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ԱՐՈՒԵՍՏԻ

ԵՒ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

Փնարւել ներդաշնակութիւնը հայ հո
գիին' արգի մամ ան ա կն եր ու մեծապարփակ
համադրութեանց մէջ՛. ՍՀնցեալը՝ ներկան եւ
շրջանները որ պիտի գան։ ftmjg իրականութիւնը ներկայինն է անմիւտելի կերպով ։

'1‘արուո զարհոլրելի հրաշալիքներուն t
գլվսապտոյա վերիվայրումներո ւն եւ սանձար
ձակ գիտութեան ու աւերին գէմ, ք^անը՝ --բանաստեղծութիւնը թող բարձրանայ իր արմ՜անի սլա տ ո ւան գանին :

Պեղել հանքը ագամանգեայ գեղեցկու
թեան յ Հայ հոգին թող լոյս աշխարհ գայ իր
կենսալիր ճառագայթումով՝ հայրենիքի եւ
օտար հորիզոններու վրայ՝իր ինքնուրոյն գիմագծով՝ յանուն ընղհանուր ներգա բնակու
թեան :
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ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ եւ ազնուագոյն պահանջէ մը գրգուած ՝ իրարու
մօտ եկած են՝ այս էջերուն մէջ՝ հայ գրականութեան եւ մշակոյթին
սպասարկու խումբ մը նուիրեալները։
Անոնք՝ ս ո վո ր ա կան ել առօրեայ մտահոգո լթեանց մէջ թաթա
ւուն՝ բայց UJJrt առօրեայէն վեր ՝ յարաճուն հաւատքով մը կը
պայքարին ՝ ընդհանուր անտ արբեր ո ւթե ան մէջ՝ յանուն հայ ոգիին
անաղարտ յա ւի տ են ա կան ո ւթեան :
Անոնք կը բերեն սիրտ եւ մտածում ՝ անիրաւուած երիտասար
դութիւնը իրենց հոգիներուն՝ որովհետեւ գիտակից են բարոյական
անկորնչելի այն արժ՜էքներուն ՝ որոնց շնորհիւ ազգ մը կրնայ ճակա
տաբաց յառաջանալ քաղաքակրթութեան քա ռո ւղին եր ո ւն վրայ :
Արտասահմանի հայ բազմութիւննե ր ը ՝ աշխարհի չո ր ս հովերուն
ցրուած՝ լծուած են իրենց նիւթական գոյութիւնն ու բարօրութիւնը
ապահովելու արշաւին : քաղաքակրթական ոստաններու մէջ նստած ՝
անոնք ինքնագոհ անտարբերութեամբ կը ժ՜խտեն մշակութային ու
հոգեկան ամէն արժ՜էք յ
Աանուն հայ ոգիին տեւականութեան ՝ միշտ ալ պիտի գտնուին
սակայն ընտրեալներ ՝ լոյսի ծւ իմաստութեան համեստ աշխատաւոր
ներ՝ որոնք վառ պիտի պահեն հայ մշակոյթին աստղը։

լԼԹւլասւռսւն աշխատանոցն է այդ աշխատաւորներուն մ տածման
ել որոնումին։ Ա*տածումը եւ որոնումը անհրաժ՜եշտ են'
կարենալ
պահելու համար մեր ինքնութիւնը՝ արժանաւոր կերպով՝ խաչաձե
ւումներու ներկայ քաոսին մէջ՝.
երկ ար ենք մեր ձեռքերը գեղեցկութեան ամէն ճառագայթումի։
ճշմարիտ ս տեղծագո րծո ւթեան արլ լոյսը պէտք է թափանցէ
նոր ս եր ո ւնգներո ւն մէջ եւ պայծառացնէ ի ւրայատուկ գէմքը մեր
գրականութեան եւ մշակոյթին։
Այդ գեղեցկութիւնը՝ ինչսլէս դարաւոր հայ ճարտարապետական
կառոյց ՝ թող նետէ՛ ուրեմն իր բարձրագիր կամարը՝ Հայրենիքէն
մինչեւ Ափիւռք՝ ներկայէն մինչեւ գաէիքի*^ լուսաւոր հորիզոնները։
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ՅԱՐՈԻԹ- ԿՈՍՏԱՆԴՆԱՆ

2.ԱՄԱՋԱՐԿ
(ե
J" յսևր անհն ա ր ին ՝
Այլ գոյութեանդ ազատութեան լոկ նշան
Պ ուտո ւաո տ ելո [Լ տենգը քարէն 1
Աշտարակել Էր բարձրութեան լերկ կատարէն
Աստուածագեղ ատրուշան :

Արգ ցնծութեան չափ ցասո ւմ •
*Լք ո յնքան անեղծ ատելութէւն' որքան սէր*
1Լյ լագունած հոգիներին պարտասուն
Ջամրել աւիւն ա նվեհեր :
Զ/' 1Ւ՚սւէ՚[՚1՚ ու
ա րգկութեան րնդաոաջ,
խազմերէ մկջ ։1այթ^է'
Լսում ենք գոռ. նուագներէ պէս շառա' չգ՝
Հզօր բարբառ հայրենէէենգում է բամբ ջբվէմներուԼ յորգահոս՝
Տ,ա'յնըգ --- մենք լոկ արձագանգ —
Հէեղեgկութէւնգ հնշեցնում ենք՝ բա րբա ր ո ս
Վ^ոհմակի գէմ — ահազանգ։
Արձ ա կելո ւէ ձայնըգ ահա անծան օ թ
Աշխ արհներէւն գեռ գալիք՝
Ջայնըգ' ծիծա՜ղ՝ ձայնըգ շեփոր եւ որոտ՝
Ջայնըգ' հեղուկ զերգ ալիք*
Ջ՚այնըգ' սրինգ՝ եւ սօսաւիւն ՝ եւ մորմոք*
Ե*֊ ձայներիգ մէջ հազար'
Զայնըգ մ՜այթքած փայլա կնացա յաք ու
բորբոք *
ՈզԼո յն ձայնիգ' Համա զա՛ րկ-.
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
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2.ՈՐհԶՈՆհՑ Վ.ԵՐՋ- -

հորիզոնից վերէ' հորիզոն կայ անդադրում.
['այց սեպացած բարձրութեան դէմ մամանակի
էքս լսեցի՛ մի գերադոյն ակրն թարթում
Գոյութիւնն իմ արձագանգուած եղանակի :

նուագ լսուա՛ծ, --- այլ լըռութեան
Տեսիլք գիտուա՛ծ, --- արթնութեան
Իւրաքանչիւր պատուանդանին կա' ր
Աստուածային նըմանութեան իբրեւ

գուցէ մըպիտ.
մէ£ գուցէ տարբեր՝
մի հտպիտ
պատկեր-.

Իւրաքանչիւր ոստրէի մէթ մի մ արդար իտ :
Ամէն հոգի՝ անշէջ լոյս ի չի՞թ առյաւէտ.
•--- Եո քեզ տեսայ, ո՜վ 'թ-'/J'!j է է ["I ձշմարիտ,
Արg ո' ւնք --- հիւթուած հայեացքի մէջ երջանկաւէտ :
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ

ՈՂՋՈՅՆ

ք}՝աոն ու. կիզիչ հեղուկներից վերջ
դի՛'11՛'
էքս իւընղադին ըմբոշխներ ի ձեր կենաց ,
քքվ աստուածներ եօթնաստեղեան բագինի
Ահա լո յսով մ ենր արբշիռ ենր դէմ դիմաց :

Մ ինչ ալեծոլփ հոգիս ծուԼի պէս ծաւի
Ծ աւալանո ւմ է ցնծութեամբ այս ծածա ն ,
0' իմ ացէր — մի ճառագա յթ կը բաւի
Որ փրլիբաեին ծաղկաւէտեմ ծիածան :

Զի ծանօթ ես ինձ դիցուհի մպտադէմ'
Հոգեպարար մերկութիւն որ հնազանդ,
Ոորբ ու բեղուն գըգո ւանքնեբ ին
մի շտ վսե մ
Արձանն ես զուտ մ արմինն յաւէտ ս ր բազան :

Ծանօթ էր ինձ ո՜վ աստուածներ կենդան ի
(էերիրական մ ա բդկա յնութեամբ սեպացած —
Կուռրե՚ր' որ այմմ իբրեւ ամպրոպ ընտանի,
Անհունատենչ աւիւն արեան մէջ անցած

Փայլակնացայտ պոռթկում էր մերթ նուաճել
էուսա փրփուր մի նոր ճամբայ յարդգողփ •
Ու֊ մերթ թաքուն շաբունակում էր աճել
Որպէս ներշունչ ն երդա շնո ւթիւն քերթողի

Արդ ողջոյնն այս անպարագիծ թող լինիԶի յիշելով օրերն դալիր ու անցած --Ղ՚աոն ու կիզիչ հեղուկներից վերջ --- գինի՛
էքս իւընդադին ըմբոշիւնեցի ձեր կենաց :
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

ՆԱԻԱԲԱՆ

Գոլք պիտի գաք --- գալիքի մէջ հասուն մի օր'
Ու վայելէք վաղուց ազատ հող ու երկիր.
Երբ մենք արդէն անգորրութեան մէջ անսովոր'
Լինենք լուսէ մի յիշատակ, կամ լո կ մոիւ ի՛ ր յ

Գեղեցկութեան իբրեւ հրձիգ ու ջահա կի ր'
Գոլք պիտի գաք' արդարութեամբ յաղթ ու հզօր.
Գոլք պիտի գաք եւ չիմանա'ք մեզ որ այսօր
Աստանդական սէր ու տենչանք ենք տա բագի ր :

Պիտ' չիմանաք մեր տառապանքն ամենազօր'
Ըա9 վէրքի մէ£ մեր լուռ խոհերն են աղ ու կիր՛
0 չիմանա՛ք երբեք լըքումն անդնդախոր'
Ուր մոռացուած մչսլկեցինք երազ ու գիր՛.

Զի մոռացումն է հալածանք. . . ել մենք ըմբոստ ՝ դիւրագրգիռ
Արիւնելով նուաճեցինք գեղեցկութեան մէն մի բեկոր.
Այլ մեր կանչերը մնացին անարձագանգ դերգ ս եւդագխր'
Որ սչքւտ' հնչե՛ն էեաէ[/ք11
անհուն մի օր։
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

ՄԵՄՆՈՆ ԱՐՁԱՆԱՑԱԾ
( ՍԴնսւիօսոՆթիւն )

£/^z/z/z

աւանդութեան,

Լքեմնոնի հսկայական արձանը

արեգական ճառագայթներ ի ազդեցութեամբ
նակ եղանակ
սին

էր

հնչեցնում'

ներդաչ

իւրաքանչիւր արչալոյ

։J

Ո գ^Հ1''յն արե ւ
Ես արթնացայ վաղվաղակի •
էյ ւ. արթո՛ւն եմ գեռէ
Հմայ ութեան մէջ ԳէձՒրի՝ ժի մոգական լիալուսին
աHում էր ինձ --- Ա եմնո՜ն , ք/"եմնո՜ն ։
finiյց լռութեան անչա րմ բեւե՛ռ'
Եո անյողդողդ ըսպասեցի Արշալոյո ին 5
frz.
կան դո՛ ւն եմ դեռ ։
Ողջո՜յն արեւ՝
Ո՞վ ըսպասեց ք^՚զ անհամբեթ թէ չէ հոգի'ս *
Եւ ո' վ տենչաց քեզ առաւել քան յո յղ եւ սէր
Թէ ոչ
կրնքուած առանձնութիւնն այս ապառաժ՜
Թէ ո չ մեծղի մարդկութիւնն իմ կոփուած տարբե՜ր
'fi ան լռութեան բեւեռ անչարմ ,
Եւ անվհատ լոկ ըսպասում ։
Ողջոյն արե՛ւ՝ ողջոյն հողի՛ս'
Ոսկի հեղուկն երակներիս ահա իւ այտում է հրակէզ՝
Զանգուածն իմ զո՛ւտ որպէս տաւիղ
Լարուած է լոկ ըԹԹ՚Լ տաղիդ աստուածագեղ*
Եւ ա["1 ահեղ էութեանդ դէմ ես ակամայ
Պիտի բախե՛մ գոյութիւնն իմ իբրեւ ծնծղայ •
Եւ ձայնիս մէջ եղերական' լուծեմ կարկաչը ծիծաղիդ —
յաւերմակա՚ն :
— Զի ե՛ս' Աեմնո՚ն' ղի եւ արքայ՝
նուագարան աստուածային ՝
Արձա՛ն' կանգուն Ե գիպտոս ի պատուանդանին'
Պիտի ձայնե՛մ՝ եղանակեմ վերջին անդամ'
ճառագայթումն արեգակի —— յաւերմ՜ակա՚ն :
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Q՜ բարձբութի' ւն' որ յոգնս^ան աշտարակէլ է էքգիպտոս
Յանուն հըղ°ր երազներին իր սրբազան՛.
Անհունաբաղձ օ՜ բարձրութի՛ւն որ ձօնել է ինձ 1յզիսլտոս՝.
Եւ ա' րգ, կամքին իր հընազանգ՝
Ե՛ս եմ փառքը անիրական ու վիթխարի
Պատգամն անեղծ արձանացած
Մի մեծամոլ պատուանդանի
յաւերմակա՛ն :

Այլ դո՛ լ y արե՜ւ՝ սի՛ րտ սիրազեղ՝
Որ պատարագ ու նոխազ ես
Հանգոյն լոյս ին իմացական՝
Ոսկեզօծէ՜ ե՛ւ երկիրն այս ալետատան
Ուր յեղակարծ կանգուն եմ գեռէ
'ք՚անղի անլուր գո՛լ ես նուագն ամպրոպագոռ՛
Եւ ձայնիգ մէջ ես մեղեգին անհրամեշտ :
՜ք՛ո՛ւ' բարգաւաճ ու բորբ շարմում •
frf,
ես անշա՛ րմ'
կայունութեան սահմանների մէջ դահավէմ՛.
Ող^յ^է արե՛ւ'
Յաւերմա կան իբրեւ հրամեշտ
ՈղՀՀյն միայն'.
Ես արթո՛ ւն եմ գեռ՛.

3- Կ-
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

#

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ* անվաւեր մի կոչում որ ընտրեալը* ընտրոՂմ է
աներկբա,] : Մարդկային էութեան վիճակուած , կենսական ամէն ցան
կութիւն ու կարիք, անխտիր ու անմերժ ընդունելով* ապրել միան
գամայն իբրեւ մարմին եւ հոգի, յոյզ եւ մտած՜ում: Գոյութեան կոչ
ուած, գիտակից եւ անգիտակից իւրաքանչիւր կարելիութիւնը հա
մազօր ու համընթաց զարգացնելով' ստեղծեկ , վերստեզծեկ ամբող
ջական մարդու կատարելութեան մօտեցող այն տիպարը որի վարձն
է ճշմարիտ բանաստեղծը ■ եւ որի փորձառութիւնն է* բանաստեղ
ծութիւնը ճշմարիտ :
Մնացա՞ծը , — եղէգնուտի մէջ պատահաբար սրնգող սիւգի սոյլերի չափ հաճելի , անհետեւանք, ու բնական մի իրողութիւն է :
Ուստի եւ , բանաստեղծի րնութիւնը* «անբնական» է • եւ իր գա
լարուն մոլորումներով իսկ ձգտում է գերբնականին, այսինքն* գե
րագոյն մի բնութեան:
Եւ զուգահեռաբար, բանաստեղծութեան իրականութիւնը «ան
իրական» է, եւ ծայրայեղ որոնումներով փորձում է դաոնալ ար
տայայտութիւնը գերիրականի' արտացոլումը մի իբականութեան որ
անհունօբէն մարդկային լինելով հանդերձ* անհաղորդ է տրամաբա
նութեան րնականոն օրէնքնեբին:
Մնացա՞ծը-••

8- Կ-
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Շ- ՆԱՐԴՈՒՆԻ

! ԱՐԵԿԱՅԻ չձայնաւոր կալդ կ՚անուանէ մարդը
Վինքղինք) :
Ծանօթ է Արիստոտելի խ°սքը՝ որ մարդը կ՚անուանէ «բանաւոր
կենդանիդ : '(/անօթ կ նոյնպէս Փասքալի խօսքը՝ որ մարդը կ՚անուա
նէ «մտածող եղէգդ : Առանց չափազանցութեան' կրնամ յայտարարել թէ գերազանցօրէն գեղեցիկ է , իբրեւ մտածում ել իբրեւ բանաս
տեղծութիւն ՝ \յարեկացիի խօսքը, որ մարդը, հողէ շինուած անօ
թը ըստ Աստուածաշունչին , կը նմանցնէ այն կալին' որ ձեւ կ՛առնէ^ կ՚հթգէ ու կը խօսի : Երկու բառ, բայց /Հրքան թոր մտածում եւ
Ր՚ւ < րաշալի բանաստեղծութիւն : Եմ ար ffl այեամն ալ կը խօսեցնէ
կալը, բրուտին կերտած անօթը , բայւյ տարբեր գեղեցկութեամբ ել
*1յարեկաgիէն մէկ դար ետքը՝,
Վերլուծենք *Լ,արեկացիի խօսքը :
Մարդը նախ կալ, --- ոչնչութիւն։ Եւ յետոյ' լողՈԱ , --- իմաս
տութիւն :
Եաւը կը տառապի բրուտին ձեռքին մէջ, կ՛այրի փուռին մէջ՝ կը
զգենու վերջնական հանդերձանքը, դոյնը , ել կը ծառայէ քաղաքա
կրթական նպատակի մը*.
Այդպէս եւ մարդը՝.
կարեկը, որ կը խօսեցնէ կաւեղէն այդ անօթը՝ ուրիշ բան չէ'
Ըայց եթէ «փիլիսոփայական բանաստեղծութիւնդ*. Վփտեմ թէ ոմանց
համար բան էՒ /" օսիր այս բացատրութիւնը։ Անջատեցէք ՝ սակայն ՝
յուզական եւ զգացական հանդերձանքը ՝ եթէ կ՛ո լզէք' բանաստեղ
ծական ծեփը, եւ ահա երեւան կու գայ փիլիսոփայական կա ռո լց
ուածքը :
Հին Աթէնքի մէջ եւս, ժ՛ամանակին՝ փիլիսոփաները կը գրէին
«գիտական բանաստեզծոլթիւններդ , --- ույն օրերուն' յուղումը մեղք
կը համարուէր համաձայն դասական դպրոցին աւանդութեանց : Դա
րերու հոլովումին հետ՝ բարձր արուեստը, քանի՛ մօտեցաւ ժ՜ողո
վուրդին , ա՛յնքան սկսաւ գիրնալ , որովհետեւ յուզական հանդեր
ձանք հագաւ' շահելու համար ուն կնդիրներ ու համակրանքը*.
Երբ մ է կղի քաշենք Նարեկացիի հանդերձանքը, ի^նչ կը գըտնենք իբրեւ ոսկոր :
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Եը պատասխանեմ ---- Հայոց պատմութեան փիլիսոփայութիւնը՝
հայ մարդուն ա շխարհահայեցո զո ւթիւնը։
Հայաստան աշվսարհ ը ինկած է երկու հզօր աչիս ար հ ա հ այ եg ո զո լթեանց բախման կէտին վրայ։ Մէկ կո զմը Արեւմուտքը՝ որ կը կոչ
ուի Միչերկր ական Լան իմացականութիւն։ Միւս կո ղս?ը Արեւելքը՝
որ կը կոչուի ցամաքային իմացականութիւն։ Եւ այժմ' պատկերա
ցուցէք Հայը էըրեւ- ^առ ^ը՝ որ իր արմատները մխրճեր է Մի%^րկ՛
րականի մէջ՝ ուրկէ կը ստանայ իր աւիշր ՝ եւ ճիւղերը երկարեր
է մինչեւ Եովկաս ՝ ուրկէ կը ստանայ ներշնչած օդը։ Ահա թէ ինչո՛ւ,
մեր յ>ա զաքա կրթո ւթեան ՝ կամ եթէ կմ լզէք' հայ իմացականութեան
պատմութեան մէջ երբեմն կը պատահի որ ալի՛ շն է գերակշիռ՝ եր
բեմն օ՛դն է գերակշիռ. ։ Հա լա ս ար ա կշռո ւթե ան փորձը ՝ որ ոսկեդար
կը էՒ^Է յ •ԸԷՀ. անգամ միայն յաջողած է' երբեմն պատմական շրջա
նի մը մէջ՝ երբեմն անհատի մը վրայ :
Այս կարճ տեսութենէն
ետքը
անցնինք փիլիսոփայութեան
պատմ ո ւթեան :
Մտածող ամէն էակ պիտի ո լզէր հասկնալ անշուշտ թէ թնչ է
կեանքը ՝ թնչ է այս աշխարհը ուր կ՚ապրինք։ Անաքսագորասի տա
րազը առաջինն է՝ որ կը բանայ վէճը*--- « Ամէն բան կարգաւոր
ուած է շնորհիւ իմացականութեան » : Այս տեսութեամբ ՝ իմացականութիւնը կը դառնայ Պատճառ ոչ միայն աշխարհի ստեղծման՝ այլ
եւ յաւիտենական աղգակ արարչագործութեան : Պղատոն այգ պատ
ճառին կու տայ Գաղափար անունը՝ տր ամաբան ելո վ թէ նիւթական
տարրերը չեն' որ պատճառ կը դառնան իրերու ստեղծումին կամ
դո յո ւթեան ՝ այլ գաղափարա կանը
կատար ելո ւթեան տիպարը ՝
֊որուն կը ջանան նմանիլ իրերը։ Այս տեսութեամբ ՝ տիեզերքի վա
րիչ ուժ՜ը այն բացարձակ ս կղբունքն է՝ որ բարի է՝ որ կ^երջանկացնէt որ սնծանօթ է չար իքին ։ Այդ է՚որէ՚֊րԸ գոյութիւն ունի ,
կարելի չէ ուրանալ՝
սնալ՝ չար բան մը կայ
զայ բնութեան
բե
մէջ՝ մարդուն
^էչ -. s առա պանք կայ ՝ մահ կայ ՝ --- բնութեան մէջ անընդհատ կռիւ
մը կայ՝ զիրար ոչնչացնելու իրողութիւն մը։ Այգ {աը{վՀԸ ամէնէն
աւելի աւեր կը գործէ մարգուն մէջ՝ բարձր իմացա կանո ւթեամբ
օժտեալ արարածին մէջ՝.
Ուրեմն ՝ եթէ դուք Անաքսագորասի իմացականութեան կամ
Պղատոնի գաղափարականին տարազին մէջ կը դնէք Աստուծոյ գո
յութեան ապացոյցը՝ (յէչեցէք Աովհաննէս Աւետարանիչը ՝ որ Աս
տուածը կը գնէ {Հանին մէ£) ՝ այն ատեն ի^նչպէս կրնանք հաշտեցնել
չարիքին « ի սկզբանէ » գոյութիւնը Աստուծոյ գոյութեան հետ՝ որ
հը խորհրդանշէ կատարելութիւնը՝ երանութիւնը՝ բարին ։ Հերակլիտէս կը կարծէ լուծել հարցը ընդունելով որ « բարին եւ չտրը
մէկ են շ> : Մ արզն է ՝ որ կը զատէ բարին եւ չարը ՝ --- Աստուծոյ
համար ո չին չ կայ գեղեցիկ եւ տգեղ՝ արդար եւ անարդար : Աւելի
ճիշտ ՝ հակադրութիւնը անհ րաժ՜եշտր ւթիւն մըն է իրերը հասկնալու
եւ հաւասարակշռութիւնը պահելու համար՝ --- ի նչպէս կրնանք գա
ղափար կազմել քաջութեան մասին' եթէ գոյութիւն չունենար վա
տութիւնը ՝ շաքա րի մասին' եթէ չկենար թթուն ։
Երկուութեան այս վարդապետութիւնը խնամութիւն մը ունի
անշուշտ զրադաշտականութեան հետ։ Տիեզերքի մէջ ամէն բան կա
խում ունի երկու հակադիր սկզբունքներու պայքարէն՝ --- Արմիցդ'
որ բարիին սկզբունքն է եւ կը խորհ րդանշուի Լոյսով՝ կը կռուի Ահրիմ անին հետ' որ չարին ս կղբունքն է եւ կը խորհ րդանշուի քյ]աւա—
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րով֊. Որմիւյդ պայքարը կը վարկ իր տրամադրութեան տակ ունենա
լով բարեգործ ոգիներ (հրեշտակներ) , իսկ Ահրիման կը գործէ իր
չարակամ ոգիներով (դեներ) : Բայց այս պայքարը չի կրնար տեւել
յաւիտենապէս , --- ի վերջոյ Որմիզգ պիտի տանի յաղթանակը՝ ել
բարիները պիտի զատուին չարերէն : Կը յէչեցեէ քրիստոնէութեան
րջ^ն ^ատաստան^ը :
«7" վարդապետութենէն ետքը Q է ս ո ւսէ եր ե ւո ւմը :
Ու քրիստոսէ ետքը երկրորդ գարուն ՝ Մարկիոն , որ gnJ{J կոլ
տայ թէ ՀՒ^ կտակարանի Աստուածը՝ վրէմխնդիր եւ անողորմ՝
տարբեր է Նոր կտակարանին Աս տուածէն ՝ բար ի եւ գթասիրտ :
Երրորդ գարուն՝ կը յայանուի մանիքէա կանո ւթի ւնը ՝ որ վերանորոդ ձեւն էր զրադաշտականութեան։ Հիմնադիրը՝ հզ°ր միտք
մը ՝ կ'ընդունի չարին եւ բարիին գոյութիւնը : Աարդկային էակը
թէ՛ էր մէ$_ ե*- թէ՛ բնութեան մէջ հանդիսատես է պայքարին ՝ զոր
բարին կը մղէ չարին դէմ՝ ինչպէս լոյսը խաւարին դէմ ՝ --- ԼոյսԸ
կը խորհրդանշէ բարին՝ խաւարը կը խորհրդանշէ չարը։ Այդ երկու
ոգիներուն բախումէն է որ ստեղծուած է աշխարհը ՝ եւ անոնք պայ
քարին պատճառով է որ կը տաոապի մարդկային արարածը՝
իր
հոդին՝ լուսեղէն գոյացութիւն ՝ բանտարկուած է մարմնոյն մէջ՝ որ
խաւարն է։ Աստուած օգնութեան կը հասնի' մարդուն զոյց տալով
փրկութեան ճամբան ՝ որ ճդնակեցութիւնն է ՝
հ րամարիլ մարմնա—
կան գոյութենէն ՝ խորտակել խաւարային գոյացութիւնը՝ ազատա
գրելու համար հոդին։
Արդէն կը տեսնէք ^արեկայ վանքին ճրագը։
Այս վարդապետութիւնը ՝ որ ծաղկեցաւ Հայաստանի սահմաննե
րուն վրայ ^ւ սահմաններէն ներս եւ նոյնիսկ հայկական ձեւեր աուաւ (թոնդրակեցիները) ՝ անծանօթ չէր Գրիգոր *Լ,արեկացիի։
Ոայց քրիստոնէութեան վարդապետական պատմութեան մէջ ծա—
նօթ են նաեւ ուրիշ վէճեր ։ Պետրո սա կանո ւթեան եւ պօղո ս ա կանո ւթեան վէճը՝ ղոր գեղեցկօրէն կը բացատրէ գերմանացի քարոզիչ մը
(Պաւր) , իրարու դէմ կը հանէ հրէական աւանգութիւնները եւ հել
լենական փիլիսոփայութիւնը։ Միաբնակութեան եւ եր կաբնակու
թեան վէճը՝ որ այնքան ծանր հարուածներ տուաւ մեզի վարդա
նանց պատերազմէն ասդին : Երրորդութեան վէ&ը՝ որ այնքան զոհեր
խլեց եկեղեցական մ տա ւո ր ա կաններ էն :
Եւ այմմ բոլոր այս տեսաբանական պայքարները նմանցուցէք
հովի այլազան եւ հզօր հոսանքներու ՝ որոնք կը փչեն հարաւէն հիւ
սիս՝ արեւելքէն արեւմուտք՝ եւ այդ հոսանքներուն բերանը դրէք
Հայաստանը։ Նարեկացի ՝ իր վանքին զանգակատան մէջ ապաւինած՝ ոչ միայն կը պաշտպանէ իր եկեղեցին ՝ այլ եւ կ՚աշխատի ապացոյցը տալ հայ հանճարին ճկունութեան ՝ --- կը ծոփ եղէգի պէս
ե, չի խո րտակուիր։ Մինչ ճարճատելով կը կործանին կ՚իյնան բազ
մաթիւ եկեղեցիներ ՝ մինչ դմբախտօրէն կը փշրուին կը կոըսուին
բազմաթիւ իմացական լապտերներ ՝ Գրիգոր Նարեկացի վառ. կը պա
հէ հ այ իմացականութեան ջահը բոլոր հովերուն գէմ ։
՛Նարեկը՝ ուրեմն՝ համադրութիւնն է փիլիսոփայական եւ աստ
ուածաբանական այն բոլոր տեսութեանց ՝ զորս խորհող միտքը կրցեր
է բանաձեւել֊, Վյսնայ ծովուն ճգնակեացը՝ սակայն ՝ կը մատնէ նա
խասիրութիւն մը արեւելքի վարգապետութեան հանդէպ ՝ որմէ լոյսի
ել խաւարի ՝ հրեչտակի եւ գելի յաճախանքը իր «Ողբերգութեան»
մէ?» այն աստ ի ճան'
որ երկուութեան բացատբութիւնը զթ^ք կը
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մօտեցնէ մ ան է քէ ա կան ո ւթեան եւ անոր հայկական երանգէն, պահ
մը վտանգելով, յաչս արեւելքէ, ն^րեկայ վանքէն բոլոր վարդա
պետներուն գէրքր ■ Գրէգոր նարեկացէ էնքզէնք կը փրկէ էր բանաս
տեղծական ճոխ տր տ այայ ւո ո ւթէ ւնն ե ր ո վ , նէկէոյ հանգանակէն ն ըլէրած էր վկայութեամբ : Սակայն կը թուէ թէ կարգ մը հտկասութէւններ , էնչպէո մեղքէ վարգտպետութեան մասէն էր տեսակէտը ,
« զէ մէտք մարդոյ հաստատեալ են է խնամս չարէ է մանկութենէ » ,
թէեւ աստուած աչն շուկան' բայց հ ա կաքր է ս տոնէտ կան ,
է վերչոյ
շնորհազրկած են զէնք, այնպէս որ մեր ծանօթութէւնը կը պակսէ
էր կեանքէ վերտէն օրերուն մասէն :
#
ԷԼյւեմ եզր ա կա g ո ւթէ՛ ւեը ։
նարեկացէ հզօր մէտք մըն է, որ կը մարմնացնէ հայկական հան
ճարը
աշխատելով պահպանել հ աւա սար ա կշռո ւթէ ւնը արեւելեան
եւ արեւմտեան մշակոյթներու բախումէն մէջ՛. Կը մատնէ որոշ թե
քում մը գէպէ արեւելեան էմտ g ա կանո ւթէ ւնը , բայց եւ այնպէս չէ
կտրեր երբեք էէէջեր կրա կանեան ալէ չէն երակները-, Կը հաստատէ
թէ ճկունութէւն մը անհրաժեշտ է' ապահովելու համար հայ հան
ճարէն յա լէ ա ենա կանո ւթ է ւն ը Z Կը վկ-սյէ թէ հայ էմացտ կանո ւթէ ւնը հզօր է էլրացնելոլ համար էն չ որ կրնայ արտագրել մարգկայէն
մէտքը էբրեւ գեղեցէկ , ատոր համար էսկ' յաւէտենական z
Բոլոր այս հաստատումներուն հասնելու համար
1,տրեկացէ
կ'խնդունէ թէ լաւագոյն ճամբան տառապանքէ ճամբան է Z
Հրէական տեսակէտով'
տառապանքը համազօր է ունայնու
թեան (տես ժողովողէ առաջէն գլուխը) կամ պատէմէ (տես Ծննդոց
գէրքր) : Հելլենական տեսակէտով' տառապանքը կը ռամ կացնէ , կը
ստրկացնէ (դասական դպրոցէն տեսութէւնը) : փրէ սա ոնէ ո ւթե ան
տեսակէտով' տառապանքը մէջոց մըն է մաբմէնը խորտակելու բնա
զանցական էաէալէ մը համար :
Հայկական տեսակէտով' տառա
պանքը կ'աղնուացնէ ,
Sublimation է կր հաս ցնէ,
սրբութեան կը
տանէ, յարատեւութեան եւ յա լէտենա կանո ւթեան : Կա՛ր կը դառ
նա յ լուլոս :
նարեկ էր տառապանքէ սէրով մեղէ կը խո ստանայ հասցնեք
հայկական հանճարէն յաւէտենական կա րելէ ո ւթէւններ ո ւն :
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\՝ալագոյն արուեստագէտը այն է անշուշտ որ կը ստեղծագործէ
հր հ ոգիին հուրով՝ այրուելովդ
Արուեստագէտներ են [, հարկէ անոնք նաեւ որ ՝ շնո րհ իւ իրենց
մտքի պաշարին ել իմացականութեան ՝ կը յա^ոգին
դաոնալ մեծ դէմք։ Մեծ են իրենց ծա ո_այ ո լթի ւնն եր ո վ :
{‘‘"JH ասոնք ՝ Ըէէալո վ կեանքին հետ ՝ գոհացում տալուէ ի րենց
եւ մարգոց առօրեայ պահանջներուն ՝ ըլլալով արթուն՝ զգոյշ՝ տէր՝
իրենց ջիղերուն՝ ճա րտար կը մնան զերծ մեծ յ ո ւզո ւմն եր էն : Qo—
րաւոր են եւ իրենց տյդ ու<եը արգելք մրն է խորացման աոԼեւ։
Անշուշտ չենք կրնար վճռական ըլլալ մեր այս կարծիքին մէջ՛.
Կան նման
արուեստագէտներ'
որ՝
մեկնելով
մակերե
սային երեւոյթներէն ՝ կը խորանան հետզհետէ' կեանքի ընթացքին:
Կան նաեւ անոնք՝ որ կը պեղեն հոգիները իրենց մտքին զօրու
թեամբ : հայց զգալի է միշտ կրակին պակասը իրենց մէջ : Լաւագոյն
արուեստագէտները անոնք են որ Հույրին այգ կրակէն ՝ սովորական
սարգերէն վեր ճակատագրով մը ել կը մաքառին աշխարհին ել ա ,գ
կրակին գէմ ։
1 '
Jէ
1^II'/l,nLP^11^1 }

Այգ կրակին շնորհիւ է որ կ'աճի արուեստագէտին հոգին՝ կո
դառնայ հոգիներէն ներս թափանցող լոյս մը՝ Հըմբռնէ առօրեսպին
եւ աշխարհիկ՝ վաղանցիկ երեւոյթներուն ետին եղածը: Որովհետեւ՝
անտարակոյս՝ ինչպէս շատեր նկատած են՝ տարբեր իրականոլթիւն
մր կայ մեր տեսած իր ա կանո ւթե ան ետին՝ թաքուն հոգի մ ո կա,
ե
“ ՛տին"13, չա["Խ"-ւրնե["։ւն ' է“°“*երուն եւ արտայայտութիւներուն

^նլհրաքէ»չտ,
Անո՚Լ է "P “‘[■"•֊եստտգէտը կը խոբանայ
ինքն իր մէջ՝ կը հասնի իր հոգիին՝ հոն' ուր կր ձերբազաաո,լի ա1
իր անհատական շահերէն ու տենչերէն՝ կը զտոլի՝ ,կը մօտենայ իր
ինքնութեան :

յ լ 1

Տառապս/ն ք *
Շատեր կը տառապին բայց արուեստագէտներ չեն բո,որն
ալ: Տառապանքը չէ արուեստին արմատը: Տաղանդ մը պէտք է ու
րեմն ամէն բանէ առաջ՝ ջղային մասնաւոր դրութիւն մը նաեւ՝ ինչ-
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սլէս եւ գեղեցկութեան ՝ ճշմարտութեան ու բարութեան սէր : Այս բոլո ր թե շեորհէւ է որ տառապանքը կը դառնայ բեղուն՝ կուտայ ար—
ուեստէ գործեր որ կը խօսէն մարգկայէն ցաւերէն։ ^ատեր կը տա
ռապէն անշուշտ ՝ բայց ոչ այնքան որքան անոնք որ կանչուած են
այրուելու :
Լաւագոյն արուեստագէտը այն է որ նուաղ գործնական է։
Կր գարն ուէ կեանքէն ։ Կը թրթռայ այղ֊ հարուածէն ՝ ըյ լաԼով նուազ
արթուն մէտք՝ նուաղ էնքնաւԼստահ , երկչոտ՝ նոյնէսկ կա ս կա ծա մէտ ՝ մէ ամէ տ ։
Ան' մամանակ կը գնէ հասկնալու համար մարգերն ու Լսօսքերր՝
կ՚ունենայ ներքէն ու տառապագէն անդրադարձումներ ՝ կը Լսորանայ
փնտռելով էր մէջ զէնք արդարացնող արմանէքներ' ^րբ դմդո հ ՒնՔ~
զէնքէն ՝ էր Լսել քէն . եւ հպարտ' նոյնատեն՝ կը յանձնուէ պեղումէ
դաման ա շԼաստանքէն : Ու կ^այրէ ։Ատեղծադործութէւնը կը փարատէ
bp ստեղծագործը եւ կ'ե ր ջան կա ցն է զայն :
Կր յհչեցնէ մեր առասպելէն հերոսը որ կը բա րձրանայ գէպէ
լոյսը' էր մէսն ու արէւնը տալով զէնք բարձրացնող այլանդակ թըռչունէն : Ս պտռելով կՀաճէ ՝ էնքղէնք բզքտելով կը կերտո ւէ î *ԼՀա լած
է անտառէն ներս՝ մէն չեւ հեռաւոր սահմանները՝ մոլորած՝ էն կա ծ
խալար՝ անհեթեթ աշխարհն է վար եւ կը բարձրանայ՝ մերմելով
էրեն շն որհուած երջանկութէւնը այգ խաւար աշխարհ էն։ Կը բարձ—
բանայ տապալելով կեղծէքներն ու պատրանքները եւ նոր կեղծէքնեբուն ու պատրանքներու կարօտը կը զգայ անշուշտ։ Կեանքը երազ
է' ո ր կողմ ալ դառնայ եւ ^արէք*
Հոս՝ ուր այլեւս էր ներքէն հարստութեան առջեւ է արուես
տագէտը' զրկուած է էր բոլո ր զրահներէն : Հասած է պար զո ւթե ան ՝
մաքրութեան ՝ անցնելով br անհ ա տ ա կան ո ւթեն էն անդէն ՝ ա՛լ աւելէ
կը տառապէ երբ կը տեսնէ թաքուն բնազդները ՝ չա րէքներ ը որոնց
դէմ մէնակ ու անպաշտպան է այլեւս։ Լոյսերու մէջ է եւ կը զգայ
խաւարէն սարսուռը։ Գերբնականէն մէջ՝ խորհուրդներուն հետ' ել
կը ԳԳայ ստհղծագո րծութեան չար կո ղմզ իր անձկաբեր կարելէու—
թէւններուվ ։ Կը տեսնէ բոլոր բացասական տարրերը էր եւ 2_nt~P$_b
էակներուն մէջ։ Զտրէք կը տեսնէ եւ կարօտը կը զգտյ բարութեան։
Այսպէս ՝ հոս՝ լոյսէն տակ՝ արուեստագէտը կը մաքառէ էր ամէն
մէկ վայրկեանէն համար՝ երբ կը \պա կսէ նաեւ երկնայ էն finP^P*
դերղգայուն էակ մըն է այլեւս' ցնորքներու սահմանէն վրայ' ճըշմարտութեան առջեւ՝ էր երեւականութեան ովկէանոսէն վրայ' որ
ալեկոծ է մէշտ։ Գեր զգայուն եւ պայծառատես :
Ու ըմբռնելէ է երբ ան հակասական է ՝ երբ բէրտ է եւ խղճամէտ ՝
կը խոյանայ եւ կը դատապարտէ խոյանքն ու յարձակումը։ Կը
վիրաւորէ ել կը գրկէ իր գոհը, կ՛ընկրկի ել կը ծ ա ռան այ ՝ ումով է
մէշտ ա ան ելո ւ համար էր ընկրկումը։ Կը քաէէ յուսահատութեան եւ
JnJub փայլակՈէ֊մներուն մ էջէն։ Կը խղճայ եւ կ^արհամարհէ*.
Ոաց են էր առջեւ բոլոր ճամբաները՝ թափանցէկ են հոդէները՝
թափանցէկ նաեւ գաղափարները։ Ոայց ան կը դառնայ կամակոր
ու խոնջ հե տզհետէ տեսնելով ներքէն ու ար տա քէն հ ա կ ա ո անքն երը ՝
ճշմարտութեան պատրալէր խորքը^ բարութեան չարութէւնը եւ չարիքին բար ո ւթէ ւն ը ։ Կ ը տեսնէ անելը որուն առջեւ կանդ !լ ա ոն են
մարգէկ :
kpp
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Այս է մարտիրոսութիւնը մեծ արուեստագէտին , որ ունք, էր մէջ
կեանքի բոլոր տարրերը :
Այն որ չէ ունեցած ներքին այս ապրումը, կ'ըս է 'Լալերի, բան
չէ գիտեր աչխարհէն ու կեանքին մասին, որոնք այնքան դիւրաբեկ
կ'երեւան բնազդներու այս սահմաններուն վրայ , յարաբերական , հա
կասական եւ սակայն' ներկայ իրենց ամբողջական կարելիութիւններով :
1]ը բարձրանայ , կը հեռանայ աչխարհէն ու մարդերէն Լրականու
թենէն' այնքան' երբեմն, որ ան կը տարակուսի իր ապրելուն վրայ
իսկ՛. Եւ սակայն, խորացման վտանգաւոր այս սահմաններուն վրայ
իր մէջ գտած, վերլուծած աշխարհով' շատերէն լալ կ'ըմբռնէ էրականութիւնը , էութիւնը : Աւելի յստակ կը տեսնէ :
Աեր դարը, Աարթր, Գամիւս ել ո լրի խեր բացատրեցին մեզի
թէ մեծագոյն տառապանքը կուգայ պայծառատեսութենէն , գիտակ
ցութենէն, որ անհեթեթին առջեւ կը դնէ միշտ արուեստագէտը-. Ասիկա կ'ըմբռնէ այն ատեն թ շս լա ռո ւթի ւնը մարդկային տառապան
քին, պայքարներուն , յաղթանակներուն , կը հասնի անձկութեան եւ
յուսահատութեան եւ կը հարկադրուի նոյնատեն մղել պայքարներուն
ամէնէն գառնը' վեր գալու համար այգ անձկութենէն եւ յուսահա
տութենէն : Անիմաստ ու աւելորդ կը գտնէ իր արուեստն իսկ , բայց
կը շարունակէ ստեղծագործել : Այգ արուեստը կը դառնայ այն ատեն
տեսակ մը մխիթարութիւն , ազատութիւն , փրկութիւն , վահան գի
տակցութեան դէմ' որ կրնայ քայքայել զինք ընդմիշտ :
Այ- սահմաններուն վրայ, արուեստագէտը իր հոգիին մէջ կը
զգայ տուայտանքը խաւարին մ էջէն քալող մարդկութեան , կը բերէ
անոր անհրամեշտ խօսքերը -. Տառապողը կը հասկնայ տա ռա պո ղներ ը-.
Առաջնորդուած կարծէք հրեշտակէ մը' ան կը սթափի հետզհետէ
տեսնելու համար միայն գելը որ կայ այգ հրեշտակին ետին' որ կը
հեգնէ զինք, խոնջէնք, զզուանք, խղճմտութիւն , զղջում եւ գառնու
թիւն տալով իրեն , պարպելով զէնք իր կամքէն , կիրքերէն , չարու
թենէն ու յաւակնութիւններէն , որ անհրամեշտ են կեանքին կռիւին
մէջ-.
Ու այգ դելը հրեշտակ մըն է։
Գիտակցութիւնն ու խղճմտութիւնն են որ կը բարձրացնեն հոգին
միջակներէն վեր' որ կ'ապրին յաճախ առանց անոնց եւ զօրաւոր են
շնո րհ իւ անոնց բացակայութեան : Այս է պատճառը երբ այրուող հո
գին չի յարմարիր այգ միջակներուն աշխարհին , թի հանգուրմեր անոնց եւ սակայն կ'իյնայ հակասութեան մը մէջ' որովհետեւ գիտակ
ցութիւնն ու բարութիւնը կը մղեն զինք նոյնատեն ոիրել մտքով ու
հոգիով խեղճերը :
կռուի այս աշխարհին հրէշներուն դէմ } որ կան նաեւ ար
ուեստին մէջ։ Կը ձգտի յեղաշրջել զայն։ Ուրիշ հակասութիւն մը։
Երկնառաք էակ' ան յաւիտենականութեան կը նայի եւ անոր կրնայ
նայիլ միայն երր աշխարհը այդքան վհատեցուցիչ է' գաղափարական ու գործնական գետն ի վրայ* Այգ յաւիտենականը կը փնտռէ
ներկային մէջ -. Եւ ներկան' իր գամանութեամր է որ կը կերտէ զինք
եւ իր արուեստը։
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Հակասական է նաեւ աշխարհը*, ճտմբայ կ՚ելլեն մարդիկ իրենց
սրտին մաքրութիւնով եւ /չ իյնանր չարիքին մէջ*, Աւ անխուսափելի
Հարիչը կը մղէ
բարութիւն։ Զարերը կը դաոնան բարի ել
բարիները չար։ Արուեստագէտը ստիպուած է այբիէ այս ճամբունե
րուն վրայ ՝ քանի որ բոլորէն աւելի կապուած է գեղեցկութեան :
Այո պայմաններու մէջ՝ այբո լելով՝ դառնալով ստեղծագործ ՝ ան ՛ԼԷճի մէջ է նաեւ Արարիչին հետ :
Այս սահմաննեբուն վրտյ ՝ այրուող ր ՝ եքաղելով հանդերձ խա
ղաղութիւն ՝ պարղ ու անշուք կեանք մը՝ չի կրնար հրաժ՜արի լ իր
կրակէն ։ Հքնած է բ/ յա/ո ւ համար անոր գոհը * Ո*- կը ոիրէ իբ
*
կ'արհամարհէ եւ կը սիրէ զայն , ինչպէս կ1արհամարհէ եւ կը սիրէ
մարգերը։ խաղաղութիւնը ամլաբեր է։
*էյման մեծութիւններէ կը խ օսի վալէրի երբ կ1 ո լզէ բացատրել
Լէօնար տը *Լթեչիի հանճարը։ Է* Աունիէ ՝ նկատի առնելէ վերջ ար
ուեստագէտներու զանազան տեսակները ՝ կանգ կ՚առնէ անձկոտ այլ
լուսաւոր հոգիներուն ՝ մեծ էՂքօթ՜]ւֆ2քճ^ր/ւ<-2ք առջեւ։
Ասոնք կ՚ապրին այնպէս կարծէք թէ երազային աչխարհի մը մէջ
են՝ յաւիտենականութեան մէջ*. Օդերեւութաբանական զգայուն գոր
ծիքին պէս' մարմնով եւ հոգիով։ կը թրթռան շարունակ երկնասլաց
յարաշարժ- ծառին պէս՝ ինչպէս վիլտրաք կ'1ըս է ւիէբէին համար։
Ու կուգայ մարդկային բոլոր յուզումնէբուն , տենչերուն * ան ձ կութիւններուն արձագանգը իրենց ‘հարուստ հոգիէն ։
Անց ած են անհ ա տ ա կան g ան կո ւթի ւնն եր էն ու շահերէն անգին ՝
հասած ներքին բիւրեղացման ՝ պարզութեան է պայծառութեան։ Ալ
հոգին՝ այսպէս ՝ մերկացած' իր աշխարհիկ զրահներէն տլ՝ այրոլե
լով իր ներքին գանձերուն լոյսին տակ՝ կը տեսնուի իր գերբնական
գեղեցկութեամբ եւ զօրութեամ բ ու խորութեամբ ՝ մարդկայնութեամբ ։
կը ճանչնանք այղ այրուողները Աէմպոյի՝ \յերվալի՝ 'Ոտֆքայի՝
Պոտլէռի՝ Տոսթոյեվսքիի եւ ուրիշներու մէջ։
կը ճանչնանք այգ այրուողները Պեոնանոսի գիւղական խեղճ ու
կրակ քահանային մէջ՝ որ չի կրնար ըմբոնել մ արգերը իրենց ծըպտումներով ու նենգութիւններով։ կ՚ըսէր ինչ որ կը մտածէր։ Ար
դարութեան ու մաքրութեան կը ձգտէր ՝ արիւնելով շարունակ , անըմ
բռնելի տեսնելով միշտ ինքզինք։ կը ճանչնանք զանոնք §ոսթոյէվսքիի
«Ջիմար^ին մէջ՝ շատ աւելի խելացի անշո ւշտ' իրենք զիրենք խելացի
կարծող զօրավարներէն ՝ նախարարներէն եւ իշխաններէն։ Որ յիմա
րութիւնը կոլգար իր կրած մեծ խաչէն որ իր մեծ իմացականութիւնն
էր ՝ այե սր կը մղէր գինք բ//ալ բարի ՝ զոհաբերուող՝ առաքելական։
fcuitn աւելի քաջ անշուշտ նաև ։ Էմբոստ մըն է իր խեղճութեան մէջ-.
Անկասկած ՝ կեղծիքին գելը կեցած է սուրբին քով իսկ * Ա ուտը
ներկայ է ամէն ճշմարտութեան ետին։ Աշխարհի մը մէջ ենք' ուր
մեր բառերը ոչ միայն չեն բաւեր բացատրելու համ ուր մևղ,
տյլ եւ
սխայ կը բացատրեն։
fiuijg ա յգ
ի !’ նուա
զագոյն վիճակին մէջ է նման հոգիներուն՝ շրթներուն վրայ։ Անոնք
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կր զանազանուին այն արուեստագէտներէն որ թթիշէ կ՚ընեն միշտ'
դիւրին յաջողութիւն մը ձեռք ձգելու, համար, փառքէն եւ նիւթական
մաստակին հասնելու համար-. Արհեստաւորներ են միայն ասոնք-.
Ասոնք շատ աւելի չտա են մեր գարուն մէջ֊. Բայց շատ են նաեւ
այրուողները' երբ քաղաքակրթութիւնը կ'երեւայ իր ամբողջ ան
հեթեթութեամբ, պատրանքներով եւ յիմարութ իւններո վ, իր ՛լ
րական տռամով-. Պէտք են մարգիկ որ յոյս եւ կորով տան ըսելով
հանգերձ թէ յուսահատութեան եւ դժբախտութեան պատկեր է ամէն
կողմ, կան այգ արուեստագէտները: Կը տեսնենք անշուշտ անոնք
նաեւ անոնս մէջ որ կը զուարճացնեն մարգերը , կը դաստիարակեն ,
կր քաջալերեն , կը մխիթարեն : Բայց ասոնց մէջ' լաւագոյնները ա
նոնք են միշտ որ կը ստեղծեն ամբողջական նուիրումով, այրու
լով' մարդկութեան աստուածացման համար:
Պոտլէռ, քերթուածով մը, բանաստեղծը նման ցուցած էր մրրկա
հաւին: Անմոռանալի այս քերթուածը կուտայ եղերական ճակատա
գիրը բանաստեղծին : Երկնքի իշխանը կը դառնայ անճարակ երբ ցա
մաքին վրայ է: Եր հո կայ թեւերը կ'արգիլեն իրեն քալել: Նաւազ
ները կը հեգնեն զինք:
Անշուշտ: Բանաստեղծը, իր սրտին մաքրութեամբ, երեւակա
յութեան մեծութեամբ,կ'ենթարկուի մարդոց հալածանքին : Բայց,
տեսանք, ան կ'անցնի քերթուածին սահմաններէն անդին, մաքառող
է նոյն ատեն : Կը հալածէ չարը, կուգայ վեր անով : Կուգայ վեր
ինքղինքէն ու մարգերէն: Աւ այսպէս է որ կը տեսնենք իր
արուեստին մէջ' հոգիին խորէն եկող շեշտեր, սէր եւ կարեկցու
թիւն, մեծութիւն մը վերջապէս որ յատուկ է բացառիկ հոգինեԱնելի մը առջեւ ենք ինչ ճամբով ալ քալենք: Բայց մեծերը ՛Ա
նոնք են որ կը հասնին այգ անեյին առջեւ եւ մեծութիւն մը կուաան
ելք մը փնտռելով: Արբաղան հրկիզում մըն է այո որոնումը որուն
մէջ կը տեսնենք մարդկային ողբերգութիւնը եւ փրկութեան, —
յաղթանակի կարօտը մ արդուն :
Այս է լաւագոյն արուեստագէտը: Այրուելով կուտայ իր լոյսը:
Եքար մը:

Ն- Ս-
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երկրային տափաստաննե ր հինաւուրց,
Կը բարուին խոնչ ու այրող, արդար ձեռքերը մարդոց.
Երկիր ու հող, մայր գերազանց, արգաւա՛նդ,
Առատութեամբը կեանքի բեւեռներէն իսկ պայթող,
Աղբիւրներով բարութեան,

Տ,եր րնգերքէն բարձրացող լուի՜շն ահա կենսալիր
Հասկերուն մէջ կը բաշխէ ոսկի լոյսն իր գեղահրաշ,
Ուր դողացին ու ինկան' երջանկութեան ի խնդիր
Սերունդնհրու մարդկային բո լո ր ու֊մ՜երն անխնայ*.

Երկի՜ր մարդոց, ներդաշնակ ումերու մեծ համանուագ
Ուր շրջաններ փայլեցան գեղեցկութեամբ բոցավառ
Եւ ճիգերով ներշնչես)լ,
Եւ ու,ր հսկա յ կիկլոններ, փոթորիկներ մարաական,
Աւերումի արշաւներ'
Արձակեցին մարդկային դիակներուն վրայ սառած
Ոասումն իրենց բազմաւերէ
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Երկի՜ր •ք“յրղորտ հերոսական ողյւերգութեանց օրորանդ
Ուր ես տեսայ մանուկներու հոգեվարքն
Եւ հոգեկան անմեղութեան անարգումն,
Եւ բազմութեանց շըւարուն,
'Ոաղաքներուն լայնանիստ
Ա ագո ւոն ական հրկիզումն . . •
/// փլուզումն առհաւական կառոյցներուն հո յա շէնդ
Եւ կայքերու սրբազան։

Ո՜ երկրային տափաստաննե'՛ր այրեցեալդ
Ե րբեմնի մեծ խոյանքովդ գո րծեբուէ մեծ ու հպարտ,
Ալեր ո լմի անյագուրդ կիրքերուն մէջ տ են գա վառ
Ու խազալիք յաւիտեան շրջումի• • ♦

'(քրււվուն '[if"! մեղքերու
կը յանգըգնին տակաւին հռբնգիւններն այրըւիլդ
՛Ծովուն վըրայ մ եզքերու'
Ա անո ւկն երը անմ ե զո ւթեան —
Ահ աւասիկ գալարուն ♦ ♦ ♦

Երկի՛p մարԳո9,
Անմ եկն ելի ներկայութիւնդ
կայծակներու եւ հեղեղմանց րն գուն ար ան ,
Անտառներովդ խորհուրգներոլ անգունգուխ . .

Անմ եկն ելի ներկայ ութիւն,
Ուր սլաքն երն անհաշուելի մ՜ամ անա կի յ
Ա'արգկութեան հեստ մեզսակցութեամր ,
Համբնթաց ,
Եր պատրաստեն զոհաբերումն անյեզյ ի
Ապագայի • . •
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էի ինչ այս սէրը սկզբնական մ եծ պատճառ'
Որ մեզ հասցուց ստինքներուդ մայրական ՝
Ուր բարո ւթեան ա լի շն երը բարձրացան
՛քու ծոցէդ,
էի արմիններէն մարդկային ար դ կը լր՛՛է
Փառաւո րումն անպարտելի մոէութեանց ։

/?£. հեղեղներ կը յորդին ու կը դառնան անարդևլ՝
Տ առապանքով՝ բիւր մեղրերով մարդկային
'ի ո լ կողերուդ վրայ հիմա՛՛՛

ճամբաներէն ուրկէ անցան յամրաքայլ
Խաղաղութեան բան ո ւո բներն'
Ս^ն^նջելի դոփիւններ դղըրդումով մը կ' անցնին՝
էք լ ուր ահա պողպատէ ծանրամարմին հ ըրէշներ
Խրամատներ կը բանան
արշաւին մէջ իրենց լայն’.

Հիւլէներն արդ կը խարանեն կարմըրած
երկաթի պէս կուրծքը մեր՝
Տարերքը մութ ու տիրակալ
կը հրամայեն կամքն իրենց՛.

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

22

#

Ո՜վ գար ^ԸԳ°Ր1 արիւն ի ^ւ տւերման,
^արան^ատման հիւլէի ՝
Բարձունքներուդ վրայ դիւային՝
Կ ամրիդ վըրայ՝ պատառատուն այս կուրծքով,
Պ այ թո ւմներուգ ամեհութեան մէջ անվախ
Պիտի երգեմ ես անվարան հոգիով
Ամբողջակա՛ն, անեղծելի սէրն անհուն՝.
Եւ հրակէզ այգ գէմքեբուն միս երէն
վերակազմեմ անարգըւած աստուածութեան գէմքը է՛՛յ"՝
Այս ալքերուն մարդկային անարտայայա կուրութեան
Պիտի բանա՜մ կենդանի լոզն այգային...

Տ առա պան րի մէջ երկնըւած,
Տառապանքով բիւրեզզած, ես քու զաւակդ հարազատ,
թարթիչներուս կայլակներով ծիածան,
Պիտի այլեւս վերջապէս
Շողարձակեմ յաղթանակն իմաստութեան-.
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մարմարեղէն գեղեցկութիւն' արուեստն անհուն տիրակալ
կը բարձրանայ մեր դիմաց • ♦•։
Հոյայլանդակ սիւներն այս
Արեւակէզ դարերէն մինչեւ մեզի երկարած'
Ողբերգական հոգւոյն մեր անհուն ատենչ ու յամառ,
կ՚ըլլան լո՛յս ու ճառագայթէ

Արուեստի կիրքն ստեղծագո րծ t որոնումի թա լին հսկայ ,
Հո լովոյթին մէջ հազար շրջաններու, գարերու,
Անհունարշաւ սըլացքով, անկումներով յոգնատանջ,
Անցնելէ վերջ բոցերէն կըրակներուն մաքրագործ
ը յալ?աոփ ղռներուն մօտ
երջանկութեան անկարելի կո չունքին ։

կիրք ու երազ, որոնումի թա՛ւի հսկայ
Ա եծա քանդակ սիւներն այս
Անհաշուելի գարերէն մինչեւ մեզի երկարած,
Անհունաբաղձ ու յամ առ հոդւո յն մեր
կ՚ըլլան լո'յս ու ճառագայթէ

Fonds A.R.A.M

24

ԱՆԴԱՍՏԱՆ *

Սիւներէն այս տաճարին կիսակործան ծանրաբեռն
Ս' եծութեա՛ մբ »
էքթէ lfu,P շունչն ստեղծագործ
Աս տուածներուն մ եծափաւԼդ
Եթէ այլեւս հնչէի՜ն ոսկի փողերն արթնութեանդ
Տ առա պանրէն ւԼեր^ արեան' մարդը հանդիպէր մարդուն
ք*արձրութեան ւԼրայ հոգեկանդ
Ու լուսափառ սահմաններէն մ ագըլցող
Հեւքը մարդոց անըսպառ
*ի ան է՜ր իմաստն իր էութեան՝.
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«Հոգին տուեր' գաղտնի կ՚ապրի» :
ՀՐԱՉ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ
(Ահր Կեանքը)

ՅԱՆՑԱՒՈՐԸ գնացքը չէր, որ ուշացաւ, այլ կինը
որ ղանգատեցաւ երբ իրիկուն եղաւ։
--- Ասեղիդ, փակեր մնացեր ես։ Ամէն տեղ ես պիտի վաղեմ ։ Աս
տար, ան բեր։ Օր մը օրանց դուն ալ սա ասեղդ ձգէ ի ր : Աղջիկը
մ ին ակ իմս չէ։
^արեգին գլուխը վեր չառաւ։ Աեքենաբար ընդունեց ՝ որ ի հար
կէ աղջիկը իրն ալ էր եւ յետոյ , դի շե րանց ձգել որ կինը դուրս ել
լէ * * • • ՛Իրեն կ՚իյնար կայարանէն աղջիկը առնելու երթալը։
^իարեգինի ձեռքերը արագ արագ կը գործէին' ուշի ուշով անոնց
հետեւող ալքերուն տակէն : Ահա՛ , այդ ալքերէն մէկն է որ վերցուր
հետեւցնելով Սա թենիկին որ կ՚երթար կո ւգար շարունակ կերակուրի
պատրաստութիւններով զբաղած ։ Անոր մարմնին վրայ ծանրութիւն
մը տեսաւ։ խացակայ նայուածքով աչքեր։ փունչը կախ։ իբերնին
ծայրերը ինկած էին։ Ոչ մէկ գիծ՝ ոչ մէկ ձեւ կար անոր վրայ որ
դէպի վեր թոիլր ձ*ը ունենար ։ Ամբողջ անձը կարծես վար կը թափէր ՝
հողին կանչին ունկնդիր։ Հոդր այղպէս կամաց կամաց՝ խորշոմ առ
խորշոմ ՝ իրեն կը կան չէր իր վրան կոխոտող արարածները։ Աեւկիւլեան ներսէն ցնցում մը ունեցաւ։ Այդ կփնը ՝ որ իր Աաթենիկն էր ՝
իրեն անծանօթ մէկը կը թուէր : Ի՜նչ շուտ անցեր էր անողոք մամա-,
նակը որ կը քալէ ամէն բան հարուածելով իր շոլր$_Ը* Ս ի ր ա ը ճըմլուեցաւ եւ միւս աչքն ալ վերցուր Ա աթենի կին վրայ։ Երկու աչքերն
ալ թաց էին։ Ոտքի ելաւ՝ հագուեցաւ եւ ինքզինքը դուրս նետեց։
Երբ դուրս ելաւ՝ վերջացող սեպտեմբերի իրիկուան զովութիւնը
խածաւ անոր տաքցած այտերը։ վրան աշխումութիւն մը եկաւ եւ
քիչ ‘^ըն ա L մ1՚< աոաջուան վհատեցուցիչ գաղափարները դրուելու
միտքով՝ յիշեց տասնըհինգ տարի աոաջուան երիտասարդը որ հաս
տատ քայլերով կ՚իջնէր այս փողոցը՝ երթալու համար իր դործատէրերուն մօտ։ Այդպէս իջաւ արագ քայլերով Լրյփր փորԼոքքէ1 ՂաFՒ*Լայ
րէն ։ Այդ վաճառաշահ փողոցը արդէն կորսնցուցած էր իր օրուան
խամամումը ։ Մ իայն ս րճ ա ր անն եր ը բաց էին : Ընդհ ա կառա կ ը ՝ վարը ՝
Ա ոն մ ա րթրի եռուզեռը աւելի մեծ էր* խանութները լեցուն էին գը“
նորդներով։ 'Իանի մը քայլ եւս' եւ ահա Պուլվարին ամբոխը կուլ
տուաւ ղինքը : Jfl ափշիկներ ու արաբներ սկսան դաոնալ իր շուրջը եւ
աչքերնին ոստիկաններու հետամուտ՝ բաներ մը փսփսացին իրեն
Համերիկեան սիկարէթ ՝ չուինկ կըմ ՝ շո քո լա • ♦ ♦ » : Գ՚արեդին ուշադ
բութիւն իսկ Լըրալ անոնց ։ Ամբո խը ճեղքելով քա լեց դէպի դե տն ո ւ—-
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ղիի առաջին կայարանը, մեթրօ Փէ կալ ո ւր կէ Գոնգսրտ պիտի երթար
ու հոն փոխելով Հէնսէնի գծով պիտի հասնէր Հարաւային կայա
րանը՛. Բայց հոգ զարմանք մը մտաւ անոր մտքին մէջ՛. Ինչո՞ւ հա
մար այս օտար քաղաքէն ճզմուելու զգացումը չէր ունեցած . Յիշեց
որ մամանա կին , --- նոյնիսկ դեռ երէկ կար այգ զգայնութիւնը իր
մէջ, --- երբ դուրս կ'ելլէր, կը զգա ր որ քաղաքը, հսկայ քաղաքը
զլխուն պիտի կործէր: Հոգին մարմնին մէջ կը պզտիկնար, կը կըծկոլէր' պահուըտելու անկիւն մը կը փնտռէր՛, թ անութն երո ւն արտա
սովոր առատութիւնը, փարթամ սրճարաններու անդադրում յաճախանքը, ամբոխին մխորը խառնուած կառքերոլ թոհուբոհին , լոյսերու շռայլ վատնումը, այս բոլորը վախ կուաային իրեն, որովհետեւ
եթէ բան մը պաաահէր իրեն' ի՞նչ պիտի ընէր, երբ գրպանին հարս
տութիւնը օրուան մը ա պահ ո վո ւթենէն անդին ոչ մէկ խոստում կ ըն
ծայէր՛. Այս տեսակ մտածումներու մէջ մարգ սիրտը միշտ դողով
մը ու շարունակ ինքնիր մէջ կորսուելու վրայ կապրի: Հախն ու
դողը աղքատին բա մինն են այս աշխարհի վրայ'. Գարեգին աչքերը
գոց ապրեր էր զգուշանալով կեանքի զարմանազան հրաւէրներէն՛.
Իրեն կը թուէր թէ իր կեանքը գողութիւն մ ըն էր , որուն վրայ մար
դիկ աչք կը գողէին՛. Տեսակ մը արտօնեալ գողութիւն՛.
Մէթրոյի՚ե գլո՚-խը երիտասարդ կին մը աչք ըրաւ իրեն՛. Աեւկիւլեան հպարտ չէր այդ հրաւէրէն, բայց իր տրամադրութիւները
արմատապէս փոխեց : Այգ պահուն ան հասկցաւ որ բան մը իրապէս
փսխուած էր կեանքին մէջ՛. Հրան տարօրինակ համարձակութիւն մը
եկաւ, չէ՞ որ կրնար նաեւ գնել այդ կինը, կրնար ուզածը գնել՛.
Ի զուր տեղը չէր դիզած հարստութիւնը որ յանկարծ վախի զգացու
մը անյայտացուց իր մէջէն : նոյնիսկ ինքզինքը երիտասարդ զգաց-.
Ի՞նչ կարեւորութիւն ունէին ալքերուն տակի կապտաւուն ուռերը՛.
Յոգնութիւնը , --- անշուշտ , շատ կ՝ աշխատէր . բայց հիմա եթէ ո լզէ ր
կրնար քիչ աշխատելով ալ ապրիլ՛. Ու յետոյ, տեսնենք թէ ճի՞շտ էր՛.
Եթէ Աաթենիկին խուզարկու նայուածքները չըլլային , լաւ մը պիտի
նայէր հայելիին մէջ : Հաւանական է որ պատրանք մըն էին այգ ու
ռերը՝ ազգս լելով Աաթենիկին արտաքին յոգնած երեւոյթէն :
_ Օ՜հ, ըսաւ ինքնիրեն, Աաթենիկին ըսածին պէս ալ խռֆած
չեմ եղեր :
Ու հաճոյութեամբ մը նայեցաւ մպտող կնՈջ' որ նոյն պահուն
աչք կ'ընէր մեթրոյին սանդուխներէն իջնող ծերունիի մը՛.
Գարեգինի հոգին մէկէն մռայլեցալ՛.
Բայլերը արագացուց , իջաւ գետնուղին՛.
--- ԱՀհ , կը մրթմրթար, Հարդոլհի՜ն , թռէ՚նը...
Երբ կայարան հասաւ, վազեց ներքին քարափները՛. հայեցաւ
կայարանին խոշոր մամացսյցին, որ սկսաւ զարնել մամը տասը ՛,
փամը տասն էր : Ուրեմն տաս վայրկեանէն շոգեկառքը հոն պիտի ըլ
լար: Լայն շունչ մը առաւ, այնքան վախցած էր որ ուշ մնացած
կրնար ըլլալ՛ որովհետեւ իրեն այնպէս թուեցալ թէ մամեր անցած
էին տունէն մեկնելէն ի վեր : Բայց նոյն ատեն կայարանին բարձրա
խօսը պոռաց•
__ Ալլօ", ալլօ", Նիոի կառախումբը մամ մը յապաղում ունի :
Եւ յայտարարութիւնը կրկնեց:
Ուրեմն մամը տասէն տասը անցած հասնելիք կառախումբը պի
տի դար տասնըմէկէն տասը անց: Դեռ մամ է մը աւելի կար: Ակս ալ
քարափին վրայ երթալ գալ: խուռներամ բազմութիւնը կը նօսրա-

