ‘-ալ>ս։ն։ սրտՒ խ-ր^կ 
կսկիծով մըն է որ կարդացի ղանոնք : Այսօր ալ գեռ Մ ի լլէ բ ի դիր
քերը արգիլուած են Միացեալ ՛Նահանգներու մէջ ֊. Ասիկա կր նշա
նակէ որ ամերիկեան համայնքը ինչքան կը վախնայ այգ գիրքե- 
րուն պարունակող քայ.րայիչ ուժէն դ որովհետեւ «ախտաբանու
թիւն» եւ նո յնիսկ «պո սնկաբան ութ իւն» բառերը որ դրուած են ա- 
նոր գործին վր ա յ դ պարզապէս պատրուակներ են ինքնա պաչս։ պա- 
նու թե ան կռիւին

Ասիկա տրտունջ մը չէ Տիկի՛ն Ասա յետնի հանդէպ : Պարզ բա
ցատրութիւն մը։ Իրաւ է որ անըմբռնելի էր նման յանդգնութիւն 
մը մեր փոքր ածուին մէջ՛. Տիկին Եստյետնի ինծի հանդէպ ցոյց 
տուած գուրգուրանքը այսօր ալ գեռ գիս կը լուղէ ■ Իմ անդադար 
տեգափ ո (ս ո լթ ի ւնն ե ր ո ւս ան յաճախ ներկայ էր : 192<Տ/<>< ամառը
Փառի-Փլաժ կ՚աշխատէի։ Նկած էր շաբաթ մը անցընելու ինծի 
հետ : կէ-օրէ ետք , ոտքերնիս թաղած ծովափի աւագին մէջ ,
երկար խօսակցոլթիւններ կ՚ունենայինք։

__ Բան մը ունի^Ադ բեր կա ր գանք դ կ՚ըսէր
Բչ^ չէի զբերդ կ' ըս է ի ժամանակ չունիմ։ ճամբաս խափանե

լէն վերջդ նորը չէի գտած։ Ահա թէ ինչ,մ լ չէի գրերդ մինչեւ որ 
ԲրուսսՀեկալ ղիս փրկելուդ նոր աշխարհ մը բանալով հոգիիս մէջ ՛.

Զ- ՈՐհՈԻՆՒ

❖
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յակոբ immom
խ Իր “տրաւն p. bb zniitre”

Փրոֆ. Յակոբ Մանանդեանի Տիգրան ('■ • եւ. Հոոմը որ վերջերս 
լ»յս տեսաւ. Լիղսլոնի մէջ , իբրեւ տասներորդ հատոր ԴալՈԼԱտ կիլլ- 
պԼ՜նկեան Հիմնարկութեան Հայագիտական մատենաշարին, հ„Հ/ 
գիտնականին կողմէ 1897էն ի վեր արտագրուած յիսունէ աւելի եր
կերուն ամէնէն թանկագիններէն մէկն է, Անոր հայերէն բնագիրը, 
1940//ե հրատարակուած Երեւանի մէջ, շատոնց սպառած ըլլալով, 
յիչեայ Հիմնարկոլթիլնը գեղեցիկ ել միեւնոյն ատեն, գործնական 
գաղափարը ունեցած է տալու անոր ֆրանսերէն թա րզմ անս ւթ ի ւն ը 
Ղ՛՛Ի յանձնած է Փարիզի Արեւելեան Լեզուաց Պետական վարմարանի 
ուսուցիչներէն Պ • Հրանա թորոսեանի ; Յառաջաբանն ալ ստորագրած 
է Ֆրանսական Ակադեմիայի անգամ Պ- փերոմ Փ արքո վ,ին օ որ հա
մակարծիք կը յայանէ ինքզինքը հեղինակին պարղած տեսակէտնե
րուն, բացի քանի մը կէաերէ, Իսկ թարգմանութեան համար կ'ըս է 
թէ լչհւո^ւլէ կե ր սլո.։Լ կատարուած կ :

Յակոբ Մանանդեան առաջնակարգ տեղ կր գրաւէ հին ու նոր հայ 
պատմաբաններու շարքին մէջ, Հեղինակն է յիսունէ աւելի երկերու, 
զանագան լեզուներով, հայերէն, գերմաներէն ել ռուսերէն. Հայե
րէններուն մէջ յիչենք Հետեւեալները. — Յունարանական Դպրոցը 
հւ նրա զարգացման շրջանները, ՖԷոտալիգմը հին Հայաստանում 
(Արշակունիներոլ եւ. մարզպանութեան շրջան), ժողովրդական ա- 
պստամթոլթիւնները Հայաստանում, մարզպանութեան շրջանին, 
"էիւթեր հին Հայաստանի տնտեսական կեան՛քի պատմութեան, Կշիււ- 
նսրը եւ չափերը հնագոյն հայ ազրիլրնյյյ1Ոլմ, Հայաստանի քաղաք
ները ժ----ԺԱ- դարերում, Քննական տեսութիւն հաւ ժողովրդի
պատմութեան; H
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Յակոբ Մանանդեան ծնած կ Ախա լց [ս ա յ [, մէՀ 1873/-Î' , եւ մեռած 
Երեւան, 1952/-Î-: 1893/-Î- Z9՜/'?»//'# կէմնադէոնէ չբչան բ աւարտելէ 
ետք , էր ուսումը շարունակած կ Գերմանէս յ Իէնա քաղաքէ Համալ

սարանէն Արեւելս, գէտ ական բամնէն մէջ մէնչեւ 1897 , եւ այղ տա- 
րէն, ստացած է Ատքթ-ՈթԱ1//ւ ասաէճան, ներկայացնելէ ետք էր
ւարտական թ-էզ/z, Beitraege zur Albanischen Geschichte : S"'Z'/'

վկայուած է նաեւ Ս- Փեթ երս պո ւր կէ (Լենէնկրատ) Հա

մալսարանէ Արեւելազէտական բամէնէն-,
1S99//Ï- Հայաստան վերադառնալով, անմէչապէս կարգուած է 

յունարէնէ եւ գերման եր էն է ուսոլցէչ, ԳէԱրդեան ճեմարանէն մէչ, 
մէեւնոյն ատեն դասաւանդելով դասական զրականութէւն եւ յունա
կան փ է լէ ս ո ւէա յո ւթեան պատմոլթէւն : 19Օ6/-5- կր տեսնենք ղէնքը
նսրէն Մէֆլէղէ կէմնաղէոնէն մկչ, այս անդամ, էբրեւ դասախօս 
գերմաներէնէ եւ հայերէնէ : Յայց ուսուցչական ասպարէզը բաւա
կանէն ձեռնտու չգտնելով, կը մտնէ Գոլ, պատ է Համալսարանը, ուր 
էրտւադէտութեան հետեւելէ ետք, դատական պաշտօններ կը վարէ 
մ են չեւ 1919: , այդ տա քէներու տեւողութեան, կը
դաղ րէ ղբադեշէ ա ր ե ւե լա դէ տ ո ւթ ե ա մ ր : 1920^ ետքն է մէայն որ կը
վերաղառնայ էր նախասէրած ո ւսո ւմնա սէ լ, ո ւթ ե ան g , եւ հեաղհետէ 

կը հրատարակէ էր երկերուն ամէնէն կտրեւորները:
Մանանդեան եդած է նաեւ Երեւանէ մէչ հէմնուած տոտին Հա

մալսարանէն առաին թհքթՈթ^ : 1926# 1931 վարած է նաեւ հէորհր- 
դայէն Հայաստանէ Գէտութեանց եւ Արուեստէ էնստէտուտէն պատ
մական եւ հասարակական ճէւղը, էբրեւ դէտական քարտուղար: 
1939# էս կա կան անդամ նչանակուած է Համ ամ է ո ւթ ենա կան էտու- 
թէլններու Ակադեմէայէ , որովհետեւ էլ. համբաւը արդէն տարած- 
ուած էր Հայաստանէ սահմաններէն անդէն, խորհրդ- Ա էութեան 

միլս 'հանրապետութեանէք մԼ^ւ
Տիգրան B • եւ. Հււոմ/, ֆրանսերէն թարդմանութիւնը մեղի առիթ 

տուաւ այս հակէրճ ակնարկը նետելու անոր հեղինակէն կեանքէն եւ 
ղոըծերուն վրայ: Շահեկան նկատելով, մէեւնոյն ատեն, այս կա
րեւոր երկէն մասէն կարդ մը ա ե ղեկս ւթ է ւնն ե լ, տալ մեր ընթերցող
ներուն, ղէմեցէնք անոր թարգմանէին ո լ, հետեւեալ կերպով պար- 
դեց մեղէ անոր ո դէն, էն չսլէ ս նաեւ այն նկատոդութէւնները որոնք 
մղած են հեդէնակը ձեռնարկելու այս պատմական աշխատութեան :

Անդաստան
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0
>^ԱԸՍ ԱՆԱԼԻ է որ մինչեւ 1940 ո՛չ մէկ պատմագիր դ հ ա յ կամ 

օտար գրած է մենագրութիւն մը Տիգրան /* • ի մասինդ այնպէս որ 
Հայոց Պատմութեան ույս մեծ գէմ քը ստուերի մէջ մնացած էր մին
չեւ այգ տարին*. Ա ա կո բ Ա* ան ան դե ան ի է որ վիճակած է լեց ընելու 
ա /ս պակասը*

Վրսւերա գիրն ե րո լ անբաւականութեան եւ րնագիրներոլ հատու
կոտոր վիճակին պատճառով դ 111 Ju գիտնականը մեծ դմուա րոլթեանց 
աո գտնուած է դ թչ -ւէ ս ամէն դիանա կան որ Հին գարերու պատ
մութեան վերաբերող անձեր ու գէսլքեր ընտրած է իբրեւ ուսումնա
սիրութեան նիւթ՝. Հա յ պատմագիր ր ընդհանրապէս կը գտնուի նաեւ 
ուրիշ գմոլարութեան մը առջեւ նրբ կը դիմէ եւրա սլացի հեղինակ
ներու դ որովհետեւ ասոնք շատ անդամ անկողմնակալութեամբ ձ որ 
քննած են արեւելեան երկիրներու դէմքե րն ու ե ղե լո ւթի ւնն ե ր ը եւ 
կարծիք յայտնած անոնց մասին*. Այո պատճառով այգ օտար հեղի
նակներուն ա րման ա հ ա լա տ ո ւթ ե ան աստ իճան ը որոշել դմուա ր կ'ըլ- 
ւ՚"յ, եթէ ոչ անկարելի :

էի ան անգ եան ի ՏիգթԱւԹ B- հւ Հււոլք// ընթերցումը ցոյց կուտայ 
թէ ան յաջողութեամբ ի կատար հասցուցած է իր գործը։ Հակառակ 
անոր որ դէպքե րոլ քաոսի մը եւ աղբիւրներոլ հակասական վճիռ
ներուն առջեւ գտնուած է դ J պտ տմ ա դիրը 'ս"յած է նո[՛ ւոյս

սփռել Ա*եծն Տիդրտնի կեանքին դ վարած քաղաքականութեան ու 
փառասիրական ձգտ ո ւմն ե ր ո ւն վրայ դ ին չպէ ս նաեւ դ այս ինքնակալին 
լա րաբե րո ւթիւնն ե ր ո ւն լԼըայ^ մէկ կո ղմ է Հռոմէական Հանրապե
տութեանդ միւս կո ղմէ՝ Պոնտոսի հետ որուն թ ա դա ւո ր ը դ էիիհբգատ^ 
իր իսկ աներհայրն էր ?
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Աքդ 'յրքէ^' մէջ կր տեսնենք նմանապէս թէ՝ [''նչպէ** ^utJ ***րքա^* 
ձաէյ " ["Լ •ibr-el՛ ,z<7 գտնուած Լ , յաճախ , ե ր կո ւ զօրաւոր պետու
թեանց մ [՚ջեւ : Անկարող ըլլա լո վ յաղթել Հռոմէ՝ եւ համոզելու Պ ոն- 
ասսր որ է ր ւէ ա ոա ս է ր ո ւթ ե ան սահման դնէ՝ Տ էդրան իմաստուն որո
շում մր տուած է վերջոյ համաձայնելով Հո. ո մ է հեա : Այ** էք3 րպով 
ան յաջ**զած է վւր կել էր րնդարձա կ պետութէւնը վերջնական կոլր
բանում է :

Ա ան ան զեան էր սքանչ ելէ նրկը գրելու համար նկատէ առած ՝ եւ 
քննաՀ- է բոլոր բնադէ բները՝ եւ օգտուած է այն ամէն վաւերադէր- 
ներէն՝ որոնք կրնա լ էն կարելէոլթէլն տալ է ր են , ամբողջացնելու 
Տ էդրան fi * է դէմադէծը*. Լք էեւնոյն ուտենք չէ վարանած դրուատելու 
այս մեծ աշխարհակալը որ նախանձախնդէր եղած է՝ յետամնաց Հա
յաստանէ մէջ մտցնելու հելլենական մշակոյթը՝ արուեստներն ու 
ալանդութէւնները :

Անշուշտ ՝ հ ե լլենա կանութէւն ը Հայաստանէ մէջ դոյութէւն ու
նէր էրմէ առաջ ալ՝ քան է որ այս մշակութայէն մեծ շարմումը **կը~ 
սած էր Արտաշէսեան հարստութեան մամանակէ այս էն քև՝ Տ էդրա- 
նէ մօտաւո րապէս երեք քառորդ դա ր առախ, Ա ա կա յն ՝ այս թաղա
լո ր էն զահա կալո ւթեան (90 fi* Ա •) սկէ*Լբհերը՝ անկէ քէ չ հետքեր 
մնացած էէն*. Տ էդրան է որ գրդէռ տուաւ հելլենական շա րմ ո ւմ էն : 
frf- ւթէ 1<ւ< ջանքերը յաջողութեամբ չսլսակուեցան Հայաստանէ մէջ ՝ 
աս՛որ պաաասխանտ տուն է^*քր քէ ՝ J L 1 I'Լ՝ Jա£.ո F FF որոնք ան
կարող եղան շարունակելու է ր են g մեծանուն նախորդէն սկսած բա- 
ր ե կա ր դո ւթ է ւնն ե ր ը :

ՃՒ, շա է որ Տ է դրան սէրալ մը դո բծեց էր ծ բադէ բները բռնու
թեամբ պարտագրել ուզելով : Պատճառը այն է որ դո րծ ունեցած 
Լ ժողովրդական հեստ զանգուածներու հետ՝ որոնք՝ Արեւելքէ յե
տամնաց քաղաքակրթութեան կապանքներուն մէջ պրկուած ԸԱ*** լո վ , 

>ււ ւնար l|lUlfllQ|lll հաշտուէլ մշակութայէն նոր ըմբռնումներու
հեա :

Ասկէ զատ՝ պէաք չէ մոռնալ որ հայ էնքնակալը էւրոպացէ Ժո
ղովուրդներուն հեա անմէջական շփման մէջ զանուող Ա եծն Պետրոս 
մը չէր ՝ ***յլ Արեւե լք g է մը որ ({ունտստանէ եւ Հռոմէ մշակութա
յին կեդրոններէն շատ հեռու երկրէ մը մէջ կ՚ապրէր ու կ'իշխէր** 
Տարակոյս չկ*** J ** ր թալւթաթՈԱ մ ըն էր՝ ա յն ատ են ո լան ըմբռնումէն 
համաձայն : *Լյկատէ առնել հարկ է , սակայն ՝ որ էր ժամանակէ բռնա
նա /ներ էն չատեր ը էրմէ անհամ եմ ատօըէն աւելէ բարբարոս էէն*.
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Մ անանդեան յաջողակ է վա ր դա պե տօ ր էն ( magistralement ) վեր 
հանելու, եւ. կարելի եղածին է_ափ յսաակօրէն պարպելու, այս բոլոր 
: չմարտոլթիլնները-. Իր երկը որ պատմական մեծ արմէք կր ներ
կայացնէ՝ ուշագրաւ, է ուրեմն թէ՛ իր ձեւով եւ թէ իր ի,որքին մէջ ՛.

Արդէն՝ այս հայ գիտնականին դործերը՝ գրեթէ ամէնքն ալ՝ 
հետազոտական նոյն ոէ[՚ո՚Լ՝ մեթոտիկ նոյն ծրագրով խմբագրուած 
են- Ան փոյթ տարած է ճշմարտութիւնը երեւան բերելու՝ եւ այս 
նպատակին հասնելու համար բանաւորապէս ք Tatlonel le me Ոէ j օգտա
գործած է գիտական աշխարհին ծանօթ հին թէ նոր բոլոր աղբիլր- 
նել.ը-. Եւ եթէ յաջողած է իր ձեռնարկին մէջ՝ ատիկա եղած է շնոր
հիւ 1՚1' խորունկ հմտութեան ՝ ել այ։ր աղբիլրները իրարու հետ բաղ
դատելու ել վերլուծելու իր անոլրանա լի կա րո ղոլթեան :

Պատմաբաններէն ոմանք կրնան մերմել Ա* ան ան գեան ի սա կամ նա 
կարծիքը՝ բայց չեն կրնար չընդունի լ որ հայ գիտնականը նոր եւ 
վե ր ին աստիճանի կարեւոր նպաստ մը բերած կ Տիգրան ք* *ի պատ
մութեան եւ անոր յա րա բե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն հռոմ կա կան հանրապետու
թեան ել Պոնտոսի հետ յ

Ս' անանդեան դ բառին լիակատար իմաստովը պատմաբան մ րն կ 
11Ը [՛I՛ պրպտումնե ր ը սեղմ շրջանա կի մը մ էջ ս ա՛հ մ ան ալի ա կա ծ չկ : 

Ուսումևասիրելով հանդերձ ի ս կա պկ ս հայկական բնոյթ ունեցող 
խնդիրները՝ ան պարղած կ նաեւ մութին մկջ մնացած այնպիսի Հար
ցեր որոնք կը վերաբերին Հայաստանի գրացի երկիրներուն՝ եւ կապ
ուած են մեր հայրենիքին քաղաքական եւ տնտեսական կեանքին i 
Աաճախ ալ՝ լուծումներ առաջարկած կ՝ նոյնիսկ՝ տյս հարցերուն 
հսմար։ lkju տեսակէտով՝ պատմական անվիճելի արմէք կր ներկա
յացնէ իր բերած նպաստը տեղադրական խնդիրներու համար որով
հետեւ ջանս/ցած կ ճշտել ճամբաները որո նցմէ անցած են Ար եւե լքկն 
կլլ մ Արեւձ ուտքկն Հա յաստան եւ գրացի երկիրները արշաւող օտար 
բան ա կն ե ր ը :

/*Հ7 գիտական աս սլար կղին մկջ Ա անանդեան ջանա ցած է կատարե
լ՛?*- այնպիսի հ ե տ ա ղօտ ո ւթ ի ւնն ե ր որ օմանղա կեն բարձրացնելու գի- 
տա կան նկարագիրը դ բնոյթը հին Հայաստանի պատմութեան ու գրա
կանութեանդ եւ լուսաւորեն մութ մնացած կկտերը՝ գիտական ճ ըշ- 
գրտոլթեամբ :

/’Հ- դլխ՚ս լոր ո ւսո ւմնաս ի րո ւթ իւննե ր ը նուի րո լած են աւատապե
տս! կան Հայաստանի ընկերային եւ տնտեսական կեանքին » նիւթ մը 
սր իր.էէ առաջ մշակուած չկ ր սլէտք եղած չափով*, [Բաւականանանք
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! ի լելով իր Հայաստանի աոհստու-րին bu քազաքնհրուն մասին խո
րադիրը կրող ռուսերէն երկը որ լաւագոյն , ---  եւ թերեւս ալ , միակ-
մհնագրութիւնը նկատուաձ է ո՛չ միայն մեր երկրին անտեսակս.} 
կեանքին համար, հին շրջաններուն եւ Միջին Գարուն, այլ նաեւ 
կովկասի եւ Արեւելքի տնտեսական պատմութեան համար, ընգհան

ՀՐ- Ն- ԹՈՐՈՍԵԱՆ
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"Mtr inibuiimih iwuiiwc
( Հիմնադրմսւն ՏՕամեակի սսւթիւ)

այկական լեռնաշխարհի մի հոյակապ բնանկար* բարձրաբերձ 
զերծերն իրարից հ ե ռա g ե լ ու սրան չելի մի տեսարան են բացել՛, Դա֊ 
-.ա՚նիսա բարձունքից ջ՚՚ւր է յորդում, դառնում առու, գետակ-, Փայ
տաշէն, խարխուլ կամոլրջի տակ կուչ դալով գետակն այնուհետեւ 
լայնանում , իր շիթերն է տարածում քարքարոտ ձորն ի ‘է՛՛՛լ՛ : Կա- 
ւ)"լրջի վրա յով, ասես երկիւղածութեամբ , անցնում է խեղճ ու կրակ 
մի գիւղացի՝ շա լա կի ծանր բեռան տակ կուչ եկած յ

քիայռի կատարին , ուղիղ ձորապռնկին վեր են խոյանում իրար 
կսլած մի բանի տներ՝ որ աւելի շուտ բերդի են նման։ Հեռոլ-հեռու՝ 
կապուտակ երկնքի ֆոնի վրայ քառագագաթ լեռն է' շաքարագլուխ ՝ 
վեհանիստ ՝ վյէշերն անփոյթ տարածած յ

l/եր բնաշխարհի այս սքանչելի տեսարանն էր դրոշմուած 
հԱղբիւր» մանկական ամսագրի անդրանիկ համարի շապկին y որ լոյս 
տեսաւ ՏՕ տարի առա^ 1883 թուականին ։

I] տնկական պատկերազարդ՝ յատուկ ամսագիր։ Առաջին անգամ ր 
Լ1 1 ոբ >ս,յ մանուկներն իրենց առանձին պարբերականն էին ունե

նում։ Գրանից չոլրջ 30 տարի առաջ Զմիւռնիայում ՝ Աեսրոպեան 
վարմ֊արանի սաներն արդէն հրատարակել էին «թութակ Հայկազ- 
եԱն^ը^ որ նախատեսուած էր մանուկ րն թ ե ր g ո դն ե ր ի հ ամ ար : է» ւ ՝
ա յնո լամ ենա յն իւ , ‘ill.'/p ի ՛լ՛» ի երեւան զալը նշանաւոր մի իրադար- 
ձութիւն էր ոչ միայն հայ մամուլի, այլեւ հայ մանկական դրակա
նութեան պատմութեան մէջ՛, \,ա դեր ունէր կատարելու եւ հրապա
րակ իջնելու պահից գիտակցած էր այդ դերը ՛. Դա էլ ապահովեց նրա 
վ""յ[ուն յաջողութիւնը ։ երկարատել կեանքը :

«Աղբիւրկի հիմնադիրը ‘ձ~)ամեայ Տիդրան 'քյտզարեանը, նրա 
գլխաւոր աշխատակից Գաբրիէլ Միրզոյեանը (Գ“՚րօ)՝ մամանակի 
կրթուած ու ղ արգացաչր առաջադէմ անձնա լո րո ւթ ի ւննե ր ի g մէկը , 
պարբերականի աոաջին համարում պարզ ու որոշ շարադրեցին այն 
սկզբունքները, որոնցով առաջնորդուելու էր ամսագիրը եւ ո բոնը
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տարբեր էէն այն օրերէն էչէ՚՚՚դ ընդհանուր մ տա յնո լթէւն է g -. «.Աղ-
ըէ։ ը»է նպատակն է , ---  հռչակեց էն նրանք, --- հայ սերնղէ մէջ զարթ-
նեոնել պատո լա ս է րոլթեան զգացմունքներ , զարգացնել հայ երեխա
ներչ մէջ սէր դէպէ էրենց չթապատողները, բաբէ նախանձ դէպէ 
ա մէն վ սեմը , աւլնիւը եւ. ատելութիւն' դէպի ամէն վնասակարն ու 

i,u[&> î
Այս յստակ ծրագրի իրագործման դմոլարին ճանապարհին ամե

նագլխաւոր միջոցը ամսագիրը տեսնում էր երեխաներին ընթերցա
նութեան լուլ՝ նպատակասլաց ՝ հետարրրրութեամբ կարդացուող 
նիւթեր տալու մէջ՝ նիւթեր ՝ որոնր «ոռոգելով մեր փոքրիկ եւ քաղցր 
ընթերցողներին հոգին եւ սրտերը պարարտ հող պէտր է պատրաստեն 
ապագայում պտղաբեր սերմեր աճեցնելու մարդկութեանը^։ ^յ՚Լ՜ 
պիոի նիւթերով ամէնօրեայ հայ գրականութիւն այնքան էլ առատ 
չէր -. Ու ամսադէրը դէմեց ամենաէս կա կան աղբէւրէն , ժողովրդական 
րանահէւսութեանը-, Նա էր ակունքներն առաւ մեր հրաչալէ հէքեաթ
ներէ g > ԳԼ"' յտնևրէց » 1սաղերէց "Լ աւանդոլթէւններէց :

Ատնկական ամսագրէ աո աջէն յենարանը դարձաւ Ղյսղարոս Սպա
յէս նը, որ եղաւ նրա մ չտա կան աչխաաակէցը , նրա ո դէն : <(.Ազբէւր»ում 
Հան կ ախ ու աւլասւ)) ասպարէդ ստացաւ եւ մէկը մ է լսէ ետեւէ g Հ ա յ 
մանուկներէն ներկայացրեց էր սրանչելէ բանա ս տեղէ ո ւթէ ւններր , 
հռչակաւոր «Արեգն ազանին ու «Տորք Անգեդ»ը , էր հէանալէ յօդուած
ները մայրենէ լեզուէ մ ա սէն : Նրա խորէմաստ խրատները, հէքեաթ
ներն ու զրոյցները, բազմաթէւ թա ր դմ անո ւթ է ւննե րն ու փոխադրու- 
թէւնները ամսազրէ գոհարներն էէն-. «Ազբէւր»է խմբագրատանն էմ 
դրէչն աւելէ բեղմնաւոր եղաւ», — հաճոյքով դրեց նա աարէներ 

յետոյ :
Հէմա, տասնեակ աարէներ անց, էր լ1- թերթում ես «Աղրէւրձէ 

էջերը , մէկ առ մէկ կենդանանում են հայ գրականութեան երեւելէ 
դործէչները , մեր պատանէ զրո./ներն ու բանաստեղծները , որոնց 
խօսքը քչքչալով ոռոգել է ամսագրէ համարները, չունչ ու կենդանու- 
թէլն աուել նրանց, կեանք ներչնչել-. Ահա Րաֆֆէն' էր անմահական 
ղործերոէ, Պերճ Պ ռօչե անն' էր ղո դա ր է կ զրոյցներով, ահա Հազա
րան Բլբուլը Յուհաննէս թումանեանէ , մանուկներէ սէրէ լէ Ալեք
սանդր "Ծատոլրեանէ ու Յովհաննէս Յովհաննէսեանէ , Աթաբեկ Խըն- 
կո յետնէ ու Նար-Գոսէ , 3 ա կո բ Աղա բաբէ, Գ- Բա ր խուդա րեան է , 
Լէօէ, Փ- 'Լարդտնեանէ յատուկ «Ադբէւր»է համար դրած գործերը' 
չտրուած խո չոր ու գեզեցէկ Աևսրոպեան գրերով, որ ասես մպտոլմ 
են ընթերցողներէն : Բազմաթէւ համարներէ զարդն են կազմում 
Աւետէք Իսահակեանէ բանա ս տ եղծ ո ւթ է ւններ ը , որ յատուկ տեղ էէն 
դանում ամսագրէ էջերում : Մեր դրականութեան նահապեաներէ կող-
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նկԼ առատօրէն տեղ են գրաւել այն օրերէն իրենց 
գրական առաջին բայլերն անող չա տ դրողնե ր՝ որոնբ հ,Ագբիւր»ի հետ 
հասակ են առել ու նրա շնորհիւ անուն վասաա կե լ : Ամսագրի 1913 
թուականի թ* 10///_/! ա ո ա Լին անգամ ՛հայ [խթերցուլը կարգաց ճե
մարանական աշակերտ Ակս ել թակոլնցի անդրանիկ ս տ ե գծ ա դործ ո լ- 
թէլնր Հ&իմար մարգը» :

հ.Ազրիւր»ը չէր կ ար ալ րալարարուել հայ գր ուլն եր Լ։ ստեւլծագոր- 
ե ութ ի ւննե րի տպագրութեամբ եւ չրալարարուեց էլ՝. հրա երկարա՛
տեւ գոյութեան ընթացքում՝ 35 տարում , չի եղել մի համար ՝ ուր 
տեգ չգան են ռուս եւ ե ւր ո սլա կան անուանի գրոգները :

^հպատակ ունենա լուԼ >*ոյ մանուկներին դաստիարակել ա շխատա- 
սիրոլթեան , երբեք դժո լա ր ո ւթի ւննե ր ի g չընկրկուելու ոգով՝ «Ադ- 
բխ-ր^Ը մ շտապէս դրում էր գանաղան եր կըներ ի ու ժո դո վո լրդն ե ր ի 
նշանաւոր մարդկանց մասին՝ պատմում նրանց կենսագրութեան ա֊ 
ռաւել դաստիարակիչ ԷԼերը՝ նո յնիսկ րնդարձակ վիպակներ տպա- 
գրում այդ մասին։ Մյգ մարդկանց պատկերասրահը այնքան ճոԼս է՝ 
ոԸ ըհրէՂՍկՀ11-*? է հումարեայ բոլոր նշանաւոր մարդկանց ՝ գրոգներին 
ու երաժիշտներին՝ նկարիչներին ու գիտնականներին՝ տգգային հե
րոսներին ու զորավարներին* *հրանց նոլիրուած համառօտ 1Լրո յանե
րը ՝ կեն ս ա դր ա կան ակնարկները ՝ նրանց կեանքի տա րբե ր հտնգրուտն- 
ների նկա րագրութիլևներն անսահմ ան հետաքրքրութիւն էին արւաիս- 
ց բնում հայ մանուկների մ ԷԼ՝. Այգ նիւթեր ը ուժեղ ներգործութիւն 
էին ունենում մատաղ բնալորո ւթի ւնն երի դաստիարակութեան վրայ*

Մանուկներին դաստիարակել սեփական ոլժերով ոտքի կանգնե- 
լոլ եւ իրենց ուղին հարթելու ոգով՝ Հ^Աւլբիւր^ի հիմն ակ ան նպատակ- 
նելից ^էկն էբ i ոբ ^յա ձգտում էր իրագործել համարից համար՝. 
Երեխան պէտք է ինքը ման գալ սովորի եւ ոչ թէ դայեակի օգնոլթեա-

!L ) կաձ մէկ ուրիշի վրայ յենուի ՝ ---  բացատրում է ամսագիրը՝,
---  U'J'L rt£UL'fLnլձ* ^[՚ա մկանները շուտ կ՚ամրանան : Հհոյնը պէ տք է
նկաաԼլ մտաւոր ել բարոյական զարգացման վերաբերմամբ»՝ --- եզ
րակացնում էր ամսագիրը ել աւելացնոլմ . էէվիենբ վերջապէս պէտբ է
սովորեցնենբ մեր մանո։ կներին աչվսաաել՝ մենը պէտբ է զարթեցնենք 
նրանց մէջ սէր դէպի բրտինբը , դէպի զո րծո ւն է ո լթէ ւնը» :

“էմոլար է եղել Հ,1Լղբ ի լ ր»ի ե ր ե ս ո լնհ էն ղա մ ե ա յ ուղին։ Նա , առա 
ջէն համարից սկսած ( հալածանբների է ենթարկուել։ ՛Նրա հրատա 
րակէչէ գէմ ։ նրան պաչտպանոգներէ "L ^այ յետա
ր/ի Շուկան մ ամ ո լ/բ եւ նրա գաղափարախօսները բագմ ի g ս յարձակում
ներ են գործել յ Յարական գրաքննութիւնը շարունակ Հքա ր ու երկաթէ 
կր մաղում» ամսագրի վրայ՝ սահմանափակում նրա տարածումը
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արգելում նիւթ երր՛. Բայց չռա էին նաեւ ամսագրի բարեկամները, 
լայն էր նրա ընթերցողների շրջանակը : նրանը կարողացան միշա 
զուլալ պահել «Աղբիւրկի թ՚՚֊րը- "ր «3"'ւԿ է հաե ^-“"Լ “^բունդի 
անգասաա>,ն ու բուրաստանը» ։ Նա ոչ միայն երկայն կեռնը ունեցաւ, 
այլ եւ իր մեծ դերը կատարեց հայ մանկական գրականութեան զար
գացման գործում, հայ մանուկների ղասաիարակու 
ման ա ս սլա լւ է էէս ւմ :

.թե ան դարդ աց-
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Zll3 ԼևԶՈՒն

Նոր սերունդին համար

Արուեստ ի էլ յա n տ Լդ իմ ո լթ ե ան դարաւոր փուլերը որոնցմէ 
ս.նցալ մեր ցեղը պճն ե g ան ղո ւնա գեղ յօ ր ինո ւածո ւթեամ բր հ ա յ 
լեզուին հ որ կենդանի ախոյեանը եւ պահպանակը դարձաւ ինքնոլ- 
րո յն դո յո ւթ եան :

ք1*ա ր ըստ դարէ մեր լեզուն արտայայտեց գերազանց հաւա
տարմութեամբ եւ դե զարուեստա կան վայելչութեամբ ի՛նչ զար
գացում որ ի յայտ կո լգա ր մարդկային ընկերութեան մէ!_*

Ա եր գրականութիւնը ՝ երբ լալ դասալոբուի եւ սերտօրէն ու
սումնասիրուիլ կը ներկայացնէ համայնապատկեր մը հայեցի 
ինչպէս նաեւ մարդկային ար ար ո լածն եր ո ւն :

Հայ Լիզոլին բաղդատական ուսումնասիրութիւնը՝ այսինքն 
օտար դրական լեզուներս լ հետ անոր համեմատական մրՅ ում ը 
ակնյայտնի մեծութիւն մը կուտայ իրեն՝ որոշ նկարագրոյ/ եւ 
կորովի բնութեամբ*.

