արուեստի
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Վ- ՕՇԱԿԱՆ

ՓԱՐԻԶ
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ԱՀԱՐՈՆ

11ր ե հ ե լ ք
Ո՜վ իմ Արեւելք, եւ սՀյնքան մօտիկ եւ այնքան հեռու,
Հեռու ենք քեզմէ հեռաւորութեամբ նիշտ եօթը գարու :

Երկիրքդ գըրկած, մեր հայրերն եզան սօսիին նըման ,
Երկինքըդ գըրկած, եւլան վեհափառ Մասիսին նըման:

Անոնք երաժիշտ, գոռ երգ յանձնեգին լերան գագաթին ,
Անոնք բանաստեղծ, իոր վէրք պեզեցին կռունկներուն սըրտին :

Անոնք նըկարիչ, մեր կուրծքերուն վըրայ Յոյս նըկարեցին,
Որուն կուգանք մենք • • • կուգանք հետքերով Վահագն աստուածին :

★
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փՅ ամսՐհՆ ՑՈՂԸ
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Ի ԽՈՐՈՏ ՍՐՏԻՑ ԽՕՍ֊Բ ԸՆԳ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
(/‘ան Գ ■ )

ԱԵւ ք՛անզի ըսկիզբըն կալայ խօսել ընդ քեզ'
Որ ի ձեւէին ունիս զշունչ կենդանութեան հոգւոյս բազմամեղի,
Յիրաւի սաթսեալ դողացեալ տագնապաւ մեծաւ յաւէտ երկնչիմ•
Վասնզի ահաւոր եւ անտանելի եւ ի սահմանէ թանի ֆախչելի
Յիշատակ անհողոպրելի անաչաոըգ fn ատենի'
Ի կշտամբումն իմ պարտաւորի, արարիչ երկնի եւ երկրի :
Նա զի եւ չիք իսկ րըժըշկութիւն
Բազմավըտանգ սաստկութեան վիրացս անողջանելի,
Խայթմանց խածուածոց մահաբերին թերանոյ ժանեաց'
Որսողին զանձն իմ ի կորուստ ,
Մանաւանդ զի ոչ գոյ պատասխանի, ըստ առակողին, յաւուր
պատերազմի ..
Եւ ո'չ թանիւ իրաւանալի եւ ո'չ վերաբկուաւ պատըսպալւելի,
Եւ ո'չ դիմակօք կեղծաւոլւելի ք եւ ո'չ առ երեսս բանիւք մատչելի ,
Ո'չ կերպարանօք երթեք խաբելի, ո'չ յօդուածօք բանից սըտելի,
||'չ արագմամբ ոտից փախչելի, ո'չ թիկանց դարձուցանելի,
Ո'չ դիմաց ընդ երկիր մածուցանելի,
*
(1'չ բերանով ընդ հող հաստելի , ո'չ ի խորս երկրի ղօղելի :
■քանզի՝ մերկ են քեզ ծածկեալք ն ,1ւ հրապարակեալ են աներեւոյթքն Արդարութիւն իմ նըւազեալ եւ իսպառ ունտյնացեալ,
Ս՛եղանքն յայտնեցեալ եւ յաւէտ առաւելեալ,
Չարիքն իմ մընացական եւ ես կորըստական •
Իրաւանցն կրշիո պակասեալ եւ անիրաւութիւն իսկոյ ն զօրացեալ Բարեացըն բերք հալեալ, եւ սըխալմունքըն արձանացեալ •
Աւանդրն կորուսեալ եւ գատակընիքըն այժմէն գտեալ,
Մահուն մուրհակ գծեալ եւ աւետեացըն կըտակ եղծեալ :
Բարերարրն տխրեցեալ եւ բանսարկուն ուրախացեալ •
Հրեշտակաց գունդըն թախծեալ եւ սատանայ խնծզիւք պարեալՎերնական զօրքն ողբացեալ եւ ստորնայինքն բերկրեցեալ •
իսպանողին մրթերք լցեալ եւ պահողին գանձըն կասլտեալ •
Օտարին կողմրն կանգնեալ եւ ստացողին պարգեւ մատնեալՀաստողին ձիր մոռացեալ եւ կորուսչին հաղրքըն պահեալ •
Երախտիք Փրկչին հեգնեալ եւ Բելիար զըւարթացեալԿենացն աղբիւր փակեալ եւ գոռոզին ժանգ ժանդիս ժամանեալ ՜
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ՏԱՍԸ ԴԱՐԵՐՈՒ ԸնԴԱՒՋէՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

ՍՐՏԻ ԽՈՐԵՐԷն ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՀԵՏ ԽՕՍ՛Ի

ԱԵւ որովհետեւ խօսիլ ըսկըսայ, ահա', քեղի հետ,
Որ կենդանի շունչն ունիս ձեռքիդ մէջ բազմամեղ հոգւոյս, —
Ստոյգ դուլ-սարսափով ու մեծ տագնապով կը վախնամ յաւէտ:
Յուշքն իսկ անաչառ քու դատաստանիդ անճողոպրելի,
Ուր պիտի մեղքերըս կշտամբըւին , ո՜վ արարիչ երկնի եւ երկրի ,
Ահաւոր է եւ անտանելի եւ որեւէ սահմանումէ վեր :
Եւ մանաւանդ որ չիկայ դեղ դարման
Իմ թազմավըտանգ, անողջանալի սաստիկ վէրքերուս,
Հոգիս՝ կորուստի մատնող մահաբեր
Ժանիքներու այդ խայթումներուն ու խածուածներուն :
Եւ չէ կարելի պատասխան գտնել պատերազմի օրն , ըստ առակողին •
Ո'չ ալ խօսքով դուրս գալ արդարացած , եւ ո'չ վերարկուի տակ
պատսպարուիլ,
Ո'չ դիմակներով կեղծաւորանալ, ոչ երեսպաշտիկ խօսքերով մօտիլ,
(|'չ շինծու ձեւերով խաբել, ո՛չ ալ կըցկըցուն բառերով սըտել,
||'չ արագավազ քայլերով փախչիլ եւ՛, ո'չ ալ թիկունք դարձընել
երբեք,
||'չ երեսը գետնին կսլցընել, ո՛չ բերանով հողին հաստատուիլ
Եւ ո'չ ալ երկրի խորերը թաքչիլ :
Զի քեզ համար բաց են ծածկըւածներն եւ հրապարակուած՝
աներեւոյթներն •
Իմ արդարութիւնս նուազած է ի սպա ո եւ ունայնացած,
Մեղքերս յայտնըւած են, եւ մանաւանդ աւելի շատցած,
Իմ' չարութիւններս են ւքնացական, ես’ կորըստական •
Իրաւունքի կշիռն է պակսած, անիրաւութիւնն իսկոյն զօրացածԻարեգործութեանց պտուղներն են հալած եւ սխալումները՝ արձաԱւանգն է կորսուած եւ դատակընիքն այժմէն գտնըւած /նացած
Մահուան մուրհակն է գրուած եւ աւետիսի կտակը ջնջուածԲարերարն է տխրած եւ բանսարկուն է ուրախացած •
Հըրեշտակներու գունդն է թախծած եւ սատանը խնծղով պար բռնածՎերնական զօրքն ողբի է նստած ,ստորայիններն բերկրանքով արբած[^սպանողին մըթերքն է լեցուած եւ Պահողին գանձը կողոպտըւածՕտարին կողմն է կանգուն մընացած եւ ըՍտացողին պարգեւը մատնըւած •
իստեղծողին ձիրն է մոռցըւած եւ կորուսչին թակարդը պահուածՓրկչին երախւոիքըն է հեգնըւած եւ Բելիարն է զըւարթացած Կեանքի աղբիւրն է փակուած եւ գոռոզին ժանգը ժանդիս հասած :
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
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B-

Են արդ, ո՞չ սւպաքէն ըղձալի էր, ըսա գրոյն կանիյութեան

նախ ածայ (Լելոյ ,
Ո՜չ սաեղծանիլն bppbf յարգանդի ես ո՜չ նըկարիլն ի յորովայնի,
Ո՜տ ի ծնունդ յասաջագայիլ bu ո՜չ ի լոյս կենաց հասանիլ,
Ո՜չ ի թիւրս մարգկան գրթիք ես ո՜չ ի հասակ աճման ամթաոնալ,
Ո՜չ ի պաակեր գհղոյ զարդարիլ bu ո՜չ թանիս հանդեթձասորիլ,
Դան ոնւս այսպիսեաց սաստկագոսնից bu սարսափելեաց ըմթոնիլ
r
պարտոսց
Զոր ես ոչ վիմաց կաթծրոսթիսն թերէ,
|ժ>ող թէ մարմնոց լոսծականոսթիսն :

Դ-

Ես արդ, տո՜ւր , թաթեգոսթ , աղաչեմ րզքեզ, տո՜սր ինձ ողորմութիւն

fin գաւ սոսին դոս ինքնին քեղէն քոյովրդ թանիս մեն սահմանեցեր,
Ասելով , թէ սա՜ւք զայգ նըսէր յանոսն փրկութեան ձերոյ* Ասաոսծոյ
Ես սոսբթ եղերոսք • զի ողորմութիւն կամիմ, ես ոչ զպատարագ:
Ահա թարձթացի՜ր վերըսաին իւնկեալ այսր յիշատակաւ,
Որ ունիս զամենայն, ես ի քէն է ամենայն,
Եւ քեզ փաոք յամենեցունց • ամէն :

ԴՐ • ՆԱՐԵԿԱՑԻ

(«ՆԱՐԵԿ», Բան Գ •)

★
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

P-

Արդ, ըղձալի չէ՞ր արդեօք, ինչպէս Դիրքն ըսեր է կանխաւ,
չընըկարուիլն որովայնին
մէջ •
Ո՜չ , գոյանալ եւ ո՛չ լոյս աշխարհ գալ ,
Ո՜չ մարգերու թիլին մէջ անցնիլ, ո՛չ հասակի անումն ունենալ,
Ս'չ գեղեցիկ դէմքով զարդարուիլ , ո՛չ ալ խօսուն լեզուով օժտըւիլ ,
Քան թէ այսպիսի ամենասաստիկ եւ սարսափելի մեղքի տակ իյնալ,
Սրուն չի կրնար դիմանալ նոյնիսկ քարի կարծրութիւնն
Ո՜ւր մնաց մարմնի լուծականութիւնն :

2ստեղծուիլն bppbf մօր արգանդին մէջ ու

Դ-

Արդ, տո՜ւր , բարեգութ , կ’աղաչեմ քեզ, տո՜ւր ինձ ողորմութիւն ,
Դուն որ խ ou քու] իսկ պայման դըրիր մեզ շարժիլ այսպէս ,
Ըսելով----Տուէք այդ նուէրն Աստուծոյ ’ ձեր փրկութեան համար,
Ու մաքըրւեցէք • ողորմութիւն կ’ուզեմ վասընզի , եւ ոչ պատարագ :
Ասի յիշելով՝ ահա բարձրացիր վեբըստին, խնկուա՜ծ,
Որ ամէն բանի տէր ես , եւ աղբիւր ամէն բաներու,
Քեզ կը փայլէ փաոք ամէնուն կռղմէն • ամէն:

ԱԼչխհ- թարգ.' ԳԱՐԵԳԻն ԱՐՐ ■ ՏՐԱՊԻԶՈնԻ)

★
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GRÉGOIRE DE NAREK
(X« siècle)

ODE

loi qui

es ce chant merveilleux
en qui nous trouvons notre branle,
Musique au sein de qui les formes se construisent,
Toi qui es le secret de cette pensée
par qui toutes choses se meuvent ensemble,
toutes splendeurs sont réunies en Toi
comme sont les roseaux emplissant l’amphore.
Tu es le doigt du cyprès qui montre la route
et tes sourcils sont joints en un seul arc,
Dieu de Midi qui règnes sur les Astres.
(Trad. de Luc-André Marcel)

«Cahiers du Sud»
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★

Անհնար է մէկ շունչով վերլուծել այո խորախորհուրդ Ողբեթ֊
■գՈ1_բ-խ_նՀ7՝ զոր բացատրելէ աւելի կրնաս զզալ- Վերլուծել այն հո
դին' որ Նարեկացիինն է , հետեւաբար Նաթեկ/^շ , կը նշանակէ վերչուծել մարդկութեան հոգին :
. . .Համամարդկային խորքին հետ, սակայն Նարեկդ
կացին ունին տարազ մը

Նարե

որ որչափ ինքնատիպ ու անհատական , կը

կրէ յատկանշական դրոշմը զանոնք ծնող ցեղին, միջավայրին ու
սլա ամ ո ւթեան :
. . .Ան արտայայտութիւնն է տիեզերական եւ համապարփակ սիրոյ-.

ԳԱՐԵԳՒՆ ԱՐՔ- ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ

★
Հայ դրականութեան մէջ առաջին անդամ Վերածնունդի հիմ
նական դիծերը դրսելորողը Նարեկացին է հանդիսացել-. Նարեկացու
ստեզծադործութիւններով նոր դարագլուխ է բացուել ոչ միայն մեր ,
այլ նաեւ հ ամա շվսա րհ ային գրականութեան պատմութեան մէջ֊, Նա
րեկացու ազդեցութիւնը, գրական տեսակէտէ, կը տարտծուի մինչեւ
մեր օրերը, Ա ո վե տ Հայաստանի սահմաններէն ալ ներս արձակագիր
Գեմիր հետ՛եի եւ բանաստեղծ Ն - Հարեանի եւ Տտրօնեցիի վրայ -.

Պթււֆ- Մ- ՄԿՐԵԱՆ

★
Կը գոհանամ միայն խանդաղատագին զգացումով մը հետե լելով
բանաստեղծին մտքի թռիչքին որ զմայլելի բնականութեամբ մը երկրէն երկինք, նիւթէն հոդին կ'ընէ իր սաւառնումը, կատարելով դըմուար համադրումը երկու աշխարհներուն , որմէ մանրանկար իրագործում մըե կ մարդը։

3- ՕՇԱԿԱՆ

*
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<T|usbPuaifO no sbht...
II.

ՌԱՋԻՆ օրը երբ Պարոն Գրիգորը ինծի ներ կայա g ո ւցին ՝ Լոլո՝
դիտեց զիս ՝ ու անաարբեր հեռացաւ :
Իրենց տան ներկարարն էի երկու չաբթուան համար :
Առաջին օրը' Պարոն Գրիգոր քովս իսկ չեկաւ.-. Բայց իր տարէց
մայրը' որպէս իսկական հայ մայրիկ՝ մօտեցաւ՝ հարցուց՝ խօսե
ցաւ ու ծանօթացաւ. : Իրենք ալ ԻգմիրԷն Միտիլլի՝ ԱթԷնք ՝ Ս՛արսիլիլս... յեաոյ Փարիզ, պատմեց՝ սիրտը բացաւ.-.
Պատերազմը սակայն՝ այս վերէին պատերազմը - - - Ու երկար եւ
յուսահատ Հա'խ» մը քաշեց սրտին բոլոր ցաւը տալով այդ մէկ հա
ռաչանքով-. Այո , պատերազմը իր զալկին գլուխը կերած էր՝ թէպէտ
առողջ ու կայտառ' բայց 38 տարեկան Գրիգորին հոգին վ ի բալո րուած էր պատերազմի եւ գերութեան տամանակիր օրերուն ։ /?/ վե
րադարձէն ի վեր՝ բմիչկ՝ մասնագէտ ՝ ա՛լ մարգ ու խորհուրդ՝ հի
ւանդանոց ու աղօթք չէր մնացած :
— [Լստուծո յ կամքը մեծ
• Ա՛ն միայն կրնայ փրկել իր Գրի
գորը՝. Իարեբախտարար միւս որդւոյն առողջութիւն եւ աշխատանքի
յաջողութիւն տուած էր՝ դրամը ի՜նչ կարեւորութիւն ունէր հ ի լանդո ւթեան աո.
ո .
--- Ա՜խ ՝ Պարոն Բաբգէն , եթէ գիտնայիր ինչպէս ըլլալը Գրիգո
րիս ... Գերձակներուն առաջինը՝ խանութ ու հարուստ յաճախորդ
ներ ՝ դրամի տէր էր , չէնքով շնորհքով ՝ եղբօրը օգնող ՝ տունը տեղը
ուսէբուն : Աս ֆրանսացի ղալթ-ախնձ^ք/ անգամ չէին ազգեր վրան :
Ու երազկոտ պահ մը լռելէ յետոյ՝ տխուր աչքերով զիս դիտևլութ նորէն հառաչեց • « • î
--- Ինչ որ ըսէ' երբ քովդ գայ' համաձայնէ Պ՚՚՚բոն Իաբգէն ,
Հայողի ըսէ t ձ*ի հակառակիր ըսածներուն , դեռ պատերազմի եւ Գերման ի ո յ դատի օրերուն մէջ է։
(Հետոյ աղուոր սուրճ մը բերաւ y նստէ՛ y ըսաւ y սիկարէթ մը
քաշէ y շատ մի՛ յողնիր՝ տղաս ։ Կեանքին բեռը տանելու համար եր
բեմն սիրտերը պէտք է պարպել՝ բացուիլ՝ խօսիլ՝ սրտակից մը դըտնել :

•!՝*îjî
Ջինքը մայրիկ կը կոչէի՝ եւ անշուշտ մեր գիւղէն՝ աքսորէն խօ
սեցնել կուտար. իսկ երբ վերջին պատերազմին մասին ըլլար մեր
խօսակցութիւնը՝ յանկարծ մայրիկը աչքերովը կը սկսէր նշան
ներ ընել արգիլելով որ խօսիմ ... ու դլուխով հասկցնել կուզէր դէ-
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պէ Լա է՛հ դիտողէ մը ներկայութիւնը գուշակողէ մը պէո , յօնքերը
վեր վար աոնելով « ♦ ♦ î
--Ւ ԳՈ F F.
դրան ետեւն էր* կըսէր մեղմ ձայնուէ*. Որ
քան կրնաս այղ մ ա ս ին մէր էսօսիր՝ հոգին ու ս էրր տ ը էրրալր կ՝ անցն էրն ,
փոէսէ , փոխէ խօսքե րգ ♦ ♦ . 5

*

❖❖
է՝ր կրո րդ առաւօտուն էր ս կ հազիւ հագուստներս փո էսած ՝ սկսեր է էր
աշխատիլ՝ Պարոն Պ՝րիզորը մօտեցաւ էրն ծէր քմծիծաղով
մը • ♦ • :
նոր ած էրլո ւած էր ՝ եւ երեսին ու ականթներուն ւոակը տեղ տեղ
օճառոտ :
--- Բարէ լո յո , Հաճէ' , ըսէ' նտյէնք , դուրսը է՞ն չ կայ չկայ , թեր
թերը գրեղէ՞ն- • • 'l‘l-n ման ր ամ ա սն ո լ թէ ւնն ե ր ո լն տեղեակ չեմ • քանի
մը վայրկեանէն պէտ է հ ա սն էն , մ տած ուած , գրուած, այսինքն տ ըպուած . • . դրևլը , տղաս , էյօսք չէ , տպել է , տպելը կարդալ է , կարղ աղն ել տալ... լեգուն Աստուծոյ շնորհքն է-. Աշխարհիս վրայ եր
կս լ լեզու կայ, հայերէն եւ թուրքերէն , թուրքերէն բան մէ սպասեր,
օսմսւնլը են • . ■ :
40 միլիոն կ ա թո լիկ կայ ֆրանսայի մէչ. անդին՝ Պապը ՝ ասդին
ՍՀևդլէրան ՝ թագ ու թաղալո ր • ♦ . ո^ ւր մնաց ՕԱւքսւ(ւլ|ւ(ւ ♦ • •
ւԼսէրայէն յետոյ Ափրէ՚կէի ականթ մէր կախեր ՝ Հաճի ՝ դուն Որուսաղէմ դա ցած մարդ ես՝ մ տ էր կ ըրէ որ ըսեմ : Մենք տարբեր ենք բա
րեկամս , լոլրթ_ կ^ըսեմ , ասոնք քերականական փափուկ հարցեր են ,
ես իմ . . . ես իմ . « * կիսաէսուփ աչքերով սկսաւ բան մը փնտռել մ աո—,
վէրն,..
--- Մ օ սա <Հ.ես էրմ^ը ուըկէ^ եկաւ միտքս՝ Հաճի , կեցիր նայիմ ՝
եւ սկսաւ այս անգամ ճակատը վեր բարձրացնել ու աչքերը գոg դէր
տե՜լ * ♦ . փն տ ռե լ • ♦ ♦ ու յան կա րծ
--- Հա^ • ♦ . հող էիր հ ա^ • • • հոս ֊եկուր նա յէմ , պահուըտիլ կ՝ըլ
լա՞յ .. . մտիկ ըրէ Հաճէ, մտիկ ըրէ որ շարունակեմ , կարեւոր բա
ներ են ասոնք* մեզմէ զատ մարդ սլէտք չէ լսէ ասոնք՝ պետական
ներքին գաղտնիքներ են * * *
Ուր իմ անուշ Հայաստանիս լեզուն պագնեմ ՝ ՕԱէքսւսլ՜|ւ5/ ո ւր մլր
նա g մեր հա յկազուն բառբառին քով*. (jUl|iJlUïlî/ ու ֆէ՜ԱՀ* llUlUfyz կէէա^՜
են****. Կոուեցէ՚ք տղերք՝ զարկէ՛ք՝ զինուեցէք՝ լեռները ձերն են՝ ես
անոնց հաւատքն ու եօթը պո ր տը* * * գերդաստանը* *'* գերդաստա ն
• * * գեր ղերի * * * : (Հանկարծ նայուածքը սկսաւ հեռանալ* մատներր
դոզալ սկսան :
--- Մայրի՜կ*** հոս եկուր՝ ո* ւր մնացիր՝ թերթերը ո* ւր մնա
ցին՝ մամտնակն է ՝ լոյսերբ վառէ գահ լիճին ՝ մաքրութիւնը կատարուա՚°ծ է ՝ դո՛ ւրս ՝ գուբս վռնտէ ծառաները , խոհանոցին դուռը գոցէ ՝
ոսպին հոտը եղա՛*ւ եա * * * չ'ԸԼԼար > (Լ^Ղաւ ’ քլսնի հազար անգամ
պատուիրած եմ որ ուշադրութիւն ընես ՝ հսկես ծառաներուն վրայ ՝
դռները գոց պահել տաս՝ բերանս մազ բուսած է պատուի րելէն ՝ մամտնակ չունիմ ա ս ան կ պաղ—ապուր մ ան ր ամ ա սնո ւթի ւնն ե ր ո վ զբաղե—֊
լու՝ խելքերնիգ գլուխնիգ պահեցէք՝ Հաճի ՝ խօսքս քեղի ալ է ՝ լալ
մտիկ ըրէք*** համաշխարհային ճակատագիրն է իմ աշխատանքս ՝
ճա կատաղիր ըսածդ բախտին ձեռքը չեն ձգեր մայրիկս ՝ եկուր սա
տեզր նստէ որ բա g ա տ ր եմ.
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ճակատագրէն օձիքէն կը բռնես , կը խրես անկիւն մը որ չփախի
կամ չարմի-, Կրնայիս երեսին, կը չափես հասակը, եւ ուզածիդ պէս
ճամբու կը դնես, այսինքն ուղղութիւնը դուն կուտաս , ձեռքէղ փա
խածին պէս ճակատին բռո ւն g քո վ մէյ մը կը դնես.. - կը հնազանդէցընես, հոս եկուր , հոն գնա, պատերազմի ճակատին տէրն ու տիրա
կանը, հրամանատարը, մ֊էնէրալը կը դառնաս .. . Նստէ աղիփ, նստէ
կ՚ըսեմ, ինչ կեզեր ես խեղճուկրակ, ողորմելի, վախկոտ, նստէ՛
■կ^ըսեմ ♦ ♦ •
Մայրը մօտեցած էր, վչտալից աչքերով զաւակը դիտելով, ձեռ
քերը գոգնոցին տակ , երկիւղած ու տառապագին . . .
__ էհ, կնի՛կ, աս եղա՞ւ, չարունակեց , խեղճուկրակ աս ի՛նչ վի
ճակ է -. Ծօ Հաճի, աս եղա՞ւ... դուն ալ չես հասկնար... ան ալ
չի հասկնար...-. Եղբայր, մարդ իրար կ՛անցնի, հեռախօսին վրա,
կը վաղէ, կը հրաւիրէ, կը հրամայէ, կ՛ա չխտտի, կը չարմի, կը
փնտռէ, գայլաչուները թող կուտայ որ մատնիչները չմօտենան ... -.
Գոլք ի՜եչ տեսակ մողովուրդի զաւակ էք եղբայր , մենք պետութիւն
ունինք, ազդութիւն ունինք, լեզու ունինք, ռատիօ ունինք, ին չեր
նէ՞ ս կը պակսի որ ասանկ խեղճուկ խեղճուկ քովս կեցեր էք բերաննէդ Ղ__________ :

կս1((/> £'"֊/' չէ տաքցներ , ածիլուելու ուչ մնացի , թերթերը դեռ
չեն հասած , ասանկ բաներ պէտք չէ պատահին , հասկցա՞ք ... աս
եղա՞ւ... մսւռեշալը պիտի գայ, մեր պապան է ան, ոտքի ելէք, մաւՆհշալին անունը տուած ատենս ոտքի՛ ելէք... Ասանկ գործադուլ
ներ պէտք չէ պատահին անգամ մ ըն ալ-.
Եւ մէկէն' զինուորական հրահանգները աւարտողի չարմումով
ետ դարձաւ ու գերմանական տողանցքի հպարտ քայլերով սկսաւ
յառախսնալ դէպէ նրբանցքի իր խուցը :
Բայց հազիւ դրան մօտեցած էր, կեցաւ, ու առանց մարմինը
չ՛որմելու, դարձուց գլուխը դէպէ մեզ, ոլ֊ մ J I՛ Ը դիտելով, տ չքէ
գաղտուկ նչան ո վ կանչեց դա յն î
Մօրը ականջին փսփսաց քանի մը նախադասութիւն :
Արդէն սկսած էի աչխատիլ, կարծելով որ Գրիդ” լ՛ մեկնած էր
իր սենեակը . . . երբ մայրր թախանձաղին մօտեցաւ ու .
--- Էէլ-PT: պագնեմ տղաս , գնա քսվը, Ը՚՚ելէք ունի եղեր- խնդրեմ
գնա, կարճը կապէ, պատասխանէ , իրաւունք տուր, այո ըսէ, եթէ
սենեակը մտնէ , ա՛լ դուրս չելլեր : Ե" թերթերը բերելու պիտի եր
թամ... Հիմա կը վերադառնամ , քիչ մը կէսօրուան ալ գնումներ ու
նիմ, եթէ մէկը գայ, կամ դուռը զարնեն' պատասխանէ որ հիմա
կուդամ , Գրիգորին լուր մի՛ տար որ դուռը կը զարնեն, վե^ը կը
սկսի նորէն անցեալ օրուան պէս' ■ ■ ■ ուրիչ անդամ կը պատմեմ , հի
մա քովը ղեա : Այս ի՜նչ ճակատագիր է , Աստուա՛ծ ■ . ■ ա՜խ . . ■ ա՜խ :
Ու հազիւ մօտեցած էի Գրիգորին, երր ան անակնկալ ձայնով
մը սկսաւ զէս յանդէմ անե լ*.
__ Զինուորական կանոնները միշտ պահանջած են հնազանդէլ ,
անմէջապկս շուտ եւ արադ գործադրել* ♦ •
ձեռքերը ծալլած էր կուրծքէն, դէու-խը վեր բռնած հպարտու
թեամբ, ու երբեմն' արհամարհանքով զէս վեր էն է վար չափող ա կնարկով մը կը դիտէր։
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իւ յանկարծ էր սենեակէն դրան բանալէն դարձնելով, բացաւ
զայն , երկու քայլ ներս մտնելով- ••
--- (Էոդովքը պէաէ բա g ո լէ քանէ մը վայրկեանէն պարոններ ...
վերջէն հրահանդ մը եւս , ու անմէջապէս ձեզ/, եմ : վերադարձաւ
սենեակէն , մօտեցաւ շուարած անձէս • • •
--- Հաճէ, խելքդ գլուխդ հաւաքէ, մենք Հայ ենք, սէրս, ունէնք,
ես ալ քու կարծէքէդ եմ , մօտեցէր աղբար որ չլսեն , հոս նայէ , ամէն
էն չ լաւ, բայց ատ մէկը չեղաւ, սլա լ,դեմ մէտքս, է՞նչ է քու կարծիքղ գերիներուն մասին • » •
--ր գերիները , Պարոն Պ՝րիդո ր * * ♦
--- Խօսքս մէ' կարեր ծօ' , մ աէ՛կ ընել դէացէր, խ՛օ՛սք ըսածդ. -__ Եթէ մտերմօրէն կը խօսէս հետս, ուրեմն եւ էրալունք ալ
պէտք է տաս , ո րպէս բարեկամ էնծէ աւելցնելու որ մողովականներր սպասցնել չըլլար, աուլ, հրահանգներդ համառօտ, կտրուկ, որ
ես ալ երթամ գործադրեմ զէնս լորս, կան պարտականութեամբ. ■ ■ մընացած հարցերուն մ ա ս էն խօսելու մամ ունակ դեռ շատ կայ...
--- Ապրէո Հաճէ , մէտքս հասկցար , այո , պէտք է կարգադրել :
Սրտէս վրայ վէրք մը կայ, մէնակ ձեղէ կրնամ ըսել-, (էողովէն տռա/ ըսեմ որ ֆ՚է թ-’սւգօմթլի/>Ն առչէն դնեմ ղէրենք:
Գրէգորէ զսզդո/ուն շրթնել,ը մօտեցան ական/էս . . . չնչաս ու
թէ, ան կշռոյթն ու բառերը ալեկոծ հոզէէն ահն ու դողը կը մատ
նկէն : նայուածքը հեռանալ սկսած էր, ա/ բազուկս մտերմօրէն սեզմած էր***
--- Գնա ՝ կամաց մը կարգադրէ ՝ դե րիներ ը ազատէ Հաճի » գերութէւնը տուն կը քակէ , հողէ կ՚ալրէ , աղէ հանքերուն մէ/ տառապող
ները մեղք են, գնա՛ կ՚ըսեմ , ազատէ... որ լոյս ու արեւ տեսնեն անոնք ալ .. . ծօ , աղը էն չ արմէք ունէ որ կեանքերը պէաք է փճացնել
տալ անոր համար ,
գնա՛ կ՚ըսեմ . . . ե'ս եմ պատասխանատուն . ■ ■
մարգէ մ՛ է վախնար , զնա որ սրտէդ աչքերը բացուէն...
Մ էն չ կը հեռանայէ , լս ե g է էլ։ սենեակէն դուռը բանալը ու էր
նախադասութեան սկէզբը ֆրանսերէն լեզուով . . .
__ Ա՚առեշալ... Պարոններ... ընկերներ , աղը թէպէտ համն է
կեանքի 5 ամ են ամ եծ պարգեւն է * * *
Դուռր գոզեց . հեռաւոր ձայն մը միայն* Զայն մը որուն մէ^
իւազաղութիւն եւ հ ա ւա ս ա րա կշռոյթ կա ր :
Ինչպէս բոլոր ներկարարները՝ ես ալ սպիտակ հագուստներս հազած,
սանդուխէն ծայրը ելած եւ սպունգը ձեռքէս՝
ձեղու
նը կը լուայէ: Այդ առաւօտ ալ, էնչպէս նախորդ օրերուն, Գրէգոր
առանց լուը տալու բացաւ սենեակէս դուռը , եւ --- ճերմակ , ճերմակ
վեր ելար , ձէւն կուզայ , Հաճէ , բա րէ լոյս եղբայր , վար էջէր , ջուր
մէ՛ թափեր գետէնները : Աս եղա՞ւ , աղտոտեց էր , կոտրեց էր , թափեցէր, ջարդ ու փշուր է երկրէն վէճակը, ռմբա կոծ ո լթէ ւն . . . էրարանցում , անդէն կերակուրէն հոտը, մարդ ըսածդ հրամանէ կը
սպասէ, հրահանգներդ ուրկէ՞ ստացած ես որ կը շարունակես պա
տերազմը . ■ ■ Ես էն չ ընելս չեմ դէաեր խաղաղութեան դաչէնքէն հա
մար , էսկ դուն ջարդն ու արէւնը կը շարունակես . . . Ո՞ւր է մայրս . . .
ո՞ւր է, մէջտևղ չկայ... վար է/էր ու պատրաստուէ , հեռախօս մը
ընեմ, մոզովքէ կը նսաէնք անմէջապէս : Հանդէսաւոր պատմուճանդ
հադէր որ սխալները սրբագրենք, ներկայանալէ եղէր, փառաւոր,
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որպէսղի ձայն մը աւելի շահինք»»» ածիլուէ Ժէւլէթ«/^' առատ օճառ՝
ջոլրէն մի՛ վախնար՝ քերթէ' տղաս՝ քերթէ' միքրոպները՝ մաղերը՝
ե ղա^ ւ • • « չէ ՝ չեղաւ ՝ ալն ատեն թնդանօթները պատրաստենք՝ ծո
վերը պաչարենք ՝ կէս կատակը կէս շիտակը Եավռօշին կը ղրկենք ՝
ապագան յայտնի չէ» յառաջ» » » յառաջ ընդառաջ աղաք»»» Ո*- սկսաւ
նրբանցքէն վազել : Ներկան » » » ապագան » » » անցեալ ՝ անցեա՜լ կը ծախեմ » » » մօտեցէք » » » :
--- Գրօշակը ‘^սռցայ՝ Դէ10չակ-P. թևրէք՝ առանց դրօշակի պայքար
կ՚ըլլայ • * • մարդու չըսէր ՝ վրանիս կը խնդան ՝ սա ռատիոյին լու
րերը տսյձ> » քառասուն միլի՛ն {ի ր ան ս ան հանգչի ՝ կը ս պա ս են ՝ բնա
կան ՝ արդար իրաւունքն ին է՝ Հաճի՛ , զաւակ ունին՝ մայր կայ՝ պա
հանջ ու պարտականութիւն ՝ էւրոպան աչքերը չէ դո ցած տակաւին ՝
յո էլն ած է ՝ քնանալու սլէտք ունի ՝ մողովուրդը թ-Jlfէներէն ձանձրա
ցած է} 60 կրամ միսը չեղաւ՝ երկու շերտ հացով անկարելի է ակ
ռաները գոհացնել :
Մ առեշալ Աթալին բ մերն է ՝ ՀՆրանքօն սեւ է ՝ Փէթէնը ՝ ԱյղլՀևօ
վըրը եւ- Տոյչէ ֆօլքս, Հֆթլէռ, Մ ուսոլխեէ , Ո-աւքսը ֆէռպօթըե , աշ
խատէ, աււպայթ- կ'ըսեն ասոր, խքըո- սւոսյսւյթ, նօխ , նօի • • • : Օխ
եղաւ իրենցî
fi ա լ g միւսները ուշացան ՝ ամէն ին չ ըէէա էէ ՚Ս՚ր^_ հասան՝ գերու
թիւնը դրաբարճա է՝ հ իմ ա կո ւանն ե րը չեն հաս1լնար'.
Պ էր չթըս կատըն ՝ գայլաշուն՝ խոշոր լայն պատուհաններ դիմացի
լեոներուն վրայ բացուող՝ տէր տիրական չկայ՝ համազգեստ » » » փա
ռաւոր տողանցք կ'ըսեն ասոր » աշխարհին տէրը ես եմ ՝ դուն ես ՝ ան
է. կ՚ուտեմ ՝ կ՚ուտես ՝, կ'ուտէ՝. Մե՛նք ալ մարդ ենք՝ դպրոց դա ցած ՝
դիր դրականութիւն տեսած՝ հայերէն ՝ յունարէն՝ ֆրանսերէն՝ *Լ,ա—
բեկէն՝ արդուկէն ՝ ասեղէն ՝ սոցիալիստական ո ւղղա դր ո ւթ են էն » » »
ծօ Հաճի՛ , Հայոց Պ՚սամութիւն սորվա ծ ես » » » հարկաւ չես սոր
ված ՝ ուլ՛կէ՞ ԱՈ բվիս y պօյաճի՛ ՝ քսէ վրձինդ ՝ քսէ՜ • • • Եկուր նստէ
որ ղՒբՀ մԸ տամ քեղի՝ մեր ղօ ր ա վա րն ե ր ո վ ՝ գիտուններով՝ անանկ
բառերով ու խօսքերով որ խելքէդ մտքէդ չէ անցած » հայերէն սոր
վելու սլէտք չկայ՝ աչքերդ բա g ու նայէ՛ որ տեսնես ՝ հրաշալի պատ
մութիւն Հայոց՝. Ողկոյզները՝ աղջիկները՝ մեքենաները»»» Ա՜խ Հա—
ճի ՝ վտր իջիր , եկուր տեսիր մեր Արարատը՝ ճամբայ՝ ծառ չօճուխներբ դասարան ալ ունին՝ նստէ պապամ կարդայ՝.
՜դերասաններ՝
թատրոն ՝ կուլտուրա , անտալօկիա ՝ դեղձ ա ՝ կլո ր ի կ թուշ ա ՝ խած
նելդ կուգայ ծօ»*» Նայէ նայէ' չես կշտանար՝. Հաճի՜ ՝ Հաճի՜ վա՛ր
իջիր 1լ ըսեմ ՝ սիկարէթ մը ծխէ՝ նստինք՝ բմիշկ կայ՝ միջոց կայ ՝
առողջանանք ՝ դեղերը լօփի կ լօփիկ կը կէէես ՝ խաղողի հատիկի պէս ,
ում ու շնորհքդ տեղը կուգայ՝. Հպարտ ու ազատ մարդ կը դառնաս '.
Ազատութիւնը» » » Աղին հանքերը օդը ելան՝ գերութիւնը լմնցած է՝
պայքարը մերն է՝ ես իմ անուշ Հա լաստանիս աղջիկներուն երեսնե
րը խածնեմ » » » ^{էո[,1է^{ » թօմպո ւլի կ ծիծերը» » »
Եջած էի սանդուխէս եւ կը փնտռէ ի ծխախոտիս տուփը :
— ԿետՒր նա լինք՝ ըսաւ ղիս դիտելով ՝ կասկածոտ արտայայտ ութեամբ շուրջս դառնալով՝ չշարմի՚ս»»» փնտռածդ լաւ դիտեմ ՝ ասեղ
ներուն գործիքը հա0»»» ծօ ատոր տինամիթ էլ ըսեն » » » կրակին չեն
մօտեցներ՝ տունը տեղը օդը կը հանէ»»» ճիփ ճիշտ հիւանդանոցի
աղջկան ձեւեր ր ունիս ՝ խալթախը » » » ծօ երեսներս կը շփէ ր ՝ աղուոր
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աղուոր խօսքեր կը փսփսար ականթներուս , վրաս կը ծռէր... ծիծե
րը... ծիծե'րը. ■ . մարդու շնորհքը կը փախցնէր վրայէս... տինամիթ՝ տինամի՚թ, աշխարհը Աղը կը հանէր... ու մէկէն ասեղը կը
խօթ էր ..
--- Ծխախոտիս տուփը կը փնտռեմ , պարոն 1'րիզոր՝
--- Պ տ բոնով մտ րոնո վ մարդ մի' լօլօզտըկեր , փնտռածդ' բմըշկական աս եղէն տուփն է, որ զէս չարչարես, դաւաճա՛ն թշնամի՝
աս եղա՞ւ՛՝ դուն հայ ազդէն ներկայացուցիչը... հէլանդապա հ ես
որ ճերմա կ ճերմակ կը հադոլէս ■ ■ ■ ներկարարութիւնդ պատրոլա՛կ
է ես ՝ատոնց կռահած եմ ՝ տղաս . ղխո ս ո վ եմ ես • • ♦
^՜bz/Լ
փարա չըներ իմ րովս՛. Պ ա չտօնազո ւր կ չեղան փոխէ՛ լաթերդ ՝ Հա
յս։ արմանի մեր պապենական ոսկեզարդ պատմուճան մը առ վրադ
որ ընդհանուր մողովին ներկայանալի ըլլաս : Փառքո՜վ ներկայացիր ,
Ոսկեդարը մոռցա՞ր, լեռ կայ մեր կռնակին ՝ վա յ Հաճի ՝ քեզմէ չէէ
սպասեր , դուն ալ հիւանդանոցներուն կը պատկանիս , մօրս ու աղբօրս հետ միացան ■ • • սուտ ներկարար , խաբեբայ ՝ սրիկա՜յ ՝ ով ըլ
լալդ հասկցայ՛. Ես սլապամ հիւանդանոցի պէտք չունիմ՝ Երուսաղկմէ Պսյտ րէտ բքէն տջ բազուկն եմ } քառասուն միլիոն f ոնսիէււԺ^ր
անդամ ականջ չեմ տար. իմ ճամբաս չիփ—չիտակ է. կը կոխեմ կան g—
նիմ . ա բդելը չկայ, մարդ ըսածդ ճշմարիտը պէտք է ղիտէ ու- սիրէ>
չխտրէի չխաբուի. ճշմարի՛տ , ճշմարիտ կ՚ըսեմ ձեզի y Աւետարան է
ասիկա } եթէ մ տ իկ չընես' բո.ո ւնցքը կը դնեմ ճտկտիրի ճիշտ մկջտեղը .
հոս աղատ աշխարհ կ y եւ իրաւունըը ճշմարտին կ . հասկցա ր . . » ազատ աշխարհ է , ֆրանսա կ՛ըսեն ասոր . ինքնութեան թուղթ հանէ
որ դիանամ ո՛վ ըլլա լդ , հանէ՛ կ՚ըսեմ y հանէ՛- փաստ ու ապացոյց
ըս ածդ' կառավարական գաղտնի 1Ո0ս]ւէ՜2//ր^/օ ւն կը պատկանի . UlOujlt^
ըսածդ ո ւզն ու ծուծն է մարդուս , ո՛ւր երթաս' ան տեղը չի փոխեր,
շուքդ արեւդ անոր մէջ է տղաս ծնունդ y պատկեր , երկիր լոէօզիէմ

պիճթօ , ինթէլիքւէնս սէթվիս, կէսթսւփօ :

Դաւադրութիւնը քոլեոա կ ,

մայրս եղբօրմէս կը վախնայ վ եղբայրս ան հանած-վարած փաքլինկն
տա րուած է • • ♦ ու դուն ասոնց հետ նստած հաց ու սլան ի ր կ ուտես .
վա՜խ ՝ Հաճի ՝ քոլեռայէն բռնուած ես դուն ալ* • . Եթէ խրատն ու
խորհուրդը քեղի օդոլտ չունին կո ր ս ո լէ զնա ՚ • ՚
--- Լա՛ լ , լա՛ լ , աշխատինք ՝ ըսէ , ոտքի ելլե լո վ նստած աթոռէս t
ուր' իր բարկութեան նոպային սկիզբը ստիպած էր զէ" նստելու՝
բռո ւնցքի սպառնալիքներով :
--- Աշխատի՜նք , աշխատի՜նք ■ • . աշխատանք ըսածդ' երկու տե
սակ կ'ըլլայ։ Հաճի՝ ներսէն ու դուրսէն••• Անցնինք.•• Ոչ կը հա
ւատաս խօսքերուս ոչ ալ հաւատք ունիս . • . Հայ ազգին ներկայացու
ցիչը ներկարար պէտք չէ ըլլայ : Հայտէ՛ տղաս ՝ հայտէ , ա լ մի խա
բեր զի ս ք խոստովանէ , կը ներե մ •• •
Անոր աչքերը անուշնալ սկսան ՝ ձայնը թալ ու լուրթ եղբայրա
կան ՝ սիրալիր վերաբերում մը ստացաւ զո ր երբեք չէի տեսած տա
կաւին իր մօտ :
---- Հաճի՛ , լաւ գիտեմ թէ Որքան կը չարչարուիս ներքին՝ մութ
աշխարհիդ մէթ՝ ել դոլրսի գործերդ այդքան ալ լաւ չեն... լաւ կը
հասկնամ ՝ պատրաստ եմ օգնելու՝ աթ բազուկս կը դառնաս օր մը,
բայց՝ տզաս՝ խելքդ գլուխդ հաւաքէ՝ պետական ՝ դիլանադիտական
գաղտնիքները սորվէ հետս՝ փորձառութեանս դահլիճը մտիր՝ ունկն
դիր՝ ուսումնասիրէ ՝ չափէ՝ ձեւէ... դուն ինծի մտիկ ըրէ՝ վստա-
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հ ո ւթէւն ս «Դ' կ որս նցներ, սա սուտ արարքներդ ու խօսքե րդ տոպրակը
լեցուր՝ բերանը կապէ ՝ JJ է տէ լլէ ի է ս կ էլէ էն ծ այր էն կամացուկ մը
ծովը նետէ ♦ շունն ու կատո լն կը խեղդես ՝ լմնցաւ դնաց :
/>£_ նստաւ ան՝ հանդարտ ու համեստ կերպարանքով'. h) ա դա զ
ձայնո վ շարունակեց «
--- Հանէ՛ զգեստներդ ՝ Հաճէ՛ 5 երեք վայրկեանէն ժողովքի պէտ է
նստէնք* ա'լ որոշումներուն մամը հասած է՝. վրաս նայէ' ՝ ծանրու
թիւնս եւ լրջութիւնս դէտէ « մ ո զո վա կանն եր ո ւն խօսք հասկցնելը
բռնած դէր<@էդ կախում ունէ , որքան էնքզէնքէդ տէրն ըլլաս , այս ինքն
որքան ըլլաս այնքան կը պարտագրես ♦ կը հասկնալս Հաճէ ըսածներս ♦
ասոր կ՝ըսեն «լինել թէ
* * * Ես լինելն եմ ՝ դուն՝ հապը կ լլածնես . ♦ .
Լաթ ըսածդ ՝ Հաճէ' ՝ մ ա րդս կը փոխէ ՝ դե ր ձա կո ւթէ ւնը
մարդ շինել է՝ կօշկակարը ոտք կը շէնէ՝
**
յ՝րէ1էո[* ոտքէ ելաւ՝ ձայնն ու շարժումները սպառնալի կշռո յթ
մը ստացան *
֊ Այ ո ՝ բժէ շկը մ արդ կը մ եռ ցնէ... ո ւր ե''մն... ուրեմն այս եղալ ♦ ♦ ♦ ասոնք փաստեր են * չե զա՛ ւ ՝ քանէ որ կը սպաննէ ՝ կը ջա րդէ >
կը ծակէ ՝ կը կտ ր է * * * չեղա՛ լ : Առանց զղալի ու պատառաքաղէ ճաշարան չըէէա է' հ պատերազմ չըէէար * փո ր է ա սէ կա ՝ ա րիւնէ խնդէ ր է ♦
արիւնդ պահել դէտցէր՝
Հաճէ՝ թոքերդ խնամէ՝ մածուն ըսածդ
ներսդ կը մաքրէ ՝ սխտորը մէքրոպ կը սպաննէ ՝ մ ազտանո ս ը* * * այս
ու ա յն դրօշակէն ետեւէն մէ՛ վաղեր՝ զա՛րկ ու հնչէ՝ Հա յ մն ա gէր ՝
ան շուն—շան ո ր դէն ե ր ո ւն հ ախ էն ե՛ս պիտի դամ միայն* էլավալլը մեր
պապաներուն ՝ չօճ ո ւխն ե ր ո ւն արիւնը խմող* * . ՝0'օ՛ Արարատէն ծայ—
րը նալ չեն կրնար հանել եղեր* * * (էընելէ մ ԷԼ կաշառք կը կերցնեն
*Լե րսայլ—մ ե րսա յլ դէ լան ա զ է տ ա կան խալթախո ւթիւններ * * *

*

փփ

Տարօրինակ տխրութիւն մը պատեց զէս՝ ու հազիւ սկսայ շա—
րունակել կիսատ
ա շխ ա տ անքս ՝
ա չքէ ս առջեւ եկան պա տ ե ր ա զմի
սարսափելէ օրերը՝. Պելճէքայէ ճակատ ՝ Լէէժէ եւ Նամի լռէ միջել
դե տ ա փ ը ՝ ուր օդանալէր ը զարհուրելէ սուլոցներով նետուած էէն
ձեր ւԼրայ : ///_ դեհ են այՒն տռամ ը մեր հոգէներո ւն : Ընկերներէս մէն
քովէս յանկարծ սկսաւ ան դրաշխ ար հ ե ան ձայնով մը կաղկանձել.**,
բառեր ու ձայներ' որոնք երբեք լսած չէէ անկէ առաջ. . * յետոյ թա
տերական ըրքէջ մը**, երկար***
էլ էր պահուըտած խրամատէն
դուրս ցատքելով՝ սիրելիներու անուններ տալով՝ կոյր փնտռողէ մը
կանչերով՝ թեւերը բա g ՝ կենդանի խրտուիլակ' դաշտերուն մէջ սկսաւ
վազվզել խելացնոր*. Չիմացի անտառէն դնդացէրէ մը համառօտ շա—
չէւնը եւ ընկերս կ՚իյնար ցնցոտիներու ծրարէ մը պէս*** Տարօրինակ
լռութիւն .. . քթ վ կրնար օգնութեան երթալ* * * վե ր ը' սթէլքաները
իրենց վայնասունով՝ դիմացը' գնդացիրը****, իսկ ես' «դրՕշսՀկ*
դրօշակ» կրկնելով մտքովս՝ չեմ գիտեր ինչու «5 ար ածե ալ»ը սկսայ
երգել բարձրաձայն * * * ՝.
Աշխատանքի սենեակիս դուռը դո ցած էի՝ ու կարգէի այսօր ալ
«Տարածեալ ձեռ ընդ ձեռաց ***»՝. Օր ըստ օրէ՝ այս տունէն ներս՝
մեծ տռամը կը գրաւէր հոգիս ու պատերազմի բոլոր արհալիրքը
վերստին կ՚ապրէի այս տունէն ներս՝.
Նահանջը՝ աւերակներուն մէջ*.* մեր նահանջը՝ արի՛ւնը ընկերներուն : (Հոգնատանջ ու վէրաւոր տզոց ահաւոր յուսահատութիւնը ՝
խճուղիներու եզերյչէ փոսերուն մէջ կիսամեռ*** Ը այg հօրս տխուբ
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
աչքերն ու կորովի դիմագիծը միշտ հայեացքիս առջեւ...

*

Ի՞նչպէս դերի եղած էր Գրիգոր , ո՞ ր ճակատը , ի՞նչ պայմաննե
րու ասյկ, իր տառապանքը աղի հանքերուն մէԼ-, Փորձեցի դիանալ,
բայց ոչ մօրմէն եւ ոչ ալ իրմէ կրցայ որեւէ բացատրութիւն ստա
նալ-. ՄՒ շտ խուսափած կին այղ մասին խօսելէ*.
Աչթ ատա նքիս վերԼին օրերն է ին : Առաւօտ մը, մայրիկը վա ր ի—,
ջած էր , գնումներ կատարելու դիտումով-, Անչոլշտ այդ օրն ալ կրնար
՛՜անցնիլ քանի մը ճառերով, սուրճ մը, քանի մը հառաչանք, ծանր ու
մխիթարիչ խօսքեր :
Բայց լալ կը յիչեմ , այդ առաւօտ յանկարծ
դուռը զարկին, ու մտքիս մէԼ կասկած մը ինկաւ... եւ վաի, :
Հազիւ մօտեցած էի դռան , բանալու եւ պատասխանելու համար ,
երբ Գրիգորին լայն ափը ղդա gի ուսիս վրայ-. Եւ ցուցամատը չրթնե—րուն , կասկածոտ նայուածքով մը, ականջիս փսփսաց .
__ Մէկ կողմ կեցիր, դուն վարմ չես այս տեսակ խնդիրներում
'Լքերկարա՚ր, սանդուխէդ վար
մի՛ իջներ : Ու դռան դառնալով.
-— Qui est là ?
— C'est l'inspecteur d'assurances, pour votre accident...
__ Եկուր նայիմ, փսփսաց նորէն ան, ծնոտը սեղմելով, թշն ամին դուռս կը զարնէ, օձիքդ ձեռք տուիր հա ... Այսպէս կ ըլլայպատերազմական թաքթիքը իչտէ . թշնամին ծուղակը կը ձգես , կու
գայ ոտքդ, դուռդ կը զարնէ' վնասուց հատուցում վճարելու հա—մար . . . Հայաստանի ազատութեան մ՜ամը հասած է , ^աճի Գուռը բացաւ , ձեռքերը կուրծքին ծալլած' խիստ աչքերով վեր էն վար դիտելով մարդը, որ զարմացած' կը ս պա ս է ր հրաւէրի,
քանի որ իրենց յաճախո րդն էր, ել կ'ո լզէ ր վճարումներու ձեւակեր
պութեան խնդիրը պարզել : Միջ՚սհտսակ , քառասունը անց
գռուզ
մազերով, լալն ճակատով, ձեռքը պայուսակ մը-, Գրիգոր, ոտքերը
բացած հպարտ, կ'արգիլէր անոր մուտքը, առանց հարցումի ել.
պատասխանի ս պա ս ելո լ յանկարծ պայթեցաւ.
__ Ես Հայ եմ , մէօսիէօ, մայրս ալ Հայ է, այսինքն օտարական ,.
հայրս ալ Հայ է , բայց հոս չէ ■ ■ ■
--- Պարոն էտ ո ւա ր ը դո ւք էք :
--- Եղբայրս է*
կ'ուղէք. մաղին չդպչիք՝**
եո ձեզ չեմ
ճանչնար ՝ եղբայրս ես եմ ՝ ‘"J11 տունը իմս է ՝ եր կրին ակրն ու տի բա
կանը ես եմ... պա տ ե ր ա ղմ կըսեն ասոր . առանց թոլղթերնիդ ցոյց
տալո ւ նե ր ս էէք մտներ ՝ պարո՛ն • • •
--- թայց պարոն՝ նեղանալու պատճառ, չկայ. կարծեմ չէք հաս—կրնար, սխալմունք մը կայ. եկած եմ ձեր կառքին թնդիրը սլարղելու' ձեր մամադրո ւթեան վրայ. ահա ձեր երկտողը-. Գրիգորին աչքերը սկսան փայլիլ.
__ Տեսա՛* ր՝ Հաճի՝ նամակ ու դիր կը կեղծեն որ քեղ ITlUiyUlQlj—
puij/f բերեն, բայց արթուն ու պատրաստ պէտք է ըլլտղ՝ միշտ ար
թուն...*. Ե*֊ դառնալով ֆրանսացի պաշտօնեայ ին.
--- Լաւ մտիկ ըրէք՝ պարոն՝ քառասուն միլիոն Ֆրանսացի կայ
մեր շուրջը , բոլորն ալ ղինուոր են . դաշնակից պետութիւնները ւսւել ցուցէ ք մեղի՝ վեր ը օդանաւ՝ ծովերը մարտանաւ՝ ճամբաներ ո ւն
վրայ հրասայլեր ՝ թնդանօթներ... Հեռախօս մը մի այն' անմիջապէս.
կր պա շարեն ձեղ. յանձն ո ւեg է՛ ք ՝ խոստովանեցէ՛ք՝, եթէ ոչ...
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Ո Լ- սկսաւ այնրան արագ ու բարձրաձայն շարունակել որ սլա շտօնեան ափ է բե րան րա բացած էր :
— Բ<>իչկ ու քօնսիէռԺ ? ներկարար ՝ եղբայր ՝ թերթերը ՝ ոսպը * • *
ասոնր ապացոյցներ են՝ պարոն ՝ որ գոլը հոս դայէր՝ աղէն հանբե
րը մութ էէն՝ մութ դե բեղմ ան է պէս՝ եւ եկեր էր նորէն աշխարհը
էրա ր անցընելու ՝ ս էրտե րը արէւնե լու * • •
*էրէգորէն ա^ ո ւսէն ետեւէն ՝ պաշտօնեայէն կը ջանայէ գաղտնէ
նշաններով հասկցնել թէ պէտր չէ կար ե ւո ր ո ւթէ ւն տալ՝ երբ յան
կարծ *էրէգոր ե>ս' դարձաւ՝ օձիջէ ս բռնեց ու զէս ալ գուբս հրելով*
--- ՍJ - թշնամէ ՝ գաւագէ՛ր ՝ րու դասդ վերԼը կուտամ *.
՚1՝ուոը ումդէն դոցեց ու անսովոր
ձ*ը կրկնեց *
--- Պատերազմ ՝ պատե րա'զմ կ'ըսեն ասր ր ♦ ♦ • :
--- ԷյեՀղճ երէտաստրգ ՝ էեՀզճ երէտասարգ կրկնե լով պաշտօնե ան մեկնեցալ*. ք1սկ ես մնացէ դո g գոան առջեւ ՝ նստայ աստէճաններուն եզերրը՝ ծուէւ մը վառեցէ' սպասելով մայրէկէն :
ուած էէ դա ռնօր էն : էը մտա
կ արճ կապել աշվսատանրս
ու մե1լնէլ կանուխ ՝ երբ Ղ*րէգոր սկսաւ դուռը զարնել ներս
ականջնե բուս չէ է հաւատար : է, րկու անգամ ՝ երեր անգամ » ու պատասխան կը սպասէր էնձմէ*
--- Հաճէ՛ ՝ Հաճէ՛ ♦ • ♦ :
--- Է՞նչ կհուզես՝ պա տ ա սէյ ան եgէ խէստ ձայնով*.
---- Էրնա՞մ դուռը բանալ՝ թշնամէն մ ե 1լև եg ա՞լ * . ♦
--- Ւ'նչ կ՛ուզես ան ըրէ) հանդէստ ձգէ զէս՝ ներսը մնացէր*.
‘էուռը բացաւ այն պէս է շռնդալէ g աղմուկով մը որ տեղէս վեր
թոայ :
--- Է՛ , նորէն չ^սկսէս՝ ըսէ խստութեամբ՝ կ՚երթա՛մ ՝ ա՛լ կը
բաւէ *
--- Ե rJFU1''J P ' Հաճէ' ճան՝ մէ' բարկանար ՝
նստէ որ խօսէնր՝
Հովդ b կաJ ազդէն դո հ ո ւն ա կո ւթէ ւնը եւ մողովականնեբուն երախաադէտութէւնը յայտն ելու րեղէ : & րան չան է արմանէ արա բրովդ
պարտական ձգեցէր մեզ բոլորս*, (յարձակողները ծուղակը ձգեցէնր
մէասէն ու արսորեցէնր*. Հ/ահեցանր ճակատամա՛րտ մը եւս*. Հպարտ
ու երջանէկ եմ վփզէ պէս պաշտօնեայ ՝ լխկեր եւ ազդակէg մը ունե
նալուս համար*, էս դրան ետեւն էէ՝ Հաճէ* րանէ մը խօսրով է՞ն չպէս ճամբեցէր բանակները* * *
էս արդէն վախնալ սկսած էէ որ
մեր սահմանները ոտնակոխ ընեն ու գրաւեն • մէնչդեռ դուն' * * * ծօ1
էսկական րաղարադէտ ես եղեր՝ ներս հրամմէ ՝ եկո՛ւր որ պառաւը
չղ֊այ ու մեր դա ղտնէ րն ե ր ո ւն չխառնուէ : Ուր ախ եմ ՝ Հաճէ՛ ՝ որ սորվ.ե3 ար մոզովուրդէն դմուարէն ճակատագէրը վարելու ղ ••• ղ>ո*քւէրը
այս չլորմումէն մասնակցելով*. «Արարատէ ծեր գ^բէթէց դա'ր է
եկել ու***»*. Ծօ' սա դարը ուրկէ՛ եկաւ նորէն*. Արարատը***
Պահ մը լռեց*. *էստալ սանդուխէն
վրայ՝ րովս՝ արմուկները
ծունկերուն եւ ափերուն մէջ ծնօտը*
--- Էյենթութէւն է աս եղբայր՝ ըսաւ՝ փողոցը նստէլ ու այսպէս
մտածե'լ*. Ու էռ^ց : էրկոլ հոգէ' նստած էէնր անշարմ՝ մեր մտած
կոտ նայուածրները պարապէն * * *
Ու յանկարծ ՝ սարսռացուցէչ շարմումով մը ^րէգոր ցատրեց
Հեր, եւ ան սպա ս ելէ պոռչտուրով (un լմեց դէպէ ներս »
— Մայրի՜կ > մայրէ' կ ՝ պատերա'ղմ է ՝ պատերա'դմ • » ♦ î

W

B- Պ-
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ԴԺՈՂԲԻՆ ԴՈՒՌՆԵՐԸ

ՆՈՒԱՃՈՒԱԾ ԵՐԿԻՐ
ղեակներու, բերդերու, մզկիթներու մէջ գմխեմ,
Գերի տարուած, խողխողուած զերգ արքաներ ֊,այագէմ,
Հոգիիս մէջ, չղթայուած, ես արեւնե՜ր կը կբրեմ...

Որոնց լոյս ին մէջ ամբողջ երկիրն է Լ" պ> "լ խաւա՜ր,՜
Ու ամէն ' մարդ ու մարդոց հետ ամէն ինչ, խումավա՜ր,
Գլուա՛ծ, տարուա՛ծ է կարծես ու կը տարուի՜ մ ի չտ աւար.

թիս ձըգելով միսմինակ, ու անստոյգ ու նըկուն,
իմ յոյսերուս բոցերուն, մոխիրներուն մէջ կանգուն,
Ու երազին' յօչոտող զիս ե՛ւ արթուն ե՛լ ի քուն...

