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ԱՀԱՐՈՆ

*

Ահա իմ երգս, արգսւրավար դաւանանքով դեղռլոր.
էր բարձրանայ , արտոյտի պէս , խարտիշահեր դաշտերին,
Կը թելածի, կր գեղգեղէ ու կր պարէ մեղմօրօրԱոողջներուն կոլ տայ սիրոյ անհուն փափա ք մարդկօրէն ,
Անոնց արձէն կ՚առուահոսի, քրտինքին հետ լուսաշիթ-,
Եւ ցընծութեան կ՚ընէ կիթառ' պարտէզ ու գիւղ ու խըրնիթ,
Զի կր հընչէ իմ երգս ուրախ' աշխատութ՜եան շեփորէն:

*

Ո՜հ , րանուորնեփ , երիտասա՛րդ ել ալեզարդ բանուորներ ,
Համակ եռանդ , համակ կորով եւ բոցեղէն զօրութ իմն,
Ձեր սիրտերուն վերեւ պայծառ, սեւ մուրն է ձեզ լքըթագներ ,
Դուք կը հըսկէք կեանքի ղեկին1 ընդմիշտ ըզգաստ ել արթ՜ուն •
Մեքենանե՛ր , մեքենանե՛ր , դո ւք հերոսներ մեծարշաւ ,
Մ արդէն ծընած , դուք մարդ կերտող արարչութիւնն էք անբաւ ,
Ես ա՚Նասիկ ձեզ կ’ողջունեմ իմ տողերով կայծկըլտուն :

*
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Հ. ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ

Լք $ u m m ե Ր
M^՜", /.Դչ r-W' 'ււ՚.
կեանքը, մէկ րոպէէն -Դ-ը,
երբ խօսք ո, ղոր* կեանքի ցան, առանց
՝_
արհամարհանքով ցէպի ճչմարաո,թի,նը , առանց ճՀարաոըթեան մի
ջամաոսթեան : իսկապէ՜ս , ի՞նչ բանք, կը վերածողի :
#

Տարօրինա՜կ, - ոչ մէկ բան ա,ելվ. ա պա ,որ ի չ կև ը պո վհաո կնա լի
է մեցի՝ քան այն բանն իսկ որ ընցմիչա պիաի մնայ անիմանալի .
Օրինա՞կ, օրինակ' կեա՛նքը-.
#
Արց, ճշմարսւո^ան իըականութիւ-նը, մեր ճանաչողութիւնը,
իր շշմեցնող, հրաշապատում , խենթեցնող ի րա կանո ւթիւն ը ուրկէ,
ուրկէ՞ եկաւ, ո՞վ ցրաւ զայն հողիին մէջ, ո՞վ ցարձուց ցայն որաին
ստորոգելին, միանգամ ընցմիշա, իր ամբողջ ի ղօրու իշխանութեամրր - Ու ցայն գիտակցելու մեր կարողութիւնք ^ր այնքան ընթացի I ,
հասկնա լի՜, բնակա՜ն կը թուի: Ո՞վ J-լացաւ ցայն - Առնենք, օրին կ,
վայրենի մը ե„ օրինակ, Կէօթէ- Ակնթարթ մը իսկ կը բաՀ տես
նելու համար ճշմարտի գոյութեան, գործառնութեան գերերկրային
ցերմարցկային կազմակերպութիւնը ֊. Ո՞վ հաստատեց այց հրաշապա
տում մեքենան մեր աննիւթ կեանքին մէջ ֊.
#

,էհ„թղ

-^էՒ.

ընկԿ-տ^

իմ-թ <«Կ՚ւէխ

«—rf'i1;"։;

'ցձ Հ-ջռխցկ-յ-թ^՚ը ■ր֊ւ՚-՚խ-'-֊* ճէԼ,“Դ» ’
հմ՞,ո^էըթկ- « Qu'est-ce le Vérité ? ». կը
եւ ԱՊա"Հքկե«1ն

, -յ.ք ր--լկ1՚ն

■

F^-J

-^"^Ը

V-F1

Հ-՚-ը-կ ՚ւ-ւըեն1՛ յԸն է ■

Հոգեկան Զ.ոլլու մը - • • ■
#

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Ա արդուն ճ շմա ր տ ո ւթեան մատչումէ չափը՝ չափն Լ՛ նաեւ. էր
գիտակցութեան ՝ չափն է՛ նաեւ իր մեծութեան։ իր մեծութիւնը*
բաղղտտմամբ իր մէկ նմանին ալ՝ կը չտփուի միւսին իր ներարկած
ճշմարտութեան չափովը՝.
Է, ւ սակայն՝ այղ մա տչո ւմին երկու տեսակը կա յ : fj ին զուտ ո լգեղային շարժում մըն է՝ դէպի ճշմարիտը։ Ասիկա ամուլ է եւ ե րբե՛ ք
նշան մը մեծութեան։ Ընկերութեան ամէնէն չարագործ մասը ---ւ|ւոլ]ւշ>յւքnuî/Æ^i^r յ ամէն կտրղի թ-լւաֆյւք Ա1Ս?//յՀ/£/
ղինուած են ատուէի
Միւսը համագրական մատչում մըն է ՝ մասնաւորապէս անշահաթնդիր՝ հողի ի հրայըք՝ մոլեռանգո ւթեամբ բաբախուն *. Այղ միւս
տեսակը կ'առա՛ջն որդէ անհատը գէպի զո հ ո գո ւթի ւն՝ դէսլի զոհաբե
րում ։ Էք ւ երբ գայ րոպէն զայն պաշտպաննլու՝ U ո կր տ տն եր ո ւն ՝ ԱաՀ
լիլէներուն՝ փան սմԱրքներուն այլափոփոխ շո ւն չը կ' ա յ g ելէ մար
դուն։ Որրան ալ ըլլաJ րոպէն ճակատագրող՝ Աղրայէլ ինքն իսէ
յայանուի արդէն՝ ան յանկարծ թ ո J է կո լ ,ո աJ ո [՛ սԼա Jթ[' ['[' հաստա
տումը մեծ։ Գերակենդան ՝ կը նետէ Լք արդուն ու Տ ա ւերժո ւթե ան ՝
իր հուսկ վկայութիւնը անպարտելի * « E pUT SI ITIUOV6 » :
:
Տանուն
ր կարգադրութեան մենը անմիրապէս համաձայն ենք
ճշմարտին՝ յայտնենք զա յն կամ չյայտնենք՝. /խ վ ըրեր է այս կար
գադրութիւնը։ Այ" մեծա թաւալ՝ հրաշաշոգ կարգադրութիւնը որուն
խոնարհ , չն չին բեռնատարն է մարդը։ Ա եր ՀՀանբան^ բջիջներուն ո լէ
պարգեւեր է խաղը այս գերագոյն իմացութեան՝ անսխալ ու հանճա-ւ
րահիւս։ Մ* վ տուած է անորակելի այս վճիռը», Ո°վ ըրած է ասիկա։
Այս կէտը կր խռովէ ղիս ՝ կը խենթեցնէ ՝ կեանքի առեղծուածին իսկ
հաւասար։ /» վերջոյ՝ անոնք երկուքն ալ միեւնոյն բաները չե^ն :

#
Այ սօր հետեւեալը կարդացի Օրաթերթին մէջ՝. Ոճրագործ մը կը
սլա տաս խանէ դատական նախագահի հարցումներուն՝. Ան կո ւ տայ
^^էըիա մանրամասնութիւններ ՝ ագջնակի մը վրայ իր կատարած
վԼլՀին սլղծո ւթեան ը վերաբերմամբ՝. Ա եծին հանդարտութեամբ ու
կենg ա գա վա ր նրբո լթի ւնն ե ր ո վ ՝ բալա ր ար ելէ վեր ջ ատեանը
կը
նստի։ Գատախաղը կը մտնէ իր ամբաստանութեան հմուտ ու խստա
շունչ ոլորտներուն մէջ՝ կը պահանջէ ոճրագործին գլուխը՝, Գանի ձ ը
րոպէ վերջ սակայն ՝ կը ստիպուի ՝ ապշահար ՝ կանգ առնել՝. Ատեա
նին վրայ կը սաւառնի խռմբոցի մը կանոնաւոր ՝ մեծաղմուկ՝ անգըեգախոր էչրլոյ^Ը՝ Ամբողջ ատեանն ու ներկաները՝ սահմռկած ՝ կը
հաստատեն որ ո՛ճրապարտը ինկեր է Ա որփէոսի ղիըկը ՈԼ կը թրթ ո այ
իր արղարի քունովը՝.
Գատախազին խօսքն ու դէմքը կը սառին ծամածռութեան մը
մէջ». Անտեսանելի ձեռք մը՝ շանթափոյթ՝ շարժած է[՚- իա տախաղը
ա հ ա ւո ր ապտակ մ ր ստացած էր :
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#

ոլչ ձ» տղաս , վճար է' պարտըերդ : վճարէ ի՛նչ չափով որ
կրնաս , անմիջապէ ս որ կարենաս։ Եթ՛է
յ^տոյ> տ եՀ ս ՝ կ՚ըսեմ
ահա } ուշ է՝1ԼԼԼաJ : Պ տ ր տա տ էրն՚ւրը մեծ ու փոըր ՝ կարկամած դէմվփրով՝ մուրհւսկներ ձեււթ^ կու գաՀ,
համախումբ։ Աոլ գան
երբ ալ անկար ես , երբ անատակ՝ որեւէ վճարումի։ Կու գան երբ ալ
դանդաղած է զար^ԼԸ ս['տ["1} երբ մամանակը տարեր է ջախջախը
մ տրի ջրաղացիդ ։ Հա սլա՞ եթէ յան կա րծ ունենաս բուռն փափաը վըճարելոլ եւ ալ.». Տ ե' ս , կ՚ըսեմ ահա...
#

Աշխարհն ալ արրլէն ծաղրն է Ասաա֊ծոյ • • •
Ամէն մարդ՝
յան g ա սլա բաներն ու կասկածելիներն ալ մէջը —
րնկերութիւնները^ J-ողովուրդները անկեղծօրէն կը խանդավառուին
լաւ ծրագրո Հ մը՚Ի՞նչ կ 'անցնի կը դարւնայ որ երբ ծրադիբները կո ւ դան գործա
դրութեան ՝ կը դառնան աղբիւր՝ պառակտումի } --- փտութեան ։
Ծ*բադիրնե^րն են անկատար } մարդուն ճակատագիրը մեղաւոր ՝
իրակա^նն է յանհունս բարդ ու լի հակամարտ ու չմեռնող ուժ՜երովդ
--- հաւանաբար տյս բոլորն տլ եւ դեռ շատ մը տյլ բաներ :
#
« Une «espèce» en apparence, — un simple ra՜
meau détaché de la branche de Primates —, mais qui
se rélève doué de propriétés biologiques absolument
prodigieuses. De l'ordinaire : mais poussé à un excès
d'extraordinaire... ».
P. Teilhard de Chardin
Le Groupe Zoologique Humain

Դիաակցութի՜ւն • • • Այս զարմանահրաշ՝ այս խռովիչ երեւոյթը՝
այդ երեւոյթին կեանքը որուն քննութեան խռովքը կը քչէ մարզը
մինչեւ խենթութիւն z Ան եթէ ամբողջ կեանքը չէ՝ բնութեան ծրա
գրին արտեւանը՝ կեանքին իտէալն է : Հոդին' կեանքի մարմինին •.
կան շատ մը բաներ որ խռովյիչ են՝ -— հրաշքը ամէնա խոնարհ մէկ
ծաղիկին ՝ այլազան կենդանիներու հրաշատ իսլ բն ախօս ո լթի լեն երը ՝
օրէնքները' արեւներու կեանքին --- ՝ բայդ այդ խո րապէս խռովս։ լիր
ու առեղծուածս։ յին երեւոյթները իրե՛նք ալ ուրիշ բան չեն եթէ ոչ՝
Գիտակցութեան երեւոյթին՛ բադդատմամբ՝ մոմի մը լոյսը
բաղ
դս։ տմամբ արեւի լոյսին-. Գիտակցութիւնը այն է տիեզերքին րաղդատմամբ՝ ինչ որ է աչքը մարմնին բաղդս։տմամբ֊. Հինգ զգայա
րանքները ու հինդ անդամ հինդ զդայարանքներ ալ միասին մա րմնին
բազղատմամբ֊. Անշունչ նիւթին մինչեւ շնչաւոր կենդանութեան հաս
նելու առեղծուածս։ յին երեւոյթը ի նչ մեծութեամբ որ ցնցող է ՝
շնչաւոր կենդանիներէն մինչեւ գիտակցող էակը' նոյնքան ել աւելի
ցնցող է :
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#
Խաղ մըհ ալ ասիկա, — Պարունակոլթ-իսնը էլ իլ, Արտսրյ այ uinvք-իննը , իլ։ ձեւը, հագուստը-. Միջուկին իրականացուելու անտեղի
տալի ձգտումը' աշի։ ատ անք մը կը սլարտագրէ ձեւին , ինչսլէս ձեւինը' միջուկին : Ու այգ երեւոյթը, իր ներքին մեքենականութիւնը'
կը ծառայէ անոնց փոխագարձ կաղմաւորման , նոյնքան կեանքի մէջ,
ինչքան արուեստի եւ տիեզերքի :

#
Միայն պարունակութէամբ' չիք արուեստ։ Միայն ձեւով ալ, առաւել եւս, Լիք արուեստ։ Աոաջինը միշտ կրնալ ւղահել յոյսը որ
զա նէ1 իր յստակ «շրջազգեստը^ եւ արուեստին , ստեղծագործութեան
Ulfp-£ տեղի ուն են ա յ ։
Ս ինչ երկրորդը ձեւԱ , առանձինն , քարն ալ ճաթի, չի կրնար
արուեստի գործ ԸԼԼաԼ՝ Առանց պարունակութեան , իր գոյութիւնն
իսկ անյղանալի է յւ Ան գոյութիւն ու
ըստ բանի մը, ըստ միջուկին։
Ան հետեւանք է , մի՛ւսն է պատնաււ :
հարուստ ըլլայ միջուկը --- կեանքի հանքին ընգերքէն
պեղոլած --- այնքա՛ն գմուար, տաժանելի , մերթ անկարելի' գանել
ձեւը , իր ճոխութեան արժ՜անի :
ԱթՆռԱւյայւռւՈ-թ-իՆնլւ որ կը կաղմաւորուի լք £ Ո՜ւկ՜էւ՚Օյ բռնադատի՛ չ
ճնչումին տակ , միջուկին կեանքի գալու անբռնաբարելի՛ ձգտում էն ,
իսկակա՛ն արտայայտութիւնն է» Առանց այգ փրոկէ՜Ա^ե , Արտայայ
տութիւնը դո յո ւթիւն ունեց ող ար տայայտ ո ւթիւննեբո ւն նմանու
թիւնն է որ ծամածռութիւն մը կը դառնայ :
Լքկջուկր ' միշտ եւ մնայուն կոչ մըն է, աղերսանք մըն է, հրա
ման մըն է' ուղղուած թաքուն արտայայտութեան որ, ի կերջոյ , կը
լսէ անոր ձայնը, եւ, թերի կամ կատարեալ, կոլ գայ կեանքի : թերի'
յաճախ , նոյնիսկ արուեստագէտը ըլլայ հանճար [S ո սթ ոյ ե ւսքի} Տ
Վրսսնզի «կեանքը կարճ է եւ արուեստը երկարէ :
Արտայայտութիւյնը սակայն կո չ մը չի կրնար ըլլալ լքկջուկկն :
Երբեւէ չի կրնար կեանքի բերել զայն , իր որեւէ մէկ կրական տեսա
կին մէջ, վասնզի , արուեստական կերպով ձեռք ձգուած , դողցուած,
ան ի՛նքը արդէն զրկուած է կեանքէ ։ Շա տ չա տ , կրնայ յաջողի լ, ժ՜ա
ման ա կա ւո ր ա պէ ս , «միջուկդ մր կամ աւելի շուտ անոր պատրանքը
ստեղծել , րէֆլէ՜քս քոնտկսկոն^Հ՜// խազովը' ինչսլէս հաշիշամոլին
խաբկանքը, իբր Աորֆֆն . թորեալ ջուրի ներարկումէ մը վերջ։ Ու֊րիշ
խօսք որ, անդամ մր կա ղմա ւո ր ո լած , համաձայն ս տ ե ղծա գո րծա կ ան
Օրէնքին , ձեւր կը զգենու մեծ զօրութիւնը երկարաձգելու կեանքը
պարունակութեան , եթէ ոչ յաւերժ՜ացնելու զայն։
#
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J1 ս կա պէ' ս ՝
էնծէ կու տայ այնքան ամօթէն ամէնէն սուր՝
ամէնէն վէրաւորական՝ ամէնէն նո լա ս տ ա g ո ւց է չ զգացումը՝ էնչքան ՝
ն եր ո ղմտ ո ւթենէն զատ որեւէ այլ վերաբերում էմ մէկ նմանէս հան
դէպ --- Ւ՚^ւ աԼ P!!ա•! եանրութէլնը էր մեղանչումէն՝.
Ոչ մէկ հ անդամանք աւելէ էւստօրէն էնծէ կուտայ համոզումը էմ հո
գեկան անկարութեանս ՝ արմանավայելչութեանս գէւրաբեկոլթետնը ՝
կամքէս հաշմութեանը՝ էն չքան ներոզամէտ հ ա կա զգեg ո ւթե ան մը
անկարէլէութէւևը ՝ հանդէսլ էմ մէկ նմանէս , ո՛վ ալ ըլլայ ան : Որեւէ
ան հատ այնքան մեծ է՝ էնչքան մեծ է էր ՝հ ո գեբնաէւօսա կան շարմ ո լմը՝ թողութեանց հ ա կազգեg ո ւ թ եան մէջ՝.

#
է ան մարդէկ
թերեւս անոնք են էմաստունները
որ կը բա
լա րարուէն մաքրութեամբը կեանքէ բա մ՜ակէ մակերեսէն՝.
էսկ մէւսները
վայն է գլխուն __ բա g ա ր ձա կա պա շան երր կը
կրեն տառապանքը գմ ո էւ այէն՝ մ տահալածանք ովը թ1- » թ^չերն ո Հճւ
պէտք «//ակեր եսը» ջվ՚նջ, հրբ անոր տակը՝ մէ$էն խաւը՝ առքը պղտոր
է ու տղմուտ ընդմէշտ՝. Անոնց գործն է գմուար՝.
#
Զկայ է1։ն մը որ չափէն աւելէ ըլլայ ՝ ս տ ե րլծ ելո ւ հ ամա ր գէթ պահ
մը ուր չարե՛րն ա՛լ՝ ակնթարթ մը այլափոխուած ՝ մասնակէց րլ/ան'
հոգեկան համերգէ մը՝. Աառած սրտերը երկարեն անտես ձեռքեր խարոյկէն ազնուացնող Ա ուզումէն , կենսաբաշխ փեղեցէկէն՝. Ոչ մէկ
վճարում շատ է ատոր համար :
Ո չէն չ կը թուէ էնծէ աւելէ անհեթեթ՝ աւելէ նախնական'՝ աւելէ
վայրագ՝ ու հրէշայէն' քան ատել էր մէկ նմանը՝, է^նչ հո յղեր կը հո->
սէն ՝ է'նչ օտարոտէ խառնուրդներ կը ստեղծուէն մարդուն ան պեղելէ
ներս էգէն՝ որ ատէ էր նմանը՝. Երկնայէն որսլէսէ սլատէմէ՝ ո րպէսէ
հատուցումէ կը կանչուէ չա րը որուն հո դէն կը կատարէ անհաւատա լէ
մեծութեամբ ՝ էրեն էսկ վնասաբեր շարմումներ մէայն ; Եթէ կւսըևլի
ըլլար արթնցնել զայն այգ սեւ. երազէն՝ եթէ թոյլ տրուէր էրեն տեսնել իր կրկինը (սՈզիճ), ա տ ե լո ւ թե ան էր դործաոնութեանը մէջ՝
մարգը՝ ադամորդէն' սլէ տ է կրէր երկու հ ա կա ղգեց ո ւթէ ւններ էն մէն՝
--- կա՛մ սլէտէ բռնուէ ր հոմերական քահքահով մը՝ է տես այգ մեծղէ
•անհեթեթէն ՝ անհաւատալէ՝
զաւեշտէն՝ կամ' պէտէ սահմըռկէր մէկու, մը նման որուն տրուած է տեսնել դէմքը ճէւաղէն : Ու֊
էնչքսՀն ճէդ՝ էն չքսմն մամանակ՝ Տ է'ր է մ ՝ տեսնելու համար Հքրքջալէն» : Այն ալ ակնթարթ մը մէայն՝ այն ալ հաղէւ կեանքէ վեր
ջալոյսէն'. էնչլզէ՛* ս է որ Անարգը աւելէ շուտ թ^լքէ չէէնար ՝ UJJrJ:
անսլարվւակ Արտառոցէն առջեւ՝, էնչոլ է՛* ս է՝ այո ՝ էնչպէ ս է որ...
Արդեօք՝ էւորհրգաւոր ո լ անյեղլէ կարգ ու կանոնէ մը համաձայն՝
արդեօք ան պէտք չէՐ որ խելքէ էյնայ ՝. Ա՛յս կէտն է նեղացնողը ՝ կըճողը ՝ խայթողը ♦ ♦ ♦ :
Հ♦ Ջ•
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If hâbpupuuuih
Անծանօթ ձեոք մ ՛աննունին կը բանայ դուռն այս շըքեղ • • •
Հե ռահերէն , հիւսիսէն, ես ծանրօրէն ծարաւի,
Ոստաններու մեծավերջ երգն հոգւոյս մէջ արձակած
Միջոցէն վեր՝ կը նետուիմ անկարելի երագին • • •

կանանչներու օրօրան Միջերկրականն այգային
Արեւին դէմ կր հանէ ադամանդներն իր վւադւիուն
Տիեզերքի մեծահունչ եզերքներէն անքընին
կը բարձրանան ընծաներ գեղեցկութեան ասւոըծոյն :

կապո՛՛յտ անծայր, ըսաեղծման անեղծելի ո'վ ըսկիգր,
Զ՛աւակներէդ յետնագոյնն է ան հիմա քու ւլիմաց,
Որ՝ յոգնասւանջ իր դէմքու]' մեծութենէդ կը սարսոայ ,

Որ արիւնոտ մարտերէն ըստացած իր վէրքերու]
Կր յանդըգնի՜ խորքերուդ իմաստութեան անթափանց
լ):ոլզա'կն ըլլա՛լ կամ կորչի՜լ ընդերքներուդ մէջ ահա • • ■ :

*
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— Լռութի՜ւն իմ' հերատո՞ւկ bu գեդանի ,
flp միտքս հեշտին հմայքներով կը Jուզես,
Որ անտարբեր համակբութեամթ ամէն ձայնի
Անմիջական յուզած տենչերր կ'ուզես - • • :
Պատասխանեց-— Զո՜ւր է խոկումդ անայլայլ'
էութիւնն իմ հայելի է թ՛ափանցիկ,
Չե՜ս նանաչել կերպարանքն իմ կատարեալ'
Ով անբէարբաո գեղեցկութեան մուրացիկ:
Եթէ ունե՜ս միտքը' կարկահ, խօսքը' թել,
Տիւ ու գիշեր հիւսէ՜ թաւիշ ու դիպակ •
Եթէ կեանք ից, խոհերդ են վեհ աոաւել'
Սպասումի հիւսէ սնդուսն ըսպիտակ :
Հիւսէ՜ նարօ՜տ ծիածանի պէս վճիտ՛
Ծով ու արե՜ւ — գրկսէխաոնում ծիրանի ,
Հիւսէ արեան հրկիզումն այս դաշն ու խիտ'
__ Համբո՜յր է րորր' խօսքն անխարդախ բերանի
Գեղեցկութիւնն ահա լոյ սին անձնատուր'
Լոկ մերկութեան հրայրքն ունի իր հագին - • •
Լոկ լռութի՜ւն — քանզի ժայթքում է անլո՜ւր'
Աստեղածին սիրոյ ճիչն իր հագագի :
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Ճհ/ բանաստեղծները շատ րի շ անգամ համարձակած են մօտե
նալ ծովուն , եւ երբ փորձած են հաղորդակցիլ անոր էութեան
հետ , ամբո ղջովլ՚ն տկար մնացած են անոր ա՛հարկու հ եծեծանրին
առջեւ, ու չեն կրցած ըմբռնել ովկէանին մեծ գրականութիւնը՝.
Փոթորիկն՛երը կ անցնին, բայց ան կը պահէ միշտ իր հզօր աստ
ուածութիւնը^ ուրկէ կը բխի զարմանահրաշ բանաստեղծութիւն մը
որ տրտմութիւն եւ թագա գութիլն է միայն՝, ինչ որ ծովային է ու
վսռովիչ եւ կը պատմէ մեր նա լաբե կո ւթի ւններ ո ւն ա ն վերջանա լի հէք
եաթը^ իր ամենախոր արձագանգը կը գտնէ այգ րերթողութեան
մէջ, որ կը բա իւի գարերու ափ ո ւն րն եր ո ւն , կը խորտակէ ժայռերը ու
կներկարի անսահմանէն անգին :
Անոնր որ խ ե լա յ ե ղօր էն կը սիը են երաժշտութիւնը եւ կը g ան էլան
մեռնիլ անոր յիշատակով, պիտի չկրնան հաս էլն ա՛լ ովկէանին խոր
հրդապահ նուագը, որ համաղօր է մահուան, եւ կը մնայ անոր չափ
առեղծուածային ու գեղեցիկ՝. Թ՛երեւս կեանրն է ան, որ մարդուն կը
սպասէ իր կորուստէն ա նղէն, հոն բանալու համար իր ամէնէն հրաշա լի գանձերը ել հնչեցնելու այն պանծալի մեղեդին' զո ը չկրցաւ
Լսել աշխարհի վրայ ապրած օրերուն՝, թերեւս վաղուան մարգը պիտի
ծնի ծովուն անգո լնդէն եւ ապագայ կինը պիտի բ[սի անոր գողահար
փրփուրէն , եւ այսպէս պիտի միանան իրարու իբր արուեստի կատարելութիւններ , ուր կապրի միմիայն ալիքներուն ստեղծագործ հըևչիւքևը :
պատմութիւնը անզօր է յաճախ ներկայացնելու մարդկու
թիւնը իր իսկական՛ ճշմա րտ ո ւթեանը մէջ, ովկէանը ղայն կը ցոլացնէ
տարօրինակ հ ար աղա տ ո ւթի ւն ո •Լ մԸ' առանց ձեւափոխելու անոր րագաբակրթութիւնը եւ պահելով միշտ իր ծագումին սկզբնական նկաըազիրը՝ Ե* ովն է որ կը յաւերժացնէ մարդուն ա լանդո ւթի ւնն եր ը եւ
կ^րնդունի սերունդներուն դարաւոր պայրարը, անոնց մեղրերն ու
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անձկո ւթէւնները ՝ պար տ ո ւթէ ւնն երն ու վերածնունդը ՝ եւ զանոնք
կ'ամփոփ է էլ։ անյատակ գերեղմա նլ,ն մէչ-, d'n գովո ւրգներ ը կրնան
խուսափէլ պատմութենէն ՝ բայց դատապարտուած են լսելու ովկէա
նէն վճէոը՝ որ էր պատգամը կ^արձակէ ել էբր պատանը կը տարածուէ անոնց բոլոր դո րծ ո ւն է ո *-թէ ւնն եր ո ւն վր այ :
Վ^էոլ մը եթէ կը լԼրէպէ էր նպատակէն մ է ջ եւ չէ կրնար լէովէն
դրկնլ անհատն ու աշխարհը՝ ծովը ամբողջա՛պէս կը խլէ մարգոց վէ
պս։ կան կեանքը եւ ղայն կը պահէ էր վէհերուն խորը՝ առանց որեւէ
կերպով յանձնելու մեղէ՝. Ամբո գ$ գրականութէւն մը կայ այդ էւորխորատներէն ներս՝ ուր մտքէ մարգը է զուր կը տառապէ է^նելու
համար՝ հ ոն փնտռելու տէեզերքէ ստեղծումէն է վեր պատահած
տռամները՝ մարդկութեան՝ վէսլո եւ անհետացած էակներու արկածախնգր ո ւթէ ւնն երը Ան ոն g ձայնն է որ մեզ կը կանչէ ծովու մը խորէն ՝ անոնց խօսքն' է որ կը լուսաւորէ մեր չարչարուած հոգէները ու
կը բանայ մեր մտրէն դէմ ստեղծագործութեան ամէնէն անվախճան
հո րէզոնները :
Այգ սլա հ ո ւն է որ մեր է մաg ա կանո ւթէ ւնը կը փորձէ նաւարկել
այլեւս ել ճանչնալ ովկէանէն արշալոյսն ու մայրամուտը՝ ուր արեդակը կը ծագէ մեր էութեան վերել եւ աստոլածայէն լռո ւթէւն մը
կ'է$նէ մեր հոգէէն վրայ՝ ուր ամէն բան խորհուրդ է եւ շքե գո ւթ է ւն՝ ՝
հրաշք է ու երագ՝ եւ սուտն է որ կը նոյնանա յ ճշմարտութեան հետ։
կհուզենք նաւարկել այսպէս ՝ մէն չեւ որ արեւը մարէ մեր մահամերձ
մտըէն *Լըայ > ՈԸ այնքան նման է ծովուն ՝ անոր պէս տրտում ՝ առաս
պելական ու գե զե g է կ :
Հարկ է ընթանալ խէզախօրէն՝ լսելու համար նաեւ ովկէանէն
մրրէկը՝ ուր չանթ մը կը ճեղքէ յանկարծ մեր էմացական գոյութէւնը ել ալ կ'ըհկղմինք զանգա զօրէն ՝ գէնովութեամբ մը որ
^ւ
սահման չունէ՝ պոռալով քամէներուն մէ^ եւ կոհակներուն կամքէն
անձնատուր : Ա եր ա զա տ ա գր ո լած մտածո ւմն է որ էր ո ւր ա էւո ւթէ ւնը
!լ արլա ւլա կ է հովին մէջ, եւ քանէ՛ !լ ըն կզմէնք ՝ այնքան կը զարգանայ
մեր հրճուանքը ել կհուզենք մէանա լ ծովուն տակ հանգչող նահապետներուն î
Ա արգկայէն փր կագործո ւթէւնը պէտէ գա յ ովկէանէն՝ որուն՝ դէմ
կանգնած ենք մեր ճակատագէրը լուծելու համար՝ մինչ ան ներողոլթեամբ ու բարութէւնով կը հետեւէ մեր կէրքերուն ՝ մեր ա մենօր ե ա յ
արշաւներուն եւ էբր գուրգուրանք մեղէ կը բերէ էր անհուն երամրշտո ւ թէւնը : Պ է ՛ոէ գա յ սա կա յն օրը ՝ ուր սլէ տ է լս ենք ծովուն մեծ
բարկութէւնը որ պէտէ է։ որա տկէ ամէն բան՝ պէտէ քանդէ մարդուն
ներքէն եսականութէւնը եւ գ՛ոյն սլէ ա է բա մնէ էր շղթաներէն ՝ ո րսլէսղէ տէրանայ աւելէ ըմբոստ անհատականութեան մը եւ ըմբոնէ
էր արէւնլուայ հողէն ել վէրաւորուած էմացա կանութէ ւնը։
Տոգնած ենք այլեւս մեր մէտքն ու սէրտը քնացնող օրօրներէն եւ
կը տենչանք անակնկալ երգ մր՝ աւելէ սարսռալէ համանուագ մը՝
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զ„;, լսելով գողանք մինչեւ մեր ոսկորներուն ծուծը: Այղ բանաստեղ
ծութիւնը պիտի գայ ովկէանէն, սարսելու համար մեր ներքին գո
յութեան բոլոր ամբարտակները, արձակելու դելը որ կաշկանդուած
է մեր մէջ, եւ նոր որոնումներու կռիւ մը առաջարկելու մեզի: Եթէ
ընդունակ ենք տոկալու այս հ ա կաղդեg ո ւ թե ան , պիտի կրնանք ստեղ
ծել գերմարդկային արուեստ մը, որ պիտի ծնի ծովուն քերթողու
թենէն, եւ հոն է որ պիտի իմանանք մարդկային մտքին դա ղանի ապ
րումները, ինչ որ դրած չէ տակաւին պատմութիւնը կամ տնտեսած
են շատ անդամ աշխարհի իմաստուններն ու մարգարէները :
կենանք Հերետիային պէս ովկիանին դիմաբ, ել համարձակու
թիւնն ունենանք գիտելու գեղեցկութիւնն ու առաքինութիւնը , զդա՛ լ
իր հաւատքը անմահութեան հանդէպ, իր վրդովուած ձայնը ել իր
ահաւոր լռութիւնը: Ան մեղի կը նայի անհամար աչքերով ել իր
շունչը այնքան մաքուր է որ կը հալածէ մեզ ալեցնոդ ուրուականնե
րը , մեղ կը խրախուսէ երիտասարդ զգացումներով ել խ ա գա գո ւթեամբ կ'օրհն է մեր խգճմաանքը յ
ՍՀնոնք որ արմանի պիտի ըլլան ծովուն խո րհուրգին, պիտի ճանչ֊
նւսն նաեւ անոր անպատմելի տառապանքները, որով կը գալարուի
հոգեկան ցաւերով ու երբեմն այնքան' սաստիկ է իր կսկիծը, որ կը
սպառնայ երկրին սիրտը պատռել։ Իր սաստը մեղի հրաւէր մըն է
ամէն տկարութիւն եւ պատրաստուելու հսկայական՝ երկունք
ներու, աւելի ամուր խառնուածք մը կերտելու եւ բացարձակապէս
անխոցելի աշխատանք մը երեւան բերելու համար։ 'թանի՛ կը ղսպրաԴեի 1 այնքան վրէմ֊խնգրութեամբ կը լեցուինք մեր անձին գէմ , գոր
՛կուզենք փշրել տարրերուն պէս ել յետոյ զայն վերակազմել ոգեղէն
միջոցներով, վառել իր մէջ անծանօթ լոյսեր , կայծեր ու աստղեր , եւ
խենթենալ ու ճչալ ծովուն պէս :
Լսե՛նք ովկէանը, որուն նուագարանը ամբո ղջսվին կ ոյս գրակա
նութիւն մը կը ստեղծէ մարդուն մէջ, զայն առաջնորդելով կանխա
հաս գեգեց կո ւթի ւնն եր ո ւ եւ մտաւոր վերանորոգման, ու կը խոստա՛ծայ անոր իմացական անսպասելի յաղթանակներ, արուեստի վերել■P/''" եւ նոր քաղաքակրթութեան լուսածագին համար՛.

*
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ALBERT CAMUS
Անհեթեթ արկած մը ՛Լերջ դրաւ Ալպէռ 'Աամիւսի կեանքն : Աետպատերազմեան երիտասարդութեան մեծատաղանդ, դաղափարաԼսօսը y
որուն գրականութեան մէջէն կը փայլատակեն' մարդուն ապրելու
արժ՜անաւորագոյն ձեւր * եւ քաջութիւնը մարդկային կոչումին մէջ*
կը թողու բազմաթի լ արժ՜կքաւո ր գործեր y __ վէպ , փորձ եւ թատ
րերգութիւն : ԱրուեստագէտՒ Ււ՛ բացառիկ իւ ա ռն ո ւածքը զԼնը նե
տած կր մշակութային դործո ւնէ ո ւթեան այլազան մարզերուն մէջ^,
մեծ խանգավառութեամբ : ինչսլկս ինք 1լըսէ. <&Ե ս չեմ կրնար ապրիլ
անձնապէս առանք իմ արուեստիս : Ա ա կայն ՝ ես չեմ մեկուստւցոււյած արուեստս եւ չեմ նկատած ամէնէն 'Լեր : Անհրաժ՜եշտութիւն
նկատած եմ ՝ ուրեմն ՝ որ ան չբաժնուի մարգոցմէն եւ ապրի ամէնուն
մէջ*, իմ համոզումովս ՝ արուեստը մենաւոր հրճուանք մը չէ՝. Ան միջ^քն է հաղորդակից րւլալու եւ յուղելու բոլոր մարզիկը՝ անոնց ըն
ծայելով դերագոյն պատկերը մարդոց մեծագոյն մասին տառապանքին
ու հրճուանքին՝. Արուեստը թոյլ չի տար ուրեմն՝ որ 1Ըոզը առանձ
նանայի այԼ կը ոտիպէ հետեւիլ տիեզերական ճշմարտութեան՝. Ալ ան՝
որ ընգո ւնած է արուեստագէտի ճակատագիրը ՝ ո րովհետեւ ինքղինք
կը էԼՂաJ '"արբեր ուրիշներէն ի կը համոզուի շուտով որ իր արուեստը
սլէտք է սնանի ամէնուն համար եւ ամէնուն նման՝. Արուեստագէտը
հԸ կազմաւորէ ինքղինք այս տեւական յարաբերութեան մէջ իր եւ
այլոց միջեւ՝ ծառայելու համար ճշմարտութեան եւ դիմադրել "՛Լ
բռնո ւթե ան :»
թատերական իր գլո ւխ-գո րծո gը եղող Cbui^l|llLpUIÎr դրուած է
1938/'^ î Ան վայրագ ողբերգութիւնն է իմացական ո լ
հիւանդագին
բռնապետ ո ւթեան ի որ անհեթեթ ազատութեան մը Ճանկերուն մէջ կը
գ ա տ ա պար տ ո ւի մինչեւ ո չնչա կան ո ւթի ւն :
Այստեղ տեսարան մը՝ Ա՝ արարուածէն' ուր խելագար կայսրը
*իալի կուլա կը պարզէ իր ^փիլիսոփայութիւնը^ պերճաղիճ Աեղոնխսյհ :

*

լւեզռԹիւԼՍ •

Ե ուլախս ♦ ♦ • :

Յ^ալիկուլսւ •— Այո'i Ա եզոնիա :
Սեզոնիա--- [' լԼ^ը!_ոյ i է^չ կայ փոխուած։ Եթէ ճիշտ է որ
$ր իգիլյան կը սիրէիր ՝ կը "իբէ իբ նաեւ զիս եւ գեռ ուր իշներ : Ալ իր
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մահը պատճառ մը չէր կրնար ըլլաԼ որ երեր օր բա-շուէէր առանձնու
թեան մէջ եւ այսօր' վերադառնայէր վայրագ դէմբով մը։.

Դալիկոպա •--- /?Հ°վ կը խօսէ բեղէ Տըէ՚-զէլլայէ մաս էն ՝ խե՛նթ
կէն : Qb®u կրնար ըմբռնել որ մարդ կրնայ սէրէն տարբեր ո ւրէ չ բա
նէ մր համար ալ լալ։
Սեզոնիա •--- էյեր է' ՝ արբայ : Յայց ես 1լուզէէ հասկնալ մէայն :
Գալիկուլա---- Մարդէկ կուլան ՝ որովհետեւ էր ո դո լթէ ւնները
ս,Հև Հեն Ւ^չ "Ը սլէ,ոԸ է Ըլլային"՝ (Սինը Էը մօտենայ իրեն) քեո՚զ՝ Սեզոնէա ; ( Ետ կ'Երթայ ) Բ այց մնացէ՛ր մօտս։
Սեզոնիա •— Պ ա տր ա ս տ եմ ընելու է՛նչ որ կհուզես ( կը նստի ) : 71 մ
տարէքէ ս ՝ դէտ եմ որ Լլեանբը շատ բարեհամբոյր չէ։ Ու եթէ չարերը
դոյութէւն ունէ երկրէ վրայ y էնչո® լ զայն աւելէ զօրացնելէ
փալիկուլա •--- Պ^ուն՝ չես կրնա ր հաս Լլնալ ։ էՀն չ ւէո յթ : Կրնամ'
ձերբազատուէլ թերեւս։ Յայց կը զդամ որ Լլը խլրտէն մէջս անանուն
էակներ ։ Էն չ կրնամ ընել անոնց դէմ ։ ( Կ]1 IJ.UinlËuiJ կնոջ ) :՝ 0'հ հ Ս եզոնէա ՝ գէտէէ որ կա ր ելէ է ըլլալ անձկութեան մէջ՝ բայց կ'անդէտանայէ թէ էնչ կը նշանակէ այդ բառը էրապէս : Ամէնուն պէ ո կը
Լլարծէէ որ ատէկա հոգեկան հ է ւան գութէ ւն. մըն է։. Աակայն ո՛չ*
մա րմէ՚նն է որ կը տառապէ ։ I] որթս զէս կը տանջէ ՝ Լլո լրծբս եւ անւմնե ր
Գլուխն սլա ր սլո լա <3
ս էր տս խռով է յ 1} լ ամէնէն զար
հուրելէն' բերնէս դառնահամ վէճաԼլն է։ Ոչ արէւն* ոչ մահ՝ ոչ
տենդ՝ այլ այս բոլորը մէատեղ : Կը բաւէ որ լեզուս շա րմեմ ՝ ո րպէսղՒ ամէն էն չ դառն՛այ սեւ՝ եւ էակները" զղո ւելէ : էՀնչ դմո լա բ է ՝ /ՀՆչ
դառն է մարդ մը դառնալ յ
Սեզոնիա---- Պէտբ է խլանալ՝ երկար ատեն բնանալ՝ էնբզէնբը թորլլըել եւ ո չէն չ մտածել։ Պէ տէ հսկեմ բունէդ։ Զարթնումէդ' աշխարհ
պէտէ երեւէ աչբէդ աւելէ լաւ։ Այն ատեն էշխանութէւնդ է սպաս
դէր՝ աւելէ սէրելու համար էնչ որ արմանէ է սէրուելու։ Ւն չ որ
Լլա ր ելէ ո ւթե ան սահմաններուն մէջն է՝ Լլարմէ որ փորձուէ ։
ՂալիկւՈ-լա •--- Աայց ատոր համար բնանալ պէտբ է ու թո զյբ ում ։՝.
U-Jt' անկարելէ՛ է :

Սեզոնիա •__ 3 ոզնութեան պահուն ՝ այդպէս Լլր թուէ։ կու զ ա. լ
պահ մԸ որ կ ար եւէ է արոլ բռո ւն g բ մը ունենալ ։
փալիկուլա •--- Յայց պէտբ է գէտնալ ո® ւր տեզաւորել այրէ
բռո ւնg բը Էք լ էն չէ® կը ծառայէ րռունցբ մը ՝ էն չէ՞ կը ծառայէ տյս
ասլչեցուզէչ էշխանութէլնը ՝ եթէ չկա րենամ փոխել էրերոլ 1[արդը ՝.
եթէ չկարենամ պարտադրել որ արեւը մարը մտնէ արեւելբ ՝ որ տառապանբը կր Լլնա պա տ Լլո լէ ՝ ել էակները ա՛լ չմեռնէն։ Ո՛չ y Աեզոնէա՝
անկարեւոր է բնանալ Լլամ արթուն մնալ՝ եթէ չկարենամ կամբս
պարտագրել այս աշէւարհէ կարգէն վրայ։
ՍեզոնիաՅայց այդ աստուածներո՛ ւն հաւասար էլ ուզել էէ
Սդկկ աւելէ զարհուրելէ խենթութէւն չեմ Լլրնար երեւակայել։
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Դալիկուլա ---- Գո՛ւն ալ
դերձ, ի՛նչ է աստուած մը,
որ կ'ըղձամ ամբողջ ումովս
տանձնեմ կայսրութիւն մը'

ինծի թելա զար կը նկատես։ Այսուհան
որուն ես հաւասարիլ բաղձայի-.--. Ինչ
, այսօր , ա ս տ ո լածներ էն վե՛ ը է ! Կր րոուր անկարելին իչթող է։

ՍեզոնիւԱ--- Ջես կրնար արգիլել որ երկինքը չըլլայ երկինք, գե
ղեցիկ դէմք մը չադեղնայ , մարդկային սիրտ մը անզգայանայ :
Դալիկուլա--- (Յորդող լսանգավաււութեամթ) Կ՛ուզեմ երկինքը
թւսռնել ծովուն , միաթառնել տգեղութիւնն ու գեղեցկութիւնը , տա
ռապանքէն յառաջացնել ծիծա՛ զ :
Սեզոնիա--- (Ուղիղ կանգնած անոր դէմ, աղերսող) Գոյութիւն
ունին բարին ու չարը, կայ ինչ որ վեհ է ու կայ ստոր ինը, կայ ար
դարն ու անարդարը։ Կ՚երդնում քեղի որ այս բոլորէն ոչինչ կր
փ ոխուփ :

Դալիկուլա-__ (Ուղիղ' նոյն ձեւով) Իմ կա՛մքս է որ այդ բոլորը
փոթուին ։ Այս դարաշրջանին պիտի ընծայեմ հաւասարութի՛ւնը։ Ու
երբոր այս բոլորը հարթուին, ու անկարելին իրականութիւն դառ
նայ երկրի վրայ, լուսինը ձեռքեր ուս մէջ, յայնմ ամ, թերեւս, ես
ինքս ալ պիտի կեր պա ր անտ փո թո ւիմ ու աչթարհն ալ իմ հետս,
այն ատեն, վերջապէս, մարդիկ այլեւս պիտի չմեռնին ու պիտի րլլան եր^ա նիկ_ ։

Աեզմնիա-__ (Ցասումով մը) Պիտի

երբեք չկարենաս

ուրանալ

սէ րը ։

Դալիկուլա-__ (<1)սւյթ-ումու[ ու կատաղալիր ձայնով մը) Սէրը։
Սեզոնիս,' ... (Ուսնրէն րոնած կը ցնցէ) Հասկցայ որ սէրը ոչինչ է i
Միւսն է որ իրաւունք կը շահի --- հանրային տուրքը Տ Հա սկցա ր ,
չէ... Ամէն բան ատով կը սկսի։ Ա՜հ, հիմա է որ պիտի կարենամ
ապրիլ վերջապէս ։ Ապրի'լ , Սեզոնիս, , ապրի՛լը՝ սիրելուն հակոտնեան
է ։ Ես է որ քեղի կը պատդամեմ , ու կը հրաւիրեմ քեղ անսահման
թնջոյքի մը , ընդհանուր դատավարութեան մը , ամենագեղեցիկ՜ տե
սարանի մը։ Եւ ինծի ամբո՚թ սլէաք է, հանդիսականնե՜ր , զոհե ր եւ
յանցապարաներ : (Կը ցատկէ ծնծղա]֊սկաւառակին վրա] եւ կը սկսի
զարնել, կրկնակի հարուածներով) Հոս բերէք յանցապարտներր-.
Յանցապարաներ պէտք են ինծի ։ Ու բոլո՛րը յանցապարաներ են ։
(Միշտ հարուածելով) Կր հրամայե՜մ որ բերեն մահուան դատա
պարտեալները։ Ամբո՛թ, կ՛ուզեմ ամբոթս ունենալ։ Գատաւորնե ր ,
վկանե՛ր, ամբաստանեաթե' ր , ամէ՚նքն ալ դատապարտուած ի յառաջադունէ ։ Ա՜հ , Սեզոնս,' , իրենց պիտի ցուցնեմ ինչ որ երբեք չեն
տեսած, ես, միակ ազատ մարդը այս կայսրութեան։

(« Caligula »)

*
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ԲԷՆԴԷՋԻԼէււ, քԴևԴԷԶԻԼէԼ
--- Լո^ւրջ կՀըսէը^ ըսաւ զարմացած երեսիս նայելով՝,
--- Ւ՚հչմլ չէ y պատասխանեցի ՝ հրաման տուկ՛ը՝,
Հյունը նստած էր ետեւի թաթերուն՛ վրայ } աչըերը խոշոր բաղած
մէյ մը ինծի , մէյ մը անոր կը նայէր ՝,
--- Յայց գու՚ը խենթ էը ՝ ըսաւ} այս շունը ձեր գիտցած շուներէն
չէ ՝ Սն մեծցած ու գործած է պատմ՜ական ճամբարներու մէջ՝. Ակն
թարթի մը մէջ կրնայ ձեզ բզիկ բզիկ բխել։
--- Հիիտեմ ըսի ) կարեւորութիւն չունի :
Յայց ին չ մեղքս պահեմ ) ձայն՛ս վճռական էր^ սակայն նէրըետսլԼ ս կը դոզայի ՝ Հարկաւ զիա էհ շատ լալ գիտ ԷՒ նոյնիսկ թէ թնչ
էին պատմական ճամբարներուն շուները որոնը *իերմանիոյ լաւա՛
գոյն եւ ամենավստահելի բանակը կը կազմէին՝.
Յամառութիւնս բռնած էր^ վախը փորիս մէջ խեղդելով՝ անգադար կը պնդէի .
֊

կը վախնաը՝ հրամա՛ն տուէը՝.

Յամառութիւնս այնըան ՛զբղխիչ էը դաոնար երբեմն ո [՛ ) պահ
մը ՝ Ֆրաու Ֆրիաա ակռաները սեղմած կարծես ահա հրաման պիտի
արձակէր
տար

յ

Յետոյ կը նայէր շո լնին որ ան հ ա մբեր ո ւթեն էն կը զս[ըր-

մէկէն՝ կզակները կը թուլնային։
--- Յայց գոլը խենթ էը ՝ կ՚ըսէր՝ ձեռըովը գէշ մտածում մը վա

նող շարմում մը ընելով՝,
թերեւս

րա ո ւ-քիրիտայի ա յգ վարանումէն ըա՚ջալեր ուած'

կը

պնդէի՝. Յամառութիւնս ըար կտրած էր՝ Ւ*եծ,հ համար աւելի դիւրին
կոլդար դիմագրաւել շունէն գալիը սպաոնանըը՝ ըան թէ յա գթա հա
րել յամառութիւնս : Լիւրին բան չէ ր , իբրեւ գրող՝ ստի լզուած
tuրմանա պա՚տո ւութիւնս պաշտպանել'. Յայց միւս կո ղմէն

այն

զոլն համոզումը ո լն՛է ի թէ այգ շունը' որ իմ բարեկամս էր ՝

էի
[մա

պիտի

2
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
հնազանդիլ կեղծ հրամանի մը։ թերեւս կը սխալէի՝

չէ՞ որ

ղէն ոլորները իրենց համոզումներուն հա՛կառակ հրահանգներ կը ՂՈP"
ծա գր է ին : Շատ մը յանցասլարտներ բզկտած էր ան : Ա իշտ հնաղանգ
տրուած հրամաններուն ՝ համոզուած

որ իր ըրածը արդար գործ մլմն

կ ր y ըստ իր ստացած դա ս տի ար ա կո ւթ ե ան յ Հաւանաբար առաջին ան
գամն է որ Տիրի այդպէս [սաղի պիտի գար

ի]ա ղի պիտի

յ

դսմ*ր

թէ

ոչ յ Հոգ էր հարցը յ Շունը չուն ԸԼԼաէոհանդերձ իր սեփա
կան դատողութիւնը կրնար ունենալ։ Շունն ալ Աստուծոյ արարածն
է y մեքենայ մը չէ ։ Ql.i! գիտեր թէ ինքզինքս

կը [սարէի

թէ

ներսս

մեծցող ու տարածուոզ վախը փարատելու ճիգ մըն էր ըրած խորհ բր
դած ութի ւնս ՝ որ [un ր հ ր դած ո ւթ են է տարբեր

բան մըն

էր ,

գրեթէ

"•ղօթՀ մը՝ որուն կառչե ցա լ յան կարծ Տիքիին նայուածքը ու մենք
հիմա աչք աչքի՝ աՀլ չշարժեցանք։
Ալ երբ վերջապէս ^)րսւու Ֆրիտտյի հրամանը եկաւ՝ Տիքի աչքե
րը չթարթեց ։
Ամիսներէ ի վեր ան իմ խաղընկերս եղած էր ։ P ար կը նետէ ի ՝
բե'ր կփսէի y կը բերէր ։ Շարունա՛կ չու^ս կը դառնար , ձեռքերս կը
Ըյկր y կը խածոտէր՝ հասկցնելու համար թէ խաղալ կ՝ո լզէ ր ։

pujjg

Ֆրաու Ֆրիտա առիթ չէր տար ։ Ան ալ կ՝ ո լզէր շարունակ հետս խա
ղալ : Ան շուշտ ՝ տարբեր [սաղ մը :
Աոաջին օրէն իսկ տեսակ մը մտերմութիւն սկսած էր անոր

եւ

իմ միջեւ : Ֆրաու Ջ) ր ի տ ա եկած էր իբրել նոր վերակացու մեր աշխա
տած գործարանին բազմազգի ա շխա տա ւոր ո ւհ ին եր ո լն ։ Ան իր ետ եւ
ձգած էր ղարհուրելի համբաւ մը։ «Հրէշր» կ՚ըսէին իր մասին խօսած
ա տ եննին : Ան իր շո ւնով գործած էր ա նհամա ր ո ճիրներ, որոնք իրեն
համար հերոսական արարքներ էին եւ որ կր ծառայէին ֆերմանիս յ
մեծ ո ւթ ե ան : Մեծ ու թի,ն մը որ , ըստ /'/'ձՆ, սլիտի
աշխարհը •

նորող էր

փտած

Պրն- Հէֆղըրի գրասենեակն էի երբ ներս մտաւ։ *Լ,ոլն °րր
մանած էր՝

ժ՜ա

--- Մեր թարգմանը՝ ըսաւ Պրն • Հէֆդ՜ըր ։ դիս նորեկին ներկա քագնելով :
Աինմիջապէս ծռեցայ եւ տի կինին ձեռքը առի
մար- Ջեմ գիտեր թէ ինչպէս եղաւ այդ :
Ջեռքս ա՛լ ետ չէի կրնար առնել:

Այտերս

համբուրէլու

Անվայել բան֊
թեթեւ

մը

էր

հա

ըրածս:

կարմրեգան

յանցաւորի պէս՝ բա յg եւ այնպէս համբուրեցի Տիկին Հիրիտս։ քի ձեռ
քը՛ I1բալ է՝ գերութեանս մէջ չէի

հանդիպած անոր

պէս կին

մր:
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Ահաւասիկ միակ բացատրութիւնը շփոթութեանս

յ

Ան բա բ ձբա հ ա սա կ

էր՝. Աքլսյնց նրբակազմ ԸԼԼս,Լո լ֊ ունէր որոշ նրբութիւն մ բ ՝ մաղերը
ունէին հասուն ցորենի գոյն՝ աչքերը կան աչա լուն՝ բա հ g մանաւանդ
իր հեոակեցութիւնը՝ սա՛նկ , վեր էն նայողի կեցուածքը
ռանք կ՚ազդէր՝. Ան ո ր սուր

նայուածքը մէկ անդամ էն

որ պատկա
կարծես

ղ[.Ա

սեփականացուցած էր ' Երբ իմ դողացող ձեռքս թուլցաւ ել աղատ
ա րձա կեց անոր սպիտակ ձե ոքը , բերան ը թեթեւ մր բա g ո ւե g ա ւ ու.
համով բան մր ուտողի պէս ըսաւ*

— Ա՜խ , տի ֆթնցօզիշը կալսւնդըլւիը :
--- Ո՛չ, տիկին՝ ըս ի ՝ կր ներէք՝ Պ րն * ՀԷՓգՐԼ' ^՜ումանակ չունե
ցաւ ձեդի ըսելու որ ես թէեւ ֆրան սա կան զինուոր եմ ՝ բա րյ հալ եմ :
__ Եւ գրագէ'տ ՝ աւելցուց երազանքով մը մ է կ ա չքը կո ղմն ա կիօ^րէն նետելով Պրն » ՀէֆդԸ['ի անուանացանկին՝ որ բ՛ոց էր սեղանին
վրայ՝. Ո այտնի էր արդէն որ ա չքէ անցուցած էր նաիւապէս :
Երեսներս ն ո ր էն տաքցան : իէւլւսց ի որ բան մը կր պատրաստուէր
անոր գլիւուն' մէջ՝. Հյսւտ հաճելի չեկաւ ինծի անուանացանկին
նետած նայուածքը եւ մանաւանդ

շե շտը զո ր

ան դրաւ

վրայ

ՀՀգրագէտ'}»

բառին վրաJ ■ Ա/գ ոլոր մոլոր շեշտ ը տեսակ մը սպառնանք կը ւղա ր ու
նակէ ր մէջը՝. Երբեք ա լդ աստիճան զղացած չէի այդ բուռին իմ ան ո ւն[. ս հետ կապուած ԸԼԷաԼԸ ) pu,J3 նաեւ երբե՛ք այդքան հպարտութիւն։
Այդ- բառն էր որ հիմա ինծի լռակեաց դեր իի մորթէս դուրս կր հա
նէր ու իբրեւ մարդ սլի տի իւօսէի՝ բա յ g
Հրունը գլուխը շարմեց։ Հոս հոն

չեմ դիտեր

նայեցաւ։

ին չո* ւ

մէկէն

Անհ ան ■ւՒ ստ

էր՝

Լռութիւնը որ հաստատուած էր պատմութեանս ույդ կէտ ին
շունը օդտուելով դադարէն՝ Ը^լիքը չէր գիտեր՝. Ուստի անմիջապէս
ւԼերսկսայ պատմութիւնս ՝ համոզուած ԸԼԼաէո վ որ շունը իրապէս մըտի կ կ՚ընէր աչքերուս մէջ բարեկամութեան մր այդ հէքեաթը՝.
Այո՛ ՝ Տիքի՝ ո լ Տիքի նորէն նայուածքը սուզեց աչքերուս մէջ ու
անշարմացաւ՝. Այո՛ ՝ Ֆրաու ՀԼ)րիտա ինքը
լաւութիւնը որմէ ես
դոհ էի սակայն ՝. fiiujg ան չէր բաւականանար անուանացանկէն ստացած տ եղե կո ւթի ւնն եր ո վ : Ան կ'ոլղէր դեռ աւելին դիանալ

ու

■էկկ

անդամէն : ԱՀւծանօթ բան չէր սիրէր՝
--- Ե^նչ կը դրէք՝ հարցուց՝ վէպ թէ բանաստեղծութիւն*.
—
կը դրէՒ՞ •
--- Ինչո՞ւ , հիմա չէ՞ք գրէր-,
--- Ռչ , տիկին , աշիւարհի սա նոր գոյավիճա՛կը շրջած է նա 1-կՒ-
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նը ’ է՛" և նորը տակաւին ղէմ<£ չունի : (յետադարձ ակնարկ մը հինին
ւԼրայ ինծի այն տպաւորութիւնը կո ւտ այ թէ ամէն էն չ օտարացած
է։ Ամէն ինչ օտար է։ Այո' ՝ այո' ՝ գտայ՝ աւելցուցի մեկուսի ՝ գիւտ
մը ք՚ն ո g ի սլէ ս : է*նչպէ՜ ս օտար կը թուի ինծի

դէ պըեր էն

աււաիւււււն

կեանըը՝. կարծես դա ր մը անցած ըէԼար վրայէն՝Հ
է})րա ո ւ-էիր ի տ ա կրցալ ստեղծել տւսը մթնոլորտ մը

որուն անպա

կաս չէր մնացած նաեւ Պ րն * ՀէֆրԷԸր միամտաբար : Ան չէր հ ա ս կնար
թէ ո® ւր !լ ո լզէ ր դալ էիր ա ո ւ-էէ) րի տ ա ՝,\ Այսպէս կա մ այնպէս ՝ կարծես
դրա կան սալոնի մը վեր ածուած էր իր դրա սենեակը : էբրեւ թէ ոչ ես
դերի էի եւ ոչ ալ իրենը դամ՜ան պաշտօնի մը տէրերը։
— Որոնը են մեր գրականութենէն ձեր
հարց տուաւ մէկէն Ֆր ա ո ւ-fl)ր ի տ ա ՝ երբ

սիրած

արդէն

հեղինակները^

իմաստասէրներու

շրանբ ըրած էէնր ըսս, Պրն. Հէֆդըրի ն ախ ա սի ր ո ւթե ան :
Ֆր ա ո ւ- Ֆրի տա զիո ծուղակը ձգել 1լ ո լզէ ր ՝ օդտ ո ւելո վ մեր

ս ի-

րալիր խօսակցութենէն : Զգոյg ի որ նորութիւն մը մտաւ մթնոլորտին
մէջ, ո բովհետել Ձ)ր ա ո ւ-Ֆրի տ ա յի հարցումէն աւելի իր ձայնին մէ՝^
էր որ կարծես ըս ել կ'ո լզէր «այդ բոլորը պարապ բաներ են՝
բուն խնդրին»՝ ինչսլէ ս մ՜ամանա կին կ՚ըսէին Հայս բո լո րը փոր

դանը
չեն

կշտացներ ՝ ըի չ մըն ալ իրականոլթեան վե ր ա դաոնանը» ՝. f'njjg
վարմ ո լած էլ- շարունակ վեր աբե ր մո յն ըս եւ խօսըերս հսկողութեան
տակ տոն ելու : կ*իտէի որ &ր ա ո ւ-քէ) րի տ ա պար զա պէ ս կ'ո ւզէր հասկընալ I"? ըաղաըական կեց ո ւածըս : ԷԼտ են է մը ի վեր ո ր ո շ Լսլրտումներ
կային օտար աշխատաւորներու շրջանակին մէջ՝. Ովըե^ր էին անոնց
պատասխանատուները՝. Ահա կարեւորը՝. փ ամանակը չէր աւելորդ սէ
րերով ղբա դո ւելո ւ :
__ Ո՜ հ , բացագանչեցի մասնաւոր

խան դավա ռութիւն մը

ցոյց

տալուէ՝ շատ են անոնը՝, էք ս յաճախ խօսած եմ Պ • 'հէֆզրրխ1

հետ՝

բայց ան աւելի իմաստասիրական հետաըրըրութիւններ ունի՝, 'քվանտն
ու

ի g չէն անոր մարդիկն են՝. Զէը կրնար հասկնալ թէ ինծի ինչըան

ուրախութիւն կը պատճաոէը : սիրական 1Լայհլըը ամէն բանէ վեր
ինծի համար՝. Ա՜հ՝ ձեր գիշերուան գրողները՝ անոնը

որ

է

անհունը

ղիշերուան ծոցը բերին՝ կեանըի գաղտնիըը լուծելու համար՝. *Լ,ովալիոը-i փան-Փոլը՝ Ալ իմ ֆօն ԷԼրնիմը՝

ո՛ր ը յիշեմ՝ ա՛հ՝ 'Ոլայսդը՝

Հէօլարլինը ... :
Ո ի շածներս բոլորն ալ անղետլի դէմքեր է ին ՝ մինչդեռ իր ւիրնտրուոեր , դիտեմ , ուրիշ էր: Ան /լուղէ ր նոր անուններ ,

ապրողներէն ,

որոնլյ յիշումը ինեի համար աղետալի պիտի ըլլար , քանի որ ասոնք
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բոլորն ալ իրենց երկիրը ձգած փախած է ին : 3) ր ա ո ւ-3) ր ի ա ա պահ մը
մոռցաւ, իր փնտռածը։ Իա էստին բերումով ինկած էի իր ալ սիրած հե,լ/,ն ակներուն ՛էրս՛ ք 1,1 ձէ կէ*ե ՝Ըա'ԼՍ Լ՛ մթնոլորտ մը ստեղծուած կր :
—
</■ ան- Փօլ, քիան-Փօլ ՝ ի՜ն չ յիշատաԼլներ Լլ արթնցնէք
մէջս՝ երազեg տիկինը։
--- Իայց՝ ըսի , հազիւ թէ ծածկուած ակնարկութեամբ մը որ իր
ոլշադրութենէս չվրիպեցաւ՝ իմ կարծիքովս դուք աւելի 'Իլս՚յդն է
"Լ՛ կը ս[՚ըէը— Ինչ ո* լ կը կարծէք որ 'Իըոյսդն՛ Լ ՝ ըս ա լ երազանքէն

արթըն-

նալով բրտօրէն :
— Բէնդէզ[՚լէս։յ1՚ն համար :
(Հանկարծ 3)ր ա ո ւ-3)ր ի zzz ա ոտքի ելաւ.
__ էռւ՚դը Թախթ-, րսաւ չոր ու ցամաք ու գնաց իր սենեակը՝

որ

Պրն. ՀէֆդԸԸԻ սենեակին դիմացն՝ էր։
Հետեւեալ իրիկուն նրբանցքին մէջէն թեւէս քաշեց ղիս տարաւ
իր սենեակը։ Շունը հոն էր՝ պառկած' ղրասեդանին տակ։ Շունէ աւելի դայլի կը նմանէր։ ճշմարիտ ղազան։

Յանկարծ

ոտքի

ելաւ՝

շուրջս դարձաւ Լլասկածոտ*. 3)ր >" ո ւ-3) ր ի ա ա ընդառաջեց շունը եւ
յանդիմանեց ձայնով մը որ աւելի ինծի ս ա ր ս ա էի պատճառեց քան թէ
շո ւնին ։ *Լյաէսորդ Օրուան ա յնքան նուրբ կին ը յանկարծ

իր

բրտու

թեան Լլարելիութիւննե րր ցոյց կուտար։ Շունը վազեց տեղը՝ դունչը
դրաւ թաթ եր ո ւն վրայ ու պառկեցաւ : Այն ատեն տի կինը իր ան միւս
ձա յն ո վր ՝ անուշ ու Լլն ոջա կ ան ՝ սԼլսալ դաս տալ շո ւնին՝ : Իացստ տրեց
անոր՝ համոզիչ էսօսքերով՝ որ ներս մտնողը

բարեԼլամ մըն

էր

եւ

հարկ էր զէնքը ընղունի լ ըստ հիւրասիրութեան՝ տարրական օրէնքին։
'Իիչ ‘Լերջը շունը տեղէն դուրս ելաւ՝ մօտեցա^ ինծի ՝ սկսաւ ձեռքերս
լղել : Ես ԼԱլ զէ՛նքը գգուեցի դողդոջուն ձեռքով

մը ՝

pwjfj

շուտով

միասին սկսաւ ցատԼլռտել՝ էսադալ հէն բարեկամներու պէս։ 3‘սնԼլ‘Արծ
3)[՛ու ո ւ-3) ր իա ա դուրս տուաւ իր գոռ ձայնը՝ սաստեց շո ւն ը

յանցաւորի պէս կծ կո ւեց ա ւ իր տեղը :
__ Ինչ րա նէ, կ ա կնտրկէիք ՝ պարոն գրագէտ՝

երէկ

որ զնա g
իրիկուն ,

հարցուր այն ատեն fbր ա ո ւ-3)ր ի տա : Առանց ամչնալու կր իրոստովանի մ որ ամբո ղչ գիշերը չեմ կրցած քնանալ : Զարաչար գործածեցիք
րա ր եա g ա կամ ո ւթի ւն ս ։
__ Աանաւանդ արւ պայմաններով տակ՝

էսո ս տ ո վան ե g է ք ՝

որ

անոնք շատ ալ նպաստաւոր չեն ինծի համար։ Յայց է։ նչ ակնարկութիւն կրն աք ըլլա լ դրա If ան էսօ սա կց ո ւթեան մը մէջ*.
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—- Ո՛ Լ
--պա ր ոն ր :

t

պարոն դրա դէտ :

1ԼՒԼ՛աւՈԸՀԸ 'Լէ,Ա * հասարակ գերիի մը համար աւելորդ

է

__ՀԼի րաւոբանք թէ ո չ ՝ այդ չէ կար ե լորը՝ կարե լորը այն է որ
սլկաք կ ըս է ք ՝ թն չ բանի կը ծառայէր ձեր ակնարկութիւնը՝ որովհե
տեւ ակնարկութիւն մրն էր ձեր ըրածը*.
__ Արդարեւ թնչ կարեւորութիւն ունի ստորին արարածի մը ո ւզդո ւած վիրաւորանքը։ Հա լա աաg է՛ք y կը զմայլիմ ձեր

-ճշմարտախօ

սութեան վրայ : կարելի է խնդալ՝ խաղալ՝ շաղա կրատել ոլ կեղծել
Պրն . Հէֆ՚ւԼ՚Լ՚ւ՛

IL հևա y

անկարելի է

նոյն բանը

ձեզի

նման

իմ ա g ա կան ո ւթ ե ան ու անհատականութեան տէր անձի մը հետ։ Ահա
այդ է որ ինծի քաջութիւնը կուտայ ըսելու որ իրաւունք ունիք։ ք^նչ
կզարմեն աննպատակ խօսքերը։ Ամէն մէկ բառ աղեղ մըն է որ անդամ
մը արձա կո ւած՝ իր նպատակին կը դիմէ : Ատով !լ ո ր ո շո լի ա ա դ ան դն
ու անտաղանդը։ Պիաի ըսէք որ հարցը կը շեղեմ իր ուղիէն՝
ո՛ չ , պիտի գամ բուն ի ո կ խնդրին՝

միայն թէ

չեմ դիտեր

բայց՝
ին չպէ ս

պէտք է շարնլ բառերը որ ոչ մէկ շւիո թութիւն ըլլայ մտածումիս մէջ*.
Ըսել կ* ո լզէի թե ր եւս որ եթէ ձեր բախտը նոյնանար fi էնդէզիլէ այի
բախտին հետ ՝ ինծի մեծ ցաւ պիաի պատճառէր *.
— Կը ստէ՛ք , պոռաց *.
--- Զարմանալի է՝ ըսի երազանքի մը մ էջէն անոր նայելով՝ իբր
թէ I'Ը 1Լ^ը!.Ւ^ խօսքերը լսած չըլլա Jի : Ընդհան րապէս երբ

9)րիտա

ըսուի՝ անմիջասչէս հաստկեկ կին մը կ՝ըմբռնենք՝ սնած' առատ խոզեղէնով ու կարկանդակներով՝ մինչդեռ դուք սլացիկ՝ գեղակազմ ՝
խելացի ՝ զարմանա լիօր էն խելացի * • * դեղեցի™ կ ♦ • . ո՛ չ շատ դեղեց ի կ ՝
բայց հրաշալիօրէն աղուոր * * ♦ ճշմարիտ ամաղոն մը* * * ։

Տիվի նստած էր միշտ իր ետեւի երկու թաթերուն վրայ՝ աչքերը
աչքեր ուս մէջ*. Ա են ե ակին լռութիւնը ճն շի չ բան մը ու նէր : Բ ա ր եբախտաբար չէի տեսներ fl) ր ա ո ւ-fl)րի տ ան որ ետեւս կանգնած -Էր

այնպէս

որ ինքզինքս անկաշկանդ կը զղայի զբաղեցնելու Տիքին առանց ղա
դա բ ի ել Տիքի մտիկ կ՚ընէր խօսքերս հաւատացեալի մը պէս։ Երբեմն
անոր աչքերուն դոյնը կը փսխուէր։ Այն ատեն ամբողջ ումովս կը
կառչէի բառերէն ի յ ը ա քան չի լր ին ՝ ջան ա լո վ անոնց տալ անդիմադրե
լի հոդեղէնութիւն մը։ Այնպէս չէ™ ՝

դուն որ

իմ

բարեկամս
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Տիքի՛, մտիկ
^էրելէս^ կրնա՞ս բարեկամի մը .էնաս պաաճառել , ի՞նչ իմաստ պիտի ունենար այն ատեն կեանքը : Շուն , կա
տու կամ մարդ , բոլորն ալ Ատուծոյ արարածներն են , նոյն ընտանի
քը, ոչ թշնամի, ոչ բարեկամ , այդ բոլորը չար մարդոց հնարած
բաներն են... եւ Տիքի մտիկ կ՝րեէր , առանց աչքերը թարթելու, այն
քան երկնային երդի մը պէս հոդիս կը հոսեցնէի

անոր

հաւատարիմ

նայուածքէն մէ^Հ.
__ Կը սա էք , կը Ատէք , կը գոռար Ֆր ա ո ւ֊Ֆր իտայի ձայնը :

ինչ

ամբարտաւանութեամբ կը մասնաւորէք ձեր ակնարկութիւնը-.
__ Լալ դիտէք, ըսի հանդարտ ձայնով մը, երր մեղի Գերմանիա
բերին մեղմէ ստորադրութիւն առին որ գերմանացի կիներու հետ յա
րաբերութիւն չունենանք .. Այս պահոլս տրուած խոստումը կը դրմեմ :
Կրնաք ղիս ամբաստանել , ինչսլէս որ կ՝ուղէք : Եո պատրաստ եմ օգ
նելու ձեզի, ըրէք ձեր պարտականութիւնը,

թերանալու

իրաւունք

չունիք, տիկին Ֆրիտա, կը սիրեմ ձեզ, կը սիրեմ ձեզ...-.
Ու ոստումով մը գացի

սենեակին դուռը

բա gի :

Յետոյ

եկայ

ծունկի չոքեցայ անոր փառայեղ հասակին առջեւ :
_ Կանչեցէ՚ք Պրն. ՀէֆղըրԸ, Ըս1' , կոչեցէ՛ք, թող վկայ ըլլայ
յյա տեսարանէն :
Երկու զգացումներ կը կռուէին ներսիդիս : Ո՞ րն էր իրականը ,
ո՞րն էր արուեստականը.. Անկարելի էր գիտնալ-. Ամէն ինչ չփոթու
թեան մէջ էր : Յուղումէն կը խեղդուէի : Գիտէի որ Ֆ ր ա ո ւ-Ֆ ['ի տ ա
շատ լաւ հասկցած էր ակնարկութիւնս , բայց ան կ՝ուղէր իմ խոստո
վանութիւնս մէկին բառերով, կ՝ուղէր բրաօրէն, մանաւանդ կ'ոլզէր
ան սլա յման :
Ա իրային արկած մը քանի մը տարուան բանտարկութիւն էր,
մինչդեռ քաղաքական յանցանքը այդ օրերուն կրնար փամփուշտով
մը վերջ գանել.. Հասկնալի է ուրեմն որ սիրային արկած մը խաղալը
նախընտրելի էր, սակայն արտառոց հետաքրքրութիւն

մը

ղիս

կը

մղէր հասկնալու ել, այո, բացայայաօրէն հասկնալու թէ ո՞ր պա
րագան աւելի հաճոյք կամ աւելի վիշտ պիտի պատճառէ ր ՖրաուՖրիտային- Այն ատեն կամաց մը գլուխս վերցուցի ու տեսայ որ ինքն
ալ վարակս լած էր ղիս խռովող յուղումէն-., 'Լարի շրթունքը կը խա
ծոտէր-. Նայուածքը սարսափ կ'արաայա յտէ ր , բայց իսկոյն հաւաքեց
ինքզինքը :
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
tt Հ , Տիքի * դիտեմ որ չես հասկնար

լքար դո g

խազերէն ՝

անոնց

անբացատրելի խենդութիւներէն ■ Հոդիդ խռոված է ալերուդ մէջ :
Այո

ուշադրութիւն մի դարձնէր տիկնոջդ հ ր ա մանն ե ր ո ւն : Օր

1

մը զդջումը կրնայ ամբողջ կեանքդ պարուրել

անպատում

տխրու

թեան մը մէջ -. Տիքի՝ սիրելիս , ինչքան յստակ է նայուածքդ , ինչպէս
երկինքէն ինկած կաթիլ մը ջուրը որ կը

պսպղայ

կանաչ

տերեւին

։ ա ր ե լին աոաջին ճառագայթներո ւն տակ ■
---- [‘"‘J'J Ղ'"1' խենթ էք՝ պոռաց 3) ր ա ո լ-3) րի տ ա ինքզինքէն դուրս

ելած , ու գնաց զոցելոլ դուռը զոր ես բացեր էի :
— ՏԸքխ է ւօօս • • • •
լքունը խորասուզուած կը մնար իր խորախորհուրդ մտածումն!.֊
լաւն մ էջ :
Յետոյ և կա լ կաՆդնեցւսւ շանը ւսոա^
---

ել

սլորւարյ .

՛ո՛՛ւէ՛ք կատակերգութեան ; Լալ խաղալ դիտէք , հասկը-

ցանք՝ բացագանչեց յետոյ ինծի դառնալով ու երեսներուն կարմիրը
դեղնեցնելով-. Ըսէք ձեր իսկական մտածումը զոր ի զուր կը ջանաք
պարտկել սիրային հասարակ պատմութեան մը մէջ-. Ջեր ակնարկու
թիւնը ինծի՞ կը վերաբերէր անձնապէս , թէ ընդհանուր երեւոյթ մը
կ1 ուղէիք բացատ րել յ
--- - կեանքի այս վերջին եայր սրուած վիճակին մէջ դուք ալ գի
տէք թէ անհատական կեանք մը առանց աղերսի չէ
պատմութեան հետ :
Յանկարծ ամէն բան ըսուած էր, այսպէս,

տեղի

ին րև իրենը,

ունեցող
աո անց

դժուարութեան ։ Ամէն բան լմնցած էր։ Հիմա կարելի էր ամէն
տ ա ն ելի դ ա ր ձնե, :

ինչ

--- ԱԸ"լ է՝ ըսաւ՝ ինքն ալ խաղաղած՝ ըստ ձեզի ազգովին ինք
նաքայքայումի կր դիմենք-. U.JU է ձեր համոզումը՝ չէ՞ • վ-ամանակէ
մը Ւ Հեր կռահած եմ1 ձեր լեզուները բացուած են -, Ու քանի մը ամիս
առաջ այդ տեսակ մտածում մը ձեր գլխուն մէջ տեղ իսկ չէր կրնար
գտնել-. Բայց՝ մի' մոռնաք՝ պարոն զ րադէտ ՝ մենք դեռ մեր վերջին
խօսքը չենք ըսած-. Պիտի ճզմենք մեր բոլոր թշնամիներուն գլուխը ՝
այնպէս ինչպէս ահա հիմա ձեր զլուխր կրնամ ճզմել-, կուդթ

fliUlJljp- :

կռնակը գարձուց ինծե ս ւ. ես դուրս ելայ գլխահակ։
Գուրսը խաւար է ր : խոնաւ անտառին մէջ ապաստանած

վարա-

գաներէն կա ,ծ մը լո լս չէր ելլեր : Բաւական '"֊չ Ըէէ"յ[ու Լ[' : Աչ մէկ
աղմուկ կը խանգարէր անտառին լռութիւնը-. Բնանալու տրամտզբու
թիւն չունէի : Հոն ուր հասեր էի՝ ոչ քնանալ կար՝ ոչ ալ արթննալ։
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Կր խորհիմ թէ այդպէս ըլլաԼՈ1- է Ո^ՒԸԸ [“ ո ս ,ո ո ւէսմե ելէն ետբ\՝. Սիրտս
պարպուած կը թափառէի մութին մէջ, երբեմն կը զարնուէի հաստա
բուն ծառեբուն , երբեմն կը սա հէի աի դմին մէջ, բայց կանդ չէի առ
նէր՝. Կը բալէի, կը բա լէ ի առանյ աճապարելու, դանդաղ բայց հաս
տատ բայլերով, մէկուն պէս որ բանէ մը կը փախչի ու չի դիտեր որ
կը փախչի* Աձնգամ ձ*ը որ կեղծիբը վերցուած էր , .կեանբը իր մերկու
թեանը մէջ անհանդուրժելի 1լ երեւէր՝. Կը բաւէր որ

վաղը

Ֆրիտա նայոլածբը իջեցնէր վրաս, ամէն բան պարզ էր,

Ֆրաուալ

քռադ

չկար ու էկաը խաղին անոլշո ւթէւնը, չկ ար կեղծ բարեկամութիւն,
կեղծ սիրահարութիւն՝. Կար ոլ կր մնար թշնամին՝. թշնամին' որուն
գլուխը պէտբ էր ճզմել՝. Այսպէս , ամէն ինչ վճռուած էր՝ դասաւոր
ուած էր Ֆրաու- Ֆրէ տաչէն զլխուն մէջ ՛. Ա, կը քալէէ : ^այլեր ս հիմ ա
բիչ մը ա րադացած էին՝. Հակառակ խաւարին ա չբերս գոց կը բա լԼ ի :
՜Ւնծի այնպէս կը թոլէր թէ յանկարծ ծառի մը ետելէն պիտի յա յա
նուէր Ֆ բա ո ւ-Ֆրի ա ա , ծիծաղը երեսին : ԱՀ հ , գուբ չէբ դիտեր յաղ
թականի այդ ծիծաղելի ծիծաղը որ փորդ կը պա րպէ իր աղիբներէն :
ատեն հասկցայ որ բռնած էի փախուստի ճամբան ՝, 'Բայլերս իրար
կը ղարնու է[.ն : Ո՞ւր էէ ։ ճ ամբայ չկա ր

յ

Կար խաւարը, խոնաւ անտա

ռը որ բանտի կը նմանէր՝, կ ր փախչէի, երբ արդէն բանտին մէջն էի՝
Բայց պէտբ էր փորձել, փորձել որ վաղը չգար : Ու սարսուռ մր ան
ցաւ մարմինէս՝. Այո՛ , կ՚երեւի մինակ չէի'. Մ է կը կը հետեւէր ինծի'.
Շ ո ւն չ մը կը պատէր անտառին մէջ, շուրջս ո լ ծառI՛ մԸ բունէն Լ տ եԼէն, յանկարծ բսուեցաւ ինծի : $ իբին էր : էայն շունչ մը բաշհցլ, :
Ղ*դո ւ էյԷ անասունը որ ամբողջ ղիչերը ընկերացաւ աննպատակ թա
փառումիս :
վ^անի մը օր խուսափեցայ Ֆբա ո լ-Ֆ րի աային հանդիպելէ՝. Կար
ծերս կը կարդադրէի Պրն ՝ Հէֆ՚ԷԸրի հետ ոլ անմիջապէս կ՚անհետա
նայի՝. Բայց իրիկուն մը Պրն ՝ Հէֆղըրի գրասենեակին

դուռը

բաց-

ո ւեg ա լ : Ֆրաու- Ֆրէ տան ներաս մտաւ :

է
‘P » Ֆր ա ո ւ-Ֆ րէ ՛ո ան շատ դո Հ
ա նի օր է իրեն չէյէ տեսնուած ՝. Մեր վերջին իմաստասիրա

---- Ա՜Հ , ըրաւ Պ • Հկֆդըր

ձևզմէ :

կան խօսա կցո ւթիւնը շատ հ ետ ա բրբրած է ղինբը * Զեղի բան մը ըսէ մ ,
ան որ ճաշակած է մեր մշակոյթը , որ հսկայական է , անկարելի է որ
Հիերմանիոյ բարեկամ չըէէաJ ՝
Ֆր ա ո ւ-Ֆ բ ի ա ա ուշադրութիւն

անդամ

չղաԸ ձուց հ

Անմիջապէս

դուրս ելաւ՝,
\յրբանցբին մէջ ըսաւ ինծի, առանց ղիս կեցնելու-
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----- ^‘/'è^Z’ZÏ

JI' պտտհվ? անտառին մէջ*.

