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ԶԱ՜ՐԿ ՆՈՒՌԸ ԾՈՒՆԿԻԴ, ԹՈՂ ԾՈՒՆԿԴ ԱՐԻՒՆԻ,
ԶԱ՜ՐԿ ՍՈՒՐԸ ԿՈՒՐԾՔԻԴ, ԹՈՊ, ԿՈՒՐԾՔԴ ԱՐԻՒՆԻԴՈՒՆ ԿԱՐՄԻՐ ԾՈՒՆԿՈՎ ԵՎՒՐ ԾԸՆՐԱԴԻՐ,
ՍՂԱՐ ԱՐԻՒՆՈՎ ԿՈՒՐԾՔԻԴ ՈՒՆԿԸՆԴԻՐ:

ԶԱ՜ՐԿ ՃԱԿԱՏԴ ԱՍՏՎՒՆ, ԹՈՊ, ՃԱԿԱՏԴ ԱՅՐԻ,
ԶԱ՜ՐԿ ԽՈԿԴ ԱՆԴՈՒՆԴԻՆ, ԹՈՎ ՎԻՀԸ ՎԱՌԻԴՈՒՆ ԱՅՐՈՎ ՃԱԿՏՈՎ, ՃԱԿՏՈ՜Վ ԳԵՏՆԱՄԱԾ,
ՀԵԾԷ' ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՆՈՒՌՆԵՐՈՒՆ
ԻՄԱՑ:
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Քանի մը մտքի բարեկամներ էին որ լիբանանեան լեոնաւան
մը ամաոագնաց կը գտնուէին միասին : Այ՛դ առաւօտ’ իրենցմէ մէկը ,
նկարիչը' կոյժ ւ1՚ը գնելու համար մտած էր պահ մը' աւանի բրու
տին կրպակը : Միւս երկուքը, մին երաժիշտ, երկրորդը հրապարակագիը' դուրսը կը սպասկին տաք խոսակցութեան մը տարուած :
Վրայ հասաւ չորրորդ բարեկամ մը որ գեղագիտական հարցերով
կը հետաքրքրուէր մանաւանդ եւ որուն' այդ պատճառաւ «գեղագէտը» կ'ըսէին իր բարեկամները, քչիկ մը հեգնանքով-••

Քեղագէտը--- Ի՞նչ այդպէս եռանդով խօսելու վրայ էք:
Հրապարակագիրը---- Մ եր նկարիչ ընկերը սա բրուտին կրպակը
rlimiiL իր կոտրած կոլժին տեղ նոր մը ըՍտրելոլ : Մտած ատենը ըսաւ
որ այդ բրուտը արուեստագէտ ն րն էր՝ շատ գեղեցիկ սափորներ դիտէր շինել : Մ եր եր տմ՜իշտ ընկերը շատ ղտա!- Ա1 pLIIՆ1յ ԱՆՈՆՍ.
աիտցոսին այդքան դիւրին այդ արհեստաւորին տրուիլը*. Ատկէ մեր խօսքը
բացուեցաւ արհեստներու եւ արուեստներու մասին ՝ անոնց տարրե
րուիքԼան ♦ • ♦

Երաժիշտը------ • • եւ անշուշտ հասանք շուտով շրջան ընող խընդիրներու' «Արուեստը արուեստի՞ն' թէ
արուեստը ժողովուրդին
համար» ■ . . «Զեւապաշտ արուե՞ստ թէ խորքապաշտ» • ■ - «ժԼերացակա՞ն թէ թանձրական» , եւայլն, եւայլն: Լալ որ վրայ եկար'. Ես ան
շուշտ իմ արուեստս' երաժշտութիւն կ'րնեմ , բայց շատ ալ խորհած
չունիմ թէ ըրածս ի՞նչ դե դա դի տ ա կան վարդապետութեան կամ ի՛նչ
դադափտրաբանութեան համապատասխան է: Ամբողջ հողս այն է որ
յօրինածս լաւ երաժշտութիւն րլլ՚՚՚յ ՛ Մեր բարեկամն ալ քաղաքական
խմբագիր է, բայց կը պատահի իրեն այդ կարգի հարցական տարազ-
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ներու շուրջ եւս բաներ մր դրել երբեմն՝ միայն թէ չեմ կ ար ծեր ո I'
եր գաղափարներն ալ շատ յստակ ըլլան այդ էսնդիրներու մասին»
երբեմն կը բա չքշեմ զէնքը որ այդ֊ պարագաներուն իր ըսելիքները
պատրաստ կը գանէ ՀՀպրոշիլրներու՝^ մէջ եւ եդածովը կը փ ոէսադր է
զանոնք իր յօդուածներուն վրայ՝ ինչպէս կ ըսեն՝ առանց բարակին
նա լելու : Կր [" Ո րհՒմ որ քու դալուէդ կրնանք մէկզմէկու օգնել այդ
հարցերուն վերաբերմամբ աւելի յստակութիւն տալու մեր մտքերուն։
’---- J1'^ ալ չուզսՀծ բանս » դիտես որքան կը սիրեմ ար
ուեստները առանց որ գմբա էս տա բա ր անոնցմէ ոչ մէկուն ճարտարը

ըլլամ մասնաւորաբար » ու ոեւէ էսնդիր որ հեռուէն կամ մօտ էն վե
րաբերում ունի անոնց հետ զիս կը շահագրգռէ վերին աստիճանի ։

Երաժիշտը •--- Մեր նկարիչ ընկերը որ չեմ դիտեր ինչու կմւ ւշանայ դուրս գալու սա կրպակէն ՝ արուեստագէտ կը կոչէ u,Jrl բրուտը։
Ինծի համար՝ պարզ արհեստաւոր մրն է այդ մարդը»

Հր.Ա1Ա]ալւակա(լ|ւլւլ1 •-- ԷԼյսօր կոյմ մը ունէր դնելիք ՝ անոր համար
մտաւ հոգ» բայց ուրիշ անգամներ՝ առանց որ բան մը ունենա լ առ
նելու , կ՚երթայ հոն ել երկար էսօսքէւ կը բռնուէ։ իր ալդ
տադէտ))ին հետ » » »

ՀԷԼրուես —

Տժյ ւլա(|.է՜ար •--- Լաւ՝ լաւ» միայն եթէ կհուզենք 'արդիւնքի
մը հասնիլ մեր էսօ ո ա կց ո ւթե ան մէջ՝ սլէտք է կարգով յառաջանանք։
Հրապարակէս գիրը •— ճիշտ է :
Գհղագէտը--- Ինծի կը վստահ թք այդ կարգը ո ր ո շելն ու պահելը*
Երաժիշտը •_ Կ արծեմամէնէն աւելի ալդ բանին մէջ ես վարպետ :
փեւլագէար •--- // եր րնկ եր ր դարձեալ հեդնել սկսաւ :
Երաժիշտը--- Ինչո՞ւ՝ լրջօրէն կ՝ըսեմ*.
ՏՓղագէ֊տը ---- Ինչ եւ է՝ քանի Որ կարգով պիտի երթանք՝ մեր
առաջքէն լնելիքը ըստ իս սահմանել պիտ էէ ըլլայ մեր դո րծածելիք եղրեբուն ճշդրիա նշանակութիւնը ։ վիճաբան ո ւթիւններո լ մէջ յաճաէս
երկու կողմն ալ մասամբ իրաւունք կ՚ունենայ բայց անոնցմէ ոչ մէ—
կը կ՛՛ուղէ դէմաg էն էւն իրաւունքի բամ՜ինը ճանչնալ՝ որովհետեւ նա էս
չեն համաձայնած իրենց գործածած եղրերուն նչանակութեանր վրա լ :
\յ,ոյն եդրր մէկ կամ միւս կողմէն տարբեր առումով կր գործածուի ՝
էնչսլէ՞ս կ՝ոլ-զէվ! որ այդսլէսո1Լ ոեւէ կէտի վրայ մէկ կարծիքի հաս
նեն :

Հրապսւրակսւգիթը--- Լալ, տրամախօսենք քու փսոէաքածէդ
պէս նախ սահմանելով եզրեր, էնչ որ կարծեմ քու մեծարած Աոկրա.
ա էն ալ մէթոտն էր»
Դհզսւգէտը--- Այդպէս ■ Ալ կր կարծեմ որ ձեր վէճէ մեկնակէտը
պահանջէ ճշտել նախ նչան lu կո ւթէ լնը Արհեստ ել Արուեստ եղրերուն ՝ որով եւ 1Լրհ ե ս տ ա ւո րինը եւ Ա,ր ո ւե ս տ ա ւո րինը •
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Երաժիշտը •--- Ի՞նչ ատկէ աւելի դիւրին՝ քանի որ ամէն օր մենք
կը Դri յածենք այղ բառերը* ու շատ ալ աղէկ զիրար կը հասկնանք։

Հոսւպաթակագիթթ •--- Կարծեմ իրաւունք ունի մեր դե զաղէտ բա
րեկամը։ Ինձ այնպէս կը թուի որ երբ արուեստ կ՝ըսենք միշտ նոյն
բանը չենք հասկնար ամէնքս ալ* ու բաւական դմ՜ուար ԸԼԼաէոլ է
էսաակ սահման մը որոշեք այդ եզրին* թերեւս ՜արհեստ^/ե մասին
աւելի դիլրի^1 է համաձայնիլ։

փեղսպէտր--- Ո լ որսլէսզի լուծենք դմոլարութիւնը ՝
սլէտք է
լկսինք արդ. երկուքը առնելով իրենց զտութեանը մէջ : Զուտ Արհես
տը եւ Զո^տ Արուեստը : Ինչպէս քիմիադիտութեան մէջ բաղադրու
թեան մը յաւոկութիւննե ր ը բացատրելու համար զանոնք գոյացնող
պարզ մարմինները կը զատեն ։

Հրսւպսւրսւկագիրր •--- Տէքառթին մեթոտովըպիտ ի ըսուի* միայն՝
եթէ հոս մեր
ելիքը բառերո ւ վրայ իւ աղա լ չէ այլ իր ո զո ւթի ւնն եր
հ աս կնալ ՝ ո ր սլէ սզի իրաւունք ունենանք ո րոշելու ԷԼուտ Արհ ե ս տ եւ
իէուտ Արուեստ՝ սլէտք է ասոնք իրաւ ալ գոյութիւն ունենան։ Չըլլան
զուտ ւէերա ցական կար ե լի ո ւթի ւնն եր ։ էէուտ Արհեստ դմ՜ուար չէ թդունիլ* սա դիմացի թիթեղագործին ըրածը , կամ անոր քուէի պայ —
սւարինը* * * բայց թէ զուտ Արուեստ կայ , պատճառներ ունիմ կաս
կածելու այդ մ աս /,ն:

Երաժ՜իշտը ---- Երէկ դիչեր ձայնասփիւռէն միասին լսեցինք Երե
ւանի Կոմիտասի անուան լարաւոր քառեակին այնքան լաւ զործա—
դրած քա ռան ո լա գային Կոմիտասեան դաշնաւորումները* կը էսորհիմ
որ զուտ երաժշտութիւն էր այղ՝ քանի որ է՛ն ազնիւ եւ վերացուց ի չ
որակէն զուտ երաժշտական վայելք էր իրենցմով մեզի շնորհուածը։

Դեղսւգէտր----Աը ով կրնանք ատոնք ընղունի լ իբր էէուտ Ար ո ւե ստ էւ գործեր* ինչպէս Պ աէսի ւիիւկճ^Հ^/ , կամ Պէթհովէնէւ Ջութակի <իօն—
չէրթօն կամ

ոբէնի Պալլատները ՝ կամ Տ ըպիւս իի

Ասոնք ըլլալով զուտ երաժշտութիւն՝ ատով

M Ջ ուտ

'քառանուագը ։
Արո ւե ս տի տե

սակներ կը կազմեն։

Հրապարակէս գիրը----Եթէ երաժշտութեան պարադային կարելի
ըլլայ ըեդունիլ անոր մէջ զուտ արուեստ էյ

դործերու

գոյութիւնը՝

նոյնը կարելիէ է ըսել նաեւ միւս արուեստներու մասին։

4'եւլագկտր—--- Ql/նք կրնար ըսել որ մեր ժողովրդական պարերը
(լՈ՜Լ՜տ, ՍրՈրի սե/ւին կը պա տ կան ին * ալ չեմ էսօսի ր դա ս ա կան ՀՀ ս սլէ/ —
mui/բ

թատերապարերէն *Ա*եծարենցի Հ^Աիրերդ^ը որ այնքան հեշտօրէն

գիշերերգի մը օրօրումին կը յանձնէ իր բառերը* հ.Պփշերն անուշ է՝
գիշերն հեշտագին ***՛}>՝ ՆԼէռէկ^յի
Թէքէեանէ/ հԿ' անձր ե ւէ^ն ե ր ր
էէուտ Իանաստեզծո ւթիւն են պիտէւ ըսեմ ։ էէուտ *էյկար չո ւթի ւն չէ® Մ n—
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
//Հ 7/ մինչեւ անոնցմ է սերող Ա եզան ին --- ինքն ալ

մէֆյր Ըէէսյէուք

րրած ա սլա ւո ր ա սլաշա եւ անդր ա պա ւո ր ա պա շտ ն կա ր չո ւթ էւ ւն ը՝. Կ ա մ
Մ այո լի կամ Տէոբիօի մը ըրած քանդակագործութիւնը զուտ չէ1* :
'Բ անէւ ասոնց թէ անոնց տուած գործերը իրենց մշակած արուեստներուն յատուկ շատ յատկանշական որակուէ վայելք մը կուտան , զուտ
վիճակի մէջ՝. Զո*֊տ Հե կար չայ ին'» ին սերտ վայելքը կը լեցնէ մեր հայե
ցումը Մոնէի մը կամ Ս եղանի մը գործին, ինչպէ ս «Բ ան ա ս ա եծա կտ
նին»ը կը լեցնէ մեր ընթերցումը Ս եծա ր ենg ի Գ ի շե րե ր դին ,կամ «.'Բան
դա կա զործա յին»ը կը լեցնէ մեր հայեցումը Պուրտէլի մը կամ Տէոբիօի
մը դո ըծփն :

Հթսւպարակագիթը--- Լաւ , ընդունթնք , դէթ առայմմ , որ Զուտ
Արհեստ նոյնպէս եւ Զուտ Արուեստ գոյութիւն ունին, ինչպէ՞ ս կը
էսս ըհ ի ս սահմանել ասոնց իսկո ւթիւնր:

փհղագէաը---- Որպէսղի
դիւրաւ կարենանք ըմբռնել
այդ երկուքին թէ՛ նմանութիւները եւ թէ տարբերութիւնները --հասարակացը թէ տ ա ր բերա ւո ր ո ղը
պիտի նախընտրենք Արուես
տի մասին իրապաշտը

խօսելակերպը,

եզրը'

իր փիլիսոփայական

իմաստովը ասած'.

Երաժիշտը •---

fatum

մասնագիտական ու վերացական բառեր չդոր-

ծած ե ս • գմ ո ւա ր ա լ կը հեաեւիմ ըսածիդ :

փեղսւգէւոյը----Ջէ՛ •

պարզ է ըսելիքս .

'Արուեստին էութիւնը

Հայտնաբերելու համար կայ իտէասլաշտ տեսակէտ

մը՝--- Տհ1Նո£է՜/*^/^

օրինակ' որ Արուեստր կը նկատէ Այրտայայտութիւն :

Հթապարակագիլւը--- Իրապաշտ տեսակէտէն ի՞նչ կը համարին
Ար ո ւե ս տ ը :

փեղագէտը--- Իրեր կամ իրողոՆթիւննհր շինող դո րծ- ո ւն է ո ւթի ւն .
Աքէօֆոէզի --- իրաստեդփութիւն, ին չպէ ս ըսուած է '. Բու յց թնդի ր
չէ՛ խորքին մէջ, այ ս նախընտրութիւնը իրապաշտ տեսակէտին ; Որովհետեւ տարբեր բառերով նոյն բանը կըսեն իրապաշտները եւ իաէապաշտները» էսօս ե լա կեր պէւ տարբերութիւն մը միայն կա յ իրենց մէջ
uiju պարադային, ու եթէ ի ր ա սլա շա ա կանը կը նաէսընաբենը գո րծածել, այգ անոր համար' որ ան աւելի յստակ կերպով սլիտի կարե
նայ օգնել մեզի առաջ տանելու մեր բաղդատութիւնը Արհ ե ս տ ին ու
Ար ո ւե ս տին միէեւ :

ԵրսւԺյւշւռլւ •--- Արքան որ կը հա ս 1լնամ , իր ա պա շտ ա կան տեսակէ
տէն' իմ յօրինած երաժ՜շտական կտորները էւ|ւհ|1 կը նկա տուին :
^էւլագէ՜աը •--- Այո՛ ■) բառին շատ լայն իմաստովը» առարկաներ
որոնք իբր ինքնուրոյն էութիւններ իրենը զէրե^^ սլիաէւ դնեն ո ւնկլմնւլրո ւլներո ւե լսողութեան դիմաց, ին չպէ ս անոնց աչքին դիմաց
սեղան մը կամ աթոռ մը պիտի ներկայանար ու ստիպէր զիրենք որ
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

տեսնային ղինքը իր եղածին պէս- Տարբերութիւնը հոն է միայն որ
երամ չտա կան կտորի պարադային «իրը» ձայներ է շինուած է ոբոնը

յւսջոթդաթսւթ կը հասնին մեղի եւ վերջին ձաՀհին Հհտ միա՛յն իրենց
ամբողջական իմաստով եւ էութեամբ կը ս ա հ ման ա ւոր ո լին :
Երաժիշտը---- Ու երբ կը սկսինք լսել մեղի ծանօթ եղանակ մը'
ղայն մէկէն կը Քանչնանք արդէն, ինչպէս փողոցի մը անկիւնէն երբ
ինքնաշարմի մը ծայրը միայն կ'երելս,յ' արդէն մենք ճանչցած ենք
ինքնաշարժ՜ առարկան :

Դհպագէտը

ճիշտ այդպէս, որով սի,ալ չըլլար ըսել թէ երա-

մշտական կտոր մը տեւողութեան./^ ձայնեղէն Իր մրն է ինչպէս ար
ձան մը' Տարածութեան մէջ քարեղէն Իր մը :

Հբապարակագիրը----Կարծեմ բաւականին հասկցած եղանք ու
կրնանք րնղունիլ արուեստի իրապաշտ ըմբռնումը որ զայն կը համարի
իրաստեղծութիւն : Բայց անհամբեր եմ մեր [սնդրին գալու :
Ի՞նչ նմանութիւն'
ուեստին մ էջ :

(1)

ու ի՞նչ տարբերութիւն'

Արհեստին ել Ար-

Շ- Ռ- Պ-
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Դ. ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

brun h ատհ

★

ԻՐՄԷ 2.ԵՌՈՒ ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆ
(իամտնակին դաշտն ի վեր ՝ կեանքը հովիւ մը շրջուն'
Ա ար դկո ւթի ւնն ե ր կը տանի յոյսեըու մէջ արածել * * »
Արօտավայր անսահման' ուր կ'աճի խոտն անարգել
Ակնթարթին անհունով՝ ապրեցնող յոյսերուն***

Ա շտադա լար սնունդն այս առաւօտն է անդադար
Ընդմիշտ մանուկ մարդկութեան որ չի մեծնար՝ չի հասնիր
1}րբեք

իրեն՝ իբր ըլլար

Ըրնակչութիւն մ'հեռա լոր'

՚քն իրեն մէ£ դաւադիր
հնձող յոյսերն իր ի սպառ***

(իամ տնակի անդերէն ադա սլա տանք մը միայն
Կ'արձագանդէ ամէն մէկ \,երկայութեամր' ուր կարծես
Մարդկութիւն մը վաղն ի վաղ ըսսլասոդ իր Մարդկութեան

Ո*- ըսպասել բաբա կան այդ' որ իբրեւ յարալէզ
Պիտի գայ զինք դարմանել ըսսլասումէն անաւարտ'
Թերեւս երբեք*** ըս սլաս ում' անհունըս վաքը ակրնթարթ

Անամանակին հետ շվւ ո թ' ուր կր տեւէ Մարդն այսպէս***
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ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆ ՑՈՒՑԱԴԻՐ
Ցուցահանդէս մ^է էնքնէն սա J-ամանակն' ուր ամէն
Ւն չ երեւցող էնքն էր մէջ կը նո րոգուէ առ յաւէտ • ♦ .
կարծես մա հէն փաէւելու համար ո ւղէ ր ան անհետ
Փ ոէւո լէ լ էրմէ , աղատ էլ ճակատագրէ կնէքէն • ♦ •

Կե ա նքէն լ, մահ երթեւեկ' ցուցափեղկէն մէջ լուսեղ»
Մահէն է կեանըս յաոնում ___ ճանասլարհորգ էւաղալէք --Ինքն /ւչւ առջեւ ցուցադէ ր ու տ րտմ ութեան հարսանէք'
փամանակէն դաշտն է վեր կեանքը նե տ ոլած ա մէն տեղ•♦.

!1ւ ամէն տեղ արցունքփ աշտարակ մը կ^էյ^այ 'Լա [' * * *
փամանակէն կատարն հոն՝ ուր կուղայ կեանքն անդադար

էհաղմէլ

ու մարդ զայն 1լաւղրէ էբրեւ

ողբերգն էր Ե"էն ♦ ♦ ♦

Անհ ունէն մէջ տարագէր՝ առանձնութէւն մ'է էնքնէն
կեանքն այս տեւող ու էնքն էր մէջ բանտարկեալ վադց մը դեռ»
1Ղբր

Արւաւօտ մ'որ ցմահ հորէղոնէն դուրս քեցեր » » » *

★
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( ԴՐհԴՈՐ-ՎԱՀԱՆի թատրերգութեան աոաջին արարի p • պատկերը)

Տեսարան' մը նոյնանուն թատրերգութեանս աոաջին արարէն:
Արտաշատի արքունիքը' Տիգրանի թագադրութեան գիշերն իսկ:
Տիգրան գահ բարձրանալէ առաջ , ունի արդէն գաւակ մը' Արատւագդ , որուն ծնուն՛դին մասին պատմութիւնը մանրամասնուլ» իւ ններ
չէ թերաճ մեգի: Թասւերագրութեան տրուած իրաւունքները օգտա
գործելու]' փորձած են՛ իթր իր մսւյրր ընդունի] ժողովուրդի ծոցէն
կեանք ւսոած հայուհի լքը, որ երկար ժամանակներէ ի ւ[եր, իրեն
յատկացուած շքեղ կեանքին մ՛էջ իսկ կը տաոապի դասակարգային ,
մ՛այրական եւ սրտի իրաւունքներէն գրկուած ըլլալու դաււնութեամթ :
Թագադրութեան գիշերը վերջապէս կը փորձէ տիրանալ իր ար
դար իրաւունքներուն , մինչ
Տիգրան իրմով կը մտանուի աոաջին
պարտութեան մը, իթր իր սրտին մէջ մարդկային զգացումներ եւ
ապրումներ ունեցող անձ:
՛է- Վ-

Արտաշատի պալատան գաեուն

դահլինը

Տիգրանի թագաւորութեան աոաջին գիշերը
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Անդաստան *

iô

Լ
Զօրականներ Մագադադէւ։, Իագուաս եր Ա՜իհրան

ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ ■>— Հայրկեան թուղեր կորսնցնել թաղալո րը :
ԲԱԳՍԻԱՍ •--- Այո՛ » հազիւ, թագադրութեան հացկերոյթը աւար
տած' կը հրաւիրէ մեղ բացառիկ նիստի՝.
ՍԻ ՀՐԱՆ՝--- Առաիթւ պաշտօնական հանդիպում
համար հայոց բանակի սպայակոյտին հետ։

մը

ունենալու

ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ---- Երբ տակաւին Էսհջոյբի դինւով տար են մեր
գլուխները :
ՍԱԳՈՒԱՍ---- Ի՞նչ. հ արբաԲ ծ՜ ես , //* ա գա դագէ1ս :
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ ՝--- 11՚չ} բայց նի՜ստ կէս գիշերին* • * Թերեւս թա
ղալո րն է հարբած :
ՄԻՀՐԱՆ---- Ի՞նչ կ'ըսես* իր թագաւորութեան ամրապնգումին
համար' Տիգրան Երկրորդ կ*ուզէ վայրկեանները օգտագործել՝.
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ
Այ ո՜ * * * ինչպէ ս օր օգտ ա դո րծ եg ծիսակաւոարութեանց ել {սնգոյրի սլա հուն ;
ԲԱԳՈԻԱՍ *,
մը ունեցաւ*

Ե ո թէական ներ ուն *Լրայ ազդող

ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ---- Ծիրանիէն
ազգեցութիւնը ներգործողէ

հպարտ կե ցոււսծք

ինկող ւէայելուչ ծալքերն էին այդ

ՄԻՀՐԱՆ---- ծ<- արքայաւէտJhL Հս եմութեամր մեծարեց
կանները :
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ — Լաւ
որիորգէնî
Ս Ի ՀՐԱքյ *

ր , ա չքը

չզատեց

ճի1շգն Ըսէ i Մադադադէ՚ս՝

կր nF > թագաւորին դիմաց , անոր մականին

երբեք

կոչնա
Պոնտոսի

Պոնտոսի օրիորդն
ադամանդներուն

Ր9ա Լ9^9ալ- > 1‘P աչբերուն ճառագայթներովդ
ՍԱԳԱԳԱԳԷՍ •--- Հա՜ հա՜ ՝ հա՜*** 1^ագադրու.թթւն
աղջիկտես ;

էր

հետ

թէ

ԲԱԳՈԻԱՍ ----- Թագաւորներն ալ մարգ են՝ Մագագադէ՛ս :
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ ՝— Ես կ'ո լզէի որ ր//ային գերմա՛րդէ
ՄԻՀՐԱՆ ♦--- Սվ գիտէ ՝ քու փնտռածդ մե՛ր թաղալորն է թերեւս t
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IL
(Փողերը կը հնչեն : Կուգան նիզակաւորներ , դրօշակիրներ եւ ջա
հակիրներ : հը մ՛անէ Տիգրան' ծիրանիով եւ խոյրով' փաոաւոր : Իր
կողքին' մանուկն Ա՚րտաւազդ : Հետեւորդ’ Արքայամայրը, Իշխան
փւուը եւ նախարարներ : )
ՏԻԳՐԱՆ •
Գիշերս*յին այս յաոաջա^սւհ պա հոլն ՝ թո՛ղ աարօքւքնակ չթուի ՝ զօրավարնե'ր ՝ որ կանչած եմ ձեզ այստեղդ
ԲԱԳՈԻԱՍ *— Տիգրան Երկրորդի

կամքը

թո՛ղ

բարեբաստիկ

ըլլայ , թագաւո՛ր-.
ՏԻԳՐԱՆ •
՛Լ, ա խ ա ր արն և'ր , զօրականնե՛ր- հայրենիքի շահերն
ու Արաաշաաեան գահուն ամրապնգումը կը պահանջեն , որ ոչ մէկ
վայրկեան կորսնցնենք՝ աոանց իրմէ Ագո լա մը քաղելու î
ԲԱԳՈԻԱՍ---- Թո՛ղ խօսի թադաւորը՝ ականջալուր կ՝ ունկնդրենք ։
ՏԻԳՐԱՆ- Մ ա՛յր իմ թանկագին ՝ հաճութիւնն ուներլ իր նստե
լու յ
ԱՐԲԱՏԱՄԱՏԲԸ^— նախ թոյլ տուր ՝ զաւակ իմ
աոաջինը խօսք աոնեմ î

Արքա'յ ՝

որ

ՏԻԳՐԱՆ՝--- Բարեհաճէ ՝ մսՀյր*
ԱՐԲԱՅԱՄԱ8ՐՀ---- Ապահով եմ թէ իմ որդիս

պիտի

գիտնայ

էլլալ իմաստուն ՝ արգար ՝ խիզախ եւ յանդուգն յ
ԲԱԳՈԻԱՍ---- Միեւնոյն ատեն' ան սլար տ ելի՛ եւ միա հնծա՛ն î
ԱՐԲԱՑԱՄԱՏՐQ *
ԱՀե պար տելի՛ եւ միահեծա՚ն' եթէ Ա Ատուած
ները բարեհաճին իրագործել ըղձանքս *--- Միասնականութիւն' պե
տական գործերու մէջ՝ միասնականութիւն' մողովուրգին մէջ։ Ասոր
Տամար ես կ ուզեմ տեսնել աւագանի մը՝ որ զերծ ըլլայ երկպաոակոլթենէ ու հաւատարմօրէն հպատակելով
բարգաւաճումը կերտելու ձգտի :

Արքային'

Հայաստանի

ՄԻՀՐՍՀե*--- Այդպէս ալ պիտի ըլլայ՝ Արքայամա՛յր
ԱՐԲԱՏԱՄԱՅՐԸ •--- Ես աոաջինը՝ ա՛չ իբը մայր՝ այլ իբր հպա
տակ մը ողջամիտ վահագնի եւ Անահիտի անուամբ ահա’ կ՚ուխտեմ
հաւատարիմ մնալ իմ վեհապանծ Արքային։ ( ՀանգիսԱ1ԼՈթ կը խոնսւըեի Տիգրանի գահուն սւււջհւ եւ կը համրուրէ ծիրանիին փէշը : )
ԲԱԳՈԻԱՍ *
Արքայամայրը յ
ԳՈՄ Ի՚ՇէմԱհ

Հղօ՛ր Ըէէւսյ Հայո3 Աըքլսյի^> ում-ը» երկա՛ր ապրի
Եըկը" րգ խօսքը ինծի։ Եղբա՛յր իմ Արքայ՝ գա

հակալութիւնդ յոյս եւ հաւատք կը ներչնչէ հպատակներուդ։ Ես'
կրտսերդ քեղի կ՚ընծայեմ իմ անձս լ Բու ումի՚դ՝ քու իմաստու
թեանդ՝ քու դերի չխանութե ա՛նգ յ Մեր կուրծքերն ու բազուկները'
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յփզի 5 ■֊ լ Հայաստանի յաղթանակներն ու փառաւորութիւնը

քեզմէ*.

Ա՛յ- պ["ո[՛ տաս դ ո ,ն մեղէ, ա՛յս կր սպասէ մողովուրդգ՝
ազնուա
տոհմէն մինշեւ բանուորն ու. հողագործ գիւղացին ։ Հաւատքով* կր
յայտնեմ քեղ , Արքա՛յ , յաւիտենական հաւատարմութիւն։ (Եր lllUtf—

յւուրէ ծիրանին:)
ՄԱԳԱԳԱԳկ1հ- Մենք կըսպա ս ենք քեղմկ շինարար ոգի , կրսպասենք կազմակերպութիւնդ կըսպասենք ա րդի ւնաբե րո ւթիւն ։

ՐԱհՒՈԻԱՍ *__ Եւ֊ ապահով ենք որ գուն պիտի տաս ղէս[էկ քա7 -էյ՝րք> 4 ր թ " 1 թ ան 5 մշ ա ելս յթի i Ju,n ա ի մո լ թ ե ան ։
ՄԻՀՐԱՆ---- Ու ւղիտի առաջնորդես երկիրը գկսլի
անվեհերութիւն , ան կախ ո ւթի ւն դ յաղթանակ :

արիութիւնդ

(Երկրպագելով' կր եամրուրեն ծիրանին:)
$/**/*/ է/.Ն •-- - Շնորհակալ եմ որ դուք ալ այստեղդ ինշպէս մողով ուրդը ա լսօր Արտաշատի ճամըաներուն վրա լ ՝ խանդավառ արտայայտութիւններով կր յայանկք ձեր հաւատարմութիւնն ու հպաաաԷութիւնը Արատ շաորի անխորտակելի ղահունդ որուն մառանգորգն
[■քէորլու փսուրն ու երանութիւնը ընծայեցին ինծ ի Աստուածնե րը։ Եը
խոստանամ տրմանա ւո րասլկ ս ծառայել ղահուս եւ հայրենիքիս ու
ին՝ հալածուած հայրեն իրս վերածելդ Արեւելքն Արեւմուտքդ
Ո ի Ո է/" Հւսլւսււ. աւււ լւաօւււահ անհ այլ/ահ՜էԷէ ա չթալւ*» աէլալ սլհ ա ո լ.թ և ան *.
['Ա.Գ11ԻԱԱ---- Ա՛՛՛րդ էլտրո՚լկ րյ է՛՛՛յ՝ Ալ՛J I
անսպառէ
ՄԻ ՀՐԱՆ---- 'Լ ահ աղնի օրհնութիւնը վրադ։
ՏԻԳՐԱՆ---- Մէ1՚,բ սլիտի ջանանք ի նպաստ մեր ե ր կրի լառաիե՛է H ութեան օգտագործել Պոնտոսի (/ իհրգատ քյւսլատոր Արքայի փափարած դաշնակցութիւնը։ իրեն հետ սլա անկչ պիտի կանգնինր Հուովմ կական աշխարհակալ կիրքերուն։ Պիտի տիրենք Արլուաններկն մին

չեւ֊ Եղիպտական սահմանները եւ Արտաշատեան դրօշակն կ որ սլիտի
ծ ած անի այսօրուան յոխորտացող եւ կեղեքիչ երկիրներուն վրայ :
ՄԱԳԱԳԱԳկԱ •--- թո՛ղ ներ ուի ինձ հարցնելդ թ կ [Րնչ յոյս ունի
Արքան դ որ մի սու մի սլիտի կատարուին իր ըղձանքները։
ՏԻ*է՝ՐԱհ »--- Պիտի' կատարուին դ Ա աղաղադկ'ո դ րանի այդպէս
կը ցանկայ քու նոր Արքան : Ե ւ հոնդ Արտա շատէն փա րոտ խներ հե
ռու դ Արած՜անիի ափերուն դ հայկեան աշխարհը սլիտի ունենալ Արևւեքքի ՛և՝1".!
I'I' երկրորդ մայրաքաղաքքդ նուիրուած իրեն իր
աոաջին հղօ՝ր արքային կողմկ :
ՄԻ ՀՐԱՆԵրկրորդ֊ մայրաքաղաքք մը' 1՚չ[սր,,Է Աըեւելքթն։
Ա ԱԳԱԳԱԳԷԱ •--- Որ դո63 ւն սլիտի կերտես ՝ Արքա՛ յ :
/*////•///’//.(/ •
Ուրեմն ղտյն կը կոչենք՝ Տ ի դ ր տն ա կե ր ա :
ԳՈՈ* ԻՇԽԱՆ•--- Ու այդպէս դ գերիշխան երկիրներու թագաւոր
ները -> սլա աա կե g h ե լո վ քեղիդ սւոո՚յդ էդ եղբա՛յր իմ դ որ սլիտի դառ
նաս շուտով Արքաներու Արքայ ։
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ՏԻԳՐԱՆ-—‘ Ատիկա՛'--- Արտաչէսի գահուն տալ այդ գերի-իսա~
նոլթիւնը. . * Ատիկա մեՏադոյնն կ իմ երագներուս*. Ատոր համար
չկա լ ու րիչ միջող •
մեծնսՀք ... t/'եծնսՀէ ... մ եծնսՀք • • • ք1սկ մեծ-*
նւսլու համար՝ թիկունք ունենա լ : //<_ լաւագոյնը թի կ ո ւնքներո ւն
Պոնտոսն կ : Անոր ո l-մր սւպահովել մեզի՝ անոր բարեկամութիւնը շա
հիք ամբողջովին ՝ հաստատեք կապ մը՝ որ ըլլայ անքակտելի î ն ւ այդ
կապը պիտի ըլլայ Պոնտոսի օրիորդը
իչխանոհի Կզկոպատրան՝
դուստրը էքւպատոր Միհրդատի՝ որ պիտի մանկ մեր թագաւորական
առազասսէկն ներս՝,
ՄԱԳԱԳԱԳկՍ *— Պոնա ոսի օրիորդը թադուհթ Հայաստանի î
ՏԻԳՐԱՆ ♦--- Ջըսի՛ թագուհի , այլ ընկեր՝ թագաւորական առադաստի î
ՄԱԳԱԳԱԳկԱ •--րագիրը հոյակսՀպ կ եւ մեր Արքային ընտ
րութիւնր՝ նրբաճտ շսՀ կ :
ՏԻԳՐԱՆ •__ Ա'ադագադկ'ս՝ չափաւորել լեզուդ i չհրաւիրել եր
բեք Արքայի դասումր ոչ մկկ կերպով*. Հպատակիլ կամ յայտնուիլ
որսլկս բացարձակ ըեզ դիմազիր i Ահա ի՛նչ որ

կ'ուղկ

ձեզմկ

ձեր

Արքան :
ԲԱԳՈԻԱԱ *---- Մեր Արքային հրամանները կը իւ ոստանանք կաut ա ր ե լ լ ի ո վ ին :
ՄԻ ՀՐԱՆ •
Կր խոստանանք հպատակութիւն*.
ՄԱԳԱԳԱԳկԱ — Կը խոստանանք հաւատարմութիւն :
ՐԱԳՈԻԱՍ- 1յ լ կը խ ոն ա ր հ ինք կամքիդ աււջեւ *.
ՏԻԳՐԱՆ*--- Գկ' > ուրեմն՝ գիշերը յառաջացած կ։ Հանդս տաց կ՛ ք î
վահագնի կարգագրութեամբ թո՛դ
ի շտ պատրաստ ձեր ումերը՝ հայրենիքի վերելքին համար*. Հերիք կ որքան յամեցաւ Հա
րս ս ւո ան ծուլս ւթեան դւ-կին մկջ-,

litUlîpuL-

Ր-ԱԳԱԻԱՍ •— Անահիտի շողը քու վրտգ , Արքա՛յ : (Կը

րեն ծիրանին եւ կը մեկնին:)

III.
ՏԻԳՐԱՆ ---- Ա պարապետ Ա՝ ադադադկ' ս ՝ դուն մնաց ի՛ր

î

ՄԱԳԱԴԱԳիԱ---- '1՝ ու կա՛մքգ ՝ Արքա՛յ : (Կը մս՛ոյ )
ՏԻԳՐԱհ *
եկ՛ատած եմ ՝ սպա րասլե'ա ՝ որ լեզուդ համարձակ
կ , անհաճոյ ըլլալու աստիճան՝.
11'ԱԳԱԴԱԳԼ-Ս •--- Ներողութի՛ւնդ՝ Արքա՛յ՝ եթկ

անկտրող

եմ

անկեղծութիւնս ծածկելու չափ քծնող ԸԷԷաԷոլ-*
ՏԻԳՐԱՆ •--- Կը գնահատեմ այդ ի,օ,,՚Ը1Լ* Ը՚՚՚Լ ել անվեհեր ո դի մը
կր մաանկ անիկա :
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ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ •

Հէաւա' կ իմ Արքա' յ ՝ կը հրճուեցնես հոդիս ,

էլնսՀատեfini յանդգնութիւնը գօրականներէդ ամէնէն
խիղախին են նուիրուածին՝ սպարապետ Մ ա դա դա դէ սի

իմաստունին ՝
î

ՏԻԳՐԱՆ- Կը գնահատե'մ ՝ որովհետեւ մօտէն ծանօթ եմ իր
գործին։ Անցեալին մէջ իր խոհականութիւնը կրնար օգտակար Ը11ա[
կայսրութեան • Աայց , Մագադադէ'ս ՝ այմմ կրնաս չաւիաւորել ընդդիմ ութի ւննե րդ մեր ծրադիրներուն հանդէպ՝ հաւատալով !չըւել ու.
դատել գիտցող փորձառո ւթեանր նոր Արքայիդ։
ՄԱԳԱԳԱԳԷԱ*--- Մե՜ծն Տիգրանի։ Կ՝"ւզէի սր խօսքերուդ պէս՝
իմաստութիւնդ եւ բաղուկդ ալ ում եղ բէէային՝ Արքա՛յ i
ՏԻԳՐԱՆ — Կը տարակուս ի0 ս *. Ձե՞ ս հաւատար թէ անղուսպ է
իմ արդար ըմբոստութեանս թո ի Հքր î Տարիներ շարունակ՝ ամբողջ
երիտասարդութեանս ՝ հպատակած Ար քա լ հօրս անկորով իշխանու
թեան ՝ պատանդ մնալու ամօթր սրտիս մէջ՝ լուռ, ականատես եղեր
եմ դահուս եւ հայրենիքիս ն ս եմա g ո ւմին : Ըմբոստութիւնը կրծեր
•> ք,մ հ ոգիս շարունակ ։ Հ/ուրջս

կատարուող

ի րադա րձութիլննե ր ր

տուեր են ինձ անսահման փո րձառո լթիւե *. Կեր տեր եմ ծրադիրներս
եւ յափշտակուած' սպասեր եմ uifii պահուն՝ բարձրանալու համար
հոս , հոսկէ Հայաստանի փառքը ճառագայթելու

համար

աշխարհի

î Իսկ դուն կը տարակուսի0 ս յ
ՄԱԳԱԳԱԳԷԱ — Կը խոնար հիմ ծրադիրներուդ մեծութեան առ

jr այ

ջեւ՝ Ա^վ^ս*'J * Որս շեր ես առնել հսկայ քայլեր*. Աայց մտածեիր ես
երբեք հ ե տ ե լանքին մասին : Մ տածե0ր ես արդեօք ՝ թէ հաշիւներուդ
մէջ սխալ մր թեթեւ կամ թեքում մը խչին՝ ո՛ւր կը տանի հայրենիքը*.
ՏԻԳՐԱՆՆ *--- Զկայ սխալ հաշիւ՝ չկայ երբե ք թեքում : Իմ հղօր
քայլերս կը տանին ղիս միայն հզօր յաղթանա կնե ր ու :
ՄԱԳԱԳԱԳԷԱ — Ես հպատակդ եմ , Արքա՛յ : ի] ոստացած եմ քե
ղի իմ հաւատարմ ութ իւնս : Պատրաստ եմ ղին ո ւո ր ա կան ճշդա պահութեամբ կատարելու հրամաններդ*. Րայց՝
ղանոնք
արձա կելո ւ ատեն : Գիտց ի' ր , Արքա՛յ ՝

թէ

մողովուրդները

աստ-

ո լածն եր կը շինեն այն առաջնորդները՝ որ թէեւ տկար՝ բայց պա
տահականութեան բերումներով յաղթանակներ կ՝ընծայեն իրենց։
Իսկ կր գամեն անարգանքի սիւնին այն հղօր առաջնորդը՝ որ միայն
մէկ սխալանքով պարտութիւն մր կր թողու իր ետին։
ՏԻԳՐԱՆ*

Պ արտ ութի0 ւն ։ Այդ բառը անծանօթ սլիտի

Ը!էայ

ինձ ի եւ իմ բանակներուս : Մաղադադէ'ս ՝ էկ['^ւնել այրէ բառը ուրիշ
անղ ամ :
ՄԱԳԱԳԱԳԷԱ- Ներս ղու թ1' լնՂ , Ար-րա'յ :
ա րմ անի է ցասումիդ յ
ՏԻԳՐԱՆ- Տ ասումի՚ս ՝ այո' : Եթէ

Համարձակութիւնս
մը կրքոտ

î

անկշիռ ու բիրտ՝ հարկ էր որ շղթայակապ նետել տայի քեղ Արտա-
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չտաէ մութ ղնտ անն երը , կամ աքսոր ուղարկէի արաբական
անապատներուն մէջ եւ կում յանձնէի ^111^1^111 •
ՄԱԳԱԳԱԳկՍ — Կա՛մքդ, Արքա՛յ։
հայրենիքս եւ դահդ։

^['Դեհ.

Ս ս դարձեա'լ պիտի սիրեմ

ՏԻԳՐԱՆ — Գիտե՛մ, եւ ատիկա կը սփուիէ սիրտս ; Կր մնաս ոչ
միայն ղօրադունդիդ գլուխը, ա յլ այմմէն իոկ կը նշանակեմ ֊թպ
սատրապ ասորական երկրին, որ շուտով կը դաոնայ վասսալ Արտաշտտեան դահուն :
ՄԱԳԱԳԱԳԷՍ — Սուրդ յաղթական ել կամքդ՝
ւոնօրխւ ո ւթի ւնւ , Արքա՛յ :

աստուածային

ՏԻԳՐԱՆ •--- Աղատ ես , զօրակա՛ն ;
ՄԱԳԱԳԱԳկՍ •--- ՆԼահադնի օրհնութիւնը
Տիդր ան : ( ԽոՍաթհուլք եւ գութս : )

քու

լԼրադ y

Մեծն

IV.
ԳՈՄ ԻՇԽԱև •
խ!՝ Աըըսւյ •

Ծրաղիրներուդ մէջ ե՛ւ Ասորեստա^նը , եղբա՛յր

ՏԻԳՐԱՆ---- Ըսի՝ Աղ ուաններէն մինչեւ եգիպտական

սահման-

Ս Ի՛ վախնար, Գոո. իշիլան, չեմ մոււցած նաեւ քեղի։
Ածբինը՝ Միջադետ քի հաստատուն ամրոցը դրաւուելուէ սլիտէւ վ եր ած ո լի Արտաշատեան զինարանի : Վստահելի դլուէս պէտք է այնտեղ ՝ Ատիկա դուն ես , իշէսա՚ն :
ԳՈՄ ԻՇԽԱՆ----

Վրււոահութէււնդ Ա^ււրվւ

ջանամ

արդարա ցնե լ ,

ե’Սւա'յւ՛ 1՚մ ԱրՀայ՛•
ԱՐ՛Ի Ա8ԱՄ ԱՅՐԸ — Կը զդամ թէ Աստուածներու հզօր կամքուէ
եւ զաւակներուս արի կուրծքով նոր կեանք , նոր յաղթանակներ ,
նոր պանծացում պիտի արուի Հայաստան աշէսարհի։
ՏԻԳՐԱՆ---- Որ պիտէւ դաոնայ անիւորտակելի եւ յաւիտենական ։
Իսկ գուն, իշխա՛նս գահաժ սսւանղ , զաւա՛կ իմ Արտաւազղ սիրեցեալ,
ի^նչ կը մտածես :
ԱՐՏԱՒԱԶԳ ♦— ( Երազկոտ) Ե՞ս .. * 4/? մտածեմ խրախճանքներու
ատեն դերասանաէսո ւմբիլ թա տ ր ոնին մասին։
ՏԻԳՐԱև ♦--- Հաճոյք ոլատճաոե^ց քեզ, զալսՀկս։
ԱՐՏԱՒԱԶԳ---- Աըուե՜ ստԸ^
տակելի եւ յա ւի տ ենա կան ;

հս''յր՝ արուե՛ստն է միայն անխոր

ՏԻԳՐԱՆ- Կըղդա՚մ, այրէ թատրերգութիւնը՝
«tÇ ր ովադայի
Պատերազմը» ուղղեր է մանուկ մտքիդ կրայ։ Հետե լէ՛ Արքայամօր ,
քնացիր անուշ քունով, ղալա՜կս , գահամաոա՜նդս հոգեհատոր :
ԱՐՔԱՅԱՄԱՅՐԸ — Աստուածներու ումը եւ իմաստութիւնը քե
ղի , զաւա՛կ իմ Արքայ։ (Կթ խոնարհի Î )
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ՏԻԳՐԱՆ — Ջտհակիրնե' ր } աո աֆնորղ ել Արքայամայրն ա ւրււհամաոանղ ի չքոան ր , ապա թողուլ ւլքւււ աոանձին ՝ հանդլյնելէ յետոյ
9ահերը-, (Խումր մը ջահակիրներ կուգսւն եւ դուրս կ՚աււաջնորդեն

Արքայ ամայր Pi ու Արտաւազգը : [Արիշներ կը հանգցնեն ջահերը: կը
մնան Տիգրան եւ Դաւ:)

V.
ՏԻԳՐԱՆ ---- Գուն ալ ,
/"/ ւ կրնաս թողուլ ղի ս աոանձին :
97///* ԻՇԽԱՆ՝--- Կ՝ուղէի ընկեր մնալ քե ղի , Արքա՛ յ ; Յոգնութեան
եւ ուրախութեան օրէ մը յետոյ' թերեւս !լուղէիր սիրտդ բաեալ
հ ա ր սոլ ա աի մը ;
ՏԻԳՐԱՆ •
հ]անդավաոութե ան եւ փառքի օրէ մր յետոյ' թո՛ղ
որ ունենամ աս անձնո ւթիւնը ինձ ընկեր y իսսւա' րը : Առանձնո ւթեան
ու թալարին մԷ^Էն՝ աւելի յստակդ աւելի փայլուն , աւելի շողչողուն տեսնելու համար այն ՛Լեր բարձրացող ճամբան՝ որ բացուած
է ասջեւս : Խոհեր ո՛ւս՝ յտււսւԼիկսւյ յա ղթան ա 1լն ե ր ո՛ ւս , ումթ ս ու
փառքի՛ս ճամբան՝. թ՝ո'ղ՝ ե ղբտ'Jր իմ*) Pn *Լ ո [' *ոնոր ծայրը դըանուող լուսեղէն ա բեզակը առանձինն ըմբոշիւնեմ այս դիչեր՝.
Գ111Ի ԻՇԽԱՆ---- Րսւ կա՛մքդ՝ եզըա՚յր իմ Արքայ ; Րայր ներկ՛
որ յայանեմ քեղ՝ թէ մարդկային պարտք մը կատարած ըլլտլու JnJ~~
սով՝ իէոստտցեր եմ կնոջ մը՝ որ հաճութիւնը կ՚ունենաս ունկնդրելու
ղինքն այս դիչե՜ր) այստեղ՝.
, ՏԻԳՐԱՆ — Կի՞ն մը :
ԳՈՈ- ԻՇԽԱՆ*՝— Կին մը. մսՀfl1 1‘ * հԱէ րտղատ մր քե il-- Ï"դ ունէ՛ ղինքր՝ Արքա՛յՏԻԳՐԱհ •--- Գոնէ դիանամ թէ ո՞վ է գիշերով զի ս տեսնել լիսս—
փարողը ;

97///* ԻՇԽԱՆ — Կին մը անանուն ։ Ա ի՛չա քեղի
մի չա բացակայ իրմէ՝.
ՏԻԳՐԱՆ •
ԱնանրՐ ւն : Ուրկէ կուդայ ;

հետ

ու

դուն

97///*

ԻՇԽԱՆ •,--- Կանանոցէդ :
ՏԻԳՐԱՆ •--- Րայց . ♦ . Տրամադրութ իւններս ուրիշ տեղ կը ձըդտ ին այս գիշեր :
ԳԱԱ ԻՇԽԱՆ---- Ներկ՛ ինձ՝ եղբա՛յր իմ Արքայ՝ եթէ պնդեմ թէ
պէ՚աք որ թնդունիս ղինքր այստեղ եւ ըլլաս մ՛եղմ իրեն հանդէպ-,
ՏԻԳՐԱհ •--- Ջեմ հասկնար :
ԳԱՐ* ԻՇԽ՚ՍՀև ---- Պարզուկ կին մը , ա ղջիկ մը շինականի՝ որ
պարդեւած է քեղ ամենէն չքնաղը հարստութիւններուդ ու փառքիդ։
ՏԻԳՐԱՆ •

Մ ա՞ յրը Արտալազդիս յ

Fonds A.R.A.M

17

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
‘/'////՜ ԻՇԽԱՆ — Ս'ա՜յրը զահայ֊առանգ իշխանին :

ՏԻԳՐԱՆ - I. ա՛լ՝ Անրււղօր^ն ըմպելու համար գահակալու
թեանս հրճուանբը արթուն հ ո u պիտի մնամ ամբողջ ղ ի շե ր ը : Ըսէ ♦
պիտի րնղո ւնիմ ղի^^ը *
ԳՈԳ ԻՇԽԱՆ---- Երկ՚սր արեւ բեղի , եղբա՛յր իմ Արբայ .

(Խոնւսլւեում եւ դուրս:)

VI.
ՏԻԳՐՍՀև ՝--- ( Աոսւ(1ձ|ւ(ւ ) ԱստուածնեՀր ՝ շնորհակալ եմ որ երազ
ներուս իրագործումը կ' րնծm յ է բ ինծի աոատօրէն՝. Ի փառս ձեր ա րդարադատ կա րղա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ՝ նորանոր մեհեաններ ոլիաի նուիրեմ ձեղի , ոսկեղէն եւ ադամանդակուռ բագիններով՜* Ո՜վ վ ահ աղն ,
ասա ո լած ում՜ի՝ լոյսի եւ շանթի՝ ան u պաււօր էն ոռոգէ՛ բազուկներււ
բու արեամբդ անպարտելի եւ ըրէ՛ 11 ր Տխլլւանի՛ սուրը միա յն փայ
լատակէ շանթերդ՝ որսլէսւլի Հայաստանի ան ս ահ մա ե ո ւթեան մ
ստրուկ դառնան մեծամեծ ի շիւ ան ութ'իւն h ե ր : () րհն ո ւած ԸէէաJ ձեր
կամբը՝ ա u ա ո լածն եՀ ր , եւ ձեր ինձ ներշնչած ումով' իմ փա ռադ u
շողշողումը յաւիտենական :

(Մուտք Շինական Կնոջ)

VII.
fy/1 (//**.--- թո՛ղ ներողամիտ Ըէէա / թաղալո լա , եթէ կուդամ 'Հ/*/*—
ւլուԼե լ իր իւաղաղ լո ւս ա բա դ ը :
ՏԻԳՐԱՆ — Եկոպ,. մ աի՛ ր ներս. աւելի՛ մ օտ : Ո՛չ՝ մի՛ Լսոնարհլ,ր : էոս թաղալո բներ եւ u սլա ր ասլե ան ե ր ււլիաի իւ ո ն ա րհ ի h միայն :
Իսկ դուն • • •
ԿԻեԸ*--- Իսկ ես կյուղեմ երթալ եւ արաս հերկել՝ Արբա'J :
ՏԻԳՐԱՆ— Ի^նչ. կյուղես երթսմլ։ Ոմնիս բեհեզեայ հագուստ
ներ ՝ ոսկի ապարանջաններ թեւերուդ՝ ադամանդ ասադեր մազե —
բուդ մէջ՝. Եւ կյուղես երթալ դէպի

սմրտդ՝.

ԿԻՆԸ — Ա՜ բաս ♦ ♦ . Հո՜ն ՝ ուրկէ րեր ի ր ղիս այսւոեղ :
ՏԻԳՐԱՆ*^- Այստեղ ՝ այս ոսկեճամո՛ւկ կեւսնբին մէջ՝.
ԿԻՆԸ- Այս ամլո լ թե ա •ն կե ա նքին </££: Ներէ՛ ինձ, Արքս՛J, որ
սիւալեր եմ այն օրը՝ ե ր բ պարմանի հասակովդ՝ լայնա մ։ճը ուս իղ'
կ՚անցնէիր իմ դաշտէս դէպի անտառ ՝ եղնիկներ որսալու :

Օ
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I

ՏԻԳՐԱՆ •— ՀրալՂոլ11Ւճ էL’C սլար զութ ե անդ մէչ-.
ԿԻՆԸԵւ դուն հոյակապ } ,լ)ւ՚ւ ամբողջութեամբդ *.
ՏԻԳՐԱՆ*— Հրալ-Ւ^^ցի
Հետ որսէ*
ԿԻՆԸ*--- Եւ ղի՛ս ոԸլ,ացիր Արքա՛յ*. Ինչոն, ինչո&ւ հանեցիր
ղիս տ յն խաղաղ կեանբկս , ուր երդերս բրտինբի ս խ ա ոն ելո Վ ընկե
րութեան իմ սլաբարս հատուցանելու սՎւոՎ/անբև ուն էի ■
ՏԻԳՐԱՆ —— Ր՚֊ղՒցՒ Իշխանական կեանք լքը ընեայել քեղ[։ :
ԿԻՆԸ — ՋՀԻ գի տեր թկ դուն արբայ ա զո ւնն կիր Արտաշատի : Կը
կարծէի թկ մեծատուն մրն կիր միայն իշխան մը իմացող բանուո
րին եւ գիւղացիին g ա ւեր ը եւ պիտի կարենայինբ բե զի հետ^ ձեռբ
ձեոբի } համախորհուրդ, թե թե լցնել ղրկուածներուն տառասլանբը՝.
ՏԻԳՐԱՆ *---- Զրկուածներ գոյութիւն պիտի չունենան իմ տիրա
պետութեանս ներբեւ յ
ԿԻՆԸ ♦.— Միթկ0 * Հալզ սՐ
նեբուդ :

ես : 1,խն մը.

աmu ջի՛ն ը

զրկած —

ՏԻԳՐԱՆ *— Ր^նչդ է պակաս » կթե *
ԿԻՆԸ *
Անհատականութի'ւն ս յ 'Լաստա' կը բրաինբիս յ ճե՚ԳԸ
բազո ւկներ ո ւս : Նետեր ես ղիս կանանոցդ՝. Այո՛ , տուեր ես ինձ
օրիորդներ իբր սպասարկու՝. Հագցուցեր ես ինծի բեհեզներ՝. Ընծայեր

A"

"լ՛ միշտ կարենամ մեղկանալ անուշահոտ իւղերու օծումնե-

րսՎ * pusյց տյս շկ' երազը չինականին , Արբա՛ յ :
ՏԻԳՐԱՆ *— Կ ’ ո լզես աւելիքն :
ԿԻՆԸ *--- Աւելի՜ն • • • (ՂաՈ֊ն • ) Հ,/7 ) հա՛ , հա՛ . . ♦ Աիր ե՜ր ես ղիս
մկկ օր միայն**. Վաղանցուկ' բմայբիդ Լսռի հ Ա՛Լ թ'ս մտածեր ե րրեբ թկ թնչ ես թողած իմ սրտիս մկջ*. Ա1լ չես մտածած թկ ի^նչ ես
խլած ինձմկ*--- ազատութի՜ւնս , դա՜չտս' կեանբի աղբիւր , հասկերն
՛Այն ոսկի , որ իմ բրտինբոՎս կը սլար ա ր տ ան այ ին : Ոլ նետե՛ ր ես ղիս
հոս, այս մեղկութեան կեանբին մկջ, ւսյն կիներուդ հետ, որ կեան
բի իմաստը հրապուր 1՚չ դա ոն ալո ւ մէչ կը գտնեն միայն* Հիմա որ
արբայ ես այլեւս * սլկտբ կ որ արձակես ղի ս , որ վեր ս տին ե ր թ ա մ
/„/ դաշտս եւ արօրս Վարեմ : Հոն կ իմ գոյութիւնս Հ
ՏԻԳՐԱՆ *֊ Կը մոռնաս որ աւլածին պարտականութիւնդ' հետելիլն կ ար բայիդ կամբին ՝.
ԿԻՆԸ*--- P է > Ո> ւ իմս** ՛Ես բացառութիւն մ րն եմ բու հպատակնեբուդ ii կ ջ : Այստեղ ես բերեր դիս , անՎւոըձ աղվվկ մը, առանւյ ըսե
լու թէ ո՛ ւր կը բերէիր , առանց խո ս ա ո Վան ելո ւ թէ ո՛Վ էիր :

'Լազ

ուտն Արբա՜ն * * * Իսկ ես գիւղացի աղջիկ մը, որուն գլուխը պկտբ
չէ զարդարուի երբեբ սա՛ ադամանդէ պսակներոՎ,

բանի

Վարմ

կ

իբր զարդ կրելու հիւս կեխ քըտինբի կաթիլներու նման ջինջ՝ ցորե-
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ն[, հատիկներով հիւսուած : Արձակէ' դիս , Արքա՛յ՝.
ՏԻԳՐԱՆ---- Արձակե՜մ քեդ , երբ խօսելու այս պարզ ձեւդ այն
քան աւելի կը մօտեցնէ ,բեզ իմ սրտիս՝.
ԿԻՆԸ---- Արձակէ՛ դիս, Արքա՛յ՝. Մենք չենք կրնար իրարու մօտ
րլլալ երբեք՝. Ես պիտի երթամ դաչաս, ղուն պիտի մնաս զահուդ
վրայ'. Գուն' Արքա՜յ, ես' շինական, կարելի չէ որ հասկնանք զի
րար : Ես քրտինքս պիտի վատնեմ , դուն իմ քրտինքովս առուակներ
պիտի շինես , որ ոռոգեն պիտի երկիրը : Րայց իրար պիտի
պինք երբեք :
ՏԻԳՐԱՆ

չհանդի

Ան ա ցի՛ ր մօտս} հայուհի՛ * քեզմով ես իմ ժողովուրդս

պիտի ունենամ ինձ հետ :
ԿԻՆԸ---- Իսկ ի՞նչ կ'ըլլար , Արքա՛յ, եթէ թողէիր այդ բարձուն
քը, հրամարէիր սա փառքի կատարէդ,

լքէ ի ր

իշխանութիւնդ

եւ

դուն գայիր ինձ հեա դէպի մողովուրդիդ գիրկը :
ՏԻԳՐԱՆ---- Ի՜նչ յանդգնութիւն , կի՛ն : Կ՛ար, Առարկես որ լքեմ
հայրենի սրբազան մառանգս եւ դամ դէպի դա՞ շտ :
ԿԻՆԸ---- Իսկ դո՞ւն." Հիմն ուած իշխանութեանդ

ուժին'

կը

պահանջես որ ե՞ս լքեմ իմ հայրենի մառանգս' դաշտս նուիրական եւ
մնամ հոս, բռնութեանդ ենթակայ,
ՏԻԳՐԱՆ •__ Լա՛լ, մեծ է տարածութիւնը քու եւ իւ! միջել, հա
կառակ որ երկուքս ալ նո՛յն կէաին կը ձդտինք --- հայրենիքի բարդաւաճմա՚ն, մեր դիացած ձեւերով'. Աղաս, ես, կի՛ն, վազն առաւօտ
կր մեկնիս:
ԿԻՆԸ___Կը մեկնիմ , բայց հրամանաւդ, Արքա՛յ, ո՛չ առանձին :
ՏԻԳՐԱՆ---- Հապա՞ '.
ԿԻՆԸ •__ Զաւակս պիտի տաս ինծի :
ՏԻԳՐԱՆ •!__ Զա լա՞ կդ ■ Ըաւակա՚ն է : 'Լերջացո՚ւր :
ԿԻՆԸ---- Ինչո՞ւ : Աւ ելորդ անձ մը արքունիքիդ մէջ*. Վաղը պի
տի ամուսնանաս Պոնտոսի օրիորդին հետ , որուն զաւակները պիտի
զրկեն մեր հ ար ա զա ա ը իր բոլոր իրաւունքներէն*.
ՏԻԳՐԱՆ---- Արտաւաղդը մի ակ ժառանգորդն է իմ դահուս

î

ԿԻՆԸ __ Րայց որքան քու արքայազուն արիւնդ կայ իր
նոյնքան իր երակներէն կը հոսի արիւնը հայ շինականին , դիւղա —
ց իին, հողագործին*. Տո՛ւր զայն ինծի, որ դառնայ դաշտի զաւակ*.
ՏԻԳՐԱՆ

Լո-Է՛ , կի՛ն : Ա՛լ չես տեսներ երբեք դուն Արտ աւազ֊

ղը*. Ա՛լ չունիս սեւէ իրաւունք իր վրայ*. Անիկա զաւակն է Արքայիս ,
Ա'եծն Տիգրանի , Արքան ե ր ո Լ Արքային եւ պիտի

դառնայ ինքն

ալ

Արքաներու Արքայ :
ԿԻՆԸ*---- Ա այրական իրաւո՛ւնքս, Արքա՛յ*. Տո՛ւր զաւակս ինծի*»
ՏԻԳՐԱՆ

Հերիք շահ ա դո ր ծես համբերութիւնս*. Ի նչ զաւակէ
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Ի^նչ իրելադարու թի ւն »
պահանջէ*լ ղսււակր Արքայ1՚ն՝ սլ ա հ անջե*լ
յ-տռանդորգր Արսւաշասւեան դա հուն :
ԿԻՆԸ---- Տո՛ւր զաւակս ինծի :
ՏԻԳՐԱՆ *
Տ ոՀմ քեղի՝ երբ իր դահը պատ ր ա սա կ այսւոեղ եւ
t! լոմամր եւս արմանաւոր ըլլա լո ւ համար անոթ կ՚ուղարկեմ ղինքը
չոււոուէ Աուևասաան :
ԿԻՆԸ •--- ԱունասասՀն » » • Արտ աշաւոեան դա* հ • • *■ Հե ուա ւո ր ա *—
իւարհներ ինձ համար՝, Ա՞յս կ ուրեմն քո ւ արդարութիւնդ^ Արքա՛յ*.
(■՝ jn Լ ուրեմն քու գահակալութեանդ աոաջին
մօր կան մը սրա ին է

բաբիքը

ուղղուած

ՏԻԳՐԱՆ---- Գէեղո՞հ ես որ Արաաւաղղի համար կը սլա տր ա ս ւո ո լի
^"լՕր ասլաղայ :
ԿԻՆԸ---- Գո՞հ ես որ մայրութիւնը կ'իրաւազրկես
իմի ւնն ե ր ո էիդ :
ՏԻԳՐԱՆ *
կիւղածութիւն :

կարդադրու-

ԱրքաJիդ ասիեւ կը ղան ո լիս , կի՛ն * Ո J-նեղ ի'ր եր

ԿԻՆԸ*--- Իոկ եթկ չունենա՛*մ • իսկ եթկ ըսե՞մ քեղի
մրն ես միայն , գո՛զ մը՝ որ դողը ած կ ղիս դաշտէս եւ
իմ զաւակս կը դո էլն այ*.