Լատիներէնի ՝ յունարէնի հետ կրնայ ինքնադիր եւ
թարդմանածոյ երկերով*. Լք. դա բո լ թարդմ անո ւթ ի ւնն ե ր ը , նոյն 
երկու լեզուներ էն ի հայ՝ պայն աո օրէն ցոյց կոլտան մեր լեզուին

(*) Արեւմտահայ վաստակաւոր ուսուցիչ, հրապարակագիր ու 
թարգմանիչ «Մուսա լերան քայլասուն օրերուն», հանգուցեալ 
Եր- Տէր Անդրէասեանի ծննդեան հարիւրամեակի նւմխօրէին (ծն- 
ւննՏին, Պարտիզակ), Անդաստան կը թերէ իր յարգանքի տուրքը, 
տալով քանի մը էջեր իր գրական վաստակէն, ուր կը ցոլաց հայ 
լեզուի ու դպրութեան հ՛անդէպ իր անսահման պաշտամունքը:

Մ- ԽՄՐ-
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անգնահատելի առաւելութիւնները եւ անոր բազմազան ընդունա- 
կոլթիւնները տիեզերական գրականութեանց ամբողջութեան մէջ՝՛ 
Ո ս կեղա բու թա ր դմ անո ւթ ի ւննե ր էն Ոսկեբերանի եւ Ս • Ղ*րոց թարգ
ման ո լ թ ի ւնն ե բ բ բնագրին հետ բա զգա տ ո ւե յոթ լա յն չափ ով կը 
հիմնաւորեն այս տեսութիւնը՝ թէ ^,ltJ լեգուն իրաւամբ իր վերլու
ծական եւ համագրական կառո լցո լած քո վ երկու միւս լեղուներուն 
[լատին եւ ք"յն} վրայ "մնի մասնաւոր եւ ինքնուրո յն յատկութիւն 
ւ/՚Հ/, որ իր առողջ հնչականութեան եւ բառերու լման արտաբերու
թեան առնական չնորհքովը անջատ դիրք մը կ՝ ապահովէ հին ու 
նոր լեզուն երոլ ընտանիքին մէջ*.

Ընդհ անուր հայեցողութեան ՝ ակնարկներու այս թեթեւակի 
‘էաւլրին մէջ կարելի չ է մ ան րամ ա սնո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մէջ մտնել պատ
շաճագոյն օրինակներովդ Այսպ՛էս ՝ կարելի է մարգարէներուն հա
լերէն թ ա ր դմ ան ո ւթ ի ւն ը լա տ ին եւ հելլէն թարգմանութեան հետ 
բախումի մէջ դնել՝ համեմատել*, Եւ կրնար կատարելապէս վստահ 
ր լյա լ 5 որ հսկաներու ալս արտակարգ մ ենամ արտէն հայերէնը չէ 
որ սլիաի զգետնուի *. Երեւակայեցէք թէ հ ա J լեզուին ոգին ինչ 
հզօր աւաչներով շունչ առ շունչ յուշիկ ոլ- փարթամ գնա ցրով եւ 
աստիճանական ումդնոլթեամբ եւ եհովասաստ վեհութեամբ կո ւ- 
աա լ օ րհն ո ւթ ի ւնն ե րն ու անէծքը մարգարէներուն , եւ այս ամէնքէն 
/լամ բա րաա կուի երկնապող ե լո յ թ մը՝ խումում մը պատկան բա
ւերու՝ ճաիսարակեալ նախադասութեանց *

Եւրոպական արգի լեգո լներ էն երեր լաւագոյնները եւ ճոիսա- 
ւ/ոլններր առնելով՝ ֆրանսերէնը՝ անգլիերէնը եւ գերմաներէնը՝ 
հայ բարբառը աներկմիտ եւ պողովատիկ անկեգծութեամ բ կրնայ 
ճակատի լ՝ եւ ռազմադաշտին փ յատակներուն մէջ հայ գիակը լկ 
որ պիտի գտնէր*. Անոնք որ զբաղած ^ն թ ա րգմ անո ւթ ի ւննե ր ո վ ՝ 
գրական սեռի ո1 ր մարզին մէջ ալ ըէէաJ y անո՛նք լուռ սքանչացու
մով գիտած են իրենց աշխատութեան ընթացքը՝ հիացիկ ու չէ՛ոց ի կ 
ա շ իս ում ով դի տած են թէ հայերէնը ո՛ ր քան դիւրութեամբ եւ քանի՛ 
ումով ո րդունակ վայելչութեամբ րայլ կ՚առնէ միւսներուն հետ ՝ 
լաճախ ետեւ իսկ թորԼէով ղանոնք *

Պփտելի պարագայ մ րն է՝ որ հազիւ երեք քառորդ գարու 
գրական ըն գ ո ւնա կո ւթե ա մ բ պարեգօտ ուած հ՛ոJ աշխարհիկ բար
բառը հասակ նետած է արդէն լաւագոյն ու ճոխ ա՛յդ լեղուներուն 
հետ ի վէգ գալու՝ ա՛յն համարձակութեամբ եւ զխիզախ՝ անմիտ 
պատանին» քիշեցնող ա՛ յնսլիսի աներկիւղ սոնքոլթեամբ ՝ որով եր
բեմնի Ե* գարուն մէջ՝ նոյն բարրաոը իր դրական պատանի եռու-
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զեռովդ ուրոյն բոսորով եւ հոյզով պղպջակեց հ ե// էն ու լա տ էն 
լեղուական հնձանէն մէջ՝, Եւ ա յո էր համադրական եւ վերլուծա
կան բա րե [սառնութեան շնորհէլ։ *էերմ աներկն է դմոլարալոյծ ՝ 
մերթ անլոյծ համադրութէւն ը կա լէ պէ ս կր լմուէ դ ձեւ կ' առնկ 
հա յերկնէ բանաւոր համադրութեամբ' որ կը մեղմանալ վերլու
ծական դրոշմով՝, Տ) բանս ե ր կն էն սնդէկ վե ր լո ւծ ա էլան ո ւթ է ւն ր կը 
պսսլըդայ հայերէնէ մկջ համադրական րէ ւր ե ւլն եր ո վ յ Եէօթէէ 
<^Տ)աուսթ^ը , Նէրչկէ «Զրադա չտ այսպկս էւօսեցալ^ը տ է պա ր 
թա րդմ անո ւթ էւննե ր կ' ր //ան հայերէնովդ բնադրէն շքեղոլթէւնը 
փնտռել չեն տար բնաւ ՝ եւ որոնց մօտ կ՚անշքանան ֆրանսեր & 
թ ա ր դմ անո ւթ էւննե ր ը դ է ր են g լեզուէն ծայրայեղ վերլուծական 
նկարագրէն սլա ա՛ճառաւ : ԷԼս էկա շեշտեցէնք էբրեւ պարդ օր էն ակ 
մը բէւրաւոր նմանակներկ*.

Հոմերոսդ Վփրգէլէոսդ Եէկերոնդ Եեսարդ այլովքն 'հանդերձդ 
էրենց րնամոյն բարբառով մէկ անգամ կը կարդացուէն , բայց հա
յերէնէ հմուտ աղդայէն թկ օտար քան է g ս պէտ է բաղձար վերծա
նել զանոնք դ լեղուական հրապոյրէն եւ ոճէ ու բառերու հայ կեր- 
տ ո լած քէն վեհափառութեան հմայքէն տակ՝, ճէդ Լ" [՛է կա[,րէաԼ 
3)կնըլոնէ «Տէլէմաք^ը ֆրանսերէնով մէկէ աւելէ անգամ : վ^նա- 
բե ր ա յդ ճՒգը ՛լ այտա ռ եւ սքանչելէ ա րթն ութ եան մը կը փոէւուէ դ 
երբ Հէւրմէւզէ թարդմանութեան զեղաղկչ առէջները էրենց հէւս- 
քր վերտ է վերտ կր քակեն՝, *ԼքՈյնը էմա՛ Հելօրէանէ Հեոլմա Պ-'*մ- 
աէլէոս^է համար՝,

փ՝ ա նՒ որ համառօտ ակնարկ մը կ՛արձակենք հայ Լ^րԼուե^ր 
վրայ դ պէտք կ նկատէ առնենք նաեւ սա1 պա բադան թկ էրեն դրկէց 
եւ համաբուն լեղոլներկն շա1 տ շատերը այսօր դադրած են դրա կան 
ա րտա յա լտութէւններոլ ընդունարան բյ/ալկ դ մ էն չ է^րքը կը փա,ք՜ 
լա տակէ ամէն սեռերու մկջ՝ <էնքոյշ նմոյշներ ընծայելով բանաս
տեղծութեանդ ճոէր արօտ' էմաստաս է րութեան դ բան ա ս է ր ո ւթե ան 
եւ դրական ամէն տէտղոսներոյէ կրնայ էր կուրծքը դրուադել՝, 
JJ անս կր էտ է աւարը էնք ամէնէն աւելէ այսօր կ՚արրեեցնկ՝ եւ կոզո- 
պուտէն րադորզներր այսօր րնկլուղուած են կա1 մ անտարբերու-
թեան կամ տդէտութեան ■ոջ - « Հանուր g հէւս էսա կանաց վեհա
գոյն'» մակզէրր ան էս ոռ կը պահպանէ : ԷԼզդա յթ աւանդ ո ւթ է ւնն ե- 
րոլ՝ հարազատ ե կե՛զ եզ է է g եզան կա ր հա յԿՒՒն -W անա սլ ակ կ ր
ցոլալ դեռ հայ յեղուէն ո դ[,ն , սլա ր է կն ե ր կ պսակաւորուած , f
,//, եւնոյն արեւոտ դետն էն վրայ բազմած դ աշքոումօր V՛ քսօո,րէ 
բռնոլած Վրսհադնէ ուրուականէն հետդ որ ով1,[, անէ թորքէն հալ 
լեզուէն ւսստղլլ կ՛արտակէտէր յ
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Առասպելական հնութեան այս մարած պատկերը կը ղոԼայ 
յեղուին մէջ պինդ, ուժգնապիրկ դիծերով ՝ որոնք էյ • դարէն սկսեալ 
---  նախագիր շրջանը զանց Ընելով "և   ժ^՚՚Լե^ ոգ[,ե * ոլորակ ոլո
րս/կ^ անշեղ ու շիտակ բերին շարերին մեր մինչեւ ներկայ կայքին 
կանեփեակին վրայ։

Այ11 կան եփ էակը կը մնայ նոր սերունդին ընդ ելուզել։ Էք^՚ջի^1^ 
կիտ ո լած ը յա րացո յց ունենա լութ անո1 ր ՝ նո' ր սերունդին է անկ 
համամարդկային հրաշակերտներէն մին հանդիսացող հայ յեղուին 
երանգն ու մաքուր բիծը պահել՝ ինչպէս երկինք կը սլս/հէ Որ իոնը 
բարեպաշտիկ հոգածութեամբ միեւնոյն շրջագիծին մէջ։

Հայ լեզուին հին ձեւը մեռած է դիրքերուն մէջ՝ բայգ սյն չի 
rtUJrt[tb[t պատմելէ մեր ո դին մ շտավառ պրիսմակի մը նման՝ ան 
կենդանի մոմիան է ցեղին՝ որ իր վե ր ափ թթո ւմն ե ր ո ւ մէն մի չբր- 
ջանին ունեցած է զա1 յն ՝ միշտ նոյն ե բանա լի խանձարուրքը՝ իբ
րեւ ա շիւ ոյմ պատանի իր մօրը օգնական ՝ եւ իր տկարութիւններուն 
վերամբաբձ ուժը յ

Տեղին բար եմ ա սնո ւթ ի ւնն ե րո ւն գլխաւորն է մեր լեզուն ՝ դա
րաւոր վկան իր պատմութեան ՝ իր կատա րած գործին։ Համաշխար
հիկ քաղաքակրթութեան մէջ մեր լեգո լով կրնանք միշտ դիրը ժ ը 
ապահովել մեղի։ ԷԼն կոթող մըն է' յեղուին վառովը փարոսացած ։ 
Պարծիք մը ճկուն ՝ամեթ՝ հաստոյր ՝ ցեղին գործոլնէութեան վա
ռարանը՝ ակութը։ Վ^ինը* որ հառաչանքի ամէն եղանակ քնա րեր- 
գելով այսօր նոյն բազմաղի նուագարանն է անքակ ու անեղծ յ

Ըրէ՛* որ ապրի ան ՝ վասնղի մեր փառքն է ան :

1931

ՄԵՌԵԼՆԵՐՈՒՆ ԱՐԵԻԸ

ՒՀնչ դեղեց իկ ճա կա տ ա գի րն ե ր ՝ ա՛յնքան ՚Լայելչօրէն գբոՀք 
մ ուած պաշտելի ճակատներու վրայ՝ կ՚անհետանան կարգով՝ 
գրեթէ ամէն երկիրներու մէջ, մինչ մ ա ր դկե ղէն կա տ՛ա ղո ւթ ի ւն ը 
թափ ո Հ կը շարունակէ առաջ տանիլ իր մահաշուք աղէտներու թա
փօրը : շքա կատա դի րնե'ր ՝ ո րոնց անունները ա՛ յնքան թնգո ւն ա ր- 
ձ աղանդն եր գտա^ էին նուաղ դառն ժամ տնակներու մ ԷԼ։ pujjg՝

Fonds A.R.A.M



» ԱՆԴԱՍՏԱՆ

տււսղ՝ համաշխարհային փլուզումներ՝ սուգի՝ մահ ո լան ՝ աւերակ
ներու գրեթէ նմանը չտեսնուած աղէտներ կը ճնշեն մասնաւոր •ԼՒծ՜ 
տերը՝ ընկերութեան մտաւորական առաինո րգներու անհետացու
մին թշուառոլթիւնը։ ԷԼմ էնքն ալ արդեօք այսպէս պիտի երթալն 
ո րր եւ իրաւամբ ա ւե րա կ թոզ/Հ,</ մ իտ^ի ^ՈէէեՒ մ՜առանգո ԼթՒլ-
նը՝ որ անոնցը եղած է։ Երանի' ուրեմն այն սերունդին որ անոնց 
ո՛չ միայն ծնիլը տեսաւ՝ այլ եւ իրապէս անոնց մ ի արի վաստա կնե- 
րուն ուղղակի վայելողը եղաւ։ '&անինեՀր մեռան պարտութեան 
ամէնէն գառն շրջանին մէջ՝ վերածնութեան մասին իրենց խանդա
վառ յոյսերուն գէթ մէկ աղօտ ճառագայթէն զուրկ։ 'ք^անի' քանի 
աչքեր' փոխանակ փակուելոլ պարտականութեան կատարումին 
յե՜'ր թ սփոփանքով՝ քարացած բա g ու սեւեռուն մնացին դէպի 
ընղհանուր դժբախտութեան թանձր պատը յ էի ին չեւ իսկ ըսաւ
ա յնսԺս 1,ներէն մին»  ԱՀ խ ՝ ի՚նչպէս հաւատա լ թէ հայրենիքս կո ր-
սուեցալ ՝ անոր իմ նուիրած ա՛յնքան ծ առայո ւթի ւնն եր էն վերջ*. 
Ոլբիչ մ ր ըսած է ա •--- Այս վիճակին մէջ մեռնիլ

=
^այՅ այս խօսքերը, պահելով հանդերձ իրենց ճշմարտութեան 

բացարճակ կնիքը , մարդկային իմաստութեան վերջին չողը չեն : 
Այղ անհետացող ճա կա տազի րնե ր ը , որոնց վախճանը հասալ հայ
րենիքին ամէնէն թախծոտ ւդահերուն , ո՛չ միայն ծառայեցին իրենց 
կենդանութեան բովանդակ դործունեայ չլ^անին , ա՛յլ տակաւին 
պիտի ծառայեն , ինչպէս նեղ, նոյնքան լայն օրերու եւս : Ամէն
ի րադարձո ւթ ի ւննե ր ո լ հ ա կա ռա կ , սերունդներ պիտի բեդնաւո ր- 
ուին դարձեալ, եւ յե տ ին թշուառին ապագայ այդ ո լզ ր թերեւս 
տար ճառագայթի մը պէս պիտի իյնայ տխուր ո լ սառած հայրե
նիքին սիրտին վրայ ՝ որ վերստին արթննա յ ՝ եւ վերսկսի իր եր
բեմնի փառաւոր ճակատագրին հիւսկէնը քակել լալադոյն օրերու 
ժպիտով եւ երգերով յ

★

ԱՄՐԱՆ ԳԻՇԵՐ ՄԸ

Հին քա ղաքը կը ննջէ խոր խաղաղութեան մէջ, դեռ հազիւ 
լոյս մը տմոյն' չփոթ ամպակոյտի մը չդար չէն խուսափուկ- Ա ե- 
նալոր մը միայն անքուն կը խորհի, մինչ թմբիրները ցօղաթուրմ
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կր բուրեն հոտանոյշ՝ եւ այս մայրիկը մենաւոր ՝ թախիծ 'համակ ՝ 
Ււ՛ նորածինը !լ օ րօր Լ եւ nu! ր ան րամին լէ կ* ընթանայ մ ե ղ-
մասոյլ :

Այնքան լոՀւո. ՝ երբեմն միայն կը հեկեկայ սոխակին գեղգեղը 
կաթոգին ՝ եւ խորհրդաւոր տօնի մր առիթով հին զանգակները կը
հնչեն :

Ս ենա ւո ր թե րեւս անհայրենիք ճամբայ ելի՛ լ, , թէեւ. չես զի- 
ուեր տ ա կա լին ո՛ւր : կամակար եկ ու ախուր ես օաա ր մ թն ոլո ր տի 
հետզհետէ անսովոր ծ ան ր ո ւթ ե ան տակ : ftiujg քալէ՛ դ ո՝ վ գիտէ 
լուսնկային շո ղր կր ծօ րի դ առատօրէն կայլակելովդ եւ պանդուխտի 
հոդիդ իր խոյանքը կ՝ րն դլայն է , եւ աստուածահրատ դիշերներու 
մ էջէն սաւառնաթեւ կը սահի կ՚երթայ Արաքսի ափերուն վրւսյ* • • î

(Անւոիպ) է. ճ - ZÀ-
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Կոմպոզիտոր, ՀՍՍՌ* Արուեստի 
վաստակաւոր գործիչ

ժոա«ն սաւան
ԳՈՐԵԻՔՆհՐԸ «»հ ՍԷԶ

այաստանի J-ողովրդական երա մշտական դո րծրն եր ը բա- 
մանւո լմ են երեր Հ ի մնա կան խմբերի :

Առաջին խմբին են պատկանում հարկանային գործիչները՝ 
^ր^րոր՚Է^ փողային գործիչները՝ եւ՝ վերջապէս ՝ երրորդ իըմ- 
րի*և՝ Լա[,այ1'^յ գործիչները։ ՛Ամ էն մի խումբ բամանւում է համա
պատասխան գործիրային ընտանիքների՝. Այսպէս • հարկանային 
խմբի մէջ մտնում են երեր ընտանիր։ ^րանչ են՝ թ-ւք]!Ո1_կսւյին ? 
սւղլքու_կային ՝ ղօղանջող գործիչների ընտանիրները :

ՀԱՐԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ

Թմրոլկային գործիքների ընտանի,րից յիշատակելի են՝ շրջա֊ 
նակաձեւ մի կողմանի ր֊մրուկր ? որը ժ՜ողովրդի մէջ յայտնի է 
գափ, դէֆ կամ գավալ անուններով, ծնծղաշար թմբուկը, 
եոյե շրջանաձեւ թմբուկի աւելի փորը տեսակն է . կ՚սւթսայաձեւ 
ղոյդ թմբոլկնեըը , որոնր յայտնի են նաղարա կամ տիպլիպիաօ 
անուններով , ել որոնց իա շոր ու կենտ տեսակները հտյ պատմա
բաններն անո. անել են գոս. սափորաձել թմրոլկը, „rz, մոդովրդին 
յայտնի է դաոլլիքեա անուամբ, եւ վերջապէս' գլանաձեւ երկկող
մանի թմրուկլս յայտնի է դհոլ, կամ նոյնպէս' գոս անուամբ

Սրանցից ամ ենտ դո րենա կաններն են դափը եւ դհոլը, որոնցից 
առաջինը դորեաղրւում է հիմնականում լարային նուադա ի,մ բե
րում-, Այդպիսի լարային նո լաղա իւմ բե ր ի կազմի մէջ են մտնում 
թառը, րեամանչան ել դափը, իսկ փողային նուա ղա իւմ բե ր ի մէջ' 
երկու զուռնա ել դհոլ, կամ' երկու դուդուկ եւ դհոլ-. Արեւմտեան
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Հայաստանի որոշ վայրերում այս տիպի նուազա ի՛մ րի կազմը եր
բեմն բաղկացած է լինում երկու գործիքից , այն է զուռնայից ու

Դ հոմ'3 1
՛Ծնծղա չար թմբուկը դաւիի համեմատաբար փոքրիկ տեսակ

ներից է , որի շրջանակի վրայ հագցուած են լինում երկու կամ 
երեք զոյգ փոքրիկ ծնծղաներ -. թմբուկին հարկանելփս թաղանթի 
Կետ մ է կա եղ հնչում են նաեւ ծնծղաները-. Այս գործիքից սովորա
բար օղտւում են պարուհիները՝ պարելիս Տ Ինչպէս ծնծղա չար թըմ- 
բոլկը, նոյնպէս եւ նաղարան այմմ հազուադէպ հանդիպող զոր- 

ե՛ իններից են ։
Աղմկային գործիքների ընտանիքից յիչատակելի են կակաչա, 

չխչխկան, ճռիկ եւ չաղանա կոչուող գործիքները, որոնք զործա- 
դրուևլ են նա իւաքր իստոնէ ա կան չրԼանի Հայաստանում , հեթանո
սական ծէսերի մամանակ-, նրանց գործադրման հիմնական նպա
տակն է եղել աղմուկի միջոցով չար Ազիներին վանելը-. Այս գոր
ծիքների մեծ մասը այմմ գիլզերում գործտգրւում են ո րպէս ման- 
կական իւ ա րլա լի քն ե լւ :

'Լօղւսնջող գործիքների ընտանիքից յիչատակելի են եռան
կիւն, ծնծղայ, րոժոժ, քշոց, կոչնակ եւ զանգ գործիքները : Բացի 
զանգից , բոլոր մնացած գործիքները եւս հեթանոսական չր խոն ում 
լայն չափով օգտա գործուէ լ են ու գրեթէ նոյնութեամբ անցել են 
քրիստոնէական եկեղեցի եւ յարմարեցուել քրիստոնէական աստ
ուածապաշտ ութեան ը։ Մնայուն եկեղեցական գործիքներից են ե- 
ղել քչոց“ ու կոչնակը-. Նկատի ունենալով, որ զանգակատները 
կառուցուել են 10-11/"է դարերում , պէաք է ենթադրել, որ զանգե
րը Հայաստանում սկսել են զործադրուել այգ մամ անա կա շրվան ի g 
եւ այդ շրվանից էլ սկսած կսչևակները հետզհետէ դուրս են եկել 
դո րծ ած ո ւթ ի ւն ի g : Ինչ վերաբերում է ծնծղաներին , պէտք է են
թադրել, որ սկսած մօտաւո րապէս 4ր5րգ դարերից, դրանք աւելի 
մեծ չափերով գործագրուել են փողային նուա զա խմբե ր ո ւմ ու մաս
նակցել պետական հանդէսներին , յաղթական տօներին եւ այլ ու 

այլ միջոցառումների :
Ծնծղաների փոքր տեսակները պարողները հագցնում են մատ- 

ներին ու պարի ընթացքում , երամչտութեան համաձայն , ռիթմիկ 

հա ր կանո ւմ ե՚է։ մ իմ եան g :
Բոմոմները ինքնուրոյն գործադրուող նո ւադա րաննե ր ի g չէին : 

Հոգեւոր պաչտօնեաները, այն է' չամանները, քուրմերն ու քրմու
հիները բոմոմները կախում էին իրենց տարազների վրտյ, կենդա
նիների պարանոցներին , երամչտական գործիքների վրայ . դրանք
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դո րծադրլո ւմ Լին րաղմաթիլ այլ եւ այլ նպատակներ n,L5 Այ^՜^ 
Հայաստանում դրանց կարելի է հանդիպել կանացի տարազներիդ 
օրօրոցնե րի ու մի չա ր ք հ ա ր կան ա յ ին գործիքների վրայ։

ՓՈՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ

Փոդային գործիքների իւմրից յիչաատ կելի են սրինգայ ին, ամ- 
րՈԼշարԱԼյին եւ լեւ[ՈՆակայիՕյ գործիքների ընտանիքները*. Աւսում- 
նասիրութիւնները gr'jg են տալիս դ որ կաւից դ րոյս ի սնամէջ ցօղու-
ն1՝3 » եղէէնէՅ » hiU,Li’b3 » ‘ՒայտՒտ ■, սւրւ'1,ձ[՚!ւ » կենդանու, եւ. թըռ.-
չունի ոսկորներից պատր ա ս տ ո լա Հ. փողային գործիքները լայն չա
փով դործադրուել են Հայաստանում :

Հայ պատմագիրների կո ղմՒ;յ յՒ չատակուտ ծ՝ փուլ , աւագա
փող , գարալափող, եղջերափող, սուարափող , եղեգնափող , շեփոր 
եւ մի չարք այլ եւ այլ անունները այդ գործիքների աոանձին տե
ղակներն են որոնց մի մասր դուրս k եկել դո րծ ածո ւթ ի ւն ի g , ի ս կ 
միւս մասը աւելի մշակուած ձեւով , եւ ուրիշ անուններովդ մինչեւ 
ur յ J-մ էլ դտնւում է լա յն գործածութեան մէջ-.

Սրինգային գործիքների ընտանիքից ամենագործն ականը, դա 
1եու]ուական սնամէջ սրինգն է: ժ՛ողովրդի մէջ նա յայտնի է բլուլ 
անունով : Հովուական սրտառուչ մեղեդիները ս բինդի կատարմամբ 
մինչեւ այմ՜մ էլ հմայում են ա մէն մի ունկնդրիւ Սրինգային եղա- 
ն ա կն ե ր ո վ հովիւը ղեկավարում է ոչի/արի հօտըդ կանչում է շան ը 
ու հաղորդակցութիւն պահպանում տա ցածութեան վրայ գտնուող 
միւս հովիւների հետ*.

14:-15րդ դարերի տա սլան ա քա ր ե ր ի վրայ հանդի սլում ենք նաեւ 
գոյ գփողանի սրինգների փորադրութիւնների դ որոնք վկայում են 
դրանց դո բծած ո ւթեան մասին' պատմական վաղ անցեալում *.