Մինչ պարտուածի, լըքուածի գոյութեանս մէջ ամայի,
թիղճն աչխ արհին խ որա բա g վէրքի մ Ը "Մ" կոյ րիւն ի,
Ո լ մահուա՚ն պէս, մահուա՚ն պէս, պա յծա ո ա յո՜ր գ ,
ինյ>նա յո րդ. y

Արդ լռութիւնն է միայն կեանքին իմաստն
ա՛լ այս խորթ - • • :

2
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ԻՍ՜ ԿԵԱՆՔՍ
Ոչ

շրն ո րհն Աս տ ո ւծոյ եւ ո՛ չ աԼ բնութ՜եան
Վրսրզագոյն ձեռքերով մատուցուած էնձ սլարգեւ՝
ԱյԼ տամանք մը g կեանս՝ կղզւոյն մկ$ ու ներքեւ
Ա աո ո լցեալ ծ ո վեր ո ւն մ ենութե ա''նն անս ահման ♦ ♦ ♦

Ուր լ[1^1'յւ յ առաւօտ ՝ երեկո՛ յ ու զէշե՜ր ՝
Ծ •լկէ շո Դնչ մը րէորԼրէՈւ^ հերւաւո՜ր աս տղէ կա
Զըկ ա յ ղկ՚մը մ՝ի սկ մ աբղ֊ո ւ 5 զկմքէս զկմ ցաւատանջ
քմէասլարտն՝ որուն մկջ՝ մարզ ր լ լ ա՜լն էր յ է շկ ր * ♦ -

ftiujg մէայն
Մ ողոքէ կը
Ա անո ւ կն երն
Մինչ ա մէն

ո չէն չն որ՝ երախովն էր անկուշտ
լափկ ՝ նո րածէն ու սլա յծառ
էմ յոյսէս՝ կուսութեամբն է ր են g վառ* * .
հ ո րէզոն կո ւր ցած ա չք մ՝ կ անշո՜ւշտ ♦ ♦ ♦

Ո վ կ որ զէս այսսլկս կ զատած ու պատմած ՝
Առանց ղէո լսելու՝ տեսնելո՜ւ
ս առան g ՝
Եւ էմ ո ր չըգործած ոճէրէս էբրեւ սանձ՝
Ըսկ է՚նձ՝ ըս կ ի՛նձ Գ ուն Հայոց մեծ Աստուած* * * :

Ա- Տ-
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մէն անւլւսւէ որ հանդիպում եմ փիղ բառին' աչքիս առչեւ պատկերանում է կորուսեալ բարեկամս' իմաստա—
սէր ու բառին երկպատիկ իւ) աստով մ ե1 ծ վհռամշապուհ Ոսկանեանը î
Նա փիղի պէս հսկայածաւալ մի յետոյք ունէր. ու անորոշ ոճով
կառուցուած գլուխ գործոց մի փոր ՝ որ անմիջական շրջապատը
նուաճելով՝ միշտ նախայարձակ եւ միշտ յաղթական՝ առաջնորդում
էր ն բան Հայս անցաւոր աշխարհումդ ին չպէ ս նա ինքն էր ասում :
Այսպէս՝ անձրեւոտ մի օր ՝ ՄոՍպԱ11ւնս1Ա// սրճարանը մտան' նախ
պատկառազդու ա յդ փորը՝ յետոյ ինքը' Վրւամ շապուհն ու վերջապէս տիտանական իր յետոյքը։ /)լ ինձ թուաց թէ փոքրիկ սրճարանը
աւելի եւս փոքրացաւ։ Սակայն Վրւամշապուհ ի
դէմքը դիտելով՝
մարդ շուտով մոռանում էր նրա մարմնի այ լանդակ թ ե ր ո ւ թի ւնն ե րր .
ոլ- ր ր զարմանքից այլայլուած ՝ ակնապիշ հայեացքս առաջին անդամ կանդ առաւ դէմքին' խիտ ու խնամո լած մօրուքով շրջանակ*
ուած այդ դէմքը՝ կարծես ձի ներքին խնդութեամբ լուսաւորուած ՝
յստակօրէն ասում էր • --- քյնդրում եմ ներողաձ իտ լինես ՝ մարմնա—
կան թեր ո ւթի լն ե ր ի ս հ անդէ պ • եւ խնդրրՀ ւմ եմ որ ինձ չշփոթես
նրանց հետ :
Նա դանդաղաքայլ յառաջացաւ ու քովիս պարապ սեղանը նշմարելով՝ մօտեցաւ ու նստեց՝ ոտքերը երկարեց սեղանին տակ՝ ապա
դո հ ո ւն ա կո ւթե ան խոր ■Դ հառաչ արձակելով դարձալ ինձ ու բարել
տալու պէս թեթեւ մ֊պտաց։ Նոյն վայրկեանին՝ ո ր պէ ս անդնդախոր
վիհերից բա րձբացող աղիողորմ մի կանչ' լսուեց խուլ ու դալարուն
մի ձայն : Ասես ս տ ո ր ե ր կր այ ջրամբարի մ է Լ' մէկը խեղդլոլմ էր ել
օղնոլթէ՜ ւն էր կանչում : --- Փորն էր , որ ո՞վ դիտէ' մէ էն չ բանէ
դէմ բողոքում էր, կամ մէ որեւէ բան էր պահանջում :
Վս ամշապուհն երեւէ հասկացալ .
ու հ ան դ է ս ա լո ր ո ւթե ամբ ,
սկսեր քնքշաբար շփել նրան: P ար ե բաէլ ւո աբա ր երկար չտեւեց 1սյդ
ւոարօրէնակ ա ր ա ր ո ղո ւթէ ւնը , --- սպասարկուն շտապով մօտեցաւ,
ու // ղձ ա լանջայթ Ա1յղ փորիղ դրականապէս տսլաւորոլած՝ անսո
վոր քաղաքավարութեամբ ուզեց իմանալ թէ արդեօ^ք պարոնը ցան
կանում էր մի բան խմել։
հՊ ա ր ոնըդ պատասխանեց անգլիերէն ՝ թէ իր ուզածն էր' մի
բամակ տաք ջուր, եւ մի բա մ ակ կոնեակ։ Սպտստրկան որ կոնեակ
բառից ուրիշ ոչինչ չհաս կացաւ' գնաց ու քիչ վերջ վերադարձաւ
կոնեակի հետ՝ անթերի ձեւակերպութեամբ բամակը դրեց պարոնի
դիմաց' սեղանի ճիշտ մէջտեղը։ Բայց 'Լռամշապուհ ՝ տասը երկար
փայր կթաններ ի զո՜ ւր տաք ջոլրին սպասելուց յետոյ՝ ճարահատ
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ստէ պո լեց էր Հէր ան ս ե րէն բառարանը լրացնող երկրորդ բառը ար—
տասանել» --- գԱ11ՆԱՕ,Թ • եւ հաճոյակատար գԱ11ԼԱՕն.£1 անմէջա պէս էր
առջեւն էր ։
֊ Ալ՚Գ եօ^ բ սլարոնբ մէ բան էր ցանկանում i
Այո յ սլա բոնը տաբ ջուր էր ուզում , հասկանում էլ. , --- llOin 111֊ա—
սւըլւ • մէ բա J-ա կ lioui ուսւսւլւլւ , ուրէ՛.չ ո չի՛ն չ-. Ապ ա ս ա ր կո ւն դարձեալ
ո չէն չ չհասկացալ^ նա չտապեց հեռանալ՝ ու մէ վադոն բա ր չ տւորլ
շո դե կա ռբէ պէս' շո դեսլէնդ վերադարձաւ սրճար ան ա տէր ոջ հետ :
ԱւաՀ զ y նա եւս բան չհ ա ս կաg ա լ :
Ղփմեց մէւս յաճախորդներէն }
բա լ g ոչ ոբ անդլէերէն չէ ր դէտեր : *էէմեց էնձ y ---- անգլիևրէն չգիտեմ y ստեցէ>
ո ր ո ւԼհ ե տ ե ւ տեսարանը էյէ ս տ զուարճալէ էր , եւ
սրճարանատէրը օմտուած էր բազաբակէրթ դոմէչէ բոլոր յատկութէ ւնն ե ր ո վ :
Վրւ ամշապուհ y մե՛ծ մ տ բե ր էն յատուկ դան դա զո ւթ ե ա մբ y վերջա
պէս ըմբռնեց թէ ոչ ոք անգլիերէն չէր հասկանում , ու գիմեր մի
ուրիշ լեգո լի ։ Այս անգամ , այլեւս ոչ ոք ո չին չ չհ ա ս կա g ա լ : Նա 1/1J11
ինքն ախօսութէւնը շարունակեց մէ բանէ վայրկեան y ապա
լռե g ,
շունչ առաւ ու յանկարծ y դո ւն ա ւո ր ու հեշտ հայերէնով»
--- Տ° Հէք օրհնած y տաբ ջ,11ր եմ ուզում էլէՀ ♦ մէՀ բամակ տաբ
ջուր :
Անակնկա յ է եկած y չդէտեմ էն չ որ շարմումներ ա ր է y բայց պազարէւնս պահելով> էր կո զմ ը դարձայ ու էրր թէ այդ բո լո ր ը ամ էնօրեայ ու սովորական մէ դէ պբ լյէն է ր » --- ^'էՀ ) ո [՛ տաբ ջո*֊ր էք
ո ւզո ւմ' անմէջա պէ ս կը բեր են :
U րճա րանատէրը' ճարպոտ ու ծամածուռ էր մպէտով շտ ա պե g
էմանալթէ արդեօբ կա բոզացա^յ «պարոնէդ ցանկութէւնը հասկանալ՝,
Աացատրեցէ» եւ հէնդ տարէներէ մեր ծանօթութեան ընթացբում ,
աոաջէն եւ վե ր ջէն անդամ ԸԱա Լոy 1յ ut lunF տկնածանբով նայեց
ւԼրաս ու ասաց » --- շնորհակալ եմ :
ս կ Վրլամշապուհ' ասես թէ ղ լէւ էն թափած Լինէին իր այնբան
ցանկացած տաբ 9ո ւր ը :
ահ ս ածն ու լսածը չհաւատացոզէ պէ ս ապշահար նայում էր >
յետոյ դէմբը ճաոադայթեց աննկարադրելէ մպէտներով'. Փորը աւե
լէ եւս բարձրացաւ y Լսոշորցալ} ու երկու ձեռբերը մէամամանակ էնձ
երկարէլութ մէաԼսառն ծէծւսղէ ու հառաչանբէ պէս Լսեզդուած ձայ
նով ասաց »
--- ԱՀյ տզայ y դու ՀսՀյ ես եզե լ' էսկէ էլ Հ,այ է չես նմանում :
Աա արդէն վէրալորական էր:
--- ԱՀնչ է y Հայը գլխուն կոտ ո* շ կ՚ունենայ y ---- հարց րէ y էր պարզած ձեռբերէց մ*էկը սեղմելով։
կա հարցէս չպատասխանեց , դուցէ նոյնէսկ չլսեց : Չ,եռբս էր
երկու խոշոր ափերէ մէջ ամուր բռնած y անդադար վեր ու վ ա ր թօթվելով' շարունակեց » --- ԱՀյ տ զայ , դու Հայ ես եզել y այս է՛ն չ բախտաւոբութէւն էր որ բեզ հանդէպեցէ' որ Աստուծոյ հրեշտակը լէնէէր էլ աւելէ չէէ ուրախանալ :
ասա y որ տեզացէ ես y անունդ
ինչ է, ի՛նչ h ս անում այս դազսՀն բազաբէն մէջ» » » ու մարտէրոսացած ձեռբս վերջապէս աղատ թողնելով' շարունակեց » --- Հնդկաս
տանէg եմ եկել y անունս Ասկանեան է y Վռամշա պո ւհ
Ասկանեան ։
Աէնչեւ վերջէն տարէներս y առեւտրական էէ y հէմա գործէց բաշո ւել
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եմ' ուզում եմ մլ, քիչ աշխարհ ու- մարդկութիւն տեսնել, Չորս օր
է լ,նչ , այս ձեր Փարիզն եմ ընկել ու անլեզու անասունի պէս ստիպուել եմ ձեռքով , ոտքով մարդկանց խօսք հասկացնել : Ախր , սրանց
լեզուն էլ' լեզո՞ւ է' ծտերի պէս ճլվլում են ու վե^էն ալ զարմանում
են որ բա՜ն չես հասկացել-, — Աւ ձայնը մի խաղ իջեցնելով. — Գէ ,
հիմա դու պատմիր որ լաւ ծանօթանանք։
Անունս ու ազգանունս տու[Կ Պր " կ“> Հ "•J
1 ալևլացրէ ՝
այստեղ դրականութեան* *
— Խօսքդ շաքարով, միջամտեց, ո՞ր քազաքիցն ես,

"ւ

--- նոր-Ջուղայից :
,
, ,
_ 'հօր-Ջուզայի՜ց • Հո ամշապուհ գրեթէ բղաւեց. ու տեղի ու
նեցաւ ա՛յն որ միշտ տեղի է ունենում' երբ «իսկական» մի Հնդկա
հայ հանդիպում է մի «իսկական» խոր-Ջուզայեցոլ , — քառորդ մամ
չանցած , նա դիտէր իմ հօր եւ մօր , պապիս ու մամիս , եւ մեծ
պապիս հօր ու մօր անունները, ու նոյն մ անր ա մ ա սնո ւթի ւնն եր ո վ ինձ
տեղեկացրել էր իր տոհմի անցեալ հինդ սերունդների մասին,
Ուստի պարզուեց ա՛յն որ միշտ պարզլում է' երբ «իսկական» մի
հնդկահայ հանդիպում է «իսկական» մի Ն " ր֊Ջ ո ւղայ ե g ու
պա ր զըլեց որ Հռամշապուհ Ոսկանեանի պապի մօրաքրոջ ադան' ամուսնա
ցել էր մամիս հօրաքրոջ հետ, Կամ դրա ճիշտ հակառակը, Այսպէս,
կամ այնպէս' մենք խնամէ էինք։
__ Հրա՛շք է, ասաց, ես Փարիզ դամ ու այս ծո՜վ քաղաքի մէջ
առաջին Հային ռր հանդիպեմ' Ջուղայեց ի լինի ու ինձ խնամի' Աս
տուծոյ մատը կայ այս գործի մէջ, Գէ՜ տղայ, այդ անտէր ղառսօնը կանչիր մի բան խմենք, նկատել տուի թէ կոնեակը դե ո չէր
խմել, եւ թէ այնքան դժուարութիւնով ձեռք բերած տաք ջուրը
պաղելու 1Լրայ է[՛ :
_ Տաք ջուրը դրա՛ համար է' փորը ցոյց տալով ժպտաց, կոն
եակը ջոլրի հետ խաոնելով կուլ առլեց, ու նորէն փորը ցոյց տաinil բացատ րեց *

__ Հազար անդամ ասել եմ դրան' ա՜յ խեղճ ու անբան կենդան է ,
այդքան մի՛ ուտել, հանգիստ կաց, թէ չէ վերջն էլի կը թթուես, կը
տանջուե՜ս, բայց ո՜վ է լսողը, Կը տեսնես հիմա, ընթրիքի մամը
հազիւ մօտեցած կը սկսի նորից պահանջել, չամչէ փլաւ ու տապակած
հաւ եմ ուզում, դա ո ան խորոված ու տերեւի դոլմա եմ՛ ուզում . տկի
պանիր ու ընտիր դինի եմ ուզում . Տեսնո՞ւմ ես որ անպիտանը բա
լա կան ին նուրբ ճաշակ էլ ունի, — որ անհամ կերակուր տաս՝ Հ
ուտել, խարդախուած խմիչք տաս՝ չի' խմել, իսկ եթէ որ ստիպես
վել,ջբ կը սկսի այնպիսի անտեղի ձայներ հանել որ կը կարծես թէ
փորդ սատանայ է մտել : նկատել եմ որ տաք ջոլրով կոնեակը շա՛տ
է սիրում, անո՛ւնը որ տաս՝ արդէն հանգստանում է,
Հռամշապռւհի' իր փորին մօտենալու այդ տարօրինակ ու ինք
նատիպ ձեւը ինձ չափազանց դիւր եկաւ, մանաւանդ որ խօսակցու
թեան առարկան, ասես թէ իր «տիրոջ» բացատրութիւնը վաւերա
ցնելու նպատակով, այդ պահին իսկ' մեղմ ու երաժշտական մի

4/4/"#

արձակեց ,
*Լ,ա շարունակեց •
__ Այս անէրաւէց քաշած տանջանքներս որ զբեմ'

Ցորէ գրքի
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պէս մի բան դուրս կը ղ'"յ-. Ախր Ի" հոգեպաշտ մարդ եմ , միշտ էլ
ուզում եմ պաս պահել բանջարով,
խ'1ո'1 1 ոսպ ու լուբիա
ուտելով ոնանիլ՝. Իայց ա ր ի ու տես որ ԼԼստոլաե ինձ արջի փոր է
սալել-, Լուսահոգի վարպետս՝ Աուամի Ջավա հ է րլալր ,
որ տասը
տարի միեւնոյն թանեսւն 'լասի տակ նստած' մտածել էր մարդկանց
ու ս։ ս ա ո լածն ե ր ի մասին, --- երբ աոաջին անդամ ինձ տեսաւ, աչ
քերիս մէջ նայեց, ու ասեց, --- «Գու նման ես փանեշա Աստուծուն ,
այն տարբերութեամբ որ Գանեշան փղի գլուխ ունէր ու մարդկային
մի մարմին, իսկ դու' փղի մարմնի վրայ ունես մարդկային մի գըլուխ-, Զղիտեմ թէ ո՛րն է աւելի լաւը, բայց եթէ մի աստուած ապ
րել է ա լդ բո լո ր ր դու ին չո° լ պիտի վհատես ...» : Այդ °րը նա ու
րիշ խօսքեր էլ ասաց, բայց միայն այսքանը մնաց մտքիս մէջ. ու
այս էլ' դես շաՀտ է :
\,ա լռեց , հառաշեց ու դարձեալ լռեց . ել պատրաստս։[սօս փո
րը' նրա բոլոր վսեմ երաղներր հեգնելով , դիւային մի քրքիջ արձակելոլ պէս' վրնջաց*.
Իսկ Lu ՝ 1Լռաւ1 շա սլո ւհ է տրտմա թա խէծ լռութէւնէց աղդուած
փէլէ un փայո ւմ էի նր ա ծածուկ էնքնութեան հոգետենչ երազներով
եւ էր փորէ բնական բնազդներով ստեղծուած անլուծելէ հ ա կա ս ո ւթէւններէ մաս էն : Մ տածելո վ թէ կեանքէ մ է քան էՀ , քանէՀ մարդ
կանց էէ հանդէպել որոնք մէմէայն այդ փորն էէն » . ♦ հարուստ ու
մեծ փորեր , որոնք բնազդական կարէքներէց դուրս ուրէշ ո չէն չ չէ էն
ըմբռնում ՝ նոյնէս կ չէէն հանդուրմում որ այդ անասնական ախորմակը յադեցնոզ ճահէճներէց դուրս' դոյութէ ւն ունենար բարձր ու
հոգեկան ապրումնե ր է ձգտող մէ դազափա ր , էնքնուրոյն մէ երագ ու
ցանկութէւն ՝ լէնելու աւ ելի բարդ ու կատարեա լ մէ բան քան է ր են g
այդ կենդանացած մ ա ր դկայն ո ւթ է ւնը . > » *. Տրամադէր էէ դեռ այ"~
պէս շարունակել՝ բայց Վյռամշապուհն երեւէ թէ երկար տրամելու
սովորո ւթէւն չո ւ նէր : Ն ա ձեռքէ ծանր ու բարձրահունչ մէ հար
ուած իջեցնել ով ծ ո ւն կէն' բացագանչեց •
--- Էյն ամէ' այս չեղսՀւ*.
--- թ*նչը չեղաւ :
--- Ջեղաւ է լէ ՝ Աստուծուն դուր չէ գայ որ մեր հանդէպման օրը
ես քեզ Տօբէ պատմութէւններ անեմ ՝ ու դու էլ էքրեմէա մարգարէէ
պէս յօնքերդ պռստած' ծուռ ծուռ նայես այս անմեղ սեղանէն՝ --խանչէ՛ր՝ գաււսօնշյ գայ՝ ու ասա էն չ որ ամէնէց Լա լր կաJ ՝ բեր է »
Այս տեղէ սովորութէւնները դու էնձանէց լալ դէտես ՝
խմէչքներէ
անուններն էլ էմանալու ես»»» ծախսէ մասէն հոգ չանես՝ ---- տես
նում ես հօրդ տարէքն ունեմ ՝ բայց սրտով ու հոդով կարող եմ քեզ
հետ ախպէր էէնել՝ դէ կան չէ՛ր :
«կանչեցէ^ ՝ ու սպասարկուն շուտափոյթ եկաւ՝ գնաց՝ վերա
դարձաւ' ու մէ մէ բա մակ ՜Ա|1Հ1ւ(ւՕ դրեց մեր առ^եւ՝.
--- Սրան պէՈ-նօ են ասում ՝ բա g ա տր ե gէ ՝ պէտք է մէ քէ չ սա
րէ ոյց դնէք մէֆյլ այսպէս : Մէ քէ չ էլ ^ոլր — շատ քէչ այսպէս » ու
մէ քանէ վայրկեան սպասեցէք որ պաղէ՝ յետոյ համը կր տեսնէք
ու եթկ սիրեցիք' մի բա մակ եւս կը խմենք*.
--- ՋեղսՀ լ ՝ ասաց :
--- Ւնչպէ^ս թէ » » »
--- ՋեղսՀլ ՝ ես քեղ ասում եմ որ սրտով ու հոգով աէւպէ ր եմ
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քեղ, ու դու էԱ' դո ւքո վ-մո ւքո վ ես խօսում : Այսուհետեւ ինձ խնամի
կամ Հռտմշապուհ կը կանչես , «դո լք» ի տեղ էլ «.դու» կ՛ասես , թէ
չէ' սլէռքսւյ^րւշ- հա՛մն էլ չեմ տեսն իլ՛.
Հերթական այս պայմաններին սիրայօմար համաձայնութիւնս
տալով , բամակը ձեռքս առի ու բարեւեցի . --- Խնամի Վռամշապուհ
կենացդ. :
--- Կենացդ' որդէս î
Այղ վա յրկեանից սկսուեց մեր բարեկամութիւնը՛.
Վռամշապուհ , բամակը տարաւ շրթներին ու երկու ումպով դատարկեց , համտեսելով նա լեզուն դարձրեց բերանի մէՀ, ապա յայտնեց իր կարծիքը՛.
__ Անիրա՛ւ աշխարհ' ո՜ւր որ գնացի , միշտ էլ այսպէս լալ բաները մատնոցի պէս պզտիկ բամակնեբում էին հրամցնում... հէնց
որ մեծ դաւաթ դնեն ա^եւդ , իմացի՛ր որ մէջինը կուրից աւելի
չար J-է :
Երկրորդ բամակը նա նոյնպէս խմեց երկու ումպով, ու կռա
հեց որ եթէ «ծակդրպանենց Ասատուրը» մեղ հետ լին է ր , նա զուար
ճալի ու զարմանալի շա՜տ բաներ կը պատմէր՛. Աետոյ աւելացրեց
թէ «ծակդրպանենց Ասատուրը» այմ։է դտնւում էր Սումատրա , ուր ,
ըստ իւր վաղեմի եւ անփոփոխ սովորութեան' «ճանճ էր քշում...»՛.
Անփոխարինելի այդ անձնաւորութեան բացակայութիւնը դոնէ
մասամբ դարմանելու դիտումով, ես սկսեցի խօսել գրականութեան
մասին : Խօսակցութիւնը վարպետօրէն վարելով' շուտով հասայ անձ
նական աշխատանքներիս , ու մանրամ ա սնօր էն վե [Վին նորավէպիս
նիւթը պատմեցի , ու բացատրեցի թէ ինչպէս իմ ստեղծադործութիւնր իւր յանդուգն նորո լթիւններով պիտի յեղաշրջէր դրական
յյյյդ սեռը ։
Նա մեծ համբերութիւն ցոյց տալով, լսեց բոլորը, ու երր ալարտեցի, չափազանց անկեղծութեամբ բացագանչեց .
__ Խնամի՛ , դու տաղանդաւոր մարդ ես' իսկի Էէ էէ ի իմանում
---- դէ կանչիր որ մէկ էլ բերեն՛.
Երրորդ գաւաթը մենք աւելի խոհեմութեամբ ճաշակեցինք, ու
Վռամշապուհ, գրպանից հնամաշ մի ծխամորճ հանելով, ասաց.
__ Պատմածդ շատ էլ լաւ էր , բայց . . . ինչպէ՜ս ասեմ որ չառ*նուես --- էնձ այնպէս երեւաց որ պատմութիւնդ մի քիչ նման էր
այն գաճով շինուած պտուղներին որ մի Իտալացի ծախում էր Կալկաթայի շուկայում, Ալ մէկն էլ չկար որ դրան ասէր. --- «Տօ հէր
օրհնած, Աստուծոյ արեւի տակ համով-հոտով մր դե՛րն են պա կա ս ,
որ դու ռանգ տուած գաճով պտուղ ես շինել, --- ախր ո վ է կարող
դրանից համ առնել...» <1խռովես հա՜, ասում եմ որ պատմածդ մի
քիչ դրանց էր նմանում , --- ի հարկէ դու գրքի մարդ ես' ինձանից
լաւ 1լիմանաս :
Տարբեր պարագայում , այդպիսի անփափկանկատ մի դիտողու
թիւն, դլուխ-գործոցս համարած աշխատանքիս հանդէպ, պիտի առ
նուաղն ինձ վշտացնէր . ու խայթիչ խօսքերով ես առպակասը կաս
կածի պիտի ենթարկէի դիմացինիս հմտութիւնը, նրա
արմանապատւութիւնը պիտի վիրաւորէի...՛. Ուստի զարմանքով
անդրա-
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դարձայ թէ դրանց ից եւ ոչ մէկը պատահեց » --- ամ ենա թեթեւ խ ըռովքն իսկ ^կա[' մէջս։
խօսելու ձեՓ ւն էր արդեօք որ եղբայրական ու մտերիմ խօսքե րէ
էր վերածում այդ ծանր քննադատութիւնը՝ թէ էր ձայնէ թաւ ու
խուլ Հնչ^նը որ կարծես սլիտի փղձկար ահա ՝ եւ ս ա կա լն չարու—
նա կում էր նոյն թաւ ու խուլ յո լղա կան ո ւթ ե ամբ արտաբերել էւօս—
քերբ։ Ղ*ուցէ նրա հ ս կայ մարմնից ալիք—ալիք թ,է[,,որԼ անդորրութիւնն
էր համակել էնձ» եւ կամ ալքոլէ շնորհած լուսապայծառ այդ դերարթնութէւնը որ տեւում է կարճ ու անհուն մէ մամանակ :
Վրւամշապուհ ծխամորճը վառեց ու թանձր ծուէ/ դուրս տալով
մէ վայրկեան նմանեց ամպերէ մէջից դուրս նայող մէ բա րե էւն ամ
աստուածութեան ՝ ապա ճզօր մէ չու'••ւ ով ցրուեց ամպերը ու սլա տ—դամ ե g »
— Ի՜նչ էլ լալ բն ա ւո ր ո ւթ է ւն ունես ՝ խնա 4-/,, ասածիս •և’ ա Հ
չվշտացար ՝ չխռովեg էր : Ախր խռովելը իսկապէս յիմար բան է ՝ ,ռր
իմաստուն պապերն էլ մ՜ամ ան ակին այդ լաւ են հասկացել ու լաւ ա—
ուս կ են շէնել »— զ/jj ռովողը խորը մտնէ' սեւ ագռաւի հ/հ/֊հ/ մ անի^ ՝
տեսնո^ւմ ես թէ մեր պապեր ր թեչպիսի
ո լ կենսուրախ մարդիկ
են եղել՝ ու մենք հիմա՝ զ. Ան է քաղաք նստեր կուլայի երդոդ խո ո—
ված մողովոլրդ ենք դարձել : Ախպէր ՝ րէ[,ա համար եմ ասում որ
դրում ես այնպէս ղ ր է ր որ զձայն տուր ով ծովակ՝» ու «Հ ոնգո ւր ՝
հոն դուր կուլամ ե //» փոր g ա ւեր է պէս բան չէէնի • Ա լ յանկարծ' փո[,[Լ
ցոյց տալով» --- Սրան տեսնո^ւմ ես։
--- Տ ե սնո՛ ւմ եմ ։
--- Աշխարհի վրայ այս փորէ պէս գուցէ երեք կամ չ ո ր ս հաա
ուրիշ փոր ճարուէ՝ --- դէ՛ ՝ որ գրագէտ ես' սրա մասին մէ բան
Դ[՛ՒP >
այնպիսի մի բան որ կարդացոդր զարմանսՀյ՝ ուրախա
նա'յ որ արար աշխարհում սրա սլէ ս Հ ր ա շք մի փոր գոյութիւն ուն[,..
Հիմա էլ կը մտածես' այս մարդը գլխէս դայ լի աւետարան կարդա
լս ւ համար է Հնդկաստանից Փարիզ եկել։ ճիշտն ասաց՝ ես շա
տախօս մէկն եմ ՝ որ չմիջամտես' մինչեւ լուսաբաց կը խօսեմ » ասում
եմ որ իմ անաս » » »
֊ Թէ որ ,IJJrlu!Է“ է' 1սՕսքգ չաքարով՝ թող մՒ մ/՛ է Էէ ես խօսեմ :
Ղ^ու Հնդկաստանից դաս ու իմ պատմութիւնը գաճէ պտուղի նմա
նեցնես ՝ այդքանը լա՚լ՝ասենք ամէն մարդ իր ճաշակն ո ւն ի ՝ կարող
է “Ւըեէ կամ
թէ
դու սկսես ինձ խոր
հուրդ տալ թէ իՀնչ եւ իՀնչսլէս սլէտք է գրել այդ մէկը կուլ տալիք
բան չէ : Երեւակայէ որ ես հիմա ՝ առեւտրական գո ր^երիղ մէջ քԼ֊ղք
խորհուրդ տամ ՝ դրան թնչ կդասես :
հքօսքերս անսպասելի կերպով նրան մեծ զուարճութիւն պա աճաոեցին ։ *Լ,ա խնդութեան քրքիջն ե ր արձակեց ՝ փորը երկրաշարմից
ցնցւող բլուրի մը պէս սկսեց դո ղդո դալ ու սպառնական հռնդիւններ
հնչեցնել յ Լփահ ադադ ու աղմկալի իր ծիծաղը պայթեց այդ բոլորի
ւԼ[,այ > ոլ~ ամսլրոսլի մէջ գալարուող ծառի պէո ամբողջ մարմնով
փոթորկուեց :
Անտեղի ու ծայրայեղ այդ զուարճութիւնը ինձ չափազանց թր—
ւաց ՝ ու զուսպ մի լռութեան մէջ խո ր ասո ւզո ւած ՝ ս սլա ս ե g ի որ Vծ աղն աւարտէր յ
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փե լիապէս նա խաղաղեց ու ձեռքերը փորէն սեղմած , ծիծաղից
դեռ իւղուած ու ե լեւէ ջ՛'՛Լ ձայնով ասաց .
__ ի՜նչ անգին մարգ ես , ախպէր՝ ախր ո՞վ է LU^L ո[' առեւտուրի
մէջ մէկը միւսին խորհուրդ տայ, առեւտրական մարդը այնքան կաս
կածամիտ է որ դիմացին ի անմեղ խօսքն էլ երկմտանքով կընդունի'
«.չլինի թէ սրա տակը մի ուրիչ հաշիւ կայ...» ուր մնաց որ գործի
մէջ ուրիշից խորհուրդ հարցնի , կամ խորհուրդ տայ -. Առեւտրականը
ստիպուած է կասկածամիտ լինել --- անխիղճ ու խարդախ մարդիկ
ամէն տեղ կան --- սլէտք է իր հացը պաշտպանի , թէ չէ' ոսկու հանք
էլ գտնի, էլի ձեռնունայն կը վերադառնա յ : Տեսնում ես ասածդ տե
ղին չէր : թէ ղու գրող ես' ես էլ կարդացող եմ : Դու ուզածդ դրում
ես' ես էլ կարդում եմ՛, ու ասում եմ _ եթէ իմ համար ես դրում
իմացիր որ ես գաճէ պտուղներից համ չեմ առնում : Լալու պատմութիւններ էլ այնքան եմ կարդացել ու տեսել, այնքան եմ արտասուք
կուլ տուել որ եթէ ուզող լինի' կարող եմ հ էն g հիմա մի քանի տիկ
ձրի բաշխել...: Յետոյ ասում եմ' այս փորը տեսնո՞ւմ ես, լա՛ւ-.
Իմացիր որ եթէ փորս այսպէս անճոռնի կերպով աճած չլինէր' ես
ուրիշ մարդ կը լինէի : Իմացիր որ ես մի մամտնակ' քո ել ուրիշ
ների պէս բնական փոր ունէի... փողոցում անցնող մարդկանց պէս
աննշմար մի մարդ էի , մինչեւ որ վրայ եկաւ այս այլանդակութիւնը ,
ու ես բոլոր ծանօթներէս զուարճութեան ու ս ր ամտ ո ւթի ւններ ին
նշաւակն եղայ-. Գր անի g վերջ սովորութիւն դարձաւ որ բարեւ տա
լու փոխարէն' ձեռքով կամ բռունցքով փորիս խփէին "ւ հարցնէին
«Երեխադ ի՞նչպէս է», ու դրա պէս անհամ ուրիշ շատ կատակներ-.
Մէկը չկար որ մտածէր թէ այս դմբէթի պէս մեծ փորով մարդը
փո'ր չէ , այլ մա՜րդ է . ղղացում ու սիրտ ունի , հոդի ու միտք ունի :
Ասես փորս ամէն ինչ կլաներ էր, նրանց բոլորի համար' ես միմիայն
ալս փորն էի: Արանից եղաւ որ ամէն իրիկուն գործս աւարտելու
պէս, ուղղակի տուն էի դնում, ու ընթրիքից վերէ, մ ենա կո ւթ ի ւն իg ,
տխուր մտքերից փարատուելու համար' կարդում էի: Ակզրում, շատ
էի ձանձրանում , բայց կամաց-կամաց սկսեցի սիրել-, ու շուտով հե
տաքրքրութիւնս արթնացաւ: Տեսնում ես որ եթէ այս փորը չլինէր .
ևս էլ, ո՜վ դիտէ, միւսներէ պէս մամանակս թուղթ խաղս,լով, կամ
կանանց հետ անց կը կացնէի : Այս շրջանն էլ անցաւ ու ես նոր մի
մարդ էի' գռեհիկ կատակներն ոչ մի կերպով վրաս չէին ազդում,
ni էլ կանանց անտ ա րբե ր ո ւթ ի ւնն ու արհամարհանքն էր ինձ վիշտ
պատճառում՛, ու այս փորը որ մինչ այդ' անիծելով անիծում էի,
մի օր դարձաւ ինձ համար գոհ ո ւնա կո ւթեան ու հպարտութեան աղ
բիւր : թողի որ համարձակ աճի ու զօրանա յ , ու ինձ առաջնորդ լինի
այս անցաւո՜ր աշխարհում : Գէ՛ , ես ասելիքս երկու խօսքով ասեցի,
երկար բարակ պատմելու պէտք չկայ, ասածս այն է որ'
յետին
մարդն էլ իր հէքեաթն ունի, բայց գրքի մարդն այդ չի՜ տեսնում..,-.
Այս երկար բա g ա տ ր ո ւթի ւնի g ասես մի քիչ յողնած, Վռամ շա
պուհ կրկին վառեց ծխամորճը, ու փորը յաղթական դուրս տնկելով,

ւ/Դա11Ա0ն' պէււնօ: Իր ցանկութիւնը անմիջապէս իրականացաւ:
__ խնամի , ասացի դու իմաստուն մարդ ես եղել : Աւ վրէմխնդիը
բառերը հատ հատ շեշտելով . — Իսկի՛ էլ թէ իմանում . . .
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--- իմաստութիւնը---իմաստուն մարդը կը հասկնայ» եղաւ երկ
սայրի պատասխանը՝
կենացդ որդիս՝ շատ ապրես ՝ հանճարամիտ
դր^եր գրես որ ես էլ կարդամ ու հպարտանամ :
Այսպէս անյաջող անրաւ' խօսքով նրան խայթելու աոաջին փորձըս : Ուստի իր մաղթանքները
շնորհակալութեամբ ընդունելով՝
նոյնքան բարեբաստիկ մա ղթանքն եր ով խմերի իր կենացը» ել սպա
սարկուն ՝ որ մինչ այդ՝ բամակներ դատարկելոլ վարպետ ու լի որ
ձա ռոլ մեր ոճը դիտել էր խորին ակնածանքով՝ մօտեցաւ ու մէ
գաղտնիք հաղորդելու պէս յայտներ որ եթէ պարոնը ցանկանար ՝ նա
կարող էր մեղ այլազան ախորժագրգիռ աղանդերներով հիւրասիրել։
Երբ այս խորհրդաւոր գաղտնիքը թարգմանեցի
Հէռամշապուհ ի
մշատխինդ դէմքը աւելի եւս պայծառացաւ»
--- Ո՚նՀ տարօրինակ մողուԼուրդ են սրանք ՝ տնաշէնները թող
նում են որ Լորս բամա կ ^չոր ու յամայ) խմենք ՝ ու վերջն էլ ասում
են թէ համեղ լքս1(լաՆ Ayz ունենք։ Ղ*է՛ ասա' շուտ բերի։
Հրամանը հաղորդեցի՝ ու փորը ասես այդ բո Լո ր
իր անվե
րապահ հաւանութիւնը տալու նպատակով՝ դիԼ ու հեշտագին մի
խրխինջ արձա կեg : Այդ փոJբ կե անի g ես սկսեցի կասկածել որ 1Լրւամ—
շապուհն՝ ուզած վայրկեանին՝ կարող էր կամովին իր փո լ,լ,ն մէչ՝
ամէն մի պարագայի պատշաճ ու համապատասխան ձայներ հն չեյլե >
’j կան
( Ապա թէ ոչ ո ղբերդա կ ու կատակերդո
ՅնեԼու աղետալի այդ փորը պ<է տ<ր է ընդունիլ ու դասել կարդը այն տա
րօրինակ երեւոյթների որ գիտութիւնը տակաւին չէ լուսաբանել) ։
Տիրեց երկիւղած մի լռութիւն' մին չ սպասարկուն հաճոյատեսէւ ու ախորմալի Ալեակներով մեր սեղանները զարդարեց՝ բաժ՜ակ—
ները լցրեց կրկին ո*- հեռացաւ : Վ*ռա մշապուհ ՝ որ ներշնչեալ ու վեբացած հայեացքով՝ խո ր ա տ ե ս ո ւթե ամբ ստուգել էր իւրաքանչիւր
պնակի պարունակութիւնը' ձեռքեր ը ե ր կինք բարձրացրեց ու ադ°թրի պէս արտասանեց »
--- խնամի՜ ՝ ինչպէս որ Աողոմոն իմաստունն ասել է' հ^ամանակ
կայ սիրելու՝ եւ ժ՜ամանակ կայ ատելու) ՝ հիմա էլ ուտելու ժ՜ամ անակ է' ուրեմն ուտենք։
Առանց աւելորդ քաղաքավարութեան ՝ նա նախայտրձակ եղաւ՝
ու սկսեց ծամել։ 'Ո ի չ վերջ պնակները դատարկ էին» ու փորը ի ինչ
■ որ արեւելեան եղանակի նմանող ելեւէջներով՝ յայանում էր իր գո
հոլն ա կո ւթի ւնը ։ Վրլամշապուհ զդայռեց ՝ մի խոշոր թաշկինակով
բերանն ու մօրուքը սրբեց ՝ ու ձեռքերը դրեց փոր)ն-.
--- «Աչբը cl՛ լեցնում տեսնելով ՝ եւ ականջը' էԱելով» , ասել է
իմաստուն թագաւորը՝ բայց զարմանալի բան է որ փորի մասին
խօսք չի ասել ։ Ախր փո՜րն էլ չի լեցւում ուտելով » ու մարդիկ կա
րող են կսյր կամ խուլ լէնել՝ բայց բոլորը՝ բոլո՜րը էլի մի փոր ո ւնեն' որ տւս/ղ չի լեցւում ուտելով։ Տեսնում ես՝ Աողոմոնն էլ գրքի
մարդ էր' կեանքից բան չէր հասկանում î
--- Ասենք՝ դու էլ կեանքի մարդ ես' դրբերից մեծ բան չես
■հասկացել » » » ։
Այ ս կծու պատասխանը նա ընդունեց իբր մի թեթեւ ու գուարճալի պատմութիւն։ (իպտալով ծխամորճը մաքրեց՝ մեծ խնամքով
չցրեց ու սկսեց լռելեայն ծխել։ Աս վերջնականապէս համոզուեցի
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որ նա անխոցելի էր ■ "■֊ նրա վարակիչ օրինակին հետելելով սկսեցի
ծխել : //- ինձ թուաց թէ մեր չրթերից դուրս ելնող ծուխերը' մեր
չարտասանած հակամարտ ու անզիջող խօսքերն էին, որոնք մեզ թող
նելով, մեզանից դուրս, մի անկողմնակալ ո լորս, ի մէջ հաչա միա
նում էին, ու կազմում ներդաշնակ լռութիւն՛.
Լուռ ու անվրդով մենը այսպէս ծխեցինք, մինչեւ որ Վռամչապուհը ծխամորճի մոխիրը թավ, տալով, դմուարին ու խրթին մի
խնդիր լուծած մարդու բա լար ա ր ո ւթեամբ , ասաց.
__ Գէ խնամի, գաււսօնշ կանչիր, մեր պարտքը վճարենք ու
երթանք մի քիչ օդ ծծենք, այս ծխակալած ծակի մէջ խեդդւում
ենք՛. Սպասարկուն շուտով ներկայացրեց հաշիւը, ու 'Լո ամշապուհ

պէււնօ խմելու պէս հեշտ ու դի֊֊րին բնականութեամբ վճարեց դումարը՛ ու մենը դուրս եկանք՝.
Արդէն դի շեր էր, անձրելը դադարել էր ու լուսաւոր մայթերի
վրայ սովորականի պէս խուռներամ մի բազմութիւն էր զբօսնում՛.
Եւ այդ վայրկեանին , այդ հարիւրաւոր մարդկանց ն եր կայո ւթեամբ
կա տ ա ր ո ւե g «հրաչքը» :
Մենք քայլում էինք կոդք կողքի, երբ անցորդ մի բարեկամ ինձ
բարեւեց, ու ես միայն մի երկվայրկեան նրա կողմ դարձայ ու բա
րեւեցի , ապա անմիջապէս դարձայ Վռա մչա պո ւհին ասելու թէ այդ
մարդը' մի հայ նկարիչ էր, բայց Վռամշապուհն աներեւութացել
էր՛. Մայթերը վեր ու վար նայեցի, յետ ու առաջ վազեցի, երկար
մամանակ պողոտան վեր ու վար չափելով որոնեցի նրան բայց 'Լրռամ շապուհ ի ստուերն իսկ թլար :
՝
/> հեճուկս իր վիթխարի փորին եւ տիտանական իր յետոյքին
նա չո դիացել էր անհետ ՛.
Ես այլեւս չտեսայ նրան, եւ մինչեւ այսօր չգիտեմ թէ ինչպէ ս
պէտք է բացատրել անըմբռնեթ, այդ դէպրը' որ Հր^շՀ բառով է
միայն էս ւս ա բան ւո ւմ
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ուլէ' մասին՛ այնքան բան կայ ըսուելիք՝ ոչ ոքի մասին
այնքան բան 1լ ըսուի ,
ոչ ոքի մասին այնքան անհեթե
թութիւն ըս ո ւած է որքան {եէոտոբ Տ"սթոJեւոքիի : « » ♦ 'ԱՀնոր Ջղա
գար տիպարները, ա իւ տ ա բան ա մ ո լ վէ պը» * Հ.Մ ա բ դկէԱ J ին տառապան
քի ևե՚^^եԼ * ’
: Կ ա զա պա րն ե՜ ր , կագապարնե՜ ր , անթ ափ ա՜ն g , ուր
ամէն ին չ կը ճմբթկուի ’ հը խեղաթիւրուի , կը քարանայ , կը քա
րացնէ : Ահ ա' մեծերուն, իրենց գործին ճակատագիրը՝, (վթարողի չը,
անհաս խ ո ր ո ւթի ւնն ե ր ո վ , եւ, միեւնոյն մամանակ . ♦ ♦ Հանոր անո
ղորմ վէպը» : Սարսափելի է I]' իջա կին կա տարած շփ ո թի , ագճա տու
մի դերը։ Մ իջա կութիւնը' Արուեստին մանտախտն ու քոլէր ան։ Jj ւ
ա՛լ աւելի վտանգաւոր' թեմականի չորցած խոտերը ցմահ որոճացող
մ ե րագնեա հ ինտելիգենտն^^ :

I*ո լոր ո վին հա կա գիր րա րձո ւնքին արձանագրուած խօսքն ա լ շատ
խօչիս չի գա ր . հՏ " սթ " J ե ւո քի • ♦ ♦ միակը որ հոգեբանութեան մ է ջ
ինծի բան մը կը սորվեցնէ***»։ Ասիկա ըս ո ՛Լ վարպետը, վարդապե
տը' շա՛տ աւելի մեծ եւ դերադրական մ՜առանդ մը հարկ էր որ ձգէ ր
քան այն որ ըսած է Ն ի g չէ * Որք,Ան ալ Հմի ակը» ին եւ Հրան մը» ին
գոռոզութիւնը սրբագրուած ԸԼԼաJ
ոորվեցնէ»ին աշակերտական
խոնարհ ո ւթե ամբը :

•
Ամէն ինչ բացայայտօրէն ըսելու --- թուաբանութեան * * * կամ
լոյս ին պէ ս --- եւ այգ նոյն ամէն ին չը խորհուրդներու մթապատ
անդունդին մէջ մխրճուելու խռովի՜չ արուեստը՝.
ել առուցո ւածքի տարաձեւ, հ ա կեր կր ա չափ ա կան , շփ ո թ , թնճուկային բարդութիւն մը,
ին չպէ ս մամաց ոյց ի մը յետնամասը, ու
ինչպէ ս մամացոյցին նախատեսքին , հանճարին հրամանո վը՝ մ սգական աշխատանքը սլաքներուն որ կ'իրականացնէ յառաջադիր նպա
տակը, դրահաշուական ճշգրտութեամբ, կա զմ ա իւ օ ս ա կան անզետեղելի խն այ ո ղո ւթի ւնն ե ր ով***

•
Ամէն ինչ, իր մօտ , սէ՜մսլոլ է : Ւնչսլէս ամէն մէկ րոպէն կեանքին ,
ինչսլէս ամէն մէկ երկվայրկեանը տիեզերքին : // էն մի ակնթարթ իր
ներկայութեան թարձրացեալ իմաստը հազիւ հագած , կ անցնի , արդէն
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հագած ուրէչ շրխո զգեստ , յաջորդ ակնթարթ ր դարձնելով ներկայ , առաէինր' յիշատակ . . ■ Շրջազգեստէ փոփոխում անվերջ . . ■
“՜ Շրջազգեստէ փոփոխում անհուն... Գերագոյն իրականոլթիւն
ուր, քշուած նետրոն-^ե ծայր ամաս երո ւն , կը հալէն մարմին ու
շրջազգեստ : «Փոփոխումը» , շաբմումը կը դառնայ իմաստ , մագնի
սացնող միակ է ր ա կան ո ւթէ ւն ը , ա ո ե գծ ո լախը . . .
՛Նկարագրական , տիպարէ բնորոշում , զո ւգախօսո ւթի ւն (wJlUlլոկ) , ո՛չ մէն, ո՛չ մէն ունէ էր բառեր ո ւն իմաստը, էն չպէ ս է ա րատյայտութէւնը գոյութիւն ունեցող բոլոր գրականութիւներուն :
Անոնս բոլորն ալ' հանճարը կը դարձնեն խորհրդանիշ պարզապէս,
մր հասած այսինչ հեռաւոր ակունքէն, այսինչ աշխարհագրա
կան կէտ էն վրայ ուր կը դառնայ UipmUlJ UT, ԱԱւ^ն մը
թան ճր ,
եղած ըլլալով անհամար այլ թաներ, եւ մեկնելով դէ պի լինելո ւթիւ
նը այլ թաներու , փամանակէ սահանքներուն, անոր վերջ չգտնող
թա լալո ւմ [> ե ր կա յնքթն ♦ » ♦
Ամէն տեգ, սեւէ մէկու մը համար, «Հարել ձեզ» մէկ իմաստ
ունէ: (Կ'արմէ՚, հոգ չէ թէ մանկական օրինակով մը, սեւեռել այս
կէարխ Հոն, ան իմաստ չունէ, այնքա՜ն որ մեր բոլորէս անկէ չտա
զտեր կաթիլ մը միայն կը կազմէ հեղինակին հոն լեցնելու ելած ծով
կաթիլներուն բազգատմամբ: Ակնթարթ առ ակնթարթ ան կը փոխէ
իր շրջազգեստը, ա՛յլ վայրերէ, ա՛յլ բիրերէ էր վրայ ինկած լոյսերէն
եւ կը փսխուի շրջազգեստին տակ գանուած «առարկան» ալ,
գոյացութիւնն ալ, «էականութիւնն» տլ: «Հ ա ր ե ւ ձեզ» ո լրեմն ոզ9ո՜յն: Այգ սահմանափակ , իմաստի անձեւութիւնը կ անհանգստա
ցնէ, կը խենթեցնէ զայն' ս տ ե զծ ա դո րծ ո գը : Այգ
ճշմարտութեան
հատիկը հակաճշմարաութի՚ւն մըն է անոր աչքին , հատիկ մը ըլլտյուն իսկ պատճառով: Ուրեմն, բա ր ել . . . ա ր եւ , արելտյէն դրութիւն
մո/որակներու թալալում , այլ արեւնել, , այլ գրութիւններ ,
տի զեր սին ջախջախիչ ՜ահագնութիւնը,
մարդը'
դատապարտուած
միայնութեան , կը կծկուի էր նմանին կողքին , կը դառնայ իլ, երկ
րագունդի արեւին, իլ, աստուածին , իր մերձաւորին
եւ ուրեմն
տրհանակր կըփակուի «աւազի հատիկին վրայ», «Հարե ւ» , ողջ,, J •
Հող Հ թէ ժչ Դ
օրինակին ընդլայնումը
պարզապէս
զ„,զ տալու համար ստեղծագործոզին զգացական ուղեղային ապա
Լորմ ան, անդրադարձման, հակազդեցումի եղանակը որ գերադրա

կան չափով , հոզերնախօսական , կենս ա կշռո ւթայի • , զայ ֊ բ որոշող
էական մէքանիզմն է : Հարկ է փոխագրել այս երեւոյթը տիպարի
մը
Situation^ ՏԸ, գործողութեան մը հարց-պատասխանի մը
կեանքին մէվ, որ յայտնուելով նախ մէկ մակարդակի վրայ ընթ
զիկին, վիպային պահանջէն, մեր լոյս աշխարհին էն երկրէ եւ
դիի մակերեսինին , նոյնհետայն' կը տեսնուի ան էր ստորերկրեայ
մակարդակներուն անվերջանալի շարայարութեան վրայ
Հթագէաակցա\անի յատակներուն վրայ , եւ գեււ անգիտակցականի ահեղ
ներկա յութետնց մէջ, Ու կԸ բազմապատկուին
աարի մը վբայ հազիւ դատում մը նետ ուած, ա րգէն կ են թա լ, կուի
փոխակերպումի: Անոր մէկ տիպարը այսինչ տոգին վրա յ , ըս էնք,
Zչտրամելն է, բացարձակ կերպով: Յաջորդ տոգին վրայ արդէն «բա-
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,,/<»/> մԸ կը փոխարկուէ , նոյնքան բացարձակ կերպով: Երրորդ
զէն վրա,՝ ե՛ւ. մէն ե՛ւ. մէւսը ըլլա լո վ , չորրորդ տողէն վրա, եւ ,1 է
ե՛ւ. մէւսը երկբայութեան մ ԷՀ մխրճուէ լով, ձ7/"' Լ" վ եւ գ՚Ա-^ւ՚՚՚Լ'
հաստաաուելով եւ մխաուելով վերջապէս կը ստանայ
անպատուէ
խռովքը առեղծուածայէնէն... ճշմսԼքՈՈՈ, թԽսն անհուն աճումը կ ապահովոլէ շարմումէ օրօրողէն մէջ, _ շարմոլմը ,
«
լողով էր հետապնդման սեւեռելէ կէտն ու մեթուՈ^ մէանդամայն . . .
Գէտալորութեանց աշխարհը, ընկերութենէն եւ օրէնքէն վրէաոզ, անոնց հաչէւէն դուրս մնացած, հոն կը դառնայ աւելէ էրա
կան, աւելէ ներդս բծող: Ոճրագործը հազէւ սեւ ոճէրը դ-րծ՚սծ ար
դէն կը սկսէ ընդռւնէլ սսլէտակ սպունգէն մարձանքը: «Ան բաս էր֊»
անհատը անբասէը լոյսէ աշխարհէն մէջ - արդէն թագուն դէտալորութեանց, ենթ ա դէ տ ա կ g ա կան է դատավճէռը էր գէտակցականէ
ճակտէն կը գալարուէ, թէպէտ չկատարած, այլ սակայն «էր կա
տարած» ոճ էր է կրակներուն մէջ... Կը րա զմ ա պա տկո ւէն մ ա կա րռակներր: Ահա այսպէս է որ որեւէ «բան» շատ ուրէշ բաներ եդած
ըսողով, մէն մէ ակնթարթ մեկնելով այլ բաներ ըլլալու, կր տար
րերէ ըլլալէ առաջէնը, ըլլալն էսկ դարձնելով սոսկ մաըդկայէն
ատէնքն նախնական, այսէնքն մէքատէ մը տէեղևրքէն ստացած մէկ
սարսուռը, խառնելով զգայաբանական
ակնթարթայէն
^ԳԸ^Հ
թէւնը, ճշգրտութեան կաթէլը, ովկէանոս եղելութեանց կաթէլն
րուն , նէւթ-զէպքը վերածելով երեւոյթէ , երեւոյթը շարմումէ , ու ,
մարդուն ականջէն բռնած, առաջնորդելու յաւերմական Մարդու
տեսէ/քէն, Տեսէ/քէն «Որդէ մարդկան», ա^եւը էտէսղէ կապոյտ
ներուն, եօթն անդամ եօթը պորտով ե ր կէնքներո ւ առեղծո լած էն :

•
Տարդ

դոյութէւն ունեցող գլուխ գործողները կ'ապրէն

երեք

տարածութեան մէջ ( dimension ) , խորտնարդայէն են : IIչ 'l!"LV‘
գործողները' երկու տարածութեամբ, մ"՛կա ր դա կայ էն : (Գտդութ-^
ներուն մէջ մեր ըրածը մէկ տարածութեամբ, դծայէ .) Տ՚՚սթո
յեւս քէն մէայն կը զարնէ դուռը չորրորդ տարածութեան...

թող ,թուէն երբեք այս բա g ա ա ր ո ւթէ ւնն ե ր ը , termine֊
»
զէ լրէն կամ էմաստակ: Ձոր բորդ տարածութեան ակնթարթայէն
կայծակնայէն, թերեւս նոյնէսկ խարուսէկ
զգայութիւնը աւելէ
շուտ անոր վէպը տուած պէտ է ըլլայ քան Փուանքարէ Պերկսոն կամ
մէկ քանէ հատոր' դէ տ ո ւննե ր է . . . Մարդուն գոյութենէն է վեր,
մարդուն Սեթքինը երբեւէցէ այնքան լայնք ու խորութէւն չէ ստացած է
Աըքայութէւն , քաւարան , դմոխք ան հո՛ն փոխադրած է , երբ դա
րեր ու դարեր զետեղուած ու պահուած էէն անոնք այլ տեղեր, մ ա լ՛
ռուն մէջէն դուրս: Մենթարկուէն պեղումէ, շլացնող լոյսերու տակ,
երազ, կոշմար, բնականոն, անրնականոն, մարդ, դերմ ա րդ , Ո է ս ո ւս „
Հեռ, առողջ րնա[սօս ո ւթէ ւն , ախաա բանայ էն, հաւատք եւ անհաւատ է
Ու ակն թարթէ մը կարթումով զդա ցական արադ շ ա ր
ւ,! .1 ր ,
ու կը դտնուէնք աշխարհէ մը մէջ որ երբեւէցէ այս արեւէնը չէ եզած , չէ եղած այս մեր երեք տարածութեանը . . .
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Արուեստի գործ մը , մինչեւ ան --- կամ' գրեթէ՛ --- ասեղի զար
նուած միջատներու՝ բուսաբանական կամ զմռսուած կենդ ա ն ին ե ր ու
հ ա ւաքած ոն ե բ էն մէկուն կր սլա ա կա նէր : Դ/- ագննական ա շխա տան—
քը ՝ «կեանքի շերտը^ի նուաճումը գիՀ ւտ մեծին ♦ • ♦
ԱՀնոր միջոցով՝ Ան կը դառնայ գիտութիւնը ասեղի զարնուած
թիթե ո նիկը, փորը յարդով լեցուած շէմւիանզէն կամ միամակարդա—
կային մարդը՝ վերածելու թռչկտող թիթեռնիկի՝ բզքտող չէմ փանդԿ՛ < սանդարամետն ու երկինքը իր մէջ զննող մարդո լ,ն...
fiuijg' լալ է լքել ա յ ս վերացական՝ պատկերաւոր մ ե կհ աբան ո ւթ իւննե րը որ ոնցմէ՝ իրենց թանձրացեալ մասին հետ ՝ աղօտ մաս մը
անբաժ՜ան կը մնայ ՝ ուր մտածողը կը մխրճուի ակամայ : Լ>'ւ սակայն
անոնց ալ ՝ ինչպէս բո լո ր այլ խորհրդածութեանց անմիջական թե
լադրանքը բառի մը մէջ կը լեցուի --- 1ո|ւ(ւամ
--- մանաւանդ եթէ
հակադրենք զայն մարդուն ցարդ արտադրած դրականութեան ՝ որուն
ամէնէն աւելի պատշաճող բնորոշումը Աթ-աթ-իք վեր ա դիր ը պիտի ըը~՝
լաբ ՝ հաւանաբար նուազադոյ ն անճշտութեամբ : // ւս տ ի խո ւս ափ ելով ոեւէ անակնկալ մէկ թա կարդէ ՝ ճդնինք մ՛նալ միշտ Պ՝ո ր ծին կից 5
կից' Ընթերցողի մեր անմիջական՝ սոսկական՝ տյլ տաք տպաւո բութե ան g :

Ն մերձենալու համար երկու օտար բառով բնորոշուած այս ե—
րեւոյթին մեծութեանը' դէշ չը[էա Ը մտաբերել՝ իր հաստ դիծերուե
մէջ՝ ժամանակաշրջանը-, «Վաթ ս ո ւն ա կան թուականներ»»»^ Շի՚ լլէր'
իր Աւտզակներուն երեք եղբայրներովը։ վ^արամազօֆ երեք եղբայր
ները։ էօմէն Սիւ՝ Տիքընս ՝ Վալթէր Աքոթ ՝ Տիւմա՝ Հիլկօ՝ Պալզաք
» » » Պոռնիկը' հերո un լ հՒ նաիւ ապատ իւ ։ Աա տ ի կ ան ա պե տը ՝ կա լանաւոր ՝ սէր ՝ ոճիր ՝ ոսկի » . » Այո բոլորէն կտյ Տ ոսթոյեւսքիի մօտ ։
Ujn բոլո ր ը դեբա դիր աստիճաններով՝ քշուած ծայրամասերու անհո ւնին : Շ ահ ագո բծուած հազաբում է կ ձեւով ո րպէ սղի ԱլսւըՈւԹսւկոԼ—
p-Jlhlill թաւալի ու ցոյց տայ իր բիւր կերպարանքները։ իշխանականանտարբեր ութէ ամբ մը կ'որդեգրէ ոստիկանական վէպի բո յ ո ր հան
գոյցները՝ բոլոր թ-թիլքնձքրշւ ՝
դեռ աւելի ալ ձրի՝
tiré à quatre
épinglés ՝ վրդովեցուրի չ չափով անճշմ ա ր տ անմ ան : fiujjg՝ միա ին ՝
ո րպէս միջոց։ Այդ բոլորը կր դարձնէ ան իր արուեստին լծակներր։
Ահա այս է մի տյն իր նմանութիւնը ժ՜ամանակակիցներուն ՝ իր ժ՜ա—
ման ա կա շր ջան ին հետ ։ Այո մակերեսային նմանութեան տակ' ին չքսՏն ապառնի սլա ր ւի ա կո ւած ՝ ինչքանն խորութՒն ու ե ր կ ա քնք ա—
պառնիի ՝ ինչքանն նորութիւն ՝ դեռ ինչքանն ալ ուրիշներ որ արմանքէ
զարմանքի պիտի տանին եկող ս ե ր ո ւն դն ե րը։ «// ի ո վ բանիւք' մար
գարէական » » .
f* այ g դարձեալ լալ է քալել պատկերաւոր մ տածո ւմի երախա կալէն, դար ձետլ չսահելու համար անգայտի’ մէջ՝.

'Նպատակը կ՚սւըըաըացնէ միջոցը.:
Եթէ կայ տեղ մը ուր տյս գարշ սկզբունքը կը տարբերի այսլանելի
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î տեղ մը ւււլւ ան դո յո ւթեան ի րաւոլնք կը ստանայ ՝ կը դառ
նայ ղրեթէ անԼսուսափելի ? անԼս ո լս ա փ ե լԼւ մատնիին նման ՝ ո[* y
քա՛ն ալ դմնդակ աչԼսատանքԼւ ենթարկո լելով սլա տր ա ս տ ո ւած ՝ սլիտի
դա յ կրելու ղ ին չունեցող ադամանդը եւ ձգելու նարօտները իւ ո ը—
հուրդներուն • • .
*եա ղանի ո ս ա ի կան ի սլա ը ա դան ե ը ը ՝ օտարոտի բռնարարո ւմն եր ,
տարօրինակ կացութիւններ ՝ անյուսալի՝ անբացատրելի յայանութիւններ՝ յ այ տն ո ւո ւմն եր անձերոլ՝ անդունդէ անդունդ ու կատարէ
կատար ոստումներ կր կազմեն այլազան մետաղները որոնց Լսաոնո ւրդո վ կր կազմուի այդ թանկագին օզա կը։ թան կա գին օզա կր ՝
.որուն ^Լր^էիք մեծադիր '/* ա ր ր ՝
ձեռք բերուած Հ77 գի ի ան դո լնդէն
թէ իտէա լի կա տ ա րն ե ր էն ՝ թոյլ սլիտի տայ տեսնել ՝ իր բիւրեղ պըրիսմակներուն մէջէն՝ Սարդը՝ կեանքը՝ Տիեզերքը՝ այնպէս ինչպէս
որ կան անոնք այսօր ՝ ինչպէս կային եւ պիտի ըլլան՝ այսինքն՝ պի
տի ղադրին «լւլլալէ?> ՝ դառնալու համար նմանը ահա այս րոպէիս
մ եր ա չքին առջեւ հոսող կեանքին . . ♦
ԸԼԼա էէ

ինչպթս չունենալ մեծ քմծիծաղ մը՝
թ ո ւր կեն ի է վ կր յանդի
մանէր ՏոսթՀՀJեւսքին որ Հչի կարդար^ ՝ որ Ս ոփասան իս ՛լ չէ կարդացած ՝ ոչ իսկ' Bel Ami G.» ♦ ♦ Ւն չպէՀ ս չունենալ ալ աւելի մեծ Լս ըռո •Ա մԸ։ — Տ ոսթոյեւսքի ՝ պատ իմի արմանի աչա կեր տ ի մը պէ ս )
տեղին կը գտնէր վարկաբեկոզ յանդիմանութիւնը • ♦ ♦
VOUS penser !
Տ ոսթոյեւսքի Bel Ami ն չէ կարդացած .. . ինք... ինք խորանը կը
կարդար այդ միջոցին . ♦ • Ս տքԼ՛ U‘n լս էէոյսերուն համար չա տ քի չ
է՜ԱԱւնս հարկաւս ր է--- թերեւս քիչ մը աւելի ի ւղ ----- ո ր պէ սզի ան f
մեղմ բզզիւն ո ւԼ՝ տ տր ած ո ւթի ւնն ե ր ը կուլ տայ՝ հորիզոններուն մը—
փյրճուի... Ւ ծնէ յոգնած qUâfre-CheVâUX մը՝ զառամած tâCOl' մը
պէտք ունի դոյլ դո յլ eSSenCefl ՝ դոյլ դոյլ ի ւղի ՝ թիզ մը տեղ յառա
ջանալու համար...
Սւ ահա եղաւ այն ինչ որ կը պատահ Լւ յաճաԼս ՝ գրեթէ մի չտ $ --ըսուեցաւ երկրորդականը՝ անկարեւորը՝ եւ չյայտնուեցաւ էականը
էէոլսաստանԼւ ամէնէն J եծ իմաստասէրին : էք լ սակայն ՝ /•նք, ահա թէ
ինչպէս կր մ տածէ ր իր մասին. ՀՀ,ք*ա լական տկար եմ փիլիսոփայու
թեան ■W, f բայց ոչ անոր հանդէպ ունեցած իձ ս I՛ր՚՚յս մէ$Լ։ ան ո ր
հանդէպ իմ ունեցած սիրոյս մէջ ես ումեղ եմ՛) :» 'Ւննութիւնը մար
դուն ՝ մարդկային ճակատագրին ՝ բազմանհատ մարդու ողբերգու
թեան ՝ պաչտամ ունքի ԼսնդրԼւն ու անմա հ ո ւթ ե ան ՝ Ս եծ Հ ա լա տ աքննիչին ՝ Ձարին ու մա րդո ւն մեծ տագնապներուն . . .
էք ր h լ ի ա՛յս ալ ճակատագրական է՝ յատուկ' մարդկային Լսառնուածքին՝ որուն համեմատ՝ մարդոց ջախջաԼսիչ մ եծ ա մա սն ո ւթի ւնը
պիտԼւ իյնայ բռնադրանքին տակ վատնելու իր կեանքը անկարեւոր
բաներ ընելով --- կեն դան ա կան թէ դո րծն ա կան--- երբ ՝ ըն կեր ո ւթ ե ան
այլ մէկ մասն ալ վիճակուած ըէէար իէ բռնադրանքին տակ ՝ '/* ա—
լի պանին ծառայելու . . .
էք լ սակայն ա՛յս չէ ՝ այ ս չէ որ կը պատուԼւրեն իչԼսան Մ 1՚չ^Ւն >
Ալիոչա՝ էէա սքոյնիքո վ ՝ Ա'աքա ր ՝ --- հարկ է հաւատալ՝ ինչ ալ ըլ
լայ ՝ ձեռք չքաչել երբեք մ արդէն :---------------------------------------------- Հ • Զ *
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ՕՆՆԻԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Փո«£այ

ՊսաւՔեԱն

ԷՈՒԹԵԱՆ ՄԻՆՋԵԻ ՄԵՐ 0IW
Տաղանդաւոր
աադիաութեան
մ'ը

ֆրանսական

երաժիշտ

Օնն[, կ

հեղինակաւոր

Պէրպէրեան ,

հայկական

անձնաւորութիւներէն մին,

0 ր ամշտադիտ ա կան

Ընկերութեան

4

Մ

քննական

երաժըշ-

կատարած է զեկ”յ!)

յի ս

19t)0^

նիստին՝.

Անդաստան ուրախութեամբ կը հրատարակէ այս շահեկան աշխատութիւնը՝.

Դժուար է րն ևլ պատմական ուսումնասիրութիւն մը երբ հաղսւսւդթտ են վաւերական փաստերը՝. Այ ս պայմաններուն մկջ ենթա
դրական եզրակացութիւներու միայն կարելի է յանգիլ՝.
Հնութեան մկջ Հայոց երաժշտութեան մասին եթէ փնտրւենք
տ ե դե կո ւթի ւնն ե ր ՝ կը գտնենք ղանոնք՝ այսօր , սկսեալ Հ>րղ դարէն՝
բանի մը հայ պատմիչներու գրուածքներուն մկջ՝ որոնք մինչեւ մեր
ձերւքը հասած են՝. Այս վկայո ւթ իւննե ր ը ուրեմն յարաբերաբար մեզի
մօտ շրջանի մը կը վերաբերին՝. Այսսլկս կ որ Ա ովսկ ս խորենացին կը
յի շա տ ա կկ գուսանները որոնք կ երգեն հարսանեկան ինճ ոյքի ՝ սու
գի , դոլԼ>ըի ) սեթոյ
պարային երդեր'. Նոյն գրական աղբիլրներկն կրնանք տեղեկանալ թկ այգ շրջանին Հայաստանի մկջ գոյո ւթի ւն
ունկին լարային զանազան գործիքներ՝ ին չպկ ս քնարը եւ տաւիղը՝
փ չա կան ն ո լա գար անն ե ր ՝ եւ ծնծղան ՝ թմբուկը ՝ եւայլն :
Կարելի
կ ըս ե լ աո. հասարակ ՝ տրուած ըէէաԼո *Լ >"՛ Jn3 ո ւն ե g ած յա բաբերու—
թիւնները մէկ կո զմ էն 3 ո ւն ա—Հրւո վմ է ա կան աշխարհ ին եւ միւս
կոզմկ Ասորեստանի հետ՝ որ հին Հայաստան ծանօթ կր երաժշտա
կան այն գործիքներուն որոնք այդ շրջանին կը գործածուէին երաժիշ տ ներէ :
Հնո ւթեան շրջանի մեր եր գեր ուն մասին ունեցած ույս վկայ ութիւնները սակայն պատմիչներն են որ կուտան մեզի'. Անշուշտ շատ
թանկագին են ասոնք : թայ g ոչ մէկ վկայութիւն հայ ԼԼ|ւ|ւԱթՕ f սէ՜նՀ՜
մը Ղ.ոF օրինակ ՝ որ կարենար բնորոշել հնո ւթեան մկջ երդուող մեր
այգ երդերուն իսկութիւնը'. & ա ր գ չեն ալ գտնուած հայկական հին
տազեր՝ հնութեան մկջ Հայերէն րնակուած ո ե,է մէկ շրջանի մէջ,
ինչպէ ս երեւան հ անուեցան Ապո զոնի ձօնուած երկու տաղեր
նորհիւ֊ Ֆրանսական Հնագիտական ,)*պրո gին'
189\2/z պեղո ւմնե ր ո ւն .
Գեղփիսի մէջ :
Յատկապէս երաժշտական այս փաստերուն
պակասը սակայն
կուդայ (թ՛ասամր} լեցնել նկատելի իրողութիւն մը որ կր սփոկ՝
կարծեմ՝ հնութեան հայ երաժշտութեան վրայ մեծ JnJu մը՝. Ալ.
այս' կը պարտինք Կոմիտաս վարդապետին'.
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
Գիտենք որ ֆ օլքլօր ա կան ո լս ո ւմն ա սիր ո ւթի ւնն եր ո լ

ի նպաստ

յտրոլցոլած շարժում ը 18/"/ ղարոլ վեր ջին , շնորհիւ ՀէրաէրՀյ , 3)ը—
րանսայի մ՛էջ ալ մուտ գործած էր ճ^րդի ընթացքին :1852/<հ Ժ'Է|ԼԱ1|1 Ա1Ա
Նէրվալի մղումին ներքեւ մանաւանդ , Ֆրանսական կրթական Նա
խարարը կ'առաշարկէր ուսումնասիրել ֆրանսական ֆօլքլօրական
արտադրութիւները-. Եւրոպական միւս երկիրներն ալ ձեռնարկած
էին արդէն կա մ կը ձեռնարկէթե նոյն փնտռտուրնեբուն :
{իր ան
սայի մէջ Շւալլ <1|օրտ, <1)էօմ Գերմանիոյ մէջ, Ոփմսքի, Պօրօւռին,
Լիատօվ, Աոլսիոյ մէջ, եւ դեռ այլուր, ժողովուրդին երգած եր
դերը դարձան այսպէս ուշադրութեան առարկայ ել բանասիրութիւնը
լծուեցաւ զանոնք հաւաքելու գործին : Կոմիաաս որ 1895/' ա ա ենն ե ր ը
կ'աւարտէր
իր
երամշտական
ուսումը Լայբցիկի մէջ, բընական բերումով մը մասնակցեցաւ այս ընդհանուր շարժումին, իր
կարգին ձեռնարկելով հայկական ժողովրդական երդը հաւաքելու
զորեին :
Ինչ որ ան գտաւ այսպէս, արմանի է դրաւելոլ երամշտական
հնագիտութեան ամբողջ ո լշադր ո ւթի ւն ը -,
Արդարեւ Կոմիաաս վարդապետի հաւաքած երդերը, ըլլայ fi ա րձըր Հայքի, ըլշայ 'Լասպոլրականի մէջ, ունին յատկանիշ մը որ
կը զարմացնէ մեզ. անոնք ամէնքն ալ կը գործածեն հին յունա
կան ձայնաշարերը , տօրիական , փրիլզական ,
լիդիական ,
ելն . ,
պատկանելով բնդհանրապէս սփաթօնիք սեռին, երբեմն միա,ն
լալով քրօմաթիք եւ դրեթէ եըբեը անարմօնիք : Աիլս կողմ է իրենո
կշռականութիւնը կը ցոլացնէ այն օրէնքները, որոնք ծանօթ են ալն
երաժշտագէտ տեսաբան Արիսստքսէն/, գործերով-.
Այսպէս Հ<Իմ Չինարի Աարը» տօրիական ձայնաշարին վրա, լին"լա, ^րււ
ս1ատ1էան1։ տիաթ-օնիք սեռին, թեթեւ քրօմաթփք ճ„_
փոիսութեամբմը, Գալով իր կշռականութեան, «իմ Չինարի
»
կազմուած է երկանդամ նախադասութենէ մը, յունական 'տեսաբա
նութեան մէջ յայտնի րսօթ-ազ^ ել աբօաօզ^, որոնց իւրաքանչխլրը
ունի չորս աաքթիլ (ոտքի տեսակ մը) -, Նոյն այս նախադասութիւնը
կը կրկնուի ուրիշ բառերով-,
IIIթով հով լինիթ շինուած է լիդիական ձայնաշարի վբայ , ել կը
պատկանի զուտ
սեռ1,ն, Առաջւ,ն նախադասութիւն մը
է չորսական համպ կամ դրօշէ (ոտքի տեսակ մը իր վ,ոփոխակով պարունակող երկու անդամներէ, որուն կը յաջորդէ երկ
րորդ նախադասութիւն մը որ նոյնպէս ունի երկու անդամի ամէն
“ԷԿԸ պարունակող չորս էքսապւաւշիս :

*

Այս օրինակները պերճախօս են ինքնին -, Ի՞նչ է նշանակութիւնս
այո եղական յայտնութեան •
“ l " Ը
ո՛ւ Հ
տ!կԱՈւե^

nJ /5 Ն,"՚Լթաս1՛
ոլր մասնաւորաբար Բիպանդիոնի
աԱ1^Հրէ^լեան երաժշտութիւնն է որ կ՝երդ^լի ,
շ_

մեք 1ե1ՀԼայ T Հյթ.Ը՝
ել առանց ուրեմն ոելէ անեւթ'1" ու ֆորելի կապ ունենալու շատոնց անհետացած Ցոլնա Հռովմէական աշխարհին հետ, տակաւին երդեր ֆերդեն որոնց թե բ^րուե^ ^'^գրոլթիլնն ե յունական հին երահովն
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Այս իրողութեան բացատրութիւնը կ ունենանք երբ րնդունինք
որ հայ յաջորդական սերունդները իրարու փոխանցած են թորենացիի
որո,լ երդուած երդերը, որոնց բառերը եթէ փսխուած են մամանակի
ընթացքին սերունդներու բերնին մէջ, բայց երդը պահած է իրէա
կան դիմագիծը փոփոխակներու ընդմէջէնթւ պատճառաբանութեամբ
մր որ եորակացութենէն սկզբունքին կր վերադառնայ , կարելի է ըսե, որ մեր օրերովն երդը եթէ յ ո վն ա կան ձայնաշարերը եվ կշռակա
նութիւնը ունի , ապա ուրեմն ի,որենացիի օրով ալ մեր երդը պէտք
է ունեցած ըլլայ յունական երամշաական արուեստին թեքնիքը-.
ՊոՆրկօ-Տի^քոՆՄղւէյ երբ 1875/'5< ձեռնարկեց հաւաքել յոյ ,
ոովրդական երդերը, այն համոզումը ունէր որ պիտի վերադանէր
այն հնութեան երամշտո ւթիւնը , Եւ չտա զարմացաւ երբ ոչմէկ
հետք մնացած զտաւ հնութեան ե րամչտ ո ւթ են էն անոնց մէջ. Ար
լե,եան երամշտութիւնը, որուն ազդեցոթեան տակ էին նոր յոյները,
ամրողջութեամր սպաննած էր իրենց երամշաական աւանդութիւնը,
մին) մերինը կենդանի կը մնար մ իշտ :
Մեր քխօլքլօրը կԸ ցոլացնէ մեր հնութեան երամշտութիւնը = Ար
նիկա երամշաական հնագիտութեան համար այնքան թանկագին վը
կայութիւն մրն է, որքան, կը կարծեմ, այն երկու տաղերը զորս
ճաին Գեղփիսի պեղումները երեւան հանեցի։,-. Յոյներուն համար
հոդը պահեր է հէն աադերը, մեզի համար' մողովուրդը,
1+

ճշմարտանման է ուրեմն ընդունիլ սա վարկածը թէ հնութեան
ընթացքին հայ աշխարհին երդը դործածած է յոյն ձայնաշարերը իր են g սեռերով եւ յոյն կշռականութիւնը-.
իմնշպէս եղած է այս բան ը :
Գիտենք որ Հայաստանը յ ա ր ա բե ր ո ւթէ ւնն ե ր մշակած է Աթէնքի
եւ Փոքր Ասիոյ միւս յունական քաղաքներուն հետ , Մասնաւորաբար
մտքերով փոխանակութիւնը Հայերու եւ Յոյներու միջեւ եղած, է
մշտական, Պէ՞տք է ենթադրել որ հայ ճամբորդներէն ոմանք ^ունաստանէն վերադարձին, Հայաստան ներմուծած են ԲիրթԱւկոր/,
երամշաական ա ե ս ո ւթի ւննե ր ը եւ երգած'
յոյն հողի վրայ իրենց լսած երգերը, Կարելի է դարձեայ ենթադրել որ Հէլլէններու
խնամի այն մողովուրդները որոնք Գրիստոսէ դարեր
առաջ
հին
թրակիայէն եկեր էին հաստատուիլ Փոքր Ասիոյ Հիւսիսային Արե
ւելեան մասին վրայ, կազմելով հայ մողովուրդը, իրենց հետ
կը բերէին երամշաական ընդո ւնա կո ւթի ւններ որոնք հասարակաց
կը մնային իրենց եւ մայր հողէն չբամնոլող միւս Հէլլէնն ե ր ո ւն միջեւ, եւ որոնք յետադային համընթացաբար պիտի զարգանային Աունաստանի թէ Հայաստանի հողերուն վրայ,
Կարելի չէ այս խնդիրը հոս լուսաբանել անշուշտ , Պէտք է բա
ւականանալ ենթադրելով որ
Հայ Աշխարհին երգը հնութեան
ընթացքին եւ մինչեւ Արաբացւոց արշաւանքը (7ըդ դար Փրիստոսէ
յետոյ) դործածած է 3 ո ւն ա-Հռովմէտ կան աշխարհին մէջ սովորս,սնոնզ լ_ սեռերը եւ կշռականութիւնը
կան ձայնաշարերը, --------,
ւ.
.
- ֊
֊- : Այս ըսել
„ չէ որ հայ աշխարհին երդերը կը նմանէին յունական երդերուն , Ա, րր
րանսացիները, իտալացիները կամ Գերմանացիները երկար դա րե
՚~
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նոյն մսւժէօււ եւ մ[ւևէօ1Ն ձայնաշարերը գործածած են եւ նոյն ^||ւՍԷ՜1Ն
ել Թէրւնէր կ շռոյթներըդ եւ սակայն կարելի շէ շփոթել իրենց երաtf-շտ ո ւթի ւնն ե րը :