թկ

այմմ

դ"ղ
ինձմկ

ՏԻԳՐԱՆ---- Նիղակւսւո՚ր- (կը մանէն նիզակաւորներ եւ ջահա
կիրներ) Բերդարգել պահել այս կինը մինչեւ նոր հրահանդ ;
ԿԻՆԸ---- Կը բանտարկես ղիս-. Վաղը դահիճդ կ՚ուղարկես թերեւս
ինծի : իիլղացին ել արքունիքը չեն կրնար հասկնալ զիրար : Ա՚կկոլն
մարդկային զգացումը անծանօթ է միւսին :

թո՛ղ

նիզակաւորներդ

տանին ղիս բանտ , դահիճի՛դ կամ խարոյկի ել դուն ինքդ բեղի դատի՛
ի՚ւ՚՚լ^Ղ՜
ս "է՛ ^-['■ե՚՚՚յի
P
համար արդարադատութիւնը
միշտ ալ հերհտկ Է բոնաւոր ումին՝.

■P"L

Sl''j-ւ' ԱՆ .---- Նիզակաւորնե՛ր, տարէ՛բ "ւյզ_
կինը՛(Առանձին)
Արդարադատութիւնը ներհակ կ բոնաւոր ումին, Բայց ո՞ րն կ ար-

՛էտը , ո՞րն կ բոնի ոյմ, Աո անg ում ի չկայ

արդարութիւն ,

ա ո անg

ոլմի չկայ վոսոր, չկայ յաղթանակ, Աակայն, ինչպէս այղ տկար
կնոջ հանդէպ, ումով ձե֊ւք բերուած յաղթանակները կր խոցոտեն
մարդու էութիւնը... (էր գտնուի գահուն աստիճաններուն մօտ*1 Խնայ անոնգ վրայ , կր կքի գլուխը ձեոք՚երուն մէջ' րայգ չի հե

կեկար : )

ՎԱՐԱԳՈՅՐ
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է)

եՐԱԴԱՐ1Ը
*

(Հատուած)

ս կր սլատ էլանի մ ջուրեբուն : Ջուրը իմ նախատար երքս

Խ

Ահա թէ ինչու ես երբեք £jflr3ulJ ^ողին 1Լ[1Աէյ u,ufl1['L> հաստատ
յենարանի մը կառչիլ*. Այ ս Լ դարձեալ պատճառը
ղա ւա 1լն եր ո ւն նման մտածել՝ հաշա ո լի լ այնտեղի
օրէնքներուն հետ :

որ թքրցա'յ ^Ո1լ['
կանոններուն եւ

Ամէն ինչ մն աղ ձ Լ ջ*1 » հեղուկային վիճակով* Արարքներս ՝ մը՝ կեանքս ամբողջ նման եղաւ արագավազ այն դետին

ut ածումներս

յււրձանուա ալիքներուն*. Ջկրցայ երբեք ղեկավարել անոր ընթացքը՝.
Ո՛չ կրցայ բամնուիշ, ո՛չ ալ ձերբազատուիլ անոր դե ր ի շխանո լիք ենէն *. Անաց ի միշտ անոր մա դնի ս ա կան դա շտ ին մ էջ : Ան ղի ս մի շտ
իրեն քաշեց :
Իմ տարերքիս մէջն էի՝ դիւթական ալիքներուն ծոցին*. Փաստը
'ս'յն էր » որ ես յա՛նկարծ հ ո ղե փ ոիէ ո ւե g այ հո՛ն՝ ջուրե րուն ազդե —
g ո ւթե ան տա կ = Ո՛չ .դ այն վախ կամ իւււո վ ք չէր մնա g ած իմ մէջս ,
այլ՝ անհուն երջանկութիւն մը կը սլարուրէր հոդիս : Աղատ կր
ղղայի ինքզինքս՝ ինչպէս թռչունն է՝
երկնքի կապոյտ ին ^էջ՝
'1այրի

կենդանիներն են՝ անտառներու խորութեան մէջ՝.
Որքանն տեւեց այդ անմոռանալի ճամբո րդո ւթի ւն ը *. թ՝երեւս մաձեր՝ թերեւս հազիւ քանի մը ւէայրքլեան՝ թնչսլէ ս կրնամ էլիանալ՝.
fitujg ի՛նչ որ բնաւ չեմ կրնար ըսել՝ ա՛յդ՝ անկէ
ունե ցածն է :

յետոյ

տեղի

Հում-կու ձեււք մը ղիս յանկարծ բռնեց մէջքէս* * • Տաք շնչառու
թեան մը մօտենալը զդա gի նաիւ , որ յառաջացաւ ուսիս վրայէն մ ին
չքէ ւ այտերս ՝ յեաո'յ ՝ ւլիրկընղխառնում մը • • ♦ :
Ջիս գրկեց եւ ե ս հլու անոր հեաեւեցայ*.

ճեղքեցինք

ալիքները

միասնաբար էորԼալով : Այնպիսի՜ ւլիւրէււիմեամբ մը՝ որ շուտով ափն
Լինք արդէն *. Ակսանք վազել մեռելներուն վրայէն , անցանք անծայրա
ծիր ան ա սլա աը :
//,?/ ղիս առաւ ու տարաւ հ եռո՜ւն , ղ էսւ11 Աք՛շաԼ"J"* * * •

*

VV

Անկէ յետոյ շատ մը ուրիշ արշալոյսներ ծագեցան եւ ես անոնց
միջել ման եկայ*.
վտիտ մարմինս ուռճացաւ եւ հոդիս թեւեր առած՝ ուզեց թ[Լ11-—
էիԼ* թ՝շո ւառութիւնը սակայն զի ս երբեք իթոգուց ։
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"Ւրիկուններ եղան՝ որ անօթի ու մինակ
սալայատակին վրայ ու կշտացայ
ղի ւթանքո վ •

միայն

u^u/n/^/jyzn^

աստղազարդ

փողոցներու
ղիշերներու

Շ*սա մը ինծի նման թշուառ աղոց հանգիպեցայ ՝ եւ անոնց տա
մուկ աչքերուն մ Լ 9 ինքզինքս գտայ*
Ո*- նաեւ իմ թշուառութիւնս :
Անարգուեցայ տառապանքին , բայց թշուառութենէն ա'լ վերջա
պէս զզուեցաք՝.
ճերմակ հացի եւ համբոյրներու փոիյան գ ի ր քե ր տուին

ինծի*.

Լյետուեցայ անոնց մէջ՝ ինչպէս յուսահատը ծով կը նետուի : /// երկա*ր լողացի*. Ս ռայլ ղէմքիս վրայ էոյսի ՀՀր ղե ր սկսան իւ աղալ*. Պահ
մը հաւատացի երջանկութեան*. Արաղեցի լաւագոյն կեանքի մը ՝ Լա
ւագոյն մարդկութեան մը։
Արդարութեանն , բարութեան նաեւ » » •
(Հետոյ եկան ուրիշ իա ովքներ ;

յ

Ամէն գարուն կայծ մը կը նետէր մէջս եւ ամէն պտղաբեր աշուն
կ ուռեցնէր մար մին ս անծանօթ ս ա ր ս ո ւռն ե ր ո վ ՝ ան ո ր հ ա ղո ր գե լ ո վ
հո ,Ճ/,Ն տենդն ու զարկերը :
Ոայց ես չէի գիտեր թնչ Լ՚եե լ , ո ր ո* ւն յանձնել հոգիս , որո* ւն
մատուցանել հուրը՝ որ կը բոցավառէր հոն՝ ճարճատուն իրարո յ՚ւՒ
մր սլէս :
Օտար էր ամէն ին չ ՝ երկիրը՝ արեւը՝ մա րգիկը։ Զէ ի հասկնար
անոնց լեզուն ՝ անոնց հոգիները։ խուզէի դուրս գալ ես ինձմէ՝ հո
ղիս կ'ո լզէր սԼաJթիԼ ) ելք ^կար '* Կ' ուզէր էԱն նուի ր ուիլ ՝ զոհուիլ :
Ջկար մեծութիւն ՝ չկար գեղե g կո ւթի ւն : Ա* եռած էին իմ Աստուածներս*, ք/լ նորեր չ^յին՝ նորեր չկ[էցաք գանել։
Ու 1լայրէվւ ես ՝ համակ բոց սւ֊ նուիրում ՝ կ՚այրէի մասրեսի թու
փի մը նման՝ ես իմ մէջ։
Անտանելի էր կեանքը՝ ու այս երկիրը անբնա ՚ժ մ՛ ■ ՄI՛շա կարեւորը կը սլակսէր : Անօթի էր հողիս ՝ ինչպէս ստամոքսս էր եղած
տարիներով :
Հիւանդ էր հողիս՝ հիւանդ մանաւանդ*. Արհաւիրքը զայն կ[նքած էր իր կարմիր մելանով*.
Հոն կը մնար գեռ կենդանի՝ յամառ՝ անյուսահատ' մէկ լուսա
ւոր մտածում ՝ չգոհացոււսծ' մէկ իսորունկ՝ անմար տենչանք» ••
Ա արօ*տ ր ջուրե լաւն • • • :
Այդ կարօտը դարձաւ թելայեղ կանչ՝ յաճաթանք՝ հիւանդագին
մտասեւեռում :
‘իարձաւ գերագոյն սէր*. Ան ղգեցւսւ մարմինն ու էէէմքը գեղու
հիներս ւն tuii էնէն ցանկալ1,լ,ն : Ու ես ամէն տեղ զա՛յն
փնտռեցի՝
ինչպէս ծծկեր անօթի մանուկը կը փնտռէ իր մօր կաթը՝ գմբաթա
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գինեմոլը մ ոռաg ո ւթ հ ան դինին՝ սիրատոչոր՝ խելադար
իր սրտին սի րածը • • •

սիրահարը

Ու զայն փնտռեցի տա կալին ՝ ինչպէ ս բան ւո ա ր կե ալը կը փնտռէ
ազատութիւնը՝ ինչպէ ս խաւարներու մ է ջ թարթափող կո յ ր ը կը
փնտռէ տրեւին ԼոյսԸ • ♦ • :
fU ելա ցնոր
մէջ՝ կարծեցի յաճախ զայն զտած քԼԱ_ա է*
Ոայց ամէն անդամին՝ այդ հումկու ձեոզը ղիս կեg ո ւց ՝ վերջի՛ն պա
հունի
Ա՛ն... Ան...

Ան՝ որ յայտնուած էր ինծի՝ արիւնոտ դետին մէջ՝ յորձանուտ
ալիզներուն ծոցին ;
Ալ զիս Հ անդիս տ չձգեց Ան
չթոդուց :

յ

թշո ւառո ւթ ե ան ս պէս y ղՒա երբե՛զ

Հանդիսացաւ տյն հրկըոըգ Զօրութիւնը ՝ որ ղիս պահեց l’P Ււխանութեան ենթակայ՝ երկաթեայ օրէնզներու տակ՝,
Աւ ես' թեթեՀւ տաշեղ՝ մագնիսական այղ֊ երկու
մէչեւ. դարձայ պարզ խազալիզ մըհ

բեւեռներուն

ծարբեր էին սակայն Անոնզ ՝ իրենց զաշոզսւկան ոյմով՝ իրենց
էութեամբ յ
Առաջին ր ՝ մի՛շտ ալ ներկայացուց ինծի համար Անմահական սէ
րը՛- Անկորնչելի ու անհաս դրաւչութիւնը գերագոյն ա յն էակի՛ն
որուն համար կը մխայ մարդկային սիրտը՝ իբրեւ մշտավառ բուր
վառ՝ տիւ եւ գիշեր՝ ամբողջ կեանզին ըեթացզին ՝ անկէ ալ անգին հ
իսկ այս վևրչլ.նը՝ ղ ատարեալ բռնա կալ մը : ‘իաման ՝ անգութ ՝
ինչպէ ս ձ՛ութ խղճմտանզը ան կուր եկիր Աստուծոյ մըք ♦ • : Աչզն անոր
մշտաբթուն :
Շ ուզի մը պէս հետեւեցաւ Ան ինծի՝ ո՛ւր որ գացի*. Ա իջամաեց
բոլոր կարեւոր արարզևերուս ՝ խանգարեց բո լո ր ծ բադի րնե րս : թու
նաւորեց կեանզս ՝ ա՛յն Հիչը՝ որ րամին ինկած էր ինծի հ
Ա' չտա կայ դաշոյն մը մնաց՝ մխուած սրտիս՝ թոյլ չտալով որ
ան ազատ շունչ զաշէ ՝ բաբախէ սիրոյն՝ մտածումին համար՝ զորս

ան երբեմն կը համարձակէր ընտրել*.
Հանգուրմեցի Ան ո ր խիստ ներկայութեան ՝ ակնկալութեամբ մը
միա յն : եէեմ գիտեր ինչո՛ւ., կը խորհէի թէ Ան միա՛կն էր,
կրնար աււաէնորգել իմ գերագոյն սիրոյս'.
թ Այրուեցայ սակայն : Աև զիս խաբեց շարունակ'.

որ

Տարիներ

գթս
ու

սւ ա ր ին ե ր գիս օրօբե g սին յ ոյ ս ե ր ո լէ • * . '.
Ախ, Ան... ա'խ, Ան...
իսկ ե՞ս, ի“կ ե՞ս... ի՞նչպէս ապրեցայ ես...
՛Լ, ոյնիսկ չըսի թէ « ‘է եմ ես ... :

կ. փ-
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ս

հ աւասիկ հեռաւոր աչիւ ար հն ե ր էն ւէևրադարձոզ
մ արզն է այս
Տարահալած իր գոյութիւնն երէկուան
Ունի ճնշող ծ անր ո ւթի ւնր դա ր եր ո ւ •
Պայքարներու իր ծիրանին կներկարի
Անապատէն անկարեկիր մինչեւ, ծովերն այրեցեալ՝.
Այսօր ահա կը J ոլտի երջանկութեան իր երկրին՝
աչըերուն մէջ քանղակեալ
Ա պիտա կ շեղջն ոսկորներու.

կը յ իչէ

Հորիզոնի գիծին վըրայ' ապըստամր
Աուրերու պէս տակաւին անապատի կողն ի վեր :
Ան

ձեռքեր ո վ արիւնոտ

Անցաւ֊ ձորերն յո րձանքներ ո վ ամեհ թ
Հըրատո շոր ծա րաւով ։
օէեռքերն այգսլէս --- տա տա ս !լնե ր ուԼ բոցավառ՝.
Երկինքներէն ա մ պածըրար աղերսեց յոյսն իր պապակին ;
Եւ֊ սակայն , տ ա ր ած ո ւթ ե ան ու քառաթեւ մի ջ>ւ g ին մկջ
Արձա գանգն իր քայլերուն
կորսըւեցաւ անսըւաւլ՝.
Ու֊ քառասուն տար լ.ն!. րու միջոցէն,
հաշտերէն սւյգ անեզրական աւազին
Արեւակէզ բոցերը մինչ
մտածման մկջ կը տ իր!.ն, --Եր ջրդեղես»լ հողիին մէջ կրեց ան
]յսրունկ յոյգերը մարգոց ,
Ան կար ելի քաջութեամր
Երեց ցաւը երջանկութեան մը գալիք՝.
Ահաւասիկ մարգն y --- ամբողջ կրակներէն մաքրըւած :
Հոգեկան նոր կորովին՝ իմաստութեան ումերով ,--ճաղուկներով աննահ անջ
Ա պառազէն
կոփելու կեանքն իր վազուան ;

*
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Վսե՛մ ու. վերջնական — Հայկի պատասխանը թելին :■—
Ատրաշէկ ո րպէս ճառագայթ վերին' սլաքն անվրէպ սլացա ՜լ
Լռութիւնն հաստատող վերջակէտ --- սլացա՛ ւ֊
էքւ խօսքերն իր իմաստ ասին՛.
թերթողն ասաց' եւ իմացանք՛, թերթողն երգե՛՛ց եւ մեր
արեան բոյրն առինք,
թոսո՛ր կեանքի տղը մեր շրթներին — Արե՜ւ՝ թարգմանեց
լեզուն' համն այգ
թարկ ու բերկրալի :
թոսո՛ր' մեր սուրի դէմ թշնամին : թոսո՛ ր

կռընչիւնն իր
կարեվեր :
Օրհասական մամին երբ սատակե՜ց ոսոխն — Արե՜ւ՝
թարգմանեց լեզուն'
թոյղն այգ բարկ ու բերկրալի ՛.

Երգեցի՜ն աստուածները բոսոր բաժ՛ակների մէջ գինի՛ն՛.
Ս ենք արբշիռ ըմպեցինք յաղթական հեզուկը նուռ՛.
Արիւն փսխեց թշնամին :
մենք արբո՜ւն՛.
Տեսանք արեւն էր հայելվւ՛ արտացոլուած պատկերն մեր
Հիր հեր ունէր՛. Արեգակո՛ւնք՝ աչքերն էին՛.
ո՛ւր
Այլեւ արթուն տեսանք որ քարն էր դիմացկուն ։
թա'րր' մեր կամքն էր աննըկուն. քա'րն էր անձեւ մեր
ըսպասոլյէն ՚
Եւ Հտբը Ժէ՚ղ էր սպասում տ Եւ մեր Հր գի՛ն’,
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1Լրղ կարծրութեան դ էմ' կարծ րութիւն :

Արոյրն ահա փայլա կն աշեղբ։Ե ւ֊ մեր ձեռքերh են իմաստուն
Եւ կարծրութեան դէմ' զգայուն մեր հայեացքներն
անմատչելի գեզ եg կո ւթեամբ արդէն խոհուն։
Եւ կարծրութիւնը համոզող, յուղող րորրոք մի ցանկութիւն
Եւ մեր Հոգի՛ն։
Եւ֊ ահա քարը սրբատաշ։ ՛թարբ յուզուած ։ թարը յուղի շ
Որ կերտեցինք մենք առաջին արշալոյսին։

*
— Աս ա ո լածն երն երգո՛ւմ են այսւոեղ։ Տարփում է ծոփն
ալիքնալի՛ք :
ձ*/_ մեծղի արեգակն է այստեղ ծուէի մէջ ծփուն խաղալիկ։
Հեշտագին հեղուկն երկնում է յեղյեղուկ յոյզն այս
բերկրալի ։
Աստուածներն երգում են։
Եւ բաբախուն մերկութիւններ դալարւում են ալիք-ալիք։
Երգում են բազալտ ու մարմար։։ Երգում են պողպատ ու
պղթ^ձ ։
թառե՛ր որ յա խուսն բորբոքում են ինձ ի պայքա' ր։
Երանի հզօր կամքին փաոայեղ- երանի նրանց որ ահեղ
‘իարբնում են գաղափար։
թաղալա ու մարմար կարծրութի ւն քանգա կո ւմ են հպարտ։
կերպպրանքն հոգու, կերտում են անշեղ
Մ երկ ութիւն անպա'րտ
Ա երկութիւն լոյս ի պէս շըքևղ --- աստուածներն երգս՛ ւմ
են այստեղ :
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{'երէ՛ք բուրաւէտ հի>-թը բոյԱերի "P ծաղկած են երբե՜ք։
Բերէք յամպար ու կնդրուկ։
Շուշանազարդ կոյսեր ի մերկութիւնը բերէք։
{Լմենա յն ինչ որ վճիտ է բիւրեղ։
Հուր եւ հեղուկ նոյն շափրակի մէջ զուտ։
— Եր ան ութ ի՜ւն որ ըմպել ենք երբե՛ք։
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Լ ԱՄԱՆՈ հԱԳ

Սանձում

Հ յոյզերն իր այստեղ

ուղղահայեաց նոճին ---Ունկն դիր , ուկն դքՀր , բանաստեղծ
բարդութեան պէս էղսյթղ այ" ո&իե) ---որ ծղրիդներ կ'օրրկ’’’

Թ ող օրերն այս յանդուգն յորղե՚ն՝
Աճեցնեն (եւս մերն ահագնաշեշտ • —
fro անցաե ՝ անցաե ՝ անցսՀե եմ արդէն
ՈւղիներաԼ անհրամեշտ :
Ձետիս որքսՀն ձայներ աղօտ
{քւ անկարեւոր նուաղներ կան՜— դեռ րանի'
Աստեղացդլք սիրոյ ղ֊իթ՚՜ր եւ առաւօտ—
Ան ^ու.նու.^եեւսն դէմ անծանօ թ՝
Ան։]երադարձ յաւերմութիւն րնւոանի֊-— Աակայն այսօր կատարւում է անկարելին՝
Վերտերն ո լան- անցեալը նո' ր
Փայլատակում է հայելին
դեղեցկութի'ւն ամենայաղթ , ամենազօ ր :
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*
'{Հանզէ այսօր նո յնէսկ այսօր
\յՈ յնէսկ վերամբարձ այս սչահէն
Qէշում եմ հայեացքն էր անդնղախո ր'
Ուր անհնարէն սա րսուոներ կայՒն ՜՜
Տ ենգագա լա ր երանութիւն գահավէմ :
Jj լ հեշտագի՛ն ծովամոյն եփում էր հոգիս֊
Ձի չում եմ յո յզերով անվի' շտ'
՚Լ/ա Լուսակարկաչ լռութիւն էր միշտ fj’ եծասլա յծառ միջօրէ֊֊֊
— էյւււղյ/չ է ծաղիկը գարնան՝
Յուզուած է միրգը հասուն֊
'(ք ւսղկունրրգ ե՞րր միրգ կը դառնան
Սիրական իմ սիրասուն֊
ԸսպասւՀւմ եմ՝ ըս պա ս ո'ւմ ֊ • •--Զի նոյնիսկ այսօր'
Ձիրում եմ բոլոր հա յեա զրներ ը ջինջ՝
Այն որ մայթրում է կեանրիգ անսովոր
Տօնական զանգիւն ՝ ձի և րի իւրիւինջ֊ —
'եոյնիսկ այսօր ես յ ի չում եմ իր մպիւոն ՝
. ֊ եւ հեշտագին ծովամ ո յն ծփում է հոգիս :
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՛Լ՝ ան զի քիշելով դաոնում հմ դա րձեա լ
Անեղծ աւիւնն այն պա րմ ան ի՝
Որ տենչում կ համբո յ րներո վ բո g ա բա ր բաո
Երգել արբուն ծիծերն իր սօս սիրականիԱհա միջօրկի մէջ անաւս՜ ո'
Լուսակարկաչ լո ո ւթիւն
---կա՜g , անհամբեր պարմանի
(Կ սաեղ թաքուն ըս ա ո ւերն եր կան քեզ համ ար
՛Լալա րաղեզ ծաղկանց փաղփուն ծիրանի
Ալ լուսաղբիւր հեչտանքների պէս պայծաո
Սիրականիդ րստինքները հոլանի
Ոեղուն՝ բեղուն երջանկութիւն քե՛լ համարԼուսնահայեաց անդորրութի''ւն հո գեթ ով
Լյ ւ ^աքգաթուրմ pnJP^Pb
անհամար
Սի րականիդ տենչը ծրփուն որպէս ծո'վ
Եւ բաբախուն բորբ մերկութիւնն իր մարմար
Հեւքն իր արբչիո , դա լա ր ո ւմն ե րն իր խըոով
Սիրարորրոք տարփակիղումն իր անմար
Սեղո՜ւնգ բեղո՜ւն բոցերի պէս քովէ—քով
ականէդ սա էնրներր րե ղ համ ար
Լուսնահայեաց անդորրութիւն հոդեթով*.
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— կա՜ էք , անհամբեր պարմանի'
քՀէւ ծաղկաւէտ մին Լ ծփում էր րնծագին,
'ff աւաէանում էր ծուէ է։ ծուէ
Բեկ ուած բիւրեղ ծիծաղներով
Բերկրութիւնն իմ փրփրածին...
— Ե՛ս' անոտլուէ կայծակնահար
կատարների ահեղ կոչին
ք՚եւ րո g եր էւ մ՜ա յթրո ւէ անմ ար
'(յուաճեղէւ որոլէս նոճի՛ն
Մեձ ապա լծառ միջօրէն■.■

!
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•
Ներհո՛ւն' մարմինն է փառայեղ,
Ըարբառն իր սէր է հեշտագին.
Ել կերպարանք ամենագեղ’.
'fiանգի ամէն մի մտաեում
Որոնում է ճշմարտագոյն պատկեր ու ձեւ
Եւ գտել է վագրը մանիք.
Եւ- գտել է թռչունը թեւ՛ —
Անկ արելին' անբաղձալին է արգարեւ.
Եւ֊ ամէն խոր մի ցանկութիւն
Ընդունում է իր գաղտնիքը յայտնող մի ձև . . •
Եւ աստուաեները մերկացան'
Ընդունելով ձեւ ու մարմին •
Ըւ մերկութիւնն աստ ուաեա ցաւ'
Ո Լ պատուաստեց հեւքն իր քարին’.
ՀՀի վաղուց էր մարմինը դաչն
Ո՛ կատարեալ մի կաղապար
Ուր ինքն էր լոկ երջանկաձեւ
Ներկայութիւն սւ գաղափար.—
Հուր եւ հեղուկ, հող եւ հողմեր,
Ու մի տենչանք փայլակնաեին
— Անհուն ութի ւնն ասպատակէ՛ լ, առեւանգէ՛ լ,
Եւ վանդակել իր մէջ
Հոգին’.
Ներհո՛ւն' մարմինն է փառայեղ,
Ըարրաոն իր Ա է՛ ր է հեշտագին.
Եւ կերպարանք ամենագեղ՛.
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ՆեՐՕԱՅՕհթԻՒՆ
Կ՚ըսես-__ «Ինչպէ՞ս ըրիր սւոանց ինծի, ըսէ’---»
— Ըսե'մ • րայց գուն չըհեոացար երթեք ինձմէԵրր թողուցի քեզ քարափին՝ լոսւ ու տրտում
Ու մեկնացայ , տակաւին հետըս էիր ղուն •
Ու մինչ գընսմցքըս կը սուրար արագընթաց,
՝Իո'վս էիր ղուն, աչքերըդ քաղցր յասած վըրաս •
Ետքն, երր իջայ՝ ու ծաոուղի մը զիս անվերջ
Տարաւ, ղուն միշտ այնտեղ էիր' ծաււերուն մէջ •
Ինձ ուղեկից կ՚ըլլար յետոյ գետակը մինչ,
.Զուրերուն մէջ կը ցոլանար նըկարըղ ջինջ Ոսկեկանաչ արտերուն մէջ ալ ալեծրփուն
Կ՚ուրուագծուէր աչքերուս ղէմ դէմքըգ խնդուն •
Դուն հո՛ն էիր ամենուրեք, քաղցրաժպիտ,
Օղին, ջութին, պուրակին մէջ սաղարթախիտ,
Ու շեղջերուն' ոսկեդեղին ցորեաններուն,
Ու վիթերուն աչքերում մէջ ջինջ ու խորունկ,
(;ւ ամպերուն' որ կ՚առնէին ձեւերը՚դ հուր,
Ամէն ինչի մէջ դո'ւն էիր' անգայտ ու նուրթ - • • :
.Ինչպէ՜ս կ՛ուզես' քեզմէ հեսռւ զգայի զիս,
Երթ ամենուր դուն ողողե՜ր էիր հոգիս • • • :
Գահիշւէ
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Ան հ ր ա մ եշտ էր՛, մանաւանդ այս օրերուն' երբ վերլուծման փոր-֊
ձերու հետ , թերագնահատումի հակումներ ալ կը նչմարուին՝ յիչա—
աակել թկ կք ո մի տ ա ս փիլիսոփայութիւն կարգաց գերմանական հա—
մ ալսարաններու մՀՀ Ւր Կ՛ ամչտական ուսումը աւարտելէ ետր*. *ԼքՈյն
Ւ“կ Ftq մը սլա տրա ստեց' իբրեւ պսակաւոր փիլիսոփայութեան՝.
Անհրամեչտ էր lliJu յի շա տա կո ւթի ւնը ՝ որպէսզի գիւրին ք1/lw.(
վյննել ոչ միայն թերագնահատումի որեւէ փորձ՝ 111Jէ ^ւ նման փորձե րու ոգին :
ինծի համար զարմանալի է կարգալ՝ աման յօգո ւածներո լ կարգին

Ասլիրիգոն Աելիըեանի գր ի չին ալ տակ (

, թէ

ո մի տ ա ս հփր

մշակոյթներէ մէչ էլ ամ են եւին չի աղատագրւել է տնոգրաֆիկ հո
գեբանութիւնի ց^ յ
Այսպէս ս է որ կը վկայէ [jպ • Ա ելիյլե ան ՝ եւ յետոյ կը պատ
ճառաբանէ թէ ՀՀայգ էր պահանջում էԼմիածնի պատկերի մէջ 15
տարի շարունակ կռլած ու կոփւած նրա ազգ* - պահ սլան ո գա կան աչ—
խարհայեացրը ՝ մի աշխարհայեացը ՝ ո րը

Յեղաշրջելու ոչ մի

իւռէ՜սւլ չունի , այրէ էր պահանջում այն էտնոգրաֆիկ հոսանքը՝ որ ը
'ՀՕական թուականներից Պ* • եպս» (J ր ո ւանձտ ե անg ի գքխաւորոլթեամբ
իշխում էր թէ գրականութեան մէջ՝ թէ կրթական հիմնարկներում ,
որ ը ահազանգ էր խփում գիլզն

արշաւող

կապիտա էՒԳմՒ

ա ւերի չ

(*) էռմիաասի սւոհղծագործութ-իւնների անալիզը, տպ. երեւան Խ

1932:
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ոտներէ աակէց փրկելու, այն ամկնը^

էն չ որ ենթակայ կր կորսա-

ե ան վերջապէս այդ. կր պահանջում՛ նրա շրջապատը ՝ մանր բուր
ժուա կան էնտ ելէ գենg է ան ո րը տոդորուած նոյն պահպանողական
էգէոլոգէայո
աւելէ մեծ եւ նոր պահանջներ շո ւնէր»:
Ջեմ ուզեր հարցնԼ լ թ կ Լենէն կր ա սւ է հա յ եր ա մ՜շտ ա գկ ան երէն
Փր ոֆ ♦ fi ո ւշն ար ե ան
րբ է^նոզրաֆիի ա շվսա տանընե ր կը կատա րկ
Հայաստանէ մկջ՝ պարբերաբար կուղայ ժողովրդական երգեր ու
եղանակներ գրէ կ՚առնէ հայկական դէւղերկն՝ ժր Է՜1ոնոզ.ըսւֆի1| հո
սանքէն կը պատկանէ կամ յլանէ^ տեսակ էՂոնոզըաֆիկ շարժում կայ*.
Ջեմ ուզեր նոյնպկս պնդել որ y եթէ Արեւ. ելահայերը մեզմ կ ալ եԼլ,
լալ դէտեն գնահատել ազգագրական հարստութեանց արժկքը՝ Ա պէրէգոն էէելէրեան շունէ նոյն գնահատական վերաբերումը հայ ժողովր գա կան գանձերու մ աս էն :
էէնաց որ Ապ* էէելէըեան հակասութեան մկջ կ : Արձանագրելէ
ետք թկ ^քոմէտաս փոփո էւութէւննե ր շկ մտցուցած ժողովրդական
երդերուն մկջ՝--- տուած կ այնպկս' էն շպկ ս առած է)—— ^Լալ^ԷՅ^յէ
թկ կոմէտասեան սւոեդծաղո րծութէւններուե գլթա ւո ր յատկանէշն կ

բազմաձայնութիւնը :
---

^Ամենագիսաւոր նորութէւնը՝ որ բերում կ ^ոմէտասը 1՚ւ՚

մշա կոյթներ ո ւմ հ գա կտնոգրաֆէկ' գարեր "՛Լ բէւրեղացած մէաձայն
մո զո վր գա կան երդէ բազմաձայն դարձնելու խնգէրն կ , երաժշտական
արուեստէ արեւելեան եւ արեւմտեան պրէնցէպներէ (սկզբունք) ս էնթէղէ (համադրոլթէլն) խնդէ րը» (ԷԼ 28) 1
--- «Ն"' ոչ թէ պոլէֆոնէկ ոճէ ֆ ո ր մո լլան երէն է ենթարկում
մ՜ ո զո վր դա կան երդը՝ սյJէ մողովրդական երդէ հ ո դեբան ո ւթէ ւնէ g եւ
նրան էրական կեանքոլմ չրԼապատող էրա կան պայմաններէց է րըէւեցնոլմ էր պոլէֆոնէկ բազմաձայնը՜» (ԷԼ 29) !
Ուրեմն , Կոմէտաս պարզ արհեստաւոր մը չէ՝ որ մէայն տաչեր՝
յղկեր ու մշակեր է ժողովրդական երդը՝ այլ ել էբրել արուեստա
գէտ' ղդեստ է հագցուցեր անոր՝ էր ստեղծագործ հոգէէն ապր
շումով հ է լսած : fitujg ա՞յսքան ։
Այստեղ կանգ կ'առնեն անոնք որ փորձեր են

ո ւս ո ւմն ա սէ ր ել

Կոմէտասեան նպաստը (apport) հայ երամշւո ո ւթեան : Ե* ուլութէւն
մը կ'արդէլէ քէ չ մը եւս յառաջանալ՝ ճշդելու համար թէ է՞ն չ կը
հետապնդէր Կոմէտաս ՝---«կառչած մնալով աղգազրական տարրե
րուն» եւ «յարելով բազմաձայնութեան»',

★
ty// ■Դ տաս նուէ րուած էր հանճարայէն աչխատանքէ մը՝--- րանսԼ-

ձեւել ազգային երաժշտութիւն մը :
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/*հ, համեստ արտայայւոութիւններուն մ ԷԼ դմուար

չէ գտնեք
փաստեր որ հաստատեն տառասքանքը վիթխարի այգ ծրադրին համար :

«Հայ ՔՍար»/ր յառաջաբանին մԷԼ Կոմիտաս կը գրէր՝ թէեւ հա
մեստ աշխատանքի մը նկարագիրը տալու ձեւով՝ թէ ուզեր է Զպա
հել ինքնուրոյն բնաւորութիւն ուներ ոգ եւ զուտ

ազգային

դրոշմ

կ(*ոզ Հւսյ դի^Լ^կան եզանա կների ոճն ու ոգին» : /?£_ միաժամանակ
կը իւ ո ստանար տալ «մի դիտական եր կա սիր ո ւթի ւն մեր Jn զո ւԼրզա
կան երաժշտութեան մասին» ; ^ատեր դիտեն նաեւ որ ^ոմիտաս
ծրագիր մը ունէր (յրաժշտանոց մը հիմնելու Պոլսոյ մէԼ՝ --- ատիկա
սլիտի ըլլար , ապահովաբար ՝ ուսումնարան մը ուր պիտի մշակու էլ,ն
հայ երաժշտական վարդապետութեան նախատարրերը։
Ւր «ժողովրդական» երդերով՝ ^քոմիտաս հրաշալի նուաճում մը
կատարեր եւ Արագարարի Հայխե» հասկցուր որ՝ «իր գեղԼուկ եւլբօր պարզ՝ բայց շատ ինքնատիպ եզանա էլները» կրնան պատուով
ներկայանալ ե ւր ո պա կան երաժշտա կան շրջանակներս ւն ՝ ո ւզելո վ ըսել
«բացա ոտս սլէս եւրոպական երաժշտութեան ուսման նուիրուած քազարարի Հային» թէ ժամանակ է վերադառնալ ^զուտ ազգային դը~
բոշմ կրող հայ գիւղական եղան ա էլն երին» ՝--- ազգային երաժշտու
թեան :
1}ւ հիմա՝ բանաձեւելէ առաԼ ^ոմիտասի արուեստի փիլիսոփա
յութիւնը՝ զետեղենք այս մեծ երաժիշտը պատմական մակարդակի

վրայ-.

1500

տարի առաԼ՝ երկու վիթխարի ուժեր՝ հանճարեղ երիտա

սարդներով շրջապատուած ՝ հայկական տառեր կը յօրինեն եւ !լ ու
սս ւրանեն^ պաշտ պան ելու համար ժողովուրդի մը քաղաքակրթու
թիւնը ընդդէմ արեւելքին եւ արեւմուտքին : Պահպանողական ել յեաադիմական սերունդը տակաւին կ՚աշխատի մեզի բացատր ել թէ
Ոսկեդաբու հրաԼքը արդիւնքն էր քրիստոնէութեան յաղթանակին :
Արդի վեր ազն ահ ատ ո զ սերունդը կը մերժէ այգ տեսակէտը եւ էլ ըսէ
առանց հայկական տառերուն' քրի ս տոն է ո ւթի ւնը ոչ թէ
կը
փրկէր մեզ՝ այլ անպայման կը կործանէր։ Տուռերն էին որ ազգայնացուցին դրա կան ո ւթի ւն ը , երիտասարդութիւնը ՝ պետութիւնը ՝ եկեղեցին՝ նոյնիսկ 'Բբիստոնէութիւնը։

1500

տարի ետքը

սկիզբն ենք ընդհ . պատերազմին :

1Ա տրուսիկ ազատութեան մը մէԼ^ հայ միտքը շի մտածեր վըտանգին մասին՝ որ կը սպառնայ ♦

Արեւմտեան հատուածը Պոլիսը իրեն շօշափուկ դարձուցած ՝
էկ^աշխաբհաքազաքացիանար հետզհետէ բարքերով՝ զգացումներով՝
ճաշակով :
Արեւելեան հատուածը

ո վկասը իրեն շօշափուկ

դարձուցած'
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ռուսելրո պա g իական պատմուճան կը նետէր իր ո լսեր ուն :
էջմիածինը գործիբ' ռուսական աշխարհակալութեան ՝ {երբ առի
թը ներկայանայ՝ կը պար զենբ նաեւ մեր գրականութեան մեղբերը՝
կրօնական պայբարը JJ ո ւր աg անի կամ P աֆֆիի դո րծեր ո ւն ■W»
Պոլսոյ Պ ատ րիարբարանը մեղապարտ' ֆրանսական եւ ամ երիկ
եան աշխարհա կալո ւթեան մի սի ոնա րա կան հատուածին գործուեէու—
թեան հանդիսատեսի դերին մէջ՝.
սերունդը վերածնունդ կը կո չէ այս շրջանը։
Եւ թնչ վե ր ածն ո ւն դ ՝--- <չ.մանե ա կներ ո լ բանաստեղծութիւնդ կամ
ՀՀ սալոնի գրականութիւնդ։ ՀայԸ անունով էր Հայ։
Եը հաւատամ որ Եոմիտաս նշմարեց վտանգը։ Անզօր էին այլ
եւս մեր զէնբերը՝--- եկեղեցին չէր կրնար ոչ թէ վերականգնել մեր
մոզով ուրդը ՝ այէ ^ոյնիսկ պաշտպանել անոր գոյութիւնը։ Ա եր
դպրոցները կբե ր էին թարդմանածոյ բանաստեղծութեամբ եւ ան
ճահ գրականութեամբ խճողուած դասադիրբերու տակ՝ {ինծի մի՛
յիչևցնէբ շատ գովաբանուած բանի մը հայ բանաստեղծներ ՝ որոնբ
կրնան արդարանալ միայն իրենց մամանա կութ եթէ յետպատերաղմհան վերագնահատումը հասցնենբ մինչեւ իրենց
ստեղծագործութիլեները) ։
Երամշտութի՚ւնը միայն կրնար փրկել հայ մոդովուրդը եւ ծաղ
կեցնել հայ բանաստեղծութիւն ՝ հԱ/յ նկարչութիւն ՝ վերջապէս հայ
արուեստ ։
Առանց ինբեուրոյն եւ ազգային երւււմշտութեան
խօսիլ մշակութա լին անհատականութեան մասին։
Եոմիտաս ուզեց նախ երամշտութիւն ւոալ այս
առաջնորդելոլ համար զայն իր պատմութեան ։

պատրանբ է
մողովուրդին'

Ես նախ յիշեցի Ոսկեդարը՝--- արեւելեան եւ արեւմտեան բազավչա կր թս ւթԼ, ան g բախումին մէջ հայկական կենսունակութեան մէկ
հրաշբը* Որպէսղի նոյն պատկերին ղ֊էմ ներկայացնեմ Եոմիտասի
վիթխարի աշվսատանբը՝
բրիստոնէոլթեան մէջ մեղկացած ՝ օտար
դրամագլուխով թունաւորուած ՝ ջարդերու տակ բամուած մոդովոլրզի մը աւիշ տալ՝ որ ապրի ել աճի։ Ա ենբ պէտբ Էունէինբ երա
ժ՜իշտներու՝ այլ պէտբ ունէինբ ե րամշտո ւթեան :
//<_ Եոմիտաս ՝թող ՀՀէտնոդրաֆդ կոչեն ոմանբ՝եթէ մ ո զո ւէր զական
երդերու ոգին սլրպտեց ՝ ին Էսլէ ս եւ հին ձեռագիրներու վրայ հայ
կական ձայնախազերը սերտեց՝ որպէսղփ ետբէն բանաձեւէ հայ երամշտութիւնը՝ համեստութեամբ մը ՀՀմ ո ղո վր դա կան երգդ՝ ՀՀհայ գիւ
ղական եղանակդ կ՚անուանէ ինչ որ կը պրպտէ ՝
իր նպատակը եւ հոյակապ։

Մեր

սակայն մ

ծ է

բաղբցիներ ուն փ ա փ կո ւթ ե ամբ

ըսել*--- Սորվէ բու- զէլ֊զազ11 եղբօրդ երդերը՝ որոնց մէջ է բու ցե-

ղլ,դ ոգին-.
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ուանը շուտ իջաւ լուսեղ ու ճաճանչաւոր ուԱփ»
զե ղին վրայ} եւ կոմիտասեան հոյակապ գործը , որ պիտի յ ե զ աշր ջէ ր
մեր բանաստեղծութիւնը՝ մեր ամբո՜ղջ կեանքը՝ մնաց կիսատ :
ՀՇ ուտով հրատարակելու ենք մի դի տա կան երկասիրութիւն մեր
մ ո զո վր գա կան երամ շտ ո ւթեան մասին» կը գրէր կոմիտաս « Հայ
•f’iiuip»/, մէջ-,
Չկրցա՜ւ տալ այգ գո րծ ը , որ դպրոց մը պիտի ըքյ ա ր թերեւս î
Սակայն այս բեղուն ուղեղը՝ որ լալ կազմուած էր եւ կատարէլա պէս

մշակուած , տուաւ գործ մը՝ որձէ ներ Հնչուած' կար ե՛լի
ձեւել իր արուեստին փիլիսոփայութիւնը՝.

է

բանա

Պտտմտկան մակարդակի 'Լ['այ փռելով կոմիտասը՝ քանի մը
տողով գծեցինք այն պատկերը՝ որ կը ներկայացնէր Հայոց հոգեկան
կազմ աէսօսո ւթիւնը ՝--- տա րբա ղա գր ո ւթեան մօտ ւէիճակ մը ազգային
հոգեբանութեան տեսակէտուէ՝.
Արդարեւ , եթէ հարցուէր թէ ի՞նչ ո Հհթեր յատկանշական ՝ տոհ—
մ իկ կամ ինքնատիպ՝ որ ներկայացնէր մեր ազգային դիմագիծը քա
ղաքակրթութեան պատմութեան մէջ՝ գմուար էր պա տա սէսան ել՝.
*Ւչ մը շատ պարծենցանք հայկական ճարտարապետութեամբ՝
առանց անդրադառնալու թէ հին նպաստ մ ըն է այգ՝, Պ»»»րծենցանք
նաեւ մեր մանբանկա րչութեամբ կամ ծագկագրութեամբ
առանց
անդրադառնալու նոյնպէս թէ չի մշակուիր երկար ատենէ է/ վեր՝.
U ւ եթէ Շիփի է շատ անգութ արտայայտուեցաւ' մ է կ էջ իսկ չտա
լով մեզի արուեստներու պատմութեան մէջ՝ երաէստապարտ ենք

կոմիտասին՝ ո ր ՝ պատերազմէն առաջ՝ Սը »»» մ՜շտ ա կան Մի ջազգայ ին
Համամոգովին կը վազէր , ներկայացնելու համար արուեստ մը՝
ինքնատիպ ՝ բնատոհմի կ եւ կենդանի :
Հաճելի չէ շարունակ պարծենալ հին ս տ ե ղծադո րծ ո ւթի ւնն եր ո վ'.
Ւ վերչոյ հնաբոյր մագաղաթի մը պատրանքը պիտի ստանայ մեր
հոգին } եր բ մանաւանդ սառ կապէ սա հարցումը*--- Ւ^նչ ունինք նոր։
կսմիտաս հաստատեց թէ չբեր մոզովս ւրգ մը չէ Հայոց բազմու
թիւնր :
Սւ իբրեւ ազգային բերք' ցուցադրեց հայկական ե ր ամշտ ո ւթի ւնը՝.
^իմբախտաբար մեզմէ շատեր եւս սխալ հասկցան պիտակը՝--ՀՀգե զէկսւ կան եղանակներ» կամ Հ.մո զո վր գա կան երդեր» ՝--- զո ր կոմիտաս համեստութեամբ մը տուած էր ազգային բերքին՝. Պէտք է
նկատի ունենալ ՝ որ Հ»Լա զուտն գրականութեան» բանաձեւին հեղինակները (Ա . Ա ար ո ւթի ւն ե ան) ՝

«Հայաստանեայց գրականութեան»

քուրմերը (ՄՒհեաԹ) իրենց աշէսատանքով ուրիշ բան չէին կատարեր ՝
բայց եթէ վերադարձ մը գէսլի դիւզաշէսարհ ՝ գէպէ» մեր հայրենի
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բնագաւառը՝ ուր է .աղբիւրը հայ արուեստին եւ հայ ոճին , եւ ուրկէ
էյոմիտաս բերաւ , դուր ըսէր Հ^մ ո դո վր դա կանդ կամ «գեղջկական եւլանւսկնհր)') ես պիտի ըսեմ' Հայաստանեայց երամշտ ո ւթի ւն *.
էր Կոմիտասի երամչտա կան քաղաքականութիւնը՝ պարզ
իյօսքաթ
ևև հհտասլնդէր այս հանճարեղ արուեստագէտը*.
Ազգային դիմագծի կազմալուծութեան շրջանի մը մէջ՝ tyոմիտաս
զգաց թէ ւսնհրամեշտ է շունչ մը ՝ ստեղծելու համար հոգեկան մըտերիմ կէի^տյ կտմ բաղակցելու եւ համադրելու համար քայքայուած
տարրերը՝ կերտելու համար UIC[CJ.|1 Î
Հիները եւս կը
տեւէին այս եղանակին յ Լքրամշտո ւթի ւնը
կը նկատուէր հին Արեւելքի մէջ (*) :

111C|—

CJlUjjlft ՈՆԱՈԼլք լքը.

Հելլենական ուսումը կարելի է բամնել երկու մասի*--- Մարմ
նակրթական եւ հոգեկրթական։ Արդարեւ՝ Հելլէններուն մօտ՝ երամշտութիւն (*) {ïÏIUSÎQUG) կր նշանակէր ուսում' կրթելու համար
հոդին՝ Ազնուացնելու հւ ւմար ամէնէն գեղեցիկ առաքին ո ւթիւնները ՝ հ աճելի' ա ս տ ո լածն եր ո ւն : Պ իւթագո ր !լ րնդունէ ր որ երամշտոլթ1,Հ1,ը կրթ ո ւթեան բարձրագոյն գործիքն է : Պղատոն եւս երամշյոութիւնը կը համ արի «կրթութեան գլխաւոր դոր^իքըդ (Հսւնըսւպե-

ՆՈՈԼը֊իւՍ ՝ դք՚ԸՀ Պ**) ։

Արիսաոտէլ՝ իր կարգին եր ամշտ ո ւթի ւնը կը
դասէ պատանիներու կրթութեան անհրամեշտ տարրերուն կտրդր

( 'P'ULQUlfluljUlfl յ
Ե ♦) Î Աէյնախ կը գրէ թէ «.հելլէն ազնուապետա
կան ընկերութեանց մէջ երամշտութիւնը անբաման մասը կը կազմէր
լաւագոյն կրթութեանդ z
Աո տ չթ անդամ Պ գատոնն է՝ որ կը թելադրէ միացնել կրթու
թեան երկու եղանակները ՝--- մարմնակրթութիւնը եւ հոդեկրթոլ —
թիւնր Լմարմնամարզին հետ Լ ր ամ շտ ո ւթի ւն }

յ

Jj ւ

օրինակ կուտայ

Եգիպտաց իները , որոնք Ա|եաա1|ա-(ւԱ1(յՈՆ<յւսծ է ին երամշտ ո ւթի ւնը z
*ՀյՈյնը ըրած էին նաեւ հին ֆինացիները*. քյւ այս' որպէսզի ստեղ
ծս ւի ոչ միայն հոգ1ր1լսւՕ. լք]ւոՆթ-]ւՆն ՝ այլ
ևս,[՚^ւՒ Ր!!ամ սւէքնուսւ€|(ւ1յլ
մո զովո ւրդլէլ— արդա րել Արիստոտէլ կը դրէ թէ երամշտութիւնն է
միայն , որ կ'արթնցնէ լաւագոյն ա ռաքին ո ւթի ւնն եր ը ՝ քաջութիւն ՝
խանդավա ռութիւն ՝ զոհ աբեր ո ւթի ւն *.
Արուեստի զանազան ձեւերը պետականացնելու փո ր ձեր եղան նաև
մեր օրերուն ՝---- ՛Լենին առաջին առթիւ շարմանկարն առաւ պետու
թեան սպասարկութեան մէթ իբրեւ կարեւոր ազդակ մը զանգուաե
ներր իրար շաղաԼսելու z
Ատեն է ՝ կա րծեմ ՝ րսելու թէ եր կր ա ս ա ս ան Վերջին յեղաւիոխու-

(*) J. Combarieu.— Histoire de la Musique, Ա- հատոր, էջ 153=
•(*) Հելլէնները musique .ը կը հասկնան վերը բացատրուած ձեւով , իսկ մեր հասկցած երաժշտութեան կ՚ըսեն արմոնիրի :
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թի ւնն եր էն ետք միտքերու. եւ գա դափարներու յեղաշյյջութիւններէ
ետք y ազգութեան սահմանում ը եւս կրած է իւ^/ր փոփոխութի մեներ :
Հողային սահմանները կամ լեզուական սլաւոուարներր չեն որ հիմա
պիտի կարենան պահպանել ժողովուրդներու ազգային դիմագիծը
եթէ ստեղծուած չէ իմացական կէիմտյ մԸ 5-- luJ" ձեւով արդկն կը
վերադառնանք քիընանի վարդապետութեան y որ ազգութիւնը կը բա
նաձեւէր իբրեւ հոգեկան միոՆթ-իրն :
Ե, ի՞նչ էր Կ ոմիտասի ծրագիրը^--- համաձայն հելլենական ւէտլւդապետութեան y որ երաժ՜շտութիւնը կը համարի փիլիսոփայութիւն
(Պղատոնի բանաձեւն է այս y զո ր իւրացուցած է ետքէն y Պեթհովէե')
կամ հոգեկան բարձրագոյն զարգացման եղանակ մը յ վերջապէս հա
մաձայն հելլէն փիլի ս ոփան եր ո ւն y որոնք երաժշտութիւնը կը նկա
տէ ին ազգային կրթութեան շաղախ մը , առնել ել թրծել հտյ հոգին
որ կազմալուծուած էր օտար

ազգեg ո ւթի ւնն եր ո ւ

թափանցումով։

Հայրենի ս եփա կանո ւթի ւնն եր է ել ժա ռանգո լթի ւնն եր է զրկուած մեր
ժողովուրդին տալ հոգեկան օջախ մը> որպէսզի վերակազմուի ազղը
եւ մտնէ սլատմութեան

1

րս :

^ոմիտասի գործին իբրեւ պատկեր'

յիշատակեր

էի

հսկեդարու Հրաշ£Ըտ--- բիւզանդական ել պարսկական աշխարհակալ
արշաւանքներուն միջել սեզմուած եւ վտանգուած y
հանճարեղ
միտքը ընդունեց քրիստոնէութիւնը պայքարելու համար պա րս կա
կան աշխարհակալութեան դէմ y ստեղծեց տառերը
մար քրիստոնէութեան դէմ y

պայքարելու հա-

որ նոյնքան ահարկու զէնք մրն էր

բիւզանդական աշխարհակալութեան ձեռքը* Մեր երեսունըվեց տա—
ռերով> հայ միտքը ոչ միայն ՛կասեցուր արեւելեան վտանգը y այլ ել
անվնաս դարձուց արեւմտեան ս պա ոնալիքր'

ctSSilïlllâ/tiOH ի

օրէն-

քով) ազգայնացնելով օտար կրօնքը։
Այնպէս ել ^ոմիտասի հ րտ շքին օրովՏ

օտաքացած էր մեր գրա

կանութիւնը^ հակառակ տաղանդաւս ր գրողներու գեղեցիկ բանաձե
ւէր ո <.i<, կ ազմ ուլուծո ւած էլ, հայ հ ո դլ,ն՝

հ ակառակ կրօն տ կան եւ.

բարոյական կարգա պահ ո լթեան y կորսուած էր հայ ազգային գիմ ա—
գիծը գպրոցներու պակասին կամ կրթական ապիկար վար չո ւթե ան
մը պաւոճառով} խարխափումի մէջ էր նաեւ հտյ քաղաքական միտ
քը'

տյն յոյսերով զորս կը կապէր բար են որ ոգո ւմներ ո ւն y

օտար պետ ո ւթի ւններ ո լ կողմ է խաղաղ թափանցումի փոր ձեր
պարզապէս y

ել ռազմայեղափ ոխ ա կան շա րժո ւմն եր ո ւն y

որոնք
է(,ն
որոնք

intimidation^»

փորձեր մնացին y հակառակ իրենց կարգ մը առա
ւելութիւնն երուն' օգտա կար . ♦ . օտար շահերու ։ քյրեսունըվեց նոր
տառեր պէտք էին y գործելու համար նոյն Հ[*աչվ1ը՝ Ե*- Կոմիտաս ըն
տրեց ձայնախազեր ։

Fonds A.R.A.M

41

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
Երեւակայեցէ՜ր ՝

տակաւին կը զարմանան 11ււ1լԼղալւու

արագ

կազմութեան վրայ՝ ի՜նչ լեզու էր՝ որ մէկ անգամէն եւ կարճ </ամանւսկի մէջ փայլեցաւ այնրան որ մինչեւ այմ՜մ հիացումի կը կանչէ
մեզ՝. Եւ
էսանդավառութիւն էր y որ կարճ մաման ակի մէջ ստեղ
ծեց Եոմիտաս՝ եւ տար շուն չուէ մը իրար չւսւլաիհւյ մեզ։ Պ՝րի գիւտի
դարա գարձի տ օնա հ անլրէ սներ ը եթէ տ ԼգՒ ունեցան Jnրդաղեզ գինո
վութեան եւ ղաոանցագին էսանգավառութեան մէջ՝ պատճառը Կոմի—տասէւ երգերն էին ապահովաբար։ Ո*- Կոմիտասի երգերն էին՝ որ
Վրսրում՜անի բանաստեղծութեան տուին նոր շունչ մը ել բուրումնա
ւէտ ջերմութիւն մը։ Կոմիտասի երդերն էին $ որ մեր արձակին մէջ
գրին աւլուոր ^1չ,, էէյթ ձ'ը ( * ) y---- նկատա ծ էր y սյրրէՒ մեր արձակը
երգեցիկ է րիչ մը։ Այս ամէնէն վեր՝ տարածութիւնը չրացաւ՝ սահ
մանները անհետացան՝ եւ հայ բազմ ո ւթիւնն եր ը մօտեցան իրարու՝
կարծես հաւարուեցան ՝ ամփոփուեցան ՝ սեզմուեցան՝ գրկուեցան ։.
Արգարել հայ րա գրենին եւ հայ գիւղացին երբեր այնրան սիրած չէին
՚ԼՒ[,աՐ^ երբեր Պոլսեցին ու միջնաշխարհի շինականը այնրան մօտե
ցած չէին իրարու՝ որրան Կոմիտասի օրովը։ Ե Լ- յանկարծ թուրքը
զարմանրով տեսաւ՝ որ ջարդերէն րամուած եւ աւերակներէն փաիւաե
այս յ֊ողովուրգը ոտրի կը կանգնի կազմակերպուած ազգի մը ոլէս :
Այո՛ ՝ ազգ էինր դարձեր հրա չրով ։
Կոմիտասի ստեզծագործութեան մէջ տունի ի՜ ն չ ջերմութիւն էր y
տոհմիկ ի՜նչ տարր էր՝ որ կատարեց այգ հրաչրը։
'k

էի ինչեւ այստեղ զբաղեց անր Կոմիտասի աչէս ատ անրին ար en արի
նով Լազգային մտահոգո ւթիւ^ն) ։
Հիմ ա դիտենք ներքին երեսը,--- բովանդակութիւնը [մարդկային
մտ ա հ ո գո ւթիւն ) :
կոմիտաս կը հարցնէ ինքզինքին , կը հարցնէ պատմութեան , կը
հարցնէ միջավայրին •

(») Շատ. հետաքրքրական պիտի ըլլար ուսումնասիրել մեր արգի
քեթր֊ողական լեզռւին կշոոյթ-ի օրէնքները, միշտ ինչպէս Փ ■ Սէրվիէն
կը փորձէ ֆրանսերէնի վրայ : Նման աշխատութեան մը իրրեւ- առաջ
նորդ կը յիշաւոակեմ •

P. Servien.— Les rythmes comme introduction à l’esthétique.
P. Servien.— Essai sur les rythmes toniques du français.
P. Servien.— Lyrisme et structure sonores.
Jean Royère.— Le musicisme.
Փոմպարիէօ եւս ունի երկու արժէքաւոր գործեր այս ուզզութեամթ :
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—
է Հայը՝ 1՚ւ՚ք՚1,լ մարդ-.
Որոշ է իր պատասխանը : Երկու, վաբղա պետո ւթի ւններ պատաս
խաներ են այդ հարցումին՝ ղանազան բա g ա տ ր ս ւթի ւնն եր ո վ ՝ զորս
կրնանք վերածել երկու տարաղի :

1 •—•

Մարղը — Ս արմին ՜^՜ Հոգի :

ճ •— Մ ա[/րԷԸ — Աշխ ա ր հ ա գ ր ա կան նիւթ :
^ոմիտա ս 1լ իւրացնէ երկրորդ պատասխանը :
Առածին առթիւ դարմանը կը պատճառէ ՝ որ ինք՝
։iիսթիք

էութեամբ

5

նախասիրութիւն
կուտայ նիւթապաշտ վարդապետու
թեան բացատրութեան ; Լքակայն կը փարատի այգ զարմանքը՝ երբ
կը փորձենք մեկնել այգ երկու հակադիր տարափները՝. Ոգեպաշտ
գպրոցին ներկայացուցիչներէն մին , (թուտոլֆ Շթայնէր ՝ կր պնդէ
թէ մարմինը ձեւհ է հո դիին , ել սլատ կերադարգե լո ւ համար իր տե
սութիւնը երաժ՜շտական օրինակուի մը կ'աւելցնէ թէ տիեզերական
շունչն է որ մարդկային մարմինը կը վերա H զանազան նո ւագաչրաններու ք--- սրինգ ՝ քնար ՝ եղջերափող ՝ գափ , տիկ (COmeiTlUSe) ,--Հ*իշտ ին չպէ ս երբ , ըստ ե գի պտ ա կան աւանդութեան ՝ ա րե լին ճառադայթները 1լ իյնային Աեմնոնի հսկայ արձանին էԼրայ^ արձանը կը
փոխակերպուէր նուագարանի' միջոցը Ժտելով հրաշալի երամշ —
տութեամբ մը*.
Ի^նչ է տա ր բեր ութի ւն ը } երբ կոմիտաս՝ դիտմամբ շփոթութիւն
ստեղծելով մարդկային եւ աշխարհագրական երկու տարրերու միջեւ ,
Հայը ևեԼ Վեր ածէ նուագարանի մը՝ որուն ձայները փոխ առնուած են
ծանօթ լեռներէ ւ առուակներէ՝ անտաոներէ՝. (էստ ^ոմիտասի՝ Ա եմհոնի քրմական արձանն է Հայը՝ որ յանկարծ նուագարանի մը կը
փոխակերպուի' երբ իր մէԼէն կ'անցնին բնաշխարհի հո,էերր*. Այս
ձեէով' աշխարհագրական երաժ՜շտութիւն մըն է այն զոր
^1ոմիտաս*. է^ամ' բնապաշտիկ արուեստ մը՝.

կուտայ

Արեւմուտքի մէջ՝ իմացական փո րձար կո ւթի ւնն երո լ ճամբով է
որ տպաւորապաշտութիւնը կուդայ արուեստը դնել բնո ւթեան հետ
հ ա զո ր գա կց ո ւթ ե ան ֊քէՒ Կ ոմիտասի մօտ՝ ընդհակառակն արուեստը
կը տարո ւի բնութեան հետ գգուանքի' մեկնելով պատմական եւ աշխարհաղրական թելագրանըէ մը*. *Լ,ոյն իսկ կարելի է ըսել թէ 1]ոմիտասեան արուեստին մ էջ դժուար է ճշդել protagoniste ը ,--- գուը
աոաջին մակարդակի վրայ կը զգաք երբեմն հայրենի հովը՝ որ Բիւ
րակնի ջուրե րուն կը զարնուի՝ կամ եղբայրական եղը՝ որ արտ թև
մէջ օրն իրկուն կ'ըն է գիւղացիներուն հետ նոՀյն վեհապետական իրա
ւունքով : Լ*նչւմլ այս թա տ եր ա կան ըժ‘բռնումը՝. Որսվհե տեւ ---- Ոչ մէկ
ժողովուրդ այնքան թրծուած է իր միջա վայրին տարրերով՝ որքան
Հայը*. կ՚ըսեն թէ ռուսական տափաստաններու հոգեբանական արտսւ-
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յայաութիւնը կայ խուսերուն վրայ ։ Բայց ամէն ժողովուրդ չլ, կըր_
նս,ր հաղորդակցիլ իր միջավայրին հետ: թոլրըը չկրցաւ աթսարհագրականանալ այն հողերուն հետ, որոնց վրայ կր գտնուի: Այո
երկ^ օրինակները բաւական են, կարծեմ, որոշ վերապահութեան մը
տակ դնելու, լամարըիզմը: նպատակ չունիմ ներկայացնելու. Հայոլն
յեդա շրջական processus ր , Հուզեմ արձանագրել միայն թէ Հայը,
էութեամբ գիւղացի, հօր կողմէ ազգական է բնութեան : Ահա թէ
1'նշոլ, հակառակ Արեւմուտքց իի հ թանգագին YtârCiSSÎSme^ , որ շա
րունակ կր պեզէ ել կր սպառէ ինբզինըթ իր նհրքին կէ^^ հ^_
ցուձէ։, տարուած, հ այ կա կան humanisme կր մատնէ սէր մը ապրե
լու ոչ միայն ներքին , այլ եւ արտաքին կեանքով ,— բնութեան կ ր
ո-ոյթով :
Եւ բնութեան

այդ կշռոյթն է , որ կ'արձագանգէ Կոմիաասի բե

րած երաժշտութեան մէջ., Բա զքենի յուղումներ շեն, հիւանդ զգա
ցումներ չեն, որ կը բաբախեն այգ արուեստին մէջ, ոչ ալ իմացա
կան voulu երանգախաղեր, այլ անկեղծ, կենդանի, սրտապարար
լայներ, որ համանուագ մը կը կազմեն: Ամէն անգամ որ Կոմիաասի
րղերը կը լսեմ, կըխաբոլիմ' որովհետեւ ^երեւակայեմ թէ

OrcheS-

tration

մը կը կատարուի յանկարծ : Ջեմ գիտեր , ուրիշներ ալ ն կտ
տա ծ են արդեօք որ Կոմիաասի համերգները կը նմանին համանոլագ, .րու
Սիփանը կը փոխակերպուի հ ս կայ քնարի մը , Հանայ լիճը'
թւթակի, Աշոյ դաշտին հովը' սրինգի, Մասիսը' գափի..'.:
Ու եթէ նկատած չէք , կարդացէք Կոմիաասի սա հատուածը , որ
կուտայ համանուագի իրական զգայախաբո լթիլն մը__
«Արեւն արդէն թռել ու գիշերն իր մութն է փռել, ցորեկը հան
գել ու գիշերն է գործի կան զնել : Երկու ծով դէմ դէմի են ծառացել'
կապուտակն երկնային ու զուարթուն , եւ սեւուկն երկրային ու արթոլ„. լուսինն անցել է աստղերի գլուխը' հերկելու շարան ամպերը,
երդում են տարուբեր հովերը, իսկ մաճկալն անցել է գութանս լոր.
■ րի գլուխը

արթնցնելու պարարտ արտերը, նուազում են գլգլան

առուակները: Հերել երկինքն է շնչում, ստորեւ' երկիրը, վերն աշ
խատում են լուսինն ու ա սաղերը ել հողմավար ամպերը, վարը' գու
թանն ու շինականը ել գործավար եզները . վերել' կեանքն ու ստո
րեւ' ջանըը յուղում են մխորն ոլ սրտի լարերը: Շունչ է առնում
շինականն ու շունչ տալիս իր շոլ^ը , թե լ կ առնոլմ դոլթանն
թեւ տալիս մշակին'
հել.1, աջ „լ ոտի,

պատռում է արտը, դիզում հողակոյտ ալիք.
ձեւում ոսկի ակօսների շարը: Հեւո՜ւմ է հեւում

ամբողջ վարը, ե՛լ կոկռում է գոմշուկը, ե՛լ կանչում է գեղջուկը,
■֊ սուլում է սարի հովիկ , ել փսփսոլմ լևլ,Աւն ^^կ ՝ է,լ գլգլոլյ.