Սն ա մէջ սրինգի հետ միասին Հայաստանում այ մմ լայն /լոր
ձէ ածութեան մէջ է նաեւ շուի գործիքը*. Հլուին պատրաստւում է 
նոյնպէս սնամէջ սրինգի ձեւով , սակայն իր ձա յնավերա րտադըր- 
ման մասում ունի սուլիչի սկզբունքով պատրաստուած սուլելու 
յարմաբութիւն •

Սա աւելի կենցաղային տիպի գործիքներից է*. Երբեմն նա դո ր- 
ծադրւում է նաեւ նուադաի/մբեբում *. Հլուի է կոչւում նաեւ օկարին 
ղործիքըդ "['P թէսւէտ եւ գործածութիւնից արդէն դուրս եկած 
նուադա րաննե ր ի թուին է պատկանում , սակայն երբեմն կար եէ.Ւ Ւ 
տեսնել "[՛ոչ դիւղերում : Պատմագրութեան մէջ հանդիպում ենք
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նաեւ երգեհոն ան ո լան ը : էքնթա դր լո ւմ է , որ ե րդեհ ոն ը <ե ո գո/քրդա
կան գործի քներք/ մէջ յայտնի' «Պ անի ֆլէյաա» անունը կրող դո ր- 
ծ քւ քն ե ր ք/գ է ո ր ի առանձին նմոյշներին այմմ կարելի է հանդիպել 
ա ր ե ւե լե ան J-/, չարք </ ո ղո վո ւր դն ե րի մօտ: Հայոց վակուր 3 ր դ
թագաւորին նոլիրոլա}) արձաթեայ թասի վրայ՝ " սլահւում կ 
Լենին գրատի ]շր մ ի ւոամ՜ո ւմ եւ ո ր ի .վ րա յ փորագրուած են թատերա
կան տեսարաններ սրինգի եւ ծնծդաշար թմբուկի ՛հետ միասին 
սլատկերուած է նաեւ երգեհոնը։ Ա ա մի քանի տարբեր երկարու
թեան սնամէջ սրինգների միացումից կաղմուած նուադա րան-

նլր1’3 է *
ԱլքթՈՆշիւրային գործիքների ընտանիքից յիչատակելի են եղ

ջերեայ ու սլղնձեայ փողերը եւ յատ կա պէ ս՝ շեփոր նուադա բանը , 
որոնց մասին դրում են հայ սլա տ մ tu դի րն ե ր ը եւ որոնց առանձին 
նմուշներին կարելի է հանդիպել մեր միջնադարեան մանրանկար
չութեան մէջ, ին չսլէ ս եւ՝ որոշ յ ո լչա ր ձանն ե ր ի վրայ*

Սրանք գործադրուէ լ են որսորդական եւ ռագմական նպատակ
ներով, հնչել են նշանաւոր մարդկանց յ ո ւղա ր կա ւո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ի , 
պետական հանդէ լքներ ի , շքե րթնե ր ի ու արքունական քս ր ա քսճ ան ք- 
ների մ ամանա՝ ՛Լ ■ Սկիզբ առնելով պ ա տ մա կ ան վաղ շրջաններից, 
Հայաստանում նրանք իրենց գոյութիւնը սլա հ պան ել են մինչեւ 
ուշ միջնադարը եւ ապա՝ դուրս եկել դո րծածո ւթ ի ւն ի g ։

Լեզոլական գործիք ներր բամանւո ւմ են երկու քսմրի : Առա ջին 
քսմրին են պատկանում մէկ լեգո լականի , իսկ երկրորդ քսմ րին՝ զոյգ 
լեգուականի գործիքները է

Մէկ լեզուակնի գործիքներից յիշատակէլի են պկու եւ պար- 
կ՚ապզուկ կոչուող նուագարանները : Պկուն եղէդից պատրաստուած 
եօթանցքանի սնամէջ, համեմատաբար փոքր չա փ ի սրինգներից է։ 
ձայնավերարտադրման համար գործիքը իր վերեւի մ ա un ւմ ունի 
տատանուող լեզուակով վերադիր ճ չի չ , որը նոյնպէս պատրաստը- 
ւում է սնամէջ ցօդոլնից :

Այո նոյն սկզբունքով է պատրաստւում նաեւ սլարկասլզուկր : 
/’ տարբերութիւն պկուի , սա բաղկացած է երկու աւելի հաստ 
ւնամէջ սրինգներից, որոնցից իւրաքանչիւրը ունին հինգական 
ձայնանցք։ Սրինգներից իւրաքանչիւրը իր վերեւի մասում նոյն
պէս ունի վերագի ր ճ չի չ : Այս ե ր կո լ սր ինգները ի ր են g վե բագի ր 
մասերով կողք-կողքի դրւում են փայտից սլա տ ր ա ս տ ո լած , տաշտա
ձեւ փորուտի- յատուկ սարքաւորման մէ £ , ապա հաղցւոււէ կենդա-
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նուց հանած տիկի վե րեւի ձախ ոտ ■et’ ,/7»£ ու ամուր կաոլւում : 
Փչելու համար տիկի վերեւի ա^ ոտքի վրայ հագցնում են փայտ Ւյ 
պատրաստուած մունդշտոլկ՝ ու նոյնպէս ամուր կա սլո ւմ : Այսսլքւ- 
սով օդը սրինգների մէջ անցնում է ոչ թէ կատարողէ ա նմէչ ա "էէ ս 
բերանից ՝ ա հ լ տի էլի միջով* Պարկապզուկը՝ որին պատմագիրները 
անուանում են Նոկգարկ , ['ս կ մ՜ողովուրդը նաեւ՝ ւոիկ , ունի մեծ 
պատմական անցեալ*. Նա '•հանդիսանում է մամանակա Կէ՚:յ ՝հ արմ ոն- 
ների ՝ ակորդիոնների ու ֆ[,ղհ ա րմոննե ր ի նա խահա յրը î

Զոյգ լե({ու_ականի գործիքների ընտանիքից յիշատա կելէ են 
գուււնսւ եւ դուգուկ կո չո լո ղ ն ո լա դա ր ա ր անն ե ր ը : 'իմո լա ր է պատ- 
՛լեր ացնել գիւղական վայրերում որեւէ հալաքոյթ՝ հանդէս ու 
չքծր թ ՝ առանց զուռնայի կամ դուդուկի մասնակցութեան : Այ ս ե ր- 
կուսն էլ չաՓ աղանց տարածուած գո րծ ի ,լխ ր ի զ են նաեւ բաղաճ
ներում : 'իրանք պատրաոտւում են ծիրանի կամ տանձի փայտից ՝ 
ու իրենց վրայ ունեն ութ ձայնանցք' երեսի կողմից ՝ եւ մէկ ձայ
նանցք' հակառակ կողմից։ Զուռնան կոնաձեւ ն ո ւադա ր անն ե ր ի g 
է • նրա կա տ ա ր ե լա գո րծ ո լած տեսա կը եւրոպական հ ո պո ւա գո ր- 
ե/>քն է : Ջ ուռնան տարբերւում է իր միօրինակ սուր , ճչացող ձայ- 
նով եւ այդ պատճառով գո րծադրւում է pot g օդում , մինՀոեռ
դուդուկը դերաղանցօ րէն դո րծադրւում է փակ շէն քում : Ն ր ա ձայ
նը նուրբ է , իօկ նուաղը սրտառուչ : Ինչպէս զուռնան ՝ նոյնպէս եւ 
դուդուկը գերազանցօրէն դո րծադրւում է փակ շէն քում : Նրա ձայ- 
կաղմուած է լինում երեք հոգուց* Այսպիսի կազ ■Դ մէ£ սով որա բա բ 
լինում են երկու զուռնա կամ երկու դուդուկ եւ' մէկ դհոլ*.

ԼԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ

Չափազանց բազմազան է երամ չտա կան գործիքների լարային 
խումբը *.

Հայ պատմադրութեան մէջ հանդիպում ենք միալար ՝ երկաղի ՝ 
ե ռա լա ր ՝ չոր սա ղի , վեg ա՛ղի ՝ եօթնաղի ՝ ութաղի , տասնաղի եւ մի 
Հարմ նման գործիքների յ ի շա տ ա կութ ի ւնն ե ր ի *. 'իրանք որոշակի 
մեղ հաղորդում են նո լա դա ր անն ե ր ի լա ր ե ր ի քանակի մա սին , եւ ո- 
րոշակի ո չին չ չեն ասում այս կամ այն գործիքի կառուցուածքի 
մ ասին i

Պ ատմ ա գ ր ո լթ ե ան մէջ յաճախ հանդիպում ենք նաեւ ՎԻԹ, 
ւիանդիո., թաւքրիււ ? շնար կամ չանգ եւ մի քանի նման այլ անուն-
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ների յ Փանդիռը պատկանո ւմ է սագայիս, գործիքների ընտանիքին: 
փամբիռը վիճելի գործիքներից կ։ Ենթադրում են՝ որ դա եւս սա
զան մ ան գործիքներից կ։ Սակայն կան եւ կարծիքներ՝ որ բամբի
ռը ծնծղան կ î Ջնարը եւ չանկը աա ւիւլաքնա րա յՒն տեսակին պատ- 
եանող գործիքներից են։ վեր ^ա պկ ս' պատմադրութեան մկջ հան
դիպում ենք ՝ քա ռա un ւն լա ր ան ի ԱԱւլղիր ? եօթանա ս ո ւնլար ա նի ղա
նոն եւ հարիւր լա բանի արղանոն անունների : Հաստատապէս կարե
լի կ ասել՝ որ սրանք բոլորն կլ տ ա լի րլաքնա ր ա յին ընտանիքին 
պատկանող գործիքներից են։ Ստ լդի ր ը ըստ երեւոյթին (Ժամանա
կակից սանթ-ուր^ կ ՝ իսկ ղանոնդ' մ՜ամանակաից քանոներ :

1955 թուին Ղ*տռնիի ամրոցի պնդումների (ժամանակ յայտնա- 
բե ր ո ւե լ կ կապո յա դո յնՒ ա սլա կե ա յ մի սրուակ ՝ ո ր ի վրայ պաւո- 
կերուաձ֊ կ ջութակահար' ջութակը ուսին դրած նուադելիս։ Ս ր ր- 
ուակի ՝ ինչոլկս եւ ^առնիից յա յտնա բե ր ո լած միւս իրերի (ժամա
նակաշրջանը պատմաբանները համարում են ճէժրգ դարը։ Ջութա
կի մասին յիշատակում կ նաեւ ՜ՀՏձրդ դա ր ի հտյ մեծ բանաստեղծ 
Գրիգոր Նարեկացին» կԼյսպիսով ՜[$րդ դարում ջութակը Հայաստա- 
նում գործտծութեան մէջ է եղել եւ. պա տ մա դի րն ե ր ի այն տեսա
կէտը , որ այդ գործիքը ստեդծուել կ Եւրոպայում , 15- ճ§րդ դա բե
րում' մերմւում կ։ Երամ-չտա կան աշխարհում սա նոր եւ չափա
զանց հետաքրքիր այն երեւոյթներից կ՝ ո ր ր դեռ ենթակայ կ ու
սումնասիրման :

Ե՛ւրոպական տիպի ջութակի նախաձեւերից մէկը՝ ո ր ը յի- 
շեցնում կ ՀյԼիոլտ տնսմուր^ նուագարանը՝ գործադրում կր ա- 
շոլդ լան ին ։ U*ju ttnP^b*PP տարածուած կ եղել Եռստանդնու-
ՍլՈ լս ո ւմ ՝ որտեղ կո չւո ւմ կ ր սին քեալքան : Ե տ ա ր բե ր ո ւթ ի ւն (ժա- 
մանակակից ջոլ թակի ՝ սա ունի 5-7 հիմնական լարեր՝ որոնք անց
նում են գործիքի պարանոցի վ բայով եւ' նոյն քանակով կլ արձա- 
դանդտտու լարեր՝ որոնք հիմնական լա բեր ին զուգահեռ ՝ անցնում 
են գործիքի պարանոցի տակով ։ Եթէ տյս կարգի ջութակով օգ- 
տուել կ Ջիւտնին՝ ապա (ժամանակակից ջութակը լտյն գործածու
թեան մէջ կ եղել ֆ-2ԺԺրդ դարերի շրջիկ աշուղների մօտ։ Ենչպկս 
Ջիւտնին ՝նոյնպկս եւ միւս աշուղները՝ ջութակը դործադրել են 
քեա մ ան չա յ ի գրուածքով ։

Այմմ գործադրուող լարային դո րծիքների' աղեղնային գոր
ծիքների րնտանիքիգ լիշաատկելի են քեամանիների երկու տեսակ
ներն ո լ քեամ ան չան :

քեամանիների երկու տեսակներն կլ իրենց ա րտաքին ձեւով
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j[‘Հեցնում են լթա !լ[Լ ) մյւայն UiJ^' տարբերութեամբ^ որ սրանց 
էրանը աւելէ նեդ է՝ երկաբալոլն ու աւելէ խոր , էսկ դեկաներն ու 
կողէրը հարթ յ (ք՝աւ1' անա կա կէg դործէրները րառալար են ու լար- 
ւում են րվէնտներով։ եամ անէներէ մէկ տեսակը Վէս լա տ՝ ամ ու- 
Լ՚է “Լէ” նոյնպէս ունէ պարանոցէ տակէ g ձղուորլ արձադանդա- 
տոլ լարեր Հո ր ս հատ։ Այս ե ր կո լ տեսակներն էլ այմմ դործադըր- 
ւուն են Երեւանէ Հա յֆէ լհ ա րմ ոն էա յ է ՝Ա ա յաթ-Նովա յ է անուան 
գուսանական անսամբլում ու Ո*ա տէօ-կո մէ տ էէ մ՜ ո դո վր դա կան դոր
ծէրներէ ն ուտ զախմ բում յ Հասարակական լայն խաւերէ մէջ նրանր 
մեծ տարածում չունեն յ

Ադեդա յ էն մ Ո դո վր դա կան դո րծէրներէց ամ ենա կա տար եալն ու 
զարգացածը րեամանչան է։

Ո րպէս մ ենա կտտա բայէն y ո րպէս անսամբլայէն ՝ էն չպէ ս եւ 
նուագակցող դործէր՝ նա մնում է անդերազանցելէ : փետման չան 
այմմ մեծ մո ղովրդա կանո ւթէ ւն է վա յելոլմ :

կենւոոցային գործիք ների ընտան է րէ g արւաջէն հերթէն անհրա- 
,,եւ։ո Հ յ/՚չլւ սա£[/ր: fi չպէ ս մէւս արեւելեան երկրներում ՝
նոյնպէս եւ Հայաստանում լաբայէն հնագոյն դործէրներէց է։ Այդ 
նուագարանով օդտուե լ են ու օդա ւո ւմ են հ էմնականո ւմ գուսան
ներն ու աշուղները։ Հա յֆէ լհ ա ր մ ոն է ա յ է մ ո դո վր դա կան ե րդէ ու 
սլա րէ անսամ բլում սազը հէմնական դո րծ է րն ե ր է g է : Աազը նուա- 
դակցոդ ղործէրներէց է։ Կենտս ցայէն դործէրներէ մէջ հ ա ր ո ւս ան 
ու ամ ենա կա էոարեա լը ր-Ա11Ն2/ Հ : կլ/ա բուն հա յ րեն էրը Երանն ու 
Ադրբեջանն են } է ս կ երկրորդ հա յԼ՚հնէրը Հայաստանը։ Նա այս
տեղ մեծ անցեալ չունէ՝ եւ չնայած՝ որ աւելէ րան հարէլր տարէ 
t, fi չ որ թառը մուտր է գործել Հայաստան ՝ այնո լամ ենա յնէւ 
խէստ հարազատացել է՝ արտդ տարածոլել եւ այսօր արդէն մեծ 
մո դո վր դա կան ո ւթ է ւն է վա յելում :

քմառը վէրտոլողայէն կարգէ դո րծ էրն ե ր է g է՝ օմտուած <ճոէւ 
եւ հարուստ կատարողական հնա րա լո ր ո ւթ է ւնն ե ր ո վ :

Կենտոցայէն դործէրներէ ընտան էրէն է պատկանում նաեւ 
HLIJ- դործէրը՝ ո ր ը տարբերլում է էր խոշոր՝ լայնափոր ռեզոնա
տորով ու կարճ պա րանոցով յ

fl ր րան որ թառը բնորոշ է ա ր ե ւե լահ ա յե ր է համար՝ այն րան 
էլ ուդը բնորոշ է ա րեւմ տահա յե րէն • սակայն բոլոր դէպրերում 
ուդը չունէ այն մասնայատկութէւնը՝ էնչսլէսէն ունէ թառը։ Նա 
աարբերւում է էր թալ ու Լ_էրը հնչոդութեամբ։

Տսււփւլաքնսւրսւյին գործիքների ընտանէրէց յէչատակելէ են 
նախ եւ առաջ տաւէզն ու րնտրը՝ որոնր ըստ պատմադէբներ է ,
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լա յն օրէն տարածոլա.^ են եղել հին Հայաստանում ՝ եւ որոնք վա
ղու էլ արդէն դուրս են եկել գո րծած ո ւթ իւն ի g ։

Այո ընտանիքից մինչեւ այմմ իր գոյութիւնը սլահպանած եւ 
դործադրուող ն ո ւա դա ր անն ե ր ի g են համա րւում սանթուր եւ քանոն 
կոչուող գործիքները։ Ա ան թուրը հնագոյն եւ \հաղոլադէպ գործիք
ներից է։ Գրոյն այմմ կարելի է Հանդիպել Հայֆիլհարմոնիայի 
գուսանական անսամբլում ՝ Աատիօ-կոմիտէ ի մողովրդական գոր
ծիքների ն ո ւա գաիւ մ բո ւմ եւ մի չարք ինքնագործ թմբերում։ Սան
թուրը մամ անա կա կից դաշնամուրի նաթահայրն է ։ Այո նուագա
րանը Ջիւանին գործագրում էր իր անսամբլում ։ ]1 տարբերութիւն 
սանթուրի' քանոնը աւելի լա յն գործածութիւն ունեցող նուգա- 
րաններից է։ Ա քան չե լի տեմբր , նուրբ հնչողութիւն ) լայն ձայնա- 
ծաւալ՝ կատարողական տեթնիկայի հարուստ միջոցներ ահա 
սրանք են նրա յա տ կան ի չն ե ր ը ՝ որոնք շա տ ս ի ր ե լի են գա րձնում 
ա յս գործիքը ։

Գմուար է այսպիսի մի յօգուածում լրիւ պատկերացում տալ 
Հայաստանի երամչտական գործիքների մասին՝ սակայն այսքանն 
էլ բաւական է՝ համոզուելու համար թէ որքան հարուստ է ույդ 
երամչտական գործիքների կազմ ը։ Ա* '/' *
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ալին վրայ ևր կնgած Լին ինքն ու իր շնիկը * Լ'րկու^ն 
աչ աչքերեին փակած ) անշարժ՛ ■ U-l‘P ո ւն կը մնա յին ս ա կա լն ե ր- 
կուքն ալ։ Սեւուլիկը նա իւ փորձաձ կր իր տիրոջը ձեռքերէն ս ա ա - 
նա չ սովորական փայփայանքը՝ րայց իր ճիգեր ր մնացած Ա,ն 
ասլա րգիւն : Հձ կ՛ ) Ատոմ այդ սլա հուն իր մատերը շարժ՛ելու ո1 շ կա
րողութիւն ոչ աչ փափաք կը ղդար շոյելու համար իր սեւուլիկ 
շան սիրուն գլուխը։ ճարահատ , Ա ե լուլի կը քաշուած Լ [' անկողնին 
վա րի ձայրր ու իր մարմնին կկ ս ը ու գլուիս ր տիրր^ր ո աքեր ուն 
տակ դնելով) սկսած կր քնանալ ձեւացնել։

Որքա՞ն սլիաի տեւէր այգ անշարժութիւնը) ա լգ սուտ քունը) 
չէին գիտեր երկուքն աչ։ Կ ը սպասկին։ երկուքն ալ կը ս սլա ս կ ին 
ոտքի ծանօթ ձայնի մ ը ) որ կհուշանար ՝ որ սլիաի չլսուէր երրեք 
թերեւս։ Ս]լշաւլսււֆ խորհեցալ ՛Ատ ո մ : Ղփտէր սակայն որ ՍՀևուշ 
սլիաի ուշանա ր ) թե ր ե ւս ալ պիտի չվերադառնար տուն երբեք : //- 
ռաւօտուն ) առած-տուած էին գէ շ կերպով։ կազա^. կ ին մինչեւ 
նախատինքի։ Առա ջին անգամը չկ ր անշուշտ որ կռուած է ['ն այրէ՜ 
պկս ։ 'խաոորգ գարու մօտեցող իրենց ընտանեկան կեանքին մԼի 
լեղի-կծու խօսքե ր փոխանակած էին իրարու հետ՝ մանաւանդ ի- 
ր են g միակ գաւկին մահէն յետոյ : Պետիկր առողջ ծնած էր , շորս 
քիլոյԼն աւելի էշ[ւրլքոլԼ* Ա ին չեւ հինգ-վեց տարեկանը եղած էր 
լեցունկեկ ու ամրակաւլմ երախայ մ ր ) բայց մ ան կա պա ր տ է ւլ ի երկ
րորդ տարեշրջանի րն թա g քին սկսած էր նիհարեալ ու. գունատի լ ։ 
թաղին հալ րժի շկր ՝ բարեկամ մը Ատոմ ին) շԼ ր մտ ահ ո դո լած նա
խապէս։ հվա' ւ խնամեցէք) լաւ կե ր g ո ւց է ք . . .» ըսելու! հեռացած 
Լր մէկ ^>«նի անգամ ) ախորժաբեր եւ ուժի գեղեր ն լո վ ։ Պետ Ւկը 
սակայն ոչ միայն չէր լաւանար) այլ հետղհետէ կր հալէր։ Ուրիշ) 
մասնագէտ բժիշկներու դիմեցին։ ^Ոսկորներն են • . . ալս սենեա- 
կին մէՀ չի բում ու իր . . . արեւ պէտք է * * * մ ա քո ւր օգ , խնամքէ ։ 
Արեւ* • • ) մ ա քո ւր օդ ♦ ♦ • î Ո՚ն չպէ ս գտնել ղանոնք I] կն֊Ա* ի շէ լի նեղ 
փողոցներէն մ ի ո յն մէ ջ հին ՝ մ՛՛օտ ի կ օր մը փլելու վտանգին ենթա
կա J չէնրի մը չորրորդ յսյ[,է1է^ ւԼ[,աք գտնուող իրենց միակ ս են. 
ե ա կ ին մէջ։ Կ ր մնար առողջարան մը գրկել Պ ե ա ի կ ր : Ո ր ծնուլքր 
կրնար դիւրութեամբ ընդունիչ նման որոշում մր , ա ձի սն ե ր ո վ հե
ռու ապրիլ իր մէկ հատիկ զաւակէն։ էիրամը կրնար կարգադրել 
անշուշտ ամէն ինչ : Կ ը մեկնէին մէկ քանի աժ՝ ի սով օդ ա փ ո խ ո լ-
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թե ան յ յետոյ ղը տեղափոխուէին աւելի յարմարալէտ բնակարան 
մը ) կամ նոյնիսկ կրնային հաստատուիլ ուրիշ քաղաքէ/ մը մէջ՝. 
Կօշկակարի կտոր մը ի՚նչպէս կրնայ հասնիլ այդ բոլորին՝ խոր
հած էր Ատոմ տրտմոլթեամ բ : ՀՇ ա տ ալ լալ կրնա յ ինը հասն ի լ ա- 
մէն էն չի ՝ յարմարագոյն բնակարան մը, մարդավայել կեանք ու
նենալ ՝ ե թէ խե լվյղ աշխատանքիդ ՝ ղալա կիդ ու տ ո ւն ի դ յատկա
ցնէիր միայն • • . բա՝յց դուն մ՜ողովներ ունիս ♦ ♦ ♦» յ ըսա^. էր բարձ
րաձայն իր կինը ) գուշակէ լոմէ կարծես իր ամուսնոյն մտածումը՝. 
հ,1յ րիտասա րդո ւթեան ամէն ին շ ներելի է՝ J՜n/լովն ալ ՝ սրճարանն 
.ա՝լ յ էսաղարանն ալ* * * բայց ամո ւսնո ւթեն է յետոյ ՝ մարդ իրաւունք 
շունէ/ այլեւս պարապ բաներով զբաղելու* • * Ի՚նչպէս կհուզես օգ
տակար րլ յա / ուր ի շնէրու ՝ փ ր կե լ դա ս ա կա ր դդ ՝ փ ր կե լ ամ բրՀ ՛մ 
մարդկութիւնը՝ ե ր բ անկարող ես րու մէկ հատիկ գաւակդ ւ՚՚՚՚ւ 
ա պ ր եցն ելո ւ_» :

Ատոմ առանց պատասխանէ լու բաճկոն ը ահ ցո ւց էր իր կր//-
նակը ու մեկնած մ՜ողովէ/ ♦ ♦ • :
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*

էք ր կո լ ամիս յետոյ Պատրիկ մեռած էր հիւանդանոցի մը մէջ՝. 
Այր ու կին երկար ամիսներ խօսք չէին փ ո էս անա՝ կա Հ. իրարու հետ : 
Աճնանցանելի էս րամ ատ մ ր բացուած էր երկու էակներուն միջեւ՝ 
որոնք ամէն օր միատեղ ապրելով ՝ մէկ սեղանէ/ վրայ ՛ճաշելով ու 
մէկ անկողնէ/ մէջ պառկելով հանդերձ՝ կ՚ապրէին կարծես տարրեր 
աշէսարհներոլ վրայ >, անհաղորդ ու անծանօթ մէկզմէկու՝, էէ ին չեւ 
որ օր մ րն ալ կինը՝ չկարենալով փակ//լած մնալ սենեակին չո ր ս 
պա տ ե ր ո ւն մէջ՝ գնաց ա շէս ա տ է/ լ /լ ր ա g է/ ղե րձա կո ւհ ի է/ մր մօտ ՝ ո ր- 
պէս ֆինիսէօզ :

էք ր կա ր տարիներ երկուքին համար ալ չարչարանքի ան հ ան
դուր մ ելէ/ մամեր եղան երեկոները՝ ե ր բ իրենց աշխատանքէն վե
րադառնա լո Հ դԷ^ էէմ1՛ 'ւը գտնուէին իրենց սենեակին մէջ՝, “էքԱ/էս 
Ատոմ ներս կր մտնէր ՝ յետոյ իր կինը** Մին հացը բերած ԸԼԼա'ր } 
երկու օրը անդամ մը շիշ մ րն ալ դինի ՝ միւսը ընդեղէններ՝ կանա
չեղէն՝ երբեմն ալ միս * * * : Կինը՝ սենեակին մէկ ա նկիմսը գտնո ւո ղ 
կազի օճաէսին վր ա հ կը պատրաստէր կերակուրը՝ մինչ Ատոմ tbt 
անդին կ' ած ի լուէ ր ՝ կը լուացուէ ր մեքենական շա րմո ւմներով ՝ աչ
քերը յառած ոչ թէ իր դէմ քին ՝ ա յ լ պատէն կաէս ուած Պատրիկէ/ 
մէկ նկարին ♦ ♦ ♦ :

Երեկոյ մրն ալ Անուշ ներս մտաւ շան ձագ մը իր ղրկէ/ն մէջ՝. 
Ատոմ՝ զարմացած՝ դիտեց իր կինը*. ՀՀ.Փ ա թր ոնի ս շանը ձադն է՝՝՝ 
Գ՛եղեցիկ է՝ չէ^ * * * սեւ սեւ*** Կ'ուզեց որ անունը Աեւուլիկ ղր- 
նենք* * , » յ

ս մտերմական ՝ ջ.Կ՚՚ք էսօսա կզութիւնը անպատմելի ուրաէսու- 
թլ։ւն պատճառեց Ատոմ ի՝. ՛Ինքն ալ մպտեցալ՝ առաւ իր կնո ջը ձև // - 
քերէն էէ ե լուլի կր ՝ շոյեց անոր թալշայէ/ն փոքը[՚կ Ղ Ln Ը ՈԼ ս,սյ“ 
րաւ զայն զգուշութեամբ պառկեցնել մահճակալին վըայ՝

«Ի՜նչ կ՚ընես՝ Ատոմ ՝ վար կ՚իյնայ ատկէ Ա ե ւո ւլի կը * * .» ՝ դո-
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c/'/Z Անուշ՝ "ւ մէկ քանի քուլ^ի կտորներ՝ բարձիկներ ճարելով 
զետեղեց մահճակալին վա ր ի ոտքերուն ներքել ու Ա եւոլլիկը 
պառկեցուր անոնց վրա հ :

Z/../7 եր եկո յեան ճաշը սովորականէն աւելի երկար տեւեց : 
Բ'էել չխօսեցան այլեւս իրարու հետ՝ f'ijg չփախցուցին իրենց 
ա կն ա ր կն ե ր ը երբ ղփ րա ր դ ի ա ե g ին ՝ մ ոլտ ե g ան ալ երբեմն : Ու երբ 
ուշ ատեն անկողին մտան ՝ երկար ամիս եերէ, լ, վեր առա ջին ան- 
դամ ըլլալով ւ՚ւ՚ենց ձեռքերը ղսլչեցան իրարու՝ կուսական ամօթ
խածութիւն ու հաճոյք սլատճաոելով այր ու կնոջ՝.

ՈԱքխւրղ երեկո յեան բարեւեցին ղ իր ար մպիտներով* իքօսակ- 
ցեցան *. 'Ո ի չ էր մնացեր Ատոմ կատակէ ր ալ՝ երբ Անուշ Սեւուլիկը 
ՂI* ևե Լով սկս,լյե էր համբուրել*. «/*// կարգս ե  ̂ր բ սլիաի դա յ • » .» 
ուզա՛ծ կր հարցնել՝ բայց չէր յաջողած յայտնել իր մտածումը՝ 
ամչցած էր :

փողովէն վերադարձին ուշ ատեն ' հասած էր իր կարգն ալ î 
Անուշ ՝ ո րպէս թէ քուն I՛ ՚րէ£, "րպէս թէ անդիտա կզութեամբ ՝ իր 
մարմինը դարձուցակ էր դէ պ ի իր ամուսինը՝ մերկ թեւը նետելով 
անոր կուրծքին վրայ*. Ստոմ իր շրթներուն մօտեցնելով Անուշի 
թեւը սկսած էր համբուրել զայն՝ նախ մեղմօրէն՝ շոյանքի պէս՝ 
տկռաներու թեթեւ խաղերով ու ասրս ոլմդին ՝ ոլմդին *. ի չ յե- 
՚ՈՈ.Ի իբարու միացող շրթունքներուն ջերմութեանր մէջ ամբողջո
վին հալած էր երկար տարիներէ ի վեր այր ու կնոջ միջել գոյա
ցած կարծր ու պաղ սառոյցր*

Մահճակալին ոտքին մօտ Սեւուլիկը սկսած էր հաջել ուրախ 
ու ապա ցատկտի- էր անկողնին վրայ՝ բայց վերմակին ներքեւէն 
երկու ղոյւլ ոտքեր '/ինքը դետին նետած էին կըկթե *

Հիմ ա ՝ տեղափոխուած է[,ն աւելի ընդարձակ ու յարմարալէտ 
բնակարանի մը մէջ*. Մեծ սենեակէ մը ղատ ՝ ունէին առանձին խո
հանոց մը*, իսկ Աեւոլքիեր կր սրսռկէր մուտքին մէջ*. Ujր ու կին 
աշխատելով յաջողած է են փոքրիկ գումար մ րն ալ աւելցնել ի]նա- 
յողոլթեան Սնտուկին մէջ*. «Հա'՝ մարդս՝ մէկ քանի տարի եւս 
ակռանիս սեղմեյով կը յաջողինք փոքրիկ տան մը տէր դառնալ»». 
Պարտէզ ալ կ՛ունենանք Ս ելու/իկին համար » • . մեղք չէ0 որ ա լսսլէս 
վրակոլած մնայ առտուրն է մինչեւ իրիկուն...»։

Սյ ր ո Լ կին հարկադրուած էին ընդունի լ մասնագէտ բմի շէնե
րու վճիռը*. Անուշ չէր կրնար այլեւս մայր դառնալ՝ իրենք պիտի 
մնային միշտ այդպէս՝ անզաւակ*. Բարեբախտաբար ՝ հոն կր Սե
ւուլիկը . ։

Փոթորիկը պայթած էր օը մը ՝ կ[ւրս,կ[1 առաւօտ : Ատոմ 
սսւփրիչին գտցած էր իր մ ո՛ղերը կտրելու *. Անուշ վերջին ամիսնե- 
ըոլ ընթացքին աւելցուած փոքք[՚կ ղում արն ալ իքն այո ղո ւթ եան 
Սնտուկը ուզելով տանիլ ՝ ձեռք առած էր հ ա շո ւե տ ե տ ր ա կը *. Զար
մանքի ճիչ մը դուրս թռած էր յանկարծ իր կոկորդէն։ Զէր ուզած 
իր ա չքերուն հաւատա լ ՝ կա ր ե լի չէ՛ ր : ի ր են g փոքրիկ հարստու
թիւնը պակսած էր կէսէն աւելիով*. Զէր կրցած համ բերել մինչեւ
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iiiiÏni ii'lm լն ■1Կ՛ ut դարձը*. Ա աղերն ի u կ յսանտրա^ դուրս խ ո յա ղ ած 
էր ու հասած նամակատուն : Պտշտօնեան քննելէ յետոյ տետրակը՝ 
դարակէն թուղթերու տրձակ մը հանելով դատած էր անոնց մէ- 
ջէն հատ մը ու Անուշի դաոնա լով ըսա^- էր* «ճիչդ աաս օր առաջ 
ձեր ամուսինն է որ վերցուցած է սէյրչ դումա րը՝ տիկի՛ն» :

՝Իանի մը մամ էն հաղ իւ թէ Ատոմ տուն դառնա ր ճաշելու : Ի՜նչ 
սլիաի ընէր այդքան մամանակ*. քՍորհեցալ սափրիչին մօտ երթալ՝ 
բոլորին ներկայութեան հարցնել՝ իւայաաոակել զայն*. Ա եքենա- 
րա ր $ սա կա յն ՝ սկսաւ լո ւա լ սլնա կնե րր ՝ պատրաստել g ե ր ե կո լան 
ճաշը*. հթնչ ըրաւ այդքան դրամը* * * թնչու առաւ* * * որո0 լ տը- 
լաւ : Ինչ ո՞ւ. րուն չըսալ. ինծ[, ...» : Ինչպէս մաքրեր ու կտրեր սոխը , 
ստեպղինն ու գետնախնձորը՝ ինք ալ չգիտցաւ*. Օճախին վրա լ կ՚ե- 
■/՛էր ա ր ղ էն ճերմակ լո ւբիա յի Փլսւքի?/ ՝ երբ դուռը բա g ո ւե լով ներս 
մատչ* Լ ր Ատոմ ՝ երիտասարդացած դէմ քո/Լ*. Պիտի պոռար երե
սին անմիջապէս ՝ բայց իր ամուսնոյն ա չքե բուն մէջ ցոլացող վիշ
տի ա րտա լա յտութիւն մը արգելք հանդիսացած էր իրեն*. \յստե- 
ցան սեղան ՝ ճաշելու :

«Ի՜նչ ր ր ի ր այդքան դրամը՝ մա՛ րդ ՝ գոչեց յանկարծ 
Անուշ պատառաքաղի առաջին շարմումին իսկ ՝ իր առջեւ ղտնուող 
կե բա կուր ի պնակը ետ հրելով ումդին ՝ ի0ն չ ըրիր • ♦ •» î

Ատոմ իր տխուր ա չքե րը յառած էր ջղայնոտօրէն ա լլափոխ- 
ոլաֆ իր կնոջը դէմքին *. Պիտի հասկնա0ր ՝եթէ բացատրէր՝ պատ
մէր եղելութիւնը* Ո՛չ*. Պարտաւոր էր պատասխանել սակայն իր 
կն„ջր հ ա ր g ո ւմ ին :

«// ի՛ վախնար ՝ Անուշ , դրամը չի կո ըսուի ր * * * Փոխատուու
թիւն մը բրի * պա րղապէս . . .» ^ ըսած էր ան մտերմօրէն *

«0Հ7 խատուութթն ՝ պարզապէս » * * որո0 լ ... թն չ պա լմ անա- 
մամով * * * ին չո0 լ ինձմէ գաղտնի * * * որո0լն ՝ ոբո0ւն դրամը ո բ ո0 ւն 
տուի ր ՝ մա՛ րդ . . .» ^ աւե լի բարձր պոռա ցած է [՛ Աճնուշ ՝ իր ձեռքե
րը սեղանին ղա րնե լով *.