Պահակները

հանգ ունին կրակելու փախստականներուն վրայ-.

հրա

Բարեբախտաբար

Տիքին ղրկեցի ձեզի ընկերանալու համար*.
Առանց պատասխանելու դուրս ելայ *, Գրան աովել մնացի *. Զկըրցայ հեռանալ, կարծես գեռ բան մը կը կասլէր ղիս այգ կնոջը* Մեղ
սակցութեան պէս բան մը : Տակաւին բամակը չէր պարպուած ցմրուր *.
Լիաթոք շնչեցի գիչերոլան ղով այլ խոնաւ օդը* Մառերուն մերկ
ճիլղերէն հոս հոն խոնաւութիւնը կը կաթկթէր

յ

Փետրուարը լմննա

լու վրայ էր*. Հակառակորդ ումերը Գերմանիոյ հողերուն

վրայ

կր

կռուէին : Այս պարագան ոչինչով փոխած էր փ րա ու-փ րի տա յի կեց
ուածքը : Ընդհակառակն , աւելի պահանջկոտ էր դարձած *. Այնքան
ատեն որ արտագրութիւն կաբ , այնքան կրնար կռի լը չար ո լն ա կո լիլ*.
Մէկէն, փոխանակ հեռանալու, ներս մտայ*. Լուռ կանգնած էր
սենեակին մէջտեղը, ուղիղ, անյոյզ*., Անոր փառահեղ հասակը յար
գանք կը պարտադրէր , նոյնիսկ անշունչ առարկաներուն *.
--- Գիտէի որ պիտի գայիք, ըսաւ, կը սպառէի*
--- Ինչէ՞ն գիտէիք որ պիտի դա լի •
--- Զէ՞ "Ը կը սիրէք ինծի , ըսաւ հեգնական , բայց նամանալանգ
անոր համար որ տակաւին շատ ըսելիքներ ոլնինք :
ըս ո լած :

Ամէն

--- Ամէն պարագայի , ըսի խօսակցութեան նիլթը

բան

փոխելու

չէ
նր-

պատակով, սլէտք է շնորհակալութիւն յայտնեմ ձեզ' նախ' Տիքիի ըն
կեր ա կց ո ւթ եանը , ու յետոյ զիմաստասիրական խօա ս կց ո լթեան*լ> համ աը ;
--- Պարզ է^ պատասխանեց ՝ մենը երկոլըս դիտենք որ իմ ա ս ա ասիրական խօս ակցո ւթիլնը վարագոյր մըն է միայն, ուստի ի՞ն չ հարկ
կայ միամիտ Պ* Հէֆգըրը մասնակից ընելու*. Պ* Հէֆգըբ

հնազանդ

պաշտօնեայ մըն է որ քթին ծա յրէն անդին չտեսնէր եւ այգ պատճւսռով իսկ կրե'այ վտանգաւոր ըլլալ *
Ի՞նչ ըսել կ'ուզէր, Ո՛չ, երբեք մաքի հանգստութիւն պիտի չունե
նայի այգ կնոջը հետ*. Արքան զդոլչալոր եղած էի որ, եթէ

նոյնիսկ

իրաւ ըլլար զիս վտանգէն հեռացնելու իր կամեցողութիւնը , կր խոր
հէի "ր պարզապէս կ'ո լզէր

վստահութիւնս

շահիլ

իր

նպատակին

հասնելու համար։ Այսինըն նորէն վտանգը։
Շունը մէկէն էեէու1սԸ շարմ՜եց : ԷԼրդեօը յոգնա^ծ էր
դիրքը պահելով*. Բայց անմիջապէս փոխեցի կարծիքս*.
ալտրտգաներոլ մէջ միշտ արթուն պէաք է ըլլալ*. Պէաք

միշտ

նոյն

Այս

տեսակ

է

գիտնալ
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ճչդրիտ կացութիւնը, ըստ այնմ վարուելակերպին ուղղութիւն
լու համար :

տա

ատեն տեսայ որ չունին նայո ւածքը բոլորովին փոթ

ուած Էր : Կայծակի արագութեամբ գազանային փայլ մը անցաւ աչ
քեր ուն մ էջէն ու գեռ տարտամօրէն կը յամենար ան իր նայուածքին
մէջ։ Հաւանաբար այգ փայյն էր որ ունեցած էր ան երբ Գլոտին վյրայ
յա րձակեցալ պատմաբանը

ուրկէ Գլո տ վերագարձաւ պատռտուած ,

անճանաչելի, ա յն աստիճան որ երկար ատեն ան

ծունկերուն

քալեց։ Գլոաին տեսքը ցնցեց երեւակայութիւնս ։ Պահ

մը

վրայ

իրապէս

դատս կորսուած թուեցաւ ինծի։ fh էեմ գիտեր ինչ յիմարութեամբ
գրգռել ուզեցի Տ) բա ո լ-Տ)րիտային համբերութիւնը։ իրաւ, ա® յգ

էր

նսլատակս , թէ պարզապէս չանը այգ սլա հոլն ներկայացուցած վախէն
ինքզինքս փրկելու համար կը յանձնուէի տ ի կինին սպառնացող վտան
գին' որ ինծի աւելի թեթեւ եր ե ւա g , գոնէ այգ վայրկեանին *.
__ իա լg ի վել^ոյ^ պոռացի, չէ՞ որ ես անբումելի թչնամի մր!ւ
եմ ձեզի , գուք կամ Պրն * Հէֆդըր պէտՀ է կատարէք ձեր պարտակա
նս ւթիւնը ։
__ Ո՛չ այնքան թչնամի որքան կը կարծէք , պատասխանեց վերին
աստիճանի հանդարտութեամբ*. Ջ՛եր մեծագոյն յանցանքը ձեր

պար

տս լածի մորթին մէջ պահուրտոլք խազայն է ։ Ե11 կ ուզեմ ձեզի տալ
յաղթականի ոգին։ յամառութիւնը, ա՛հա ձեր կորուստը։ Գադրեցուցէք ձեր յամառութիւնը եւ ամէն ինչ նոր լոյսի մը տակ պիտի

տես

նէք։
__ Ուրկէ՞ կ>ենթադրէք այս բոլորը ։ Կարծեմ թէ ինքնախաբու
թեան մը զոհ կ՚երթաք

յ

__ Ո՛չ , ո՛չ, խորունկ համոզումս է, հաւատացէք։ Գոլք սնած էք
ֆրանսական անուչ ապուրով։ (Հոգնած է ձեր

միտքը

վերլուծական

ոլորտներուն մէջ*. Գուք էիք ԸսորԼԸ ո ր կը ո պա ս էի ք դէպքերու վախ
ճանին բերելիք նոր գոյավիճակին*. Արդ y ս սլա ս ո զ մրն է ք : Սպասողը
տոկուն եւ համբերատար ոգի կ^ենթագրէ։ (Լսել չեմ ուզեր որ հաչի
լով կր չարմիք, թէ պատեհապաչտ էք , նոյնիսկ հակառակն էք՝. Ն ո
կյուղեմ ձեզի վարմեցնել մեր յաղթ՛ութեան գաղափարին

հետ

որ

մարդկութեան յաղթանակն է, որպէսզի այմմէն ձեր միտքը գործէ։
Մեղք էք, այսքան մամանակի կորուստ*.
--- Կոյ բծեմ թէ ինքզինքն իգ կը խաբէք , սիրելի տ ի կին , չեմ գի
տեր ինչ զգացումներէ տարուած։ Հաւատացէ՛ք, երջանիկ կ ընէ ք զիս
ձեր մյոածո ւմն եր ո վ , բայց աղէտ է այս դէպքերուն

թ՚Ը^Ը*

Երկար

.տարիներ անճանապարհ պիտի մնա յ մա ր դկո ւթ[< ւնը : Հարցը հսկա յա-
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կան է : Ամբողջի աշխարհը //^////^/ շար մէ էր տեղէն y 1,[,ա/' պէտէ խառ
նուէ նոր տեղաւորում մը կատարելու համար՝. *էերմանէոյ յաղթութՒնը արգելը մէայն կրնայ ր / յա լ այս նոր հ ա չո ւեյ ար դա րէն :

Ահա՝

թէ էնչո^ւ համար արդարամէտ մարդ մը չէ կրնար ցանկալ ձեր յաղ
թանակը :
__ ԱՀնուղղայ , պոռաց 3)ր ա ո ւ-3) րէ տ ա , մտէկ ըրէ՛ք : 3*ամանակը
սուղ է : (էաման ակը էլ անցնէ արադ եւ դուք ուշը մնացողներէն' պէտ է
ըլլաք :
--- Մl-շտ կիրքը , իլ՛" այդ կիրքը , մրմնջեցի :
--- Ի&նչ կէրք>է աղաղակեց էնքղ էնքէն դուրս ելած այս

անդամ :

թ*նչ կէրվ>) գաղափարէ մը ծայրէն բռնած կը յա մ առէք՝. Անպայման
ձեր կորո^լստը կը փնտռէք՝, յաղթութեան մատ մը մնացած դեռ կը
կառչէք ձեր պարտոլած// փոքրէկ հոգէէն : Ա՛հ ,

ա՛հ y

դէտեմ y

կը

խորհէք որ մեր վերջը մօտալուտ է'. Հոդ է ձեր սխալը : Իրաւ , թշնամէն մեր հողերուն վ[*այ է) այո' > ամէն մարդ գէտէ այդ y բա յg էնչ
որ չէք ղէտեր այն է որ այս հ ս կայ ծուղակէն մէջ մէկ անդամէն եւ
ամբո ղջո ւթ եա մբ պէ տէ ճղմ ո լէ ան յ
--- ԱՀ հ y բացագանչեց է շէնշող y Ըէ՚՚եդէղէ լէա , մէ' մոռնաք Բէնդէ՝. ղտ
Ա անկարծ զգաց է որ չափը անցած էէ : Այս անդամ վտանդը անէւո ւսափ ելէ էր : Ահա այդ վտանգէն' առջեւ էր որ

աչքերս

դո g երի ,

երբ շառաչուն ապտակ մը էջալ երես էս ու 3) րուո ւ֊Յ)րէտայէն ձախը
որ կը պո ո ար կատաղօրէն »
— Ահա թ է էնչ բանէ արմանէ են պա րտո լածները ՝.
Հ/ունր նորէն թարթեց

ածրերը :

Ա էշողութեանս

մէջէն

շպրտած' 3) րաո ւ-3) ր էաա յէ ապտակը ցնցած էր

դուրս

Բարեբախ

տաբար կրկէն ան չարմացած էր y մէ շա էր նստած տեղը y ետեւէ թաթե
րուն ւէբայ y դունչը ուղղած րլէսւէ էնձ y

ղարմանալէ

արտայայտու-

թեամբ մը՝. Ամէն' անդամ որ շունը շարմէր y վախը կը լեցուէր կոկոր
դէս մէջ՝, նայուածքս կը փնտռէր անոր ա չքերը y

գրեթէ

մաղնէսա-

ցած y լա րուած ու խտացած կը կեդրոնանար մէակ կէ տ է մը վրայ որ
շո ւնին նայուածքն էր : Ա եր նա յ ո ւ ածքները հէմտ նորէն

խառնուած

էին իրար: Ան կա ր և լի էր զանոնք իրարմէ բամնել-, կարեևս մէկ անձ
եզաձ- էինք : Ֆր ա ո ւ֊Յ)ր է տ տ ԷնքՏւ ալ քար tu g ած էր տեղն

ու

տեղը :

Ինչո^լ շունը չէր գործադրեր էր հրամանը՝. Աւրկէ^ կուղար ույդ ան
հնազանդս ւթէ ւնը y անբաց ատրելէ y

անընղուն ելէ

յանդդն ո ւթէ ւնը :

Ախ դամ մը եւս կրկնեց հրամանը y սաստեց y բայց Տ էքը

մոռցած

էը
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բան։ Մեղր կը խմէր նայուածքիս ան ո լշո ւթ են էն :

Անգագար

հոգիէս կը խօսէի անոր հետ։ Եը պատմէի մեր զուարթ օրերը՝ խաղե
րը 1 Ւ Լ՛ Հ.ա ր աճճի ո ւթի ւնն եր ը ու ան մտիկ Լլընէր՝ մտիկ կ1՛ընէր : Ու
շադրութիւն չէինք դարձներ Յնրաո ւ-3)րիտային ։ Եարծես գոյութիւն
անգամ ունեցած չըլլար ան։ Ու մենք միասին /լ ապրէինք զմայլելի ,
յափշտակիչ սլահ մը։ Պիաի տեսնես՝ Տիքի՝ 1‘ն չ օրեր պիտի ապրինք
միասին։ Երբ պատերազմը լմննայ՝ միասին պիտի երթանք հոն՝ լո
բելի երկիրը , կապոյտ ծովուն եզերքը , աւադներուն *Լբայ ՚ԼաՂ11..Ղ^՜
լսվ y մերթ ընդ մերթ պիտի կանգնի ս յանկարծ՝ գունչդ պիտի երկա
րես դէսլի հ եռա լո ր հ ո րիզոնը ու աղատ արարածի հոգիդ պիտի ար
տայայտուի խորհրդաւոր հաջոցներով։ Մարդիկ պիտի ըսեն Հայս ինչ
անկիրթ շուն է» : fitujg ես գիտեմ ՝ Տիքի\ ես գիտեմ որ գուն

հրա

շալի շուն մրն ես , եղբայրս :
Ոայց Տիքի չԼլբալ ՛Լ՛՛՛Է հետս կապոյտ ծովուն աւադներուն վրրայ ։ Երբ 3) ր ա ո ւ֊Յ)ր ի տա վ երջին ան գա մ մըն ւսլ սաստեց , շո ւն ը ելաւ
տեղէն ու գնաց գր ա ս ե ղանին տա կը ՝ դուն չը դրալ ա ռջեւը եր Լլար ած
հաստ թաթերուն վրայ ու դոցեց աչքերը՝ թերեւս եր ա ղելո ւ համար
Լլասլո յա ծո վո ւն ա լացները ։
(Հաջորդ իրիԼլուն երբ գացի 3) ր ա ո լ-3) ր ի տ ա յին մօտ՝ տեսակ

մը

յան ցա ւորի զգացում ունէի : Անո ր ձախ ո ղութիւնը անհանգիստ Լլ'ընէր
գՒ ս։ Երբ ներս մտայ՝ Տիքիին տեղ նոր շուն մը կար՝

այնքան

զան՝ որ սենեակին մէջ ի ս Լլ շղթաJի զարնուած էբ՝
Զայն տեսնելով չկբ զա յ սեղմել կոկո բդիս մէջ զարմանքի

գա
աղա

ղակս :
֊ ո՜հ , Տք-քէ՚՞ն ■ ■ ■
Ֆր աո ւ-3) ր ի տա՝ ձայն չհանեց : <իոհացալ միայն
կախո ւած ա տրճանա Լլին վրա յ դն ելո վ ։

ձեռքը

մէջքէն
Զ' Ո*
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Դ

(J'uiil անտ կա 1լ^ււյ աշխարհի գլխիվայր գաղթը
գկս[ի ահալորը ղէթ մի բաւյառ]ւկ կէ ւո ո ւմ մեղ

դէսժ “ճղունդ՝
ե րախտապարտ է

ձքէՈ Լ մ իր հ անդէպ՝ այն' որ մարդ է ա կը երբեք ինքզինք ճանաչելու եւ
նոյնքան ճանաչեցնելու պատեհութիւնը չէ րնծայած ոչ մի անցեալ
մօտիկ թէ հեռու' քաղաքակրթութեան հեռանկարի

ւԼր այ

այնքան

բա g այա յտօ ր էն ՝ որքան մեր օրերում : Երբեք մարդկային իմացակա
նութիւնն ա յս անհասանելի արարչական բա ր ձր ո ւթե ան չէ տիրացած
եւ սակյն՝ ալսՀղ՝ երբեք հոգելին նա չէ եղած

այսքան

սնանկ

ու

գետնասեւեռ ♦ ♦ ♦ յ
ինքնապառակտումի

ողբերգութեան

ահազանգն

է

հնչեցնում

մարդկային ներաշխարհը ի տես անծանօթ դս,էիքի՛ Մ ույ րամուտն է
վերին արմ֊էքների : Հանճարի զահն է բազմել Յիմա]ւու֊րեան իյրտոթի1լԱկր:

Հ անճարեղ յիմարութիւն ել կամ յիմար հ անճար եղո լթի ւե ---

ահա իր ճշգրիտ որակումը։ Յիմարութեան դլո ւխ-դո րծո gը

գլուխ

գործոցն ու չափանիշն է արդիական ն եր շն չո ւմներ ի : Անհեթեթի ծափա հ ար ո ւթի ւնն եր ո վ թնդացնում են Օ^ալՈՈւլՈ՚Լթ-հ՚սւՍ տաճարը : իր կա
րապի երդն է երգում քաղաքակիրթ համաշխարհը՝ ---- փառաւորում
ունայնութեան՝ այլանդակի, մահ գեղեցկի դ իմաստութեան ու սուրբ
-[■րոյ --Մ աՀր զ , մա ՛՛րզ . . .
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Հ“Հ’Հ," վ ես
ւ„ ք„.,
'".
1 ես Ս.^ս.նայ1. յլ,ջես. ,1ռ/,ւ „
՛Ո֊ ֊t! ֊.,.֊.,չսսթես,յր, ք.„ յք ^յչ,լ,ն

կաւ (n M
յայսկ„յս էլ

Ÿ

է է
îMjStz„t H<rf^ t„/z>
կր՚նհ; «''■"'■4-îc
՛..
է„ t„
Լ

Ո

ո'' է'

գթելով

,.„Ղ 'շ
,.

֊ -'■'■<■ Ո* ~ ֊1հ^ ձ.Լ
„է ֊.-ս^սսթես.'֊ անհ„մ,նե<լ։,վ, y.,

Լ֊է, ֊ , է֊Հ֊ս^,

■Խո~ղ֊ղ էե֊եէ

,^րնական

„ա/,^ոնէրոլ

uM^, _

ն..

Մս,ո^,_լա!ր

tk֊,

™
?

,"’ '1,'\ ես թադն '" պսա1<-ն
՛Լերջին խօս
7- ես կշիռն «այո»-Հ<ոչ»ի , կշռոյթն «ին չ»ի Էս «ոչինչի.

"'/'

գու ես «առանլյսբ կեանոի-»
/5
II Ո,տ
L
քԲ

մահս,

1'1''' » ‘Լերդին դատաստանի :

Z-

<֊,

,

,

1

ե, դատոլողն ոս նոիսադբ վե.
Z

Կ-, դու ես, դու՝ դատուոդյւ, բտյ։յ ես դու ես վերշլւն
Լ-.2ա,տ'Աւ,Ո
ՀԼ'\
/՝ ե են
^թիլն

n'-bü Ա,։1ՈՈԼ^

ճ"Հ1'ւնԸ
վկ

Որմիդդ ես Ահրի.

Ա^տ1՝ էան' այ՚է °Րն b-կ ^եե երկուն^դռւնեչոլ, իիենր յաղթ՛անակն ո լ ‘.դտր.

եչոլ շանձինս րեդ ես յաչս ք„ ի, ս կ ճա կա տ ա դրիԼ Cվ

•է արդ , „"վ Ադամ , __

*

ZZZ’

Լ

ԱնկիսնադսՀրձ արարչութեան--.

Եւ սակայն
z/-Vz

դու երբեր, երբեք կայուն կայան չես։ սեոնով „լ

,'''լԱ'1'Ա1ձ^ր'ւ'> կ -1ատմ---թեան բովանդակ հեռանկարով քո

L? Օրհա-^ն Կ+^նրր։ ք. եզնով ոս Հ հետ զո.
'նա Cէ Ա' Բ "Լչ
'^‘^թ՚-Յ-^թեան ոս տեղատուութեան ատդ.
յՀ -Ա-ւմ ես ճսդկաաադրական վայրկեանք տիեզերական ար.
կ-. -^դրութեան դառնում կ հաաուկհաա։.
1 Ղ
?
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Եւ. որպիսի՜ անակնկալ' դու. ինքդ քո մէջ քո դահիճն ես դարա
նակալ ։ -fin մէջ մոլեգին թափով գործի է անցած քո ինքնաբնաջնջու
մի չարագուշակ ուրուականը — Գիաութիւնը , շղթայազերծելով ար
դի քաղաքակրթութեան մզոյմը եղող դիւաարար հանճարը քո մէջ՛,
էք ւ. այսօր ահա --Մ ի‘ոքդ հսկայ > հոգէղ էկայ ' " '

❖

Հ: -Հ:

Արղ' ԼալՒ են ' կո^ում -

ոռնում , նզովք

դում քեզ յուսացած , իրենց գոյութեան ու դալիքի

են

վե^ին

կար
խօոքը

քեզնից հայցող ամէն, ամէն շնչաւորներն աշխարհի: Նրանք, որ դընում են իրենց օրերը դիմաւորելոլ երկրիս երեսին'
կենդանական
մանր ու հսկայ սերունդների ամբոխներով, եւ նրանք, որ որդիքն է
Օզ_ի' իրենց բազում բզզիւններով եւ թռչնային համերգներով օրհնա
բեր. այլ եւ նրանք, որ համր ու լուռ J-խորւում են ովկիանային ան
դունդների ընդերքներում :
կ-յ

արւ°^ ու հե^ան^՝ ՞՜Հ մարղ՝ոՀլլ ՚,եր՜

մարդ , որ յախուռն Ոլ խելայեզ խոյանում ես պանծացնելու քո հան
ճարի փառաաօնը հրեշաւոր հրաշքների զոռ ու սլոռոա

կարնաւա-

լում' խորքիդ ազդին անհաղորդ-.
Ուխտադնա՜g դէպի քաոս --Երկխէր երկին եւ երկիր ■ • - :
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ժ ևէրԱՑՈՅՑԸ
^'1'մ ։ թաք , թիք , թաք ...
P'‘J.fLl։I""֊ կար ալանն այս ուղեւոր՝ անպարփակ ,
ինդմիչտ՝ անվերջ՝ անհունօրէն զինք բեռցած...

Իւրաքանչիւր ընթացքն իր' վաղքի մը մէջ ընտանի
Տիեզերք մ'է յորդահոս կենդանութեան' որ անդարձ՝
վերածնելու համար զինք' ինքն իր մահով կը մեռնի . . .
թիք ։ թաք , թիք , թաք . . .
կարծես ան՛ոնք ա ղա զա՝կ
ձանձրոյթն ի ՛Լեր լռութեան'
Որմէ իբրեւ ձերբազատս լիլ ո լզէր ան...
Կամ քրքիթերն' ուր ոստոսլո ՝ երջանկօրէն կը խայտայ
Իբր անհունին մէջ՝ Ներկայ .. .
Անոնցմէ մին մպտթհոլնձք' երկընքի մը դաչան ի վար՝
Աղիողորմ , միւսը ճիթ սպա un լած ին' որ չի դար
Կամ արցունքի մը կաթիլ

գերեզմանի մ'աղբիլրէն

Որ ո ւն ծորա կն է կո տրած . • .
Մին լոկ պոռթկում զայրոյթի' տիեզերքի մը դիմաց ՝
Միւսն անզուսպ լռութեան մէթ երկրաչարմ համօրէն
Կամ բորբոքող հրաբուխ' որմէ լալան կը հոսի
1 բր անձկութիւն ու էրաղ՚է. Տապանաքարը՝ դեռ՝

կարդա'լ՝

Իրարմէ վերչ' ուր ա՚ռաքեալ մը հարկաւ^
Կր սպասէ պահ մ'յարութեան' թաղուած ծովուն մէջ J".lu[՛ • • Տարածոյթ ջինջ ջոլրերոլ' լոգանքի մէջ կեանքը՝ հոն՝
Կամ անապատ վերջապէս՝ անծայր ածի' ր ՝ անըստուե՜ր՝
Այս հատիկները բոլոր իրարու հետ' օղակներ
Աներեւոյթ չգթային' կ ա ոլտ ո զ ամէն հորիզոն . . .
Աքսորավայր են անոնք ուր նայուածքներ աքսորեալ
Ազատութեան Փետելէն... կամ անդունդ մ'ոլր կ'անհետի
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թաւալգլոր ամէն ինչ*»* դրավստի դուռ թերեւս այ'
Ու Սիրոյ Հանք մ'ամ էն գի***
Զե թալարի մ'ա կո ւնքէն' անոնք մէյ մէկ արեգակ'
էնելով կեանքն առսււօտ ամէն անգամ , առանձինն
Ոբր ըլլային անծանօթ սրտի մը զարկն ուռ յաւէտ » ♦ •
P-/,^ ,

թաք , թիք , թաք . . .

Անոնք այսպէս միշտ իրարմէ կը հոսին
Աէ կը միւսին \հա կագիր y մէ կը լծորդ միւսին հետ • ♦ ♦
f11 րաքանչի ւրը անոնց մ էյ մէկ կղզի անառ
1,ետոլած

հ եռուն անտեսիլ բայց այնքան մօտ ու
մօտի կ y.

եւ լո ւս ա վա ռ ե՛ լ մթին y առաւօտ է եւ գի շեր » ♦ ♦
^ամ արշիպեգ մ1անոնք գեռ
Ոնակչո ւթեամբ մը լեցուն » ♦ . անոնց մէջ Զե՛ղ լսեց էք»
Ան ոնք բառերն՛ են իւօսքի մ՝որ աւարտած չէ երբեք» » »
Զի հեկեկանքն են անոնք՝ տեղ մը լաg ո ղ անհ ո ւնին
Եւ Ասա ո ւծոյ Մէկ Բ առին արձաղանդը թերեւս ալ
Որոնք ի մի՝ հիւսեցին
Պահն այս տեւող թիք ՚ թաքի կենդանո ւթ եա մբ
հ ի ւր րն կ ա լ » » »Բ'['.բ , թաք , թիք , թաք . . .
Լձօճանա/լներ ամէն կողմ y միաբերան y տառ առ տառ
Աաւերմական արշաւանքի մէջ 'համակ»»»
Ոանա կ մ'՛անոնք արձա կո ւած տեղէ մ'իբր եւ անըս սլառ
Ե'երթան ընդմիշտ գրաւել» » » գերեվարել *էյերկան y հոս y.
Զի մ՜ամանակն անոնցմով յա ,լթՈ ւթիւն մ' է ինքն ահ ո ս » » »
{Հաղթանակի այս *Լյեր կան կը կոթո ղուի միշտ ինքնին
Ամէն անգամ որ հնչէ թիք ՝ թաքն անհուն բայց աւարտ
Որով շունչերը բոլո ր y 'համատարած ակրնթարթ'
Լ ին ելո ւթե ան քա յլեբդին » » »

*
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Զ^ՍՆեՐՍ
ճաղուկներուս մէջ դրկաե զանոնք , վառող հորիզո՜ն՝
կ ողջագուրեմ առաւօտն ու երեկոն անդադար՝
ճբր ԸԱային միատեղ՝ երկուորեակ բոյր ու եղբայր
Առաւօտէն սկսեալ մինչեւ հասնող երեկոն . . .

Զ.ի կաթընկեր զաւակներս ընդմի՜շտ , երկուքն ալ կրակ ՝
>/'1' բոցերով կը խաղան իրարու հետ սիրտս ի վեր ...
Մին երբ այնտեղ կը շարեի արձակելով նիզակներ

Միւսն արդէն պահուըտած է թեւերէս մէկուն տակ...

Ել իրարու ետելէ անոնք վազքի մէջ այսպէս
Առանց զիրար ճանչնալոլ ել տեսնելու դեռ երբեք. . .
Ըայց գրգանքիս աշխարհին հորիզոնով երկուստեք
Զիո լեցուցած

փոխն ի փոխ դուրս կը յորդին

ՕԸ^րէւ,

*
Գ- ճ.
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աո
/?՜<֊չ եկար , ա չո' ւն ՝

Բայց եկա'լ։ , ինչ փոյթ
Տերեւներն անշունչ
Տարող քայլերուդ՝
Զերթ Տաղիկ նախշուն
Փարող վարսերուդ. ՝
Արծ աթ վար սեր ո ւէ
Աշուն, քա՜ղցր աշուն...
Ա՛լ թւայ գարուն է

tt'z

չկան վարդեր.
Տօթ ամառն եռուն
Հա նդչե՜ր է արդէն •
Q՜ է շուտով կ ոոնան

Հովեր սառնաշունչ.
Ջըմեռն է դրրան՝
Ա' ո ոա g ո՜ ւմ անունի. • •
Ինչ փոյթ, ք՛ո՜ղցր աշուն
Այո դինին մ՛րուր,
Այ ս թասը թափուր ՝
Այս սեղանն անչուր՝
--- Արբենա՛նք ՝ եկո՛ւբ ՝
Աե Ս F ո*Լ ^ասոլ-^ >
Jj ou ո ւն ա՝չքեր ո վ
Աշուն , քա՜ղցր աշուն . . .
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UHPbh
Շողիկը չէՀր դար Օրերէ ի վեր

յ

Այսօր

ԱՀյձրեւին հետ , անձրեւի պէս եկաւ' վըրաս
Շաղել իր ԼՈ՚յսր ալքերուն» ♦ ♦ :ւ Արդեօք երսմզ
է աչքերուս դէմ ծըւիացող տեսի լքը , զոր

Ես ևԸ դիտեմ յափշտակուած , ու քադց րածոր
ճայնր թռչող իր շրթներէն տ մգոյն ու պարզ^
Զո ր կ'ընդո ւնի հոդիս --- փեթա՜կ --- ո րպէս թէ պարս
Ըլլար իր ձայնն ու մեղու' մէն մի վանկն՝ անոր>^

il ւ մ եղո լատունը կը լցո լի քաղցրութիւնով»

Անձաւներուն մէջ հոդիիս լոյսեր' դին ութ
Եր թալալին

ու կը հնչէ հ եռուն՛ տաւիղ» » »

Ամէն ին չ դաշն

՝

Կմառեր լոյս է

ջուրերոլ մօտ լուսաշաւիղ»»»

ամէն ինչ մեղմ , ջինջ է հիմա'

հատր անքը այս տեւէ՜ր , տեւէ՜ր մինչեւ ի մահ » » » :

y. y.
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TROIS POEMES D'EGHICHE TCHARENTZ ADAPTES PAR
HUBERT JUIN
Extraits d'un recueil d'adaptations de poèmes de Tcharentz à paraître
aux éditions Pierre Jean Oswald sous le titre : Louange de l'Armeme )

LOUANGE DE L'ARMENIE

J'aime le langage nourri de soleil qui est le langage d'Arménie la douce.
J'aime la corde lente et plaintive du vieux luth de chez nous,
puis l'ardent parfum de ces roses qui ont couleur du sang,
et la danse fragile des jeunes filles de mon pays.

J'aime ce ciel obscur, les sources claires, le lac nimbé de lumière,
le soleil de l'été et le vent violent de l'hiver qui rage et hurle
comme un dragon,
les murs mornes des huttes qui sont perdues dans la nuit
et les pierres tissées de siècles de nos vieilles cites.

Là où me mène le voyage, je me souviens de nos chants pleins de larmes,,
je me souviens de nos livres gravés de signes archaïques
et emplis de prières,
et lorsque de profondes blessures font saigner mon cœur,
c'est encore elle que j'aime, mon Arménie orpheline, mon
Arménie sanglante, que j'aime d amour.

Pour la nostalgie de mon cœur, aucune legende n est plus belle
ni nul front plus serein que celui de Koutchak et de Narekatzi.
Parcourez les espaces du monde, en nul autre endroit ne sera
la même cîme blanche qu'en l'Ararat.
Je l'aime ma montagne sacrée. Elle est la route même de la gloire.
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ETRANGE AUTOMNE

L'automne est venu, l'automne s'est offert, comme jamais
il n'était venu, comme soldat et tout ensemble commandant...
Cet automne nous fit don des chants de la sagesse,
sonna la charge — pour conquérir futur...

Le vent froid en cet automne me parut un appel aux armes,
c'était comme un clairon annonçant le combat, —
et cet appel, dans un souffle de pluie, me fouetta le visage —
je me sentais allègre, oh ! je me jugeais un homme nouveau.

Et les cordes de la pluie furent cordes qui me
lièrent à l'univers et à la vie profonde, —
et même il semble que les arbres partent à la bataille,
et qu'eux aussi émergent des sentiments antiques — et renaissant.

Aujourd'hui, l'automne si vibrant m'annonce et le travail
et les triomphes de la vie...
et non point le brouillard, ni la mort, ni la chute...
En vérité, jamais je n'avais vu
un tel automne...
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VAHAKN

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

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

Oui, nous avons cru en toi. Nous étions joyeux et ivres.
Nous avons cru en ta présence, incarnation du feu, en ta puissance...
mais eux se sont rués par les routes du monde, semant et
la misère et les ruines,
et ils ont réduit en cendres le pays de nos ancêtres...

Lorsqu'ils ont traîné ton cadavre exangue
vers les meutes affamées, vers les chiens,
les fondations de l'existence ont glissé dans l'abime,
perdues dans une brume sanglante que nous entendons encore
à nos oreilles bruire...
E. TCHARENTZ
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HUBERT

JUIN

Հիւպէր փիւէնի գործը կը թալալի գետի մը ներդաշնա կ սահանվՀով*՝ Եք փորձերը դ վէպերը ոլ բանաստեզծութիւնները իրարու ՚լը
յաջո րգեն ) իրարմէ կը րիւին ու կ անդրադաոնան իրարու վրայ դ սի
կերէ կազմուած կղզիներու նման, որոնք թէեւ տարբեր են մեծու
թեամբ եւ երեւոյթովդ բայց նոյնն են բո ւս ա կան ո ւթե ա մբ դ եւ եթէ հոն'
սլատահաբներ ը բազմատեսակ են դ այսուհանդերձ չտզկա պո լա ծ են
իրարու ել ջուրերու է^քը !J " Jy պիտի տար որ նոյն ծագումն ու նմա
նօրինակ ինքնատպութիւն մը կը ներկայացնէ անոնց կաղմուածքր :
Անոնց ուղղութիւնն ՛ԱԼ նոյնն էդ
բոլո ր ցռուկները սեւեռուն' դէ
պի մարդկային զաղափար ականի մը բաց ծովը։ Այլ խօ Աքովդ Հիւպէր մփ՚-էեի գործը կը ներկայացնէ ներշն՛չմանդ նիւթի եւ դիտաւո
րութեան ակնբախ մի ո ւթիւն մը :
Հիւպէր փիլէն դիտակից է որ ամէն բանէ առաԼ մարզ մըն էդ
բանաստեղծ մըն է --- այսինքն մարզ մը} որ տէր է լեզուին ել սի
րոյ։ իրեն համար լեզուն նուիրական իր մըն էդ որովհետեւ այն հո
սանիլթն է որ խօսքին եւ գիրին միջոցով ատելութիւնը եւ ս էրը y
ճանաչումն ու սխալըդ գեղեցկութիւնն ոլ արհաւիրքը կը շրջագայի
ընդմէջ մարգոց : Լեղուն իրեն համար պիտի ըլլայ արդարութեան եւ
եղբայրութեան իեղոսը։ Լեզուն պիտի ր/լայ մշտատեւ այղրդ մայ
րերուն J-պիտը եւ հայրերուն ում՜ըդ տզոց վագլքը եւ յոյսին ընթացքը դ
տնանկ կոյսերուն նուի րո լած արքենի շրջազգեստը} քաղցաններուն
բաշիլո ւո զ հո ւնտ եր ո լ լեռնագէզը ։ . • • ք) լ բանաստեղծութիւնը դ մընալով հանգերձ աստոլածներու լեզուն դ պիտի դառնայ մահկանա
ցուներու լեզուն :
Այսպիսով կը բացատրուի ուրեմն աբարեկամութիւնը ՛լ11ր
Հիւպէր փիւէն կը տածէ հանգէսլ այն բանա ս տ ե ղծներ ո ւն դ որոնք
իրենց J-ողովուրդին ձայնն են --- սեւամորթ քերթողը էմէ Սէզէր՝
ռուս բանա ստեղծն ե ր fiուշկին եւ Ալեքսանդր Պլոք դ ռումանացի քերթոզներըդ հայ բանաստեղծ Ե* ՀՀարենց դ զորս կը հետապնդէ ծան օթլս
ցնել ւհրանսայինդ արդէն լոյս տեսած եւ հրատարակելի ուսումնասիրոլթեանց ել թարգմանութեանց միջոցով։ ՛կարծ՛ուի թերեւս որ ՀՒպէ ր փիւէնի քերթողական շո ւն շր կր նոյնանայ Հբարձրադո չ բանաս
տեղծութեանդ հետ'
Ա'ա յաքովս կի ին այնքան սիրելի։ Ամենեւի՛ն ։
Եթէ կան բանաստեղծներ որոնց կը մօտենայ փիլէն մշակման It
կերպովդ սլէտք է լի շա տ ա կել էմ է Ա ե զէ րը դ fi լո տեքն Ոլ Ա էն-ըՀօն
Փէր սը։ Հո յաչուք պարզութիւն մըդ բա ղմ եր անդ կշռոյթով թ աւ
լուած կախարդական լայնածիր արձակ մըդ մաքրազուտ լեզուի մը
տարօրէն ''հմայքը։ կեանք տալ այն էականին դ զոր կը պարունակէ
լեզուն ի մասին երկրի վրայ գոյ եղող է ա կանին դ այսինքն մարդոց։֊
Հեռու' խոլմանին ցեխարձակ հաջիւնէն դ հեզնանքէն եւ անարւլանքէն դ պարզապէս ընդվզումին ել յոյսին կոկորդալիր երդը։
Հիւպէր փիւէնի ս տեզծա դործո ւթի ւնը մ ա րդո ւն հանդէպ հաւատ
քի արարք մըն է դ եւ հետեւաբար ամէն բանէ առւսթ Աանաստեղթիւն։
fi Լ-
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HUBERT JUIN

LES SOURIRES DE L'ARAXES

Mère, Araxe, rivière aux douces eaux qui t'en va seule et triste

au

long

des berges, jeune
fille qui balance tes seins et fais de tes cuisses les soleils jumeaux de moni
cœur ! Mon cœur, —
bornes à tes rives !
Mon cœur, comme une bataille qui dessine sa géante destinée

dès

les

brumes naissantes sur l'Araxe,
car je ne te connais point.

Oh

je t'ignore, mais j'offre, tôt lovée aux hanches longues de

ta

taille

faite d'ondes,
vois ! pour tes épaules : toutes les strophes de Ronsard et les lais qui furent
dons aux grandes dames du vieux temps ;
pour tes seins de rivière j: toute l'eau qui s'achemine sans regard vers nos
coteaux de la Provence ( et souviens toi, souveraine oublieuse, de/
ce Bernard de Ventadour qui chantait sous ses armes hérétiques );
pour ton baiser d'eau fraîche : l'eau pure de mon Rhône,
Araxe !
Une barque lointaine, un rivage secret, ma mémoire qui geint sous I aile
de mes rêves !
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La mesure d'un oiseau dans le ciel d'Arménie : un poids

porté sur

l'aile,

des paroles,
captif,
et seul,
seul secret dans tout ce vierge et ces buissons en cendres ! Rien enfin ne
subsiste qui ne soit vérité.
Je vais, je marche, je mesure mes mots, je fais compte et décompte de ma
route. Je reviens et reparts. J'insiste. Je suis cet homme seul qui*1
te baise les lèvres, ma femme de regain au bord d'Araxe fleuve,
où rien ne se cultive qui ne soit l'eau très pure de mes rêves...
Va !
je parle de mes mots en ignorant mes songes. Je pèse mon

langage

aux

balances du fleuve.
Le peuple par ma voix découvre ses drapeaux. Nous irons devant,
et seuls,
ainsi le gibier craintif qui fuit à perdre haleine — CAR IL N'EST

DANS

LES MOTS QUE LA FORCE DU SANG !

Araxe, fertile Araxe ! inhumaine inconnue ! comme si Racine aussi avait cité
tes noms ( tes titres, tes regards bleus ) ...
imais tu es coutumière aux hommes de ton bord, et ton cours va son but*
( avec de longues voiles
où s'inscrivent,
majeurs,
les mots de tes poètes ). Et que suis-je ?
Une barque ? Non pas. A peinqj au poid des rives suis-je le rêve dru dequi rêve son arbre, et rêve les racines, imagine les branches,
et cultive le fruit ...

iFévrier 1959

*

[Անգ֊աստանի համ'ար ւյ-րււլած՜)
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VAHAN TEKEIAN

TA MAIN

Autrefois, la douceur
De ta main blanche et tendre
Que tu viens de me tendre,
M'emplissait de bonheur,

En ce temps-là, mon cœur,
D'émoi, à son approche,
Vibrait comme une cloche
Qui attend le sonneur...

Par quel miracle donc
Tu me la tends du fond,
Du fond des années mortes ?

Son contact me transporte
Aux temps où sa douceur
M'emplissait de bonheur I
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PRIERE DU SOIR

Seigneur, faites que ma voix,
Comme l'exquise harmonie
Des fontaines et des bois,
Et comme la symphonie

Des clarines des troupeaux
Rentrant, le soir, aux hameaux,
Se répande, charme et flotte
Et comble toutes les grottes î........

Daignez, Seigneur, que mes chants,
Avec la brise et le soir,
Repassent par tous les champs,

Et mes odes caressantes,
Comme un furtif encensoir,
Embaument toutes les sentes !

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ

46

AVE

Salut à toutes celles qui, malgré les cendres,
N'ont rien su de l'encens qu'un jour, pour elles, j ai
Brulé sur des autels en mon âme érigés ;
Salut à toutes celles qui, sans rien comprendre

A mes pas qui fuyaient, au feu de mes prunelles.
M'ont vu, furtivement traîner sur leur chemin
Un amour sans éclat, silencieux et vain,
Et l'énigme d'une âme aux effusions rebelle...

Je salue à présent toutes ces douces fées,
Je les salue avec ces pauvres mots tremblants,
Je les salue en la beauté de mes années,

Et je ne veux plus rien d'elles, rien a présent,
Car j'ai reçu tout ce qu'elles m auraient donne,
Car mon désert, de fleurs est déjà tout orné !
( Traduits par S. SAHAKIAN )

*
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Լ. ARAGON
Արակոն մեծագոյն բանաստեղծներէն է սիրոյ՛. ՛էրած է ա՛հ' իր
կնոջ անունովս էլզա, որ կ՚անձնաւորէ իր սէրը հանդէպ իր երկրին ,
էիրանսայի , սլատերաղմի դմնդա կ տարիներուն , թշնամիի կրոլկներուն ներկայութեան ՛.

(1|աւոմոՆ|> իւ(Ս(ւ

ոն իմ սէրս
անունը կը կթես,
Ես կը գրեմ հակառակ փոը-ոթիկին եւ անո!նց որ կաթող չեն
կարդալ իմաստը խարտեաշ պայծառութեան ցորենին •

W,Z"

էլԳայՒ հանդէպ y պարդ քմայք մը չէ.

Սէը իմ, խորունկ տսւււապսւնք ,
Կը կթեմ քեզ ես իմ մէջ , թ-ււչունի մը պէս վիթսււոը • • •
Սրա կոն ի քերթողութեան մէջ երկու շարժումներ կան միա [սառ-՛
նուաե •
ղի ւր աղն երղա կան շունչն ու ե ղեր ե ր ղա կան երակը ՝
’է .
Հիւկօ եւ Ս ա ր ս րլին Տ է պորտ 1Լալմ օր : Ան' բանա սա եղեն է խստա
շունչ ու քերթողն է մեղմաձայն որ կը հմայէ՝.
'փերթուած մը իրմէ ա յ ս էջին ւԼրայ' առանց թա րղման u ւթ ե ան z.

E Լ Տ A
Mon amour ne dis rien laisse tomber ces deux-mots-là dans le silence
Comme une pierre longtemps polie entre les paumes de mes mains
Une pierre prompte et pesante une pierre
Profonde par sa chute à travers notre vie
Ce long cheminement qu'elle fait à ne rien rencontrer que l'abîme
Cet interminable chemin sans bruit que la durée
Et de n'entendre aucune eau lointaine il naît une espèce d'effroi
Aucune surface frappée aucun rebondissement de parois
Rien l'univers n'est plus qu'attendre et j'ai pris ta main.
Nul écho cela tombe et j'ai beau tendre l'oreille
Rien pas même un soupir une pâme de son
Pu is elle tombe et plus elle traverse les ténèbres
Plus le vertige croît plus rapide est sa nuit
Rien que le poids précipité l'imperceptible
Chant perdu
La merveille échappée emportée et heurtée
Déjà peut-être Ou non Non pas encore amour
Rien que l'insupportable délai sans mesure
A l'écrasement sûr atrocement remis
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Une pierre ou un cœur une chose parfaite
Une chose achevée et vivante pourtant
Et plus cela s'éloigne et moins c'est une pierre
O puits inverse où la proie après l'ombre pique vers l'oiseau
Une pierre pourtant comme toutes les pierres
_
Au bout du compte qui se lasse de tout et finit par n'être qu un tombeau
Ecoute écoute I semble à la margelle
Remonter non le cri le heurt ou la brisure
Mais vague et tournoyante incertaine apeurée
Une lueur des fonds pâle et pure
Pareille aux apparitions dans les récits d enfance
Une couleur de nous-mêmes peut-être pour la dernière fois
Et c'est comme si tout ce qui fut soudain tout ce qui peut encore etre
Venait de trouver explication parce que quelqu'un
Qu'on n'avait pas vu entrer a relevé le rideau de la fenetre
Et la pierre là-bas continue à profondeur d'étoile
Je sais maintenant pour quoi je suis né au inonde .
On racontera mon histoire un jour et ses mille péripéties
Mais tout cela n'est qu'agitation trompe-l'œil guirlandes pour un soir
dans une maison de pauvres
Je sais maintenant pour quoi je suis né
Et la pierre descend parmi les nébuleuses
Où est le haut où est le bas dans ce ciel inférieur
Tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai fait ce que j'ai paru etre
Feuillage feuillage qui meurt et ne laisse à l'arbre que le ges.e nu
Voilà devant moi la grande vérité de l'hiver
Tout homme a le destin de l'étincelle Tout homme n est
Qu'une éphémère et que suis-je de plus que tout homme
Mon orgueil est d'avoir aime
Rien d'autre
. x
Et la pierre s'enfonce sans fin dans la poussière des plane.es
Je ne suis qu'un peu de vin renversé mais le vin
Témoigne de l’ivresse au petit matin blême
Rien d’autre
J'étais né pour ces mots que ja'i dits
Mon amour
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Զրոյց Անտրէ Ռոիսոյի
ANDRÉ ROUSSEAUX
(Գրական ւՐ էրն՜ անուն քննագատ)

նրանսացք, նշանաւոր այո քննադատէն հետ էմ ծան օթ ո լթէ ւն ս կը

պարտէմ

U էն֊-ճ օն Փերսի :

էրս գարած էէ «Անալդտզ»է հեղէն ակը տեսնելու յ շարունակելու
համար զրոյցը՝ ղոր սկսած էինք անցեալ տարի՝ ամրան ճիշգ այս
օրերուն՝. Ամբողջ °րը անցուցած էինք միասին՝.
Եւ
Օր • » »
Հրաշալի այն օրերէն մէկը՝ որ ա՜յնքան հազուաղէպօրէն կը տըր
ուի մեղի ապրիլ այլեւս ՝ այս խօլ վազքին ընթացքին ՝ որ մեր կեանքն
է դարձած :
Հազուագի՜ւտ պահ ՝. Շունչին տակ ազնուական մեծ
որ Աէն-ճօն Փերսն է՝ ու լոյ սին մէջ՝ «իմացական,

քերթողին ՝

կլիմայ »ին ՝

զոր

կ^եչի չէ զանել այլեւս ոչ մէի տեղ՝ բացի առանձնաշնորհեալ քա նէ
՚1այրևրէ է ոլր կը փչէ ղծռ «մարէն շունչը» , էն չսլէ ս հո՛ս, խոհուն
ու աննման այս քաղաքին' էքս ֊ան- Փբովան ս ի մ էջ :
ttf 7 ,

ՒրՒկ ո լան՝ ա՛ յն քան տարուած էինք մեր

ՀՀղրոյց^ով ՝

որ

ուշացած էինք եր ամշտահանգէսին՝ ;
'■5

Ու սկսանք վազել գրեթէ՝ անցք մր փնտռելով քաղաքին նեղ վւո^ցներուն րնգմէջէն՝ ուր կը

խռնուէր

Ը
բացառի կ երեւոյթ էքս ի համար
էորս կ ո ղմեր էն ՝.

խայտաբղէւր

բազմութիւն

՝ հո՛ն ժ՜ամանած աշխարհի

Հիրանսայի մէջ առաջին ո ւնժլնդ ր ո լթի ւնն էր Հայտբնի մէի կորսուած երաժ՜շտական

գործին' «Լուսնի աշ]սաթհի»Հ

զոր

իտալացի
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խմբավար մը գտած էր պատահմամբ , դարեր յետոյ՝ աննշան

դԼ,ս1

գա բանէ մը փոշիներուն մէջէն :
-— Գո՞ւն ալ ուշացած ևս , Ո֊ուսո՚յ , յարեց յանկարծ հռչակաւոր
ընկերակիցս , դիմացի մայթէն դմո լաբ ո ւթեամբ յառաջացող յաղթա
հասակ մարդու մը, որ կա սլո յ տ ակնոցներ կը կր է ր յ ու նաեւ անթա
ցուպէր :
--- ի՞ն չպէ ս ։ ծանօթ չէ՞Հը իրարու , դարձաւ բանաստեղծը ինծ ի յ
նկատելով որ հեռու կը մնայի իրենցմէ :
1Լս Ւ ' մօտենա լուէ՝.
— Ան տրէ fh ո ւս ո՛յ * * * ե ւ ՝ հա յ գրոգ մը»**
--- Անտրէ Ա ուսողն , դււչեւյ^ւ ես առանց սպասելու Աէն-ճօն Փեր

----

սին՝ «Ֆիկաթօ

դրական քննա դա*տը՝. Ի՛՜նչ մեծ բարեբախ

տս ւթիւն :
__ '()' անօթ չէ թք ուրեմն՝ ծիծաղեցաւ բանաստեղծը՝ շփոթոլթենէս զուտ րճացած :
__ Արևունով չս/տ ծանօ թ. չէի ի. որհեր սակայն թէ պիտի հանդիպիմ ձեդի այստեղ՝ դարձայ քննա՛դատին ։ Լյերողամիտ եղէք որ այս
պէս անակնկալի եկայ՝ բայց հաւատացէք որ՝ աւելի հաճելի բան շէր
կրնար պա՛տահ իլ : է, ս ալ ձեզ կը փն տ/ւ էլ՛--- Զի՞ ո կը փնտռէիք ՝ ինչո° ւ :
__ \յախ շնո րհաւո րելու համար ձեզ՝ յետո՜յ***
--- Ի^նչ բանի համար :
__ Զեր գրական յօդուածներուն ՝ ձեր քաջութեան եւ մտաւորա
կան սլա ր կեշտ ո ւթեան համար՝. ՜Իեռ անցեալ օր կը խօսէինք ձեր մա
սին՝ ընկերներու մէջ՝ Հանրի Թրուայայի նուիրած

ձեր

յօդուածին

շուրջ
__ Զարմանալի է ՝ ըսաւ Աուսոյ ՝ կանդ առն ե լո վ ու գառնալո վ Սէն,ճօն Փերսին՝ զարմանալի՜ որ աւելի բարեկամներ ունիմ դուրսը քան
թէ ներ ս Ը Î Այ ս առտու նամակ մը ս տաց այ : Զ էք կրնար երեւա\կայել թէ
որքա՜ն հաճոյք պատճառեց ան ինծի՝. Ե ւ դիա Է՞հ թէ ու ր՚լէ էր ան * * *■
Պէյր ութէն :
__ Հարիւրներով ընթերցողներ ունիք՝ միմիայն հայրենակիցնե
րուս մէջ, ըսի ևս, Պէյր ութէն մինչեւ Պոլիս ՝ Թէհ բանէն մթնչել
հՒրէ ՝ ա՛ռանց հ աշո ւելո ւ ֆրանսաբնակները : Ֆրանսական դրա կսւնո լ֊
թիւնը քիչ մը ամէն մարդու կը պատկանի : Մենք հայերս մանաւանդ՝
ուշի ուշով կը հետեւինք անոր ՝ եւ ա՛յս ՝ շատ երկար ա՛տ են է ի վեր * * *■
--- Թէ' րալննք՝ թէ խօսինք՝ թելադրեց Աէն-ճօն Փերս՝.
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Հեռու չէինք արդէն « Արք եպիսկոպոսարան» էն , ուր պիտի տըրուէր երամչտահանդէսը-, Հսկայ բազմութիւն մը խռնուած էր դրան
առջեւ : Հանդէսը դեռ էէ ր սկսած :
--- Կրնար շարունակել ձեր ըն՛դմիջուած խոսակցութիւնը՝ մ՛ո ՛••ցիօրէն մսլտեցաւ. Ա էն-ճօն Փերս՝ կռահելով անպայման ղազանի մշ
տա՛ծում ս : Ու ես նկատեցի թէ լաւագոյն առիթը ներկայացած էր ղիս
հետաքրքրոզ խնդիրս առաջ քշելու*. Ո ւ" աի դարձայ դրական
նադատին :

Հ քն

--- Գի է առաջ ըսի որ ուրախ էի ձեղի հանդիպելուս ■ Ջեր այդ հա
րիւրաւոր օտար ընթերցողներուն համար պիտի ո լզէ ի՞ը զրոյց
շն ո ըհ ել ինծի ։

մը

— Զրո՞յց, ի՞նչ նիւթի վըայ :
--- Փրական քեն ա դա տ ո ւթ ե ան յ
--- է^նչ կրնամ ըսել ձեղի , այս խառնաշփոթ վիճակիս մէջ մա
նաւանդ :
--- Տարիներէ ի

վեր կը

փափաքէի

դէմ

յանդիման

գտնու [■Լ

ֆրանսացի քննադատի մը ՛, թրսյցներ ունեցած եմ բաւական անձերոլ
հետ

զրոդ, բանաստեղծ , երաժիշտ : Ցանկէս կը պակսէր

քննադա

տը ; Գրական քննադատութիւնը մեղ կը հետաքրքրէ չափէն

աւելի :

էական խնդիր մըն է ան գրականութեա՛ն- ձ*ր համար*. Մեր վիճակին
մէջ գտնուող ձ՜ողով ուրդի մը համար մանս/լանդ*.
- Ի՞նչ վի ճակի մասին է ձեր ա կնար կո ւթի լնր :
--- Փիտէք որ դաղութահայերս կը շարունակենք ստեղծադործել
ձեր հ ա յր ենի քէն հեռու ՝ ս փ ի ւռքի տա րածքին , ինչսլէս նաեւ ի հարկէ
հայրենիքին մ է ջ , որ կը գտնուի ընկերային՝ անտեսական եւ քաղա
քական տարրեր պայմաններու տակ*, էք ո ւմբեր ո ւ

րամն ուած

ենք ՝

այլազան ազդեց ութիւննե րոլ ենթակայ ՝ այնպէս որ անհ ա ս կա g ո ղո ւ թիւններ եւ թի ւր ի մա g ո ւթի ւնն եր

անխուսափելի

խումրեր ուն միջել՛. Արդ , անհրամ՜եշտ է որ
լայնամիտ քննադատի ձեր կարծիքը՝ դրա\կան

լսենք

են

ուստի

ա յդ

անշահախնդիր ՝

զանազան

հարցերու

մասին*, ճշդել մանաւանդ քննադատին դերը ՝ անոր պաշտօնը ստեղծա՝դո րծողներոլ կողքին :
--- Եթէ մամանուկ ունիս՝ կը թելադրեմ որ ընղունիս՝ քիոլսո'յ ՝
ինծի օգնութեան հասալ I] էն-ճօն Փերս*. Մեր հայ
հաճելի խօսակիg մրն է յ

բարեկամը

mu տ
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--- Ջեմ

կասկածիր ՝

պատասխանեց

գննագատը

կակուղցած ,

րա ’յց . . .
Սկն-ճօն Փ՚երս չա ր ո ւնա կե g •
--- Ե' ա շխաւոանգը , զոր կր կատարէ ան , վերջին աստիճանի շա
հեկան է՝ օգտակար*. Հայ J-ողովոլրդը

լէ

եծ դրականութիւն

ւէ ը

ունի.

Պէար է ճանչնանդ զայն, ին չպէ ս հ ո\ն ստեղծագործս գները ճանչնան
մեզ-. Այղ հրաշալի աշխատանքն կ "[' կը կատարէ մեր
էք լ.

բարեկամը-,

շատ դեղեց է կ ճեւով :
--- Շնորհակալ եմ ՝ վարպե՛տ՝ դարձայ ձ եծ քերթողէն ՝ կը չաւիա-

ղանg կ ք սակայն , ես յա ւակնո ւթէ ւնը չունիմ • » •
--- Զեմ սէրեր քռմթլիմ|Աւքւ5/ձ///> , ո՛չ էնծէ ուղղուած եւ ոչ ալ էն
կողմէս ուրիշներուն , բայg հոս առէթը ներկայացաւ ոլ հարկ է որ
ըսեմ : Զէս Jn ^ՂՒ Ս

ձևր կա բծածէն աւելէ :

Լէւք-Սնարէ

էէ ա ր ո էլէ

թարգմանո ւթիւններո վ մեծ յայտնութիւն մը ունեցած էի՝ յա յտն ու
էք էլեր հրաշալի բանաստեղծութեան մը։ Այսօր ՛գլուխ գլխէ մեր խօ
սակցութեան մէջ՝ աւելէն ունեցայ։ ճանչցայ մողովուրղ մը՝ որ մեծ
է էր հոգիով՝ մեծ էր ողբերգական՝ ճակատագրով։ Տ^ոնեակ տարի
ներով լսած է հայ անունը՝ պաշտօնէս բերումով։ Այսօր մէայն զայն
ճան շցայ ՝ ձեզ լսելով՝ պատմել տալով ձեր կեանքը։ Ե ը յուսամ

որ

պիտի տաք զրոյցէ մը մէջ մեր էւօ ս ա կց ո ւթէ ւնը ։ ԷԼյմմ ՝ էն չ կը վերա
բերէ (նուսոյ էն ՝ աւելցնեմ հետեւեալը*
---- I]էրելէ (էուսոյ ՝ րնգունէ մեր հայ բարեկամէն էնգրանքը։ Էքս
է որ կր խնդրեմ գեղմէ : իրապէս գեղեցիկ էր յօդուածը՝ որուն մէջ
ոԼԱ ո լմնաս իրած էր գործս , տ պո լած իրենց դրա կան

պարբերաթեր-

թին' «Անգա ս տանք ի մէԼ-. Տասը գոտն էջի մէջ մեր արթուն ղրուցադիրը տուած է ամբո
գործս՝ էն չ որ ունէ ան յատկանշական։ Եր
ջանիկ զգաց է, ինքզինքս որ օտար մը այնքան լաւ հասկցած էր ղէ ո :
--- Հետզհետէ աւելէ զարմանտլէ՝ գոչեց Ան տրէ քէոլսոյ՝ անթա
ցուպէբուն վրայ յենած։ Ակնարկները պտըտ g ո ւց քերթողէն ինծէ եւ
շարունակեց ♦
--- Այս ^րաչալի քարլաքը> էք աղբիւրն երով՝ էր ար եւով՝ էր երամ-շտութեամբ ՝ ու ահա՝ ամէնէն հրաշալին՝ Ա էն-ձօն Փերսը այս
պէս յո լզուած։ Q՝nfi ւն ես ան՝ ո էրելէ

քերթող՝ գուն՝ որ

ամբողջ

կեանքէդ մէջ մերմած ես որեւէ զրոյց ո ե ւէ մարդու հետ՝ խուսափած
ամէն ցոյցէ՝ դո՛ ւն ՝ ո՛չ միայն րնդունած ես էյօսէյ՝ սիրտդ

բանալ

ա լս օտար մարդուն՝ այլ եւ հիմա էնձմէ կը խնդրես որ ընեմ նոյնը։
Ա՛ լ ես ո* ւր կր մնամ ։ Ե ը խորհ էմ թէ ս տ է սլո լած եմ րնդո ւն է լ ։ վաղը
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չեմ կրնար , դտրձտլ էնձ է : էրս չեմ մնար ; Հաղը չէ մէլ„ օր , առալօտեան

ձեղի կը սպաս\եմ պանդոկիս մէջ՝.

--- Աւելէ լտլ, այսպէսով ամբողջ օր մը

կ՛ունենամ

«զէնքերս

պատրաստելու, այսէնրն հարցումներս , էնչպէս նաեւ աչը մը նետե
լու ձեր գործէն վր այ յ 'Ոստներ,,րղ ղար ոլ ֆրանսական
թե ան նուի րուած՜ ձեր հ ւս տ ո ր*ն եր ո ւն վրայ •
--- Ուստէ , հանդէսս, սրտով կրնանր մանել

ղրականոլ-

Վուսնէ աշխարհՎն

ներս, եղրակացոլց Աէն-ճօն Փերս, էր գոհունակ մպէտով-.
փ

ԷԼս֊աջիև հա րցումս } Պ *

էեուսոյ ,

դրական

մասին է , ինչպէս դիլրալ կրնայիը ենթադրել

յ

քէնն ա դա տ ո ւթ ե ան

Կհուզեմ որ ս ահմ ա ն էք

գրական այս դմուարին սեռը։ Պարզէք՝ հարկ եղած մանրամասնու
թիւնն!, րով՝ անոր բոլոր երեսները։ ներկայացնէր վերջապէս քննա
դատութեան հետ այլնչութիւն ունեցող բոլո ր պատմական՝ դեղագի
տական ծանօթո ւթի ւ1ւն ե րր : Ուսուի աւելի դիւրացնելու հաւ! ար մեղ
հե տաքրքր ոդ այս կենսական Հարցին սլա ր ղաբան ո ւմր , դնեմ խնդիրը
այսպէս.--- ԻՐնչ է դրական քննադատութիւնը ձեզի համար՝ թնչպէս
4 !'^ձեր

դե րը ՝ ձեր պաշտօնը ։

--- կը սպասէ ի այդ հ ա ր g ո ււ) ին : ‘էմո ւտրիՀն խ^դիր î արդարեւ ։
քիամեր հարկ պիտի ը/լան պատասխանելու համար միմիայն ս,յդ
հարցումին։ fiiujg քանի որ կը փաւիաքիք՝ աշխատինք ամւի ուի ել մեր
գիտցածները։ կարճ սահմանումով մր կրնամ ըԱել

թէ

ճշմարտու

թեան փնտռտուքն է ան՝ արուեստի գործի մը մէջ*. Այս մտքին Ընդ
լայնումը սակայն եկէք ձգենք մեր 1Ըոյ^[էն վերջաւորութեան։
--- Րրաւունք ու ր,,/՚մ՝ աւելի տ րամ աբանտ կան է : [յւսւրվւ ահա ւաս՛ի կ երկրորդ հարցումս՝. Պ ա տ մա կան օր էն ՝ քննադատութիւնը կոլդայ
արուեստ ի դործերէն յետոյ , այսպէս չէ1* : *Լ,ախ կր ծնի

արուեստա

գէտը։ Անո_ր կը յաջորդէ քննադատը։ Էք ւ ճի0 շդ է ըսել թէ մեծ քննա
դատութիւն մր !լ ենթա՛դրէ ծաղկեալ դրականութիւն մը։

Այսինքն

թէ անպայման հանճարն ե&ր սլէտք է գոյութիւն ունենան ,

ո րսլէ սղի

ծնին մեծ քննադատներ :
--- Պայման չէ այդ։ Ֆրանսական Հ§րդ ել 17րդ դարերր մեծ րստեղծ ա՛գործո դներ տուած են , րաJg n>՛չ մէ կ

մեծ

քնյնադատ ՝

յհ/"ք

դա ԸԸ մանաւանդ։
--- Լա սլա Պ ս ւ֊ալո^ն . . .
--- Մ եծ յէննադ ատ մր չէ ան՝ իմ ըմբռնումովս : Մեծ ղ րադէտնե-
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բու բարեկամն է եդած, ընղհանուր եւ ոբլա ի կ դրական տեսակէտներ
յայտնած։ Ամէն պարագայի տն ո՛չ մէկ ղեր ունի քիասինի, Ոորնէյլ[, , Մոլիէ րի կ""ք Լաֆօնթէնի տաղանդներուն կազմութեան մէջ֊. Առանց Պուտլո յին ալ անոնը , ել դեռ շատ մը ուրիշներ , պէտ է ԸԱ1" Jթ'
այն ՝ էն չ որ են :
__ 'Լստահ էը, Պրն. Մուսոյ : Ներեցէը որ ձեզմէ րիչ մը տար.
րեր իյորհիմ այս մա սէն : Ստեղծագործական մեծ շրջանները միչա ալ
եղած են խումրի մը զորեր-. Ֆրանսական Ոսկեգարը, էտալականը,
անգլիականը, հայկականը, եւ ամէնէն առաջ յունականը հանճարներու
գործեր չեն եղած, այլ թումբերու, որոնց անդամները ղէրաը լրա
ցուցած են : Սղած է բանաստեղծը , արձակագիրը , պատմաբանը , փէլէսոփան , եւ անոնց կարգէն, անոնց կողրին՝ քննադատը, վերլուծողը-.
Ի հարկէ ամէն տեղ ալ մեկուսի հանճարներ գոյութիւն ունեցած են։
Բոլոր գրականութիւներուն մէջ նոյնն է, էնէպէս մեր մէջ Նարեկա
ցին, զոր շատ բարձր կը գնահատէր , էնչպէս անցեալ օր յայտարա
րեցիր էնծէ Աէն-ճօն Փերսէ ներկայութեան ։
--- Այ" , եթէ կ' ո լզէր։ Ոո՛յց ուշադրութի՜ւն, պէտր
զանցել։ Ո ոլոր " վին ձիշդ չէ ձեր ըսածը։

Մեծ

չէ չափա

ղր ակտն ո ւթի ւնն եր ո լ

գոյութիւնը, ծաղկումր կը հետեւի աւելի բարդ ու

գաղտնածածուկ

ուղիներու ։ Բան մը սակայն շատ որոշ է ։ Մեծ դրականութիւն մը
նախ եւ առա ջ կ՛ ենթադրէ ծաղկեա լ մշակոյթ մը։ ՞քյոյնիսկ այդ ձեր
մեկուսի կարծած հս/նճարները սունկերու պէս չեն բուսնիր յանկարծ։
Առնենք ձեր Լյար եկաց ին։ Գիտէ՞ր թէ ի՜նչ մեծ րա ղարա կր թո լ թի ւն
!լ ենթ աղ րէ անոր ծնունդը , հ ա լա րա կան ուստի եւ ցեղային ինչ խոր
ապրում ։ կարենալ ծնունղ տալու համար ՞1,ա ր եկաg իին , հայ մողովուրդր դարեր որոճացած պէտր է ըլլայ այդ մտածումները, խո րու
պէ ս ըմբռնած քրէ ս տոնէ ո ւթէւնը ՝ զայն ճաշակած , մարսած։ *Լյարեal'b ժողովուրդը սլկաք է տառապած ԸԱաJ անոր չափ , պայքարած
անոր պէս մեղքէն դէմ ՝ յանուն հոգեկան մեծ ութեան^ ՝ յանուն ամ

բծութեան։ Այդպէս կ Հոմերոսը՝ Տանթէն՝ Շ էJ£u փէ?Ը ' Կէօթէն։
Այդպէս են մեր մէջ Վէլլոնը՝ Ատսէնը՝ Պ ո տըլէրը ՝ Վայերէն*. Վէտէ՞* ք
ֆրանսական ազդը

չ քերթողական փորձեր կա տա ր ած է ՝ հ ա սն ելու

համար Վէլլոնկն Վա լերէ *. Ա* շակութայէն է՜նչ փուլերէ անցած՝ դարէ
դար՝ հանգրուանէ հանգրուան ՝ էսչ պա ր տ ո ւթէ ւններ ու յաղթանակ
ներ արձանագրած։ Հանճարները՝ արուեստէ բոլոր մարզերուն մէջ՝
էրենց ժողովուրդէ մշակոյթէն չափանէշներն են։ Անոր տրտայտրոէշր ։ Հոմերոսով գէտենք թէ է&նչ էր եւ է^չ է 1 արմէ ր

(Հունաստանը ՝

Տանթէութ Ւտալէան ՝ անոնց ապրած շրջանէն *.

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

55

--- Ամբողջովին համաձայն եմ ձեղի ՝ Պրն . քքուսոյ՝ բայց 1/ս • • >
--- Հա՛ ՝ գուբ ո ւ բ իշ բան ^ԼԸսկհ^* 'քննադատութեան մասին

կ լր

մեր rl["1J3lL^ մեր տարակարծութիւնը՝ դիտեմ : 0՜ զրուցադիր բարե
կամ կը զգամ թկ դուր ինծի ըսել սլիտի տար բաներ՝ զորս 1լ ո լ !db
ինծի սլա հ ել : Պարապ րա)ն. Է քնն.ւա]_սււոոՆթ]ւՆն.ը :
ել դո՞ ւբ կբ այԳ JաJտաZ1աՐ Ո7.H :
--- Այո՝ ես՝ Հ^Տ>իկարօ Լիթէրէր^ի գրական բննա դատը*.
---- ի^ն-չպէս • • »

Թ ո յլ

տու i-e որ աւելին չըսեմ առայժմ : ճշդեմ նաեւ հետեւեալը* Ատերյծադո րծո ւթիւնը եւ բննա զատութիւնը տարբեր բաներ են * fi ոլո բովին
տարբեր հոգեկան եւ իմացական պահեր*. \,ոյնիսկ իրարու հակադիր
վիճակներ *. Ա* արդուն մեծագոյն արարբը տ եղծագործո լիքի ւնն կ։ Հո՜
դեդկն արարածը որ կը դաոնայ ստեղծագո րծ արարիչ*. Արաrbir. մ
վե րլո ւծ ե ր , չի վիճաբանիր ՝ կը ստեղծկ *. Երբ կը դա դրի ստեդծադոր, երբ իր մէջ կը ս կս ի սլա կս իլ ս տեղծադործա կան աւիշը , ա յն ու
տեն միայն կը ս կսհ տար ա կո ւսիլ

ան ՝

Լ՛ Լ'1 լծել՝

քաշքշել :

Այո՛,

բաշ բշե լ իր եւ ուրիշն եր ո ւն ս տ եղծագո րծ ո ւթի ւնն եր ը :
__ Հքատ զօրաւոր չէ՞ այդ բառը՝ անարդար նոյնիսկ*. fi աշբշո՞ ւբ
կ ձեր ըրածը՝ ամկն անդամ որ կը դրէր հեղինակի մը մասին*.
__ Հապա ի՞ն չ կ մեր ըրածը տարին ամբողք *. Ո'չ մէկ բևնադատ
ոչինչ ի ոխած կ i Ւ^ն չ եմ ըրած ես * ն ո յնի ս կ ամէնէն

սիրած

հեղի-

նա կնելլուս մասին ւշրնլով*. Հալատացկ՚բ՝ ո չի՛նչ *.
- Զին աթափ կ'ընկբ զի ո ՝ Պր * քքուսոյ :
--ՍաւՒմ եւայս այսպէս կ* Ա՛ք մկկ ['U"L կը փոխեմ ըսածներկս : \,այեցկբ՝ արարբներն են՝ ապրումներն են որ

հաշուի

կ առ

նուին եւ ո՛չ թէ ըսի-ըսաւները*. Տ ո յն ժողովուրդին ապրումներն են՝
յոյն հերոսներն են որ դեր մը ունին Հոմերոսի հանճարի ծաղկումին
մկջ*. Հայ ժողովուրդի հոգեկան ապրումներն են՝ անոր խռովբները՝
որոնբ նիւթ ծառայած են ՞Նարեկացի ի տաղերուն *. Ըսէք խնդրեմ՝
ոեւկ մէկը թելադրա՞ծ է նարեկացիին կամ Հոմերոսին որ այդ ձեւով
գրեն : Ով կրնա ր ըս ել այդ՛. Նոյնն է Պէթհ՚՚վէնի մը, Ս իքէլ Անճելո
յի մը համար-. Գրած են, նկարած, երգած։ Ու ոչ ոք, ոչինչ կրնայ
փոխել այդ նկարին , այդ դիւցազներգութեան , այդ համանուագին
մէջ : Մեղի կը մնայ , դիտել , ունկնդրել եւ կարդալ : Ապրիլ ,

ուրա

խանալ, տառապիլ, յոլզուիլ, այն ապրումննրուԼ, զորս անոնցմէ իւբաբանչի ւրը դրած է bü գործին մկ^’
--- Այդ պարադային ի՞ն չ կը մնայ ըսելիբ այլեւս*. Եը ցաւիմ ՝ Պր*
Ռուսոյ ՝ որ դէշ սկսայ իմ զրոյցս ՝ գէշ յառաջացուցի ՝ այո՛ ՝ բանի որ
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ղայն առաջնորդեցի այս անելին֊, Յանգաւորը ես եմ֊. Բայց չեմ զըղւ"'1' : Ապիկարութեանս պատճառով շատ գեղեցիկ բաներ ըսել տուի
ձեզի ; Ի՞նչ պիտի բնենք հիմա ;
--- Շարունակենք։
--- Ի^նչպէս , քանի որ ղէքսասւեւյինվ) արդէն քնն ա դատ ո ւ թիւնը :
---- V եղի կը մնայ կատարել անոր

գիսւզննոՆթիւնը հի մա : քննու

թեան դէ շ հ.Ս եթուո^ի մը չէ այս ՝ Պր ♦ զրուցադիր
lr եչ էր դրական քննադատութիւնը

յ

ո ւզէիը դի անալ թէ

յ

Երբ մեր աշթարհի

մակերես

նկար մը՝ արձան մը՝ դիրը մը դոյո ւթիւն ունեցան ՝ չա տ մը մարդիկ
դիտեցին կամ կարդացին : Տ պա ւ որ ո ւթի ւններ

կրեցին։

Տպաւորու

թիւներ կրեցին անոնը ու յետոյ կարծիքներ յայտնեցին ։ 'քննադա
տութիւնը ծնած էր արդէն :
---- b'tuJU I՛11 լ " Ը քննադատութիւն կը կոչենք՝ արուեստի դործի

‘^Ը մասին
մ--

ղրտւոր ել պա աճա ոաբանո ւած տեսակէտ մըն է՝ այնպէս ս

--- - Գրաւո՞ր , պատճառաբանուա՞ծ : Ո՛չ մ է կը ել ոչ միւսը֊. Կ՚ը
սեմ յետոյ թէ ինչու ֊. Արդ , եթէ կ՚ոլզէք, քննադատները եկէք բամնենք երկու դասակս,րդի , անոնք , որոնք բերանացի կը յայտնեն իրենց
կարծի՛քը եւ անոնք որոնք կը դրէն : Առաջինները ջտիւջտիւի չ
մասնութիւն են՝ համաձայն էք ինծի չէ^ :

մհծա-

--- Այո » I՛ Հարկէ* իւրաքանչիւր ընթերցող՝ սկզբունքով քննա
դատ մըն է ՝ երբ կ'ըսէ --- «այս իմ կարդացած դիրքս
դէչ^Հ թայը տարբեր է մեր ունեցած կարծիքը
Այս վերջինը որովհ ետեւ կ՚ըսէ նաեւ

էտլ

քննադատին

թէ ինչո՛ւ

լալ

է

է

կամ

մասին։
կամ

դէ շ

՚ս.1Գ դ[՚բրը ■

Ալ,
,/7 հԷ[' ուզեր ըսել֊, Հոս կ՛ուղէի մատնան՛շել այն մարդ
կային թերութիլնր , ա ի, տը եթէ կ՚ուղէք որ ա՛յնքան վնասակար է ել
աւերներ կը գործէ : Բացատրեմ : Այդ ձեր ընթերցողը կտրեիք մը կը
յայանէ իր կարդացած դիրքին մասին , բերանացի : իր բարեկամնե
րուն , իր շրջապատին : Անոնք որոնք կը լսեն անոր կարծիքը , իրենց
'1ար՚ւ1։ն գաղափար մը կը կազմեն այդ նոր դիրքին մասին, զոր չեն

կարդացած ֊. Շատ թերի եւ շատ աղօտ զաղափար մը ֊. Բայց կր սկը.
սին կարծիք յայտնել ու կո կազմուի ձիւնագնդակը֊ Հասկցա՞ք հի
մա թէ ո լր կ՛ուղէի հտսնիլ֊, Ա ար զիկ, որոնք մեծամիտ են եւ ծոյլ...
--- Այ"' , բայց մենք նկատի չունինք զանոնք, մարզկաւ ին հիւան
դութիւն մըն է այդ, որ գոյութիւն ունի ամէն մարզի մ է մ ,
--- Ի՞նչպէս , ի՞նչպէս կ՚ոլզէք որ նկատի չառնենք : Բայց դիտէ՞ք
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արդեօք որ քննադատական դորեերոլ մեե ամսւնՆո ւթի ւնը ուրիշ
չէ եթէ ոչ ուրիշներու կարծիքները , մէկէն

միւսին

առանց անձնական դատողութեան : 1‘ոլսր անոնք

բան

փոխ անg ո լած y

որոնք

դրականու

թեան սլա ամ ո ւթի ւնն եր գրամ են, մ եմ մ եմ անուններ, կարդա g ա՞մ են
այն Բ"Լոր էէԲՀևրԸ' որոնց մասին տիրական կարմիրներ կր յայտնեն-.
Հաճախ Ո՛չ։ Անունի մը շուրջ, դիրքի մը շուրջ ընդհանուր կարմիր մը
կազմուա՛ծ է եւ եկողը ղայն կ՚առնէ ու կը քշէ :
Ու ահա՛ կը հասնիմ երկրորդ դասալորումիս : Գրական քննադա
տութիւնը սլէտք է բամնել ուրիշ երկու
պիտի կոչեմ փրոֆէսէօթներւււ

դա ս ա կար դեր ո լ :

քննադատութիւն,

Առաէինո

սւր-

երկրորդը'

ւււեստագէտնհրու :
Ֆրանսական դրակսՀն քննադատութիւնը

առաւելապէս

փրոֆէ-

սէօրներոլ քննադատութիւն մը եդամ է։ Անուն ունեցող բոլոր քննա
դատները մ եմամ ասնո ւթե ա մբ ուսուցիչներ եղամ են եւ իրենց դասախօսակցութիւնները ամփոփում հաստափոր հատորներու մէջ ել իբրեւ
դրական քննադատութիւն մեղի հրամցուցամ'. Կրնայի տասը,
անուսներ յիչել։

ԱՀւոնցմէ լաւագոյնը

քսան

նոյնիսկ, Սէնթ-Պէօվ/7 ,

աՆ-

ցամ է անկէ : Արդ , բացէք այդ դիրքերը ել անմիջապէս վերահասու
պիտի ըլլաք թէ անոնը բոլորը զի ր111ր կը կրկնեն : Գրեթէ նոյն բանե
րը կ'ը"են քիասինին՝ Վ^իքթոր Հիւկոյին կ ամ ուրիշի մը մասին : *ԼյՈ յն՛
կաղապարուած միտքերը կր ՛կրկնեն ո լ կը կրկնեն՝ նոյն պատառը կը
ծամեն ու կր ծամեն : Արդ i ա լդսլիսի քննադատութիւն մը ո ելէ ար^՜կբ չի ներկայացներ ինծի համար՝. Արմէք չունի նախ անոր համար
որ անոնք՛ միմիայն անցեալով կը ղրաղին՝, իրենց մամտնակին հետ չեն
քալեր՝. Ատոր համար է որ անոնցմէ ո չ մէկը կրցած է
մաման ա կա կ ի ցն ե ր ր ՝ նոյնիսկ

ամէնէն

ակներեւ

ըմբռնել

իր

տաղանդները՝.

