ԳՌԱԱԱնՈ^Յ-եււն bh (IPflhbUSh

Fonds A.R.A.M

ՄԱՌԻ ԱԹՄԱՃԵԱՆ
ԶԱՐԵՀ ԴԱԶԱԶԵԱՆ
Վ. ԵՐԱՆԳԵԱՆ
ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ
ՌԱՖԱՅԷԼ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ
ՀՐԱՉ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ
Վ- ԹՈԹՈՎԵՆՑ
Ր- ԹՕՓԱԼԵԱՆ
ՄԱԱԴ-

ԻՇԽԱՆ
ԽԱՆՏԱՆԵԱՆ
ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ
ՀԱՄՐ-ԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

Դ- ՃԻԶՄԷՃ՜ԵԱՆ
Վ- ՄԵԼԻ-ԻԵԱՆ
Ն- ՏԷՐ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
ՎԱՀՐԱՄ ՄԱՎԵԱՆ

3- ՄԱՐՏՈԻՆԻ
ՎԱԶԳԷՆ ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ
Զ- Մ- ՍՈՐՈՒՆԻ
ՄԿՐՏԻՉ ՊԱՐԱԱՄԵԱՆ
ՀԱՅԿ ՊԵՐՊԷՐԵԱՆ
Ա- ՍԵՄԱ
ԵԴ- ՍԻՄՔԷՇԵԱՆ
ՅՈՎՍԷՓ ՍՎԱՃԵԱՆ
ՇԱՌԷ ՊՈՏԼԵՐ

3- ՊՕՎՈՅԵԱՆ
ՓՕԼ ՎԱԼԵՐԻ
Կ- ՓՕԼԱՏԵԱՆ
Գ- ֊ՐԵՐԷՍԹԷՃԵԱՆ

SAINT-JOHN PERSE
JOSEni CHOKO
Henry SPER

1961

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ
Պարբերական
Դրականութեան եւ Արուեստի
*

12
1961

( Տասնամեակ )

ANDASTAN
Revue arménienne
.Arts et Littérature
PARIS

Fonds A.R.A.M

Fonds A.R.A.M

ՈհՒԼԵԱՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

hmm սսՐՈՅնսնԻ upiimp
Հարկ կա՞յ ներկայացնելու Օւիլեամ Սարոյեանի արուեստը՜.
Բազմաթիւ քննադատներ եւ ուսումնասիրողներ լսւյնօրէն մեկնաբա
նեցին իր գործը,, որպէսզի ան իր անվիճելի տեղը գրաւէ անդրաալանտեան գրական արձակարանին մէջ : Ահա թէ ինչո'ւ հետագայ
քանի մը էջերը զորս կը ներկայացնէ Անդաստան , կը միտին ճաշակ
մը տալ իր գործէն քան թէ բնորոշել զայն իր տարածոյթին մէջ :
Կարելի՞ է անմիջական դատում մը կատարել մեղեդիի մը մասին :
Կարելի է ընդունիլ կամ մերժել: Արդ, Սարոյեանի գործը, մեղեդի
մըն է, երգը գուսանի մը ուր հեգնանքը կը զուգադիպի գուրգուրան
քին, տրտմութիւնը ուրախութեան, եւ ուր երբեմն կը յանգի անակրնկալ եգրակացութիւններու, աճպարարի մը վարպետոլթեամբ • —
խաոնռլրգ մը' լաւագոյնին ու խաբուսիկին, փարատոքս/,ն ու յոլզականոլթհան, բայց ուր կը փայլի միշտ իր անվիճելի տաղանդը:
Այն ինքնավստահութիւնը որ ունեցաւ' ամիս մը շարունակ'
օրական նորավէպ մը հասցնելու հրատարակիչի մը, մէկ ապացոյցը
չէ՞ այդ վարպետութեան: Այսպէս է որ մտաւ ամերիկհան գրակա
նութեան մէջ , ու կը տեւականացնէ իր ներկայութիւնը , մնալով մո
գական իր լարերուն վրայ , _ ինչպէս Շակալ մը, իր երազային պաստաոներուն մէջ կուտայ խուսափուկ աշխարհ մը, ուր կրականու
թիւնը կը տարրալուծուի :
Իր հոգիին մէջ «հրաշալին» նախապայման մը կր կազմէ, ուռէէ
կը հեււանայ երբեմն' տխրելով :
Այս տխրութիւնը կռլգայ պադ կրականութեան միջամտոլթենէն, — մօր մը մահէն, սիրոյ մը դժբախտ չքացումէն, հայրենի
հողին զրկանքէն, երազուած քաղցրութեանց ձախողանք, i ուր հո
գեկան խաղաղութիւն մը իր երջանկութիւնը պիտի հաստատէր . այս
բոլորը կը կազմեն իր վիպերգութեան անկիւճաքարերը :
Ու այսպէս ան կը քրքրէ սովորական աոօրեայ կեանքր, զայն
կը գունաւորէ իւրայատուկ թարմութեամբ, միամիտ ու մաքուր
ՏՈվ:ՐԱՐն(1շ™ր1 V Վաղանցուկ թաներուն կսուչած, կը տարուի
գտնել անոնց միօրինակութեան մէջ իսկ երջանկութեան մը աղբիւPE ^որովհետեւ ամէ11 ^Րւչ դատապարտուած է չքանալու այս կեանԱ^էնէն մարդկային, տաք ու եղերական շեշտերով կը զինէ իր
աննշան հերոսները : Սարոյեան նիւթին վրայ չէ որ կը ծանրանայ
այ1 ափ մթնոլորտին որ կուտայ իր տաղանդով, դնելով մեզ յուզա
կան իր տիեզերքին մէջ :
ւ ւ ՜ւ
ս յ
I
Այնքան աւելի սիրելի մեգի, երր հոն կը հանդիպինք հայկական
անուններու, հայ մարդոց ու յաճախ հայկական ամէնէն հարազատ
ու խոր ապրումներու :
Օտար լեզուով ստեղծագործող բոլոր համաշխարհային գրողնե
րուն մէջ , Սարոյեանը ամենամօտիկն է մեր գրականութեան , գրեթէ
անոր մաս կազմելու աստիճան:
«ԱՆԴ-»
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էհ ՔԱՆԻ WbP
Ծննդավայրիս մէջ կ՚ապրէին բազմաթիւ հայեր* եւ ինծի հա
մար անոնցն է ամէն մէկը յիշատակէլի եւ եզակի դէմք ըն էր՝
Այստեղ կյուղեմ յիչել անոնցմէ մէկ քանին միայն՝.
վայրը Ֆրեզնօ )
ալիֆսրնիա ՝. Ա՝ամ տնակը 1918 Նոյեմբեր**
Ուրո սլայի մ էշ հազիւ վերջացած պատերազմը՝, fou' տասը տարեկան՝,
վորձս' թերթ ծախել'. Լ, ր կո ւ տարի է այդ էր ըրածս՝. Աւ այդ ձեւով
էր ո Լ՛ կ"1ի մ ան tuյի անշուշտ իմէ ի՛նչ կ՚անցնէր կը դաոնա ր աշխարհի
երեսին ■— խաոնակութիւննե'ր : Տ ա կնո ւվր այո ւթի ւնն ե'ր' ահռելի' ՝
մեծ վէճեր 5 խո'ր խ ա ռն աշփ ոթ ո ւթի ւն , պատերազմ , անօթութիւն ,
տա րադրո ւթիւն : Ո'նշ կրնա յ ի ընել ա յդ բոլորին դէմ : Ո՛ վ ի՞ն չ կըրնւս ր ընել :
Լք այրս զիս դրաւ կա րմիր կղմինտրէ հայոց եկեղեցին՝
Ո1_լւա պողոտային եւ Ս' Է|1 փողոցին վրայ՝ որ հայերէն un լսէի մ , կար
ծես այզոլի u ուի կարելի պիտի Լ՛Լէ111 ր պայծառացնել ընդհանուր կա
ցութիւնը :
fj ս դիտէի Հայաստան
ւլանուոդ մեր քաղաքին --- վեղեցիկն
Պ[,թլ[։սլ, - դա ւա ռաբարբառը :
Ատիկա բաւական շէր սակայն՝, ամենայն դէսլս միայն մէկ շա
բաթ մնացի ա յդ դպրոցին մէջ՝. Աորվեցայ Ա- Բ • Գ -ը, էնչպէս նաեւ
կարդալ «Ահա' , կս11ՈՈ1_(1 կէթԱՈ. մուկը»: &։։յրթ։։ւան մը համար բաւարար չկ ր ա յ ս^ան ը , որպէսղի հրաժարիմ թերթ ծ ախ եչկ ու յվւ չ մը
ղրամ վաստկելէ : էլրււվ մալրո արտօնեց ին ծի որ ձգեմ հայկական
դպրոցը-.
Ես ուրախ Լ ի ի հա րկԼ = Որ ովհետեւ , ո՞վ կը սիրէ դպրոց եր
թալ՝. Ա իա J-ամանակ տխուր սակայն ՝ որովհետեւ հոն ճան շցած էի
երկու պատուական հայեր , Տէր Հայր 9՝տսւղարէա(ւ ր , որ մեզի հա—
յեըԼնի դաս կուտար եւ ե րամ՜ի չտ—դպրապետ Փթոֆ-’! սւ}Փայ-1ւա”2 :
որ շարական կր ս ո ր վ ե ցն է ր :
Կ-կ ո լքն ա լ միջահասակ եւ սեւի—սեւ մօրուքով մարդիկ Լին î
Ոան մը կա ր որ չէ ին սիրեր y դան դա զաշար մ՜ութիւնր եւ անոնց •ջրա
մաններ արձակելու եղանակը ղի ս կը հմայէր՝.
Տէր Հայրը ծնունդով դիւղացի էր , Ա ուշէն , իսկ դպրապետը կը
սերէր դերղասաանէ մը որ տաղանդաւոր մ տ ա ւո ր ա կանն եր տուած
էր ազդին : Փրոֆ—Փալֆայեանր նախապէս աշակերտած էր վէնսան
սմէնտիին ՝ Փ րի զ *
Հերէզնոյի այս հանրածանոթ հայերը յաճախ կ անցնէին իմ կե
ցած անկիւնէս , գործատէղիէս, եթէ կարելի է այսպէս ['"ել՝ Ալ
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Հիչտ ալ ես կ՚ուրախանայի ղանոնք տեսնելով : Ար յառաջանային խո
հուն քալուածքով մը, կարծես կոըսուած մեծ յղացումներու մէջ֊.
Թերեւս ալ էին : Կը տեսնէին ղիս յաճախ ու կը լսէին բարձրաձայն
լուրեր պոռալս-. Բայց գոհ չէին երեւար, Հայեր էին, պա՛րզապէս,
Աղքատ մարդիկ , ի հարկէ , բայց ինծի համար հայութեան լաւա
գոյնները , անոնք որոնք քաղաքին յարաճուն բնակչոլթիլնը կը հասցրնէին երեք միլիոնի , Ա, ահա' կը յիչեմ ղանոնք , Ֆրեզն,,,ի հայու
թեան իբրեւ երկու ամէնէն ճշմարիտները, Գաս պարետն ել ՓրոֆԳալֆայեան :

1926/-Ï,, Սան Ֆրանսիսկոյի մէջ, երբ տասնըութը տարեկան էի,
տեսայ մարգ մը, որ ,ի ո գոցին մէջ բեռնակառքի մը վրայ ծաղիկ կր
ծախէր, Անմիջապէս հասկցայ որ ան հայ էր, Պահ մը գիտեց ի գա ,ն
աչքիս պոչովը եւ նչմարեցի „ր երբ առանձին մնար կը սկսէ., L,ouh.
իբրեւ թէ մ է կոլ մը հետ վիճաբանէր , իա՛,լ , „լ,,խ Հետ կը խՀէլ,
!
11ը"չ1.ցի որ Աստուծոյ հետ կրնար ըլլալ, բոլոր անցեալի հայերուն

Ամերիկայի ,եա, Զհասկցայ սակայն թէ ի՛նչ կ՚ըսէր ան . . .
ան մե տունը եկաւ 348
Կ՚ւ
֊շ օրուընէն
- Հ֊ - տասը
Լ- տարի
ւ ւ ~ետք
-e---- --ր
,ւ,
ղայ
Պիթլիսէն Սա
րսյեան ընտանիքին մէկ հին ծանօթը, Հա բղան Մ ուրատեան,
...
,
ք
‘ այն i"1L 'ւԸ ճանէն"յ1- »
կարծէր թէ առաին անգամն է որ կը տեսնէի , Թերեւս պիտի կարենայի հիմ,,, հաս֊
1ւ։նսյԼ թէ որո Լ հետ կը խօսէր ան, երր առանձին մնար, ել խ,, թ
■‘ոո,ին, Փոքրիկ գաւաթներով մայրս սոլրճ հրս,մ
Լլ ա,,ե.ուն
քանի մը ումպ խմելէ յետոյ, ըսաւ ինծի - թիուք
,
է.թ
միայս գիտնայիք իմէ
եղի„ քիջ
,Հ
,ն
ԼՀ
Հ/
հետ

.ր

թ՛՛է
,,ն

սբա
ր
■ ',։

tv. y - '-«■

«.«.IX- <֊/_«/-- լ." ՝ -ւատաս խանեռէ,
ւ: կհ,անքն "ւ մծումները ինքնուրոյն կրնա-

^ ԸԼլ֊ոլ, ու շս, տ կարեւոր,

հս1խ րացագաԼեղ ան

թէ կարդար հայ լեզուն գպրռցի մը մէչ՝ հոն ո
Լո,լ1՚լ ՝ Այնքա ն շատ բան կա, ր„ե,եո

Լւ
^թ^՚ոոք րրսոց,^ դժ՜գոհ բայց

„„ <!.ք

!

1

J
Լ r/

Լ„ել

յ, ռ

հետամոլտ մԱ

մէ , հիմա ալ առաջ ,Հ, Ե
ը Հ
<ոլյերոլ կողշւ
ւ
լ
Լ
Ս1111Ա11Դ? ես Սուրատեան մոն եմ ե.
Հ7/ Հ-

պատասխանեց.^ «Անոնցմէ մէկ 'քանին միայէ L՝Հ"

‘‘է՛ Բ ՜

րը : Ու դեռ մոռցած
եմ ամ/Հ/ 9. .. ձ , J, A .
" է J.™■֊■”գոյննեմոռցած ....
'>էեէն գեղեցիկները, Ա,,
տւլկաղաճառ
շեմ :
W./7
գործը
կընեմ
պարզապէս
ընտանիքի,,
եղած ղրամը շահելու 'համ
■որ»: Բաճկոնին ներքին գրպ,ռJ > և թ՚՚ւ՚լթի կտոր մը հանես ան
’ Բ-պոււ, ել առանց այլեւայլի
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/չարդաւյ րերթուած մը 5 զոր
դրած էր : (>«/ր/7 լաւ էր ան : Ան ու
նէր Լ[*ջո *-վմի ՝ հպարտութիւն ՝ ումականութիւն ՝ զայր ո յթ եւ սէր՝
եւ բաւականաչափ մտացիութիւն ՝ տափա կութեն է զայն փ[?էորԼ։
1][.նչ ան կը կարդար ՝ ես սկսայ հաս/լնալ թէ ինչո՛ւ ան միշտ կը շարմէր իր չրթեերը ամէն անդամ որ աոանձինն ԸԱա [' '՝ ՍՀ* կրկնասլէս
կլան ուած էր ՝ ստեղծադործելո վ եւ արւոասանելո -L Ւր
րոսական
Հերթ ուա ծներ էն մէկը՝ որուն լաւագոյնը դատապարտուած էր անմի-—
ջապէս մոռցուելու՛, Ե լ ես կը սրան չանայի հայ լեզուի գեղեցկու
թեան վրայ ՝ այ՛լ լեզուին անմասն բանա ս տ եզծա կանո ւթեան ւէրայ։
փուցէ ՝ կը մ տածէի , հայերէն լեզուին ճոխութեան պատճաոներէն
մ է 1լն ալ այն էր՝ որ իւրաքանչիւր հայ բանաստեղծ է [' î անոր ամՐՈՂԼ կևանրը տեսակ մը քնարերգական բանաստեղծութիւն էր՝ Որ
րան տ ա րին եր ր անցան ես զգացի թէ ա՛յդ էր ճշմարտութիւնը։ փիտեմ որ հայ բանաստեղծութեան լաւագոյն կտորները կարելի չէ
անդլիերէնի թարգմանել։ Անոնը կր պատկանին այդ աոանձնա յա
տուկ լեզուին , ա՛յդ մարդկութեան։ Այսպէս ահա՛ կը վերյի շեմ
փարդան JJ ուրատեանը՝ իբրեւ Ա ան ֊ծ)ր անսի ս կո յի Հայ ը : փարձետ լ՝ ուրիշ շատ մը հայեր կային Ա ան—քէ) ր ան սի ս կո յ ի մէջ՝ զորս
պարտաւոր էի յիշելո ւ ՝ բայց ատոր համար ամբո զÿ դր^ի մը էջերուն
սլէտք ուեիւէ : \մ ա զկա վաճա ո.ը որ բանաստեղծ մըն էր իրապէս՝ կը
բաւէ առայմմ :
Լոս-ԱՀնճելոս դա ցած էի կարճ այցելութեան մը համար՝ 19 տա
րեկանիս եւ մէկը ինծի ըսաւ թէ հայ փիլիսոփայ մը կար որ պիտի
խօսէր տեղ մը եւ թէ թերեւս լալ կ՚՚ընէէւ երթալու եւ լսելու զայն։
Լա' ւ , ես չէի ճանչ ցած հայ մը որ փիլիսոփայ Հրյյար , mju կամ այն
&եւով եւ ես իրապէս չէի հետաքրքրուեր փիլիսոփաներ լ, ո բոնը
միայն այդ են՝ եւ ոլրիչ ո չինչ , բայց որոշեցի երթալ։
փայրը ընթերցանութեան փոքրիկ սրահ մըն էր ՝ լեփ—լեցուն
միջին դասակարգի ամերիկացի տիկիններով։ Փիլիսոփան վաթսունի
մօտ մարդ մըն էր ՝ անունը (J • Ս • Ա ան կա ս ա ր եան : Ան որ փիլիսոփա—
յութիւնը կը թո լէ ր հիմնուած ր/յա / տարակոյսի ել անհաւատոլթեաե վրայ եւ տիկինները սարսափած էին հոն յայտնուած յանդըգնութենէն եւ արկածախնդրական ոգիէն : Որրան որ ալ հեռաւոր կապ
մը ունենար այս
Ւ հետս՝ հաւանաբար Պթ» Ման կա ս արեանը ի զուր կը վատնէր իր մամտնակը։ Աովորական չէ ր որ իր
մտաւորական սրամտութիւնը միայն իրեն պահէր եւ 1լ ո լզէր զայն
բամնել նաեւ իր ունկնդիրներուն։ Տիկիններէն ոմանր Հա յ էին ,
ԲայՍ "լ իրականասլէս։ Եթէ նոյնիսկ միջին դասակարգի ալ պատկտնէ ին անոնք՝ որ սալիք ձուկ կամ թռչուններ չէին : ճառէն յետս յ
այնպէս պ ատա հ եց ալ որ ուղղակի դէմ դիմաց գտնուիմ փիլիսոփա,1['ն Հևտ պահ մը, եւ մենը սկսանը խօսիլ հայերէն եւ անգլիերէն :
Կարեւոր մէկը չէի ես ի հարկէ՝ ել ան ամէն իրաւունք ունէր րստ
այնմ վարուելու հետս , բա յ g ճիշդ հակառակը՝ ան իմ հետս խօսեգաւ իբրեւ թէ վ ստահ ըլլա ր որ ես կարեւոր մ է կն էի՝Լսս—Անճելո սը հսկայածաւալ րա դա ր մըն է՝ ուր ամէն տեսակի
տարօրինակ փիլի un փայութիւններ եւ կրօնական աղանդներ կը ծազ-
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քլէն եւ ես իրաւունք չունիմ մտածելու թէ հոն տեղ թքար Պր* Ման
կաս ա ր ե անի համար : Գրականութիւնը ա՛յն է , որ , ինչոլ էս ուրիշ չա
տեր ՝ ան հոն դարած էր արեւին եւ դիւրին կեանքին համար՝ զոր ես
միշտ ալ գտած եմ անհրապոյր եւ նեղաղուրի չ՝, Արբեք չեմ սիրած
այրէ Հ:ա,/աքը’.
Մ անկասարեանը՝ թերեւս անոր համար որ
"ւի^չ և[,^,այ[' ԼԼ^՚^Լ ոըս[էսր[ի ան թո րապէս ւլղայ թէ սխալ տեղ կը
գտնուէր } սխալ մ՜ամ անա 'ւՒ
սիյալ սլատգամոյէ մը՝. Ա ո որ ո լած
փիէիսոփս՚յ մը որ անգլիերէն կր խօսէր ու կը գրէր՝ Հայն է՝ ղոր կը
յՒչեմ I. ո ս ֊Անճ ելո ս էն :
Հիմա՝ ասոնք 'իսղիֆորնիււյ երեք քաղաքներն են միայն , բայր
Ա,մերի կան քա ո ա ս ո ւն եւ ութը նահանգներ ունէր այգ մ՜ամանակ ՝ եւ
անոնրմ է իլրաքան չի լրին մէվ Հայեր կ ’ապրէ ին :
ԼԼնոնրմ է ոմանր հանդիպած եմ ճամբո ր գո լթի ւնն եր ո ւս ընթա րքին եւ պարտաւոր էի յիչել անոնրմ է մէկ քանին՝ բայր կը վախնամ
"Ը մամանակ չունենամ : Հայերու հանդիպած եմ նաեւ Լոնտոն ՝ Փա['['Գ' 1Լիեննա , Հռոմ՝ Մ եքսի կօ—Աիթի ՝ Աինկալիուր ՝ եւ ուրիշ շա՛տ
մը ա եղեր :
Հանդիպած հայերուս բոլորն ալ արմանի չեն յիշուելոլ՝. Ամէն
տեսակ հայեր գոյութիւն ունին՝ ու տարբեր չէր կրնար ըլլալէ Ջեմ
տխրիր երբ հ անդ ի պիմ Հայո լ մը որ պատեհապաշտ դարձած է, պա
րագաներու բերումով. կ՝ոլղէ օդտոլիլ բոլոր անոնրմէ՝ որոնր կր
հանդիպի :
Ա'ոսկուս։ ել երեւան հանդիպած հայերուս մասին կարենալ գրե
լու համար աւելի մամանակ պէտք է ունենամ , քան ինչ որ ունիմ հի
մա; Հատ մրն ալ կ՝ոլզեմ յիշել, բարեկամս եւ դրացիս Գրիգոր Ագամետնը, դերձակ մը, որուն խանութը կը գանուի ճիչդ այն անկիւնին վրայ, ուր կը բնակիմ ես մէկ աարիէ ի վեր, Փարիզ-,
I960 տարոլայ // այ ի ս ի կէսօրէ՜ ետք մը կանդ առի Շսրթ֊01ոէո[1
փողոցի թէ"֊ Օ՝1'ն դիմաց , որովհետեւ գիտէի խանութին անունէն թէ
անոր տէրը Հայ էր ել ես կ՝ ո լզէ ի պարզապէս բարեւել զայն :
Խանութին մէջ մարդ չկար, բայց շուտով խանութին ներքնա
կն ե տկէն սիրալիր մարդ մը դուրս եկաւ, ինծի նայեցաւ այդպէս
կան/լնած , մպտերալ ել ըսաւ»
Ատրոյեա՞ն ... : &„ ալ խնդացի ել մենք սկսանք հայերէն խօսիլ-, Ահագին տեղեկոլթիւններ ունէր ան Փարիզ բնակող հայերու
մասին ; թխեցինք ել խօսեցանք, մինչ ես կը քննէի զանազան կեր
պասներ, ձեռք մը հագուստի համար : Շուտով մոռցանք հագուստը
եւ թաղուեցանք մեր խօսակցոլթեան , մէջ : Շատ մամանակ կար հա
գուստի մասին խօսելու : Տիկ - Ագամեանը միացաւ մեզի ել մէկիկ մէ.
կիկ Ադամեան ի երեք զաւակները դպրոցէն խանութ եկան ել իմ հետս
սկսան խօսիլ հայերէն ել անգլիերէն, մինչ ես ֆրանսերէն չէի դխ
ա ր-, Այս ձեւով ճանչցայ Գրիգոր Ադամեանն ու իր ընտանիքր ; Իրիկոլն մը միասնաբար այցելութիւն մը տուինք հայ մեծ նկարիչ Գա ո֊
V Ուր^ ՒրՒկ՚՚կ մը ճաշի գազի Ադա մ ե անն եր ո ւն տունը , ուռ
հանգիպեցտյ կէս երկոտասնեակ մը նշանաւոր հայ մտ տլորա կանն ե֊
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լ,ու եւ փրոֆէսէօրնել,ու : Լա՛ւ՝ ի՞նչպէ ս կ'ԸԱաJ հիմա՝ որ դերձակ
մը այս չափով կը մասնակցէր փարիզաբնակ հայերու մշակութային
կեանքին *. Պատասխանը պարզ էր՝ Ղ*րիդոր Ադամեանը դերձակէ մը
աւելի բան մըն էր*** շա՜տ աւելի*. ՛Շատ մը բաներ էր ան՝ PUJJU
ամէնէն առաջ՝ Հայ մը*. Ան հմայուած է հայութեան անցեալով՝ [un—
րապէս հետաքրքրուած հայութեան ներկայով՝ յուսալից հայութեան
ապադայով*. Ե •֊ ինչպէս ամզն լաւ հայ հայր' ան նախանձախնդիր էր
որ իր զաւակները մասնակցին այդ ապադայի կառուցումին*. Եւ վըս—
տ ահ աբար անոնք մաս սլիտի կազմեն անոր : Մրիդոր Ադամեանը կա—
տաղի ընթերցող մրն է հայոց պատմութեան : //,?/ տեղեակ է բոլոր
հայ դաղութներու վ[.ճա կին եւ դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան ՝ տ ե ղե կո ւթի ւնն եր
զորս կը քաղէ հայերէն թերթերէն ՝ որոնց բաժանորդագրուած է։
Եւ երբեմն ալ կը ^['է անոնց համար յօդուածներ : Եր խանութին մէջ
կ'ԸնԳունի, բազմաթիւ այցելուներ*. Մինչեւ հիմա իմ ըրած այցելու—
թիւններուս ընթացքին ՝ իր խանութը չգտայ առանց նկարիչի մը՝
բանաստեղծի մը՝ լրագրողի մը՝ ուսուցչի մը՝ տպագրիչի մը՝ կամ
ոեւէ ուրիշ մէկու մը որ հայ կեանքով կը հ ե տ ա քր քր ո լէ ր : Ադամեանը
ունի բազմաթիւ բարեկամներ ՝ եւ շատ դիւրին է հասկնալ թէ ինչո՛ւ՝
սիրով լեցուն է անոր սիրտը ու զոհողութեան ոգիով*. Ամէն մարդու
համար ժամանակ ունի*. Երբ սաիպուեցայ արագօրէն Լյ ի ւ Եորք մ ե կնիլ T961//Î/ ) խնդրեցի Պը • Ա.դ սյմե ան էն որ աչք մը նետէ բնակարանիս
վրայ հւ նամակներս ինծի զրկէ* Երր Փարիզ վերադարձայ եօթը
շաբթուան բա g ա կա լ ո ւթ են է մը ետք՝ տունս կեր սլա ր անափ ո խ ո լած
գտա լ*, էքորտոլբորտ տախտակամածները մաս—մաքուր ՝ մեղրամոմով
փայլեցուած։ Տիկին Ադամեանը .վարագոյրներ էր կարած պատու
հաններուն համար՝ եւ երիտասարդ 3 ո վՀ անն էս Աո ամ հանը ղանոնք
կախած*. Շփոթեցայ՝ զարմացայ՝ ապշեցայ՝ խո րապէս երախտագէտ
ի հարկէ՝ որովհետեւ եթէ ինծի ձդէ ին նոյն ձեւով սլիտի շարունա՚լէՒ տսլրիլ ույդ ծակին մէջ՝.
Գրիգոր Ադամեանը Փարիզի այն Հայն է՝ զոր կը յիշեմ : Ամէն
Օր երբ գործս լրանայ դուրս 1լ ելլեմ պտոյտի եւ յաճախ կանդ կ՚առ
նեմ Գրիգորին խանութը՝ հանդիպելու համար այնտեղ անոր բարե
կամներուն՝ լսելու համար աւելի ու աւելի տ ե զ ե կո ւթի ւնն եր աշխար
հի չորս ծագերուն ապրող հայերու մասին*, բախտաւոր կր զդամ
ինքզինքս այդպիսի բարեկամ մը եւ դրացի մը ունենալուս : Են[,կ
եմ որ այսքան ճշմարտապէս հայ ընտանիք մը կ՚ապրի իմ մօտիկս*.
Ենծի համար միշտ հաճո լք մ ըն է տեսնել հինդ Ադամեանները եւ ես
դիտեմ թէ միշտ ալ հաճելի չէ անոնց համար զի ո տեսնել՝ որովհե
տեւ՝ յաճախ՝ չորս ժամ ուտն ծանր աշխատանքէս յետոյ՝ ես ուրիշ
տեղեր եմ : Երբեմն կր նմանիմ խուլի մը՝ երբեմն կոյրի մը*, Յայց
Ադամեանները երբեք այդ կողմերը չեն ըէլար ՝ ել ոչ մէկ հ ար g ում
կ' ուղղեն ինծի : Անոնք իսկապէս քսւ զա քա կ ր թ ո ւած ընտանիք մրն են :
(«Ան՛դաստան»]! հսւմաթ ՝ Փարիզ)
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|(ԽոԻՂԹ ԱՌ ԲԱՆԱՍՏեՂծ P. I».
«էը բարձրացնէ ան իր ձեռքով
Պատերն իր սեւ, անել բանտին
ժեայավ մ'ան,|ււյս

ոն

անքբնին»
Ր- Թ

Աիրևլի Ըիպ^դ »
Ա տարայ 'էի['['րէ սրտագին՝
Եւ- քե րիքուածըգ՝ կերա ուած պայծառ. --Արբատաշ ւէէմ ՝ լուսէ մարմար
թանտանման Աշտարակին , --Աւր լոկ յոյգերն են թիա սլա ր տ-շղթայա կի ր ՝
Այլ աղաւո է կամքը հզօր՝
էլ ազատ է հզօր հոդին ♦ ♦ .
--- Է՜ն չ փոյթ ՝ եթէ ոմանք այսօր՝
Աշտարակն այդ կարգեն ^րհ՚՚ր՝
էլ ուզեն խորն իր անպայման
էզե րաձ՜ուփ ձուկի նման
էրսալ ի ր են զ

Հ-Ը Լ"ւս

'**

Ս ենք բա րձ ր ացնս ւմ ենք քար առ քար'
հմկատերը սեւ , անել բանտին"» , •
Մենք բարձրանում ենք բաււ առ բառ.'
Աոյղերիր վե՛ր , յոյսիր անգին . . .
էլ ‘իչրերւվ պիտի անցնենք
Հորիզոնները ապակեայ'
Մինչեւ գտնենք ճչմարտա ձեւ
/!,ն Հ ո ւն ո ւթ ի ւն ը ա պա զա յ'
*)՛ ե զ եg կո ւթի ւնն անճառէլի ՝
փե զե g կո լթ ի ւն ը

հայելի՛'

--- նո՛ր հորիզոն հոգեհմայ։
փան զի ա՛յն որ այսօր զեռ կայ'
Ա՚լե՜լ է միշտ.

Fonds A.R.A.M

11

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Եղե՜լ են սէր եւ վաւաշոտ կրբեր ագահ ,
Եւ եղել են ղասում ու վ[ւշտ •
Ալ մենք --- նորող մի հնութեան յոյզով դարձեալ'
Տենչում ենք սէ՛ր , տենչում ենր լո՛յս , տենչո՜ւմ ենք
մ ի շտ * * *
Լքե՛նք --- նորահունչ զուտ արձաղանղ '
Ահեղ a լ ճի՛ շդ ահ աղան դէն --Որ տ րձակեց մի խո՜ր անցեալ
Սիրել ենք յորդ ու համարձակ
Ազատութի՛ւն . եւ սիրել ենք դեռ առաւել
ԼԼր a լեսան անեղծ --Ս,ււտո լաւութիւնն որ կամենո՛ւմ է ծառայել- •••.
--- {Զի անկարող էինք' Աստուած պաշտել նորէն,
Եւ ընտրեցինք մ ա րղկա յնութի ւնը հարաղատ'
Սիրել աղա՛տ --- աստուածօրէն) --Ուստի թողած անշեղ ու հարթ ուղիք բոլոր
Եր աղե g ի՛նք լինել ճտմբո րդն այն տարագիր ,
Որ ամայի անապատում կորա^ւ մոլոր
Սակայն թողեր հետքերն իր — ղերդ բե ւե րւա ղի ր ♦ * *
֊Որ կարդացին քայլեր ուրիշ --- եւ դարէ դա ր ,
Հաղար ոտքեր անցան հետքովն իր մ է կ քայլին*
Սլ անցնելով կերտեցին լայն մի ճանապարհ ք
Սւ կրկնութիւնն այդ կոչեցին
ճակատաղի'ր :
--- ճակատագի՛ր --- որ մերրեեցինք մենք մի անդամ
(ի եր արշաւի դէտն էր ամէն մի հորիզոն*
Սւ ղեո. հերւոՀւն*--- յանդուգն ու վեհ իմ բարեկամ --թերեւրս յորդ հոսում է սուրբ խանդէս մի նո՛ր ,
//■/' նո' ր վայրագ ՝ ոսկե թաւալ ԷԼմ աղոն ♦ ♦ ♦ î
֊ Հե ռրմւն՝ սակայն աւելի ու մօտ ու մերձաւոր
Հան մեր պատկերն հայելու մէջ անծանօթ *
1Լնհունօրէն աւելի՛ մօտ --Լոլո. մի երկիր ղի շեր այ ին մի հոծ բեւեո. ՝
Սսքասում է մեր իրական ոտնաձայնին***
jjպասում է դերիրական խօսքի ձայնին ---

Արեղ ա կ/-ն սսլասում է դեո. :
*
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ԼԼաոՒՍ

( Հատուածներ)

Սիրտ իմ իտովեցաւ յիս
Եւ երկիւղ մահու անկաւ ի վերայ իմ :
(Դաւիք֊' Սաղմոս Ծ- Ե-)

> * . էք* ա ման ա կի կորուստնելաւմ
Տիեզերքից թէ տեսիլքից
Շ Ո ւնն է ոռնում ♦

Այ ս ուշ մամին անմամանա կ ,
Ի՞նչ են Լ՚՚ել , ո՞ ւմ մահն կ մօտ —
Հոգեսարսուռ երագներ . . .

Եւ հագագները նրա
Մ երթ յախուռն ու խելացնոր ,
Մ երթ ձեռնունա յն ու յուսաբեկ'
Գայթակղում են աւագական
Ոլ անվաւեր աշխարհներից

Արդեօք Նո՞ յն կ իր տա սլան ում
Մեն ո ւ թի ւնի g ահ աբե կ ,
Ջրհեղեղն կ հ իւլկներ ի --Ալպ եօք *ԼյՈյը չա րթն ա g ա՞ ւ ♦ ♦ ♦

Եւ
Այլայլուած իբրեւ հին մեղը,
Եւ
1)J ո րն իբրեւ մի J ո ւս ախար
Ասածոյ օրհաս,
Ւբրեւ անգիւտ տ[՛եզերքից
Առաքուած շուք'
Գալիս են հիւանդ ,
Գալիս են յաղթուած
Եւ անյագ տպւում դո յո ւթ Լ ան վրայ,
Կեղեքելով բնակութիւնն
Անհուն հոդւով ու տքնութեամբ»»»

Աւր որ մ1< տեղ
Մ տքից կորած մի հեռու տեգ
b ոյն կ ոռնում .
՛Կոյն
^,nJ^ է)
զար՛հուրածդ
Որ շուն գարձած'
Զայն կ տա լիս դի շերն երին ,
ք*նաղգներին ,
Սեր ունգներին հ եռաւոր .
--- Կլէ'ք ո եբունդն
ԱոկՀք , ասկՀք , լսում եմ ձեզ ,
Իացադանչով արթուն եմ ես »
Կանչեցիր ղիլ, ա հեղ ձացնով ,
Ահեղ ձայնով գերբնական
ՈաՀրձր , րսՀրձր , պինդ կանէե;յէՀ
Թող սերունդները գարթնեն »
Մոգ որ ղարթն են ու զարհ ո ւրեն

Շներն են թախծում , շներն են լալիս
Կ եանքում հեռաւոր :
Ի՞նչ են կ ո [՛Սրել » ո՞ւմ են կանչում
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7?ւշ£ ու. մեռել՝ հին ու նոր --ւԼերջանրՀւմ ի , փերջանո ւմ է
իթնդառնաչի ամին բան՝
էյ աւար ո՜ ւմ ի , խաւար ո՜ ւմ է
Աստղը կեանրի
Այմմ եւ միշտ եւ յաւիտեան.
--- ելէ ք սերունդներ . . .
Զայն բարձր ացրէք
լ՚ււնղ ու չ՚՚խ^՚՚լ
^արմիր զարմ •
Համբաւ տուիր
Մ տքՒց ընաէԼՂ »
Pi- ա զդիր բոյս .
Համբաւ տուէք
Ս անր էն - */ եծէն ,
Փարախներում գլուխ ծրւած
JJ* տամոլոր նախէբներէն*
Անզոյգ "՚ զոյգ
էեեւաւո րէն ,
քաղաններէն /Լաչկատուն :
Եմաց տուէք՝
Կոչում տրէք
Լոյո է — մ ութէ
Շու ոա լիղէին.
Տարերքներում խռէլ տուածի
Հր ամ ան դա ղէն ՝
Ու֊չ մնայած ու անծնունդ
Ուխտաւորէն ։
Հին ու փաած մ ե ո ելներէն՝
Ամէն-ամէն :
Ե *- արթուններն արթնանան
խրենg է՛ "[՚ մՒ !J սաԱտկայոյզ
էքւ արթն ո ւթե ա մբ դեր ա րթն ա կան
Ելի՜ր՝ ելի՜ր սերունդներ .. .
--- Ելէք սերունդներ հոգեղէն քնէg
Եւ ականջ դրէք )
Զեղ հէւծել է հէւլէական մ ո ոա g—
մունքը,
Ելի՜ր, ելի՜ր ՝

Աթափուեր իր՝ ձայն ի դալիս՝
Զայն են տալիս՝ ձայն ի դալիս՝
Զայն բարբառոյ յանապատի • • •
--- Արթուն /լարի՜ր՝
Լաւ նայեր ի՜ր՝
Ո՞փ ի մեռել՝
Ո՞փ զառամել՝
Ո՞փ ի մեզնիր
իյելրը կորցրել ՝
խելրբ կորցրել'
էյ ելա գար ո ւել :
Մէկը մէկեց մՒ կտրոլէք,
Մէկը մէկին իմաղ տուէք ,
Հայըը հ°ըը՝
Որդէն որդուն
Ել ցեղէ ցեղ
Ու ձեոքէ ձե ո Հ*
Ելէ՜ք » ելի՜ր
Ոոգրոջեցէք սերունդներ »
Ելէ՜ք , ելէ՜ք
Բողբոջեցէ՜ք ,
Ամպրո պո լեց է՜ք սերուն գներ * * »

Լսէ՜ք՝ Լսէ՜Հ խուլ որոտը
Արեւելքէց Արեւմուտք ,
Զգազանական յղո*-թէւնո/Լ
վայրկեանն արգանդը սլատրւեց .
Որոտում է , դղրդում է
ծնունդներէ ամ պրոսլն ահեղ-֊
Ահարկու ,
Զ^ղ բդում է ու դևդում է
Բէ*-ր մահերէ
Ահագնագոռ Jj է ադար ան —
Հոգու տարափ , կեանքէ կարկուտ ,
Հոգու կայծակ՝ մահ կա տաղէ Ա ոդոՀմ—Զ*ոմ ո ր ՝ Ա ո դո՜մ—Զտ մո ր
Կեանքէ քաղաք կա բալլա կան . . . i

*
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Տս֊Ղե՜Ր. UPSfW եՐԳՈԻւ1Ե...
0Հ , պատմութիւնն 'հոգիին ՝ ապրումներուն մարդեղէն՝

Գուք բա մ՜ակն էք , լիացած
Մեր տանջակոծ օրերուն դառնութիւնովը երբեմն՝
կամ հրճուանքով սիրարծարծ ՝.
Տաղե՜ր սիրտով երդըւած եւ յօրին ո լած' հատնումով՝
Լո՛կ ղոլՀ կրնաք յուչերզել
Մարդկայնական ապրումին փոթորկումներն հոգեխռով՝
վերացումներն անարգել :
Կաղապարին մ ԷԼ սրտին' խօսքը արի՜ւն է մաքուր՝
կամ արտասուք անապակ
Եւ մ տածումն է եռուն էութենէն ցայտող հուր
Ուր կը զտուի մամ ան ա՜ էլն ♦ • • :
Գոլք կը յորդի՜ք , կը փրփրէր > կը բրգանաք ծովու պէս ՝
Ո՜վ ալիքներ հո դե կան
Ու սիրտէ սիրտ կը տանիք կեանքին ձայնը սիրակէզ
Գորովի մէջ անսահման՝.
Գուք արշաւն էք երազին ՝ խ ո ր հ ո ւր դն եր ո ւն ան ս ո վո ր ՝
Գէպի գայ^ի՜քն ) ա պա դան ՝
Գուք զէնքերն էք իմաստուն՝ մեծ պայքարին՝ ամէն օր՝
Մ ա րդկութենէն անբա ման . • • :

*
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p-

իիզանդ թօփալեան

Ս՚ԻԹեՆԻՆեՐ
Միջերկրական ափերու դաշաանըկակւ լեռնային,
Արեւներով խանձըւող,
Դեղածիծաղ ջուրերու անեզրական օրօրէն
Փալփըլացող կողերով
p-արձրացող պահ լայ նաթե՜ւ • • •

Դաշտանըկափ լեռնային ,
Սիրտս կիզող արեւին մէջ թիւր հրայրք*
էր տարածուկն լոյոերդ այսպէս
օրլացական ու շըռայլ,
Մինչ հորիզոնն այս պահուն մենութեան մէջ վեհանիստ
կը հրահրէ սէր ու կեանք :

Հնամենի ժայռերուն կողին վրայ
Այս դարաւոր ձիթենիներն իմաստուն'
Խորշոմներով ծանրախոհ իմաստութեան մը քուրմեր,

C-ազմաչարչար թեւերով
կը տարածեն քղամիդն իրենց արծաթեայ
Միջօրէի խնջոյքին,
ք’ւ մտածման եզրերուն:

Ձիթենիներ հնօրեայ, բարեկամներ վաղեմի,
Դուք որ այսպէս ,
Դարերուն հետ ապրեցաք փոթորիկներն աշխարհի'
Համբերութեամբ եւ ուժով ,
— - Ւնչպէս նախնիքն իւք ազգիս, —
Ձեր թարերեր կողերով
Տուիք սնունդ ու ճրագ - • • :
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Ձիթ՜ենինե՜ր իմաստուն, պիտի կրկին ճաշակեմ
Համբերատար պտուղներն արեւին մէջ
Ջեր հիւ՛ղերէն հասունցող :
Զի ես գիտեմ որ կեանքի
Արեւաղարձ կայքերէն հոգին կ՚առնէ աւիշն իր'
Uni տայ օրեր քաղցրահամ,
ինչպէս սէրերն անցեալի կը յամենան հոգւոյն մէջ
Անմեկնելի քազցրութ-եամր • • •

Ձիթ՜ենինե՜ր, կու գամ ձեր կանաչաւուն աչքերում
Տակ թափառիլ ու խոկալ
Զեր մենութ-եամր գինովնալ,
Ու իմ աչքերս ուղղել դեռ հանդիպակաց ափերուն
Ս՜իջերկրական այն երկրին
Զոր պապերուս աննըկուն աշխատանքն էր շէնցոլցած'
Համն ու իմաստն առաւել
Տալուլ իրենց վեհ կեանքին :
Պիտի ըսեմ օր մը ձեզ մնաք բարով
ք|ւ մեկնիմ դէպի ափերն հեռաւոր, __
Բայց հոգւոյս մէջ առաւել պիտի տեւեն, հասուննան
Աչքերը ձեր խոհական ,
Իմաստը ձեր գոյութ՜եան ,
Յաւ իտենի թաըմութեամր :

Fonds A.R.A.M
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օ ՓՈՐ!1'm
6 "A
ԵԶ տեւնել մերկ

պտուղի մր պէս ափիս մ էի՝

սլէււ' մաշած ու. անձնատուր աւազուտրին վըայ՝

խճաքարի J ր
տեսնել մերկ՝

աղջկան մը պէս' ո ր ս վայնի դ սեւ պտուղովը՝ ոլԼի մը

պէս

մերկ ,

յրարնան առաջփն ամ սուն' ևլւբ կ(Լ ծնէ հովիւին եեր ափերուն մկ^-.
'Բեղ տեսնել մերկ ՝ ոՀվ ղո ւև ՝ ո՛վ ես ՝ մարղ ա ռե ղծ ո ւած ա յին ՝ ան—
լուծելի խնդիր՝ անկարելի Օրագրի մը էջերուն
անձնատուր ու ամբողջովին մաքուր

վրայ'

բոլորովին

ամէն oui ար նիւթ՛է : իեղ տես—

նել մերկ' մեռելի մը պէս՝ ամբողջ արատներովդ՝ տկարութիւնե
րովդ ՝ արդաբացումներ ո վդ-, Բեղ տեսնել մերկ' մուրացի կի ձեռքի
մը պէ ս ՝ րա րի մը պէս լուացուած անձր եւէն ; *իեղ տեսնել մերկ » » *
0՜ ՝ հագուած ես դուն սակայն ու կը րալես փողոցէն

ուր թու

մանը շուրջդ 5 ուր խումանը եւ տխուր իւ ո լմանը առջեւդ

կ՚ոռնայ ՝

կը մեծնայ ու կը թալա լի՝, Ե^ն չսլէ ս մօտենալ քեղի ու ի՚նչպէս հան
ու եցնել րե ղ ՝ մարդոց ան կա ր ե կ ի ր նա յուածրին տակ ՝
ես « ♦ • :
Անըերրհ ատ խօսակցութեան մէջ եմ ինքս ինձ

վ դուն ՝ ո վ

հետ î

ԷԼնրնդ^ատ

երկու մարդիկ՝ երբեմն բազմաթիւ մարդիկ՝ խօսակցութեան մէջ են
ինձ հետ : Ու անընդդատ է,լ-րիշ մարդ մը շատ ապրած ու շուտ ծերա
ցած մարդ մ"ը ՝ մօռատ ՝ թշուառական ՝ ծամածուռ ու գէշ մպիտով
մը կը նայի ինծի՝ այս մարդուն ու այս մարդոց

նո յն

մարմինին

մէջ ՝. Ո, ր ոլորս միասին՝ պարտաւոր ենք ասլրիլ նոյն մարմինին մէջ՝
մեր բոլոր արատներովը՝ ցաւերովն ու վէ րրե ր ո վը ;• Ես

իմ խանդա-

վառուիմ Լամբս ՝ դուն' քու յուսահատութեամբդ ու ատամնաթափ ծե
րը

իր դէշ ու ծամածուռ մսլիտովը՝. Ես պիտի կռուիմ ՝ դուն պիտի

արտասուես ու միւսը պիտի դիտէ մեզ՝. ք)ւ այս բո էո ր ը մենր

պիտի

ընենք միամամանակ՝. Միամամանտ կ դուն պիտի հծծես՝ ես բարձր
ու առողջ ձայնով պիտի հանդիմաեեմ քեղ ու միւսը՝ յանկարծ ՝ յաղ
թանակի սլա հուն' անգութ ու հեգնական

բառով մը

պիտի

փլցնէ

9
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չէ^՚քը* Ե<- երեքէս միասին՝ ու բոյորս միասին՝ արմուկ արմուկի

ււլ^ւ-

տի քալենք ւիոզոցէն' ուր խո լմանը րււրիյ. յ ուր խո լմանը ետիս պի
տի ոռնայ ՝ մեննայ ու թալալի- fl ւ երբեք խաղաղութիւն պիտի չըէԼա յ յ ո Լ աչ զինադադար* Անընդհատ քու հեկեկանքներովդ՝ սիրտն՛ ու
յիշատակ դարձան կնոջ մը պէս՝ պիտի հետեւիս քայլերուս ու ղի~
նաթսսի ընես զիս , մօրւատ ները պիտի նինա ղի' դեղին աչքեր ո/Լ սա
տանայի պէս ու ես պիտի բամնեմ իր դաստակը*. Ու ասիկա ամէն Օր
ու ամէն մամ կեանքի ամէնէն զանցառելի դէպքերուն առջեւ : Ես պի—
տի քալեմ , դուն պիտի քաշես թեզանիքէս եւ ները պիտի քրքջ***J *

Vfrpjl •-- Կր կ՛պ՛չէիր ո Լ՛ իրս>1֊ւսխոհութեամբ կարելի է ասլրիլ
հետս : Ո՛ չ , 4///Z/^'/Z/ լէ' : Պատուաւոր ՝հ աշտ ո ւթի ւնը չեմ սիրեր , կէս
զիջումներով չեմ գոհանար ՝ թնչպէս կրնամ մխա ել ինքզինքս յ Ո'ըշ—
նամի եմ մանկութն ան եր ի տ ա ս ա ր դո ւթի ւն ը չեմ սիրեր'
որովհե
տեւ արիւնս պադ է ու ձեռքերս դատարկ են , կո ւս ա կիg

եմ

արադ

լուն ումն եր ոլ : Եթէ կյուղես' վերջացնենք այս պատմութիւնը*»»
---- lî' ինչո^ւ համար սլիտի

վերջացնենք

այս

պատմութիւնը՝

թշուսՀռ ներ*. Ուրախութիւններ կան որ կը սպասեն մեղի՝ ,ս Ղ.211 կ—
ներ աշխարհի որ եւ է մ է կ անկիւնը ՝ որ պիտի սիրենք օր մը՝ պայ
քարների որոնց պիտի մասնակց ինք ՝ երդեր' որ դեռ պիտի երգենք՝
Հէ^^ր' որոնցմով պիտի արիւնինք՝. Գարուններ ու ձմեռներ

կան

դեռ իրենց նազիկներովն ու ձիւներովը*. Պ ան դխ տ ո ւթի ւնն եր կան որ
պիտի վերջանան *. Օր մը սլիտի ւ!երագառնանր երկիր ու
Հայո3 ‘Անտառներուն մ ԷՀ, Լուսաւոր չի աՀր մեզ պիտի

ապրիլին ,
առաջնորդէ

ու ձիւնին տակէն սրտիալյող մանիշակներ սլիտի հաւաքենք. ..