Արտակեղէք ձայն մը լսուած էր յանկարծ*. Աեւուլիկն էր որ կր 
կ ա ղկ ան ձէր ցաւագին ու կ՚ոստոստէր դիւահա ր ի շարմումնեբ ով *. 
Պնակ մը տաք կե ր ա կո ւր ր թափա^. էր խեղճ կենդանիին դյխուն 
վ րա լ : Իր /լուքն ալ ոտքի ցատկած էին անմիջապէս ՝ ու մին 
ջ՝ուր բերելով ՝ միւսը քուրջի կտորներ՝ սկսած էին լուալ ու մաք
րել Աեւոլլիկը*. Այդ օրը վերջ զտած էր այդպէս իրենց կռիւը*.

*

Ատոմ ու Ա ե լուլի կ մահճակա լին վրայ ե րկնցա^ սուտ քուն կը 
ձեւա ցնեն *. Երկուքն ալ կը սպասեն Անուշի վ ե րադա ր ձ/՚ն, երկ ո ւքն 
ալ դմբախտ են*. Հ/ԱԱտ շա՜տ տխուր է U ե • ո լ / h կ ո ՝ո ր ով Հ ետ ե լ ան 
շի կրնար արտայայտել իր վիշտը*. Ինչո0 Լ կր կռուին իր սիրելի 
տէրերը՝ ինչս0 լ կը քէնս տ ին իրարու հետ*. Պ ու աճառը թն չ է որ 
*են սիրեր դինքր այլեւս՝ իրենց տաքուկ մատնեքով չեն շո յ եր իր 
դ շուխը :

Տխուր է, շատ տխուր, մանաւանդ Ատոմր-. Գիտէ թէ դէշ դո րծ
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ձը էէ Ըքսւ^ ՝ բայց , ի րաւունք ունէ՞ բ այդպէս ինքնտդցո1-խ շարժե
լու y չդիմելու իր կնո9 խորհուրդին 'Լստա՞հ էր որ Անուշ պիտի 
մերժէր ղինքը-, Անոլ, կուրծքին մէջ ալ սիրտ մը չկա՞ր՝ անդգա՞յ 
էր ան այդքան ուրիշին ցաւին ու տառապանքին հանդէպ :

Ատոմ իր որոշումը տուած էր յանկարծակի •. Կօշիկի նո/ն գոր
ծարանին մէջ աշխատող ու կուսակցական նոյն շարքին մ ԷՀ ՛լքա
նուող իր ընկերը' Գէորդ փոի՚ոլա^ էր ամբողջովին վերջին մէկ 
երկու շարաթներոլ ընթացքին : Ի՜նչպէս չփսխուէր • իր մէկ հա
տիկ տղան անկողին ինկած էը թոքախտով՝ բժիշկները «մաքուր 
օղ • • . արել . . . խնամք . . .» յանձնարարած էին : «Կօշկակարի կտոր 
մը ի՞նչպէս կրնայ այղ բոլորը ապահովել՝ Ատոմ . . .» , եզրակա
ցուցած էր Գէորդ տխըոլթեամբ : «Եթէ սաչափ դրամ ունենայի կը 
փոխադրուէինք արուարձան , փոքրիկ ու աժան տուն մը գնե- 
լով- • •» : «Ի՞նչքան դրամի պէտք ունիս ...» ՝ հարցուցած էր Ատոմ 
մ ե քենա բա ր եւ այսքան * * » ։

!'այց հս1րցը ա յսքանով չէր աւարտեր այսօր : Առաւօտուն ,
գործարանին տնօրէնը ա չխատանո g մտնելով հաղորդս՚ծ էր իրենց 
լոլրր՛ Գործարանը պիտի փա կուէ ր ՝ սնանկացած էր- «'Իանի՞ե- 
րորդ սնանկութիւնն է ասիկա . . .» , խորհած էին բանուորները : 
Գործս։ ըանտտէրը վերջի՜ն զոհողոլթիլն մր կ'րնէ ր բոլոր աշխա
տաւորներուն երկուական շաբաթավարձ վճարե/ու որպէս հատու
ցում : «</*" ղո ւե g է ք էն չ որ ունէք՝ կարդալ անցէք դրա սենեա կէն» :

Անակնկալ որոշումը բոլորէն դչխոլն էՀալ ^անր հա րոլած է մը 
նման։ Բոլորը մնացէն ապշած ՝ չհ ա ս կն ալո վ թէ է՛ն չ է պատահածը։ 
Բ է սունէ մօտ բանուորներ անգորի, կը մնայ էն ալդ պէս՝ աշխա
րանքէ մ եոեա լ-եղանա կէ մը ընթացքէն ։ 2-3 ամէսէն հաց էլ թ է 
կէս-կաաար գործ մը ճարէ էն անոնցմէ ոմանք , է ս կ տարեցները' 
էն չպ էսէն էէն Ղ՚էորդ ու Ատոմ , շատ աւելէ դմոլարալ սլէտէ ըսջո- 
ղէէն աշխատանքէ վերսկսէ լ։

«Ւ^նչ սլէտէ ընեմ հէմ ա ՝ Ատոմ ՝ է^նչպէս սլէտէ հատուցանեմ 
պարտքս քեցէ » • ♦ երանէ' զնած քըյէայէ տունը . ♦ , ըսա^. էր
րէ որդ էր ընկերոջ ՝ շէկն ելով ծանր՝ անդարմ անելէ յանցանք մը 
դործած մ ե դա պ ա ր տ է մը նման։

Հ. Հո դ էդ ոդք մնայ ՝ ^էէո՛ րգ ♦ • ♦» , պ ա ա ա ս էւ ան ան էը Ատոմ ,
է ր է կ ո ւն ը կը աեսնուէնք^ի :

Իրէկունր մոդով ունէէն կրկէն :

Ատոմ մահճակալէն վրայ երկնցայ կը խորհէ որ մոդով էն մա
մը հասա^. է արդէն։ Զէ1 ՝ պէտ է չե ր թ այ այդ էըէկոլն։ (մո՛դ պա
կաս մնայ տ յդ է ր է կ ո ւան մողովէն , աշխարհ է րա ր չանրնէ ր : Բա լց ՝ 
է^ն չ սլէտէ ըսէ՝ է՚նչպէս սլէտէ պատմէ եդելոլթէւնր Անուշէն , ո ր 

բլշանա յ ահա , որ թերեւս բնաւ սլէտէ չվերադառնա յ ալ/եւս՝
"՜՛Լ ԳՒտէ • • • ՛■

«խե՜ղճ Գէորդ . . . /un ըհ ե g ա լ ԷԼտոմ ։ Տունը ունեցաւ ՝ րա լց 
դ ո րծ չունէ ա յմմ • • • է^նշպէս սլէտէ խնա մէ իր ադան » • • կէնն ալ 
չա շ /սա տ է ր , կէնն ալ հ է ւանդ • • • 1} րթա^մ ա րդեօք մո դ ով է ՝ խ՝օսե- 
լու էր հետ ՝ յուսադրե լու ղ/^^ը* * •» ♦ Զէ՛ ) պէտ է չերթար : Ինքն ալ
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դմոլւսրին կացութեան մէ ջ կ ր : 11նք ալ անգործ մնացած կր • * * իր 
կնոջ ա շիաւ ա անրին կա րօ' տ • • • :

հ.0Հհ լաՀ լա' . . . ի՜նչեր պիտի դուրս տ'",ք հիմա Անուշը երբ 
իմանա յ եղածը ♦ ♦ • : Սնչո* լ կ՝ ուշանա յ ՝ սա կա յն , ին չ ո՛* լ կ> ուշանա ք» :

Սեւուլիկը կայծակնահարի մր շա րմում ով մահճակալէն ՛Լ՛" [' 
ցատկեց յանկարծ ու սկսաւ հո^ել՝ դրան մօտենա/ով : քետո ք
Ստոմ ալ լսեց սանդուխներէն բարձրացող քայլերու թեթեւ ձայն 
մը : Անուշն էր յ (, ե ր ս մտաւ ծ րա րնե րո վ բեռնաւորուած : Ատոմ 
դարմացալ ա լդ ծրարներուն մէջ երկու շիշ "՛է ՚ւՒն1’ տե սնե լով: 
Գինին ինքը կը բերէր միշտ ♦ «խ*ն չ պատահար֊ էր : «Փորձանքէն 
[ուր չունի խեղճը . ♦ .» 5 խորհեցալ Ատոմ յ

հ,Լ*ն չո* լ պա ռկ ե ր ես ՝ Ատ ո՛մ , ինչո'* լ չես պատ րա ստուի ր . . .» $ 
ըսաւ 'Աչնոլշ ծրարները սեղանին ւԼրայ դնելով» «սա ձուկի քոնսեր- 
վի տոլփերր f ul J , ճաշենք , ո՛ւշ չ Լւ մնաս . . .» յ

«.(Գողովի սլ ի տ ի չերթամ աքս գՒԺր • • •» » սլա տա ս խան ե g Ատ ո մ 
տԼսոլր շեշտով մր ՝ «յողնած եմ ♦ ♦ :

«Տ^<- մի՛ բներ * ♦ ♦ ,   J-պտ ելով ըսաւ Անուշ ու մօտեցաւ եր
ամուսնոյն՝ ին չո լ չես համբուրեր ղի ո այսօր » » » Ս ե լուլի կին չափ 
"՛լ "էէ՛ չոլ^Ւս Ւ''1^ հանդէպ .. . նայէ ինչպէս վե լ։ կը ցատկէ ոլ. 
ր ա խ ո լթ են էն . . .» յ

՛Ի՜նչքան պիտի ո ւղէ ր Ատ ո մ Սեւուլիկին պէս անկեղծութեամբ 
կարենալ արտայայտել իր դգացումներր , ամէն ինչ՝ ամէն ինչ ե- 
ղածին պէս պատմելու համար իր կնոջ՝ ներողութիւն խնդրելով։ 
Ս օտեցաւ Անուշին ու իր մօրուսալո ր աք տերը մօտեցուր անոր 
շրթներոլն :

«Գիտե* ո՝ Գէորգը տեսայ ճամբան»»» Լսե'ղճ մարդ՝ շուարած 
վիճսւկ մը ու ï-էր, մողովի կ՚երթար քեղ գտնելու համար»»» մի՛ 
ուշանար . . .» յ

Անկարելի էր քոել այլեւս : Սա քաշուեցաւ ՝ վիշտով լեցուն իր 
աչքերով դիտեց Անուշի բարի՝ գեղեցիկ դէմքը ու փորձեց Լսօսիլ։ 
Արտասուքի մէկ քանի կաթիլներ սկսած է ին գլորիլ իր այտերէն։ 
«Անո՛ւշ » .♦.» յ

«Խենթ մա՛րդ »»»?>՝ պոռաց ԱՀեուշ ու փաթթուեցալ իր ամոլս- 
նոյն՝ համբուրելով անոր տամկացած այտերը՝ «խենթ մա՛րդ՝ 
խենթ մարդ՝ ամէն ինչ դիտեմ ՝ Գէորդ ամէն բան պատմեց ինծի ՝ 
շատ լալ ըրեր ես մարդս ՝ շա' տ լաւ . . .» •

«Բայց , կմկմաց Ատոմ ՝ գիտէ՛* ս որ այսօր դործէն ալ դուրս 
նետուեցանք բոլո րս » » . բն չ պիտ ի ընեմ հիմա ՝ Անո՛ւշ » » .» •

«Ի՚^նչ պիտի ընես ՝ պիտի հադուիս ու մողովի երթաս » » » դուն 
ողջ մնացիր մարդ ՝ ղուն ո՛ղջ մնացիր » . . » •

Սբկւոր մնացին այդպէս ղրկուած ՝ իրենց աչքեր էն վազող եր. 
ջանկութեան ա ր g ո ւն քն ե ր ր իրար խ ա ռն ե լով յ

Սեւոլլիկր ՝ ուրաԼս բայց նախանձոտ ՝ վեր վեր կր ցատկէր ղա
նոնք իրարմէ բամ-նելոլ համար՝ կարծես դիտակից' որ ա քս ղրկա- 
խառեումով իրեն համար իսպառ կը չքանար փոքրիկ պարտէդ մր 
ո ւնենալո լ կա րելիութիւնը : Ա . Ա .
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Հ- ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻ ՆՈԻԻՐՈԻԱԾ «ԶՈԻԱՐԹՆՈՑ»Ի ԹԻՒԻՆ ԱՌԹԻԻ
*֊ա ր թնո ց^չ ի վ երջին թի*~ը նո լի լ/ ո ւած է Հ[,աձ_ Զ,արգարհա- 

նի յիսուն տարուայ գրական գո րծ ո լն է ո ւթե ան ՝.
Հայկակաե Սփիւռքը անհամար թերթեր ու հանդէսներ ունի՝ 

որոնք գրականութեան եւ մ Լա կո յ իժ ի անունով կր ճառեն ՝ բայց 
տակաւին մինչեւ այսօր հիմ՛նական բան մր չէ գրուահ, գաղթահայ 
գրա կանո լթե ան եւ գրական աշիւ ա տ ա ւո րն ե ր ո ւն վրա յ :

Ս *- ԸԱել թէ ահաւասիկ գրագետ մր որ յիսուն տարի ՂրԸլ 
չարժեր է՝ յիսուն տարի է հոգին քամեր է գրական մարզին մ՛էջ՝ 
բայց կարծես աէգրեր է անարձագանգ անապատին մէջ՝. 1Բ*֊ր է 111J'է 
կէ* գարու տքնանքին արձագանգը մեր ժողովուրդին մտքին մ է y ՝. 
Սովորութիւն եղած է ա տ են ը անգամ մր ամբաստանել ժո ղովոլր- 
գր իր անտա րբե րոլթեան համար՝ բայց չենք մտածեր թէ թ*'11 Հ 
Ըրեր ենք որպէսզի այգ ան տ ա ր բե ր ո ւթ ի ւն ր հետաքրքրութիւն ղառ- 
նայ :

Գրական գործ մը՝ ինչսլէս որեւէ գե գար ո ւե ս տ ա կան գործ՝ 
խորհրդաւոր գործողութիւն մ ըն է՝. Եթէ այդ երեւոյթը ուսում
նասիրուի՝ գործին եւ հեղինակին փոիյ-յա րա բե րութիւննե բուն մէջ՝ 
ի^չպէս եւ ներքին ու արտաքին միջավայրերու՝ այնքան հետա
քրքրական՝ այնքան *էի*-թիչ բան մը կ'ըլլաJ ՝ որ ոեւէ ընթերցող 
պիտի տարուի ո լ զղա կի ծանօթանալու խնդրոյ առարկային՝. Ըն
թերցանութեան սէրը մ՛իայն այսպէսռվ կարելի է արթնցնել եւ 
այսպէսռվ հայ լեզուն շահագրգռութեան արժանանալով^ կրնայ 
իր ազգապահպանման դերը խաղալ՝. Եթէ կ' ո լզեն ք ա յդ ան կի ւն էն 
մօտենալ հարցին՝ /լեռ առանց խօսելու անոր ա էլն ո լա g ման գերին 
մասին՝. Ըրաւ է որ այգ տ ե ւ/ա կ մ՛ասնագէտներ կը պակսին մեզի ՝ ո- 
րովհետեւ ատիկա հմտութիւն ու հասկացողութիւն կը պահանջէ : 
Շ*ստ ուն ինք ոտանաւոր գրողներ ՝ ա նհամար են անոնք : ՍՀ հ ՝ եթէ 
դիանային իժէ ի՛նչ գինովցնող բան է տուեալ գործի մը՝ հեղինակի 
ձը բնգյատակեայ զո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան ուսումնասիրութիւնը՝ թե
րեւս նուազ բանաստեղծ ունենայինք՝ ունենալու համար գոնէ քա
նի մը մենագրոզներ ՝ որոնք ոչ միայն օգտակարութիւն մը կրնա֊
J՛ին բերել՝ այլ նաեւ ու մ անալանգ իրենց փառք ապահովել եւ ու
նենալ հոգեկան անհուն գո Հ ո ւնա կո ւթի ւն :

Բայց ս*աոր համար պէտք է կազմակերպուիլ՝ իսկ կազմա
կերպուելու համար պէտք է սիրել գրականութիւնը՝ ոչ թէ լեզուին 
ծայրուէր^ այլ ՀՈէէՒխև խորվ>Էն- Եը մնայ՝ ուրեմն ՝ զօրաւոր ան
հատականութեան մը հարցը՝ որ պարտադրէ ինքզինքը՝.

վերադառնալով «!էո լար թնո ց»ին ՝ պէտք է խոստովանի լ որ եթէ 
ուրախութիւնս մեծ եզալ՝ ծարաւս անյագուրդ մնաց՝. Այղ քան 
խոշոր էջերէն մեզի ներկայանալու էր գոնէ մօտալո րապէս Հր*** չ 
Զար գա րեան գրո*ԼԸ) ^արդը՝ ո[* հիմնականօրէն կր
յա ա կան չէ :

Ւր տուեալներով անշուշտ աւելի կատարեա լը չէր կրնար ընել 
Կ" Բա լուեան : Գաղափարն ու նաիսաձեռնու թլ^ն,, ՝ սակայն՝ զո- 
վել1՛ են : Ուրիշ Հարց թէ Հրաչ Զ՛" րղ ա րհ ան ալելիին արմանի էր ;

Հրաչը Ւ[" կարելիութիւներուն , իր ումերուն տէր աւերողէս։- 
կան գրող մ ըն է, աւելի դասական ձգտումներով, երբեք չաղար- 
տուա՚ե- ւքւրտեււնիզմ^ անգողական մ տահ ո գո ւթ ի ւնն ե ր ո վ , կը մնայ
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96 Անդաստան *
հոգեբանական պեղումներու մարդը ; Մեր կեանքը վէպին անզու- 
ղական վի պ ե ր դո զ ր յ

*7'Z ‘Լևւ։Ը գործածեր ի տքնանք բառը՝. Այղ. բա ո ին մէջ Հ՜ , ըստ 
ի“ յ ամբուլ\լ ^րաչ ^արղալւեանը։ Իր ընկերային՝ ազգային ilunu- 
հ ոգո ւթ իլևնե րէն վե ր ՝ ա յն ո բ իր գործերուն մ էջէն մեղի կը ներ
կայանայ՝ մարզն է որ կը կռուի՝ կը պայքարի ՝ որ պէ ս զի հում՝ 
րՒը ա յ անտ աչ d արդը ինքնած աղկում ով \ասւյեէ որբութեան :

Իիւրեզանալոլ ՝ d ա ր դկա յնանա լո ւ տքնանքը Հրաչ Հէարգար- 
եանին ամէնէն յա տ կան չա կան գիծն է , որ իր գէմքը սեզի սխրալի 
կը դ արձնէ :

(Հյւ/ երեւոյթը չա ա աւելի ըմբռնելի կը դառնայ եթէ նկատի 
առ նենք Հըաչ ՀՀարզարեանի /ե զուն : էևգ ուական հաբդ մը չէ ոբ 
գոյութիւն ունի հոս՝ ին չ որ չատեր կը կարծեն՝. Կը բաւէ 
ա չք d'ը նետել անոր բառե րո լ ընտրութեան եւ անոնդ նա
խադասութեան մէջ ւլեաեւլման գործողութեան >1րայ ՝. էՀնդհանրա
պէս բրտութիւն մը ունին իր բառե ր ը ՝ խա րաղանի ՝ ռումբի սմ ա- 
նո ղ : Այդ բառե ր ը իր ձեռքին մ է հեղինակը կը դառնայ նիւթին 
Լոլրջ՝ Ւնչպէս առիւծը իր զոհին PiLt՛^՛ թաթի հարուածով
մը դգետնելու համար զա ին ու ահա վերջապէս՝ անոր ամէնէն սի
րած բառը «Հա», ոբ կը բերէ նպատակին հասած մարդուն գո
հունակս ւթի ւն ը ՝ ոբ Ա՚Ա1Ա1|ւէ գոհունա կութ իւն է՝ որովհետեւ զոհին 
մէջ ներկայ է եւ իեքը՝ հեղինակը՝. Այսպէս դիտուաե նախադասու
թիւնը ուրիչ տեսք Լէ ր կրնար ունենալ եթէ ո չ տանջո լածի տեւէքը :

զեդ կո ւթ ի լևը ՝ հոգեկան պայծառութիւնը Հրաչ ՀԼարգար- 
եանին կէ ա ն սլա տա կին է : Անոնդ կա րօտ ովը կ ա պր ի ՝ անոնդ կա
րօտն է ո բ զ իեքը ա ր ո ւե ս տ ա գէ տ ըրած է : Իա յդ ատոր կարօտը ի՛նք
նանպատակ չէ՝. Որպէսզի տն կարելի ԸԼԷա J î հարկ է որ ան ըեգ- 
հանրանայ՝. Հասարակութիւնը ուր կ'ապրի ՝ պէտք է տանիլ
գեղեդկութեան '. Հոս կը սկսի իր ընկերային հետաքրքրութիւնը՝. 
Իր ամ բո ղջ գբ ա կան ո ւթե ան ա յս ա ե ս ա կէ տ ո վ ՝ ամ ԷՆԷն յատ-
կան չա կանն է «Qn լա բ թնռ դ» ի նոյն թիլին մ ԷՀ ե րե ւդած իր խրի'
նեկ սլ ա տմ ո ւ ա ծքը ' « //./“/ ,1 վ° H , գրուած անդեալ ամառ.՝.

Պատմուածքին բնթադքը թոմաս-Ա անեան կեդուածք մր ունի՝. 
Կը կարծուի թէ հեղինակը տիրադած է հոգեկան խաղաղութեան ՝ 
որով ան կը նայի մարզոդ վրայ • Մ ա[,րեՒԿ. ա մ ւի ո փ ո լա ծ ամառնա
յին պաևգս ‘մ՛ մը մ ա րգկո լթեան նմոյչ մը ՝ տ գե զո ւ թե ան ու
փոքրութեան ՝. Կայ եւ Փարիզէն եկած գա շնա կա հ ա ր ո լհ ի Տէապելը՝. 
Ոստիկանական հետապնդումի մը պէս Հ[,ա չ[*ե բառե ր ը կը դա սնան 
անձե բուն չուրջ՝ կը չաչեն՝ կը խարաւլանեն՝ կամբաստանեն՝ 
նոյնիսկ ի՛նքը աբուեստագիտուհին ՝ ոբ ուրիչ մէկը չէ եթէ ոչ ին
քը հ ե զինա կը փոխադրուած անոր մէջ : Արուեստ ը ՝ Հէա պէ լին 
նոլագած կտորները՝ պիտի այլափոխեն մթնոլորտը՝ մարդիկ վեր- 
ջապէս պիտի գեղեցկանան ՝ մէջն ր //ա/ով ա ր ո ւե ստ ա գի տ ո լհին ՝ 
նոյնինքն հեղինակը՝. Արուեստը գոր ծեդ հ րաչքը t PurJS արուեստը 
նպատակ չէ՝. Հիմա որ միջավայրը մաքրուեդալ՝ պէտք է հսկել՝ 
պէտք է ըլլալ upfnupjiup- : Հոս է որ ընկերային պատգամ ր կը 
սկսի՝ աւելի բարձր քտն թէ արուեստը՝ որ միայն fUIp-Ulj^iql^OlL 
մըն է։ Կարեւորը սէրն է որ ծնաւ Արուեստին հրաշքէն՝, ՍէըԸ՝ 
Հրաչ ՀՀարգաբեանին գերագոյն փնտռտուքը՝ որուն հասած ԸԼԼաԼ 

կը PnLt պատմուածքին մէջ : /£♦//♦
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LA POÉSIE ARMÉNIENNE
L’Arménie revêt à plus d’un titre une valeur symbolique. 

Carrefour de races et de civilisations, trait-d’union entre 
l’Orient et l’Occident, mère du Tigre et de l’Euphrate, riche en 
vergers, en vignobles, en pâturages et ,en pierres de taille, re. 
gorgeant d’eau potable et de minerais précieux, dominé par les 
deux paisibles volcans enneigés de l’Ararat, elle jouit, dès la 
plus haute antiquité, d’un prestige incomparable, mystérieux, 
légendaire. Dans les annales chaldéennes comme dans la tradi
tion biblique, elle apparaît comme le jardin d’Eden, la terre de 
l’abondance, privilégiée, nourricière. Le souvenir de l’Age d’or 
et de l’Arche de Noé plane sur les crêtes arides et dans les 
combes verdoyantes du pays arménien.

Territoire toujours en péril, sans cesse convoité, ravagé, 
opprimé. Citadelle constamment reconstruite. Une sorte de fa
talité pèse sur l’histoire de l’Arménie. Aussi loin que l’on re
monte dans son passé, on ne découvre que luttes sanglantes, 
décisives ; Ce sont, à l’origine, celles que mènent les montagnards 
des hautes vallées contre les envahisseurs indo-européens ; puis, 
celles de l’Ourartou contre Les Sémites d’Assyrie ; puis, dès le 
IIe siècle avant J.C., celles des Artachissians, soutenues tour à 
tour, et parfois simultanément, contre les Romains et contre 
les Parthes ; ensuite, les Arméniens sont aux prises avec les 
Perses Sassanides et les conquérants arabes ; peu après, 
c’est l’invasion turque ; enfin, à l’époque moderne, c’est le ré
veil du nationalisme arménien, la naissance, dans les provinces 
arméniennes d’Anatolie, d’un mouvement de résistance anti
ottoman, dont l’écrasement, sous le règne d’Abdul-Hamid, le 
«Sultan rouge», s’accompagne — véritable génocide — de la 
déportation et du massacre de près de deux millions d’Armé- 
niens... Chaque fois, c’est la ruine, l’oppression barbare, l’échec. 
Et chaque fois aussi, c’est la résurrection. Luc-André Marcel a 
dit très justement que « l’Arménien est d’abord un bâtisseur 
parce qu’on lui démolit sa maison», et que «sa poésie est accro՜
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chée à la terre parce qu’elle en manque. Tout se ramène aux 
racines du pouvoir vivre et du comment.՝» Il s’agit sans cesse 
de conjurer le malheur. Vigilance, dynamisme, jeunesse de 
l’Arménie. Les contingences historiques l’ont aguerrie, mainte
nue en éveil ; sa civilisation n’a jamais eu le temps de tomber 
en décadence... Mais ce qui sauvegarda ses forces vitales, c’est 
sans conteste le christianisme.

Il y devint religion d’état vers 300, sous le règne de Tiri. 
date, que convertit, — non sans mal, — Saint Grégoire l’Illu- 
minateur. Toutes les guerres que ce pays eut dès lors à suppor
ter furent à la fois nationales et religieuses. De même qu’aupa- 
ravant l’Orient sémitique s’était acharné à engloutir cette 
presqu’île indo-européenne qu’était l’Ourartou, 1 Orient maz- 
déiste d’abord, puis l’Orient musulman n’eurent de cesse qu’ils 
n’aient conquis et asservi ce bastion outrageusement avancé de 
la chrétieneté.

En Arménie, Eglise, Patrie et Poésie sont .essentiellement 
solidaires. Toutes trois enracinées au cœur du peuple, elles en 
traduisent les aspirations fondamentales. Elles demeurent 
indefectiblement liées au travers des vicissitudes et des tribu
lations. L’Eglise arménienne est autocéphale. Elle est l’expres
sion de l’indépendance nationale, le socle même de la Nation. 
Et c’est en elle que prend sa source la Poésie.

Ayant, vers 400, crée un alphabet, St. Mesrop avec l’aide 
du patriarche St. Sahak, traduisit minutieusement la Bible en 
arménien. Evénement capital. Evoquant les deux hommes, René 
Grousset écrit qu’«ils ont donné à l’Arménie la conscience 
définitive de sa personnalité historique et morale», assurant 
u,.nsi «sa survie e^ son immortalité». Cessant de n’être qu’une 
langue panée, l’arménien devient, grâce à eux, instrument de 
eu ture, langue liturgique, juridique, langue littéraire. Grâce à 
eux, la poésie arménienne put trouver une forme durable et 
complète, et mener dès lors une vie autonome, sans craindre 
d’être absorbée par ses puissantes voisines byzantine et ira
nienne.