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

27

նար սպասումէն ձանձրացած՛. Հատեր թերթ կր կարդային, իրեն
շու^ը, ուշի չուշով թաղուած անոր էջերուն մէջ՛. Ինքը թերթ չու
նէր գրպանը, գոնէ կարդալով սպաննելու, համար մամանակը'. Հունը
ունէր հայերէն թերթ մը, բայց եթէ բովն ալ ըլլար, կարդալու
չպիտի համարձակէր , ուրիշներու առջեւ իր օտար ըլլալը չհասկցնե
լու համար : Պահ մը գնաց մինչեւ բուրալիին վրայ լրագրավաճառին
կրպակը, բայց ի՛նչ օգուտ, պարզ ձեւականութիւն մը պիտի ըլլար
լաւս ուրիշներուն, բանի որ շնորհբով ֆրանսերէն կարդալ չէր գի
տեր . իսկ խօսածն ալ «փ ըթի-ն ե կր»ի կը նմանէր եւ փոխանակ ժա
մանակը անցնելու' ընթերցանութիւնը պիտի բնացնէր ղինքը՛.
Եւ
իրևն համար մինչեւ այգ անծանօթ հաճոյքով մըն է որ աչք պտըտցուց շիճի պէս փռուած թերթերուն վրայ -. Օրաթերթերուն բով էին
շաբաթաթերթերը , բի չ մը վերը' ամսաթերթերը , գունաւոր զար գու
թեր թերը' որոնց կողքին վրայ մերկ սրունքներով, նոյնիսկ մերկի
րան կնիկներ կային ու, մէկէն, ահա, «ծօօօօ՜» , բրաւ, մտքին մէջէն կայծակի արագութեամբ վաղուլ բան մը իջնելով սրտին մէջ
‘կարծես ճեղք մը բացաւ հոն : Կողքին վրայ դրուած էր աչք ծակող
դիրերով « NU֊ » բառը -, «Այսինքն մերկ կնիկներ-» խորհեցաւ Գարե
գին ու մինչդեռ պատկառանքով մը նայուածքը կը հեռացնէր անկէ,
ե ր ե լա կայո ւթեանը առջեւէն անցաւ մեթրոյին երիտասարդ կինը֊.,
Հիմա կը գիտէր վերի դարակներուն վրայ շարուած դիրքերը՛- Կա
յին ու կային, եւ աւելի ղինքը զարմացնողյը այն եղաւ որ ճամբորդ
ները անդադար լրազիրներու հետ դիրքեր ալ կը դնէին՛. «Ահա ասանկ, ըսաւ Սեւկիւլեան ինքնիրեն, բանաստեղծ պիտի ըլլաս մեծ
մողովուրդի բանաստեղծ ըլլալու ես»՛. Եւ յիշեց, արգահատանքով
մր, թէ հայ դիրքերը ին չպէ ս եւ ինչ պայմաններով կը տպադրէին
ու յետոյ գրեթէ բռնի կը ծախէ ին ՛. Մ իեւնոյնն է թէ գրողները իրենք
կը բերէին թէ իրենց բարեկամները : Ահա այդ արգահատանքն է ,
որուն ուրիշներ կամ իրենք' գրողները, ողբերգութիւն անունը կու
տային, ծածկելու համար բուն իսկ իրենց մտածումը, եւ որ Գարեգինի մտքին' հայ գրողը տեսակ մը մուրացիկ կը ներկայացնէր , եւ
եթէ գնելու ալ հարկադրուէր , ձեռքը առաջ չէր երթար գիրքը առ
նել կարդալու՛. Այգ պահուն, դարակներու վրայ լեցուն գիրքերուն
դիմացը խորին յուր դանքով մը կեցած, Գարեգին անքննին կսկիծով
մր լուցուեցաւ եւ, պէտք է խոստովանի լ անաչառ ըլլալու համար,
որ այգ ցաւը պատիւ կը բերէր իրեն, հակառակ անոր որ ան հայ
ծնած ըլլալու զղջումն ալ էր միեւնոյն ատեն : «Ի՞նչ ըրած ենք մենք
Աստուծոյ, որ հայ ենք ծնած» կ'ըսէր ձայն մը ներսէն , իբրեւ թէ
հայ ծնած ըլլալը պատիմ մը եղած ըլլար՛. Եւ- ընդոստ շարմումով
մը առաջ գնաց ու մատովը ցուցնելով լրագրավաճառէն ուզեց գիրք
մը' որուն կողքը իր ուշադրութիւնը գրաւած էր ՛, խորհրդաւոր բան
մըն էր , սեւ դիմակ մը' խաչաձեւուած սուրերու մէջ-ոեղ ՛. Պայծառօրէն չէր կրնար ըմբռնել ան թէ ինչո՞ւ համար գնած էր այգ գիրքը
զոր Ո՛չ ինքը եւ ո՛չ ալ կինը պիտի կարգային, իսկ ւԼարգուհիին հա
մար զայն յարմար չէր գտնէր' ճիշտ այգ դիմակէն եւ սուրերէն կռա
հելով՛. Բայց ել այնպէս սրտի հանգստութիւն մը ունեցաւ, զարմանալի գոհունակութիւե մըհ
— Գիրք պիտի առնես նէ , ասա՚նկ պիտի առնես , ուզածիդ պէս ,
խորհեցաւ ան եւ որ ուղղակի բողոք մըն էր պարտադրեալ կերպով
իրեն Ջախուած ^այ ղիրքհրուն ղէմ հ
--- ^քաջալերելու, համարէ կ եղեր հ
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Պփրքը թեւին տա!լ'ետ դարձաւ*, ճի շտ դիմացն էր անհամար երկաթագծերուն' որոնք զուգահեռաբար կամ զիրար խաչաձեւելով՝
կատարեալ ոստայնի մը պատկերը գծած' կը հեռանային գէպի խորհրդաւոր անծանօթը որ կրնար արեւին տակ պճլտացող կապոյտ ծուի
մը ըլլալ^ մանիշակագոյն երկինք մը եւ կամ Ալպեան բարձրաբերձ
լեռներ ու անդին' Իտալիան : Արուարձանները սպասարկող շոդե
կա ոքեր իրարու ետեւէ կը սահէին դէ^ի >Բու{Ւ քարափները*, ք*այց
աւելի տպաւորիչ էին մեծ գծի շոգեկառքերը՝ որոնց զանգուածային
շոգեմեքենան մո ւ{ս ու ծուխ հանելով՝ հեռաւո բութիւններով բեռնա
ւոր , «օ՚ֆ ՝ օ՚ֆ» կ՚ընէր՝ յոգնութիւնը թող տալով մէկէն քարափին
եզերքը՝ կը կենար*, ճամբորդները թութի պէս կը թափէին*, 'թարափ ը յան կարծ կը խճո զուէ ր ՝ ելեքտրաքարշ բեռնատարներ ՝ բեռնակիր—
ներ կը վազէին ՝ մարգոց աղմուկը կը խառնուէր զանգակներուն եւ
տօնական մթնոլորտի մը մէջ՝ շուարած նայուածքներ իրար
կը
փնտռ էին , կը գտնէին ու քանի մը վայրկեանէն կր պարպուէր քա
րափը որուն երկայնքին կը մնար մինակ ու լուռ ՝ անպէտք բանի մը
նման՝ պարապ կառաշարը*, ^արեգին խորունկ շունչ քաշեց կար ծես
վեր^ մը դնելու համար անվերջ մտածումննբուն որոնք չես դիտեր
ուրկէ կուգային եւ ուր կ՚երթային*, թայց լաւ էր այդպէս'
ձգել
միտքը ազատ որ հոսի կարկաչուն առուակի մը պէս՝ ողորկ խճաքաքարեբուն վրայէն՝ խոտի շիւղերուն տակէն ՝ գաշտերու լռութեան
մt գլԳւաւէն ու զուարթուն : ք*այց ահա մտապատկերներու նոր
շարան մը ծագեցաւ անոր մտքին մէջ՝ երբ ծուխին հոտը ռունգե
րէն ներս մտաւ' շնչած օդին խառնուած ՝ ա՜յնքան ճամբո րդութիւն
գրգռող բան մր կար կայարանի հոտին մէջ։
--- Ի՜նչ խենթութիւն ըրինք չգացինք ՝ ըսաւ ինքնիրեն ՝ խո րհելով
նի սի ընկերոջը հրաւէրին։
Ու֊ եկ ող ամառուան համար երկար բարակ ծրագիր պատրաստե
լով դեաց *Լյիսի շոգեկառքին հասնելիք քարափը*. Տասնըմէկին քա
ռորդ կար տակաւին : ժամանակը չէր ուզեր անցնիլ*, ժամացոյցին
մեծ սլաքր մէկիկ մէկիկ կ՚անցնէր վայր կեաննե ր ո ւն վրայէն ՝ եւ այգ
մէկ զիծէն միւսը՝ որ վարկէ աններն է ին ՝ ^արեգին քանի քանի մտա—
ծումներ եւ զգացումներ կ՚ունենար՝ որ զարմացաւ այգ մամ մը
չտեւած մամանակա միջոցին մէջ այդքան բաներ զգացած ր/յա/ո ւն ։
Աիրաը մշտահոս աղբիւրի մը կը նմանէր • կը հոսէր ՝ կը հոսէր։ Երր
նոր էն քարափին վրայ երթալ գալ սկսաւ՝ աղբիւր ը կը հոսէր՝ բայց
ոչ մէկ պատկեր կը կազմուէր մտքին մէջ*, ժամանողներուն սպասող
ները պակսեր էին՝ թերթերը կարդացեր էին ու կը ձանձրանային
յայտնի կերպով*. Եը յօրանջէին ՝ դանդաղ եւ օրօրուն քայլերով քա
րափի երկայնքը կը չտփէին*, նստարանի մը քովէն անցնելով՝ քա
րեղին թյաշխարհիկ մտածում մը ունեցաւ։ Եթէ կա ր ը հետը բերած
րլլոյր ՝ կը նստէր ահա այգ նստարանին վրայ ու թել կը նետէր*. Այն
ատեն կը տեսնէիք թէ ինչպէս կ՚անցնէր մամանակը եւ նոյնիսկ
կարճ կուդար*. Ել թ^գաց ինքն իր վրան։ Բայց նստաւ՝ ի հարկէ Ամ
ռանg կար կտրելու՝ միայն թէ նորէն արհեստը իրեն օգնութեան եկալ*. Ակսալ իրեն առջեւէն անցնողներուն հագուստները յշննե/ ՝ մերթ
սքանչանալով ոմանց վրայ՝ սրբագրելով ուրիշներ ՝ ընգհ անրապէս
սերտելով առաւելութիւններն ու թերութիւններ ը' ձեւագիտութեան
ու կարի դաս կ՚առնէր ՝ երբ միտքը գնաց կիներուն ՝ քաւ լիցի անոնց հագուստներուն։ Ինքը արհեստի մարգ' հագուստներով միայն
կր պարծենար ։ Ի՜նչ այլազանութիւն կար կիներուն հագուստներո ւն
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մէջ , ձեւէ եւ գոյնէ է՜ն չ ազատութէւն , է՜ն չ ե րեւա կայո ւթէ ւն , ու
երանէ կուտար կար ո ւհ էնե րո ւն' որոնք գէտէէն ամէն մէկ մարմնէ
մասնաւոր գեղեg կո ւթէ ւնը արմեւորելու արուեստը , հոս կուրերը ,
հոն լանջքերը եւ փէչէն ետելը սա ճեղքը որ սահմանուած է գուշակել
տալու սրունքներուն կլորէկ բումբերը եւ մէկէն սարսուռ մը անցաւ
Գարեգէնէ մարմէնէն։ Անոր մտածումը սպրգեր էր սրունքներէն վեր
ու կը թափառէր գաղջ ու թաւչայէն մորթէն երկայնքէն է վեր ։
Բայց էն չո՞ ւ համար զայն բաղդատութեան գրաւ Աաթենէկէն մարմէնէն հետ ու փղձկումով մը յէշեց անայէն առօրեայ կեանըը ել հ էմա, ահա, շնորհակալ էր էր կնՈջը որ էրեն շնորհած էր այս արձա
կուրդը, այս սրտէ արձակուրդը' որ կառախումբէն ուշացումով ան
համ ե մա տ Օր էն կ՚երկարէր*. է՞նշպէս շէր խորհած երբելէցէ այսպէսէ
հոգեկան արձակուրդ մը առնել։ «Ահա՛ , ըսաւ էնքնէրեն, հարուստ
ները, բանաստեղծները ասանկ են»։ Մէայն թէ մաքէն երկրորդ մակարգակէն վրայ կը յամենայէն ընտանէ պատկերները։ Այո՛, 'Լարգուհէն, է՞նշպէս մոռցած էր 'Լարգուհէն, չէ՞ որ աղՀէկը առնե
լու եկած էր կայարան ։ Գտաւ ընտանէ մտածումներուն կապը ։ Երե
ւակայեց գնացքէն կայարան մտնելը։ Աչքերը պատուհաններուն մէջ
աղջէկը կը փնտռէէն եւ չէէն տեսներ զայն։ Ա՛յնքան բազմութէւն
կար ։ Եւ բազմութէւնը փոթորէկէ պէս կը թափէր կառա չարէն դուրս
խճողելով քարափը : Բարեբախտաբար ականջները լսեց էն . «Բաբա՜ ,
բաբա' , հո՛ս եմ»։ Երբ այդ տեսէլքը ցնդեցաւ, --- որովհետեւ պար
զապէս տեսէլք մ ըն էր ատէկա, --- Գարեղէն սարսուռ մը ունեցաւ
կուրծքէն մէջ -. Անոր աչքերը հանղէպած էէն խոմոռ նայուածքով
կնոջ մը դէմքէն։ Գեղակազմ կէն մըն էր' սեղմ ո լած կապոյտ ipjl/jեէօոյի մը մէջ, սպէտակ պլուզով որ անոր թուխ դէմքէն շատ լալ
կը վայլէր։ Գլուխը բարձր բռնած, հպարտ, էր շրջակայքէն ան
տարբեր , կ՚երթար կուգար քարափէն վրայ ։ Գարեղէն յափշտակուած
կը նայէր անոր, կը նայէր անոր սրունքներուն , փարթամ կուրծքէն ,
անչպար դէմքէն ու սեւ յօնքերուն տակ յոգնած աչքերուն : Տեսաւ որ
ուրէչներ ալ ըղձանքով մը կը նայէէն անոր , նոյնէսկ կէները' որոնք
զայն էրենց նայուածքներուն թակարդէն մէջ կ՚առնէէն ,
մէնչդեռ
էնքը, անոլչադէր , հեռա կայ, կը շարոլնակէր ման գալ կշռաւոր չարմումներ "՛Լ՛„ .
Մեքենաբար Գարեղէն քալեց կնոջ քայլերուն վրտյէն, թաղելով
նայուածքը անոր նայուածքէն մէջ ամէն անդամ որ անոնք հասնէէն
ետ դարձէն։ Կնոջ բարկ նայուածքը չէր խռովեր զէնքը , ԸլԼալով կո՛
տս, րելա պէս հոգեզմայլ վէճակէ մը մէջ֊, Հետաքրքրութէւն ը ներքէն
խայտանք մը կուտար էրեն եւ կէնը զգալով զայն, սուր ակնարկով
մը կը փոխադարձէր , առանց սակայն ոեւէ դէծ շարմելու դէմքէն
վրայ։ ՛Նայուածքներու այս խաչաձև լման խազերուն վրայ էէն, երբ
բարձրախօսը երկրորդ անգամ ըլլալով , պոռաց .
--- Ալլո՜ ։ ուլլօ՜ , նէոէ գնացքը մամ մը եւս պէտ է ուչանայ ։
--- Ե՜նչ , աղաղակեց Գարեգէն էնքդէնքէն դուրս ելած ,է՞նչ ըսաւ ։
Բայց որովհետեւ կնոջմէն զատ ուրէչ մէկը չկար քովը, Գարե
ղէն խօսքը անոր ուղղած էր եւ կէնը քարէ հանդարտութեամբ մը
պատասխանեց ♦
--- Կառախումբը մամ մը եւս պիտի ուչանայ։
— Ըլւաւ1՚մ- Բան ձ ’ րո՚րկո՚ցտւ Աևւկէւլեան , երկո՜ւ մամ յապա
ղում... Մեթրօն դոցուեցաւ, մամ մը քալելով' տուն, յոգնած աղ
ջէկս... Այո՛, տէկէն, աղջէկս նէոէե կոալայ, արձակուրդէ գտցած
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էր... բայց առանց մեթրոյի, տիկին... (Տաքսիներն ալ րի չ են-.
— Կարեւորութիւն չունի, պարոն, չարմեր ջիղերը յոգնեցնել
ատոր համար-. Կ ր կարծէ՞ք թէ գնացքը աւելի շուտ պիաի գայ եթէ
բարկանաք-. Ամէն օր կը պաաահի, չկայ օր մը որ չոգեկառքերը ատենին հասնին՛. Կամուրջներ կան փլած, չո գեմ եքենանե ր ը մ աչած
են պատերազմէն : Համբերութիւն * ♦ ♦
---- Pայց տիկինն ♦ ♦ ♦
փարեցին չկրցաւ շարունակել-, թօսքը բերանը մնաց, անոր հա
մար որ կինո զուարթ հեգնանք մը ունեցաւ։
--- Զարմանալի էք, կ՚ըսէր ան, գոլք այրերդ, երախաներ էք,
միշտ պէտք ունիք մօր մը ներկայութեան , այսինքն' կնոջ մը, միեւ
նոյնն է, ձեր հոգիին իսաղաղութիւնը ցանելու համար :
փարեցին խօսք չգտաւ պատասխանելու-. Բոլորովին նորութիւն
մըն էր իրեն համար մտածումի այց կալուածը-. Անծանօթո ւհ իին
թխագոյն գէմքը զարմանալի գեղեցկութիւն մը կը ստանար անոր աչքերուն, քանի կը խօսէր ան : Անմեղութեան պէս բան մը կար անոր
ձայնին մէջ-. Սեւ աչքերուն նայուածքը խորհրդաւոր երեւոյթ մը
կուտար սուր դիմաստուերին ու բարեկազմ հասակը որ սլացիկ էր
լաւ ձեւուած դպհէօռ/ւՆ մէջ, թպրտուն էակի կը նմանէր-.
Հիմա նստած ձեռնասայլի մը վրայ որ քարափին մէկ անկիւնը
կը սպասէ ր գնացքին գալուն եւ կզակը կրթնցուցած դաստակին,
Ֆրանսուհին կը դիտէր հայ դերձակը պաղ' այլ հետաքրքիր արտայայտութեամբ մը։ Միշա ոտքի, փարեցին նայեցաւ անոր։ ՝ ԿնՈջ
դէմքին վրայ ոչ մէկ գիծ շարմեցաւ եւ նայուածքը անայլայլ' գեռ
կը շարռւնակէր պեղել անոր աչքերուն գիշերը : Այնքան մանկական
բան մը ունէր այդ աչքերուն արտայայտութիւնը որ քիչ քիչ ցա
ւակցական շեշտ մը արթնցուց կնՈջ դէմքին վրա, : փարեգին չէր հե
ռանար , կեցեր էր կնոջ առջեւ ու կը նայէր անոր , չէր կշտանար .
իսկ կինը կը նայէր հեռաւոր, անդոյ կէտ ի մը, իբրեւ թէ մարգը
հոն, իրեն առջեւը չըլլար։ Երր անգամ մըն ալ սակայն անոնց ակ
նարկները իրարու հանդիպեցան , Աեւկիւլեան անտեղիտալի փափաք
մը ունեցաւ խօսելու։ Ոչինչ, եթէ նոյնիսկ իր խօսքերը անիմաստ
ըլլային :
— փո՞ւք ալ մէկու մը կր սպասէք, հարցուր վերջապէս ։
--- Օ՜հ , իմս նորութիւն չէ, պատասխանեց կինը, իմ կեանքս էէ
--- Pluյց ին չո*ւ :
— Այսպէ՛ս, ճակատագիր : Երկու իրիկունը անգամ մը հոս եմ,
մամը տասէն տասը անց հասնող շոգեկառքին կը սպասեմ , ինչպէս
դուք հիմա :
--- Բայց ինչո՞ւ , կրկնեց փարեցին անձկոլթեամբ :
■--- ինչո՞ւ... Ամուսինիս փափաքն է։
■—- Ա՛հ , բան չեմ հասկնար :
— Ջհ աս կնալիք բան չկայ։ Ամուսինս շոգեկառքին մեքենավարն
է, P-L.M /' գծին վրայ։
Հետեւաբար մէկ գիշերը նիս կ'անցընէ ,
միւսը' հոս։ Իր ըսածին նայելով, համբերութիւնը մինչեւ այս կա
յարանը կը դիմանայ եղեր։ Ատոր համար ալ կը փափաքի որ վե
րադարձին հոս ըլլամ -.Հիմա հասկցա՞ք։
Կինը հատիկ հատիկ կ՚արտասանէր բառերը, այնպէս' ինչպէս
եթէ տղայ մը եղած ԸԱ_ա[՚ իրեն հետ խօսողը*,
--- Հասկցայ y ըսաւ ^արեգին :
_ Կառքէն իջնելուն պէս թեւս կը մտնէ ու հանդարտ քայլերով
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տուն կ' երթանք) միշտ ոտքով) շտրո ւնակեց կինը, որ չէր գիտցուեր
թէ կը զուարճանա՞ ր թէ կ'ըսէր որպէսզի մարդը հեռանար հետա
քրքրութիւնը հատնե լէն վերջ՛. Բայց Գարեդին չէր կրնար հեռանա լ՛.
Տարօրինակ զգացումով մը գամուեր էր հոն՛, Ս ի այն գնացքը կրնար
զայն բամնել կնոջմէն եւ գնացքը չէր գար՛, Անոլչ երազանք մը կար
անոր հոգիին մէջ՛.
--- կ'եր ե լի ձեր ամուսինը չատ կը սիրէ ձեզի , ըսաւ ու միտքը
ինկաւ Աաթենիկը՛. Արդեօք ինթւ ալ կը սիրէ՞ ր չոգեկառքի մեքենա
վարին սլէս : Արդեօք Աաթենիկն ալ զինքը կը սիրէ^ր ինչպէս իրի
կունները կայարանը սպասող այս
լ ծր կա ր հառաչ մը փըրթաւ կուրծքէն ) քանզի տխուր էր իր ընտանեկան կեանքին պատկերը
որ այդ պա հուն անցաւ իր երեւակայութեան առնելէն : Ե ւ հրաշալի
սէր մը կը գուշակէր այս զոյղին
"[՚ 1 գէշ^րանց ) թեւ թեւի կ՚եր
թային ամայի փողոցներէն՝ համբոյր տալով ու առնելով) մինչդեռ
կինը , միշտ նստած սայլին վրայ ՝ թեւերը խաչաձեւած կուրծքին)
դաոնօրէն կը հ եղնէր *
--- Ո՜հ y սէ՜ր ) սէ՜ր ) ատոնք սուտ բաներ են ) պարզապէս կեան■ե/։ն պատրանք մ ը) համ տայու համար ստեղծուած։
Ա՛ր ուս ին ի ս
անհամբերութիւնը սովորութիւն մըն է կայարանէն տուն սրտին
զեղումները պարպելու համար ։ Տուն եկածին պէս անկողին կը նե—
տուի ու թաղուի մեռելի քունի մը մէջ՝. Հետաքրքի ր եմ սակայն ղիւտ—
նա լու թէ արդեօք նոյն ձեւո^վ կը վարուի *Լյի ս ի կնո^ը հետ ալ։
--- Են}ո*ւ*** ինչէ^ն դիտէք որ կին մը ունի հոն։
--- Պփտնա լու պէտք չկայ )պատասխանեց կինը հ ա ս տ տ տ ա կան
շեշտով մը։ Այս այսպէս է։ Էի արդը քանի տեղ փոխէ) այնքան կին
կ՚ունենայ ։ ն"ր տեղ մը հաստիւ՝ անոր առաջին գործը կ'ըլլաJ նախ
կին մը ճարել իրեն։ Այսպէս է) այ ր ը չի կրնար ապրիլ առանց կնի
կի) ինչպէս տղաքը առանց մօր։
Լուռ մնաց Գարեդին : Ա տքին մէջ բառեր կը փնտռէ ր 1լնոջ պա
տասխան տալու համար ուղէր չոլզէր ։ fiiujg եւ այնպէս բան մը կը
կռահէր : Կռահածը տաքութիւն կո ւտ տ ր իրեն ։ Կը կարծէր ո ր կո Լ
մԸն էր զոր կ՚ընէր կխ^Ը անուղղակի խօսքերով) մանաւանդ երր ան
յոգնած ) ոտքերը դրաւ ձեոնասայլին անիւին վրայ) դնելով Կ՝արեգ[՚նՒ աչքեր ուն տակ իր ցանկա լարոյց սրունքները։ *(յոյն վայրկեա
նին Ա եւկիւլեան չզգաց իր հոդին որ հ եռա ցեր գացեր էր անոր քուրջի վհրածուած մարմինը ձգելո վ հոն : Կինը այս միա մի տ մարդուն
վրայ նետեց սուր նայուածք մը ) որ ղխնքը ընդո ստ կը հեռացնէ ր
անկէ ) հ ա ռա չելո վ աւելցուց •
--- Ե՞ն չ րնել $ պէտք է հն ա զանդիլ կեանքին ♦ ♦ ♦ :
(Հանկարծ հոդին յայտնուեցաւ ^արեգինի մէջ ըմբոստութեան ձելին տակ) մերմ՜եց կնոջ համակերպութիւնը) որովհետեւ այդ համա
կերպութիւնը արգելք կ'ըլլար անոր մտքին մէջ վխտացող բառերուն
դուրս գալուն) երբ պիտի ուղէր նստիլ սայլին վրայ) կնոջ քովը եւ
այդ յորդող բառերով մխիթարել զայն։
Եւ ահա կինը իրեն հարց կուտար ) օտարի մը պարզ հետաքրքրութեամբը) կոտրելով սլա հուն հմայքը որ ընդ միշտ ս բրուած ) մաք—
քուած էր :
--- Գոլք ի՞նչ էք, հարցուց կինը՛.
--- Ե^նչ ) ըրաւ *իարեդին ցնցուելով ։
--- Ե^նչ ազգութիւն էք :
--ս ) ազգութիւն չունիմ :
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Եւ. իսկոյն ղղ$սւց ըսածին վրայ*, Հիմա թնչ պիտի մտած էր կի
նը : Մ արդ. մը որ ա զդո ւթի ւն չունի ♦ ♦ ♦ î Շատ անգամ ՀՀռուս» կ՚ըսէր
իր անունին հն չա կան ո ւթեանը համար*. Հ,Դարեգին» որ '{^րափո աքինի
կամ Տուրաքինի պէս բան մըն էր* Կան Հայեր որ փթուրք ենք» կ ըսեն' իրենց Հայ ԸէԼս1[[' ծածկելու համար, ինչպէս մեղք մը՝ մոլու
թիւն մը, ամօթալի հիւանդութիւն մը կը պահեն*. Կը կարծեն թէ
դիմացինը անմիրապէս կը փոթուի հայ ԸԷԼա fifi' իմանալով*.
--- Ե՞նչպէս թէ ազգութիւն չունիք , ըրաւ կինը զարմ ան քով, ու
ռան g ազգութեան մարդ կ'ըլլա*J • ♦ ♦ î
--- Գաղթական եմ , պատասխանեց Աեւկիւլեան անլսելի ձայնով
մը :
--- Դուք Հա՛յ էք, ըսաւ միւսը, առանց նչմարելու որ գիմ ա ցի
նին այտերը կարմրած էին ամօթէն, ինչպէս երբ տղայ մը կը բըո-—
նուի յանցանքի մ էշ*, խեզուած էր Գարեգին*.
Հիմա նորէն պիտի
ստիպուէր պատմել ջարդերու, լլկումներու պատմ ո ւթիւններ *. Եին ը
պիտի տիւրէր դթութեամր աչքերը բացած եւ ինք միշտ աւելի իյեզճ
երեւնալու ձգտում մը պիտի ունենար*, fi ար եբա[ս տաբար կինը վրայ
րերաւ ♦
--- Ես Իթալիի կողմերը կը բն ակիմ , մեր թաղը շատ Հայեր կան,
չարա չար աշխատող են :
«յս խօսքերը իմանալով, Դարեգին արթնցաւ իր թմբիրէն եւ
գրեթէ երախտապարտ էր այդ կնոջ որ իր հոգին կ ^ազատէր նեղ կա
ցութենէ : Դէմքը ճառագայթ կ՚արձակէր հիմա*. Այո' , Հայերը աշ
խատասէր մո զո վո ւր գ են : Հպա' րտ էր ատով • ինքն ալ աշխ ա տ ուն
քով յառաջ եկած մարդ էր*. Փոխանակ ջարդերոլ պատմութիւն ընե
լու, պիտի ըսէր իր աշխատանքի հերոսի պատմութիւնը , եթէ նոյն
պահուն քարափին վրայ շարմում մը տեղի ունեցած ԼԸԷԼաԸ * Շոգե
կառքը հեռուէն ուղղակի սուրալով կը հասնէր*. Կը մօտենար ծուխ
ու մուխ հանել ով՝. Սպասողներու բազմութիւնը խառնուած էր քար ափին եզերքը եւ ուրախ ճիչեր կ՛արձակէ ր : Երբ շոգեկառքը հասաւ
քարափին ծայրը, մէկէն դանդաղեցաւ ու երկնցաւ քարափն ի վար*.
Աէկ վայրկեանէն բո լոր դռնակները բացուեցան *. Պատուհաններուն
մէջ գլխու անտառներ կային եւ անոնցմէ վեր ձեռք մը որ վարդու
հիինն էր' սուր կանչերու ընկերացած' կը ջանար Դա ր եգինին ու
շադրութիւնը գրաւել*. (փաբաՀ , բաբա, հոս եմ» կը կանչէ ր վար
դուհին հօրը, որ գլոլխը վեր առած ամբոխէն վեր աղջիկը կը փնտռ էր . բազմութեան մէջէն ճամբայ բանալով*. Աեծ էր մխորը*. Ամէն
մարդ իրար կը հ րմշտ կէ ր ,բայg աղմուկը սկսաւ նուաղիլ երբ ամբոխը
քիչ քիչ ելքի ուղղութեամբ հոսեցաւ*. Դարեգին գրկեց աղ_ջիկը եւ
մէկ ձեռքով պայուսակը , միւսութ աղջկան ձեռքէն բռնած դուրս
ելան :
Ելքի դոան առջեւ, երր տոմսակները պաշտօնեային կը յանձնէ ր ,
մէկէն Դարեգինին վրայ տխրութիւն մը իջաւ*. Դո.նէն անցնելու վերջին քայլը դեռ չէր նետած, ետ դարձաւ, գլուխը վերցուց , բայց ետեւէն եկողները իրար կը հրէին*. Կայարանը պարպուած էր ել մեծ
մխոր էն վերջ ստեղծուած համեմատական լռութեան մէջ կը բարձ
րանար , աւելի յուղիչ քան թէ քիչ առաջ , բեռնատար ելեքտրա կան
սայլերու զանգակներուն ականջ ծակող հնչիւնը :

Զ- Մ- ՈՐԲՈՒՀԻ
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‘Վ’ խեղդուէի . . . :
Կեանքս դարձած էր դմոխք-, Հոդիս 1լը հեծէր մարմինիս մ ԷԼ՝
շւլթայակապ բանտարկևալի մը պէս՝. Կոպար ու կը հեծէր՝ սբսւակեղեր վաքևասիւններ արձակելով օրն ի բուն։
^)ալը} երբեմն , այնրսՀն կը սաստկանար՝ յուսահատութիւնը կը
հասնէր ա՛յն աստիճանէ ՝ որ ուղղակի կատաղութիւն կուղար անոր
վրան : Կը վեր ածուէր արիւնարբու գաղտնի ՝ բղրտելով աղիբներս ,
ճանկռտելով կուրծրս՝ մթին պատերը իր բանտին։
է է՚և : Հիւանդագին դիւրագրգռութեան մը հասած ։
Ս իայն ջիղե՛րս * • ♦
Ւրար իւառնուած } հրկիզուն թելերու սատանայական գանգ մըն
էր մարմ ինս ՝ ուրկէ կ՚անցնէին բոլոր կրակները գմոթրին ՝ րանգելով
իրենգ ճամբուն վրայ գտնուած ամէն կեդրոն՝ մարելով հոն ամէն
յսյսի կանթեղ :
Ամ՛էն օր ՝ ել օրուան մէջ բանի մը անդամ՝ ռումբ մը կը պայթէր
մէջս։ Ամենաթեթել հպում մը կը բաւէր. անմեղ ակնարկութիւն մը՝
գէպի իմ կողմս յառաջագոզ բարեկամի մը տեսրը՝ այլապէս ինծի սիւ՚եԼՒ ’ բա ւա կան էին , որ բոլոր ո վին կորսնցնեմ ինքզինքս -,
--- Ո՞նչ կ'ոլղէՒն իեձմէ ■ . . չէի՞ն տեսներ թէ կր խուսափէի իրենցմէ . . . չէի՞ն հասկնար ա յնչափը գոնէ ՝ որ կ^ուզէի առանձին
մնալ , ա ռան ձի՜ն . . .
Ջէի ալ կրնար արգիլել, միւս կողմէ , այդ սովորական միջ,սմտութիւններ ը, որոնք որեւէ չարամտութիւն չէ ին կրնար պարոլնակել -. Բայց ես, հասած էի վիճակի մը, ուր այդ բոլորը կը նկատէի անպատկառ ո տնձդո լթի ւնն եր' կալուածներուն մէջ իմ անձիս,
զորս անկարող էի պաչտպանել , անկարող պարսպել անոնց առվել ։
փիտէի սակայն, օ , շատ լալ գիտէի այդ տարօրինակ հիւան
դութեան պատճառը-, կ-իտէի նաեւ անոր դարմանը-, Բայց չէի կրնար
"է "#/՛ [ԼսէքԼ-, խենթի մը տեղ չանցնելու համար, ո՛չ ուրիշներուն,
ո չ ալ ես ինծի , միշտ նոյն պա տճա ռո վ :
Որովհետեւ, այսօր, կարելի չէ ըսել, առանց ծիծաղելի դառնա
լու , աւա՜ղ , կարելի չէ ըսեէ ամենամօտիկ էակին , ամէնէն սիրեշի
խխկերոջ, առանց խենթի մը տեղ անցնելու,
ըԱել հետեւեալ շատ
պարզ բառերը .
«Հանգիստ ձդեգէր զիս՝ *** կհուզեմ երագել։»
Ա յս էլ՛ սակայն խնդիրը, ուրիշ ո՛չ մէկ բան -,
Կ ո լզէ ի երազել, յանձնուիլ երազներուն -, Այս պահանջքը չատ
աւելի զօրաւոր էր մէվս, քան որեւէ ուրիշ տենչ, քան որեւէ մոլու
թիւն ու կիրք :
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0', հաճոյք չէր ան...: Անդիմադրելի , կարօտադին բան մը, որուն կր տենչայ մարդ իր ամբողջ ոյմով, ին չպէ ս սովամահ մարդը
ճերմակ հարի շերտին, ծարաւէն չորցած շրթն եր ը' պաղ ադբիւրին,
արդելաւիակ թիապարտը ազատութեան I
Լ) լ ի՞նչ էր իմ ուզածս... Անոնց բոլորին նման, աչխարհի ամէ
նէն պզտիկ բանը ,--- օր մ ը :
Օր մը միայն, շերտ մը հաց, բամակ մը ջՈլր: Այս հեւտսպառ
վաղդէն , այս ՛Լերջ ու դադար չունեցող տառապանքէն' օր մը :
իմ օրերուս անհամար հօտէն, գառնուկ մըն ալ դոնէ տրուէր
ինծի... Անկուշտ ղազանին բերնէն, յափշտակել պատառ մը միս,
պատառ մը կեանք, մ եփ միսէն , մե՛ր կեանքէն , օր մը, օր մը միայն:
Ա տ՛ի շատ կե լ ու յանձնել ե րազնե րո ւն : 3 ո ւս աիւ տ բո ւթ ե ան g , վիշտեբուն համար մեր դիզած լ ե ռն ա կ ո լ տ սւ կ բերքէն, չնչին րամին մըն ալ
հանել ա լդ Լսեղճերուն : ԱնօթԼ՛ են ու մերկ , ամի սնե ր է , տարիներէ

Ւ
Ամբողջ բերքը ձեզի՜... Օրեր ուս ցորենը ձեզի՜՝ ափ մը յարդ
տուէք,) ա՛փ մր քարդ դոն է ՝ որ նետեմ երազներուս առջեւ։
Այ ս առաւօտ վեր$_ապէս յաջոդեցայ : Ղ*ոզյայ զայն ու փախայ î
Այդ ° ր ր ամուր սեղմեցի կուրծքիս ու նետուեզայ կառքին մէջ*.
իյ ազազեցաւ հոդիս $ միայն ա1յն ատեն՝ եր բ ձգեցինք քազաքին
վերջին փոզոցներր î Վյախս անհ ե տ ա g ա ւ ՝ շէնքերուն հե տ : Երբ երեւ
ցան դաշտերը՝ ^րբ փռուեցան անոնք քաղցրօրէն մեր աո՜ջել ՝ մեր
ետին*. Սջին՝ սիրուհիի մր նոր համբուրուած րէէ^քը եղաւ ան՝ Հ ո J—
սով ողողուն • ձախին՝ սքօղուած ո եռ ՝ դիշերա լին f/բ երաոներով
դեռ սարսռունն ուրիշ մր՝ համբո յ րին սպասող ♦ ♦ ♦ երկու աղ ջիկ երկու կողքիս ամէն մէկը մէկ խեւս մտած ՝ հետս il ուզող ՝ մէկ,՛' ի՚՚սըտեաշ՝ միւսը թուխ*. ֆսկ ես՝ երջանի՜կ՝ անհուն Օր էն : Գմոխքէն
հրաշքով ազատած մարդ մը որքա՜ն որ կրնայ ըլլալ*. Երջանի՜կ՝
դո գՒ մը չափ՝ գա՜նձը ծոցին՝ երբ ալ անցած է վտանգաւոր սահ
մանագիծը՝ երբ ա՛լ վստահ է թէ ո ՛չ մէկ օրէնք, ո՛չ մէկ ի չխան ո ւ—
թիւն չեն կրնար դպիլ իրեն :
Ուրախութիւնս մեծցա ՜ւ. , դին ո վո ւթ ե ան փոթուեցաւ ՝ քանի
կառքր արադացուց իր
:
Տեղ մըն ալ հասա լ ՝ ուր նետեցի զայն վրալէս*. թոյացորյր ա՛լ
ան չէր y ես էի* Ես էի) Եք’ թռՀ.էի այլեւս իմ սեփական թեւերովս՝
սրունքներուս ամեհի ումով*. Ամէն քայլափոխի աւելի մեծրյաւ՝ ա լդ
արբեցուցիչ զդայնութիւնբ աւելի ծաւալեցալ ներսիդիս՝ հով առնող
բոցի պէս *. Հետզհետէ աւելի արաղ. էի ես ՝ հետզհետէ աւելի թեթեւ
միանգամայն*. Ամէն քիլօմէթրի ծանրութիւն մր կարծէք կը պակսէր
վրայէս ՝ թափս 1լ ումեզանար ՝ թռիչքիս արադութիւնր կր բաղմա—.
պա տ կ ո ւ Էր՛ ալ գլխոլ պտոյտ տուող հ ամեմատ ո ւթի ւնն եր ո վ*.
Հեռու էն ծովը արդէն տեսած ՝ ծովին սիրահար մարզիկին կր
նմանէի ես՝ անհամբե՜ր ՝ որ կը խոյանայ սրարշա՛ւ՝ ճամբուն վր ա լ
կը հ անէ ու կը նե տէ Էր հագուստները՝ կը ցանէ աջ ու ձախ՝ իր
գլխարկն ու կօ շիկներ ը ՝ իր շապիկն ու դո ւլպան ՝ ո ր պէ ս ղի ՝ երբ հաս
նի ափին. ըլ/այ պատրաստ՝ բոլորովին մերկ արո֊էն ՝ ու նետուի հոն ՝
առանց վայրկեան մը կոսնցնելու՝ մէկ ոստումով :
Այդպէ" տաJ է-Րս ։
Հանդարտեցայ , առաջին յոլզումէն ետք, ինչպէս ծովը նետՈւած մարգը կ՚ըլլայ. սրս՚իացին քրտնած միսերս, բայց շուտով
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անոնք գտան իրենց ն եր դա չն ա կո ւթի ւնը : ո ւրծքս լա լնցաւ , հետզ
հետէ քացուեցան թեւեր ս , ու ես 5 հանդա րտ ու հ ա ս ա ա ա ՝ յառաջացայ մինչեւ խորունկ հեոուները՝, Տւսրածուեցայ յուլօրէն այդ
փափուկ ու անհուն անկողնին մ՛էջ, մինչեւ որ իջաւ խաղա ղու թ^նը
վրաս , օրհնութեան մր պէս չ111 ղցր ու հ ո դե պա ր ա ր :
Այն ատեն ես դուրս ելայ ա' լ , ու սպասեցի՝, Ս սլա ս ե g ի հրաչքին*
առանց վաիւ ի ու աճապարանքի , երկիւղած ուխտաւորին նման, որ
կը հաւատայ հրաչքին՝.
Սպասեց ի էքսի հրաշքին ՝ խոնա րհ , ս րբո ւթեան կարօտ ով :
Ո^վ չի հաւատար էքսի հրաչքին՝ րճվ չէ ըմպած անոր աղբիւրներէն ու չէ' ը՚՚շկ ուած :
է'քս , °՜ ։ £/*" ։ քազաք Հ ["Ա Շ֊բՒ 1 քլ,'ղուք հրաշքներու՝ ոստան
մտածման ու ներչնչու ■Դ, քաղաք երազներով շինուած ու երազ
ներ ո ւն ն ո լի ր ո լած î
Եկեղեցի' կամ բադին $ իմ իեչ ո'ւս է պէտք : ը կարդամ ինչ որ
դրուած է զրոներուդ վրայ՝ լուսեղէն տառերով.—
«Այստե՜ղ ՝ արդիլուած չէ երազեյ . . ♦ »
Ւ[,ա լ 1 ո ՛է Հ [՛ ճանչնար էքսը.. . եղսճ ծ էք սակայն անոր
մէջ՝ աշնան, այսպիսի օրուան մը մտերմոլթեանը հետ՝ գլուխ

0Հ, գիտե՜մ... գիտեմ՝ որ բացօգեայ տաճար է էքսը ՝ ամրան,
ծառերը կամարներ կը հիւսեն անոր վերել, գիտեմ որ կր մաղուի
արեւը անոնց մէջէն՝ կ'ըլլայ ապրշում՝ կապոյտ, կանանչ՝ նարն
ջագոյն : Երբ կր քալէր փողողէն ՝ ձեզի այնպէս կր թոլի թէ կր ճամբորդէք օգին մէջ : Վեր է բարձրացեր երկիրը ՝ եղեր է կանաչ ՝ անուշ
մարգագետին ՝ իսկ երկինքը իջած է վար՝ ձեր սարերուն տակ, Ե րկինք երկ[՚ր շրջ ուած • • .
Եւ այս կախարդանքը տեղի ունեցած է առանց աղմուկի ՝ առանց
վնասի, Ընդհակառակը՝ ստեղծուած է նոր վիճակ մը՝ ուր ամէն ինչ
աւելի գեղեցիկ է՝ աւելի բարի, է,որ ներդաշնակութիւն մը, դոյներոլ՝ չափի՝ համապատասխան' ձեր մտածումներուն ՝ ձեր ղգաշնու
թեանց ՝ որոնք նոյնպէս նոր են ՝ նոյն տեսակի փոփոխութեան են
թարկուած ՝ աւելի նուրբ՝ աւելի խոր՝ աւելի բարի,
Արծիլներ չեն թերեւս անենք՝ ոչ ալ աո ռ ալներ ոտկալն՝ չեն
յո գնեց բներ ՝ չեն չարչարեր ձեզ : Ջեր մտածումները , րնտելացած
աղաւնիներ են՝ հանդարտօրէն կր դաոնան միջոցին մէջ ու կր թա
ռին առանց վախի , ձե ր ուսերս Հհ վրայ :
ԷԼշնան ՝ այղ բոլորը դարձեալ կան. ամէն ինչ աւե/ի ,յ,եո է՝ աւելի խորասլէս դիւթիչ :
Ի՜նչ հարկ սակայն կրկին նկարագրելու ՝ բացատրելու այն պար
զագոյն բաները՝ որոնք անբացատրե/փ են նո՛յնքան,
էքսը ունի իր հոդին, Ամէն եղանակի նոյնն է ան՝ մնացածս
խաղ է լոկ ՝ ի՝ աղ է մտքի ու իւ աղ լոյսի,
Այդպէօ է արդէն ամէն քաղաք, Ամէն քաղաք ունի իր հոգին,
:Հայ .ղէ'ԼրԱ"- 11աբեւՒ է կարդալ՝ անոր բնակիչներուն աչքերուն մէջ,
Փարիզի մէջ նեղացուցիչ են անոնք՝ կը ծաղրէն քեզ՝ կը նսեմաց
նեն. առառաւեյն կը գրգռեն. Լիօնի մէջ քեղի ուղղուած աչքերէն կր
ե'ՈեԱ անպ,չր,ման' ‘"Jt
տէրը ըլլայ այր թէ կին ՝ծե ր
թէ երիտասարդ, Մարսէյլի աչքերը կը յարձակին վրադ՝ կը ճանկըռտեն դէմքդ՝ կը վիրտւորեն քեզ՝ կը կողոպտեն,
u/i էքսի մէջ՝ բան չեն ըներ...*, Կը ձդեն որ դուն ըլլաս այն,
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ինշ որ կ՛ուզես-. Ով էբս մտնէ, կ՚առանձնանայ, կամփոփուի, կը
ԱՈ ւզ[, ինբն իր մէջ։
Ուստէ կը սկսի երաղել՝ կը մտնէ երազներու տիրապետութեան
տակ : Այս Հ էրս ի Հրաշբը » ոլէ11’Լ
: ^'Ju ոՍ,եէԸ սակայն ՝ անհուն ութի՜ ւն մը։ Ի՞նչ բանի կը ծառայէ յաւիտենականութիւնը՝ երբ
բուկդ չէ ան։ Իսկ հոս՝ ամէն մամ բուկդ է՝ բեղմով լեզուն* բիլ՜րեղեայ բա մա էլն եր են մամերդ ՝ զորս կրնաս լեզ ընել ու պարպել բուուզած հ իւթովդ ՝ ուրախութեամ բ ՝ կան տըխր ո ւթեսւմբ ։ /քւ ն ի շտ
բտղզր է սյյրէ ըմպելին՝ որովհետեւ՝ դուն ես լեզնոզն ու պարպոզյը՝
դուն ես խմողը եւ բու ուզած ձեւովդ :
Ահա՝ էբոի Հ["աՀ,4ՀԸ) պա ր զ y P"L"[՛ հրաշբեերուն պէս։
Եւ այս ան'էն ատեն՝ ամէն տեղ։ Ի'ափ առէ՜ մամերով անոր նոր
ու հէն վ, ողողներուն մէջ՝ ուզած ատենդ՝ ուզած արագութեամբդ։
Եըբ յոդնեզար ՝ մտիր որեւէ սրճարան՝ նստէ անկիւն մը՝ գլուխդ
ծուէ կո ւծբիդ ու երազէ ՝ երազէ ո ր բան կրնաս : Երբ բա րձրազնես
ա չբերդ՝ ո Հ. մէկ ակնարկ կոյյ վրադ» ամէն Հոգի զբաղած է իր
երազներս վ :
Գուրս ելիր, կրկին, երկու, թելերդ ձգէ մէ^իդ, իջիր, իջ՜իր
աստուածային պողոտան՝ զոր այնբա՜ն համեստօրէն 'Ի ուր Աիրւսպօ
կոչած են» ա՛ռ մայթը ու բալէ » • » ոչ ոբ կը մօտենայ՝ ոչ ոբ ևը
նայի բեզի ։ Ահագին են՝ բեղի նման՝ կ'անզնին՝ բայզ չեն նայիր» կը
տեսնեն բայզ չեն նայիր» իլրաբանչիւրը անոնզմէ ի՛ր երազին հետ է։
Երբ հ ասար պողոտային ծայրը՝ կտրէ զայն եւ անզիր միւս մայթին՝
կամ եթէ կհուզես շուրջանակի դարձիր հրաշալի շատ րուաններու
հրապարակը եւ այդպէս բարձրազի՜ր նոյն պողոտայէն ՝ --- ոչ ոբ
կը միջամտէ ՝ ոչ ոբ կը յարձակի երազներուդ վրայ» ոչ ոբ՝ ոչ մարՈՀk*- ո£ աԼ բնութիւնը։ Եը շրջապատէն անոնբ բեղ՝
բայզ չեն խ ան գար եր , ն ոյնՒ սկ կարծէբ կը հպատակին բեզի : ԴՀ»
մպտին կամ կը տխրին ՝ ըստ բու տրամադրութեանդ։
'քյայէ դէպի ՛Լեր հիմա՝ գլուխդ բարձրազուր ու դիտէ՛ ՝ աշնան
այս շբե ղո ւթ ե ան ը մէջէն, կարմիր տերեւներով կարկըտնուած այզ
երկինբը ։ Ըս է՛ յ տխ ո* ւր է ան ՝ թէ ուրախ » դո՛ ւն ո րո շէ ։
Մի՛ վաիւն ար մանաւանդ՝ եթէ անոնզմէ մէկը փրթի ոլ լԼ[,լյյրէ
գայ» մի՛ փախիր՝ մի՛ ի՚րտՀ_իր>) մգէ որ իջնէ։ Անծանօթ ՝ անանուն
տերեւ մըն է միայն* ու տես՝ տե՛ս թէ սրբա՜ն կ՚ամչնայ՝ ի՚նբը՝ բեղ
անհանգիստ ընելուն համար։ Եը պտուտբի դլխուդ շուըջ՝ կ'Ոէ֊ղէ
խուսափիլ բեղմ է՝ բայզ չի կրնար։ Ի՜նչ ընէ խեղճը՝ ա՛լ բոլորովին
ինբն իր տէրը չէ։ վերջն է ա՛լ։ 'Լերջազուզած է իր կեանբը հոն՝
վե՛րը՝ ու կուգայ մօտդ մեռնելու համար։ Տ ն՛ ս ՝ չոր մորթ է դար
ձեր, անկենդան մաշկ մը միայն ու. բանի մը անարիւն ջիղ՛Տխուր չէ սակայն :
Ապրեր է այնբան դե դե g կո ւթե ա մբ , այնբան յուզիչ իր կեանբին
սիրերդութիւնը, վե՜րը ,ար և լի ճա ռա դայթն եր ո ւն հետ գիրկընդխառն ,
հովերուն հետ ու թռչո ւնն ե ր ո ւն :Ա՚լ կշտացեր է,ամէն բանէ , ա՛լ յոգնեՀ ր • • . ։ կուգայ հանգչելու համար մայր հողին վրայ, մայր հողին
տակ, ուրկէ բարձրացեր է։ կը վերադառնայ հիմա, առանց բողոբի
ու սրտհատնումի, ինչպէս ծազկեցալ, դողդղաց ու երազեց-, կ՚եր
թայ,, ինչպէս կ՚երթան բոլորը^ ամէն կեանբ իր լրումին, ամէն
երազ իր յագեցումին, Ա ան ալանդ մի՛ դպիր անոր. չըէ_լա'J թէ
սրբապղծութիւնը գործես ափիդ մէջ ճմրթկելու անոր փխրուն մար
մինը, Ջ.Է' որ իյնայ, ո՛ւր որ ուղէ • ձդէ' որ ան մեռնի լման, մահ-
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ուան համար հասունցած հերոսէ մը նման՝ սուրբէ մը պէս խաղաղ։
--- Ջեղաւ ՝ չեղս/ւ.*" քէմ՜դոհ ես նոյնէսկ այղ էւեղճ ՝ աղուոր
տերեւէն մէջամտութենէն * * * : Ջդէ ուրեմն հրաշաչէ 'fVnxp XPjipui—
ÏIJOÎ# I թէեւ վստահ եմ որ պէտէ զղջաս : Ա առաջացէ՚ր քէ չ մը ՝ ծռէ'
դէպէ աջ^ քան է մը քայլ անդէն կը վերջանայ արդէն քաղաքը*.
Հռնէ լայն՝ ուղէղ ճամբան ու քալէ' ? քալէ ուզած էդ չափ։
Իր[-կ ո ւնը !լ էջն է նոր հարսէ մը պէս քաղցր ու ամ օ թ քսած : Տե' ս 1
արդէն մթնցաւ* ♦ . : հփտե^ս է՜^չ ղՒհՒր է tuJu * * *
ւր ^ս տեսեր
սՀյսքան աստղ՝ մէկ անդամ էն* . ♦ : 'Հալէ' ՝ քալէ անոնց հետ ՝ ,բսէ՛
այտերդ քսէ' *pbPltrt Աառած ծայրը անոնց սարսըռուն լոյսերուն*.
Է, ր ա g է աստղեբուն . • ♦ : Անոնց՝ ո րոնք !լ ե լ ; են ու կը լուսնան հոդիիդ մէջ. հինե՜րը, բոլոր հէներր՝ զորս մեռած կր կարծէէր՝ ու
մէջդ թաղուած՝, Երազէ՛ նորերուն՝ բոլոր անոնց ՝ որոնք Հօյ// 1,1
թարհ կո ւդան առաջէն անգամ բէէա [Ո1Լ » ա'Ju գՒ ւ^“ P * ’ * 111' աձս ղՒ~~
շեր մէայն աչքերդ քացուեցանք ու քու հողէդ՝ հոդԼՀդ ատակ դար
ձաւ աստղեր ծնանե/ու :
-5 Vtn'jï. սակայն * լԸէԼ,սյ թէ անցն էս սահմանը*. Այդ
բլուրէն մօտ կր բնակէ եղբայր մը՝ եղբայր մը մտածումէ ու երազէ*.
Ան տէրը չէ այդ դղեակէն ՝ բայց տէր է աւելէ շքեղ երադեերու :
էյ ւ այնքան զօրաւոր են անոր ունեցածները՝ որ կը սպառնան քեղէ*.
Ջդո'յշ՝ չէյնաս անոնց մաղնէսա կան դաշտէն մէջ*. Հբրեւ շէւղ՝ կը
տաբուէս ՝ կր քաշուէս՝ կր կորսուէս անոնց մէջ*.
Հերջ, վե՛րջ ա լն մամ տնակ ՝ քու երազներուդ *.
jljuju տուր մեծ երազողներէն՝ վերադարձէր քո՛ւ երազներուդ։
Ամէն մարդու է՛ր երազները*.
Լաւ է վերադառնալ՝ մտնել էքս է աղատ դօտ է էն մէջ։ Հոն՝ ո1 չ
մէկ վտանգ :
Տասնըերկու մամ եւ աւելէ երազեցէր անօթէ î Ընդունելով հան
դերձ որ լաւագոյն վէճակն է այդ՝ ալ սու ամ են այ էնէ ւ պէտք է ճա
շել։ ԷԷեծ վտանգ չկայ հոդ՝ եթէ գէտնաս ընտրել քեղէ համար երկբայէն րնտէր սնունդներ*.
*ԼքԱ/յէնք լուսազարդ ճաշացուցակներուն։ Համտեսենք նախ աչ
քերով : Այ ս մէկուն մէջ համեղ խոստում մր կայ՝ մնացածն է որ
բոլո րո վէն անպէտ,ր է ։ Հո ս ալ ս է րո լած սնունդ մր կր շո յէ մեր քէմքր ։ Էյրրորդէն մէջ՝ ուր է շ մը։ Ամէնուն մէջ զրկանք ու հաճուք մէանդ ամայն : Եթէ կ արելէ րյ/տր զատել սէքուածները* * * ։ Ա էմար
բաներ կ1ըսես * * * ՛կեանքէն մէջ մէշտ խառնուած են անոնք՝ լաւն ու
վատը* կտրելէ չէ մէշտ առանձէն ունենալ։ Եթէ կը ցանկաս ունենալ
մէկը՝ պէտք է համակերպէս մէլսէն։ *Լ,այէնք դեռ ուրէշներու։
Մի՛ սրտնեղէք՝ մէ՛ նաէւատէք մանաւանդ երազներու մարդր՝
երբ ան էր այս ստամոքս այէն հ ետախուղութէւններո վ է տարուած։
կարեւոր խնդէր մրն է։ Ամէն երազ ծնունղն
է էր մէ9ավայրէն։
Ջ*էտե'մ ՝ ա՛յն չափով մէայն , որքան որ ծազէկ մը էր դոյնն ու բո յ ր ր
կը պարտէ էր ենթահողէն՝ էր խմած ջոլրէն՝ կամ էր ծծած արեւէն
քանակութեան ։
Արդ՝ մէջավաքր է նաեւ մարմէնր՝ նոյնքան՝ նոյնպէս*,
հփտեմ նաեւ թէ հողն ու ջուրը՝ արեւն ալ մէացած' չեն կրնար
մեէւակէ մը հուն տէն մ ան էշակ բուսցնեք՝ էնշպէս երկրաքէն սնունդ
ները չեն կրնար փոխել երազներուն էութէւնր ։
Լ^ա,քց երկու պարագաներուն ալ՝ անոնց դեզ ե g կ ո ւթ է ւն ր ՝ անոնց
կեանքը ՝ կախում ո ւն էն նէւթա կան սնունդներէն : Ա* ա րմէն ը տյնպէ'ս
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Հ՜ երազին * ինչպէս էնազարն է ծաղիկին է Ուստիդ կարեւորէ
Աղեհամ ու իեո ւնա ւո ր սնունդներ կան ու մահացու ըմպելիներ ։
կան որ թմրութիւն ու ըո ւն կուտան դ ուրիշներ' էսանդ ու երեւա
կայութիւնդ չընազ երիվարները երազին : Կերակուրներ ու գինիներ
կան որ տազանդ կը պարդեւեն դ կան ալ որ ցաւ կուտան : Արդդ ի ն չպէս կարելի է դե զեg կօր էն երազել դ եթէ ՇւաշԷն յետոյ վեր ած ո լած ես
թոզի մըդ կամ ահռելի խիթերով կը տուայտիս :
Ա տնենը այս մէկէն» ինչլզէ ս ան էե րանի մ՛էջ դ պէտը է րամին
ն ըն ալ ձգել բաիւ տին i
կոկիզ ’
յաձաէսորդ ՝
կարելի է հանդարտօրէն ըմբոշխնել իւր արանչիլը պ նակ , եթէ
չես աճապարեր» ունենալ իրարու եւոեւէ ամէն ինչ դ եթէ կը սիրես
ճաշելու այղ ձեւը՝. Լալ ընդունելութիւնէ
--- Ս ինա® կ է պարոնը » » »
— Այո՛ • • • /- հարկէ :
--- Այս անկիւնը կարծեմ յարմարագոյն ւԼայրն է***
֊ Այ ո՛ դ իրաւունը ունիր դ շա'տ յարմար » » »
Ս եզանա պետը կեցած՛ է կողըիսդ ապսպրանքներու փորը տետԸակը ձեռըին* ամբոզք ուշադրութիւն է անդ ամբոզք հաճոյակա
տարութիւն ՝. 1ղՀնչ հիանալի տիպար : Աասնալոր ցեղէ մը կուդան անոնը : Ամ էն մարդ կրնայ սպասարկու դաոնալդ բայ g ո՛չ ս եզանապետ t Պէտը է ս ե զան ա պե տ ծնի լ դ ին չսլէ ս կը ծնին բան ա ս տ ե ղծ դ երամ՜իշտ կամ նկարիչ՝, իրենց արուեստին յատուկ մթնոլորտով մը
պարուրուած կո ւդան անոնը մեզի՝. իրենց հետ կը բերեն իրենց Լոյսը*.
Այրե անուն ու հռչակ չունեցող մարդը իր հետ սՀյնըան բան է
բերած դ որ չեն դիտեր Ա՛ր մէկուն հիանան՝ t կփտեցէը անոր շարմ՜ոլձեւէ բ ըդ ականք դրէք անոր արտասանած բառերուն դ անոր ձայնին՝.
Ամէն ինչ ներդաշնակ է հոնդ ան՝ էն ինչ կ ո կիկ, ճիչտ : Լեզուանի է
անդ բայց ո՛չ շատախօս դ մտերիմ դ բայց ո՛չ հասարակ ձեւուէ» ամե
նագէտ էդ բայց երբեը ամբարտաւան դ ըազաըավար որրան որ կաըելի է Ը1_ԼաԼ) րամՅ րծնանր չունի, զուսպ է իր շա ր մ ո ւնն եր ո ւն մէջդ
նուրբ ու խելացի՝ իր վարուելակերպին, նուրբ մարմինովդ մարովդ
դէձրով ու ձայնով : իՀնչ մեծ հաճոյը » . » : Հաճոյըը զոր կր ստանայ
մարդ կատարեալ արձանի մըդ կամ անթերի ըերթուածի մը դիձ*սյց * Աւելին . --- հ աճո յըը զո ր կ ո ւնենան ա չրե ր ը երբ կր դիտեն ազ
նիւ ցե՜զէ ձի մ ը :
ճիշտ այդ պահ ուն եր բ սպասաւորը կը ստանայ անհրամեշտ
հրահանգները իմ ճաշիս վերաբերեալ , ներս կը մտնեն երեր հոդի ։
կ ո ւդան ու կը նստին իմ առջեւի սեղանիս շուրջ դ առանց սպասելու :
Երկուըը ծեր են դ այր ու կին հաւանաբար՝, կարճահասակ է մարդըդ
ճերմակ մազերով, կաս կարմիր բարեձեւ դէմը մը կուգայ զարդարել
իր
ուսերը : Ոսկեզօծ ակնոցներ , իրենց կարգին կո ւդան զար
դարել այդ դէմըը՝. կինը տարօրինակ բան մըն է. նախ անոր հասակը' ճ[,չտ կր կինը իր ամուսնոյն՝. Երբ կը հանէ վեր ա ր կո ւն դ եր կայն դ
բարակ դդումի մը ձեւը կը ստանայ դ այն դդումներուն ' որոնը կը
կախոլին աչնան վերԱն օրեր ուն g ան կա պա տ ե ր էն կամ ծառեր էն :
Ու դեղին դ վեր էն վար , կարծէր սերմնցու ձդած ըլյան ա՛յս ալ՝. Բա
րեբախտաբար կը փոխեն իրենց միտըը եւ կվ որո շեն իրենց կռնակը
դարձնել ինծի'. Ա եծ բար եբաէս տ ո ւթի ւն դ որովհետեւ այդ ձեւով դի
մացս ելանցնի երրորդ հիւրըդ որ կ՚ընկերանայ անոնցէ Տարօրինակ
խառնուրդ մըն է այս վ^րքինը ՛է ր ը Jի չուած մարդկային երկու
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իրարու հակառակ ւոի սլարն ե ր ո ւն : Մէկէն աւլած է
Ւր հասակը, բայ ր միւսով բար եիւ ա ռն ած : Մէկուն դեղնութենէն բան
մը ունի իր վրան , բայց միւսէն առած է աւելի հաճելի դոյներ'. 1*նչ
ո ր պիտի ստանայինք եթէ վարպետ պարտիզպան մը յս^ո ւլէ ր ամուսնացնել ս եիմն ու ձմերուկը ու ստանալ եր ր ո ր դ պտուղ մը՝.
Հաւանական է որ, ան , դեռ թարմ պտուղն է ույդ ծերունինե
րուն երբեմնի սիրոյն՝, ք^այց աւելի հօրը կը նմանի, համակրելի,
սիրուն'. ՛Սալի աչքեր ունի ան*
ճաշակով յարդարուած , մոր
թը պէտք է շատ հաճելի ըլլայ մատերու շոյանքին : Տիպարային
Ֆրանսուհի մը, որուն երեսին ք°զը սլատռած է, իր կուսութենէն
առաջ՝, ԷԼեոքի շնորհալի շարմում մը, ել ամուսնութեան մատանին
կուգայ ուրախացնել ղի ս , իմ ճիշտ դատումիս համար, թէեւ ամե
նեւին հ արկ չկար անոր ՝,
Սեդ անապետը աճասլարած է անոնց մօտ, քիշ մը դմդոհ որ էր
կարծիքը չէ առնուած, բայց երբեք յայտնի չիներ'.
--- Կ ը սպասենք, կը պատասխանէ չոր կերպով մայրը, այս վեր
ջինի մ՜պիտին ու կ' ա ւելցն է արագ արադ *
--- Զորս հոգի ենք , ♦ ♦ ♦ կը սպասենք չո ր ր որդին * * * հոդ չէ...
լա՛լ կերակուրներ ո ւնթ* ք • * »&ա տ ո* ւշ մնացինք ար դեօք * ♦ ♦ այն պի սի'
անօթութիւն մը ունիմ որ * » *
Սեղանապետը զինաթաւի' կ՚երկարէ ճաշացուցակը ույդ ահաւոր
կնոջ, ահաւոր ախորմակին , փողկապը կՀամրացնէ ուկը սպասէ , յան
կարծ տխրած ՝.
ճի՛շդ այ դ վայրկեանին իմ մտքիս մէջ ուրիշ խնդիր մը կը ծագի *
--- Մ*վ է արդեօք սպասուած չորրորդ անձը * * * պատասխանը
կուգայ աւելի արագ՝, ք^ացի երիտասարդ կնոջ ամուսնէն , ո չ ոք
կրնայ ԸԷԼալ ան յ
Միտքս անոր հետ է , երբ կը բերուի առաջին պնակս *.
Կը քացու/, շիշը գինիիս :
յարձակիմ անոնց վրայ : Մինչ ձեռքս ու կղակս !լ աշխատին
շարունակ, միտքս դուքսն է միշտ, բացակային հետ՝.
--- Սնով ինչո^ւ կը հետաքրքրուիմ , յանդիմանական կը խօսիմ
ես ինծի* I1 նչ կա ալ ունին այս մարդիկը իմ երազներուս հետ : Այղ
անծանօթ , անկարեւոր անձերը ընդհակառակը սպառնալիք մը չե°ն
անոնց՝. Jljnju տուած էի անոնց նմաններէն*** ինչո* ւ ուրեմն ույս
վտանգաւոր վերադարձը ի ր ա կանո ւթեան ՝. Միակ յանցաւորը ես էի
սակայն : Աչքերս : իը պահեմ զանոնք պնակիս վրույ, գոց* կը մտա
ծեմ հիմ ա այն մեծ դաւաճանութեան վրայ զոր կր գործեն մեր զղ այարանքները ի Հ ա շի լ ո ւր իշն երո ւն : ճի՛շդ է y ճ իշդ է, երազողը սլէտք
է Ը.ԼԼայ կոյէ՛' ,1էէտ^- կ Րէ!այ քոո՚՜Լ) անտարբեր ու անզգայ բոլոր
տեսակի արտաքին զգայնութիւններուն , որպէսզի մինակ մնայ, սընանի միմիայն իր երազներովդ
Ւոկ իր զգայա րանքներ ր ւլա լն շարունակ կը պարպեն* զայն քաշ
կռտելով կը բերեն ու կը նետեն իր ամէնէն ոխերիմ թնամ ի ին կլա
փին մէջ
ի ր ական ո ւթեան յ
Գիտնալով հանդերձ այս րոլորը, կը շա րունակեմ զրազիէ աեԳ
մարդով՝. Պզտիկ մեղք մը, ան էէն ա ս , որուն կը յանձնո ւիմ առանց
ուզելու ել որմէ չեմ ա Լ կրն ար հ ր ամարիլ '.Անմեղ խաղ մըն է , կ'ըսեմ
ես ինծի ու կը ջանամ գծել այդ կնոջ յարմար ամուսնի մր նկարըդ
Զուարճութիւն մը պարզապէս՝. թ*նչ տեսակ մարդ կրնայ ըլլալ այս
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պիսի կնոջ մը կողակիցը** * շատ գէր պէտք չէ Ը±Լայ } ՈԼ աԼ չա
փազանց նիհար * * * գլուխը կրնայ խոշոր ր/յալ 5 հաստագեղ հասա
կը տարիքը' երեսունի մօտ։ Պեխ կը յարմարին արդեօք այղ_ դէմՀեն... ո՛ չ դ ամենեւին * ♦ • անճաշակ մէկը եղած պիտի Ըէէա [' î UJJU
կնոջ հետ ամուսնանալէ ետք մանաւանդ դ եթէ ձգէր որ պեխերը
երկարէին * * * **1Լչքեբուն դույնը հապա ս ե&ւ թէ կապոյտ * * * թկ մ ու
ղերը*** թէ!է ճաղատ գլուխ մը շալկած ներս մտնէդ կեանքիս ամէ
նէն մեծ յո ւսախաբութի ւնն երէն մէկը պիտի պար դե լէր ինծի • ♦ • :
կ 'առնեմ գլուխս դ այս pnէո[' մանրամասնութիւները ճըշ—
Գեւէ ետք :
երկ ու ծերուկներուն մարմիններուն բա g ձգո ւած ճեղքէն դ երկու
կապոյտ աչքերդ երկու կապոյտ յուլունքնե ր ինծի կր նային՝. Անշար մ դ
ա նքթէթ, առանց որեւէ բան ըսելու՝, 'ք՛աղցր են անոնք բա յ g անկեն
դանդ անիմաստ նոյնիսկ՝. Հազիւ նշմարելիդ հարցում մը թերեւս դ ա՛
նոր ալ վստահ չեմ դ սապէս ♦ « ♦
--- ինչո*ւ այդքան կը զբաղիս ամուսինովս դ քեղի ինչ անոր
/.նչպկս ըլլալը -,
--- (յերողութթւն սիրունիկ պուպրիկ դ նեբոզութիւն դ պարզ * * *■
պարզ* * * Լստիւղուած եմ հոս դնել երկու ֆրանսերէն բառեր դ զորս
իրապէս արտասանեցի այդ պահուն դ իմ մտքիս մկջ /, հարկէ).—