Աէնթ֊Պէօվր չէ կրցած ըմբռնել Պ ո տըլէր ը ՝. Ա՛լ մնացածը երեւակայեզԼ ք ՝ Զեմ ուզեր խօսիլ մի ւսներուն մասին՝.
--- իսկ մի° ւս քննադատութիւնը՝ զո ր կո^եցիը արուեստագէտնե
րու քննադատութիւն ... :
--- Ամէնէն աւելի կը համապատասխանէ իմ

ըմբռնու

ս:

արուեստագէտ մը՝ որ մօտ կր դւլաք ի^բզի^քը ՈԼըի.? արուեստագէտի
մը եւ կը ջանայ բացատրել զայն՝. Աիրոյ արարը մըն է յաճախ այդ
պիսի քննադատութիւն մը՝. Արդ՝ քննադատութեան առաջին արարքը
սէրն է՝ անկեղծ հիացումը՝. Արհեստով քննադատները՝ ինչպէս ես յ
կը նմանինք ա յն մարդոց՝ որոնք կի ո լզեն սիրել բոլոր կիները՝.

Ուս

տի "՚} մէ11Բ ՚1Ը ս իր են իրապէս , խո րապէս :
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--- Համաձա՛յնդ Պր. Աուսոյդ pu‘JH դմուար է դտնել միշտ ա՛յն
էն չ որ կը լինտռէբ՝. Ըն գհ ան ը ա սլէ ս ս տ ե ղծա գործ ո ղը վերլուծող չէ*.
Երկու, տարբեր կար ո ղո լթի ւններ են :
--- Վիտեմ : Ըայց ինչ որ կը պահանջեմ ա՛յն է որ քննադատը ըլ
լայ հ՛ոգեկան եղբայրը իր ուսումնասիրած հեղինակէն։ թափանցէ անո ր աշխարհին ներԱդ հասնի անոր հոգիին դ նոյնանայ անոր հետ*.
--- Պ րն * (իուսոյդ կարծեմ մամանակը եկաւ գնելու մեծ իւնգիրը^
ի^նչ է գրական բննա գա տ ո ւթի ւնը ձեղի համար։
֊֊ Այ"Հ իրաւունբ ունիբ դ մ՜ ա մանա1լն է ել ճիշգ տեղը î Ուստի դ
բենա դատ ութի լնը ճշմարտութեան աւինտ ոտ ո ւբն է արուեստի գործի
մը
1՚նչպէս յայտարար1։ցի
ղրոյցէն "կիզբը- Այ<^մ ընրէւայ՜
նեմ միտբս՝. 'քննադատութիւնը իբրեւ նպատակ ունի ճշմարտութիւ
նը։ Ասով կը տարբերի գրական միւս սեռերէն : Աեծ ճշմարտութեան
մասին չէ խօսբը։ ԶկսՀյ

արդէն բացարձա՛կ

ճշմարտութիւն։

Ետն

մասնակի ճշմար տ ո ւթի ւնն եր դ իւրաբանչիւր արուեստագէտի յատուկ։
.իւրաբանչիւը արուեստագէտ ՛կ՚ապրի միայն իրեն յատուկ աշխարհի
՛մը մէջ՝. Ան տարբեր կը տեսնէ դ տարբեր կը ղդայ դ տարբեր կը դա
տէ :
Սշմար|տՈԼթ|ւՆ'նյն է՜ սւյւլ: Արգ դ բննա դատը պէտբ է հաս նՒ ւ՚ր
■ո ւ un ւմնա սի բա ծ հեղինակին այգ եզակի Ճշմարտութեանդ եւ ջանայ
բացատրել անո ը մա սն այա տ կո ւթի ւնն երը դ հոն գոյութիւն ունեցող
մթն ոլո ր տ ը դ լո յ սը դ բնութեանդ մարգոցդ Աստուծոյ մասին անոր ու
նեցած կա րծի բն երն ու տեսակէտները դ ո րոնբ բոլոբովին տարբեր են
ուրիշներու ունեցածներէն : Աւելի սլարղ օրինակով մր բացատրեմ
մէ'կը դ

եթէ

միայն կը ճանչնաբ զայն իր արտաբին երեւո քթէն : ճանչցա՞ե

միտբս՝. Եր համարձակի0 բ յայտարարել որ կը ճանչնաբ

կ'ըլ-

Լաբ վա,թ ^րբ նկտրադրէբ անոր գէմբըդ շարմուձեւերըդ խօսելու եղանակըդ ձայնին շեշտը դ հագուելու կերպը։ Ո՛չ y այնպէս չէ0 • Որպէսղի էրապէս կարննաբ ըսել թէ կը ճանչնաբ ձեր դիմաց կեց ողը դ
հարկ է որ թաւիանցէբ անոր հոգիին դ ծանօթանայ} անոր մտածումնե
րուն դ ուսումնաս իրէբ անոր հ ակաղդեg ո ւթի ւնն ե ր ը դ զայն դատէբ իր
արարբներուԼ։ Վերջապէս դ ա՛յնբան մտերմանաբդ ա'յնբան մօտենաբ
անորդ որ կարողանաբ ըմբռնել իւրաբանչիւր շարմումի տակ պահ
ուած մղիչ գաղտնի մտածումը։
Արուեստի գործին համար նոյն բանն է : Հա սն ի լ արուեստագէտին
հոգիին y անոր ստեղծագործութեան ծնունդ տուող գաղտնի աղբիւր,
նեբուն :
--- Հաղս ւա գիւտ են սակայն այդպիսի հա նղիպ ումներ ։ Վու ր որ
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տարէներկ է վեր կը գրախօսկր րանէ® անգամ պատահած կ որ * ♦ ♦
--- Ըտյց պատահած ալ կ որ հանդէպէմ ♦ ♦ ♦
__ Ս'իջանկեալ հարգում մը՝ Պր*

[յուսոյ ՝ եթէ գտնուէր

երեր

յլէրրերու առջեւ՝ է^նչպկս 1լընտրկր ձեր գրաքսօսելէրը * * •
--- 'Ամ կն կն ս էրածս * ♦ •
---- J1 ս կ մէւս երկո^լրը։

--- (Հաճախ մկկգէ կը ձգեմ : 'է է չ մը առսվ ըսէ որ
ա n ա ջէն արարրը ս կրն կր : Պէտր կ ըս կէ ՝ առաջ/ւ՚եը

րննագատէն

ընւորրւՆթ-իՆնւքէ է ,

երկրորդը' ս կ ր ը : Ա,յդպկս շկ՞ նաեւ կե անքէ բոլոր մարդերո ւն

•*

--- Ւ՞նչպԷս կ'ընտրկ\ք, կը կարդա՞ք երեք դիրքերն ալ-.
--- Երբեմն կը կարգամ երերն ալ՝ երբեմն ալ կՀապաւԷնԷմ

փոր

ձառութեան՛ր ձեռր ձգած՝ կամ նախընտրութէւններուս մաս կագմոդ
յայտարար նշաններու՝ օրէնտկ

ոճը՝.

--- Հոս կզուգեմ թել ոլրէչ հարցում մրն ալ՝ ըստ կարգէ՝. ‘(ուր
էը տարբերէր ո ւ րէ շ րննագատկ մը ձեր տեսակկտներով ՝ արուեստէ
ձեր ըմբ ռնումով ՝ գուր ալ ո ւնէր ձե՛ր ՍշմաըտՈԼը-իւնը յ ուստէ հակա
մէտ կ ր ՝ էնչպկս ամէն մարգ՝ զատելու ո լրէշները

ձեր

ճշմարտու

թեան լոյսէն տակ *
--- ճէչգ այդ խնգրէն կ'ա կնար կկէ րէ չ առաջ՝ երբ կ'ըսէէ $ կ ես
պարտաւոր եմ ընտրած հեղէնակէս ճշմարտութեան մա ս էն թօսելու
■եւ ո՛շ թկ էմս g ո լցա գր ելո ւ ՝. 'քննադատութեան մէւս հէմնական թե
րս ւթՒ^Ը ( վարմա պետներ ո լ տ ավւ ա կո ւթէ լեն եր ո ւն

հա կա գէր

մէlu

ծայր այե ղո ւթ է ւն հհ) ա՛յն կ որ մարգէկ երբ արուեստէ գործ մը ե' ո ւսումնասէրեն , էր են g գէտցածնևրը կը փռեն րնթ երg ո գէն առջեւ : Որ
րան մէկը այպանելէ կ՝ մէ ւսը ա յնրան արհամարհելէ :

'էննաւլատը

պէ ար կ ծառայէ րննուած հեղէնակէն ճշմարտութեան ՝ ո շ թկ օղտադործկ այգ ճշմար տ ո ւթէ ւնը է նպաստ էր տեսակէտներուն-։ Եւ հո՛ս
կուգանր մեր ղրոյցէն ամէնէն կական հարցէն՝. '{՝նն ագատէն պա րտա■կանոլթէւնը շկ ըսևլ թկ

այսէնչ բանը լաւ

կ՝

այնբնչը

դէշ,

Այլ

բսելու՝ --- «Ա՛յս վարդ մըն կ՝ ա՛յգ եղէճ ՝ ա՛յս մէկը էյնձոր կ՝ տյգ
մէ ւսը

տանձ)): Ուստէ ՝ քննադատի մը

մեծագոյ՛ն աոաքինութ-իւնը

մտաւորական սյաըկեշտոՆթ-իւնն ՛է՜ î էյ ղճ մտանրէ պարագայ մըն է րըննադատոլթէւնը՝. 'էննադատը յաճաէյ կը նմանէ այն մասնագկտէն որ
■մատով կը զաթնէ էրեն ներկայացուած անօթէն ել էր ստացած ձայնէն
ձեղէ կ 'ըսէ անմէաջապկս թկ այրը անօթը յաէյճապա կէ° է ։ փա՞յտ թկ
•ուրէշ մետագ մը՝. 'Ոննագատոլթէւնը ւլնահատում մը չկ ՝ այլ ճանա
չում մը՝. Ըսէ արդէն՝ բոլոր արուեստները ա ր տ ա յայ տ ո ւթէ ւնն ե ր են՝
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

սրոնւյ ձիԼոցով մարդը կ՚աշխատի ձերբազա տուիլ ղի՛եր չարչարող
՛հերքին գաղտնիքներէն f-ննաղատը պիտի աշխատի հտսնիլ այդ
գաղտնիքներով, իւրաքանչիւր ասեղնագործողի այդ ներքին խորունկ
գս* գտնթլփն :
/ նչ միջոցներ կան , ի նչ գործքւըն եը' քննադատին

տրամա

դրութեան տակ՝
հանելու, համար իր առաւելութիւնը՝. ի չ մը
առաջ ըս իք թ Լ մասնագէտ մ ըն է ան որ իր մատը կը զարնէ անօթին
եւ լիըսէ ձեզի թէ ի՞նչէ շինուած է ան ։ Կը բաւէ' այդ, Պր- խուսոյ։
Սատր կը բաւէ՞.. Աո առաւե/ն ախտաճանաչում մըև է անոր ըրածը,
մնացածնը հապա . ♦ .
--- Լաւ գործածեցիք այդ բառը ; քննադատը

կը

նմանի

նաեւ

բժիշկին, աւելի յաճախ վիրտբոյմին։ Ան որ, արտաքին երեւոյթնե
րէն անդին' մատը կը դնէ վէրքին վրայ ։
Նկատեցիք որ ա՛յնքան ատեն որ քննադատը կամ բմիչկը կը խօ
սին արտաքին երեւոյթներու մասին, արտաքին ձեւերոլ, ենթականե
րը մտիկ կ՚ընեն հաճոյքով, բայց երր մէկն ու միւսը յայտարարեն
թէ իրենց դիմաց ինը թոքախտաւոր է , կամ խլիրդ ունի , յանկարծ
ամէն ինչ կը փսխուի : Մակերեսային ո ւս ո ւմնասիր ո ւթիվներր , վարմապետներու քննադատութիւնը ոչ մէկ դմղոհոլթիւն կը յաոս,ջացընեն ենթականերով մօտ : Ընդհակառակն անոնք հաճոյք կը զգան որ
խօսիք իրենց մասին, բայց .սեմի/տպէս որ հասնիք ներքին գաղտնի
քին , խնդիրը կը փսխուի ։ վիրարոյմն է որ այն ատեն գործի կը սկսի ֊
'Լիրա բումս, կան գործողութիւն մըն է յաճախ քննադատութիւնը'Լտանղաւոր , ցաւագին։
փրկարար ;
Ն

Ապերախտ

պաշտօն

մը,

բայց

յաճախ

սլէ տ\ը է ըսել ճշմտրտութէււձԱը :

— Այո՛ , բայց լալ ձեւով ։ Ինչսլէս կարելի չէ մարղիկը պտըտցընել բոլորովին մերկ , կարելի չէ նոյնպէս

ճչմար աո ւթի ւնն երը

ըսել

բոլորովին մերկ։ Պէտք է հադուեցնել ղանոնք։
— Արդ, բազմաթիւ ա ռաքին ո ւթի վն եր կը պահանջէք քննադա
տէն :
,
֊ Այո՛ , իմացական ել բարոյական բացառիկ կարո զո ւթի վներ ։
Ան պէտք է ունենայ շատ լայն զարգացում, հասկնայ քիչ մը ամէն
բանէ։ Մեր օրերու քննադատը մանաւանդ, չի կրնար մակերեսային
ծան օթո ւթի ւններ ո վ գոհանալ։ Որովհետեւ ընդարձակուած են գրա
կանութեան սահմանները ։ Ան պէտք է հասկնայ ա ս աո լածաբանս ւթենէ , նկարչութենէ , երամշտոլթենէ , լե ղո լաբանս ւթեն է , նոյնիսկ ղի.
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տոլթենէ-, Բնական է, մանաւանդ գրականութենէ -, Բայց այս

ր„լո

րէն վեր , պէտք է ունենա յ բարոյական անվիճելի յ ա տ կո ւթի ւնն եր ։
Մաքուր հոդի, ամուր նկարագիր , անկաշառ ըլլայ ու բարեմիա միան
գամայն : Ըսի ու կը կրկնեմ , խղճմտանքի հարգ է քննադատութիւնը,
--- Բ"1'Ը թէ ապերախտ պաշտօն մը ունէր յաճախ քննադատը, Կը
յուսամ թէ միշտ այդպէս չէ , հաճոյքներ ալ կան անոր վերա պահ ո լած :
--- Ի հարկէ, մանաւանդ հաճոյքներ, Հաճոյքը մարդոց, որոնք
իրենց կեանքին ընթացքին կը հանդիպին սիրոլելոլ արմանի հոգինե
րու-. Կա՞յ աւելի մեծ հաճոյք քան ա՛յն դո ր կը զգաք երբ կը գանէք
■մեծ մէտք մը ՝ մեծ հող.է մը՝.
--- Այղ բացառիկ հաճոյքները ունեցա՞ծ էք երբեմն, եւ ի՞նշ առէթներով :
--- - Այ՛1' > .թանի մը անդամ : երբ գտայ Մարսել Բրուստը,
Բէկին , (իո րմ Պերնանոսը , ո լրի շնեՀր ...

Շ արլ

---- 9,եր նախընտրած հեղինակնե՞րն են այդ երեքը,

"իբեմ երեքն ալ-, Ուրիշներ ալ կան սակայն , իմ մամանակակիցներուս մէջ, Կապուած եմ այդ երեքին ամէնէն աւելի : Բէկիին
ել Պերնանոսին , իբրեւ բացառիկ

խառնուածքով

գրոցներու :

Իսկ

Բրուստը կը դասեմ մեր քսաներորդ գարու մեծագոյն արձակագիրը,
1խև է որ

«պայթեցուցած՜» է վէպին դասական շրջանակը ; Բլաւս ան է

հայրը արդի վէպին -, Յետոյ, այդ երեք հեղինակներն ալ ունէն ըան
մը՝ որուն հանդէպ շատ ղդայուև եմ ես՝.
--- Անոնց ո՞ճը . . .
--- Այո՛ ՝ լալ հասկցաք՝.
--- Գմոլար չէր , մեր զրոյցին ընթացքին զգացուցիք այդ, Իւրա
քանչիւր քննադատ զգայուն է արուեստի մասնաւոր գեղեցկութեան
մը, ձեզի համար ոճն է այդ, այնպէս չէ՞, Զուգէ՞ք ընդլայնել ձեր
ըմբռնումը ոճին մասին, Ի՞նչ է ոճը,
--- Ամէն ինչ, բացառիկ կարողութիւն մը, անստգիւտ գեղեցկոլթէւն մը :
--- Ամէն է }նչ ♦ ♦ ♦ աոանց ո՛ճէ մեծ դրոց

J ուրեմն • ♦ ♦

--- Այո' եթէ կ՝ոլզէք, Պտըղևմ սակայն միտքս, Իր ամբողջական
իմաստին մէջ ըմքռնուած չէ Պիւֆոնի խօսքը՝ «Ոճը մարդն իսկ է»,
՛Շատեր կը կարծեն թէ մարդը ինք կը կերտէ իր ոճը, Ախ աՀլ -, Ոճին՛
^["“չքբ ա յն է որ, մարդուն թնութիլԸՋ իսկ է ան, Մասնակի դեզեցկութիւն մը չէ ոճը, կամքի ումով ստացուած արմէք մր չէ, ո՛չ ալ
կաղապար մը , որուն մէջ կարելի է թափել տաղանդը ել այս վերջի-
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նէն նոր ձեւ տալ: Այո չէ ոճը։ Ոնրեածէն է ան։
էա11Գ ու~
սարր մըն է , որ եզակէ եւ անձնայատուկ ձեւ կուտայ ամէն դաղափարէ՝ անոր ծ՜նսւծ" ւլայթկեւանին կսկ : Ուստէ , մարդը ամբողջապէս խտա
ցած է էր ոճէն մէջ՝. Եւ էր ոճով է որ արուեստագէտը հասարակաց
դետնկն կը ս ո ւրայ դկպէ երկէնր , նետէ մը պէ ս : Փէչ արլաջ

է}ըսԷՒ

թէ արտարէն նշաններ կան, որոնցմով ա ն,ղ,ջա պկ ս ընտրութէւն կ'ը՜
նէէ ղան ազան դէըրեր ու մէջեւ։ Ոճն կ այդ։ 'Է անէ մը էջեր կը բաւեն
գտնելու համար այդ Հրաշալէրը։ ՀյՕշափելէ օրէնակ մը տամ :
տաճար մը կը կանգնեն մարդէ կ , է^եչ

կ՚ընեն : կան որ

կը

Երբ

հ է լսեն

պատերը, ուրէշներ պատուհաններ կը բանան ու կամար կը կապեն ։
Աւելէ ուրէլներ սէւները կը կանգնեն, գմբկթը։ Ո այց այդ տաճարէն
արմէրը զայն յզացող արուեստագէտէն ներշնչումէն ծնած եւ

էրա-

գործուած կոթո զն է: Ան կը զանազանուէ ո ւ րէշն եր կ է^ն չ բանով։ Էր
ոճով։ Այդպէս կ ամկն տեզ։ Ար ո ւե ս տագկտ էն ել մէջակէն

ամբողջ

տ ա ր բեր ո ւթէ ւնը ա՛յդ կ , ոճը ։
--- կարծեմ բաւա՛կան ընդարձակ շրջանն ըրթք

գրական

քննա

դատութեան՛։ Հարցում մըն ալ եւ վերջացնենր։ Ե^ն չ վէճակ կը ներ
կայացնկ արդէ ֆրանսական գր ա կան ո ւթէ լնը , Պր՝ քէուսոյ։ Աասնաւո րելո •Լ լԼէսւՒն մաս 1՚ն t չէ՞ք կ արծեր թ կ ան հէմնովէն փսխուած կ :
_ Ի՞նչ փ ո փ ոխ ո ւթէ ւնն եր ն կա տած կը զո լք :
--- Փսխուած կ վէպէն թ-Է՜քՍէւք£ , էնչ որ շատ հ ա ս կնալէ կ եւ բընական, բայց կը էարհէմ թկ փսխուած կ ն՛աեւ էր հէմնական յառաջա դր ո ւթէ ւններ ո ւ!ն\ մէջ-, -fi/,չ առաջ խօսեցար Ոբուստէն մա ս էն եւ ըոէք թկ ոյն պայթեցուցած կր շրջան՛ակը՝, կը խորհէմ թկ ա՛լ չկայ ո՛չ
շրջանակ եւ ոչ ալ խորք։ Զ/Հք նկատած, Պր՝ քէուսոյ,

թկ

պզտՒկ-

ցած , թեթեւցած է վէպը ՝ Ո° ւր են Պալզաքէ , ֆլո պկ րէ , Որուստէ վէ
պերը , յէ շնլու համար մէ այն ֆր ան ս ա gէները ։ վէպը կեանքէ մը ամ
բողջական} պատկերն կր անոնց մօտ։ Երբ կը կարդար զանոնր , գրեթէ
ամկն բան զէա էք հե րոսէն կամ հերոսուհէէն մա սէն ,

որոնց

նոլէր-

ո ւած են անոնք : Արդի վի պա գիրներր կեանքի աննշան ջեթւոեթ

կու-

տան յաճախ , փոխան՛ակ ամբողջական նկարագիրն ե բու : ինչպէս բանաստեդեոլթեսմե մ էջ , նկարչութեան , վէպի

մէջ ալ

կը

գոհանան

ՈԼրւրԼագծՆյււոյ : Ախա՞ լ է աբգևօք տ պա լո ր ո ւթի ւն ս : ի՞նչ են վերջ ի
վ^ւ՚ջ՞յ Ֆրանսոլազ Ա ականի մը փոքրիկ՝ ծաւալով եւ կեանքով թե
թեւ հպանցիկ ն կաըա գր ո ւթի ւննե ր ը : իոյնիսկ ուրիշ մա մ ան ա կա կի յ ներու վէպերը՝ ա՛ւելի աաղանղաւորներոլ , նոյն

հպանցիկ՝

արագ՝

անաւարտ տ պա ւո ր ո ւթի լն բ կր ձգեն։ Անոնք չեն գոհացներ մեր հե-
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տաքրքրոլթէւնը՝. Երբ կը վերԼա րն ենք անոնց ընթերցումը՝ անօթէ
ենք դեռ՝ ծ՛արաւ՝, վրեթկ բան չենք գէտեր դործոդ անձեըուն մ ա ս էն ՝
անոնց կեանքէ մկկ շրջանն կ առնուած ՝ անոնց կեանքէն մկկ obplTlJl^
Կը թուէ թկ արդէ\ վկպը մասնաւոր սլար աղայ մրն կ։
— 1>Գհ անուր ձեւով ճէ շդ կ ձեր նկատ ո ղո լթէ ւնըւ Պ կ ա ք կ Ըս^է

թէ քսաներորդ դարը մեր դրականութեան մեծա դո յնն եր կն կ : ^էրական
բոլո ր մարզերուն մկջ տուած կ էրական ՝ անկո րնչելէ ա րմկքներ : Եր
սկզբնական շրջանէն սակայն՝ Եր ուստ՝ 1Լա լկ րէ ՝ (էէ տ ՝ Ե կ կէ ՝ Ե լոտէլ է Մսւրթէն Տխ -Կ՚"[՚, <Գի՛ լ Ո-ոմէն , յիշելու֊ համար մէայն քան է
մր անուններ՝. Եան դեռ ուրէշներ ՝ նոյնքան արմ՜կքաւոր : 1Լս ոն g մկջ
երկարաշունչ դործեր չեն սլա կս է ր : Այս էրասլկս չլացուցէչ

համաս

տեղութեան յա ջո ր դո դ կ՛ոյ մէջէն սերունդ մը եւ կ ան նաեւ բոլոր ովէհ նորեր : Չմոռնանք որ մեր դա ր ո ւն հազէլ կկ սն ենք ըրած'.
վերջէններ՛՛կն շատերը դեռ է

լէնելո ւթեան

են :

Ընդհանուր

Այս
ձԼւով

ճէշդ կ ձեր տպաւո րութէւնը՝. Մեր մաման\ա՚կէն ո դէն կ ան՝. Արադ եւ
հապճեպ : Զէս չէ վախցներ սա\կայն ; Ու վեր9 ի վերիոյ չէ՞ը խորհիր
թկ ձւմնձրա ցուց էչ են այդ երկարապատում

դր ութէ ւնները ՝

որոնք

վէպ կը կ՚՚չ՞լէն ՝ Ամկնկն յաջողներուն մկջ քւսնէ® էջեր կան՝ որոնք
րացառէկ բան մը կը բերեն մեղէ : Ա1լ սէըա չունէնք՝ համբեբութէլն
ու մամանակ չունէնք պա ա մ ո ւթէ ւնն եր լսելու՝ հրթէռներու դարուն
մկջ կ՚ապրէնք ՝ չմոռնա՛նք» . . :
֊ Այղ բոլո ր ը ճէ շդ կ՝ Պ րն ♦ քէուսոյ՝ ու կը հասկնամ մանաւանդ
ձեր վէճ ա կը ■ Ամ թ՚՛ չաբաթ ՝ տար էն տ ա սնըեր կո ւ ա միս վէպ կ ար դալ ՝
էրապկս մեծ քաջութէւն կ՛ենթադրէ ու

ձանձրացուր է չ

ւանդ որ հարէւրալորներու մկջկն թերեւս

հադէւ

կ:

քանէ

Մ ան սա

մը

հ ատը

էրական հաճոյքներ կ՚ընծ՛այեն ձեզէ :
---- Այո՛ , այո՛ ՝ մարդէկ շատաԼսօս են՝ ու դարերէ է վեր կարծկք
սպառած են է ր են g դրամ ա դլո ւէ/ը ՝. *էյոր բան սլկտք կ ըսել՝ հետաէւուղել նոր հորէղոններ՝. Ե^ն չ կ ՛Լերջ է

արուեստը՝ նոր Լսօսք մը՝

նոր մտածում մը, նոր ակնարկ մը աշԼսարհէն ել մարդոց ուղղուած'.
Հերթուած մը չէ՛* բաւեր ատոր համար*
--- Գո՞լը էը mյդ յա յտա րա րո ղը ՝ Պր * (1*ո ւսոյ ♦ • ♦
— Ինչո^լ կը զարմանաք՝ քառասուն՛ տարէ դբաԼսօսական զր^[ով
վկպերոլ մա սէն ՝ կր Լսորհէք թկ անհաղրմ րդ եմ ♦ • •
--- Ով, ներեցէք՝ այդ ըսել չուզեgէ : Բայց ընդունեցկք որ տարօրէնակ կ եզբա կա g ո ւթէ ւնը ղր ոյg է մը

Որ նուէրուած կր

դրական

քնն ա դա տ ո ւթ ե ան ՝.
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--- Ամէնէն գեղեցիկ եզրակացութիւնն է :

կատարեալ

քե րթուաե

մտածում , նկար , երամը իր մէջ կը խտացնէ բոլոր արուեստները՝
ամենախո րունկ արտամըչասլթիւն , յուղում ։ Մարդկային հոգիին
յայաութիւնը' թսւնասւոհղծու֊թ-խ-նւն է : Անոր առաՀին եւ վերջին խօսքը' երկրի վլ՛՛ոյ ու արարչին դիմաց =
--- /' սկզբանէ էր fi անն • ♦ ♦
_ Այո՛ , եւ ի վերջոյ է այգ նոյն

Բանն , ա'fi Շունչը ,

որ

կր

միացնէ արարեալը Արարիչին •• •
--- Մարգը՝ Տիեզերքին . . .
— Այո' , եթէ կ՝ուղէք , նոյն բանն է :
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է? աժՕՏՈՒԹԻհՆԸ
հա iflUFinjUUUh Ո8Ժ եհ ԴևՐմՈն

արդկո ւթիւնը երկու գլխաւոր մա ս ե ր ո լ---------- 4 բամնել ՝ հա
մաձայն արտաքին --- բնական ել ընկերային --- աշխարհին հանգէսլ
անոնը բռնած դիրքին :
Մէկ մասը /լ ընղունի կեանքը ինչպէս որ է ՝ կր յարմարի անոր } կր
համակերպի ի ր ա կանո ւթեան դ որուն կապուած կը մնայ մարմնով եւ
հոգիով ու կր ^անայ քաղել անկէ ա ռա լելա գոյն օգուտն ու հաճոյքը :
Գործնական

իրապաշտ մանն՛ է այս y ղո ր 'ե' ր է չմէր կը գա սէ պարբե

րաբար ուրախութեան ել

տրտմութեան

այսինքն շթջամէսւ խառնուածք
մեծ խմբակին մէջ։

մէջ

տարուբերողներուն դ

( cyclothyme, Cycloîde )

ունեցողներու

մւ ւս մասր չի կրն ար գի ւր ա ւ յարմարի լ իրականութեան դ համա-

կ^բպիլ կեանքին դ որուն հետ իր հոդին միշտ պայքարի մէջ է։ Էլ
եթէ չկ luր են այ ւիոխել զայն իբ ձգւո ո ւմն եր ո ւն հ ամաձււրյն ՝ /լը ջանա հ
մ?/' է-շատ հեռանալ արտս/քին՝ աշխարհէն եւ ապաստանիլ ներտ^/սարհի
մը մէջ ուր պատրանքը ամէն գոլացում կը խոստանայ

անոր :

Այս

խումբին կը պատկանին անոնք որոնք արթուն քն՛ացողն!,ր կ ամ f-ըէչմկըի բառս վ հեթձամէւոնէր

(schizothyme)

են :

Այսպիսիներո լ. հոդին միշտ կը հակամիտի խուսափելու ի ըլս կ ա
ղութենէն, խզելո Լ- կա սլեր ը անոր հետ դ թափառելու համար իր ձրգտուձներուն ել տենչերուն համապատասխանող

աշխարհի մր

մէջ։

Շրջապատին հետ խզելու այս հակամիտութիւնը կրնայ ըլլալ պատա
հական կամ պարբերական դ

մասնակի

կամ

ամբողջականդ

մամա-
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նակաւոր կամ տեւական , յանգելով խելագարութեան այն ձեւէն որ

մտահերձութիսն (schisophrénie)

կը կոչուէ-.
Մար գկո ւթ ե ան այս երկրորդ մասէն էրականութեան յարմարէ չու.
առաւել կամ նուաղ ան կարո գո ւթենէն եւ անկէ հեռանալու կամ զայն
ձեւափոխելով տարբեր մակարդակէ վրայ տեղափոխելու հակամտու
թենէն կը թուէն ծնած ըլլալ, երեւակայութեան օմանգա կո ւթ եա մր ,
առասպելները, կրօնքները, անմահութեան
էտէալներն ու

վա ր գա պե տո ւթէ ւնն երը-.

հաւատքը,

նաեւ

զանաղտն

արուեստները

մարգը փորձած է ձայնով, ձեւով եւ գոյնռվ գրսեւորել

էր

երր

հողէ էն

բախումները էրականութեան հետ եւ թանձրացնել ու սեւեռէլ մամու
նակէն ու մէշոցէն մէջ այն երեւակայական աշխարհը ուր ան պէտէ
ուզէր ապաստանէ լ-, ((Արուեստը

զգացումներու մ[Հոցով էրականու-

թեան տեզափոխոլթէւն մըն է» կ'ր ս է Փասթերնաք-,
Անշուշտ մէակոգմանէ է արուեստէ էութեան այս ձեւէ ըմրըռնումը: Բայց ան կը բացատրէ թէ էն չու արուեստը, էրրեւ ելսւղէ

(exutoire),

յաճախ դարման մը կը դառնայ ս տե զծագս րծ ոգէ
խռոված կամ ալեկոծ հո զէէն (*) համար , թոյլ տալով որ ան արտա
յայտէ էր հոգեկան աշխարհը փոթորկող զգացումները, ըղձանքներն
ու երազները-. Ինչ որ կը խաղաղեցնէ զայն, գէթ առմամաբար, այն
պէս էն չսլէս կ'աղգեն շաըմումը, լայը կամ խո սա ո վան ո ւթէ ւն ր

հո

գեկան կարգ մը ձգտուած վէճակներու մ է Լ :
//> կր բացատրէ նաեւ թէ էն չո լ արուեստը, էր հոգեբնախոսա
կան ազդեցութեամբ կ'առէնքնէ ս տ ե ղծա գործելո ւ անկարող բաղմաթէւ հոզէներ, կը թափանցէ անոնց ներաշխարհէն մէք եւ անոնց կու
տայ ֆէղէքական եւ հոգեկան վայելք մը եւ էրենց ըղձանքները ա պr ելուն պատրանքը :

(*) «Հոգի» բառը պէտէ է ընդունիլ ոչ թէ իր բնազանցական իմաստով, այլ ներկայ առումով, որ ընդհանուր որակումն է զգածա
կան ( affectif ) արամադրութ իւններու եւ իմացական կարոգութիւններու ամբողջութեան: Զգածական երեւոյթներ են հանոյքը ,
ուրախութիւնը, տխրութիւնը, վիշտը, վախը, բարկութիւնը, սէրը,
ատելութիւնը եւայլն- իմացական կարողութիւններ են հասողութիւ
նք, վւշողութիւնը, դատողութիւնը, երեւակայութիւնը, գաղափար,
ներու զուգորդութիւնը :
Ւմացական կարողութիւնները սերւտօրէն ենթակայ են զգածական
տրամաղոութիւններուն, որոնք իրենց կարգին պայմանաւորուած են
բնախօսական վինակներով :
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Արուեստին այգ ումն ոլ դևրը

մասնս, ւորապէս

երամշտոլթեան մէջ : Աինչ կերպընկալ

շեչտուած

արուեստները __

են

նկարչոլ-

իժիսն, արձանագործութիւն , եւայլն _ կայուն են եւ գլխաւորաբար
իմացական nu զեզագիտտկան վայելը մը կր պաաճառեն, որուն կրնայ
յաջորդել մեղմ nu հանգարս, յուղում մը, երամչորութիւնը իր կ ո ա.
թեամբ իսկ չարմոսմ է ես իր ներղօր , ոսմական ...զգեցութեամբ մերթ
կը քթեթ

կը խթ^նէ, մերթ կր խաղաղեցնէ մարմինն ու հողին, ես

կրնայ վերահաստատել, գէթ մամանակասորապէս , թէ՛ ստեզծագորձողին ես թէ ունկնդիրներոսն հ ո դե բն աի, ou ա կան խռոված հաւասարա
կշռութիւնը , տալով անոնց անբացատրեչի երանութեան զգայոլթիլնԸ '■ Ա,1'ե է թերեւս պատճառը որ

«բոլոր

արուեստները

հասնելու եր ամշտ ո լթեան» , {'Լալթէր Փո՛թէր) ՛.
Բանաստեղծութիւնն իսկ , եթէ ցրուածքին

իմաստը

կը

ձգտ ին

կամովին

անորոշ ձղուած է, արտասանութեան պահուն յաճախ երամչտոլթիւն
կր դ ւսոնա յ հ

է երամ՜շտութիւնը :
Բազմաթիւ են տրուած սահմանումները՛. Բոլորն ալ միակողմա
նի են, որովհետեւ կր սահմանեն ե րամ չաս լթեան , ա լդ բարդ

երե

ւոյթին զանազան տարրերը --- էութիւնը , կազմը , պաշտօնը , ազդեւյ ոլթիւևը ՝ եւաn'h :
Լառուս մասնագիտական սահմանում մը կուտայ. «Երամշտ ու
թի,նը ձայներոլ գիտութիւնն է, յարաբերաբար

կչռոյթին ,

մեղէ-

bրդա շնակո ւթեանյչ :

ւՏ՛ի կին տր նթալի կս,[' ծիքով «Երաժշտութիւնը ձայնէրու ճարաարապետութիւնն £» , չափի ել ներդաշնակութեան օրէնքներուն ենթակայ • Ո*ուսոյի ՝>ամար ՝ որ ն կա աի ունէր երաժշտութեան ղդայարանա՝—
կան աղդեցո ւթի ւնր ՝ «/7* ր ա ժչտ ո ւթի ւնր ձայները ականջին հաճելի ձեւուէ զուգադրելու (Ճճ. եամունակին մէջ կարգաւորելու՝ կ^աւելցնէ fi‘nլւոն Ս անոլէլ] արուեստն £»: ftiujg հ աճ ելի ո ւթե ւսն զդայնոլթիւնր յա
րաբերական է ել կր աարրերի ոչ միայն մէկ անհատ էն' միւսր , մէկ մողովոլրդէն ուրիշ ժողովուրդ մը՝ այլ իոր ւի ուի ոիւ ո լթի ւնն եր կը կրէ
ժամանակի ընթացքին ել տեղին համաձայն՝ ենթակայ ըլլալով /սո
դա կան գործարանին անհաաական եւ հ ա լաքա էլան լէւսրժութեան :
Ուրիշներ՝ հկաաի ունենալով

եր ամշա ո ւթեան

էութիւնը

կամ
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պաշտօնը ել շեշտելով յուզտկանոլթեան կարեւոր ղերը, կը ս^-քա
նեն զայն էբրեւ. «զդա g ո լմին ճշգրիտ նմանողութիւնը կամ թարգմա
նութիւնդ (Արիստոտէլ), «զգացումներուն արուեստը»
՝
«ձայներով խորհելու արուեստը» (փօմպար իէօ) , «զգայն ա կանո ւ[ ա
ելուզի մը» {փաղ Իպէռ), «լսելու արուեստը» {Փիէ" Շ է ֆ է [' . թան
ձրացեալ-քօնքրէթ երաժշտութեան ջատագովը) :
Կը տեսնուի թէ որրան դժուար է ամբողջական եւ

զովացուցիչ

սահմանում մը զանել երաժշտութեան, որովհետեւ «երաժշտու
թեան մէջ կայ բան մը որ անբացատրելի է եւ պիտի մնայ, ՜ առանց
որուն երաժշտութիւն ՀրԱ.”խ» ■ Երաժշտութեան ճշգրիտ սահմանում
մը տալու անկարելիութիւնը կ՝արտայայտէ նաեւ Կոմիտաս վարդա
պետ երբ կը յայտարարէ այցելուի մը թէ- «Երաժշտութիւնը տիեզե
րական լեզու մըն է որ, առանց թարգմանի , ուղղակի յարաբերութեան
մէջ կը գնէ մարդկային հոգիները , Կը լսես , բայց չես տեսներ : 1ը
տեսնես, բայց չես կրնար բռնել: Կը զգաս, բայց չես կրնար հասկնալ:
Ահա թէ ինչ է երաժշտութիւնը ...» :
ինչ որ ալ ըլլայ երաժշտութեան էութիւնը , բնական եւ տիեզերա
կան եղելութիւն մըն է ան , ին չպէս լեզուն , որ տարբեր վայրեր,
տարբեր ժամանակներու մէջ, տարբեր ձեւերու տակ _ սկսած ձայնի
եւ կդոյթի -լ-Ո զուգադրութենէն մՒնԺ- համանուագային եւ ար
դի ւռարհնչական ((ԱտՏՕՈճՈէ) եւ այլ ձեւերը — հոգեկան կեանքի այ
լազան փոթորկումներն ու ձգտումները ^արտայայտէ :

Ան

խարհին լեզուն է, թելադրող եւ ազդու լեզս լ մը, որ կարող

ներաշ
է

ար

թնցնել ֆիղիբական յուղումներ, զգացումներ, պատկերներ եւ մտա
ծումներ, շնորհիւ իր բնախոսական եւ հոգեկան զուգահեռ ներզործ ո ւ .թՍսմն- :

ճա բռնական սիրուն աւանդութեան մը համաձայն, Ամաթերասու, արեւի աստուածը, օր մը կը պահուըտի մութ

քարանձաւի

մը

մէջ ՛. Անմիջապէս խաւարը կը տարածուի երկրին վրայ : Ուրիչ
ուած մը, մարդկութեան պաղատանքներէն յուզուելով, վեց մեծ ու
ղեղներ կը տնկէ հողին մէվ եւ մեղմիկ կը թոթոացնէ այս նորօրինակ
տաւիղին թելերը: Ամաթևրասու մեղեդիէն հմայուելովդ քարանձա
ւէն դուրս կուդայ: Լոյսն ու ուրախութիւնը անմիջապէս կր համա
կեն աշխարհը: Այսպէս է " [' ասաուածնեըն ու մարդիկ երաժշտու
թիւն սորվեցան հակազդելու համար Ամաթերասուի բմայրներուն
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Այսպէս սկսել, է ե ր ամշտ ո ւթ ի լհր ՝ հաւանաբար
ռաջին անդամ զուգադրած է ձայնը եւ կշո-ոյթը՝

երբ

մարդը

ա-

Տիեզերական՝ եւ. յաւիտենական U,JH երկու երեւոյթներն են որ կր
կազմեն եր ա մ՜ շտ ո ւթ ե ան հ ո դերնաիյօ ս ա կան ոյմին սկզբնական՝ հիմ
նական աղրիլրը* Որովհետեւ թ Լ՛ ձայնը եւ

թէ

կշոո քթր

ոյէեեր են եւ իբրեւ lliJ'J կր ներգործեն՝ ն աիւ եւ առաջ
կենդանի մտրմիններուն
վրայ :

եւ

մա սնաւ ո ր'ապէ ս

բնական

ֆիզիքապէս՝

մարդկային

կազմին

2-այնը մաս կր կազմէ այն անհամար եւ բազմատեսակ ելեկտրա-

մագնիսական ալիքներուն որոնք

էլ ո ղո դեն

մթն ո լո ր ար

որուն

մէջ

կապրի մար զային Էակը՝,
Երկինքը (աբեւր y աստղերը ել ամբողջ տի եզերքը} ՝ երկիրը (մե
տաղային հենքերը՝

մասնաւորաբար րատիոմր եւ իւրանիոմը} , ե—

լե կարա՛կան եւ հիւլէական այլազան գործիքներ ՝ կար զ. մը մարմիննե
րու մէջ ա ր ո ւե ս տ ականօ ր էն յառաջ բերուած թրթռումներ ,

նոյնիսկ

կենդ տնական մարմիննեբու դո րծա ր անն եր ո ւն պա ՝ տ օն՚ա վար ո ւթ ի ւն ր
ծնունդ կոլւոան ***յդ էլեկտրամագնիսական ալիքներուն*. ԷԼնսնք թւ՚1՚՜
թռումներ,է կազմուած են եւ մթնոլորտին մէջ ամէն կո ո մ կր տա
րած ո լին այնպէս ինչսլէս

քա ր ի մր

անկումին

հետե լոնքով

կազ

մուած ա լիրն երր ջոլրին մակերեսին վրայ՝.
1Լքիլներու երկայնութիւնը ել

զանոնք կազմող

թրթռումներու

արագութիւնն եհ որ կր յա տ կան շեն ու կր զանազանեն ելեկտրակա
նութիւնը՝ յոյսը՝ դոյներր՝ Ջերմութիւնը՝ ձայնը ե լա յյն ՝ եւ անոնց
ազդեց ութիւնը մ ա րմ'ինն ե րո ւն վրայ՝,
Ելե կտրական եւ լուս

այլավան

ալիքներուն

կամ վնասա րար ազդէg ո ւթի ւնն երը երկար ատենէ ի

կենսանսլաստ
վե ր

հաստատ

ուած՝ ճշդուած ել չտփուած են*.
Զայն ական ալիքները՝ որոնց

ուսումնասիրութիւնը

բա ր նոր է՝ իրենց երկայնութեամբ

ե լե կար ահ եր g եան

բաղդաւոա՛ալիքներուն

--- զորս ձայնասփ ի ւռ դործիքներր կր ստանան _ւ— եւ լուսեղէն ա լ ի քներուն միջել դաս ուա ծ են : Աո ա ջիններ էն ՛աւելի կարճ եւ վե րՋ'ինն ե աւելի երկայն են՝. Որքան երկայն րJ՛լան ձա յն ալի քն եր ր եւ ,քի}'
անոնց թրթռումները՝ մէկ երկվայրկենի մէջ՝ ա յնքան թա ։ կր լ ւ ան
ձայները : Ընդհ ա կա ռակը ՝ որքան կարճ րլ յ ան ալիքները եւ յաճա խա
կի ո լ արադ' թրթռումները ՝

այնքան սուր

կ՚ըլլան

յաււաՋ

եկած

ձա յնե րր :
ք*ա յց մարդկային լսողութիւնը սահմանափակ է՝ այսինքն բոլոր
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ձայնալիքները լսելի չեն: Լսողութեան տարածութիւնը
ութնեակ է : Լսելի ամէնէն թաւ

ձայնէն,

վար

կան,

աասնրմէկ

ենթաձայներր

(infra- sons) որոնց

ծնունդ կուտան մեքենաներ , ինքնաչարմ կառ
քել,, օդանաւեր, հեռաւոր պայթիւններ, ասաղեր, նոյնիսկ մարդկա
յին, ել այլ կենդանական մարմիններ : Ենթաձայներր , որոնք կր հա
մա պա ա ա ս ի, ան, են, լուսեղէն ալիքներու, ենթա կարմիրն եր ս ւն ,

մթնո

լորտը ողողող ուրիշ ալիքներու ի,առնուելով կրնան փոխել ևլե կար ա մաղնի սա կան, միջավայրը որուն մէջ սուզուած է մարզը, ել այդ
միջոցով ազդել անոր ներքին դո րծո ւն է ո ւթ ե ան վրայ : Այդ ազդեցութիլնր, որ անզգալի է եւ որուն, ենթարկուած է մասնաւորարար մեծ
քաղաքներու բնակութիւնը, որոշ սահմանէ մր անդին վնասակար կր
րչ աոնա յ :
Լսելի ամէնէն սուր ձայնէն,
ՏՕՈ ) , որոնք

վեր կան

անդրաձայներր

( ultra

32-38000 եւ աւելի թրթռում ունին եւ անլսելի են , բացի

կարդ մր միջատներու, որոնք «կր լսեն», կամ կր հաղորդակցին այդ
ձայներով: Անդրաձայներր, որոնք կր համապատասխանեն լուսեղէն
ալիքներէն, անտեսանելի անդր մանի չա կազո յներո ւն , ներզոր աղդեցութիւն կր գործեն կենսական (^Հերուն, նոյնիսկ մանրէներուն
ելեկարաֆիղիքական եւ էլեկտրաքիմիական վիճակին վրայ: Այն, աս
տիճան, որ կրնան պայթեցնել

ել

փճացնել զանոնք : իսկ որոշ սահման

ներու մէջ ցալաբոյմ յատկութիւն, ունին եւ քանի մը աարիէ ի

վեր

այդ նպատակով կր կիրարկուին բմ֊չկութեան մէջ֊.
Այս տուեալները ակներեւ կր դարձնեն

նաեւ լսելի ձայնս,լիքն ե-

րոլ ներգործութիւնը մարմնին, վրայ : ինչպէս արտաքին (մեքենական ,
ֆիզիքական, քիմիական) որեւէ գրգիռ որ կ'ազդէ այս ու այն զգա
յարանին, վրայ, ձայնտչիքները եւս բախելով լսողական

գործարա

նին, կր թրթռացնեն, անոր բարդ կազմը ել անոր հետ կապուած ջի
ղերու միջոցով կր գրգռեն ուղեղին մէջ զանուող լսողական յատուկ
կեդրոնը: Բուս„,ջղային դրութիւնը (*),

անմիջապէս

հակազդելով

(*) Մարդկային մարմնին թէ արտաքին եւ թէ ներքին, թնախօսական եւ եոգեկւնՍ-իմազական գործունեութիւնը վարող ջղային
դրութիւնը երկյ արկանի շէնք մըն է :
Աոաջին կամ ստորին յարկը կը կազմէ բուսական ջղային դրու
թիւնը որ յատուկ է, պարզ կամ բարդ ձեւերու տակ, աւղրող բոլոր
էակներուն : Ան ինքնավար է եւ կը գործէ անկտի մեր կամքէն :
Երկրորդը' կեդրոնական կամ յարաբերական ջղային դրութիւնն
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•այդ 'էե՚ւՒ" է1'1' ' շար (եման մԷ$Է կը դև է

լվար ա դայէն

համեմատ ,

թկ

կեդրոնական $_դա Jէն Ղ[,ու^1,ւ-^[Լ
\P է ևերրէն կարդ մը դո րծա ր ան
ներ՝ դեղձեր եւ արեան շրջանարւո ւթէ ւեը : ք*ն չ որ ծնունդ կուտայ ՝
հաւանաբար ելե կտր ա-բէմԷական ւէոփոէւութէւններու աղդեցութեան
տ'ակ , անմէջական զգայութեան հետ յուղում-անդրադարձէ
մէամ՜ամանակ յ ո ւզո ւմ—ղգաg ո ւմէ մը

մը

եւ

ո ւր աէւ ո ւթէ ւն կամ տրտմու-

թէլն , բարկութէւն կամ վաէւ ՝ հաճոյք կամ ցաւ.՝ եւայլն y --- եւ կամ
մէայն հաճելէ կամ անհաճոյ տրամադրութեան մը՝

եթկ

յուղումը

շատ թեթեւ կ ել զդաg ո ւմը անորոշ (Ա • Տ էլմաս) :
Ամէն պարագայի զգացումը կամ հոգեկան իա֊ուէքր անբամւսն կ
մ ա րմն ա կան-բնաիյօս՚ա կան ի։ոո ւԼքկն , որուն կրնան ընկերանալ

ար~

տաքին շարմումներ --- պարել, /Լսւգել --- եւ ծորումներ --- արցունք,
լորձունք --- ինչսլկս նաեւ իմացական երեւոյթներ --- յիշատակ.ւեր ,

է որ կենդանական աշխւաբհի եղալիոխութեան ընթացքին աստիճանաբար զարգանալով բարդուած է նախորդին վբայ եւ֊ հասած կ մինչեւ
ուղեղի կազմութեան : Սկզբունքով մեր կամքին ենթակայ է եւ կր
վարէ արտաքին աշխարհին հետ մեր յարաթերութիւ՚նները :
իուսաջղային գրութիւնը կը թաւլկանւայ ողնածուծին եւ ենթառլղեղին հետ, երկու գլխաւոր ջիղերէ — համակրական ել թաւիւոռայած __ որոնք իրենը անվերջ ճիւղաւորումներով եւ բազմաթիւ
Ռերծոր գեղձերու եւ ջղակծիկներու օժանդակութեամբ մեր կամքէն
անկախ կը վարեն թուսական-թնախ օսական ամբողջ գործունեութիւնը
__. մարսողութիւն, շնչառութիւն, արենաշրջութիւն, սեռային գործու
նեութիւն, գտում ել արտաքսում եւայլն : Երկու ջիղերը հակոտնեայ
գործունեութիւն ունին եւ տարբեր կերպով կը հակազդեն գրգիռնե
րուն: Անոնք են որ պարագային ել գերակայող ջիղին համաձայն,
խթանելով կամ սանձելով, հակամէտ կը դարձնեն, արտա՛քին եւ
ներքին (մտապատկեր, յիշատակ, մտածում) գրգիո-յուզումի մը ազ
դէ ցութեան տակ կարմրելու կան՛ գու՛նատելու, բարկանալու կամ
ընկճուելու, տաքնալու կամ մսելու, տաք կամ պաղ քրտինք, առատ
կալք քիչ լորձունք ունենալու, խնդալու կամ լալու, ուրախ կամ
տխուր զգացումներ դրսեւորելու կամ ներմղելու, եւայլն: Հետեւա
բար անոնք են որ կր վարեն նաեւ յուզական եւ զգածակա® աշխարհը
եւ մեծ մասամբ պայմանաւորելով մեր խառնուածքն ու տրամադրութիւնները , որոշ երանգ եւ շեշտ կուտան մեր իմացական կարողոլթիւններուն :
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մտապատկերներ, մտածումներ --- որոնք իրենց կարգին կրնան

յու--

գական գրգիռ, գառնալ :
Լ՛՛ելի ձա յներուն շար մական , գդա g ա կան եւ իւէ աg ա կան ա յս ա՛լդե g ութի ւնները անշուշտ կախում ունին ղանոնք ստացող մա րմիննե
րու րնգուևական կարողութենէն, ինչպէս նաեւ ձա յնալիքն եր ո լ եր
կայն ո ւթեն էն եւ թցթււո ւմներ ո ւ յ ա ճախա կան ո ւթեն էն : թաւ ձայները
րնգհանրապէս հաճելի ել կենսանպաստ են'.ի ս կ սուր ձայն եր ը խթանող
ԸԼԼաԼուԼ Հանդերձ, դիւրաւ կրնան անտանելի եւ

վնասակար

ԸԼԼաԼ*

երբ եըկար կը տեւեն :
Լսելի ձայնալիքներում ֆիզի քա կան-բեախօսական գրգռածին ազ
դեց ո ւթեան փաստ է նաեւ գունաւոր

լսողութեան

(HQ dît ÎOll CO-OlSG)

երեւոյթը՝. Լսողութեան եւ դոյներու կեդրոններուն դրացնութեան հե
տեւանքով, կարգ մը անձերս լ մօտ ձայնական գրդթը երբեմն միեւ
նոյն ատեն կր գրգռէ երկու կեդրոնները եւ ենթական ձայն մը լսե
լով յաճախ անոր թրթռումին համապատասխանող դո յնը կամ ուրիշ
՛լոյն մը կը տեսնէ , օրինակ

ITIOÎ/

կա րմիր , 1ւէ՜5/

գե՛լին, եւայլն'. Այնպէս որ դաշնեակ մր
եւ երաժշտական

կտոր մը

(aCCOrd)

գունանկար մը

նարնջագոյն ,
դոյներու փունջ մը

կրնայ

պատկերացնելէ

Ըն գհ անր տոլէս ձայնը որրան սուր ԸԼԼա J , 'էոՀքնը այնըան
4 ILLL,U J ’
// րաժշտական գործիքներու ինքնահն չի լեն (tiïïlbPG)
իս կ
տարբեր դոյներու ծնունդ տաը ինչպէս բարձրասրինգը
կանաչ*
սլղտ ի կ ւի ո ղը

(mode majeur) ՛Լ՛աո- դոյնեը
(rnodp mineur՝՝ անորոշ դոյներ z

կարմիր : Աւագ կարգը

ոգեկոչէ, իսկ կրտսեր կարգը

ճայնին հետ երաժշտութեան երկրորդ հիմնական տարրը
ոոյթն է՝. Կշռոյթը ին ըն ին անլսելի է, իսկ ձայնը

առանց

կք՚չ~

կշռոյթի

աղմուկ է: Երաժշտութիւնը կշո ո յ թ է, կ՝ ըս է Պի լ"օթ : Կչռոյթր բըն ո ւթեան եւ կեանքին հիմը կը կազմէ՝. Ամբողջ

տիեզերքը,

ինչպէս

նաեւ կենսական հիմնական երեւոյթները կշռոյթի ենթարկուած են՝,.
Երկրի լչ[,այ ցորեկն ու դիլերը՝ ո ՛Լկի էսն ո սն ե ր ո ւ մակընթացութիւնն
ու տեղատուութիւնը , եղանակները , բե գմնաւոր ո ւմն ու տ րդա սա լո
րումը, ծլումն ու փթթումը, կեանքն ու մահը, ամէն ինչ, կենդանիթէ անկենդան , նո յն իսկ քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային- երե
ւոյթները, հակառակ երբեմն երեւութական անկարգութեան ,

կըՀ~

ռո ւթալո ր խիստ կար գա պա հ ո ւթեան ենթ ա ր կո ւձա ծ են :
Ըարձր դա ս ,ե կենդանիներուն եւ

մարդուն

քով,

բուսաջղւսյին

դրութե՛ան ենթարկուած գործարանները միայն --- թոք, սիրտ , Լրիկամունլ-, մարսողական գործարան , արտածէ՛ր ել ներծոր գեղձեր ---
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անկախ են մեր կամքէն եւ կր պաշտօնավարեն կշռութալոր շարժում
ներով : Իրականին մէչ կշռութալոր տարրական ձգտումներ միշտ գոյութիւն ունին մեր էութեան խորքին մէչ՝ p^J'J կը մնան ներմղոլած ,
քօզարկուած եւ սանձոլած , ենթակայ չգային գրութեան բարձրա
գոյն կեդրոններուն հակակշիռին : Անոնք երեւան կուգան ամէն ան
գամ որ այգ հակակշիռը գգալիօրէն կը նուաղի , անբաւական կը դառ
նայ կամ կ'անդամալուծուի : Իսկ այգ կը պատահի յաճախ երբ յոգ
նութիւնը , -հիւանդութիւնը ել այլ պարագաներ ֆիզիքական չլաաում
յառաչ կը բերեն։

Ալ

կամ երբ արտաքին թէ ներքին

գրգիռներ

կը

յուղեն ո լ կ արթնցնեն բնազդներ ՝ բնտմ զումն,եր (impulsion) ,
շե շտոլած ձգտումներ ել զգացումներ ՝ մանաւանդ երբ այգ գրգիռները
կշռութալոր են։ ՚1յ"յնիսկ նախապէս անկանոն՝ անկշռոյթ շարժում
ներ՝ երբ հետզհետէ ինքնավար
(autonome.) ել սովորական
դառնան՝ աստիճանաբար կը ձգտին կաշռոյթի ենթարկուելու։
Այ է է ‘"՚եշուշտ պատճառը որ կենդանական

աշխարհը

կը

այնքան

ղղս^յսւն է կշռոյթին , մանաւանդ երբ ան կ՝ընկերանայ գրգիռի մր---լոյս ին՝ ելեկտականութեան եւ մանաւանդ

ձայնին ---՝ որովհետեւ

գգալիօրէն կը շեշտէ WJ'I զ1՚լլիոի՚ն ֆիէեիըսյֆս'ն եւ բնտխօսական աղգերութիւնը եւ յաճախ ներքին պահանջ մ՛ը կը ստեղծէ այղ գրգիռին
կշռոյթին ենթարկ ո L-lï լս լ

ան ո ր

սլաաչաճ՚Լ ւյնԼլոլ

մև ր

ան ւէ[ւ ա ա 1լ£ւ յ

ենթադիտակից կամ գիտակից կշռոյթները։ ճայնի եւ կշռոյթի պարզ
զուգադրութիւնը --- թմբկահարութիւնը՝

ժամացոյցի

եւայլն --- պարագային համեմատ կը խթանէ

իժիք-թաքը՝

յ ո ւղա էլան ո ւթի ւնն

շարժողութիւնը՝ կը գրգռէ բնազդներ ել բնամղոլմներ

որոնք

ու
կը

սանձեն բնականութիւնը՝ կ աւելցնէ զգածական ձգտոյժը
(էՕՈԱՏ) ,
բ՚սրձրացնէ հոգեկան տրամադրութիւնը՝ կը նե ր շն չէ խանդ՝ ու
րախութիւն՝ ապրելու տենչ եւ կը մզէ գէպի շարժում (վաղել՝պաբ ել)
եւ գործ : Ալ կամ կը դիւթէ լսողական գործարանը , կը ջլատէ ֆիզիքական ել հոգեկան ձգտոյժը՝ կը նուազեցնէ եւ երբեմն կխսնգամաԼու^է մտային դո րծ ո ւն է ո ւթի ւն ը ՝ հետեւաբար կ'ազդէ իբրեւ խաղա
ղաբար՝ ընդարմացնող ու նոյնիսկ քնածող գործօն՝ մանաւանդ

երբ

այղ օեւ երաշժտական գրգիռը երկար ատեն եւ միօրինակ կը կրկնուի ։
Հոգեբանական դպրոցի ուսուցիչ Տ ոքթ . Ա'ան ի էն ի կարծիքով զլսո
ղէս կան գործարանի մեղմ ՝ կշռութալոր ել երկարատեւ գրգռումներն
են որ լաւագոյն կերպով կազդեն յառաչ բերելու համար

լսողական

յափշտակում մը որ կրնայ յանգիլ քնէածական վիճակն մը» ։
Այսպէս է "Ո համացոյցի մը կամ երգաչափի

(metrOnOme) մը

կա
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նոնսէ ւո ր ղարնուաձբը օրօրի մը բնաբեր ա ղղեց ո ւթէ ւ֊նը

կը

գործԼ

Էյկեղեցակ ա ն միօրինակ կչռոյթով եբդեց ոզո էձթիւնները , սաղմոսեր
դութիւնները յառաջ կը բերեն հաւաքական խաղաղ բայց խոր յուղում
մը, հմայական վիճակ մը զոլ,

բոլոր

կրօնքները

օգտագործած

են

Ընդհակառակը թմբկահարութիւնը խնգհանրապէս խթանող

է:

առինքնելու համար հ ալս, տ ա g ե ա լեերը :
Հայրենի ցեղերուն մէջ միօրինակ թամ-թամը որ կ՚ընկերանայ պա
տերազմական , սեռային, ն ո ր ընծա յա կան , բոլմական եւ այլ արարո
ղութիւնն երո ւն , ծայրաստիճան կը գրգռէ եւ տեսակ մը խելադաբութեան կը հա սցնէ ե եթական երը :
Կը թուի թէ մտային զարգացման ստորին աստիճաններուն վրայ
գտնուողները — նախնական ցեղերը , երախաները , մանկամիտ անձե
րը եւ յիմաբները, որոնց մօտ բնազդներն ու բնամղումները

տիրա

կան են, նաեւ անոնք որոնք կարգ մը պայմաններու բերումով մամ անակալորապէս բնազդային ել բնամղային վիճակի մէջ կը գտնուին ,
յատկապէս զգայուն են կչ'1 " յ թին :
Այս տեսակէտէն Ժա([/ւ , ծնունդ սեւամո րթային երամշտ ո ւթե ան ,
իսկապէս նախնական նուագ մըն է , «որուն էական յատկանիշը
կշռոյթն է , իսկ մեղեդին երկրորդական կարեւորութիւն ունի : Կ ըշ֊
ռոյթին այլազանութիւնն ու կրկնութիւնն է որ

կը

ցնցէ

ամբողջ

մարմինը եւ չարմման մէջ կը դնէ զայն»-, (ճէք Հէ՚լթընխ. Կգ ՏՈՒ՜
ցումն ու ջղագրգռութիւնը երբեմն այն աստիճան զօրաւոր կ՚ըլլան
որ ունկնդիր մոլի պատանիները ել երիտասարդները — «ֆան»երը --մոլեգնութեան կը հաս ցնէ եւ կը մղէ զանոնք կռուելու, կոտրելու եւ
բան ղելո ւ :
Երամչտութեան բնախօսական աղգեցութիւնը նախ եւ առաջ ար
դիւնքն է ուրեմն անոր հիմը կազմող բնական երկու ումերուն՝ ձայ
նին եւ կշռոյթին-, Տիեզերական եւ յաւիտենական այս երկու

տար

րերը զուգագրելով է որ մարգը նախնական հիմը դրած է ևրամչաութեան, որմէ զրկուած է անշունչ բնութիւնը -. Իսկ շնչաւոր էակներէն
միայն թռչունները տարրական ձեւեր լսելի կ'ընեն : Ոմանց կարծիքով
երամշտութիւնը գոյութիւն ունեցած է խօսքէն առաջ՛. Աանուկը բա
ռեր սորվելէ եւ թօթովելէ առաջ իր տխուր կամ զուարթ զգացումնե
րը կ՛արտս,յայտէ չա ր մո ւմն եր ո վ ել ձայնի պարզ եղանակումներով,
■ այսինքն տարրական ե րամ շտ ո ւթեամբ , որուն վրայ մարդը, իր հո
գեբանական զարգացման հետ զուգընթաց աւելցուցած

է

մեղեդին,

կարգը, հնչականութիւնը եւ այլ տարրեր եւ աստիճանաբար բարձրս,-
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ցուցած է Լ ր տ J-չտ ո ւթե ան հոյակապ ել ղմայլե լէ տաճարը ուր
մայն մարդկութէւեը կը հազորդուէ ՝ սկիզբէն է վեր ,

հա

մարմնով

եւ

դարերէ

ի

հոգէով :

*
**
Երամ չտութեան հ ոդեբևախօսական ազդեցութէւնը

վեր ծանօթ է։ Որփէոսի 'աւանդութիւնը^ օրինակդ gnJ*J կուտայ թէ
յոյները որ աստիճան կը հաւատային եր ամչտ ո ւթեան ո ւմին : Որփէոս ՝
որդին Ապողոնի եւ Կ տ լէ ո պէ յա ւերմա հ ար ս ին ՝

միանգամայն

բա

նա ստեղծ եւ հին դարերու մեծագոյն երամիչտն էր։ Որ դաչնե ակները
այն՝ ոտն ըսւ ղց ր ա հն չի ւն է ին

որ վայրենի կենդանիներն է ս կ ՝ մոռնա

լով իրենց ա րի ւն ա րբո լ բնազդներ ը , կը վազէին ու կը
անոր շուրջը ։
Կենդանիներուն վր այ

երտմչտութեան

հ ա լա\ըո ւէէն

ազդեց ո ւթիւնը

հ ա ս տ ա տ ո ւած է փորձերով : Փուրէ զէ կենդան տ կան

յաճախ

պարտէզէն

մէջ

նուա դա հա ն-էէ" մը տր ո ւեg ա ւ 1798/'î' երկու մանուկ փիղերու ներկա
յութեան : թո լաըթ կտորներու ազդեցութեան տակ
ուրախութիւնը յայտնեցին

կչռութաւոր

փիղերը

չարխումներով,

իրենց
կնճիթի

չնորհալի օրօրումներով եւ տեսակ մը սլար բռնելով'. Տխուր եղանակներ լսելով, մելամաղձոտ երեւոյթ մը ստացան՝. 1'ս կ կարդ մը եղա
նակներ անոնց բա ր կո ւթի ւնը գրգռեց ին ;

h" ւագահ անդի ս կն

յետոյ

փիղերր վերագտան իրենց սովորական հանդարտ վիճակը՝.
նման նուագահանդէս մը տրոլեցալ

1924/rïr ,

բանական պարտէզին մէի, բայց այս անգամ

Լոնաոնի կենդանա

ձայնասփիւռով'.

ձրախօսը կենդանիներու վանդակին առջեւ զետեղեցին ել

Բար

դի տե g ին

կենդանիներուն հա կաղդեցո ։ թիւնները :
կա տ ո ւնե րն ու չո ւնե ր ը խոր ուչադրոլթիւն մը ցոյց տուին : Արջուկ մը ջղայնացալ ել իր ականջին դրուած ընկալուչները մէկդի նե
տեց'. Փիղը աչքերը դոցեց եւ սկսաւ գլուխը օրօրել՝. Փոկ մը ձայնով
նուագին ընկերացաւ ; վերջապէս կապիկները ո լչադր ո ւթեամբ նուա
գին հետեւեցան

եւ դէմրի

աննկարագրելի

չարխումներով

իրենց

զուարթ կամ տխուր զգացումները արտայայտեցին ՝.
Այս փորձէ րէն զատ ծանօթ է օձերուն յափ չտա կումը նուագի աղդեցո ւթեան տակ՝. Դեղձանիկները նոյնպէս հմայուած երեւոյթ
կը ստանան երբ մանաւանդ գործիքով մը իրենց գաս

կը

՜Նշանաւոր երախի չտ Կրէթրի կը պատմէ թէ սարդ մը ունէր
ոստայնէն դաչնակին վրայ Հիքնէր ամէն անգամ որ կը

մը

արուի'.
որ

իր

նուաղէր'.
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Փ[>հոլ կոչուած սէ ամ ական կատու մր էր տէրոջ ո ւո lî ր ո ւն վրայ

կը

ղատկէր եւ էւելօրէկ մ'տէ կ կ'ըն է ը երբ ան Հյօփէնէ Փլւէ“լ|ւԼԱ1 մը կամ

Նօք J^Ï^^-pÛ- մը կը նուազէր : /* ս\կ անմէջապէս փախո ւստ կո ւ տ ար երբ
Տրպէ ւս է էն կտոր մը կը նուազէր • • ♦ : Աո հսկ

պար սկա կան

կոչուած

կատու մը ունէ է որ կը սկսէր աղէողորմ ձայնով մյաւել ամէն անդամ
որ սուր եւ երկար սուլումներ էլ արձակէէ : էս կ Փրոֆ * Լէոն Պէն է

ոը

րաղմաթէւ կենդան էն եը ո լ ս ո ւէո ր ո ւթէ ւնն եըը ո ւս ո ւմնա սէր ած է y կը
հ 'ա ւա ս տ է թէ շատ սուր մի ձայնանէշը կատուներուն ս եռայէն զդա—
դումը կը գրգռէ եւ մըս ւել կուտայ :
Ոչ մէայն կեն դան են եը ր , այէ բո լսեր ր եւս կը թուէն երամշտոլթենէն ա զզուէլ։ Արջտակները եւ մեխա!լները չատ ղդայուն են եղեր։
U եէւակնե բու սլա բ տ է ղէ մբ մէջ երեր մամ շաբունակ մաղէ եղանակ
ներ նուազելով տեսնուած է որ էր ենղ դլուխր հակառա կ կողմը դա րձուղած են՝. Ասկէ հե տեւդ ուղ ած են թէ կարդ մը ծաղէկներ երամշտութէւն չեն սէրեր * • ♦ : Ատոյդ է սակայն որ բո յ ս ե ր ը եւս ղդա յ ո ւն են

ձայնական թրթռումներուն :
Ա արդող վրայ ե ր ա մշտ ո ւթե ան՝ ՝աղդեղո ւթէ ւնր այլազան է :
Լքաէէ' ձայնական տսլաւո րո ւթէւնր նոյնը չէ բոլորէն համար եւ
կր տարբերէ , ան կաէւ աբա ր երամշտասէրէն
,րէն եւ դե զա դէտ ական ճաշա

յուզական

խառնուած-

անոր լս ո դա կան զգայարանէ կազ

մէն եւ կրթութենէն : Անհ ատ ական տարբերութենէն ղաստ կա յ հաւա—
ըա կան տ ա րբե ր ո ւթէ ւն մը։ Հարաւայէն մո ղո վ ո ւրդն երր աւելէ ղդայուն կը թուէն ԸԷԼա[ սուր ձայնէբուն րան հ է ւսէս այէններր ։ Նա ե, [,,֊
րաբանչէլր մողովոլրդէ յատուկ ձայնա կանութէլն
կայ։ Եւրոպական

եր ա մշտական

դործէրներուն

(tOïletlitê)

մր

մեծամա սն ո ւ թ ե ան

ձայնա կանո ւթէ ւնր րս՚ղղր է մեր լսողութեան ։ Է ս կ չէնական եւ ճաբոնական նուագէ թթու ել չափազանղ սուր ձայները ճնշէ չ
հաճո լ կր թուէն մեղէ :

եւ

ան

Ե րամչորութեան բեախօսական ա զդեղ ո ւթէ ւնր կախում ունէ նաեւ
դալն կազմող տարրերուն --- կշ՚ՆՈJթ , մ ե ղ ե դէ , կաբղ , արադոլթէւն
եւայքն---, զուգադրութեան այլաղան ո լթենէն ՝ եւ անշուշտ ենթակա /էն
խառնուածքէն , այսէնըն անոր յո ւզա կանո լթենէն (émotivité) \ եւ
ղդածա կանո լթենէն , որ արձագանգելով ձայնական դրդէ ո էն , կր փո
խակերպէ զայն մարմնական եւ հոգեկան՝ խս-ո՚վրէ :
Այս տեսակէտէն էմաղա կան ո ւթեան դերը կր թուէ սահմանափակ
ԸԷԼաԼ'' Ւ մաղ ական ո / թեամբ տկարները կամ յ ե տ ա մն ա ղն երբ

լէոճաէ,

ղդայուն կ'ըլլան եր ա մշտ ո ւթե ան , մանաւանդ կշոոյթէն ել հնչակտ-
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ևւ. իրենց վիճակին համաձայն շարժումներով եւ

երգերով չավյագանց ուրաթութիւն կաձ ի/ոը տրտմութիւն
յայտեն :

!լ արտա

ի՜ևգհ ա կա՝ո.ա կը կան բազժաթիլ իյելացինեը, գիտուններ ՝ ծանօթ
զրագէտներ եւ արուեստագէտներ որոնց համար երաժշտութիւնը իմաստէ զուրկ աղմուկ մըն է ■. Այսպէս, կ՚ըսեն թէ

'Լիքթոը

Հիւկօ,

•իիւվիէ , Ա աքոլէ «երաժշտական ապուշներ'» էին :

էտ ձ՛ոն տը

Կոլ-

ժ֊ո ւո կ ատէր երաժշտութիւնը : []• ըն ան եւս ամէնէն վսորշելի ագմուկը
կը նկատէ ր զայն, : իսկ Ալֆրէ տ տը Ս' ի լսէ սլաշտամունը ունէր անոր
'համար ;
Կան ուրիչներ որոնց քո վ ե ր ամչտո ւթիւնը լսողական ղո րծա րանէն անդին չանցնի ր եւ զդայար ան ա կան հաճոյք մը՝ պարզ խտխտանք
մը միայն կը պատճառէ ՝ առանց յո լզելու անոնց զգայնո ւթի ւնը ՝. Ւբրեւ այդսլիսին Օրինակ կը արուին Կամպէթան ՝ *Լյաբոլէոն Գ*ը՝ է^իյ
Զ°լան եւ նոյնիսկ Կէօթէն որ ՀՒֆիմէնի^ն դրած ատեն Ս ոցարթէն կըUt ոբներ նուազել կուտար՝ յուսալով յուզել իր զզածական աչիւարհր՝
^1՛ գանգատէր թէ բաւականին զղալուն չէր երամչտո ւթե ան ՝.

Ե րամչտո ւթեան յուզական ազդեց ութիւնը կրողները

մ եծամ աս-

նութիւնը կը կազմեն : 1Լյդ ազդեցոլթիլնր ներւլօր է անոնց մօտ որոնք
յուզական չե չտուած խառնուածք ունին՝. ԷԼյդպի սին եր ո ւն վր այ երամըչտութիլեր կ՚ազդէ ո ր պէ ս խայթուածք մը՝ դրդիռ մը կամ ւյըդոլան\ք մը ել յառաջ կը բերէ նախ

զուտ

բնախօսական

փոփոխու

թիւնն L ր զորս յ ա ճախ ն կա րադրած են հ ռչա կա ւո ր ե ր ամի չան ե ր :
հ.Երբ աջ ձեռքիս երեք մատերը ձախ զարկԼրակիս վրայ կը դնեմ
եւ ներ ս Լ ս տարբեր ա ր ա դո ւթ ե ա մլ (tempo) ե զանա կնե ր կլերդեմ ՝ կր
դրէ Կրէթրի, կը 1՚1ա^ ո[' երակիս զարկերը
դան դա զին^> :

!լ արագանան

կամ

կր

Փրոֆ. Լէօփէր կը գրէ թէ իր բարեկ ամն եր էն մէկը սրտի բաբա
խումներու ընդհատումներ !լ ունենար ամէն անդամ որ

/ ափարա jb

Հապսւնյէյւսմր մտիկ կ՚ընէր :
I1 ս կ Պերլիոզ՝ որ բմչկութիւն ուսած էր ՝ իր յի չա տ ա կն եր ո լն մէջ

հետեւեալ կերպով կը նկարագրէ իր երամչտական զգայ ո ւձթի ւնն՝երր •
ՀՆ'ախ հեչտալի հաճոյք մը կը զդամ ՝ յետոյ

աստիճանաբար

աճող

յուղում մը եւ խռովք մը արեան չրջանառութեան մէջ՝. Հետզհետէ ՛ե
րակներս ՛ումդին կը զարնեն ՝ ար ղ ո ւնքս կր հոսի ՝ դնդերներ ս կը պըրկոլին ՝ ատամներս կը դոզան՝ ոտքերս եւ ձեռքերս կր թմրին՝ տեսո
ղութիւնս եւ լսողոլթի,ն ս կի ս ո վ !լ անդամալուծո լին ՝ ի

ll I1 է՜
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խապաոյա ել գրեթէ նուաղում կունենամ», Աւրէչ տեղ մր ՍէնֆօՍի
հեղէնակը կր զրէ- «թարախող կուրծքէս 'I է է պարա
պո լ թէլն մր կր զգամ եւ այղ. պահուն էնծէ կր թուէ թէ ս էրուս ան դէ
!‘]>lllfipiuup[։f/'

մս,,լրելփ ումէ մր աղդեցութեան աակ կ՝ընդլայնէ, կր վերանայ, կը
շոգէս,նայ, կր լուծուէ, Յետոյ ամրոցէ մորթս կ՝ ա յ ր է ու կր ցաւէ,
գլուէ, էս մէնչեւ ոտքերս կր կարմրէմ , կ'ուզեմ պոռալ եւ օգնութեան
կանչել» :
ղգ֊սյութէւններր երեւակայական չեն. այլ

էսկապէս

ա ր֊

ղէլնք են երամշտոլթեան ֆէզէքական աղդեցութեան , որ րոլսաքղայէն գրութէւնր չարմման մէջ դնելով, պարագայէն եւ երամչաական
կտորէն համեմատ կր գրգռէ եւ կր խթանէ կամ կր սանձէ ու կր ջլա
տէ եւ յառաջ կր բերէ , մանաւանդ գէ՚֊րրնկալ եւ արուեստագէտ խառ
նուած ր ունեցող անձերուն մէջ, երակներու

ընդլայնում կամ

սեղ

մում , սրտէ զարկերու , արէ ւն աչլվո ւթեան եւ շնչառութեան արագա
ցում կամ դանդաղեցում , արեան ճնշումէ բարձրացում կամ անկում,
մորթէ գունալորում կամ գոլնաթավ, ո լթէ ւն , ներքէն գործարաննե
րու (լեարդ, աղէր, երէկամունք, եւայլն) աբաա դբո ւթէ ւններ ո լ եւ
այ լագան գեղձերու ծորումներոլ (արցունք, լոցցունք, քրաէնք, ներ
քէն ծորումներ եւայլն) յաւելում կամ նուազում , ջերմութէւն

կամ

դող, մորթէ փշոտում, մկաններու պրկում, ստնղանք, ջ,լ,„ գր գռո Լթէւն կամ ջլատում, շարմելոլ, պարելու,

վագելու

ցանկութէւն,

I, ւ ւո յչն :

Լոնտոնէ Մէալսէքս հէւնդանոցէն մէջ երկու գէտուններ —

փ֊

թոմսրն եւ Աուօլէ 'Լէնսէնթ — յատուկ դործէքներով կրցան հաս
տատել թէ երամչաական որոշ կտորներ կը բարձրացնեն , էսկ ոլրէշներ կը նուազեցնեն

արեան

ճնշումը,

1Լյսպէս

«LGS GllOHlGS dé la

Montagne»

կտորէն ոլթր-տասը անգամ կրկնո, թէլնը արեան ճնշումը
այն աստէճան՝ կվվեցնէբ, որ ենթակաները կը խնդրէ էն դադրեցնել,
որովհետեւ չէէն կրնար տոկալ արեան ճնշումէ անկումէն սլաաճա^ււած ընկճումէ եւ անձկութեան զգայութեան : Երբ ո ւր է շ կտոր մը
կր նուագուէր , արեան ճնշումը կը բարձրանար : Արեան բաղադրութէւնր եւս փոփոխութէւններ կրած է ճերմակ ղնգէկներու յաւելումով էլամ նուաղումով '.
Անս,խօսական տեսանելէ , շօշափելէ եւ չափելէ այս փոփոխութէւնները անշուշտ կանդրադառնան ելս հոգեկան վէճտկէն վրայէ
Ենթական էլ, խառնուածքէն համաձայն կ՚ունենայ եռանդէ, կենսու
նակս ւթեան, հաճոյքէ, ուրախութեան , խանդա վա ռո ւթ և ան , «սէրտը
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,

ւդրդււո ւմի ) ցասումի կամ՛ դորուէի) իւ ա ղա ղո ւթ ե ա ե ) կաւ)

ճնշումի) ընկճումի) ՀՀսիրաը դո g ո ւելո ւ_» ) ս ե դմ ումի ) անձկութեան)
ցաւի ) ներքին պարապութեան ) աիւրութեան ) մ եչա մա ղճո տ ո ւթե ա հ եւ
անէացումի քիչ-շատ շեշտ ո լած

զդայ ո ւթի ւններ

որոնք կրնան իւո րապէս

ունկնդրին

ազդել

եւ

ղդաg ո լմներ ,

\կա՛զմին

ել

սւռողշա^

կան ւԼիճա կին ‘էր*սJ •
Այս յո լղա կան-զդած ա կան երեւոյթներէն ւլատ ) որոնց բնաիւօսւսկան .
ուղղակի կապը ակներեւ է) եր ամշտո ւթի ւեը ծնունդ կուտայ նաեւ
իմացա կան երեւոյթներու որոնք) երեւութապէս միայն) կը թուին
անեաիւ րլլա լ բնաիրօսական ՛եւ ղդածական երեւոյթն՛երէն։ Ան
պով մը կր հմայէ ու կը

թմրեցնէ միտքը

եւ

էլարթնցնէ

ւշե ր-

երազը.)