*
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եթէ «են թէ հՆՍՊԷՍ «ԻԱ
Օրերը գեղեցիկ , պայծառ ու հանդարտ չեն միշտ :

Պղտոր

ու

յուսահատական մամեր կան , անարդ մամեր' երր խարդախ ու յոգ
նած ձայներ կը հնչեն , տերեւներու եւ Հուրերու ձայնուէ'
__ ինչո՞ւ կ'ապրիս , ինչո՞ւ կ՚ապրիս • • •
__ Որովհետեւ հակառակ ամէն յուսահատութեան եւ

յոգնու

թեան կոչերու որ կը բարձրանան ամէն անկիւնէ, հակառակ բոլոր
դաւերուն որ ընկերը կը չարէ ընկերոջ դէմ, կը զղամ որ կեանքը
գեղեցիկ է, մեծ, ումեղ։ Կարելի է հպարտութեամբ եւ հերուսութևամբ ապրիլ : Մեռնիլ յաղթանակներով : Որովհետեւ կը հաւատամ'
_ Ոիրոյ {ծաղիկներ կան, մանուկներ կան, լուսաթաթախ աչ
քերով աղՀիկներ կան : Ես մայր մը ունէի որուն ձեռքերը սպիտակ
էին)։ Ընկերութեան (ընկերներ կան որ կը մեռնին իրարու համար) :
Մարդոց, այո՛, կը հաւատամ մարդոց {մարդիկ երբեմն

հերոսներ

են, մարգարէներ, բանաստեղծներ)։ Կը հաւատամ դաղաւիա րներոլ
եւ անոնց ղեղեցկութեան ։ Ո՞վ է ույն գձուձ , հասարակ , անարդ
մարդը, որ կրնայ առանց խռովքի անցնիլ' իրապէս գաղափարական
եւ հերոսական կեանքի մը առՀեւէն {թրա՛ծ, այդ մարդուն ւէրայ) i
Կը հաւատամ պայքարներու։ Շատ մը
պայքարներու, արիւնոտ,
դմուար, սանձաբեկ' որ մարդիկ մղած են, պիտի մղեն, կը մղեն մեր
շուրջը ամէն օր, մեղ հողին կապող րաղմաթիւ կապերու դէմ, մեր
աւերակներէն բարձրացող յուսաբեկութեան ճիչերուն դէմ :
_ Կը հաւատամ բարձունքներու : Մեր մեծ ու լուսակաուր Մա
սիսին ։ փու մասիսիդ' որ հոգիիդ ա ա ր ած ո ւթի ւնն եր ո ւն վրտյ չքեղօրէն կը կանգնի, ընկեր։ Կը հաւատամ նաեւ որ ուրիշ մողովուրդներ
ուրիշ լեռներ ունին' նոյնքան լուսակաուր, նոյնքան հազարամեայ,
նոյնքան յաւիտենական, օ՛ վեհափառ։
__ Կը հաւատամ' լոյսևրու, մօտը,
լապտեր թէ աղօտ բոց։ Ըլլայ կանթեղ

հեռուն։
Հայոց կապոյտ

Լ՚1 '
երկինքին
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յԼրայ-. Հասարակ մարդիկ որ չէբ ուղեր հաս!լնալ թէ ես սիրելով հան

յրերձ բոլոր յոյսերը, մօտը, հեռուն, աշտարակներուն վրայ, թէ ովկիանոսներէն անդին, այսու հանդերձ կրնամ հաւատարիմ մնալ
Լուսաւորչի կա նթեղին որ հեռուն կը պլպլայ , հասարակ

մարդիկ ,

կ'ըսեմ' ես կը սիրեմ ձևդ, մեծ ել կորստաբեր սիրով մը. . . :
___ էյը հաւատամ , դիտէ՞ր, թափուած , առատօրէն ՛հոսած արիւն
ներու-. Անոնը ջերմութեան, ազնուութեան , օ՛գուտին : Կը հաւատամ

մեր արեան, Հայող արեան, է։ր որոշ -քամերուն երակներուս մէջ կը
փրփրի , կ'ուոի, կ'ալեկոծի կարծես : Ա ան ո ւկն եր ո լ , ծերերոլ, աշ
խատաւոր մաբդող սուրբ արիւնին : --- փինովլյէբ ասկէ, կ'ըոէր կա
պոյտ ա չբերով *քյաղովրե ւյին , ա՛յս է իմ արիւնս---Հ Ես կը հաւա
տամ թափուած բոլոր արիւններուն բարութեան, բտյց նաեւ անոնց
բինախնդրութեան : Ես կը սպասեմ այդ բինախնդրո լթեան մամ ան.
՞եիցչ՚է VlLu^C ՚— Ալ՛իքովդ դրէ - - - ու Եսենին • ռուսական ան սլա ր ադիծ ու մեծ տափերուն արիւնէն ծնած եղերական բանաստեղծը իր
արիւնովը դրեց իր վերջին երդը։ ք*ն չո* ւ /լուղէբ որ չհաւատամ բոլոր
թափուած արիւններու յաղթանակին , անոնց քինախնդրութեան • • •
__ կը հաւատամ յեղափոխութեան : Եթէ' ամէն բան թուէր հասարակ } դ՚՚լ՚չ՝ տգեղ՝ եթէ պատահի որ ըլլայ այղսլէս ՝ այսուհան
դերձդ ես /լուղէի ապրիլ լսյդ /լերաղանց ու օղոստափառ օրուան
համար։ «Օրերու Օր$>ին Հ

(1932)

Վ-Ս-
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ARS POETICA
(ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆ ՈՒ ԵՐ ԱՐՈՒԵՍՏԸ)
Լյ կը բարձրանայ արեւէն հետ 'LL r >
fin-ցն էր երկնաձիր անոր պէս մէաւեր •
թ՝ո.չո ւնէն նըձ ան !լէ$նէ Լ ր կէնդ էն * * •
Երդն Ւր սըրաաբուէւ շրթներէն անըէե y
Ե՝ուղէ ցրուել ներս ամէն երդիկէն,
Հյունչն ու հունչն առած անհունէե թեւեր***
քննութիւնն ըրած էր հոգւոյն բադէն ,
Աէրան ու իղձերն հոն՝ այդ սուրբ կրակէն ,
Եը պատարագէ՝ P-nJUntL կը^դրո
Աչքերն աո. յաւէտ գեղեցկէն սեւեո. ♦ • • :
*
Տէ՛ր , եթէ տայէր բ՚՚ցէդ ստեղծիչ,
Լոկ կայծ մը ճակտէս , ընդհուպ, ամէն ինչ
լքաւլտնէըն արուեստէդ պիտի պարզէր ինձ ՝
Ըլլալու հաղորդ մըտածումէդ ^էնջ* * * :
fi ւ ա շէւա րհն եր ո ւդ էյորհ ուրդուին անբիծ
Պէ տի վերանար ՛հոգիս ձայնակից
Համ Լրգին անոնց • • • : Հհ ունչն ալ երգերո ւս ,
Պիաի ըլլա ր

եւ "լ թէ թախիծ . . . :

Փոխան խաբկանքին երազին սրնդուս յ
Կամ դառնութեանը Հանքերուս անյոյս ,
Հհնորհն ինձ տայիր ըլլալ հեռատես •••
Ցայտքերէն կեանքիս պիտի ձ֊այթքէր լոյս • •
Աչքերս էին միշտ , Տէ՛ր ւ քեղի սեւեռ ,
Կեանքս ալ մաքառում յաճախ լեռնէ լեռ ,
Զի ամէն գագաթ իզձ մ՝ էր բոցավառ ,
իա լց տուած չէիր թ՚ձ արծուի թեւեր ... :
վան գա կո լած կարծես թռչուն մ ը ըլլա ր ,
Հոգիս կարօտով անհունիդ վարար ,
էինՆ ծիլ ու ծառ, լեռ, սար ու ծործոր,
Ան կի ւնն եր գթոտ երազանքիս վառ ... :
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
Բայց մի՛չ՛" Բրդեցի J ո լ1լր'լմո վ մոլոր . ..:
՛Անսէրովն աւեր սըրտիս վիրաւոր ,
Կեանքին ձայնակիր' անկեղծութեամբ խոր,
Հովերուն տուի երդերս ամին օր * * . si
*
թեձ բառեր , ղըլղըլա^լրին պէս
Ջինջ առուակներու հեշտանքովն զեղուն ,
Կայթելու պատրաստ' յաւէտ պըսպրղուն
Կըշռոյթովն անճառ աստղեբուն վարդղէս...
Հոգիիս խոքէն այն ատեն անոնք ,
Պիտի պատմեն ձեղ անկռիւ ափերուն'
Խորհուրդը դա ղանի կեանքով թըբթըռուն
Ւբրել երդ աղու անհունէն բորբոք...։
Տուէ ք իևձ անում սլ երկինք մը բոսոր
վարղաստաններով եզրերն իր յորդած,
Գագաթներ է վեր արեւն վեհընթաց ,
Շառայլներով պերճ աւետող նոր օր...
Ու ես կը բերեմ' թոյրի ու բոյրի ,
Հեշտանքը բորեղ' ձորէն , ծործորէն ,
Մեղրածոր ծաղկանց , ձառերուն խորէն,
Պահերէն ազու' սիրոյ , համբոյրի ... յ
Su-Է՛ք ինձ հըղօր յոյզը միվոցին,

Ու լինելոլթեան խորհուրդն անիմաց ,
Առանց սարսուռին մահուան սեւամած ,
Ու մամտնակին' աւերիչ ցեցին...
Ու պիտի պարղեմ բնութիւնն անճառ ,
Նր սւկեբոլն յորդ մեղեդին անուշ,

^".7^ /'Ր ապրելու յուշերն անմըշոլշ,
Բարձունքներն անհաս , յաւէտ լուսավառ ... ;
Հայրենիքս սուրբ տուէք ինձ հողէն,
Կաթնաբոյր ափովն մանկան մը մպտուն .
Կարօտս օրօրող երդեր տունէ տուն'
Գողթան երդերուն պէս ղի,, ողողե՛մ . . .
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
[Լնղ±հուպ տառ ու բառ գրկելով զիրար )
(յարոյցքով մը վեհ պիտի գուբս պոռթկան ,
[Բողբոջումով նոր ցեղիս հայկական ՝
8 եղ մը յո րձանո ւտ' գնացքով վարար • ♦ • :

Տուէք ինձ ցոլքերն ոսկելոյս այգին ,
([պիտն ա լ մանկան ծիծաղուն կանչով՝
[}ւ նայուածքը մօր սի բաղեղ տենչով՝
ՈԼ- արցունքը ջերմ սիրոյ հմայքին • ••
Ու ես հոգիիս աննիւթ բուրվառով՝

/yյրութիէ-նը պիտի խնկեմ ձեզ
Ու հաղորդական քերթուածներովս հեզ՝
Սեր ճակ ատն օծեմ հրուտ համբոյրո վ- . * :
Անձ պ^ււ տարագիր' տուիր կտրելէն- * * si
Փարած քառերուն խաղէն անէյլւն այ ,
Ահա՛ ապրումէս էնչ որ կը մրնայ - - Տակաւին կարօտ լոյսէ շո յանքէն. ••
էայց կը մօտենայ նաւը մոռացման ,
Ա-րօչըն էր սեւ պարզած հովերուն ,
Կը զգամ զգետնող սարսուռն էր ծըփուն- • •
Կը խումէ չուրերս

ալիք մը զում կան - - - Տ

ԱՐՏԻ ՄԸ ԱՌՋԵՒ
'Հմո՜վ' ուր գիրկընդխառն կոյսեր ոսկեվարս ,
Ալեծուփ կ'երթան հեռուներն անհասԱյսպէս նազանքով հասկերը սիրուն,
ք-եր կրանքո վ ը խ°է հասուն 'հարս եբուն ,
Կ'օրօրեն իրենց արգանդը բեղուն.. •
փան՛ն է , երաՀզ էն , որ լուռ ուռնանաս . * • Տ
Բայց ճիչ մը կուրծքէս կը լայննայ կերկեր ,
Ափերուն մէջ սեղմ' մանգաղներով կեռ
Հընձուորներն ահա' քաղցէն բըռընկեր - - •
Կ'արիւնէ արդէն , արտը մաս առ մաս • • • :
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Զ- Մ- ՈՐհՈԻՆԻ

^ասնեՐօ

ԹԼ> չմեռնէին , չպիտի հերոսանային , որովհետեւ անկարելի է
երեւակայել կենդանի հերոս մը: Հերոսները անոնք են որ
Ե րելակտյեցէք իր հերոսութեան վերապրող հերոս մը:
Ահաւասիկ , ան կ'անցնի փողոցներուն ընդհանուր անտարբերոլթեան մ էջին :, Աչ ոք իր երե սին պոռացող
U‘J"

((.Հերո՛ս»:

1 կեանքը կը մաշեցնէ, կ՝ աղտոտէ հերոսը: Ամէն օր քիչ մը

կ1Լ մեռնի հերոսը . . • առանր հերոսանալու :
Ու սա իսումբ մը տղաքը մեռան հերոսանալու

համար :

Անոնք

շէէ'ն դիտեր թէ հսկայական հրասայլերուն դէմ կռուելէն աւելի դլոեուար է երկար կեանքը, կեանքի մալումին դէմ տարուած յաղթա
նակը : Անոնք թերեւս չէին ալ գտնուած որեւէ ճակատի վրայ : Գրե
թէ պատանիներ էին: Օդակայանի պաշտպանութեան թումբին մաս
կը կազմէին , անտառէն անդին , կ՚ապրէին մաքուր սենեակներու մէջ
ու կը ճաշակէին ամէն օր չվաստկուած ապուրը:
Երբ ամևրիկեան բանակը հասալ դիմացի քաղաքը

ու

կարմիր

բանակը կռնակէն կը մօտենար , օդակայանի աստիճանաւորները փա
խան : Զինոլորները gրո լեց ան: Ամանք գացին գիւղերը, հագան քա
ղաքային զգեստներ , մտան ախոռները կամ գացին դաշտային աշխատանքներու: Երբ անոնք ծպտուեցան այսպէսով, այս տղաքը, թի
լով աասնըմէկ, չկրցան հանդոլրմել: Անոնց երազն էր մնալ յաղ
թական Գերմանիսյ գինուսրները, ամէն օր ուտէին չվաստկուած ապուրը, ձրի հ ագո լէին ու իրենց կրունկները հնչեցնէին հեռաւոր եր
կիրներու սալայատակներուն վրայ . Ու հիմա փախչելու տեգ անդամ
չէր մնացած : Աստուած իմ , այս ինչքա՜ն պզտիկցած էր Գերմանիան :
Ասոնք անոնք էին որ քիչ մնաց ծեծէին իրենց ընկեր Հօլֆը, որ ան
դադար կը կատակաբանէր , այս վերիին երկար , անորոշ Օրերուն :
—
պիտի ընես

կ'ը“էր Նլֆ, երր պատերազմը

վերանայ,

ի՞նչ

յ

Ընեմ , կը պատասխանէր Հալղըբ ջղայնացած
փռլֆի հարցումներէն, ի՞նչ պիտի ընեմ, — կնիկիս հետ պիտի ըլլամ:
— Ես ալ այն ատեն , առտուն կանուխ , հեծելանիւս նստած Գեր֊
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ւ1ւււն/ււ յ շրջանը պիտի ընեմ «

—

:

--- 'Լ^ր^Ը՞ ■ Ւ՞՚՚՚է ‘Լ^րքը ■
ïk'"J > ^’L^JT » Գերմանէոյ շըրխսնը պիտի ընեմ գործիս երթալու համար :
Պ*իւղին գլխաւոր փողոցը որ քաղաքէն եկող ճանապարհին չա—
ր ո ւնա կո ւթի ւնն էր՝ 1ւ[ւս1է' ^ԷԼ' ճեղքէր ^աըալ-—արեւելքէն արեւմուտք՝
կր նետուէր արտերուն երջանիկ տեսարանին մէջ՝ 1ԼԼԼաէո լ 'հտմար
կրեին կառագնաց ա սՀփաj m ա սլա ա ճանասլարհը՝. Ե է ս օրուան գէմ եր
կար փողոցը՝ ինչպէ ս ամբողջ գիւղը՝ ամայի կր նախորդ օրուընէ ի
վեր : Գվււղէն աոաջին ա գա ր ա կն եր ո ւն մէջտեղէն թշնամի հրասայլե
րը ներս մաան դանդաղ ու զգուշաւոր *
Մէկ , երկու՝ երեք՝ չորս եւ այսպէս շարունակաբար եւ

անհատ

նում ղբահասլատ հրասայլերը լեցուցին փողոցը՝. Անոնց շղթայակապ
անիւներուն թուլ աղմուկը միայն կը լսուէր ընդհանուր

լռութեան

մ էջէն՝. Պողպատէ շարմուն այս բերդերուն ծանրաքայլ թալալումը
միամամանակ վախ ու խա զաղութիւն կր բերէր՝.
{Հանկարծ անոնք կանդ առին : ^իռնա/լները բացուեցան եւ

վեր-

ջապէս մարդկային մ սլա ուն դէմքեր յ այ ան ո ւեg ան'՝Հ [յայեցան

չորս

ղին ու տեսան միայն դ՚>ց դռներ ու սլա տ ո լհ անն եր ՝. ['այց

ւիուլոցը

մէկէն լեցուեցաւ ուրախ կանչերով՝ բարի գալուստի աղաղակներով*.
վ*ովրնտի փողոցներէն եկան ու լեցուցին փողոցը

Լքւրոպայի

բոլոր

ազդեր էն ռաղմադերիներ եւ բռնի բերուած աշխատաւորներ ՝.
Ասոնց խելtu յեղ խ ան դա վառ ո ւթ ե ան ՛ճիլերէն շա ա աղդուած չէ ի h
երեւեր հիմա մինչեւ կէս մ էջքերնին

հրասայլերէն

դուրս

ցցուած

ղին ուո րն եր ը :
Ինչ որ առաջիններուն համար երկար
ուրախութիւն մրն էր ՝ շատ հասարակ բան

սպասումէն
մըն

էր

համար՝. Եթէ գերիներուն համար այդ պահը երազի

սլոռթ կացող
վերջիններումս

մը

իրականա

ցումն էր , ղին ո ւոբները ՝ դեռ կր շար ունակէին ապրիլ իրենց
զով ու ձիւթ ծամելովդ Առանց դադրելու որոճալէ ՝ անոնք

երա
սկսան՝

կարծես րստ 'հրամանի՝ գլանի/լներ ու շոքոլա բամնել՝. Ասիկա պատ
ճառ եղաւ որ քիչ մը իրարանցում տեղի ունենար : Ե g կտուր անդլեքէ
նով բառեր փոխանակուեցան ՝ երր մէկէն մէկը միւսին ետ ելէն դըռ
ներ ու պատուհաններ բացուեցան եւ բնիկներն ալ եկան խ առնուիլ՝
նաիւ դունչերնին կախ ՝ բայ g կամաց կամաց անոնք եւս խառնուեցան
ընղհանուր մթնոլորտին ու գիւղին երկայն փողոցը ստացաւ տօնա
կան օրերու երեւոյթը :
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

zF որ ասիկա էԼերին կր տարիներու, զառանցանքին :
պահ մը այնքան տարուեցան մթնոլորտին խանդա վաոո լթեն էն որ
իրենք ալ ձեռքերնին երկարեցին ձիւիք ծամող ղինո լո րներ ո ւն բաշ
խած

առարկաներուն :

'/*/'<

վ^Ր?ք

եկան

հ ետեւա կազօրքերն

ալ

աաենր եկան էր , այս հիւրասիրութենէն ետք , ճաւքբայ ելլելու ;
Աոաջին հրասայլը դիմեց քաղաքածայրը : իրեն հետեւեցան
մ իլսները մէ կի կ մէ կի կ , նման քանի մը զուարճալի օրերէ ետք

նոր

ներկայացումներու դիմող կրկէսի մը կառախումբին , որ իրեն եաելը
՛ԼԻ ձՂէր անուշ յիշա տա կով֊ մը նոյնացած tf-ոզովուրդ մը՝ ^րբ յան
կարծ կ ար ա լանր կանդ աոաւ :
Գարնանային միիօրէի ի,ադադ ու արեւոտ միջՈցը պահ մը դո
ղաց անակնկալ հրացանազարկէ մը ու լռութիւնը անմիջապէս , աւե
լի զդալի , հ աստաաուեցաւ :
Առաջին հրասայլին վարիչին ճակատը ծակած

էր

ու

կեանքը

անկէ դուրս փախած էր արիւնին հետ որ կը կախոլէր կարմիր թելի
մը պէս, Աարսուռ մը անցաւ բոլորին մարմինէն, Այս անտեղի ան
համութիւնը եկաւ խռովել բնիկներուն պահ մը խաղաղած սիրտերը ;
նորէն թշնամիին վախը սպրդեցաւ անոնց մէջ , Անոնք կը սպա
ռէին որ տեղի պիտի ունենար փոխ վրէմի շարմոլմ մը, թշնամին'
բարկացած, զէնքի պիտի քաշէր դիւղին բնակութիւնը, որ շուարած
էր ոլ- դամ ուած անշաpj-ո ւթեան մէջ յ
Ու յանկարծ , զէշ երազէ մը արթնցողի պէս , բոլորը մէկ անհե
տացան իրենց դռներէն ներս, թումբ մը անխոհեմներ դործած

էին

այդ անիմաստ արարքը ու հիմա իրենք պիտի պատմուէին, քանի որ,
իրենց արարքը դործած, անխոհեմները թերեւս արդէն իսկ փախած
դացած էին :
ոլլ՚1՚չ (.[' Իրս՛ կանո ւթիւնըք, Գիւղին ծայրը փախստական
ղինուորները պառկած էին ճանապարհը եզերող փոսին մէջ , աչքերնին զէնքին նշանակէտին վրայ, քաշելու պատրաստ, Արդարեւ, ան
դամ մըն ալ հրացանի մը ձայնը եկաւ ,

Ամերիկացի

զինուոր ը

Որ

զարնուող ընկերոջը տեղը կ՝առնէր , նոյն ճակատադրին ենթարկուե
ցաւ, Հետեւակ ղինուորները եկան դիրք բռնելու հրասայլերուն եաել, որովհետեւ այս վերջինները անկարող էին զէնք պարպել թշ
նամի անկանոն ղինուորներուն դէմ, որոնք շատ մօտ էին ել անտե
սանելի : Պէաք էր հեռանալ , ետ քայլ ընել ու ճշտել հեռաւորութիւնը ■
Ինչ որ ըրին, երր վերջապէս նոր մեքենավար մը առաւ երկու սպան
նուած վարիչներուն տեղը ու մինակ ճամբայ ելալ.\ թին, առ,
անըմբռնելի կը թուէր լռութիւնը՝ դէպքերով յղի, իրենց տոլնէ
Լ
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քաշուած բնակիչներուն համար ու հեւ ի հեւ կը սպասկէն դա լիք
դէպքերուն' որոնք չէին դա ր' այլ կ'ուռեցնէին անձկութիւնը անոնը
սիրտերուն մէջ, այն աստիճան որ, պահ մը, անոնք անիծեցին խաղա զո ւթի ւնը խանգարող ստահակները :
ինչ լաւ անցած էր ամէն բան : թէկուկէս

օրոլայ

տօնական մթնոլորտով մը հալած գտցած էին ,

Հնհնուքները

սիրտերը

հանդար

տած ու ահա մէկէն ամէն ինչ ծայրէն պէտք էր սկսիլ, մաշիլ, կըրծուիլ կասկածանքով, տառապիլ նորէն մեղքի պահ մը միայն անհե■տաղած զդաղո ւմներ ուԼ :
Երբ ղիւդացիները իրենց մեղքերուն հաշիւը

կ'ըն է ին

դռնփակ

տուներուն մէջ, օտարներոլ խումբը կը խումէ ր դէպի գի"ւՀն
րը, երր արդէն առաջին հրասայլը յիսուն

այ

մեթր յառածսցած էր ու

իր ահագին ղանդուածը ինքն իր վրայ կը դառնար դանդաղ,

քարէ

լռութեան մը մէջ ու յանկարծ անշարմացաւ ու մէկ անդամէն տեղա
տարափի նման պարպեց գնդացիրի անհամար փամփո ւչտներ ։
Փոսին մէջ երկնցած տասնըմէկ պատանիները միայն մէկ շա րմում ըրին ու իրենց դիրքերուն մէջ անչարմացան խոտ խածնելով :
Ղ^նդա ցիրին զարկը դիւղին մէկ ծայրէն միւսը անցաւ ազատարար
կոչի մը նման -, Իրենց տուներուն մէջ քաշուած

տեղացիները

պահ

մը սարսռացին : փիչ ետքը հրասայլերուն թաւալումը հեռացած, ան
հետացած էր Մեծ փողոցը նորէն ինկաւ լռութեան մէջ՛.
Այն ատեն սլղտո րած սիրտերով բնակիչները դուրս ելան իրենց
տուներէն, խմբուեցան , անխօս ու լուռ, մօտեցան փոսին' ուր տաս
նըմէկ խանդարիչները երկնցած էի անշարմ ու անշունչ՝.
Մէկը միւսին ետեւէն , դանդաղաքայլ ու սրտատրոփ , գիւղացի
ները մօտեցան փոսին, նայեցան զոհուած պատանիներուն ,

տխրե

ցան եւ սակայն յանկարծ զղացին որ ամէն ինչ վերջացած էր, մըթնոլորտը պարզուած , միտքերը խաղաղած էին թոըհ իւ մեռած հերոսներուն զո հ աբեր ո ւթեան :
ճամբուն եզերքը հաւաքուած, անոնք մ էջքերնին շտկեցին, նայսւածքնին դարձաւ հեռուն, ուղիղ ճանապարհին խորքը, ուր յաղ
թական բանակը կը յառաջանար դանդաղ, փոշի հանելով օղին մէվ
ու կը մօտենար յաջորդ գիւղաքաղաքին :

*

J
-a/;’
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ԲԺԻՕՍհՆ ևՂՋհՍԸ
Հոդերեթն անդամ չէ : Զեն ուղեր /չուռը բանալ*\ Կ'է՚տենը որ ներսն
են՝, Ւրենչշ ալ գիտեն որ գիտենք թէ ներսն են , բայց կըլ ռեն : fj ըչուրդներու սլկս բաչուեր են իրենց տուներուն պատեանին

մ ԷԼ

ոլ

բան չեն ուղեր հասԼլնալ՝, ինչո* ւ պիտի ուղէին հասկնայ՝ արդարեւ՝.
I*

ևաJ ւսւ֊եԱ՛ վտանգաւոր ըս/ն աղատ արձակուած դերին յ. Տարի-

ներոլ թթացրին կուտակուած տա/ւապանչլն ու անօիմ//ւթի ւնը ինչեՀր
Հ^ն տար՝. Տեսէյյ՝ դաչտերէն անդին գիւղերէն անտառ, երկարող
ճամբաները՝. կատարեալ մրինան ո g մը. միայն

օդանա լաշինութեան

գործարանի տասը հազար ստրուկները բաւական են պարսլելոլ հաձար գոմերն ու խանութները՝ տուներն ու սլարենաւորման կեդրոն
ները՝. Անդադար երթեւեկը բեռնաւոր մարգերու՝ կիներու՝. Հորթ՝
^աւ՝ հաց՝ ցորեն ու եթէ մօտենար պիտի տեսնէր

տակաւին

դա չ-

տեր//լ մէԼտեղի ճամբան' որ ուղիղ կ'եր կարի չարարի գործարանէն
մինչեւ անտառ? ուր անհամար տաղաւարներու

մէԼ

դիզուած

են

խայտաբղէտ գերիներ՝ բոլոր երկիրներէն բերուած՝ ամբո/լԼ բա բեԼոն մը արմ ող , Անյագութիւնը այն աստիճանի հասած է որ մարդիկ
իրևն3 կարողութենէն աւելի ծանր պարկեր շալկած կր դեդեւին , կր
պարպեն պարկին պարունակութեան մէկ մասը՝ կր շարունակեն , կր
կետն՝ նորէն կր պարպեն

Մինչեւ

տեղերնին

հասնիլը

պարկին

ւ!էչ շատ բան շի մնար՝ բայլյ կր վերադառնան շարաբի դործարանը՝
վերսկսելու համար նոյն գործողութիւնը»
դառնայ անոնլ, համար հինդ րի լոմ եթր

ի

վերջոյ

երկարող

հաճոյը

փոշի

կը

շարաբով

ծեփուած ճամբուն վրայէն ման դալը-, կարծես նոր ինկած փափուկ
ձիւնի վրայէն կը րալեն : փիչ մըն ալ աւելի յառավ գա լյ էը եւ պիտի
տեսնէր սա աոաջին գիւղէն անտառ դիմող դաշտ ուղիին վրայ երթու
դարձը , անդադրում ու վխտացող : Ամանր դէպի գիւղերը կը գիմ են ՝
ուրիշներ անոնցմէ կր վերադառնան շալկած հորթ մը իրենց վղին
•Լրայ, երկու ուռերէն վար կաի,ուսդ թաթիկները առած թելերնուն
մէվ՝ ուրիշներ պարկ մը գետնախնձոր կամ գոյդ զոյգ հալեր չուա
նով մը կապած տոտիկներէն ու նետած ուսն ի վար , Ամէնրն այ
շտապեն՝ հեւ ի հեւ՝ պահ մը առաջ բերածնին կրակին
համար ու սրտէն կէս դինով' անոնց երեւակայական

կր

յանձնելու

րոլրմունրնե-
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րէն հ Այսսւէս ) էէՒլրԼ^1է[Լ ևԼԼ պարպոլթհ
պահեստներէն ՝ բայց
հողը ՝ արեւին տակ մեղմօրէն մսլտոդ հ ողը } Հ_ո[*ս
տա րաեուած >
հարուստ է նոր խոստումներո վ= Արդէն » հ ողին արտաքին խաւէն ծի
լեր աչքերնին դուրս նետած կը քննեն իրենց ԼՈԼր^ F" ԼՈl'IL * F ևի
ու կը մ սլաին ա ռո լա կն ե ր ո ւն բերած զովոէՀթեանը : Հա կա ռա կ մ ա րդսց բրտութեան փտած ութեան ու քայքայումին
հողէն անուշ
բուրմունք մը կ՚ելլէ ու կը տարածուի օդին մէջ՝.
■— 0՜ , կ՝ընէ յանկարծ Իիէո֊օ՝ մեր կառավարը որ աչքին մէկը
ձի ա կց ո ւց ած կառատան դո g դրան ս ո զնա կին , ո ւրաիւ ո ւթեն էն կը

թպրտա յ՝. *Լ,երսն է'. Այս մարդիկը տունն են եւ չեն

ուզեր

բանա ԱՀ

կոտրենք դուռը :
--- Ատիկա պատճառ մը չէ որ անոնք տունը ըլլան : Կրնան ոտքով
ւի աիւ ած ըէէալ ՝ Ո՞ւր պի տի երթան կառքովն Կառքով երթալիք տեղ
չէ մնա g ած ։
(իան հ միշտ այդպէս իր անձնական կարծիքը սլէտք y ունենա յ։
Ինչ ո ր /'/' անձնական կարծիքը կը թուի պարզապէս դիմացինին ը
սածնեբուն հակառակն է : Այսպէսով դիլըին է կարծիք մը ո ւն են ալը :
Ինքն ալ դիտէ որ սա տան տէրերը տունն են

մունջ կտրած ՝ մեռած

յլը ձեւացնեն մեռցուելու վախէն փրկուելու համարէ
Իայց Իիէս-Օ անհամբեր է : Աձեդամ մը որ կառքը

տեսաւ

դրան

ս ո զնա կին ծա կ&, ա՛ լ տեղը -.անդ է ստ չէւ մնար ; Տէրերը տունը ըլլան
կամ ոչ, միեւնոյնն է: Ո՞վ պիաի արդիլէ իրեն: Ա["թ'էք[' դուռն է ,
ի ս կ դուռը ուսի հարուածուէ մը կարելի կ կոտրել բանալ: փանին
հետ չուզեր վիճաբանի լ: ինչո՞՜ւ համար պիտի

վիճաբանի

արդէն:

ի՞նչ բանի կրնան առաջնորդել վիճ ա բան ո ւթի ւնն ե ր ը : Պարապ էսօսքի
ատեն չէ : Կարեւորը կառքը ձեռք անցնելն է ու այցելել
կեդրոններ ը ուր հաւաքուած են անտէր օտարները
որոնց
սպրդած են մեր փնտռած կասկածելի տարրերը :

Այո է

^էէ

կարեւորը :

Այս է մեր դերը : Ուստի ուսին մէկը կը պատրաստէ դրոհ տալու համար ղ֊րան :յ
_ Կեցի՛ր , կ՝ըսէ փան ,

Բիէռոյին ուսէն բռնելով : Հիմա որ ա-

նոնք տեսան մեր դուռը կոտրելու մտադրութիւնը, անդամ մըն ալ
դուռը զարնենք: Շ ա տ հաւանական է որ բանան:
__ ինչէ՞ն դիտես որ մեզ տեսան , կը պատասխանէ ան :
__ Կը կարծե՞ս որ մառանները մտած են, հարկաւ ծակէ մը մեր
մեր շարժումներուն կը հետեւին լուռ ու մունջ եւ պիտի չուղէին որ
կոտրենք կոտրտենք իրենց կառատունը :
— Ուրեմն հաւատացած ես որ այս մարդիկ կը նախընտրեն իրենց
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*»ոգէէն աալ բան թէ կառբը։ էքս այ՚է բանէն չեմ հաւատար։
Ու Ոէէռօ կրկէն ուսը ՛ԱԼ սլա տր ա ս տ է : Գիչ մը կը հեռանայ տա
յէր հարուածէն աւելէ ում տալու համար։ Լ,ոյն սլահուն նայուածբս
տանը վրան բարձրացուցած կը դէաեմ սլա տ ո ւձհ անն երը ՝ այն

ձէտ—

.բք՛՛է "ր թեր եւս (էան էրաւունբ ունէ , ե րր ո ւշադր ո ւթէ ւն ս կը գրաւ
ուէ փոգոցէն մէւս կո րլմէ տան մկկ պատուհանէն :

Արգարեւ ՝

ւէա-

րագոյրը գեռ. թեթեւ շարմում մը ունէ եւ էնծէ այնպէս կը թուէ թէ
անոր եաեւը մէկը կայ որ չէ հեռանար : Անշարմ կը մնայ հոն էր
ներկ այութէւնը շէ գգացնելու համար ՝ բայց ես կը զգամ որ ւէարա—
դոյրէն ետեւ մէկու մը ներ կայո լթէ ւնը կայ։ ք, եր կայո ւթէ ւն մը որ
աւելէ ճնշէ չ է րան եթէ ան բա g վարագոյրէն առնելը եգած րյ յա
Ան տ ե ս ան ելէ ա չբ մը կը հետեւէ մեր գողութեան եւ էր անյայտ՝
թարթէ ուած I1/!'" ! "'/1' մեր արար է1''ս ա պօրէրնէր հ անգամանբը կը մատնտնշէ։ Այգ տունը րմ է շկէն տունն է։ Պատուհանը սպասման սրահէն
պատուհանն է : 'fi անէ բանէ անգամներ հոն գտնուած ենք եւ
ռակ սսլասման սրահէ էր հ անգամանբէն ՝

երբեբ

չենբ

հակա—

ս սլաս ած :

մեէԺ անմէջապէս էր աշխատանբէ սենեակը կ'անց ընէր։ Ղ'եռ
այսօր ալ չեմ հաս Խ ած թէ մեղէ մենաշնո^լ/հ մըն էր ԼԼԸա^[Լ^ թէ
սլա րղապէ ս մեղ էր տեղա g է հէւանգներուն չէս առն ելու համար էր :
խ՚երեւս եւ մէկը եւ թէ միւսն էր: Գլուխս ետ կը դարձնեմ , դէպի
ընկերներս , անմի Հասլես նոյն՝ այդ տանը նայող դիրքիս վերադառ
նալու համար ու այս անդամ ձեռքը որ վարագոյրին

ծայրը

նորէն

քո՛չս՛ ծ էր' կ'անչա րմանայ եւ բմիչկին ղէմքը կը յայան ո լի պատու
հանին մէ9-, Յետոյ վարագոյրը կրկին կը գոցոլի՝ արդ՝ յայտնի է որ
բմիշկը իր ամբողջ զանգուածովը անոր ետին կեցած է ուղիղ՝ ան
չար մ֊ ու անողորմ : Յանկարծ անհանգստութիւն մը կը գրաւէ սիրտս :
Մարդը տեսաւ մեզի անթարթ ու իոոմոռ նայուածքով մը։ Աչք մը որ
չի թարթիր երբ քեղի նայի՝ զամի մը պէս կը մխրճուի սրտին մէջք:
Մւն բացառիկ գերմանացիներէն էր այս բմ֊իչկը „ր

վերապահ'

այլ գործնական մա ր դ կայն ո ւթիլն մը ցոյց տուած էր մեզի: Ամ էն
անդամ որ աշխատանքէն խոյս տալու համար սուտ հիւանդ կ՚ըլլա
յինք՝ ան երբեք չէր զգացուցած մեզի մեր ստախօսութիւնը եւ միւս
րմիչկներուն նման չէր ըսէր' «Այո՛ ՝ հիւանդ էք՝ բայց սլէտք է որ
աչխատիք Գերմանիոյ համար: Գերմանիան պէտք ունի

ձեզի»:

Ա-

նոնք ընդհանրապէս չատախօս էին ել կեղծ բարեկամական խօսքեր
ալ կ՚ընէին իբր թէ մեզ քաջալերելու մտքով ել անոնք դեռ «բարի
բմիչկ» կոչուածներն էին: Մինչ այս գէր՝ կեանքին մէջ խո րապէս
հաստատուած մարդը անխօս էր : կը քննէր ՝ կը մտածէբ քիչ մը ու
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երկու երեր օր հանգիստ կուտար։ ^րե-թէ երբեք չէր

խօսեր

մեզի

հետ։ Ա^յզամ մր միայն՝ կը յիչեմ ՝ սկիզբներն էր՝ երկու հիւանդ րն
կերներոլ րնկերաացած էի իբրեւ թարգման՝ ան ինծի հետ խօսեցաւ
րի չ մ*ր ՝ չատ րի չ ՝ քանի մը ֆրանսերէն բառեր ալ խառնելով ու t/՜ըսլ
տաց խուսափուկ մպիտով մը

զո ր անմիջա պէս աւրեց դէմքին վրա-

յէն'
--- (ք*ա ման ա կին ՝ երբ երիտասարդ էի ՝ ատեն ւ1 ը ո ւս անած

եմ

Փարիզ։ Եւ աւելցուցած էր' աՀհ ՝ Փարիզ***
Անկէ վերջ՝ լռութիւն ։ Այլեւս բերանը չէր բացած՝ բայ g միշտ
շռայլած էր հանգիստի կարճ օրեր՛. Հիմա կը խորհիմ այդ օրերուն,
երբ համեստ՝ դլխահակ եւ խնդրարկու կը մօտենային իրեն՝ վստաՏ
իր մարդկային զգացում ներուն զորս չարաչար օգտագործած էինք։Ու այմ-մ ՝ յանկարծ շղթայազերծ դաղաններու նման մօտեցեր ենք
ու անարգել կողոպուտ կը պատրաստենք իր ալքերուն տակ ։ Ամօթի
դմ՜նրյ֊ակ զգացում մը կը կրծէ սիրտս ու կը ջլատէ գործելու կամքս ։
--- Տզա՛ք՝ էլրսեմ ՝ երթանք բ<եիչկէն խնդրենք որ միջամտէ ։ Հա
ւատացած եմ որ կառքը ունենա լու լաւագոյն միջոցը պիտի ըլլայ այս ։
Ոիէռօն կը բարկանայ*
--- Եերն անիծած ՝ ի՞նչ սլկաք կ'" յ անոնց դիմելու-. Հիմա ամէն
րան մերն է , կոտրենք դուռը եւ առնենք կառքըղ
--- Եթէ այդսքէս աւելի շուտ եւ աւելի դիւրին է կառքը ունենալ. * *
Տակաւին խօսքս չաւարտած՝, փան կը միջամտէ ինծի զարմանքպատճառէլո վ :
--- Գուն չէի՞ր քիչ առաջ տանը դուռը զարնողը :
Բիէռօ կը լռէ ու կ՝երթանք ըմիչկին տունը : Խոշոր

քարաշէն

տուն մը, գեղեցկի պարտ կղի մը մէի, դիմացի մայթին եզերքը, մ՛ սա
գործին տունէն աւելի բարձր դիրքի մը վրայ :
Գուռը կը զարնենք-. Պահ մը հազիւ կը սպասենք i.