Արաբական արշաւանքէն
սկսեալ ■ Հայաստանի
երաժշտական
կեանքը պիտի փոթէ իր կե ր պարանքը : կարելի է ըս^Լ թէ երկրորդ,
wî.ան մը կը թեւակս թէ հայ ^[,րԼԸ UJJrt թո լա կանէն ասդին î
'Այո փոփոթութեան պատճառը նաթ նորածագ հայ եկեղեցին է։
Արդարեւ՝ նորընծայ քրիստոնեայի իր եռանդով կը ծառանայ ան
հեթանոսական նաթկին բարքերուն դէ մ : Ա ովսէս ffl ո ր են ա g ին այպա—
նելու համար է որ կը յիշատակէ գուսանները՝ թստօրէն ղաւրաստանը ընելով աշվսարհիկ երգեբուն ՝իբրել վնասակար ճշմարիտ քրիս
տոնեայի մը վայել վարքին՝, կուսաններուն փայլուն օրերը հաշոլըուած կարելի է նկատել այն օրէն երբ Հայ կեգեց ի ին հետզհետէ զօ
րացող հեղինակութիւնը իբոզութիւն կը դառնար :
(յ ւ արաբական արշաւանքն է որ կը յաջորդէ իրերու այս վի
ճակին
Հայաստան ներմուծելով իր հետը արեւելեան
երաժշտու
թիւնը՝. Անշուշտ Հայերուն համար այս երաժշտութիւնը բոլորովին
անծանօթ չէր կրնար եղած Ըէէաէ՝
^utJff Արաբներու արշաւանքէն
յետոյ ան կը պարտադրէ ինքզինքը ՝ ետ մղելով իր առա
ա ե ղա կան
երաժշտութիւնը :
//միջե ր կր ա կան ե ան արուեստով այնքան
շն ո ր հ աժ
ժողովրդական երգը՝ անթոյլատու կրօնական նոր իշթանութենէն հալածական՝ ա սլա լէն մը կը փնտռէ գիտակցութեանց
թաքստոցին մէջ ՝ արեւելեան երաժշտութիւնը աստիճանաբար
կը
տեղաւորուի Հայաստանի մէջ՝ ԸէէաԼ"1Լ ա շթա րհ ա կա լինը՝. է, ւ ե րբ
թուրքերը կը յաջորդէն Արաբներուն ՝ ինքնամուտ արեւելեան այդ֊
երաժշտութիւնն է որ սլիտի ծաղկի ՝ քանի որ Հայաստանի նոր տէ
րերը կը գործածեն նոյն երաժշտութիւնը՝.
[՝այց ի^նչ է օտարամուտ այս երաժշտութիւնը՝. ճէձրդ֊ գարու ու
րար տեսաբան էլ-Ֆալապի կը թ ո ւէ Արաբներուն ղո րծածած ձայ
նաշարերը ՝ որոնք ifuifUllfuip- կը կո չո լին եւ ո րոնց գլթ ա ւո րն ե րն են »
ոսշսւք, նէվա, իթսւք, հխրսւզ եւ պոՆսէլիք : թո ւրքերը այս նո յն ձայնաշարերր ընդունած են՝ հոս հոն քանի մը անուն փոթելով*. Այս
ձայն աշտ բերէն ոմանք Յոյներուն կո ղմ է ալ կը գո րձ՜սյծո լ֊կ ին ,
—

պէս ւււշսւքշյ որ իթօլխոիէՍե է եւ նէՎսւճ որ ]ip օսւօրյւէնՆ է :
Ար աբները հ ազո լա դէ պօր էն կը գործածէին Աւ|ա1թ-օն|ւք սեռը ♦ իրենց հաճելի սեռը քն է եւ մանաւանդ UlÛuipifoQjlf^/:
Եթէ տեսաբանները գիտեն թուել Արաբներու կողմ է գո բծածուած ձայնաշարերը՝ սակայն անոնք կը մատնեն կատարեալ անհաս
կացողութիւն մը երբ փո րձեն բացա տրել արեւելեան եր աժշտ ո ւթեան կշռա կան ո ւթի ւնը :

Ալէքսիս Շ Օթ՜էն ? որ այլապէս գեղեցիկ ուսումնասիրութեան մը
հեղինա1լն է արաբական երաժշտութեան վրայ՝ ծանրօրէն կը սթալի
երբ արեւելեան երաժշտութեան ուսումնասիրութեան կ'ուզէ կիրար-
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կել արեւմուտքէ երաժշտութեան կշռոյթէն վրայ ունեցած էր գաղա
փարները : Այսպէս ան կը յանգէ սա եզրակացութեան թէ «.արաբա
կան եղանակները կը պարունակէն յաճախ աւելէ քան 100 մէութենէ
(ժամանակէ) կազմուած նախազաս ո ւթէ ւննե Հւ» , եւ կ'աւելցնէ «այս
պայմաններուն մէջ չէ կտրելէ ըսել որ այս երգերը ո ւնէն կշռո յթ մը ,
բա ո.էն բուն ՚ է մ ա ս տ ո
:
Այս անհասկացոզութէւնը տեղէ պէտէ չունենար եթէ արեւմըաեան տեսաբանները ուշադէր ըյյայէն սա էրողութեան թէ արեւելեան
երգը ունէ կչռա կան ո ւթէ ւն մը որ հակոտնեան է յունականէն : Աւրէչ
խոսքով Արէսթոքսէնէ գաղափարներով չէ որ կտրելէ է հասկնալ ար է ւե չե ան երդէն կչռոյթը :
թուրքերուն Ու֊զՈՆՍ. հւսվսւ/րՆ մէջ՝ որ դանդաղ շարժում ունէ եւ
տէպար թրքական երդն է՝ պէտք չէ փնտռել էնչպէս յունական (կամ
հայկական) երդերուն մէջ ոտքեր' որոնք կը կազմեն քէղօն մը (պար
բերական հատուած մը)՝ Հօ]օճներ՝ որոնք կը կազմեն էրենց յարակ
ցութեամբ նախադասութէւն մը՝ եւ նախազասութէւններ
որոնք
մասնաւորաբար յունական շարադրութեան մէջ կը կառուցանեն երաժըշտական տուն մը (սթՈ-Օֆ), այս ձայնական շէնութեան էբր հէմ
ունենալով ժամանակէ ijlllfp if'jïIlLpւքլ1 Ընդհակառակը-. Այս կշռականութեան մէջ ժամանակէ մէութէւնը զԱւ(ւգ.ՈԼածՂԱէ]ի(1 տեւոզութէւն մըն է , ըսենք ո օնլո մը ■ եւ այս
զանդուածայէն մ էո ւթէւններ էն հէնզէն կամ վեցէն յախ, ր դո ւթ է ւնն է
որ կը կազմէ նախադասութէւն մը : Երզէչը կամ նուագածուն էւրաքանչէւր այս մեծ մէութեանց առվեւ կերդէ կամ կը նուագէ կարճա
տեւ նօէժերոլ կււՈՆբԷթթիՆձ/յ • եւ նուագածուն կամ երզէչը այնքան
աւելէ վարպետ կր նկատոլէ՝ որքան աւելէ անարմօնէք է դործածլած ձայնաշարէն սեռը-, ինչպէս կը տեսնուէ՝ հեռու ենք հոս այն
կառուցուածքէն որ յունական կամ հայկական երաժշտական նախա
դասութեան մը մէջ թռօթսւզ^ կը հակադրէ աթօտօզ/-Ն :
( Հոս թուրք տէպար երդէն մ ա ս էն է որ կը խօսէմ : Որովհետեւ
կան անշուշտ երկու եւ երեք մէութէւնով չտփուած պարզ ոտքեր
ունեցող երգեր ալ. բայց ասոնք ներածուած րԱ՚սլ կը թուխն) :
Երաժշտութեան մէջ յունական եւ արեւելեան կառուցումներու
նոյն այս տ ա ր բե ր ո ւթ է ւե ը կտրելէ է դէտել նաեւ ճարտարապետու
թեան արուեստէն մէջ : Ասորական տաճարները կամ պալատները ՝
զոր օրէնակ՝ կը գրաւեն մէջոց մը որ քէչ մասերու բաժնուած է.
բայց այդ մասերը զանդուածայէն են. եւ դարդաքանդակներ կուդան
ծածկել այսպէս ստեղծուած մեծատարած երեսներու ւ1 երկս ւՀժէւնը։
Մէնչդեռ յունական տաճարէն գրաւած մէջ„ցը բաժնուած է բազմաթէլ տարրերու մէջել՝ որոնց ամէն մէկը փոքր է բաղդատմամբ ամբողջվ’ն ■
իր ո,որուն նօթերով հեշտական մեդկութէւն մը ոդեկոչող ՝ պէսպէսութենէ զուրկ՝ ձանձրացուցէչ մէօրէնակութեամբ մը
ճնշող
այս երաժշտութէւնն է որ յաճախ ներշնչած է մեր հայ աշուղները
մէջէն գարուն եւ մէն չեւ թ.)[պէ վեգերը՛կ ե րթայէն ե րդ լո
անհատական բնակարաններ ո ւն մէջ՝
կամ հասարակաց
վայրերը՝
էրեն g երդէն ընկերակցելով քէմէՕջէՆ:

Կտրելէ

է

տեսնել
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գէրներոլ մէջ զարդանկարներ , ուր աշուղ մը նստած է բազմոցէն
վրայ, ոտքերը
ծալլած եւ
ձերւքէն
էր
գործէքը:
Աշսւզները
կ'երղէէն նաեւ խմբովէն, ըն կե ր ա կց ո ւթ ե ա մբ դործէքներոլ, նուա
ղելով մէաձայն եւ կամ ութնեակ մը բարձրէն կամ ցածէն: Գործած
ուած գործէքներն էէն քէմէնշէՀհ զատ ։ քանոնշւ , նէյր , թէկ)շւ » UïlU—
ՆՈՆլ^յ յ եէ-քն ♦ :
Եւ սսւ1լաւ՚հ մեր մ ոզովրղական տոհմիկ երդը կորսուած շվ » ^ոմիտաս պիտի գտնէ զայն կենսունակ՝
տունե րուն մ է £ կամ
դաշտերուն վրայ։ Ըայց Պ ո լս ոյ գրաւումէն վ^ր^} Պ*ւլիս՝ Ւ ղձ ի ր եւ
Պրուսա գաղթած Հայերուն համար , տոհմիկ մեր ե ր ա մ՜շտ ո ւթ ի ւն ը
վեր^նապէս մոռցուած բան է ■■ Այս դա ւլթ ա կանն ե ր ը միայն շարըիներ
եւ üLCfllLÛ huiQuiî/Ay/ պիտի լսեն ՝ երդուած հայ Ju աՍԷ՚Ս-ւոէ՚ՆՃ ր էն (*) :

Եւ կը հասն ինը հ այ երաժշտութեան ^րգ շր՛շանին։ Եոմիտաս
վարդապետն է որ պիտի բանայ այս չրԼա^ը ս'J ֆ°Լ°Ս1'^ յայտ~~
նութեամբ :
Ըսի արդէն վերի էջերուն մէՀ թէ ինչ կը խորհիմ այս գիւտին
հնաբանական արժէըին մասին։ կոմ իտաս վարդապետ չգոհացաւ լոկ
այս գիւտը ընելով։ Իր լսած երդերէն ընտրելով միայն անոնը որոնը
պահեր էին հնութեան առաջին շրջանին զուտ հայկական նկարագի
րը^ առանց եղծանելու Օտարամուտ արեւելեան երաժշտութեան հետ
ւսպրուած իւ ա ռն ա կե g ո ւթ են է մը y
ձեռնարկեց
(ւ1րլ11լաշ[ւա.1լԵլւ1Լ
հաւաըուած այս տոհմիկ հայ երդերը։ Եւ այսպէս է ո[’ հնութենէն ի
վեր միաձայն մնացած մեր երգը y թեւակոխեց նոր շրջան մը} դառ
նալով բա զմ tu ձ ա յն ։
(իոդովրդական երդը ն ե ր դա շն ա կո ւե լո ւ ատա կ է ։ Հար ցո ւմ մը
որ երկար վիճաբանութիւներու տեղի տուած է : Անչուշտ ւիափռւկ
գործ է ժողովրդական երգ մ ր ներդաշնակելը : ftj ոհ ա կանո ւԼժե ամբ
պէտը է ձեռնարկել արդէն պարզ ձայնագրութեան մը՝ եւ առանց
կանխակալ կարծիըի y չպարտագրելու համար երգի մը y էքաԺԷ՜ՕւՆ
կամ լքի(ւէօ1Ն ձայնաշարերը y երբ այդ երդին ժողովրդական հեղինա
կը յղացած է ղայն հինէն ժողովրդական խաւերուն ձէջ պահ
պան ուած աւելի ճոխ ձայն ա շա ր ե ր ո ւ վրայ։
Եթէ ձախող ձայնագրութենէն վել>ջ աէ դասական ներդաշնակութեամբ մը ուզուի զար
դարել ժողովրդական համեստ այյչ
հաւանական է որ շատ
ըիշ բան մնայ կենդանի ե բդին բնական խոր հէն, հ ամէն ու հոտէն ։
Արդ » անվիճելի է նախ y որ Ե "միտաս վարդապետը ֆ°ւմւ°[՚1՚ն
ճշմար տ ո ւթի ւնը նո յնութեամ բ կր ցած է պահպանել իր ձայնադրութէ ւննե բուն մէջ՝, finլոր անոնը որ բնակած են կո մէ տաս վարդապե—

(*) Ֆրանսացի ծանօթ երաժշտական բանասէր էմէլ Պօռէլ Թուր
քերուն համար գրած է ներբողական երաժշտական գրութիւն մը,
ուր մեգի ծանօթ իյանէնէտէները կը բաղդատէ • • • Պաիյերու եւ Պէթօվէններու հետ, եւ կը կարծէ որ Թուրքեր եղած են անոնք : Աինչդեււ
յայտնի է որ համբաւաւոր խանէնտէները Հայեր էին:
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տին պատած գաւառները կրնան վկայել այս մասին = Բայց մանա
րանդ սլէտք է ընդունիչ ոը վարդապետին ներդաշնակութիւնները հա
րազատ են: Կոմիաաս դիակ ընտրել իր դաշնա կո ւթի ւնները ճշդել
անոնց պարունակութիւնը , անոնց գրուածքը : Գիտէ իւրաքա չիւրի
իր տեղը տալ, ագուցել իրարու, եւ դորձածել ձայնական բաժին
ները այնպիսի արուեստով մը, որ մայր եղանակը ոչ միայն պահէ
իլ, սկզբնական նկարագիրը, այլեւ ինքնութիւնը կատարելութեան
մը յանդի ըեկերակցոդ ձայներու րնդմէջէն :
Աւկնդրելէ վերի Կոմիաասի ներդաշնակած մէկ
երդը,
մարդ
խաբկանքը կ'ունենայ կարծելու որ մեր երաժշտութիւնը շատոնց
դադըած է արդէն միաձայն ըլլալէ - թէ' մեր երաժշտական պատմու
թեան մ էլ ալ իրապէս գոյութիւն ունեցած
թէււօթէն^»-, վաներու, Տիւ֊ՓԷ^/""֊.

են

0քէկամ2,£^

,
եւ Ժխ-Ա-

քէն ՏԽււէյ-Դ'"֊ ժամանակակից հայ վարպետներ , որոնք տարիներու
ընթացքին աշխատելով, հայ ժողովրդական երդին վրայ, ղարզա
սուզած են բազմաձայնութիւնը, ինչպէս Ֆրանսայի վարդապետները,
եւ թէ' Կոմիտասն է որ իր հայ նախորդներուն հասունցուցտծ հա
ւաքական այս արուեստը իր կատարելութեան տարած է:
Այս խաբկանքը' որովհետեւ կոմիտասեան գործը խորապէս ցե
ղին դրոշմը կր կրէԵթէ Կոմիաաս մինակը կրցած է աալ այս արդիւնքը,
այն է նախ որ իր տրամադրութեան տակ
/
կԼդտտդործէ ամրողջ ներդաշնակութեան գիտութիւն մը, ո ր դա
րերու համբերատար եւ հաւաքական աշխատութեան , ը պտուղ է
բայց նաեւ որովհետեւ ան խորապէս դիտակից է bP^L, '^Լ՜
ուեստական զդա ցումին: Ըսենք նաեւ որ այս ձեռնարկին մէ£ իր յա
րա րե ր ութ ի ւնն ե ր ը Ֆրանսս,յի երաժշտագէտներուն .ետ ինչպէս
նրբաճաշակ ա ր ո ւե ստադիա ո ւհ ի 0ր
թանկաղին խորհուրդները,

վարդապետին երաժշտական կերպի-

վրայ

ունեցած են իրենց որոշ աղդեցութիւնը :
Կոմիաասի գործը ներշնչեց հայ երաժիշտներու ամրո-լվ դպրոյ
մր- Իր ուղղակի աշակերտներէն ԱսւրգխւԽոՍ, ԿաԱաչԽսՍ, Սրվան -

Xiûg, ուրիշներ ինչպէս Սխ-նի, Ալէմշահ ԳոԽպփկՀԼա’
fljuiiijhbvbuid ,Մեաււմենց յՀայաստանի մէջ Ռոմանս Մելիքի , U^bփաԱհաքւ, Տէր Չ ԱոնդհաՍ , եւայլն, հետեւեցան վարդապետին քայ
լերուն, իրենց կարգին ներդաշնակելով, անոր ո ճո վը առհ ա ս ա ա կ ,
ժողովրդական նոր երդեր : Բոլոր հայ դաղութներու մէջ ու ի քայս
Օրղերդչախումբեր, որոնք լսելի կ'ընեն յաճախ վերոյիշեալ հեղինակ,
ներուն դո րծեր ր '

❖
**
տութեան այս շարժումը, հազիւ կէս
Հայ ֆօլքլօրական երաժշ
արդէն մեր երաժշտական հորիզոնին
ղսւ ր ո ւ. կեանք մը ունի: Բայց
կ՛՚երեւին նոր երաժշտութեան մը:
վրայ յառաջընթաց նշանները
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Ռիմսքի, Պալաքիրեւ, Տըպիւսի, Ֆալլա, Պարթոք եւ ուրիշներ
՛էեռ, որոնց գործը եղան֊ է ստեղծել երամշտական ազգային մեծ ոճ
մը , օգտադո րծելով իրենց ազգային ֆօլքլօրը , չէ ին կրնար ուշանալ
հայ երգահանին թելադրելու իրենց օրին ա կը :
Արդարեւ այսօր հայ երամշտութիւնը կ'ուգէ մողովրգական եր
գի սեմէն անգին անցնիլ, եւ ոտք գնել հ ա ման ո լա դա յին երամշտո լթե ան դե անին ւԼրայ յ
Սակայն կարեւոր կէտ մը սլէտք է նկատի տռնեյ հոս. ալս ար
դար փա ոտ ս ի ր ո ւթի ւնը մարմին կառնէ միայն այն ատեն երր հայ
համան ու,սգային երամշտութիւնը հայ ամբողջական իրա կանո ւթե ամբ
է "F ևԸ ստեղծոլի ; Ասոր համար հայ երգահանը ոչ միայն պէտք է
դիմէ իր ֆօլքլօրին , բայց դեռ անհրամեշտ է որ իր ստեղծագործ
թափը հայ երամշաական տարրերքին թափանցելէ՛!, վերջ, ոլյյէ ել
կարողանայ հոն ամէն ինչ կարգաւորել րոտ իր ցեղին ՜հանճարին :
իսկ

Այս գնով է միայն որ համանուագը հայ կը դառնայ, ել ասով
ինքնա ապօրէն մարդկա լին :

Այս գնով է դարձեալ որ հայ երտմշտոլթեան համար կրնա, սար
ուիլ նոր շրջան մը' չորրորդը:

0- Պ
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Լ. Ս՜ԵԼՈՅԵԱՆ

L’EXISTENTIALISME
( ԳՈՅՈԻԹԵՆԱԿԱՆՈԻԹԻՒՆ )

ինչպէս Ֆրանսս,յի նոյնպէս եւ ուրիշ երկիրներու, գոյո ւթենա֊
կան փիլիսոփայութեան յղացումի մեծ տա րբեր ութի ւններո ւն պատ
ճառաւ, դմուար է այս գաղափարականին մէջ միութիւն մը ընդու
նիչ: Փիլիսոփայական միեւնոյն տեսակէտներ' բայց ոչ նման վար
գս, պե տութի ւններ ծնունդ տուած են տարրեր սահմանումներու, օրի
նակ' Phénoménologie et Existentialisme :
Մանաւանդ գերմանացի փիլիսոփաները,--- ինչպէ ս եւ բնագիտա
կան նորագոյն տ ռսՀա գր ո ւթի ւնն ե րո ւ հեղփնակներն ու փիլիսոփա
յական ումականո ւթեան հա լա տա g ո ղներ ը—վերքն ական կերպով խըղուած կը համարեն բնագիտութեան եւ բնաղանցութեան միջել որեւէ
կասլ ։
Տեքարթի
«Cogito, ergo sum» ին կը պակսի մարգկային գո
յութեան անմիջական ի ր ա կան ո ւթի ւն ը , չի տար անոր «որակական»
եւ «յուզական» պարունակութիւն մը — ինչ որ կը բացատրէ նորա
գոյն բնագիտութեան եւ արգի փիլիսոփայութեան յեղափոխութիւնը :
Գերման կարգ մը փիլիսոփաներ յղացան նոր գաղափարական մը մար
գս լ եւ անոր մարգկային [լրականութեան մասին, բայց այս գեռ չի
նշանակեր որ այգ յղացումը արգէն տիեզերական է: Եւ ահա մինչ
հին, այսինքն պատճառական եւ մ աթեմ աթիքա կան բնազանցութիւն ը
կր տարրաղտգրոլի , անոր ետին կ'ո լր ո ւա գծ ո լի ձեւակերպում ը նոր
փիլիսոփայութեան մը- Սա դա՞րձ մըն է արդեօք Ա. Օգո ստինս սի
մղիչ սկզբունքներու փիլիսոփայութեան . անոր անձնական հորիզոնի
շրջո՞ւմն է արդեօք Հէյաէկէրի էաբանական ինքնա զոյո ւթի ւն ը:
Աւնքտն խորունկ ու հետաքրքրական են գերման նորագոյն փիլիսոփաներէ առաջադրուած երկու սահմանումներու — PhénOmellC-֊
logie եւ Existentialisme— յայտնաբերած միտքերը, որ արմէ լուրջ
ուսումնասիրութեան առանձին նիւթ դարձնել զանոնք-. Գիտութեան
նախկին գրութիւններուն հերքումին զուգընթաց նախորդ դարերու
փիւիսոփայութեան անկումը յայտարարելով' անոնք կը փորձեն նոր
գրութիւն մը կառուցանել: Բնականաբար, չկայ գիտական կամ փիւիսոփայական ձգտում մը որ չըլլայ սահմանափակ : Ընդհանուր ^ե
տաքրքրութիւնը աւելի ու աւելի կը խո բանայ ու կը լրանայ ՛■ Բայց
առայմմ դառնանք ֆրանսական դպրոցի գոյո ւթենա կանո ւթեան :

*
Սարթրի քննադատներէն մէկը կը գրէր,
«Ամէն մարգ կ' ո ւզէ տէր ըլլալ , օր մը, գոյութեան մը, ուր հան
գիստ ըլլար, մոռնար հոդերը, չզգար
պատասխանատուութիւնը,
դաոնար իր մը , ել կարենար ապրիլ ո ր պէ ս եառ մը , ոստրէ մը...
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. . »ի T_nl֊C ևը ձգտփնք յաւիտենականութեան : Ոչ թէ նիւթին ան
դի տակիg յաւիտենականութեան ՝ --- որ պէ ս ելեկտրոն , կամ դիակ
այլ «ipOUr-SOi »/' յաւիտենականութեան :»
Եւ ահա լ ո ւս ա հ ա տ ո ւթ ե ան բո ւն տ ղբէւրը , “'J'/ ցանկութիւնը ,
այգ 1'ն^'լ“11թս1բէոլթ1ւլնԸ ղոր իր՛ականը կուգայ անգթօրէն վանե
լ՛"՜ :
ո
Արդեօք մարգը դատապարտուած է յ ո ւս ա հ ա տ ո ւթ ե ա ն :
Հոս արդէն՝ անհրամեշտ է որ Ս ա ր թր ի հետ նաեւ գոյութենէսսլաշաները Հանան ին թե ա սլա շտ սլան ո ւթ ե ան զրահներ փնտռելէ
Եթէ Սարթրը իր UiqUlUUl Նք֊եան գաղափարը հ իմնալո րել սկսաւ
4ւ5էն յետոյ միայն , հետեւելով գերման փիլի ս ո փ ան ե ր ո ւն , ուրիշ փի
լիսոփայ մը Կապթիէլ Աաթսէլ 1923/*^ արդէն սկսեր էր զբաղիլ էկզիսթանԱք/^ , եւ դրած մ է կէ աւելի ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթի ւնն ե ր ու թա
տեր զո ւթի ւններ : ՛Ներկայիս ան ընդունելով բա։ւը --- է կզիսթանսի U1—
լիզմ--- կը մերմէ Եարթրի հեթանոսական գոյութենականութիւնը-.
Յարգելով անոր վերքո ւծ ո զա կան տաղանդը՝ կը պայքարի անոր դէմ
եւ զայն կը հրաւիրէ որ փորձէ տալ իր բարոյականը՝ ինշ որ ըստ իրեն III ա րելի է եթէ Աարթր չփոթէ իր մեկնակէտը ։ Ան ցաւելով կը
քննադատէ Ա ա րթ ը ի տեսութեան մարդկային գոյութեան մէ£_ ստա
ցական մասի մերմ֊ումը եւ անոր փոխարէն ազատութեան գաղափա
րի ներմուծումը ամէն տեղ։
ՀԱ ա ը թ ր ի ազատութիւնը — 1լըսէ IPfUlpLul^ յ — գձուձ ազատութիւն
մըն է ։ 1Լ^ել թէ մենը աղատ ենք ամէն բանի մէջ՝ ո չին Լ կը նշանակէ :»
Ա'ար ս է լ քրիստոնեայ դո յո ւթ են ա պա շտ մըն է։
Եւ ահա հրէայ ՝ րա յ g կաթոլիկ Ֆրանսացի փրոֆէսորին արձա
գանգ կուտայ ՏԼո ւիg ե րիաg ին ՝Պ ալի համալսարանի փիլիսոփայութեան
փըոֆէսոը Գերմանացի
արլ Եասփըրս'.
Հ^Աեծապէս կը գնահատեմ Ա ա րթրի գրական գործերը։ Ա ար թր
աճած է ֆրանսական դասական գրականութեան ազգեցութեան տակ ՝
իր փիլիսոփայսյկսյէ^ գործերը կը վկայեն անոր լայն ծանօթութիւնը։
fiuijg տեսէ՛ք ՝ Ա ուրթը սնունդ չի հայթայթեր։ ]7 ր ա պէ ս միայն կրօնն
է որ սնունդ կուտայ։ Ամբո ղ^ փիլիսոփայութեան դե ր ը ՝ Աոկրատէն
սկսեալ՝ չէ փոթուած ՝ ան կ'արթնցնէ։ Ա'ի այն թէ ՝ ես կը գտնեմ որ
Աարթր £ ա րթն ցն ե ր իսկ» — կը յայտարարէր ան վերջերս Աունոյին։
'fini նի որ յիչեցինք 'Հարլ Եասփըրսի անունը՝ աւելորդ ^ԸԷԼայ
թեր եւս տալ նաեւ անոր կարծիքը ՀՀա զա տ ո ւթ ե ան» մ ա ս ին :
«*/•"յութենական ազատութեան եւ քմահաճութեան շփոթութիւ
նը առաջ կը բերէ --- կասեցնող սանձի մը չգոյութեան պատճառով--աղէտալի հետեւանքներ ։
ՀԱռանց իշխանութեան մը հնազանդելու՝ գոյութիւնը կը դառ
նայ անիշխանութիւն ՝ կամ ինքնակործանում ։
Որուխ պէտք է ընդունիլ»
մարդկային ա ս տիճան ա ւո ր ո ւմի մը։
գետնի վ րաJ * ---- մտքի ամէն ստեղծա
գործութիւն ՝ ինչ ալ ըլլայ ան՝ պէտք ունի իշխանութեան ապաւիտեւելու եւ տիրապետելու համար։
3* Ես կա կան ազատութիւն դո յոլթիւն ունի միայն ա յն ատեն՝

«1. Անհր ամ՜եշտութիւն ր
2* Ատ եղծ ագործութեան

Fonds A.R.A.M

43

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

երբ մ֊Արգ ճշմարտութեան ճանապարհին վրայ կը գանուի եւ կարող
է ե գործ գնել քննադատական կասկածը -.
±. Հաւատքի առնչութեամր :Կր կին ,ի չխանո լթիլնը անհրաժեշտ է,
հաւատքի.պահպանման համար, որովհետեւ եթէ ան մէկ կոգմէն անմխտելի, տեսնուող իրականութիւն մ ըն է, միւս կողձէն ինքն իր
մէՀ կը պարունակէ զգայա րանքներ է ոչ ըմբռնելի գրութիւն Հը որ
կը կրէ "Ը"Լ անհեթեթութեան մը դրոշմը: Այս պատճառով է որ
կարելի չէ հաւատք մը գանել, որ պատմական գործօն աղգեցութիւն
ունեցած ըլլայ , առանց անհեթեթութեան մը վրայ հիմնուած ըլլաԼՈւ\. Իշխանութիւնը անհրամեչտ է նոյնիսկ ազատութեան, ո լ, պէս
ղի ան չկիսուի, ինքգինքին ձգուած, այլասերման կամ բռնատիրու
թեան մը գիրկը- Ազատութիւն եւ իշխանութիւն, զիրար
չա,լնեն, իրարու կը միանան, պայքարելու համար բռնակալութեան
եւ անիշխանութեան գէմ: Մէկը միւսին անհրամեշտ հակակշռողն է.»

(Bsychée, 35-36)

***

Յուսահատութեան ճամբաներու վրայ չմոլորելու դիտաւորու
թեամբ Աարթր եւ իր հետեւողները կը պնդեն որ մարգը պէաք է
գիտնա, յաղթել յուսահատութեան, գիտնայ ղսպել ն ենգտս աո ւթիւն ը
եւ հետեւի իր ազատութեան իրաւունքին «ինքնատիպ գոյականու
թիւն» մը ունենալու համար:
Ծւ որովհետեւ պարտաւոր է իր ազատութեան զգացու ի
տեւելու (*), ուրեմն ան պէտք է գլուխ բարձրացնէ ապրիլ կար
նա,ու համար եւ գիմագրէ' որ չշեղի եւ չիյնայ դէպի
:
թէեւ հաւատացողներ կան, որ պատմական երկաթեայ օրէնք֊
ներ իրենց տեղն ունին ազգերոլ եւ մ ո ղո վո լր զն եր ո ւ գարգացստ
ընթացքին , բայց պատմութեան մօտաւոր եւ հեռաւոր աննաս ար օրի
նակներ կրնան ապացուցանել որ տրամաբանական համարուած նախատեսոլթիւններ որեւէ արդիւնաւոր ենթագրութեան ը չ
կ[<
լ
, անգիլ մամանակի որոշ սահմաններու մէթ.
Զարմանալի
կերպով
գո յ ո ւթ են ա կանո ւթե ան
տեսակէտները
կուգան հաստատելու այս իրողութիւնը: Արդարեւ, գոյութենականութեան պրիսմակով եթէ գիտելու ըլլանք մեր մօտաւոր պատմու
թիւնը, 1912-13/-Î- բարենորոգումներու խոստումին
ևՀէէ
ա, բտկան շարմո ւմնե ր ո ւն էութիւնը նոյն իմաստը չունէր, ի է որ
նեցաւ հայկական չարդեր էն յետոյ նոյն կամալորական գունդերու
տրուածը: 1908^ 1914/. հայ-թրքական յարաբերութիւննեըը նոյ
իմաստը չունէին ինչ որ ստացան 1914^ յե աո յ : Պա ամ ական ո րե լէ
գէ աքի իմաստն ու կարեւորութիւնը մշտապէ ս էէգր ա կան են
ղէպնարգն է որ կը շինէ պատմութիւնը: Մարգէն դուրս կամ անկէ
վեր, պատմութիւնը որեւէ նշանակութիւն չի կրնար
թատր լ
լ
Իւրաքանչիւր րոպէն այն է, ինչ որ մարգը կրնայ ընել, եւ իր ըրած
՜^Հ^Ազատութեան զգացումը միայն քաղաքակիրթ համարուած

հտմաբ ան չի հանգս ւրմեր ընգղիմախօսութեանեւկըմերմէհրամանի մը ենթարկուիլ» :
«Principe de Biologie»!, p. 91)
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ընտրութեան համար ՝ միմիայն ինքն է պատասխանատուն։
Տակաւին դար մը mniu^ ^անքւա^ււ փիլիսոփան՝ 'իիրքէկարտ՝
որուն ազդեցութեան տակ Ւպսէններ զարգացան՝ կը գրէր*— «Ամէն
բուն մարդու միջոցով 1լըլէաJ» î
«իւրաքանչիւր ոք սլա տ ա սխ ան ա ա ո ւ է ամէնուն^՝ կր գրէր Տ"11—
թոյեվսքին ՝ որուն մտածելակերպը զարմանալի նմանութիւն մը ունի
այսօրուան դոյո ւթենա կան տրամաբանո ւթեան հետ :
Ս* ենք պիտի տեսնենք յետո յ որ նա խադունէ վե ր ա զ ածին էութիւն
մը չէ որ կը պատրաստէ պատմութիւն ը ճա կա ա ա դր ա կանօր էն ։Ա ա ր դև .
է որ զայն կը կերտէ։ Ուրեմն պատմութիւնը՝ ըստ Ֆրանսացի դոյո ւթենա պաշտն ե ր ո ւն' բան ա ւո ր չէ (Rationnelle) : Ա քս տ ե ս ա կէ ա ր
միայն բա ւա կան է Որ «անհեթեթ» (Absurde) որակուի փիլիսոփա
յութիւն մը՝ այստեղ պատմութեան գիտութեան մր նման օրէնք
ներու ենթ ար կո ւած ըյ_[ալր '
Ոնականաբար ՝ պատմութեան մէջ եթէ կը բացակային օրէնքն
ու տրամարանութիւնը } անհատի մը տեւողութեան ընթացքին ալ
պիտի լ1,Աայ ո£ նախասահմանում ՝ ոչ ալ ճակատագրական որեւէ
դէպք :
ինչո* ւ եւ ի^ն չպէ ս ։
Տեսանք որ մարդր կր մասնակցի երկու գոյութեան —
6Ï1-S0Î
եւ
DOUr-SOÎ^î Որպէս մարմնական'
6Ո-Տ01 ի : ի ս կ երր ան ի վի
ճակի կ՚ըլլայ «պար պո ւելու» ( néaîltir) 5 Կը դառնայ «ինքն—իր հա
մարէ (nour-soi ) :
1Լյո պարագային , իր մարմինը իրեն կր թուի ո րպէս օտար՝ որովհետեւ ան առարկա / մ րն է ՝ «գ.ո ւր ս էն?> ։ Q ր ին ա կ' Ա ար թրի մէկ
հերոսր (Le SurSlS* Ն. 285) ♦ «Ան !վուգէր փակչիք այդ քարին՝ միա
նալ անոր՝ միանալ անոր թանձրութեան ՝ անոր խա զ ա զ ո ւթեան ։ք*ա յg
այդ քարը ո չ մ է կ օգնութիւն կրնար հասցնել իրեն ՝ անիկա Ւրմէ
միչտ դուրս էր ։ Հոն է ին իր ձեռքերը ՝ րայ g երր զանոնք կ ր գիտէր ՝
անոնք այ/եւս իրենը չէին ՝ ուրիշի մր ձեռքերն է ին . զ՜ուրս էն, ծա— ռերուն պէս ՝ցո / ա gումներ' որ Կը դոզային Ս էն դետին մէքրկ տ ր ո ւած
ձեռքեր • • • Ո չ ին չ եմ ՝ ոչինչ ունիմ : ո ւր ս ՝ դուրս ՝ աչվսարհէն զ՜ուրս ,
անցեալէն դուրս՝ ինքս ինձմէ դուրս։ Ազատութիւնը աքսոր է եւ ես
զ ա տ ա տ ա ր տ ո ւած եմ ազատ ըլլալուդ •
Պտ յութենաւգաչտնե րու բազմութեան մէջ սլ րւցտոգ ր կր հանգ կոյի
շատ մո հակոտնեայ եւ իրար խաչաձեւող գա գ ա փ ա րն ե ր ո ւ ։
Եթէ Հայտէկէր իր մէկ յայտարարութեան ընթացքին՝ քի <- մր
փիլիսոփայի ան վայեք ա րհ ամ ա րհ ան քո վ կզանգիտանար 11 ա ո թ ո կ մ ո
գոյութիւնն անգ՜ամ ՝ Հունգ՜արացի զոյութենասյաչտ փորմ
] իւքա
մարքսեան ակնոցով եւ րո յո րովին ///// չափան ի *ե րո մ կր քննա ո ատէ
Աարթրր. —
«Հիւսնի
մր միջակ համա լսարանականներ .
տ ի ր ա ր ած կար
ծեք ո մ նոր գ՜րութեան մր ,
կրականութեան մէՓ ուրիշի մո առ
նուած --- իրենք գ իրենք Հափագան ր երջանիկ կ ր հ ամա ր կն ... :
«Աարթր կր շփոթէ էութեան ՝ գ՜ո լ ո ւթեան եւ
կրականութեան
գագափտրներր . առարկայական համարուած փ կ / ի ս ո փանե ո ո ւ ( Հաւտ էէէ Ո •. 'Ոիրքրկարտ. Պարքյէք, եւն . ) տեսակէտներս ո ա րձնե >րմ են—
թաեա րական — սարթրեան։
11 ա ր թ ր կ փ ի ւ կ ս ո րե m ր ա ե ան
որութկւնո
ամրո խաւքա րո ւթեան fDppnP.P’OP’ip) որոյմր կր կրէ։ Ան մ ե mu կո Հա-
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նայ ճկուն --- բայց լ, վերջոյ մակերեսային --- իմաստակութեամբ
մը ոքօզել փիլիսոփայական իրական խնդէբները-, երբ ան կը դիձ է
գազտնուսոյց ԼՍյՏՕէ^ՈգԱճ) լե զո լո վ մըանկուն (Décadent) մտաւսրակաեութեան , ա զզուելով 'կերկսոնէն , (իիտէն ել Ս ալրոյէն ) կը
գրէ.— «Այսպէս , ուրիշին ազատութիւնը սին խօսք d ըն է: Եթէ նոյն
1ւսկ մեն,ը տրամ ա գիր ըլլանր յար՚լ1, լու այգ ազատութիւնը , իւրա
քան շիւը դիրքաւորում ուրիշի մը հանդէպ պիտի ըլլայ բռնաբարումը
այն ազատութեան որ մենք կը լալակեինք յարզել-Հ»
(Լ être et le

néant, p. 480)

«Երր Սարթր կը դիմէ աւելի լայն հ ա ս ա ր ա կո ւթ ե ան ,ե ր ի տա ս արդութեան, որ դիմադրական պատերազմի շրթսնին փորձառութիւնն
ունեցաւ իրական, թանձրացեալ, ընկերային ազատութեան , ան կըսէ ժողովրդական լեգո լով- «Ես պարտաւոր եմ ընդունի լ իժ ազա
տութիւնս այնպէս, ինշպէս ուրիշներունը-. Ես չեմ կրնար իմ ազա
տութիւնս ընդունիլ ո րպէս նպատակ , առանց ուրիշներունն ալ ըն
դունելու ո րպէս նպատակ, -.

(JL/existentialisme est un Humanisme,

փայ g հունգար փիլիսոփան կը մոռնայ որ Սարթր հհսւեՆՈղական
որ ան կընդունի իր ազատութիւնը, հետեւաբար իրա
ւունքն ունի փոթելու իր տեսակէտները. չէ" որ ան ազատ է նաեւ իր
է.

քանն

առատութեան ii ԷԼ'՝
'/l
Մարդուն կեանքը ուրեմն մշտական կռիւ d ըն է 6Ո֊ՏՕ1 ի
pour-soi/z միջել, որով մշտական շարմում, փոփոխութիւն ,
թանձրացեալէն հոսանուտը եւ փոխադարձաբար-.
Ա.ս կռիւը երկու գոյութիւններու միջել, ամենահետաքրքրական
եւ ամենաէական նիւթը կը կազմէ գոյականութեան դպրոցի ■ Ե՛
տքդ ահաւոր պայքարին մէջ, միեւնոյն անհատի ներքին
հոդեկա
կազմաւորութեան
ամբոզի տեւողութեան մէկը կը ջաաւյ
էլսԸ
ծուղակը ձգել:
Երկու ըմբշամարտեր' որոնցմէ իւրաքալիւրը կը
պայքարի յանուն միւսին ոչնչացման: Այդ կռիւը ցուցական չէ- 6Ոsoi -ն զարմանալի ճկունութեամբ մը կը ջանայ միշտ իրեն քաշել

pour-soi ն, զայն զգետնելու, յազթելու
զգետնել, այլեւ ոչնչացնել անոր իսկական յատկութիւնը եզոդ հո
սականութիւնը, զայն թանձրացնելով եւ կայուն առարկայի մը վե
րածելով: Այո պույքռրի ընթացքին է որ կը խափանի ազատութիեան
դազափարը, կ անհետանայ ինքնաճանաչութեան ճիգը եւ մարդը կը
Հո^կան ում մը en-soi ն կը փակցնէ pour-soi էն, եւ հաճե,ի քաղցրութեան մը մէջ կը խեղդէ ռյս վե^նը :
Ա.ս պայքարէն դուրս ելնելու համար մարդը ինքն է որպիտ ի
ընտրէ իր ճամբան: Մարդը կացութիւն մըն է
J
Հնե
պարաններու մէՀ, որ ինքը չէ ընտրած բայց
յդ պ J
?
Հէն է որ ան պիտի կազմէ իր ծրադիրները: Անպա յմ անտ լորուած
չէ կանխակալ պայմաններով- ան կ'ընէ ինչ որ ա լի կրթուի իր
"
Հոս ոմանք կը ծառանան տալով օրինակը որոշ վտակներու,
ուրկէ դուրս ելլելու համար մէկ ելք կայ միայն:Եթէմէկը ընտա
նիքի բեռն"ունի , րնակտնարար պէտք է աշխատի
հ ելու համար- բայց ան կրնայ որոշել որ չաշվսատի, եւ կը թ զ
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ընտանիքը անօթութեան մէջ՛. Կեանքի աւելի ծանր
պարագաներու
մէջ, անհատը միչա ազատ է անօրինելու- իր վարմունքը, եթէ իր
առջին բոլոր ճանապարհները գոց գանէ, կրնայ ընտրել մէկ բան
մ ահը :
Հեր լուծելու մղձաւանջէն բոն ո ւած , էր վերացական տեսակէս,ները ցուցադրելու դիաումով Աարթր կ'արաագրէ գե զարո ւես ա ա կան
երկեր, ինչպիոին է Morts ՏՋՈՏ Sépulture ը • --{ԱԳո-ելներ ու
ռան g գերեզմանի) : Նիւթը առնուած է էերանսայի դիմագրական-պատեբազմի օրերէն՛.
լ լ
լլ
/ / Տ
Այն բարոյականը, որ ի յայա կուգայ իր գործերէն չի կրնար
ձեւաւորել վերացական եւ տիեզերական բարոյական մը: Որովհետեւ
ըստ իրեն , ոչ մէկ հրամայական ( Impératif ) էի կրնար յայտա
րարել որ արգիլուած է, զոր օրինակ, սպաննելը կամ ստելը:
պարագաներ կան, --- օրինակ' հերոսական — ուր սպաննութիւնը
ներելի եւ թոյլատրել է: Ինչպէս ուրիշ պարագաներ'
ուր սուտ
խօսելու անհ րամե շտո ւթիւնը ընգունուած է:
կայուն րն ա ւո ր ո ւթէ ւնն ե ր գոյութիւն չունին î J1 ս կ աJ nü Տ
րոս մըն է այսօր, կրնայ վաղը դաւաճան մը ըլլալ , եւ հակագարձաբա ր :
Մարգ էակին վարմունքը պէտք է ըլլայ ամբողջական, եւ իր ազաաութեան ձգտումին հարազատ : Անհրամեշա է որ ան մշտարթուն
կերպով հսկէ որ իր pOUr-SOi ն , en-SOl ին ծուղակը չիյնայ -.'hnjու
թէն ա կան ո ւթ ե ան հիմնական բարոյականը pOUr֊SOl ի ույս պայքա
րին, ազատութեան պաշտպանութեան մէջ կը կայանայ:
իսկ եթէ այս տեսակէտը անհատականէն վերածենք հասարակա
կանի, ընդլայնելով մեր վերլուծումը, ի՞նչ կը գտնենք:
ժողովուրդներն ալ
ell-SOi մը եւ pOUF-SOi մը ունին: Հոս
ւի ծուղակը իյնալու վտանգը աւելի մեծ է այն խմբաւորու
ներուն համար, որոնց pOUr-SOi ն համեմատաբար աւելի թոյլ է :
Եւ եթէ en-SOi մը չէ որ որոգայթը կր լարէ այլ հակառակորդ մողովուրգի մը pOUr-SOÎ ն արդիւնքը կ'ըլլույ սլարաութիւնը ալ լի

en-soi

թոյ, pour-soiին:
Իրաւ մարգը այն է որ յաղթական դուրս կոոդայ

գոյութեան

այս երկու ձելերոլ պայքարէն:
Նմանապէս, մեծ մոզովուրգը այն է որ յաղթական դուրս կու
գայ իր pour-soi ով հակառակորդի pOUr-SOl-/-Ն ղէմ մղած պայ
քարէն :
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Լեարդոց

կաաւ

( ՓՈՐՋ ԹԻՒ 7 )

Հատուած մը
Կէն — այնքա՜ն կը սէրէ զգա լ մարմնէ դողդղուն. հաւասարս,-,
կըշռումը կօշէկէ կրունկներու վրայ ու շրջապատ է բո լո ր պղտէ կ ,
անորոշ ձայները՝ թելադրանքները որոնց հ է լոքէն մէջ զետեղէ լոյծ
էութեան մը տարտամ զդայն ո ւթէ ւն ր , երբեմն տարածուն ,
բայց
մէշտ շրջապատուած թեթեւ մ անր ամ ա սն ո ւթէ ւննե րո լ պաշտպանու
թեամբ-. Այսպէս ուրեմն էր մէջ գաղափարը երբեք մտածումի
պէտ է շվերածուէ ու զդաg ումը' մտերմութեան վէճակ մըն է էր
մէջ՝ որեւէ վայրկեան եւ որ սակայն յանկարծ կր խտացնէ էր շուրթէ
բոլոր մանրամասնութէւնները՝ տար տ ամ ո ւթ է ւնն ե ր ը երբ մէկէն է
մէկ էր մէջ վստահ ո ւթէւն ը ՝ վս տահ ո ւթէ՛ ւն ը մտնէ' թէ չարխ , տեղ
մը բա՛ն մը կայ որ մարտահ բաւէր մ ըն է ո շ թէ էր էդութեան էր
արամադրելէո ւթեան' այլ այն բացաոէկ որակէն որ է՚նքն է (երբ
հարցումէ մը նայուածքով կը պատասխանէ՝ կը նստէ բազկաթոռէ
թեւէն մասնաւոր ձեւով մը ՝ փողոցէն այնպէս մը կը քալէ որ բնաւ
առանձէն չըլլայ այլ տեւական փոխանցուէ
նայուածքէ նայուածք
(էնչպէս անդամ մը տեսեր էր բեռն տ կէ րնե ր ո ւ շղթան նաւահտնգէստէ մը մէջ) , երբ կր մերմէ շրթունքները մարդուն ոչ թէ որովհետեւ,
ղանոնք թուզեր (սէրը երբեք ամրողջուր buiilp չէ ներկայանար ,1 է կ
մարդու ձայնէն կամ դէմքէն մնջէն ան մարդէկ աւելէ լաւ կը զդար
երր անոնց չէր նայեր) այլ մէ շա կը թափառէր էր մարմնէ սահման
ներուն էբրեւ յէշատակ-ներկայութէւն խառնուրդ մը) այլորովհե
տեւ այղ վայրկեան լեցուն ՝ լեցո՛ւն էր ան իր անձէն մտերմութեամբ
որ պէտք է հասուննայ՝ տաքնայ որսլէսղէ սէրոյ մէջ ան էր լէու
թեամր՝ ամբողջութեամբ տեզաւորուէ (մէշտ այն պատրանքով թէ
ա,դ երկուքը (սէրն ու էր անձէն մ տերմ ո ւթէ ւնը) ոչ թէ դէրար պէտէ լրացնեն' այլ ղէրար պէտ է պարունակեն մէասնաբաը) ու ա լ
տեղաւորէ մանաւանդ էր անցեալը էնքն է ՝ մէակ կէն ը
որ այդ
վաւրկեան կարող է մարտտհրաւէրը վերցնել՝ մանաւանդ երբ այդ
հրաւէրը ա պօ ր էն է սէրոյ մը ճամբան կը բանայ էր անցեալը ամբոզ
ջացնոդ(ան կէսաւարտկր նկատէր էր կեանքը եթէ նման հրաւէր
մր չէր նետուտծ էրեն ու ոխակալ ղղՀում մը'
(զդ^ամը անրաման
մասը կը կազմէր էր կնկայ էութեան) եթէ ա՛լէթով մը նետ ուած
մարտտհրաւէրը չէր համարձակած վերցնել) եւ կա
ւ րկայէ ՛էէ
տակցութեան հոսանքէ պղտորութեան մէջ զաղտն է (դտղտնէքը էրը
ապրուած վէճակ՝ կը նոյնանար էր մէՀԷ ամօթէ բնազդէն հետ ու
այդ էսկ պատճառով բացաոէկ ում մը՝ փստահութէւն մը կէն ըլ
լալու լա ական է շները կուաաը էրեն յստակ կաղապարում մը ստեղ
ծող: Ու մէն չ մտածումէ ա բարքէն փախուստը բնական կը զանէր ան
էր էութեան (մտածելը հարցում ու պատասխան փնտռելն էլ, ու է ք
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դիտէր իրեն համար թէ
հարցում, թէ պատասխան լռութեամբ,
նայուածքով կամ Ü արսնի շարմումի երանգով մը միայն կարելի էր
արտայայտել) զգացում կոչուածին մէջ ան կրցած էր սովորութիւն
մը գտնել որ տուած էր իրեն ոչ միայն իր անձի ներկայութեան փաս
տը (ներկայութիւն' որ անխ ո լս ափ ե լիօր էն պիտի տարածոլէր իր
սահմաններէն դուրս իր դիմացի անձը տակաւ փոխելով) այլեւ
տուած էր կեանքի նշանակութիւնը (օր մը կարդացած էր թերթի մը
մէջ թէ կին մը դատարանի մէջ ըսած էր --- ես ապրոդ էակ եմ միայն
այն պահուն երբ սիրահարուած եմ --- ու ինը անմիջապէս որդեդրած
է բ այղ բացատրութիւնը) :
հիմա, կինը նստած հանրակառքին մէջ, դուրս կը նայէր ու
կը մտածէր թէ որքան բարդ բան է կեանք ըսուածը ու ի՞նչ կրնայ
գիտնալ սափրիչը ու ինք կրնայ շատ խտկ կին մը ըլլալ , առանց սի
րահարի ու զաւակի, միայն պտրզ ամո լսին ո վ մը (ուս էրուն պզտիկ,
իւղոտ մորթը, գուլպային հոտը ու կակուղ, էգ հազը գիրքերու մէջ
թաղուած) սակայն ինք, սակայն ինք... սակայն ինք... սա մարգը
որ կ1Լ ր՚ոլէ... կ-մ միւսը... կամ սա երկուքը թել թեւի խնդալով
կ անցնին ու սա մարգը, թափառաշրջիկը, նստարանին նստած, զի
նով , խեղճ , ծեր որ ա րգեօք ի' նչ կ'ըս է ինքնի րեն . . •
--- ^ՒւԸ
կոտրեցալ. միայն գիտնամ շիշյը ե՞րբ կոտրեցալ. . .
թափառաշրջիկ
կեանքս խտացած կօշիկներուս ձէջ,
կօշիկ " [՛
սլէտք է շարմի ինքն իր ումով, գրպաններս որ սլէտք է սլատռին
մինչեւ որ օր մը ծառին կռթնիմ ու մտքիս մէջ առանց որեւէ, որեւէ
մ տ ածո ւմ՛ի : Պարապութիւն ։
Կը վերցնէ գլուխը ու անցնող հանրակառքին մէջէն կը թոլի թէ
կին մը իրեն կը նայի -. Գլուխը կրկին կը ե՛՛վ՛ "լ հիմա եղունքներուն
կը նայի-. Այսչափ, ու այս է կեանքը — ոչ աւելի, ոչ պակաս, որ ո վհետեւ • • ♦
Որովհետեւ կո ւգայ վայրկեան մը, կուգան օրեր ու շաբաթներ
երբ որեւէ շԱտԺոՆմ կը կորսնցնէ , սլէտք է կորսնցնէ իր իմաստը ,
դառնայ, դառնայ ակամայ, անգիտակից գիրքը, ղիրՀերԸ մարմնի մը
որ նուազագոյնի վերածած է իր «ըլլալու» կստհլիոՆթիւՆսհթը (ոչ թէ
պա1ւանջէւելւ|1 , որովհետեւ տակաւին յիչատակներ կը մնային քիչ մը
ամէն կողմ իր մարմնին այն բոլորէն' որ առաջ (մամանակի ղգայնութիւնը կը զազրէր երբ անշարմանար անոր մարմինը ու կը ծնէր
երբ քալէր, կ' ըլլա ր կօշիկներու դանդաղ, հատիկ հատիկ շարմումին
հետ վրա յէ վրայ դիզուող (այսպէս որ մամանակ ու տարածութիւն
կը նոյնանանային) կրկնութիւնը, կրկնութիւնը կարճ ձայնի մը) ան
կրցած էր անդիմադրելի ում ով մը նետել կե անքի պաստառին , հ ըրմըշտկելով, կոխկրտելով ի րմ է տկարները ու փնտռէ լով գոհունակոլթիւն մը' զոր երբեք չզգային իր պողպատէ ջիղերը) այնպէս որ
ան տակաւ կարծրացած էր, զտուած բոլոր աւելորդ, կիսատ շա րմումներէ , դարձած միակտուր, միաձոյլ զանգուած մը առանց րրնազդի, առանց ինքնաբուխ մզումի թէ մկաններէն (ոչ թէ դմկամակ ութէ ամբ կամ տկարութեամբ այլ պարզ ան կար ե լի ութէ ամբ , ան
կարողութեամբ, քանի որ գիտեր թէ սաստիկ ում մը կար տակաւին
դարանակալ տյգ զանգուածին մէջ, տյգ չծալլուող մւստներու հաս
տութեան մէջ որ կրնար աւեր գործել եթէ մարդիկ մղէին, քաչէին
զինք գէպի ոճիր , քաշէին գանդաղօրէն , շա՜տ դանդաղօրէն , նոյն
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Ւկ տեսակ մ ը բռնութեամբ (zï<_ UJJrl: ր,1^յ [' ը//այո ւ վէ&ակը՝ զթերն
փր ղէձ հ անող՝ աւելի կը պրկէր՝ կր 1Լ°րա3^յէր
սարսափելի ո ւմ՜ը ՝
ու իրեն կուտար անծանօթ
մըն ալ) մինչեւ որ մարմինը ալ
գտնէր իր առանձին ւօրէնըը՝ մտրէն անկախ Հնտրի այս անտեսումը՝
ոչնչացումը ղինր կը նետէր իր բուն , կենդանական ՝ անխորտակելի
ամբողջութեան մէջ) ու շու^ի իր ա կան ո ւթեն էն ալ անկախ որպէ սղի
.ան հասնէր ու մարմնացնէր իր անգնպատակը --- ոճիր) ել
թէ ալ մ տրէն :
--- Շիշը եԲր բ կոտրեցաւ. ♦ . չիշը ե^ րբ կոտրեցաւ ♦ ♦ ♦ :
Աակայն յիչե՝ր թէ ին չպէ11 յ 30 տարի աոաչ^ ա յն սլէ ս նստած ՝
կրկնած էր մ ե քեն ա կանօ ր էն ուրիշ հարցում մը.
--- էէւր կո ըսուեցաւ դանա կը. . . ւՀւր կո ր ս ո ւեg ա լ գանակը* * *
Ս'եռա!յծ էր այրր հարցումը՝ ուրիշ շատ մը դէպրերու նման։ Այդ
իրիկուն . . . : ինքը --- երեսուննոց , Հալ/'
բեռնակիր , կռուազան ,
անգութ սակայն բար/ : Բարի : Տգեղ' սակայն երբեք գինով կամ
վատ :
Այդ 1՚րէկոլն, ,
ո
Սուլելով մանկութեան մէկ եղանակը՝ իջաւ փողոցն ի վար։ Ալ
րայլերը անղգալաբար արագացած էին ելւբ կանգ առնել ստիսլուեցաւ։ IJuiI^ujIj կա ր ծեց թէ տակաւին կը րալէ ր
ինրնաշարմ֊ը գնաց
ու ան անցաւ դիմացի մայթը։
Տեսաւ --- կը սահէր ՝ դանդաղ՝ սեւ։ Գլուխը ծռած' գիրը մը կը
կարդար ։ ^ը սա հէր դէպե Ւր 'n՛1^
Կռթնեցտլ պատին : Սպասեց : Սիրտը , որ ականջին

մ է Լկն

կը

հ ա ր ո լածէ ր --- ուրիշ ո չին չ ։
ինկաւ ձայնը վանրի զանգին՝ հաստ՝ թեթեւ՝ լեցուն փողոցը՝
կեցուց վանականը։ ինը ակամայ ղդաg վանրի զանգուածը պատէն
անգին՝ ծոյլ ու վատոյժ: Աեզմեց ակռաները, գիտեց վան ակ՛՛՛նը:
կը սպասէ ր շարժումին --- վեր , յետոյ ք" վ, այո, յետոյ միլս
կողմը: Տժգո՞յն մորթը: Չտեսաւ շրթունքները --- տակաւին հեռու
էին իրարմէ :
խեղուեցաւ, բայց չմտածեց թէ ինչո՞ւ այդքան գոհ էր որ այդ
շարժում ը բնական էր ու կանոնաւոր , կը պ ա չտ պան ո լէ ր իրմէ ու
անկէ : Հազարներ միասին , հազարներ առանձին , ծառի մը տակ ,
ղրան սեմին, մութին մէջ այգ շարժումը ըրած էին
տարիներով,
տարիներով ու ինք գիտած էր ատելութեամբ, վանքի պատին ծակէն , տակաւին մանուկ , տակաւին պատանի , տակաւին երիտասարդ :
Այսպէս պէտք էր ըլլար --- վանականը շարունակեց քալել, կարդալո վ ։
Չհասկցաւ ինչո՞ւ այդքան կը սեղմէր գանակը, ինչո՞ւ այգքաԱ
պր կո ւած էին թեւերը, վիզը, սրունքները: Հանդակը արդէն լռած
էր: Միւս մայթէն' բանուոր մը: Հեռուէն ինքնաշարժի մը ձայնը:
Ակ ա նֆներ ը :
Հայհոյեց --- անշուշտ պիտի չլսէր ոտքերուն ձայնը : Ան կը սա
հէր __ ամէն սահող բան կը ջղայնացնէ : Սակայն կրկին գոհ
էր :
Ա ,ս ալ կը պաշտպանուէր , --- հազարներ միասին, հազարներ առան
ձին անոնք պզտիկ պգաիկ սահած էին ամէն կողմ , ամէն վայրկեան :
Բարակ գեղին չե՞ն սրունքները: ՛Ծանր, խոշոր փորը...
'հայեցաւ --- այո, փորը: Լեցուն, լեցուն...
կլկէ"
կլ-կէ-
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Թքաւ : Գ՛՛ցեց ա չքեր ը զզուանքէն նուաճուած : վախցա՛ւ--- բացաւ
աչքերը։ Հոն էր --- մօտեցած՝ քսան քայլ։
Թուլցաւ իրանը--- մարդն էր զոր փնտռած էր տարիներով՝ հե
տապնդած շաբաթներով։ Սեւ փոր մը որ այսպէս ըլլայ՝. Մանուկ'
ածուխի կտորով գծած էր այդ կորը տան սովահար պատեր ո ւն վրայ՝
յետոյ՝ ումդին հարուածով մը
գծած դանակը՝ ճիշտ մէջտեղը։
Հայրը մեռաւ։ Այսրէն գծեց փորը՝ աչքերը գոց։ Սայրն ալ մեռաւ։
Ալ չգծեց --- փնտռեց։ Ու մեծցաւ ատելութեան հետ։
Մէկը պրկեց իրանը-. Գէմըը --- տեսաւ դիծե ր ը ՝ գիծը ՝ գիծը
ըիթին ու բերանին ։ Պատկերը լեցուց աչքերը ՝ մարմինը ։ Այո , աէ
կարելի չէր սխալիլ ՝. Նոյն մ արդն էր ու ինք սլա տր ա ս տ էր հ իմ ա ։
Հազարներով առանձին ՝ հազարներով միասին այդ քիթը կլո ր ՝ խոՀՀ1Ը ) թանձր ՝ ամբո գ£ո ւթ ե ա մբ խոնաւ հոտ : //z_ բե ր ան ը
բարակ ՝
ներս մտած շրթունքներ որպէսղի ծծեն ձայնը որ սահի կամ մռլտայ t
վանական մը պիտի սպաննեմ որ այդպէս րյյայ
սահիլ՝ ւի ո ր ը *
Ը 1 շրթունքները . . . :
վանականը հասած էր իր քով :
Հիմա --- բռունցքը շարմեցաւ' ու զա ր կա ւ կարմիր լուսանցքով
գրքիե : Սպասեց --- ձայնին ՝.
վանականը ցնցուեցալ՝ քարացաւ ու փորը աւելի խոշոր էր քան
առախ. Շրթունքները դեռ կը շարմէ ի՞ն ու քի՞թը՝
Զտեսալ --- կը նայէր աչքերուն : ի ր կո ւ կե ր սլա ր անքն ե ր այդպէս
անշարմ՝ անբացատրելի ՝ անն ախ ա տ ե ս ելի : վարէն' բանուորը։ Օրը
իրիկուն կ ըլլար : Սպասեց՝ ինքզինքէն դուրս տ ե դ մր։
Ո՛- այգ վայրկեան էր որ արիւնը խո ւմ ե g դան կէն ներս ու ատե
լութիւն՝ կտտա/լութիւն խտացան ՝ միս—ոսկոր դանակ դարձան՝ ան
զսպելի ՝ անմարդկային ՝. Որովհետեւ • * .
Ո րովհետեւ վանականը կը մպտէր ՝ բար ո ւթե ամբ ՝.
Զհաս կց աւ : ՋՀ ա ւա տ ա g : Ա,յ սինքն' հրաւէր դէպի ոճիր ՝.
փպիտը ե՞րբ ծռեցալ ու սեւ կոյտը ե՞րբ գլորեցաւ դէ՛զի դետին
ու գիրուԼլ ձեռքը իջաւ դէպի գիրքը ՝
Հիմա---զարկաւ՝ մ է կ անդամ : Մի՚֊ո հարուածները կր կն ե gին
առաջինը։ Գ տնակը իր առանձին ձա՞յնը ունի ծոծրակին մէջ՝. Զէր
գիտեր։ Ալ ձայն չլ՚՚եց--- նոյն ձայնն էր որ ձեռքէն անցաւ թեւին՝
դա նկին :
ինկած էր ՝ կողքին վրայ։ Շ արմեցա՞ լ՝. Գիրքը --- կարմրած ։ 'Ո իթր : Փորը ։ Փորը . ♦ . Փորը . . ♦
Ծռած նայուածքը ալ ոչինչ զանազանեց ։ Տեսա՞ւ պատին պատ
կերը*՝ Ոայց
կ՚ապրէր՝ 1լապրէր այդ երկվայրկեան բացարձակ
անշւպւԺոՆթ-հան ի՞նչը --- ծանրութի՞ւնը՝ պարապութի՞ւնը՝ կար
ծրութի՞ւնը՝ սարսա՞փը թէ՝՝՝ թէ՝՝՝ բայց չհասկցաւ։ Հոն՝ այդ
պէս ծռած դիակին վրայ' արձանացած ՝ անկարող մտածելու՝ տես
նելու՝ նկարագրելու՝ անկարող վա իրնալու՝ շարմեքու։
Մնաց__
դա դ ր ած ։
Ըայ9 արդէն ան /սրած էր դանաԼլը կոր ո ւթե ան ճիշտ կեդրոն ին
երբ մէկը պոռաց՝. Զա փ ո փշրեց կախարդանքը։ Կ ո թ ը միայն կր տես
նուէր ՝.
Նայեցաւ չուրեր
՜ 7 ոչինչ տեսաւ՝. Մա՞րդ է որ կը մտ^է դէպի
հոս։ fou եմ այս
^որ֊ ԼԷ՝. Ո՞ ւր
շա ր մ է ՝ շարմէ՝ շարմէ...
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•Լազեց ղէպի բան ո ւո ր ը :
z
խաբնուեցան։ Ցնցումը տարտղնեց, լեցուց,
խտացուց յետոյ
ցրուեց, բաղս ա սլա տ կե g , մեծց ո ւց --- գտած էր ո ւմը :
ՆԼազեց :
Սրունքները, թեւերը, մարմթեները վաղէցթե։ Դ՛ար
ձաւ անկիւնը։ Լայն հրճուանք մր , շարմումին հետ, շարմումի շնոր
հի՛- ազատ արձակուած ու աշխարհի բոլոր վախերն ու լրբութիւններր րղքտող։ խո վ է ճակատս ու կօշիկներս կր հարուածեն ։ Լմնչ
հեռու է վարէհլը ։ Տակալին կը վազէր . . ♦ :
Ս՝ամ մը վերԼ' նստարանի մը վրայ։ Ս ի կարէթ : Մարգեր, ղի շերը
կռն ա կա ծ՜> կը շարմին :
--- Լթ ւր կո ր ս ո ւե g ա լ դանա կը . ♦ . ո^ ւր կո ըսուեցաւ գանա կը :
թափառաշրջիկը ոտքի կ ե՚ լլէ , աչքերով պարապ շիշ մը բռնած ։
U ւր երթալ հինա , ինչո®լ երթալ որեւէ տեղ։ թնչսլէս քալեմ որ

£չարմիմ տ ե զէ ս ու մնամ լեցուած , ամբողջ ու վերջնական' իմ ծան
րութեանս մէջ։ Շիշը ալ չկայ աչքին առջեւ --- տղեկ մը իրեն կը
նայի զարմանքով թեթեւ ու հարցական»
--- Բ^ն չ տարօրինակ մարգ » » »
Սակայն մարդը կարծես կը շարմի, կօշիկները իրար ետեւ տե
ղաւորելով, հսկայ կռնակը, հսկայ վերարկուն շալկած։ Եր նայի
ետեւէն , չշարմող կախո լած թեւերուն որոնք հ իւսմնդ են ։
Տղեկը սակայն անմիջապէս կը մոռնայ զայն երբ կը տեսնէ ու
րիշ ա ր զ մք1
կրօնաւոր մը , հեծանիւի վրայ սեւ անսահման փէշեըու ծփանքը հովին մէջ, պզտիկ կօշիկնե ը ը ու գէմքին լուրջ, իւ ի տ ,
տրամադրելի արտայայտութիւնը։ «Աստուծոյ հետ խօսողը հեծանիւ կը նստթյչ--- կը մտածէ ան ու չի հասկնար հեգնանքին խորու
թիւնը ։
*/ ը քու լէ ։ Հաստ , ծեր կին մը, իր տխեղծ շունով --- անպոչ, ա յլանդակ, երերացող կոյտ մը։ Բնազդական խորշանք մը զինք
կը
վանէ պատ կե ր էն ու արադ քայլերով կ՛անցնի , գլուխր բոն ի անդին
դարձոլցած ։
Երիտասարդ մը, փ այլո ւն մաղերով, թեւերը սոթթած բայց
ձեոնոցուած, ինքզինքը ճօճելէն , ուդտի-ոտք կօշիկնե բուէ կր քալէ
առջեւէն ։ ]մ°նչ ումով է --- կը մտածէ , ]ետո լ կը զմա f յ ի ու ալ չի
մտածեր, քալուածքը ինքնաբերաբար կր փորձէ անոր ե * ՝ ւ.-■ ? ԷՀ ե ա պ—
կը գոցէ պզտիկ րոունցքները ու կ՛՛ուղէ որ ան հիմա կռուի մ է—
կու մը հետ , զայն դետին փռէ , ճիշտ սինեմային մէջ ե զածին պէս
» » » ։ Ենք վաղէ անոր մօտ , բան մը , րան մը , որեւէ բան մը ընելու
համար տեսարանին մէջ*.
Անկիւնէն կին մը, թեւին պայուսակ մը, միւս ձեռքը հովանոց
մը, կը նայի ամէն կողմ ։ Երիտասարդս կ ր մօտենա) կնկան բա լ g
չի կենար ու կ՛անցնի*. Բայց բսմն մը կ՚ըսէ կնկան *. Տղեկը չի հաս
կնար։ Աակալն երիտասարդին մարմինր ինչո*ւ ալեքի կ ր ճօճուի ,
քայւերր ք անկ արծ կ՚արագանան ու կ ին ր ին</մւ քանկարծ եր ոարկա—
նայ, [ք ը պրկէ իրանը, սակա ին ղ էմքին արտայայտութիւնը չի փսխ
ուիք, բան մր կը պոոաք ումեղ հնչուն վանկերով , դ/ուխր կր շարմէ , յետոյ ձախը տակաւ կը նուաղի , կը լո է : Շուարած, տղեկը կը
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լԼամ Գ^“ւե երիտասարդը որ մէկէն' ետ կը դարձնէ դլո ւխը : ինրն
աւ կը նայի նոյն ուզզութեան --- կինը ալ կորսո լած է բազմութեան
ետթև՝. (յ րի տ ա ս ա ր դը այն ատեն միայն կը քսնգայ ։ Ու ի*նր կը մպտի*.
Աո֊ջին հինա երկու հոգի կան կին մը ու մարզ մը որ խօսելէն
կ՚երթան՝. Տ զե կը անշուշտ d- < ա ս կնար . . .
--- Ես դիտէի աս անկ ըլլալը :