այդ երկու խոշոր բառերն էին — déformation professionnelle...
--- Չէք զիտեր դ խօսքս կը վերջացնեմ անոր հետ դ չէ՛*ք դիտեր դ
որ ես ինծի վիպասանի հովեր կո ւտ ա մ երբեմն * * ♦
ք*այց անոր աչքերը միշտ նոյն դիրքին։ tLPtuJ ^ն * * * Չհասկցածն
միտքս * * * վայրկեան մը միայն դ ձեւի հ ամարդ դէպ ի դրան կողմը
կը դառնան անոնք դ յետոյ կրկին կուդան ու կրկին կ' ըլլան նոյն աղլորդ կապոյտ յուլունքները*.
խա՛ն մը ըսէին գոնէ * * * ոչի՛նչ*** ո՛՛չ համակրո ւթիւն դ ո՛չ կըշտամբանք դ ոչ իսկ հետաքրքրութեան հետքը անոնց մէջ*.
Երբեմն
զանոնք վեր առնէր գոնէ դ փոխէր նայուածքին ուղղութիւնը* * * :
--- Լալ-, թող '"".il1 ոլզաեին չափ... չզբաղինք իբմով-. Իր ամուոինը աւելի կը հետաքրքրէ մեզ քան՝ ինքը*, (Y* ւր էինք հասեր * * * հա՛ դ
հադուստները դ շապիկը փողկապը թնչ գոյն * * * : fi այց ան ինչո*ւ
այսքան կ՚ուշանայ * * * ինչ կրնայ պատահ իլ* ին շս՛* վ զբաղած է մին
չեւ հիմա*. Հետազօտութիւններ տարբեր մարզերու մէջ*** Այս մար
դիկ ը տեղացի Ըէէա/ո լ չեն * * * *. Տակաւին ո ւրի շ հարցեր դ իրարու ետեւէդ իրարմէ անկախ դ բայց բոլորովին երկրորդական դ կարեւո
րութենէ զուրկ : կարեւորր ինքն է դ այդ դաԼՒք ^աբդը • * * *
Ա՛լ պատուոյ խնդիր մը դարձուցած եմ դ որքան կարելի է ճըշ—
տութեամբ գծելու անոր անձը* թնչ հ ամ եմա տ ո ւթի ւնն եր ո վ պիտի
համապատասխանէ ան իմ երեւակայածիս * * * Աստուած գիտէ * * * Չի'
դար դ որ ես ալ գիտնամ :
Սպասաւորը ծռած էր սեղանիս վրայ * ճիշտ այդ վայրկեանին
դուռը րացուեցաւ եւ ես նշմարեցի կերպարանքի մր մօտենալը* անոր ո՛չ դէմքը տեսայ դ ոչ ալ լման մարմինը։ թե՛ւ մը} լաթի կտոր
ներդ կ°չիկի ձ*ը ծայրը։ Չփտցայ սակայն որ ան եկաւ եւ նստեցաւ
չորրորդ աթոռին վրայ։
Աչըեը ս վար առած էիդ սպասաւորին մեկնումէն առաէ- ո, չէք.
համարձակեր հիմա վեր առնել զանոնք : Ա՛՛յնքան անհամբերո ւթեամբ
սպասելէ յետոյդ կը վախնային հիմա աչքերս*. ինչպիսի* մէկը պիտի
գտնէին արդեօք իրենց դիմաց։ Պիաի խայտառակուէիր վիպասանի
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հովեր առած մարդը՝ թէ յաղթանակ մը պիտի արձանագրէր , ա'յն
խայթող՝ սկեպտիկ միւսին դէմ ՝ որ միշտ ալ երեւան կո ւղար այս
պիսի սլարագաներո ւն :
ք*ոլոր ումերս հաւաքած ՝ ցցեցի գլուխս ուսերուս վրայ՝. Կիօա—
դէմք մը տեսայ հոն՝ եւ մէկ աչք» միւս կէսը՝ իր միւս աչքով պահ
ուած էր իր զոքանչ մօր երկար անշար մ վզին ետեւ։
---T
չ մօր » » » ինչո^ւ զոքանչ եւ ո՛ չ թէ մայր :
Էր
վստահեցուցած ղի ո այդ մասին՝.
--- Պիտի ճշտուի այղ պարագան ալ՝ կմկմացի՝ կարծես պատաս
խանելս ՛Լ' մէջս այլե ւս ամուր նստած սկեպտՒ՚ւ մ ա րղո ւն :
Ատոր համար՝ կը բաւէր տեսնել նորեկին ղէմքը՝ լման՝ իր եր
կու աչքերով։ Այդ մէ կ տչքն իսկ ՝ արդէ՜ն»»»
ք»ան մր կար անոր մէջ՝ որ բոլորովին նոր չէր ինծի ՝ այդ կիսատուած վիճակին մէջ իսկ»»» Տէր Աստուած ՝ որո*ւն կը պատկանէ ր
ան։ --- Հյո՚ւտ՝ շուտ ՝ լման դէմքդ»»» Ւսկ՝ դուն՝ պառա՛ւ՝ շար J-է՛
քիչ մը՝ ծռէ՛ ասդին՝ կամ անդին» հա՛ ՝ այդպէս ՝ շնորհակալութիւն ։
---- fimjg » » » բայց » » » այս թն չ է կը պատահի»»» Փս1 փօս|ւԱ]լ|1 :
անկարելի է ՝ բացարձակապէս անկարելի » » » երւս* զ է թէ իրակաոնւթիւն ։ ՜իո^ ւն » » • այս տեղե՜րը » » » ուրկէ՜ ուր » • »
Գլուխս վեր առի աւելի արագ քան կուզէի։ Ապա սալորը փոքր
տապակ մը դրած էր պնակիս մէջ*. Արկու հաւկիթներ կը շարունակէին եփիլ դեռ , կր ակցած իւղին մէջ*. ք*ն ազդարար ձեռքս տարի ալ
քերուս ՝ հաստատելու համար թէ անոնք չէին իւղին մէջ ինկածները։
Հաւատացէք թէ ինծի պէտք եղաւ շատ աւելի մեծ քաջութիւն զա
նոնք վեր առնելու համար ՝ քան անոր՝ որուն պէտք ունեցած եմ ես՝
ուրիշ աւելի դմուարին պարագաներու î
Զէ ի կրնար հաւատալ անոնց տես ածներո ւն » » » կարելի բան չէր**է
Մի ւս կողմ է՝ նոյնքան անկարելի էր որ այդ դիմացս նստած
մարդը ան չըլլար î Մ արդ մր չի կրնար նմանիլ ուրիշի մր ա՛յսքան » » »
Անկարելի էր որ ան Մարտիրոսը չըլլար » • »վա՜յ ՝ Ա*արտիրոս՝ վա՜յ
» » » աս անկ հէ՜ ♦ ♦ ♦ վայ խայտառակ վա՜յ » » » բայց ի՜ն չ զուգադի
պութիւն • • • ։
՜
։
--- Կեցիր նայինք ՝ ըսի ես ինծի՝ հ ան դա ր տ ո ւթեան հրաւիրելու
շեշտով մը՝ կեցիր նայինք՝ իրար մի՛ անցնիր՝ նայինք՝ ի՛նքը՝ Մար
տիրոսը թնչ պիտի ընէ » » » î
Մարտիրոսը բան մըն ալ չըրաւ։ Զբաղած էր սեղանապետին
հետ եւ անոր ապսպրանքներ կուտար ։ Աչքերը իջեցոլցած էր ձեռքին
մէջ բռնած ճաշացուցակին : Անոր զքո լիւր մեռելային դիմանկարի մը
կը նմանէր այդպէս ՝ գաճէ թափուած*. Այդ ձեւին մէջ ի ս կ սակայն ՝
տարօրինակ կերպով նմա՜ն Մարտիրոսի դէմքին : ԱԲն է թէ ոչ՝.
Ահա՛ ՝ ահա՛ ՝ որ ան կր գոհ աgընէ փափաքս : *Նայո ւածքներ ր 30
աստիճանի շեղանկիւններ կը կազմեն » » » 00 • • • 80 • • ♦ ոլ,ւ{,րԼ անկիլե
ներ »» » երկու յոյսի զուգահեռ գծեր կը մեկնին անկէ եւ կուզան
կը մտնեն՝ ամէն մէկը մէկ աչքիս մէջ*.
Ա՛յսքան » » » Ա^ն է ՝ թէ ան չէ * • •
--- Լա՛ւ ՝ կ'ըսեմ դարձեալ ես ինծի ՝ սպասէ աւելի մօտէն քննենք
թնդիրը՝ առնենք իւրաքանչիւր մաս առանձին եւ բաղդատենք։ հա
յինք նիւթէն անդեն » անդն ին,p միս & ու ոսկորէն ւսնդին ՝ ՛քննենք
անոր ձայնը՝ դէմքին կծկումները՝ անո՜ր ծիծաղը ՝ շա րմո ւմներ ր »» ։
Զուտ արհեստակցական դետնի վրայ՝ համբակ վիպասանին ենթտդրոլթիլնները անոր անձին վեր աբեր եա լ ՝ կատարեալ ձախ ո ր —
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դութեամբ մը վերջացած է էն , ի հարկէ* Այղ մարդը ամենեւին չէր
նմաներ իմ երեւակայածիս , ոչ հեռուէն՝ ոչ մօտէն, որեւէ կսկծալի
հետք չէր ձգած սակայն այս պարագան իմ մէջս» անակնկալը այն*»
քա՜ն անսպասելի էր ։ Սկեպտիկը մէջս Էր դեռ՝ զինաթափ չէր եգած ,
բայց ւյլ,ն ալ կար&էք շչմած էր քիչ ը՝ յանկարծ յայտնուող նորու
թեան առջեւ :
ք/.îf էր որ փսփսաց ականջիս ՝ առանց բարձրացնելու իր ձայնը՝
բայց միշտ խայթող՝ զիս խայտառակելու յետին մտքով»
--- Տեսար որ մինչեւ Հիմա ըսածներդ ասլուշութիւններ դուրս
եկան» ւփնաս չունի սակայն» խնդիրը՝ բուն խնդիրը նոր կը սկ սի » » »
վէ՞պ կ' ո լզէ ի ր , վիպասանի հովեիր կ՚առնէիր՝ ահա՛ ՝ ճ[, շ տ քո ւ ո ւղաՏըդ է» » » տեսնենք թէ ի՛նչ պ ի տ ի ընես ՝ ի՜նչպէս տակէն պիտի ելլես
• ♦ ,հոս է որ պիտի չափեմ քու Ա|Օյգ • • •
Անոր այս խօսքերը խթանեցին կարծէք վիրաւոր ուած եսս ՝ ել
հո՛ն՝ ա՛յդ կսկիծէն ՝ հանճարեղ միտք մը ծնաւ*.
Եթէ երբեք կարենայի հաստատել թէ այդ մարդը huij էթ ՝ խընԳէԴԸ Լուծուած էր*. Աւելի դիւրին է՝ աւելցուցի ՝ մեծ ճշմարտու
թիւն մը ըսողի լիութեամբ՝ աւելի դիւրին է մէկու մը հայ ըլլալը
հաստատելը՝ քան անոր ո1 վ ըլլալը*.
Նայթեք թէ այղ մարդը որքա՜ն կը համապատասխանէ այս ճըշմա ր ա ո ւթ ե ան յ Լյ տիւ մՕտ են անք ա ր տ աքին նշանն եր ո ւն » մ տրդ.ա կազմութեան՝ գանկաբանութեան ՝ ցեղաբանութեան ուղիներո՜վ,,,
Գլուխը հայկական է՝ ո՛չ մէկ կասկած այդ մասին՝ կլոր՝ ետեւը
աւելի տափակ»,»
ի թը ՝ ո՛չ բոլորովին՝ բայց անոր մէջ ալ բաներ
մը կան որ կը մօտեցլնեն հայկականին*, քերանը՝ շրթունքները՝
ճակատը ՝ ցցուն ո՛չ մէկ փաստ» կրնան ըլլալ՝կրնան չըլլալ*, Աչքե՜րը՝
աչքերը կարեւոր են» լուրջ են անոնք ու սև Հայու մը ալքերուն չափ ՝
ո ձ այնքան տխուր ՝ դաշունահար ՝ վճռապէս յայտարարելու
համար թէ հայկական են։
Յաճախ սակայն անոնց նայելու ձեւը աւելի կարեւոր է քան
անոնց դոյնն ու մեծութիւնը, այսինքն ակնարկները։ կայինք թէ
ենւ կ 1 ըսեն անոնք :
ուզղոլթեամբ ի գործ դրած բաղում ջանքերս որեւէ դրական
արդիւնք չտուին , չյտջո ղե Յայ
այղ ակնարկներուն էութ1։ւնը ,
ասայ անոնց տակ պահուած մտածումներս ւն ։ Պէտք է անմիջա պէս
աւելցնել թէ ան ոչ մէկ ձեւով կ'օղն էր ինծի այդ մարզին մէջ*, կա
տար ե լա սլէ ս անտարբեր էր ՝ ամէնուն հետ ՝ իմ հետս մ ան ա լան դ յ
Այդ տեսակէտով իր կինը շատ աւելի լալ էր »,
Ամ ուսինը գրեթէ չէ ր նայէր իր շուրջը ՝ չէր դառնար իր էլն ո £
կողմն անգամ ։
--- Հա՜ * * * ձ՜օ՛ * * * սէյղ պարագան ՝ շատ աւելի կարեւոր է քան » » »
«Հա J է՞ ՝ llUl J է՜» ըս ի ՝ վճռական շեշտով մը , ո ւր աիւ ո ւթեն է ս
վեր վեր ցատկելով, անպայման հա՛յ է ան ՝ միա՛յն հայ մարդը կրնայ
այսպէս փայտի պէս կենալ իր կնՈջ կողքին,,, եթէ Եւրոպացի մը՝
Ֆրանսացի մը եղած ըլլար՝ մինչեւ հիմա ինչե՜ր չէր ըրած՝ քսան
անդամ tf-պտած էր ՝ ձեռքը սեղմած ՝ շոյած ՝ գրկած անոր հասակը՝
համբուրած այտերէն՝ շրթներէն,,, հարիւր անդամ ՝ հարիւր տեսակ
կեղծաւոր ձեւեր ՝ ի՜ն չ կա սլի կո ւթի ւնն եր , » ,
--- Պիտի շահիմ յաղթանակը, » , պիտի շահիմ » » » մէկ կէտ ՝ ի
նպաստ ինծի » » » բայց ի՜նչ կէտ ՝ տասի վրայ տասը » » , :
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Հ/ալւունակԼնք քննել ուրիշ կողմերէ։ թառերը արտասանելու շեշ
տը արդեօք չէր կրնար օգնութեան հասնիլ ինծի * * * օտար մը միշտ
կը մատնէ ինքզինքը . տեգ մը կը հասնի ուր վերմակին տակէն կ'երեւայ ոտքին ծայրը։
— Սրէ' ա կանՀն եր դ ՝ ջանա՛ խթ*Լ բառերը անոր բերնէն ՝ անկէ
հազիւ զուրս ելած * * . քաջութիւն ՝ լաւ ճամբու մէջ ես*** քե'զ տես
նեմ * * *
թո լոր քաջալերանքները անբաւական էին սակայն անոր բերա
նը բանալու համար՝. Եակաւախօս էր մարզը։ թալորն ալ նոյնպէս՝
բաg ի պա ռա լէն ՝ որ կը լրացնէր անոնց սլա կասը ՝ ել զեռ անգին
ալ կ՝ անցնէր * * * ։
Փեսային հատ ու կտոր բառերս ւն մէջ որեւէ օտարոտի չիշտ
չկար։ Այս մարզին մէջ՝ ո՛չ շահ՝ ո՛չ վնաս՝ հաւասար » * * :
թայինք անոր ուտելու ձեւին : Հայ մը ^իլբ՛ին է ճանչնալ նաեւ
իր ուտելու կերպէն։ Հ/ը բաւէր որ ան՝ յա՛նկարծ՝ իր մատերը մօ
տեցնէր ոսկորի մը եւ զայն յափշտակելու ձեւով տանէր բերնին* անմիջա պէս կրնայի աթոռիս վրայ ելլել /# պո ռալ—(Հ,հ ա'յ ես ՝ծօ' հա՛յ * * ♦ »
Այգ ուլ տեգի չունեցաւ՝ ի մեծ յուսախաբութիւն ա'լ խեղճացած
հ ո գեբանին ։
թՀնչ կը մնար անգին * * * թոգնութիւն մը յանկարծ յարձակած էր
վրաս։ Այսքան դիմանալէ վերջ անձնատո*ւր ԸԱ_աԼ) թէ՝
ոլմեղ թափով մը կարգի հ րաւիրել դասալքութեան ճամբան բսնած
հհ J մեր ս ։ Այս վերջէն տեսակէտը յաղթանակեց ։
--- եյարսօ՚ն ՝ կէ ս շիշ
եւս ՝ միշտ նոյն տեսակէն***
Այո՛ , սէէտք էր շարունակել՝.

ֆատ ԷՒ յառաջացած ՝ հ ե տ աքրքր ո ւթի ւն ս շատ էր ս րո ւած ՝ տ եզէ
տալու համար :
ԿԸ զգոյյի սակայն որ հակառակ երկրային սնունդներու մասին
ըս ածն եր ո ւս , ճաշարանէն ներս մտնելէս /' վ.եր զուրս ելած էի երազ
ներու մարզէն՝ ինկած իրականութեան մէջ։
թալ մը կար մէջս ո/յզ դաւաճանութեան համար։
թրականութիւնը զօրաւոր է քան երազը՝. Աուր ու պարանոց՝. Երբ
իրարու հանդի պին անոնք ՝ պարանոցն է՝ որ տեղի կուտայ միշտ'.
*Ւչ մը տխուր թէեւ՝ լեցուցի գաւաթս եւ մէկ շունչով պարսլեՅէ 5 աչքերս մի շտ անոր դէմքին :
թշխանի մը պէս բազմած էր իր աթոռին : թրա՛ւ որ իշիւ տնա
կան ձեւեր ունէր ան* սակա՚ւախօս ՝ անմսլիտ ՝ անտարբեր՝ բարձրէն
դիտելով ամէն ինչ*, թետոյ իր գլուխը բռնելու ձեւը՝ ձեռքերուն լայն
շարմումները : թոր ապացոյց մը չէ՛*ր անոր էայ ըլլալուն ։ Ամէն Հայու
մէջ կայ իշխանական այդ կեցուածքը* * * հազուագիւտ պարագանե
րու երեւան կո ւգա յ ան , այգ տեղերէն մէկը ճաշասեղանն է։ Հոն է
որ ի ր ա սլէ ս ի շխան մը կը դառնայ ան ՝ մ անաւանդ երբ ինքն է վըճարողր:
թշխան կամ ո Լ ՝ I] ա ր տ ի ր ո ս ը ինձմով չէր հ ե տ աքր քր ո ւեր ։ թր
կին ր î ին չպէ ս արգէն ըս ի ՝ շատ ա ւելի ո ւշադիր էր :
ՎԴք /' ՚Լերջոյ յ իմ խոլզարկող ու անհանգիստ ա կն ար կն ե ր ս
շարմեցին զայն՝ իր արձանային վիճակէն դուրս հանեցին։ Աինչեւ
UJJrt ատեն ս1ոլսԼրիկի մը պէս խելօք
ուն ծռեցալ յանկարծ նշմա
րելի անձկութեամր մը՝ իր ամուսնին կողմը՝ եւ միշտ աչքերը ինծի՝
բաներ մը փսփսաց անոր ականջին։
վստահ եմ թէ հարցում մըն էր ըրածը՝ բաւական երկար եւ
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հետեւեալ ձեւով խմբա գր ո ւած ♦— «(Լսէ՛ ինծի՝ սիրելի՛ս՝ սա՛ մեղի
նայող մարդը կը ճանչնա՝ ս» ♦ . քու քալէդ ի վե ր մանաւանդ ՝ աչքերը
մեղմկ չի՛ հեռացնե ր . . . տարօրինակ անձկութեան մը մատնուած Հ?/—
ԼաԼ ևււ թոլ֊ի ) որուն պատճառը դուն ր/լալու ես » . . ո^ւվ կ . . » ի՞^ £
կ'ոլղէ Հ^զմէ...»
Կամ ասոր մօտիկ բաներ՝ որովհետեւ'
ի[՚ Հարցումէն անմիջապէս յետոյ՝ մարդը՝ առանց զգացնելու
(ատով իսկ աւելի հաստատելով կարծիրիս ճշտութիւնը) ՝ իմ կողմս
դարձալ :
սլզասէի* • * կռահած էի անոր այդ շարմումը եւ ամրողֆ կարողութիւևներ ս էթ/եքի տակ առած' կը սսլասէի*.
Այդ ակնարկէն յետոյ մէայն , պէտէ որռշէէ թէ հա՛՛րկ էր շա
րունակել , թէ զինաթափ ըլլալ , վճարել ու մեկնէ լ : Առանց չւսփա~
ցանցելու քէմէագէտէ մը նմանեցայ , այդ կարճ՝ խորունկ՝ յանկարծ
ահաւոր կերպով էռոացած վայրկեանէն ընթացրին՛.
փէմէագէտէ մը որ էր վերջէն փորձը կ՚ընէ՛. ձեռքերը կը դոզան՝
սրուակները իրար կը խառնէ , կ՛ուզէ ստուգել զանազան բազադրոլթէւնները ՝ բայց կը շփոթէ ՝ կը սկսէ ջղայնանալ . վերջապէս կը յա£"'//' էշխել էր անձկութեան ու կը լեցնէ որոշուած քանակութէւնները իւրաքանչիւր սրուակէն՛., ու կը հասնի վերջինին... տարբա
ղադրող հ ե զո լկէն . . . էր ձեռքը աւելէ եւս կը դորԼլէ1յ հիմա . . . Ան է
որ պիտի վճռէ էր բախտը . . . կը լեցընէ ՝ աչքերը գոց . . .
Մարտիրոսէն գէմքը պայթեցաւ իմ դէմքէս վրայ՝ տարբաղաՂԸ"՚1 այդ հեղուկէն ղօ րո լթեն ա կան ո լթեամբ :
---- Ա ն էր ՝ ա ն էր ՝ ա լ ոչ մէկ կասկած : Հակառակ տարիներուն ՝
հակառակ մամ տնակէն քանդումէ յարաչարմ կիրքէն՝ աչքառու ո՛չ
մէկ բան՝ որ տարր եր Ը1±աI՛ ա՛fi բաներ էն որոնք Մտրտիրոսին կը
պատկանէ ին ՝ բնութեան առաջին ու անջնջելի տնօր ինութեամբը կըևքուած :
Մնացի :
ճաշս վերջացած էր » սուրճ տպսպրեցի . անոր ետելէն մարսե֊
9ոլյ1դ Ըմսւեմ՛
յետոյ '"֊ր1՚չ ։1'ը, մ՜ ամանակ շահելու համար î
Որոշած էէ սպասել ա՛լ՝ երթալ մինչեւ ծայրը՛, կէս մամէն աւելէ
տառապեցայ տյդ անտանելի դրութեան մէջ՝ մերթ ուրախ՝ մերթ
տխրելով յանկարծ : Կասկածը կուդար ու սատանայի մը պէս կը կե
նար դիմացս » սկեպտիկը կամաց կամաց կը սկսէր շարմիլ կրկինէ
Խնդրեցի անկէ որ չեեղացընէր զի ս այս անգամ ու ս պա ս էր
վերջաւորութեան :
ÿ* իտք մը ամէնէն աւելի սկսած էր չարչարել ղիս : Մ տրտիրոսին
բռնած դիրքն էր այդ*. Առաջին նայուածքովս ճանչցած էի զայն» ան
ինչո ւ չէր գտնուած նոյն պարագային մէջ ինծի հանդէպ*.
Զ.[,ս Հ-ԷՈր ճանչցած թէ չէ՜ր ուզած» այդքա՞ն փսխուած էի ու
րեմն ես♦ ♦ ♦
Կամաց կամաց գացի մեր հին Օրերուն»»» մեր մի ասէն անցուցած կեանքը՝ դպրոցական տարիները եկան պայծառ՝ մօտիկ*. Ուշիմ
աշակերտ մրն էր ան՝ որբ»», թուաբանութեան մէջ միշտ առաջին »
ուսուցիչն անգամ ափ ի բերան կը մնար *. Ամէն անդամ որ դմ ո լարին
խնդիր մը լուծէր՝ իր դէմքին վրայ՝ ս,ջ այտին տակ՝ փոքրիկ փոս
մը կը կազմուէ ր ՝ դո հ ո ւն ա կո ւթե ամբ լեցուն » » » լաւ կր յիշեմ մա
նաւանդ այդ փոսը» » » ինչպէՀս անհ ե տ ա g եր էր ան ալ » » » t
թերեւս ՝ խորհեցայ՝ ա՛լ դմուարին խնդիրներ լուծելու պէտք չու—.
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նէր ան : Ի՛նչ եւ իցէ , չկորսուինք մ անրամ ասն ո ւթէ ւններ ո լ. մէջ՛. Ե՞րրէի տեսեր ղայն վերջին անգամ... այո՛, այո՛... աւելի քան քսան
տարի . . . ամբողջ կեանք մը . * * կսւտա կ է • • • ի՞նչ կը գիմանայ քսան
տարուան... ։իո“ս կը մնայ... ի՜նչ փոսեր բացուած ու գո ցոլած էին
անկէ ի Հեր մեր մարմիններում Հրայ ու մեր սիրտերուն մէջ՛.
Si եմ կրն ար բւսւյսւտլւել
է I'
ՀսւաՀումէ թե լադրուած y
*
պանէս թուղթէ կտոր մը հանած էէ եւ երկուքէ րամնած ։ Առաջէն էն վրայ y էրարու տակ սկսայ շարել այն բո լո ր կէտերը որոնք
է նպաստ էէն այղ մարդուն Ա արտէրոսը ըլլալուն՝, Գումարեց է եւ
գտայ տասը թէւը։ Ա^ցայ մէւս թղթէկէն եւ անոր վրայ ալ շարեցէ
աննպաստ կէտերը y էրա րու տակ ։
(/‘եծ ուշադրութէւն չընծայեց է անոնց y յէչեցէ մէայն որ երկար
տարէներէ է վեր հ աչո լա պա հ ո ւթե ա մբ կը շահէէ հացս։ Վխրսկըսայ
գումարս y զոր կէս ձգած էէ ։
Անբացատրելէ ար տ այայտ ո ւթէ ւն մը առէն աչքերս y երբ դարձ
եալ տեսան հոն այն տասը թէ*֊ը* Ա՚պոլչՅայ^
էI1 ձէկ'* Z/ատ
գէշ ազգուեցայ թուաբանական այգ թէւերէն : Երանէ թէ չդէ^էէ
այգ խայտառակ փորձէն* • *
թնչ ընել հէմա*** շարունակե^լ թէ հրամարէլ։ *Լ,ոյն հարցումը
երրորդ կամ չո ր ր ո ր գ անգամ ։ կատարեալ առեղծուա՛՜ծ * * *
Կը մնայէն աւելէ արմատական y աւելէ ազդու մէջngնևրy զայն
լուծելու համար։
Կրնայէ y սեղանապետէն մէտոցով y հաս կրնալ ջանալ այգ մար
դուն ո՛վ ըչլալը։ Երկար վայր կե աններ տատամսեցայ*** այգ մըտքով նոյնէսկ քովս կան չեgէ սեղանապետը y բայց ուր էշ բան ըսէ ու
ճամբեցէ * * *
Կամ աւելէ պարզը*--- կրնայէ ոտքէ ելլել} քաղաքավար կերպով
մօտենալ անոնց y ներողութէւն խնդրել եւ ըսել* հէ/արոն y ձեզ հէն
ընկերոջ մը նմանցուցէ y կը սխալէ^մ արդեօք*** կը հաճէիք զէս լու
սաբանել* * ♦» կամ ալ ասոր նման բաներ : է այց չըրէ *
Կամ ալ y վ երջէն y յախուռն y թատերական ձեւը* --- (Հան
կարծ կրնայէ ետքէ ելլել y եւ ամենայն ոյմով պոռալ*
«(/ ա րտէր ո՜ս y (է արտ էրոՀ ս y Ա արտէրո' ս ♦ ♦ »շ> երեք անգամ պոռալ եւ տեղս
նստէլ} յետոյ գէտել անոր դէմքը* * * ամէն բան պէտ է պարզnւէրy
վայրկենական y տեղւոյն վրայ։ Ա!յս ալ չըրէ *
Այս բաներէն ո՛ չ մէկը ըիՒ- "'ւ մէևը 1ււ՝Յայ ը^լ- ո'՛չ մէ1լը ոլզեցի ընել ... :
Անդրադարձայ յանկարծ որ ապուշութէւն էր բրածս * * * ո ւր
կուզէէ հասնէլ*** էն չ կը փնտռէ է։ Զէ° որ խոյս տուած էէ՝ տառապաղէն y բէրտ էր ա կան ո ւթ են էն եւ ա պա ս տ ան ած երազներու ծո
ցէն ** * գողցած էէ օր մը y եւ զայն յանձնած երազներուն * * * էսկ
ճաշարան մտնելէս է վեր
էր ըրածս y եթէ nyչ վերադարձ այգ
ահաւո ր էրականութեան * * * էնչո*ւ կ՝ ո “լէ b որ անպայման այգ մար
դը Մարտէրոսը ըլլար :
Կ՝ ո լզէ է էմ ձեռքերովս խեղդել ա'յն y ցոր ամէնէն շատ կը ոէրէէ
այս աշխարհէս երեսէն։
Ա՛լ չնայեցայ անոնց կողմը*** ա՛լ անգամ մըն ալ չոլյդեցէ տես
նել Uldlip դէմքը* * * Զ՚գեցէ որ մեկնէն * * * i
Հանդարտեցաւ հողէս ֆ աչքերս քաղցրացան y գէպէ հոն բարձ
րացող անծանօթ հեղուկէ մը գաղջ շէխերովը> որ արցունք չէր սակայն y այլ տեսակ մը շոդէախառն y կպչուն ըմպելփ * * * ։
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Ա '""'il1 լ“.քր]լ'1^" քՒՀ ձըն ալ • • • էՀ^չ էալ էր այսպէս * • • î Վճա—
րհրէ ու դուրս ելայ, Արադ քայլերով սոլղոլեցայ գիշերին մէջ , որ
հագած էր արդէն իր մթին , ձմեռնային վերարկուն : Աչքերս կ՝ այրէի՚Ո դեռ քաղցրութեամբ ու շրթունքներս տարօրինակ բառեր կը
չշ^չէՒ^ րարակայ աստղերն ի վեր : ինքնամոռաց քնաշրջիկ մըն ալ
եԱ > ամայի փողոցներուն մէջ, աչքերս ,ի ա կ ,Այ ս պէ ս , կամաց կամաց
զգաgի թէ դարձե ալ կը մտնէի երազներու տ ի ր ա պե տ ո ւթե ան տակ :
Կռնակս տուի հաստ ծառի մը բունին, ու սրբեցի մանր կայլակ
ները քրտինքին , սառած արդէն ճակտիս վրայ՝.
ի՜նչ լալ էր այսպէս . . .
Արքա՜ն աւելի լալ, որ այդ մարդը Մարտիրոսը չէր, այսպէսով
կրնայի շարունակել երազս . . . դեռ հաւատալ թէ ա՛ն , այդ սիրելի
Մարտիրոսը, մնացած էր հոն, հայերու մէջ, կամ ալ արդէն մեկ
նած իր հայրենիքը, ուրիշ շատ աւելի բազմաթիս հայերու քով. . թէ'
ա՛ն ամուսնացած էր շատոնց, հայր եդած շա՛տ մը զաւակներու,
որոնք բոլորն ալ հայերէն կը թօսէին, հայերէն կը մտածէին . . .
Որքա՜ն աւելի լալ էր այսպէս... հՈդ չէ, ինչ վիճակի մէջ գըտնոլէր... չունենար այս ճոխութիւնը, այս հաղուստներն ու ուտե
լիքները, չունենա՜ր այս գեղեցիկ կինը, իբ կողքին չըլլային այս
հարուստ ծերունիները. . . հասարակ գործաւոր մը ըլլար ան, օր
ուան աշխատանքով ապրող, բնակէր աղքատիկ սենեակի մը մէջ ել
այս պահ ո ւս , թէեւ պարտասուն , բայց խաղաղ , ուտէր իր աղքատի
պարկեշտ ապուրը, կշտանա՜ր մեծահարուստէն աւելի, իր սիրող
կնոջ, իր հարազատ զաւակներուն անուշ ալքերէն...
Որքա՜ն , որքա՜ն աւելի լալ էր այս , իրեն համար , հո՛ն , ու որ
քա՜ն աւելի լաւ ինծի համար, ինծի՜ համար ալ, հո՛ս...-.
Ու ես, հետզհետէ աւելի հեռուն, հետզհետէ աւելի քաղցր՝ մըխրճուեցայ Մարտիրոսի երազներուն մէջ, Ապրեցայ անո՛ր կեանքով,
անոր ֊! տածումներն ու զգացումները հարաղատօրէն ել հպարտու
թեամբ կրեցի իմ մէջ,,. Զէի վախնար այլեւս ՈԼթիշի մը երագներէն ,
ինչպէս այսօր.. Այնքա՜ն մօտիկ կը զգայի զանոնք իմիններուս...,
Մարտիրոսն ու ես նոյն երազները ունէինք, ինչպէս առաջ, նոյնպէս
այսօր . . . Որքա՛ն կիսկատար , թերի էր ուրեմն քիչ առս^ոլան արձակած վճիռս , ճաշարան չմտած :
էն մարդու, իր երազները՝.^
Ահա՛, ահա՛ , բաւած էին երկու մամեր, բաւա՛ծ էր որ դէմք
մը յայանուէ ր յանկարծ , այգ հին դէմքը յիշեցընող, որպէսզի միտնային մեր երադները*
Հակառակ անսահման անջրպետին որ ձգուած էր մեր երկու
մարմիններուն միջե՛լ, հակառակ անսահման մտմանակին որ կը զա
տէր մեր կեանքերը, հակառակ բոլոր արգելքներուն , բոլոր պատւա րնեբուն, մեր երկուքին
երազները կուգային ու կը միանային
ահա , որոշ կէտի մը վրտյ , Կա՛ր ուրեմն վայր մը , կար հասարակաց
գետին մը, միջոցէն ու մամանակէն դուրս, ցամաքներուն ու ծովե
րուն վերելը, զետեղուած, բարձրագոյն ոլորտներուն մէջ մարդկա
յին գոյացութեանց , կա՛ր սրբազան խորան մը, ուր կը հանդիպէին
ուրեմն հոգիները, ուր կուգային միանալ անոնց երազները,
Աթերային ճառագայթներ ունին ուրեմն հոգիները, կ՚երթան ու
կը հաւաքուին կէտի մը վրտյ , կը կազմեն լոյս մը, աւելի մեծ, աւե
լի լուսաւոր, միակ երազ մը, Աւելի ճիշդը, կ՚երթան միանաշու,
արդէն իսկ վառուած այդ լոյս^ն՝.
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Լոյս մ ը յ զո Լէ վառած են դարեր սւոսվ} հազարաւոր մարդիկ՝
իրարու քով դալով՝ միացնելով իրենց ե ր ա զե ե ր ը ՝ համանման դրանելով զանոնք :
Ու դարերէ [“Լ^ր՝ ոլ[’1՚լ հազարալ֊որ
արիմնԷն՝
նոյն սերմէն՝ նոյն երազներէն ծաղկող՝ կո ւդան ու կը հրահրեն այդ
բոցը՝ իւրաքանչիւրը անոր րերելով իր անձնական լոյսն ու երազը՝
անմար պահելու համար զայն՝ ամէն մէկը կը բերէ կայծ մը՝ շունչ
մը՝ որպէսզի ան տեւէ՝ աւելի պայծառանալ ՝ աւելի դե ղեg կան աՀյ :
Որպէ սղի ) փոխադարձաբար ՝ անոնցմէ իւրաքանչիւրը՝ լուսա
ւորուի անոր մեծ լոյսով՝ տաքնայ անոր տաքութեամբ՝ ստանայ
անկէ ներշնչո ւմ ու հ աւաաք : Որպէսզի անով իր երազներն ալ աւելի
դեղեցկանան՝ չմա ր իՀն ՝ առանձին չմնան ՝ չմարին՝ իր անձուկ ու
սահմ անափա կ մարմնին մէջ-,
թողացին այն ատեն շրթներս՝ շատ աւելի խորունկ՝ չատ աւելի
ազնիւ յուղումով մը* բա զո ւկն ե ր ս տարածեցի շնորհակալութիւն
յայտնելու լքէկոՆ ifljl ՝ երջանկութեան համար՝ այն անսահման եր չանկութեան համար՝ զոր կը կրէի հիմա մէջս։
Որո^ւն յայտնէի երախտագիտութիւնս ՝ եթէ ոչ անոր՝ որուն
պարտական էի այս բոլորը։ Ու ըսի ՝ աղօթքի մը պէս*
--- 4 ♦ 4 Լ՛քո ) ^րաչալիՀ ՝ հրաշագործ hj>u ՝ ոստան մտածման՝ է՛րս՝ օթեւան սիրոյ՝ հն ա մ ենի քա դաք ՝ ուրկէ անցան Ոդիսեւսի
հայրենակիցներն ու Կեսարի բանակները՝ ուր կո ւդան դարերէ ի վեր
բո լո ր երիտասարդ հոգիները՝ քեզմէ բան մը սորվելու՝ մեծնալու
համար։ Ո*- դուն բոլորին՝ բոլոր քեղի եկողներուն՝ կը սորվեցնես
մէկ բան՝
դե զե g կո ւթ ի ւնը երազին։
:
է՛քս * * * է'քո Ո՝ ընէ բա ր ի թադաւո ր ին քաղաքը ՝ շնո րհակա լ եմ
ես ալ իմ կարգիս * . . շնորհակալ եմ բարութեանդ համար՝ հրաշ
քի'/ համար :
ած ԷՒ բումուելու * * * եսաս Հր ու անձնապաշտ' եկած էի իմ
անձս բմ-շկելու՝ իմ երազներովս ապրելու : 'իուն չատ աւելին ըրիր
ինծի համ ա բ :
Պարզեւելէ յետոյ այդ բոլոր հաճոյքները՝ պտըտց ընելէ յետոյ
զիէք այնյա՜ն աղուոր ճամբաներիդ՝ բերիր ու յանձնեցիր ղիս իմ
սրրաւքն ա դոյն ե բաղիս . . ♦
Տեղիս Ոբաղին ♦ ♦ ♦»
Հազիւ էի աւարտեր աղօթքս ՝ շուք մը կարծէք անցաւ քովէս ՝
շուքհր * ոտքի ձայներ առի՝ որոնք հեռու ԸԼԷաԼոլ Հ_էի*^ '*
Զորս ստուերներ գրեթէ ըսուեցան ինծի ու անցան : Լսեցի ձայն
մը որ եկաւ անոնցմէ։ Կնոջական քնքուշ ձայն մըն էր ՝ բայց վախով y անձկութեամբ ս ար սրռո ւն »
—Հ<Տե'ս ՝ տե ս ՝ ս ի ր ելի ս ՝ այդ նո յն մարդը * . * քեղի ւԸս ի՛* * * *
չըսի՞ քեղի . . ♦»
Մ ութին մ էջէն չորս դէմքեր ինծի դարձան ։ ինծի թուեց աւ թՀ
անոնցմէ մէկը զատուեցաւ ու սկսաւ իմ վրաս գալ**. կարծեցի թէ
պիտի յարձակէր ան իմ վրաս ՝ ահաւոր բարկութիւն մը բազուկնե
րուն՝ դէմքին վրայ**. այդպէս ՝ արդէ՛ն՝ անոր ա չքերը ՝ երկու սրրածայր փայլուն նիզակներու նման՝ զիս կը գամէին ծառին * * * կանդ
առաւ սակայն ՝ յան կա րծ * * * անբաg ա տր ելի ՝ շատ տարօրինակ ակ
նարկ մը նետեց վրաս եւ առանց որեւէ ուրիշ բան ըսելու՝ ետ
դարձաւ՝ բռնեց իր վ ախ ցած կնոջ ձեռքէն ու մեկնեցաւ։ Ս*եկնեցան
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չո ր սը J/, աս լ,ն:
Երկար պահեր ես դեռ գամուած մնացէ ս,յ,Լ- ծառէ բունէն ♦ ♦♦
Երբ բոլո բովէն կորսուեցան, ^Լր9այ սյ[1ԳՒԼ^Լ ա
* ա~~
ղէողորմ աղաղակը որ փրթաւ հոդէկս y սլատռելով կուրծյա * թեղ-—
դե լո ‘Լ ‘ւ ո կորդԱ•
---- !>ն չո'ն ւ եկար կրկէն • • ♦ էն չո ւ ♦ . ♦ է^նչ կյուղես էնձմ կ • ♦ ♦ է նչ
կյուղես էնձմկ . . . էմ երազներկս է&նչ կհուզես դուն » ♦ ♦ Î
$եւոոյ ալել[, տ թուր y աւելէ ցած^բայց շա տ չատ աւելէ աթուր ♦
,---- Ո'° ւր կ ճշմարտութէւնը» » » ո^ րն կ Ս ա ր տէ րո ս ը» ♦ » ո* ւր կ
Ս' արտ էրոսը » • . հ ո* ս » ♦ ♦ ա՛յն որ անցա՞ւ հէմա y անցաւ ու գնաց է
վեր$ն ա կան ա սլկ ս կո ր ս ո ւելո ւ մեր երաղէն համար y թէ ոչ ա՛յն որ
կ^ապրէ դեռ y հո՛ն y մե՛ր երազներով՝ մեր հասարակաց երագներուն
հաշուոյն ♦ • ♦
Ո t-ր կ երազը» » ♦
ւր կը սկսէ ել ո՞ ւր կը վերջանայ երագը» » »
քէ* րրան կ) այս բոլորէն մկջ՝ երազէն րամէնը*.
Ո՞րն կ ման աւանդ y ո*րն կ երազը » » »
Ա՞Ju թէ ա՛յն ։
Կ- ՓՕԼԱՏԵԱՆ

ԱՐ
Ո՞վ էր ըսաւ
Թէ սա դէմքի
Այլանդակող հայելիէն
Տառապանքը կը նայէրԹէ լոյս խեղդող սա մատները
Վիշտ կը ճանկեն
Բուռերով•
Թէ հէքեաթը զանգակներու
Ցաւ կը հեգէ
ժամերով :
Ո՞վ էր ըսաւ
Թէ ժպիտը
Հեգնանքէ զատ
Ուրիշ իմաստ
Կը պարունակէ :
Ո՞ր յիմարն էր որ ըսաւ
Թէ սիրելը
Բայ մըն է
Զոր կարող են
խոնարհել :
Անծանօթներ , անծանօթներ • • •
Ինչո՞ւ մոռցաք
Իրար ըսել

mu
թէ տառապանք ու խինդ ու սէր'
Զեզմէ մեկնող ու ձեզ դարձող
Արձագանգներ
3 իշատակներ
Լոկ եզան :
Ինչո՞ւ չըսիք իրարու —
Զգացումը
Ա՚արգու մէջը թափառող
Ներքինի մ’է•
Ինչպէ՞ս չըսեմ
Ու հիմա,
Ինչպէ՞ս չ ըսեմ
Զեզ բոլորիդ —
Ինչ որ գիտցաք իրար մասին,
Արդէն շատո՜նց նանչցած էիք
Դուք ձեր մէջ :
Անծանօթներ , անծանօթներ • ■ •
Որ կը խօսիք ու կը շարժիք
Ինձ նման ,
Ինչպէ՞ս գիտնամ
Թէ կ'ապրիք • • • :
Ինչպէ՞ս գիտնամ • • • :
Վ- ՕՇԱԿԱՆ
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իԲՐհհ ^jUHUOhS
Գրչի մեր ընկերը, Հրաչ Զարգաբեան, մամուլին յ ունե
նամ է մեծ վէպ մը, Որբացող Ս արդփկ , որուն սկիզբը այս
Թ՚աիյամոււոը, իբրեւ գրական տեսութ-իւն կամ գործին վեր
լուծում :

ՅՍ վէպը, վերջնեկ մանուկ, գրական ընտանիքին մէջ, ծնաւ
ան ա կնկա լօրէն : Ան եկաւ , լեցուց ներկան կեանքովը , մ եկուսացոլց հինը, եւ խլեց առաքինութեան բոլոր իրաւունք
ները-. Այսպէս է կեանքը, — քիչ չափով հեղինակն ենք
դէպքերու շարայարութեան , գէթ մեր անհատին գիտակցական մասովը :
Անհրաժեշտ է յայտնել նաեւ, թէ էն չ տստէճտնէ ամուլ աշէւատանքի մը նուիրոլած պիտի ըլղայ ընթերցողը որ այս երկի անձնա
ւորս ւթիւննե բուն եաեւ ինքնութիւններ պիտի ուղէ հաստատել : Հարկ
չկայ օգտագործել ծիծաղելի պատրուակը' գրական թ֊րիւէը թէ այս
գործը երեւակայութեան ծնունդ է*.
Ատիկա ուրիշ բան պիտի չըլլար եթէ ոչ աւելի շեշտ ուած հրա
ւէր մը դէպի գրականութեան խորթ մ տ ա ղբա ղո ւմն ե րը : Ո՚֊րիչ խօսք
որ այդպիսի գործ գոյութիւն չունի-. Ամէն ինչ որ կայ' կ'ենթար
կուի սննդառութեան իր մասնայատուկ դո րծ առնս ւթե ան ը-. Երեւա
կայական անձնաւորս ւթիւննե րն ալ, ինչպէս Ըո Լ՛’Ը մնացեալը, գո
յութիւն ունենալու, աճելու համար կը սնանին կեանքէն, կեանքով-.
Սա ճշմարիտ է սակայն որ արթ֊իսթր յս1տոլ1Լ անունի մը հանդէպ
միայն մարդկայնական կեցուածք ունի : Ան շարմման մէջ չի գներ
անոր ստեղծագործական մեքենան' իբր նպատակ : Այն գոյութիւն
ունի այն չափով ինչ չափով որ թոյլ կուտայ անձէ մը բարձրանա
լու Անձին, րոպէն վերածելու մամանակի-. Այն այգիին, այն որ
թատունկին, այն ողկոյզէն դուրս բերելու գաւաթ մը գինի ուր կը
լուծուին իր սկզբնական գոյացութեան մ ա սն այա ա կո ւթի ւնները , իր
ոդեղէն էյմո րումներուն մէջ*.
Այս կերպով, իբր միջոց, ի՜նչ տարակոյս, միսով ոսկորով յա
տուկ անուն մը գինք կը հետաքրքրէ գերագոյն չափով, ինչպէս հան
քածուխի կտոր մը կամ կոճղ մը կը հետաքրքրէն գիտնականը որ
նպատակ ունի անոնցմէ ջերմութիւն, լոյս կամ այս կարգի բաներ
դուրս բերելու :

4
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
Մն ա3 ո F յատոլկ անուններու անհամար միաւո բութ իւններն աէ)
էԼ^*[,^_ոյ > արուեստագէտին համար 1լ երթան կը խռնուին մեծ թ մբա
լո րումներու մէջ^ Աիպադրին վեր£ին աշխատանքը կը վերածուի
դասակարգումի աշխատանքի մը ՝ անոր գեղարուեստական արտա
յայտութեանը : Այգ բարձո ւնքին չհասած գործը կէս ճամբան մնա
ցած գործ մ ըն է։ Հարկ է որ ան ի՛ր միջոցներովը ի՛ր հաշուոյն
հասնի՝ մոէեռանգօ ր էն ՝ արժէքներու նուիրապետութեան : Հասնի
երկու ներհակ բանա կներու տեսիլքին : Մէկուն մէջ կ՚իշխէ ԱրիէԼ ,
միւսին մէջ 'թալիպան։ Ծփել՝ զարնել՝ բախել մասնաւոր միաւորը
թէ դրուագները իր ձեռք ձգած մնայուն չափանիշին ՝ բաղդատել ու
դասակա րդել ՝ թէ՛ քալել թէ՝ իջնել ու պեղել ճանաչո գո ւթե ան իր ենթայ ա ր կեր ը ՝ հուսկ ապա գիւտը ընել վերին նո ւիր ասլետ ո ւթեան ել
հռչակել զայն անխարդախօրէն ՝
ահա՛ գեբաղնիլ
՛Լի ՛դա—
դրին։
Չկատարել վկայութեան փորձ մը՝ զուգընկեր բացառիկ ժամանաևաւ3^ա^1Ւ նախազգացումին ՝ բացառիկ թուականներու նախօրեակին ՝
ընկերութեանց ՝ գաղութի մը տարրալուծման գալարումներուն ՝ անոր չհամակերպող տարրերուն ո ղբեր գո ւթե անը ՝ Աթ-անւՌԱՍԼ կերպա
րանքի մը փոխակերպութիւնը ժխտող անցուորի տրամին ու լռին հե
րոս ութիւններ ուն ՝ պայքարի մը ամէնէն ճղճիմ ՝ վատասերած ճիչեբուն --- մերթ այսահար--- որ մութ ու գէջ ան կի ւններո ւն ՝ անողոք ՝
դարձեալ՝ որպէս թէ համակ աշխարհին ու երկնքին ճակատագիրը
աեԳ երկվայրկեանին մէջ վճռուէր ՝ այսպէս կամ այնպէս՝ աններող
ու մահացու հանդիպումներու կը բերեն՝ կը բերեն գէմ դէմի Ահ ո ւ֊
րամազգա ել Ահրիմէն ՝ մինչ ի լրումն երկոտասան հազար տարինե
րուն » • •
I'

Աւելի քան երբեք ընկերութիւնները կը բաժնուին ու կր խռնուին
մեծ բանակատեղիները։ կը բացուին ահեղ գի մա ղերծո ւմն եր ո լ ժամանուկները։ ՎփրՀնական հ աշո ւեյարգարներոլ ամպրոպները՝ բեռ
նաւորուած բաg ա ս ա կան ու գրական ո դեհ ո ս ան ո ւտնե ր ո վ , կը դալա—
բեն անլուր սպառնալիքներ՝ ազգարարութիւններ մոլորակային կենսաջնջումներու ♦ ♦ ♦ : Այս կարգի փնտռտուք մը կրնայ նուազ անօգուտ
(ԼԼԼաԼ Ընթերցողին կողմ է։ .
Անաց որ աւելորդ էր այս հ բաւէրն ալ
կամ թերեւս այն յարաբերական չափովը որ գոյութիւն ունի պատոլէրի մը եւ ընթերցողք։ մը անուղղայ նկարագրին միջել-, Ամէն
մարգ կը զգայ, կը ճաշակէ կեանքը, կ'տռնէ կեանքէն ել Արուես
տէն այն ել այնքան' որքան ի վերուստ ել, աւա՜ղ, « վարուստ»
վի ճ ա կո լա ձ՜ է իրեն'. Առակագիրները մարգիկ կենդանիներու հետ
շփոթած են : Եթէ իրաւունք ունին , ■---- ել հաւանաբար իրաւունք
ունին, գէթ մասնաւոր յ ար աբեր ա կան ո ւթ ե ամր մը, --- խոզը, գի
տութեան բոլոր խնամքներուն ենթարկուած , իտէալ խոզ մր միայն
կրնայ դառնալ : Ա՚արգ — խոզը իրեն վիճակուած բարդ ու գարերու
խնամքներէն վերք, հաւանաբար , աչքը մարգ — աստուածին տնկած ,
կրնա՛յ բարդ դաոնալ ; կը դառնա՜յ' եթէ միայն առակագիրները իրալունք չունենային ... : Ամէն պարագային , բոլորովին խոզ կամ
բոլորովին մարդ դառնալու համար, J-ամանակի անծայրածիր սա
հանքներուն, ինչքան ատեն որ ան ունի իր առջեւ, ն ո լնքան ատեն
տլ ունեցած է ան իր ետել , ել . . . մնացած է ո՛չ խոզ ո՛չ մարգ ։
Հալածական է ուրեմն որ ոչխարը, գայլը, խոդը, գամփռը, աղ
ուէսը կամ աւանակը առնեն ել տան այն որուն վիճակուած մնացած
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են 5 ըանի որ մարդուն ամէնէն խոցելի y ամէնէն հաշմ մասը իր HL—
զելՈՆ կար ո ղո ւթի ւնն է :
Բարձրադիր խոյակի մը ոսկետառ մէկ արձանադր ութիւնը , տի
րապեւոելով Իէն այՒ կ ամուրջէն եւ մեծատարած
հրապարակէն ,
կ՚ուղղէ էր եղերական կան չր Ս էնէ մէկ թէ մէլս ափը, ամէն օր,
եկող ու անկէ գաղող անհամար անցորդներուն •

Il dépend de celui qui passe
Que je sois tombe ou trésor,
Que je parle ou me taise;
Ceci ne tient qu’à toi,
Ami, n’entre pas sans désir.
§ աՀր որ յս^ո րգող էջերուն՛ դերակշռէէն այն պահերը ուրկէ
կ՛անցնէ տար ճառագայթը Աէրոյ, ղոլք մը Գեղեցկէն
ճշմարտէ
գրկէն, թրթռացումը ապաշաւներուն գերաղնէւ, շո ղ մը անտ եղէտալի սրբո ւթեանg կա րօտէն :
էք ւ այսպէս կամ այնպէս y վտանգաւոր ու եղերական բո լո ր ճօճոլմներէն վերջ, հուսկ յանղումը հաւատքէ մը, յաղթական Ապա
գայէ հաւատքէն, հաւատքէն գէպէ Մարգը Te DeUm է մը վերջէն
նօթէն պէս խաղա՛՛ղ, անկէ ւնաքար այէ՜ն , անյեղլէ' . . - ։
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մարդը
նմահ ո ւթե անն իմ ներքին մ՜այււերուն դէմ կը նետ ուի՛ մ,
Կը զարնուի՛մ ու 1չ իյնամ ե'ս յ ւիշրուա ծ^ 1Լստուած է"ք'
աւէտ վայրկեան աո֊ վայրկեան ու կ^Ըէէաւ? դարձեալ
չերՒմ՝ ՝՝

Ու կ]Ըէէալք զ֊արձեա լ ճօճոզ ես յուսայորդ, օրօրոց՝
քնացուած ամէն ստուերի խում՜ումին դէմ զերդ փողոց՝
Մինչ դէմքիս դէմ կը ցոլայ դէմքն աշխարհին ու մարդոց։

hj ո րհուրդներու զօրութեամբն իմ ս եփ ական հըրաշքին՝
Անակնկալ ամէն մէկ երեւոյթի գաղտնիքին
Մկը դրկե՚ր չը ծագած դեո արեւներն անձկագին • • • յ

Ու ՚Լը1ւայկ'1յ վիհնրուն վայ՛ր կռաններուն անյատակ՝
թշնամիին արիւն ով զերդ ներկուած դըրօշակ՝
Փրկած ես զխ կը տանիմ յաղթանակէ յաղթանակ* ♦ ♦ :

ԱՐՇԱՄ ՏԱՏՐԵԱՆ
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Luc-André MARCEL

ԳՐԻԳՈՐ ‘uliPbtlUShh WUPUM
Հետեւեալը թարգմանութիւնն է , Մարսէյլ հրատարակուող ֆըրանսական ամէնէն արմէքաւոր գրական հանդէսներէն' LeS ՇօԽ&րՏ
dU Sud ֊ի մէջ երեւնալիք վերլուծումի մը,
Նարեկացիին նուիրուած :

Luc-Aïldré Marcel ն է զայն ստորադրողը : Հայ ընթերցողները
կր յիչեն ի հարկէ թէ անցեալ տարուան իր մէկ թիւին մէջ (թ-299)
այս նոյն հանդէսը մեծ տեղ տուած էր մեր միջնագարու քերթող
ներուն ,
նո յնպէս Լ —U. ■ Մ ար սէ լի գրէին տակ
վերլուծում եւ
թարգմանութիւն :
Այս տարուան առաջին թիւը կը բացուի Լարեկացիին հազար
ամեակին նուիրուած քառասուն էջերէ բաղկացած ո լս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթեամբ մը, որուն կը հետեւին նաեւ թա րգմ անո ւթի ւններ : Հանի մը
հատուածներ են մեր թարգմանածները հոս, զորս մեղի տրամադրեց
Les Cahiers du Sud ի հիմնագիր-խմբագիրը M. Jean Ballard առաջին պատ իլը ընծայելով հայ ընթերցողներու, ֆրանսերէն բնագիրը
լո յս ընծայո ւելէ առաջ իս կ :
ՊՊ • 3* ան Պաք լար եւ Լիւք—Ս.նտրէ Ատրսէլ իրենց հայ դրակա
նութեան բնծա լած այս բարձրորակ եւ ան շահ ախնգի ր ։ եւ ատով իսկ
աւելի 1ո1լէւիէ, ծառայութեան համար, թող խնդունին մեր անհուն
եր աիւ տ ա գ ի տ ո լ թ ի ւնր :
ԱՆԳԱՍՏԱՆ
#

^ՐԻԴՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻՆ երիցս անգամ՛ արմանի է պատիւներու՛. Առաջին , որովհետեւ սուրբ մըն է։ Ե-- կը թուի մեզի թէ վեց հազար
տարիներու ողբերգութեան վերջնարարի այս վարագոյրը իջնելու
պահուն , լալ է որ հարցաքննենք մենք ամէն գուշակ ու տեսանող,
նոյնիսկ եթէ ան լոկ պիտի ծառայէ մեր նա խաղգո ւշո ւթեան կամ
իմացողութեան :
Երկրորդ' որովհետեւ ան մեծ բանաստեղծ է եւ տ իրականօրէն
կը դնէ բանաստեղծութեան տարողութեան հարցը :
՛Երրորդ պատճառը վերջապէս՝ որովհետեւ իր գործը՝ աշխարհի
մէջ եղակի իր տեսակով՝ հրաշալի միութիւն մը եղաւ՝ ամբողջութիւն
մը՝ ինը դա րեր շա ր ո ւն ա կա բա ր ի սպաս դր ո ւած ամբո ղ^_ մո ղովո ւրդի
մը հոգեկան սնունդին՝.
քիէ՛պր 5 որ աւելի դեղեցիկ կերպով կը փաստէ այդ գործին մե
ծութիւնը՝ բան որեւէ ուրիշ ապացոյց դե դեg կագի տ ո ւթ ե ան մարզե
րուն մ էջ :
Մ արմինր ՝ ծրբ եւ ուրեք ա՛յնքան չենթարկուեցաւ հոգիի գե
րիշթանո ւթեան ՝. Ուստի երբեք ան չթուեցաւ այնքան ահարկու*. fini—
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

լական է ա չքէ անցընել բանէ մը հատը միայն «.Գիրը հառաչանաց» էն
էնն ըս ո ւն ըհէն գ գլո ւխներ ո ւն , հասկնալու համար պայքարէն մենու
թիւնը ï
ւեոյութէւն ունէ՞ որեւէ գրուածը, որ պարունակէ ա'յսըան պըրկուած կատաղութիւն՝ կորզելու մարմէնէն էր բոլոր կերպարանա
փոխս ւթէ ւններ ը-, ճգնութեան եղանակէ հանգամանըը չէ մեզ զար
մացնողը հոս , քան անոր անհաւատալի ումգեութէլնը , անոր այս
աստիճան մարմնացումը՛, հոգի մը երբեը չենթարկուեցաւ այսըսՀն
աղեխարչ գալարումէ ï Ս էսերը երբեը այսըսՀն տենչագին չգարձան ,
ո՛չ թէ ոզեկանալու համար , այլ վեր ածուելու ոգեկան գոյակցու
թեան մը՛. Ամբողջովին արեւելեան պահանջը, առարկայական այս
ներկայութիւնը փրկարար Շնորհէն։
Արեւմտեանները՝ յաճախ՝ կը ձգտին մարմնին եւ հոգիին բա</■ան ումին . կ'արհամարհեն մարմինը*. Ախտ մըն է ան՝ բեռ. մը հոգ
ւոյն վրայ։ Արեւմտեաններուն համար Աստուած չի բնակիր միսերուն է ոսկորներուն ՝ արեան՝ շունչին մէջ՝ աԺԼ հոգիին» ին չ որ ամէն
աւանդս ւթեան գէմ է* (Մարմին Քրիսսասի եւ ո՛չ հոգի քրիստոսի
կ՚ըսեն կղերական գրուածքները) : Արդ՝ Գրիգոր *Լ,արեկացին ՝ ամէ
նէն քիչ մտաւոր ականը սուրբերուն ՝ չուզեր բաժնել հոգին մարմինէն ՝ ինչպէս աստուածային էութիւնը՝ աստուածային Գոյութենէն î
Այս երկուքին բաժ՜անումին մէջն իսկ է մեղքը*, Անքզինք կը չարչա
րէ՝ իրաւունք ունենալու՝ գաշնա կցելու իր մարմինին հետ՝ արդա
րութեան ել յաւիտենականութեան մէջ*, Ար արիւնը եւս պէտք է
ընղուն ար սւն մը ըյ յայ Աստուածութեան : Ատ կՒժ » աժԳ ճՒգը ա,Նարկայացնելու Անտեսանելիին ստորոգելիները» պարպուելու ինքզինքէն ՝
լաւագոյն կերպով զանոնք մարմնացնելու համար։ Ատկէ ՝ հետեւա
բար ՝ իր քերթողութեան հրաշալի կարկառները *,
» • »Այս Աարիին եւ Զարին երկուութեան փորձութիւնը մինակ
պիտի չանցընէ» շատ է չարչարուած անոնց հա կա մ արտութենէն ՝ չի
կրնար գիքք բռնել։ Անոր պիտի հետեւէր ահաւոր ան կո ւմ ը *,Ա ե տ ոյ ՝
կարելի չէ վերադառնալ՝ այգքան գեղեցկացուցած ներ կայո ւթեն էն ՝
Ւր ղաղտնիքին՝ առանց յանցագործութեան մը զգացումին։ Ալ քանէ
որ՝ անկարելի է ջնջել այգ անապակ ըմբո շվսն ո ւմին յիշատակն իսկ՝
եւ որ կարելի չէ կասեցնել կեանքին շարժ՜ումը՝ քանի որ ան յաւիտենական է՝ ուստի հարկ է միշտ աւելի յառաջ երթալ։ Պէտք է
անցնիլ հոգւոյն ու գիշեր ին անապատներ ը » երթալ ո րոնելու ներքին
մեծութիւնը՝ որ միակ մարգկայինը կը մնայ։ Ալ եթէ երբեք ան
խոյս կուտայ մեզմէ՝ պէտք է լա՛լ» եւ եթէ նոյնիսկ արցունքները կը
ցամքին՝ պէտք է անդուլ ու անդադար փորձել՝ մինչեւ որ անոնք
դարձեալ ժ՜այթքին :
Պէտք է բառեր գտնել՝ որպէսզի տեղի տայ հոգին՝ զայն մօտե
ցնելս ւէ ճշմարիտ իր ա կան ո ւթե ան *, Պէտք է կեանք փոխել ։
• ♦ *Այս մ արգո ւն մէջ կ արելի է տեսնել թէ
չ արտասովոր
թթխմոր է յանցագո րծութիւնը ՝ երբ ան 4c խաղայ զօրաւոր էսառնուածքներու հետ*. Հասարակաց տ չքին խենթ մըն է ան անկասկած ՝
որ կ՚ընդդիմանայ ՝ ինչ որ յիմար կերպով կը կոչենք իրերու բնակա
նոն կաբդին » խենթ նաեւ ՝գաս ելու բնութիւնը միմիայն աստուածային
Արա կանո ւթեան մէջ՛. Բայց Ն ա ր ե կա gին չուզեր ընդունի լ մահը : Այ ս
երկիրը Ln4
և[՚^յայ ԼԼԷաԼ^ ոլ1,1ղ տիեզերքէ/ մը ճամբուն։
Գանէ/ որ ոչ մէկ բան կը տեւէ այստեղ՝ ո՛չ մէկ բան կը կատարե
լագործուի ՝ կը յաւիտենա կան ան այ եւ ուր մահը կ' իջնէ լո կ նա էսն ա-
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կան գոյութեան մը վրայ*. (Ï* վ չի հաւնիր այնքան ինքղինքին է որ
գոհ ան այ այրէ նուաստագոյն վիճակով*.
Այ ս բանաստեղծը հասած է ցանկութեան այնպիսի աստիճանի
մը՝ ուր աշվսարհային ի՛ն չ բան այլեւս զինք կրնայ գոհացնել՝ որպէսզի
այգ բանը իրեն ոճրային չթուի ♦ ♦ ♦ :
• ♦ Հէյսյ րեկաց իին ահաւո ր սեռականութիւնը շատ է բիւրեղա ցած ,
շատ կ պրկուած իր հոգիին մէջ՝ ^թկ կարելի կ այսպէս ըսել՝ որպկսզի ան կարողանայ պարպուիլ բնական ճանապարհներով։ մամանակ չկայ այլեւս : Ւնքը՝ ընգհակառակն ՝ կը կարծէր թէ ՝ աւա՜ղ
այգ մամ անա կը չէ՜ր վերջանար ♦ . *
է/ւ ան շատ լաւ գիտէր՝ եւ իր ամբողջ մորթով՝ որ եթէ երբեք
տեղի տար՝ պիտի վճարուկր ոչինչով։ ինքզինքը կտրած պիտի ըլ
լար երկինքէն :
թէ ան սիւալ պա տճ ա ռն եր ո վ կղերա կան է եղած ՝ թէ իր ս րբու
թի ւնը հետեւանք է հոգեբանական արկածներու՝ թէ Ւր սրբո ւթի ւնն
ու քերթողական հանճարը գոյացած ր/ քան ինքզինքը մերմելու ար արքէն՝ այնքա՜ն ալ կարեւոր չեն այսպիսի յաջողութեան մը մէջ*.
Հոգեկնճիռնե՜ր ( complexe )» աղը ։^Ղ՛ երկրին՝
դարձնէր հանճարեղ հիւանդ մը ,որ եթէ արւողջ ԸՀ]_ար «
մվ պիտի ըլլար :