Գուռը

կը

բա g ո լի : Աղջիկի մերկ թեւ մը զայն թեթեւ մը կը հրէ ու ետ քը քաշ
ուի : Մենք , երեքով , աչքերնիս յառած անոր կը նայինք ,

ապշած ,

իրարու անհաղորդ, բայց յափշտակուած միեւնոյն պարապէն որ հի
մա կը ներկայացնէ կիսաբաց դուռին մԷ9 թանձրացս զ մթ ութի ւնր-.
Յանկարծ,

դրան մէջ կը

յայանուի

երկայնահասակ,

գիրուն

պա ր թելաձեւ մարդ մը , ձեռքերը տափատին գրպանը խրած ,
ու խուզարկու i Բմիշկն է -. Ատեն մը կը մնայ անշարմ, աչքը

ու
լուռ

սեւե-

ռած մեր վրայ, բայց առանց խօսելու-. Կարծես թէ կորսնցուցած է
խօսելու սովորութիւնը, կամ կեանքը քաշուած է այդ մարդկային
զանգուածին մ էջէն՝ որ մեզի կը նայի ուրիշ աշխարհ է մը-. Մենք ալ
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կրնար [սօսիլ; Զենք համարձակիր-. Միայն իրարու կը նայինը
փայակ Լսա ղալիքներո լ սլկս ;
կոլյլէ-ր1 կր Հարցնէ ան յանկարծ , միշտ անշարմ, ձեռ<ըԳրը տ ափ ա տին գրպաններուն մէջ :
— Կյուղենք ձեր դրացի մսագործին կառքը փոխ առնել, հիւանդ
մը ունինք ղոր սլկաք է անմիջապէս հիւանդանոց փոխադրենք ֆրա
ունչ,Լայց' ուր կը զանուին այմմ ամ երիկեան, անգլիական ել ֆրանսա կան բանա1լևերը ;
1 սլրւը կոտրևլո վ. . . կը հարցնէ ու մենբ պատասխան

չենը

դաներ , Ոչ փան ել ոչ ալ Բիէռօ բառ մը կ'ս,ր ս, ա ս ան են : Բառ մը ար
տասանելու ան կար ո ղո լթեն է զարնուած ենք երեքս ալ : Սանդուխնե
րուն ֊Լերկն, կիսաբաց դուռին թանձր մութին մէջ բմիչկին արհամարհոա ղանդուածը մեղ կը ճզմէ , կը արորկ , Յանցանքի մէջ բըռնուած դողերու պէս կը լռենք-. Երբ գլուխս կը վերցնեմ , մաքիս մէջ
բառեր փնաոելով , բմիչկը արդէն անհեաացած է : Գուռին բացուած
քին պարապը կը հեգնէ մեզ-. Կը զղանք որ այդ պարապը չի հալաաար
մեր խօսքերուն; Աչքերնի ս կպչեր մնացել, են դրան վրայ' որ չի
ղ֊֊Յ-Վ՚ր- Ջի գոցուիր որ մեկնինք-. Մեկնինք; Ու մէկէն աղթաւն
մերկ ու երկար թելը կ'եր կարի դէպի գոլՈը, յեաոյ դանդաղ անոր
դեղաաես հասակը կը ցցուի հոն ու կը մնայ անշարմ , ձեռքը ղրան
եզերքին, շրթունքները կծկուած, նայուածքը չեչաակի մեր վրայ
կապարի նման ծանր, առանց թարթելու, կարծես վերէն վար հասա
կը արհամարհանքի խաացումը ըլլար , յիչեցնելով մեղի այն օրերը'
ուր կուդայինք կաթիլ մը գութ հայցելու այս միեւնոյն աունէն :
ԱսաուսՀծ իմ, ինչո՞ւ դուռը չի գոցեր ու կը նայի մեր վրայ իր
այդ մեռեալ նայուածքովը' որուն վրայ կառչելոլ աեղ մը չեն դըաեր մեր աչքերը, որոնց շուարած նայուածքները կը սահին կարծես
Լպրծուն բանի մբ Վրոյյէն։
Ու կը մնանք դէմ դիմաց, չեմ ղփաեր ինչքան

առեն,

անխօս,

անլեզու, մինչ աարՕրինակ զգացում մը մեղ կը համակէ կամա,, կա
մաց, մեր ամբողջ էութիւնը կարմրող կրակներու մէջ առած, գլուխ
քիս հակ կը պատրաստուինք մեկնելու, բայց գուռը դանգաղօրէն կը
դոցոլի, ^անհետացնէ մեր տեսողութենէն բմիչկին աղջիկը, գ „ ո
դրան վրայ ձգելով աւելի արհամարհոտ, աւելի շշմեցուցիչ
ն մը'
կը շարունակէ ճնշել մեր վրայ ,
Զ- Ո*

Fonds A.R.A.M

Վ- ԹՈԹՈ’ԷԵՆՑ

ե հ ե ւ ք ô
Ո ՜/Հ

Արեւելքդ իմ պապերուս եւ հաւատքիս ,

ուր դարերը խորհուրդին պէս ծանրակիր
եւ լռութեան պէս [սորին'
եկսՀն , լացի՜ն , անցա ն ♦ • ♦
Ո'վ Արեւելք ,
մ այրըս քուկին
ո ս կեշա դո ։[ ողողուած ,
արեւացա՜ծ դ
եւ իբրեւ հարսը կրակովդ խօլաթեւ ,
ս ա ւա ռն ա հ ե՜ւ
քու ծոցիդ մէջ հոգեցունց
ծ ա դկեg ուց
էութիւնքս եւ սաւառնումըս ահեղ
ու անմեղ :
Առաջին հեղ
ա անիքին l/[,,uJ
ես լազուրիդ մսլտեցայ
եւ նետեցի ղիս կա պո յաէդ անդունդին ,
[unրա[un րհ ուրդ հրազանիքին :

Ռ'վ Արեւելք ,
հարազատ ՝ ինքնաստեղծդ հեռա կայ
եւ 'հսկայ
աւերակներըդ տակաւին կը բուրեն
[սունկ ու ստաշխ
երա զելէ՜ն . . .

(*) Թոթուէենցի այս քերթուածը' հրատարակուած Պոլիս 1922ին ,
մնացած է գրեթէ անծանօթ: «Անդաստան» կը ներկայացնէ ցայն իր
ամբողջութեան մէջ :
3
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Ահա այսօր եկած եմ
,լսո ղղ ած ո ւթ ե ամր մը վսեմ
վ^-ղի ) անմահ եւ անհուն
տաճարներուդ սիւներուն
աո.ջեւ դողդոջ ու տմդոյն . ♦ .

7 ՛ԱԼ րերեմ , ղո՛ւ, կին հարուստ „լ փարթամ
իմ երաւլեերս անթառամ
l,L- մանկութեան սա ղմը մ՜սլա ո ւև

թառամելու եւ մեռնելու անսովոր
մ ութին մ էջ թոր :
Արեւելեա՛ն կիս աղունդ ՝
ղո՛ւն մայր լեցուն եւ արբեցան նիներով,
արփիացան աչլփրուխ
իմ շրթներըս գեռ թարմ են
վ>ոլ

բոցավառ կարօտէն :

Օտարոտի անդաստանի պտուղներ,
Արեւմուտքի այգիներու ողկոյղներ
եւ կամ անոնց ջերմագին հոյղը կարմիր ,
հաւատա՛ , հագագս է ամբասիր,
չեն պղնան գեռ իմ կոկորգըո նարալի յ
Ես եկան եմ լիահագագ ըմպելու,
խորի՜ն , խորի՜ն սափորներէդ ըմպելու ,
ուղեւորին նման այն
որ դար մ՝ամբողչ ըալած է
ուղիներէ անհամար
չուրի շիթի մը համար ♦
գինի՜ մատռուակէ՜ ինձ աաօո,
"՜՛Լ ևԼ''1 փարթամ ,
լիանա'մ ,
Լերմանա'մ ,
յանդգնիմ գինով աչըըս մխրճել
խաւարներուն, խաւարներուն մէջ անել;
՛Բու ալեկոն արելին
ոսկեփոշփն
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կը հանդ չի դևո. մաղեր ո ւս
եւ ուսերուս
շրթներուս Վրայ
կը հեւայ
հիՀն ՝ հի՜ն երդի մը նման
սօսաւիւնը անտառներուդ սըբա ղան :
Արեւելեա՜ն կի ս ա դո ւն դ ,
ս՜ Վ մեծ տաճար , մեծ խորհուրդ ՝
շնորհէ1 ինձ
իւա ղա ղո ւթի՜ւն }

միայնութի՜ւն
լռութի՜ւն • ♦ •

Մա՜յր Արեւելք ,
ես զա ւա կը եր կնքիդ
խաղընկերը քու Վարդերուդ ՝ ,բու երդիդ'
Ւ-ր մանկութեան օրերուն
երազո՜ւն y
եւ ըմպողը ստեղծադործ նեկտարիդ
ա կան ա կի տ
ահս/ առջեւդ եմ կանղնած
մանկաոա ծ » • •
Ահա կ'ըղձամ
դամբաններդ կար դալո լ
որոնք մութին մէջ կու լտն
ալիքները խո ըհ ո ւրդներ ո ւ , լոյսերու։
Ե ո եկ ած եմ ծնրադրելութ երգելու
դամբանն եր ո ւդ առջեւ հակ
որոնք դարերը կերտ ևցլ,ն
եւ որոնք
տուին հոգւոյն
անադո րոյն
երջանկութեան խսր դտզտ նիը-.
Աս եկած եմ երդելո՜ւ
կաթէ՛ շնորհն աստուածային ներշնչման
իմ ճակտիս Վրան

Fonds A.R.A.M

no

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
որ ծածկուած է մոխիրով
Լւ աստղերու շիրիմներով*
քիուն տուիր
Ու՜Ս1'Հ^երու խորհուրդներուղ րտնտլին i
տո՛ւր ինծի , ո՜վ Արեւելք ,
հսկա քերթող եւ ստեղծի՛չ ղոյներուն՝
•լա ղանիքն եր ղին ,
ե'ւ քնարին է
ե'ւ ար ելին • ♦ •
Ե.. եկա},
քոլ- մայռերըդ կարդալու
եւ լալո՜ւ » . .
Եւ ահա քոլ ճաճանչներըղ. բոցավառ ,
աստուածս,յին կանթեղ վառ ,
կ ՝ո ս կեղօծեն
համրուրելկն
կրունկներըս արիւնոտ
ղով ջրերոլ տկին մօտ*
'Լերջալոյսիգ ոսկեծովին մէջ անհուն
իմ երաղներս կազդեն ո ւն
վարդե"ր ՝ կակա"չ ու նուռե"ր
անհո ւն անհո"ւն ողկոյզներ *
Ահա սիբաբս կը բաբախէ անձկագին
"աորոտը Մասիսէն ,
կանգնած լռին ,
դո ղղո ղադի՛՛ն ,
•քլ֊ յՈԼԱալից պսակին'
1լ աղօթե'՛մ ,
կ'երղե'մ * • •

հանգ ա՛ռ է
ցնորական երիվար y
գուն մամանակ սրարշաւ
անգութ, դաման, անապաշաւ,
թո՛ղ քանդակը ես հեզեմ
այս ձիւնապատ հսկային
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<//?,, հի՜ն
որուն կառչած մնացին
ան մ ամանակ թուա կանէ մը աս դին
զաւակները J-ողովուրդի մը պարտուած 5
զաւակները մոզովուրզ ի Բառեղծուած •,
Ե ո կր ծակեմ կուրծքն իմին
զո րովադիՀն
ա քն հինաւուրց նիզակներով պապերուս
որոնց համար հպա րտօրէն դուն լացիր
եւ կը թափեմ սըրտիս արիւնը կարմիր
քու լեռներուդ ծովաիարհ ուրդ կասլոյտին վրայ՝
որ լայննսՀյ՝
իւո րանսՀյ
բի ւրեղանսւ յ յ
ք*աէ g î Արեւելք,
քու ծիրանիդ բեհեզեայ
որ հաբսներըդ սիրատարփի՜կ հիւսեցին
երազներովն իրենց ս բտին ,
ես' զաւակը իմ պապերուն
հասած նո՜ր , նո՜ր դարերուն î
^1 ը ծծեմ բոյրն հողերուդ ՝

ամբողջ հեւքը կողերուդ
եւ կը լսեմ ոտնաձայնը աստուածնեբուդ
որ քալեցին
եւ լեցուցին
ունալն աշխարհն խորհուրդով՛.
Ո՜վ Արեւելք,
ԵլԼադայէն եւ Հռովմ կն դուն առաջ
մարդու հոդին չափեցիր
ել 3nJ3 տուիր
կշիռքն անոր երազին

քաղցրագին *
վ^ու աս աո լածներդ զոհեցին ու մսլաեցան
քու աս աո լածներդ լացին ու իարհեցան :
lju տակաւին կը լսեմ
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ZZ /,յճ7 Հ//ճ/7/ճ^
հարուածն անոր ծանրածանր մոլր՚ճելաւն
ո ս կեg ոլո ւն ,
որ խորհուրդի սալերուն վր այ կռեցին
ԱՀտ գէշերն է Լռեր
ու փ ռուեր
կապո յա , կապո'յա երկինքով ,
աստղերով ,
մեհեաններն հին
կր վառին,
եւ լօտոսներն աստղածորան երկինքէն
դաղտնօրէն
կը հաւաքեն մեղրը իրենց բա մակին
լռի՜ն , լռի՜ն , լռի՜ն :
/?Հ'/ տրտմութիւնը սըրտիս ,
ահս։ գիշերն աստղածին ,
ծաղկածին ,
"ալրի՛ր վիշտը կոկոններուն
անհուն'
որոնք այգուն
պիտի րանան
ծռ,յը իրենը
Արեւո՜ւն . . •
Ափերուս մէջ կը թափին
սարսռադի'ն
մեռած աստղի մ'սպիտակ
մոիսիրներր վերեբէն
անհունօրէ՜ն . . •
՛Նստած քարի մը լիրայ ՝
ուր թերեւս Օր մր հին ՝
Ջտրադուսարտն իր գլուիսը հտնդչեղոլս ՝
եւ ընկղմած
J
մութիդ մէջ սուրը nL անհուն'
կ'ղդամ լեցոլլըս վարգով՝
կ'ղգամ մեծնալը՜ս երգով..
Աո՜ւլ,ր մթնշաղ ,
ռւր իւորհոլրդը լռութեան հես,
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կր ծավանայ ,
1լ ալիքան այ • ♦ ♦

ք*մ խե՜ղճ հոդի y
h րամչտա ցած ,

մենաւոր ու անտեսուած
երդացս/ծ 9
լի աg ս/ ծ :
Ու ոտքերս կը հանդ չին
մարդոց ճակտին վրայ հպարտ*
Լուսնի լուսով
լո՜ւռ լո՜ւռ
մրմ ունկներով
I/'անցնի հոդին աստղեբուն'
ծա ղի էլն եբուն
թուփէ թոււի
թերթէ թերթ
րա J-ան ելով մութին մէջ
կենդանութիւն
ամենո՜ւն , ամենո՜ւն :
Պփ շ երն եր բուրեան
ա րելելեան ,
քաղցրածոբա՜ն ՝
ա ս տ ղած ո ր ա՜ն
րտղցրակարկաջ }
աստդակա ր՚ւ աջ-.
fl՜'/ դու տեսիլք արեւելեան
ղո ր տարիներ փնտռեցի
ինչպէս անաստղ եւ արեւր կորսուած
մոլորակի ս արարած
կր փնտռէ լոյս մը դողդոջ
խաւս/ր խաւա՜ր միջոցներուն մէջ անյայտ ,
Հրամայէ՛ մուտքըս ներս
քու քօղերուդ հ գաղտնիքներուդ րնդմէջէն
լուռօրէն
ես' զաւակը իմ պապերուն
հասած նո՜ր նո՜ր դա րեբուն :
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Աո աւօտը կ'արիւնի ՝
Լոյս[ւ ծովն է , կը յորդի ,
ահա ձեռըըս կր դոդրեո^է
արեւմտեան այս բամ ակր ո ս 4/Հ ,
թո' ’Լ շեղերը քո*- բոցավառ արեւին
սլսակեն բամակն այս ցրտին*.
Ես աալանաեան ափ ունքէն
ti եծակառո յg Ոստանի մր խոբերէն

կբ բ^րեմ ա,քս բու մա կն թափուր ու օտար .
պսակէ’ դույն
բո’լ գինիով սրբազան ,
դին ո վո ւթեանդ անարման ,
բայց ծաբաւէս կը վաովՀմ . ♦ .
Դրանդներ արեւելեան աշխարհին
Աստուածս/յաղթ նկարչին
անկշռադատ վրձինովը ներկուած'
“•ղբիէ֊րեերէն բնութեան
.fոր դահ ո սան •
/?՜Հ երանգներ արեւելեան աշխարհին ,

հարսները ձեդ ղրկեցին
եւ երադնոլն մկ9 խաղաղ
օրօրուեցան կոհակներովը ձերին,
՛Լ երանղներ ծագէ ծագ
ցուր խորհուրդին միացաք
Զարեւելեան բարբառներուն հրաշազան -.
Աստուածներ ձեզ կրեցին
իրենց ճակաին վրայ հ ս կայ
ււ՜վ բոցավառ արեւելք
քուրմերն րղքեզ փաթթեցին
երանգներո՛՛վ խորհուրդո՛՛վ ,
դուն եղար
բ^դ երկար
մեծվայելուչ հարսն աշխարհին •ոյո ո ւնա լն ՝
ու բացիր լայն
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կուրծքդ արեւին î
Ա՜վ տե սի լքներ արեւելեան աշխարհին ,
որ խո լմանն եր ղսպեցին y
որ մարդկութեան շնորհեցին
դրախաները , արուեստները , նիրվանան :
ք]Հվ բոցավառ, դուն Երազ ,
րՀ վ բանաստեղծ եւ աստուած y
ա յղիներուդ աերեւներուն կր հանգչին
ա ա կա լին թարմ ու անդին
ոսկե ւի ոչին
ո ս կեւիո շին
դարերուն • » •

Արեւելք ,
չի ճղնեցար գերիշխել
իբրեւ հսկայ մ՝ ան ընտել
բնութեան ահեղ զօրութեան ,
դուն չր տուիր ստեղծումի ձեւերուն
քու մարդկային խեղճ ճաշակին չաւիանիշ ,
եղար աղօթք մը խոհուն
բնութենական գեղեցկութեամբ դողդողուն ւ
'թու զաւակներդ իմաստութեամբ կրեցին
արտում քնարն տյս բնութեան մեծ Նրղինւ
քննութիւնր երեւցաւ
ե՛ւ գեղեցիկ ե՝ ւ դա ղան
ե՛ւ մտերիմ y ե՛ւ գաղտնի y
ե1 ւ հ եռաւո ր y ե'ւ ծանօթ
արեւելեան հոգիին . • •
վ^ու պարտէզներդ ծաղկեցան
դաշտ ու դուրան
անհոդ y անծայր y անսահման y
քու լեռներըդ զարդարուեցան դոյնղդոյն
ծա զիկն bրով ու խոտով
եւ ցորենով
ոսկեծո^վ:
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//’արդուն ձեռքը աններելի
չի հպաւ
աններդանակ դաշնակութեանդ հ րա չալի :
Երբ մարդու ձե ռքն

պաշտամունքի համար լո կ ,

եւ. քաղցրագին ւ1շտերուԼ
ու աղօթքով
քաղեց ծաղիկ մը թուփէդ
թոր աղօթքի մրմունջով մը մօտեցաւ
եւ անիկա բաղձաg մասը նուիրել
բովանդա կին ի սպաս :
քննութիւն եղաւ քեղ համար
գերերկրային մոգութիւն
ե'ւ անս կիղբ ե1ւ անճառ
ե' ւ ա իր ա կ ան ե՛ւ աստուած :
1Լհա կանգնած անդորրութեանդ սեմին վրայ

աստղահմա վ
ես անհունով կր լեցուիմ
եւ կը գրկեմ սօսաւիներր խորախորհուրդ
այղիներուդ՝ հովերուդ ՝ ծովերուդ
ԵՀվ Արելհլք 1

11 Ծ*ալա,լ *

Ս,հա ա շիւ արհն արեւե լքին
որուն մկջ

անվերջ
աստղածորան գիշերները կը նիրհեն
խաղաղօրէն ՝
որուն մէջ
անվերջ
սւմէն հոգք։ աշխարհ մ՛՛ունք, մթնշաղ:
Անդ ր,Հբբ î անդոՀրր , անգո'րր
եղաւ աշխարհդ իմաստուն ՝
ղուն րաշեղիր դանդաղ, խաղաղ ու խոհուն,
եւ վարդերու ցօղուններուն
փաթթեցիր
երջանկութիւնդ արտում
ան սլա ա րՀւմ . . ♦
սիրեցիր, դուն զզուեցիր, հարբեցա՜ր
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I

ընդերկա'ր
մերկ կիներուն եւ գինիին առընթեր :
*Լեր առ րօղրդ , ո՛՛ւի աղջիկ ,
սիրատարփիկ ,
բարձր սարին
նստած կողին ՝
թո'ղ արեւը ողողէ
հպարտ , գոռող ճերմակութիւնը ճակաիղ :
Բա'ղ կուրծքդ ,
բա՛ղ ծիծերդ երկնահայեաց
լուսաջրաՀծ ,
վարդեջրսՏծ ,
իմ տա րփանըիս հ ա գա դին ,
հրատոչոր իմ աչրերոլ ծարաւին՛,
քնափէ' , թափէ' փթիթներըղ փրփրուն
իմ հողիս լիրայ ստեղծիչ

ոլ֊

'ԺգՒէ ■
Ո՜վ 'ւոյս կաւ"ԴՐ1
մերկացի՛ր , մերկացի՛ր , մ երկարի՛ր ,
ես իշխանդ եմ ՝ որ օտար
հորիղոններ կտրեցի
եւ պահեցի իմ մարմինս ամբասիր
քու սարսուռիդ y քու խ են դո ւթ ե ա ե արմ՜անի

î

Մ երկացի՜ր
աղջի՛՛կ միր,
հոտառութիւնս անեղծ է
եկո'ւր եւ ինձ վերստեղծէ' ,
ես քու բոյրիդ

ծարաւ

որ կը հա սնի մ ս րարչաւ :
արու եմ եւ խօլութեամր առլցուն՝
հոդիս՝ հո վեր ո'ւն :
Դուն կը դողամ
ան չափա հաս
մ եր կա g ա' ծ ,
աստուածացսՀծ ՝
բայց կաթի/ներն քու արցունքին
կը հրդեհեն իմ կուրծքին
աղուամաղերն առեա էլան :
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ձ֊'4 ւ պարէ՛ ոլ֊ երդէ ,
սւշխարհն ամբող^է երգ է ՝

ե'կ} պարէ՛ ու երդէ,
սէրս լ աճումր սր ր աէ ս
ելւա կնեբուս կարկաչէն հետ
դրաէււոաւէ'տ :
Արեւելքէ էշէ/ան եմ
որ արեւ էդ կը հրամայեմ :
Ե ո քօդերըդ ւԼաո. '■ub
եւ բեհ եդներդ կանա ւյէ
դուն

թագուհէն պալատներուն

անլուս ամուա ու թաղուն :
խոդ ըմպեմ քեզ եւ ծ&եմ սէր/ոդ դոհար
քու աչքեր էդ } քու բերանէդ , ծէծեր էդ :
Ղուն մերկ ես
ու անտես ՝
էսկ ես յուղուսՀծ ու կարմրած ու էւելաււ :
^ո'զ բազուկրս մարմարեայ
ղրկէ՛ Լանջքդ սլ ա զսլ տԼխ ւն
սէրարս սրրաէդ եւ հարբան
հովտցսՀն
երդենք հրդեհն արէւնէն
եւ էբրել բույն Արեւելքէն
էմ պորտէս տակ
սաւառնէ*ր » • »
Արեւելեան դա չտերուն
եւ եր կնադդեստ լեոներուն
րո //որադեդ դո1 ւն ա ղՀՒկ,

թադուհ է ես լուսս/ թադ
կ՝ անդնէս սբրտէս լուս արուդ ,
երակէդ ներս կը սողոսկէ
տ րէւնս ո սկէ *

Աղես լա կ ան

աբէւնո/Լ թաթաւուն

կ՚երթաս հ եռո՜ւն՝ հեռո՜ւն
մ էնչեւ * ♦ • արեւրմւն :
ԷՒո՚զ մրրէկներն ՕրՕրեն
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ծանրօրէն
^ու յ գո ւթի ւն գ է օրօրե ն :
!1Հ վ արգանդն իմ սիրածէն

անեղծ բամ՜ակ, անմեկին,
որ իմ սա դմին պիտի տայ
ճակատն աստծուն եւ- աչքերը' քերթողէն -.
Ո՜վ էմ աստղը էմ կարօտէն բողբոջած'
հ ո գի աg աՀծ • • •
Արեւելեան հրաչաղան կէս աղունդ
քու արեւդ է խորախորհուրդ
նման փրփրոտ ովկէանէն :
.օրէնքներուդ , լեմոններուդ , նուռերուդ
մանէչակէդ , ու վարդերուդ , դէնէէդ
երակներուն, ընդերքներուն մէջ խսրէն
կ'աճէ՜ , փուռէ՜ , կր ծաղկէ՜
քու ա բեւրդ ոսկեման’.
Դուն խորհուրդն ես կենդանարար ջերմութեան
ե՛լ փթէթէն՝ ե ւ Գ1։ն1փն ե'լ երէՒն՝
դուն կր վառէս, ղուն կր վառէս, կր վառէ՜ս
ծաղէկներով եւ աստղերով, յոյսերով-.
Առաւօտը հորէզոնէդ վրայ յաղթ
շողէ, եա'մ։ փրփուրներով կը բարուէ՝
էնչսլէս որ սէրտ մ՝ա ր էւնէ î
Մարդկութէւնր կէսադունղէդ հրաչալէ
էբրել բո։յ մը օդասլադ
քու արեւուդ կ՝ եր կար է ,
եւ կէները ճաճանչներուդ ծարաւէ
դաղտազողէ կը բանան
ա ռա ւօ տ եան
նէդերն էրենց տնակէն
կարօտադէն ,
եւ կր խմեն շողերն էրենց աչքերով
եւ սրտեր ո/Լ ,
ո րպէս ճամբորդ մը յոգնած
որ գարուն մէջ մէկ անդամ
կա թէլ կաթէլ քնարող
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ակէ մ'առջեւ, սառնորակ
կարօտագէ՜ն
կ՚առնէ կանգ î
Երբոր օր մը նուաղէ
հարթութեան վրայ աւաղէ
ջերմո ւթէ ւնը արեւէն ,
եւ Աթէնրէ եւ հռովմէ արձաններ ,
էբրեւ մեռած հէ՜ն դեւեր ,
մութ ու սառած աչէւարհէն
ւէ ա կելով կողէն
դէ չերայէն մէջոցէն մէջ գալարուէ՜ն'
բու բարեր ըգ , բու մայռերըգ , ես դէաեմ ,
բու մարմարեայ տաճարներըգ հեթանոս
սլէտէ սփռեն ջերմութէւն մը տակաւէն :
[Լհա մարմարն կէսակործան մեհեանէգ
գեռ հաւատբով ջերմէն է
եւ աւերա1լներգ կը հեչեն
մ եծ աբա րբա ռ ղօղանջով ,
ափէո լական թնգէւնով
հէն դարերու նուագներ :

Արե՛ւ՝ արե՛ւ՝ նաէնէբներուս դո՛ւն հաւատբ՝
բու շողերովդ ջերմագո՛ ւր
կուրծբըս ցրտէն ՝ ու լեցո' ւր
շողերով, չաղերով։
Սրե՛լ՝ արե՛ւ՝ տո՛ւր բէբերուս հրդեհներ
եւ մուզերուս' սեւութէւն
եւ հողէ էս մանկութփ՜ւն • ♦ ♦
իմ գէտ կէս վրայ տմգո յն
էբրեւ համբոյրն արեւէգ'
էմ դէակէս վրայ տ-մգոյն՝
ո՜վ Արեւելբ՝ կայլակ մը հուր կաթեցո՛ւր՝
եւ դերեղմանս փորողները թո՛ղ յ[՚եեն
ա քս ալելուն ՝ որ աստղելաւդ երգեց է :

(Դլւուսւծ 1916իԹ, Կռվկաս)
*
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❖

1] ոնարհ ու քւար ^Հնչ ուղի էր ուրկէ անցար Լուռօրէն

Ղեռ չերդըւած

երգեր քեղ հետ տարիր Լուռօրէն

Ո*- ս1*րոյ ['նչ մառանդ էլւ մ եծ , ղու թողուցիր՝ օ'' հ այր իմ ,
///' //'/*

) իրեն

կ ա ր Ղլ,ն,

ալ իաի

տանի' Լուռօրէն :

Երկնաբընակ' րո մարմնիդ մէջ հիւր էիր՝
Երկրի վըրայ , երդիրիդ տակ, հիւր կիր.
Արարի չը թեւատարած կըսպասէր ՝ ---

Ջէ. որ շատոնց ,

շատոնց իրեն հիւրն էիԼ> ։

*
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Նււատ
Երկինքն ան (յաւ Երկրին ծոցէն, պայծաոացան
Ադամանդներն անդոհական սարսուոներով ■
Մրնաք բարով, սպասումներ անըրջաթով,
Սիրոյ կանչեր թոչուններու պէս դաշնաձայն:
Արցունք - ոչ թէ մահսւան ցաւով, այլ ծիածան
Թարթիչներէն' որ տեսիլքի մէջ գոցուելով
Անհուն աշխարհ մ՚ըաոեղծեցին լուսագորու] ,
Թրթսուն սրտին մէջ գազանօրէն գիշերական:
Մրնաք րարով յոյսեր այլեւըս մոխրացած,
Պիտի գթա՞ն վերջին կայծերը ոսկեմած,
Սրպէսգի դես կեանքը հնչէ երգի նըման,
Եւ յաջորդն ն իրարու նոր հանգրուաններ
Զիս ոդջունոզ կամարներու աակ բազմաձայնՄ ընաք րարով բերկրանքի ծով աոաւօտներ • • •

luimom
Ինչ որ քեզմէ պիտի մնայ յաւերժօրէն,
Խօսք մը թերեւըս գաշնակուած երգի նման •
Շալ մը' որուն մէջ հոգիներ կը սաբսըոան-

f’bP՜

կնդրուկ խնկամանին մէջ ոսկեղէն - . -

Ինչ որ քեզմէ պիտի բխի հեզեդօրէն.
Թերեւս արցունք - թերեւս արիւն- անձրեւ

գարնան

Երբ հողին մէջ , երբ սրտին մէջ կը բազմանան
Սերմերն ատոք եւ տենչանքները հըրեղէն - - Յուշը թերեւս' որ ձեոամբարձ սկիհ մը կար
Խորանի վրայ կախարդօրէն բագմանըկար ,
Եւ հոգեզմայլ պատարագիչ մը քրմական,
Եւ կարօտները մինչեւ իսկ հրատոչոր,
Եւ համբոյրներն արեւային ու բեղմնաւոր
Անմեղութեան շուշաններուն հետ ծաղկեցան---

*
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(I

I

ԱՌԱՇԱՐԸ դեռ ճամբայ չէր ելած բայց _ ի՜նչ լաւ էլ, — ար
դէն ջերմութիւնը տուած է ին : Հազիւ տեղը գրաւած, Տիգրան Տ է րաէրեանը կրկին համակուեցաւ իր հրճուանքովը-. Երթալ գանել Սի-

չեր կրականլ, աըեւը, թափառիլ անհոգ ու-- - Հա ր կ է որ մէկը սպասէ
քեղի, __ ահա կեանքի մեծագոյն խնդիրը--- Եւ հոն մէկը կը սպասէ
իրեն... Նայի թէ, ինչպիսի" մոլուցքով, ին չպէ՞ ս պիտի չարունակուի , արդէն Փարիզ ագուցուած այգ սիրային արկածը : Ի՜նչ հեշտո
րեն հետաքրքրական դրուագներ կը սպասե՜ն իրեն ■ • • կատու յի շե g ընոգ ա զչկայ տեսակէն է։ թխահերի իսկական նախատիպ , ---

մանր

սեւ աչքեր , երկար սեւ թարթիչներ , ան կա յ լա կ սեւ մաղեր , լա յն սեւ
յօնքեր

Նիհարակազմ

Մկանուտ սրունքներ-. Ս ո րիմի կանաչորակ,

անթափանց ճերմակի այն երանգը որ Հարաւը կը

հասցնէ

միայն :

Իտալիան, Ապանիան, մառանգական հեռաւորութեանց վրայ,

ան

մասն չեն այղ չնչոզ գեղս, կերտութեան : Անդամ մըն ալ պարպել սի
րոյ րամակը, անոր կարմիր դինին, հոդ չէ թէ թանձր , հոդ

չէ

թէ

պղտոր , երկու սունոց հաստ գաւաթով , պարպոլած առանց պիտակի
շիշէ-, Անդամ մըն ալ,

գլխակորս յս , նետուիլ

կեանքի

անսահման

պղտորին մ էի, գլուխն ի վար...
Պայուսակին մէջ զոյգ մը նուէր, կնիքովը ֆար իդեան վայելչու
թեան-. Չերեւակայէ անոր շլացումը-. Կինը, մէկ ակնարկով, կը զա
տորոշէ սուղնոց առարկան , Հա՜սա գաւաթ . . . Անկցի՛ն ազնուատոհմ
ոլէ աա կներ ը չէ շեր ուն » • ♦
Բազմաթիւ պահեր, իրենց կարճատեւ ծանօթութենէն , կեանքի
եկան ՝ վա ր դա դո ւն ած :
__ Փոքր անունդ ի՞նչ է, փո՛քր, հարցուցած էր, յանկարծ, եղակէ խօսելով :
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__ Անմ է'՛լ, պատասխանած էր J սլտադին , թոփ մորթէն վրս,յ
ղտրմացումի կարմիրով :
---- Մայրդ քծղի ինչպէ՞ս կը կանչէ ր , մա՛յրդ, պնդած էր Տիղրան :
--- Անճէլա' յ
Յետոյ , երկուստեք , խնդալով , իրարու նայած էին : Փայլակնային » զդաց ած խենթեցնող խռովքը լռելեայն հ ամաձայնո ւթ ե անg :
__ Իտալիա ծնած եմ, Փի եմոնթո ւա'զ , աւելցուցած էր, լռութե
նէ մր վեր^ ին՝րզինրը դտած , օաարոաի հ պար տ ո ւթեան շեշտով ձ ը եւ ,
ա յդպէ սով , պար ած ած կելով ներքին քօ դա ղերծ ո ւած հոսանքները ։
Այս ա րբեցուց իչ նախերգանքին

մէջէն, սակայն ,

ինչքան

ալ

’ PI՛ աո՜ PI՛' հեշտալիր մոռացումին ածուխները կը նետէը
եր եւա կայո ւթեանը հրդեհուած հնոցին ւ! էջ ուր թեւխաղ էր ինկած ,
չէր կրնար ամբողջովին խեղդել հոն խ մալուր ձայն մը, յամառ, ան

ներող, վրէմխնդիր , աւերիչ աններդաշնակութեան մը*

Զէր ուղեր

յիշել, P I՛ ոլ,Լ^[՛ խոստովանիլ իմաստը պղնձափողի սպառնացող ազ
դարարութեանց : Իմաստութիւնը խս*-Լ ս*- կոյր ըլլալուն մէջ չէ1*ր :
Իեաուի'ր սիրային արկածի ծովուն մէջ, դլի1ի՚թ” Jր ) նա՛խ գլուխը* * *
(]ւ թող ըլյ_այ դինին հասարակ ու մ ատոս ւա կումը պիղծ * * * \յեաուի'ր ,
__ այս է կարեւորր, քանի ուշ չէ***
Այսուհանդերձ, Տիգրան գիտէր արդէն որ իր այս

փախուստը

անձկութեանց դմոխքէն՝ պարզ խաբկանք մրն է, նախասահմանուած
սնանկութեան , որուն պիտի յս^որդէր , անխուսափելիք)րէն __ $b'L~~
րան շսՀտ լաւ դիտ Կ՛ —
նոր բորբոքումներ :

անձկութեանց

սանդարամետա կան

նոր

*
Իամնեակները սկսած էին լեցուիլ*.

ճամբորդները զիրար կր

թքնէին, առանց քաշուելու, ցուրտ ակնարկներով,

յաջորդող

կեղ

ծիքներու մատուցում էն առաջ*. Անոնցմէ մին Տիգրանին դիմաց հաս
տատուեցաւ*. Կնոջական դիւրաբեկ սիլուէթ- մը*. Յայտնապէս J-րսլ—
աեցաւ իրեն : Աս 1՞նէ է, բա խան է բաg ո ւեր ... Վ/zր^եր ս ի բեն ա կնարկ մը նոլիրող չկար, աս ի՞նչ է--- Հարկ է ճամբորդէ լ, ճամբոր
դէ՛լ

: Սխալ է մնալ նստակեաց-, իւ սակայն կաբելի բան չէր, մսլիտը

իրեն ուղղուած ըլլալու չէր՛.

Տ[‘դրանին դէմըը

լրջացաւ-.

Մեծին

ղդուչութեամր , ձեռնարկեց անծանօթ կինը քննելու- իրիկունը բո
լորովին իջած էր-, ի-ամնեակներուն մէջ լոյսերը չէին վառած

դեռ-.

Գրացնոլհին փաթ թուած քիչ մը չափէն աւելի թանձր հանդերձանքի
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Si

մէջ՝. 1] ը պահէր կարմիր բուրդէ Վզկապ մը։
դիկ ցուրտէն պիրկ դէմքեր առած էին։

ար աթիին Վրայ մար

Դեկտեմբեր։

Առաւօտուն

ււատիօ?/ ձայնաաիռած էր որ Ալպեաննեբուն ,l_[,,,,J առատ ձիւն իջած
է : Նրկտրաւուն , կա [՚Ւ տ մ՜ղոյն դէմրի մը Վրայ՝ կը շարմէին շաղանա կա դո յն շեղւիերոՎ մեծ ու տրտում ՝ մար դար տածա ղի կ ա չքեր : էք ւ
սակայն ՝ պարբերաբար՝ քնքուշ J-պիա մը կը ծա թէր ու կը մարէր :
Այն J-պիտներէն մին որ մի շա կը մսի եւ տեւապէս ներողութիւն

կր

խնդրէ։ Եթէ իրեն ուղղուած չէ ՝ որո* լ ուղղուած է ան։ Ա եւ Վերար
կու մրն էր հ ա դ1՚ն ո ր ո ւն օձիքի ու թեւի եզերքներէն դուրս 'ւ՚-ււԿ՛
նրիղ մը իր Վարդագոյն բուրդէ բաճկոնակէն։ Որոշ if որ կա ՛մ Հլւանդ էր կա՝մ հիւանդութենէ կ՝ելլէր ։ Ա օտը նստած էր

տարիքոտ ՝

j՛իր ) կլոր , լեցուն ու կարմիր ա յա եբուէ՝ յորդալանջ կին մր որ շա ա

հոդատար կը թո ւէր մանկամարդ g*Ln£

հանդէպ։

Աո.

այմ՜մ

ուրիշ

մարդ չկար իրենց րամ-նեա
Ե՛տ ռտ խումրին եր կա յն քո Վր ՝ դուրսը տ ա կա ւ կը

կենդանանար :

// արդոց շնչառութիւնը դո ր շ սիւներ կը ձեւացնէր օդին մէջ՝. Ոմանք
ո աքերնին կր զա րնէին n ա լա ր կին, աւելի1 բա՛ն մը ըրած րչլալու հա
մար քան բուն իսկ ցուրտին սլատճառոՎ։ Տարին կը Վերջանար՝ ղեկտեմր ե ր ի կէսն ալ անցած էր : Ջ*/րան պայծառ հրաշալի օր մր ՝ չոր
ու արեւոտ ՝ ինչպէ ս Փարիզը յաճախ կ' ունենա յ ՝ Վերջացած էր :
--- Զեղի չի խանգարեիր եթէ պատուհանը քիչ մը բանանք ։ Ելո ր
էէ*?քոՎ i տարեց կինն էր ՝ ան ա կն կալօր էն ; Ապա ս ի ր ալի ր

J-պիտոՎ

մը---- Օղը թող վ,[,շ մը Վւոխուի ։
Տիգրան սթաՎւեցաւ։ Օտարոտի խռոՎքի մը մէջ էր ո ր ո ւն սլա աՍառը անծանօթ կը մնար իրեն։ Ոտքի ելաւ՝ ինքը բացաւ պատուհանը ե՛ -ebi մը աւելի հեռու նստեցաւ ՝ աւելի կեդրոնացած դիտելու
համար երիտասարդ կինը։ Ա* ս կո տ J-պիտը ծաթեցաւ՝ ներողութիւն
խնդրեց ՝ մարեցաւ։ Այս անդամ չարաճճի երանդ մրն ալ

խաոնուե-

ցաւ J պիտ ին : // ա ան ո ւթի ւնը կա տ ա ր ո ւած էր : Այդ֊ երանգը կենգտ
նացուց ամբողջ դէմ^ը՝ յա տ կանչեց ղայն շեշտակի՝ եղաւ յայտարար
նշանը , նե րկա յին Վրայ ամբողջ անցեալը Վւ թթ եցնող : // ատն ութիւնբ
կա տա րուած էր ։
--- Շուշա՜ն ՝ Շուշա՜ն *• ♦ աղաղակեց Տիգրան՝ նոյնհեաայն ոտ
քի ելաւ հապշտապ՝ խոյացաւ դիմաց՝ իր երկու ձեռքերոՎր
անոր ձեռքը եւ համբուրեց :

աբաւեց

--- Ա՛ո. քեղի անակնկալ՝ ա՛ռ քեղի անակնկալ* •• կը կրկնէր շրշմած : --- Կը Jոլտիս ու չես խօսիր ։
Սարսուռ մը անցաւ ճեպընթացի ողնաշարէն որ՝ առանց աղդա-
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բարութեան , անշշուկ, չարմեցտւ ու սկսաւ սահէ լ: քարափէն

վրայ

աղմուկներն ու ղոլորշէէ սէւները բազմացան: la ենթ արագութեամբ,
պաշտօնեայ մը ներս մտաւ մաաէ մէ՛կ շարմումով տուաւ լոյսը , ճա
շէ առուէն սսլա սար կութէւնը ծանոյց ու. անյայտացաւ: քամնեակէն
մէջ էրենցմէ զատ ուրիշ ճամբորդ չեկաւ : Տիգրան դեռ չէր մարսած
իր զարմանքը: Սկսաւ ադահօրէն Շուշանը դիտել: Միշտ

գեղեցիկ,

բայց կործանուած: Ամբողջովին կործանուած: Դէմքէն նոր

դեղը

մահամերձի խռովայոյզ դեղեցկութէւն : Միայն շագանակագոյն մա
զերն էին մնացած անեղծ, յառաջացած հիւանդութեան ահարկու
հարուածներէն , իրենց ա ո ա ա ո ւթ ե ա մբը , մետաքսային նրբութեամ
բք , լա յն վէտվէտում ո վը :
_ Վա՜յ Շուշտն , վա'յ , էն չսլէ՞ ս ևս հիմա :

Շուշան թեթեւ մը ուսերը շտրմեց եւ մպտեցաւ: Ըսել

կ՝ ո լզէր

որ այգ խնդիրը այնքան ծեծուած , հինցած , սպառած խնդիր է "ր ալ
մասնիկի մը շահեկանութիւնը չունի իլ, համար :
__ Այս քանի" տարի է իրար չենք հանդիպա՛՛ծ !
__ Հինդ տարի, երեք ամիս, տասը օր- այդ հաշիւը կ՚ընէի քիչ
առաջ-. 'Լերջին անդամին' ամուսնութեանս մէկ

տարելիցին

էր,

պատասխանեց անսպասելի ճշգրտութեամբ , անխառն մեղմութեամբ :
Մեղադրա՞նք • ■ ■ եթէ անոր դիտաւորութիւնն

ալ ունի

ան ---

եւ

Շուշան ապահովաբար չունի --- այդ ճշգրտութիւնը չի դա դրիր մե
ղադրանքներուն ամէնէն պերճախօսը ըլլալէ : Կարելի՞ էր ըլլալ աւե
լի մտերիմ, աւելի նուիրական կապով, բան

ինչպէս

իրենք

եղած

էին , քան իրենց կապը եղած էր !
Շուչան շարունակեց , աւելի նիւթը փոխելու համար .
— Տիկին Միւնշ, ծանօթացէ՛ր ՝ բարեկամուհի մը որ Հիէր կ'
ո ափնորդէ զի ս , հո՛ն մեռնելու համար՝, կարծես Փարիզ չէի կրնար
մեռնիլ , աւելցուր վաւերական ան տ ա րբեր ո ւթ ե ա մբ մը :
Մ իմնչին հետ Տիգրան փոխանակեց պա յմ անադըա կան
տարազներ՝, Ապա շարունակեց հայերէն՝ ՛Շուշանին ուղղուած »
--- Ըսել է ՝ մին չեւ թ*ուլոն մի ասին պիտի ըլլանր ♦ ես 1/ի ս կ' ի՛նեմ : ♦ • ♦ /* րոմւ , արդէն հինդ տարի • • . կ ր ներէր ՝ դա րձաւ
Միւնշին՝ հայերէն կր խօսիմ՝.

Տիկին

Վայրաշարժը արդէն արագութիւն առած էր* Ւ ր ծանր՝ անխոնջ՝
մետաղեայ թ աթ եր ր կը հոլովէին միշտ միեւնոյն՝

միօրինակ

ղը-

ղրրղիմնը*. Ըրենց կշռոյթին մէջ առած էին ճամբորդները՝, կ'ո ղջունէին դէմ վազող բնութեան տեսարանները եւ մերթ' կ՚արձակէին
ազդարարութիւն ու սպառնալիր,՝, ճամբորդ մը րամն եա կին

դո ւոը
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բացաւ. , շշմած ակնարկներ պաըտցուց շրջանակի , դոցեց դռնակը ու
հերւարյաւ. :
Տւ՚դը ան հետզհետէ թաղուեցաւ իր անկիւնէն մէջ ու բոլո բովէն
լռեց՛, 'է է շ աուււէւ1-“1լ մեղրահամ , ներքին եռեփը մարեր կ ր î Անճէլային պատկերը չքացեր՛. Անտ ե ղի տալէ օր էն լռեց՛. Կեանքը խա՞զի կր
ելեր էրեն հետ... Պէաք կ որ պրպտէ քէշ մը՛. Ինք ի՜նչ կը սպասէր,
ի՜նչ կը հ ր ամg ո լէ ր էրեն :
Անոնք , ինք ու քուշան , վարմուած էէն երկար լռո ւթի ւնն եբու :
Իր սովո բութիւններր իրենց յետին մանրամա սնութեանց մէ9,

դո g

ըրած դիրք մըն կր անոր համար : Իր քիչ առաթ,ւայ մոլուցքը' կեան
քը անդամ մըն ալ «ապրելու» , տեղէ տուաւ անձկախառն լուցումնե
րու : Անորոշ խղճէ խայթեր , բարկ դժդո հ ո ւթի ւնն եր , խայթող զըզչումներ՝ հեռաւոր հորիզոններու վրայ, սիրոյ ու մահացումի օտա
րոտի վէտվէտումներ ստացան՛. Ու էրեն այնքան ծանօթ, ատռտպեցրնող , զան դո ւած այէն կարեկցութիւնը , անդամ մը եւս , եղաւ [սանձարուրը utJrt թ"Լո*
Շուշանը եղած էր այն որ կր կոչեն «առաջին սէր» , այն որմէ
կուսական , առաւելագոյն կնոջական խռովքը բխած էր ու դրոշմած
պատկերը կնոջական առեղծուածէն , անոր հրեշտակային նախատի
պին :
Այդ պահուն, ճշմարտութիւն մը, մերկ ու աններող, ճզմեց
սիրտը, — Իր զգացածը ինչքա՜ն նախնական, աղքա՛տ, յոխո՛րտ,
կրալի՚ց խեղճութիւն մը եղած էր,

Շուշանին

անպատում

Ակրին

բաղդատմտմբ : Շուշան իր կեանքը տուած էր էրեն , անկաշառ , միա
նուագ ու վերջնական , եւ , Աէրոյ լազուարթ ալքիմիային շնորհիւ , ի
վերուստ շնորհուած իրեն' վայելքը

անթիւ ,

բիւրեղ

հոգիներու ,

իրենինին մէջ խտացուած՛. Առօրեայի մէկ պահին մէջ ալ, ան յան
կարծ կը դադըէր ապրելէ, կը դառնար խորհրդանշան ■.
Շոգեկառքի օրօրին մէջ, Անցեալէն, սկսան յառնուլ դէպքերը,
սկսան թաւալէ լ, իրը այլ մոլորակի մէջ դարձած ժապաւէն, Անցեա
լին հրաշափոխած , շողարձակ ու սրտաճմլիկ, մշտապէս եղերերգս.կան ղոյներովը î
... Պոլսոյ, Իզմիրի արտագաղթին յաջ,,բդող տարիներուն, Շու
շանին ծնողքը' Պոչիս, իը մօ րենական մեծ մայրն ու հայրն ալ, որոնց հետ կ՚ապրէր Փարիզ, մեռած էէն, Շուշան գրեթէ բոլորովին
առանձին մնաց՛. Դադըեցուց իր ուսանողութիւնը եւ, արդէն մեծա
պէս օժտուած, ղբաղուևցաւ կարով ՛. ԱրադՕրէն ունեցաւ անսպասելի
յաջողութիւն՛. Տիգրան բժշկութիւն կուսանէր

եւ,

պատահմամբ,

Լառիպուաղիէռ, թարգմանի ղեր կատարած էր անոր մեծ մօրը՛. —
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Ս,սանձին եՈս , աս բրշակ երկրին մէջ^ աղա՛ ս ՝ հարցուցած էր մայ
րական գո ր ո վ՛անքս վ : Հարկ եղաւ կիրակի մր երթալ այցի*
անօ—
իմ ա g ա ւ Հյ ո ւշանին : Լք րրա կաղմ էր , դե ո ա աի աղջիկներու կրծոս կրնհրու խռովիչ ն ի հ ա ր ո ւթ ե ա մրը : իր դալուկ ու

հաւկթաձեւ

գէմքին

վրայ } մուգ շագանակագոյն աչքերը կր նա ք է ին անկեղծ ու աներկ
բայ շողերով*. Այգ ակնարկներն ու ձայնի համարձակ նուագը՝ խո
րունկ ամօթխածութիւն մր ու երկչոաոլթիւն մր քօղարկելոլ կը ծա
ռայէին միեւնոյն ատեն*. Ա տնկական՝ մպտեըես միամտութիւն

մը

ունէ ը որով ՝ ինքն աբ ե ը ա բա ր ՝ սլ ղա ո ը ր կը շոգիանա ր [■ր շուրջ : Շըվաւմներ ր , որու հետ ալ րէէա յին , կր դառնային եւ կր դար ձնէին
յստակ*. Այսուհանդերձ ՝ երբ կ ին ը , հաղուագէպօրէն }
դիլլւու-թ^'"մբ յիմարական կը դառնայ*.