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ -

44
թոթուէ վըտակ y 1,ս^Լ Ղոլթսյնէ՛ ‘‘' /լ

հեծում y լալիս , ծլւէլումy մըէս-

տում y ճռճռում ու ճլվոտում է^ :
Ահա գութաներգը վարպետին նկարագրութեամբ*, Ղ*ուր կրնար
այս նոյն գրաւ.որ orchestration էն վերածել Ալսւգհսւզք, Աոկսւց Միթզէչ, եւ. մէլս երգերը-, Մէչտ Օթքեսթ-]ւսսփո(ւ/ր համար առնելով հայ
երէնէ բնութեան տարրերը-, Եւ ամէն անգամ

մարգկայէն էակը պէտէւ

տեսնէր էբրեւ մէկ մա սնէ կը բնանկարէն կամ բնանոլագէն -, <ք,է1որհըրգալրՀ ր ու սլաչտելէ գաղտնէր ,

կ^ աղաղակէ կոմէտաս

այգ բնա-

նո ւագր մի չա ականթէն մէվ,--- չէնականը բնութեան գրկում, բնութէլնը շէնականէ սրտում վերստէն ու միաժամանակ ծնունդ են առնում» : իբրեւ վերնէն ել գեղեգէկ վկայութէւն , մէջ կը բերեմ նաեւ
հետեւեալ հատուածը *--ՀՇին ականն ույն կաէսարգ վարպետն Հ, որ կարգում է y հարագատօրէն y բնութիւնըy ստեղծում է բազմաբեղուն մարեր y նոցա փըչում է իր հղօր ու պարզ շունչը y գրոշմում է իր բնաւորութեան կա—֊
կանութ ներքին ու արտաքին էրի*- կեանքnվy եւ կնքում է բառերով
ու եգան ակով իր հա րազատ ղալա կը

գութաներգը^ :

★
]*^նչ կը հետեւի այս վերլուծումկն :
վերադարձ գէպի գի ւգ*** շվս արհ^ եթկ

կ'ո լզէք

մտնել

g եզին

սրտին մ էջ *,Այն տ ե գ է Հ***յը y որ կ՚ապրի իր երգերով և հէքեաթներով;
վերադարձ գէսլէ բնութէւնը

եթէ կ'ուզէր ստեղծել անկեղծ եւ

բաբախուն արուեստ մը-. Այնտեղ էր, որ Կոմէտաս գտաւ էր բազմա
ձայնութեան ղաղտնէբը համանուագէ մը պատրանքէն ջերմութեամբ :

Այւշ. վերադտրձովն է որ Կոմէտասէն գործը կը ներկայանայ էբրեւ աղբիւր ներշնչման*---հԳութաներգ»էն մէջ կը տեսնուէ ապագայ հայկ, օւէէրայէն ձայնահկնրը :
կամ1 > հնձ ուո րի երդերու մէ£ ա շէսատանքի եր աժչտ ո ւթ ե ան ըսկղբնա ւո ր ո ւթիւնը y [ապագան աշէսատանքի երաժշտութեանն է y մա
նաւանդ երբ տիրապետէն զանգուածները եւ մեlրենաներըy հետզհե
տէ վտարելով երամչտա կան բռնազբօսիկ վար գա պետ ո ւթի ւնն եր , ---

dogmatisme, pédantisme, cérébralisme.
[Բազմաձայնութեան զարգացումով կարելի է կատարել երաժըշտական մանկավարժութեան գեղեցիկ փո[*^
---- վարժեցնել զան
գուած այէրն կարգապահութեան տաշելով հայկական գկդուէժիւն ը
կամ մեղմելով գէշ զարգացած անհ ա տա պա չտ ո ւթեան մը չարիքնե
րը մեր մէջ :
Եւ դեռ ի՜նչ թելադրանքներ ու դասեր կան Եոմիտասի գործին ժէջ է
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X
իւք այս վերլուծմանս վերջաւորութեան' անհ րամեշտ կը գտնեմ
այստեղ մկջբերել կա

*?* * Ղ*եմվրճեանի հ որ արուեստի փիլիսո-

փտյութետն պատրաստութիւն
մրն կ . ---Հ,էոմիտասը վէմն կ

J

ունի

եւ

ամաթէօր

ջութակահար

երամշտութեան ՝ հիմնարարը՝, էոմի-

աա սը այն իմ'աս աո ւն ստեղծագործողն կ ՝ որ մեծա պկ ս հ ա ս կաց ա լ
մոզովրդական աղբիւրն Լրի կենսալից ումը ել իր
այնտեղից :

էլ

նիւթը

վերցրեց

այսօր էոմիտասը այն երամիշտը չկ ՝ որին մենը սոս

կական Հարմանա ւորների հարկըդ մատուցանելու համար միայն յար
գանքի խօսք ասենք՝. Այսօր արդկն պարզ կ ամկն երամշտի համար ՝
որ մեր մոզովրդական երգի վրայ հիմնուող նոր երամշտութիւնը
էոմիտասից կ սկսւում : էոմիտասի գործը պրիմիտիվ (անմշակ զնախ
նական} չէր

իեչպկս սխալ մեկնել կին կամենում ոմանք ՝ ոչ կլ վե

րարտադրող էւո(ա<յր1Աֆիա : էոմիտասը ստեդծագործող կր նախ եւ
առաջ* էոմիտասի երդերը ստեղծագործութիւներ կին իրենց հիլկառուցիկ ել միամամանակ hxupiuquixn թսւզմաձայ նոՆթհամթ
(պոլիֆոնիա') : Այգ բազմաձայնութիւնը չունի իր նախորդը՝ չունի

P1,1 Լէ3 >

վ*ր տրա1]-ի(յիսւն յ գա հ իմնո վին էոմիտասի սեփական ստեղծագո րծութիւնն կ։ /իա նրա մեծ երախտիքն կ հայ երամչտո լթեան զարգաց
ման գործում : էլ եթկ նրա երդի հիմնական մոտիվշյ խաբում է ոմանց
մոլորեցնում

էոմիտասին յետ տանելու դկպի մոգովրգա կան եր-

*լվ* հաւաքողի եւ կտնոգբաֆիական նիւթեր ի անմշակ ներկայացնողի
գերը այգ չարաչար մոլորութիւնը ցնդում կ այսօր այն հիացման
.դիմաց ՝ որ ամկն բանիմաց երամիշտ զդում կ հանդկպ կոմիտասեան
բազմաձայն ո ւթե ան :
Այսօր մեր երամշտ ո ւթի ւնը առաջ կ շարմւում եւ արդէն մենք
տեսնում ենք այգ շարմման արդիւնքները՝, fiutjg ոչ ոք չի կարող
հերքել այն իր ո ղո ւթի ւնը ՝ որ մեր նոր երամշտութիւնը շատ բանով
կ պարտական էոմիտասին՝. Մեր մոզովրդական երգի աշխոյմ ոգին՝
հրա աշխատաւոբտկան առոյգ բնոյթը՝ նրա բնութեան ՝ սիրոյ աոոէԼ$Լ) լաւատես ՝ կենսուրախ զգացումը՝— այս ամէնը լաւագոյն հիմքերն են նոր աշխատաւոբտկան ՝ զան դո ւածային երամշտո լթեան
համար» :
^ւք1ւչ առթիւ մը պիտի ջանամ ցոյց տալ՝ հաստատել՝ ձեզ համոէլեԼ թէ «ժողովրդականդ կոչուած բազմաթիւ երգեր... ինքնուրոյն
ստեղծագործութիւն են՝ էոմիտասի բերքը՝.
Ն՝ Ն-
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ԴՐ- ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

Ն Ս11ՏՈՂևԱ11Ն ՓորսՄեԱՆԱԲԱՆՈԻԹեԱՆ ^PH3
Ե աիյարգ ճպոտ մը 'ԼՒլհէլմ 3>ոլրթվէնկլէր • ն1՝ հար ՝ ջղուտ դ
բարձրահասակ՝ կապոյտ աչ^երավ^ յողնած բայց անմեղ դիմագծով
վաթսունը ինը տարու ազնուական մը* Պ եր լին Q)իլհ ա րմօնիքի ղե
կավարն է :
քայլերով կուգայ ան խոնարհիչ մեր առջեւ՝ մինչ երկար
ձեռքերը ծունկերուն կը դպչին * ու կը դառնայ իրեններուն։ Ղ^էմքը
կերպարանափոխուած է արդէն՝. Սրբազան գործի մը ձեռնարկած է։
Էարուած մի՛թ՛րով ունկնգրին համար սպասումի րոպէ մը եւս. ան
կեղծ մեկնաբանին եր կի լզած ո ւթե ան վն[’^ին պահն է այգ' ու կա—
խարդ ճպոտը բաժնել

կը սկսի անջրպետը հաւասար մասերու :

Պլահժս' երրորդ սէնֆօնի :

★
Hr-eււՀն

անբա լա ր ար է ըսել . ((չատ յա$_ող էՀ*» : ՍաԼողէն աւելի

բան մը չկսՀյ արդեօք UJJU
Հի^թօրքւա Հօլին մէջ տարածուող*
այո՛ դ կայ՝. Սկիզբը ծարաւ մը՝ երգահանին հետ հաղորդութեան
մտնելու ծարաւը որ արթնցաւ սրահին մէ^ ու յետոյ դ յագեցուած
այլ ծարաւին բերած հեշտութեանը մէջ գինովցող ունկնդիրներ*, խնչ
անհատական դրոշմ կը ստիպուի տալ մեկնաբանը իր մե կնաբանած
գործին, ատկէ խուսափինլ սլէտք է արդեօք , եւ թնչ չափով՝.
Այ ս կարգի իւ որհ րդածութիւններ կ՚այրեն մեր միտքը՝ ^րբ ներ
քին ձայն մը կուգայ փսփսալ ձեր հոգիին . ՀԱյս իրիկուն գուն՝
կատարեալին մօտ իմացար Պրամ սի երրորդ սէնֆօնին . կատարեալ
եւ իրական ՝ ոչ աւելի ՝ ոչ պակասի :

★
Երգահան՝ մեկնաբան ՝ ունկնդիր ՝ վաղեմի

բարեկամներ

են՝

բայց ունին հասարակ թշնամի մը. ժ՜ամանակը*, ք^աժնած է զանոնք
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իրարմէ , ու կը ստիպէ „ր ապրին անոնք տարբեր անկի ւնն եր , ա.
ռանձին , շատ անգամ ալ անպաշտպան , երբ մանաւանդ ունկնդիրերգահան կամուրջը երկար կ։
Կարելի չէ՞ բայց ենթագրել^ գոնէ մեկնելով մա մնա ւո ր սլա րադայի մը,

ուր երգահանն է իր գործին մեկնաբանը եւ ունկնդիրը

միանգամայն, ինչպէս կը պատահի անխ ո ւս ա փ ելի օր էն երբ ան,
վերջին նօթն ալ զետեղելէ յետոյ հինդ գծին վրայ , կ'անցնի ստեղնա
շարին առջեւ ու կր նուագէ քիչ առաջ յօրինածը, թէ' կայ ա,դ
երեք անձին մէջ «նոյն կորիզը» , ել մէկէն միւսը աստիճանի տարրէր ութիւն միայն։
Կարելի չէ՞ ընդունիլ մեկնաբանը «.երկրորդ աստիճանի» երգա
հան. ունկնդիրն ալ' «երկրորդ աստիճանի» մեկնաբան -. Անշուշտ հոս'
ունկնդիրը պէտք է ըլլայ պատրաստուած կամ մշակուած եւ ոչ թէ
պատահմամբ սրահին մէջ գտնուող մէկը-.
Պատրաստուած'

պիտի նշանակէր, բազմաթիւ անդամներ լսած

նոլագոլած գործը տարբեր մեկնաբաններէ , ուսումնասիրած զայն
ու ինքն ալ անձամբ աշվսատած : Իսկ մշակուած' առանց վերջի պայ
մանին, մնացեալ երկու առաջինները լրացուցած :
«Աստիճանի տարբերութիւն» ասացուածքն ալ թող չխրտչեցնէ
զմեզ ։ քանի որ

փիլիսոփան կը տեսնէ արուեստի կալո t

ին մկջ

մանաւանդ , նոյնիսկ դրականին ու մխտականին միջել աստիճանի
տարբերութիւն միայն -. Թէ ի՞նչպէս-. Երբ կ՚ըսեմ մտքէս ինքզինքիս.
«այս երեկոյ, փսլրթվէնկլէր Պբահմսի երրորդ սէնֆօնին լալ չմեկ
նաբանեց», առանց ոչ ոքի հարցման ենթարկուած ըլլալու, այս կր
նշանակէ թէ մէջս կայ երկրորդ «անձ» մը, կամ' «կէսը անձիս»'
և ոլէլէ-ք! ■> որ կ'ըսէ' «լաւ է, կամ լաւ պէտք է ըլլայ», ապաւի
նելով հին յիշատակի մը' կամ նոր, նոյն այս իրիկուան տսլաւորոլթեանը , ել այդ ձայնին է որ պատասխանել կը ստիպուի «միւս
կկսը անձիս՛» յ
Ուրեմն մխտական «լալ չէ՚»ն կը ձգտի ըլլալ «երկրորդ աստի
ճանի» դրական «լալ է» մը, ել այս երկուքը ղարմանալիօր էն հակա
սութեան մէջ կրնան
գիտուած անկիւնը :

չիյնալ

երբեմն'

բաւական

կ'ըլլայ

փոխել

ՍՀնցնինք մեկնաբանին հոգեկան ծալքերուն։
Առնենք Կապռիէլ ֆօրէ մը, երգահան դիրքին մէջ, որ ըստ ղինքը
լսողներուն վկայութեան, իր յօրինած գործը գէշ կը մեկնաբանէ,
պատրաստուած ունկնդիրը զարմացնելու աստիճան :
գրել. կարելի է ըսել, թէ չէ ըմբռնած իր դրածը.

ինչի՞ վերա
ո՛չ անշուշտ-..
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Ինչո՞ւ սակայն իր սահմանած «նի լան ս»ն երը անգամ

չի

յարգեր .

մաաղբա^ղ է միշտ*.
Ուրիշ վիճակ, տարբեր ազդեցութեան աակ այս անգամ:
Պէթհովէն նոր յօրէն tu ծ մէկ սօնաթը կը նուազէ իր մէկ բարե
կամուհիին: Երբ նուագը կը ղադրի, ա ի կին ը խորապէս զգացուած
կը հարցնէ •
--- վարպետ , ի՞նչ կը նշանակէ ձեր այս գործը: Պէթհովէն բանի
մը րոպէ մ տած ելէ յետոյ, կը դառնայ դարձեալ ստե զնաշար ին ,ծայրէն մինչեւ վերջը անգամ մրն ալ կը նուագէ կտորը ու կ'ըս է ■
«Ահ ա լաս իկ ինչ կը նշանակէ» :
,

Հոս ուրեմն'

բառերը բացատրութեան անբաւաբար միջոց նը-

կատելով, Պէթհովէն կ'ոլղէ հասկցնել կարծէր թէ' էականը, երա
ժշտական խորհ ուրդով ու զգացումով կարելի պիտի ըլլայ միայն
ղտնեչ :
Մեկնաբանը կարելի չէ անջատել ամբողջովին երզահանէն , նոյն
պէս ունկնդիրը մեկնաբանէն . այս երեր տարբեր աստիճանի արուես
տագէտները պարտին զանազան չափով

«.արտադրիչ երեւակայու

թիւն» մը ի սպաս դնել երաժշտական երեւոյթին , որպէսզի ամբող
ջանայ երգահանին «առաջին ջանբը» :
Ոստում մը եւս ընևնր հիմա, փնտռելու համար երաժշտական
երեւոյթին նախնական հոդեբնախօսական ագդակները,

որոնը

կը

նոյնանան ինքԱին մեր երեր անբաժանելիներուն մօտ, կազմելով ա֊
նոնղ սաղմնային Հնոյն կորէղը^>

î

Համաձայնիլ հարկ է նախ բացատրութեան մը վլ՚ո՚ք- Այն է՛
ի՛՞նչ է երաժշտութիւնը: «(Հայներու միջոցաւ խսրհրդածեչու ար
ուեստն է» բանաձեւին որ ընդունուած էր մինչեւ տասնեւիններո րդ
Ուրեմն ի՞նչ կարգի ազդակներ կուգան իշխել երգահանին, մեկ
նաբանին կամ ունկնդրին ե ր ե ւա կայո ւթ ե անը վրայ երր ան կը խոր
հրդածէ ձայներու միջոցաւ:
Երաժշտական գեղեցկագիտութիւնը
կ' ամփոփէ զանոնք հետեւեալ կերպով' մեկնելով եօթը կէտերէ միտնղ ամայն ♦
Առաջին' հնչական զզայնութիւնը, ներկայ իր չորս ստորոգելի
ներով, բարդութիւն , հնչականութիւն, ոյ+, տեւողութիւն: Այս է
երաժշտութեան նախնական նիւթը, անմիջական պայմանը, բայց ոչ
րաէ֊արա ր :
Երկրորդ' ըմբռնումը, այդ հնչական զգայնութեան իր կայուն
ձեւին աակ: Հոս սահմանուիլ կը սկսի երաժշտական խորհուրդը,
առաջին անգամ հոս է որ , երաժշտական նախադասութիւնը «արժէք»
•կր- ստանայ :
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Երրորդ' նոյն ըմբռնումը էր շարմուն ձեւէն տակ> այսինքն երա
՜մ-չտա կան նախադասութիւնը որ կուգայ էր փուէոխեալ երերուն երդէ
ելեւէջներով՝ բաղխէլ մեր զգայարաններուն t
Զորբորդ' թերեւս ամ ենա կարեւորը ՝ ներքին ներդաշնակութեան
ներզդացութեամբ յայտնաբերուող ցոլարձակում մը*. Այս ցոլարձա
կումը մէայն կարելի կը դարձնէ զգացումներու արտայայաութէւնը ՝
էնչպէս բարկութիւն ? ուրախութիւն , սուդ կամ սէր :
Հէնդերորդ' թելադրական ծաւալում մը որ ծնունդ կ՚առնէ գոր
ծէ անուններու յէշատ ա կո ւթեան հետեւանքով՝ էնչպէս' «թռչունէն
երգը^՝ «մեղուէն թոէԼքԸ^> » «անձրեւէ կաթիլներ'» եւայյն։
վեցերորդ' երամ՜շտական խորհուրդէն հոգեբանական ըմբռնումըէ
Այս ալ տեսակ մը ներքէն թրթռացման արդիւնք' որ կը ջանայ գըտնել նմանոզութէւններ հիմնուելով էր կրած նախկին տսլաւորո ւթէւններուն վրայ։ Ալ վերջապէս*
Եօթներորդ'

նկարագրական արւոայայտո ւթէւնը գործին'

հիմ

նուելով այս անգամ մէայն արտաքին նման ո գութ եանց վրայ։
Մեր Օրէնա կներ ո ւն մէջ ծորբորդ աՂԳաև[Լ հաւ-սնարար պակսած
Ըլքայ Ֆ°րէէ էթր մեկնաբան ՝ ներքէն հասկնալէ խռովքէ մը արդիւնք
֊ստեդծե լով անհ ա ւա ս ա ր ա կչռո ւթէ ւն :
Եսկ վեց եւ եօթերոբդին ճիրաններէն փախչելու

ճիգը

գուցէ

մեբմել տուած ԸԼԷայ Պէթհս վ_էն{, , որեւէ բառով արտայայտուիլ էր
գործէ մասէն. որովհետեւ ան միշտ կը էւուսափէբ նկարագրականէն
մէ$_ Ւյ'լ,աւ^ Հխսլով 3)ո ւրթվէնկլէրէ' դէտակցօրէն տիրապետնլով էր մտքի
ճանաչումովը՝ զգացումներովը ու յատուկ ներհայեցոզութեամբ մը
այս եօթը դործօններուն ազդեցութեան ՝ կրցած էր նոյնանալ յս^որդաբար Պրահմսէ՝ Պէթհովէնէ ՝ վակնէրէ հետ այս
ւէէւՏ11^ էրեն
յ ան ձն ո ւած կարճ մ՜ամանակամիջոցէն մէջ։
Մենք ունկնդիրներս ալ բախտաւոր' անէւուսափե լէ վկաները
հրաշալի յարութեան ։
Հարկ է եզրակացնէլ :
Երգահան ՝ մեկնաբան ՝ ունկնդիր ենթակայ են իրարու։ Ջկայ
որոշեալ սահման անոնց մէջել ։ Եը կրեն միեւնոյն ազդեցո ւթէ ւննե րը։
Անշո*֊շա իրենց անհ ա տա կանո ւթեանը ու հասկացողութեան ը հա
մաձայն ասոնցմէ մէկ քանին կուգան էչէ* ել գործին «ընդհանուր
տեսէլք^էն վրայ , եւ այս բոլորը ակնթարթի մը մէջ կը ձո ւլո ւէն
յայտնաբերելու համար անոր «յարմար կլիման»։
Մէւս կոզմէ ՝ մեկնաբանը՝ որքան որ հեռանայ

երդահանէն ՝

այնքան կը ստէպուէ տիրապետնլ գործին ՝ էր էսկ միջոցներով։
«Արուեստէ գործը կարելի չէ նկատել էր ամբոգԼո ւթեանը մէջ
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ԱՆԴԱՍՏԱ՞Ն *

ifանրամա սնո ւթիւննե րու

դււււ1 ալաււՏը^ V(Լսէ *եուրթվէնկլէր ։ 1]'եկնա-

բաեը պարտի գտնել այրէ ման՝րամասնութիւններուն մէջ պահուըտած
թովանդսւկ յսրյսւնո1_թխ_(ւը գործին, եւ հոգ է որ մեկնաբանը պէտք
է ինքզինքը յանձնէ ամբողջովին երգահանին . ոլ չկայ հազար ձեւ
մեկնաբանութեան
ձեւ միայն՛»։,

երբ գործը անդամ մը աւարտած է1 կայ մէկ ճիշտ՝

կախարդ ձււլււտը չի բամներ այլեւս անջրպետը հաւասար ilui/ibրոլ : Համերգը վերջացած է : Ֆուրթվէնկլէր ըմբռնել տուաւ մեզվր
Պէթհովէնը, Պրամսը, 'Լա!լնէրը՝. կ1 ելլենք Վիքթօրի ա Հօ& յամրա^այլ :
*իրան առջեւ արդէն, ամբոթին նրբ կը իւտոնուինք ՝ բաներ մը
կորսուած են կարծէք քիչ աւէսվուան վայր կեաններո ւն նկատմամբ է
Մարդ ակամայ կը խորհի' «ամբողջ կեանքիս մէջ քանթ հատ պիտի
կարենամ հաշուել այսպիսի վայրկեան»*

Դ- Հ-
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ՈհՐ UWti3 ԱրՈհևՍՏԸ
1}

ը բաւէ

սբ

ար ո ւե ս ա ա դէ ա ը

նքէլթ՜ մը ընտրէ բնութենէն

n

բ

miÎ»

ղադրի բնութեան սլա ա կան ևլէ :

ԿԷՕԹԷ

« Ալէ ո ւե ստի լինելութեան չս,լիրԼ

« ընկերային կեանքի հոլո-

վոյթ» , եւ ,/յյէ Հ*ա["3kր հ որոնք պատմութեան րնթարքին այլազան
երեւոյթներու տակ յուղած են միշտ մարզող միտքը՝ ուրիշ բան չեն
եղած եթէ ոչ ՀՀտազնա սթչներո ւ անընդհատ շարք մր՝.
Արուեստի մարզին մկ^ մասնաւորաբար ՝ մարդուն անիւս նջ
տումն կ եղած միշտ՝ գտնել բանաձեւ մը որ հոգեկան

ււււ—

եւ ստեղծա—

գործական որոնումներուն մկ ջ մօտեցնէ զինքը կատ արեւսլին՝ ճշմա
րիտին :
հր ամբողջ գոյութեան ընթացքին ՝ ի թնդիր գեղագիտական կա
տարելութեան՝ մարգը թարթափում կ թարթաւիում ղիմելկ յետոյ՝
ատենը անգամ մը կարծած կ այլեւս հասած ըէԼաի

Ը իակալին՝ մո-

լեռանգ նուիրումով մը կառչած կ անոր՝ սակայն

նաեւ

ի վերջոյ

ներքին մզում մր զինք նետած կ նոր որոնո ւմնև րու :
Եւ երբ այսպկս իր ձեռքովն իսկ ստեղծած հոգեկան անել վի
ճակէն յուսաթաբ' ւիո րձած կ ձերբազատել ինքզինքը վերստին ՝ ու—
մեղ եւ թիղաթ ոստումով մը՝ ան ինկած կ դարձեալ այլուր ՝ ոեւկ
տեղ՝ իրեն համար բոլորովին նոր*.
փամանակի ընթացքին հ իննալու վրայ եղող ձեւե րու ա թտաճա-—
նա չումի նշանները պարբերաբար անհանգիստ են ըրած իր ղգայնու—
թ[՚լնը,

լ,ր մէջ արթնg ո ւց ած նո րութիւններու ծաբաւը ՝

արկածաթնդրա կան ո գՒն ել առաթորդած զթ^քը

գրգռած
հ որիզոն-

ներ :
'
Այգ աղգանշաննե բուն դէմ ցցուող թիղաթ ոգին սակայն՝ որ ի
յայտ եկած կ գերաղանցօրկն օմտուած անհատներոլ մկջ՝ բաղթած
կ նա

չտ ընդհանուր անհասկացողութեան մը ընդդիմութեան :
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Ըստ երեւոյթին իրերու, կարգը հիմնովին խանգարող այգպիսի
նոր ո ւթի ւնն եր ո ւն դկմ չեն ուշացած ՝ յանուն գեղագիտութեան բող„^[, ձայներ լսելի ըլլալ ՛.
/?/! ովհետեւ ճշմարտութիւն կ

թկ հանրութեան

որուն կ՚ուղղուի ի վերԼոյ արուեստագկտին

ճա շա կը

,

ստեղծագործական նայ

ուածքը՝ առհասարակ մօտ կկս դոյր հեռւսւորութենկ մը կը հետեւի
իր մամտնակին արուեստի յառաջապահ արտայայտութի ւններո ւն :
Նոր տ ես ութի ւնները փորձառական շրջան կ մը վերջ միշտ զան
գա ղօ

ա ստ իճանաբար եւ աւելի ուշ բան տեղի ունեցող շարմումը

մուտք կը գործեն դկպի հաւաքա կանո ւթիւններու ըմբոն ումի
խարհը :

աշ

ր

Անոր կը պակսին ըն կերային կեանքի բնաշրջումներու իրողու
թեան անմիջական գիտակցութիւնը՝ որուն մկկ

կողմնացոյցն

կ

արուեստագկտին զգայական աշխարհ ը յ
Հասարակութիւնը կը գատկ հետեւաբար նոր երեւոյթներ ը մա
կերեսային կերպով՝ չուզեր դիւրաւ տեգի տալ ու հետեւիլ անոնց՝
այԼ վերան որոգուող թափով մը ամկն անգամ կը ստանձնկ ընգգիմադիր, կեցուածք մը :
Ներկայիս աւելի քան երբեք այղ նիւթը կը յուզկ մտքերը այն
աստիճան որ յառաջապահ շարմումին դկմ գմգոհ ութիւնը տեղի կու
տայ ահազանգի մը։'
«Դէպի ո* ւր կ՛ընթանայ արուեստը^ :
Ու արդարեւ ՝ օրկ օր աւելի շեշտուող ու աւելի արմատանա —
լու

վրայ եղող կարծիք

մըն կ թկ ՝ արգի

արուեստը

իր

ձըգ-

տումներովը կամովին կ՛՚ուրանայ գեղագիտական յաւիտենական նըկատուած դասական աւանգութի ւնները ՝ եւ կ'ընթանայ իր կոչումին՝
իր առաքելութեան բոլորովին հակոտնեայ ուղղութեամբ մը*,
«Արուեստը իր նպատակին չի ծառայեր այլեւս» էչըսկ տրուեստասկրը եւ կը մարգարկանայ նոյն իսկ անոր մօտալուտ եւ վերջնա
կան անկումը :
ձեւի նկարչութիւնը

կամ

եր ամշտո ւթիլնը

մեծ

հետաքրքրութիւն չի վայելեր հասարակութեան մօտ՝ որ

սկբ եւ
սկեպ —

տիկ ու նախապաշարեալ ոգիով մը կը վերաբերի անոնց հանգկպ,
Այսպկս ներկայիս ամկն մամտնակէ աւելփ արուեստին եւ ար—
ուեստասկրին միջել գոյացած կ լայն անջրպետ մը,
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Ի^նչ պատճառներու վերագրել այս երեւոյթը։
Պկտբ կ նկատել որ ոչ միայն արուեստի բուն կոչումին մաոին
զանգուածներու ըմբռնումը միշտ թերի կ եղած՝ այԼ

նաեւ,

անոր

դաստիւս րակութիւնը՝ անոր ճաշակին եւ գեղագիտական ըմբոնումի
կարողութեան մշակումին հարցը անտեսուած կ յաճախ :
Իսկ միւս կողմկ պկւոք կ նաեւ խոստովանիլ որ արգի արուեստը
իր արտասովոր ձգտումներով ՝ որ ինբնին թկեւ կեանքի արագ հոլովոյթին

կը

հետեւի

ճշգրիտ

կերպով՝

հիմնովին

խանգարած

կ անոր գի տ ելո ւ ՝ ունկնգրելու եւ դա տ ելո ւ սովորութիւնը :
Արդի ձգտումները անոր մտային ու հոգեկան աշխարհին
բա ո սային վիճակ մրն են ստեղծած ՝

որով

Ղվ՚^^Ը

մկք

առաջնորդելու

եւ մտերմացնելու աշխատանքը անհ ր ամե շտո ւթի ւն մրն կ առաւելասլկս :
Այղ անհ րամեշտութիւնը սակայն ոչ միայն ճշմարիտ կ մաս^
նաւորաբար արգի արուեստին պարզած երեւոյթներուն ներկայութեան
այլ կը վերաբերի նոյնբան արուեստներու մօտեցման հարցին ՝ իր
ընդհանուր իմաստով : Որ ովհետեւ եթկ նոյն իսկ՝ պարզ արուեստս/—
սէրին մկջ վառ կը մնայ միշտ անցեալին ՝ այսինքն իր մտածումով
զդիւրըմբռնելիդ արուեստին հանգկպ սկր եւ հետաբրբրութիւն մը՝
այգ' պայմանագրական եւ թելադրութեամբ զգացուած բան մրն կ։

I

{Լսել կ'ուզենյ> թկ այղ՜ պարագային ալ իր գնահա տ ո լթիւնները

միշտ իրական հ ասկացողութենկ մը չկ որ կը բղխին ։ Անոնք տրամա
բանական կամ գեղագիտական տուեաչներկ առս/Հնորդուած ել պատ
ճառաբանելսլ գնահատութիւններ չեն միշտ։
Իր ճաշակն ու դատողութիւնը հոն ալ առ հասարակ արտաբին
երեւոյթներու ազդեց ո ւթեան ներբեւ կը գործեն՝ որով

պկտք

չկ

զարմանալի թուի եթկ արդիական արուեստին մասին ալ մասնաւո
րաբար իր համոզումները նոյնպկս քմահաճոյքի բան առողիդ ըմբբռ
նումի մը արդիւնքը ր/չան :
*Լ/երկայ պայմաններուն մկջ հետեւաբա ր արուեստասկրը մատ
նուած կ մտային նաւաբեկեալի մը վիճակին : Ուստի այսպիսի պայմաններու մկջ ոՈբբան արդարացի պիտի րցար քննադատէլ ղինքը
իր այրէ սկեպտիկ մտածելակերպին համար î
Իսկ միւս կողմկ ո* րպի սի պատկեր մը կը պարզկ

ար գի ակտն

արուեստը։ ^ամ 1Հնչ բան կը յատկանշկ ներկայ տագնապը որ աւելի
բան քառորդ գարկ ի վեր կը յուզկ մտքերը։
Ամկնկն պարզ բացատրութիւնը պիտի ըԱՀԱր ղոլ֊ղկ [LU^L թէ ար
ուեստը կը գտնուի ներկայիս՝ մէկ կ ոզմկն աւանդութեան մր առջեւ

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

54

որուն արմատները կ'երկարէն անցեալէն մէջ դէ պէ հեռաւոր շրջան
մը՝ ուր արուեստագէտէն գլխաւոր մ տ ահ ո գո ւթէ ւնը եղած էր պատ
շաճեցնել էր ձգտումները զէնքը շրջապատող բնութեան էրականութեան եւ պահել անոր հետ ար տայայտչա կա ն սերտ կապեր։
իսկ այմմ նոր ըմբռնումները կը մգեն արուեստը՝ էբր արտա֊
յայտութէւն ՝ պատշաճէր

մարգկայէն հ ոգէէն՝ մտրէն՝ այսէնքն ըլ

լալ անոր ար տ այայա ո ւթէ ւնը մէայն : Այս էնքն մարդուն՝ եւ
շրջապատող աշխարհ է մէջել տեւողական կոյր հպատակութեան մը
փոխարէն նոր ձեւերու հետ հաշտ գետէն մը ստեւլծելու հարցն է ւ։ր
մէջտեգ կը գնէ արդէական դպըոքքը*
Մեկնելով այս ըմբոնումներէն ՝ տարակա րծութէւննե ր ը որոնց ակ
նարկեցէնր քէչ առաջ՝ մեծապէս հարթուած՜ պէտէ ըԱ_այէն ՝ եթէ ուղէէնք էւրացնե լ կարգ մը էնքեայայտ ճ շմ ար տ ո ւթէ ւնն ե ր որոնք անվէճելէօրէն ճշմարէտ' հէմը կր կազմեն նաեւ արուեստէ ւէէլէ un փա
յս ւթեան

:

ճչձ արտո ւթէ ւննե յւ ՝ ո ր ոնք մասնաւորաբար շեշտուած

կեբպով մը կը տ է ր են ՝ արուեստէ աշխարհ էն :
թէ այւՈՆեսա եւ թնւրւթիւն էրարմէ հէմնապէս

երկու

բաներ են ՝ թէ կա ր եւ1՛ չէ ։՚ր մ1՚ն որդեգրէ մէւսը էր
վանդակս ւթեամբ ՝

տրուած

ԸԱ_ա էո 'J

տարբեր

ամբողջ

բո

դ լխ ա լո ր ա բ*ս ր ո ր անոնը նոյն

Օրէնքներուն չեն հպատակէր :
կերման էմաստասէր 'ի անթ 1լ ըսէ * է

« La beauté en art n’est pas une chose belle, mais la belle
présentation d’une chose. »
Այս բացատրութենէն հ ետ ե ւցնելո էէ

կարելի է նոյն թկ

րոե լ

թէ բնութեան մէջ ամէն գեղեցիկ բան անպայմանօրէն արուեստի
մէջ ալ գեղեցիկ չէ միշա :
Երկք՛ մը Գե գա դէտական արմէքը կտրելէ չէ հետեւաբար դատել
բնութեան հետ էր ունեցած նմանողութեան չափանէշով՝ այլ ար
ուեստագէտէն կողմ է անոր ներկայացման ձեւէն ՝ անոր էնքնատպո-ւթեան արմ՜էքով մէայն :
Հետեւաբար երկ մը բնութեան հաւատարէմ մէկ ըն գօրէն ա կո ւթէւնը չէ ՝ այլ անկէ բոլորովէն անկախ ստեղծագո րծութէւն ձը՝ ո~
բուն կայծր թէեւ արուեստագէտը կը ստանայ էր շուրջէ շնութենէն ՝
սակայն ունէ նաեւ էր էնքնայատուկ կեանքը ՝ որ նոյնքան օրէնական
է եւ որուն օրէնքները կր բղէ1 էհ մարգկայէն հոգէէն եւ անոր աոեղծա գործ՜ական ճշմարտութենէն :
x
պէտք է ըլլայ արտաքէն աշխարհէն ստացուած տպաւորու
թեան մը վերակայացումը էր ներքէն հոգեկան աշխարհէն մէջ՝ անց
նելով էր անհ ա տա կան էւառնուածքէն բովէն :
Այգ պարագայէն արուեստագէտը բնութեան մէջ կրնայ անշուշտ
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տարբեր իրականութիւն մը տեսնել՝ որ պիտի Լ՛ էէԱէ J իր ներշնչումնե րուն իւ թան ը :
Օրին ակ աոնենք Աէմսլրանտի հ.Ա որթաղերծ եզը^չ համբաւաւոր
նկարը*, ք^նչու այդպիսի ապերաիւա նիւթ

մը

ներկայացնող

այդ

պաստառը հանճարեդ դո րծ մըն է ն կա տ ո ւած :
Պարզապէս այն պատճառաւ որ Իէմպրանտ նիւթը

պաստառին

վրայ ներկայացուցած է ոչ թէ իրապաշտ ներշնչումով՝ այլ բնու՛
թեան այդ մէկ առարկայէն իր ստացած դոյնի եւ Լոյսի տպաւորու
թեան իրականացումով ;
Ին ո ւթեան իր ա կանո ւթեն էն անջա տ ո ւելո վ արուեստի ի ր ա կանո ւթեան փոխակերպումի այդ ազնիւ ձեւին մէջն է որ ի յայտ կուդայ
թէմպրան տ իբրեւ հանճարեղ արուեստագէտ :
Արուեստը կ՛ապրի ներկայիս իր գոյութեան այն պահը՝ ուր տր
ուես տ ա դէ տ ը բնութեան հետ յարաբերելով հանդերձ ՝ իր ըմբռնումներուն աշխատանոցին մէջ է առանձնացած : Իր երկը այլեւս անձնա
կան մտերիմ յուշե րուն փոխակերպչական ումական ո ւթեան մէջ խլր
տացած կը մատուցանէ մեզի՝ ինչպէս' օրինակ'
ները եւայլն :

էմվւ]ւէսիօ(ւիսթ- —

Ալ օր մըն ալ ան աւելի հ եռուն երը եր թա լութ բնութեան մէջ
տարտամ շարմառ լ,թ մը

սլիտի

նշմարէ իր ս տ ե զածգո րծութիւն—

ներուն համար եւ իր արուեստը պիտի զարգանայ ու ա րտայայտուի
բոլորովին երեւակայական աշխարհի մը մէջ։

U]ll րյւէ՜Ա1լ|ւԱթ-Հյ
յսյն

եւ

պիտի ստեղծ է երկ մը որուն մէջ պիտի տ 1՚1՚է մՒ
այսինքն վերացական արուեստը*

Ծայրայեղներու ստեղծած կացութիւնը արուեստի մէջ կը նր֊
մանի ումգին կերպով դառնալու վրայ եղող անիւին որ իր խարիս
խէն ելլելով յան կարծ ՝ կը շարունակէ դեռ իր խլ թ,1ի ծրը :
Ոչ որ դիտէ թէ երբ եւ ի՛նչ պայմաններու տակ ել
յանդի ան ի վերջոյ :

ւր պիտի

Ահա թէ ինչ բան կը յայտարարեն արդի ըմբռնումները եւ գե
ղացի աո ւթիւնը :
ւ
Այմմ աւելի բան երբեք նախանձախնդի ր ոգիով մը կը պահան
ջէ ան շնութենէն անկախ արուեստի մը
ոեւէ ձեւի տակ :
Ինչ որ ալ ըլլան մեր համոզումները

դոյո ւթեան

իրաւունքը *

չափաւոր կամ նոյնիսկ

ազատագրական ծայրայեղ ձգտումներոլ մէջ արտայայտուող

այդ

ճշմարտութեան մասին' պէտք է ընղունիլ որ միշտ վեթՍւնոթոգՈԼՈզ

մէջ կը կայանալ արուեստին հմայքն ու ստեղծագոբծա
կան մեծ ոյմը :

Դ- Ք.
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ԾMIMM ZkMM
^Լ1Ը

ունէր դաման մ Լծատուն մը՝ սակայն անոր միամօր աղ-

ւհձը 1՚ր դեղանի քաղցրութեամբ

ու

Սա/ւաղայիոււյուԼ

ել

գար

նայնի հեշտութեամբ կարծես կր դրմէր հօրը հարաղա տո ւթիւնը։
1ԿնպՀ"

ՈԸ *lbL,lb^ երիտասարդները

երկչոտ

հողմերս լ

պէս

կ որոնէին ղայն ՝ անոր հրապոյրներէն բոյր մը շնչելու եւ ակնարկէն
շող մը յափշտակելու բաբախումով։
Եւ աղԱ՚կը1 այղ բոլորին մէջ իր սիրտը մեղմացուր պարզուկ
մ շակո րդի ի մը՝ որ էր թխավարս՝ գեղուղէշ եւ քաջալանջ*.
Ւրենց սիրտերուն հուրը շուտով ինկաւ մէկ խնկամանի մէջ եւ
սկսաւ ծխարձակուիլ :
էյ լ

սակայն չարաբախտ սեւ օր մը հայրը ուզեց իր աղջիկը ըն

ծայել դասակից հարուստի մը տարուոք ու անհամ տղուն ։
Ս երմում ՝ աղերս ՝ լաց կոծ ՝ ծեծ ու սպառնալիք՝ նոյնիսկ ըմ
բոստացում
աեօդուտ յ
Հ°ՍՍ եբկաթեայ կամրին
շղթայով՝ հարս տարուեցաւ ան հարուստին տունը
ղաոնուկ կամակսր խնջոյքի մը։
Փեսային

անխորտակելի
իբր մատղաշ

Սոէոր քնքշութեանդ ու նուիրումներուն

աղջկան սիրտին կնդրուկը կը շարունակէր աւելի
թեամբ մխալ իր կտրիճին համարէ

քան

հակառակ'
սաստկու

Ել֊ ըմբոստութեան արդար մոլուցքի մը մէջ՝ ընդունելով ամէն
վերապահութիւն ու պարտադրութիւն ՝ օր մը իր դուռը գաղտնի կը
բանայ սիրածին։
Եւ այնուհետեւ՝ դուռը բացուեցալ շատ օրեր՝ երկար ատեն ա՛
ռանց կարենալ մեղմելու իրենց ղռյգ կիրքերուն ճարճատիւնը։
Մինչեւ որ չարաբախտ ուրիշ օր մը՝ երիտասարդը յեղակարծ
արկածի մը զոհ գնաց՝ որսարշաւի մը պահուն :
Սուդին մխիթարութիւնը հարկաւ թէ չէր կրնար գտնել ամոլսնին պարտագրիչ գիրկընդխառնումներուն մէջ՝
աւելի ատելի կը դառնային î

որոնք

այմմ ւո լ
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(յ'ւ ըմբոստացման նոր մոլուցքի մը մ էջ y իր կորուստին վրէժովնիսկ խարանուած y ան ունեցաւ նոր տարփածու մը

դաոնալով այս—֊

պէս հ1դ մԸ աւելի համարձակ ու արհամարհոտ "՚շխ ո՛րհ ի հանդէսլ։.
fitujg Ղ.այ^ շուտով ճամբեց' չգտնելով առաջինին ջերմութ՛իւնը
զոր այժ՛մ կ^որոնէր թերեւս երրորդի մը մօտ-,

Շշո ւկներն ու դադտասացութիւններ ը դուոնէ

դուռ. y

տանիքէ

տանիք բամբասանքի ոստայնր կը հիւսէին ու կը հիւսէին*.
Այ ս անցուդարձն րը շահ ագործելու ա[սորժով^ ցոփ երեւ ելի մը
Ա՛յրելէ անոր y իր ցանկութիւնը կը յայտնէ շռայլ ու մեղրաբերան
խոստումներով զարդի ու գոհարի : Սառնաշունչ լռութիւն : Այն ատեն
ռաղմակերսլը փ ո1սեւ ո ՛Լ, ձեր աղուէսը կը սպառնայ հրապարակել
ամէն ինչ*. Պատասխան' վտարում :
անկութիւնք ծերոց զվեմս պատառին^ * Վյստակեացը կ>որոշէ
վրէձ՜ը լուծել գիւղի ծերակոյտին առջեւ ամբաստանելով զայն

թէ

պոռնկութիւն կը գո՛րծէ , ել թէ գիւղին եւ իր հօրենական տունին
պատիւին դարմանումը միայն աքսորն էր եւ կամ մահը*.
կերերու ատեանին առջեւ y հարցաքննութեան պահուն y ա ոՀԼ՚կը
տեսնելով դատաւորներուն մէջ այն մարգը որ իրեն լկտի առաջարկ
ներ էր բերած y խռովայոյզ ու խելակորոյս' յախուռն ու աներկեւան
կր սլա տ ա սխան է .
---- Ղ՝ուք> բարի կամօք ու սիրով

ամուսնացեալներ y

ձեր

մէ^

կան որ չեն վար ան ած ցանկալ ոլ գոհացում պահանջել ուրիշ կիներէ :
Բայց ձեզմէ մէկը երբ աչք ունենայ գեղեցիկ կնոջ մը եւ առաջարկէ
եւ կինն ալ չհնաղանդի y արգեօք քաջութիւնը կրնա®յ ունենալ հրա
ժարելու ընծայուած վայելքներէն : կարծեմ թէ ոչ։ խոլորդ ալ կը
ցանկաք եւ կ'ընդունիք • • •
հատաւորները մօրուքնին ճան կրտելէն ու համարձակ
նայելով y աղջկան յանդգնութիւնը

լրբենի

իրարու

խոստովանութիւն

մը

համարելով կարձակեն մահապատիժը*.
Մ ահապատիժի դործադրութեան պահուն ծնրադի ր ու բազկա—
տարած y ակնարկը երկինքը ծակելէն , դո^Ը կ'աղօթէ .
--- Տէր Աստուած y քեղի կը յանձնեմ հոգիս որ անմեղ է*. *իուն
հաստատէ արդարութիւնը մարդոց չարութեան վրայ * Հ/ր խնդրեմ y
դերեզմանիս վրայ այնպիսի բոյս մը ծաղկեցուր y որ թունաւոր ըլլայ՛
ու մարդիկ չիմանանք ու փորձուին զայն ճաշակել։
Անոր բոյրը ա՛յնպէս մը թափանցէ անոնց սիրտին խորը որ միշտ՛
ցանկան բայց բնաւ չյագենան . . • եւ զիս յիշեն :
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Ոփւղէն դուրս՝ դե ր ե ղմանա ա ո ւն էն տուրս թաղեցին զայն՝

ո՛չ

քահանայ՝ ոչ աղօթք*.
Ւր ՛Լերջին սիրահարը ՝ հետեւելով իր կուրծքին տակ գեռ անչեղ
զգացումին՝ գիշերանց կ՚երթար քարեր կը հաւաքէր եւ կը նշանագրէ ր
դամբանը*. Ուրիշներ որ հեռուանց կը ցանկային անոր՝ անցած աաեննին ակնթարթ մը կը կան գնէին հողակոյտին առջեւ աւաղելով
անոր գեղեցկութիւնն ու ճ ա կա տ ա դիրը :
Ու օր մր տ ե սն ո ւեg ա ւ որ , գե ր եզմ անին որաէայնի կո րլմէն սրա
ծայր ծիլ մը կը բարձրանար , որ տակաւ կ՚աճէր*, կողերուն վրայ
լսւյն ու թալ տերեւներ՝ թկ կատարը փունջ մը մանտրտիկ ՝ քնքուշ՝
գոյնզգոյն ծաղիկներու նման՝ մպտուն աչուկներու հռյլ մը։
Ւբր ապամահ յիշատակներ քաղեցին այդ անծանօթ բոյս ին տե
րեւները՝ դրին իրենց ծոցը ուր սկսան դ՛եղնիլ կանանչութիւններըհ
Ու օր մը փորձութիւնն ունեցան զայն այրելու [սունկի պէս*.
Անոլւ pnJ[lll անսովոր [սազանք մը կ՚ազդէր իրենց ռունգերուն i
Ոլո րեց ին չո ր տերեւները : Որակեցին ՝ տարին ի րենց րե րանը 5
ծութը ներշնչեց ին : Հքնչեցին ու շն չե g ին : Ւ'նչ իւռոփի չ էր ու ցանԱյսպէս ՝ գերեզմանին իւոաը ծաւալեց ալ ՝ արբեցոլց

ձ՚ս բղիկը՝

տիրեց աշխարհի՝ ընծայելով անոր անբում՜ելի մոլութիւն մը*
Որովհետեւ՝ պոռնիկի մը ամօթոյքէն ծլարձակուած էր ան եւ
"՛Ո Ւ" 4

,ո/ բոնուդրւսլեց ու դերեվարեց մարդոց շրթունք

ներ ր աւելի եաէրր :

ԾԱՆՕԹ’ — Այս հէքեաթը քաղած եմ Պարտիզակի մ՛օտակայ ԼազՀայերու Մանիշակ գիւղէն: P-այգ ֆրանսական հանդէս մը որ հրա
տարակած էր Մալկաշ հէքեաթներ, ծխախոտի ծնունդը նմ՜ան ձեւուէ
մը կը ներկայացնէր :
3• Տ• 3•
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2.ՈՂԴԱՐԻ

ԲԼՐԱԿԻՆ

[•ու համեստ բարձունրիդ ‘h^J կանգնած կ ունկնդրեմ անմա
հութեան երգը չորս բո ւր ո ւմնաշո ւն չ հովերուն

որոնր g ո րեաններոլ

ծ ովերը յւււզելուէ կուգան մաղերուս մէջ նուագել տրտունջը հայրենի
■ աւերումին

եւ ւի ա որը աստղապսակ Ս արդուն

ո րուն °րոցրը օրօր

ուեցաւ րու մէկ բարի հիւղակիդ ^էջ՝
Կողիդ վրայ հայ տնակները բոյներու պէս ցանուած են նաքսնի-֊
նեբու շինարար ձեռրերով» տնակներ' որոնց պատերը կը ծեփէ ամառ
նային արեգակը՝ եւ որոնց երգիրներուն վ[,այ , ղէչփրը՝ աստղերը
մայրօրէն կը հսկեն՝ կ'աղօթեն եւ կուլան իրենց մարգարտազօծ տէ
րերուն ծորան ծորան արցունրով » տնւսկնե'ր որոնց դռնակները ար
շալոյսները կը բանան՝ եւ լուսնկաները կը փակեն։
քու գորշ հողդ ծոթրին կը բուրէ , եւ կա ւգ է լուս ազանդ՝ որոնց
վրայ հայկակները տ ա տր ա կնե ր ո ւ պէս կը պառկին ել ^սկաներու
սլէս կ՝ա րբեն ան • րու կաՀ ւգ կա կո ւգ եւ արեւէն խորխոլած ՝ հատիկ
աո. հատիկ ՝ փո շի առ էի ո շի ՝ հազաբալո ր սերունդներու սրտերը շաղ
ուեց եւ երակներն հոսեցուց ՝ մանուկներուն մէջ վարգեր ծլարձակեց ՝
պա րմանն եր ո ւն մէջ զօրութիւնն առնական ՝ եւ նահասլետնե րուն մէջ
անմահութիւն » երա[սաներու այտերէն ՝ եւ ալեզարդ մօրուրներէն
ծերեր ու րու կաւդ է որ կը հոսի վարդերու եւ շուշաններու իսկու
թեան սլէս :
Ես կը սիրեմ աղբիւրներգ ՝ բարբարոս րերթուածներ' րանդակ֊
■ուած անտաշ րարերու մէջ որոնց վրայ 1լաճի մամուռը սնդուս •գու
ռերուն ւքրայ կաբիրուհին կը նստի» իր րօզին խաղաղութեան մէջէն
երբ ան կը հակի ջուրեբուդ վրայ օծելու համար իր ա էրերը բոցա
նուտ՝ ակերդ կը վառին» աղբիւրներգ կ'արշալո ւսն ան ՝ եւ անոնց միօրինակ ^բդը աստղերու պէս կը րաղցրանայ։ Ես կը սիրեմ ուռիներդ
հովանաւոր' որոնր խորախորհուրդ մրմո ւնջներո ւն մէջ կը ծրարեն
զբեղ ՝ եւ կը խորհ իմ անոնց չուրին տակ խաղացող բոպիկ մանուկ
ներուն ւքրայ :
քու վրադ ալ ո՛վ բէըակ» րու tfj,u,rl: աԼ CC
լեհեմի աստղը՝ ու իր ճաճանչները

րու

աո֊աւ !^եթ-

կտուրներուդ

վրայ ալ

սլարո ւեg ան : fj րճիթի մը դուռը ճռնչեց ՝ եւ դուրս ելաւ (Jանուկ մը
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դեղելուն քայլերով, տմդունօրէն գեղեցիկ՝ արշալոյսի առաջին համ
բոյրովը զգաց որ ճակատին վրայ Աստուծոյ շրթունքը դպաւ : Ամբողջ
քու ծոթրինաբոյր հողովդ բեռնաւոր' թողուց հովերդ ու ծառերդ՝
աղբիլրներդ ու հիւղակներդ, գնա'g , ղնսՀg հեռաւոր ձեռքէ մը ա—
ռաջնորդուած . բայց իր ոտքերուն հետքերը ստորոտիդ վբայ անունիդ
յաւեր J-ացումը գրեցին՝.
Հոզդարցի Ս{սիթարն էր քոլ՝ մանուկդ եւ հայրենիքի ծերունին-.
Հայկական դարերու յաղթութեան կամարը քու կաւովդ ու շաղա{սովդ կերտեց, ել գաղափարի անմատչելի կատարները քու տրեխ
ներովդ բարձրացաւ-. Կնգուղ առաւ բարի ըլլալու համար, եւ գրիչ
առաւ մեծ ըլլալու համար, եւ վանքերու սպիտակափառ պա տեր ուն
խորը երբ գլուխը ձեռքերուն մէջ ըղեղին տրոփիւնները կ՚ունկնդրէր'
հայրենի աւերակները իրենց լուսածրար լնդերքներուն մէչէն ան-.ունօրէն խայտացին , պարիսպներու տակ ցանուած ոսկորները շու
շանացան , մարդարտակուռ մագաղաթները լոլսնտդէմի երկնքին պէս
տակաւ առ տակաւ սիւնանաշ սկսան : ՀքՐԼԴԱՐԻ ճրագը ԱՐԱՐԱՏԻ
արելը եղաւ :
Եւ ես այժ՜մ, ով բլրակ հ համեստ բարձունքիդ վրայ կանգնած՛
կ՚ունկնդրեմ Անմահութեան երգը չորս բուրումնաշոլնչ հովերուն'
որոնք մուզերուս մէջ կ՛երգեն տրտունջը աւերումին, ել մրմունջը
չուրջդ ծովացած g որեաններ ուն-, էլ իմ ճամբորդի ցուպիս ծայրով
մեղ կը բերեմ ողջոյնը Մխիթարի սերունդին, եւ կը ծորեմ օրհնու
թիւնը Հիւրմիւղներոլ , Բ ա գր ատ ո ւնիներ ո լ ել դաշնակաւոր Ալիչա
նին , եւ ըղեղս հպարտ կը զգայ զինք հ պա ր տ ո լթեա մբը Մխիթարեան
Իտէալին , եւ համբոյրովը քու հողիդ լուսացանդ-

(Հոզդար, 1911)

Դ. Վ-
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1ԱՐՑՈհՄ
Ըսիր ,
— Եկէ'ք ինծի, ամէնքըդ դուք, բեռնաւորուած
Ու յոգնածներ-••
Ու տըւիր ցոյց
Դոներն ոսկի արքայութեան քու երկնքի,
Բոլոր անոնց
Մատներն որոնց
Անգէտ եզան խոր վայելքին դուռ, թանալու
— Սեպհական տան __
•Կամ գոցելու :
Որոնք հացը կերան ցամաք
Բայց չնանչցան ցաւն արիւնի ողբերգութեան :
Տէր, գըրկանքի զաւկներուդ,
Բոկ, անօթի, անտուն, անտէր ամբոխներուդ,
Այս աշխարհէն տուն բաշխեցիր
Խոստումն անուշ
Կամարակապ կայաններուն :
Անոնք եկան քեգի, թալիա ծ բեռն ու վաստակն
Իրենց ուսէն,
Գերեզմանին իրենց մուտքին :
էսիր,
— Հեռու, ամէնքըդ դուք որ չէք գործեր
Արդարութիւն • • •
Ու տըւիր ցոյց
(Դուռը կուպրէ քու դժոխքին
Բոլոր անոնց
Դայլերն որոնց
Սուրի, հուրի եւ արիւնի պողոտայէն
Այս աշխարհին
Ընթացան լայն,
Ձոյլ կապարով ամուր խցած
Դոներն իրենց ականջ նելաւն :
Ու համաձայն քու պատգամիդ,
Աաամներու կընրտումին ու լալիւնին
Ա՚ութ դղեակին
Հիմա տէրն են րոլոր անոնք
Որ մորթեցին •
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Սթ պղծեցինBp վառեցին ողջ ողջ շունչէդ
Բաժին կրող քու զաւկրներ •
Բայց չը ճանչցան
Ինչ որ մեզի տուիր ճանչնալ
Աթեւիդ տակ •
— Արքայութեան կամ դժոխքի մէջ չսեղմող
Նրւաստութիւնն հոգիին մեթ :
ք այց չ’ըսիր, ՏէրՏեղը անոնց
Bpnûf դժոխքն արդէն ճանչցան
Արեւին տակ սա աշխարհին :
Ո՞ւր ղրկեցիր րոլոր անոնք, իմ արիւնէս,
Հազարամուլ որոնց գլխուն
Շողաց սուսերն տնօրէնին :
Որոնց սրտին չծլաւ յոյս աոանց ահի :
Սեղանն որոնց , մոխիրէ հաց •
էամ' յիշատակն' անպատմելի ողջակէզին
Զաւկի, կնոջ, քրոջ ու հօր:
Ու չես ըսած, Տէր, մատեանիդ մէջ
Տեղը անոնց
Ոըոնք դժոխքն ըսկըսան հոս,
Աւարտեցին •
Ու կը վախնան թէ թախտն այդ սեւ
հր կրկնուի աշխարհներու դ մէջ քու անհուն,
կամարակապ կայաններուդ :
Անոնք, ներէ, որ չըմթըոնեն
Անուշութիւնն այս խոսւտումին
Օթեւանէ ու վայելքէ.
Բաժինն հանուած քու անունով նեզուողներուն :
Ներէ անոնց որ չվախնան քու դժոխքէդ
Հաւասարիլ որ չի կրնար մեր դժոխքին :
Ո՞ւր, տեղն ամէն անոնց որոնք
Դեռ կը հեղեն
խորն անդունդին ատելութեան
Բայց չեն մեռնիր,
Լոկ սարսափէն
Վերդ ալ , դահիճն իրենց վիզին
Ս՞իշտ գտնելու :
{Անտիպ)

3- 0-
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^ելււ1ա1լ առագաստը հովին ւԼւաւա^ւսծ

փ ո քլւ ի կ d ա կո յ >ւը

վէտը

կր ճեղքէ* երեկոյ է։ Ալեւոր ձկնորսին հոդին կը շնչէ վե հ անգոր—
րութիլնր։ Արագընթաց նաւակին մէջ պառկած'
անշեշտ ա չքովր'

Ղ^^քը երկթքին'

որուն թորը սակայն մերթ [թղ մերթ փո թո րիկի

ցոլքեր կ^տնցնին' կը դիտէ , Հեռուն } հրկիզեալ հորիզոնը։

(J*ովայՒն

սի*֊քը կը jnt-զէ մարդուն ձիւնագոյն մազերը յ Աարծես երեւակայա
կան անջրպետ մը կտրելով կուգայ զանգակին բիւրե դային երդը***
ճկն որսին անհարթ դիմագիծր քաղցրութեան նշոյլով մր կը լուսա
ւորուի ու զերթ մայռերու կողքէն բթած նրբին ծաղիկ մը՝ չորցած
շրթներուն վրայ կր հեգուի շնորհալի աղօթքը* * •
վերագոյն մամն է մարտնչումի լոյս ին եւ թա լարին։ Ղ*էպի րա g
ծովը սլացող շոգենաւին կամուրջը առանձնացած նաւազիկը կ ընդ
հատէ զուարթուն երդը*** վանդակներու պղինձէ ձայնն է որ կը
/յնրւ այ

: s/,/z ահեր

տ ղեկը բնազդով կը ցցուի* վայրկեանն է ուր իր

արեւափայլ երկիրը ձնացած մամը էիսքրիկր կ ոդեկո չէ . թեթեւ, մը.
շուշ մը կր քօղարկէ տղեկին բիբերը*. Ալե կոծ ովկէաններու վրայ
անցուցած մէկ տարուան կեանքը թաթտած էր իր հաւատքը, եւ սա—
կայն սրտին թո րէն' ոգեւորուած շրթներուն կը վազէ միստիք աղ°թքԸ •

1

Աստղ ծովերու ♦ ♦ •»

(մ ով ափին բարձունքը ՝ մութին մէջ ուրուագծուող սպիտակ ան
կելանոցին պատուհաններէն

դէմ յանդիձ ան կապոյտ ջուր ին եւ եր

կնքին' գթութեան քոյրը տ£ ու ձաթ կը թափաոեցնէ տմգոյն բիբե
րուն պարտասած նայուածքը* գտակին թեւերը
մով մը այտերը կը շոյեն։ {յ ր բ ե բաթայ էր
պատկտնիլ * քսանամեայ հասակին

տեսլական հալու

կ երագէր միայն Ա* է կո ւն

կեանքը ամէնուն նուիրեց դի*նքը՝

Արդ՝ բաղում գմբաթ տ ո ւթեանg վրայ ծոող ճակատը հիմա տթրութեան դրոշմը կր կրէ* ուղեղը ճանշցած է անդունդին պտոյտը* * * ։
Այդէն մինչեւ գիշեր

իր մպիտին

գանձը

կը շռայլէ *

յաճաթ'

երր թորհրդածէ' քրիստոսի կոյս հարսը կ'ենթադրէ թէ կրած տան.
ջանքր --- փրկանք սիրոյ մը արգիլուած իր սրտին ,--- դոպյէ անով
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աւելի կ՚ազնուանայ *. քյլ սակայն մթնշաղին' երբ անդոհը կը պաշարէ
հթնքը ոլ՜ “Զսուրբ տեսիլքներու անձկութիւնը վրան կը ճնշէ ի զուր
ցաւագին հոդին կը հարուածէ $ պաղատանքը ուղղելով բարեգութ
իԼստղին

շուշան զո ր կը պատեն օդային երիզներ • • ♦ :

Հէանդակի մեղեդին կը շարունակուի աղջամղջային հեոաւորո ւթեան մ էջ } անդորր հեռաւորութիւն ուր հնչիւնները կ'երկաբին • • •

«.Սթ-էլւա մսւթիս***» Ծոմերուն թառամեցուցած ՝ տքնութիւններուն
ցամքեցուցած շրթներուն վրայ թափառող աղօթքը իսկոյն հեձ/լըլտանքի կը փոթուիլ հեծկլտանք մարմնոյ ՝ կոչ կեանքի նաւաբեկ
եալներուն որ' մրրկալից' կը բարձրանայ ՝ յետոյ կ'ի^է ) կը նուաղի ՝
ՀԸ սու զի հեզ մելամաղձութեան մէջ* • ♦ :

Թաթգմ • 3 .

Մ•
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Ացոտ

bruni»

ԹԱԳԱՒՈՐ

ՀԱՅՈՑ

913-929
Ա- (Ո
Բ ի ւզան դաg է քրոնիկագիրները հետ եւեալ բառերով յի չա
տակած են Հայոց Աշոտ Երկաթ թագաւորին թիւղանդիոն ժամանու
մը.
«Այո ատեն մայրաքաղաք ժամանեց Աշոտ , համբաւաւոր իր ոյ
մով եւ որդի Եշվոանաց Իշխանին.. Իրեն համար կը պատմուէր թէ
այնքան արտասովոր ոյժ մը ունէր որ երկաթի ձող մը կրնար շըրչանակի մը վերածել, երկու ծայրերէն դարձնելով, որովհետեւ եր
կաթին բնական ամրութիւնը չէր կրնար դիմագրել իր ձեռքերուն
ոյժին-. Երբ Աշոտ Պոլիս ժամանեց, կայսրուհին ղինքը ընգունեցալ
մեծ պատիւներով եւ յետոյ իր երկիրը վերագարձուց :
«Սեպտեմբեր ամսուն, Հնգի կտիոն Գ- հայազգին Փանքրաթուքաս (Բադրտտուկ) Ագր ի անո ւպո լի ս ը յանձնեց Ս իմէոնի֊» : (2)
Պատմագիրները չեն յիշած Աշոտի ժամանման թուականը-. Բայց,
նկատելով որ ժամանումին յիշա տակս ւթիւնը Ագր իանուպոլս ոյ գրա
ւումէն առաջ է' սեպտեմբերի մէ£, Ընդիկտիոն Գ-, այսինքն 914^ ,
հաւանական է որ իր ժամանումը տեղի ունեցած ըլլայ այգ թուական էն առաջ*.
Այն կայսրուհին որ հայ իշխանը ընգունեցաւ Զոէն է, Կոնստանգին Ծիրանեծինին մտյրը-. Ալեքսանդր կայսր մեռաւ առաջին ըհդիկտիոնին յունիս 6ին , այսինքն 913/-Î- : Իր յուրդը' Կոնստտնգին ,
ղսպելէ ետք Կոնստտնգին Տուքասի (Տուկիծ)
ապստամբութիւնը,
պահանջեց որ Պոլիս վերադառնայ իր մայրը' Զ" է, զոր Ալեքսանդր
արքունիքէն հեռացուցած էր՛- Ասիկա պատահեցալ

914

տարւոյն ու

ռա ջին վեցամ սեային , սեպտեմբերէն առաջ..