— /։'Դչ ըււաւը-“— թէ այդ մարզէն պիտի խաբուէիր : ^ուն գործի մարզ չես î
Կը Հալեն :
--- Երէկ քոյ[էրէ Ոէեսա^ր՝.
֊ Այ ո , տեսայ հ բայց խօսելու մամանակ չկար՝. Տեզ պի տի երթային :
— Ռ՚ք Ղէ,տԷ “՞Լ1 գսւսլսւթէ՜ն է նո Ըէն ■ ^իչեր ցորեկ * ♦ ♦
--- Այո :
// արզը կն կան թեւը աւելքէ ո ւմդին կը սեզմէ ։
--- Կամաց րալէ :
քալեն :
--- Ոնչո^ւ գիրրերէդ ոմանք
փոխ չես տար՝.
--- Կարդալու ժ՜ամանակ չունի՝.
--- Եթէ անդամ մը տեսներ քու նոր գի րրերզ հ է : Ա արզ ին չ-—
ս կապը ի աասն g գքէր^ք >, չեմ հ ա ս կն ա ր :
--- Ի"նչ պիտի ո ւտ ենք այս
•
—- Կ'ուզելս ճաշարան մը երթանը՝.
--- ճ11՛ շար ա^ն : Կ՝րամ ո ւնթ ս ւքրազ :
--- Այո } ունիմ :
Կ ը րա լեն :
--- ԿփտնսՀս » ♦ . այս մեր պզտիկ ճաշեր ը՝ ճաշարանի մը անկիւ—
նը, այդպէս մտերիմ ՝ անկեզծ՝ տարուկ'. Տան մ էջ կարծես նոյնը
չես : Տունը ուըիշ ես y հոս ուրիշ : Ո եմ գիտեր î Հազար գապսւթէ,
հազար օթօ չեմ փոխեր մեր այս անկիւններու մտերմութեան հետ * • •
յեաոյ'
■
Կեցիր-. Ա" 1իըըը^ Հ"ն } տեսա՞ ր : ո չո ր Լարուսին րԱէԼը՛— Այ՛՛ ՛■
--- Նոր ելած է :
------—
—
----Կը
----—
--Կը

Ո՞ւր կերթաս :
Երթամ աււն եմ : Ա պա սէ î Վրսյրկեան մը չի տեւեր :
Հանրի } կեցիր * չեմ ուզեր :
Զզէ՛ առնեմ , ի՛նչ կըլլայ :
Ոչ, չեմ ուզեր ։ Աուզ է : ճաշարանի զրամ կը մնա՛*յ :
Հոգ չէ հ այսօր ալ քիչ կուտենք։
Զէ , չեմ ուզեր ՝ րալէ : Լուրջ կըսեմ րալէ î Զեմ ուզեր :
քալեն *
Ենչո՞ւ լուռ ես :
Կը
մտածեմ :
Ոնչթ •Լրայ՝'իու գործիդ :
րալեն :

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

53

^նցիր թ^՚բթ tfը առնեմ : fi ա ղա քա կան ո ւթ ի ւն ը մե՛ր ղործն կ։
ԸայՅ այս ստախօս թերթերը...
'
--- Այո :
--- fi անթ* կ . . . ։
--- . . . ինչո*ւ. աւելի տուիր :
0 y բան մը չկ որ : ի ր կո ւ ֆրանք աւելի կամ պակաս : իերո—
ղութիւն վայրկեան մը։ Գրպանս դնեմ։ Այո։ Հիմա...։ Տուր թելդ։
Այսպէս ։
--- .
.
. իամաց քալկ ։
--- Ոոգնեցա^ր :
--- Մ* ւր կ ճաշա րանը î
--- Ուր որ կյուղես։ իոյնն է ինձ համար։
---- 0" , ձ ան ձր ա g ո ւց ի չ ես . . .
T ը քալեն ։
--- Ա արին չկ հաւնած այն ֆէլմը որ միասին տեսանք . . .
--- Երեխայական կ կ'ըս կ ։ Պատանիներու համար կ եղեր . . .
--—
---------

Լաւ կ այս հովը։ իը զովացնէ .. .
սիս :
Գո<* ւն » ♦ ♦ :
ինծի համար նոյն բանն կ։
fi եղի համար միշտ նոյն բանն կ ։ Առոզֆ մարդ ես դուն ։
Գո1*ւն [,նչ ունիս որ :
---- 0' , ես կին եմ ։ իիները միշտ տկար 1լ ըլլան , դիտես . • .
--- Ջե^ս կրնար քիչ ը արադ քալել՝ սիրելիս։
--- ինչ կ աս ՝ մէյ մը արագ քալէ՝ ‘f կյ մը կամաց։ Որոչէ :
Ո ը քալեն :
--ֆիքրին էքկչ ես երեխայական բան մը չգտայ։
--- Անոր կարծիքն էր ։
--- Ան թ*ն չ կը հասկնայ որ . . . ։ Ու֊սում չունի ՝ բան չունի ։ Ե հան
քին մէջ թատրոն մը գաg ած չէ։ գսւպսւթէո գապսւթէ :
--- Գրամ ունի կը ծախսէ ։
--- Երջանթ*կ են ՝ ան ըսէ :
--- իրենց հասկցած ձեւուի այո։
---- fitujg մեր հասկցած ձեւո*վ։
--- Այղ չեմ գիտեր։
--- Այղ է խնդիր ը ։ Գ ի *֊ր ին բան կ ե րջան իկ ըլլալ դրամով ՝ մա
նաւանդ եր բ ամէն վայրկեան Ո1֊րիշը էը խաբես։
--- Գոնէ ինքզինքը չի խաբեր ։
--- Մենք մեզ կը խաբե&նք որ .. . Գուն ՝ օրինակի համար ։ իո գի
տեմ ինչ կը քա շեմ քու անխիղճ խիղճէդ ։ ինչ որ ճշմ ա ր իտ կ քեզ հա
մար՝ կըսես ՝ առանց վախի ։
--- Ջ է J՝ աքլին ՝ անոնք ո՜ւր՝ մենք ուր։ Մերը... ուրիշ բան է։
ի^նչ գիտնամ ՝ կարծես . . . մենք . . •
--- Աս ճաշարանը ինչպէ^ ս է *
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--- Ո՞ր մէկը : //.յ„ . . .դէչ չէ : Մ տերիմ ձհւ մըն ալ ո ւնէ ♦ ♦ ♦ :
— Բովի՞նը ինչպէս է՝.
— Զ"էշ էէ: 'Ոայէ •“նգին "՚ լ՛է՛ չ մը կայ :
--- Զէ ) չէ ■ Ա“ մէկը :
--- Շատ մողովուրդ կայ՝ (իադլին '. իքլտես ՝ աւելի լա լ կը զգանը
մենը մեղ եթէ առանձին րյքանը ։ tyընանը մեղմօրէն խօսիլ* * . :
--- Այսօր խօսելու շատ սիրտ չունիմ ; Հոս մտնենը՝.
--- իթերն ալ աման են :
---

1Լախնամ մ ի ւսն ե ր ո ւն մ էջ կր մ ս ինը ♦ . . :

--- է*^նչ եղար մէկէն ի մէկ : Ւ^նչ ունիս ♦ ♦ ♦ :
֊ 1‘չլ.նչ : Շ ատ լաւ եմ : Աստուած ւԼկայ բան մը չունիմ i
--- Պզտիկ ճաշարանները պաղ կ՛ըլլան ♦ ♦ ♦ î էիուն կը գիմ անա ս ՝
բայը ես .. .
--- Այո՝ իրաւունը ունիս՝, ին չպէ^ ս մտըէս չան ղ ա լ :
--- Ատնենը հիմա : Հոս կուզեմ որ մ անեն ը :
իրան ս եմին մ է կղ ի կր ըա շուին ճամբայ բանալու համաբ աղու
մը եւ աղջկայ մը՝ ո բոնը դուրս կելլեն ՝ ի ր ա ր կը նային ՝ կը մսլտին՝
տղան յետոյ կր մ պաի աշխարհին՝ ոբ այդ վայրկեանին 0Ա1թ-]1լէ՜^
հ ր ա սլա ր ւս !լԼւ էր ՝ ա կԼի կ բ՝ թեւը կր մտնէ ՝ զո ր ումդին կը ս եղմէ , կը
նայի իր ոտըի ըայլերուն ՝ կօշիկներուն ՝ գլուխը յանկարծ վե ր կը
վերցնէ որ զդայ մ ա ղեր ո լ1ւ ցն g ո ւմին խաղր :
կիջնեն ս ան դո ւի/ն ե ր էն , կր ըա լեն գետափն վա ր ՝ կը նստին ըա-—
րէ նստարանի մը վրայւ
Տղան սիկարէթ մը կր վառէ ՝ դանդաղօրէն ՝ արմուկները կը դնէ
ծունկերուն ՝ կր դիտէ 'l["^llJ։j[՛ ափը :
/
Ստլիկը և IL նայի անոր խոշոր ձեռըերու հանգոյցին ու գլուխը՝
թեթեւ , կր հոլի անոր ուսին :
Տզան գետինը կը նայի՝ յետոյ սի կաբ էթին ՝ զոր կը շարմէ ո րպէսղի աղջիկն ալ տեսնէ ՝ մանաւանդ' ցուցամատին հաբո լածը ։ Ա ետոյ' թուքը կը կլլէ :
Պահը կՀանցնի • ♦ ♦ :
Ա՚լԼիկԸ ԳԼու1սԸ և IL Հեռացնէ անոր ուս էն ՝ փէշին ծալըը կը շտ կէ :
Տղան անոր շարմորլ մատները կը դիտէ'.
Ազբիկը մատները մ աղե րուն կր տանի՝ կը նայի անորոշ տեղ մը՝.
Ցետո յ դէո Լ-խ ր կր կաիւ է ու կր սպասէ :
Տղան աջ ու ձաիւ կը նայի ՝ պահ մը կանշարմանայ՝ յետոյ ինըն
ալ կը կախէ գլո ւԼսը ։
Աղջիկը այն ատեն աւելի կը մօտենայ անոր՝.
Տղ ան՝ մեղմիւ դլո ւխ ր անոր կո զմը կր դարձնէ'.
Աղջիկը ^1*չտ h",ih տեղը գամած է նայուածըր՝. Կամաց մը կօչիկը կը չար+է:
Տ էլան կրկին գետինը կը նայի'.
Պահը կ'անցնի ♦ ♦ ♦ î
Աղջիկը այն ատեն՝ հազիւ զգալի շարմում ով
դարձնէ գէմըը :
Տղան վեր կր նայի՝ հ եռուն ՝ յետոյ աղջկան :

մը

աղուն

կը
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ժսլւոին :
անմիջապէս վար կը նայի՝,
Տդուն J-պքւտը հեռուևերը կը պտ տի , գետէն անդին :
ԷՀեռքը կը դոցոլի անոր ձեռքին վրայ։
Ս.յե ատեն ժիայն անոր գլովսը կը հանգչի իր ուսին։
Տղ^ն կը նետէ կճատը՝ հեռու։ {Հետոյ աղատ ձերւքը՝ մեծ զգու
շութեամբ կը դնէ իր ծունկին ՝ կը կդպէ շունչը։
Ա-ք$Ւկ֊Ր հիմա հեռուն կը նայի՝ ^այրի^ այտ^րը^ կր
շյյթնեըը :
Պահը կ' ան ցնի • > • :
Տղան քիթը կը քերէ-,
Ա-վճՒևԸ կը մ1'ացնէ կ°Ս'կ'*յ^ԸԸ '■ Գլուխը աւելի կը տեղաւո րէ ու
սին :
Տղան վար կը եռի , կը նայի ափին զոր կը բանայ , կը գոզէ ղանզաղ շարժ՜ումս '/ մը ■■ Կամաց մը կը ժ՜պտի ։
էԼոթիհր անշարժ՜ է ։
Պահը կանցնի ... :
Տղան ձեռքը կը տանի իր մ աղեբուն՝ ականթը կը շօշաւիէ ՝ յետոյ
դան դա ղ ՝ թեւը կը հանգչի անոր ուսին ։
> Ղմ՚ևթէ բնազդական' աւելի կը կծկուի անոր կուշտին ։
Տզոյն կը լակէ իրանը , ոտքը կը չարմէ դէպի առաջ՝ մասնաւոր
աղմուկով մը ։
Ակէկան իրանը աւելի կը հակի ՝ կը նայի անոր կօշիկի կապերուն։
Տղան հիմա կը քաշէ ձեռքը անոր ձեռքին մէջէն՝ կը դնէ նստարանի քար ին վրայ ։
ԱղԼ^կր կր ^այի անոր տափատին ՝ բաճկոնին ՝ յետոյ կը վերցնէ
աչքերը ՚է^ս11՚ ''"'է'-' կը ^JUJjtt անկէ անդին՝ կամո լրջին :

Պահը կ՛անցնի ... :
Տղան խորունկ շունչ մը կը քաշէ՝ կը նայի ջոլրին՝ յետոյ քարափին՝ աո.ջեւի քոյրերուն ՝ էլամաg մը աղջկան դէմքին:
Պահը կ'անցնի..*։
Տղան ձեռքը կը յԼերցնէ նստարանէն, կը դնէ անոր ուսին' մեյլմօր էն :
Հմզչիկը կ[Լ շարունակէ նայիլ անկէ անդին' կամո լրջին i
Տղան կը նայի աղջ կան ճակտին՝ մ աղեբուն՝ սանտրին՝ յետոյ
շրթունքին ։
Ազբիկը սյյ^յ ատեն կը շարժ՜է զէմքը դէպի վեր ՝ կը նայի տերեւ
ներուն ՝ աղուն ՝ անոր ա չքեր ո ւն ։ Կ ը գո g է աչքերը ։
Կը համբո ւր ո լին :
Պահը կ՛անցնի • ♦ ♦ î
Տ/լան շատ յստակ կը տեսնէ դիմացի գետափին երիտասարդ մը
ո Ը կը քալէ ՝ կը բարձրանայ սանդուխներէն :
Աղջիկը...-.
ի ա յ g ևրիտյսսսյըղը սանդուխի վերջին մատն ալ կ' ելլէ , կը կյսյնի
փողոցին մօտ : Ետին' դետը, իր սիրահար ղոյղերով, թափառալըրջիկնե րով ՝ մենաճեմ շուքերով։
--- Կեանքը ձրի է --- կը մտածէ ։
--- Ապրէլը սուղ է --- կր շարունակէ գաղափարը՝ սակայն հոս
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կը դադը ի գաղափար ըլլալէ ՝ որովհետեւ ան հպարտ կր եւ ուրախ'
եր մտքի գիւտով :
Ետրեց փողոցը ՝ բազմութեան հետ :
---- lkjn ) զմոլար կ սյ սԼ ['I'Լ1Լ --- շարունակեց' սակայն զմոլար ըլ—
լալու յատկութիւնը շատ հասարակ կր իբր որակ :
--- ^'■մ՜ուար --- կրկներ մարկն ու մտածումը կորսնցուց իր չաՀեկսւնո ւթիւն ը :
--- Ա ա նայկ ՝ որմէ մարկն կ'անցնի --- մտածեց։ Սակայն մտածումը արզկն անձնասպան եզած կր î
ՀՒմ ա կ ատենը մարզիկը դիտելու՝ ե րբ մտածում չկայ մտ քխլ
մ էլ-, ն այլ-ւ անոնց ՝ փնտռելով (
թկ մտրով՝ այլ սովորութեամբ}
բան մը որ րեզ կը նմանի ՝ րե զ յ ի շեցն կ , կրկնկ իբր շարմ՜ում ՝ կե g—
ուածր /լամ ձայն։ Հետեւիլ սա սրունրներոլ րալուածրին ՝ ոչ թէ
մզուած որեւէ սլահանջկ , աւլ պարզապէս որովհետեւ այզ զուն ես
որ կը րալկ րե զմ կ առսփ այզ րու ձեորզ կրնայ ըլլա լ որ գրպանը կը
փնտռէ վերարկուի ծա լրին տակէն՝ եւայլն։ Պարղապկս ՝ որովհետեւ
միւսևեթը երբեր գոյութիւն չունին ՝ ոչ թկ մտրիզ համար այլ րու
բնազդական ենթակայութեանդ՝ այսինրն րո ւ զւլա յ տ ր ան րն ե ր ո ւզ մ այ—
րարաղարին համար՝ որ տեւական կը շարմի րու մէջդ* մ կյ մը աչրերուզ մկջ կ՝ յետոյ կ^ի^խկ ականջիդ Լայսինրն սրունրներկզ եկող
ձայնին} յետոյ կը կո ըսուի մէջդ տեղ մը՝ անծանօթ տեգ մը։ Պ111 րզապկս՝ որովհետեւ զուն ալ գոյութիւն չունիս որպկս անկախ՝ ինր֊
նաբալ խորր՝ այսինրն' զուն կ՚ասլրիս րեզմկ զուրս՝ մանաւանդ երբ
րու անձիդ զդայն ո ւթի ւնը --- ԸէէաJ “^՚ զրո ւած Կա.լ1 1ո]ւ1- *Ն0լ1 ? առտո ւն
մ՜ամը 3, կամ ըլլաJ՝ ITtp-JlO^îr մկջ երեկոյեան մամը 6,30^^ ---պէտք
կ ձեւաւորուի ifuTUlfrllւմուէ' այսինրն օտարամուտ բան ո վ մը։
Այսինրն սա դուն չես որ կը րալես փողոցն ի վեր ՝ ոչ ալ այզ'
ուրիլն կ որ րեզմկ առաջ կը րալկ y այլ' շուրջդ պտտող վիճակ մը*
կացութիւն մը' որ կրնար մարմնաւորել զիմացինիզ մասին րու մէջդ
շինո ւոզ-րանզո ւո զ ՝ կա ր ելի-ան կար ելի խաոնո ւրզը ըլլԱ1լՈԼ կսւլւհ՜լ]ւ—
ՈՆթՒսւն մը ՝ րսւյg որ չի մարմնացներ ոչ թէ որովհետեւ չես կրն տ ր
երկու անձ ըլլ ա լ միեւնոյն մամանակ՝ ոչ ալ որովհետեւ չես ուղեր
ույ լ որովհետեւ ույն որ րեղ համար ԵՍ կը կոչուի' եէյթադլւու-թ-jTLÜ. մ րն
կ երկու անծանօթ ն ե ր կայ ո ւթի ւնն ե ր ո ւ մչջեւ. որոնցմկ մին րու մէջդ
գտնուող Հանի կա'Հև կ՝ իսկ միւսը անոր (բայց չես դիտեր թկ Հանո
րդը որրմւ կը պատկանի} մ էջի Հզո ւնՀև կ։
Ուրեմն ՝ ԵՍ ը տեսակ մը համեմատութիւնն կ երկու եղրերու'
որոնցմկ մին' ամկն երկվայրկեան կը փորձկ ձեւաւորուիլ՝ յարմա—
րիլ միւս եզրին ՝ որ սակայն առաջին եղրկն անկախ գոյութիւն չունե
եւ որ ամկն երկվայրկեան կը ծնի առաջին եղրկն ու հազիւ ծնած'
կը վերածուի Ul{l<jljUr[|l ? որ յաւիտենական հոզեվարրի մը մկջ կ։
Ուրեմն ՝ սա երիտասարդը պիտի րա լկ փ ո զո ցն Ւ ՀԿ կ ա ր ձելո վ
որ այդ ինրն է որ կայ ու կը րա լէ ։ Այս պատ րանրի զինովն կ միայն
որ կեանր կո չուածը կարելի է մարդոց հետ։
Սակայն երիտասարդը այնրան տարուած կր զգայնո ւթի ւնն ե ր ո ւ
ալս խօսակցութեամբ որ չտեսաւ թկ ինչպկս ք^լաս 1Ո|1 լԱ1 Սո]1Ալօն^
դիմաց գտնուող չէն րի մը ՀՏրդ յարկէն մարզ մը դո g ե g պատուհանը՝
րա շե g վարագոյրը՝ վայելեց պահ մը պղտոր լոյս ի մը թելազրական ո ւթի ւնը ՝ զա րձաւ սենեակին ։
Վ♦ 0»
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ԱհււՆԴՈՒԹԻհՆԸ bh LlMUSlltlLib SUWP
ԱՀնգլիական դրականութեան մ է £ , մենք շատ սակաւ են ր խօսում
աւանղութեան մասին , թէպէտեւ այս բառը երբեմն գործ ենք ածում
ողբալու համար նրա բացակայութիւնը։ Մ ենք Հենք կարող մեզ մտո
վին փոխադրել դէպի «ա լան դո ւթի ւն»ը , եւ կամ դէպի «մի աւան
դութիւն»։ Լաւագոյն պարագայում , ածական ը դո րծածում ենք ասե
լու համար թէ {'-ի բան ա ս տ ե ւլծ ո ւթի ւն ը «աւանդական» է ♦ եւ նոյն
իսկ ' չա փ ազանg աւանդական :
Անկասկած , այս բառը հազուադէպ է դործածւում , եթէ ոչ ստոբարկիդ արմեզրկող իմաստով։ Տարբեր պարագային նա սոսկ նշան
է տարտամ հաւանութեան . եւ իր հ ա լան ած գործի մէջ մի ինչ ո բ
հնախօսական սխրալի վեր ա կա զմո ւթի ւն Լ ենթադրում : ^մուար Լ
անգլիացիների լս ո զո ւթեան հաճելի դարձնել նրան
առանց
ակ
նարկելու սոյն սփոփիչ ու վստահութիւն ներշնչող հնախօսութեան :
Արդարեւ, անհաւանական է որ հին թէ նոր գրագէտներ ի չու֊ր^ մեր
կատարած դատողութեանց մէջ՝ երեւի այս որակումը։ ք1ւրտքտնչփւր ցեղ, ամէն մի ազգ ունի' ոչ թէ միայն ինքնուրոյն ստեղծա
գործ հանճար, այլ քննադատական ոգի որ յատուկ է իրեն։ Եւ <լ““
շատ աւելի դիւրութեամբ է մոռանում թե ր ո ւթի ւնն ե րն ու սահման
ներն իր քննադատական սովորութեանց քան պակասները իր ստեղ
ծագործ հանճարի ։
ֆբանսայի քննադատական դրականութեան հսկայական ար
տադրութեան հետեւելով, մենք գիտենք , եւ կամ կարծում ենք իմա
նալ ֆրանսացիների քննադատական եղանակն ու ս ո վո ր ո յթն ե ր ը ։ Եւ
մենք, (չափազանց դանդաղամիտ մողովուրդ լինելով} ,
եզրակա
ցնում ենք պա րղա պէ ս , թէ ֆրանսացիք ա ռա ւել քնն ա դա տ ա կան միտք
ունեն, քան թէ մենք։ Երբեմն այս մտածումով նոյնիսկ փառաւորւում ենք', իբր թէ ֆրանսացիք մեզանից նուազ ինքնաբուխ լինէին ։
թերեւս այս ճշմարիտ է, սակայն պէտք չէ մոոնալ որ քննադատու
թիւնը շնչառութեան չափ անհրամեշտ է , անխուսափելի ։ Եւ թէ ,
մենք ոչինչ պիտի կորցնէինք, եթէ յստակօրէն արտաբերէինք այն
բոլորը որ մի գրքի ընթերցանութեան ընթացքին' անցնում դառնում
են մեր մտքի մէջ։ Այլեւ-, եթէ մենք իբր քննադատ դիրք բռնէինք
մեր իսկ մտ■t՝b հ անդէպ' երբ նա քննադատում է :
թ՛երեւս այաղիսով, տարբեր [յ ր ո ղո ւթեանg հետ, պայծառօրէն
երեւան գար նաեւ այն ձգտումը որ երբ մի բանաստեղծ ենք զովում
մղում է մեղ ե ան բանա լ նրա զորեի այն մասերի վրայ որ առաւե
լագոյն չափով զանազանում են նրան միւս բանաստեղծներից՛. ՚1,րա
գործ՜ի այղ մասերի մէջ, մենք յալակնում ենք գանել այն որ ան-
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հատական է ՝ այն որ էնքնատէպ Էությէլնն է բանաստեւլծէ : 1Ս ո [։լ,ն
գոհ ունակոլթեամբ մանրամասնօ րէն խ Օս ում ենք այս բան ա ս ա ե գծէ
եւ Էր նաէս ո րգներ է մէջ եղած տարբերո ւթեանg մ ա սէն' ճգնում ենք
գտնել մէ բան ո բ է գնահատելէ արմանէքը էր զա տ ո ւած ո ւթե ան
մէջ կայանայ :
Ւսկ եթէ ընգհ ա կայլսւ կն , մենք բանաստեղծէ
գործ էն մօտե
նանք աոսւնւյ այս կանէսա կալ կա րծէքէն' կը գտնենք յաճաԼս որ ոչ
թէ մէայն լաւագոյն ՝ ս'J Լ անձնական մասերը այգ դործէն՝ բաղկացած են այն էջերէդ ուր անցեալ գարերէ բանաստեղծներ --- էր նաէյ ահ այրերը --է ր ենg ան մահ ութէ ւնը գերազանց ումդնութեամբ են
հաստատ ւււմ :
Լք ւ այստեղ՝ ես չեմ Լսօսում երէտա սարդո ւթեան գալար ու գէլր ափ ո յէ ո/" zr£ա նլ, մ ա սէն , այլ լէակատար հ ա ս ո ւն ո ւթե ան ։
Սակ այն եթկ աւանդութեան մէակ ձեւը՝ լէ ոէյ ան g ման մէակ կարելէութէւնը նաէյորգ սերունգէ կա տ ա ր ած դէ ւ֊տ երէ հետեւոյլու—
թեան մէջ կայանար՝ --- կուրօրէն է կամ վատօրէն յարմարելու այն
բոլորէն որ յյյրգէն յլյյ^ո,Լել է նրանց' ա յ ս պարագայէն անկասկած
պէտք է մերմել ՀՀա լանգո ւթէ ւն»ը : Աւադներէ մէջ անհետ կո ր ս ւո ղ
այգպէսէ մէամէտ հոսանքներ ՝ մենք շատ ենք տեսել՝. Լյաէյ ընտրէլէ
է նո րոգել քան կրկնել :
Այլա ւելա գո յն է մ աստ ո ւն ե g ո ղ մէ բան է ա լան գո ւթէ ւն ը : *Լ/ւս չէ
տրուած էբր մա ոան գա կան էրաւունք՝ այլ ստա ցւում է երկարատեւ
աչէյատանքէ ճգնութեամբ* եւ ենթադրում է ն աէյ' պատմական զգա—
ցոլմ ( Տ6ՈՏ ) "[՚ը կմբելէ է ասել թէ անհրամեշտ է նրան որ' քսան
եւ հէնգ տարէքը բո լո ր ած' ցանկանում է տակալէն բան ա ս տ ե գծ մրնալ՝, պատմական զգացումը ենթագրում է ըմբոն ո զո ւթէ ւնը անցեալէ՝
ոչ թէ մէայն էր անցեալ հանգամանքով՝ ամԼ I1 [՛ ^՛երկայ ն կարագրով՝.
Սոյն զգացումը "տէ սլում է մարգս արտայայտուէլ ոչ թէ մէայն էբր
ներկայացուց է չն էր սերունգէ ՝ այլեւ այն զգացումով թէ եւրոպա
կան ամբո յյջ գր ա կան ո ւթէ ւնը Հոմերոսէդ սկսած ՝
մէջն առնելով
նաեւ էր ե ր կրէ գր ա կան ո ւթէ ւնը [էոյակ1,բ են մէա 1լ մ[, տ եւո ղութեան մէջ* եւ մէակ մէ կար դա լո ր ո ւթէ ւն են յօրէնում : Պատմական
այս րԼէ1սյ ՛}ո լմԸ ՈԸ նշմարում է նմանապէս' այն որ ձև րբաւլատ է , եւ
այ h որ պատկան է մամանակէն ՝ — եւ այս երկուսը նշմարում է մէ—
ան դամայն' ահա դրդապատճառն էսկ որ է1բարւէտբ րէսյբ ձնում է ա—
լան գա կան . ու մէամամանակ տալէս է նրան ամենասուր դէտ ակg ութէւն ը էր մամ ան ա կա կց ո ւթեան ՝ էր կացութեան մամանակէ մէջ՝.
Ոչ մէ բանաստեղծ ՝ ոչ մէ արուեստագէտ' էնքնէրմով չունէ էր
ամբողջական էմաստը՝. Հասկանալ ել գնահատել նր ան , նշանակում
է անցեալ բանաստեղծներէ ու արուեստագէտներէ հետ 1՚ր ո ւնեg ած
յա րաբեր ո ւթէւնններ ը գնահատել ՝ ՍՀԷկարելէ է նրան մ են ա կը գա տ ել ՝
համեմատելու՝ կամ հակադրելու համ ուր ստէպուած ենք մ եռ—
եալներո վ շրջապատել նրան :
Ես ՝ այս ըմբռնում եմ ոչ թէ մէայն էբրել պատմական ՝ այլեւ
գեղեցկագէտական քնն ա գա տ ո ւթ ե ան կանոն :
Q արմտրուելու՝ դաշնաւորուելու
անհր ամ եշտ ո ւթէ ւնը'
մէակողմանէ չէ սակայն* --- այն որ տեղէ է ունենում ՝ երբ արուեստէ
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նոր է գործ է ստեղծւում' 111Jll նոյն բան ը տեղէ է ունենում մէամաման ակ արուեստէ բո լո ր դործերէ մ էջ որ նախորդել են նրան*.
*էոյութէւն ունեցող կոթողները y է բենը է ր են g մէջ կազմում են գե
րակայ մէ կարգադրո ւթէւն , ո ր ը y մէ նոր Լէսկապէս նոր} դե զար
ուեստական դո ր
մուտքով փոփոխութեան է ենթար կլում*. *Լյախ
քան նոր դո րծէ երեւան գալը y գոյութէւն ունեցող կարգադրո ւթէւնը կատարեալ է. եւ որպէսզէ նորագոյն տարրէ դումարումէց
վեր$} կարգն ու կանոնը շար ո ւն ա կո ւէ' ստէպոզական է որ ղոյու
թէ ւն ունեցող ամբ ողջ կա րդագրութէւնը y նուաղագոյն չափով էսկ ,
փոփոխութեան ենթարկուէի եւ այսպէսովի էւրաքանչէւր
զեղարուեստական գործէ յ ա ր աբեր ո ւթէ ւնն ե ր ը y հ ամեմ ա տ ո ւթէ ւնն ե րն ու
արմ՜էքները վերաճշտուեն' ամբողջութեան նկատմամբ* այս վերաճշտումով է որ հ էնը եւ նորը յարմարւում են մէկը մէլս էն*.
*քյա որ եւր ո սլա կան գրականութեան այս ձեւն ու կարդագրոլթէւնը ընդունել է' անհեթեթ չէ թո ւա լ նրան որ անցեալը փոփո
խութեան ենթարկուէ' ներկա յովի --- նոյնքան որ ներկան
ղեկա
վարուած է անցեալով :
է՛լ ի այն րանաստեւլծը որ ըմբոն ո ւմ է այս' նա մեծ գմուարոլ—
թէւններէ ու պա տ ա սէւ ան ա տ ո ւո ւթե ան g գէ տ ա կց ո ւթէ ւն ը կ՚ունենայ*.
Որ ո շ էմ աստով y նա կր հասկանա յ նաեւ թէ է՛ր դո րծ ը ի անխուսափե—
լէօրէն անցեալ օրէնակներէ համեմատութեամբ պէտէ զատուէ *.
[Լսում եմ զատուէ' --- ո'չ թէ էբրեւ հ ա լա ս ա ր ի գերէվեըի կամ
նուազագոյն մեռեալներէն, եւ անշուշտ ոչ անցեալէ քննադատական
կանոններով : [)ա մլ, դատո զութէւն էի մէ հ ամեմա տ ո ւթէ ւն ի ուր
երկու բաներ չափւում են մէկը մէւսով :
*ԼյՈ ր գործը աւելէ ա րմ՜էքաւո ր չէ ան սլայ ման' որովհետեւ յար
մար ւո ւմ է' չափանէ շն է նրա արմէքէ։
այս չափանէշը պէտք է գանգաղօրէն եւ
զդուշուԱրդսւ րել
չ ոք անսխալ դատող
թե ամբ ՛է՛՛լ՛ ծածելի որովհետեւ մ ե.ղանից
է յարմա ր ո հղութեան
/ ո ւ,
վևր, ւբսր
ե ո ո ւմ
(conformité) :
է' թրր հ քՅԸ
[Լսում ենք ի--- թւում է թէ յարմարւում է. ու թերեւս անհատական
է. եւ կարող է պատահել որ յարմարէ, սակայն անհաւանական է
որ մենք գտնենք թէ գործը 111J11 երկու բան ե ր է g մէկն է
առանց
մէւսէն :
<էանք հիմա ի րանաստեւլծը անցեալէն կա,պող աղերսներէ աւելէ
գէլրէմաց քննութեան : [Բանաստեղծը չէ կարող ամբողջ անցեալն
առնել ու մէ խոշոր պատառէ պէս' մէանդամայն կուլ տալ. եւ չէ
կարողի մէկ կամ երկու անձնական հ էաg ո ւմնեքով ամբո ղջո վէն կա ղմո լելի
ոչ է ս կ էր նախընտրած մէ շրջանով*.
[Լռաջէն կեցուածքը անընգունելէ է։ Երկրորդը ներկայացնում
է երէտասարգութեան կարեւոր մէ փորձա ռո ւթէւն *. Ե *- երրորդն առաջա բկում է հաճելէ ի ել ամբողջովէն բաղձալէ
մէ յաւելուած։
■ ^1էտք է որ բանաստեղծը յստակօրէն
հասկնայի թէ iiinin^inգոյն հոսանքըի անպայման չէ անցնում մէշտ ականաւոր համբաւ
ներէ մէջով*. Նա պէտք է սերտօրէն ըմբռնէ բացայայտ այս էրողութէւնը որ արուեստը երբեք չէ յառաջգէմում , ել թէ նրա ատաղձքը

նոյն չեն երբեք *.
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\յա պկտք կ հասկանայ որ եւրոպական ոգէն (է՜Աթլւյւ) եւ էր եր—

kcb ոդէն ՝ --- որԸ) նա տակաւ առ տակաւ սուԼորել կ նկատէ առնել

էբրեւ կարեւորագոյն՝ քան էր անհատական ո զփն, — փ ոփ ո էյ ո ւթեան
ենթար կո ւո դ ■Դ ոգէ կ՝ եւ թկ այս փոփո էւութէւնը մէ զարգացում
կ որ ոչ մէ բան չկ թողնում հփր ետէն^՝ որ չկ մերմում էբրեւ լրա
ցած — անցած գործեր' Հքկյքսպէրն ու Հոմերոսը՝ եւ ոչ քարայրներէ
մէջ գտնուոզ նախապատմական
անէ գծագր ո ւթէ ւններ ը :
/H' ? այս զարգացումը որը գուցկ նրբացում կ* եւ անտարա
կոյս բարդացում մէ յառաջգէմ ո ւթէ ւն չկ' արուեստագկտէ տեսա—
կ կ տո վ * եւ յառաջգէմ ո ւթ[ււն չէ' նոյնի ս կ հոգեբանէ տեսակկտով ՝---դէթ ոչ ալն չափով որ ոմանք երեւակայում են*.
pujjg անցեալէ ու ներկայէ մէջել
տ արբե ր ո ւթէ ւնը բթում կ
սբանէց' որ գէտակէց ներկան՝ հ ա ս կա g ո զո ւթէ ւնն կ անցեալէ' այն֊
ս1էսէ ^ԼՈ՚Է նւ այն աստէճանով որ' անցեալէ էնքն էր մ ա սէն ու
նէ ցած էնքնուրոյն գէտ ա կց ո ւթէւնը' չկ /լարող ներկայացնել*.
Մէ ոմն գրել կ* — «.ՍՀնցեալէ դրագկտները հեռու են մ եզանէ ց'
որովհետեւ մենք նրանցէց այնքան շատ բան գէտենք Vfr
Արդարե՛ւ՝ նրանք ե՛ն այն բո լո ր ը որ մենք գէտենք*.
Ոմանք բնականօրկն էւրացնում են գէտո ւթէ ւն ը : Լ) ւ ր է շն ե ր ՝ ա—
լելի դանդաղ նոյնը շահում են է ր են g ճակատէ քրտինքով-, Շէյքսպէրը կարդալով Պղուտարքոսը՝ պատմական առաւել գէտելէքներ
ու կական գաղափարներ ստացաւ՝ քան մարդկանց մ եծ ա մա սն ո ւթէ ւնը
պէտէ վաստակկր ամբողջ Որէտանական թանգարանով*.
Կկ՛ տը' որէ վրայ սլկաք է ծանրանալ ա՛յն կ թկ բանաստեղծը
պէտք է զարդա9նէ ըմբռնողութէւնը անցեալէ ՝ էր կեանքէ ամբողջ
ընթացքէն î
Որա արգէւնքն է' շարունակական մէ անձն ա տ ւո ւթէ ւն :
Որո ւեստադկտէ երթը մէ յարատեւ զոհ աբերո ւթէւն կ' շարու
նակական
ո ւմն էր անձնականութեան :
Ու կա ր ելէ կ ասել թկ անձնա կանո ւթեան այս շէջումո’վ կ Ո լէ
արուեստը մօտենում կ գէտութեան հանգամանքէն։

( Թսւրգմ . 3 • Կ Ո Ս Տ • )
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Q'iunw lie udâbh
Անհատի մը ծնունդը կը նմանի հարցական նշանէ մը: Յոյսերու
ընդարձակ հորէդոն մը, ա կն կալո ւթէ ւնն ե ր ո լ ա չէս ա ըհ մը կը բացուի
■անով :
Բատերու համար մահը կ'ըլչայ սակայն վերջակէտ մը արդէն ,
մոռացում մը: Ա' շ.ո՛!,չեն ա կան լռութիւն մը կը սաւառնի այլեւս անոնց վրայ :
Իրենց անցքը աշխարհին

վրայ եղած էր

աննշան

երեւոյթ մը

միա յն :
Աահը կը մերկացնէ անհատը այն բոլորէն որ մարդկային է,
ներ կրայ ին , որ ապրած է իրեն հետ։ Անհետացողը կը թողո՞ւ բան մը
իր հոգեկան ապրումներէն իր ետին, ուրիշներուն համար։ Բան մը
.որ զանազանէ
շատ եր էն :
Այսպէս , քիչերու համար սակայն ֆիղիքական անհետացումը
մլ ըլլայ յաւիտենական գոյութեան մը “կիզբը։ '^ [՛ tJ* [՚ Ը
մահու
վյրենց թողած հոգեկան մա րւան դո ւթի ւն ո վ կը շարունակեն յաւէտ
վե րանո րոդուող թարմութիւնով մը գեո. հմայել մեղ, վարակել մեր
֊սրտերը գերագոյն ապրումներով, թրթրւացնել մեր հոգեկան թալերը
եւ ցնցել մեր զգայն ո ւթի ւնը ։
Այսպիսիներ , սերած մարդկային զանգուածէն' ի վերԼոյ կ'ըլլան
.ան ո ր պարծանքը :
Ան ոնց թողած մ աո. անգին մէ^ն է որ մարդիկ կը զգան իրենց մեփծութեան բաղձալի աստի ճան ը ։
Մ եր սրտերը կը վերածուին այնուհետեւ տաճարներու սսր կը
մլանդնուին ա մէնէն շքեղ ու մնայուն կոթողները անոնց համար,
էոլր կը հիւսուին նաեւ ամէնէն պերճախօս ներբողները։
Լս ԿԷ՚հ՝ — բանաստեղծ մըն է որ կը Ւ օսի' գերեզմանին վրայ
.մէկուն' որուն անհետացումը երկունքն էր իր անմահութեան։

«Ոչ եւս է քաղձր ահն չուն երդերու շնորհաբոյր երամշտութեան
Վերջին վարպ^տը •
ՀձՀիագրեցա լ այլեւս շնչելէ Հէնտխերու, Պաիւերո ւ եւ Ա օցառթներու հանճարեղ մաոանդին շարունակութիւնը :
մենք կանք գեո. այսօր, արտասուոտ աչքերով ողբալու հա-

Fonds A.R.A.M

62

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

մար Լսորտակուած լարերու լռած նուաղըՀ
«Լ ռած նուսՀգը :
«Թոյլ տուէք ո ր այդպէս կոչեմ զէնքը y վասնզի արուեստագէտ
մըն կը ան, և լ ինչ որ կր' եղաւ ար ո ւե ս տէւն շն որհի-֊-.
«Կե ա նքի փուշէ. Լսոցած էր զէնքը $ ^*լ էն չոլ է ս նա 11,1րե կե ալ մ ը
կը կառչի եզե րքին ՝ ա սլա ս տ ան ե g ա ւ ան քո ւ թե ւե ր ո ւգ մ էջ ՝ րմվ դու
բարիին ու ճշձ՚ա ր իաին հաւասարող քո յր ՝ մ'Լս իթ ա րի չ վի շտ ե ր ու y
երկնաբո՜ ւԼս Ար ո ւե ս տ :>
«Ան փարեցաւ 'Բեղի նոյն իսկ երբ փակուեցալ գուռը իր առջեւ'
ուրկէ մօտեցած ու Լսօսած է ի ր գուն իրեն՝ ե՚ր բ Լսէութիւնը զէնքը
այլեւս զր կե g քու տեսքէդ՝ բայց ան կրեց միշտ պատկերդ իր սրտին
մէչ-.
«Ե*- երբ մեռաւ՝ զայն կրեց նաեւ իր կուրծքին ւԼրայ :
«Արուեստագէտ մըն էր ան՝ էոկ այժմ ՝ ո® վ կրնայ կանդնիլ անոր քուէ :
«Ս [‘Սէևէն նման ՝ որ կը քե ր է կ' անցնի ծ ո վերուն երեսը ՝ ան զլեց
անցաւ արուեստին սահմաններէն
«Աղաւնիին մնչիւնէն ձինչեւ ամպե րուն որոտը՝ արուեստԼ։ գըմ՜—
ուարամերձ հիւսուածքներէն մինչեւ այն ահաւոր կէ տը ՝ ուր այլեւս
կերաուածքը բնութեան հակամարտիկ ումերուն անկանոն քմահա_
ճոյքէն կ'ենթարկուի՝ այգ բոլորին հետ չտփուեցաւ ան՝ ամէն ին չ
եզալ իրեն համար հասանելի" յ
«Ով որ գայ անկէ վերԼ՝ պիտի չշարունակէ ՝ այլ պիտի վերսկսի ՝
վասնզի իր նաԼսորգը դագրեցալ գոյութիւն ունենալէ հոն' ուր տր
ուես տր կանգ կ՚առնէ արդէն" :
«լԼւՈ-էլայ էւսւ ? եւ Լէ՜օնօլւ ՝ հանդէսը քաջերուն եւ երգը Լսոնարհ
զոհերու՝ փրփրող համանուագ։
«Ուրախոլ թի՜ւն , Աստուածային կայծ դեղանի : Կարապի ե՜րգդ
րս. ■
«■) ուս ան ե՜րր երդին ու նուաղին , չցցապատեցիր այմմ իր գե
րեզմանը ել դափնիներ ս փռեցէք անոր վրայ-, Արուեստ աղէտ մըն կր
ան , ո։ եղաւ նաեւ մարդ մը բառին բարձրագոյն իմաստովը՛.
«Բայց որովհետեւ առանձնացաւ ու հեռացաւ աչխարհէն , մար
դոց հանդէպ թշնամական ոդի մը վերագրեցին իրեն՝.
«Կր խուսափէր զգայնոլթենէն , անզգայ կոչեցին զինքը :
«ԱՀպգաները միայն խոյս չեն տար ղդայնոլթոան ,ա ո ջ/. լկն :
«Սուր ծայրերն են որ ամէնէն դիւրաւ կր թերին, կր բե կան ին :
«Տարապայման զդա յնո ւթեան առուկն խոյս կուտար իր զգայնո ւ թի ւնր , :
«Ան խոյս տուաւ մարդոցմէն , ալխարհկն , որովհետեւ իր լսմրողչ հոգեկան սիրազեղ տարածութեան մէջ չգտաւ զայն չափաւորող
զկնրր:
Ան հեռացաւ մարգոցմկ ամէն բան տալէ վերի' առանց բան մր
ստանալու անոնցմէ :
նա g առանձին ՝ որովհետեւ չգտաւ ե ր կր ո րգ ես մը՝ բայց մին—
չեւ
՛մեղման իր կուրծքին տակ կրեց մարդկային սիրտ մը' իրեն
նմ ւսններուն համար ՝ իսկ հ այրական սիրտ մը
իրեններուն :
Ան
լ աշԼսարհ ի ինչքը եւ անոր երակներուն արիւնը :
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«Այդպէս էր

■, լսյդպէս մեռաւ, ու պիտի մնայ

նաեւ

ամէն

(/ամ անակնե րու համար :
«իսկ դուք "ր հետեւեղաք անոր մինչեւ հոս , զսպեղէք ձեր սըրա է՛ն վ_Ւչտը«Դուք չկորսնցուիք, ‘"JL ;՚"հե:յ։"ր զ1՚նՀԸ :
«/?չ ոք էր կենդանութեան մտաե է անմահութեան

տաճարէն

ներս :՜
«Պէտք է նախ անէանայ մարմինը, այն ատեն միայն կը բացոլին
անոր դռներ ը իրեն :»
«Ան, որու կորուստը կ՛ողբաք դուք, կը պատկանի այլեւս ամէն
մամանակներոլ մեծեր ո ւն , յաւիտենական անշօշափելիներուն :
«Հէռարէք ուստի հ ո ս կէ այսօր , թէեւ տխրած՝ սակայն հոգե
պինդ ՝.՝,
«Հ} լ եթէ Օր մը դարձեալ անոր նուագին ո ւմ՜ ը , մերձեցող փոթո
րիկի մը ս ա ր ս ո ւռն ե ր ո ւն նմ ան ձեղ սլա շա ր է եւ [uլ է տանի ձեր յա
փըշտա էութիւնը իր յորձանքին մ ԷԼ դէպի ցանկութեան դեռ անծին
աշխարհ մը՝ յիշեցէք դուք այս պա^ը ւ֊ Ըս է £ Գո ‘Ր ձեզի* --հ]քենք ներկայ էինք երբ զթեքը հողին յանձնեցին՝ եւ երբ ան
մեռաւ՝ մենք արտասուեցինք»։

Կրիբիարցրրն էր որ արուեստագէտի իր յուղումը
Պէթովէնի թարմ հողւսկոյտին :

կը

բերէր

Գ- ՔԵՐԷՍԹԷՃԵԱՆ
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

ՍԱՅԵԱԹ - ՆՈՎԱ

Հարիւր տարի առաջ, Աոսկուայի մէջ, Դ- Ախվերդեանի ջանքերով կը
հրատարակուէր Սայեաթ- Նովայի տաղերուն հաւաք ածոն,
որ ծանօթ- աոաջին
տպագրութիւնն է թանաստեղծին երկերուն, կատարուած իր մահուընէն մօտ յիսուն
տարի ետք: Յատկանշական է ոչ միայն բանաստեղծութեան մասնայատուկ ոճն
ու ուղղագրութիւնը, այլ նաեւ հրատարակչին լեզուն, որ Թիֆլիսի Հայող րարրա.
Յւին նմոյշն է:
ԱՆԴ-

Աչէյարըս' մ է փա նջարա է ՝ --- թաղէրումէն բէզարէլ /"/* •
, Մըսւ ւ-կ տըվօղէն կո ւ էյուղվփ ՝ --- ղաղէրումէն բէրԼա^Ււ 1“^ 1
Լ,։'ւէ էք
1ԼՈւ[1 էս°ր 1 --- վազէրումէն բէղարէլ էմ •
U՝ արթ համաչա մ է կ £է ԸէՒ ՝
1ս աղէբումէն բէզա ր էլ էմ :
Գօվլաթըն էյի/իրար թունէ , եփօր կ'էրթայ իր շըքսւթօվ •
Լավ մարթն է՛ն է դլուխըն պահէ աչխարհումըս էյթիբարօվ.
Աչխարըս մի զ ։1ընւսլււլ. չ'է իմ աստնա սիր աg իաբարօվ> --Գ' ո լզի մ թըռ։Լի ք՚ԸԼք’ո ււ[՛ ։1lkս է
բա ղէր ո ւմ էն բէզարիլ իմ :
0 ՛է հօ ս է թէ ես կո լ ապրիմ առոլւոէմէն ինչրոլ մոլթըն.
IԼս տ ո ւծո լ ձէռումրն հ իչա է' մ ա ր թո լ աչխարք ելումոլտբն.
՛Լուրթըս էնդոլր ճամբա թէ դնում' չա տ աgիլ է թալխի սուտբն.

'Բըսանրն' մէ ղուլ թին պահում , --- ադէրումէն բէզարիլ իմ՛.
Աչխարըս միզ մթնալու թէ, քանի ն ըստ ինք զօդ ու սափին.
Հո՛ւմ կա թնա կիր Աթամի զաթ , նալաթ բլի՛ էտ քու բափին.
Համւիիրոլթինս հատիլ է, թիմ դիմանում խալխի դափին.
Գօստիրըս' դուշման ին դարի, --- եաղէրոլմէն բէզարիլ իմ-.
IJայեաթ — "Հյօվէն ասաց' դարդըս կանց մէ ճարըն չատացիլ է.
Զ՚ունեմ վաղվան քաղցրը փառքս , հիմի դառթն չատացիլ է .
Բ բլբուլի պէս էնդոլր կուլամ' վարթիս խարբն չատացի լ է .
Ջ'ին թօզնում վախտին բացվէլու, --- քաղէրոլմէն բէզարիլ իմ:

(1759 Ապրիլ)
«Սայհաթ—Նօվայ» լուս գցած աշխաաասիրուլւէԹով
Դէռրգեայ Ախվհրգհան • Մոսկվա, 1852 •
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ԱՆԻ miwh ա» m
Լ

այո g Աչ/սարհէ մայրաքաղաքներէն ամէնէն մեծը եւ ՀերԱնը:
Անէէն յեաոյ Հայաստան չունեցաւ այլեւս մայր հողէն վրայ ա որ
նման մեծ քաղաք մը:
Անէ/, ճակաաագէրը եղական է մեր պատմութեան մէջ, էնչպէս
անոր աղդեցութէւնր' հայ մողովուրդէն վրայ , ն ո յն է ս կ անոր քայոա/ումէն ու կործանումէն յետոյ-.
Անոր հաղարումէկ եկեղեցէներու ղրոյցը, -նոր դարաւոր հո
ղե./արքս, մ էն չեւ վերջնական մերկացումն ու լքումը էր բնակիչնե
րէն , ամէն Հայու հողէէն ու ղէտակցութեան մէջ դարձած է ասլյաւան բան :
Անէն չարչարուած
շանը դարձած է

ու տառապած հայ քաղաքէ

<
խորհրդանը-

î

Անէ անունով բերդ մը ունեցած ենք չտա հէն մամանակներէ է
վեր, Գարանաղեաց գաւառէն մէջ՛. Այմմու վՀէմա/սէհետ կը նոյնս,
քնեն այս բերդը- P'"jg —նոր մ ա ս էն չէ մեր ըսելէքը, Այդ Ա է ,
Արւակունէ թագաւորներու օրով արքունական դամբարան էր
Անէն, որու մասէն պէտ է խօսէնք, Շէրակ գաւառէն մէջ կը դըտնուէ, գաւառ' ղո լ, Ար չա կո ւն է թագաւորներէն Տրդատ, նուէր կու
,ոա, Կտմսարական էշ/սաններուն (Փ—ոս Բէւզանդ}Ա էն չեւ 790 թուականները այս ամրոցէն -էրերը մնացէն 1ա,
սար.սկան էչ/սանները : Այս բերդէն մէջ ապրեցաւ անոնց որեարը,
ա,նտեո կրթութէւն առէն անոնց զաւակները-. Այստեղ մեծցաւ
ւ
ուսս,ղ նաեւ հա, դէտնական մը, Անանէա Շէըակացէ,
կոիո։֊^
նաեւ'Ան,սնէս, Անեցէ ՀյԱնէէց դեդչէ) , էնվպէո կԸդրէ պ—իէչըի ,,
Անանէա կ'ապրէր Ան ա սա ա ս Կաթդ, է օրով (.66^58) = ԱՀ —են Անէն գէլդ մըն էր , մէևւնոյն ատեն բերդ մը :

❖
**
Պեղումները (1914) ցոյց տուէն ո լ, Անէն գոյութէւն ունեցած է
շատ հէն մամանակներէ է վեր, նոյն էս կ Ա ւր ա ր տա g էնր էն -լ ՀաՒ. Pu,,., ան ցն էնք քաղաքէ պատմութեան-.
" Կտմսարական տոհմը հանդեցալ 790 թուականներուն,
Անոնք
վերջնականապէս լքե g էն Հայաստանը' թաղարներու դէմ պատ լ,աղ է
վերջը, ուլ, Արաբներու հետ կռուեցան, ընդդէմ հէւսէսէ -J"
բա ր բա րո •յնե /

ւն ՝ եւ դ էհե !

ւ/էն :

(*) Գ- Տէր Մկրտէչեան — ԱՕաՕիսւ օիթակսւցի , վաղարշապատ

1895, էջ 11):

5
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Շապուհ Բագրատունի
խաններէն ,

դնէր այս

գաւառը Կամ սա բտկան
ւ

ւ

ի
ււ

Անկարէլի է [սօս ի լ Անիի մասին, lu ո ան g յիշելո լ Բագրատոլնէաց փառալո ր գործերը լէ է ր պատմութեան մէվ'.
Աչոա Բագրատունի , այն որ «Մ՛՛ակեր» կոչուած է, վերաշինեց
Անին, այնտեղ ապրեցան ու կրթուեցան Շապուհի մահէն յետւպ անոր ո րբեր ը ;
Անին արդէն մտքի ել կրթութեան վայր էր Կ ամ ս ա ր ա կանն ե ր ո լ
օլւով^ Բագրատունեաց շրվանին ալ ան շարունակեց այդ գերը կատարել :
Սենք կրնար ո րո շաւղէս ըսել, եւ սակայն կարծես թէ այս բերդին
է դրած ‘Լելանգ Պատմիչը իր պատմութիւնը, եթէ ոչ Ա՛յլեր
գաւառին մէվ , ուր ապաստանած էին Աշոտ եւ Շապուհ Բագրատունի
Բագրեւանդի ապստամբութեան մամանակ (775) :
Ամէն պարագայի Շապուհ Բագրատունի ան է որ գրել տուած է
*Լե ւոն ղՀւ սլտտմութէւևը*, /՛ ր տոհմէն գ 880—890 թուականներուն՝ պի—
տի յայանուի ուրիշ Շապուհ մը, որ պիտի գրէ Բագրատունեաց թա
գաւորական շրվանի պատմութիւնը, անշուշտ Օլլտո լելով Անի ի մտ-,
ա են ա դար ան էն :
Բադը տտուն իները Հայոց Աշխարհի քա գաքա կան բեմը գրաւե
լու վրայ են : Ամբոգվ թ . դարը պատմութիւնն է անոնց ոգորումնե
րս ւն , Հայոց անկախութեան ել Հայոց Աշխարհի կորսնցոլցած թա֊
գթ1 վերահաստատման պայքարներուն*.
Ասողիկ, մեր ամէնէն գիտնական պատմիչներէն մէկը, Հայոց
Պատմութիւնը բամնած է երեք շրվաններոլ' ըստ երեք զարմերու.—
^այկաղեանց , Արշակունեաց ել Բագրատունեաց. «Աակս այսօրիկ ել
յերիս հատուածս ղրան պատմութեան մերոյ որոչեցաք» (*) :
Մինչեւ այսօր դասական պատմագէտներ (Զամչեան ել ուրիշ
ներ) պահած են պատմական շրվաններոլ այս բամանումր՛.
Ամ՛իի բուն պատմութիւնը կը սկսի սակայն ոչ թէ Ա՛ստ Ա. թա
գաւորի օրով, որ հիմնադիրն է Բագրատունեաց թագակիր ի.խա
նութեան (886) , այլ անոր յաչորգներուն օրով-,
Աշոտ Գ. (935-977), ծանօթ «Ողորմած» մակդիրով իր մայ
րաքաղաքը կը փոխադրէ Անի : Այս շատ «ողորմած» թագաւորի ՛ի
մաստուն կարգագրութեան շնորհիւ, որ տեսած ու գնահատած էր
Անիի դիրքը, Անի գիւղը ել բերդը ապագային պիտի դաոնար հա
նուր Հայութեան գլխաւոր ել լուսաւոր միակ մեծ կեդրոնը ՛.
փնչպէս Կոստանգին Մեծ գնահատելով կ. Պ ո լս ոյ գիրքը ել կա
րեւորութիւնը , զայն իր մայրաքաղաքը դարձոլցած էր , նոյն իմաս
տուն տեսիլքը ունեցաւ Աշոտ փ . :
Բագրատունիք իրենց յավողոլթենէն շատ րան կը պարտին Ան[՚ի , "ր դարձաւ քիչ ատենէն անոնց փառքի ոստանը :
Անիի գիրքը, լեռնավտակներն ու մայռերը զայն
սահմա
նած էին դառնալու անառիկ քաղաք մը :
Անին բերդ
մըն
էր , եռանկիւնաձել եւ բարձրագիր ,
պաշտպանուած
Ախոլրեանի
յո րձանքո վը ,Ա ա ղկո ցաձո րի խորխորատներովն ու բարձրաբերձ մայ(*) Ասողիկ (Ատեփաննոս վրդ. Տ ՛"ր ոնgի ) , Տպ- Փարիզ

1859:
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ունէր տափաստան

մը

Հո րպէս

լա-

րընկէց մի» :
967 թուականէն Աշոտ Դ* փոխադրուեցաւ [Լնէ* ՏաJ կեանքը՝
մ էն չ ա լդ ա սլա կե դ ր ոն ա g ած շատ մը քա դա քն ե ր ո ւ մէջ
ունեցաւ
կեդրոն մը՝ մանաւանդ երր այնտեղ լէ ո էւ ա դ ր ս լե g ա ւ Ամենայն Հա
յոց Կաթողէկոսը {Սարդէս Ա. Սեւանցէ)։ թագ րաա ունէ
աոաԼէն
թագաւորներու օրով չկայէն գուա հայկական մեծ քա դաքն ե ր ։Դ ո ւէն
լքուած կր մահմետականներուն՝ Սագա բան.
թ UlCJUlLIipTulljlUin UI—
ՆԱ1Ս էր* Սմբատ Ա*է օրով (890—912) Սրագդաւորսը ( այմմու
Սա չշՕ րադէօլ ) Հքաղաքադէւղ» կր կո չուէ սլատմ է չն և ր կն ( ) :
Սնէն ամէն յա րմ աբութէւն ո ւն կ ր մեծնալու եւ հարստանալու*
ճանապարհներու վր ա յ , էրեն մօտէկ ո ւն կ ր Հյէրակէ բարեբեր դա շտերը՝ ո ւն կ ր անտառներ (Կ ա դւլո լանէ շրջան) ու չէն ո ւթե ան քա ր :
Դաշտը կր կշտացնէ ր բազմահազար մողովուրդը՝ շէնութեան փայտ
եւ քար կր ՀԱ,յթայթէանտառներն ու քարահանները։ Այսպէս ՝
տարուէ տարէ մեծցաւ՝ լա յն g ա ւ քաղաքը՝ սլարէսպներկն
դուրս
յորդեցաւ անոր բն ա կ չո ւթէ ւնը ՝ այնպէս որ պէտք եղաւ երկրորդ
սլարէսսլով մը ամրափակել քաղաքը։
Անէն կր հ ամ ա ր ո ւկ ր Հայաստանէ ամէնէն լաւ պա շտ պան ո լած
քաղաքը ՝ որ ա Աք ա հ ո վո ւ թ է ւն կր ներ շն չէր բնակէ չնե բուն
եւ նա
խանձ թ շնամ էն ե բուն :
Դէաենք որ Սէւզանդէոն չկրցաւ զայն զէնքով գրաւել՝ ու դէմ եց ն են դամ տ ո ւթե ան :
Աելճուկներն անդամ , իրենց առաԼին արշաւանքներուն
մարձակեցան յաբձակի լ անոր վրայ : Անին ինկաւ , վասնզի
բարոյական կորովը կոտրած կր :

չհաան ո ո

Ուրեմն 967ին Աշոտ Գ ■ փոխադրուեցաւ Անի : 980 թ ֊ին Ամբատ
Տիեզերակալ սւոիպուեցալ ընդարձակել Անին, նոր պարիսպնե
րու շարքով մը (**)• «էրով ել վիմոք մածուցեալ մարմարականօք

p.

եւ աշտարսւկօք րրգաց րարծրաթեթծ պարսպելոյ թացագոյն քան զհին
պարիսպն յընդարձակութիւն քաղաքին» :
Աշուոի շինել տուած աոաջին պարիսպներս կոչուեցան ներքին
կամ փոքր պարիսպներ , Ա մբա տի շինել տուածները արտաքին կամ
մեծ պարիսպներ (***) ;
Անկէ յետս յ սկսան մեծ թափով շին ո ւթ ի ւն ե րը քաղաքէն ներս ,
թափ մը որ մեզ կը յիշեցնէ այսօրուան Ա ■ Հայաստանի մայրաքա
ղաքին , Երե ւտ նէ չէնարաբութէւնր : Ամէն անդամ որ
Հայաստան
էւաղադութէւն դանկ՝ Հայը պէտ է կառուցանէ հոյակապ եռանդով
մը՝ որ մեր մողովուրդէն յատկանէշն է ։
Արդէն վեց նոր պա րէ ս սլն եր ո ւ շա ր ք մը կը պատէ Անէն։ Արքո ւն էք եւ մ եծ ա տ ո ւնն եր մրցակցութեան ելած են Ախէն դե դեg կա
ցնելո ւ ՝ զա յն օմտելու համար պալատներով եւ եկեղեցիներով՛.
(*) Աովհ . Կաթզ. Պատմ . Տ պ ■ Երուսաղէմ 1843, էջ 102:
(**) Աամոլէլ Անեցի՛ «Հաւաքմունք Գրոց Պատմագրաց» , Տպ՛
Վրսղարշապաա 1893 *
խ** ) Տակաւին 1920^' կանգուն էր Ան ի ի մայր դուռը.անոր վրայ
կ՝ե րելային երկու առիւծներ , զինանշանները թաքա րէ իշխանի , վրաց
էնամ ա ր թագուհիին մամանակոլան հայ իշխանութիւնը՛.
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Ալ մանաւանդ ե կեղեցա շինո ւթ ի ւն ը , պ, հայ մարդու անյագուրդ
մէկ կիրքը դարձա}, է, Հայոց մայրաքաղաքը կը դարձնէ Մերձաւոր
Արեւեւքի ամէնէն եկեղեցաշատ եւ ամէնէն քրիստոնեայ քաղաքը .

v-խ"-

e 4, iu.fi

է1Հ^լ’1'Հ^.

դար ու մէկ եկեղեցի /> պատարագս կայր /Անի»: Այոպէո քրի
Լայ եւ մարտիրոսացա}, քաղաքներուն աոաջին կարգը պէաք է դա

ԱևԼ ՛Տաճարներու շինութիւն,, միայն իշխաններու զորեր չէր, ին էպէս ասկէ աո աջ, այ, մողովուրդը ինք ալ սկստե է շինել տալ գեղե
ցիկ եկեղեցիներ: Վասնզի մողովուրդը, որ մինչ այդ շինական էր
ու արհեստաւոր, այո մեծ քաղաքին մէջ ոկոաՏ էր Հ 1'"'ննԼn
Արքայական շուքին տակ, արհեստաւորներ ու վաճառականներ
մեծատուներու կր փոթուէին, հարստութիւնը վերիվայր կը շ^էր
հայ մարդու կեանքը, որ մին շ այդ խեղճ ու անկար եուաըաե էր
ամրոցներու շու^, իշխաններու պաշտ պանս, թեան շնորհին ապա
"Դսփ ./,»»» (/■

^■■.լխ՚ւրխ

խ

ու մէկ եկեղեցիներու համբաւով, քրիստոնեայ ճամբորդ ր կը
աաքրքրուէին Անիով, կուդային տեսնելու անոր հրաշալիքն րը.
Անիով սկսաւ Հայոց ե կեղե ցա շինո ւթի ւն ը: Եւ եթէ Հռոմ պատ
մութեան մէջ կը յիշռւի իր ճանապարհներու եւ ևա ՈԼ^,եր"'կ^ե_
նութեան դոըեով, հայ մողովուրդը արմանի է յի շո ւելո [լ
կ ղ
9ա'լաձիինբ^ակիթ!երր պիտի երդուըննան ոչ թէ Աստուծոյ անունով,

ման այսպէս եբդնոսին «-ԱԹիի հազար nu մի եկեղեցիք վկայ

>>■

Երր մտածենք այո երեւոյթին վրայ, այն ատեն միայն կը հաս
կնանքբթէ
1"ո1' է
^լեց^յ դերը հա,, ճակաաադրին
‘Լր"'յՀա,ոց աշխարհը բաման բաման էլ, եղած, միայն եկեղեցին

fez.