‘Շուշան

միամիտ

գաղտնիքը

է՝

ունէր

կացութիւններր յանկա րծ շրֆելո լ • կր նետ էր հ ոն ս րամտութե ան
անս սլա սել ի խայծեր : Աւ կեանքը կը փոխակերպուէր ՝ կը ցոլար իր
ա ղո ւո ր երանգներուն տակ : ւդշտ մարդկայնական երանգով մը՝ ղըւարթախոհութեան թեւերուն , կր յայանա րե րէ ր իր ճանս։ չո ղո ւթիւնր դաղտնի դիտաւորութեանց ել սրամիտ բառի

մը

յանկարծուստ

մայթքռւմովր , էը բարձրանար հեշտօրէն , ու մինչ այդ տիրապետուած , կը աիրապեսրէբ մսըոաղին յ
«Այս մարդը մէ՛կ անղամէն կ՛ուղէ հարստանալ...-»՝ ըսաւ օր մը
նպարավաճառի մը հ ասրէ ին որ, ակնրախօրէն , ընթացիկ նպարեղէնի
մր դինը՝ քառապատիկ յայտարարեց : Տիդրան որ, խոմ֊ոռ , այդ մար
դուն խարդախ։,լթիլններէն բիրտ տր ս, մա դր ո ւթի ւնն եր

կ՛որոճար,

զինաթափ եղաւ: «Մէկ անդամ է՞ն կ՛ուզէ հարստանալ. ..» , հարց ուղ
իր կաբդին, փոխակերպուած : Ա կսան սրտանց խնդալ.. Այդ օրէն ի
‘1եր, Տիդրան, այդ ամէնէն ընդհանրացած մարդկային անկումին
առջեւ
խարդախ ընչաքաղցութիւնը
'H'^U ներողամիտ մպիտին կեցուածքը*.

միանդամընդմիշա որդե-

Իրենց ծանօթութենէն քանի մը ամիս վերջ, փաթորղ Յփւյէին,
Մոնփարնաս փոքր ճաշարան մը միասին ճաշեցին-. Ապա՝, ճեղքեցին
Լիւքսանպուրկի պարտէզը, անցան Աէնի առաջին կամուրջը ել ուղ
ղուեցան դէպի նօթրր Տամ: Շ^ա կայ փոքր \ձոՆ\ԱՈ.ներ ուն կասկենի
ներր կր կրէին յուլի սեան, գնդաձեւ, մեծղի ծաւալներ: Կենսայորդ
ուռենիներ խառնած էին իրենց ցոլք,,, Աէնի երեսին,

ղանղուածեղ

կոթական շարմուն ձեւերու : Շուշան մեղմօրէն թելր սահեցոլց անոր
լանջքին: Տիղ բան, անպատում հեշտութեան մը հետ, ղդաց խորհըրդաւոր ամրո ղ խո կ ան աg ո ւմին թանկագին հաւասարա կշռոյթը . հոտե
ցան նոթրը Տամի ոտքին, փոքր պարտէզին մէջ որ ամայի էր. Ան-
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համար նուագախումբերուն սլա րի եղանակները կու գային նուաղիլ
հոն։ Շուշան մերթ կարճ հարբում մը կու տար» --- թնչպէս է որ
իրեն սլէ ս , իրեն սլէ—էՀս զխեղճ՛» ա ղթլան մը կո լ տայ իր բարեկամու
թիւնը։ Այնքան ՀուսեաՀլ?>՝ Հսրամթտ^՝ գեղեցիկ աղջիկներ կային » » »
֊ Այն ինչ որ Հուսեալ^՝ Հսբամիտէ կը կ ո չեն ՝ Հա ռաքին ո ւթի ւններ?> են որոնց ետեւ՝ յաճախ՝ մարդիկ ունայնութիւնը՝
թիւնը կը ծած կեն ։ Ա արգ իր չունեցածին մի շա մեծ

յիմարու

Ղ՚Լ'^1

կուտայ :

Այնպէս չէ՞ t “Ւրելի՜" ։ Ւ'մ սի րելիս ՝ շշն Լաg մսլաա գին Տիգրան ՝ գէմքր բոլորովին անոր դարձուցած : Շրթները գրեթէ կը հպէին անոր ին.
նեբուն։ U՝ին կը զգար միւսին շունչին հեւքբ՝ իր այտերուն

ու

կր

փափաքէ ր որ պահը դառնա ք լաւերմական ։ Ատն գանքի մանր ցնցում
մը կտրեց շունչը ՝ յանկարծ ուռած կուրծքին մէջ որ Տիգրան օղա
կած էր թեւովը ։ Շ ո լշան շտկուեցաւ ։ Տիգրան կը խօսէր երկար ՝ ոգեւորուած , մերթ կը լռ էր t մերթ ։ ցած ձա յնով , հեռուէն եկ ած
ււռմանս^ր մէկ կ աո րին կ՚րնկեբանար սուլելով՝ մերթ 1լ արտասանէր
տողեր ♦ . • Շուշան թախանձեց որ վերջի

բառերը

անդամ

մըն

ալ

կրկնէ î Տիգրան սիրով րնգո ւն եg ։
Ու այսպէս Տ/"/Ը ան կը յանձնուէր մեծ թռիչքներու

մղումն ե—

բուն որոնցմէ՝ J^rfp՝ լԼԱէP իջնելուն՝ միշտ ալ կը նեգուէր ու կը
"Լ՚էջա ր ՛Շուշան ՝ պարբերաբար՝ զարմացած՝ կը գիտէր զայն եր կու
րօրէն՝ ապա կը կծկուէր՝ աւելի մեծ փարումով՝ անոր կուրծքին :
--- Ամէն մարգ քեղի շա ւո հպարտ եւ ումեղ կը կարծէ՝ մրմընչեց Շուշան , բայց . . .
---- Ւ“յ J3 :

--- Ոայց աւելի քան ոեւէ մէկը»»»
- Տ/լ ա՛ր եմ ՝ ամբո ղՀաg ո ւց Տիգրան ՝մպտելով ։
֊Չէ՛, տկար չես՝ յայտնեց իր դատումին վճռա կանո ւթեամր ը ՝
բայց , թերեւս , նոյնքան կարօտ պա շտ պանութեան * » *
֊Գիաե՚մ ՝ ըրաւ Տիգրան։ Պահ մը լռելէ վերջ*— Ոայց հիմա ալ
ատկէ1 ալ չեմ վախնար ՝ աւելցուց ՝ առանց ինքն իսկ շատ հաւատա լու
l’P հ ա ւ ա ս տի քին :

Երկու օր

*
շաբաթ երեկոյեան՝

յա լ ան ո ւե g ա ւ : Տիգրան ս ո վոր ո ւթի ւն

Շուշան

ունէ ր ՝

ճաշերէն

կիթառ նո լադել։ Լաւագոյն հանդարտեցումն էր
համար : *Լյուագաբանը ձեռին' գուռը բացաւ •

V.

անսպասելիօրէն

Շ ո ւշան

առաջ
այգ

եւ.

իրեն

ն եր ո ւմ՜օր էն

նայեցաւ անոր ՝ մպւոեցաւ՝ երկու թեւերո ։Լը՝ յամրօրէն ՝ անոր վի^Լը
օղակեց ու մնաց այդպէս պահ մը՝ նեւլ միջանցքին մէջ*. Տիգրան ալ
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ս/չքևբ//։Լ նշան ըրաւ. թ կ սենեակը մարդ կայ* Պայուսակը
անկէւնը , ըաճկոնա!լը տթ///ւէ կռնակէն ղետեղեց ու

սեղանէն

նստեցաւ*,

ty ը

ճանչնտյէն արդէն /չէ րա ր : Սրբեց դէմյյը որուե դալկութեանր հա/լէւ
նչմարելէ վարդադոյն մրն էր
ֆբանսացէ ո ւս ան ո ղն ե րր

յ

էն կեր :

]*Հն չ

կատակասէր

են

ա յս

Շուշան տակաւ /լուարթացաւ*,
“

--- ^Է111՚Ա՛^՛^ Հ-Սեւ ւԼչյէերը'» } խնդրեց ֆրանսերէն*, Ս1[՚էչ անդաս
ներ ալ , ընկերներու մէֆ' ՝ ա լս է/ն/լ բտնյ/բ բանաձեւած էր : U*JU ան
դամ նոյն է/ն/լլ/անբէն կր կն // ւթէ ւնր կասկած ելէ հանդամ անը ձ ր
ստացաւ • « «
--- Պտբղե՚մ , պաբղև1 մ
5 սլո/ւաց
ծ էղրան , լռեցնե Լ՛՛՛է
բոլո րէն եւ առանg նկատէ առնելու Շո լշ,Անէն սլա/լաաական ակ
նս/բ/լներ ր

ու նաեւ սսլառնալէրր'

ա նմԷՓ/// //լէ ս

մեկնելու :

Չ*ուռը

կղսլուեցաւ. , ['FF նտէ/ազդո ւշո ւթէ ւն :
--- Ե բեւա կա յեցէ՛ ք ,
այսէնրն աս կէ վ>///նէ մր ♦ • ♦

F F Շուշտն

տասնըեօթբ

տարեկան

էբ ՝

անԷ& տս/բէ առա ջ. . . 'ԼերջապէՀս . . . Կէ-

րակի °1' մը՝ Շուշան զգաց որ սա րս ափ ելիօրէն սիրահարուած է :
(lt/եղւ, աղջիկը՝ ամօթխածութեան տագնապներու մէջ՝ ամէն միջ,,—
ցո՛լ կը ճգնէր խափանել՝ Տիգրան մէկ թեւովը գրկած անոր թեւերն
ու իրանը՝ անչարմ-ացուցած էր զայն :) --- Տարօրինակը հոգ չէ՝ տա
րօրինակը հոն է , որ Շուշան ինքն ալ չէր գիտեր ՝

բաց արձա կա պէ ս

էէԼ՛ գիտեր թէ որո՛ւ սիրահարուած է'. (Բարձրացաւ
իւնգոլքխ
Տղայ գոյութիւն չունէր՝ ո՛չ իսկ աղու

աղմուկ եւ
ստուեր մը'

Այ՛՛՛ է "՛յո՛ ; Աիրահարուած էր՝ այդքա՛ն , ել լալ կ՛ուզէրէ Այգ կիրս,—
կի^ ւ Շուշան , I՛։ ւիգին հետ , րնկերուտին , աս ալ ա ռանg սիրահարի
կէս մր սիրահարուած ՝ վեց՝ եօթը սրճարան կ՚երթայ՝ մէկը միւսին
ետեւէն՝ եւ ամէն տեղ՝ առատ փուռ պո Լա Ո 7,/,/„„/ , ՀԱ եւ Աչքերը» նրւագել կու տայ . . . Աղմուկ եւ իրարանցում ։ Պոռոց : Հաւատալի չէր . . .
Ա տ՚Օթրը... Անպայման տղայ մը եղած ըլլալու էր վարագոյրին
ե տե ւր • • •
Այ՚ւ °1’&' Ւ 'U'/' Շուշանին անունը գրին՝ «Ա եւ Աչքերը»... Ա ե"'"J » 'Դ մէկ կոչական աւելի խայտանք տուած էր անոր

քան այն
պահերուն ուր Տիգրան այդպէս անուանած էր զայն՝ երկարօրէն կա
տակ!, լէ վերջ , նուաղ ելով նախտսիրոլած ItnifuiQu^ : Տիգրան կր գի
տէր Շուչանին կեդրոնս,ցած ՝ ջերմեռանդ արտայայտութիւնը ու կր
զուարճանար ՝ ... թ/ապոյա թռչուն» , ո՞ւր տեղերը կը պահուըտիս
որ "'J1' ատեն մարդիկ չեն տեսներ քեղ՝
՛Յետոյ՝ երբ ընկերները մեկնած էին՝ Շուչան բացաւ հետը րե-
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րած ծրարը եւ բաց նարնջադսյն բեհեզի

կտոր մը

դուրս

հանեց :

Չնչին ժամանակի մէջ, սլա ր՛ի կի մատներով, «պարեգօտէ մը գա րձուց զայն , սենեակին մէկ մասը մեկուսացնող, փայտեայ, անշնորհք
ւիալւաւ֊ա(ւՀ/ ծածկելու :
Տիգրան այղ շրջանին Ս էն Ամանորէ կը բնակէր Հ Օ,եռք ձգեր էր՝
յարկաբաժնի մը մէջ, աոանձին մուտքով, սենեակ մը եւ խոհանոց
մը : Շուշանին երկու երեր այցը բաւական եդած էր այղ յարկաբա
ժինը հ ը ա շա ւի ոխ ելո լ :
&//// Տիղ բան իր նամակը վերջացուց , նոյն պարիկի

մա ան եբ ը ,

ք"վը՝ կա բ ի ախորժաբեր ընթբ ի բ մը պատրաստեր էին։

Տիգրանին

ստիպումին վրայ, համակերպած , ընթրիքը տեղաւորեց պահարան
ները, սեղմեց անոր թեւը կուրծքին եւ թո,Լ տուաւ որ

առաջնորդէ

՛լինք այն խոնարհ ճաշարանը, Վ*էն ս էն ի անտառի բերնին, որ

միա

սին գտած էին եւ որ մնացած էր ն ո լիր ա կանօ ր էն ս ի ր Լ լի • • •
... Գլ ուիւ ը միւ րճա ծ մութին մէջ, շոգեկառքը ահագնաց կը խո
յանար : Ո՛ չ աստղ , ո' չ հետքը սեւէ լոյսի : Երկինք ոլ երկիր

աղջա

մուղջի անծայրածիր զանգուած մը։
*
. . ♦ Ե ւ սկսաւ տխրի լ եւ հոգալ ։

... Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses.
Մ արկ . Ժ-Գ , 33 :
Տիգրան շատ յաճախ ունեցած էր *Լա յն երջանկացուցած ^Ըէէա~"
լու դժ՜նդակ, տառապեցնող զգացումը։ Այժմ , զգացում ը կարդ մը
բաներու, հաղաըումէկ փոքր, հաճելի, լաւ բաներու որ կրնար ընել
եւ չըրաւ, բորբս րած , .անգամ մը եւս , գրաւեց ղինք։ Այլապէս տա
ոապեցնող , առաւե լ խ ո ր ո ւն կ ճմռթկում հերով : f] ւ , աստիճանաբար ,
խորտակուած ամբարտակէ իջնող յորձանք, փոխակերպուեցաւ անձ
կութեան ։ Սկսաւ, դմուար շն չել : Ընդոստ , չտկուեցտւ օթոցին վրայ :
Ե” ս եցաւ առաջ •
--- Շուշ տ 'ն , ինչսլէ^ս է առողջութիւնդ հիմա, ինչպէ ո է՝ հար
ցուր, անոր մէկ ձեռքը իըեններուն մէջ դարձեալ սեւլմելով,

հ ըր-

կիղուած բիբերով, ու ձայնով մը որ բարձր դուրս եկաւ, րեկբեկուն
ու յանg ապա րտ :
Հուշտն մսլտևցալ , իը մպիտովը ուր մեղադրանք չկար՝ որ միշտ
ներողութիւն կը խնդրէր՝ որ միշտ շնորհապարտ կ՝ըլլար : Տիզ [՛ան
բնական զտաւ անոր աննիւթ էութիւնը ամբողջապէս յատկանչող այդ
մպիտներուն յայտնումներն ու հանգումները՝ իբր պատասխան

իր
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հարցումէն y եւ րնգհ անրապէս ոեւէ հարցումէ։ 1Լյնքան հանելուկս/—
յէն թէ էն չո'ւ եւ. որմէ՛ ներողութէւն կր էսնդր է ր
լ
շն ո րհասլարա էր : IJ/n է կա՝ ն ե ր քէն y անփոփոխ , մնայուն

"P" լ

ղդայու-

թէ ւնն էր էր էութեան ։ 1Լտէ կա էր հողէէն շնչառութէւնն էր՝
ոեւէ ույլ պատճառ ալ չգտնուէր y մէն մէ օր y

մէն

մէ

Եթէ

վայրկեան y

շեորհ ա պար տ էր է1 ր արեւէն ու արեւին:
Տիդր ան չէր լքած անոր մ անր y յոյմ կնոջական բայց ոսկրացած
ձեռքը եւ կ րս սլա ս է ր :
-— Ան՛դի տան մարգ է Հաքէրմանը։ է՛նչ սրտէ աստուած է որ </'ւանգութէւնս մէայն ծանրա ցուց հ Հէմա y նո՛ր պատմութէւն՝ սրունք
ներս
ո ւռէն : ՀՀ,Ոեւէ բան , նո յնէ ս կ փշրանք մր որ ուտեմ y Snfp'VûH ,
էնծէ այնպէս կու գայ որ y սեղան մը կուլ տուած եմ . եւ ս եգանը կր
մէւրճուէ սէ բտէս մէ^։^ է^նչ կ^ուղէք որ ընեմ y պա տա սէսսնեg y սեգան կուլ մէ՛ տաք։ Jp ne SUÎS թ8Տ le եօՈ DieU !՛•
«/'T անդամէն y
փանը , ա մո ւսէն ս էնծէ /էրով) . Հէյ-րանէն տարաւ որ մէւսէն աշա
կերտն է} կորսեն։ ]՜*նչ որ րսէ՝ համբերութեամբ մ աէկ ըրաւ։ ԷԼզնէ՚ւ
մարգ է։ ՛Ի՛նք է որ յանձնարարեց Հէէռ հանգստէ բում՜ում մը փոր
ձել : Եւ հէմա y Հէէռ /վերթսՀնք • • •
*
Հատու սուլոց մը։ ^'/սնգաղեցաւ եւ կանգ, առաւ։ ԷԼնծանօթ կա
յարան մը։ Ե՚արմէր^ շարմող լոյսեր։ Տ է դրան y հապշտապ , էջաւ
վար : Անբնական ձեւով կը քալէր y կը թաւալէր ։ րկար շնչառութէ ւնն եր ըրաւ ։ Հանեց թաշկէնակր եւ ճա կա տր սրբեց : *ե,աէսսզգա
ցումր ունէր որ անծանօթ գմրախ տո ւթէ ւնն եր էսում ելու էէն ելեր էր
4["UJ*՝ Վերադարձէն՝ բերաւ տանձ եւ խաղող y թէ' սեւ թէ' ճերմակ ,

որոնք այգ. եղանակէն չէէն պա ականեր ։ “
Շուշան գէտեց ղանոնք y կո
թուններէն բռնած y յամրՕրէն ոգկոյգ մը րարձրացուց օղէն մէջ՝ լեաո ի տա նձ մը,

սափէ անէ դեգէնով եւ նուռէ կարմէր >եգփե րով ;

Ապա , կարէ յոգնած y գետ եղեց ղանոնք է/աւաքարտէ
առանց հ ա տէ կ մր էսկ ճաշա !լելո լ :
--- Ա ա դ ի կն եր ո ւն չափ յուզիչ են , շշնչազ:

տուփերուն

Որոչ էր որ է իր համ ալ։ , անոնք կը սպառնալին մկկ մկկ «սեղան»
դաոնա,- փպաագին , երկաըօրկն , նայեղաւ Տիգրանին: Անթիւ

յի-

շատակներ ՝ իսոլռներամ ՝ ոդեկո չուեղան : փւզիւոը տակաւ ^ն^ուեզաւ
դ է,r■Րէ՛'' ■ 3անկարծ , տասնեակ մր տա րէ ո վ ծերացաւ : 1էմրոգջովէն
համակերպած y անձնատուր էր
տար ըերոլթեամր մր .

հ է լանդո լթեանը y

եղերական

ան

--- ճո։մրորգութէլնները սրաէ բաբախումներս կր սաստկացնեն
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«Դ ս պա ս եg ՝ հաւաքեց քէն չ ուր/՜ որ կրնար եւ *
__ ftjե՜զճ Տիգբ՚ոն***

տեսնելով անոր

տագնապը*.

վերյիշեց այն որ արդէն իրենց աոաջին իսկ հանդիպումին

Եւ

զգացած

Էր ումդնօրէն ՝ *էյոթրը Տամի ստորոտը, այն հեռաւո՜ր օրը՝ փոքրիկ
սքուառ^ն մէջ՝ շրջապատուած լուսադարդ՝ բռնկած Փտրիզէն՝ --- Ան
նոյնքան եւ աւելի կարօտ էր պաշտպանութեան ♦ ♦ ♦
Ո ետ ո լ ՝ ուցեց անպայման րան մը ըսել 1 կարեւո ր ՝ տ ա՛Լ l՝t՛ iLէ՛
ջի հաւաստիքը ՝ անպայմա՛ն : վ^անի ուշ թ>ր * Տեսաւ անոր

անդար

ման դա լա բումը ։
--- Ացխթւ՝ ացնուտոդոյնը մարդոց ՝ մրմնջեց՝ Տիգրա՛ն՝ դիտե ս՝
կեանքը ** . Պիտի ղա՚յ մամը ուր ալ պիտի չտառապիս * * *
Ու ալ չշարունակեց : թարթիչները ին էլան վար ՝ դլութն ալ

ու-

մա սպառ' ^էորէ^Ւ յենակին* Գրեթէ հոգեվարքի տարո ւբերո ւմին il Լ ջ ՝
Հյուշան տեսաւ որ անոր ումերը իաւճա սլահար կր փախչէին : Անձ
նատուր' չարչարանքի անյագ իր խառնուածքին *. Ու գտաւ ումը էլա—
տարելու այն որ Ւր ՛լ՛1 անրՒն ա ուս քելո ւթի ւն ր հղած էր միշտ՝ —
էօ(1 ւոոն տը սուա * * • Գտաւ ումը վերին ու վերջին ընծայաբերո ւմի
մը-. «ՏՒղրան՝ մա րդո g ազնուագոյնը* ♦ ♦» : Հյատ
1 Տից րան
սլիտի անդրադառնար որ իր այգ մեծ հոդեբեկումի պահուն՝ միա էլ
ազդու հ ա ւա ս տի քն էր որ երբեւէ կարելի էր տալ

իրեն :

Ե*-

միակ

էակն էր ան որմէ միայն կրնար բխի լ այգ ափ մը պաղպաջուն ջուրը՝
ն ետ ո ւած իր ներքին հրդեհին*.
Լոյսերը , արագօրէն , մէկը միւսին ետեւէն վազեցին ու չքացան :
Գ՚՚՚-ր" ը դար ձեալ վերածուեցաւ մութ ու անծայր մառանի մը*. Տիգ
րան անդամ մը եւս մխրճուեցաւ իր ան էլիւնը*. իՀանդո ւածայ ին ՝ էլադ—
մա լուծող արամութիւն մր

սկսաւ

թափուիլ

խղճմտանքի փեթակէն ՝ գոռեխ ու բոռ
հին վրայ*. *** Այգ

տանձե՜րը՝

եղանակին

նե՜րը*** Գմդոհութեան թոյեր՝ բիւր

gլխուն :

Աոլեվաղ՝

խումերին անպաշտպան զո
չսլա ականող

խայթոցներէ ՝

խաղող

սուղուեցաւ

արիւնին մէջ*. Գմգոհութիւնը իր ամբողջ կեանքին հանդէպ ուր մի շա
«եղանակէ դուրսը բաներ ըրած է ՝ ուր երբեք չէ գիտցած
կին?» հետ՝ անոր համաձայն ապրելու :
Տիկին Միւնշ կը քնանար : Պտուղները

թողլքուած

«եղանա
շարմական

սեղանին վրայ*. *•• ի՛նչքա՜ն անգամ կրնար իւ աղող՝ տան A նուիրել՝
երբ դեռ «ս եղանի?» չէ ին վեր ած ո լեր անոնք ՝ եւ չըրաւ*. Հիմա՝ ալ ինչ
ալ ընէ ՝ չի կրնար միրգեր նուիրել եւ չտառապիլ*. Հիմա ՝ կրնայ վակոններով միրգ թափել՝ անոնք ալ բանի մը չեն ծառայեր : Առաջ՝ այն
ատե՜ն՝ իր ատենին ՝ ՛խոյրի տանձով մը կրնար ուրախութեան ակ մը
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բանալ՛. Հիմա' ալ ի՛նչ ալ ընէ' օգուտ չունի՝. ինչ հե՜շտ ՝ ին չ դիւրի՜ն
Լ ր ա լն մ՜ամանա կ : ԱյՀՏ ։ աշխարհք իրար ա<և [' ) խաղողի հատիկ ifր
իսկ օգտագործելի չէ: Այգ անկարելիութիւնը՝ այդ բացարձակ ան
կարելիութեան ա պա ռամր որուն սիրտր կը բախէր եւ փշուր փշուր
կ^Ըէէար ՝ ամէնէն մեծ եղերերգն էր։ Առարկութիւն չճանչցող , ան
բեկանելի կեանքի դատավճիռն էր՝

«Դուն այսպէս—այսպէս

բա

ներ ըրի՛ր , գուն այ ս սլ է ս—ա յն սլէ ս շա րմո ւեցա'ր՝ գէ գնա՛ ՝ հիմա՝ ալ
ան կար ելի
Հր ո դե կա ոքին թախ—թախ ր լեզու առաւ ՝ սկսաւ կր1լԱել •

«Անկս.-

րելի է՛ ՝ անկարելի է1՝ ՝ •» ։ Առնադատ կշռոյթով՝ մտալլկող կրկնու
մս ւԼ ՝ խ ենթ ե ցն ո ղ յամ աո ո ւթեամբ ՝ «Անկարելի է' ♦ * ♦» :
♦.. Մէն մի րոպէ ՝ անցնող ճ եսլրնթաg ՝ բեռնաւո րուած էր դան
ձով մր ՝. Հարկ էր որ բանար գանձարկղը՝ տիրանար

պարունակու

թւ. ան ր : իւ հիմա՝ րոպէները անցեր էին անդարձ՝ գացեր էին
դարձ , կո ըսուեր էին իրենց դանձա րկղնեբովը

ան—

վիհին մ է£ : ին չպէ՜ ս

չէր զգաց ած որ մէն մի անցնող պահ' յա ւերմո ւթե ան ղաղանիք

մը

ունէր : Կը բաւէր բանալ կախարդական տուփը , որպէսզի սիրտը անոր սարսուռր առնէր ու պահէր։ Աւ «տուփերը?} ՝ փակ՝ անցեր

ւ1ա“

ցեր է ի՜ն ՝ անցեր գացեր էի՜ն , առանց շողարձա կումի • ՝ .--- Աստ
ուա՜ծ ՝ » ՝ } մրմնջեց։ Աւ ահադող՝ ինքգինքէն ելած՝--- Ե րբ մարդը ողո ւլո ւած է սէրով ՝ բախտով ՝ ալ ի^ն չ կ'ուղէ ՝ ՝ ՝ ի^ն չ տեղի 1լ ունենայ
ոբ կ fi մոռնաք անոնց գինն ու կր գադրի շնորհապարտ Ըէէաէէ ՝ Ւ^ն չ
էլ անցնի կր դառնա յ » • ՝
Կեանքը բացած է ալպենա կան ՝ տեւական մրցում ։ Չի սիրեր ո՛չ
kk ս ճամբան մնալ՝ ո՛չ ալ կանգ առնել։ Կու տայ քեղի վերելքին ար

բեցումը --- երջանկութիւնը

վերելք է --- պայմանով որ բարձրանաս

անընդհատ ։ Կր սկսի հողէն ՝ ճանապաըհ ը էլ ե ր էլա րի մին չեւ եր կին ք ։
Ալ էե'ս բա է՚ձ բանա ր' սլէտք է որ

ս՝ իջնես

ցած՝

թաւալգլոր'

ալպեաններն ի վար։ ինչ ո* ւ մարգ պատրանքը կ՚ունենայ թէ արդէն
հասած է գագաթը։ ինչ^ւ խորհի թէ ոեւէ ատեն՝

ծրբ

որ

ուղէ՝

կրնայ հասնիլ ու անցնիլ արտեւաններր ՝. ինչո* ւ չ դո զար իր յա գթահարումին վրայ։ ինչո՞ ւ զայն կորսնցնելու վախը՝ զայրագնած ՝

չի

յաճախեր զինք։ Հարկ էՌ որ դառնայ տնանկ ու մերկ՝ ջախջախուի՛ ՝
որ կսւթիլ մը իմաստութիւն հաճի սուղուիլ՝՝՝ ի՜նչ
իրե բաբախ ա ս տ ո լածն եր ո ւ ՝ ՝ •

հաշուէյարդար
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O main si chère ! si divine !
La cabane devient par toi riche comme le ciel.
(Ֆաուսւո աոանձին, Մարկէրիթի սենեակին մէջ) :
ԿԷՕԹԷ (Թթգմ- ժ'երար տը Նեթվալ) :
Տեսաւ Շուշանը երբ դեռատի աղջիկներուն նիհարութիւնը ու
նիր, երբ, ծնօտին տակ, կրծոսկրները կը գծագրուէին , խռովիչ
կուրծքին կուսականութեանը վրայ, Այն տարին Տիգրանին

ումերը

րոնուեցան խուճապէ : Կորսնցուցին հաւատքը իրենը իրենց վրայ :
/ՀՀ/, համոզումը ունեցաւ որ սխալուած է : Ախաչուած'
ամէն ինչի
մէջ, կեանքի բոլոր էական կէաերուն նկատմամբ-. Լքե՛՛՛լ ամէն ինչ,
տալ ինղինքը վարձու, ազատիչ ընկերային բարդութեանց խեղդկա
պէն, Ինք ալ պիտի խառնուէր լեգէոնին այդ երիտասարդներու, ապադայ քաղքցիներու , որոնց ամէն մէկուն իտէաչն է դառնալ իր
թրաֆիքան հայրը կամ սեւէ դիրքի մը տիրացած հօրեղբայրը , Ի՞նք
ալ պիտի խառնուէր երիտասարդ կապիկներու այդ

ընկերութեան .

անոնց կատաղի վազքին, գրաւելու չափահաս կապիկներու տեղը ու
կոփուելու անոնց կաղապարովը : Կեանքին վայրաշարմը , խաչաձե
ւումի սկզբնական , սխալ մէկ դիծէն մեկնած , կը յառաջանար

թիւ-

րիմացո ւթիւննեբու ճամբայէ մը, որոնք իր կեանքը կը դառնային,
այսինքն' կեանքին ճիշտ հակառակը , Այդ նոյն տարին էր դարձեալ
որ կրեց հիւանդութիւնը որուն «հոգեկան տագնապ» անունը աո լին
բմիշկները : Երկու լուծում կը մնար , — կա՛մ լեզու մը գտնել կեան
քի հետ կա՛մ անհետանալ ընդմիշտ, կորստեան բիւր ձեւերէն

մէ

կուն մէջ, ճկար վայրի գաղտն մը որմէ աւելի սարսափէր ան' քան
կեանքէն, Ա՛նաց որ այդ «տագնապը» վերջնականապէս երբեք չան
հետացաւ, Մերթ ընթ մերթ, այս կամ այն պատճառի ազդեցութեան
տա կ ։ ւ՚ւ՛ ^ւ՚՚՚՚Ւ՚ը Յ՚՚յտ ևոլ- mu,r:
Կեանքին հետ հաշտութեան միակ , դիւրաբեկ այլ հզօր հեղինա
կը' Շուշանը եղաւ, Կր բաւէր

չընկղմի լ,

պայքարելով,

որպէսզի

կեանքը դին ձ ը ունենար եւ արմ՜է ր ապրիլ.
Ի՞նչ պատահեցաւ, Տիգրա՛ն, հարցուցած էր Շուշան անվրդով,
Շաբաթ օր մըն էր, Ընթրեցին միասին, Անտառը,

Տ"մենիլի

շուրջ պարտեցան երկար, թանձր, մռայլ, խորտակիչ
տակ , Տիգրան մնացած էր անհաղորդ , լուռ ,

Երր

լիճին

ճնշումի

մր

վերադարձան ,

Շ ո լշան ըսյտնեց որ պիտի չմեկնի : Իր հետ պիտի բնակի : Ան իր աշ
խատանքն ալ լքեց, Յաջորդ առաւօտ, մե՛՛ծ զարմացում.. .

Շուշան
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հլեր է ս,րւէ^^ ձդեր սուրճին արրեցնոդ բուրումը եւ ոչ մէկ

դղու-

չութիւն կ'ընէ ՝ա գմուկ չհանելու : «£իդրա՚ն» ,
^ոլԼԷ^ 1 անսովոր
շեշտով* եյ ասութ եան ու վճռական ութ եան իւառնուրդ , մին չ 111J դ ան
ծանօթ շեշտով մը՝ անդամ մը եւս' «$ ի դրա՛ն'}} : Ապա՝ ինչպէս մանր
հիւանդի մը հետ՝ ընրշոլթեան մեծ ենթայատակի մը էԼ['այ^ \PոJL
տուաւ որ վաւերական Սէրը իր ^[,աչ^Ը գործէ*. Ոտքի հանեց ղայն
ան կո դե էն : //<- , տ ա կա լ ՝ ոտրի կանգն եg ո ւց բարո յականը : ^իւրաբե կ
ւիարիդոլհիի ըդամիաը նետեց վրայէն յ Հայուհին՝ առհա լական աո.„քլ,ն ո ւթ՜ ե անg կ ր ա կ ii ը անմ ար ցմահ դործի անցաւ ; Հա ս ա ա ւո ե գ
Օրերուն մէջ աշիյատանըի պահ անջին բռնադատ կարգապահութիւնը :
Արագօրէն

վերահաստատեց

րնախօսական

մեքենային

1լչռոյթը՝

1*նա կանոնին մ էջ ՝ վերագտնուած Աշխատանքը վերադարձ ուց ա շխա-

տողին

ընդհանրական հաւասարակշռութիւնը՝ --- բարիքներուն ա-

մէնէն թանկադինը; Կեանքը սկսաւ դոյն ստանաէ՝

համ

ստանալ;

Կեանքը սկսաւ եղանակել' համանուագի մը նման : Կեանքն ու

ինք

նայեցան իրարու աչքի մէջ֊, Կեանքն էր որ ակնարկները վար առաւ
ու... մպտեցալ; Երէկ' նահանջ՝ այսօր' խոյանք; Այմմ՝ եթէ երր
եւ է հարկ ըլլար հրամաբիլ՝ պիտի հրամարի' կեանքը կաաազօրէն
պաշտպանելէ վել,ջ միայն : Երբ արմանավայելէո ւթիւնը անվթար է ,
բոլոր մնացեալը կը դառնայ նշանակութենէ ղերձ ; Ու անկէ վեր}՝
"•յ՛է ձեւով՝ որեւէ հ րամս,բում' կեանքը ընդունելու գերագոյն եղանակր դարձաւ միայն*.
^•Jt շրջվեին էր որ Տիդրան գիւտը ըրաւ բարձր ա ռնչո ւթի լնն Il-

րու եւ գրաւուեցաւ նիւթէ բուն սերտ յարաբերոլթեամբը ՝
հոգեբանութեան , մարդու ամբռ^ոլթեանը հետ :

մարդու

Ու շօշափելիի կողքին , ստացաձ էր ընձայ մը որ ղին չունէր ;
Ու իրիկուն մը երբ վերադարձաւ տուն, ընթրիքի ս՛եղանը շրակուաձ էր՝ աղանդերները շարուաձ բայց... մէկ հոգիի վխճակուաձ;
Մեձ եղաւ Շուշանը հոն չզանելու անակնկալը բայց չունեցաւ դըմբաիստոլթեան մը նախազգացումը :
Արադ քննութիւն մր թոյլ աուաձ էր հաստատելու նաեւ մեկնու
մը ՝ անոր պատկանող կարդ մը իրերուն ու հանդերձանքին ; Երբ ան
ձեռոցը վերցուր՝ ձալքէն թղթիկ մը ինկաւ. «... Ալ մեձցար՝ գրել,
էր Շուշան՝ պաշտպանութեան սլէտք չունիս; Շաբաթ' կանո լիսէն
կու դամ • ♦ •» յ
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*

ճիչս։ է, երախտագիտութեան հրթիռներ, մէկ

քանի

անգաւ),

բարձրացան սրտէն, բայց անոնց չալերը, ջերմութիւնը ղղալի հ՛լա ն
Շուչանին : Չնչին կամ վատ բան մը ընելու համար, մի չա , բարձրա
ղաղակ , քաջութիւն կը գտնէր : Լաւ բաներուն ջերմութիւնը պիտի
ցնդէր յումպէտս . . • Ինչո՞ւ չմտածեց ստեղծել ըլլա՛ յ մտերիմ ըլլա՛ յ
արարողական առիթներ' հռչակելու լալը, չլորմելու

բուրվառ

այն

միակ բանին առջեւ որ ղի՛ն կու տայ կեանքին , կը դարձնէ զայն նըլիրակա՚ն, բերրի՛ : Ինչո՞ւ,

գիտնալով հանդերձ որ ոչինչ աւելի ան-

միջականօրէն կարեւոր է' , էական է՛ քան իր սրտին

UllflU—

զրաւը ,

նաթ£ տիրոջը յանձնել, ինչո՞ւ մէն մի օր յետաձգուեցաւ անոր իրա
գործումը : Ինչո՞ւ առաջնութիւնը տուաւ անկարեւոր , նոյնիսկ ան
պիտան բաներու , ինչո՞ւ յետաձգեց , գիտնալով հանդ երձ , օրէ օր ,
քետաձդեց : Ու եկաւ օր մը ուր ինչ որ անծանօթ , օտարամուտ, ինչ
որ տեսակ մը բռնակալ, ծածուկ , բան մը սահեցաւ իր մէջ, հաստատ
ուեցաւ աստիճանաբար, տիրեց, տիրապեւոեց զգայնութիւնը

Լւ՚“

իրեն այնպէս եկաւ որ բնական էին այն բոլորը որ կը կատարուէին
իր համար։ Ու գե՛՛ռ, չնորհապարտ պիտի մնային իրեն որ կը

հա

ճէ՛'ը ընդունի լ զինք ողողող բարիքները :
ճակատը պագ քրտինքով պատուեցաւ ու դէմքին դիծերը ակօս
ուեցան ։ Հապչաապ , գլխուն վրայէն ,

վա ր

իջեցուց

պայուսակը :

՛հախ՝ ճափոնական մարգրիտներու մանեակը, իր թաւչեայ արկղի
կին մէջ-. Գտաւ։ Զ.այն

Շուչանին

նուիրելու

չմեգմացոլց սակայն տագնապը։ Ինք իր

'էէ^

որո չումը

մադա չավ։

քմծիծաղ

մը

ունե

ցաւ... Սկսա՛՛ւ, սկսա՛ւ մամը վերվվւն դատաստանին : Յանկարծ , ան
առարկելի ինչպէս չանթը , յիչեց որ , օր մը , Շուչան , ցուցափեղկի
մը առջեւ. , ըսած էր, այնպէ՜ս, թէ բոլոր զարգեղէններ ո ւն մէջ, փըղոսկրէ հատիկներով մանեակ մը պիտի նախընտրէր ։ Եւ ահա, ճիչս։
այս րոպէին, այգ անցողակի , ինչին խօսա կց ութիւնը , անողոք, ներկայա ցաւ. : Ու , ճի շա ու ճիշտ՝ հարկ եղաւ որ տյդ կացութեան մէջ՝
ա՛յդ օրը եւ ո՛չ ուրիշ օր մը՝ այդպիսի մանեակի մը աւելի արմէրալորը՝ ուրիշի մը վիճակս ւած ՝ գտնուի մ տաներ ուն մէջ.*»
դեռ սլնդել որ մէն մի անհատի , մէն մի շարմումը dուիր եւ ՝ հ ա ս ո ւնg ած

վ կրնայ

ա ր ձան ա դր ր-

պատուհասը ՝ օր մԸ։ Zանթի պէս ) շեշտակի ՝

շանթի մը պէս • ♦ •
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Տենդագին' պրպտեց պայուսակին իաբքն ու լայնքը՝. Հանդի սլեցաւ- կաշմիրէ ԱլՈ1Ն1Ո0 իր վզնոցին։ Ա տի կա նո յնքան ալ կն ոջա կան է •
կրնա՛ր նուիրել*, 'իրաւ քովր : Հանդիպեցաւ սպիտակ՝ մետաքս մեծ
իհսշ1լինա կի մր : Ատի կա բոլորովին կնոջական է : *Ոաշեց հանեց ՝ րէԸ"~
րաւ քո‘էր՝. Հանդիպեցաւ՝ տենդաշողս/֊՝ զարդասեղի մը։ Ոսկիէ է եւ
բոլորովին կնոջական : Գրաւ վ>ր"Լր : Խառնիճաղանճ ճերմա կեղէններո ւ
) մղձաւանջային՝ դոցեց կափարիչը՝ նետեց պայուսակը դըէիաւն վեր եւ' ցանց ին մէջ :
'Որ՚ոինքի նոր խաւ մը սաոեցուց ճակատը, էյերքին դալարումին
հեղձուցիչ սա ոտ կո ւթի ւնը՝ ում երէն վեր աո ուի ճանի հասալ,
--- Շուշա՛ն ՝ Շուշա՛ն... ճչաց յանկարծ , ճգնամամային : Ամբողջ
մ արմնովը անոր վրայ հակեցաւ՝ ձեռաքերուն' ճափոնական գոհար
ներու J անէակը՝ կաշմիրէ վզկապը՝ զարդասեղը՝ ճերմա/լ մետաքս
թ աշ/լինա կը յ
Շուշանին աչքերուն տակ՝ լայն՝ մինչեւ այտերուն յեանամասը՝
սեւցած էին-, փ իմիս, կան ճերմակի՝ դեղինի՝

կանաչի

խառնուրդ՝

քստմնելի երանդ մը առած էր դէմքը, Աղկաղկ կենդանութիւն

մը՝

ճիշի հարուածէն ՝ անհուն հեռաւորութենէ մը վերադարձաւ -. Շարմեց գլուխը, ճիղ մը ըրաւ կոպերը բարձրացնելու, Զէ՛՝ Շուշան ի
վիճակի չէ ղինքը լսելու , Ի վիճակի չէ կեանքէն սեւէ ինչ առնելու,
Այմմ ՝ այմմ' ի՛նք' Տիգրանն էր որ պարտոլած էր ՝ մարդիկ է՛
մտանուած էին բացարձակ անզօրութեան : //'արդիկ

իրեն

Որ

կեանքի

պատառիկ մը չտուին ՝ հիմա ալ ի՛նք չէր առներ : Ա եծ կեանքը եկեր
էր գինք օրօրելու : Ումին միջոցով եթէ պարտութեան մատնելը յաղ
թանակ մըն է ՝ այդ յաղթանակը պարտութեան մը կը վերածոլի ՝ երբ
կը հակադրուի իր են մեծ համակերպումը, Ա ար դերն ու իրենց

աշ

խարհին ամբողջ բարիքը ալ փոշի մը իսկ չէր , վասնզի այդ բարիքը
զազրած էր ոնւելի
մանակ մանուշակի
ջերմութենէն, Այն
րեն , Այմմ' ի՛նք է

ըլլալէ, Անոր ուզածը՝ մամանտ կի՜ն ՝ այն մաքանի մը ցող էր ՝ J-պիա մըն էր ՝ շող մը' սրտի
մամանակ՝ երբ անոնք հզօր էին՝ շարուեցան իոր չառներ : Ու աշխարհ մը ամբողջ մանուշակ

ու վարդ՝ զոհալ, ու ադամանդ' փոշի՜ միայն,
_ Շուշա՛ն՝ Շուշա՛ն ՝կրկին ճչաց՝ դարմանելու՝ ճակաաադրորոշ դատավճիռը բեկանելու կոյր ՝ խելայեղ խոյանքով .