կարողութիւն- մր որ քիչ֊շատ յատուկ է բոլոր արուեստներուն։ «Ար
ուեստին պաշտօնն է) կ'ըս է Պերկսոն ) քնացնել մեր

անհատականու

թեան դործօն) աւելի ճ ի շդ' ընդդիմադիր ումերը եւ մեղ դնել
տարելապէս հլու վփճսւ՚կի մր

մ է £ , որ թոյլ կուտայ

ընդունիլ

կաեւ

ըմբռնել մեզի թելադրուած գաղափարը եւ հաղորդուիլ զգացումին
հետ»։ Արուեստներու ա յ ս քնածող) թնլադըի չ եւ երազածին կարո
ղս ւթի ւնր կա՛մ պաշտօնը մասնաւո րապէս շեշտուած ունի երամշնու
թիւնը ) որ անդա՚մալուծ ելուէ ուշադրութիւնն, ու դատողութիւնը) կը՛
նուա՛զեցնէ բանականութեան դո րծ ո ւն է ո ւ թի ւնն ու «ա h > ա տա կան ո ւթեա՚ն դիմադրող ումերը») հետեւաբար մտաւոր բարձրագոյն կեդ
րոններուն հակակշիռը։ fi ր ո կ կը թուլնան) քի չ-շատ կը իւղուին են
թակա լին կա սլե րը արտաքին սւշփւա րհ ին հետ ,

ենթա գի տ ա կց ա կա եը

կ՚արթննայ եւ ազատ կը թողու թաքուն) ներմղուած պատկերներ) քի
վատակներ եւ գ՛աղափ՛արներ ) որոնք կը ղուդորդութե ) կը շարայաբ
ուին ել կը հոսին ներա շիւա ըհ ին ձ է՛ջ երագի մր ձեւին տակ :
I?րամշտո ւթիւնր երազանքի րեւլուն արք[1[,լԸ
ըն է ) մերթ պարզ
ընկ երակգոլ՚թե՚սւմբ , այսինքն նուագին հետ ուղղակի կապ ունեցող

պատկերներ ել յիշատակներ արթնցնելով, ինչպէս ուրիշ արուեստ
ներու մէՀ (*) , մեր [մ

ցեղակարգութեամբ

(trâllSpOSitiOTl)

,

երամ՝։ոակ.ան նաիւադա un ւթի լեներ ր երեւակայութեան շնորհիւ

որով
կր

վերաեոլին կերա բնկալ պատկերներու , որոնք ուղղակի կապ չունին
նոլաղոլաե կտորին,

ոչ ալ ո ւն կնդր ին սովորական

զգացումներուն

(*) Երթ ձԱոաւօա ԼուսոյՀն կը լսեմ, անմիջապէս աչքերուս աււ-ջեւ էր սյատկերանայ Սա®ասարեան վարժարանի ամառնային րա.
նակատեղին' Սրտաձորը, որովհետեւ աշակերտները կ՚արթնընէին՛.
ջո թակի լիրայ այդ եղանակը նուազելով :
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կամ կեանքի պատահարներուն հետ եւ կը գրաւեն, կը յափշտակեն
անոր տեսողութիւնը որպէս իւղաներկ նկար մը կամ բնական ա,ե ստա
բան մը: Երկու պարագային ալ երեւակայութեան մէջ ծնած ու շարայա րուած պատկերները կրնան իրենը կարգին ֆի,թ.բա կան յուղում ե
հոգեկան խռովք յառաջ բերել, մանաւանդ երբ երաժշտական կտորը
ղղածական շեշտ (charge affective)
ու նի ունկնգրին համար (**) :
Երաժշտութեան այս բնախօսական եւ հոգեկան — զգածական ել
իմացական --- ներգործութեան նոյն ձեւով չեն հակազդեր ունկրնգիբները :
Գիպոյի կարծիքով ունկնդրութեան միջոցին տեսողական պատ
կերներու երեւումը երաժշտական ճաշակի եւ մշակումի պակաս կը
նշանակէ , որովհետեւ այգ պատկերները շատ անգամ ունկնգրին ուշա
դրութիւնը կը գրաւեն ի վնաս մեղեդիին, բուն երաժշտութեան:
Աիւլլի Փըիւաոմ եւս կ'ըսէ թէ «.իսկական երաժիշտները նուաղ կ'ե֊
բազեն նուագի ազդեց ո ւթե ան տակ քան ոչ երաժիշտները, որովհետեւ
լսողական րմբռնողս թեան գեղեցկութիւնն է միայն

որ

կ'առինքնէ

զիրենք :
Բայց նշանաւոր նկարիչ ՏըլԱէքաուա կը կարծէ թէ երաժշտութիւ
նը կրնայ տեսողական զգայո ւ թի ւններ , պատկերներ յառաջ բերել
իսկական երաժիշտներու, նոյնիսկ ծանօթ երգահաններու մօտ: Աւե
լի

տիպարի ,

խառնուածքի

խնդիր

է քան

երաժշտականութեան

Լ musicalité >
= Այսինքն կան տիպարներ , որոնց մէջ նուագը երազ
կամ պատկեր չարթնցներ, այլ ծնունդ կոլտայ, իր կառս լցուածքի
գեղեցկութեամբ , մտաւո ր ա կան-գեղագի տա կան խաղաղ բայց խոր
վայելքի մը,
օրինակ, Փարիզի կօ թր ր - Տ ամի տե սքը-.
Այգ պդ-սյ-֊թի^ը

կուաան , օրինակ,

Լոհէնկրինի

Պախի Փիւկհրը եւայլև: Այսուհանդերձ կր խորհ իմ

նախերգանքը,
թէ

Աակնէրէն ,

Պախէն կամ ՊէթՀսվէնէն ուրիշ կտորներ կրնան որոշ աստիճանի յու
ղածին եւ երազածին դառնալ նոյն այգ բանական կամ

մտաւորական

տ fiպա րն եր ո ւն մօտ։
Ամէն պարագայի յուզական շեշտ ո լած խառնուածք ունեցողներն են
որ առաւելապէս ուժեղ կը հակազդեն երաժշտութեան եւ խորապէս
^ենթարկուին անոր ֆիզիքա կան-րն ախօսա կան եւ հոգեկան ներդոր-

(**) Խաչատուրեանի «Աայիանէ-թւ կրնայ օտար ունկնդրի մր
վրայ ազդել կր երաժշտուրեամր , կարգով, մեղեդիով, բայց հայ
ունկնդիրը աւելի կը յուզէ ան իր զզ.ածակւա1& շեշտով , այսինքն անոր
մէջ յառաջ բերած զգացումներով եւ պատկերներով :
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ծութեան, որ հէնէն է վեր իբրեւ միջոց ծառայած է ազդելու համար
բնութեան , կենդանիներուն ել մարդոց վրայ։

❖
**
Հին դուրերէ ի վեր մո դա կան ներգործութիւն մը վերա դրուած է
երաժշտո ւթեան եւ երգեցողութեան , եւ բոլոր ժողովուրդները

այդ

ուժին դիմած են ազդելու համար բնութեան տարրերուն վրայ, ինչ
պէս նաեւ դարմանելու համար հ ի լանդո ւթի ւնն եր ը'.
Հնդիկները, Մեքսիկացիները, Ամերիկայի բնիկները, ճաբոնցիները եւ Արաբները մոգական երգեցոդութիւնները եւ պարերը լաւա
գոյն միջոցը կը նկաաէին արեւ կամ անձրեւ ունենալու համար : ՛Նաեւ
կանխելու

կամ

մեղմացնելու

համար

բնութեան --- ոգիներուն ---

պատ&առած աղէտները՛. թմբկահարութիւնը միշտ կ'ընկերանար այդ
արարողութիւններոլն , որովհետեւ համոզուած էին որ թմբուկը հո
դի, անհատականութիւն եւ սեռ ունի եւ կրնայ խօսիլ
բոլոր ոգիներուն հետ, անոնց բարկութիւնը

չթապատող

մեղմացնելու ,

գութը

շարժելու կամ բարերար միջամտութիւնը խնդրելու համար :
Հնամենի յրա ղաըա կրթ ո ւթի ւննե րը կարեւոր դեր մը կը վերա
դրէին երաժշտութեան , տդայոց կրթութեան համար : Ան անբաժան
մաս կը կազմէր բոլոր հ անդի ս ո ւթի ւնն եր ո ւն եւ արար ո դո ւթի ւնն երո ւն ■.
Մօտ 4000 տարի առաջ չինական կայսրերը երաժշտութեան
խարարութիւն մը հաստատած էին,

որուն

պարտականութիւնն

գաւառներու ժողովրդական երդերը հաւաքել, զանոնք
սումնասիրել

ել

ամբոխին վրայ

աւչդևրյ ո ւթ՜է ւնը չափ\ել :
Գարեր շարունակ

անոնց օգտակար

երդերով ել

նուաղով

կամ

մօտէն

նա
էր
ու

վնասակար

հ ի լանդո ւթի ւնն !. ր ո ւ

դարմանումը նոյնքան արդիւնաւոր նկատուած է սրբան բոյսերու եւ
արմատներոլ այդ նպատակով գործածութիւնը՛.

Հին

Հունաստանի

ձէջ Ապոդոն թէ բժշկութեան եւ թէ երաժշտութեան աստուածն ոլ
սլաշտսլանն էր :
Գիզիբական ցաւը դիւթիչ ն ո լադով եւ

երդերով

դարմանումը

համաշխարհային միջոց մը եղած է՛,
Հոմերոս կը պատմէ որ վայրի խոզի մը խածուածքին ցաւը մոռցրնել տալու համար Ոդիսեւսի յանձնարարած էր նուագ մտիկ ընել-,
էսբիւլափ հիւսողներուն վիճակը, մասնաւորապէս

անոնց

ցաւերը

ամոքելու համար «ղանոնբ կը շրջապատէ ր շատ քաղցր մեղեդիներով» ։
Հնդիկ հին բժիշկները ն ո ւտդր կր յանձնարարէին օձի խա յ.

fî
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թոլածըին տռթիւ կատարուած գործողութեան ցաւը մեղմացնելու
Համար :
դարմանը կը կիրարկուէը Գաղիանոսի մամանակ : Յոյ
փիլիսոփայ [մէոֆրաստոս ջերմապէս կը յանձնարարէր երամչտու
էմեամբ դարմանել ցաւերը, մասնւորաբար զստացաւը, մանաւանդ
'դորիական կարդի վըայ յօրինուած եղանակներով: Երամչտոլթեան
ընդարմացուցիչ ազգեցութիւնը , որ հինէն ի վեր նկատուած է , իրա
կան է: Ներկայիս կարդ մը ատամնաբոյմներ ատամնահանումի մը
պահուն քիմիական ընդարմացումին կ'ընկերացնեն եր ամչտ ո ւթի ւնը :
Նոյնը կ'ընէր ղուիցերիացի ծանօթ վիրաբոյմ մը : Այս ձևւով ընդար
մացած , զգայազիրկ եդած հիւանդները զարթնումի պահուն նուագի
հաճելի յիչատակը կը պահեն-.
երամ-շտութեան ընդարմացուցիչ ազգեցութիւնը կը հաստատէ
նաեւ Ալֆոնս Տոտէի պարագան-. Համբաւաւոր երամի չտ Աէնտլաօ Հան
կը պատմէ թէ մանուկ հասակին երբ բարեկամական ընդունելութիւններու առթիւ Ա - Տոտէի ներկայութեան կը նոլադէր , ան հաճո ւթեամբ
եւ երանութեամբ մտիկ կ՚ընէր իր նուազած կտորները ել զինք «իր
ներարկումը, կ՚անուանէր: Որովհետեւ Տոտէ մորֆինամոլ մըն էր,
ամէն օր ներարկում կ'ընէ ր , բայց երտմչտութեան ազդեցութեան
տակ իբրեւ թէ անոր պէտըը չէր զդար , Հանի որ

«եր ա մչտ ո ւթի ւնը

հոգիին մորֆինը ըլլալով, , անոր գերը կը կատարէր :
եւ իրօք երտմչտութեան ներգործութիւնը մեծ է հոգեկան թանդա րում՚նե րու֊ն լԼրաJ 5
Ա . Գիբըին մէջ յիչուած է թէ Հրեաներուն Սաւուղ թագաւորը իր
^լայնութեան պահերուն Գաւիթը կանչել կուտար եւ անոր

նուագը

մտիկ ընելով կը հանդարտէր :
(իան ֆազ Աուսօ իր երամչտական բառարանին մէջ կը գրէ թէ
թիմոթէոս փււիւդիական կարգի վրայ եղանակներ նուազելով Աղեր֊
սանդր Մեծի բարկութիւնը կը գրգռէր -. Յետոյ կը հանդարտեցնէր
զայն դորիական կարգի վրայ նուադուած եղանակներով : Հռչակաւ որ
բմիչկ եւ փիթւսոփայ Գաղիանոս եւս , մօտ 1800 տա րի առաջ փռիւդիական եւ դորիական եղանակներով դարմանումի կարդ մը Օրինակ
ներ կուտայ եւ կը հաւաստէ առաջինին գրգռիչ ել խթանող, իսկ
երկրորդին հ ան գար տ եցնո զ , խ ա դազեցնո ղ յա տ կո լ թի լններ ը (*):

(*) Հայերէն երգերում մէջ դորիական կարգէն են էրւռւմ եմ,
իմ չինարի եարը եւ- փոիւգիական կարգէն են'
կռունկ եւ Եմ
սարէն կուգայի երգերը (Ն - Ալիքսանեան - Հայ ժողովրդական Եր
գը , «Անհիա»

B•

տարի , թ իւ֊ 3) : Այս օրինակները հակասական կ^
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Պիշըմ այն կարծիքէն էր թէ եր ա Jչտ ո ւթի ւնը կրնայ կեանքը եր
կարել, կենդանութիւն տալով եւ ոգեւորելով հոդին եւ փարատելով
մելամ ա ղձո ւթէ ւնը :
Սպանի,,, Փիլիպպոս ն'. թագաւորը

ծանր

մելամաղձութեան ,

տեսակ մը ապշութեան մէի ինկած ըլլա լո վ , իլ, գիտակցութիւնը

կը

գանէր ամէն անդամ որ այդ շրջանին ծանօթ երգիչ փաըինէլլի իր
ներկայութեան կ'երդէր : Պատմական է նաեւ Իշխանուհի Փինիաթելլիի եւ Տօն Փետրօ թագաւորին մելամաղձութեան, բումումը

նուս,-,

դէն մէԼո ւյ ո վ :
(իօրմ Սանս, կը գրէր ծանօթ երամիշտ Մ է J է ր պէ ր ի թէ եըամըշւոութիւնը բմիշկէ մը աւելի լաւ կը մեղմէր իլ. մտային, ընկճումը,
առանց յաւելուածական խանգարումներու ել առանց. •• ծախքի-.
Հռովմայեցի բմիշկները եր ամշ,ո ո ւթ ե ա մբ կը վ, որձէ ին, դարմանել
խենթերը-. Իսկ ուրիշներ խորհուրդ կուտայխէ, զգուշաւոր ըլլալ անոր
կիրարկումին մէջ, առարկելով թէ երամշտո ւթիւնը կրնար պարադա
յին համեմատ օգտակար կամ վնաս ակար ըլլալ-.
ՀՏհՀին Տոքթ. Լէօտէ փորձեց նուագով դարմանել մտագարու
թիւնը Պիսէթրի հիւանդանոցին, մէի-. Այմմ Ֆրանսս, յի եւ օտար եր
կիրներու յիմարանոցներուն մէջ երամշտութեան աղդեցութեամբ կը
փորձեն հանդարտեցնել դիւրադարդիռ, խռովայոյզ
մտագարները,
անշուշտ իբրեւ օմանդակ նորագոյն քիմիական, դարմաններուն ,
Հոդե-մտային

խանգարումներէ , ինչպէս

ձուած է նաեւ ե րամշտ ո լ թեամբ
վիճակներ :
Տաոնելութերոըդ գարուն

դարմանել
նշանաւոր

զատ ,

փոր

ախ ա ա բան. ա կան,

ցաւերէ

ուրիշ

բմիշկներէն

Տիմէրպրոք

փորձած է նուագով դարմանել, կատաղութենէն, զատ,

մանտո,խտէ

բռնուած բազմաթիւ հիւտնդներ եւ կը յալս,կնի այդ միջոցով
մը հատը բումած ըլլալ-. Միակ դմո լա ր ո ւթի ւնլ,

հիւանդին

ւածքին համաձայն, եղանակ մը գտնելն է եղեր, որովհետեւ

քանի

խառնըոման՛ք

թուին որովհետեւ լիռիւգիական կարգը կր համապատասխանէ

մօտ

մամէօխէն որ զուարթ ոԼ ոգեւորիչ տպաւորութիւն կը թողու ինչպէս
Իմ չինարի եարը , իսկ դորիական կարգը կր համապատասխանէ մօտ
մինէօր\մձ որ ընդհանրապես մելամաղձոտ ել ճնշող է, ինչպէս Կանչէ
կռունկը: Այս հակասութեան պատճառը այն էոր փռիւգիական ե(ւ
դորիական բառերը յաճախ հակառակ իմաստով գործածուած են երաժշտութեան զարգացման զանազան շրջաններուն :
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ֆա Ա1իէ((/, , ուրիշներ սօլ պէմո|Հ վրայ նոլագուած եզանակների կ' լս
իքորմին եղեր (*) :
Տոջթ. Շօմէ որ 1846/zi եր ամչւոո ւ թեան բումական յատկութիւն
էնր ո ւն մասին ուսումնասիրութիւն մը հ ր ատ արա կած է y կը գր կ թէ
իր ազդականներէն երամիչտ բ<եիչկ մը յաջողած է նուաղով բումել
ուղեղային կաթուածի հետեւանքով յառաջ
ծութիւնը :

եկած

կիսանդամալու

Մ՛որ Տ՚՚տառ, 1907/։^, Փարիզի Գիտական [Լկա դեմիային ըրած
մէկ հաղորդադրոլթեան մէջ կը Jի չէ ծանօթ երգահանի մը սլար ագան ՝ որուն ջերմութիւնը ՝ զառանցանքը ել անքնութիւնը յաջողած էր
Ըոլք^ել , տասը օր չար ունակ նուազել տալով եր ա մչտ ա կան մասնաւոր
կտորներ՝. Անքնո ւթե ան դէմ երամշտութիւնը յաճաիյ կիրարկուած կ։
Մայրեր իսկ իրենց ձայնի զանազան ե ղանա կա ւոր ո ւմն եր ո վ եւ օրօր
ներով կը րեացնեն իրենց երաիյաները :
էյայիոլէոնի բ<եիշկ 'իորվիզարի մէկ աղան աղևէեանտատապի բըռնուաե եւ սաստիկ ջերմութեան հետեւանքով խոր թմբրութեան
ինկաք)- ըլլալով, հայրը առաւօտ ել

իրիկուն

հիւանդին

մէջ

սենեակին

պատուհանին տակ նրբասրինգով (րլարինէթ) ել պզտիկ փողով
(թրոմփէթ} կտորներ նուազել տուած է, ել հաստատած է որ ամէն
անդամուն հիւանդր կ՚արթննար ել աստիճանաբար իր ուշը կը վեր ա դտն է ր ;

(*) Լսողութիւնը երբեմն խաղ կը խազայ մեր զգայութեա|ն : Մի
եւնոյն ձայնին կամ ձայնաստինանին լսողութիւնը տարթեր զգայուկ
թիւն կրնայ տալ մեզի : Ծան՛օթ երաժշտագէտ եւ քննադատ Վիլէրմօզ
կ՚ըսէ թէ «ժողովուրդներու տիեզերական համաձայնութեամբ
"'/Հ? -եամէօը ձայնաստիճանը ծանր եւ դժուարալուր, իսկ „օ/ պէմօը
մամէօրկ քաղցր եւ ախորժալուր կր նկաաուին: Մինչդեււ դաշնակի
վրայ այս երկու ձայնաստիճանները նոյնն են: Հետեւաբար թելա
դրութեան մը զոհերն ենք»: Իսկ Տոքթ. Վըզոլ նկատել կուտւայ թէ
Վակնէրի կՕր տիւ Ռէն կտորին մէջ կայ սոլ մի պէրառ դաշնեակ մլ,
եւ յետոյ սօլ-ֆա սլէմօլ երկրորդ դաշնեակ մը: Դաշնակին վրայ միեւ
նոյն ասեղներուն պէտք է զարնել երեւութապէս տարբեր այս երկու
դաշնեակները ստանալու համար: Եւ սակայն բնախօսական տպաւո
րութիւնը շատ տարբեր է: Աոաջինը դաշնաձայն, հանելի կը թուի,
մինչ երկրորդը _ Հոենոսի դուստրերուն ողբը _ տաբենչ|ակա1ն է ե՛լ
վշտագին :
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Ս օտ հարիւր տարի առաջ՝ այն ատեն հանրածանօթ Տ"քթ ♦
քամիէ դմո ւարամարսո ւթեամբ տառապողներուն

կը

Ո*է-

յանձնարարէր

ճաշի ատեն թմբկահարութիւն մտիկ ընել՝ կամ՝ ճաշելէ յետոյ զին
ուորական նուագախումբին նուաղած կտորնե բուն կշռո յթին հ ե տ ե ւելուԼ պտոյտ ընել՝ «որովհետեւ ստամոքսը կշոււյթ կը սիրէ»՝ կ՚ըսէր*.
նմանապէս Փարիզի Օփերայի վարիչներէն մէկը

Տոքթ* Վերոն՝

մարսողութիւնը դիւրադնելոլ նպատակով ամէն գիշեր Օփերա կ՚եր
թար ՝ թերեւս մրափելով մարսելու համար յ
խրձրեւ հետ աքըքր ա կան ա ե ղե կո ւթ'ի ւն տրուած բո ւմ ա կան\ ա յս
փորձերը կատարուած են այնպիսի մամտնակներ երբ յիշատակուած
հ իւանդութիւևներուն դարմանները

չկային*.

երամշտութիւնը չի կրնար բո ւմե /

կատաղութիւնը ՝

Տարակոյս

չկաւ

որ

մ անտ ախտ ր ՝

կաթուածը՝ անդամալուծութիւնը ել նման մանրէական

բորբոքում

ներ կամ օր կան ական հ ի ւան դո լթի ւնն եր ՝. [Լն առառաւելև կրնայ ամո
քել՝ մեղմադնել այղ

հ իւանդո ւթիւններո ւն

^գլսJ

ախտանիշերը՝.

Այ սուհանղերձ երամշտութիւնը կրնայ երբեմն բո ւմել բուռն յուղումի
մր՝ ներքին գնդումի մը ազդեյութեան տակ՝ երեւութապէս մարմնա՛
կան այնպիսի հ ի լան դո լթի ւններ ՝ որոնք էա՛պէս հ ոգեկան-զգա ծա կան
խռովումներո լ ել կամ նե րքին պա շտօնավարա կան

խանգարումներու

արտաքի՛ն՝ ար ա տայայտո ւթի ւնն ե ր ր կը կազմեն :
ԼԼյ ս աո թիլ հետաքրքրական է այն լ,ն,չ որ աշխարհահռչակ դաշ
նակահար 1Լրթիւր քիուպին շ\թայն վերջերս է[,ագրոզի լ^Ը պամեդ իր
հիւանդութեան մասին*. «Վ՛երջին նուագահանդէսէն շւսրա՝թ մր առաջ
գլխոլ սաստիկ դաւերս վերսկսան եւ միեւնոյն ատեն ճե ոքեր ուս վրայ
եռք մը յառաջ եկաւ՝. Սաստիկ քերուըտուքին հետեւանքով

մա լոնքե

րուս մորթը կը փետտէի ՝ այն աստիճան որ չէի կրնար նուազել ե՜ւ կր
խորհէք, նո ւ ա ղա հ ան ղէ ս ր յետաձդել : 0 ան կարծ ա կնա ր կս դա շնա կ ին'
՛Լք ւսյ ին\կա լ որ ա՝դՕտ լո ըւ ի մր մէջ կը փայլէր : քյ բաղի՛ մի պէս
ղխնրս դաշնակիս աո.ջեւ նստած տեսայ՝ խոր լռութեան մէջ ո ւնկրնդրոգ բազմութեան մԸ առջեւ որ ն ո ւադածո ւթեան ս կր ս պա սէ ր : (յերքին գնդում մր ուևեդսպ՝. ԷԼնծանօթ ոյմ մը՝ զոր

լաւ կր

ճանչնտմ ՝

ներքին մղում մր տուաւ՝. Վ'երդնում որ այդ վայրկեանին իսկ բաբելաւում մը զգադ ի եւ երբ երամշտ . կտ ո ր ին աոաջին դաշնեա կը զար՛մ

ր

ամէն ինչ յանկարծակի դադրեդաւ ՝ ամէն ին չ : Զե ոքերս՝ ո բ ոնք

այլեւս ձեռքեր չէ ին ՝ այլ՝ ինչպէս ըսեմ՝ ձայներ՝ մարդկային՝ կազմ
չունեդող ա ա րօր ինա կ դո րծիքներ ՝ թարգմաններ ՝

այլեւս

մարմնիս

չէին պատեանէ ր եւ տեսակ մր քնէ ածա կանվիճա կ ի մէջ դրեթէ ֆիզի
քապէս զդսրզնել կո ւտային Պէթհո վէն[,, Շ ո ւի էն ի եւ Շ ո ւ մ անի հ ո դի-
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hl, րուն ներկայութիւնը» » •

յ

Հաւատաց կք

բոլմ-ել բոլոր հ ի ւանգո ւթի ւնն երը»

որ երամ՜շտ ո ւթի ւնր կրնայ

յ

Հո գե աիւ ա աբանա կան կարգ մր վիճակն՛երու

'L[tLUJ

երամշտու-

թի^նր աւելի արԼղ ե g ի կ կ : Անոր իւթանող աւլգե g ո ւթե ան շնորհիւ կա
րելի է ոգեւորել եւ բա րձրացնել ընկճուա՛ծ վիճա կներ ՝ ինչպէս
ջղա սպա ռութի լեր } մելամաղձութիւնը՝ եւ կամ մեղմել ու խաղաղեցրհել ձգտ ո լած վի&ա կն ե ր ՝ ինչպէս անքն ո ւթի ւն ՝ ջղագրգռութիւն ՝
բարկութիւն , այլագան ցաւեր ՝ եւայլն ՝ այն ւգկ ս ինչսլկ ս կ՚ազդեն քի
միական գ եղե ր ՝ ելեկտրականութիւնը , £հ/ ւրի լոգանքը , անշուշտ թեպար ագաներ ո լ մէջ-.

թել

Երամշտո ւթեան այ ս զոյգ ա զդեg ո ւթի ւնն երը ներկայիս կր կի->
րարկոլին հոգեկան եւ ջղային հ ի ւան դո ւթի ւններ ո ւ դարմանումին
յատկաց ուած հա ս Աէա տ ութիւնն եր ո լ մէջ՝. «Ամէն անդամ որ ա՛ռանց քր
կորսնցուցած ուղեղի մր մկջ սլկաք եղած

կ

քիչ ՛մը կարդ ու հալասա-

րակշռոլթիւն վերահաստատել, Լրամշտ ո ՛թի ւնը շատ նկատելի
դիւնք տուա՛ծ կ» (Տոքթ- Լըմէլ) ;

ար

Ա իլանի քա՛նի մը հիւանդանոցներուն մէջ ձայնասփիւռներու հաս
տատութենէն ի վեր կարելի եղած է մեղմացնել հիւանդներոլն ջղայ
նոտս լթիւնն ու պահանջկոտութիւնը , հետեւաբար պակսեցնել հիւանդա՚պա հ ո ւձհ իներ ո ւն թիւր :
Փարիդեան մասնաւոր բանտերու մէջ կարելի եղած է երգեցոդոլթեամբ եւ այլ ձել նո լացած ո ւթեամբ բարեփոխէլ յան ցա սլար տնե ր ո լ
բարոյականէ վիճակը :
Առաջին ել երկրորդ համաշխարհային պատերազմներէն

յետոյ

ամերիկեան հիւանդանոցներուն մէջ երամշտո ւթի լնը յաճախ կիրարկուեցալ ամոքելու համար վի րաւո րեալներուն կա՛մ հարուածեալներու
հոդեջղային Ոլ ֆիղիքական տառապանքները, ինչպէս նաեւ ջդայնոլթի ւնր կամ ընկճումը :
Լոնտոնի տասներկու հիւանդանոցներու մէջ երկու տարիէ ի վեր

800 հիւանդներու վիճակը բարելաւուած է , շաբաթր

երկու

անդամ

նուաղած ո ւթե ամբ :
Ջութակահարուհի էտիթա Փ՝ "ֆլէ ր-Ի ւլ ր իի, բանախօսութեան մը
ընթացքին յայտնեց թէ 'Լիէննայի մէջ
ընկերակցութիւն» մը

պիտի կազմուի,

շուտով
նաեւ

Հեուադտբումական
հաստատութիւն

մր

ն ո լա դաբո յմներ պատրաստելու համար : Բանախօսոլհին աւելցուց որ
արդէն 40/- մօտ մանուկներ կը խնամէ, որոնք

ուղեղային

խանդա-
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ըումներ ունէին՝, Այդ դարմանումին համար
ներն են' թմբուկը, եռանկիւնը, տաւիղը եւ

գործածուած

գործիչ

f ս|ւլ1ւֆււԱ^ :

Աոլոնիոյ մէջ Հերչին տարիներու ընթացքին , կը գրէ բոլոնիաց ի
$ոքթ, Ան բի 0է րթն է ր , "fiրաքուԼիո յ ջլաիւ տ աբան ա կան եր/չ ու

կա րե-

լո ր բո ւմա ր աններ ո լ ձեռնհաս մասնագէտներ դիտա կան լուրջ հետադօտումներ կ՚ընեն ստուգելու համար .եր ամշտ ո ւթե ան բո ւմա կան աղգերութիւնը կարգ մը հիւանգներու վրայՀ Ա* ա սնա ւոր ա պէ ս կօգտա
գործեն զայն իբրեւ պայմանաւորող գործօն, յառաջ բերելու համար
պայմանական անդրադարձ մը ( * ) : Այսպէս , երակային'

գերճնշում

ունեցող հ ի ւանլլն եր ո ւն հանքային ջո ւր ո վ լո գանՀլներ եւ դեգեր

կո լ-

տան , անոնց ըն կեբա ցն ե լո կ նո ւա դը : Անամանակ մը յետոյ լո գանքը եւ
դեղերը կը գադրեցնեն եւ կը շարունակեն միայն անոնց

ըև կերացող

նուագը --- պայմանաւորող ազդակը __ որ առանձինն կը

շարունակէ

նուազեցնել արեան ճնշումը : Q էր թն էը նո լագին ազգեցո ւթիւնը շեշւոելու եւ երկարելու համար, անոր /լ ըն կեր ա ցն է , պարագային համե
մատ խթանող կամ հանդարտեցուցիչ թ ե լա դրա կան բառեր եւ

իւօս-

^եր :
Հոգեջղային վիճակներու մէջ եր ամշտոլթեան կի ր ա ր կո ւմէն լաւադոյն՝ արդիւնքը ստանալու համար անհրամեշտ է՝ էնչպէս դարմա
նական ուրիշ միջոցներու Լյլիմէական , եւայ/ն} գործածութեան պա
րադային՝ րնտրեւ եղանակները՝ կշոոյթը՝ մեղեդին՝ արադոլթիլնը՝
ոյմր եւ պատշաճեցնել ենթակային

կազմին՝

իսարւնո լածյլին ՝

ապ~

րելակերսլին՝ ս ո վ որ ո ւթի ւններ ո լն ՝ ն աիյա սիր ո ւթի ւնն եր ո լն ՝ երամ՜ըշտակւսն ճաշակին՝ տարիըին՝ սեոին ել ներկայացուցած ֆիղիյլական
կամ հոգեկան խանգարումին z Որովհետեւ կշոոյթներու՝ մեղեդինե-

(*) Ռուսական ներկայ փիլիսոփայութիւնը, բժշկութիւնը, կեն
սաբանական գիտութիւնը հիմնուած են գլխաւորաբար Փավլովի
պայմանական անդրադարձի ( Reflexe conditionné ) տեսութեա՛ն վըրայ : Փավլով փորձերով հաստատեց որ շոյւնի մը միս տրուած պահուն եթէ ամէն անգամ զանգակի ձայն մը ընկերանայ նաշին , ժամա
նակ մը յետոյ միայն զանգակին հնչիւնը, առանց միս տալու, բաւա
կան է որ ստամոքսը հոյզ արտագրէ : Զանգակին հնչիւնը պայմանաԱ
ւորող ազդակ մը կը դառնայ , յառաջ բերելով պայմանական անդրա
դարձ մը, այսինքն ստամոքսին վրայ ազդելով ինչսլէս միսը: Փավլովի տեսութեամբ պայմանական անդրադարձները լքեր կեանքին եւ un.
վորութիւններուն հիմը կը կազմեն:
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կարգերոլ տարբեր զո ւդա դր ո ւ^թի լեն եր ՝ հիմնովին տարբեր հե
տեւանք յառաջ կը բերեն՝. Պէթհովէնի հ ա մանո լագն երը ՝ Պախի ֆ]ւՆ֊

Z,z,/-♦

ր ը , Շուպէրթի մեղեդիները՝ Վրսկնէրի ջղա գրգիռ նուագը՝ Կ ր ի կի
նորվեկիական պարերը՝ Ս* ոցա՛րթի՝ վիվա\լաիի զուարթ եւ շնորհալի
երա մշտ ո ւթի ւնը ՝ նաեւ այլազան մոգովրդական երդերը՝ մաղը եւն»՝
տարբեր խառնուածքներու՝ տարբեր պահ երոլ եւ տրամադրո ւթի ւնն երոլ կրնան յարմարիլ :
Պէթհովէնի համանուագները որոնք ընդհանրապէս հ^կամրի եւ հ՛ա
ւատքի ո վկիան ո ս մը կը կազմեն» {քիոմէն քիոլան^ ՝ որոնք

կուտան

«.խանդալիք ուրախութիւնէ մը՝ որ կապէս կեանք £» {Հէրի°} > կրնան
ոգեւորել մ ե լամա՚զձո տ խառնուածք ունեցողները եւ ա շխ ո ւմո ւթի ւնր
տալ անոնց՝ Պախի

մէկ

՝

հաւասարակշռութեան

սքանչելի

զգայութիւն մը կուտայ՝ որ կրնայ բարւոքի չ ազդեց ութիւն՝ մը ունե
նալ անդոհական խաոնո լածքներ ո ւ վրայ՝. *է/մանապէս ՀՇուպէրթի մէկ
թարմ մեղեդին թան կազին օմանդակ մը կրնայ ըլլալ ջղագրգիռ վի
ճակներ ներկայացնող հի լանդո ւ\թի ւններ ո լ առթիլ կիրարկուած մեղ
մացուցիչ դարմանումին» {Տորթ» Վըզոլ) ՝. Վակնէրի եր ամշտ ո ւթի ւնը
կրնայ օգնել ջզասպառ վիճակներո լ մէջ, որովհետեւ «յոգնած ջիղերը
կը ՚1["էռէ է ո J-մ տ սպտ ոձյ երը կը խթանէ ել. կեանք կուտայ

կի ս ա մ ե ռ-

նեըուն» (Նիղչէ) : ՚Տ' ոքթ ' Հ/օֆլրր հետեւեալ երամչտա կան դեղա դիրը
կը յանձնարարէ կարդ մը պարագաներու մէջ՝.
ուս ահա տական նո պաներու

ատեն' Վակնէրի

Լա ՇըՓօշԷ ՍւԷ՜

Վալքիրիճ: կ ամ Տվորմարի' 4^Ա11Ն(ւ՜111.ւ|յԱ1լ£/ :
էԼիչտի պա հուն' Շ ոփ էն էն կտորներ

կամ

Պէթհովէնի

p-իքշ:
յոգնութեան ՝ ո ւ մ ա ս սլառո լ[մե ան ՝ ծանր աշխատանրի պա րա զ n/֊
յին ’ Կրիկի երդերը :
Գինեմոլութեան դէմ' Պ ա խի փիւկճ/,/, ;
ի] ելա դար ո ւթե ան նո պաներու միջո ղին' 'Լտկնէրի Դէօո. տէ Փէլ֊

լըրէԹ/ր 1 եւայլն :
Իբրեւ զօրացուցիչ 'Լան տ ա Լանտո վսքա կը

յանձն ա րա բէ

ԼՀոլ-

պէրթի ՝ Շ ոփ էն ի , Շումանի՝ 1Լլպէնիզի դաշնակի ամբողջական զոր^ձրր, Ա՚ոցտրթի ել Պէթհովէնի սօնաթները, Պէթհովէնի , Շոլպէրթի ' Աէն-Ատնսի, խավ էլի ել այլ եանօթ նո լա զահ անն ե ր ո ւ թ֊ււհօճ//րը է Հա յաընի , Մոցտբթի, Ա է զար {իրանքի, Շուպէրթի քՈԼԱ1թ-ՈՆ01ՆՏյ երը , ՀՀո լմանի , Աէզաբ {իրանքի, {իոռէի քուէքյյ>էթ ներր ;
Ապաքինումի շրջանին մէջ դւոնո լո զներ ո ւն նոյն, երամչտ աղէտը
կ ր թ ելոյ դ ր է ֆիզիքա պէ ս ել րա րո լալզէս աւելի խթանող երամիտու-
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թ^ն մը, մասնաւորաբար է, Հյ ապրէ է է

9

զուարթ

կտորները՝

Լէս Ւ' Ռափսոաի ՀօԹկրուազշր ՝ Տարիուս Միլոյի'
Պթւսզֆլշր ՝ ելայլն :

նաեւ

ՍսւոՆսւսւլյլ

ւոԱ

թնա,կանոն եննգաբեր ո ւթի ւնր ցաւազերծ ընելու համար՝ ռուսա
կան մէթոտքէն՝ որ հ ի լքնուած կ ինքնաթելադրութեան եւ

բանի

մը

մասնաւոր մար զանքներ ո լ վրայ -, կարելի կ ընկերացնել հաճելի ՝ մեղ֊
մա՛րուցի չ նուագ մը : Այս ա ռթի ւ էանտովսքի կը յի շկ նո լա գա սկ ր կնո^
մը պարագան՝ որ ծննդաբերութեան ցա՛ւերուն տոկալու համար մըտքով 4Ւ^յէԼա^՜ ու երգած կ քիավկլի' ՏսւֆՕֆս. կ
Լը 1ս4.Է՜ ^ֆ^ԺոՍՆ մաս ը : Ընգհանրապէս յանձնարարելի են այնպիսի կտորներ կամ
երգեր որոնք ծննդաբերող կն ոջ յիչեցնեն քա ղցր եւ հաճելի պահեր :
Անքնո ւթեան դէմ բտզմաթիլ նն մեղեդիները՝ օրօրները եւ այլ
եր ամշտ ա կան կտոըներ : Ընտրութիւնը սլկաք կ պատշաճեցնել ենթա
կային դե ղա ր ո ւե ս տ ական ճաշակին ել նախա սիր ո ւթի ւնն եր ո ւն եւ նը֊
ւագել այն\քան մեղմիկ որ խաղաղեցուցիչ մթնոլորտ մը
Պախ իր Վսւո.լւաս|ւոն էոլ1Ո՜պէլւկ երամչտական կտորը ՝

ստեղծուիւ
որ

երեսուն

փ ո փ ոխա կն եր կ կը բաղկանայ՝ այգ նպատակով գրած կ Կ ո մս՛ Կոլտսլկրկի խնդրանքին վրայ ՝ որ տա՛րիներէ ի վեր շարունակ անքն ութ ենկ
տառապած ըլլալով եւ քնանալու համար ի դուր ամէն՝ միջոցի րէե՜
մելկ լետոյ՝ ուզած կր երամշտութեան ազգեցութիւնը փորձել՝, խար
մանը ա ր դի ւն ա ւո ր եղած կ ՝ քանի որ այգ ւլրեթկ միօրինակ եւ երկա
րատեւ նուագին կէ ս ին չհասած կոմսը խոր քոնի մ ԷԼ կ՚իյնար՝.
[Լլս թելագր ո ւթիւնները ՛եւ ն կա տ ո ղո ւթի ւնները ընդհանուր հան
գամանք միայն կրնան ունենալ՝. Երամշտութեան ա՛զդեց ութիւնը այն
քան բարդ՝ եւ մարդկային կազմն ու խառնուածքը այնքան այլազան՝
նո յնիսկ միեւնո յն ա'ն'ձին տ ր ա մա գր ո ւթի ւնները այնքան փ ո փ ոխա կան
են որ մօտաւոր ենթա դր ո ւթի ւններ միայն կա՛ր ելի է րն ել երամչտական
կտորի մը այսինչ կամ այնինչ

պարագային

մասին՝. Պէթհովէնի իններորդ

համանուագին

լսւ ժուսւ __ որ համակ

Ընելիք

ազդեցութեան

վերամասը ---

հրճուանք է ու կեանք՝ կրնայ

Oui ա

անտա ըրեր

թողուլ շատերը ՝ մինչ մազի ոգեւորիչ կտորներ ՝ զորս շատեր կ'ար
համարհեն ՝ կրնան խոր ցնցում պատճառել՝. նմանապէս կան ենթա
կաներ՝ որոնք դասական եր ամշտ ո ւթի ւնը նախընտրելով հանդերձ՝
որոշ պահերու աւելի հաճոյքով պիտի ոլզէին լսել մ ո ղո վր գ - երդեր
քան ՍԷՍֆօնիւ Ւնաշըվէ?/ կամ Պախէն կամ Պէթհովկնէն կտորներ : Կը
յիշեմ որ

1940^

երբ տասնօրեայ արձակուրդի առթիւ ճակատէն Փա

րիզ վերադարձայ յօգնած եւ հոգեպէս ընկճուած՝ սպանիական
շարան մը վազեցի ՝ ֆլամէնքօ երգեր եւ պարերգներ

մտիկ

ճա

ընելով

թախիծս փարատելու համար :
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'Լերջին տարիներու ընթացքին կարգ մը մասնագէտներ փորձած
են ա [ստաբանական այս կամ այն ւէիճա կին ‘Լրայ ազդելու նպատակով
իրենց կողմ է յարմար նկատուած ե ր ա մչտ ա կան կտորներ թելադրել-.
Այսպէս

Ամերիկացի

բժ՜շկուհի մը --- Ւղա Ա օ՝տ

Նիլսըն --- երկար

ցանկ մը պատրաստած է երամ՜չտա կան դարմանական կտորներուդ որոնց իւրաքանչիւրը պատշաճեցուցած է որոշ

հիւանդութիմններու :

Լանտովսքի եւս այդ ուղզութեամբ երամ՜չտական կտորներու

երկար

չարք մը կը թելադրէ իր Աշխս1Ս1Ա1ՍքԱ՝ Եթգով գրքին մէջ՝.
Ոչ միայն երամ՜չտական կտորները^ այէ ել գործիքները

կրնան

տարբեր ազդեց ո ւթիւն գործել եր ամչտ ա սէ րներ ո ւ!ն վրա յ : թավանա
յի համալսարանի ո ւա ս ո ւ g ի չն ե ր էն Տ " քթ ՝ Q ո ր տըն տը Ակոստայի կա
տարած ո ւս ո լմնա սիր ո ւթիւևն եր ո ւն համաձայն ջութակը կը պատշա
ճի մ ելամ ա դձո տներ ուն դ բարձրասրինգը
անզօրութեան , տաւիդը
ջղագարութեանդ փոքր փողը հալածական զառանցումին ՝. Այրիչնե
րու կա րծիքով բամբ ջութակը կ\ամոքէ ջզահ ի ւծո լթի ւևը ( Ա֊էօթաԱտաւիղը

ջղային նոպաները՝

թմբուկը

գմուաբամարսու-

թիւնը դ եւայլև :
Տոքթ՝ Լէօփէր վեբապահութեամբ կ'ընղունի երամչտական զործիքներու ազդէg ո ւթեան տարբերութիւնը՝, ինծի կը թուի թէ ,սյգ
տարբերութիւնը իրական է : Անձնապէս աւելի զգայուն եմ ջութակի
կամ թաւթութակի վրայ նոլագուած կտորի մը հանգէպ եւ անասելի
երանութիւն մը կը զգամ զայն մտիկ ընելովդ քան

դա չնակի

!Լրայ

նուադուած միեւնոյն կտորին : թերեւս անոր համար որ կդաշնակի
ստեզնե րը միշտ կընդմիջեն , կը իսզեն հն Հա կան ո ւթի ւնը դ մինչ ջու
թակին վրայ ան անընդհատ կը չարունակոլի» ( fc' հ ո ւտի Մէնուհին) :
Այս ըսելով տեսակ մը խղճի խայթ կը զգամ

Ս անա սար եսՀնի

մէջ

դաշնակի սիրելի ուսուցչիս լուսահոգի Փրոֆ՝ Աողիկեանի հանդէպ դ
որ այնքան ճիդ թափեց դաշնակահար ըլլալո ւ
փափաքիս գոհացում

տալու

համար :

ա յն ատեն

Այ ս ո.ւհ ան դե ր ձ

ունեցած

իր ո զո ւթի ւն

է եւ կ'ենթադրեմ որ ո ւր ի չ ե ր ա մչտ ա ս է րն ե ր ն ա[ս ա ս իր ո ւթի ւն

կամ

դիւր ազդած ութ իւն մը ունին այս ո լ այն դո րծիքին հանդէպ եւ անոր
հմայքը կը կրեն՝.
Երամչտութիւնը կարեւոր օմանդակ մը կրնայ ըլլալ նաեւ թելա
դրութեան կամ ինքնաթելադրութեան դ դարմանելու համար հոգեբա
նական քիչ-չատ անբնականոն կարդ մը վիճակներդ մանաւանդ

երբ

անձկութիւեն՝ է ոI՛ կը տիրէ՝. Միեւնոյն քառերու կամ խօսքերու յաճախակի դ միօրինակ եւ մեղմիկ կր կնո ւթի ւնը դ ընկերացած

յարմար
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»1

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

կչռոյթով ել նո ւադածո ւթեամբ , յառուի կը բերէ մկանային եւ հո,չե
կան ձգանք մը ( détente ) , կրաւորա՛կան վիճակ մը , մաային պարտ

^3

~S

ութիւն մը : Ինչ որ թոյլ կուտայ թ ե չադր ո ւ թեամբ ենթակային ենա գի տա կցական ին մէջ մտցնել ինքնավստահ ո ւթեան զգացումներ,

■
'

.նպաստաւոր մտածումներ եւ արթնցնել կազդուրիչ պատկերներ, որոնք կրնան աստիճանաբար բարելաւել թէ մարմնական վիճակը եւ
թէ , վանելով մտահալուծումներն ու վնասակար բնամղումները , փա
րատել անձկութիւնը-. Այգ նպատակով հոգերս յմները բերանացի թելագրութիւններուն կ'ըն կե ր ս, ցնէ ին մամա ցոյց ի թիքթաքը, երկմլուս
նեակի ( diapason ) թրթռումները կամ երգաչափի զարկերը : Տոքթ ֆովէլ րսան տարի առաջ սալ մը պատրաստած էր , որուն մէկ կողմը
ֆիղիքական , միւս կողմը րարոյական-հոգեկան վիճակներու յատուկ
թե լագրո։ թիւններ արձանագրուած էին, մեղմիկ եւ քաղցրահնչիւն
նուաղի մը ընկերակցութեամբ-. Երկու պարագային ալ
թելադրու
թիւները կը վերջանային այն ատեն հանրածանօթ փուէի հետեւեալ
նախադասութիւնով. «Ամէն օր, ամէն տեսակէտով

աւելի

լաւ

կը

ղդամ ինքզինքս» :
Նուագի ընկերակցութեամբ բերանացի թելադրութեան այս դար
մանական, միջոցը որ ազդեցիկ է միայն հոդեկան եւ մարմնական, թե
թեւ խանգարումներու վրայ, համբերութիւն եւ յարատեւութիւն կը
պահանջէ, ինչ որ կը պակսի շառերուն։ Ներկայիս հ ոդեքփմիա կան
բազմատեսակ գեղեր ա՛լ աւելի դիւրալ. կը բումեն կամ կը բարելաւեն
հողեախտարանական , մասնաւորաբար անձկադին վիճակները :

**
Աինչ նուաղին միջոցով ֆիղիքական

եւ

մանաւանդ

հոգեկան

խանգարումներու դարմանումը որոնումներու եւ փորձերու շրջանին
մէին է եւ մատչեչի է միայն սահմանափակ թուով հա ս տատս լթիւններոլ եւ հիւանդներու, երամշտութիւնը, շնորհիւ ձայնասփիւռին եւ
^Հերուն , խումած է բոլոր տուներէն ներս ել իրեն ենթարկած է
մոզովուրդներուն առօրեայ կեանըը իբրեւ ֆիղիքական եւ հոդեկան
վայելքի միջոց -. Այս եղելութենէն օդտուելով մասնագէտներ

ա ,մմ

կ՚ուսումնասիրեն երամչաութեան գործնական կիրարկումին լաւա
գոյն պայմանները' ընկերային կեանքի զանազան պարագաներուն
մէջ :
Հինէն ի վեր

երամշտութիւնը առաջնակարգ

դեր կատարած

մոզովս՛ րդներու կեանքին մէջ ՛.
Բոլոր կրօնքները եւ մասնաւորապէս քր ի ս տ ոն է ո ւթի ւնր ,

է

իրենց
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այլազան՛

ար ա րո ղո լթի ւններ ո ւն եւ

ծէսերուն

երամշտութեան կախարդական ումը՝

ընկերացոլցած

հաւատացեալները

են

հմայելով

զանոնք կրաւորական վիճակի մէջ դնելու համար , որ նպաստաւոր է
որոշ ուղղութեամբ եւ նպատա՛կաւս ր թելագրո ւթիւննե ր ո լ :
Պ ետո ւթիւննե ր ը միշտ օգտագործած են եր ա մշտ ո լթե ան խ՛թանող
ազդէg ութի լեր թէ խաղաղութեան ատեն' վառ պահելու համար մողովոլրդին հայրենասիրական եւ ազգայնական զգացումները եւ թէ մա
նաւանդ պատերազմի ատեն'

հրա՛հրելու համար գինուորներո ւն բա

րոյական կորովը եւ գրգռելու համար անոնց կռուելու եռանդը-,
երամշտութիւնը միշտ ավակից եղած է աշխատանքին : Հին գա
րերուն' եղի՚դաացիք եւ Յոյները կշռութաւոր երգերով կը ջսմեային
յոգնութիւնը փարատել եւ աշխատանքը արդիւնաւորել :

Եգիպտոսի

մէջ բուրգերու շինութեան ատեն հսկայական քարերը բարձրացնելու
համար գերիներուն եռանդը կը խթան՛էին երգերով-, Նմանապէս gըռկանաւերուն մէջ

կշռութաւոր ձայներով

՛թիապարտներու

թիավա

րութիւնը կը խթանէին-, Այս միօրինակ ել շեշտ ուած կշռոյ թով եղա
նակները մինչեւ այսօր ալ կը շարունակուին արաբական երկիրներու
եւ սեւամորթներուն մէջ֊, «'Լոլկայի

նաւավարները»

երգը՝ կամ անոր սկզբնա՛կան ձելը հաւանաբար

հանրածանօթ

նոյնանուն

դետին

վրայ նաւա ըկուլ աշխատաւորներու կո ղմ է կ եր դո ւէր :
՛Ներկ 111յՒ ս մասնաղկտներ աշկււա տո ւթեանև վրայ ե ր ամ՜շտ ութ h ան
Ներգործութիւնը ուսումնասիրելով կարգ մը

ցուցմունքներ

կ'ըն են

ա քդ ո ւղդո Լ-թ՜ե ամբ :
Գործնական փորձերով հաստատուած է երամշտութեան նպաս
տաւոր ազդեցո ւթիւնը աշխատանքի արդիւնալորութեան վրայ : Այգ
ո լղղութեամբ րա զդա տ ո ւթի ւնն եր կատարուած են երկու գործատե
ղին երո լ աշխատաւորներուն վրայ-. Առաջինին մէջ աշխատանքը
կա տարո լ էր նուագի ընկերա՛կցութեամբ- երկրորդին

մ է ջ'

կը

առանց

նուագի -, Առաջին գործատեղիին արտագրութիւնը մօտ 15 առ հարիւր
աւելի եղած է , իսկ աշխատանքի ար կածն ե րը 35 ա ռհարիլր պակսած
են : Երկ ու

մամ

տ ելո ա ղո ւթե ամբ

եր ա մշտ ա կան

արձակում

մը

démission )

կարեւոր չափով մը ^աւելցնէ աշխատանքի արդիւնքը
('Բարտիւմէլ) -, Եւրոպական եւ մասնաւորապէս փրանսայի ձայնա

սփիւռի կայաններէն մէկը օրական երկու անգամ քսան վայրկեան տե
ւող նոլագարձակոլմ

մը

կ'խփէ

«՛Նուագով

աշխատեցէք»

դրութեամբ , որոնց ընթացքին մողովոլրգին ըն գհ անր ա պէ ս
ա լլագան կաո ընե p ՝ եp գե ր ել պարեր կ/՛ ն՚ոլագոլին -, Բ

թելա
ծանօթ

այս րնդհ ա-

նուրին համար կ եւ նուա-ղուած կտորները կրնան պայւադային համե-
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մատ աշխատանքին նպաստել եւ. կամ խանգարել ղալն :
Աշխատանքը սովորականէն աւելի արդիւնաւոր դարձնելու

Տա

մար պէտք է սփռել ( diffusCI ) յատկապէս կտրուած նուագերդութիւններ , որոշ պահքերու եւ ո ր ո շ տեւողոլթեամ բ : Այս ուզզութեամբ.
եդած վարձերէն կը հետեւի թէ երամչտական հեռարձակումի տեւո
ղութիւնը առ առաւե/ն 24 վայրկեան պէտք է ըլլա J , եւ ղո ր կարելի է
օրուան մէջ շորս անդամ կրկնեչ,
մասնաւորաբար աշխատա1ւքի
սկզբնաւորութեան, առաւօտեան ել կէսօրուան ճաշերէն առաջ երբ
գործաւորները կը սկսին յոգնութեան նշաններ ցոյց տալ-. ճաշերու
ատեն եւ վերջապէս աշխատանքի վերջին մամուն : խսկ գիշերը աշխա
տողներուն համար ամէն մամ տասը վայրկեան պէտք է նուագել
.( Լան տ ո վսքի ) :
Աշխատանքը արդիւնաւորելու համար անհ րամեշտ է երամչտա
կան կտորները պատշաճեցնել աշխատանքի տեսակին, Նպատակա
յարմար եւ դիւրին, մողովրգական , սրտագրաւ եւ մասնաւորաբար
կշռութաւոր երդեր եւ պարեր, Ամերիկայի մէջ մէկ-երկռւ դո կա
րաններու աշխատաւորներուն մէջ կատարուած հարցուփորձ մը ցոյց
տուած է թէ նախասիրութիւն կը արուի հավայական նուագին, վալ
սերու, սեւամորթեան աղօթերդերու, ա յլազան ո ւթի ւննե ր ո լ ել վերջապէ ս ղա n ա կ ան կտորներու֊ :
Վանտա Լանտովսքի իր Նորագով աշխատանք գրքին մէջ կը թե
լադրէ որ իւրաքանչիւր տեսակ աշխատանքի համար յատուկ երամըշաական կտորներ ձայնարձակուին , նպատակ ունենալով աշխատանքի
պայմանները եւ արդիւնքը

բարելաւել, առանց

նկատի

ունենալու

ունկնղիրներոլն երամչտական կրթութիւնը եւ հոգեկան սփոփանքը
կամ վայելքը , զոր կկան տալ մասնաւոր նուագահանդէսներ կամ
ևր ղա սլն ա կն և բ :
ո^ղղութևմբ Լսւաովս^ հետեւեալ թելաղրութ^ննեը կ ընէ .
Այն դսրծատեղիներու մէջ ուր մեքենաներուն աղմուկը շատ զօ
րաւոր է , նախընտրելի են երփներանգ եւ զօրաւոր հնչականութեամբ
կտորներ , որոնք կարենան մեղմել աղմուկին անտանելի ո ւթի ւնը եւ աշ
խատաւորին յոգնութեան զգայութիւնը ու խթանել անոր ճիգը : Մ.յ«֊
պէս կարելի է նուագել բոլոր երկիրներու ազգային եւ աշխատանքի
երգերը, Շռբէնի ^ձէկերը եւ մանաւանդ Վակնէրի գործերը, որռնք աշխումս,րար , եո անգածին եւ յաճախ պատերազմաշունչ են ել
որոնց համար Հիթլէր մասնաւոր պաշտամունք մը ունէր , նմանապէս
Պախի' Լ’1Խւ տը լա ֆW, Հ&տէլի' (Աօթըը
Րո.ոո համանուագները, Պրամսի, Պէրլիողի եանօթ

, Հայակի
երգամասերը,

նաե. նմանողական կտորներ, ինչսլէս Աոսովոլի' Պոզպսափ

ձոպտ.
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puifà// , հօնէկէրէ'

Փասիֆիք

Ամերէկեան կարգ մը

231/», եւայլն :
գործարաններու

գործէ կանչելու համար փոխանակ

ձ'էջ

աշխատաւորները

բար ձր ա ս ո ւլէ չէ (ս]ւ]ւէ՜(ւ) ,

բար

ձրախօսով քայլերգներ եւ կշռութաւոր եղանակներ կը ս ւէո. են : Ե կե
գեց էն սձլէղբէն է կեր զանգա հ ա ր ո ւթե ամբ ա գօթքէ կը հ ր ա լէ ր է

հա

ւատար եալները : Ï," յն ձելով !լ արթնցնեն աշա կե ր տները *ւէչխրօթէ կ
գսլրոցներուն մէջ՝. Լանտովսքէ էրաւամբ կը կարծէ թկ զանգակը ա->
նախորմ՜ ցնցում մը կը պատճառէ , որ կրնայ կարդ ü ը խառնուածքնե
րս լ համար •բէչ՜չլստ 'թ11,1 ս 111 կ111 [’ [ԼԼԼ1ԱL ' էւստ է կը թելադրէ որ փոխա
նակ զանգակէ' ն ուա գելով արթնացնեն աշակերտները : Լանտովսքէ է այս
փափաքը կէս գար առաջ էրադոբծուած էր Ա անասարեանէ մէջ, ուր
գէ շեր օթէ կներ ը ջութակէ վր այ մ ե ղմէ կ նուագուած հյԱռաւօտ Լո ւսոյ^ե եզանա կով 1լ ա րթն ցն էէն , է^է ո[՚ այրԼ չը^անէ ամէնէն
յէ շա տ ա էլն ե ր է ս մէկը ոլէ ա է մնայ յ
Երբ գո բծատեզէնե բու մէջ աղմուկը բարձր չէ,

րաղցր

եր ամշտ ո ւթ ե ան

նպատակը սլէտէ ըէէաJ շատ մեղմ ու ]ր՝աղց ր եզանա կներով ձայնական
հաճելէ մթնոլորտ մը ստեղծել, զոր աշխատաւորը

կը

լսէ

առանց

մասնաւոր ո ւշա գր ո ւթե ամբ մտէկ ընելու . էն չ որ անգէտակցաբար
կնսզգէ ենթակայ էն վրայ եւ ան՛որ մէջ յառաջ

կը

բերէ

բարերար

զգա յութէւն մը՝. Այո ձեւ ն ո ւագած ո ւթեամբ որոշ շրջանէ մը

յետոյ

նկ ա աո լած է որ վէճերը եւ ջգագրգռութէւնները կը նուագէն եւ
մեղմանան , աը դա ր ա ցն եյո վ այն

աս ո ւթէ ւնը

թէ

կը

«երամ շտո ւթէ ւնը

բուրրերը կր մեղմացնէի՝.
Երկարատեւ եւ համբերութէւն պահանջող ա շխա տանքև երո լ հա
մար յանձնարարելէ են ընդհան րապէս բոլոր համանուագները որոնք
հաճելէ եւ էյ աղաղ մթնոլորտ մր կը ստեղծեն՝. Այս մթնոլորտը կը
նպաստէ նաեւ գրոյլներո ւ , ար ո ւե ս տ ա գէ ան եր ո ւ եւ ընգհանրապէս աղատ ա ս սլա ր է ղն ե ր ո լ պատկանող ա շխատ ա լորն եր ո ւ ,
ուստն ուլներու մ եծ ա մ ա սն ո ւ թ ե ան աշխատ անքէն՝.

էնչպկս

նաեւ

ուա գելէ կտորնե

րուն ցանկը շատ երկար է եւ համանուագներէն եւ դասական բազմաթէւ կտորներէն զատ , պէտբ է յ է շել նաեւ ֆրանսական եւ վէ կննա կան
օփէրէթները եւ օփե բաները, բայց մէայն եղանակները ել ոչ թէ բա
ռերը, որոնք ունկնդրէն ո ւշաղ ր ո ւ թէւն ը գրաւելով կը խանգարեն աշխատութէւնը՝. *ևաեւ այլազան պարեր եւ մողովրգական սէ րոյ եւ ա շ֊
էյատանքէ երդերուն մէայն նուագը՝.
Երամ շտ ո ւթե ան կա ր ե լո ր դեր մը վէճա կո ւած է նաեւ կրթութեան
մէջ՝. Աքդ կէ,ոՐ է"‘[՛լ ո ւսումնա սէ րո ւթեան առարկայ դարձած է՝.
Անցեալ տարէ էւնէսքոյէ նախաձեռնութեամբ մասնագէտներու համամողով մը ղու մարուած էր Պրէւքսէլէ մէջ, օրակարգէ նէւթ ունե-
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

նալով հԱրայ՜շտութեան դե ր ր մանուկներու եւ չափահասներու կբըPa ւվւ/ե ան մէջ»,

Լսողական ել հոդեկան վայթ*^ի համար երաժշտութեան ընձեռած
կա ր ե լի ս ւ թ ի ւնն ե ր ը անսահման են*, Ա* ան աւանդ այժմ երբ բադմաթիլ
ն ուաղահ անդ է սն ե բ , ձայնասփիւռի կայաններ եւ եր գա պնա՛կն ե ր մատ
չելի կը դարձնեն ամէն տեսակի եւ որակի երաժշտական կտորներ եւ
երդեր՝ իւրաքանչիւր ո ք կրնայ Ժողովրդական սքանչելի

եւ

սրտա

ռուչ ու խանդավառ երդերուն՝ դասական զմա յլելի կտորներուն՝ ժա’ նոյնիսկ ամէնէն արդիական նուաղին մէջ
թեան

գտնել իր զդայն ո ւ-

խառնուածքին՝ ն ախա սիր ո ւթի ւնն եր ո ւն՛ համապատասխանող

կշռոյթներ եւ մեղեդիներ :
թելադր ո լթի ւնն ե ր

կիընեն

ընտրո ւ թիւններուն մասին*. ^Լերջերս ֆրանսացի բժի շկ մը'

Ա„յ un ւհնդերձ երաժշտասէրներ որոշ

Տ^քթ *

Մէլէն րմ֊չկ ական թերթի ձ*ը մ է P երաժշտական կտորներու ցանկ մր
թելադրեց , յա տ կա սլէ ս ընտ ր ո լած բժիշկներու համար : խր
քով նշան ակո լած

կտորները կը

համապատասխանեն

կարդ մր -» ո դեկաս ■ԼՒճակներուն կամ առօրեայ կեանքին

կա

բժիշկներու
կարդ

սլա ր ա դան Լ ր ո ւն :
Ահա՛ւասիկ՝ առ ի հետաքրքրութիւն ՝ u'Jri հոգեբանական

մր

Uljiufll-

թ-է՜քՀ/ կազմող երաժշտական կտորներու ցսՀևկը եւ այն հոգեվիճակնե
րը կամ տ րա մա դր ո ւթի ւնն եր ը որոնց սահմանուած են *
--- Խորհրդաւոր մթնոլորտ մր եւ բարերար լռութիւն մը

ստեզ-

ծե ԼՈլ հ ամա ւ՛
Ս[-պէլ[՛ ուսի ՝ թիւ 14 ս՚էնֆոնին եւ Պէրսէօզ// :
--- ՝իին ա իւն դր ա կ ան զգացումներ վան ե լո լ համար •
՛էրէ.չա \Լ՝ի\ն՝ոֆի՝ Լիթ-անի տը |)խ փ] իք ասիոն// (երգող

Շալիաբին}

r

ՍէնՍանսի' Սէնֆռնի թի1 Հը (երգեհոնով) : :
Պախի' Թոքաթա է ֆիւկ ան ո֊է մինէօթ//:
__ Q ափ ու ղունg յոզնուԹեան։ պարադային ՝ միտքը կաաա ր ելա սլէ ս

խաղաղեցնելու համար եւ կամ անոնց համար որոնք միոթիլ\ հակում
ներ ունին եւ կ՛ուզեն ներոյմ եւ միանգամայն կրաւորական աղօթ,ր մր
րնեյ ■
Ալպինօնիի' Ատաժիօ փուռ քօռտ:
Պախի' «Յհսուս թու) որ պահեմ ուրախութիւնս» խմբերդը-.
Պախի' 'Յօոսւլ է փրէլիւա (երգեհոնով, նոլագաեոլթիւն ՏորթՇ^ռէրէ) խանդավառ ուրախութիւն մր ղդա լո լ համար լԼիվալտիի' Լէ քաթոը Սէզօն :
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Տ6
Աէն-Ս ան ււլ, •|՝օնչէլւլ> օ թիւ 2 ան լա մինէօթ :

Շ ոփ էնէ' '(‘օնչէթթօ թիւ 2 ան ֆա մինէօթ:
Վփշտէ պարագայէն (սուգ՝ սէրելէէ մը բաժանում} *
IT արք-Ախթոլան էյ ա ր փ անթ է է է

Տթ ՓթՕ-1իււնաիս :

Կապրէէլ փոոՀԷ Աթքիէմշ (մանաւանդ վերջամասը} :
Կրէկէ' Քօնչէթթօ ա1ն լա միանէօթ:
կրօնական վերացնող հրճուանք մ՚ը զգալու համար*
Հէնտէլէ' ԼըՄհսիՆ:

Պախէ' ԱաՋյիՓիէաթՀ» :

Այս գասալորումը անշուշտ սահմանափակ է եւ

յօւլո ւածագէ ր ը

նկատէ ունեցած է մէայն անոնք որ վայելք կը զզան զասական երամ՜ըչտ h ւթեն կն՝ :
1Լյսոլ}հանդերձ մարդկութեան մե& մասը ալ աւելէ զգայուն է մո

գովը զական երդերուն եւ նուագէն , զինուորական եւ կրօնական այչազան նուագներուն , օւէ եր աներ ո ւն եւ զուարթ օւէ երէթներո ւն } վալսե
րուն եւ ամէն աեսակ

պարերուն ՝

էն չպէ ս

նաեւ

սեւամորթներու

եր ա մ՜չտ ո ւթեան :
Եհ ուա է Մենոլհէն պտասխանելով լրագրողէ մը որ կ'ոլղէր զէա
նալ թէ ո՞ր երգահանները պէտէ նա էյընտ րէ ր եթէ կ՚լզէէ մը մէվ արլանձէնն բանտարկուելու դատապարտուէր եւ արտօնոլթէւն ունեն՛ար
մէայն երեք երգապնակ տւմնելու , յայտնեց թէ

նախապատուոլթէմն

պէտէ տար Պ տ էյ է , Պէթհովէնէ եւ Մ ոցսձրթէ երամչտա կան կտորնե
րուն կամ թերեւս , Ա' ո ցարթէ փ՛ոխարէն Եոհան Էհթրաոլսէ վալսերուն՝
որովհետեւ էն շո՞ լ զր կո լէ լ նուազէ մը որ հաճելէ է ել ա[uորժալո ւր» •Այո , էնչո՞ւ զրկուէլ երամշտութենէ , էնչ տեսակէ կամ որակէ ալ
ըլլտյ , եթէ ան կը խօսէ ունկնդրողէ հ ո զէ էն : էականը այն է որ երաժըչտութէւնը մեր ա՛ռօրեայ կեանքէն ընկերը ըլլայ , որովհետեւ ան է
մէայն որ անմէչապէս կրնայ օգնութեան դալ մեղէ ՝ ո ւրա էյ ըլլանք թէ
տխուր՝ ընկճուած ըլլանք թէ ջ,լազրզէռ ՝ մտատանջ ըլլանք թէ ան
հող ել կուտայ մարմնական ու հոգեկան այնպէս է խաղաղութէւն մը
եւ երանութեան զգացում մը որմէ մարզկոլթէւնը սովորաբար դըրկուած է՛. «Ան արուեստներուն մէջ ամէնէն մարդկայէնն է»՝ որովհե
տեւ բժշկութեան նման , եթէ յաճախ չէ բումեր ՝ բա յ ւյ շատ անգամ
կ'ամոքէ եւ մէ շտ ևԸ մխիթարէ։
Ահա թէ էնչու՝ փոխակերպելով Պէթհովէնէ մա ս էն Հէ ր է ո յէ մէկ
խօսքր՝ կտրելէ է ըսել* վխոապող հոզէներ՝ մեծանձն հոզէներ՝ առէք երամշտութէւնը ձեղէ էբրեւ ընկեր» :
Եւ 'Լերլէնէ Հետ գոչել- «Երաժշտութէ ն , դարձեալ՝
՛ԼԱ մէն տեղ$> :

մէ չտ

եւ

Լ՝ Գ•
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a

լ^թանախ հանրային լամթի մ՚արծակած լոյսին տակ կարմիր,
Որուն ապակին ել թոցը սաստիկ կը տանջռւին հովէն,
Տիղմին ու կեղտին մէջէն թաղի մը — քաոս աղթածիը__
Ութ մարդկութիւնը' կըծու թթխմոր' կ’եոայ համօրէն,

Քուրջքա1ւաւաք մը կուգայ ծանրաքայլ , գլուին օրրելէն,
Մհրթ զարնըւհլով շուրջի պատհրուն — րանաստեղծի՜ն պէս •
Չընրկատելոլլ իր շուրջի մարդոց ակնարկը լրտես,
Սիրտն իր վարարած ւ1*եծ խորհուրդներով ու վեհանձնօրէն • • •

Երդուելով ել կամ պարտադրելով նոր կարգեր լաւագոյն,
Չարն ըզգետնելոլլ ու վե'ր կանգնելով հէք զոհը թշուաււ,
Երկնակամարին տակ որպէս ջահ լքը աււկախ ու վաւղվտւԱ
Եր uintofինի խոհերով արթշիո, գոհ ու խանդավառ. • • • :

Այո', մաթդիկն այս, րնկնըւած կեանքի հոգերուն ներք եւ,
Քայքայուած ու ծեր, րիրտ աշխատանքին լուծերէն ի սպաո,
Աւեր ու վւըլած տանիքներու տակ կըքւսծ մշտատեւ,
Հսկայ Փարիզի՛ն նեխած ընդերք էն դուրս ինկած անկաթ,

Տ
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Արդ կուգա՜ն անոնք, տակառի մը թարկ թոյ րով ողողուած,
Ընկերներու հետ — խուլ պայքարներու ծերուկ զինակից —
Եւ որոնց պեխերն' հին դրօշակներու նըման են կախ ուա ծ,
Դրօշակներու եւ պըսակներու յաղթ կամար ծաղկալից • • •

Կը փռուի հիմա մոգական հըմայք մը ճաճանչագեղ ,
Եւ լուսակարկաչ եւ ապշեցուցիչ տօնին մէջ անհուն
էր հնչեն փողեր, երգ ու մեղեդի վայելքով շրքհղ,
Դինիոլ] արթշիո' մարդիկ կը քաղեն փա՜ո f ու ցնծութիւն • ■ ■

0", այսպէՆւ է որ

քովն ի վար ներկայ' մարդկութեան խելառ,
Դինին կը հոսի՜ մարդուն կոկորդէն, կերգէ՜ ոազմաձայ ն • • •
Դինին կը փրփրի՜, ոսկեհոս առու, արնաթոյր գոհար,
Ու կ՚իշխէ իր մեծ ձիրքերով հարուստ, արքայի նըման ■

Խեղդելու համար ոխն ու օրրելու համար մեղկութիւնն
Ընչազուրկ, անկեալ ծերերում համար որ լո՜ւռ կը մեռնին,
Աստուած' խղճահար կարծես, ըստեղծեց Մոռացութեան ՛հունն,
Մարգը' արեւի Որդի՜ն լքեծափսու' աւելցուր Դինին • • • :

թարզմ . Ա- Սեմա (Գեղամ Աթմաճեան}
( ՍՅւտ՚իպ )
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իաէ' զիրենք , ո՜վ հոգիս , ահսււո ր եհ իսկապէս •
Թեթեւօրէն արտւաււոց խամաճիկներ են կարծես -. .
Տարօրինակ, սոսկալի շրջմոլիկներ գիշերի
Որ չես գիտեր ո՞ւր կ՚ուղղեն գունտերն իրենց մըթալի • • •

Աչքերն իրենց՝ ուրկէ խոյս է տըւեր կայծն երկնային'
Դէսլի վե՜ր են սեւեոած , իթր թէ հեռո՜ւն նայէին ■ • •
Դէպի երկի՜նք • • ■ ու բնա՜ւ անոնք գետին չեն հակեր
Երազանքով ծանրացած գլուխն իրենց սեւասաուեր . . .

Անծայրածիր լքթոլթեան մէջէն այդպէ՜ս ալ կ ՛անցնին,
Մթութիւն' որ եղբայրն է մեծ լոութեան յաւերժին:
Ու երթ մեր շուրջ, ո՜վ քաղաք , դուն կը խնդա՜ս քրքջաձայն.

Վարակուած խօլ հաճոյքէն, գազանութեամբ մերթ անբան'
Կը խարխափեմ ես ինքս ալ, տե՜ս աւելի քան անոնք,
Բայց կ՚ըսեմ, — ի՞նչ կը փնտռեն կոյրերն երկնի մէջ , արդեօք - • • :

խ-արգլք. Ա- Սեմէս {Գեղսւմ 1Լթ մ աճեան )

փ
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ՍիթակոՆսա

։հ
8

նիս

9 աւակ հարթ յա տա կո ՛Լ ■ Տա}> ևրկ1,նՀ» որ երբեմն կ՝իյնա ր վրա

ինչպէս գաղջ անձր ե ւն ե րը : Ջրային բոյսերու արձակած հոտը

նման անօթներու մրուրի հոտին : ճմլումը ղօղուններու*.
Ջրին իւորութիւնր կը սքօղէ այս կապուտակ ակին յորդ յայ,որը :
Ո՛չ մէկ աղմուկ : [Լյս ամայի դաշտին իւորը՝ այս բնական
րան աւաղանին մէջ կարծես ջոլրի բողբոջում

մը ՝

լայնաբե

պապիրոսներու

մէջէն *.

ԹոՆնա֊զ
Ամբողջ ե ր կն ի ղ լազուարթին մէջ՝ ճի չդ հարկ եղածին չափ ճեր
մակէ միակ առադաստի մը համար եւ կանաչ

որպէսզի իր ստուերը

յածի ջուրէն մէլ.
Պփշերր*. Մատանիներ , որ կը շողան մթաստուերին մէջ*.
Հքողարձտկ պայծառութիւնք լուսնի ՝ ուր մարդիկ կը թափառին :
Տերեկն այիններէն տարբեր մտածումներ :
Չարաղէտ լուսնկայ դի շեր ի մէջ անապատին*. Ղ*եւք չարաշրջիկ
դերեղմանատանղ : թոպիկ ոտքերը

կապոյտ սալաքարերուն վրայ*.

Մսւլթ-սւ
Տ ա րա կանոն արբշռանք ամառնային վերջալոյսներուն հրապարակ
ներուն վրայ՝ ե ր բ դեռ շէն ու սլա լծառ է օրը եւ երբ սակայն ա լլե ւս
ո ՛չ Wt ստուեր կը յածի մեր շոլրջը* 1Սիստ յատկանշական յափշտա
կութիւն *.

-

'

Fonds A.R.A.M

Wl

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

խաթուն այ է՛լ՝ րե<ղէ սլէտէ ըսեմ սլերճանրը ամենաղԼղեցքւկ պարտէզնեբոլե դ զորս տեսայ՝.
կլորան սէ մէջ վարդեր կը վաճառէ էն : Օրեր կայէն երբ ողջ լ.աղարը անուշ բո յբերով կը ծփար : ԷԼմէն երեկոյ կբ շր^ագսյ J1,/' Գաղինէ մէջ ո ւ կ է բակէ °րը

Պ որ պոլէ է անծաղէկ պարտէզներուն մկջ՝.

Ի Սէվէլէսյ )
ր Աէ\Լ*ո աJէ մօտյ
I''P՜Ւ '•ե՚ոմենէ {լա^Լ մը քլս/[' )
ուր նարնջենէներ դուն ուր եր համաչափօրէն՝ հասակ կը նետէէ'ն\՝. քսա
կէն մնացեալ մասը սալարկուած էր* Պերճարեւ օրերուն լոկ սահմա
նափակդ պղորէկ լոլ^ Բ. և1՛ յա^'^Բ հոն՝. 'քառակուսէ բակ մըն
շրջա սլա տուած որմերով՝. Ու֊ մեծապէս դեղեցէկ էր ան՝. Այլ չեմ դէտեր րեւլ է բացատրել թէ էն չո՛ ւ ՝.
թաղարէն դուրս' ցանկորմերով արգելափակ

հ ս կայ

պարտէզէ

մը մէջ կ 'աճ էէն տօթ երկէ րնե բոլ բազմաթէւ ծառեր : *Լ,երս չեմ մըտած բնաւդ տ լ լ դէտած ցանկապատէն րնդմէջէն\՝. ե ը տեսնէէ

խայ

տահաւեր դ որ կը վազէէն՝ ու կր մտածէէ թէ բազմաթէւ ըն տ ելացած
անասուններ ըլլաԼոլ- էթ հոն ՝.
յ^նչ կրնամ ըսել
Ա[րարԼա ր է չոԼր^ ՝ Պարտէզ որ կր նմանէր
պարսկական հրաշալէրէ՝. Անոր չոլր^ րեղէ խօսած մէջս g էս' էնձ կը
թուէ թէ զայն կը նաէրընտրեմ բոլոր մէւսներէն : Առ ույդ կր մտ ածե մ
Հաֆըղը ՛Լեւատ1՚ն կար դա լուէ ♦---

« Գինի մաւռոուակեցէԴ ինձ,
Որ շթջսւզգեսսսւ ա՛նով արատաւոթեմ,
Վասնզի կը դանդաչեմ սիրով ,
Մինչ զիս իմաստուն կր կոչեն»:
Ջրաէւազեր պատրաստուած են ծա ռո ւղէներ ո լն մէջ՝, քքւ ծառուղէները սալարկոլած են մարմարով դ եզերուած են մր տ ենէն եր ո վ

ու

կէ սլա ր // սն եր ո վ : //,£ ու ձաէս կը նշմարուէն մարմարեայ աւազաններդ
ուր թագաւորէն սէբուհէներր կբ լողնայէն։ Ու֊րէչ

ծա զէ էլն եր

չկա

յէն դ --- այէ մէայն վարդեր դ նարգէսներ ու դա փն ե վա ր դե ր : Պարտէ
զէն էոորը

մեծանէստդ հ սկայ ծառ մր կարդ ուր մարդ էնրզէնրր զ բն

գա սեզով զարնուած սոխակ մը պէտ է կարծէր : Պալատէն մերձակայ
խէստ զէշ ճաշակով յարդարո լած ո ւրէ շ աւազաններ

կբ

լէշեցնէէն

Ա' էւնէէսէ աւազանները դ ուր ա րձանն ե ր կբ կանդն էն ա մբ ո զ $ո վ էն էոեփ ոբաշէն :
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Ա իւնիիւ ի արքայական պարտէզներ ուն մէջ էր ՝
գարնան մը

որ

/լ եր թա յի ՝

ճաշակելու մայիսեան իատերով հոտաւետեալ

պաղպա

ղակներ՝ զինուորական յամառ նուագի մը ալեաց տակ*. Հասարակու
թիւնը

անվայելուչ՝ ։ս յլ նոլագամոլիկ :

կրքայարոյց ՝ սրտագրաւ սոխակներս

1յ ր ե կոն

կը

կախարդուէր

Ան ոնց երգը զի ո կը մեզկա-

ցընէր՝ ինչպէս գերման բանաստեղծութեան մը
վայ ելքն եր ո Լ որոշ սաստկութիւն մը կայ՝ որ

նուագը։

մարգ

Հեշտալի

հազիւ

կրնայ

անցնիլ՝ __ եւ ոչ առանց արտասուքի : Ikju պարտէզներուն քաղցրու
թիւնն իսկ' ինձ դրնթէ ցաւագին կերպով մտածել /լուտար ՝ թէ կըրնայի նաեւ գի լրութեամբ այլուր Ըէէաէ* Ս\/դ ամրան րնթացքին էր,
որ սովրեցայ մասնաւոր ուշագրո ւթեամբ վայնլել օդին վիճակները:
քի արդուս կոպերը հիանալիօրէն ընգունա/լ են այգ հաճոյքին՝, կր յի
շեմ դիչեր մը ՝ եր կաթ ո ւգա կառքի մը մէջ՝ բաց պատուհանի մը

առ-

ջե,, ա ո անձնա պէ ս զբաղած' ճաշակելով աւելի զով օգին՝ շունչր ՝ --աչքերս կը փակէի ՝ ո՛չ թէ քնանալու՝ այլ ԱԼԱՈր

huilfuip. :

Ողջ օրուան

ընթա ցքին տաքը հեղձո լսՒչ եղած էր եւ այգ իրիկունը'
զաղջ Օգը ղո,լ հւ. հեզուկ կը թոլէր սակայն իմ բոնկեալ

տա /լաւին
կոպերուս

համար :
Կրբնատա ի մէջ՝ փեներալիֆի գարատափները՝ ողողուած գափնեվարդենիներով՝ որ գեռ ծաղկած չէին' նրր ես տեսայ ղանոնք՝. Ոչ
ալ Ոիզայի ^ամպօ Ս անթ օն ՝ ո՛չ ալ Ո ո ւրբ Ո ար կո ս ի փոքրի կ վանքը՝
ղո բ սլիտի մաղթէի վարդե բով լեցուն՝. Աակայն Հռոմի մէջ' Մ օնթէ
Փինչիոն տեսայ տարուան ամէնէն
ընկճեալ յ ետ-մի £օ բէներ ո ւն'
համար ՝. Ս օտը բնակելով֊

պերճագեղ

եզանա /լին՝.