(1) Ֆրանսերէն բնագիրը հրատւսրակուած է Annuaire de l’Institut
de Philologie et d’Histoire Orientales ի (Mélanges Jean Capart)
Դ- հատորին (1935) մէջ, էջ 13-35: Այս կանաոը մաս կը կազմէ
մյրիլքսելի Ազատ Համալսարանին:

(2) Théoph. Cont. p. 387, Sym., p. 722, Georg., p. 879.
J
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Այս թուականին շնորհիւ՝ որ տարակուսական չէ կարելի պիտի
րցաք ճշդել Աշոտի իշխանութեան մամանա կադր ո ւթի ւնը ՝ որ բա
ւական շփոթ է յ
Այո Աշոտը պէտք չէ չփ,1թ^'Լ "լ['1'լ Աչոտի մը հետ՝ որ նոյնպէս
համբաւաւոր էր իր ոյմով եւ կը կոչուէր 1}րկայնաձեռն (M&krOCllCir)
Այս *թ*րջինը մեռաւ Պուլկարոփիւկոնի ռազմադաշտին վրայ՝
Նշանաւոր է մանաւանդ իր ծառան՝
թեմին քաջարի հիմնադիրը։

(j

ելիաս

(Մլեհ)

896/'^»

Լէ՚-կ տ ս տ ո ս ի

Մեր Մշոտը Իշխանազ Իշխանին (թՈԼ ՆԱրիանթՈԱ թոն արիան-

թոն) զաւակն էր* Այս է

պաշտօնական տիտղոսը՝ զո ր կայսերա—
կան դիւանատունը կուտար Մեծ Հայոց ( թիս մեկալիս Արմենիաս)
թագաւորներուն ՝ որ կը պատկանէին Անի ի P ա դր ա տ ո ւնի եւ Վրսս—

(3) •
(Syïïlbeltes) y ո ր , ըո տ Ասո
ղիկի (</* ♦ դար) Î Հայոց 340 ^Իբիստոսի 891) թուին գահ բարձրացաւ՝
եւ 24 տարի թագաւորէլէ ետք մեռաւ Հայոց 304 ^--t- 915) թւ-զ-ն -.
*ԼյՈյն հեդինակը !լ ըս է նաեւ թէ Աշոտ իր հօրմէն ետք J5 տարի ա Ար
բեցաւ ՝ որուն 8 տարին գահուն վրայ , ել մեռաւ Հայոց 378 (Pո ♦ ի
929) թիւին։ Ըստ այսմ , Աշոտ պէտք է թադաւորած ըԼԼաJ 921£ն մին
չեւ 929 : Ասողիկ կ'ընդունի եօթը տարուան անտերնչութեան շրջան մը՝
Ամբատի մահ էն (915) մինչեւ Աշո տի գահակալութիւնը (921) *
պո լրականի Արծրունի հարստութեանց

«Zոտ

յ ա ջո ր դեg իր հ°ր[*^ Ամբատի

Հակառակ իր ճշզրտո ւթեան , uifu մամանա կա դր ո ւթի ւնը դմբա խտաբար խնդրական է ։ Ըստ Ա ո վ հանն է ս կաթողիկոսի ՝ որ Աչոտի եւ.
անոր հօր'Ամբատի մաման ա կա կիg է և նոյնիսկ անոնց խորհրդականր y
Ամբատ թադաւորած է 22 տա ւ՚1՚ »
որ ինքնին բա ւա կան է կաս
կածելի ընծայելու համար Ասողիկի հաշիւը։ թովմա Արծրունի Աըմ—
բատի հօր մահը կը դնէ Հայոց 339 (^"»/' 890) թուին ՝ եւ Ա un •լիկ
Ամբատի դահակալութեան թուականը կը դնէ Հայոց 340 î այսինքն
pu» ի

891

եւ վ^սփ

թուին յ Ուրեմն 891հ* առաջին տարին պիտի ր/յայ ՝ խ'կ
, այսինքն 2Հրդ տարին՝ սլիտի հ ամ ա սլա տա սխանէ Հայոց 363

914

թուին եւ ո՛չ թէ Հայոց

364

եւ pu»ի

915

թուին , ինչպէս

սխալ հաշուած է Ասողի կ* ճիշդ 1,1Ju տարին է որ Մ ովսէս I] տ ղան—
կա տուացի կը դնէ Ամբատի մահը՝ և Մխիթար Այրի վաննg ի ւս լ նոյնք
թուականը ընդունած է։ Աամուէլ Անեցի իր գործին մէջ երկու թըլականներն ալ դրած է y այնպէս ո ր î ըԱա անոր՝ Ամբատ անդամ մը

(3) De Cerilïl., Էջ 686—687 : Ռոմսւնոս Լեկապենոսի ել Կոնսւոանդին է -ի օթով այս տիտղոսը յսւսաւկ Էթ Վասպուրականի թագաւորներուն, մինչ Անիի ( Շիթակ ) Բագրատունի թագաւորները կր գւսնագանուէին Մեծ Հայոց առաջին (բիր ո թոս թիս Մեկալիս Արմենիաս^
տիտղոսով :
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մեռած է $ճ±[,ն եւ. անդամ մըն ալ

915/iî»

(եւ. ոչ

917/»î< ,

թնշչպէս տը-

պտգրռւտծ է, ՊԺԼ' "ւղղելլ, է 9ԺՓ) > Վեր^սպէս Ատեվ՚տննսս 0րբելեան Հ՚՚՚յս՚յ 362 թուականը ընդունակ է , անշուշտ համադրելո՛ւ
Ասողիկի ել Q ովհաննէս Կաթողիկոս ի տուեալները ,34ւ0 + 22- Հ այո՚յ
կամ pu ■[՛ 913 թ1՚լԸ֊ (4)
Աս ո ղի կի ել ուրիշ հեղինակներու տ ե ղե կո ւթի ւնն երը ։

362

ինշ որ

"՛Լ Ը11"։1՛ իրենց տ արբեը ո ւթի ւնն եր ը , անկաթ աղբիլրներոլ դոյոլթիւնը ենթադրել չեն տար, այլ այս կամ այն կերպով Յովհաննէս
Կաթողիկոսէն սերած են ՛. Պէտբ է ուրեմն ղանոնը ճշդել առաջին աղ
բիւրթե համաձայն , ել այս աղբիւրն ալ Հ՛հն ե լ

որոշելու համար թէ

այն թուականը որով կը զբաղինը եւ թէ Աշոտի թա դա լո ր ո ւթ ե ան
շրջանին պատահած դէպըերուն մամ անա կագրա կան Լյարդը՛.
Հ)ովհաննէս կաթողիկոս (5) յ էջ 214, բաւական ճշգրիտ թուական
մը կուտայ, որ կրնայ մեկնակէտ ծառայել մեր հ ետաղօա ո ւթեան tj :
Ա՛յս թուականն է Ամբատ թագաւորին հակառակորդ Ատ ր պա տ ա կանի
էմիր է ուս ու ֆ (Տուսու՛ի) Պթե Ապ ուս Աաէծի ասպատակութեան թուա
կանը՝. Աուսուֆ ՝ ըստ Յովհաննէս կաթողիկոսի ՝ Հայող .358 տար լո յ
ղա տ կին ՝ այսինքն 10 ապրիլ 909//ե , Աիւն էաղ ղաւառը ար շա ւեg :
նոյն տարին ամառն ի բուն էմիրը ամէն միջոցի դիմեց դերի
վարելու համար Ամբատ թագաւորը՝ բայց չյաջողէ, ցաւ եւ Դուին վե
րադարձաւ հոն ձմերելոլ համար (էջ
քը Եբաղդաւորը վեր ադար ձա ւ :

218) :

Ամբատ իր մայրաքաղա

Յաջորդ դարնան (910) (էջ 218) I'ուսուէի սլատերաղմ մղեց ՝\/իգի
մօտ ՝ Ամբատի որդւոյն Աշոտի եւ անոր եղբօր' Ա*ուշեղի դէմ ։ Աուսուֆ պարտութեան մտանեց անոնց զօրքերը եւ պաշարեց վաղար
շակերտը՝ Աադրելանդի մէջ՛ Ասողիկ այս պաշարումը կը դնէ Հայոց

Յօ9 > այսինքն ^ս*ի 910 թուին՝ ինչ որ համաձայն է Յովհաննէս Կա
թողիկոսի պատմածին :
Յետոյ Ամբատ դիմեց խալիֆային ՝ Տարօնի իշխան Գրիգորիկոսի
միջոցաւ՝. Այդ այն համբաւաւոր Գրիգորիկոսն է՝ զոր կը յիշէ Կոնստանդին Ե*ի ր ան եծին : Գրիդորիկոս «խոհեմ եւ հանճարեղ ի շխանր^ ,
խալիֆային կատարած դիմումին մէջ չյս^ողեցաւ՝. Այդ մ՜ամանակ
խալիֆային կայսրութեան մէջ ա պս տա մբո ւթի ւններ ծագած էին՝
որով քաղաքական կացութիւնը նպաստաւոր չէր միջամտութեան՝.
Ըմբոստութիւնը՝ որուն կ'ակնարկէ Յովհաննէս Կաթողիկոս ՝ Գարմաթներուն ապստամբութիւնն է՝ որուն պետը ինվ>ղթնքը
հռչակած էր

8

յունուար

910//ե

ՄաԽոի

գրաւած' Ադեքսանդրիան : t] ալի-

(4) Օրթէլեան, Պատմութիւն Երկթին Եիսական, գլ. 38:
(5) Յովհսւննու Կաթողիկոսի Դրախանակերտցւոյ Պատմութիւն
Հայոց (Վուկասեան մատենադարան, Թիֆլիս 1912):
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ֆային լաւագոյն զՕրավարը
ապստամբներուն դէմ : (6)

Լքունիս Եգիպտոսի

մէջ

կը կռուէր

(Հովհաննէս կաթողիկ ո ս ^աւելցնէ թէ Լե ւոն կայսրը (տպագրին
մէջ՝ էջ 233 յ կայ Buipubr[ 7 ինչ որ բացայայտ սի* ալ մըն է) սլա ար ա ս տ
կր Սմբատ թագաւորին օգնութեան հասնելու՝ բայդ իր մահը արգելը
եղաւ։ Լր յաջորդն ալ Ալեքսանդր ՝ գո ր կը մտահոգէին ^ապստամբա
կան խռովութւններըդ ՝ ^.էրդալ- ^ulJn3 թագաւորին օգնել։ Լ}ր կո ւ
կայսրերուն յիշա տ ա կո ւթի ւնը ՝ որոնցմէ մէկը մեռաւ լլ մայիս ՀԼՃ2ին ՝
իսկ միւսը G յունիս 913/^ յ ինչսլէս նաեւ կոնստանդին Տու֊քասի ապըստամբութեան ա !լն ար կո ւթի ւնր ՝ բնաւ չի նշանակեր թէ սլատմ ագիրը 912—913^ դէպքերուն մասին կը խօսի այդտեղ : Իր սլատմ ուածքը տակաւին 910 տարին չէ անցած : Սմբատ կայսեր օգնութիւնը չէր
խնդրած : Ասիկա Լ" կ ենթ ա գր ո ւթի ւնն է ԼՀովհ աննէս կաթո ղի կո ս ին ՝
որ՝ իբրեւ բիւգանդական կայսրութեան ջերմ բարեկ ամ ՝ կը ձ գաի
արդարացնել քրիստոնեայ մեծ վեհապետՒն անտ արբեր ո ւթի ւն ը իր
երկրին դմբախտ ութի ւններո ւն հանդէպ ՝ ճիշդ այն պահուն ուր նոյն
իսկ անհաւատներո ւն պետը միջամտելու ւորամ ադրութիւններ ունէր։
ԼՀովհաննէս կաթողիկոս անմիջապէս ետքը

սլատմ ո ւթեան թելր

ձեռք կ՚առնէ։ Սմբատ՝ իր տագնապալից կացութեան կատարեալ դիտա 'ta ութեամբ ՝ ար տ աքին ո՛ ելէ օդն ո ւթ ե ան յոյս չունենա["վ ՝ եկաւ
ապաստանիլ կապոյտ րերդը՝ զմիայն երկնային այցելութեանդ սպա—
սելով։ Տարի մը վերջ՝ (էջ 234), 911/^» կուսուֆ բերդը պաշարեց։
թագաւորը խորապէս յուդուեցաւ երբ տեսաւ որ քրի ստ ոնեաներ ը
մահմետականներուն հետ կը միանային իրեն դէմ եւ չուզելով իր եղ
բայրներուն արիւնը թափել տալ՝ նախընտրեց իր կեանքը զոհել անոնց
կեանքը փրկելու համար՝ ել յանձնուեցալ իր թշնամիին' J} ո ւս ո ւֆի
Աջ

235) :
ՅուԼհ աննէս կաթողիկոս այս Հնենգ քրի ս տոն եան երըդ իրենց ա՛

նուններով յիշելսւ֊ չարութիւնը չէ ունեցած։ Միքս*յէԼ Ասորի՝ Հայկական աղյբիւրի մը վրայ յենելով՝ կը վկայէ սակայն թէ այս նենդամիաներն էին Վրս ս պո ւրա կանի *քւսգիկը՝ Տալոց Ատրներսեհը եւ
^ապոլհի որդի Աշոտը՝ որ Սմբատ I՛ մէկ քեռորդին էր-. (7)
կաթողիկոսը՝ որ այս երեք իշխաններուն հետ լալ յաբաբերու—
թիւններ կը տածէ ր ՝ չէ ուզած անոնց անուններ ը տալ :
Եուսուֆ ՝ ի սկզբան ՝ պատուով վարուեցաւ իր արքայական գե
րիին հետ՝ բայց ի վերջոյ ամէնէն անգութ չարչարանքներուն են
թարկեց եւ տարի մը վեր£ $\Զփն սպաննէg զայն (էջ

237) î

Այսպէս

(6) Weil, Geschichte der Chalifen, II p. 594.
(7) Chronique de Michel le Syrien, trad. Chabot, t. III, p. 515.
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Ամբատ մերւալ

£9,

240) î Սմբատի գահա
բյյ ա / ո վ Հայոգ 340 թփլԸ) /' Ը 22/*ւշ- եւ ‘է^ր^ին տա
364 տարին որ կը հ ա մա սլա տա սթ ան է 42 ասԼըէէ

տարի թագա լոր ելէ ետք ( էջ

կալութեան տարին
րին կ'ր//այ Հայոգ

942 — 44 ապրիլ 613 թիլին :
իր որգին ել գահ ամա ռան գը Սշոտ կռիւը շարունակեգ թշնամինեբուն գէմ : իր Հօրը կենգան ո ւթե ան իսկ երիտասարդ իշխանը հռչակ
հանած էր իր քաջութեամբ եւ անհ ա ւա տն եր ո ւն գէմ իր Հղօր դիմա
դրութեամբ՝. հվԼշոտ ՝ սաւառնաթեւ արծիւի մը պէս , կը սլանար մահմետական աւարառուներուն վբայ ՝ որ կ'ա ս պա տ ա կէին ամբոզֆ եր^իրը՝^> Հօրը մարտիրոսութենէն ետք՝ կրկնապատկեր իր կորոլԼը ^՚ւ
երկրէն մէկ ծայրէն միւսը խոյանալովդ թշնամիները պարտութեան
մատնեգ դ այնպէս որ քիչ ատենէն վերագրաւեգ այն ամրոգները որ իր
Հօրը սլա տ կան ած էին եւ որոնգ տիրած էր էմիր Ե ուս ուֆ։ Սշոտ այս
ամրոգներուն մահմետական կայ ա զօրքը սուրէ անգուգ ել իր եղբօր
Սրա սի օգն ո լթեամբ իադրե ւանգի մահմետական զօրքերուն վրայ յար
ձակելով ամէնքն ալ ՀՀսրոյ ճարակդ ըրաւ՝, թիրակի արաբական ու
մէրն

ալ բնաջնջուեգան : Սյգ տեգէն անգաւ Q‘nւգարագ աշվսարհ ը , վերադրաւեգ հօրենական ամրոգները եւ խոյագաւ (միֆլիս հաստատ
ուած թշնամի ղօ ր ա խ ո ւմբեր ո ւն վրայ դ որոնգ մեծ կորուստ պատճառեգ ՝ շղթայի զարկաւ բազմաթիւ արաբ պետեր , զոր յետագային փո
խանակեր քրիստոնեայ գերիներու հետ' Սետոյ Տաշիր դարձաւ եւ ա.1Գ
տեղէն խումբ մը անձնընտէր զէնո ւո րներ ո լ գլուխը անgււմ , ն և տ ո ւե՛—
ւ/ալ Աոաստա (Աղստաֆա՝} բանական արաբական զօրքերուն

վրայ,

կոտորեց ղանոնք եւ մեն ալարով վերադարձաւ Տաշէր՛. Հ՚^կէ դ^աց
էր բարեկամէն՝ Գուրգէն էշէւանէն բով , կացութեան մա սէն խորհըրդակցելոլ համար եւ անցաւ Արշար ո ւնե աg գաւառը՛.
Այդ ատենէն
սկսեալ թշնամէն այլեւս գագրեցուց էր ա ս պատա կո ւթէւնները՚.
Աւորներսեհ թագաւորը, այն որ դաւաճանած էր Ամբատէն, էր
ղէնոլորներուն հետ համախորհուրդ , արքայական թագը գրաւ Աշո տէ
գլուխը ել ղայն բազմեցուց էր հօրը դահուն վրայ՛.
Գազէկ եւ Գուրգէն Արնլաւնէ եղբայրները, էն չսլէ ս նաեւ Աէւնեաց էշխանը , քաջալերուած Աշոտէ քաջա գո րնո ւթէւններ էն , ղէեք
բարձրացուցէն հասարակաց թշնամէէն գէմ : Աուսուֆ, այգ մէացեալ
ճակատը տեսնելով, զայրացաւ եւ, ակարներուն վրայ յարձակելով
սկսաւ մողովուրդէն վրայ «թափել էր թոյնը» : Աովհաննէս կաթողէկոս (էջ 246-256) սրտաճմլէկ կերպով կը նկարագրէ այն խմգմութէւններն ու Հ ա ր ս տ ահ տ ր ո ւթէւնն եր ը , ղո ր դորնեց մահմետական
էմէրը, առանց էւնայելու կէներուն ու փոքրէ կնե ր ո ւն : Գո ւգարաց աշ
խս, ր հէ՛ն Մէքայէլ անուն երէտասարգ մը, էնչպէս նաեւ Գաւէթ

եւ
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Աուրգէն Անունի եղբայրները նահւստակսւԼւյան (8) : Երկր^ վիճակը
ծանրացնելու պա աճա ո եղան նաեւ այն աւերումները ղոր ս կը կաւոարէ [էն քրիստոնեայ դրացիները Յոյները՝ Ափխաղները (Եզերացիր) ՝
Սուդարները եւ Ուտէացիները՝ պա տր ո լա կելո վ թէ երկրին բարդաւաճ
վիճակը չար էմիրին նախանձը գրգռելու պիտի ծառայէր (էջ

256) :

Այո թշնամական վարմունքը՝ նոյն ինքն անոնց կո ղմէ որոնցմէ
օդնո լթիւե կ'ակն կալո ւէր ՝ ^ողովո է֊րդին մեծ վիշտ կը պա աճա ռէ ր :
Արտաքին պատերազմը եւ մրցակից պետերուն միջել ներքին պայքար
ները վերջ ի վերջոյ մողովոլրդին հ ամբեր ութիւնը սպառ երին- Այն
ատեն տեսակ մը յեղափոխութիւն ծագեցաւ , «խոնարհ ծագում ունե
ցող մարդիկ» , ինչպէս կ'ըսէ պատմաբանը՝ Չցցուեցան մեծերո ւն դէմ ՝
չճանչնալու համար անոնց իրաւունքները» (9) : Թագաւորներն ու
իշխանները իրենց կարգին կը ջանային կործանել նախկխն նախարարս!—
կան տուները եւ ըստ կամս նորեր ստեղծել անոնց տեղ։ Շղթայաղերծ
կի[՚.րերը կ'սպառնային վեր ի վայր շրջել ընկերային կարգը.

յոռի

րնաղգնևրը, նախանձը, չարութիւնը ազատ ասպարէզ գտած էին. ա—
տելութիւնը մղեց ամէնքը որ իրարու դէմ ելլեն ղէն ի ձեռին։ Արիւնը
կը հոսէր , տուները, գիւղերը եւ աւանները կը կործանէին։ խիստ սով
մը տ՛ լ աւելի ծանրացուր թշո լառո ւթի ւնը ել անհամար զոհեր խլեց :
«կայծակնացայտ հուրը որ տեղաց մեր վրայ, պատերազմիկներուն
անողորմ սուրը, որ անդադար մեր վրայ կը տարածէր մահուան հո—
տը, եօթը տարի տեւեցին , ել մենք, մնացողներս , ս տի պո լե g անք պանգըխտիլ» (էջ 261) :
Հեղինակը կը թուի այս պատկերը դիտմամբ չափէն աւելի մռայլ
աո ւած ըրալ անձնական պատճառով մը։ Հայաստանէն մեկնած'

(8) Այս նահատակները կը տօնուէին 27 մարերիին, ըստ Յովհան
նէս կաթողիկոսի (պէտք է սրբագրել 20 մարերի, ինչպէս է Ասողիկի
եւ Յայսմաւուրք ի մէջ) : 912էն 916, մարերի ամիսը կը համաւզատասխանէ յունուարին: Յովհաննէս կաթողիկոս այս մարտիրոսները կը
դասէ «տկար»նեբուն կարգը, որոնք Եռւսսւֆի կատաղութեան զոհ
գազին: Նոյն պատմագիրը անոնց մարտիրոսութիւնը կը դնէ Սմբատի
մահէն, նոյնիսկ Աշոտի թագաւորութենէն ետք, հաւանականաբար
914ի յունուար ամսուն : Միքայէլ ծանօթ է փրական քրոնիկոնէ, ուր
Կոպրոն մականունը կը կրէ : Ըստ 'Լարք կոպրոնի]ւ Միքայէլ Աուսոււիի ձեււքը ինկաւ Սմբատի մահէն աււաջ : Brosset, Histoire de la
Géorgie, I, p. 276֊
(9) Ահաւասիկ Յովհաննէս

Կաթողիկոսի տողերը ամբողջութեամր • «Նուազունքն քան զմեծամեծս ձեոներէց լինել ջանային, եւ
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Հ/z էնբ Սմբատի կենդանութեանը՝ Սմբատ Էսաղաղութեան բանա1լւյութեանg համար բէնբը ղրկած Էր Ե ո ւսուԳՒ բո‘Է, որ զայն էլալանաւորելով բանտ նետած կր : fy աթ ո ղի կո ս ը կրցած Էր Աղուանից եր կի ր ր
փախչիլ եւ ապաստանիլ Ատ րն եր ս ե հ իշխանին բո ւԼ , ան կկ անցնելու
համար Վրա g թագաւոր միւս Ատրներսեհին բով։ Սմբատի սպանու
թեան 5 ինչսլկս նաեւ Աշոտի գահ ա կալո ւթեան ատեն , թբ տակաւին
Ատրներ սեհին հիւրն կրէ ԱՀնշո ւշտ երիտասարգ թագաւորին եւ եր կր ին
Վիճակը շատ ծանր կր* բայց, այսուհանդերձ պատմագիրը այգ Վիճակ[,ն նկ արագրութիւնը չափազանցած կ , թերեւս կերսլով մը չբմ եղացնելու համար Էնբղինբը որ իր հօտը լբած Էր, րբ Ա մբա տ թա
գաւոր իր անձը կը զոհկր իր պա րտա էլան ո ւթեանg յ
Ատրներսեհի բուէ գտնուած ատեն, կաթողիկոսը նամակ մը ստա—
բաւ

ո ս տանգն ո ւպո լս ոյ խի կողայո ս պատրիարբկն Լմա կանո ւանեալն

’ Պատրիարբը, Հայոց , Վրա g եւ Աղուանից երկիրներուն Վրայ
ճնշող դմբաէստութիւններկն էսորապկս զգածուած , փրկութեան համար
անհրամեշտ կը նկատկր որ այս երկիրներուն իշէսաններուն միջել
համաձայնութիւն մը կնբուկր։ Ուստի կը յորգորկր կաթողիկոսը
ամկն ջանբ Էյ գործ դնել՝ որպկսզի անոնբ նորկն ղիրար հասկնային։
Իրենց չի վայելեր , 1լ ըս կ ր պատրիարբը, մնալ ՀՀւէայրենէւ գոռոզութեան
մէջ, բփրար սպաննելու համար։ Պկտբ կ ղիրենբ հրաւիրել որ մարգկա յ ին բան ա կան ո ւթե ան եւ բր ի ս տ ոն կ ա կան հանգարտութեան համաձայն դո ր եեն-.yy (էջ

267) :

Պատրիարբը կ ա թ ո ղ ի կ ո ս ին կ'ըս էր նաեւ թկ միեւնոյն մամանա կ
կր
Ատրներսեհ կուրապաղատին եւ Ափէսաղիոյ աւագին , [սրա
տելով ղանոնը որ հետելին կաթողիկոսին յորդորներուն ել համերաշէս
ապրին իրարու եւ Հայոց ու Աղուանից իշէսաններուն հետ՝. Պկտբ կ
այս երկիրները միացնել, կէըսկր , ամբարիշտ թշնամիին' Ապուս Աաճէւ
որգլոյն գկմ մարտնչելու համար, եւ ամկնկն աւելի կաթողիկոսին
Վրայ կը ծանրանայ ամկն միջոց ի գործ դնել,մ եծերուն կործանարար
հակառակութեանց Վերջ տալու համար՝. Երբ անոնց միջել համաձայ
նութիւն գոյանայ, կայսրԸ> պատրիարբին էսորհուրգին հետեւելուէ,
բանակ մը սլիտէւ ղրկէ) որուն պիտէւ միանան կուրաղասլատր , Ափէսաղիոյ աւագը ել Հայոց իշխաններն ու մեծամեծները, եւ հասարակաց
ո յ մ՜ե ր ո լէ սլիտէւ յաղթուի թշնամին (կջ 268) *
/
Եա թողիկոս ը անմիջապկս գործի ձեոնարկեց պա տրի ա րբին պատ
գամը գո րծագրելո լ համար ։ Ա կսալ Ա,տ րներ ս եհ կո լր ա պա ղա տ կն ել
զայն հ ր ա լի րե g աշխատիք ցա H ա էհ հ ամաձտ յն ո ւթէ լԱը հաստատելու

ծարւայքն ըստ Սողոմոնի հնարէին զի զտեարս տրեխաւորեալ' ի գետքլի զնացուսցեն եւ ինքեանք ելցեն յերիվարս ահիպարանոցս ես ասա֊
թուր հարողս' իյրոիյտացեսղք եւ. սոնքացեալք մեծաւ ապստամրութեամր» (էջ 258) : (Ծ-Թ-)
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համար։ Յետոյ , կ'ըս է կաթողիկոսը, «լսելով թէ ի՛նչ տրտմալիը տառապանըներ ու ամպրոպներ տեղացած էին Տիրոջ մողովոլրդին վրայ ,
խո րապէս սղարի ել աչքեր է ս արցունքի հեղեղներ հոսեցան֊- Յիչեցի
այն տառապալից օրը, ուր իմ եր կր է ս բամնուեցայ , եւ այս յիչատակը
ցանցի մը պէս սիրտս սեղմեց : Տկարացած ոլլեերս քիչ մը կաղդոլրե-

1՚"Լ

Տարօնի ււամբան բռնեցի : Հոն իմ վիշտերուս մխիթարութիւնը

դտայ ազդականներուս , իշխաններուն եւ մողովուրդին քով եւ հոդիս բացուեցալ» ; (էջ 269-270):
Եոլսուֆի բանտին մէջ անցուցած օրերուն յիչատա կը. այնքան
ցաւագին տպաւորութիւն մը թողած էր իր վրայ՝ որ կաթողիկոսը
լկը կրնար Հայաստան վերադառնա լու որոշում տալ- Պիտի նախըն111Լ՛ է [՛ Ատրներսեհ ի քով մնալ եթէ ՛Լ,ի կ ո ղ այ ո ս պատրիարքին կողմէ
իրեն տրուած պաշտօնը ղինքը չստիպէր Տարօն երթալ :
Երբ Տարօնի իշխան Գրիգորի քով հուսալ , կաթողիկոսը լսեց
թէ էմ[՚ր Նուս ուֆ, որ Ղուին հաստատուած է ր , նոր զոհեր կը փնտ—
ոէր : Իր զէնքերը դարձոլցած էր *Լա ս պո լր ա կանի փադիկին դէմ
որուն օղն ո ւթե ամբ կործանած էր Սմբատը։ Ա՛ո կա g ել կորդուաց
անմատչելի լեռները Գաղի կի ապահով ապաստանարան մը կ}ընծա
յէին : Իր եղբայրը Գուրգէն ել փե սա ն' Սմբատ Սիւնի զ որոնք իրենՀ"վ ապաստանած էին Սմբատի մարտիրոսութենէն ի վեր ՝ իրեն կ'Օգ
նէ ին էմիրին գէմ :
Շապուհ ի ոբդին Աշոտ ՝ որ Աշոտ թագաւորին ղարմիկն էր ՝ էւււ —
սուֆի հետ կը գտնուէր, իր գիրքը շատ փափուկ էր։ Մէկ կողմէ կը
ֆանար էմիրին հետ էը բարեկամութիւնը չվտանգել եւ միւս կողմէ
չէր ուզէր իր հայրենիքին դէմ չզոր ծե լու պարտականութիւնը ոտ—
հա կոխ ընել։ /* ս կ Աշո տ թագաւոր հաստատ կը մնար ել կզարմանահար ամէնուն հիացումին' մահմետական ՝

եւ գուդարացի աս

պատակներուն գէմ իր խիղախ արշաւանքներուն եւ յանգոլգն սըխրագործութիւններուն համար- Այնքան ալ դիւրին գործ չէր կիրքե
րու ալեկոծեալ ծովը հանդարտեցնել՝ ինչպէս կը կարծէր ^ոստանդնուպոլսոյ պատրիարքը՝ եւ բնականոն կեանքը վերահաստատել՝ աււանց հեղինակաւսր միջամտութեան մը։ կաթողիկոսը հասկցաւ այս
պարագան՝ քանի որ նամակ մը ուղղեց կայսեր։ Անշուշտ այս նա
մակը չդրեց արւանց Գրիգոր իշխանին թելադրութեան ՝ որուն հետն
էր այն ատեն ։
|
կաթողիկոսին նամակը, որ պահուած է իր պատմութեան մէջ,,
խմբագրուած է այն երկայնաբան ոճով որ յատուկ է իրեն։ Երկու
կէտեր մասնաւոր ուշադրութեան արմ՜անի են անոր մէջ -, ն ախ կը նկարադրէ երկրին ո ղբս*լի վիճակը՝ հետեւանք անհ ա ւա ան եր ո ւն աւերիչ
արշաւներուն եւ փառատենչ իշխաններուն անհ ամա ձայնս ւթ եանg ՝ կը
հաստատէ եղերական մահր Հբոլո րիg արեւելեայցս գլխաւո Հ7» Ամբատի ։
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որ հաս^անաւլԼան ազդին?} ^ՀայոԸ^ անվրդով կեանք մը ապահոված

էր {էջ 276) :
(Հետոյ ՝ կաթողքւկոսր կայսրէն կը խնդրէ «ձեռք բարձրացնել թըշ—
սւսմ((ն ամբարտաւանութեան դէմ , մինչեւ որ սպառի ՝ փրկելու հա—
մար անոր մա ռանգո լթի ւն ը եւ իր ամբողջ ոյմով լեցնելու համար
Աստուծոյ մեծվայելչութեան տաճարը՝ որ դերեալ է

ել

աշխարհի

ապստամբներուն ձեռքը մնացած £ î» « Հալածեցէք չա ր գազանները՝
կը կոչէ կ աթոզիկոսը ՝ յափշտակիչ գայլեր ը ՝ ապստամբ հեթանոսները ,
վայրենի բարբարոսները՝ նուաճեցէք այն երկիրները զ11ր ի սկզբանէ
պահաձ էիք ձեր քաղցր եւ ողորմալից օրէնքներուն յնո րհիլ' թօթ ափեցէք մեզմէ այս հողը՝ որուն մէջ միւրճուած են մեր թիկունքները՝
ձեր փիղէն քակեցէք այն լուծը՝ որ այս բռնակալին ձեռքին մէջ մեզ
սպաննելու չափ ծանրացած £» ( էջ 280) î
Կա յսրութեան հնագէպ իր անձն ո ւիր ո ւթիւնը աւելի եւս g ոյց տա լու
համար ՝ մեր պատմագիրը կը յայտարարէ թէ պիտի փափաքէր ան
ձամբ այցելել կայսեր իր մայրաքաղաքին մէջ՝ ինչպէս որ լ,ր երազն
է երկար ա տ են է ի վեր ՝ թէեւ անոր իրականացում ը աննպաստ պարադաներու բերմամբ կարելի չէր եղած։ *Լ,ոյնիսկ իր երազը շատ
աւելի մեծ էր՝. Պիտի ուզէր կայսերական վեհափառութեան հովանիին
տակ հաստատուիլ ՝ ին չ որ կը նշանակէ թէ պատրաստ էր կաթո զի
կս սա կան աթոռը փոխագրել բիլզանգական Հայաստան : հ
«Այսպէս պիտի ազատէինք՝ կը շարունակէ կաթողիկոսը՝ f* ս—
մայէլացլոց հալածանքէն՝ եւ ձեր թեւերուն հովանիին տակ ինքղինքնիս կատարեալ ապահովութեան մէջ զգալով՝ պիտի արածէինք Աս
տուծոյ այն հօտը որ մեզի յանձն ո ւած է՝ եւ մշտ եջեն ա լո ր ա պէ ս պիտի
աղօթէինք Աստուծոյ ինքնակալ եւ տիեզերաքարոզ կայսրերուն խա
ղաղութեան ՝ ապահովութեան ել բարեհաստատութեան համար : Յնր
օգնոլթեամբ ՝ փառքով եւ շնորհքով պիտի կարենայինք հայ մո զո—
•Լուրդ ը պատրաստել որ նախ Աստուծոյ հաճելի ԸԱաJ եւ ապա՝ Աս
տուծոյ կամքով՝ ձեզի՝, էէեր գահուն փառքին քով բան մը պէտք է
որ յայտնի ըլլայ, ծրր ես՝ հօտիս խոնարհ հովիւը՝ ձեր զօրափառ
սուրբ նշանին հովանիին եւ ինքնակալ վեհ ա պետներո ւն տակ հաս
տատուիմ ՝ իմ հօտս եւ կղերս ,--- մառանգութիւն քրիստոսի --- իմ
շա լիւլիս պիտի հետե լին աւելի փութեռանդն ել պիտի դան արածիլ
ձեր տիեզերական արօտավայրին բանական ոչխարներուն հետ՝ յա
րելով հռոմէական կայսրութեան ՝ ինչպէս ի տալիան եւ համայն Ա—
սի ան?? : Լէջ 282—283) î
H-A գաղափարները՝ զոր կաթողիկոսը կ'ար տ այ այ տ է իր նամա
կին մէջ՝ քրիստոնէական կայսրութեան անձնուէր հոգեւոր պետի
մը յատուկ անձնական ել մասնաւոր գաղափարներ են՝. Ար կրին բուն
տէրերը անշուշտ ույս գաղափարներուն համամիտ չէ ին : Անոնք ալ
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կայսրութեան համար հ ա մտ կր ո ւթէ ւնն եր ունկէն եւ պատրաստ կ [ն
անոր հետ գործակցելու* բայց չկէն ուզեր էր ենg ան կաէյ ո լթէ ւն ը
կորսնցնել կայսրութեան հ սլա տ ա կելո վ ՝ եւ մէանալ «կայսերական
արօտավայրէն ո չէյ արն եր ո ւն» • ք^այց կր թուէ թէ Հայաստանեայց Ե կե
գեց ւոյ պետը այդքան հեռուներ ը չկր երթտր՝ եւ տյս էյէ զախ բաց ա տրո ւթէ ւններո վ մէայն քր էստոնեայ կայսեր պաչտպան ո ւթէ ւնը
խնդրել

1լ ո ւզկր :

Պէտէ տեսնենք որ շատ չանցած պէտէ հ րամար է

«կայսրը տեսնելու էր երագէն» ա յն սլահուն է " կ ուր այ ս երազէն
եր U! կանաց ումը էրմէ կաէյ ո ւմ ունկր^
կայսրը կաթողէկոսէն նամակկն տեղեկանալով Հայաստանէ անց ո ւգա ր ձեր ո ւն ՝ անմէ^ապկս պաշտօն յանձնեց էՒէոդո րոս Վրսսէլէկոս
անուն մ կկու մը Հայաստան երթալ կաթոգէկոսը եւ ԼԼշո տ թագաւորը
Պոլէս բերելու համար։ Դեսպանը կաթոգէկոսը գտաւ Տաբ° ն[, մէջ,
ուր կը գտնուէր տակաւէն *Իրէգո ր էշվսանէն քով î կաթոգէկոսը ընդունեցաւ կայսեր հրաւէրը եւ թկոգորոսը Աչոտ թագաւորէն քուէ
ղրկեց։ Աչոտ Պոլէս մեկնեցաւ։ «Իր ուղեւորութեան րնթաց քէն , կ'ը“է
մեր պատմագէրը՝ Աչոտ ամկն տեգ շատ հ1' ւրամեծարութէւն գտաւ՝
էրեն ընծայո լցան արքայական սլատէւներ բոլոր այն էջեւաններուն
մէջ ուրկէ անցաւ։ Երբ մայրաքաղաք հաստւ՝ ընգունուեցալ կայսեր
կողմկ րարձրաստէճան պաշտօնակալէ մէ սլկ ս ՝ էրեն ընծայուեցաւ մե
ծապէս սլա տ ո լա բեր տեղ մը։ ԼԼշո տ ստացաւ փառքէ փարթամոլթէւն
ո՛չ թէ ուրէ շ տէտգոսակէրներու պէս ՝ U1JԼ l,F[,^ÏL՜ թուդտւո
Fn'L~
բոԼ՝ զոր կայսրը կը ներկայացնէր էբրեւ թէ արդէն էր պաշտպանեալը րլբսր ՝ եւ կը հրահանգէր թադաւորելու արուեստէն մէջ (10) :
Զայն պարզապէս կը կոչէր մա ր տէ ր ո ս էն գաւակը եւ էր ո էրելէ որ
դէն * անոր տուաւ ծէրանէ կրելու արտօնութէւն ՝ երեւելէ ոսկեհէւս
հանդերձներ ՝ ոսկետուն քողեր՝ մ էջքը ս,*նցուց թանկադէն քարերով
ընդելուզուած դօտէ մը՝ Ե <- այս ՝ ո՛չ թկ մէկ կ ամ երկու այլ յրսՀհէ
մը անդամ ։ ՞ԼյՈւէր ստացաւ նաեւ սրավար եւ ահիպարանոց երիվար
ներ «գեղեցիկ զինուը ել ղարդուր» , եւ իրեն համար պատրաստեցին
րազմաթիլ բա(եակներ եւ սպասներ , ինչսլկս ել ոսկեղէն ել արծաթե
ղէն առարկաներ : թեծ պատիւներ ընծայուեցան նաեւ այն նախարար
ներուն զոր Աշոտ իրեն հետ տարած էր - չա տ հռոգ (յուն- րոգսւ) եւ

(10) Նախադասութիւնը բաւական տարտամ է: Պատիւը ի՞նչ բանի
մէջ կը կայանա] , արքայական արուէստը ուսանելո՞ւն թէ կայսերա
կան շքահանդէսներուն ներկայ գտնուելուն մէջ :
(«Երթայ ապա ի հանդիպումն մեծի կայսերն: Եւ֊ անդ առ ի նըմանէն մեծավայելուչ գահիւ պատիւ առեալ քան զամենայն գահերէցս'
ընկալեալ զփաոաց փարթամութիւն' ոչ իբրեւ զայլս նմանս պատուա
ւորս, այլ իրրեւ զթագաւորազուն բողբոջ' գրեթէ ընդ իւրով իսկ
կայսր զնա հարթայարմար ցուցանէր եւ թագաւորական հրահանգաց
հանդիսիւ ճոխացուցանէր» : էջ 285) :

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
m nui տ ա <ձ h ոն

75
ռոճիկներ յատկացուեցան անոնց մինչեւ որ Աչոտ էր

եքէմ՚ԲԸ վերադարձաւ» ( ££ 285(-286) :
կաթողիկոսը ճամբայ ելած էր ՊոլԷ/ս երթալու համար y բայց
ե Լ՛բ Տ ար օն էն Գերջան հասալ միտրը փոթեց եւ y հակառակ կայսեր

^Z74^z///4/r սլահանջմաև հրամարեցալ ուղեւորութիւնը շարունակէլէ։
Ւնչսլէ ս որ կը բացատրէ թեր , յանէբաւէ ա ղկեդոնա կանն եր ո ւն հա
մակիր ն կա տ ո ւելո ւ վախ ը ղիերը արղիլեց կաւոարելէ այս ճամբորլրութիւնը , որ կրնար տկարամիտները գայթակղեցնել*. Այսու հ անգերճ կաթողիկոսը յառաջացաւ մինչեւ Ա կեղեւս g գաւառը y անշուշտ
Պոլիս երթալու համար*, (Հայտնի էլերեւայ որ չէր կրնար վճռական
որոշում մը տալ*. Այս ուղեւորութիւնը բացատրելու համար կ՛՚ըսէ
թէ U* Գրիդ որ Լուսաւորիչի սրբագործած ,Լէ,յյ[,երը տեսնել կը փա•իաքէր ■ Կ աթողիկոսը յուղումով այցելեց Հայաստանեայց Ակեղեgւոյ
հիմնադրին ա յրը , աղբիւր ը՝ պարտէզը y ոստ մը կտրեց այն ծառէն
ղո ր Լուսաւորիչ անձամբ տնկած էր y ել այգ գաւառին վանրերուն
մէջ մնաց շուրջ ինը ամիս y էլերեւայ թէ սպասելով որ Աշո տ Պոլիս էն
վերադառնալ*. Աւելի րան հաւանական է որ այս վանրերուն ազդեց ու—
թեան տակ կաթողիկոսը հրամարեցալ կայսեր այցելելու որոշումէն*
Այ ս միջոցնեբուն , Ա ուսո ւֆ վասպո լրականի Գաղ ի կին գէմ ըստուար ոյմերով կը կռուէր*. Ամբատի եղերական վախճանը այնրան հ րր ահանգի չ գաս մըն էր որ Գադիկ չէր կրնար գլուխ ծռել նենգամիտ
էմիրին առջեւ

որ իրմէ օգաուած էր

թագաւորին գէմ եւ

հ իմ ա ալ իրեն ղէմ ելած էր - Ե ո ւս ո ւփի առա չին յա րձակումները ետ
մ ղո ւե g ան : էմիրը, զայրացած y Գագիկի հողերուն վրայ խոյացաւ ,
բայց չհամարձակեցաւ ղայն հալածել լեռներուն մէջ՝ ուր Գադիկ
րա չուած էր ՝ եւ ետ դարձաւ առանց յաջողութեան : Գագիկ մայրարա ղարը վեր ա գար ձա լ y պա տ րա ս տ ո ւթեանg ձեոնա ր կեց էմիրին նոր
ծրաղի րնե բուն գէմ դնելու համար y ել այ ս նպատակով ապահովեց
Ատ ո մ Անձեւացի ել Գրիդոր Մկկացի իշխաններուն աջակցութիւնը։
Այս եղելո ւթի ւնն երո ւն էոլ֊րը Աշո տ ի ականջը հասալ Պ ոէս "J մէջ։
Աշոտ մեկնեց ալ Պոլիս էն*, կտյսրր իրեն տուաւ սպաներ եւ զօրր* Աուսուֆ y որ իր րով կը պահէր միւս Աշոտը --- թագաւորին զարմիկը ---փութաց զայն թագաւոր պսակել եւ Գոլին ղր կել , որ սլէ սղի աբբա
յական իշխանութիւնր առնէ Աշոտի ձեռրէն *. էմիրին ն են գամտ ո ւթի ւն ը
աւելի զօրաւոր եղաւ րան եր կո լ իշխաններուն խոհեմութիւնը*. Գա
զարային պատերազմը անդամ մը եւս եր կի ր ը խռովեց* Աիւնեաց
Ամբատ իշխանը , որ Գաղի կի րով ա սլա ս տ ան ած էր y վեր ա գար ձա ւ
Աչոտի կողմը անցնելու համար*. Այս միջոցին կ աթողիկոսն ալ վե—
րագտ րձա լ Եկեղեաց գաւառէն y երկու թագաւորներուն հրալ էըին
վրայ* Հլնորհիլ այն հեղինակութեան y ղո ր կր վայելէր ե ր կուրին րով*
կաթողիկոսը կրցաւ ղանոնր հաշտեցնել։
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^ուէհաննէս կաթո •մ՚կ ո ս Գերչան եւ քյկեղեաց գաւառը դացած էր
երբ Աչոտ
կը մեկնէր : ^երջանէ մէջ մ կ կ եւ Եկեզեաց գաւառէն
մէջ ինը ամէս մնացած եւ շուրջ տասը ամէս ‘Լերջ վերադարձած կր
[Լշոտէ ^Ո1Է^ որ Պոլէսկն կուգար*. Սշոտ անշուշտ այնքան ատեն Պոլէս
մնա ցած կր որքան կաթողէկոսը Գերջան եւ է, կեգեաց գաւառը : էքթկ
ԼԼշոտ ՝ էն չպէ ս որ տեսանք՝ 914 սեպտեմբերէն առաջ Պոլէս կը գըտ—*
նուէր՝ էր վերադարձը՝ տասը ամէս ետքը՝ յաջորդ տարուան (915)
ամրան սկէզբը կ'էյնար։
Սէ ւնե ա g Ս մը ատ էշվսանը ‘Լա ս պո ւր ա կան էն ԷԼշոտէ քով եկաւ * Օրբկլեանէ ՊսււՈ.ւքւ1Նթ-հաՍ. մկ9 (դլ* 48) պահուած հէմնադէր մը կը հաս—
աատէ թկ Սմբատ էր հողերուն մկջ կը գտնուէր Հայոց 364 յ այսէնքն

fin *է 915 UJUHrl’/
916 պրէլ թուականէն : Հոն դաg ած էր Աշոտէ
Հովէն ՝ էնչ որ Աշոտէ վերադարձը կը դնէ 915/^ :
Սշոտէ ընկերացան կայսերական զօրքեր՝ որոնց Հևորհէւ յս^ողէցուլ էր էշվսանութէւնը ամրապնդել։ fiէւզանդաց էները այս մասէն չեն
խօսէր՝ էսկ արաբական ազըէւրները կը վկայեն թէ Հէճրէթէ

303 (17

յոլլ[էս 915 -- 4 յոլլ1էս 916) թէւէն ՝ բէւզանգական բանակը էէ աբաշէ՝
Սամսոնէ եւ Հէսն էէ անս ուրէ կողմերը ա ս պա տ ա կո ւթէ ւն մը կա տա
րեց ՝ աւերեց երկէրը ել 50 *000 ղերէ առաւ : // արաշէ շրջանէն մէջ աս
պատակութիւնը կը վարէր հայազգէ էէլեհ ՀԼէւկանտոսէ Աելէասը}

(11) = Էյսւա հաւանական է որ այս արշաւանքներուն ատեն բէւզ/սնդա կան բանտ
ջո կա տ մը ԷԼշոտ էշէյանը էր եր կէ րը առաջնորդեց ։
Այս վարկածը պէտէ հաստատէր ԷԼշոտէ վերադարձէն

թուական ը'

(915//

ամ առը} :
ւ
Ամբ ատ Աէւևէէ երեք եղբայրները

Աահակ՝ ԼՀլսբգէն ել վասակ'

Ամբատէ հետ անոր եր կէր ը վերադարձան նոյն տարէն' 915/'^։
ատեն էքուսուֆ ազատ արձակեց Ամբատէ եւ Աահակէ կէները՝ որոնք
Ւր Հով դերէ էէն Երնջակէ բերդէն գրաւումէն է վեր՝ որ տեղէ ու
նեցած էր Ամբ ատէ մահէն քէ չ վերջ* Պ*երէները երկու տարէ բանտը
մնա ցած էին ՝ որով շուրջ 913//Î/ դերէ էնկած ըլլալու են* JJi/բատ սպաննուեցալ անոնց դերութենէն քէ չ առաջ՝ էնչ որ մեզ կը տանէ

913/*'

սկէզբը կամ ՕՃԶԷ վեր^Լը* Uju պարագան ալ կը հաստատէ թէ
թուականը՝ զոր տոլէնք Ամբատէ մահուան համար՝ ճէշդ է։

այն

Այ ս ամէնը նպաստաւոր չեն ԷԼսոզ էկ է մամտնա կա դրութեան ՝ որուն համաձայն Ամբատէ մահը պատահած է ՕճՀՏէն ՝ կամ աւելէ ճէչղ֊Ը
914//Î/, որմէ ետք եօթը տարուան անտերնչութեան շրջան մը տէրած
է * Աչոտ դահ ՚լը բարձրանայ §2ձ_էն եւ կ^էշԼսէ մէն չեւ 929 î U>JU մա—*
մանակադրութէւեը մեծ զարմանք կը պատճառէ ՝ որովհետեւ Ամբատէ
ել Սշոտէ էշէւանութեան համար Ասողէկ Աովհաննէս կա թո զէ կո ս էն

(11) Weil, II, p. 63).
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տարբեր աղբիւր մը չէ ունեցած աչբի առջեւ։ քթւրկէ առած է ուրեմն
եօթը տարուան անտերնչութեան շրջանին մասին իր տեղեկութիւնը։
Ս,յո տեղեկութիւնը առնչութիւն չունիմ արգեօք Աովհւսննէս կաթոՂէկ ո սի ՊաւոմոՆք-հաԹ այն հատուածին հետ դ ուր այս վերջինը կ՚ողբայ
LUJ^' թչո *-աո-ոլթի ւններ ը որ եօթը տարի տեւեցին եւ ղթեբը ստ իպեց ին
որ սլանգխտի*. Ա ովհաննէս կաթողիկոս այս եօթը տարուան շրջանը
կը հաշուէ ՚ քյուսուֆի բանտէն իր փախուստէն մինչեւ Ա /լեղեաց գա
ւառը Աշոտի բով իր վերադարձը ,

915“916/'î' î

Կը թՈՎ' P^ Ասողիկ Q ովհաննէս Կաթողիկոսի այս հատուածին
իմաստը լալ չէ հասկցած : 'կախ սխալած է Աուսուֆի գալուն թուա
կանը ղնելո վ

907//Î*

914/^* & ուսումի շատ
մէջ՝ 9014՜ հ մինչեւ 919 շ

եւ հեռանալուն թուականը

աւելի երկար ատեն մնացած է Հայաստանի
եւ Օ2Ջէն մինչեւ 92® : Ասողիկ կ՝ըսէ* «էմիր Աուսուֆ դ եօթը տարի
Հայաստան մնալովդ մեր (եողովուրգը կոտորեց սուրով , սովով եւ
գերո լթեամՀ?»

:

Աակայն ըստ Ա ովհաննէս կաթողիկոսիդ ո՝չ թէ Ա ո ւ-

ոուֆի հ եռա g ո ւմն է որ վերջ գրած է էմիրին հ ար ս տ ա հ ար ո ւթեանg դ
այլ Աչոտի վերադարձը կայսեր բովէն*. Ասողիկ ենթադրութիւն մը
՛լ ըն է t որ նոյնպէս սխալ է։ Ա ով հանն էս կաթողիկոս դ Ամբա տի վախ
ճանք! պատմելէ ետքդ կը յիշէ այն թշո ւա ռո ւթի ւնն եր ը դ որ եօթը տարի
տ ե ւեg ին : Կ' եր ե ւայ թէ Ասողիկդ այ ս տողերը կարդալովդ հետեւցոլցուցեր թէ եօթը տարիներուն սկիզբը սԼէտբ է հաշուել Ամբատի մահո լան թո ւա կան էն ս կսեալ դ եւ այս կ^“Ըս1ո1Լ Աչոտի գահակալութեան
տարին 921/^ ^Ը^Ը է (914՜’՜7 = 921) î Hjd սխալը դիւրաւ կը բացատ
րուի դ որովհետեւ ճի շդ այգ տարին է որ Աուսուֆի յաջորդըդ ԷԱ՚ր
Ապուգդ Աշոտի տուաւ շահնշահ (արքայից արբայ} շռնդալիg տիտ
ղոսը*. Հայոց թագաւորը այսպէս ճանչցուեցաւ խալիֆային կո ղմէ:
թերեւս Ասողիկ այս թուականը Աչոտի իշխանութեան իրական սկիզբը
նկատած է : Ամէն պարագայի մ էի, իր ժամանակագրութիւնը կամա
յական է եւ անընդունելի՛. Անոր փո [սարէն պէտք է ընդունիլ մամանա կա կի g պատմագիր Տ ովհաննէս կաթողիկոսի մամանա կա դր ո ւթի ւնըԲ-

Երկաթ մակդիրը Աչոտի տրուած է իր «քաջապինդ արութեան»
համար ( Ա սողիկ, փ. դլ> 6} : Աչոտ հորը մառանդը պահպանելու հա—
մար ստիպուեցաւ անդադար պատերազմիլ արտաքին թշնամիներուն
դէմ , պայքարիլ իր զարմիկին' էուսուֆի պաշտ պան ե ալին վտանգալոր թշնամութեան դէմ , ել զսպել իր անհանդարտ վասա լներուն փաո ա ս ի ր ո լթի ւնն եր ը : նէասակ ել Աշոտ Գնդունի եղբայրներ ը, որ Արմբատ թագաւորէն ստացած էին քքամշուլտիի բերդը (Տաշիրի մէջ)
մերմեցին Աշոտի հնազանդիլ՛. Անոնց դէմ առաջին

արշաւանք

մը
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ձախ ո ղեg ա ւ : Աչ՚՚ա umԼւպուհրյաւ Արլուա նք,ց երկրին մ է ջ զինակից մը
փնտռել, Աղուանից իշխան Աահակ Աեւատայի աղջկան հետ ամուսնա
նալուէ : Իր հարսնիքին ատեն , քյուսուֆ անոր ղրկեg արքայական թագ
եւ թանկագին նուկիներ, հանդերձներ եւ երիվարներ,

եւ նոյնիսկ

անոր արամագրո ւթեան աակ դրաւ մահմետական ձի աւո ր ներու ջո
կատ մը î թկ ինշո'ւ Jjուսուֆ յանկարծ Ւր քաղաքականութիւնր ւիո իւ ե g
Աչոտին նկատմամբ, պիտի տեսնենք րի չ մր անգին : Հակառակ J] ու
սումիի ընթացքին , իր ղին ա կիg ը հակարքայ Աշոտ , որ Պկուին հաս
տատուած կր , շարունակեց իր թշնամութիւնք*. Աշոտ Q՝ ո լինի առջեւ
հասալ այն օգնական զօրքով , զո ր իր աները տուած կր իրեն*. Հա կար—
քան զայն ստիպեց հեռանա է։ Աչոտ իր բարեկամին Վքաց ^։ու րղէն
իշխանին քով գնաց եւ Արուին վերադարձաւ նոր ոյմ՜եր "վ, իր հակա
ռակորդին դկմ ՝ Այս անգամ Աովհաննկս կաթողիկոս միջամտեց եւ
յաջոցեցաւ երկուքը հաշտեցնել , առանց կռուի յ

1Լշոտ նորկն վերադարձաւ իր աներոջ՝ Աահակ Աեւատայի քով,
որուն օգնութեանը կը կարօտկր զգաստութեան հրաւիրելու համար
ուրիշ վասալ մը Ուտի գաւառին գոռոզ իշխանը JJ՝ովսկս , որ ապըստամբած կր թագաւորին գկմ , թկեւ Աշոտ ղինքը իշխան կարգած կր
այս գաւառին «ճի ւա գաբարոj՝» g ե գախ ո ւմբեր ո ւն : JJ՝ ովսկս ջախջախ—
ուեցալ եւ խստօրկն սլատմուեցաւ : tt, ոտ խաբել տուաւ անոր աչքերը*.
Աշոտ ,յաղթական , վերադարձաւ իր երկիրը

Q իրակ :

Հոն ու֊րիչ

անակնկալ մը կը ս պա ս կ ր իրեն*. Jj ղբաJ րբ՝ Աբաս , որ ամուսնացած կր
Արաց Հիուրգկն իշխանին աղջկան հետ , այղ իշխանին հետ իրեն դկմ
ղալ մը կը պատրաստկր , որուն հոդին կը թուի եղած բէէաԼ իր հ ակտոա կո րգը հա կարքան Աշոտ *. *իե գա րքո ւն ե ա g գաւառին իշխանը Վրսսակ՝ Աշոտի քո վ փութաց առ ի նշան հաւատարմութեան , բայց ամբաստանուեցալ թկ ինք ալ գա ւա գիրն եր ո ւն հետ կը դործա կց կր , որովհետել նամակ մը ստացած կր հակարքայ Աշո տ կն եւ Աբասի աներ

< 12)

փուրգկնկն : Աշոտ ղայն կալանաւորեց եւ էքայեան բերդին մկջ

բանտարկեց :
Այս ատեններն կ որ

Jj ուս ուֆի

յս^որդ կարգուեցաւ նոր կառա

վարիչ մը, որ կարգինի կր կոչուէր եւ խալիֆային կողմկ թագ մը
բերած կր ^ագիկ Արծրունիին գլուխը գնելու համար, մեծ գմդոհու
թիւն սչասւճառելով

Jj ո ւ :ւ ււ ւֆ ի ,

որ ^իագիկը ոխերիմ թշնամի մը կը

ն'ւատ էր =
3)արղինիի կառավարիչ անուանումը կը բացաարէ թէ

որո 'ւն

դրդումովը տեղի կ՝ ունենա յին այս բոլոր դէպքերը, որոնց չարքը դեռ

(12) Յովհաննէս կաթողիկոս, էջ 305 : «Հակարքայ Աշոտ Էն Դուրգէն’ իր անէրը» ոսլղէլ «Էն ԴոՆրգէն' իր էղթօր անէրը» (անէր եղբաւր
իւրոյ):
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չկ ասսլւտա\ ։

է

Աադրանքներով ել գր դռո ւթի ւնն եր ո վ լեցուն միջավայրի մը մկ9
ոչինչ հաստատուն Լ

ո՛չ բարեկամութիւնը եւ ո շ ալ հաւատա րմ ու_

Աչոտի աները Աահակ Աեւատա իշխանը զոր Աշոտ իր գըէքսաւոր նեցուկը կը նկատկր ՝ թագաւո րին դաւաճանելու կարգը իրեն

Pfct-hp՜*

^ասած

անխուսափելի

կր

առանց աւագանիին միջամտութեան ՝ որ յս^ողեցաւ փեսային
աներՈջ միջեւ թաթաւս^- վ սսւսյհ Ո! թJii'hր վերահաստատել :

համարեց ։

Արիւնահեղ

բախում

մը

եւ

Աչոտ թագաւոր չատ լալ դիտէր թէ այս բոլոր ապստամբու
թեանց պատճառը իր ղարմիկն էր ։ որ կը g ան կար գահ բարձրանա լ :

Ա/" պատճաոալ յանկարծակի յարձակեցաւ անոր
Դոլինի վրայ , զոր գրաւեց

մայրա բազա բին'
Անկէ յետոյ Արաց Ատրներսեհ թագաւո

րին րով գնաց ել անոր հետ րալե g հ ա կա րրային կողմնակից Բուր
գէնին վրայ : Հակարրան Գուրգէնին օգնութեան փութաց , ինչպէս
նաեւ Աչոտի եղբայրը' Արաս-, Երեր դաւադիրները, չհամարձակելով
սակատ տալ Աչոտ թագաւորին դէմ , անմատչելի կիրճերու մէջ Աս
պաստան եg ան ■ բայց Աչոտ ել Ատբներսեհ հալածելով գանոնր ստի
պեցին որ < աշտութիւն իւևգրեն եւ խոստանան ղ ա րմ անել իրենց սլաւոհաււա\ վնասները։ Աշոտի աներոջ նորկն ապստամբած ըլալո լլն
Լոլրը յաղթականներուն ուրախութիւնը խանգարեց z ԱահակԱեւատա
Աւտի մտած կր^ աւերած եւ գրաւած' կԼորափորի ել Եայեանի բեր
դերը ՝ եւ Եայեանի

մկջ

բանտարկուած

վասակը

ազատ

ար —

ձակած : Ապստամբը այրել տուած կր հունձքը ել
Fl_,n՜՛
նած կր Տ աւուշի մօտ ձորի մը մկջ՝ Աշոտ թագալոր Ա ահ ա կի §000/'^
գկմ միայն 300 զինուոր ունկը } ուստի առաջարկեց հաշտուի լ՝ սլայ մտ
նալ որ Աահակ գրաւած ամրոցները եւ տարագրած րեոզովուրգը վերագարձնկր-, Աահակ ՝ վստահ իր յաջողութեան չթոզոլց որ Աչոտին
դեսպանը վերադառնայ եւ անոր յայտարարեց թկ սուրով պիտի պա
տասխանէր Աշո տին : Ամ/երոջը լրբո ւթ են կն զայրացած

Աշոտ այն

ատեն երեւելի քաջագործութիւն մը կատարեց ՝ որուն վրայ մեծ հիա
ցումով կը խօսի Աովհաննկս կաթողիկոս յ Երկու հարիւր հոգիով ին
կաւ իր հ ա կառա կոբդին

8000/'^

վրաJ եւ զանոնք փախուստի մատնեց :

Աահակ եւ իր որդին վրիգոր գերի բռնուեցան , եւ Աշոտ y րիչ մը ատեն
վարանելկ ետք , հրամայեց անոնց աչքերը կոլրցնել։ թարգմանի ամրոզը եւ սլա րտուած իշխանին բոլո ր հ ո զերը Աշո տի ձեռքը անցան է
Աա հ ա կի սլարտութենկն քիչ առաջ^ ըստ մեր պատմաբանին ՝ էուսուփ իր վեհապետին գկմ ապստամբեցաւ ՝ մկկ կամ երկու անգամ
պարտութեան մատնեց խալիփային բանակը ՝ բայց ի խրխյ ջախ
ջախունցաւ եւ շղթայակապ խալիփային քով տարուեցաւ։
Արաբական ազբիւրները կը հաստատեն հայ Հ եղին ակին այս տեղեկութ իւնը : Ա ուս ուֆ , էբր կա ուս ‘էա [’ի չ Ատր պա տ ա կանի , երբեք մեծ
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վստահութիւն չէր ներշնչած Պ ա գտ ա տի : Ոչ ոք կը տարակուսէր թէ
առիթ կը փնտռէր անկախութիւն հռչակելու համար։
|
Հիճրէթի 299 տարին իսկ (29 օգոստ. 911 - 18 Օգոստ. 912) » երբ
խալիֆային բանակները Կ*արմաթն եր ո ւն ապստամբութիւնը զսպելու
գործով զբաղած էթ-, Ե ուսուֆ պաշտօնապէս դա գր եg ո ւց խալիֆա յէն
վճարելի ս ո վոր ա կան հարկերուն առաքումը։
Բանի մը տարի ետք՝ Հիճրէ թի 340 տարին (Iqj յուլիս 916 — 24 Jn*~—
նիս 917) , Ագրպէյճանի էմիրը, թէեւ Բ աղո լինի ՝ Զեն կ անի եւ Սհարի
կուսակալութեան պաշտօնն ալ իրեն յանձնուած էր ՝մերմեg հարկ վըճարել՝ պատրուակելով թէ իր եկամուտները հազիւ կը բաւէին իր
կառավարութեան յանձնո ւած եր կիրն եր ո ւն ծախքեր ը հոգալու •
Հիճրէթի 305 տարին 924 յունիս 917 — 14 յունիս 918) , խալիֆան
ղՕրք
էմիրը թելքի քերելու համար։ [Լռաջին յաջողութենէ մը
ետք՝ Սուսուֆ զգաց թէ դատը կորսնց ո լցած էր* Բանակցութեան մըտալ եւ առաջարկեց որ խաղաղութիւն շնորհ ուի իրեն՝ ամէն տարի

700*000

ոսկի ւէճարելոլ պայմանով։ Պագտատ մերմեց այս առաջարկ

ները ։ Կռիւը վերսկսալ ել ղօրավար Ս ունիս ՝ 19 յունիս 919/^յ յ Ե ո ււուֆի վրտյ յարձակեցաւ 1Լրտեսլիլի մօտ՝ յագթեց անոր եւ զայն
գերի վարեց :
Յաղթական IJ* ունիսի վերադարձէն ետք՝ Ս պո լք (Ըսբուք^ անուն
մէկը. որ Ո ուս ուֆի աղա տադր ո ւած գերիներէն էր ՝ իր պետին կո զմնակիցները մոգվեց ՝ վանեց խալիֆային զօրքերը՝ որոնց հրամանա
տարն էր Ուպտյտ (կամ Սպա) Սյ բսհ Պին Սուհամմէտ ալ Հյ)արի—
մՒ

(13)=

)

«/ ս թանկագին տեղեկութեանց նորհիւ՝ որ մասսւմբ ծանօթ են
նաեւ Յովհաննէս կաթողիկոսին՝ կը դիւրանայ ըմբռնումը ույն դէպքե ր ո ւն զոր պատմեցինք հայ պատմագրին հետեւելով՝ ել կնզնեն
մեգի որ անոնց մամանա կադր ո ւթի ւնը սլա տրա ստենք եւ անոնց պատ—
ճառները բացատրենք :
Ո ո ւս ո ւ ֆ խալիֆային հե տ դմտուեցաւ 911M-: Ն ոյն տարին է որ
յարձակեցաւ Սմբատի վրտյ եւ գրաւեց Կապոյտ Բերդը եւ գերեց թա
գաւորը։ Էմիրը ճիշդ ատենը գտած էր* խալիֆան զբաղած էր ներքին
գմո ւար ո ւթիւններ ո վ եւ՝ ինչպէս կը վկայէ Բուէհաննէս կաթողիկոս՝
ի վիճակի չէր էմիրթ ապստամբական փորձերը զսպելու'՛հո յն Ս ո ւս ո ւ ֆը երկար ատեն հ ա կար քյսյ Սշոտ ը սլա շտ պան ելէ
ետք՝ լքեց զայն եւ ճանչցալ համանուն Սշոտ