— Voyons Monsieur, vous n'êtes pas raisonnable! կչռամբեց Տի
կին Միւնշ ՝ ընդոստ արթնցած ու գայթակղած զարմացումէն ՝ արադ
արտդ թաթթ^ւչհելւլւ զարներ ով,
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Տիգրան փլչե g ա ւ ու ենթարկուեցաւ կէս ան ո լա ղո ւմի մը զզայազըրկումին ՛. Երբ սթափեցաւ , բիբերուն մէջ անբան լոյս մը կը պլպլար :
JI, մինչեւ կեանքին ‘Լերջը , բիբերուն խորքը , այդ լոյսը մերթ պլպը-

չտց , անձկալիցօրէն չհասկնալով, տեսականապէս զարմանալով աչխարհի դո րծե բուն վրայ,
Յամրաբար , մեքենաբար զետեղեց պայուսակէն հանած առար
կաները, չարմական սեղանին վրայ, պտուղով լի, իւաւաքարտէ տու
փերուն քով : Ապա , զդաց որ “եւ կոչմարը , նոր թափով , նորող յըոյոակութեամբ կը խումէ իր վրայ',, Խուճապահար ոտքի ելաւ եւ ինք
զինքը միջանցքը նետեց՛.
Երկու քայլ անդին, զարմացական
նչաններ : Չափահաս մարդ մը , թեւերը բարձրացուցած , յառախցաւ՛ Տոքթէօբ Ս ոլրէնեանը, Իզմիր էր ծնած եւ ուսումը առած Պ էJրութի բմչկա կան հ ամալս ա բանթ,

Լաւ թուրքերէն , յունարէն դի

տէր, ֆրանսերէնէն զատ, եւ քիչ մրն ալ հայերէն՛.
--- Լսեր էի որ Միաի պիտի երթաս՛. Եկուր տես որ միեւնոյն օրն
է եզեր երկուքիս աչ մեկնումը՛" Ի՞նչ կայ, լաւ չես երեւար, հարցոլց , բմիչկի իր զննող ակնարկները կեդր ոն ացն ելո վ անոր դէմքին :
Համաձայնեցան անհ անդս տո ւթի ւնը վերադրել

տրուած չափէն

՛ալ. ելի /nuii.pliui'h եւ ճամբո րդո ւթեան ցնցումին՛. Տէրաէրեան սկըսաւ տակաւ Հնչել, իբր բազնեաան ջրաչոդիի սրահէն դուրս ելլէր՛.
Սուրէնեանին դէմքը , անցնող դարձող ճամբոր դներ ո ւնը , ասդիէն լոն
դիէն նետուտծ բառեր ու ճիչեր , առօրեայ կեանքի փոքր մայթքումներ, տակաւ մեղմացուցին տագնապէ Ա՜, ի՜նչ լաւ էր, հրաչքով,
փոխակերպուիլ, դառնալ անոնցմէ մին,
Աղթաւկ մը , խարաեաչ ու կապոյտ աչքերով , հազիւ 11 - Ս տա
րեկան, մօտեցաւ, Սուրէնեանին թեւը մտաւ եւ սկսաւ Տէրտէրեանին դիտեչ ուչադիր , ճանչցաւ : Ալիոն էր , Սուրէնեանին կրտսեր աղ
ջիկը . _ Ինչքա՜ն մեծցեր է , ըսաւ , անոր փոքրիկ ձեռքը սեղմելով :
_ Հապա՜ , ըսաւ Աուրէնեան, գրեթէ անհոդ, անչուչտ լսեցիր,
մեր տիկինը ելաւ գնաց, Մեծը իրեն հետ տարաւ, անոր հետ քոֆին
է , ասիկա ալ ինծի ձգեց , աւելցուց , աղջնակը ցոյց տայով ;
ՍուրէնեսՀե խոբչանք մը ունէր բարդ կացութիւներէն , Ուստի,
առանց իր ուզելուն, եթէ պատահէր որ անոնցմէ մէկուն մէջ իյնար,
__ եւ կը պատահէր ----- արագօրէն, բարձրաձայն , հատու, ճռճռան իր
ձայնովը, կը կտրտէր անոր հանգոյցները եւ կը պարզացնէր կացու
թիւնը, ինչ կարգի բարդութիւներ ալ որ պարունակէր ան՛.
__ Կեանք ըսածդ՝ ի՜նչ է՛- Իր մնայուն զգացումն էր ատիկա : —
՛Կեանքը մեծ բան չէ , կեանքը ոչինչ բան է :

«ք
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Տէրտէրեան ւԼեր յի շեg որ անոնք

այ ր ու կթն

Փւս(Ասսյ1^

միշտ

խնդիր մր ունէին՝ Ալ ընդհանրապէս ամուսին կնոջ յարաբերութիւնը
տեւականտպէս տիրապետուած էր ինքնաշարժ՜ կառքի Լսնդր ո վը Լւ
դեռ նուաղ կարեւոր ելեկտրաշարժ գործիքներու հարցերով։
Ա ուրէնեան նոր Փանհաթ մը կ՚առնէր։ Կինը Աօֆի իրաւունք ու
նէր շաբաթը երկու անդամ միայն հչիոխ առնելու^ զայն ամուսինէն :
դոհ չէր այդ կարգագրութենէն ՝ իր ^անկախութիւնը չու—<

7/Հթ» : Արդար ըլլալու համար' Աօֆի ի՛նքն ալ իր կառքը սլէտք է որ
ունենար ՝ իր «ան կախ ո ւթի ւնը ՝՝ • » : Բազմաթիւ տարիներու անհամաձայնութենէ , ուժեղ ցնցումներէ վերջ՝ Ա ուրէնեան , երկու տարի առաջ հ երր նոր tpUlGllWJl մը առաւ

--- Փանհաթ£/ միակ առաջնա կա րգ

ifuipfuiî/ էր
Աօֆիին՝.

իր հ ինը որ արդէն արկածէ ալ անցած էր տուաւ
Այդ նոյն տարին իրենց անկողինն ալ թէպէտ բաւենեցին՝

բա/g իրենց յաբաբեր ո ւթիւնները բա ր երս ւո ւմ մը չկր եg ին ՚,Կնո 9ը ((ան֊
կաիւութիւնըդ նորանոր սլահանջներ երեւան կը հանէր՛. Պէտք կր որ
տանը մէ9 ամէն ինչ դո բեկ ր ևլե կլորա կան ո ւթե ամբ : "Ասր ննջասենեա
կին մէջ , ջուրը բերելու խողովակները ,

ա լա թիկէօր ,

կարելի

հաստատել՝ առանց չտա մեծ ծախսերու , բտյց վ|ւԱ1Աւ(1Ժ^Ն

կր

խնդիրը

բաւականին բարդ էր , տրուած Ըլէսյլով ննջասենեակին դիրքը ՝ որ կը
սլա րտադր կ ր կա րեւո ր աշխատանքներ եւ ծախսեր :
I] ուրէնեան կը պատմէ բ առանց կիրքի , գրեթէ անտարբեր շե շ-յտով • Վերջի անդամին՝ երբ Տէրտէրեան գնաց անոնց տունը՝
կախութեանդ խնդիրը դեռ լուծուած չէր՝ հակառակ որ

((ան

Աուրէնեան

սկզբունքով ընդունած էր վերջապէս Աօֆիին իրաւունքը' նո՛ ր Փ ան
հուր մը ունենալու ՛. Փանհարը մնայուն փտութիւնն էր որ իր քրոԱիք
բորբոքումները կ՚ունենար՝ ցնցելով եւ աւերելով ալ ոչ իսկ պայմա
նադրականին վրայ կեցած իրենց ընտանեկան շէնքը ՛. Ամէնէն վերջինը
կր կայանար ինչ որ փլԱ1Աթ-իք , նոր նիւթի մը մէջ որ կ ատարելապէ ս
!լ ընդօրինակէ ր նաեւ արեւելեան ղորդերուն նկարներն ու դոյներր ՝
որոնք մոՂոէթԹ յ ա ր կա րա ժինն եր ո ւն դետ ինը կր պատէին : {Jui ֆէ ԷՍթիմ - - - Մ անաւանդ , ամբուլջացած , իր մէկ անկիւնին՝ Ա|Ա11Ն
քէն/z մանրանկարով մը։ Տ տն

տիրուհին՝

սիկաՈ.էթ-Հ/

Նսմէլւի-

շրթներուն՝

խմիչքի ղասսԼժը ձեռքին , ժանեակի երիզ մը չրԼապատած 1ոէքութ-էքյ y
çtnuç չրջազզ֊եստ մր հազին՝ 1|1լաԱթթկլԱ1Ա , մեծ կրունկներով կօ - ի կ
ո աքերուն , 1ոէքՈլՈթէ դլուխով , իբր կատարեալ մոէոէրն կին կր շրջի y
փլսւսթիք այդ նիլթովը շինուած գորգին վրայ : Սա ֆէ է&թ-իմ • • •
Այդ սրարբի չ մթնոլորտին մէջ՝ հոս ու հոն՝ (յիրազի դիծերուն խառ
նուած նաեւ' Լօլօ Պրիճիտային կուրծքն ու սրունքները՝ Աղա Խանե-
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բուն կազմալուծուող, ախտավարակ, մոկլիանեան սիլուէթները կր

ծածանին ■ . . Սա ֆէ էնթֆմ • • •
Յայց եկուր տես որ Աուրէնեանը չի զղար ատոնք, այդ միտկալ—
ները» չի րամն եր : Ամէն ընթրիքի , Սօֆի խօսակցութեան մէվ կր քշէ
բառեր , արդիականօրէն ու յոխորտ արագութեամբ: Իբր թէ ընտրա
նի բառեր ր/ / ա յին անոնք եւ, ինչպէ ս իրեն , բոլորին ալ շատոնցոլընէ
ծանօթ ՛. Ժէրֆլէքս, քպովինիլ, թ ափֆֆլէքս • • • Արտակարգ յարակ
ցութիւն մը ունի ան վաճառորդներուն հետ՛. Տեսակ մը fՈ|1!ս]|ւ('ֆլ
կիներ դարձած են հիմա... Օր նո՛ր, բառաշար նո՛ր-. Հոն հասած էին
որ, ամուսին կին միեւնոյն լեզուն կր խօսէին,

ել զիրար

ալ

չէին

հաս1լեար յ
--- ճանընա հանտըղըւքը , վերջապէս պայթեցաւ Սուրրէնևան , եւ
այն մամանակ իզմիրցին մերկապարանոց կը ցցուէր, այղ

բաները

մեղի՛ պիտի ծառայեն, եւ ո՛չ թէ մենք անոնց դերին պիտի ըլլանք...
Յետոյ, նետեց յունարէն խօսքերու հրթիռներ, կրքոտ ու կըռուտղան շեշտերաԼ :
__ Հապս/, չարունակեց , ա ս պէ՜ս—ա ս պէ ս բաներ... հիմա !ւերամիք^ գործ մը գտած է,

իր մէկ քոֆֆն/^ հետ աբաբթըման մը

ձեռք ձգած, նոր «ծանեար մը ել ՓբՈզլէյ լէսիվէօզ մը անմիջ.սպէս առած է , ամսավճարով , եւ երջանիկ է : Փէ ՍԱ քբ ֆոՆ վոպէ , մո6 շէո. :
Աղջիկներուն խնդիրն ալ, ուզած չուզած, կերպով մը

կը

կարդա-

դրուէ : Կեանք ըսածդ մեծ բան չէ։
*
փփ
Ալիս տմդունած էր : Մերթ դող մը կը ցնցէր վտիտ մարմինը ու
այդ պահուն աւելի կը սղմուէր հօրը թեւին , Անսահման կեդրոնացումով, կիրքով, հետեւած էր հօրը անտարբեր շեշտով պատմածներուն-.
Կը թուէր երբեմն խիթէ մը բռնուի յ եւ մարմինը մէկ ոտքին վրաJ էն
կը ձդէր միւսին վրայ -. Հայրը ծռեցաւ, ականջին բան

մը

փսփսաց

բայց Ալիս, հ եռուն նայելով, մխտականօրէն գլուխը շարմեց:
Այդ մՒՒՅՒն> թխահեր մարդ մը, մպտերես, դէպի անոնց կողմը
յառաջացաւ: Միջահասակ, դիրուկեկ եւ լաւ սնունդ առած մարդու
տեսքով: Աուրէնեան ծանօթացուր •
__ Հա՜, չէ՞ք ճանչնտր, մեր մեծ պոթիէն է , մե՛ծ հը, Միլ Մուայեալ, Յտկոբեա՚ն, յայտնեց՝ վճռական, գրեթէ զինուորական

չեչ-

տուք եւ հատու : Ալ թէ ' ազգասէ՛ր ...
Յակոբեան չողոքորթուած զղաց թէ՛ Աուրէնեանին խօսքերէն թէ
իր նոր ծանօթութենէն : Յայտնեց որ ինք չտա լաւ կը ճանչնայ Տ է ր֊
տէրեանին եւ միշտ մեծ հաճոյքով կը կարդայ անոր բմշկական յօդ-
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ուածները, որովհետեւ. ինք հայկական բոլոր թերթերը կը ստանայ ,
այսինքն կը դնէ :

14/» սերունդէն , անապատ անցած , որբանոց մտած , վարմ կե ան
՛եի ս1սւ<եե֊1սԼ՛•, ընտանեկան բոյն կազմած ։ միշտ հաւասարակշիռ,
֊.ասած էր, իր ճիւղին մէջ, առաջնակարգ դիրքի՛. Անվթար պահած
էր ժառանգական ակնածանքը դէպի մշակոյթը., Շէնշող ու դիլրահաե անօթացեր էր արդէն իրենց րամնեկի բոլոր ճամբորդներուն ,
անոնց կենսագրականին , առատաձեռն ամէն կարդի ս իր ալիրո ւթիւններոլ ընթացքին : Բարեկամացեր էր կառախումբի

վերակացուին ,

ձաշաբանի բոլոր աստիճաններով ս պա սա ր կո ղներ ո ւն հետ :

թրքա

կան գլանիկներու, ամ երիկեան ս[ւկաււՆճշ,»»/_ , այլազան խմիչքներու ,
պտուղներու , քաղց րե զէննեբու

Հ

ի լր ա սիր ո ւթի լնն եր : Աա կո բե ան մեծ

անձնասիրութիւն մը կը դնէր այդ առատաձեռնութեանց մէջ, որոնք,
իր տան ընդունելութեանց ընթացքին ( կը հասնէին անբնական շափերու, գրեթէ մ սխ ո ւմն ե ր ո լ ; էրբ հիլրերը մեկնած էին, իր խորին
հրճուանքն էր լսել, մէկէն կամ միւսէն----Գեռ երկու անդամ ասանկ
տէվէթ-/' ուտելիք ու պտուղ մնաց : փրկուած մանկութեան մը փոխվրէժը, հաւանաբար , պաաուասաուած ցեղային հիւրասիրութեան ու
դեռաբուսիկ ՀՀ,հ տր ո ւս տ
զէնկիԹ/, հա կաղդեց ութեանց ,Լ[,այ՝ Հա սբէնեբ տրռւեցան , առնուեցան ՝ տեսակցութեան խոստումներ , այլաղան գորգերու հեռան կաբներ :
նոյնքան պարզութեամբ յայանած էր անոնց նաեւ ի՛ ր

կեանքը ,

--- հայլ՛՝ երեՀ հասած զաւակներու , պետը մեծ ընտանիքի մը որ, իր
սեփական բնակարանին մէջ, իր մօրը, աներ պապային, դեռ տարի
քոտ զոյգ մը մօրաքոյրներու ապաստան տուած ու հեշտ կեանք ապա
հոված է : Հիմա , քանի մը որով կիս կ'ե րթ այ որուն մօաերը վիլլայի
մը գնումին, մեծ հողս,բաժինով, օրինական ձեւա կանո ւթի ւններ ր
պիտի կատարէ-, կուաայ, դրաւս ր, հասցէն ել, ամառը, կը հրաւիրէ
բոլորը իրեն այցի դալ՛. Ալ բոլորը, տառացիօրէն , հրապուրուած են
“՚,!՚1 շաո.մա& մարգէն՛. Բայց մեր մարդը, մեծին ճշգրտութեամբ դիտէ
տռ։[է ընել իր մտերիմ ղեղումներր որոնք, արեւելքսիի իր հաշիւովը
աւելի խայծ մրն են միւսները շատ աւելի առաջ քշելու իրենց առանին
քօղազերծումներուն մէջ:, «Հիւսիսը» ավքէ կորսնցնող տեսակէն չէ՛.
Գործնականը իր նկարագրին մէջ հասած է շատ նրբին կատարելու
թիւներու՛. Անհամար, մանր մունր խ ո րաման կո ւթի ւնն եր ո լ ,

mil-

1ապԱք»լ, անտես ու բարդահիւս թակարդներու . ախմար հանդս ,ցնեբոլ , յետին մտքերոլ իրարու վրայ կուտակուած գումարում-բա րձոլմները, իր արտաքին շփումներուն մէջ, թոյլ կուտային որ շարժ՜ի
պարզամիտ, դիւրահաղորդ, անշահախնդիր ,

ազգասէր,

վեհանձն
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դիմակով մարդուկ մը՝, Անոր ե տ ե ւ սակայն' մշտարթուն' արեւելրցին
'լը հսկէրԵրկ ու է՜լէ՜կսւԹթ- կթե յաճախորդ մկր տած կր արդէն եւ ուրիշ
մրն ալ ապահոված' Ա ո ւրէնեանին Հ
ի շկն երը օդտակտր մարդիկ
են* անոնց հետ միշտ լաւ Ըէէա էո լ է • ) Աուրէնեան այսսլիսի սլարագաներու ■w, շատ աւելի յարմար կր նկատէր սլահել արուեստական
անտա րեբութիւն մը՝, իսկ իր խորին դռհ ո ւնա կո ւթի ւնը
ւան կոլդար

երե

չափազանց սան-ֆասոն, հ ա ւա ս ար—հ ա ւա ս արի

ընտա-

նութեամր մը որ լռելեայն անձնուիրութեան խոստումներ կր պա
րունtu կէրՍտի սլեg որ անպայման երթան վա կոն—ճաշարանը =1 Si ր տ է ր ե տ—
նին ընդդիմ ո ւթե ան ը լաղթելու համար վազեց սլայուսա կէն ITipUl—
ւ1աւք|ւ(ւ^/ տուփը բերաւ : --- Ւ°նչ կ'րս է ր , Տ որթոր } աղէկ չէ^

ասիկա

մեր բարեկամին համար : թեւին տակ առած էր նաեւ շիշ մը Ա ր եւանի
քոն եար , աճուրդի մը մէջ շահուած : Ան"ր Հրացումր»

արարողա—

կանօրէն , միասնաբար կը փափարէր կատարելի
Ղ*բաւեցին երեր սեդան տիր ա սլե տ եg ին ամբո զ֊ջ ճա շարան-բւսմնեակին վրայ ուր 3 ա կոբեան ստեղծեց զուարթ մթնոլորտ մը-. Իր
հ իւրասի ր ո ւթի ւնն եր ո ւն մասնակից ըրաւ իր րամն էակին ծանօթներ ը^
սպասարկողները^ անոնց

y ինչպէս եւ մօտակայ սեղաններուն

անծանօթ դրացիները՝, թասնաւոր խնամրով պատրաստուած սուրճին
բուրումը լեցուց մթնոլորտը՝.

Սեղաններուն վրայ լեցուած բտրիրէն ոչ մէկր հլյտպուրեց Ալիսին : Ա ի շտ հ°րը ^ԼորԼ<ք[1^է կծ կո ւած' կը մնար անշար մ ու լուռ , վշտա
գնած դէմրով՝. Զէ՛ ) ոեւէ բան չուզեր՝. Տ-էրաէրեան սլանան մը եր
կարեց^ առանց յաջողութեան՝,
--- Է շորոլա՛ մը առ , աղԼի'' կս

տար շորոլա' մը պէտր է որ խմես ,

կը համոզէր 3 ա կոբեան : Հօ ր ը միջամտութիւնն ալ ի զուր անցաւ։ Յա“
կորեան դարձեալ շորոլան ապսպրեց՝, Աո լորին ճիդերր՝ որոնց խ առ
նուեցան նաեւ օտարնէբունը՝ ի զուր անցան զայն

զուտ րթաց նելու :

Տէրտէրեան անոր մազերը շոյեց եւ հաճելի բաներ ըսաւ՝, '/* ի չ յետոյ
երբ իրենց տ ե զե ր բ վերադառնանք իրեն

մր

կը սպասէ։

Վ^ստահ է որ ujlLp^plK^^f իրեն շատ հաճո յր սլիտի պատ՛ճառէ : Չ’" նէ
կը

Ղ1,նՔԸ = &ատ ատեն չկա լ որ իրենց տունը ճաշի

գացտծ

է*

Կը յիշէ* -, Մ այրիկը լա լտնած էր այն °րը ո lT]l!n|lUl2/Æ^irri-îr մ եծա—
մասնութիւնը ի՛նք սլսւտրտ ս տած էր : Արա^ւ է ; Ալիս րի չ մը զարմա
ցաւ՝. Անհաճելի հ վիրաւորական էր այդ եղանակը որով իրեն հեա կը
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խօսէին -, Ի՜նչ զարմանալի էին այս մեծերը, 9,ինքը Ա|էպէք/յ տեղ են
դրեր ; Հյաւոո նց իրեն հետ կարելի է խօսիլ ինչպէս

չափահասի

մը

հետ-, Տարօրինա՜կ է , չե՛ն հասկնար այս մեծերը , բա՛ն չեն հասկնար :
Մեղմ հեգնանք մը աչքերուն եւ քի չ մըն ալ մեղադրանք՝ վերջապէս կիսովին դարձոլց դէմքը Տէրտէրեանին ել.
--- (ե՚սա լաւ կը յիչեմ , պա ա աա սխան եg , լրջութեամբ մը որ օտարոսՎւ և 1լւս լ էս օ ս ա 1լրխն

Որ՚՚չ էր "ւ՛ ԱլՒս հ °1՚Ը նման չէր էԼր1ա11 : Կե/սնյ, ըսածդ' մեծ բան
էր իր համար -, Ու մեծերը չէին հասկնար որ իրեն կր պակսէր էա
կանը՝

ընղհանուր ապահովութեան զգացումը,՝ Մեծերը

կեղտո

տեր՝ ոտնկոխեր ՝ չքացուցեր էին այդ զգացումը եւ իրեն... չոքոլա
ու պտուղ կ'սսւաէարկէին : ինչպէս մեծաւեր արչաւախումբի մր մեկ
նումէն վերջ՝ հրկիզուած գիւղին մէջ՝ փլատակ տանը չեմքին՝ առան
ձին նստած աղջնեկ' Ազիս մշտապէս արտում էր, իր հոգիին խուղ
տագնապը իր մանր մարմնին ուժերէն վեր էր , Մեծերը հիմա կը խըմ էխն ՝ կը ձ՚խէին՝ կը խօսէին բա րձրաղաղակ ՝ կը խնդային բայց չէին
գուշակել, իր անձկութեան կանչերը : Ալ ո՛չ ոք
դարձնէր իրեն :

ուշադրութիւն

կը

Տակոբեանին ձայնը տիրապետելով ընդհանուր աղմուկին կը ծա
նուցանէր' հիմակուայ Իսթանպուլը նախկին փ ոնսթանթինով,լըն է,,
Ջէ' ՝ սիկառները ամէրիքէՍ էին՝ իսկ այս քոնեա՜քը՝ այս քոնեա՜քը...1 Eh bien, mon vieux !...
ձ//շձ' ձեռքէ ձեռք անցաւ . Ակնոցներ անցան քիթերոլ ել քննու
թիւներ տեղի ունեցան՝ շիշի էթփքէթ/,?, վրայ, Աա կորեան իր ձեռքովը բացաւ զայն եւ ինքն իսկ սպասարկեց բոլորին , «Պէտք է հատրընենք այսօր» ՝ որոշեր :

'"'.A
, շէֆ/zïz ըրած մէկ շարժումին վրայ՝ պատանի
սպասեակ մը փոշիով՝ սարդի ոստայնով պատուած շիշ մը բերաւ՝
կողովի մը մէջ ընկողմանած -, Երեւանի քոնեաքին ՝ շիտակը՝ ըսելիք
չկայ բայց նայէ թէ ասո՛ր ինչ պիտի ըսեն . . . «Ասոր»ը' ընկողմանած
գինիի շիշն էր՝ Շաթօ Նէօֆ տիւ Փավ, մը՝ 1926 , ֆամէօ տարի մր՝
հա՜...
Շէֆին կողմէ կատարուած այս անակնկալը սաստկացուր ոգեւո
րութիւնը եւ նոր խմորումներ տուաւ անոր ,՝ Յակոբեան ա՛լ կանդ չէր
առներ -, է՜ ՝ ալ կարգը եկած էր ՝ Աւրմէնիէն/, խնդիրը սանկ լա՜լ մը
պար,յելու եւ ԱովաԺ ու UlUUlutGîz երո ւն բաժինը հանելու,՝ Զկար
օտար մը որ ծանօթութիւն մը չունենար ԱթւքէքփէԱՆ^ո։.!, մասին,
Տա կորեան միջազգային համբաւներու ջախջախիչ թուումի մը տակ՝
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ճշգրիտ մանրամս, սնոլթիւններո վ , ապշութեան մատնեց ներկաները,
յարգանքի բերաւ զանոնք : ԻնքզինքԷն կարէ գոհ , նշանակալից

ակ

նարկներ ձգեց, պարբերաբար , Տոքթորին ու Տ է րա էր ե անին :
... Բայց եթէ Արմէնիէնները Բ ոն սթանթին ո փլը , այսինքն Ի սթանպուլ ծնած են, ըսել է' թո՛ւրք են- Այղ պա հ ո ւն էր որ 3ա կոբեան ո աքի կանդնեցաւ, բողոքեց վրդովուած յառածսբանէ մը վել՚ջ,
բուռն, նախնական կրքոտ բա g ա տ րո ւթի ւննե րո վ , «սպառիչ կերպով»,
լուսաբանեց ղանոնք : Ազգութիւնը ուրի՜շ բան էր, հպատակութիւնը'
ուրի՜շ : Ապա , ինչպէս աշակերտներու ղլուխին մէջ էական ծանօթու
թիւն մը կը մտցնեն , ամփոփոյքը վճռականօրէն շեշտեց - «ԱթմէնիէԴւ, հը՛, նօ' թ-խ-թք , արմէԱիէՆ • • •» : Յետոյ, ցած ձայնով, Տէր■տէրեանխն դարձաւ եւ աւեըւյուրյ*
— Այս ամբողջ շփոթութիւնը, պարոն Տ է բա էր եան, ազգութեան
եւ հպատակութեան , Ջրֆրթներուն կերած ապուրն է-. Ջէ՞ք

կար

ծէր • •• :
Տէրտէրեան զգաց որ իր տագնապին թունաւոր մառախուղը մա
սամբ բայց զգալապէս քաշուած էր, տեգ մը պահուըտած, ծուարած ■.
Տրտմութեամբ մտածեց- «Երանի՜, յանկարծ ասոնցմէ մէկուն

փո-

Հսարկուէի ♦ ♦ •»
Երբ ոտքի ելան իրենց տեղերը երթալու.
— թուլոն դեռ շատ հեռո՞ւ է, հարցուց Տէրտէրեան,
— Երեւի ալ մէկ երկու մամէն կը հասնինք, յայտնեց Աուրէնեան-,
Տէրտէրեան, միջանցքը, վարագոյրին ծայրովը ապակին սրբեց-.
Դուրսը, զանգուածս,յին սեւը տեղի տուած էր

անթափանց,

բիրտ

գորշի մը, նոյնքան զան դո լածային , ուր ոչ մէկ բնանկար կը յայա
գուէր : Հազիւ մօտակայ տնակ մը կը զատորոշուէր : Երկրորդական
կայարանի մը գոյութիւնը նոյնիսկ , ուրկէ

կառաշարը

Հանցնէր

դղրդագին, կը զգացուէր քանի մը պղտոր ուած լո յ ս եր ո Լ գլուխներով,
նարինջներու նման, որոնց չորս կողմը, Օտարոտի, կարճ բեկումնե
րով, ծիրանի գօտիի ծուէններ կ՛՛երերտկայինք
Այգ տեղեկութիւնը ծանր դժբախտութիւն մը դումոզ

լուր

մը

դարձաւ, խորտակեց իր պահ մը վերագտած հանդարտութեան փըխրուն ամբարտակները, եւ մէկ հարուածով, լեցուց սրտին մէջ նախ
կին անձկութիւններր , շտապող, արագավազ, վրէժխնդիր յորձանք
ներով , Որպէս գառագեղէ պրծած գազաններ , եկան ինկան դարձեալ
հոգիին վրայ, Արեան հոսանքը, ապտակներու պէս, իջաւ այտերուն
ու ականջներուն , Սիրտը դարձեալ

սկսաւ

հարուածել,

դարձեալ

խեղդուելու պրկումները վերադարձան , երբ իր խղիկը մտաւ-.
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Jamais ! Jamais plus !
Edgar A. Poe, «Le Corbeau».

Կրկին գրաւեց իր անկիւնը, կրկին թաղուեցաւ հոն: ... Ըսել է'
շուտով պիտի հասնին- Մէն մի անցնող րոպէ կը մօտեցնէ զիրենք
մամանումի ճակաաաղրորոշ պահին: Կ ար ելի ո լթի ւնն երը կը նուա
ղին , կը դիմեն իրենց վերջաւորութեան : ճակատը զարնուեցաւ Հա՛լ
անկարելի է»ի պատին: Աներկրորդ ումղեոլթեամբ զգաց գոյութեան
տռամը, --- կեանքը մէ՛կ անգամ կը արուի : Անդարձօրէն : Երկինը,
գետին իրար անցնին' ճար չկայ: Աէ՛կ անգամ: Ր ո պէն անցա՛ւ, ին
կա՛ւ Անցեաչի վիհը' անդարձ է: Ընելիքդ չըրիր' անկարելի է: Աշ
խարհը տակն ու վրայ ըլլայ' անկարելի է՛ :
ճեպընթացը կը դան դա դեցնէ՞ արդէն երթը : Ականջը սրեց : Բի
բերը ստացան աղէտը սպասող սրութիւն ; Զէ՛ , չի

թուիք

որ

դեռ

դանդաղած է : Հարցումներ փայլատակեցին մաըի ըաոսին մէջ.. Արբ
եւ է ըսա՞ծ է Շուշանին որ գեղեցիկ է: Ըսա՞ծ է դէթ որ կը սիրէ
զայն : Ըսած է՞ որ անոր պատկերը Հյաւերմական կնՈջ» պատկերը եղած է իր համար ու ընդմիշտ դրոշմուած հոգիին: Ըսած է՞ որ այգ
l/նիըէն առաջ' ոչի՛նչ ուրուագծուած է հոն .. Ինչո՞ւ չէ ըսած : Ինչո՞ւ
այգ բոլորը երգի , աղօթքի չէ վերածած , երր դեռ կարելի էր :
կարելի է՜ր... Անդարձը, Անկտրեին այնպիսի եղերական սաստկու
թեամբ ճմլեցին սիրտը որ մահանալու
մէակ սպասումր կեանքէն . ♦ .

տենչը,

կարօտը'

դարձաւ

Ինչպէ՞ ս է որ սրտազեղում մր' «արմանավայելչո լթեանը» , այդ
գմնէ բռնակալին հպարտութիւնը կը վիրաւորէ : Ինչպէ՞ս է „ր այդ
բոլորը ինը չգիտցաւ մամանակին , այնպէս ինչպէս դիտէ հիմա : Հի
մա՛ : Ա՜ , եթէ հիմա , հիմա' իրեն տրուած ըլլար ընել այդ բոլորը ,
ինը գիտէ' թէ ինչպէս պիտի շարմի, ինչպէս պիտի գործէ : Սէրը՝
միա՛յն, անդիմադրելիորեն , կ'առա9նորգէ սիրողը դէպի խոնարհու
թիւն: Գէպի ամէնէն խորին խոնարհութիւնը: «Բռնակալին» ճիտը,
մէ՛կ շարմոլմով, վառեակի ճիտի մը նման պիտի դարձնէր: Աւ անկէ
վերջ, սիրողին տրուած պիտի ըլլար դարձնել կեանքը զմայլումի,
անվերջ երախաագիտական լուցումներու շարայարութիւն մը: Սի
րեք պիտի ըլլար' ազօթե՜լ, պաշտե՜լ... Բայց մամանակր չի ո լզեր
ետ դառնալ: Անընդմէջ' կր թափի այն կողմը: Շուշան ի վիճակի չէ
դկթ իր աչքերը տեսնելու :Ու ի՛նչս ր կատարուած է'մազաչափ կարելիր
չէ փոխել Մա՛զ կարելի չէ աւելցնել : Անդա՛րձ է , Անդարմանելի :
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Կը հասկնա՞յ հիմա այղ. բառերը, իր ամբողջ ներքին աշխարհը այմմ
լե՜ցնող ա յղ րաոե ր ը • • •
Այն ատեն, ամէն ինչ տեղի կ'ունենար տեսակ մը գաւիթի, տե
սակ մը նկուղի մէջ : Աակայն , դիտէր որ , քայլ մը անգին , հրաշալի
պարտէզ մը գոյութիւն ունի ուր, գաւիթը լքած , կարելի է մանել-.
Բայց սեւ կախարգանք մը միշտ ալ յետաձգել տուած էր , արգիլած
էր տալու կիցի հարուածը , հրելու դռնակը , մտնելու «պարտէզ» :
Զէ' ,
դիանալով որ պարտէզը հոգ է , քայլ մը անգին , ձեռքին
տակ, եւ սակայն ինք հաճոյացաւ՝ կեանքի մամ էրուն արարողութիւ
նը , նախագաւիթներու կի սա ոտ ո ւե ր ին , մութին մէջ խողխողելու :
Կիցի հարուածը շարուեցաւ-! Ինչպէ՞ ս է որ շարուեցաւ, ինչպէ՞ ս է
որ չի տբուիր - • •
Եւ սակայն, ընթացիկ հաճոյախօս ութիւն մը, կարճ սրտակցութիւն մը __ ու բնականը մարդուն համար, ոեւէ մարդու հետ, ոեւէ
ատեն , սրաակցութիւնը չէ՞ — իր մամանակին , ա՜յն մամանակ , յու
ռութքը ունէին դառնալու ուրախութեան յորդուն աղբիւրներ-, Դառ
նալու' կեանք -. Իսկ այմմ , ամբողջ մատեան մը լաւ խօսքերու' ոչի՛նչ
է , փոշի՛ , զէրօ՛ - - . Շուշան ի վիճակի չէ զինք լսելու :

Բանի՞ րոպէ անցաւ արդեօք : Կանգ պիտի առնէ՞ հիմա : Ակնթարթ
մը սիրտը գագրեցալ բաբախելէ -, Յետոյ , յանկարծ , երկաթագործի
բազուկ մը սկսաւ մուրճի ահարկու հարուածներ իջեցնել-, Սիրտը
բարձրացաւ, եկաւ սղմուեցաւ կոկորդին-. Ծիրտը սկսաւ խառնուիլ-.
Պաղ քրտինքի նոր խաւ մը պաղեցաւ ճակատին : Գոյնը նետեց ինչպէս բնախօս ական ճգնամամի մը -, Ահազանգի ղօղանջներ' ա կանջին :
Կառախումբը կրնայ կանգնի լ մէկ րոպէէն միւսը-, Մէկ րոպէէն միլս ը կրնան Հա սնէ լ :
Անգամ մը եւս , անհակակչիռ,

խելայեղ,

նետոլեցալ

փնւոոևց Հր ո ւշանէն ձեորն ու ճչաց .
— Շուշա՛ն, Շուշա՛ն, կը սիրեմ քեզ... Ո՛չ մէկ

առաջ,

աղջիկ

աւելի

գեղեցիկ է քան դուն - - - Կը սիրեմ քեղ • • •
Կանչը մնաց անարձաղանդ-. Միայն, ընդոստ արթնցաւ

Տիկին

Մ իւնչ ։

— Ma foi, il va l’a tuer !

Voyons, Monsieur... :

Ինչ-

պէս կարելի էր : Սափրիսթֆ , ղիաէր սակայն որ , այս պարագաներուն մէջ՝ յուղում'ը վատթարադոյև հարուածն էր՝՛
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Երկուքն աչ հակած էին Շուշանին վրայ որ մարած կր կամ կկս
մարած։ կորսնցուցած կր պատկերը իր ինքնութեան ։ կապոյտ շեր
տեր, կանաչորակ սեւի, քիմիական սպիտակի խառնուրդ երանգ մը
դէմքին։ Այտերը, թեւերը, սրունքները ուռած կին**»
Ծնօտէն բոն ած , $իդրան մանր ցնցումներ տուաւ գ/խուն եւ անունը կանչեց : Շուշան չէր սթափեի հ
__ իմ*նչ եիընկք այսպիսի պարագաներու մկջ, ի'նչ

էք

կեցեր,

մասնագկտ ը /•՞նչ պէ աք է ԸնեԼ՝ ըսած է՝ այսպիսի պարագաներու
մկջ, ան շուշտ պատուէր մը տուա՛ծ կ , ալ ի՛նչ բանի կը ծառա յկ ձեր
ներկայութիւնը* * * ագագակեց, հ իւանգա պահ ուհ իին ուղգուած , դացկ՚ք, շուտ, Տոքթոր Աուրէնեանը կանչեցէք։
Ն|Հթ՜ր4\թ- սւ’աւք]ւլ// սրուակ մը շարմեց հիւանդի ռունգերուն։
Բազմաթիւ րոպէներ
երբ կենդանութեան վերադարձաւ, մեծ
դմուա րութիւններով, Աուրէնեան երկու դեղհատ յս^ողեցաւ կուլ

լՀ ե պընթաg ը կանգ առաւ : Հաւասար հե ոաւո ր ութիւն ութ յամրա ր—
ները ցցուեցան*, Բարձրախօսը կայարանին անունը ծանոյց ու

դեռ

ուրիշ լուրեր տուաւ որ թալալեց ան անոր բարձրատարած դմրկ թին
տակ : Տիգր՚ոն , թեւերուն առած , 1'էե!1 ուց հ իւանգը վա ր : Բնութիւնը
անագորոյն կատակ մը ըրած կր , խաղալուէ այսպէս այս անպաշտպան
երիտա սարգո ւթեան հետ ,

ձնելուէ անոր

դէմքն

ու

մարմինը

ծաղրանքն իսկ այն դիւրաբեկ այլ հազուագիւտ գեղեցկութեան ո բուէ
սկզբնապէս հաճոյացած էր օմտել զայն։ Տիկին Աիւնշ իրենց երկու
պայուսակները կը կրէր* Տիգրան կը շարմկր քնաշրջիկի մեքենականութեամբ։ կեանքին կը հետեւկր՝ անբնականոն ան դրա գարձումոփ հ
(Հանկարծ, բարձրակաղմ , երիտասարդ, խարտեաշ, կա պո րո մանր
աչքերով մարգ մը, կարշնեղ բազուկներովդ առաւ հ իւանդր անոր թե
ւէն , երբ վակոնի սանդուխին վրայ կը գտնուէին։
Անծանօթ մարգը մեքենաբար Տիկին Աիւնշին բարեւեց եւ շնոր
հակալութիւն յա լտնեց Տիգրանլ,ն որ ալ ոեւկ ինչ ճան թնալու , ոեւկ
/•նչ < ա ս կնալո ւ վիճա
մէջ չէր-- Շո լշանին ամուսինն էր
Ի“կ ինք կանգնած էր քարափին վրայ՝ անշարմ , շշմած, հոն իսկ
ուրկէ հ իւանգը առեր տարեր կին։Ագամա մութին մ ԷԼ , երեք Հոգի , կը
'հեռանային ։ վարձած ուրուականէս ջին , կազմած է[,ն Թիսիէնէ մէկ
fոլքփււզ]ւս|ւո fiyz : կայարանի գմրէթին տակ դարձեալ ձայներ թաւա
լեց ան : Անշշուկ' ճեպընթացը շա րմ֊եցաւ : Իր բաց դոն ակն եր էն

մին
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■եկաւ ղարն ո ւեg ա ւ կռնա կին : Տէ' դրան գլորեցաւ գետին î Ե' ր կո լ հոդի
էսումեցին՝ բռնեցին՝ վերցուցին ՝ նետեցին ղայն վակոնին մէջխ

J1—

րենց գայթակղութիւնն ու կոպիտ ձայները էս ե զզուեցան հեռացող
կառաէսումրի աղմուկին մՊահ մը՝ միջանցքը մնաց երկարած՝
կառա իւ ո ւմրի աղմուկին մէջ*.