հոն /լ երթայինք զովութիւն

Տօթէն
որոնելու

ամէն օր հոն կը չչ՚ջագայէի : Հիւանդ, էի ու

ոչ նմ՝ չոլ[*ջ մտածումս կանգ /լառն էր՝. քննութիւնը

կը

թափանցէր

գ1՚ ս : Ջ;_ տյլ^ ցնցումի մը շնորհիւ ՝ երբեմն այլեւս ո ՛լ -քէկ սահման կը

զղայի մարմնիս՝. Ան /լ ե ր կար աձգո լէր գոգցես աւելի հեռուները /լամ
մերթ՝ հեշտալիօրէն ՝ ծակոտկէն կը դառնար շաքարի նման*. ty ը հա
լէի' 'Ոարէ նսաարանէն\՝ ուր կը նստէի՝ մարգ կը գագրէր

տեսնելէ

Հռոմը՝ որ զիս կ՚ուշաթափէր*. Հոգ/լէ մարգ կը տիրապետէր Պորկէղեան պարտէզներուն ՝ որոնց ստորին հարթավայրը քայլեբուս
սար բարձրութեան մէջ կը դնէր քիչ մը հեռաւոր կատարներր
նաբարձր շոճիներուն *. Ո վ դաբա տափն ե'ր ՝ գա ր ա տ ա փնե' ր ՝
տաբածութիւնները կը նետուին հեռուն՝ ո՛վ
ցութիւն :

այերայյն

հաւա
ամե
ու լ՛կէ

նաւագնա
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Պէտէ փափագէ ի թափառէլ գէշերանg Ձ}արնէզէ

սլալւտէւյներուն

.մէֆ՝ այլ ո՛ չ ոլ> արտօնեալ է հոն մտնել*, Հ էանալէ բո ւս ա կան ո ւթէ'ւն'
այդ թս,ը.,,լն աւերակներուն վ[,այ*
/» *էյափոլէ լյած պա րտէզներ կան ՝ որ կը հետեւլ,ն

ուն

վչա բա

ւէ է մը նման՝ թ՚՚յէ տալով որ արեւը ոռոգէ էրենց ակօսները*,
նլ.մլ. մէչ, հ ռովմ էական ցայտաղբէւրը լեցուն ֆրմո ւզ եա յ պա յ•ծառ ֆրերով *,
Աոնփելէէէ մէ ֆ բուսաբանական պարտէզր : Կ ը
պրուազէ հետ՝ էրէ կո ւն մը

մ^Հ^մ ) "1'

Սն-

կարծես թէ Ակադեմոսէ պարտէզներուն

ԸԼԼաJենՀ 1 նստանը հնօրեայ դամբանէ մը վրայ ՝ ամբոզֆապէս
շրֆապատուած նոճէներով*. fïւ խօսա կց եցանը յամրօրէն՝
թերթեր ծամ ելով :
Պփչեր մը՝ Փեյրուէն , տ h սանը հ եռանէ ս տ

ծովը՝

որուն

վրայ

լուսնկան կը թո գո ւր էր արծաթեայ ԸԼաքԼԸ • Մ երձ է մեզ ՝ ըա զաքէն
ֆրամբարէն սահանքներուն աղմուկը կը լուծուէր մէֆոցէն մէֆ*. ճեր
մակով երէզուած սեւ կարապներ կը լո գայէն

հանդարտ

աւազանէն

վրայ ։
U տլէմայէ մէֆ՝ կ՝ ե ր թայ է կարդալ Պ՝եր ա դե ս սլանա տ ան պարտէզ

ներուն մէֆ*. Զէթա 1Լեըըէայէ մէֆ կէ տր ոնենէն եր ո ւ խէստ փոըր պու
րակ մը կա ր : քէայն «Ի/Պ ո շ եթթօ-»

կ 'անուանէէն*.

Հաճոյըով

կանդ

աո 1։նՀ անդ ու մեր ակռաները մխրճեցէնը հասուն կէտրոններոլ մէչ,
որոնց աոաֆէն համը անտանելէ թթուութէւն մը ունէ՝ այլ "Լ՝ յ&տոյ
բերնէդ մէֆ կր ձդէ զով ել անուշ րուրահամ մը*.
./> Սէրակուսա՝ նոյն կէտրոնները խածէնը նաեւ անոզոը Լաթո
ւմէն եր ո ւն էարը (*) :
ծառաստանէն մէֆ՝ զբօսապարտէզէն ՝ կը շրֆադայէն հա
զէ ւ֊ թէ վտյրէ է շայծեամներ •
Սուրբ Մէըտյէլէ լեռը կը ն շմաբուէ Ավրանշէ պա րտէղէն ու նաեւ
մերձ է զէչնրէ , հեռակայ աւագները՝ զ^րդ բռնկեալ տարրեր*, ճ ո յ<ե
փոըր ըաղաըներ կան՝ որ դէլթէչ պարտէզներ ո ւն էն *. Սարդ փութով
կը մոռնայ ըազաըը՝ կը մոռնայ անոր անուեը ու

լո կ

վերստէն տեսնել պարտէզը, --- այլ մարդ չի գիտեր

կը
հոն

բազձայ
վերստին

դալ :

(*) Ծ- Թ--- Լքհալ fuipuihuiflfbp, որ իթր թանա
ծուէին Սիրակուսայի մէջ :

կ՚օգւոացոթԱ
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'/ երազեմ պարտէզները Ս ո ւս ո ւլի : Ինձ ըսած են՛ թէ անոնք Jը՚Լ֊
Օձն
h*
փօրէն լեցուն են վարգերով*. *Լյ ա շփ ո ւր ի պարտէզները
եամ երգած է զանոնք , ի սկ Հաֆրզ

Շիրազի պարտէզները՝. Ikj է ձ են ք

երբեւիցէ պիտի չտեսնենք զանոնք։
Սակայն Պիոքարայի մէ ջ կը ճանթնամ

Ուարտիի

պարտէզները^

ուր մանուկները այծեր կ՛արածեն :
թո լ_ն ո լզի մէչ բացի գերեզմանատունէն ո՛չ մ է կ պարտէզ՝. 1Լրեէի
փորձառական պարտէզին մէջ (ամէ՛ն տեսակ արմաւենիներ) պտուղ
ներ կերայ , որ նախապէս տեսած չէի բնաւ* Հա սլա Պլիտայի մասին y
Նա թանայէ՛ լ y ի՞ն չ ըսել քեզի ՝.
Ո՜ քաղցր է խոտը Ս ա հ ելի ՝. Սլ

ն urլՀն խսծ ա զ ի 1լն ե ր ւլ

y n> ՛Լ Պ լի in ա y

եւ ստուերներդ y զզէի՚իթ բուրումը սլա ր տ էզխ ե ր ո ւգ *. Պլի ա ա՛ y Պլիաա
փոքրիկ վարգ y ձմ եոնա ս կի զրին' ես քեղ ստորագնահատած էի*

y

ու

նուիրական անտառդ տերեւ մը չունի y որ գարուն մը չնորոգէ ու քու
ճլելևկնևրդ ու սլտաղիճներգ

բոցարծ՛արծ որ\թի ճիւղերու

նէին*. Լեռն երէն իջնող ձիւնը կը մերձենար ի քեզ :
եակիս մէջ տաքնալ> ու աւելի քիթ քու

կր

նմա

կրնար

անձրեւոտ

սեն

պարտէզներուդ

մէջ՝. fhիխթէ ի Դխոոսթ-Եան վարդապեւոութ-խ-Թը կը կարդայի ու կը
զգայի որ կր վերադառնամ կրօնական £երմեռանդ ո ւթեան : 'Ի ա ղց ր էի
հողւով ու իւրովի կ՚ըսէի թէ մարգ պէտք է հաչտուի

իր

տրտմու

թեան հետ y ու կը ջանայի այս րոլո րը առաքինութեան կարգը դասել*.
Այրեմ ալս բոլորին վրայ հողաթափէբուս ւի ո չին թօթափեցի՝. Ո՞վ դի
տէ թէ հովը ո՛ւր տարաւ զայն՝. Սնա սլա տ ի փոշի' որուն վրայ
ցայ մարգարէի մը նման ՝. Օոյրե ամուլ ասլառարեք y փոշեցած ու

ոլ-

մասպառ y ո աքերուս տակ դուն կը բռնկէիր (որովհետեւ արեւը քեզ
անշափօրէն վառած է ր) : Սահ ելի խոտերուն մէջy այրեմ y թո1 զ

ոտ

քերս հանգստանան : թո՛ւլ բո լո ր մեր խօս քե ր ը րիւ ին ս էրէ ■
Պլի աս/ y Պլիաս/ y Սահ ելի՛ ծաղիկ

y

փոքրիկ

տեսա լ զաղջ "՚ անուշահոտ y տերեւներով

ու

վարգ y ----

ես քեղ

ծաղիկներով

առլի :

Զմբան ձիւնը քեզմէ փախուստ տուած էր։ 'Իոլ սր բադան

սլարտէզիգ

մէջ խորհրդապաշտօրէն կը շողար սսլիտա կ մզկիթդ ու ճկենին

կր

եքէր ծադիկներոլ բեռան տակ', թիթենի մր կ՚անհետանար ճլելեկի մը
հիւսած ծա ղկեսլս ա կն եր ո լն տակ՝. Այերը ա զո լ y ղղ-էխիթ մեզի կր բե
րէր բուրումը y որ կր բարձրանար նարնջենիներէն ու ն ոյնի ս կ մ անի լեան վտիտ նարնջենիները բուրումներով կ'օծ էին *T[^n3F_՝ Իրենց
բարձրուղէշ ճի ւղեր ո ւն է՛ն բարձր կատարէն'
ջերմիներրy ձեոբա-
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րլատեալ , կր թողլքԷԷն Էրենց հ էնg ած կեղեւները : Անոնը
ոլէէն,

մաշած պա շտ սլան ո լէքէ լն ,

կը

կա Էւ-

հագուստէ մը նման, որ արե-

ւը անօգուտ կը դարձնէր, էնչպկս էմ հէն բարոյականս, որ լո կ ձրմրան համար էր զօրութէւնը կը պահէր*.

Պլիաա
ԷՏ*աղէ անէ հ ս կայ ցօղունները , --- շո ղքը է ր ենg ոսկեզանակ կանաչ
ծաղկափթթումներում , ոս կեա յ լոյս էն կամ անյարէր ջերմէն եր ու ծաՎ' տերեւներուն տակ, --- եաէւահաս ամրան այս առաւօտուն, Աա Հ Լ լէ մէջ, մեր հետեւած ՛ճամբան է

վար,

անբաղգաւոելէ

վեհ ա շնու

թեամբ մը կը սլան այէն :
ԷՏ լ ջեր մէները ղա րմանահ ա ր ,կամ հան դարա :
Ամէ՛ն ինչի սերտ մա սնա՚կց ո ւթէ ւնը բնութեան : Անկ ար ելէ ո ւթէ ւն
այս բնական պա ր տա՛գր անքէն էւ ո ւս ա լէ ելո ւ :

Երեւոյթները

որ

կը

պարփակեն ամէն էնչ էր ենg օրէնքներ "՛Լ- Երկաթուղակառքը , որ կր
սուրաք է մէջ դէթրէն , առաւօտեան կը ծածկուէ շամանդաղով*.

Նսրւուն

4թ։Վ]

փանէ՜ զէ չերնէր , --- [)' [u ց է կէ ս կլո ր ա սլա կէն , փակ լուսամու
տը, քանէ՜ գէշերներ նայեցայ սեւեռեալ քեղէ, էւշա է կ է ս վրայէն, ըսելով էնքս էնձ , --- ահաւասէկ , երր այգ ա՛չքը բացուէ լոյսով, արե
ւածագը սլէտէ պայծառ ան այ : Աայնմամ պէտէ ելլեմ ոտքէ ու թօթա
փեմ մարմնոյս նե զութէ ւնը*. Ալ լուսաբացը սլէտէ լուայ ծովը ու պէ
տէ ցամաք ելլենք անծանօթ ա ւէ ե ր ո ւ վրայ : Ար շա լոյս ը եկաւ սակայն
առանց որ ծովը թա ղազած ըլլա ր * Ե ր կէ ր ը հ եռուն էր գեռ ու ջր ե ր ո ւն
յարաշարք/՜ մակերեսէն վրայ մտածումս կը գեգեւէր*.
Ալեաց կոծումը, ղո ր մեր ողջ մարմէնը կը յ է շէ :

Պէտէ

ո ւղե^ մ

մ տածո ւմ ս ս եւեռել այդ յոԳԳո,ԼԳ Հայեկ1՚'ե •Լրայ ։ — կ՝Ըսէ[՛ 1՚լրո։ԼՒ :
Ալեաց շեղբե՛ր, երեկո յեան հովին կոհակներովն մկ9՝ £/'է՚ե կ“'jէա կ
աո կայլակ g բ g քե ո ւմը ոլ ի տի տեսնեմ լո կ : Ակրս կը ցանեմ ի մկ^
ալեաg , մտածումս կոհակներուն անբերրի հարթադետնին վրայ*.
Ակրս կը խորասուզի , ի մ ԷԼ ալեաց, որ կը հետեւին ու կը նմանին իրարոլ ; Կ՛անցնին ու հայեացքս չի ճանչնար ղանոնք : --- ՛Ա՛ո վ անձեւ
ու քար կոեկոեեալ, հեռի մարդոցմկ քու ալիքներդ կը լռեն ու ոչինչ
կ'ընդդիմանայ անոնց հեղուկ էութեան •. Այլ ո՛չ ոք կրնայ ոլկնդրել
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անոնց լռութեան։ Ամէնէն դիւրաբեկ կարկուրային կրայ իս 4

5

արդէն

բախում ոկ կը փ շր ին ու իրենց յա ր ոլցած աղմուկը մեղի կարծել կու
տաց թկ էի ոթոր է՚կը որ ո տա դո ռ է. Ալէաց մեծ կոյտեր կը յառսր ջա
նան ու կը յաջորրբեն իրարու անաղմուկ : ԱՀնընգհատ կը հետ եւին իրա
րու եւ իւրաքանչիւրը կը կերցնէ նոյն ջրի կաJԼակը )
առանց
ղայն տեղափոխելու։ կո կ իրենց յարաշարէք- ձեւն կ որ կը շրջագայի։
Ջուրը կ՚ընծայուի ՝ կը լքկ ղանոնը

այԼ երբեք չ՚ընկերանար անոնց :

Ամկ՚ն ձել շատ սակաւաթիւ պահ երո լ ընթացքին միայն կը կաղապա
րէ նո լն էակը ։ իւրաքանչիւր էակի րնգմէջէն ան կը շարունակէ իր
էութիւնը , ապա կը ձգէ ղայն : Z? կ հոդիս } գուն քեղ ,,'չ մէկ մտած
ման կասչէ : իերէ' իւրաքանչիւր մտածում

հեռագնաց

հ ո ղմին ,

որ

ղայն կը խլկ քեզմէ։ Էքրբեւիցէ գուն ինքգ պիտի չկարենաս զայն եր
կինք բար ձր ա ցն ել ։
Յարաշար մ՜ութիւն ալեաց ՝ գո՛լք կք որ մտածմանս տուիք այս
գանգաչումը։ Ոչինչ սլիտի կարենայ բարձրացնել ի կերայ կոհակաց։
Վ՛ասնզի անոնք կը խուսափին ամկ՚ն բեռէ :

ïi ~ «a

իա լամա տո յgը քաղցրադող՝ սլիտի դա&յ միթկ ՝

ս'Jս կհատե-

ուցիչ նաւարեկութիւններկն հ այս մո լո ր ո ւմն ե ր կն կերջ աստ ո լ անգ

ւ ուր հոգիս /' ՚ԼերԽ հանգչած հաստախարիսխ ամբարտա՛կի մը կ՛ք
րայ ՝ դարձդարձիկ փա բոսին մօտ սլիաի դիտկ ծոկր։

« Les Nourritures terrestres »

ANDRE GiDE.

(Թալւգմաէաւ-թիւ-ն՝ Վսւզգէն ՇՈՒՇԱՆԵԱՆի)
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ՓՕԼ ՎԱԼԵՐԻ

Պր

ԹեՍԹ

(« Monsieur Teste »)
ՏԻԿԻՆ

ԹԵՍԹԻ

ՆԱՄԱԿԸ

Պարոն՛ էլ բարեկամ ,
Շնորհ ակաէութիւն կը յայտնեմ ձեզի' Պ • ^եյէթքւն դրած ձեր նա
մակին եւ ղրկածին համար

յ

Եը կար էրեմ թէ անւււէհսս// ու րանդակներ ը

անհաճոյ չեղան . վստահ եմ որ

ծխիկները

հաճոյք

պտաճառեgին :

վալով նամակին՝ սուտ խօսած պիտի ԸԱ_ա յի > եթէ դոյզն բան մարսէի
UJJ'L մասին։ կարդացի զայն

ամուսնոյս՝ եւ ես

երբեր

չհասկցայ։

Ihj11 " ւհ անդերձ ՝ ձեղի կը խոստովանիմ որ որոշ հեշտութիւն

էԼրէաU է՛

ա,1կկ • վերացական կամ շատ բարձր բաները

լս ելը ինծի համար
տաղտկալի չեն* գրեթէ երամշտական հմայք մը կը գտնեմ անոնց
ձ էջ* Հոդիին մէկ է^՚լ^ւ՚կ մասը կայ՝ որ կրնայ ըմբոշխնել
հասկնալու եւ որ մեծ է իմ մօտ :
Արդ՛, ձեր նամակը կարդացի

թե սթին։

առանց

Ընթերցումս

առանց զգացնելու թէ ինչ կը մ տածէ ր այդ մասին՝ ոչ

ալ թէ

ԼԱեց
ինչ

: Գիտէք թէ ոչինչ կը կ արդայ իր աչքերով՝ զոր կը զո բծածէ
անսովոր կերպով եւ որպէս Թեթքին տեսողութիւն։ կ ը սխալիմ ՝ ըս ե /
կհուզեմ լքւԱսնս1!յԱ1ՄԼՈ1_կ գործածութիւն մը։ fiutjg երբեք այդ չէ։ Չեմ
դիտեր ինչպէս արտայայտուիլ* ըսենք՝ միամամանակ Թեթքին, ԱՆԱԱ-

նսւյսւտուկ * * * ՝ եւ ւռիեզեթակա՜ն : Չափազանց գեղեցիկ են իր աչքե
րը* կը սիրեմ զանոնք՝ որ բոլոր տեսանելի եղած բան երէն քիչ ՛մը
խոշոր են։ Երբեք չենք դիտեր թէ այդ ա չքե ր էն բան մը կր վրիպի® ՝
եւ /լամ ՝ ընդհակառակն՝ ամբողջ աշխարհը պարզ մանրամասնութի,ն
մըն է անոնց համար' այն բոլորին մէջ որ կը տեսնեն ՝

թ-1ՆչՈւլ Թանք

մը Ո[*
ձեզ մտալլկել՝ բայց "ր գոյութիւն չունի։ Սիրելի պա
րոն՝ ձեր բարեկամին հետ ամուսնանալէս ի վեր՝ չեմ կրցած երբեք
իր նայուածքները աո աջուց բռնել։ Առարկան զո ր կը սեւեռեն ՝

թե-
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րեւս նոյն ինքհ ա՛յն առարկան է, ղոչ, իր միտքը կ'՛ոլզէ անէացնել։
U եր կեանքը ձեր գիտցածին պէս է միչա---- Իմինս' ոչինչ ել Օդ
աս, կար. իրը' ամբո,լիովին սովորութիւն եւ բացակայութիւն։ Ոչ թէ
չարթննար եւ չի, վերայայտնոլիր չափազանց առոյդ' երբ կամենայ։
1,Ը "Ւրեմ զինք այսպէս։ Յանկարծ մեծ է եւ ահարկու։ իր միօրինակ
տրարքներոլն մեքենան կը պոռթկաց, դէմքը կը ճառագայթէ . կ՚ըսէ
բաներ , զորս յաճախ կիսովին կը լսեմ , բայց որոնք ա՛լ չեն սրբուիր
յիշողութենէս ։ Բայց ձեզմէ ոչ մէկ բան պահել կ՛ուզեմ, կամ գրեթէ
ոչինչ : — Կը պատահի որ շատ խիստ ըլլայ ան : Ջեմ խորհիր որ „չ „ք
կրնայ իրեն պէս խիստ ըլլալ։ Ա' էկ հատիկ բառով կը կոտրէ ձեր
միտքը, եւ ինքզինքս կ՛երէլա կայեմ բրուտի մը ձեռքէն

ճողոպրած

ծաղկաման ի մը պէս, զՈր կը նետէ բեկորներուն մէՀ։ Պարոն, խիսա
է հրեշտակի մը հանգոյն ել իր ունեցած ո ւմին չ' անդրադառնար .
չոպաս ուած խոսքեր ունի, որ չափազանց ճշմարիտ են, որ կ՛ոչն
չացնեն մարզիկը, զիրենք կ՚արթնցնեն իրենց կատարեալ յիմարու
թեան մէջ, իրենք իրենց դիմաց, բոլորովին բռնոլած իրենց ինչ ըլ
լալուն վրայ եւ ապրելով այնքան բնա կան օր էն' իրենց սնոտիքներով ։
Շատ հանգիստ կ՚ապրինք, իւրաքանչիւրը իր անհանճարութեան մէ9,
ինչպէս ձուկերը' Հուրին մէՀ, ել միայն դիպուածով է որ կ'անդրա
դառնանք թէ ի՞նչ ա պո լշո լթի ւնն եր կը պարունակէ ողջամիտ անձի
մը գոյութիւնը : Երբեք չենք մտածեր , թէ այն ինչ որ կը
մեզմէ

մտածենք

կը պահէ մեր ինչ ըլլալը։ Կը յուսամ, պարոն, թէ մենք, մեր

բոլոր մտածումներէն աւելի կ՛լորմենք, ել որ մեր մեծագոյն արմանիքբ Աստուծոյ տոփել , պիտի ըլլայ մեր կանգ առնել փորձած րզլալը "՛լելի հաստատուն բանի մը վրայ քան չա տախօսո ւթի ւննե
նոյնիսկ հիանալի' մեր մտքին ինքն իրեն հետ ։

ն'

Արդէն Պ- թեսթ պէտք չունի խօսելու, որպէսզի զինք շրՀապատոզ անձերը վերտծէ գրեթէ կենդանական խոնարհութեան
պարզութեան։ Իր գոյութիւնը կը թոլի տկարացնել
եւ նոյնիսկ իր մոլոլթիլնները խորհ ի լ կուտան։

միւս

մր

ել

բոլորը,

Բայց մի երեւակայէք որ միշտ զմուտրահաճ է կամ տաղակալի։
Եթէ դիանայիք, պարոն, թէ կրնայ բոլորովին տարրեր ըլլալ... Ար
դարեւ, երբեմն խիստ է, բայց այլ մտմերոլն, կր սլաճուճոլի հիա
նայի եւ ապշեցուցիչ ազնուութեամբ մը , որ երկինքներէն իՀած րւլալ
!լը թուի։ Իր մպիար' խորհրդաւոր ել անդիմադրելի ընծայ մըն է,
եւ իր հազուադէպ փափկութիւնը' ձմեռնային վարգ մը։ Յամենայն
գէս," , անկարելի է նախատեսել ոչ իր ներողամտութիւնը ել ոչ ալ իր
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սաստկութիւնը. ի ղոլր է իլ։մէ թստՈլթիլն ղամ չՆորհ ա1լնկսրլեԻ

լ։ր

անհ„ւն, ցրոլածոլթեամր եւ իր մտածսլմներ ո ւն անթա փանցելի կար.
ԴՈ'/.Ը Ւ դերեւ !լը հանէ բոլոր

սովորական

հաշիւները ,

զոր

մարդ

■արարածը կ՝ընէ իր նմաններուն նկարագրին մասին -. Երբեք չեմ
աեր , թէ իմ մեծարանքներս ,

հ ա ճ ո ւթի ւննե ր ս ,

դի-

անիսորհրդո ւթի լն-

ներս, փոքր թերացումներս ինչ սլիաի փրցնեն Պ - թեսթէն։ Սակայն,
կը թոս աո վանի մ ձեզի թէ՝ ոչինչ զիս իրեն այնքան կը կապէ որքան
ա in անո րոչութիլնը իր տր ա մա ղր ո ւթի լնն ե րո ւն ։ Այսուհանդերձ,
շատ երջանիկ եմ զինդ ամբողջովին չըմբռնելուս , ամէն օր, ամէն
գիշեր չգուշակելուս , զալիդ ամէն մէկ վայրկեանք' երկրին վրայ
անցքէս ; Հոդիս ուրիշ ամէն բանէ աւելի ապշելու ծարաւն ունի ։
Սպասումը, վտանգը, դի չ մը կասկածը եռանդ կուտան ու կը կեն
դանացնեն զինք' շատ աւելի դան եթէ որոշը ունի : Կը

կարծեմ

որ

լաւ բան չէ այս . բայց ես այսպէս եմ հակառակ ինքզինքիս ուղղած
կշտամբանքներուս ; Մէկէ աւելի անդամներ թոստովանանդ ըրած եմ'
մտածած ըլլալո ւս , որ կր նաթընտրէի հաւատալ Աստուծոյ քան թէ
զԱյն տեսնել իր ամբողջ փառ դին մէջ, եւ պաթար ա կո լած եմ ։
Խոստովանահայրս ըսաւ որ ապուշութիւն մըն է, դան' մեղդ մը։
Ներեցէդ թեդճ անձիս մասին ձեզի գրելուս համար , երբ ձեր փա
փաքն էր դանի մը լուր ունենալ անոր մասին որ ձեզ ջերմապէս

կը

հետաքրքրէ ։ Սակայն ես իր կեանքին վկան ըլլալէ քիչ մ՛ աւելի բան
ձ ըհ եմ* իր մէկ կտորն ե il , եւ գործարանի մը պէս' թէպէտ ոչ էա
պէս կարեւոր։ Այր ե լ կին' որ ենք, մ՛եր արարքները ամուսնութեամբ
կազմուած են, եւ մեր
ձ չտո լած

մամանակալոր

կարիքները

բաւական

լալ

հակառակ մեր միտքերուն անչափ եւ անսա՛հմանելի տար-

բե րութեան ։ Որով ստիպուած եմ թօսիլ ձեզի պատահաբար անոր մա
սին

որ կը թօսի ձեզի իր մասին : Կ՝ոլցէ դուք շատ լալ չըմբռեէք թէ

է՚՚եէ Լ իձ* հանգամանքս Պ* Սեսթին մօտ, եւ տակաւին, թնչպէս կ՚ը
նեմ օրերս սահեցնելու համար այսքան՛ իւրայատուկ մարդու մը մը֊
տերմոլթեան մէջ, ինքզինքս այնքան մօտ զգալու համար
ա յնքան հեռու :

իրեն

եւ

Իմ տարիքիս կիները, իսկական կամ ձեւական բարեկամուհիներս
չափազանց ղա-րմեն՝ ւԼրաս

ես որ էր ենւյ ւէարա ծ կե ա նրփ ն ն մ ան'

կեանք մը վարելու այնքան ատակ եմ եւ բալա կան՛ աթորմելի կին,
պարզ եւ հասկնայի ճակատագրի մը
դՒրք

արմանի , __

որ

կ'ըն'դունիմ

զոր իրենք չեն կրնար նոյնիսկ երեւակայել այնպիսի մարդու
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մը կեան^թւ մ Լ ջ, որուն աը ա ա ռո g ո ւթի ւնն եը ո լե համբաւը իրենց աՆհաճոյ կը չ^ուի եւ զք՚րեն^ կը գայթակղեցնէ ; Ջ/»5>
ղացայ ե մեղմացումը իմ ս

թէ' նուա

լի ամուսնոյս հ աղա ր անգամ ա ւելի

ռանգ կ^ա՛րմ՜է ^ան իըենցներուն բոլոը գգո լանըն երը : Ւ^նչ է

ե-

իրենց

սէրը, որ իրաը կը նմանի ել կը կրկնուի , որ շատոնց կորսնցուցած է
անակնկալին, անծանօթին , անկարելիին բարիըները, ա՝յ^ ամէնը, որ ,
ամենափոըր ծաղկումները ծանրաբեռնուած են իմաստով, վտանդնեԼ,ով եւ կարողութեամբ , որ ձայնի մը էանիլթը միակ սնունդն է մեր
Կոգւոյն], եւ վերջապէս , ամէն բան աւելի գեղեցիկ է , աւելի իմաս տա
լից ---- աւելի լուսաւէտ կամ մռայլ, --- աւելի նշանաւոր կամ փո ւճ ,
--- ըստ միակ նախա զղա g ո ւմին թէ ի^ն չ !լ ան ցնի կը գառնայ
խական անձի մը մէջ , որ խորհրդաւոր կերպով էական

փոփո

դարձած

է

մեղի :
^1 ը տեսնէիը, պարոն, հարկ է

չճանչնալ

ւլվ/ղան^ը^

որպէսզի

ցան կանգ անոր բամ՜անումը անձկութենէն : Որըան ալ միամիտ ըլլամ ,
լալա պէս կ'ան գր ա գա ռն ա մ թէ հեշտանըները ընտելացուած եւ յարմարցուած ր/ / ա / ո վ մեր առտնին ս ուէո ր ո ւթի ւնն եր ո ւն թե չ կը կորսընցրնեն : I] ը խորհիմ թէ լըո ւմ մը , ստանձնում մը որ իրար կը հասկըևան

անսահմանօրէն կը շահին՛' պա տր ա ս տ ո ւելո վ իրենց մերձեցման

ան գի տ ո ւթ ե ամրն իսկ՝. [Լքս գերագոյն, ստուգութիւնը պէտը է մայթՀ1' գերագոյն ան ս աո ւդո ւթենէ մը, ել յայտնուի ին շսլէ ս
վախճանը թատերախաղի մը, որուն ընթա g ըն ու
նկարագրելու համար

սկսելով հանդարտութենէն

սպառնալիըը սլատահարին

շատ դմ՜ո լար ո ւթե ան՝

չարաշուը

վսւլւըր

դարձեալ

մինչեւ
սլիտի

վեըչլ,ն

մա տն ո լէ-

ինք ... :
Բարեբախտաբար , --- կամ ՈԼ, --- ես ինըս բնաւ վստահ չեմ Պ՝
թեսթի զգացումներուն մասին» ել նուազ կարեւոր
պիտի հաւատայիր՝. []բբան ալ

տարօրինակ

է

կերպով

ըլլալս

բան

ամուսնացած

ըլլամ , գիտակցութեամբ եմ ըրած այգ։ Լա լա պէ ս դիտէի թէ' մեծ
հոգիները դիպուածով միայն ընտանիը կը կազմեն» եւ

կամ

սենեակ մը ստեղծելու համար է, ուր ինչ որ կրնայ մուտը

գաղջ
գործել

որպէս կին' իրենց ապրելու դրութեան մէջ միշտ գրաւիչ ըլլայ

եւ

միշտ փակուած : Բնաւ անսիրելի չէ բաւական ամբիծ ուսի մը ըաղցր
ճառագայթումը տեսնել երկու մտածումի միջել»»» պարոնները այս
պէս են, նոյնիսկ' իւոր ո լն\կները :
Ասիկա բնաւ Պ- ք>'եսթին համար չեմ ըսեր՛. Այնքա՛՛ն տարօրինակ
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Հ ե^ը ։ քերականութեան մկջ՝ ո չ1՚նէ լւ ար ելէ կ ըս Լ՛լ էր

մաս ին,

որ:

անճքւշտ 1ԼԼԼա J ամե ՛Լա յը կետն էն * * * Ետ ր ձեմ թէ չափ աղանց հ ե տե լո
ւլա կան կ գաղափարներուն մկջ՝. Ամկն վայրկեան՝ կը խփէ մտածումէն
թելը՝ ղո ր է՚ն^ մէայն գէտկ հ է ւս ել ՝ փրցնել՝

վերսկսէ լ՝.

մկջ կ՝ երկարաձգէ այնըան գէւրաբեկ թելեր ՝ որ

Ւնըն

էրենց

էր

բարակու

թեա՛ն մկջ կր գէման ան մէ ա'յն էր ամբողջ կենսական ո ւմէն

օղնոլ-

թեամբ եւ հ ա մշն չո ւթ ե ա մբ : Կը ըա շկ ղանոնը չես դէտեր անձնական
ո՛ր անգո լնդէ վրայ՝ եւ է*եըղէն\ըր վտանգէ քլ ենթարկէ հաւանաբար ՝
սովորական մամանակկն բաւական՝ հեռու՝ գմո ւա ր ո ւթեանg վիհի մը
մկջ՝. քե^նչ վէճակէ մկջ ^ք ԸԼԷաJ տրգեօը հոն՝: Որոշ կ որ տյգ անձ կ ու
թէ ւննե բուն մկջ մենը մեղմէ գուբս կ\ելլենը * կքեր մաբգկութէւնր չէ
կըն ար մ երք է հետեւ իլ մինչեւ այդըան առանձնացած լոյսերը: Հաւա
նաբար էր հողէն կը վերածո լէ եղակէ բոյս է մը՝ որուն արմատը՝ ել ոչ
թէ սաղարթները՝ պէտէ բուսնկբ բնութեան հակառակ* գկպէ լոՀ քսր:
Արգեօը աշխար հէն գուբս ձգել չկ& սա

յ

------

եա^նըը սլէտէ

ող-

ջունկ ՝ թ կ մահը գրկէ' էր ուշագէր կամըէն ծայր ամ ա սեր ո ւն : --- Եէյ՚դպէտէ ըլլտյ Աստուա՛ծ՝ թկ սարսափելէ զդայոլթէւն մը
թորը հտնգէպելով մէայն էր էսկ թշուառ
ճառագայթումէն :

մտածումէն

կենսանէւթէն

տմգոյն

‘լ է րմ՚նՔ տեսած ԸԼԼա՛Լ բացակայումէն ծայր այե ղո ւթէ ւնն երուն մէջ՝, (քայնմամ գէմըը կ'այլա յլէ ՝ --- կ'ալրուէ . . * Եթէ ըէ չ մըն
ալ տարուէ՝ այն ատեն վստահ եմ որ կրնայ էնըղէնը
գար ձնել * * *

ան տես ան ելէ'

Աակայն ՝ պարոն՝ երբ տյգ խ ո ր ա ս ո լղո ւմէն է*եծէ կը վերաղառնա յ ՝ նոր աշխարհ մը գտած ԸԱա Լո լ երեւոյթը ունէ գէս գտնելով:
քերեն անծանօթ կՀերելէմ ՝ նոր՝ պէտանէ: --- Զէս դր կ՛էն մկջ կ՚առն՛է
կարօտէն

կարծկը կեանըէ եւ էբա կան ներկայութեան մայռ մ'՛ըլլայէ ՝

ուր տյս անհաղորդական հանճարը պէտէ բախէր ՝ գսլնար ՝ յանկարծ
կառչէր

այնըան անմարդկայէն Հ ր կշայէն լռութէւններկ ետը:

Եը

վերէյնայ վրաս որ պկ ս թկ ես երկէրն էսկ ԸԼԼա Jէ ՝ Ւնձմով կ որ կր
ղարթնոլ՝ էնձմով կ որ էնըզէնը կը վերադտնկ ՝ է՜նչ եբքան կո ւթէ ւն :
'(մանր է գլո ւխը երես էս վ[էայ՝ եւ էր ջէ ղեր ո ւն

ամբողջ

ճարակ եմ դարձած : ճեռըերուն մկջ զօրոլթէւն մը ունի եւ

ո ւմէն
ս ար ս ա -

փեցնող ներկայոլթէւն մը: Ւնըղէնըս արձանագործէ մը՝ թմէշկէ մը՝
ոճրագործէ մը ձեռըերուն մկջ կը զգամ ՝ անոնց վայր ենէ ու մեկէն'

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

112

զործողութիւններուն ներքել. եւ սարսափով կը կարծեմ ինկած ը'Աալ
մտաւորական տրծիւի մը մագի լէւե րուն մէջ :
ըսե՜մ ձեղի ամԲ՚՚՚Ժ մտ ածումս : Կ՛ենթադրեմ թէ չէ գիտեր իսկապէս էնչ կ՚ընէ , ինչ
որ կը ճմււէ :
Իր ամբողչ էութիւնը որ կեդրոնացած էր գիտակցութեան սահ
մաններուն վրայ որոշ տեղ մը' կորսնցուց իր գաղափարական առար
կան , այն առարկան որ գոյութիւն ունի եւ չունի, որովհետեւ կաթ
ուած է րի չ մ՛ա ւելի կամ նուազ ճիգէ : Հատ չէր ամբողջ մարմնի մը
համար' բովանդակ կորով մարին առջեւ' բռնելու համար ագտմանդեայ րոպէն, որ միանգամայն գաղափարն է, բանը, ե՛ւ սեմը ե՛ւ
վախճանը-. Արգ, պարոն, եթէ այս անսովոր ամուսինը կր կապտէ եւ
տեսակ մը կը աիրակալէ ղիս եւ ոլմերը կը դրոշմէ վրաս , այն տպա
ւորութիւնը ունիմ, որ իր կամքին կորսնցուցած առարկային տեղը
կր գրաւեմ-. Մկանուտ ծանօթութեան մր խաղալիրին պէս եմ ես -.
Ջեղի կ՚ըսեմ այնպէս ինչպէս կրնամ-, ճշմարտութիւնը զոր կր աղա
սէր առաւ ումս ու կենդանի գիմս, g կո ւթի ւն ս . եւ այլապէս անպատ
մելի հակադրութեամբ մը իր ներքին կա՛մքը կ՛անցնի , կը պարպուի
իր կարծր ու որոշ ձեռքերուն մէջ ՛. Ասոնք շատ գմոլարին պահեր են-.
Ուրեմն ի՞նչ ընել-, Կ՚ապաստանիմ սրտիս մէջ, ուր կր սիրեմ զինք
ո ւղաձէ “ ս{էս *•
Գալով իր զգացումներուն ինծի հանդէպ , զալով իմ մասիս

իր

կարծիքին զոր կրնայ ունենալ, ատոնք բաներ են զորս կ՛անգիտանամ
ինչպէս կ՛անգիտանամ այն ամէնը իր մասին որ չի տեսնուէր ու չի
լսուէր -, ճեղի քիչ առաջ ըսի իմ ենթագրո լթի ւններ ս ,

բայց

իսկա

պէս չեմ գիտեր թէ ի՛նչ մտածումներու եւ զո ւղա գի պո ւթի ւնն երո ւ
վրայ կան gընէ այնքան մամեր : Ես ին-քգխնքս կը պահեմ կեանքին
մակերեսին, օրերու իր երայախ.ր ղո ւթեան յտնձնուած եմ. ինքղինքիս
կ՚ըսեմ թէ' ես ծառան եմ անիմանալի վայրկեանին , երր ամուսնու
թիւնս որոշուեցալ կարծէք ինքնիրեն-. Վայրկեան' գուցէ պաշտելի,
դւււ g է' գերբնական :
Ջեմ կրնար ըսել թէ սիրուած եմ : Գիտցէք որ այս սէր բառը
այնքան, անորոշ իր սովորական առումով եւ որ կը տատանի այնքա՜ն
տարբեր պատկերներու միջել , որ ոչինչ

կ՚արմէ ,

եթէ

ամուսնոյս

սրտին իմ անձիս հետ ունեցած յա ր ա բե րո ւթի ւնն ե ր ո ւն մասին է :
Կնքուած գանձ մըն է իր դլռ֊խը եւ չեմ գիտեր թէ սիրտ ունի՞ : Ջեմ
դիտեր թէ ղիս

կր

զատորոշէ՞,

կր

սիրէ՛3

կամ

կ՚ուսումնասիրէ
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կբուսանի իմ միջոցաւս ■. էխևչոլչտ կ՝ըմբռնէք թէ ին չոլ չեմ

ծանրանար ասոր վրայ : Ամփոփ՝ իր ձեռքերս լ_ն մէջ կը զգամ

ինք

զինքս՝ իր մտածումներուն, միջել՝ առարկայի մը պէս որ մերթ ամէնէն ընտանին է իրեն՝ մերթ ամէնէն օտարը՝ ըստ էր յարափոփոխս
նայուածքէն որ անոր կը պատշաճէ :
եթէ յանդգնէի ձեզի հաղորդել իմ յաճախակի տպաւորութիւնս'
այնպէս ինչպէ ս կընեմ ինքզինքիս ։ եւ որ յաճախ մտերմաբար յայտնած եմ Հայր Ա ասոնէն՝ պէտէ ըս է է փոէ/աբերւսբար թէ կը զգամ ապPI՛ Լս ոլ էքԼրաէլս վան գակէն մէջ՝ ուր գերագաս մէտքը կը պարփակէ

զէս ՝ իր միսւկ գոյութեսւմր : Իր մէտքը կը պարունակէ էմէն ս ՝ էնչպէ ս
մարդուն միտքը' աղայինը կամ չունինը։ Հասկցէք զիս՝ պարոն-. Եր
բեմն կը շրջիմ մեր սրան մէջ՝ կ՚երթամ կոլդամ ՝ երգելու դազափար
մը կ'առնէ ղիս եւ կը բարձրանայ . կը թռչիմ'

պարելով

յանպասր-

րաստից ծնած ո լր ախո ւթեամբ եւ անաւարտ երիտասարդութեամբ'
մէկ սենեակէն միւսը-, Բայց որքան ալ առոյդ ոստնում' չեմ կրնար
երբեք զղալ այդ հզօր բացակային տի ր ա սլե տ ո ւթի ւևը ՝ որ հոն
կաթոռի մը մէջ կ'եր տզէ ՝ կը ծխ է , որ կը զննէ ձեռքը , որուն

բազ
բոլոր

յօդակապերը կը խաղցնէ դանդաղօրէն-. Բնաւ անեղը չեմ գտներ հո
ղիս-. Ընդհակառակն' շրջապատուած ՝ փակ-յ Աստուա՜ծ իմ-.
զմոլար է բացատրել : Ըսել չեմ ուզեր գերի : Ազատ եմ ՝ բայց

Ի՜նչ
դաս

(dassée). :

ուած

որ ունէնք ամէնէն աւելէ մերը՝ ամէնէն աւելէ թանկա գէն'
մեղէ էսկ մութ է՝ այգ գո ւյ, լալ գէտէք։ Ինծէ այնպէս կը թուէ թէ
պէտէ կորսնցնէ է էակը՝ եթէ ամբողջովէն ճանչնայէ էնքգէնքս ։\ ԷԼրգ՝
մէկու մը համար թափանց է կ եմ ՝ տեսնուած ու ն աէւ ա տ ե ս ո լա ծ' ինչ
պէս որ եմ ' աասն g էւո րհ ո ւր գէ ,

առանց ս աո ւերէ ՝ առանց կարենալ

ապաւէն ելու է մ էսկ անծանօթէս ՝__ իմ անձէս անճան ա չո զո ւթե ան î
ճանճ մըն եմ որ կը տա տան է եւ դմո լար ա լ կ\ապրէ անյողդողդ
նայուածքէ մը տէեզեբքէն մէջ» եւ մերթ'

տեսնուած՝

մերթ'

ո չ՝

բայց բնաւ երբեք տեսողութենէ դուրս : Ամէն վայրկեան դէտեմ որ
գո յութէ ւն ունէմ էմէնէս աւելէ յարաճուն ուշադրութեան մր մէ$ ա•֊ելի ընդհ անուր քան էմ ար թն ամտ ո ւթէ ւնս ՝մէշտ աւելէ փութկոտ քան
յանկարծակէներս ո լ արագագոյն գաղափարներս։ Հոգւոյս ամէ
նէն մեծ շարմումներր էրեն համար անէմաստ պատահարներ են։

էք լ

սակայն ունէմ անհունս »» » որ կը զգամ ։ Զեմ կրնար քրնգոննէլ

որ

8

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ»

114

էրենէնէն մէջ պարունս, կուտծ է , եւ չեմ կրնար րնգունէլ որ այդպէս
ըլլայ։ Աս['կա անտր տ այայտելէ բան մըն է, պարոն, որ կարենամ
մտածել եւ գործել բացարձակապէս ըստ կամս , առանց երբեք , երթեք
կարենալ բան մը մտածելու կամ կամենալու որ ըլլայ չնախատ ես ո ւած „
որ ԸԼԼայ անաէպ Պ ■ թեսթէն համար ... կը վստահեցնեմ զձեզ թէ այս
քան տեւական եւ այսքան անսովոր զգայութէւն մը չատ խորունկ
դադափա ր ներ կուտայ... կրնամ ըսել թէ կեանքս էնծէ կը ներկա
յացնէ ամէն մամ աստուածայէն մտածումէն մէջ զգայուն նախաաէպ
մը մարդուն գոյութեան : Անձնական ւէ ո րձաոո ւթէւնն ունէմ էակէ մը
պարունակէն մէջ ըլլալու՝ էնչպէս բոլոր հոգէները էէն մէջ են։
Բայց աւա՜ղ, այս նոյն զզայութէւնը ներկայութեան մը,

որմէ

կտրելէ չէր ազատ ո ւէլ եւ այնքան մտերէմ հմայութեան մը, երբեմն
վատ մտածումներու կը տանէ : Փորձութեան կ՚ենթարկուէմ : էնքզէնքէս կ՚ըսեմ թէ այս մարդը թերեւս դատապարտեալ է. թէ մեծապէս:
կը վտանգեմ անձս էր կողքէն, եւ որ կ՚ապրէմ դէչ ծառէ մը տերեւնե
րուն տակ ... Բայց գրեթէ անմէջապէս

կ'անդրադառնամ ,

որ

այս:

դեղեցէկ խ ոըհ ր դածո ւթէ ւնն երը էրենք էսկ կր թաքցնեն վտանգը,,
որուն դէմ զղո ւշա լոր ըլլալ կը յանձնարարեն : Իրենց ծալքերուն մէջ
կը գուշակեմ չատ ճարտար թելադրութէւն

մը'

երագելու

ուրէչ

կեանքէ մը' աւելէ դրգալէ , ուրէչ մարգերու ... Եւ էնքզէնքէս սար
սափ կ՚ազդեմ : Կը վերադառնս/մ ճակատագրէս , կը զգամ որ է էնչ որ:
պէտք է ըլլայ - էնքզէնքէս կ՚ըսեմ որ կ՛ուզեմ ճակատաղէրս , որ ամէն
վայրկեան կը վերընտրեմ զայն , ներսէս կը լսեմ Պ ■ Բ֊եսթէն այնքանյստակ եւ խորունկ ձայնը , որ զէս կը կանչէ . ■ • բայց եթէ գէտնայէք
թնչ անուններով :
Զկայ կէն աչխարհէս վրտյ որ էնծէ պէս կոչուած ըլլայ։ Գէտէք
էնչ ծէծաղելէ անուններ կը փոխանակեն սէրականները' շուներու եւ
պապկաներու յորջոջումները բնական պտուղներն են
թեանց ։ Արտէն խօսքերը երախայական
տարրական ։ Արդէն Պ- Բ՚եսթ կը

են։

զուգաւորու

Տռփանքէն

խորհէ թէ'

միասնարար կարենալ անասուն ըլլալուն մէջ, —

սէրը

կը

ամէն

կանչերը
կայանաք
թոյլտոլու֊

թէւն անմտութես/ն եւ անասնութեան ։ Նաեւ է՛ր ձեւով կը կանչէ զէս r
Գրեթէ մէ չտ կը սահմանէ զէս' նայած թէ է՛ն չ կ՛ուզէ էնձմէ։ Անունը
զոր կուտայ էնծէ էնքնէն կը հասկցնէ թէ էն չէ պէտք

է

պատ ր աս֊

տոլէմ կամ է՚նչ ընեմ ։ Երբ էր ուզածը մասնաւոր բան մը չէ , կ՚ըսէ ----

էակ կամ թան : Եւ երբեմն ովասիս կը կոչէ զէս' էնչ որ

շատ

գէլը

֊կուդայ էնծէ*.
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իայց բնաւ թըսեր թէ տխմար եմ ,

[.նչ որ խորապէս կը յուզէ

‘մ" :
Աբրան որ մեծ եւ եղբայրասիրական հետաքրքրութիւն մը ունի
ամուսնոյս հանդէսլ ել տեսակ մը գթոտ համակրանք

այսքան անթոտ

մտքի մը համար , անկեղծօրէն կ'ըսէ

Աեսթ այնպիսի

ինծի թէ Պ ■

զգացումներ կը յայտնէ զորս չա տ գմուար է համա ձայնեցնելՀ Սն g ե ալ
օր կ'ըսէր ինծի---- âbp ամուսնոյն երեսները ւանթի՜ւ են:
կը գւմնէ որ ան ^մեկուսացման եւ եղական բանիմաg ո ւթե ան ^ըէչ
մըն» է, ել կը բացատրէ, թէպէտ ցաւով, հպարտութեամբ մը' այն
հ պար տ ո լթի ւնն եր էն որոնք կնսնթստեն ձեզ ապրողներէն , ել ոչ
միայն այմմոլ ապրողներէն , այլ յաւերմական ապրողներէն ,
հըպարտութիւն մը որ համակ գարշելի պիտի ըլլար , գրեթէ սատանայա
կան, եթէ այգ հպարտութիւնը

չափազանց մարզուած այղ հոգիին

մէթ չըլլա ր այնքան գառնօրէն ինքն իրեն դէմ ցցուած , եւ չճանշևար
ինքղինք այնքան ճչգր տո ւթե ամp , որ գուցէ չարն

իսկ

ջղայնացած

էր ատկէ իր սկզբունքին մէջ՛.

« Զարհուրելի կերպով կ՚անջատէր ինքզինքը րարիէն — կ’ըԱէ
Արբան
piru-jg բարեբախտաբար նաեւ չարէն : Չելք
գիտեր
ի՜նչ սարսափելի անեղծութիւն կայ իր մէջ, ինչ անժխտելի անջա
տում, ինչ ուժ եւ ինչ լոյս: Ես երբեք այսքան ուշի ուշով չեմ նկա
տած խռովքներու եւ կասկածներու բացակայութիւն մը խորապէս աշխատուած փայլուն իմացականութեան մր մէջ : Ահոելիօրէն հանդարտ
է: Հոգեկան ոչ մէկ խռովք չենք կրնար վերագրել իրեն,
ոչ
մէկ ներքին ստուեր, __ եւ արդէն ոչինչ, որ բխի վախի եւ մոլեկան
ցանկութեան բնազդներէն •• • Իայց ոչինչ որ կ՚ուղղուի դէսլի ողոր
մածութիւն» :
«Եր սիրտը ամայի կղզի մըն է - • • : Իր մտքին ամբողջ տարածքն
ու ուժը կը շրջապատէն ոՆ կը պաշտպանէն գինք • իր խորացումները
կը մեկուսացնեն եւ կը պահեն զինք Քշմարտութեան դէմ : Կը պարծէնայ որ բոլորովին աոանձին է հոն: Համբերութիւն, սիրելի տիկին!:
Արդեօք օր մը հետք մը պիտի գտն՜է5 աւագին վրայ • • • Ի՜նչ բարե
բախտ եւ սուրբ ահ • ի՜նչ Փրկաբար սարսափ , երբ շնորհին այդ հետ
քէն պիտի նանչնայ , որ իր կղզին բնակուած է խորհրդաւոր կեր
պով ■ • •» :
Այն ատեն, Աբրային ըսի որ, ամուսինս յաճախ մտածել կուտայ
ինծի' աոանց Աստուծոյ միստիքի մը ... :
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__ « Լւ՜նտ նշմարանք---ըսաւ Աբբան , ----- ի՜նչ PJubP Ւ յայտ կս
բերեն կիները իրենց տպաւորութեանց պարզութիւներէն եւ իրենց
լեզուին անստուգութիւններէն • • •» :
Բայց իսկոյն, եւ ինքնիրեն, յարեց-

_ «Աոանց Աստուծոյ միստի՜ք • • • Լուսաւո՜ր անիմաստութիւն : • • •
Ահա ինչ որ դիւթի՜ն է ըսել • • • կե՜ղծ պայ ծաոութիւն • • • Աոանց Աս
տուծոյ միսաիք մը, Տիկին, բայց չկայ ոչ մէկ ըմբոնելի շարժում որ
չունենայ իր ուղղութիւնն ու կողմը ել որ վերջ ի վերջոյ տեղ մը
չյանգի-.- Աոանց Աստուծո՜յ միսաի՜ք •• • Ինչո՞ւ ձիավորն մը
( Hippogriffe ) , ձիացուլ ( Centaure ) մը չըլլայ :

__ Ննչո'ւ Սֆինքս մը չըլլայ , Պարոն Աթրա» :
Ան արդէն քրիստոնէաբար երախտապարտ է Պ ■ Աեսթին այն ազա
տութեան համար որ ինծի ձդոլած է հաւատքիս հետեւելու եւ Հերմէռանդութեանս նուիրո ւե լու : Ամէն դիւրութիւն ունիմ ղԱսաուած սի
րելու ել Անոր ծառայելու , բարեբախտաբար կրնամ ինքզինքս բամնել Տիրոջս ու ամուսնոյս միջել-, Պ ■ թեսթ երբեմն կը խնդրէ ինձմէ ,
որ իրեն խօսիմ աղօթքին մասին, որ իրեն

բացատրեմ'

որքան

որ

կրնամ ճչդրտօրէն' թէ թնչպէս աղօթքի կը կենամ , ի՞նչսլէս կը հպատակիմ Անոր ու կը պաշտպանուիմ Անկէ - կը փափաքի նաեւ դիանալ
թէ իսկապէ՞ս կարծածիս չափ կը un լզուի՞մ Անոր մէջ֊. Բայց հազիւ կը
սկսիմ յիշողութեանս մէի փնտռել բառերս' զիս կը կանխէ , ինքզինքը
կը հարցաքննէ , եւ զարմանալիօրէն ինքզինքը իմ տեղս
սկսի իմ իսկ աղօթքիս մասին

դնելով,

կր

այնպիսի բաներ ըսել, կո լտ ա յ այնպի

սի ճշտորոշումներ , որ կարծես այղ բոլորը կը լուսաբանեն աղօթքս
եւ ձեւով մը կ'երթան միանալ անոր գաղտնի բարձունքին մէջ, --- եւ
որ կը հաղորդէ այդ տրամադրութիւնն ու փափաքը ինծի--- Իր
լեզուին մէջ չես դիտեր ինչ կարողութիւն կայ մեր ամէնէն թաղուն
մասը ցոյց տալու եւ լսեցնելու- - - Այսուհանդերձ մարդկային են իր
խօսքերը,
միայն'

մարդկային ,

հաւատքին

մտերմադոյն

ձեւերն

են

ճարտարութեամբ վերակազմուած եւ սքանչելիօրէն ադո լց

ուած յանդուգն եւ անհամեմատելի խո բուժկութեամբ մտքի մը կողմէ -, Կարծէք թէ պադարիւնոլթեամբ հետախուղած է ջերմեռանդ հո
դին... Բայց իմ այրող սրտիս եւ իր հաւատքին այս միալոըման մէջ
սոսկա լիօրէն կը պակսի էութիւնը որ է յոյսը • - -

Պ-

թեսթի

ամ-
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բողջ կենսանիւթին մէջ չկայ
ա տՒՒ Բ. » ա^ա թէ ինչու ոբոշ
նեղութիւն կը զդամ երբ իր այս կա ր ո զո ւթի ւնը ի գործ կը դնէ*.
Այսօր շատ բան չունիմ այլեւս

ձեղի ըԱելիք*.

Այսքան

երկար

դրելոլս համար ներողութիւն չեմ խնդրեր , որովհետեւ դուք այդպէս
ուզած էիք եւ ինքզինքնիդ ցոյց կուտայ»

ան յադ

ձեր

բո լոր արարքներուն ու շարմո ւմներ ո ւն : էք ւ սակայն
ջաւյնել : Ահ աւասիկ ամէն\օրեայ պտոյտիս

մամը*.

բարեկամին

հարկ

է

^իլվսաբկս

վերպիտի

դնեմ : Եամաց-կամաց պիտի բա j ենք այւ1 հին քաղաքին --- որ դուք
քիչ մը կր ճանչնաք
ղոցներէն

յ

չափազանց քարքարուտ եւ յո զնա պտոյտ փո

վե րջա լո ր ո ւթ ե ան , 1լ երթանք

հոն , ուր

պիտ/-

'"֊ղԱ՚ք

երթալ, եթէ հոս ըլլայիք, ույն հնօրեայ պարտէզը, ուր

մտածում ,

հոդ եւ մ ենաիսօսո ւթիւն ունեցող բոլոր մարդիկ կ՝ի Գնեն

իըիկուան\

դէմ , ինչպէս ջուրը կը դիմէ դէպի ■գետակը, ել անպայման իրար կը
դտնեն : Ատոնք դիտումներ են, սիրականներ , ծերուկներ,

սլատրա-

նաթափներ ու քահան աներ» բոլոր կարելի թա^աԼլԱւ(ւ1յ JTQ ? եւ
տեսակէն *, կարծէք փոխադարձաբար իրարմէ

նեղանալ կը

ամէն
ջանան :

՛կարծէք կը սիրեն զիրար տեսնել աոանց ղիրար ճանչնալու , եւ իրենց
անջատուած դառնոլթիւննե ր ը վար մ ուած են իրար հանդիպելու : Ա էկր Ւր ՀիւանրէՈԼթՒւնԸ կը քաշկռտէ , միւսը նոր անդոհ անքէն ճզմուած
է. ստուերներ են ասոնք, որ իրարմէ խոյս կուտան » բայց ասկէ զատ
փախուստի ուրիշ տեղ չկայ, ուր առանձնութեան նոյն միտքը

ան

պարտնլիօրէն կը

մէ

քաշէ այս

կլանուած

արարածները

ամէն

կը : fiիչ վերջ, մեռելներուն արմանի այդ վայրին մէջ պիտի ըլլանք՝,
fin ւսա՚բանա կան աւերակ մըն է*, վերջալոյսէն քիչ մը առաջ հոն կըլ
լանք*. Երեւակայութեամբ տեսէք մեղ, փոքր քա յլեր ո վ յառաջանա

լով, յտնձնուած' արեւուն, նոճիներուն, թռչունի ճռուողիւններուն*.
Հովը ցուրտ է արեւին տակ եւ յո յմ դե դեg ի կ երկինքը սիրտս կը ճմլէ
յաճախ յ ՛Ծածկուած մայր եկեղեցւոյն կոչնակը կը ղօղանջէ : Ասդին
անդին կան կլոր ու բարձրադիր աւազաններ , որ մինչեւ մ՛էի,pu

կը

հասնին -. Մինչեւ իրենց եզերքը լեցուն են սեւ ու անթափանց ջոլըով
մը, որուն վրայ Նիմֆէսւ ՆէփւմպՕ^ ահադին տերեւներ յարագրուած
են. եւ կաթիլները որ ինքզինքնին կը վտանղեն այս տերեւներուն
վրայ , կը գլորին ու կը փայլին զերթ սնդիկ : Պ ■ Աեսթի միտքը կ'զրօսնու այդ կենդանի խո չոր կաթի խերով եւ կամ կամաց մը

տեղը

կը

փոխէ այդ կանաչ պիտակներով տախտակներուն միջել, ուր բուսա
կան թագաւորութեան օրինակները քիչ շատ մչակուած են-. Կ'տխոր-
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մ֊է ա՛յս բաւական եէծադելէ կարգաւորումէն եւ հաճոյը կը ^7՜ա./
դելու այլանդակ անուններ՝.
Antirrhinum Siculum
Solarium Warseewiezii ! ! !
Զարմանալէ մակդիրներու պարտէզ մըն է

ըսաւ

անցեալ

օր.

յ/լալւտէղ-բառալւան եւ գերեզմանատուն* ♦ ♦
(Հետոյ' քւն^1ր1էրեն մրմնջեց ♦
« Հմտաբար մեռնիլ*** TransÜt claSSifiC9ndo » .
Ընդոլնեցէը, պարոն ել բարեկամ, մեր
h

լ լա լա գո յն յէ չատակնե րը :

« Monsieur Teste »

չն որհ ա կալո ւ թէ ւնն երը

ԹեսթPAUL VALERY.

Թարգմանեց' 3 • Մարաունի
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եՐԳ Աք՚ԻԻհն ԴԻՍՍ.Ց
Արե' ւ } քեղ կը սիրեմ

քեզ կը պաշտե՜մ Արե' ւ ,

՝1,ււփւտ/լատձտռ կեանքքրն

^'երլեւյ!լութեան նաեւ. :

՛՜Շ արմում ել թափանցում՝ ընդմէջ անջըր պետին y
՜իուն ջահ ոլ ջերմութիւն y ծիածանի՜ դօտ

Այսօր դո՛ւն կաս միայն y ականատես վըկան՝
Անոնց՝ որ հեթանոս նախահայրերս եղան y
կյախնի՜քս արեւապաշտ y իմաստուններ անիծեալ y
իյնկարկունե՜րն երգին՝ լոյսիդ հրրաշափայլ* ♦ ♦ յ

փինով ո ւթեամբ y խինդո ՜վ կը հ ա մակս լի մ երբեմն
Երբ փեղկերուս ետին կը կըլլա հեմ քու դէ՜մըն • • *
Անմահակա՛ն րք[է,^ակ^ ծնծղայ դուն ցնծութեան y
Աամա՜ կ յորդահոսան՝ կենսահիւթով դարնան ♦ ♦ • :

Ո՜վ Ակնաղբիւր սիրոյ y մաղնի՜ ս հ րմացական y
Ո՜վ հ ըր ե ղէն ծաղիկ y թա՜գն Արա ր շո ւթեան y
Արե՛ւ անհըպելի y ճշմարտու թէ՛յ՛, տ ի տա՛ն y
Ալ գոյութեան հրաշքին՝ լուսացնցուղ սահման* ♦
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ԳՀնձՆ ես անմառանգէն, հրճուա՜նքն հ կանգներ ոմն ,
ՈՀվ անաչառ բարէք, հսկէ չ դու. գերարթռւն,
Ով վա՛րդ ոսկեշառայլ թերթով ճառագայթէ ,
Առկաէ, մեղրափեթակ որ յաւէ՜տ կը յորդէ ,

Որ կ'երթա՜յ մէչա լեցնել շր թն ելյո լ •քկջ նըւադ ,
^ու-Նկերոլ մէջ աշվսոյմ, ջփդերոլ մէջ' խոյանք,
Երակներու, մէջ' բ„՚g , աչքևրոլ մէջ՝ երա՜զ
Եւ. ո՛ւմ' դեռ քալելու դէպէ Աաւե՜րմն անհաս....

"Բու թագդ' էր ճակատէն եւ մականքդ' ձեռքէն'
/» քե՛ղ սլացաւ երազն Արամայ մեե ցեղէն ,
•Բու կնէքռվդ ոսկէ' դաշէնքն Անմահութեան
•Բե՛ղ հետ ըստորադրել, Արել էմ յաղթական ... ։

*
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ԼՈՒՌ ՏԱՌԱՊԱՆՔՆԵՐ

ՈՀվ լուռ դամբաններ y
Կես/նքին պերճախօս ելիքէն դուռն Էք դոլք ,
իմա ս տին մէջ անիմա՜ս տ բառս
Հոգեվիճակը դառնութեան ներքին
0՜ կը գալարուի , կը ցնցուի անվեր? , եթէ փրկարար

Ո՚ւ^ մոռար ուձթեան թեւերն անմեկին
Սի գրկեն ղինքր յ
Կսկիեի պահեր , յա՛ր աներեւոյթ
կեղե եպիտներու շպարով թաղուն ,
Սեւ ել ըս պիտ ա կ գիրկընդխառնումներ ,
Անհասկնալին քողարկող ձեւեր , բողբո՛ջ խռովքներ
Անարտայա'յա պահեր , չեչտոլա՚ե վէրքեր ,
G ար ան պա տասխան ու անբալա սան

Անհ ա՜ս տենչանքներ ♦ ♦ ♦ յ

Եսն իր առանձին փ ոխա ս ա րո ւթե ամբ ,
ինքն մենակ ատար Աղօթողն է մե՜ծ*
H

Լ ի*ՈԼ-ե\կ } ոչ ծնծղայ

յ

Եբբեմն՝ արեւի ՝ երբեմն ա ս տ ղի տակ
Երբեմն ջոլրերոլ ձայնին ունկնդիր
Սիրելով մարդոլն î մա ր դեր էն հեռի' ,
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If երթ վեհ անհունին մխրճուած նկար

վչտա կոծ սրտին՝ կո ւտայ պահ մ' հ անգա ր տ ♦
իր հազարարմատ հոդին հովանի
Անչոլն\չ իրերուն , շնչւորին , խօսբին
իմաստ պարւիակող մեծ սրբատուփին*.
Ու յանկարծ թո-Հող թռ֊Հնիկին րնկեր
Անոր դայլայլին կարօտով զեղուն,
ք*ո ւրո ղ ծաղկին հետ զերթ բուրող մէկ վարդ
Երբեմն դոյներու մէջ դո յն անանուն
Կը թաղուէ անոնց բեկբեկումն անվերի է
հանկարծ մեղկութեան անձնատուր եառայ
Կ'ըղձայ հաղորդուիլ մահուան խնջոյըով
ք*աղձանը մ'էր ոբաէն հԱնդորր ամէնուն^

Î

Ար ո ւես տաղէ տին
թագուն կեանքն է այն* * * :
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1

Պիտի ըււեն ուրիշներ' այս մաղերուն տեղ ճերմակ
Ատեն մը կար զայարը սեւ գիշերներոլ նայուածքին,
Տէրն կր անոր տան շրեղ, հոդին

տաճար մին կր փակ՝

Ուր արելներ կային բորբ, սիրտն կր հանդարտ ո լ

Լռին ,

Ուր արշալոյս մը պայծառ կը բանար թեւ ու խո րհուրդ
Աս տուածներու ի խնդիր , շուրթերուն դէմ երգ կր նոր
Ամէ՛ն մէկ բառ ու նուագ, մինչդեռ հիմա յորձանուտ
(իամանակին կ իֆեր թաթն իր վրան ել անոր

Տուեր քանդումն օրերուն՝ ու տխրութեան հեւքը հ ին :
Պիտի ըսեն եւ անզնին ո մանը տխուր^ ուրիշներ'
Ուրախ յ որ քՈԼ- օրէքէն մնաց ո՛ չ մէկ բան ։ անգի ն :

Սակայն օրեր, օրե՜ր վերջ, երբ պատահի որ այսպէ՛ս
Ըլլայ քեղի ու գտնես գուն քնզ ճերմակ մաղերով
Պիտի քիչ մը ամէն օր քեղ աւելի սիրեմ ես :
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2

Պէտ^ Է վիճիմ ինքղին^ի ս հետ ես տա՛կաւին ,
*Լ,ստիմ դատի) աոնեմ լաւն ու վատն ալ անյոյս )
շռեմ ) չափեմ ) տամ նոր իմաստ նոր ու հ ինին )
Ու նմար եմ միտբի բանով ան\ցեալըս լոյս )

Զննեմ ) իջնեմ ես բառերուս խորհուրդէն ներս
Ու որոնեմ լո՛կ ճշմարիտն որով եղաւ
*1յեր կա ս ծբնո’ ւնդը անցեալիս ) ու իմ երդերս

Ըր ալ կեանրի յորդ շատրուան ) եթէ անբաւ

իմ տիւր ո ւթեան սա օրերուն չկարենամ
Տալ նոր անուն ու նոր վճիռ' դիտցի՛ ր այմմէն
Որ ես կեանքին եկայ որ պէ ս փոշի՛ անկամ :

Սակայն պիտի նստի՛մ դատի --- ու վաղն երբոր
Տուած րյ/ամ իմ օրերուս վճիռն անբեկ'
Պիտի կրեմ զայն քաջութեամբ ) հոդի' աղուոր՝.

*
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աՅՐէրՆևՍ11Ն
Սէրեր ոլս մէջ միայն ղուն

մնացիր դո՛ւն միմիայն՝

Հին ումդնութեամբ երբեմնի՝ հաւատարիմ՝ անխարդախ»
Մինչ միւս սէրերըս բոլոր --- որոնք բաղում են այնքան --Զի ս աստղերոլն տարին մերթ՝ ղա ր կին խութէ խութ յաճախ

Մնացիր դո՛ւն միմիայն՝ քու բարութեամբդ անհաշիւ'
Տարբեր այնքա՜ն միւսնեբէն' որոնք բերել կրցան լոկ
Ւրենց պզտիկ եսերո ւն ունա յն ո լթի՜ լն ր հազիւ ՝
Ու չքացան՝ փոխուեցա՚ն գէթ' կեանքին հետ անողոք*.

Մն՛ացիր դո՛ լն ♦ ♦ . ել սակայն ույդ բոլորին փոխարէն
Տուածըս

տե՛ս ՝ կը թողու ամօթապարտ ղի ս հ իմա ՝

Եւ ւոչքերոլդ մէջ նայիլ շեշտակի չեմ կրնար ես :

Մեծ այս սիրոյն երնէկ օր մ՚ըլլար վախճանն ալ տարբեր ՝
Ուզենայինք երբ ղի ր ա ր մ ենք վերջնա պէ ս

1

լիովին.

'Բ/.զ պահէի հին խան դո վ ես հոգւոյս մէջ մինչեւ մահ ՝

Ամփոփէիր գրկիդ մէջ զիս դուն մահէ՚ն ալ անդին*.

Fonds A.R.A.M

Վ. ԵՐԱՆԴԵԱՆ

ԱՍՔեՐՈՒԴ ԱԷԶ
Տիեզերք կայ ս, չքեր ուղ մէջ իբրր խորհուրդ
Վ*շտ՝ածրուր քո լ հոգւոյդ,
Ուր կը յառնեն տենչերդ ըմբոստ անմարմին
Եւ էութեան կը ձըզտին :
Աչքերոլդ մէջ' երաղամոյն կը ծանրանան
Հոգւոյդ վչտերն անսահման ,
Ուր թախծաթոր վիհեր բեկուած կը խորանան...
__ Պատրանքներու էութեան . . •
Աչքերուդ մէջ տառասլահար — հոգւոյդ մատեան իղձերդ ըմբոստ կը ցոլան
Ու կը նետուին նոր օրերու եւ նոր կեանքի . . .
--- Ո՞վ տենչերուն կը յանդի -.
Աչքերուդ մէջ մեհեան մը կայ սրբադս րծո լած
Ուր տառապանքն է Աստուած,
Իսկ բոցավառ կը մատուցուի հոգիդ կոյս ։
__ իրագործուող երա զ, յո յո :

ՍԱՅՐՍ (1հ ՕԻ «ԱՍ
Ո՛չ վիչտ , ո՛չ լաց , ո՛չ ձանձրոյթ Գէպի երկինք պաղատող
Ա սրըս ա չեքն անվրդով
If ա ս եցնել ղիս չեն< կա րող ,
Իչաւակէս դեռ անյայտ
Զի կայ ինձ մայրս ադօթող-.

Իմ մութ հունին կ՚ըլլան չորԼ'
'իա ււս ուն մանկանդ սեղանէն ,

Ոչ սուդ , ոչ մահ , ոչ աւեր
Զիս չնն կարող կաշկանդել.
Զի հոգւոյս մէջ երկնաճեմ
Մօրրս հոդին կը կըրեձ :

Ս'°[՚Ըս սէրտն կ պատրուճակ ♦ ♦ ♦
Մ աՀյր էնձ ձօնուած պատարագ

*
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աս

wih>

ււաա

Հաւատաս եթէ ոգիին գուցէ չրսիրես վտանգը հզօր
կռթնած փչԼոզ ձայն՝ի պատիւն
Հեգնական J-պիտով մը բոսոր ,
Ու եթէ ուզես փրկարար մարմին՝
կ տ լ, ել անջր պ ետ ր ն՝ման՝ լո յսի
Պ ո ղպա տ ե այ շնչերակդ. կՀարիւն ի
Ղարձի՛ ր երջանկանալ պերճանքներով բարօր
Գթա' ւվրաս՝ մի երգեր քաջութիւն այսօր
հմայքով արու անվեհեր օդաչու։
Հոգս է կանչողը՝ իյնամ թող՝
Այրիմ PnrL' մայրս է սպասող*
Ղ՛ուլ, քոյր ինչթ ես յենած
թն չերո ւ ես հաւատարիմ *
Զգո յշ կեց ի՛ ր ո իրաս է լռած
թո՛ղ որ երգելով արիւնիմ :

*
Մ օտենալ փորձես եթէ ա սագերուն
Մ ութով յ՜պտուն ուղիէ մր ոսկեղէն՝
Ա* եղսակից ճառագայթին օգնութեամբը մեծազօր
Անցնինք րոպէին արծիւներու գագաթներէն
Պարապովը արբենալու անջրպետին ո լո բուն ՝
Անծանօթ ճաճանչագեղ միջոցին մղոնաքարը սուղ
նուիրական յանդգնութեան սերմանած պտուղ
Ղթա' վրաս՝ հետդ բա րձրացուր գի ո այսօր
իքրոիւտադէմ հպարտ օդաչու։
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չքեղո ւթիւններով հոգիդ, չ/մորած
Պ^ուցէ չտոկայ երկնային դեղեցկութեան լուռ
Զը գտնես հոն զարդ՝ խաբկանք , հագուստ ՝ համբոյր
Ո*-

դմբաԼստանաս քոՀյր ո ւնայն ո լթենէն զրկուած՝

£ձգրՏյշ կեցիր սիրտս է լռած
քնող որ միսմինակ արիւնիմ :

*
Հաւատքդ մ օտեցուց քեղ առինքն ո զ աստղին
Ղ*սյցիր մինակ լլկելու nu կեղէն* ո՛ւ ղլ,ն
fin վանդակ մարդկութիւնը տրոփուն սրտերով

Սպասեց երկիր քու վեր ա դա ր ձի դ գինով՝
ք^սկ դո՛ւն՝ ԳԼ՚և^մՒւ1 սըբուղան նշան միւսքն
մյամքովդ ընտրելով վերելք մր նահատակի նման ՝
Սշվսարհ՛ կ՚արտասուէ յաղթող սլացքիդ առջեւ՝ անղօր ;
Գթա՛ վր աս' թող ոբ երգելով արիւնիմ այսօր
Սիրտը հատու՝ վաղամեռ օդաչու։
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ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՑ

JllWhbh bh ԽոհՐՈԻԱՉԻԻ ււՊՍՏՍւրԲՈՒԹրՓՆԸ
Ա-

1,« Գարէգին կաթողի կո ս Յովս էլի եան Գե ղարքո ւնիքի Ա պիտա կայ֊որ Աստուած ածէն վանքին փոքր եկեղեցի ին շինութեան հազիւ ^n[tU
տարուան (1318-1321) մէջ աւարտած ր//ա/ր կը վերագրէ

հաւանա-

կանաբար երկրին' խառնակ վիճակին Հորի մասին մեզ գաղափար
տալիս Յովհաննէս գրչի յիշատակարանք՝ նկարագրելով

է

յատկապէս

Գեղարքունիքի վիճակը»* Տարեաւ ոմն ան աւր էն վո ւոո ւմչի ՝ որ պա
տերազմեցաւ րնգ պարոն {Հալպանի եւ արար փախստական»՝ եր կիրը *
եկեղեցիները ՝ գրքերն ու ս պա սն երը կողոպտում են , գերիներ տա
նում երեխաներին եւ ծերերին*» բնա կչո ւթիւն աշխարհիս թողին զինչս
իւրեանց եւ ի ծերպս վիմաց ապաւինէին***

իբրեւ

զննլէ (այԱ՜պէս.)