թագաւորը՝

անոր

ղրկելով արքայական թագ։ Պատճառ մը կայ այս դէպքը գնելու այն
մամանակ երբ էք ուսուֆ դիա էր թէ թալիֆտն իրեն դէմ Ղ^րք է[Լ
գրկէր y այսինքն ^ձ.7ին ։ Պատերազմը սկսաւ եւ երկու տարի տեւեց

(917-919):

Արդ ՝ այդ ատեն է որ Սշոտ թադաւո ր ներքին դմո ւար ո ւ-

(13) Weil, II, p. 621-624.
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թիկներուն դԼմ պայքարիլ արվւպուած էP * Առաւել կամ նուաղ յայտ
նի զինակցութիւն մը՝ որուն մաս կը կազմկին իր եղբայրը՝ զարմիկը՝
աները ՝ բարեկամ ը եւ վասալները՝ իրեն գկմ ,Լ^էր ^ԼԸ_ բարձբացը-,
նէր :
3 ովհաննկս
կաթողիկոս այս յանկարծական գի մաշըր ~
էութիւնը բացատրելու համար կ'ըսկ թկ նախանձի եւ փառասիրու
թեան աղիտալի կիրքերուն հետեւանքն էր* Յայց քաղաքական գործ՜ եբուն մ կջ անձնական շարմ՜առիթները ՝ ինշ որ 111է I1/1ա.1 անոնց գերը ՝
բաւական շեն բացատրելու համար ծ՜ագած սլայքարներ ո ւն սլատճաոը'.
Եուսուփ ամէնուն ատելութիւնը գրգռած էր էրեն դէմ : ^’ըէը1ւ1,
իշիւանն երկն ո՛շ մէկը միտքէն չէր անցուցած իր ոյմ՜երը դործածել
է/ուսուփի հակառակորդներուն գկմ : *Լյոյնիսկ հակարքան Աշոտ՝ որ
անոր կարծեցեալ բաբ Լկամն կր ՝ միշտ խորշած կր անոր Օգնելէ : Աչոտ
թագաւսր սեղմեց այս մարդուն երկարած ձեռքը՝ այնպիսի սլահու մը
ուր խալիփային զօրքերը անոր գկմ կը քալկին ՝ եւ անոր յաթ1րդը^
յանձին Յէ) ար Ւղ ՒՒ > արդկն մ՜ամանած կր սլա շա օնին ղէո*-խը անցնելու
համար (Ֆարիդ, ի Յր,վՀաննկս կաթողիկոսի (իտրգինին է)։ ճիչտ ատեեն կր ուրեմն ոճրադո րծ՝ կմիրկն վրկմ՜ լուծելու* Աիւնեաց ի շխ ան
ները

ղո ր այնքան տ ա լլա սլեg ո ւց ած էբ՝ յարձակեցան անոր վրայէ

Այս պարագաներուն մկջ՝ Աշոտի դաշնակցութիւնը իր Հօրը օսլանիշին հետ' երկրին վարիչներուն կողմկ առնուազն անպատեհ պիտի
նկատուկր ել կրնար ղի<սքը վարկաբեկելէ ք*ր եղբայրը՝ Արաս ՝ իր
ը-ւ՚՚-կ ամը Հիուրգկն ուրի շներկն առաջ իրենց ցասումը յայտնեցին
ել միացան միւս Ա<շոտին՝ որ ամկնուն համակրութիւնը շահած էր
չար Եուսուփի հետ իր յա րաբերութ իւնները իւղած րցալուն համարէ
Ս իւս իշխաններն ալ նոյն պատճառով ապստամբեցան : Դիտելի կ
որ նոր կմիրը արքայական թագ բերաւ ոչ թկ Աշոտի ՝ այլ Դ*ագիկ
Արծրունիի համար*. Հյատ կար ելի կ "V 1՚'նՀ իշխանները քաջալերած
■£.ՍԼայ Աչոտ[' դէմ ելլելու. :
919/-Ï., քյուսուփ ՝ պար տ ո ւած ՝ դատ ա սլար տ ո ւեg ա լ իր պա րտո ւթիւնը քաւել Պաղտատի խալիփային բանտին մկջ*. իր տեղակալը
Ապուք՝ անոր դրօշը բարձրացուր եւ՝ թերեւս Աշոտի օգնութեամբ՝
վանեց Ալ—8) արիքին*. Հետեւաբար արաբ կմիրը իր նիզակակիցը վար
ձատրեց շահսւնշսւհ յաւակնոտ տիտղոսով'*
1)ուսուփի

Հասարակաց

կարծ՜իքը

գահակալին հետ այսպիս ի դործակցութիւն բնաւ պատ-

•ուաբե ր Լէ [* նկատեր կԼշոտի համար*. Ա ահ ակ Աաւ/ոտայի ապստամ
բութիւնը թերեւս բողոք մըն կր այղ գործակցութեան դէմ *. Յայց
աւելի g ա ւալին կայ :

921^ ըՒլ-Ղ անդական բանա կը Հայաստան մտաւ ել պաշարեց
*իո լինը : կմի ր Ապուք ՝ որ քաղաքը կը սլաշտ սլան կր ՝ դա շնակցա ծ էր
Աշոտ թագաւորին հետ*. Օգնել մահմետական իշխանին քրիստոնեայ
կա յսեր դէմ Ա լոտի ժողովրդականութիւնը աւելցնելու բնոյթը ունե—
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ցող Ըա ղաքա կա'^է ո ւթիւն մը չէր : 3 Ո -/< ւսննէս կաթողիկոս լռելեայնանցած է թէ՛ Գոլինի պաշարման եւ թէ Աշոտ ի մասնակցութեան
րայէն » թադալորին անհաճոյ բան մը չգրելու համար : (՝այց կը
պատմէ թկ Աւ֊տիի իշխանը Ամրամ ՝ որ իր ֆիզիքական ոյմին համար

§լւլւկ յորջորջուած է [* ՝ մտածեց բերկրին տիրոջ հպատակութիւնը
թողուլ եւ կամովին ընղունէ լ ty ապադո ■Լ՚ժ ոյ ի շիւանաց ի շիւ ան ^*ուր—
ղկնի օտար լուծը^ի *նոյնիսկ իրեն ենթակայ իշխանները կը հրաւիրէր
մի անալ նոյն նպատակով ապստամբութիւն մը պատրաստելու համաՀր»
Հկջ

320—321)։

Ամրամ իր ընտանիքը Տա^ուշ բերդը փոխադրեց ՝ որ-֊

սլկսղի կարենայ աւելի աղատ դո րծել՝.
յապագով կի ո յ իշխանաց իշխանը ուրիշ մէկը չէ բայց եթէ համ-

(’BnVJlf Ո1_Ա1Ա ) , որ անձեւս պահ զօր
(տոմեսթփք 1Ոէ սքոլի) հանգամանքով բիւզան-

բաւաւո ր Աովհաննէս Գուրդուասը

քերու հրամանատարի
դական բանակը առաջնորդած էր Գուինի դէմ՛ Ոիւզանդացի զօրավա
րին յի շատա կութիւնը ապացոյց մըն կ թկ իրապէս գոյութիւն ունե

ցած է Գոլինի պաշարում մը՝ եւ թկ այս պաշարումը "լէ տք չէ չփո
թել 927—928/' պաչարման հետ,զոր կը յ ի չեն արաբական տ գրիւրնե ր ը:
Կ՝ եր ելայ թէ Ամր ամ կ^ուղկր օգտուիլ բի ւզան դա կան բանա կին ներկայութենէն արաբ էմիրին վրէ<եը լուծելու համարէ Աովհաննէս կա
թողիկոս այս իշխանին մտադրութիւն ր այլափոխած է անոր վերադրելով ՜Կապադովկիոյ զօրավարին հրամանին տակ անցնելու անհեթեթ
մտածում ը :
Աշոտ ՝ Ուտիի մէջ ասլստամբին դէմ քալեց : Որ կացութիւնը տադ—
նապալից էրէ Աինակ մնացած, ամկնքէն լքուած էր՝ բա g ի քանի մը
անարժ-էք մարդոցմէ։
Ատիւղուած էր երթալ օղն ութիւն փնտռել հեռաւոր Ափխաղիոյմէջ՝. Որ ստացած զօրքերով՝ նորէն յարձակեցաւ. Ամրամի վրայ î tt/"՝
վերջինը լեռներուն մէջ պահուըտեցաւ՝. Աշոտ զայն հետասլնդելու ատեն ինկաւ մացառախիտ ճախճախուտի մը մէջ՝ ուրկէ չկրցաւ դուրս
ելլել' Որ ղինուորները յուսահատ ՝ առանց ուտեստի ել ըմպելի ջոլրի Ն
թշնամիին հետ բանակցութեան մտան Աշոտը յանձնելու համար*, թա
գաւորը դաւադրութեան տեղեկանալով՝ հաւաքեց անոնք որ իրեն
հաւատար իմ մնացան էին եւ արտակարգ բոզութեամբ մը յս^ողեցալ
գիշեր ատեն անցնիլ թշնամի դիներէն եւ փախաւ մօտակայ Կաբա—
լաբա ր բերգը:
Այս ատենէն սկսեալ բախտը լբեց Աշոտը-, Աու/հաննէս կաթողիկոս
յուսահատութեան մէջ կը փնտռէ ասոր պատճառը-, «Իննի կը թուի
թէ ք կ'ըսէ t /'Հ' րնդոնին ողջախոհութիւնը տեղի տուան էր չոր ել
անմաբուր զգացման մը եւ հեռացան էր աստ ո ւանպա շա ութեան բաղցրութենէն . Փարիսեցւոց պէս ամբարտաւան կտմբ մը ունեցան էրԱյս պատճառաւ կորսնցուց ամէնուն համակրութիւնը եւ գէպի ան—
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Պ ա տ դա մագիրը չէ ուզած որոշ կեր պո վ ըսել ինչ որ կ'ոլզէր ըսել ,
եւ մանաւանդ փաստերով հաստատել զայն*. ԼԼշոտ կը պարսաւուի որ
արաբական ուղղութեան կը հետեւէր , ինչ որ դա ր շելի էր մեր հե
ղինակին համար*.
Սակայն ԼԼշոտի քա ղաքա կան ո ւթի ւնը այնքան ալ պարսաւելի պիտի
չերեւայ y ինչպէս ցոյց պիտի տան հետագայ դէպքերը։
Հիճրէթէ 310 տարին (1 մայիս 922-21
պր իԼ 923) , Ե ուս ուֆ
վերագտաւ իր ազատութիւնը եւ իր նախկին պաշտօնը* Այն միեւնոյն
Մ ունիսը {Աովհաննէս կաթողիկոսի Ա ոնոսը) y որ զայն գերի վարած
էր y բարեխօսեց խալիֆային եւ բանտէն ազատ արձակել տուաւ զայն*.
Եուսուֆ Ատրպատական մեկնեցալ։ ճտմբուն վրայ ի զոլր փորձեց
բռնել վա սպո ւրա կանի թադաւո ր Գտգիկը՝ որուն դէմ վրէմով լեց
ուած էր միշտ*. /» վհր£ոյ y անոր առաջարկեց հաշտութիւն կնքել y
"[տյմանալ որ վճարէ տյն գումարը զոր իբրեւ հարկ կը պահանջէր *.
Ագահ ութիւնը իր չարո ւթեան գլխաւոր խթանն էր *. Գտգիկ y ինչպէս
նաեւ Սնձեւացւոց Ատոմ իշխանը՝ հալանեցան խաղաղութիւնը դնել*.
Երբ Ատրպատական հասաւ՝ Եուսուֆ իմացաւ թէ Ա պո ւգ մեոած
էր Արտեպիլի մէջ ել մեծագումար հարստութիւն ձգած էր* Եուսուֆ տիրացաւ տյդ հարստութեան *. Ատիպուած ԸԱսյԼով Ե՝տյ
երթալ՝ Հայաստան ղր կեg Սպուք (Սրուկ) մականուանեալ \յասր
ա^ուն մէԼլԸ
330) : Պէտք չէ շփոթել երկու Ս պո ւդները ՝զո ր
(Լովհաննէս կաթոդիկոս յստակօրէն կը զանազանէ յ Մէկը Ա պո լք ՝
Ս ուսուֆին յտջորդեց 969/'^ եւ մեռաւ $%ձին ՝ անոր վերադարձէն տռաջ*. Աիւսը \յասր կը կոչուէր Հոր Սբուկն ի բազմաց յորջորջէր»։
Առաջփն Ապոլքն է որ Աշոտը պատուեց արքայից արքայ տիտղոսով
եւ ոչ թէ երկրորդը *Լ,ասր Ապուգը՝ ինչպէս սխալմամբը !լ ըսեն
ոմանք : »
Հազիւ թէ Հայաստան մտած ՝ *Լ,ասր նենգօրէն ձերբակալել տուաւ
Սիւնեցի երկու իշխաններ ել ղանոնք բանտ նետեց ՝ ինչ որ գէշ նշան
էր։ Ցովհաննէս կաթողիկոս ՝ որ իր քաջութեամբ չի փտյլիր՝ թողուց
իր աթոռը եւ Այրիվանք մեկնեցալ եւ անկէ ալ Սեւանայ կղզին *. Հոն
վանականներուն հետ խո րհ րդակցեցալ էմիրին յոռի մտադրութեանց
ւքրայ եւ որոշեց br աթոռը վերադառնալ լքումի չմատնելու համար
Եկեղեցին եւ իր ս տ աg ո ւածքն երը *. ty աթո ղի կո սը վեր ադար ձա ւ ծիւ
րական y դղեակ մը զոր գնած էր վտնքի վերածելու համար։ ե֊քէրէն
գրաւոր ապահովութիւն խնդրեց ՝ փոխարէն խոստանալով շատ թանկարմէք ընծաներ տալ •
իմիրը՝ մոլեռանդ իմամներուն դրդում ո ՛Լ ’ Եկեղեցիին դէմ ելաւ
ել իր իշխանութիւնը անպաւՈուեց անլուր խմ՜դմո ւթիւններով : Լիր
զօրքերը կողոպտեցին Այրիվանքը եւ յետոյ ծիւրականն դէմ րյշա հ.-Հան ։
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Կաթ ողէկոսը 1'ւսդաւան

չուե/յալ Աչոտ^։ քով ւ *’/' թ ա գա ւո րէն ղար-

մէկն էր : Բայւյ
է լրականէ բնակէշները՝ կղերական թէ ա շէւ ար հ ա—
կան ՝ կորովէ դէմագրութէւն մը ըրէն քսնէ մը ղօր ա կանն եր ո ւ ւսռաէնորգութեամբ ՝ որ էրենց օգնո ւթեան փութացած էին : Բիւր ա կանի
սլաշտ պան ո ւթէւնը 200 հոդէէ կո ր ուս տ պատճառեւյ : fiէ ւր ա կան ղրւսԼ-

10 ահեկան ^12էն} որ կը համապատասէւանէ 15 դեկտեմբեր
923^rîf (14:) : կաթողէկոսը այս դոյձ՜ը էԱեզ (^ԷՈ[,1Է անուն սարկաւագէ
Ո[' յ^ջ^զած էր փ^խչէլ (££ 350) î
ուեցաւ

էյուսուֆ քյասլ/ը Ատր սլա տա կան կանչեց* 'Անոր բս^որդեց Պշէր
^ք^ըչր^ անուն անձ մը*. Այս էմէրը էր խքեդմ՜ութէւններով էր նաէւոր
դէն վտր չմնաց բնաւ : Աշոտ թադաւոր ՝ զո ր հանդէստ ձդած էր
յանկարծ յարձակման ենթարկուեցաւ Պ չէրէ կոզմէ*. Այս յարձա կումը տեղէ ունեցաւ եր բ Աշոտ Ա ե լան կը գտնուէր : fi ր զօրա-

"ijUiup

վարը Գէորզ յարձակումը հա մզեց-, Պ չիր Գ ո ւէն վերադարձաւ՝ բայց
շատ չանցած ՝ նորէն Աշոտ է վրայ րաէեզ* Աազթոլած , քաշուեցաւ եւ
յարձակեցաւ *էեւլայէ կամ մեղայէ բերդէն վրայ ՝ որ ^‘ուէնէ եւ *էառ—
նիի միշեւ կը գտնուէր (15) : ^էէորգ զօրավար անգամ մը եւս յւրււլւտ ո ւթե ան մտանեց զայն եւ վանեց : Այդ ատենները *Լ,ասր Ատրպատականէն վերադարձաւ։ Հյուսուֆէ կոզմէ կանչուած էր քէայը գրաւելու
Համար՝ որ Ասլուքէ մահէն ետք նորէն Աամանեաններու ձեռքը ան
ցած էր, որոնցմէ էուսուֆ գրաւած էր զայն նախապէս*, էուսուֆ
մեծ դմո ւարո ւթէւն չկրեց վանելու համար Ահմէտ պէն Ալէ Աալուքը՝
որ կը կառավարէր յանուն Աամանեաննեբուն ՝ եւ քէայը տուաւ էր
աղատաղրեալ գերէէն' Աուֆլէհէ*. fiutjg ետքը հեռացոլդ զայն եւ
քէայը էրեն ենթարկեց հ էճրէթէ

313

տարէն

(23

մարտ

925 - 19

մարտ

926) (16) :

Տ ս^որդ տարէն՝ էյ ուս ուֆ պաշտօնանկ եղաւ եւ Ղ՚տրմաթ—
ներուն դէմ կռուելու համար Պտսրա ղբ կո ւեg ա լ : *էարմաթնեբո ւն
պետը

Vի ֊-լէյ ման

յազթեց անոր հ էճրէթէ

10

շաուալ

315jlÛ (9

գեկ—

տ եմբեր 927) , զայն դերէ վարեր եւ քէչ ետքը սպաններ (17) *
Ա ովհաննէս կաթո զէ կո ս չէ յէշատակեր էյուսոլֆէ մեկնումը՝ ան
շուշտ չգէտնալուն համար՝

բայց *Լ,ասրէ վերադարձէն ծանօթ է։

*Հյասր Հայաստան կը գտնուէր 923 դեկտեմբերէն : քէայէ մէջ էյուսու •Ւթ
օգնելու համար էր մեկնումը՝ էնչպէս նաեւ Հայաստան էր վերա-

(Ա) Տպագրի մէջ ՅԼԲ (332) ինչ որ բացայայտ սխալ մըն է,
ՅԼԴ էւ ՅՀԴ տառերուն շփոթութենէն ծագած:
(15) Ներկայիս կը կոչուի Քեղուայ , Ւմերգէք գիւղին մօտ •
(Դարեգին Արք • Յոփւէւիեան ,էէ!աղբակեան^ կամ Պոօչեանը ,Ա -էջ61-65):

(16) Weil, II, p. 621-624.
(17) Weil, II, p. 607-609.
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դարձը տեղի ունեցած բլ/ա/ու. են 921//( 18 ) : Ասկէ կը հետ ելի որ
Տովհաննէս կաթողիկոս իր պատմութիւնը մինչեւ 925 հասցուցած է։
Աշո տի թագաւորութեան պատմութիւնը աւարտելու համար՝ Jքո
չեցնենք որ՝ ըստ արաբական աղբիւրներոլ՝ հիճրէթի

(8

մա քիս

927 ՜ 25

փետրուար

928) չ

315

տարին

Ղ*ոլրգուաս զօրավարը՝ մեծ բա-

^ակփ Ը ԳԼՈԼ՜քԸԸ "^ցած ՝
Գսւին քաղաքին վրայ։ *Լ,ասր ,էլ
Աոլպքի (JJ պուք) հոն ՚1Ը գտնուէր ել քաղաքը պաշտպանէg :
*/>—»
վաFIL էրեն հետ ուեէր մանգանաներ , քարա րձակներ (19) եւ նալթարձա կ մեքեն այ մը, որ մէկ < տրուածով տա ս եր կո ւ հոգի սպաննէg Z
Մահմետական ղինուոր մը նետով սպաննեց ա ին մարգը որ մեքենան
կը ‘էաըէԸ : Զօրավար ը կռիւը կը վարէր քաղաքին եւ իր բանակին
վերելը գահ ու մը վրայ նստած ՝ fiիւղանղա gիները յաջողեցան քաղաք
մտնել՝ բայց բնակիթլերը յարձակեցան անոնց վրայ եւ վանեցին
ղանոնք։

10 յ000

^Ոէէի սպաննէgին

(20):

Այս առթիւ՝ ո՛չ Աշո տի [սօսքը կայ՝ ո՛չ ալ՝ քաղաքին պաշտպա
նութեան համար՝ էմիրին օգնութիւն ղրկած բյյա յ ո ւն [սօսքը։ Այս
պաշարումէն տարբեր է ուրեմն 921/' պաշարումը՝
Աշո տի թ ագալո րո ւթիւնը՝ վեր^ ի վերջոյ՝ այնքան ալ դմբա[սա
չեղաւ որ մամանակա կՒց պատմագիր fi ո վհ անն է ս կաթողիկոսին յո
ռետեսո ւթիւնը արդարանայ : Ւբր պատմագիր ՝ Յովհաննէս կաթողի
կոս կասկած չկայ որ ճշմարտապատում է եւ լաւատեղեակ՝ բայց
իբր սպգթն հոգեւոր պետը՝ անոր դմբա[սա ութիւններէն չափաղանց
աղգուած է եւ հետեւաբար շատ հակամէտ' չափաղանցութեանց ♦
Հայաստան ՝ իր իշիւանասլետութիլններով՝ մաս ՚լը կ աղմէր իւա~
լիֆային այն վարչական մեծ միութեան ՝ որ 1Լա ր պա տա կան կամ
Աղարպայճան անունը կը կրէր։ Հայ իշխանները չէին ուղեր հնաղանղիէ Ա.՚որ որո տա կանի էմիրին եւ կը ձգտէին անկէ ձերբա զա ա ո լիէ ել
անմիխոկ ան կեբոլով [• ս կ կաիւ ո ւմ ունենալ ^կաղտատի [սալի^իայութէնէն : Հայ իչխան ապետութիւնները տարեկան գումար մը կը վճար էին

(18) Յովհաննէս կաթողիկոս (էջ 360) կ՚ըսէ թէ էրը Նասթ եկաւ,
Քեղայի րնակիչները ըէրգը պարպեցին, որպէսզի արիւն չհոսի,
էւ թէ Նասթ «յետ երկհամ մի աւուրց, իմացեալ զթաւիրանալ ամրո
ցին անտի, յինէն գրաւէ» : Ասիկա չի նշանակեր թէ էմիրը ամրոցին,
տիրեց անոր պարպումէն երկու տարի ետք, այլ Պչիրի պաշարումէն
երկու տարի ետք :
(19) Կը կարծեմ թէ այս է festudine թասին իմաստը:
Այս թսւոը չկայ Լիթսէի եւ ուրիշ թասարաննեթու մէջ, րայց կայ
testa ր ասը, որ մօտաւորապէս նոյն իմաստը ունի: (Ծ-Թ-):
(20 ) Իպն էլ Աթիր , Ը ■ էջ 129-139 :
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‘/'"ս "՛լութԼ ան հարկ-, Ատր պա ս։ ա կանի էմիրները իշխանապետոլ-

թեանց վճարել կրցածէն կամ վճարել ոլզածէն աւելին կը պահանչտա անգամ , ինչ որ յաճախ տեգի կուտար վէճերու։ ԱՀեկաի՚ութիւնը եւ միւս առանձնաշնորհները՝ ղ„ը կը վայելէին հայ իշխանննրը՝ խնդրոյ առարկայ չէին՝ բաց ի այն պարագայէն երբ անոնը
դաւաճանէին կամ գէպի իիւզանգիոն շատ ղգալի հակում մը զոյց
տային :
j
Աւելորդ է ըսել թէ արաբական քաղաքականութիւնը կը ջանար
ամէն միջոց ի գործ գնել քաջալերելու համար երկրին վարիչներուն
միջել [սո-ովո ւթիւնները եւ անհ ա մա ձայն ո ւթի ւնն երը y իր աիրապետոլթիլնը ապահովելու համար՝.
՛!,երրին պատերազմները՝ որ խռովեցին Աչոտի թագա լոր ո ւթի ւնը ՝
մասնաւոր նկարագիր մը ունէին՝ ղոր վերը բաg ա տր եgինը : Պէտը է
աւելցնել թէ ատոնց պատասխանատուութիւնը կը ծանբան այ Աշոաի
վրայ՛. թեր պատմագիրը գոռոզ կ'անուանէ զայն : Աշոտ կայսերական
աբըոլնիըը գտնուած ատեն ՝ ծանօթացած էր ինընակալ իշխանութեան
եւ կայսրութեան մէչ իշխանութեան կեգր ոնաg ման -. Կ'երեւայ թէ
այս «ամբարտաւան» իշխանը կ'երազէր իր իշխանութիւնը զօրացնել
ի վնաս իր նախարարներուն : իր լայն առումով՝ նախարարական վար
չաձեւը՝ դարերէ ի վեր՝ Հայաստանի ըազաըական ել ընկերային
կեանբին հիմը կը կազմէր։ Այգըան հզօրապէս ամրացած դրութեան
մը դէմ ամէն փորձ առս^ոլրնէ դատապարտուած էր ձախողելու եւ
կը ձգտէր աբբայական իշխանութիւնը տկարացնելու ըան թէ զայն
զօրացնելու-, փաղաըական իմաստութիւնը կը հրամայէր աշխատիլ
միութեան ել ո՛չ թէ նախարա րներ ո ւն կործանման համար ։
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դիտենք այն մեծաթիւ, ու մեծարժէք մեր ագդային

■մշակութային մառանդութեան մասին՝ որուն Հին Հայերէն հեռագիր
ընդհանուր ել անորոշ կոչումը կուտանք :
՚
Սակայն այլեւս մ՜ամ անա կն է որ ունենանք դոH յստակ եթէ ոչ
.սպառիչ ծանօթութիւն մեր հին ձե ուս դիրն եր ո ւն մասին։
Նախ նկատի ունենանք մեր ձեռագիրն երո ւն թիլըւ
Երեւան բնականաբար տիրացած է մեր մեծագոյն ձեռագրական
ոլահեստին : Արդէն էջմիածնայ խնամքով պահուած դարաւոր ձեռագրատան հատորներուն վրայ աւելցուած է Ա.) Մեծ աղէտին Վյանի
եւ Վյս ս պո լրա կանի նահանջէ ե վերջ բերուած հ աղարի մօտ հին ձեռադիրնե ր ը։ Ս •) Աեւանի վանքին ձեռագիրները։ Ղ*
էաղարեան ճե
մարանին (Մոսկոլա) ձեռագիրները։ Չ**) Նոր Նուխիջեւանի եւ ուրիշ
համայնքներու՝ եկեղեցիներու եւ վանքերու ձեռագիրները։
Ե *}
էՕորհ • Հայաստանի սահմաններուն մէջ անհատական հաւաքածս ներէ
եւ պատահական ձեռագիրներու գնումով՝ փոխանակութիւն կամ
նուէր։ Զ ♦) Արտասահմանէն ներգաղթով կամ ույլ
ձեռք
բեր ո ւած ձեռագիբներ ։
Այո մեծագոյն հաւաքման Երեւանեան ձեռադրաg թիւ֊ը կը հասնի
ամբողջական ձեռագիրներու ։ Ասոնց վրայ պէտք է աւելցնել
1դմիտծնայ վանքին նոր հաւաքման 100 ձեռագի բները ել խոըհ բղա
յին երկիրյներ ու., ս ա հ մաններ ո ւն մէջ գեռ աստ ու անգ անհատական

9?^<6'

եւ համայնքային ձեռագիրները (Աումանիա՝ Պուլկարիա ՝ եւսւյյն)
մօտ ա լոր ա սլէ ս 300 ձե ռա գիրն եր ել ահա խորհրդային սահմաններուն
մէջ կ՛՚ունենանք 9,675 ձեռագիբներ ։ քննական է ասոնցմէ դուրս կը
մնան հատուկոտորներ եւ վաւերաթուղթեր որոնցմէ միայն Երեւանի
մատենադարանին մէջ ունին 3,500 հատուկոտոր եւ 200,000 վա ւեըաթուղթ ։ վաւերաթուղթերու հաւաքածոներ կային թէ իիումանի ոյ
եւ թէ Պուլկարիոյ հայ եկեղեցիներուն մէ շ-.
թուրքիոյ մէ^ Պոլիս՝ իբր անհատական եւ համայնքային սե
փականութիւն գոյութիւն ունի աւելի քան 250 ձեռագիբներ (բաց ի
հատակոտորներն եւ վաւերաթուղթերը] ։ Էքըսուի թէ փրկուած են
Անկիւրիո յ ձեոադիրները ՝ ինչպէս եւ ուրիշ տեղի կարեւոր ձեռագիբներ՝ թէեւ օտար ձեռքրեու մէջ*. Համագումար իեուրքիոյ ձեռա-
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գէրներուն' կս' էէ է հաշուէէ մ օտ ա ւո ր ա պէ ս 600 *
Իրանէ ձ՝էջ Ամենափրկչեան վան^քւն ձեռագրաց հաւաքածոե ունէ
671 ձեռագէբներ (եւ ճոխ հաւաքածոյ մը հրովարտակներու Հքահե
րէն Հայո*ք տրուած եւ մեծարմէք վաւերաթուղթերու հաւաքածսյ
մը} : Իրանէ ղանաղան ւէայրերուն մէջ անհատական թէ աղգայէն
ս եւէ ա կան ո ւթէ ւն հաւանարար րլ յայ 200 ձեռագէր եւս որով համա
գումար 871:
Աուրէոյ. եւ Լէբանան է մէջ^ Հալէպ 200, Անթիլիաս 60,
մնացած՛ 500, < ոս ու հոն անհ աա ական եւ համայնքս!յէն 200 եւս եւ
այս շրջանէն համագումարը կ'ր/լայ 980? որուն վրայ աւելցնելով
Ոգէպտոս գտնուածներն ալ կ՝ ո ւն են անը մօտաւո րապէս 1000 •
էքրուսագէմ ունէ 3750 ձե սա գէր Ա • Լ$ակոբեանց վանքը՝. (Արմէ—քաւոր եւ բաղմաթէւ վաւերաթուղթերու հե ք/ւ ) :
Իտալէոյ մէջ՝ Ա ♦ Լազար՝

2030 î

Հռոմ եւ այլուր

200*

Ուրեմն

2230 :
1100 •

վէեննայէ Ա*էսէթա րեանք'

Ալ[*էչ հաստատութէւններ Աւստ-

րէոյ ^էջ 30 : Ռրոտէ} 112^*
(Հունաստան' 15* Ղ^երմանէա

200 (Պերլէնէ Աբբայական Ա*ատե99 հատ՝ չհաշուելով մեղէ անծանօթ մնացածներրէ
ֆրանսայէ մէջ՝ 150 *. Անգլէոյ մէջ՝ 350? եւ 50՝ Իրլանտալէ մէջ ՝.
Ա*էացեալ \յահանգներոլ մէ£
անձնական հաւաքածոս'
250 *

նագարանէն մէջ՝

Ուրէշ անձնական եւ համալսարանական ու մատենադարանական հա
ւաքածոյներ' 300’ որով համագումարը 550 î
Իսկ հ ոս ու հոն մնացածներուն համար ալ նշանակելով 100,
կ՛ունենանք աշէսար հի բոլոր հէն հա յերէն ձե ռագէրներուն համա
գումարը^

20 ?991

ձեռագէր՝. Ո'էւ մը որ ոեւէ մ՜ոգովուրգէ համար

պատկառելէ կրնանք համա րէլ՝.
Այս 21?000 հայերէն ձեռագէրնեբուն մէջ սակայն բաւական թէւ
մը Հը գրաւեն <ԷԸ ♦ ել çf'fi' . գարու ձեռագէբները'. Օրէնակ' Երուսաղէմէ 3750 ձեռագէրներուն գրեթէ 1750/» կր պա ականէ ե (ԷԸ ՝ եւ
փքծ' . գարերուն : Այլուր հ ամ եմա տ ո ւթէ ւնը այնքան մեծ տոկոսէ մը
չէ յանգէր եւ սակայն կրնանք ըսել որ

21,000

ձեռագէրներուն

6000/'

եւ d'ft' . գարերու ձեռագէբներ են :
Ար տա սահմանէ ձեռա դէրներուն գոնէ 1000 հատը կտրելէ է հա
տուկոտոր նկատել : Ուրեմն մէնչեւ 1699 գրուած հայերէն ամբողջա
(է’Ը .

կան ձեռագէրներուն թէլը

է^է

1^: ?000/' •

❖*
Այմմ էւօսէնք այս

11,000

ձեռագէրներուն նէւթակւսն վէ ճակէն

մասին -. Ջ,եռագիրներուն գրեթէ մէկ քառորդը դրուած է մագաղաթի
վրայ, այսինքն 3500 մագաղաթեայ ձեռազիրներ ունինք-. Մագաղաթ
եայ ձեռագիրները մեծագոյն մասամբ Աւետարան եւ Շարական են
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կամ ուրիշ կրօնական հատորներ ինչպէս Աաղմոս՝ Աղօթագիրք եւ.
երբեմն' Մ տշթ ոg : Մագաղաթ Հեռադիրներուն ■մեծագոյն տոկոսը
Ժէ ♦ գարէն են : էւ/կ հիները դլԼսաւորաբար գրուած են
Արեւելեան Հայաստանի մէջ նաԼսըետքուած կ^երեւայ

Կիլի կի ա :
թուղթը*.

թղթեայ ձեռադիրնեբուն մէկ երրորդը՝ 3500 յ գրուած են եւրոսլա կան թուղթի ւԼրայ մասնաւորաբար 3'Ջ * գարէն*. Ասոնք կարելի
է ճան թ>ալ իրենց Լր անի շն երէն եւ թուղթին ջրանշան հ որիզոնա կան
դծերէն : Անա ցեալ թուղթ ձեռագիրները գրո ւած են տեղական
թուղթի էԼրայ եւ ջրանիշ /ոլնին *. Ջրանիշ առաջին անգամ ներմուծուեցաւ էջմիածին շինուած թուղթի վրայ 777^ակտն թիլերուն*.
իսկ

Տե ղա կան կոչուած թուղթը ան տ ար ա կոյ ս արտադրուած էր նոյն
գրչութեան
վայրերուն մօտ*.
Հնագոյն
հայերէն ձե

ոագիրը տեղական թուղթԼւ 'Լրայ Հ)71էն է եւ կը գտնուի այմմ էջ~
մի ածն էն տարուած ՍրեւանԼւ պետական հաւաքածոյին մէջ*. ]1մ հա
ւաքածոյիս մէջ ունիմ Մ եսրոպե ան երկաթագիր աւետարանի մը
/մերթերը՝ տեղական թուղթԼւ վրայ* թուղթը էքւրոպայի մէջ առա
ջին անգամ շինուեցաւ քթի* գարու կէսերուն (f* տալիոյ մէ^ : Հա
ւաքածոյիս մէկ փ-երա կանո ւթիւն—թառւսրանը գրուած ձ.ՅՏ7ին' իտա
լական թուղթի վրայ է :
Հին թուղթով ձեռադիրները շատ անգամ աւելի լաւ վիճա կԼւ
մէջ մեղի հասած են քան թէ մագաղաթ ձեռադիրները։ Ա/նտարակոյս
ատ t-կ ա կաԼսուած է տարուած թնա մքէն : 1յրբեմն մագաղաթին կը
վնասէր գործածուած մանգաԼսառն մելանը՝ որ կ՚ուտէր մագաղաթը
թերթը բա g տեղերով մանեակի մը նմանցնելով*. *Լյոյնը պատահած է
մանրանկարեալ մա սերուն՝ անտարակոյս՝ գործածուած դոյներուն
մէկ ուտող յ ա տ կո ւթ եան համար*.
I) եր Հեռադիրներուն մէջ յաճաԼս կը յիշուոին «թուղթ կոկոզների
որոնք նոր ա ր տ ա դր ո ւած թո ւղթը կը կո կէի*^
գրչութեան համար*.

5

կը պատրաստէին ՝

ԼՀաղմաթիւ կարեւոր եւ շահեկան թուղթ ձեռագիրներ փճացած
են մասամբ կամ ամբողջովին ՝ Լսոնաւ տեղ պահուած ր/լա/ով : Հյատ
ձեռագիըներ վնասուած են թքոտ մատներո Հ Pli['P շր^եւոլ- Վատ
սովորութեան պատճառաւ ։էքթէ թղթնայ ձեռագիըներ ը Լսնամով պահուին Լսիստ երկար կը դիմանան*. Հաւաքմանս մէկ
՛զարեան Աւե
տարանը՝ տեղական թղթեայ ՝ ^ոզմայ գեղեցկագիր
գրչապետէն
դրուած շատ աւելի լալ վիճակի մը մէջ հասած է մեզի՝ քան թէ ՝
ճեմշին Սիմոն գրչապետէն գր ուած մէկ մեհ Աւետարանս ՝ որուն
թ երթերուն ստորին արտաքին մասերը բոլոբովին փտած եւ փճա
ցած են թքոտ մատնեքով թերթ շրջելս*- հետեւանքով*. Ղբչութիւնը
չէ վնասուած սակայն այլապէս առողջ եւ ներկայանալի մեծարմէք
ձեռագիր մը հաշուուած է։
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2,եււադլււււկան

կազմերը հ ազո ո ւա գէ պօր էն հնագոյն ձ եռագիրնե

րուն վրայ ['Ը^նց գրչութեան մ՜աման ա կա կիզ են է
Հայերէն ձե ռա գիրն եր էն մասնաւորաբար Աւետարանները գրեթէ
հարիւր տարին անգամ մը պէտբ է վերանորոգուին :
Մ եզի հասած կազմերուն մեծագոյն մասը (իիէ * լ Վվ * գարերու
կազմեր են : Հ ազուադէսլ է որ հայ ձեո ագիրներուն կազմերուն վրայ
յիշատակարան տազուած ր//այ : իմ անզուգական Վսւլւ£ ԱղեքԱաՕղղւ|ւ
ձեռագիրս {դրեալ Ա արգարայ գրչէն ՃՀՃ՚ժին եւ մանբանկա րեալ Գր[էդորիս բանաստեղծ եւ մանրանկարիչ Ազթամարցիէ} ունի էոգ^ ը
որուն կաշիին վրայ տազուած է կազմին թուականը Թվին Ո2Է (1636)
այսինբն գրչութենէն 111 տարի վերԼ վերա կազմո լած է
{նոյնի սկ
սլակսոզ թերթ մը աւելցնէլու կա բիր զգացուած է) :
ին։

Վ՛երա կազմո ւթեան ատեն հին կազմերը այլեւս գործածական չէ—
Ցաւալի է որ վերա կազմո ւթե ան ատեն յաճաիյ կազմարարին

մ կրատը անզգուշութեամր կը կտրէր լո ւս անg ա զա ր գեր ո լ հետ նաեւ
յաճաիւ բնագրէն :
Վան բազմաթիւ ձեռագիրներ որոնբ պէտբ է վերա կազմ ուին : Ա ակայն առանց կտրատումի եւ առանց բիմիական նիւթերու։
Իմ հաւաբմանս հին ու կազմահան ձեռագիրներ ը կը վերակարըմոլին ձեռբով ՝ կա շ եկ ազմ ա ռանg կտրատումի , եւ հին կազմէն
վոգք^րը
թնամ ով կը ւիա կց ուի նոր կազմին արտաբին երես-ներուն վրայ եւ ներբին լաթերը կը գործածուին նոր կազմին կորըբեր որն ներբին պատումին համար ։ թեական է երր հին կողբէն որեւէ
մնացորգ մնայ։ Եթէ ցանկութիւն չ^Լայ ձեոագիրը վերակազմե
լու
այն ատեն իրնամբով պատրաստուած մասնաւոր կաշեպատ
կամ լաթապատ կազմատոււիերու մէջ պէտբ է զետեզել կազմահան
կամ բայբայսւտծ ձեռագիբները։
Ցաւալի է որ
ձեռագիրները

առ հասարակ {հ)որհ » Հայաստանէն զ ուրս ) մեր

ւսնհատներու թէ հաւաքմանց մէթ

մաքուր վփճակ մը չեն ներկայացներ :
ները մեծագոյն խոչընդոտ են ատոր-,

էաւ

կազմուած

Ախ շուշտ նիւթական միջոց

Աարերախաաըար կան արդիական շատ մը միջոցներ ձեռագիրներ մաքրելու , խնամելու-, Ասոնք ան ւէն աս են ել բարձրօրէն յանձ
նարարուած մեծ մատենադարաններու վ ար չո ւթի ւններ էն-, Օրինակ՝
կայ կաթնանման հեղուկ մը որ կը գործածուի փճացած կաշի կազ
մերուն վրայ , անոնց կուտայ գրեթէ նորի տոկունութիւն ել իրար
կը փակցնէ ճեղքուածքները :
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Զեռազրի արդիական դարաններու անհրամեշտ կար իրը ունին Երոլսաղէմի եւ Ս ■ ‘Լալլարոլ մեծարմէք հալաքածոները -, Ա տ գթենք որ
օր մը այդ երկու հ ա ս ա ա ա ո լթի ւնն եր ր օմտուին արդիական ձեռագրատուններով, պա չտպան ուած արտաքին եւ ներքին բոլոր վրրէէ^ î
Մեր ձեռադիրներուն պարունակութիւնը ողբալի տնծանօթոլ ֊ք

un անգև ե ր ո ւն

թեան խաւարին մէջ մնայ՝.
^եռագիրներուն գրեթէ մէկ քառորդը անյիչաաակարան ըլլալով
{գրչէն չյիչուած , նոր աէրէրէ փճացուած կամ այսուայն պատճառաւ
ինկած, կորսուած կամ փճացած) սաիպուած ենք գրչութեան, նիւթի
պարունակութեան միջոցներով մամ անա կա շրիան մր հարցնել-, Սա
կայն ձեռադիրներուն երեք չորրորդը ունի յիշատակարան եւ յիշաաակութիւն որ կրնայ մեր պատմութեան փ- դարէն սկսեալ սրբա
գրիչը ըլլալ եւ մեզի տալ լիակատար պատմութիւն մը անտեսական ,
քաղաքական , կրօնական-ազգային եւ դեղարուեսաական -,
Փորձեր եղած են յիշա տա կար անն ե ր ը ներկայացնել ցուցակներու
միջոցաւ, սակայն հազիւ 1000 ձեռագի րներ ցուցակագրուած եւ
տ պա գր ո ւած են ցարդ : Անշուշտ ցուցակներու պա ար ա ս աո ւթիւնը բազմածա/սս գործ է , մանաւանդ անհրամեշտ են ձեռնհաս բազմահմուտ
g ո լցա կա գի րներ

, որոնք սակայն աւելի քան հազուագիւտ են :
Այմմ կան յիշաաակարաններ հաւաքելու եւ հրատարակելու
ձեռնարկներ : Ասոնց մէ9 կոթողային է Գարեգին Կաթող. Յովսէփեանի հինգ հատորն,,g Յիշատակարան Տհռագրացր, որուն Ա. հա
տորը, հրատարակուած է եւ Բ-ը մամուլի տակ է. իսկ մնացեալները
հաւանաբար հ րա տարա կուին-, Աեա-մահու այս հրատարակութիւնը
բարեբաի,տա բա ր կը կատարուի մեծ խնամքով եւ անտարակոյս մեծ
սլա կա ս մը կը լրացնէ՚Ցաւալի է որ Երեւանի հ աւաքած ոն ոչ իսկ կարճ տիտղոսներու
ցուցակով մը ներկայացուած է ու մատչելի :
Զեռազիրներուն մէկ մեծ մասը 25 առ հարիւր կամ գուցէ ՅԱ
առ հարիւր' Աւետարաններէ կը բաղկանայ : ՛Նոյնքան մրն ալ Շարա
կաններ-. Իսկ հարիւրին տասը'

Մ ա շթոց, Աաղմոս,

Աղօթագիրք,

եւայլն-, Ուրեմն 14 հազար ձեռագիրներէն 9500 կը հաշուենք Աւե
տարան, Աղօթագիրք, Շարական, Աաղմոս, Մ աշթո g , փամագիրք:
Մնացեալ

4500

ձեռագրին 1000հ» Յայսմաւուրք ,

500

Մեկնութիւն , յ 50

քարոզգիրք , 500 զանազան զուտ կրօնական պարունակութեամբ գոր
ծեր որով հազիւ 1750 ձեռագիր կը մնայ դա սա ւո րո ւե լո լ-, Այս մնաց
եալին գրեթէ հազարն ալ կարելի է Գանձարան , ՛Նարեկ, Ախթարք ,
Տոմարագիտական նկատել-.
Իսկ մնացեալ րթ)§ին մէջ կ՚իյնան մեր Տտղարանները, դիտական r
պատմական , լեղուական , ոչ կրօնական մտադիրները-, Անտարակոյս-
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ut սի կա մեծ տոկոս մը չկ ^րր նկատի առնենք որ ասոնց մէջ են նաեւ,
թարգմանական գրականութիւնը, բմ՜շկարաննե րը։
Դիտական գործերուն մկջ օրինակ Շիրա կաց իի թուաբանագիտա
կան մեծար J-կը գործը երկու հին ու կարեւոր օրինակով ծանօթ կ ,

մին' Երեւանի թիլ

1770,

որ սակայն չունի բամանման տախտակները,

իսկ միւսը իմ հա լարմանս ՜\Հ&§ական թի լերկն ուր կայ Լորս Ղո11՜
ծո գո ւթի ւնն երը ամբո ղջո վին եւ երկու անգամ :
Եզնիկ Կոզբացիի Եզծ Աղանդոյ ծանօթ է միակ օրինակով մը։
Կորիւն' միակ եւ հնագոյն օրինակը ձ_(¥1()ական թուականներկն կ։
Ս* իակ օրինակով ծանօթ են ուրիշ կարեւոր եւ մեծարմ՜կր գործեր
ինչպէս Կ ոստանգին Երզնկացլոյ տազերը, Փիլոն Ե'իրայեցիի գոր
ծերը ( (/* * գարու ձեռագիր} եւ ուրիշ համրաւեալ գործեր՝.
Սակայն սլկար է թորհիլ որ կատարեալ g ո ւցա կագր ո ւթի ւններ
կրնան մկջտեղ հանել շատ կարեւոր եր կա ս ի ր ո ւթի ւններ $ որոնք ան
ծանօթ կը մնան այսօր։
1Լսոր համար իոկ կարեւոր կ իւնամեալ եւ միատեսակ ցուցակա
գրութիւն :

*

Հիալով մեր ձեռագիրներուն գեգա րուեստական արմ՜կքին $ հազիւ

5000

ձեռագիր մանրան կա րեալ կ եւ ատոր մկջկն հագիւ 2500հ* գե
գարուեստական շահեկանութիւն ունի։ U*JU ճոխ ել բազմատեսակ
գանձը դասաւորել, կարգի բերել, գրեթկ ֆիգիքական անկարելիու
թիւն մը կը ներկայացնէ այմմ մեզի։ JJ ա կայն այս
հսկայական
հարստութիւնը մեր ցեգայ/՚ն հոգեկան զարգացման ամենասքանչելյ,
հայելին կ եւ նիւթականացումը։
յ
Զեռագիրներո լ պա ր ո ւնա կո ւթ ե ան մէջ աշխարհական մասը շատ
է յլ[*ևթկ հազիւ տեսանելի։ pnjjg կրօնական մասին մկջ այնքան
աշխարհական մաս կայ ընդելուզուած որ հարեւանցի տողերով կա—
րելի չկ բացատրել։ Պէտք չէ մոռնալ որ մեր կրօնական կեանքը մեր
ազգա քին եկեղեցիով արտայայտուած ա շխարհական կեանքին խառ
նուրդն կ եւ անկէ շատ բան կը ներկայացնէ։
Մ եր 2500 ձեռագիրներուն դեղարուեսաա կան արյ՜էքը , ինչպէս
նաեւ ներկայանալի համադրութիւն կազմելու համար գեռ մինչեւ
հիմակ ձեռնարկ մը չէ եղած եւ եղածներն ալ, ինչպէս ^արեգին Կ*ոթ>
(J ովսկվւեսւնի

տարիներով հաւաքուած ու աշխատուած գործը, անտՒս1
կր մնան, որովհետեւ վեր ախ մբադը ո ւելո ւ պէտք ունին ել ներկայա

նալի կերպով հրատարակուելու։
Ռւնինյ, կ ազմ երուն կաշին որ մեր կաշեգործութեան պատմու
թեան , ինչսլկս նաեւ կարողութեան մասին անհրամ՜եշա նիւթ կ* Կաղ—
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մա բա բութիւնը թէեւ շատ զարգացած է մեր մօտաւոր անցեալին ՝
սակայն ցարդ որեւէ մենադրութիւն չունինչ ^utJ
կազմարարու
թեան վրայ , թէեւ ձեռագրաց յ իշա տա կար անն երը ուհին բազմա
թիւ կազմոգներ յիշուած '.Qովսէւիեան ունի մանր ուսումնասիրութիւն
մր*. ք^նչս ալ ստորագրած եմ ^եսարիոյ ԷԼրծաթ կազմերուն մասին
գրութ իւն մր ինչպէս նաեւ հոս ու հոն մէկ ե ր կո ւ գրութիւննե ր որոնչ
աւելի արծաթագործութեան չան թէ կազմարարութեան կը պատ
կտնին î
ԷԼյս սլէս շաբչր կտրելի է շարունակել մասնաւոր ուսոումնասի
րութիւններ ընելով մեր կազմե րուն մէջ գործածուած թելերուն ,
[սեմերուն y տախտակներուն y կտրատումի գործիչներուն՝ մկրտողնե
րուն ՝ եւա ( fhի մասին : ty ազմե ր ո ւն մէջ ահագին թիլով նմոյշեեր
ունինք հին հայ հ իւսուաեեղէններու որոնց րանուաեբր, նիւթեբը,
դոյները , ներկարարութիւնը , գեաձեւերը , կը յայւոնուին անոնց
միջոցաւ :
Մեր ձեռադիրներուն մէջ կան բազմաթիւ հայ ձեռարուեստներ
զարգացնելու եւ աւելի արդիւնաբեր ըևելու տարրեր , եթէ ուզեն./,
զանոնյ։ ւիոիւա նցել մեր ոսկերիչներուն , հիւսողներուն , գորգագործ՜ներուն՝ և լայ լէ։ :
վերջապէս մեր բազմահազար ձեռադի րնե րու դանձա րանը խոշոր
աղբիւր մըն է մեր տնտեսական պատմութեան , մանր արուեստներու
եւ արհեստներու զարգացման պատմութեան համար :

Յ-
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ԿեււՆՔԻ Արժէքը
Հւփւէ» ուժի ւոՅՍհն տա
ՀՒ՚֊լէական ռումբը աշխարհի քաղաքական երեսը չէ միայն որ
կը փոխէ-. Ան' նոր հանգամանք մը կուլո այ այն բոլոր հարցերուն
որոնց կեդրոնը կը կենայ Մ ռւրդը : Նոր ակնոց մըն է որ կը պարտա
ւոր ուինք անցնել մեր աչքեր ուն երբ կը քննենք մենք ղմեզ
մարդկային ճակատագիրը*.

ել

մեր

Երբ այլեւս մինչեւ իսկ հիւլէն կրնանք փշրել, աշխարհը մեղի
կ'ե րե լա յ աւելի քան երբեք կծկուած
տ ար ած ո լթի ւնն եր ո լ վրայ :
Նիւթեղէն այն հսկայ զանգուածը որուն վրայ կանք'
կը դառնայ
փխրուն խաղալիկ մը մեզի ենթակայ, մինչ քանի մը հարիւր տարի
առաջ մեր նախահայրերը կ'ակնածէին անկէ ու աւելի առաթ կը պաշտէին զայն՛. Այսպէս, հիլլէական ումի գիւտը, կը պսակէ , իր լրումին
կը հասցնէ այն գոռոզ ինքնավստահութիւնը որ մարդիկ սկսան ու
նենալ գիտութեան մարզին մէջ կատարուած նուաճումներով.. Նկա
տելի է սակայն որ դիտական կարելի ո ւթեանg այս բարձունքին հա.
սած

խռովիչ գլխոլ պտոյտ մը կ'ունենանք այլեւս -. Ինքնավստահ ու.

թիւնը տեղի կուտայ ահաւոր տարակուսանքի : Բոլորովին կարելի է
արդարեւ որ զոհ երթանք հիլլէական ումի մասնակի կամ ամբողջա
կան չարիքին , անոր բարիքները վայելելու առիթ չունեցած տակաւին :
Առարկուի թերեւս որ աշխարհի փճացման կարելիութիւնը, իբրեւ
մեր իմաստասիրական մտածումներուն վրայ ազդող երեւոյթ, նոր
Աշխարհը մեղի համար հետաքրքրական տեղ մըն է իբրեւ մեր
բնակավայրը, եւ «աշխարհի» {այսինքն մարդոց) ինքնակամ ինքնա
փչացումը միչտ ալ կարելի եղած է պատմութեան ոեւէ շրջանին՛.
Եթէ Ադամ եւ Եւա, կամ աւելի ետք այր մարդոց եւ կիներու աւելի
բազմաթիւ խումբ մը, օր մը որոչէ ին «աշխարհը» փճացնել, երկար
պիտի չտեւէր մարդ էակի գոյութիւնը, երկրագունդի երեսին վրայ,
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այդ օրէն սկսեալ*, fi/ujg ասիկա բոլորովին /ո եսական ենթադրութիւն՝
մըն է. ասկէ զատ' կան Անա քսիմ անտր էն մինչեւ § ար վ[,ն ու մ եր
օրերը երկարող տ ե ս ո ւթի ւնն եր ը ու կարելէ/ չէր !)ա['Ղ երեւակս/յու—
թեան որեւէ էսաղո/է սլնդել որ մարդիկ կրնան արդարեւ իրենց հետ
կեանքն ալ ոչնչացնել՝. Այս կարելիութլ.ւ.նշ եր եւակայա կան չէ ա յլե ւս :
J),ju

տարէ/ Ապրէ՛/ ՃՏին վաէս ճանած րարգ մեծագոյն

գիտնականը

Ալպէռ Այեշթայն հ Հնձէին յայս/արարեց որ կրածնային ռումբո/է կա—
րելլ, է մեր մ ոլորակին 'էրայ կեանքէ/ հե/ոք չթողուլ*.
Հաւանական է անշո ւշտ որ հիւլէական ումը բնաւ չդո րծածո լի
աշէսարհէ/ կործանման համար . բայց

IjJlftuiJ

գործածուիլ*. Հետեւաբար

երբ հաստատումներ կ՝ը//ա*^ մարդկային ճակատագրի մասինդ մար
դու ինչո ւթեան

եւ աշէսարհի մասին առ հասարակ ՝ սլէտք չէ մ ո ռ-

նալ այն աչի/ատանքը որ կը տարուի ղինեալ հսկողութեան ու դադս/—
նէ/ սլա տ եր ո ւ ներքեւ^ հոս ու հոն՝. 1Լէ> ր աբո ւմ ա կան գործողութեան մր
ենթարկուելիք հիւանդէ/ մը /էերեւ կաի/ուած ելեկտրական լամբարը
կրնայ չմ ա ր ի լ * FluJ3 էսղճամի/ո /էիրաբոյմ- մը՝ հաշիւ կ'ըն է որ կ|ւ(ւայ
լոյս էն ղրկուիլ յաէյկարծ յ ու գործէ/ կը ս կսի անհրաժ՜եշտ կանէս աղդո ւշո ւթի ւնն եր ո վ *.
Հիւլէական ոումրի սպառնալիքը իմաստասիրական մտածո/լութ ե ան համար նորութիւն մը չէ

նաեւ այն պատճառով որ կարգ մը

կ րօններ հին էն է/ վեր րն աւ չեն /էա լ/անած յայտարարելու որ աշէսարհր
մշտատեւ չէ ու իրենց վա ր դա պետ ո ւթի ւնները մշակած են միշտ՝ այս
կարելիութեան տեղ տալով* է՝ ե լ/էինէ/ մշակած տեսութիւնն աը որ
ծանօթ է իբրեւ թ-1»րլքոԱւ|ւնսււք]ւք^/ երկրորդ օրէնքը , կ՝ ենթա դր է որ
օր մը՝ հեռաւոր ապագային ՝ կեանք պիտի չմնայ՝, fiu/jg այս հ ա լաս
տիս/ցումներն ալ կեանքէ/ վաէսճանը կը տեսնեն իբրեւ արդիւնքը ար—
/ոտքին միջամտութեան մը*. Հիւլէական կործանարար ո

դործա-

ծ ութիւնը --- ե թ է դո րծածուէ/ ,__ կաէսեալ պիտ է/ ը/Լա / մարդկային
կամքէ :
Դիտողութիւն մը եւս' իբրեւ ներածական՝.

ը թուէ/ որ աշէսս/րհը

Հարցունքի հովիտք մը չէ պարզապէս , ինչպէս ոմանք կր տարուին
էս ո ր ս-լու իրենց

կեանքէ/ մեծագոյն պահ ե րուն՝. Պարղ առակով մր

ասոր Հապացոյց^ը տրուած է արդէն (1քղովբոսէ/ հԱ ահն ու Փա րո///—
հատրֆ) *. Այն Հո£»ը որ ամէն կոզմէ կր լսուէ/ հիւլէական ումէ/ հա—
ւանա կան կործանարար դործածման դէմ'

ն ո յն ա յս առակին շատ

/սւելի Լայն տարածութեան մը վր՚սյ կրկն ութի ւնն է :
Պէտք է նկատել վերջապէս որ եթէ ս/յսօը՝ տակաւին շինուելիք
ո ումբերու բլթակներ// շարժ՜էին ու ծայր տար աշէսարհէ/ տարրս/—
զազրութիւնը ու ամէնուս մահը հետեւէր այս դէպքին , պիտէ/ հասա
նէինք արդիւնքէ/ մը որուն սլի տ է/ հասնինք յամենայն դէպս մենք*
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այն PnLnC կենդանի բաները որ հիմա կ՚ապրին մին շ

ււ՚ւ՚էը կը Լարմի, Հ,իւլէական ռումբը մահկանացու անհատներոլ
հիմնական ճակաաադիրը չի փոխեր , Ո.„Լմբով կամ առանց ռումբի
J

վերչապկո պիտի մեռնինք, Ան կը փոխէ աշխարհի ճակաաադիրը.
Ու աշխարհի մաոին մեր մաահոդոլթիւնը prima facifi ապացոյց է
որ յոյն դասական, միջնադարեան ոկոլաոաիկ ել Տեգարդէն ըսենք
մինչեւ Հեկել նոի „լ ոչ-նոի միջել դրուած պարապը իրականէն ,աա
ալելի լլոյն եղած է :
Աշխարհի վրայ կեանքը, դլխաւորաբար մարդկային կեանքը Լ րկարաձդելոլ ջանքերը «լեցուն» մամանակը երկարաձգելու մարմաջն
կ։ Ինչո՞ւ այո մարմաջը,

Աայց նախ' ի՞նչ կ

J-ամանակը,

ԺԱՄԱՆԱԿ
Մեր բառամթերքի հիմնական եւ շփոթեցոլցիչ քառերէն մէկն է
<,մամանակ»ը, Հիմնական' բանի „ր ամէն ինչ մամանակի մէջ տեղի
լ ու ենայ . կը գործածենք ղայն' մինչ կը էանանք լուսաբանուի, իր
իոկ մաոին, Շփոթեցոլցիչ' բանի որ ան իրեն յատուկ գոյութիւն
մը ունենալով մէկտեղ, ոմանց ղէ թ չունենալ կը թոլի,
Կը գործածենք այո բառը մեր առօրեայ նախադաո ո լթիւններո ւն
‘Աորպէս թէ դիանայինք անոր «իմասա»ը, ինչպէս դիտենք ,օրինակ ,
«աթոռ֊» բառին իմաստը, Բայց երեւակայեցէք մէկը „ը հայերէնէ
ղաա որեւէ լեցուի մասին գաղափար չունի . եթէ այո անձը հարցնէր
օեղի, _ «ի՞նչ ըսել է մամանակ», բաւական դմուար պիտի ըլլար
դինը լուսաբանել առանց ձեր սահմանումին մէվ գործածելու սահ.
մանուելիք բառը կամ այո բառին մէկ հոմանիշը ,
Ոելէ մէկը մեղի, փիլիսոփայութեամբ չզբաղողներուս , չէ բա.
ցաարաձ այս բառը , Անոր իմասաը նստած է մեր

մաքերուն

մէվ

«մ֊ ամանակի ընթացրին» մեր կողմէ լսուելով իր զանաղտն COlltexte ֊
նևըուն ֊մէջ, «Գիտեմ որ մամանակը ի՛նչ է, կփսէր Ա. Օդոսաինոո,
պայմանաւ որ մէկը ինծի չհարցնէ թէ ինչ է»,
«փամանակ»ի այս յղացքին մասին մեր աեոակէաը չյառաջադրած ,
պէռր է ցոյց տանք թէ ինչպէս «մամանակ»ի մեծագոյն մեկնիչներէն
մէկը,

Բանթ, սխալած էր, Այս իմասաասէրին աեոակէաը կալ, եղի

է միակ նախադասութեան մը մէջ ամփոփել' պայմանաւ որ ի՛ր իսկ
ղործածած բառերը գործածենք, Ըստ իրեն' die Zeît îst allgemeîn
und notwendig, sie ist die a priori gegebene Form unserer inneren
Anschauung :
•Բանթի իմաստասիրութեան դժուարութիւնը առակի կարդ ան-
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ցած է • բայց ամէն գմուար դրութիւն անհրամեշտօրէն բոլորովին
ճիշդ չէ անշուշտ : 'Լնրի նախադասութիւնը կարելի է կարգ մԸ եւ
րոպական լեզուներով տալ {բանի որ այս լեզուները խօսող իմաստա
սիրութեան ուսանողները համաձայնած են որ Բանթ թարդմ անուի
որոշ բառերով) , բայց զայն հայերէնի թարգմանել

անկարելի

է

յայտնի կամ անյայտ պատճառներով, սովորական պատկեր մը դորi ածելով, վերիվերոյ գաղափար մը կրնանք տալ այն «մամանակ»ին
մասին' որ «իմաստասէրներու գամփռը» ունի իր մտքին մէ9։
թէեւ «տրուած» բայց ենթակայական է մամանակը ըստ գերմա
նացի իմաստասէրին : Այս մամանակը կը նմանի ակնոցի մը որ բնաւ,
գէթ մեր արթնութեան պահևրուն , մէկդի չենք զներ եւ անշուշտ որ
քան ատեն որ զայն չենք վերցուցած աշիսարհը կը տեսնենք անոր
ընդմէջէն'. թերեւս կարճատես մարդիկ այս օրինակը աւելի լաւ կը
հասկնան։ Այս անձերը աշխարհը իր յստակօրէն ուրուագծուած առարկաներով «կը տեսնեն» իրենց ակնոցո՛վ միայն-. Այնպէս ալ մենք
աշխարհը կը տեսնենք, կիմբռնենք ու կը հասկնանք' իմաստով մը
մեր մէջ եզոդ մտ մտնակի րնդմկջէն միայն-.
Անշուշտ այո տես ո ւթիւնը մա ս ամբ (բայց մասամբ միայն) ճիշտ
է Î Տեսանք արդէն որ մամանակը մեր զգայարաններուն տակ չիյնար
ինչպէս աթոռ մը, բայց ասկէ չի հետեւիր որ ան մեր մէջ է միայն,
որքան ալ ճիշտ ըլլայ որ առանց այս ենթակայականութեան անկա
րելի պիտի ր/ւար, արդարեւ, իմաստաւոր «մամտնակ» բառը ունե
նալ մեր բառամթերքին մէի ։ Բաներ կան որ մեր «մէջ» են (զոր օրի
նակ ցաւի զգացում մը), բաներ կան որ մեզմէ դուրս են (աթոռ մը
կամ ուրիչի ՛եր.

զգացումը).

բայց տեղերու

IHJU

զանազանու

թեամբ մամանակի խնդիրը չի լուծուիր։
վերցնենք պարզ խօսակցութիւն մը , որ կը պարունակէ մամ տնակ
բառը եւ խնամքով վերլուծենք զայն, երեւան պիտի գայ, իբրեւ մեր
այս վերջին հաստատման ապացոյցը, որ թանթի տեսութիւնը ռիշտ է
մասամբ միայն . երեւան պիտի դայ նաեւ որ կը սխալին այն իմաս
տասէրները որ կը հաւատան երկու֊

մամանակներու

գոյութեան..