Թարգմ • Կ • Փ •

իրապէս կը
գիտեր թէ

Luc-André MARCEL.
(Les Cahiers du Sud)
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Ալաւեստւսղէտը ինքնիր հետ ա ռանձն ա g ած էր վերստին : $ ա րի—
ներէ ի վե ր ՝ ս ո վո ր ո ւթի ւն ըրած էր' որրան որ t/՜ամանակը ներէր'
կեանքի պահանջները մէկդի ձգելով առանձնանալ ՝ ինքնիր մէջ իոր ա unւղուիլ եւ դիտել ներքին տիեզերքը : ԷԼպրիլ անբա g ա տր ելի ան—
դո ւնղներո ւն ու կո րսուած վիհերուն տարողութիւն ը դիա ելո վ :
Եւ յանկարծ տարիներու որոնումներէն յետոյ՝ կանդրադառնար
թէ ներկայի ծովուն ափերը
մինչեւ դարերու իա րքը կը տարած
ուկին :
(հանկարծ կը զգար ան թէ մասնաւոր ընտրեալ բառե րու կա—
խարդանքով պէտք էր հիւսել ներկայի իր ա կան ո ւթի ւնը î (Հայց գրե
լու փորձառութիւնն ու արուեստը կը պակսէին իր մէջ՝.
Հասած
հանգրուանը արտացոլելու եւ դուրսի աչիւտրհին յանձնելու համար
բառերու եւ լեզուի խորացման անհրաժեշտութիւնը կը զդա ր , ան
դիմադրելի պահանջը î
Ու. որովհետեւ ան բանաստեղծ չէ ր } 111Jէ մտասեւեռուն դիտող
մը միայն՝ որոշեց անկեղծ ըէլաԼ^ ոլ իր ներքին տենդը փոխանցել
իր անմիջական ընկերներուն*. Ըստ իրեն՝ ժողովուրդը խումբ մըն
էր միայն անանուն ու տարտամ միջավայրէ մը՝ այս ոլ֊ աfi էաF—
դախօսի հետեւող՝ ցնցոտիներ կամ ստամոքս*.
էլ որովհետեւ արուեստագէտը Հայ էր ՝ սկսաւ դրել իր մայրենի
բարբառով՝ հպարտ ու աղատ * * * Սկսաւ խօսիլ իր ընկերներուն՝ ո—
րովհետեւ իր մտերիմներն էին անոնք ՝ ու իսկական հոգին ու ծուծը
թափառական ու բազմաչարչար հայ ժողովուրդին :
Ե^ուղէր ♦ ♦ ♦ կը փորձէր իրական եւ խորունկ բառե րու կախար
դանքով տալ իմաստը ներկայի ի ր ա կանո ւթեան *.
Ու, ոՀ հեգնանք՝ ներկան կը հեռանար իրմէն , արագօրէն կը հե—
ռանար ու կը խառնուէր անցեալի մշուշին î Եւ ան կր տեսնէր սեւ
հագած տարեց վարժապետնե րն ու վաստակաբեկ առաջնորդները նա
խորդ սերունդներուն՝ որոնց աչքերուն մէջ ա լ չէՒն ա ր տ ա g ո յ ա ր
նոր օրերու կենսունակ լոյսն ու կենդանութիւնը*. Մ ինչ այսօր ամէն
ինչ փ ոխուած էր * * * գահավիժած ԷՒն արժէքներն ու թիւերր ՝ ղդաց ո ւմն երն ու սեր ունղնե ր ը î
«Z' ուեստները՝ գիտութիւնը՝ մարդկային մտքի աննախրնթագ
Հ F ա ' քներն ու ստեղծադործութիւններր այնքան հիմնայատակ բրած
էին միտքերն ու հոգիները ՝ ցեղերն ու սիրտերը*. Ու անհասկնալի
դա րձած էր յեղուն իր նախնիքներուն *. Թէպէտ փորձած
յաճախ
հեզ ու մթագնած աչքերով տարեցներուն մօտենա/ :
Եր փորձէր մտքի ու սրտի ճամբու թելե րով թոիյ ոէսքի դարաւոր
անցեալը իր նախնիքներուն ։ Երեւակայութեան ու ոգեկոչումի քմա
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հաճոյքէն յանձնելով ինքզինք , ուր սակայն իրականութեան հարա
զատ լոյսն ու գոյնը չէր տեսնէր։ Ու- իւրաքանչիւր փորձին' լսած էր
բառեր . ■ . թմբուկն ու ծնծղան , արեան ու հոգիի պակասը , նոր ար
եան զարկը-. Եւ իսկական այլա ս ե րածնե րը , ըստ իրեն, մտքով ու
հոգիով ծերերն էին, մամանակին ու նոր օրերու համանուագին ձախ
լիկ երգիչներն ու անականջ կոկորդները-. Եւ մի չտ լռած էր, չվիրա
լս րելու համար , հեռացած , որովհետեւ ո՛չ գրելու քաջութիւն ունէր ,
ոչ նկարելու. , ոչ երդելու :
Ու իր մտքերը կը փոխանցէր իր կեանքին, ապրելով ղանոնք,,
ու խանդավառ ուելով նոր օրերու կար ելիս ւթ ի ւններ ո վ :
Եւ օր մը իր րնկերները սկսան չհասկնալ իր լռութեան լեզուն,
_ երկար ատեն հեռացած էր անոնցմէ-. Եւ իր մտերիմները ուզեցին
որ խօսի, իր ոգեւորութիւնը չորս պատերուն ու քանի մը աղոց
առջեւ չտայ միա,ն, այլ գրէ, խօսի այն միւս ընկերներուն համար
ալ, որոնք ծովերէն ու երկինքներէն անգին' իրեն պէս կը սպասկին
նոր լոյսերու ՜կենսալի նուաճումներուն։
Եւ արուեստագէտը նախ
գրեց . «Անցեալը մեռած է , պարարտացնող դիակն է ներկային , վատ
նուած արիւնն ու հեւքը հազարաւոր ումերուն։ ՛Ներկան' ապագայի
ու անցեալի կենդանութեամբ , ամէն արեան զարկին հետ կը ծնի
ու կր մեռնի»:
Ու ան մերմեց մամանակը։ Եւ տեսաւ թէ ամէն ինչ միայն մի
ջոց մըն էր արթուն եւ ներկայ ըլլալու' րմբռնելու համար տիեզե
րական ալն շարմումին զարկը' որուն հայելին անհատն էր։ Ուրեմն
կարեւորք գիտա կցիլն էր։ Գիտակցութիւնը գեղեցկութիւն էր, եւ
ուղին գիրքը , ըմբռնելու եւ սորվելու, դիրքը անյաղթելի պատա
հարներու ճակատագրական պարտութեանց ու յաղթութեա ն ։
Գի
տակցութիւնր հոգիին դասագիրքն էր ։
Տիեզերակս ն շարմման որպէս միակ բացատրութիւն' մեր հոգին
գտնել եւ ճաշակել կեանքի պատարագին խորհուրդն ու արիւ ը :
Բայց չծամծմել ուտելու եւ մարսելու խորհուրդին տեղ... այլ գիտակցօրէն կատարել ամէն ինչ, մասնակցիլ ամբողջովին իր մամա
նակին , ընտրել . . . ընտրել . - - զգալով գեղեցիկը : խաբէութեան ու
պատրանքի ծուղակներէն ղդուշանաչ, թեթեւ ու սին պատրուակները
որպէս հաւատամք չընտրել ։ Հաճոյքներու եւ ղեխութեան ապասաարանները տաճարներու չվերածել î
Բարկութեան ու սիրոյ բամակներր սրտի ու հոդիի ափերով
սեղմելը որպէսզի տարտամ տարակոյսներու մշուշը փարատի։
Եւ արուեստագէտը մօտեցաւ իր հոգիի հարցականին- Ե է՞ րն
էր արդեօք------գեղեցի՞կը-------- անմահութեան գաղափա՞րը. ..
«--- ի սկզբանէ մշուշ էր ամէն ինչ... եւ աստո լածներն ստեղծե
ցին կեանքը եւ որովհետեւ անկատար էր , ստեղծեցին եւ մահը , ո րսլէսղի նորէն վերսկսին կատարումները, կատարելագործուելու հա
մար միշտ ։ Եւ կեանքը եղաւ ներկան ու ներկան եղաւ արեան զար
կին մէջ, եւ ի մ ա g ա կան ո լ թի ւն ը եղաւ խորանը գիտակցութեան , ուր
աստո լածներու եւ մարդկ ան խորհուրդը միշտ պատարագի մէչ է***
Ամ էն պարագայի ապրելու գաղտն իրը հասկնալը՝ հաճոյքներն ու
ոսկին չէ :
Կեանքը հասկնալու համար նախ պէտք է ըմբռնել մահուան խոր-
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հուրգը եւ դիտա կց իլ թէ էն չ է տիեզերական ս տ ե ղծագո րծո ւթեան
ահարկու շարժում էն արձագանգը որ է մարգը ել որուն ձ*էջ է զար
կը սրտին ՝ Հ_ոլ-հչը հոգիին • • . ներկան' որ է է/Հն^լը յաւէտէնից Jw~~
■ լիտեան արձագանգ եւ շունչ աստուածներոլ հետ հաղորգոլթեան :>
էք ւ վարմ՜ապետներ ը սկսան tJ-պտիլ՝ որովհետեւ այս բոլորը գէտէէն ՝
կարդացած ու լսած էէն , ու ո չէն չ կար ո րպէս նո րութէւն ա ր ելուն
տակ-, fiutjg արուեստագէտը լաւ էր դիտած որ անոնը չէէն ապրած
այս բոլորը էրենք էր են g մէջ**» զգացած էր ու տեսած էր նեբքին
աչքերով որ այս բո լո ր ը «գրականութիւն» ու «փիլիսոփայութիւն»
էր անոնց համար՝ ուստէ անոնց գրականութիւնն ու լեզուն տարբեր էին, ուր է րենց արէւն ը չէր եռացած ՝ որովհետեւ կիրարկումն
ու կատարելագործումը գագրած էր անոնց մէջ շատոնց -. --- ինչո՞ւ
չմօտենալ զոհաբերումի գէշերներուն ՝ գրան չբախել՝ չբանալ ւ/արագոյրը։ --- Հոն վախ ու սարսափը կայ՝ որովհետեւ տգիտութեան
ու անասունէ ՝ կամ անասնական աչքերով կը մօտենանք ու կը գիտենք
զայն։ էէէնչդեռ զոհաբերսւթեան խորհուրդը՝ հոգիէ եւ մանաւանդ
սրտէ զգայնութեամբ պէտք է չափել ու հասկնալ։ Մէթէ՞ գեղեց
կագոյն խորհուրդը չէ ան՝ միակ ապաստանն ու հանգրուանը հսկե
լու տեւողական լինելութեան մը բարգաւաճ փթթումէն։
Ցոփութեան ու ցաւէ՝ էէ ուլ եւ կոյր կարաւանը ամբոխներու՝
առատահոս տ գի տ ո ւթ ե ան շոնգալէց գետը կը յո րգէ ՝ կը վազէ * * *
դէպէ ո՞ւր * * * ինչո՞ւ* * * ի՞նչպէս այսքան իրարանցում ու վատնում
վասն թնչ բանք,...
— Ապրէ՞ լը ■
--- Տիեզերական խարոյկէն որպէս մասնիկ վառիլ է՝ արեան
զարկով մասնակցիլն է՝ կրակ ու բոց ներկայէն՝ հազորգո լելով սրտի
սէրով՝ հոգիէ թեւերով՝ զգայնո ւթեանg լեզուով*** ու մանաւանդ
ներքին անհատի լեզուն հաս կնալով ՝ ո ւնկնլգրելով այգ ձայներուն
միակ աղբիւրը անսկիզբ եւ անվախճան ստեղծագործութեան խոր
հուրդը։ Եւ յետոյ միայն մարդը չի վախնար ու չի սարսափիր ա ԱլէՈ Լ- ԼոյսԸ կը ^եղէ մահուան բեղմնաւոր խորհուրդին մէջ։
Սաղմն ու սերմը բոլոր հորիզոններէն մինչեւ մեզ եկող*** գա
րերու արմատէն մինչեւ մեր ծառը ամէն ին չ համայնական համա
նուագին մաս կր կազմէ եւ ամէն ինչ կատարեալ ներգաթյակ է՝ լոյս
ու սրբութիւն ։ Գաղտնիքը գաղտուկ լեզուն կարդալ գիտնա լե է եւ
չը չփոթե՛լ . . .
Երկչոտ կասկածներով շուարած մարդը, գեռ վախ ու սարսափի
գումարն է գիշերներու անսահման սեմէն՝.
Եւ արուեստագէտը մտածեր աւելղնևլ. --- «Փրկութիւնը մէ շտ
կարելի է քանի որ ծննդեան գաղտնիքին ենթարկուած է անհատը,
մի՛շտ, ուր որ ալ ըլլայ ան' մաքրութեան ակին կը մօտենա լ իւրա
քանչիւր անհատ անպայման օր մը, բայր պէտք է ծարաւն դգալ
ըմպելու համար, ել ոլմգնօրէն' ծարաւը տենչալ. . . !»
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ՖՐԱՆՍ111|ԱՆ Ա-ՐԴԻ ԻԱՆսՍՏեՂԵՈԻԹԻՒՆԸ
ի՞նչ ուղիներով կ'ընթանայ արդի ֆրանսական բանաստեղծու
կ'արտադրեն արդի բանաստեղծները : Ի նչ նորութիւն ,
ի՞նչ պատգամ մանաւանդ անոնք կը բերեն մարդկութեան :
Հարցը կը հետաքրքրէ հայ միտքը, մեծագոյն չափերով։ Հարիլրամեակ մը ամբողջ, ուստի արեւմտահայ նոր դրականութեան
ծնունդէն ի վեր, Ֆրանսան է մղած ու ներշնչած մեղ։ Անոր աղդեցութիւնը տիրական է մեր լա լա դոյն բանաստեղծներուն ու դրագյէտներսւն ստեղծագործութեանց */Րա3 *
Հիմա որ աւելի, մօտեցած ենք անոր , մեր շունչը խաոնած անոր
շունչին, կը թուի թէ նուազ կը հ ետաքրքր ո լինք : Կ՛անգիտանանք
զայն, — ինչ որ աւելի մեծ մեղք մըն է։ Բաց ի ֆրանսահայ քանի
մը դրողներէ, Սփիւռքի մէկ ծայրէն միւսը, չենք ճանչնար հարկ
եղած չափերով, արդի ֆրանսական գրականութիւնը, մասնաւորա
բար նոր բանաստեղծութիւնը։ Վերիին քսանեւհինզ տարիներու ըն
թացքին քանի՞ քերթուած թարգմանուած է հայերէնի , հատորի մա
սին չեմ խօսիր, Ա՛չ ալ այդ բանաստեղծութեան նուիրո լած ուսումնա սիրո ւթեանg :
Իաց ի ասկէ , յուսախաբութիւն մը կայ չատերուն մէի Ֆրանսս, յի
հանդէպ ։ Ընդհանուր կարծիքը այն է թէ նահանջի ու տեղատուու
թեան մէջ է ֆրանսական միտքը ։ երեւոյթներէն դատելով' անոնք կը
խորհին թէ ան դատապարտուած է քայքայման , վերջնականապէս
հրամարած իր յառաջապահի դերէն ։ (ծերելս մասամբ ճիշտ' տնտե
սական ու քաղաքական դիրքերու վրայ, բայց ո չ' իր մեծ առաքե
լութեան , արուեստներու եւ դրականութեան մէջ ւ Այս թիպ? կար
ծիքը տեղ գտած է մանաւանդ ֆրանսական բանաստեղծութեան նըկտամամբ :
Անոնց համար ֆրանսայի վերջին մեծ բանաստեղծը Փօլ Հալե
րին էր ։ Լսած են անունը փլոտելին , որ շատ չի խօսիր իրենց , անու
նը նաեւ էլիւարին եւ անոր շուրջ քանի մը ուրիշներու , որոնք չեն
ճառագայթեր այն ումգնութեամբ ու գեղեցկութեամբ որոնց վար
մն ցուցած էր Ֆրանսան զանոնք քանի մը դարերէ ի վեր : Ազդեցութիւն' որ կը տա րածուէ ր ա շփյարհ ի
ծագերուն բո լո ր անոնց
հոգիներուն մէջ որոնք կը հաղորդուէին անոր լոյսով։
Սխալ է սա կա յն այս կա րծ իքը •
ճիշտ է , որ ընղհանուր է յուսահատութիւնը։ Մեր ահաւոր գա
րը շատ բան է խորտակած մարդուն մէջ՝ անգամահատած անոր
միտքն ու հոգին՝ խորտակած անոր թո-իէ^Ը նիւթէն վեր բարձրա
նալու իր տառապագին [։UJJJ յաւիտենական ճիգին մ ԷԼ։
Համաշխարհային այս փլուզումին մէջ եթէ գարձեալ կայ մէկը
որ վեր՛ջնականապէս չէ հրամարած մեծութենէ ՝ ան ալ Ֆրտնսան է։
Ֆրանսական բանաստեղծութեան մասին կազմուած այս անճիշտ
տպաւորութիւնը անհետացնելու կը ձգտի այս յօգո ւած աշարրը
Այսօր Ֆրանսան ունի առնուաղն քսան տաղանդաւոր բանաս
տեղծներ ՝ մ եծամա սնո ւթեամր լա յն հասարակութեան անծանօթ ՝
որոնք ոչ միայն կը շարունակեն ֆրանսական հրաշալի քերթողու-
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թե ան աւանդութիւնը՝ այլ եւ.՝ մանաւանդ՝ հետամուտ են՝ շատեր
արդէն բացած նոր ուղիներ՝ որրան խորունկ՝ նոյնքան այլազան*.
Այս ‘•••յլէ'և •>՛ օտ ա ւո ր ապէ ս տ ա սըմ կո ւգան դերիրապաշտ դպր ոցէն : Պ րըթոն ՝ էլիւար ՝ Արա կոն եւ ուրի շներ : $ արիքով ու դոբծով
հասած գրեթէ իրենց լրումին : Միւս կէսը բոլորովին նո բերէ րաղ—
կացած է : Ան ոնք իրենց յայտնութիւնը ըրած են վերջին համաշխար
հային պատերազմէն անմիԼա սլէ ս առաջ՝ կամ ընթացքին î Կ ը ստեղծադործեն ուրեմն մօտաւորապէս տասը տարիէ ի վեր։
Պիտի ներկայացնենք անոնցմէ իւրաքանչիւրը՝ թարգմանելով
յատկանշական քերթուածներ՝ ամւիուի կերպով տալով նաեւ ամէն
մէկուն բե րած նորութիւնք՝ նիւթի՝ աշխարհահայեացքի ել թեքնիքի
մարզերուն մէջ։
սիրական վերլուծում մը պիտի չ րյ/այ ուրեմն մեր փորձը եւ ո՛չ
ալ ուսումնասիրութիւն մը։ Հայ ընթերցասէրներուն՝ մանաւանդ
մեր դրասէր հասարակութեան կյուղենք ծանօթացնել ֆրանսական
մաման ա կա կի g քերթողները։ *Լ/ախաճաշակ մը տալ անոնց դործերէն՝
մղելով իսկապէս հ ետաքրքրուողները ուսումնասիրելու անոնցմէ
մէկն ու միւսը իր ամբողջական ս տ ե ղծա դո րծ ո ւթե ան մէջ՝. Այս պա_
բադային անոնք պէտք Լ դիմեն բուն աղբիլրին' ֆրանսական գրա
կանութեան ։
Արդի բանաստեղծութիւնը բացատր ելո ւ և ներկայացնելու համար
սակայն ՝ հարկ է ընդհանուր ակնարկ մը նետել զայն պատրաստող
քանի մը հիներուն վրայ։ Միշտ նոյն ամփոփ ել ընդհանուր կաղա
պարին մէջ՝ առանց տարածուելու եւ շեղելու մեր գծած ուղիէն ։
#
Պէտք է սկսիլ Շ ա րլ Պ ոտլէ րով ։
Տարօրինակ պիտի թուի շատերուն տյս պարագան՝ թէ ստիպո ւած ենք հ ար իւր տարի ետ երթալ՝ բացատրելու համար մեր օրե—
բուն կատա ր ո ւո ղ քերթողական փորձերը ։
Այսպէս է սակայն։ Պ ո տլէ ր հայրն է արդի բանաստեղծութեան։
Անոր ազդեցութիւնը կը տեւէ դեռ : Ան ներկայ է ա ւելի կամ նուաղ
ումդնութեամբ զւրIրի՛է ապրող բոլոր բանաստեղծներուն մէջ՝ ուղ
ղակի կամ անուղղակի ներշնչման հ ա ղո րդո ւթ ե ա մբ ■■ 'էէ՚Հթ՞ր ՀՒ՚-կ0
երբ կ^ողջունէր անոր մէջ Հէյոր սարսուռ^ը՝ հեռու էր երեւակայելէ
այդ սարսուռին ո՛չ միայն ուժգնութիւնը տյլ նաեւ անոր սահման
ուած տեւողութիւնը։ Ուղղակի իրմէ կը բխին ՝ երեք հրաշալի ժայթ
քերով՝ վերլէնը՝ Աէմպօն եւ Ա ալարմէն : Առաջինը զգայական բա
նաստեղծութիւնը կը հասցնէ իր ամէնէն խոր ու միանգամայն նուրբ
գեղեցկութեան ։
Ա* է մպօն' երիտասարդ իր հանճարին կարճ բայց
փայ լա կնային խոյանքով կ՚երթայ խորտակուիլ մա րդկայ ին կարողու
թեանց ծայրագոյն պարիսպներուն դէմ : Աչ ոք գացած է աւելի հե
ռու իբրեւ քերթողական որոնում եւ ապրում ։
Ու ահա Մ ալա րմ էն' իր ուղեղով : 'Ոիմիագ էտը ֆրանսական բա
նաստեղծութեան ։ Ամեն ան ո ւ ր բ ու խոր ա պր ո ւմն ե ր ը ենթարկելով
տարրալուծական զտումի մը՝ կը հասնի ան դեր ա ղան g ելի բիւրեղացման ։ Վ արպետօրէն տաշուած ՝ ադամանդ՝ զմրուխտ ու յակինթ իւ—
րաքանչիւր քեր թուած ։ Աուրտ ու կարծր իր տեսքով ՝ ի ւր ա քան չի ւր ը
կ՚ապրի սակայն իր ներքին փայլատակումներով՝ ներքին հրկիզում
ներով։ 'Ոլուոել կը շարունակէ քիէմպօն ՝ տարածոլելով ու շեղելով։
վալերին կը շարունակէ Մտլարմէն՝ ատրած ո լելով բտյց առանց շե
ղումի ։
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Այս բոլորը սակայն կան Պ ո տլէ ր ի մէջ, ինչպէս դետէն բաժնուող
ջուրերը կան լեււնէն բխող ակին մէջ՛.
#
Պ ո տ լէ ր ներկայ է մարդկային մարին բոլոր կալուածներուն մէջ։
(իամ անա կա կի g մարդը ամբո դ^ո լթեամբ կայ իր մէջ՝ իր նոր
օրերու տառապսւնրով, ներրին բզրտոլձներով , իր դմդո հ ո ւթ ե ա մբ ու
զայրոյթով , իր J ո ռե տ ե ս ո ւթե ա մբ , ամբողջական արուեստի իր ըմբոնումով։ Գեղեցկագիտական իր ճաշակը չէ սխալած երբեր։ ինչ
որ ըսած է, բանաստեղծութեան կամ նկարչութեան մասին հարիւր
տարի առաջ, դեռ կը պահէ իր զօրութիւնն ու ընդհանուր արմէրը։
Պ ո տ լէ ր կ'արձակէ իր արմատները չատ աւելի հեոուները։ Ոչ
միայն դերիրապաշտ վարկածները, այլ Աարթրի թէոյ ա պաչա ո ւթ ի ւնը» , Գամիւսի «Ոչնչականութիւնը» իրենց աւիշը կխսռնեն Պոտլէրէն։
ինչպիսի' պայծառատեսութեամր գուշակած է նոյնիսկ մեր ներ
կայ ընկերային վիճակը։ Հետեւեալ տողերը կարծէր երէկ գրուած
ԸԱան .
«Աշխարհը պիտի վերկանալ . . . Ա'երեն ա կանո ւթիւն ը ա'յնրտն պի
տի «ամ ե րի կայա ցն է» մեղ, յա ոս^ղիմ ութի ւնը ա'յնրան պիտի անդա
մալուծէ մեր մէջ հոգեկանը, որ ոչինչ, արիւնարբու երազներէն ու
սրբապղծութիւններէն , պիտի կարենայ բաղդատուիլ , այս գթական
արդիլնրներուն հետ ։ Մասնաւորաբար րադարականին մէջ չէ որ պի
տի երեւան գայ, տիեզերական ա ւեր ածո ւթի ւնը , կամ տիեզերական
յառաջդիմո ւթի ւն ը , որովհետեւ ինծի համար կարեւոր չէ անոր անոլնը։ Այս բո լորը տեղի պիտի ունենայ սիրտերու ապականութեամբ։
Պէտր ունի"մ ըսելու թէ այն րիչը որ պիտի մնայ քաղաքականէն,
դժուարաւ պիտի դիմադրէ ընդհանուր անասնա կանո ւթե ան յորձանք
ներուն, եւ թէ՝ կառավարութիւները, ստիպուած պիտի ըԱան իշ
խանութեան մը խաբուսիկ կարգն ու կանոնը պահելու համար , դի
մել այնպիսի միջոցներու, որոնր ուղղակի սարսուռ պիտի պատճա
ռէն ներկայ մարդկութեան , արդէն վարմս լած, կարծրացած արդէն . ♦ ♦ : Այղ (/ամանակները մօտ են : »

#
Ոայց ամէն բանէ վեր, արդի բանաստեղծութեան մեծ րիմիադէտն է Պ ո տլէ ր : Ինրն է որ առաջինը կ՛առնէ իր մ ա րմինը իբր փոր
ձադաշտ եւ հոն կ՚ուսումնասիրէ բո լո ր աւերները չարիրին : Սատա
նայական կանխամտածումով մը կը ստեղծէ դմոխրը իր մէջ։ Կը
հրաւիրէ հոն կարծէր շղթայազերծ բ"լ"ր կիք-է^րն "•֊ մոլութիւնները։ Իր մորթին, իր միսերոլն մէջ չափելու, զղալու համար ղանոնը ։
Կը յանդի այն եզրակացութեան թէ այդ տարօրինակ ծաղիկը որ ար
ուեստ կը կոչուի, չի բուսնիր կակուղ ու վարդագոյն միսերու մէջ՛.
Իրմէ առաջ եղածները արուեստական ջերմանոցներու մէջ յառաջ
եկած ծաղիկներոլ տպաւորութիւնը կը ձդեն : Պէտր է խորտակել
մարմինը ՝ ա նկէ ժայթքեցնելու համար աստուածային հեզուկը։ Ո՛վ
թէ ոլրիչներունը , այլ ի՛րը, խորտակել ի՛ր մարմինը, ամէնէն իրաւ,
ամէնէն ուժզին ու ամբողջական , ամէնէն ապրուած ցաւին հասնելու
բաղձանքով : Ինքնալլկումի , ինքնասպանութեան ահեղ ու հերոսական փորձ' զոր ու րիչ մը ինը հարիւր տարի աււսՀ՝ տարրեր երկնքի
մը տակ y տարբեր մարզի մԷԼ կը փորձէր՝ քերթողական նոյն ճանապարհ ո վ,
մեր հրաբխային ու հանճարեղ Նարեկացին 1
Հազարամեակն էր վերջացող տարին մեր մեծագոյն քերթողին։
Տարօրինակ այս զուգադիպութիւնը, այս երկու անուններուն
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հանդիպում ը այս հանդէսէն առաջէն թէւէն մէջ՝. Հա,ք ք^*['1^որ11Լ հ ո*^
կը փառաւորուէ ^այ Ղ [* ո iJ.' 'Լք1
ֆI1 ա<^ս ա 3է բանաստեղծէ մը
աշվսատո ւթէւններ ով :
Ֆրանսական արղէ բանաստեղծութեան նուէրուած այս ներկա—՝
յացման փորձէն սկէրէրը ^Լոլ-քէայ
բազմէ Պոտլէրը ահա է
Աէայն տարօրէնակ չէ y այէ բարձրՕրէն նշանակալէց մեղէ հա
մար այս հանղէպումը*. Երկու բանաստեղծներուն բերած պատգամը
մեղէ հ ահեղ ազդարարութեան մը շքեղութէւնը ունէ։ JJ* եզէ ՝ որ տառապագէն , ան կար ելէ փորձը կ^ընենր , երկար ընկրկումներէ եւ ներրէն բղքտումներէ յետոյ y թմբովէն նուէրուելու այս գրական աչ
քս ատ անքէն : Ու ահա անոնց տուած ղասը •--- Աւքթոդ ÇUlljUlPl (plhuipb—

թութիւնը մարդուն' մեծ արուեստին հասնելու համար :
Ահա Պոտլէրէ տողերը այղ զոհարերո ւթեան րնոյթն ու տա րողութէւնը պատգամ ող։ Էր մա սէն է էւօսքը»

«Վէրքն եմ ես ու դանակը,
Չարչարանքն եմ, ու նոյն ատեն՛ դահինր*.-» t
Ու թօսելով Աստուծոյ հետ

, արուեստին

մաս Ւն-

«Լաւագոյն վկայութիւնն է, զոր կրնանք տալ ւէեր արժանաւո
րութեան մասին» :
#
Ա պասելով ուրէշ աոէթէ , նուէրելոլ համար Պ ո տլէ ր էն ընդարձակ
էջեր , կը ղոհանանր այս չափով այսօր , մնա յով ֆրանսական արդէ
բանաս տեղծները ներկայացնելու մեր սահմանէն մէջ. կը կցենք քանէ
մը թարդմանութէւններ : Փունջ մը Չարին ^աւլիիներ^ե'
Վշահան
էՒէրէեանէ թարգմանութեամբ^ էնչպէս նաեւ արձակ բանաս տեղծո ւ—
թէլն մը՝ մեր թարգմանութեամբ։
Կ- Փ֊

Մա՛հ, ծերունի նաւապետ, ժամն է, խարիսխն առնենք վեր,
Ո'վ մահ, նամրայ իյնանք ա'լ , այս երկիրն է ձանձրալի :
Երկինքն ու ծովը ելլէ կը նմանին մելանի ,
Դեզի ծանօթ- մեր սիրտերն ունին սակայն նանանչներ:
Հոսեցուր թ-ոյնդ մեր մէջ* որպէսզի ուժ տայ մեզ անԿ՛ուզենք, այնքան սաստկագին այդ կրակէն մենք կ ՛այրինք,
Մխրնիլ խորն անդունդին* դժոխք կոչուի թէ երկինք,
Որպէսզի խորն անյայտին մենք հանդիպինք նո րո ւթեան ։
ՈՒՐԱԽ ՄԵՌԵԼԸ
Հողի մը մէջ որ պարարտ ըլլայ եւ լի խխունջով,
Կ՛ուզեմ ես ինքս վարել վաս մը խորունկ* ուր այս հին
Ոսկրերս հանգիստ կարենամ փռել եւ ուր անվրդով*
Մոոացումին մէջ ննջեմ զերդ շանաձուկ մը* ծովին:
Կ՚ատեմ րոլոր կտակներն ու դամբաններն ալ կ՚ատեմ,
Որպէսզի պէտք չ՛ունենամ խնդրելու լագ մ՚աշխարհէն*
Կ՛ուզեմ որ իմ ողջութեանս գան ագռաւները դժխեմ
Եւ գարշելի կմախքիս կտցեն ծայրերը ամէն:
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Որդե՛ր, ով մութ- ընկերներ ականջագուրկ , անաչուի,
Տեսէք կուգայ դէպի ձեզ մեռել մ‘ագատ եւ ուրախ,
Փիլիսոփայ ապրողնե՛ր, դուք զաւակներ նեխումի,
Քայքայումիս ընդմէջէն զարէք, անզիղջ եւ անվախ,
Եւ ըսէք ինձ թ-է կրնյա՞յ դեււ նոր տանջանք մը յուզել
Այս ծեր մարմինն անհոգի՝ մեռելներու լքէջ մեռել :
ՔԱՆԴՈՒՄ
Քովըս անդուլ անդադար կը շարժաըկի Սատանան,
Անհըպելի որպէս շունչ միշտ կը լողայ շուրջըս ան •
Զայն կը կլլեմ եւ կը զգամ որ կ՛այրի թոքս անկէ
Եւ րէ զիս տենչ մը անանց ու յանցաւոր կը մրրկէ :
Ան մերթ- կ՚առնէ, գիտնալով իմ մեծ սէրս Արուեստի,
Ձեւը կնոջ մը կանանց մէջ ամէնէն տարփելի,
Եւ պատըրոլակ բռնելով թ-է հոգիս շատ է մռայլ'
Կուտայ շուրթիս վարժութիւնն հեղուկներու անիծեալ:
Ան կը քշէ զիս այսպէս , հեռու աչքէն Աստուծոյ ,
Վաստակաբեկ, հեւասպառ, մէջտեղը խոր պաշտերուն’
Ուր ձանձրոյթին կը տիրէ ամայութիւնը անհուն,
Եւ կը նետէ, աչքերուս մէջ լի դողովն ամօթոյ ,
Բերանաբաց մեծ վէրքեր եւ ըզգեստներ շարաւոտ,
Եւ քանդումի իր գործի՜քն արիւնազանգ, մահահոտ:
ԱՇՆԱՆ

Ե ՐԴ

Պիտի սուզոլինք մենք շուտով աղջամուղջին լքէջ ցրտինԵրթաս բաբո՜վ, մեր շատ կարն ամառներուն ,ո՚լսը լայնԱհա արդէն կը լսեմ, սալյատակին վրայ թակին,
Անկումը հաստ փայտերու, թնդիւններով չարաձայն:
Ձմեռն ամբողջ գայ մտնէ դէպի հոգւոյս մէջ դարձեալ,
Ցասում ու հե՚ւք, վա'խ եւ դո'ղ , աշխատանք կարծր ու բռնի ,.
Եւ զերդ արեւն հիւսիսի դըժոխքին մէջ բանտարկեալ ,
Սիրտըս ըլլայ պիտի լոկ կարմըրած կոյտ մը սառի:
Կը սիրեմ լոյսը կանանչ երկարանկիւն աչքերուդ,
Ո՜վ քադցրուհիս. բայց ամէն բան այսօր դառն է ինծի,
Եւ ոչինչ կայ , ո՛չ քու սէրդ, ոչ զարդախուցն, ոչ ակութն,
Որ ծովուն վրայ փալփըլոզ արեւին պէս ինձ կը ժպտի:
Եւ սակայն սիրտ գորոկոտ, սիրէ զիս, մայր դուն եդիր,
Ապերախտի մը անգամ, նոյնիսկ չարի մը համար,
Դուն տարփուհի եւ կամ քոյր, անուշութիւնն վադասփիւո ,,
Բեր ինձ աշնան մը շըքեղ կամ արեւի մ՚ոգեվար :
Ջանք կարնատեւ : Կ՚սպասէ մեզ գերեզմանը անյագ,
Թոյլ տուր ինծի վայելել, դըրած գըլուխըս ծունկիդ,
Անտեսելով, բոցաշունչ տօթը ամրան սպիտակ,
Աշնավերջի ճառագայթն այս դեղնանուշ, անժըպիտ :
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Սարսըսալով կը լըսեմ ամէն մէկ կոճղ որ կ իյ նայ ,
կախաղանի մը ցցման արձագանգին նըման ^UTi i-լ • • •
Միտքս աշտարակ մէ կարծես' որ կր փլչի ինքն իէ ’Խս1.] >
Ծանըր խոյի մ՚իջեցուցած հարուածներուն տակ անդուլ:
Ինձ կը ր-րւի, օրօրուա՜ծ այս միակերպ ցնցումէն ,
Որ կը գամեն ըշտապով, հեոու, դագաղ մը: ՈրմՂ
Համար:— Ամա՜ս էր երէկ- հիմա աշուն է արդէնԽորհրդաւոր այս աղմուկն ա՜լ աղդ մր չէ մեկնելու.

(Les Fleurs du Mal, Թբգ- Վ- Թէքէեան)
ԼՈՒՍՆԻՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ
Լուսինը, որ քմայքն իսկ է, պատուհանէն նայեցաւ, երբ դուն
կը ննչէիր օրօրոցիդ մ է£ , եւ ըսաւ ինքն իրեն.
--- հ,Հ^աճեչէ է էնծէ այս երախան î»
Եւ ան մեղմօրէն իջաւ իր ամպային սանդուխէն , անաղմուկ ան
ցաւ ապակիներէն ներս-. Տարածոլեցալ յետոյ րու վրադ, մօր il ը
քնքոյչ խանդաղատանքով ու դէպքիդ դրոշմեց I'['
J՛'C՝Ը ''
Անկէ՝ կանանչ են մնացեր աչքերդ, այտերդ' արտակարգօրէն
տ<յ՜գոյն :
Այդ այցեԼՈւն դՒտե1ուԼ է "Ի տարօրինակ կերպով խոշորցեր են
աչքերդ , եւ ա՛ն , ա՛ յնքան քաղցրօրէն սեղմակ է կոկորդդ , որ անկէ
ստացած ես անվերջ արտասուելու րու փափարղ :
Մէնչ հասած էր ուրախութեան ճառագայթումէն ՝ լուսէնը կմղօղէր սենեակը փոսփորային լոյսի մը նման, շողափայլ թոյնի մը
հանգոյն :
Եւ կենդանի , այս ամբողջ էոյսը կը մտածէր ու կ'ըսէր.
-— Աալիտենապէս պիտի կրես համ բոյրիս ազդեg ո ւթիւնը-. կ-ե—
դեg ի կ պիտի ըլլաս իմ ձելովս • պիտի սիրես ինչ որ ես սիրեմ ել
ի՛նչ որ զիս կը սիրէ - չո՜ւրը, ամպե՜րը, լռութիւնն ու գիշերը- ան
հուն ծո՜վը կանանչ, ջո ւր ը անձեւ ու բազմաձեւ, վայրը, ուր դուն
պիտի չըլլաս, սիրահարը' զոր պիտի չճանչնաս , ահաւո՜ր եազիկնե
րը . . . բոյրե՜րը' որ զառանցել կոլտան . կտտունէրը որ կը նուաղին
երգեհոններուն վրայ, եւ որ կը հեծեծան կիներուն նման, խըռպոտ ու սրտայոյզէ
Եւ դուն պիտի սի ր ո լի ս ի՛մ սիրահարներէս , զիս դարպասողներէն
պիտի չոյուիս-.
կանանչ աչքերով մարդոց թագուհին
պիտի ըլլաս դուն, որոնց կոկորդն ալ ես եմ սեղմած, գիշերային
գգուանքներուս ընթացքին î Անոնց' որոնք նովը կը սիրեն , անհուն
ծովը, խռովայոյզ ու կանանչ, ջուրը անձեւ ու բազմաձեւ, վայրը'
ուր ան ո նք չկան, կինը' զոր չեն ճանշցած. չարաշուք ծաղիկները
որոնք անծանօթ կրօնքի մը բուրվարներուն կը նմանին, ու վայրի
ու հեշտագրգիռ անասունները, որոնք խո րհ րդանիչներն են իրենց
խենթութեան -, Եւ ասոր համար է, սիրելի ու շփացած , անիծեալ
աղջիկ, որ ես պառկած եմ հիմա քու ոտքերուդ տակ, ամբողջ ան
ձիդ մէջ փնտռելով, բոլոր լուսնոտներուն չարագուշակ կնքամօր,
թունաւորիչ ստնտուին , ցոյքերն ահեղ Աստուածութեան։

(Petits Poèmes en prose, թրգ- Կ- Փ-)
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ամէնէն^ շահեկան գրա կանո ւթիւններէն մէկն է ան:
Ու Փրուստ , Ա-իտ , 'Ոլոտէլ, Ավւոլինէր, Մռ (իաըոսլ, 'Աոըթօ, Մ ոնթևրլան , Մալռօ , ժ֊ • Կրին , Պեռնտնոս , Հալէ ր ի եւ ուրիշներ բաւա
կան են ապահովելու համար, անոր մեծութեան համբաւը:
՛Շահեկան է ան իբրեւ տագնապի գրականութիւն , իր բազմա
ճիւղ եւ հակասական յեղաշրջումներով, որոնումներով, մտածում
ներով մանաւանդ, յանդուգն ճշմարտասիրութեամբ եւ ցաւերով:
Ան կը ձգտի կուրծը տալ գարուն յուսահատութեան , դաոնալ կորով
եւ քա՛ջութիւն դ ազատ } հպարտ եւ մարդավայել կեանք մը ապրելու
կամքդ եւ կը .փորձէ փր կել երկիրը անկումէն՝.
Ու տն է դարձեալ որ կը լուսաւորէ մեղ երբ կյուղենք ըմբռնել
աշխարհին այսօր ո լան քաոսը եւ յոյսեր կը փնտռենք*. Ան արտայայ
տութիւնն է ոչ միայն երկու պատերազմներ տեսածդ գրաւուած ,
ազատագրուած դ տառապած եւ օտար ալիքներէն ծեծուած դ ներսէե
ցնցուած Ֆրան սայի տռամին դ
այլեւ համամարդկային մտքիե ու
մարդ էակին*.
ը ձգտի մարդկութեան փրկութեան :

#
Անուրանալի է այդ տագնապը*. Ան կը սկսի Հպական թուական-՜
ներէն իր ա կան բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան հասնելու ճիգո վ մը: Պ ոտլէռ դ
Աալարմէ եւ Աէմսլօ նկատուած են անոր երեք մոդերը*. Այդ ճիգը
կը շւսր ո ւն ւս կո լի մին չեւ ա յս՚օ ր /'/' չափ ազան ց ո ւթի ւնն եր ո վ :
Որււստհտտութիւն մը կայ որ ծայր կուտայ գարուն սկիզբէն դ
կը յանդի տատայականութեան եւ գերիրապաշտութեանդ կը չ[՚^ի
ինքն իր վրայ' հակառակ ուղղութիւն մը առնելու համար Ֆրան սայլ՛ ս. զա տա դրութեան օրերուն դ կ՚առնէ տարբեր ընթացք մը դարձ—
եալ ին չսլէ ս կը տեսնենք դոյա պաշտ ութ/։ ան մէջ-.
Այս տագնապը y դրական եւ քաղաքականդ կը քա լէ վե ր ոյ ի շե ա լ
մութ խորհրդապաշտներէն դէսլի աւելի մութ խորհրդապաշտու
թիւն 1 ունենալով պարւլո ւթեան սիրահարները^ ի
կը < աս VՓրէվէրի ս ո վո ր ա կան բառերով բանաստեղծութեան։ Ան կը քալէ
նաեւ իր գարուն հարցերուն հետ *. վերջին յիսուն տարիները եղան
ալեկոծ դէպքերով եւ վար դա սլե տ ո ւթի ւնն եր ո վ դ
ըեկե բվարո ւթիւն դ
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համայնավարութիւն , ֆաշականութիւն , նա ,յի ական ո ւթի ւն , համաշ
խարհային երկու, պատերազմներ , յեղավախութիւններ եւ անընդհատ
կռիւներ' աշխարհի զանազան մառերուն վրայ-,
Հսկայաքայլ այ՛լ
տագնապներ ստեզխող յառաջդիմ ութիւն գիտութեան եւ ճարտարարուեստի-. Պէաը է յ ի չել տակաւին Ֆրէօյտր, Տիւլ՚րկյն՚ն ու Պերկսոնը, Այնշթայնը, անոնը որ երեւան րեր ին մարդկային մարին ,
մարմնին , ու հոգիին եւ ընկերային կևանըին բարգութիւնները :
Անուրանալի է urJ1- տագնապին բերան՜ խառնակութիւնը եւ ֆրր ան սա կան վերջին յիսուն տարիներու դրականութեան մէջ կը տես
նենք յե դա շրջում մը որ քալած է բանականութեան ժ՜խտում էն զ֊էսւի
բանականութիւն , անհաաապաշտութեեէն ղէսլի համայնականու
թիւն, մոգական արուեստէն դէ*զի իրապաշտութիւն*. Եւ հակառակ
հոսանքները իլ,ար կը խաչաձեւեն տակաւին այսօր*.
Բազմաթիւ են գրողները,
որոնք շատ տարուած կ^ երեւան
նորաձեւութեան հողերէն եւ անխնամ են , կ՚աճապարեն կ՛իյնան պա
րապքսբանո ւթեան եւ կեղծին մէջ յաճախ , ինչպէս եւ կեղծ արդիականութետն մէջ^ Ա ոլորում, յուսահատութիւն եւ այլասերում կը
տեսնենք շատ անդամ = Կը տեսնենք կամաւոր այլանդա կո ւթի ւնն եր ո ւ
ետին պահ ուած միջա կո ւթի ւնն եր եւ խաղեր :
քան երբեք զդալի է այսօր այդ տագնապը*. Անորոշութիւն
եւ անձկութիւն ամէն կողմ : Եը փնտռուին ապրելակերպի նոր հորի#
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Ասոնք , Աալարմէէն վերջ, խորհած են թէ կարելի է բազմա
թիւ իմաստներ տալ դրութեան մը եւ ընթերցողը կրնայ ղրոդին
մտքէն չանցած մտածումներն ու զդացումները ունենալ դրութեան
մը աո-էեւ :
fiutjg մեր բանականութիւնը) այսպէս ՝ ոչ միայն յա բաբե բա կան
էր այլեւս տատայա կաննեբուն եւ դեր իր ա\պաշտներո ւն ti էջ՝ ամԼ ^ւ
կեղծիըի աղբիւր : Տ ա տ աJ ա կանն ե րն ու դե բ իր ա սլաչան եբը դէմ էին
բոլոր անոնց որ մ տածումով կը դրէին) դէմ ամէն բանի հտեւ ուր
մտածում կար՝, իրենց փա փայլն էր որ մարդը ըլլար ազատ արտա
յայտութիւնը իր ենթագիտակցական աշէս ա ր հ ին ՝.
Լոթրէամոն եւ
էի էմպօ իտէալ դրոցներ էին իրենց համար՝. Ե ւ փրէօյտ իրենց առաք
եալը մինչեւ Սարըսին ազդեg ո ւթի ւն ը ՝ որ րամ ան րամ ան բերաւ
զիրենք :
Բանաստեղծը այն էր իրենց, համար որ կը գրէր կէս ըուն ու կէս
ա րթո ւն ւէիճա ՛մ՛ m եւ ոչ մէկ բան կը բա g ա տ ր է ր ու կը նկար աղը է ր )
ոչինչ կը հաստատէր : Անկապակից է ին յաճաէս իրենց տաղերը ) ան
իմ աստ ,
քեբտկան ակտն օրէնըին ) մանաւանդ տատայա կան կո չուած ըե րթ ո լածն եր ը :
կեանըին մէջ ալ չատ մտահոգ չէր տրամաբանական կե g—
ո լածըո ւէ : կարգէ ու կանոնէ դուրս կ'ապրէ ր : /fj ենթո ւթիւններ ը ան
պակաս է ին :
իմ ան ուլի մ ըն է որ կը տեսնենը նաեւ այդ օրերու նկար չութեան
մէջ^ որ կը ներկայանէսյ ՀՀըիւպիղմ'} անունով։ ԷԼսիկա մեծ ազդեց ու
թիւն մը կը դո բծէ դրականութեան վրայ) կ'ազդուի իր կաբդին կարդ
մը գրողներէ' որոնց դլէս ա ւո րն երն էէն fj ♦ Ափո լինէր , Մ ■ փաըո սլ )
Ա. Աալմոն, Պ- Ա տնարար եւ <J>. Ր րվէ ր տի : փորձ մը աշէսարհն ու
կեւսնըը հո դի ով ըմբռն ելո ւ ) ըտն ի որ բան ա կան ո ւթի ւնը ահբաւարտր
ու սէս ա լա կան է :
Ո սրիչ դեր մը կը կատարէ նաեւ ֆրանսական դրականութեան
արդի րնթացըին վրայ վաղամեռ ապագայապաշտութիւնը) առաջ
նորդութեամբ Ս արինէթթիի : Անիկա կ'ըս է ր .
ուրանալ անցեալը )
այրել թտնղա րտններ ը ՝ երգել ճտր տ տ ր ար ո ւե ս տն ու արագութիւնը^
ա պաղան եւ մարդկային զանգուածները^ ան կա ր դո ւթ ի ւնն ու բրտու
թիւնը :
Համաձայն է. Պո “Լիէի > բանականութեան ամէնէն մեծ ու վեր
ջին հարուածը տ ո ւո ղը 1լըլլաJ Ապպէ Պրէմօնի Poésie ptlfep : Մար•էի՛ւ որ հեռու կը մնային վերո յիչեալ չա փ աղանg ո ւթէէ ւնն եր էն եւ
արտսւււո g ութիւններէն ) ուրացումներէն եւ 0]>0lfuip-|lC[l££ ճ ,
եւ որ
մտածումէէ եւ դատողութեան բացառիկ կարողոլթիւններով կը ներ
կայանային) փիէո Վալէրի } վհլոտէլ եւ ուրիշներ ՝ հասած էին նոյնսլէս այն եզրակացութեան թէ սլայծառ միտըը արմ՜էը մը չէ ր ներ
կայացներ բանաստեղծ ո ւթեա մէջ: ի ր ա կան բան ա ս տ ե րլծո ւթի ւնը y
անվերլուծելի) կը նմանէր տւաղին մէջ ւիսւյլոդ ոսկիի փոշիներուն)
կուդար էսորհրդաւոր ճամբտներէ եւ ընթերցողը պէտը էր գոհանար
տպա ւո ր ո ւթի ւնն եր ո վ , ըերթո լածր հասկնալու ձդտելէ ut ւ ելի-, -իերթողներոլ ա յս ճիւղը $ զգո ւշա g ա ւ աւադէն ) զբաղեցաւ րաոե բու չա
րայաբումով) ստանալու համար կաէսա րդա կան այդ բանաստեղծս ւ—
թիւնը} ոսկին՝, Բայց Վալէ ր էւ չէր ծածկեր թէ իր տաղերը կր գրէր
մտածելովդ բառերը հա շո լեյով՝. Հաշուելով ու չափելով) այսինըն
բա հա կան ո ւթե ամբ ՚1Ը հեռանար սլայծառ միտըէն ՝. կը հեռանար utհոնցմ է որ դիւր ո ւթեամբ կը գրեն .
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էթպ՛ է այն ատեն, կը հարցնենք , ինքնութիւնը զոր գրողը /լու
ղէ տալ իր զորեին , ենթա գի տ ա կց ո ւթ և ա՞ն թէ բանականութեան
մէչ-, Տնորիչ է հարցումը, ինչպէս պիտի տեսնենք նաեւ զոյապաչտներուն գրչին տակ î
Եւ ի հարկէ, ինքնութեան այս հարցէն արւաինո րդո ւաե հեղի
նակներու 'Լրղովիչ երկերու կողքին' կը տեսնենք աճպարարութիւններ , tu նըմբռնելի խաոնա կո ւթիւններ ՝ խ ենթ ո ւթի ւնն L ր ՝ ախտագին
ար տ ա ռո g ո ւթի ւնն եր :
Այսպէս ՝ դարաշրջանի սկիզբէն եայր տուող ըմբոստութիւն մը
մէկ կ ո զմէն։ (Հուսահատներ եւ ըմբոստներ էին դեր ի ր ա պաշտն եր ը ՝
դմգոհ արեւմտեան քա ղաքա կրթութենէն ՝ կեղծիքէն։ Ե*- սակայն
ճշմարիտ եւ ազատ կեանքը պահանջող այղ յո ռետ ե ս ո ւթի ւնը կը հե
ռանար կեանքէն ՝ կը դաոնար վերացական ՝ վիպային եւ իր ար
ուեստը անըմբռնելի y կեղծ կերեւար մարդոց։ Ո իյնար պերճանքի
եւ խաթարման մեղադրանքին տակ։
Խորացումներ' միւս կոզմէ։ ք]ւ ենթադի տ ա կց ա կան ծայրայեգութիւններուն կողքին' գիտակցական ծայրայեղս ւթ իւններ ։ Ար
ուեստը կը դաոնար չոր տեղ տեղ՝ կը գաղրէր արուեստ ըլլալէ իսկ*
Վերջին պատերազմէն ասդին զարգացած ՝ աճած դոյասլաշտութիւնը նոյնպէս բանականութեան կը դիմէ։ Պէտք է տեսնե՛լ՝ կ՛՚ըսէ։
ping աչքերով պէտք է քալել ։ 1} ւ դեր իր ա\պաշտ ա կան տաղերու կող
քին որ կը դրուին տակաւին ՝ կը գտնենք terre à terre ԸԼԼաԼո լ Հ_ափ
պարզ քերթուածներ։ Ու իմաստասիրական փորձեր՝ վերլուծումներ՝
ընկերաբանական եւ Հ ո դեբան ա կան պեղումներ կաճին առա տօ ր էն ։
Ֆրանսական միտքը այսքան ճիդ չէր թափած մտածելու համար։ Ու
սա կայն , անելին առջ.^է այդ միտքը ու դո յա պաշտո ւթիւնը կը խոս
տովանի թէ մարդկային բանականութիւնը չանցնի ր կեանքին պայմաններէն անդին ։
Ու և IL հասկնանք թէ ինչո՞ւ՝ կէս դարէ ի վեր ծաղկած է անձկոտ
առատ դրականութիւն մը։ Աճած են բարոյալքումն ու խաբեբայու
թիւնք՝ կեղծիքն ու անփութութիւնը՝ եւ այս բոլորին կողքին աւե
լի քան երբեք զգալի է անկեղծութեան եւ մաքրութեան պահանջը՝
ըստ Ալպէրէսի։ ինքնութեան ՝ ազատութեան ՝ անկեղծութեան այս
հոգը կը տեսնենք ՝ կ'ըս է Ալպէրէս՝ կարգ մը ֆրանսական վէպերուն
եւ թա տրեր դո ւթիւննե ր ո ւն մէջ^ որոնց հերոսները կը քալեն շղթա
ներ կոտրելով ՝ ըմբո ս տ ան ալո վ տիրող հ ա ս ար ա կա կար դին գէմ ։
Ու զգալի է անոնց յուսահատական պայքարը՝ որովհետեւ՝ եր
թալով ազատութեան եւ դեղեց կո ւթեան ետեւէն ՝ կ՚իյնան կեղծին
ու գռեհիկին մէջ։
Աարթր՝ իր գտած յաջողութեամբ՝ gujg կուտայ թէ աշխարհը
իրապէս մոլորած նաւ մըն է այսօր ՝ նաւ մը' որ կուզէ տեղ մը հաս
նիլ։ Ու տռամ մըն է կեանքը։ Խախտած են ա ռաքինո ւթի ւններն ու
ճշմարտութիւնները։ կասկած է ամէն կողմ ։ Մարդկութիւնը հասած
է մտածումներու հակասութեան առջեւ։ Ու֊ կը գտնուի ճակատագրա
կան սլա հան Ա՛
մր առջեւ : Ընդո ‘-^ի՞չ fiction^ եր ը թէ հ ր ամարի լ
մի ան գա մ [խգ միչտ անոնցմէ ։ Ոմանք կը պնդեն թէ կարելի չէ ա պր ի Լ արլա^!յ
պատրանքի ՝ ա\պր իլ եւ քաղաքակրթութիւն ստեղծել ։
քերականութիւնը տեսնելը ահաւոր վտանգ մըն է՝ կ՛՛ամ լացնէ հոգի
ները՝ կը ջլատէ զանոնք։ Ուրիշներ ՝ որոնց գլխաւորն է Աարթր ՝ հա
կառակը կը պնդեն։ *f*nյա պաշտ ո ւթի ւն ը իր շահեկանութիւնը կը գտնէ
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այս զեանին վրայ՝ արտայայտութիւնն է մարդկային տռամին-.
Շատեր՝ հինէն ի վեր ՝ զբաղած են Ս արթրին առաջադրած հարցերով-.
Շատ մը դէմքեր՝ ֆրանսական արդի դրականութեան մէչ՝ չըլլալով
հանդերձ դոյապաշտ՝ խորհած են այդ ո ւդղո ւթե ամբ-.
Ուրիշ բարդութիւն մըն է երբ կը մօտենանք ինքնութեան հար
ցին , իրական անձնականութեան' որ մ տ ահ ո դո ւթի ւն ը եդած է ֆրանսական ա րդի դրականութեան : Մ” ւր է այդ ինքն ո ւթի ւն ը : Մ արդը
ոչ միայն հակասական բարդո ւթիւն մըն է , խորհուրդ մը խորհուրդ
ներով շրջապատուած ՝ այլ եւ Ulfllin t (1 եւ hlivfiuiuijl : ինքնութիւն մըն
Լ Որ իր մէջ կը պարունակէ մառանդական եւ հաւաքական ինքեութիւններ ՝ դարերու խորէն եկած տենչեր ու անձկո ւթի ւններ կը խա
չաձեւեն իր մէջ՝
դրական դեր մը կատարելով յաճախ : Մարդը
դւեդոհ է ինքղինքէն , չուզեր ըլլալ այն ինչ որ է : կամ կ'ոլզէ ըլլալ
այն ինչ որ կ'ո ւղէ ըլլալ-. Պատերազմ ի դաշտ մըն է: Եւ իր ի՛՛ր
նա թիմեր պատրանք մըն է միշտ իր առջեւ-. Ու պատրանք մըն է ինք
նութիւնը նաեւ անոր որ գոհ է իր անձէն , կը կարծէ ըլլալ իր փափաքին համապատասխան։
ինչպէս կրնան ր/ԼԱ՛լ ինքնութիւն մը՝ կ'ըսէ Աարթր ^րբ լի
նելութեան մէջ ենք միշտ-. Մեր ինքնութիւնը պատկեր մըն է որուն
կը ձզտինք եւ չենք հասնիր : Մ իչտ բաց մը պիտի մնայ անոր եւ մեր
միջել :
ւ
,1
' ;' I 1
՛վիճելի է նաեւ այն որ անմահ կը ն կա տուի մեր մէջ՝ մեր յաւի
տենական ինքնութիւնը՝ այն'
որան մասին -Ոիէրքէկաըտ կը դրէ-

« Le développement doit donc consister à s’éloigner infiniment de soi en ren
dant le moi infini, et à revenir infiniment à soi en rendant le moi fini.»
Համաձայն Կ- Փիքոնի ՝ Մալրօ ձգտած է փրկելմարդը այս տռա
մէն՝ հոգեբանական եւ իմաստասիրական այս բա ր դո ւթի ւններ էն ՝ որ
կր ջլա ա են ՝ կր կազմալուծեն հոդին*, թելադրած է հրամ՜արիլ ներ
քին պեղումներէն : 1Լւելորդ գտած է ներաշխարհին ճանաչումը : ]*նք
ալ կր խօսի յուսահատութեան մասին եւ կ՛՛ուղէ որ անհատը ըլլայ
ումեղ՝ հերոսական՝ *ոէր ի ր կամքին ՝ չձուլուի զանգուածին մէջ՝
բայց կր խորհի թէ այգ անհատը հ ա լաքա կան ո ւթ ե ան պատկանող
էակ մրն է եւ պէտք է սձպր ի գոհանա լուէ արտաքին կեանքով*.
Ս* արգի կ կր տառապին ասլրելու կարօտէն եւ ապրելու ձեւ մը
կր փնտռեն : fl)րան ս ա կան դոյա պա շտո ւթի ւնր ՝ վ^րֆթհ պատերազմի
ծնունդ' կր ձգտի գոհացում տալ յուսահատ մարդկութեան նուի
րական ացնելո if յուսահատութիւնը : /// կ ր դատապարտէ յոյսը J'u~
նուն յոյսին՝ որովհետեւ յոյսէ զուրկ են մարդիկ*, Ա ա ր թր եւ նման
ները կուտան մեր գարուն բազմաթիւ ճշմա րտ ո ւթի ւններ ը ՝ ինչպէս
եւ քայքայումները յառաջացեալ քաղաքակրթութեան մր որ ինքզինք կը պեզէ ու կը քանդէ շարունակ :
Այս եզերական ու հերս սական ճիչն է որ է՛1 արձակէ ֆրանսական
զր ա կան ո ւթի ւնր' այսօր*. յուսահատութեան եւ յոյսի զէականու
թիւն մը*, իյ որ ինքնաճանաչում եւ անկումի դի տ ա կց ո ւթիւն ՝ ճիգ *.
Ու այս jn ո ետեսո ւթիւն ր զ ի տա կից անդրադարձ մ ըն է այլեւս ՝
անելէն դուրս դալու ճիգ մը՝ նոր նի չէականութիւն մր *. րոյապաշտ—
ներուն ՝ ին չ պ էս եւ Ա* ա յ ր ո յ ի մէջ՝ որ անոնցմէ առաջ խօսած է աշ
խարհի անհեթեթութեան ՝ թափուելիք արիւնին ՝ բարբարոսութեան
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եւ բանտերուն ու աքսորավայրերուն մասին՝ կը հաստատենք թէ
մարդը յուսահատ' կբ փորձէ յոյս մը ստեղծել ամէն ղնուԼ*. ի ո ւզէ
դաոնալ իր անձին եւ ում֊երուն տէրը՝ ըլլալ հերոսական՝ անհատա
պաշտ եւ հաւաքականս ւթեան պատկանող էակ մը նոյն ատեն : fy/7
զղայ «տոնական եղբայրութեան» մը կարօտը եւ կ'ուզէ սլահել նոյն
ատեն իր անձնականութիւնը՝ մեծնալ իբրեւ անհատ հաւաքականութեան շնորհիւ՝ բայց չստրկանալ՝
չկորսուիլ զանգուածին մէջ՝
զանգուածին բուն ա կա լո ւթեան տակ :
Տառապանքները չեն վերջանար ի հարկէ : Պիտի ըլլան միշտ
կեղծիքն ու կեղեքումը՝ ումովն ու տկարը*, էւ հեծեծանք պիտի
բարձրանա ի միշտ մարդկային ովկէանո "էն-.
Բայց մարդիկ պիտի
յուսան , պիտի սպասեն գեղեցիկ դա հ իրին :
կատ համոզիչ չկ այդ դայիքր։ Ու յոյսը, արդարեւ , յուսահա
տութեան պատրայիր ու թմրեցուցիչ պտուղ մը կ'երեւայ։ Ա ա ր թ ր
իրաւունք ունի-. Պէտք կ ընդունիլ անոր պատրալիր , թմրեցուցիչ
բա լղ փրկաբար բնոյթրԱյս կ կեանքը։
Fiction : Բայց ատոր մկջ են մարդկութեան մե
ծութիւնն ու ըսռաքդիմութիւնը ։ Ու մարդկութիւնը կառչած պիտի
մնա f ՛րի.չտ յոյս ին : Որ յոյսն կ ան , ը/լալով հանդերձ կրկներեւոյթր ,
չատ մր դեղեց կո ւթիւններո լ աղբիւր ր ։
Ֆր անսական միտքը էր փորձէ աղտ տաղ բուի/ դատողութենէն եւ
կբ մերադաոնաք միշտ անոր*. Պառնասեան գրականութիւնը ծանր էր
փի /իոոփայութեամր ՝ պատմու թե ամբ : թնա պա շտո լ թիւն բ ծանր էր
դրականութեան մանրակրկիտ ուս ումնա սի ր ո ւթիւններ ո վ :
թնչպէս
կբ տեսնենք Զոլայի մօտ*.
Déterminisme/* ներկայ էր, կ'ըսէ Պուվիէ՝
մ էն չեւ խորհրդապաշտութեան երեւումբ*. Սյսօբ դարձեալ դատողու
թիւնն է որ կբ տի րէ*, իմաստասիրութիւն՝ րն կ ե ր տ բան ո ւթի ւն ՝ հ ոդերանոէ թիւն * * ♦ նոր տուեալնե րով անշուշտ :
JT եծ են ձեոք ձդուած աոաւեյութիւններ ր ՝ բայդ մեծ նաեւ վ բնա սնե բ ը *. Աի/տաղ ին երեւոյթներու աո^եւ ենք յա ճախ : Q// տեսն ենք
հիլ սրնդադ ին հերոսներ վ է Ալերու մկջ ու հ իւանդադին հոդեվիճակ
բանաստեդ ծ ո ւ թեանդ մէջ*.
ԷԼ f ո պէս , կ^բմոոն ե*1ւք հակասական հո սանրները դերադրդիո. այս
դրականութեան*. Մինչ արտաքին աջխարհբ կր ղադրի իրական բք—
քաքէ ոմանղ համար' որ մակերեսային ու պատրաքիր կը դ անեն զայն ՝
մեծ նշանակութիւն մր կ^աոնէ նաեւ ա քրլ արտարկն աշխարհը՝ հա
ւաքական կեանքը*. ' Fva*ion
համայնքին ծառայելու փափաք*.

Ու լ աջող ածն եր եւ ձաիւ ո ղածներ կր տեսն ենր երկու ուղ զութին
ներուն վրայ ալը

#
Ֆրանսական ւթււթին քառորդ գարու դրականութիւնը րւյայու!
հանդերձ պարտական օտարին , կը ներկայանայ նոյնատեն ազգային
ինքնութեամբ։ Դուքսէն կուղս, յ օրինակի համար դո յապաշտո ւթի ,.նր, բաքդ Փասք",/ դոյտպտշտ կր արդէն։ Համայնտւքարութիւնր շա
րունակութիւնն կ ֆրանսական յեղափոխութեան ։ Ու այս ըոյորին
մկջ ֆրան՛սական միտքդ կր սյաբդէ ինքնուրոյն մնալու կամք մր,
հայրենասիրութիւն մր նաեւ. --- Ո֊հգիսթաէա/, դրականութիւնը նման,
բոն կ ում մրն էի՛'
1յ ր

, . .
ո
պարզէ նաեւ դեղեր կո ւթեան ու մաքրութեան մեծ փափաք մը*.
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Այսպէս կը գտնուինք տառապակոծ ու անսահման գրականու
թեան մը առջեւ, որ, մէկ կողմէ, դուրս զալով նախորդ դարու վիսլա կան ո ւթ են էն կր քալէ դէպի նոր վիպականութիւն , դասականէն
դէպի նոր դասականութիւն եւ իրապաշտ է միւս եզրին վրայ, հա
մա խավար նաեւ, արուեստական է, ծայրայեղ ֆսւնթէզի եւ իրականութեան չափ իրական, յեղափոխական է եւ աւանդապահ, կր
ծառայէ զուարճութեան եւ կը ձգտի ըլլալ վկայութիւն , լուծել իր
առջեւ դրուած տզզային եւ համաշխարհային հարցերը, աւելի մտա
ծում է յաճախ, քաղաքականութիւն քան թէ դրականութիւն , ախ
տագին արատ յա յաութիւն է և կորովի , ճշմարտասէր դատողութիւն ։
Տագնապի, որոնումի, քաոսային դարաշրջանի մը դրականու
թիւնն է անկասկած i խաչաձեւում մը կայ հին ու նոր ըմբռնումնե
րու միջել-, նորոլթիւններ նո րոլթիւններու կը յս^որդեն, յաճախ
վաղամեռ : Եւ սակայն , քաոսային այդ շրջանին շնորհիւ իսկ կար
ծէք, գուշակութեան եւ առաքելութեան կը հասնին ոմանց գործերը ,
արտակարգ վերլուծումներ են հոգիի եւ ընկերային հարցերու,
իսկ բացառիկ նրբութիւններ են ոմանց մէջ֊.
Գրականութիւնն է վհատութեան մը' որ կառչած կը մնայ տա
կաւին քրիստոնէութեան' իմաստ մը տալու համար գոյութեան, ինչպէս կը տեսնենք դո յսոսլա չաս ւթեան քրիստոնեայ ճիւղին մէջ, կամ
Աորիաքի եւ Գ/ոտէլի մէջ որ աւանդապահներ են նոյն ատեն ։
Գրականութիւնն է
գաղափարներու հ ա կամ արտ ո ւթեան g որ
կ'ըլլան մո լեռանդութեամբ , բարձրաձայն վէճերով, ատելութիւնե
րով, ճշմարտութեան անկեղծ պոռթկումներով։
Գրականութիւն մը' հիմնուած անգիտակից ներաշխարհին վրայ :
Անծանօթ, մեծ դեգևցկութիւններու կր հասնի երբեմն մթութիւնը,
Ափոլինէրի, էլիւաբի եւ Հալէրիի քերթուածներուն մէջ՛. Լոյս է այդ
մթութիւնը' երբ կարդալ դիտենք :
Այդ լո.1"Ը աարածուած է աշխարհի ամէն կողմը։ Ֆրանսական
արդի դրականութիւնը ծանօթ է աշխարհին' իր Ս. ■ Պրրթոններով,
Աարթրերով, Փրուսաով, Տիւհամէ/ով, Ափո շինէ րներով , Հա լէ ր իներովIJ* ոնթեր քաննե րով եւ. Ս* ա լրոներով*.
Գրականութիւնն է իր հիմէն ցնցուած քաղաքակրթութեան մը,
որ հասած է իմացական գերագոյն սահմանները, ուր այդ իմ արա
կանութիւնը կր դառնայ քայքայման պատճառ։ Մարդիկ կասկածե
լի կը գանեն այլեւս ուղեղը, պատրանքներ ու նախապաշարումներ
կր տեսնեն, կր տեսնեն բնութեան հակասութիւները ու աշխարհը
պարապին վրայ եւ քաղաքակրթութիւնը բարբարոս !
Ողբերգութիւնն է քսաներորդ գարու մարդուն, որ նիւթապաշ
տութեան մէջ խրած' կարօտը կը զղայ գաղափարական արմէքներու ,
ապրիլ Հուզէ։ Կը մաքառի քաջութեամբ։ Ու այդ դրականութիւնը,
տառապանքի պտուղ ծանր է իր թեթեւութեան մէջ իսկ , թաւ ծրր
կր հեգնէ կեանքին պարապութիւնը , աննպատակ ու մոլոր հոգիները
•Ոէնոյի մը էջերուն' մէջ,
խռովիչ' երբ Հա լէ ր ի Հադաղակէ. —

Ո faut tenter de vivre,,.
Ֆրանսական դրականութիւնը երբեք չէր հասած ճակատագրա
կան այս սահմաններուն ուր, յիսուն տարիներէ ի վեր փրկութիւն
մր կր փնտռէ արիւնելով,
կը մեծնալ քայքայո ւելո վ ,
կր ձդտի
Գէսւ1’ աաաոան ;
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ՆՇԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ

քյ՜էՑքսԲհՐհսն Առաա
ԱՊԷԼ ԷԸՖՐԱՆԻ ՆՈՐ ԳՐ՛ԷԻՆ ԱՌԹԻՒ
ննսունամեայ շկ յ է^շւէբի ր ut[unյղ մրն է ԼԼսլէլ Լրֆրան ՝ որ քանի մը
տասնեակ տարիներէ ի վեր կը ղբաղ[1 չէJքս էԸ է ան թատերախաղեր
լաւն բուն հեղինակին ինքնութիւնը հ ա ս տ ա տ ևլո ւ ա շխատանքով։ Լոյս
ընծայած է fLr,J'L՜ H ո ւսո լմնա ս իրո ւթիւն * երկրորդը երկու հատո
րով։ Ի ր առաջին երկասիրութիւնը հրատարակուեցաւ 1919/*^ > «ütj —