էքէրէր
I՛ յա^է անիծեալ Ղբււո-ումչոյ ՝ մինչեւ քաղցրացաւ
Աս տուած եւ աոաքեա g զՏուսաիտ խանն ել կոտորեաց զէոլոումչի
եւ ղզալրս իւր* եւ եղեւ խաղաղութիւն ամենայն աշխարհի եւ

գար-

ձալ աշվսարհս ի բնակութիւն իւր * * * եւ Qո պանն կրկին հ ա ս տ ատեg ա լ
ի պարոնութիւն Բուսաիտ ղանի*.» ԼՋ,եո* թ* 88 յ Երեւանի

թանգա

րանում ) : (խամանա կը թուագրած է «ԶԿԹ * եւ Ի։ ԶԿ Ը) 1310-1320»:
Այո ՚ւէ"1^Ը ակնարկում է եւ մի անյայտ էեամանա կագի ր «Երընչի ել
Աո ւոո ւմչին նոտան» (Ա ա մո ւէլ Անեցի շար ո ւնա կո ւթի ւն ՝
պատ , 1893, 16)» : (Խաղթսւկեսւնք կամ Պոռշեանք

վաղարշա

էջ 205 , ծան * ) :

2- Արչ ակ Ալպօյաճեան (Պսւամութ-յււյԹ Ե^֊ւյ-ււկկււյ Հայոց, էջ 254)
Ւլիքան Ապոլ Աաիտի օրով՝ 14ըգ գարուն

աոաջին

քսանամեակին ՝

Փոքր Ասիոյ մէջ ծագած ապս տամբո ւթի ւններո ւն զսպումին

աոթիլ

կը Ղ՜ե՚ է * «Ամիր Զ Օ պանի ել որգին՝ Տ էմիր թա շի նուաճած ապստամբ

5
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բռնակալև հլա ւ մ'Հ կը յէ՛,չա տ ա կո լին Ս ամոլէլ Անեցիի չա՚րունակողէն
((167) «ԵթըԹչի. եւ Վուււումչին. ևսւոսւԹ» , ֊առանց ըսելու թէ ո* ւր ասլըստամբած են եւ է^նչ ըրած են՝ մէայն «QuiTLUlfi» 1լ ըս է : Սակայն !3l9“
13ճ'9/'ծ գր ուած ձե ռադրէ մը մէջ ^կրհլյսնէ թանգարան ՝ թէ լ 88) յէ՜
շա տ ակար ան ը յ բա լա.կան կը ծանօ թացնէ անոնցմէ գոնէ մէկը 'Լու
ռում չէն ըս ելով թէ... ( շարունակութեան մէջ նոյնութեամբ
բերուած են 1սԱ1ղթԱւկեսւՍքէն վերոյէշեալ տողերը՝

աղբէ լրէն

յառաջ
յէշա-

տակութեամբ) :
Ս ամոլէ լ Անե gէ է շա ր ո ւն ա կ ո ղ բ «նուաճուած բռնակալներու» եւ
մանաւանդ Փոքր Ասէ ո յ մէջ ծագած ա պս տ ա մբո ւթէ ւննեբ ո լ էւօսքը չէ
ըրած՝ ա յլ

թուականէն յէչաե է մէայն 1« ^ոստանդէն կա թո-

•ւէ՚՚ւ ոսէն եւ Ա ովսէս վարդապետէն մահերը ել 2- հել՚ը՚՚չի ել 7, ու
ռումչէն՝ նոտան» : Ջ կա յ ն՝աե լ Զ ո պանէն՝ որ դլոյն Տէմիրթաչի , ին չպէ ո
նաեւ Զ ո սլանէն փախուստէն եւ է վերջոյ պաշտօնէն մէջ վերահաս
տատման եւ Ապու Աաէտէ մասէն ոեւէ յա է շա տա կո ւթէ լն յ «^z/zzriz/î/».
բառէն ոչ ոք կնայ բանաւորապէս հետեւցնել թէ կը նշանակէ «ապըստամբեցան»։ «Ապստամբէլ»էն հայերէն

հոմանէշն

է

«յառնուլ» ՝՝

բառ որ դործածուած է Աովսէփեանէ հրատարակած յէշատա կարանէնմէջ* Ա"ս՛^!] տեղեակ ԸԼԷաէոլ- այրէ երկու անձեր ուն գործած արարըՒն t «նոտան» բառէն կրնայ տր ո լէ լ «է շէյանո ւթէ ւն հստատեցէն»՝՝
«դբաւեցէն» եւ կամ ասոնց համէմաստ էմաստ մը։
Հետեւաբար՝ բացայայտ է թէ Ալպօյ աճեան Աովս\էփեանէ հրա
տարակած յէշատ ա կա ր ան էն կց ո ւած յէշա տ ա կո ւթ են էն է որ ո ւշադէր
եղած է Աամուէլ Անեցէէ շարունակողէն հաղորդած տեղեկութեան ՝,
եւ ոչ թէ այդ տեղեկութէւնն է որ զէնքը առաջնորդած է Աովսէփեան է յ է շատա կա ր անէն ՝ ճէ շտ ինչպէ ս ներկայ դրոլթէւնը թելադրուած
է Ալսլօ յաճ ե անէ եւ ոչ թէ Աովսէւէեանէ կամ Ա ամ ուէլ Անեցիի տողերէն : Ոչ ոք պէտէ կրնար «Երըն չէ եւ 'Լուռում չէն նոտան»

բառերով

յէշատակոլած անորոշ տեղեկութեան եւ ուր է շ դէպքերու մէջեւ
ռընչութէլն մը տեսնել եթէ ուըՒւ աղրէ ւրներ ու

մէչ

ա-

պ ա՛տ ա հ ա ր ա ր

նոյն անուններուն չհանդէպէր։ Զոպան ԸԷԼաԼով մոնկոլ զօրապետ մը՝
3 "՛Լսէւէեանէ յէ շատա կա ր ան էն ծանօթանալէ ետք՝

պատմարան

մլր

պէտէ դէմէր մոնկոլ էշէյաններուն պատմութեան ՝ փնտռելու համար
աքդ ապստամբութեան մաոէն ա եղե կ ո ւթէ ւնն եր :
Զարմանալէ է նաեւ որ Ալպօյաճեանէ ո ւշա դր ո ւթեն էն վրէպած է
որ թ ուռումչէէն ա պս տ ամբութէ ւնը եւ Զոպան էն

փտս էւուստր

ունեցած են հ*ե դարքունէքէ մէջ՝ այսէնքն Փոքր Ասէայէն

տեղէ

բաւական*
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հեռու, տեղ մը /./ թէ Զոպան 1319^^' թէ որ Փոքր Ասիա եկած է ուպրստամբութէւնները ղսպելու համար :
3•

3

ովսէփ եանի գրքին Հր ա ա տրա կո ւթ ենէն եւ Ալսլօյաճեանի աշ

խատութեան տսլաղրութեան ընթացքին կամ քիչ մր ետք

լոյ"

սաւ Վ. Ա- Յակոբեանի Աանր 1.|'աւքսւնակա(|րոՆլ)իՆ(1(!հլւ/<,'//

տե

առաջին

հատորը (Երեւան 1951- այսուհետեւ համառօտագրուած Ս <Գ 1) ,որուն
մէջ «,Ե րրնչի»ի եւ Հ^իյ ուռումչին^> ի մասին կայ երեք յիչա տ՚ակո ւթի ւն ,
որով հայկական աղբիւրներուն մէջ անոնց

մասին

յիշատակազրու-

թիլններուն թիւր կը բարձրանայ հինգի :

1319/'5/ պատ ա՛հ ամ ապստամբութեան մը վերաբերեալ համառօպ
կամ ընդարձակ տեղեկութիւներու մէջ յիշուած ըլլալով մ ոն կոլ
սպարապետ Զոսլանի եւ իլխան Ապու Աաիտի անունները, հայկական
յիշատակադրութիւններուն լուսաբանութիւնը պէտք է փնտռել իլխաններոլն սլտմութեան մէջ ՛. Սակայն այդ լուսքարտնութեան ձեռ
նարկելէ առաջ, աւելորդ չէ թերեւս խմբել

հայկական

աղբիլրնե-

րուՆ բոլոր տեղ եկ ո ւթէ ւններ բ :
ա. Յիշատակարան Երեւանի Մատենադարանին թ- 88

աւետա-

բ ան էն ♦ ( 1 )
«• ♦ ♦ Աբդ է J'"JU * * * ա*ոէԱրե gu> ւ֊ որ է թԼ'լ ԶԵԹ : Եւ է ԶԵ Ը (1519)
(2) յարեաւ ոմն անա լրէն ‘Լո լոմչի որ պատերազմեցաւ ընդ պարոն
Զալպանի եւ (3) արար փախստական . եւ արար թալան զերկիրս Գե
ղարքունի . զեկեղեցիքս ■ զքահանս,յքն կարղապատառ արար . ել զկե
նակից քահանայից դերի վարեցին, զծերք եւ

զազայք

կոտորեցին,

զսպասք եկեղեցեաց՝ զխաչերն ոսկի եւ արծաթ կոտորեցին. զսուրբ
աւետարանքն ել զմարգարէականսն քակտեցին եւ դերի վարեցին . ո՞վ
կտրէ պատմել ղազողին տեսիին եւ զտարտարոսն, եւ

զտզայքն

ի

ստեանց մաւրն խլէ ին եւ դերի վարկին . հայրք եւ մայրք եւ բնակու
թիւն աշխարհին թոզին զինչս իւրեանց եւ ի ծերպս վիմաց ապաստա
նէին.. Արդ լալիւն ել դոչի մ' տզաոցն զերկիր զօզացուցանէին . եւ իբ
րեւ ղննւէ (4) երերէր երկիր ի յանձնէ անիծեալ <Լուռմչ„յ . մինչեւ
քաղցրացաւ Աստուած եւ առաքեաց զԲուսաիտ զանն- եւ կոտորեաց
ղԼուոմչի եւ զաւրսն իւր։ Եւ եղեւ խաղաղութիւն ար (արա՞լխ աշ
խարհի. եւ դարձաւ աշխարհն ի բնակութիւն իւր-

դերելռցն

ազա

տութիւն շնորհէցաւ... եւ Զաւպանն կրկին հաստատեցաւ ի պարո
նութիւն Բուստիա ղանի... եւ ղիս 3 ո վհաննէ ս . • ■ նորոդող աղաչեմ
յէշելոյ աբեան աոնէբ ♦ ♦ ♦ î»
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բ * Ա ամո ւկլ Անեցւոյ Հաւաքմունքն ի '[[""J պատմագրաց , վաղար
շապատ ՝ 1893 յ £ £ 167 •

«/716//>9։ (1323) • (յրընչի ել վո լռումչին նստն։))
դ* ԱՀեանուն (j’uiil'uAjiujI^ui^inLlJliL^j (Նձրդ դար ) , Մփ 1, էջ J19,
ա * 6-8 :

«Ջ?/£ (1319) է1^1,ի^յջիե եւ զէո տումչին զքՒօխմ՚ա՚խն եւ դէԼրասն
եւ զիեա բ մաթ անն ի չան՝ կայն ղաբ կին ել զխ(>ջայ (Հագութ նոյն տարին
ս սլանին ;»

(«7 ո մամանա կագրութեան երկու ձեռագիրներէն մէ կը ՝ հՏէոտ ումչինիին փոխարէն ունի «ïQ.(Ծ ան • 'է » Ա . (Հա կոբևու
նի) :
ճիշտ ընթերցուածը հիԼո ւրո ւմչին^չ է։ Ul-ը յառա չ եկ ած
եւ ՜ր֊ին միացումէն :

է պ.ն

գ * Կիրակոս քիշտունցիի փա մ անա կա գր ո ւթի ւն (15/*|£ դար) ՝ Մփ

ւ. էջ no, տ* ւօՋԿԸ (1319) էրիեջ եւ փ ումչին նս տան :»
^Այս երկու անձնաւորութիւնը մոնղոլա՛կան գօր ա վարն եր է ին :
Արանց մասին այլ առիթով հ ա ղո ր դա ւլր ո լթի ւն պահ լել է նաել (վերե*֊ի 9 ) մաման սՀկադր ո ւթե ան //££ ( ԷԼ 110) : Բնագրի «փումչին»

ան

ուանը հանդիպում ենք նաեւ Ատ. Որբելեանի մօտ «Խուռում<//2/» ձեւով (էջ 476) î» (Ե* ան ♦ Վ. Ա. Հակոբյանի , էջ 121, ծան . 10 ) :
Ս ա . Որբելեանի մէջ (Հր* Շա հնաղար եան) էջ 224՝ ffj ո ւռո ւմ Տին ,
էջ 217' 1Ս ո ւռո ւմչի y էջ 220' h] ո ւռո ւմչէի ( սեռական} : Առաջին՝ յիշատակութեան մէջ Թ յօրէ է :
ե* փա ման ա կա դր ա կան մանր հատուածներ , 7֊ : ՄԺ 1 ,
տ . 10 :
ԶԿԸ (1319) Երեկ ‘Լ ուռումչին

392 ,

յ»

«//'"/jy/iy զօրավար Ատ- Որրելեանը նրան համարում

է

^հազա

րապետ^ (էջ 169) կամ «զօրագլուխք Ձայ փանն եւ Խ ո ւռո ւմչին՛» (էջ

476) : Տես եւ համեմատէ էջ 118» (տես վերելի դ) : (քան . Վ. Ա. Հա
կս բյանի , էջ 399 , ծան . 35 :
Այ" Հ'['լ"1 յիչատակագրոլթիլևներէն առաջին երեքն են կարելորները-, վերջփն երկուքը կրկնութիւն են մասամբ նախորդ երկուքին •.

4- Ապստամբութեան պատմութիւնը ներկայացնելէ առս^՝ Հըշտելի են հետեւեալ կէտ՛երը :
ա. ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ----«Երընչի» եւ «Երինջին» դր չո լթիւ լեն եր ը հա-
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մապա տասքսան չեն

եւրոպական

գործերէ

ո մանց

եւ

Ագսարայիի

(լքիւ֊սամաթաթ իւ_լ Ախպաւթ) մԷԼ դոր ծ ածո ւած ձեւին' ֆրենչին (5) »
բ՚սյւյ հայկական աղբիւ րներո ւն hjlTLjinUlf

(եւ ոչ

հյՈՆրՈՍւք

եւ

)

Վռ1_թՈՆւքչ]ւ գր չութի ւևներ ը ամէն պարագայի մ ԷԼ աւելի մօտ են մոն
ղոլական արտասանութեան քան եւր ո պւսկան գործ եր ու մԷԼ

ընդո լն

ուած ձեւերը*. Այս անուններուն ^չղ[ւ['ւււ արտասանութեան

անստու

գութեան առԼեւ^ առմամապէս կ1որգեգրենք

եւ

ԽոՆթՈւմչ՚ի.

ձեւերը :
/շ.

ՍՏԵՓԱՆ ՍՐԲԵԼԵԱՆԻ 1սՍֆԱՍֆՄԶԻՆ— Սա. Սրբելեան երեր

անգամ յ ի չած է կուրումչին (տես վերը JL գ ) :
ԱռաԼին 'անգամ իլիւան Եայխաթուի (Սրբելէ անի մԷԼ Բազաթու)
գէմ լարուած դաւադրութեան մը զս պո ւմին աոթիւ՝. Այս դաւադրու
թիւնը սարուած էր ֆայխաթուի իշխանութեան

օրով

(Կտյիւաթու

սպաննուած է 1295 ապրիլ 23էն ետք)՝. «Մեծ հազարապետն էք ո լռումչթ1 մէկը դաւադիրներէն՝ կը բանտար կո լի Տ աթեւի վանքը «աւուրս
բաղումս?} եւ յետոյ ՛աղատելով կր վե ր ա հ ա ս տ ա տ ո ւ ի

իր

պաշտօնին

մ ԷԼ՝.՛ Սրբելեան այս ւի րկո ւթի ւնը կը վերադրէ եկեղեցիին հրաշագործ
զօրութեան (հր՝ Հյահնա զարեան , /•Հ ԷԼ 217) :
Երկրորդ անգամ երբ 1Ս ո ւրո ւ մչի կը սպաննէ Բ է քան : Այո ՂէԱէ^[Լ
պատ՛ահած է Ղաղան իլիւանին գահակալութեան ատեն \ ձֆ՚Հէին (uiLlJ. ?
ԷԼ 220):
Երրորդ անգամ Եք ո լրում չի յիշուած է Զ ո պանին՝ հետ (Սրբելեանի
մ ԷԼ Զուփան

որ մոնկոլա կան արտասանութեան աւելի մօտ

է

քան

Զոպան) nL[,['Z ապստամբի մր զս սլումին աոթիւ ( UllQlJ. , ԷԼ 224) :
Ալս երեք դէպքերն ալ պատահած են ձ_3րգ գարուն վերԼին տարի
ները՝ մինչ Իրեն չ ինի եւ Խ ո լրումչիի ապստամբութիւնը տեղի ունե
ցած է 13l9/'b : Հետեւաբար կապ չունին վերեւի յիշատակագրութիւններ ո ւն հ ետ :
գ. ԱՊՍՏԱՄԲ ԽՍՒՐՍՒՄՋԻ ՄԸ ՓՈԲՐ ԱՍԻՈՅ ՄԷՋ- Խռ-րումչի մը ա սլս տ ա մբած է Փոքր Ասիոյ մ ԷԼ 1312ին ՝ էօլճայթոլ ի լիւան ին
օրով : Զօրավար թարեմթաղ ՝ որ անոր դէմ ղրկուած է , զայն սպաննած է իր չո ր ս զաւակն՛երուն հետ (6) : Այո Խ ուրումչին ալ՝ հետեւա
բար կապ չունի միւսին հետ .
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1319/' ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆԸ
Ապու Աւսիա էլթանեան դահը բարձրացաւ հօրը Էօլճայթու1ւ մահէն (16 դեկտեմբեր 1316) ետք՝ 1317 ապրէյփն կաւ^ 'մայէսէն՝ տաս
երկու տարեկան՛ ՛հասա կէն ։ J1ր հօրը սպարապետ Զսպանը ւէեր ահ ա՛ս
տէս տեg

էր

պաշտօնէն

մկ^_՝

Փոքր

Աոէոյ

հ րա մ ան ա տ ար ո ւթէ ւնը

յանձնեց անոր որդւոյն թէմո ւրթաշէ ՝ $էարպեքէրր կմէ ր էրենչէնէ՝
Հայաստանը Աուևութայէ ՝ եւն . :

1318/,2ր '/*է՛էչս,քէ թզսլէ^ թանը ստուարաթէւ բանակով մը կը
սպառնար Ապու Աաէտէ սահմաններս ւն : Ապու Աաէտ անձամբ բա լեց
կ°Գսւկք1' ՛էէ*? Լ*ւ երբ վտանգաւոր կացութեան մը մատնուած էր՝ Զո
պան անոր օղն ո ւթեան փութաց , բայց մէնչեւ

այդ

ատեն

էօզպկք

հե ււացած կր :
Ապու Աաէտէ երէտասարդ հասակէն օդտուելով՝ էր

կմէբներ էն

շա ա ե րը ՝ է°րԼսւէքէ արշաւանքէն ատեն ՝ անհնազանդ դտնո ւձած կէն
հազէ լ թկ ման կութէւնը բոլո րած վեհապետէ մը հ րամաններուն ։ Ապ ու
Աաէտ դան դատեց ալ անոնց մ ասէն Զ ո սլանէ , ե ր բ էօղպկքէ դկմ պա
տերազմէն վերոյ դարձաւ սպա րա պետը՛. Զոպան այս կմէբները դատեց ,
յան g ա պար ու նկատեց եւ ոմանք դա տ ա պա ր տ եg դան ա կոծ ո ւթեան՝ ՝ է ս կ
ՈԼ[1Ւ^յ^ք[Լ աս,ոէճանա զուրկ ըրաւ*
Գանակոծուած նշանաւոր կմէբները՝ որոնցմէ մկ կն կր ե]ուրումչէ ’

ենթա ր կո լած պատէւեը անարդար ել անարգական նկատե-

ցէն եւ սկսան դանգատէլ Զ ո պան էն թէ կ'ո լզէր էրենց վրայ

էչթ^լ՝

թէեւ էրենց հայրերը երբեք Զոպանէն հայրերուն դրօշէն տակ չէէն
կռուած ՝ U,J[ ընդհակառակն անոնցմէ աւելէ բար ձր աս տէ՚ճ ան

եղած

էէն : Գմ՜զ ո հ էմիընևըը ո րո շԿՒն Զ ո սլ անր ս պ աննել :
Ապու Աաէտ Ա ուլթանէկ էր մայրաքաղաքը վերադարձած էր ել
Զոպան ՝ ցրուելկ ետք էր բանակը՝ սակաւաթէլ հետեւորդներով՝ դկսլէ Ա ելանէ լէճը կ' ուղղուէր դարաստանէ էր ամարանոցը երթալու հա
մար՝ էր մարդոց հ րամանա՚տ ա ր ո ւթէ ւնը յան ձնելով էր երէց որդւոյն
ՀխսՆյն/, :

Ի// հակառակսրզներ ր առէթը

նպաստաւոր

ծրադէրր գործադրելու համար՝ ել անոր

հտմարեցէն

հետքերուն

էրենց

հետեւ եզան
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յլնարեալ միաւորներու խումբով մր: Դաւադիրներէն մէկը

Գարս,

թողայ փութաց սակայն լուր աա լ Զսպանին, որ անոր խօսքերը ան
հաւատալի զանելով էր սպաներէն երկու հոգէէ սէաշտօն յանձնեց
խնդիրը ստուգել: Ասոնք երր թշնամիէն հանգէպեցան բռնուեցան եւ
h, ողումշփէ հրամանով սպաննուեցան:

Դաւադիրները էրենց հետապնդումը արագացուցին Զսպանին
հասնելու համար : Զոպան հանդարաօրէն էր սպաներուն վերադարձէն
կր սպասէր : Իրեն խորհողդ տուէն

խոհեմութեամբ

հեռանալ

էր

դանուաե վայրէն : Զոպան իրիկունը մեկնեցաւ: Կէս գիշերէն դաւա
դիրները գրաւեցին էր ճամբարը, ուր է դող փնտռեցին Զսպանը:
Անոր փոխարէն, ս պաննե ց էն էր սպաներէն շա ա ե ր ր եւ կողոպաեցէ
վրանները :
թողումչէ ել էր ընկերները, այս հետապնդումէ գոռոզու
թեանց միջոցէն, համոզաե էէն Իրենչինը իրենց միանալ.. Իրեն շէն,
որմէ Զոպան առաե էր Տէարպէքէրր եւ. յանձնաե' Սունութայէն, այս
պատճառաւ ոխ ունէր Զսպանին դէմ, որով չվարանեցաւ միանալ
.դաւադիրներուն: Երբ ասոնք ապահովեցին անոր գործակցութիւնը,
դօաեպնդու՜եցան իշխանութեան տիրելու, յոյսով՛
Յաջորդ առաւօտուն կանուխ, Իրենչէն եւ թողումչէ հևաապնցեցէն Զո պանը եւ հասան անոր: Զոպան էլ. փոքր գունդով բուռն կըռէւ մր մղեց, բայց է վեր9ոյ սաէպուեցաւ տեղէտալ գերազանց
ոյմէնառջեւ եւ փախաւ էր որդւոյն Հէւսեյնէ հետ : Կէս օրուան մոտե
րը , անցնելով մարգագետինէ մը , ուր գիւղացիներ ոչխար կր խորո,/էին, հրաւիրուեցաւ մասնակցէ, պատրաստուած֊ ճաշէն, բայց մերմեց : Արաս անուն սպայ մր , եղբայր թոդմագէ , ղո ր թողումչէ օՕ
ձէաւորով Զսպանը հետապնդելու ղրկած էր, քիչ մը ետք հասաւ նոյն
մարգագետինը: ճաշէ հրաւէրը կրկնուեցաւ, եւ այս անդամ ընղունուեցաւ: թորոված ոչխարը փրկեց Զսպանը:
Դաւադիրները ամէնուն հաւատացնել կ'ո ւղէ էն թէ Ապու Սաէաէ
հրամանով կը գործէին եւ ցոյց կուաայէն էլխանէն մէկ կեղծ նամակը
որով իբրեւ թէ Ի բեն շէնէ եւ թողումչէէ պա շտ օն յան ձնո լած էր սպան
նե, Զսպանը եւ անոր կողմնակիցները : Բազմաթիւ անձնալո րո ւթէ ւ ներ, խաբուելով այս կեղծարարս լթենէն , անոնց միացան եւ ստուա
րացուցին անոնց ոյմերը: Իրենց բանակատեղին հաստատեցին նտխէՀեւանէ եւ թաւրէղէ միջել ել այգտեղէն էլխանէն լուր ղրկեցին թէ
Զոպան ապստամբած էր եւ թէ էրենք պարտականութիւն համարած
էէն անոր դէմ քալեր Սուրհանդակը Ապու Սաէաէ հասաւ եւ էջեւա-
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նեցալ Ար ենչինի որդւոյն' ^էյ[ս Սվ['I1 բնակարանը՝.
փախչելովդ Jj ուԼսի թ/ւ ան հաւսաւ՝. ^Լեզքէր
թա հ բիզ կը դտն ո լէ ր , իմանս/լով Զ ո պանին

Ալի շահ՝

ս/դաոնաց ույ

սպսւրազէն՝ գունդով մը օգնութեան փութաց ՝

անոր

որ

վտ ա եդը ՝

հանդի պե ցաւ

Ս արանդ եւ մի՛ա՛սին թավրիզ ե կան ՝ որուն բնակիչները

Լ՛ ր

կողմը

անցան : Զոպան ՝ օր մր թա վրիզ մնալէ ետք ՝ Ալէշահ Լւ հետ JJ ո լլթանի է
մ ե կնե ցաւ՝. "1' ա լա՛դիրն ե ր ո ւն սուրհանդակը Ալի շահ էն առսվ Սոլլթանլ,է հ ասա ծ Էր։
Զոպան՝ վրդովուած այն տարաձայնութենէն թէ

Արենչին

եւ

ո լրումչի Ապո ւ Սա ի տԼւ հ քամանով կը գործէին՝ վնզիր Սղք1 Լա հք՛ է՛ր՜
if է աոաջ ԱուլթանիԷ ղրկեց՝ փարատելու համար այն կասկածները

որ կրնային սուլթանին մտքին մէ^ ծագած րլյայ : Ալի շահ սուլթանին
մեծ գովեստով Լսօսեցալ սպարապետին մասին՝ պաբդեց անոր հաւա
տարմութիւնը իլԼսանին եւ եռանդը երկրին ծառայելու մասին՝. Ըսալ
թէ անոր թշնամիները՝ նաԼսանձէ եւ

փառասիրութենէ

գրգռուած՝

կ' ո ւղէին Զ ոպանը ս պաննել ՝ տիրելու համար իշխանութեան եւ րսւո
կամս կառավարելու համար երկիրը՝ թէ իր են չին ինքզինքը արմանի
կը համարէր գահ բարձրանալու՝ որովհետեւ ար րայ ա կան արիւն կը
կրէր • U*JU ԼոՕքերր լաւ տպաւորութիւն դո րծե g ին
վրայ՝ որ Զ ո պանր ար տ օն եg արքունիք ներկայանալ՝.
Զոպան ներկայացաւ

իր

վեհապետին

եւ

շատ

Ասլո լ

Աա իտ ի

արտասուեց'.

ՀԱպաննե g ին ՝ րսաւ ՝ դլխաւո ր ս պ աներ ս ՝ զոր րնտրած է Լւ ձեզի ծա
ռս/ յելու համար՝. կ՝բա ւեցին այն գումարները զոր հաւաքած էի ձեր
բարերարութեանց շնորհիւ՝, ՛կորսնցուցի այն վարկը զոր կը վայելեի
ձեր բար եացա կամո ւթեան շնորհիւ՝. Արքայ՝ եթէ կ'ո լզէք ղփս սպան
նել

ա հ աւձա'ս ի կ եմ » ես մէկն եմ մի ա յն ձեր ս տ ր ո ւ1լն եր էնյ> :
Ա սլո լ

Ատի տ

հաւաստեց թէ ինք բնաւ մտադրութիւն չունէր իրեն

չու ր իք հասցնելու t կփտեմ թէ ՝ ըսաւ ՝ թշնամինե րդ քեղ կ՚ատեն եւ
քեզքւ կր նախանձին ՛քու վայելած վստահութեանդ համար ՝ թէ ապրստ՝ամրած են թ Լ՛ ինծի ել թէ քեզի դէ մ ;ւ Լ^եզի իշխանութիւն տուած
ԷՒ անոնց վրայ՝. Անոնք աոանց իմ հրամանիս գործած են՝.
Այն ատեն՝ Զուզան՛ արտօնութիւն Լսնդրեց իր թշնամիներուհ դէմ
կռուելու ՝ եւ՝ արտօնութիւն ստանալով՝ զինուոր ուզեց՝. Ապու Աաիտ
ան\ո ր տրամադրութեան տակ դրաւ 10,000 ձիաւոր՝ Լ՛ ինք
թիկնապահներով ել զօրքով ընկերացաւ Զ ո պան ին ՝ որպէսզի

ա յ ի,ր
վստահ

ըլլայ թէ իրեն եւ ոչ թէ թշնամիներուն՝ հետ է :
Արբ երկու բանակներ ր միայն մէկ օրուան՝ ճամբայ հեռու դրտ֊
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նոլեցան իրարմէ, Իրեն չինին դուստրը' Գութլուդշահ ,

որ

թոլին այրին էր, Ապո լ Աաիտէն խնդրեց ՛ա՛լէԱ։ առաի

էօլճայ-

չերթալ,

ել

խոստացալ հօրը լուր ղրկել որ կռիւէ հրամարի : Ապու Աաիտ հալանեցաւ ել կանդ առաւ Զեն կ ան . բայց երբ Գութլուդշահին պատգամա
ւորներ ը իրենց վերադարձին լուր բերին թէ Իբենչին չէր համաձայ
նած՜, Ապու Աաիտի բանակը յառաջացաւ:
Ատիսլոլ օրը թշնամին երեւցաւ Աինարատար գիւղին մօտը : Եր
կու թշնամի բանակները դիլերը անցուցին իրենց ձիերուն վրայ : Այստագնապալից կացութեան մէջ, Գութլուդշահ նորէն փորձեց իր հայ
րը համոզել, հաւաստելով թէ ներման պիտի արմանանայ : Իրենչին
հալանեցաւ , պայմանաւ որ Ապո լ Աաիտ ճերմակ դրօշակ պարզէ, ի
նշան հաշտութեան եւ ներման : Իշխանուհին այս պայմանը հաղորդեց
Ապու Ա տիտին, որ յաջորդ առաւօտ սպիտակ դրօշ պարզել տուաւ:
Իրենչին, ի,ռես ասոնց , գոռոզութեամբ փքացած , խորհեցաւ թէ Ապու
Աաիտ կը վախնար: հուրումչին կանչելով ըսաւ թէ իլիւանին բանակը
պիտի չկրնար նոյնիսկ առաջին բախումին դիմադրել, ել սկսաւ յառաջանա լ : (7)
ի/ոստմնադրումէն վրէ<ե

լուծ՜ելու

համա՛ր ,

տուաւ Իրենչինին որդին' 1շմի ր Շ է յ,խ Ալին,
սարդ մը , եւ դլո ւխը ն իղա կի

մը

ծայրը

Զոպան

գլխատել

գեղեցկադէմ
անցընելով

երիտա

ցուցադրեց,,

բարձրաղաղակ յայտարարել տալով թէ այս էր սուլթանին թշնամի
ներուն վախճանը: Իրեն լին, երբ իր որդւոյն գլուխը տե՛սաւ ,
ու կատաղութենէն մոլեգնած, թշնամիին վրայ խոյացաւ հակառակ իր
յառաջացեալ տարիքին : Շատեր ինկան իր հարուածներուն տակ : Կինն
ալ իրեն Հետեւեցալ սուր ի ձեռին : Այր ու կին իրենց
գերազանցեցին ամէնէն արիասիրտ մարտիկները:
Գիրկընդխառն կռիւներ տեղի ունեցան : Հայրը
լոյն դէմ, եղբայրը' իր եղբօր դէմ : Ապու Աաիտի

քաջութեամբ

կռուեցաւ որդզօրքերը սկսան

ընկրկի լ : Այն ատեն Ապու Աաիտ անձամբ գրոհ տուաւ եւ իր օրինակին
հետեւեցան իր սպաները, ջանալով ղիրար գերազանցել:

Ի

վերիոյ

Իրենչին եւ իր մարդիկը փախուստի դիմեցին: Ապստամբներուն
զօրքին մէկ մասը անցաւ սուլթանին կողմը : Իրենչին րռնուեցալ Գաղէտքունա գիւղը: Կինը սպաննուած էր ճակատամարտին մէջ՛. Հ՚ռ:
նովայրիի մէկ աղյբիւրին , դերի ինկաւ եւ տարուեցաւ Աուլթանին , որ
զայն ոտնակոխ ընել տուաւ ձիերուն} : Մ ի ա յն չորս էմիր յաջողեցան
փախչիլ (հուրումշի, իր որդին

Ապտիւրրահման,

որ

քաջութեան

Հրաշքներ գործած էր, Պուղա Իլաուղճի, որ Զոսլանէն գանակոծուած
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էմէբներէն մէկն էր ՝ ել Զոպան
լւունաս յ ։ Մ լ. ւս բոլո ր էմէրները
բռնուեցան կամ սպաննուեցան յ Փաէյստական չորս էմէրները բռնեց
էմէ բ Ա ունա թայ՝ որ Տէարպեքէրէն մեկն՛ած էր Ապ ու Աաէտէն մէա
նալո լ համար : ենք ո պանն եg երեր էմէր ՝

էսկ

lj ո լրումչէն

էլխանէն՛ :
յաղթանակէն ետք՝

վրան

մը

կանղխո ւեցա լ

ճակատամարտէ

դաշտէն վրայ՝ եւ դո հ աբանական աղօթքէ մը ետք՝ սուլթանէն առջեւ
բերուեցան գերէները։ Արաս եւ էր ազդականները ս սլաննո ւեg ան անմլ,ջապէս , բայց ոչ' Երեն չին՝ Թ ոդմադ եւ է ս ս են Պ ո ղա ՝ որոնբ պահուեցան անարգա՛կան չարչարանքներով պատմուելու համար՝.
^'ատավարութէւնը տ'եղք, ունե ցաւ Աուլթանէյէ ՝

զէնո ւո ր ա կան

՛ատեանէ մը առջեւ: Երբ ամբաստանեալներուն Հարցուեցան աոլըստա մբո ւթեան պատճառները՝ ամէնքը մէաբերան պատասխանեց էն թէ
Ապու Ա տ է տէն հրամանով շարմած էէն՝, էքուրումչէ ըս ա լ

Զո պանէն

թէ սուլթանէն կո դմէ երկու է մէ ր զէ^ը հ րալէրած է/՚ն 1՚ր ՚էրայ
յարձակէլ ել սպաննել՝. Զոպան հ րաւէրեց այս էմէրները՝ որոնք հաս
տատեց էն հյուրումչէէն խօսքերը՝. Ապու Աաէտ հերքեց , Զ ո պ անէ ն ՛ը
սաւ թէ կը ստէէն եւ հ րամա յեց ամբա ս տ անեալն երը ենթարկել

այն

պատէմէն որ սահմանուած է անոնց որ էրեն g վեհա պետր կը զրպար
տեն՝. Ամ էնքն ալ մա Հ ո լան դատա սլար տո լեg ան ՝. Այղ ատ են , Ար են չէն
գրպանէն թուղթ մը հանեց եւ ըսաւ Ապո լ I]աէ տէ . ՀԱհաւասէկ Զո
պանր սպաննելու համար էնծէ տուած հրամանդ'^ : Աետոյ ան ար դ ակ ան
է/Օսքեբ ուղղեց անոր՝, էրենչէն կը համարձակէր այսքան

լանդղնու-

թէւն ցոյց տալ՝ որովհետեւ սոլլթանէն հօրը աներն էր՝. Ապու Աաէտ
ուրացա լ այս ամբա ս տան ո ւթէ ւնն երր եւ հրամայեց Զուգանէն օրէնքը
գործադրել՝ Զոպան ամէնքն ալ սպաննել տուաւ՝.
*Լ,ախ ս\կսալ Ար են չէն էն , ղո ր ս պանն ել ուզեց զարհ ո ւր ելէ չարչա
րանքներու ենթարկելէ ետք՝, Արենչէնը կախեցէն կողերէն երկաթեայ
կե ոերէ [ըւ/տ մէկ աղբէ ւրէ մը

կրակ վառելով մա րմէնէն տա 4) ՝ Այս

վէճակէն մէջ Արենչէն Ապ ու Աաէտ էն ո լղղեg ահաւոր անէծքներ : Աւզեցէն լեզուն կտրել ՝ բա յ g չկրնա լո վ բռնել ՝ թուշէն տակէն երկա թէ
ձող մը մխեցէն որ քէմքէն դուրս ելաւ : 9*է ա կը երկու օր ցուցադրուե
ցաւ. յետոյ դլուէւր կտրեց էն եւ ցուրադրեցէն յերասանէ՝ Այյըլղէյճանէ՝ երկու Արարներուն ՝ Ա ո ւմէ (Փոքր ԱսէսՀ) ել Տէտրպէքէրէ
մ էջ : lj ուրո ւմչէ եւ թո զմաղ, կեռ երէ կ ախուեցան : Աղբէլրէ մը համա
ձայն ՝ էյուրումչէ էն թուշը (մօրուքը՛) ած էլեց էն ՝

դլուէւր

սրածայր
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գտակ մը անցուցին՝ եւ մարմինին մէջ դամեր մի/ելուԼ Աուլթանիէյի
մէջ պարտցուց ին* յետոյ Զո սլանին առջեւ բերինք որ դա յն սպաններ
տուաւ նետահար :
Յուլիս 2Տ)էն մինչեւ դեկտեմբերի սկիզբը Զոպան շուրջ 36 հոդի
սպաններ : Ապստամբներուն ազգականները՝ մերձաւորները եւ
սակիցները սպաննուեցան ՝ ինչպէ ս նաել անոնք որ ՝ թ՜էեւ

կու

հ եռ!ա ւոր

նա հ ան դներ ո ւ մէջ կը դան ո ւ էէն, ամբա ս տ ան ո ւեg ան իբրեւ անոնց կոլսակիցները :
Ապու Աաիտ ճակատամարտին մէջ մեծ քաջութիւն ցոյց

տուած

ըլլալով^ իրեն տրուեցաւ նաել ՊահսււՈ11Նր. JuUlft Լ՝ք՝աջ Լսան^ տիտղոսը ,
(մայիս - յունիս 1319) :՛
Այս դէպքերը տեղի ունեցան 1319 յունիսին։ Զոպան՝ որուն կի^ը
մեռած էր^ արտօնուեցաւ ամուսնանալ Ապու
պեկին հետ :
Այս ասլս տամբո ւթեան պատմութիւնը

Աաիտի

թեթեւ

քբո$_

Աա թի

յապա ւո ւմներ ո ւԼ

քաղուած է հետեւեալ գիբքէն *

D’Ohsson, Histoire des Mongols,

p. IV. p. 630-638 (1835).

'(յոյն պատմութիւնը կը դանս լի նաեւ

H. H. Howorth, History of the Mongols, III, p. 592-596 (1888).
Առաջին հեղինակը զայն պատմած է ըստ Աաշիտետտինի շարունակո ղին եւ արաբ պատմագիր *Լյովա յրիի (1Ջ79-1332) î Ե րկրո րգ

հեղի

նակը ւԼերարտագրած է առաջինին էջերը։
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Գ-

[Լպստամբո ւթեան սլա տ մ ո ւթէ ւնը ըստ օտար աղրէւրներու ՝,աւ1եամատելով վեր ո յէշեալ հայկական ազբէւրներուն հետ, կը

տեսնուէ

թէ հ\այ մ՜աման ա կա ղէրն եր.կն էւրԱՀՀրանչէւրը արձանագրած կ

անոր

մէկ փուլը :
1319/f ձեռագրական յէ շա տա կա ր անէն գրէ չը նկարագրած կ ասլըստամբութեան ծագումը, Զուգանէն հետապնդումը գկպէ Ա ելանէ էէճը,
այսէնրն Ղ*եղարրունէր փախուստը եւ [Լպու Աաէտէ վերջնական յաղ
թանակը, ւսոանւյ ապստամբներուն պատէմը յէշելու, թերեւս մանրամասնօրկն ծանօթ
//ա/ո ՛Լ: ^այտ մ1՚ ւս կոգմկ հա՛ղորդած կ ապստամբ
ներուն կտ՛տար ած ա ւար առո լթեանց , հ ա ր ս տ ա հ արո ւթ եան եւ գերեվարութեան մտ սէն տեղե կո ւթէ ւններ , ո բոնը բնաւ չեն յէ չուած
օտար աղբէւրներուն մէջ -,

s

աթեւէ վանրէն մէջ

բանտարկուած

ել

ե կեգեց էէն հ բաշագործ զօրութեամբ փրկուած էյ ուրումչէն եւ 1319/^
նորկն ապաստանած 1Ս ուրումչէն տարրեր անձեր նկատելու բանաւոր
պատճառ մը չկ>“J , եւ հարսսՀահաբութէ լեները կարելէ կ վերագրել
այնրան է) ո ւր ո ւմչիէն ա սլեր աէյ տ ո ւթե ան որրան ապստամբ

զէնաոր-

ներուն աւարառութեան բնա զդլ.Ն :
1]ամո ւկ լ

Ասցլ,լ, շարունա կողէն յէ շա տա կա գրո ւթէ ւն\ը յայանօ

րէն կր վերաբերէ է1 ր են չէնէն եւ էքուրո ւմչէէն Ն աէյէ ջե ւանէ եւ թավրէԴՒ մէՀեւ հ աս սրա՛տման

Հե՛ստանալ

յ

[Լպստամրութեան

թուականը

սէյ ա յ կ սակայն ա ք ս յՒշա տ ա կա գ ր ո ւթե ան մէջ-.
Ներդ գարու անանո ւն մամանա կագէրը կը թուէ ապրած
Սուլթանէյէ եւ կամ էր տեղ եկ ութէւնները րագած
մը, որովհետեւ էր հաղորդած տեղ եկ ութէւնները

Ըէէաէ

Ըէէա'Լ

ականատեսէ

բոլորուվէւն

ճէշտ

են։ Ս պանն ո ւած կմէբներո ւն մէջ կը յիչէ նաեւ թարմաթանը , որուն
անունր չեն պահած Pաշէտ ետ տէնէ շարունակողը եւ *Լ,ո վայ րէ :
[Լպստամրո ւթեան տե ւո ղո ւթէ ւնը յա յանէ չկ , սա՛կայն ամէն պա
րագայէ մէջ չէ կրնար երկու կամ երեր ամէսէն աւելէ տեւած ԸէաԼ^
եթէ նոյնէսկ աւելէ կարճ մամանակէ մէջ չէ ղսպուած : Հետեւաբար
Սպէտակալոր [Լստուածածնէ վանրէն փորր

եկեղեց էէն

շ էնո ւթե ան՞
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1318^4» մ հնչել. 1321 տեւաե ըլլալը ապստամբութեան վերագրելու. տե֊
ղի շի մնար :

ԽոՍա Յ՚ԱւղՈՆթ- ( Եսւղութ ) .--- ^րղ գարու անանուն մամանակա
գիըը կը յ ի՛չէ 1319/^ «hjn&m 3աղումի \սսլա՚նութիւեը ։

Այո

անձին

մասին միակ տեղեկութիւնը ղո ր կարելի եղաւ գտնել հետեւեալն է •
ի)ոձա Եագոլթ (Աազոլթ) իլիւան էօլճյաթուի

մահուան

ատեն

(1316 գե կտեմբեր 16) էրղը ումի գաւառին կուսակալն կր» (8)
Հ. Պ-

(1) Այս յիշատակարանդ կը պակսի Լ- Խաչիկեանի ԺԴ- Դարու
հայերէն ձեոագիրնեթոլ յիշատակարաննեթու հաւաքոյթին մէջ : Զայն
կը հրատարակենք Հ • Ն • Ակինեանի րարեհան արտօնութեամբ , քա
ղելով յիշալոակարաններոլ իը հաւաքածոյէն:
(2) Ձեռագրին մէջ «ՉԿԹ : եւ ի : ՉԿԱ :» զոր կ՚ուղղենք «ՉԿԹ : Եւ
ի ՉԿԸ :» ՉԿԹ յիշատակարանին գրչութեան, իսկ ՉԿԸ ապստամբու
թեան թուականն է :
(3) Ձեռագրին մէջ «ի» :
(4) Այսինքն «զՆինուէ»:
(5) Այս անունը կարդացուած է նաեւ էրենճ[ւն
(B. Spuler, Die
Mongolen in Iran, 352 ),
որ աւելի մօսւ է Հայոց Երրնչի եւ Երինջին
գրչութիւններուն :
(6) D'Ohsson, Histoire des Mongols, IV, 577.
(7) Նովայրի կը գրէ թէ երթ Իրենչին Ապու Սաիտի րանակը տե

սաւ, յողդոզդեցաւ եւ իր մարդոց խորհուրդը հար ցուց : Խութումչի
ըսաւ- «Սուլթանը սրաանց մեզի հետ է»: Երթ երկու թանակնեթը կռի
ւի պաաթասա էին, Խութում չի լուր ղրկեց Չագանին որ նշանով մը
ցոյց տայ թէ ութ կը գտնուի, որովհետեւ կ՚ուգէթ անոր ներկհոյանալ
եւ հնազանդութիւն յայտնել : Չոպան իր դրօշը պարզել տուաւ, զայց
այգտեղէն հեռացաւ իյոհեմութեւամթ : Արդարեւ Խութումչի սոսկալի
յարձակում մը գործեց այդ դրօշին մօտ գիրք րոնած զինուոթնեոուն
վրայ , կարծելով թէ Չոպան հոն կը գտնուէր :

(8) Cl. Huart, Les Saints des Derviches tourneurs,

II, p. 323-324 ).

Fonds A.R.A.M

Հայկական ՍՍՌ ԳԻտոլթիՆւննհրի Ակադհմիաի տեղն կագիր
Հասարակական (լիտոլրիւննհր, Մայիս 1957) էջ 117-124

Ա- ՍՐԱՊԵԱՆ

ՊԼՈՒԶ bh WlPWtfW SMbbbU ԼրՐԶՆՍԼ1ՑհՆԷՐ
13^^- գարի նշանաւոր տաղեր գո ւ

րե ր ա կանա գէ տ

տիեգեր ա գէ տ

եւ րարոզի չ (Հովհաննէս Երզնկացին իր ուրոյն տեղն' ունի միջնա դարեան հույ գրականութեան եւ կուլտուրայի սլա տ մ ո ւթ եան

•էէչ-,

Նր ա

ա շվսատ ո ւթի ւններին այլ եւ այլ առիթով անդրադարձել են շատ հա
յագէտներ , սակայն մի իա շոր թի ւրի մաg ո ւթեան՝ պատճառով՝ նրա
կեանրն ու զո րծո ւնէո ւթի ւնը մին շել

սյմմ ճիշտ շի լոլսաբանւել :

Հայ մատենագրութեան մէջ հանդիպում ենր երկու դէմրի ՝ նոյն
անուններով*---- ^/ւվհաննէս քյրզնկացի՝ Պլուզ

մականունուի

ել

■Դ

երկրորդ (ֆովհաննէս էէրզնկացի՝ Հքործորեցի մա կանո լն'ո վ : Երկուսն
էլ ապրել են գրեթէ նոյն մաման ակա շրջանս ւմ' 13-1.4/»^ դարերում »
Պլուզը մի րի չ աւելի վաղ

մինչեւ ՀՅրդ դա ր ի վերջը , իս կ

րին' մինչեւ ձ֊ձ-րդ գարի աոաջին րսւռորգը։՝ Արդեօքը

նոյն

ո րծո բե
^է^րը՝

նոյն անձնա ւո րո ւթի ւններն են նրանր*
Հա յա գիտութեան մէջ մինչեւ վերջերս

ընդունւած է

եղել

մի

կարծիր , այն է' մի (Հովհաննէս Ե րվնկա ցո լ գոյո ւթի լև' Պլուզ եւ \?ործո րեցի մա կան ո ւնն ե ր ո վ :
Այս հարցին վերջերս անդրադարձել է նաեւ պատմաբան Լ» Jjtuչիկեանը , որը հակառակ ընգո լնւած տեսա կէտի ՝ ո րոշակիօրէն տար
բերակում է նրտնր ՝ մէկին ո րակելով ո րպէս բան աս տ ե ղծ ՝ րարոզի չ եւ
դ1՚ տնական ՝ մ1՚ ւսին՝ ո րպէս գրիչ ծւ մատենագիր ( 1 ) :

էյաչիկեանից չորս տարի յետոյ լոյս ընծայած իր մի ուսումնա
սիրութեան

լեղո լա բան' Գ ♦ Ջա հ ուկ եանը պահպանում է ըն գո ւն-

լած տրադիցիոն տեսակէտը՝ այսինրե նոյնացնում է երկու Ե* ործ ո րե,յին եր ին (2) ։
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3 ովհաննէս ք} ր զնկաg ո ւ մասին եղած այս ոlu ումնա՚սի ր ո ւթէ ւնն երի

ամէնիg ո ւշադրա ւը ftf ա շի կե անի վեր ո յի շե ա ը գէ տ ո ղո ւթի ւեն է ՝
որի մասին հիմնաւոր ե զր ա կա g ո ւթի ւններ անելու համար
նիւթ են տալիս հ էն g իրենց , հեղինակների 3 ովհաննէս

հարուստ
Ե րզնկացի-

Պլուղի եւ 3 ովհաննէս էք ր դեկաg ի-ï)' ո րծ որեg ո լ ան ո ւննե ր ո վ մեղ
սած ստեզծագո րծութիւնները՝.

Արանց

պատմա -բանա սիր ա կան

ղա դափար ական ուսումնասիրութիւնն ի յայտ
միանգամայն ի ր ա ր ի g տարբեր՝

է

բերում

ան ձնա ւոր ո ւթի ւններ

■֊, ու
եւ

երկու՝,

որոշակիօրէն

տարբեր , նոյնիսկ իրերամերմ գաղափարներով ու աշխարհահայեաց
քով : Այգ յատ կապէս արտայայալում է իրենց
բնորոշ եւ քաղաքական բեոքթ կրորԼ

մամանա կի

համար

ի ր ու գար ձո ւթի ւնն եր ո ւմ

նրանց

ունեցած տ՛արբեր դիրքորոշումով՝.
նծըղ գարի վերջին ել Հձրգի սկիզբներին

Հա յա ստանում

լ ա յՆ

ծաւալ ու սուր բնոյթ էր ստացել գա ւանաբանա՛կան այն պայքարը՝ որ
գոյութիւն ունէր հայ եւ կաթոլիկ եկեղեցիների միջել կապւած միա
բանական (օւնի\թ'ո ռա կան) շարմման հետ : Ա իաբանութեան հրահրո
ղը հրւոմ էական կաթոլիկ եկեղեցին էր-, որ նպատակ ունէր հայ եկե
ղեցու անկախութիւնը վերացնելով՝ իրեն ենթարկել ոչ միայն նրան՝
ույլ ել հայկական պետականութիւնը՝ ի

վերջոյ

Մէսւբան ո ւթեան տարածո զների գէմ [որոնք

>այ

մողովրղին*.

գո րծո ւն է ո ւթի ւն'

է ին

ծաւալել արգէն ՃՋրգ գարի ‘ձրգ յիսնամե ա կին) ՝ թէ խօսքով եւ թէ
գործով ակտիվօրէն պայքարել է նաեւ 3 ո վհ անն է ս Ա րզնկացի Պլո լղր t

1281-1284 թթ • եա եղել է իր մամանակի գրեթէ բոլոր հոգեւոր կենտ
րոններում ՝ արքունիքում ՝ վանքերում եւ անապատներում՝ դիտական-ա ստուձածաբանա կան ՝ գա բանսրբանա կան ճառեր կարդացել թէ
հոգեւո րականուՀթեան եւ թէ աշխարհականների համար՝ Յակոբ կ լա
յեղի կաթողիկոսի յատուկ յանձնարարութեամբ՝ որպէս պատուիրակ

(1231 /?•) մե-կնել է թէոդոլպոլիս (Կ արին') ՝ իր հետ տանելով հայ
կական եկեղեցու, կանոնական հրամանները՝ այնտեղ գոյութիւն ու
նեցող եկեղեցական կրօնական

ւսնհւսմւսձւս՚յնո ւթի ւնները

կարգաւո

րելու նպատակով (3) =
Աակայն 3ովհաննէս Ա րզնկացի-Պլո ւղը եղել է ոչ միայն հայ եկե
ղեցու կանոնների սոսկ քարոզիչ՝ այլեւ շատ կանոնների ոլ խրատնե
րի հեղինակ (4) :
Դրանցն շատերի մէջ Պլուզ Արրլն կաց ին ուղղակի գա լան արան ական հարցեր է քննարկում ՝ մեղադրելով միաբաններին ոլ քաղկեգո-
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.ն ականն երին Լ լ մեր(եելուԼ նրանց առաջարկած ղա լան աբան ա կան'ծի
սական զիԼումները

հռոմ էական եկեղեցուն : Այսպէս ՝ օրինակ՝ դա-

լանաբան ական 'հիմնական հարցերից մէկի ծննդեան եւ. մ կր աո ւիեեան
.տօնի կատարման օրւայ կա պա կց ո ւթեամբ ՝ որի ԼՈԼր2_Ը> ին'Հպէ,ս յայտ
նի է ՝ դարեր շարունակ անհաշտ ւԼէճեր են տեզի ունեցել
հայ եկեղեցիների միջել՝ մեր հեղին ակը դրում է :

լատին

եւ

\մննղե աքն ել մ կրտո ւթեան տօները «... յետոյ ոմանք բամանե y ին
ըոտ այլ եւ այլ կարծեաց , ոմանք սլա աճա ռանօ ք ել այլք հերձոլածողտկան անբար չտո ւթեամբ
թեամբ *.

..

էլ

ել

ոմանք

տգիտա՛կան

անոլսոլմնոլ-

աբգ, ո ր ր բամանեն ղա սա ո ւածայթև՛ տօնսն

ի

ւքի-

մե՚անց , որ պէս թէ ղեե ունդն մարդկային եւ զմկրտութիւն աստուա
ծային համարելով, վասն ղի կարծեն յա ո՜ւս^ղիմո ւթե ա մբ ել շնորհօք
գալ նմա յորգիութիւն ել յաստուածութիւն , զոր օտար ել սուտ ընթտնրական եկեղեցւոյ պարտ է համարել զնոսա-. Իսկ այլ ոմանք տըգիտաբար ան խս տեyին ի միմեանց . . . իսկ մեք, որք ճիշտ եւ ուղիղ
հաւատով ունիմք զգա լան ո ւթի ւնս ս ր բո g առաքելոցն ել զմեծ ի գերիցս
երանեալ լուսաւորչին մերոյ ս բբովն Գրիգորի ել

ըստ

տըլչո ւթեան

նոցա մեղ, ի միում աւուր կտտարեմք տօնախմբութիւն աստուածա
յին իրագործութեան ի մեզ ել վասն մեր եղելոյ : . . . ամբարշտութիւն
ուրեմն, ի բամանել զաստուածային իրագործութեանցն զխորհուրդ,
ի միմեանց ել յայլ ել յայլ աւուրս կատարել. . .» (5) :
Այոսլէ՚սով, Պլուզ Աովհաննէս էրղև՚կտցոլ ե՛ւ դո րծո լնէ ո ւ թի լն ը
ե՛ւ ստեղծագործական կեանքը բացարձակօբէն վկայում են, թէ նա
էԿ՛ ՛լ տրող լինել միարտր :
Հակառակ սրան, էք ործորեցի Աովհաննէս

էրզնկացոլ

անունով

մեզ հասած ստեզծագործութիլնները բացայայտօբէն վկայում են, որ
նրա հեղինակը էք ործ ո րե ցին է, այինքն ապրել է Արտաղի թա՚գե լո ս
Առաքեալի վանքում , որը կո չուել է ել էքործոբ : Իսկ
վանքը եղել է միարարական

Արտաղի

այս

մէկր ,

որի

չարմման կենտրոններից

առաջնորդը Զաքար իա եպիսկոպոս էք ո րծո քեցին միաբանութեան

ոչ

միայն մասնակիցներից , այլ ել խոշոր գործիչներից էր ել որը մշտա
կան յարաբերութիւներ ի մէչ էր կաթոլիկ

եկեղեցու

ներկայացու

ցիչների հետ : թէ նրա եւ թէ վանքի հետ սերտ կապ էր

հաստատել

Բարդոլղիմէոս Բոլոնիացի բոտին ևպիսկոպոսր , որը իր քարոզգրքի
յիշատակարանում Զաքարիային անուանում է «հրամանակատար,, եւ
անգրգուեվի դղեակ միաբանութեան» (g) ;
Յովհանէս էր,լխկացի էք ործորեցոլ մասին հետեւեալն

է

գրում
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յ/*քոսը ան n ւթեան ամ ենայայտնք, դէմը-երից մէկը, (Հովհաննես իռնեՀ/խե* ւէւմէջ եպիսկոպոսացա ոԸՀ եկեալ էխն առ այն ժ՜ողովս (1317
թ. Ատ անտյուի գումարուած միարարական ժողովի մասին է խօսքը Ա* Ս • ) ւ ելս եղեւ Արհեպիսկոպոսն !էաքարիա ՝ որ էր իչխող եկե
ղեցւոյն սրբոյն թագէոսի առաքելոյն**. էլ իմէԼ նոցին էր եւ

մեծ

վարդապետն (Հոհան Հմործոբեցի ՝ եւ այլք բազումդ» ըն ղ նմա}» (7) :
Այս Երզնկացին է նաեւ՝ որ 1321 թ ♦ թարգմանել է մի ջնա դարեան սխոլաստիկայի նշանաւոր դէմք եւ կաթոլիկ եկեղեցու ամենախոշոր գաղաւիա ր ախօս թովմա Աքվխնացոլ

աստուածաբանութիւնը

(հ.Տ>ա՝ղադս եւթն խորհբդոյ եկեղեցւոյ}» ), որտեղ

շարագրուած

են

սւյղ եկեղեցու գաղափարական եւ դաւանաբանա կան հիմնական ,րկրզբունքները։ թարգմանութեան յի չա տա կարանո ւմ *Ծործորեցին իր վե
րերմո ւնքը հանդէպ հռոմէական եկեղեցին ու թովմա

1Լըվ[։ն տ

արտայայտում է այնպիսի ջերմ խօսքերով՝ որ կասկած չի թողնում
գալս/ևա բանա կան հայեացքներ ի ու կաթոլիկ

'եկեղեցու

նկատմամբ

ունեցած երկիւղածութեան մասին։ նշենք նաեւ որ աշխատութիւնը
թարգմանել է ուղղակի Պապի հրամանով՝ թարդոլղիմէոս ['ոլոնիտցի Հերան կ քարոզչի միջնորգութեամբ

^տե ս թարգմանութեան յՒ՜

շա տա կար անը , ճեռ. ՚1յՕ • 560, 1323-1325, ££'204 • հմմտ. Լ - Il աչիկեան ՝ ԺԴ- դուրի հայերէն ձեռագրերի յի շա տա կար անն եր ՝ էջ 173) Î
^սրսկած չկայ՝ որ այս յիշատակարանի հեղինակը չէր կարող լին՛ել
Պլուզ Յովհանէս Ար զան կաgին՛ ՝ որին Աքվինացոլ գրքի թարգմանոլթիւնը վերագրւել է գարձեալ թիւրիմացոլթեամբ կապուած ե ր կո լ
մատենագիրների համանունութեան հետ։
Այսպիսով՝ երկու (ֆովհաննէս է, րդն կաg ին երի g առաջինը միտ բա
րութեան գէմ տարլող պայքարի սլա ր ա դլո ւխների g մէկն է
իսկ երկրորգլի միարար եւ լատին՝ քարոզիչների գործակիցը'
րեցին : Այ մ մ անգրագառնանք տյգ երկու 3 ո վհ տ ննէս
կեանքի ու ժ՜ամանակի հետ առնչւոդ հարցերին ։

Պլուզը^
ո րծո-

Ե ր ղնկ տցին ե ր ի

3 ո վհ տ ննէ ս Երզնկ աgի Պլուզը^ ո րպէս ճանաչւած մատենագիր

եւ

գիտնական-վարգապետ ՝ ասպարէզ է իջել ձ.270ական թո ւականսերին ։
*ի եռելս 1272 թ* նա հրաւիրւել եւ յա տո ւկ քարող է կարդացել ^յերսէս
Պարթեւի նշխարների յայտնութեան առթիլ (») : 'fi ի չ ա*եg ՝ 1289 թ*
նա գրում է Երղեկ այում ստեղծւած քաղաքային ու աշխտաւորական
շերտերի կազմակերպութեան - Հէյ զբայրութեան}» (9) $ ՀԱահմանք եւ
կանոնք}»ը (10) յ ո րը կա ր ո ղ էր անեք միմիայն

մեծ

հեղինակութիւն

ունեցող ու ճանաչւած անձնաւորութիւն : Այնուհետեւ 1281-1281 թթ ♦
Երզնկացին լինում է Եր ո լս ա ղէ մ ո ւմ ՝

ապա

^իլիկիայում ՝

որտեղ

բազմաթիւ փիլիսոփայական՝ աստուածաբանական ճառեր եւ քարոզ-

10
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ներ կ կարդում թթ աշխարհիկ ել թկ հոգեւոր տօնակատարութիւնների աււթիլ (11) : Այստեղ նա սերտ .կապի ու

փ ոխյար աբեր ո ւթեան

մէջ է լին ո ւյէ արքունիքի եւ բարձրադոյն հ ո դե ւոր ական՚ո ւթե ան հետէ
Նոյն թուականներին Տ՚ակոբ

՝Լայեցի կաթոդիկոսի խնդրանքով

վե

րական ո ւթ ի ւհ է աւանդում նրա աշակերտներին եւ հետագայում դըլաււ! ոչ ւ1 իայն դիտական՝ դ այլեւ բանասիրական իա շոր արմէք ունե
ցող il ի աշխ ա տ ո ւթի ւն , ո րը մնում կ քեր ա կան ա կան դի տ ելիքն եր ի ու
սուցման հիմնական ձեռնարկ նաեւ հետադայ դարերում :

1281 թ* Երղնկացին լինում կ Տ ՛ի խ իսում եւ տեղի է աթո լղի կկ
եկեղեցւում տիեզերագիտական մեծ քարող կ կա րդո ւմ ; Հետագայոլմ դ Ումեկ իշխանի կրտսեր որդի Վախտ՛անգի եւ Տ կ'.ր-Տոհան եպիս
կոպոսի խնդիրքովդ UJJ'l քար՛ոզը դրի կ առնում դ ապա նաեւ չափա
ծոյի կերածում (12) :
Այսպիսովդ ձ֊Տրդ դարի 'քՕ-Տ^ական

թուականներին

նա

արդկն

ամբողջ Հայաստանու՛մ եւ էիլիկի այ ո ւմ ճանա չուած ոլ հեղինակաւոր
գիտնական վարդապետ էր՝ որ նոյնիսկ կանոնական ու խրատական
շրջաբերական հրահանգներ կր դրում եւ իր անունից ուղարկում հայ
եկեդեց ու տարբեր թեմերը*. Ամենայն հաւանականութեամբ^ հետադայում էսայի քշեցին էլ օդտւել է հ էնց այս կանոններից

եւս՝

իր

կո •ւմ1։՚յ ո լդար կո ւած շրջաբերականները ՛ուղարկելիս :
1292 թ* նրան նորից գտնում ենը իր հ այր են // քո ւմ՝ էրզնկայի Ա ►
Մթ աս անապատում (18) :

1293 թ* յետոյ մեր ձեռագրերում (}ովհաննէս էրզնկացի Պլուզի
մասին այլեւս որեւէ յիշա տ ա կո ւթեան չենք հանդի սլում : Միայն իր
իսկ Երզնկաց ոլ գործերից տա րբեր առիթներով իմանում ենք որ դ 1281-

1281 թթ * արդէն ՀՀտ կար ա ցե աշ» կ մարմնով եւ չի կարողանում իրա
կանացնել ՀՀզդործ մշակութեան տեառն , որպկս ար ման էր» (11) :
է ույ նաեւ 1293 թ* մի յիշատակարանդ որ դրել է Մովսէս Երզըն■կա ց ո լ աշակերտներից մէկը*. Այստեղ նա ակնարկու մ

հ

մլ, ն շան ա լ ո ր

ռաբո ւնա պետ Աո 4e- աննկսի մահուան՛ մասին (15) է
Արդեօք nsjn Աովհաննը Աովհաննէս է րզնկա ց ի Պ ԷՈւղր չկ^ դ որ իրօք
տ մեն ա ի մ՛ա ս տ ո ւն ռաբունապետի հռչակ ու "‘՛Լ լ՛ ■ Ա/J՛,չանը չկարողանա
լով յադթահարել երկու Աովհաննէս էրզնկացիների շուրջը ստեղծուած
դարաւոր թիւր իմա ցու թլ՚յ-ը, այդ հարցը թողել կ անպատասխան եւ
շարունակել նոյնաց նել Աովհաննկս Պլուզին ոլ
Աենւելով վերոյիշեալ փաստերի վրայ դ

ործորեցուն *.

կարելի

է

Աովհաննէս

վյրզնկացի Պ լո ւզի մահուան թուականն ընդունել 1293/7: Նա թադուել
էդ

յտյտնում են մի շարք հ՛ա լաստ ի ադբիլրնե ր (16) y իր հայ-
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րենյ, երկրի' ԵրզՆկայի Ա. Նշան եկեղեցում :
Բոլորովին այլ է Ծործորեցի Յովհտննէս Եըղնկացոլ կեանքն ու
դործ,ո լնէ ո ւթիւնը z Նրա մասին մեզ յա յանի առաջին տուեալը վերա,
բերում է 1302 թուականին ■ Այս մամանակ նա գտնւում էր

Գլաձո

րում, որտեղ եւ, ըստ երեւոյթին, աշակերտել է Օսայի Նշեցուն ել
նրա պատուէրով ձեռագրեր ընդօրինակել (17) :
Նրա անունով մեզ յայտնի մատենագրական գործերը շարտզըր.
ւած են 1314 թ. յետոյ միայն : Հաւանաբար այգ թոլս, կանի g սկսած
նա տեղափոխուէլ է Արտազ, ՛Ծործոր վանքը, որտեղ ել գրել է իր
աշիստտո ւթի ւնն երը : Հետագայում , գուցէ եւ 1320-1321 թթ . , ղալա,
ճանելով հայ եկեղեցուն , նա 3 ո վհ ան ել 3", կոր Բռնեցիների նման,
է մ1ւաբանողեերբ ան ա կը յ
Ծործորեցոլց մեզ յայտնի են հետեւեալ ա շիստտո լթի ւնները . ա)
«3 ո վհտննի սի Երղ)1 կտցոյ , որ Ծ՚՚րծորեցո տիեզերալոյս վարդապետի

ասացեալ֊»
{Աստուածաբանութիւն, ձեռ. Նօ ■ 627, 1314 թ-, էջ
2a ա. բ.) , «Լրումն թեր ո յն համառօտ տեոլթետմբ ս ր րոյ աւետա
րանին , որ ըստ Ատտթէի , հալաքեալ նուաստ վարդապետի Յովհտնեիսի Երղնկացոյ, Որ ել Ծործորեցի կոչեցեալ» {ձեռ. Նօ. 2687, 1470
թ-, էջ 50 ա, շարագրուած 1316 թ֊ • ) {դ) » ••• Նուաստ Յ՚՚վհաննիսի
Երզնկտցւոյ, որ ել Ծործորեցի կոչեցելոյ... {Գանիէլի մեկնութիւն,
ձեռ. Նօ. 1187, ԺԴ) (ՆԵ . գար, էջ 30 Տա, շարագրուած 1318 թ • (7)
«Նուաստ վարդապետի Յովհաննիսի Երղնկտցլոյ , որ ել Ծործորեցի,
արարեալ համառօտ տ ճ u ո ւձթի ւն՛

քերա կանի»

(ձեռ. Նօ. 2326, ԺԳ

Գա[ր^
14 *") , ե) թարգմանութիւն թովմա Աք ո լինաg ո լ
եւ,թն խորհրդոյ եկեղեցւոյ» ՝ «... նուաստ ոգիս եւ jnjtf

աղագս
կարօտս

բանի իՀովհաննէս Երզեկեցի եւ այմ֊մ կոչիմ Ծործորեցի...»
Նօ . 560,

(ձեռ.

204<" , թարգմանուած 1321 թ'♦) :

Ծործորեցի մ ա կան ո ւանր ՛հանգի սլում ենք միմիայն այս

արձակ

գործերո ւմ : Պ[ ու զի անունով մեղ հասած 60իg աւելի աշխատութեան
(խրատ , սահմանք , քարոզ՝ մեկնութիւն եւայլն} ո չ մի տեգ
Ծործորեցի չի յիշւում ՝ որից հետեւում է՝ թէ

միայն

վեր ո յի շե ալ-

ներն են Ծործորեցուն պատկանում :
Այս համոզումն աւելի եւս հաստատլում է

այն

փաստով՝

որ

նշւած՜ գործերի հեղինակը՝ հաւանաբար նկատի ունենալով միւսի մեծ
հռչակն ու ճանա չւածո ւթիւնը ՝ իր բոլոր ա շխա տ ո լթի ւննեբում հէն g
ինքն է նշում որ ել Ծործորեցի ՝ կարծես ընթերցողին ամէն

անգամ

զգուշացնելու համար ՝ որ չշփոթեն իրեն միւս Աովհաննէս Երղն կա զ ո ւ ‘
Պլուղի հետ ՝ մանալանգ՝ որ վերջինիս

բոլոր

ս տ եղծւս գո րծո ւթի լիւ

ներն արգէն յայտնի էին ամենաուշը 1284 թո լականից սկսած :

Աքգ
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նա լէ մոռանում նշել նոյնիսկ այն դէպրերոլմ ,

հանդէս է գալիս

որպէս գրիչ« • ♦ ♦ զէյուաստ գծօզ սորին ղէֆ ո վհ աննէ ս սպասաւոր բանի էյրղըն1չայեցի

Հմորձ՜ո ր ե tjի?> (18) կամ Հ.Ե Լ- ղվերիսյեալս ի բիւրոց գործոց

զտարտամ 1^[յէս զՅ ո հանն է ս ՝ ծանօթ բանի եւ տեղեաւ
իսկ այմ՜մ էմործորեցի)։ (19)

էքր զնկաyb *

Արձակից բացի երկու ձ'ա տ են ա գի րն երի շփոթութիւնը արտայայտուեէ է նաեւ չափածոյում » Պ լո ւ֊զի տազերից չորսը՝ բազմաթիւ ձե
ռագրերից միայն վեցում , վերագրւել են

ո րծո ր ե g ո ւն :

Q*ր անgի g

մէկը՝ որ ընդօրինակուած է 1376 թ * Ն<> • 8029 ձեռագրի 22$ր էջում'
հԱ ամ են այն մե ՛լաց ի զատ ՝ ասէ ՝ գոլ կա gիհ/» ս կզբն ա ւոր ո ■-թե ամբ ւ
վերագրուած է հիֆոհանէս վարգապետի էքրղնկացոյ , որ Պլուզ կոչի»։
Հ1րղ գարի գրչութիւն ունեցող մի ձեռագրում (20) այն գտնում ենր
վերագրուած '()' ործոր ե g ո ւն : /> հարկէ գործին անտեղեակ գրիչներից
մէ կը , երկու

ո վհ անն է սներին չփոթելով՝ այն վերագրել

յայտնի Աովհաննէս էքրղնկացուն՝

որսլէս

«.ճշտում»

է

իրեն

աւելացնեյով

նրա էմործորեցի մականունը։
Այսպէս են վարւել նաեւ այլ ղր/լ^ւեր Պ լո լզի ամիւս բանաստեղ
ծս ւթի ւնն ե ր ի g երերի ^ետ եւս ՝ որոնր նոյնպէս հետագայ հիմնակա
նում

գարի ընգօ ր ինա կո ւթիւնն ե ր են (21) î

էք ւ այսպէս ՝

,յյ J բանասիրութեան մէջ ստեղծւել է մի թի լրի մ ա-

ցութիւն՝ ո ր ի հետեւանրն է նաեւ

Աովհաննէս

էքրղնկացի

Պ լուղին

է}սա լի \յշեցուն աշակերտ համար ևլր. Այղ պիսի մի եզրակացութեան
յանգելու համար մեծ գմո լար ո ւթեան առաջ է կանդն ել *Լ • Ալ ի շա
նը։ Չկարողանալով հեշտութեամբ

հաշտւել ալն

մ տրի

հետ ՝

Պլուզի հռչակն ո ւն ե g ո ղ մի մեծ գիտնական վա րգա պետ կարող է եղած
լինել Հիըսձորում եւ աշակերտել *Լյշեցուև ՝ նա ամէն վձորձ տնում

է'

մի կերպ բացատրելու այգ անհամողի չ երեւոյթը։
Երզնկ ա յՒՆ » ասում է նա ՝ «որ ղի եւ տի'Ո՛ր ոչ կր տս ե ր ՛լան զէյս ու
յի երեւիլ գոլ եւ վաղու իսկ յտյտնեալ բան ա ս ի բ ո ւթ ե ա մբ դիւր լո լմ
մեծ ուսումնասիրութիւնն յա յանէ կըկին աշակերտոլթե ւս մ բն

(

լսողութեամբ} ՝ եւ կամ զարդարել մեծ արմանա ւո րո ւթի ւնն

էքսա-

յեայ ՝ ղո ր ոչ կարեմր

հաւաստել իր

գրուածոցն

աո

մեղ

հասե-

լոր» : 422)
Այս թիւր իմացութիւնը լուծւում է ևաեւ իրենց' մա տ ենա գի րն երի կողմից ՝ որոնր տարբեր առիթներով լի շա տա կում են իրենց ուսու
ցի չ֊վա ր դա պե տներին :
Պ/ուզ էյրղնկացոլ գործերից իմանում
էյ սա քի Ղյշեցուց շատ աւելի վաղ

ապրած

են ր ՝ որ
նշանաւոր

պատմի չ եւ կր օն ա կան-րա զարական մեծ դո րծի չ

աշակերտել

է

մատենագիր՝

Վյսրդան

վարդտ-
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պետ Արելելցուն (23), {վախճանուած 1269 թ՛): Մինչդեռ Վարդանխն նա որակել է որպէս «ընտրեալ

վարմապետ» ,

«սուրբ

հայր՛» ,

«վարդապետացն առաջնորդ» ել իր հոդեւոր հայրը , Նչեցոլ

մասին

իր երկերում ո չին չ չի յիչել։ Այդ մասին ոչինչ չեն ակնարկում նաեւ
/ամէսնակսքկ^ււյնելւը :
Կարեւոր է նկատել նւսեւ y որ Ել՚այի *Լյշեցին ւԼարղապետ է դար
ձել 1281 թ * յետոյ միայն {Գլաձորի համալսարանումդ y երբ Պ լո ււլն
արդէն մեծ հռչակ ունեցող վարդապետ
ուսուցի չ y քա րոզիչ y ա ս տ ո ւած աբան ու

կր y

բանաս էր-գի տնական y

հասա բա կա կան դործիչ :

Նշեցուն որպէս ուսուցիչ յիշատակում է էք ո րծորեցի Յովհաննէս
Երդեկացին y ո ր ը եղել է Գլաձորում 1302, 1303, 1306, 1309 թթ • եւ
նրա պա տ ո լէ ր ո վ ձեռագրէ ր է ընդօրինակել y այն

էլ 1318 թ-

աշակերտել նրան։ Անտարակոյս մեր ձեռագրերի

յիշատակար աննե

կամ

րում հանդէս եկող գրիչ Յովհաննէս Արզն կաgին \?ործորեցին է y մա
նաւանդ որ այղ գր չո ւթի ւնն եր ը կատարուած են 1_ձրգ գա ր ի աոաջին
քառորդում y երբ Պլուզ էքրղնկւսցին արդէն վախճանուած էր՝ Պլուգ
մա կանո ւնը y որպէս գրչի} ոչ մի ձեռագրում չենք հանդիպում :
Չափազանց կարեւոր է յէ չատակել նաեւ այն փաստր^ որ մամանավով նրանց մօտ կանգնած մատենագիրներն ու դր ի քն եր ը քաջ տեղ
եակ են եղել Պլուզի եւ Հքործորեցոլ ա ա ր բեր ո ւթ ե անը եւ ն շել են այգ։
Այսպէս y օրինակ y շատ արմէքալոր փաստաթուղթ է Եր զն կաg ինն ր ի g
մօտ մէկ գար լետոլ ապրած Առաքել Աիւնեցու

վկայութիւնը y

պահպանուած է իր քերականութեան մէջ՝. թուելով> թէ

ովքեր

որ
են

թարգմանել ոլ մեկնել քերականnլթիւեըy նա դրում է*
«♦•♦ դի

Գոլ

ւիթ փիլիսոփայն թարդմ՛անեաց եւ

մեկնեաց

զսա y

իոկ յետ նորայ ՆՒ դոր էիաղիսարոս այլ րնդարձակ մեկն ե ա g դԳաւթի մեկխեալն> իսկ յետոյ Ա ո վհ անն է ս վարդապետն մականուն Պլուզ
համառօտելսg ղնոյնy վասն դիւրալուր էքքեելոյ։ Եւ յետ նորա Եոայր
վարդապետն Գայլիձորոյ այլ համառօտելսg ղնո յն y որ այմմս կուլ ի
միջի. սոյնպէս եւ Ծ*ործորեւսցին է հ ամառօտեա

(26)

Այստեղից որոշակի երեւում է , որ Աիւնեցին տա ր բե ր ո ւմ է երկու
Երզնկացիներին y մէկին անուանելով Պլու֊ղ^ միւսին էք ո րծո րեց ի : Եր֊
ղ րն կա gին ե ր ին մամանակով շատ մօտ ապրած

եւ

քերականութեան

մասնագէտ մի մարգ չէր 1լարորԼ
նրանց» եթէ իրոք երկուսի
հ եղինա !լն էլ նոյն Յովհաննէս Արդնկացին լթէր կամ եթէ Պլուզ եւ

Ե* ո րծո րեց ի մականունները միեւնոյն անձնա ւոր ո ւթեանը վերաբերէին։
Այս ամէնից հետեւում է y որ Պլուզ եւ

Ծործորեցի

Յովհաննէս

Եր ցն կա gին ե ր ււ երկու տարբեր մատենագիրներ ե^ւ :
•) Լ - Խաչիկյան , Ա»Գ ղարի ^այերէն ձեռագրերի հիշատակարան
Հիշատակարանների Երեւան, 1950, 619 էջ

ներ (հեաագսւյուլք'
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(ծանօթագրութիւն); Այստեղ եւս կայ որոշ ա!ննշւտութիւն. բանաս
տեղծ Յովհա՚ննէս Եբգնկացուն Լ- Խաչիկյանը թաղուած է համարում
Հաղրատի վանքում, մինչդեռ, ինչպէս ցոյց են տալիս մի շ՛արք հալ.
ւաստի աղթիլխներ (ձեո. Նօ. 3110 — 1676 թ-), էջ 291 ր, Դ •
Սրուանձտեան , խորոս Աղբար , P , էջ 50 եւայլն) , նրա գերեզմանը
գտնւում է Երղնկայի Ս • Նշան եկեղեցում :
֊•) 9՝ • Ջահուկյան, 'քերականական եւ ուղղագրական աշխատու
թիւները Հին եւ Միջնադարեան Հայաստանում (3-15րդ դար), Երե
ւան , 1951, էջ 259 :
3) «Յովհաննիսի Վարդապետի Երդնկացւոյ Խրատք կրօնական
յառաքելոցն եւ ի հայրապետացն եւ ի սուրբ Լուսաւորչին կանո
նացն եւ կաթողիկոսացն Հայոց», ձեո - 1,օ - 8356 (1322 թ • ) էջ 157 բ:
I) Ջեո- Նօ- 2178 (ԺԴ դար), էջ 92 ա, 2329 (1391 թ-), էջ
226ա , 2173 (ԺԴ դար), ամբողջ ժողովածուն, եւայլն:
5) «Յովհաննու վարդապետի Եկեզեաց գաւաոի յԵզնկա քաղաքէ,
ասացուած յաւուր ծնըն՚դեան եւ լքկրտութեան Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ եւ խորհուրդ միաւորութեան տօնիցն •■•», ձեո • Նօ • 2178, էջ֊
101ա: Տես նաեւ ձեո - Նօ - 2329, էջ 278ա, 21,73, էջ 66ա, 131 բ - ելն-:
6) Դ- Յովսէլիեան , ի) աղբակեանք, Երուսաղէմ , ա944, էջ 259:
7) Կղեմէս վարդապետ Դւպանոս , Միաբանութիւն Հայող սուրբ
եկեղեցւոյն ընդ մեեի սուրբ եկեղեցւոյ Հռոմայ աշխարհի ; Հոոմ ,
1690, էջ 517-51:
8) Տես - Նօ • 3069 (ժէ գար), էջ 19ա :
9) Լ- Խաչիկյան, 1289 թվականին Երզնկայում կազմակերպն ած
եղբայրութիւնը, Տեղեկադիր ՀԱԱքի ԳԱ 1951, Նօ - 12, էջ 73:
10) Ջեո - Նօ- 2173, էջ 257ա:
II) Ձեո- Նօ • 2173, էջ հա, 86ա, 101ա եւայլն;
12) «Յաղագս երկնային շարժմանն...», Ն- Նախիջեւան, 1792,
«Յաղագս երկնային զարդուց...», Ն - Նախիջեւան, 1792:
13) Ձեո. Նօ - 2325, էջ 191բ :
14) Ձեո ■ Նօ ■ 3356 , էջ 153™ , 4950 (ԺԶ դ • ) , էջ 1ա , 2329 , էջ 26բ :
15) Վ. Ալիշան , Հայապատում , 1901, էջ 508:
16) Ձեո. Նօ - 3119, էջ 201բ , Դ- Սրուանձտեան , է՛)՝,,բոս Աղբար,
P, էջ 50, 3- Կարնեցի, Տեղեկադիր 'Լերին Հայոց, Վաղարշապատ,
1903 , էջ 12 եւայլն :
17) Լ - Խաչիկյան, Հիշատակարաններ , էջ 6, 18, 41, 111, եւայլն:
18) Ձեո. Նօ - 206 (1318 թ • ) , էջ 588ա :
19) Ձեո. Նօ • 2189
(1394 թ-) , էջ 440ա:
20) Ձեո- Նօ • 5306 (ժէ դար) , էջ 56ա :
21) «Յամենայն ժամ օրհնեմք», Ձեո. Նօ • 474 (1474 թ֊), է?
32թ, «Այրն արարած ըզքեզ ասէ», ձեո. Նօ • 2079 (1553 թ-), էջ
288ա ել «Յիմասաութիւն կենաց վերին», ձեո. Նօ Նօ • 2391, էջ 196ա,
2407, էջ 196ա եւ 3514, էջ 110ա, բոլորն էլ 17րդ դաբու :
22) Վ. Ալիշան!, Սիոական, Վենետիկ, 1893, էջ 131, հմմտ. Հա
յապատում, Ս,, Վենետիկ, 1901, էջ 303:
23) «Յաղագս երկնային շ «y րժման՚ն» , Նոր Նախիջեւան , 1,792 , էջ
Թ, «••• Խրատ հասարակաց քրիստոնէից...», ձեո. Նօ • 2329, էջ
226ա- «Մեծ աւուր հինգշաբթի եւ թէ կնմիս զատկին, յասացուսէծոց սուրբ հօրն մերոյ Վարդանա վարդապետին...», ձեո- Նօ՚.
2173, էջ 404ա:
24) Լ- Խաչիկյան, Հիշատւ , էջ 6, 18, 44, 61:
25) Ձեո - Նօ - 206, էջ 588: 26) Ձեո. Նօ • 55 (1489 ), էջ 409ր :

*
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ՋքքԵԲԱյօՏԱԿ՚ԱՅ, UCW'fi
Ստորեւ, կը հրատարակենք ողբացեալ երգահան եւ մեր աշ
խատակից 0 • Պէրպէրեանի անտիպ մէկ գրութիւնը :
էը խորեինք թէ երր ան իր այս գրութեան մէջ հայ համանուագային երաժշտութեան մը չգոյութեան եւ անոր ստեղծ
ման անհրաժեշտութեան մասին կը խօսի, կ’ակնարկէ, հաւանարար, արեւմտահայ երաժշտական աշխարհին եւ անոր
մշակներուն այգ ուղղութեամր վինսժլուած դերին, որովհե
տեւ Հայաստանի երաժիշտները, ինչպէս Արամ Խաչատուրեան , Արնօ Պապանանեւան, Ալ ■ Յարութիւնեան , Ե՛ղ • Յովհանէսեան , Աիրգոյեան եւ ուրիշներ մեկնելով հայ ժողովրրդական արուեստէն, ստեղծած են արդէն համանուագային
ընդարձակ ել եւրոպական երաժշտակաւն շբջանակներու մէջ
մուտք գործած արուեստ մը:
ԽՄԲ •

ՕՆՆԻԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

^113 եՐԱԺ0ՏՈՒԹէյ11Ն 11Պ11%ԱՆ
,

Հայտըն՝

Սոցարգ՝ Պէթովէն ,

Հյում ան՝

Վրյյկնէր

եւ

Պռամս, ամբողջ Հ$րդ ղա ր ո լ ընթացրին {մինչեւ ՀՀական թուականները) եղած են միակ

ներկայացուցիչները

համանուագային

մ եձ

ե րամչտ ո ւթե ան : Ուրեմն իրականութիւն է թի մինչեւ 1891, "լր տեղի ոլ֊նեցալ աո՜աջին ունկնդրութիւնը ՏԸսէ['լս['[' Փէլլէաս ե՜1֊ Ս

զաԹտ/Դ Փարիզի Ափերա Հոմիքի

բեմին վրայ, գերմանացիներուն
յղացած ե ր ա մշտ ո ւթի ւնն Լ որ տիրած է հ ո դիներ ո ւն , ձայն եր ո ւ համանուագային կեր տ ո լածյշին բարձունքէն։ U՝Jli թուականէն սկսեալ,
ու Տըպիւսիին գծած շաւիղին

հեաեւելով,

ամբողջ

փաղանգ

մը
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ֆրանսացի երգահաններով , 3) Օր է , Ո*ալ{_էլ՝ էհուսէլ, Տ իւրա , &միտ եւ
ուրիշներ , ստեղծած է հ աման՝ո ւագային նոր երաժ՜շտոլթիւև մը՝ որ
ժ եծ եր աժ՜շտո ւթեան ֆրանսական գէմըն է* էւ֊ գրեթէ նոյն
հակամիջոցին միւս ագգերն ա\լ մուար կը

գործեն

մամա-

երաժ՜շտութեան

այս կաԼոլսյծէն ներս , գրաւելով հոն՝ կարեւոր գիրրեր : ք)՝ոլսերը կր
պարտին այս իրագործումը Տայըովսրիի , քիիմսրի fin րսաըոֆի , էքոլսորկսքիի , Աթրավինսկիի , Փրոքոֆիէվի : Ս պանիացիները {Լլպենի ցի *
Տըֆալլայի՝, {իտալացիները

Ս*ալիւիիէրոյի գլխաւորաբար՝.