անոր վերին իշխանութիւն էլ, որ կը միացնէր հայ մրցակից զօրու
թէԼնԵևեոեցա,ինութիւնը Հայոց համար յա ականի շ

էր

առաքինու

թեան ինչպէո կը վկայէ մեր մ ա տեն ա ղ ր ո ւթ ի ւն ը •
«Վա TUllUl լա 1
սոլոս փ^ասոբք , կաճառականք եկեղեցւոյ շինոզք եւ զարդարիչ >>
կփսէ

պատմիչը մարդոց

արմէքը չափելու

համար ( ) , երբ կը

խօսի Արծն քաղաքի մասին:
թո լենք, քանի որ խօսքր եկեղեցիներու մասին է, անոնցմէ մէկ
քանիները
P

Կաթողիկէ թայլ, Եկեղեցին, որուն
նշանաւոր իր ճոխութեամբ , գմբէթի

('976Լ-979) (**) ,

'

Լ

կապէս Հնդկաստանէն բերել տուած էր Ամբատ Բ-, «րիչր գանձի փո
խարէն» : Ա,ս ջահր ջարդ ու փշուր ըրին Ալփ-Աս լան ի ղինուորները
Անին դր ալելու մամանակ , եւ անոր արծաթէ խաչը յատկացուցին
•Նախ իջեւանի մզկիթին դռներ,, զարդարելու:
' Ա. Գրիցս ,, եկեղեցին , որուն վ, լա ա ա կն ե ր ո ւն տակէն զանուեցաւ
(*) Ա֊ Լաստիվերտցի , Վենետիկ
(**) Վարդան Պատմչ. Վենետիկ

190, քք 781862,
89 !
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զայն կառուցանել տուող Գագիկ Ա-ի (987-1020) արձանը , ին չպէ ս
եւ Ա. Գրիգոր Լուսաւորչէ եկեղեցին , զոր շինել տուած է իր ծախ
քերով Հոնենց- ՏիգթԱւԹը, Անեցի մեծատուն մը: Այս եկեղեցին ւ! ին չեւ
1890 թուականները կանգուն էր եւ հիացում կաոթէր այցելուներուն :
3իշենք Ա.
Փրկչի եկեղեցին, գողտրիկ չէնք մը, ճարտարա
պետական գլուխ գործոց, ներդաշնակ ու համաչափ, ազնուական
ճաշակով, կարծես թէ գարդ մը ըլլար, զոր մարզիկ ա պա կե ղա ր ան ը
կը դնեն, զայն դիտելով հիանալու համար: Աւ վերջապէս՝ Ա- Հո

վիւի եկեղեցին , վե ր ար տ ա դր ո ւթի ւն ը Լէո լա ր իմն ո g ին :
Դրուագ մը աըւ մասին։
Օր մը եկեղեցի կը մտնէ աղքատ, ցնցոտիներ հազած մարդ մը.
հոգաբարձուներ դուրս հանել կ'ոլզեն զէնքը,
անոր
անպատշաճ
հանդերձանքներուն պատճառաւ, բայց անծանոթը հովիւի տարա
զով մեծատուն մըն էր- ան իր ծախքով կանգնել կուտայ Ա. Հո
վիւի եկեղեցին, գեղեցիկ եկեղեցի մը, ցոյց տալու համար թկ իս
կական մ՛եծատունը հոգիով միայն պէտք է ըլլայ եւ ոչ թէ պերճ ար
տաքինով :
Անցնինք արքունական շէնքերուն: Կ ամ ս արա կաննե ր ո լ օրով Անին բերդ էր, այլեւս այդ բերդը կը կոչուէր Միջնաթեթգ , ուր Լ'աղրատունիք հաստատեցին իրենց պալատը: Այս պալատին
պատերը
մինչեւ 1900 թուականները կանգուն էին , անոնց վրայ կը տեսնուէին
ճաշակաւոր եւ գեղեցիկ որմնանկարներ' որսորդութեան տեսարաններ ներկայացնող։
Մ իջնաբերղի պարիսպները շատ հին էին, Ուրարտական շըըխսնին մերձ: Մեծ քարեր, հարթաքանդակ, իրարու ազուց ո ւած եր
կաթէ կապերով, որոնք քաքերու մէջ փորուած խոռոչներով ամ
րացած եւ կապուած էէն, առանց կրաշաղախի : Այս կարգի չինութիւնները այմմ կը կոչուին Կիկլոպհսւն որմնսմփւ_սու_թփւ_ն (*) ։
Անի հիմնովին
ու ծ էր հայ կեանքը: Ա կռած Ամբա տ Ա.ի օրե

4890-912) արդէն Հայաստան կը բարդաւաճէր :
«. . .Աղաըակաց աւանացեալ ել ալանաց քաղաքացեալ բազմա
մարդութեամբ եւ ընչեղութեամբ, մինչեւ հովուաց եւ անդէորդաց
մետաքսայս զգենուլ պատմուճան .» կը դրէ Ասողիկ խօսելով այդ
գարուն խաղաղութեան եւ բարդաւաճման մասին:
Միայն Անին չէր որ մեծցաւ ու փարթամացաւ, ո լրի չ քաղաքներ

րէն

ալ յացանուեցան Հայոց Աչխարհին մէջ՛.
Ասոնցմէ Արծնը, Կարնոյ մերձ անպարիսպ քաղաք, ոչ նուաղ
վաճառաշահ քան Անին, «Հոյակապ եւ ականաւոր ամէնայն աշխար
հաց (*'*) որ «ծով ու ցամաք երկնէք եւ աոատանայր կրել ի սմա ղղօրութիւն
♦
Ոչ նուազ նչանաւոր նաեւ Կարսը, ամուր քաղաք, ծովու եւ ցա
մաքի վաճառականս ւթե ամր հարստացած .
«յանկասկած էին հտրըստացեալք ընչեղութեամբ ի ծովէ եւ ի ցամաքէ ամբարեաը»:
Մեծ քաղաքներ ու ստեղծումով քաղաքական կեանքն
ալ
կը
կերպարանափոխուի : Մինչեւ թ. գարու վերջերը մողովուրդը ոչ
մէկ դեր --- կամ գրեթէ --- կը կատարէ քաղաքական մարզին վրայ:
(*)

3

էչենք Պրոֆ. Ն - Մար, որ Անէի մէջ կատարած է պեղում

ներ, ինչպէ ս նաեւ թո րամ անեան :
(**) Ա. ■ Լաստիվ եր տցի էջ 78 =
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Ան լ, ո,լ արդէն կր տեսնենք քադքենէ դասակս,րդէ կազմ ութ էւն ը եւ անոր մասնակցութէւնը հանրայէն գործերուն:
, r I-,
Մէնչեւ թ֊
դար երկրէ Օ,ր էն ս դր ո ւթէ ր էշխաններոլ կամ.քէ ,
ենթակա, էր: Իշխան լ. գերագոյն դատաւորն
Ւ
J ‘ ֊ ^1'
դա ր ադա տ ութ է ւնը բամնուաե շէր էշվոտն ո ւթենէն: Արդէն ամէնուն
պարաադէր հասարակաց օրէնագէրք ալ գոյոլթէւ
չուՀրթ
դատաւորը արդար էր, ան էր վճիռները կուտար ս ովո րո ւթէ ւններուն յարմարելով ե. րսա էր խղճէ ձայնէն -.
Մեր առակագէրները հետաքրքրական տեդեկութէւններ
կո
տան Հայոց օրէնք - ս ո վո ր ս ւթ է ւններ ո ւն մասէնխ): Մխէթար
Գօ, աոաջէնր կ՝ըլլայ Հայոց օրէնքի մ աս էն հետաքրքրսւոգըէլս
ազդերը Հնէն օրէնքներ , Հայր չունէ : Ան կր հաւաքէ երկրէն օրէնք
նեսր, կազմեալ համար Գատասաանագէրքը:
ԼԻրաւունքէ ադբէւրը էշխանական տոհմերէն կ անցն է
ոէներու ձեռքը: Արդարութեան եւ օրէնքէ սկզբունքներ կը ենէն
պաշտպանելս. համար էւրաքանչէւր անհատ է էրալունքը:
'
Անէն ունէ քաղաքէ Աւագներու մոդով, որ ձեռք կառնէ քաղաքէ
ներ քէն կառավարռւթէւնը (**): Հ-J կեանքը ո ւրեմն կ ե ըթայ դէպէ
մողսվրդապեաութէւն ,
դէ պէ
մոդովըդական
էնքն ա վաբո ւթէ ւ թողլով հայ քադքենէ
դասակարգէ
զարգացման այս ընթացքը,
անսնէնք անոր հետեւանքներուն վրայ :
Ա էն չեւ թ. դար' մողովուրդը " չէն չ էր, ան երբեմ կր
նակցէր բանակէն, այրուձէէ կողքէն, գրեթէ անդէն
կըե առա յէ ր
մորթուելու թշնամէէն կողմէ: Այմմ քաղաքաց է դարձած
կը մաս
նակցէ կեանքէ բոլոր երեւոյթներուն :
Հա րսաութէւնը կը փոխէ հայ մարդուն պահանջները, ապա
րանքներու մէջ կը սարքուէն դէնարբուքներ եւ խնճոյքներ :
Հալոց Աշխարհէ բո,որ վանքերէն կոալան խ)ս„„ոուն
վանս,
կանն եր Անէէ մէջ արմէ քաւոր ելու համար էրենց դէաութէւնը- Ւըպրռցները - մէնչ այդ վանքերու մենաշնորհը - Ան է է մէջ կ անցնէն
ազնուականներու, աշխարհականներու կամ քաղաքաց էնե րու ձեռքը :
Այս դպրոցներ; ւ մէջ է որ պատրաստուեցան Գրէղոր Սագէս
տրոսէ նման էս կական մ տ ա ւոր ա կաննե ր (990 թ • ) =
Կարս եւս ետ չէ մնար Անէէն կրթական տեսակէտով: Կարս է
թագաւորը , Գագէկ , դպրոց կը բանայ աշխարհական տգոց համար :
Գրէղոր Աագէստրոս Կարսէ թագաւորէն կը յանձնարարէ Հընձանցէ Գաւէթը, էբրեւ ուսուցէշ թացաւ,, րէ բացած դպրոցէնՀայ մողովուրդը զարգացման ճամբուն մէվ է մտաե կը հետս,
քրքրուէ էր անցեալով- էթ ■ գարուն մատ է վրայ կը համրուէէն մա քէ
եւ գրչէ մարգէկ, այն ալ մէայն կրօնական դասէն (քէշ բացառու
թեամբ ազնուականներ) , այմմ Անէ կը համրէ բազմաթէւ ականա(*) Այս առակագէրները էշխտններու կամ ա յա կանո լ թե ան դէմ
վրան գոց քարո զչո ւթէ ւն ե լ, կ'ընէ էն էրենց առակներով, անոնց անէրաւութէւնները ցոյց տալով:
5 ,
,,■
(**) Ն. Մար, Անի- (ռուս), է ջ Յ» ■ Այս կարծփքէն է նաեւ Ս ■
Աբեղեան — Հ - Գրակ- Պւաոմ-, ապ • Երեւան, Բ- հատոր, Է1 6:
մեմտ. նաեւ Ն- Օրբելէ Աւերակներ (ռուս.). էջ 20, աո Ա ■ Արեգեան բ *

6•
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լոր դրական դէմքեր-. Այնտեղ կ'ապրին ու պատմագիտական աշխատ անքն ե ր ո լ կը նուիրուին Ատեփաննոս վրղ- Տտրօնեցի (Ասողիկ) ,
Սարկաւագ վրդ • , 'Լար դան , կիրակոս փանձակեցի , --- րո լո րն ալ
սլա ւո մէ շն և ր :
^։//Z//Zzz// ա գի ս տ ր ո ս ո վ մենք ունինք Ղ[,Ո՚Լ
ա ա լա
մը՝ որ քրիստոնէական աշխարհ այեացքի ճնշումէն դուրս դալո ւէ կը
հաւաքէ հեթանոս դարերու գրականութենէն մնացած փշրանքներ *--■ձէթ տայր ինձ ղծ ո լ էսն ծէսան ի եւ զառաւօտն Նա լա սարդէ/ ♦ • ♦» մ է կն
է անոնցմէ :
Կը
"[' ^այ կեանքը հետզհետէ դուրս կուդայ քրիստո
նէական սքոլաստիկ միջավայրի ոգիէն՝ դէպի աշխա րհ իկ ըմբռնում
ներ ՝ ուր կը ծնին նոր ոգիով բան ա ս տ ե զծն ե ր :
Ս է ր ր կը դաոնա լ բանահիւսութեան նիւթ ՝ հեթանոս
քնարե րդութիւններն ու գո ւս ան ե ր դո ւթ ի ւնն ե ր ը կը վերադառնան :
Փոէսանակ ճգնաւորական կեանքի նուիրեալ կաթողիկոսներու^՝)
■արդէն Անիի մէջ կը հանդիպինք եկեղեցական հայրերու՝ որոնք կը
մասնակցին նոյնիսկ գուսանական էսր աէսճանքն ե ր ո ւ : Ասոնցմէ JIU~
կան է անուանէ կը յի^ուի ք*ա րսեղ Ան ե g է/ կաթողիկոսը*.
տ։ւաջ երբ չին ո ւթի ւնն եր ո լ '[['“'J խօսեցանք, կանգ չառինք
Սնի ի ճարտարապետութեան ոճին վրայ՝.
Աո հասարակ հայկական ճարտարապետութիւնը շունը մեծա
զանգուած շինութիւնն եր :
Անիի եկեղեցիները գեղեցիկ ձելերոլ պրպտոլմներ են կարծես :
Հայր շկ ուղղուած Հնդկաստանի բազմագլուխ ու ճիւաղային վի
շապներու կերպարանքներէն , չունի բիւզանդական ճոխ եւ շռայլ
քանդակները, խուսափած է մարդկային կերպարանքներ ներկայա
ցնելէ , բաց ի փասիկ Բ -ի արձանէն , ե ւե լան չէ ելած սեւէ արձան :
Ատոր փոխարէն Անիի տաճարները ունին յստակ ու խաղաղ ոճ,
գեղեցիկ սիւներու հետ՝ ներդաշնակ համադրում լուսամուտներու-.
Այս տաճարներու մէջ ծսւյ վա ր սլե տ ը կրցած է դնել ռգի մը՝ որ
հայկական է ՝ որ հետզհետէ հայկական
պիտի ըլլա ր ՝ ինքզինքը
գտնէր՝ ձե րբա զա տ ո ւելո վ օտար ազդեg ո ւթի ւնն եր էն *.
Ափսոս որ արշաւանքներ եկան իր սաղմին մէջ էսեղդելու հայ
արուեստներու բոզլ^^ը :

փ
Անին ապրեցաւ խաղաղութեան երկար շրջան մը'. Ան ոչ
£4
պարտութիւն արձանագրեց մինչեւ Աելճուկներու յ ա յ ան ութ ի ւն ըt. Ոչ
մէկ թշնամի բանակ մտաւ այս հզօրապէս սլաշտսլանուած քաղաքէն
ներս '.
Ու ինչպէս Ֆրանսացիք կը հաւատային Աամինոյի ամրութեանց
անպարտելիութեան, այսպէս ալ Անեցիք ապրեցան անհոդ կեանք մը
իրենց պարիսպներուն ան խո րտ ա կելի ո ւթեան վստահելով :
նիկ քաղաք, ուր հանդէսներն ու խնճոյքներն անպակաս էին...» կը
նկար աղը է Լաստիվերտցին ( Գլ - Մ Զ •) խօսելով Անիի քոյր քաղաքին
Արծն էէ մաս ին :
(*) Աելանի Մաշտոց վանահայրը, ապա Կաթդ. 990 թուականներ ուն ջրււ վ եւ էսոտերով կը սնանէր ♦ ♦ ♦ î (է? * Կթդ*) ՝
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Անի ունէ ր ք՛"11ս> ս ո ւն դռնե ր » ասէկա ցո յց կուտայ կար ե ւո ր ո ւ—
թէւնը քաղաքէն : է ւր ա քան չէ ւր դուռ ո ւն է ր էր անունը * է ր է կո ւնն Լ ր ը
կր փա կուէ էն քաղաքէն դռները , քաղաքը կը խրախճանար «դէ չերատէ բերուէ հ ս կո դո ւթ ե ան տակ , կը ս կս է էն դո ւս ան տ կան երդերը ,,
դէնետուներու մէջ «Ուրախական երդոց բանէ g մէայն լէն է էն հան
դէսքն'. Ունկը տասը քարաշէն կամուրջներ, ամ էնքն ալ Ախուրեանէ
վրայ՝. Ունէր զօրանոց եւ քաղաքապահ զօրք, որուն թէւը կը հ "՛Ա
նէր մէն չեւ 40 *000 ո Ղ է է '
Անէ ունէր օթեւաններ , գոհացում տալու համար վաճառականճամբո րդներու :
թ*ա բա գրո ւթեան հանդէսներու աււթիւ ներկայ կ' րլլ՚" [՛ բազմաղան մողովուրգ մը, Հայաստանէն ել աղատ երկիրներէն : Անգամ մը
100-000 հոգի կը հաշուէին հիւրերու թիւը Հագարին մ ԷԼ. (Աւոհայեցի):
վ-ա գ ա քը ունէր սալայա տա կո լած փողոցներ , մայթեր , բաղմա
թիւ բաղնիքներ , տար ու պագ ջոլրի իս ո ղո վա կն ե ր ո վ ել նախասեն
էակներով-. Ամա ո լած էր մանաւանդ մաքուր չուրով, որոնք հեռա
ւոր աղբերակներին բերուած էին քաղաք ջրմուղներու միջոցաւ-.
Աշոտ վ-- ի թագադրութեան հանդէսին, կը պատմէ // ւո Հ ա յե ղ ի Ն
մեծավայելուչ հանդէսներ կազմակերպուած են-, թ ա ղօ րհնո ւթի ւն ը
կատարած է Ա'նանիա Կթղ-֊. Ներկայ եղած են Աղուանից Կաթողի
կոսը 10 եպիսկոպոսներով ել բազմաթիւ վարդապետներով-. լիւրե
րու մէջ կը տեսնուին Աղուանից Փիլիպպէ թագաւորը , Բիւղանղիոնի
կայսեր, խալիֆային , Ափխաղներու թագաւորին դեսպանները, ի շիսաններ եւ մեծամաեծնեը երկրէն եւ քաղաքէն , որոնք թանկագին,
նոլէրներ բերած են թագաւորին : Զօրահանդէս կատարուած է 100-000
զօրքերու մասնակցութեամբ :
Հոգեւորականները է ր ենg կարդ էն ազդուած էէն քադաքացէներու բարքերէն՝. Հարստութեան տենչը, դրամ հաւաքելու մարմաջը
դր ա լէ ր էր անոնց հո դէն :
Պետրոս յետադարձ ^աթղ* , «QnjJ՜ ս է ր ո դ էր գանձուց որ բա
զումք վասն այնր ե սլեր է էն նմ ut'fr կ՛'ըս է էաստէվերտցէ :
Ան է է մէջ րէալթուկ եսլ » այնքան հարուստ էր որ «Զգանձարանս
նորա Աբրահէմն է առ եւ քառասուն ուղտ բարձան ղդ անձա բանս նո—
րա ութը հարէւր վծգկէ
լուծով եզան կառք} եզանց ելանէ էն
է տուն է նորա^ ԼՈ ւո֊հ այեg է} :
Հայ կանայք !լ երեւէ թէ հետզհետէ ձեր բա ղա տ ո ւե լո ւ վլ՛՛ոյ է է^1
որոշ սեղմումներէ* «Ախեցէ կանայք, անարգել ունէէն տղամարդ
կանց քաղաքաց էական էր ա ւո ւնքն եր ը» կ'ըս է Մ՛որ ( ) î Ար դ՚" ր ե ւ
Աձե է է սլա չտպան ո ւթեան կռէ լներ էն (1124)
կը J
լ ՀԱյծեմնէկ»
ըն կե ր ա կց ո ւթէ ւն մը կէներու, որոնք այրերու չո՛փ քս՚ջութէւն ցոյց
կուտան կռէւներու մ՜ամանակ, «ո՛ռնաց է ստացեա լ սէ ր տ» (
) :
Ու թեթեւ բարքեր եւս կը մտնեն հ տյ կէներու մէջ հարստու
թեան եւ ճոխութեան հետ :
Աղջէկներ քաղաքէն
«առաւել ամբարտաւանութեամբ
( * ) Անի , էջ 41 • Մ • Աբեղեան , բ *
(**) Աամ* Անեg է էջ 126:

6Î
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կրթեալ^ ընդդէմ Լլւ1լ1վււյ կայթս հարկանէին» ^Լաստքւվելււոցթ ԵՊ' ♦)
դիւական երդեր կ երդէ ին , կ'ըս է պատմիչը ակնարկելով դուսաներ—
դո ւթ ե ան g :
«Ե՛՛կ ի շիւանք սլ["Լ^ք ւ մեծախտիւ յանդդնեալ եւ մ ո լո ր ե ալ » . .
միշտ հանապազ ի դինարբունսն դեգերէին վասն սիրոյ ցանկութեան
չար ել պիղծ ախտին» ( Ո ւոհա յե g ի ) i
Անն gինե ր ո ւ ա ր դո լ զա ր դն ալ շքե դ էր : Եթէ Թ ♦ դա րո ւն հովիւ—
ներն անդամ մետաքսէ պատմուճան կը հագնէին՝ այմմ քԼնիի քա
ղաքացիները ((Լ- դար} կր հագնէին «դիպակ ՝ մետաքս պատմուճան
ներ ոսկեթել ասեղնագո րծո ւթեամբ» : քԼն ի ի պեղումներէն գանուած
է
մետաքսով եւ ոսկեթել [կլապիտոն} բանուած գօտի՝ ապա—,
ր անջանն եր եւ մատանիներ • • . յախճապակիէ եւ ճենապակիէ ամ ան
ներ ՝ ճաշակաւոր դոյներով եւ նկարներով»
Պտրիսպներու անբռն աբա ր ե լի ո ւթի ւն ը թո լլա g ո ւց ին ղինուորնե- ■
րու կռուելու ողին* «ատեցին զարուեստ պատերազմի ՝ մտին ընդ լր—
ծ„,/ ծառայութեան ի դինարբունսն ՝ սիրեցին զբա ր բո ւա [ուտի նման
լարաւոր նուագարան մ ր} ՝ եւ զերդս դուս անաց» կ: աւադէ պատմիչը։
Եւ սակայն . • * մին շ զօրքը ինքղինք դինար բո լքի էր տուած՝ ահա
պարի ս պսլն ե ր էն դուրս կր յայանուէ ին բարբարոսներ «հերաթափ դր—.
լո լիւներ ՝ անմօրուս դէմքեր ՝ զզուած այտերով՝ սովալլուկ ղա լլե ր» ։

❖
1Լմէն Հայ ՝ որ պատմութեան տեղեակ է y դիտէ թէ ինչպէս Ա՛
նին Տ ո յն ե ր ո ւն ձեռքն անցաւ ՝ որոնք չկա ր են ա ւ ո վ ումով
գրաւել
քաղաքը՝ դիմեցին խաբէական միջոցներու։
եքօսեցանք հոգեւորականներու վիճակին մասին։ Պատմութեան
մէչ ամէն տեղ որոշ պայմաններ կը ստերլծեն համապատասխան ար
դիւնքներ : Են չսլէ ս Արեւմուտ (Վ։ մԷՏԼ »
// g Աշյխարհ ի հ ո գեւո ր ա—
կանն ե րն "՚ [ ՛ի11 խո ւած են էութեամբ : : Ան ոնք նա1„կլ,ն ս ր բա կե ա ցն ե—
ր ր չեն 5 ոչ ալ իշխանութեան ծառաները։ Անոնւլ հեղինակութիւնը
այնքան բարձր էր որքան թագա լորինը։

Հիե տա դարձ Պնտրոս Եթ ՛լ* ՝ Ան անիա Եթ՛լ* Հայրապետն եր են ՝
որոնք թագաւորի մր չափ ՝ նոյնիսկ աւելի հեղինակութիւն ո ւն է ին
քաղաքական գո րծե րո ւ մէչ-.
Պփտենք թէ ինչ դե ր խաղաց Աիւղանդիոնի եւ ԱՀւիի թագաւորու
թեան միջել բա g ո ւած քաղաքական խնդի րն ե ր ո ւ էնթ ացքին Պետրոս
Ետթողիկոս ։
Ան անիա Ե թ ՛լ * բանադրած ևլ 1՚ւ՚ ա ո
ծ ո ւն կ ի բերել տուած է
Աղուանից Եթ՚լ*ը^
Աիւնեաց իշխանները՝ որոնք կր քա
ջալերէին այ ս վերջինը։

ԼԼւ կր մօտենայ ւի ո թ ո րի կր ՝ Աս ի ան կր խլր ա ի ՝ Արաբները ի ս լա
մա ցուցած են տափաստաններու վ ա չկա ա ո ւնն ե րր եւ իրենց հաւատքի
եղբայրները դա րձուցած ։ Q քս ո ս գետի երկայնքի ամբարտակները՝
զորս կանգնած էին Ա աղ կե բաներն ու եք ո ս ր ո վ Պ արս ի g թ ա դա ւո րն ե րր Ն
խորտակուած են։ Աազ է Աս ի ալէն ճանապարհը։
( * ) Մ • Աբեղեան . Անդ :
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Ահա Ա եփուկները, որոնք կր շարմին թորասանէն. նախ յառախսպահներ , ապա բուն բանակը , Ալփ-Ասլանն է որ կը բալէ Հայաս
տանի վրայ, «անհամար ղօրօք, փղօք եւ կառօք եւ երիվարօք, կա
նամբք եւ որդովք եւ բաղում պատրաստութեամբ» :
Այս անգամ ասպատակութեան համար չէ որ կո լզան անոնք,
այլ կառքերով, իրենց կանանոցներով եւ զաւակներով, հաստատուե
լու համար Հայոց Աչխարհին մէվ, տիրանալու համար ^տիեզերա
հռչակ» քաղաքի անբաւ հարս տ ութի ւններ ուն
•
Կ'իյնայ Արծն քաղաքը, յետոյ Կարսը (1053)- բնակիչները անխնայ կը կոտո րո ւէն :
իսկ Անին իր պարիսպներո՞վ. • • անոր վրայ է գրած

իր

յոյսի

սարսափահար մողովուրդը-.
,
Աւ Անին չունէր տէր. անոր թագաւորը Գագիկ Ա • 1045/-Ï-, /""'֊
բէութեամբ Պոլիս կան չուած ու վար դրուած է : Անի անտիրական
է : Յոյներուն կարգած կուսակալը , խոյս կուտայ , թողելով քաղաքը
իր բախտին :
Կը սկսի ողբերգութիւնը-. Անին լեցուած է խորդէն ազատուաե
փախստականներով-. Անոր շո ւվ կը մխան կործանուած քաղաքներ
-ու աւաններ :
Ու սովը կը սկսի Անիէն ներս. Մինչ Անին .գալարուած է, ֊.աղար ու մէկ զանգակներ կը ղօղանջեն -. փողովուրդը կ'ա ղօ թ է -.
. ՝
Անիի կուսակալը օգտոլելով փոթորկալից մութ գիշերէ
մը
խոյս կուտայ քաղաքէն :
6 Յունիս 1064/'ե Անին անձնատուր կ՝ ըլլայ : Ալփ-Ասլան կը մտնէ
քաղաք : Կը սկսի կոտորածը .«Մեծ վտակը որ անցնէր աո քաղաքաւն
ներկանէր արեամբ.» կ՚ըսէ պատմիչը (*): Երբ կոտորածը վեր£ գըտալ, Աելճոլկներու թագաւորը անոր վրայ դրաւ էմիր մը (քաղաոապետ )

î

վերապրողները ը. ւա g ին արիւնոտ չէնքերը, ն ո ր էն բարձրացան
երգիքներէն ծուխն ու Աստուծոյ ուղղուած լալահառաչ աղօթքները-.
Անին դարմանեց իր վէրիերը-.

Անին դարձաւ խորհրղանիչը սգաւոր մայրաքաղաքներու-. Անկէ
յետոյ ուրիշ քագաքներու կործանումներուն աոթիլ միշտ պիտի յիչուի Անին , '՜ինչպէ ս հետագային Աւրֆայի աւերումին եւ կոտորած
ներու աոթիւ'. (**)
Բանաստեղծութիւնը ունեցած է ներշնչումներ մինչեւ մեր օրերը-.
. ՀՀնորհ ա լի Աւրֆայի (Եղեսիա) աւերումը ողբալով
(1113֊

1144?)

կը յիշէ Աեի՚ե-

Բայց հւ ըզքեզ յայս հրաւիրեմ
Արեւելեան քաղաքդ Անի
( "՜ ) / ա ս ա իվ- ԻԳ • հմմտ. Ալռհայեցի. եւ Ա ամ ■ Անեցի-.

(**) Եւ եղեւ մայրաքաղաքն Ուոհայ դատարկ եւ նստաւ իթրեւ
զկին) մի այրի այն որ մայր է֊լւ յաււաջ ամենայն արարածոց ( Ուոեայեցի 408):
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Կցորդ լեր դու իմոյս ձայնի
Ել սփոփիչ ւռսւրակուսի :
Քանզի երբեմն եւ դու էիր
Վայելչական հարսն ի քօղի
Մերձաւորաց յո'յժ ցանկալի
Հեռաւորաց փափաքելի :
Սուրն անողորմ անօրինի
Որ մեր արեանս է ի սովի ,
Որ չէ յագեալ եւ ոչ յագի
Մինչեւ ի գալ կատարածի ,
Նոյն նա ի հաս ուրեմն ի քեզ
Ո րպէս յիս յայս ժամանակի - • •
• • • Նստին որթ եւ այրի
Տրխուր դիմօք զերթ ի սգի: (*)

Խ • Հայաստանի բանաստեղծներէն Q' •
այսպէս' Ան[։ով.

Ոորեան

ներ շնչուած է

Կանգնած եմ նորից զմրուխտեայ ալիին
Դաւ Ախուրեանի՝ խոհերով տրտում
Իւք գէմ-յանդիման ժեոուտ քարափին
Նիրհում է չքնաղ մի գեղեցկւթփւն :
Վազէմի փայլքը շէն Հայաստանի'
Ցեղիս հանճարով ստեղծագործուած
Խիզախ պապերիս ոստանը' Անին,
Որ հիմա օտար , ոսոխից գերուած :
Ներքեւ, ձորի մէջ մարգերում դալար
Ասես մի մեծ ժայո դարերից պոկուած
Հանգչում է յաւերժ մի դամբանաքար'
Նուրր քանդակներով , «Աշոտ Ողորմած ...» :
Հեուում ւէաՌանդն է անլուր աւերակ ,
Թափուր արօտներ — ջրերով վճիտ,
Շէներն հրկիզուած , դաշտերը խոպան —
Օձերն են սողում խրնիթփց-խրճիթ :
Այն ողջակիզում իրար են խառնուել
Քանի հոյակապ դղեակ , ապարանք ,
Եւ հազար ու մէկ եկեղեցիներ —
Արեւաթ-աթ֊ախ մոխիրների տակ :
(*)Մ- Աբեղեան (Հ- Հայոց Դրակ- Պատմ • p- 108) կ՚ըսէ
*գաւոր Մայր Հայաստանի գաղափարը ասկէ առնուած է:

թ՜է
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Ապա բերդերը , պալատներ աւեր ,
Փլատակների վէմերն արիւնոտ • • •
Յիշում եմ, քանի՜ ոնիր ու դաւեր
Այդ վաղընջական պարիսպների մօտ :
Ու շունչդ եմ զգոււէ, իմ վեհ Արմենիա ,
Յեղուն վաստակը բազկի ու մտքի
Եւ այդ խորտակուած գեղութ-եան վրայ
Հայ արարքների տոնական ոգին :

Եւ ոտքերիս տակ գետն է շաոաչում,
Վըշվըշում անւէերջ----Ա՜խ , ո՞ւր երթ՜ամ ես
Այս քաղաքակիրթ- — քարսիրտ աշխարհում
Այսքան ւյիշտ ու գաւն ո՞ւմ պատմեմ, ի՞նչպէս • • •
— Ո՞վ էր քեզ խլեց ու հալածեր մեզ
Փո լոյս ափերից, իմ որբ հայրենիք,
Անի' , մինչեւ ե՞րթ ՛դու գերի լինես —
Իսկ ես բ նաւեր ու վտարանդի • • •
(Դ- Բորեան)
Ան ի ին սուղի կոծ ը դարերու էք էջէն սերունդէ սերունդ պիտի
լսոլի'. Անին պիտի նմ անցնեն «այրիացետլ կնսէ» որ աւերակներու
‘քրայ ^ԼոԳքլայ ՝
«իսկ այսր նստի անշուք, անզարդ, լք եր կա ցետ լ ամենայն գե
ղեցկութեանց իբրեւ զկի՛ւ՛ Հի այրի անորդի, լք ե ր կա ց ե ալ ի զարդուց,
անկեալ ի պատլոյ,
պատառուն հանդերձիւ,
առանց մ[սիթար ի»
(Լաստիվերացի) :
Այս պատկերէն է որ պիտի ազդուի մեր օրերու նկարիչը գծե
լու համար «Մ այ ր Հայաստանը՝» աւերակներու մէջ՛.
Անիի մեծութիւնն ու անկումը մինչեւ մեր օրերը դարձած են տոլր ում հայ հոգիներու մէջ*,

Վ- Մ-

9
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Հայ գեղարուեստին պատկանող բազմազան նիւթերու շա բ■?1՚ն »
կարեւոր կ ուսումնասիրուելիք այս նիւթը*. Անոր կարեւորութիւնը
կը կայանայ հաւ արուեստի զանազան ոճերու բաղատրութեան սա
տա ր մ ան մէջ : Աճնաւս րա կո յս առ ա յմ՜մ ան կա ր ե լի կ լիակատա ր զո րծ
մը պատրաստել այս ուղղութեամր ՝ անոր համար որ հայկական ձե֊
ռազի բները [նկատի ունենալով մանրան կար եալն ե ր ը միայն) 10*000հ*
կ՝ ան ցն ին : Աքդ ձե ո ա զի րն ե ր ո ւն մեծագոյն մ ասր շկ ցուցակագրուած ,
իսկ եդած g ո ւցա կադր ո ւթի ւնն ե ր ը ըն զհանրապէս արուեստի ուսում
նասիրութեան համար անբաւաբար են*, Հ^ատ քի շ հ այ ձեռազիրներ
ներկայացուած են լո ւս ան կար—ա րտ ատ պո ւթեամբ : Ուրեմն բոլո ր ասոնք ա բզելը կըլլան տալու համար ամբողջական ուսումնասիրութիւն
մը այս նէւթէն մասին՝ ո ր կրնանք ա ձ են ահ ե տ աքրքր ա կսսնն ե ր կն մին
նկատել :
Հայ մանրանկարչութեան արուեստին մկջ խոշոր ազդե ցո ւթեան
րամին ունեցած կ /'ի ւզան դա կան եւ 1Լս ո ր ա—մի Լա դե տ ե ան քրիստոնեայ մ անր ան կա ր շա կան արուեստը*. Հաւանաբար ըյ յան հայ ձեռաղի բներ որոնք նոյնիսկ մանր ան կար ո լած ըլլա^ Ոիւզանդացի
կամ
Ասորի մանրանկարի ներէն , սակայն յիշա ա ա կար անն ե ր ո ւ մէջ նման
վկայութեանց պակասը՝ եւ հայ՝ բիւզանդական՝ ասորի արուեստ
ներուն խառնուրդին բամանումը առ այմ՜մ անկարելի ԸԼԼաէո
լար կ ըս^է թէ մեր ձեո ադրաց մկջ որոնք են որ Ոիւզանդաal՛ 1լամ
Ասորի նկարիշներկ մ ան ր ան կա ր ե ալ են իրենց յատուկ արուեստով*.
Աւելի հեշտութեամբ կարելի կ ճշտել ուրիշ արուեստներու ազ
դե ցութիլնը մեր մանրանկարչութեան վրայ՝. \յոյնիսկ մենք զիւր ութեամբ կրնանք Ըս^է թէ
լ ձե ռա դիրն եր օտար նկարիչի
կը
պարտին
իրենց
մանրանկար ները:
Ա սոնցմկ
խիստ հե
տաքրքրական օրինակ մըն կ Պր * Ե ղ*1 *-աԼ՛՛է Ալեանաքեանի
է ♦ Պո
լիս) պատ կանո դ՝ մադադաթ՝ երկաթագիր (Հաճախապատումը՝ հա
ւանաբար Ժ-ԺԱ դա ր ո ւ գր չո ւթի ւն ՝ ուր կան ՀՀգլխահամ ա րն ե ր ո լ
վրայ արաբերէն ըի՚-ֆի ղ[է^՚[,ո1Լ յօրինուած ու ներկուած ղո ղղո
29 փոքր եւ 17 մեծ վերտառութիւն ընդելուզեալ՝.» ( *՜ ) Այս վերտ առո ւթի ւններ ը ընթեռնելի են՝ եւ ներկայ ձեռագրին մէջ կը դըտնուին շրջուած ձեւով*. Ո'կ ի^նչպէս այս արաբ զարդագրերը եկած
են հայերէն ձեռագիր Յաճախապատում մը ծաղկել՝ զմոլար է բա(*) Ւէոդիկ՝ Ամէն- Տարեցոյցը,

1927,

էջ

163:
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ցա տ ր ե լ : Պր - Ե ♦ Ալեանաք կը կարծէ թէ Պտղտատ գրուած է ձե
ոագիրը եւ հոն ալ ծաղկեալ հայ գրիչէ կտմ հայ մանրանկարիչէ
մը։ թէոդիկ ‘Լերի գրութեան կցուած ծանօթութեամ բ մը արդարացի
կերպով կ՚ըսէ «ոչ մէկ ատեն Հայ գրիչ մը սլիտի զիջանէր ի սլամա
կը օն տողեր իբր զա բ ղան կա ր ընգունիլ իր հայերէն ըն գՕբին ա կո ւթեանը մէջ»։ Եւ կաւելցնէ ուրիշներու կարծիքը թէ «աւելի հա
ւանական է որ ընդօրինակիչը ձեռք ձգած ըլլայ պատրաստ մագա
ղաթ թերթեր' արաբական Լս որ ան ա զար գեր ո վ , եւ ինք արաբերէնի
կամ անգիտակ կամ գիտակցաբար' այգ թերթերը շթջՈՆԱւծ զետե
ղելով վրան դրեր է «3 տճաԼսապա տ ո ւմ» ը ։» (“) Արդարեւ գմուար
է հաւատալ որ հայ գրիչը տ րաբատառ սուրբ ծաղկեալ վերաառութիւններով զարդարել տար իր 3 տճաԼսա պա տ ո ւմը , սակայն նոյնքան
ալ անհաւատալի է որ արդէն այգ կերպ ծաղկեալ պարապ մագաղաթ
թերթեր' ձեռք բերուած ըլլան Հայ գրիչէն' եւ անկէ գործածուած'
ՅաճաԼսապատումին համար։ Ելուզենք այստեղ նշել } որ որեւէ
լե ղուով ձեռագրի մը մանրանկարները կը պատրաստուէին գրչութե
նէն վեթջ եւ ոչ թէ առաջ։ Յետոյ իրապէս շատ մեծ աճպարար մը
ըլլալո ւ էր 3 աճաիւ ա սլա տ ո ւմ Լ/ գրիչը ո[՚ կարենար 3 աճաիւ ա պա տ ո ւմԼւ
գրչութիւն ը յարմարեցնել ԱԼթդէն ծաղկեալ մագաղաթ
թեր թե բու
վրայ։ Երրորգ այս իսլամա կրօն վերտառութեանց շլւջւ1Լ.Ա10
ձելը
ցոյց կուտայ որ Հայ գրիչը չէ ո[՚ ատոնք ծաղկել տուած է , ոչ ալ
ծաղկողը Հայ էր, որովհետեւ երկու պարագային ալ անոնք այս
վերտառութեանց ինչ ըլլալը լաւ գիտցած րյ/ա /ո ւ էին որ ղանոնք
շրջուած գո րծածած ըլլայ՛ին , եւ եթէ իմաստը դիտէին, ուրեմն անոնք սլիտի չզիջանէին (կրօնական պատճառներով) անոնց ծաղկու
մին։ Ե“ աւելի հաւանական կը գանեմ որ 3 աճ ա իւ ա պա ա ո ւմ ը ղ ր ո ւե լէ
վերջ գրչին մահով, կողոպուտով կամ այլ կերպ ձեռագիրը անցած
է Արաբ մ անր ան կա ր ի չԼւ մը ձեռքը, որ չծաղկուած գիրք Ը ունենա
լով կր ձեռքին տակ , սկսեր է ծաղկել ։Ե'երեւայ թէ անծանօթ է եղեր
Հայերէնին եւ այղ պատճառով,լոկ դիպուածով մը ծաղկած իսլամ ա—
կրօն վե րաաո ո ւթի ւննե րր , 3 ա ճաիւ ա պա ա ո ւմին մ էչ շրջուած յայտ֊
նուե ր են ։ Ե “‘մ , ձեռագրին ղ ր չո ւթ ե ան ա տ են ո լան կամ անկէ
վերջվւ ստացողը եղած է Հս,յ ազնուական մը որ կամայ ակամայ
Պտղտատ դացած,
հոն
աքսորուած ,
եւ
3 տճաԼսա պա տո ւմի և
անգարդ ձեռագիրն ալ հետն րէէսյէրէ1ԼՀ Արտը մանրանկար չի մր ծաղ
կել տուած է։ Ամէն պարագայի տակ մենք ունինք ձեռագիր 3‘սճաԼսապատում մը որ ո՛չ հայ ոճով եւ ոչ ալ հայ մանրանկարիչէ թաղ
կուած է, այլ արաբական ոճով իսլամ մանրանկարիչէ մը։
Այս մասին եղրաւիակելէ առաջ, կհուզեմ ԸԱել “ր
Արաբական
արուեստը, աւելի որո'
Պտղտատ Լւ մանրանկարչական դպրոցը
ԺԳ ♦ գարուն , 1330/z^ գրուած Աւետարանէ/ մը լԼրայ ունեցած է
բացարձակ աղգեցութիւն : Այս ձեռագիրը մաս կը կազմէ *էյոր Ջու֊
ղտյԼւ Ամենափր կչեան վանքին հաւաքման։ թաղկողն է
^քիրակոս
մանրանկարիչ, արուեստը' ինչպէս ըսի' զուտ Պաղտատեան :
Լատին ազգեցո ւթեան հետքեր ը որոշ կ'երեւան մեր հին ԵիլիկեաՆ
մանրանկարչութեան մէջ՝. Արոչ է որ 10 տ չա կիրներո ւն հետ իրենց
արուեստն ալ մուտ գործած է Եիլիկիա եւ տյղ Լսառնուրդով բազմau—

(*) Անդ էջ 465-6:
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թէւ֊ ^>այ ձեոադէրներ մ անր ան կա ր ո ւե ց ան '. \յոյն Էսկ ա էն ա ր կո ւթէ ւններ կան Կ է լէ կէ "J մէջ Օտար արուեստագէտներու գործերուն
մ աս էն՝, էքղած են գրոգներ որոնք ^էլէկէսյ մեր լաւագոյն մանլւա<ն կարէշնե ր էն թորոս քէօս լէնէ համար ըսած են Հհ ր ա Աօսլէն մակա
նունը^ զուտ եւրոպական ձեւուէ՝ կարող է ենթադրութեան հէմք ծա
ռայել՝ եւ նա հայացած եւրոպացէ էր՝ էն չ որ Ե էլէ կե ան չր^Հ^^Է հսյմար արտասո՛վոր երեւոյթ չէ
(*) Աակայն անցնէնք բուն նէւթէնէ.
Վրսղուց
զանագան պատճառներով գտնուած են էւրոպայէ ամէն
կողմերը՝.
Կէլէկեան էշէլանութեան հաստատմամբ
մենը Ե ւո ալէ ո յ մէջ կը հանդէպէնք բագմաթէւ հայ մեծ ու 1է,'վ1բ ղա~
գութներու՝. Կը հանդէպէնք նաեւ ճամբոբղող Հայերու՝ որոնցմէ n—
մանր էր են g ա գգայն ա կան ո ւթէ ւնը այնսլէս է չա փերու հ աս ցուցած
են որ հսդ՝ ւսյդ հեռաստաններուն մէջ՝
Հայերէն ձեռագէրներու
ցանկացած են եւ գրել տուած : Ցաւական թէ լով ձեռագէ րներ ունէնք.
իտալէոյ զանազան կողմերը գրուած որոնց մ ա ս էն հոս J էշեԱԼ աւե
լս րգ չէ', Օրէնակ էջմէածնայ թէւ 99/94 մագաղաթ՝ րոլորգէր > Աս
տուածատուր քահանայէ ձեռքով 1324/'^ գրուած եւ ծագկուած աւե
տարանը՝ կատարած է ՀՀյաշէյարհս
ուսն դա g է քաղաքս ճէն» '.
Ան տոն
ճգնաւորէ
գրչութեան
Կամար
յարեգէն
Ար բա ղան
Տովսէփեան կ'ըսէ թէ եղած է ՀՀլատէներէնէ աղգեցուէմեամ 'բ»
էսկ
«î, կար չութէ ւնն էլ արեւմտեան զգալէ ազդեցութէւն է կրում»՝. ( " " )
Ա'էւն էէսէ Գերմանական մա տ են ա գար անէն թէ ւ 3 մ՜ ո գոված ո ւն ՝^
թզթեայ՝ բսլսրգէր 1283/'^ գրուած է Հէ յաշվսարհս {է ռանդաg է
Աայլեոն ԼԱալեււնօ) Գրէգսր Ա է այն ա կե ա g է ՝. ( A *’ ’’ ) Լյոյև Ա ատենագա րանէ թէ ւ 5 մո գովածս ւն ալ 1539/'^ գրուած Ա արտէրոս Ապէսկոպս սէ ՝ է Հռոմ : Վփեննայէ նաէս կէն Կայսերական Ա ա տ են ա գար անէ.
թէլ֊ 1 9փթք ՄեկնրւՆթէսւնը , թզթեայ ՝ բսլսրգէր ՝ 1354/^ դրուած է
« է քաղաքէս որ կո չէ Պէզ ԼՊէգայ) ԼԼ^՚՚Լ հովանեաւ սրբո յն Ացետոնէ
Հայ տան» (****)
Աաբդ վեր ոյ էշե ալն ե րը հրատարակութեան ներկայացուած են՝
ես հոս աո աջէն անդամ ըԱաԼԱ՛Լ կը ներկա լացնեմ Ամենափրկչեան
(Ն որ Ջոէ֊գայ) թէւ 483 մագաղաթը՝ մանր բո լոր աւլէր li|lUlu]l Si '.Աւե
տարանը Հձեռագէ ր հայ աւետարանները մէշտ գրուած են հ՜լւկս|ււն. )
կաշեկազմ ՝ զարդարուած արծաթ խաշեր ‘"L » որուն հետաքրքրական
յէշատակարանը հոս կուտամ ահա, --- <հԵ ս նուաստ եւ անարմ՜ան
ծառայ աՀստուծո^յ Մորոս Պ է տա կաբար սպասաւոր բանէ, յարե
ւէլէ g գաւառաւ եւ քաղաքաւ է Գանձակայ ՝ սնեալ եւ վարմեալ է
մեծ մենաստանն Գետէկ՝ տարաբերեալ այսր անդր հասէ սահասասան ճանապարհաւ, կասկածական մահահռւպ հէւծեալ հէւանգտմաշ
մարմնով մանաւանդ թեթեւ հոդով եւս [, մեծ ս Հռո •Լմ ,ուր են է դամ—
բանէ ամոլքն հաւատոյ Պետրոս եւ Պալգոս ՝ զէ թերեւս է ձեռն նո—.
ց1Հև բա ր եէս ա ւս ո ւթ ե ( ա մբ) ապրեսցուք է յ ահ ա գն ա ս ար ս ա փ եւ է
(*) Հայկական Մանրանկարներ*

Ա* ե սր ո պ Ե պս կ ՝ Տէր Մ ով ■

սէսեան ,— Ազդագրա կան հ անդէս , 1913 թէլ- 1 • 4՜£ 79 •
(**) Մէ էջ Հայ Արուեստէ եւ Մշակոյթէ Պ ա տմո ւթէ ւնէg » ----Գ ՝ Արք՝ Տովսէփեան ,—Տ սյո եւ Տարեգէ րք 1927 էջ
՝ծանօթո ւթէ ւն
(***) Ցուցակ ձեռագրաց ,--- Հ, (էալէ մքե ա ր ե ան , 1892 ^՜£15 •
(****) Ցուցակ Տէեռադրաց *----Լ* Տալեան, 18^1* ££ 7 ••
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սարսռաշատ աւուրն» եւ ազատես ցուք ի քստմնեըի ամաւթոյն . բա
րեխաւսութ[եամ}բ նոցա. եւ ղի յոյմ֊ հեռի եաք յ^զդէ
JrUiUJ[,3
մա ր մն ա ղե տ արեան մերձաւորաց, որով վախճանեալքն յիշատակին,
ստացայ ղայս գրկունքս ղոյ*^յ ի*^ նշխար յիշատակի գծագրելի իմով իսկ ձեռալք խոշոր գծիւ ի յարԼ^ատ
I' QU'U. (1262) թուին
եղեւ սկիզբն եւ աւարտ սմին» ի տիեզերաց հո֊չակեալ յականաւո րս
Հռովմ, առ դրան վեմին հաւատոյ Պետրոսի առաքելոյն ։ Զորք աւե
տարան չՀտց)ն դրեալ աւետարանքն եւ չորեքտասան թուխտքն Պաւգոսի՝ գործք առաքելոցն եւ եւթն թուղթք կաթողիկեացն ի մի տուփ
վասն "["'J աղաչեմք ղսլատահեալս եւ ղմառանգողսգ զսա խնամով
պահել եւ սրտի մտաւք ձեր յաղալթսղ զթորոս Վ[ար^ գ [ասլետն ) ՝
եւ գծնողսն իմ զ// ան ո լի ե լ զՏաւուսն եւ զեղբարսն զիքէո բեն եւ զՅ ակովբ եւ զՅ ո վհ ան է ս եւ քոյրն իմ զԱզիղն եւ զսնուցողսն եւ զամենայն
երախաաւորսն մեր եւ զայ լ ազգականս եւ զնտանիս եւ որք զմեզ յիշեն ազաւթիւք. յ իշե ա լ լիցին ի [ր ի ս ա ո //) կ յահեզ աւուրն ի չա րեաց մ֊ամուն։ Յիշեցէք ի '{'[րիստոխ եւ զհոգեւոր եղբարս իմ որ ի
միասին պանդխտանայաք ի Հռոմ ՝ զիի ա կար սրբասնունդ քահանայ ,
որ բազում խ ոն ա րհ ո ւթ [ե ա մ ) բ հանգոյց զմեզ յոԼով աւուրս հան■դուսg է զնա 'ի^լվւստոխ ի տան հաւր իւրոյ ընդ ս(ուր)բս իւր, յիչեսլիդ եւ զայլ եղբայրս զՆԼարգան եւ զՍտեփանոո՝ զՅ ա կո բ եւ ղՅ ա—
կովբոս եւ ղԱռաքեալն որ էլից զկէնցազս ա լանգետ լ գոգին Բեկտեմ—
բերի ՒԸ (28) որում ողորմ ես g ի ^[րիստո) ս ազաւթիւք ձեռովք ել
ամենայն ս րբոg դարձեալ նմին պաղատանաւք մաղթեմ ... եւ անկա
նի այս գրուածքս ի տարին աւր մի րնթեոնուլ ըղյիշա տ ա կար ան ս ել
յիշել զթորոս վ[արգասխետ ազաւթիւք կամ պատարագաւ հանդերձ
ծնալղաւք եղբարբք եւ զայս ո րպէս ո ղո ր մ ո ւթ (ի ւ)ն հայցեմ եւ ոչ
եթէ ղին , որ լնուև զխնդիրս մեր կատարեցին եւ խնդրուածք նոցայ
ամենեցուն :
՚լԱ I՛ Լ՛ Ս ա Լլոբ Պ ա լչթար եւ ղՅ ա Լլոբա եւ զղաւաԼլս նոցա եւ զՏ ա տին եւ զմիւս Սիր 3 ա կո բ եւ զամուսինն իէ֊ր ռր
զհացն կուտան որոց ողորմ եսցի վՀԼրիստո՝) ս նոցա եւ ամենայն երախ
տաւորաց մերոց. յիթս^իք լ
Լքոզեռն (<°) որ զապուրն եվ՛էր. ե՚ զամենայն համաբնակ եղբարքս զքահանայս եւ զԼլրաւնաւորս
որ և" Հ-Ւ տսյնէն Հայոց ի Հռովմս։ Սիշես^իք զմիւս թորոս վարդա
պետ. մաԼլանուն է]ալիղոնիկ՝ եւ որք զմեզ յիշեն յիթ"ալ էի 3 թ' '^՝ I' *
Այ» որում փառ յաւիտեանս ամ էն î» [թուղթ 193)
'էարձեալ գր թ՝ մանրատառ՝
U՝ ա տ թ է ո ս ի ,թ,[,^ԸՀ
հաստացող
սուրբ աւետարանիս եւ գծող թո բոս Արեւելցի ի *իետԼլայ : ՅիչեսԼիք
ի ա
'l'u.՝^։ Հրատ ցաւալի է որ այս Լլարեւոր ձեռագրին հնագոյն
մանրանկարները փճացած են եւ կը մնան միայն անոնց հետքերը։
Որոշ Լլ երեւայ որ ժէ գարուն մանրանկարիչ մը վերստին մանրան/լարեր է ձեոագիրը՝ ըստ իս այ ս վ^ր$_ի մանրանկարիչը ըէէաէո լ է
Ս եսրոպ fy ի զանgին ։
Նոր Ջուղայի այս ձեռագրէն հազիւ § տարի աււսվ դրուած է
Վենե տիկի IJ՝ ա տենադսւրանի մէկ Ս.ւե տ ut ր տն ը ,ն ո ւր բ եւ ա ղն ի լ մաղէս_
ղաթ , բոլս բդիր , գրուած Հ՚ձՀհին «/< հռչակաւոր ըաղաըիս Հռոմ կո
չեցեալ, ընդ. հովանեաւ սուրբ տռտյէելոցն Պետրոսի եւ Պ "՚ լղո սի ,
ի խորանիս սուրբ Պետրոսի-.՝» (*) Գեղեցիկ եւ լատին ոճով եղած կը

(*) Ցուցակ Ձեռագրաց, Հ. Սաըգիսեան, ££409:
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նկատուի ծաղկումը՝ որուն մասին դմբա[սա արար աւելի բան
կրնար աւելցնել ձեռագիրը անձամբ տեսած չըլլա/ուս :
Մեր նիւթին համար մասնաւորաբար հետաքրքրական է

չեմ
Ն"ր

Ջուղա յի թիւ 38 Աւետարանը ՝ մ աղա ղաթ ՝ բոԼորգէր ♦ որուն յիշ՛"տա կաբանը նոյնպէս անտիպ ըլլալուն աւելորդ չեմ սեպեր հոս կա
րեւոր մասուէ արտադրել»
«Փառր... Տամէ էճրորդէ Ծ-երորդէ։ իններորդէ թուէ հայ
կազնեան տումարէ (1310) ա լարտադո րեեալ եղել ա ( I» տ ո լա ) մ ախաւս եւ կենսատու Սբ- աւետարանս ք-է. Այն. մերոյ-, զոր ընկալեալ
յա(ստուա)եալուր վարդապետութենէ երկնաւոր
հովուապետէն...
եւն։ Զոր էմ մեղապարտ եւ սուտանուն ր{ա)հ(անայ)է Տ էմալթէ .
ցանկացաւ,լ եզէ այսմ ա (« աո լա)նախաւս մատենէ, եւ ստացա զսա
նըմէն եւ ենաւդտց էմոց : Նւ տամ զսա է տունն Հայոց Փերում Հա
զարէն որ անէցէ զաւակ է սէովն եւ ընտանեակ էցեն նորա յԵ(բոլսազէ)մ: Արդ ես թափուրս է գործոց բարեց եւ լըցեալս ամե
նայն յանցանալր. զերեսս է մայրն եդեալ աղերսահայց մաղթանալր
խնդրեմ յամենեցունց զէ ո որ եւ էցէ որ հանդէպեսցէ սմա տեսուԲ) եամ^բ կամ ընթերցմամբ սրտէ մտաւր եւ կարեկցաբար էբրել
եղբաւր սիրելով ազաւթէց եւ յէչման արման արասջիր եւ թողութէ(ւն) խնդրեսչէր առաջփ մեղսարաւէչ պատարագէն :»
«/>-„
ձեռամբ յ-Հ-""ւ փ ""‘""Է՞Ր է
փ-.ն ե. ,ետ[,ն
Տթ-֊քՒ լ- լալյմ-Խt
հռչակաւոր մ այ ր արա զարս Հռոմ է հանգստարանս Հայոց ԳԼան ՍԻ՛
առարելոցն Պետրոսէ եւ Պաւզոսէ, եւ սրբուհոյ Աստուածածնիս։
եւ որ մերն է Լուսաւորիչ եւ այլ սրբոցս : Գարձեալ աղաչեմ զամե
նեսեան վասն սիրոյն փէ. որը հանդիպէր այսմ Սբ- կտակէս, մեղաց
թոզութէ(ւն) հայցեցիր է պարդեւողէն հասարակաց, վերոյ դրե
լոցս է սմա . եւ վասն խոշորութեան կամ սղալանաց որ է սմա . չլէնե, մեղադիր րանզէ կար մեր այս էր , եւ որ առատն է յամենայնէ
պարզելէ չն տիեզերաց փս - մեզ եւ ձեզ ոզորմեսցէ : որ եւ ալրհնեալ
յաւիտեանս յաւիտենից ամէն*Հ&

4324p—'325p ) î

Իսկ էջ 32&էն վրտյ տարբեր զրշէ կայ. --- « ՝Ի"- Ած- ••••
Աէստուա)ծայչունչ աւետարանս եւ երկնահանգ բուրաստանս ։ որ եւ
սայ անկեալ եր գերութիւն նայ Պր • Ամիր Կաֆացէ դնեց ղէնրն իւր
արդար ընչաւր ու պատարադեց յաւմար կամաւ է վայելումն Հա
ճս, ս, կատար (Հաճակատար) Ա(ս տ ո լա) ռայռնէ ս ■ էր յիշատակ է եւ
էր ծըեոդացն եւ էր պսակաւոր կողակցուն Տուխաար Աելէրէն յա.լի տ ենի g յի չատակ իւրեանց ծընողացն (Jբ ♦ քահանայք յորմա
ը
տերնուր ձեր մարրափայյ ազալթրդ. յ էչէն Պր- Ամէ րէն ծընալզըն
զհայրն Տ)րանկչայ եւ մաւրն անուն 10թայ Մ ե լիրն յէ'^ եւ դուր
J իշնալ լինիք առաջի ատենի :»

«Գրեցաւ Ա(ս տո ւա)ծա չո ւնչ աւետարանս

/3'Վ(/րն)

Պ՚ԼԱ (1442) է

Ռ-ԷԴՄԻ՝ որ դրեց :»
Հոս միջանկեալ աւելցնեմ որ ձեռադրէն երբեմնի տէրը եղած է
Լեհահայս g" տխրահռչակ
նէկսԼԸ-,
"ք ձեռադրէն մէջ էնր-
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նադիր դրած է էջ 252բ • Ա- սիւն՛. «Ես նուաստ Նիկսլ Պ(ա)ր(ոն) Ետգուպի որդի մա կանո լամբ [մորս սովիդ . ողո րմութԼեամ) բն Այ. Արբ
Եպիսկոպոս եւ վարդապետ Լովա եւ Յաթոյռակալ եւ ամ(ենայն) Լեհաց աշխարհի, ել Պօղաանաց երկրի-. թվ(ին) Հայոց ԱՀԸ
(1629)
Սեպտեմբերի ամսոյն ի/' (22) օրն Գ(երեք)շ(աբթ}ի ։»
«Ով ընթերցող սուրբ աւետարանիս : զմեղուցեալ զձող յիչեսցիք
ի Ար- ա ղաւթս ձեր եւ որ ասէ Ած. ողորմի, զացէ ո դո ը մո ւթի (ւն) ի
-իէ • Այ. մերմէ., ամէն: »
Այս ձեռագրին մանրանկարները լատին ազղեցութեամբ նկարուա՜ծ՛ Aîr, ո՞վ գիտէ նոյնիսկ ոչ հայ ծաղկողէ :
Մեր նիւթին համար շատ աւելի հետաքրքրական է Նոր Ջուղայի
թիլ 16 Աւետարանը, թղթես,յ, նօտրգիր, որուն մէչյիշատակարանի
չհանդիպէ ցանք բացի Ա՚ԼԱ (1642) թուականէն: Այս ձեռագրին կազ
մը կաշի է որուն վրայ խորաքանդակ գրուած է, «3 (/)հ('")"'(ա ) ^
է Ա( ս տ ո ւա)ծ աշո ւեչ ՛Լա—.— րամելիքէնց ել Նուրէնց Ֆարհատինի---ձեռն Ատեվւաննոս-վարդապետին ի թուին ՌսԺԵ (16661) ա մին :»
Ուրեմն գրչութենէն 24 տարի վերջը կազմուած անչո ւչտ Սպահան:
Աակայն ո՞ւր գրուած ել ծաղկուած է այս շահեկան մանրանկարնե
րս վ ձեռագիրը , ատիկա առ այմմ դմուար է ճշտել: Ս անրանկարները
որոշ 3"J3 կսւտան թէ ուղղակի Լատինական տպագրէ կաւ1 ձեռագրէ
օրինակուած են, գուցէ Հայ սակայն աւելի հաւանութեամբ Լատին
մանրանկարիչէ : Ասիկա կ'ըսեմ աւելի յենելով արուեստի քան թէ
՛/ լ ներ i
,հե,
Այս ձեռագրին մանրանկարները նոյն իոկ Մերձաւոր Արեւելքի
մէջ կրնային պատրաստուի/ ^ւրսպաւյի նկարիչների որոնցմէ կային
կ • ^ոլիս-.
Աակայն Ապանհանցիի պատկանող այս ձեռագիրը հաւա
նաբար գրուած իր , եւ կրնայ ըԱ_տ J որ մ ան ր ան կար ո ւած ըլԼայ ի Հա—
լիպ, ուր ըստ Առաքել Ղ^աւրիմեց իի կար «ֆրանկ» պատկերահան մը*
որուն մօտ ուսաւ \յոր Ջու՛ղայի ամենահամբաւաւոր նկարիչներին
վարպետ Մին ասը : Անոնց մասին մ ան ր ա մ ա սն օ ր ին եւ քննական դրած
եմ ՀԼյոր Ջուղայի Ամենափրկչի վանքին տաճարին ո րմ ան կարն երը»ըն—
գա րձա կ եւ պատկերազարդ ալարտեալ այլ գեռ անտիպ դո բծիս մէջ -.
Ես ևը տարակուսիմ այս թի*- ՃՀ>ին մանրանկարներուն Հայ մանրաH ար ի չի օրինակուելուն* պարզապիս որ հայ մանրանկարիչը դո նէ
<րիչ քի^ ազգայնացնել պիտի ջանար իր գործը , մինչ այս մ անրա—
նկարները հարազատ կերպով ըն գօրին ա կո ւած կամ մ անր ան կար ո լած
են z Դարձեալ Առաքել կ*աւրի(եեցի վարպետ Մին ասի մասին կը վկա—
յի որ ան շատ ճարպիկ իր նոյն իսկ եւրոպական ոճով մանրանկարն—
լու կամ նկարելու մէջ^ աւեցնելով որ ան մ անբանկարած ի նաեւ
ձեռագիրներ {որոնք ցարդ չեն յայտնուած , կամ գուցի մեղի չեն
հասած) : Արդ կրնայ ըլլալ որ այս թի*- ՛ճճին մանրանկարները վար
պետ Մինասի y կամ թի իր աշակերտներէն մէկուն իսկ ընդօրինակու
թիւնը ըլլայ } եթէ համոզուինք որ կային Հայ մ անր ան կարի չն եր որոնք այսքան հաւատարմութեամբ Եւրոպական արուեստի
զ ործեր
ընդօրինակած ըլլան z Իրաւ ի վանքին որմանկարները ընդօրինակու
թիւներ են Եւրոպական արուեստի ՝ իրաւ է որ կան վանքին ձեռա
գրաց մէջ եւրոպականացած ճաշակով մանրանկարներ ունեցող ձեռագիրներ {որոնցմէ ամէնէն հետաքրքրականն ի Տէր Ատեփաննոսի
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մտնրտնկտրտծ մէկ ( ձե ռ ա գխրը) այսո^անղերձ ատոնց մէջ ընդօ
րինակութիւնը հարազատ չէ-. Հայ փայտափորագրիչներն անգամ
չէին կրնար հարաղատօրէն օրինակել ք] ս կան ի աւետարանին
օտար
արուեստագէտներէ պատրաստուած փա յտափ ո ր ա գրե ալ պատկերն!—
րը-Հ*) Ուրեմն մինչեւ նոր յայտնութիւն մը սաի .զոլած եմ Նոր Ջու
ղայի թիւ 16 ձեռագրին մանրանկարները , գործը համարել Եւրռպացի մանրանկարիչի մը։
Լեհահայ գաղութին պատճառաւ թէ նկարչութեան եւ թէ ման
րանկարչութեան մէջ բաւական մեծ է եւրոպական աղգեցութիւնը
հայ արուեստին մէջ 3‘Զ դա ր էն սկսեալ-, pu, զմաթիլ ձեռագիրներ
Լեհաստան, կամ Արեւմտեան Կեդրոնական Եւրոպայի զանազան կող
մերը գրուած եւ ծաղկոլած ատիկա կը հաստատեն անտարակոյս :
ատեն հե շտութեամբ կարելի է ցոյց տալ այգ արուեստին թա
փանցումը հայկական արեւելք-, Առատ նիւթ կայ այգ մասին լուրջ
ա շի, ա տ ո ւթեան համար, եւ այդ առատութեան սլա աճառաւ իսկ բա
ւական խրթին եւ դմ֊ոլար է նման խղճամիտ ուսումնասիրութեան
մր պատրաստութիւնը, սակայն մինչեւ ա՛՛՛ո ր կատարուիլը ես հոս
կր ներկայացնեմ հայ ձեռագիր մը՝ որ նոյն" իսկ Լեհ կամ ուրիշ Եւ
րոպացի մանրանկարիչէ մը ուղղակի մ անր ան կարո ւած է*
*Լենետ իկի Մխիթար եան ձեռագրաց
հաւաքածոյին մէջ կա յ
Աստուածաշունչ մը՝ Հ* Աարղիսեանի ցուցակին մէջ նկարադրուած
իբր Աստուածաշունչ է. (հին թիւ 1182), մագաղաթեայ ՝ բոէորգիր՝
ճոխ կերպով ծաղկեալ". Ցուցակագիրը բաւական մանրամասնու—
թեամբ կը նկարագրէ ձեռագրին մանրանկարները՝ եւ ծաղկողին մ ա՛
սին կ'ըսէ ՀԾագկոգ յիշուած չէ տեղ մը՝ ուստի հաւանական է որ
գրիչն ԸԱ_այ՝^ (**) էլւ սակայն ատոր համար ոչ մէկ տուեալ կայէ
Ջեռագրին բուն ղր չէն կայ միայն սա մէկ յիշատակարանը էջ 442<" •
«0/////Հ) ամենասուրբ եր ր ո ր ղո ւթե անն . Որ ետ զալրութիւն տառա—
պելոյս' Լեհցի 3 ո վհ անն էս ^սլրիս* իմով մեղսաներկ ձեռամբ դծադրեցի զաստուածաշունչ գիըքս*
վ n[1^ Հանդիպիր
աստուա—
ծախաւս տառիս ՝ զիս զանարմանս եւ ըդծնաւղսն իմ J[՛չխսջիք հայր
մեղայիւ* Աստուած *Ս^չուԼ^Գ JեՀ-է ՒւՐ միւսանգամ ղալըստեանն •
ամէն* Հայր մ ե ր :» (
) ինչպէս կը տեսնուի չունի թուական՝ տեղ
կամ ուրիշ մանրամասնութիւններ :
իրաւ է որ գրիչ Լեհացի Ա ո վհ անն է ս Ղ^պիր հ,գծա գրեցին կ' ըս է ՝
սակայն ՀՀգծա գր ե g ի» ա յն ատենուան ոճով կը նշանակէ ր Հղբեցիք։
Եթէ Լեհացի էֆ ո վհ անն է ս իրապէս մ անր ան կա ր ած ըլլար այս ճոխ ձե
ռագիրը անվարան պիտի գրէր հ,ծաղկեցի^ :
Հ* Ա ա ր դի ս եան 16օ$ թուականը ընդունած է ձեռագրին գրչու
թեան համար ՝ թէեւ կՀ աւելցնէ որ ստացողի մը յիշատակարանին
թուականն է ատիկա եւ ոչ թէ բուն ղր չո ւթե ան որ «կարոդ֊ է Jիշեալ թ ո լա կա նէն աւելի հին ըլլա / :» (12)
Այսպէս տեղին ՝ թուականին եւ ծաղկողին նկատմամբ մութ ձե
ռագիր մըն է 1,1J" Աստուածաշունչը". Ատոնց ճշդումին համար ս ա-