Durée réelle

Ը Պերկսոնի երեւակայութեան մէջ միայն գոյութիւն
ունի, մեղմէ ներս եւ մեզմէ դուրս մէկ մամանակ միայն կայ ինչպէս
ամէն մարգ դիտէ , եւ այս պատճառաւ է որ մամանակ բառը հոմանիշ

չունի . «տեւողութիւն» բառը կը նշանակէ պարզապէս մամը այսինչէն
մինչեւ մամը այնինչ, այսինքն «մաս մը մամանակ»։ Այս կէտ ին պիտի
վերադառնանք։ Այմմ վերլուծենք հետեւեալ խօսա կց ո ւթի ւնը---Ա,- Հետս սրճարան եկուր»
p — ^ամանակ չունիմ :
ի՚^նչ ըսել է «մամանակ չունիմ» ։ Որոչապէս այստեղ «չունիմ»
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օմանդակը չուեվյ այն վւմաստը որ ան ունվւ ) օրթհտկ , (<,ւս1լնոյ չունեմ]]
նախադասութեան մէջ*. Աշխարհի վրայ

ա1լնոց

չունեւյույներ շատ են)

բայց ինչպէս կաբել], է՝ այս նոյն իմաստով) մ՜ամտնակ չունենաէհ
Մամանակի առնչութեամբ ունենալ կամ չունենալ բայերը ՀՀպիկուիկԼ ան]] (Pickwickiâll) իմաստ ո ւնին : Եը նշանա կեն * <Հայսինչ տեւողու
թեան ըն թացքին գործիս կուգայ կամ չի դար այսինչ կացութեան
մէջ ԸՍ_աե»* Մեր օրինակին մէջ «</■աման ակ չունիմ]] կը նշանա կէ
Հհհետգ սրբարան գալու մամանակ չունիմ]] այսինքն Հյաջորգոզ տաս )
քսան . . , եւլն ) վայր կե աններ ո լ ընթաց քխն քեղի հետ սրճա րանի մը
մէկ սեղանին շուրջ նստիլ չեմ կրնար
չէ որ

per se

î

ԱյԼ

խօսքո վ'

մամանա կը

իմ իշխանութեան ենթակայ է) այլ մամանա կի մէջ

գործածութիւնն է որ ենթակայ է իմ իշխանութեան *. Աքէ
խօսրով ես մամանակի մէջ եմ եւ նիւթէն ՝ բոյսերէն ու ան ա ս ո ւններ էն
տարբեր p//ա/ո վ

CJl|llfl.lj Ա

որ մամանակի մէջ եմ •

բայց

մամանակի

մասին) կամ մամանա կը յ գիտնալս մամ utնակը իմ մէջ չի գներ ) ինչՈքէս 'fi անթ կը տարո լի խորհելու î
լք

եթէ Հ,ա,/Լ մը եւս յ ut ոաջան անր տ րո ւած օրինակի վերլո ւծմ ան
էջ' հարցը աւելի կը բարգանայ։ <ձՀետգ սրճարան գալու մամանակ

չունիմ'^ խօսքին աւելի պարփակի չ իմաստն է հետեւեալը.ձՀիմա մամը

f

է) մամը ՜£-էն մինչեւ ֆ զուգահեռականութիւն

մը կայ (1.) որուն գիծերէն մէկը ես եմ եւ միւսն է անհաշուելի դէպ
քերու շարք մը} այս գէպրերէն շատ շատեր ինձմէ անուղղակիօրէն
անկախ են [աշխարհի դաոնալը

(2) յ

Ափըիէէի անտառներէն մէկուն

մէջ առիւծի մը մոնչելը ) եւլն • ) ♦ բայց կան ոմանր զորս կրնամ
փոխել. այս վերջինները կրնամ փոխել ինքզինքս գնելով այս դէպ
քերուն մէջ կամ առընթեր կամ գիտակցաբար այս դէպքերէն դուրս*.
հան ո զումն է* որ մինչեւ մամը Փ WJU Ղ՚էսԼքծրէն մէկը քեղի հետ
սրճարանի մը մէջ նստիլ պէտք չէ ըլլայ]]*.

Jfif

Երեւան

կուդայ

որ

]մ անձս իբրեւ դէպք ,

դէպքերու հա

մայնք] մը մաս մը կը կազմէ եւ J-ամանակը այս համայնքին իա-l
տուկ «տեդ» մըն է :

Այս հ.աեդ»ը սակայն իր պարոլնակած դէպքե

րէն չաւելնար : ինչպէս որ առարկայի մը գրաւած միջոցը կը համա
պատասխանէ այս առարկայի մակերեսին ( այնպէս ալ դէպքի մը մա-

(1) «Կայ»ի տեղ «պիտի ըլլայ» ըսել աւելի ճիչս, պիտի չըլլար այս
սլարադային ինչպէս մեր եզրակացութիւնը ցոյց պիտի տայ - «.փտմա
նս, կ չունիմ» ըսողը այս խօսքը չըսած տակաւին կամ ըսելէ ան մ՛իջա պէ ս ետք կրնայ մ եռնիլ, բայց նոյնիսկ այս դէպքը իր խօսքին
ըսուած ատեն ունեցած իմաստը չի փոխեր*.

(2) թէեւ ճինզ կ'ըսէ որ ամէն անգամ որ մանուկ մը ձեռքէն խաԳամ՚և Ը ձգէ, կ'ազդէ ձ՛եր մոլորակի {հետեւաբար եւ տիեզերքի)
չարմումին :
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մանակը կը հ ամա պա տ ա սԼսան է այ*է Գ^Ա1^Ւ տ^լո'ԼՈւԼ?ւ
որ չկայ առարկայ մը որ մամանակ չգրաւէ եւ գէպր մը որ •‘ՒՒյ
չգրաւէ ՝ միիոց-մամ անակը «տեղն՛» է առարկայ—դէպրերու *. Ա իւս
կողմէ՝ ինչպէս որ գաւաթ մը սլէ ար է կենայ ի վերիոյ երկրի մա կե
րես իե ւԼրայ հանգչող առարկայի մը վրայ՝ այնպէս

ալ

առարկայ

դէպքերը կր կենան Լկեանր ունինք իրենց «տեղ»երուն մ էի*.
մ՜ամանա կր առարկայ դէպքերու արտայայտութեան անհ րամե շա պայմանն է։ Ա*իիոց—J-ամանակի մէի !լ ըմբռնենք առարկայ րւկԱ[ԸԸ *
1]արգ մը իմաստասէրներ կը ղան tu ղան են արտաքին կամ մ երե
նական մամանա կը նեըրին կամ իրաւ մամանակէն կամ տեւողութե
նէն i իբրեւ Օրինակ կր տրուի համերգի մը ո ւն կնգր ո ւթ ե ան պարա
գան : Արտարին կամ մերենական մամ անա կով հ ամեր գը ՝ ըս ենք յիսուն
եւ ութը վայրկեան կր տեւէ» բայց երայշտութիւն եւ մասնաւորաբար
այս համերգը սիրողին համար՝

իր

«ներքին

մամանակով»

կամ

«իրաւ տեւողութեամբ» համերգը կը նուագուի կարծես աննկատելի
ատենուայ մ^ընթաքին։ Արտաքին մամանակը կայ ու չկայ՝ րանի որ
անցեալը հ,չէ այլելսֆ^ ապագան <Հ.չէ տակաւին» եւ ներկան տարածու
թիւն չունեցող կէտ մըն է։ Մինչդեռ ներքին մամանակը՝ !լ ըսուի ՝
կր տեւէ* անոր ներկան իր մ էի կը հաւաքէ անցեալը եւ կը պատրաստէ
կամ կը պայմանաւորէ ապագան *.
Որոշապէս՝ այսպէս մտածող իմաստաս էրներու մ տրին մ էի խո
րունկ շփոթութիւն մը կայ* անոնք կը շփոթեն առա ր կայ-գէ սլր մր
ղայն պարունակող երեւակայական մամանակի մը հետ* իր ա կան ու
թի ւնն այն է որ համերգը սիրողն ու չս[1[,որԼԸ 1 չձանձրացողն ու
ձանձրացողը ղայն մտիկ կ՚ընեն 58 վտյրկեան ՝ ոչ աւելի ոչ պակաս :
Հոգեկան այն նկարագիրը որ երեւան կուդայ ձանձրոյթ ըսուած վի
ճակով՝ ներրին մամանակ բացատրութեան մէի ծրարուած երեւա
կայական բանԼէ մը հետ կապակցութիւն չունԼէ

ամենեւին*,

“եոյ^յԸ

՛ճիշտ է անշուշտ հոգեկան այն միւս վիճակի պարագաJp- որ երեւան
կուդայ ըսենք ՝ վայելում ըսուած վիճա էլով*.
ճիշտ է անշուշտ որ մարդիկ կը մեծնան ՝ կր հասուննան՝ կը
ղարդանան մ է կ կո ղմ է ներքնապէս ՝ միւս կողմ է արտաքնապէս * բայց
տյււ ուռճացումը տեղ Լէ կ՚ունենայ միակ մամանա կէ մը մէջ որ արտա
րին կամ մերեն ական ըսուածն է* տյս մաման ակին մէի կամ ընգմէիէն
իմաստներ ու տեսիլներ հետղհետէ կը բարդուին մարդկային հոգին
կազմող ամբողջութեան ՝

ինչպէս' իուրի տուեալ զանգուած մը կը

բարդուի իուրի ուրիշ զանգուածի մը*

Այսպէս ՝

ամէն մարդկային

անհատ իրեն յատուկ՝ անձնական ներրին մամանակ մը չունի՝ ինչպէս ՊերկսոնԼր հետեւորդները կը սիրեն մտածել՝ տյլ ամէն անհատ
ինքզինքն է՝ ինքզինք տուող ու առնող՝ հ ա ս ա ր ա կաg մամանակի մը
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1^տ^ր-"կոյս'

մամացոլցային նոյն

տելոզոլթիմնը

ունեցող

կարգ մը պահեր կարգ մը մարդոց կարճ կը թոսին ո սրիշ մարդոց'
երկարդ կամ նոյն անձին համար տար վառարանի մը վրայ կամ դե.
՚Լ^Տ1՚և

կնոջ

մը

ներկայութեան

անցուած

այլապէս

հաւասար

վայրկետններր նոյն տեւողութիւնը չունին, այսուամենայնիւ

այս

երեւոյթները պէտք է բացատրել առարկայական ճշդրտոլթեամբ ել
նոր մամանակ մը ստեղծելով առ ի չզոյէ :

/•{.չ կր վերաբերի մամանակի վայր կե աններո լ , եր կվայր կետններու եւլն. բամնուելուն , սա պարզ հնարամտո լթի լն մըն է մեր գոր
ծերը յառաջ տանելու նպաստող-, ժամանակին պահերը, կ'ըսուի, ի.
յ՛արմէ դուրս են : Անշո՛ւշտ : Կրնաս քեղի տրուած առարկան նաի,
Հորս կտոր ընել եւ ետքը պնդել որ առարկան չորս կտորէ բաղկացած
է : Մեղի տրուած մամանակը նախ դարուն-ամառ-աշոլն-ձմեռի , օր-

ԳՒԺրՒ է ժամերու եւ/ն . կր բամնենք եւ ետքը կը պնդենք որ անցեալը
ռչ եւս է , ապագան չէ տակաւին, իսկ ներկան' ներկայ չըսած անցեալ
ևԸԱ՚՚՚յ--- հետեւաբար մեր «իրաւ» կեանքը այս մամանտ կին մէջ չէԲայց մամանակը մենք կը բամնենք . ան բամանելի է բայց մեղի բամնոլած վիճակի մէջ չի տրուիր. գիշերը ցորեկուան չէ «փակցուած»
եւ իրաւունք չունինք ըսելու որ դիլերը ցորեկէն «.դուրս» է ■ Նոյնը
կարելի է ըսել միջոցային միւս տարածութի ւններու առնչութեամբ
եւ այս ձեւով միայն կը լուծուի իէենոնի հռչակաւոր փաթԱԱՈռքսշյ ,
ինչպէս ամէն հետաքրքրուոդ գիտէ Մին կովս կիէն ասդին յ
Ժ՛ամանակը, ուրեմն, առարկայ-դէպ^երոլ արտայայտութեան
անհրամեշա մէկ պայմանն է ,կամ'մամանակը գոյութեան խորհուրդին

(musterion, sacrement) մէկ տարածութիւնն է.. Այս խո րհուրդին միւս
տարածութիւնն է միջոցը*

ՄԻՋՈՅ
Հս/յճշյքե այս բառը կը նշանակէ թէ' moyen թէ՛

eSpaCÜ ,

ա li u ան ք արդէն եւ աւելի մանր ւսմm ոն սլիտ տեսնենք որ արդարել
espace^, moyen մրն է, այսինչն միջՈցԸ միջոց մըն է, աւելի
ճիշտ՝ միջոցը (espace) միջոց (moyen) է -. Այս պատճառաւ թերեւս
ւ-

Հայերս ցարդ, գոհացած ենք մէկ բառով*,

Անհրաժեշտ է ուղղակի միջոցի

(espace) մասին խօսելէ առաջ կարդ

մը կէտեր ճշտել ինքնագիտակցութեան մասին*. Յայտ նի է որ նիլթէն
FnJu 1

բոյսէ ^ անասուն

անասունէն մարդ Հոստում»ներ կան որ ցարդ

կարելի չէ եղած բացատրել սլատճառ-արդիւնքի գիտ ա—տ ր ամաբա
նական եղանակով*. Ոստումր որ մեղ կր բաժնէ անասուններէն մեր
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^ն^նաղվւտակւյւււթ1ււնն կ* ՀՀ Ես այսէնչն եմ» • «այս լաւ կամ բալւ է Ն

///յ2ր վատ կամ չար կ» խորհ էլ կարենալու մարդկայէն եւ մարդույատո ւկ երեւոյ թ՚ը :
Ենքնագէտա կց ութէւնը կը նմանէ սանդուխէ մը որուն վրայ մէշտ
դկսլէ հՎա ր» կփջնենք եւ որուն ամենավարէ աստէճանէն բնաւ չենք
հասնէր*, քէուն քեղէ կ՚ըսես , օրէնակ՝ «ես Հայկն եմ»* U,JU էւօսքէն
ենթադրուէ?էւնն կ <Հ,ես դէտեմ որ ես Հայկն եմ»։ հարելէ կ տակաւէն
է,որհէլ կամ էնքնէրեն ըսել «ես դէտեմ որ ես դէտեմ' որ. Հայկն եմ»?
Ու կտրելէ կ էնքնագէտակցութեան քերականա՛կան Լմտայէն այս տոլրոգ՝ այսէնքն մէշտ յ ա ււաջաg ո ղ

արտայայտութէւեը

անվերի ՀՀդկսլէ ետ» } հդկսլէ վար» կամ

Un_bj|l

շարունակել

մեր մարէ ճան

կե րկն շարունակ խուսափող կեդրոն մը*. «•♦. որ- ես դէտեմ որ ես
այս էնչն եմ» :
«կեդրոն» կ' ըսենք ♦ սլկաք կ նկատել արդարեւ որ «ես դէտեմ որ
ես այսէնչն եմ» նախադասութեան մկջ «ես դէտեմ որ» մասը ենթադրութէլնն կ «ես այսէնչն եմ» հաստատումէն յղէ Ա1ւքթՈ1լջՈՆթ-ե՜Ա1Ս •
քերականական կամ այս յօդուածէ նախորդ մասէն մկ^ բացատրուած
մամանակայէն ս տէ սլո ղա կանո ւթեամբ կ սլարղասլկս որ «ես դէտեմ որ»
մասը կը դնենք

«ես այսէնչն եմ» նաէրադաս ո ւթե ան

սկիզթը :

ԱյԼ

խօոքո վ ե թկ նստ էնք ու մ եր կեա ն^[, ամբողջ տեւողութեան րնթա!յ1’1'Ն
խորհէնք կամ ըսենք «ես դէտեմ որ ես դէտեմ • * »■ » որ ես այսէնչն եմ»
ոեւկ ատեն անէմ ա ս տ ո ւթեան մկջ չենք էյնար թկեւ^ բայց մեզէ մտէկ

^ր2ր/ււշ^/2ր ( I ) ^1Ո[1 բան մը ըսած չենք ըլլար ? ԱՆթէ ւ անդամ կրկնուած
«ե ս դէտեմ որ»ներկ ետք մեր ըսածը տակաւէն սլարղասլկս «ես այսէնչն եմ»է կալուածէն մկջ կը մնայ ♦ «ես դէտեմ որ • • *»ներոլ շարքէն
անվերջ ըլլա լը երեւան կը բերկ սլարղասլկս մեր սկզբնական հաս
տատումէ կալուածէն անսահման ըլլա/ր :
Այմմ սլկտք կ սահմանենք երկու բառեր որ սլէտէ ս կսէնք դո րծածել քէ չ ետք*ու որսլկսղէ ընթերցող ր յէշկ՝ թկ մասնաւոր էմաստներ "Հ
այս բառերը հոս կը գործածուէն զանոնք սլէտէ գրենք գլխադէր։
1Լո.աջէնը

է*(ւք բաոն կ որ սլէտէ գործածենք որպկս հասարակ անուն *.

Ւնքը այն կեդրոնն կ որուն €|Ոյւ1Լթ-]յԱւն

iTuiujltl

գէտենք եւ որուն ան

չափ ելէ խո ր ութէ ւնն երկն կրնանք շարունակ դուրս հանել «դէտեմ որ» —
ներու անվերջ շարքը* Ենքէ մասէն ո չէն չ կրնանք գէտնալ ուղղակէՕրկն ♦ բայց այս չէ նշանակեր որ անուղղակէ մէջոցն եր

չկան

էր

մասէն դէտնալու։ Էնքնադէ տա կցո ւթէ ւն ը տառացէ ճշգրտութեամբ
ղե տակցութէւնն կ : երկրորդ բառը որ սլէտէ գործածենք ան
սովոր էմաստով մը

IFuipifjlG.

բառն կ։ Ա արմէն բառը կը նշանա կէ,

հոս , մեր էնքնագէտակցութեան բովանդակութէւնը։ Այն բոլոր բա
ները որ գէտենք y եւ այնպէս էնչպկս գէտենք , մեր Ս*արմէնն են?
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ինքնագիտակցութեան առաջին արդիւնքներէն (effets)
մէկն է.
մեր եւ կարգ մը բոյսերոլ [արեւածաղիկէ եւ անասուններու գիմ ադործո ւթեանg (réactions) ե գան ա կն եր ո ւն միջեւ տարբերութիւնը։.
Անասունները իրենց միջավայրի ազգեց ո ւթիւննե ր ո ւն կը գիմագործեն
միշտ ուղղակի կերպով՝. Պատճառ-արգիւնքի շարայարութիւն մը կայ
արտաքին աղգեցութեան եւ իրենց գո րծարանաւո րութեան զգացական
եւ այլ գիմ ագո րծո ւթեանg միջեւ՝ նկատի առած իրենց որեւէ պահոլ
տրուած բնախօս ական վիճակը։ Մարդիկ արտաքին միջավայրի աղդեցութեանց կը գիմագործեն անուղղակի կերպով իրենց մասնաւո
րէս պէս մարդկային յարաբերո ւթեանg մէջ '.Արտաքին գրգիռր^տսաս\\1Տ)
‘tHագործութիւն

մը յառաջ չբերած կը ղարնուի ՝ անցնելով անձի մը
Մարմնին ընգմէջէն՝ այս անձի ինքին ու կը կոտրուի այո հունին
վրայ ու դուրս կո ւգայ իբրեւ գիմագործոլթիւն ՝ ըստ այս պրոցէսի
բոլոր բա Ղ^Լա 3 n L3Ւտարրերուն : Այս եր եւոյ թը կը բացատրենք ըսելով
որ մարգ կը դործէ ազատօրէն ՝ որ մարգ UICJTUUI է :
Առնութեան ոեւէ աստիճան մարդկային այս հիմնական աղատութ1'մ''Ը չէ կրն ար կապտել որքան ալ միլիոնաւոր բազմութիւններ են~
թարկէ

Régimentation

ի : Մարգկային այ ս հ ի մնա կան ազատութիւնը

չի կրեար կապտուէլ, par définition :
Պ սւտմութիւնը ՝ 1լ ըսենք ՝ .
դէպի ազատութիւն ճղնամամային 'թ՚րելք մրն է» ու քանի որ աղա—
լռութիւնը ՝ ինչպէս ըսինք՝ մարդկային հունի մը՝ ինքին վրայ Մ արմնին ըեգմէջէն ներ խո լմող գրգիռներու կոտրուիլն է՝ «վերելք» ղէպէ
ազատութիւն կը նշանակէ «վերադարձ» դէ^Հ1 հասարակաց հուն մը՝
դէպի Զդրախտ»՝ զ֊էս[ի ՀԱէր միութիւն»։ Դիկտատուրայի բազմաթիւ
շրջաններ կան պատմութեան մէջ՝ ասո նցմկ ոմանք կը կը սլար տա
գր n լին ՝ ու ոմանք կ^ընգունուին պարզամիտ հեթանոսութեամբ մը՝
ինչպէս ցեղապաշտութիւն ՝ ծայրայեղ ազգայնականութիւն

եւլն »

î

Շրջաններ են ասոնք որ հազար հազարաւոր մարդիկ կ' ենթարկուին
բազմաթիւ անձերու կամ գաղափարներու կամ սկզբունքներու մ էջէն
մէկՒն >
մկջ

(1) :

անակ ապրելու համապարփակ միակ ճշմարտութեան մը
Ողբալէ, այ ս շրջանները սակայն ՝ ուր մարդիկ պարտագ—-

րանքով կամ կամովին գրեթէ վրտյ կուտան իրենց մարդկութիւնն իսկ
չեն մխտեր այն հիմնական ազատութիւնը որուն մասին կը խօսինք։
Մարդկային արմանա պատո ւո ւթիւնը նախատող դիկտատուրայի շըրջանները ուր սեւ վախը կը տիրէ ամենուրեք ՝ ջնջումն են քաղաքական
ազատութեան :
flz- թէեւ քաղաքական ազատութեան ու մարդկային հիմնական
ազատութեան միջել չատ սերտ է կապը, այսուամենայնիլ վերջինին

(1) Կեանքի սկզբունք մը այնքան ճշմարիտ է որքան տեղ ունէ
աւելի ու աւելի մարդոց համար, աււանց սակայն արտօնելու չարիքը:
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ան կապս, ելի մնալը կ'ապացուցուի ու կը

բացատրուի

մարդկային

պայմանաւոր ման (շ0Ո(հէ10ՈՈ€Ո1է'Ոէ) կարելիո ւթեամ'բ : Այս պայմանա.
լորումը կ'իրականանայ մfi£ng—մամ անա կի մէջ տրուած ֆիւլիրական
եւ ընկերային միջավայրով*. Այո միջավայրէն կ՛առնենք մեր Ա արմնի
կառուցուածքր կաղմող ատաղձը : // եր մ ար մինը , ինըին հ ա կա դր ա բա ր
կր հանդիսանայ այն խաւը որուն րնդմէջէն արտաքին գրգիռը կ'անցնի
բաղխելու համար մեր մարդկային հունին , Ինքին ; Ըսենք ջուրի այն
ծաւալն է (/ արմինը որու բաղադրութեան մէջ կը թեքի դուրս էն եկող
ճառագայթը ել տրուած անկիւն մը կազմելով մեր դոյութեան անհուն յատա կին վրայ դուրս կուգայ իբրեւ դիմագո րծ ո ւթի ւն
{մտածում լ եյՕսք 5 զգացում ՝ շարժում ՝ եւյն • ) :
Մեր Ա արմինը կը նմանի կալին որ միջավայր ըսուած բրուտի
(ձեռքին մէջ կ՛առնէ ուղուած կամ տրուած գոյնն ու թանձրութիւնը՝.
«Ուղուած» կ՛ըսենք քանի որ գիտական ներկայ տուեայներով մանա
ւանդ } միջավայր—բրուտը ստեղծել ամէն ժամանակէ աւելի դիւրին է։
եման միջավայրի մը գրգիռ֊ճառադայթնեըը կ՚արձակուին բազմաՀ1'1]՚ոն Բարդոց վրայ ոլ անոնց մարդկային հիմանց վրայ կը թեքին
ուղուած , ծրագրուած անկիւնով յ
տակառակ կողմէն դիտուած

մեր Ինքը կը դբսեւորէ իր ստացած

գրգիռները մեր Ա արմնին ճամբ ով՛. *1/Ոյն ճամբով իսկ ստացուած մըտային ՝ երեւա կայո ւթենա կան ել զգացական հ ամա դր ո ւթի ւններ կր
զարգացնեն զինք*. Այս զարգացումին
^b^P

1

(développement)

այլեւս անօգուտ կամ անտանելի

դարձած

իբրեւ ար-

կաղասլարներէ

կոչուած ամէն մարդկային պոռթկում կ՛առնէ ուրեմն նոթ
հանգամանք , պատմական նոթ անուն ՝ մարդկային հիմնական ազա
tbpk^LnL-

տութեան սլարզտպէս ՈՆթիշ մ է կ արտայայտութիւնն ըլլալով մ էկտեղ*.
Ինքը մարդկային «հորիզոնական» յառաջացման եւ «ուղղաձիգ» ընդմնա g ման (permanence) հ անդի պման դաշտն է *
Իր պարզագոյն հանդամանրին մէջ Իեքի առաջին ստորոգելին է
գոյութիւն ունենալ - Բայց եթէ ո ւշադր ո ւթեամբ նայինք բ պիտի տես.
նենր որ սւմԷՋ ունենալ պարզապէս գոյութիւն ունենալու երկարաձդումն է: Այսպէս «մարմին ունիմ» կը նշանակէ «կամ մարմնովս» ,
«տուն մ'ունիմ» նախադասութեան մէջ «ունիմ» օմ֊անդակը ճիշտ
նոյն իմաստն ունի : Ունենալ կ'ենթադրէ իշխանութեան յարաբերոլթիւն մը: Այսինչ բանը ունիմ կը նշանակէ այդ բանին վրայ, յատուկ
օրէնքներու սահմանին մէջ, ինձմէ աւելի մեե իշխանութիւն ունեցող
չկայ: «Ունենալ» կը նչանակէ պարզապէս «մասամբ» ըլլալ»: Այս •
յարաբերութեան վերջին ել իրաւ Ունեցողը Ինքն է: ինքը մարմին
ունի: Ու մեր վերի վիճաբանութենէն յայտնի կ'ըլլայ որ Մարմինը
թէեւ հակադրելի ինքին , այսուամենայնիւ Ինքին մէկ «մաս»ն է:
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Միւս կոգմէ , ինչպէս տեսանք , Ինքը Մարմնի ճամբով կը զարգանայ
եւ միչոց֊յ-ամանակը. կամ'

Մտրմինը

մի£ս ց-մւսմանա կի

թանձր

խ ո րհ ո լ բրթւ է : կ ար եչի է այմմ ըսել որ մի$_ո լլ-մամ անա կր գոյութեան

(existence) բո վան դա կո ւթի ւնն

է:

ՍԷՐ
որ ինքնագիտակցութեան նշաններէն մէկն է Հայս լաւ է՝
այն վատ է» ըսելու կար ո դո ւթի ւն ը։ Այս կար ո դո ւթի ւնը իր արմատը
ունի այն աղատութ եան մէջ որուն մասին խօսեցանք*. ճի շա այս պատևառալ է որ Հլալ^ կամ Հբարի^չ բառեր ը տա կա լին գոհացուցիչ ՝ ամէն
ս արդու ընդունելի ձեւով մը չեն սահմանուած : Պէաք է նկատել սա
կայն որ երր ^էարգԸ դաJ բարէ կոյմ չար գոթծեթու, անհամաձայնու
թեան լուսանցքը բաղդատաբար կը նեղնայ »դրեթէ ամէն առողջ մարդ
համաձայն է՝ օրինակ՝ որ խոստմնադրում՜ ր/լայր ՝ սուտ խօսիլը՝
մարդ սպաննելը չար գործեր են» անհամաձայնութիւնը ծայր կուտայ
երբ փորձենք ճշտել թէ

համար նման դործեր չար են» եւ ասոր

կը հետեւի սա միւս հարցումը թէ մթ շտ չար են թէ երբեմն միայն :
J*J

ասոնք ակադեմական հարցումներ են» կարեւորը չարին մէջտե-

դէն վերնալն է* Զարը վերլուծելով եւ վարդապետական կարդ մը բանաձեւերու
Զարը
բան

կառչած'

սլէտք
չեն

է

լներ։

զայն արդարացնելու մէջ իմաստ մը չկայ։

յադթահարել :
ք*ան

մը

Արդէն

բացատրել

փիլիսոփաները

անոր

տիրանալ

ուրի շ

ըսել

է»

վ՚ւ՚ւՒ սոփաները չարը կը բացատրեն անոր տիրանալու՝ զայն յաղթա
հարելու մարմաջէն տար ուած » բայց դմ՜բախտաբար այս յաղթանակը
կը տանին իրենք զիրենյյ միայն գոհացնելով՝ դրասենեակի մը խաղա
ղութեան մէջ՝ ու մարդիկ կը շարունակեն տառապիլ։
Մարդկային տառապանքէ դէմ իբրեւ գործնական դեդ՝ ոսկի ափ
սէներու վրայ մեղի կը հրամցոլի ՝Պ դատ ոնէն ասդին ՝ Արդարութիւնը։
քթհ ՝ եթէ միայն ամէն մարդ արդսՀր Ըէէար : Այո կարծիքը այնքան
ճիշտ է որքան սխալ՝ կամ այնքան սխալ է որքան ճիշտ յ Մարդիկ
արդարութեան երես էն կը տառա պին այնքան ՝որքան անոր պակասէն :
Բայց ի՞նչ է արդարութիւնը։ Այս հարցումին պատասխանած կՀըէբսեք
եթէ գտնենք ոիրոյ եւ արդարութեան փո խ—յարաբերութիւնը։
Ամէն մարդ ըստ իր ղդայնութեան եւ ընդհանուր զարգացման
մակարդակին Հգիտէ^ թէ ինչ է սէրը։ հՏհիտէ^ բառը չակերտի մէջ
սէրը չենք դիտեր այլ դիտենք սիրոյ ifuiujlfi իր
լնեն.ք բ* սնի
արտայայտութեան խողովակով։ Աարդկութեան բարոյական պատ
մութիւնը դմ՜ուար ճամբո ր դո ւթի ւն մը եղած է էէէսլի սէր։ Ու քանի
որ ան հո ԼնՒն ե՜այրը կարելի չէ հ ա սնէ լ , այն յաճախ սխալ տպալս բու-
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թեան տակ ենք շարունակ որ հակառակ մեր դիտական

նուաճումներ

րուն բալայ տպէս կը մնանք հոն ուր մարդիկ միշտ եղած են։
^'կպի սէր ճամբորդութիւն կը նշանակէ

փորձ մը գէպի

// ա ր դկային վիճակ մը ուր մարդիկ նիւթական եւ հոդեկան տառա
պանքի ենթակայ չ րլյան այլեւս ։ Ալ֊ ինչպէս որ չերան մը գագաթին
մօտենալու համար սլէտք է մամանակի մէֆ

ճամբ որ դենք

միջոցի

մ էֆ գծուած սահմանաւոր ճամբաներովդ այնպէս ալ սիրոյ հասնելու
համար կը քալենք սահմանաւոր ^ճամբաներս Հ» որոնց

ամբողֆին

կուտաեք արդարութիւն անունը։ ^ատ մը ճամբաներով կտրելի է
չերան գագաթին մօտենալ։ Արդարութիւնը բազմաթիւ բովանդակու
թիւնն եր ո ւնեց ած է եւ ունի

յ

Ան կը սպառի տրո ւած

տրուած համայնքի մը համար ի գօրու եգոգ ընկեբային

H. »

օրէնքներուն

եւ ի պահանֆել հ ար կին ասոնց գո րծագրո ւթե ան մէջ-.
Արդարութիւն բառը գո րծածուած է շաբունակ

(fOriUCl)

նոյն

ձեւական

իմաստով բայց անոր բովանդակութիւնը որոշապէս զտուած

ունրբացած է մամանակի լնթացքին նոյնիսկ եթէ կ արդ մը մամա—
նակակից անհատներ կը յիշեցնեն

ալի կո ւլան կամ ձթկէղ խանը î

Այս զտումը տեղի կ՚ունենայ հանգրուաններովդ այսինքն օրէնքներու
մամանակ առ մամանա կ լի ո փ ոխ ո ւթե ա մբ :
Օրէնքներ կը հաստատուին , այս օրէնքները կ'ըլլան անկիրար
կելի, նոր օրէնքներ հիներոլն տեղը կ'առնեն երբեմն
թն ամբ

յե գափ ոխու

քանդի ամէն օրէնք կարգ մը մարգոց գործին աւձելի կուդայ

եւ ասոնք չեն ուզեր զայն փոխել) դ բայց երբեմն ալ առանց յեդափոխութեան յ
Այստեղ կը ծագին երկու հարցումներ որոնց պատասխանը մէկ է։
Ա'- է^նչ հիման վրտյ կարելի է բացատրել Օրէնքներու հետզհետէ
տյս նրբացումը։ fi — Ւ^նչ հիման վրայ կտրելի է բացատրել Օրէնք
ներու հետզհետէ մեկնութիւնը։ Որոշապէս օրէնքը փոխել եւ օրէնքը
մեկնել կը նշանակեն օրէնքը դատելդ ղայն լաւ կամ վատ գտնել։
Այսսէէս > օրէնքը կը դատէ մարդկային գործերըդ--- [rujjg ինք իր կարգին մարգոց կողմ է կը զատուի։ Այո երեւոյթը կ'ենթադրէ իրակա
րգութիւն մը որ օրէնքէն կամ արգարութենէն աւելի վեր է։ Արդարու
թիւնը դատող այս իրականութիւնը սէրն է . իսկ սէրը դատող ոչինչ
ևամ' Հետեւաբար մարդու մը բարոյական արմէքը սահմանելու հա
մար պէտք

չէ Հ արղնել

ո՞րքան արդար է » տյլ պէտք է հարցնել .

ո՞րքան սէր կր փնէ իր տրգարութեան մէֆ։
*իործածենք հետեւեա լ պատկերը »--Աման մը դ յատակը գիրտ։ 'Ագբթր մը որմէ զուլալ ֆուր կը հոսի
տյս ամանին մէֆ։ Ամանը բոլորովին լեցուն էդ եւ հետեւաբար ֆուրի
քանակը որ կայ անոր մէֆ համակեաց

(constant) է

եւ տղբիւրը չտես-
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նոցին համար ըն գմն այ ո ւն [^ՇրՈՌ&Հ1ՇՈէ) ըլլալո լ պատրանքը կուտայ-.
Uj"

հ ամա կեg ո ւթիւնը արդարութիւնն է։ Ջուրը հետզհետէ կը զտուի ,

ինչպէս արղարութեան բովանդակութիւնը կը նրբանայ

ու օրէնքը

աւելի մարդասիրական կը դառնայ մամանակի ընթացքին i Անշուշտ
յետսերթի

(régression)

շրջաններ եղած են եւ այլապէս անկարելի

պիտի ըլլար մարդկային ազատութեան վրայ պնդել-, Սայց ընդհա
նուր առմամբ ամանին մէջ տեղի ունեցող այս երեւոյթը անկարելի
սլիտի րյ շա ր առանց շարունակ հոսող աղբիւր ին [սիրոյ) , որձ է մաս
մը կը բռնուի ամանին մէջ, բայց որ կը յորդի անոր բովանդակու
թեան [այսինքն արդարութեան) սահմաններէն անդին, անհունօրէն-.
Այս պատկերը անբաւարար է ինչպէս անբաւաբար

են

բո լո ր

պատկերները երբ կենսական [կեանքի յատուկ) ճշմարտութիւն մըն
է բացատրուելիքը՝. Պէտք է տակաւին երեւակայել որ ամանին ջուրը
շարունակ ղտ ո լելով հանդերձ չի բիւրեղանար քանի որ մա րդկային
եսասիրութեան դիրտը քնարերգական պրոսեսներով կամ գիտական
յառաջդիմութեամր անկարելի է վերջնականապէս մաքրել-, Կարելի
է առ առաւելն արդարութեան բովանդակութիւնը հասցնել զտութեան
աստիճանի մը որ եթէ ոչ գոհացուցիչ' դէթ տանելի ըլլայ-.
Պատմութեան բոլոր շրջաններուն — հարկ կա՞յ ըսելու--- անոնք
միայն կրցած են [ու պիտի կրնան) հասնիլ մարդկայնօրէն հասանելի
անխառն երջանկութեան որոնք եղած են ոչ միայն արդար,
սիրող-. Սիրող

այլեւ

նոյնիսկ առանց սիրուելու-, Կը նմանին յա բաբեբա

բար այն շատ քիչ պղպջակներուն որոնք արդարութեան ամանի մա
կերեսին , այսինքն վերջին սահմանին հասնելէ ետք կը պայթին սիրոյ
անսահման միջոցին մէջ֊, Կը պայթին, այսինքն օրէնքի [որեւէ օրէն
քի) կապանքներէն կը փրկուին զանոնք փշրելով չէ [կամ չէ միայն)
այլ անոնց լիութենէ՛ն իսկ դուրս սպրդելովը ֊. Արդար ըլլալը ամենատարրական պարտականութիւն մըն է -, Արդար մարդը չի վարձատրուիր քանի որ աբմանիք մը չկայ արդար ըլլալու մէջ ֊.

Արդար

չեղողները ըստ օ ր ինի կը պատմուին կամ պէտք է պատմուին, այլ
խոսքով արդարութիւնը կը պահանջուի -. Սէրը չի պահանջՈւիր-, Կը
արուի-, Սիրոյ ղործ մը կը նմանի արուեստի գործի մը- Սեւէ մէկէն
չենք կրնար պահանջել որ արուեստաւոր

(artiste)

մ'ԸԱայ՝ բաեՅ

իրաւ արուեստաւորը չի կրնար ապրիլ առանց տալու -,
Յամենայն դէպս ոիրոյ այն «քանակը» որ կայ աշխարհի կամ
վերիվերոյ կաղմակերսլեալ տրուած հ ա լաքա կանո ւթեան

մը «մէջ»

կը յայանուի արդարութեամբ, անոր օրէնքներուն որակով եւ ասոնց
գործադրութեան մակընթացութեամբ

(înCldencel :

Արդարս ւթի ւնր'

Մարմինն!.րո, միջեւ յարաբերութիւնը եւ ասոնց հասարակաց կեանքը
կաբելի դարձնող, չտփուած ու ձեւուած, «մաս մը» սէր է։ Սէրը

Fonds A.R.A.M

110

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

կլլ պատկանք, ինքի կալուածին։ Կարճ բացատրութեամբ արդարու
թիւնը սիրոյ խորհուրդն է.

ԿԵԱՆՔ ԵՒ ՄԱՀ
Եթէ կեանքը նմանցնենք ծառի մը {ինչ որ յաճախ գործածուած
պատկեր ,1 ըն է , ուրիշներու կարգին , ոզեվերլո ւծման (psychanalyse)
կալուածին մէջ) անոր արմատը կ՚ըլլայ սէր ել ուռճացման կարե
լիութեան պայմանը' միխ,ց-մամ անտ կ , Կեանքին դէմ կը ցցուի մահը-.
«Պատճառով մը պիտի երթանք...» կըսեն մեր մամիկները-. Այս
հաստատումին մէջ «պատճառով մը» բացատրութիւնն է որ իմաս
տասիրական խորք ոմնի : Կը նշանակէ , մինչեւ որ արտաքին միչամըտութիւն մը չըլլայ կեանքը չի զազրիր . Եթէ այս արտաքին պատ
ճառը «բնութիւնն» ըլլայ , տրուած մահուան համար կըսենք «բնական»
էր ։ Այս ածականը մեր բառամթերքի բազմիմաստ {երբեմն նոյնիսկ
պարզապէս մեր տգիտութիւնը ծածկելու ծառայող ու անիմաստ)
բա՛ւերէն մէկն է. ‘Նախնական Jո ղո վո ւրզներ , որոնք իմաստու
թիւնը ունին չյուղելու խնզիրներ որոնց խելքերնին պիտի չի հաս
այս բառը չունին ։ Անոնց համար հոն ուր մեռնող մը կայ , կայ մեռցնող մը-. Պատճառներ կան մտածելու որ ճշս։ ո ւթե ան րամին մը կայ
տյս խորհելակերպին մէջ՛. Եթէ վերցնենք, զոր օրինակ, անձնասպա
նութիւնը իբրեւ ընկերութեան ծոցին մէջ տեղի ունեցող դէպք, կը
տեսնենք որ ամէն անձնասպանութիւն , ընկերութեան մէկ մարդաս
պանութիւնն է : Ընկերութեան'

որ

չի բաւականանար

անուղղակի

մարդասպանութիւներով։ Կան անհաշիւ բանակները զինուողներու
որոնց ընկերութեան կողմէ սպանութիւնը ոմանց համար եղած է
Հչահ^ g ուրիշներու. համար հյյնաս^ հ
Երբեմն մահը կ'ընղունինք կամ կը դիմագրաւենք «կամ ա լոր»—
տպէս : «Ատրձր ու ազնիւ գաղափարականներու» համար : Կը մեռ
նին մարդիկ այն հաւատքով որ «պիտի ապրին» ո զջ մնացողներու
մէջ-. Անոնց Արտերուն ու մաքերուն մէջ՛. Անոնց կերտելիք մարմտրեայ։ գրական, ճարտասանական եւլն. կոթողն էրուն մէջ.. 'Լերածուելու համար «մշտավառ կրակ»ի որ սակայն կ՚ուրուագծուի յաճախ
միայն վայրկեանի մը համար պատահական այցելուներու անտարբեր
բիբերուն վրայ, կամ նոյնիսկ նիւթ կ՚ըլլայ շար լա թանա կան բացադանչո ւթի ւնն եր ո լ :
Արքան ատեն որ կան մեռնողներէ ետք ապրողներ, կամ որքան
ատեն

որ

աշխարհը

մեռնող—ապրող

(cOntinUUm)

շարունակ

մՐն է ։ կարէլի է tà la rigueur, մահը նկատել կեանքին համար, քանի
որ
հակառակ մեռնողներուն'
աչխարհը կը չար ունակէ ապրիլ։
Հիւլէական ռումբի աչխարհը տառացիօըէն քանդելու

սպառնալիքը
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ու

կեաեքի /jæ_ մահուան այս փոխ-յարաբերո ւթիւնը կը չըթէ '.«.Պատերազմ'
խաղաղութեան համար» խօսքը մինչեւ հիմա հեռաւոր իմաստ մ'ունէր :
Այժ ւս իմ աստ չունի *
Սնմիջասլէս որ նկատենք թկ կարելի պիտի ր//այ մեռնիլ ու ողՓ

J 1/ացո/լներ

պիտի չ րլ/ան մեր «բարձր ու ազնիւ գա ղա փար ա կ/սնն եր» ը

շարունակող, ու « արդարութիւնը պիտի չգայ »,

քանի

որ

այս

սկզբունքը միջոցներու մկջ թափառող մոլորակներու չի յարմարիր.
ու մեր բողոքի ճիչերը յաւէտ պիտի մարին մեղի հետ --- եթկ նկատի
առնենք այս ԸՈԷՈԸԸ) մեր այն ներքին կեդրոնին մկջ ուր համոզումներ
կր գոյացնենք՝ կեանքն ու մահը կը բաժնուին ու թոյս կուտան իրարմէ՝ ոբպկս երկու ժխտական մագնիսներ՝ երթալ ապաստանելու հա
մար իւրաքանչիւրը իր ժեռոտ ՝ առանձին խոռո չէն մէջ : Ու. տա կաւին
առանց յոյսի՝ մահը աւելի զօրաւոր դուրս կո ւգայ ու իր անդոյլն
/չուռը բացած կը սսլա ս կ կեանքին , զայն էր մ ԷԼ ոչնչացնելու համար
ժամանա կներու արուեստական վախճանին։ (հանկարծ իրենց հոյա
կապ ծիծաղելիութեամբ մեր մտածումին կը բաղխին այն դա ղա փ աբա
բա ե ո ւթի ւնն եր ը որոնց ներքել մարդկային հ ս կա յ զանգուածներ կը
/լալա րին «ա սլա գայ» մը կերտելու երազով։ Ոչին չ աւելի

pathétique

h (LLL‘"J

ք՝աե ապրողներու ջանքը անոնց համար որ պիտի ապրին ՝ այ
սինքն մարգոց համար որ
ապրիր։ Ապրողներու ջանքը. . . չապ
րողներուն համար . չապրողներու որոնց ասչագային ապր ելո լ կո չո ւած
ըլլա/ն ալ ստոյգ չկ . չապրողներու' որոնց հաււսս.սւ1|սւ(ւ կեանքի չըրջանին

Iljllfui

ապրողները՝ իրե՛նք՝

Ն G.UIJ 0.

J UIlT

մեռած պիտի ըլ

լան։ Պարզապէս մեռած, այնքան մե:ած որքան նեխած դիակ մը։
իյորապկս ծիծաղելէ են ալն իմաս տա սիր ո ւթի ւնները որոնք մարգկայէն էւլ/աքանչիլր սերունդ կ՛ուզեն իխել «յաո ա^գիմութեան» կառ
քին։ (ֆառտջդիմ ութե/սն մը

որ կրնայ յանգիլ ամենակուլ ոչինչին։

Պատահաբար չէ անշուշտ որ եւրոպական ժամանակակից իմաստասիրութեան հ ետ ա քր քր ո /թ ե ան առանցքը Ոչինչը՝ Անիմաստը՝ Աքտաոոցն կ։ Հիլլկական ռումբի բոցավառ լոյ սին տակ կը փլին ա յն
բոլոր ի մ ա ս տ ա սի ր ո ւթի ւնն եր բ որոնք մեքենական ժամանա կն ու տա
րածուն միջոցն ունենալո/Լ մկկ/ոեղ իբրեւ յենարան ՝ կը նկրտ էն Պ ս/տմ ո ւթեան իմաստ մը տալ։ Պա ամութինը ո չն չատ են չ՝

անիմաստ՝

արտ/սռող կը դառնայ եթկ րլէս/յ պարզապէս մեր ժ ամ աg ոյցն եր ո ւն
վրայ երկարող դէպքերու եւ ծբագիրներու շարոց մը՝ եթկ իր նուա
ճումներու առարկան ըլլայ * * ♦ ապագան ։ 'Ծրագրես/լ նման նուաճում
ներ կը նմանին կամուրջներու որոնց անդիի կողմը կը տատանի օգին
մկջ՝ կամ կը նստի երեւակայական հողերու վրայ։
Այսուամենայնիւ աւելորդ կ յա ո /^գիմո ւթեան գկմ -տրուած երեւոյթ (

իբրեւ

որեւէ թեզ պաշտպանել։ Մէկ կողմկ այն հա-
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ւատքը թէ մարդիկ պիտի յառաջդիմեն եւ միւս կողմ է դիտականբարոյական—գեդարուեստական յառաջդիմութեան պտուղները

մտր-

դօց բարօրութեան ի սպաս դնելու պատրաստակամութիւնը անհրա
ժեշտ են կեանքը կարելի դարձնելու , այսինքն ձանձրոյթի կնճիռէն
փրկուելու համար* Լժնդիրը յառաջդիմ ութիւն

կոչուած՜

երեւոյթը

հասկնալն է որպէսղի չեղուլ եւ դիտական ճշգրիտ բացատրութեամբ
անստոյգ սերունդի մը համար չարչարուելու ձել չառնէ

ապագայի

մր ի նպաստ մեր տարած՜ տրնա^ան աշխատանքը։

ՅԱՌԱՋԴԻՄՈՒԹԻԻՆ
Q ա ռա^դիմա կան

Լսանդա վա ռո ւթի ւններ ու ներքեւ կեցող

զսպա

նակին ինչ ըէլ'սԼը հասկնալու համար վերլուծենք ապագայի մասին
պատահ ա կան նախադասութիւն մը։ Զո ր օրինակ՝ Հապադային մար
դիկ աւելի երջանիկ պիտի ըլլանք* Անշուշտ այւ։ նախ ադա un ւթեան
ամբողջական իմաստը /Լերին աստիճանԼ/ բարդ է եւ չենք կրնար հոս
դբաղիլ անոր բո լո ր երեսներով եւ նախադրեալներով : Պիտի ծանրա
նանք պարղա պէս ապաոնի բային վրայ --- Հպիտի ըլլանք։
թանԼ/

որ

ապագան գոյութիւն չունԼ/ տակաւին եւ դոյութիւն չու

նեցող բաներ ո ւ մասին Լսօսիլ կա՛մ անիմաստ է կա՛մ անկարելի , վեր ի
օրինակը իր արտասանո ւած պահուն իմաստ կրնայ ունենալ միայն
անցեալԼ/ լոյսին տակ եւ ներկային յարաբերաբար*. ԷԼյս պէս Հ(ապադային մարդիկ աւելԼւ երջանիկ} պիտի ըլլանք կը նշանակէ ա •— դիտեմ
կամ կհուզեմ հ եւ

p •—

սլա տճա ռն եր ունիմ մտածելու որ կարելի է}

'{որ մարդիկ ապագային աւելԼ/ երջանիկ ըլլան ) » :
Հետաքրքրական է ույս կապակցութեամբ նկատել որ կարդ մը
լեղուներու քեր ա կան ո ւթի ւնր ապագայի յատուկ ա ս ո ւթի ւններ ո ւ ի'մաստը որոշապէս կը քաղէ ներկայէն*, քէուսահայերը կըսեն Հպէտք

՜է (պիտի} երթամք*. ԱԼնգլիացիք ապառնին կը կազմեն Հկամենալ^
'-օժ՜անդակով --- he will gO --- լ"//""/' երթայ, այսինքն «կ՝ ո լզէ (հիմա}
երթալ (եւ պատճառ մը չկայ՝ դէթ ըստ իրեն , որ չերթայ՝}] : Տրուած
ըլլալով Ս^1յդէ[րսյդլո3 փ 11րձա ռա պաշտ Լսառնո ւածքը ՝ իրենց քերա կանութեան այս մանրամասնութիւնը յատկանշական է թերեւս*.
Այսպէս ուրեմն երբ մէկը ապագայի մարդոց յատուկ հաստա
տումներ կընէ ՝ իր մտային բանաձեւս ւմները թէեւ կը վերաբերին
ուրիշին կամ ուրիշներու (որոնք չկան տակաւին} բայց իր հետաքրք
րութեան առարկան ինքն
Հկարեւորը

է ՒԸԸ^ւ մարդ*. իրեն համար իրապէս

հիմա ընելիքը կամ ընել ուզածն է*.

Ու մինչ այ ս կերպով ամէն մարդ իր ներկայ ակնկալութիւնը կը
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բահաձելէ } այսյւն^ն էր ներկայ հոդե-մաայէն /Լէճակը կը նկարագրէ
ներրէն^ էմաստալէ ս աէ սլո գա էլան ո ւթ ե ամբ մը էնյբլէնյ/ կը տարածէ
ոչ մէայն ներկայ պահէն

U*JJ

էր մահէն աչ անդէն։ Աւլելէ ճէշտ՝ կը

էաստանայ մէն չեւ կեդրոն մը որմէ էնբն ալ ? ուրէգերու կարգէն y կը
ստանայ էր անհատական դոյութէւնը^ էր էէարմէնը։ I) արգոց յաբա
բեբաբար եւ պսլաղայէ մա սէն ամէն է/անդավառո ւթէւն այս կեդրոնէ
առար կայ ա կան ո ւթ ե ան ներծաչեաչ

(implicite)

խ ո ս ա ո /Լան ո ւթէ ւնն

է։ Այլ էւօսբով մարգոդ յատուկ ամէն ապառնէ հաստատում մտածող
մարդուն ուշադրութէւնը կ՚ուղղէ գէպէ' հ է մնա կան

արմ ատայէն րմեր

ենթակայականութեան մէջ էսկ է^^՚Ա՚^՚ը. յույւոնաբերոգ^ առարկայա
կան էրա կանո ւթէւն մը* Լյ/սէւնական մ~ո գովս ւրղներ ո ւ թոթեմն եր էն
մէնչեւ արդէական էմասաասէրո ւթ եան îiatUPH

ïlâtUPHUS

ը է օրէնակ՝

անդրադարձումներ են ւսյս է ր ա կան ո ւթ եան :
Անոնբ որ տեսած են ՀյւսրPrb տաճարը կը յ էշեն որ անոր արեւմ տեան ճակատէ

Ijll ւլ_լւո(ւսւ1լա(ւ

դուռը նուէրուած է ա պա դայէն : Այս

տաճարէ կերտման պատասխանատու մ եծատաղանդ մարդէկը հասկըցած ըէէաէ կը թո ւէն որ ապագայէ համար մեր աշէ/ատանբը Լեւ ալքէ՜ս.
աշէ/ատանբ ապագայէ համար է) թէեւ կ^ուղղուէ՝ էր երեւութապէս ,
դէպէ ՀՒգորԼ սերունդներ y բայց էրապէս պատասխան մ ըն է որ կո ւ
տանր ^կեդրոնականդ հ ներկայ պահանջէ մը։ Այս կեդրոնէն V"֊c!.
եղած են , երէկ՝ անցնող ս ել։ ո ւևդներ ը , այսօր կանք մենք ել վաղը՝
հ ա լան աբար {]_) , պիտի ըլէտն ուրիշներ : Այսպէս միայն կարելի է
արդարացնել ապադայի սերունդներուն ի հաշիւ որեւէ աշխատանք
որ կ'ենթադրէ որ ինչ որ օգտակար կր նկատենք այսօր , օգտակար է !
Աքս պայմանաւ {այսինքն կենդանի , ապրող ճշմարտութեան մէջ ըլ
լալուն պայմանաւ) միայն կարելի է արդարացնել դաստիարակու
թիւնը որ մեր համոզումներ ը կը պարտադրէ մեծցող սերունդներու՛.
Ապագան պարւիակող ընթացքներ եւ խ անդա վա ռս ւթի ւնն եր անհասկրնալի պիտի ըլլային՝ եւ երբեմն պարզապէս

պախարակելի ,

եթէ

բաղադրեալ լինելո ւթի ւնը իր բոլոր տարրերով խորհուրդը չըլլար
գինք ընդգծող իրականութեան մը որուն մասին իր {բաղադրեալ լի
նելութեան) րնդմէջէն միայն կը տեղեկանանք՛.
Ամէն խորհուրդ {գլխաւորաբար միջոց-J ամանակ եւ լորդս։ բու
թիւն)՝ իբրեւ իմաստաւոր՝ առարկայական ՝

ճշմարիտ իրականոլ-

թեան մը արտայայտութեան եղանակը անսահման արմէք ունի՛. Զ.այն

(1) 1կս մակրայը որ պարտաւոր ու ած ենք գործածել հիւլէական
ոումրի ոպաոնալիք ին տակ, խորապես վրդոկիչ պէտք է ըլլայ անոնը
համար որ ներկայի խանդավառութիւնները կ'արդարաընեն ղեո չե
ղող ապագայի մը մասին ակնկալուք իոններով միայն :
8
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ղգայարանքներոլն ու մաքին մատչելի ընող տարրերը իրենք իսին ( փուճ ու խորապէս անիմաստ են՛.

Ողբերգական են այն կեանքերը որոնք կուգան ու կ'անցնին այս
տարրերուն անձնատուր , անհաղորդ աշխարհ-խոր հ ո լրգս վ յայտնաբերուաե իմաստաւոր իրա կան ո ւթեան ։ Ուրիշ կապակցութիւներով
էիրքըկարտ կը յիշէ այս սին կեանքի տիպարներէն երեքը.- մա կեսային (իրաւ գեղեցկութեան խորհուրդը չեղող) արուեստի կեանքը
(Ներոն) .

մակերեսային (իրաւ Ճշմարտութեան խորհուրդը չեղող)

գիտութեան կեանքը (Ֆաուստ) • մակերեսային (իրաւ սիրոյ խոր
հուրդը չեղող) յարաբեր ո ւթե անg կեանքը (փոն փուտն)։ Այս վերջինթ, իբրեւ լրացուցիչ կարեթ, է յիշել մակերեսային (իրաւ բարու,
թետն խորհուրդը չեղող)
Հնօք) ;

ետ ոտյա սիր ո լթե ան

կեանքը

(Դոկտոր

Անհանգիստ եւ յաւէտ դմզոհ , խորապէս ապերջանիկ , ներկայ
հոդեբանական ըմբռնումով հիւանդ տիպարներ են այս բոլորը, զոհեր
ընթացիկ պատրանքի մը. կը խորհին որ մտրակի հարոլաե մը եւս
տալով իրենց ախորժակներուն պիտի վերջապէս յագեցնեն զանոնք։
Այս հ իլանդներ ո ւն տմենառտմիկը ագահն է, դրամին ստրուկ, մակե
րեսային (իրաւ խաղաղութեան խորհուրդը չեղող) ապահովութեան
կեանքը (Կ՚րեսոս) :

*
փփ
Հիւթական ռումբի գիւտը ազդարարութիւն մբն է՝ թկ հորիզո
նական տարածո ւթիւններո լ վրայ յառաջացումը [զոր օրինակ գիտու
թիւն

գիտութեան սիրոյն y արուեստ' արուեստի սիրոյն} կրնայ ի

*Ս*րջոյ 1‘նքզինք մխտել։ Անոր գիւտով մարդկութիւնը դարձած կ
ինքն իր թշնամին :
Հէլլէական ռումրի սպառնալիքին տրուելիք պատասխան ը տար
բեր չկ պ ատասխանկն որ սլկտք կ արուի սսլաոնալիքներու մեծամասնութետն » «չեմ վախնար ել հոգս չէ^> ' U*JU պատասխանը կրնանք տալ
ևթէ համոզուած րլ/անք որ ապրուած ամկն պահ } ինքնին՝ անհուն
արմէք ունի ։ Աւ վերջապէս ճիշտ հոս է

paradOXC Ը •

եթէ մարդիկ

հաղորդուին այս արմէքին արդէն հիւլէն ճեղքելու մարդկային արդի
կարողութիւնք սպառնալիք մ'ըլլալէ կը դադը ի եւ կ'ըլլայ յաւելեալ
բարօրութեան խոստում :

Յ- V
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քոՒՁևս ԳասՆեՐէՆօււ
^Անդաստան'»

անակնկալ հաճոյքով

ստացաւ գերմանացի դրա

դիտուհի D'Y*. GCVtVUCL BÏSCllOff էն հետեւեալ էքերը թարգմանուած
՛Նահապետ 'P-ուչակի տաղերէն։ Այս ԷՀ^րը կ՚ապացուցանեն հետա
քրրքրութիւնը եւրոպական մտքին , --- ու մ ա սնա ւո ր աբար թարգմա
նիշին սէրր՝ --- մեր դրականութեան հանդէպ։

★

LIEBESLIEDER VON NAHABED KOUTSCHAK

I
Oh, Glückseliger, der seine Vielgeliebte entführte !
Hinter ihren Schritten wurde dieBrücke fortgetragen
Hinter ihren Schritten fiel der Schnee.
Aber er in einem Garten voll Sommerglut
Umhalste seine Schone inniglich.
Il
Deine Augen sind ein bewegte Meer vor den
Toren Aegyptens
Deine Haare die schwarzen Fluten, vom Winde gelost
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Wie eine Palme schwingt Dein Kôrper
Und Dein Gesicht ist ein runder Apfel unter
dem Blatt
Strahlender als die Rose von Kafour,
Ueber den ganaen Himmel eine zàrtliche Rote
verbreitend.

III.

1

Verlassener Mond, dort oben gleitend,
Wohin entfliehst Du vor dieser endlosen Nacht?
Dich anstossend an jedem Dachfirst
Siehst Du die schônen Schlummernden,
Ihr Hemd hat sich entfaltet
Dein bleiches Feuer fliesst über ihre Brüste,
Dann, zurückstrahlend zum Himmelsbogen,
verdunkelt es das
Sprühen der Sterne.

IV
Oh, Unbekannte, die mich geliebt hat
Von welchem geheimnisvollen Weg kamst Du?
Die Flammen Deiner Umarmungen
Du hast sie über mein Herz gegossen
Und dieser Ring, den Du formtest,
Hangt an dem Ohr meines Herzens.
V
Meine Augen, lasst Flammen Euch umlodern
und verbrennt !
Meine Zunge, reisst sie heraus, dass sie schweige
Dass ein Messer mir das Herz zerschneide !
Warum lieben? Ich leide ohne Demut.

Fonds A.R.A.M
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VI
Tausendmal Schône! Apfel des Paradieses!
Zarter Korper, aus Zuckerrohr gezogen,
Freude, noch schoner als die Schonheit,
Die Spitzen Deiner schmalen Augen haben mich
durchbohrt.
Unglück über mich!
Die ganze behexte Erde hat keine Zufluchtsort
Fuer meine Wunde.

VII
O Tâler und Hohen, ich habe meine Verlobte verloren
Baume und Felsen, ist sie unter eurer Rinde ?
Briicken der Nacht,
Entschwebte sie über Euch?
Ich war eingeschlafen
Und leicht, Ist sie davon.
Uebersetzung von Dr. GERTRUD BISCHOFF
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★
Կ՝ ուզենք որ մտածումը չիյնայ
մին մէջ

տիզ-

որովհետեւ անոր պաշտամունք

ճիղմէճեան ,

իմտ ս տ ut ս ի ր ա կան

ւոր սլա շար ի մը տակ

մտա

իրերը տեսնելու

•ՐԸ ունինք։ Որովհետեւ անով միայն ժո

եւ ղանոնք ապրելու իւրա յատուկ

ղովուրդ մը ինքզինք

մը ունի որ գինք դուրս կը հանէ հասա

կ՚ելլէ
եւ

առօրեային

գերազանցէ ՝

սահմաններէն

պատմութեան

պարտագրիչ։

կը

առջեւ

կը

վեր

դառնայ

ձել

րակ եւ հասարակաց ճամբուներէն։ Անոր
բանա ստեղծս լթիւնները

մատչելի

չեն

արզանքը ունինք ամէն

ուրեմն ամէն մարդու։ Արդ՝ «Նայիրիդի

մտածման որ կ՝ուզէ բացատրել կեանքի

խմբագիրը կը յայտարարէ թէ վերոյիշ.

ամէն մէկ արտայայտութիւնն ու

ետ լ բանաստեղծութիւնը հասկնալու հա

33

երե

ւոյթը։ Յարգանքը անոր հանդէպ՝ նոյն

մար'

իսկ

ու կրկին կարելի չէ

եթէ մենք չբաժ՜նենք զայն :

դաստանդ տեղ կուտայ ամէն
խնդիր մտածման,

ատով

«Ան

անշահա

նպաստ

մբ

բերած ըլլալու դո հ ո ւնա կո ւթ ետ մբ՝

հայ

մտաւոր վերելքին :

զայն արձակի վերածել ուզած է

Նման
թլ,ճ,ը,

կ'առնէ'

նա ստեղծո ւթե ան

մէջտեղ բերել

անպատշաճ

ներով լեցուն յօդուած մր'
ուած տ եսո ւթեան'
պատասխան

ոչ թէ /[՛չ

որ մնացած է

եւ անվիճելի'

ԳԸորԼէ^ անձին եւ

այլ

«Անդաստանդի

տարօրի

կը քննադատ է ւլայն ու

րտնի մը սեղմ տողերով միայն՝

կ'ո լզէ

բանաստեղծութեան

իր

տեսութ[.,նը :
«Անդաստանդ յանուն հայ մշակոյթին՝
ուրախ պիտի ըլլար եթէ գտնուէին գրող,

զայն

ներ որ ուզէին անդրադառնալ բանաստեղ

անհատականութեան

{թիւ

վերածելու

ան

դէմ' չենք գիտեր ինչու։

մ էճեան

բանա ստեղծութիւն մը

յայտնուած տեսակէտը՝ զայն
նակ կը դտնէ ։

իԱկ
արտայայտութիւնդ

դիմաց'

ձիզմէճեան կ^ան տեսէ իր բանաստեզծու-

ՐԸ մեր առջեւ ունենալով տխուր °ր[նակ մ'ը որուն մէ կ եզրը
բաևԳՐԸ կը
ՂԸ կազմէ
7"
ւթիւն

հ ասկն ալ :

մը

հասկնալու համար արձակի

Ըրինք այս կարճ խ որ հ ր դածո ւթի ւնն ե-

միւսը

եդած

յայտարարութեան

ծութեան էութեան մասին {ել ինչու չէ
նաեւ արուեստի) ։ Ակսէր վիճաբանութիւն

3) մէջ Գ* ճիզ-

բանա ստ եղծութի ւններ

ունի։

մը իմացական գետնի վրայ։ Հրապարակ
գային ընկերաբանական՝ գեղեցկագիտա

Անոնցմէ մին վերն ագրո լած է Հկեանքր

կան՝ հոգեբանական բոլոր թէ ղերը' ճա

իբրեւ բացակայդ : Այս վերնադիրը միայն

կատ ճակատի։ Պայքարէն'

պիտի բաւէր պահ մը խորհրդածութեան

ըսել՝

մկՒԼՈէ’

Ընթերցողը Տ

՛ինչպէՌ ս

կրնար

գերազանցապէս եւ միակ գոյութիւն ոլ.
նեցող բանը որ կեանքն է'

անդրադառ

նալով իրեն' զինք գտնել բացակայ։

ալելորդ

է

միակ շահողը պիտի ըլլար բնա

կանաբար հայ միտքը։ Նման երեւոյթներ
անպակաս են եւրոպական ՝ ի մասնաւոր ի
մասնագիտական

հանդէսներու

մէջ՝.

Գիտենք սակայն դժուարութիւնը*.
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որուն մեզ

դրական

պիտի

արդիւնքին'

առաջնորդէր,

հասկցած ձեւուԼ մտաւորական

մեր

տրամա

բանութ՜իւն մը՝ զանուեցանք տխուր
աններելի իրականս ւթեան

մը

Ճիդմէճեանին

առանց

կը

առջեւ i

անոնք չիյն ային լրադրո ւթեան մակար դա,

կող-

պատասխանէ

պատ ա սխ անելո լ :

կին:
Այղ

յօդուածին

դէմ

ճիզմէճեանի

տուած պատասխանը պիտի չկար ո զա նանք հրատարակել՝

շատ երկար րլէս>“

(/’անտեսէ անոր յայտնած տեսակէտը բա

լուն համար՝. Ան, քննելէ վերջ

նաստեղծութեան

եանի յօդուածին ամէն մէկ

մասին՝

իբրեւ

պա շտ սլան Արուեստի եւ Ա արի որպէսզի

ցաւ ստորադրոլած Պ՝ Անապեանի
Աօդուածադիրը

ման նահանջի որեւէ ատեն պիտի չհան
դուրժէր : ԱՀն կը հ ր ա տ ար ա կո լի

ել

Նոյն Հհայիրի՚ծի մէջ յօդուած մը երել,
մէ •.