քսբիլւի դիմակին նեթքՒւ--- Ու֊իլեըմ Սթ֊էնլի Դ-, կոմս Տէըպիի» :
Երկու հատորէ բաղկացած Երկրորդ ո լս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ե ա մբ մը ( իլ
découverte de Shakespeare),
հեղինակը հարստացուցած է իր վարկած ը նոր փաստերով։ խԼերջին գործին Երկրորդ հատորը հրապա
րակ ելաւ աոաջին էն հինդ տարի յետոյ)։
Ե»ոլէ լ Լըֆրան համակրելի յա ւա կն ո ւթ ե ամբ մը կը յայտարարէ*
---- <dk'լ Շէյքսբ['Ը[' ["Եդիր չկայ : Ըսուեցաւ որ անկարելի է դրանել Լախտահարող փաստ մը։ Ըայց ահաւասիկ «JJ է մպըլին՝» ը ։?>
քսբիրի մ է կ թատերախաղը : )
Ըստ ԼԼպէլ Լըֆրանի շէյքսբիրեան թա տ եր ախա ղեր ո ւն հեղինակն
է Ուիլեըմ Սթէնլ[,, 5 էրպիի չո Ը րո րդ կոմսը:
Եւ ՀՍ[ւմսքըլթւ^ թատերախաղին մէջ գանուող Եմոկէնը մարդե
ղութիւնն է էլիզսՀպէթին ՝ այսինքն՝ Տէրսլիի կոմսուհիին՝ հեղինա
կին կն ո
որ շուշան էը անբծութեան եւ քաղց բո ւթեան : J1 ս կ հե՚ւՒն ա ՛լ Տէր պին , այսինքն Ուիլեըմ Եթ էնլին 11[,չաս1 մրն էր նաիւ ան—
ձի : 1Լն վ երլո ւծա է Ւր թ".1նը հետեւեալ հինդ թ ա տ ե ր ախ ա ւլեր ո ւն
մէջ*— Բազում աղմուկ վասն ոչինչի, Թըէլիւս եւ փըէսիասւ, Օթ-էլլօ, Աէմպըլին ու Ջմեոնային սլաւոմուած՜ք z Ե ին չ դե ռ դերասան ՈՎ՚Լե ըմ Շէյըոբիր քաշքշուած է հասարակ սէրերու մէջ***
Ե*ոլէ լ Լըֆրան վստահ իր վարկածին վրսպ կ՛՚ըսէ*
---- V'I շէյԸ֊՚՚ըՒը եան հարց ու հանելուկ չկայ։
Կը յ[՝Հէ "Ը Ւըմէ առաջ դերասան Հւ է ( քո րի ր ի հեղինակութեան
մա ս ին տարակուսած եր Տիքրնղ՝ Հան ըՒ <Ւ ամ , Եոլսվուորթի , Ըալմըսթրն՝ Ուիթման՝ Օոքար Ո ւայլա , Եթէվէնսըն։ Ըստ իրեն՝ ույդ
թատերա խաղ ե րո ւն հեղինակը բա g ար ձա կա պէ ս Տ է ր ոլի ի կոմ սն է *--Ուիլեըմ Uթ էն լին :
Եր տուած փաստերով մեծամտութեամբ ու միամտութեամբ ՚!Ը
կարծէ թէ վերջ կը ղնէ ամէն կարգի վիճաբան ո ւթի ւնն եր ո ւ ։ Եթէն[թ' ['Ը ասԼաՅՈյսՒ^յ
hf1 ղԵտեղէ ու դերասան Հլէյքսբիրը դուրս
կր շպրտէ ամէն իրաւունքէ։
ի՞ն շ են իր ոլատճառա բան ութիւններ ը ՝ որով չի հաւատար դե
րասանին հեղինակութեան ։ “
Շէյքոբիր անուս գիւղացի մրն է։ ԷԼպէ լ
Լըֆրան շատերու՝ մանաւանդ ԼուՒ <*Խ<7- տե ս ա կէ տ ը իւրացուցած
է՝ ըստ որուն դերասան & էյքսբի ր ր «տգէտ ՝ չար ՝ էս^ո ղած ՝շահ ամ ո f ՝
նենգ եւ սիրոյ մէջ ղրեթէ անխղճահար £» : Եր հարցնենք՝ սակայն ՝
ա յդ թեր ութիւններբ երբէ^ն ի վեր արգելք եղած A 7/ հանճար ունե—
նալու համար։ Երբէ^ն ի վեր հանճարեղները եղած են սուրբեր կամ
առաքինութեան մրցանակաւորներ։ Այս մէկր արց.էն ապացոյց չէ*
IT ան աւանդ որ Հյէքքսը[՚րի աղէտ ու տղեղ բնաւորութեան ՛ո է ր ըէ՜
լալն ալ չեն ա սլա g ո ւց ո ւած :
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Ս.պէլ Լըֆրան կ'աւելցնէ ո լ։ Շէյքսբիր չթողուց ո՛ չ մէկ վկայու
թիւն, հաստատող իր գրական դո րծ ո ւն է ո ւթիւն ը-. թէ մանաւանդ իր
կտակը հասարակ կատակերգակի մը վայել դրութիւն մըն է։ Ոչ մէկ
խօսք որ պատկանի իր դրական երկասիրութեանց , հակառակ որ իր
թատերախաղերում մեն մասը կը մնար անտիպ : Ատկէ դատ , եթէ
քերթող էր ու մանաւանդ, մեծ բանաստեղծ , ի՞նչպէս կարելի է բա
ցատրել իր բացակայութիւնը իր մտմ ան ... կա կիg գրական կեանքէն՛.
Զանագան եղելութեանց առթիւ, այղ. շրջանին բանաստեղծները կը
մրցակցէին'
պարադային յարմար դրական կտորներ արտադրելով՛.
Շէյքորիր կր 1"է ՛■ Ինչո՞ւ այս լռութիւնը : Պատասխանը պարդ է :
Որովհետեւ ան ամէն բանէ առաջ բացակայ էր այն գործին մէԼ որ
կը վերադրուի իրեն :
Ե'իշա Ապէլ Լըֆրանի համաձայն պէտք է որոնել բուն հեղինակը
այդ շէյքսբիրեան խազերուն մէջ՝ հեղինակ մը արմանի այդ գոր
ծին՝ իր մշակոյթով՝ իր ընկերային դասակարգութեամբ ՝ քաղաքա
կան կեանքի մէջ իր ունեցած ծանօ թո ւթիւններով :
ինչո*ւ՝ սակայն ՝ Լըֆրան կ'ընտրէ իբրեւ հեղինակ Տէրպիի կոմսր ու երեսուն տարիներէ ի վեր կր պնդէ իր վարկածին վրայ :
1Լսլէլ Լըֆրան գտած է անգլիական թատրերգութեան ու Տէր
պիի կոմսին միջել մասնաւոր խնամո ւթի ւններ *. Եարդ մը փաստերու
համաձայն' ա յդ անձը րլլա[ո,է թատերական դործերու սիրահար մր
չէր կրնար գոհացնել իր տենչը՝ առանց փոխ առնուած անունի մը*.
Այսինքն սլարտաւորուած էր ծածկուիլ ուրիշի ձ*ը անունին ներքեւ*.
Եւ ույդ ու-[՚11չը եղա ւ Աւիլեըմ ՇէյքսբիրԸ) որ շատոնց մաս կը կազմէր
թա ա եր աիւ ո ւմը ի մր՝ կապուած Տէրպիներու տոհմին z
Լքվիբանի վարկածը կը թուի հ անճարեզ : ^երասանը պարտաւո ր
էր ըլլա լ . գաղտնապահ ՝ վայելելու համար շնորհները կոմսին*.
Լըֆրան իր վարկածին ուղղութեամբ քննութիւն մը կը կատարէ
թատերախաղերուն մէջ, ընթանա յով մինչեւ անոնց նիւթերուն ակե
րը՛. Մտսնաւռրապէս իր ուշադրութիւնը կը կեղրոնացնէ
Համլէթ/»
վրայ, որ մամանս. կին ամէնէն աղմուկ հանած ո ղբեր դո ւթի ւններ էն
մէկն է : նոյնպէս Ամաս գիշհլւոՆսւն մը երազը թատրերգութեան վըրայ, յօրինուած Տէրպիի կոմսին ամուսնութեան առթիւ, որուն հա
մար հագար են թագը ո ւթի ւննե ր կ՛՚ընէ ուսումնասիրողը, նկատի ու
նենալով գործող անձերը ել մ֊ամանակակից եղե լութիւնները՚. Ի ր ու
շադրութիւնը կը կեղրոնացնէ նաեւ ԹազաՆՈր&եըՈՆ ք]]ւշՆ11յ1 թատե
րախաղին վրայ , որուն համար կ'ըսուի թէ ապրուած պատկեր մըն է ,
Տէրպիի դղեակներէն մէկուն մէջ՛. Ընտանիքին մատակարարն էր որ
ԼԸալվոլոյի ղերը մատակարարեց՛. ԼԼյս փաստերուն հիմ երում, վրայ
Ապէյ Լրֆրան կր յայտարարէ »
— «Ընդմէջ Տէրպիի եւ Հէյքսրիրի վերադրուտծ թատերախաղերուն կայ կապ մր որ հաս տա տուն է *. J1 րոդութիւն մը կր յայանուի
երբ կր քննենք 37 թատերախաղերը * իրողութիւն մր որուն տարոif ութիւն ր րնդհանրասքէս խո ւսաւիած է քնն ա դա ա ո ւթե ան ուշադրութենէն*. Ըոքոր մարդկային կիրքերուն միջել՝ որոնք ներկայացուած
են թատերագիրին կողմէ՝կայ հատ մը որ մասնաւոր յամաոութեամր
արտաքս ըսուած է* ա քդ ղդացումր արական՝ ամուսնական նախանձն
է**
պ կիրքյ1 անվիճեյի կերոյով կր գրաւէ կարեւորագոյն տեղր այդ
թատրերդո ւթեան դ մէջ* ան է որ կր կաո ուցանէ էական զսպանակ ր
այն հինդ թատերախաղերուն ՝ որոնք ամէնէն աւեյի զ^ւահ ատ ուած
ներէն են *. (Օթէլլօ, Բազում աղմուկ վասն ոչնչի ՝ Թլւոիլիւս եւ Գը-
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րէսխոսւ, ՍիմպըլիՍ եւ ՋմեււԹային պսաւմւււածք ) :

Ապէ լ Լըֆրա*ե անձնական կեանքը տալով Տէրպիի կոմսին՝ կը
գրԷ*

--- Հ^ո ւզահ եււաբա ր ի ը երկերուն ՝ կնքուած նոյն կնիքով՝ կը ծնի
ու կը կազմ աւո բուի սլա ամ ո ւթի ւնը ՝ ամուսնական տագնապ մը կը
վարակէ Տէրպիի i.TpHPt կոմսին տունը՝ 1597£^ սկսեալ։^
Այ ս իրողութեան մէջ է Ապէլ Լըֆր անի լա լա դոյն յ են ա կէ տը :
Մլ.ս.յն չափազանց նաիւանձոտ մը՝ նախանձի զգացումին խորապէս
ծանօթ մը՝ անձնական տաոապադին փո րձառո ւթեամբ մը զինուած ՝
կրնար հեղինա կը ըլլաԼ Օթէլլօ/^ եւ ուրիշ քանի մը թա տեր ախազե
րու՝ որոնք նոյնպէ ս ներշնչուած են նախանձէն : Այդ մ՜ամանակաշրԼանին ո՛չ ոք այնքան նահատակուած է նախանձէն որքան Տ է րպի ի
կոմսր։ Ու իր դիրքը կը պահանջէր դիմակաւորել իր նախանձը՝ զայն
թատերախաղով բեմադրելու համար» ահա թէ ինչու փոխ առաւ Շէքսրի րի անունը :
Ո՚ւ՚լեըմ Սթէնլիի նախանձը հաստատող ապացոյցներ հաւաքած
է Ապէլ Լըֆր ան : Ամբողջ շէյքսբիրեան պատմութիւն մը հի լանդա
դին սիրո լ մը՝ որուն կը ծանօթանանք թղթակցութեան շարքի մը շրնո րհիւ- : Ահ տեղի՝ անարդար նախանձ մը՝ որուն դրդապատճառ, հե—
րոսուհին զոհ մրն է՝ ինչպէս “
Շէյրսբիրի րո Լո ր խազերուն մէջ մ ար
տիրոսուհիներ են այն կիները որոնք ունլ,ն նախանձոտ այր մր : Տ է ըպ իի էլիզապէթ երիտասարդ կոմսուհին՝ տէր դիւրաբեկ առողջութե ան ՝ ւ-ր մարմնական ցաւերուն հետ կը հանդուրմէ ամուսնական
կատաղի կռիւներուն։ Այս ցա լադին՝ այս դմ՜բախտ ամուսնական
պատմութիւնը ա^Լր
ԸԼ1ա I
բարձրորակ թատերախաղերո ւ ՝
մանաւանդ Աի մպըլ ին ին : Ւմոկէնր այդ խաղին գործող անձերուն մէջ
էլիղապէթ կոմսուհին է՝ որ համակ քաղցրութիւն էր ու համբերու
թիւն՝ եւ իր ա ռաքինո ւթիւններով կր պատշաճի ՝ ամէն անկիւնէ դի
տուած 5 Իմոկէնի դերին նկարագրին առաւելո ւթի ւններ ո ւն : Տէրպի
կը
I1 է՛ թատերախաղերո ւն մէջ՝ հերոս ու հերոսուհի ունենալով [.նքղինքը եւ. [, ր կինը՛.
Տէր եւ Տիկին Տէրւզիներուն ողբերգական կեանքը կը բաղդատէ
դերասան Հրէյյտբիրի ամուսնական կեանքին հետ։
քլ ամուս
նանա լ ՝ տասնեւութոլկէս տ ա ր ե կ ան ին ՝ անուս
Ո ջ մր հետ ՝ որ իրմէ
ութը տաբու մեծ էր ել որ մէ զաւակ մը կ՚ունենայ վեց ամիս յետոյ։
իր սէ րը ՝ աւելի ճիշտ ր կի րքը y շատ էր ամուսնութենէն առաջ ու
քիչ էր կամ շիջած ամուսնութենէն ետքը։ իր եք տարուան ամուս
նական կեանքէ մը վե^ը՝ շատ հաւանաբար^՝ ամբո fl տասն ըմ է կ
տարի դերասանը չտեսաւ ոչ իր կինը՝ ոչ ալ իր զաւակները։ Ո ամե
նայն դէպս դերա սուն Շէրքսրիրի կտակին մէջ կարեւորութիւն ունե
ցող մէկը չէ իր կինը՝ եւ իրենց կենակցութեան մէջ գրեթէ բացակայած է ս է րը * Ւր ընտանեկան կեանքին րո լո ր պատահարներուն
ընթացքին մնացած է նոյն անձը ու անվերջ միջակութիւն՝ որ կր
հակադրէ իրեն վերադրուած զործերուն մէջ դտն ո ւո ղ մեծո ւթե անց
հետ-. Արյ խախուտ փ ա՝ս տ ար կո ւթեն էն շատ աւելի ՝ սակսպն ՝ Տէրպի ա կան 1Լաւ՚՚ւ ա ծին հեղինակը կր կ ր թնի կ ո մս ին նախանձին վրայ՝
որ իր դլխաւո ր յենուբանն է :
ՍէմպըլիՍի մէջ Ւմոկէն իր հ օրը կր յայտարարէ ♦
~—հ.Ս»րծիւ մր ընտրեցի իբրեւ ամուսին ՝ մերմելէ յետոյ հաւկուլ
մը
Լըֆր ան կր կարծէ որ Հարծիւ?>ը ակնարկութիւն մրն է Տ էրպիի
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կո մ ս էն համար ըսուած, քանի որ իր գարդմանակին վրայ կը կրէր
ան' արծիւ մը, որ 1լարեւանզէր մանկիկ մը, ինչպէս հէքեաթին
մէջ Կանիմ էտ ի։
Կ ը խօսի տակաւին պատմական տարրերուն մասին, որոնք կր
գանուին ԿորԱՈԱՈծ ւփթոյ վիշտերով/ մէվ : Կը ծանբանայ թէըադյւ
դղեակին ու Ս արկրիթ տը 'Լուլուայի մասին եւ կը յայտնէ որ այգ
գործին հեղինակը անպայման այցելած է թավարի արքունիքը՛. U ին չդե ո. դերասան Ուիլեըմ Շէյքսբիրը երբեք դուրս չէ ելած Անղլիայէն .
Ուիլեըմ Աթէնլին է որ գտնուած է այնտեղ, Տէրոլիի կսմսին թավու
րի մէջ գանուի լը հ ա ս ա ա տ ո ւած չէ , այլ հաւանական է , քանի որ
ան ճան ա սլա րհ ո րգած է փրանսայի մէջ*.
Վերջապէս ըստ Ապէլ Լըֆրանի հանճարի մը երկասիրութիւննեըը պէտք է ապա՛ցուցանել պ ա տ մա կ ան պարագաներով՛. Կան սա
կայն , ճիչա հակառակը մտածողներ , որոնք էլըսեն.--- Ամէն բան նախ
կուզս։յ հանճարէն , իսկ պատմական պարագաները պէտք է չափել
յարաբերականս ւթե ան զգաստ զգացումով՛. Հանճարը չապացոլցուիր
սլա տմ ո ւթիւն ո վ :
Լըֆրան չէ կրցած ապացուցանել Շ էJքոբի ր ի գրելու անկարողու
թիւնը : իր շանթած գէշ բառերը Շ էյքս[փ ք’ ի հասցէին ո չ ին չ կ'ապացուցանեն '. Շէյքսրիր կրնայ թաղուած ըլլալ "։ղը[' մԷՀ նւ արձա
կած ըլլալ հրալածաղիկներ ï Ձէ՞ որ ամէնէն գեղեցիկ ծաղիկները կր
ծլին աղբերու մ էջէն, ինչպէս լուտասները եղա իւր էն : Անչուչտ աղրի մէջ ըլլաչն ալ ապացոյց մը չէ հանճար ԸէէաԼոլ-*
կամ պէտք է ապացուցանել Հքէյքսբիրի մտային ան կա ր ո գո ւթի ւնր եւ կամ իր թաղը ուրիշի մր գլիւուն վրայ դնելու համար հարկ է
տալ բա g ա րձա կ ու անառարկելի /իա սա եր :
#
Ցոյց տալու համար Հյէյքսբիրի դա գան իքին որքան առեգծուա—
ծայթն ըլլսգբ՝ կր ներկայացնենք յայտնի մատենագիրներու եւ մտա
ւս ր ա կանն ե ր ո ւ ա րէոայստյտո ւթիւններ ր ԷԼպէ լ Լըֆրանի գործին ու
վտր կ տ ծին մա ս ին ՛. Ան ոնցմէ ոման,ր վարկածը կը հաստատեն՝ ուրիշ
ներ կր հերքեն ՝ կր գնահատեն ՝ կր քննադատեն , կը հիանան ՝ կր հա
ր ո ւածեն î իւ տ մէնքն ալ կը թու-ին*** համոզիչ*. Կարծէք հասած են
վերջնական լուծումին*. Զ*աղտնիքը՝ սակայն՝ կը մնայ միշտ իր քօ
գերուն մէջ*. Ափինքսը պէտք է խօսի' յայտնելու համար ճշմարտու
թիւնը :
Ցպէլ Լըֆրանի ուղղուած նամակի մր մէջ՝ Ցն՛որէ վ*իտ կը գբէ*
--- «Ոչ մէկ գիրք չէր կրնար այդքան լաւ ըլլալ գիս դուրս քա
շելու համար տագտկալի մ տ ահ ո դո ւթի ւնն ե ր է , որքան ձեր անօրինակ
պատմութիւնը^ Զեր երկը իրապէս ճանապարհորդութիւն մըն է
յայտնութեան *. Կր հիանամ որ ձեր աոաջին հատոր էն յետո ք ՝ ուն Ւս
եղեր տակաւին ա չնքան ըսելիք՝ այն,քան պատշաճօրէն *. Ց իա,խ գէՀ
տրամադրուած անձերն են կամ իւուլերր որոնք կրնան մնալ ձեր հակա nu. կո րդն ե ր ր *. Ց,եր չագ թանա կը կատարեալ է ՝ եւ մեծ խնգ ութ[։լն
ունիմ գալն կարենալ ծափահարելուս համար* ձեղ հետ եմ մտքով
ու սրտով :»
Ցն՛որէ & էւ{բ ի լեոն ՝ երկրորդ հատորին առթիւ՝ հեգ թւտ քլին կր
դրէ* --- «Զեր փաստերր գո ր քաղած էք Loves Labor Տ Lost 4
թ՚ձ կր
թուին անհերքելի*. Բնագրին մէջ՝ րաւ ական որոշապէս ըսուած է՝
տեսարանը թանցնի իավարի մէջ*, ինչպէս կը հաստատէք' գործո-
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ղութիւնը միայն *Լ,երագի մէջ է որ կրնար տեղի ունենալ*. Տ°ները՝
կն ամ եծար ո ւթի ւնն եր ը ՝ սիրոյ եւ սրամտութեան խաղերը կատակեր—
դո ւթեան մ ԷԼ ճշգրտօրէն կը համապատասխանեն շրջանին գրագէտ
ներուն ՝ ղո ր կը թուէք՝ եւ որոնք էիարկըրիթ թագուհին կր նկարա
գրեն *[յաւէա րի արքունիքին մէջ : Հա ր՚ւ էկայ ըսԿոլ որ Gtjwptp Դ՜
բեք չէ գտնուած *Լյերագի մէջ՝ եւ ծայր աստիճան հաւանական է որ
Ուիլեըմ Սթէնլի դաղած է այնտեղ՝ ե ր բ կը ճամբորգէր ^)րանսայի
մ էջ ՝ 1582^2* , իր դա ս տ ի ա ր ա կին հետ ՝ ու հասնելով ՍՀնմու ՝ կ*ո ր ոնէին անդորր վա լ ր մը՝ ձմեռելու համար՝ հեռու՝ բողոքականներու
եւ կաթոլիկներու պայքարներէն*. ԷԼռնելուէ հարաւային արեւմտեան
ճանապարհ ը ՝ հասած պիտի ըլլան *Լ,երադ : ծ. ի՛նչ րա դա ա ր ո ւթլ։ւն
կարելի է տալ քան ձեր ներկայացուցածը՝ որ այնքան նմանութիւն
ունէ/ խավարի պալատին անձնաւորութեանց եւ կոթԱՈ/Լած՜ Iljipnj Q]^ՆոԵթ խաղին ղո րծո ղ անձեր ո ւն հետ : Մ ա ր կր է/ թ տը 1Լալո լա ՝ ^)ր ան
սայ էէ իշխան ո ւհ ին ՝ Հանրէւ տը Պ ուր պոն եւ թադաւո ր ը * fiիսլրագ եւ
Պուայեէ , Րիչար Լոյտ եւ Հոլոֆէրն՝ Եոնթօ Պայրըն եւ Պ այր ըն *. Մի
եւնոյն կացութիւնը՝ միեւնոյն հոգեբանութիւնը* ♦ ♦
Եղրակացութիւնը որուն առաջնորդեցին ձեզ
ձեր մանրազնին
ո լսո ւմնասի բութ իւններ ը ՝ այնքան խորասուզուած են շէյքսբիրեան
էսնգրին մէջ որ ինձ կը թուէ/ թէ պարտագրիչ են բոլոր անոնց հա
մար որոնք ձեր գործը իրապէս կարդացին *. Հյ ա ա կասկածելի է որ
սլաշտօն ա պէ ս ընդո լնուէ/ ձեր ե զր ւս կա g ո ւթի ւնը : Հաւատքը հանդէպ
Աթաֆֆըտղիին ( & էյքսբ իր * Ն-Պ.) ստեղծագործ հանճարին՝ վերածուած է կրօնի*. Սնդլիոյ մէջ Շէյ^բէրը^ ըսելու ձեւ մըն է այս՝
մաս կը կա զմէ սահմանադրութեան ՝ որ նուիրական է եւ որուն հա
մար չեն վիճաբանիր : Սն միշտ պիտ է/ մնայ անմահն Սւիլեըմը*. է1 ր
*Լէ ս թմինի ս թէ ր էյ արձանը սլիաէ/ չփոէսարինեն յ ո ւշա րձան ո ւէը Uթէն{իի> Տ է րպի ի կոմսին*. Սակայն՝ էՀն չ կարեւորութիւն ունի*, ^'ուք
պա ա մ ա դիրն էք ՝ գիտունը որ կ' որոնէ միայն ճշմարտութիւնը*.^
Գոքէմ ար էէ)րանսի լիր ոֆէ ս ո րն ե ր էն (էան fi ո մմէւ է ալ իր համա
մտութիւնը կր յայտնէ Լըֆրւսնէ/ն' հետեւեալ դի բուէ *
--- «Զեր բեր ած նոր փաստերը ինձ կը թ"Վ՚ն շատ զօրաւոր *. fi/u g ի
Սթ աֆֆրրտեանննրէն ՝
որոնք Սու֊րբ Տեղեաց պահապաններն են՝
ինչպէս Ս * Ս' խէ֊ւբ֊խսի պատկերավաճառները կամ ուղեցոյցները էյ րուսաղէմի՝ միւսներուն համար ընդունելէ/ են ձեր ապացոյցները*. Լ^նչ
կայ կորսնցնելիք' ւի ո էս ան ա կ ելո լէ մարգ մր՝ մարդու մր տեղ*. *Լ,ման
Սիսուսէյ պարադային* --- Եթէ չըս ա լ գեղեցիկ բաներ որոնք դրուած
են ԷԼւետարաննեբուն մէջ՝ սակայն՝ այգ խօսքերը արտաբերուեցան
մարդու մր մտքէն կամ սրտէն :»
Լիսէ Հանր է/ fi * էւ անգլիերէն բրոֆ * (fin րմ՜ Լամպ էնն ալ իր հա
ւտամ ա ո ւթի ւնր կր լայանէ էրգիբանին՝ անոր ուղղուած թուդ թուէ մ ր *.
Հիմա լսենքՍոլէ լ Լըֆրանի դէմ հակաճառողները՝ որոնք Սթ՚"ֆֆրրտականներ են՝
այսինքն ամէն հեղինակութիւն կր վերագրեն
զերասան fiւիլ ե րմ Հ/էյքսբիրին *.
Ս*ոա ջ/,ն դէմ արտայայտուողն է Մե սիաէն՝ որ թարգմանած է
Շէյքսըիրր ֆրանսերէնի : Ահա թէ ի՛նչ կ՛՚ըսէ այս չէյրսրիրադէտը .
--- « Ա՛ղէք Լըֆրանի դիրքը հանճարեղ վէպն է հեղինակի մը որ
հրաչայ ի կերպով հմուա է։ Կը ներկայաղնէ
իբրեւ իրողութիւն ,
յէ ա լլկած ՚ֆ 1 որ հազիւ աեղ մր ունի' կանգնելու համար ոտքի*.
Սվո՛ ՝ Հյէլքսրիրր նկարիչն է արական նախանձին ՝ մասնաւորապէս նչուած հինդ թատերախաղերո ւն մէջ -, ն աէսանձը յայտնուած է
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իբրեւ մանրէ , իբրեւ թունաւոր սունկ ! Ապէլ Լըֆրան մո։ւցած է տա
կաւին Զուարթ շաէտաիւօսուհինեբը եւ Երեւակայական կաւատները
թատերախաղերը^ որոնց մէջ մախանքը մտային հիւանդութեան մր
կր նմանի.-. Այո՛, Տէրպթն կր նախանձէր իր կնոԼմէն եւ համոզուե
ցաւ որ իր կասկածները անճի չա էին-. Այս իրողութիւնը կրնա՞յ հաս
տատել որ ինք է հեղինակը այդ թատ եր ախա ղե ր ո ւն :
‘l-ալս։ Է բոն դրեց բանի մը ումեղ թատերախաղ, նիւթ ունենալով
արական նախանձը (Դաղտնի թշնամանք’ գաղտնի վրէժ եւ Իր պա
տուոյն բժիշկը): Արդ , Գալտէրոն եկեղեցական մըն էր-. Աբինոզա
ա ր ական նախանձէն տուաւ. միեւն ո յն սահմանումը*. Այպանուած- մար
դը կը տեսնէ էր կնոջ գրաւուած ըէլաԼը "‘֊['ՒհԷ ^Ը։ Կ՝ ուզէ սպաննել
երկուրն ալ։ Արդ , պէտը է զէանալ որ Արէն ո զա կ՚ապրէր չափազանց
զգա ս տօր էն ։
Էյէստ դէւրաբեկ էւօսը մը չէ& ըսելը*--- Տէրպէն սէրահարուած
էր, որով գրեց Ռուքէօ Ժխ֊լիէթ-/» ։ Տէրպէն նախանձոտ էր, որով դրեց
0թ-էլլ°5> i Տէրպէն , մեծ աւատէշխան , կը շահադրդո֊ուէր քա զաէա
կանութեամբ եւ սլատմութէւնով , որով գրեց քաղաքական եւ պատ
մական թատերախաղեր ։ Տէրպէն էր կեանքէն վերջաւորութեան ղըւարթացաւ , որով դրեց ԶմՆւսււյսււն պաւռմուսւծք^ եւ Փոթորիկդ:
Այս հա չո լութ ո՛վ որ էր կնոջմէն նախանձած է, կրնայ դրած ըլլալ ՕթէԱՕե :
Ւնչո^լ Ապէլ Լըֆրան կը յաւակնէ ըսել թէ դերասան Շէյքսբէրը
բաւականաչափ մտայէն պաշար չունէր, յօրինելու համար էր թա
տերախաղերը։ Շ էյըսրէ ր է նէւթեըուև բոլոր ազբէւրները ծանօթ են*
--- սլատմ ուածքն եր, հէբե աթներ, սլա տ մո ւթե ան դրքերու գլուխներ ։
ք1ր թատերաէ/աղերէն ոչ մէկ ուն նէւթը էնք չէ հնարած։ Աակտյն,
էւրաքանչէւր էն մէջ հնարեց ամէնէն ինքնատիպ տեսարանները։ f|‘O—
ւքւէ՜Օ Ժ'կւ֊լ|ւէթ՜//^/ մէջ, գրաքազուած հէքեաթէ մը, արդէն կրկնուած
իտալերէն, ֆրանսերէն ու անգլիերէն, հնարեց պատշգամէ տեսարա
նը։ Օթ֊է՜ԱՕ^ մէջ հնարեց այն մեծ տեսարանը ուր է, ա կօն կը հաւա
տացնէ էր տէրը թէ կնոջմէն կը խաբուէ։ Փոթ-Ոթյւկ^/?/ մէջ հնարեց
սէրս լ տեսա ր անը , ընդմէջ 3)էր ա էնանէ եւ Աէրանտայէ։
աբեկ չէ^ կոթնէլ այս փաստերուն վրայ։ Համեստ ծա դու
մով մարդ մը չէ0 կրնար հանճա րեզ Ըէէալ։ ^երասան մը, տնօրէն
թ ա տ եր ախ ո ւմրէ , չթ կրնա ր ստեղծել հանճա րեզ թատերս/խաղեր :
Լըֆրան կը յաւակնէ ըսել թէ ՀՀԷյքսբիր ոչ մէկ դեր չէ
էւազա ցած էր
ան դլէ ական դրա կանո ւթեան մէջ-. Արդ, իր
թատերաէւազերէն տասնեւհէնդ հատը սքպուած են էր կենդանու
թեան եւ շատ յաճախ էր անունով։ Այսպէս հվյղերական պաւոմութիւնը Հ ամլէթէ, իշխան Ղ*անիոյ, Ա լէլեըմ Հ/էյքսբիրէ, Լոնտոնէ
մէջ, տ պո ւած ճէյմս Րոպըրթի կո ղմ է , նէ կոլ Լի^կէ հ ամար , եւ կը
վաճառուէ Տ ընսթրնէ ե կե զեgէ էն ներքեւ գտնուող կրպակը , Ֆլո թ
վաղս g էն մէջ, 1604:»
ճանչցուած էր էր մամտնակէն, էն չպէ ս Աոլիէռ Լուէ
I՛ շւ՚ջանէն : /7հ/ անգլէացէ մեծ կենսագէրը, Արր էամրնտ Ջէմո1Ը[,ս î կը
չէ վկայո ւթէ ւններ ը էր մամանակակէցներուն։
Պէն ճ ոնսըն որ կը պատմէ թէ տեսած է զայն ու անոր հետ դա—
ցտծ է օթեւան , եւ է ր ենg հետ էէն քմամ ըս Նէչ, (Zէ ին , Լիրանսիս
Մէրս ։ Պէն ձոն սըե հ*Լուիթս թրէմ՜ըրէ?>է մէջ կը յայտարարէ (1598)
ո[' Շէյքսբէրը հաւասար է Պլոդոսի եւ Աենեկայէ, ու կը նշէ էր լա
ւագոյն թատերախաղերը։
ճոն Աարսթընի [հեղինակ՝ նմա-
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նողաբար դրուած (Համլէթ»ի մը) եւ Հա ր վի ի կողմէ) որ գտաւ ար
եան շրջագայութիւնը) յիշատակուած կ։
«Պառնաս՛ի վերադարձը» անուն' ուսանողական երկու ցուցք բեմ ա դրուած են '^էմպրիճի մկԼ^ աոաջինը 1599/'^') ի"կ ^բկր" րդը
1601/': Աոաջին ին ենիմ աիւ որ ա դի րն կ ր * — /à'ո' դ կ շե ր ը գնահատեն
Ջոսըրը եւ Արկնսըրը, ես կը պաշտեմ քաղցր Շ կյքսրիրը եւ ղինքը
պատուելու համար իր «չվկնիւս եւ Ատոնիս» գէրՀԸ էը զետեղեմ բար
ձիս տակ՝,)) Ւսկ երկրորդ դուրքին ըսուած կր* --- «Ա* եր բարեկամ
^քկյքսբիրը մեզ բոլորս մեր տեղերը կը նստեցնկ ) մէֆը ըլլալով Պ էն
ճոնսընը :»
ՇէյՀ"բիրի մահկն եօթը տարի յետոյ ) ՜1$ՁՅին ) իր խումրկն եր
կու դերասաններ y Հկմինկ եւ հանտէլ՝ հաւաքեցին իր երկերը ամ
բողջական տպադրո ւթեան մը մէջ -.
Ասլկ լ կըֆրանի մ կկ անճշտ ո ւթի ւնը *--- միտենք որ ££lll_Ul]ip շԱ1imiljuouni_ll]l(lbp^/ գրուած է եմ՛ զասլկթ թաղու Հ1վ,ն պա հ տնՒ-Լ ■ իեադոլհին տեսաւ Հանրի (յ* *ը ) սիրած կր Հեալստաֆը։ իր մարդոց մի—
ջոցալ տեղեկացուր Հյ կյքսրիրին որ կը վրաւիաքկր վեր ա տ ե սնել միեւ
նոյն գործող անձը։ ^Է,1քսը[’ր խթանուած թագաւորական իղձկն )
տասնեւհինդ օրուան մկջ դրեց իր ամկնկն շլացուցիչ կատակերգութ իւննե րկն մին։ Տկրպին կիապրկր հիւսիսային Անդլիա Ջէ֊՚թըլվ՛
մէջ -. Կրն աՓք երեւակայել որ Շ կյքսրիր անոր փոիւանցկ թաղու հլ,լ,ն
փափաքը) ու Տկրպին զրէ թատերախաղը ութը օրուան մկջ եւ ձե
ռագիրը փութացնէ դերասանին*** Աս կկ դատ } §կրպին իր մօր կո դ՛րէ ազգական րլյտ է" վ Հանրի Ը * ին ) ել թեէլնածո ւ թաղին յաջո րդոլ—
թեան 5 կը դի տուկր դկ շ աչքով։ Այս սլա աճառով 1լ տսլրկր քիչ մը մե
կուսացած եւ երբեք ցանկութիւն չոլ նէր հաճելի եր եւալո ւ թաղո ւ—
հիին :
վերստին խօսելով արական նախանձին եւ սիրային գաղտն ասա
ցութեանց մասին՝ ինչո^ւ Ապկլ Լըֆրան զանց առած կ Շէյքորիրի
հնչեակները՝ որոնք լեցուն են մ տ երմ ա ս տ ցո ւթի ւնն ե ր ո վ։ Երիտա
սարդ) հարուստ ու դե դեgի կ կոմս Աաութհկմբթըն ի՛լեր Հրէյր՚՚րիրի
մկկ հոմանուհին՝ «իեուխ կինը» անունով ծանօթ ) հակառակ որ հե
ղինակը բարե կամական մտերմութեամբ մը կապուած կր ադնուա կտ
նին։ Շկյքսբիր հնչեակի մը մկջ կը ղեդոլ իր դառնութիւնը։
Շ կյքսրիր կ՚ամուսնանայ y տա սն ե ւո ւթո ւկկ ս տարեկանին) կնոջ
մը հետ որ ութը տաբու մեծ կր իրմկ։ Եը ծնի զաւակ մը վեց ամիս
յետո լ ։ ՇէմՀսրիր յաճախ կ1ա ր տ այ այ տ կ իր դառնութիւնք։ QxfJjH —
նային. պսւաւքոՆածք//?/ մէջ Ֆ լ՛՛ լ՛իչէլ ) ՛՛[՛րահա ր իշվսանը , կ ր բացա
գանչէ * --- ՀՒմ իղձերս չեն ընթանար աւելի արադ քան պատիւս ) եւ
ցանկութիւնս չի վառիր աւելի ե ռան դա դին քան հաւատքս :»
ՓոթՀՈթիկ թատերախաղին մկջ fiր ոսբկրօն այսպէս կը վարդապե
տէ Ֆերտինանտին *
— «Եթէ դո Հս քակես իր կուս ա կան գօտին ) fin լո ր սուրբ հանդիսո ւթիւններկն առաջ) որոնք պէտք կ կատարուին րստ կանոննե
րուն նուիրական H սին ) Ե ր կինքը պիտի չթողու որ տեղան քաղցր ցօ
ղեր ) որպէ սղի տյս միութիւնը ըլլայ բեղմնաւոր։ Աակայն) ամուլ
ատելութիւնը) արհամարհանքը դառն աչքով եւ եր կպա ռա կո ւթի ւնը
պիտի սերմանեն ձեր հարսանեկան ան կո զնին մկջ արգելքներ) այն
քան դմնկ՝ որ զիրա ր պիտի ատէք :»
է՚ջնելով փոքր բաներու մէջ) նկատի առնենք արծիւի խնդիրը։
ՍէմպըլիԹ խաղին մկջ) Եմոկկն իր հօրը կը յայտարարէ որ արծիւ մը
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ընտրած է
ամուսին՝ մերմելէ ետք հաւկուլ մը։ հԱրծ^ւ մը»
կը բացագանչէ Ասլէլ Լըֆրան* ՀՀայո' ՝ ճչաիւ՝ Տէրպին արծիւ մը ու
նէր իր զէնքերուն վր այ î» /' ա յ g երբեք հարկ չկայ այդքան հեռուն
ընթանալու։ Շ էյքսրի [• ի հայր^ ս,էէ հարուստ վաճառական բուրդի՝
մորթի եւ կա չիի ՝ ունէր արծիւ մը իր զինանշաններուն մէջ***
Լըֆրան անդադար կը յայտարարէ թէ դերասան Հյէյքսր/՚րը d-i՛
կրնար ունենալ քսանեւչորս հազարնոց բառամթերք մը՝ թէ միայն
մեծ աւատիշխան մը կրնար դործածել այդքան հարուստ լեզու մը։
Ս ա կայն ՝ Լիասլըլէն եւ Պ ալզաքը միթէ ի դո րծ դր թն րո լո ր արհեստ
ները՝ որոնց բառացանկերը կը վխտան իրենց երկերուն մէջ*. ԱՀնոնք
մեծ աւատիշխաննե՞ր էին ։ Ա' ոլիէռին ծանօթ են խոհանոցի բոլոր
բառեր ը *. l\J ոհարար էր՝
Վերջապէս ՝ տարօրինակ զուգադիպութիւն մը։ Հքէյ<րսբիրի ‘Ս’[l~
ջին թատերախաղին թուականն է 1612 յ Ւսէ $էասլրեցաւ մինչեւ
1634: Ուրեմն՝ Հքկյքորիրի մահէն ետքը՝ այլեւս տալ մը չգրեց : Որ
հանճարը մարեցաւ դերասանին հետ՝ որուն անունը առած է ր :»
Փարիզաբնակ Ամերիկուհի մ ըն է տիկին Լոն կվըրթ—(յ ա մպրի ւն ՝
որ հինդ տարեկանէն ի վեր օրօրուած է Հոյքսրիրով՝ իր մեծ հօրը
կողմ է՝ Սինսինաթիի մէջ (Մխոցե ալ *Լյահանդներ^ *. Էիեծ հույրը շէյքսբիբագէ տ մըն էր։ Տիկինը՝ որ ֆրանսացի զօ՛րավարի մը հետ ամուսնացած է՝ հեղինակուհին է Շէյքոբիրի մասին խօսող 18 դրքերու՝ որոնց գլխաւորները կը կրեն հետեւեալ անունները*--- « Շէյքսբիրը վեր ագտն ո ւած» ՝ հ,Մ եծ բարեկամս Հ>էյքսբիր»՝ Հ(յ է յքսրի ր
դերասան — բանաստեղծ» *.
Լըֆրանի վերջին գրքին առթիւ տիկ* ՀՀամպրիւն յայտարարեց*
֊ «Միչտ գտնուած են էյ էյքսբի րի թագին թեկնածուներ : Հյա^որգա—
բար փորձերին թ ա գա պա հ ան£ïf եր ներ կայալյնելՊ էյքըև ը ՝ Լորտ Լիիւթլէնաը՝ Տէրպին ու Լորտ 'Լիրը՛-',
Լըֆրան կ'անգիտանայ թէ Էէ է յքսրի ր իր մեծ Jtu^n ղո ւթ ի ւնն եր ը
ճէյմս թադաւո րին չրջանին է որ ո ւն եg ա ւ : ճէյմ սն էր որ տուաւ
էէյ^սբ/ւրթ թատրոնի մենաշնորհը՝ ինչպէս ատիկա կ՚ապացուցանէ
Լոնտոնի դիւանատան մէջ պահուած վաւերաթուղթ մը։
Լըֆրան անդադար կը զեղծարարէ թարգմանութեան մէջ։ fin լոր
մ աման ա կա կի ցն ե ր ը զայն կ՚անուանէին Shakespeare
կամ
I he gentle
Shakespeare :
G e Ո է 1 e կը նշանակէ «քաջակիրթ» : Բառը պատշա
ճեցնելու համար Տէրպիին' Ապէլ Լըֆրան կը թարգմանէ յազնուա
կանէ ։
Լըֆրան կը յայտարարէ*--- ՀԱյգ պահուն Լորտ Աթէնլի կը գրէր
լ՛՛ ՛լ /- պաշտօնէ դերասաններուն համար :» Ա ինչդեռ դրուած է «Հւ//—
սարակ դերասաններուն համար»։ Շրջուն դերասանները՝ անոնք որոնք մաս չէին կազմեր խումբի մը ՝ հովանաւորուած մեծ աւատիշ
խանի մը կողմէ։ վերջապէս §էրպի կը գրէր սալոնի կատակերգութ իւններ՝ ցուցքեր՝ որոնք կը ներկայացուէին դղեակներու մէջ*.
Այդ շրջանին հեղինակները վ/ափաքելով ծած կել իրենց ինքնութի՛նը' կ՚ըն տրէին զանազան քմածին անուններ՝ ինչպէս Լիսյյթոն ՝
փկն ո թ° ՝ Իլ Գանտ իտօ : Ա ր բեք դա զա փ ար ը չեն ո ւնեցած ապրող ու
անուանի դերասանի մը անունը դո րե ածելու։ Լըֆրան կը պնդէ թէ
Պ էն ճոնսընը երբեք չէ խօսած մարդ & է յքսբիրին մասին։ ճոնսընի
Timbersï'£f"<-Î< մէչ
De Sbakespeare nostrat վերնագրով կը կար
դանք---- «էէ ը սիրէ ի մարգը եւ այնքան անձնուէր եմ իր յիչատակին
ինչպէս ո եւէ մէկը*** էլ իրապէս պարկեշտ էր՝ բնաւորութեամբ
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բաց էր ու ազատ, ունէր գերազանց երեւակայութիւն մը,
յզացումներ , կիրթ արաայայտո ւթիւններ , մեծ զիւրութիւն մը, որ
պէտք ունէր սանձս ւելո ւ ** ։
Լըֆրան անդադար Հրէյբսբիրը աղէտ մը կը համարի, մին չ ան
աշակերտն է Անգլիոյ լաւագոյն դպրոցին, որ է Ս թաֆֆըր տին ը ,
միակը որ ունէր պսակաւոր ել արուեստից մէջ վարպետ դասատու
ներ՛. Ի մէջ այլոց ։ իբրել '['/‘"ֆէսս ր ունէր յիսուսեան մը, Սիմոն
Հիւն տը։ & էJJ1"թէ P ՝ անկասկած , կը յուսար ունենալ ուսանողական
թոշակ մը, աւա րտելու համար իր ուսումը Օբոֆո[,inի կամ Բէմսլրիճի մէջ*. Սակայն, այգ պահուն կը հալածէին կաթ ոլի կն եր ը , եւ սլա րտաւորուեցալ իր ապրուստը շահելու հետամտիլ։
Ւր գիտցած ջնարակ իտալերէնով ի ս կ դիւրութեամբ կարդաց
գրբեր, փոխ առնուած 3)լորիօ մանկավարժ լեզուագէտէն , որ կ՚ապ
րէր տանը մէջ Լորտ Ս ալթհ էմփթընին , եւ որ պաշտպանն էր դերա
սանին։ Ւր մատենադարանը կը պարունակէր բոլոր իտալերէն գրքե
րը, որոնք աղբիւրները եղած են Հյէյքսբիրին։ Հծլորիոյի բարեկամու
թիւնը փոթուեցաւ բա ր ի նախանձի , ^րբ տեսաւ որ Հրէյբսբ[՚բ կը
գրէր հրաշալի թատերախաղ մը, մեկնելով քորնի մը ճղճիմ նի ւթերէ։
կոթսուսւծ սիրոյ վիշտեր խաղին համար Լըֆր ան կը յա յան է թէ
Տ է րպին գտնուած է \,ավարի արքունիքին մԷԼ։ Ոչ մէկ ապացոյց ունինք այգ յայտարարութիւնը հաստատող։ Ս եր ամբողջ գիտցածը
սա է թէ Տ էբոլին 3)ր ան սա է եկան ։
Ւր առաջին հատորին մէջ Լըֆրան 1լ երեւակայէ թէ Հրէյբոբիր,
Համլէթի գերին մէջ, փափաքած է ակնարկել Ս արի Սթիլարթի խըն~
դիրը^ դար սլաս ելու համար էլի զա սլէթ թագո ւհիին : Բայց երբ Համլկ թի առաջին տպագրութիւնը լոյս տեսաւ 1603/*ե , ճէյձսն էր որ կը
գահակալէր , եւ Լըֆրան կը կարծէ թէ միշտ էլիղասլէթն էր տի
րողը՝ Ե*- ճէյմս թագաւորը չարտօնեց որ խօսին իր մօրը մասին եւ
անոր գերեզմանատեղին ըն տր եg Ա լէ սթմին իսթ է ր , .բովը Կիղ՚սպէթի գերեզմանին։
Լըֆրան կը յենու այն տեսակէտին վրայ՝ որուն համաձայն ոչ
ոք ոԳ^աՍ կորուստը Հրէյբոբիրի , անոր մահ էն ետք։ Մինչդեռ վեց
հոդի ողբացին իր մահը*--- ճէյմս Մէպ, Լէնար Տիվ>ո, Պ էն ճոնսըն,
Հիսկ ՀոԼԼւՀ,տ՝ ճսն Հէմմինկ, Հէնրի 9*ոնտէլ ։ {Լռանց հ աշո ւե լո ւ ա յն
եղերերգական քերթուածները, յօրինուած 1616/*^* տասնըմէկ տա
րեկան ազու մը կոզմէ, ապագայ մրցանակաւոր, որ սանն էր Շ էJ—
բըոբի ր [Բ Ուիլեըմ տ՝ԼԼ\վընանը ։
1Լերջասլէ ս
սրիրի մահէն տարի մը ետքը, մ եծ քրոնիկագի
րը, Ուիլեըմ Գէմ արն, իր երկասիրութեան մէջ, ի մասին Անգլիոյ
պատմական վայրերուն, այսպէս կը գրէ, թօսելով Աթաֆֆըրտի Ա՛
Երրորդութիւն ե կե զեg իին համար*

Դպրաց զասու սալաքարհրուն ներք եւ կը հանգչի Շէյքսրիր,
ԾԹած այս քաղաքին մէջ ,
որ 43 ^ատհրաիյաղհրով, զոր ու֊նինք իր գրիչէն,
տուաւ պայծառ ապացոյցը իր հանճարին:»
Մենք, < ամ ես տօ րէն , համ աձայն չենք ամբողջո ն ո՛ չ Ապկլ Կլ
ֆրանին , ո՛ Հ իր քեն ա դա տն եր ո ւն հետ ։
Շէյքսբիրեան ա ռե ղծո ւածը, բազմաթիւ վարկածներով ու կենսագրական հակասութիւններով անել մըն է, լաբիւրինթոս մը, ո ր ո ւն
մ էջէն գուրս դալ, իմաստութեան ծաղիկը քաղած, գեռ ոչ ոքի վի-
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ճակս ւած է։ Հարկածներէն ոմանց մ էէ որոշ ճշմարտ ո ւթի ւնն եր կան։
Ա^բ ո զէական իր ա կան ո ւթի ւնը ՝ սակայն ՝ կը մնայ թալարի մէէ։
Այդքան թատերախաղ՝ այդքան յաէողածներով ՝ բաղդատաբար այդ
քան կարճ մամանակաշրէանի մը մէէ չեն կրնար գրուած ըլլաԼ մէկ
անձի կ ո ղմէ :
Շ էյքսբիրեան իբրեւ հեղինակ հրապարակ գալէ արւաէ' կը ղրա
ղի հին թատերաէսաղերու սրբա գր ո ւթի ւնն եր ո վ ել զանոնք կարգի
կանոնի գնելու գործով։ Ապա կը յայանուի իր ինքնագիր թատրերգո ւթիւններով։ Իր գէմ թոպըրթ Կր ինի կո ղմ է կը դրուի թՂԱՍֆլէ մը՝
ո րուն մէչ կ'ըսուէ/ թէ կարդ մը ազնուականներու գործերը կը ստո
րագրէ ։ Իր կենդանութեան իր թատերաէսաղե ր էն 15 հատը կը հրա
տարակուին ՝ յաճաէս իր անունով ։ Ուրեմն թատե րաէսաղեր ալ ունէր
որոնք տպեց՝ սակայն չստորագրեց։ Ի^ն չ [պատճառով։ Որովհետեւ
անոնք ի ր ը չէին ու իրը չհամարեց՝ հակառակ անոր որ իր հանճա
րեղ դբԻչը խաղացած էր անոնց մ էէ։ Շէյքսբիրէն առաէ՝ եղած է
շրէան մը՝ երբ արգիլուած էր թատրոնը ■ V-Jt լրէանին կը յայտնուին
տաղանդաւոր թատերագիրներ ՝ որոնց գործերը գրեթէ դա գտնի կը
ներկայացուէին մեծա տ ո ւնն եր ո ւ դահլիճներուն մէէ։ Հ/էյքսբիր գըտալ այգ թա տ երաէսա ղերը զանազան անձերու մօտէն ու ղանոնք
սրբագրելով հանեց հրապարակ՝ բեմադրեց ու տպեց։ Իր մամ տնակի
ազնուականներն ալ գրեցին թատերաէսաղեր ու յ անձնեղին իրեն ՝
տեսնելով որ հանճարեղ անձ մըն է ՝ Հակալը ոսկիի վեր ած ո ղ^ : Ատ կէ
դատ՝ ազնուականէ/ մը համար պատշաճ լէր հ րապարակ դալ իբրեւ
թատերագիր։ ԼԼւա տի չէս անն ե ր էն ո մ ա նք ՝ անվիճելի է ՝ կը գրէին թա
տերաէսաղեր ու կը գործածէին ծածկանուններ։ Ոմանք ալ կրնան
թալն ուած Ըէէա է Ուիլեըմ Հ/էյքսբի րին անունին ներքեւ։ ^երասանին
համար ՀՀտգէտքչ ըսողներ անպակաս են։ §դիտութՒւն է Հ անճա ր ե զ
անձ մր Հտգէսր» անուանելը ։ կարդացողները երբեք պիտի չկրնան
ըմբոնել կա տ ար ո զն եր ո ւն Հրաշքը։ Մեծատաղանդ անձէւ մը համար՝
որ ունէ/ մտային մեծադոյն մարսողութիւն՝ բնազդ ու բանականու
թիւն ՝ քանի մր դի րքը յաճախ շատ աւելի սնունդ կր պարունակէ ՝
քան ամբողէ մատենադարան մը անմառանգի մը համար։ Իւ վերէապէս ստեղծագործ ող մը՝ ամէն անդամ որ նիւթի մը ձեռնարկած է ,
կը սնան էյ իրեն անհրամեշտ կենսանիւթերով։
Այլ խնդիր թէ ււ սլաց ո ւց ո ւս>ծ չէ Շէ !-Գսբէ,րի կէ11 մսւաւորական
մը ըլլաէն ալ։ \յոյնիսկ հակառակը ըսող ւիաստ մ րն ալ կայ։ lt>Q<)i/rîr 5
'Իէմպրիճի համալսարանին հրատարակած «
» դրու
թեան մէէ կը յիշատակուին անունները այն դրո զներո ւն որոնք
ո լսած են տեղւո յն մէջ-, ի մէջ ա յ լոց ՝ ն շան ա կո ւած է անո ւն ը ՀՀ քաղ
էք րր Շէյքսբիր^ի ՝ հեղինակ ՎէԹինԱ bl_ Ասանիս»// : Ոմանք նոյնիսկ բո
լորովին տգէտ գաւառացիի մը տեղ դնել կյուղեն Շէյք^բիրը։ Այդ~
պիսէւ մ է կը թն շ պէ ս յուշարար կրնար բքէա Լ : Որովհետեւ դերասան
րլ լա լէ ւսռաէ զբաղած է յուշարարութեամբ։ ԷԼպա երբ դերասան եղալ ու հ ետզհետ է թա տ եր ա էսո ւմբի եւ թատրոնի տէր' իր մեծագո յն
մտահ ո գո ւթիւնը եղաւ որքան կարելի է ումեղ՝ զմայլելի ՝ շնորհալի՝
յաէող՝ հաճելէ/ թատե րա էսաղե ր բեմադրել՝ քան է/ որ հ անգիս ա կւսննե—
րուն մէէ կ ո գտնուէին նաէս էշլիղապէթ թագուհին՝ ապա ճէ.,մս թա
ղալո րբ ու միշտ աւագանին եւ ազատանին ։ Ինչպէս կ՚ըսեն' այլեւս
բարակը չէր նայեր՝ կը բաւէր որ լաւ թատերախաղ մը մէէտեղ հա
նուս/ծ ըլլար։ կ^օդտագործէր հին՝ անանուն թատերախաղերը՝ կամ
մամանա կա կից գրող ազնուականներուն թա տ րերդո ւթի ւններ ը եւ կամ
մրբ ատեն ու տրամադրութիւն ունենար ինք կը դրէ ր , նիւթը քա-
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գելով {դիւրութեան եւ արագութեան համար} ծանօթ հէքեաթներէ ՝
պատմ ուածքներէ կամ ուղղակի պատմութենէն։ Անտարակոյս՝ մե
ծապէս օմւոուած , հանճարեղ անձ մըն էր դերասանը՝ անկասկած ու
նէր գրելու բացառիկ շնորհ ՝ զարգացում , երեւակայութիւն ՝ սրա
մտութիւն եւ արտադրելու հ ո ս ո ւն ո ւթ ի ւն ՝ սակայն ՝ որքան ալ գիւ—
ր ութիւն ունենար ստեղծագործելու ՝ չէր կրնար մինակը՝ 22 — 231
տարուան ընթացքին թէ՛ թատրոն վարել ՝ թէ՛ դեր ա ս ան ո ւթի ւն ընել *
թէ՛ քառասունի մօտ գործեր արտադրել։ Մարգ չի կրնար այգ չա
փով երկու՝ նոյնիսկ երեք տէրերու ծառայել՝ թէ՛ դո րծին ՝ թէ՛ գե
ղարուեստին ՝ թէ՛ գրականութեան :
ինչպէս անհաւանական է այգ թա տ եր աիւ ա ղեր ո ւն ամբողջական
հայրութիւնը վերագրել Շէյքսբիբյ շատ աւելի անհաւանական է
վերադրել միայն Լորտ Աթէելիին՝ Տ է րպիի կոմսին։ Աթէնլին թատ
րերգութեան սիրահար մըն էր ու թատերախաղ փորձող մը եւ հա
ւանաբար քանի մը գործեր յանձնած է Հքէյքսբիրին։ Ըայց ատով
չապացուցուիր էյքսբիրին անտաղանդ մէկը ԸԷԼԱ1ԼԸ* Ընդհակառակն ։
Տ էր պին իր թատերախաղերը ստորադրել պիտի չտար անգէտ ՝ տգէտ
ո թւչո ւթ ե ան մը -. Եթէ Տէրպիի կ ոմսը գրական տա գանգէ զուր կ դե
րասանի մը անունով հրապարակէր իր թատերախաղերը քարերը պի~
տի աղաղակէին։ Որպէսզի Տէրոլիի կոմսը իր թատերախաղերը ու
րիշի մը անունով հրապարակ հանէր* պէտք էր որ ույդ ուրիշը ար
դէն հ ե/լինա կո ւթի ւն մը եղած ըլէա ր' որպէսզի մարդիկ հաւատային։
Ալ արդէն Տ էրպի ի կոմսը այդքան տխմար չէր կրնար ր/ յա / որ իր
թա տ եր ա խա ղերո ւն հայրութիւնը տար գրական գետնի վր այ անմառանգ անհատի մը։ Ապէլ Լըֆրանի վարկածին գէմ խօսողները այս
կարեւոր կէ տ ը բնաւ նկատի չեն ունեցած։ Մինչդեռ այս կէտը ամէ—
նէն տրամաբանականն է՝ դերասան
էյքսբիրը պաշտպանէլու հա
մար։ թէ՛ դերասան Հրէյբոբիրը ոչնչութեան մը տեղ դնել՝ թէ՛ պ ըն
դել որ Տէրոլիի կոմսը անոր անունով հ ր ա սլար ա կ հ ան ե g իր թատե
րախաղերը* հակասութիւն մըն է՝ որմէ կը նպաստաւո րուՒ
,!մԱբիր ու կը կորսնցնէ Աոլէլ Լըֆրան ։
Ըսինք թէ Անգլիոյ աղատները վաղուց կը փորձէին գրել թա
տերախաղեր : Ս.ն Ո նըմ է ոմանք մնացած են անանուն ՝ ոմանք ալ գոր
ծածած են ստանուններ : Տէրոլիի կոմսը փոխանակ ծածկանունի* եթէ գործածեց Հյէյքսբիրի անունը՝ ուրեմն ատիկա ապացոյց մ րն է
որ դերասանը արդէն հեղինա կ մըե էր ու հեղինակութիւն մը։ Ե<֊ հա—
ս ար ա կո ւթեան համար անհաւատալի չէր անոր իբրեւ հեղինակ երե—
լիլը ՝ ընդհակառակն համոզիչ հանգամանք ունէր։
Ալ ճիշտ այգ
պատճառով ՝ ինչպէս նաեւ վարպետին սրբադրութիւններուն համար՝
Տէրպիի կոմսը իր խազերուն հեղինակ կարգեց Շ է յքո բի ր ը : Որբ
վարպետ նկարիչ մր քանի մը վրձինի հ ա ր ո ւած կուտայ միջակ նկա
րի մը՝ գիտենք որ պատկերը կ' այլ ափ ոխ ո ւի ՝ կր կենդանանալ՝ կը
կարկառուի ։ Ա աճախ անյաջող նկար մր քա ն/, մը ս րբ ա դր ո ւթի ւնն երով ոչ միալն կր փրկուի՝ այլ կը փառաւորուի։ 'քերթողական գո րծ[, մը մէջ ալ պարագան նոյնն է գրեթէ ։ (Լբթուշներր ՝ վարպետի մ՛ը
կողմէ՝ հ ր ա շար ար գեր կր կատարեն ։ Ե /մէ Տ էրպին իր խաղերը յան մնեղ Հյէյքսբիրին* անպայման մեծ բանաստեղծը իր աստուածատուր
գրի^բ խաղցուց այգ խազերուն մէջ*.
Այգ թատերախաղերը դրուած անծանօ թ հեղինակներու եւ քանի
մը ազատներու կողմ է ՝ կր պարունակեն Հրէ/յարերէ մեծաշնորհ շուն
չը ու արտագրութիւնն են Անգլիական Հանճաո են *
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Ֆրանց ՎէթֆէլՒ հայ թարգմանիչը, Երուանգ Տէր-Անդրէասեան, ոը ազգ- դիւցազներգութեան մը հռչակը տուաւ Մուսա Լե.
ր ան '(Հասա ս ո ւն Օրերը Վէպին, իր մահէն առաջ' գիւտ մը եւս
կ՚ընէր գտնելով ու թարգմանելով գերմաներէն ուրիշ նոյնքան
ւիառաւոր վէպ մը, ՝հառլ Պրէֆինի գործը,
'Իրիստոս Ինքնակա լ
կամ Աոփւծարքայն Հայոց Տրղատէս է

Սքանչելի վէպ մը, որուն թարգմանութիւնը կը մնայ տակա
ւին անտիպ: Նիւթը առնուած է Հայոց Պատմութենէն (Տրդատ
թագաւորի ժամանակներէն) : Հեղինակը հաւատարիմ մնալու հա_
մար պատմութեան, խորապէս ուսումնասիրած է մեր մատենա
գրութիւնը: հր վէպին մէջ Հայաստանի սիրտն է որ կը թաթախէ
քրիստոնէութեան եւ հեթաճոսրւթեան պայքնւրով, Արեւմուտքի
եւ Արեւելքի թախումէն : Ընթերցողը անմիջապէս կը նշմարէ թէ
վիպասանը եւս կը թրթռայ համակրալից հետաքրքրութեամթ ու
գուրգուրանքով մը հանդէպ մեր պատմական աւանդութիւններուն
եւ Հայուն ոգիին: ճաշակ մը տալու համար' կը հրատարակենք
գլուխ մը այս մեծ վէպէն, ---- Վարդավառի տօնին նկարագրու
թիւնը, կենդանացեալ' օտարութեան մէջ (Աթէնք ) :

«Երթ կը փթթ՛ին դարձեալ ծաղկունք , դարձեալ ծաղկունք •• • »
կ երդկ ր Արսինկ ինքնիրեն ^րբ ի ր ի կո ւն ը դղեա կին դա րա ոտ ան ին
իշխանին հե ա առանձին ՝ միւս հրաւիր ե ալներ ո ւն դա լէն առա Լ ,
կը ճեմեր եդեւնուտքը տանող ճամբուն վրայ։
— Երբ կը փթթին դարձեալ ծաղկունք յե U,nJ է^նչ î աղջթ կս :
-- frzz դեռ չկամ , խնդար Ար սին է :
--- Ինչո*լ համար դեռ ոչ^ կատակէլուէ յանդիմաներ իշխանը*,
հաւակս Լի կինի ան ո ս՝ յախէ դո ւթիւն ունեցած կ արշաւան Քին մԷ9։
Եայսեր գովասանքին արմանարեր կ ՝ ինչսլկ ս ^կալերիոս կը դրկ Լյայաստանկն : 0ը յուս ա ր ո լի որ աստիճանի նոր բարձրացում պիտի ո ւնենայ : Իայց ՝ ինչսլկս իրմկն իմացան եմ ՝ հպարտ քրմուհին Ինք
նակալով միայն կր դոհանայ :
--- Ո՜հ , հթկ Լիկինիան ո ս թ՚՚ը 1՚'ը անձին վրա f կա ր են ա ր դոն կ
Ինքն ա կալ մը [ԼԼԷ111Լ î սլատասխանեց ԼԼրսինկ լրբութեամբ :
--- Ատիկա ի՛ն չսլկ ս կա ր ելի կ1ըլլայ ուրիշ կերպով եթկ ոչ Ար
սին կ ի հե տ ամուսնութեամբ^ եւ ատիկա կը յուսամ քու֊ աղդեցութենկդ :
--- ԱդնուամեծսՀր Իշխան ՝ բայց սլկաք կ այրը հրամայկ էլնո^*.
Ինծի կը թուի հ թկ այբ մը մինչեւ վերոյէ չի կրն ար հ ան դո ւրմել կնոջ
առաջնորդութեան հ եւ եթկ ատիկա իրեն համար օգտակար ալ ըլլայ y
ուղիդ կին մը ասով երջանիկ չի կրնար ըլլալ ՝ այսինքն՝ ունենալ այր
մը ոը չփ կրն ար ինք իրեն հրամայել , եւ հպատակիլ ինք իրեն : Ալ ♦ ♦ ♦
--- Ե*-* * ♦ յ յորդորեց իշխանը ԱրսինԷն՝ որսլկսղի խօսքը շարու
նակէ :
— Ախ I //,Հ թաՐI"
Հայրագութ բարեկա՛մ ՝ միշտ անպակաս րրկ
քու սկրդ ինձմկ՝ եթկ նոյնիսկ չկարենամ բռնադատել սիրտս*, Աս,
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այո՚ 1 շա՛տ տկար եմ , չատ անապահով եմ ներքէն ճանաչումով,
շա՛տ • . » շա' տ պզտիկ եւէ սՒր-յ մէհ եւ 111Ju ճամբուս վրայ շա՛տ՝
շա'ւո բաներ կան :
--չ ուրեմն :
--- Ջեմ կրնար ըս^է î
--- ք*նծի° ալ ոչ ՝ աղջքւ՚կս :
ք1չքոանը թեւը անցուց Արսինէի մկք^քն անոր աչըերուն նայէ/յաւ բարեմոյն ու մտերմիկ՝ եւ ըսաւ--- Արսինէ' ՝ կ՛՚ուխտեմ քեզէ' վալ սրբավայրէդ վրայ» էմ հայ
րական սէրս անպակաս պէտէ մնայ քեղէ, Լէկէնեանոսը ընտրես թէ
ոչ ! Աւստէ վստահացէ'ր էնծէ : Ուրէշ մր աւելէ՞ կը սէրես :
Արսէնէ լուռ մնար եւ կարմրելով գլուխը կախեց :
--- Առլեզէ*սը :
Արսէնէ գլուէ-ը չարմեց մխտելով :
--- ՝ԼՒր,ԼՒւՒո՞սԸ- '‘‘կարէ՞չը-. 'Լալերէո՞սը, բմէ՞չկը, Արսէնէ'-.
--- Հա յր Լէկէնէոս , ես քու զաւակդ ամէնքէն աւելէ կը սէրեմ,
զա՛յն միայն կը սիրեմ՝ բայց . . ♦ : Կեցաւ*.
--թօսէ' բացէն՝ վստահութիւն ունեցիր*.
--- IjU * . ♦ կը վ.աիյնամ սուրբ Ա*ովսլետէն :
Արդէն սովորական ակումբը եկած հաւաքուած էր։
--- ՀՒմա , քէչ մը եաքը <ջոլ մ եծ տօնդ պիտի տօնուի ՝ Արս Ւնէ՛,
ձայներ էշխանոլհէւ Լէկէնէա :
--- վարդավա՜ռ, ձայներ Արսէնէ էւանդավառ, ել վազեր էշխանոլհէէն կողմը։ /> նչպէս կրնամ շնորհակալ ըլլալ ձեղէ , ազնուամեծար ասսլնջա կաննե'ր , ո՛րքան բարութէլն րոյր տուէք մեղէ , ել հէմա
այս տօնը, էմ Աս տո լածո ւհ էէ ս տօնը, անոր վյս րդ.ա տ օ՜ն ը :
Պուղա , Աոլդէթ , արուեստագէտները, բանաստեղծները, ամբ՚՚Գւ ակմբահոյլ հէլրեբը, ամէնէն աւելէ երէ տ ա ս ա րդնևր ը երկսեռ,
այնտեղ էէն ամէնքը։ խօսակցութեան նէւթն էբ տօնը, ուր է չ ամէն
նէւթէ գերազանց՝ ոդէով ել վեհ ճաշակով : Բայց հակառակ ամէն
պնդումէ, Արսէնէ բնաւ բան մը չըսալ «դա ղանէք» էն վրայ, որուն
մասէն ամէնքը գէտէէն ել կր խօսէէն :
Տօնը եկաւ։ Աո լոր մասերոլ կա ր գադրո ւթէ ւնը յանձնուած էր
Արսէնէէ կամքէն ։ Այյահէտէ յատուկ տօնը պէտ է ըէէա ր , ըստ ամե
նայն է հայկական սովորութեամբ , առտուն կանոլխէն մէն չեւ ամառնայէն տյս զով եւ աստեղածէծաղ գէլերը : ճշմարտապէս վարդատօն մը : կարմէր վարգեր , ոլորուն , ծալ է ծալ դրա սանգներո վ' դա
րաստանէն սպէտակ կճեայ արձաններուն չուրջ պատազէճ կազմած,
ճերմակ վարդեր , սեղաններուն ել խորաններուն սալաքարէ սէլներուն փաթթուած։ վարդե՜ր, վարդե՜ր, դղեակէն վեհէնաճեմ սէլներուն շուրջ , ներսը , դուրսը , վանդակապատներուն շուրջ , աղբէլրներուն շուրջ-. Հսկայաբերձ վարդա կամարն եր' դրանդէներու պէս,
յաղթական կոթողներու պէս, որոնց ներքեւ հէլրերը, էրենք ալ յո‘"/՛Ո ԱԴՀ-՚֊խ վարդերով ծածկուած, կը ճեմէէն խնդամէտ, եւ ամէ
նէն աղուոր, դեղտնէ, պճնաւոր գերոլհէները կը պա տ ո լա սէր էէն ,
վարդապսակ։ ՛Ծով մը վարդերու, կամ ծով մը վարդաստա՜ն ։ կո֊
հակաձեւ տատանո՜ւմ մը զգլխէ շ բո ւրմո ւնքէ ։ Ամէն ո ւն վերել ալ
Հելլադայէ ամառնայէն երկթեքը։ Բոցակէծ տապ մը' կենդանէ ակերոլ ընդոստ ցայտումներով մէայն դոյզն էնչ մեղմացած։ նստէլ
եւ ուտել , ո՛չ բնաւ այսօր այսպէս , ոչ բնաւ սովորական աղանդեր :
J-ուռ ղալով, կենայով, նստելով, պառկելով' մէանգամայն կ՛ուտեն
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կը խմեն ըստ պիտոյից եւ նախասիրութեանդ ամենաթանկ պտուկնե
րէ ամենազգի անօթներէ ոսկեձոյլ՝ արծաթակուռ՝ ճեն ապակե այ *
բիլրեղեայ ՝ իսկ ըմպանակները՝ բամակ՝ գաւաթ՝ ապակեղէն եւ եղ
ջերային՝ ամէնքն ալ վա ր գա գալար պարուրուած : ք*ոլոր հիւրերը
սպիտակազգեստ ՝ --- ճաճանչաւուխտ պարեգօտ ՝ թեթեւ ՝ թաւի անսՒԿ է գալարուն՝ հանգրէճ էՕրէիկ) հոլանի' թեւ՝ վի*Լ) ծոծրակ» ոտ
քեր' բոկ՝ կամ ճերմակ հոգաթափով՝ որուն խրացը --- ինչպէս գօ
տիներն ու ապարօշները --- պսպղուն քարե բուէ ու մարգարիտներով
յեռուած : Լաւագոյն երգիչներն ու երգչուհիները ել երամիշտները
այսօր իրենց արուեստը կը նուիրէին օտար Աս տ ո ւած ո ւհ ի ի մը*. Ա, f—
սուհանգերձ ՝ ամէնէն հոյակապ նուագները եւ դաշն ա կո ւթի ւններ ը
հեղեղի պէս կը յո[էրէէի^յ առատօրէն մինչեւ գիշե ր քրմանոյշին հա
գա գէն ու տաւիղէն :
Արդարեւ՝ այսօր Արս ին է իր ոսկեման ասեղնագործ եւ լայնշի
ոսկեհուռ եզերքներով սնդուսէ լօգիկին մէջ՝ երկար՝ բա g թեզանիք
ներ ո •ւ՝ փարփառ գոր շապահանդը լանջքին եւ շոգարձակ ապարօշը
գլխուն վր այ ՝ որոնց կարանին մէջ յեռուած կը պսպղան nu կՒ ա րեւակներ ու լուսնակներ՝ ու այսօր մանաւանդ՝ գերիվեր պայծառու
թեամբ՝ վարդերու բոյլ մը անոր ալեծուփ հերքին մէջ՝ լանջքին ու
ԼՕրքիկթե վրայ՝ բերկրապատար դէմքովը՝ քրմանուշային նուիրումով
արտափայլած՝ --- այո1 ՝ այսպէս արփիանոյշ Արսինէն աստուածայալ ամէնքէն՝ բա g ի Պալղայէն եւ ուրիշ մէկ քանի մոլեռանդ մարդոցմէ : ՛իշխանը
ս' Արս լ,նէլ,ն քովէն անգին չէ ր երթար ՝ եւ
հարեւանցի միա յն կը մասնակցէր հոս կամ հոն տեղի ունեցած ՛ու
րախութեան մը՝ քաղաքավարութեամբ կը հետեւէր միւս հիւրերո ւն
շարմո ւմն ե ր ո ւն եւ բնաւ չէր թերանար իր փափուկ փոքրիկ հոգա
ծութիւննե ր ո ւն մէջ ասոր կամ անոր համար՝ իր դէմքը UIJn պատ
ճառաւ ուրախութենէն կը ճա ո ա գայթէր » սր ա մտ ո ւթի ւնն եր ո ւ հան
դէպ*. Աիլէն իր հին կարմիր հոգաթափերուն վրայ մէյ մէկ ճերմակ
վարգ կը կրէր, ե L շէկ մարլերուն չոլբ^ ճերմակ մեխակներու փունջ
մը*. $ ունին վարմասլետր բաղմա զբաղ շաբաթներ անցուցած էր*.իբրեւ
պաշտօնական բանախօսր եւ արտասանողը իշխանին դասեր տուած
էր եւ մասնաւոր ար տ ա ս ան ո ւթի ւննե ր ըրած է ր ՝ այնպէս որ այսօր
իր դէմքը շատ տմգունած էր ՝ իր հոգաթափերուն վարդերուն նման՝
եւ իր ճանա չոգութիւն ր կամ գիտութիւնը կը սպառնար պակաս գա լ
բաղդատմամբ տօնին պայծառութեան եւ ներկայ ականաւոր ակում
բին : Որքա՚ն ուրախ պիտ ի րլլա ր յ ^թէ
՚1 է t՛'1՛ I՛ P ա րտասանութիւնները եւ յա րմ ա ր աղոյն ըլլաJին իր խօսածները*. ՛Խոսրովիդուխտ
կը ճեմէր մերթ աքս մերթ աքն դարպասողին հետ ՝ որոնք Աթէնրի
առաջնակարգ շրջան ա Լլն եր էն է ին ՝ հարսնցուի մը պէս*. J1 ս կ Տրդ ու
տին վրայ հսկող րլլա լու աշխատութիւնը իրարու ,րէջ բա մնած էին
Աիէէն ՝ իշխանը՝ Լի կինիա եւ քանի մր գերիներ*.
Սիլէն հանդէսէն երկար մամանակ առաջ սիրով եւ եռանդով
հասկցուցած էր անոր՝ թէ ի՛նչ ձեւ ՝ ի՛նչ ընթացք պիտի բռնէր՝ ի՛նչ
պիտի խօսէր ՝ որ վաքքէ խելացիի մը վարուիլ այսպիսի առիթի մը*.
Արտասովոր ուրախութիւն ցոյց չտալ ՝ բարձրաձայն շխնդալ շխօսիլ՝
ամէն բառ Լլշոելով խորհրդածելով ըսել*. Այսօր խնդիրը մարմինի
մարզանքին վրայ չէ ՝ ալլ միտր1՚ն . լա րմա ր վա յ ր կե ան ին յա րմ ա ր ր
եւ ուղիղը ըսել՝ իր մտածումները՝ ի ր գիտցածը յայտնել եւ մանա
ւանդ ուտելու ել խմելու ատեն պահել իմաստունի մր համար ան-
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1սուսափել1է FLUJJ3