Inauguré par St. Mesrop et St. Sahak, le Ve siècle produisit 
surtout d’éminents traducteurs. Les premiers poètes arméniens 
furent des théologiens. Le plus remarquable d’entre eux, Eznik 
de Kolb, composa d,es hymnes d’une grande beauté.

Au VIIIe siècle apparaît le premier grand historien de 
l’Arménie : Moïse de Khorène. Son œuvre est un enchevêtrement 
d’éléments proprement historiques, empruntés à des auteurs 
grecs et latins, de réminiscences mythologiques et de récits 
hagiographiques. On y discerne en outre des fragments de 
poèmes épiques, dont l’origine est antérieure, semble-t-il, à 
l'évangélisation complète de l’Arménie, (autrement dit, plus 
ancienne que le IVe siècle), et qui ne sont pas sans rappeler
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certaines épopées iraniennes. Et c’est en quoi particulièrement 
Y «Histoire d’Arménie» de Moïse de Khorène concerne la poésie. 
L’historien-poète évoque l’établissement des descendants de Noé 
en pays arménien ; il raconte les exploits de Haïg, héros natio
nal, qui vainquit Bel, le tyran babylonien, l’histoire d’Aram 
(dont le nom serait à l’origine d’«Arménie»), les aventures de 
terrible géant Dork (peu différent du Cyclope homérique), la 
vie de Vahakn, le tueur de dragons, qui, selon la légende, naquit 
d’une façon prodigieuse :

Les deux et la terre étaient en proie 
aux tumultes de l’enfantement, 
la mer de pourpre était aussi en plein travail ; 
de la mer surgit un frêle roseau rouge, 
de ce roseau des flammes faillissaient, 
de ces flammes naquit un jeune homme, 
ce jeune homme avait une chevelure de feu, 
une barbe de feu,
et deux soleils en guise de prunelles.»
Il faudrait pouvoir parler longuement de Grégoire de Na՜ 

rek l’un des plus grands poètes, assurément, qu’à donnés lAr- 
ménie ; l’un des plus grands mystiques de la poésie universelle. 
Né en 951 à Narek, au bord du lac de Van, il quitta le siècle 
alors qu’il n’était qu’un adolescent, et passa toute sa vie au mo
nastère de Narek. Son œuvre se compose du «Livre de Prières» 
(95 prières en prose) et de quelques «Odes mystiques». Poésie 
extroiordinairement incarnée, concrète. Poésie prophétique, 
ténébreuse, apocalyptique. (Y transparaissent, ca et là, quelques 
vertiges païens). Poésie exorcisante, torrentielle. Syntaxe tor
tueuse, rappelant parfois la prosodie arabe. Vocabulaire mons
trueux, sans limites, souvent intraduisible. Narek se noie dans 
la tourmente verbale. Les mots l’écorchent, le déchirent, le 
labourent :

«Ainsi fouetté de pluie mortelle, 
conspué par le cri du feu, 
entraîné par ma main sauvage, 
cassé sous le poing du Torrent, 
troué par le doigt du Printemps, 
lamentable déaringolade...-»

(Trad. Luc-André Marcel)
Tout autre est Nersès le Gracieux, qui vécut au XIIP 

siècle. Il utilise la langue vulgaire (1). Son style candide et 
ondoyant révélé l’influence persane. On l’a comparé à St.-Fran- 
çœs d’Assise. Il a laissé une longue élégie qui évoque la prise 
d’Edesse par les Musulmans, et une sorte de martyrologe fait 
de prières en vers, au’achève la vision du Jugement dernier.

Prik est un contemporain de Dante. Sa voix exprime une 
sourde révolte. Dénonçant avec un singulier courage l’injustice
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qui règne parmi les hommes, et particulièrement les inégalités 
sociales, ce prêtre adresse à Dieu une prière brûlante, lourde 
d’angoisse et non dénuée d’amertume :

« Seigneur, as-tu vraiment voulu cela ? 
qu’il y ait des grands et des petits ? 
et que partout les riches se pavanent, 
et les pauvres aient le cœur déchiré ?

En 1874, le Père Karékin Servantzdiantz recueillait da la 
bouche d’un conteur villageois un fragment d’épopée relatant 
les hauts faits d’un certain David de Sassoun. L’heureux philo
logue s’empressa de publier le texte précieux. De nombreuses 
recherches furent dès lors entreprises, qui aboutirent à la dé
couverte de pMsieurs variantes, au travers desquelles se dessi
nait une vaste chanson de geste évoquant la guerre libératrice 
conduite par les Arméniens, du IXe au XIIe siècle, contre la do
mination arabe. Nouveau Firdousi, le poète Hovhannès Touman- 
ian reconstitua l’épopée en utilisant les fragments recueillis, 
et la traduisit en arménien moderne. Ainsi ressuscita l’un des 
plus beaux joyaux de la littérature arménienne. Oeuvre d’ins
piration populaire. Oeuvre patriotique et religieuse. Grande fut 
son influence sur les poètes de ce demi siècle. David, fils du 
géant Mehèr, incarne, comme Roland, la chrétienté combat
tante. Il est le défenseur de la terre ancestrale. Le duel final 
.qui l’oppose au puissant Mesramélik, c’est le combat d’un vi
goureux petit peuple montagnard et d’une grande puissance 
impérialiste. David pourfendant le géant de son Epée-Lumière, 
c’est la victoire du Bi,en sur le Mal. Enfin, dans les limites 
de l’Arménie d’aujourd’hui, la lutte de David et du calife, 
prenant un sens nouveau, reflète celle qui met aux prises le 
prolétariat et le capitalisme.

«D’un bond, David monta son cheval-feu.
Le destrier s’élança dams l’espace 
Et l’enleva dans un élan fougueux.
Alors l’épée tomba tout d’une masse...
Elle enfonça les trente peaux de bœufs,
Ayant plongé dans les quarante pierres,
Et pourfendit le géant monstrueux,
Puis se ficha sept coudées sous la terre...»

Le geste de David de Sassoun est probablement l’une des 
œuvres arméniennes qui s’apparente le plus à la littérature 
occidentale.

Arakel de Siounik, qui vécut au XVe siècle, est l’un des

1) C’est en Cilicie, sous le des Roupénian, que l’arménien 
vulgaire (la langue des troubadours) comlmença à s’intégrer 
dans la littérature. —
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derniers représentants de la tradition morale et religieuse. Il 
est l’auteur d’un long poème sur la chute d’Adam. Dans le 
«Livre du Paradis», il indique les préceptes à suivre pour re
trouver la primitive grandeur de l’homme.

Si Narek met quelque acharnement à retourner le cou
teau dans sa plaie et paraît incapable de quitter durablement 
les ténèbres de ses propres entrailles, Nahabed Koutchak 
(XV-XVI6 s.), tout au contraire, se jette en pâture au monde 
extérieur. La Beauté vivante le console de la mort prochaine. 
Exalté, sensuel, quand il invoque la Vierge, il songe peut- 
être moins à la Mère de ieu qu’à la déesse Anahid, l’Aphrodite 
arménienne, qui fut, se1on Strabon, l’objet d’un culte parti
culier dans l’Arménie païenne :

«Tes yeux sont une mer debout aux portes de l’Egypte.
Tes cheveux les flots noirs dénoués par le vent.
Comme un palmier ton corps s’élance,
Et ton visage est une pomme ronde sous la feuille, 
radieuse bien plus que la rose Kafour 
déployant sur le ciel une rougeur intense...»

(Trad. L.-A. Marcel)
L,e précieux et subtil Koutchak entraîna dans son sillage 

nombre de troubadours. Langue chatoyante; lyrisme impé
tueux; cascades d’images; ruissellement d’analogies... Gré
goire d’Aktamar (XVe s.)compare la Sainte Vierge au «miroir 
pur de l’Euphrate et du Tigre», à «la perle brûlant dans les 
yeux de la mer», à «l’or de l’Arabie», au «safran des Indes», 
à un «topaze irrigué de musique»... Et Sargavak de Berdak, 
levant sa coupe de vin, s’écrie:

«Ah! débonde-toi, fleuve noir, 
exalte ta danse en ma gorge, 
feu sans feu, claire nuit brûlante, 
rose future dans ma tête!»

(Trad. L.-A. Marcel)
Cependant que le mystérieux Ohannès (XVIIe s.?) qui 

n’est pas sans rappeler Narek, révèle son tourment amoureux 
en termes dévorants et sanglants:

«O! ô! Lapidez-moi de pommes!...
Mon entraille fleurit d’oiseaux...
De mon flanc coule une source.
O vous tous, assoiffés de sang, 
venez boire au creux de mes hanches...»

(Trad. L.-A. Marcel)
La poésie arménienne atteint une sorte de plénitude. Mer

veilleusement libre et généreuse, elle abonde en chants d’amour, 
qui expriment, comme toute poésie orientale, l’unité intrin
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sèque, indissoluble, de la chair et de l’esprit.
On ne saurait passer sous silence le nom du prestigieux 

troubadour Saïat-Nova, poète et musicien, qui composa 'des 
poèmes non seulement en arménien, mais aussi en turc et en 
géorgien, et qui mourut à Tiflis, en 1795, massacré à coups 
de sabre par des soldats persans, pour avoir refusé de renier 
sa foi.

Le XIXe est pauvre en poésie. C’est l’époque où l’on tra
duisit nombre d’œuvres occidentales, notamment les romans 
d’Eugène Sue, d’Alexandre Dumas et de Victor Hugo... Il faut 
pourtant mentionner Djivani, dont l’œuvre reflète tous les 
grands courants de la poésie arménienne, et Bedros Tourian, 
qui mourut de la tuberculose en 1872, à l’âge de 21 ans, lais՜ 
sant quarante poèmes et neuf pièces de théâtre.

La génération suivante est celle des poètes assassinés : 
Siamanto et Varoujan moururent tragiquement en 1915, âgés 
d’environ 30 ans, aux confins de l’Anatolie. (Leur contempo
rain Missak Medzarentz eût sans doute connu le même sort 
si la maladie ne l’avait point terrassé quelques années plus 
tôt). C’est aussi la génération des poètes en exil,— tous ceux 
de la diaspora: Archag Tchobanian, par exemple, mort récem
ment à Paris, où il vécut dès sa jeunesse, et qui consacra une 
grande partie de sa longue existence à révéler à sa patrie d’a
doption les chefs-d’œuvre de la littérature arménienne. C’est 
celle, enfin, et surtout, des poètes de la Révolution communiste, 
qui contribuèrent à l’édification de l’Arménie soviétique: Ely
sée Tcharentz (mort en prison il y a quelque vingt ans, victime 
du stalinisme), Avédik Issahakian (mort en 1957, qui avait 
reçu l’Ordre de Lénine à l’occasion de ses 70 ans), Vahan 
Térian (1885.1920)...

Victimes de la barbarie ottomane et kémalienne, émigrés 
proches ou lointains, communistes de la mère-patrie, tous, par 
delà des écoles littéraires et les idéologies, tous ont éprouvé 
d’une façon intense le sentiment d’appartenir corps et âme au 
peuple de Haïg, de Tigrane et de David, d’être les continua
teurs d’une longue tradition populaire, rurale, ininterrompue, 
qui prend sa source dans la terre fabuleuse d’un pays millé
naire, où christianisme et paganisme se concilient par la seule 
grâce de la poésie. Ils sont bien, tous, les héritiers directs des 
mystiques et des troubadours. La poésie de l’Arménie est à la 
mesure de son histoire et de son destin. Elle a touiom՞^ *■*•« 
en quelque sorte sa raison d’être.

En 1913, époque de deuil et de sang, Daniel Varoujan éc
rivit ce poème, oui est un véritable chant de ralliement et une 
manière de profession de foi:
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NAVASSART (1)

« Lors de ces fêtes triomphales, 
ensoleillées de Navasart,
0 génie arménien,
renais donc des décombres,
et empoigne la lyre aux accents héroïques !
Au nom de la Vigueur, au nom de la Beauté, 
pénètre
dans le sanctuaire des dieux;
saisis la torche à pleine main,
sur chaque autel
verse le feu, verse le sang !
Elève alors
ta coupe étincelante
au-dessus des seins d’Anahid,
puis vide-la sur le cœur des poètes,
qui se donnent en holocauste.
Car, au nom de l’Amour,
au nom de la Semence,
nous, tes enfants, pétris de gloire,
dans le marbre vierge de ta race vénérable; 
nous taillerons une aurore nouvelle. »

Ï03

(1) Navasart : mot d’origine persane, signifiant «nouvelle 
année » ; c’est dans l’ancien calendrier arménien, le nom du 
premier mois de l’année.
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NAHABÊD KOUTCHAK (XVIe siècle)

'une déserte, glissant là-haut 
ou t’enfuis-tu par cette immense nuit 
T’écornant à chaque lucarne 
tu vois les belles endormies :
ton feu blanc roule sur leurs seins 
puis réfléchi de là jusqu’au zénith 
terni le brasillement des étoiles.

O inconnue qui ma aimé
de quel chemin mystérieux vins-tu ? 
Toute la flamme de tes manches 
tu l’a renversée sur mon cœur.
Et cet anneau que tu formas 
pend à l’oreille de mon cœur.

Traduction de Luc-André MARCEL.
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DANIEL VAROUJAN

LE PATRE

ne fois par an il descendait au village avec son troupeau, 
quand le vent qui apporte la neige avait déjà bu la vis des herbes 
sur les monts. A peine avais-je aperçu le troupeau que j’accour
rais, enfant, à la rencontre du berger, mon aïeul aux larges 
épaules. Il me prenait dans ses bras, me faisait asseoir sur 
son âne et nous entrions ensemble dans le village, lorsque les 
cloches de la prière du soir sonnaient dans les arbres.

Oh ! que le retour du troupeau est doux, auprès du toit 
rustique — toujours chargé de tant de bienfaits. Les museaux 
posés l’un sur l’autre, les moutons, comme une rivière écumante, 
coulaient vers l’écurie. Les boucs fiers avaient des queues en 
boule de neige, la laine de brebis .était de soie, et par les ronces 
blessées, les mamelles des chèvres débordaient d,es hanches 
fertiles. Nous n’avions pas dépassé le petit ruisseau que tout 
le village se r,emplissait de bêlements et d’odeurs des montagnes. 
Quand les grands chiens bergers aboyaient de petits enfants 
apeurés s’enfuyaient dans leur maison et une petite vieille au 
cou de tortue farmait la porte de sa chaumière en grommelant.

Le pâtre venait derrière : — Le troupeau obéissait à sa 
houlette peinte à moitié d’une boue jaune. Il était coiffé d’un 
chapeau phrygien de feutre gris où il avait planté un bouquet 
de narcisses. Avec sa longue veste de peau d’ours noir, aux 
manches courtes jetée sur son épaule, au dessous de laquelle 
pendait son sac, immense et magnifique, dégageant à chaque 
pas un parfum barbare et les senteurs vierges de la montagne, 
il entrait dans la cour.

Avec un baiser il me descendait de l’âne — baiser où mon 
âme buvait toute la nature.

105
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Voici l’hiver...
Dans la cuisine régnait la paix. La paix aussi dans l’étable 

mitoyenne d’où nous parvenait seulement le remaniement du 
troupeau ou la plainte rauque d’une brebis qui bêlait. Le hardi 
vieillard suspendait au mur son sac d’où se répandait une forte 
odeur de vieux fromage. De temps en temps le chat, se libérant 
de mes mains, allait en tapinois lécher ses énormes souliers, 
souvent tachés du sang séché des brigands ou des loups qu’il 
avait vaincus et tués.
.. Ma mère, assise près du feu, priait les saints, sommeillant 
quelquefois ou se signant la face, frissonnant quand le vent au 
loin, roulant des tempêtes de neige, venait tomber sur le toit 
et faisait trembler la cheminée.

A ce moment, je disais au vieux berger :
—«Babo, raconte! Je veux entendre un beau conte des mon

tagnes». Il me baisait le front, et d’une voix pleine d’amour, 
dans laquelle l’harmonie du vent semblait avoir vaincu le ton
nerre :

—«Oh ! mon petit-fils, disait-il, sur les montagnes, les mon
tagnes, (grandis encore un peu et je t’emmènerait là-bas, loin, 
pour que tu joues de ma cornemuse) sur les montagnes du vieux 
grand-père, des contes du berger, oui, il y en a et tous intéres
sants pour le petit. «Et il commençait l’histoire qui ne s’ache
vait qu’avec la flamme clignotante de la lampe.

—«Avez-vous vu mes fières montagnes, couronnées par 
d’impénétrables forêts plantées dans les nuages, taillées seu
lement par la foudre et dont le torrent jaune amène des débris 
jusqu’au village? Dans les cols, avez-vous vu des grottes pro
fondes où vivent, dit-on, des sorcières, trayant toujours des 
louves, et qui, parfois, sous la lune, chantant un chant ensor- 
celleur, appellent au loin le berger assis sur les montagnes? 
Avez-vous vu des prairies sous l’univers où, à côté des papillons 
paissent des agneaux et où, sous la domination de l’omnipotent 
soleil, coule un ruisseau clair et tiède comme du lait ? Après 
la tempête (lorsque joue .encore la foudre au loin en montrant 
parfois le soleil au sein des nuages) avez-vous vu le berger, 
assis à côté de son troupeau, tranquille, à la tombée du jour, 
séchant au feu du chêne foudroyé sa veste de feutre alourdie 
par les pluies ou réparant ses souliers déchirées par les 
ronces? Et comment il égorge une chèvre grasse — dont le 
sang coule par la barbiche à l’odeur de mousse — et comment 
il l’embroche et la fait tourner sur le feu pour son déjeuner,
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sans souci que la douce odeur fasse se pâmer les loups? Ou 
encore, avez-vous vu un terrible faucon au bec crochu qui fond 
sur la peau de la chèvre et fuse vers les cieux?»

C’était là tout. Ces images sauvages étaient ses contes. 
Il les avait chantées d’abord dans la douceur de son cœur. Je 
les écoutais, mes yeux plongés dans ses yeux où parlait son 
âme pendant son silence. Héros par les bras et saint par le 
cœur, toujours bon, comme notre race, parfois rusé; parfois 
barbare. Des heures durant j’admirai sa taille, stature splen
dide, qui d’un Dieu olympique avait revêtu la beauté. Sur son 
front, sur sa poitrine sombre se voyaient les traces des dents 
du soleil de juillet. Sous le vent torride sa poitrine s’altérait 
comme le foyer où nos ancêtre païens devant leurs dieux brû
laient leurs offrandes. De riches parfums des montagnes suin
taient de ses sourcils, ,et mon âme à la voix de ce grand homme 
se berçait, chantant comme un roseau dans la tempête.

Tandis que nous passions nos nuits à égrener les souve
nirs de sa vie — et mon cœur buvait ses paroles comme la 
f’amme l’huile de la lampe — le vent, à faire peur, hurlait et 
là-haut, sur le toit acroupis dans les neiges claires, nos chiens 
aboyaient contre un loup rassasié errant sur la blancheur de 
la montagne.

III

Voici le printemps...
De nos gouttières où venaient boire les colombes, les neiges 

fondues coulaient en chantant près de la porte. Du rocher 
jaillissait la source fraîche sous le soleil. La rivière — on l’e 
dite saillant d’une carrière d’or — se répandait mugissante en 
sinuosités jaunâtres devant !e village. Eveillé doucement parmi 
les voiles verts des collines et des champs, le vent léger venait 
ouvrir la porte de notre chaumière. Alors, le berger, soudain se 
dressait. L’odeur de la terre avait frappé ses larges narines 
viriles — voluptueuse odeur, pareille au tiède parfum du corps 
de la femme fertile, nectar du mari heureux. La maison n’a 
plus de joie ni le feu de plaisir lorsque monte dans le cœur de 
l’homme l’écho du chant d’avril. Sous les paupières de ce pâtre, 
plein de la nostalgie de ses montagnes, se réveillait brusque
ment la torche flambante de la nature. Il mettait la cape sur 
son épaule, prenait la cornemuse dans laquelle allait chanter 
le cœur de l’univers. Il disait à ma mère : « Maro, mets du fro
mage et du pain dans mon sac et donne-moi mon bâton. Je monte 
sur la montagne. Ouvre la porte de l’écurie ».
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Et il partait, satisfait. Je suivais des yeux sur la vaste mon. 
tagne la montée du troupeau, broutant en silence. Les moutons 
étaient contents. L’âne semblait heureux et les chiens, pointant 
leur museau en l’air, aboyaient vers un aigle qui fendait l’air 
de haut en bas .et happait parfois une mouche verte volant 
dans le soleil.

A c,e moment — ô de mon cœur souvenir immortel ! — je 
courais derrière le vieux berger et l’attrapant par ses manches : 
« Grand père ! Cher grand père ! emmène-moi avec toi dans 
la vallée des lys ,et jouer avec toi sur la montagne. »

— «Tu es encore trop petit, disait-il. Tu perdrais le souffle 
à mi-chemin et lorsque tu passerais sur un rocher la tempête 
t’,emporterait. » Et, s’en allant à grands pas, il disparaissait 
derrière la belle montagne. Je m’en retournais seul en pleurant. 
Mais déjà le vent avait séché mes larmes, avant que j.e rentre 
au village _ et je n’avais pas encore rejoint la maison que 
j’avais oublié mon grand-père. Je portais un bouquet de fheurs 
des champs à ma mère, ou tenais dans mes mains des papillons 
tués.— O maintenant de mon cœur tari, souvenir immortel! —

IV

Vint encore un jour, un jour sombre d’automne. Le soleil 
malade mourait silencieusement derrière le village. On n’enten
dait pas dans les arbres le doux murmure des cloches. La fumée 
ne montait plus des cheminées. Pas de travailleurs dans l’aire.

Quand le vieux pâtre entra dans le village il frissonna. On 
eut dit qu’il s’avancait dans un cimetière profond et désert.

Pourquoi les enfants n,e jouaient_ils pas aux osselets ? 
Pourquoi ne priait-elle pas la vieille, sur le seuil de sa chau
mière ? Un peu plus loin le pâtre vit des maisons en ruines, des 
chaumières aux portes brisées, où ne brillait plus aucun feu 
et d’où ne sortait plus de voix. Il vit une écurie incendiée. Sur 
un de ses murs noircis un chat maigre agonisait, étendu. Il re
garda, fut rempli de tristesse jusqu’à la mœlle de ses os et 
frissonna comme un peuplier. Dans tout le troupeau passa un 
vaste frémissement instinctif qui courbait la tête des moutons. 
Par trois fois, les chiens regardèrent le visage du pâtre, mais 
ne comprenant rien, par trois fois hurlèrent à la mort, en 
bêchant des deux pattes de derrière la terre ensanglantée.

Le vieux arriva devant la maison. En signe de deuil il 
enleva de son chapeau un bouquet de violettes, le piétina et 
entra...

Notre maisonnette, ce soir-là, plongée dans l’ombre, ressem
blait à un antre vide. Les ustensiles d’argent ne luisaient plus 
au mur. Pas de vin dans la cave. Pas de bijoux dans le coffre.
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L'huile d,e la lumière, l’espoir du toit fleuri dans la paix avaient 
été renversées sur le plancher par une main infernale de voleur. 
Ma mère était là, dans un coin silencieux de la cuisine. Ses 
cheveux tombant sur un couvercle et brouillant son visage, elle 
pleurait, la gorge serrée. On ,eut dit que ses larmes sortaient de 
son cœur. L’âtre n’était pas allumé, ce soir-là. Le vieux pâtre aux 
cheveux blancs se dirigea vers sa place coutumière et s’assit 
sans parler. La douce lumière de ses yeux qui luisaient toujours 
comme un bassin d’étoiles se changeait en une dure flamme 
noire attisée par ses cils en feu.

Il resta longtemps sans mot'dire, le regard fixé sur la porte. 
Son âme claire devinait. Son front lumineux s’assombrit. Les 
hommes-loups avaient changé sa maisonnette en antre. Peu à 
peu se réveilla dans sa tête une sombre pensée, comme hors de 
son trou se faufile la vipère. Se ridait la paix dans son âme, et 
et d’horreurs se ridait son front, l’une sur l’autre accumulées 
sous le voile de silence que va déduire, victorieuse, une décision 
soudaine. Il s’élance de sa place avec un mugissement terrible 
— et sur ses épaules s’agitaient en tempête ses boucles de neige. 
La flamme de ses yeux remplissait toute la maison de lueurs. 
Il ressemblait à la crinière noire du lointain tonnerre, répandant 
d’abord une tranquillité profonde autour de lui, comme si toutes 
pierres et niantes étaient enceintes d’une pensée ; puis dans les 
vallées il descend à pas sombres, balançant lentement la cime 
des arbres ; il verdit et rougit comme l’améthyste et l’hyacinthe 
et dans les airs soudain éclate en pluie. Le fracas de ses gronde
ments va comme l’aspic tortueux briser le granit des montagnes, 
et la véhémence de son courroux se couronne de foudres étince
lantes.

Ainsi le pâtre.
— « Maro ! Maro ! rugit-il, fille, debout ! Que je sois 

sacrifié pour la maison et le village ! C’étaient les « Têtes- 
rouges ». n’est-ce-pas ? Toujours ces chiens incorrigibles qui 
éteignent mon foyer ! Que cette cendre tombe sur leur tête ! 
FiFe, debout ! Donne moi le sac que j’ai jeté au seuil de la mai
son, mais ne mets pas dedans du fromage ou du pain, mets-y 
seulement de la poudre ! Lève-toi, fille ! Mais ne me donne pas 
mon bâton de berger qui ne fait peur qu’à mon troupeau et à 
mes chiens. Cette fois, donne-moi mon fusil caché dans l’étable. 
Il est suspendu près de la croix de Jésus. Je monte sur la mon
tagne. Dorénavant je serai berger de loups. Dent contre dent 
et patte vengeresse contre patte. Que ces ennemis sachent oue 
le pâtre de ce pays ne laissera pas tranquillement manger l’os 
volé. C’est mon tour, maintenant. Que je descende de la mon
tagne fusil en main, à la place du lait que je leur ai donné je 
prendrais le sang de luer cœur.»
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Il dit ainsi, et quand il eut pris ce qu’il demandait, sans 
saluer son troupeau ou écouter les supplications de ma mère il 
s’élança dehors. Mais moi, comme toujours, je l’ai appelé.

— « Babo ! Babo ! Emmène-moi aussi ! » C.ette fois, il se 
retourna, toisa ma taille. Mon bras était devenu fort et mon 
âme brûlait. J’avais des élans de lionceau à la patte déjà formée. 
Il me prit la main et nous grimpâmes sur la montagne, victo
rieusement. La vengeance nous fut douce. La mort fut notre 
alliée. Et dans nos vallées et sur nos montagnes il fut un vieil 
héros, je fut un petit trouvère — et j’ai chanté sa gloire sur 
ma jolie cornemuse.

Trad. LUC-ANDRE MARCEL 
(Avec la collaboration de G. Poladian)
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P. DESTEPHEN

BEAUTÉ ET SAGESSE

_^es effets de la sagesse sont représentés dans la poésie
sous deux formes. Ou ils ont pour objet de faire entendre 
aux hommes de leur propre aveu, ce qui leur manque pour 
atteindre la vérité. Ou il s'agit de la sagesse de tous, la 
moins rude, mais qui est incomplète. L'autre est fausse.

Accordons que la sagesse incomplète est parfois mise 
en oeuvre grâce à celle qui est fausse, et qui évidemment 
est encore plus incomplète.

Séparons la beauté en incomplète, l'agrément de l'uni
vers, et en plus incomplète, celle produite par l'art. Ce que 
l'art engendre est gauche à comparaison des moindres 
manifestations de la nature, et certainement, c'est ce qui 
fait son prix. En tant que manifestation de la nature, lui 
aussi, il se place au dernier rang. Les œuvres produites par 
l'esprit humain indépendant ont moins de beauté que les 
é+res créés à tout instant dans l'univers. Elles ne possèdent 
pas au même degré la simultanéité, l'asymétrie, la capaci
té de se transformer, et ainsi de tenir des positions harmo
niques a I egard des positions qu'occupent leurs voisines, 
et qui ne cessent pas d'être telles à mesure qu'elles se dé
placent. Elles n ont pas tant de robustesse et de délicatesse, 
et ne provoquent pas tant de tendresse, d'indulgence et de 
compassion. Même dans leurs plus durs moments les hommes 
sont attendries par la nature. L'art donne des canons et sert 
à tourner des difficultés insurmontables. Les œuvres de 
I esprit humain indépendant produites en majeurs part par
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|e sentiment et fort peu par art sont les meilleures, parce 
qu'elles sont moins distantes de la nature.

Supprimons les séparations en deux sagesses et en deux 
beautés, la sagesse et la beaute sont-elles des termes équi

valents ?
Elle sont Incompatibles.
Les sons, les couleurs, les dispositions heureuses dans 

les rapports sensibles du cœur et de I esprit, nous réjouis
sent ; la prétention de la vérité nous accable. C est un pré
texte et une attitude favorables aux intérêts. Mais si même 
parfois ces intérêts sont beaux, ceux qui les incorporent à 
des œuvres n'ont pas l'intérêt à la tête, d'autres en tirent 
des préceptes moraux, que d'autres appliquent, que d'autres 

utilisent.
Si on est à la beauté on n'est pas à la sagesse. Salomon 

qui eût l'une et l'autre en devint fou.

L'art, qui ressortit à la beauté la plus incomplète, est 
toujours plus solide que la sagesse incomplète, la moins 
fausse qu'un homme peut avoir, et qui pour aller de l'avant 
r.'a pas d'autre issue que la folie.

On peut être fou et faire encore quelque chose, mais 
on ne peut être fou et être sage.