մը միջանցքին վրայ մնաց երկարած

ոտքի հանեցին եւ տարին իր բամնեակը։ Տիգրան չգիտցաւ ԷմԷ ին չ.քան ատեն անցեր էր երբ տակաւ սթափեցաւ : ԱՀնհուն խորութեամբ
այլ կարճալ”եւ քոլնէ ձ ը կ՚ելլէր ուր բարեկամները ձգած էի1* զինք։
Ամր ո il բա մնեւս կին մէջ առանձին էր։. Ակնարկները ինկան շա քմա
կան սեղանին ՛էրու J ։ '!'էչ մը իրար անցած ՝ կը մնային հոն խաղող
ու տանձ՝ իրենց էսաւաքարտէ տուփերուն մէջ*. Աւելի փոքր՝ ուրիշ
տուփ մը որուն ներքին բեհեզին վրայ կը հանգչէր ճափոն ակտն գո
հարներու մանեակը։ Ու գեռ անոնց քով) պոռտօ կաշմիրէ վզկապ
մը՝ մետաքսէ սպիտակ ծալյուած թաշկինակ մը՝ զարդասեղ մը։
--- օէեր տոմ սա1 կը կը հարցնեմ , կը կրկնէր վերաքննիչը, վրդովուած ՝ էսո րհելով որ ճամրո րդը կա տ ա կէւ է ելած իրեն հետ ։
ճամբորդը կը նայէր սլաշտօնետյի աչքերուն՝ չէր ճանչնար զայն
ու չէ ր ուղեր հաս կնալ ։
--- Հիւա^նգ էք ՝ ի^նչ է՝ այս անդամ հարցուց պաշտօնեան՝ մեղ
մացած ։
ճամբորդը կը նայէր անոր՝ տմգոյն՝ վշտագնած : Աող մը եկած
էր փրոՏ*1 եւ կզակները կը կափկափ էին :
--- Հըը. . . ըրաւ եր կարօ րէն՝ հարցական ՝ միշտ անշարմ ՝ չճանչցող ակնարկները անոր գէմքին։

--- Il n’y a rien à faire... մրթմրթաց պաշտ օն եան ՝ գոց Կ 1այ1՚՜
կին դուռը եւ հեռացաւ :
❖
❖❖
քանի անգամ արդէն Ա իջեր կցականը յա յտնո ւած ու անհե
տացած էր։ կը մօտենային Ա էն Ատ ֆ"յյէլՒն ■ ւ^զ-՚^կ մայրիներ , թէպէտ կանաչ՝ բայց ներքնապէս աղքատացած' ւՍէ՜լէՀ|2ր/րՀր ու կերպա
րանքը առած էին։ Ասդին անգին ՛էիէէա ը թառած ՝ Ալէ՜ՕկալՕ մը
փէթկոլա ով ուր դե կտ եմբերե ան ՝ դեղնասպիտակ վարգեր էին բացուեր : Պարտէզներ ուր մսած Ա1ահ.լյւս1 ու Cj|l(l|lUl կը յամենային։ Աւելէւ հեռուն՝ բլուրի մր կողին՝ մոխրագոյն էսր ճիթ մը՝

միականի՝

շրջասլատուած քանէւ մը ձեռք մշակուած հողով։
Տիգրան վերյիշեց նոր «սիրոյ մը» իր հեռապատկերը։ էն չսլէ՜ ս
յանձնուած էր եր ե ւա կայո լթեանը բորբոքումներուն՝ երբ Փարիզէն
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կը մեկնէր՝, Զարմացաւ՝, իրեն այնպէս եկաւ որ տարինե՜ր՝

տարի

նե՜ր առաջ այդպիսի արկած մը պատահած էր իրեն՝, Եւ պատահած է'
իրե՞ն հե տ * • » Ընդհան ուր կո ար տ ո ւք մը կա ր ամբող ջ մարմնին մկջ՝։
իբր ծանր , երկար հիւանդութենէ մը նոր դուրս ելած Ը[էար •
')• ան դա դօր էն ՝ մեքենական շա րմ ո ւմն եր ո վ ՝ սկսաւ պայուսակին
մէջ լեցնել ճափոնական մանեակը՝ մետաքս վզկապը» » • Յապաղա՜ծ
անպէՀտք ՝ անարմանացա՜ծ էրեր : Այն էն չ որ բազմաթիւ անզամներ
UJJU Հերջի տարիները զգացած էր արդէն՝ անդամ մը եւս զգաց՝ տյս
անղամ' բաg արձա կ ՝ ան կբե կա նելէ դատավճիռի մը նկարագրով ը ՝
կարեկցութիւնն է միայն որ ալ տրուած է իրեն կրելգ Ո՛վ տլ Լ՚ԷԼ^՚յ^
ի՛նչ բանի համար ալ ր//այ ՝ ե՛րբ ալ ըլյայ ՝ ո՛ւր ալ ր/լայ ան։ fin—
լոր միւս զգացումները՝ կի րքեր ը

ամո՜ւլ՝ նախնակա՜ն ՝ յաճախ աւե-

րի չ՝ միշտ վաղանցուկ՝. Միայն այն միւսն է որ ճիշդ է՝ կենսալիր՝
տարիներն ու ♦ • . Ե ահն ալ հեգնող :
Ղ,իս ՝ կայարանի ընդհանուր խառնաշփոթութեան ու աղմուկին
մէջ՝ տեսաւ Յակոբեանին ինքնագոհ ՝ զուարթ

դէմքը՝

շոզփկառքի

պատուհանէն ՝ որ ՝ հեռացող Ւր ‘քէկ ^Ւ մամ ուա յ ծանօթներուն կր
պոռար՝ ամբողջ էութեամբք շեշտելով՝ միջամատը օդին մէջ»
_ ԱրմէնիէՆ , <£', Go' Թիւրք • • •
ԱրտաշսՀրմ դոհոլնտկոլ " նւն * • • :

;î: փ

Բանէ մը օր վերջ, երր պատահմամբ կայարանէ փողոցէն
կ'է՚թ՚էր ւ առաւ, կեդրոնական ծաոոլղէն ել յամրաքայլ

՚Լար

ուղղուեցաւ

դէպէ Փլաս Մասէ^ա: Ցանկարծ էրեն այնպէս եկաւ որ բնդմէշտ

կը

հեռանայ հէն բնակարանէ մը։ Ընդմէշտ կը ձգէ վար բարեկենդանէ
դէմակներ որ, ամբողջ կեանքը, ակամայ, մերթ հակաոակ ալ էր
կամքէն ,էր ղէմքն էէն դարձած ։Այմմ կըստանայ էր մէ ա կ , մչտա կա լ ,
էր ակտ՛ն դէմքը։ Էրեն այնպէս եկաւ որ, ամբողջ կեանքը անցեր է,
ակամայ, սպասաւոր այլազան «բոն ա կալներ ո լ»
Բոլոր մէլս զգացումները ժամանակաւոր
Այո

էէն,

:

Հէմա' աղատ է՛։
մամանա կա լորո ղ ։

է՛կը մէայն' յարաճող, մշտնջենաւոր,
կարեկցոլթէւնը ։
Էը յառաջանար դանդաղ , անվճէռ երթով : Տակաւ անծանօթ նկա

րագրով հանդա րտոլթէլն մը, ճամբայ ելած,

կր քսոլէր հ ո ղ էէն ,

ստրջանքներու հնձանէն չոգէացած ։ Անընդհատ կը մտաբերէր էհ ուշանէն վերջէ բառերը որ էնք կը մնար աղնէ լ էակ մը էր համար : Ալ
անընդհատ , որսլէս թանկաղէն ծաղէկէ մը, կը շնչէր անոր կենաս-
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տու. բուրումը-, Ջէր J/' չե ր բնաւ այն բո լո ր ը որ բրած էր Շուշանին ■.
Մոռցեր կր անոր նուիրած իր վարդերն ու մանիշակները, շօշափելի
ներն ու անտեսները որով բեղմնաւորուած էր Շուշանի հոդին, որով
թաթաւած էր անոր սիրտը :
կասաւ Մառէն ա յէ Հ րապարակը*. Պ ա յծ ա ռ , տաք արեւը ողողած
էր Ալպէ ռ Ա . է պարտէզը, իր մշտադալար զարդածառերը, նռենիները,
նարնջենիները, ւիսւմփլմոՆզ^ ծառերը , պտուղով բեռնաւոր *. Տիդրտն
տեղ դ ր ա ւեg հասարակաց , փայակ նստարանին վըայ : • • •

«ե ե ան քը

մեծ բան չկՀ ...» : Ւ՜ն չ լաւ էր, — հէմա ամէն ինչ յստակ կ : կեանքը
մեծ բան շկ այնքան ատեն որ չի ծառայեր հակահողեկան աիյորմ՜ակ—
'ները ճզմելու*, ptujg երբ խնդիրը կուդայ հակադրուելու
հա կաճշմա րտ ին , դառնալու դուզնաքեայ գործաւոր

անիրաւին ,

մը

ի տ կ ալին ,

այն մամանա կ, կեանքը մեծ, շա՜տ մեծ բան է ■. Ու դիտէր հիմա որ
կը բաւէ որ սիրտը ունենա յ ստրջանքի իր մեծ չարժումները ո ր պէ U—
դի, անհակաճառօրէն , կեանքը մնայ շատ «.մեծ բան մՀ1» : 1Լյդ չ՛" ['~
ժո ւմն երն են որ թո յլ կուտան անհատին դտն ելո լ իր իսկութիւնը :
է տ ք չկա լ բնաւ ցցուն ու մատնանշուած անկումներու ; Ա արդուն
ըրածներուն , ըսածներուն մեծադոյն մասը ափսոսալի է միայն : Ա
նոր կոչումն է, մէն մի րոպէ, երգել, ղմ ա յլի լ , շնորհապարտ րլլտլ,
հսկել, պաշտել-, կապիկէն մինչեւ մարդը նոյնքան հեռաւորութիւն
կաք, ինչքան հասարակ մահկանացուէն ընտրեալ անհատը-, Ան է որ
կը կրէ տուայտանքները մեծ ապաշաւներուն V Անոր հողին կը բանի
խոնարհութեանց , զմայլանքի, շնորհապարտութեան շնչառութեամրը ! Ան կը դի՛քէ դէ՚՚ւէ ճանա չողոլթիւնը վեր ին առընչոլթեանց :
Ջունենալ զղջումի գործառնութիւնը , չունենալ է

կատարելու

թեան զգացումը-, Զրկուիլ ստրջանքէն՝ թոյլ տալ է սրտին դօսացումը-, Ընդառաջ երթալ է մեծաղոյն դ ժբախտութեան , --- Անթափանցօրէն գոհ ըլլալ ինքղինքէն : Կորսնցնել է զդա g ո զո ւթի ւնը , աշխար
հի մէջ, իր գրաւած տեղին եւ արժէքներու նուիրա պեաո ւթեան -, Անմիջապէս որ մարդը զգայ իր ոչնչութիւնը, նոյնհեաայն , ակնթարթավւն դո րծառնո ւթե ամբ , ինքզինքը կը զետեղէ մեծ Նսմթողջի կա
խարդական ապարանքին մկջ, կը դառնայ մկկ հիւլկն անոր, եւ այդ
պէս ով ալ, կը յայտնա բերուի ո րպէս թանկագին , անդին
վասնզի' միակ ու

մասնիկ,

անղետ ևղելի -,

Այնքա՜ն տարի , իր տանջալից , մտալլկող փափաքը'

ուրիշնե-

ոուն աէս ըլլալու, կը տարանջատուի այժմ վերջնականապէս զդայնոլթենէն -, Աքսորէ վերադարձող, ինքնակալ տանուտէր' իր րն ի կ
կալուածներուն մէջ կը մանէր : Լոն , իր տ րժ անավայ ելչո ւթիւնր կը
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մնար անբիծ ու անխոցելի : Ոէ' , թ^ք ալ լ[' ուղեր ԸԼԼաԼ նման այլ մէ—
կու մը՝ դառնալ անհատ մը 1ոլռւլ|ւնէ՜լ : 11նը ալ կարօտ չէ ոեւէ
Հպա չտպան ո ւթե ան» : Հիմա՝ աշխարհրը՝ տիեզերքը ամբողջ
տեւը կեցած է * * *
Հո կ^լ...Հ ասնզի մարդուն լաւագոյն աբարդն ալ

իր ե-

դարձեա՛լ ափ

սոսալի : 1Լաււ 'ե։ւ1' ւ ան ՝ լաւ ԸԷԼ,սլով Հանդերձ՝ կրնայ՝ անծայրածիր
ճամբո լ մը երկայնքին ՝ անըն դմի Coր էն ՝ աւելի լաւ րյ/ա / : ♦ • ♦ Ի'նչ,
մա րդոg լաւագոյններէն մի^ն * ♦ • ք՝այց իեյշն իԱկ րբե՛յշ ՝ ո1 լ [՛ ս է ակբնթարթ մը ՝ համոզուած չէ եղած ատոր՝. կը բաւէր միայն տեսնել
մնայուն եւ անհուն հեռաւորութիւնը

«լաւագոյնին»

եւ

իտէալին

միջել՝, Ու մարդուն գործն է' դառնալ ճամբորդ այգ անհունին՝.
Մտածումները ստացան այնպիսի րԷԳ[էԳաՂ՜Ւ^ խմորումներ որ
մղեցին զայն շարժ՜ումի՝. Ոլաւ տեղէն՝ կտրեց պարտէզը՝ հասաւ
Փթաքընսւսւ ւոէզ Անկլէ : Միջերկրակս/նը՝ . . 'Ոաղաքի
հանգո յցներէն վերջ, յանկարծ՝ այս անհունութիւևը՝.

անհորիզոն
ՀյշմեցնրՀղ ՝.

’ պս,.քթուժե1Լ իրականութիւնը՝ անշարժ՜ ՝ ընկողմանած այս
մեծո ւթեան :
Տիգրան ըմծիծաղ մը ունեցաւ ՝\ Երբ Փարիզէն կը մեկնէր՝ գի
տէր թէ ո՛ւր 1լ երթայ ՝ ի՛նչ պիտի ընէ՝ բայց կո ըսուած էր՝. Այժմ՝
չուարուն՝ չի գիտեր թէ ո՛ւր պիտի երթայ՝ ի՛նչ պիտի ընէ՝ բայց ար
դիտէ թէ ուր պիտի ուղղուի :
Հ- Ջ

*
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Ո՜ՒՐ

լքՆՍ.8

Լեոներ կային, սէգ, լեոներ գեղատես,
Հէքեաթի կախարդ հսկաներ կարծես • • •
Լեսնեթն ճոն են միշտ գիւղին շուրջ կանգնած
Հէքեաթն ո՞ւր մ՛նաց • • •
Սօսի մը կար ծեր, դարերու ծնունդ,
Եւ իր հովանին' սրբազան խորհուրդ • • •
Սօսին հոն է դես, մ՛իշտ թեւատարած,
Խորհուրդն ո՞ւր մնաց • • •
Լուսաթուի։ ու ջինջ աղբիւր մը կաթ պաղ,
Իր կարկատին մէջ' սիրոյ հազար տազ •
Աղբիւրն այնտեղ միշտ կը հոսի անդարձ,
Տաղը ո՞ւթ մնաց • • •
Կային զմրուխտեայ պարտէզ ու այգի,
Կային յակինթներ ողկոյզներ ոսկի,
Այգին հոն է մ՛իշտ, խաղողն ալ հասած,
Ոսկին ո՞ւր մնաց • • •
Կածան մը կար նեղ, լերան փէշեթուն,
Ուրկէ կը քալէր երագ լքը ժպտունԿածանն այդ նորէն կ՚իջնէ լեոնէն ցած,
Երազն ո՞ւթ մնաց • • •
ծէլւսյ "ս(ւ ւլալւ
սբթսւոաթ սլսւլւսսւււ
Սիրով արբեցած' աստղերու որսկանՏղան հոն է, տե՛ս, մազերը թափած,
Սէրը ո՞ւթ մնաց • ■ • :
փ
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(ժ* ն ի i ք
Հարիւրներով p-է՞ հազարներով, չեմ գիտեր ,
Համ՛րեցի ու տեսայ լ[սեմ գագաթներ
ճերմակ գագաթներ ձիւնոտ գլխով,
Պողպատեայ թոչունիս պատուհանէն
Փորագրուած՛ սրտի նմակ :
Հարիւրներով թէ՞ հագարներով, չեմ գիտեր,
Յիշեցի ու գիտեցի վեհ բլուրներ
Կանաչ բլուրներ կարմիր հարսնուկներով,
Պատանիի սրտիս լուսամուտէն
Վառուող տերեւի նման:
Հարիւրներով թէ՞ հագարներով, չեմ գիտեր,
Փնտռեցի ու տեսայ թարթափուն աչքեր
Մութին մէջ Փայլող աչքեր շէկ բոցերովԵրիտասարդի երազներուս մէջէն
Ցրուած հատիկներու նման :
Հարիւրներով եւ հազարներով, հաւատա',
Յուղեցի եւ գտայ ազնիւ իղձեր,
Փոշիացած լուռ իղձեր ժանգոտ գոյներով Մտքիս խաւարին մէջէն փայլող
Փշրուած բիւրեղի նման :

Անջրպետին մէջ

Ու տաք մարմնիս մէջ

Անջրպետէն դուրս

Ու պաղ ւէարմնէս գուբս

Բարձրանամ արագ
Հոն եթերն է պաղ

Ձուլուին թող անյագ
Երազներս միշտ • • •

Ու հոգիս խաղաղ

Ու ի՜նչ մութ զաւեշտ

Երաւին գիտակ
Ծծէ թող հուրս

Կ՚արրեցնէ հոգիս

Ատրուշան

Գինիին պէս հեշտ - - -

մ՚անշէջ

Որ անհունն անծագ
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ՀԱՅԿ ՊԵՐՊԷՐԵԱՆ

Տււասաւան
ՅսՆԻՕՄեՆՏԸ եՒ £ll3bPD

աղկերտի ճակատաւքարտէն (1971)

իոմանոս

Տիոմենի

մահէն (1072) ետը, թուրր սելչոլըեան բանակները սկսան արշաւել
Փորր Ա"իա Գուբթալմըչի (1) որդի Սիւլեյմանի վերին

հրամանս։-

աա ր ո ւթեան տա ՛լ: ՍՒլւեյման մ եռալ ՃԱՃ&ին եւ Մ ^լ1՚լ’Լա < , որդին եւ
յաջորդը Ալփարսլանի , արեւմուտք եկաւ զսսլելու համար թիւրքմեն
կմիրներուն միջել ծադած տիրա կալական կոփւները եւ
մահուան հետեւանքով ծադած անիշխանութիւնը*. 1՝անի
ետք y 1097^ճ, առաջին խաչակրութեան բանակները

Ա իւլեյմանի
մը

Փորր

տարի
Ասիան

ճեզրելով եւ կռուելով կ՝անցնէին Կիլիկիտյէն եւ Աուրիայէն եւ

կը

գրաւէին Երուսագէմը (1099 Յուլիս 60) î
Առաջին խաչակրութեան Փորր Ասիոյ մէջ մ գա ծ կռիւներուն առթիլ է որ պատմագիրները առաջին անգամ կը յի չեն

էմի ր

$ունիչ—

մենտ մը, տէր Փորր Ասիոյ Ա երաստիս։ րաղարին եւ ուրիշ րագարներոլ եւ հիմնադիր Տ անի չմ ենւոեան հարստութեան , որուն

Աերաս-

աիոյ ճիւղը տեւած է մինչեւ H75 ï
Այս հարստութիւնը, ինչպէս Աեբաստիոյ Արծ րունին երը , ունե
ցած չէ իր պատմագիրը, եւ իր պատմութիւնը սլէտր է վերակազմել
գլխաւորաբար անոր ենթակայ մ՜ոգովո ւրդներուՅ։ {հայ ել ասորի} եւ
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անոնց մերթ բարեկամ եւ

մերթ

թշնամի

օտար

մ ո ղո վո ւրդնե րո լ

(^իլզանգա ցիներ , I] ելչո ւրե անն եր եւ քիրանրներ} կողմէ
րրոնիկներոլ հաղորդած տ ե ղե կո ւթի ւնն եր ո վ ։ իրաւ է որ

դրուած
Տ ունի չ-

մենտեանները դրամ կտրած են եւ անոնց վերաբերեալ բանի մը ար
ձանագրութիւն ալ գոյութիւն ո ւնի , սակայն դրամները եւ

արձա-

նադրոլթիւնները երբեմն կը հաստատեն կամ կը լուսաբանեն պատ
մական ինչ ինչ իր ո ղո ւթի ւնն և ր , բայց ինընին բաւական չեն

պաա-

մ ութիւն մը գրելու ։
Գոյութիւն ունի , սակայն, Տա(փշմհ1ևո(1ամէ անուն ժողովրդա
կան դիւցաղնավէպ մը, տեսթան մը, աոաջին անդամ յօրինուած սելչուըեան սուլթան իղզետտին 'իայըաոլսի համար, \'’։րդ դարու կէ սե
րուն-. Այս հեղինակութիւնը, որ կորսոլած է, կը վերադրուի

Ա եվ-

լանա Իպն Ալայի մը։ 14րդ դարու երկրորդ կէսերուն (1360£î> ետբ) ,
թո դաթի բերդապահ հրամանատար Արիֆ Ալի զաfi ենթարկած է
երկրորդ քսմբա դրութեան մը եւ Ի պն Ալայի խրթին լեզուով գրած
գործը վերածած է մամանակին համար դիւրըմբռնելի
մը: Այ ս երկրորդ դործը մինչեւ այսօր ծանօթ է
որոնց ութը կը դտնուին թուրքիա ՝ մէկը

թուրքերէնի

տասը

ձեռագրով)

Լենինկրատ եւ

մէկն

ալ

Փարիզ :
Այս ժողովրդա կան դիւցագնավէպն է որ Օսմանցի պատմագի րները (Աալի ) ճենապի , Ապուլ Ապսլաս էլ Գարամանի , Հեզարֆենն )
'իեաթիսլ Զելեսլի) Ա*իւնեճճիմ պաչը) ստոյգ պատմութիւնը կարծած
են Տ անի շմ ենտին ) եւ այս սլատմ ագի րներուն հետեւած են թէ՛ թուրք
եւ թէ եւրո պաgի ժամանակակից պատմաբաններ Հեեճիպ Աս ըմ , Հա
լիլ էահեմ , Ի սմա իլ Հագգը Ուզո ւնչարշըլը )
մանն} : իբրեւ ճշմարտապատում

ն կա տուած

Գազանովա )
այս

Ա*որտթ-

առասպելական

դիւցադնավէպը պատճառ եդած է շւիոթեցուցի չ հ ա կա ս ո ւթի ւնն եր ո ւ :
Առաջին անդամ բիւզանդադէտ եւ հայագէտ 3*ո դեֆ Լոռանն է որ
ճշտած է Տունիշմեն տին վերաբերեալ պատմական կաբծուած

տեդե-

կութիւններուն արժէքըy համեմատելով զանոնք ձճրդ դարուն
րորդ կէսին վերջին տարիներուն Փոքր Ասիոյ պատմութեան

երկ
վերա-

րերեալ սլա ամա կանօր էն ստոյգ տեղե կութիւններուն հետ (2) յ
Տանիշմենտ(աւմէ//ն մէջ Տ ունի շմ ենտին ծագումին՝

իսկ

նուաճումներուն

եւ յա րա կիg խն դիրն եր ո ւն քննա կան ո ւս ո ւմն ա սիր ո ւթի ւնը ,

ինչպէս

նաեւ Տ անիշմենտեաննեբուն անունով դրուած Վագւ|)նսււքէ2/ճՀ//ւ ւն վեր
լուծումը ըրած է թուրք սլատմ արան Աիւքրիմին Հալիլ իընանչ

եւ

ցոյց տուած է անոնց յերիւրածոյ հանգամանքը (3^։
Տանիշմե(հոնս1ւքէն

ֆրանսերէն

թարգմանութեամբ

մը

այժմ
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մատչելի է ուսումնադիրներուն ) շնորհիւ

ֆրանսացի

երիտասարդ

թրըադէտ Տիկին իռեն իիելիըոֆի) որ իր թարգմանութեան կցած

է

րնդար ձա կ ուսումնասիր ութիւն մը (1) :
*Լ, աէս արանին եւ մատենագրութեան Աչ 13-21) կը յա^որգկ աոա
ջին մասը ուր կը խօսուի թուրը դրականութեան մէչ դէւց ազներդական սեռին) Մ ելիր Տանիշմենտէ/ դի ւց ա ղն ա վէ պին
շարահիւսութե ան յ էմ/,ր Տ անիշմենտին իրական պատմութեան )
պին պատմական

տարրերուն

(ծագում ) անուն )

դիւցաղնավէ-

տիտղոս )

նուա

ճումներ) անձեր) ) պատմական մթնոլորտին , աշխարհագրական տըւեալներուն) դիւցազներգական եւ ֆոլըլորական թեմաներուն) ԼԼպու
Ս*ուսլիմի եւ Աեյյիտ Պաթթալի դի ւց աղնավէ պեր էն կատարուած ւիոէս ա ռո ւթի ւնն եր ո ւն մասին (էջ 22—170)

յ

Երկրորդ մասը (էջ 171—160)

կը կազմէ Տ ա(ւ|ւշւք b (lUlClUlÛ է՜/'b թա րդմանութիւնը՝.
Հատորին բովանդա կութեան թեթեւ յապաւումներով այս

թը-

ւումը ինընին բաւական է ցոյց տալու թէ Տիկին իռեն Ա* ելիըոֆի այս
նոր (5) գործը ոչ միայն կարեւոր նպաստ մըն է ընդհանուր առմամբ
մ՜ ո զո ւէրդա կան դի ւց աղնա վէ պերո ւ ուսումնասիրութեան , այլ եւ tuնոր շնորհիւ առա չլ,ն անգամ ր//այով Տ ԱւԹ]ւշւքհ(ւ՚1ո(1ս1ւքէ՜հ ) որ մինչեւ
հիմա հազիւ թէ ըանէէ մը մա սնա դէ տն եր ո ւ ծանօթ էր՝ մատչելի կ'րլլայ լայն շրջանակի մը՝. (Հուսալի է որ այս դիւցազնավէ պին թուրըերէն ըննական բնաղիրն ալ լոյս

տեսնէ առանց

երկար

յապաղման

ինչպէս կը էսոստանայ հեղինակը՝

2« ՏանիշմեսսւԹամէն Հ աjkլ՛ը կը շահագրգռէ ոչ թէ որովհետեւ
ոեւէ կապ գոյութիւն ունի անոր եւ tJuiuQuiJ V^-bp/ri-b միջել ) թերեւս
բաց ի ֆոլըլորային ըանի մը ընդհանուր թեմաներէ) այլ որովհետեւ
///) Տանիշմենտին վերագրուած է հայկական ծագում ) բ) Տ անիշմ ենutին եւ իր յաջորդներուն հիմնած հարստութիւնը

հաստատուած

է

մասամբ այն սահմաններուն մէջ որ կը պատկանէ ին Աեբաստէւոյ Արծրունիներուն եւ ) հաւանականաբար , ուրիշ փոըր հայ իշէսաններու
եւ իր մայրաըաղաըը եղած է Աեբաստիա ) դ) SuiQJl^xfbQinQurifէ1ր

կը

պատմէ վրացական , հայկական եւ բիւզանդական զինեալ ոյմերուն
հետ կռիւներ եւ դ) այս կռիւներէն անկախաբար ) յիշուած են Հ աjb [’
որ դործա կիg կամ թՀամէէ եղած են Տանիշմենտին:
3 ետաձդելուէ Տանիշմենտին հայկական կամ թիւրըմ էն ծագումին

խնդիրը y որ րլբաղեցուցած է եւ կը շարունակէ զբաղեցնել թուրը եւ
եւրոպացէէ պատմաբանները) այս
միայն ըանի ձ*ր

անդամ մեր

նպատակն

է

ըննել

էսնդիրներ ) որոնը կապ ունին Հայոց հետ :
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Տեսթան/րն

տական մը

ներկայ խմբագրութեան հեղինակը

չիի մահմե

Տանիչմենտին զինուորական գործո զութեանց տուած

կրօնական պատերազմի

(կաղա)

է

մը նկարագիրը՝ որմէ զերծ չէր կըր-

նար ըլլալ Տանիչմենտի մահ էն չո՚րչ մէկ գար ետք Մեվլանա Իպն
Ալայի յօրինած սկզբնագիրը -. Ոչ միայն Տանիչմենտին վեր ագրո լած
սերումը աւանդական Աեյյիտ Պաթթալէն ՝ որ
մար կռուող մըն է, այլ ել անոր կռիւները

կազի

մը' կրօնքի հա

քրիսաոնեաներուն

չատ բնականօրէն կրօնական պատերազմի բնոյթը պիտի

տային

դէմ
իր

նուաճումներուն , նոյնիսկ եթէ իրա կանո ւթեան մէչ անոնց բուն նըսլա ա ակը եղած ըլլար աշխարհակալութիւնը ել աւարառութիւնը։
Այլապէս կազա բառէն սլէտք չէ հեաեւցնել թէ Տանիշմենտ քրիստոն
եասերը կը բռնադատէր կրոնափոխ ըլլալ : իրաւ է որ անոր գլխաւոր
գործակիցը կ'ըլլայ քրիստոնեայ մը' Արթուխի՝ „ր մահմետականու
թիւնը կընդունի , սակայն ոչ թէ մահուան սպառնանքի տակ , այլ
որովհետեւ Տանիչմենա կը խոստանայ ղինքը իր սիրուհիին

միացը-

նել եւ իր խոստումը կը յարգէ - կրօնաւորներ ինքնաբերաբար կիս
լամանան , եւ տարակոյս չկայ թէ բազմաթիւ Հայեր եւ Յոյներ՝ զա
նազան նկատումներով՝ հրամարած են իրենց կրօնքէն։ Այսպէս՝ Տանիչմենտին ընկերներուն մէչ կը յիչուի Ահմետի-ի Աերգիս կամ Ահմետ-Սերգիս մը (Ա երդիսի որդի Ահմետ մը), „ր Գարաթեքինի հետ
կը գրաւէ Անզարան։ Փանիկ (Ստեփանի՛1'կ) մը՝ եղբօրորդի Աիխայիլի՝ Տանիչմենտին կը յանձնէ Իւգոկիոյ մօտակայ բերդերէն մէկը-.
Իսլամացած խոզաթ եղբայրներէն մէկը կոմանայի կառավարիչ կ'ըլ
լայ, իսկ միւսը կ'ասպատակէ հայկական Կիլիկիան ։

ն մէչ

Տեսթան/,

՛ԱԼ յէեոլ1ւն
^■մՒյա-ի Մկրտիչ մը (6), բերդատէր Աւգոկիոյ
մօտակայ վայրի մը՝ խաչատուր մը՝ Միհրան մը՝ Լեւոն Ֆրանք մը'
եղբայր Սմբատի մը՝ եւն ♦ î
ժսլամացած քրիստոնեանե րը ՝ կը դրէ Տիկին

Իռեն

Մելփքոֆ՝

մեծ դեր մը խազացած են Անաս, ոյուի թրքական գրաւման մէչ...•Ինն ելով էմիր Տանիչմենտին պատմութիւնը՝ բացայայտօրէն կը
տեսնուի թէ քրիսաոնեաներուն ՝ մասնաւորաբար Հայերուն մասնակ
ցութիւնը չատ նպաստած է անոր յանգութեանց . . . Տանիչմենա
բարեկամական յարաբերութիւներ կը պահէր Գոզ Վասիլին հետ...
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եւ բւպ/հ/[ամաթԼ uiïi ղ ա չինք

անոր հետ: Ս ելիտաինէի

ւոււնետ հ բնա կիշներն էին (մեծամսւսնուր-եամր Հայ* Հ* Պ ♦) որ քա
՛լաքը անոր ւ անձն Լցին • • • : Ակներեւ է որ քր ի ս տ ոն ե ան ե ր ո ւն եւ Հա
յերուն հետ էմիրին գործակցութեան մասին դի ւց ա ղն ա վէ պին

մէ$_

աւանդարար պահուած յիշաաակներր հացիւ թէ փոքր մէկ մասը կը
կաղմեն ի րա կանո ւթեան?» (4£ 128—129) ՝ Զա րմանա լի չէ , հ ետեւարա ր ՝ որ Ա ա տ թէ ո ս Ուրւհայեցի անոր մ ա հ ո լան (1104) առթիւ զա յն
կը գռվէ անվերա պահ Օրէն • «Այր թԱ1րի եւ շինող աշ]սարհի ?

եւ

՛էր

յոյժ ողորմած ի վերայ հաւատացելոցն Քրիստոսի» : Անոր մահը խոր
սուղի կը մատնէ քրի ս տ ոն եան եր ը ԱՀ 297 Վրսղարշապատ՝

368

էջ

ուսա դէմ ) :
Ուշադրութեան արմ՜անի է որ տեսր՜ան^/ե մ££

յունարէն

նիոն բառէն հայերէն ւիոխարեալ ւիիլոն ձեւն է որ
(էջ 266 եւ ծան. 3) եւ ոչ

ւիելՈ-

դո բծած ուած

Լ

յունարէնը*.

ՍԵՐԱՍՏՒՈՅ ԳՐԱՒՈՒՄԸ

մ* Երբ մ ողովրդա կան դ[,լցաղնավէպի մը մէջ պատմական

աղ-

րիւրներէ ծանօթ անձեր եւ դէմքեր յի չուած են նոյնիսկ առասպելա
կան ձեւերով եւ պարագաներով՝ հ ետախո ւղո դնե րը կը մղուին պատ
մական ի ր ա կան ո ւթի ւնը որոնել այդ առասպելներուն տակ։ Այ սոթս
ալ Տիկին Ի ռեն Ա ելի քոֆ Տանի շմեն տ/,Ն ա լան դա կան պա ամ ո ւթիւնը
կր համեմատէ պատմական տ ո ւեա լն ե ր ո ւն հետ ՝ որքան որ մամունա
կէս 'ւի՚յ աղբիւրները թոլլ կուտան :
Մատթէոս Ուռհայևդի , իր Ժամանակագրութեան մէջ , երբ առա
ջին անդամ Տ՚՚՚նիչմենտին յի չատա կութիւնը կ՝ընէ 1100//Է ։ զա յն կը
կոչէ «տէր Սեբաստիոյ Էն ամենայն Հոոոմոց- աշխարէին» (էջ 372
Վաղ., էջ 333 Երոմ-) : I]երաստ ի ան Տ՚սնիշմէնտին իրական սլատմու
թէ ան մէջ անոր ամէնէն հռչակաւոր քաղաքը՝ անոր

քաղաքամայրն

է ՝ անոր հարստութեան խարիսխը : Տանիշմեն՚տնամէ՜^ե մ££ ալ
ուրիշ ամէն քաղաքէ առաջ կը դրաւէ

Ա երաստիան՝

['['(՚

որուն

կործանած էր մահմետականներուն եւ յոյներուն միջել պատերազ
մի մը հետեւանքով : Ասլանն ուած էին բերդին մէջ

դտնուո ղ

մահմետականները՝ որոնց դիա1լներո.վ ծածկուած էին բերդին

բոլոր
ա շ-
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տարակները

( £_£ 197) î Տս,նիշմենտ՝ տեղեկանալկ ետք

կռիւնե

U'JU

րուն սլա տմութ Լ ան } վերաշինել կուտայ ըեըղը ( ք £ 203) :
Ըստ Տիկին Բռեն Մելիքոֆի՝ Տ անի շմ ենսրնամ կ ին այս պատմու
թիւն ր

կր հաստատուի Սեբաստիոյ

պատմութեամբ։

հՀ)եբաստիոյ

ղրաւումը^ կ բ գրկ i դէեուաբութ իւն ներկայացուցած պիտի et'! Լ՛" J
Տանիշմենտին՝ որովհետեւ նա/սկին մա յբա քազա քր , կործանած
Բիւղանդաgին երո ւն եւ թուրքերուն յ՛ան ւլ ո լմն /«բ £
Կ' անոր

, անտէր մնացած

իշ/ս անն եր ո ւն՝ 1Լա ո il ի եւ քԼպուսահլի մահ էն

ետք

որ տեղի ունեցած կ 1080//Ÿ/» : ( էջ 71) : Ձետոյ } աղբիւր gnjg տալու/
էի ատ թ Լոս Սւռհայեցին, ծ անօթ ա ղ ր ո ւթ ե ան մը մկՊ {նոյն է£) կը
պատմ կ թ կ

(|| chassa)

Ը ո մ ան nu

Տիոմեն

Ստոմը

եւ

կԼսլուսահ լբ

«/^տարեց

, Որովհետեւ Ա-/ ւի ա բ ս լան ի ՛լ կ մ ա պստամ րած երիտասարդ՜

էմիրին օգնած կին Տուներուն դէմ , ե բ բ ապստամբը JJ ե բա ս տ ի ո ք մ o—
տերր սլա տ ե բ ա ղմի հ ս տ ի սլ ո ւե g ւս ւ կիանոլկլ ^ոմնենոս կո ւրա սլա ղա տին
գկմ եւ ղալն ղերի վա ր ե ւյ , մեծ Լլորուստ պատճաոեյով բիւղանդական
բանակին i f?ր ո 1971//5* Տիոմ~են Տ երաստիա ե 1լ աւ , Տ ո յներր ամբաստանեցին Հայերը թկ թուրքերկն աւելի վնասած կ ին իրենց՝. Տիոմեն
հայ իլիւանները «վտարելէ ետք ՝ հրամայեց քաղաքը աւարի տալ։ֆ

71) • Տիկին Մելիքոֆ ՝ սակայն , մոռցած կ աւելցնել թկ *իադիկ
թագաւոր ր y թուրք քշմի րբ եւ լո լն մեծամեծ իշիւաններր վԼլայեցին թկ
ՁՈ քները էլը դրա պարտ Լ ին Հայերր՝ որոնց շնորհիւ միայն կրցած կին
‘իլլկուի լ վերապրողները։ կայսրը հանդարտեցաւ } ղադրեցուց աւարա
ռութիւնը եւ ներեց հայերուն (Ուռհտյեցի ՝ ԼՀ 19(8—199 Վյողհ , կք 238—
239 Երսղմ • ) : Ինչ որ ալ ըլլայ (Ու֊ռհայեցի չկ ըսած թկ 1071/rî/ «/»'"֊
Գաքը աւերա կի վերածուած կր եւ 1059/fîf թրքական լա րձա կմ ան ու
տեն ալ քաղաքին կործանման յի շա տա կ ո ւթիւնր չկ եղած։ Հետեւա
բար թուրքերուն եւ Բի ւոանդաgին եր ո ւն միջել մղուած սլատերաղմնեըուն հետեւանքով Տերաստիոլ կո րծանման մ ս։ սին Տ ի կին Մ h ւ իք"ֆի հտւտստոլմներր հետեւանքն են, ս/տրղտսլէս , Suifijïjnflj (linGul—
մէին ։/իպերդական տ ե ւլե կո ւթիւններ ր պատմական ցո լց տալու ճիղին :
Տիկի՛!։ Մելիքոֆ Մտտթէոո Ոլոհ ա յեցիին ըսել կուտա/ նաեւ ինչ
"է՛ էէ ըստէլ երբ անոր կը լԼերաղրէ Ատոմի ել Ապոլսահլի «։/տարոլմ»ր՝. Աւոհա յեցի կը ղ ր է թէ Տիոմեն երկու իշխանները Հրնկէղ լերե-

սաց-», զոր Տիւլորիէ , որուն ֆրանսերէն
մատչելի եղաձ

է

ուսումնադէա

«il chassa de sa présence»

թ ա ր դման ո լ թի ւն ը

հեղինակին ,

: Գիտելի է որ

«

միայն

թարգմանած

է

chassa »ին եւ « il chassa
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de sa présence»/''/' մ/,£/.<

մեծ տարբեր մը կայ ,

որ

վրիպած

ըլլալ

կր թուի Տիկին Մելիքոֆի ուշադրութենէն : «ԸՌկէց jbpbuuig» բառե
րով ներկայացուած արարքը իր հետեւանքներով միայն կրնայ ճըշղրաօրէն հասկցուիլ-, Բանի որ Աւռհայեցի կ՚աւելցնէ թէ կայսրը նե
րեց իշխաններուն , պէ ա ք է հետեւցնել թէ այդ երկու բառերը կը նըշանակեն «ծաՈբօբէն կշտամբեց» կամ «շնոբհազոՆբկ բբաւ» եւ կամ,
նոյն իսկ, բարկութեան նոպայի մր մէջ, իր ն եր կայ ո ւթ են էն հեռա
ցուր

Բայց թէ Աաոմ եւ Ապոլսահլ մնացին

Ա երաստիս, ,

անշուշտ

քաղաքի մը մէջ որ անբնակելի չէր , կը հաստատուի պատմական վըկայութիւններուԼ :
Արար պատմագիր Սիպթ իպն ալ ճաուզի եւ ասորի քրոնիկագիր
Ապու'լ վ)արաճ կր պատմեն թէ Տիոմեն , Արի ա ր սլան էն

պարաուելէ ,

գերի իյնալէ եւ ազատ արձակուելէ ետք Սեբաստիոյ հայ իշխաններէն
օգնութիւն խնդրեց -, Երր իշխանները զինուորական օժանդակութիւ
նը մերմեցին, բայց որսա ր ա ս աս։ կամ ո ւթիւն յա յաներին ղինքը իբրեւ
հիւր ընդունելու , Տիոմեն զայրացաւ ՝ եւ միջոցը գտաւ հայ իշխան
ներէն մէկուն աչքերը կուրցնելու-, Այս ա եղե կո ւթի ւննե ր ը անմատչե
լի չէին Տիկին Մելիքոֆի , որ թէ՛ իր ծանօթագրոլթիւններուն եւ թէ
մատենագրութեան մէջ կր յի չէ այն ուսումնասիրութիւնը ուր Ա ի պթի վկայութիւնը յառաջ բերուած է, ինչպէս եւ Ապուլֆար աճը (7) =

ՀԱՅԿԱԿԱՆ» ՎԱՆՔԵՐՈՒՆ ԳՐԱՒՈՒՄԸ:

5- Ըստ Տանիշմենտնամէ/ւե , կմիրը եւ իր ընկերները կը գրաւեն
ն,աչ

(այսպէս' թուրքերէնին մէջ) (Տ)

^Տեբեանոս

(Տէըիանոս)

անուն երկու վանք, որ կը գանուէին թողաթի մերձակայ բարձունք
ներուն վրայ-, Խաչի վանքին գրաւումը պատմուած է
թեան 263-267, իսկ Տերեանոսի վանքին

թարգմանու

գրաւումը' 2.58-263

<Հ ե-

լաւն մ է ջ :
Ըստ նկարագրութեան , Խաչի վանքը կր թուի ամրոց մը քան թէ
վանք մը եղած ըլլալ -, վանականները աւելի վարմ ղինուորներ են քան
թէ իրենց ժամանակը աղօթքով եւ ճգնութեամբ անցնող կրօնաւոր
ներ : Տանիշմենա հազիւ թէ կր
վանքը գրաւել եւ կողոպտել
քանի մը օր տեւող կռիւներէ ետք, որոնք սկզբնական չբխսնին կը
պսակուին վանականներուն յաղթանակներով -, կռիւներուն

ընթաց-
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քին ոչ միայն հարիւրաւոր մտհմ1է:ոա1լսւնն1։լւ կը սպաննուին ՝ աJէ ^Լ՜
^անքէ մը •հարիւրաւորներ ա յ , որոնց հետ նաեւ Տանիշմենտին մերձաւորագո յն ընկերը' Ար թուիւի դերի կ՚իյնան՝. իԸԷեւ վանքը

հ ույ եր է ն

]լյա^ անունով քի չուում՜ է , սակայն վանահօր ijlUlljlUlU եւ անոր պե
տին պաթթ-աշ (պատրիարք) յո ր^ո րքումը խ"րհիլ կուսէ ան թէ վանքը
յ ո ւն ա կահ ԷրՏհթհանոս/։ վանքն ալ, որուն գրաւումը շա ո։ աւև/վ։ առասպելա
կան դէպքերու հետ կապուած է , նոյնպէս յունական վանք

մըն

է,

թերեւս Ս'. Գ-էորդի վ։"՚՚՚.ր մ՚Ը՝ թչպէս ենթադրել կուտայ վիշապէ մը
պա ամ ութ ի ւնը :
Տ 1'կին Մ լ['1:ո՝1> այս վանքերը հայկական կարծելով ՝ կը ղր է ♦
«£/ ո ւնսւ կան եւ հայկական վանքերու գոյութիւնը ուղեգիրները յի շահ
են թողա թի հանդիպակաց բլուրներուն վրայ (9) î
ըեւՒ պՒ,ոՒ ըլ
լար հետեւաբար , ենթադրել քաղաքին
կայքը քանի մը վանքե
րու կողոպուտին յիշատակը՝ ե թ է ա,քս վանքերը չկրէին Աեբաստիոյ
մօտ հռչակաւոր վանքերու անունները՝ վանքեր ղ"ր Տանիշմենտ իրապէս գրաւած սլկաք է ըլլայ քաղաքին
(Սէնթ- ՔթՈԼԱւ) եւ Ս. Յովհաննկս

հետ՝ այսինքն

Մկրտիչի

վանքերը։

գետնափոր յարկին մէջ կր գտնուէ ր դե րեղմ ան մը՝ որ
վերադրուկր ։ Այս սրբարաններէն առաջին ր շինած

(/.

Խ ա չի

"Լերջինին

սուրբին

կր

կը

Աենեքերիմ

Արծրունի դէպի 1921—1022։ Ս՝ 1Ս ա չի վանքը՝ հայերէն Խաչքաւորն ,
ամէնէն թանկաց ին հայկական մասունքին' Վրսրագայ լերան վանքը
սլահուահ հրաշագործ խաշին մէկ նշխարը ունէր ւ զոր թագաւորր
հետը բերած էր օտար երկիր մե/լնելու ատ են : Ա ա կա յն , Ա ենեքերիմի
մահէն ետք՝ Ա • էյ աչը՝ թագաւորին մարմինին հետ ՝ փ ոիւ ա դր ո ւեg ա ւ
Վրսրադայ լերան վան քր ՝ ուր մնաց աաեն մր» բայց Վրս ս պո ւր ա կան ի
մէջ քԸուրքերուն յառաջացումը ստիպեցին Հա յերր մասունքը նորէն
բերել Ա երաստիա անոր համար շ ին ո ւած վանքը , ուր կ ր նստէր

liai—

թոգիկոսը* Աատթկոս Աւռհայեցի կը սլատմէ՝ սակայն ՝ թէ
աաեններր ՝ վարագ այ սուրը իւաչր փ ո իւ ա ղ ր ո ւեg ա ւ ՝
նշխարի մր հետ՝

ծխահանի ղալաս էն

Ադեսիա

ուրիշ

սուրբ

(Ուռհա յեցի ՝

zi) ր •

թրգմ. էջ 203 = էջ 212 Վաղ. ՝ է? 292-293 էրսմ.) : Եգեսիոյ մէջ չա
յերը կր վայելէ ին լայն ազատութիւն եւ լի ե յ ի ըշահ ին պաշտպանու
թիւնը՝ շնորհիւ թարսեղ կաթողիկոսին՝ որ 1090—1091

տարիներուն

անձամբ դիմած էր սուլթանին : Հետեւաբար ՝ մասունքը աւլելս Ա եբա սաիա չէր գանուեր՝ ա յլ Ջահ ան

գաւառը*.

Անկասկած՝

Տ անի շ-

մ են աին յառաջացումներն են որ պատճառ եղան մասունքը աւելի խա
ղաղ տեԳ

Ը փոխադրելու* թ'երեւս տյս հրաշագործ խաչին

ւիոխա-
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գրութեան մէկ յիշատակն է ո լ, կը գանուի դիւցազնաՀէպին մ ԷՀ՝ Ս'հմաթո։ րկոսի Հանքին իՆիյյսարի մօտ) գրաւման պատմութեան մէՀ*•■:
Զրկուած' իր նշխարէն , լքուած

կաթողիկոսէն ,

Հանքը

պէտք

է

կրած ըլլայ երբեմն այնքան բարգաւաճ ԱըՀաս քաղաքին ճակատա
գիրը , աւերուած եւ քանդուած' թէ՛ ա ս պա տա կո ւթի ւնն եր էն եւ թէ
Արծրունի իշխաններուն դէմ /'ի ւղանգա ո իներ ո ւն Հր իմարւո ւթ են էն :
Հ՚րաւելոՀ ԱՀտսր՝ Տանիշմենտ Հշ կրնար չգրաւել Հանքը՝ որ
կայն լքուած սրբաՀայր մրն էր՝ կորսնգուգած

իր

սա

էլա ր ե լո րո ւթի ւնը

երբ Տանիէմենտ ա (գ. շրՀանին մէջ հաստատուեցաւ'^ ։ ( ££ 114—115) ï
Տւսնլւջմե(1ւտնաւքէ//5/ յիշատակած Հանքերուն գրաւում ը եւ կողո
պուտը պատմական իր ո ղո ւթի ւնն ե ր ո Հ բացատրելու այս փորձն ալ
ԱՈլորոՀին ձախողած է սակայն*.
Աեբաստիոյ հռչակաւոր Հանքը Ս ’ Խ՜Աւ£|ւ ijlllfif անունը կրած չէ
երբեք՝ այլ միշտ կոչուած է Ս' Նշանի փս(Մ (12)։ Անշուշտ Տիկին
// ելիքոֆ մեղադրելի չէ ե րր ւււլււ վանքին հ ի մն ւո ր կո ւթի ւնրկր վերա
գրէ Մենեքերիմի : Մեղի էեամանակակիղ դրեթէ րո լո ր հայ մատենա
գիրները նո լն հաւասւոումր րրած են } առանց սա կա յն

ս կղրն ա ղրի ւր-

ներուն դիմելու։ 1Լռաֆին անդամ Հ* Հտմաղասպ ք)սկեանն է որ՝ ըն
դունելով հանդերձ թէ Ս • Նչան_ի վանքը---այսպէս կոչուած' իր երեք ե կեղ եղիներէն մեծադո լնին անունուէ — հիմն ո ւած է Ս ննեքե ր իմի // ո 1մէ է անոր կաոուղման աւարտումր

վերագրեց

J] են ե քե ր ի ti էւ

որդիներուն ։ ( Սեթասսփոյ Վանքերը , Ա ♦ էջ 34):

1950//5> հրատարակուած ձեռագրական յի շատակաբանի մը

հա

մաձայն ՝ որ դրուած է 1333^^, {Լ* 1օ,սչիկեան՝ <եՉ՝ • ւլարկ հայերեն
ծեււագրերի յիշաաակարաններ , էջ 257), եւ զոր Հ • Լ* Ո"կետն չէր
կրնար տեսած Ը[էաԼ) Մենեքերիմի որդին Գտւիթ է որ ղալն

«ՕէԱրծ —

րակաււոյգ հասՆոաաոՆթ-եաւքր շինեալ է»: (Մանրամասնութեանդ հա
մար տես Հայկ Պ է րպէ րեան , ՀՄ՚եբաստիոյ JJ •

վանքին

հիմնա-

դիրը»՝ Նոր Աշխարհ, Նիւ Եոր*», 10 Օգոստոս 1958) : ճիշտ չէ

նաեւ

թէ կաթողիկոսը վանքը «լքած՜» է*. Պետրոս Գետադարձ Պոլսոյ աք
սորէն վերադարձին հաղիւ թէ ատեն մը հոն ապրեցաւ եւ վախճանէլով վանքը թաղուեցաւ ։ J1 ր յաջորդը 'հաստատուեցաւ թաւը լուր : JJ »
է, շանի վանքը երբեք ե]Ա1չիաուն չէ յորէորքոսսծ , եւ այս բառին մատե
նագրական գործածութիւնն ալ ծանօթ չէ* Մենեքերիմի մ ահ էն ետք
Վրսրաղ փո էսադրուած Մ ♦ *1/ շան ին վերստին JJ երաստիւս փոէսադր ու
թի ւնր ինծէւ

անծանօթ

է։

Տտնիշմենաին

կամ յյ՚երասաիա կաթողիկոս չէ նստած ։

օրով

JJ »

Նշանի վահքը

lli "/չին 1> դես իա փոխադրու

թիւնը Տտնիշմենաին նուաճումներուն հետ կապ չունէ/ , որովհետեւ

Fonds A.R.A.M

74

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

t-'/v-/' Վ ասպուրականի կողմերը չէ յառաջացած երբեք՝. Ոլոհ այ եցի
իւ աչ ին Ջահան գաւառէն փոխադրուած ԸէէաէՈԼ*^ խս^ը

չէ

ըրած՝

բայց դրած է թէ Ե դե ոիա փոխադրուած իւաչր դոդցուած է՝. Ա եմ աթուրկոսի (փիրիդոր Սքանչելագործ) վանքին ի/աչին փ ոիւ ա դր ո ւթ ե ան
ոլաամութիւնր ոեւէ կա ու չունի Վրորադայ Ս-

Ն,չանին

փոխադրու

թեան հե ու : 'վերջապէս Տտնիշմենտի օրով Ս ՝ *1/ չանի վա նք[,ն մէջ կը
յիշուին ե ր կո լ վ անա հ ա հրե ր 1 lit աչաաուր (1064—1095) եւ (f ո վսէփ

(1095-1104) , որոնց յաչորդած է 'իաւիթ (1101—1138)։
գրաւման եւ կողոպուտին մասին սլա տ մա կան ոեւէ տեղեկու
թիւն ալ /լոյ ութիւն չունի՝. Սայց եթէ Տանիշմենտ , ո ր ՝ ըստ դիւցաղնա վէպին , IjUKjjl մըն է՝ վանքը գրաւած Ըէէ՚ս[* y անոր երեք եկեղե
ցիներ ր /1/լկիթի վերածած սլիտի չըլրՀ ր ՝ եւ ո՞ վ է ո ր , մ ահմ ետական տիրապետութեան տակ՝ պիտի կարենար մդկիթներր
ե կե ղ ե gիի վ երածե լ :

վերստ

Տիկին Մելփքոֆ Տեըեւսնոսի վանքը նոյնացուցած է Սեբասաի ո յ
Ս' (ֆովհաննէս Մկրտիչի վանքին հետ՝. Սայց Սերաստիոք
անունով վանք գոյութիւն չէ ունեցած մինչեւ

["f դար՝

մէջ

ա լս

որովհե

տեւ Տիկին Մելիքոֆ անոր մանրամասն 7/ կա ը ա։լ ր ո ,թ//:?/?/ ալ քազւււե
է ^՜!րդ դարու մ ա ։ո Լն ։։։ y J,ր '"'Արվիէօյի Աոլշերէն (10): Հա՞րկ է ա‘փլցնել թէ Տիկին 1]ե/իքոֆ զոհ գտցած է անուշադրութեան ծանրս։—
^!ւ1,ո սխալի I’ ՝ *1։կար ագրո ւած Ս • (Հովհաննէս Մկրտիչի վանքը կր
գտնուէ ր ոչ թէ Փոքր Ասիոյ Սերս։ սաիա քաղաքին մօտր ՝ այլ Պտղեստինի Սերս։ սաիա (///յմ֊մ Ստպասթիա ՝ հինն

Ստմարիա)

քաղաքը ՝

ինչսլէ ս որոշապէ ս նշանակ ո ւած է ի ը ո։ դբխրթե ^էջ (11)յ
Տիկին Մելիքոֆ տյս նոյնս։ ցումը փաս/ո ելէ ետք՝ կ* աւելցնէ սակ..,յն թէ Տ անի շմ են/ոի

կ ո րծ ա նս/ծ

Տերե անոսի եւ.