հ.Ան դա ս տ ան% մտաւորական կեանբի նը-

որուն

վրայ

Անապ,

նախադա

ազատ էր վիճելուէ Կ'անտեսէ դադաւիա-

սութիւնը՝ զայն կ՚անուանէ Հանպատաս,

րըէ մտածումը՝ դրուածքին պա րունա -

Լսանատոլ դրութիւնդ •

կութ1,,նք. որոնք իրեն յօդո լածին առիթ

Առիթը կ^օզտադործենք ՝ միշտ դիտա-

տուած էին' զայն լեցնելով դժբսվստա _

կլ՚օ

բար անպատշաճ արտ այայտ ո ւթի ւններ ո վւ

Ա ան ա ս տ ե զծո ւթե ան

Արդեօք Սնապեանի կը պակսէիր մտաւոր

տան^ի յաջորդ թիլին

անհ րաժեշտ պաշարը տեսութիւններ վի

uibtnb

ճելու համար ւ Ամ էն նիւթի համար՝

կը

կատարուած լուրջ ել

դիտակց ինք

մը

տանքն!, րու կամ տեսութիլններոլ յ

որ

մտաւոր

եւ հասունոլթիլն մը

լրջութիւն

անհրաժ՜եշտ

•rtp

՛լ ոչման'

հարցը մերինը րնել՝.
հարցը յ

ոլզենք տեղ տալ

մէջ

ՀԱնդասհաճոյքով

այս
հմուտ

մասին
աշխա

են :
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Լիւպէն,
մը,

աւելի

Ֆրանսացի

ճիշտ'

դրադէտ

ֆրանսերէն

դրադէտ մը՝ տարիներէ ի վեր շարու
նակութիւնն

է Հրահան Հյահնոլրի-. Ա ե ր

դիտաւորութիւնը չէ

հոս

ֆրանսերէն ե ր կա սիր ո ւթի ւններ ո ւն

զրոդ

փնտռել

ել

Լ[,1-պէն

ունի

բանա սա եզծո ւթեան

երկու հատորներ . ____ Լը ՓսւԱՆսԺԷ քթսն-

ւոէսթ-էն (1946), Սէնթ Փասիանս (1951)
ինչպէս նաեւ. տրձակ էջերու, հ ատոր մը'

սլարղել այն պատճառները ոբոնը հեռա

Թըանսֆէը

ցուցած են Հյահնուրը հայ դրականու -

մ ասին առիթն ունեցած

թենէն^ այլ նշել

օրաթերթի մը պարտադրած կարճ

թէ ան

իր

անս,լոր

(1955),

։Աօքք-իւ,ըն

որուն

ենր

թօսելու
սիւ

հ ի ւանդո ւթեան տարիներուն իսկ մնա -

նակներու մէջ y այն օրերուն' երր երկը

ցած է y կրցա՛ծ է մնալ դրադէտ

կըստանար Ա-իվարօլի մրցանակըդ

Հեր,

վստահ

եմ y

նոյն

յ

փի -

պայմաններուն

^ԷՀ պիտի կարենային

ոեւէ

հաւատր

պահել հանդէպ դրականութեան եւ ար
ուեստին : & ահն ո ւր ի

հաւատրը մն աg ած

է անսասան :

ներուî
Առաջին ակնարկովդ
Թ՚րանսֆէը *Աօքթիցւնշ. կր թ ուի ըլլալ իրապաշտ պատ.
կերը բո ւմար աններ ո լ կեանրին ։

Աթէ ֆրանսական արդի
թիւնը շահած է

դրականու. _

Արմէն

Լիւպէն

մը^

նակը

կուտայ y

պատկերներ ո վy

կանութիւնը

եայ կեանրըդ

կոր սնցոլցած

է

Շահան

եւ

«Յարալէզներու

դրական երկեր

դաւաճանութիւնը»

են y

որոնց

րաց առի կ

արմէրը ոչ որ կրնայ ուրանալ-.
«Պատ կերաղարդ Պատմութիւն

Անոնը

ՀՀ’յոց»էն

րաղոլած «պատկերներ» են y միշտ այմմէական y

ել այսօր

մտնալ' թէ

կարելի չէ չզար -

ինչպէ՜ս

,ս ո,ս}/,՛!, տարիներուն
տեսած է

դա ղթա կան ա կան
(«Հ

ս, հ տն£ք» լոյս

1929/,5,), երիտ ասարդ մը^ որ

առաջին երկովն
կե անրին y
թեամր,
ուածրով}

Լ,սկ

տարադիր

տալ

հարազատ

երիտասարդներու

դիտելու բացառիկ
վիպային
սրամիտ

ճարտար

մէջ

յաջոր

կայոլթենէն y

անմիջական ներ

աւելի շատ տեղ

կուտան

ֆանթ-ասը-իք^յր երր կը միւրճոլին մթնո
լորտին մէջ ծովային սանայ/ք մը' ուր
այլեւս «ոչ յոյս կայ եւ ոչ յուսահա տութիւն y

ոչ սէր եւ ոչ ալ

ատելու -

թիւն-» : Գրքին վերջին էջերը կը յուղեն
դոյո ւթեան

էական

համադրական ձելովդ

հարցե.

չըսելու հա

մար բանաստեղծական մերձեցումովհ
Ներկայացնել Լիւպէնի դիրքը, թուրդմանն ըլլալ անոր վկայութեանդ դմուար

կառուց

աշխատ անր է-. Կայ բան մը Հորուն

տողերովդ

-

ինրնա -

դրականութեան

այսինքն բանաստեղծութիւնը

կը

կար ո ղո լ.

աիսԼ ոճով ել մանաւանդ սլա հ ելով իր
խորրին

բայց ատով իսկ որոշած

պանրէն եւ մահուան

մարդկային

պատկերը

խտացեալ

դեն, ծնունդ առած ֆիզիրական տառա.

րը՝

իր

եւ

Խորհրդ ածութիւնները որ

հազիւ նետուած Փարիզի «լպրծուն սա
է

կարճ

հիւանդանոցի մը առօր

կ}(ԼԼԼայ իրապաշտութեան սահմանները-.

լայատակներուն

վրայ» յաջողած

Արդա

րեւ y դրրին առաջին րամն ին մէջ հեղի

սէէտՀ չէ սակայն մոռնալ որ հայ դրա
Հյահնոլր մըհ «եահանջը առանց երդի»ն

յատ

կացուած ֆրանսադիր օտար հեղինակ -

ողին'

յ

նունը թերեւս խիղճ է)

որ

կը

tu-

նեղԼ

մեղ-, Ի՞նչպէս թոսի չ տառասլանրին մ աuphy

երր մարդ անձնապէս չէ ճանչցած

սուր ցաւը եւ երկարատեւ տառապանրը :

Ն ականոլթիլնը հաւատարիմ մնաg ած

Տասնըհինդ տարուան

կեանր

մըն Լ

է Հ/ահնոլրին : //,// չէ դաւաճանած թէ-

որ կ[Լ նկարադրէ Հ}ահնուր y

հ ի լան դա -

սլէս կրնար ընել բարեկամ մր,

ն ո ցներէն

ԱանաձՀրքրք ,

մր,

ընկել,

կին մր կ ամ յսյս մը։ Ան կուտայ

ինչ որ կը սպասես իրմէ'
ինրն ամ էն րան յ

ոչինչ։ Այո-

մինչեւ ծովային

ուր իբրեւ ընկեր ունեցած է մարդիկ'
որոնց հետ իր միակ կապը եղած է հի
ւանդութիւնը-,

Արդարեւ y

քքնշ
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
կապ ,

սւֆինիթէ

թնչ

յութիւն ունենալ

կարնայ

դբադէտ

գո

առանց մոռ

նալու զառամ ած՜ ծերունիները եւ ղա -

î Իր

տեղը չէ

ան -

եւ

մռայլ

ե դրա յր ա կց ո ւթի ւն :

Առօրեայ պատկերներու կողքին՝ Լիւ-~

Հահնուրին

եւ պարզ անձերու միջեւ՝
տ ար կա պոր ան ե ր ը

խռովիչ

սլկն ունի՝ ինչպէս ըսինք՝

իսորհ րդա -

ծութեան էջերէ Ասոնց կարգին

շահե -

կան է յիչել իր մէկ վերլուծական դը-

շուշտ* եւ յատկանշական է այս առթիւ

["ւիը^

իր մկկ

դատաստանին : փիտ հեգնած է Վ,ինյիի

խօս ա կց ո ւթի ւնը

հետ (Թրանսֆէր

հիւանդի

մը

'bof թիւրն, էջ 46-47)’-

«Իվթիցի Նէնէսճ է սր ինձ հարցուցած
էր, օրին մէկըւ__ Ինծի անանկ ըսին որ դուն օտա
րական ես, նի՞շտ է:
---- Հայ եմ:
,__ Ինչո՞ւ չէիր ըսած :
__ Ինչո՞ւ չէիր հարցուցած :
Ապտած էր կհրամմեր ես» ըսելու ձեւով մը, վերջն ալ աւելցնելու համար
շեշտակիօրէն__ Ֆրանսացի թէ օտարական, միշտ
նոյն մարդն ես ինծի համար:
__ Ի՞նչ տեսակ մարդ եմ քեղի հա մար :
__ Մեծապատիւ պառօն մը' տաստա
փակ դրամապանակով:
Աեր գլուխը ոդջ : փալով ինծի, որոշ
պատնաոներ ունէի մտածելու որ, սրա.
հին մնացեալ րնակիչները այլ կերսւ
չէին մտածեր իմ մասիս : Անոնց աչքին
եւս պառօն մըն էի : Անձս կը զատորոշ
ուէր ակնբախ կերպով, զիս շրջապատոդ
բանուորներէն, բեռնակիրներէն, մյսւօնագիտոլթենէ զուրկ աշխատաւորներէն
առանց դեռ նկատի առնելու անկար ծե
րունիները եւ մռայլատիպ դատարկա պորտները :»
Ո այց այս պատճառ մը շկ որ ՀՀ ահ

յատկացուած Ա^ետրկ փիտի մ կ կ

ծանօթ քերթուածին'

^Գայլին մահը^ին

հետեւեալ տողը*

«Են յետոյ, ինձ նման,
մ՛եռիր առանց խօսելու» :

տառապէ եւ

յա յտա րարո ւթեան

դէմ,
Ժ-/"՞
խորհին
որ

4’e"f • ձեթէ մարդիկ կը

ես շատ կը տքամ հիւանդ օրերուս ՝
պատասիսանեմ

որ

ակռաներս

պատճառ մը չունիմ :

Ակռայ

արմ՜ան ա պա տ ո ւո ւթի® ւն ս
մար յ իս

կը

սեղմելու
սեղմել

փրկելու

ար ման ա պատ ո ւո ւթի ւն

հա
չու -

նիմ եւ ունեցածս կը դնեմ ուրիշ հար g

եր ո լ մէջ-. •** Սովորութիւնս է՝

երր

ցաւ կը քաշեմ ՝ խոշոր Ոօմանթիք հա ռաչանքներ

արձա կել՝

Ըս^*է

կ ,,լզնմ

ցաւէս աւելի մեծ հառաչանքներ ,

որ -

սլկողի ց՚սլը անոնց քով

երե-

պզտիկ

ւ-այ^ :
Ել ՀՀահնուր

պէս չերեւի®ր

հարց

կուտայ*----

Այն -

որ փիտ իրաւունք ունի

'Լին յիի դէմ : Իրականին մէջ՝ փփտ

կը

սխալի՝ խորապէս կը սխալի՝ որովհե տել Հի՚եյիՒ տողը {հ.տԱէոապկ եւ մե ռիր ինծի պէս՝ առանց խօսելու'^') առե
րեւոյթս միայն խրատի կը նմանի
կարծեցեալ

խրատ ը'

ընդհանուր

երեւոյթի

i

իրականին
մը

Այո
մ՛էջ

հաստատումն

կ՝ եւ ճիշտ ու ճիշտ կը նմանի այն դա
սական խորհուրդին զոր մարդիկ կու -

նուր մե կուսան այ իր շրջապատէն*. Ընդ

տան տառապողի մը* ,___ « Աոյսդ մի՛

հակառակն

կտրեր՝

դա J

սերտօրկն կապուած կըզ “

ինքղին ր բոլոր անոնց

իրեն պէս կը տապկուին
Ան

կ'ըսէ*

g

հետ

որոնր

ա ւե ր ո ւ

«Ց աւատանջ

մկջ :

հիլանդներու

սիր ե լի ս • •

• » î Կարծես թկ կա

րելի ըլլար առանց յուսալու ապրիլ :
Լիւպկն երկարօրկն քննելկ վերջ հար
ցը՝

սապէս կ1 եզրակացնէ *,----

հ-Պէ՚^աք է

կողքին ապրելու հարկադրուած ԸԱա -

համակերպիլ ցաւին ՝ թէ չէ դիմադրել

լով՝ մի շտ կը տա բուէի ՝ բնական հա -

անոր։ Ոչ մէկը նւ ոչ ալ միւսը։ փետ

կումով մը՝ իմ վրաս
ցաւը՝ այսինքն
տեղ

դնելու ։

ուրիշին

ուած ֆիզիքական ցաւերու {անմարդկա

տառապողին

յին ցաւերու') դմոխքին մէջ՝ մարդ էա

առնել

ինքզինքս
Հետելանքը

որ իմ անհատական ցաւիս

այն

կ'ր/լար

կ'աւելցնէ ի

Տ““-Ը? (ԷՏ. 117)1 Այսպէս է որ
կը ծնի հիւանդներոլ միջեւ տեսակ մը
nLcl'it'^

կին մէկ բան կը մնար ընել։ թողուլ որ
իր սեփական դայլը նուաճէ իր անձը՝
նոր՝

այսինքն

դայլին

տալ իբրեւ

իր ամբողջ ներաշխարհը՝

tu-

կեր

ուըիԼ խօս -
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
Հսվ

ան ա սն ան ալ» :

կամաւոր

է՝

ասնg
"[՛

որովհետեւ
չատ

հեղինակը

զարմացումով»---իրենց

Աայց

անասնացումը

անկար ելքէ

կր

123

ամբողջ

ՀԵ ան

կը յա%ողի մեզ մ-պտեցնել ախուր վայր-

անդամ

կեանի մը-. Զգա յն ո ւթեան

կ'աւելցնէ

մարդիկ

որոնք

մր

տակո ւթեան

առջեւ

կ^արտայա յա ուի

իւմուո.»// ։

կեանքը կը բոլորեն ա-

ճանչնա լու ֆ իզիքա կան ցալր ՝

տե սա կ

կայ՝ որ կեանքի ողբերգական խեղկա -

Այսօր, իր անողոք տառապանքին մէջ՝

որ

հբեշւոտ կային քունի մը մէջ,
V'անգիտանան
մ ա_
նոյնիսկ իրենց

Հքահնուր պահած է միշտ

նոյն

երկի -

մաստ իւլքՈՆՈ.^, եւ կը յս^սղի

հա

մար ստեղծել զուարթ տրամադրութիւն

հը՛» :

/?'չ մարդկային ողբերգութեան

այս

մը* երբ ամէն բան քեղ

կը

հեռացնէ

î Ան կր ած է մնալ

մօտիկոլթիւնը ել ոչ ալ իր անձնական

պարզ մսլիտ էն իսկ

կեանքին պայմանները՝

'օահանջ^ն պայծառատես
հեղինակը՝
պճեղ մը սւնոՆշ սիրտին սրամիտ եւ
զգայուն էքիսլաղիրր՝ Հոսանքին էզրին^ր
հարազատ արտայայտիչը՝
ԸաթՕԱթ-է^
գրագէտ ր ել Յարալէզներ///-?/ բանաս -

րեբախտաբար

չեն կրցած բա

մեռցնել

Հր ահնուրի

այն բացառիկ իւմոլյԼՀ»։ որ կը

մէջ

յայտ -

նուէր արդէն իր հայերէն վէպերուն ա.
մէն մէկ էջին մէջ-. Ան

պահած է

իր

սանս տը լ’իւմուո.£,
եւ
Թրանսֆէը
*bof թ-իւրն// էջերուն մէջ կրցած է սա

տեղծը-. Ան այսօր

հեցնել

վէլ Ռըվիւ Ֆրանսէզ£ծ, *թաիէ տէ Սէզօն£ե
(նախկին
Դըվիր 84),
Կսւլլիմսւր£2/ եւ ֆրանսական արդի գրական
լա լա գո յն շ ր ջան ա 1լն եր էն յ

սրամիտ

մանրավէպեր՝

որովե-

հտեւ ամէնէն եղեր ա կան պարագաներուն
մէջ ի11 կ իր տեսողութենէն չեն կրնար
վրիպիէ

ծիծաղելու

եւ

ռիթներ : Այսսլէ ս է

կատակելու

որ

կ^արտադրէ ֆրան -

սերէն- Փնտռուած գրագէտ մրն է Նոն֊

ա-

բանաստեղծը

fitujg

միշտ Հրահան Հրահնուրն է-,
ԱՐՓԻԿ ՄԻՍԱՀԵԱՆ

*

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՍԿԵԴԱՐԸ
էջմիածին ամ սաղրի խմբագիր
Աշոտ Գ- Աբրահամեան

Բրոֆ»

1955 Փետրուար

ին Անթիլիասի դպրեվանքին Կ իլլսլէնկ-

5

կան ոսկեգարիի խնդիրը՝
հրատարակած

եան սրահին մէջ ըրած է գա սախօսու -

նութիւնը

թիւն մը ՝

պիտակներով'

սլաբզելու համար Հայասաա_

նի մէջ վերածնունդի
Երեւանի

հարցին

գիտնա կաննե ր ո ւն

մասին

տեսութիւն֊

սրի

մասին

ես ուղում եմ երկու խօսք ասել -

ներ»՝

Զեր

հայագիտական գրակա

ողո զոլած

է

ո ս կեգարեան

Հոսկեգարեան սլատմ իչ -

Հո ս կե դար ե ան

թիւն»՝ զհայկական

մատենագրոլ _
ոսկեդար»՝

եւն»։

ներըհ Այս դասախօսութեան սզադրոլ -

Պէտք է ասել՝ որ դարին տրուած նման

թիւնը հ ր ատ ար ա կո ւած է էջմիածին ամ-

բնորոշումը տարիներ

ս աղբին
ջին

1955 Մ արտի թիլին մէջ : Վեր

մասէն

կպարտագրենք

հատուածները՝

հետեւեալ

ուր քննուած է հՀւսյ

կական Ոսկեգարիի իւնրլիրր յ

առաջ

տեղ

է

գտել մեր որոշ հայագէ տներ ի աշխա տութիւևներում : Աակայն այս
շումը մեզ մօտ ենթարկուէg
քննադատութեան-. Աս գիտեմ՝

րնորո իրաւացի
ձեզանից

ոմանք գմգոհ են այղ քննագատութիւ -

**
Վերածննդի
կապուած է Ե-

հարցի
գարի՝

նից ,
հետ
կամ՝

ընգոլնուած է ձեզ մօտ ասել

սերտօրէն

եւ- չեն

ուզում

հ ա մաձայն ո ւել-.

Աակայն՝ իմ կարծիքով՝ այգ

գիտնա _

ինչպէս

կանները՝ եթէ սառը ան կո գմն ա կա լո ւ -

զհայկա

թեամր մօտենալու լինեն փաստեր ին ՝ չեն
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դմդոհի։ Այղ կապակցութեամբ ես ցան

լական եւ քաղաքական

կանում եմ մատնացոյց անել մի քանի

դաg/մ ան

փա ս ա եր ,

որոնց կողքից ,

կարծում եմ՝

անաարրեր չի կար ե լի անցնել :
մարել հայ մողովրդի
նա

մեր

ոսկեդար ՝

պատմութեան

կարելի կ համաձայնո ւե լ՝
մեր

"') Իոնչսլկս կարելի կ է. դարն հա եր ր

ամենածանր՝

ա մ են ա մղձաւանջային ցարերից

մկ!լն

կ

կեանքի

դաՀդաթնակկտը :

մշակոյթի

----

զա ր ի^նչպկս

որ Ե • դարը

դադաթնակկտն կ

հան

դիսացել՝ իսկ այնուհետեւ մեր ժողո վուրդը ստեղծադործական ինչ որ ան _
կռմ է անցրել-,
Այնսլկս որ'

հարցին մենք ի՛նչ տե -

հանդիսացել։ Ա այտնի կ՝ որ Ե' դարում՝

սանկիւնից կլ մօտենալու

մենք կորցրեցինք մեր քաղաքական ան

լինենք՝ Ա • ցարի նման որակումը սխալ

կախութիւնը եւ օտար լծի աակ ընկանք։

կ։ Այդ սահմանումով մենք

Մ եր

կանացն ում ՝

ժողովուրդը

Լ' .

դարում

կետնքի

ու մահու կռիւ կր մղում իր ֆիցիքա -

եւ

քննելու
իտկալա -

երկինք ենք բարձրացնում

դարի հայկական դրարար լեզուն՝ որ սլկս

կան դոյո ւթեան համար, ___ մթթկ կա

մի ամենամաքուր՝

րելի կ նման դարը իակալականացնել եւ

ցուն։ Բայց ՛Այդ եւս սխայ կ՝ քանի որ

ոսկեդար անուանել :
Հ»)

մեղ համար ց.րա բար ից սլա կա ս

Աւանդական տեսա կկտի հետեւող -

ները ձ'•

բիւրեղ դրա կան լե

ղարը ընդունելո վ

ոսկեդար ՝

պաշտօնական

մատենագիրներ ը

յաջորդ դարերի վրայ նայում են որ -

դարաց ի ձեւով

սլկս

որա կո ւմն են տ ո ւե լ î

անկման

դարեր,

կամ,

ինչսլկս

իրենք են անուանում, Հցեխի դարերու»
մի որակում,
քանի որ

ք; .

որ

հիմնովին սխալ

դարին

կ՝

րդող դար ե -

իոնչպկ ս

կարելի

Հցեխի դար» անուանել Զ՝

դարը՝

կ
երր

այղ դարում ստեղծւում կ մեր փիլիսո
փայական

լուրջ

Հդռեհիկ»՝

դ) Ու վերջասլկս՝
որոնք Ե"

դրականութիւնը՝

կամ

Հցեխի դար» անուանել կ. դարը՝

Անա-

նիա Շիրակացոլ դիտական հետազօտոլ.
թի լեներ ի բեղուն դարը՝ ե ւն • :

7՜) Ոսկեդարի որակումը

ենթադրում

կ մի ժողովրդի մշակութային՝

-

Հշինական»

կան հսւյադկտներ՝

ց՜արը ոսկեցար անուանելով՝

սոցիա

ցանկանում են առանձնասլկս նշել
Ե * ղարը։ [,սկ իջեցնում ՝
հաւասարեցնում

մեր

մասնաւորաբար

ա լդ

ե քոին

ենք
միւս

դար երո լմ ստեղծած ինքնատիպ արժկքները։ Ահա թկ ինչո՜ւ Հայրենիքի
մեր հ այադկտներ ր ՝
իրաւացի են՝

մ եր

երբ չեն

մկջ

համ ոցմամբ ,
համաձայնւում

աւանդական տեսա կկտի հետ եւ քննա ցատոլթեան

են

ենթարկում

Ա.

դարի

այս Հոսկեայ» առա սսլելր :

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ ԱՐԱՄԵՐԷՆ
եւ

g

ժողովրդի

ԱՇՈՏ Գ-

Աւետարաններուն

մեր

անար

ju^n

րոլմ կ՝ որ փայլել կ սկսում մեր մա
տենագրութիւնը.

արժկք

չունի եւ աշխարհիկ լեզուն՝ որին

ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

ԲԱՌԵՐԸ

պահուած

ղիս ։»
Ե^նչսլկս

բացատրել այս

են արամերկն բառեր եւ կարճ նախա -

րառերուն

գոյութիւնը

դասոլթիւններ ՝

րուն յունալկն բնադրին եւ անկկ կա -

Մարկոսի աւետարանին մկջ

Յիսուսի։

41»

կը

որոնք

Այսսլկս՝
կարդանք»

կը

վերադրուին

Մարկոսի մկջ՝
հՏ ալիթա ,

Ե-

կումի»՝

տարուած

արամերկն

աւետար աննե -

թարդման ո ւ թիւնն եր ո ւն

մկջ՝.

Ընդհանրապկս ընդունուած կ թկ Յի

Հոր թարգմանի Աղջիկ դոլ-։ քեզ ասեմ՝

սուսի օրով եբրայեցերկնր այլեւս մեռ

35» ՀԵփփաթա» ՝ Հոր կ
Բացի՛ր» ___ փԵ • 34’ Հ-Էլի։ Էլի։ լամա

եալ լեզու մըն կր Պացեստինի մկջ
միայն կրօնական եւ դիտական

լեզուին

սարա քթան ի»՝

մկջ կը ց՜ործածուկր

մարդոց

արի՛»՝ ----- է»

Հոր թարգմանի

Ասա

ուած իմ՝ Աստուած իմ, րնդկ°ր թողեր

ուսեալ

եւ

կողմկ։ Չ* ժ ո ւար կ ճշդիւ ըսել թկ եր-
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րսւ յեց եր էնր և՛ ր բ. դադրած էր սովսրա-

թարգ մ ան ո լած ՝

կան լեզուն ԸԷԼաէէ *

ներուն

կ՝ենթադրուի

pu,JH

թէ այս իրողութիւնը տեղի ունեցած է

որ ո վ հ ետ ե ւ ա ւ ետ արան

սկզբնական

յունարէն չէր ՝

լեզուին մէջ՝

որ

արամերէն էին (ինչպէս

Յաբելոնի գերութենէն վերադարձին եւ

ամէն մարգ կ'ընդունի

հռոմէական նուաճումին միջել î

սկզբնագիրը ա մ բո զ^ո ւթ ե ա մ ը արամե -

*է,որվեէլիսյց ի

սեմաղէտ

մը՝

Հարրիս

Յիսուսի լեզուն խորագրով

Պիրրելանտ ՝

անգլերէն ւիոքր աշխատ ո ւթեան մը մէջ

19ւ>4) պարզած է

(Օսլօ

արդէն']

բայց

րէն է տարբեր լեզուով մը խմբագրուած
էր՝- Ա՚յոպէս՝

Է՝ԸԱԷ Հ'

թէ գերմաներէն

Պերքելանտ՝

վէպ

մը

ե-

անգլերէնի

ա ես ո ւթիւն մը

թ՜արգմանուի եւ վէպին մէջ գերմանե -

որ տարրեր է մինչեւ հիմա ընդ ո ւնո լա

րէնէն տարբեր լեզուով քանի մը բառ ար

ծէն •. իաո

տասանած ըլլայ վէսք ին հերոսներէն մէ-

իրեն՝

հրեայ

մ ո զո վո լր դը

Յիսուսի օրով՝ այս ինքն

՝3 -

ի

աոաջին

թարգմանիչը զ.երմաներէնէ տար -

hP>

գարուն՝ եբրայեցերէն կը խօսէր-, իրրեւ

բեր ՝ են թագր ենք

փա սա իր այս հաստատումին ՝ Պիրքե _

արտասանուած

/•"նա,

ս/իտի պահէ անգլերէն թարգմանութեան

ի մէջ այլոց,

Աոաբելոցը, ԻԱ.

կը

յ ի չէ

Գ"ր!է.ր

40 («&ւ /) հրամայելն

նորա՝ Պ՚սւղոս կացեալ ի վերայ աստի
ճանացն'
նրն-

շարմ-եաց

զձեռն

իրրեւ բազում

մ֊ողովրգեա-

լռութիւն

լինէր՝

սկսսււ թարթաոել հեթրայեցւոց թարթաԱՈւլն* եւ ասէ^՝ 3 fi - 2 (Հիբրել լուան
թէ (Պաւղոս)
հեթրայեցւոց լեզուաւն
թարթաոեցաւ նոցա») :
Իըրեւ
ուրիշ
փաստ մը՝ նորվեկիացի լեզուաբանը կր
յիչէ Յովսեպոսը՝

Հրէից պատերազ_

որ

(&. 2 եւ Զ-

մ/֊ե

Երուսաղէմք

հրեայ

2,

1), կ՚ըսէ թէ

մոզովուրդը

եր -

’^էջ y

լեգո լուէ

նո յնութեամը

միա յն անոնց իմա սար տալով ծա

թէ

րառերը անհասկնալի են անգ -

“’J't

լիացի րնթեր g ո զին-. Յայց թարզմսւնիչը
գերմաներէն

un

վորակ ան

ոչ մէկ

բառ

պիտի թողուր անգլերէն թարգմանոլ թեան մէջ-.
Արամ երէն բառերոլ ել կարճ նաէսա —
ղասոլթիլններոլ
րան ին

մէջ

գոյութիւնը

ենթազըել

աւետա

կուտա յ

-

ուրեմն

թէ ա ւետ ա ր աններ ո ւն սկզբնական լեզուն
արամերէն չէ ր :
չէր^

նը չաս1 կարեւոր է՝ որովհետեւ

րոյյեց երէնը՝

վսե_

րանսե րէն

նօթագրութեան մը մէջ՝ եթէ ենթադրէ

րտյերերէն կը խօսէր-. Այս վկայութիւ
3"

if

բառերը

fiuijg

եթէ

արամերէն

մ-ոգովուրդին լեզուն ր լ՜լաէով եր
աւետարաններուն սկզրնա.

պոս կը զանազանէ եբրայեցերէնը արա.

գիրն ալ պէտք է դրուած ըլլայ եբրա

մերէնէն՝

զոր Հա սորերէն»

յեցերէն -.

Յաբելոնի

քՒալմուտը

(Ո*ոշ

կը

կոչէ-.

Հաշշանա,

Եթէ ընդունելի նկատոլի այս տեսու

26 />) կը դրէ թէ րարբ[,ն1.րր եբրայե

թիւն բ՝

ցերէն բառի մը իմաստը չէ ին

Յիսուս միայն իրեն վերագրուած արա

մինչես որ

°P

՛?P.

դիտեր

սպասուհի մը արտա-

սանեց այդ բառը՛. Հետեւաբար,
ալ արամերէն ել յունարէն
տարաեուաե ըլլային

որրան

լեզուները

Պաոեստինի

երրայեցերէնր իր զոյոլթելնը

մէ9,

սլահաե

պէտք է ենթադրել

մերէն այգ բառերը եւ

որոնք մասնալորա -

յիչսքլու֊թ եան

Եթէ

ս> J"

մէջ՝

ունկնդիրներուն

արամերէնով

պահ

ուած են-, կը մնայ բացատրել թէ ին

տեսութիւնը ճիշտ է՝ աւե
3

_

՛ՍԱ

զութիւնը զրուած է եբրայեցերէնով ել
քանի մը բառեր՝

տակտն ել միւս կողմէ իբրեւ

տարանին մէջ

է՝

արամերէն քարոզած է՝ բայց իր քարո

պէս տպալորուած են

վրգական լեզու :

թէ

նաէսա զ. յո ս ո լ

թիւնները չէ որ արտասանած

էր մէկ կողմէ իբր ել կրօնաետն ել զիմողո .

նաեւ

իսուս ի

խօսքերէն

ո

-

մանց արամերէն լեզուով պահո ւած ըլ
լալը կը բաg ատբուի հետեւեալ կեր պ ո վ :
Այս արամերէն բառերը եւ կարճ նա.
իւ ադա ս ո ւթիւնն ե ր ր

յունարէնի

Հ_են

չո՞ւ Յիսուս արամերէն
երբ

մողովոլրգը

քարոզած

եբրայեցերէն

է՝

կը խօ-

ոէր ել կը հ ասկն ար •
Հարբի

Պիրքե/անտի վարկածը՝

հեկան ր(1ս,լով հանդերձ՝

չի

շա

-

թո լիր

վերջնականապէս լուծած ըլլալ խնդիրը-.
Հ-

Պ՛

Fonds A.R.A.M
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p

անոր ընծայուած պատիւն ու անոր վայեէած փառքը կը փոխոլին ել պէտք է

Անցեալ տարի՝

Արշա կ

Զօպանեանի

մահէն ետք Պր՝ Ն- Պ է չի կթ™ Ափ ան յօդ-

1 1 1|ւ£

ոլածաշարք մը հրատա րակեց

Հս յր ւ(

օրաթերթի մէջ՝ պատմելով անհետացող
դր աղէտ ին կեանքէն ղան աղան յիշատ ակ

փ-իսոսին

համաձայն

անոր

ծէսդրին՝

էլար ելի է միեւնոյն դրադէտը

դետնէ գետին զարնել՝

ինչպէս

ներ եւ անեկդոտներ : Այս յօդուածաշար-

կ՛՛ ր՛է

թեան եւ խ ենթո ւթեան

արմանի ,

ձունքներու

Հէօպանեանի մասին ամենուրեք
ըսցանուած

առա ւել

քանիցս

կամ նուազ

կարծիքներու եւ դատաստաններու՝
մանաւանդ

նուաղ

Մ ակերեսային

ճիշտ

եւ ընթացիկ

ու դատա ստաններ ,
ր ին եր ո ւն

քան

մէջ՝

____

ընդհանրա

ՄԵԾԱՊԱՏԻՒ
Միեւհոյն

այն

հիմնովին

կարծիքները

որով

եւ

դրադէտը

"'J11

դատած էին աւելի հին շրջաններու մէջ
վաւերականութիւն

.u.hrf

հեղինակներ ՝
լե ան ՝

Զ՝

ինչպէս

Եսայեան՝

Պարթեւեան՝.

ներկա ըսցնո դ

Ատեան՝
Վ՝

Աաշա

թէքէեան՝

Ա.

Աայց այս յօդուածա շար.

քին մէջ *եշան Պէշիկթաշլեան կր յայտ

մէ$ Ն*

յօդուածաշարքին

անոր կը կցէ մեկնութիւն մը զոր ան
կարդալ բոլոր անոնք՝

կը տարբերէին

համա.

Պէշիկթաշլեան կը յիշէ դրոլադ մը եւ

մասին՝

դնահատումները

բար

(___

ՄՈՒՐԱՑԿԱՆԸ

խառն

սակայն

կամ [սնդու,
հասնող

արմանացնել՝

ցած է[,ն քիչ մը ամէն տեղ Չօսըսնեան ի
եւ որոնցմէ

եւ

ձս,յն իր դոյնին ;

առաւել։

կարծիքներ

եւ

մամ ուլին

ճիչս,

ո ր ոնք վեր ջին տա.

հաստատուած

երբեմն

զարնուած է Չ օսլան եան իրեն հակառա

քը "ւՒ^Է է,ք[,,ոի ունենար ուշադրութեան
Ը_էէս,Լո,Լ պա['Գ կրկնութիւն մը

պատ կան ած

կա ո ւսա կց ո ւթեան : [էստ Պարոն յօդուա

զո լար թութեամբ

մ իայն

ճանչցած են յօդուածադիր
թաշլեանը

եւ

Ա՝

կրնան

որոնք քիչ շատ
*(,.

Պ է ' ի կ-

Զօպանեանը՝.

հքօսքբ

տանք դար ձհալ պատ մ ո զ ին ♦
^Պոլիս՝

Առաջին

Աշխարհամարտին

Զինս,դադարէն յետոյ՝
բելէան՝
օր մը՝
---- ։

Բրթի

դերասան Ա ՝

Հ,„նի

Աղ

սրճարանին մէջ՝

ըսաւ Երուանդ Ատեանին ՝

Պ՚՚լսում ես

չպատահեցի

Պ ա ր ոն-

նէ դաղ ափար մը դո ր կՆսրմէ վեր հա

եանի տիպերին՝. Համարեա բոլոր դրոգ

նել՝

ների ու խմբագիրների

իբրեւ

բուխ

եւ

մտայնութեան
անգիտակից

մը ինքնա.

իսոստովանու-

նՒ'

թիւնր յ
օսքը տանք յօդուածաղր ին որ օր մր

հետ

ծանօթա-

ցել եմ՝, թայց չեմ պատահել Պարոնեա,u'j*

օրինակ

րացկաններ^ի

մէջ

«Մեծապատիւ
գտնուող

Մ'"-

տիպերին՝.

1(]

կը յայտ,սրարէ Ա'

Պ'"րոնեանի ներկայացրած բանաստեղծի

Չ Օ պանեանին •

տՒս1Ը իոկ՚սպէս կ՚ս^յ ձեզանում :

«••՝ Ձ՛եր ամբողջ կեանքին ամենամեծ
սիսալբ ձեր դաշնա կց ա կ ան ՀԸԷԷաէխ է * * * յ
վստահ

եմ :

Պ՝

Ջ օսլան եան ՝

յեցէք անդամ մը՝
յիք

ու

խնդութիւնը ՝
Այսպէս
մար'

դաշնակցական ըլլա

յոբելեար՝՝՝

երեւա կա յեցէՀք

երեւակա

Երեւակայեցէք՝

խ անդա վա ռո ւթի ւնբ ՝

խենթութիւնը • • • » :

ուրեմն՝

յօդուածաղր ին

Ատեան պատասխանեց՝
-----Փարիզ գտցէք՝
երը

ճանչցէք ,,լ

Արշակ

հայ ղրաղ էտ ին տեղն ու դիրքը՝

բա

նաստեղծի այդ տիպը կա՛*յ թէ չկայ. . .»
Ե, Պ՝

ն՝

Պէշիկթաշլեան

կ 'աւե լցնէ

մեծ լիութեամբ՝
«Զարմանահ ար մնացի'

հա.

£ օսլան

կը տեսնէք որ

լսելով Ատեա.

ն[ն խօսքը։
Հիմակ՝

կրնամ ըսել թէ

Ատեան չա-
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րաչար կը չափազանցէր» նոյնիսկ աւե-

երկու եղբայրներ ,

Լ/,ն...

հոգածութեան առարկայ դարձուցեր են

Իսկ

գալով Պտրոնեանի

ցած բանաստեղծին)

ներկայացու

հանգուցեալ

փսՀռք Աստուծոյ,

կան

որոնր իրենց ջերմ

i Այս սլատ ո լա

գրագէտը

ազդայիններ ո ւն

վեհանձնութիւնը

չենք ունեցած մեծ կամ պզտիկ այդպի

եւ առատաձեռնութիւնը

սի բանաստեղծ i

Չ Օ սլան ե անին

»

չէ* * *

Փա^ռք Աստուծոյ» • •
Այս տողերը
չէ

ուրանալ

կարդալէ ետք

Ն-

Պ»

կարելի

Պ է չի կթաչլեանի » » »

Պէչիկթաչլեան

ոեւէ

Դարձեալ

Ա»

Ս.է1աէ,ւլ-

այն յօդո ւածաշար քին

մէջ չէ՞ որ Պէչիկթաչլեան կը յիչէ մե.
զագրանքը զոր ուղղեր է Չօպանեանին »
հ.Եր բ դրական դէմքի մը յոբելեանը կը

երդիծական անվիճ ե լի տաղանդը :
Ն*

միմիայն

վեր ւսսլա հ ո ւած

մէկէ

աւելի

տօնուի )

հանդէսին

°րր_)

J

ոբեէե արը

լալ կը ճանչնայ թէ՛ մեծա սլատ իւ մու

պէտՀ է չրջապատոլած ըլլայ իր գրչի

րացկանները եւ իքէ

եղբայրներով».

Արիս ո զո մ աղանե

Իսկ դուր միչտ

շրջա

պատուած էր ջ*1 ջերովդ աղաներով) ազ-

րը։
Առանց

հեոուն

երթա լու,

միեւնոյն

նո լականներով» • ♦

:

յօդո ւածաշար քին մէջ չէՈ որ Պ՛ Պ է չի կՊ էչ[ կթաչլեան միչտ սլիտի իւնդա-

թաշլեան մեզի կը ներ կա յա ցնէ զծանօթ
առեւտրական եւ հազո լադիւտ դրասէ րդ

«ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՈՎԸ
Աովետ.
ները

Հայաստանի

իբրեւ

նութեան

ընէ մեզի ■.

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ԱՌՋԵՒ

իչխանոլթիւն-

մը տարի առաջ) առանց ձգելու ոչ յի

մտաւորակտ-

շատակ ոչ յիշողութիւն», ՛Նոյնքան եւ ա-

ֆրանսահայ

հարաղատ

g

ներկայացուցիչ

ւևլի հ ամեստ զմտաւորականդ մ ը) նոյն

դտած են Լելոն Մեսրսպը-, թ՛է ի՛նչ հի.

պէս անհետացած) դարձած է զլալ նկա

մերու վրայ

րիչ եւ յօդուածագիրդ ». Պէտք կա՞յ ըսե

հաստատուած է

այս նա

խընտրութիւնը) դմուար է մեղի համար

լու որ

անսսլա սելի

զպա տ դա մ ա ւորդը դէպի

Ի-

ոչ մէկ փափաք կամ ն պատ ա կ

ունինք այս

գուշակել։ Իրողութիւնը այն է որ այս

երկու տարաբախտ

ր են ա /լի ցն ե ր ը դո ւր ս

հա յ֊

հանելու մ ոռաg ո ւ-

րեւան իր վերջին ճամբո ր դո ւթ եան

թենէն ուր ինկած են) այն ալ նոր ձեւով

թացքին ներկայացեր է

ղիրենք

Աովետ»

Դրող-

նսեմացնելու

համար».

fitujg

եւ հոն

կ'արմէ ցոյց տալ թէ ինչպէ՞ս Հյլեկոլ.

կարդացեր է ֆրանսահայ ել ամերիկա-

ցարեր^ը վեր ի վայր կը չրվէ ամէն ար-

հայ

մէք ել ամէն կչի ռ համաձայն իր քմա

ներու

Գ*րղ

համագումարին)

գազոլթներոլ

դրական

կեանքին

նուիրուած զզեկո յցդ մ ր ». Հքատ բան չենք

հաճոյքին)

գիտեր այգ զեկոյցին մասին ,___ ինչ սր

առջեւ

կորո ւստ մը ր ք լա քու չէ)

թեամր։

որ

այստեղ զայն

___ րտնի որ

հրատարակող ամսա-

լը

1

ամբողջ

Որ զինքը

Համագումարի

կը

լսէ

մը

երկիլղածոլ-

'Ի ի չ մը անդին Աաքս Ա»աքոպ

դառնայ

զյա ռաջդիմա կանդ

տեղծ».

որոչ մասերդ i

տաղը ին վրայ երբ տեղէն

չշարմեցաԼ)

երր ս,'ե հիւանդ

հալածուած ».

fitujg

սերին ալ լեցուն են

այգ

սխալներով)

ռացումներ^իով)

սուտերով

թիւր ո ւմներ ո վ ».

Այնտեղ

նութիւն
կողմանի

իր

զորս չ
կամ

ի

մա
զմո.

խեղա

սլաչտսլտ-

թէղերո ւն իբրեւ զբաղմա.

հմտութեամբ

մտաւորականդ

կ՚ողբայ

Շ»

բանաս

ղիրը կը տեղեկացնէ թէ զկ^ ա րտատ սլէ

էր

Հքահնոլրի

ու

1/ը խար աղան է զմամանակա կէ՛տ
մ ո ւթեան

կոպիտ

ճա կա

պատ-

խե ղաթ ի ւր ո ւմներ ըդ

Հայրենիք ամսագրին մէջ} որուն բազ
մամեայ

եւ

հաւատարիմ

աշխատակիցն

կը ներկայացնէ մէկը որ հազիւ նախա-

էր*» Չորքոտանիի

կըրթարանի շատ համեստ դասատու մը

տաղանդաւոր

կրնար ըլէա լ՝

վերնադիրը) զկը հր ամար իմ Հայութե „

եւ որ անհետացաւ քանի

աքացի մը

վիպագրի

մը

կուտայ

որուն մէկ
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'իաշէն եւ Ա'ոռիս թոռէզ՛ • • :

ï/4 »5>, այնպէս կը ձեւացնէ կարծել թէ
հրաւէր մըն է

հայրենիքէն

Կարելի չէ աւելի հեռուն տանիլ մտա

հրամա _

ւորական իոսր գաիւ ո ւթի ւնը

րելու • • • :

կը նաի/ընարէք ստորին

իսկ երր կարղը կո*֊դայ օտար լեղուով

անարդութեան

ջատագովէ

//♦

սիւնին, անդին կը

ֆրանսերէն

գրող

Հայ

ի չթանութիւնները
մտաւորականու -

թեան ներկայացուցիչ համարել ո՛վ

որ

ուզեն, բայց գոնէ ընտրեն այնպիսիներ

որուն «Հայկական ձիրրերը շնորհաւո .
ուրիշներու, կարգին՝

Հայաստանի

կրնան գաղութահայ

մը ,

որ Հլյառաջադիմականդ բանաստեղծ է, ես
րս.ծ են»,

եթէ

թիւնը :

գրող հայ հե ղինա կներ ո ւ ղանոնք կը դա
մէ

կամ ,

շառլաթանու

որոնք

Ս ար ս է լ

չիւարեն ղիր ենք՝.

*fi •

Ֆրանսական Աաւքուլ
պատկերը

CRITIQUE, Revue générale des publications françaises et étrangères. —

ներկայացնել։

մալսարանի
Այո ամսաթերթը, ղոր
էր վ֊որմ Պաթայյ եւ որ

fin

լոր

աշխա

տակիցներն ալ մասնագէտներ են,
ներ,

1946/-,< հիմնած
1950 սեպաեմ.

րրօֆէսէօրներ,

ընկերաբաններ,

հա

փիլիսոփա

գիտուններ , գրա

կանութեան եւ արուեստի քննադատներ,

բերէն ի վեր կը հրատարակուի էէոիսիօՍ

որոնք ո՛չ միայն կը դրաթօսեն դիրերը

տը Մինիւ֊ի/- 4->շՀ£,

եւ ղանոնք կը վերլուծեն,

րակեց

դատ են ղանոնք,

l'P

հարիւրերորդ թի՚-ը '■

ցոյց

այլ նաեւ կը

տալով միանգա

■Օրիթիք ընղհ անուր մշա 1լոյթՒն նուիր֊

մս,յն թէ մինչեւ ո՞ր աստիճան կ՝աղդեն

ուած ուրիշ պարբերաթերթերէ տարբեր

ղաղտփտրներու մամանտկտկից չարմու-

բովանդակութիւն մը ունի՝.

մին վրայ֊.

Ամէն յօդ

ուածի նպատակն է քիրանսայի եւ

■P-րիթփք լաս առաջնորդ մրն է անոնց

“՛յէ

երկիրներու մէջ լոյս տեսած նորադոյն

համար

ուսո ւմնա ս իր ո ւթե անց

կր

փիլի un փայութիւն ,
սագիտութիւն y

Լդր ա կան ո ւթի ւն ,

դիտոլթի ւն ,

տնտե

պատմութիւն,

եւն>}

որ

մշակութային խնդիրներով

շահադրդռուին,

հրատարակուած

առանց

լուրջ

կարենալու

ո լա ո ւմնա ս ի ր ո ւ-

թիւններու հետեւիլ։

★

ՈՒԴ/ԼԵԼԻ-___

էջ

98, վ^րէն

"""լ

9

զարգանայ

կամ'

միջոց-մտ-

մանակի

finp : էջ 107, աոաջին

նակը գոյութեան խորհուրդն է-, էջ

շտկել այսպէս »
տեսանք,

ինքը

չորս

տողերը

Ա իւս կողմէ, ինչպէս
Ա1 արմնի

ճամբով

կը

թանձր

Մարմինը

մեծագոգն՛ կարդալ տխրագոյն: էջ 103
վերէն տող 0-7, ե՛ւ նոթ ուղղել եւ֊

բովանդակութիւնն

է:

կարելի է այմմ ըսել որ մ իջոց-մտմավերէն տող

113
4 խոստանայ ուղղել pi որա

նայ :

Fonds A.R.A.M

Ղ- ՄԵԼՈՅԵԱՆ

ռուրէն ւաա
*
քիօլտնի ղոր^ը
թեամբ
չէ •

ըմբռնելը

իր ա մր ո ղիս.-

այնքան

ալ

դիւրին

թէ անոր համար որ Ո-ոմէն Ո-Ո-

լան դժուար բացատրելի կամ շատ վե
րացական

հարցեբու

յայտուած՝

այլ

մասին

է

արտա

որովհետեւ ան գը֊

Լ,Ո,Լ ժ ըն Հ՜հ», մտածող մը՝ որուն իսկա
կան

էութիւնը

անձեռն ելի

էր՝’

Լն'

1

եթէ

գորե֊օ
սկզբնական

դրութիւնը
բար

երաժշտական

Էքօլ ՆօթմալՀն աօքթօըա էս լէթը«//
վ կ1,1J ո ,֊,Ած y

յաջոր դաբար

Ւոլսթոյի աշա կեր տ ած ,

//•րնանի

եւ

եւ

ընգլայնե-

Լը քԺ՚էաթթը տիր Փէօ-

■Իւր՞-/՝ ն որ թատրոնի մասին սկզբունքմը թատերական

ըմբռնումի ու իրագործման տեսակէտով’.

արուեստին

ղարղացնե լով

լով ասպարէզը

ղավւարներով

դեդարոլեստա կան

ոլշա.

բացառա

(քիւզիսիէն ա’Օթթըֆոսս, Հանտէլ եւ/ն.
հետզհետէ

i։liP

իր

իր

էր

հրատարակելով Սփւզիսիէն տ‘Օժոլըւոիւփ

մշտական յեղաշրջումի մէջ էր իր գա.
եւ

շրջանին

կեդրոնաց ած

յայտարարելէ յետոյ

տուաւ

չարք

որոնցմէ

գըլ.

Լը թ-էսւթըը տը pu PէվոլիւսիօԱ :

/սալորը

միաժամանակ
քերու

գործեր

քանի

մը

կեն սա դրա կան

յայտնի

դէմ-

ո ւս ո ւմնա սիր ո ւ

-

տ ա սն ինն ե բորդ

թիէններ Վի տը Պէթհօվէս, Վի տը Ս*ի-

դարու բոլոր մեծ գրոցներու միտքերով

քէլ-ԱԹԺ, Վի տը քհոլսթոյ : Արտակարգ

սնած՝ հա եւ յայտնի դաշնակահար՝ էք ս-

բե զմն ա ւո ր ո ւթ ե տն

ցարթի,

տութիւն՝

Պէթհ՚՚վէնի եւ.

Վագնէրի դոր-

ծերը նուաղելով միասին՝ անոնց մասին

g

գրեթէ

այտ ո էն

նոյն

արտայայ

շրջանին

էր

,

որ հրատարակեց տաս հատորով րնդար

հ մտ աւՒ դա ս ա/սօս ո ւթի ւնն ե ր եւ ուսում

ձակ՝ ծաւալուն վէպ մը՝ Ժսւն֊Փթիսթոֆ,

նասիրէ/ ւթի ւննե ր

հատոբներ'

հրատարակած •

իոկ ըսելով Շէքսւիիրէն

իր

որոնց

թ ա ր զ մ ան ո ւթի ւնր

սնած ու Աէօ.

բազմաթիւ էեզուներով կարճ ՛էիջոց), մկջ

թէկն ե^իլլէրկն .ո դե ւոր ո լած' իր հասա

իր հայրենիքի սահմաններէն դուրս տա

րակական

րածեցին Աո մէն Աօլանի

գո րծ ո ւն է ո ւթի ւնը

կր

սկսի

համբաւը’.

որպէս երաժ՛շտութեան ուսուցչապետ :

փ#

փ

Աո մ էն Աօլանի ստեղծագործական ճի.

20 տարեկան էր քիոմէն Ո՚օլան 1.S05/Î'
LPP

ԳՐ

էր դր՚“կ ան դործ ո ւն է ո ւթի ւնր սկսաւ,

երր

մաս /.յ,

րնել

քնարական
թեզով մը յ

արուեստի

ծադման

k.P

յառաջանար

/սաղաղ

րնթացքով

014/' պատերազմը եկաւ վերիվայր
ինչպէս

Ա օլան ի

չատերոլ

նմանապէս

ամբողջ ըմբռնումներն

ու

եւ.
տե-

9
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դրուած

սակէտներ ը î
Աոմէն

Աօ լան

մ ե ծgա' /-

համաշխար

հային պատերազմի ընթացքին ՝.
տանեցաւ
տոյ

ՀՀո ւից ե ր իա ,

քանի

մը

այլ

նախ

Ապաս

մ ինակ՝ յե

մ տա ւոր ա կաններ ո լ

հետ՝ ինչպէս Եիրս>֊քոֆ^ Ա արս իմ Կսր
բի y

Մօրկլ,

տարի

ւոեն

ա յսօր

ալ

՛ԱԼ

ր ան ս ա յի

3)

փողահարեր

արդէն

բանա կանո ւթեան գինովութիւն

հ ա կառա կ

ս,Լ կը շեչտուի զո հ ո զո ւթի ւն ը՝ բայց ա-

իւրաքանչիւր պետութեան պատասխանա

դեց ութիւն մտածման

տուութեան րամինը

եւ

շեշտեց :

Այ՛՛

պա

րադային [սկ քրոմէն Աօլան անձեռնելի
Լել[. ո լ աւելի բուռն կերպով ան մինչեւ,
պահեց

տարածելով իր

իոկ

այնպիսի

դիրր

բարոյական

^ը՝

որ

ազդեց ո Լ-

շատ մը տառապող հոգիներուն
JnJu

դէպի

ոլ- հաւատք՝

դործ,

իսկ

մզեց նոյն

է^քը

մնաց

բարձրութեան

դեռ

կը

հաւատար

մեծ ճակատագրին i

դէմ

նենք

թէ

հա յրենիքի

Աետոյ պիաի տես

պատերազմը

որքան

լի ոխեց

1917/'2» ան կր

Աօլանի մտածելակերպը՝

ստիւղուէր դրել՝- ՀԵ ը տեսնեմ որ
ճ՛

պահպանել

գաղափար ը

նոյնիսկ

բնաւորութիւն
գրեմ

միայն

ունին***

տեսակ

ընդհանուր

գուցէ

մը խղճի

պիտի բացատրեմ

միտ-

[հայրենիքի

իա է ալա կանաց ած ՝

այդպիսի ե րազներ

Երր ուսումնասիրողը դլո ւխը խոնար

հակազ

1913/'Աո մ էն

Հ՜ ղարմանալ՝

Պէ^աք
Աօլան

իր

վրայ* * •

Կրկնակի

վատութեան

հայրենիքի մեծ ճակատագրէն հ րա

■fl՛

գաղափարներու

պայքարով՝.

մ՜տ ր մ ան դէմ • * •

հետզհետէ արտայայտ ո ւելո վ ա-

ներշնչեց

ազգային

որ նոյնպէս հաւատք մ ըն է՝. Երեքին մէջ
ր իաբար՝

թիւնը՝

ե ր իտա սար

Æ/.Î/• , արտայայտուեցաւ,

կերպով սլա տ եր ա զմին

վերջը

կը

«Լը Թըֆուքֆ տը լա

փառաբանութիւն ՝

եւ. անաչառ ու անվերապահ քաջութեամբ

մնաց*

հոն

«Սէն-Լուի»ով, «Աէրթ»-

դս ւթեան մէջ*
"՛Լ

առաջ՝

որոնք կը տիրապե

Նիկ^լկ, Պէրթրան ԱիւսԷլ՝

Աաեֆւսն Ցվայղ
բուռն

քսան

տեսնուին կիրքեր՝

այ ս

շուտով

քնն ո ւթի լն ՝ ո ւր
բա րոյա /լան

յե-

Գաչրջումը^ ՝

հած Աօլանի մէկ գործին վրայ կը կար
հոյն յառաջաբանի մէջ Աօլան կը շա

դայ ու կը կարծէ իւրացնել հեղինակին
տեսակէտ ը՝

յաջորդ

գործի

մը

վրայ,

զարմանքով ինքզինքը կը զանէ այլ տե
սակէտի մը առջեւ՝. (էլլաԼով օդտասլաշտ
զրսղ

ը՝ ան կ1 ընդունի թոլսթոյի տե

սակէտը

արուեստի

մասին։

Արուեստ ը պէտք է հալածէ ր ըո նու թիւնը

î Եր կոչո ւմն է ի^ի՚եէ տալ

սիրոյ թագա ւո ր ո ւթիւնը* • ՝ :
£այՍ

եթէ (մոլս թոյ իր

րունակէ*-

ՀԱյմ՜մ

յաղթանակեցին՝-

տէինք՝ մասամբ իրականացած է՝

ուրիշները կան է նոր երկրի

մէջ

սլիտի

մենք

այմ՜մ եան

Աօլանի մօտ , ըն դհ ա էլա ո ա կն , արուեստաանձնաւորութեան մէջ բարոյախօ

սի սիրտն է որ կը րա բախէ ՝.

սկիզբէն

որոշ

կերպով

տրամաներ^ գործին

(1913)» ՀԱհալասիկ

իսկ'
Հ

ան

կը

Հըսւատ քի

յառաջաբանին մէ ջ
երեք

մեր

թոֆի եւ. Օլիվիէի զա ղալիարներ ո ւն ‘.Ար-

917/'2'

ն ո ր էն

տրամներ՝

վերաքննութեան

երբեմնի յերազները?} յ

«Վերջապէս ՝ ես կը լին առ էի հ աշտ եր
նել Երիսթոֆի մարդկային գաղափարա
կանութիւնը իր

Ահա թէ ինչպէս կ'ըմբռնէ Աո մէն Աօգործը

ըսելու

Աոմէն Աօլան կ'ակնարկէ Աան 'Երիս-

բարս յախօսի

ենթարկէ իր

իր

ջանանք

երազնե ր ը :

սլէսղի

բացատրէ

աւե

լի հեռոլն՝

հեղինակութեան մէջ կը պահէր գերա

լան

դաղաւիա րներր
մենք յաո.տխւ-

ցած ենք՝. Այն նպատակը որուն կը ձ ըդ-

զանց արուեստագէտի հոդի մը***Աոմէն
դԷ տի

մեր

բայց

կեանքի

վերջաւորու -

թ եան ՝այղ ազգային հ ո սանքներ ո լ հետ՝
ես

պատրանքն

կարելի
գեղեցիկ

ունէի

հ աւատալու

էր ի ր ա էլան ացն ե լ շատ
հայրենիքը՝

ոչ

որ

մեծ ու.

յարձակողա-

կան ՝ բայց ազնիւ առաքելութեանց Հայ-
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րենիքը՝ որուն մասին կը խօսի Լամարթին ՝
H)

որմէ'

ել

իմ

երրևմնի

ր ան ս այի մեծութեան

խօսքեր ր

'էե3
բ՛որ

տարուայ

խութեան

եւ առաքելու

ընթացքին

բեմադրեց

թ ա տ ր ոնրդ ։

Ե ը տեսնեմ որ,

ալ հնար չէ հա՝տե-

թատրոնի իր ըմբռնումը։

ցնել- ■ •» :

Առաջին

պայմանը

թատրոնի մը այն

W/" Հանէ մը հ ատ ո ւածնե րու համ եմ ա„
զուգակշիռը՝

Հ_ո1էԱ

տարուայ

մամանակամիջոց ին ՝ ինչ երգիծական կամ
ողբերգական

լուսամուտ

կը

բանայ է

թայց քքօլանի հասարակական ել քա
ղաքական

տեսակէտներու

լելէջներ ը

աւելի

տեսնենք նախ
աչքառու

բա շ իւ մ ան

ընդլայնելէ

անոր

դո րծե ր ո ւն

ե_

ninui^'

ստ եգծագո րծա կան

հիմքն

ու

րսռոլ.

1

ցուածքը* * * :

սյւլքան))

»

(թընտրէ

:

մո ղովրդա կանացնևլո ւ

ձգտումը հետզհետէ կ'րնդհսւնբանա յ ։Արդէն

1887/z յեղափոխականները գրեր էին

ծրագիր ը

մո ղովրդա կան թատր ոնի խոս

տումներ

եւ

փորձեր

եղած

էին

նիւթ

դարձնելու, յեղափոխական երեւոյթները*
P‘UJH

մէկ

"i

արդիւնք։
սա կան

տեւական

ու

Պէտը է նկատել՝
յեղափոխո ։ .թիւնը

*Լ,սքև

դրական
որ ֆ,այն.

որքան

ալ

մանաւանդ ւսղգ.ային վերա

զարթման գաղափարականութեան՝ զուտ
գեղարուեստ ական

ի րա կանո ւթեան րւա

պէտք է

տողերով

ճամբան՝

ան

Աօլան

կը

զատուի

այն արուեստէն՝ որուն համար ամ րողջ
մարդկութեան

ամենաընտիր

տարրերը

իրենց լրիւ հանճարին հետ՝ նաեւ իրենց
կեանքն են գրեր • • •

եւ Աօ լան կր շա

րունակէ ՝Հո րսլէսղի մողովրդ*

թ՜ատրոնը

բ՚։՚բ[՚Հ մր բերէ, պէ֊"Հ է ••ր —ն ըլլայ

օրուայ

ամէն ինչ

Ժողովրդական

որ ան

Այս

իր

մարմնական

Տ ա սնըիննե ր ո ր դ գարու վեր^ա լորու -

է՝

ըլլայ հանդիսավայր զբօսանքի (ւոէ՜լաս՞

եւ

աշիսատաւորի

թեան

ք,ա խ յօդուածա-

չւսրքով մը կը բացատրէր ժողովրդական

իմէ ան մասին i

տա կան

յաջորգա-

երեք գործ։ Հ&եղափո-

բարոյական

համար՝

աշիս ատ անքէնդ

որ

հանգիստ
յողնած

î (Հետոյ՝

է

խոր

հուրդ

տալով

ճարտարապետներում

ջանան

աման

դիներով

յարմար

որ

թատ

րոններ կառուցանել՝ ապա բանաստեղծ
ներուն

հ ր աւէ ր

կարդալով՝

կը շարու

նակէ* ՀԱ եր մամտնակներու մեծ մարգը
որ

լաւագոյնս

ժողովուրդը'

հա ս /լցած

ու

սիրած

է

(մոլսթոյ՝ չէ կրցած խու

սափի լ արուէ սա ի ոիւա/ներ էն ՝ իր առաք
եալի

կոչումը՝

իր

հաւատքը՝

իր ար.

ուեստադէտ ի իւր ա սլաշա ա կան
աւելի ղօրաւոր են եղած՝
ՀՀիւ աւար իւ զօրութեանդ
սքանչելի
ծեր՝

կր

կը կարծեմ ՝

մէջ՝

բարու.թիւնր։

ինծի

պա հանջը

թուի՝

քան

Այսպիսի
^աւե լի

իր
գոր

վհատե

ցուցիչ են՝ քան օգւոակար մողովոլրդին

քի չ բան բերաւ յ

համար։ Եթէ անոր հրամցնէ ք միմիայն
(ք.

Փօթչէո- հիմներ

ղովոլրգի թատրոնըդ
կարդ

մը

վուրգին

էր արդէն հ,փո(Պիւսսան(լ)՝

երիտասարդ
ծս

դրոգներ

սյևլո

ւմաթ

երբ

մողուե -

լոր ո ւած անոր չոլք^Ը համախմբուեցան։

ZZ։/7՜ երիտասարդներու մկջ էր
Ո՝ոմէն

(fo

նակցիլ
նին՝

Աօլան

•ղէր

ժողովրդական թատրո

զործին :

կր բերէր նոր

ան

իրաւունք
յ

Անգթութիւն է յաւ ակնիլ՝ տխուր կեան
մը

յետոյ՝

տիսուր

քէ

կեանքի

Սիրելով
կան օր էն
ա!լ

ա յ լ եւ դործնա կանասլէ ս իր մաս

նակցութիւնը

տեսարաններ՝

սլիտի ունենար մեղի կոնակ դ արձնելու,
մոգս վուրդը

զբօսցնել

մը տեսարանովդ։

նաեւ

լան ։

Ոչ միայն

այսպիսի

հիմնուած

նելով անոր
՚<Ր

հ անդերձ (մոլսթոն՝
բարոյական

քննադատ է

թիւնդ

անոր

տրտման*

հխ աւարի

բայց՝

ընդու

մեծութիւնը՝
հարց

զօր ու_
է

թէ y

իր ամբողջ գործին մէջ կա՞ յ երկ մը՝ որ
ումենայ

գե ղար ո ւե ստ ա կան

ա յն

ուժը՝
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ինչ "Ը

արհամարհած գործն ու ն/,:

‘“JT:

քԼպա

Աօլան

կը

շարունակէ

«ժողովրդական թատրոնիդ

թոլել

միւս

երեր

որոշումը ու

կր դնէ հեր ոսին բերանը*

ել պատճաոաբանե լով

կը բացատրէ

ու

կը բա g տ տ ր է • • •

սլա յմանները յ
Որս/էս պատմաբան'
----

Թատրոնը պկտր Լ ըլլա յ ե ո ան դի

աղբիւր մըւ
,___

կ'ըմբոնէ

իր

ահա թէ ինչպէս

թատերագիրի

դերը

յեղափոխութիւնը ներկայացնելու

Թատրոնը

պէտք

է

ըլլա յ

մարի

համար լո յս մր :

րին »----

«Երբ ժողովրդական

ի

8$

մի ջո

թատրոնը

բաց ո լի ամէնուն համար ուր այր մար

___ հյնդո ւթի ւն ,

իմացակասու -

ո J^'y

դիկ՝

կիներ եւ

մանուկներ հաւաքուած

սլիտի ր լ լան ընտանեբար՝

թխն:

հասարակու

թիւնը սլիտի կրնայ հսկողութիւնը ընել
Որ11 շ ծրագրով ու նպատակով դրուած
ու ներկայացուած երեր յեղափո 1„„.կ ա՛հ
գործերը՝

մանաւանդ սլատերաղմ էն յե

տոյ աւե լի

կամ նուաղ յաջողութեամը

ներկայացուեցան

Ե է.ր ոպայի

ղանաղան

րաղարներու մէջ՝

քԼւստր իա ՝

Հունդա-

րիա՝

Գերմանիա

նաւանդ

‘"յն

ուժգին

եւ.