&
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M ը բալէ ե ւր ո պա կան ե լաւ</՜չտական պա ր բե ր ա կանն ե ր էն ներս 
ակնարկ ձ'ը նետել^ համոզուելու համար թէ բան մը չէ փ ոխ ո լած 
բնաւ, այն մտահոգութէւններէն , որոնք ամէն մամանակներոլ ալ
յուզակ են երամշտական ա շվուս րհ ը յ

Անոնցմէ ՝ նոյնէսկ ամէնէն հրատապներէն մէն է ներկայէս 
դարձեալ ղե զա զէ տա կան տեսութէյւններու. , օղտաղոլմուած թեք- 
նէր մ է ջո ցն ե ր ո լ կրած ւէո լէ ո խ ո ւէմ է ւնն ե ր ո ւն ՝ անոնց ստեղծած տե
սակ մը անելէն , էնչպէս նաեւ, այղ արտակարգ երեւոյէմէն յանգէ- 
մ ան երամշտ՚ասէր հասարակութեան ըմբոնումէ մա կարդա կին, 
ղանոնը ան մէջա կանօր էն էւրա ցնե լու կա ր ո ղո ւթ ե ան \հարցը յ

Հեգէնակալոր մտքերոլ կո զմ է կ1 արծարծուէ այս էյն ղէ ր ը գրե
թէ պարբերաբար հ տրոլա^ [ԼԼԼաԼո*L ո1 ո մէայն մեր j['^iu^ 
պատճառներով , եր կու կողմ ե րուն ա յս էնքն ստեւլծագո րծող ա ր- 
ուեստագէտէն եւ հասարակ ունկնգէրներու մ էջեւ գոյացած է ար- 
գէն սովորականէն աւելէ մեծ անջրպետ մԸ, ա յլ եւ կը սպառնա յ 
բո լ ո րով էն էյղել երկուստեք գո յութէ ւն ունեցող կապերը՝. Անաց որ 
արդէն այս վերջէնը առնոլաղն քառորդ գարու ‘հեռաւորութենէ մը 
կրցաձ է միայն հե տեւէ լ մէ շա երամ շտո ւթեան մէչ ի յա յտ եկող 
թե ըևէը կամ այլ նոր ութէ ւններուն î

Ւսկ կայ նաեւ նորագոյն մամ տնակներու ստեղծագործական 
աշխարհ էն յատուկ երեւոյթ մը եւս , այրէ մ տահ ո գո ւթ են էն
ծնունդ առած երեւոյթ մը՝ եթէ կարելէ է այդպէս խորՀԷ[Հ՝ Այն է 
թէ՝ մեծ ե րամէշտներ՝ որոնք կը ստանձնէ էն յեղաշրջողէ գեր մը 
էրենց բերած նորութէւններով՝ պէտք կը զգան մէեւնոյն ատեն 
լուսաբանել էրենց ըմբռնումներուն կրած էւ[ոլ|ււ_ս|ւո{ւ£/ , էրենց 
լեգո լական ubÛp-Ulfll^z ստեղծագո րծա կան ընկալեալ օրէնքներու 
կէրարկած զարտուղումներուն էմաստը՝ եւայլն*

նր'ր է y էնչպէս ըս էնք y ստեղծագո րծող երամէ շտ ի մը կորլմէ 
այդպէսէ բաղմե րեւո յթ տիալէքթիք/, մը օգն ո ւթե ամ բ ա ր տ ա քէն 
աշէյարհէ հետ կապ հաստատելու անհրամեշտութէւնը , եւ այրե 
ուղղոլթեամբ գոյութէւն ունէ արդէն բաւական ընդարձակ գրա- 
կանութէւն մը ներկայէս հ

Եթէ օրէնլսկ առնենք (ԷԸ • րրարը էր մեծագոյն գէմքերովվ 
Հենտըլ, Պախ } Հայտըն , Աոցարթ , յետոյ Պէթովըն եւ կարգ մը 
ուրէշներ } որոնք տէրապետեցէն ամբող 9 էրենց մամանակաշըր-
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ջանին , կերտելով անսպառ երկ մ ը , անոնցմէ ոչ մ է կր ։ սակայն ՝ 
սլէ աք է ւլւլայսւծ իր իր ստեղծագո րծութ իլհնե բ ո ւհ զուգահեռաբար 
պարզել նաեւ իր ստեղծագո րծ ա ղան նիտքը՝ թ ևքհրքը՝ նորի 
բնոյթ կրող որեւէ ձեռնարկ՝ ամփոփ կերպով՛. եւ կամ սփիւռա- 
պէս ՝ պատա-,ական կերպով արտայայտուած՛ են իրենց արուեստին 
վերաբերեալ նիւթերոլ մասին խիստ նախնական բացատրութիւն- 
ներու մ իջոցաւ :

Պեթովըհ , օրինակ , որ այլապէս բնաւ մլատ չէ եղած արտու
յտ յտուե լու տեսակէտէն , իր տեսա կցո ւթի ւններո ւն սլա հոլն կամ 
նամակագրութեան մէջ՝ հոս ու հոն կ' ար տ այայա է ընդհանուր 
գաղափարներ միայն՝ յաճախ հռետորական շեշտով մր՝ ելոյթներ 
որոնք ինքնին որեւէ քննական ողի չեն սլա ր ո ւն ս, կե ր լրիւ՝ ոչ ալ 
իրեն բերած նո րո ւթի ւննե ր ը ամփոփ կերպով բացատրելու բնոյթը 
կը կրեն -. Կան միայն իր -|<այիէ Ալը ^ոսվերսասիոնճձ^չւ , սփբւար 
հատոր մը՝ որով դարձեալ սահմանափակ կերպով կարելի է իր 
տեսութիւննե բուն մօտենալ :

փթ, գարու երամչտական գրականութեան մէջ է որ՝ այգ ալ 
դարձեալ սահմանափակ կերպով՝ կարելի է առաջին անգամ ըլլա
լով պատահիլ երամիչտի մը կողմէ իր գեղագիտական եւ այլ ըմ
բռնումներուն վերաբերեալ ա րտա յա յտո լթիւննե ր ո լ ՝ որոնք նոյն
պէս իրենց ներդրումները պատճառաբանող կամ արդարացնող 
գրսեւորումներ չեն :

Անոնցմէ մին' զոր օրինակ Հեկտոր Պերլիող՝ վիպական շրջա
նին ֆրանսական ականաւոր ներկայացուցիչը՝ միեւնոյն ատեն 
փայլուն գրիչ՝ քննադատ ՄՆթքիպւ ԱՀԱ ՖրաԱս/ր , իր գրութիւնե
րով ու մանաւանդ իր Ա թթսւվէո. ՇաՍ դիրրի^ միջոցաւ կ'արտայայ- 
տուի գիտական հարցերոլ մասին՝ ել սակայն դարձեալ անբաւա
բար կերպով միայն :

Վրսկնէր է որ ամէնէն չատ կը մօտենայ անշուշտ այդպիսի 
տխպեքթ-իք/ր մը իր հեղփնակած կարվ ը գիրքերուն մէջ՝ օրինակ 
Հ(]>լմ կեանքս?} ՝ ՀԼ/Ոլադախոլմ ր վարելու արուեստը^՝ «.Պէթովէն?} 
կամ «Իմ գործերս?} ընգա րձա կ ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ ՝ ելա յլն : 
Այսու հանդերձ ան կը բաւականանա յ իր մեծ օփևրանևրուն մասին 
բացատրութիւններով , կը խօսի անոնց ներշնչման աղբիւրներուն 
վրայ-. Հանճարեղ վարպետը որ ի յայտ կուգայ անոնց մէջ 
իբր բեմական ՝ տրամաթիք ե րամ չտ ո ւթեան յեղաշրջման ականա
ւոր ռահվիրայ ՝ կը ծանրանայ գլխաւորաբար իր Կէզամթ֊քՈլ(±Աթ/,Ն 
վրայ՝ այսինքն ողբերգութեան ՝ երամշտութեան եւ յարակից բե- 
մագրական եւ այլ արուեստներու միջել հաւաքական կայունու
թեան ՝ ներդաշնակ հաւասարակշռութեան հարցին շուրջ՛. Այս ըմ
բռնումով է որ ընդարձակօրէն կը պարզէ փակնէր իր ձեռնարկին 
դեղագիտական իմաստը;

Զի հետաքրքրոլիր ուղղակիօրէն , օրինակ huipiflïQJlf հարցե
րով՝ հակառակ որ իր անձնական ստեղծադործութիւններուն մէջ 
է որ գոյութիւն պիտի առնէր արդէն հարմոն իք յեղաշրջման ամէ
նէն եռուն սաղմը (գլխաւորաբար իր «Ի՛ ր ի ս թ ան» ին մէ ջ , ուր 
քրոմաթ-իզլք^յ հասած իր ծայրագոյն աստիճաններուն^ որ շատ չան-
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[jiu^ պիտի նաեւ, մեկնակէտը դասական հարմոնիին ի ր հ^>-
մերէն խախտելուն հ

1Լյդ շրջանէն ասդին այլեւս կը շեշտուէր արդէն երամ չտու
իք!/ան թեիեխ մ արդին արմատական ձ եւա լի ո խո ւմնե ր ո ւն ՝ ինչպէս 
նաեւ այղ նոր երեւոյթներուն մաս [,ն, հ րապարակաւ արտայայ
տուելու բոլն անհրաժեշտութիւնը*.

ԷԼռաջին իմաստալիդ դիրքաւորումը այղ ոլղդութեամբ պիտի 
ըցար , կրնանք ըսել՝ Ղ*լոտ Տէպի*֊սիի !Ttou|lVo ^1Ո2 Անթ-յււոէւյէ՜- 
թ-անթ-շ/ եւ անոր ււՒՏ Հեղին ա կ ին փար իդեան մա մոպէն մէջ (Րըվխ- 
Պլէօ) իբր ե րամ շտական քննադատ պարդա^- դա ղա փ ա րներուն հա
ւաքական իմաստը*. Հա կավտ կնէ րեան Տէպի ւսի գլխաւորաբար 
իր դմ այլելի ^Փէլէաս^ով ^!Ը Վերցնէր դասական օրէնքներուն «կա
պանքները» ՝ ինչպէս պիտի ըսէր ան յաճախ՝ եւ կուտար գլխաւո
րաբար վերջին հարոլաեր դասական հարմոնիին*. 1Լյդպէսով հան
ճարեղ ֆր անսազի արուեստագէտը ե րամ շտական ստեդծադո րծու- 
թեան աո.ջեւ կր բանար բո լո բովին անտիպ , նոր ՝ րնդարձակ հո
րիզոն մը՝ պիտի իրականացնէր տրամաբանական յեղաշրջում մր՝ 
որուն կը պարտի արդի ե ր ամ շտ ո ւթ ի ւն ը իր փողփողուն վիճակը*.

ՀԼռանդ Տ է պի *֊ս ի ի կա րէf լի չէ երեւակայել ՝ արդարեւ ՝ յետա- 
դալի բոլոր ձեւափոխումներր ՝ որոնք անուրանալիօրէն տեղի ու
նեցան ի նպաստ երաժշտութեան iJipnutu'I'l'LU^Îr հարստացման*, Ոք 
Հքէօնպէրկ կամ իր աշակերտները Աքպան Պ է ր կ , Ֆ"ն վ՝էպրրն , ոք 
Ա թրաւք ինսքի ՝ նոյնպէս ամէնէն կ ա ր ե ւո րն ե ր էն մին՝ ոչ Հինտըմիթ 
ոչ իսկ տ լ նո րա դո յններէն If էսիաէն ՝ Փիէր Պսւլէղ ել ուր ի շնե ր ՝ 
որոնք արդիական երաժշտութեան մէջ իբրեւ նորարարներ ունին 
իրենց ուրոյն տեղը :լրոյն 

Ուրեմն ՝ հազիւ կէս fJ'Uf տեւող ժամանակաշրջանի մր
մէջ լ, բարու, քս^որդող ե բամ շտո լթեսրն այս ականաւոր դէմքերոլն 
բեբա^լ ն ո ր ո ւթ ի ւննե ր ր միրաբս ա յին մամուլին մէջ ստեդե՜աե են 
բնրյ արձակ փո|էմ]ւք մբ , որուն բուն իմ աստր մատչելի կը մնայ 
որն շույտ ե բամ շա ա ս է րնե բո լ որոշ դաստ կա բդի մը միա՛յն î

Հետեւաբար ՝ նկատի ունենա/ու/ տոլեաք պայմանները, առա- 
լեք բան երբեք ստիպողական անհ րամ ե շտ ո ւթիլն մ րն է, անտարա- 
կո յս . լուսաբանեք նաեւ այս բոլորին մասին ե ր ա մշ տ ա ս է ր ին միտ
քը : կ ա բե լիութիւն ր տալ անոր մտերմանալ նաեւ ն ո ր ա դո քն ար
ուեստին բարձր ոլորտներուն , որոնք անտա րա կո լսե ք իօբէն կը պա
րունակէն նաեւ ուրիշ շ ին ի չ , աղնո լա tf ո ւլյ ի չ .։/ա յեքքներ , քան անոնք 
որոնք իբենլյ նոր պարունակութեամբ օտար կը մնան իր ունկնդրե
լու սուԼո րո յթնե բուն :
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I) MiLbUlf ՕէՅՔՍՓհՐ
1ÎI64 տարէն հռչակուեցաւ յոբելենական տա րէ ՝ տօնելու հա

մար ծննդեան 4-00 եա կը բո լո ր մամանա կնե րո լ մեծադոյն ըա- 
նա ս ա ե tj ձ է ն ' // ւէլե ում Շ է յվչսփէը1' ։

Արդարեւ՝ չո ր ս դար առա ք ) 1564 Ապրէ լ <2.?>ի՝>՛ t Ա՚՚՚՚ււ է՛՛՛յ ՝Լ՚սր- 
ւիիք կոմսութեան սամաններուն մէջ գտնո լո ղ Սթրաթֆորթ
ղաոին ւքէջ՝ ԱՀոն դետի դեղածիծաղ ափին՝ պարիկները հակեցան 
օրօրողին վրայ մանոլկի մ՛ը՝ անոր ներշնչելու համար հանճա րին 
ցոլ^ր :

Հանճարով պա տ ո լա ս տ ո լա Հլ մանուկը մեծցաւ՝ նետոլեցալ 
կե ան, eb ասպարէզը՝ ընտրեց դրա կանութէւնը որպէս ուզէ եւ 
դարձաւ մա ր զ կա լ էն հոդէներոլ մէջ ան թ ե զ ո լած է/այտաբ ղկա 
զգացումներու՝ ա ռա քին ո ւթ ի լնն ե ր ո լ եւ մոլութեանց անծայրածիր 
ովկիանոսին մէջ խիզախօրէն նաւարկող նաւապետ մը :

Ուիլեամ Շէյքսփիր կը կոչուէր ան ;
I1 ր մա հէն ա ս ղին անցած են քորս հարէւր տարէներ , սակայն ՝ 

դեռ մէնչեւ այսօր աք , էր զաւակները Համլէթ , Օթէէէ°) ԼիԼ1 1 
Մ աքպէթ ու քէոմէօ՝ քմէմոն Աթենացէ՝ էֆուլէոս Կեսար եւ տակա- 
1 էն բազմաթէլ ուր է շներ 1լապրփն ՝ սնունդ հայթայթելով բովան
դակ մարդկութեան դրական ու գեդա րուե ստա կան ճաշակէն ու 
պահանջքներուն :

Անխտրաբար՝ բոլոր ազդերը , մեծ թէ փորը՝ էւրա ցուցակ են 
ՀՀԷ քքսւէէրը ՝ անոր ս տ ե զծ ա դործ ա թատերական դլուէւ-դոր- 
ծոցներր սեփականացնելով է ր են g բեմերուն համար։

Հալ մոզով ուրդը ՝ զեռ վաղ թուականներէն սկսեալ՝ 17 րգ 
զարէն էսկ ծանօթ է եղած անգլէացէ հանճա րեզ տրամադուրդէն 
անունէն ՝ էսկ 19քղ զարէն սկսեալ՝ հայ գրագէտներ ձեռք զարկած 
են Շ է յքսփէ րէ դործերու թարզմանո լթետն :

Հոպ մեծանուն նկարիչ Վ. Աոլրէնեանց եղած է Հյէյքսփիրի 
աոաջին թարգմանիչը : ն՚՚՚ել Գա րեզ ին Փաւիաղեան ( Ձ.մ ի ւոն ի ա g ի} ՝ 
Գէորգ Զմշկեան՝ ԷԼմիրտն [թանդինեան' երկուքն ալ արեւելահա լ 
բեմի լի աղեմ ի դերասաններ ՝ եւ տակաւին բազմաթիւ հայ մտալո- 
լ: ականն եր թարգմանած են Շէ յքսփիր ի ո ղբե րդո ւթ իւնն ե ր ը ՝ առա
ւել կամ նուազ յաջողութեամբ՛. Եւ սակայն՝ Հհէյքսփիրի գործերուն
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հայերէն թարգմանութեանց թագուհին կը նկատուի էֆովհ անն էս 
թան Մասէհեանի թա րդմանոլթիւննե ր ը դ որ ոնք դ ըստ ընդհանուր 
կարծիքին դ կը կրեն բնադրին հարազատութեան գրոշ՚եը^ տրուած 
ԸԼԼաԼո,1 " ր թարգմանիչը խո րապէս կր տիրասլետէր անգլերէնին*.

Համեմ ատե լո Հ մողովուրդնեբու հետ , հալ մողովոլրդը
կարեյի է դասել աոաջին դծ ի վբս'J ՝ ['[l['^L &՛է hPu,l'ՒI'Ւ գործերը 
մեծ դ իւրութեամբ եւ անսահման խանդաղատանքով իւրացնող մո- 
ղովուրդէ Ւրրեւ ապացոյց 1լ*էէ լէ ե լ իւ է յիշատակել այստեղ (Հովհւսն- 
V. ս թում՛ան ե անի հ ե տեւեա լ տ ո ղե ր ր •---

հՇ է յքււփ ի ր ը դարձել է մի չափ ազդերի դա րդա ցմ ան աստիճա
նը որոշելու համար* Եթէ մի մողովոլրդ նրան չի թարգմանումդ 
կր նշանակի ա դէ տ է դ ե թ Լ չի հասկանում դ կր նշանակի տհաս է , 
եթէ մի յեղու նրա •Lr այ չի ) կ [r նշան ut ակար է»։

Հայոց ղմալլեւի յեղուն դ սակայնդ արդարացի հ սլա ր տ ո ւթ ի ւն ր 
կրնայ ունենալ այսօր որ տրմէսնի թարգմանը կրցած է Ըէէ,էյ Լ իք՛ 
մ ողովս լր դին մէջդ հանճարեղ [Լնդյիացիին այնքան բարդ ու խո
րաթա րի ան g մտածումներուն եւ փիլիսոփայութեանց*.

ԷԼ ո վհ անն էս թ ո ւմ ան ե ան դ աւելի խորացնելով իր միտքը (յէյքս- 
'ի ['Ը ի արուեստի բա րձր ո ւթ ե ան նկատմամբ դ հայկական jjiÿui նակէն 
դուրս ելլելով եւ մտնելով համաշխարհային դրական անդաստանէն 
ներս դ կը պատդա մ է

«... հերացանց է բրիտանական հանճարի փայլը y ո բ ի՛ր ճա
ճանչները մի կողմից զա բկում է մինչեւ Եսքի[եսի ու [Լոփոկ/եսի 
մամ տնակները դ միւս կողմից՝ դէպի դրականութեան ապադան *. Եւ 
ամէն մի գրողդ ինչ աշխարհում էլ ասպարէր/ [՛ջնիդ տեսնում կ իր 
ուղին արդէն լո ւս tu լո ր ո լած նրա շողերով դ եւ գրեթէ ան խ տ ի ր դ 
շատ քիչ բա ցա ռո ւթե ամ բ դ ա մէնքն Լք y խոնարհուել են նրա հան- 
ճա [•/■ առաջ՛}} :

[Լնցնելէ առաջ Zr է յք"փ ի ք' ի ղործերուն հայ բեմերու վրայ գտած 
անօրինակ յառաջխաղա ցում ին դ տալու համար մեր մոդովոլրդին 
[քեք) [Լնդյիացիին դրականության հանդէպ տած ած խանդաղատան
քին չափանիշըդ տանք այստեղ վերջին յիշատակում մըդ դրուած 
ԷԼւետիք Եոահակեանի կողմ է*---

«ՇկյՀսփկրք, < անճա ր ր իր վւ աո ահ եղ հա յ րհն ի քի g ո վկ ի ան ո ս ի 
նման ծայր է առելդ ծաւա/ուեյ ու տարածուել է աշխարհի }որս 
կողմերով եւ նրա ոսկէ այ իքը հասեք է հեռաւոր Սրարա ա ի /անՓին 
եւ գտել է հարաղատ մի եդերք՝ Հ՚՚՚յ մոգովրդի սիրտն ու հոդին y 
միտքն ու ճաշակը* Հոր / մո ղո //ուրդր ա /նքան է նրան սիրե/ ու մե
ծարել դ որ դա րձ ր ե լ է նրան Ւր անփո խւրր ր ինե լին դ սրղդայինըդ ՛հա
րազատը՛^ î

*

Հայ բեմը արդար հպարտութեամբ մը կրնայ պարծենալ ու 
ղալանի լ թբլթ^ը '[՚բր Շէյքսփ ի րի ո ղբե րդո ւթի ւննե ր ո ւ լա լոր դո յն 
մեկնարկուներէն մին դ ա շխա րհ ի մո ղովո ւրդն ե ր ո ւ շարքին , ի հար
կէ բոլոր հ ամ եմ ա տ ո ւթ ի ւննե ր ր պահած :
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Օրինակով մը փա ստենք մեր վարկածը-, Ա'էծ Անգլիացիին 
սա եդծադսբծած տիպարներէն ամէնէն բարդը, ամէնէն խորունկն 
ու. արւեդծո լած ա յ թն ը Տանըմարքացի իշխան Համլէթը, հայ բե
մերու վրայ ունեցավ է լաւագոյն մ եկնար կո ւն եր -,

Համլէթի տիպարը, համաշխարհային թատրոնի աարեգրոլ. 
թեանց մէչ իրաւամբ նկատոլտծ է բեմական փորձաքար մը :

Եւրոպական բեմերու վրայ մատով կը համրուին այն դերա
սանները , որոնք յաջողած են պատուով անցնիլ այգ «մազէ կա
մուրջ» ը ;

/’ հարկէ, Շէյքսփիրի ծննդավայրին մէվ եղած են րազմաթէ լ 
դերասաններ , որոնք Համլէթի մ ե կնա ր կո ւթեամ բ արմանացած են 
1.Է J ■£•"{• Ւր^ան դերասանի պատուաբեր ել հազուագիւտ կոչումին : 
Ատոնցմէ նշանաւորներն են եդած, անցեալփն մէջ, անգլիացի ող
բս րղա կնե ր' Հէրիկ, ք֊էմպլը, Աեքրետի, էամ սլնա ՛ի ի ն եւայլն, 
իսկ մեր օրերուն Ալպիոնը կը 'հպարտանալ իր ազգային մ ե ծ ո ղ- 
բերզակ Ա ըր Լօրէնս Օլիվըր, որուն Համլէ թի տի սլա րին մե ր- 
ձենս, լու նոր մօտեցումներն ու յղացումները զարմացուցին բո- 
վանդակ աշխարհը*

Անմիջապէս ետր կուգան ռուսական ել իտալական թատ ր ոն- 
ները^ որոեր շէ յափիր եան ձ ե կնա ր կո լն ե ր ո լ փայլուն Հոյէ մ րն են 
ու՜նեցած ։ Արդարեւ , ռուսական րեմերոլ վրայ երկար տարիներ 
իբրեւ առաջնակարգ համլէթներ փայլած են Մաքսիմով՝ 'իա չալով 
եւայլն՝ իսկ իտալական թատրոնը կը պարծենա յ անուններովը 
Սալվին ի ի՝ Աոսսիի ՝ Ցագոնիի , իիոլճիէրօ էիոլճիէրիի ՝ որոնր 
բարձր արուեստով մը մեկնարկած են Համլէթի եւ Օթէլլոյի տի
պարները :

Ըստ կար^ի յ կար ելի է յիշատակել նաեւ ս կան տին ա ւե ան եր
կիրներու Հիերմանիոյ՝ {երանսայի բեմերը՝ որոնր առաւել կամ 
նուազ չափերով տուած են շէյրսփիրեան դերասաններ։

Ւ ս կ հա յ բե^ մ ը * * *
Եր կրկնենք* • անհամ եմ ատ կերպով գերազանց է եղած մեր բե

մը այս ուդղոլթեամր միւս մոգովս ւրգներո ւ բեմերէն՝ միշտ հա
մեմ ա տ ո ւթի ւնն ե ր ը նկատի առած յ

Ւ^նչպէս կարելի է չյ ի չատակել այստեղ անունը Պետրոս Ա- 
դամեանին Լորուն ծննդեան օրը ան սլա յմ անօ ր էն նոյնպէս սլա րի կ- 
նեբ հակեցան իր օրօրոցին վրայ հանճար ներշնչելու համար իրեն') 
որ ծնած ր լ յա յով խաւարակուռ ու յետամնաց երկրի մը մէջ՝ սոսկ 
Ւր հանճարին թափով յաջոդեցալ հ ա մ ա շվսա ր հ ա յ ին պա տ մ ո ւթեան 
մատեան ին մէջ ոսկեզօծ տառերով արձանագրել տալ իր անունը՝ 
իբրեւ Հյէյքսւիիրի ամէնէն բարդ տիպարին' Համլէթի լաւագոյն 
մ ե կնա ր կո ւնե րէն մէկը։

Աաղմաթիլ ականաւոր անձնաւորութեանց վկա յո լթիլններ ը
կը հաստատեն ալս պարագան։

իտալացի մեծագոյն դերասան Աալվինին' լաւագոյն մեկնար- 
կուներէն մին Տանըմարքացի դալկահար իշխանի տ ի սլա ր ին t Աղ ամ - 
եանի «Համլէթ^ի խաղարկութեան ներկայ գտնուելով՝ չէ վարա-
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նաՀյ յայտարարելու թէ հ.Հայ դերասանին ի,աղը դե րաղան ր ա պէ ս 
րարձլ^ է բոլո ր համ լէ թներէն» ՝.

Ադամեանէ Համ լէ թին ուրիշներու վրայ ունեցած անպարտելի 
առաւելութիւնը հաստատելու համար ( կարելի է մէջ բերել հետեւ
եալ փաստը եւս :

՛Ծանօթ է որ ֆրանսացի մեծանուն դերասան Ս ունէ-Աիւլլին 
(184=1-1916) որ մասնաւորապէս մեծ Լանք թափած է ֆրանսական 
բեմերուն վրայ տարածելու համար Ծէյքսվ'ի['ի դործերը եւ միեւ
նոյն մամանակ եդած է առաջնակարգ Համ լէ թ մը, անդամ մը կը 
ներկայացնէ հՀտմլէթ»'. Սրահին մէջ ներկայ կ'ըլլան Շիրվանղտ- 
դէն եւ իտալացի յայտնի դերասան-դերուսոյց *Լի կտ„ր վ)որկատ- 
աին, որ երկար տարիներ եդած է Ւիֆլփղփ ռուսական թատրոնի 
■լեկ ա՝ վարը, միեւնոյն մամանակ մասնագէտ մը չէյքսփիրեան եր
կերու : Ահա թէ ինչ կը դրէ Շիրվանղադէն , նկարագրելով այդ 
օրուան ներկայացումը----

«... Այն տեսարանում , երբ Հտմլէթը արտասանում է Վինե լ 
թէ չլինել»ը , Ֆորկատտին դարձաւ ինձ :

« _ Գուը յ ի չո՞ւմ էք Ադամեանին այս տեսարանում :
« __ ^յքստ լաւ *
հհ __ Համեմատէ ւմ Կ:
« — Այ"՛ ։
« __ Ի՛՛նչ /չասէք ;
« Անհամեստ չգտնուելու համար պատասխանեցի* 
հհ __ քՒլում է ինձ , որ Աղամ եան ը նոյնպէս լալ էր ս1յ՚է տե

սարանում ։
« 3)որկատտին բո ր բոքւեց *
« __ Սւ դուր այդ դերասանին , այդ դերում կարող էք համե-

մ ատել անզուգական Ադամ ե ան-Հա մ լէ թ ի հետ՝. Լյա միակ Հ^ամլէթն
էր, միակը,   դոչեց նա ո դելոր ո ւելո վ» ! ( Արմէն Արմէնեան ,
«60 Տարի հայ թեմի վրայ»:)

Պետրոս Ադամ եան ի չէյքսփիրեան դերասանի հանգամանքը 
սահմանափակոլաՀլ չէ, սակայն, միայն Համ լէ թի տիպարին մեկ֊ 
նարկումով'. Հայ հանճարէդ դերասանը, նոյնքան մեէ յաջողու
թեամբ եւ անստգիւտ արուեստով մը անզուգական մ ե կն ա ր կո ղը 
հանդիսացած է Լիրի եւ մանաւանդ Օթէլքյի, որուն կատարումին 
համար իր մամանակի ռուսական գմուա րահաճ քննադատները չեն 
վարանած յայտարարելու թէ «4"',/ դերասանին Օթէլլոյի կատարու
մը դուրս դալով մա րդկա յինէն , կը մտնէ աստուածայինի սահման- 
ներուե մէջ** •'fri

Գարձեալ հայ բեմն էր որ տուաւ անզուգական Ս իրանոյչը, 
որը նոյնպէս , իր Համ լէ թով յատուկ էջ մը բացաւ հայ թատրոնի 
արդէն իսկ հարուստ մատեանին մէջ՝.

Հապա՞ կարապետ Գալֆայեանը, որ 80 ական թո ւտ կանն ե ր ո ւն 
ի յայտ եկաւ իբրեւ ինքնուրոյն ու ինքնատիպ յղացումներով օմ- 
տուած Համ լէթ մը։

կարելի է այսպէս շարունակել տակաւին հտյ դերասաններու 
անուններուն շարքը՝ որոնք պատուով վճարած են իրենց տուրքը
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Շ ՀJ մս ւ1'ՒԼ՛ Ւ հանճարին ♦--- Աակոբ Վարդավետն {առաջին Ս' աքբե-
թը ) ՀՀմշկեան՝ *եէորդ Պետրոսեան՝ Աովհաննէս Արելեան ՝
Աովհաննէո Զա [• իֆեան ՝ Արմէն Արմ էն եան եւ Միքայէլ Մ անուէ լեան 
Լերկոլ անզուգական Շ ա յ լո քն I, ր } * Վաղար չ Վադարշեան՝ հրաչեայ 
if ե ր ս Լւ ս ե ան ել ուրիշներ ՝ որոնք խ ի ղախօ ր էն ձե/ւք են զարկած 
ՇՀյ£սփՒԼ՛I՛ տխ*գա րնե րուն եւ ամէն անդամ ա/ փառքով են անցած 
այդ փշոտ ու դմնդա կ ճամրէն :

Չմոռնանք նաեւ մեր օրերու բեմական տիտանը Վահրամ 
Փափազեանը՝ որուն Օթ է// օն մինչեւ այսօր ալ կը հանդի սան այ 
իբրեւ բեմ ա կան յաղթանա կի փա յ լո ւն ու փ ա nui պան ծ կոթող մը։

Այսօր ամրոդԼ աշխարհը կը տօնէ Հ/կյքսփիրի ծ՛ննդեան. չորս- 
հարիւրամեակը յ

Զ՝կա յ աշխարհի վրա՝յ մոդովոլրդ մը որ չպարծենա յ ՇէյՀս1Ւէ- 
րով : Ատոնց կար գէն է նաեւ հալ մոդովոլրդը։

l/ւ ի դուր չէ որ ՝ դա րձեալ ՝ հ ան դո ւց ե ա լ դերասան Վադա րշ 
Վրսդաըշեան , րեւանի իմա տ ե ր ա կան ընկերակցութ՜եան նախաձեռ
նութեամբ 1956//հրատարակուած ՀՇէյքսփիրր }^U*J բեմում» ա լ- 
սլօմին մէչ դրած իր յօդՈ ւած ը կը վերջացնէ հետեւեա լ խօս քե ր ո վ .