’lJ* Ծ Լ՛
չափաւորութիւնը՝. Հայոց ղահա/աոանղր
հաւաքեց իր ամբ "lî ոյժը եւ ջանաց հիմա , նոյնիսկ յուսահատական
ճիգեր ընելովդ չափաւորել իր մինչեւ հիմակուան յանչափս շուայտ
կենցաղը , որ այսօր , ամ կն խոհեմութեան հակառակ, ցք^քը Fnl1['n՜'
քած կր վարդերու բոյրով ու երամ-շտութեամբ , ամ կն տեսակ կորո
վի ու գեղեցիկ անձերու հետ իր յար աբեր ո ւթեամբ : Այս ամկնը այ
սօր անդիմադրելի խոյանք մը յառսվ բերած կին իրեն ւէր ա յ : Ահ աայս խոյանքը նուազեցնելու, յաղթահարելու կը միտկր այսօր։ նոյն
իսկ միտքը դրած էր որ դոնկ այսօր անտես րն կ այն ա դո ւո րի կ գե
րու հ իները, նո յն1՛ սկ հմայքոտ վրիսանոյշը, որոնք սլկաք եղածէն տւելի 5 Ըէէայ տունին , ԸԷԼայ դարաստանին մկջ՝ այսինչ տեղը քարայրի
մը մէջ, ա յն/՚նչ տեղը մեկուսի թաքուն վայր մը, իրեն կը հանդիպէՒն t ել շնորհալի շար մու ձեւերով ու յայ[,ալո նայուածքներս •L կը
հ ր ա մցնէին ծա ղկա պար ոյր սակառիկներ ուտելիքներով լեցուն , ել
խմելու համար ալ բաժակներ , կամ
ին չ որ ամկնկն աւելի կը սիրկր --- եղջերեայ փուլեր իբրեւ ղալաթ՝, կրկնենք, թկ Տրդատին շատ
անոյշ կո լդար այդ կոտոշէ փողիկներու մ կջկն խմել գինին։
Օ՜ր տօնին Անահտայ ՝. Անահի՜տ, տ մէնուն բերանն էր ան ։
Անահի՜տ , օրուան ա զգանշա՜նն կ ր ան ՝. Արսինկ ա՜յնքան չքե դա սլան ծ
եւ տօնավայել էր^ դիմագիծերով, հ այեg ո ւածքո ւԼ , կայքով ու գընացքուէ, որ ոչ ոք կրնար տարակուսիլ այն մասին , թկ ան կ ր հա
ւատար Ւր աստուածուհիին ել բարեբախտ' որ Անահիտ այսօր 1լարմ՜անանա ր ա՜յնքան փառքի եւ պատիւի' օտար երկրի մկջ՝.
Երբ Ար սին կ կր կին ձեռք առաւ , էս անդա վա ռո ւած , 1՚ր տ ա ւի ղը ,
եւ սոխակի մը սլկ ս օրհնաբանութիւնը վե րա ցո լց դկսլի ամբաւ եր
կինքը, 'դկսլի անամպ կասլոյտը, գեղգեղելով, ճռուողելով, եւ այսպկս օտար հ ս ղի լԼ[,այ սփոեց , երկայնքկն լայնքկն, հայկական, հայ
կական յորձանապտոյտ ձայնական թրթռումները ել ցնծալից խո
յանքը, զո ր յանկարծ երգչուհին փըեդհատկր ո՜ վ դիտկ ի՜նչ հայրե
նաբաղձ ներքին հեծկլտո լքի մր հ ե տ ե լան քո /Լ , եւ իր նուա ■il’ դ"րծիքին արծաթ շեշտերը անթերի ձայնանիշերով վկա ի վկա կը կար
կաջէին ,--- ահա տեսակ մը հիազարհուր պատկառանք կր դրաւկր
առաւօտուն իսկ դարաստանին մկջ խմբուած ամբողջ ակումբը , պայ
ծառակերպութեամբ հ րաշաղարդուած , այգ այնքան մտացի, բար
ձրը զարգացումով օժտուած մարդիկը, որ տեսակ մը նո ւիրա կան g ընցում կը զգային, ակամայ իսկ, այս օտարոտի հաւատքին հանդկպ։
Արսինկ շատ լաւ դիտէր, թկ անոնք ամէնքը, իսկապէս իրմկ զատ
ոչ ոք, չէին հաւատար իր աստուածուհիին։ վայց եկած են դարձեալ
տօնա կիg ԸԷԼաէո լ ի սլա տ ի լ անոր տօն ին ՝. ներկաները , խումբ առ
խումբ, իրենց հանճարեղ էսօսա կցո ւթիւններո ւն մկջ, հոն ստուերախիտ աւազանին Հուրջ, կամ հոս անձաւի մը մկջ, կամ ոտքի կեցած
եւ ճեմելով սիւնասրահին ճեմավայրին երկայնքը, ար ո ւե ս տ ա գկ inներ ը այսօր Անահիտին մկջ կը մեծարեն արուեստը, փիլիսոփաները
իմաստութիւնը եւ վանականութիւնը» ուրիշներ ալ նոյն Անահի
տին մկջ կը պաշտեն Ակրը՝ Պատիւը, Պ ա ղաբերո ւթի ւն ը բոլոր բընութեան տօնը ։ tyրնաք անոնք Ա ին եբվա , Աթենաս * Աստղիկ , Ափ
րոդիտէ անուանել զայն , երբ ահա առաւօտեան պահ ուն , արդէն , տր
ուես տ ա դկ տն եր կն ոմանք Ասլեղկսի նախատիպարին համաձայն' Արսինէն երեւնալուն պկս, անոր վրայ վարդեր կը նետեն , վարդի ճիւ
ղերով բեռնաւո ր թեւերու գեղեցիկ շարժումներով ակնարկներ !լ տրձակեն անոր կողմը, խոնարհութիւն կ՚ընեն , կը ծնրադրեն անոր
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առքձւ, եւ կարծես կախարդուած , «Անահիտս/» կը ձայնարկեն --այս ամէնը /< պատիւ եւ ի փառս Աստուածուհիին չէ՞ր միթէ : Արսինէ ինքն ալ գիտակից էր ,թէ այս պատիւներէն ոչ մին , նոյնիսկ ար
ուեստագէտներուն եւ երգիչներուն հոյակապ գե գօնն ե րն ու արտա
սանութիւները իրեն չէին պատկաներ , այլ կ՚ուղղուէին Աստուա
ծուհիին' բաղմաղեգուն շն ո րհ ա պար տ ո ւթեամբ :
Անգամ մը յանակնկալս փոքր, մ է կո ւս ի ճամբու մը վրայ ծագ
կափթիթ մրտենիներու աղեղնաձեւ կամարին տակ
հանդիպեցաւ
Պաւղայի եւ խ ո սր ո վիթ ո ւխ տի : իր աստուածարեալ յափ չտ ա կո ւթեան
մէջ վագեց գէպէ խոսրովիդուխտ , սեղմեց ղայն իր հելացող ծոցին
վրայ եւ խայտաց բարձրաբարբառ*
___ ՈՀվ տղայ, մեր հայրենի երդիքին տակն ենք-, Անահիտի օրն է
այս՛. Միհրի Լոյսն ու Երանութիւնն է այս:
խոսրովիդուխտ մամանակ չունեցաւ շունչ առնելու, ուր մնաց
խօսելու --- քրմանոյչը արդէն աներեւոյթ եղած էր: Այս կերպով
անգամ՛ մ ըն ալ Տրդատին գէմ ելաւ եւ զայն ալ կ'ո լզէր սեղմել իրեն
եւ նոյնը ձայնարկել : Բայց ինք' Տրդատ բռնեց զայն կրկին իր առիւ
ծի թաթերով անոր հոլանի թեւերէն լայն թեզանիքներու տակ եւ իր
երեսը սեղմեց Արսինէի երեսին, եւ ի մեծ ապչութիւն Արսինէի' վռընջելոլ ձեւով քրքիչ մը թող տուաւ ի գովեստ եւ ի պատիւ Անահիտի :
Գինիի սաստիկ հոտ մը կը բուրէր անոր բերնէն Արսինէի երեսին:
Զայրոյթով ձգեց զայն, որպէսզի երթայ փնտռէ գտնէ Ա ի լէն ը , անոր
դաստիարակը: վերջապէս գտաւ, սրբավայրին մօտեր ը, որ ընդար
ձակ աղեղի մը ձեւով գոցոլած էր փռուած պաստառներով: Հոն,
հանդէսէն բոլորովին հեռի, Սիլէն կը վարդապետէր եւ ^արտա
սանէր եռանդով, եւ միեւնոյն ատեն խո չոր սաղարթներով կը զո
վացնէր իր քրտնաթոր ճակատը : Արսինէի երելնալուն վրայ' չփո
թեցաւ եւ կասկարմիր եղաւ : Ինքզինքը բռնեց եւ արտասանեց :
Եւ պարտէզէն դուրս աղբիւրի պէս կը յորդէին վարդեր բոյլ ի
բոյլ եւ մեխակնե՛ր : Ե*ա ղիկներուն եւ մարդոց մէջ շքեղօրէն հագուած
մ է կը միայն կայ աննման՝ անզուգական * էյ ւո ս ինքն իս կ է ահա՝
վարդամատն 1}ւո ս ՝ Աստուածո ւհին արշալոյսի*. Ո" հ , փառապանծ
այս տօնին բոլոր հանդե րձանքին մէջ միայն կը ցանկամ անոր վար
դաբոյր բերանին շունչէն հեւքի մը*.
--- Հր ատ լա" ւ *. Հյատ դեղեցի" կ ՝ Սիլէնո՚ս : Բ^յց արքայազունին ալ
ո ւշադի ր եղի՛ ր : է*նծ ի կը թուի ՝ թէ ան ինքն իրեն ձ դո ւած է y ել զի՜՜
տակցական ճանաչողութիւնը դարձեալ՝ որ ել է քայլ չէ առած իր
բազմապատիկ պէտքեր ուն մէջ*. Ուշադրութիւն ըրէք » բա ր ի Ա իլէն ՝
որպէսզի արքայազունը չազարտէ իմ մեծ ուրախութիւնս*.
--- Պաշտեցեալ եւ ամենազեղ Աստուածուհի՛ ՝ որքան կարող եմ ՝
սլիտի կատարոլի : Արդէն ո ւս ո ւմ տուած եմ իրեն լա լա դո յն կեր պո վ *.
Արս ինէ արդէն ի ս կ աներեւոյթ եղած էր*
Կէս օրը եկաւ *. Ահագին տաքը կը թխսէր ապարանքին եւ դա
րաստանին վերեւ : Ա ր ամշտ ո ւթի ւն եւ բան ա խօ ս ո ւթի ւն ՝ ծիծաղ էլ զը՜~
րո ւց տ տ ր ո ւթի ւն լռեցին*. Հյ ա տր ո ւտնն եր ը միայն կր
^ւ
երլին ե ր ան դ թիթեռնիկներ կենսախայտ կը թռչէին վարդեհովին վրայ
վարը : Ա իջատներու բզղիւնն ու տղզիւնը կը թնդար հեռակայ , դաշն
ալեկոծումի մը պէս: Ահ ր իման ի դմոխային պա՛՛րը: Ամէն ինչ կը
ննջէր*. Բրմանոյշը ոչ*.
Անբացատրելի անհանդարտութիւն մը եկած էր վր ան *.Կ է սօր ո ւան
մ՜ամը վտանգաւոր էր* Ահրիմանի ոգիները պահակ կը հսկեն*. Ն րբ
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լոյսն ու ուրախութիւնը չատ մեծ է , դելերը չատ մօտ կ'ըլլան : 'Լա ր֊
դերէն դուրս կը լրտեսէն , կը դաւեն : Անոնք բա ր ի ոգիները կվօրօրեն
եւ կը քնացնեն ՝ երազի մէ£ կ 'աղարտեն անոնց հ ոգինե ր ը : ^ալղա եւս
կը քնանայ : Խոսրովիդուխտ կը քնանայ : Ո՞ւր է Լիկինիոս : Ո՞ւր Ապեղէս, Արքայազու՞նը -, Ո՛չ ուրեք-, Ինք, Արսինէ, մինակ կը հսկէ
արթուն բոլոր ննջոցներուն մէջ, ինք միայն ընղարձա կածա լալ դա
րաստանին մէջ -, Նորէն գնար կերաւ սրբավայրին դէմ, Հոն զդար
յայտնապէս , թէ ինչպէս կ՚աւելնայ անձկո ւթի ւնը-, Արտասովոր նե
ղութիւն մը կը խեղդէր ղինքը : Գաղտնիքը հոն պաստառներուն ետեւն
է, զաղտնիքը զոր հիւր եր էն ոչ մին կը զգայ ել որ այս իրիկուն
պիտի պսակէ տօնը, արժանաւոր , սուրբ, գեղեցիկ, եւ ո՞վ դիտէ-.
Աստուածուհին նչա՜ն մը կ՛՚ընէ --- կը յայտնոլի --- ՜կը ցուցնէ թէ ինք
ոչ միայն խորհրդանշան մը, պատկեր մըն է, այլ ել կ՛ապրի՜-, էլ
սակայն սա՛ նեղութիւ՞նը : Ինչո՞ւ արդեօք : Արսինէ ձեռքերը կը սեղ
մէ բաբախուն սիրտին վրայ' հոն ուր կր կենայ մինակ, ևղեւնուտքին
Ո՛՛՛Ր1Հ՚՛ ստորոտը-. Աւա՜ղ, եթէ Անահիտի հիլրերր տնտրման
ըլլան , եթէ իրիկունը պէտք եղածին պէս լուրջ ու սուրբ չ՛ըլլա՜ն : Ո՛վ
Բագոս, ո՛վ Դիոնիսիոս , դուք վայրի աստուածներ էլ, ադայի, մի'
աղարտէք տօնս, մի' ոտնակոխէք վարդերս, կ, նեղութիւնը դարձ"I : Պաւղա ի՞նչ պիտի ըսէ գաղտնիքին , ել իր Ա աո ո լավ
Բրիստո՜ս, Ի՞նչ պիտի ըսէ Յուդիթ ել իր կ հո վան -, Լիկինիոս ի՞նչ, Լիկինիա՞ ; Լիկինիանո՞ս , Խոսրովիդո՞ւխտ , Արքայազու՞նը, Մէն մի
անունի վրայ՝ կը մտածէր , թէ իւրաքանչիւրը ի՞նչ պիտի ըսէր : Լի
կինիանո՞ս , Արսինէ կը ն ե զո լէր անոր առջել , անորմէ կր վախնար ,
հիմա կը զգայ զայն յայտնի կերպով, Բայց Լիկինիանոս այլեւս նոլնր
չէր , -Բաղաքավար , ամէն ատենուան պէս , Նոյնիսկ փափկանկատ ,
ՀնՀոյչ-> տյո' ; Բայց միշտ անվստահելի , նեղացուցիչ, որովհետեւ
ան երբե՛ք , երբե՛ք , ինքնակալ պիտի չըլլայ , ել բնա՛ւ , բնա՛ւ պիտի
չընդունի պիտի չգա լանի Ահոլրա աստուածը, Ան չի դիտեր ո տոտնիքը * Ի նչպէս պիտի ընդունի յ
դարձեալ նոյն անձկութիւնը, նեղութիւնը առս^ոլընէ աւելի
Ա ԱԾ i
Արինդ մը սկսաւ ածեյ մօտերը դաչն , մելամաղձիկ, հալրենաբտղձ հովուերդոլթիւն մը, Արսինէ կը դողդղար, Յոյները անտառա
յին աստուածներոլ կը հաւատան : Այս մամուն կը հսկէ Պան նեղաSnL9bt հովուտդիքը, Բայց հիմա ոչ ոք կը հաւատայ անոր, կար
ատեն մը, Մազոտ մորթով, նոխազի ոտքերով, մարդ - տնասուն
ղղուելի երեսով, եւ փոխանակ ականջներս լ եղջիւրներով, չտրաճըճի, կատակասէր , զգայասէր, շուայտ աչքերով, սրինգը լայն բե
րանին վրայ : Ոչ փախչիլ կարելի , ոչ ճանչնալ կարելի : Արսինէ բո
լոր անդամներով դողահար, օգնութիւն աղաղակեց, Պանի հումկոլ,
աղոտ թեւերուն մէջ, եւ ի զուր կ՚աշխատէր ինքզինք ազատել անոր
ատք համբոյրներէն, Վեհապէս Պան անձակեց Արսինէն, նոխազի
պէս ցատկեց հեռացաւ անկէg, եւ պուրակին մ ՛էջէն կր հնչէին սրին
գին կատակող, ծաղրածու, ռնգային եղանակները, կը թափանցէին
քրմուհիին սիրտին մէջ, որ իր գաղտնիքին մօտը հասած, բոլորո
վին ծածկուած թառամ վարդերով , դացած ինկած էր եղեւինի մը
ստորոտը եւ կոպար դառնապէս , փիչ ետքը , դղեակին մօտերէն լսեց
բարձր կռինչներ, ճիշտ սարսափահար մարդոց, յետո, րնդհանուր
^րքիչ մը, որ հետզհետէ կ՚աճէր , Արսինէ ոտքի ելաւ հետաքրքիր >
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շտկեց հագուստն ու մազերը՝ եւ ուղղուեցաւ դղեակին կողմը կամաց
կամաց՝ դէպի աղմուկը։ Աւազանին չոլր$_ կը սլա րէին ^ան եւ դեռ
քանի մը յուշկապարիկներ՝ փաւոնաներ եւ սատիւրաներ ծաղրածուի
ոստումներով՜ եւ ամէն կողմ դաոնալով եւ Պ անի սրինգին տակ պա
րելով արթնցուցին քնացողները՝ վախցուցին՝ հեգնեցին աղջիկները՝
որոնք սակայն եւ ուրիշներ ալ իրենց հետ՝ կը խնդային՝ ջուր կը
թափէին անոնց վրայ եւ քարի կտորներ կը նետէին։ Անգին խո րհուրղ
կ՚ընէին կը վիճէին թէ ո՛վ է իրաւցնէ Պ ան ՝ եւ ո^վ կրնան ըԼէաԼ միւս
կերպարանքները։ Պակսածները կը փնտռէին ամէն ծայր՝ ա մ էն անկ^ն ամբողջ դարաստանին մէջ՝ եւ ի վերջոյ հասկցուեցաւ՝ թէ դի
մակներու տակ ծածկուած պէտք է ըլլան Լիկինիանոս ՝ Ապեղէս ՝ հայ
արքայազունը եւ ակումբէն ասոնք անոնք։ Արքայազունէն չէ ր ըսպասուէր՝ որովհետեւ տակաւին ամէնէն պզտիկն էր՝ բայ*յ ամէնէն
յանդ֊ուզն ու խելայեղ ոստումները կ՚ընէր ՝ կը մագլցէր անձաւներուն
եւ աղբիւր ի կճեայ դլո լիւներուն վրայ եւ ամէնէն աւելի աղջիկներուն
ետեւէն ինկած' կը նեղէր ղանոնք։ Եւ այս ամէնը կ՛ըլլա ր ՝ մինչ մեր
խելացի սլ՚լէ՚եը կ'ոլզէր շարունակել իր խո րապէս ուսումնասիրած
ճառը : Հազիւ սկսած Կ՛ աւազանին առջեւ արտասանել գեղեցիկ լեղուով իր մտացի տա ղերզո ւթի ւնր ՝ ուն կնդիրներու ստուար չարք մը
իրեն չոլրջ հաւաքած ՝ որոնք արդէն քանիցս ոգեւորեալ ծափերով
ողջունած էին ղինքը ՝ ահա Պանի վայրի ել անընտել խումբը յար
ձակեցաւ եւ լեղապատառ ըրաւ ամէնքը եւ զատեց իրարմէ՝ զուար
ճալի հայհուչներով։ է^այց Ա ի լէն ՝ իբրեւ հարազատ փիլիսոփայ ՝ չէր
վրդոված ՝ կը սպասէ ր հանդարտօրէ ն ՝ ծաղրական խոնարհութիւն
ները կ'խնդունէր լրջօրէն ՝ իրեն առջեւ ալ կը պա րէ ին կր կան չէ ին ՝
նոյնիսկ յանկարծ կը փաթթուէին ՝ կը համբուրէին ՝ եւ փաթթուողր եւ համբուրողն ալ իր սանր' Տ րդատն էը> Արդոտ կենդանիի մը
կերպարանքը մտած։ Ա իլէն կը սպասէ ր նորէն՝ կը սկ ս կը նո րէն՝ եւ
վերջասլէ ս աւարտեց 1՚Ը ճաոը՝ ի մեծ դոհունակութիւն իրեն՝ բոլո
րովին մինակ ձ դո ւած ՝ աւազանին մայռէ անձաւին առջեւ՝ ուր կը
խորհէր թէ կը բնակէին հոդեքէս Պղաւոոն ՝ Աոկրատ եւ բոլոր իր
հին ու նոր մտաւորական բարեկամները։ Աի լէնի արմ՜անի միակ հան
դիսաւոր հանրութ^նր..
վ^րմանոյչին արիւնը կը պճրտար։ Աուրբ զայրոյթով վարակ—
ուած։
ի չ մնաց որ դիմակաւորներուն մէջ պիտի մտ^կր t պիտի
պատռոլէր անոնց դէմակները՝ եւ սրինգը մայռին դէմ ջարդուփշուր
սլիտի ընէր։ Արսինէի ազատարարը Աիլէն ը եղաւ միայն՝ որ կարո
ղացաւ հանդարտեցնել ՝ խիստ խռոված քրմուհին։ Ե ր կա ր ատեն մի
ասին մնացին ՝ եւ Ա ի լէն պարտաւո րուեցաւ առաջփն անգամ ըլլսւլով
Արսինէին իրաւունք տալ՝ թէ անասնական բնազդը մարդոց մեծա
գոյն մասին մէջ վերջապէս աւելի զօրաւոր էր քան իմաստութիւնը
եւ իմացողութիւնը։ Յետոյ վար ծռելով երկաթեայ վանդակափեղ
կէն՝ որ հիմա բո/որովին վարդերով պճնուած էր^ նայեցաւ ձուկե
րուն եւ կարապներուն՝ եւ վայրկենաբար ՛վաղարշապատի յիչատակը սյրթնցուց այնպիսի հայրենաբաղձութիւն մր՝ անսահման օտա
րութեան եւ լքումի զգացում մը հո՛ս՝ Անահիտի այս վարդավառին ՝
այնպէս որ անդամ մրն ալ իր զգացումներուն տիրապետութեան տակ
ընկճուեցաւ եւ տաք արցունքներ կր հոսէին՝ որոնք աւազանին մէջ
կը պսպղսյյին արդէն իսկ մառնամուա արեւուն լոյս ին տակ։
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Պէտք էր սակայն բրւնէր ինքզինքը։ Ակումբը կը մօտենար։ Պտւղա } (}ոլդիթ ՝ ftj ոսրովիդուխտ ՝ կուգային Վյսլերիու բ^՜իշկի*^ Ապեղէս[' » Վ֊հՐԳեLbnulr ևւ- ուրիշներու հետ։ Դիմակաւորները անհետ եղած
էին : Աղմուկի եւ ճիչերու տեղ՝ դղեակին ճաշասրահէն կը լսուէր
փառաւոր երամ՜շտախո ւմբ մը եւ դե ղա ր ո ւե ս տ ա Աքէ ս մարզուած ձայներ մերթ դաշն՝ մերթ ո ւմեղո ւթեամբ ե ր դա ս աgի կ : '/• ի չ մը ետքը
կրկէն հաստատուեցաւ տօնի առաւօտեան առածին
հանդիսաւոր
տրամադրութիւնը։ Ամէն ոք ականջ կտրած էր հ Աօտէն ու հեռուէն
դարաստանէն կուգային հիւրերը խումբ խումբ , զոյգ ղոյդ կամ առանձինն դէպ ի աւազանը։ Ամէնքն ալ կա զդուր ո ւած } կայտառ՝
թարմ վարդերով պս ա կո լած ՝բայg միշտ լո ւ
ու սլա տ կա ռո տ :
Անահէտայէ գործն էր այս։ խօսած էր՝ գելերը հալածած , ել
ահա րար ի ոգիները հո՛ն են։ Այսպէս կը խայտար Արսէնէ իր հոգիին
մէջ՝ եւ հիմա դարձեալ իր տաւիղին շեշտերը առաւօտէն աւելի յու
զիչ ու լիալիր կը գեղգեղէ ին հետզհետէ զովացած դարաստանին մէջէն : Յատուկ , սսլասողական տրամադրութիւն մր տիրեց բոլոր հիլրերուն ՝ որ նստարաններու՝ աթոռներու՝ բազմոցներու՝ մարգերու
Լայն կիսաշրջանակ մը կը կազմէին ՝ նախապէս Արսէնէէ ել Աէլէ՚նի
: Յս՚ջորգեց ապա հանդիսական էւնջոյքը աննկարագրելի
շռայլութեամբ ուտելիքներու՝ ըմպելիներու՝ շվփզ սպասներու՝ դեղտրուեստական պերճութեամբ եւ տղնուութետմբ սպասարկող աղջիկնեըու, որոնք երգերով, սլաբերով կո ւգայէն կ՝երթայէն։ Ահա
Ի/էէէն՝ ամէնուն կողմէ պահանջոլած , միշտ ի պատուի ՝ ել որուն շէկ
գռուզ մաղերը հիմա փոխան գա լին իի' վարդապսակ ընդունած էին ,
հակառակ իր գիմ ադրութև ան : Դրուատ իք ՝ գեղօն ՝ քերթո ւած ասպընջ՛** կան ին եւ անոր գերդաստանին հասցէին իրարու յաջորդէg ին
անմիջապէս։
լ յետոյ Ապեղէսի ճառը՝ որ այս հանդիսաւոր օր
ուան Հս րբո ւհ ի?> ին մասին ամէնուն տրամադրութիւնը ոդեւորեց ել
ընդարձակեց ։ խորհրդաւոր պաստառներով քողարկուած սրբավայրին
յիշատակութեամր ՝ Ապեղէս ճարտարօրէն գրաւած էր ամէնուն լուռ,
ուշադրութիւնը։ Ատմանակին սովորութեան հետեւելով՝ գեղագիտա
կան հանճա րեղ դա ր ձո ւածքն եր ո վ գովեստը ըրաւ ասպնջականին ՝
իշխունին՝ իշխանուհիին ել ամէնուն՝ համաձայն ընկերական դիր•րին 5 ստացուածքին ՝ տարիքին ել սլա տի լին համբուրեց ա մ էն բա նէ
առաջ Լէկէնէա դղեակը էբրել առաջնակարգ վայր յ ո լն ահ ռո մ է ական գեղարուեստլ,ն եւ ասիկա գնահատեց իբրեւ առաջին նշանը Ծե
րակուտականէն ել նախորդ մեծ հրամանատարէն ճշմարէտ զարգա
ցումէն' ամբողջ Ելլագայէ մէջ, թէ էշխանո ւթէ ւնը , հարստութէւնը
սխալ ուղղութեան չեն տարած զայն ՝ որ կոյր բռնութեամբ ճնշէ յու
նական մտածումը ել կեանքը՝ այլ Լէկէնէոս էնք ալ Յոյն եղած է՝
ազատ ճամբայ ել ասպս։ րէղ տուած է յունական գեղարուեստէն եւ
մշակոյթէն։ Ուստէ էր տունէն րաղմաթէլ բարեկամներուն բաղձան
քը այն է որ, այս տունէն մէակ զաւակը, հօրամոյն կորովով, նո քն
ոգէով, ՛նոյն յաջողութեամբ հռոմ այե gէ ել յոյն մէանգամայն,
բաղձանքը ա՛յն է որ Լէկէնէոս Լէկէնէանոս , երբ աստուածները
կամենան, ընղունէ ծէբանէն ել ապագայ էնքնակալը ըլլայ։
— ^ՂջոՀՀ՚՛ Կե սար ՝ Ինքն տկալդ Լեկինիանոս ՝ աղաղակեց Ապեղէս խանդավառ ։
--- Ողջո՜յն, Կեսար էնքնակալ, ձայնեղէն ամէնքը չորս կողմէն'
բտց ի Պալղայէն ։
ճակատագրական վայրկեան մը Արսէնէէ համար։ Պէ՞տք է որ
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նկատի առնէ եղածը , պէ՞տը է որ ձայնակցի ինը ալ : Արդեօք Լիկինի ան ո ս իրեն պիտի նայի՞ , իր ձայնին ուշադիր պիտի ըլլա՞յ :
IIանկ մր նայեցաւ , ան ալ արդէն երկար ատենէ ի ‘Լեր իրեն կր նա
յէր, եւ անոր (Լիկինիանոսի) Լսոչոր տմոյն աչըերէն հիմա կը շո
ղային ջերմ ցանկութեամբ լեցուն նայուածքներ ։ Արսինէ ձայնակցե
ցաւ եւ երկարեց , ինչպէս երբեմն թեւ ու ձեռք, մեկուսի ուղղուած
աղեղնաձեւ, բայց անոր դէմ , ձեոըը րոնած մեղմաբոյր վարդի ճիւղ
մր։ Լեկինիանոս կարմրելով ծիծաղ մը արձակեց դէպ ի Արսինէ։ Ապեղէս ասիկա չէր նշմարած եւ կը չարունակէր իր ճառը։
__ Անով ալ յայտնի է մեր ամ ենապա տո ւա կան ասպնջականին
մտաւոր բարձրութիւնը, որ իր տ ո ւն ին մէջ սլա չտ պան ո ւթի ւն եւ հո
վան Լ։ կը գտնեն ոչ միայն ղտ րդա ցեա լներ , արուեստագէտներ ել
գիտնականներ , այլ եւ կրօնքը։ Եւ ոչ միայն Հռոմի հին պաշտօնա
կան պետական կրօնքը, այլ եւ բոլոր կրօնները, բոլոր աստուածներն ու աստուածուհիները։ *Լ,աեւ ան որ կը պաշտէ ոչ թէ աստուածներ, այլ միայն բանականութեան կրօնքը, որ գեղարուեստը միայն
կը ճանչնայ։ Ատել ան որ կը պաշտէ Ամենայնը իր անհուն ո ւթեան
մէջ, այն է՝ տիեզերքը, այո' , ասոնք ալ արմանապէս ել լի վստա
հութեամբ կ՝րնդունուին , բաւական է որ սիրեն իմացողութիւնը եւ
զարգացումը եւ ըլլան աղնոլաքսոհ : Այլ նաեւ ան որ կը պաշտէ թեւսր, կամ Արամազդը, կամ Ե հ ո վան , կամ Ահուրան , կամ Աթենասը,
կամ Անահիտը , հոս սիրով կ՛ընդունի իր Աստուածին հետ։ Պէտք է
անուանել փրիստոսը։ Եւ- Միհրը պէտք է սլա շս, ո լի անոր հետ։ (hu
itտնակը , այսպէս կը պահանջէ ։ իմաստունին այսպէս ընել վայելուչ
է։ Ասպում հաւատք եւ սակայն միայն մէկ։ Բազում աստուածներ ,
և լ սակայն մէկ էապէս, միտքը որ ամէն ինչ կը լեցնէ, ամէն բա
նի կը թափանցէ , Ամենայնը, ն՚“ի։ ա մի տքը , "Նախաղբիւրը ամէն
կեանքի, որուն մասին քրիստոնեայ հեղինակ մը իրաւամբ կ՚ըսէ, եւ
անով նաեւ ամենանոր կրօնքը , քր ի ս տ ոնե անե ր ո ւնը , բոլոր միւսնեբուն հետ կը կապէ իբրեւ միակ մարդկային կրօնք* «
Անոր մէջ
կ՚ապրինք , կը հիւսենք ու ենք։»
Պիտի խնդրեմ ձեզմէ, մեր կրօնքը այդ կապակցութենէն դուրս
հանել, Ապեղէս, ձայնեց Պաւղա միջանկեալ, մեր դաւանանքը կ՚ըսէ
թէ փրկութիւնը ո՛չ մէկ ուր ի չի մէջ է,, նաեւ ոչ մէկ ուրիշ անուն
տրուած է մարդոց, այլ միայն Աիսուս '!՛ ր ի ս տ ո սի անունը։
Ա,պեղէս լուռ վերԼացուց , եւ հիւրերն ալ լռութեամր միայն չը
սեցին տարբեր տարբեր զդացումներով այս համառօտ դաւանանքը,
թէեւ ամ էնքը ղար^եալ յարդալից
մասին Պ1/1 լղամՒ։ Սակայն՝ Արսինէի սիրտին մէջ կր կին սկսաւ դո րծել եր կի ւ֊ղը եւ ան կր կթե ակ
ներն լ կր զգա ր ատելս լթիւն 'Pրիւ սաս սի դէմ ՝ քանի որ ան կը յաւա կնէ ր միակ Աստսւածո ւթի ւնը ըլլալ ամ էնուն վրայ : Առտուան նե
ղութիւնը դա րձեա լ եկաւ եւ աւելցաւ իսկ ՝երբ Ապեղէս «Գա ղանիք»ին
յ ի շա տ ա կո ւթի ւն ր րնելուէ ամ ենամեծ հետաքրքրութիւն յառաջ բե
րած էր :
Իշխանը իր աղնուախոհ եւ սրտաբաց ասպնջականութեամբ բա
րեհաճեցաւ արտօնել Անահիտի քրմուհին՝ որ այսօր անոր իսկ կար
գագրութեամբ այս փառաւոր վարդավառ տօնը կատարուի՝ վար
դերու տօն մը՝ որուն նմանը տեսած չէինք։ Ա ենք ամէնքս արբե
ցանք լոյսով եւ ուրախութեամբ եւ ամէն մ՜ամտնակէ աւելի մեզ մօտ
կը զգանք Ա ս տուածս ւթիւնը։ Մ եր սիրտերուն մէջ կը ծածանի բա
րեպաշտութիւնը խունկի նման։
fimjg
մ է կ բան
կը պակ-
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ս է՜
եւ այս մէ՛կ բանէն հէմա կը ցանկան մեր հոդէները*. Բան!լա՜լ՝
—չատ ք[՚չ է)
մեր հոդէները՝ կ՝ այրէն կը մրկէն ցանկս ւթե ամբ ։

Բոլոր աչքերը ուղղուած էէն Ապեղէսէ վրայ՝ քանէ մը հէւրեր
ոտքէ ելած էէն :
--- Աստուածութէ՜ւնը գէտե՜լ։
Ապեղէս այս
հատուածը աղաղակած էր^ երկար դագարէ մը ետքը՝ կաբծես գէպէ երկէնք յափշտակուած*. ճէ չա չատ լաւ
հաշուուած
այս վայրկեանէն սրբավայրէն՝ կը հն չէ էն մեղմա
շունչ՝ անոյշ՝ քնքոյշ՝ հմայէ չ օտար շեշտեր*. Ապեղէս է՚օսէլը դագրեցուց : Աննկարագրելի ձգտում մը ամէնուն վրայ եւ անէւօս լռութէւն*. Սրբավայրէն եկած տաւէղէ ու սրէնգէ սլո ւըլէ ւններ ո ւն էբրեւ
արձագանք ՝ հէմա դաշն կը հն չէր քրմանոյշէն տաւէղը հրաշալէ՝
արծաթահունչ քնքշանքով*. Հէմա ամէնուն ա չքեր ը անոր վրայ էէն*.
Ահ ա կեցած է գերերկրայէն գեղով։ Արցունքներ կը վազեն անոր գո ւ—
նատ այտերուն վրայ * ճերմա կ—֊կա րմէր—գեղէն վարզերուն յղփութէւնը՝ անոր մազերուն մէջել հէւսուած կը հոսէր էր ձէւնասպէտակ լօդէկէն վրայ։ Շողշողուն ատամներով անոր լայնաբաց բերա
նէն կուգայէն եղանակները՝ ա՜յնքան ներծոր՝ ա՜յնքան դէրգ ու
լսւղւյյւ ՝ որքան զօշոտէչ ու թ՛՛՛եւ՛ չ ։ Ահ ա մնչէւն մը աղաւնակերպ ՝
ահա աղու սրնդաբուխ նո լագում մը սոխակաձեւ՝ ահա ձայնարկըլած՝ աղօթկեր՝ թաէ/ծօրէն երկարաձէգ արտայայտութէ՜ ւն մը սըրտաճմլէկ հ այր ենաբա զձո ւթե ան ՝հ ր ա տ ո չո ր ցանկութեան ՝յետո յ g ըն
ծա լէց խայտանքով մը համանո լա՜դ թրթռումներու՝
ոստոստուն
ամանա կներո ւ ՝ որոնք էրարու կ^րնգհարէն ումգէն ՝ մեղմ ՝ նուրբ ու
դաշն փոփոխակներով՝ մէն չեւ էսկ մարգ կր զգար թէ պատասէյան
կուտայ ան ՝ թէ գտած է փնտռածը՝ կը զգայ շունչր Աստուածու
թեան յ կը լսէ անոր ձայնը՝ եւ կը սլարէ հ րճուադէն անոր առջեւ*. Jj լ
ահա ՝ պուրակն է որ կր կարմրուորէ հրակերպեան կ ր կն ե ր ե լո լ թո վ
մառնամուտ արեւուն*. Աղեւէններր պղնձաշէկ կը կանդնէն*. Ապէտակ
աղաւնէներ յանկարծ դարձդարձէկ կը թռվրան կատարներուն վերել
եւ խմբովէն ահա հ անգար տ ո ւնա կ ՝ եւ մերթ հէացկոտ հէւրերուն
գլոլէ/ներուն վերեւ կը տատանէն ՝ կր քաշոլէն գարձեալ ՝ որ պէ" թէ
ուզէթն .ը՚ը՚ւ՚՚ը կաըդալ, «Եկէ՛ք՛
ո՚՜ տեսէ՛ք՝»-.
արծես քրմանոյշ Ւն կախարգո ղ ճպոտէն տակ' ամէնքը ոտք
ելած կր հետեւէէն անոր՝ որ գլուխը ետել նետած ու այլակերպուած
երեսով ՝ բարձրագոչ երգա /ւա ցութեամր հատկտե յով ոս կ[՛ ու մ ա րգարէտ շողացող տաւէղը՝ կր յառաջանար սրբավայրը տանող ճամբէն ՝ պատկառելէ ու չափածոյ ։ Անմէջա պէ ս Ւր ետեւէն կուդար
]Սոսրովէթուխտ ՝ արքայազունը ՝ Տբդատ ՝ Ապեղէս ՝ ՒՍ" անէն ըն տ անէքր՝ եւ վարանոտ՝ հետաքրքիր' հետզհետէ ամէնքը*. Ամէնէն վեր
ջը Պաւղա եւ Աու դՒթ t մՒ,չտ անորոշ ու տ ա ր տ ամ ՝ թէ պէ՞տք էր
երթայէն՝ հարկ կա®ր երթալու։ Բայց կ^երթայէն։ Բրմանոյշր հէմա
կրնար սրբավայրէն քան է մը քայլ անդէն բլուրը հասած ըԼԼա { •
առ գոյդ՝ եղէղնուտէն նեղ ուղէէն կը հետեւէէն հէւրերր խարխափել ով*. Ամբողջ սրբավայրը փակող ճերմակ պաստառները ներս էն
կ ա ր մր ե g ան ահա։ Ա* ատ ուռէն շուրջ սուրբ էւարոյկներ կր վառէէն
եւ բարկ հոտ մը կր տարածուէ ր է/ո/նկէ ամպերով պուրակէն մէջ։
Ա* ուտքէն առջեւ կը կենար քրմանոյշր ել անրնդհատ երգելով ու տա
լէ ղր ածելով կը թողուր որ յառաջանան հէւրերր եւ էրեն առջեւ հա-
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կիս աշըջանաձեւ :
Հազիւ թէ Ապեղէս պիտի սկսէր խօսիլ՝ ահա ծնծղաները գո
ռացին վերը Ակրոպոլիսի վրայ - Ամէնքն ալ սարսափահար : Լիկինիոս
եւ որդին , իրենք գիտակ էին նշանին :
Ապս տ ա մբո ւթի' ւն , վտա բանջո ւթթւն ՝ խ ոո վո ւթի ւն րա գա րին
մէջ-ՀԼօր ա հ ա ււսք ո ւմմ :
Լիկինիանոս Արսինէի վրայ երկար ախուր նայուածքէ մը վերջ
հիւրերո լ մ էջէն ճամբայ մը բացած էր իրեն համար եւ հասած էր
մինչեւ վերջիններ ը՝ որոնք անտաոփ ճամբան կը գտնուէին գեռ։
Պա ւղա եւ Յուդիթ՝ Ա իլէն ՝ եւ իր կողմ է կո ւզային արդէն երկու
ենթասպաներ , կա տ ար ելա պէ ս սպառազէն , լուր բերելով :
կարոս կա լ ո ր սպանուած Պարսկաստանի մէջ՛.
Լիկինիանոս պահ մը խորհրդածեց , թէ այս մասին պէ՞ աք է
ակումրին բան մը հաղորդել՝ կամ թէ այս ահաւոր լուրը կրնա յ
վերջապէս քրմանոյշին տօնական խնդութիւնը աւելցնել՛. Կարոս ըսպաննուսՀծ ։ Հիմա ծերունին^, ազատ է այլեւս։ Ուրեմն.
Ողջո'յն Եեսար Լիկինիանոս :
Ան կրնար աճապարանքո վ կարդալ Ար ս էն է է ալքերէն հեռէ ՝ էս կ
հէմա' : թուռն սէրը էրեն մէջ կը ծփար ալեկոծ։ Եը յածէր նաեւ
■գաղտնէքէն շուրջ՝ որ էրեն համար բո լո րովէն անծանօթ էր : Մէայե
թէ շուտ՝ դեռ վայրկեան մը՛, թերեւս այս միջոցին ալ կը բացուի։
Զին ոլորները ահա կ՚երթան հարկ եդած հրամանով։ Լե կէնէա
նոս պէտք էր քանէ մը վայրկեանէն երթար*. Պուրակէն վեր , կողմ
նակի ճամբաներուև վրայ՝ թուփերուն եւ մացառներուն մէջէն՝ կը
վազէ դէպէ սրբավայրը։
Աս ի՞նչ է : Ի՞նչ կը խօսի Ապեղէս ՝ Արդեօք շիտա՞կ կը լսէ Լիկէնէանոս ։
--- Գեղարուստէն էրաւունքե է ՝ այո՛ ՝ սլարտականութէւնն է ՝
էր ամենաբարձր պաշտօնն է անտեսանելէ ա ս տ ո ւած այ էնը ներկայաընել երկրէ ւԼրայ տեսանելէ կերպարանքով։ Պարզուկ մարդը՝ հա
սարակ մողովուրդը է^ն չ կը հասկնայ անտեսանելէ էն ։ Ան չէ կրնար
ըմբռնել անտեսանելէն ՝ ան չէ կրնար աղօթել բանէ մը՝ զոր չէ կըրնար պատկերացնել կամ մէտքէն առջեւ բերել։ ԷԷ ենք դէտնականներս
եւ արուեստագէտներս լաւ դէտենք ՝ թէ մեր ձեռակերտները ճշմարէտ ut ս տ ո ւածո ւթէ ւն ր չեն՝ այլ կր ձգտէնք կերպարանքներու եւ ձեւերու՝ մարմէնէ եւ պատկերէ՝ մենք կյուղենք եւ պարտաւոր ենք
տեսանելէ ընել ւսմէն անտ ես ան ԿԽ ա չքէ առջեւ դնել ունենալ էշխանութէւնր էէեւսէն մէջ՝ էմաստութէւնը Աթենասէն մէջ՝ դեզեցկութէւ֊նը Ա ստզէկէն մէջ*. Որուն որ կրօնքը արդէլած էր Աս տուածէն
մէկ պ ատկերր շէնել՝ եւ բարեպաշտ տրամադրութիւնը՝ մէտքէն մէջ
կը սլաշտէ էր Աստուածը՝ զայն մենք ալ կը յարգենք։ Հյհովա առանց
պատկերէ գաղափարն է յւս ւէտ են ut կան ո ւթեան եւ էշխանութեան ։
թայg նոյնէսկ թ րէստոնեանե ր ը կբ բաղձան էմ ձեռքէս ելած ՛Որի U—
տոսէ պատկեր մը ունենալ՝ որսլէսղէ կարենան էրենց ա չքէն առջեւ
դնել էրենց Աստուածը՝ եւ ց էս յարդալներէն ո՛չ մէկը պէտք է ըսէ ՝
թէ ես հեթանոս աստ ո լածներուն մէջ աւ եւ1՛ ում՜ եւ ա ր ո ւե ս ա կր
դնեմ քան քր էստոնէէց Աստծոյն։ Եթէ ես ալ պարտաւորուէէ ԵՀուԼան
պատկերացնել՝ Փէդէուոէն էէեւսը պէտէ նախանձէր անոր մեծութեան
եւ շքեղութեան համար։ Այսօր ես ձեզէ կը պատկերացնեմ էմ ՛մէկ
շատ աւելէ համեստ ձեռակերտը ։ Մ ենք 3 ոյ՛՛եր ս եւ Հռոմայեցէնեըս
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վար մ՜ո լած ենք մեր ա ստ ո ւածո ւթիւնները հ այսէն^ն բնութիւնն ոլ
ւիարդույ ք]յմն ու օէփրքերըՀ դե ղեg կո ւթի ւն հ իմ ա ս տ ո ւթի ւն հՈյմ՜ պըտդաբեբութիւն կամ ք]րդեծնութիւն հ ամկնկն աոաԼ ներկայաղ նևլ կն Ո ջ
նշանապատկերին մէջ*. Ե *- արդարեւ դե ղեg կո ւթի ւն ը կնոջ մկջ յայտնա դո րծո ւած կ հ անոր ձեւերո ւն ու կեր սլեր ո ւն մկջ կը գտնուի գե
ղեցկութեան անթերի արտայայտութլ.ւ.նը: Եւ սպսպկս հ բարեկամ
նե՛ր^ համար ձակեցայ ես հա լանիլ համակերպիլ մեր Հայ ^ր մ անոյ
շին խնդրանքին հ աւելի' իր բուռն բաղձանքին : Եմ կողմկ շինուած
այս սրբավայր
բագինը,* մատուռը հ թորանը} ո՛րը որ կՀուղկքՀ
պէտք կր կրեր Անահիտի մկկ պատկերը։ Ահա այսօր հո՛ն, կ ան
ա'յնսլկս' ինչպէս կ եւ էլը պաշտուի Հայաստանի մկջ՝.
Այս վայրկեանին ւիայւ կիիջնեն պաստառները։ Ել սարսուռ ազ
դող Գո պադի պո ւթեամբ մը իրարու ետեւկն կը գոռան Ակրոպոլիսի
շեփորները հ ծնծ ղան եր ը հ ս տ ի պո դա կան հ բա րձրադադակ հ ո րոնք կը
հրամայեն Լեկինիոնոսի , որ եղեւինլ, մը ետ եւ թա գն ո ւած մ տիկ կ'ընէը եւ ահա առաջինը ԸԷԼաԼով)
ի մը ոստումներով փութաց թա
փանցել բադինըՀ սիւներու ճեմավայրին մ կջկն։ Ե լ ահաւասիկ կան
գուն կր հոն վերէն յորդած լոյսով փաղփուն կնոջական կերպարանը
մըՀ որ սեւ մարմարկ բաւականին ցած սլա տ ո լան դանի մը վրայ >
գրեթկ բագինին ձեղունը կը դպչէր իր դլուիւովը։ fj արդկային մեծ ո ւ թենէ աւ եւՒ ՝ ծան ր ո ւթեամբ հոծ ու կեանքով առլցուն կեր պա
րանք մը։ Մ արմինին ամբոդջ վերի մասը մերկ} է°դիկը գետինը գը-^
պած դօտիկն վա ր կախ ո ւե լո վ ։ ^իօտին կուրծքին տակ ամփոփ կր
բռնկր պս պղո ւն ու ծալիծալ վեր ար կ ո ւն : Ա ա ղթ ու յուռթի ստ ինքին
վրայ կը պառկկր տղայ մըՀ --- արդէն մինակ աս առնելով' գ^Ե^Ւ
հրաշակերտ մը մինչեւ իր յետին անդամիկը հ մօրը ձեռքերկն դորոz/,zz/ թո^,ուած կը թուկր խմել մկկ ստինքկն։ Ա աղերը դուլայ գո ւլայ ձիւնակերպ կը տեղային գանկկն մինչեւ լայն ուսերը եւ քամա-,
կին վերեւփրմական նուիրու յ֊/, պատկառազդու երեսը ա'յնքան
արտացայտիչ էր, ճակատ , քիթ ,
բերան
անոր
դիմագիծեր ռ ւն
մէջ ա՛յն աստիճան ակներեւ կ ին հ որ կի կինի ան ո ս պահիկ մը րն—
դաբմացած մնաց նեղ դրան սեմին վրայ՝ ներսի բո լո ր շի չէն\քը
մտնելու ատեն։ Մկկ նայուածք բաւական եղաւ իրեն՝ որ ճան Հևայ
Արսինէն հոյակ ապ արձանին մէջ։ ԼԼկրոպոլիսէն շեւիորներու նորա—
գոռ դղրդիւններ արթնg ո ւցին զինքը ï
--- ԱպեղէՀս , կրճտեր :
Գունատ էր անոր երեսը, ինչպէս արձանը ինքնին։ Մէկ ոս
տումով դուրսն էր, ու թափանցող նայուածքով մր, որ Ապեղէսի
դէմ մահացու ատելութեամբ լի էր, ելԱրսինէի դէմ ալ պաղ ար
համարհանքի նայուածքով մր, թափով անցաւ երկուքին ալ քովէն,
եւ երթալով դէպի Իշխանը, բարկ ու խեղդուկ ձայնով մը գոչեց.
--- վարդավառԸ /մնցտՀւ։ Հռոմ կական կայսրը սպաննուած կը
պառկի Հայաստանի մկջ։ Հիմա' եկաւ լուրը։
Նորկն շե փո ր ա ձայն դղրդագին ։
--- Սպաներս իմ ետեւէս կոլգան հետիոտն՝ կարգը պահպանելու։
Եւ արդէն աներեւոյթ եղած կր : Ենթաս պաներ էն մկկ քանին առաջին հարուածներու վրայ աճապարած կին եւ Լիկթևիանոսը փբնտռած կին եւ անկէ առաջ հասնելով բանակատեղին հ տեսան ցայն ձիու
tLpwJ կազ^ ոլ պատրաստ Հ սաղաւարտին գարդմանակը հովին հ սար
սափազդու սրտմտութեամբ լեցուած ։
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Արղէ^ շեփորի նշանները ընդհանուր անհ անգս աո ւթի ւն մը յա
ռաջ բերած է ին հիւրերուն մէջ՝ եւ գրեթէ բոլորովին խանգարուե
ցան ճիշտ վերջէն րոպէին ուրախ տր ա մ ա գր ո ւթի ւնն երը «գաղտնիք»ին
բացումին համար*, կրկնակի շեփորները կ'աւելցնէին յուղումը*. Հե
տաքրքրութիւնն ու վախը շատերը հեռացուցին անկէց ՝ եւ երբ Լի
կինիանոս' կայսեր սպանութեան լուրը տուաւ՝ ընղհանուր խառնա
շփոթութիւն մը ծագած էր*. Փողոցներուն մէջ տուներուն եւ դործառնութիւններու դէմ յարձակումի վախը կար՝ մողովրգային ապստամբութեան մը սպառնալիքը՝ նոյն իսկ կրնար վտանգուիլ ղըցէ՜
եակ վերադառնալու ճամբան*. Ուստի աճա սլա բանք ամէն կողմ՝ շընո րհ ակալո ւթիւն եւ հրամեշտ միեւնոյն ատեն իշխանին եւ իշխանու—
հիին՝ հեռուէն հեռու*. Ու փախչող փախչողի*.

ՔԱՌ Լ ՊՐԷՖԻՆ

"ՐէՏհՆկԻ 1քԱ^ԱՊ11ՐՏ"էՆ
Էս ք՛ալեցի աաոապող միւս մարդոց հետ միատեղ'
Բանտարկելոց անանուն խումբի մը հետ այլացեղ,
Հսւրցընելով ես ինծի' թէ այս խեղն մարդը, արդեօք,
Աեծ թէ փոքրիկ մէկ յանցանք, ոնի՞ր գործած էր իրօք,
Երր կոնակէս շըշնջաց իմ ականջիս մեղմ մի ձայն---«Մարգն այդ այլեւըս հիմա պիտ՛ բարձրանայ կախաղան» •.
Յայնժամ միայն հասկրցայ' թէ հալածուած ո՞բ խոհէն,
Արագացուր անիկա անմիջապէս իր քայլերն,
Եւ ինչո՞ւ ան կարօտով բորբոք լոյսին նայեցաւ,
Անյագօրէն, ուժգնօրէն կարծես լոյսին էր ծարաւ---Մարդն սպաննաՀծ էր սիրածն, հետեւաբար եւ ահա
Ենքն ալ , այսպէս պէտք էր որ մեոնէբ մահով անխընայ :
Բայց ամէն մարդ կը սպաննէ իր սիրա/ւծը կեանքին մէջ,
Թող ամէնքը իմանան անյեղլի մեծ խորհուրդն այս,
Կր սպաննէ մէկն անխնայ հուրուէն իր բիրտ ակնարկին,
Իսկ մէկ ուրիշն ալ լոկ բաոով մը քաղցրանոյշ, անձկագինՎատ մարդը մինչ կը սպաննէ ջերմ համբոյրով մը լպիրշ,
էր նախընտրէ քաջարի մարդը հատու սուր մը միշտ :
(Թբգմ- Ն- ԱՐԱՊԵԱՆ)

OU ֊ԲԱՐ ՈՒԱՅԼՏ
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Ղ- ՄԵԼՈՅԵԱՆ

EXISTENTIALISME
( ԴՈՅՈՒԹԵՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ )
Սովորաբար փիլիսոփայական ոեւէ դրութիւն ուսումնասիրուե
լու պարագային'նկատի առնուած են բնութիւնը կամ տիեղերքը} իսկ
մարդը այդ ամբողջին մէջ նկատ ո ւած է որպէս փոքրիկ մասնիկ ՛մը։
Պէաք զգացուած է դարերու ընթացքին , որոշել թէ բնութեան
այդ փոքրիկ մասնիկը ի նչ կը ներկայացնէ իր վերաբերմամբ , ի՞նչ
է ան ուրիշին վերաբերմամբ^ 1-նչպէ ս եւ արտաքին աշխարհի վե
րաբերմամբ :
Այստեղ պիտի զբաղինք այդ Հարցով՝ որ չափազանց մշուշապատ
է y ոչ միայն անոր համար որ փիլիսոփայական է այլ չափազանց
մանուածապատ ձեւով ներկայացուած է հեղինակներուն կո ղմ է : թե
լերու խճճուած կամ մրն է ան ՝ որմէ թելին
ծայրը գտնելն ու
մինչեւ վերջը թ^լը դուրս րաշելը այնքան ալ դիւրին չէ։
Փնտռենք թէ թն չ է
էկզիսթսւնսիսւլիզմի Լգոյութենականութեան} բռնած
ւիիլի ս ո փայա կան հիմնական ս կղբո ւմՀքեեր Ո ւն
մ աս ին :
Պէաք է ըսել որ այս վարդապետո ւթեան մէջ նո րութիւն չկայ։
Շատ հինէն շարք մը փիլիսոփաներ իրենց անձնական մտորումներով
նախակարապետներ են հանդիսացեր այսօրուան վարդապետութեան։
Աոկրատէն եւ ստոյիկեաններէն ս կոեալ, եթէ հ ասնինք մինչեւ
քրիստոնէական վարդապետութեան զանազան փիլիսոփաները ինչպէս
Սբ * Օգոստինոս կամ Աբ» Պեռնարտոս } մինչեւ Փասդալ, աւելի մօտիկ
մեղի դար մը առաջ իըրքէ կա ար տ , եւ աւելի մօտիկ մեր օրերուն
ղիրտք խաչաձեւող խորհողներ որոնք իրենց խոկումներում նիւթ
դա րձուցած են մա րդկային ա րմանա պա տո ւո ւթի ւնը բնութեան կամ
տիեղերքի առջեւ ինչպէս փասփէրս y կապրի էլ Ա* արս էլ, Աոլովիէվ,
Շեսթով^ Շելէռ^ Պերկսոն Պլսնտել եւն* որոնք իրենց պահպանսզական նիզակները ճօճած են միեւնոյն փիլիսոփաներուն մտածողու
թեան ձախ թեւը ներկայացնողներուն ՝ ինչպէս նիցչէի՝ Հայտէկէրի
եւ Սարթրի y ո յնչա կան ո ւթեան յ ո ռետ ես ո ւթեան եւ ան ա ս տ ո ւածո ւթեան պաշտպաններուն դէմ ։
Հիմն ուելով այս նախակարապետներում խոկումներ ուն վրայ նոր
վարդապետութիւնը կը հիմնէ իր տեսակէտը ձեւով մը ո Լ կը ձլյ֊տի
ապացուցանել որ ամէն ինչ մարդուն գոյութենէն է որ սկիզբ կ՚առ
նէ : Մինչ Փրոթակո րաս քրիստոսէ չորս դար առաջ կը սորվեցնէր
թէ «Մարդն է չափը ամէն բանի էութեան ՝ ան չափով որ ան գոjn ւթ[.մս ունի y եւ ոչ էութեան ախ չափը որ ան գո լո ւթիւն չունիմ î

(Թէէբ֊էթ) :
Ան կ՝ըն դունէ միայն աշխարհը այնպէս ինչպէս որ անիկա գո

յութիւն ունի :
Եւ մարդը այդ գոյութեան մէկ փոքրիկ մասը չէ, ընդհակառակը
բոլոր դրութէւնները մարգէն է որ սկիզբ կ՛առնեն : Առանց մարդուն ,
ո բ աղբիւրն է բոլոր ա րմէքնեբուն , տիեզերքը կը դառնար քաոս մր ,
անթափանցելի : Աարթր կ՛՚անուանէ այդ աշխարհը պիզմ, խայտա
ռակ :
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Նոր փէլէսոփայութևան հայր Տէըառթէ ո ւս մո ւնրէն աւելէ' գո
յականութեան հէմրը ոթ՚Ո-ջ է փնտռել գերման փէլէսոփաներուն ,
մանաւանդ Հեկելեան Լ՜Լ770—18Ց4:) համաստուաեութեան (palïthéiSIÏie)
վա րգապետութեան մէջ, որ կը բթէ փանթէ (1724-1804) Ֆիհթէի
(1762-1814) վարդապետութի ւններ էն :
Հեկելեան բացա րձա կ տ ե սլա պա շտ ո ւթի ւնն էր (idGciliSïïlG ctbSOlUC)
որ առաջ բերաւ երկու հակընդդէմ ո ւզղո ւթիւններ ՝
աջեր [կաթոլէկներ) եւ ձախեր [ընկերվարականներ} : իայց իր զօր ե դ ազդեյու
թիւնը ՝ այդ հակառակ ո ւզզո ւթի ւնները կը համաձայնեցնէր՝,
(La

thèse, l’antithèse et la synthèse) :
(Հետոյ պիտի անդրադառնանք այս հարցին՝, fiiujg հոս յիշենր
անցողակի որ նոյն Հեկելեան դպրոցի ^էկ թեւն էր նաեւ Մ արըս
(1818—1883) , իր Կապ[ոյ1ալ«//, որ հիմնուեցաւ Հեկելեան տրամախօ
սական ( dialectique) մեթոտին վրայ , --- հակառակ ձ ելա պա չտա կան
տրամաբանութեան (logique) , հակադրական գործակցութեամբ
(fonction) ոչ միայն ճանաչողութեան ՝ ինրնազննո ւթեան (i’intPOSpection) սահմաններուն մէջ՝ այլեւ ընկերային կալուածներուն
մէջ՝, Ոբութ
էիտրրսիզմը կը յաւակնի հիմնել իր դպրոցը միմիայն
գիտութեան վրայ, պատմութիւնը կը բացատրէ միմիայն մ աթերիւսԼիցքով՝ --- դասակարգերու պայրարը՝ հ ա ւարա կան ո ւթի ւնը ճակա
տագրական ու անհ րամ՜եշտ հասարակութեան զարգացման համար :
Մեր բուն նիւթին անցնելէ առաջ աւելորդ պիտի չըԱայ բացատ
րել համառօտակի Հեկելեան վարդապետութեան բանի մը սահմա
նումները î
Որեւէ խօսրի փ ոխ ար կեր պո ւթի ւն ը (transf OTOiatlOn) կը յանգի
զոյգ հակադրութեան [ինչպէս ցորեկ եւ դիչեր} , --- գՒհՒըԸ
փոխ"“
ուի ցերեկուան եւ ջուրը կը փսխուի դո լոր շիի :
իրենց մեկնումի կէտ էն սկսելով՝ նախ Հայտէկկըր J^mnJ U ա Ը~~
թրը ՝ կը կե դր ոն ան ան տարրերո ւն հակադրութեան ս կղբո ւնրին ել
անոնց ար J-Էրին վրայ։ Անոնր կ 'խնդունին գոյութեան եւ ոչ—դոյու—
թեան ( կամ ոչնչութեան) զոյգը՝ ո1"քէ կը եագէ 6U-SOÎ
րեն) եւ pour-soi k {էրեն համար)։
Գոյութենական փէլէ ս ո փ այո ւթ Լան ամէնէն սովորական սահմա
նումը (terme) կը կազմէ «ոչէնչը» ((le néant):
Հեկել կ'րնղունէբ «Զուտ էութէւնը եւ զուտ ոչնչութէւնը մէեւնոյն բանն են֊» , («Wissenschaft der .Logik») եւ Հայտէկըր կ'աւելՅնէ՛ Հրէութիւնն ու ոչնչութիւնը անբա J-ան ելի ենդ :
Պէտր չէ մոռնալ որ զանազան երկիրներու զանազան փիլիսոփա
ներ տարբեր ձեւերով կը մօտենան միեւնոյն հարցերուն եւ երբեմն
իրարու հակառակ դր ո ւթի ւնն ե ր ո վ կը հիմնաւորեն գոյութենական
փիլիսոփայութիւնը :
կասկածելի է դեռ թէ ֆրանսական դոյութենականութիւնը տիե
զերական բնոյթ կրնայ ունենալ : կ*երմ ան դոյ ո ւթեն ա կան ո ւթի ւնը կը
զգուշանայ յաւակնելու տիեզերականութեան եւ կը պաշտպանուի ղոյ ո ւթեն ա կան ո ւթե ան օդնա կան ր/լա/ու փորձով :
Հյեյ /ինկ երկու տեսակ ո չնչութիւն կ' խնդունէ ր » առաջին ՝ (Համբո զ^ա կան բացակայութիւնդ ՝ երկրորդ «//քն չո ւթի ւն մը սպառնալիրով լեցունդ ,
որով երկու տեսակ ո չնչութիւն ՝--- անշարմ- ոչնչու
թիւն եւ դործօն ոչնչութիւն ',
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ա՞նդաստան

•

Աարթր կո փորձէ երեւակայութեան օրինակով լուսաբանել ոչն
չութեան եւ. գոյութեան յարաբերութիւնը : Անոր կարծիքով իւրա
քանչիւր ստեղծագործութիւն պայմանաւորուած է ոչնչութեան ըս-

տ եղծ ումով-. Ան կ՚ըսէ l’Imaginaire- ի մէջ.
«Երեւակայել, ենթադրել պատկեր մը, իրապէս կը նշանակէ կազ
մել առարկայ մը ամբողջական իր ա կան ո ւթ հ ան կողքին
այգ կը
նշանակէ իրականը հեռու պահել, աղատուիլ անկէ, մէկ խօսքով ու
րանալ զայն , մխտել զայն» -.
Այսինքն ենթադրել, շինուելիք նորի

համեմատութեամբ,

աշ

խարհը որպէս ո չնչո ւթի ւև :
Բայս «ոչնչութիւն» բառը ^արտայայտեր ամբողջովին ճշգրիտ
գաղափարը , եւ ատոր համար ան կը գործածէ néantlP • ես յարմար
կր համար իմ թարգմանել «պարապեցնել» : Որովհետեւ ՈՑՌՈէւր
չի նշանակեր ոչնչացնել, շրջապատել դատարկութեամբ-. Եւ դարձեալ
ըստ^Հայտէկըրի «ոչնչութիւնը գոյութեան կազմական մէկ շէնքն է»-.
Դարձեալ նոյն փիլիսոփային ըսածով «ոչնչութիւնը բացարձակ մըխտումն է եղածին հ ամաամբո ղջո ւթե ան (oiïini-totalité) :
Աարթր ըլլալով Հայտէկրրի աշակերտ, կ'տռնէ յաճախ իր ու
սուցչին սահմանումները, ընդունելով յաճախ էականը, կը ձեւափոխէ երբեմն :
Զանազանութիւնը այս երկու փ ի լի ս ո փան եր ո ւն միջել այն է' որ
առաջինը իր բոլոր գործերով կը մնայ միմիայն փիլիսոփայական
մտածումներու սահմանումներուն մէջ, մինչ Աարթր յաճախ գուբս
կ'ելլէ մասնագէտներուն յատուկ շրջանակէն ու գրականութեան վէ
պի ու թատրոնի միջոցով մուտք կը գործէ աւելի ու աւելի բազմա
թիւ անհատներու, մողովրդական խաւերու մէջ ՛. Որովհետեւ ան կ'ըն
դունի որ իր փիլիսոփայութիւնը կ'ար տ այ այ տ ո լի նաեւ առօրեայ
կեանքի ամենապարզ գործառնութեանց ընթացքին : Եւ պիտի տես
նենք որ Աարթր իր վէպերով , ինչպէս եւ թատրոնով , իր փիլիսոփա
յական տեսակէտն է որ կը ջանայ հ իմնաւո րե լ :

Դոյութենականութեան համար' երկու տեսակ գոյութիւն կայ.
ա) կոպիտ ( է)Ո1է) իրերն են բ) Մարդկային արարածը. --- Հայտէ^է[՛ կ՚անուանէ «DaSfiill»
___ թերեւս իմացականութիւն մը , գիտակցութիւն մը :
Իր մէկ գործին մէջ, — Ի՞նչ է թնազանցՈԼթիւնը» , կը գրէ.
«Մարդը ըլլալով գոյութիւն ունեցողը գոյութիւն ունեցողներուն մէջ,
կը մշակէ գիտութիւն : Այս' ուրիշ բան չի նշանակեր , եթէ ոչ Եղա
ծի մը մայթքումը, որ կը կոչուի մարգ -. Եղած ամբողջութեան մէջ
Եղած մը կ՚արթննայ ու կ'ա ր տ ա յայ տ ո լի այնպէս, ինչպէս որ է-.
Այս մայթքումը կ'օգնէ ամէնէն աւելի , որ Եղածը կը յայանուի ինքն
իրեն:»
կոպիտ գոյութիւնը նիւթական բան մըն է, միապաղաղ, օոյլ,
անփոփոխ, այդ ell-SOi & է • Ան կը համ աղբէ երեւութական (phéno
ménale) գոյութիւն մը. անոր գոյութիւնը չէ պա յմ անաւո ր ո ւած պա
տահականութեան մը կամ կարելիութեան մը հետ, անիկա է:
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Հայւ/։<4ձ'ք/' « Daseiïl»£ րեկուն է , փոփոխական : Ան կը ղարղա
նայ, ան չի համտդրուիր իր հետ-. Գոյութիւն ունենալով ան գի
տակցութիւնն ունի ինքն իր համար « pOUr֊SOÎ » , "ք կը զանազանուի

« ios-jnod »