(*) Տէս իւք ուսուլքնասիթոՆթ-]ււ(ւս «Փայաափորագրչական մանթսւս.կսւթ5ՈՆթ-իւնը եր մանրակաթի չէւեյրը Հայ Տպագրութեան ւ£էջ» :
Բազմավէպ , 1937, էջ 77 :
(*) Ցուցակ Զհռ-, ՎէնԽոիկի Միփթ-- Մսպր-, 1914, էջ 77:
(**)Անդ, էջ 84:
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կայն կան տուեալներ որոնբ վրիպեր են Հ* Ա ա ր գէւ ս ե անէ ո ւշտ գրու
թենէն : Այդ տուեալներէն կարեւորագոյնը մանրանկարներն են։
Արդարեւ բազմաթիւ, են մանրանկարները որոնցմէ 8 ֊ 9 հատը
մեծադիր եւ. միջին կը ն կա տ ո լին : Անոնր գծուած են ո չ-հ ա յ արուես
տով-. Անոնց նիւթը, պատկերացումը, արհեստը կը միանան եզրակա
ցնել տալու թէ մանրանկարիչը եդած է շատ հաւանաբար Լեհ մը, որ
այս գեղեցկօրէն գրուած ձեոագիրը բացառիկ նրբութեամբ եւ ճա
շակով մը նկարած է , եւրոպական մանրանկարչութեան մէջ իսկ բացառիկ ըլլալու աստիճան :
Այս մանրանկարներէն մին կը ներկայացնէ արարչագործութեան
մէկ մասը-. Հոն կը տեսնուին նր բագիծ մեր կո ւթի ւնն եր , որոնց նմանը
ոչ մէկ ատեն հայ մանրանկարչութիւնը համարձակած եւ կրցած է
մանր ան կա րել-, Աեծ է նրբութիւնը եւ ձուկերուն եւ կենդանեաց որ
կը նշմարուին հոս ներկայացուած երկրորդ մանրանկարին մէջ-. Այս
մանրանկարներուն մէջ ոչ միայն ձեւի համաչափութիւն , յղաց,մ ան
յանդգնութիւն կայ այլ Լւ գ< ւ յներր, նրբութիւն մը ՝ որ իրապէս զա—
նոնբ ակնահաճոյ կը դարձնէ ։ ^որբի՝ լոյսի՝ ԳՈfiե
^ւի դեղեց
կո ւթե ամբ պատ բաստ ո ւած այս մանրանկարները անտարակոյս Ժվ ♦
դարէն աւելի առաթւան գործ չեն կրնար ր//ա/ : ՛Նոյն իսկ եթէ 16է>()£
ստացման յիշատակարանի թուական է ՝ չեմ կարծեր որ ձեռագիր ր
գրուած կամ ծա/լկուած ր / լայ այս թ ո ւա կան էն բանի տասնեակ տարիէ
աւելի աուաԼ : Ա' անր ան կարն եր ո ւն ե ւր ո պա կան ՝ եւ գր չին ալ Լեհացի
դպիր մը Ըյ_Լա ԼԼԼ մեզ կը ստիպէ ընդունիլ որ ձեռագիրը գրուած է
Լեհաստան՝ հաւանաբար Լ.վո վ ոլբ կարեւոր հայ գա գութ մը կար։
վենետիկի Աս տուած աշունչին տյս եւրոպական ճաշակուէ մանրա
թև ար ները դմբաէս տաբար անւէթա ր չենհասած մեզի՝ հայմանրանկա
րի չ մը ձեռբ զարկած է անոնց ՝ եւ մածագոյն մասը ոսկիով ծեփելով
փճացուցած : Ա սոնցմէ մէկ բանին փճացումէ մասամբ փրկուեր են
պարզապէս որովհետեւ անոնց նիւթը այնբան բարդ շարադրութիւն
մր ունի որ մեր ո ս կեծեփոզը չէ յանգգնած անոնց ալ իր ձեռբը զար
նել։ Այսուհանդերձ աւելցուած են շրջագծեր՝ ոսկեծեփեր ՝ նոյն իսկ
եզած են ջնջումներ' իր միամիտ «գեղազարդողի» հասկացողութեան
համաձայն : վենետիկի տյս Աստուածաշունչը ըստ իս մեր մեծարմէբ
ձեռագրաց կարգը դասելու ենբ ՝ իըը մանրանկարչութեան բացառիկ
նմ ոյչ , նոյնիսկ եթէ եւրոպացէւ կամ լեհացի մանրանկար չին անունը
պակսի հոն՝ եւ ուրիշ հտյ մանրանկարիչ մը զայն փճացուցած ըլլայ
անէս որհուրդ կերպով։ (թալա կան թիլով կարեւոր ձեռագիրներ այս
պէս էսաթարուած են։ Էքս Ւգնատիոս մանրանկարչին ծաղկած մէկ
ձեռագիրն ալ տեսած եմ' այսպէս աւերուածք ։
վենետիկի Աստուածաշունչը իր այււ մանրանկարներով հետաբրբրական է՝ որովհետեւ ան ծառայած է ուրիշ Աստուածա շունչներու որպէս մանրանկարչական օրինակ։ քէ անր ան կարն եր էն ոմանբ չեն
ընդօրինակուած ՝ որովհետեւ անոնց ընգօր ինա կութիւնը հեշտին գործ
չէր ■
Հոս կէաւարտեմ տյս նաէսափորձը՝ համոզուած' որ մեր ձեռագրաց մէջ այս ուղղութեամր պրպտումներ ուրիշ չատ հետաբրբրական
նորոլթիւններ կրնան յայտնաբերել՝ որոնբ իրենց կարգին պիտի ճոիյտցնեն մեր արուեստի ու մշակոյթի պատմո ւթեան մանրանկարչական
ւմասը ։
3 • Ք•
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Տարօրինակ է եղած Ահարոնի գրական ճակատագիրը՝.
ffl որհրգաւո ր մչո ւշ մը կարծէր միչտ ալ հետեւած է անոր քայ
լերուն ու մեզմէ ծածկած անոր գործը՝.
Այսօր } ա՛ն յ մեր ապրող բանաստեղծներուն մեծագոյնն է։
1'այւյ Ա՛չ "ք կ' անդրադառնայ այս բանին , ո՛չ որ կուզէ բնգունիլ
այս ճշմարտութիւնը , նոյնիսկ անոնք , որոնք տեղեակ են իր գործին :
իսկ ժ՛ողովուրդը անոր գոյութիւնն անգան կ'անգիտանայ : Ո չ նէկ
տեղ կը լսէր անոր անունը, ո' չ գա ս տ գիրքեր ո ւ , ո՛ չ հանդէսներու, ո' չ
իսկ գրականութեան պատմութեանց ն՛էջ : ^իուրս հանած ենր զայն
հայ բանաստեղծներու ցանկէն , կարծէր ոչ հայ /'! !IUJ ան, ոչ ալ
բանաստեղծ : Երկար այգ ցանկէն՝ ուր կը վխտան խեղճ միջակութիւնները, բոպիկ՝ Ահարոնին րով', ճ ի շտ է որ չատերուն համար աղօտ
յիշատակ մը դարձած է ար գէն այս անունը՝. Ան կ'ոգեկոչէ գրական
շրջան մը, որ անցեալին կը պատկանի ա՛լ՝. Անոնց յիշողութեան մէջ
տարտամ կերպով կը հնչեն տա կա լին ներդաշնակ տողերը քերթո լած—
ներու, զորս Ահարոն ստո րադրած է Պ ոլս ո յ կան արտասահմանի հայ
մամուլին մէջ, 1915£^ առաջ*.
ftuiut սահմանափակ է թիԼը աJ^ Հայերուն, որոնր դիտեն թէ
գեռ կ՚ապրի Ահարոնը*. թէ ան իր {ւՈ1_ն գՈւթծը տուաւ այս վերջին
տասն ամ ե ա կին , երեր քերթողական մա տ ե անն եր ո վ ♦
ՀհԱ ադաղաթ
ներ^ը 1938^5/ , հ.Պոհեմականր^ը ASfâQին , ՀՀ,Աօսեաց Անտառ))ը 1948/'
վերջերը :
ի^ն չ է պատճառը այս անարդարութեան'. Են չո ւ գիտակից այս
լռութիւնը ոմանց, խորունկ ան տ ա րբե ր ո ւթի ւնը միւսներուն՝.
Պատճառներ չեն պակսէր ի հարկէ : նախ անոնք' որոնք յատուկ են
Սփիւռքի դրականութեան : Մանաւանդ վերքին համ ա չխա ր հ ային փո
թորիկէն վերչ, մեր այս ցիրուցան վիճակէն մէ£, ո՞վ է բանաստեգձութեամբ հետաքրքրուոդը: Այս տեսակի բանաստեղծութեամբ մա
նաւանդ : Որովհետեւ, ընդհանրտպէս մատչելի չէ Ահարոնի գործը
լայն հասարակութեան : Ազգային լարը բացակայ է հոն -, թէեւ «Ս ադադաթներ»ու վերԱն մասը — Գիւղի Սիւքեր , 1,'արոջ Երգերդ —
ինչպէս նաեւ «Աօսեաց Անտառեր գրեթէ ամբոզ^ւթնամբ , կըբխին
հայ յ-ողովրդային հոգիին ամէնէն վճիտ ու հարադատ ակունքներին ,
եւ պէտք է խօսին պարղադոյն մարգերուն-, Կայ նմանապէս այն պա
րագան' որ ո՛չ մէկ խմբակցութեան կը պատկանի Ահարոն : ԵզՕէէ
մըն է -. Ու որքան ալ անհաճոյ ըլլայ բացատրութիւնը, չի դագրիր
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սակայն ահաւոր իրականութէւնն ըլլալէ. - այն թէ' այգպէսէ մէկը
շուն մըն է որ տէր չունէ...-.
Այս գմ-բախտ վիճակէն մէջ, յանցաւոր է նաեւ ինքը, Ահարո ,
եթէ երբեք յանցանք է այո : Ան , ո՛չ մէայն որեւէ ձելով չէ Կ:էլԼա
ցուցած ընթերցողներուն աշխատանքը, այլ ամէն մէջոg գոր ա ա
է անոնցմէ հեռու մնալու համար : Բառասուն տարիէ ի վեր չի գր բ
հա, թերթերու մէջ. բացակայ' ամէն հաւարոյթէ, ամէն բեմէ-. Կր
Խորշէ ցոյցէ ու ամէն տեսակէ արարողութիւներէ: Հատորապաչտ
մբն է Ահարոն, ու մենակեաց մը: Միջնադարեան այն տարօրինակ
ճգնաւորներէն մէկը, որուն մէջ կր յորդի կեանքը, բայց որ հեռացած է աշխարհէն , մենութեան մէջ էր ամբողի մամ տնակը կարենալ
.սոսկացնելու համար գո րեէ մը, ղո ր կր նկատէ էր մէակ փրկու
թիւնը, իր գոյութեան իրաւունքը, — գրել, տալ էր հոգին այգ արարքով :
h! սրունկ մենախօս ո ւթէ ւն մը, որ վերջ ու գագար չունէ եւ որ կը
տեւէ ահա քառասուն աարէէ ի վեր ... : Ու բնական է որ արտաքին
աթսարհր մեե տեգ չունենալ այսպիսի գորեէ մը մէջ -.
Կարելի չէ բացարձակապէս ըսել թէ մեր ցաւերն ու մտահոգութէւններր անտարբեր ձգած են զինք, բայց չեն ունեցած այն խո
րունկ արձագանգը, զոր մեր վիճակէն հասած մողովուրղ մը կը
ս սլա ս է էր բանաստեղծէն :
Կարելի է անվերջ վիճաբանէ լ այս խնգրէն փրայ, թեր ու դէմ:
Եթէ մողովուրգը ունէ իրաւունքներ , արուեստագէտը ունէ իրենները: Ու յաճախ կարելի չէ զանոնք հաշտեցնել :
Բաց է այս բոլորէն, գործին ներքին արմէքէն անկախ, անկախ
նոյն էսկ անձէն եւ էր չու[,ջէ ժողովուրդէն , կա՛յ նաեւ ճակատագիրը
գրական գործին , որուն ակնարկեցի սկէղբները :
Տարբեր պիտի ըլլար արձագանգը այգ գործին, եթէ օրինակ,
զայն կազմող հատորները առանձին առանձին լոյս տեսնէին , իրարու
եաեւէ , 1915<k 1940, իրենց աւարտումի կարգով : Անոնք քսան եւ հինգ
տարի սպասելէ յետոյ էր մօտ, հրապարակ ելան երկրորգ համաշ
խարհային փոթորիկին նախօրեակին , եւ կորսուեցան անոր յորձանք
ներուն մէջ : Ի՞նչ խորհիւ նաեւ երլձ Օչական կը յայտարարէ թէ պրակ
մը նուիրակ էր Ահարոնին , իր հայ գրականութեան Պատմութեան
մէջ , բայց ան ինկած ու փճացած է տպագրութեան միջոցին . . . Այս
տեղ կարելի է նոյնպէս պնգել թէ' գարձեալ տարբեր պիտի ըլլար,
ուրիշ " լգ՚լ" լթէ
առած պիտի ըլլար Ահարոնի ճակատագիրը, եթէ
ան ծնած ԼԸԷԷ,ս 1Լալււււ/ւսնմը հետ։
Ո՛չ մէկ մոռացում սակայն, ոչ մէկ աղէտ եւ ուրացում կրնան
ծածկել, առաւել եւս մեռցնել, գեղեցկութիւնը որ կայ Ահարոնի գոր
ծին մէջՀ. Այգ բոլորը կրնան թերեւս միայն ուշացնել անոր լման ճա
ռագայթումը, որոշ J-ամանակի մը համար : Կարելի չէ որովհետեւ
բանտել լոյսը, կարեթ, չէ ուրանալ :
, ,
ո,
-,
Ո՞ւր է տեղը Ահարոնին, մեր բանաստեղծութեան անդաստանին
մէջ :

Վփրեւ յիչո ւած Հդժբախտութիւններ^էն վերջինը ,
վարուժանի
հանդիպման պարագան , ես կը խորհիմ թէ ընդհակառակն բարիք մը
եղած է մեր բանաստեղծութեան համար : Ահարոն իր շուրջը գտնե-
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Ա՛ՆԴԱՍՏԱՆ •

լավ Աիամանթօն, թէրէեանը, Վար ո լմանը մանաւանդ^
մասնաւոր
ճիգ մը ըրած է անոնցմէ տարբեր մէկը ըլլալու , անոնցմէ զատուէ—
լու։ Փրկարար եղած է այդ աշվսատանրը, բանի որ գտած է թերեա
ւսիպ արուեստ մը, գտած է մանաւանդ իր հոգին։ Երկարատեւ , տա
ռապագին թերնա պրպտումի մը արգասիքն է իր բանաստեղծութիւնը *
տարբեր բո լո ր միւսներէն, թորապէս ինրն ա տ ի պ ու գեղեցիկ։
Նսր Ահ ա ր ոն ը հին Ահաբոնը ուրանալով է որ տուած է մեզի ՀՀհՄ ագագաթներին ու
ո Հ եմ ա կանրիը : ()լ բար իր մըն է այս, կը կրկնեմ ,
ո ձ միայն իրեն , աJԼ եւ հայ բանաստեղծութեան համար։
ճիշտ է որ Ահարոն կը շարունակէ , բայց կ'ամբո ղ^ացն է նաեւ
Արեւմտա-»այ րերթողա կան մեծ չւ՚թ՚^՚ը^ օր կը սկսի Պետրոս Բուր
եանի ւիայլակնային երեւումով, կանցնի Մեծարենցի հոգեթրթիռ
մեղեդիէն, Աիամանթոյէն , թէրէեանէն ու Վ արումանէն , յանգեյով
իրեն , Ահարոնին ։
Ահարոն ոսկեղէն այն կամուրջն է, որ կը միացնէ այդ սերունդը
Սւիիւսրին :
Ի՜նչ մեծ հը ճո լանր է , եղերականօրէն գեղեցիկ , մտածել թէ ա՛յն
վայրկեանին երբ կը բեկանու էր հ այ հանճարին լոյսը Վրսր ո ւմանի
մը մէչ, Ահարոն ղայն կ՚առնէր՝ կ՚ամփոփէր իր կուրծքին տակ՝ փո
խանցելու համար ո ղ9 մնացած մեր աղոց'.
Ակնարկ մը միայն իր գործին վրայ ու մենք [/‘'"֊լի պիտի հա
մոզուինք այս ճշմարտութեան : Ունկնդրեցէք սա տողերը.

Հոգիէդ ներս նըգնաւորիլ եւ միանալ,
Մոնազին պէս np կը հըսկէ գիշեր եւ տիւ •
Հետըւլ նըրագ մ'իսկ չունենալ,
Տեսնելու սիկւտըդ, թասամ վարգ, թերթով անթիւ:
Եւ, եռ'ն, դողդոջ, գեղին մատով քընարերգել
Օըզարշանոյշ ներքին աշխարհդ անհունաթել,
Ու դուն քեղի հետ, անարգել ,
Եսիդ աննաո եւ ջահավաււ հեշտանք մ’աոթել :
Ունկնդրեցէք նաեւ հետեւեալ հնչեակը .

Սիրէ', այնպէս որ չկրնամ ես ապրիլ,
Երր ընգասաջ գայ կեանքն՛ ինծի տաւիղով Սիրէ', այնպէս որ չը կրրնամ ես մեոնիլ,
Երթ կանչէ զիս ծեր կոչնատէրն իր փողով :

U.J1, ջուրն ակին՝ ինչսլէս շուքին մէջ թուփեր ,
Այնպէս ապրիմ, կուրծքիս տակ երգ ու սարսուսԵլ , թերթ աս թերթ վարդերն ինչպէս կը թափին,
Այ՛նպէս մեսնիմ, անդորր, հեզիկ ու արխ ուր :
•■•Սիրէ', սիրէ'- թող շիրմաքարն արիւնի,
Վարդակարմիր կըրակներէն շըրթունքիգ •
Կը հեծէ սիրտ մ'այնտեղ ասանց անունի:
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Եւ գթէ' տողն յետին՝ շիրմ՛իս մռռացուած,
Երր էս, ո՜վ կին, նընջեմ իյոտին սւսւկ վըտիտ •
— Աստ հանգչի Սէրն - • • Արտասուէ' գուն, ո՜վ Աստուած :
Որո ւնն են աքս տողերը՝ այս շքեղ ոճն ու քերթողական արուես—
ար : Վրսրումանէ շր$_անԼւ ն * • » թերեւս ՝ կը յէշերնեն զայն ♦ բան մը
կայ հոն հէն սերունդէն յ Ի՜նչպէս չնչմարել սակայն ներաշխարհը՝
զոր այս տ ո դերը կը բերեն մեզէ՝ ել որ կը պակսէր անպայման 1Լա—
րու J-անի մը մէջ՝ օրինակ-,
(յւ հիմա մտիկ ըրէք ուրիշ երգ մը.

Վագրի աչքհր տըւին իրենց լապտերներուն,
Փաղվւիւններռվ շափիւղայի եւ յակինթի,
Եւ որպէսզի գիշերներէն արիւն կաթի՝
Այգ աչքերով հըրդեհեցին լեոներն հեոուն :
Փապուղիին մէջ կանգ առէք, ըսին անոնք,
Ունկընգրելու համար սըրտին որ պիտի գայ Իր յուզումէն ձեզմէ ռ'չ ոք թող հեկեկայ ,
Առանց յոյսի մեռնողներուն չրկայ զարթօնք :
ք1 ս կ ասոնք շ1.ն թուիր ձեղի ըոլորուԼին նոր ՝ շեն երկարաձըգ—
ուիր մինչեւ մեր օրերը՛. 1Լրոլեստն ու ոճը եթէ ԷԼհարոնն են՝ չկան
հոն Աարաֆեանի մը կամ Ո*օփալեանի մը մ տ ահ ո գո ւթիւնն ե ր ը ՝ ա—
նոնց նոր զղայն ո ւթի ւնն եր ը-,
Ոամենայն դէպս ղանոնք կը պարունակէն ՝

զանոնք կը հ՜անու—

միջապէս յետոյ ( 1915-1924 ) յ ուստ
ուստի Սարաֆեանի եւ Ո' օ լի ալե անի եըե ւում էն ասա ջ :
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կը տարածուի դէպի խորերը այս մթասբօղ ծովուն, որ ուրիշ աշ
խարհ մըն է , բանաստեղծին ներաշխարհը :
Արդ , ստիպուած ենբ մենը ալ սուզուիլ , եթէ կ'ուզենը մասնակից
ըյյալ այղ տեսարանին , լուղորդ մը ինչպէ ս կ'ընէ , հասնելու հա
մար ծովերուն տակ տարածուող գաղտնի այդ աշխարհներուն ;
Տ,դենր որ ինրը, բանաստեղծը բացատրէ իր բնակած այդ տարօ
րինակ երկիրը•

Սիրակարօտ լուղորդ, սիրտ իմ կարեվէր.
Ես fnu ծովդ եմ, վըրան գիշերն առագաստԽոր յատակէն երրեք, երթե՜ք չելար վեր,
Խեղդըւելու վախն ալ չըրաւ քեզ ըզգաստ:

Այգ ի՜նչ պապակ' անդընդային խաւարի,
Ել խաւարն ի՜նչ աշխարհ կախարդ կիներուԲայց կը մեկնին մարդիկ միշտ լո՜յսը րարիՈ', քառասուն աաթի է, լոյսն է հեռու:
Ու մի' լըսեթ ձայնս անգամ, երթ քեզ կանչեմ,
— Ես քու տեսքէդ պիտի ա1նշուշտ սարսաւիիմ, —
Շարունակէ' լիւղդ, յելուզակ ծովահեն՛,
Թող մուր֊ ըլլայ • • • մութը կաթն է քու եւ իմ :
ՀԼդենյլ դարձեալ որ ինյ>ր խօսի •

Անհունածաթաւ նաւապետն եմ ես,
Հեռու մարզերէն, աշխարհէն անտես •
կը նաւեմ կ՚երթամ նամրաս անվախնան,
Ո'չ ոքի հարցում, ո' չ մէկ պատասխան:
ե որ է այս աշխարհը մեղի համար, նոր հայ քերթողութեան
մէվ։ Առաջին անդամն է որ կը հնչեն այս երգերը հայ բանաստեղ
ծութեան շրեղ պարտ էղին մ էջ :
Ահ ա1 երկու տուն եւս, ամէն մէկը տարբեր քերթուածէ մը աո—
նուած եւ որոնք կուտան Ահարոնի հոգեկան մթնոլորտը»

Ո', մահն անոյշ է ա՜յնքան, ինչպէս հասուն թուզն ամրան,
Եւ հողին տակ ի՜նչ ցերեկ եւ ի՜նչ պայ ծառ կէս գիշեր •
Իմաստութեան խոթ ծառէն երր շըրթռւն|քնե'րըս կերան՝
Համն ականջիս կը հըծծէր, — Կե՜ր, սակայն զիս մի' յիշեթ :

&ւ

երկրորդը .

Մանուկ մը գար քաշել չըւանն հին զանգակին,
Ու պիտի ես զօզանջէի ա՜յնքան ուժգին
Որ երազին մէջ հեծեծէր սէրըս վերջին,
Գըլուխն յեցած՝ հիւծոզ լանջին աղջամուղջին :
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կատարելութիւն մը՝ որուն մօտեցած է ԱՀարոն եւ ուր շատ քի՜~
չեր հասած են։ Հոս բառերը՝ մտածումը՝ երամշտութիւնը կը ղադ
րին այլեւս շօշափելի բաներ ըԱ_աէէ *• Կը խուսափին ամէն բացատրու
թենէ ու սահմանումէ ։ Ս* ասնիկ մրն են թերեւս ՝ վայրկեան մը մի
այն՝ բայց անկորնչելի ու յաւիտենական :
երթողը զայն խլած է
տիեզերական ն եր դաշնա կո ւթեն էն :
Երբ քիչ
(Լի աԼ Հեռանանք մեր մամտնակէն՝ աւելի որոշ պիտի
տեսնենք Ահարոնի տեղը՝ արդի հայ բանաստեղծութեան համայնա
պատկերին մ ԷԼ ։
իոլոր համեմատութիւնները պահելով հանդերձ՝ ու անկախ քերթո զա կան տաղանդէն որ առանձնայատո ւկ է իւրաքանչիւրին ՝ վա
րում անի տողերուն ու Ահարոնին՝ վեր ը յիշո լածներուն միջել՝ կայ
ա՛յնքան տարբերութիւն ՝ որքան Վ. Հիւկոյէն մինչեւ Պոտլէր ՝ կաւ)'
նոյն իս կ վալերի :
Հոս է Ահարոնի մեծադոյն արմանիքը։ Կը գեղեցկացնէ ՝ ամբող
ջացնելով արեւմտահայ մեր քերթողական մեծ շրջանը։
Համաձայն եմ նորերուն հետ որ անկէ յետոյ ուրիշ ձեւով պէտք
է
Համաձայն եմ դար ձե ալ անոնց հետ ՝ որ պէտք է ուրանալ
այդ դասական պերճ լեզուն՝ րլլտէ ոււելի պարզ՝ աւելի զմարդկա
յինք։ Այո՛ ՝ չհաւնիլ երգելու ույդ եղանակին ՝ ուրիշ երգ երգել՝ եւ
տարբեր ձեւով։ Մ եր սեփական երդը՝ երգը մեր հոգիներուն ՝ որոնք
տա րրեր են ի հարկէ անորինէն ։
ինչ որ ալ ըրին ու դեռ պիտի շարունակեն լնել Ափիւռքի հին ու
նոր բանաստեղծները։ Է?ւ այս' ի փառս հայ հանճարին ՝ իւրաքան չ իւր
երգիչ պահելով ինքնատիպ զարկը ցուլին արիւնին ՝ ունկնդիր
բոլոր
տրոփիւններուն՝
որոնք
1լ արձադանգեն մեր կուրծքերուն
տակ՝ միշտ կերպարանափոխուող մամանտ կին ու միջոցէն մէջ..
Մ եր զրոյ*}ին սկիզբը> հարկ տեսայ այս հատուկոտոր արտատըպումները լնել՝ ընկերացնելով անոնց քանի մը տեղե կո ւթի ւններ ալ՝
ամփոփ գաղափար մը տալու համար Ահարոնի գործին վրայ։ Անո՚նց ՝ որոնք չեն կարդացած իր երեք մատեանները՝ ու յոյս ալ չու
նիմ որ կարդան ։
Լաւ. է լսել կարծիքները բանաստեղծի մը , զանագան խնգիրնեբու մասին, անոր գործին այս նուազագոյն չափով ծանօթանալէ յեաոյ գոնէ : (*)

( * ) ü • Նարգունի իորազննին յ օդուածաշարք մը fi ուի րած է Ահալանի «Ս'ագաղայ>ներ»ուն ես «Պոհեւ1՚ականք»ին երեւումին : Նոթ
եւ ինքնատիպ տեսակէտներ յայտնած էր հոն., բանաստեղծութեան
մասին ընղհանրապէս, Ահարոնին վրայ մասնաւոթասլէս : Խ շահ հայ
քննադատական գրականութեան, կ շահ նաեւ բանաստեղծին, փավւաք՚ելի էր որ ամբողջացնելով ՛իր ուսումնասիրութիւնը, Նարղունի
լոյս ընծայէր աոանձին կաւոորով մը :
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Որքան արմէքաւոր է բանաստեղծը

այնքան ինքնատիպ ու հե

տաքրքրական է մարդը Ահաբոնի մէջ*.
Անոր մօտիկ ծանօթները միայն գիտեն թէ ի՜նչ տարօրինակ
մ արղ կային տիպար մ ըն է ան : ի*նծի համար գոնէ ՝ ամէնէն տա րօ ր ինակը՝ մինչեւ հիմա ճան չցած մարդեբուս մէջ*.
Առաջին անգամ զայն տեսայ 1939/' ա շնան ՝ Ա արս էJ էի մէջ : Փո
թորիկը պայթած էր արդէն*.
Երիկուն մը այցելութեան էի գացած բարեկամի մը տունը*. Ա
նոր ընդարձակ պարտէզին մ էջ ՝ ճոթ սեղանի մը չոլրջ հաւաքուած
տեսայ թումբ մը Հայեր*. Երբ մօտեցայ՝ ճանչցայ անոնցմէ շատերը։
Մէկը. որ կռնակն էր դարձուցած ինծի ՝ յանկարծ ոտքի ելաւ եւ ող
ջագուրեց զիս*.
Հազիւ մամ ան ակ ունեցայ ճանշնալու՝ կարմրած
միշտ կլո ր դէմքը Շո լշան ե անին ♦
----Փօլա'տ ՝ դուն հո®ս ♦ ♦ ♦
ԼյԱտանք իրարու կողքին՝ երկար մամ անա կ մոռնալուէ միւսները*.
--- Եր
հարցուց ինծի Շուշան եան ՝ մ ատուէ gnjg տ ալո ւէ
անծանօթ մէկը՝ որ բազմած էր սեղանին միւս Էորէմը։
U՝ ի ակն էր ան ՝ ո բ անծանօթ էր ինծի : Առաջին անգամ կը տես
նէէւ զայն եւ այն ալ ոչ լման*. Որովհետեւ ծռած էր պնակին վրայ ել
աէս ո բմ ա կո վ կ՚ուտէր *. Շուշանէ անէ/ էսօսքերը չվւոէսեցին անոր գլթուն
դիրքը* ՆԼար1Գէ^յ տեսնելով իմ գէմքիս անորոշ ու տատամսոտ ար
տայայտութիւն ը ՝ ոտքի ելաւ յանկարծ՝ պաշտօնական կերպարանք
մը տուաւ իր անձին եւ՝ ուռուցիկ շեշտով մը*
--- Փօլւստ՝ պատիւն ու հաճոյքն ունիմ
Հայոց մեծ բանաստեղծը Ահարոն***

քՓզի

ներկայացնելու

Շուարած ՝ կարծեմ ոտքի ելայ՝ ձեռքս երկարեցի՝ րայց տեսնե
լով որ ո չ ինծի կը նայէր ՝ ոչ ալ ձեռքը կ՚երկարէ ր ՝ կրկին տեղս
նստայ : 'է'է՛ չ
տեսայ սակայն թէ պնակէն երկու տարօրինակ
աչքեր ղ ատուեցան ՝ երկու էւ ր ա ր ո ւ չնմանող աէլևարկներ ՝ կարճ պահ
մը գի տ եgին զիս ՝ եւ դարձեալ անհետացան : էս ե g էւ միայն առեղծուա
ծս*յին մսլիտով մը ծածկուած իր գէմքէն մեկնող հետեւեալ միակ
բառը .
ա՛ր * * .
Հալւսնաբտր Շո ւչան ե անին էր ոլղղուաե “՛յ՛է փաղաքշական բարւը-. Յետոյ, բաւական երկար լռութիւն տիրեց -. կ՚ուզէի բան մը ըԱել, բայց չէի գիտեր ըսելիքս - կրկին Ահաբոնն էր որ խօսեցաւ, այս
անգամ թերեւս ինեի... Այգ բառերը անմոռանալի պիտի մնան մին
չեւ վերջ-. Այնպիսի յուղում մը խեղդեց կոկորդս որ չկրցայ ա՛լ ոչ
խօսիչ, ոչ ալ ուրիշ բանի մասին մտաեեչ այգ գիշեր-. Այգ բառերն
էին. — Տգէդ , սւգէսւ էւ. սոլքւսսւ, էս' հայ թանասւոէւլծ ■ • •
Ոլըիչ բան չեմ յ ի շեր այգ գիշերէն*. *Լյոյնիսկ Շուշանեանի րսածներէն : Աին չեւ առաւօտ շրջագայէցանք ամայի փողոցներուն մէջ՝.
Շուշանեան չդադարեցաւ* ամբողջ դիչերը երգեց՝ բոցավա՜ռ՝ մա—
ձերով էսօսեցալ ամէն նիւթի մասին*. Երկար լռութենէ մր յետոյ ան
կը պա րպէր մեզի իր հոգին * * * :
'Ոանէւ մը օր յետոյ մեկնեցաւ ան՝ հակառակ մեր էսնդրանքնե-
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քուն՝. Ալ Լոլ[է ԼԼԱոփ՚նվՀ իրմէ եւ օր մբն ալ իմացանք իր անակնկալ
մահը , Փարիզի մԷջ :
&տրաբսՀխտ Հյուշանևան, թերեւս զհռ երկար ապրէր ան , հիքէ
մ ախկ ըրած ր//ար մեր եղբայրական խօսքերը, մնար մեր արեւոտ
քաղաքին մ Էջ î
ԷԼհարոն մնաց ամրողջ պատերազմի տեւողութեան եւ անկէ ալ
*Լ^րջ* Ո*- ես բախտը ունեցայ զայն շատ մօտ էն ճանչնալու։ Եթէ
հարկ ըլլար զրի առնել այն այլազան ու դունագեզ մենախօսութիւն^րը, զորս մտիկ ըրած եմ ես, խոշոր հատոր մը պիտի չբաւէր։
Այստեղ, կը բաւականանամ քանի մը . յիշա տա կներ ո ւԼ միայն։
Լ՛ մը հ ձեր թազին մէջ, Պօմոն ,
միասին երկար թափառելէ
վերջ, առաջարկեցի անոր որ սրճարան մ անենք ու մէյ մէկ բան խըմենք :
Զարմե ր, ըսաւ, չզարմեր այղ ախոռէն ներս մտնել։
Պնդեցի ու մ տանք ։
Շատ չէր սխալաե ախոռ՝ կոչելով այղ գարչահուո վայրը-, I/' էնա
յքա սն ո ւթ ե ամբ Հայեր էին հոն , թղթախաղով զբաղաե :
Ուրիշներ
կո՛յր գինով... կը պոռային՝ կը հայհոյէին՝ հայերէն՝ թրքերէն
մանաւանդ-, Ահարոն անկիւն մը կերաւ՝ ձեռքերը կուրերին ետլան
յեւ անոնցմէ լսելի ձայնով մը աղաղակեց •
— C'est la vache...
Շատեր, ինչպէս ես , զարմացած իրեն նայեցանք։
Կովն է՝ բացատրեր ՝ մինչ դուրս կը փախչէինք ՝ Ժոզովուրդր
կովն է, ամէն ինչ անկէ կը ենի : ի՜նչ ահաւոր բան է մտաեել թէ
■ձեր աննման հերոսները՝ սուրբերը՝
հանճարները ել այս խայտա
ռակները նոյն այդ կովէն կը ենին . . . :
IIլրիչ օր մը զայն դա այ իր եղբօր կօչիկի վաճառանոցին մ ԷԼ՝
մինակ-, փանի մը շաբաթ է չէի աէսաե ՝ բայց գիտէի թէ փաչվսառ,էր նոր զորեի մը վրայ-, Տ-եռքին ճմրթկուաե թուղթի կտոր մը
ունէր ու իր «անզուգական» մատիտը՝ մատի մը չափ որ ո՛չ կը
■կարճնար , ոչ կ'երկրննար ։

--- Կ Ը դրե՞ս ։ Ը"ի

1

յան/լա բե իր առԼեւը ցցուելով :

Ուզեց փախցնել՝ բայց այնքան խնդրեցի որ գոնէ այդ. անգամ
չմերմեց զիս -. Կարդաց -, Մինչեւ հիմա կը յիչեմ այդ չորս տողերը՝
«լորս յետոյ գտայ «Աօսեաց Անտառեին մէԼ-,

Հին գարուց Հայերն ունէին մօրուք
Եւ անոր վրայ երրեմն արտասուք •
Ունէին պեիեր, ազնիւ գիծերով,
Եւ կին կ՚առնէին, պզտիկով, մեծով:
Մ իայն այդ չորս տողն էր ՝ բայց արդէն կը յայ անո լէր նոր
ՍԱհարոն մը ինեի՝ աւելի պարզ՝ աւելի հայեցի-, Ակսաե էր խօսիլ իր
■դրաե նոր քերթո ւաեն երո ւն վրայ՝ երբ ներս մտաւ երիտասարդ յաճախորդոլհի մը-, Ահարոն ձախաւեր չարմումով մը անոր մօտեցաւ
!ել տարօրինակ չեշւոով մը հ արg ո ւց անոր թէ ի՞նչ կը փափաքէր -,
Աչքերը յառած էր
ֆրանսուհիին ։ Q էի հ աս էնար թէ
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էնչ էր մրմնջալը-, Աէշւո այդպէս խօսելով' րանի մը աեսակ կօշիկ
ներ ցոյց տուաւ Ա՛յդ կնոջ, Բաց Ւ անոր ուղաեէն . • • :
--- Պատերա՛՛զմ է, եզրակացուր Ահարոն , մէկ ձեռքը վախով անոր ուս ին դնելով, չկա՜յ ձեր ուզածը, Տիկին, չկտJ , բայց քաՓ
եղէք, շուտո՛վ, շուտով, երբ վերջանայ պատերազմը***
Ֆրանսուհին ետ ետ քաշուեցաւ եւ գրեթէ վազելով դուրս ելաւ,
տարօրինակ վախի ու զարմանքի արտայայտութիւն մը իր դէմքին։
Ահարոն քարացած էր խ ան ո ւթին ճիշտ կեդրոնը , ա!լնա րկները
կնոջ ե տեւէն *
--- Հաւանաբար խենթի մը տեղ դրաւ զիս , գոչեց , առանց տեղէն
շարժելու ու նոյն ձեւուէ շարունակեց *----Ւայց էսեզճ կինը ի՜նչ գիտ
նայ թէ ոՓ վ եմ ես ♦ . . բանաստեղծը ո՜ւր, կ° չի կ ծաէս ո զ ÛUlÜ-Ul^Ulp-^x
ուր*** Նոյն իսկ իմ ժողովուրդէս, քանթ հոգի կայ փիս ճանչցող։
Սկսաւ հայհոյել եղբօրը, որ զինք ձգած էր ույս էս ան ութին մէջ,
հայհոյել աւելի սրտա բուէս, հ այ կօշկակարներուն, որոնք զոյգ մը
կոշիկով կը տիրանան եզեր տյդ դե զո ւհ ին ե ր ո ւն * [,սկ I՛ ^ք y Ահտրո՞նը . ♦ .
ս անդամ աւելի աղեխարշ ձայնով մը*
--- *Բ ա ռա ս ո՜ւն տա ր էէ , անտո՜ ւն , անտէ ր
անկի ն * * *
ո չ իս կ
կին մը, Տէ՜ր Եհովա * * * ա՛յսքան յիմար մարդ կ' f1//տ1* յ • * «
--- Զո լնէ իր կնոջ ուզած կոշիկները, մ իջամտեցի , դուրս հանելու
համար զայն էւ ր տառապանքէն , մեղմելու համար անոր բորբոքած * * ♦
միսերը :
__ կը տեսնելս սա պատի ւոուփերը, յարեց ինծի դառնալով,
պարասլ են*** իմ քերթուածներուս դագաղներն են*** ես անոնց պա
հապանը։ կնոջ ուզած կոշի կն եր ը պահած եմ վարը, նկուղէն մէջ*
կաշիէ հաստատուն բո լո ր կօշիկները պահած եմ , որ եղբօրս յանձնեմ * * * Եթէ ծախեմ , տեղը թնչ պիտի դնեմ , քո*ւրջ թէ տաէստակ ♦ ♦ ♦
Պիտի ապշէի այս ողջմտութեան դիմաց, այս հայեցի պարկեշ
տութեան, եթէ չճանչնայի արդէն Ահարոնը։
Այսպէս է Ահարոն։ Ոտքերը հողէն կտրուած, ամպերու մէջ թե
ւածող երազատեսի մը տպաւորութիւնը կը ձգէ ձեզի, երբ ժամերուլ
մտիկ կ՚ընէք զինքը։ Բայց, յանկարծ , այնպիսի ճիշտ դատում մը
կէընէ, մեր չոլ[՚ջը տեղի ունեցող դէպքերուն մասին, որ ափ ի բե
րան կը մնաք։ Հեռու կ՚ապրի հ այ կեա նքէն, հ այ մ ամուլէն, մեր վէճերէն, բայց իր փղոսկրեայ աշտարակէն շա տ աւելէ/ լաւ ու նիչտ
կը տեսնէ քան մենք որ էս առն ո ւած ենք այդ բոլորէն-.
Կը սէրէ
ւիւսւթ֊աւրւոքU—ներր , որուն համար հայերէն բառ մըն ալ գտած է*
հյօլակայւծլւքներ : Տեսակ մը տարազներ են ասոնք, իւրաքանչիւր
դէպքի , անձէլ կամ խումբի մասին, էստացած իր կարծիքը։ Աուր
ու հեգնող միտք ունի Ահարոն, բայ g չարութիւն չկայ իր մէջ** Ան
շահ աէսնդր ութ իւն մը,
անկեղծութիւն մը որոնք զինաթափ կ՚ընեն
ամէնէն դիւրադրդիռները։
իւրաքանչիւր հա յ րչբորԼ ո ւնի իր տարազը ։ Ահա րոն ւքհ՜թ-՚ԱւֆււՆ
՚ւը ՛ո չէ Ն ա րո ու նէն , (ւո|ւոսպւս(1ււյք'ւ
p
մը...
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Եւ մեր ժողովուրդը ՝ անոր դրականութիւնն ու պատմութիւնը՝
անոր յատուկ նկարագիրը՝ սահմանուած են հետեւեալ յանդուդն խօլա կարծիքո վ »
Հայոց պատմութիւնը»
--- Յաւիտենական պարտութեան մը ողբերգութիւնը» » » :
Հ"՚յ ՈՍ դր ա կան ո ւթե ան պատմութի ւնը »
--- Մ [վա կութի ւններո ւ ան վախճ ան կա տ ա կեր գո ւթի ւն մը • ♦ ♦
Հայոց գո ո սղութեան չափանիշը»
IJ ասիս լերան երեր բարձրութիւնը» » »

------

ի անգ աոնենք սակայն եւ դաոնանք մեր զրոյբին։
Ահա առաջին հ արցում ս »
--Ահարոն ՝ կ*ուզելս մեզի n ղեկ ո լել մանկութիւնդ ու.
պատանեկութիւնդ՝ ոգեկոչել ծննդավայրդ» ըս ել նաեւ թէ անոնք
ինչ աղգեցութիւն գործած են դրական կազմութեանդ վրայ » » •
՚
Հյնած եմ Օվաճըգ ՝ Եզմիթի գիւղերէն մէկը՝ Պարտիզակի ել
Արսլանպէկի մէջտեղ*. Ծաղկաւէտ եւ արփիափայլ հայ գիւղ մը՝ T50
տնուոր՝ աշխատասէր՝ բարի եւ տոնական ժողովուրդով*, վաթսուն
եւ վեց տարեկանը լրացուցած եմ չո ր ս ամիսէ ի վեր Լմեր զբոյզը
1952 Յունուարին) * Որովհետեւ ծնած եմ 1886 Օգոստոս ՅՕին *. Հաշ֊
ո ւ է թէ որքանն կը մնայ» » »

ր--- Այո՛ ՝ հաշուէ՛ մինչեւ ո ւթս ո ւն երեքը» » »

►---1

խն չպէ Ո ՝ մ ահ ո լանգ թուակա՛նն ալ որոշած ես » » »
--- Այո ՝ այո » » » ՝ կը մնայ տասնըեօթը տարի եւ ութ ամիս » » »
աւսՀ ղ» » » : վայով ծննդավայրիս ՝ ին չպէ ս ըսեմ ՝ ին չ բառերով ն ըկա ր ա դր ե մ այգ կորսուած դրախտը*. Այգ շրջանը ամբողջութիւն մը
կր կազմէ : Հրաշալի հայաբնակ այգ ծովեզերքը» » » Ահա՛ կը փռուի
աշքերուս առջեւ ամբողջ հ ա մ ա յն ա սլա տ կեր ր : Աիրատարած Պարտիղակը ահա' :
Պարտիզակի ել Օվաճըգի մէջտեղ բուսած դրգանոյշ
մանիշակը
$օնկալը*. վաճառական ու իրապաշտ Եղմիթ քաղաքը*.
Ահ ա' ել Ատա փա զար ը ՝ շրջանին մայր աքա ղաքը գրեթէ ՝ իր ազգա—
սիրութեամբ եւ խե՜լայեղ հ ա յա պա շտո ւթեամբ ։ Զես կրնար երեւակայել թէ թնչ ուսումնասէր ՝ հիւրամեծար եւ ստեղծադործ կեդրոն
եղած է այգ «ՀԱստո ւածառեարչ քաղաքը*. Ե լ անոր մօտիկ՝ հանճարեղ
մեր Արմա շը » » »
Յաճախած եմ Օվաճըգի փառաւոր եւ աստեղազարդ նախակրթաբանը*. ՛Իրաւամբ Աստեղատուն մը՝ եսկեսեմ ու ոսկեձեղուն î
/?£-—
սումնասէր՝ երազավառ պատանեկութիւն մը կար հոն*. Ո՜ հ y utJrt
գիւղի տղաքը *. ք՝ու «Արեւելքի տզաք^գ :
Եւ- համեստ ՝ պարկեշտ ու հաւատաւոր մեր վարժապետները՝
որոնք չկան այսօր*. Ի՜նչ վարժապետներ էին՝ ինչ թեւաւոր սերուն
դով*. Ամբողջ այդ շրջանը վաււԽոլ մորենի մըն էր***։
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Մենք՝ ՀէվՀ մնացորդներս՝ արդարացուցինք արդեօք անոնց յոյ
սերը : էֆեմ դիտեր •• Ո՞վ դի տկ հիմա ատիկա , ներկայ այս ահեդ անկ
ման ՝ կորստեան թաւարակուո. այս ‘էՒւ^ե՚է1^
էյ ս շատ բան կր պարտիմ ծննդավայրիս ազդեցութեան եւ մեր
ընտանեկան միջավայրին ՝ անոր մթնոլորտին։ Հարուստ երլա ծ կ
$ ատուրեան գեր դա ս տ ան ը : Էք ս ու. նե3 ած եմ ճոթ մանկութիւն մը։ Էքս
տեսած ու վայելած եմ այդ ճոթո ւթեան բարիքները։ Էյ ւ այրեմ ՝ իբրեւ
յաղքատ վոյզարոս՝^, կ'երազեմ այդ բոլորը ու չեմ գտներ։
Տանթկն է որ կ^եղերեբգկ •
« Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice, nella miseria...»
Այս տողերը ^անթէի n°ր գո րծկն են՝ ո՞լր> չեմ յիչերԷյաթա կրթաբանկն Փ ոլի ս ՝ Էիթիթարեան վարրեարան ՝ ան կկ վե
նետիկ ՝ վերադարձ Էեուրքիա ՝ Պ ո ւլկարի ա ՝ Է^րակա ՝ Փա րիդ • •• Մն Այ
ցած ը գիտես ։
--- Այո՛ ՝ երգած ես տյդ բոլորը «Սօսեաց ԷԷնտառ^իդ մկԼ՝ ա՛յն
քան դեղեցկօրկն։ Է* ս կ հիմա՝ կ^ուղկիր թօսիլ կրած դրական ազդեցութիւննեբուդ մասին։ ԷԷ* վ ՝ կամ որոինք ազդած են վրադ։ Էյ0 րբ
զգացիր բանա ստեղծի կոչումդ* * ♦ :

(1)

Կ- Փ-
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ԳԱՐԵԳհՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՅՈՂՍԷՓԵԱՆ
Հայոց մշակոյթը կը կորսնցնէ ահա թր տքնաջան սպասարկուն!,ըէն մէն ալ՝ Գարեղէն Ա. Կաթողիկոսէ շիջումով-.
Մտաւորական պարկեշտութիւն , հմտութիւն եւ մանաւանդ նուի
րում
եղան իր տիրական յատկանիշները :
Նուիրում եկեղեցիին , նուիրում մողովոլրդին , նուիրում հայոց
մշակոյթէն արուեստի եւ գիտութեան ճամբաներով-, Նտել պարտա
կանութեան զգացումի եւ մտաւորական նախասիրութիւներու հազ
ուագիւտ համադրութիւն մը՝ ի սպաս մեր մշակոյթին ել եկեղեցիէն -,
այս ամբողջ ընթացքին իր բեղմնաւոր կեանքին՝ որ պիտի
շարո ւնա կուի պատկառելի գործի մը յ ա ւեր մ ո ւթ ե ա մբ -,
թալակը համեստ ընտանիքի մը՝ դմ֊նդակ եթէ ոչ դմբաիւ տ ման
կութենէ մը ետք պատանին Գարեղէն ընդունոլած էր ԷՀմի/սծնի ԳէԱրդեան սեմարանը՝ որուն՝ ինչպէս օր մը թոր յուղումով կը յայ
տարարէր հրապարակաւ ՝ ամբողջովին կը պարտէր ինչ որ ինք եղած
էր՝ ել առանց որուն ինք գիւղացի մը մնացած՜ պիտի ըլլար : Յետոյ
Գերմանիա : Ու դարձը 180 (ին էջմիածին-, Երիտասարդ աբեղայ (30
տարեկան է արդէն) եւ ուսուցիչ աստուածաբանութեան ՝ հայոց մատենագրութեան :
//<-/*/'£ չատեր ալ իրենց կրթութիւնը պարտական էին մեծագործ
Գէ որղ Դ .ի այդ հիմնարկութեան . սակայն չա տ քիչեր՝ քանի մը
Հընտրեալ^ներ միայն իրենց աչխատանքն ու մ տածումը ամբողջովին
նուիրեցին այն հաստատութեան որուն հոգեկան զաւակները եղած
էին՝, իա ր եղին Q ո վս է ւի ե ան ւ) է կը եղաւ այղ ընտրեալներէն՝ եւ թե
րեւս անոնց ամէնէն կարկառուն եւ հմայիչ դէմքը։
Անձնուիրաբար եւ անչա հ աիւն ղ ր ո ւթ ե ա մբ ան ծառայեց նաեւ իր
եկեղեցիին ՝ որուն իր երիտասարդ հասակին ուխտած էր նուիրուիլ :
, որեւէ մէկ առիթով՝ չխուսափեցաւ Հայաստանեայց Եկեղեցիին
ի սպաս դնելէ իր նիւթական ել բարոյական բոլոր ումերը՝ ներդաչնակեցնելով եկեղեցական պարտականութիւնը մտաւորական եւ ար
ուեստի իր կիրքին•
Գա բեղին 3 ո վս է ւի ե ան իր անձը նուիրեց նաեւ հայրենիքին՝ ան
ձամբ մասնակցելով անոր պաչտպանութեան ( կ՚ըսեն թէ ան ՚լը տես—
նուէր կրակի առաջին դիծերուն^ ե ր բ անոր գոյութիւնը վտանգուած
էր* Եւ իր մողովուրղին ՝ զոր չչքնց իր ամէնէն դմբախտ օրերուն՝
դարբնելով անոր բաբոյա էլան կորովը։ Հայրենասէր մր' ոչ թէ ռոմանթէք զդայն ութեամբ մը տոգորուն։ Անոր հայրենասիրութիւնը
իմացական ակունքներէ կը բխէր։
Ü'ւ իր ^իրքԸ} հիմնաւորուած ել զուսպ իր պա չտամո ւնքր հանԳԷա[ մեր էիչակոյթին՝ որ զինքը ղարձուց անխոնջ հետազօտիչ մը՝
հմուտ գիտնական մը ՝ նոր տեսակէտներս 'Z> Z'?'/Jնայա տուէ եւ. ար—
դիական մեթոտներով մարզուած։ Հնաւլէտ ՝ բանասէր՝ պատմիչ եւ
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արուեստի պատմաբան , երկիւղած գուրգուրանքով հաւաքեց } մշա
կեց եւ հրապարակեց նիւթեր' որոնք թերեւս հարիւր յիսունը կ անց
նին : Լայն Էին իլ՝ հետաքրքրութեան եւ հմտութեան հորիզոնները',
Աաւական կ նկատի ունենալ իր միայն գրքի ձեւին տակ է՝՝յս տեսած
երկերը :
H ւ գեռ իր դե րմ աներկն եւ ռուսերէն ա շխա ա ա սիր ո ւթի ւնն ե ր ը î
Անչպկս նաեւ ա րդկն տպագրութեան համ ար սլա տր ա ս տ ՝ պա ա կ ա ռել ի
տրձակ մը ձե ուա էլի րն ե ր ո ւ'
որոնք իր հնագիտական հաւ) րերատար
սլր սլտ ո ւմնե րո ւն փառապսակը պիտի կազմեն'.

«Ջհււագրաց յիշաաակարաննհր»^ , «Քարտէզ հսւյ մանրանկար չութ-եան»£, «Գրչութեան Արու֊եսա»^, «Օբթելեանց Տունը» , թուելու
հ ամ ա ր ՜մէկ .բանին-. Ու. ասոնց կողքին իր բազմաթիւ յօդուածները^
զանազան պարբերականներու մ կ ջ լոյս տեսած ՝ որոնցմկ հրատարակ
ուեցան իր իսկ հսկողութեան տակ ՝ «Արարաա»^ իր ե րիտաս արդութեան , եւ «Հասկ»£, երբ արգկն ութսունի սեմին էր ան ։
նաեւ ՛դասախօս^ , բառին բովանդակ առումով։ Ձկ անցած քազաքկ մը ՝ ուր հայութիւն գտնուած կ y առանց շահեկան նիւթ մը
սեփականութիւնը դարձնելու հասարակութեան ։ Ան կրցած կ մի շտ
հմայիչ կա սլերով իրեն ու իր նփւթին կապել սրահ մը ո ւե կնդի ր ՝ յա—
ճախ անհաղորդ մասնագիտական այգ ճիւղերուն։
Ալ աւելի ս րտառո ւչ կապ մը եր բ քարոզած կ ան։ փա զանիք մը
որով ան իմ ա g ա կան ո ւթի ւնն ե ր կն անդին
կ՚անցնէր ,
թափանցելու
համար թաքուն արահետներով խորը հոգիներուն։
Սնխսնջ մշակ' իր մասնագիտական երկերուն շարանը միայն ՝ ուր
բիլրեզացուց իր տքնաջան եւ մտա ւո ր ա կան պար կեշտ ո ւթ ե ա մբ տո
գոր ո ւն ուսումնասիրութիւնը սեր ^պատմութեան անծանօթ աջերուն
եւ հայկական մանրանկարչութեան ՝ կրնար իր առջեւ լայն բանալ դի
տական որեւէ Ակադեմիայի գուռները։ Աայց ինչ որ աւելի ուշա
գրաւ կ անկասկած ՝ այղ [՛ [՛ առարկայական հայեցակկտն կ արմէքներոլ սահմանումին սլաբադային։ Ան սչ միայն մեր բանասիրու
թեան միւս Ահ եծե բուն կողքին ու ինքնա յատուկ ըմբռնումներով էր
կարեւոր մասնակցութիւնը բերաւ մեր մշակոյթին այս մարզին զար
գացման մէջ՝ աJ[ կարողացաւ թօթափիլ իր հետազօտութեանց ըն
թացքին , ազգայնամոլութեան՝ ծիծաղելի շռայլաբան ո ւթե անg ՝ եւ
մեծամոլութեան ձգտումն երկն ՝ որոնցմկ շատ դմուար զերծ կը մնան
փոքր մո զո վո ւրգն ե ր ը ։ Աբրեւ աշխատութեան վստահելի դո րծ ի ք ան
բնաւ չհրամարեցալ ճշգրիտ չափ անիշն եր կն դ որոնց շնորհիւ ան հասալ մեր մշակոյթին իրաւ գնահատումին դ ու անոր իմացական պաշ
տամունքին։ Գիտական մ ո ւմմ կա լո ւթ ե ան ան միացուց խո րապէս Հայոլ մը հուրն ու ապրումները՝ կարծէք համադրելու համար գիտու
թիւն եւ ա ր ո ւե ս տ ։
I
Անխ ոնջ մշակ' նաեւ երբ խոր ծերութեան ՝ նոր հիմնաքարերով
կ'օմտէր Անթիլիասի Գպրե վանքը ու կը դառնար կիլիկեան Աթոռի
այդ հիմնարկութեան ամենակենսունակ զօրավիգը։
Աւ հիմա՝ երբ Գարեգին Կաթողիկոս Աովսէփեան ՝ այլեւս յա
լի տ են ա պէս դադրած կ հաւ անդաստաններուն նուիրեալ աշվսատա—
լորներկն ըԼԼա էէ ,
J " Լշո Լո ['Ը J^,n ^ա^ոլ վեր ա գնահ ա տ ո ւթի ւն : Ա չ։
Վկայ է իր գործը՝ վկաJ են նաեւ այն բոլոր հաստատումները որ իր
կենդանութեան լոյս տեսան գրքերու թկ յօդուածներու մէջ՝
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Հայրենիք

'Լերջերս

]_nju

Ու-իքլի//

մկջ

տեսաւ շահեկան գրութ[„ն մը, ուր

րեւս առիթը չունենան գոնկ իր դո րծ ո ւ
ԳՒ^ՔԸ Հս՚սկնալու :

.յօդւււածադիր ը հ ա ր g-պատ ա ս խանի ձեւին
տակ՝
Լ*

Զ'

հա րաղատօրկն

կը

Սիւրմկլեանի

հետ

նկարադրկր

[tր

մէկ տե.

սակցոլթիւնը ;
ըսենք
արծարծուած

շահեկան՝

ո րովհետել հոն

հարցերը

կը շահագրգռեն

ել մասն ալորարար մեր

իր

զանազան
դրած

անհատի

ղափար

մը

հետ՝

հարցեր ու

հանդկպ

իր

շօշափել

մը

ստկցոլթիւնը

որդե-

իր

կազմել

իր

կար-

մասին՝.

կը

կ՝

կեդրոն ան այ

լու բա ր գրական նիւթեր ու վրայ՝
կրնայ առաւել

նոյնիսկ

եւ

կը նշանակէ արդէն ր։ ր ո չ գա

երբ ենթական գրագէտ մըն

չումը

ծանօ

նա խա սի ր ո ւթի ւննե ր ո ւն

կեցուածքին ՝

ծիրնևրը,

fi այց
եւ խօ-

ճանա
ել

ի ր ա կան ո ւ-

յթեան եթէ ոչ մարդուն՝

գոնէ դրտդկ-

տ ին

որ

իրարմէ
“՛մ"

որքան

անջատել

կարելի

ամբողջութեան

կ

Ուրեմն

ընդունելով

վերոյիշեալ

նիւթ ՝

փորձենք

ճ ան շն ալ

ար ո ւեստագկ-

Ու

ե

ներկա յա
գրող՝

յե

խօսակցութեան
իր

միիել

ճիգը'

որոնելով

նակոլթիւհը

իր

Լին,

հաշտեցնելու

ջ՚՚՚՚՚՚րր'

բոլոր

""T

ղու

ևը համեմատին

fiuiJ3

ներդս,շ.

սչառա կա ո լած

երեւոյթները

կացութեան

իտէա-

համար

այն

որոնր իրարու խոիր

երկբեւեռս,յին

մէջ,
ձդենր

բնդհանրոմթիլնները,

եւ աշխատինք մի առ մի ի յայտ բերել
իր պատասխաններուն թելադրած եղրտկա g ո ւթի լնն եր ը յ

★
հաիյասիրած՜ գրագէտները :
Ս իիաղդային

" I՛'

դրականութեան

թ֊ոլսթօն,

Պղատոնը,

'Լեռլէնը,

թորօն,

"^իցը,

տի-

Պօաըլէ-

Արիստոտելը՝

Լըրոնթ տը Լիլը-,

Մեծապէս կը դնահատէ Աարոյեանի

տ Ը եւ ծանօթացնել զայն մանաւանդ ա-

ոճը,

'նոնց'

պերը

որոնք անգլերկնի ոչ հմուտ' թե

կը

ամերիկացի

տեւողութեան

տաններէն'

յօգո լածը իբրեւ աշխատութեան նախա-

ինքզինքը

դրող։

կոչումներուն

մը

երկու երեւոյթները^

մըն կ՝

դա հեռա կան մը քաշելու իր այս երկու

առաւե

եւս խորանալ

հ ա մ ա պատ ա սխանե լ

նկատմամբ՝

տասխաններով

հս,յ

շեշտ են,

մը պիտի մնայ - իր պա

ցնկ իբրեւ նախ
տոՀ

կը

[)իւրմկ լեանի պնդում

«հայ գրող»

ներուն թկ ինք

ամբողջ

գրականութիւնը :
Տեսնուիլ

հակառակ

«հայ գրող»

մեր մշակոյթը՝

թանալ

Հայազգի գրագէտը —
բառը

ել մանաւանդ անոր այն նորավէ
որոնց

հիմնարարը

կը

հանդիսա.

7
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նայ

«շԲալիֆորնիացի
Կը

“իրէ

թիւնը,

''"ցքիէ

ճկյ՚քո

Ուոլֆը,

երկու

տը

մեծ

կազմութեան մէջ,

դիանար

պատանին^։

եղած

է

Հազլիթը,

իր

լա զն ճիգն ըրած պիտի ըլլար ծանօթա
նալու

յատկանշական

Ա՛՛՛յց
Իր
նան

★
փրականոՆթեան իը սահմանումը :

այստեղ

կուդայ

ախտանշական

դառ
հերթը

դասականներէն)
հա սնողն եր էն

րոն եանը՝

Վրսրումանը)

ծարենցը)

Տէրեանը)

եւ
կը

անոնցմէ
ո իրէ

Պ՛ա

^ոլրեանը^

Մե

Ո աֆֆ ին,

Զօսլան-

ո րպէս քննադատ ու թաղման ի չ.

իՒէքէեանը,

Օշականը

րավէպերով
Զարենցը)

որպէս

ել

Ե ոստան

Այսինքն շարան

իր

կարճ նո

քննադատ

Հէարեանը

մը

,

ե ւա յլն :

անուններու)

որոնց

կո՛րդին տեղ կրնային գրաւել բոլոր հայ
դրոցները՝.

Աա

մտածս ւած

ուրեմն

կր նշանակէ

արդէն թ Լ

իսկական

նախաս ի-

րութիւններու առջեւ չէ որ մեղ կը դնէ
Աի՚-լմէլետն
անդին

յ

րր

Աւ .ի աստը կո ւա ա յ քիչ մը
կը

շարունակէ

սրտառուչ

ղդայնութեամր մը որ եթէ իր մէջ Հայը
կը
դնէ

շեշտէ

միւս

կո ղմ էն

հայ մշակոյթի

սիրեմ

նաեւ այն

զինք

կ'ամլա-

տ ե ս ա կէ ա ո ւէ :

«կր

բոլոր ղմ ա յ լե լի խեն

թուկները որոնք կը հրատարակեն դրա
կան հանդէսներ)

զանազան հա յա կեդրոն

քա ղաքն ե ր ո լ մէջ,

կամ կը դըեն անոնց

հ ամ ա ր
Նոյնքան զմայլելի'

իր այո սէրը...

Բայց այդ չէ որ մենք կը փնտռենք :
Իր «ոէր»ը շինիչ ոչինչ կը սլա ր ո ւնա կէ :
Ան չի ներկա յացներ ա յն դիտ ա կից կտպր
որ կը ստեղծէ հոգեկան ել դաղափարական

հաղորդականութիւն

տս! դէաէն

միւսը,

մէկ

արուեստի

արուես
համայնա

կան աշխարհին մէջ՝. Արպէսզի այդ կա
տարուէր^

պէտք էր Աիւրմ է լեան նուաղ

շռայլութեամբ

գործածէր

իր

համակ

րանքի արտա յա յտո ւթիւննե ր ը , սլէտք էր

մը որ

ունի

կառս լցուածք)

կամ

գի

տութեան մարդ մը որ կը դրէ'}’՝ Աի՚^ր —
մ է լեան ի համար դրականութիւնը կեան

բայց

ետք

մտքի

քի մէկ

‘հ՚՚՚յ դրոզներուն• - •

IT ե ր

եանը

կը

երբ

,

կը խոստովանի ինքն իսկ :

«Ըլլալով դրադէտ

առաւե

տա կան

ն ախա ս ի ր ո ւթի ւնն ե ր ը

եր

դրականութեան»

դրական

կը շահագրգռէ '.

գրեթէ

աւելի

"Z7

էՀ

հայ

ինչպէս

Ս իւրմէլեանի

այԳ

մեղ

խենթուկներուն»

անշուշտ

ճ ա շա կին նկատմ ամբ :

լապէս

հ.զմա յ լե լի

կերուն-. Ա այց «ընդհանրա պէս ծանօթ չէ

Պղուաար-

մը'

իր

որու

J ամանակակից

հոյլ

Այդ

ոճին

ՀՀոբրնհաոլըրը՛ • •

Բազմատեսակ

նոյնիսկ ատելէ

ամուլ պիտի չթուէին

նախասիրութիւները- ո ր ո վհ ե տ ե ւ առնը -

երկերը,

սուինս ին,

անտեսել-

պարադային)

ինքնակենսագրու

ճօյոի

թովմաս

ազդեցութիւնը

քոսը,

հայ

հարազատ

միեւնոյն

աւելի

լրիւ

պաստառ

պատկերացումն

J-ամանակ
կերպով

մը։

է)

կեանքը շատ

արտացոլացնող

Որովհետեւ

լուսանկար

չական իրապաշտութիւնը չի կրնար տալ
ամրողջ ի ր ա կանո ւթի ւնը : Անհրամ՜եշտ է
աւելի

հեոուն

երթալ)

ուիլ դէսլի խորերը)

փնտռել)

ս ո լզ

մինչեւ որ անխու—

սաւիելի դառնայ կանդ առնելը) վերջնա
կանին

առջե ւ )նի ւթե ր ո ւ ենթսխաւին

եզերքը
րոնք

նա յ

կամ

ճշմարտութեան

առե ղծ ո լածն ե ր

դրան

(X
ո֊

են :

Ուրեմն

Ա իւրմ է լեան

իբրեւ

ե ր ան դա ւո ր

կը

ներկայա

ի ր ա սլաշտ ո t

թեան մը ջատադո ‘Լը որուն համար ղռայա րանքներու
թիւնը

ներմուծած

անբաւաբար

է)

ի ր ա կան ո ւեւ

չի

կրնար

պարփակել բացարձակ ճշմարիտը՝.
Հ^ատ են այս կեցուածքը որդեդրողները) եւ բազմատեսակ՝. Եան անոնք'
ղդայաբանքնե ր ու
նը) ներածումին

որ

ան բա ւար ա ր ո ւթ ի լ
յ ա ր ա բե ր ա կան ո ւթի ւնը

կ՛ուզեն հակակշռել զգացական, յայտ ֊
նատեսական)

միսթիքական կամ ենթւս-

կայական թռիչքներ ո վ-, Ու իրենց ճիգը'
հասնելու

համար

անձնական

ներքին ճշմարիտին

իրակսւնոՆթ-իւնը

Ո այց ասոնց
է՝

ներքին

հոսանքները

րոնք պէտք

էին

շար ո ւն ա կե լ

րանքներու

ներմ ուծած

տանին

թիւն)

արտաքին

ո-

զդայա-

առարկայական

աշխարհը այնքան ումդին,
կը

:

այնքան

ամէն

որ

կր քշեն

ի ր ա կան ո ւ-

ստեղծելով մէկ հիմնովին այլա

կերպուած ներ քն ա պատ կեր' ընդհանրա —

!) Substratum.
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անհաղորդ

րին՝.

Գեռ

Աորթիւէւը

մարդոց

ընդհանու.

կը ներկայանայ որպէս անլու-

ծելի թնճուկ մր՝.

0 g ին ա կ

մը

ունեցողները՝

նած

իթսւկս1-

աւելին.--- Անոնց

դերիրապաշ-

աշխարհի

ե ր ե ւո յ թն եր ո ւ

վերջակէտին՝

դա ր բ-

հոն'

ուր

այլեւս առեղծուածն է որ կը սկսի՝. Գո
ռողներ

որոնք կը հաւատան թէ սլիտի

ւ/ւըէ— իր ճշմարիտը դոg աշխարհ մ ըն է

հասնին բացարձակ ճշմարիտին՝, էլ ահա

իրմէ դուրս որեւէ մէկուն համար՝.

րնազանցապաշտ

Առարկայական իրապաշտութեան այս
դասալիքներէն
Կան

չէ

կեանքը

լուծումին)

Աիլրմէլեան ՝.

ուրիշներ ,

որոնք

մտածել,

կը

ձղաին

կատարելագործելու

դրականութիւն ՝

սս փայս, կան դրականութիւն՝
դրականութիւն՝

պաշտպանող երկ ե ւայլն ՝

•քել յ^տոյ էԼա J1՛

րեւոլթական

պէս լքելու համար՝

աւելի

պատ կեր ը՝

անդին՝

խաւերուն

մորթէն

մ էջէ

լուսանկարչա

Z?/,
որ

թիւնը կհուզեն դարմանել իմացական--ուրեմն

ընդհանրական

հ ա ւա տ ան

անրաւարարու —

Ասոնք

կան իրապաշտութեան

շատ

վեր ա g ա կան

մտածումի

րն ո յթ

կ?ոդ----

թէ

հիմնս,րան

որոնք առար

կայական իրապաշտութենէ

համար զդա յա ր ան քն ե ր ո լ հաղորդած ե-

փ ի լի

հոդեվեր-

հինցած

կը մեկնին՝

հադուստ ի մը

կը կարծեն՝

„լ

հարցերը

լուծած

կը
են :

ասոնց կողքին համեստները.- անոնք
համ ոզուած

ունի

իր

են

թէ

անանցանելի

հարկադրաբար ՝

մտածումն
սահմանը

սլէտք է

կանդ

առնել՝

հա կաղդեց ո ւթե ամբ մը՝ որ խորքին մէջ

խոնարհելով

աննե ր դաշնա կո ւթի ւններ

երր արդէն սպառած են դէպի առեղծը-

ներ

չի

յար ո ւց ա

—

ներածուած իրականս ւթեան չոլք^'

ընդհակառակն'

միտքը

կ՚ունենայ ղդա-

յարանքներու ապրումին զուգահեռ զարզարում

մը

որուն

կայականին

կը յաջորդէ

առար-

(2)

ա ր տ ա րե ւե ռո ւմր

դէպի

վերացականութիւն՝. Այս տրամարանա —
կան

շար ո լնա կա կան ո ւթիւնը ՝

տ ա կան
լՒՆ

բա յց

մ ի ե ւն ո յն

համ ա ւն ա կանի

î

խարհը

ատեն

—

ըմբռնե-

յա լա կն ո լ թ ի լեն ե ր

Սշւքաթ՜|ւ1Ոը

ունեցող
յացնել

(անհա

կը

ձդտ ի

ներկա

Ո ւրեմն ասոնց բա g ատ ր ած աշ
թէեւ

րահաղորդ

անհատական՝

է:

Որովհետեւ

տրամաբանութեան
բաները

ել

իր

բայց
ան

չի քքեր

հասարակաց

խ ո ր քո ւէ

դիւ

ճամ

հարազատ

կր

նոյնիսկ եթէ իր ձեւակերպումը արուես
թռիչքներէն

Ղ^՚Լ^՚Յ 1՚և1՚

տարուած՝

բոցին լուսարձակումէն դո ւն աղար դո ւած
կամ

դրադէտ ի

հանջքին
կայական
ներ

ինքնատպութեան

ճնշումին
ել

ներքեւ ՝

.լղարակ ան

պա

կրէ

ենթա-

որոշ

նշան-

յ
«գիտութեան

որ

մեզի

զինք

ըայլլ

վտանգաւոր..

նելը

որուն

կը

գրէ»ն

ընդունիչ

այո

կը

մարդ

թ եյադր կ

վե րջինն ե ր էն !

^այց հ՛՛ո ալ, բազմաթիւ են երան
գաւորումները.

Կան

2) Extrapolation.

խրոխտ

խոյանք

առջեւ՝

կա ր ե լի ո ւթի ւններն

է եg ուածքը

միջոցները :

ասիեւ

առողջ

է'

Որովհետեւ, այն

ա-

պէաք է

գլուխ ծոէ

արուեստագէտը, առաձգական եւ կամա
յականդ
դէպի
կը

կրնայ

իշատել

բար արձակ

ձդտին

ներքին

ճշմարիտը,

ս լարքը

հոն'

ուր

կեանքի բացատ րո ւթեան մի

աւորութեան պապակի միտքերը., Ա լ յէտոյ մեկնակէտէն իսկ ընդունիլ ո,, ան
կարելի

է

հասնիլ

նախատեսել
մը'

իթաւիՏ

հանգստեան

կը նշանակէ
փետրաբարձ

ուր այլեւս հարցեր չունեցող մըտկրնան

նակոլթեամբ

քնանալ
մը

երանելի

լեցուած. . .

գոհոլմտածու

մին այս անփառունակ վերջակէտը,

„ լ-

յ-ասպառ հետախոյզներուն ի վերիոյ
սլա ստանարան մը ունենալու այս ապա
հովութիւնը,
առաջնորդել
ըսինք,

կրնայ

ճապաղ

Արուեստը-.

անելի

ք!,,,յց

մը

ինչպէս

առողջ է այս կե g ո լած,քը. -սլէ

ք

է սակայն նկատի

առնել անոր վտանգ

ները

հակազդել

եւ

ղանոնք

նագատական

Սիւրմէ լեռնի
մը

թափանցումի

ու

—

մնայ դրութենական մտածելակերպի մը

տի

ւած

անբացատրելիին

ալ

ոլր՝

կասկածով,

ինքնաքընբացարձակի

կողքին յարաբերականին ճշգրիտ ըմբբռ
նումով ել մանաւանդ մարդկային չափա_
նիշերուն ճարտար գործ ած ո լթեա մ բ ,

որ

ս' է սմսեղուկ ստ ո ր ադնահ ատ ո ւթեան ա֊
ռաինո րգէ արուեստագէտը, ոչ ալ ուռոլ.

3) Psychanalyse.

Fonds A.R.A.M
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ցիկ գերտգնահատութեան :
ժեշտ

է

հակակշռելու

համար

թոյլ եւ տկարութիւն է,
անխուսափելի
բերաբար
մտքի

անհրա

ձգենք

ինչ

նինք գոնէ որ աքսորն ու յիշատակները

որ

բառեղծուածը

£» ղաւանողներու յարա,

գիւրթե

կեցուածքին

ծուլո ւթեան

սաղմեր

մէջ

ալ

ուր

կրնան

սսԱ"էՒԼ *
Տեսակ մը իրապաշտներ ալ ասոնք,
եթէ

կ՝ուգէք՝
Աիւրմէլեան

դին

կը

ինքզինքը

եղրափակելով'.—

իրապաշտ

մըն

աշխարհը
թելադրէ

իր

‘1Ը~

որ

դրականու

կ'ընդունի կեանքի

վեր ա պատ կերաg ո ւմը ,

կը

Ըստ

հ տ յ ա ղգի

է

թեան նպատակակէտ

ներածած

կը

զդայար անքներ ո ւ

կը գտնէ
ո ր պէ ս

անբաւա
անհրաժեշ

կէտը,

մեր

չե՞ն :

ռաջնորդել '.
նալ,

Աայց

որ

ճշմարիտին

համոզուած
կանդ

է

որ

ի

Վերջին

առնել

դիմաց, որ առեղծուած մ'է:

թերեւս մեր նիւթը քիչ մը ընդար
ձակուեցաւ՝.
ցինք

Աայց

մօտէն

դրական

անհրաժեշտ

ծանօթանա լ

ներով որքա՜ն ներկայ է,
ապրում ՝.