JJե րա սա ի ո յ

J] .

Աովհաննէոի վանքերուն նո քնացումր վ ե րա պահ ո ւթ ե ամր սլէաք է ըն~~
դունի/, ո րովհետեւ թոգաթէն ոչ չա,,, հեռու կաք Պիդերիի J] . Աովհաննէս Ոսկեբերանի հայկական վանքը , եւ թեըեւո համանուն ուրիշ
վս։ն-թ մրն "՛լ կր ցանուէր թողաթի ,ր9ակ,ոյքր : Կ'րնէ նաեւ ուրիշ
ենթադրութիւներ , որոնք նոյնքան ել նոյն իսկ աւելի խնդրական
են։ խոհեմութիւնը չէ՞ր պահանջեր արդեօք J] երասաիո յ վանքերուն
մասին իւօսե/է առաջ խոզաթի վանքերը նկատի ունենալ։
ինչ որ ալ ըլլայ, սակայն, միշտ խնդրական պիտի ըլլար մօտաւորապէս հազար տարի տոււվ կործանուած

վանքերու

նոյնացումր

այսօր կանդուն կամ աւերակ վանքերու հետ, առանց մ ամանս, կա կ ի զ
վկայութեանց ։ Ամէն պարադս,,ի մէջ, եթէ Տանիշմենտ

հա,կական

վանքեր կուլոսլտած ու կործանած ր! լա ր , եւ սպաննած' հարիւրաւոր
վանականներ , JTատթէոս Աւռհայեցի անոր մասին դովեսաով չէր
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խօսեր եւ անոր մահը չէր սղար :
Մելիքոֆ մօտ էն հետաքրքրուած ըլլար Աեբաստիոյ
կրօնական չէնքևրով, նոյնացման աւելի

ճշմարտանման,

թէեւ.

ոչ

համողի չ , սլարադայ մը կրնար զանել :
Սեբաստիայէն ոչ շատ հեռու, բարձրայօն մտ յո ի մը գագաթը կը
գանուի իսլամական թհքքէ մը , որ Ապտ-իւլ-Հահհապ կազք, անուն
երեւելի գիտունի մը եւ սուրբի մը գերեզմանը կը պարունակէ :
կվլիա չելեպիի աոասսլեյական պատմութեան ( Սճյահաթճամէ , Դ, է}

205-208), Ապա-լ.ւխԼահհապ բնիկ Սերաստացի քրիստոնեայ մրն է,
որ իսլամներոլն մարգարէէն հ րապուրս ւելով մահ մև տա կանո,g ած էր
եւ բաւական տեղեր թափառելէ ետք Աերաստիա եկած է : Խաղա
խորդները ղինքը իրենց փիթ/. կր նկատէ ին :
Ապտ-իւլ-փահհապ Սեյյիտ Պաթթալի գիւցաղնավէպին հերոս
ներէն մէկն է, եւ այս կապակցութեամբ ալ յի չուած է Տանիշմհևտ֊
Ոամէ/,ն մէջ-. Տարօրինակ չէ, հետեւաբար, որ ղինքը
բաստիւս, Բայց ինչ որ հետաքր լրական

գանենք

Ս և-

է, ոտ է որ Ասլտ-իւլ-Հահ-

հապի թեքքէՆ ոչ միայն մահմետականներուն այլ եւ Հայերուն

հա

մար ալ չտա յարգուած ուխտատեղի մրն էր, որովհետեւ Հայերր կը
հաւատային թէ IJ - Յովհաննէսի եկեղեցին էր, ցոր մահմետականնե
րը գրաւած էին (Պօղոս վարդ- նաթանեան , ՏհղհկսւգրՈՆթֆՆՍ Ընդհանութ Վիճակին Սեթասաիոյ , 1877 ,
128) : Փոքր Ասի՞յ մէջ բազ
մաթիւ են նախապէս քրիստոնեայ սուրբի մը համա՜ր կան,լնուած
ցամրարանի մը գրաւումը մահմետականներու

կողմէ

եւ

սուրբին

նոյնացումը իսլամ սուրբի մր հետ-. Հետեւաբար, հայկական

աւան

դութիւնը կրնայ անհիմն չըլլալ, քանի որ արդէն հոն թաղուած մահ
մետական սուրբր քրիստոնեայ կրոնափոխ մըն է : Թէ այս քըիսառնեան Հայ մըն էր ամենս. ,ն

հաւանականութեամբ' կը

հաստատուի

կվլիա չելեպիի (անդ, էջ 208) անչուչտ p-bfft/A չեյխերէն լսած այն
տեղեկութեամբ թէ Ապա-իւլ-Հահհապ «Ս րսլ (սուրբ'} նշանի սե
րունդէն էր» , Ս ■ նչան իրեն համար րւլ-լով անձի մր անունը : Ա.պտիւլ-Հահհապի թիւրպէն, հետեւաբար, կա՛մ հայկական

հին

մա

տուռ մըն է Ս ■ Յովհաննէսի անունին ձօնուած եւ կա՛մ ճգնաւոր մը
կամ նշանաւոր Հայու մը գերեզմանը*.
Մարդ որքան պիտի փորձուէր Տերեանոսի

(Ս-

Յովհաննէսի

վանքը նոյնացնել իսլամական թհքքէ/z մր վերածուած Ս • Յովհաննէ
սի մատուռի մը կամ դամբարանի մր հետ , Սակայն, այդ սրբավայ
րին իսլամացումը չի կրնար Տ-նիչմևնտի օրով եղած ԸԱալ, որովհե
տեւ նախ Տանիչմենտի գործակիցներուն մէջ Ապա-իւ,- Վտհհապ մը
չէ յիչուած եւ, յետոյ,

որովհետեւ Սեյյիտ

Պաթթալի

Սպա-իւլ-
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Վքս՚հհապը Տ *Անի շմ են տԼւն մահէն առնո լադն li)O աարԼւ ետք

մտած է

առասպելախառն Տա(ւ]ւշլք1յ filTlQuill է՜//5> մ է ջ : Ուշագրաւ է սակայն
է՚Լ/J՛ ա Ապա֊Ււ֊ Վ ա հհա սլ ին ւԼերադրած է բոլորովին
վրէսլ ծնունդԼ* թ ո ւա կան մր :

որ

մամանա կա-

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ
Մելիքոֆ շատ աւելԼւ յամուլ մ ե կն ո ւթի ւն մր կրցած է տսյ1.
Տանիշմենտնամէ/»ե մէջ հերոսէն մահուան վերաբերեալ առասպելաԼսառն տեղեկութիւննեբուն •. Ըստ տեսթանին

Տանիշմենտ

ենթար

կուած է Տբասլիզոնի տէր Ըուր թխիլի եւ վրացԼւ ու հայ (Պետրոս՝)
իշխաններու ՝ ինչպէս նաեւ ]Ա ա ր կի ւմսլե աԼւ (1.2) իշքսանին բանա/լին
յա ր ձա կո դա կան գո րծո ղո ւթ ե ան :

hj ա ր կ ի ւմպ ե տ ի

դէմ

գործ ո դո ւ—

թեան մր ատեն ՝ Տ անիշմենտ վիրաւոր ո ւած եւ մեռն ելուք թաւլուած է
նիք. սար ;
Այո պատերազմը կր հաստատուԼւ 1090—1118 տարիներուն () Լս ր իտա,ք[' (Պուլկարիա) արքեպիսկոպոս քՒեոփիլա կա ո սԼւ

նամա կներ ո,լ՝

ուղղուած Գրիգոր Տ՛որոնս։։, իի կում քՒոոնիկի (13): Թոռ նիկ Տր ա ււլ Լւ—
դոնի դուքս անուանուած է հաւանականաբար 1103/'
վ՛որձատբութիւն ույն J*u£n զութիւննեբուն զոր ունեցած էր

Տ անի շ-

մենտի դէմ եւ fi*ե ո փիլա կա ո ո մեծ դովեստով կր դրուատէ ,
սակայն անոր թշնամ իներուն ան ո ւններր տալու*

առանց

Այո քանԼւ

ր դ Լւ ա ո դո ւթԼւ ւնն ե րը ցո լց կուտան թէ որքան արկս/—

ծէսլից եւ ապերաիւտ ձեոնարկ մրն է մ ո դո վր դա կան դիւցադնավէպի
ձ՚էջ աղաւաղուած դէպքերը նոյնացնել փորձել
ծանօթ դէպք՛երու հետ :

պատմականօրէն

Տիկին Մ ելիքոֆ սայթաքած է մասնաւորաբար Աեբաստիոյ վե
րաբերեալ իր մեկնութեանց մէջ, Խ ո հ եմութիւնր ՜կը թելադրէր
մել ուղղակի հայկական ա դրի լրնե բուն եւ չգոհանալ
թիւնն երով :
Ամէն պարագա,ի մէջ, իր գործը, նոյն իսկ
արմանի է դնահաաանքի ,

դի

թարգմանու

թեր ո ւթի ւնն եր ո վ ,

ԵԱՆՕԹԱԳՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐ

(1) Ըստ Քէօփրիլլիլ Ֆուաւաի այս է ճիշտ ձեւք այն թրքական
անունին որ Գոլթոլլմոլշ, Գոլթոլյմիշ, Գ՚՚լթլումրչ եւն . կարգս!—
ցուած է: (Մատթէոս Ուոհայեցիի Վաղարշապատի հրատարակու
թեան մէջ. էջ 102, ուղղագրուած է Գթլմոլշ, բայց էջ 224, Գլլմուչ
(???), փոխանակ Երուսաղէմի հրատարակութեան եւ քանի մը ձեոագիրներուն Գըթըլմըշ ձեւին) :

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

77

Belleten, No. 27, p. 474-475, Tarih Dergisi, I (1950), p. 227-230, 235՜236,
Ibrahim Kafesoglu, Turkiyet Mecmuasi XIII, p. 122, n. 28.,
(2) J. Laurent, « Sur les Emirs Danichmendites jusqu'en 1104 » (Mé
langés offerts à Nicolas lorga, 1939, p. 499-506).
Այս ուսումնասիրութեան թարգմանութիւնը, զոր կատարած էի
Արշակ Ալպօյահեանի համար, հրատարակուած է Պէյթութի «Ակօս»
պարբերաթերթին մէջ, բայց հրատարակուած թարգմանութիւնը
չեմ տեսած, խմբագրութիւնը օրինակ մը իսկ ղրկած չըլլալով:

(3) Mukrimin Halil Yinaç. Turkiye tarihi. Selçuklular Devri.
lunun Fethi, 1944, p. 103 et suiv.

I. Anado֊

Այս քննական ուսումնասիրութեան ընդարձակ ամվւոփումը տես
Հայկ Պէրոլէբեան, «Տանիշմենտին հայկական
ամսագիր, Փարիզ, 1949,

թիւ 2, էջ 122-132):

ծագումը»

(կյերկայ

Շարունակութիւնը

լոյս չէ տեսած:

(4) Irène Mélikoff,

La geste de Mélik Danismend. Etude

critique

du

Danismendnamé. Tome I. Introduction. Paris, I960.
(5) Նախապէս հրատարակուած է Le Destan d'Umûr Pacha. Texte,
traduction et notes. Paris, 1954.
(6) Claude Cahen, « La campagne de Mantzikert d'après les sources
musulmanes» (Byzanton, IX (1934), p. 640) et The Chronography of Abu I
Faraj. Translated by E. A. Wallis Budge, I, p. 223).
(7) Dokîa ն ԵւգոկյւաԹոգաթն է ըստ Տանիշմենտնամէ/>ե (էջ 145146, 156,197 , 250): Ուրիշներ զայն նոյնացուցածէն թոսիս, քաղա.
քին հետ: Տոքիա-Եւդոկիայի մ՛ասին տես Witteb, Byzantion, X 11935), p.
53—59.
(8) Թուրքերէնը հայերէն Խաչ բասը փոխ ասած է

փոխանակ

յունարէն սթա վրոս]ւ&-. Խաչակիրները թուրքերէն կը կոչուին Խաչլը :
Հետեւաբար, խաչ թասին գոբծածութենէն անհրաժեշտաբար չի հետեւիր թէ վանքը այդ. անունը կը կրէր կամ հայկական էր :

(9) J. G. Anderson, Studie Pontica, I, 68-69.
(10) Mémoires du Chevalier d'Avrieux, II, p. 82-83.
(11) F. W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, 1929,

I,

44, n. et 46, n. 3.
(12) հարկեմպես, ստուգօրէն նոյնացուած չէ ծանօթ քաղաքի մը
հետ : Պէտք է գտնուած ըլլայ Նիէ՜սարի եւ

ճանիկի,

մօտաւորապես

այժմեան Սամսոնի ծույեգերեայ շրջանին միջել (էջ 157):

(13) P. G., է. 126, col. 308-557.
(14) Թոսնիկեաններուն մասին տես N. Adontz, Byzantion, IX, (1934
p. 715-738; X (1935), p. 531-551; J. Laurent, Echos d'Orient, 1938, p. 127՜
135.
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

?8

ՕճհՆ Ա.Ի ՍՑՅէյԼՈէՔԻէՎւԸ 2ՈՊ11Ն ՆՈեԻՆԻՆ
Մոնկոշ իլխան էօլճայթուի օրով , Փոքր Ասիոյ թիւրքմէն պետե
րը, որոնք հարկատու. փոքր իշխանա պե տո ւթի ւնն եր հաստատած էին
օղտուելով սելչուքեան սուլթտնութետն քայքայումէն ,

սկսան ան

հնազանդութիւն ցոյց տալ եւ անկախութեան ձգտիլ։ 13Լ4/'>' էօլճտյթոլ լսեց թէ Փարամանի իշխան Մահմուտ պեկ (1) գրաւած էր Գ”նիան-. Հայն պատմելու համար իլխանը Փոքր Ասի™ ղրկեց էմիր
Զոպան նուինր երեք թուման (30000) ղինուորով։ Զոպան իր բանա
կատեղին հաստատեց Փտրանպիւք :
/inլոր

թիւրքմեն պեկերը թանկագին ընծաներով ներկայացան

Զսպանին եւ հն ա ղան գո ւթի ւն յայտնեցին, բաց ի Փա բտմանի իշխա
նէն։

Նոյնպէս Զսպանին այցելեց եւ իր հաւատարմութիւնը յայտնեց

ԿիլՒկՒ-յ հայո9 թագաւորը ։

Melik ul Armân takfur niz az sês bexdmet âmed. (2)
Զոպան գարնան Պ՝ոնխոն պա չարեց • U-Jt տա ր[>ն Փորը IL" [•ա \
մարախներու արշաւանքի մը հետեւանքով՝ մատնուեցաւ ահաւոր
unվի մը : Պ ար են ա ւո ր մ ան դժ՜ուաբութիւնը ստիպեց Զո պանը բանակ—

ցո ւթեան ձեռնարկել Մ ահմուտի հետ , որ

հաւանեցաւ

անձնատուր

ըլլալ՝ խնդրելով միայն որ քանի մը օր սլա յմանամամ արուի իրեն
գործերը կարգադրելու եւ ընծաները պատրաստելու համար՝,
երբ պայմանաժամը լրացաւ՝ U*ահմուտ նոյն գիշերը փախաւ Լարենակի ճամբով՝. Զոպան զայն հետապնգել տուաւ՝, Ա ահմուտ ՝ տեսնե
լով որ աղատում չկայ՝ որոշեց Զո պանին ներողամտութեան ապա լի
նիլ եւ անոր ներկայացաւ պատանքը վիզէն կախած եւ սուր ի ձեռին՝.
Զոպան շնոր հԼց անոր կեանրը եւ ՝ Փ"նիան գրաւելէ ու

պարիսպները

քանդելէ ետք ՝ վեր ա գարձա ւ ՝,

(D'Ohsen, Histoire des Mongols, Դ. էչ 576-377, ը«տ Րաշիտետտինի
շարունակողին : ՀԱքսարայլի չի յիչեր Ա' ահմուտին անձնատւո ւթիւնը ,
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այլ միայն Գոնիա յի գրաւումը, ամարանոցը զանուող
Գարամանե աններո լ սպանութիւնը եւ ուրիշ բազմաթիւ

բազմաթիւ
Գարաման-

եաններու մոնկոլ զինուո րներէն ոտնակոխ ըլլալը) =
il ո ոլա՚ւ,ին ներկայացող Հայոց թագաւորը 0 չին Ա՛ն է-. Այս ,1 ա՛
սին ուրի չ յիչատակու^թՀււն ձանօթ Ր! !ա ! լէ՛

:

(1) Այւշսւկ ԱլՆղօյանեան, (Պատմութիւն Եւդոկիոյ Հայոց, էջ
253) հետեւելով Ա- ճեմալի թողաթ անուն գրքոյկին, Եահզի (ուղ
ղել Եախշի) կը կոչէ Դարամանի այն իշխանը, որուն դէմ ղրկուեցաւ
Ջուղան Նուին :
Եախշի պէկ անուն Գարամանի իշխանի à ը գոյութիւնը վէճի առարկայ եզաե է-. Ըսա Հալիչ էահեմի (Տիւվել֊ի իպամիյյէ, <£ 297,
իսթանպուլ 1927), Եախշի անունը ոչ մէկ արձանագրութեան մէջ
տեսնուած է եւ չէ յիշուաձ Շիըեա ր իի պատմութեան մէջ (Շիքեարինին Դարամանօղլուլարը թարիհի • հրատարակութիւն Աեսուտ

‘հո

մանի-. Գոնիա 1946) : />• Հ- Եւզունչարշըլը ալ Գարամանի պէկերուն
մէջ Եախշի պէկ մը չի յիշեր ( ԱնատՈլՈԼ պէյլիք լէթի ելն . , էջ 4 : Ան
գարս, 1937) : իսթանպուլի թանգարանին մէջ կայ սակայն Ալի պին
Եախշի անուն անթուակիր դրամ մը {Հալիչ Էտհէմ, անգ)-. (Ա • ճՇիհապևաաին թեբինաաղ, էսլամ' Անսիք [Ոթետիսի , ՀհԳ՚որ ա մ անլըլար»
յօդուած , 1953) կ՝ընդունի Եախշի սլէկին գոյութիւնը-. Բայց թերեւս
եախշի որակական մակդիր մըն է Աահմուտի-,

(2) Aksaryli Mehmed oglu Kerimüddin Mahmud, Mûsâmeret ûl-Ahbar
Հրատարակութիւն Տքթ՛ Օսման Թուրանի : Անգարա, 1944, էջ 311,
թուրքերէն թարգմանութիւն Մ - Նուրի Կեննօսմանի, Անգարա, 1943,
էջ 343 :

Հ. Պ-
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2.ՈԳԵԿԱՆ ՄՐՐԻԿ

գքււթաչոզ վերջալոյսներ

արշալո՛յս յ

Ս ոսկ մ ատ չելէ եւ. հըպելյ, էմ < ոդւոյս
Անեզրութեան խնկամանէն մկջ լըցուած
Ս ելա մա դձ ո տ երանդ.ներու ա ռե դծ ուած :

էնչո^ւ. չեղայ ծփանրներուն ձեր եթեր՝
Ջեղ դլ՚կկէ որ1_ջ էութեանս առընթեր ,
րուցէ դուր զէս հասկրնայէր բացայայտ ,
Համբուրուէէնր վեհ համբոյրովն անարատ՝.

Զեր թեւերուն nu կեղէն ղունան արեւէ
]>մս է կարծ ես յ ոսկեգանգուր սէրելէ^
Ծ աւէտ անեղծ ու դեղեցէ կ եւ անմահ ,
Ոչ մէկ հարուած մամանակէն էր վրայ՝.

Հոն մ՚լ tuJ մահ ՝ անգորբութէնւն լուսադէմ
Ջէկ utյ կեանրն այս հ կասլուած սեւէն դէմ առ դէմ
1]արսոՀլռ է հաւ, սէրաեդ առեր կը տանէն՝
0՜ զարհուրանք, է՜նչ բէրտ օրէնք , անէ՛'եք հէն՛.

ՏՕ
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Գ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

Կ ՐԱԷՍհՆ

ՄԷՋ

'{'աղաքին ճիշտ կեդրոնը ուր կը բնակիմ' կէ*կէս *?ը կաJ որուն
հիմերը թաղուած են իրենը իրենց մկջ՝. Անոր բարձրաբերձ պատերը
կը չփոթուին միջոցով անտեսուող քաղաքին

սահմաններուն

հետ-,

կրկկսըդ համատարած ներկայութիւնդ քաղա ^լ,ն հ ասա կուէ կանգնած
i

h ա անէսաէստ դ իբրեւ քաղաքն իս կ կաղմող մամանակին եւ միջո

ցին մկջ՝. ԱՀևոր կեդրոնը ամկն տեղ
բուն

Հ

ե տ կը շփոթ ո լի ան'' կրկէ»Ւ

ուր կը գտնուիմ դ զի քաղաքը ոդարձո ղ ճակատագրին մկկ ա-

նիւը /'ԲՐ^Լդ ևէսը ս^Լդ կկ ՍԸ ոսկեզօծ դ ինքն իր վրայ կը դաոնա յ
զո ւարճա g նեէով զինը յ Ե րջանի կ կ կր կկ սը ա ոա ւելա դոյն ա ոա ա ո լթեամբ որով այլազգի շնչաւորներ կը մասնակցին

հ անդի ս ո ւթ ե ան g

կատարման՝, կը յորդի ամկն ինչ դ հոնդ ինքն իրմկն՝. կոյս ու ծիծաղդ
էսաղ ու երդ դ սլար դ աղմուկ եւ աղաղակ դ ձայն եւ ա ր ձադան դ , դո յն դ
չարմում եւ ձեւ կը հոսին իրարմով իւրաքանչիւր ակնթարթկ որ [Լէչար ծորակ մը} կարծես դ ընդմիշտ բացուած ամկնուն համարդ ամկն
տեղ ; կրկէսին մկջ էսրաէսճանք կայ տեւական ղէւ հոն մահը կ>անտես
ուի լոութեամբ դ ծածկուած' որոտընդոստ ծափերու վերմակով՝.
Անտ ես անելի սլատ երը կր կկ սին բաց' առանց ընրիհ ատման դ ամկն
ուղղութեամբ դ կարծես միակ դուռ մը կաղմէին անոնք : Հան դի ս ականներոլ էս ուռն բա ղմ ո ւթի ւնն եր կը յաճախեն անոնցմկ ներս անդա
դարդ ամկն կողմկդ մ կ կը միւսին յաջորդելովդ մ կ կը միւսկն անբտ
ման դ մէկը միւսին հետ միասնաբար դ լխորդ* Անդիմադրելի ում մը
կը հոաւիրկ ղանոնք խազերուն որոնք արդկն միանգամրնդմի շտ ս կըսած' բայց միշտ եկուորով սկսող՝. Մեծ կ թ[,լԸ անոնց դ բազմացող եւ
անհատնում : Անոնք կուգան անհամբեր իրենց տեղը գրաւելդ զի տեղ
կայ հոն դ ամկնուն համար*»* : Պարապ եւ սպասող աթոռ մը անձկու
թեամբ լեցունդ անսլակսՀս' ամէն ամէն ակնթարթով որ կ'անցնի***
կրկէսին մուտքը ազատ կդ հիացման ճիչ մր բաւարար րյյա յ ո վ անկէ
ներս մտնելու ... : Ա ւ անգամ մը անկէ ներս' իւրաքանչիւր հ անդի-

1
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ս ա կան կ ը գրաւէ իրեն նախասահմանուած աե/լն լ,սկ որ կը գտնուի
ՃՒ,շտ կեդրոնը բեմին : Հոն
տեղովy ան կը մասնակցի խաղարկու—
թե անց' զինք գտնելով անոնց մէջ իբրեւ դերակատար • Հտպիտն է ան ,
ինքն իր դիմաց y որ բազմերանգ եւ բաղմտձեւ դէմքերով սլիտի վազէ y
ցատկէ , պարէ y երդէ եւ խազայ զուարճացնելու համար զինք յանուն
ներկայութեան . . . : Հանդիսական եւ դերակատար ան' նոյնացած իբարու , մէկը եւ միւսը միեւնոյն ատեն y միեւնոյն արարքներով որոնց
մէ խազարկութեանց առանձքը կազմող իր զերր կը կազմ ուի իբրեւ
ուրոյն ստեղծագործութիւն' իւրաքանչիւրին համար.
վերջապէս
կամաց կամաց դերը կը հասնի իր առաւելագոյն վիճակին աստիճա
նաբար սպառելով եւ հտսլիտր զա յն աւարտած y հանդիսականը իրեն
հետ եւ իրմով՝ կը մեկնի ընդմիշտ կրկէսէն ... : Ի ր բո Լ" [' խաղերու֊Ն
այլազան ձեւերով, որոնք միշտ նոյնը ըլլալով հանդերձ երբեք շեն
նմանիր իրարու՝ կրկէսը կր չարունակոլի սակայն , իբրեւ թէ ոչ ոք
մեկն ած ըլ լա ը տնկէ , ոչ մէկ դերակատար իրեն դերը տարած՝ իրեն
հետ։ Զի մեկնողը իր դերը իրեն հետ կը տանի y ինք միայն ստեղծած
ըլլալով Դս՚յ^յ ’
տնով հտպիտը դառնալ իր հանդի
սականի կեանքին , ինք միայն մարմնաւորած դեր մը' հանդիսականի
կոչումով. . . Կրկէսը կը շա րունա կուի ... Զի կրկէսն է
} միշտ , տ յլա զան խաղերու Համադրութեամբ որ ամբողջ սրահին հետ չփոթուող
բեմի մը վրտյ կը կտտա բուի որուն հսկայաբերձ պատերը կը կո ըսուին
անտես , քաղաքին սահմաններուն հետ մամ անա կին եւ միջոցին մէ9։
Անոր կեդրոնը միշտ ամէն տեղ' զի ճակատագրի անիւ մը իբրեւ , կէ սբ
սեւ y կէսը ոսկեզօծ y ան կր դաոնա յ ու կը դառնայ ինքն իր վրտյ ի սրել
առաջին եւ կեդրոնական խաղ կրկէսի... Իւրաքանչիւր Հանդիսական
առանձքն է

խազերուն ... :

Լարախաղացներ կր թռին լարերու վրայէն հրեշտակներս՛ թե
ւերով որոնք յողնիլ չեն գիտեր... Աճպարար մր ոսկիէ տեղատա
րափ կը բերէ կրկէսին մթնոլորտէն։ Իրենց անձրեւանոցները սազած ,
անցորդները y կհուզեն լեցնել զանոնք տեղա ցող անձրեւով։ Ա^ւձրեւտնոցները կը մնան միշտ չոր ու պարապ առանց կաթիլ մր անկէ անոր մ ԷՀ ինկած ըլլալու։ Ոսկեղէն անձ բեւր կը տեղայ սակայն առա
տօրէն եւ անցորդներուն ձեռքին մէջ՝ ամէն ինչ y միշտ հայցող . . •
վե տե րէ y առուներէ եւ աղ ըիւրներէ անցնելով կը հոսի զեռ ան ni ե ր ը
ւսմէն ոք ղաւաթ մը առած կր վուզէ զայն լեցնելու համար անով

զ՛ա-
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“•'[<>[' կը մնայ պարապ եւ չոր մին չ ոսկի հեղուկը անվէրէ կր հոսի...
Բլուրներ կր կազմուին ո ս կե այ կաթիթևբով բայց մարդիկ չեն կըրնար մինչեւ անոնց կատարը բարձրանալ՝ ղի Հոն բարձրանալով հանղերձ՝ կ'անտեսուին ձորերոլ մէջ... Բարձրութեանց ել ապառամներոլ միէել ե ավ, ա հ ա ր ո ւթի ւնն եր կ'արձա զանգեն իբրեւ որղլոց որդի
ճամբոբդող յանուն աճպարարութեան * • •
Հարսանեկան հանդէս մր գինարբուքի մէէ' ջրհեղեղի վրայ տա
տանող տապան մր բելլին : Ան կ'ընթանայ դէպի աոաջին հանգրուա
նը որ պիտի յայանուի դեռ գաւաթներէ յորդող մշուշին մէ9 :

Հ///Ն-

էը Հեռանայ միշտ ու զայն աւետող աղաւնին դեռ ենաե չէ:
Բահանայ մը՝ այնտեղ՝ մշուշով օձուաձ ՝ օրհնութիւն կը կարդայ
հարսին ել փեսին ղլի։ ո ւն որոնր սակայն բացակայ' չես դիտեր ո՜ւր'
արդէն իսկ մեղրալոլսնի մէէ եղաե ըլլալով : Գինին կը հոսի երակնե
րէ ։ այգեստաններ առաջնորդող մէյ մէկ ճամբաներ' որոնց ընթաց
րին հարսնեւոբները կը բազմանան

այդեկութրի

պարերով...

Ու

ի՚նէոյրի սեղան մը հարուստ' որուն անկիլնները կր կորսոլին կրկէ
սին մէէ: Անոր վրայ գառնուկ մը պառկած' մթնոլորտը կր լեցնէ իր
դորովրին բուրմունքով: Ամէն անդամ որ հ ար սնեւո րներ ո լ պատա
ռաքաղը կը խրի անոր խորոված մսին մէէ' ան կր մայէ իր կենդանի
աշվսարհէն * . ♦
Ծննդաբերը կա յ Տ ոն , առանց յղութեան , առանց մանուկի . . •
Սրահին մ է կ ծա յրէն միւսը, որոնք ոչ սկիզբ ունին ոչ ալ վեր^՝
թափօր մը , անսկիզբ ել անվերջ յուղարկաւոր կը քալէ անսկիզբ եւ
անվերջ ղաղա ղի մը ետեւէն, քովերէն, տողելէն ուր

մեռեալը

կը

պակսի բայց որ լեցուն է մահով --- իր ընթացքն ի վեր յուղարկաւոր
թափօրը անվերջ մահ ut ցող

որուն գաղաղը ^կէսյ***

Մ եոեալ մը իր աչքերը բանալով կը մոլաի յուղարկաւորներուն. . *
Ոգեհարց մը կ՚ամուսնացնէ երկու աշխարհները իրարու. հետ հ
ներկան կ՛առաջնորդէ դէպի (Հացարձակ'
լով . . .

Սա ցական

Ներկայացնէ—

Արցունքի մը կաթիլին մէջ նստած' հտպիտ մը կը նաւարկէ՝. Ա֊
նոր ո աքեր ո ւն առջեւ իր ա չքեր էն ինկած իւրաքանչիւր կա թիլին աեղ
լիճ մը կը կազմուի որ կը մեծն այ , կը մեծնայ , կը տար ածուի ովկիա
նէ

ը էս"[՛ եւ գեռ անկէ մեծ' ուր կրկէս մը կրնայ խեղդուիլ. . . հեղ-

դամ ահ կրկէսին դետնին վրայ արցունքի մը կաթիլին մէջ նստած'
հտպիտը կը նաւարկէ շա բունակ • • •
^nJ[* մը

հայէԼէ մը իր ձեոքերուն' կը նայի ու կը նայի

անոր

մէ$_ էր գեղեցկութիւնը փնտռելով հոն ու Հազիւ զայն զտած' կր սի-
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րահարի ի լ։ են . . . Համրեր

/լերդեն ամէնէն հոգեցունցը երդերուն'

իրենց ամբողջ էութիւնը երկրաշարժի ,մը

մէջ

ցնցելով՜. Հեռո'ւն

թուլեր /լան կանգնած որոնց երանութեան անձնատուր երգին ար
ձագանգն իսկ կը լսեն ՜. Հաշմանդամներ գեռ , կրկէսին չրթսնը կատա
րող

լոյսէն ալ արաղ. . . •
Կ ը վազեն , կը ցատկեն , կը բարձրանան ու կ'իին են , կը թռին , կը

սողան ,, /լը [սօսին , կը կռուին , կը պատին , կը սիրեն ու /լ երգեն . . •
Անվերջ շարժում կայ հոն՜. Աղի ալիքներ կը հաղորդուին իրարմով,
կը ծնին իրարմէ , զիրար կր հրեն , կը պայթին դեռ

զարնուելով իրա

րու. •• Կրկէսը կը շարունակոլի առանց յոգնութեան ,
մ ա ր ա կո լան , յանուն իրեն . . .
Առիւծ , վագր թէ գայլ, գետաձի , ռնգեղջիւր ,

ինքն

իրմով

փիղ եւ

ուղտ,

[սող եւ վարաղ, օձ ու ոչխար, այծ եւ եղջերու y կատու, շուն, շնագայլ, ալ։ջ, արծիւ, բազէ եւ մարդ եւ թութակներ կը խայտան , այս
պէս, կրկէսին մէջ, աողանցքներ կը կատարեն

լ

Կապիկը կը կապկէ :

Ընձուղտ մը' որ չի կրնար իր վիզը բարձրացնել երկինքը արգելք ըլ
լալով անոր : lll ո շս ր ձուկեր կը լողան պղտոր ջոլրերոլ մէջ : Աղաւնիի
կերպարանքով ծպտուած' աղուէսը բարեկենդան կը տօնէ տաճարէ
տաճար երթեւեկելով: Գարուն է, ամառ, աշուն եւ ձմեռ ամէն տեղ
տարածուած կրկէսին կեդրոնին վրայ ուր արեւ կայ եւ խաւար՜. Խալարէն լոյսեր կը յորդին, լոյսէն' խաւարի մասնիկներ կաթիլ կաթիլ
ինկած'

անշարժութեան մէջ, ճերմակ քարերոլ տակ...

Գաշնտկի

ստեղներ իբրեւ --- ճերմա/լ բայց սեւ --- շա րուած քովէ—քով , անհատնւՀւմ . * * Ա անու/լե ու ծերը , ա ղջիկն ու տղան ՝ կինն ու ա յ ր ը ամէնէն

y# մի անոնցմէ դուրս՝ վեր բարձրացնելով իրեն ձայները բոլոր

կր

մասնա կցին կրկէս ին հ ամատարած եւ համամամ հա մ երգին • • • Կըրկէսր կ՚ապրի ... Անոր կեդրոնին վրայ, ճամբորդներ , միեւնոյն ժա
մանակ, կրկէսին կեդրոնէն մինչեւ կեդրոնը եղանակներուն միջել կը
ճամբո րդ են...
•ք՜աղաքին ճիշդ կեդրոնը ուր կը բնակիմ' կրկէս մը կայ որուն
պատերը, աներեւոյթ , կը շփոթուին քաղաքին պա տ եր ո ւն հետ՜. Կրկէսին բեմր‘ անոր տարածութեամբ կներկարի ՝ թկ

կեդրոնը

ա մէն

տեղ ♦ ♦ •

*փ

îJî

Ամէն ինչ ամբողջ մր կը կազմէ հոն' որուն մասնակցող հանգիսականը փսխուած ըլըսJ թէ ո թ իր զ^րոլԼ՚՜'
հ/փէ՚՚Ը ամբողջ մրն է
սկիզբէն մինչեւ վեր9 որուն ոչ սկիզբը կը .! ղլ,։!/ո լ[՛ "է ա/ ‘Լ^/’[ը՜ Ամ-
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բող^ մը' տարածուած /'ր որեւէ մէկ կեդրոնին վրայ ու խաղերը կր
չարունակուին մէկը միւսին տեղ՝ միւսը իբրեւ , անոր լրացուր ի չ կամ
զոյյն գերազանցող* * * Ոչ մէկ խաղ կ՚աւարտի հոն որ սկսած Ը/]"'/*
արդէն որեւէ պապուն ՝ ոչ մէկ խաղ կը սկսի՝ որ աւարտէր որեւէ առթՒ֊- Ամէն ինչ, կրկէսէն ամբողԼական դոյոլթեամբ ՝ ա յլաղան եւ
իրերամերմ խազերու համակեդրոն ներկայէն կը յա յանուի \,որութիւններու իբրեւ ի ւր արան չի ւր ակնթարթ՝ ւլ ի ա մէն ինչ ներկ ան է
հոն ♦ ♦ ♦ Աւ ներկ ան' հեւ ի հեւ ՝ վաղն ի վաղ՝ առանց դադարի , անընդմէջ եւ անսպառ կր յաջորդէ ինխն իրեն՝ կը յս^որդուի իրմով' մի չտ
իրմով աւելցած*** Ո*4 միչտ * * * Լոյսերը կը բազմա
նան ու կը նուաղին ՝ ձայները կը բարձրանան ու /լ իջնեն՝ յարատեւ
կերպով դոյներր կը փսխուին իրարու ընղմէջէն ՝ չարմումները /լ արձանանան ձեւերո ւ մէջ որոնք կր չարունակուին իրարմէ ծնելու! * * *
1Լ[փէսԸ արխոլէն է մի չա իր որեւէ մէկ կեդրոնին վրա լ Հ Ան կը բալէ՝

համաաա րած կերպով' իր ամէն մէկ կեդրոնէն * * * կը քալէ * * * ի բերա
ն՛երմ եւ այլաղան խազերու անձնատուր' որոնք զինք կը յայանա բե
րեն ՝ կարծես չարունակական փնտռտուքի մէջ՝ ան' ամէն տեղ՝ ամէն
կողմ ՝ ամէն ա կնթարխով : Հ/արմումները ՝ գոյները ՝ ձեւերն ու ձայ
ները որոնք ամրողջը Կը Կ ազմեն անոնց' ինքնաբուխ մէյ մէկ ճամբա
ներ' որոնցմէ կրկէսը կ'ընթանայ իբրեւ յաւիտենական փնտռտուք։
Անյայտ եւ բացակայ գոյութեան մը ետեւ Կն որ մի չտ իրմէ կը խու
սափի ՝ որ անծանօթ է իրեն' կր կէ ս ը զինք կը փնտռէ լրացուելու հա
մար իր սլակսածո վ... կը քա լէ անոր տեդ

յանուն Անոր ՝ կը մ սլաի ՝

կ՝երջանկանայ իբրեւ ան՝ կը դալարի անոր համար՝ /լուղէ նոյնանալ
անոր հետ ղոր միայն կը կապկէ առանց զսէյն որեւէ տոթիւ՝ որեւէ
պահ ո ւ ճանչց ած ըլլալու 1 ր/1՛ ա*ե երբեք չյաճախեց իրմէ ներս : Անըսկիղբ սկիզբէն մինչեւ վերջ՝ իր ամէն մէկ կեդրոնին վրայ՝ կր կէ ս ը
անաւարտ հանդիսութիւն իր ամէն մէկ Նորութեան մէջ՝ ցնորական
վազք մրն է ինքն իր ե տ եւէն որ մի չտ

իրեն կր

պակսի * ♦ •

^//^/էս/Լ

մ կրտուած է բացա/լային անունով* * •
'Ոաղաքին ճիչդ կեդրոնը ուր կր բնակիմ ՝ կ ր/լէ ս մը կա յ : Անոր
պատերը, տներեւո ղթ , կը չփոթուին քաղաքին պատերուե հետ : /»Æ—
մը' սրահին տարածութեամբ կներկարի, իսկ կեդրոնը

ամէն տեղ^*<է
Գ- ճ-

*
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ՍՊԱՍՈՒՄ

Դամբաններու կողն կ վեր բարձրացող լոլո նոճիներԱստուածամօր պատկերին առջեւ կանթեղ մշտավառ
Հովտի մը մէջ մենաւոր'

տնա'կ բարի, կիսաւեր,

Ուր ցամքած հին աղբիւրի մ՚առջեւ ծունկի եկած գուռ :

Սիջօրէի արեւին տակ մակաղած hum ծարաւԴարափին վրայ նայուածքներ' յուսակտուր, հեռարձակՄեղրամոմէ ձեռքեր նուրբ' կառչող կեանքին արեւոտ,
էոյր մուրացիկ մ’անհաւատ'

եկեղեցւոյ պատին տակ

:

Եւ հոգիներ' հրդեհուած անմար կրակովը Կիրքին,
Անոնք' որոնց աչքերուն մէջ աբեւներ կը հանգիհ ,
Անոնք ' գիշերը որոնց պիտի երբեք չլուսնայ ՚

Մինչ բացական մեծ' մնայ պիտի խորհուրդը միշտ նոյն,
Խաղն այս անգութ' դարերով պիտի տեւէ տակաւին,
Ել սպասումն այս դառնայ պիտի իմաստն իսկ կեանքին :

Պելֆասթ Լք1 րլանտա}
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ՓՕԼ ՎԱԼԵՐԻ

Պր, Թեսթ
MONSIEUR TESTE

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ Պ- ԹԵՍԹԻ ԵՐԱԳԱՏԵՏՐԷՆ

Պ • Թեսթին ւքէկ Ա11լ Օ՛թ՜ք թ

■ Տէր y անէութեան մէչ էի՝ անսահ-֊

մանօրէն "Ս՚նԼ եւ հանգթտ Ե*ԸԼ վիճակէս խանդարուեցայ նետուեչու համար արտառոց բարեկենդանէն մէչ*** եւ շնորհիւ ձեր խնամՀէ
ներուն օմտուեցա յ ա յն ամէն ինչով '՚[' հարկաւոր էր տառապելուդ
վայելելուդ հասկնալու եւ սխալելու համար* բայց '"J"

ան

հաւասար էէն :
ք/ս ձեզ կը համարէմ տէրը այս սեւէն դ որուն կը նայէմ երբ կը
մտածեմ դ եւ որուն վրա չ պէտէ արձանագրուէ վեր^էն մտածումը՝,
Տուէ՚ր^ ո՛վ Սեւ,
տուէ՛ք գերագո յն մտածումը* • *
ք*այց դ առհասարակ որեւէ մտածում կրնայ Զգերագոյն մտածումդ
ՀԼԼաԼ •
Եթէ այլ ^Լ^ըպ 1ԼԼԼաԼ՛ * ^թէ |ւևք(ւ քւթ il է՛ջ եւ jiftfli jrpifnQ (jirյւսւգոյ li
մր եղած ԸԷԼա/* i պէտ է կրնայինք զայն գտնել խորհրդածելով կամ
դիպուածով* եւ գտած րցա/ով , պէտք է մեռնէինք՝, 1Լյդ պէաէ ըլլար
որոշ մտածումէ մը կարենալ մեռնիլ մէայն անոր համար որ ալ յաչորդ չունէք
Կը խոստովանէմ որ մէտքս կուռք դարձուցէդ բայց ուրիշ
չգտայ յ Հետը վարուեցայ մեծարանքներովդ լուտանքներով՝.

ii ը

Ոչ

ռ րպէ ս էմ բանս : էայց * * *

նմանութի՜ւն Տը Մեսթրի բառին' շնորհ րով մարդու մը խղճին
վրայ : Եո չեմ գիտեր թէ ապուշի մը խիղճը ինչ է , բայց հանճարեղ
մարդունը յիմա ր ո լթի ւններռ,Լ լեցուն է

tl

Այսինչ բանը չեմ դիտեր , այնինչ բանը չեմ կրնար ըմբռնել , բ այց
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Փորթի ուսին ունենալը գիտեմ : Ունիմ իմ ֆորթիուսս զոր կը զոր-֊
ծածեմ ո րպէս մարդ եւ որ կր պարունակէ այն ինչ որ չեմ դիտեր i
❖
Անձնաւո ր ութի ւնն եր կան որ կր զղան թէ իրենց զգայարանքները
զիրենք կ^անջատ են իրականէն , արա րածէն : /' ր են g մէ ջի այդ զդա յա
րանքը կ’սւպակսւնէ միւս զգայարանքները ՝.
Տ եսածս կր կո ւրցնէ զի ս : Լսածս կը Լսլացնէ

յ(

Գիտցածս զիս տգէտ

կր դարձն է : Որպէս *էէ?տՅորԼ ^1՜ ո րքտն որ դիտեմ կ ան դի ա ան ա մ :
Աչքերուս պատան մըն է աո֊ջեւիս այս լուսավառութիւնք եւ կը ծած—
կէ կամ դիչևր մը կամ լոյս մը աւելի . . . Աւելի ի^նչ՝. Հոս շրջանակը
կր գոցուի' ,1IJn տարօրինակ շրջումէն» — ճանաչողութ՜իւնը
ամպ մր էակին վրայ » փայլուն աշխարհը

որսլէս

որսլէս լուսն ու ան թափ ան

ցութիւն :
Ամէն ինչ վերցուցէք որ տեսնեմ :
❖*
Սիրելի

պարոն,

դուք

կատարելապէս

Զշահեկան

—

(Հայց ոչ ձեր կմախքը, ո՛չ ալ ձեր լեարդը, ոչ ալ նոյն ինքն ձեր ուզեզր՝. --- Ո՛չ ձեր տխմար երեւոյթի եւ ոչ ալ սա յապաղած ա չքեր ը --եւ ձեր ամբողջ դա զա ւի արն երը : Ւ^նչ կրնամ գիտնալ միայն ապուշի
մր մ եքեն ա կան ո .թենէն :

1}ս վէպերու եւ տռամներու համար չեմ եղած

սարանները, զայրոյթները, կիրքերը,

իրենց մեծ տե

ողբերգական վայրկեանները

զիս վերացնելէ աւելի ինծի կը հ ա սնին որսլէս թշուառ ցայտքեր ,
տարրական վիճակներ , ուր բո լո ր տխմարո ւթի ւնն երը կը թուլնան ,
ուր էակը կը պարզանայ մինչեւ ապուշութիւն , եւ փոխանակ լողալու
ջոլրին ընձեռած հն ար ա ւո ր ո ւթի ւնն եր ո ւն մէ^ կը խեղդուի ;
Լրագրին մէջ ես չեմ կարդար տյս հնչեղ տռամը, այն դէպքը "ր
ամէն սիրտ բաբախել կուտայ՝. Լքլր սլիտի առաջնորդէին զիս, եթէ
ոչ վերացական սա խնդիրներուն սեմին իսկ միայն, ուր արդէն եղա—
ծովս տեղաւո րուած եմ :
Արա գա շա րմ՜ եմ կամ ո չին չ : Մ տահոդ , ապերասան խուզարկու :
էլ րբեմն ինքզինքս կը ճան չնամ մասնաւորաբար անձնական տեսութեան
մր մէջ' եւ ընդհանրացման ատակ՝.'
Այս տեսութ իւններր կը սպաննեն միւս տես ո ւթիւններ ր , որ ընդ-
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հանբացման չեն դարդ

---

տեսանողէն թերէ կարողութեանն-

UJJrb'

պատճառով դ թէ® ուր է չ պատճառով յ,
î;î փ

Ատոր հետեւանքը կ՝>ԸԼԼա J անհատ մը
ծումներուն էշխան ո ւթեանg :
Աարդ մէ շտ ո աքէ'

տնօրէնուած ըստ էր մտա

Ատածում հրուանդանէն վրայ'

զբաղած

աչքերը բանալուէ սահմաններուն վրայ կամ բաներու եւ կամ տեսու—
թեան . • •
Անկ ա ր ելի կ ստանալ ՀՀ.Ճշմա ր տ ո ւթի ւն ըՀ> ինքն իրմկ î

Երբ

կը

ղդւսնք անոր կաղմ ա լո ր ո լիլը (տպաւորութիւն մըն կ այդ) , կը փու—
թանք ուրիշ անսովոր ինք մը կազմաւո րել. . . որմով հպարտ ենք , --որուն կը նախանձինք . (ներքին քաղաքականութեան մը լրո՜ւմն կ
այս) :
(յստակ 1} սին ել պղտոր Ե սին ձիիել^ արդար Jj ս ին ել մեղաւոր
Ես ին միջել կան հին ա տելո ւթի ւնն ե ր եւ հին

կարդաւո րոլթիւններ ,

հին հ րամ՜արումներ եւ հէն աղերսանքներ :
î-î

փ

:î:

Մսւսնայաւոա-կ սււլօթ-քի տեսակ* —
ՀՀյնորհակալ եմ այս անարդարութեանդ այս նաէւատէնքէն

որ

արթնցուց զէ ս , եւ որուն բորբ ղդայնութէւնը էր ծէծաղելէ պատճա
ռէն հեռու նետեց զէս , պարգեւելով նմանապէս էնծէ ումը եւ ճաշակը
մտածումէս դ այնքան մըդ վերջապէս գործերս զայրոյթէս օգուտը ու
նեցան . օրէնքներուս փնտռտուքը մէջադէպէն օդտուեցաւ՝.^

❖❖
Ինչո՞ւ կը սիրեմ այն ինչ որ կը սիրեմ Հ ինչո՞ւ կ'ատեմ այն ինչ
որ կ՚ատեմ :
Ո՞վ պէտէ չփափաքէր շրԼել էր էղձերուն եւ զզուանքներուն սե
ղանը ♦ փոխել էր բնազդական շա րժո ւմն երո ւն ո ւղղո ւթէ ւն ը :
Այդ է^նչպէ" ^լԸԼԼայ ՈՍ

էաժամանակ մադնէսացած ասեղէ

մը եւ անտարբեր մարմնէ մը պէս եմ • • •
/ÿz/ կը պարունակեմ աւելէ փոքր էակ
որուն սլէտք է հնաղանդէմ

մը --- որ մեռած է

անծանօթ պատէժէ մը գնով՝.