է՚ե .
լ
ւ,
Աարթր ընդունելով Հայտէկըրի տեսակէտը կընդունի որ գո
յութեան որակը տէր կը կենայ «ոչ գոյութեան» կարելիութեան :
Որով երկու տեսակի գոյութիւնները կը բացատրուին .
ա) Առարկայական (objective) ծանօթութեամբ , ճանաչողու
թեամբ----ծառը գոյութիւն ունի, հողը գոյութիւն ունի-,
ր) Ենթակայական (subjective)
ճանաչողութեամբ---- «Ես
գոյութիւն ունիմ», որով կըմիանայ Տէքտրթի, «կը մտածեմ, ուրեմն եմյ>ին*.
Իր գոյութեան ամբողջ ընթացքին մարդը հնարաւորութիւն ունի
շարունակաբար ոչնչութեան տարր մը ներածել Խւ ենթակայի գոյո ւթեան ձեւին մէջ :
Ամէն աստիճանական զարգացում կը նախենթագրէ սկզբնական
գրութիւն ՛մը —ոչնչացում --- աւելի ճիշտ պտրտպացոլմ մը- կրնայ
ըլլալ միայն ենթակայական , ուրեմն կրնայ գոյութիւն ունենալ մար
դու եւ գոյութեան յարաբերութենէն : Որով մարդու գոյութեան վերտբերմամր,«1)&Տձռ»ը "չ՛՛էի գոյութեան սահմանողն է -. Անոր մէջ
կը կայանայ հիմնական սահմանագծումը « en-S01 » ի , թեքն իրենի եւ
« pour-soi ->y ի' իր համարի միջել-,
Աահուան հետ է միայն որ ոչինչը աւելի ճիշտ ոչինչի կարելիու
թիւնը կ'անյայտանար եւ երբ մարդը կը դառնայ վերջնական «իր
համար --- pOUr-SOÎ » :
էակի մը գիտակցութեան բնորոշ կառուցուածքը կը կայանայ
պարապին մէջ, ինչ որ Աարթր
l’Etre et Խ Néallt«£„ ւթի մն եւ
ոչնչութիւն» գործին մէջ կ'ըսէ---- «Արուակի մը մէջ ինչ որ հաշուի
1լսւռնութ անոր մ էջի պարապութիւնն £» î
Եսկ Հայտէկկըր կը խորհրդածէ . - «մերմումը մաս կը կազմէ
մարդկային մտածումի էութեանն իսկ»-. «Ոչնչութիւնն է ծագումը
մխտումին եւ ոչ թէ մ՜խտումը ոչնչութեան» î
«Ոչնչութիւնը այն է, ինչ որ հնարաւոր կը դարձնէ յայտնու
թիւնը եղածին, ինչ որ է մարդկային էակին համար»-.
«Բայց մխտումը իր կողմ է կը հիմնուի կանխական գործողու
թեան վրայ --- այսինքն ոչինչի ոչնչացնող ոչնչացումը»-.
«Երր բան մը կը փնտռենք, այգ բանը գոյութիւն պէտք է ու
նենայ-, Արդ' երբ կը փնտռենք ոչնչութիւն , այդ ոչնչութիւնը պէտք
է որ դոյո ւթիւն ունենայ :
«.Ի^նչ է բ^աղ ան g ո ւթի ւնլԼ%> î
Եթէ ընդո ւնինք որ ա չխարհը օմտուած է ներքին արմէքով մը,
մարդը իրերը կ'ընդունի իր համեմատութեամբ, բայց այս իրերը
օտարնե ր են մարդու ներ կայո ւթենէն անկաթ ՝ որպէս իսկական դոյո ւթիւններ.
է սեղան մը՝ ծառ մը ինքն իրեն։
Տիեղերքի մէջ մարդը ինքնակոչ Հիւր մըն է, որով մարդը կը
դառնայ օտարական մը ամբողջ բնութեան մէջ* Մարդը է&քզինքը
կը ԳԳաJ աւելորդ արարած մը բնութեան մէջ՝ եւ ահա ասկէ կը
ծնի անձկութիւն մը՝ որ անդարմանելի է*
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Հայտէկկըր կը փիլիսոփայէ * «Անձկութիւնը վախ չէ ՝ անձկու
թեան մէջ մարդ կը բոնուի նեղութեան զգացումով մը» :
«Անձկութիւնը մեզի կը յայանէ ոչնչութիւնը*. Ա* ենք կը սա
ւառնինք անձկութեան մէջ՝ մենք կ՚ընկերանանք եղածին իր սահու
մին մէջ»։
«Ոչնչութիւնը կը յայանուի անձկութեան մէջ՝ բայց ՈԼ ո րպէս
Աղած մը՝ եւ ոչ որպէս առարկայ մը»։
Անձկութիւնը գոյութեան ընթացքին յաճախ կը քնանայ բայց
իր շունչը կը բորբոքէ գոյութեան ծածկուած մասը վտանգի առջեւ
կը տումէ գոյութիւնը՝ բայց կը պահէ իր մեծութիւն։
ին չպէ1* ս գոյութիւնը յարաբերութեան մէջ պիտի մնայ եղածին
հետ ՝ եթէ չխորասուզուի ո չն չո ւթեան մէջ ։
Ալ ահա գիտակցութիւնը որ կը պարապեցնէ ՝ ո րմէ կը հետեւի
Ւը ազատութիւնը ։
Ա*արդը ինքը չէ որ ընտրած է իր ազատութիւնը՝ ան ազատ է
եւ գա տ ա պար տ ո ւած է ազատ ըլլալու յ «Ազա տ ո ւթի ւնը աքսոր է եւ ես
դատապարտուած եմ ազատ ր/յալու»
SUTSiS, էջ 280) որով մենք
ազատ ենք՝ առանց մեր ուզելուն ՝ բայց մենք ազատ չենք՝ երբ կ՛ու
զենք գագրիլ ազատ ըլլաէէ *
Աշվսարհ ինծի կը ներկայանայ այնպէս ինչ որ ես կը փ ա/լցնեմ անոր
վրայ ՝ նայած թէ ես ինչպէս կը ծանօթանամ անոր։ Առանց ինծի
տիեզերքը իմաստ պիտի չունենար՝ որով աշխարհի հետ հ ամեմատելով դիտաւորական է ։
Ամ շուրջս գտնուած առարկաներուն ես կրնամ տալ բոլոր նշա
նակութիւնն երը որ կ՛ուզեմ ՝ եւ վաղը կրնամ փոխել ծբագի րներս ։
Ազատ անհատի մը քով սեւէ բան որոշուած չէ ՝ այսօր կրնայ
սիրել մէկը՝ վաղը այգ սէըԸ կը^յայ փսխուիլ ատելութեան ՝ կրնայ
մնալ նաեւ սէր ։
Ազատ ր//ա ք կը նշանակէ ո չինչ ը/յայ ՝ աքսո րուած րյ/ալ իրե
րու աշխարհ էն անցեալէն ալ դուրս ԸԷԼաէ $
ո րոհ ետ եւ անցեալը
en-soi մըե է (Le Sursis, էջ 285) ։
Ա*արգը պիտի ձգտէր անփոփոխութեան վերածուելու՝ բայց ան
հնար է ՝ ո րովհետեւ ան pour-soi մըն է՝
en-soi ըլլալոլ համար
ան պէտք է գագրէր մարգ ԸԱալէ ։

(1)

ՂՄ-
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Արուեստին Փիլիսոփայութիւնը
Առաջին արուին ա չքը անմեղ էր դրախտին մէջ*. Մ եղա պարտ եղաւ՝ եր բ այլեւս չէր տեսներ ՝ինչ որ կը տեսնէր մեղանչումէն առախ,
Հնութե ան իմացական արուեստին ազնուականութիւնը պահեց
աչքին դրախտային անմեղութիւնը՝ անոր համար որ իր մարմարեայ
մերկո ւթիւնները քանդակուած
գաղափարական գեղեցիկով մը
որուն հանդէպ տեսակ մը կրօնական զգացում ունէին արուեստագէտ
ները :
քրիստոնէութեան բարոյականին ամօթի զգացումը երբ ծածկեց
մարմինը անթափանց զգեստներու մէջ՝ մարմինը դարձաւ ցանկայա
րոյր*, Աչքը՝ այնուհետեւ՝ սարսուռով մը պրպտեց ինչ որ կը տես
նէր առաջ առանց խռովելու մաքուր ^Zrz^Zrz^^z^zîz սրբազան գաղա
փարը :
Հոմերական շրջանէն ի վեր՝ կչռոJթի արուեստին երրորդութիւ
նը {բանաստեղծութիւն ՝ երաժշտութիւն ու պար} փոխանցած էր ար
ուեստագէտներուն՝ կնոջական մարմնին գերադասութեան համոզու
մը առնականին վրայ*. fttujg արուեստագէտներուն ստեղծագործ ձեռ
քը չէր առաջնորդուէր տակաւին ՝ մերկութիւնը սեռային տենչով դի
տող ա չքէն :
ո ւթեան արուեստին անբծութիւնը գաղափարական յղւոցոլմներու ■ոջ էր տակաւին *, Յղացումները կ'առախորգուէին ոգիին մէջ
թաքն ո ւած գաղափարէ մը որ անտեսանելի պատկերն էր իրականին
կա տ ար ելո ւթե ան :
Ըստ Պղատոնի՝ գաղափարը գոյութիւն ունի բնութենէն դուրս
կամ բնութեան վ[>այ՝ գերբնական պատկեր մըն է ան որ սրբագրէԼՈ1Լ իրակա*նը՝ կը հասնի իտէալին^
Ս քօլսաթՓք?z/r^Z£z քիչ մը կը հեռանային գաղափարին տրուած
պղատոնական իմաստէն*. Անոնց համար գաղափարը անտեսանելի
պատկեր մըն է որ գոյութիւն ունի իւրաքանչիւր անհատի մէջ ու երեւան կուգայ բաղդատութեան մը պարագային*. Երբ բանի մը ըսենք
«տգեղ» է կամ «գեղեցիկ» է՝ զայն բաղդատած կ'ըլլանք այն պատ
կերին հե տ (idée)
որ մեր ենթ ագի տ ա կց ո ւթեան մէջ թաքնո ւած կը
մնայ*. Այգ բաղդատութիւնը կ1ըէէաJ անգիտակցաբար իմացական ու
զգացական միջակ կա ր ո ղո ւթի ւնն եր ո ւն քո վ ու կ?ըԱայ գիտակցու
թեան համոզում ութ երբ ենթական օժտուած է միտքի ու սիրտի մշակոյթով :
քիաֆայէլ ^ասթիլիոնին դրած իր համբաւաւոր նամակին մէջ
կ'ըսէր ՝
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«կ’ օգտագործեմ այն պատկերը որ կը են է մարէս մէջ»։
Արուեստագէտը երբ չէ զաներ բնութեան մ էշ անհրաժեչա տէպարը էր ղոր^էն, կը Գէմէ
"Ը տեսնէ "tW մէէ թաՀնոէ-ա*
պատկերը :
Այդպէս կ'ընէէն հեթանոս արուեստէն դասականները, մարմնա
կան դեդեցէկը զազափար ա կանքս ցնելո ւ համար : Այդպէս ըրէն մէ
ջէն դարու ա րո ւեսա ազէաները , հոզեկան դեղեցէկը թանձրացնելու
համար :
ներքնածէն պատկեր մը ձեւակերպ կը ստանայ ոգէէն յուղումով
ու զաղափարը յուղում կը դառնայ արո ւես տաղէ տէն տեսէ խերով։
Կրեքոյէ անօրէնակ հանճարը , տեսէլեերու շեորհէւ կրցաւ թանձ
րացնել էր անէ թսան ոգէէն զէնովութէւնը, խոր ու գաղափարական
դէմքերու մէջ ՛.
Անաեսանելփէն տէրապեաումը տեսանելէէն վրայ, հեթանոս աշ
խարհը որոնած է մարզարաններու մարդկայէն մարմնէն երաժշտա
կան նե րդա շնա կո ւթէ ւնն երո ւն մէջ֊, Բրէստոնեայ աշխարհը որոնած է'
նոր կրօնքէն ստեղծած հոգեբանական նրբո ւթէ ւններո վ վէ շտէն ու
հաւատքէն ձեւակերպերը' մենաստաններու մխափք ներշնչումներուն
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Եթէ հեթանոս արուեստէն էտէալը կը մարմնաւորէ Պ՛լատոն,
քր էստոնեայ արուեստէնն ալ կը ձեւաւորէ Ա. Թովմաս :
վերացական գէ տ ութէ ւններո ւն պսակը փէլէ ս ո փայո ւթեան վրայ
դնելէ յետոյ, Ա. Թովմաս արուեստներուն պսակը կուտայ բանաստ ե ղծ ո ւթ ե ան :
Արդարեւ, բան ա ս տ ե ղծ ո ւթէ ւն ո վ մէայն կ' արաայայտուէն գա
ղափարները եւ հողէ էն ամէնէն խուսափուկ տպա ւոր ո լթէւնները։
Բոլոր արուեստներէն աւելէ' բանաստեղծութեան մէջ կը ներկայա
նայ զործողութէւն մը էր ամբողջական անցքերով ու մանրամասնութէւններու յաջորդական զարգացումով ։
Երաժշտութէւնը , որ բանաստեղծութեան պէս Ժամանակի
արուեստ է, չունէ խօսքէ արուեստէն մտածումէ յստա կո ւթէ ւն ը։
Թէեւ կ'արտայայտէ հոգէէն ամէնէն մտերմէկ զգացումները, վերա
ցական գաղափարներու արտայայտութեան մէջ կը մնայ պայմանա
դրական : Երաժշտական բարձր գործ մը անհունայէն է՛. Անոր ձայ
ները կը գործեն մեր վրայ «բնութեան տարեբայէն ուժէ մը պէս»։
Արուեստէն մէջ էնչ որ անհունայէն է , չէ հանդուրժեր դատողութեան
վճռա կանո ւթեան î : Ահա թէ էնչո ւ' գեղեցէկ բանաստեղծութեան մը
տպաւորութէւնը կ'ըլլայ աւելէ ազդեցէկ եւ աւելէ տեւող երբ ան
երդուէ համարժէք եղանակով մը։
Ըստ Ա. Թովմասէ, բանա ս տ ե ղծ՜ ո ւթէ ւե եւ երաժշտութէւն ներքէն խօս ա կցո ւթէւններ են, աւելէ ընդարձակ յուղումէ քան մտա
ծումէ։ Թոմայականութէւնը կապելով սէրտը հոգէէն ու հոգէն [՛բ
նութեան, արուեստէն կուտայ հողեյոյզ բովանդակութեան մը ամբողջութէւնը, առանց սակայն նոյնացնելու նախախնամ ո ւթէ ւնը բընութեան հետ , էնչպէս Ափէնոզա , ել էրերը հոգէէն հետ'
էնչպէս
Գրոչէ։
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մէՀէն գաղափարին յայտնութիւնն է։
Գաղափարը զգայնո ւթեան միջնորդութեամբ կը թանձրանայ ու
կը դառնայ արուեստի գործ: Այնքան դեղեցիկ կ'ըլլայ դո րե ը որքան
մօտենայ դերնիւթական գեղեցիկին ։
Բնութեան ամէնէն ազնուական նկարը մարդն է , տեսանելի
պատկերը, անտեսանելի Աստուծոյ կատարելութեան-.
Մարդը ձեւակերպ ստացած հոդի է որ արուեստին միջոցով կը
հաղսրդուի Աստուծոյ հետ :
Միջնադարեան արուեստը ամբողջովին կը դառնայ Ս- Մոմ աս ի
միստիք դիչե բեկին շուրջ, ռր հրաշալի ամփոփումով մը համառօտադրուած են «Գեղեցիկին ու բարիին» դրՀոյկին մէջ՛.
Հնութեան դասականները կը մտածէին կանոններով: Անոնց ար
ուեստին բանաստեղծութիւնը կուտայ այն տպաւորութիւնը, ինչ որ
կուտայ արձանագործութիւնը իր խստապահանջ
սկզբունքներուն
մէջ, մինչդեռ ժամանակակից բանաստեղծութիւնը յուղող երաժշ
տութեան մը տպաւորութիւնը կը ձգէ !
Բուոը արուեստները երաժշտական վիճակի մը հասցնելու փորձը
որ վերսկսաւ Ռոմ անթիզմո վ, երազն էր միջին գարուն .Շատ մը ճար
տարապետներ , նկարիչներ ու արձանագործներ գտած կը կարծէի
գծային երաժշտութեան նոր համաչափութիւներ, իրականացնելու
համար արուեստներու մէջ հասարակաց լեզու մը ստեղծելու վերա
ծննդեան ձգտումը-. Չյաջողելուն պատճառն այն էր որ վերածնուն
գի արուեստին դա զա փար ա կանը , բնութեան մէջ գոյութիւն ունեցող
սաներուն կատարելութեան ձեւը որոնելուն մէջ էր ոչ թէ բնազան
ցնլուն: Արուեստագէտը բնութեան խառնակ երեւոյթներէն կը հա
նէր շահեկանն ու իմաստալիցը եւ զայն ^առաջնորդէր արուեստին
պահանջած միութեան (ullîté) i Այ“ ձեւով թէև կը գերազանցէր բընութիւնը, բայց կը մնար միշտ բնապաշտութեան մէջ՛. Մինչդեռ բընազանցութիւնով միայն կարելի էր հասնիլ, որոշ չափով, ուռաջաղրուած նպատակէն :
Բնազանցութիւնով տգեղ առարկան իսկ կտաւին վրայ կը դառ
նայ սքանչացնող զործ : Որովհետեւ, արուեստին քաղաքացիութիւնը
ստանալէ յետոյ, առարկան կը ղադրի բնութեան սլա ական ելէ ու կը
դառնայ արուեստագէտին ոգիին ձեւակերպը , անոր յափշտակութեան
հոգեվիճակը-. Այդ պատճառով կ'ըսեն, օրինակ «Գօրօ մը ունիմ»,
փոխանակ ըսելու «Այնինչ տեղը ներկայացնող Գօռօյի բնանկարը
ուն է մ» :
Ռոմանթիք ոգիին յ ո ւզա կանո ւթիւնը յարմարագոյն միջոցն էր,
ա ր ո ւե ս տն եր ո ւ. մէջ նմանո ւթիւններ զանելու փորձին*.
Տարօրինակին ճաշակովը օժտուած Պօտըլէռ ձեռնարկեց այդ
փորձին -.ճԲհօճՏաՀներով ջանաց բացատրել ն մ անո ւթիւննե ր ը զոր
կը տեսնէր արուեստներուն
Երբ երաժշտութիւն մը ունկնդրէր , անոր ձայներու մէջ կը զզար
դոյներ ու ան ո ւշա հ ո տ ո ւթի ւններ : Երբ նկար մը դիտէր, կըլսէր-.
Պօտըլէռի տես ո ւթի ւններ ուն չափազանցութեան հակազդեց իրապաչտութեան ^այք1Ը Ջ°էա •
Երեւակայութեան մէջ յուզիչ նիւթեր որոնող արուեստագէտ
ներուն կը յանձնարարէր Հօլա. «Ջներ շն չուիլ երէկուան ճչմար-
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

տոլթ!ււններէն)) ՝ անցողակի ճաշակներուն տեւականութեան հանգտtfանք չտալու համար։
Զօլաի համար իրապաշտ բնութիւնն կր միակ ներշնչարանը։
ճիչտ ժ՜ամանակին ծնած ա,քս յտնգուգն գրագէտը՝ որ «նկարչո ւթիւնը կը զգար նկարիչի մը պէսդ ՝ էԼէէա3 յոլղակսյ^յ ռոմանթիզմին պատճառած ձանձրոյթը՝ դասականութեան չո ր ու անխօս ար
ուեստին պատմութեան անցնելը։ Հակադրութեան պահանջը որ կու
դար յաՂ^ՅաՅ ճաշակներէն ՝ կը սպասէր ուժեղ խառնուածքի մը՝
պարտագրելու համար անցեալին կառչած նախասիրութիւներուն՝
ծաղր ո ւած Ղ՚օւրպԷյի մը հզօր իրապաշտութիւնը։
'քննադատներուն մէջ միակն էր Զ°լա որ կանուխէն գուշակեց
մերժուած Մանէ/* 5/ մեծութիւնը։ Երբ կը
պոռար՝ Մա&է՜^ անխնայօրէն քննադատողներուն երեսին . «քնուք կը
ծաղրէք ղինքը՝ բայց ձեր զաւակները պիտի հիանան անոր վրայդ ՝ նըկատո ւեցաւ քննադատո ւթեան խենթը , ան^սրժէքն եր ո ւ ջատագովը ։
^Ւչ անդամ պատահած է որ՝ «հաս կցողդներու խմբակէն բարձրա—
նայ մէկը եւ այսքան ճիշտ գուշակութիւններ ընէ։
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#
«Իրապաշտութիւնդ բառին շուրջ երբեք չեն կրցած համաձայնիլ
տ ես աբանն երը ։
Ոմանց համար իրապաշտութիւնը շնութեան երեւոյթներուն հա—
ւատարիմ վերարտադրութեան մէջ է։ Ուրիշներուն համար բնութիւ.նը գաղափարականացնելուն մէջ*, Եան ալ որ ինքզինքնին իրա—
պաշտ կը կարծեն՝ վիպական յուղումները ներկայացնելով կերպքնկալի գրականութեան մէջ-.
Իրապաշտ է 'Իանթ : Իր ապաշտներ են Ո'էն ՝ Աըսքին ՝ Ո*օտէն ,
Զօլա ՝ ելայլն յ
'Ի անթ երբ կ'ըսէ ՝ «բնական գեղեցկութիւն մը գեղեցիկ բան մըն
է՝ գեղարուեստական գեղեցկութիւն մը բանի մը գեղեցիկ ներկայա
ցումն էդ *), դր ած կ'ըռայ իրապաշտութեան մէջ գաղաւիա րա կան բո
վանդակութիւն ։
Զօլա երբ կ'ը"է՝ «գործ մը պէտք է ներ կայա ցնէ րն ո ւթ ե ան մէկ
անկիւնը՝ խառնուածքի մը ընգմէջէն տեսնուածդ՝ հաստատած կ^ըլէայ
Պուգօնի համբաւաւոր խօսքը՝ «բնութիւն առաւել մարդ
հաւասար
է արուեստիդ ։
«Աչքը
կ^ըսէ Վ^ինչի
նկար ուած գեղեցկութենէն կը ստանայ
տյն հաճոյքը զոր կը ստանայ իրական գեղեg կո ւթեն էնդ ։
Աս ալ
սահմանում մըն է իրապաշտութեան որ կը մնայ գաղափարական
ըմբռնումին ամ էն էն իրապաշտ ը ։
Ո*օտէն երր կը հարցնէ ինքզինքին ՝ «Ո^ւ֊ր սորված եմ արձանագործութիւնը --- Անտառներուն մէջ՝
ծառերուն ձեւեր ը գիտելով՝
ճամբաներուն վրայ' ումպերուն կազմը քննելովդ ՝ տուած ^ԼԸէլայ
իրապաշտ բառին իմաստ մը՝ որ բոլորովին հեռու է բնութեան
հաւատարիմ վերարտադրութիւնը ԸԷԼաէ î Այս խօսքով ՝ հուժկու ար
ձանագործին իրապաշտութիւնը իրաւունք կուտայ Լայպնիցին ըսելու*) Kant, La critique des jugements, p. 48.
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հյԼ-րուեստ/ւ դեղեցիկին մէջ չի կայ բան մը որ չըլլայ բնութեան գե
ղեցիկին մէջ»։
Բայց ամէնէն ճիշտը՝ ըստ իս , Ասրպէ տիւ Պօսի խօսքն է՝ որ
բնութեան մէջ կը դնէ ներշնչումի անսահման կարելի ո ւթի ւններ ։
«Պէաք է ընդօրինակել բնութիւնը առանց զայն տեսնելու»։ \յման մըտածում մը արտայայտած է նաեւ քեըսքին • «նմանեցէք միչտ բնու
թեան 5 երբեք անոր որ կը տեսնուի» :
Բբարու նմանող այս երկու մտածումներուն մէջ բնութիւնը կը
դաոնայ պատրուակ՝ ազատ ասպարէզ տալու համար զգայնո ւթիւններու դործունէութեան î
#
Բնութեան դեղեցիկը եւ արուեստին գեղեgի կը գոյութեան իրա
ւունքի տարբեր պատճառներ ունին յ
Եթէ արուեստը բնութեան հաւատարմօրէն նմանէր , պիտի զըրկուէր իր յոլ~զէՀ_ ուժ՜էն։ Ս*արդիկ փնտռած են միշտ արուեստի դո ր—
ծին մէջ առօրեան մոռնալու միջոցը։
Արուեստին ամբողջ հաճոյքը կուգայ տեսնել գիտնալէն։ «Եթէ
հաբիւրին մէջ մէկ հոգի միայն դիտէ մտածել՝ հազարին մէջ հագՒ՝- մէկ հ ոգի գիտէ տեսնել» :
Արուեստագէտին մշակուած աչքը կ ուրիշները անտարբեր ձգող
սովորական երեւոյթներէն կը հանէ արուեստի գործեր։
Պատի մը վրայ երեւցած արատ մը՝ կրնայ գաղափարը
ինքնատիպ գօլքթ ՕգիսիօԸ^/ մը կառոյցին :

տալ

Տըլաքրուա ՝ ամպեբուն ստացած ճարտարապետական ձեւա կեր
պերէն ներշնչուած էր «Բիոսի Ջարդը»ին գծանկարը ։
Հ/ատ անգամ երեւոյթէ մը կը մեկնի մտածումը եւ կը հասնի
ուրիշ երեւոյթի մը հաստատումին ։
Արնուար բնութեան գիծերը ո ւս ո ւմն ա սիր ած ատեն ՝ նկատեց թէ
միեւնոյն նկարագիրը ունեցող գիծեբուն մէջ կան հազիւ նշմարելի
տարբերութիւններ ՝ երկու գեղեցիկ աչքեր միեւնոյն դէմքին վրայ^
չեն նմանիր իրարու։ Ասկէ եզրակացուր թէ նոյն տեսակի բոլոր գե
ղեցկութիւները իրենց հմ այքը կը ստանան բնութեան îrrég’Ulciri/' °րէնրէն ։
Բայց Արն ուարէն շատ առաջ ՝ տեսաբաններն ու արուեստագէտ—
ներ ը ո րոնած են գիծերու գե ղեg կո ւթ եան գաղտնիքը ՝ անոնց ligne

de beautéG:
Ուինքէլման զայն դտաքր կը կարծէր թ]յկսւ(տԼԱւծ
մէջ :
Մինկս y արւաջնորդոլելով հին վարպետներու գործերէն՝ կը պնդէր
Pi ԿւռԲԸ արուեստին ամենէն կատարեալ գիծն է։ Հէըտըր Ու֊գիղԱ
եւ բոլորագիծը կ՛ին դունէ ր իբրեւ գե ղեg կո ւթե ան գիծ ։
Հօկա րթ
նկարչութեան գեղեցկագոյն գիծը կ՚անուանէր կորը :
Տըլաքրուա
«Հրէ չային» կը կոչէր ուղիղը ու մանաւանդ գուգահհււականնհ րը :
Աըսքին կը նախ ընտ ր էր քաոակոԼսիԸ գօմբօզիսիոնի գե ղեg կո ւթ ե ան ՝
*) Leibnitz, La critica délia pittura, p. 83.
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եւ ու֊զղանկիւ-նը' կոթողներու տեւականութեան համար :
Այս կամ այն զիծին նախընտրութիւնը, զորեի մը ամբո,Լչութեան տ իրապետողն է ։
Կոթիք ճարտարապետութեան մէջ կը տիրապետեն ուղղահայեաց
զիեերը , կառուցումին երկնասլաց երեւոյթ մը տալու համար : Աընէսանսի մէջ հորիզոնականները ։ Յոյները նախընտրած էին ուղիղ գիեեըը, Հռոմ այեցիներըըճձո. cintre^, Արաբները courbe surbaissée ն
J-ամ ան ա կա կիցները ondulation ը Գիեերու տիրապետութիւնը կայ նաեւ եր ա մչտ ա կան զորեին ու
պարի chorégraphie/Æ մէջ-.
Բոլոր զիեերը ներշնչոլած են բնութենէն ։ Բնութեան վեհաշուք
զեղե g կո ւթիւններ ո ւն հանդէպ քիըսքինի սքանչացումը գրել տուաւ
իրեն սա չափաղանցեալ տողերը ։ «ճարտարապետը պէտք չէ բնակի
քաղաքին մէջ֊. Գրկեցէք զայն լեռներուն վրայ, որպէսզի տեսնէ թէ
ինչպէս բնութիւնը կ'ըմբռնէ կամարը եւ գմբէթը»։
Բնութեան օրէնքներուն իմաստութիւնը, որ երկրաբանական ումերու դանդաղ բարեշրջումով ( évolution ) լեցուցաե է երկիրը այն
քան գեղեցիկ բաներով, տարբեր իմաստ ու տարբեր ներշնչումներ
կուտայ նկարիչին ու երամի չտին , ճարտարապետին ու բանտստեզե[Հև } կրօնաւո ր ին ու. դի ւոն ա կանին :

#
Արուեստը կ՛արատյայտէ գեղեցիկը եւ վսեմը , երեւակայութեան
եւ իմացականութեան մրցակցութիւնով։ Երեւոյթին մէջ հակադիր
թէեւ' այս երկու ումերը զիրար կ' ամբո դՀա ցնեն իբրեւ յափշտակուած
ներշնչում եւ պատ նսւււաթ անող մտածում :
Առաջթնը վսեմին մէջ է , երկրորդը' գեղեցիկին :
Գեղեցիկին առջեւ մեր դատողութիւնը ազատօրէն կը գործէ , անոր համար որ , սահմանուած իրերու վրայ եղած ներդաշնակութիւն է
ու կ՚արթնցնէ հաճելիութեան զգացում :
Հսևմին առջեւ մեր դատողութիւնը կանգ կ՛՚առնէ , որովհետեւ
հանճարին խոյանքը կը յափշտակէ, կը փոխադրէ մեղ տարբեր ու
երազային աշխարհներու վրայ։ թերացումի այղ պահուն, արուես
տին գերբնական ո ւմը կը կոտրէ դատողութեան ամէն յենարան ։
Ահա թէ ինչու ուրախ դուրս չենք ելլեր եկեղեցիէ մը, գեղեցիկ արարողութիւն մը լսելէ յետոյ . ուրախ դուրս չենք ելլեր մեծ նուագա
հանդէսէ մը, երամչտութեան աստուածային զօրութեան հետ հա
ղս րղուելէ յետոյ. ուրախ դուրս չենք ելլեր մեծ թանգարանէ մը,
նկարչութեան ոգեկան բովանդակութեան հետ պահ մը ապրելէ յետոյ ։
Կրօնքին եւ արուեստին բարոյականներուն միջեւ յաւիտենական
ներդաշնակութիւն մը կայ, որ ումդնօրէն կը գործէ մեր վրայ.
կ'ընկճէ մեղ մեր ներքին էութեան մէջ, չէզոքացնելով մեր հոգիին
ան սլար կե շտ ուժ՜երը :
Մ ատամ տը Աթալ կ՚ըսէ֊ «Եթէ մարդիկ յանդզնէին խորհուրդ
տալ հանճարներուն , պիտի ըսէին անոնց. Եղէ՛ք առաքինի, ազատ
եւ հաստատ ։ Յարգեցէ՛ք ինչ որ կը սիրէք։ Փնտռեցէք անմահութիւ
նը սիրոյ մէջ, նախախնամութիւնը բնութեան մէջ֊. Զոհեցէք ձեր
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հոգին իբրեւ տաճար մը, ուր պիտի չուշանայ երեւիլ, մաքուր ու
ազնուական մտածումներուն հրեշտակը»։
Այս խօսրերը ուղղուած կը թոլին վերածնունդի մեծ հանճար
ներուն , որոնց չատերուն մէջ չէ երեւցած բնաւ «մաքուր ու ազնուական մտածումներուն հրեշտակըդ :
վերածնունդը հոգիի մեծութեան ու ինկածութեան շրջանն է :
Գագաթ եւ անդունդ։ Իրարու հանդէպ շրջուած երկու գագաթ
ներ , որոնք , միասին երեւցան վերածնունդի բարձր արուեստին մէջ ,
ու միասին կերտեցին՝ արուեստին (յրուսադէմը Ա)լ11թԱւԹս .
Գանթի իրապաշտութեան իտէալիզմը աւելի մօտ է Վենետիկեան
դպրոցի ոգիին րան {իլորանսի տևսութիւնները զոր կը ձեւալորէ իր
Critique du Jugement/Æ մէջ, զգայական հաճոյքը կը բարձրաց
նեն ոգեկանին վրայ։ ՛Նկարչութեան հաճոյքը կը գնեն ա չրին րան
ոգիին մէջ, ու թոյլ շեն տար որ ոեւէ բան խաթարէ ակնահաճոյ
գեղեցիկին վայելքը։
թէօվւֆըր կը մերմէ "թանթի տե ս ո ւթի ւններ ը : Իրապաշտութեան
տեսաբաններուն ուղղելով իր հեգնանքը, կ'ըոէ- «Եթէ արուեստը
բնութեան նմանելուն մէջ ըլլար , հին ու նոր մամ անա կներո ւն ամէ
նէն մեծ արուեստագէտը պիտի ր//ար Տակէռ , հայելին գտնողէն
վերջ-. Որովհետեւ ոչ մէկ բան այնրան հաւատարմօրէն կ'անդրագարձընէ բնութեան գեղեցիկը, որրան հայելին եւ լուսանկարը»։
Գար մը առաջ գրուած է այս գիրքը՛- Ամբողջ դար մը տևսութիւններու վէճ ստեղծեց «իրապաշտութիւն» բառին իմաստը :

#
վհԹ . դա րը արուեստի տ ես ո ւթի ւններո ւն շրջանն կ* անոր գա սական հայրենիբը Հիերմանիան։
Ջերմանաgի տեսաբանները լայն մշակոյթ ունկին արուեստի բոլո ր ճիւղերուն վրայ՝ ին շ որ պատճառ եղաւ բացատ ր ո ւթի ւնն եր ո ւ
բարդութեան ու մտածումներուն հակասութեան :
ՀկկկԼ y օրինակ ՝ արուեստը բաղաբա կրթո ւթեան բարձր կո Լումին ի սպաս դնելէ յետոյ * մարդը միայն կ^ընդունի իբրեւ արուես
տին բարձրագոյն ^իլթը^ ու կը մերմկ բնութեան մնացած մասերը՝
նկատելով ղանոնբ ՀՀգաղափարներ խտացնելու անընդունակդ ։ Էքւ
սակայն ՝ Հէ^էլի պւոշտպանած դեղեց կագիտո ւթիւնը իրապաշտու
թեան խոէսւլիզմն կ :
Երբ տեսութիւններու մենաշնորհը անցաւ Ղ*երմանիայկն քիրտնսա ՝ բացատրութիւնները հետզհետկ ստացան աւելի սեղմ եւ աւելի
մասնագիտական հ ան գա մ անբ'. քիրանսացի տեսաբանները գրագկւոներ կին բան փիլիսոփայ*. Արուեստի գործին կը մօտենային գրական
ճաշակով։ Աս ալ ունի անշուշտ իր սխալ կողմը։ Եթէ արուեստին
գործը չբացատբուի իր թեբնիբին լեզո ւով ու կերպրնկալին ըմ
բռնումով՝ շատ բան կը պակսի արմկբի վերլուծումին մկջ։
Գրագէտ թկն ՝ արուեստին կը մօտենայ ընկերային միջավայրկն
■ու տեղական կլիմայէն։ իտալական ոսկեդարը վերածնունդին մկջ

*) Toepfer, Le réalisme dans 1 art, p. 28.
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դնելէ յետոյ ։ կորոնէ անոր կարգաւորութեան ճաշակէն ակը՝ ու դը—
տան կը կարեէ , երբ կը հաստատէ էտալաg էներ ո ւն ազգակցոլթէլնը հռոմայեցէնեբուն եւ անոնց արեան խառնուրդը յոյներուն հետ:
Տարբեր ձեւեր են արուեստէ տես ո ւթէ ւններ ո ւն եւ արուեստէ
դսրներսւն ՀՈԼԸ^ եղան մատնումները*. էքրկու ձեւերուն ւԼրայ ալ
խո րհ ողը րէ չ անդամ հասան է հաւասար բարձրութեան :
Տէաըււօ մեն է երբ տեսութէւններ կը հէձնւսլորէ , մէԼակ է՝ երբ
արուեստէ գորներ կը վերլունէ :
Տէտըռօէ յաւաէլնութէւնը թոյլ չէ տուաւ որ զգայ քննադատէ
մէչւսկութէւնը ։ «.Լաւ կը զգամ արուեստը ու լաւ կը դատեմ զայն :
(էամանակը սլէտէ ո րդեգրէ ճաշակս եւ մտանելա կեր պսյ> : Այո եւ ն ըման խօսքերով քննադատութեան տէքթաթոր ը մեղանջևց հաւատա
լուն մէջ թէ , էր ըսանները յաւէտենական ճշմարտ ո ւթէւններ են*.
Արդար ըլլալու համար պէտք է ըԱել որ՝ հակառակ լուրջ ու
խոր հասկացողութեան պակասէն , Տէւորռօ վերանորոգեց քննադա
տութեան արուեստը՝ որուն մէջ փէլէ սով։ այա կան բարդ բովանդա
կս ւթէւն մը դրան էէն դերմ անաց է տեսաբանները ։
(Էամանակակէց քնն աղա աո ւթէ ւն ը կը սկսէ Տէա ըռօյով ու կը
դառնայ զդա յնո ւթէւնն ե ր ո լ վերլունում*.
Աոլոր արուեստները գրութէւններ են :
էնչպէս բանաստեզնէն պէտք է՝ մշակոյթէ ու ներշնչումէ հետ
լեզուակ ան կշռոյթէ եւ հնչականութեան ընդունակութէւն ՝ նկարէչէն ալ պէտք է ՝ աչքէ ու ձեռքէ տուրքէն հետ ներքէն ումերոլ խր
ատցում ՝ այլապէս՝ արտադրան գո րն ը չէ կրնար մաման ակը դէմադրս-^լ :

Fonds A.R.A.M

\տ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԷԵԻՈՆ ՇԱՆԹ
1քեռաւ

անցեալ աշնան մէջ՝. Հքնած

թեան փառքերուն ղէմ յանդիման՝. Այն

Այստ եզ է որ ուս

տեղ զգաց թէ կայ նաեւ պատմական ի-

ման դեւը կը գտնէ զխեք՝ յ^տոյ ‘ւը տա

րա կան ո ւթիւն մը՝ զոր կարելի չէր տես

էր

1869^,

նի
պա

ո վկաս

Պ ոլիս :

(ճեմարան) ՝

յետոյ

քյւրո-

նել

դործածելով Արփիարեանի գպր ոg ին

(գերմանական համալսարան') î

բանալին՝

Առաքելա տի պ
կանը՝

որ

երեր

իր

մեծ

մտաւորա-

ոչ

լուսապսակը

պտըտցուց

թէ,ն:

այս

ս եո ո ւնգներու

ր ազմ եան՝

մէջ

(նախապատե-

մ իջպատ եր ազմեան

պատերազմեան) ,

կը

եւ

յետ-

ներկայանայ*^-

ներ

կան՝

որոնք

սպունգին

քարետախտակ -

գիր ը

կը

թշնամութեան

պահպանեն

դէմ ։

Շանթի

են՝

ոչ

ալ

վկայո ւ-

Եւրոպայի մէջ ըմբռնեց թէ զգացու
մը

զոր

կը

ճանշնար

իբրեւ

աննուաճ

ւիրոթակոնիսթ ունի հզօր անթակոնիսթմը՝

էւթթեւ. գթագէա*-

իր ա կանո ւթի ւններ կան՝ որ

ներկայութիւն

մտածումը՝. Այնուհետեւ կը սկսի

մշակել նոր

գրականութիւն մը՝

գաւոր. գրականութիւն

(որ

կորի-

մտածումն

որ պահ

կամ եթկյ արկանի
գրականութիւն (որ զգացումին տաճա-

պանեի Արփիար ի իրապաշտութեան ղը-

ր ին վրայ կը կանգնէ մտածման գմբէ-

րոշմը։

թը\-

հոդին այս քարետախտակն է՝
Հետաքրքրական

է

վերլուծել

ունի իբրեւ կորիզ) ՝

Արփիարեանի իրապաշտութիւնը՝ ___ ոչ
արուեստագէտ'

որովհետեւ գեղեցկա

դիտական մտահոգութեան
կը

փնտռէ

կեանքի

անտարբեր,

զարկերակը՝

մերկ

ել Լ°Լափելի՝ հետեւաբար զգացում մի
այն՝ կոշտ՝
զգացումին

անձեւ ու բնազդային՝. Այգ
մէջ՝

որ

հոգեբանութիւն

չունի՝ կը նշմար ուին երկու երանգներ ՝
նախ

ընկերային

-

տնտեսական

լհկաիքա^ մը անորոշ

տիսԼ.

կոտ ո լ տարտամ է՜1ԼՈթ-ի£ս1յ^» մը բաբա
խումը՝ զոր արուեստին տարաւ Օշական
ետքէն : Լելոն Հքանթ այգ իր ա պաշտ ո ւառածը չկրցաւ մշակել՝

ոչ ալ

խորտակեց քարետախտակը՝ ուր իբակա
ռութեան հևլքը կայ'
նի յ
Կովկաս զինք

բայց անուն չու

դրաւ մեր պատմու

առուն կը տանի իր պա

տանեկան բանաստեղծութիւններ ը՝

ժ՛ա

մանակին հրդեհը կը խա նձէ /՚ւ՚ ‘Լէպ1’րը՝

բայց

ազգային

մեր սերունդը

կը փրկէ ել

ժ՜առանգո ւթեանg գանձարանը

Կ.Ը տանի իր թատերական ստեղծագործ ո ւթի ւնն եր ը ։
finլոր մեծ ժ՜ողովուրդներու գրական

թրթռացումը՝

զո ր ոչ ոք զարգացուց ետքէն՝ եւ վախ

թենէն

Շանթի գրական կազմ ա ւոր ո ւմին այս
պատմո ւթեամբ

անմահ ժ՛առանգութեանց կարգին դասե
լով

հանդերձ իր

թա տ եր ախա զեր էն

ո-

մանք՝ հարկ կը համարիմ աւելցնել թէ
իր

թատ երախազե ր ը Հ.վէ պ ~ թատերա

խաղերի են՝ ընթերցանութեան գիրր՝ ___
բեմ բար ձր անալո ւ համար կարօտ է բեմագրիչի նպաստին։
Շանթ խեքը՝ է՚եչպէս եւ քեն ագատները՝ սովոր են կոչել

Հին Ասսւուած-
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ներա- հեղինակը «երազի գրագէտ»։ Կը
սխալի Շանթ,

եւ կը սխալին [.ը քննա

դատները։ «Ես պատրանքը սիրեցի» խո
րագրով քերթուածին խոստովանութիւն-

15

տարեկան դպրոցականներու յատուկ

գի ւրազգածո ւթեա մբ,
վիրա ւո ր ոլելո ւ,
ղիղ դաւանածը՛ • •

րեր

սիրավառ շլմորումները չեն զօ

«երազի

գրագէտ»

կոչելու Շանթը

սխալ է վաղը։

գանան

սխալներով,

որ

արգի

ըմբռնումով։

Շանթ երբեք չէ

սական վէճը, ---- ընդհակառակն,
է

որ

միշտ

կը թափտհարէ,

յաղթահարէ Մ էֆիո թ"ֆէ լէ " եան
ղով մը։ Եւ յաճախ,

ինչ որ

երազ կը

իր

արտայայտող֊

լեզուն- ---- Լեզու կոչ

ուած ազգային մառանդո լթիւնը ունի իր
ճարտարապետութիւնը
իր

(քերականու

պատմութիւնը

(բտռամը-

թերք), իր արուեստը (սւթմոՍի, որ թէ'
կախարդանք է ել թէ ե ր ամշտ ո ւթի ւն) :
Լելոն Շանթ

ազազուն բոյս մ ըն է

որ

չէ կրցած աճիլ բոլոր այգ գետիններուն

‘Lft-

մտաւորական

աւելի

իբրեւ մանկավարժշփոթութիւն մը :

----

Մեր

մէջ

Մանկավարմութենէն

(փեաակոժի) զատ գոյութիւն ունի քոյր
գիտութիւն մը, հ ոզեվարմոլթիւն (փսիքօկոժի) : վերջինին մասին կրնան վըկայութիւն բերել միայն իր

աշակերտ

Եսկ մանկավա րմո ւթեան մասին,

իբրեւ հեղինակի,

կրօնական

(փեփկնիէո.) :

տնկարան

Այսուհանդերձ

անուշահոտութիւն
րինակ
րէ

մը

ունի

թի

մը,

զովութիւնը'

կուգայ,

եւ

որ

այն

տարօ

խորութիւնե

ինչպէս այն անտառներէն'

ուր բարձրաբերձ կաղնիները քարանձաւ
կը

շինեն,

կանանչ
կրակ

եւ

ուր

ծաղկած

թաշկինակներ

կը

ցանէ։

մատենադարան

կը

Պէտք է
քալելու

անանուխը
փո-է

կամ

գովել դէպի
այգ

բաղձան

քը, որ կրնայ հրաշքներ տալ եւ փրկել

շատ են վերապահ ու-

նամ,
որ,

Պէտիէ կը յանձնարարէր աշակերտ

կ'անարգուի մեր
իր օր"֊լ էլ Ւր

սերունդը անով
աչքերուն

տակ,

վանքերու պաշտօնաթերթերը դարձեր են
հՏ եղե կատու

ի

վանս»,

ամենա յն անցիցն անցելոց,

պատմ ե լո ւ

համար

պէս քնացաւ վեհափառը,

թէ

ի նչ-

ի՛նչ կերաւ

առաւօտ ունզ կամ թկ թնչպկս վարդ կը
դո վա բանեն տակաւին վանքի սոիռսկնե֊
րը, Հորպկս ի հնումնֆ:

թիւններս, — Շանթի գործերը հին են։
փ.

քան

ուսումնարան մ ըն էր

վանքերու պատիլը, այլապէս, կը վախ

շատ գործածուած այս բառը կը մատնէ

ները։

երբեմնի Արարատը,

Կը փոխարինէ
որ

լեր որոնք կը մատնեն մատենադարանի
դրադկտ՝

թեան գործիքը

թիւն),

C- Ն-

«ԷՋՄԻԱԾԻՆ»,
պարբերական Կաբ-ոզիկոսոլր-եան Ամենայն Հայոց- _

կր

ծիծա

կոչէ (Աբեղայ), կանչ մըն է իրականոլթե ան :
Իբրեւ-

մահ։

կամ չէ

յաջոզած լուծել «մարմին ել հոգի» դա
զգացումն

ուղիղը քարա

★

Մանաւանդ

փորձած,

----

ցածն է, եւ քարացածը'

անոր համար' որ երազը տարրեր իմաստ
ունի

կամ

Պատմութիւն եւ արուեստ կը զար

ները կամ «Հին Աստ ուածներուն» տրե
զային

վշտանալու

այսօրուան մեր ու

կը

կարծեմ

թկ

Հայաստանի

Սփիւռքի վանքերուն

ներուն՝ երբեք չվերամշակել կամ չթար

րը

մացնել հին գործերը, այլ տալ սկզբնա

քերր՝ զորս մ֊ամանակը բացեր կ իրենց

կան

ձեւին

մէջ>

Շանթի գործերը եւս

կրնան

եւ

պարբերաթերթե

լաւագոյնս

նասիրութիւններ'

տաւորումով,

տ են աղաբանին զ

կ'ողջոլնենք զանոնք'

վկ ր-

անունին վրայ զ հրատարակելով ուսում-

մեղի կը ներկա յանան իրենց հ ին զգես----

դարմանել

մա֊

գիտական, հոգեբանական ու մանկավտր-

ներ

մական իրենց մամանտ կագրա կան վըէպ-

թեամբ

ներով,այն տրամաբանութեամբ թէերէկ-

թանգարան չկ,

ոլան սխալներն էին որ մեզի սորվեցու

գանձ մատչելի դարձնել նաեւ այն մը֊

ցին

տաւորականներուն,

այսօրուան

ուղիղը։

Հար կ

չկայ,

եւ

մտերմութեամբ

տպելով հին ձեռագիր֊

սպառած
մամուլին i

դրացն ո լ֊
Մատենադարանը

անհրամեշտ
որոնք

կ

ամկն

կ՚ապրին
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
վանքերէն

դուրս՝.

\,ոբայր

Ըիւզանդա-

ցի, մ՜ամանա կին) Ղա1'ԳՒւէ1’ Հրատարակել որեւէ հին ձեռագիր՝

քննական

բա ղդա տ ա կան

չյանձնուած յ

թթուին

ու

Թող գա՜ն ամէնքը ու թող հաւքն էլ գայ
Րա՜ց է իմ դուռը' իմ րաց սրտիս պէս,
Առանց ընկերի, ա՜խ, կուլ չի գնա
Իմ խնդութիւնը' իմ անհուն սրտէս* • •

Սխալ է այս տեսակէտը՝. ^]էտք է հրա
տարակե՜լ
շիտակ)

ամէն

ձեռագիր հ

որովհետեւ

որոնք կը

սխալ

կամ

քիմիկոսներ կան)

սիրեն աշխատիլ տար բեր ու

նոր րէաքթիֆեձր/րՀ î

Շ’ Ն•

փողովուրդի զաւակ'
ուեստը

Հյիրազի ար

կը սնանի նաեւ քնարական ու

մողովրդական

մոթիֆներով՝. Ասկէ'

իր

անհուն “էրը դէպի իր մայրն ու իր եր
կրին մայր հողը։
(Հուզումի

★

եւ

մտածման

երակները

կը տանին իր քերթողութիւնը մարդկա
յին

Ա-- ՀԱՏԸՆՏԻՐ, B-- ԳԻՐ*Ր ԽԱՂԱ
ՂՈՒԹԵԱՆ ԵԻ ՍԻՐՈՅ, Յովհ. Շիրազ,
Հ այ պետհրատ, Երեւան, 1950*---

m. խաղաղասիրական

պայծառ

հո-

Ա-

Pիզօ^^եր ո ւձ:

★

մէկ - երկու հրատարակութիւներով որ

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE AR
MÉNIENNE, ՀրաքԽւ ԹորոսԽսն, Փարիզ,

կը հա սնին մեր ձեռքը) մեր հայրեն իքին

1951:

Գ<ե ո ւար

է դա գափ ար

մը

կազմել

աշխատանք-

Աեղմ ոճով խմբադրուած այս գոր

ներուն մասին : /“ ան ա ս իր ա կ ան ու պատ

ծը կը ձգտի ներկայացնել ամբողջական

մէջ

կ ատարուած

գր ա կան

մագիտական արձէքաւոր դործերուն առ

սլատ կեր ը

ընթեր)

գիր շրջանէն մինչեւ մեր օրերը՝. Աուտ-

դե ղարուեստա/լան

դրականու

թիւնը ճիգի մը մէջ է հասնելու համար

քէ

ազգային

(Հարենցի լո լսա ւո ր բարձունքէն ասդին՝

նը)

արգի բանաստեղծները

բերեալ տ եղեկ ութիւններով)

կը

ստ եղծադոր-

ներուն մէջ

Հյ! ք։ րաղե այ ս երկու հատոր
աչքառու

կ ր մնա ք ն ի ւթ ե-

ուր ամփոփուած են հայ

եւ եկեղեցական

կ՚ուսումնասիրէ

կելու գրքին

կը

փորձէ

ԷԼ՛ յլ

փիլիսոփա-

յ

հեղինակը

դրա կան ո ւթեան

Մ ատ ենա դր ա կան

գին օմանդակ մը ԸԼԷաԼոլ֊ ընթերցողին,
կարելիութիւն

մ իւս բան ւս ս տ ե ղծն եր ո ւն :

հ այ

շրջաններ ը

լատակումներ ով iJJ՝ինչ նման է ան իր սե
առաւելութիւն՝

պատմութիւ

ծ անօթո ւթիւննե ր ը կոչուած են թանկա

րու զար տ ո լղո ւթի ւնը ) համակրեք ի փայ
րունդին

ան

հայ ցեղին ու հայ լեզուին վերա

զանազան

ան դա ս տ անին մէ9 :
(Հովհ՝

ետք)

դրականութեան)

իր բարձրադո յն ար մանիքներ ո ւն : է, ղիշէ

ծեն հ այր են ասիր ա ղան եւ մո ղովրդա կան

մը

հ այ

տալով
մէջ

անոր

ընդա րձա-

մշակուած նիւթերը։

Հատորին ւԼ1-լւջին է^յ՚րր դրա լուլ մատենադիտութիւնը'

հայերէն)

ֆրանսերէն)

յական «խոհերի«Տեսայ որ կեանքը

գերմաներէն) ռուսերէն) իտալերէն) լա

յատակ չունի) ու ես կա՛թիլի ափին եմ

տիներէն լեզուներով դրուած կամ թարդ-

դեռ* .

մ ան ո ւած դո րծ ե ր ո ւ

յ

լի ա կատ ա ր դաղա-

փար մը կուտայ թէ ի՛նչ կարեւոր տեղ

Ե*- անդին'

Ես աշխարհ կ՚իջնեմ, ու կեանքս անբիծ՜
Թող որ սանդուղքի լքի քարթ դառնայ,
Թող ինձ կոխոտէ, մոռանայ թող ինձ'
Միայն թէ մարդը միշտ վե'ր բարձրանայ • • • :
Մօտ է բնութեան տարրերուն)

սի

րոյ ել զգացումի զեղումներ համակրելի
ևը դարձնեն իր տաղերը յ

ունին

հայագիտական

ւելագիտական
թեան

Հէլրաքանչիլր շրջանի
մասին
ները

գրականու

մ էջ :
ինորոսեանի

եւ հեղինակի

քննական

դատում

կատարուած են առար կայականօ-

րէն)

թէեւ

րեւս

չատերուն)

վարձ՜ոլած

Մինակ չհմ կարող bu հաղի նստել* ••

ուսումները արե

ընդհ անուր

քիչ
էին

՛/ը խիստ
որոնք
կարգ

մը

թոլին

մինչեւ

ազգայնամոլ

քննադատնե ր ո լ գովաբանական
տութի ւններուն յ

թե
հիմա

կշռուած եւ

դնահաչտփուած
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գովեստներ շատ աւելի կ'ազդեն օտար

կէտով որ հարիւր տարիէ ի Հեր բազ

նէրուն

դր ո ղի

մաթիւ նոր ձեռագիրներ գտնուած, նոր

մէջ տաղանդ մը եւ ամէն հայ դրական

հ ետ աղօտ ո ւթիւևն ե ր եւ գիւտեր կատար

երկի

ւԼրայ,

մէջ

տեսն ո ղ

քան

ամէն

աննման

դր ա կան

ք^նագատներ ու

հայ

դե ղեg կո ւթի ւնն եր

պատմ ագիրներու
շռայլած

եւ

դովաբանոլ-

թիւններր յ
Այո եր կը
լրացնելու

կուդայ

հիմա՝.

մեծ պակաս մը

Օտար

լեզուով

գըր-

ուած են,

որոնց լոյսին տակ հայ հ թե

գրականութիւնը կը ներկայանայ նոր երեւո յթով ՝.

*Լքեր ած ո ւթեան

կր փաստէ

հա լ դր ա կան ո ւթ ե ան ո ւս ո ւ-

մ ին

կարեւորութիւնը

րուն համար,

արեւելագէտնե

րոպացի

պատմութիւն գոյութիւն չունէր ցարդւ

յայան ած կարծիքներէն :

գիտնա կաննե ր ո ւ

դարձած

Ակադեմական

անգտանելի

ւ/՚ՀԱոմալԼէ

երկու գիրցեր}

այս

մասին

★

Ասկէ հա րի ւր տարիէ աւելի առաջ հրա
ել բոլո բովին

ան

մէջբերումներ ընելով եւ

ուած հայ դրականութեան ամրո ղջակ ան

տարակուած

մը մէջ

եւ արեւելեան ազդե-

րու սլաւո մ ո ւթեան ծանօթ ուսուցչասլետ

իտալերէն պատմութիւնը,

միւսը'

՝Լ,ոյ-

Պ՝ (իրն է Կբուսէ ալ գրքին համար Լսըմ-

մանի

պարունակէր

րադրած (Հառաջաբանին մէջ յանկուցիչ

հայ

գերմաներէնը

չեն

գրականութեան բոլոր շրջաններ ը։

Ասոնք պա կա սա ւո ր են նաեւ սա տեսա

ձեւով կը փառաբանէ հայ ցեղն ու հայ

Ա*

գրականութիւնը ։

ԳՐԱԿԱՆÛՒԹԻ ԻՆ

ՕՏԱՐ

L’HOMME RÉVOLTÉ, Albert Camus,

գտնելով զայն' իր պատերազմներով եւ
անիբ աւութիւններ ով,

Gallimard, éd., Paris.

տառապանքնե -

րով եւ կեղծիքներով'. Կը պարզէ ըմբոս
Ֆրանսական
տութեան

հեթանոս

կարեւոր

դոյասլաշ-

դէմքերէն

մէկն

է

տութեան դրօշակ մը եւ կը փառաւորէ
ըմբո ստութիւնը։ (Հայց ընելով ըմբոստ

Գ՛ոմիւս՝. Արուեստագէտ եւ Լս ո ր վերլու

ներուն

ծող մը նոյնատեն՝.

բէն'՜ սկսեալ Կայէնէն եւ Պրոմեթէոսէն,

Տուաւ ուշագրաւ հատոր մը եւս, -

Լ'օմ րեվօլթէ: Էսսէ մը, որ մեծ դիր
քեր էն

մէկը

կը

նկատ ո ւի'.

Կարելի չէ

չորս

հարիւր

էջերէ

այս գրքին մասին'
ծումի

տ ընչող

գիտական,

գրական,

բնազանցական,

դեղա

կրօնական,

պատմական, քաղաքական, տնտեսական,
ընկերաբանական եւ այլ հարցեր՝. (Հայց
կրնանք տալ անոր

էական մասը :

Գամիւս,
ինչ,

քան երբեք եզերական

ու

հՋափաւորենք

կը
մենք

մեզ» ապրիլ եւ մեռնիլ un րվինՀ, *<֊ ըլլալու համար մարդ,

հրաժարինք աստ

ըլլալէդ:

/•սան

գարերէ

գտնելէ

‘Լ^՚րջ

հաւատալ

վերին

մար որ չի գար :

ի

վե՜ր

մա րդի կ

կը

կը խորհի փրկել
անհանդուրժելի

վՀ ր ի ստ ոն է ո ւթի ւնը իր

երկնային Լս ո սա ո ւմն եր ո վ եւ համայնա
վարութիւնը

զոր

ծայրայեզութեան

գարը։

մեր

կը

PnԼՈP ձախողանքները,

գտնէ

թեամբ'

կեղտոտ

ձէ

երբ աւելի

ուժի մը, փրկութեան ելք մը կը փնտռէ

նոյնպէս,

քննադատէ

Գաղափարական

իր այս նոր գործով։ Կը մօտենայ մար
գոց աշխարհին,

կը

տառապին, կը զոհուին գալիքի մը հա

անհեթեթ
չկրնալով

սկիզ

զայն։

կը ,Սւրագրէ

ուածն եր

★
ամէն

մտքին,

դատապարտէ

բաղկացած

որուն մէջ վերլու

կ'ենթարկուին

աշԼսարհի

տալով պատմութիւնը մարդկային մ ա ր-

ամւի ոփ գաղափար մը տալ մօտաւորա
պէս

պատմութիւնը

եւս

մարգոց՝.

թիւնն

իր

կերտելիք

պատմոլ-

բա ւար ար ո ւթի ւն չեն տար այլու

Անըմբռնելի է արդարու

ճշմարտութիւնը

Արարիչին,
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^'՜ Ա՛նմահութիւնը

դարութեան՝

տառապանքի

երբ. անար-

ղափոխ ո ւթի ւնն ե ր էն

ել

թիւններէն հեռույ

անմեղ

խաթարուեցաւ

նա-

ըսել է՝

ց իա կան ո ւթեամ բ որ վայրագութեան եւ

սրբազան

անմտութեան

հասաւ։

հետ

հասան նաեւ

միւս գաղափարները։

Վայրագութեան
Ըլ

որ անհրամեշտ է՝
հրկիզում

երկինքէն

ու

թենէ ,

անձնուիրութիւն :

երջանկութեան

մ և ՛էի

տառապողներուն՝
յուսահատնե

Ըմբոստութիւնը

սէր

է}

1Լու1^։

Այս մ տ ահ ո դո ւթ ե ամբ ՝ ՚եամ իլս ՝ խօ

համար , մաքառինք ասլր ո ւլներ ո ւն բարի
եւ աշխարհիկ

կը դառնայ

յանուն

մարգերէն

րու.ե։

քին

մը'

ա սլր ո զսեր ո ւն ՝

լանք ուրեմն զդ»յ չ ամէն ծայրայեզուապրինք եւ ղոհուինք ներկային

վար դա պետ ու-

Այսպէս ՝ ըմբոստութիւնը որ կեանք

տզոց /ացին ւԼրայ կը հիմնուին անոնք։
\,իցչէականոլթիւնը

եւ

սելով անցեալ ըմբո ստ ո ւթի ւննե ր էն

հա

հո

մար։ Օգնենք իրէսրու։ Ստեղծենք մարգ-

յակապ վերլուծումներ կ* ըսէ Եպիկու֊րի յ

կայնութիւն մը՝ մարդկային մեծութիւն

Աատի՝ Պոտլէրի՝ քեէմպոյի ՝ Լոթրէամո-

մը՝

նի՝

որ հրամարի խօլ ու մահացու մե

ծս ւթիւններկն

Հր ամար ինք բաg ար ձա-

î

գերիրապաշտութեան՝

տ ո ւթեան՝

ոչնչա սլաշ-

Ա արքս ի եւայ/նի ԼՈէ֊րջ* Ան

կեղծ է տյս բոլորին մէջ՝.

կէն. չկայ՛. Կենանք միջինին վրայ՛. Հակա ս ա կան է ամէն մ եծութիւն ։

★

'Լամ իւս լաւատես չէ եւ չուզեր լա
ւատես ֆորմիւ/ներ տալ î Լա յց խելք եւ

Հոս՝

քաջութիւն կը թելադրէ։ Այն ըմբոստ
ներէն

է ան

չկայ՝

կը մերմէ նոյնիսկ եղած փրկու

որ t/l/tn է թէ փրկութիւն

թեան խոստումները՝ որովհետեւ կը սի
ք՛ Հ ա ր ուեստն
ուեստ

ու ըմբո ս տ ո ւթի ւն ը ։

եւ

ըմբոստութիւն
պիտի մեռնին։

միւս,

հերոսական

մասնաւոր՝

ւածք մ ըն է՝

նակութեան եւ այլազանութեան՝ կը վը-

Ար

հատեցնեն մեզ։
Այ սինքն

(}՝w-

կը

խաոնը-

խանդավառս զ

յ ո ււետ ե ս ո ւթեան

մեծցնէ ղթ1^

Հա

մը մէջ։

նոնց ցաւ էրէն շատ հ ե ո ւ'

տ ա կա լին

'(քառանալէ փրջ Աստուծոյ՝

պի դարձեալ՝ եթէ կատարելութեան իսկ
տոլ ■եէ

մը։

ան կը ձգէ մեզ

Վե րացս:/լան է եւ մարգերէն եւ ա-

ել իր արուեստը։ Որոշ է՝ մարգը դըմ-

պիտի

ընթերցումէն՝

ճշմարտութիւն

կառա և Ւր ՚Ւա փա քին՝

բախտ սլիտի Ըէ/տյ միշտ։ Պիտի տառա
հասնի՝

հատորին

մեր հիացումէն վել՚ջ^ չենք գտներ մեզ

յուսահատութենէն : 1/ բ փ առա ւո ր է նո յն
որ

վերլուծումնե

Լայց այս վերլուծումները կուտան հա

որ ամբողջ ո ւմը կ՚առնէ

իսկ տառասլանքը

այլազան

մայն ա սլատ կեր ը մարդկային մտքին խառ

վեր

ջին մարդուն հետ

տյս

րուն մ էջ է դիրքին գլխաւոր արմէքը ։

î

մարդ

կութեան՝ վարդապետութեանց դէմ ՝ վե

ո ւր ի շն ե ր ո ւն յ ի-

մարոլթիւններէն ։[}ւ եթէ ամբողջ մարդ

րապահ կը ձգէ մեզ'

կութիւնն իսկ դառնայ համերաշ խ միու

սը. «Պատրաստենք վերածնունդ մը, ա-

թիւն մը՝

ՆեըակնԼ-ըուն վըայ, ոչն^ապաշաութենէն

տիեզերքը պետի

շարունակէ

հալածել զայն՝

զոհեր խ լել անկէ։

մահը

միշտ

կեցած

է

մարդոց

երբ կ^աւետէ լո յ-

անդին» :

Սւ

Ալս բո լ ո րը կը պահանջեն անշուշտ

դլխուն
րյ-

աւելի [սոր պեղում մը, բայց, մինչ այղ'

լտյ ։ Լայց կրնանք նուազեցնել չտրիքը՝

ներկայացնենք այս ‘էՒր^Ս nP մեծ սղբ

՚հ""յ՛

Ապրիլը

պայքար

դիմելով անմիջականին՝

մր

պիտի

մըն է՝

մնալով քաղա-

մեծ բողոք մը'

հակառակ մեր

կարդ մը դի տ ո զո ւթի ւնն ե ր ո ւն :

քա էլան ճ ամարտ ա կո ւթիւնն ե ր էն վեր՝ յե

՞Ն ' Ս ’

*
7
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ՍԷՆ-ՃՕՆ ՓԵՐՍ
Աղն ո ւա կան

ու

տ[ւեղերական

կը յայտնաբերեն բանաստեղծը'

շուն

չով բանաստեղծներու շարքին կը դասուի

ձայնը կ1 ա րձադանգէ

Ալերս ի Լեժէ (Ա Էն-ճոն Փ ե ր ս) ֆրանսա

գինդ* (Հ« Ա թայնըր )

Հորուն

ժամանակէն

ան

Անխառն հիացու

յ

կան գրականութեան մէջ՝. '{Հաղաքակահ

մի առարկայ է Փերսի գործը՝. «/?ր' բա

պատճառներով

նաստեղծութիւն մը' տյս բարձրութեան

նիրկն^

հեռացուած

իր

հայրե-

ձգտող

ովկիանոսէն անդին՝ անոր քնա

նման կերտ ո ւածքո վ ու կատա

րական տաղանդը կը շարունակի իր ճա

րելութեամբ՝

ռագայթումը}

գրա

կակից արուեստագէտ ի մը՝ առիթ մըն է

կանութեանց վրայ իսկ'. /* ր հատորները

մեղի համար սքանչացման եւ երախտա

(Անապազ,

գիտութեան^։

եւրոպական

Գովք,

բոլոր

Աքսոր,

Ջիւն)

մեղի

գործն

(ty«

է մեղի ժամանա

Փիքոն) :

*

թողութ եան

ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈԻՐ
Շ•

Շահնոլր որ՝ ֆրանսական գրա

կան ո ւթեան

Լիւպէն

մէջ

ստոբադրէ Արմէն

կը

անունով՝

վերջերս

Աաքս փաքոսլ մրցանակը
քերթուածներու

ստացաւ
ֆ[՚ ' )

(50-000

հատորով

դել

հոն՝

տը

կը

մը

(Սէնթ֊

ժում î

մեր

երիտա

գիտել

սարդ

այս

յաջողութիւնը'.

է որ Շահնուր ՝

խառնուածքով

որ

փորձելէ

նակներու :

բայ

ետք

բանալ

դռնէն :

Այս

ուր ւէի սլա դրութեան արուես
վերլուծում

եւ

գոր

երեւա կայո ւթիւն

եւ

շար

ֆրանսական

դրականու

պարագան

հարկ է

դրականութեան

բաղդատմամ բ

շահուած

Հյահնուր՝

ի վերջոյ յաջողեցաւ ճամ
իրեն»**

ֆրանսական

մըն է'

զուներով

մէջ'

հոգե

կախար

մէջ այս յաջողութիւնը կրկին յաջողս լթիւն

վիպասան՝ ժ՜ամանակ մը վիպագրութիւն
թեան

անկախ'
կրնայ

Անչ ձեւով ալ բա g ատ ր ո լի ՝
շնորհաւորել

վիպագրին

Դիտելի

պատկերը

պահանջէ

ծողութիւն՝

Փասիանս) ։
fy’ արմէ

թեքնիքէն

վիճակներու

որ

ոլ֊րիչ

հայկական
երկար

Լե

յաղթա

տարիներէ

վեր

բացատրել

ստ իպուած է տանիլ ապաքինարաններու

հե

հիւանդ ու ցաւագին

կեանք

ի

քերթողութեան

տաքրքրական էր եւ անհրաժ՜եշտ

եթէ

մէջ՝

տեղը

կա

յատկանշէ բացառիկ տյգ կեանքին փ ի-

չպակսէր :

խարդանքի

*^եր թողութիւնը

արուեստ

արտայայտութեան

է՝

^ինչ

արուեստ

վէս1Ը

մը՝. '{Հեր

իր բանաստեղծութեան

մէջէն

մը
կը

լի ս ո փո։յո ւթի ւն ը :

ԱՆԴ-
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HüHPi

ARNOLD SCHŒNBERG
Առնոլտ Հյէօնպէ րկ թէեւ արդի երա
ժշտական աշխարհ քէն ամէնէն ականաւոր

այնքան յանդուդն էին եւ յառաջացեալ
որ միջին ճամբայ մը չէին ընծայեր ո~

դէմքեր էն մին էր} իր հեղինակութիւնդ

րով կարելի ըլլար մէկու մը ճշտել իր

ները

դիրքը անմիջականօրէն , առանց այդ նո

սակայն չէ ին

դԼ ռ

կրցած

երաժշտասէրներու

թափանցել

ք ա յն

խաւեր էհ

Անուն
միայն

մը

որ

հազուադէպ

կերպով

կը տեսնուէր նուադահանդէ սնե-

["••֊ յայորադրին ւԼրայ :

հանդէպ ինքզինքը անց-

աւելի

կ^աոթէր

իբրեւ

քան

կարեւոր

նովին անջատող եղելութեան մը առջեւ
զգալու
րակ

Ւրր երաժիշտ ՜& է օն սլէ ր կ իր բերած
ն որ ո ւթի ւնն ե ր ո վ
թիւն

րութիւնն եր ո ւն

եալին հետ անակնկալ կեր պո ւէ եւ հիմ-

ներս î

հետաքրքրու

թէ

դէմք

կը

դիա ո ւէ ր

մը։

Հյէօնպէրկ

Ե<- ինչպէս կը սլատ ահ ի առ-, ա սաայդսլիսի բացառիկ
սլար ադան!.-

ր ո ւն , յդէտք էր կա՛մ անվերապահ կեր,րիլ նոր շարմումին,

"/"Հ

կամ անոր

հանդէսլ բո լո բովին բացասական

դիրք

մը գրաւել։

հեղինակն էր սակայն արմատական բը-

'Լսկնըրէն ի վեր ՀՀԷօնպէրկ ղուղէ

նոյթ կրող յ ե ղաշրԼա կան այնպիսի ձեռ.