ամենաչնչին

Մեր

մտածումէն

անցեալն

է

որ

կը

նոյնիսկ անոնց

առ ջեւ ինք է

առեղծուածի

որ

մըն

ալ

է,

եթէ վերլուծու

մը կը նկատէ անհրաժեշտ, եթէ խոնար
հաբար

կը

կենայ

չդիացածին

առԼեւ,

ի՞նչ իմաստ կրնան պարունակել իր

հե

տեւեալ խօսքէ ր ը :
«Արդի

հայ

դրականութիւնը

կը թուի ըլլալ աքսորի,
ել

թիւն :

ինծի

յիշատակներու

հայրենաբաղձութեան

դրականու

Դժբախտաբար յաղթս ւած ,

տս լողա կան

եւ քայքայուած

ռանg բարձր բարոյականի,
փարական

սափելով

է

իրապաշտ
ամէն

պար

ան,

ու

կամ գաղա

պարունակութեան,

վախնալով

ըլլալէ,

միշտ
եւ

խու

ճշմարտութիւն ըսելէդ

ի ր ա սլա՞ շտ է Աիւրմէլեան... Ուրեմն
խնչո՞ւ

սա

‘որ

ծ որի իր տողամ էջերէն,

կը

յայտարարէ

հազիւ

թէ

լռելեայն

աքսորն

ու

պա ր սալը
երր կը

հայրենա

բաղձութիւնը կը կազմ են մեր արդի դը~
բ ա կան ո ւթե ան

էութիւնը

կեանքին

մեր

կամ

կաթկթի'.

համար,

իւրա

զգացումէն,
Աւ

որ

այս

Ամերիկա

լիերէն կը գրեն

ու կը կարդան,

եւ կը

կարծեն թէ այգսլիսով զեռոյէն կը մեկ
սպունգի

հարուած

մը տալէ

ետք

ստորադասու

թեան հոդ A,//, ճակ առթող պատկերին՝ ••
Ապացոյցը,
տայ

Աիւրմէլեան ինքն է որ կո ւ

անուղղակի

կեբոլով,

երբ կ ըս է •

բԱուռն, մոլեռանդ Հայ մ ըն եմ, եւ
միեւնոյն

ատեն

մը-»,

եւ

մի ջա զդայն ա կան

մը,

քիչ

մը

մը,

աշխարհաքաղաքացի
աւելի

անդին'

«Հայ

եմ, նաեւ ամերիկացի մը, առանց որեւէ

մեղ կը դնէ :

Եթէ իրապաշտ

որքա՜ն իրա

կ'ապրին, ամերիկացի ենք կ'ըսեն, անգ

ամերիկացի

ճաշակներուն ՝.

Որովհետեւ

անցեալը

առօրեայ

արարքներէն

քանչիւր

նկատէ-

Ա իւրմէլեանի

այդ

հետեւանքներով եւ անդրադարձում

լուծումը,

է

ակնարկ

երբ փորձենք խորա

պիտի տեսնենք

նին,

բ-այՅ

Անցեալի՞ն

մ'ը դրական պատասխանի մը կրնայ ա-

անախորժ յ ի շա տ ա !լն եր ո ւ

պէտք

ընղու-

Մակերեսային

տութիւն հարցերու խորացումն ու վեր

վերխպ

եւ

գրականութենէն

Գրականութիւն

պատկանին՝.

կան

յայտ ա ր ար ո ւթի ւեներ ո ւն ,

բար,

կար-

դասէ :

Ուրեմն'

քողը

ասոնց

այս

տեղ գտած են
ներս :

իր

նկօ-իրա պաշտն եր :

առայժմ

վերապահութեան :
ներուն

միջեւ

Այս

որեւէ

երկու

վիճակ

պայքար

գոյու

թիւն չունի՝----- լաւ Հայ մը պիտի չըլ
լայի
ալ

եթէ

լաւ

եթէ

լաւ

ամերիկացի ըլլայի,

ամերիկացի

լաւ

Հայ

մը

չըլլայի'.

ոչ

պիտի

ըլլայի

Ըսածս

արտա

ռոց եւ հակասական կրնայ թո լիլ, բայց
ճ շմ արտ ո ւթի ւններ ը
ւութապէս

Հ'"./,

շատ

անդամ

տարօրինակ

երե

են :£>

աշխարհաքաղաքացի,

միջազ

գայնական, ամերիկացի..՝ ճիղ մը
րենա՜լ

սահմանելու Ւը

գիմագիծը՝.

ես^՚ե

Դեգերում

ի՞ն^

մը'

պատ ա ս խան մը գտնելու համար '.Ա-

րովհետեւ
___

կա

քա ղաքա g ի ա կան

իր

հոգեկան

ներքնաշխարհը

են թագիտ ա կց ո ւթի ւն եւ մանաւանդ

(4) ---ամերիկացի եմ

անգիտակցութիւն
մտքի

Այնտեղ,
տեւական

յ իշատ ա կն եր ո ւ
խմորումները

չեն գոհանար
կեցուածքովէ
եւ

անցեալի

յորդումներ

î

Նախ այս ճիշտ չէ բոլորովին ՝. Ո այց

4)

Inconscient.

Fonds A.R.A.M
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դէպի

գիտակցութիւն,

կազք, պղպջակներ

պատրաստուող
բարձրանալով

frlfî/

է

որ

պով

գինիի
շիւէն

ճզմէ բուք

հոլթիւններ ,
նային

որ

կը

ին չ֊

սլա յթին

մակերեսին ,

եւ

մրուրէն՝.

շատ

մր

Հայ

անսլատե-

թերեւս ուրացումի սաղմ

ձդտումներ
արձագանգ

ամ ենաումդին

կր

գտնէ

կեր-

կը ս թալիմդ' չի կրնար մեղմել իր ելոյթին

անմարսելի

ծ ան ր ո ւթ ի ւնը

վերջ

ի

վերջոյ

թօս քե ր ո ւն
մանրին ■.
նաեւ

կ'անդրադառնայ

անպատասխանատու

Բայց

ան ի

յայտ

յիշատակները,

աք

սորը Հայուն համար անխուսափելի ներ

ապթՈՆւսլ իրականա.-

ուրեմն

թիճն մը

չըլլ-յի՛'՛,

Ւ՞Տչ եմ ես-/,

"՛չ

տառապանքը արմատ պիտի նետէր մեր
■քէջ,

"՛չ

-լ

ԸՒպ-մէլեան

պիտի

հար-

կադր ո լէ ր իր ա րտառոց որակած եղրակացութեան
քԸ<

յանգելու :

իրապաշտը,

J^ninj,

Եւ

արդեօք

պիտի

ին-

գրէ՞ր

I Ask You, Ladies and Gentlemen/։
Վերլուծել,
փանցել

հարցերու քոորքին թա

կը գտնէ անհրամեՈշտ • • •

վերլուծումէ
«յաղթուած

մը
եւ

ե® տ քն

է

որ

բայց

դտած

սլար տ ո ւո ղա կան

որ

սերունդի

միջակութեան

մը

մէջ

գողգոթան,

մանգո տ ելո լ

ի

դին , անծանօթ մնալը աչքն առած, գեռ
կը

յամառի

ծառա յե լու

մ շա կո J —

հա յ

թին, գիտակից՝ թէ որքսՀն սա կալա թիւ
է

ղինք

կարդացող

հ ա սա ր ա կո ւթի ւնը :

Ասունք են «սլա րտ ո ւո ղա կանդ ոդի ունե

նեՈ րն են սլա ր տ ո ւո ղ ա կան ,

"չ

միայն

ղոլրկ...

ծ՛անօթ

է ինք,

երկիցս.-

կամ «բարձր

Այն պի սին եր , ո ր

հարկ աղր ո ւած են պա յքար ե —

ան

ինչպէս

կը խո ստով անի

դրականութեան

մասինդ

եւ,

տեսանք

արդէն, «րնդհ անր ա սլէ ս ծանօթ չեմ մամ ան ա կա կիg
ուրեմն'

“յ J

դրականութեանդ

՝ ՝՝

եւ

մր

կա րծի ք

մասին,

որ

ան

իր

վճիռ

նիւթի

հետաքրքրութեան

սահմաններէն դուրս ձգած է՝. Այո' «դի
տական

մարդդոլ

Աետոյ՝.

կեցուածք ։ չէ

Աիւրմէլեան,

մէշտ,

միայն

աքսոր

եւ

ձութիւն կը տեսնէ մեր

յ

հարցերու

նութեան

առանց

մէջ,

հայրենաբաղ
արդի դրակա

վե ր լո ւծ ո ղա կան

աշխատանք մը տանելու՝. Այս' «վերլու
ծողդ

մարդու

պէտք

է

կեցուածք

անդրադառնար

չէ ։
որ

դրականութիւնը,

միայն

յիշատակարան

չէ :

մը

Այլապէս
արդի

հայ

հիւանդադին

Վերջապէս : Աիւրմէլեան որ կը թևլադրէ

«անծանօթին

բար կանդ առնելդ,

աո.ջել
այդ

խոնա րհա-

համեստ դի[՚-

րին մէջ չէ այս պարադային ։ Աչ միայն
կանդ թառներ,
կ՚երթայ,

կառչե-

որ

նկատմամբ պրպտում ը կը ղտնէ անհ րա

դէմ,

հանրութեան դէմ,

Ո այց

«լաւատեղեակ չեմ արդի հայ

լու կեանքին դէմ, այլ նաեւ իրենց Ն՜\ւին
իրենց

ունի՝.

արտայայտուելու ծանրա

կշիռ հարցի մը նկատմամբ որուն ամե_

ցողներ ը, եւ իրենց ստ ե ղծադո րծո ւթ ի ւն-

բարո յա կանդէ

վ արանիր

նատարրական տ ո ւե ut լներուն անդամ ան-

դրա

դմո լար ո ւթի ւնն ե ր ո ւ մէՉ տա-

պրլտրկսղ

չի

է

կանութիւնդ սլիտակր, որակելու համար
անհամար

բերէ

Տ^սէ՚ք՝. Աիւրմէլեան եր յայտնէ թէ

անցեալը,

մը,

կր

կարդ մը իր ո ղո ւթի ւններ ՝.

ինք «գիտակ ան միտքդ

կայ

իր

հանդա-

դիտակցու-

թեան մ էջ :
Եթէ

Այ**

î

նահանջը նախ փաստ մըն է որ ինքն ալ

այլ քիչ մր շատ յառաջ

առանց

շու[,^Ը

նայելու,

ու

ռանg

քննական

չյ ո ւսա հ ատ ելո լ համար դեռ ինքնութիւ

bVP

'լը

նը

նդի եւ «գաղափար ականդ ի մասին՝. Այս՝

լով իտէալի մը, պողպատես, յ ջիղերով,

չգտած

հասարակութեան

մը

ան-

տարբերութեան դիմաց՝. Ու դեռ կը տո
կան,
այս,

դեռ կը շարունակեն՝,
«առանց

«պա ր տ ո ւո ղա կանդ

եւ

Մետասաներորդ մամ ու Աիւրմէ լեա-

հայ

«բայց

լաւատեղեակ

րարոյակա-

Եւ- տակաւին չենք ուղեր ծանրանալ
ուրիշ

տարօրինակութեան

մը

վրայէ

Աիւրմէ լեան կը պնդէ թէ ինք «կը սա

ոգիով • • .

նի ցոյց տուած ընկրկումը երբ կ^աւելցնէ,

«բարձր

՛ակնարկի,

խոնարհ մարդու կեցուածք չէ-

հարելիք էր

դա ղ ա ւի ա ր ա կան իդ

Ւ,ՕսՒ

ամենափոքր

չեմ

արդի

դրականութեան մասին եւ թերեւս

տարէ

^այ

մ Լա 1լո JP ['

բա րդաւաճմ անդ ,

թէ ինք կ՝ուզէ «ծառայել մեր մշսւկոյթինդ՝.
րեն

Աարելի^ է այս,

ե ր բ ան ինքնի

կը թո յլատ րէ անծանօթ մնալ

մեր

Fonds A.R.A.M
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us
մշակոյթի
աո ւթեան'
հա յա tuuni

ա ր ա այ այ -

ամենահիմնական
դրականութեան,

է:

որ

Ընդ ունինք իր րար ի

տաւոր ո ւթի ւններ ը՝,

ք|6ի իր րմրՈ.նՈՆւքը :

միայն
դի

մարդն

է'»

{իմա՛

դր աղէտը)

Այդ պարադային ան

կ*ըսէ

Սիւրմէլեան ՝

իրաւունք ունի՞ իր այս անտարբեր դիր֊

սացի

մտածողի մը խօսքերը՝. Այսինքն'

քը որդևդրելու ։ Բայց անշուշտ այդ իր

ընդլա յն ելո վ՝

դիանալիքն

դիտակցութիւններու

է:

Իոկ ըսել թէ ան կազմա կեր սլ է մեր
դրականութիւնը,
ուած

է

նորութիւն մը չէ Հո-

արդէն՝

եւ

ընդո լնուած՝.

ք՛ ս կ

մութ

եւ

մէջբերելով ֆրան

Աստ ակ

ոճը՝

մ անո ւածասլատ

պատճառները բայայայտ են՝. Ա իր ո ւր ան

պետ ո ւած

դա ղա փ ա րն ե ր ո լ

ժողովուրդ

լոլկ

գոյու
ենթար

թեան

պայքարին

համընթաց

կուած

ենք

հ ո դե կան

վե ր իվա յ-

երկիրներու

պայման

նաեւ

րումներու՝
ներուն

նոր

յարմարելու

լարումներով՝
նորերը՝

երր

եր ր

մեր

մեզմէ

ներքնաշխարհին

բնազդին

հինին

վրայ

ղա

կը [սառնուին

իւրաքանչիւրին
կը

թանձրանայ

օտար մթնոլորտներու հեւքը՝ ու կը ձե
ւակերպուին ամերիկահայը՝
յԸ)

ֆրանսահայը՝

բայց ոչ

hllljjl:

ներ ու տակ

չիւ֊ր

^մ՜ուար է

U,JU

վրաJ յ

դա ղո ւթի

երբ

ստեզծադործ

Աայց

քանչիւր

նիւթ

ուրեմն

որ

կը

մշակուի

յ,„յ„,„,թ1.,„ն

ել

զարգացումի

արտա-

իր

ինք-

պայման

իւր տքան՜
ե ր կո ւնքը

յին

իրա կան ո լթիլննե ր ո լ

ի,սրացման

մէջ,

թիւններով

իր

•f-որ

ընդունելու՝
կեդրոն՝

ոճի

որոնումին

իր

մարզին

սիրէ

ՀՀ"*»/'

1ւե։սնքը

նպատակէսյար՜

ճ շդր տ ո ւթի ւնը» :
եւ անոր ամենացայ-

որ

տուն

արտայայտութիւնը

պէտք

դուն

հոդեկան

եղող

աշխարհը՝

Հոգիներու լաբիւրինթոսը

է, աքը թեր-

ընդհանուր

յայտա-

եւ

նախասիրու-

ղէնք-Ը ընտրած ըլլալ կը թուի՛.

պատ՝

ըլլայ

մտա-

Աիւրմէլեան որուն դրական իտէալը

է նախ կազմակերպուի ինքն իր մէջ իր

կարելի

նաեւ

նայատուկ ձեւը :

սլա յմաննե ր ո լն համաձայն՝.
եւս

Աճը

նի իրեն յարմար բառամթերքը՝

Ար՚Ն,

հայաշատ

կ'աւելցնենք՝---

հողին կ ամ արուեստագէտին կոզմէ ՝ ու.

Կը

ենք

է՜.

վա~

գրագէտին նիւթն է՝. Որովհետեւ իւրա

բեր ենթախաւի մը ազդէg ո լթի ւնը : Ը’1 —

իւրաքանչիւր

հան

ար տ ա յա յտո ւթիւնը :

պիտի կրէ անխուսափելի կերպով տար

տի սլո ւած

կամ

զգացումներու մէկ

ինչպէ ս տեսանք կը կա յանա յ մարդկա

միութեան մը ձգտի լ ար

դետնին

ր ան ո տ

խառ

չտ իր tu-

են՝

llUljbjl

կազմակերպ դրականութիւն

մը ստեզծե լ՝
ուեստի

որոնք

սուրիահա-

մնացած

իսկ

անկա-

յուն եւ բարդ խառնուածքներու՝
մտածէ լա կե ր պե ր ո լ ,

^յիզիքական

է՝

ոճը՝

նափնթոր

ենք :

յստակ

արդիւնքն

մար

մանուածա

բարդ եւ լպրծուն դետին մըն է'.

տադէտը

կը

ուր

ա ր ո ւե ս-

մը

գտնելու

նետ ուի լոյս

րա րնե ր գտնել ա յս կե դ ր ոնն ե ր ո ւն միջել

տենչով կը ներկայացնէ դո ւմ ա ր ր մարդ՜

ել

կային

անոնց

շն ո ր հ իւ ներմուծել մասնակի

աշխատանքները դէպի մէկ ընդլայնուած

կամ

մ իո ւթեան ըմբռնում :

ներն

Աիւրմէլեան
ջադրէ այս

ո ւղղո լթեամբ ՝. իսկ

կ\առաջարկէ՝
•թիէ

ինչպէ ս

յ^“տոյ ։

դուռն

է

Ut-ելի

դրական ո [[&Լ կ'առա

որ

պիտի

ծանր
կը

ինչ որ
տեսնենք

հետեւանքներու

բանայ՝.

մանրամասնել

կը

անհամար
արտաքին)
ու

գործօն

տեւական
նէն

հքսրցը՝

որոնյց

հակ ազդեց ո ւթիւնները

երթեւեկի

կեանքին

մէջ գիտակցութե

Զդա ’J " *-մն եր'
մէջ՝.

մը

Գաղափարներ'

անգիտակցութիւն ՝

թիւններու

{ներքին

ա զքէե g ո ւթի լն՜

մարդու

զսպանակները՝.

ձարս լ. ;
այձ

ասոնց

ձեւակերպեն

ազդակներու՝

եւ

հ ա կտզա ր —

հա կամա րտո լ-

Ընկերային

եւ

անհա

փորձել ուրիշ ելքեր որոնել՝ մեղ կրնայ

տական

շատ

նա կանո ւթեամբ մը՝. Այս բ" Լ" I՛ Ը յառաջ

մեր

հեռուները
բուն

տանիլ՝

նիւթէն՝.

վրիպեցնելով

կը

★

լծակներ'

բերեն

բաղադրուած

ար դի ւն է ո ւթի ւն

(5)

մեքե՜

մը

որ

5) Résultante.
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
■^կեանքն է»
սանք

(G) Հ//-

տեսակ մը ումական

յարատեւ.

շուշտ

կարելի

չէ

թիւն

առանց

անկեղծո ւթեան :

1ԼԸ

պէտք

է ԸԷԼա J

էն քնա բո ւԼս ,

ւանքներու

տրամաբանական

եւ

ճչմա ր տ ո ւթի ւնն եր ո ւ

թափանց ի լ

թեան՛,

դետնԼէ

մը

Պէտք

է

գո ւղն ՝

քիչ

մը

օժանդակու
վրայ

յառա

նենայ

այն

ծառ

րաg ա ր ձա /լ

թեան յստա ՛լ
դէն

մ1՚Ւ՚յներ

թնճո լկա պա տ

= Այլ-պէ"<

ա յս

նէւթը

ար-

կը

վե-

երբեմն յ ան

ա ր տ ա ս ո վո ր ՝

ո ւրաԼսո ւթեան

նական

արտայայտու

Աճը

եւ նե բքին

ինչ

որ

եւ

/լեն ս ո ւն ա կո ւ-

թեան պոռթկումներ ։ Աայց ինչ որ հիմ

՛ջանալու համար՝ գրագէտը պէտք է ու

կողքէն

մ էամտ ո ւ

անհրամեշտ է գեղեցկութեան — եւ ու-

նենայ հետեւաբար վեր լո ւծ ո զա կան պայ
ձիրքերու

ան ԸԼԷա J

բերէ։

վե րխուց է ս

ունենալ

մղում մը պէտք է զայն դուրս արտա

՝

է ո լթեան ՝ ան կա ր ե լ [t

մարդու

\քման

հասնիլ

/Լերանց ական

Փ1լք inZմը

է առանց

հետե

(7),

շարմա կերպը

համ աղբ ո ւթէ ւններ ո լ

(8)

յարատեւ

եթէ ան /խուզէ դառնալ հմայիչ ել ան

փոփ ո Լսո ւթեան մէջ՝. ^տնել բանալէն որ
բացատրէ

շար ժ՜ման ,

րա g Լւ

է այդ յստակութիւնն է՝

պարագաներէն

ուր

անկարելի

յստակութեան

տայայտուած

հասնիլ

գաղափարներու

ցումներու նրբին բնոյթին

եւ

է

ար
զգա

պատճառով-

աւաղաԼսրու մՒ ֊քր.

բայց հոս ոճը՝ պէտք է ա ոն ո լազն ճ ըշ-

ուր ա ր ո ւե ս տ ա դէտը կը միւրճուի աւե լէ

դրիտ /ԼԷԼա J /՛/’ անԼսուսափելի տարտա

եւ աւելէ հեռանալով ա յն էրականութե-

մութեան մէջ՝.՝»

րածոլի առանց ծլքԼւ

նէն որուն /խուզէ հասնէլ՝
անհասկնալի

•֊եւՒ

րութենէն

որուն

դառնա լուէ
էր

ա յն

ճշմարիտը

հան-

/խուզէ

կացութեան

գտնուէ

յստակութիւն
կարդ

մը

եւ

ճշգրտութիւն՝
դե ղեg ի /լին

յանուն

անձնական

համոզումներ՝

կը

կազմեն առանցքը Աիւրմէլեանի ոճի մ ու

փոխանցել :
Այս

ինչպէս կը տեսնուի՝

աւելէ եւ ա-

մէջ

Աիւրմէլեան՝

սւէ'ոք չէ

որովհետեւ

նա Լսասի րէ

արտա յա յտութեան

մէԼոց

որ

"r

սին

կը

պայմանները

ա յն սլի ս Լւ

ունեցած

ր ա կան

ըմբռնումներուն՝.

Այս

(բաւականին կա րեւո ր դը֊

ոեւէ

մարզԼէ

համար}

մասնա

յստակութեան

ւոր նշանակութիւն կը ստանան երր դը-

միացնէ դեղեց իկի ինքնատիպ ըմբռնում

րադէտին նիւթը մ արդկա յին իր ա /լան ո լ-

մը

դէտական

թիւնն է՝

մը-,
Արդարեւ ան

կը թելադրէ

դո րծա-

Ուրեմն

ծել լեզու մը ուր ^ճշգրտութեան ագու
Ը//ա J

ցուած

■եխոլզէք՝

ո/,ոլ

ևւռՈյթ

մը՝

եթէ

P," ՛ո

եր ամշտ ա կանո ւթի ւն»ձ.

['~

ր են Հնոյնիսկ ա րձա/լին մէջ բանա ստեղ
ծական

կամ

շատ

քնարերդա/լան

կարեւոր

Հկէտք է դրել
գրիտ

Աը

մը

շարունակէ •-

հատու ոճով՝

տալ ճ ըշ-

պատկերներ՝ Ը/Լա / պարզ ծւ շեշ

տակի՝
լին՝

է^> ՝՝

տարր

առանց իյնալու
կամ

իմաստակ

ներուն

մէջ՝.

համեմ

մ ըն

ար ո ւե ս տ ա կե ա —
ծանրաբեռնում-

Պո/ր զո ւնա կո ւթե ան
ալ

անհրամեշտ

է

որոշ
ոճին՝

գեղարուեստի՝ ել ոչ թէ դի-

տութեան չոր

է

/՛թէ

ու ցամաք ուղիներով՝.

իր

ոճը

ընդունինք

ներ ուն

նպատակայարմար

որ

իր

թելադրանք

հաւատարիմ հետելորդն է Լնք՝

ինչ որ կարելի է հաստատել միս,յն սս.
ս ո ւմնա ս ի ր ե լո վ

P այց

մեր

իր

անգլիերէն

ա շԼս ատ ա սի ր ո ւթեան

գործը :
մաս

^‘եո.

առիթը

նօթանալու

պիտի

ունենանք

Աիւրմէլեանի

ծա

կա րծիքին ՝

անգլիերէն լեզուով գրող հայ արուես
տագէտներու
մանաւանդ

Չպարագային»

սփիւռքԼէ

մէջ

մասին՝

ել

հայերէն լեղ,

ուի դործածո ւթեան նկատ մ ամբ իր

6) Dynamique.
7) Mécanisme.
8) Transcendant .

չԼւ

կրնար կազմե լ ա յդ î

Ju,~

ռաջա դր ո ւթի ւնն ե ր ո ւն :

(1)

Ա- ՎԵՀԱԶԱՏ
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ԱԿՆ ԵՒ ԱԿՆՑԻՄ՝,
հրատարակու
թիւն Ամերիկայի Ակնայ Հայր- Միու
թեան- իյմրազրութեամր Մկրտիչ Պարսամեանի : Մեծադիր 1060 էջ, պատկե
րազարդ- Տպ- Փարիզ, 1952- —
Այրս ւն

հատորին

իր ենր

մասնաւոր

են Պ'Պ'Հայկ Պէրպէրեան՝
յումճեան^ Արամ
Նէր իտեան:

Կը

րերած

վահան ֆու-

Անտոնեան

եւ

բովանդակէ

իէանաղան
րու

մատենագրու—

գաւառներու

նուի ր ո ւած

եւ Ակնցիք^

եւ

քաղաքնե-

Ակն

հատոր ներուն մէջ

լաւագոյն

գործերէն

մէկն

է՝, Այս հատորով ոչ միայն փրկուած է

գլուխնե

աշխատակցութիւնը

շատակագրութիւններ,
թիւն եւայլն:

Ակնայ
նը՝

ժ՜ողովրդական

բաղկացած

բանահիւսութիւ

մինակը

երկու

հարիւր

է] աչիկ
տարրերը՝' որոնր

հետեւեա լ

մշակոյթին

գլուխները. - Տեղսւգրութիւն եւ պ.Ա1ՆՈմութիւն, փովասանք Ակնայ , Ազգագրու
թիւն, Ակնայ Ւն շրջակայքի ժողովրդրանաեիւսութիւնը,
Հնախօսութիւն եւ
պատմութիւն, Ամիրաներու
մեծագործութիւնները, Լուսաւոր դէմքեր Ակնայ
հորիզոնէն, Երեք թուականներ, Ակնայ
թարրաոին բառարանը, ձեռագիրներ, յի-

կը

ներկայացնեն մեր

հարստութիւնը

գերազան-

ցօրէն!
Այ-

< ատորը

կա րժ՜էք
կից

[՛երք

կա ր ե ւո ր

մ ըխ

պատմութեան

բարձրօրէն

է

մեր

դիւանին՝.

գնահատել

ր ի չն ե ր ո ւն

ու

թան

մամ ան ա կա.
Պ էտր

մասնակցող

եւ խմ րադբ ին

է
դը-

համբեր ատար

ա շիւա տ ա կց ո ւթի ւնը յ

ա լս

*
ABOU LALA MAHAR!, par Avédik
Issahakian, trad. de Jean Minassian,
Illustration de Shart, Paris 1952.
լոյս տեսաւ Աւ՝
եանի

Արու Լալա Աահարի//

թա րդմ անո ւթիւնը՝

շն ո ր հ ի լ

Այրական գործ մ ը՝

լաւագոյն

երկերը

մ անո ւթիւնը

ֆրանսա

մեր դրական

միջազգային

արմէ.րի

ղութիւն

տութիւնը

եւ

արմանացաւ

չէ^ ։

ինքնին առնուած'

մըն է

(J՝ ՝

որուն

յաջո

Աինասեանի աշխա
համար

ան արդէն

Ֆրանսական Ակադեմիայէ

մասնաւոր գնահատանքին ՝ մրցանակի մը
ձեւին

տակ :

Պ'եղեցիկ

տանելու յ

դե բութ իւն

Ուրեմն՝

իսահակ-

ֆրանսերէն

հայ ք1 ր երօդն ո ւթ եան Ա* իոլթեան ջանքե
րուն i

եթէ րա ղդա տ են ք բնադիր ը թարդմ/սնու
թեան հետ՝. Աայց՝ ըսուած է թէ Հթարդ-

տպագրութեամբ ա յ ս

հա

տսրին մէջ իր տաղանդը յա յտնա րերած
թարգմանիչը
ընդհանուր
լար տած

Պ'

առմամբ

է այս

Ա*ան

Աինասեան՝

յաջողութեամր

ու

դմուարին դործը՝. Հա

կառակ որ բանաստեղծ մը չէ ան՝ կրցած
է ֆրանսերէնի մէջ ալ

պահ ե լ քնարեր

գական այն չ_ոլ^^ը որ Ոսահակեանի րա-1
նաստեղծական
կանոլթեան

թռիչքին

յատկանիշն

ու
էհ

թերեւս գտնուին կարգ մը

երամշտաԱնշուշտ՝
սեղմումներ

է մեր ա շի։ ա տ ա կիg երիտասարդ նկարիչ
ՀՀարթ

Q տր ո ւթիլնեան ՝

ոճալո րուած

որուն ջղուտ ու

սլա տ կե ր աղար դո ւմը

կր

ձա յն ա կց ի բան ա ս տ ե ղծ ո ւ թ ե ան թափին
ֆրանսահայ

իր եր օդն ո ւթ ե ան

յ-

Մի

ութիւնը օրինակելի եւ շնորհաւորելի է
մշակութային
համար :

իր

uiju

իրագործումին

Ա.
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P % P Ա է Ա Ն II h Թ 1՝ Ի Ն
ԻԻՐԵՒ ՀԱՆԳԱՆԱԿ'

ԵԹԷ Կ՚ՈՒՏԷՔ

•
Մեր պատմութեան դժբախտ երեւոյթներէն մին ալ այն է' որ հայ միտքը
շատ կը սիրէ պաււկիլ ու քնանալ ջաղացքին ետեւ, պարծենալու ձեւով մը թէ
աղմուկը չի խանգարեր իր քունը: Յետոյ' կը սիրէ նստիլ ու երազ պատմել:
Կամ իր հիասքանչ սէրը' մեծ-հայրիկին ու մեծ-մայրիկին մասին: Ահա թէ ինչո՛ւ
Հայոց գրականութիւնը մեզի կը ներկայանայ իբրեւ երախայ մը, որ ուրիշ բան
սորված չէ' բայց միայն մեծ-մայրիկին գիտցած թաները: Այսպէս մեծ-հայրիկ
ու մեծ-մայրիկ գովաբանելով, կամ ջաղացքին ետեւ քնանալով, յանուն սրբազնա
սուրբ ազգապահպանութեան, հայ միտքը կը նմանի այն աղուն, զոր որբ է ձգեր
Ժամանակը :
Այդ որթը կը մատնէ տարօրինակ վախ մը,- ձուլումի վախը: Ուստի կը
մերմէ սորվիլ ինչ որ չի գիտեր իր մեծ-մայրիկը, - ականջը կը խցէ աղմուկին
դէմ որ կուգայ ջաղացքէն' ուր եօթը գիւղերէ, եօթը լեււներու եաեւէն, ցորեն
կը բերեն եւ ալիւր կ՛աղան, (սանտի մէջ ծեծուած ցորենը բաւական է իրեն) :
Պաոաւ աղջկան մը պէս որ շատ կը գայթակղի, սեոային սլատմութիւններէն,
նուաղելու սատինան կ՚ամօթահարի' երբ ըսէք թէ հորիզոններու ընդարձակումը
պայման եւ անհրաժեշտութիւն է քաղաքակրթութեան համար: Անշուշտ ներածում
մը որ «չափու վրայ» ըլլայհամաձայն քաղաքականութեան մը:
Ահա թէ ինչո՛ւ, ԱՆԴԱՍՏԱՆԷ մէջ, ցանկալի է սերմանել այնքան ունդ
ու հունտ' որքան կարելի է բերել օտար անդաստաններէ:
Շ* Ն•

PSYCHANALYSE ET ANTHRO
POLOGIE, par Marie Bonaparte.
Ed. Payot,

1952. —

Անընդհատ
տպագրական
բար

կը դառնայ ֆրանսական
մամուլը։

հրատարակէ*

Մասնաւորա

երկու

մեծ տուներ ,

Presses Universitaires de France
Payot,
մրցումլ,
մէջ
են
պատե
րազմէն ասդին,- յաճախ հրապարակ կը
նետեն

օրական

հինդ-վեց

հատոր,

եթէ

հրատարակէ

երկու

հատոր

միաժամա

Հոգեվհրլուծումը եւ Աաըդաթա_
նութիւնը, Հոգեվերլուծումը եւ Կեն.
սաբանոլթիւնը : Կը ներկայացնեմ առա

նակ,-

ջինը :
իշխանուհի Մառի Պ-նափառթ ամե
նին հաւատարիմ աշակերտն է ֆրոյտի,
ու նաեւ թարգմանիչը։ Այսպէս ծանօթ
է

հոդեվերլուծման

Փոյի

կեանքին

ու

փորձով

մը իչտկար

գործին

մասին

(2

հատոր) ։ Եւ պատերազմներու ծագման,
ոչ աւելի :
Ս* առի

Պօնափարթ

ահաւասիկ

կը

կնոջ սեռային կեանքին նուիրուած ծանր
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

■ ո ւսո ւմնասի ր ո ւթի ւններ ո վ՝

[զանց կ'առ-

մ ա տ են ա դր ո ւթ են էն . _ —

թուել բոլոր ը) յ

նեմ

Ո ւո.հ ա յ եg էւ

Մ ատթէոս

Փոքր է ծաւալուէ մարդաբանութեան

(Գլ-

ՃԶ--ՃԼ-)

հ ոդեւէե ր լո ւծման ա յս փորձը՝ բայց հա-

վէճ

բուստ

միկեւ^—Փիլարտոս

էւր

նիւթերով՝

հ րատար ակո ւած
յօդուած ՝
մէէ՝.

են

մ'ը՝

ներքին էւմաստը՝

մը՝

սեռային թաքուն իղ
կեր պարանաւո ր ո ւ-

մաս[,ն,

Պ ոնափառթէւ
այսւոեղ

այս

նոր

ետքը՝

քա-

կը

րոլ սեռային անդամը

կտ ր է էւն

յաղ

դե ր ինե-

ցուցադրելու հա

հա յ

ի շէս անն եր ո լ
Կ իլիկիս J

իշխան

եւ

կը պատ եր աղ-

կը

պարտոլի

Փիլարտոս՝.

կը

փութայ

Ամր-ԷՀափր

է՝շէս ան ը'

եր ր

այլեւս

վերկա

բա

1լնքելոլ

կը կան-

րեկամութեան դաշինք
թոռնիկը,

որ,

միամիտ բայց բա ջ,

թիկնապահ

կ 'առնէ

եւ

կ՚երթայ

Ամր- թափրի մօտ՝, իյնկոյք կը սարքուի ՝
կ՚ուտեն ու կը էսմեն՝

ել երր կը կար-

նռսի թէ դինին կ ատարած է այլեւս իր
ղծրը՝

դիր րէն.-

Պ ատերազմէւկ մ ո ղուէո ւր դն ե ր ը ՝
թութենէն

կհու

մ ը՝

երկու

արեւելեան էս ո ր ա մ ան կո ւթի ւեը՝

երեր

Ա*առի

պատմէ

ցած էր պատերազմը՝. Կը մնար փորձել

չէ

համար

կը

պարսիկ

^աղափար

պր սլա ո ւմն ե ր ո ւն

իր

ու

էսորհրդա-

զեմ ներկա յացնել ւէեր լուծում
ղելով

մին

Օդնո ւթեան

ձեւեր ո լ

տալու

ծագի

կը

տ էւ ր ա տ ենչո ւթ ե ան

թոռնիկ իշէսան Ա ասնոյ՝

բա g աա ր ո ւթէւ ւնր •

կաէս ար դա կան

մը

մ ո ղո ւէր դա կան

ա ս աg ո լածքն ե ր ո ւ

եւ

ձերու այլաբանական

նշանական

դա ս ա ւո ր ո ւմ ո ւէ

կ՚առնէ

սուէո ր ո ւթէււններ ո լ

իբրեւ

պարբերականներու

յարմար

քննութեան

մասամբ

նա էսա սլէ ս

զանազան

Այսսլէս՝

որոնբ

կը

թէ

ն1՚ւԱ՛

Ամր-^փափր

կը

յարձակէ/

թոռ-

‘Լ1'այ. Ս^մնռյ տէրը զէնք չունէր

վրան՝

բայց

դանակ

1լ

մը

առնէ

սեղա-

նին վրայէն եւ կը պաշտպանէ ինբզինբ,

մար իբրեւ շքանշան՝. Այս էլր ո ղո լ թիսնր

նոյնիսկ

կը յատկանշէ քա ղա քա կր թ h ւթե ան ամէ

փորը ել տեղն ու տեղը սպաննել պար

նէն ցած ա ստ իճ անն եր ը : Ա ե տ ա դայէւն սո

սիկ իւ1սա^,Ը'' {.Մ ատթէոս Ուռհայեցէ՛ կը

վորութիւն
■ դլոլէսը՝

դարձաւ

որ

կարել

գերիներու.

խորհրդանշանական ձեւուէ'

քան երկար
թուած

այս սովորութիւնը այն

տեւած է՝

որ քաղաքակըր-

մողովուրդներն

է՛ " կ

պատմէ

տակաւին

կը

միւսին
Ւայց

կը

մէջ-, Յաղթականը կը ոիրէր իբրեւ. բա-

թոռնիկը,

որուն

մ՜ակ

կը

Փիլարտոսի..

միկին

գանկը՝-

պատերազ

օրինակ'

փ ր ան ս ե ր էն

գոլփ [բամակ) ՝ լատ ին եր էն զօփվւա, կը
մատնէ

իր

հին

բառին

հետ՝

նակէ

դլուէս՝.

Շւպը

(բամակ)

թեան
դանկ։
որ

որ

գերմ՛աներէն
Դարձեալ

ըստ

իր

կը

կը նշանակէ

Ա կանտ ին աւեան լեզուով ՍքէԱ-ՆԱլ,

համար

առողջու
բարձրա

ցած բամակին կր արուի՝ անդլերէն ԱԱ_

ք Օլ

[

ծադո ւմ ուէ

թե ր ե ւս

ռո ւմրով

ըմպէր

արար

թուրք

ս պա ս է ր

ճամ-

մը կը սպաննէ

գլուխը

«հանեա լ

[թ ոռ նիկի)

սպաննէ

կը

կտրէ

Կիլիկիոյ

ղս կա ւառա կ
գաւաթ՝

ել
հայ

դլէս ո յն

եւ

նովաւ

թշնամիին

գանկը

դինի» ։

նշա

ստ ո ւգաբ ան ո ւ-

[հին գերմաներէն) ՝

մաղթանքներու

իչէււանը

Կը

դե րմաներ էն

իթբևւ- ծիսական բառ մը

թեան

£օփ|ֆ

էսնամութիւնը

տանի

դլուէսը

կը

վերադարձին'

րուն

սլար տ ո լած

սեղանա

մէկուն

կը պահեն վկայութիւնը իրենց լեզուին

դո րծածել

Ա ա ս ո ւնg ին

քակ

դլէս ուն'

դարանակալ

եզերքը՝

ճեղքել

Ամր-^ափրի

մ աղեր էն ՝

բոլորը) :
որ

դանակով

թէ

բոն է

զարնելով

ը՝

յակողի

նոյնպէս

յետոյ

կիցներուն

1ւը հ ամա սլատ ա սէսանէ դարձեալ
էւն՝. Արդ՝

կը

յունարէն

)՝

կը նշանակէ դանկ յ

իբրեւ

կարծեմ
բամակ

րութիւնը
նաեւ

հեռաւոր

Փալստոս

դութեան
Ժղ

հետ

ղօրավարը

Շապուհ
նկարել
ղիի ուշեղ

թէ

գործածելու
աղերս

Ո ի ւզանդի
[Ե •

2) •

մէկ

ունի
աւան

[ձի)՝

Ա ո լ-

դարձած

համար՝

[բամակ)

ճերմակաւն

սովո

մը

Հայոց

մղձաւանկ

թագաւորին
զտաշտ

այս

ի
ել

որ

էր
«ետ

պատկեր
ի

մամ

ո ւր ա էս ո ւթ ե անն իւրոյ դնէր զտաշտն աԵւ հիմա վկայութիւնը բերենք հայ

ռակի

իլր>

ասելով.

«ճերմակաձին

դի-
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նի արբցէ»i Շապուհ՝ եթէ չկրցաւ կը“”
րել Մուշեղի դսւլխը

իբքեւ դ[յնՒՒ

11Աէ~

եւ

գաղափարի

Մ ուշեղին

դարուած

բա մա կով

պատկերով
մը

դինի

զար

խմելով՝

մաղթելով դինի խմել օր մ րն ալ Մ •• լ-

չերկարէր'

էր՝

պիտի

Պ ոնաւիա րթի ,

■սացուածքը

որ

որ

բանաստեղծութիւնը
էF

րընկալեց

կու անգամ՝

բացատրէի

պար բե րական ին
ու

հիւ

մ էջ

եր_

gnjg

տ ր ա մ ադր ո ւթի ւն

շարրին մէջ'

նման թիւ մը ելս

րաստել

հանճարին

նաեւ թէ ի՛նչ հին իմաստներ ունի՝ ըստ
Մ առի

տա

տուաւ իր փառաւսր բացառիկ թիլերուն

չեղի իսկական գանկով*.
Եթէ

յանդուգն

Ահա այս արմէքաւոր մտաւորականն

մակ գործածելու համար , դէ թ կը մխի
թարուէր

ամէնէն

յ

րազներուն

<թլո տ ո շ տնկել» ա.

այմմ խորհրդանշան կր

համարուի խարուած ամուսիններուն*.

հայ

մտաւորական

բուն'

այրեցաւ*.

Ի՞նչ

*

այ

խ ո հ ա ր ա ր ա սլե ան ե-

անտեղի վէճ մը ստեղծոլեցաւ եւ

թավան

Z- V

թավա

ԱփսւՀս՝ շնորհիւ մեր*»*
րող

պատ

ձայնին *.

հարկ

կար

Պալարը՝

ի՚^նչ

Ա արսէ լի

սիրտը

վշտացնելու

շս՚հ

կա բ

փան

Լիէ-ք֊Աձ>տրէ

կոտրելուն

մէջ՝.

Ի՞նչ

վլվլուկ էր որ փրթաւ թէ անթարգմա
նելի

CAHIERS DU SUD, 10, Cours du
Vieux-Port, Marseille.

է

Նարեկացին ,

նագրութիւ՞ն
թի՞ւն

է

արդեօք

սեպաձեւ արձա

Նարեկը՝
թէ

գազտագր ու

բանաստեղծութիւն

î

վերջապէս Հտյերը գիտե՞ն թէ ի՛նչ րան
Ֆրտն սական
ծտնքներէն
որ

կը

դրականութեան

ժ[ւն

է

այս

սլար-

պարբերականը,

հրատարակուի

Ստրսէյլէ

մէջ,

բայը իր ճառագայթները կը թափէ ամբ"ղ^ Ֆրանսս,յի վրայ, ու մինչեւ. Հիսս֊
Ափրիկէ, մինչեւ. Հարաւ. Ամ ե ր ի կա :ինչպէս Մարսէլ վ֊իրար կը նկատէ , բանաս,

gujg

տեղծոսթեան մ ասին

տռւած իր հե

տաքրքրութիւնը կը մատնէ գրական ղըպրռցի մը կլիման ւ Աիւս կողմէ, իր ու
սս լմնա ս ի ր ո ւթի ւններ ո լն
կուտայ
կային

թէ

կը սիրէ

մտքի

րուն

վերել՝

Ջհանդիսլեցայ

բոլոր

հորիզոնը ցոյց

սաւառնիլ

մարգ

ալեկոծոլթիլննե-

արեւմուտքէն
քննադատի

արեւելք՛.

մը,

որ

է թարդմ անութիւնը՝ գիտե՞ն թէ թարգ,
մ ան չա կան
որոնք

բազմաթիւ

թարգմանուած

դպրոցներ
առարկային

կան՝
կու

տան գոյն մը ըստ գործածուած ոսպն
եակին*. Կ'արմէր՝

այս առթիւ՝

հրապա

րակային դասախօսութիւն մը տալ

իբ

րեւ եզրակացութիւն ըսելու համար թէ
թարգմանչական

երկու

րոցներու միջել՝

գլխաւոր

գըպ֊

թարգմանութիւն ըստ

լուսանկարի, եւ թարգմանութիւն
շՈՆ-ն^ի, մեր նախընտրութիւնը ում
նէ այն ա ր հ ա մ ա ր հ անքէն ՝

ըստ
կ՛՛առ,

որ մեղի պի

իշ ^աթալլաշաըն թարղ«լ’աֆֆէր է տըվընիՆ ֆուըշէթ» :

տի պատճառէր
մանել

վե

Շ* Ն*

րապահութիւն դնէր իր գնահատութեան
մէջ,--

ա՜յնքան

ընդհանրական

է

ակ

նածանքը

զոր ստեղծած է այլ, պարբե

րաթերթը

Ֆրանսայի եւ օտար մտաւս-

րակտններոլ մօտ ։

Գալով իր

բացառիկ

թիլերուն,իւրաքանչիւրը կոթող մ ըն է'
որ
ման

կը յաւերժացնէ մեր օրերու մտած,
հարստութիւնը

նակներոլ

մտքի

եւ

արգի

Հ ի մն ա գի ր-տնօր էն ը'

վ-ան

րաչայի

զգայարանքով

մը,

J. Karsf, Paris, 1951.
Մանրկեկ հատոր մը
կերազարդ

հաղոր

սէ ի

դուրս

րոցական

նէն

այսօր

ձելափոխո լթիւննեբուն

(476

էջ),պ-տ.

խիտ :

եր կար աշունչ

առաջ՝

դակից կը դարձնէ գեղեցկութեան ամեարդիական

եւ

վրաստանի պատմութիւնը՝ որ Պր Ա՛

Պալար,

օժտուած հըոր

HISTOIRE DE GEORGIE, par
Alexandre Manvélichvili, préface de

ժամա-

ժառանգութիւնը֊.

աչխոյժ եւ յորձնեռանդն,

★

փորձով՝

կ'ելլէր

առարկայի մը

դարձած

է

մէկ

ազգային

դար
դըպ֊

սահմաններէն՝

այլապէս

հետաքրք-
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Ա՜ՆԴԱՍՏԱՆ *

բա կան պատուհան

մը

ԵովկասԷւ

վրայ

«վրացական

բացուած' Արեւմուտքի համար։ Բայց ու

շունչը

ռա ւել

վար՝

եւս

հետաքրքրական'

ւո ր ա կանն ե ր ո լ
ւոր

են

համար ,

որոնք

ծանօթութ՜իւն

մո ղո վո ւր ղներ ո ւն

ներուն

մ աս ին

սկի գործը

(6

պո ւր 4,

հ ատոր՝ տսլ •

1908-1924),

(4

կը

Կ՛

P‘" JH

ահ-

որ

իբրեւ

ղր ուած,

ոդտոլած

կ

պակասաւոր։

տւսհա լ

g որձ ը

հին ու նոր

կը
մը՝

բոլոր ու.

un վե-

նոյն իսկ

սլ ր ոլտ ո ւմն ե ր էն ՝ ե ւ

լեզուութ

Ան-ո լ չտ ՝

իր

ֆ ր ան ս •

մատչելի կը դառնայ արեւմր-

պատմութիւն

աւանդութեանց՝

երկ ու

մութիւն

խմբագրելու։

կո չո ւած

է

էօֆօրի

որ

ստեղծելու՝

աղ-

ցեղային

զարդացնելու

ռութիւն սլատճառելոլ
լու եւ տոկալու՝
պատմութեան
ջր ա ո ա ա ,
ղատ !

եւ

հսլար-

էսան դա վա-

ի խնդիր տեւե

կը ծառայէ ապահովել

դետին

ընթացքը՝

Հրնդհ •

որ

կոչուած է

աղդաց

յիշատա կա ր ան ին ՝

նիւթ

պատմութեանդ

նմանօրէն

Աենաարի

եւ

բանը
առաս

յատ ո ւկ

որ կը ծառայէ զար

հանդ երձա-

տօնական ո ւր ա խ ո ւթ ի ւն պատ
բայց

եւ

չհասկցուած

կամ

անդամատուած իրա կանո ւթեան մր վկա
յութիւնը

տալու՝-

սլատմադէտ ը

իրա

ւունք չունի արհամարհելու մ՜ողովուրդ—
ներոլ այդ երեւակայութիւնը՝
տեւ ինչ

որ անհասկնալի

համարհանքով
թիւնը

մը

ծածկէ լու

իր

է

որովհե

իրեն՝

ար

անհասկացողու

աստիճան

ծիծաղելի՝

վաղը Ալիտի բացատրէ այն որ կը ղրաղի
պատմութեան փիլիսոփայութեամբ՝
եւ

մը։

Վրսսնզխ
զբօսանք

լրէ սլքեր ո ւ եւ
մ ան

պատմութիւնը
մը

չէ

միայն՝

թ ո լա կանն ե ր ո լ շարայա ր-

ստուդում՝

դիւանա կան

հո-

1ո|ւԱ1լ1է՜ք-

տարբեր

բանասիրական

կամ

թադաւորներու

արձանադր ո ւթեանց

ընթեր

ցում ՝ այլ ել վկայարան մը՝ որ նիւթեր

ժէօւիսիքէի

կուտա յ

եւ այլ գիտութեանց

մ ա սնա դէ տն եր ո ւն առ ի քնն ո ւթիւն :

միշտ

չտ խո լ թե րու վ տանգէն ու

Նրկր որդը՝

տալու

պատ

Առաջինը՝

ղային եսը աճեցնելու՝
տութիւնը

ոճ'

foiflji-

պելաբանութեանց

Vl|ll|Uly«i£
ո,նի

մուսան

կոչուած

զրոյցներու

դեվեր լո ւծո ւմո վ

մտաւո րականներուն ։

Գսյռթիսն

կո ւտ ա յ ՝

Այդ

բան մ ըն ալ ունի՝

ճառէ լու՝

ս ո ւմնա ս ի ր ո ւթի ւններ էն ՝
տական

համար ՝

դարելու՝

յիշատակարան

մուսան։

մեզի եւ վրացիներուն ■.

հատոր՝ ասը

^անէվէլիչվիլիի

ներկայանայ

յորձանք

Աքս/.։.

արեւմտահայ

մնայ

կը զդամ թէ դի

որ

Պրո-

(His+ory of the Georgian people,
էոնւոոն ՝ 193*2) Ղա^՚ց կ՚առնէ (ԲԲ* ‘
կը

վար՝

չէ

հոմերական

Ւ•>կ Ալլէն/ւ դոր-

մնային

ուրեմն

ոգին

ի

լեռնաշղթան՝

մո ղ ով ո ւրդներ ո լ

տ սլ •

դարը՝

աւելի

տական

մը

լեոներն

սիրելի է փոքր

վրացերէն դրուած

մտաւորականութեան :

մինչեւ Տաւրոսեան

նոյնիսկ

այլ

կովկասեան

ծա

Ա-Փեթերս_

ռուսերէն

Ջաւա/սիշվիլիի դործը՝

անմատչելի

երկիր

պատ մութեան :

1849-1858),

Բ^է՚ֆլիղ՝

կամ

իրենց

լր ա g ո ւց ի չ

իբրեւ

Հայոց

սլարտա-

ամբարել

դրացի

նօթութիւն

հս,յ .էաա.

աշխար հ ա կա լո ւթեանդ

կ'իէէն է

Աանվէլիշվիլի

«իսկ ականդ

սլատ

մ ութիւն տալու մարմաջուէ մը՝
է

տու ՛լ

ց ամար

պատմութեան

նակներուն՝ զանց առած է
նիլթերը՝

ինչպէս

—

որ յա_
հեղի

Էթ-(ւո1լթւաիիք

իյորենացէւ'

իր

լսած

դաշտին աշտարակին՝ զուրկ կը մնայ այն
տաք ու քնարական շունչէն՝ որ բանաս
տեղծութեան կը վերածէ սլատ ■էութիւնը'
երբ առատ է՝ եւ գիտութեան կը վերա
ծէ

պատմութիւնը
Աանվէլիշվիչի

նել

երկու

թեան

մ էջ ՝

փախած
որ նոյն

ոճերն

երբ նուաղ
աչխաաաձ
ալ'

բայց թէ

,

իր

է։
է

միաց-

խմ.'բադր ո լ

տեղ — տեղ շատ

Հաս կնալի

է

է

մեզի,

մեղքը գործած ենք նման

«դր "J ցները՜» =
Ասով հանդերձ՝

Վ^րաստանի

պատ

մութեան ա յ ս նոր դործը կարեւոր պա
կաս

մը

կը

լրացնէ

ղորքրս

չէ

ըսելՀ

Պէտք

ունէինք

մեղի

համար,

վրացիներուն
ա յս

աշէսատութեան

Հայ մտաւո րա կանր պարտաւո ր
տել վրաց

իմ

համար։

է

սլատմ ո ւթիւնը այնքան'

:

սերոր

0• Ն•

քան մ ե ր ը :

ա շ-

խատանքներու մէջ՝. Երբ կը տեսնեմ որ

★
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• ԱՆԴԱ՛ՍՏԱՆ
CONCEPTIONS
SCIENTIFIQUES,
MORALES ET SOCIALES, par A.
Einstein, (Flammarion), 1952. —

լով ապաg ո յց ը թկ որրան ան սահ մ ան են
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LE TAPIS, par Albert Achdjian,
Ed. Self, avec plusieurs
planches
en couleurs.
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Ն-

իր

Մ’

Հհ

բարձրադոյն աստիճանին’.

է^^ՊեթնարԱԱԱյի Տու֊նը
թատերա կան

Արիւնոտ

յի՝
բար ,

քնարական ու

դլո ւխ-դո րծ ո ցն

է

Հարսանիքդ,

հեղինակին

ուածքի նմ ո յշն

ապահովա

ամրադոյն

է,

որ

Լորքա

կառս լց

մնալուէ

ներքին

« Sainte

Agnès

Թատերախաղ'

des

Ըւիլեըմ

Souris »,

Սարոյ եանի

:

(Théâtre de Lancry). —
(Թարգմանութիւն Op* Տայեանի եւ Վ«
Սասունիի) :

զդար ո ւմն ե բու ո ւմդնո ւթեան մէջ՝ կարաայայտէ բո լո ր կիրքերը իր
դին'

ճշաութեամբ

եւ

մողովորր-

ոճի զուսպ կայ-

!ԼԸ

էրերով :
Այս թատ րե րդո ւթիւնը տռամն է գիւ
ղական
թեան՝

Սւելեըմ Աարոյեանի հերոսները առօր
եայ

վրէժխնդրութեան
կիւ՚-^ի

եւ

ատելու

լ պատ ո ւախնդրո ւթեան

կեանքէն

զիրենք
հ էն'

կը

կը մնայ արուեստի իր կատարելութեան

ոճը

Աայր մը'

մէջ

Ան ո ր

որուն այրն ու մէկ որդին

երազ

մը

ցնորք՝

որ

աչխար-

ու

տեսլա

տպաւորութիւնը
պարզ

ու

կը

մանկունակ

լաւ կը յա րմ ut րի հերոսներու ներ

քին ապրումին ՝

մէջ՝.

մը

քմայքոտ

էակներու

որոնց արտայայտութեան մէջ հեղինակը

ներքին

տեսակ

հեռացնէ արտաքին

որուն

պաշտ

թողուն’.

սահմաններուն

դուրս'

հ ե տ ա սլն դ են

որ սակայն իր միամիտ

երեւոյթին տակ խորունկ փիլիսոփայու

սպաննուած են

հակառակորդ ընտանիքի

թեան մը եւ կեանքի ինքնայատուկ ըմ

մը

ունեցած հին կռիւներու

բռնումներու

հետ

մէջ՝

տեղի

կ 'ուզէ

պսակել

միակ զաւակը î
սը

իր

մնացած

Հարսանիքին օրը

կ'ա ռե լանդո ւի

Լեռնայի

կառակորդ ընտանիքէն

հար

կո ղմ է

հա

î

Արիժառոլ մօր դլխաւո րութեամ բ
ռիւը

կը

վերսկսի

անտառի

մը

մէջ

կը չար ո ւնա կուին ս պանն ո ւթի ւնն ե ր ը

Այս

ցոլացումը

թատերախաղին

այժմէականութիւն՝

ոչ

արարք :

p ւր ա քանչի լր

դա յ իր

երազին

ունի’.
մէջ'
մէկ

ո՛չ

մէկ

բացառիկ

տիպար

բեմ կո լ

ետեւէն խար խաւիե լով î

կը-

Արմատախիլ մարդոց

հոդին

ու

ցած պահանջքներու՝

չի րադո բծուած ա-

: fr ւ

նուրջներոլ՝

անոր

մթին

է՝

չգոհա

ոլորտներուն
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մէջ ծնունդ առած եւ հոն կուտակուած

ւելի ընտե լացած իր իսկ հեղինակներուն

դերիրական

զգացումներու

թեթեւ ու սրամիտ ոճին,

մը,

պարտադրէ

որ

կը

պոոթկու -

ունկնդիրը խո

րանալ խ լ, իսկ հոգիին մէջ եւ անդրա

թափանց իլ

դառնալ

թեան ։

թաքուն ապրումներու

ձգտող մելամաղձոտ

լո յ ս ին

կրնա՛" յ

արդ

եօք լիովին ճաշակել զայն եւ խորապէս
Աարոյեանի

Խաղարկութիւնը

կանչին։

հողե բան ո ւ-

շատ

յաջող

ֆ ը-

րանսական երիտասարդ խումրի մը կողՇնորհաւորելի
ձեռնարկը,
այս

է

թար դմանի չե ե ր ո ւ

որով ուզած են մատուցանել

թատերակը

ֆրանսացի

հասարա

կութեան- բայց ֆրանսական միտքը

*
կը

Շայյօյի

բեմէն

Դսւյեսւնէ

պալէն,

տուաւ խաղին ներքին կառուցուածյա յտնա րեր ելու.

պարզ

բայց

տիրա

կան ըմբոնումը:

Ս- Թ-

Oÿ /’/m^ *

Արամ

չէն:

Իսկ

ինչ

յղացման,

որ

կը

վևրարերի

սլար!,

արադակշռոյթ մ ա ս ե ր ո ւն մէջ

տը

ան ունէր մանաւանդ ռուսական դրոշմ,

Խ տչա տ ո ւր ե ան ի

եւ պէտք է խ ո ս տ ո վանիլ որ պարողները,

ներկայացնէր

Փ ա լէ

կովկասի կալանսս-ոթը

անունին տակ : Ատար քննադատներ որոշ
վերապահութիւններ

gnjg

պարին

անոր

նկատմամբ,

ՔԸ

ա-

« Le Prisonnier du Caucase ».
(T արքի տը 'Բ-Ուէվա պա լէ ի խումբը
վերջերս

մէ,

տուին

այս

արտայայաիչ

___ընդհանրտպէս

ռուսեր___

մեծ

ճար

տար ո ւթեամբ կը կատարէին շատ դըժ —
ուարին

արադ

i

ոստումներ

քայլեր
Աւ

եւ

ասոր

սլա լէ ի

Հ^քայլեր^ոլ իմաստին ու կշռո ւթ են ա 1լա _

դասական

նո ւթեան մասին։ Աայց անշուշտ անոնք

րեր Ո ւն վրայ շր ջա սլա ո յտներն ու ոստոս

մօտեցած

տուն վազքերը։ Ոչինչ հայկական ցարդ-

էին

ս տ ե ղծ ա դո րծ ո ւթ ե ան

որ

ըմբռնումը,

կշռութային

հետ,

պէս պալէ ի մասնագէտներ առանց փնտ

բայց,

ռելու թէ ինչ չափերով հայ երաժշտու

միայն աղջիկներ

թեան

պար եր ,

եւ

հայկական

էին

պարին

երաժշտութիւնը։ Ծ անօթ է,
թէ

հարազատ

ու չար^՜ու֊^ները։ Ո Լ- նախ

հայկական

ներոլ

համանո ւադա յ ին

զարգացումն

է

եւ դիտենք

մօթիֆն/r^wiուր

եւ

թէմսՆ-

ըմբռնումով

անշուշտ

կան

ար

մատներոլ

մեղեդիական
կը

մառերուն,

եր բ

կատարէին խմբա

յատկանշական

էր

զատութիւնը

որ

տաբար

ֆօլքլօրական

մեր

ծայ

պահուած

այն

հարա

էր

բաղդա-

խմբապար ե-

րուն ։ եար նազանքն ու շա ր ժո ւմն եր ո ւն
միաձոյլ

շար ո ւնա կա կան ո ւթի ւնը , առանց

յ ան կարծա կան

ընդհատ ո ւմներ ո ւ :

Պի տ ի

դիական երաժշտութեան քիչ մը ականջ.

ափսոսայինք որ քիչ էին տյս մասերը,

ներու խորթ կառոլցուածքին յատկանիշ

եթէ չանդրադառնայինք որ այս երկար

ները։

թերեւս նաեւ

րական

եւ

Աայց ,

այս

կո վկա սեան
երկարաշունչ

բողջ տեւողութեան

թաթա

պա լէ ի

ժէջ

ներածումներ :

միայն

հայկական

կարդ մը

դո րծ ին

ամ

հայկական մօթիֆն

,ոլ թեման կարելի է ըսել թէ բացակայ

լօրական

որ

տարրը

մօտ

մէկ

ժամ

^քայլ^երն
կրնային

տեւեց,

ու

ֆօլք-

անմարսելի

միօրինակութիւն մը մտցնել մանաւանդ
օտարներուն համար։______________ էԼ •
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«Անդաստան»ի Ա- գիրքով լոյս տեսաւ առաջին մասը Միլլրրի այս գրու
թեան* քաղուած իր Աերսիւս հատորէն* թարգմանաբար : Ստորեւ' երկրորդ եւ
վերջին մասը:
ԱՆԴ-

ՍԵՒԻՆ

Երբ

(հՒ՝

դարը

փուլ

կետ ոնի դաշտին վրայ՝

ԵՒ

եկաւ
հին

ՃԵՐՄԱԿԻՆ

հհսր մա

պատնէշնե

րը խորտակուեցան: Այս դարոլն տիրա
պետ ո դ

դիւա յ ին

ա ր ո ւե ս տ ա դկ տն ե ր ր

այնրան նպաստեցին րանդե լու անցեալը՝
փնչ չափով որ ըր ին պետական մարդիկը>
ու

զինապաշտները՝

ելե ւմտ ադկ տն երն

ճարտարագէտները՝

ներն

ու

յեղափոխական

րարոզիշները՝

մ ան ճամբան

բա g ին

ո րոնը րայրայ-

: 1014/’

պատեր ազ-

■մը վախճան մը թուեցաւ՝ ան եղաւ սա
կայն

գագաթնակէտը

այն

շատոնց ի ‘Լեր սպասելի
մէջ,

ընդար ձա կ

ցաւ :

֊Դ

նոր

բանին՝

որ

կր : /» ր ա կան ին

հորիզոններ

աշի, ատ ան րո ‘Լ նոր

բա
ո լ-

ԼՈՒՍԱՆՑՔԷՆ

կա րծո ւթիւնն ե ր ո վ' ալե լի րիչ ում ել րա _
ջալեր ութիւն
տին րան

կ'ընծայկ ր

Վան

տադկտին

արուեստադկ-

Կորի շրջանին: Արոլես-

գոյութիւնն

իսկ

ՐԱ՚ՒԱՆՁԻՒՐԻՆ

ԳՈՅՈՒԹԻՒՒՆԸ

Երկրորդ
էքր

համաշխարհային պատ եր աղ

այն տարտամ

զգացումը

պաոնա լիրին

տակ

նութենական

նոր

կը

միջանկեալ շրջանը հարուստ

արուեստադիտական

ներով :

Այս

շրջանին

ա ր տ ա դր ո ւթ ի ւնկ

երբ

աշխարհը

երրորդ անգամ մինչեւ իր հիմերը

g րն-

մը

մկջ

ենր մտած: Մարդկային միտրը ենթար
կուած
իր

կ

պեղումներու

երկրաբանական
Աահկն

Մ ենր

որ

ոգիին համար-

շղթան

եր կիրը
շրջաննե-

կ 'ազատադրուինր ՝

կ'ափսոսանք ամկն

բռնութեան
ուան

կ

ինչպկս

աոաջին

րուն :

կ

ftuijm-

գտնուի:

դարաշրջանի

___ մահուան խ ս տ ո ւթ են կն :

րազմներու

արթնցոլց

թկ երկրադունտն ալ անհետանալու ըս-

մերոլ լայնածաւալ դետնին ե լր մը ըն
պատե

ՎՏԱՆ

ԳՈՒԱԾ ԶԷՐ։

ծայեց :

Երկու- համաշխարհային

ա~

ռարկայ դարձած կր: ԲԱՅՏ ՄԻ՞Թ՛Է ՒՒ~

րանդե լու

տեղ իշխող
բայց

համար՝

մահմարդ,

կային միարը սլկար կ որ պա յթի : Ա եզ

ցոլելու նաԼսընթօրին կը դտնուկր որ ես

կր

մարմին կ՚առնէի: Գմուարին շրջան մ ըն

լի ո ւ թ ի ւնն եր : Մինչեւ հիմա բնաւ միտ-

կր՝

մանաւանդ անոր համար որ

րկ էանց ած

այն

իր

վրայ՝

իր

սեփական

միմի

ո լմ՜եր ո ւն

շրջապատէն

ամենափայլուն

կարե

կար ելիո ւթի ւններ ո վ եւ

վրա յ սլկար էր յո յս դնել յ Ընկեր ութիւ-

Գարձեալ կը գտնուինր մարդկային

նը

ա կն ե ր ո լ

պաոակտուած

ա մ կն

կարգի տարա-

ու-

մերով տոգոր ո ւած ու պար ուր ո ւած ենր:

պէ-

ապրելու

կ-

նախօրեակին Հ

9
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մարդկային բաոփն

պարփա կա ծ բովան

բախտին

դակ վեհութեամր։

Մ՛եր նախորդներուն

տանան

հերոսական

քաւութեան

թենէ՝ այն ատեն միայն կը գիւոակցինք

գործը

նոխազ

u*Ju

ներու աշխատանքը կը թուի ըէէա է
օր ։

If ենք

պէտք չոլնինք վերսկսելու ա-

նոնց ըրած զոհ ո ղո ւթի ւննե ր ը։

Մեզի կը

այն

կ'ենթար կուին ՝.
կամ

Երր

անհետացած

փառքին,

կ՚անհե

են

տեսողու

որ իրենցը եղած էր։ Ա՜

նոնց մահը ողբալով ս*չք կը ՛դոփենք ու
րիշ նոր արեւներու գոյութեան։ Ետ տ-

մնայ անոնց պտուղները ճաշակելէ Անց

ռս*ջ

եալը

աւերակ

է՝

նարկը ուղղակի չի թափանց ե ր իրակա-

մեզ-,

Ա' ռ

ամենօրեայ

սա

ապադան

կը

կանչէ

ա շխատանքը

ել սեղմէ զա յն կո ւրծքիդ ։Մ իտ քը այդ
պէս

կը

հրամայէ՝.

աշխարհ

մը

քան այն y

կրնայ

զոր

Մի^թէ

լաւագոյն

գոյութիւն ունենալ

ունինք մենք էրի*-

պա

կը հայինք՝

նութեան

սրտին ։

բաշխող
տելու՝

շողշողուն

արեւին

ր ողո ւթե ան

համար

մի'

խատանքդ

յ

Գ***դրեցուր աշ

ջրպետր

ստեղծ է :

Ո րովհետեւ ըս-

րով՝.

աշխատիր
եւ

տեղծագործոլթիւնը խաղ մ րն է եւ խա
ղը աստուածային է։

դամ որ

կը

կարդամ վան

յ J] ենթո ւթեան եւ

քը

Աոքի

կեան

անձնասպանութեան

վրայ՝

Իրակ անին

մէջ՝

րան

մըն

է:

չէր

ան՝

սղր***լի

զայն

արցունքներ

կը

կը

թափեն

գո

շքեղութեան

մոռնալով
մայթքը։

կսլլաք արեւին ովկիանս ս իջած

մտքին

'Ըիչ մԸ շատ
հի
կը

վախճանին վրայ

նախորդող

Մ'թթէ

է՝

ինչս՛0լ չէք մտներ։

Կոկորդիլոսի
իր

հո՛ս

իան-

արեւնե-

մէջ կը լողայ

ի՛նքն

Տարօր ին ակը

ել ջէատ ո լած մըն է յ

թագաւոր ո ւթիւնը

այդ

եւ լու
ալ՝

ան

սպառ ճառագայթարձակ ո ւմի ընդունա

թիւն մը կրնայ մեկնաբանուիլ՝___ երկ
նից

է

կենդանի

Աարդը՝

նը^

անհամբեր ու

Մ ենք

բովանդակ

լոյսի

Ամէն ինչ

սաւորուած է՝.

պաշ

խորհելու այն

որ

մարդուն

աստուածային

ա-

յաւերմօրէն

վրայ՝.

առանց

յանգող իր վերջնական յուսահատութիւ
իրրեւ

մարմինը

ա ստ ե ղաղա րդո ւած

տ իեղերքը՝.

Այս պատգամը կը ստանամ ամէն ան

դիպոլածա ւ

արեգակնային

մէ

մարգոց

Եթէ

մենք չենք խորհիր

կ՛րնդունինք՝

Ապագայի

երբեք մեր ակ

ռիթը արուի՝ մեղի ջերմութիւն եւ լոյս՛

տասխանատուութեամբ բոլորս եւ մեզ
իւրաքանչիւրը՝.

բայց

վրայ՝

լոյս՝

քիչ

դառնանք

կերութեան

Գորշ՝

մը

է՝

այստեղ՝
ում

ապրելու
մէջ։

ու

ան

աշխար
անատա կ

մարդկային

Տեսլապաշտին

խ են թան ո g ը

ձատրութիւնը
է'.