«Շ է յքոփ ի րի անունը հայ ձ՜ոդովուրդի համար հպարտութեան 
նշանաբան £» î

*
Ատիպոլած եմ տիաւր խորհրդածութեամբ մը վերջացնել։
ՀերչերԱ , պատահմամբ ձեռքս անցաւ ֆրանսերէն հատոր մը 

<&էյքսփէր եւ իր գործերը» , հրատարակուած 1^99,ին եւ սլսակուած 
ֆրանսական Ակադեմիայի դրական մրցանակով։

Հեղինակը Ա. Ա եղիէ ՝ հմուտ շէքսփ իրագէտ մը՝ իր այգ 
հաստափոր հատորին մ է ջ y մանրակրկիտ ուսումնասիրութեան մը 
ենթարկած է հանճարեղ Ան դլի ա !}էէն բոլոր գործերը , մի առ մի 
վեր առնելով անոնց գր ա կա ն ՝ բան ա ս ա ե դծ ա կան , րն կե ր ա յ ին եւ 
փիլիսոփայական արմէքները։

Ա. Աեղիէ՝ անդրադառնալով Համլէթին , իր կարգին կր հաս
տատէ նոյնպէս որ այդ տիպարը կը հ ան դի ս ան ա յ Շէյքսփիրի ըս- 
աեզծագո րծութիլններուն ամէնէն բարդն ու դմուար մեկնարկելին։

Ը թօսի բւաղմաթիլ ու բա դմ ազդի մ ե Լլնա ր կո զն ե ր ո լ մասին ու ի 
վերջոյ կանգ կ՚առնէ իտալացի դերասան Ա ա լվին ի ի վրայ ու դալն
կր հռչակէ աշխարհի լաւագոյն Համլէթը։

Շարունակելով իր խո րհ րդածո ւթ իւնն ե ր ը ՝ Ա. Աեզիէ կ՜'ա ւե լ- 
ցրխէ թէ [նք մտերմական կապերով կապուած էր Ա ա լվին ի ի հետ 
ու յաճախ մամերով խօս ա կց ո ւթ ի ւնն ե ր էր ունեցած անոր հետ՝ 
միշա Համ լէ թի մ աս ին ։

Արդ ՝ այդ գ[*ո յօներու ընթացքին ի^նչպէս կը պատահի որ՝ 
Աա լվին ին՝ որ էր է սկ յայտարարութեոմր ընդունած է թէ Ադամ- 
ե ան ի Հոէմլէթը կը գերազանցէ բոլոր համլէթներր ՝ որեւէ անդրա
դարձում չէ ունեցած ու չէ ըսած ֆրանսացի հեղինակին որ իրեն 
անծանօթ մնացած հայ դերասան մը դոյոլթիւն ունեցած է իբրեւ 
անգերազանցելի Համ լէ թ մը։

Մեր կա րծ իքով՝ մեղաւորը Աա լ4.էնէն էէ: ԱյԱ ՚Լևւ՚Լ1՚նր ան սլա յ-
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մանօրէն ֆրանսացի հեղինակէն յիշեցոլցած է Ադամ եանի անունը՝ 
սակայն Ա- Մ եղիէ, խորհելով որ զորեր «.փորը մողովուրդ-»ի մր 
հետ է՝ զլացած է յէ շատակե լ էր հատորէն մէջ Աալվինիի վկայու
թիւնը ։

խարերախտաբար՝ սակայն՝ այսօր մեր մողովուրդը այլեւս 
դուրս է եկած էր «լիորր֊»ութեան շրջանակէն :

Այսօր՝ հայ գրադէտնե րու դործերը կը թա րդմանոլին բազմ ու
թիւ լեզուներով ու կր կարդացուին բազմամիլիոն մարդոց կո զմէ : 
ԱյԱՕր Պարոնեանի «Պտզտասար Ազբա ր» ը կը ներկայացուի Աոս- 
կոլայի մէջ ռուսերէնով եւ ռուս դերասաններով :

1յԼ վստահ եմ որ՝ մօտ ապադային , նոր Ա եզիէներ պիտի յի
շատակէն անունը նորանոր Ադամ եաննե րո ւ ՝ զորս պիտի ծնի ստեղ
ծագործ հայ մողովուրդը-, Ա- Գ-
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րտասահմանի մէջ երկար տարիներէ ի ‘Լեր դմուա ր էր մատ- 
նանչել հայագիտական Լոլ-րջ հրատարակութիւն մը՝ եթէ Հյիչինք 
Վյսրդանի Աշ |սարհա(յրՈՆթ-ե Ullfi. քննական 'հրատարակութիւնը *ԼՈ ր 
կատարեց՝ բազմաթիւ ձեոագիրներու բաղդատութեամբ ՝ Պ* Հայ^Լ 
Պէրպէրեան՝ նաԼսաձեոնո ւթեամ բ Հ» fi • Ը» Լի -ի։

fiurjg ահա չորս ւոարիէ Լւ ‘Լեր իրարու կը յս^որդեն ^'ալոլստ 
Կ/“- լսլէնկեան Հիմնա ր կութեան (^Հայկական Մ ա ա ենա չա ր»ին հա
տորները զորս թա րձկ որ ներկայացնենք մեր րնթ ե րg ո զներո ւն :

Ասոնց առաջինը եղաւ Ա արդիս I] ի լա նենցի ժամանակագրոլ- 
թփւ֊նշ , ան դէ Լ] ե ր էն թարգմանութեամբ : Ա*յ ս գործին հա յերէն րնա. 
ղիրը^ ն"ր Տոլւյայի ՃՏրդ գարու բարբառով դրուած ՝ հրատարա
կուած էր 1863/*^ î Կ^-Ո՜ւնԼլ հանդէսին մէջ՝, ծանօթ i, ԿՒւ ա-
նենցի մամանա կադրո ւթիւնը կը սլա ամ է Սեղաններու 18/"ք դա րու 
արշաւանքը դէպի Պարսկաստան՝. Անգլիերէն թա րդմ անո ւթիւնը 
կատարած է Սպահան g ի բանասէր Տ քթ ՝ ^1‘սրօ Ա* թնա սեան՝ բազմա
թիւ֊ նօթագրութիւննե րով՝. թ՛էեւ բնադրին նիւթը Հայոց պատմու
թեան չի վերաբերիր ՝ բայց ^այարԼՂ՜Ւ Հեղինակին դո րծ ը կարեւոր 
տե ղե կո ւթ ի լեն ե ր կը պարունակէ վերո յի չեա լ անg ո ւդա ր ձե բուն 
մասին եւ կարգ մը մ ան րամ ա սնո ւթ ի ւնն ե ր ը կը հետաքրքրէն նաեւ 
Հայերը :

Հիմնարկութեան երկրորդ հրատարակութիւնը եղաւ «Ղ^Ա֊լԱ!- 
բփոյ Ազգ - Մատենադարանէն Ջեոնւդիրներոլ Ցուցակը», զսր պատ
րաստած էր ե*աբգէն վ[>դ* ի Լ/է ս է ր ե ան ՝ յետոյ աթոռակից կա թո- 
ղի կո ս կ ի լի կի ո յ , երբ քարոզիչ էր 'Լալաթի ոյ եկեղեցւոյն , ներկայ 
դա րու սկԼւղբը՝. Սա լա կան արկածներու ենթակայ ըլլա լէ ետք այս 
ա շԼսատոլթեան ձեռադի ր ը լո յս տեսաւ Անթ ի լ ի աս ի տպա բանէն • 
հետաքրքրական պիտի ըլլար բաղդատել Խ Պոլսսյ ^Լզդ • Մատե- 
նադաբանին բովանդակութեան ներկայ վիճակը մօտաւորապես 60 
տա րի առաջ պատրաս տուած տրւ ցուցակին հետ՝.

Աւելորդ է ընդգծել ձեռագիրներոլ ցուցակներուն կարեւորու
թիւնը՝. ՍՀեոնք անհրամ՜եշտ գործիքներ են բանասէրներու աշի/ա- 
տանքին համար։ Այս տեսակէտով՝ գնահատելի է որ 9* • ty • Հիմ
նարկս ւթիւնը ջանադիր եղա^- է ի լոյս ընծայելու սւրիչ ցուցակ
ներ եւս ;
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Այսպէս , Հիմնարկութեան Մատենաշարին մ Լ ջ հրատարակ
ուեցաւ. նաեւ Արմաշի Վանքին ձեռագիրներոլ ցուցակը, ցոր 
պատ րաստաե կ ր հ անգո ւց ե ա լ Տ քթ * 8 ՚ թօփճեան , 1903/'^ , ե րբ կը 
պաշտօնավարէր Արմաշի դպրեվանքին մէջ՛. Տ քթ • Բ՚օփճեանի աշ
խատութիւնը մեծ նպաստ մ ըն է ձեռացիրնե րու ուսումնասիրու
թեան դո րե ին : Ս՛եմ խնամքով եւ դիտական խղճմտութեամ բ խըմ- 
բադրոլաե , ան կը յ ի շե ցն է Տ. Տաշեանի ցուցակը, որ տիպար մբ 
1լր համարուէ :

(Հա կոբրա վրդ* Տա չծան է ցուցակը՝ որ հրատարակուած կ
1895/'ե , կ [• բովանդակէ մկկ մասը {թէւ 1-574) Վվւեննայէ Մէ>է- 
թարեանց վանքէն ձե ո ա ւյ էրն եր ո ւն : Շարունակելու համար այս 
մեծ դործ ր , Հէմնար կ ու թիւնը անցեայ տարէ հրատարակած կ եր
կրորդ֊ րնդարձակ հատոր մը՝ «Ցուցակ հայերէ՛ն ճԵOïlUlqjlUlCJ կէէւէ- 
թՈսրեան Մատենադարանին ի Վիեննա? հատոր Բ •» , աշխատասէ- 
րոլթեամբ Համադասս/ վրդ • Ոսկեանէ , որ կր վերաբերէ վանքէն 
Ւ 574-1304 ձեո աղիքներուն t կր f ուստ ցոլի որ երրորդ 'հատոր մը 
ներկայացնէ ամբոխութիւնք Վիեննայի ձե ո ա դի րն ե ր ո լն t Հ. վրդ- 
Ո ս կետն ի երկը արմանա լոր շարունակութիւն մ բն է, իր եալալով 
եւ բովանդակութեամբ , Տ՚ոչեանի համբաւաւոր դո րե ին t

Վիենն tu ւ Է ցուցակէն հ րտտա րակութենկն անմէ^ասլկս յետոյ ՝ 
տարւոյս սկիցբր /ոյս տեսաւ նաեւ, Վիեննայի Մ խիթարեանց տպա
րանէն , Զմմաոֆ ւ|անքին ձեուԱՀյֆր՚էւելւոՆ ցուցակը, որ կը կազմէ 
Հիմնարկութեան կողմէ հրատարակուած ցուցակներուն չո րրո րդր : 
Ա/ս ցուցակը, ցոր ալե/ի քան 40 տաբի աոյւվ պատրաստաե էր 
յյ՚եսրոպ վրդ- Բէշիշեան , միաբան Զմմտռի, կը պարունակէ նոյն 
վանքին 422 ձեռացի բները*. Այս եւս մեեապէս օգտակար հրատա
րակութիւն մրն է որ մատ չե / ի պիտի դարձնէ ուսումնասիրողնե
րուն Զմմտռի վանքին ձեոադիրները : Փ՚սւիտքելի է որ հրատարա
կուի նաեւ ցուցակը Անտոնետն Միաբանութեան ձեռացի րներուն , 
որոնք ա/մմ կր գտնուին Զմմտռի վանքին տրամադրութեան տակէ

Հիմնարկութեան Մատենաշարին մէջ դարձեալ յոյս տեսաւ 
ակադեմիկոս Աակոլւ Մանանդեանի ՏկցիաՈ p- Լ՜ Լ Հոո՜լք դո րե ին 
ֆր անս երէն թա րցմ անութ ի ւն ը , ցոր կատարած է Պ- Հր- Աորոս- 
եան : Այս թարցմտնութեան դեցեցիկ յառախբան մը րնեայած է 
Պ ■ (իեո ոմ Բ*սրքօւէէնօ ՝ անդամ ֆրանս » Ակ ադեմէայէ՝ վ ե ր հանե- 
լով Մ անանդեանի ուսումնաս ի րոլթեան բարձր արմանիքներր t 

Ար ալ ալ Ո * Մանանդեան Ւր ա յս զ ո րե ին մէջ ի մի Հ ա լա քաե է 
ցյւեթէ ամբողջութիւնը բո/որ եանօթ մ ե՛ս յո լթկւննե րո ւն , որոնց 
վրայ հիմնուաե է ին} որ ցիտենք այսօր Տիդրան Բ - ի պատմութեան 
մասին, բա g դաւ տ ե f ո մ ցանոնր առարկայօրէն եւ մ եե թափանցո- 
ցոլթեամր, մատնաԱշեքով անոնց մէջ ինչ որ կր թուի ը/քայ ճշմա
րիտ եւ հաւանական , ցոյց տալով ինչ որ յայտնապէս սխալ է կամ 
շսոիացտնցոլաե : Մ'անանդեան կր խորհի որ կորսոլաե են շս։տ մը 
փոքր-ասիական ացբիւրներ , աւե/ի անկոդմնակաւ եւ րսւատեցևակ 
բան հոոմէակտններր , որոնք պիտի փոխէին, եթէ եանօթ ր//ային, 
Տից րան Բ-ի եւ Մ իհ րդատ (քւս/ատորէ մա ս էն տէրսդ կա րծ է քն ե ր ր 
եւ դէպքերուն բնոյթը -. Այսուհանդերձ , Պ - Բարքով,ինօ կը կասկա.
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որ նման ադբիւրներ դոյութիւն ունեցավ րլլան ՝ եւ. կամ եթէ 
եզա& ալ ըլլան' չատ րան կարենային փոխել այսօր մեր գիտցած
ներէն եւ ի րողոլթիւննե րէն զորս հաղորդակ են մեգ դասական 
վկա J ո լթ ի ւնն ե ր ը :

Հայոց 'համար հաճելի ընթերցանութեան նիւթ կ՚ընծայէ նաեւ 
Մատենաշարին ուրիշ մէկ հատորը ՝ Հայելը. R]l1_qU-lfir|_Ull|Ul(x IplïJU- 
Jinvp-lïUlÛ ւքէ՜ջ ? անդլ ♦ լեզուով հրատարակուած ՝ դո րծ բ ի ւզան դա
գէ տ Փր ոֆ . Փեթեր 'քնարանիսի ՝ որ կը դա՛սախօս է քհըթճերս հա
մալսարանին մէջ (Միացեալ ՛Նահանգների : '(Լ յ ս ուսումնաս ի րու-
թՒ^Ը' որ նա խա սլէ ս լո յս ւո ե ս ած է Փրակայի Պիզանթվւնոսլավիքա 
հանդէսին մէջ (1961) ) հակիրճ բայց ամբողջական պատկերը կը 
ներկայացնէ այն դերին ղոր հայերը կատարա^- են բիւզանդական 
կայսրութեան մէջ՝ մասնաւորաբար վարչական՝ զինուորական՝ 
մշակութային եւ կրօնական մարզերուն մէջ՝, էք ը ճչդէ հայկական 
ծագումը բազմ աթ իլ անձն ա ւո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ եւ չե չտ ե լո ։Լ Հայոց 
մասնակցութիւնը բիւզանդական պատմութեան զանազան դրուագ
ներուն ՝ վեր կր հանէ փոխադարձ անհ ա ս կա g ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ը որոնք 
երբեմն ի յայտ եկաՀ- են երկու մ ո զ ո վո ւր դն ե ր ո ւն մ իջել՝.

Հայոց պատմութեան համար մեծ նպաստ մըն է նաեւ նոյն 
Մ ա տ ենա շա րին մէջ հրատարակութիւնը Պ՝ Վ * Հ* P իim-'f'oլէն սլէր- 
կի դորեին' «ՌոՆթինեսւնները , Հեթ-ՈՆլքե՚ասսհթը , Լուսինեանները» , 
անգլիերէն յեղոլով՝ որ տոհմագրութիւնն է երեք հա րստոլթ իլն- 
ներուն որոնք իշխած են ^իլիկեան Հայաստանի վրայ։ Հա տ ո ր ր կո 
պա րունա կէ բազմաթիւ տոհմագրական ցուցակներ ՝ զորս 'Հ երք ին ա- 
կր ս1ատբաստ,յյծ է հիմնուելով հայկական եւ օտար ադբիւրներու 
ինչպէս եւ զանազան եւրոպա կան ւսրշիւեյ&^£ եւ գրա՛դարաններէ 
քաղուած փաստաթուղթէ րու վրայ * Ա,[ս ա չխա տ ո լթ ի ւն ը կա ր ե ւո յ։ 
լուսաբանութիւն մըն է մեր կիլիկեան պատմութեան՝ որ յաճախ 
մութ կէաեյր կր սլա րունա կէ իշխորԼ անձնա ւո ր ո ւթի ւնն ե ր ո լ ինքնու
թեան ել յաջորդութեան մասին։

վերջապէս՝ մինչեւ այսօր 9* « 9 • Հիմնարկութեան Մ ատենա-
չարին մէջ /ոյս տեսա^- հատորներուն ցանկը ամբողջացուցած 
կ'ըլլան բ ՝ յիքհ/ուք Ա. Մէյեկ[, հ ա յադիտա կան յօդո ւածնե ր ո ւն հա
լա քած ոն ՝ « Etudes de Linguistique et de Philologie Arméniennes » 
ո ր կը պարունակէ մեծ գիտունին ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ թի ւնն էրուն մէկ 
մասը՝ հրատարակուած ՝ 1897£ե սկսեալ՝ \fcftWlYCS de Id SoClCtC 
Linguistique ի մէջ՝. Աւել որդ է չեչաեյ հայերէն յեղուի ուսումնա- 
սիրոլթեամր զբաղողներուն համար կա ր ե ւո ր ո ւթի ւն ր ա յս հատո
րին՝ որ կր ներկայանայ Պ ՝ էմ իլ Պ էն վ էն ի ս թ ի յ ա ա ջա բան ո վ : Կր 
կա բծենք թէ ասոր պիտի յաջո րդէ երկրորդ հատոր մր որ սյ ի ա ի 
բա վան զա կէ Մէյեէք. ,//, ւս յօդուածները դիտական զանազան հրա
տարակութիւներու մէջ-.

Ինչպէս կր տեսնուի ՝ 9* ♦ 9 ♦ Հիմնարկութեան Մատենաշարին
’^էջ հրատարակուած են Լուրջ եւ դիտական ամէն երաշխիք ներկա
յացնող գործեր՝, ճիչդ է որ այնտեղ կը սլակսին ինքնատիպ աչխա- 
տոլթիւններ ՝ բացի P ի ւտ-վ^ օ լէն պէ ր կի ե ր կա ս ի ր ո լթենէն ՝ [""JH
այս թարդմանութի ւնները եւ վերհ րատարակո լթիւններն ալ կ> ըն
ծայեն կարեւոր եւ անհրաժեշտ գործիքներ ուսումնասիրողներուն։
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կարելի կ դիտել տալ նաեւ, որ այս 'հ րա տա րա կո ւթ ի ւննե ր ը չեն 
թոլիր հետապնդել կանխաւ պատրաստուա}լ ծրագիր մը՝ որ ներ
կա յալլնկ նոյնութիւն մր նիւթի ՝ տեսակի կամ մամանակի կո ղմ կ , 
"'JZ իրականացած են համաձայն նա խաձեոնո զն ե րո ւն րնծա յուած 
կա ր ե լիո ւթի ւննե ր ո լ եւ ըստ պարագայական յարմ ար ո ւթ ի ւնն եբու , 
ինչ որ որոշ չափով հասկնայի է , եթէ նկատի ունենանք պակասը 
ձեռնհաս եւ տրամադրեցի ուսումնասիրողներու՝ հայկական ին չ. 
սլկս եւ օտար շր^անա կնե րո լ մկջ*.

Չունենալով այս հատորները մեր անմիջական տրամադրու
թեան տակ՝ մեր տեղեկութիւները քաղեցինք մամանակի ընթաց
քին՝ օգտագործելով ներկայացող առիթները՝ անկատար գաղափար 
մը կազմելու համար Ա ատենաչարին դո րծ ո ւն կ ։ ւթ եան մասին :

Իմացանք նաեւ Հիմնարկութեան ուրիչ մկկ կարեւոր նախա
ձեռնութիւնը հայագիտական մարզին մկջ՝ այն կ զօրավիգ կանգնի յ 
R^evue des Etudes ձրրոՀոէ6Ոէ^տփ վերհրատարակութեան : Այս մասին
տ ե ղե կո ւթ ի ւննե ր կարդացաք կինք մամուլին մկջ անցեալ տարի*. 
Կը լսենք թկ լոյս տեսած կ Հանդէսին աոաջին թիւր ՝ ստուար հա
տոր մը որ կը պարունակէ ո ւս ումնա սի ր ո ւթի ւններ բազմաթիւ գի
տուններէ եւ հմուտներկ ստորագրոլած *. Հանդէսր կր հրատարակ
ուի խմբագրական մարմնի մը պա տ ա ո խան ա տ ո ւո ւթ ե ան ր տակ ՝ որ 
կազմուած է ծանօթ հայագէտ եւ արեւելագէտ րանասէրներէ ղե
կավարութեամբ անուանի իրանագկտ Պ* էմի , Պկնվէնիսթի : Ոըմ- 
բադրական քարտուղարն կ Պ* Հայկ Պէրպէրեան :

Կը յուսանք Անդաստան/, յառաջիկայ հատորով կարելիութիւ
նս ունենա, զաղափար մը տալու այս հրատարակութեան Ը"վան- 
գակութես՚ն մասին*. Արմէն Միքայէ^ան

*

Ր Ա Ի 0 Ü Ա Կ Ա Ն
«ԼՈՅՍԵՐԸ» Կ- Փօլատէանի, հրատ- Փարիզ, 1964:
Կարապետ Փօլաաեանի Վոյսերը» գրական տարազի մր տակ 

առնելը չէ կարեւորը : Կարեւորը այն կ որ իր այս զիլ՚Հ՚Վ Փօլատ- 
եան արձակագիրը տուած է հոգեկան այն վերիվայրումները՝ 
տագնապները՝ յոյսերն ու յուսա խաբո ւթի ւննե ր ը զորս կ՚ապրի 
սփիւռքահա յը :

խօսքը հայութենէ հ րամս, րածնե բու մասին չէ : Պօ ոքը անոնց 
մասին կ որոնց կեանքը հանապազօրեայ տառապանք կ ամբողջ 
սփիւռքի տարածքին վրա,*. Որովհետեւ եթկ թչնամին մեղ ջարդեց 
զանղուածայնօրկն յամի Տեառն 1915/Փ , ապա այգ ջարդը չարու- 
նակոլեցտւ որպէս խռովք ու կրկներեւոյթ ոչ միայն այգ ջարդը 
ապրող հասակաւոր ու մանուկ սերունդին մկջ՝ այլ նաեւ այն միւս 
սերունդին որ մենք եղանք՝ որ ծնանյ, ջարդերէն մէկ կամ երկու 
ւուտւնամեա կ յետոյ։
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Ահա թէ ինչու Փօ լա տ եան ի [un ո վքը , ա սլր ո ւմն ե ր ը յ եզրա կա- 
ցութիւնները կը գտնենք տ եզ ին յ կը գտնենք արդար : հ.ԼԼմ բո ւլ^ 
թ^ւ՚ք֊Ը ձեզթ » . . (Հբ Լբո լա բ ո ր են ը ձեզի' } ա' փ մը յա րդ տուէք , 
ա ւի ւ1 ը յարգ , որ նետեմ երազներուս առջեւ» :

հրաղլ, ի Ըա կանո ւթեան պայքարն է ո բ կԴռեւ եփի հ ա J
մ աբ ղո ւն մէջ :

«JV երթայ՝ ինչպէս կ՚երթան բո լո բ ը , ամէն կեանք իր լրումին , 
ամէն ե բաղ իր յ ա դե g ո ւմ ին» :

Ւնչ ալ երազէ հտյը՝ մարդը ըն դհ անբ ա սլէ ս ուր ալ գտնուի y 
օրուան բոլոր սլահերուն իր երազներուն առջեւ պիտի բարձրանայ 
իրականոլթիլնը իր ամբողջ հասակով՝ Լւ.

հ Ւ ր ա կանո ւթ ի ւն ը աւելի զօրաւոր է քան երազը» յ

Ապրումներու այս ա /լա ջ ին սլա տ կե ր ը որ տրուաՀչ- է ^Երազնե
րու Աշյխարհը» խորագրին տակ՝ համոզիչ է ըն դհ անր ա պէ ս ՝ բայց 
երբեմն որոշ ա րտա յա յտութիւններ կը թեքին դէպի պարզունա- 
կութիւն յ

«/?Բ *֊ր է երազը • » • ո^ ւր կը սկսի եւ ո* ւր կը վերջանա յ ան » » ♦» 
կ՝Ըսէ Փօլատեան ու ինքն [ակ կր պատասխանէ զինք »
սփիւռքահայը չա ր չա ր ո դ հարցումին զիըրի^1 յա2.ոԼէրէ պատկեր
ներուն մէջ :

Ու ահա այդ յտջորդող պատկերները* __ «Անապատէն Արա
րատ» , «Գմոխքը» ՝ «Հա շո լեյա րդա ր» յ

է*նչ ալ ըլլա յ արտայայտութեան ձեւը՝ արձակ թէ չափածոյ՝ 
ինչ ալ ըլլան խորադիրները պատկերներուն ՝ նոյնն է խորքը՝ նոյնն 
է ցաւը՝ նոյնն է ուրախութիւնը՝ հայուն ուրախութիւնը դարերու 
տառապանքէն վ^Լ՚ջ՝

Որովհետեւ ՝ գլուխը դիրքերու վր ա յ հա կոդ՝ ուրախոլթենէն 
լտցող՝ լաւագոյն մարդկութեան մը համար երազող Փօլատեանը 
հայրենիքի մասին եկա^ է այս եզրակացութեան»

«Անոր ճակատագրին ը անհ րամե շտօ ր էն կ՛՛անցնի 111J “
հողերուն մէջէն ։ Ու ահա՛ ՝ ին չ որ կ'ո լզէ ի ըսել քեղի , տարիներէ 
I՛ ‘թ՛է՛ է թնԼ ո1՚ կ'ոլղէՒ հասկցնել րեղԼ, , բայց դուն չէիր ուղեր 
հա ս կնա լ» » »» յ

Անշուշտ Փօլատեան գրողը տարիներու հոլովոյթին հետ եկած 
է այս եզրակացութեան ՝ որովհետեւ ի ր ա կան ո ւթ ի ւն ը երազէն 
աւելի զօ բալո ր է եւ իւրաքան չիւր սփիւռքս/հա յ եթէ չէ հ ա ս ած ա՛յս 
եզրայանդումին այսօ ր , վա զը անպայմա՛ն պիտի հասնի՝.

Այո յ իրաւացի է Փօլատեան ՝ երբ Տ ան թ էն կը կանչէ՝ ցոյց 
տալու համար անոր հայկական եղեռնի դմոխքը՝. ուտով յիսնամ- 
եա կն է անն ա խ ըն թ ա g ա յդ եղեռնին ՝ ու ոչ մէկ Տանթէ, ոչ մէկ 
մամանակ մեղի կրնայ ցոյց տալ այնպիսի դմոխք՝ որպիսին 
մերինը եղաւ՝.

Ու պէտք կա^յ վկայակոչել տակաւին ասկէ երկու ամիս առաջ 
Վրսրշաւիայի մէջ կայացող միջազգային Ւ ր ա լա բանն ե ր ո լ համա
գումարի մէկ որոշումը՝ ուր կ'ըսուէր»

«Մ ա րդկութեան դէմ գո րծո լած ո-ճ ի ր մը պէտք է պատմ՜ուի ՝ 
առանց նկատի առնելու թէ որքան մամ անա կ անցած է այդ ոճ ի ր էն» :

Փ օ լա տ ե ան ի եզր ա կա g ո ւ թ ի ւնն ե ր ը ՝ ե զ ր ա կա g ո ւթ ի ւնն ե րն են
բոլոր սփ իւռքահայե բուն »

12?
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«Հայրենի՜ ը, մեր մ լ,չեւ, հաշիւ չկայ, ինչ որ իմս է, անորն է , 
ի՛նչ որ անոր կր պատկանի , ինծր կր պատկանի՛» :

),ւ տակաւին----«Անայուն հասցէս հայաստանն է : Սրել ս, ն ,

դի/իկետն պողոտայ, Նարնջենիներու փողոց, թիւ Ղ, 10/»£ 4 >> =
«Արեւելըի Տղաըը», «'//< հրաժարրմ հայութենէ» վէպի 

հերոսները տարիներ վե ր չ , ասկէ ճիշդ հ ե տ ե ւո ւթ ի ւնն ե ր չէին 
կրնար հանել կեանըէն-.

վերջաւորութեան , Փոլատ եան իրաւացի է երբ կ րս կ թէ մեր 
ձեռըին սուր կայ այլեւս եւ թկ անոնը որ նեղի պարտը ունին պէտը 
է ո լ, ճանչսան ու. տան յ

Այո՛ , մեր ձեռըին սուր կայ, բայց այղ սուրը ինընապաշւո- 
պ,սնութեան սուր է եւ ո չ թկ սպառնալփըի • • • : Ս՚ենը այսօր այնըա 
մը զօրաւոր ենը , որ կրնան ը պա չտ պանել մեր հողը , մեր հայրենիըը 
որեւէ ոտնձգութեան դէմ , ու այնըան մը վեհանձն ենը, որ ոչ Աէկ 
սպառնալիը կր տեղանը ոչ ոըի վրայ-. , - լ,

Փօլատեանի «կոյսերը» Երեւանի լոյսերն են, ցաւերը սւիիւռ- 
ըահայի ցաւերը -,

11րմ.ո՜յն այփ լ՚՚յոերուն :

«ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻ ՎԱԹՍՈՒՆԻ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻՆ»
Հեղինակ' ԳՐԻԳՈՐ օԱՀԻՆԵԱՆ

Սվւիւռըի մէչ դրական ընն ա ղա տ ո ւթ ի ւն ը ունի իր ա ր ե ւե լո ւմ - 
ները- ուստի ատկէ' դր՛՛դի մը հանդէպ որդեդրուելիը դիրՀԸ-

0 չա կան մը , Զօպանեան մը եւ տակաւին ուրիշներ , նոյնպէս 
ոերծ չմնացին իրենց պա տ կան ե լի ո ւթե ան աղդեցութենէն :

Հիմա չունինը մեծ ըննադատներ որոնց խօսըը նկատի առնուի 
բոլորէն, բայց, ըստ երեւոյթին, արդէն հրապարակ են
երիտասարդներ, որոնը պատկանելով հանդերձ որոշ ուղղութեան 
մը, հայ դրականութիւնը նկատի ունին ո րպէս մէկ ամ րո ղթ, ւթ ի ւն , 
ու երբ կը խօսին անհատ դրուլի մը մասին, իրենց խօսըին մէչ 
կիրըին տեղ տրամաբանութիւնն է որ կ'իչխէ , պարսաւին տեղ 
ի ուս՛ւ խօսքը :

Հերչլ,ն շրջանին Պէյրութի մ ԷԼ երկու. դիրք լոյս տեսաւ 
սովետահայ անուանի գրող Գուրգէն Մահարիի մասին -,

Առաչթնը դրողը Պօղոս Անապեանն է :
Երկրորդը' Գրէ՛դ"ր Շահինեանը :
Իեչ ալ ըլլան դրդապատճառները , առաչինը չի կրնար դժգո

հութիւն չպատճառել հայ ընթերցողին, մանաւանդ մեր օրերուն, 
երբ մեր ժողովուրդը կ'ապրի իր վե րամ իաւո րման ուրախութիւնը, 
ու երկրորդը չի կրնար չուրախացնել մեղ , երր դրուած է կարելի 
անաչառութեամբ, դրուլին հանդէպ համակրանըով ու մանաւանդ 
ժամանակի ու պայմաններու դնա հ ա տա կան ո վ ։

Մենադրութիւններով հանդէս դաշը Հայաստանի մէչ, առհա- 
սարակ արուեստի ամէն կարգի գործիչներու մասին, ընդհանուր 
երեւոյթ է ։

Ափիւռըի մէչ մասնակի երեւոյթ է ասիկա : Հայաստանի մէչ
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մ ենագրո լթի ւննե ր կը գրուին ե՛ւ. արեւելահա յ ե՛ւ. տրեւմտահայ 
գրողներու մասին-. Սայց այղ երբեք պատճառ. մը չէ , որ սփիւռ- 
րաՀայ գրողներ մ ենագր ո լթիլնն ե ր ո լ գործով չզբաղին. ձն-.րտ. 
<Ւեշտ է մեր րո լո ր սփիլռքահտյ վաւերական գրողներու մասին 
տալ մ են ա դր ո լքժէ ւնն եր յ

Շահ^նեան այդ ղով^լէւ աշ/սատանկին է լծուած յ 
Իր առաջին մ հնագրութիւնը' համաստեղի մասին , ոլրախա-

ցոլց մեղ -,
Երկրորդ մ՛ ենագր ո ւթ իլն ը Գոլրգէն Ս՛ահարիի մասին' նոյն- 

^ան ուրավսաJt է յ

'Ւ- ճահինեան նկատի ունեցած է Ս՛ահարիի բոլոր գործերը, 
չափածոյ , արձակ, թատրերգութիւն : Մյս մ ենագր ոլթեամր ըն
թերցողը ոչ միայն կը ծանօթանայ Ս՛ահարիի բոլոր գործերուն , 
իր առաչին թո թավանքնե րէն մինչեւ «Սել Ս՛արդը», այլ մենաղրո. 
ղին հես, կը սիրէ Ս ահա րի բանաստեղծն ու արձակագիրը, կը սիրէ 
գայն հակառակ գրոգին անխուսափելի թե րո լթիւննե բուն , որոնք 
ընգհանրապէս մամ անա կի կնիքը կը կրեն:

Տեգ մը, խօսելովբանաստեղծ Ս՛ահարիի մասին , Գ . Հահինեան 
հետեւեալ երկու տոգերը մէիփւերած է.