միակ

նարկի մը,

էր որուն բերած նոր տեսութիւննե բուն

նշանակէ

որ յամենայն

նոր

հանգրուան

դէ սլս պիտի
մը

տ ո ւթե ան պ ա ա մ ո ւթեան

երաժըշ-

Ւնչ "F

աւ

ԸԱայ անոր վերջնական արդիւնքը՝ հան

ւԼեր աբերմամբ

հակառակ

Ւր

տ ա ր ա կեր պ

բնոյթին ղ

ան առնո ւաղն պիտի բանա յ նոր

հորի

կարծիքներուն

րոլթիւ-նը իրարմէ
աստիճանի

գրուան մը ինչպէս եղած են ուրիշներ,
եւ

ե ր ա ժշտ ա կան ան ձն ա ւո ր ո ւթի ւնն

մր

տարբե -

այդպիսի բեսեոային

հասած

ըի լա յ :

Ն եր կ ա յիս սա ե ղծադո րծա կան
նի

վրայ

ամբողջապէս անոր

դետդ

յարողնե-

կարեքիու—

րը ւՒորր Ւ^Ւլ ^Ը
միայն կը կազմեն
դեռ։ Այլապէս' Շէօնպէրկի աեսութիւն-

թիւններ բոլոր ա յն եր դա հ անն եր ո ւն ո-

նե ր ը առ ա յժմ ա ւե լի դանդաղ կեր պո վ

րոնք ղանոնք յօդո ւտ

ել

զոններ ,

սլիտի ընծայէ նոր

ներշնչումները

իրենց անձնական

արդիւնաւորելու

տա

ղանդն ոլ հասկացողութիւնը պիտի ու

լին

անուղղակի
տակ

ազդե g ո ւթի ւնն ե ր ո ւ

միայն

կ'որդեդրուին

ձեդ

ուրիշդ

ներու կո զմէ ։

նենան :

★

Հ'"/'5'/1 թկ իր ա ր ո ւեսա ը մեծ զանդ
դուածներուն մատչելի չէր
սեր

նաեւ

անոնց

սրտին

չէ ր խօ
եւ

զդայնոլ-

թեան յ

Ա ա կա յն

Արդարեւ երաժշտութեան բերած իր
յեղաշրջումը այն

ի՞նչ բանի մէջ կը կայա-

նայ Շէօնպէրկի
աստիճանի արմատա-

կան բնոյթ կը կրէր, իր առած քա յ լեր ր

դսրձը-,

Առնո ւաղն չորս 'Լ՛՛՛րէ Ւ 'Ս'T

երա

ժշտական արուեստին սնունդը հայթայ
թող

դեղադիտ ո ւթեան

հիմնական

ազդ
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դա կն ե ր էն
դէմ

մէկուն

ծառացումդ

«թօնէԱԷ

դրութեան

մլէն է էր տեսութէւ-

դայէն

գործեր ու

Պաէսեր՝

կերտուածքէն

Պէթովրններ՝

բեռը՝.

Աոցարթներ՝

Հթուպըրթներ ել դեռ այլ հսկաներ կըր~

նր։
Մ էնչեւ.
աղբէ t-ր

այժմ

ունէր

կազմուած՛

ամէն
եօթը

ձայնաշար

ռաւէտր ո ւէ ր անոր

էբր

ցած

էէն

աստէճաններէ

րուն

եւ

եղանակ

մը՝

որ

առաջէն

կը

կա

աստէճանէն

անոր վստահէլ էրենց
է զձեր ո ւն

յոյգե

արտայայտութեան

գործըt
հասական մտածումէն ‘էերջ

ItnifuiQ-

(potljlf) •

թ-|ւք հո դէն նոյնքան կրցած էր դտնել

ձայնաշարէ մը մէջ՝ ըստ այդ ձայ-

անոր մէջ էր արտայայտութեան մ էջող

վրայ զանուող հէմնաձայնէ մը

ներուն էրարմէ ո ւնեg ած կէ ս կամ ամ_

ները

րութէւններու

դասաւո րման

անոնք

///■> (մաժէօո.)

ստանային

կամ

կը

Փ"Հր

տեն մը

13

ան այլեւս

Ընկերային

դոյութէւն

ձայներէ սերող

ուր

թեան նշաններ ցոյց

(լքյւնէօււ) անունը :
ԷՒԷեւ

î

Ալ սակայն է վերջոյ պէտէ դար ա-

բողջ աստէճաններէ կազմ ուած՛ հեռաւո-

ունէ էն

մեծ՛ եւ

13

տար բեր
‘է՛՛ք? ձայ

շնչասպառու

պէտէ տար։

կեանքէն

մէջ

ստեղծը-

լոզ նոր պայմանները՝ յեզաշրջման մէջ
գտնուող

մտքերը՝

մարդոց

զգայնու-

նաշարեր՝ եւ սակայն անոնր բոլորն ալ

թեան բազկերակայէն նոր զա ր կը պէտէ

կազմուած՛ էէն էնքնէն այդ երկու կա

ձգտէէն այլեւս երաժշտութեան մէջ ալ

ղապարներուն վրայ :

յառաջ բերել շա րժում մը որուն հետե

Անոնցմէ էւրաքանչէւրը ունէր էրեն
յատկանշական
նկարչէն
էրենց

դոյխը՝

էնչպէս

երանգապնակէն
յուզական

հոգեվէճա կներ ու

գ՚՚յ^երը

վրայ i

բնոյթով

Անոնք
_

էէե'. Անոնցմէ կը բխէր եղանակ մը՝
անոնցմէ

կը ստ եղծուէր

մ էն ախտանշաններ ը :
էէոմանթէք ոդէն

զանազան

արտ այա յտ ո ւթէ ւն
նաեւ

դաշնաւոր ման օրէնքներն ու

ւանքով է յայտ պէտէ դայէն դասական
ել հէմնական սկզբունքներուն խախտու-

նուէր

նաեւ բոլոր

էր

որ

կը յայտ-

դրականութեան

էնչպէս

արուեստներուն մէջ՝.

Աոմանթէզմը

անոր

կարելէու-

այլեւս

երաժշտութեան ազ -

դա/լան թաքուն ուժերուն ստուարացու-

թէւններ ը:

մը յառաջ կը բերէր՝.

ՄօտիՆլասիոն^ օրէնքներով կտրելէ
էր նոյն եղանակէն մէջ մէկ թ-օնսւլ|ւթ-է՜էն ուր էշ թ-օնալիթ-է/ր մը մէջ պտոյտ

այդպէս

նաէսոյս ձգտումով մը կը տարաբաժնէէն

մը կատարել՝

ըստ անոր բնոյթէն կամ

դպրոց էն մէջ մեծ խնամքով եւ կեդրո-

պահանջներուն ել յետոյ պէտք էր սա

նաձէդ ուժերով գեղեցկութեան էտէալէ

կայն վերջացնել զայն բուն հ էմնաձայ-

մը

նէն վրայ ուրկէ մեկնած էր ան՝.

րս! կան

հաւասարակշռութեան

ցուցած

էէն ՝.

դրութէւնը կալուած մ ըն էր

P։OÛUI[

բոլոր

որ ունեցած էր կատարելագործման եր
կար շրջան
նուաճում
բերուած

մը՝

որուն

քայլ
էր,

մէջ ամէն մէկ

առ քայլ

ի

վերջոյ

մէայն

ձեռք

հ ասուննալով՝

էր յարա կէց դա շնա լոր մ ան օրէնքներուն
հետ մէաժամանակ' երաժշտ ո ւթէ ւն ը առաջնորդած

էր

դէպէ

էրե րու

ույն

մօտ

Անոնք փոխելով

ուղղութէւնը՝

տարրերը

որոնք

կեդրո-

դասական

համախմբելով զայն գաղափա

Այլեւս

կեանքէ

մը

պայմաններէն

հասուղ-

զակէ՝ մարդոց հոգեկան վէճակէն եւ ոչ
թէ

կանոնական գեղեցկութեան մը ըմ

բռնումէն

է

որ պէտէ

բխէէն

արուես

տէն օրէնքները :
Այսպէսէ պայմաններու

հետեւանք

ստեղծագործա-

թ-օնալ դրութեան աստէճ անական քայ

կան ամ ենաա րդէւնաբեր շրջանները՝. Ան

քայման ուրուագէծն է որ պէտէ պա ր-

եղած էր անսպառ աղբէւր մը յղացում-

զուէր

ներու՝

նեցուկը

ն էն վրայ։

ներու՝.

Անոր

ծառ
վրայ

զմայլելէ

ներշնչում

տրամաբանական՝

հէմերը աննուաղ կերպով
կրած

էէն

հոյակապ

պայ
էրենց

համանուա-

այլեւս

երաժշտութեան

հորէզո-

Այդ պէտէ ըլլար այլեւս նաեւ մօ
տալուտ

արդէա կան

յատկանշող գլխաւոր

եր աժշտ ո ւթէ ւն ը
երեւոյթը։
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Այդ բոլորին իբր

վակն ըրի անմրցելի հանճարը թէեւ
պիտի յաջալէր
ւիղի

Ը

հանջքը՝

բնականոն

շա

կայն՝

անկէ

նւռա^նո րղե լ այդ նոր պա

բազմաթիւ

բռնազբօսիկ

ինքն

ոչ

տալով

աւելի

այն'

ին չ

ե ր աժշտ ո ւթենէն

որ

այրլ֊

կը

շունչով

մը

պահանջուէր

սլահուն ’.

Էք ւ

սա

թէեւ ի

հազիւ թէ

տրամաբանական

ուածքին ուժ՜ը

'Լակնըր միայն՝

հետեւ ան էր
բուն

մէջ

որով

ս կզբո ւնքը
բայց

Այս~

կը

մնար

զարտուղութիւն-

ճանաչելի վիճակի մը

մէջ

տյս ընթացքը պիտի

J11^-

Իրերու

հիմե

յ

Կը

զար տ ո ւղո ւթ ի ւնն ե րը։

զօր ու՝

մ իայն :

րը յ ո լ կը ջլատէր նաեւ անոր կառո լծ

սա

թափանցէին

ներու յա րաճո ւն թափին ներքել այլեւս

կայն իրեն յատուկ ինքնատիսլ երաժըշմաձայնութեան

հետեւանք

պիտի

հիմնական

տ

կան ոճը ոչ նուազ կը խախտէր բազ

ներս

դէր Ւ 4.bPtnJ Փպիթոնսղիզմ^ եւ ապա
Աթոնալլւզլք^, այսինքն ժխտումը որեւէ
որոշ թոնալիթ-է^յ

որ իր մ՜ամանա կա կիցնե-

այդ տեսակէտով խիստ

★

աչ

քառու ղեր պիտի ստանձնէր :
Z/էօնպէրկ

Արդարեւ իր ամէնէն

պիսի

ներէն մ ին էր որուն կ^ենթարկու էր հին
դրութի ւնը՝

երբ

մեծ

վարպետ ը

խաւորա բար « թրիսթան

մս1թփզւք/ր2ր անհամեմատ

{դըէ֊

հրապարակ կո ւդայ ա յն-

պահու մը

դասական

երբ՝

թ-օԹալ

ինչպէս

դրութիւնը

վին քայքայման

ըս ինք ՝
բոլորո

ճամբու մը

մէջ

զանուէր այլեւս՝. Մեկնելով ուրեմն այդ

օդտագո րծու-

գոյավիճակէն կը ղարդացնէ իր Աթոնսւ֊

մով արդէն կը ստեզծէր հնչական՝ մե

լիսթ- տեսութիւնը թեքնիք դետնի

ղեդիական

վրայ՝.

նոր

ու

դա շնաւո րմ ան

այնպիսի

որոնք թ-օնսւլ դրութեան

տարրեր՝

Կը բանաձեւէ

աւելի

պահանջքէն օդտո լելով՝

լի յորդումի մը տեղի կո ւտ ա յ ին

լո լ

յ

ԱՀւկէ ‘Լերջ բո լո ր մեծ երդահաննեԸէէա1!

պրպտումը

նոր

հորիզոններու :

նոր

ի վե ր ջո յ տա֊

հաւք ար ընկալեալ դրութեան ՚Լ^բ^“

ն ա կան հա ր ո լած ը '.

րուն ձդտումը՝ ինչպէս Տ րպիւս ի եւ ու
պիտի

Ան

կը

յայտարարէ

ո ւրեմն'

թէ

թօնալ դրութիւնը ձայնէրու հնչուն աշ
խարհին մէջ ձեւ մ ըն է միայն՝ ընդո լն

Տպաւորապաշտ կամ բո լո ր ա յ լ նոր
շարժումներուն

իղձր

պիտի

ստեզծէր

ուած

մարդոց

կողմէ ՝

ինչպէս

կրնան

դո յութիւն ունենալ նաեւ ուրիշ ձեւեր՝

կարդ մր ո ւղզո ւթի ւնն եր այլազան ճիւ

ել ոչ թէ մ իակը եւ անձեռնմխե լի

ղաւորումներով՝.

անոր անբաժան մէկ մասը՝.

Ոմանք վերադառնալով

դէպի

միջնադարեան

րերը՝

ուրիշներ'

այդպիսիներ ըստ

մօւոալ ձայնաշա

իրենք ի“կ J ° P Լ1^ էո ՛Լ
կամս՝

եւ

կամ

ազ-

Անոր վերցուիլը՝
ոչ

միայն

տութեան

պիտի

կառակն՝

հնդիկ կամ չինական ___

ները որոնք

երաժչտութե-

նէն ելայյն ՝ որոնց վրայ պիտի կերտէին
ար ո ւե ստ ը յ

Կ՝ուցէ
տ ա կ ա լին

անոնց

բուն

հիմնովին

դրութենէն՝

ա յլ

անոր սահմանները՝
նոր ո ւթի ւններ ո վ յ

նպատակը

հեռանա լ
ընդարձակե/

չէ ր

պիտ ի
1ւը

ԸՀԷր

ու

կ'ը“է Շէօնպէրկ,

չնշանակէր

աղքատացումը՝

դուելով Արեւելքի ժողովուրդներու՝ ----

իրենց

մը

վերը J ի չ՛

ուած զարտուղումներէն դո յազած

սահմաններէն դէպի դուրս անդիմադրե

րիշներ՝

կը

ի մէջ) քթՕ-

եր աժըշ-

այլ

P"!'T

ընդհա
կապանք-

սահմ անափա կեն այ լելս

անոր ազատ զաբդաց մ ան կար ե լի ո ւթի ւննե ր ը •
Հետեւաբար՝ միակ ձայնաշարը

որ

թ-օնալ

կրնայ ամէնէն լա յն կար ե լի ո ւթի ւնն ե ր ը

միայն

ընծա յել ստեղծադործո ւթեան

ա յն է որ

1ԼԸ

բաղկանայ

ձայնէ րէն

եւ

կ իսաձայներէն ՝

հա ր ստ ացնե լ զայն

բնութեան

12

անխտիր

կերպով։
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Այսպիսի սեթիէլ միակ

Այսինքն էամմ Տոտեքաֆււնիք£ :
Այդ

Աթ-ոնւսլի(լմ^»ե ւէեր հնա

արդէն

ձայնաշարի

մը դործածո ւթի ւն ը կը սլա հ անջո լի իլ~
րաքանչիւր երկի մէջ) ինչ որ ալ ըլլայ

կան ն ո ւիր ադործո ւմն էր :

անոր ծաւալը)
Յամեց ող վիճակի մէջ եղող իրողու

արարնոց

նոյն իսկ օրինակ

օփերայի

հինգ

մը մէջ՝.

թ՜եան մը վերջնական բանաձեւումը)

★

որ կը նշանակէր նաեւ դասական օրէնն
երու տիրողութեան վերջաւորութիւնը :
Հյ էօնսլէր կ ուրեմն կը հիմնէր նաեւ

Սերիէւ դրութիւնը : Այս ինքն'
տը պէտք է ընտրէր տյդ

երաժիշ

ամբողջ կամ

12

կէս ձայն երէն՝ ըստ կամս իրեն հ ա մ utր
շր

րք մը որ պիտի ըէլտր իր ստեղծա

գործութեան համար մայր եղանակ մը՝.
1/ւ

սակայն փոխանակ տյդ ձայնա

Հյէօնպէրկ որքան ալ ձգտում ով յե
ղաշրջող
ուածքի
ժեշտ
զու.

մըն

է)

օոկանյւք

նաեւ

թ ո լրանար

սկզբունքները

համար

որեւէ

կառուց-

որոնք

են տեւական արժէք

տյդ

սակայն

հաստատուն

անհրա

ա պահ ո վե-

յղացումի ■.

տեսակէտով իր

Աւսաի

ամբողջ ուժը

կը

շարը երաժշտական ս տ ե ղծ ա դո րծ ո ւթ եան

կեղրոնացնէ տեվրլոփըման^ եւ վարիա-

կամքին հպատակեցնելու եւ թոյլ տալու
որ ան դարձեալ ազատօրէն յղանայ ե-

սիոն^- օդտադործման )
ինչսլէ ս
նաեւ
գոնթյւըփուսւն^ վերարժէքաւորման , ո-

զանա Լ.

րուն)

մը,

ընդհ ա կառա կն )

կը

պա ր-

!լ'ըսէ

ան)

փԸ ՝

դարէն

տադրէ անոր օդտադոբծել՝ առանց բա

երկրորդական

ցառս ւթեան բոլոր տյդ

ուած է երաժշտո ւթեան մէջ։

12

ձայները՝. Ատ

կէ զատ պայման կը դնէ նաեւ որ անոնցմէ իւրաքանչիւրը նոյն թէմ//ե
անէլա մ

միայն պէտք է երեւի) Ամ

ռանg անոնց յաջորդութեան կարդը փոխելու-.
մը

հետեւաբար

այնպէս

ինչ-

"[է" յղացուած է իր կազմով, իբր ան.
բաժանելի ամբողջութիւն մը կարելի է
տեղափոխել ել այդ ալ երեք տարբեր
դիրքերու միայն) որոնք գոյութիւն ու
նին

արդէն

մէջ իբր կանոն՝.
ժում ո է)

գոմւիոզիսիոն//ե

դա սա կան

ծէ

վեր ջա ւո ր ո ւթ են էն

աթ-ոնալիզմ£ե ծադո ւմ առնող այն-

պիսի հանգոյցներ որոնք (երբ մենք պահ
րը

կը կարծէինք թէ բոլոր աղբիւրնեօդտադո բծուած'

մօտալուտ

ձեռքերսւ մէջ։
Հետեւաբար )

կորսնցնեն

կարդո վ)

իսկ

երրորդ

ձեւն

է

փոխել իրենց

հակառակ

ուղղութեամբ)

եր բ

այլեւս

դրութեան կախակայման
քով

ա ռաջին ձայնէն սկսելով նօթերը տ եղա-

առջեւ

մտածել կուտան մեզի թէ

ո ր քան ան ս սլառ են դեռ կա ր ելի ո ւթիւն-

նոր)

յացած

վտանգին

ները երր անոնք կը գտնուին հանճարեղ

դէպի ոկիզրը ^ա["1՜աԼ"։Լ Ղ.ա fi *' Կամ ահայելիի մը մէջ ցոլացումէն գո

երաժշտութիւնը

լճացումի

կը գտնուի)

Լ, ախ հակառակ շար

այսինքն

ասդին
վիճակ-

Այդպէս Շէ«նպէրկ
գոն-թ-րըՓոՆա1ւ^
ամենահարուստ օդտ ա դործո ւմ ո վ կը լու

մը

(Ժեմ

դեր մը միայն

դաշնաւորման
իրենց

ե աժշտա կան

(*)

թ-ոնսւլ

հետեւան

սկզբունքները
իմ աստր)

որեւէ

կտորի

կը

էյէօնպէրկ
տեւողու

թեան մէջ անոր նոյն ի ս կ ժամանակա
ւոր

ու

անցողակի

կերպով

վեր ահ ա ս-

նոյն աստիճաններով) այսինքն եթէ նօթը

տատումին առաջքը առնելու համար կը

դէպի վեր

դիմէ գոնթ-թըւիուան//ե,

կ''ելլէ,

ղայն նոյն հեռաւո

որուն տեւակա-

րութեամբ դէպի վար իջեցնելով) եւլն» ։
Կը տեսնենք թէ

Աթ-ոնալիսթ- շէօն-

պէրկեան դպր ոg ը ուրեմն ի՛նչպէ ս կ'ըմ
բռնէ

մեղեդիական գծի

պայմանները

մը

երաժշտութեան

յղացման
մէջ։

*) Շէօնպէրկ իր. տեսական գործերոսն մէջ երթեք «վերցուիլ» թաո-ը չի
գործ՜ածեր, այլ միայն «կաիյակայու֊մ» :
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նօրէն շարժ՜ուն եւ հեզուկ վիճակը լա

նուածքէն

ւագոյն

միանգամայն

կերպով

պահանջը

կրնայ

գոհացնել

այգ

մը

յ

î

ջէ՝

առաջն ո ր դո լած y
գո րծելու

եթէ

fri.

իրեն

ներշնչման

վերասլահել

պահելով

ազատութիւն
ոգին պահան

նոյն

իսկ

Ղ.ա

մասնակի կերպով կամ ամբողջովին բըռ-

★

նաբարելու իրաւունքը : Ան պիտի սոր.,
վեցնէ մտածել եւ գրել նոր լեզո լով որ

թէ [Հեչ պիտի ըլլա] Շէօնպէ՜թկ|ւզւք/»

ամէն որ պէտր է կերտէ իրեն համար՝

ապագան' ատոր պատասխանը ժ՜ամանա

օգտուելով gnjg տրուած նոր շաւիղէն t

կը միայն պիտի կարենայ տալ՛.
]*սկ թէ ան այժմ էապէս ո՛” ր չափով
կրցած է

արգէն երաժշտական

բարեշրջման

արդիւնաւոր

★

լեզուին

կերպով

ն ը-

պաստել՝ այգ տեսակէտէն ոմանց համար
Շ է օն սլէր կի գրութիւնը արդէն անելի է
մատնուած»

[,սկ

ո ւրիշներ

զայն

կ'ըն-

դունին իբրեւ միակը որ պիտի առաջ
նորդէ եր ա մ՜շտ ո ւթիւն ը նոր շաւիղի մը î
Ամ էն սլա ր ա գա յին , 111J ս աո թիւ կա

Այստեղ
սահման մը՝
խօսելէ

հասած

կ'ր//անք

այլեււ/

ուր պէտր է կանդ առնել

Շ էօնպէրկի

ղպրոցիե

թերնիր

մանր ա մ ա սն ո ւթի ւնն ե ր ո ւն մասին՝ որոնք
կա տ ա ր ե լա պէ ս
թերցողին

ըմբռն ե լո ւ

անհրաժեշտ

համ ար

են

րելի է սլատշաճօրէն յիշել գերման ու

թեան տեսականին վերաբերեալ

ռած մը» —

բնգար ձակ ծանօթս ւթ[ ւններ

<g

Ապուր մը երբեր այն լոսն

տար չուտուիր ,

որրան եփած է » :

կը

Արգէն [ակ իր երկու լաւագոյն աշա կերտն ե ր ո ւն ,
թոն

ֆօն

Ալսլ ան

Վեպըրն ի

թիւնները

Պ է ր կի

բնգգր կած

ապաց ո ւց ին թէ

յղացումները

վերջնական

եւ

Ան-

ուղղու-

ամբողջ

անցեալի աւանգու-

թիւններուն միջել տեսակ մը կապ ապա հովելու

երբ

մասին

կ' ունկնդրենք

իր

Հք էօնպէր կի

ս տ ե ղծա գո րծ ո ւթեան

մէջ Շէօնպէր կի եւ

ըԱել նաեւ

գո րծերըt
Աեր

հանդամանր

մը չեն կրնար ունենալէ Օրինա կ' Ալպան
Պ եր կր ի

փափարինր սակայն

կ՚ունենանք

աւելի

î

քանի մը խօսք տպաւորութեան
զոր

ըն

երաժ՜շտու

աչրառու ձգտում

մը

կայէ

Ւսկ Ֆօն վեպըրն ընդհակառակն աւելի

առաջին

հանդիպումը

անոր

հետ կ'ԸԱաJ անհաճոյ յ Պէաք է ընղու,
նիլ սակայն

նաեւ

ունկնդրութիւն

որ

մը

վարձատրութեան

համբերատար

բոլորովին

չի

առանց

մնար'.

նոյն իսկ խօսիլ անձնական

կհուզեմ

փորձառու

թիւնով î
Երկարատեւ

առաջ երթա լուէ կը կառչի ապագայի կա-

ո ւն կնգր ո ւթի ւններ ՝

ո-

արմատական

րոնց առիթը ունեցայ նուիր ո ւելո լ, մե

միջոցներով մեծ ոստումներ փորձելով».

ծապէս նպաստեցին տակաւ առ տակաւ

րե Հ՛ ո ւթի ւններուն ,

աւելի

մերձեցում մը յառաջ բերելու անոր եւ
1*սկ

նորագոյն

հետեւորդներէն

ո-

մանր շատ աւելի ազատ կերպով կ1ըմ
բռնեն

Հք էօնպէ ր կի

շարժո ւմին

նշանա-

կութիլնը t

իմ զդա յնութեան ո միջել-. Հետեւաբար,
առանց

ոնոպիզմի

դատարկ

մտայնու

թեան ենթարկուելու եւ առանց

կեղծի

քի պիտի կարենամ ըսել, թէ ի

Անոնք կը մեկնեն զայն իբր միջոց

եկայ այն համոզման որ ան անկասկած

մը ճոխացնելու ոճը եւ սրելու երաժիշ-

կը

տ ին ղդա յն ո ւթի ւն ըէ

տութիւն մը, հակառակ անոր մեզի հա

Անոնր կ՚ըսեն նաեւ թէ 1,1J Ղ լեզուն
պէտք է

խօսիլ իր

անհատական խառ

մար

պարունակէ

դեղագիտական

ճշմար

ունեցած դմ-ոլարտմարս բնոյթին

Կը զգանք մ իանդամայն անոր մէջ տե-
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ղի

ունեցող

յեղաշրջումին

ծանրակշիռ

դարման

կը

գործէ

նաեւ

Հեկե լեան

հանդամանքը՝ կը տեսնենք նաեւ թէ ա՛

(Աուֆհեպունկ)

նոր

անցեալը կը պահանջէ իր իսկ քանդո ւ-

հեղինա կը

որպիսի

ինքնավստահ

կերպով եւ ինչ մեծ հմտութեամբ

կը

մ Ը՝

սուն

յեղաշրջական յղացումին

հա-

երամշտի առողջ տր ա մա բան ո ւթ ե-

նէ մը առա^նո ր դո լած մ խ րճ ուե լո վ թեք-

մտացի յան դդնո ւթի ւն ը

կ՚ունենայ մատնանշելու իրերու վիճակ
մ'ը

որ

ծադում ով

իրականութիւն

ռոմանթիզմէն ի վեր

մ րն

էր

առանց

այլեւս
անունի,

իըր

միջոցին

դէպի

Միացեալ

Նա

րա ր ո րս կան տադնա-

հետեւանք'

էր

եւ սա կայն

հաւանաբար

քրիստոնէական

կրօնքը»

իր Փարիզ դտն ուած

1933/'^

վերստին

դարձած

էր

դէպթ

իր մայր կրօնքը
Մշակուած եւ շատ բազմակողմանի

զոր ոչ ոք կ'ո լզէր խո ստ ո վանի լ (*)
ՀՀ էօնսլէ րկ մատնանշելով զա յն ,

մը

ընդո լնած

1874^ ♦

՜ձՕշճին գաղթած էր

1921/'ե

հանգները :

թէ

համար։

հրեայ'

Հիերմանիայէն

պի

նիք աշխարհին մէջ։
ՀՀ էօնսլէ ր կ

փրկ"ւե լու

Շէօնպէ րկ ծնած է Վիեննա

փորձէ մնայուն գոյութիւն մը ասլահ ովել իր

ըմբռնողութեամբ

իբր

միտք մը'

որ թողուց նաեւ

կարդ մր

տ ե սա կան գործեր իր դրութեան վերա

*) հրաւ է որ ոռմանթիգմի վերջա
ւորութեան յաջորդած էր
նաեւ նոր

բերեալ :

շարժում մը ---- նէօ - քլասիք ---- որ
թէեւ տիրող այդ նոյն պայմաններուն
գիտակցութենէն ծնող ինքնաթուխ շար.

մեռած էին ի րմէ առաջ։

էր երկու ականաւոր աշակերտները

Պերկ՝

էսկ Արնոլտ ՀՀէօնպէրկ մ ե՛

1945A^ Î

ռալ

1951

Աուլիսին *իալիֆո րն իա I ի մէ$է

Գ-

0

Թ

'8ԵՐԷՍԹԷՃԵԱՆ

P

Ե

նա ր !լներ ո ւ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՆՈԻԻՐՈՒԱԾ

Ht պան

օւիերա-

ԱՀե՚թոն ֆօն Վեպրրն արդէն մեռած
էր

նլու :

1.

1936Ah

հ ամբաւաւո ր

յին (էուլու) եւ ջութակի քոն$երթՈյ^հ t

ժում մըն էր' ի խնդիր դարմանի մը,
սակայն աոանց որեւէ արմատական եւ
դրական բարեշրջումի հանգամանք ստա-

հեղինակը

մասին

ներողամիտ ոգիով

վերաբերելու տեսակէտը պաշտ պան ո ղն ե-

ՀԱՄԵՐԳԻՆ ԱՌԹԻՒ

ր էն մին ենք եղած մ ի շտ, ընդունած ենք
Պահ մը վարանեցանք գրելու ներկայ
տողերը

էոմիտաս

Վարդապետի

նուիր-

ընկերային
ներուն

տեսակէտէն

ա յդ

ձեոնարկ-

ունեցած նշանակութիւնը՝

երդ-

ուած համերգին մասին որ տեղի ունե

չախումրին անդամներուն զոհաբերական

ցաւ

ոգին եւ բոլոր այլ դմո ւար ո ւթի ւնն ե ր ը ։

24

փետր-ին I] որ պօն ի մէջ նախա

ձեռնութեամբ Փարիզի

Հայկական երգ-

չախումրին յ էլ սակայն պիտի չուզէինք
նաեւ մեղսակցի լռութիւն մը
Այդ

երդահանդէսը^

դիտուի,
պատկերը

աններելի
տուաւ

ո՛ ր

պահել։

անկիւնէն

ալ

Էլ սակայն

սահման

մը

այդ PnLnl'P ունի նաեւ

ուրկէ

անդին

չէ

կարելի

անցնիլ առանց արուեստ ին դէմ անհ ան
գո ւրմելի մեղանչումներու տեղի տա լու ։

թերութիւննե րու
Այդ

այդ օրը մեզի։

Աիրողներէ կազմ ուած ա յդպիսի ձեռ-

ցոյց

մըն

համերգը

այլապէս նոր ապա

էր թէ

Վարդապետը ո՛րքան
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• ԱՆԴԱՍՏԱ՜Ն
մ եհ

J-ողովբդա կանո ւթ իւն

վկայ

այդ

օրուան

դո լելով
ռէլ,

Եւ

ո ւն կնդր ո ւթի ւնը

տեղի

սլիտի

Փարիզի

յ ո ւս աիւ ա բո ւթ ի ւն

առաֆնոր-

Պ ր 'Պ է րպէր եան ի տալիք Աէնֆօնիք նուա

համբերութիւնը

մէջ զառաջիկայ

ո լնենա յ

յուսախտ

կրնայ

եթէ

Հ1յարեկ^>ի առածին ել ամբողջական

վայելէ-

բաղմ ութիւնը

սակա յն նո յն
րութենէ

կը

բազմութիւնը՝.

Աարտ

ՅՕին,

գահանդէսին առթիւ։

սպա

եր բեր սպառած չէ արդէն-,

4-

ևԸ նշանակէ ին այդ օրը ս,նդիտակից կերպով կարդ մը մ եկնահլու
ներուն

հասցէին

չռայ[ուած

ծափահա

ԵՐԳԱՀԱՆ ՕՀԱՆ ՏՈՒՐԵԱՆ

րութիւները՝ որոնք բնաւ իրենց տեղին
չէ ին : Անոնք չկրցան՝

հակառակ

իրենց

ա ղմ կա րա ր ո ւթի ւնն ե ր ո ւն սլա առել

յու

սախաբութեան թանձր մշուշը որ կը տ իրէր այդ օրը սրահէն ներս-.
Համերգը աւարտեցաւ ինքնին հալող
մոմի

մը

նման-,

Փարիզահայ

Երղչա-

խում բը բնաւ պատրաստ չէր այդպիսի
փառատօն

մը ներ կա յա ցն ե լո ւ ՝

մանա

ւանդ օտար հիւրերու ն ե ր կա յո ւթ ե ան :
Ա ան աւանդ'

Կ ոմիտասի

երեք

գործեր*

1.- Symphonie Concertante pour piano et
orchestre à cordes, avec flûte obiigado
2- Fantaisie Concertante pour violon et
orchestre.
3.- Pastorale pour orchestre.
Այո երեք դործևրուն

առաջին

ուն

կնդրութիւնը տեղի պիտի ունենայ ներ
կայ տարւոյն գարնան տեղի ունենալիք

երդերուն

մէջ ներմուծուած փ ո փ ո խո ւթ ի ւններ ը

Օհան Տուր եան աւարտած է
նոր

՝

իր սէնֆօնիք նուագահանդէսին առթիւ։
Ասոնցմէ

զատ

Տուրեան

0-

հեղի

յաւե լումները՝ աւելորդ «mi ըմ պա , տ ըմ

նակած է նաեւ երկու երդեր, դաշնակի

պակներու ձեւին տակ՝ եւ կամ թաւջու

ընկերակցութեան,

թակի

թ-րանսՓոզիսիոն^^/ւ/ւք- ներկայա-

ց ո ւմը որոնք կարծես թէ վարդապետին

«Խրախճանքի երգըծ,

բանաստեղծութիւն

Ա արմ էն ի,

ել

«{?/>-

կու աղուոր աչուկներն' Ա- Աօպտնեանի։

գործերը ըլլային--- Այս բո լո րը քմահաճ
տնօրինութ իւններ

են՝

որուն

խան ա տ ո ւո ւթիւնը

կը

վիճակի

★

պատաս
երդչա-

խումբին վարիչին վրայ միայն--Ե՞րր պիտի դադր ինք ինքնախաբու
թեան թմրեցուցիչ դեղահատներու դո րծած ո ւթենէն յ

«Ւ’

ԵՐԳԱՀԱՆ ԱՐԱՅ ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ
Աւարտած
օփերան,

'

★

«Տաարագոմի Հարսը»
մէկ լիվթէ^ր

է

Արամ

Ջարըդի

•IrT-

★
ԵՐԴԱՀԱՆ ՕՆՆԻԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
0

Պէրպէրեան աւարտած է իր «Նա

րեկ» ան ո ւն օրաթոԲՒ°^ւ
ֆօնիը նո ւադախո ւմրի ՝
երգչախումբի

դրուած
երգեհոնի

սէնեւ

համարէ
տունէ բաղ

110

կացած քեր թո լածներէն-,

^Լյարեկկի ա-

ռաջին մասը կը կազմեն երկու նուադախմրա յ ին կտորներ,

ներու

Եըր

շուրջպարը,

րոլթեան է որ

կը

Առաջին

հայ երգիչն

է

որ

Շահ-

1‘ուրատեանէն ի վեր պիտի երեւի Փա

րիզի Ազգային Օփերային բեմին վրտյ՝.

Օննիկ Պէրպէրեանի այս դո րծը ներծւուած է Լարեկացիի

ԺՒՐԱՅՐ ՍԵՐԳՈՅԵԱՆ

Անիծեալ

որուն
բերէ

վերաջաւո-

ե ր դէտիւ ո ւմբը

Ատենէ

մը

ի

վեր

փ-

Աերդոյեան

անշշուկ աշխատանքի էր նուիրուած գա
ւառական

բեմ էրուն

վրայ՝

դլխաւո բա

բար Աթրազպուրկի մէջ եւ յաճախ
ռիթը

ա-

ունեցած ենք կարդալու իր մա

սին դրուած տողերը տեղական մամու
լին մէջ՝.

իր մասնակցութիւնը։
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★

րկն (Ալթօ) է

® ՓԱՐԻԶԻ
մարմին առած կ
ե ր ա շտ ա կան անսսւմպլը մը՝
կազմուած

նաեւ

հետեւեալ կերպով*- Պ՚Պ'

նօթացնել

եան'

դաշնակ՝

Օհան

Տ"*֊ր-

ա հ ա սլե ւո Ալալկմճեան

թալ ջութակ ել ^ա ւկն քք ելիքեան
թակէ

Կ^ոզջո լնենք

այս

ջու

նորակազմ

թ-թիօն որ գաղութին մկջ կարեւոր պա

դարձակ նո ւագա իւմբային կազմութեան է

մը :

իր են

հայ եր ամշտ ո ւթի ւնը՝

որուն

համար ունի կարգ մը անձնական հ եզի
նս կութիւններ ՝ ինչպկս նաեւ յարդարած
կ Կոմիտաս վարդապետի մշակած

եր

գեր կն ոմանք իր քՈՆաթ-11ԼՈր^/2» համարէ
fl

նշան

համակրութեան ՝

տեղւոյն

նուագախումբի մեծ պետ Տիմիթ-թի ՄԻ՜

թ-բոփուլոս տուած կ իր հովանաւորու
թիւնը

★

քՍՆաթ-ՈՆՈյւ^

ն սլա տ ա կ ընտրած կ անոր միջոցաւ ծա

կաս մը պիտի լրացնկ եւ կը մաղթենք
որ ան ըլլայ կորիզը ապագայ աւելի ըն

Զառացե տն հիմնադիրն կ

լար ա ւո ր

Զա ուսg ե ան ի

ն ո ւագահ անգկ սն ե-

րկն մկկուն է

★

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ
Յէ
Աիացեալ
Նահանգն ե ր ո ւ
Նէշըն|1լ

Աօփրանօ)

Աքսւտէմի ավ Աբթս էնա Լէթըթզ^ իբրել

Օփեր տյի բեմին վրայ առաջին երգչու

ԼՈՒՍԻՆ

ԱՄԱՐԱ

(Արազամհան,

Ն("- Եորքի Մ ե թր ո փ ո լ[ր թըն

դնահատո ւթիւն իր ստեղծագործութիւն-

հիներէն մին կ որ կը ստանձնկ կարե

ԱԼԱ Ե

ւոր լիւ իք դերեր է Ամ ե ր ի կե ան մամուլը

ներուն'

ամերիկահայ

երգահան

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ/' շնորհած կ

1300

տոլարի

պարգեւ մըէ

մեծ գովեստով

ՐԻՉԸՐՏ

արուեստ ին i

★
ՀԷՐՐԻ
Նի'- Եորքի
րուն'

խօսի

վերջերս

ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ երիտասարդ

երգահ՛անը հեղինակն կ ջութակի կարե

ԶԱՌԱՑԵԱՆ՝
երաժշտական

[սիսա

ծանօթ

շրջանա կնե-

մին կ նա եւ Նխ. Սորք Ֆիլհար.

մոնիք Օթք եսթ-ptUj/i

իր
î

★

(Հաջորդով կ'առաջադրենք աւելի ըն
դարձակ տեղ մը տալ Ալան Աովհաննկսի

կը

ունեցած յ աջո ղո ւթի ւնն եր ո ւն համար

արոլե ստ ադկ անե

ւոր

քոնչհրթ-Ոյ// մը որ նուագս ւած կ

սենֆոնիք մեծ ն ո ւագահ անգկ ս ի մը մկջ՝
Նիւ-

Եոր^}

ղեկավարութեամբ

քշօմկն

0 րմ անտ ի ի :

Fonds A.R.A.M

Ամերիկեան արդի գրականութեան
մեծատաղանդ դէմքերէն Հէնրի Սվգլրր
իր վերջին գործին մէջ {Ս էքսի՛-", Քրիսսիֆիրսիոն ան րօզ) գլուի մը յատկա
ցուցած է հանճարեղ նկարիդ Վան էոքկ,
զոր հաճոյքով կուտանք
Անդաստան}։
մէջ:
Միլլըրի այս գործը մեծ աղ.
մուկ հանեց եւ ֆրանսերէն թարգմանութիւնը' պաշտօնական գրաքննութեան
ճիրաններէն դուրս եկաւ անդամահատ
ուած ու «մաքրագււրծուած» :

★

իր

կենդանութեան

արուեստագէտները՝"
րումը

պիտի

ՃԵՐՄԱԿԻՆ

ԼՈՒՍԱՆՑՔԷՆ

՛Լերջերս,

քսան տարի

ե ս։ ք ,

կարդացի

՛Լան

Կ՛՛րի

նամակները

կհուզեմ իր մասին խօսիլ՛

ել.

Ինչ որ զիս

կը յուզէ, ՛Լեն սանին արուեստագէտի մը
կեանքն

ապրելու՝

միայն

արուեստս։ -

գէտ մը ըլլալու ջերմ փափաքն էր, ի նչ

է'.

կը դառնայ

իր

խառհ ո լած՜րո վ մարգոց

մեռած

երկար ատենէ ի ՛Լեր

Եկեղեցիին

մէջ,

Հրայրքոտ Աէնսանը

կը

կը

վերածնի։

սիրաշահի

աշ

խարհը դսլնալորիշ նիւթին հրաշագործ
գո րծ ած ո ւթե ա մ բ ։
լրոլած

Արհամարհուած

ել

ե ր ագո ղը ի։ աչելո ւթե ան տռամը

ձեռք կ'առնէ նորէն։
կ'եււէ անդ

՛Լամբանէն գուբս

անհաւատներուն ւէր ա յ J'11'/ —

թանակելու համար՝.
Հհ ատ

անդամդ

Վան Ե ո ր

կ՝ըսէ

թէ

չի
•Աշ

հրաժա

իրենց

աշխա

Հազար

տարբեր

ձեւերով

կ՚ըսէ՝ —
(J

Ա ե'Ի

դատապարտուած եեք'. Ս Ե (յ'Ւ ներ յ՜ա
մանակէն դուրս

կ՛՚ապրինք՛^։

★
կը

մը

աքն ի

եւ

գեղեցիկ

կը

պայքարի ,

կտաւներ

հաւա

քելու համարդ զորս իր եղբայրը պիտի
արհամարհողդ

աշխարհի մը դիմաց : Իր

քամահրող
կեանքի Վեր

ջին տարիներուն իրապէս խենթ է '. ի այց
խենթ՜ մը բառին

իրական

իմաստով'.

Ամբողջովին բոց ու ողիդ ան կը յորդի
ստեղծիչ ո ւմա կանո ւթեա մբ մը՝. Լեց ո ւն
բաժ-ակն

է ՝. Եւ

մինակ

է:

Առլ-ի մէջ դժուար է «մոտել» գըտ-

որ ալ պատահէր : Արուեստը կրօնը մը
մօտ։ Քրիստոսը,

թերեւս

դիւրացնէ

Հինծի համար բան չեմ սպասեր :

ցուցադրէր
նոր էն

իք

տանքը՝. Ատիկա իր ամենամեծ փափաքն

ինչքա՜ն

ՈՒ

պիտի

խատանքին պտուղները՝. Իտյցդ ապագայ

յիսնեակ

ՍԵՒԻՆ

երբեք

ճանչցուի դ երբե՛ք պիտի Հքա ՛էէ

նել՝. իր կտաւները սոսկալի են կ'ըսեն'.
հ^յարզապէս ներկով ծեփուած են՚ֆ : Եբբ
ասիկա կը կարդամ դ կը խնդամ եւ կո ւ
լամ

Î

Նէթկո՜վ ծեփուած : Ի՜նչ ահաւոր

իրողութիւն :

Ի՜նչ

սքանչելի բանըդ

հեգնանքդ

որ

այդ

Հկտաւին գերյագեցու-

մը ։էոյերՎ' զուտդ աղմկարար գոյնով)դ
բոլոր մեծ նկարիչներ ուն երա՜զըդ այս
պէս

իրեն

Վան

Կոք՝.

դէմ

օդտագործուի :

Հարուստ

Վան

նազօր Վան Կոքհ Ի՜նչ անողոքդ

հայհո-

յաբան

բաղձա ր : Արտառոց է մ իայն իր նիւթին

ըսուէր Աստուծոյ պաշտօնեայի մը» ----

զո րծ ած՜ ո ւթե ան

թայ g ան զեղուն է Ասաուծով:

ուած

է

իր

Ամ էն ինչ նուիր-

ար ուեստ ին ՝.

Ատիկա

հ^իտի

այն

Այնպէս

Ամե

պարզ կեանքէ մը զատ ու-ք[,չ բանի չի
մէջ՝.

կատակ ՝.

Հէ՜ք

Կոք՝.

սիրէ ի

ինչպէս պիտի

նկարելդ

կ'ըս է

Վան

քան ամ բողջական զոհողո ւթիւն մ ըն էդ

Կոքդ այնպէս մըդ որ աչք ունեցողը կա

որ ն կտրիչներուն

րենար տեսնել թէ ի՛նչ կայ հոն

համեմատած

մեծ մասին կեանքը

իրենին

անարմ՜էք կ՚երեւի։

հետդ

տժ՜գոյն

եւ

Վան Եոք դիտէ թէ

Այս

պէս

խօսեցաւ

ել ապրեցաւ

Յիսուս :

Ի այց

մեր

միշտ

գտնուին

մէջ

ալ

կը
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ «
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կոյրեր

եւ [սուլեր՝.

տեսնեն y

Ասոնք

միայն

անոնք միայն կը լսեն։ Էք ւ

կը

թեան՝ հազարաւոր եւ հազարաւոր մար

tu-

դիկ

նոնք միայն կը գործեն՝ որոնց մէջ կը

ու

բնակի թանկագին

պէս

սուր բ

հոգին ։

միտենք որ Վան Կ ո ք երկար ատեն
[ս ո ւս ա փ ե g ա ւ ներկ
ղինքը
որ

գործի

b^-P՜

խո լմեց ին

հուած

գէպի

եւ լքուած

նող գլուխ

-

թանգարաններն

իիակարայի

ջրվէմին

արհամար

այս

հանճա ր ին դինովց ը-

գո րծոցնե ր ը :

Որ

գործե

րում վեր արտագր ո ւթ իւննե ր ը ամէն կողմ

մելանով', կ-իտենք նա

կ'երեւին ՝ ւոչքի կը զարնեն ամէնէն ան

աշխատելու

ձեռնարկեց

մարդկային

սպասելի վայրերուն մէջ։ Վան կոք կը

մարմնին ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթե ա մ բ ՝ ջանաց

հասնի

սորվիլ քննութեան ծոցին մէջ՝. Այո՛ ՝ հե

լըֆ

տամուտ

հաւատքը

եղաւ

յաճախել

մատի

բռնադատեց

տով՝ ածուխով՝
եւ

դո րծած ե լէ ՝

սկսան

կալըրիները :

կարդա լու

ինչ

որ

կը

վերջապէս՝.

ևը

«Աեծ

վերհսււէսքէ

իր

Անանկացեա-

պարտքը '.

արդարացած

էր^

Իր

երեւութա

ծածկուէ ր խեփորին տակ : Այղ^լեց աղ

պէս՝ զուր չէր անցած իր զոհողս ւթի ւ-

քատներուն եւ

նը՝. Որ ովհետել ոչ միայն զանգո լածնե

խոնարհէրուն՝

ոլած բանուորներուն՝
Պաշտեց

գիւղացին՝

կեղեք-

անկեալներուն

աւելի

:

փառաւորե

լով ԶԱՅՆ քան մշակուած մարդը՝, ^'ու
սումնասիրէր

իրերուն

ձեւը՝

րուն

կը

հասնի՝

ւորն է՝

Ընտանեցաւ սովո

րական եւ առօրեայ

բո լոր

բաներուն

հետ՝ որպէս զի կարենար աւելի յետոյ՝
երբ

անհրամ՜եշտ

արուեստագիտութեան

վարմս ւթեան տիրանար՝ վերա կառուցա
նել

սովորականին՝

հասարակին եւ առ

օրեային աշխարհը աստուածային
խիստ ընտանի
նոր

աշխարհը

ըմբռնումով

նել՝

այսպէս

մը

կը փափաքէր

ընտանի

կոչուած

գարձը-

յաւիտենական

ըմբռնումով՝, կ'ոլզէր ցոյց տալ թէ ա ս
աշխարհը

պարուրուած

չէր

թեամբ եւ տգեղութեամբ՝

չարու

երբեք մը-

ռայլ կամ տաղտկալի չէ ր ՝ բաւական էր
որ

անոր

նայէինք

ճանչնալու

համար

վեհութիւնը :

սիրողի

աչքերով՝

իր շքեղութիւնը

եւ

«նկարչութիւնը

ինչպէս կ՚երեւի՝

կամովին

նշմարեց

փնտռեց

ապաւէն

որ

ըն

աշխարհը՝,

Ի՞նչ

է

արգի

ն կարչո ւթի ւն ը ՝

ոչ

մը

սլէ ս ՝

դո յն ին

ազատ

ու յանդուգն

գործածութիւնը յառաջ բերաւ ցարդ ոչ
իսկ

երեւակայութենէ

անցած

սանձար

ձակութիւն մը՝. Դարերու նկարչութիւնը
ջնջուեցաւ

մէկ

հեռանկարներ

օրէն

կը

միւսը։

նամակներուն

կոք

նկարագրէ

սին՝

___

կը

գոյներու
մեծ

Զ լսուած

բա g ո լին ներ կայիս ։

Հիանալի

կ ’առ

★

եթէ

գոյներու հարսներդ մը՝. QuiJ տնութեան

Տ ըլաքրուայի

մը՝.

որ այն

քան մարգարէական կը թուի ներկայիս՝.

թիլնները

մը՝

դառ

հռչակաւոր նկարի

չը շեշտաւոր ած է դոյն բառը՝

ոլ

դիմագրաւելու

խոստանայ

աւելի երաժշտական

վերջապէս ան
գոյն, գոյն կը խոստանայ»:

Վան

չէր

կը

եւ նուազ արձանային՝

Ու երբ ինք ատիկա լրա

նոր աշխարհ

գրուած իր նամակներէն մէ

նալ ա ւելի նրբին՝

ցս ւց ՝ երբ մեզի տուաւ նոր երկինք մը
դունակ

ամենակարե-

կուն մէջ կը դրէ ֆրանսերէն լեզուով-

իրա

կանս ւթեան մը լոյսովը։ Վան կոք այս

" [՛

րայ՝.

առարկա
1888/'^

ներուն շոշափելիքը '.

ինչ

այլ կ՚ազդէ նկարիչներուն վը-

կանոնն եր ո ւն

մասամբ
կոզմէ՝

մէջ

----

ուր

իր յայտնումա

բանաձեւուած
երկար

կանգ

սեւին ել ճերմակին գործածու

թեան վրայ։

Պէ տք չէ խուսափ ի լ սեւ

դո յնի գո րծածո ւթենէն ՝ կը դրէ համբա
Փողոցի

մարդուն

յիսուն

տարի

ւաւոր նկարիչը, սեւ կայ ՝ սեւ ալ կայ։.

պէտք եղաւ՝ ո րպէ սղի հասկնար թէ ն ը-

Աամպրանտ եւ Արանց Հալս միթէ սեւ

կարիչի

չգործածեցին'.

կերպարանքին

ւած քրիստոս մը՝
մեր
ցունց

Ը

յայտնը-

վերջերս ապրած էր

մէջ՝. Q անկարծ՝
դհԸ4?Ւ

տակ

շնորհիւ

անսահման

զգայա
յաջողու

Վելասքէզ նմանապէս

Ոչ միայն պարզօրէն սեւը՝ Ա՛յլ սեւին

:
27

տարրեր տեսակները։ Ամէն ինչ
Ո

ս ե,[,ն ս,ե„»էկէն եւ դո րծածութեան
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եղանակէն ։

գոյնի այս յեղափոխականը տարածուէր

Միեւնոյնը նաեւ, ճերմակին

համարէ։ (Հատ չանցած 1'ւթրիյյօ ցոյց

առաջին եւ վերջին բան եր ո ւն վրայ

տուաւ. Վանկ որի տեսակէտներուն ճ շտ ո ւ-

սով մեզի կը յիչեցնէ Աստուծոյ իսկա

Ա-

թիւնըէ Լաւադոյնը չէ՞ իր Հսպիտակա-

կան զաւակները,

յ1՚ն» չրջ.՚սնը) ՛■
Սեւին եւ ճերմակին վրայ կը խօ~

չարիքէն կամ տգեղութենէն, այլ կը փա
րին անոր եւ կ՚առնեն զայն իրենց բար

սիմ,

ւոյ

որովհետեւ

անխուսափելի

էր

որ

եւ

գեղեցիկի

որոնք

յ

չեն վախնար

աշխարհին

(թրգ- Ա-Պ-)

մէջ՛.

ՀԵՆՐԻ ՄԻԼԼԸՐ

★
Կ Ո f ‘ՈՒՍՏՆԵՐԸ

ՄԵՐ

ՍԱՐԴԻՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ

ՅԱԿՈՐ ԴԻԻՐՋԵԱՆ
Ժամանակակից հայ

մեծագոյն

Մնխոնջ

արուեստագէտ՝

տուրեան իր վերջին տարիները նուիրեց

գաղութահայ

արեւելքի հին ո ր մնան կար չութ ե ան վեր

Աակոր

ՂՎ ւր^եան ի

տը

պիտի

մնայ

ա ր ո ւե ս տ ա դիտ ա կան շր ջան ա կն եր ո ւ մ էջէ

արտադրութեանդ t

Հզօր

վերջ Հնդկաստանի ամայի եւ

տաղանդով^

]j ա չւս-

կոր ուս-

ձանագործ
1ԼՂաէՒ

ար

Վիւրջեանի

գործերը

Ջահալ

Ա ութունէն
հնամենի

իրենց ոճաւորման եւ յղացումի կրկնակ

մենաստաններուն բազմադարեան

որմ-

արման իքներով մէկէ աւելի դլուխ-գոր-

նանկարներէն

վեր

ենէ թոլսթ-ոյ^ն մինչեւ Դաթեգ]ւն Կաթողիկոս իր գծած ճամբան լու

րանին մէջ՝

սաւոր է ու տ ո կո ւն :

արմանի ըրաւ իր արուեստը t

ծոցներ

վերակազմ ուած

ջին ցուցահանդէսը Ջերնիւշիի թանգա
համաշխարհային հ իացումի

Վերջերս լոյս տեսաւ իր դործերուն
վեր արտադրութեանց
ռաջաբանով

մէկ ալպոմը,

U՝ արս իմիլիէն

իր

ԱՆԴ-

յա

կոթիէիէ

% ԻՏՈ
LES SCIENCES ET LES HOMMES
ի՞նչպէս կը հակազդէ մտածումը իր

հթՒհՆ
րութիւնր, մերթ ալ ազդակներ կամ մե
քենաներ
ղանան

կր

յօրինեն,

դորեաեել ել

որպէսզի

կարո

անոնցմէ

օգուտ

աո.ջեւ դրուած մեծ հարցերուն t Վերա

քաղել գործնական կեանքի մէջ՛. Հոդկէ

ցական մ իտումներ ունեցող

իմ ացակա-

եայր կուտայ աշխատանքի որոշ քամա

նութիւնները կը խորանան չափագիտու

նում մր գիտուններուն միջել-. Այո տե

թեանդ

սակէտէն մեկնելով, գիտութեանց պատ

բանա ւոր աշխարհի մը

ներզօր

ները} զանոնք կը դասաւորեն համաձայն

մութիւնը
մարդկային իմացականու
թեան գործունեութեան մասին շատ
թանկագին տեղեկութիւներ կրնայ ըն
ծայել հոգեբանին : Այս պարբերութիւ

իրենց

հանգիտութեանց կամ կը ջանան

նը ընդհանուր իմաստ մը կոլտայ այն

դո ւշա կել իրենց խնամ ո ւթի ւնն եր ը : Մերթ

դիրքին, զոր իշխան Լուի ար Պրէօյ JO-

կը փորձեն ընդարձակ համ ագրութեանց

րինաե է, Տրնի Փ ափէն ի, Լավոլազիէի,

մէջ խմբել այգ երեւոյթներուն բացատ-

Փուանքտրէի, Պլոնտէլի,

ճանաչողութեամբը՝
նոլթեան

իրողութեանց քըխ-

ձգտող միտքեր ը մանրակրկի-

տօրէն կը հաստատեն բնա կան երեւոյթ-

Փ երէնի,

Լան-
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Փ/՛քար ի՝
Այնշթայնի
Պրէօյի

ու

պէս

գրուած

Ֆապրիի՝

իր

եղբօր'

մեծ

Փ լենքի՝
Մ՛՛րիս

գիտուններու վրա J

ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթ ե ւնն ե ր ը

մախմբելով

եւ

տը

անոնց

‘/[""J

հա

գիտողու-

փով առաջինը եղած է նախակարապետը
յարաբերական տեսութեան՝

ու ի նչ չա

փով երկրորդը դարձաւ ատոր ճշմար իտ
հիմնադիրը ։
փան Փերէնի

նուիրուած

գլուխը

թիւններ ա ւե լցն ե լով քանի մ ը գլխաւոր

յիշետլին կատարած աշխատանքները կը

հարց երու

գնէ ուժականութեան գէմ ցցուած ընդ

մասին՝

ինչպէս

գի պո ւածին

գերը գիւտարարո ւթեան մէջ՝ գիտական

հանուր հոսանքին մէջ՝ որ ընդհատակա

յառաջգիմոլթեան կշռոJ թը եւայլն։ Այս

նս ւթեան ՝

իրողութեամբ,

արդիական

փաստերէն կը յանդի նիւթին խզեալ կա

իսկական պատմութիւն

ռոյցի փաստին եւ ե լեքտ րա կանո ւթենէն

հոս

բնագիտութեան

ունինք

հ ի ւլէ ական ո ւթեան

ո ւղղա կի

մԸ) դիտուած այգ գիտութեան քանի մը

ե լե քտ րոններ ո ւ եւ հիւլէներու

բարձրաստիճան

նո ւթեան հաստատման։

ներկայացուցիչներու

ի րա կա

գործին մէջէն : Անհնար է չխորհիլ այն
մասին՝

ինչ

որ դրած

է

«ճշմարիտ Աարդկայնութիւնը» գործին
մէջ. ___ Այսօր, իշիսւն Պրէօյ կը մարմ
նացնէ աւանդութիւնը այն փաոայեղ
գիտուններուն, որոնք գրելու տաղանդն
ունին՛ •• :

Իր

դիրքը

Փուանքարէի՝

Երկու

Անտրէ փորմ

'Իլոտ

Պերնառի ՝

Փ/՚էր թերմիէի ,

Մընէ

Լերիչի երկերուն կարգին կը դասուի :

ցարդ

մեծ ար կածախնգր ո ւթի ւններ

փորձած

միտքը.

են

իմաստասիրական

Ծննդոց ինը՝

ուր

Աստուած

կը համասփռուի ՝ իսկ միւսը

Եարտ է Ա՛ս

կան ո ւթի ւնը

վարգա պե

ԼՏ էք՛ս ր թե ան

տութիւն) ուր մարդը տարածեց իր բա
նականութիւնն

ու

դործ ո լնէ ո ւթի ւն ը

կրնայ կատարուիլ այն օրը՝
Իաց ի քանի մը էջերէ՝ յա ր արեր ականօրէն կարեւոր հասարակութեան
մատչելի է ան.
դիտական

յամենա յն դէպս՝

հարցերուն

մը
լոկ

մասնագէտներուն

՝£ուանթոմ տ’աքսիոն^

իր

g g ո ւեց ա ւ

գէմ։

Եւ

Փ լենք
դիտելիքով

ո ւժա կան ո ւթեան
կամ

թերեւս

ըմբռնմ ան

այն

օրը՝

ր ա բեր ա կանո ւթեան ըմբռն ո ւմն եր ո լ

իր ոճին

թափանցողական

թեղովը փոխարինեց "[յեւտոնը

էականին

մէջ

եւ

ս ահ մ անա փ ա կո ւե լո ւ

իր

երբ

Այնշթայն անջրպետի եւ ժամանակի յա-

յատուկ չէ ։ Լոսի տը Պրէօյ յս^ողած է
ում՜ովը

։

Երրորդ մը ծայր կուտայ. խզումը /՛րօք

իր

î

Ի ո լո ր այս յեղաշրջումն է՝ որ Լուի

հոգածութեամբը Լո չ վար գա պե տ ա կանօայն

տը Պրէօյի կ՛՛՛լմէ լոյսին բերած է մը-

քանի մը մեծ հարցերուն՝ որոնց շուլ^

տածման շարժումը եւ տ յն որոնումնե

ր էն անշուշտ) ՝

մեղի

մօտեցնել

բիւրեղացած է գիտուններուն ուշագրոլ-

րու

թիմեը :

Այնչթայնի թեղերէն՝ Պ րս՛ " ւն ա կան շար

Տիրաւի՝

եթէ իր

ո lu ո ւմնա ս ի ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը

ներկայացուցած
անհատա կան

դո րծերուն շուրջ կը դառնան ՝ եթէ գրե
թէ բոլորը իբրեւ նիւթ ունին ույն ինչ
որ կը պարտինք այս կամ այն որոնողին՝
անոնք մ արգո g մ է դուրս իրար կը գըտնեն այն աստիճանին վրայ՝ ուր դիտա
կան նուաճումը հաւաքական գործ
էէ

մըն

Մարգ մը գլուխներ իրար կը լրա

շա րքը՝

ժումէն
հասան
եւ

որ

Ա ա ր ա բեր ա կան ո ւթե ան

եւ մանաւանդ լո J" ի քանակէն
ա յն

ըմրռնման ՝

քանակական

որ

ալեծածան

մեքենականութեան

անուններուն տակ

մը

հի ւլէ ական աստիճա

նի բոլոր երեւոյթներուն վրայ այնքան
վրդսվիէ LnJ" մը պիտի սփռէրէ
Մտածման
րոնը

l"J"

բարեշրջումը

կը գտնուի գլուխի մը՝

որ

կեդ
շատ

մը ընթերցողներու համար նոր աշխար

ցնեն փոխադարձաբար.. Այսպէս՝ Փուան-

հի մը ճա մբորգո ւթեան հ ամարժէք պի

քւսրէի

եւ Այնշթայնի դո րծեր ո ւն մասին դրուած

(Նեպտոնի յայտնութիւնը եւ
արդիական գիտութիւնը) : 'թանի մը է-

ները թո յլ կո ւտ ան տեսնել թէ ի՛նչ չա

ջերով՝ Լուի տը Պրէօյ այգ բարեշրջման

չափագիտական բնագիտութեան

տի ըլլայ
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
ընդհանուր

դիծերը

երեւան կը

հ ան է ,

\ւեւտոնի ո ւժա կանո ւթենէն մինչեւ Այնչթւսյնի
կի

, Հ ույղենպկր-

վերլուծումները

ան ո ր ո շո ւթեն էն

մ ինչեւ ալեծածան

մեքենականութիւնը :
Աշխարհ
նոնները,

----

մը

ըմբռնել

հիմունքի,

դո g

առանց

շրջանակներ

այլեւս դոյութիւն չո ւնին՝. Արդկն
սոն, ----

ե ր կ-

յՒե^“Լու՜ Համար միայն

ճամբան կը բանար յ Լ>ր «‘կիլթը եւ
Յիշողութիւնք» կը բարձրացնկ բնաԼսօսութիւնը եւ բժշկութիւնը, «Ստեղծա
գործ Բարեշրջումը»'
կենսաբանութիւ
նը, իսկ «Տեւողութիւն եւ Միասնակա
նութիւնը» , որ Այնշթա յնի կը վեր ՛ո
----

շարժած

է

իր

հիմունքին

վրայ։ Եթկ Կարտ էսա կան մեթոտին կա
հարցի մը դիմաց մտքին

այղ կեցուածքը, ----

կայնական ո ւթի ւն
դիտական

կը սլահեն իրենց

ամբողջական արժէքը Լեւ Լուի տը Պրէօյ
ա տ ի կա և'ըսէ յօտակօրէն,

էջ

41),

Տ ե-

քարթի եւ նոյնիսկ իր կարդ մը հետե
ւորդներուն կողմէ կ աոո ւց ո ւած տ ե ս ո ւ-

զրուի,

մերթ

դուրս

կո լդայ տեսական

«Մասւծումը եւ
Շարժիչը»//?/ առաջին էջ^րը հ ի լլէ աղէտ
բնադիտ ո ւթեն էն ,

մ ինչ

թլ,լնը չի դիմանար այդ կարգի ցնցումի

ներս լ որոնումներէն անբաժան են։ Տկա

մը։ Որ են g դիտական վաստակին յոյսին

րութեան չքմեղանքով միայն մարդս կըր-

տակ, բնագկտները ստ ի պո լած են նորկն

’buij չհետաքրքրուՒէ աշխարհի դիմադի-

մտածել ճ շտ ո ր ո շմ ան ւԼրայ,
կաւին

համերաշԼս

տա

ծով եւ կառուցմամբ։ Հար^ը չէ վերա

ար կածա-

բերիր միայն գիտութեան տեսական եւ

րայց

չեն իրենց

Լսնդրո ւթեան ասլադայԼւ մասին՝. Ոմանք,

գործնական կիրառութեան ,

այլ

ԼԱյնչթայն,

դա ղա փ ար ին իսկ ։ քժերեւս

ա յդ գաղա

Փլենք,

Լանժըվէն) ,

աւելի

վարիչ

հակամէտ են կարծելո ւ թէ քանակական

փարն է որ ո ս կեդր ո լա դ կ* ար ձանա դր ո ւի

տ ե ս ո ւթիւնն եր ը օր մը սլիտԼւ վերադըտ-

տը Պրէօյի դործերո ւն ամբողջ երկայն-

նեն

■րՒն-

հիւլկական

րոշումը՝.
պէրկ,

երեւոյթներուն

Ուրիշներ,

ինչպէս

ճշտո
Հայղեն-

Տիրաք ել մասնաւորաբար

Լուի

ն որ

գործին գլո լիսը,

ԼուԼւ

տը

Պրէօյ պիտի կ արենար վերատպել այն'
ինչ որ կը դրէր քանի մը տարի առսվ՝-

տը Պրկօյ, աւելի տ յն կարծիքկն են որ
պիտի չվերադտն են ղանոնք : Ե թկ սահ
մանաւս քումը դո յութիւն ունի մեր աս
տիճանին,

եր ե ւո ւթա սլկ ս ,

պարտինք վիճակագրական
թեանց

ատիկա

կը

փոԼսարինու-

ել արդիւնքին մեծաթիւ - քա

նակական

դործ ո ղո լ թ ե անg ,

ո րոնք նո յն

աստիճանին վրայ կը մտնեն թաղին մէջ՝.
Մարդկային չափանիշներու առաւել եւս
ա ստ ե ղադի տ ա կան չափանիշներու
քանա կա կան

մէջ,

անսւո ո լդո ւթիւններ ը

կը

կորսնցնեն դործնա կան ամկն կարեւորութիւն, տիեզերական մեքենականութիւնը
եւ սահման աւոր ո ւմը մնալուէ

հ եռադի-

տական

մերձաւոր հաշիւի մր զհանին

վրայ :

Լուի տը Պրէօյ յաճախ կը վե

րադառնայ այս կկտին՝. Ասիկա մեզի չի
զարմացներ,

որովհետեւ

կը

յիշենք

Փիկո. 'Լանտրիկսի «կեանք եւ Հաւանա

կանութիւն» դրքին նո լի րած իր յառաջա բանը յ

«Անկարելի չէ, սակայն, որ գիտու
թեան յաոաջդիմութիւնները նոր տըւեալներ կը բերեն, որոնք ընդունակ ըլ
լան եթէ ոչ լուծելու, րայց գոնէ լուսարանելու իմաստասիրական կարգ մը մեծ
խնդիրներ : Արդէն ժամանակակից բնա
գիտութիւնը անջրպետին եւ ժամանա
կին, տարրական երեւոյթներուն ճշտորոշման հետեւելու անկարողութեան, ըստ
երեւոյթին հակասական կարգ մը պատ
կերներու «լրացուցիչ» նկարագրին (ինչ
պէս ալիքներն ու հիւլէները), տարրա
կան մասնիկներու աննկատողութեան վըրայ իր նոր գաղափարները ներմուծե
լով, արդէն, կ’ըսեմ,
ժամանակակից
բնագիտութիւնը իմաստասիրական միտ
քերու խորհրդածութեան կը յանձնէ բո
լորովին նոր բնաբաններ, որոնց բոլոր
հետեւանքները նշմարուելէ հեոու են այս
ժամուս. . .» :

Կարելի չէ այլեւս ճշմարիտ մարդ
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չափական լծակով

Տեքարթ իր երկրա
յեղաշրջեր

իմաստա

սիրական դպրոցը,շատ հաւանական է որ
արդիական փիլիսոփայութիւնը յեղաշըրչոլի

խիստ

մօտ

ապագային,

բնագէտ

ներու հետ ելո ւթիւնն ե ր ովէ

Այս կարգի

յեղափոխութիւն

քան

մը

աւելի

երբեք

դարերու մտածման ել դո րծո լնէ ո ւթե ան
երկարաձգում մը շրջելու միայն կը հե-

առընթեր, ----

որ կը ձգտի

մատչելի դառնալ հանրութեան, նոյն ու
տեն

մասնագէտներուն գոհացում

տա

լով, ___ այս նոր հալաքածոն ՀԱչխարհը
եւ

Գիտունները»,

նմանապէս

փոըմ֊ի վարչութեան տակ

Անտ րէ

(որ արդէն

իր վրայ առած էր փան էծիպոյի «Հիւ~
լէական

Ումը»,

ինչպէս

ՀԱյնշթայն»ը) ,

անշուշտ

նաեւ

Յէրենքի

աշխատանքի

անհրամ-եշտ գործիք մը պիտի դառնայ'.

ւոամտ էi
«Այսօրուան

զովածոյին

Գիտ ո ւթիւններ ը»

մ֊ո-

(Բ-րդ՝ Ա-Պ՝')

'9լոտ

ՏԵԼՄԱՍ

Այս հատորին տպագրութիւնը աւարտեցաւ 15 Մարտ 1952ին, «Արաքս» տպա
րանին մէջ, Փարիզ:
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P. TOPALIAN
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ՕՀԱՆ ՏՈՒՐԵԱ՜ն
ՀԱՅԿ- Ս՜ԱՆՐԱՆԿԱՐՉ •
ԺԱՆՍԷՄ
ԳԱՌԶՈՒ
3 • ԴԻԻՐՋԵԱՆ
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Եոամսեայ Պարբերական
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Գին' 450 ֆր-
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