հոն

մէջ միայն խաւարեալ

էեզոք աշխարհ

կամ

մը՝

ըն
վար

խաշն

կ՚երեւի՝

մեր սովորական բնակավայրն է՝. Երկար

ատենը։ Իր անհետացման նախորդող եւ

ատեն այսպէս եղած էր։ Իայց այս աշ

յաջորգող

հազուագիւտ

խարհը

այն

ամբողջովին

մեզի

պահերուն
երեւցաւ

մի

վեհա-

լու

իրաց

ճամբուն

այս

շքութիւնը արեւին : թերեւս ա ր շալոյսին

կամ

ուրիշ

ռանց աչապահի ՝

մը

վեհաշքութիւն

պիտի

վեր երեւի :

մը՝

ուրթ շ

Ամբողջ

արեւ

օրը ՝

ան

բռնութեամբ՝

մին

վիճակը

վրայ

է՝.

աչապահով

կամ

ա-

նոր աշխարհ ի մը սե

կը գտնուինք՝.

Պիտի

հասկնալ

հազիւ թէ անոր ուշադրութիւն կը դար

միջավայր էն դուրս նետ ո ւած մեծ ջահե

նենք

անոր

վրայ՝

թիւե չենք յա յտներ ,

բայց

JnJu

կը *ԷԸ~

շնորհակալու-

սլաշտ ամ ունք չենք

րը

ըմբռնել՝

ստիպոլինք

մեզ կը սնուցանէ եւ ում կուտայ՝ բայց

ձնենք՝. միտենք որ հոն է՝

ել

անհետանա
Հաճութեամբ

վերիվայրեցին

մեր

որովհետեւ

հայեցողութիւ

նք^՝ Փոխադարձաբար եւ միամամանակ՝
վկան

պիտի ըլլանք շքեղանքին եւ

հաւիրքներուն յ

Մենք

վան կոքի պէս մեծ ջահեր մարդկային

ինչպէս

ինտրա

դիցուհին ՝

արեւներ

քերով՝.

Աստղերը՝

մատուցաներ

են ,

իրեն։

որոնք

Մէմպոյի՝

ե ր կնայ ին . ա ստ ղին

մեր

պիտի

նոյնիսկ

ար

տեսնենք՝

հա դա՜ր

աչ

ամենահե-
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գանուողները,

մեր

վրայ

կը քա

լեն :
Մեր

գործիքներով

այնպիսի
թեան

մասին

ենք,

այսօր

աշխարհներ,

կասկածն

դին,

հին

իսկ

մեր

մարդը

չունէր,

ներկայ

կը

զննենք

որոնց

գոյու

ամենադոյզն

էիենք ընդունակ

ծանօթութենէն

ան

բիւրաւոր աշխարհներ յղանալ,

րովհեաել

մեր

միտքը արդէն

ո-

անոնցմէ

բղխող լոյսի

ընդունարան մըն է :

Մի-

ամամանակ,

նոյնքան

ենք

ընդունակ

մեր ամբոխական բնաջնջման դերը խա
ղալու-,

Մի՞թէ

րայչերոլն-.

բեւեռուած

Ա՛չ,

մեր

ենք

մեր

հաւատքը

աւելի

մեծ է քան ինչ որ կը նկրտինք ենթա
դրել ! Մենք
ՀԸ

այս

է

ել

կեանքին ՝

զոր միշտ

որ

ոլնա յնամաոլթեան,

մխաեցինք.

այնպէս,

իբր

թէ

մենք

ներուն,

մասին

ոչինչ

յինք-. Մենք

բողոքենք,

Ամէն
մը

դարաշրջանը

բոլոր

օր

պէս

պէաք

է

կրկնել,

յիշել,

թէ

մեր

Պէաք

ոլզելէ

ել

է դադրինք

է

դադրինք

օգնութիւն

պաշտելէ

օգ

տալէ ։

ել

հիաց

մունք ներշնչելէ, Ամէն բանէ վեր, պէաք
է

հրամ֊արինք

եւ

ետքի

իրողոլթեամբ

մարդոց

դոց

ձդելէ
մեր

կը գրէր վան Կոք,

աչքը նկարել

եկեղեցիները,
աչքին

էութեամբ

ինքնութիւնը

i

դ.Կը նախընտրեմ,

յութիւն

մէջ

չունի

քան

որովհետեւ

կայ

բան

մայր

մը,

թէ

մար
որ

գո

եկեղեցիներուն

ինչքան ալ մեծաշուք ել

դիանա-

պիտի

պահանջ

կը պահէ գոյութեան ամ

տարերքը •

նութիւն

մայր

շար-

մարդ

գիտակ գոյութեան բոլոր պայ

մաղթանքի

Պէաք

խի՛ստ

բանի ընդունակ

պատրաստ

մաններուն-,

բողջ

միայն,

եթէ իրապէս մարդկային

ամէն

PU"'J t'1'-P >

J լր իսկական

մառանդո ւթե ան
կը

կը

ԸլլայՒնր^

աւելի

Հակառակ մեր բովանդակ հպարտանքին

մինք

ենք

դարբևելու գործը

կը ներկայացնենք շքեղան֊

յաւիտենական

մարդունն

ել

մ արդկա յին

կայինի այց,

պատ

կառելի ըլյան անոնք- - .

ըսելով թէ

ՀԵՆՐԻ ՄԻԼԼԸՐ

★

ՆՕԹԵՐ
Փար իգի

գե զա ր ո լե ստ ա կան

կեանքը

չունի յառաջապա-> արուեստին հ անդէ պ :

կը ներկայացնէ տեւական կենսունակու-

Մեր

Ը եւ արուեստի քննա գա տ ո ւթե ան
նուիրոլած

Հ րատարա կո ւթի ւնները

մա ման ակտշրջանի

պատասխան

կո լ-

ոգիին

համա

արդի նկարչութեան

մէջ՝

ան կը նշմարէ

հազիւ քանի մը նշանա

գան ամէն օր յուզել արուեստի աշխար-

կալից գործեր,

ել որոնք կարելի է.նը-

հը՚- « Le désordre dans l'art contemporain» զոր հրատարակեց Ս՛արսէլ £ա-

կաաել

զարդանկարչական

փորձեր

միայն-

չական

չարաշահութեան

հար՝

մէկն

է այգ գործեր էն յ

կը իր նախաբանին

այն վերիվայրումները զորս
յացնէ
ջին

4^

Հեղինա

մէջ շեշտելէ յետոյ

քառասուն
փնտռէ

տարիներու

կարը

վեր

դարձած

գործումի

ընթացքին,

պատճառները արուեստի

պա կանո ւթեան

արմէքալոր

կը յարձակի նկար
հերոսներուն

վրայ-, Որռվհեաել շառերուն համար ն ր-

կը ներկա

(ժամանակակից արուեստը

ել

պէաք է

tu-

թեան

: Ան շատ համակրութիւն

փնտռել

ներկայ

ր ո ւթեան յ

է

առ

առարկայ.

հասարակ
ել

պատճառը

շահա

ճիշտ

հոն

նկարչու

անհաւասարակշիռ

մոլս-

ր՛

★
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siihsiimtmp
ԺԱՆՍԷՄ (ժՀայ

Սէմէթսեսւն)

նկարիչներու արդի փաղանգին

աձէնէն

փայլուն

երիտասարդ
առաջին

տաղանդներէն

այս

ցուցահանդէսով

իսկ

Հ

մին

արուեստագէտըէ

իր

յայան,,,-

օմտուած

նսւթփււթ

մօթթ-նեթՈԼ

նկարիչը,

իր

գործերով

ևը

յ,,,յս*նէ

աւելի

^Ււո,Լ'

ջոց^ւեր

են

սացի

ֆրան

նկարչական քննադատներու

լոր

կ^օդտադո րծէ վր t{ ին ի բո-

^Լևրյիշել կուտայ, կ՚առնէ կը տանի Ող

ազբիլրները

„չ

թէ

ո ր սլէ ս

ճար.

բերգական

թելադրէ,

հեռանալու

եակ

տոկունութեան

բոլոր

կա ր ելի ո ւթի ւննԼա

րուն : Ան կը դար բնէ ել պա ս տառին կը
յանձնէ

էրի*-

աւելորդ

գործեր'

որոնք

ղերծ

են

յ

Աոլր

ոճ

ծանր ա բեռն ո ւմներ է

դոյնի ,

Եր
իր

մեծ

ոճին

անա էլն կա լ

ները

—

նկարագիր
ներ'

ու

համեմ,

հակառակ

մը

բրտ ո ւթի ւնն եր ո լն ,

մը

չէ :

մանաւանդ

իր

բնանկար

ասոնցմէ

այն

որ

առաւելութիւն-

խուլ կա պոյտի մը մէջ է փոխակերպը-

որ միշտ իրար կը դտնեն իր բը-

ւած — ի յայտ կը բերեն քաղցրութիւն

նաթիՆթ Նքօթթ-նհթՈլն

նանկարներուն թէ

իր դի^ անկարներուն թէ գծագրութիւն,
ներուն

ՀԿալըռի

Յ՚՚՚-՚քէ/՛

մը'

րեկանէն

վար

Կրի ւպէր ի :
էակներու
ինչպէս

ժսւն օապանօն

մէջ՝.»

նոլթիւն

£

փան

Սէմ յ

մը

որ

Ինքն

ալ

եզեր ա յ ին

նաեւ

^սր

կը

տեսողութիւն

տիրական

բերէ
մը,

ձեւակերպումի

մը։ Ան բան մը ունի ԸԱեէիք, ու դիտէ

կի ՏօթԹսւն.

զայն ըս ե լ կորովով։»
հ.փան

IJ է մ

կը

g ո ւց ադր է

ամբողջութփւն

մ ը,

ոոր

բոցով

մը

կը

լուսաւորէ

ել կարելի կը դարձնէ զինք

Էմսէյ •

★

տա

մօտենայ

յայս,

"P

j֊ujw-

Երեսուն
կը

ի

մը,

իր հոդին,
հասկնալը ։

մը կողքին, դոյներու նուրբ զգայարանք

ներու

եւ

իր ա կանո ւթի ւննե .

յաջողութիւնը,

կարդ

բնաւ

տիրական

առանց

րէն :

իր

կո ւտ ա ւ

վեր ստեղծէ,

կառո լցուածքի

մեծ

մը- խայթող պիտի ըսէր Տանիէլ քք օթ • պաստառներուն

կը

մթնոլորտի մը մէջ,

տարադոյն ն կա ր իթ այլ մէկը' որ տեղ
անոր

մի-

պարզ նկարադ-

րոլթիլններէն անդին անցնելու համար՝,
ևԸ

է

պատկե.
մ ի ս, յն

և՛'Գ՜

մէ'~֊
«.փ՜անսէմ

այլափոխու-

վերացական- ,
նկարչական

ա յս
մեզի

վերջիններոլն

թիւնները,---տակաւին
քան

կարծիքներ'

այս
ու

րս։յ1՚ն

մը

թէ

ձե լափ ո իւ ո ւթի ւններն

թիւն մը եղաւ ան, միջազգային չափա.
Հանի

միւս

պաստառ

յատկանշա

ԴԱՌԶՈԻ
Փարիզի Օփերան վերջերս բեմադրեց
«/.£

տ

1]ալանթ»ը,

նկարչութեան
Ղ^տռզոլ'
քին

մէջ

որուն բեմական

բամին

մը

առաւ

յայտնի այլ նկարիչներու կող

{Վախեվիչ ել/ն՝) յ Պ՝առզո լ իր դը-

րալիչ ու երազային արուեստով

կրցաւ

տալ անհ րամեշտ փայլը այս նոր խազին
ոդիին :

կան - արտասովոր ել կամքի արտայայտութեամբ
^սվ,

մը

թեչպէս

տոգորուն
նաեւ լի

զդա յն ո ւթի ւնն ե .

Աե 1 այն նկարիչներ էն է որոնք բան

ըսելիք,

ել զայն կ՚ըսեն էեզ-

■ւով մը որ ընտրած են,
‘զդայնո ւթիւնը իրենց
Զգայնոտ

մը

յ

տոգորուն,

ւդիծերոլ ումդնութեամր եւ զօրութեամբ

ամ սուն

(}՝առզու

ցու

մէկ

կալըռիին

մէջ

եւ

բարձր

դն ա հ ատ ո ւթեան արմանացաւ զո լից երական

մ ամ ո լլին :

կամ որ իրենց

կը պարտ ադր է

կորովով

Աուլիս

ցադրեց իր նկարներն ու դծանկարները
Լսզանի

բով-,

մը ունին

***

կառոլցուած-

★

ՊԵՏԻԿԵԱՆ
Փարիզի մամուլը արձագանգը եղաւ
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Պեւոի/լեանի ցուցահանդէսին'

3-էսն

կաըըոիին

մէջ-

Ան

Պէոնհայմ

ա իրացած

Մ- ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

է
Պարսկահայ

նկարչական թէքնիքի դասական ձեւք։ մը
որով
ներ

կ^արտադրէ բնորոշիչ դիմանկար
ել

լու

Ջ.

նկարիչ

նկարահանդէս

մր

Խա _

սա ըրած

կան

ներր։ Առաջին աո թիլ աչքի կը զարնէր

տասարդ

ԳՈյ^11,^է

միօրինակ ո լթիլնր :

ճերմակ

մր'

Գեղնօրակ

ա ր տ ա յա յա ա պա շտ

ոդի ով

բոլոր կտաւներուն վրայ կր

տա րածոլէր յ
մր

մէջ'

մեծ

դտնել

իրենց

ուրիշներուն

ղութիւնն եր ո ւն
աչ_քը՛՝

ք'այղ

Դեռաբոյս

լալ խմոր
սոնք

ել

չէ

մէ£

կը

յ

օմտուած

նկարիչ

սահմանագլուխին

կր՚յոծ

տար իքին'

(թերեւս

բերում ով)

դեղագիտական

ցուցադրած
կը

25,ի

իր

չափ

գուշակուի

երի.

տակա
դիրքը :

անհ ա ւա ս ա ր
ապագայ

լալ

որ

սակայն

յութենէն

ամչնալն

երկու

կր կորսրն.

դուած

իտալական

նոր

ուղ

իրենղ

սեփական
նկարիչի

ունի

Ինչ

զայրացուցիչ

է՝

մձր շարք մը նկարիչներուն իրենց Հա

հաղիլ

1]աչատուրեան

լաւադոյն

•իա յ լուն

"•֊

ճշտել

կատարելադործե_

"Ը կերպաւոր ել վերացա

ըն

ստեղծած

մէջ

միայն

ինքնատպութիւնը

ճամբաներ՝.

դունակութիւներէն շատեր
դնեն

է'

դո բծեր էն

տաղանդով

ա ր ո ւե ստ աղէտն ե ր ը

հաստատող

Գրի֊

նկարիչը ։

'(յԱրսյթի

կրնան

ւին
Ւր

Ա արկօ

Տ րնքան ի

գործերը

արուեստներու

,ԼԸայ

օմտուած

իր

մը ս՚յս աԼ>

էր Կալըռի Կռէօղի մէջ Ապրիլին սկիզբ,

նկար ո լած'

Կ ալըռ ի

Համակրելի

Ամերիկահայ
չատուրեան

ո ւսո ւմը

համար ՝

ցուցադրէ

ԽԱՋԱՏՈԻՐԵԱՆ

նկարիչ

որ երկու տարիէ ի վեր Հռոմ

կը դտնո լէ ր

վայրանկա րնե ր ;

★
Զ-

դորեան՝

Փարիզի

հաղոր

կը

հետ՝
ներկա,

«իտալացի նկարիչ» յ

ա-

ուեստագէտներոլն

ղրաւականներ

իր

բար

են

Գրիդորեան՝
վեր

մ իջավայրին

նուաստացուցիչ

ու երիտասարդ է՝

ապադա լին յ

ի

հասարակութեան

յանայ իբրեւ
ծագումը

է՝.

տարիէ

հետզհետէ

նկատող

շարքը

Հայ
ար.

դմբախտա

կր լայննայ :
Մ'

Շ>
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Դաշնակահարուհի ԴՈՀԱՐԻԿ ՂԱ
ԶԱՐ Ո ՍԵԱՆ Մ արտ 2$ին էքոլ Նորմալի

յիս 'Հի

րեսիթալը՝.

Գաղութին'

նաեւ առհասարակ

ինչպէս

փ ա ր ի ղե ան շրջանակ-

սրահին մէջ տուաւ, ներկայ տարուան իր

ներու մէջ հայ արուեստին ամէնէն ար

Րեսիթ-ալշ», նուիրուած իր
Փրօկրալք
պիէն թամփերէ_ճճ7,£ճ մէկուն՝ Րէ Աա*^էօո-/’1 hpT շարունակութիւն անցեալ

մանալսր ներկայացուցիչներէն մին'

ղաբխան

իր

î

սկսած

Ինչպէս

նախապէս

կայութեան

երամշտական

պատկանող

առիթը

ունեցած

Ի*

Պ իւլպիէ-լեան երղեց այղ երեկոյ ի ներ
աշխարհին

կարղ մը յայտնի անձնաւո-

ր ո ւթի ւնն եր ո ւ եւ լեցուն սրահի մը առ-

էինր արտայայտուելու այղ մասին՝ Օր.

ջեւ՝. Իրեն կ՚ընկերանար տա լիւլի վր ա յ,

^աղարոսեւսն

փարի զեան մեծ նո ւաղահանղէ սներ ո լ մե

կը

հետ ա պնդէ բոլորովին

տարբեր նպատակ

ղեղադէտ

I'լ՛ "'JU

րան

թեսիթալնձ^ յ

դաշնակի
իբր

մը

եւ

թէ'

սովորական

Այսինքն
մեկնարկու՝

ձեռնարկով նպատակ ունի ցոյց
սլարոլնա-

սատարած է դասական Պախ,

Ասցարթ,

կած

թէ

Լիլի

★

աստ իճան

ՐԱՖՖԻ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ- - Ներկայ ե֊
«Անսամպլը Օրքէսթ-րալ ար Փարի» իր սենֆոնիք նուագա
ղանակին ընթացքին

հանդէսներէն

մին

Պէթովէնէն մինչեւ, ր սմանթիը £ լպէ ը թ ,

h] աչատուրեանի

Շոլման, Շորէն, Լից թ ելն.ի կամ կարդ

եւ

մը

ուրիշ

մեծ

վար սլեան եր ո ւ

ներշն

չումներուն արդասալո ր մ ան :
Այս

աոթիլ

յա յտնենր

Լա սրին :

ան

թՕ նսւլիթէ?^, ուն
հողենիլթը (էր֊Ոս) ո՞ր

տալու

նակատար

թէ՛

անոր

նուիրած

դաշնակի

Կասկած

էր

Արամ

Դայեանէ^ե
*Իօն^երր-Օ^ե յ

ղործերոլն'

չկայ

թէ

ոչ

ոք

Փարիզի

մէջ այնքան հեղինակաւոր կերպով կոչ
նաեւ

թկ

արոլեսաադիաոլհին իրր անձնական հե

ուած էր
նակի

'Իօն^երթ-Օ^ե

կատարելու

մասը՝

որքան

մեր

‘Լ՚՚՚չ՜

երիտասարդ

ղինակութիւն աւարտած կ նոյնպէս բո

արոլեստաղէտը Ր աֆֆ ի Պետրոսեան ՝ որ

24
վրայ
յղաց
ուած Ալպօմ պիէն ք-ամփերէ մը ։ ինչ

իր

պէս

նաեւ

մէկ նոր ապացոյցը՝

մար

Քոլաթիւօբ

լոր

մօտերս
էրիր

լարաւոր

հա

ոաաիօկայանէ

անսամպլ^Ն

ՕՀԱՆ ՏՈԱՐԵԱև*
ղութը

ՊԻԻԼՊԻՒԼԵԱՆ, _

լուն

ներկայ

ե ղելո ւթի լնն ե ր էն

փարիղեան

եղանակին
մին

փայ

եղաւ նոյն

պէս երդչոլհի իրիս Պիւչպիւչեանի Ա ա-

իր

մեծ

տաղանդին

★

էԼԼԼաԼ

ԻՐԻՍ

մե կնար կո ւթի ւն ո վ բերաւ

երեկոյ

մը՝

կ՚՚ղմէ.

•Հ

երամ-չաական

այղ

մը „ր պիտի նսւաղսւի

փարիդեան

Սարնէթի

դործիըներոլ

հարազատ

մեզի

երկու

0՝

Տուր եանի

րոլն՝. Նախ
ւիրուած էր

Փարի»^
կան

Փարիզահայ գա

առիթով

կրցաւ

ներկայ

նո ւաղահանղէ սնե-»

Ատյիս Յին ՝

ուր ան

հրա

«Անսամպլը Օրքեսթրալ ար

կողմէ վարելու իրենց

Սենֆոնիք

հերթա

նուագահանդէսը ՝
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ան տուաւ իր անձ

նուագահանդէսը

երկրորդ մասը

որուն

խմբավարին՝

յայտա-

կը բաղկանար

Հ.

ֆօն Գտրաեանիէ

Երգչուհի ԱՐՏԱ ՄԱՆՏԻՔԵԱՆ

իր

և (Լ մասնակցկր իբրեւ մենակ ատար

Հոր“ անձնական նոր հ ե զին ա կո ւթի ւննե-

Պկրլիօզի «Լէ թրուայէն
ան
*Ոարթ-աԺ»^ ներկայացման որ տեղի ու
նեցաւ fi ալկ տը Հքայեօյի մկջ՝.

_րկն^ որոնզ մասին (ԱԼն դաստան՝» առիթը
ունեցած

կր խօսելու

նախորդ

թիլին

ՀԷրթօր

^կջ՝

Իոկ երրորդ անունն կր երիտասարդ

Տուր եանի

ա յդ

նոր

դործերուն

հետապնդած կ դլ/սաւո ր նպատակ մը- —

Ժ* * ՍԷՐԴՕԵԱՆ որ մասնակցեցաւ
«էօսփփ ՐոԼԱ1»^ե ներ
կայացման որ տեղի ունեցաւ Լ’ար տիւ

՛մշակել

Վէնթիէմ Սիէքլ^

՛ունկնդրութիւնը

ցոյց

թկ

ան

տոհմային արուեստը նորագոյն

ըմբռնումներով՝.
ները

տուաւ

կը

Ուրեմն

կատարկ

իր

խիստ

սլր սլա ո ւմ-

յ

նուագահանդէսներուն

շարքին մկջ՝.

յառաջացեալ

մակարդակի մը վրայ եւ անձնական մի
ջոցներով

Սթր ա վին ս քիի

(J՝ •

Ակրգօեան

կր

մասնակցի

նաեւ

Փարիզի Ազգային 0 փ կ ր ա յին խաղացանկկն Մօցարթի

«Լա Ֆլիւթ Անշանթէ»/, •

★

'Լերջին շաբաթներու ընթացրին հա
ճոյքն

ունԼցանյ»

տեղական

ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ԹՈՐՈՍԵԱՆ

յայ ոադհր-

Ո ւր ախո ւթեամբ կը տեղեկանանք որ

ներուն վր՚ոյ տեսնելու նաեւ երեր հ ա յ

ւիարիզահայ

■արուեստագէտներուն անունները :

Հայկանոյշ թորոսեան

ՄԱՆՈՒԿ ՐԱՐԻՔԵԱՆ,

Լոնտոնի նը.

•ւադախումրին աոաջին ջութակահար եւ
մեծատաղանդ

ա րուեստադկտ ,

որ

բերաւ

նաեւ

սահայ

fj ա չի

երեսնամեակի

հանդի un ւթեան'

Ա որ պօնի

Ոարիքեան

նուադեց

կ:

ֆրան

*/*££:

երգչուհի

ՊԷյրոլթլ,

եւ.

միւրիին

ան.

★

Գո հ ո ւնա կո լթե ա մ բ
նաեւ

երգչուհի

ԼէօփոլԱ) Պէլլան

մ րցանակի

ընտ ր ո ւած

իր

մասնակցութիւնը
կարմիր

երամ-շտական
դամ

տաղանդաւոր

կ՝ա ր ձ ան ա դր են ք

ՄԱԴԻ ԿԱՌՎԱՐԵՆՑ/Հ

Հ ալկոլի

իր

երեք

երդա.

հՖիլարմօ-

հ անդկ սներ ո ւն ունեցած յ ա ջո ղո ւթի ւնբո

նիա»ի երկու ն ո ւ աղ ս: Հ անդկ սն Լ ր ո լն , ղե-

րուն արձագանքը հասաւ մեզի վերջերս՝.

կավւ

• թե ամբ

ակսէնաւոր դե ր

Գ՝

«ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՐ ՈՒ
Այո

անուան

■արուեստասէր
էեց

տակ

կ

որ

Փարիզի

հասարակութիւնը

հրավառութիւն

վա յ ե _

մը նուագահանդէս

Թէաթրը տէ Շանգ'էլիզէ£ե մին
Օփերա , դրեթկ ամբողջ տ ե ւո ղո ւ-

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
հոլթիւն
հոն

կրնայ

կին

Եորքի

ք"

ՌԵՐՐՐ.»
վերցնել՝.

վիկննայի ՝

Օվէերաները

Որովհետեւ՝

Լոնտոնի

իրենց

ել

“ևիլ

ամբողջական

ներու՝

կազմով՝. Հոն կին ութը՝ աշխարհի լա

չեւ

ւագոյն

թեանը Ա ա քիս ամ ս ո ւան :
Հոյլ
րու՝

մը

աշխարհահռչակ

երգահան՝

■ել ն ո ւադախո ւմբ

երամիշտ՝

անուննե
խմբավար

î

Անշուշտ՝ իւրաքանչիւր նուադահան.
դկս ա ոանձին աո անձ ին առնուած՝

կա

տարեալ յաջողո լթենէ դուրս ուրիշ բան
չկ ր
ոչ

կրնար ըէէա Է
մկկ

î

Կ ա տ ար ելո ւթի ւն'

քնադատո ւթիւն

նուագախումբերէն-- Պօսթընկն՝

քկո լիg ե ր ի այ կն ՝
( Նուագահանդէսներու. Ընկե
րակցութիւն,
Լամուրէօ,
Օփերա եւ
Ազգային Նուագախումբ • ) հոն կր Նիւ
Եորքի Պալէի Կեդրոնական Պարախում.
հետ՝
Աթրաղպուրկի
Սէն„Կիյեօմ
Պերլինկն՝

կամ

որ

վեր ապա.

քքօմանական

Փտրիզկն

երգչա/սումբը յ
Ու-

քսանկ

աւելի

հանրածանօթ

ե-

րամիշտներ ՝ — ել ճ ա ր տ ար ագոյնն ե ր կն —
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խ մ բա վարն ե ր , Պրկւնէ) Վալթ-Է՜ր ,
Ֆրից Միւն>, Սթրավինսքի, Կէզա Ան
լուս, Փիէո. Աօնթէօ, Փուլէնք,
Հանս
Ռօսպօ, Իկոթ Աաթքէվիչ, թուելու հա

նոյնքան

մար

մէ կ

քանին՝.

ք*ա յ tj
մէջ

կրնար

իր

ամրո ղ^ո ւթե ան

ղե րծ

մնալ

կարդ

մը

‘"J"

աննախընթաց

իրադոր.

յաջորդ ա կան ն ո ւա դա Հ ան դ է սն ե —

ծումը,

րու գլխապտոյտ տուող իր թափով,
վեր ածուէր

տեսակ

մը

ուր

հազիւ

արադ

մարդ

ջր,ղ ընտրութեան
յարմար

անհրամեշտ
ել

կը

ցուցահանդէսի ,
ակնարկ

մը

ա յն

րու

սարա կութի ւնը

ղան

է

թիւն՝.
տի

դէպի

Եւ այս՝

վայելքին

դէ

■1'/'կ

ապրում

կ\ընդարմացնէ արուես
զգայարանքները,

կը

նուազեցնէ

զդայն ո ւթի ւններ ը,

որ

տեսակ

վիրաւորանք է

զօրաշարմի

ենթար կո ւած

տաղանդներուն՝.
չենք
դող

աո.ներ

Ու

թէ

երամշտական
նկատի

իրարու,

յա/որ-

միւս ն ո լա դա հ անդէ սն ե ր ը,

այնքան

<?2()րդ դար»

ձեռնար.

կէն դուրսյ
Կրնայ ըսուիլ թկ կարելի չէր տ տ ր բեր

իրագործում

մը,

երր

արաայայաևլ այսքան բան,

սլկար

կր

այսքան քիչ

մամանակի մէջ՝ • • ('այց ինչո^ւ քիչ մ՜ա
մանակ,
եւ

ոչ

ինչո1* լ
քանի

սկսած

մը

ներ ,

այս

ւա ր ին

նկ ատի

խումումը

այն

ատեն

տումներոլ

ու

ապրում
դըմ-

ընթաg քին ։Արդ.

առն ո ւեg ա ւ

եոք

խոր

ե ր ամչտ ո ւթեան

ո ւն կնդր ո ւթեան

րու

չէՌր

հասարակու
մի /ո ,յն եր ,

աւելի

դարու

ալ,

Անհ ր ա մ ե շտ

ղադա րի

դարձնել

ամիսը,

ամէ սն ե ր

երամչտասէր

համար

կարելի

Մայիս

ո ւր ի չ

Յունուարէն ՝.

նախատեսել
թեան

միայն

զբօս ա չր ջի կն ե —

դէսլի

Փ ար թ*զ՝ • '

կ՚իյնանք

նիւթական

յ՛առաջադրութիւնը —

կի ս ադար ո ւ
րամշտական

մը

սահմանելու,

ե րամիշտ ը

որ

Մ ան ա լան դ
այ լա-

չա փանիշներ ո ւ

ձեռնարկին

կր

կարելի

վրա յ

պատասխանէս-

տա րակո լոկ ինք

նոյնիսկ

կր ընղունիլ սեւէ մկկ

հիմնաւորելու

համար

կը-

ձեռնարկին

մԸ ղոոող նպատակները, բայց վը-

ոմանք բուռն բողոքներ բարձրացուցին,

րը,

ղանg առո ւթի ւնն ե-

եղած

դիտումնաւոր

միտքերու,
ինչ

առանց

,Մ'։ո

ան ա ր դա ր ո ւթի ւնն եր ը ,

հեղինակին

(Շէօնպէ-րկ,

p-սւքովիչ)

տրուած

տեղը,

Ֆօււէ,

Շօս-

շռա յ լո ւած

( Պարպըր,

եւն՝}

այս

ըէլ

Փրօքօֆիէֆ,
ա յնինչին

ւոըութիւնը

ման,

թէ

կա ր ե-

Վիյիամ

Շու_

(էսուեցաւ թէ ընտրութիւնը

եղած է ըստ բախտի, առանց որեւէ մէկ
չափանիշի,

իրրեւ հիմնաքար , թէ նոյն,

իոկ ձեռն ա ր կը վիմած է իր ն սլա տ ա կէն :
Ու երբ
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կ* ո ւզէ ին
թէ

կողմնակիցները

սլա շտ պանս լի լ

Հորեղ տրուած

է

յայտարարելով

միայն ա յն

միշտնեբուն որոնք կր

ս1լսէ՜|ւն

ա չքերնին

սեւեռած դէսլի եկող

նակները,

ել

Ղ-^րդ

դարը,

ոչ

թէ

2Հրդի

պատասխանուեցաւ

կը

ե րա

ապադան,
մամա-

շարունակէ ին

ընդմէջէն»
թէ

արդեօք

իրենց
դտւսծ

էին չափս,g ոյր ճշգրիտ գործիք մը,
կա ր ենտր

կ ատարել

նման

որ

սահմանում

մԸ՝
Այ ս

•Ս- ճա բան ո ւթի ւննե ր էն

անկա

խաբար, անուրանալի են եղած աչքառու

Յետոյ՝, կազմակերպիչ յանչնախումբին

ու

կայ արուեստներու տեղական մամուլը,

ն կա _

մէջ^

կարենալ

ի^՚չ֊

մատնանշելս ւէ

հանդէպ

տակաւին

Մայիսին

արմէքաւոր, բայց

թէ

հոդեկան յոդնու-

նրբին

մը

հա-

որու համար
փորձաքարեր

ու դեռ դրեթէ "անծանօթ : Ո են ք

գիտեր

չիռ

ապրումէ

սպաս ում,

իր ան-

ընդո ւն ի լ

դործն

նսլատակա..

կազմութիւնը՝,

ա րտ այա յտ ո ւթեան :

տուները,

պի

,

մը

որ յիսնամեակի մը այս բերքը,

անցնոց դո հ արն ե ր ո ւն : էք ւ այս

կ՝ տ ոտէն ո ր ղ կ ր

են

հիմնականօրէն յատկանշական է այս դա.

կրնայ նետել իր աչքին տողելէն սահող

բնոյթով

էր

չափանիշներ,

հիմնուեցան

մարսել/,

կողքին

յայտադրի

համ ար

թե րո ւթ իւննե ր է :
*քյախ'

հասարակութեան —

^'մուարին եւ նրբին դո րծ'

ձեռնար կը

չէր

մամանակակից

թադրել կո ւտայ եր ա մչտ ա դէ տն եր ո լ յա-.

ներկայացնել

քա ղա քա կր թո ւթ եան

ար տ այ ա յտ ո ւթի ւն ր

ե.

իրեն

մոռացումները՝.

Յայտաղ.րին

մէջ

չկա.

Ֆլօրւսն Շմիթը, Վէնսան
ւոՎնտին, Սիլվիօ Լազարիօն, Փօլ 8իւքան,
Մօււիս էմմանուէլը,
եւայլն՝.

յին

օրինա կ,
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
Իսկ եղածներէն,

քին

եթէ

Իկօր Սթրավինււ-

Իր արժ՜անքէ աեղը ունէր իբրեւ, մեր

դա բուն

ամենացայտուն

հեղինակութիւներէն

Պաււթօք//
գահանդէս
կած ,

ու

կը նուիբուէ ր
մը,

երամչտա կահ

մին,

եթէ

ասոնց

կողքին

անկաս,

կ' ե ր ե ւա յին

մօտիկ

լռութեամր

թիւները,
չիւր

կին

Հ-

ով

մը խորթ

հեղինակներ ,

որոնք

հեռու

յայտիչ

ներկայացուցիչներէն

երր միւս
մը

են

իրենց

թեամր

կո ղմ էն

արդի

տարողու-

ոգիին

արտա

ԸԱաէէն '

Աթսւմ Խս1^ԱՈՈՈՆթեսւն

արդէն այնքան նուադուած ու այն.

շեշտե-

«20X1Tl

յառաջադրու

նկատել

իւրաքան

Իսկ թէ ինչ չափով նպատա
է

ձեռնարկը,

դեռ

կանուխ

եզրակացութեան մը յանգելու՝.

տակ

Ը

ուռուցիկ

կրնանք

հասած

որ մեծ նշանակութիւն ստացած ըլլան,
կարդ

ինչպէս

նուագահանդէս իբրեւ լր ի ւ յաջո

է

հաշիւներով,

վարձատրուի :
դէպս,

ԴսւրՈՆ՜ Բերք»//

նուաղ կա ր ե ւո ր ո ւթե ա մ ր ,

ինչ

հասարակութեան

հ ա մ ա դ ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ,

ցինք, եթէ մոռնանք վայրկեան մը

ղութիւն

գիտէ

կը

Յամենայն

Ռաի՜մանինօֆ, ՏէպիՆսի, (իիշսւո. ՍթրսւոՆս, Ֆայյա,Միլհօ, Մորիս Պլաշէր,
Ալ՚պան Պէրկ եւ ուր ի շներ առաւել կամ
զարմանալի է

հասկցող

երաժշտական

Պելա

ամբողջ նուա

արդարաց իօրէն

քան
իր

միայն,

թէ

ականթներու

3 ըս —
քիչ

չենք սխալիր ըսելով ցարդ

անհաս/լեալի- այս ե ր ամշա ս ւթիւն ը, աո.-֊
ն ո լագն աւելի խթանած է հետաքրքրու
թիւները,
ոաթ րերած

շնորհիւ

«20թգ դարոՆ»

յա-

գարնանային շարմումին

i

Ա-
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ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹԵԱՆ ՇԻՃՈՒԿ

Հնութենկն
մանրով
նիքին

լի

ի

վեր

սարսափը

առջեւ y

զայն

մարդուն
մահուան

նետած

կ

զարգաղտ

միսթիք

լով

իր

ծոցկն

նախապաշարում

ել ան

հիմն հ աւատրներգիր ն պա տ ա կա կկ տն ե ր ը
դարձան

աւելի

համեստ

եւ

աւելի

շօ

մղումով մը դկպի նախնական հաւատք

շափելի

ներու

դադրեցան փորձարկութեանց նիւթ դառ

րու

ան դեն ականը ,

հրաշագործ

"•֊րիչ

կերպարանքի

աշխարհ

գսՀլու

Անդարմանելի

դկ պի

յառալկղնե-

կար ո ղո ւթի ւնը,
մը

տակ

դկպի

վեր ստ քէն

ին քն ախ աբկ ո ւթի ւնը :

կորուստին

աո^եւ

մխի

նալկ y

յ

Ա արդուն յա լակն ո ւթի ւնները

ել որոշ

ուստի

գիտութեան

մղած

իբրեւ

կոյր

բնական ումեր
լեռներ ,

հ/աւատքին'
կանգ

աղբիլրներ ,

թկ

դեր-

կո ւռքեր , ս ո ւր բեր ,
նոյնիսկ

մամանա-

y

պարագան)

մկջ՝

նիւթ'

մտածումի

Գիտութիւնը
դանդաղ

կամ

բայց

բումենգ

թիւնըգ

այլեւս դկպի

կ1 եր կար եցնեն ,

I, ախն ական

դիտութիւնը՝

նետուած կ այս

հարցին

որ

ձգտում
ինքն

վրայ y

ալ

մը

ինկող

չկ ր

ձգելու դրա կան

ջանա-

/?£-

այսօր

այլ

անւքահոՆթ-իւն

կեանքը

խօսուի

լով թ°թափի է մի ս թ ի քա կան տ ա ր ր կն որ

ցութեան շիճուկդ ին մասին y
թին հրաշագործ

ներունգ

եւ

վերոյիշեալ սլարադա-

փոխադրած կ

հարցը

եր կ-

բին վրայ y ա ստ ղա րաններ ո լ ել ալքիմիկոսներու
իսկ

ա շխատ ան ո ցն եր կն

ցներ y

այլ

րայ

բայց

գիտական

պատրաստութիւն

մ իամիտ

ն ախ ա պա շար ո ւմն ե -

անմահութեան

ջուր ին գ

(Հետագային y
եւս

Կարելի չկ խօսիլ այս նիւթին մա-

երր

սէն

առանց

անունով
նաեւ

դիտո ւթիլ֊նը

ձեւակերպուեցաւ

ա-

վտարե -

յի շելո լ

Պօկօմօլկցըգ

պատ ր ա ստ ո ւթի ւնը

կը

որու
կոչեն

Պօկօւէօլէցի շ|ւսու.կ :

Ան

ծնած

Ամ-շկութիւնը

հրաշագործ հեղու կին..

ոաւել

ունեցող

կյ

**
*

Հառար կա յականէ ու-

փորձարկութեան դետնին վր-

հասնելու

հիմունք

մ րն

ներս գնոյն-

րոլ գումարով մը տոգորուն' որ կը ձըդտկին

որ հկքեա-

կաթսաներուն մկջ՝. ք]լ

առաջին փորձերը'
ղիներովգ

մը :

^երկարակե

սրուակը չի ներկայա-

կախարդներու եւ վհ ո ւկնե ր ո ւ տե

ւական մխացող

երկարա

նսլատակակկտ
կը

իր

յաո.ավադրու.

տիրապետող

կր

ուրեմն

քայլերով

մկջ

կեանքը

համար

աշվսարհին։

հետապնդեց

վստահ

կալուածին

որոնք

բնաղանg tu-

ծառայելու

կալոր կեանք ունեցող ծառեր գորոնք կը
որոնր անմահութիւն /լուտան յ

մը ետք

փի լի ս ո փա յ ո ւթե ան y

ա ստ ո ւածա րան ո լթե ան

թարութիւն մը գտնելու պահանջքը զայն
կ

բիւրեղացումկ

ղացին ծուարեցան դրականութեան ( Հետ

ւոան y
համար

ան

կ

Հիկվի

ալարտելկ

եկած կ

էն ս թ ի թ ի լ

մկջգ

1881/^:

ետք

Աո ւսաս-

Փ արիղվ

աշխատելու

Փասթկօրի

մկջգ

ել
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իր

1911/4» , չ»ս_

հայրենիք վերադարձին՝

թեան

միջոցները

որ

կը

տանձնած է

Ս արաթովի համա լսարանին

ընդհանուր

ախտաբանութեան

րու դէմ պայրարելու վարժութեան կող

1924^

թացքը-.
իբրեւ

կը

տնօրէն

աոաջին

դասրն-

կանչուի

Աոսկուա՝

Խորհրդային

միութեան

Արեան

՛Ներարկման

էն սթի-

1930^
ճառին

Ուքրայնիոյ

նախագահ

դառնալով
կան

Գիտական

կ'բնտ բուի

եւ

Կա.

վերա

հոն կը հիմնէ Փորձա

այնպիսի
րոնք

նիւթեր

կրնան

էնսթիթիւն :

թեան

Գիտական Կաճառին

մեռաւ

1946^

Խորհրդային

երր

աշխարհահռչակ

Աիու.

անդամ

արդէն դարձած

հեղինակութիւն

:

անոնց

թայթուին

հակաթոյներ,
փճացնել

արտածո րած

ո.
կամ

թոյնե-

զանազան

հիւանդութեանց

դէմ դործածուած շիճուկները՛.
Արդ,

Պօկօմօլէցէն

առաջ

Պ»ռաէ

հաստատած էր արդէն որ եթէ մանրէ

ան

ներու

էր

կերպով

ք^է-

ել

մանրէներ ը

րոլն: Այս կենդանիներէն է որ կը հայ

Կենսաբանութեան եւ Ախտաբանու

թեան

որոշ մանրէնե

քին, արեան մէջ յառաջ կը բերեն նաեւ

հակազդել

թի^ն։

մէջ,

շղթայազերծ

ովն օրկանիզմին

տեղ

նևրարկուի

ուրիշ

պատկանող

շարունակական

տեսակ

կենդանիի

մը

հիւսուածքը^) (լեարդ , երի

եւ իր մահը մեծ կորուստ մը եղաւ գի

կամունք

տութեան

յայտ կոլդան նմ ան և րելոյթներ եւ կա֊

համար՝

չար ո ւնա կուի

բայց

շնորհիւ

խատա կիցներուն

էԸ

այն

դո րծ ը

կը

կարող

որոնցմով ան

աչ.

ինքզին

քը չրջապատած էր :
Պօկօմօլէց՝

զանազան

ներքին

ծո-

րումին մասին իր տարած աչխատանքներոլն

ընթացրին,

կրցաւ

փաստել

արեան

ներարկում

մը

միայն

ոչ

որ
կո

cito-toxique)
խան

ենթակային

նևրարկուի

ան,

դեր

կատարէ

կը

ընդհակառակը

կը

հանդիսանայ իբրեւ նոր խթան մը ամ

մէջ

կարծէք կեն

արթնցնելով

պանս ւթեան

խթանի

համապատասխան

դանիին

նաեւ

մօտ՛.

Բայց եթէ պղաիկ քանակո ւթիլններ ո վ

հիւսուածքին նկատմամբ,

այլ

[sOTUm

կը փճացնէ հ ամ ա պատա ս.

հիւսուածքը

րուստ մը կը փոխարինէ արիւնահոսոլ.
պարադային,

ի

"f մե*

թեան

մը

ելլհ.)

րելի է ստանալ շիճուկ մը

ներարկուած՝

դեղձերու

դեղձեր

շրջուած

ինքնապաշտ

դո րծելա կե ր սլեր '.

բողջ օրկանիզմին համար՛. Արդարեւ ա*Լ
յառաջ կը բերէ ցնցում

1)

Մինչեւ

մը որուն ան

միջական հետեւանքը շատ ծերացած բը-

ները,

ջիջներէն

ճուկներուն

մասնիկներու

2)

արեան շիճուկին
ները,
յառաջ

խառն ուիլ!՛

է,

մ է ջ '. Այո մասնիկ,

'լԸ «.մարսուին» արեան կողմ է ել
կը

բերեն

նիւթեր

որոնք

միւս

բջիջներուն դործունէոլթիլնը կը խթա

Երեւոյթը
ճուկներու

մօտ

է

պատուաստի

դո րծե լա կեր պին՛.

պատրաստուին,

Ասոնր

նսլաա ա կայա ր մ ա ր

շի

մը

մանրէները

այնպիսի

կենդանին

(ընդհանրապէս

սլայմաններու

յաղթական

ւանդութեան

դէմ '.

1) Choc.
2) Plasma.

դուրս

տակ
դա յ

մէջ

կը

կայանար

։

մանումը
չափեց

ի բադսրծե լ,

ճշդրիտ

կերպով

ներարկում ի օդտակար քանակը,
դարձուց

դործնապէս

պատրա ստ ո ւթիւնն ե րը

օդտադործելի >

կը

իրենց տկարացած կամ ծերացան ձելին
մէջ)

շի

Պօկօմօլէցն է որ չսքողեցաւ այդ սահ

Բայց,

կեն

դանիի մը ներարկելով որոշ հիւանդու
թեան

աշխատոլթիւն-

նպատակայարմար քանակին

սահմանումին

եւ

նեն՛.

Պօկօմօլէցի

ամենամեծ խոչընդոտը այս

որ
հի

Ինրնապաչապանու-

պէտք

էր

ընտրել

այնպիսի

հիւսուածք մը որ կարենար կազդուրիչ
աւելի ընդհանրական
նալ

միւս

հանգամանք ունե

հիւսուածքներու նկատմամբ՛.

Եւ հոս ի յայտ կոլգայ Պօկօմօլէց ի մէկ
ուրիշ արժանիքը՛.

Ան առաջարկեց չաղ-

կապիչ հ իւսուածքներ ը

(4)

որոնք իրմէ

3) Tissu.
4) Tissus conjonctifs.
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ս,„ս,ջ ընդունոււսե
Հանդակներ ,
բարդ

մր

կազմուտեք ով

կանին
դեր

էին իբրեւ, պարզ

տեսակ

մէջ

այո

ունին

մին»

եւ

կեղեւը

բջիջներու •

իրա

հի ւսո ւածքներ ը

ուրիշ

բջիջներու

վէրքերու

օ,

աւելի

մեծ

Հ.մար ս ո լ-

սպիացման

համար

քաղց կեղի (§) եւ զանազան նեխական վա

6)

րակումներու

դէմ

մղուաե

պայքա

րին մէջ-. Եւ ո խաշ չէ ըսել Պօկօմօլէցի
հետ

թէ

«թթսւրդ

ո ւածքներ ո ւն

հիւս-

ո ւնի$> յ

շաղկապիչ

ա մ են ա դ ործ օն

(sérum
Ո[*

համար

իր

antîréticulaire

բումիչ

քանակով

շիճուկը

cîto-toxîque)

ներարկուած,

ա-

ւելի կեանք կ ուտայ այս դրութեան բոլոր

բնա խօսական

րուն,

ըլլալով

է

որ

բազմաթիւ,

թիւնն

այս

վերջինները

շիճուկին

ղորեա-

է

կենսաբանական

ներէն։

Մ արդու

ո֊աջին

փորձերը

վրայ

քաղցկեղին
կեդի որոշ

պք1^

տուած

մտային
ուր

են

ծաւալէն։

PÎ-Ւ^Ւ^1 »

Որքան

նուաղի

կը

(mice||es)

U.J"

ծաւալը

ել

այնքան

կր

Հդործօնո ւթի լնը?} ։

րմշ կա կան

ս ո Լձ ի&երէն
ու

համալսարանի

Տէզ ո ւայ

պատկեր

հծեր՚ֆ

Ըէէայ

երեւոյթը բացատրելու համար

Փարիզի

ևս,ւ1”յ

մեծ

պակսին՝

բֆփջին

մը։

ո լ-

Ն^/yyJyyyy-

կուտա հ

Հինցած մելան մը

թօշնած

դոյն

ունի՝

որով,

հետել դո յնի շատ մանր դնտիկները իմիանալով խո շո ր ցած են՝

g ր ո լա *

ուրե.

վիճակի

մէջ հեղուկին մէջ տատանելու» ու կ՚իյ
նան կաղամարին յատակը։
Ոջիջային

արարչահիւթին

համար

մէջ

ալ՝

ել

(որովհետեւ

մը՝

քաղց-

թեն

շաղկա

ո ս կր ա ր ե կ ո ւ-

հիւանդութեանց

կարդ

մը

կ ազդուր ո լին
կերպի

յառաջ

բ£փ£֊

անդամահատելով
հիւսուածքները

կը

բերեն

ունեցող

Էհ.

իոչ

նախնական

հիւսկէններու

դէղ

կարծր ՝ չո ր ու ցամաք՝ այ լ կ} տո
նաեւ

շաղկապի չ

հիւսկէններու

զանոնք

կը

դարձնեն

մկանային եւ իրենց ինքնա յատուկ րնախօսական

դո րծո ւն է ո ւթե ան g

կարելիու-

թիւններէն զուրկ :
Տրամաբանական
նիլ՝

որ

է

երկարա

յաջորդական

եւ

ուրեմն

ո ւթեան
լաւ

ընդու—

շիճո լկին

չտփուած

ն ե ր ար..

կումները շաղկապիչ հիւսկէններու կան

մեր նիւթին համար աւելի

կա.

րեւոր է պօկօմօլէց ի շիճուկին մէկ ո ւԱն

կ՚ընդդիմանայ

բջ իջնէր ո լ կանխ ահ աս կարծրացման

7),

ուրեմն կը նպաստէ երկարակեցութեան ։

5) Cancer.
6) Infection.
7) Sclérose.

համասեղմում»

մեռնին՝

կարծրացումը՝

սլաբադային՝

կը

բար ե՜լա ւման :

յատկութիւնը։

միայն

ատեն,

հիւանդ բը-

նոյնիսկ

ել

չդիապատի

հե.

Colloïde ֊5,4Ր ՞ '

կ՚ունենայ

րևնց

ոչնչանան շնորհիւ

համար՝

տեղի

համախմբում

կազմուածք

դէպքերու մէջ՝

կը

կ-['ն ,

բաւական

շնորհիւ իրենց Հսնն դառո ւթեանց

ՐՒւ

կա.,

այնքան ցրւումի հաւանական ո ւ.

կը

վարակումներու

ջղային բջիջները

fiwjg

ներս՝

արար շահ իւթա.

մասնիկներու՝

ները

JJ* անա լան դ

հ ի ‘-Ո ո ւածքն ե ր ո ւն} ՝

թեան

8)

կան

բջիջներէն

մանաւանդ

ա-

պար ադան ե ր ո լն •

՛Նեխական

ջ/՚ջներր

ա շխատանոց.

կիրարկուած

համոզիչ արդիւնքներ :
տեւեալ

ոյմը

ունի

երբ ծերութեան ախտանշանները կը ըս-

յ

Եւ արդէն Պօկօմօլէց ի շիճուկը դուրս
ելած

երե

ցրւումին($} աստիճանէն ՝այսինքն իրենց

եոլ թիւնը րՀշկութեան մէջ ըլլայ րաղմ ատ ես ա կ

ել

խում

մըն այլեւս ատակ չեն

օրկանիղմէն ներս»

Հասկնայի

յատկանշական

թիւններոլ յառաջ բերած կենսունակու-

րարու

դո րծ ո ւն է ո ւթի ւնն ե

ծերանալուն

բջիջներու
ու

ւոյթները։ Ե ենսա-քիմի ա կան համադրոլ.

հիւս,

դրութեան

մաշկերը (système reticulo-endothélial)
պատրաստելու

են

թիւններր

մեկնելով այս ճշմար

ընտրեր

ուածքներու

շաղկապիչ

տարիքն

Պօկօմօլէց ,
տութենէն

իր

Ե՞նչ

շար մա կերպը

խահաս
ել

մ իւս
մին

կարծրացման

ա յ ս սլէ ս ո վ

բջիջներու
ու

կարելի

եր կա ր աձդո ւմը

առաջքը

արդելք

կը

կ անխահաս
կը

կ՚առնեն

հանդիսանան

դա ր ձն են

ծեր ա g ո լ.
կեանքին

î

8)
Particules
colloïdales proto
plasmiques. (Արարչահիւթ; Protoplasme)
9) Dispersion.
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* ԱՆԴԱՍՏԱՆ
նա կանի

մը

պա ր կե չտ ո ւթեամ բ

այս

նոր

ցնէ

իր

շիճուկէն

խանձարուր ին

մկջ

չէ սպասել՝ թկ ^կեանքը երկարելու լա

կը գտնուի ել Հանհրամ՜եչտ են տակաւին

ւագոյն միջոցը ամկն բանկ առաջ զայն

բազմաթիւ

չկարճեցնելու

.կը

Անշուշտ, ինչպէս Պօկօմօլէց ինք ալ
խ ո ս տ ո վանի ,

նո լաճո ւմը

ան

գիտութեան

դեռ

իր

փորձեր»։

Յամենայն

դէպս

բարձրացնել :

Եւ իրաւ

միջոցն

կ»

պէաք

այսինքն

ա~

դո րծադրո ւթիւնը յ

րե լի ըլլա յ մ արդու մ իջին տարիքը մ ին-

150/1

կ^աւեէ.

հրաշքներ

ռողջապահական նախնական կանոններու

անիմաստ չի գտներ որ օր մը կա֊

չեւ

որ

դիտ-

Ն 0 ԹԵՐ
(40) »

ները

ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ ՅԻՍՈՒՆ
ՏԱՐՈՒԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ

տեգը

՚1յՈպէլեան
մլոիւած է
զը։

Ու-

հինդ
էին

հիմնարկութիւնք

արդէն իր

թեւա-

երկրորդ կիսագա

251

ցարդ'

մրցանակներ

այն

կտակակատարին

թմ չկո ւթի ւն ,

կողմէնւ

քիմիաբան ո ւթ իւն ,

գիտութիւն ,

գրականութիւն

ել

—

բնա
Հազա

րական կեանքի մէջ աչքառու ծառայու
թիւն' յանուն
Ամէն
յլոքներ,

աշխարհի

տ տ րի

մկկ

խաղաղութեան։
քանի

արմանա-

առանց ազդութեան կամ հպա-

տակոլթեան
՜Նոպէլեան

խտրութեան,

կր

մրցանակաւորներ

դառնան

-

կարելի

է ըսել Նոպէլեարներ - տիրանալով պըստկի

մը'

թական

որուն

բարոյական

նշանակութիւնը

բաղդատաբար

ուրիշ

ել

նիւ

ամենամեծն

է

համաշխարհային

յւնոյթ ունեցող մրցանակներուն։
Առաջին կարգին կուգան Գերմանա
ցիները,
սոոյ

49

պարգեւատրուածներով։Տե-

Անգլիացիները

(45),

Ամերիկացի.

կը

մկջ

սակայն՝

յետոյ Գերմանիան

(5),

Ամերիկան

Շուկտ

(3)»

եւ/ն :

առաջին

3) ր անսան 7 մրցանա.
(5), Աձմդլիան
(3),
Իտալիան (3),

գրաւկ

կով՝

ելին։

Եթկ գիտնականները կրցած են դառ

մարզերուն մէջ ոո մատնտնշուած
մեն

3)րտն սացիները (29)

Գրականութեան

նալ նոպկլեարներ

25 կն) ՝

(սկսած

որեւկ

ու

մկկ տարիքին

նոյնիսկ

րապես

ե ր իտ ա ս ա ր գո ւթեան

ներու

համար

կտրծկք

ընդհան
գրագէտ

թկ

ն^պկլեան

պարգեւատրման յանձնախումբը իր նա
խընտրութիւնը
րու

դրական

ցողներուն-.

տուած

վաստակ
Արդարեւ

ըլլա յ
մը

տարինե

ետին

միակը

որ

ունե
երի

տասարդ

հասակին

դարձաւ Ն"պկ թ[՛ >

Աըտեարտ

(42 տարեկա
14 Հ"'//'’ 50-60/^ ♦
60-70^, 9 հոդ/ւ 70-80/'^ եւ
Հիփլինկն կր

նին')՝ մնացեա/ներկն

12
2

հոդի
հոգի
Իսկ

ալ ութ>սունկն վեր:
կիները ւաւելի ար J-անաց ած են
մրցանակին ՝

w ա կան
jb‘սուն տար ուայ

արձանագրելով

ընթացքին

5

ս/ստկա-

ւո բներ :
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ձՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵԷՕՒՈԵՐ 1ՍԼՅԱԱՏԱՆԻ ՄԷՋ
Միջնադարեան

ք)ւրարտաց իներու անկումին եւ հայ
մո ղովո լրդի
պիտի

ծագման

ըլլայ

նորհ իւ

մեծ

չափով

Արմաւիրի

րոնք պիտի

հարցերը

պարզել՝

շը-

պեղումներուն՝

ո-

1954^։

սկսին

կարելի

Այղ քաղա.

քը ո ւրա րտաց իներ ո ւ մամանակ
էր

Ւրրեւ-

^իլսիսայէ,ն

արքային կեդրոնը՝
ուան տակ:

յայտնի

մարզերու

փոխ

Ար դի շա ի խ ինի լի ան.

Հետագային

կրեց Արմ աւիր

անունը ու դարձաւ ամբողջ Հայաստանի
մայրաքաղաքը՝

յաստանի

շրջանի

համար

ուսումնասիրու

կարեւոր

ունին ։յ՝աոնի

ամրոցի

րոնք սկսան

1949/'5>,

մութեան

Էնսթիթիւի

նշանակութիւն

պեղումները՝

ո-

Ակադեմիայի պատ
հնագիտական

րամնի վարիչ թաբդկն Առաքելեանի ղե

մկջ

(իառնիի

ամրոցը,

իբրեւ.

ամարանոց՝

հայ

թա.

ծանօթ

կր

պատմաբաններուն". Հոն կ որ Տրդատ Ա»
• Հարուն շինած կ սիւնազարդ մեհեան

1945/'^

մը*.
մկկ

հոն գտնուեցաւ Տրդատ Ա • ի

արձանագրութիւնը՝

թադաւո րութեան

11//»/

դրուած

անոր

տարին՝—

մեր

Պեղումները
նած

են

տ ա ո ա ադե տ ա կան
ձեռնարկուած

կառո ւց ո ւած քներ

միջնադարեան

ղին եր ո ւ պե ղո ւմն եր ո ւն

H-Jt

տակ թաղուած
րը".
են

Ամրոցին
մեր

մեծ

հսկայական
ներսը՝

երեւան հա

մասամբ

հողին

պա ր իսպնե-

երեւան

հանուած

թուականի սկիղրներուն

պատ

ել

բնակատե

ï

ո ւղղո ւթեա մ ր կ՜ատ ա ր ո ւած բաղ-,
հնագիտական

շարքին շատ
ղումները՝

աշխատանքներով

կարեւոր են՝

զո ր

կը

Հլուինի պե

ղե կա վարկ

Կ•

'Լա-

ֆադարեան:
Հլուին ի մկջ կատարուող պեղումնե
րը մինչեւ հիմա կե դր ոն ա g ո լած են գըէխաւորաբար

երկու

կեդրոնական

վհաղաքի
երեւան

կկ տ ե ր ո լ
թաղին

վրայ՝քաեւ

միջնա

î

կեդրոնական

թաղին

մկջ

հանուած կ միանալ մայր տա

ճարի

հ իմնապատ կե րը՝

նի Զ'

գարուն եւ [ատ պա տ մադ ի րն եր ո լ

տուած

որ

տեղեկութեանց

553^,

Հ1՚ղդրո,-զՒԳ

կը պատկա

կառո լցո լած

‘LAtuJb

կ

գերեզմանին

վրայ :
Այս
րեւան

1949-195(փն

ամրոցի

ուսումնասիր

ուած ու ն կար ո լած են բազմ աթիւ ճար.

թուականով 'Հ՛՜Հին- որ կը վերաբերի տա
ճարի շինութեան i

Արգկն

i

բերդի դա դաթ ին
դաւորներու

n—

մական ար ձանադր ո ւթի ւնն ե ր ՝ չափահան-

զաքի

կավարութեան տակ ։

հնադիր

համար

ուած ու հաւաքուած են հազարաւոր ■Լէ֊

մաթիլ

Հնագոյն
թեան

Հայաստ ան ի

ուսումնասիրութեան

րոշ աշխատանքներ ձեոնա ր կո լած են Հա

առաջին հայ թագաւոր

օրով յ

ներուն

տակտն

դամբարանկն
հանուած

կ

դկպի

Պ՝ո լին ի

հարաւ եհռչա կաւոր

կա թողի կկ եկեղեցին՝ որ հակառակ մա
մանակի ընթացքին իր կրած փոփո խութիլններուն

հ ետ ա քր քր ա շա րմ եւ

կապ շինութիւն
պկս

եղած

կ

հեթանոսական

պատկանող

վեր ած ո լած կ քրիստոնկական եկեղեցիի

աւելի

հին

մ՜ամանակնե րու

մը

եւ

վերաբերող

եւ

ստացած զոյդ

•

փ այտա-

ծածկ

եկեղեցի

մը*.

հոյա

Անիկա նախա-

կանող դամբարաններ՝ ^—^րդ դարերուն
բոլորաձեւ

տաճար

մ րն կ ".

գարուն կ

սիւներու չարըով եւ

պե.

երեք

թեւի բամանումներ ով

ղումները շատ կարեւոր են եւ մեծ թա

ճարի

տեսք յ

բազմաթիւ

փով

օթեւաններ :

հ*առնիի

պիտի շար ո ւնա կուին դեռ քանի մը

տարի ալ :

որ

4fytyut կան

մայր

տա

թ ո ւա կանն ե ր ո ւն

վահան Ա* ամի կոն ե ան ն ո ր ո դե լո վ եկեղեցին ՝

ամբողջ յատակը

պատած

կ

ի^Ը~-
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ճան կար

զա րդերաԼ՝

որոնք ի յայտ

1^511>ն‘.Ե • զարու

կան

ե„

(450/^)

կէսերուն

տաճա րին ծածքը փ ո [սար ին ահ են րա ր ո ւԼ
եւ

արտաքուստ

սիւնազարդ

աւելցուցած

են

եկեղեցիի

հիւսիսային

եւ

արեւմտեան

հարաւային,
կողմերուն

դարու սկիզրներսւն

Աարզպան

[[մրաւս

հիմնական

'Լրնկանի

fi ադր ատ ո ւնին
ձեւաւիււիւման

եկե
կ'են

թարկէ -.Ան շինութեան հաստատուն սիւ
ներուն
կան

վրայ,

գմրէթ

զարդ

դնել
մր

ծածկս յթը

եւ

կուտայ

հսկայա.

արտաքին

րանդելուէ,

սիւնա

հարալա.

յին եւ հիւսիսային պաաերուն վրայ տլելցնե լ կոււոլս յ ո ր մնա իւ ս ր շնե ր ել այդպէսով

նակով,

կտրեյի

տարապետ

է

հիմնաւորել

քՒորոս

կարծիքը թէ

տաճարին

յաոակաձելը

կաս

ճար

Ւ" րա մ ան ե անթ

Տեկորի

եւ

ԷԼմիածնի

տաճարները նոյնպէս եղած են րաղիլիկ
շինո ւթիւններ եւ յետոյ միայն դարձան
դմբէթաւոր շէնք եր՛.

վրայ-,
է՛րդ

ղեցին

ծածկոյթ

տանայ խաշի տեսք՛. Այս եկեղեցիի օրի

րեւոր է,
կարծիքին
է

հա յ

շրջանի

Եւ տյս'

շատ

կա

որովհետեւ թ֊որամանեան այդ
որ

կազմած

ճարտարապետս ւթեան

հիման

վրայ

հնադոյն

զարգացման իր

է

ւո ե ս ո ւթի ւնը,

[՛ո լինի մէջ երեւան հանուած է նաեւ
կաթողիկոսական պալատը, որ Ե՛ դարու
երկրորդ կէ ս ի շինութիւն է եւ իր սիւ
նազարդ դահլիճով,

աշխարհիկ ճարտա

րապետութեան գլուխ գործողներէն մին,
կը համարուի

i
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ԱՆԴ՛ԱՍՏԱՆ

ա

11 ԱՆՍԱՐ
յարատեւ բա րելալման մէջ են,

ԵՕԹ՛ՆԵՐՈՐԴ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՄԱՍԻՆ
Պատկերները

ւէնը

բազմապատկել,

կա-

ոուցոլաեքը աւելի ճկուն դարձնել,

կարող

Իր

բե

ուղղակի

քանչիւր

լայնել,

ընկերային

դէպքերու զուգա

հեռ կամ միաժամանակ զարգացումը եւ

զայն

վերջապէս

կան

նոցին

փոխադրել նիւթը բնութեան

մէջ

իսկ-.-

զորս շարժանկարը
դուրս
ետին

՛Նպատակակէտներ'
մի առ

նիրէն

կա րե լի ո ւթի ւնն ե ր ո վ

ել

սահ

Ու այսօր,
թեան,

շնորհիւ իր

այլազանու

եւ

դարձան

ժողովրդական
Հեռու

է

Հեեր կայաց ում»ի

արդէն

այն

ժամանակա

շրջանը երբ շարժանկարը կը նկատոլէր
որպէս

պարզ

ժամանց'

ուր

երախայա

կան նիւթ կամ դիւրին յուզմունք,

ան-

արժէք խեղկատակութիւն կամ մանուա
ծապատ մեքենոլթիւն պարբերաբար
գրաւէին

Եւ

տաղանդա

ւոր մարդիկ չեն վարանիր այս նոր .յետ
նին վրայ փոխադրելու, ընկերային, հո

շնորհիւ

այս

մասնա

գիտութեան ճկունութեան, շնորհիւ բազ
մակողմանի

ներս

-----

տուկ

ազդու զէնք ել ման

տրամախօսութեան

կերպը,

ըմ

մասնայա

թելադրիչ ճշգրտութիւնը

հորիզոններ

կը

գանեն

իրենց

առ

(տէսէն

Ul—

ջին:
Հյ ա ր ժադետդր ո ւթի ւնը

նիմէ)

կը

սաեզծէ

կը

ուր

կերպընկտլ բանաս
դիտակից

վերակենդանանա յ

հարէ :
վաւերական
ժանկարովը,

ել

հեգնանքը

կը

յաղթա

պատահարներու

լրատու

շար

ժապաւէնները ,

պատկերազարդ ճոխութեամբ նոր տեսա
կի

համայնագիտարանի մը

էջերն է "ր

ամէն օր:

Աեր ժամանակներու առարկայական
դիտող

շարժանկարը

լաւագոյն

օժան

դակն է «երեւակայական թանգարանին»
որ

ապագային

պիտի

դառնայ այն

հա-

ւատա րիմ եւ կենդանի հայելին, ուր պի

գեբանական եւ մտքի հարցեր֊.
Որովհետեւ

իւրա
ասիկա

դե դե g կա դի տ ա կան

Նկարներոլ

կը ձդտ ի դէպի

մարդկայինը-.

ել

խաւերէն

կը յաւերժացնեն,

պատուոյ տեղը:

Այսօր շարժանկարը
խորապէս

կը

-----

առաջնակարգ միջոց-,

տեղծութիւն'

ախոյեանը :

վրայ

բոլոր

տարածումի

բռնումը,

ան գլան անցան է բոլոր չափա

նիշները

կալ-

կը մատնանշէ որպէս գաղափարա

նոր

մանափակ իր նախամայրը-.

ժապա

բոլոր

ազդեցոլթիւնը

անհատի

կավարժական

մի նոլաճեց

ժայթքելով թատրոնի
ձգեց

ընդգրկել

ուածները :

մս։ յարդարում ի կա ր ե լի ո ւթ/> ւնն ե րն ընդ
թոյլատրել

է

կա րելի ութի ւնն ե ր ո ւն որոնք

տի

ցոլանան

միտքերը,
քով'

մեր

նուաճումները,

մեր ձգտումները,

մեր

մէկ խոս

արդի քաղաքակրթութիւնը ։

Ն- Ջ֊

Այս հատորին տպագրութիւնը աւարւոեցաւ 1952 Օգոստոսին
«ԱՐԱ՜Ր-Ս» տպարանին մէջ,

LE DJRECTEUR - GÉRANT :

ի Փարիզ :

P. TOPAL1AN

IMPRIMERIE ARAXES - 46, Rue Richer, Paris 9*
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Իււյանկար

Sonia TOPALIAN

Թօփալեան

Fonds A.R.A.M

Որմնաքանդակ Ադթամարի եկեդեցլոյ (9րդ դար)

Un relief de l'église d'Aghtamar (Arménie, 9esiècle)
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;< Պուպրիկը»

SHART

՛Նկար ՇԱՐԹի
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«Խմողները»

JANSEM

Նկար ԺԱ՚ՆՍԷՆՐի
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Ծովանկար

D'JERANIAN

Գործ Ե- ՃԵՐԱՆԵԱՆի

TUTUNDJIAN

/

Նկար (1933)

ԹԻԻԹՒՒՆՃԵԱՆի

(
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« Սալոմէ»

G Ս RJ A N

-հանդակ ' ԳԻՒ P Զ ԵԱԳի
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Դաշտանկար

BODOSSIAN

Դոյւծ

ք֊

■

ՊՈՏՈՍԵԱՆի

է,որ շէնք' Աւ] ը նիւ Մարսոյ (էր ոսպ)
Աործ' ճարտարապետ Ս պրօ Աաննեանի
Immeuble (Avenue Marceau)

Architecte A. KANDJIAN
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«Արեւելք»

MISSIRIAN

Նկար Ա- ՄԻՍԻՐԵԱՆի
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TAPIS ARMÉNIEN (17' SlECLF) ABARAN KOUBAH

Հայկական Գորգ' Ապարահ - Քուպահ (17րգ գարու)
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Ա«1Ր0 ԳԱՆՃԵԱՆ
ԳԱՌԶՈՒ
ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ
ՍՕՆԱ ԹՕՓԱԼԵԱՆ
ՓԱՆՍԵՄ
ՃԵՐԱՆԵԱՆ
ՇԱՐԹ
Ա- ՄԻՍԻՐԵԱՆ

ևււամսհայ Պարբերական
ԴՐԱԿ ԱՆԹ- ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ

★
Խմր- Ր- ԹՕՓԱԼԵԱՆ

★
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ԴԻՆ' 500 Ֆր-

ANDASTAN
ARTS a LITTÉRATURE
REVUE TRIMESTRIELLE ARMÉNIENNE
•
DIRECTEUR : P. TOPALIAN
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