Ո՝ուսասաան,

վայրերը՝

յեղափոիսա կան

ալեկոծ ժողովուրդը՝.

ուր
օրեր

ՀյԱ/տ

ինրն իր վրայ.**'^ այսպիսով «վերակեն
դանացնել

անցեալի

ուժերը՝

բորբոքել

գործողութեան կարողոլթիլնը ել ոչ
հրամցնել քանի մը

սիրողներու

P՛,

հետա-

-բւ՚րբ՛" թեան արժանի սաոն մանրանկար
մը» *•

մա

ամէնէն
ապրեցաւ

երկար

"լի

Ապա կր ի, սրա M էր ամբողջ նսլա տ սւկը՝ -

ՀմԼաոել

հաւ.ատը

տղղ ին

հերոսութիւնն

հանրապետական

ու

դիւցազներ

1794/'^ ընդ

՛՛՛ք1 ԸԷԼաբ վերլուծել այդ երեր գործերը

գութեան բոցերով՝ որպէսղի

աոանձին

հատ ո ւած գործը վերսկսի եւ վերջանա յ

աոանձին ՝.

մօտիկէն

այգ

*Լերջինը

«Աուլիս

երեր

Տեսնե՛նք

քիչ

դործե րու.

մր

միայն

աւելի

հասուն

դիտակից

14» £ »

ու

ճակատագրին

ժողովուրդով մը*

աւելի

այսպկս

/

մ/,Հր իտէսպր...
Արուեստի

*

կեանքը՝
յայանուի

(Ժողովուրդին օդա ա կա ր ԸԱ՚սքոլ-

ըդ-

տումն է որ կը ցայտէ, ինչպէս իր բո
լոր .լորձերուն, նոյնսլէս

14»/:

^Աուլիս

մ՛ էք:
իր երեր տրամ աներ ուն ձ'է ջ ՛ոլ՝
յունութ՛իւն
կը

ու

H՝o.

ո ւ.ն ի որոշ կա

մ ի օ ր ին ա կո ւ թի ւն ։

կարծէ թէ միշտ

Ան

պարդ կը տեսնէ :

Ան չունի անոր ոշութեան ու մտահոգս /_
թեան շունչը՝

չի փնտոեր իր տրամա-

ներուն մէջ այն
ծող անձերոլն
րրրրութիւն

ու

խորհուրդը՝

կուտայ
անոնց

որ

այնքան

գոր
հետա-

կեանքի

բուն

եր աղը

չէ՝

՛ո յ լ

է

„ր

պէտք

ւլո րծ ո ղ ո ւթ ե ան տեսարանէն»՝.

Մարգ ապշած կրնայ մնալ այո չքնաղ
աւելի, ճիշտ միամիտ ի, ան դավա ո. ո ւթե ան
աո.ջել*
ատեն

լանի ոճը ճաոական է՝

նպատակը

գործողութիւնը

կամ
շէր

տ յն

է

քիօլան

ղիաակցեր

կտն կոչումին,

կամ դևս. չէր

նևր թէ ինչ է ք /,,
ղավ,ոքսութիւնը.
երեւակայել,

գեո.

իմ ատր ոնի

“՚ ք՚ք
իւ սկա-

րմրրո-

ինչպէս կ'ր,լայ յե.

այլապէս,

անհնար

էր

1{X)1/'Ï» թատրոնի մր մէի

հալարսլաձ ---- ղբօսանրի համար (էոէ՜լասսըման) միայն այրերս.,, կիներս, ե.
մանուկներու բազմութեան ներշնչել հե
րոսական այնպիսի ողի մը,
թատրոնէն դուր,,

ելնելով

որ անոնը

80/>>- սկսան

էութիւնը կր խորհրդանշէ»- անվերջ ար.

եւ Հհին ընղհ ատուած յեղափոխոլ թի,նր

րամաբան ,ւթիւն եւ վերլուծում : Աոմ էն

շարունակեն եւ վերջացնեն*..

քիօլան՝
դտէ

ոլ

ԸԷԼաԼով էՒընանի աշակերտ՝
կը

հանէ

գաղափարէ

մը

կր
այն

Եւ դեո

աւելին՝

եթէ

ճիշտ

է՝

վեր-
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ջին բնորոշումը
պէտր

Լ

որ

տեսարանէն՛^

ապա

սարել
ու

գործողութեան

ուրեմն ինչպէս բամողովուրդին

կաշաոեցին

ել

ա-

անոր

ան ա ար բեր ո ւ թ ե ան աո.ջե լ գատ ա պար տ եին իրենց չափաւորութեան մեղրերը- --

g

Հևլ՚"յ՝ ‘"Ը ^կչկլ,

էսօսր

չի

{կ՚իջնէ

կրնար

հասլա ի0նչ րանէէ

Յէ—պրը տ՚Էկլ֊սնթին

մՀջ՝

Լիւոիս չէ որ կը

բեր ո ւթե ամբ պիտի տեսնէ0 միայն ոճիրը

աիեղերրը- - -

թէ

մէջէն կը

ուած նոր ոճիրներ ծ բաղ ր է

գա կան
նալու

ու գործա-

իօպկս.իիկռն1.րը

նևրկ,ս“յ

1

պիտի

թատրոնին»

սպասելու

ոգեւոր

ըլլան

«J,,

,սյն

ինչ

֊‘կր-,

եմ՝

կը

գոլն

միմիայն

սիրեմ՝

Անոր

սիրեմ

կարղր

համար - • -

/-ք

իմ

այլ ամբողջ

ս ի ր ե լէք

աչրերուն

սիրեմ ամէն անոնր՝

են-

կը

ամէն

աշխարհը-..

որ

ո՛

մէջ իրենց

դուն

սիրեն,

,լ„ վըը-

կառափնատին վրա ք բարձրա

օ՜,

այս մարգոց կը միացնես աւելէք ամուր

ել թատրոնի մողովուրգր նոյն անտար֊
գո րծողոլթեան օրինակուէ

որ զոհո

ղուն եսամոլ ու անցուկ չես՝ գո էն ղի"
կապերով-

/'"//

մասի0ն-

կրնայ Ըէէաէէ

նածալա յ րաղմո ւթի ւնր -

կ^Բ^ԳԳքկ^^

րտլ/ակայ

մ ա ս էրն

որ կ'ո լռեցնէ սիրտերը՝

լու իրենց չափաւորութեան մեղրերը - - -

թկ

վրայ էն՝)

րոյ

ս1,

ղս ւթե ան կը մղէ այո մարդկային լա յ-

եւ ուրիշներ կառափնատին ւէր ա յ բաւե

ղր1---

պատնէշի

ըլլալ

Չէ՞ որ սէրն է որ կ'եռայ այս րաղրին

որոնր

բամնելով

•թամիյլ-.

^գործողութիւնը

„&իլ,ը

[սմբակին

լիւր

էմ է

յայտնուէէ

տառապին

ու

ամէնը ինչ

որ

կը

երջանիկ

որ

կ՚ապրէր

կքք մեռնիi հը սիրե՜մ ՝ կը զգամ որ
pnUP

[՛մ մէջս է կ'եռացնէ այս

"P

ժողովուրդը.

կը

կարմրի

արելելըկն

երկինրը սա Պ ա սթիյլի կռնակէն, Բոլոր
ստուեր նն րը կը ջնջուին ՝.
Հեռս ւն՝

❖
*փ

գոռայ՝

«Î? " լէի ս 1.4^ թա ա ե րաէսա ղ ո վ
ան

ձգտեր

U-o/

կ

երկն րի

կարմրութեան

կ՛երն,ի .լոր, Պ-սթիյ/ր,

՝ո մՀ Ն

մէջ

ընղհանուր

զանգակները

մէջ

թնդանօթը կր

հ ր աg անաձգո ւթ ե ան
կը

զօզանջեն ՝

թըմ-

II

ներկայացնել

մողո֊

րուկները կր զարնեն--.

վրգական շարմում î Պատմական անձնա
ւոր ո ւ թէւ ւններ ո լ րով
մուլէնի՝

Ա արայի

օպ է ոփէ է ոփ՝ $/,-

11-

րով

գրեր

է յայտնէւ ղերասանուհէւ ^-օնիքս/ն ,

պրղ-

ս1իկ

եւ

Հօշի

Լ["-ԱՒԼ

նաղան

Հ&Ւ ^ս,ո

T"՜

գործողութիսն,

h'՝

բակը՝

ուր

կը

Պ ասթի յլի ներրին

գտնուին

իրենց հրամանատարին հետ՝ ինչպէս եւ

անձեր :

Առաջին գործողութիւնը

Փաթ,

Ո-ոլա.

u}lk|lub/»Y», որոնր գե ր [t կր րոնեն Հ°չը>

հալէր սրճարանի, մը առջեւ՝ մո գովո t րգը

ոլղաիկ վ-իւլին ուսե րուն

կ՝Կձ

ցարննեն ՝ աղատ կը ձգեն : էնվալիտնձ՚/ր^

ու կր մտնէ :

հր [սօսին ու

կը

էսօ ոին :
ք* -

գործողութիւնը՝

Անթո լան,

դիշ^ր

բարձրանան՝
[սալերու

էէ

էէ)օպոլր

Ա էնթ

պատնէշները

կր

մոգովրգական

զանազան

ներկայացուցիչներ

կ՝անցնին

ու կր վերագառնան՝. ք-- գործողութեան
վփրֆխ է որ Գամիյ Տէմուլէնի ել էիւս[,լլ, էսօսակցո ւթեան միջոցին կր մտնէ

կր մերմեն գիմաղ րե լ՝

U Jl l.JlUÎ/ երր մէ. այն

կ*րնգգիմ անան :

եր ր

ղ .ին

ներէս Ո լմումը

տզհետէ ՝
կոտորեն

ները՝

էսօսր չէւ կրնար Ըէ['ս է

ս [’['n J

մ ա ս ին :

ու

կը

կր

բանտ ար կե ա յներ էն
Պ ասթի յլ [t

ՆԱ1 յեցէր
եկեր

անոնց

tfn

սկսի՝

հե֊
h*,

իս կ :

բանտ ար կե տլ-

ղո ր շ

ենր ղանոնր

Ը

՚1

դո վո ւր-

սաստկանայ

կոտորածը

Տէմուլէէլ--

Ո-օպէսփիէռ- Լիէ-սիչ կր հեռանայ i Առա֊
այսօր

ողովուրգր

tf-

պոռան ^Անձ^ւատ ո լո t թի՜ւն» ՝

ջին հրացանաձգութիւնը կը սկսի՝.
այլեւս

ք-այց

րոնէէ ներս կր խումէ էնվսւլիտ>//րք»£

ներ ։

Ռօպէսփիէււ-- Դէ՚հ՝

ր այ, կր հար֊

t[

վերարկու

աղատելու

i

ժողովուրդը.- Ո՛չ՝ ատոնր մեր թըշնամիներն են :
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Տքալէն'- Սկայ թշնամիէ

այս»՛՛

ժիպի-

տօնելու հ ամար յա զ թ ան ա ելն

\Հ°լՒ ոլԱերուն վրայ « թեոե.

րր տարա^ար)

կանաչ ճիւղ մը ձեռքին

սկսին

ճառեր

արտասանել
ու

աղա-

տ ո լ թիւնը) :

Պառաւ պտղավաՏառը •- (հեծ ած թն

կր կէԱ^է_կ% Ներո՜ւմ

մեր

ըար ե կամն ե-

րուն ,

մեր

ը ա ր Լ կա մնե րն

թշնամիները

( կր

են։

դանոթի

մը վրայ,

կարմիր վզկապ մը

զ/խին շուրջը փաթթան) Ո՜վ թագաւոր,

Ժոզովոլթդը•- կ ը լսեՈս այս պզտիկը։
t°T_ —

ահա իմ ձիս՝ ես տիրեցի՛ ••

^'լը էնԷ փիւլին թնդ անր. Pt 'է

Լօշ՛- Արեւ , ղուն կրնաս քնանալ՝մենք

կուռքին վքռ՚յք Պօռա՛, ոիրելիռ- էԱմԷն-

ոչինչ

քը եղբայրներ.

(Սը շարունակեն խօսիլ ու ճառել, յան

բոլորն

տլ

բարեկամ-

Ա՛քէ:

կորսնցուցինք

կազմուի) :

Տ է՚ւքոԼլէՍ • _

Ազատութեան

ԷՍվալիէոԹհը • _ Եեղղէ՛ մողովուրդը^
Ժողովուրդը-. Կեղւյէ՜ հին փառքը է

ճիւղդ՝

Էնվալիանհր..

գա լազանն է ՚ * *

մեղի

(փիւլիին)

բացուեցալ

Սձւուշի՜կ,

որ ձեզի յադթեղ, ընկերներ,
հիւլէն էր

որ

ո՜վ

գրաւեց

այս փոք

փ ո քր ի կ

0՜

Հիպէ--

Պ ա սթիյլը •

եղբայրնե՜ր՝
բայրներ • • •

ես :

ազատենք

տութիւնն

մէջ՛

մեր ոիրեչի ազա

աղջիկ՝

Lu :

մեր

աշխարհը՛ • •

ներ՝

մողովուրդը

շուրջպար

նայ

ազատութեան

լո,ը2_ը) •

Սւ խաղը կր վեր ջան այ՛.
Աո մ էն քիօլտն խորհուրզ

'ւը վ^րղ^է

։t"^Ftk

դնէ արձանին տեղը)

դետին

կր

յ~1՚լւՒն ո։֊ Կ'

նիզակ՝
գլխարկ

կր դառ.

կուտայ

եր ամշտ ո ւթի ւնը Պէթհուէէնեան
չունի մո ղովր դա կան

լա՚ե, ես ըրի այո, ես ինքս, մե՛նք ըրինք

(1)

որ

ԸէէաJ

«ոձ ոը կրնայ ԳԼ՚ել մեծ բան մը՝

Պաոթիյլը տապտ-

ե ղ-

երթանք՝

(Սուր՝

թաշկինակներ՝

կը որբէ, ընղհանուր եաղրի մէք չ"՚րէր
կը բ,,նէ

երկար

ամէնքը

ա մէնքր ազատ՛ » •

կը դիակ , կը տեսնէ թագաւորի արձանը ,
քան յարձակելով

կանաչ

մալական

ազատութիւնը՛ • •

եղբայրնե՜ր՝

ծառի ճիւղեր՝

Տիւ֊լէն’- (կուլայ ել յետոյ արցունքը

'1

ծաղիկը

քու

ատեն է որ ղու ն կր տառապիս :

Մաււա.- Գուն մեր իսկական խի՛ղճն
ժողովուրդը..

բանտ ին

ITlURUl-- Սիրելի մողովո լրդ՝

աղատեցիր ;

ժողովուրդը.- pu/yy ան կր նոյնպէս

ձէէ-

:

հանուր ճառե րուն եւ ապա խմբե րդը կը

ան իրաւունք ունի'-.

րիկ

պայքարէն

կարծ նուագախումբ մը կը միանայ ըադ

Ժիպխ- Եղբայրնե՜ր, եղբայրնե՜ր-.
Ժողովուրդը.- ԱմԷնրը եղբայրնե՜ր .

դուն

մեր

եթէ

հոդխֆ յ

Ղ-

ՄԵԼՈՑԵԱն

★
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Փարիղեան արուեստասկր որոշ շրէա-

ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

րարար Փր՚>ֆ’ 1!օկրկի ուս ո ւ g մ ան , ո րուն

նաէլներոլ մկջ, ինքնուրոյն տաղանդով և

Արուեստանոց ին

իւ ո ս tn մն ալիy

Ւր ո լսան ո ղո ւթե ան

ար ո ւե ս տ ադկ ա էւ

համբաւ

մը հ իւսած կ արդկն իր անունին'
տաւաղղ
րէ՛հը

Ար֊

Պկրպկրեան երիաասարդ նկա-

կ

նշանակուած

եր կր ո ր դ

Յարդ դլիւա լորաբար երեւցած կ Ս ԷՍ լ O fi
m’Opnû - ի մկջ, 1951/'*/ հոն տալուէ '
^Ո.19Ս ("Z* ակամայ աղմկալից յայտնու
թիւն մը բերաւ իրեն) եւ յետոյ, Հ(ւԱ1-

էքօլ տէ <T|o զ*Աթ/'

նաեւ

//* կջ դծա ւի ո ր ադր ո ւթեան ճ իւղին :

g

ո ւց ահ անղկ սին

ֆրանսական

դաւաո էն

կոսլար

նկարչական

բաւական

իրմկ

տեսանք

1947/'^ եւ
մկջ

երեր

Տին

4
g

Պկյրութի

եւ

ո լց ահանդկ սներ

մատիտկն,

սարան մըւ

հալկպի

տուած

կր

կին իրեն

համար։ եր ընտանեկան մաււանղա կա նո ւթեամբը թերեւս ի բնկ

իւղաներկ

Փարիզ
ստուար

դործ մը ւսրդկն եաին ձդած : /Հ?/ արդկն

որոնք յաջողո ւթիւններ եղեր

հիւղերու տղան եւ Հտպիտը :

կ

տարին :

(•այց Արտաւազդ Պկրպկրեան

■■

Նոյն

հեաեւած

*ԼարՒե

ւոուած

oJ-

իր

գրիչկն կամ վրձինկն ելլող

Հդիե՜ը^ - միանդամայն զուսպ, սերտ ու
Յատուկ հ րաւկրուէ մասնակցած կ նաեւ

1951// Վ արշալիայի ֆր ան սա կան արդի
նկարչութեան մեծ

g

ո ւց ահանդկ ս էէն՝ Հէս(ւ-

քագործը տիտղոսուած նշանակելի ՚լ[>մ անկարով մ ը յ
Պկրպկրեան
ւոուի տալ

կր

պատ րա ս-

Փարիզի մկջ իր զործե ր ո ւն

կ,

մկջ յ

իր

այդ

ա-

էով հոն իր դր ե թ կ ինքնաստաց թ֊է՜ք fi|lf
ւորապաշտ

ո դի ով լիբանանեան

րնանը-

կարներ տուած կ մանաւանդ, այդ շրջա
տակ

իրերուն

երանղները

պայծառ.

ու

բարձր նե ր ղ ա շնա կո ւթի ւնն ե ր կը հնչեց

Ա՝ երձաւո ր Արե.

նեն • թկեւ երբեմն ալ դկսլի հեռու հո.

P"

կատար ե լա դործո ւե լո ւ

Ար ո ւե ստին

արդկն

աարէւ

Z_ni'P$,

առաջ եկած կ Փարիզ,

1-ելրկն,

կր

նին, ուր Արեւելքի լուսեղ երկինքներուն

Երիտասարդ նկա ր ի չր որ Հրահան Պկրորդին

յատկանչուած

ո.աջին շր ջանէւ դործերուն մկջ, նուսւճե.
ան բա ւա կանո լթիւննե ր ը։ Լայնօրկն տպա

ներկայիս

մկկ ցուցահանդէսը*.

սլկրեանի

նուրբ - միշտ ալ կենդանի դրոշմուէ մը

Հետ ե ւած

կ

հոս

իր

դլիւա ւո-

բիզոնները

երկարող

ւսմայէւ

ճամբունե

րու վրայ լացող անձրեւէ։ մը մ ե լամաղ-
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ձոտութիւեը ելերդևն,
հրապոյրսվ մը

բանաստեղծական

աովւնբնե լով

ղէտուլըէ

Ա' Պկրպկրեան կ'արհամարհկ «ոճ շինե
լու»

համար

հնար ո ւած

ւ1սւնիէ-

աման

Նուազ շահեկան չեն եղած այղ ցուցա

րիզմեձ/»/»*.*

հանդէսներուն'

պաշտո ւթեան անելներուն դիւրին

նումները-

էր

դեր իրապաշտ

այսպէս'

րևրութենէ

յանդուդն

մը իբրեւ

«բազմերես,

յօրի
ինրնա-

մայթբած'

բազմաբերան

ու

իր

բա դմա չ-

եւ զուտ

վերւսցաճամ

բան-

իր ինքնատպութիւնը իր «Արհես

տին»

խղճմտութեանը

եւ

Արուեստին

անկեդծութեանը վյրայ միայն կը ջանայ
հիմնել։

4այ»ս«ւախօսը :

ինչպկս

Գիակ թկ

այդ դմուար

ուղին

կ րայց կը հաւատա յ թկ ան միայն իրաւ
Փարիզի մկջ, նկարիչին
նաւոր

կաւլմաւորումը

ւածքին

մկչ

բնական

եւ

p էք նիք հիմ
իր

Արուեստին

կը տանի

i

խառնը-

հասունացում մը

՛Լքեր կայիս'

Ա-

Պկրպկրեան կ'աշխատի

անկիւեաղարձ մը կը բերեն իր Արուես

Անթիլիասի Մայր Տաճարի նկարազարդ

տին։

ման համար իրեն ապսպրուած հինդ մեծ

իր

ոճին

մկջ նախկին

ազատ

ու

դրեթկ ինքնաբեր տպաւորապաշտութեան

ո րմնապատ կերներ ո ւ

տեղը

կքաոնկ

իրեն առահարկուած նէւթերն են' ք-րիււ-

թեան

մը

հիմնաւոր

իրապաշտու

նախանձախնդրութիւնը

որ

սակայն հեռու' ակադեմական կամ Զլու
սանկար չականէ

աո-ար կայա կան ո ւթ ե ան

պայմանա դք ո ւթի ւեն ե ր կն

արդիապաշտ ,

յանդուգն ու կենդան ի շեշտով մը վեր Հ
բոն Ո լած :

Լ)եզան/, մը օրինակը տարած

տոսի խաչելութիւն մը, Քրիստոսի Յա
րութիւն մը,եւ Աստուածաշունչի թարգ
մանութիւն, էյմիածնի հիմնարկումիս
ու Վարդանանց Հաղորդութեան տեսարանները :
Ը'կ՛

նիւթ ելաւ

կ զինքը «կառուցանելու» իր նկարները

յօրինուածքի

ծաւալեերու մեկին դասաւոբում ովըւԱ եւ

ինքնատիպ

կը

ո իր Հ

չրջադիեեր

որոնցմով

իրերը այղ

«կա ռոլ g ո ւած»ը իրագործե

‘If

և1, Լ

պատրաստութեան :

ել

ու

յղացման,

թկ

Հայ

ոճի

թ կ*.

տեսակկտով,

շունչով որւսկաւոյւ

գործեր :
Աղացումի

եւ

յօր ին ուածք ի

տեսակկ

լով հանդերձ նոյն ատեն սակայն զուսպ

տով իւրաքանչիւր

ձեւազեղծումներով

«արտա

կական թէմւԱյ//?/ մաս կազմող բայց այ

յայտող» կը դաոնան իրերու «ենթահո

լս, մա մ ան ակ եւ իրականութեան տարրեր

ղին»։

մ ա կ ա ր դ ա կ ն եր ո լ

Գ՚-րձեալ'

մկջ նախկին

շեշտօրկն
իր

թեթեւ,

ե րանդախմո րին տեղ,

աշխատուածքին
դրեթկ

հպանցիկ

հ ի մ ա , կլսաիհ ե ր ո ւ

պաստառ

պ ա տ կ ան ո զ

րոլ համադրում մը

կը րերկ

տ ե ս ի լն ե-

յստակ ու դրեթկ

/լ սւ սա կան յօր ին ո ւ ածքի մ ը մկջ՝.

ել գունաւոր ծ]ւՆԱերու կիրարկումով կը

Այսպկս' էշմիածնի հիմնսպրում/ր պատ

բերկ խորին բազմերանգում մը ծաւալ

կերին մկջ իբրեւ անոր «ներկայի իրա

ներու

որոնր այսպկս

լորութեան»

հաստատ

իրենց

«դո յացւս-

ումովը

կարծես

կան ութ.ի ւն ը տրուած կ Արարատի
ւոորին'

ըս-

Տաճարի աո աջին քարին զետե

կը նուազեն նկարին միջոցը։ Այո կ թե

ղումն ու օծ ումը, ր,սյլյ եւ- իբրեւ անց

րեւս

որ,

մանաւանդ իր

դիմանկարնե

եալէ

րուն

մկջ,

ֆլամանները

յիչեցնոդ բան

մը

յամեց ո զ

պատկերանայ

նաեւ

հրաշապատում'
Լուսաւորչի

կը
նայ.

մը կը դնկ։ Ա- Պկրպկրեան դիմանկարի

ուսւծքին'

վարպետ մըն կ, կս,րեէի կ ըԱել, որ ուհի

աւանդութեան տե սիԼԸ «Ոսկի ուռնակին»

զաղտնիրը

իր

անձնաւո րո ւթիւններուն

դիմադիծերուն եւ նայուածքին
նոնց

«ապրումին»

խուլ

մկջ ա.

տեւողութեան

կչոո J թ ը ղդ ացնելու յ
Հակառակ

իր

եր իտա սարդութ եանը

մինչ միւս
չումի»

ույդ հիմնարկումը նախորդող
կո ղմկ

մը մկջ

նկարչական

կ'երեւին

այդ

«ոգեկո
պահուն

յարարերարար «ապագայի» մը ձ կջ անկկ
սերած ու քա ր
ները

հայկական

առած

մեծ ստեղծում

ճարտարապետութեան։
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Իրրեւ յղացում ու յօրինուածք պատկերը

կան

կը բերէ այսպէս տեսակ մը համադրռմ

կրօնական

գերիրապաշտութեան եւ զասական կար.
•լի’

Ոճի

տմնալի.,

տեսա կէտ ոփ
են

սա

Արուեստադէտը չէ

նոյնքան

ո ւր ո ւա նկարներ,,

!...

ոււզած իյնալ հայ

կական մանրանկարներու
մՍ'

խոս.

ի րապասք կերումի

փսւսթփշ^,

իր

մր

թեքնիքին

մէջ եւս նոր մամ տնակներու փէ|Ա։փէ-ք.

F 1Ո1/' օրէնքներուն նուաճումներ ուն կր

.լերահնռնղի

պայքանա դրական
հեռու,

,ր/„Հե1Հւ,

եւ

յատկանչող

հայ

սաեղեաե

կեր.

մ անր անկս, րչութ/լնը

երանդայ/ն

մե սղեր „լ

վ/,րչ

ա/րոդ

ակադ ե մ ական ո լթեն կն

Հայ Արուեստ/,

Ալարները
ու

մեե

նկարչութեան֊ մկջ

կենդանս ւթ/ւնն

/նյյնոլրոյն

արաայայաա-

կանոլթ/լնր կը ներշնչեն ղ/նըը / խնդ/ր
արդ/ական ու հայկական ոճ/ մր նոլաճ,
ման :

մնայ հաւատարիմ- միւս կողմկ իաալա-

ՓԱՓԱԶեԱՆ
0 արմ՜է ողջ^ուեել այս երիտա սարդ ար.

տուկ ձելի մը ապալինած ՝ մեղ կր հը-

ուեստադէաին յայտնութիւնը փար իդեան

մայէ

նկարչական շարմումին մէջ՛.

ներոփ՝ ---- մանաւանդ երր անոնք աւե

Ինչ որ աչքառու է իր
իր

մօտ'

հաւատարմութիւնն

՛թէմերու

է

ու մանաւանդ

արդէն

մուած դո ւնախմորի թէքնիքի
տոկուն ու յամառ ոճը՝
ղադրուի/
թեամր'^՝

տեսակ

մը

Հփնք կրնար

նաիւ'

միեւնոյն
մը-

լի ումեղ են քան իր զուտ

Փափագի մօտ թօները մո այ լ են (ինչ-

Այդ

'Իուոսլէի մօտ') բայց անոնք կր թրթռան

որ կրնայ մե

կի րար կե լ երի -

տաք

րկն

որ

վարպետիլրայա-

մը
կ

յ

մեր տպաւո

րութիւնը իր պաստառներէն՝ ուր լալա-,
Գոյե

արդէն

կենդ անո լթեամր

Իրական հաճոյք մ ըն

Այդ մեղադրանքը կարելի է ընել
'Լ/ամէնքի ՝

սլա ւո ր ա կան

կազ

աասարդ այս նկարչին գործին հանդէպ -

դաշտան կտրիչ

m

էֆՓէնձ-^»£ր :

«միօրինակոլ _

հասած նկարիչներոլ՝ ինչպէս

իր մտած ո ւած դո ւնաքամանում .

J*“>n

կութիւններ արդէն փարպետօ.

օդա սոլործո ւած

են՝

ին քնա յատուկ

ում ոփ մր ել ար իր Iր ը

կրյայսՀհուին

մասնաւ որ

բանա ստ եդեո. թեամր:

Է-
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Պ ա տ եր ա ղմկն յետոյ Հայ թտ—
տ եր ա կան դետնէ/ վրայ
եղած
փորձերը երաչիւիքն է ո կ են՝ որ
թատրոնի հ ո ւր ո վ վառոդ ափ մր
ն ո ւի ր ե տլն ե ր րնդո ւն տ կ են փայլուն յաջոդոլթ իւննե րով դ^դեցիկ
տեդ մը դըտւել Ա՛իի ւռքի մչա —
կութ այ ին կեանքին մկջ՝.
Այսպէս էր որ մենք այո վեր
ջին չրջանին , հայ դեր ա ս անն երու գործո ւնէ ութեան հետեւե լով , հ ան դի ս ա տ ե ո եղանք կա —
տարո ւած աչիլ ա տ անքե եր ո լ ՝
որոնց եթէ տրամադրուած ր[Լ՛"A՛՛քիչ մը աւելի լաւագոյն պայ —
մաններ մեր թատրոնը պիտի
փայլէ ը պատուաբեր բարձրու թեան մ ը վրայ :
Մ "մ-է ռ ունեցաւ իր մեծու —
թիւնը պահելու ատակ ներկայա
ցումներ փարիզահայ րեմին վ[Լրայ : «$ոն փուան?}ը՝ յանդուղն
քայլ մը ե դա լ ներկայացնողին
Գ- Տէլ՚՚լւ՚չե տ նլ, < տմար՝
որ ,
սակայն , յաջողապէս դուրս ե կաւ ոչ միայն իր պատասիւանատու դերէն , այլ ամբորԱ ձեււ նարկէն : Ընդհանուր դեր ակտ —
տա րներ ո ւ նուաղ կամ առաւել
յաջո դո ւթ ի ւննե ր ո ւն մէջ
Տոն
փուտն - Տէրվիչ^'ս>ն եւ Ա կւսնարել — Գմրէթեան լաւագոյնս կա
րողացան ուրուագծել Ա ոլիէռի
անմահ տիպարները՝.
որ-Վահանի
կատարած
փորձերը
Աոլիէռը հայացնել՝
ժողովրդական կերպով յաջող արդի՚նքի մը յանգեց ան'. Ե'֊ y ին Հ՜
պէս կր դրէ Կարօ Գէորգեան ՝
մեծ վարպետին ^Ակամայ Ըժիչ-

կր?} վեր ած ո ւած «Q րհ ես լած 1Լրհեստը?} անուամբ, հայ թատրեր
գութեան մը՝ դ,ւդւոր1ւ^լ ւ՚^՚ւ՚մ Բ.
աւելց ուց հաք թ՜ատրոնի նիհար
էջերուն վրայ՝. Ապա ՝ նոյնը եղաւ
նաեւ
մ եծ ան ո ւն
հ ե դին ա կին
«փորժ Տանտէնիը ՝ ո ը Գր •-Վա
հան ներկայացուց հայ ղգեստալո բումով մը «Գէորդ Տ անտինե ա Խ> վերտառութեամբ :
Կ ս ներկայացումներուն դըէ~
ի։ աւոր աչիւա տա կի ցները եղան՝
համագործակցութեան գովելի '՛դ
լով մը ՝ Ա- Գմբէթե ան ՝ Գ • Տ էրվ[,շե ան յ Լյո ւրհ ան Ա արգարեան ՝
Տիկ ՝ Սիրուհի եւ Տրդատ Նչանli անն եր ՝ Տիկ ' Գնար Աղեաւսրեան ՝ Ն * Պչաիկեան ՝ Տիկ • 8"Ա՛
նէ եւ Աակոբ Լաթիֆ եաննե ր եւ
սկսնակ իւոստմնալից
ուժերէն
մանաւանդ պոլսահայ օ՛րիորդ մը
/> ըմա Պ էրպէ րեան ՝ ՝ որ Փարիզ
կը գտնուի
պարարուեստը կտ
տար ելա դոր ձե լ՛"- հաւքար :
«./ ս վերջփն տարիներուն , նոյն
պէս Փարիզի մէջ՝ ներկայացուե
ցան դարձեա լ հ ին եւ տեսակ մր
հայ թտտ երազ րո ւթեան դասա
կանը դարձած գործեր' հ,Պէպօ?}՝
« // եծա պատ ի լ Ա ուրացկաններ »
եւայլն :
Հետաքրքրական չրջան մը եդաւ Հ["՚դ Տարօնեանի երեւի լը
իբրեւ թատերագիր :
թ*ատերաիւաղեըու
երրորդութիւն մը
«Հայրենիքէն Հեռու?}՝
«Վերա
դարձրի եւ «Մնացորդները?} յու
սադրի չ նչան մը եղան ՝ որ Հրայլ
Տարօնեան մչակներէն մին պիտի
ըլլայ ասպարէզին՝. fi այց հեղի-
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
նակը իր այս աոաջին քայլերուն
մէջ կ ասեցուց իր թոփ Հքր եւ իր
դր^Լը դատա պարաե g լոութեան :
*Լյոյնը չելլալ սակայն Ղ*ըիդոը
Վ ա հ անի սլա ր ա ղ ա ն յ Այ ս վերջը,
քանի մը տարիներու ընթացքին՝
իր հին մէկ քանի թա տ ր ե ր ղու
թի ւններուն' «Կինս ան հ աւատ արիմ է», «թախտին Անիւը» , եւն .ի
վրայ՝ հետզհետէ աւելցան «Մեր
Կեանքը» ՝ «Երկու ճամբայ» հայ
ընկերային կեանքէն աոնո ւած
երկու տռամներ , տազաչաւիեալ
թատր ոնի յաջող փորձ մը
«Առանց Սիրոյն՝ եւ հայ պատմու
թեան փառա ւո ր մէկ դլուխր'
«Տիգրան Մ եծ» թատրերգութիւ
նը՝ որուն միայն աոաջին արարուածին երկու պատկերներր բեմադրուեցան ,
ամբո ղ^ո ւթի ւն ը
Ղ^երկա լա ցնե լու դմ ո ւա ր ո ւ թի ւն երուն կարելի ^Ըէքա էո1Լ ճակատիլ :
ս
թա ար երգո ւթի ւնն եր ո ւն
մէջ .ի արիզահայ թատրոնի անբա J-անելի եր րո րդո ւթիւնր' Ա*
Ղ*մբէթեան ՝ 9* • Տէրփիշեան եւ
Ն .֊Վահան , անմիջական աշխա
տակից ունեցան *ԼքՈւրհան Մ ա րդարեանը եւ Օր* Հայկուհի խըա րշե ան ր , ինչպէս նաեւ Մ տալէն
էքիղեան , Տիկ • թերկրուհի Գաւիթեան ՝ *էազարէթ Պշաիկեան.
Օր* Իրմա Պէրպէրեան ՝ որոնք իրենց խմորով շաղախուած ղ֊երերու մէ£
մողովուրդին սիրած
ար ո ւե ս տ ա դէ ան ե ր ր եղան :
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եան ի գործը՝ որուն թէեւ փարիզահա լ դերասաններ տրամադրե
ցին ա րտակա րդ
աշխատանք՝
բայց ն ե ր կ ա յ ա g ո ւմր անցաւ մի
ջակ յաջողութեամբ*.
*ԼքՈյն բեմին վրայ այցելու դե
րասան Ա* ա ր ո ւթ ե ան ներ կայա—
ցուց “
Շանթի «Օ^ին Պայլ»ը՝ որ
չկարողացաւ անջնջելի տեղ մը
զ րա ւել թատերասէրներու J^n~
ղո ւթեան ■fi ջ ■
\յՈ ւրհան Մ ար դար ե ան բեմադրեց Աելոյեանի «Արմ ենուշ»ը
եւ Շիրվսնզադէի
«*Լյամուս»ր
{ֆրանսերէնով} ՝ հայաստանեան
թա տրերդո ւթիւններ ՝ «Մեծ Հար
սանիքէ ր եւ/ն * :
Jf ա ր դա ր ե անի
նեըկա յա g ո ւմն ե ր բ
կ^ արտա յայ
տեն խղճա միտ ու /լաս ական ա րւեստ ի մբ երա շիւիքը , հակառակ
Ւր ա շ խ ատակ ի ցներ էն շատեր ր
երիտասարդ սի րողներ ըլլա լնուն :
*

Փարիղահա յութիւնր , ւլ մբա խտաբու ր ա,քս
Լ['Ւ^* 1
չունեցաւ այցելու հալ դերասանք, էլ ւո րն եր ո ւ կողմէ երկու
նե I' ։
ւիո րճե ր կ ա տ ա ր ո ւեg ան միայն *--Աոաջինը՝
Ա առա- ՚Պ է ընտրի մէջ,

Ահ ա վերջ կն շրջաններուն հայ
թ ա տ ե ր ա կ ան դ ո րծ ո ւն է ո ւթի ւն ը
Փարիզի մէջ՝. Գեղեցիկ նկատուեյու արմ՜անի այս ներկայացում
ներու կարդին ՝ րյ֊մբախտ պարա
րք ա յ
է
սու կայն արձանադրել
կարդ մ ր անյաջող ձեոնա րկնե ji ՝
մանաւանդ վերջինը՝ «Ար շին Մ ալ
Ալան »ը ՝ուր՝ դեր ա ս անն եր ո լ տա
րած աշխատանքին շուրջ ոտեղծուածհամակրանբր՝ կուդան յան
կարծ չէզոքացնէ լ ու մ՜ոզով ուր
դին ցոյց տուած վստահութիւնր
վե րածե / թ ե րահ ա ւա աո ւթեան î
Մ արմէ խորհիլ եւ դտն ե / ըն
տիր ձեւ մը՝ Փարիցի հայ թատ
րոնը՝ իր արդի սակաւ բայց կա
րոդ ումէրով՝ դնելու համար դեդ ա ր ո ւե ս տա կ ան որոշ բարձո ւնյփ

«Արա Գեղեցիկդ , \,այիրի Ձ.ար-

'Դ

՚հ՚այ-

Ա՜
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Տ Ո հ Թ Ի Ւ Ն

ԱՅՆՇԹԱՅՆԻ ՄԱՀՈԻԱՆ ԱՌԹԻԻ
գիտնա կան ունեցաւ
այնքան մեծ համբաւ, որ,բան Ա» քնշթայն :
/’/' յայտնած միտքերը որ րսևե
բ ը իւստօրէն քննադատուե
ցան , րնգոլնուած են այսօր ամէ
նուն կողմէ : Հիմն են ան ոնք ա րդի գիտութեան y ել մեր օրերուն
գիտնականը որ չի կրնար բնագի
տական որեւէ մէկ գրութիւն րնգ՚՚ւ֊նիէ արւանց յարաբերա կան ո ւթեան՝
կրնայ
արգարացիօրէն
գա րմանալ թէ ինչպէս իլ, նա֊
թո ր գները այն,բան կոյր յամաս
ութիւն մը գոյ ,յ տուած են Այնշի^սյ,թի տեսութեանց
հանգէ պ :
1900/' գա սա կան ֆի գի քան իրեն
կը թուի < ակտս ական վարկածներոլ ցանց մր միայն y եւ այդ
պէս ալ էր յ
•՝այց արդեօք ՜[§&Հ>ին տիրա
գիծ ենք գիտական ամրակուո
ամրոգջի մը։ Անկասկած y Այնշթայնի y Պոհրի՝ Տր Պրէոյի հան
ճարը y գի ան ա կանն եր ո լ ամբոգ ջ
սերունգի մր ա նի, ոնջ ա շ իւ ա ա tu ն֊
քր աննախընթաց ղարկ մր տուին
գիտութեան յաււաիս g մ ան :
էլ
սակայն y տեսական գիտուքմկւնր
կը թ.,զ, ան ե յ ի մը մատնուած ր քչտլ այմմ : վ^սան տարիէ ի վեր
կր գտնուինք սլաս, ի մլ, u,„Vl.i ,
կր ւինտոենք ճեգք մր y կր ճրգ.—
արգելքէն անգին անցնիլ» ի
գուբ :
Մթչդև ո. գործնա կ ան ե ւ
փորձական գիտութիւն ր ս անձ tu—
կոտոր կր լաոաջանա լ :
ա-

կան ում , ut ա րր ա կան նոր մաս
նիկներ y հիւլէին ներքին կ ա ո.ո ւց —
ուածքր y նի ւթին մաս /'*' գեո. ուl՛ ի չ գիտելիքներ օրն ի բուն կր
գիգուին իրարու վրայ։ Էլ I- րաքան չիւր նուաճում //'եգ կր
դնէ նոր հանելուկի մր աո 91.,.:
թն րեւս սլէտք է սպասել որ
.Կախնա կա h
ի ր ո ,լո լթի ւնն ե ր ո ւ
՛Այս գէւլին մէջ որո չ գասաւո րա մ
մը կատարուի y որպէսղի տեսա 
կան գ ի տ ո ւթի ւնր ս տանա լ նոր
թաւի մ ր եւ վերս
լ tu ո աջս, ն ա լ
մեկնե լով նոր հիմ երէ ։
Այս խնդիրնե լ, ո ւն լո ւծման ի
սպաս y էական է յ ա ր աբեր ա կա նութիլնր՝ որովհետեւ Այն լ թաք
նի միտքերը Ալ, ի անի աոյսխոր —
գո'ք թելն են արզի գիտութեան
համար։ Որեւէ մէկ տեսութիւն
պէտք է նախ համապատասխան
ըլլա լ
/ ա ր ա րե ր ա կ ան ո t. /7 ետն
տուեալներուն ։
(Հարաբերական
ուղին հիմնական կարեւորութիւն
մր ունի , ե ր ր նկատի տոն ենք
թկ Այնշթայնք, գործը կր հաւա
սարի f,իւ թոնի գործին , ել ցաքն
կ ՝ամբ ո ilա ■M =
Օրինակի համար նիւթին ել
ո ւմին միջել այն If տ ոլ ր՝
գ ո լ,
Այնչթայն նախատեսեց : Հի լլէտկան ումի արտագրումը կր [՛թի
ա յս գա րմտնա լի օ րէնըէն.— ■/:/,<
մր նիւթ ո չեչ ut,լնել "Հ է ո ր կ ա ր ե -֊
լի է յաոաջ բերել հսկայաքանակ
ում մր։ Էլ ալս նախատեսոլթք^նը կ՝ ա սլա g ո ւց ո լի ա լմմ տ-
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մէն չափանիշով • ամէնէն փոքրը\
ինչպէս նաեւ ամէնէն մեծը։ Փի
լիսոփայական տեսակէտով , ‘"J“
նշանաւոր օ՛րէնքը ուղղակի արզիւնքհ է <Հյա րա բե րա կան արա մա բան ո ւթ ե ան՚Հչ ո րո վ հ ե տ եւ Այնրշթայնի մր հանձա ր ր կրցաւ
բնորոշել իր ղի ւա ին բո լո ր հետելութիւննե ր ր , առանց ընկրկելու
նախապաշարումներու կամ վա
զեմի վարկածներու զիմաց։
Արդ էէ բնադիաութ՝իւն ր կր փոր
ձէ յառաջանալ երկու ճամբանե
րովդ երկու մ տածելա կե ր պե ր'
որոնք աակաւին շա ա համապա
տասխան շէին իրարու : Տարա —
բեր ականուիք-իւն եւ քանակային
տեսութիւն (flTLUlCip-Ul) : Այս
հոսանքները իրենց ակունքն ու —
նին Հնութեան երկու հակառա —
կորգ րմբոն ո ւմ ե ե ր ո է),
./<£•-Ն [՛լ թ[՛'>՛ շա ր ո ւն ա կա կան կա ո այբ
ո ւածքը մէկ կ"՚լմէ , եւ մա ս նլ, կայէն
ա կան )
կա un ւ g —
ո ւածքը միւս կո ղմ է : finiբաբե —
ր ա կան ո ւթի ւն ր պսակը կր կազ■րէ շա ր ո ւն ա կա կան աեսութե անց
ղարղացման ՝ իր ա ր ղի ւնք-սլտ տճառի բա g ա րձա կ օրէնքներու! եւ
կուռ տրամաբանութեամբ* JJ ասնիկ ա./Z-î' տեսութիւնը
(հիւղէ ՝
ելեկտրոն ՝եւն •) կր նուասեցք՛
նեն պատճառականութեան
—
ցարձակ հանգամանքը ՝ ապա —
ցուցանեյով թէ հ իւլէէն ներս
կան ղան ազան ելեւէջներ եւ ան~
նախատե ս ԿՒ ան կանոն ութիւ 'ե
ներ : Ջ *֊րի մա յ թքում մ ր I շա
րունակական) կր /լարն է ար՛անց
գագարի , մին չ գնդացիրի փամ —
փուշտները կը զարնեն ըն զհա
տս ւմներ ո ւէ : Ոչ-շարունակական
երեւոյթներ յառաջ կ ր բերեն ու
րեմն
անկանոնութիւններ ՝.
Ե1
ա յ ս պէ ս , £ոԼԱւ(ւթ-ա5> եր ո ւ տեսու —
թի ւնը կը մտցնէ փի զի քայի բո
լոր Օրէնքներուն մէջ ընդհատա
կան ութիւն մը , ին չ որ կ՝ առաջ նորգէ ՀՀտտրա կուսանքի սկլոլ -
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բունքէն» (Պոհր եւ Հայզէնպկըկ՝} ,
եւ մէջտեղ կր բերէ անանցանելի
սահմաններ ճ շդր իա
չափե րու
համար :
Լ- Տը Պլ՛է ոյի ստեղծագործ
քա ջո ւթի ւնը կամ ուրջ մր նետեց
հակառակսրգ երկու տեսութեանց
միջեւ՝. [էստ իրեն՝ մասնիկները
կը նիւթեղինացնեն էսորհրգաւոր
տ լիքնե ր : Հաւանական անգրա —
գարձումներ ո վ բեղմնաւոր տե —
սութիւն
սակայն գեռ սլէտք
է լուծել բազմաթիւ հանե լուկ ներ :
Այնշթ այն իր կողմէ , յա րաբերականութեան մասին կատարած
աչիւատանքներուն հետ , մեե հե
տաքրքրութիւն
ցո յց
տուաւ
■ք ՈԼանթ-ԱւՆՃ՜ՀրՀք ւ
տեսութեանց
հանգէպ , եւ լայնօրէն օմանգա կեց անոնց զարգացման՝. Աակայհ
կր թուի թէ րնալ չկրցաւ բա ցարձակ կերպով հաշտուիլ՝ րնգհա տա կան ո ւթե ան
փի լիսոփա —
յո ւթե ան : իր միտքը կր կապէր
այգ
դր ութիւն ր
բացարձակ
պ ա տճա ոտ կ ան ո ւթ ե ան մը> ամէն
պա բազայ էւ մէջ՝ ան միշտ հա կաո ակեցաւ
ՀՀտ ա ր ա կո ւս ան■?/■
սկզբունքին» յ
Այնշթայն-Պոհր
վէճերր ալս մասին յատկանշա
կան են , ուր շա ր ո ւնա կա կանո ւ —
թեան ել րնգհատականութեան
երկու աիւոյեաններր կր բաէսէ ին
իրարու՝.
fi ա ր ե կա մա կան վէճ'
սակայն առանց համաձա լնու թեան մր յոյսին յ Ա*ին կր հետեւի Ւ ./ո,ո աՓադ ունէ գծուած բրն ա զանg ա կ ան ուղիի մ ր , մի ւս ր'
էսար խափ ո ւմներո վ
կր
փորձէ
ճ -մարտութիւնր զ անել փորձա կան գիտելիքներու լա բիւր ին թոսին մէջ՝ լու ծել հանելուկները է
ր հանգիսլին իրարու՝ կը հհ ոան ան իրտ րմէ՝ բայց միշտ կր
ճգնին իրար միանալ՝. Այս կը
պատկերացնէ տազնասլ ր արգէէ
զ. իտութեան որ չկրցաւ միացնել
երկու բա րեկամ—հակաո ա կո րգ ներ ր :
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Լանվ-ըվէն ինքն ալ ունևւյաւ.
ւսյս ներքին տաղնասլը*
Ենք
որուն դիտա կան նևբհայեգողու թիլեր այնքան մօտ էր 1Լյն շ թ ուլե
նի ւմի տ քևր ո ւն , որ յաճախ քայլ
աո քայ/ հետեւե ւյաւ անոր եւ

երբեմն' կանխե/յ ւլա յն i
Երանի թէ հ ա սնորլ սե րունգր
վճո ական քայլեր աոնէր ել յատկէր արղելքին վրայէն՝ հոն ուր
աեւլ քա լլ ր ր ին իր նախորդները՝.
ԼԼ-Ո!, ՊՐԻ8ՈԻԷՆ

ԾՈՎԱՅԻՆ ՄԵԾ ԽՈՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐԸ
3-, ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՒ

ա անեսն ե ր ո ւ նմ անո դ այն

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ

կրակ կր փսխեն ովկիաններու

հ ր կ շն L ր ր

որ

սառնա-

մանիքին մկջ։ Ակկ .բանի տեսակներ՝ կը
^ասաաաոլած կ որ մեծ խռբու թիւններուն

մկջ

հազարամեսւկներ կ

ի

անփոփոխ մնացած հՀր ա կո յ ///» եր
Այս

հա սա ատ ումը

կը

վեր
կան :

ծառայկ

նաեւ

կենդանական աեսակներու Հաարիքր'» ըրնորոշելու։

Արդարեւ,

նենք այն սլա րադան
աեսակ

ար դիլերն

շում ՝

ջոլրին

թկ

իւրաքանչիւր

կ շրջապատին

քիմիական

թ՚՚՚դր՚-լ

"ր

ձ՛եր

խաւեր ո ւն -Ծք,
■ՒԿ՛

յիչաձ

ո ւր

կենդանական

/»î/_

Հովային

դող

հ աղարամեա կներ կ
չեն

տեսակներն

ալ

եղած
մնաց ած

են այն սլկ ս ինչսլկս որ կին ե ր կրաբանա

PU,JU

7 ձուս,քթեր այղ

ձդելն

կ։

բնակիչն երկն
րած են

Մեծ

ձկնազդ ին եր էն

խ ո ր ո ւթի ւններ ո լ

բստ բիչ բան

իւ որ աչա ւիներ ս ւն

կարթերն ու ուռկանները՝

դուրս բե
մ իա ղ ո լած
մինչեւ

Ա ամենայն դկսլս՝

դը-

անդամդ :

քսաներորդ

դ ա ր կն

կարդ, մր ե ր ե ւա կա յ ո ւթ ի ւնն ե ր ալ
եա չեն մնար միջնադարեան

շաա

նախասլա֊

չարումներէ :
Մ անօթ կ խոշոր օձաձու կ մը

6-55 մ •

ե ր կար ո ւթեամբ ՝ քի չ մը տարօրինակ ձե֊
լեր ով։

Մ անօթ կ նաեւ

Հսեւ

երակովը՝

մակերես հասած մեռնելու վրայ՝ ո ր ո վհետել իր կեանքի պայմաններէն դուրս հ
Ունի խոշոր բերան մը՝

յարաբերաբար

նիհար մարմնի մր վր ա յ ՝ եւ կրնայ կուլ
ա ե սա էլ մը

Ուրիշ

յ

13 //*• երկալո որ կր սուրայ

մեծ արադո ւթեամբ։ 'իեռ ուրիշ մը՝ որ
կ՚ապրի միշտ յատակի ցեխին մկջ թաղ
ուած

միայն կէ՚՚՚վ՚ւ՛ դու րս :

Շ աա վառ. դոյն եր ունին այս դմուա֊

հ ի~

մա :

րութեամր ձեռք բեր ո ւած ձկնազդիներր

Անշուշտ դիտական

ռամկաց ո ւմն ե բ ո ւ

մկջ՝ վառ ե ր ե ւա կա լո ւթիւններ ՝
սին արտառոց ՝
մասին։

Տ անդկ ի

սլա տ կե ր ա g ո ւմն ե րն

ա ալ ի ր մ կ ա լ Ծ/' խ՚՚շ՚՚ր ձուկեր

կան շաա հին շրջաններուն։
ձեռք

Մոխրին

բաղադրու

փոփոխութիւններ

անցնին միջնադարեան երեւակա

{ճբե

Zz<î/.) ար ամա բանական կ

թիւնը՝

Ւ

եթկ նկատի առ

դլեն

յութիւնն ե ր ո ւն արդիւնք'

ղարհուրելի

կր իա-

հրկշներու

Զ սոիաղանց ո ւթիւննե ր

են

ել

Մ անալանդ փոսփորա յ[,ն ձուկերը,
նաքո յի

ո վ կ իանա բան ա կան

î

Մ"-

հաւաքածո

յին մկջ կայ տեսակ մբ որ երկու կուրդ
^լոյսի աղբիւրներ^, ունի։ վերինը

կա

կր ծառայեն ալ ե լի րնթեր g ո ւլեե ր ո ւ մկջ

նաչ ել կապոյա , վարի կարդ ը

մկլոտրամական ար ամ ա դր ո # թի ւ ննե ր ար-

ել նարնջագոյն : Այս խումբին մկջ կարե

թընցնելու՝

լի

քան թկ դիաա կան իրողու

թիւն մը մատչելի դարձնելու :

Գաղա

կարմիր

ղ՚ւմ՚լ նաեւ ուրիշ նմոյշ մը՝

որու

դլխուն վրայ[է ցայտուն գունտը

լու֊

"Հ"

փար մը տալու համար ահաւասիկ թարղ-

ս ար ժ ա կի մլ ■

մանութիւն մը>~

ձակկ։ Եւ զարմանալին այն կ թկ այս

հսկայական

Մա.

ճառադայ թներ կնսր-
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ձուկը աչր չունի-

ուրիշ ձուկեր լոյսէն

չլացած կը մօտենան եւ

կ՛իյնան

1լը կորսնցնէ իր եփալոս

կաբողոսթիս-

իա-

նը) : Ալ որովհետեւ մեծ խո բութ իւենե-

կարդը, այսինբն Չլուսարձակէին բերնին

րու մէջ թթ ո ւածինին բան ա կը բր չ է ,

մ^։ Հաւանաբար աչրի փոխարկն ունե

այդ ձուկե ր ը չեն կրնար բարձրանալ մա.

նա յ ուր իչ զդայար անբ մը որուն շնս րհ իւ

0 ան

^Լ1ԼԳԳաJ ա,է որոին

մերձեցումը՝.

նաեւ այնսլիսինեբ

որոնր ունին կայուն

ելեկտրականութեան բանա կութիւն
ինչպէս

ամպերը,

որուն

մը,

շնորհիւ

կոր

նան ելեկտրահարել ամկն անխոհեմ ձուկ

կերեսի ջուրերուն, ուր իրենց շնչառու
թեան

դործ ար անները պիտի

Չա յր կ ինդ

թթուածինի աւելի մեծ համեմատութեան
պատճառով : Ահա թէ ինչու ուռկանները

դոսրս

կը

եղող ձուկեր,

բերեն

մեռնելոս

վբայ

եւ կամ երր որեւէ մէկ

նոյնիսկ իրենցմէ շատ մեծ, եթէ բաւա

ս՛րիչ

կան մօտ ենայ :

մակերես, ծանրօրէն Չհիւանդացածդ “՛յէ

Անg ե ա լ տարուան ընթացրին կաա ար-

ե ւս

պատճառով

չեն

ուած փորձերը մեծ նորութիւն չարձանա
գրեցին

իւ ո ր ս ւթի ւններ ո ւ.

կեն ղանին երո ւ. մասին,
րուն՝. Ա'օա

ձ'կջ ղրեթկ կեանբ
տեսնուէին

rn երդ'

ապրող

հ ս։ կա ուս կ յոյսե

2000 մ- իջնելէ ՛Լերջ, ըսուե

ցաւ նո յն ի ս կ թէ մեծ
կր

ւ1էք

խ ո ր ո ւթր ււնն եր ո լ

դոյութիւն

միայն

չունի :

Չլո ւս ա ւոր

կկ-

հաւանաբար շատ ւի ո բր ի կ

կեն.

դանիներ : Ամ են ա վեր Լին տեղեկութիւնը'

կրցած

մ ղո ւած

են

անոնբ

վերադառնալ խորերը ;

չղ՚՚յ՚՚ոթիենը

իլ.

կարդին

կու.

տայ մասնաւոր նկարագիր մը ընդծովեայ աշխարհին՝. Արբան ալ զարմանալի
թուի

կապակցութիւնը,

Չոճիրըդ

դար.

ձած է օրէնբ այղ. տեւական դիշեր ո լան

200 մեթր խորութենէն

մկջ՝. Արդարեւ,

անդին բուսական աշխարհը, որուն համար

անհրաժեշտ

այլեւս։

Աւրեմն

է

Լ"յսԸ.

Դա՚էւ՚1՚

կը

հ ար կա դր ա րա ր ,

ամէն

Հ"-յՒ ես Հւ,Լ.րլ. արշաւանբէն-----

4000

կենդանի մսակեր է մեծ խորութիւննե-

մ- խորութեան վրայ չանա ձուկի

նմա

րուն մէջ՝. Ա ա իսլուած են ղիր ա ր ուտե

նող ձեւ մը'

2 մ • երկարութեամբ՝.

Ա ամենայն դէպս,
լայն

մինչեւ

տեղեկո ւթիւններ

որ

ձեռբ

ձղուին

կարելի կ տրամաբանօրէն ըսել թկ

.դչ.ս.լայրին
ուած

է,

մէջ կեանբը

ուրիշներու

նական ազդակներէ

i

լու, զիրար փճացնելու : Աւրկկ '

աւելի
,

այդ

պայմանադըր-

հեա,

երեր

հիմ

յՀնշում, լոյս, թ['թ ~

ո լա ծինի բանա կո ւթի ւն :
If

միջոցները,
չեւ թոյն,

ե լե կա ր ա կան ո ւ թեն կն

մին

հ սկայա կան ակռաներ էն մին

չեւ իւ աբող լոյսն ու հմայիչ հոտը։ [-այց
ինչ որ մտածել կո լա այ այն սլարա ղան
է

ի>կ

հակառակ

մթութեան,

հազա ա-

դիսա են ա յն ձո լկե ր ը ո րոնբ ա շբ չու

եծ ճնշումներուն դիմանալու համար

այդ կենդանիները

սպան

նելու ամենաայլա ղան դործ ար անն երն ու

ունին

հաւանաբար

ա յնպիսի հիւսկէններ որ իրենց կազմ ու..
սկ մը

թեամրն ի ս կ ջոլրին հանդէպ

նին ։

Անշուշտ

զանազան

դոյներոլ

ճա-

ռադա յթներ առաւել կամ նուաղ կրնան
թափանց ե լ

ջո լրի

թա ր ձր ո ւթի ւնն ե ր կ ն

ներս-- այսպէս' բանի մը մեթր խո րու.

իքափ անց ա կան ո ւթի ւն ունին- ---այսինբն

թենէն անդին թէեւ կարմիրն ու նարն

պատկեր մը տալու համար,

ջագոյնը այլեւս չեն կրնար անցնիլ բայց

ջիջիհերր

ս պո լնդային

իրենց քԸ֊

կազմութիւն

մը

միւս դոյները կուտան կանաչորակ մշու

ունին, հիւլէական չափանի չուէ՝. Այս ան

շի

ԼոյսԸ' (Հետոյ կ՚անհետանայ դե-

հրաժեշտ է հակակշռելու համար թոնե

ղՒ^Ը։

յե՚ոոյ կանաչը-

րու հասնող ճնշումները։ (Տսւմաբի նիւ-

տիրէ

արդէն միայն տարտամ կա պո յտ

թերէն'

մը։

կուտրոնուած պարան

մը այն-

բան կը ճնշումի որ կըստանայ իր սովո
րական տրամադիծին կէսԸ։

8 րձ ' խո.

Հետզհետէ

մթաղնի, եւ
ոչ

այս

200 մ եթրին ևը
կապոյտն

ալ

կը

300 մ եիմրին մթութիւնն է,

մէկ

լոյ էի

ճառագայթ

րութեան մկջ՝. Փայտի կտոր մը այեբան

հասնի լ՝.

թէեւ

այդ

կը խտանա յ որ մակերես բաչուելէ ետբ

բաց որակ սել մըն է,

կրնայ

մութը,

հոն

տակաւին

Zi 8֊900 մեթրէն
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անդին կ

ր կը սկսի բացարձակ սեւը :

n

Ուրեմն ինչւմւ այդ. աչքերը՝
մե թրին՝ օրինակի համար՝

երր

ոչ մկկ կա

րելիութիւն կ այ դուրսկն լո յ ս
լու*

տրամարանօրկն

4000

պկտք կր ոը

րովհետեւ չգործածուող գործարան
օրէնքներուն

հոն
ո֊
մր

համաձայն

փո

•ւ ոյ,,ը:

ստանա

ապրող կենդանիները ըլլային կոյր՝
յեղաշրջումին

լ»յօի ճառագայթը որոշ կողմ մը՝

խելու անոր ումդնութիլնը՝ կամ նոյնիսկ

❖
**
^փտութեան՝
դերադոյն

այսինքն

մարդկային

հետաքրքրութեան

նո րածին,

ներկն ովկկ անաբանո ւթիւն ը՝

դեռ պիտի

յառաջանայ ՝ որովհետեւ ուսումնասիրուէ*

կը .լ...Դլ.1. գոյութիւն ունենալէ դարերու

թեան

ընթացքին, <իիշեր ատեն որ սաց ո ւած եւ

մեծ զարկ ստացան ուղղակի միջոցները՝.

տակաւին կեանքի նշոյլ մը ունեցող լու

Այսօր

մ արդ

սաւոր ձուկեր՝ տուին րաg ա տ ր ո ւթի լն ը t

սէ1'"է

միջոցներու'

անուղղակի

միջոցներուն

տ կ րն

կ

կողքին

սոլղո ւելու

որոնցմով

ա յն-

կ' եր

Երենք կ որ կ ըսլատր ա ս տ են իրենց լո յսը

թայ տեղւոյն վրայ տեսնել թկ ինչ կայ

ել խորոլթիլննե րու

10 քմ • Հ^վարը^՝. Անշուշտ հիմա՝ ,սյդ

դո ր դեն

որոշ

£n

ւր եր ո ւն

լո ւս ա ւո ր ո ւթիւն

կը
մը յ

հա//._

ղութիւնն

ուագիւտ

ուշադրութեան

տեսակներու

ձկնորսութեան՝

ապշած մնացած են*- շլացուցիչ լոյսեր'

մ ր g ո ւմ

մանիշակադոյնկն մինչեւ վաո

դկմ :

ծիրանիկն

կա ր մ ի ր ՝

մինչեւ մ անիշա կադոյն ՝ կա

թեքՍիք յաջո

ընդծովեայ մքթոցներուն

նոնք որ ականատես եղած են այս հազ

կ

մտնա ւանդ

դարձած

առարկայ ,

րնո ւթեան

Պիաի

որ

Տեսակ

գմ ո լար ո լ թ ե անg

կատ ար ե լադո րծո լին

կայն միջոցները՝

կ
մը

սա

-

եւ այս անդամ սլիտի

պոյտ կամ կանաչ՝ եւ երբեմն ցայտուն

մտնենք ովկկ անարան ո ւթեան հե տախոլ-

ճերմակ

ղութեանց զուտ դիտական շրջանին մկջ՝.

մը՝.

Այս

դարձուձած են

նմոյշները

նախնական

կարելի

դա սա լոր ում

մը :
!•- Ձ, Ո լ կեր'

որոնց ձ՛ար մ ինր տմրող_

Լութն ...մը լ,ւլսաւ "/՛ է՛շ._ Անոնք' որ ունին իրենց մարմնին

ւոյԱՒ

մկկ -ղըիւը :

3- Անոնք

որ

որ

իրենց

թոյլ

կուտայ

ուղղելու

նաիւ տեսական մեծ կա
ունեցող

պատկառելի դո ւմ ար
րակոյս՝

նաեւ

թիւննե ր
ղեցութիւն

“/T լօ*օ-"*"Ը կէտին

աո ջ եւ ո ւն ին ոսպնեակներու բարդ խաղ
մը

Եւ ս,յն ատեն'
րեւորութիւն

ռաղմակտն

Ոայց անտա

գո րծնտկան

որոնք կրնան
մր

տնտեսականին

դիտելիքներու

մը՝.

ունենա/
՝

կարելիու-

հ ի մնա կան ադմիջաղդա քին

քաղաքականութեան

ըմբռնումներուն՝

րարուեստ ին էրւտյիվւ

վրայ։

՝

ճարտա
Ա*
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ԹԻԻԹԻՒՆՃ ԵԱՆ

TUTUNDJIAN

Fonds A.R.A.M

ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ (Հայ գեղջկուհիներ)

TATÉOSSIAN (Folklore)

Fonds A.R.A.M

ՓԱՓԱԶԵԱՆ

PAPAZ

Fonds A.R.A.M

Fonds A.R.A.M

րէՈՆԱՐԹՆՈՑ ՏԱՃԱՐՆ 'ՎԱՆԴԱԿՆԵՐԷՆ

CHAPITAUX (Eglise Zwarthnotz,

7e Siècle)

ՏԷՐ-ՍԱՐԳՍԵԱՆ

TER-SARKISIAN

Fonds A.R.A.M

ՇԱՐ P1

SHART

Fonds A.R.A.M

Հայ ՄանրանկարչութԼնէն էջ մը
MINIATURE ARMENIENNE (13e Siècle)
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