*Լ,որվե-

կիաց ին երը Կռիկի: Հ ո լնգարն երը' Պ ա ոթորի յ
այս Հ ամանո ւագային մեծ երաժ՜շտութեան կալուածը ունի
սակայն տակաւին անկոխ գետին մը, որ կը սպասէ իր սեւի ականատիրՈջ : Համանռւագայ ին հայ

մեծ

երաժշտութիւն

մը կրնայ

•"ղդերուն քով, արմանավայել կերպով գրաւել իր տեգը

այս

ուածին մէջ֊., Եւ այս հսկայ իրտգո րծման մէջ է որ իրապէս կը
յանայ հայ երաժ՜շտութեան ապագան :

միւս
կալ
կա-

*
է նախ մեր երաժ՜շտութեան ներկան յ
Երգը եղած է ամէնուն համար, մինչեւ (.)րգ գար, միաձայն֊.
Լայնական ե րամչտո լթենէն մնացած հատուկտորները երեւան կը
f'u,J3 ի

հանեն միաձայն երգ մը միայն, դիրերու միջոցաւ նօթագրուած ֊.
'քրիստոնէութեան հաստատումէն ետքը ծնունդ առած եկեղեցական
երամչաոլթիլնը սակայն ութնեակներով (օքթավ) կ'երգոլի ար գէն-,
որովհետեւ կիները բնականօրէն այրերէն ութեակ մը աւելի բարձր
կ'երգեն-. Կարելի է ըսել թէ այս եղած է բազմաձայնութեան առաջին
քայլը -.- Յետոյ ութեակներոլ տեղ խորհած են

գործածել

հնգեակի

(՜քէնթ) ձայնամիջոցը, երգող երկու ձայներոլն միջել, ել այս է որ
օռկանօն կոչուած է-. Աւելի ուշ, եոեակներոլ (թիէրս) ել վեցեակնե
րու (սիքսթ) ձայնամիջոցները գործածուած են հնգեակներու ել ութ
նակներու հետ : Այսպէս ձեւալորոլած է 9րգէն

մինչեւ ՀՀրղ

յարաճուն յեղաշրջման մը ընթացքին, բազմաձայնութեան

գար,
ամբողջ

բարգ թէքնիք մը, որ կոչուած է fոնթորփուէն, ել որ երկուքէն մին
չեւ 12 եւ աւելի երգեր մի ա մա ման ա կ լսելի ընել տալու արուեստն է-.
27րգ գարու սկիզբը (1600/Æ) աոմ՚օնի/, թէընիքը կուդայ տապալել
քոնթորփուէնթ : Վերածնունդի չարմումն է որ յունական արուեստին

դասական հաւասարակշռութեանդ սիրահար, իր վերանորոգիչ չանչը
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կը Բեըէ նաե-~ երաժշտութեան։ վճռապէս այս

երկու

արուեստնե

րուն միացումը տուած է աշխարհին այսօրուան բազմահարուստ
րամշտո ւթիւնը :ւ

ե-

Անղվւտակ Եւրոսլայի մէջ անցած դարձածին , մեր երաժշտութիւնը
միաձայն մնաց սակայն երկար դարեր : էւ աւելին : ‘ձ()րդ դաըոլ սկիդ,
րը մեր տոհմիկ հարազատ երգերը կորուստի ճամբան կը սկսին բռնել։

(քսւնէՍւէրը.

Անոնց տեղ հայ շրթունքներուն վրայ են թրքական մեղկ
կամ խառնածին ալսւթա֊րքահ :

իրերու այս վիճակին մէջ է որ կոմիտաս կը յա յանուի : Ալ bhuiU
կռմիտաս, այսպէս կ^ժրեքի է գոչել՝ Պուալոյի հանրածանօթ խօսքին
նմանողոլթեամբ։ Գրի առնելով բերնէ բերան հայ բնագաւառին մէՀ
իսկ երդուած երգերը՝ ^ոմիտաս փրկած եղաւ ղանոնք նախ

կորուս

տէ։ Այս գեղջուկ տոհմիկ երգը ո լնի ինքնայատուկ կշռո յթ եւ ձայ
նական ելեւէջ։ Երամշտ ական պարբերութիւնը՝ հոս՝ կը բաղկանայ
յոյն տեսաբաններուն մատնանշած անգամական (էղէմ՚աԹթ֊էլւ) երկ ու
բամիններէ ՝ փթորթսզիս եւ սւփոդոզիս : վերջապէս նկարագրական է
այս երգը նիւթ ունենալո վ սէրը՝ աշխատանքը՝ հարսանեկան ՝ հեգ
նական կամ ո ղբա կան տեսարանները :
Կոմի տաս ոչ միայն արձանագրեր UJJU երգերը՝ այլ եւ

գիտցաւ

մանաւանդ զանոնք Թէլւդաշ1ւ՜Աւ1]1րլ Î է} ւ այսպէս է որ ՝ դարեր

ամբող£

միաձայ՛ն մնալէ ետքը՝ առաջին անդամ րլլալո վ հա,ք երգը կը զգես
տաւորուի տոհմիկ ներ դաշնա կո ւթիւննե րո լ ՝ ձայնական իլրայատուկ
երանդներու ընդելուզեալ ասեղնագործումներով :

փ
Ուրեմն' վարդապետը փորձած է մեզ ալ դնել քաղաքակիրթ միւս
աղգերուն մակարդակին վրայ։ Ոայց այս գործը դեռ

անաւարտ

է։

Տակաւին ետ կը մնանք քաղաքակիրթ ազգեր էն ՝ երամշտ ական կալ
ուածին մէջ՝ որովհետեւ գեռ չունինք հայ համանո ւադային երամըշտո ւթի ւն ։
Ւ^նչ է՝ արդարեւ՝ մեր մողովրգական

երամշտութիւնը։

կամ երկու երամշտա կան սլար բեր ո ւթեն է բաղկացեալ երդեր են
՚ւը ՛լ ազմ՛են զայն՝ : Ինչպէ ս մեր մողովրգական

Աէկ
որ-

բանաստեղծութիւնը՝

ո ր կը բաղկանայ քանի մը տադե ր է (^|tp) » որոնք տուն մը (ս՚թ՜Աոֆ) կը
կազմեն։ Այսպէս մեր Անտունի

: Մանուկն' ալ

քանի

մը

կապելով բառ մը կր շինէ՝ եւ քանի մր բա ո. քով վՀով[* բերելով

վանկ
նա-։
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խադասութիւն մը-, ք-այց ասիկա մանուկին
համար թոթովանքի
շրջան մրն է Հայ ժողովրդական երդը, ինչպէս ամէն ազգի ֆոլքլոր ,
երամշտական թոթովանք մրն է միայն : Եւ հայ մո,յո վր դա կան երդին
ներդաշնակումը չէ որ թոյլ պիտի տայ այս

հանգրուանը

ան /լ էն ա նցնէլ : Մ եր ե րա միշտները կը յամենան

ցատկել,

տակաւին

մինչեւ

այսօր , եւ Վարդապետին զործէն գրեթէ քառասուն տարիներ ետքը ,

իրենց երաժշտական ստեղծագործուր-խՔը կր սահմա1նափակեն ժողո
վրդական այս կամ այն երգը ներդաշնակելու, աշխատանքին մէջ, կամ
կը յամառին մեզի հրամցնել այդ երդերէն սերած «փասթի շ»սեզ կամ
անոնցմով շինուած «փոփուրիթսղւ : Անոնք կը նմանին մարզիկի մը,
որ աեդքայլ կ'րնէ-, Այս ար տ ա դր ո ւթի ւնն երո վ չէ որ հայ երաժշտու
թիւնը կարելի է յեդաչրջել, դուրս հանելով զայն իր նախնական եր
գի փուլէն-.
Որպէսզի մենք ալ վերջապէս միջազգային

երաժշտական

քննա

դատութեան մը դատաստանէն վաւերացուած մեր տոհմիկ համանուա
գս! յ ին մեծ երամշտո ւթի ւնր ունենանք, հարկ է որ չգոհանանք այլեւս
ժողովրդական մեր զեղուկ երդը դաշնաւորելու թէքնիքով-, Այս
թէքնիքր, զոր ՛յարդ կիրարկած ենք' Կոմիտասի օրինակին հետեւելով, պէաք է այսօր իր տեղը տայ նոր թէքնիքի մը, զոր
կոչել Հայ երգին ինդլայնումի արուեստը : Ընդլայնումի

կարելի
այս

ուեստով է որ կարելի պիտի ըլլայ մեղի համար ալ ստեղծել

է

ար

համա-

նոլադային այն հոյակապ կառուցուածքները , որոնք մարդկութեան
պարծանքը կը կազմեն , եւ այս ստեղծում ով է որ միայն մեր սեփա
կան տեղը պիտի գրաւենք երամշտական աշխարհին մէջ :
Ներդաշնակել^ եւ ընդլայնել^ տարբեր բաներ են յիրաւի : Ներ
դաշնակումի թէքնիքր հայ երդին պարբերական (ֆրազ) կաղմութեանը չի դպչիր-. Եթէ լռեցնենք պահ մր այն ձայները զորս ներդաշնա
կումը թրնկերացնէ մայր եղանակին, դարձեալ կարեյի կ'ըլլա յ լսել
նոյնութեամբ մայր եղանակը -, 'Ներդաշնակութեամբ աւելի հաճելի կը
դառնայ ունկնդրութիւնը մայր

եղանակին-, Մ ա յր

եղանակին

հետ

միաժամանակ լսուած ձայները ընտրուած են ախորժալուր դաշնակութիւններ

(uifon)

ձեւացնելու համար : Վփրջապէս ընկերացող ձայ-

ներու ելեւէջները եւ կշռոյթր ա ր տա յայտ չա կան դեր մր կր լրացնեն
թէեւ, բայց չեչտելով միայն մայր եղանակին իմաստը-.
Ընդլայնումի թէքնիքր աարբեր արդիւնքի մը կը յանդի -. Ընդլայ
նումը մայր եղանակին պարբերական կազմն իսկ է որ կը փոթէ , նոյ
նը պահելով միայն մերթ անոր ձայնական ելեւէջը, կամ կշռոյթր,
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կա՛մ դա շն ա կո ւթիւններ ը *. Այսսլէսուվ յառաջ կո լդայ մայր եղանակէն
տարբեր ինքնութիւն մը՝ անհատականութիւն մը ունեցող ՈՂ_ր.]ւշ հւլւԱ-

նսւկ մը, տարրերու, սեփական իր շարադասումով՝ ---

նոը հըգ մը:

Այո երգը սակայն խնամին է նախորդին՝ կը նմանի անոր ինչսլէս որ
դին իր հօրը ՝ ել կը տ արբեր ի սա կայն իր ծն ո զէն սեփական անհատ ականո ւթեան իր ն որ ո ւթ ե ամբր : Այսպէս կարելի է՝ օրինակ մը
տալու համար՝ Հայկակս^ Համանուագէս

մէջ լսել

«Լուսնակն

նոլշ^ի մեղեդին նախ մեզի արդէն ծանօթ իր ձեւին մէջ*.

fitujg

աայս

մեղեդիին կը յա^որդէ ո *-[* [' չ
ուր ընդլայնում մը կայ՝ որ նոյնը
պահելով մայր եղանակին ձայնական էլեւէ^էերը կը փ ոխէ սա կա յն
անոր կշռոյթր՝ դաշնակս ւթի ւնն երը ել պարբերական կազմը*. Եւ կը
գտնուինք բոլորովին նոր եղանակի մը առջեւ՝ որ գոյութիւն չու նէր
նախապէս եւ որ իսկական UlTllî ղծագՈրծո1Հթ՜յււ-(ւ(ւ է*
Ընդլայնումի այս ա՛րուեստն է որ հայ նոր երդերու, ստեղծումով
եւ անոնց համադրութեամբ կրնայ միայն առաջնորդել հայ երգահսւ.
նը իր կարգին հ ամանսլադային այն մեծ երամշտութեան' որ ունի իր
ներկայացուցիչները աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ աղդերուն մէջ*.

*❖
խնչո^ւ

երգահանը կը

փոխա՛կերպէ ( թ՜ըԱւնսֆ|ւկ]Ո-ըէ՜)

ա յսսլէ ս

մայր եղանակը ել անկէ յ ա յ տն աբեր ո լած նոր մեղեդիներու ընդելո ւղումով մը կ^ուղէ յանգի լ ձա յնա կան այն մեծ

կառուց ո ւածքին ՝

համանուագ կը կոչուի*.
Պէտք է գիտնալ թէ երգահանը իր ներշնչումը կը ստանայ
նաւանդ մարդկային սիրտէն : Ե ւ ['եչ ՈԸ պիտի երդէ

որ
մա

մեր ցաւերն են՝

մեր ո ւրախ ութիւննե րը ՝ մեր կիրքերը՝ մեր յուղումները՝ ամէն ինչ
որ առաւել թափով մը կը թրթռա ցնէ մեր սիրտը : Մարդուն ամբողջ
հո՛դին երդի մը մէջ *. Արդ., չինական երդը իր մեղեդիական ՝ ռիթմա
կան՝ դա շնա կային եւ պարբերական կազմին կայունութեամբը շա irt
քիչ բան ^արտայայտէ * մեր սրտին ^էկ ե՚ալքը միայն վեր կը *Լեըցընէ ան*. Եթէ երգահանը կ՛ուզէ աւելի՛ն արտայայտել՝ մինչեւ խո բու
ծած ո ւկ հիւսուածքը մեր զգացումներուն՝

Ղ$ԼՈ

ևրգով

լէ

" I՛

պիտի քա^որԼ^ այս բանը։
Եւ֊ ասոր համար հարկ պիտի ըլլայ որ խօսքը խօսքին ընդելուզելով տողերէն նոր տողեր մայթքեցնելո վ ՝ ու ձայներէն զանգուածներ
կանգնեցնելով տեւողութեան եզրին՝

ինչպէս

ճարտարապետը

կը
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ԼեՅնէ անջրպետը ծաւալներ ո լ կուտակումներով մինչեւ
չորս ծագերը, երգահանը հուսկ ուրեմն կը կերտէ համանուագը՝.
այս է որ պիտի յուզէ մեր Էութիւնը, մեզի դնելով անոր պատկերին
առջեւ, պիտի ցնր է մեր էութիւնը իր ողջ ապրումին մէջ, եւ պարա
ցնելով մեր սրտին թաքուն ոլորտներուն մէջ ( լքէՂՈնարր ) երգահանին՝
իսկ էութեան փոխակերպումին ջահերը պիտ\ի յաջորլի շարժել մինչեւ
մեր ամէնէն զանխուլ թելերը՝. Նո&յն բանն են Պէթովէնի մը 9րգ Սէ^~

ֆոնին , Պէրլիոզի մը Ռըքիէմշ/ կամ վակնէրի ԹՈ-իսթանյր եւ չինական
երդ մը՝. 1*Բնչ վիթխարի տարբերութիւն յուզումններու որակին մէջ՝.

փ
❖❖
Ամէն ազգ պէտք ունի իր այս մեծ երաժշտութեան' զոր կը կոչեմ՛
համանուագային երաժշտութիւն : Առանց անոր' ազդ մը չի կրնար
բարձրանալ մարդկային զգացումին

անկոխ

կատարները։

եւ.

սակայն այգ կատարներուն վրայէն է որ կը տեսնենք յստակութեամբ
կեանքին ճշմարիտ ուղին՝. Ե *- վա J է եկեր մարդուն' երր չունի այս
պիսի բարձր ո լթի ւններ $ որոնք ապահով ներշնչարաններ պիտի ըլլա
յին իր ապագայի կարելիութիւններուն՝.
ինչս* լ Հայն ալ չունենա յ իր հոդեկան այս ներշնչարանը, համա
նուագս!յին հա՜յ֊ երաժշտութիւն մը՝. Ունինք ճարտարապետութիւն մը
հայ ոճով՝. է»նչո*ւ չփորձել նաեւ մեր գեղջուկ երդերու անսպառ աղ
բի լրէն ժայթքեցնել huij երաժշտական ոնը , որով միայն կարելի պի
տի ըլլայ Հա՝յ համանուագային հսկայ կա ռո լց ո ւածքն երը կերտել՝. Եւ
այն օրը' ուր մենք ալ պիտի ունենանք մեր

տոհմային

գը , թերեւս մխիթար ո ւթի ւնը պիտի ունենանք խո ըհ ելո ւ
աշխարհի միւս մարգերն ալ կը հաղորդ ուին ՝.

համանուա
որ

անով
0* Պ -

Հայ երաժշտական աշխարհը 1959// աշնանամուտին կո րսնցուց իր
ամէնէն վաստակաւոր

ներկայացուցիչնեբէն

Աննիկ

Սն/r^ անհետացումով «Ան՛դաստան» եւս կը ղրկուի

Պէրպէրեանը r
թանկագին

աշ

խատակիցէ մը :
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ՕնՆԻՍ ՊէՐՊԷՐե11Ն

Երր անհատէ մը կեանքէն վրայ կ'էչնկ այլեւս վարազսյրը որ
զէնքը [,սպառ կը հեռացնէ մենէ , մեր առս^էն էնքևաբոլխ մտածումը
կ'ըլլայ անոր անհետացումէն հետեւանքով մեր եւ էրեն մէջեւ գոյա
ցած պարապութէւնը լեցնել վերստէն, վերահաստատել մեր հոգեկան
կապը անոր հետ, գէպէ ետ ուղղելով մեր ակնարկը,

որոնելով

մտ-

ն աւ անդ. բնկերո ւթեան բե րած էր նպաստը :
Օննէկ Պէրպէրեանէ գրեթէ անակնկալ կերպով անհետացումով
հայ երաժշտական աշխարհ էն մէջ մեծ րաց մը կը գոյանայ, եւ սա
կայն անոր մեր աղդայէն արուեստէն բերած նպաստը այնքան պարունակալէց եւ մանաւանդ այնքան նշանակալէց եղաւ որ հայ մշա
կոյթը մասնաւոր յէշատակումով մը պէտէ արձանագրէ էր անունը -.
Ան կը հեռանայ մեզմէ նաեւ այնպէսէ պահու մը, երբ ագգայէն'
արուեստը, որուն նուէրռւած էր երամէշտը, առաւել քան երբեք
պէտք ունէր ակադեմական

ըմբռնումով արուեստագէտէն'

որ

էր

Օննէկ Պկրպ՚էրեան։
Հայ սէնֆօնէք երամշտութէւնը ար գէն յոլսատոլ ել բեղմնաւոր
պայմաններու մէջ կը բոլորէ էր լէնելոլթէւնր Հայաստանէ մէջ, եւ
սակայն հեղէնակաւոր մշակներու նեըկայոլթէւնը մեր երամչտական
աշխարհ էն մէջ անոր ստանալէ ք գեղագէտական էմաստ էն տեսակէ
տէն պէտէ ունենար նաեւ էր կչէ"Ը, էր նչանա կո ւթէ ւնը-,
Աանաւանդ արմատական արագ ձեւափո խո ւմնե ր ու

եւ

երբեմն

գանդաղեցուցէչ խարխափումներու ենթակայ արուեստէ ներկա, ա շխարհէն մէջ հայ սէնֆօնէք երամշտութէւնը պէտք կը զգայ հա
մախմբուած տեսնել էը բոլոր փորձառու ո, մերը, աղդայէն էտէալէն
էրա կան՝ա ւյ ման դո ր ծէն շո
•
Ատեղծադործութէւններու մաս էն մեր դատաստանը այն

ատեն
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մի այ ն կրն այ մօտենալ ճշմարտութեան' երբ կատարէլա պէս

թօթա-

կրելոկ նախապաշարումները՝ մե զէ նպատակ ընտրենք քննել գլխաւո
րաբար արուեստագէտէն մօտ՛եցումը գէպէ

երամշտա՚կան

ստեզծա-

գործութէւնը։ թէ թնչպէս կ'ըմբռնէ ան ս տեզծա գո րծելո ւ <ձեւը ել թէ
Wոցներու կր զէձ՚Լ
հասնելու համար էր նպատակէն ։ Ատրոյական որպէսթ ազգակներ ճակատագրական էրաւունքոկ մը կը տնօ

Ւ՞նչ

րէն են էր երկէն կառուցումը ՝

կուտան

անոր

ո ւգղո ւթէ ւնը ՝

կամ

կ'ազգեն էր ներշնչումներու ներաշխարհէն :
տեսակէ տ ո կ Օննէ կ Պ է ր պէբ եան եր ա մէ շտ մը

եղաւ ՝

ո բուն

ս տեգծագո րծո ւթէ ւնն եր ո ւն կարելէ չէ մերձենալ ս ո կո ր ա կան նմարոկ։
Ամէն անոնք որ կը մօտենայ էն էրեն ՝ կը զգայէն էր անձէն մէջ
ներկայութէւնը ոչ մէայն վաստակա՛ւոր երամ՜էշտին, այլ եւ բա րձրորչսկ ո\լ բազմակողմանէ մշակոյթոկ օմտոլած մտաւորականէն։
Օննէ կ Պէրպէբեան եր ամ՜չտա կան արուեստէն նուէ րուելէ առաջ ՝
Ւ1՛ դէտական հակումները զէնք առաջն որգած էէն գէպէ համալսսւբա
նա կան կեանքը :
Արդարեւ՝՝ 1909£^ առաջ երբ ան հնազանդէլոկ մթնչել այգ էր
մէջ թաքն ուած բուն կոչումէն՝ պէտէ նուէբուէր երամչտական ար
ուեստէն' զէնքը կը տեսնենք ՛Լոգանէ համալսարանը՝ էբր

հետեւոգ

մաթեմաթէք-ֆէզէքէ :
Մէեւն ո յն ատեն ՝ Օննէ կ Պէբպէրեան հետամուտ է նաեւ

մէթ-Ա1ֆ1ւզ]ւք գէ տ ո ւթէ ւնն եր ո լ ՝ էմա ստա սէ րո ւթեան եւ էբր երամէշտ ալ էր

արուեստէն յետոյ այգ երկրորգէն սլէտէ ո ւգգո լէր էր
թէւնը այնպէսէ նուէրումոկ մր որ

'Աանթէ

նախասէրոլ-

համբաւաւոր

զէըքը

Critique de la Raison pure հատորը պէտէ գտնուէ էր սնարէն մօտ ՝
նոյնէսկ էր կերջէն հ է ւանգոլթեան պահուն՝.
Հետեւաբար ՝ տրուած

Ըէէա ԼՈՎ

բնազանցական՝ է մա ս տ աս էր ա կ ան

աշխարհ էն հետ ո ւնևցած մտայէն խոր ֊կապերը՝ ան՛ոնք բնականօրէն
սլէտէ հայ թայթէ էն նաեւ', նէւթը էր մտածումներուն՝ եւ

ա լգ

նոյն

աշխարհ էն մէջ է որ ծնունդ պէտէ աոնէէն նա ել էրա ստեղծագո բծա
կան ներշնչումներուն բուն՝ սաղմը ու պէտէ սնանէէն նաեւ նոյն ա զբիարէն a
l]ju պարագան աչքառու

ել

նոյնէսկ գլխաւոր կէտ

պէտք է հ էմն ո կէն նկատէ ունենա լ ՝ երբ

կը

կւո րձենք

մրն է

որ

կերլո ւծո զ

ո գՒոկ մօտենալ էր երկէն։ Արոկհետել՝ տրուած ԸԼԼալոկ էր մտայէն
պաշարէն մասնաւոր բնոյթր՝ էր հոգեկան խորունկ

այգ Ql

Il ll^z ,
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անշուշտ ճակատագր՛ական կերպով պիտի աղգէր ու

տնօրինէր

իր

ստեզծադործո ւթիւններո ւն գեղագիտական խորքը*
Աննի կ Պէրպէրեան մի սթի ք մրն էր նաեւ , միսթիք մը ինչպէս կը
տեսն ենը զինքը I'[‘
խ ո րա սուզումներ ուն հոգեկան պարու
նակութեան՝ անոնց ելոյթներուն մէջ՝.
Ւր

րեկ^ը կը կրէ անոր ամէնէն պերճախօս գրոշմը ՝ այդ տե-

սակէտէն ամէն՛էն իմաստալիցը՝ ո րուն մէջ խ տացած է
եան հույ տոհմային միսթիքը՝. Ւր այս երկին միայն

միջնագար-

պիտի

արմ՜էր

նուիրել ամբողջական՛ ուսումնասիրութիւն մը՝,
Պէրպէրեան սակաւախօս էր նաեւ եւ խիստ վերապս/հ իր անձնա
կան յարա բեր ո ւ թի ւնն եր ո ւն պահոն y անտարակոյս նոյն պատճառ
ներով՝ այսինքն մտածումի խտութիւնը՝ կեգրոնացումը գէպի խո
րութիւն կ'ա ռաջնոր դէին ւլինքր ՝ իր ամբողջ բարոյական էութիւնով՝,՝
Օննիկ Պէրպէրեան՛ ե ղա լ նաել հույ երամիշտ մը՝ բառին բովանգակ նշանակութիւնով՝. Արուեստագէտը

գտնուեցաւ

անտարակոյս

նախ ճակատագրոյ կան ան կի ւնագա ր ձի մը առջեւ՝ երբ իր երամշտա
կան պատրաստութեան եւրոպական ակադեմական
դինքը առաջնորդել դէսլի ս տեգծա դո րծա կան

բնոյթը

տարբեր

կրնար

ուղղութիւն

մը՝, Աակայն կը տեսնենք թէ Պէրպէրեան Ւր գո ր ծո ւնէո ւթեան վերջվւն
երկու երրորդ շրջանին ՝ իր ամբողջ արուեստը պիտի կեգրոնացնէր
դա ղալիա բա կան բարձր մօտեցումով մը մշակելու համար Հայ ք՚րամըշտութիլնը '.
Արգ՝ երբ կը ւիո րձենք սս/հմանել նաեւ իր բերած նպաստին տա
րողութիւնը ) կը տեսնենք թէ արուեստագէտը կ^ւսռա^/որ գո\ւի դրէ՜
խա լո ր աբա ր կա ռո ւց ո զա՛կան ս կգրո ւնքէ մը :
Ան կ'որոնէ նախ բուն կէտը՝ ուրկէ կարելի պիտի ըէէա ր մեկնի լ
դէպի նոր հորիզոններ՝ որոնք սահմանուած \էին զուտ ազգային ար
ուեստի մը եւ արուեստագէտի հայեցողութիւնով ՝

առանց

վարա

նումի կը դիմէ գէպի հոն ուր հասած էր Հայ մոգ» արուեսւոը ՝ 1]ոմիտասի հանճարեղ մշակումներուն մէջ :
նախընտրո ւթի ւն ը պիտի բլլար նաեւ իր

ստեղծ՜ագործական

հայեցի ոգիին վաւերականութեան տեսակէտէն ՝ կա րեւոր

երաշխիք

մր նաեւ ա սլա գային համար :
Այդ եղաւ Q» Պ՚էրպէրեանի իբր երամիշտ ընդգրկած ուղղութիւ
նը՝ լիրովին ըմբոն ած ԸԷԼաԼոլԼ աեծ վարպետին բացած արահետին
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մեծ նշանակութիւնը, որուն անձին մասին ալ անսահման հիացումով
կ' արտայայտոլէր նսւԼ՜լ արուեստագէտը միշտ :
Այս իմաստով, այսինըե հայ արուեստին իր աւանդական ամբող
ջական բնոյթին սահմաններուն մէջ զարգացման տեսակէտէն շատ բըծախնգիր ոլ պահանջկոտ' իր ստեղծագործական փրՈսէ՜սիւ_Ա£

կ'ա֊

ռաջնորգոլէր նաեւ պատասխանատուութեան գիտակից զգացումէ մը
որ մէշտ ներկայ էր էր մէջ՝.
Այսպիսի պայմաններու մէջ մարմին առնող իր
ըար կրնար նաեւ միայն վստահութիւն ներշնչել,

երկը
տրուած

հետեւտրցա/ով

մանաւանդ որ ան հայ սէնֆօնիր երամշտութեան զարգացման տեսակէտ էն կր բանար նոր հ ո րէ ղոն մը :
Օննէկ Պէրպէրեանը ուրեմն ը հ այ երամէշտ' հետեւաբար ոչ il*էայն
ունեցաւ էական դեր մը հայ արուեստէն զարդարման գործէն
այԼ

մէ^ը

Է^Հ/վէ1* պէտէ տեսնենք ը հակառակ էր ետեւ֊ ունեցած վաստա

կաւոր անցեալէ մը, էր նայուածքը ուղղուած պէտէ մնար միշտ դէսլէ աոա^ դէպէ արտայայտութեան ձեւէ ը մէջոցներոլ նոր հո րէզոններ ը էրեն ունենալով սակայն աւանդական ակադեմական ո դէն է բր
հակակչէռը որով հայ ֆօլքլօրէն փոխանցումը դէպէ սէնֆօնէք կեր
տուածը տեղէ պէտէ ունենար էր ձեռքերս ւն մէ^ը
ներհ ա յեց ո զո ւթէւնով մը*.

տրամաբանական

1 էր ստեղծադո րծոլթէՀններուն մէջ հտյ
OIh~
տագործո ւմը տեղէ կ՚ունենայ դե զա դէ տա կան ֊\հետախո ւղա կան մտա
դրութեան մը թելադրոլթէլններռւն ներքեւ՝.
Առնելով բազմաթէլ օրէնակներէն մէն ը մողովրդ» մօթէֆը*. Այդ
ստեղծադործական ելոյթներուն ընթացքէն ը առհասարակ անջատսւեԼով պահ մը էր կազմական մայր ձեւէն ը

է^այէ^

խումներս լ տա կ կը ստանայ բոլորովէն տարբեր ո լ

կերպարանափո
այլազան

երե

ւոյթներ*. Այլափոխումներ որոնք թէեւ կը զգացնեն անոր տեւական
ներկայոլթէւնը երկէն մէ C' սակայն առանց զայն լրէլ տեսանելէ ընելու*. Պտհած ԸԱտլով այդպէս էրենց մէջ անոր էմա ստէն բնորոչէչ
սաղմը՝ բուն ոդէն ՝ կտտարումէ ընթաց քէն այդ կերպարանափոխո ւթէւնները ծնունդ կուտան ոնսւյին հարստացած ընդհանուր

ւյեըաը-

ժէքաՆորոՆմի մը :
ՎերսւթԺէքսււյւրւււմը ազգային ոճին, կչռոլթայէն րջէջներու մեկ
նաբան ո ւ֊թէւն ով ը տլսէնքն մեկնելով հոնկէ , ուր g եղայէն զդայնութէւնը զետեղած է էր էնքնոլրոյն դրոչմը ֆօլքլօրէն ծալքերուն

խո

րութենէն ներ ս î

11

ւ

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ*

162

Այղ եղաւ՝ գլխաւորաբար ՝ Օննէ կ Պէ ['պէ րեանէ աշխատելու ճեւըՀ.
Ստեղծագործական՝ ա յգպէ ս է կերպ մը կարելի էր այլեւս ՝ որով
հետեւ հայ ֆօլըլօրին համար սէնֆօնէբ կատարելագործման ճամբան՝,
ին չսլէ ս ըս ի'նր ՝ արգէն հարթուած էր

կ"միտասեան

հետախու

զէ։ ւ.թի ւնն Jrրը ազգային ՍԴ՜լՈԱշւ զտելու , զայն ոճաւորելոլ գործը հազո ւագի ւտ ձեռնհասութիւնով ու ճաշակով իրականացուցած էին :
Հայ ֆ0՝լ[րլօրը կը ներկայացն'էր այլեւս այն հաստատուձն արմա
տը՝ ուրկէ պատրաստ էր հիւթեղ շի՛ճուկը բարձրանալու գէպէ զար
գացումներու հարուստ կալուածը՝ շնորհիւ նաեւ իր հարուստ եւ խո
րապէս ինրնա տի պ պարունակութեան :
Հայ երամիշտին համար կը բաց ո լէ ր րնդարձակ հորիզոն մը։
ինչպէս կարելի է ուրեմն եզրակացնել՝ Օննի կ Պէրպէրեանի մօտե
ցումը դասական էր իր ամբոզ$ իմաստով՝ եւ ոճային ոգիին ամրա
պնդման տեսակէտէն կը նշանակեր արմտական րա յլ մը՝.
էւ այգ՝ անտարակոյս ամէնէն հիմնական

ու

սլատ չաճ ձեւն էր իր լինելութեան մէջ գտնուող հայ

տրամաբանօրէն
ա զղայ ին

ս էն-

ֆօնիք դպրոցին համար :
կարելի չէր անտեսել այդ ըմբռնումին կարեւորութիւնը՝ տրուած
ըլլալով ոF պկտ-թ է [՛ նախ ապահովել ստեղծումը զասական ոգիով եւ

ազգային ոճին յատկանշական տուեալներով գոյացած աւանդութեան
մը: Ապա յենլով այղ աւանդութեան , ձեռնարկել նաեւ հայ ֆօլքլօրին Օգտագո րծման , սէնֆօնիր ն պա տա կն եր ո վ-.
Այգ պայմաններուն մէջ գասականացած ազգային ոճ մը ոչ միայն
պիտի բնորոչէր անոր ապագայ զարգացման շաւիղը՝ այէ աւելին , ան
պիտի դնէր նաեւ հիմը ապագայ ազատ ձեւափոիյՈւմներՈԼ խարիսխին :
Աւելի յստակ ըլլալու համար ըսենք թէ' կերտուածքի , կառս լց
ուածքի եւ թէ հաթմօնիք իր ամբողջ պարունակութեամբ , հայ ազգա
յին արուեստը պէտք էր պատրաստ ըլլա ր այդպէս իր կայացած բանա
ւոր պարոլնա կութեամբ դիմաւորելո լ բոլոր այն ձգտումները՝ որոնք
սլիտի ներկայանային յղացման մը ընթացքին ել հայթայթէր անոնց
տեսակ մը հիմնական արդարացուցիչ եզր :
Այս եղաւ մեր արուեստագէտին նպատակը-,
Օննիկ Պէրպէրեան սակայն չի բաւականանար ատով՝ այլ կ'ո լղէ
բերել նաեւ նորութէւններ ՝ որոնբ կը հաւատայ թէ անհրամեշտ

են
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աղդայէն արուեստէն բոլորովէն երէտա սա րդացած կերտուածքէ

մը

մէք ղարդան\ալուն :
Ըսէնբ որ էր խորքէն մէջ Օննէկ Պ էր պէ ր ե ան դասական մըն է

եւ

ֆօ|1ւ1*^/ ^'էք կը կա՛Լ11՛պս/րոլէն նաեւ էր մտածումները*,
Օակավն՝ ընկալեալ ֆ՚Օյւլք^^ սահմանները էրեն համար կը թուէն
աւելէ կապանքներ բյ/ա / ՝ որով ան կը յրԼա^այ Ա0Ս|Ա1թ^ր ձեւէն էրր
ֆօթլք խճէիք գործածութէւնը սէնֆօնէք ծաւալումներու համար ՝ որ
մնալուէ հանդերձ տրամաբանութեան հակակշխռէն ներքեւ

կ'ընդա ր-

ձակէ անոր սահմանները եւ կուտայ աւելէ ազատ թոփչքէ մը կտրե
լէ ութէ ւնները :ւ
Եւ դեռ աւելէն՝ ան կը տարածէ այդ ձեւը նոյնէսկ

տրամաթէք

ՊթՈւէէ՜-

երամշտութեան կալո լածէն ներս ՝ դէսլէ օփերան : էր դրած

խէոԱ մէկ արարէ բաղկացած օփերան յղացուած է սէնֆօնէք 111Jrl
նոյն կա ռո լցուածքով*, Աննախընթաց գաղափար մը՝ նորութէւն մը*,
Արդ} էնչւկէ ս քանացէնք ցուցադրել՝ հայ ոճէն թասիոԹէէ "դէէ
մը մէջ բէւրեդացման եւ ապա անոր ընդարձակման նպատակով մոդովրդակս/ն արուեստէն այդպէսէ մօտեցում մրն է Օննէկ Պէրպէրեանէ
երկը՝ եւ այդ ո\ւդդո ւթեամբ կը բանայ էնքեէն-

պր սլտ ո ւմն եր ո ւ թ-

դարձակ դաշտ մը՝ որուն մէջ կր տեսնենք թէ կը մխրճուէ ան առողք
մտադրո ւթէ ւններով եւ եւրոպական՝ թէթ1էքէն դա գտնէքևեր ո ւն

ալ

կա տա ր ելա պէ ս տէրացած պայմաններու մէք։
ճ է շտ պէտէ ըլլա ր ըսել թէ Օննէկ Պէրպէրեանէ արուեստէն մեր
մօտեցման ձեւէն կը պատշաճէ ընդուձնուած դեղադէտական 1,1յն ձըշմարտոլթէւնը թ է' ար ուեստէ մէք

առաքէն ակնարկով

էսկ

զաղտն է քը պարզող գործերը չէ որ կտրելէ է րնդունէլ էբր

էր ենg
ամէնէն

մն այո ւննե ր ը *.
Մտածումին , մտքին վիճակած րամին մը, որոճացման յատկա
ցուած մաս մը գոյութիւն ունի ամէն հարուստ երկի ստեղծագործական խորքին մէջ, որ կչ ապահովէ անոր տ ելա կանո լիք՜ի լեր î
էտ ո լառ Հանսչիքի տեսութիւնը թէ' «պէտք չէ շփոթ՜ել գեղեցիկ
թսւնեթը որ կրնայ արտայայտել երաժշտութիւնը եւ ներգոյակ այն,
գեղեցկութիւնը որ կայ երաժ շտսւթեան մէջ իթր արուեստ», կուգայ
բացատրել շատ մը պարագաներ ուր տրուած երամչտական դործի մր
դիւրամատոյց կամ դիւրըմբռնելի ըլլալու կամ չըլլալու ղէպրը ղերե
է սեւէ գեղագիտական իմաստ ունենալէ կամ անոր

իբր

չափանիշ

ծառայելէ :
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Այ ս մէթրեր ումր պարզապէս ա յն սլա տճաււա լ

որ

Պէրպէրհանի

գործը յ մեր նաիյապէս պարզած եւ այլ պատճառներսվ աւ՝ ոչ թէ
գէպի մակերես գ 111Jէ
խորութիւն ծա լալուլ անխ ոնջ պր պտո ւմներոլ գաչտ մըն է եղած։
Հետեւաբար

եթէ երբեք ան մեր գեղագիտական վայնլքի սովո-

րութիւնները խանգարող բնոյթով մը կ՚ուղղէ մեզի իր խօսքը՝ այգ
որովհետեւ ար ո ւես տա գէտը չո ւզեր կրկնել մեզի այն ինչ որ մեր ական^ները ո ղո ղած են միչտ ։
Հայ երաժշտութիւնը երաի/տագէտ պիտի մնայ այն
գէտներուն

արուեստա

որոնք զայն իր տոհմային իմաստին մէջ աւելի

ինքնա

տիպ եւ այգ իմաստին նաեւ աւելի ն որ ՝ հարուստ բարբառով մր ար
տայայտութեան պիտի նպաստեն •
Եւ Օննի կ Պ էրպէ ր եանի մասին կար ելի է առնուազն ըԱել թէ ան
իր բաժ՜ինը լի ո վին բերաւ այգպիսի նուիրական առաքելութեան մը^
կա տարեալ գի տ ակղ ո լթի լն ո վ ։

9* ♦ 9* ♦
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ետք

Suphhbp

^nil^uiuiu ո լ ]l]աչատոլրեան > երկու ան ո ւններ որոնր անրակտե-

Լէ10^^^ օղակուած են իրարու եւ ձեւուէ մը կր էս տ ացն են հ այ երա<Ւըչտութեան պատմութիւնը։ Լուսեղէն անուններ , որոնր
մնան նն ան Լուսաւոր չէէ կանթեղին րոլո ր 1աւէ'մ

ւէառ

րունդներու Արտերուն մկջ՝. Լք ին< էւր սլոզպատեայ ու Հայու
կա մրով

պիտի

դարերու հայ

սե

յամառ,

աշէսատած տարէէն եր շարունակ ՝ վերջապէս Հայուն տալու

համար Հայ Երդը է՛ր հարազատ ել ինրնոլրոյն ոճուէ։ [Լյսրանով ալ չէէ
գոհանար սակայն։ Հայ եր ամշտ ո ւթի ւնը պէտր է ճանչցուէր ու ծնէր
միջազգային ե ր ա մշտ ո ւթ եան սահմաններէն ներս։ Գմբ աէս տա բա [t էէ ր
այս երագը ա մբո գթէ ւթե ա մբ չէէ կրնար էէ րա կանացն ել ինր , Եոմիտաս։
Սակայն հայ հանճարը կապանր չէէ ճան քնար ո լ
դառնայ իրականութիւն
Սյսօր

յանձէէն

տարէէներ ետր

Ա>

էէր

այս

երազը

կը

ԷՍաչատուրեանի ։

^քոմէւաասէւ ցանած սերմերը տուին իրենց

ծիլերը , որոնր աճեցան ու ուռճացան

րլյայ հայրենի եր կրէէն ԸէէաJ

սւէէէէւռրէէ մէջ՝. Ս*յԱօր Հայաստան էւ հայ երամշտո ւթի ւնը ստոյդ

Ju,~

ռաջդէւմուվմեան մէջ է։ Այս մասէէն ոչ մէկ կասկած ու ամէն հայ հ ըսլարտ է այս լա ռաջդ իմ ո ւթեան համար» կասկած չկայ նաեւ որ այս
վերելրը շար ո ւնա կուի :
Եթէ մեկնակէտ ունենանր 1900 թուականը՝ վաթսուն

տարուան

երամչտական պատմութիւն մը մէէ այն ա1լ ունենանր այսօր» այս մա
ման ա կա մէէ ջո gէէն Հայր տուած է այն ինչ որ ուրէէշ ազդեր տուած են
ալելէէ երկար մամանակուան մէջ։ Այս բարենիշը

կ՚երթայ

Հայուն

ստեղծագործ ոդէյէէն։ ԼԼյս բոլորէն ետր ՝ սակայն , երեր գլէսաւոր կէաեր պէտր է յանձնէլ Հայաստանի րո մբողիթէօ րն եր ո ւ միութեան ու
շադրութեան

յանուն հայ արուեստ էէ վերելրին ։

Ա • ) էոմիւռասեսէՕ. դպրոցի վերան սււոաւոումր
Հայ ֆօլրլօրը մաս կը կազմէ կո վկա ս ե ան ֆօլրլօրներ ո ւ րն տանիրին ։
Հրատ դիւրին է մէկ ֆօլրլօրէն անցնիլ միւսը եւ

շւէւոթէւլ :

Օրինակ
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վրացական րգ [Լ
բուռերո վ կարելի է նկատել հայկական ո լ փոփւադա րձաբար : Այս պատճառաւ կ ահա որ Հայաստանի ներկայ երամչորութիւնը կորսնցուցած կ իր իսկական դիմագիծը։ Ան հայկական
ր/լա/կ աւելի կո վկա սեան ի։ Զենք մեգա դրեր ♦ մեր եր ամի չաները
գրած են ա ղդեր ո ւթի ւնն եր ո լ աակ. այմմ սակայն մամանակը հասած
կը նկատենք այս խառնարանը զտելու եւ հայ երամշտութեան տալու
իր հարազատ դիմագիծը՝, Կոմիտասի ո՛ճը որ բուն՝ եւ իրա՛ւ հայկա
կանն ի՝ կը մնայ դրեթկ անտեսուած ։ Ահ ա

այս վերադարձն

կ

որ

սլկաք կ պահ անչոլի մեր երամի չաներին » անոնք սլկաք կ ջերմ պաշտ
պանը րf/ան Կ ո մի տ ա ս ե ան Ղ*պրոցին ու ԸԱուն մանաւանդ բծախնդիր։
Արտասահմանի մեր երամի չտներո ւն մօտ պատկերը ճիշտ հակառակն
ի* սփՒւռԱՒ ^այ նրսւմիշտը հարազատ հետեւողն կ Կոմի տա սին՝ այս
խոտոր համեմատական կ։ Ափիւռքը օտար հորիզոններու տակ են
թակայ կ ազդեցռւթիւններու ՝ սակայն հակառակ ասոր ա՛ն կը պահի
հար տզա՝տօրկն Հույ երամշտութեան դիմագիծը։ Հայրենի հողին վըյւայ մինչդեռ հայ երգը ղո ւտ հայ/լական չկ :
Այս պարադային կար '■մ՛ է տալ նաեւ հետեւեալ բացատրութիւ
նը : // եր երկիր՛ն ու մոդովուրդը ի սկզբանկ կրած կ Արեւելքի ու
Արեւմուտքի հակադիր երկու ա ղդեg ո ւթի ւնները : *ԼքՈր օրերու մասին
թօսելով կրնանք յստա կօրկն նկատի ունենալ Ար ե լելահայա ս տանն ու
Արեւմտահայաստանը։ Առաջինը ա շխարհադր ական տեսակկտով մաս
կր կազմի Կ ս վկա սին՛ ու շատ բնականօրկն տեղացի

հայը

ազդուած

յչլլայ Կ ո վկա սի մոզովուրղներոլ բարքերկն ու մշակոյթին։ Մինչդեռ
Արեւմտա հ ույը ունի տա րբեր նկարագիր ու խա ռնո ւածք որ !լ արտացոլայ իր մշակոյթին մ կջ՝. Ղրկատի ունենալուք որ Կոմիտաս եւս Արելմաահայ կ՝ ուրեմն ահա թկ

ինչու

կրնայ հետեւիլ
առանց ճիգի
կասահայ երամի չար ոչ։

Արեւմտահայը

հարազատօրկն

Կոմի տա սի ուղիին ՝ մինչդեռ Կով

P • ) ‘Նմանողութիւն. եւ թա՛նագողոլթ-իէն
«y ս մասին կը գրեմ ցուլ ի սիրտ։ *էյմանո ղո ւթի ւնն ու

բանա դո

ղութիւն ը մեր երամի շուներուն մօտ յաճաիւակի ի՝ ինչպկս ն՛աեւ թե
ւքան ե ր ո լ ծամծմուքը։ Կայ նաեւ ինքնատպութեան՛ եւ ոճի

պակաս՝

ինչպկս նաեւ թոիչքի ։ Երամչտական քնն ա դա տն եր աւելի բուռն սլկաք
կ ԸՍսյ^/ այս կկաին միջ՝. Եր զու հունը սլկաք չկ գոհ ան այ աման սւռեզծադործութիւննե րով» ներկայ սա եղծագործս ւթի ւններին՛
մը կասկածի աակ են ո ր պկ ս արուեստի գործ» անշուշտ

մեծ

թիւ

մամանակը

լաւագոյն ու մեծա դոյն քննադատն կ։ Այո մարզը կը ձգեմ քննադատ-
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ներոլ լուրջ ուշադրութեան : (Այս Բ՛ կէտը կը կարօտէր աւելէ ման.
ր ազննէն քննութեան եւ անպայման' որպէսզէ էմ ծանր մեղադրանքը
պարապ եւ աման էւօսքէ

սահմաններէն

անդէն

անցնէր :

Աակայն

հարցը դրական հ l’U "՛լո վ , անկարելէ է այս յօդուածէ սահմաններուն
մէջ թօսէլ ել լյոյց տալ աոա ր կայօրէն') :

Դ-) Եթաժտակաև սեռերու պակաս

(Formes musicaux)

Հայ երամշտոլթեան հարէլրէն էևնըսոլն տոկոսը կը կազմեն հայ
^1քօլյւլօր երդերն ու մեներգները՛. Ամէն երամէշտ կարծէք հէւանդու-

.[ձ՚էւ֊նը ոլնենայ երդ դրելու՝. Համաձայն եմ • ամէն մարդ նոյն շնորհն
ու տաղանդը չունենար . սակայն ղմրա էրա աբ ար շատ մը տաղանդաւոր
երա մի շտներ եւս բռնուած են կարծէք այս ախ տէն յ Սեր երամշտութիւնը անհաւասարակշիռ է

մեներգներու

աո ւքէն ետք յանկարծ

կը հասնինք քօնչէրթօն եր ո ւ եւ ս էնֆօնին եր ո ւ : Այ ս եր կո ւ ծայրագո յն
սանդխամատնրր էրա րու միացնող աստիճաններ գրեթէ կը պակսին։
Հոս եւս

քօմբօզիթէօրներու

մէութիւնը

պատասխանատուութեան

բամին մը ունի, պէտք է գործը տարածել ու աւելի Լուր^ աշխատիլ
կամ համագործակցիր մանաւանդ որ անոնը չունին սփիւռքի երա
մ՜ըշտին լո լըԼ

ոլ

կենսական մտ ա հ ո գո ւթի ւևները ։ ^այ հայ կառա վա

րութեան հոգածութիւնը որ ամէն ապահովութիւն կը ներ շն չէ երա
մի չտին հ կը կարծեմ ՝ ու այս վեր^ինիս պարտականութիւնն^ է լաւա
գոյնս նպաստել հ ա յ երամշտ ո ւթեան վերելքին։

Ուրեմն

քօմբօզի

թէօրներ ու մէ ութի ւնը պէտք է հետապնդէ մշակուած ծրագիր

մը

ամուր հիմերոլ վրայ գնելու համար հայ եր ամշտո ւթի ւնը։ Օրինակ
զարկ տալ մանկական երամշա ո ւթեան * օփէրէթներ ու մանկական սլալէթներ'Փրոքոֆիէվի Pierre et le Loup»/' հետեւողութեամբ : Օփերաներ
Ա?/Ուշ2, ու Դսււ՚իթ- Ռէկ^, ինչպէս նաեւ Ալլքասւո?/ ու ո ւրիշներ աղքատ
են ո րպէս օփերա ու դոհացուց ի չ չէ երբեք

U,JU մատի

վրայ

համ-

րուած Օւիերաներուն թէլը *
Սրամշտա կան սեռերու ա յս չարրը ֆս [' լ1' է երկարել սակայն
եւ գնահատելի է նաեւ ըսել որ 111J11 ուղղութեամբ փորձեր եդած են ու
տակաւին կը շա ր ո ւնա կո լին : Այս արդէն մեծագոյն

գրաւականն

է

յառաչգիմութեան եւ յաջողութեան : Սակայն պայման է որ երգահա
նը չմխրճուի մամանա կա վրէպ ու հին ոճով

գործեր

արտագրելուն

մէջ *, Սրամիշտը պէտք է հետեւի գարուս երամշտական յեղաշրջման
օրէնքներուն։ Դասական կամ ռոմանթիք շրջանի թէք^իքր
գործածել այսօր։ Հարմօնին եւ օ րքէ սխ՜րր տարբեր գոյն ույին։
Դմբա խտաբար այս արդիականացումի պակասը զգալի է Հայաստանի
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երաժիշտներուն մօտ : Եղած արտադր ո ւթի ւնները գրեթէ աւանդական
եւ. թոնալ երաժշտութեան հին ոճին կը պատկանին : Անշուշտ աւելորդ
է ըսել նաեւ որ dodecaphonie եւ
musique électronique
տակաւին
մուտը չեն դորեաե ո շ միայն Հայաստանի , այլ եւ Խորհրդային Միու
թեան սահմաններէն ներս, Ամէն պարագայի' լիայոս ենք որ հայ
քօմբօղիթէօրներոլ միոլթիլնը աւելի խիստ ու պահանջկոտ ըլլայ դէ
պի անհատ երաժիշտը՝ յանուն հայ

երաժշտութեան

վերելքին

ու

ուռճացման , Եւ կը սպասենք որ այս զգալի պակասը մօտ ապագային
ամբողջանայ , շնորհիւ մեր նորահաս ու տաղանդաւոր երգահաններու
ճիգերուն,

Ա. Ն-
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Ա ՊսռևԻ »im®M
hlTüUSlWUUUb վևՐԼՈհԵՀ1ՒՍ՜ IJP
Սովորական խօսակցութեան մր ընթացքին գործածուած րայ մը
կրնայ վերաբերիլ երեք գլխաւոր մաման ա կներ ո Լ

անցեալ, նե„կայ

եւ. ապառնի : Անցեալ եւ. ներկայ մամանակի բայեր պարունակող նախադասոլթեանց ճշմարտութիւնը ստուգել բաղդատաբար դիւրին էէ
Այսպէս' երբ ըսեմ «պնակը կոտրեցալ» , կոտրած պնակին կաո բները
որպէս ապացոյց կրնամ գործածել ըսածիս ճշմարտութեան : Կամ երբ
ըսեմ «անձրեւ կը տեղայ» , կրնամ տեղացող անձրեւը ցոյց տալ կաս.
կածոա խօսակցի մը: խէեւ բոլոր անցեալ եւ ներկայ մամանակնե֊
րու վերաբերեալ նախա դա un ւթի ւնները տրուած օրինակներուն չավ,
պարզ չեն ել չեն կրնար նոյն կերպերով ապացոլցոլիլ, բայց մեր
անմիջական նպատակին համար կրնանք այսքանով բաւականանալ :
Երբ կարգը դայ ապառնի նախադասութեանց , հարցը որոշապէս
ԳԸ բարդանայ : Երբ յայտարարեմ , օրինակ, ո լ, վաղը առաւօտ Հորելը
պիտի ծադի մամը վեցը մէկ վայրկեան անցած, ըսածիս ճշմարտու
թիւնը ըսած պահուս , կամ արելը չծագած որեւէ ատեն ապացոլցա.
նելոլ միջոց մը չունիմ: ճիշտ է որ կրնայ գուշակութիւնս իմ անձական կամ կարդ մը դի անա կաններո լ հաշիւներուն վրայ հիմնուած
ԸԱալ. այսուամենայնիւ անմիջապէս տեսանելի պատճառ մը չկայ որ
անակնկալ նորութիւն մը չպատահի եւ դո լչա կո ւթի ւնս սխալ դուրս
չգայ: Եթէ ըսուի որ տիեզերքի օրէնքները անփոփոխելի են, սլիտի
ոլատասխան ենք որ ներկայ յօդուածին նպատակն է նման տռկլքաթ-իք
յայւոարԱէրոլ,թէան մը հիմանց վերլուծումը^
Ամէն >ւտաւսււորււմ կը նկրտի ըլլալ դէպը
առար կայի մը մա
սին . էլ եթէ այն ղէպըը ո ր ո ւն տրուած հաստատում մը ո ր պէ ս թէ կը
վերաբերի } գոյութիւն չունի կամ չէ ունեցած ՝ կարելի է ըսեյ որ
հաստատումը կամ անիմաստ է կա՛մ երեւակայական* Ու֊ այն դէպըերը որոնց կը ւէերարերին մեր դործածած ապառնի նախադասութիմննեԸԸ գոյութիւն չունին [տակաւինէ : Պէ^տյվ է ուրեմն հետեւցընել որ բոլոր ապառնի հ ա ս տա տ ո ւմ֊նախա դա ս ո ւթի ւններ ը երեւակա
յական են կամ անիմաստ*. Տրուած ր/յա յուի որ մեր խօսակցութեանց
կարեւոր մէկ տոկոսը կը բաղկանայ ապառնի ն ախ ադա ս ո ւթի ւնն եր է ,
հետայջրըրլս կան է գիտնալ այս հարցումին սլա տ ա սխ անը : Այս պա
տասխանին արմէրը տեսական չէ միայն այլեւ գործնական , վասնզի-
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կրնայ նպաստել մեր մտածումներու սլայծա ռաg ո ւմէն եւ կրնայ
առաջին առնել չտա մը անել ,//, հաբան ո ւթ եան g :

*

վերել իր պարզագոյն եւ րի չ մը անտաշ ձեւին մկջ ներկայա
ցուածը իմաստասիրութեան կարեւորագոյն հարցերէն .1 է կը եդած է՛.
Հիւմի գործերուն ծանօթ անձեր պիտի չուշանան անդրադառնալու
որ այս իմաստասէրը հետաքրքրոց գլխաւոր խնդիրներին մէկն է որ
կը յուղենք աարբեր մօտեցումով-, Գիտենք որ այսպէս կոչուած ար
դիական մտածելակերպի մեծագոյն առաջնորդներէն մէկը եղած է
Հիւմ որ մեռաւ 177(5 թուականին : Անցեալ գարու վերջաւորութեան
ե, այս գարու սկիզբը ան իր մ ո,, ս վր դա կանո ւթի ւնը մասամբ կորսընցոլց Բրագլէյի աղգեցո ւթեան նեըքեւ, բայց իմաստասիրական նոր
.արմում մը, որուն գլխաւոր ներկայացուցիչը կը հանգիսանայ ԱՋ. Այեր իր Լեզու, ճշմարտութիւն եՆ Տրամաթս^նութիւն գործով,
վերադարձ է գէպի Հիւմեան ա շ[ս ա ր հ ա հ այ ե ա gբ-,
Հիւմի հիմնական համոզումն է որ տրուած «սլտճառ»ի մը «ար
դիւնքը փորձառությամբ եւ գաղափարաց զո լգորգո ւթե ա մբ միայն
դիտենք-, Ենթադրենք օրինակի համար որ հացագործ մը փուռը կը
նետէ բացուած խմորի կտոր մը. ամէն մարգ գիտէ որ ատեն մը ետք
փուռին տաքութիւնը այգ խմորը պիտի վեր ածէ հացի-, Հիւմ եւ իր
հեաեւոըդնե'րն ալ «գիտեն» որ այդպէս պիտի ըլլայ, բայց կը պնդեն
որ անհրաժեշտ չէ որ այդպէս ըլլայ-. Մեր փորձառութիւնը ցոյց
կուտայ լոկ որ ցարդ այդպէս եդած է, կ՝ըս են , բայց կրնայ տրամա
բանօրէն այս մէկ անգամ այդպէս չըլլայ : Նման յայտարարութիւն
մը կը թուի անմեղունակ եւ նոյնիսկ անհեթեթ, բայց եւ այնպէս
ունեցած է կարեւոր անդրադարձումներ -, Ասոնցմէ կարեւորագոյնը
թերեւս Աստուծոյ գոյութեան մասին փաստ ար կո ւթե ան g արմէքալոը կամ անարմէք ըլլալն է. Արդարեւ, կ՝ըսուի, եթէ պատճառ-արգիւնքի շարայարութիւնը անհրամեշա չէ , անիմաստ է աշխարհը գի
տել որսլէս «արդիւնք» եւ իբրեւ անոր «պատճառ» ցոյց տալ գերբնս.կան էակ մը*.
ինչպէս ծանօթ է, Բանտ փորձեց լուծել Հիւմի խնդիրը թէ ի ն է֊
պէս ապառնի որեւէ նախադասութիւն կրնայ ստոյգ ըլլալ եթէ մեր
ստոյգ գիտութիւնը կուպայ փորձառո-թենէ եւ գաղափարաց դուգորղոլթենէ միայն , որոնք չեն կրնար տրամաբանօրէն ապագային վրայ
երկարաձգուի լ-, Շատ մը մասնագէտներու կարծիքով Բանտ չչաջո
ղեցաւ : Այս ձախողութիւնը անխուսափելի էր որովհետեւ , ինչպէս
ցոյց պիտի տանք այս յօդուածով , փանս, , իր գարու տրամադրու
՛թեանց որսլէս ներկայացուցիչ եւ ենթակայ, մնաց տրամաբանու
թեան կալուածին մէջ, մինչ Հիւմի յարուցած հարցը տրամաբանու
թեան կա լո լածէն դուրս կ'ի յն ա յ -, ճիշտ է անշուշտ որ խնդրին դըմուարո ւթեան դիմաց Բանտ ստեղծեց նոր ել իրեն յատուկ տրամա
բանութիւն մը, Արիսաոաէլեանէն տարբեր-. Բայց այդպէս ըրաւ ոըպէսղի զմեղ տրամաբանօրէն համոզէ որ կարդ մը ապառնի նա խաղա.

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

171

ստուգութիւնը տրամաբանական կասկս, à չի վերցներ
բնաւ : // ենք ցոյց պիտի տանը որ բոլոր լրջօրէն ել բնականոն մար
դոց կողմ է ըսուաե ապառնի նախա դա ս ո ւթի ւնները թէեւ ձեւով ա՛
պառնի' բայց բովանդակութեամբ ներկայ են։ թեր նկատառումները
պիտի յարմարին նաեւ ա՛յն ներկայ նախադասութեանց որ ունին
նսւէլ ապառնի Հանգամանք. օրինակ' «աշխարհը կը դառնայ արե
ւուն շուրջ»։ Պէտք է աւելցնել որ այն նախա դա ս ութի ւնն երը որոնց
•իանա տուաւ վհթ]Ուծս1կան ածականը , ապառնի հանգամանք չունին
ա'յն իմաստով որ տրուած օրինակը («աշխարհը կը դառնայ...»')
ունի : վերլուծական նախադասութիւն մըն է , օրինակի համար ,
«նիլթը տարածուն է» բացատրութիւնը :

*
Սրելէ բանի ապագային մասին լրջօրէն խօսիլ'
գուշակութիւն
Ը՚՚^լ է --- rP>P «գուշակութիւն» բառը այս դրութեան ընթացքին պի.
տի գործածենք ա՛յս իմաստով։ թարգ մը կրնայ գո լշա կո ւթի ւնն եր
ընել կամ ինքնիր' կամ ուրիշի մասին։ Ուրիշը ըսելով պէտք է հասկրնալ անշուշտ ուրիշ անկենդան բաներ , բոյսեր, անասուններ ել
մարդիկ :
Անկենդան առարկայի մր ապագան կր գուշակենք իր մանրամաս
աւ ո ւթի ւնն ե ր ո վ եւ առաւելագոյն դիւրութեամբ : կրնամ բացարձակ ըստոլդոլթեամբ գուշակել 1Ա|)1լի ծագման ճիշտ պահը, բայց կրնամ
մօտաւորասլէս միայն գուշակել այն ձեւը, որ ինձորենի մը պիտի
առնէ։ Ջեմ կրնար նախապէս թիլը տալ այս բոյս ի բոլոր ճիլղերուն
եւ աերեւներուն ♦ ոչ ալ կրնամ ն ա իւ ա սլէ ս նկարագրել ա յն երկարոլթի ւ֊նն ե ր ը ՝ հ ա ս տ ա ւո ո ւթի ւնն երը
կոր ո ւթի ւններն ու անկիլևները
որոնլյ խնձ ո ր ենիին բունն ոլ ճի լղերը սլիտի ենթարկու ին։ Ն ո ւադ
ստուգութեամբ կրնամ գուշակել կսՈՈՈւի մը ընելիքը երբ իրեն ճըմըռթկուած .թուղթի կտոր մը նետուելոլ վր այ կ» ան կրն այ թուղ
թէ՛է՛ ‘և,սյյ ըատկել կամ անոր նայիլ սւիիևքսեան հանդարտութեամբ։
{Առար կուի թերեւս որ կատուին վարմունքը կարելի սլիտի ըլլար
գուշակել եթէ ունենայինք գործիքներ անոր մարմ և ին՛ բոլոր հիլլկներուն վիճակն ու ղիրքը քննող եւ տեղեկացնող» բայց հակառակ գիտական այն մեծ ոստումներուն որոնց ամկնքս վկաներն ենք ՝ նման ղործիքն ե ր ո ւ հնաբումը թկական կը թո ■-ի՛. Ա ս կկ ղատ ^եկարտի իմաս
տասիրութեան
կամ ղկթ անոր մէկ կկ սին
հետեւողներ չկրցան
աշխարհը համոզել որ կենդանի մարմինը մեքենայ մըն կ։ Պլետին ■1ը
չունինք որուն վրայ կարենանք կենալ նման տեսակկտ մը յառս^ջ
քշելո լ հ ամ ա ր :
գո լշա կո լթիւն մը ըստ որում ոլրիչ lllQô. մը՝ ըսենք բարե
կամս վաղը գործի սլիտի երթաւ ըստ իր սովորութեան կկսօրկ ետք
մամը մկկին կրնայ ի դերեւ ելլել բազմաթիւ ւղա աճառներով » բայց
մանաւանդ բարեկամս կրնայ սովորական մամուն գործի չերթալ
որպէսզի իմ գուշակութիւն՛ը չիրականանայ։ Այսսլկս քանի բարձԸաըտնք ան կեն /լան աոարկաներկ մինչեւ անհ ա տ ա կան ո ւթի ւնն եր եւ

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

172

անձեր ստոյգ դո ւշա կո ւթէ ւնն եր հետզհետէ աւելի դմո ւար ել վեր
ջապէս բոլորովին անկարելի կը դաոնան :
իէար մանքո վ պէտք է դիտել որ ւԼե րի բացայայտ ճշմարտութիւնը
վրիպեցաւ Q . Կոմտի պէ ս իմաստասէրի մը ա ււ ւշա դ ր ո մ՜ ւ թ են էն : {Լն
ազդուած ինշպէս Ււ՛ մամանակի մարդիկը՝ դիտական մեթոտով
ձեոյ) բերուած յա Լո ւլո ւթի ւններ է ո լզեg ընկերաբանութիւնն ալ վե
րածել ստոյդ գիտութեան * քլուզէր ընկերային ենթադրեալ օրէնքներ
երեւան հանել՝ կիուզէր Հտեսնել$, որպէսզի կարենայ չնախատեսելն*
բայց իմաստասիրութեան պատմութեան յատկանշական
երեւոյթ
ներէն մէկն այն է որ դր ա պա շտ ո ւթեան հ ա յ ր ը իր կեանքի վերջաւո
րութեան համ արեւս լքեg ըն կե րա յին օրէնքներ (յւոյնելո՜լ իր մար մանւ
եւ իր միստիկ ներշնչումները ջանար պարտագրել ընկերութեան' արուեստական միջոցներով -. Կոմտեան իտէալի տրամաբանական եզրա
կացութիւնը մեղուներու եւ մրջիւններու կեանքն է ♦ սակայն եթէ եւ
երբ նման իտէալ մը իրականանայ ՝ ընկերաբանութիւնը գիտութեան
վերածուած չըլէա[• ւ այէ անհետացած կ Ըէլա J ' որքան որ ւլիտենք մե
ղուներն ոլ մրջիւնները չեն անդրադառնար այն սկզբունքներուն կամ
օրէնքներուն որոնցմով կը վարեն իրենց ընկերային կեանքը՝ բայց
մենք պէտք է վերադառնանք մեր խնդրին :

**
Տեսանք որ մեր դո ւշա կո ւթի ւններ ո ւն ստուգութիւնը ուղիդ կը
համեմատի այն Հտեղ^ին որ անոնց առարկան կը դրա լէ անկենդան
բաներէ մինչեւ մարդկային անձ տ ս տի ճան ա ւոր ո ւ մին վրայ-, Տարդ
խօսեցանք դուշակութիւններու մասին որոնց առարկան ուրիշն է*
պէտք է այմմ նկատի առնենք այն դո ւշա կո ւթի ւնն եր ը որ կ՚ընենք
մենք մեր մասին՝ անձնապէս :
Ս'արդ մր կրնայ ին քն ի ր մասին երկու տեսակ դո ւշա կո ւթի ւնն եր
ընել* ( «/) __ ան կրնայ ինքզինքը նկատի ունենալ ո լալէս ուրիշ ու
ռա ր կայ * սինեմայի աստղ մը՝ օրինակի համար ՝ դիտէ որ քանի մը
տասնեակ տարիներ ետք պիտի չկրնա յ խաղալ այն 'էնրերը որոնց
համար այմմ իրեն կը վճար ո լին՛ աս տզաբաշխ տ կան դումա բներ, կամ
ոեւէ ս ե ւա չե ա յ անձ գիտէ որ երեսուն տարի ետք ալ ,
տ ա կաւին
կ՚ապրի առանց արկածի մը հանդիպած ըԱալո ւ , իր ա չքե ր ր պիտի
մնան սեւ՝. 1Լյս կարգի դո ւ շա կո ւթի ւնն ե ր ո ւն տանգ՛ Հդի տականք ածա
կանը-. (բ) __- Մարդ մը կրնայ ինքնիր մասին գո ւշա կո լթի ւններ ընել
ըստ իր առած ներկայ որոշումներուն* դիտեմ , օրինա կլ- < ամտ ր , որ
ալս կ էսօր է ետք մամը եօթին շո դե կառքը պիտԼւ առնեմ տուն վերա
դառնալու^ քանի որ հիմա այդպէս կ1 որո շեմ կամ որոշած եմ ու կը
մնամ որոշումիս վրայ-. Ikju կա րդի գո ւշա կո ւթի ւնն եր ուն՝ տանք
Հո ր ո շմնա յին^ ածականը-,
Կ*ի տակտն եւ ո ր ո շմն ա յին դուշակութիւններու միջել զանազա
նութիւնը յստակ ,է ՝ բայց գործնական կեանքի մէջ անոնք իրարմէ
անկաԼս չեն բնաւ* բո լո ր որո չմնային գո ւշա կո ւթի ւնն եր ը !լ ըլ լան կամ
պէտք է ըլլան դիտական ւլո ւշա կո ւթե ան g հիման վրայ* երա
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էյ֊ ցնորական կ'ըսՈլին այն վարմունրներն ոլ ա
ները որոնր այս ճշմարտութիւնը չունին որպէս կռոլսյնՀ

լթ.լն_
Լ

*
îjî îj:

Գուշակութեանց տեսակներոլ մեր ցանկը ամբողջացնելու համա
պկար է նկատի առնելւոյն գուշակութիւները
մարդիկ կ՚ընեն
այն ԽսւաքակաէԽ^հանց մասին որոնց անդամ են որպէս անհատ *
Դ կը յայտարարէ __ Հարիւր տարի ետր ս,իի լորի հայութիւն,,
t պէի ըլյլ^յ ~ կամ պիտի չըլլայ». այս գուշակութիւնը „չ
ինրնիր մասին է ոչ ալ ուրիշի մասին , յսսնդի անոր առարկան , „„„
գուշակողէն ղատ է թէեւ, սակայն իրապէս զայն {դուշակողը) կը պարունակէ իր մէջ. ԱյԱ կարգի գուշակութիւներուն կուտանք զհաւաքականդ ածականը։
Տրուած րյյալով որ նոյն հ ա սարա կանութեան մէջ Ա.ի երէկ առաե՜ մէկ որոշումին արդիւնրները կրնան Բ .ի այսօր ըրած դիտական
գոլշակոլթիլններոլն որպէս հիմոլնր ծառայել, հ ա լարա կան դոլշակութիլեները միանգամայն դիտական են եւ. որոչմնային, ես անոնս
Որոչմնային ստուգութիւնը կ'աւելնայ ըստ գոսչակողի գիրրին' տըրոսաձ հ ալարա կանո ւթեան մէջ . Այս պատճառաւ է որ պետական ես
այլ բարձր անձնաւորութեանց դոլշակո ւթիւնները նկատի կ'առնոսին մեծ կարեւորութեամբ*. Հուսարական գուշակութիւն մը, այն
համեմատութեամբ որ որոչմնային է , ստոյդ կը լինի ( devient ) եթէ
զայն ըևոդյը ո լմի տէր է, ֆիզիրական , մտային կամ հոգեկան, ել
եթէ ան յանձն կ'առնէ իր ումը գործածել այդ նպատակով ,

*
**
Գուշակութեանց տեսակներն ոս անոնդ ստուգութեան պա չման
ները նկատի առնելէ ետր պէտր է ըսել որ մարդիկ կը հետարրրրոլին
ապագայով այն բուներուն կամ անձերուն որոնր այս կամ այն կեր
պով կապակցութիւն ունին իրենը անձնական երջանկութեան կամ
ճակատագրին հետ : Ա տոյդ գո լչա կո ւթի ւններ ընել կը նշանակէ ապահով ըլլալ ֆիզիրական ու բարոյական ս սլա ոն ալի րն եր ո լ ղէմ*
սպառնալիրն եր որոնր կրնան մեղի դէմ աըլլալ անձնապէս , կամ
այն հաւաքականս ւթեան դէմ, փոքր կամ մեծ, որուն կը պատկանինր, Այս տեսանկիլնէն գէթ, ոչինչ աւելի կարեւոր է մարդու մը
համար քան ստոյդ դո լշա կո լ թի ւնն եր ընելու կար ո ղո ւթի լնը : Այսպէս
կը բա դատր ո լի նաել ստոյդ զո ւշակո ւ թի լնն եր ընելու անհ րամեշտ
պահանջը, եւ այս պահանջին իսկ բերումով^ այն ---. երբեմն հիւանդ
կախ --- յամառութիւնը որով ամէն մարդ կը կառչի իը գուշակու
թեանց . քանզի իւրարանչիլր մարդու կամ հ ալարա կան ութեան հա
մար ապահով կը թոլի աքյն ապագան որ կրնայ ալլո լզուիլ կը ներէայ համոզմանը, խառնուածքին կամ պայմաններուն, կլման իրերամարտ յամա ռո ւթիլնն ե ր երեւան կուդան որոչմնային գուշակու
թեանդ առիթներով լոկ* անոնր էլը թուին երեւան գալ մերթ դիտա
կան կա բծուած դո լշա կո ւթեանը առիթներով* բայը իրականին մէջ,
անմիջասլէս որ գուշակութիւնը իրապէս գիտական դառնայ, հակա-
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ռակութիւնները կամ կը ղադրին, կամ կը սկսին դադրիլ:
է) բոան .առաջռիմենՀ դիաականօրէն , այնքան լայն կ ըլլայ աս.
պա լ, էդը ռր կրնանք սաոյդ դս ւչա կո ւթ ի ւնն եր ընել, այս պատճառաւ էլ
սր ընկերային կեանքի մասին մեր ծանօթութիւներն ալ կը փորձենք
վերածել ճչդրիտ գիտութեանց , որքան ալ անկարելի թուի մեք յաթ.
զռթիւնը այս մարզին մ կ : Այս ջանքին դլթաւոր շարմաոիթն է վերջ
աա, մարդկային ան տ պահ ո վո ւթ ե ան դլթաւոր պատճառներն ■‘էև՚թ՚Հ
որն է մեր որոչմնային դո .չա կո .թե անg անստուգութիւնը: Աառսթ
մեր որոչմնային դոլչա կութիւններր ի դերեւ կ՝ելլևս ու րի չ մարդոց
կողմէ ուրիշ որոշումներու հետապնդման պատճառաւ. ու այս անպա
տեհութեան առաջքն առնելս, համար է որ անհատներ եւ վերիվերոյ
համաորեալ հալաքականութիւններ կ՝ ուզեն իրենց իշխանութիւնը
տարածել կարելի եղածին չալի լայն գետիններու վրայ. արդարեւ
երր իմ կեանքի շրջագիծին մէջ ներկայ անձ մը բոլորովին ենթակայ
է իմ ի չթ անութեան , ան չի կրնար վաանզել իմ որոչմնային դուչակութեանց ստո.դո.թիւնը :

*
Ա ես սւխալոր մաահոդռթիւններէն մէկն է ապրիլ աշխարհի մը
մէջ որ մեղի ծանօթ ըլլայ իր բո լո ր մանրամասնութիւներով- Կեն
թադրենք որ աշխարհը դիտելի
(knOWable) է կ՛՛՛մ կր
*
Լ, այդպէս ըլլայ- ռայս թադռն հոգեբանական
իրաւունքն է որ առն կուտայ այն վստահութեան որով կը մտածենք
ապագայ ստոյդ ճշմարտութեանց մասին . լռ^ ե. ստոյդ գուշակու
թիւները այս թադռն պահանջ,ի ր ա ւո ւն քին մտային բանաձեւս, մնեոն են բոա ալ,ուած ատեն մը երեւան եկած սլէաքին . մեր վստահու
թիւնը թավ,անոդ արգելք մը չենք տեսներ մեր դիմաց որքան աաեն
որ աւն առարկան որուն մասին կ՝ընենք մեր գուշակութիւնը իրեն
ւաւոուկ քմահաճ կամ աղատ պահանջ մը ունենալու ապացոյցը որեւէ
աաեն չէ առած: Տարբեր հարց' թէ այսպիսի առարկաներ գսյութիւն ունէին թէ ո,
<ՀԵրէկռան գուշակութիւնս այսօր իրականացաւ
հետեւաբար
աւսօրուան դռչակոլթիւնս վազը պիտի (պէտք է) իրականանայի հա
մաբանութիւնը
(syllogisme)
կ',Արտասանեմ վսաահռթեաբ ը որ
տրամաբանական հիմունք չունի . այս պատճառաւ է որ քրիստոնեայ
աստուածաբաններ Նաթաթնամո ւթեան մասին գիտութիւն չէ այլ
հաւտաք ունին: Աստուած, կ՝րս են , աշաթարհը կը պահէ, զուտ տրա
մաբանական որեւէ պատճառ չկայ, այլ թօսքով, որ ասկէ մամ , ը
ետք աշխարհը տակաւին հոս ըլլայ, որքան ալ ամէն վայրկեան մեր
կեանքը ապրինք այդ ենթադրութեամբ, Տ ի շե ալ համաբանութիւնը
ձեւով միաւն տրամաբանական է, բայց բովանդակութեամբ Հոգե
բանական կամ բնազդային: ֊Բանտ այս համաբանութեան ներշնչած
վստահութիւնը ^անաց վերլուծել տրամաբանօրէն, ջանաց անոր տալ
արամաբանական հիմունք եւ բաղում աչթաաանքէ ետք ըստ ոմանց
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բոլորովին ձախողեցալ : Բայց աւելի ճիշտ պիտի ըլլար բս ել որ ան ի
•Լել'Ւյ յունգեցալ ներհ ա յեց ո ղա կան եզր ա կաց ո Կթի ւններո լ֊ քանի որ
իւն դրին լուծումը չէր կրնար զինը տարրեր ուղղութեամբ առաթւո րդել-

*
'Բննարկոլթիւնն այն պայմաններուն , որոնք պէտք է լրացուին
որպէ սղի ապագայ դէպքի մը մասին վստահութիւն ծագի մեր մէջ,
դուրս է այս յօդուածի սահմաններէն : Բայց վերել ըսուածներէն ետք
հետեւեալ խնդիրն ու անոր լուծումը կը թելադրեն իրենք զիրենք .__
Եթէ ամէն լոլլ>ջ ապառնէ ասութեան ետ ել թագուն կա յ հողեբանական ներկայ պահանջ֊իրալոլնք մը, պէտք է ա պա լւնի նաիւադա֊
ս ո ւէմե՚ան մ*ր էմաստը ս սլա ո է մեր ներկայ ւէ որձ աո ո ւ թ A ո՚ն մՒԼ- Այս
կէտը լուսաբանելու համար վերլուծում է ենթարկենք հետեւեալ նաէս ա ւչա ս ո ւթէ ւնը .--(ւ2՜) --ա կաԼո լթէ Լ-ե d ր չունէմ այմմ որ խոտոր համե֊
«Այս էսա րէս ուլ պատը քանէ մը չաբաթ կն պէտէ փլէ՝» :
որ ըսել կհուզեմ ( signifier J այս նախադասութեամբ , հե
տեւեալն կ ու մէայն հետեւեալը*__
('" ) --- Այս պատը այմմ էսարխուլ կ .
ք/2՜) ---- Այմմ գէտեմ որ ա յս ա ս ա էճանէ էս ա ր էս ո լլ բո լո ր սլա ա եր ը
քանէւ մը չարաթ մէայն կանգուն մնաց ա ծ են .
(՛*£-) --- Այմմ կ'ակնկալէ մ որ անցեա լէ ւէ որձառո ւթէ ւնս կր կն ո ւէւ *■
ղ) — Ա՚ւ՚Ււ ա կն կալո ւթէւ լն մը չոլնէւմ այմմ որ էսոտոր համե
մատէ այս պատէւ մա սէն ակնկալութեանս հետ՝
Կարելի է ԸԱել ո ր uiju չորս մանր ամա սն ո ւթէ ւնն եր կն երկրորջգև
ոլ ^րրորգը մէտսէն առնուած կը կազմեն «օրէնք» մը որ կ Հայսէնչ
աստէճանէւ խարխուլ սլատերը քանէ մը չարաթ մէայն կանգուն կր
մնան» յ էլ սլկաք կ նկատել որ ա յ ս չակերտելսլ նաէւա գա ս ո լթի,նը
ներկայ մամանակէւ վերաբերելով մկկտեգ ունէ (ւահ՜Ն ապառնէ հ ան՝֊
գամանք . այս զննութէւնը ( observation ) ճէ չտ է բոլոր օրէնքնե
րու սլարադայէն անխ տ Ւր ■
հը հետեւէ որ ապագա յէլ մասէն ^հաստատում մը է րասլկս ներկայ
պայմանէն կամ արմկքէւն ճչտումը կամ գնահատոլթէւնն կ տ յն առար^այէն որուն մասէն կը էսօսէնք՝. Այսպկս ՝ երբ երկու գէտակէց՝ էսեէա*քէ եւ պա գարէլն մարգէկ հակընգգկմ գո ւչա կո ւթէ ւնն եր կ՚ընեն
նոյն առարկայէ մասէն՝ կարելէւ կ յ աճա էս նչմարել որ ան^համաձայնոլթեան էսորագոյն պատճառը էրենց նոյն առարկայէ վէճակէ կամ
րեէէԸ<ըե մասէն ունեցած տեղեկութեան կամ անոր գնահ-ա տ անքէ
տարբերութէւնն կ։ խովմաս Ագոլէնացէ՝ օրէնակէ համար՝ կը գո ւչսւ կկ ր որ էն ք ՝ ուրէչներոլ կարգէն՝ սլէտէ ապրէ յաւէտեանս յաւէտենէց ՝ մէնչ է^երւորանգ Աո ւս ել կր դուչակկ որ էր մահը՝ էն չոլ կ ս
ուրէ չնեբունը՝ վերջակէտը սլէտէ ԸԼԼէԱյ է՛ր կեանքէն ♦ ըստ ԱգուէնայՒՒ աչխարհը կեդրոնն կ աստուածակերտ սւէեզերքէ եւ մարգ ա չէսարհէ ա ր ա ր ածն եր ո լ ազնուագոյնը* ըստ քէուսելէ lt,Ju աչէսարհահայեացքը սխալ է՝ հետեւաբար եւ նուազ մարգկայէն կեանքէ հէմ֊
նա կան ա րմկքը յւ
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Երբ պատ մը ((լալ)) վիճակի մէջ է՝ առ հասարակ կ՚ըսենք որ
.պիտի տեւէ երկար ատեն : վարգ մը բարոյական ճշմարտութեանց
մասին կ՚ըսենք որ յաւիտենական են։ Բարոյական ճշմարտութեան մը
.մասին յաւիտենական է կ՚ըսենք երբ ան անկաթ է յա րաբեր ա կանո ւթիւններէ եւ կապա կցոլթիւն ուV' մարդկային իր ական ո ւթ ե ան հիմերուն հետ իսկ : Երբ ըստ բաւականի թափանցենք երեւոյթներու
ետեւ՝ կը հասնինք անցեալին նչմարուա՛ծ կարգ Ը միօրին ակո լթ ե ան g
կամ օրէնքներու եւ զո ւչա կո ւթի ւն մը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ տրուած
օրէնքի մը եւ կապակից ակնկալութեան մը միջեւ համակրութեան
(
compatibilité
) գոյութեան կամ չգոյութեան .վստահ մատնանըշո ւմը : եթէ կ ամ օրէնքը կամ մատնանչուած համակրութիւնը կամ
երկուքն ալ անգոյ են՝ գուշակութիւնը կամ սխալ է կամ քմահաճ ՝
կամ ոչ անպայմանօրէն համողի չ։
վերադառնալով խարխուլ սլասրի օրինակին՝ որպէսզի կարենամ
ստուգասլէս գուշակել որ ան սլիտի փլի ՝ ըսենք՝ չո ր ս շաբաթէն՝ հե
րիք չէ գիտնալ պարզապէս անոր ներկայ վիճակը* պէտք է գիտնալ
նաեւ որ քովի զետր վաղը պէաէ չէ յորդէ- պէ"',բ է զէանալ այն
որոշումները որ քա գաքա սլե տ ա ր անի պատասխանատու սլա շտօն եան ե ըը առած են 1է1յւԼ՜ մասին ♦ սլէտք է գիտնալ* * * î ԷԼմենաստոյդ գուշակոլթիւնները անոնք են որ անկախ են որոշմնային տո ւեալներէ եւ
որոնց ետեւ կը կենան տիեզերական հ ա մ ա գր ո ւթի ւնն եր * այսպէս ՝
երբ կ՚ըսեմ «եթէ ել երբ այս առարկան ձգեմ ՝ պիտի իյնայ» (ենթա
դրելով "ւ՛ չատ հեռու չեմ աշխարհ ի մակերեսէն} գուշակութեանս
.ետեւ կը կենայ մանրամասնօրէն բարդ եւ ^ա[,րէ Տասամբ անծանօթ
բայց «արտաքնապէս» պարզ ձգողութեան օրէնքը եւ այն հաւաստիքը
թէ ձեռքս եզող առարկան ենթակայ է այգ օրէնքին ։

*
**
Ամփոփում : Սխալ է ստոյգ ա֊սլա ոնի նախադասութեանց ստու
գութեան Լկամ ստոյգ թո լելուն} պատճառը փնտռել տ րամ աբանա
կան հիմանց վրայ՝ քանզի պէտք է նկատի առնուին հոգեբանական
կամ բնազդային տուեալներ Լ կա տուն ալ երբ սարսափած կը վաղէ
յգէպի ծառ մը՝ «գիտէ» որ անոր վրայ պէաէ կրնայ մագլցէլ «էնչպէ ս
երէկ»} : վարելի է ըս ել որ այղ ստուգութիւնը կամ վստահութեան*
փորձառութիւնը ենթա տր ա մա բան ա կան ձեւով մը կը նե ր շն չուի ար
տաքին աշխարհի իր ա կան ո լթ են էն մեր անձնական ի րա կանո ւթեան ։
փսկ ապառնի նախադասութիւն մր սէմպոլիք միջոց մրն է որով անձ
մը կվարտա յայտէ իր ներկայ տեղեկութիւնը եւ կամ բարոյական որոշումը տրուած առարկայի մը վիճակին կամ արմէքին մասին ել
կ՛՚ըսէ թէ ի'նՀ,ափո1Լ այրէ սրրւաբկսյն ենթակայ է ֆիզիքական կամ
այլ օրէնքի մը՝ մին չ «Օրէնք» ըսելով մեր այս ք ոԹթեք ին մէջ պէտք
է հասկնալ անցեալ խումբ մը դէպքերու հիմնական միօրինակու
թեան մասին մար զկայ ին անդրադարձում'
որուն կը լծորդուի
անոնց նոյն ձեւով ապագային ալ շարունակման համոզումը կամ
սլահ անջ֊ ի ր ա ւո ւն\քը :
£? ♦ Ն ♦
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... La floraison de la miniature a été en Arménie aussi puissante que
celle de l'architecture, et les marnes qualités distinctives se remarquent
dans l'une comme dans l'autre.
... La miniature arménienne a eu trois périodes. La première va du
début du Xe siècle ( il ne nous est rien parvenu des œuvres des siècles pré
cédents ) aux XIIe et XIIIe siècles ; c'est la période « oriental », celle des
œuvres élaborées au fond des couvents de la vieille Arménie, période ou
l'on rencontre quelque influence, d'abord de l'art syrien, ensuite de l'art
byzantin, mais où le fonds oriental prévaut dans la décoration et où
l'esprit arménien prédomine dans l'ensemble. La production des manuscrits
enluminés a continué en plusieurs centres religieux et intellectuels de
l'Arménie jusqu'au XVIIe siècle et a donné naissance à un certain nombre
d'ouvrages remarquables et curieux ; mais à partir du XIIe siècle, une nou
velle et plus brillante période s'ouvre, pour l'art de la miniature arménienne,
en Cilicie, au temps où le royaume que les Rupéniens y ont fondé se ren
force et se développe ; l'enluminure y atteint son apogée en finesse et en
éclat, en diversité d'effets, en richesse de fantaisie, en grâce et sûreté
dans l'exécution, avec un mélange ingénieux et bien fondu, dans la partie
décorative, d'éléments orientaux et occidentaux.
La troisième période est celle des œuvres produites en pays étrangers
( Tokat en Asie Mineure, Contantinople, quelques ville de Pologne et de
Crimée, etc. ) ; on trouve aussi pourtant dans certains œuvres de cette
période de beaux reflets du vieil art national ou la révélation de fins ta
lents individuels.
A. TCHOBANIAN

( La Roseraie d'Arménie )

*
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Աւետարան (1313)

Evangile de Chikbak ( 1313 )

*
... Voilà le plus grand art : fleurire sans dire, donner sans le crier,
fleurir pour parfumer la sève, voilà les lois de tout votre art. Il nous donne
une Arménie sobre, une Arménie toute de contention, de retenue savante,
de sagesse magnificente.
( Lettre à A. T. )

Antoine BOURDELLE

*
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Աղիւսակ- Թոգսւտի Աւետարան (1661) •
Tables de Concordance. Evangile copié à Tokat en 1661
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Դոն1ն էջմիածնի տաճարին

Portail de la Basilique d'Etchmiadzin
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Գրիգորի եկեղեցիս ԱոոՆչի մէջ (7 րղ դար)
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Մաշտոց ընդօրինակուած Աւետ|ւ՜ք քհնյ-է- պատկերազարդուած
Մորոս Ռոսլինի ձԽլքով , ի Սիս 1ճ66ին ■ (Հերում Ա- ի օրով) :
Bréviaire manuscrit en Cilicie (1266). Miniatures de Thoros Roslin.
i
(Epoque du Roi Hétoum).
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Քանդակի յլեկոթնհթ

Chapitaùx
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Աղիւսակ

Table de concordance
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Frontispice. Evangile de Kars

Խոթսւնսւզաթգ • կալա ի Աւետարան
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Որւ1Ջսւ:[արդԵլ։

Fragments de fresques
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էջմիւաւծւնւի «փղոսկթէ աւետարան» (ժ- դաթ)
Frontispice de l’Evangile « à couverture d'ivoire »
( Xe siècle ) Bibl. Etchmiadzin
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Արքայական ճաշոցի խորանազարդ
Fro+îspice du brevière royal
էջմիածին (d-է- գար)
[ XIIe siècle ) Bibl. d'E+chmiadzin
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Reliquaire à Amenaperguifch
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃՈՌԱԳԻՐՆԵՐ ՈԻ ՆՈՐ ՑՈԻՑԱԿ ՄԸ

The Chester Beaty Library : A Catalogue of the Armenian Ma:nuscripts. Introduction by Sirarpie Der Nersessian. In two volumes, 216 pp.,
67 plates. Dublin, Hodges Figgis.