Երթ արշսււում է նորը, հրավաոն ու վիթխարին,
Եւլրիթնհրը թոզ չհրգհև ու թոզ լուսինը մարի' :
Այ" ) եղաւ շրջան մը, երբ հինը անտեսուեցաւ խորհրդահայ 

գրականութեան մէջ. բայց բարեբախտաբար այգ էջը վաղուց կը 
ԱԼատկանվւ անցեալին յ

Հսինք, անկեղծութեամբ գրուած գիրք մըն է Շ ա հ ին ե ան ին ը , 
ժամանակակից բանաստեղծ ու արձակագիր Աահարիի մասին : 
Մեզի ալ այնպէս կը թոլի թէ Մահս, րի արձակագիրը , արձակի մէք 
ալ բանաստեղծ մնալով հանղերձ, աւելի ծանր կը կշռէ բանաս", 
ւոեղծէն :

՛ԱԼ գնահատէ ^ահինեան , երբ կ՚ըսէ •
«Արձակը կը բերէ Ա ահարիի ղո լա ր թախ ո հ ո ւթ ե ան գոհար, 

ները, մտածումի գանձերը, քաղաքական ել ընկերային պարսաւի 
սլաքները» :

Այս բոլորով մէկտեղ, կը պատահի որ համաձայն չըլլանք 
Շահինեանին , կարգ մը մանր թոլացոզ հարցերոլ մէջ.

«Նոյն ձեւով, մամանակաւոր ուրիշ տարր մը' քաղաքական 
քարողը ղարձոլցած է մնայուն արուեստի խօսք, որովհետեւ 
համոզումով ու կիրքով տուած է զայն»: ( ££ 31)

Ս եղի կը թուի թէ այս արտայայտութիւնը վիրաւոր է:
Սազաքական տարրը, մամանակաւոր տարր չէ երբեք: փննա. 

դատը որեւէ դորՀ կը վերցնէ իր մամանակին մ ԷԼ, մամ տնակէն 
դուրս որեւէ գործ քննելը դատապարտուած է ձախողոլթեան ու 
մանաւանդ երր Հահինետնի իսկ վկայութեամբ , գործը տրուած է 
արուեստով : Գուցէ ընթերցողին թոլի թէ հոս Շահինեան հակա
ռակը չէ պնդած, բայց մենք համաձայն ենք մենագրողի այն 
միտքին թէ , արուեստով տրուած քաղաքական գործը յաջողու
թիւն է յ
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Ուրիշ տեղ մը (££ 122) Գ- Հահինեան կ՚ըսէ-
«Համբարը տեղ մըն է , ուր հեղինակը ուղէ իսկ չի կրնար ամէն 

ինչ վարդագոյն տեսնել ու ցուցնել»-.
ւ Ա,ս նախադասութիւնը, որպէս միտը, կը գանեԱք անտեղի,
որովհետեւ հեղինակը արդէն իսկ վարդագոյն ցոյց չէ ա ո լա ոչ 
միայն ճամբարի կեանքը, այլ աո հասարակ խորհրդային աշ
խարհը. երբ կայ Մ ահա րի ի իրապաշտ մօտեցումը, երբ իր ա բողի 
մ֊ ենա գրութեան երկայնքին Zi ահ ին եան իրաւամբ կը հաւատայ 
Մ ահա րի հայրենասէրին , մարդուն ու գր ոգին : րլլ ,

Գրիգոր Շահինեան «Հնձանները», «Երիտասարդութեան սե
մին»,, , «Լռութեան ձայնը» քննելու ատեն պարկեշտ արդար եզ- 
րտ յանգումնէ րու կուդայ ընդհանրապէս : Տեղ տեղ իր խորս, ալու
ճիսո մեծապէս գնահատելի է։ , լ ։ i? Երեւանի մէչ երբ Սահարիին կը հարցնէի Հահինեանի գրած

ս, լս գիրրին մասին, պատասխանեց - , ռլ
՜Իրաւ որ , կարոդ եմ հաստատել թէ Շահինեանը բազմաթիւ 

ճիշդ խօսքեր է ասել իմ մ ա սին :
Ատ արդէն փոքր գնահատական մը չէ, տրուած մենադրողին.
Գրիգոր Շահ ին եան վերլուծած է գործերը բանաստեղծ , ար

ձակագիր եւ թատերագիր Սահարիին : փերոնին մասին իրաւա
ցիօրէն ըսած է մ իա յն մ է կ քանի աննպա ստ խօսք ։ լ

P Իա,g անհրամեչտ էր արձակագիր Սահարիի մասին խօսելու 
ատեն անդրադառնալ անպայման այն բազմաթիւ գրախօսականնե
րուն, զորս կը ստարագրէ Սահարի անդադրում կերպով-.
Բ նոյնիսկ Սովետահայ Գրողներու վերԱն համագումարին, 
նիւթ եղաւ այս հարցը, երր օրուան խօսողներէն մէկը դատապար
տելով դրական քննադատութիւնը նոր լոյս տեսնող դործերու 
նկատմամբ իր լռութեան մասին, հարց տուաւ թէ աստուած մի 
արասցէ Հեթէ յանկարծ Գուրգէն Սահարին մեռնի, ով պիտի

զրախօսէ մեր նոր լոյս տեսնող գործերը: ~ լ- լ , -j , ոն
Ամփոփելով մեր խօսքը, ըսենք որ Գրիգոր Շահինեանի նմ, 

տնա չա ռութի ւն ը իրենց սկգբոմեք ղաւանող քննադատները կու-

եանին , ե՛ւ բոլորին մօտ :
ՈղչունեԼի կը գանենք այս գիրքը =

*
«ԱՆՍԻՆԸ ՄԱՍԻՍ ԴՐԻՆԴԸ» , հեղինակ՝ Աւեսւխւ Ալիքսանեան :

Կր պատահի նաեւ այսպէս, ու- ոչ միայն Փարիզի մէչ, այլ 
ամենուր-. Այսինքն, գրել կը սկոիո 1927^, - հատորով առաչին 
անգամ հրապարակ կուգաս 1964/'ե :

Աւետիս Ալի քո ան ե ան , հայ մամուլի խմբագիրներէն մէկն է 
Կար և չի չէ յարգանքով չխօսի լ հայ տպագիր խօսքին հանդէպ իր 
նուիրումին մասին: նոսրում մը, որ տարիներ, չտա սուղ արմած 
է իրեն' սփիւռքահա յ պայմաններուն մէչ՛.
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«Անունը Ասուիս դրինք» , պաւոմուածքնհը, նշանակուած է 
կողքին 1Լ[էայ ' ^^2 խօսք որ սիրելի անուն մ ըն է այս* Բա J # PnrL 
ներէ մեղի սլատմուծքագի ր ԷԼլիքսանեանը ՝ քանի որ մենք դիրքը 
բացինք թերահաւատութեամբ : էի ե ր թերահաւատութիւնը կուգար 
անկէ՝ որ , կը մտան էինք թէ երկար տարիներու խմբագիրի աշխա
տանքը կրնար գրողէն շատ բան գողցած ըլլաԼ*

(իրքին ընթերցումէն ետք չթրջուեցաւ մեր Ա՛յդ մտածում ը ՝ 
բայց հոս կը հաստատենք որ կա՛յ ԷԼլիքսանեան արձակագիրը որ 
կը բարձրանայ խմբագիրէն վեր [թէեւ խմբագիր չեն կրնար ըէէա լ 
շատ անգամ նոյն իսկ մեծ դրո ցնե ր) որ գիտէ պատմուածը կառու
ցանելու արուեստը՝ գիտէ հոգեբանական պահեր տալ երբեմն լու֊ 
զելու ւսստիճան ընթերցողը ՝ դիտէ հ ան գո յ ցն ե ր ստեղծ ե լ ու յաղ
թական աւարտին հասցնել դէպքերու ընթացքը*

Այս գ1'Ը£ո1 '^ղի արո լածը չո րս պատմուածքնե ր են ---  կաս
կածելին^ ՝ հ,Փ ր ի-քխիքս ի իշխանուհին» ՝ հթղո ւկր» , <ՎԼն ո ւն ը Մ ա- 
սիս դրինք» -, որմէ եւ դիրքին անունը*.

Հատորին կարելի էր խնայեք ՀհՏ ո մ ս ե ր ու շմա բներ» րամ ինը*. 
Բայց խմբագիր Ալիքսանեանը գլուխ բարձրացուցած է արձակա
գիր յԼլիքսանեանին դ էմ ՝ եւ յաղթական ելած է աոաջինը*.

Գ-իրքին բոլոր չորս պա տ մ ո լած քև ե ր ը ընկերային ՝ ռասակար
դա լին հարցեր կը շօշափեն ՝ ու ատով իսկ կը գմուարացնեն հեղի
նակին դո րծը *.

Արդարեւ ՝ որքան օդտա շատ նոյնքան փորձանաւոր գործ է գե
ղարուեստէս կանօ րէն տալ մեր օրերու կեանքը՝ ուր հակասութիւն- 
ները սուր բագխումներու աոիթ կուտան *. Հրատեր կը փորձեն այս 
նիւթերը ու քիչեր կը յաջողին՝ որովհետեւ արդէն իսկ նիլթը իր 
մէջ կր պա րունա կէ գեգա րուեստա կան խօս քէն աւելի ճառ արտա
սանելու ամէն հիմք*.

Ալ» 'Ալիքս ան եան արձակագիրը աշխատած է յաղթահարել իր 
մէջ խմբագիրը՝ առաջին երեք պա տմ ո լած րնե ր ո ւն մէջ չէ jn^n- 
ղած ամբոցջութեամբ ձերրաղատուիլ՝ ուր տեղ տեգ պոռոտ ար- 
տայայտութիւևներ գլուխ կը ցցեն*.

Վերջի պատմոլածքը ապրուած դո րծ է՝ կը լուցէ ընթերցող ր 
իր անմիջական ո ւթեամ ր ՝ ճ շմա բտաց իութեամբ եւ հայրենասիրա
կան զեղումներով *.

հեք ա ս կած ե լ ին» պատմոլածքը կր սկսի Ձարենցէն առնուած 
Սքանչելի մէջբեբումով մ ր : Ընթերցողը խո րապէս կը համակրի 
պատմուածքի գլխաւոր հերոս Պ ետ բոսին՝ բայց լաւ պատճառա
բանուած չի գտներ անոր վախճանը՝ ու մանաւանդ ճ շմա ր տ անման 
չի գտներ պատմուածքին որոշ տիալոկևերր՝.

Համակրելի է հթղուկր» *. «Փրի՜ֆիքսի իշխանուհի»ին հոգե
փոխութիւնը կր կտտա բուի անակնկայօրէն ՝ իր եղբօր ա յճերական 
ճա կատ ի վրայ մահուան պատճառաւ *. ճիշդ է հ ^յեղծ իշխանուհին 
սիրոյ հաԸՍ մԸ^ աԼ ոլ-^ի^ Ըայց Հեղինակը քայլ առ քայլ անհրա
ժեշտ էր որ պատրաստէր լուծումը*, փա լռի նման կարծր եղող մէ
կը բանուորներու դէմ՝ յանկարծ եղբօրը մահով ^այլափոխուի եւ 
կնանցն ի բանուորական ցոյցի մը գլուխը*. Ընթերցողը պէտք է
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նախապատրաստուկը ընդունի/ այդ^ ալէլ1ւ^ սլա ահաոաբան ո լած 
ձելորք :

Ընչպէս ըսուեցաւ } «Անունը Աասիս դրինք^ պատմոլածքը կը 
մնայ դիրքին ամէնէն յաջող ղո ր՝ ը եւ լիապէս կ' ա րդա րա՛ցն է այս 
հրատարակութիւնը :

Ընտանիքի մը պատմութիւնն է այս } Ըսթանպուլէն էիր ան սա 
փոէսադրուած հալ ընտանիքի մը^ որ դմ՜ո լա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ մէջ է ո չ 
մ իա յն նլ։ւթ ական տ ե ս ա կէ տ ո ւէ , ա J է նաեւ քա դա քա կան ։

Բո յոր դէպքերը համոզիչ են՝ էրիկ-կնկայ վէճերը, հօր ու մօր 
էսօսա կ ցութիւնները , ֆրանսուհի զ րաց ին , երեէսային ծնունդը եւ 
անունին Մասիս ղրոլ-իւԸ' Համոզիչ եւ յուզիչ միանգամայն՝.

Բոլոր տարագիրները կը ձգտ ին գէս{ի հայրենիք* սուսըուք- 
րաինացին , վրացին , հայը*. Այո բո լո ր ին մէջ սակայն տարբերու
թիւն մը կալ՝ մինչ սուսը եւ ուքրա թնացին փախած են իրենց 
երկրէն y հայուն պ ա ր տ ա դր ո լա ծ է արտագաղթը :

Ալիքսանեանի լեզուն սահուն է ու լոտակ , բա րբասա յ ին բա
ռերը կբ գործածէ տեղին $ բայդ երբեմն չանգրագասնար որ կրկ
նութիւնն ե ր կ' ընէ } շատ կր կրկնէ RipiJ-VG. ու բա սե ր ը ։

Ահա ս/սքհ մը՝ որ մեզի ճ ի շգ չթուեցսրւ*
«J!j ա լ տա ո ա կն եՀր , սրիկանե' ր , լեւՒպո

գրգռուի/ փորձելով-, ( է9 28): Սա «Կ աս կած ելին՛» պատռուածքի 
հերոս' Պետրոսն է : Պեւորոսր իսկապէ՛ ս գրգոուած էր եւ ոչ թէ կր 
փորձէր գրգռուիլ : Իր տուած ձելին ւք է 9 ատիկա նախատինք ւքրն է 
հերոս ին հա նգէպ որ իսկապէս նուի րուած երիտասարդ է բայց ri- 

րո ւն ւէ րա ! կբ կասկածին :
Ար-* Աքիք սանեան խմբագիրը ՝ իր այս զ ի ր ք ո վ հաստատեց թկ 

կրնալ մեզի տալ գեզրս րուեստական դրականութիւն ՝ արուեստի 
կարեւոր տա ր բերուէ պաշտ սլան ո լած :

Իր հ րաասւրակաչ^- զ էւ ր քին ասա ւե լո ւթ ի ւնն Լ ր ո կը մնան մեր 
ասօրեային մօտիկ կանգնած ըլլալը ՝ իր դասակարգային դիրքա
ւորումը 5 պարզ ու սահուն լեզուն } գէպքե րո ւ յ աQn ր գա կ ան ո ւթ ի ւն 
կա ր ենա լ ստեզծե լու կ ա ր ո ղո ւթ ի ւն ր յ

Բ'ե րութիւննե1* րը } սրբագրելի են* Աչնհրամեշտ է քիչ մը աւե- 
լի բծախնդրութիւն -, „ „ Ր

|ժ». |ժ>որա1ւԵահ
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CAHIERS DU SUD-ի

Անցեալ նոյեմբերին , Աարսէյլք, մէջ՝ տօնուեցաւ «Cahiers du 
Sud » դրական հանդէսին հրատարակութեան յիսնամեակը՝.

Մեծ թիլով ականաւոր մտալոբտկաններ ՝ Փարիղէն եւ գա
ւառներէն՝ ին չպէ ս նաեւ հանդէսին աշխատակիցներն ու բարեկամ
ները՝ ներկայ էին այս հանդիսոլթեան ՝ 3) արո^ի պալատին մէջ՝.
Հանդիսութեանց կազմակերպիչը քաղաքապետարանն էր ՝ որուն 
անունով քաղաքապետ Կասթոն Տէֆէր , գով.քը հիւսեց իր ղեկավա
րած քաղաքին փառքն ու պա տ ի ւըհ անդի ս ա g ո ղ հ^այիէ տը Ա իլահին 
եւ անոր հիմնադիր-տնօրէնը Jean Ballard պա րդեւա տր ե g Ա* ար- 
սէյլ դադարի Ոսկեայ շքանշանով*.

Պատիլը ըրա^- էին հրաւիրելու նաեւ դի ս ՝ այդպէսով գեղեցիկ 
առիթը ընե ,tl.քելով հիացումիս ել խ որ ա ղդա երախտագիտու
թեանս խօսքը բերելու փան Պալարին ՝ բանա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն ը
ծանօթացնելու դո րծ ին մատուցած 1՚ը անդին ծառայութեանդ 
համ ար :

Խօսք առին Կայեթան Փիքոն՝ րնդհանուր տնօրէն մշակոլթա- 
յին դո բծոց նախարարութեան ՝ որ կը ներկայացնէր նաքսարտր Պը. 
'(Լն արէ Մ ալրոն ՝ բան ա ս տ ե ղծ Ա էն֊շՀ ոն-Փ ե ր ո եւ ուրի^ւեր :

աւե լո րղ է որեւէ կարծիք յայտնեյ մեր կողմէ Հևայիք; 
1Ո Ը Սիւտ^ի մասին՝. (ծրանսայի մեծագոյն դէմքերր ըրին ալդ՝ ե? 
մեղի համար հաճոյք է թարգմանել անոնց արտասանած ճառերէն 
հատուածներ : (Հստակ կր սահմանեն անոնք վա ս տակն ու աոա քե- 
լոլթիւնր մ ի^եր կրա կան եան մե^. թերթին՝.

Ահա՛ Աէն-ճոն ֊Փերսի խօսքը՝ միշտ պերճ իր մտածումին ու 
լեզուին մէջ♦

րե կամնէ՛ ր ՝ երկար ու նոյն ատեն կարճ եղաւ ճամբան ՝ 
ուր դուք ա՛ յնքան հպարտօրէն աշխատեցաք՝. Կէս գարու մամանա- 
կաՀաջանը ձեզի համար եղաւ՝ վազք մը միջոցին մէջ՝ զոր կտ ր ե- 
տՒ-քր կայաառօրէն» եւ ֆրանսական այն բարձր կայանէն՝ ուր առաջ
նորդեցիք գործը՝ կրնաք այսօր՝ ---  կարճատեւ դադար __ չափել
կտ ր ո լած ճամբան ՝. Հեռոլէն դեռ կր հնչեն ե րիտա սարդներո լ քա յ- 
Լ-ե Ը Ը ) որոնք փոխակերպուած են արդէն երէցներու քալուածքին ՝.

Զեր գործը եղաւ ս տ ե ղծ ա դո րծ ա՛կան արարք՝, սիրական թերթի 
մը հրատարակութիւնը կենդանի գործ է՝ կապուած բուն ակին՝. 
Մ ա րդկա յ ին ճշմ ա ր տ ո ւ թ ի ւնն ե ր ր ՝ զո ր ս ձեր թերթը իրարու կր 
զուգորդէ ՝ մտքինն են ու սրա ինը։ Կայտառ ապրիլ եղաւ ձեր 
«ր&քը՝ տակել հանդիստր ձեր փրկութիւնը։ Աա րձրա ղնե լ
հունտերը ու յառաջ անցնիլ՝ 'հո՛ն ուր ուրիշներ կը յամենան պար
տիզպանութիւն ընելով ու ակնահաճոյ ծաղիկներ մշակելով ՝.

Աարեկամնե1 ր ՝ է'Ը^ զ ք ա յն ի մամ ր ու կը շարուեակոլի ճամ
բան։ Զեղի՛ հետ ՝ խանդավառ մարդիկ՝ անհունօրէն ե րկա րաձգուող 
ճ ամ բուն վրայ։ Զեղի՛ հետ՝ պատուախնդիր ու անկեղծ մարդիկ՝
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գարուս եռուզեռին մէջ՛. Տուրին իր բարձրագոյն գագաթնակէտին 
է հասած, եւ ձեր ջանքը' իր լրումին, թոյլ տուիր որ պատուեն 
ձեզ, ռահվիրանե՛ր, աշնանային ճամբաներու այս քառուղի ին :

(Ւամը էլ աւետ է ձեզի իր լիութիւնը, սեպտեմբերի զիչերսւհա- 
լասւսրինքշ :

Կ՚սյեթան Փիքոն շեշտեր ի մէջ այլոց*---  ձթոյ/ տուէք ըսելու
ձեզի , իբրեւ տնօրէն արուեստի։/ ու գրականութեան , բայց նաեւ 
իբրեւ վազեմ ի բարեկամ «փայիկ տը Աիւտ»ի, որ հոս պիտի գըտ- 
նուէ ի , եթէ նոյն իսկ չունենայի այմմու պաշտօնս : Որովհետեւ
պիտի արձանագրուի ու պիտի չմոռցուի {երբ այնքան էսպ՛? 4'"/'՜ 
ձ֊/ււաձ- բաներ կր մոռցուին) , որ դրականութիւնը, այստե՛ղ, այս 
քաղաքին մէջ, երկրորդը Ֆրանսս, լի , բայց հարիւրներով քիլո
մեթր հեռու մայրաքաղաքէն , որմէ դուրս կր կարծուի թէ չկայ 
մտաւորական կեանք, հո՛ս, կ՛՚ըսեմ, գրականութիւնը պատոլըւե- 
ցալ, պաչտպանուեցաւ, մեծարուեցաւ ամբողջ կէս դա ր : զփայիկ 
տը Աիւտ^ը երկրի մը մէջ, որ նախապէս օգտակար ու հետզհետէ 
վտանգ ալոր կերպով կեդրոնս, կանա ցայյ է, միակ երկիրը, ուր գա
ւառի ըմբռնումը գոյութիւն ունի, տեսակ մը խղճալու ձեւով,

յՒԷ տ ը Ա իլտ^ը յաջողեցաւ դաոնալ , շնորհիւ մա րգկա յ ին յա
րատեւ հրաշքի մը, գաւառի միակ դրական հանդէսը, որ ունի ազ
գային եւ միջազգային արմէք ու չափանիշ..

Ալս Հրաչքը իք պարտի "՚ն (“^լացի եւ զգայուն ղոհաբերու- 
թեանց այն անխորտակ շղթային , զոր ա՛յնքան փայլուն ու նուրբ
միտքեր կերտեցին----Անտրէ կա յար , կապրիէ, Պէրթէն , Լէօն-Կտպ-
րիէ, Կրո եւ, ի հարկէ, ամէնէն առաջ փան Պարսր, ղոր կը պատ- 
ուենք այս իրիկուն , իբրեւ անփոխարինելի աջակից ունենալով Տիկ • 
Ա* ա ր ս է լ Պալարը, կր պարտինք ձեզի, որ հանդիսացաք պահակն ու 
Ո դին տ յս դո րձ՜ին :

«փա լիէ տը Ա իւտ» կը պարտի նաեւ այդ գնահատանքն ու բա
րեկամութիւնը մեր կէս զարու մեծագոյն գրագէտներուն , Փօ, 
Վալերի էն մինչեւ փօ Պուսքէ, Անտ րէ Պրրթսնէն մինչեւ Ա էն-ճոն- 
Փերս , Փօլ իլիւարէն մինչեւ փլթ՛է fiwg , Բիէը փան փոլվէն մին
չեւ Ֆրանսիս Փ՚՚նմ, որոնցմէ շատեր կ'ողջունեմ այստեղ-.

Ըսուած է թէ «փայիկ տր Աիւտ»ր փորձադաշտ մը եղաւ երի
տասարդ դրա կ ան ո ւթեան հ ամ ա ր , տնկանոց ( փէփհ էփէթ ) • r’"JH 
ընտրութեան եւ պահանջկոտութևան այնպիսի խիստ պայմաննե
րու տակ , ուր փորձերը յաճախ փառքով պսակուեցան : Կազմենք 
ցանկը անուններուն որոնք հաշուի կ՛՚առնուին մեր կէս գարու 
գրականութեան մէջ, անոնցմէ շատ քիչեր բացակայ են «^այիէ 
տը Ա իլսրշէն» :

*
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Jean GROFFIER, Dunkerque 1940, Poèmes. (Ed. André 
Silvaire), Paris.

Պատերազմի սառն արհաւիրքը , տրուած զուսպ ու պարզ ոճուէ 
մը, ևԸ կս“թէ '"J" քերթուածներուն շալ/J առիի>ը։ Ու այսօր ալ կը 
զոզանը՝ բանաստեղծին հետ , դմ֊ո խայթն հրդեհ ին ու համատարած 
կրակներուն մէ^ Տ էն ըէ ր ըի , ուր մարդկային գազանութիւնը կը 
հասն էր իր գերագոյն վայրագութեան։

Ողբ և րդո լ թե ան պատկերը այս սպանդանոցին բանա ստեղծ ը 
կուտայ ՝ ո րպէս վկայութիւն , ու ո րպէս ակամայ մասնակից՝.

*

Pierre Héra'Kartian, Kalinia, le bout du monde, Poèmes. 
(Ed. Debresse ) Paris.

էիրանս/ս ծնս/քչ- հայ երիտասարդ բս/նաստ եղծին աոա^ ին հա
լա րաձ ոն Լ ա յո հատորը : II) որ ո ւթի ւնն ու֊ զգացումներու սաստկու
թիւնը դորո կը բերէ հեղինա կը. անկասկած նոր բան մը կնսւելցը- 
նեն ֆրանսական ընթացիկ ըե ր թո զո ւթե ան ։

Ա՝
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ԱՐՄԻՍ (Աթմհևէսկ Միսիըէսւն)

Արմիսի վաթսոՆՍամեայ տարելիցին զււլգագիպոՆթ-եսւմթ Պէյ- 
րութի եւ Հալէպի մէջ կը կազմակերպուիս իր գործերում ցուցա
հանդէսները :

Այգ աոր-իւ յայսւևի արուեստասէր եր Հալէպի Լ) արեան Ակա- 
գեմիԻ նախագահ iSufp • il՝ • ճեպէնեաԱ կը գթէ յ է1 ^*>2 U1JP13֊—

Գէպէ աւելի պարզ ու զտուած արտայայտութեան ձեւէ մը 
ձգտումը՝ Արմիսի արուեստը աստիճանաբար կ'ազատազրէ ենթա
գիտակցական կապանքներէ , որոնց յաԼոզ տ րձանտ գր ո ւթ իւն ը 
վրձինի անկրկնելի հրաշքի մը կը սպասէ ընդհանրապէս ։ Արդ , եթէ 
փոթան ծանրաբեռնուած գծագրութեան , միակ ու յստակ գծով 
մը կ'առաշագրուի արտայայտել տուեալ տրամադրութիւն մը, 
հարկ է գիտնալ թէ ո՛րն է այգ գիծը , գտնել զայն բնութեան մօտ , 
զտել թանղարսզ մ ան րամ ա սնո ւթ իւննե րէն , վերամշակել անոր ար
ատ յա յա չա կանո ւթիւնը , համադրել զայն նկարի միւս մասերոլն 
հետ ու ի վերջոյ գծել ինքնավստահ ու հաստատ ձեռքով , մաքուր 
ու անկեղծ, ահա ինչ որ արուեստագէտը կ^ռավարկէ իրագործել 
ւլտման աշքսա տ ա ե յ>ո ւԼ :

ttyV Արձիոի ուշադրութիւնը դարձած է գէպի ԸԸին՜Ւ՜
թիվեձՀ/ջ։ : Այս դպրոցին արտաբերած հոգեկան անկեղծութիւնն 
ու զգացումի հարազատութիւնը համակած են գարուս թարդաթ 
փառասիրոլթ իւննե բուն կռնակ դարձուցակ արուեստագէտը որ 
իրեն նպատակ ընտրած է հասնիլ վճիտ իրականութեան :

վերջին երկու երեք տարիներուն' Արմիսի ոճին մէջ նոր թեք
եիք զարգացումներ կուգան կրկին անգամ դարձնելու էջը։ Այմմ 
նաթկին հարթ թոևալ տա րածո ւթ իւննե ր ո ւն տեղը կը գրաւէ իրա- 
րամբարձ թաւերով պարարտացած մոր-իւՆ£/»£ , ուր անթառն զոյ- 
ներու թափանցիկ ու փայլուն վերլուծումներ կուգան հարստացնել 
երփնանկարը •

Այսուհանդերձ արատ յա յամ ան ձեւերու փնտռտուքը Արմիսի 
արուեստը չէ առաթարդա^ ձեւապաչտական կորուստի . ընդհակա
ռակը, արտայայտ չական նոր գիւտերու օգտագործումը յատկա
պէս հարստացուցած է իր վաստակը, քանի որ Արմիսի արուեստը 
պահած է իրապաշտ դպրոցի հիմնական նաթագրեալները , որոնք 
են' իրական կեանքէ ու բնութենէ ներշնչում , իմաստալից բովան
դակութիւն եւ հաղորդականութիւն : Անոր նիւթերը վերցուած են 
մարդու կեանքէն ու մարդկային հոգեկան ապրումներէն ։ Արուես
տագէտը ներշնչակ են իր շուրջի պարզ մարդիկ ։ Անոնց անհատա
կան ու ընկերային շրջապատէն քաղուած սոյն ա պաւո ր ո ւթիւննե- 
րով' Արմիս յաջողած է ստեղծել բարձր ա ր տ ա յա յա չա կան ո ւթեամ բ 
տոգորուա^ էր կերպարները։ (Ւ • ճ •
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Li peinture ne ie borne pas aux oeuvres de la natir.e, elle supplique

à une infinité de choses que la nature ne peut créer.
LEONARD DE VINCI

^4rt -without intellectudl contexts is vdnity.
T. S. ELIOT
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