£12. 12s, the two.—

Q ե սիմեր Պիթի Մ ւստենա գա ր անին րյոլ[յսյ1լևելււււն այս ն ո ր հատոր
ները ունին նաիւ ո րդ հ ա տ որն եր ո ւն բո լո ր արմանիրներր յ Պ^եղեց իկ
տ ե սրո վ ՝ մւսրո ւր տ պագր ո լթ եամ բ եւ առատօրէն սլա տ կեր աղա ր գուած , կաւոարեալ գաղափար մը կուտակ Եւրոսլայի
ծա ղ կա
ղար դո լած հայերէն ձեռագիրներու հաւանականաբար ամէնէն ճոթ
անհատական հաւարածոյին մասին*. Ցուցակին սլա տր ա ս ա ո ւթի ւն ր
յան՛ձն ո լա՛ծ է այս մարզին մէջ ամէնէն մեծարմէր գիտուններէն մէ
կուն' Փր ոփ * Ս * Տէր էյերս է սեանին ձեռն հ ա ս իւն ամրին : թէեւ ծաղ
կազարդուած հայերէն ձեռագիրնեբուն թ[,լը մեծ է , սակայն հրատա
րակուածներուն թիլը յարաբերաբար փորր է* Ամէնէն հարուստ հաւարածոյին էԼմիածնի ել Վ^ենե ա bkb ու Վփեննայի մատենադարաննե
րուն գեղեցիկ հ աւարած ոն երո ւն րո լցան կա րները գեռ ամբորբովին
չեն հ ր ա տ ա ր ա կո ւած : Հետեւաբար , սլէ ար է եր ա էս տ ա սլա ր տ [Լէլա է
Տորթ. Տէր Ներսէսեանին որ այսրան ճշղրիա եւ րնդարձակ ցոլցւկ
մը սլատրաստած է ՝ որուն վրայ՝ հաւանականաբար՝ ոչ մէկ կենդանի
գիտուն սլիտի կարենար բան մը աւելցնել*, թէ՛ մասնագէտները եւ թէ
ուսեալ ընթերցողները անոր շնորհակալութիւն կը սլա բտին իր հիանալիօրէն յստակ եւ ին րն ա ա ի պ ներածութեան համար՝ որուն մ ԷԼ կը
պարզէ Հ ա յ ձ ե ռա ղիրն ե ր ո ւն ծա ղկաղարգման պատմութիւնը տասերկոլերորգ գարուն վերջերէն սկսեալ մին՛չեւ տ ա սնըեօթն եր եր ո րգ
դար : Հայկական ն կա ր ա ղա ր դո ւթ ե ան հնագոյն շրջանը՝ ք^ագրատունի թագաւորներուն հ ո մտնա ւո ր ո ւթե ան տակ , իններորդէն մինչեւ,
տասնըմէկերորգին կէ ս ե ր ը , թերեւս unքէնէն շահեկանն էր՝ pwJ!J ,UJU
հ ա տ ո րն ե ր ո ւն մէջ հ ամառօտ ներ կա յա g ո ւած է , որո //հ ե տել գմ-րս.՛խ
տաբար հաւարածոյեն մ է ջ չկան ա քս ձեռագիրներէն : Տորթ * Տէր
Ներսէսեան աւելի կր ծանրանայ հնաղոյններուն լԼ[ւայ> որոնր ա յո
րան մանրամասնօրէն ուսումնասիրուած չեն եւ որոնցմով մասնսււորասլէ ս հարուստ է Ջե ս\թեր Պիթիի հ ա լարա՚ծոն :
Հայկական արուեստին ամէնէն փայլուն շրջաններ ր եղած են ՝ ինչ
պէս Տորթ ♦ Տէր Ներսէսեան բացատրած է ՝ ազգային անկախութեան
շրջանները*, fi ա գր ա տ ո ւն ե ա g լայնօրէն եւ
շրեղօրէն ստեղծագործ
Հաջանը վերջացած է 106 1/' սելչուդեան արշաւանրով *. Ա ա կայն ՝ ինրնատիսլ արտադրութեանց երկու ուրիշ վերածնունդներ գոյո ւ թի ւն
/ունեցած են՝ __ ^['L^k.bnJ հայկական թա՛գաւորութեան մէջ տասեր-
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կուերո րգ եւ աա ո ե ր երե ր ո ր ղ ել JJ եծ Հայք[' է £ տասերերերորգ ել
տասն ըչո րսերո րդ գարերուն՝ եր բ հայ իշխաններ կր կառավարէին
հիւսիսային եւ կեդրոնական նահանգները՝. Ս իեւնո յն ատեն Հայաստա
նի պատմութիւնն իսէ եւ աշխարհագրական դթրը անոր ծազկանկարչական ոճին տուած են՝ ինչպէս Տ"րթ* Տէր Ներսէսեան գիտել կուտայ՝ Հչվսորրով րբիստոնէական եւ միջեր կրա կանեան՝ արուեստ մը՝ որ՛
զարգացած է Աեըձ* Արեւելրի ո չ֊րրի ս տոն ե ա յ րա գարա կր թ ո ւթ ե անg
հետ իր շփումով»՝. Այսուհանդերձ ՝ թէեւ րիւզանդական ոճին եւ
պատկերագրութեան միշտ տեզեակ՝ եւ տեւականօրէն աղգեցութեանը աակ իր յաջորդական տէրերուն (J ա ս ան եանն ե ր ո ւն ՝ Արաբներուն
թուրրերուն՝ Սո նկ ո յն եր ո ւն եւ Պ *սր սի կե ր ո ւն ՝ Հայաստան յաչոգած է
իւրա յատուկ ել սրանչեչի նպաստ մը բերել գրչութեան արուեստին՝.
Պարսիկներուն նման՝ Հայերը կը ս իր էին դեգեցիկ գրուած , ն կա բա
զարգո լած եւ ծաղկազարդ դիրրերը սլա շտ ա մո ւն րի հա ս ցն ելո ւ աս
տիճան ՝.
Հ* Պ*
DICTIONNAIRE de la CIVILISATION EGYPTIENNE,

par Georges

Posener. Edit. F. Hazan, Paris.—
Փիլիսոփայութեան ու գիտութեանց բառարաններ շատ են հրա
տարակուած : խա յց ա յս վհր$_ին մաման ակները ֆրանսական հ րատարակչական տուները սկսան իրարու ետեւէ լոյս Ը^^՜այ^Լ^ ի շտ գեղա
տիպ ու պատկերազարդ , ն կա ր չութ եան բա ռա ր անն եր 5 հնախօս ո ւ֊
թեան բառարաններ , գրականութեան բառարաններ ՝
կր օնրն ե ր ու
պատմութեան բառարաններ ՝ ն ո լնի ս կ մաթեմաթիրի բառարաններ։
Ալս բառարաններ ուն կարգին այլապէս շահեկան է Եցկսլ^1ակաԹ
քաղաքակթթու.թ-1ր՚սւ1ն թաււարանը ? — ներկայացուած' սրան չե լի պատկերազա րդո ւթե ամբ մը ու դեգեցիկ տպագրութեամբ մը՝. *Լքիւթերը
սւրուած են յստակ եւ ամբողջական՝ գրեթէ ոչինչ զանց առնելով տե
ղագրութենէն ՝ կրօնական ու մշակութային պատմութենէն՝ եգիպ
տական դիզւա բանութենէն ՝ հին ու մեծ այս յոդով ուրդին բա ր րեր էն
ու սովո բութ իւններ էն ՝ նկարչական ու ճար տա ր ա պե տա կան մաոանգութենէն ՝ Iլ են գ անտբանա կան ու բուսաբանական ն ի ւ թ էն ՝ վերջապէս
Նեղոսի շուրջ ծաղկած ՝ աճած՝ զարգացած ահարկու պետութեան մը
փիլիսոփայութենէն ՝ որ սարսռացուցած է երբեմն՝ նաեւ դաստիա
րակած՝ ոչ միայն Պ տ ղե ս տին ր ՝ այլեւ բովանդակ Ա իջաղետրը ՝. Մտա
ւորականի մր համար ւէայելր է ունենալ այս բառարանը իր մատենա
դարանին մէջՀ J-ամանակ առ մամանակ թաղուելու համար հարուստ
րաղարա կրթութեան մը տես իլրին մէջ՝ --- մինչեւ ՜Եփրատի ակունքը*
մինչեւ Բաբելոնը ու նոյնիսկ մեր դմբաէստ Կ իքիկիան ՝ սարսափ տա
րածող այս պատմական երեւոյթին վերլուծման մէջ՝.
Շ՝ Ն'
PLATON

et L'ART de SON TEMPS (Arts plastiques), par P.֊M. Schuhl.

Edit. Presses Universitaire de France.—
Ըսուած է՝ եւ յաճախ կրկնուած ՝ թէ կա® յ կալուած մը՝ մարդ
կային մտրի մառանգո ւթեանg մէջ՝ ուր չերեւայ Ար իստոտէ լէք • • *
հետրը՝. Համայնագիտական ահաւոր միտր մը Ար իստոտէ լ՝. խայց
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մի թէ նսլտզ տտրտծոլն է Պղաաոնէ միտքը, Ի՜նչ բեղուն ուղեղ,
դարերու մշուշը ճեղքող լոյ ոի ի՜նչ անսպառ աղբիւր ; Ո՞վ կրնայ մաաենացոյց մը կազմել այն ա շխա աանքներո ւն մասին , որոնք նոլիբոլա^ են Պդատոնի, _ վերջերս Ֆրանսացի մտաւորական մը այդ աչ.
(սատանքն էր որ կը կատարէր' դիւրացնելու համար Աոկրատի այս
աշակերտին ղորկերուն ուսումնասիրութիւնը ;
&«<֊/, իր այս աշխատութեամբ (P . տպ.), որու մէջ կուտայ
մատենացոյց մը, հին հեղինակներու կարգին, նոր հեղինակներու
յատկացուած' մօտ 20 էջ, կը ներկայացնէ Պղատոնր իբրեւ տրուես.
տի քննադատ , եւ այս տոթիլ վէճը որ հին է եւ շահեկան, __ դոյներոլ գործածութիւնը արձանագործութեան մէջ. Այստեղ Պ՛լատոն ի
յայտ կոլզայ իբրեւ նկարչական քննադատ' ղոյներոլ իր տևսութեամր, որով ղբաղած են միշտ մեծ մտաւորա կանները , մին.ել
Կէօթէ :
կարելի չէ քրոնիկագրի մը նեղլիկ սեղանին վ[՚ա1 փռել Շ ուլի
ւչրքին բովանդակութիւնը, ուր ճիշտ ինչպէս շարմ անկարի մր տաստառին վրայ' կ՛՚երեւին հելյենական մտքին մեծագոյն ներկայացու
ցիչները , այնքան կենդանի ել խօսուն , արուեստի իրենց տեսութիլններով ու վէճերով, Յունական մատենագրութենէն Յուլի քաղած վ ըկայոլթիլնները բաւական են հաստատելու թէ ո՛րքան համբերատար
եւ յոդնատանջ աշխատութեան մը պտուղ է այս դիրքը ,
Շ նPETIT DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE,

տպ .

Աոսկուա,

1Q55 ■

Զենք գիտեր թէ ուրիշներ հետեւա՞ծ են Լալանտի , որու փիլիսո.
փայական բառարանը երեք մակարդակ կուտայ իր Հիւթերուն խմբա
գրութեան, բայց կը մերմէ տեղ տալ դէմքերոլն , Ընդհակառակն,'
Ֆրանք, ոչ նուազ նշանաւոր , այնքան տեգ կուտայ ղէմքերոլն , որքան ւիիլի սուի այտ կան նիլթերուն՝.
Ս ոսկուայի ■հրատարակութիւնը, ղոր պատրաստած են (Լողենթտլ
Ե ուղին՛ [ֆրանսերէն լեզուով) , ւհամառօւո ձեռնարկ մրն է , ^ոսլԼՈյի գորձէն քք՛է մը մեծ, երկսիւն տ կ , 638 էջ :
‘Դպրոցականներու յատուկ նման ձեռնարկներ շատ ունին $)րանս ոյցիք, --- յիշատ ակելոլ համար մէկ քանին ' 3"ոլիւէէ , ի ւվիլիէ , Տ ոձ էք ) եւ այս շարքին վրայ հիներէն' 'Լո լթ է ր ՝ որու բառարանը լիջ
ձ ը աւելի ծանր կը կշո֊է քան... մեր Տ է միր ճի պա շե ան ին ծիծ արք h լի
գործը, շնորհիւ իր բերած համայնագիտական ծանօթո ւթե ան ղ :
(Լուսական այս բառարանը ճիղ մըն է մ՜/ստելու փիլի ս ոփ ա լա ե ան
հին վարգա պետութեանg մեկնաբանական արմէքը, Տգիտութեանս
գիտութիւնդ տարազը, եւ \այն տեսութիւնը որ փիլիսոփայութեան
կոլտար համապարլիակ գիտութեան մր ^չիռը> Ընդհակառակն, կոր
սեն այս բառարանին հեղինակները որոնք ւքս11ոԵրիս1լիսմ//ծ միտքն
կուտան իմաստասիրական հարցերը բացատրելու պատրաստութիւնը,
փիչիսոփայութեան առարկան այն ուսումն է, որ կը բացատրէ , կ՚ա
պացուցանէ նիւթին նա իւ ա կայ ո ւթի ւնր' յարա բերաբա ր դիտա կց ո ւթեան յ
Փիլիսոփայական այս պրիսմակէն զատ, որով դիտուած են ղէմ-
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րերն ու գաղափարները, ուշադրութիւն կը դրալէ նաեւ երկրորդ նա
խակայութիւն մը , որ կը արուի ռուսական մարին' յարաբերաբար
արեւմտեանին : /?«. այս առթիւ' հայ ընթերցողին համար հաճելի է
որ լայն տեղ տրուած է hl • Աբովեանին , որրան ալ զարմանալի թուի
թէ նոյն կշիորով, նոյնիսկ աւելի ծանր, ուրիշ գրող թնդուն ուած չէ
բառարանէն ներս-. Մեր զարմանրը աւելի կ'աճի' երր կը կարդանը
թէ Խ - Աբովեան, «հայ մեծ դըադէտ, ժողովրդավար եւ մանկա
վարժ, հիմնադիր հայ նոր դրականութեան եւ հայ նոր լեզուին֊», որ
կրած է «ռուս ժողովրդավարական մշակոյթին ներկայացուցիչնե
րուն' Գրիբոյեդովի ել Աելինսկիի բարերար ա ղդեց ո ւթի ւնը» , ընդու
նելով որ «ազատութիւնը հետեւութիւնն է մարդոց բնական հաւասա
րութեան, մերժած է չարիրին համակերպելու րրիստոնէական բարո
յականը եւ պա շ տ պան ած' ժողովրդական ընդվզումը» , եւ յանկարծ
վկայութիւնը թէ Խ- Արով եան ի «փիլիսոփայական գաղափարները ի
յայտ կը բերեն մատերիալիստ ձգտում մը, --- անիկա դեռ չի հա
մարձակիր մատնանշել կրօնական եւ դա ղավ, ա րա պա շտա կան սուտե
րը, որոնց համաձայն' Աստուած է ստեղծած աշխարհը»՝, բայց «մեծ
լշադրութեամբ հետեւած է դիտական վարկածներուն'
արեւային
բուսական
աշխարհին՝ մասթֆ : Չ^եռ. tuւ սա 1լ
ւթեան կեն դան ա կ ւ. ն ու բո
զրոպ
«հոդին ուրիշ բան չէ , ըսած է Աբովեան , բայց միայն որոշ
լելին
մ արմիններու յատկութիւնը», կամ «մարդուն հոդին ուրիշ բան չէ
բայց եթէ իր մարմնոյն յստակութիւնը, այդ հոդին կը ծնի եւ կանհե
տանայ մարդուն հետ, ինչ որ կր հաստատԼ թէ փուճ քսօսր՚ւր են
անդրաշխարհի մ ա ս ին ըս ո ւածն ե րը» :
Շ նANTHOLOGIE de la POESIE ITALIENNE,

Փա րիդ, 1959 =

Ֆրանսացիները ծաղկարաղ շատ հրատարակած են իտալական
բանաստեղծութեան մասին , _ Լիոնէլլօ Ֆիումի եւ Արման Հեննէօղ
աղուոր հատոր մը տուին 1928/^, երբ, նոյն տարին, Պենժամէն փըեմիէօ հրապարակ կը հ ան է ր համապատկեր մը իտալական դրականու
թեան մասին-,
։
Այս անդամ փան Շիւղվի/ն է որ ծաղկաստան մը կը շինէ
ներ
կայացնելու համար իտալական դրականութիւնը «սկիզբէն մինչեւ մեր
Օրերը»=
Մուարին' ազնուապետական ել ժողովրդական բանաստեղծու
թեան ազազուն ածուն -, Յետոյ կը բացուի թո սրանա ց ինե բ ո լ ու Պոլոնացիներուն ծառուղին , ուր ֆրանսիս կեաններ ո լ վանական թոյրն ու
րաղրենիներոլ սիրավառ հրայրրը կարծես մեղրին րով կը դնեն ապաչ[սւսրանվ^ը :
"եւ ահա «տոլչէ սթիլ նովօ» դպրոցը, Տանթէի գործածած այս
տարազով, որ Պէաթրիչէն կր վերածէ հրաշալի թաղարի մը եւ կը
լեցնէ Հճի րաղցրութեամբ, — րի է անդին' Փեթրարրան, — որ «ար
ցունքին համը» կուտայ սիրոյ ծոպիկներուն -,
Աւելի անդին, ածուն' զոր կը զարդարէ ասպետական բանաստեդ-
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t) ո
ուր գոյնը տեղէ կուտայ շարէեումէն՝ նկարչութէւնը թա՜
տերական գործողութեան :
յաԼո րդէ 1Լեր ածնո ւն դը , որ , ըստ ծաղկաքաղը պատրսւ ստո֊
ղէն î կը գտհադրկէ մէջնադարեան սուրբը տեղը դնելով անհատը՝
մէամ-ամանա կ հերոսէն տեղը ղնե լո վ ն\կարադէրը*
Յետոյ կը ներկայանան հպա ււո ք$>ներ ը , ետքը «էմաստասէր քեր
թողները»՝ ու կարդալ ն աէւ ա ււո մ անթէ քն եր ը ,
տ յն շրջանն է' երբ ՝
ակնարկելով եոեւեփուն քերթողութեան՝ Կէօթէ կ՚ըսէր. «Տպեցէք որ
քաղցուն հասուննայ եւ ղէ^է տայ»։ Արդարեւ էտա լական բանաստեղ
ծութիւնը կը մատնէր երկուն■i‘b ցաւեր դ ևրբ «վե րջ*ոլո ւս ա յէնն ե ր Հ?» Zr<«ապագայապաշտները» կը յ է շե ցն է էն Ասալէ եւ Յակոբէ ծնունդը :
՝Լերջ/,ն ածուն կը կաղմեն էտալացէ J-ամանա կա կէ g բանաստեղծ
ները ՝
թարմ ՝ նոյն է ս կ մատղաշ , լեցուն' կաէյ ա ր դանքո վ ու
կեանքով :
Տ ♦ Ն ♦
HISTOIRE DE L'ART, Louis H autecœur. Ed. Flammarion, Paris.—
Արուեստի պատմութիւն չի սլա կս ի ր H)լւ ան ս այ է
--- բազմա
հատոր հեղէն ա՝կո ւթէ ւնն եր կան • Այս ‘Լեր?]՚'ևԸ, ե[•'■■? հատոր ՝ գործն
է ակադեմական Լուէ Հօթքէօրէ ։
Արուե ոտէ պատմութեան դո ր ծերուն մէջ՝ հեղէնակներ կան որոնք
կը մերմեն տեղ տալ հայ արուեստէն՝ մերմ՜ելով էն քն տ տ պո ւթէ ւնր :
fl1 րէ շներ բէւզտն'դական արուեստէն մէկ ^դալառրֆ կր համարէն հալ
արուեստը։ Այստեղ չէ որ սլէտէ տանք այդ հ ե ղէն ա կն եր ո ւն թուումը՝
սւ ե ս ա կէ տն երը դ ել տյդ տեսակէտներուն քննադատութիւնը։ հաւա
կան է գոհանալ Ատ ր չէ կովս կէէ նման հ ե ղէն ա կո ւթեան մր վկա լութեամբ է նպաստ հոյյ արուեստէն՝. 3էշենք նաեւ որ |’EvolufiOH d©
I Humânif© արմէքալոր մտ տ են ա շա ր էն հ ե ղ էն ա կն ե րն ալ կ^րնդունէն
^այ արուեստէն էն քնա տ պո ւթէ ւն ր ։
Հօթքէօր ՝ էր առաջէն հատորէն մէջ՝ որ նուէրուած է «կաէյարդութենէն մէն չեւ կրօնք» շրջանէն պատմութեան դ գնահատանքով կը
էւօսէ հայ արուեստէն մաս էն
296, --- կ^արմէ թարգմանել) :

&. Ն.
LE VERT SOLEIL DE LA VIE, par Victor Gardon, Ed. Stock, Paris

1959.—
Մթն\չել 1959 թուականր , այսէնքն մօտ կէ ո դարդ երբ ամէն Jnղովոլրդ իր չունեցած ո ւր աէյ ո ւթէ ւններն Ոլ ցաւերը բադմա սլա տէ կ
ո ւմ՜դն ո ւ թեամբ դ կը հաղորդէր համայն աշխար հէն՝ հայկական մեծ
ո ղբերդո ւթէ ւնը եւ հայոց կեն ս ո ւնա կո ւթ եան ա րմէքր , կր մնա ր լռու
թեան մէջ :
/? Հ էը ճանչնայ հայերը»
'3 ս են ոփոն ՝ Փօլէէօքթ կամ օտար
բառարաններու անճառելէ էջերը կարդացոդնե^րը։ Յայց fïJUl{i $ սալը
կ ենթադրէ թափանցել մարդոց առօրեա լ կեանքէն ՝ անոնց հոդ Ւ1՚ն
ելեւէջներուն՝ մտ ահ ո դո ւթե անց ՝ անոնց բարքերուն եւ կենցաղէն ։
^Լէքթօր էարտօնդ հա յկական ծագումով ֆրանսացէ դրողր^ է է
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հ ար ո լած ոլԼ i թէեւ ուշ՝ բայց կը լեցնէ այս պակասը։ Հայաստա նե
սքյրտ' Վյանայ հայերը կ^ւապր!ւն անոր գրքին մէջ։ «Կանաչ Արեւը?}
կարդացողը այլեւս երբեք պիտի չմոոնայ Մեծն Հայաստանի հայե
րը : շՀա ռերը կամ պատուէրի վր՛ա յ պա տր ա ս տ ո ւած ն երբո զականն ե բը չեն կրնար արմ՜էք մը ներկայացնել։ Միայն իրական կեանքին գեղարուեստական վերստեղծումը կրնայ ա պրիլ տեւականօրէն։ Ա/եհրամ՜եշտ է տեսնել եւ զգալ հրեշտա\կն ու սատանան ՝ թա փան g ել անոնց
էութեան ՝ ղանոնք ճանչնալոլ համար։
Աոաջին չորս հատորները՝ որոնցմով պիտի աւարտի «Կանաչ
Արեւը Կեանքին՛}
ճամբայ կ՚իյնայ այն տեսակ շունչով եւ ու
մով՝ որ ան՝ անկասկած պիտի տարածուի ամբողջ աշխարհի մէջ եւ
ճանչցնէ հայոց
կեանքը այս յիսուն տարիներու ընթացքին ՝ ար
ուեստին շա ւիղով։
իր ներածութեամբ հեղինակը կ'ըս է' ակնարկելով դր^ք> ^այ
հեր fi սին' Հ ահ րամի կեանքին •
«Վ/> պա դր ե° լ ՝ ձեւափոխելէ ♦ ինչո®լ ՝ ին չպէ& ս ։
«Այս կեանքը եղաւ այն աստիճան արտակարգ՝ որ իրականութիւնը պատմելո վ մէկտեղ՝ հաղի լ թէ հ աւանական համարուի։
«Ոչ մէկ բան պիտի փոխեմ ՝ ոչ ի ս կ անունները։ իրականին մէջ
վկայութիւն մըն է այս ՝ յիսուն տարուան պատմութեան , մեկնելով
իմ հայրենի Հայաստանէն , ապրոլած տասնեակ մը երկիրներու մէջ՝
սարսափի եւ մահուան շարունակական սպառնալիքին տակ՝ գաղթի
եւ հարստահարութեան , ռուսական յեղափոխութեան փոթո րի կն երուն րնդմէջէն ՝ 1939H5/f պատերազմը պատրաստող գաղտնի սպասարկոլթեանց ստուերին տակ , «տարօրինակ պատերազմին?}՝ գերու
թեան՝ փախուստի՝ դիմադրականութեան ՝ ազատագրութեան եւ շա
րունակութեան ♦ . • Պարունակութիւն ՝ որ խաղաղութիւնը չէ • ♦
:
Ուր եմն «Կանաչ Արեւը Կ ե անքին?» հայո լ մը կեանքն է ՝ Ապտիւլ
Համիտէն մին չեւ ♦ ♦ • այսօր :
Այս «մ ո դական վէպը», այս «առասպելական
IU.!U Հ-ա,Լ~
բիւրի ջոլրին պէս հար՛ազատ?} հատորը՝ այս «պատմութիւնը որ ան
կարելի է հնա րել ՝ ինչպէս կ'ըսեն ֆ ր ան սացի քննագա տները ՝ ՛Լեր՜
ջապէս գրուեցաւ՝ նախքան որ սերունդը որ զայն կը ճանէնար՝ ամբողջո վին մեոնէր ։
(Համառ՝ յանդուգն ՝ անզուսպ՝ գթասիրտ՝ իտէալիստ հտյ տղոլ
մը' Վահրամի մանկութեան կը վերաբերի առաջին հատորը։ Ոեմն է
մինչեւ 1909 գոյութիւն ունեցող Վանը՝ իր մրգաստաններով՝ $Լ՛^՛^
երկթեքով՝ Վանայ ծովակով ել Վարագայ սարով՝ ա լանդո ւթի ւններով եւ բարքերով ՝ հայ եւ թոլրք յա րաբեր ո ւթի ւնն եր ո վ ՝ «դէպք^ի
սարսափներով՝ հայ նահապետական ընտանիքի «տանտունո փ» ՝ եւ
այգ նահապետական՝ շունչն ու հմայքն ապրեցնող՝ պարտագրող ու
սիրցնող Ոսկեհատ Jl] աթունով՝ մեծ մայրը' --- բմփշկ՝ խորհրդատու՝
վհուկ՝ մեծ կամքի եւ քաջութեան տէր։ Jj ո ւղար կո ւթեան ատեն
ատրճանակ մր ունի իր փէշերուն տակ եւ անա յ ըայլ կը խօսի «զավթիէ?>ներոլն հետ։ Երբեք գլուխը չի կորսնցներ։ Ամէն ցաւի դարման
ունի եւ ամէն կացութեան ելքին փ՛որձառութիւնը։ Հայ կնոՀ բոլոր
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առաքինութեանց տիպարն է , եւ նման կին մը ճանչնալէ ետք ոչ ոք
կրնայ զարմ՛անալ որ հայ J֊n ղո վո ւր ղը , մարերէն , ասորեստանցինե
րէն , քաղդէացիներէն , պարթեւներէն , փռիւգիացիներէն , եգիպտա
ցիներէն , եւայլն , վերջ , կը շարունակէ ապրիլ ել աշխատիչ։ *Լյման
տիպար հազուագիւտ է համաշխարհային գրականութեան ^էջ_ :՛ Անոր
դէմքով հայ
պիտի անմահանայի բայղ առանձին չէ Ոսկեհատ
թ աթունը ի կայ Ալմաստը y մարմնացում հայ կնոջ գե դեց կո ւվմե ան՝ y
■հաւատարմութեան եւ հ ա մ ե ս տ ա ո ւթեան y կան պարիկներու նմանող
պարմանուհիների Աիրարփիի Անահիտ y Արտքսի y 'Լարսենիկի յետոյի
հայ ազատագրական ամէնէն աոաջին շարմման «Արմ ենա կանո լթեանդ ս կգբո ւնքները y զո^նրըի փիլիսոփայութիւնը։ «Պարսկական
սիրերգի մը բանաստեղծութեանդ պէ ս y Հայկանոյշի եւ Հմայեակի
դմբախտ սէրը} Աաթենիկի նահատակոլթիւնը y հայ հարսանիքին ծէսերն ու 'Ոալոր ա գա ի ա ռանձնա շն որ հ ո լմն երը y որոնք կո լգան թերեւս
.մեր հին հեթանոս բարքերէն : Այս ամբոզջ վարվռուն y եռաց ո ղ եւ
ձիւն ապատ կեանքը կը շարայարոլի վա հ րամ ման ո լկի հազար ու մէկ
ա ր կածներ ով , զարմանքն եր ո վ y խաղերով y
սատանա յութիւններով :
ՀՀՆ «սատանի եղունգդ y «կրակի կտորդ y «ուռենիէ սուլիչդ y «շղթայագերծ գելդ կոչումները կը ստանայ իր մեծ մօրմէն y կը պատմուի y կը
էէարձատրուիի սակայն իր կեանքը կապուած է Այգեստանի մրգաս
տաններուն y պտուղներուն y սոխակին եւ վարդերունի լուսնկայ գթ
չերնէ րուն ի վերջապէս այն ամէնուն y որոնք Կււ լւ ազմեն՝ «կանաչ արեւբ կեանքինդ եւ այգ արեւը յամառօրէն y անսլարտ ելիօր էն y շարունակ
կը փայլէ մանուկ վահ րամի հոգիին մէջ՝.
Ըստ երեւոյթին կա ռո ւ ց ո լածք չկայ այս զբբէ^1
Աակայն
պատմելո լ բան ա ս տ ե զծ ա կան , ո ւզղա կի ել պա տ կերա ւոր շո ւն չը y ու
շադրութիւնը վառ կը պահէ y իրարու հետեւող գէ պքեր ո ւն շարահե ւսման ընթացքին ։՝ Q կա յ ներկայ եւրոպական «վէ պինդ մէջ սովո
րական՝ դարձած սիրային ողբերգութիւնը սիրող կին y մէկ քանի
մարդիկ y ղդացումներու խաչաձեւում ել ընդհարում , արտառոց վերԼՈ լծումներ y մինչեւ որ «վէսլըդ վերջանայ եւ ընթերցողը
մ!11՛^՛
ւլտնէ խաբուած եւ մամավաճա\ռ ։ Ա ա բծես թէ վիքթ°Ը Աարտօն կը
գան ո լի եր կնքի ո ել է մէկ զենիթին վրայ եւ անկէ ամէն բան կը գի
՛սէ y կը նկարագրէ y կը զգա ցն է y իսկ ինքը բոլորովին չէզոք է եւ վե
րապահ : Այ" հեղինակը կը ջանայ ընթերցողին ամբողջ երեւակայու
թիւնն ոլ զգացումները բռնկցնել ել զանոնք նետել «Ա անա չ Արեւի»
համայն լոյսին y կախարդութեանց եւ գաղտնիքներուն մէջ՝. Ո&ր պաբղ
է y չափազանց պա րղ : Ըստ երեւո յթին շատ դիւրաւ գրուած է : Ոայզ
այյս այն պաբզո ւթի ւններ էն է} որոնք կը ստացուին հիմնական Jըզկումներէն y բծախնդիր իր ա պա շտ ո ւթենէն y պատմուածքի զարգացա
ման շե շտա կի ընթաց քին յարգանքէն եւ իւրաքանչիւր տողին մէջ եր
գող բ ան ա ս տ ե ղծա կանո լթենէն տ Ֆրանսացի քննադատ մը y ղարմա■ցած' կ^ըսէ* «Աղածները պարզ բառեր են } կարճ բառերի թեթեւի
բայց ւքոգսւկանօթէն զերծ ոեւէ տափակութենէ
( banalité ) î Այոտեղ
ւքոգակսւնօթէն բառն է զարմանալին հ Աակայն , այգ զարմանքը կը
չքանայի երբ լրջօրէն կչրէ-ննք այս ոճին պարզութիւնը
իր բարդու-
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թեամբ, թեթեւութիւնն' իր հ ար ս տ ո ւթե ա մբ , արագութիւնն' իր թա
զա գո ւթ ե ա մբ ՝, [J իայն Լ» թոլսթոյի ոճին պարզութեան կարելի կ
բաղդատել Վ • Եարտօնի ոճը, սակայն ան կ՚եռայ պատկերներով, արագօրկն կը սահի եւ երբեր կանգ չաոՆեր ւի իլի ս ո փայ ելո ւ կամ ամէնէ
ինչ սպառելու՝, Եան ն աի։ ա գա ս ո ւթի ւնն եբ , որոնք ընթերցողի մարին
մէ!_ երկարօրէն կը շար ո ւե ա կո ւին . ինչպկս'
հմԼահրամ ենթարկուեցաւ հարցումներու տարափին՝, Զէր ուղեր
պա,տասթանել՝, իր մարին մէջ, կարծես թկ
սլիտի դաւաճանէր (Jաթենիկին, դաման ցաւերու պիտի ենթարկկր զայն, եթէ պատմկր թկ
ան՝ մեռած կր ՝ ՝ ♦» :
<վ/անաչ Արեւը Եե ան՛րին^ աոաջին՝ դիրթեւ կ որ ո ղբ ու կոծ, ճա
ռեր , ՛անէծքներ չարձակեր, թօսելով Տայոց անցեալ ողբերգութեան
վրայ։ Ֆրանսացի շատ կարեւոր քննաղ ատ 'fiլէ պէր Հակտկնս , որ եր
կու տարիկ ի վեր Եօնքուռի մրg անա կն ստացողները գետն է դետթե
զարկաւ , կը բացագանչէ .
ՀհՓս/րւր Աստուծոյ , 'Լիքթօր Կարտօն մազօշիսթ չէ . ան չի սնանիր
Ս *֊րի շ^! երո լ թշուառութենէն եւ իր տառապանքները արհեստի նիւթ
չի րչար^ներ^ :
Այո 5 « ♦ ♦ ♦ իւրաքանչիւր փոթորիկէն վերջ կեանքի կանաչ արեւը նորկն կը ծագի, եւ ճիշտ կ որ ա րg ո լնրներ ո ւն ընդմէջէն՝ կարելի
է մսլտիլ.. .» կ'ըս է հեղինակը գրքին սկիզբէն ՝. իլ մէկ ծայրկն միւսը,
հայկական փիլիսոփայութիւնն կ, միշտ տոկալ, դիմադրել, աչթատիլ, նոյնիսկ անապատին մէջ կանաչութիւն ստեղծել, վստահ' իր
իսկ կենս ունակութեան , անվրդով կոլրծր տալ անցնող փոթորիկնե
րուն^ ել ալե կոծ ո լթեանց , եւ ի՛նչ հոզի ՛/[,UJ ք ո Լ՛ ի [' ոտքը դեաին
բոնէ , աշթատիլ որ ծաղիկները մայ թրին անկէ՝. Դէպքերուն և լ մարԳՈՍ յարաբերութեանց ն կա րա գր ո ւթի ւնն երը , ունին ընղհանուր եւ
շարունակական մտասեւեռում , որ միշտ ներկ այ կ եւ սակայն երբեք
նկատելի ■. Մարդկային արժանապատուուր-հան հանդ՛էպ անսւաեմա1ն
սէր կայ Են յարգանք: Այղ “էրը կը տարաՀրո լի ապրող ել շնչող բո
լոր արարատներուն ել ղինքը շ^ապատող րոլոր անձերոլն վրայ : Երբ
թուրք ո սլան կր կրակէ սոխակին վրայ՝ այս արարքը այնքան մարդ
կային աըմանապատուութեան դէմ կր թոսի դրքի հերոսին , որ ան իս
կոյն սպային վրայ կը յարձակի , ինքը մանուկ , անզօր եւ անզէն :
թզացումէ զուրկ մարդը՝ անկասկած՛ անարդանք մըն է մարդկային
արմանա պա տ ո լո ւթեան : Եւ երր ուրիշ թուրք սպայ մը այղ արմա
նա պա տ ո լո ւթ ե ան օրէնքներուն համաձայն կր շարմի ՝ վահրամ-մանուկը կր զգայ այդ եւ Ոսկեհատ խաթունին շանթերուն դէմ կը
պաշտպանէ էւոհէմ պէյը-. Այս մարդը իր իմաստութեանց պարտազրութեամբ յարգել տալու ել սիրցնելու ձզտումը՝ ամենամեծ եւ ամենաաոողջ փիլիսոփայութիւնն է ել կր յուսանք թէ 'Լիքթօր Աարտօն իր յաջորդ հատորներուն մէջ՝ երբ այլեւս անցնի մա նկ Ո ւ թիւն ը ,
աւելի հասուն ել աւելի թոր ունկ կերպով պիտի արտա րսյտէ ա'թարհին եւ մարդոց թագա ղութի ւնը եւ երջանկութիւնն բերելու ընդուն՛ակ
այս հիմնական զգացումը*. Եւ 111J զ փիլիսոփայութեան մեծութիւնը
նոյնրան աւելի պիտի կշռէ , որքան հեղինակը պահէ իր անայլաք լ անվրդովութ[,1^'Ը 1 նոյնիսկ հայ ել թուրք մարդոց յ ա ր ա բեր ո լ թե ան g
դմո իրքին մէջ :
Ա Ա֊
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Գալուստ Կիւլպէնկեան թանգարանի գանձերէն •
Եգիպտական քանդակ մը :
Un

des

trésors de la collection Calouste Gulbenkian
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'ԳւււՈՒՍՏ ԱհԻւՊԷՆՍեԱՆԻ

wmia»

^սհււքաԻՆ

էւլւ/ւսլական մամուլը լայն տեղ յատկացոլց մեծա
նուն Ա*ալո ւս տ Աիւլպէնկեանի կարեւոր կտա կին ՝ որուն
գլխաւոր մտ ա հ ո գո ւթի ւնը

կը հանդիսանար

հանրոլ-

թեան տրամադրութեան տակ դնել իր հարստութիւնը՝
մշակութային գործունեութեան մարզին մէք՝.
Ատոր մէկ վերքին փուլը կը հանգիսանայ ստեղծոլմը մշակութային Հաստատութեան մը ( institut FranCO "
Portugais )

ինչսլէս եւ Փարիզի Համալսարանական

Ոստանին մ էք կառուցումը փորթուկալեան ուսանողա
կան Տան մը եւ վերջապէս' մշակութային ու գեղարո ւես տա կան լայն ւի ոիյ ան ա կո ւթե ան g ստեղծումը
երկու երկիրներու մի քել՝.
Աիւլպէնկեան ոչ միայն միքազգային առեւտրական
մեծ դ էմք մըն էր ՝ այլ մեծ արուեստասէր մը՝ արուես
տի ա ռա ր կան եր ո լ սիրահար մը : Այսպէս ան կը հանդի
սանայ վերքին քառորդ դա րու մեծագոյն գէմըը որպէս
սեփական թանգարանի տէր ՝ որուն մաս

ք

աշխարհ ա հռչակ նկարներ ՝ հնադար եան՝

կը կաղմեն
քան գա կներ ՝

եղիսլտական արձաններ , առարկաներ ու գորգեր :
Այգ դո րծերո ւն մ էք կը դտնո լին քիաֆայէլհ Ա ամսլ ր ան տի ՝ ո լար տ bb , Մանէք,, Մոնէք,, Հ ո ւտոնի եւ այլ
բազմաթիւ ար ո ւե ս տ աղէ տներ ո լ գլուխ գործողները^
վերքին կար գա դր ո ւթի ւնն եր ո լ համաձայն ՝ իր Փա
ք՛ իղի տան մէք մնա ցած գեղարուեստի գործերը եւս ու
ղարկուած են Լիզպոն ուր ՀՀ^իալուստ Աիւլպէնկեան թանգաբանկին մնայուն գանձերը պիտի կազմեն՝.
*0' րադրո լած է նաեւ

փորթուկալեան

արուեստի

ցուցահանդէս ի մը կազմակերպումը Փարիզի մէք :

՜տ

Կր յո ւսանք որ Կ՝ա չուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութիմնը՝ --- որուն վարչութեան մաս կը կազմեն երկու
աղնոլահոգի Հայեր' Պ* Պ* Ո* *

Կիւլպէնկեան

եւ

9* ♦

Ijuuj յեան , --- b ‘՛էջ '"JL" H պիտի հ ետքրքրո լի նաեւ գա
ղութահայ արուեստագէտներու արմէքաւոր գործերով՝
աւելի եւս ըն դար ձա կելո ւ համար թանգարանին
քածս ւե ;

հաւա
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-iiiifiiôMniibL ifbïr արուեստագէտ
«S աղանդը շարունակական ել յամառ աշխատանքն է՝ երբ հարցը
կը վերաբերի արուեստին*. fitujg հանճարին աշխատանքը՝ երեւա կա
յռ ւթեն է դուրս է , իր որակուին ու քան ա կովը ՝ ՝ ա ր ո / ն ut !լ ա կ '"ն յ ր դկում ո ւին ու խ որ աց ո ւմո վըյ> Հ

Ա ի շո զո ւթեա մբ դրուած այս մէջբերումը՝ աոնոլած է (իիւլ Ո՝րնառի օրագրին յ Ա լ անկարելի է UJJU սահմանումին մասին չմտածէլ՝
ևըը կը փորձ ուի հայեացք մը նետել Ղ*առզոլի երեսնամեայ նկա ր չական գործին վրայ*. Անշուշտ ՝ կարելի չէ հանճար բառը գործածել՝
"ԸԸ մեծ արուեստագէտ մը դեռ այս աշիսարհին կը պատկանի ♦ բայց
կար ե լի կ այդ մասին մտածելն
Արդարեւ հաղարն անցնող նկարներ՝ գծանկարներ՝ բազմաթիւ
երկիրներու մէջ տասնեակ ցուցահանդէսներ ՝ որոնցմէ իւրաքանչիւրը
նոր ո ւթիւն մը կը բերէ եւ արտասովոր յաջողութիւն մըն կ : Աշխարհ ի
ըոլոր թանդարաննեբուն մէջ իրենց պատուոյ տեղը ունին 9*առղուի
նկարները*. Անհամար յօդուածներ՝ ո ւս ո ւմնա սիրո ւթի ւններ ՝
՝ շարմ՜ան կար՝ թէլէ վիզի ոն՝ սինեմա՝ բազմաթիւ լեզունեԸով դրուած գիրցեր անոր գործին մասին*. Հիմնադիր նկարչական
«.ղպրոց^ի մը՝ քանի որ տա սն ե ա կն եր ո վ ն կար ի չներ բացայայտօրկն իր
մկ ա գգուած ՝ կը հետ եւՒն Ւր ճամբուն ՝ եւ անոնցմէ ամեն ա կար ե ւո րը
Պխֆէ, եթէ կը հ ա լա սարի իր վարպետին ճարտարապետական դծադրութեան ՝ սակայն զուրկ կ արուեստն զգալու հոգեկան տենդէն ՝ ել
իը Ղո րծերը հետաքրքրութեան արմանի կրնան համարուիլ՝ մանա
ւանդ իրենց տեսակ մը յամառ ձե ւաւի ոխ ո ւթի ւններ ո ■լ-- Աշ ակերտին
նկարները «չեն խօսիր» անդամ ՝ մինչդեռ ^առղոլ^ նկարներէն իւրա
քանչիւրը «կԴրգէ» :
հախ՝ իւրաքանչիլր գիծ՝ ի/օսք մըն է» եւ նուրբ են ու անհամար
Ղ*տողուական դիծերը*. Աետոյ՝ անոնցմով ստեղծուած դծ ագրո ւթի ւնր ե՛ւ իրական է ե՛ւ՝ միամամանակ • • • երազային : fiայց միշտ կեն-
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սալի £ ու խօսուն : Յետոյ' դոյները : Եւ այստեղ' զոյներու յարա֊
դրման զուտ Գաոզուական արուեստը կը հասնի շատ բարձր գիտու
թեան մը սահմաններուն , իւրաքանչիւր գոյն, աոանձինն, անուշ է,
հաճելի է, երբեմն ալ հասարակ-. Բայց կը բաւէ որ անոնք քով քովի
ցան, Եւ ահա, ամէն գիծ կը կորսնցնէ իր բուն դոյնը, անոնցմէ իւ
րաքանչիւրը կը վերածուի ձայնի մը եւ այդ ձայները այնքան ներդաշնակութեամբ թերդեն , որ նկարը կը վերածուի համերգի ձը -.Գառ֊
ղուին հաղորդականութեան եւ բան ա ս տ եղծս. կան ո ւթեան գաղտնիքը,
զոյներու կախարդական յարադրումին եւ ձեւերուն թէ իրական եւ
թէ երազա յին բնոյթէն կը սաեղծոլի ,

Բայց ինչո՞ւ համար զինքը կը նկատեն յե տ պա տ եր ազմ եան նկար
չութեան գլխաւորը : Ի՞նչպէս կ'ըլլայ որ ֆրանսական բոլոր ցուցա
հանդէսն և ր ո ւն մաղթելի մասնակցող համարուեչէ ղատ, ան կը հրա
ւիրուի մասնակցելու նաեւ Իաալիոյ, Պրաղիլիոյ, ճափոնի, Եուկոսլաւիոյ , Հոլանտայի , Զուիցերիոյ , նորվեկիոյ , Պելճիքտյի , Աւսարալիոյ, Ամերիկայի եւայլն ցուցահանդէսներուն, Ինչո՞ւ ղինքը կը
նկատեն {գրեթէ) ճափոնական ազգային նկարիչ, ինչո՞ւ աշխար֊, ի
ամէն ծագերէն երիտասարդ նկարիչներ կուդան իր շուրջը դառնալու ,
Ո՞րն է այն մագնիսական ոյմ֊ը , որ կը քաշէ արուեստագէտները դէպի
Գաողուն, Այղ ոյմը պիտի կոչենք Յոյս : Որովհետեւ, Գառղուի իւ
րաքանչիւր նկարին, նոյնիսկ «Յովհաննոլ Յայտնութիւն» (Ափււ±ա.
յ|ւլ|ւս) անուանուած իր ցուցահանդէսին ամէնէն դաման ՝ ամէւէ
սպառնալի, ամէնէն մահաբոյր նկարին դոյները, բան ա ստեղծս-կանութիւնր, ընդհանուր արտայայտութիւնը լեցուն է Յոյսով, Նկարիխ
ներուն մեծագոյն մասը յոռետես է կամ բոլորովին զուրկ դէպի ապա
գան նայող խաղաղ հայեացքէն, Գառղուի մէջ կը յորդի այղ-. Անոր
հոգեկան կեն սուն ակութի ւնն ու խաղաղութիւնը, երր հարցը կր վե
րաբերի արուեստին, անպայման եւ ումպն օր էն կնսրաացոլան իր նկա
րէն, անոր կուտան Հա յ լ անուշ աշխարհի» բնոյթը, զայն կը զարդա
րեն բանաստեղծական լոյսով, եւ նկարներուն բանաստեղծութիւնը
ուղեղին հասնելէ առաջ թանցն ի աչքէն : է- ա չքր մեր ամէնէն խստա
պահանջ են անյողդողդ զգայարանքն է , Հատ անդամ ցայն գրաւել կը
բաւէ , միտքն ու տրամաբանութիւնը քաղցրացնելու եւ դէպի ապա
գան լաւ կերպով տրամադրելու համար , Գառղուի իւրաքանչիւր նըկար, մտքին համար ջրանոյչ մրն է (սիրէն)...:
Չեմ կարծեր որ ներկայ օրերուն, երբ ամէն ինչ առեւտրականացնելու, մեքենականացնելո ւ , վաճառելի դարձնելու համար ոչ ոք
որեԼէ ջանք կը խնայէ , Գառղուի նման խառնուածքները հազուագիւտ
չըլլան եւ չներկայացնեն ար տա կարդ խմոր մը, որուն առջեւ ամէն
ինչ կր խոնարհ ի :
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&ր/1 «Յայտնութեան» (Ափոքալիփս) ցուցահանդէսին օրը հասալ,
ամէն ոք Գառզոլէն կը սպասէր վիշապներ, դեսեր, դմոխային ես
դրախտական բնանկարներ, հրաշալի գեղեցկութիւներ , վերջապէս,
այն , ինչ որ առաջին հայեացքով նման վերնագիր մը կը ստեզծէ մարգոց մտքին ա չքելաւն համար՝,
ժան Հօքթօն, գրողներու «սոսկալի աղան-», խոշոր քայլերով
ներս մտաւ ու , ապշած , սկսաւ նայիլ , Գրեթէ հինգ վայրկեան անշարմ մնաց, Յետոյ, կարծես քունէ մը արթնցած, երկարօրէն գիտեց
իւրաքանչիւր նկար եւ կէս մամ խօսեցաւ Գառղոլի հեա : Ի՞նչ պաաահաե էր, Գաոզոլ, յանկարծ լքելով իր ծառերը, ծովային տեսա
րանները , երկինքները , վերջապէս , իրեն յատուկ աշխարհը , քառա
սուն նկարներով յարձակած էր երկաթներու, վանդակապատներու ,
մեքենաներոլ, վերջապէս մետաղային արշաւանքէն ստեղծուած աշ
խարհին վրայ, եւ ահա, համատարած զարմանքով, ամէնքը կը դրա
նէին ուրիշ Գա ոգու մը, որ սակայն միեւնոյնն էր, առանց նոյնն ըլ
լալու, «Յեղափոխութիւն է», կ'ըսէր մէկը, «Լքում մըն է», կ'ըսէ ր
միւսը ; «Անհաւատալի» կը բացագանչէր ծերունի նկարիչ մը : Ա/ո՛ ,
ներկայ մեքենականացման , հիլլէական զէնքերուն եւ ղանոնք պատ
րաստող անմարդկային չին ո ւթի ւն երո ւն , երկաթէ վանդակապատներու
անտառներու նմանող դործարաններուն , քարիւղ էլ պողպատ բուրող
կայարաններուն ել մարդու ա չքեր ո ւն , հոգիին եւ կեանքին սպառնա
ցող այս նոր քագաքակրթո ւթեան պատկերներն էին Գառղոլի ցուցա
հանդէսին մէջ, u ուկայն , ի լր ա քան չի լր ն կա րի ՝ իւրաքանչիւր սպառր,,ա 1ի^ին մո,Լ կա [' երկնքի՝ ^ող1' կալ? ձեւի մը անուշութիւնը , որ
նախ կը մեղմէր ղդա ցո լած մղձաւան^ք ՝ յետոյ դույն կը հեռացնէր ՝ ու
չեո դիտ՛եր ինչ ո ւ} *իա ո. զո լա կան բանաստեղծութիւնն ու անէիկանդ
յոյսը դէպի ա պա ղան դա ր մ ե ալ էր ճառաղա յթէր ղամ՜ան նկ ա ր /,5,
մ անրամա սն ո ւ թի լնն եր էն :
Ղ*առզու այմմ համաշխարհային մեծութիւն մըն է եւ պատմական
մ՝ր : Ան պատիւներէն' մէէն է ամբողֆ մարդկո ւթեան եւ, երջանիկ են անոնք , որ ունին իր ն կաըներ էն՝։ Ա ա կայն ՝ ինչպէս ամէն նկա[‘իչ՝, եւ անոնցմէ աւելիդ տրուած 1,[էս՚1ու{ իր ա[,^՜կքԸ) ուռզոլ ան
բախտ է : Զիրագէտը ՝ իր գիրքն ունի ՝ երամիշտը իր հեղինակութեան
եօթադիրքը բայց նկարիչը' կը կորսնցնէ այնքան սիրովդ ճիգով ու
յո դև ո ւթեամբ ստեղծած իր ցալակ֊նկարը եւ շատ անդամ , այլեւս եր
բեք ղայն չի տեսներ։ ftmjg կՆսրմէ ույս վիշտը ՝ երբ ա՚յդ նկարդաւակները կ՚երթան աշխարհի չորս ծագերուն տարածելու բանասսէեղծոլթեան } յոյսի եւ մեծութեան Ղ*առդուական պատգամը։

‘ Վ*

*
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Արդի նկարչական աշխարհի տիրապետող սակաւաթիւ գէմքերէն
մին է Գ>ա\ռզ ու յ Ի// ստեղծագործական աս պարէղը հ րա շա լի յառաջա
ցում մըն է գէպի բան ա ս տ ե ղծա կան իր ա կան ո ւթի ւն ը ՝ ուր ան կուտայ
մեզի՝ հոգեկան գաչտերու մէջէն ՝ "'["լի մամանա էյներո ւ մարդկային
խռովքն ոլ երջանկութեան աշխարհը*. Ան երբեք հետեւող մը չեղաւ
արդէն գծուած ճամբաներս լ եւ իր սկզբնական քայլերէն իսկ՝
անհատականութեան մը տուեալներով ստեղծեց իր իսկ ոճն ու մթնո
լորտը*^ Իր գո րծունէութեան սկիզբը՝ սկսած Անկա[Աներու սալոնէն ՝
!լ անցնի Պ՝եբանկաիւն եր ո ւ թումբին ու հետագային իր 30£ աւելի մաս
նաւոր ց ո ւց ա՝,հ անգէ սներ ո վ ՝ քառորդ դարէ ի վեր ՝ կը պահէ իր դիր
քը ՝ ո րպէս արգի նկարչութեան անվիճելի յա ոա ջսւ սլա հ ը :
Այգ բազմաթիւ ցուցահանդէսներուն մէջ՝ ամէն անդամ արուես
տի մասնագէտները զարմացուցած է ան իր յարանորոդ կեն՛սունա
կս ւթե ամբ :
1953/^) Հիառզու կը մօտենայ Վ^ենետիկի լո ւս ա ցն ց ո լղ ջո ւր եր ո ւն Հ
Աշխարհահռչակ այգ քաղաքը՝ որ դարերով արտաբերուած է դաստկան պաստառներու 4.րայ է իբրեւ հետաքրքրական բնանկար , յան
կարծ 'էաուբրր ի մոգական տաղանդով կը վե ր ավրո իա ւի արտասովոր
ու անգբաշիւար հ եան ի րա կանո ւթեան : Հոն այդ խորհրդաւոր ջուրերուն ու մարմար պալատներուն մէջ կը ցցուին կայմ երը հէքեաթային
նաւերուն է բեռնաւոր անցեալի ճոխութեամբ A լուսաւորուած տարաշ
խարհիկ ցոլքերով՛. Ս տուերներ որ կը
անպատմելի լռութեան
մը մէջ, քարափներու երկայնքին , իրը ոգեկոչում եւ իբր բանաստեղ
ծական անգայտ խորհուրդ՛.
ին , իր նոր պատկերահանդէսով, փաոզու, աստուածս! շրնչական յայտնութիւնն է որ կը պատկերացնէր , յայտնութիւնը ապ
րող ներկայ մարդկութեան, որ պատերազմներու ել ապագայ վերիվայրում-աղէտներոլ անձկութեանց մէջ կը ղալա ր ի անընդհատ '. /! վ
պիտի արտայայտէր մարգոց այղ ահաւոր անձկո ւթի ւնները , եթէ ոչ
հզօր արուեստագէտը, իր սուր զգայե ո ւթեամբ ել մարգարէական
բնազդով : frr ան կնսրտայայտէ ինչ որ կը զզան միլիոնաւոր մարզիկ ,
չարաղէտ ու բսյան ո լթենա կան գալիքին նկատմամբ :
Իր նկարներուն մէ9, բոնատիրական գիտութեան ձեռքն է որ կը
տեսնենք, որ կառուցած է դաշտանկարին վրայ իր երկաթէ գիծերը,
որոնք կը բարձրանան անյարիր երկինքներու վրայ , որոնք կը սողան
գէպի անծանօթ հ ե ռա ւո ր ո ւթի ւնն ե ր : Հոն մարդկային շունչը բացա-
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է , ու ելեկտրական լյան fj և ր ը կը կւսշկանդե՚ն ամէն դիտա կՅոլթ ի՛ ն : ԱՀտ պաղ կանաչ երկինքներն ու. հրակարմիր սիւները արդի
ճարտարարուեստական տաճարներու , որոնք չէք դիտեր թէ ի՛ն i եր.
չանկ ութիւն կը ի, ոստանան մեր հ ո դիներ ո ւն յ.
4'"./

իր այս տարուան ցուցահանդէսին նկարները կը ներկայանային
^Երկրային դրախտդ պիտակին տակ՝ որոնց մէջ ^աոզոլ կ՚արտայալտէ չէնչող գոյներով իր տ ե սիլքր ՝ հ եշտ ին դաշտանկարներու ել դե
ռատի աղջկանց դէմքեր ո ւ վե ր ա ր տ ադր ո ւվմեամբ.՝.
ւո ա ս ւո ա ո ները շարա հիւսուած են միշտ իրեն յատուկ
Աէյս բոլոր պ
զծաղրական շատ զգայուն կառոյցով մը՝ ուր լոյս եւ ստուեր կը
թրթռան ամբողջացնելու համար անոնց ներքին ներդաշնակութիւնը*.
Փարիզի 0 փ եր ա յի բեմին լաւագոյն զարդերը եղան իր «(/*ի զէՀ» ր ՝.
<ձէնտ ^ալանթ^ը եւ Հ^իայլ՚^ը ՝ որոնց թեքնիք իրագործումը անսահմ ան ճիդ կը սլա հ անջէր արուեստագէտէն :
քուրմէ յիշևլ նոյնպէս ի* օլան Փըթիի սլա լէն եր ո ւն Համար իր
պատրաստած բազմաթիւ տէքորները*,
Հիրանսայի հայութիւնը հպարտ է
համաշխարհային չաւիանի
շով արմ՜ էքջի բա րձրա ցած իր տաղանդներով ՝ որոնց առաջին կա ր զ ին
վրայ կը գտնուի այս արուեստագէտը՝.
R*

*
... Carzou, dont l'œuvre est à égale distance entre la vérité formelle et
l'inspiration poétique, doit être traité comme il le mérite : en aventurier
de l'Esprit.
Sans doute l'importance de cette œuvre est-elle tout d'abord dans le
choix de certains sujets exprimés avec une délicatesse de tons que l'on
n'admettait plus depuis un demi-siècle, une palette raffinée aux orchestra
tions originales, le cristal bleu de certains horizons ; dans le domaine du
dessin, se revèle des éléments remontés dans les lourds filets de nos rêves,
des forêts qui ont les cheveux épais des morîes, des lignes de transport
électriques armées de branches comme des halliers légendaires.
Carzou serait donc ce meneur de rêves qui, par les syllogismes plas՜
tiques, images d'un lointain paganisme, nous ramènerait doucement vers
les légendes primitives ? Il passe parfois à travers ses bleus de lapis-lazuli
et les lueurs d'émeraude de ses verts, ce que Freud appelait poétiquement
Leichenvogel, l'oiseau des cimetières, un cri lointain dans I aube, dans ces
frondaison un chant désespéré, dans ces paysages ou se fait rare I odieuse
présence de l'homme, dans ces jardins en ruines où se préparent les cré
puscules de l'âge atomique, l'aile furtive de la mélancolie.
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rien n'est plus prémédité que la genèse d'un tableau de Carzou,
et si le rêve et le paniasme conduisent — dans le meilleur de ses œuvres —
Je pinceau de ce prince des apparitions, sa volonté esthétique n est jamais
abandonnée aux errements du hasard, ni à quelque superstition esthétique.
Ses images ne sont pas issues des « arsenaux mystérieux de I inconscient »,
mais de la vision transposée par un tempérament de la pure réalité poé
tique. Ultra sensible, certes, et jusqu'aux esprits de la terre et de I air mais
volontaire et toujours responsable. Carzou est un des artistes actuels qui
exercent le plus d'influence sur les jeunes générations.
.
Carzou, avec ses dons innombrables, ouvre une porte sur les horizons
fantastiques et la nature en fleur vue à travers son tempérament. Soit qu il
les piège dans les filets de l'air, qu'il les enlace dans les ^dentelles vertes de
la forêt, ou qu'il les jette sur les plages d'azur de ses reves, Carzou repré
sente à mes yeux tous les enchantements des déesses primordiales de la
Méditerranée.
FLORENT FELS

*
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Nature morte — 1958
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Venise — 1953
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Impression d'Italie — 1958

CARZOU

Busfe de femme —• 1959
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CARZOU

La gare de Trappes

—

1957
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CARZOU

La Forêt,

aquarelle — 1958

ՊՐԻՍՄԱԿ, Երաժշտասէրի մը օրագիրը, Դր. Համրարձումեան,
նկարներ' Ր- Թօփալեանի : Տպ- Արաք ս, Փարիզ I960:
«Անդաստանով։ մատենաշարին մէջ Հ",/" տեսաւ երիտասարդ րէմիագէտ—դա շնա կահ ար Գրիգոր Համբարձո ւմեանի Պրիսմակ, երաԺըշսւասէրի մը օրագիրը հատորը : Մեր մէջ առաջին զորեն է գրեթէ
ա սի կտ ՝ որով 'լը փորձուի երաժ՜շտական քննտդտտութիւնը դնել
իր իրտկան հունին մէջ*.
Հեղինակը ունի լայն ծանօթոլթի ւնն եր երաժշտական մեծ դէմքերու եւ ղանոնք հասարակութեան ներկայացնող արուեստագէտնե
րու մասին :
Առա նձին հետաքրքրութեամբ կարելի է կարդալ միջա զդայ[՚ն
նուագահանդէսներու եւ երդահ անդէ սներ ո ւ շուրքի մը մասին ունbü տ պա ւոր ո ւթի ւնն եր ը * Բանաստեղծական խանդով դրի
առնուած այգ տպաւորութիւնները լեցուն են հետաքրքրական մանրամասնութիւններով*. *ԼյՈրութիւններուԼ թաթախուն գործ մր ահա ՝
որ կքնայ օգտակար ըլլտլ երաժշտասէրներու*.
Վ. 9* ♦

ՕՀԱՆ ՏՈԻՐԵԱՆԻ ԵՐԱԺՇՏ•
ՀհԱո

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԻՒՆԸ

վետ ական Արո ւեստ»ի 1959 Նոյեմբերի թիլը

կուտայ

մեզի

խիստ շահեկան տեղեկութիւններ «Ան դա ս տան»ի երբեմնի աշխա տա
կիg եւ բարեկամ Ա\հան Տուրեանի դործունէութեան մասին*
Տուրեան որ մասնակցած էր վերջերս Ա ո ս կուլս գոյացած Աովետ*
երիտասարդ երդահ աններու նոր ս տ եղծա գո րծո ւթի ւնն եր ո ւն նուիրուած հա լաքոյթն երո ւն

վարած է մայրաքաղաքին րատիո յի սէնֆո-

նիք նուագախումբը։ Տուած է Տէր ԼԺագէոսեանի նոր սէնֆօնիև^ ել
համամիութենական ուրիշ աղդերու պատկանող

երիտասարդ

երա-

շտներու գործերը։ Այ ս առթիլ բեմ բարձրացած են Տ * Հլոսթտքովիչ,

Ար ամ հաչատոլրեան ,

ՏՈԼ' Հ/տպորին^ ՛հիացումով մեր ար

ուեստագէտին ձեռքը սեղմելու համար*.
Այս մեծ յաջողութիւնը իրեն ապահոված

է

հրաւէրներ

ամէն

կողմէ՝ զանազան համերգներ ղեկավարելու*. Այսպէս

Տուրեան ու

նեցած է ելոյթներ Ա ինսկ , Վհ fi ա , *իաո ւնտ

Լենին կր ա տ ֆ

Պաքու

*Բիել՝ Աո չի յ Pի կա } վարելով տեղական ս էնֆօնիք ն ո ւագախ ո ւմրերը։
Իր Երե ւան դարձէն ձեոնտ րկած է անխոնջ կե րպով սէնֆօնէք
նոր դործեր մտցնելու հայ Ֆիլարմոնիայէ րէ՜ւիէրթ-Ուար^?/ մէջ՝, ինչ
պէս Մ՚՚ց՚որթէհ , ^1"ւէւէն} *Լա1լնէրէն ,

Մուսորկսկիէն ,

Պէոլիօղէն,

Անթոն Պրուընէրի եօթերորդ հոյակապ սէնֆօնին , Հայւոընէն եւ Փօլ
Տ/՚՚-ե տ յէն*.. Իսկ ՀԱ,յ երդահաններէն գլխաւորաբար Հ* Ատեփանեանի
հքիաւիթի ծնունդը» գործին գեզեցթլ նախերգանքը*.
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ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԴԵՂԱՏԻՊ ՀԱՏՈՐ ՄԸ
ֆրանսական Արուեստէ Հրատս, րա կութեանս Տունը
խումբ մր
արուեստէ մասնագէտներ ուղարկած էր Ս * Հայաստան' լուսանկա
րելու համար հայ ղրչա դէր մա տ ե անն ե ր ո ւ մանրանկար նե1' ն ու խոր ա ևազա ր ,լ. է ջեր ր ՝ որոնր Վերադարձան գունաւոր լուսանկարներու
^ոյակասլ հունձրոՎ մ ր : ԷԼյս տարուան Վեր^երր ուբեմն՝ Փարէզէ մէջ
է"յս կը տեսնէ ֆրանսերէն լեզու.ուԼ շ,րեղ հատոր մը^ ղեգա րուեստաղան աննախընթաց արմէքուԼ՝ որուն մէջ սլէտէ երեւէն՝ առաջէն ան
դոյ ti ըլլալո,Լ հարէ լրէ մօտ ամբողջոՎէն գունաւոր ,Լե ր ա ր ա ա գ ր ու
թէ ւե^, ե րը մեր մանրանկարչական գանձերուն ;
Հատորը սլէտէ ունենա յ ներածական ընդարձակ տեսութ է ւն մը
Հայ արուեստէ արմ-էբէն ու տարողութեան լԼրայ։
Պէտք է շնորհակալ ըլլանք Les Editions Cercle d'Art i 90, Rue du
Bac, Paris 7e որ ձեռնարկած է այսպէս/, պատուաբեր ու մեծածախս
գործէ մլէհրատարակոլթեան ■.

*

Ռ- ՃԵՐԱՆԵԱՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ՄԱՍԻՆ
«Լը Փէնթրը»
ճերանեանէ նոր պաստառները նուազ է։Է ս տ կազմա կերսլութ ամբ
մ'ը կը ներկայանան այս անգամ . նրբաւարտ ւ/րձէն անշուշտ՝ բայը
աւելէ ճոխացեալ-, Գործը, մէշտ վառ, կո րսնցոլցած է սաստկոլթետմբ շեշտս- ած մ ա ս ե ր ը : Արուեստ մը ուրեմն որ կը սրուէ, կր
նրբանալ, կտրելէ է վստահ էլ հեղէնակէն -,
(Շապսւքյօն)

«Լը ԺԷԱի Մէտիքալ»
[-նան կար ել անկենդան բնո ւթէւնն եր - առաջէնները ներկս, րոցուած բէրտ կ երպով սուր սաստկութեամբ մը գործածուած գծէն
պատճառաւ, որուն։ վրայ կուդան հան, գշէլ վառ գոյն եր , հեշտու
թեամբ տարածուելով այս ումեզ քնարէն վրայ-,
Ա ասնաւորաբար էր անկենդան րն ո լ թ է ւնն ե ր ո լն մ էշ է որ ճերանեան կր հետապնդէ էր նոր խ ո լ։լ ս։ ր ա կո ւթէ ւնն եր ը : Աւելէ ընդարձակ
ու լայն հ սլո ւմh ,Լ ՝ աւելէ համարձակ գ ծով մը կ ՝տրտա :ա լտո Լւ ան՝
որուն էրը հետեւանլ՝
էլ, գո յնեբուն հն չա կտն ո ւթէ ւնն երը աւելէ
ծաղկած կ ը տեսնենր :
Զօրեղ ոճ մր • նրբաւարտ հետազօտոլթէւնը այն բոլոր ազդակնե
րս ւն ՝ գո բ ճե բան եան կ՝աշխատէ ներմուծել գե դագէս, ութ եան մ՛,
մ ԷՀ "Ը կը ձդ-տ11 կատարես,լէն ։
(ՏՂԼթթէզ)
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ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
Հայաստանք, խորհրդային իշխանութեան քա ռա սն ամ ե ա կին առ.
թիլ կը պատրաստուին յ ո բելի անտ կան' հ անդի ս ո ւ թի ւննե ր :
Գիտութեանց Ակադեմիան պիտի ունենա յ մասնաւոր նիստեր,
որոնց պիտե հրաւիրուին Խորհ . Միութեան , ինչպէս եւ մոդովրդավար պետո՜ւթեանց դի անտ կանները : Իսկ Անդրկովկասի մողովուրդներուն դրական յարաբերութեանց մասին Մայիս ամսուան մէջ տեղի
պիտի ունենա յ համադումար մը, որուն պիտի մասնակցին Հայաստանի , Վէր ա ս տ ան ի ել Ադրբէդրո ցն եր ը :
Հոկտեմբերին , Երեւանի մէջ պիտի բացուի հ ա յա դի տ ո ւթ ե ան
միջաղդային համադումար մը, որու ա չխ ատ ա՛հքն ե ր ո ւն պիտի մաս
նակցին Խորհ. Մէութեան եւ արտասահմանեան կարգ մը երկիրներու
հայադէտնևրը :
Երեւանի մէջ պիտի կազմակերպուի նաեւ ցուցահանդէս մը, որ
պիտի ներկայացնէ Հայաստանի քառասուն տարիներու դրական, դի
տական, դեղարուեստական վաստակը-. Այս առթիւ սլիտի հրատա
րակուին դիտական աշխատ անքն եր ո լ մողովաեուներ եւ դրբոյկներ :

ԱՆԴԱՍՏԱՆ-/'

հասարին

տպագրութիւնը աւարտերաւ

1960

Փետրվարին, ոԱրաքս*

տպարանին ,րէչ. իւմբտգ րու'
թեսոՐբ. Բ. թօւիալեանի,
Փ ար ի ղ_՚.
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