Սիրել դ ատել է վ ա յր են:
Սիրել , ատել — դի պո լածներ ը[Լս՛ Լ ^ԼԸ թոլին ինծի Ï՛

Paul VALÉRY.

(թ-արղմ . 3֊ Մարտունի )
*
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ԱՂ11խԻնԻն UIMOT
մեծհոդի որուն էիր նախանձորդ,
Եւ֊ որ խոնարհ հողի մը տակ կը նն9կ անհաղորդ,
Պէուք էր քանի մը ե՜աղիկ, կանանչութիւն տանէինք***
Ննջեցեալներն անտէ քունջ, ննջեցեալներն աղքատիկ
Այնքա՜ն վիշտ ու ցաւ ունին» • ♦ ; //<_ երբ հասնի Հոկտեմբերն ,
Տրտոււէ քաւէին կաղկանձէ դամբաններուն մէջ անտէր յ
Ու֊ ե-առերէն թափթըփին չոր տերեւներ աշնային,
Անոնք անշուշտ ապերախտ ապրողներո՜ւն կը խորհին**•
Որոնք հանգիստ կը պառկին սաւաններու միջել տաք ,
Ա ե ռածնե բուն ահաւոր մղձաւանջին անդի տա կ * * ♦
Առանց ո՛չ մէկ մըտերիմ կո ղա կի g ի մեղմասաց ,
Մ ինչ ի րենց հին կմ ախքն ալ ճըճինե՜րն են ըս պա ռած • • •
Եըզգտն կաթիքն անձրեւին' ձըմեռներուն խըստամբեր
(յէ- դարերուն մե՜ղմ հ ո ս իլն' իրենց շիրմէն լըքաւեր***
ճե՛ն դար իրենց ա յg ելել ընտանիք կամ բարեկամ ,
Մոռցուած շիրմին նոր ո դել

փըլած ձողերն անխրնամ :

խրիկուան մէջ երբ փայտերն հըրավառին ու երգեն,
Երբ զայն տեսնեմ բաղմոgին վըրոյյ նստած լուռ ու մէն,
Դեկտեմբերի մութ ու պաղ գիշերին մէջ սառնամած,
Երբ զայն գտնեմ

սենեակիս մէկ անկիւնը կծկըտած ,

Երբ յաւերմի մահիճէն մօտենա յ իմ սրնարին ,
Հոգալ մեծցած մանուկն' իր ակնարկին գէմ մայ բադին ,
՛Ի՜նչ պատասխան կրնամ տալ իր հոգիին բարեպաշտ ,
'Երբ փոսացած ա չքեր էն ար տ ա ս ո ւքն եր իջնեն ցտծ ... :

(Թարգմանեց' Ա- Աեմա

Charles BAUDELAIRE.
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մեՐ ԳՐ[1ւյ11նՈԻԹեւ1Ն Մեե Տ11ԳՆԱՊԸ
կան , որոնք կը g ամքին յաճախ ՝ բայց դարերուն մ էջէն լսելի կ՛՚ընեն իրենց հեռաւոր արձագանգը՝ եւ այգ մարած ձայ
նին հետ մողովուրգները կը նային աւելի ապաՀով հորիզոններու-,
կեանքը տարօրինապէս կը նմանի հողին տակ պահուած ակերուն՝ որոնց ծածուկ կարկաչը կ'իմանանք մեր բնազդներուն հաջողութիւ
նով՝ եւ կը զգանք թէ ծարաւի ենք սաստկապէս ու խմել կ'ուզենք
տակաւին՝ բայց չենք կրնար գտնել ջոլրին վերջնական ելակէտը-.
Որք սՀն նման է այսօր մեր դրականութիւնը այգ թաքուն ա զբիւ
րին , որուն չուրջ կր թափառինք հմայուած եւ յուսավառ ՝ կր լսենք
իր զարկերակը հողին տակ՝ ու չենք յս^ողիր մեր շրթները գնել իր
մոգական ակունքին : Գիտենք թէ անփոխարինելի անցեալ մը

ունի

իր ետին՝ որով հոսեցաւ լեռներուն ՝ ձորերուն՝ անապատներուն մ էջէն ՝ եղաւ հեղեղ ու երա<եչտոլթիւն ՝ ու միացաւ բնութեան մեծ եւ
հրաշալի համերգութեան -. Եղաւ կեանք ու գաղափար ՝ լոյս ու պայ
ծառութիւն՝ եւ իրմով ողողեց յուսահատ ու թշուառ հոգիներ -.
Այգ դրականութիւնը ամենս։ լուրջ տագնապի մէջ է սակայն
այսօր՝ եւ կարծես խզած է կապը իր հիմնական կռուաններուն հետ՝
կորսնցուցած իր հոսումին թափը եւ բախած խութերու կամ խոչրն.դոտներու. : Զունի իր աոաջին կենդանութիւնը՝ որով

կը

J-այթքէր

յանկարծ մարգոց սրտէն կամ մաքէն եւ նոյն ջերմութիւնով կը փո
խանցուէր մեղի՝ իբր մշակոյթ եւ հոգեկան .զարմանութիւն : Ան որ
ունեցաւ այլազան նկարագիր՝ այսօր կը նահանջէ իր վե^ին հետքե
րուն վրայ՝ կ'ամփոփուի մասնակի խոյանքներու մէջ՝ շատ անգամ
հերքելով իր յաղթանակները -. Իրողութիւն է որ Հեռացած է իր եր
ջանիկ սահմաններէն ՝ եւ իր խափանուած ճամբուն մէջ իր ճակս, տագէլ՛!1 f1 փնտռէ :
Հարկ էր աղտտագրել զայն այս դմրախտ կաշկանդումէն ՝ եւ անոնք որ կրկէս իխսծ էին իբր մտքի կամ գաղափարի ուխտաւոր ՝
պարտաւոր էին արմեցնել իրենց յաւա կնո ւթիւննե րը եւ անհատական
ճիգերէ դատ՝ հասարակաց լեզու մը գտնել ծագէ ծագ ցանուցիր գրրողներու միջել -, իմացական այնքան սուր տագնապի

մր

սլահուն՝

երբ ամէնուն վրայ պարտք կր ծանրանար միութեան կապ մը ստեղծել Հայ Մտքին րոլոր բեւեռներուն միջեւ եւ երեւան բերել մեր
ստեղծագործութեան կեդրոնական հանգոյցը՝ ուրիշ

թան

էրրին՝

բայց միայն խորհ ի լ իրենց ներամփոփ անձնականութեան եւ խուսա-
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փե^ան իրենց հոգիէն դուրս տարածուելու ս տի պո ղո ւթ են էն :
թերեւս ընկերային ու հասարակական կեանքն ալ կարեւորագոյնքէեր մը ունեցաւ ոյէեերոլ tuju ցրուումին վ[,այ ) քտնի ո[> երկար չր ր—
ջանէ մր ի վեր մեզի պակսեցաւ գրական հղօր J ե ՛լա չր ջո ւմ մր՝ ար—
գիւնք' դէպքերու սլա ր տ ա դր ան քին ՝ պատմութեան մեծ rit- լսրիաորոչ անդրադարձներուն : Պէէոք չէ 'ոոնալ որ Vb ամանթօ կամ Վբսրուման ծնան պարգասլէս մեր ընկերութեան -ճակատագրական մէկ մա
մս ւն ՝ եւ հպատակեցան անոր մասնաւոր հ ոդեվիճա կին ՝ աշխատեցան
ւլա յն արտայայտեր պա ա կեր ա ցն ել եւ բան ա ս տ ե գծո ւթեան ,լեր տ եւԼ
իրենց տ ա գան դին տուրքերով :
//Ղ "J- ^ք^այ առարկել թէ վերջին շրջաններու ընթացրին , յե—
գա շրջական այդպիսի առիթ մը տրուեցաւ մեզի եւ մեր գրականու
թեան աշխատաւորները փորձեցին փախցնել այգ զօրաւոր հոսանքէն :
Ընդհ ակառակն ՝ անոնք -հարկադրուեցան առաւելադս յն չափով կա որ
ու1՚ւ անցեալին ՝ եւ ղալն տեւականէ) լ,էն պե ղելութ յ ո ւզո ւմի եւ խան—
դավառոլթեան նորանոր տարրեր որոնել անոր մէջ՝. Ս, լ ս եղաւ մեր իմ ut g ա կանո ւթեան ընդհանուր մե/լնակէտը աւելի քան երեսուն տա ւ՚լ՚է
ի ե ր , եւ չկրցանք ողջունել գերազանց ընդո ւնա կո ւթի ւնն եր ՝ որոնր
կարենա քին խորտակել արտաքին շրջապատին ճնշող ամբա ր տա ելներ ը ք
եւ մամանակը անակնկալի բերել ցնցող ու զարմացնող
ծաւալելով ամբողջ կե անրին , բնութեան եւ

գործերով ՝

մարդկութեան

վրայ

հաւասարապէս :
Ո ւն ե g անը ա րմէրներ եւ խուսափուկ խոստումներ ՝ որոնր չկրցան
սակայն բարձրանալ իրենց ոյմերու լրումին եւ գերազանցել արուես
տի եւ գրականութեան ընթացիկ պայմանները՛. ՛Նախ հող չգտան իրենց լիակատար ծլարձակումին համար ՝ միջավայր ,

հասկացողու

թիւն եւ մշակումի միջոցներ խնայուեցան իրենց եւ հարկադրուեցան
շատ անգամ ապրիլ իրենց ներքին տառա սլանքնե րո ւն

մէջ

ուած՝. Ջէսնացին հակազդել մտրի այդ դմնդակ կացութեան եւ փոր
ձեցին իրենց անձնականութեան համար ինքնայատուկ աշխարհ

մր

ստեղծել՝ եւ այս գերմարդկային ճիգը զիրենք տարաւ յաճախ ցա—
լագին պա ր տ ո ւթի ւնն եր ո լ եւ կանխահաս ծերութեան : Ղ*րէէղը կարօտ
էր ամէն բանէ առաջ հոգեկան երջանկութեան մը՝

եւ

մ՜պտող ու խրա

խուսող դէմքեր կ1 ո լզէր տեսնեք իր շուր$ ՝ մինչ գտաւ միայն արհա
մարհանք եւ անհասկացողութիւն*.
Պ tu տմու թենէն ղի տենր թէ մեծագոյն գործերը տրուած են միմիայն իմացական յեղափ ոխ ո ւթեան g պահուն ՝ ղանոնք լս ելո ւ ընդ ո t.նա կ եւ անոնց ար յանի հոգիներու կողմէ*. Անհ էստը tuju իւտնգավա—
ոոլթեամբ է որ կը վերածուի առաքեալի մը՝ որ յստակօրէն կր լու-
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ձՀ մարդկութեան անպատմելի խորհուրդները, կը կարդայ

երկին

քը եւ կ'իջնէ երկրին սրակն ներս , ու կը հարցութենէ համտրձակօրէն
.ա հ ա լւ կո ւ. ապագան :
Աաւ կ որ նոր կամ նորադոյն շրջանները մեզի չբերին այսպիսի
անհատականութիւն մը, որ ապաւինելով իր գերագոյն զօրութեան'
պիտի հրամայէր մեր գաղափարական կեանքին եւ պիտի կեցնէր

՛Ա

նոր գնացքը, մոգական շարժումով մը պիտի փոխէր անոր հունը եւ
ուղղութիւնը , ու բոլորովին կոյս ճանապարհ մը պիտի բանար
եւս : Գրականութեան բանուորը եթէ յարգանք կը

այլ

պարաադրէ

իր

շնորհալի վաստակով, կ'ըլլայ սակայն հերոս եւ մարդարէ, երր ար
ուեստով կը հասնի կատարելութեան եւ անոր ընծայած բարոյական
զէնքերուն -, Այդ բարձունքէն միայն կրնայ տալ ընկերութեան մը ամբողչական տռամները , վէպն ու դիւցազներգութիւնը , եւ անոնցմով
բանալ սերունդներուն առջեւ վա դո լան պանծալի արշալոյսը-.
Այսքան քաջութիւն պակսեցաւ մեր գրողներուն, եւ ժամանակը
մեղ զրկեց իսկական հանճարէ մը, որ փարոս մը պիտի ըլլար այսօր
մեր մշակոյթին մենաւոր ծովուն վրայ : Թերեւս հաւատքը պակսեցաւ
շատերուն, եւ չխորհեց ան թէ դրականութիւնը օրէնքներ ունի ճակա
տագրի վճիռներուն պէս անշեղ, ել ան կա ր ե յի է անպատիժ մեղան
չել անոնց դէմ -, Ձ է՞ որ կեանքին աւանդարանն է ան , եւ ինչ որ կր
կրենք մեր մէջ իբր ամենօրեայ ապրում , իր համապատասխան արձադանդը կը գտնէ անոր հաւատարիմ ընդունարանին մէջ -, Ամէն ան
դամ որ ժողովուրդ մը կամ որեւէ էակ սպառած է

հոգիով

եւ

զգացական տրամադրութեանց մէջ ընդհատուած, չունի տարբեր

իր
՛Ա

պաւէն , բայց միտ յն դպրութիւնն ու արուեստը , որոնք վերանորոգ
ման միջոցներ են իրեն համար , եւ իր դժբախտութիւները կը փոփ՚ակերպեն երանութեան , կը ջնջեն սուտն ու չարիքը ել ղինքր կը
կապեն յալի՛սենութեան ձայնին -,
Անժխտելի է որ գրագէտը այս տեսակէտով ռահվիրայ մրն է
ամբոխային դաստիարակութեան, եւ պիտի մշակէ հասարակարգի
մր բնազդները, յուղումներն ու ճաշակները, եւ անոր պիտի տայ այն
ժամերը' որ իր էութիւնը կը տանին արցունքին կամ հեշտութեան -,
Աժան բառերով եւ ին քնա կր կնո ւթ եամր կարելի չէ ոգեւորել մարդը
տեւականօրէն, այլ անհրաժեշտ է զայն առաջնորդել մտաւոր ու դե
ղագիտական ճշմարիտ նուաճումներու, դանդաղ բայց ապահով վերելքով մը : Այ՚՚պթփ տարրերով կազմուած հաւաքականութիւն

մը

անխոցելի է բացարձակապէս, եւ գրագէտին համար եզական պատիւ
սէրն է , եթէ կրցեր է իր ժողովուրդին պարդեւել այդքան ներշնչում
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և ւ֊ հ ա ս ունռ

ւե : /,2z^îz Հ որ նաեւ իր հեղինակութեան հմայքին տակ

սէետՒ
գրական խմբաւորումներ ՝ դպրոէյ եւ շարմում ՝ ո—
բոնց համաձայնութենէն կամ հ ա կա մար տ ո ւթ ենէն պիտի նուիրագոր—
ծուի արուեստը՝ փնտռելով արտայայտութեան նորանոր տա բագն եր 5
եւ հո սանրներ , եւ տէ բանալու! այսպէս ւ՚ւ՛ տեւական թար

/Հ-Հ»

մութեան :
, ի՞նչ տուաւ այ ս տեսակէտով արեւմտահայ դրականութիւ—
եը քառորդ գարէ ի վեր , եւ որքանն մօտեցաւ միջազգային ստեգծա—
գործ ութ եան մը չափանիչերուն : իր վաղրը յագթանա® կ մը եղաւ ։ թէ
ոչ անկում եւ փլուզում : Կրցա® լ. վա գո լան կտակել գործեր՝ որոնք
կրէին բարձրագոյն յղացումի մը անխզելի կնիչը : Կարելի® է հպար
տանալ րնղ հանուր արդիւնքով , եւ կամ սլկ՞աք ի ա րտմիլ հ ասա րակաց տերեւաթ՜ափին աո չե,:
Ո1չ մէկը ւ ել ոչ ալ միւսը ;
ԱրեւմտսՒ»այ միտքը եթէ անրլօր մնաց մեծ յ ա ջո գո ւթի ւնն ե ր ար—
ձան աղբելու՝ կրցաւ սակայն փրկոլիէ անմիջական քայքայումէն՝ եւ
հին փաոքերոլ եւ ցիրուցան բեկորներու վրայ ստեղծեց կայուն եւ
ինքնապահ կեանք մը՝ ամբողջովին նման մայռերու

մէջ

բացուած

մամ ուռներուն եւ գա լ ա րն եր ո ւն ՝ ո րոնք ծաղիկներոլ գրասանգներ կը
կազմեն յաճախ
իայց այս լճացում էն ծնաւ տ յն մտա\հոգի չ երեւոյթը՝ որ կր կոչ
ուի գրական նահանջականութ-իւն : Այսինքն համակերպիլ բախտին եւ
^Ւ1ՈէԼ գոյանալ՝ փակելով աչքերը արուեստի մեծ Օրինագրքին
եւ
անկէ ծ աղող չլա g ո ւցիչ լոյ սին : իբր կանոն ընղունիլ հո ցեկան այս
սովո րամո լ վիճակը ՝ պատահական ւլործերու՝ մանր աշխատանքներու
առջեւ երախ ա ա դի տ ո ւթ ե ա մր կանգ առնել եւ այգ ո գեւորութեամբ
տարուիլ փցուն յ ա լա կն ո ւթի ւնն եր ո լ ; Փախչիլ փոթորիկէն ՝ կռիւէն
եւ այն բոլոր անմատոյց խորհուրդներէն ՝ զորս
գրականութեան ճամբով :

կրն ա յինք

լուծել

իսկական ցաւր այստեղ է ահաւասիկ ՝ եւ ախտանշանը կր հ ա ս—
տատ ենք մասնաւորաբար մեր միջավայրին յարաճուն ցամաքութեան
մ Լ չ՛. Հարկ է խօսիլ բացա րձա կ անաչառութիւնով եւ խո ստովանիլ թկ
այս միջավայրը տուաւ մէկ քանի արմէքներ , որոնք իրենց կարելի
նպաստը բերին մեր արձակին , մեր քերթողութեան կամ նորավէպին :
Ունեցան դեղագիտական մտահողոլթիւններ , լեզու ել ճաչակ , ար
տայայտութեան փայլ եւ երբեմն ինքնատպութեան ցոլքեր:

ք*այց

հաւաքական արղիլնքր վտիտ է առաւելագոյն չափով՝ եւ անկարելի
է որեւէ արւարկոլթեամբ չքմեղացնել մեր մշակոյթին համայնական
րն կ ր կո ւմը :
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Անկեղծ Ըէւ՛"^^ եւ էնղունէնք մեր պար տ ո ւթի ւնն երը ՝ նաեւ մեր
սխալ կշռաչափերը որեւէ արմէքի ու աշխատանքի դիմաց*. Անոնք
որ երկու քերթո ւած դրեցին » յ՚սնկա րծ խորհեց ան թէ իրենք են երկ
նառաք բանաստեղծը ՝ որուն առջեւ քննադատութիւնը պարտաւոր էր
խոնարհ իլ*. Անհեթեթ շարադրութիւն մր բանաձեւեցին եւ համոզ
ուեցան թէ իրաւունք կր ստանան այլեւս գրագէտի եւ արճակագիրի
պատմուճանին ՝ Փորձեցին մօտենալ նորավէպին՝ եւ անոր նիւթական
ու նախնական մասը միայն կրցան տալ՝ այսինքն ամէնէն ամ՜ան ր՝ եւ
ամէնէն սովորականը՝ առանց

խորացումի՝

հոգեբանական

տեսո

ղութեան եւ տրամաբանական դո րծ ո դո ւթ ե ան մը՝. Լյոյնիսկ ստորա—
դրեցին լրագրական հասարակ քրոնիկ մր՝ եւ հրաշքով մը եղան ար
ուեստի՝ երամ՜շտութեան ՝ թատրոնի քննադատ ՝.
Ոժր իւ ո ր հե!) ան թէ այս մեղանչումներէն կր տում՜էր առաւելա
պէս պալսահայ իմ ա g ա կան ո ւթի ւնը ՝ որ ապրելու համար ստիպուած
էր ամէն օր հակազդել արտաքին դմ՜բախտ պայմաններու եւ
վայրի անփութութեան : հուզեցին մտածել թէ

դրական

միջա
մնայհւն

ստեղծագործութիւն մը կր բխի միշտ մեծ եւ տառապագին երկունք
ներէ y եւ հարկ է պատրաստուի լ՝ զինուիլ այս նպատակին համար՝
տաղանդ ՝ դմ գոհութիւն եւ խառնուածք ունենալ՝.
Ա'ե ր զրորլներու անհասկացողութիւնն ալ վրդո1Լիջ 4 ,յ,ո անձնա
պէս՝. Փոխանակ զի բ՛որ զրկելու եւ իրարմով աշխատանք ամրոդջացրնելու՝ ուրէշ բան չըբէն , բայց եթէ անձնատուր ըլլա լ դէպքերու հո
սանքէն եւ լրադրական է,մբա կցո ւթէ ւններո լ , մասնակցելով

անոնց

կէբքերուն , ա տ ելո ւթ է ւնն եր ո ւն եւ յաճսվս ամօթս։ լէ պայքարներուն
Մամուլը այս կերպով շղթայէ զարկաւ հայ գրողը՝ որ
այլապէս
պարտաւոր էր հպաաակէլ էր կոչումէն եւ պաչապանել խէղախօրէն
էր բարոյական ան կաէ, ո լթէ ւնր : Հետեւանքը կսկծա/է եղաւ՝ եւ մեր
գրչէ մարղէկր աններ ելէ ղան g ա ո ո ւթե ամբ մը թնկան վտանգաւոր շե
ղումներու մէջ՝ է բարու հետ կոռեց ան ու հաշաուեցան ՝ նորէն կրթ
ուեցան ու դարձեալ հաշուուեցան ■. Ստեղծուեցաւ լրադրական ճախճաէյուտ՝ որ տէրասլետեց դրականութեան ՝ եւ ամէն հեզէնակ ել եր
կասէրոլթէւն ծտփահտ րուեցաւ կամ դատափետուեցաւ օրուան սա
կացս լցէն համաձայն : Այսօր համա կր ո ւթէ ւնը եք ր վայելէր “՛յո էնչ
թերթէն եւ փաոաբանուեցաւ անհաշէւ շողոմանքով մը՝ յաջորդ օր
կորսրնցուց այդ վարկը եւ այս անդամ ծաղր ու ծանակ եղաւ -.
Հմտութեան եւ թափանցումէ ՝ զգալու եւ զատորոշելու կարողութէւններր մարեցան վրդովէչ համեմատութեամբ մը՝ եւ կարդացէնք
նոյնէսկ կտորներ , ուր սէրաը ցամքած էր ամբողջապէս Իրտպաշ-
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աութիւնը ծաղրանկարի վեր ած ո լեց ա լ եւ գրականութեան այգ սեռը
իջաւ տափակութեան եւ փողոցային հայհոյանքի , լուսանկարչական
պարզ ընդօրինակութեան մը' ուր ճարտարութիւնն անգամ կը պակ
սէր յայտնապէս -. Մեղանչողները չուզեցին մտածել թէ այդ ճամըսւն
մէջ ալ տաղանդով միա յն կարելի էր յաջողի լ , Մ ոփասանի մը , Զ.օհրապի մը, Համսընի մը ձեռնհասութիւնով։
վիպապաշտութիւնը չարչարուեցաւ անգթօրէն եւ

վերածուե-

ցաւ ռամիկ լալկանութեան մը, մինչ հոգիին աղբերակն էր ու պիտի
տար մարդուն ամէնէն ազնուական արցունքները : Հիներն ու նորերը
պառակտեցան մոլորուն հա կամա րտ ո ւթեամբ մը, եւ անզօր մնացին
մաքի համերաշվսութիւն մը ստեղծելու։ Ա՛չ ".ր խորհեցաւ թէ դրա
կանութիւնն ալ ճակատադրապէս կը պատչաճի բնաչրջումի օրէնքին,
եւ հոն չկայ ծերի ու երիտասարդի պայքար։ Ինչ որ տրուած է երէկ
իբր որակաւոր աշվսատանք եւ հեղինակութիւն , կը փոխանցուի ինքնա
բերաբար այսօրուան կեանքին եւ զայն կը լրացնէ պարզապէս ,

իր

համապատասխան ծլարձակումը գտնելով անոր մէջ, առանց ջնջուե
լու եւ ոչինչ կորսնցնելու իր անմիջական թա րմո ւթեն էն ։\ Այսպէս կը
միանան արդէն անցեա/ն ու ապագան, եւ կը նուիրադործեն մարդոց
ան կա սլա ելի վաստակը :
Մենք կ'ոլզէինք ունենալ պոլսահայ մշակոյթ մը զօրաւոր դէպ
քերով , մաքրակրօն գրագէտներով եւ արուեստագէտ

ու

քերթս,լներով հարստացած։ խուզէինք տեսնել անոնց

գործին

զգայուն
մէջ

մարդկութեան անիմանալի ցաւերը, գոյութեան կռիւը, անհատին
երազները, եւ լսել մեր էութեան ամենախոր հեծեծանքները։ Իրո
ղութիւն է որ «պոլսահայ գրականութիւնը» մշակոյթ չէ այսօր, այլ
հ իլանդո ւթ ի ւն մը եւ ճգնաժամ մը*.
Մտքի դատերը չափազանց նման են նուիրական դատերու , եւ այս
նախանձախնդրութիւնը կ՛՛ուզենք տեսնել վազուան փառաւոր , ամե
նատես ու ամենագէտ քննադատին մէջ՛.
խորհ ի՛նք այլեւս այս ստիպողութեան եւ փորձենք քալել այգ ճա
նապարհներէն : հարկ է պտտռել հողին սիրտը ամբողջովին , զայն ոռոգել եւ ակօսել անխնայ եւ ապագային համար խոստանալ անսպառ
եւ հրաշալի բուսականութիւն մը։ Սրտատրոփ սպասենք այդ երջանիկ
եղանակին , որ առասպե լր սլիտի վերածէ ի ր ա կանո ւթ եան , եւ գարե
րուն դէմ պիտի կերտէ գերազանցապէս կենսանորոգ դրականութիւն
մը։
Ե • Մ•

^Նախամուտ «Միադսւթեան ԱրհՆՀքւոսւհսւյ
Նրականութեան» )
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guwip ՕշււսԱն
ԳՐսՍևՆ ՔՆՆ11ԴԱՏ
Q շա կանէ դմդո'*» ո լթէ ւնը ղդալի է մասնաւորաբար քննադատու—
թեան մկջ՝. Լււ բավէ պաղը էն հեա Ւր մԷԼ յա յ տն ո ւա ծ է նաեւ դ բ ա կան
քննադատը ՝ բա բառէ կ էնքն ա ա պո ւթ ե ա մբ : Սովորականէն ա ա րբե ր
ձեւով փորձած՜ է ներկայացնել հեղէնակնեբն ու է ր ենg գործերը՝. j1 ր—
'fi աոաՓ ալւեււյտսՀայ դրականութեան մկ^ կայէն քննադատներ՝,
հարելէ կ յէ շել գրողներ ՝ ո լանք մ էեւնո յն ատեն մ շա կած են դրական
ուրէշ սեռերու հետ ՝ դրա կան քննա դա տ ո ւթէ ւնն ալ ; Աւելէ առաջ
Եղէա § էմէրճէ պաշեան քննա դա տ ո ւթ ե ան բերած կ էր տուրքը «Տէրա■կոյն եւ. էմա ս տա ս է րա կան շարմում^էն ե՜ւ «Ե մա ս տ ա ս է ր ա կան բա—
ռաբանկէն մէջ՝. Ա • Արփէարեան քննադատելու էր մեթոտն ունեցած
Ւ- Գրիդ որ Հէ&հրապ* Ւր «Ծանօթ դէմքեր^ը։ Հրանա Ասատուր' էր
հ.Ղյէմա ս աո ւե րնե ր$> ը : Արա» Ս ա ր ո ւթէ ւն ե ան' համանուն վերնագրով՝
■ուսումնասէ րութէւննե բու չարք մը՝. Ա ♦ Զօսլանեան' էր «‘{‘էմքեր^ը
եւ աո անձէն հատորները՝ Պետրոս *էուրեան ՝ *Լ,արեկացէն եւ Ս կրտթ
Պ է շէ կթա շլեանը * Հ» IJ » Երեմեան' էր
Նրադէտ Հայեր^ու շա՚ր\£Ը ՝
ւթեան
Դմ ո ւա ր կ մատնանշել երկու հեղէնակներ ՝ որոնք քննադատուէ
•արուեստը նոյն ձեւո վ ըմբռնած ու երեւակայած են :
Աչականէ քննա դատ ո ւթէ ւնը ուրէշ արուեստով ու մտահոդութէւններով կը ներկայանայ՝. Ենք պահած շէ քննադատութեան ա—
ւանդա կան մեթոտը՝. ('այց տուած է անոր նոր թո-էչ^ ոլ բովանդակութ էւն : Ար տ աշէ ս Ա ա ր ո ւթէ ւն ե անէ պէս ա ղն ո ւա կան եւ նրբա ր—
ուեստ քննադատէ մը ետք՝ էրեն վէճակուած է դրական այրե սեռը
հասցնել որոշ դէրքէ մը : Անշուշտ դմուար է ըս ել թէ
քննադատութէւևը դրական ստեղծագործութեան աստէճանէն կրցաւ բարձրացնել՝.
Եար մամանա կ մը երբ քնն ա դա տ ո ւթ է ւնը կը շփո թուէր գրադա
տութեան /լամ գրախօսութեան հետ : Այս վերտէնէն պաշտօնը կը կա
յանար դ էր՝ք մը կամ հ ր ա տ ա ր tu կո ւթէ ւն մր ներկայացնել՝ անոր բո
վան դա կո ւթէւնը պատմել ՝ լեղուէ եւ տաղաչափութեան ս էսա թեր երեւան հանել՝. Ստեղծագործ քննադատ ութէւնը նոր մամանակներու
յատուկ է՝ եւ այդ սեռէն՝ 'հակառակ էր բծաէւնդ ր ո ւթ ե ան եւ չափա
զանց ո լ թէ ւնն ե ր ո ւն ՝ 0 շա կան բերած է ընդարձա կ եւ րեղձնաւոր
վաստակ մը՝. Պփ ր ք մը եւ էր բո վան դա կո լթէ ւնը տալէ աւելէ ՝ Կոդածութէ ւնն ունեցեր է երեւան հանելու հեղէնակէն մէջ արուեստագէ
տը եւ անոր արուեստը՝ հոգեկան եւ էմացական այն բոլոր թաքուն
կապերը եւ ազդակները՝ որոնցմով մէայն կտրելէ է երկնել գործ մը՝.
0չականէ քննադատութեան յա տ կանէ շն եր էն մէկն է աբհամար-

Fonds A.R.A.M

114

ԱՆԴԱՍՏԱՆ°

հանքը հանդէպ բոլոր մէջա կո ւթէւններո ւե եւ դմդո^ո ւթէւն առհ ասարակ դրական ամէն երեւոյթէ եւ ամէն գրողէ հանդէպ։ Առանց
նկատէ առնելու որ անոր քննադատական դրա կանո ւթէ ւնը տեսակ մը
փառաբանութեան երդ է հարազատ փառքերուն ձօնուած
մ ա րդէ կ
մեղադրած են զէնքը , էրրեւ անարդար եւ յաւակնոտ մէկը։֊ Օշական
տադնապը եւ անձկութէւնն ունեցած է } չգտելով աւելէ մեծ թխլոՎ
տազանդներ եւ արմէքներ, անոնց դո րծը փառաբանելու համար։ Ե ս կ
մէջ*ս կո ւթէ ւնն եր ո ւ հանդէպ անողոք եղած է ՝ ղանոնք
հարթելու
համար :
*Եննա դա տ ո ւթեան մէչ հ արթելու տարազը եւ մեթոտը լ,րն եղան :
ԱՀեկասկած այդ մեթոտը խէ ս տ է ը' բրտութեան հաւասարելու աս—
տէճան։ Ա^նարդար հարուածներ անշուշտ տուաւ։ fttujg ոչ ոք կրնայ
ա քսօր մէյտել՝ որ էր առաջէն հարուածները շա տ եր ո ւն Համա ր բարե
րար եղան i *էյոր հոսանք ՝ նոր մտայնութէւն եւ արտայայտելու նոր
ձեւեր բերաւ մեր դրականութեան մէ£։ Երէտասարդէ հաւատաւոր
խանդավա ռութէւն եւ էնքնա վստ ահ ո ւթէ ւն արձանադրեց էր ղ ը է չը :
թափով էն կա ւ մէֆու կո ւթէ ւնն ե րո ւն ետեւէն , հարթելու եւ քան
դելու համար ՝ փոխանակ շէն ելու եւ բարձրացնելու։ Ոչ մէայն մէջակութ էւններուն ուղղուած էէն էր հ ա ր ո լածն երը , ա յ լ նաեւ արդէն
համբաւէ տ է րաg ած հ ե ղէն ա կո ւթէ ւնն եր ո ւն :
փխտական ույս վերաբերումը էր ումը պահած է մէնչեւ նոր մամանուկները ։ Վաւերական տաղանդներուն նուէ րուած երկարաշունչ
վերլուծումները սակայն Համակրանքով դրէ առած է եւ անոնց մէջ
մոլեռանդէ մը պէս փնտռած է արուեստէ պահանջներ մէայն։
Ենչպէսէ' հակազդեց ո ւթեան մր տեղէ տուաւ սակայն 0 շա կան է
քննադատութէւնը ։ Անոր բացասական վերաբերումն
առհասարակ
ի՚նչպէ ս դէմաւո րուեցաւ ։
Հասարակաց դատաստանն ա յն էր թէ Q շա կան դէտական տըւեալներու քննադատը Հ, ան կր թեքէ դէսլէ տ պա ւո ր ա պաշտ ո ւթէ ւն *
որ մեղէ Համար բարեդէպ պէտէ Ը[Լար^ ^թէ
կարենար հասնէլ եւ
ընդդրկել րարձրադոյն մտ ահ ո դո ւթէ ւնն ե ր ո լ եւ տուայտումներու հ որէդոնր ։ Եթէ աոաջէն օրէն չհադներ քննադատէ կարմէր քղամէտը է /*£եթէ մեր դրական հորէզոնը ցուցադրելու համար օտար ածուներուն
փուշն ու տատասկր մեր մէ$ չփոխադրեր :
0 շա կան շուտ կը
էւարուէ ՝ էր դատումները տեւական չեն ու
մէշտ
նախապաշա
րումներու ենթակայ ծայ րայ եղո ւթէ ւնն եր ո լ կ՚երթայ։ թէ՝ արուես
տէ մտահոդութէւններէ աւելէ, համ տ կ բութէւններ է կը խթանուէ ,
բայց էր մտասեւեռումէն մէջ մէշտ անփոփոխ՝ էր ա զանդամո լէ հա
մոզումներուն թելով մը չ կա պո լողը կը խեղդէ։ Եր
ա ստուած ութէւննե բուն կռապաշտէ կոյր եր կէ ւղած ո ւթէ ւնն ու
պաշտամունքն
ունէ ։ Հետ եւս/րար , !լ ըս\է էն անէ կա չափ չունէ , չափը նոյն օրուան ,
նոյն J-ամուն էր տրամադրութեան կասլուած է. Ան/, կ ա հարթեց կ'րսեն , որովհետեւ իր տիպարին ու կաղապարին հետ բաղդատուելու/ ,
ուրիշները տարբեր գտաւ: ինքղինք դրական վերնատան սանդուխին
գլուխը էլը գտնէր, եւ այգ բարձունքէն ա ս տ ո լաե֊ներ ո լ արհամար-
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հանքովը կը նայէր ուրիշներուն վրայ։ Ափջակ կամ մեղմ ձայնով
դատելէն էէ ր ուիւ որ ր,,Ղ’ : Գրիչը յ աճաիւ լախտի ում ո ‘Լ ՛լ b£եցնէր »
կուռքերը տապալելու փափաքով յ Իր բանադրանքէն էէ ին կրնար ա՛
ղա տիլ այն ամէնը, որ իրեն պէս մտածելու , դատելու եւ կռուելու
անընդունակ էին։ Անիկա } կ}ըս էին , խորհ րդա սլաշտ ու ապագայա
պաշտ լեզուն էր որ գործածէր։ Հեղինակին քմայքին պէտք էր կու—
րօրէն '.հետեւbլ՛0 շականի հին թէ նոր քննադատները փոխ առած են ի՛ ր մեթոտները, քննադատելու համար զինքը։ (Հաճախ աշակերտներ են, որոնք
ատելութեամր եւ. անհ անդո ւրմո ղոլթեամբ կը մօտենան ի ր ենղ վար
պետին եւ ուսուցչին ստեդծագո րծութեան : Կ'ըս էին թէ առհասա բակ
0 շա կան կը կեղծէ ու անբնականին կ՚երթայ : Իր քո վ կը պա կս ի ճրշդր տ ո ւթի ւնը , ծ անր ա բեռնո ւած ԸԷԼաէո1Լ ա լելո ր դ տարրերով ։
Անիկա չի կրնար ըս ել բաներ որ ո ւրիշները ըսած են , կամ կը
ջանայ ըսել ուրիշ ձեւով ինչ որ ըսած են ուրիշները։ 1]որքր աղքատ
է ըսին , ու կր տառապի նիւթի աղքատութենէ եւ միօրինակոլթենէ ։.
Ընտրելո ւ մէջ անճա շա կ է : Ա եքեն ա կան ձեւին սիրահար է ըս ին եւ
ոճի մարդ է առաւելապէս ։ Q շա կան ականջ չուն b t մ էրնար ա ոլահ ո—
լԼեւ րառերուն ն երդա շնա կո ւթի ւնը • Իք մալուր է եւ չի կրնար պահել
ն ա խ ադա ս ո ւթիւնն եր ո ւն ն եր դա շն ա կո լթիւնը : Կը ջան այ շահադրդրռ—
ուիլ , րա ւց յատակագիծ չունի ♦ • ♦ :

***
ճշդելէ յետոյ քննադատ Q շա կանի շուրջ յայտնուած թնր ՈԼ ՛էէ մ
կարծիքները, տեսնենք թէ թնչ բերած է ան մեր դրականութեան UJJT
մարզին մէջ։ Իբրեւ ընդհ անուր տեսակէտ , պէտք է ա րձանադրե լ , որ
իր ընդարձակ վերլուծումներուն առարկայ ըրած է ա յն հեղինակները, որոնց անձին ու գործին հանդէպ անվերապահ հ իա ցում ու յարգանք ունեցած է։ Այսպի սիները չեն ինկած հարթողի իր դլանին
տակ ։ Հետ եւաբա ր , իր վեր ա պահո ւմն եր ո ւն հա կառա կ , անոնցմով
զբաղած է եւ երեւան հանել փորձած անոնց դրական յատ կանիշերը 4
1Լար դա պե տ ա կան , նոյնի ս կ վար մա պետ ա կան եղած է յաՀախ իր
քննադատութիւնը ։ Ափն ա սլա ւո ր ո ւթի ւեը կը կրենք, իբրեւ թէ
ու
սուցչի իր խօսքը աշակերտներուն է որ կ՚ուղղէ ։ Օրը օրին , առանց
շաղախի ու ներքին կասչի քո‘է քո վի եկած տպա ւո ր ո ւթի ւնն եր են անոնք յաճախ ։ ^Իրագիտութեան , ո՛ճի, լեզուի եւ համաձայնութեան
կանոններու շարք մըն են երբեմն ալ։ Այ11 վերապահումներով մէկ
տեզ, անհրամեշտ է հաստատել , որ այւրէ ո ւս ո ւմնա սի ր ո ւթի ւնն երը
երկսւրաշունչ գործեր են , արմանի ենթա կան եր ո ւն համբաւին ու
ա ր ո ւե ս աին ;
Ընդհանուր եղող այս հանգամանքներէն յետոյ, փորձենք քանի
մը տողեր ո լէ չիշատակել իր կարծիքները վերլուծուած ենթականէրուն մասին
0շականի Ա* իսաք Մեծարենցը իրմէ առաջ դրի առնուած փոր-
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ձերէն կր զանազանուէ անով՝ որ կուգայ Մեծ արենզէ վերջնական
տեղը սահմանել ա րեւմտահայ զ բա կանո ւթ եան սլա ամ ո ւթե ան մԷՒ
Սյդ փորձը ամրոէւայէն անվերապահ ու անայլայլ պաշտամունքը չկ
վաղամեռէ կ բանա ս տ ե ղծէն , որ չէր կրնար դրական վրէպումներ չու
նենալ :
<</,Z2/^ դմ ո ւա ր կ եկած յաջոզութէւնր ՝ կը գրէր 0 շա կան : Գրեթէ
ամբողջ ՝»ատոր մր հձքէ ածանցը կր մեղանչէ արուեստէն՝ ա յն ողոր
մելէ ազդեր ո ւթե ան ներ քել որ ճնշած կ մանաւանդ բ անա ստեղհէն
ա րտայայտութ ե անր վրայ՝ որ մոլոբ եր ո ւր ած կ անոր բնազդն եր ո լ
ա զն ո ւա կան կարողոլթէւնր եւ էնքն ա տ պո ւթէ ւնր ՝ ու պա ր տ ա դ ր ած
անոր զզա լութեանզ էնքնարուխ սլազքկն'
ան ե ա կ՚Հչն եր ո ւ ՀՀդէւթ անք» էն ք չղդա ր ո ւած ՀՀտ արփ անք» էն ու դէւրէն ՀՀզն ո րք»ն եր ո ւ բառերւՀվ բնդելու զոլած պատմուճանը։ Ո*- մեծ չկ թէւր այն
քեր
թուածներուն' ուր Մեծ արենր թօթափած ԸէէաJ ա մբո ղջո ւթ ե ա մբ աւելոբդ ածականները՝ րեէ1սարւՒ[1 ու Օէէէ բաո-երու սնոտէ նրբութէւննեբր% որոնրմով այնքան առատ եղաւ ոտանաւորը էր օրերուն»։!
քէուբկն Qui ր դա ր ե անէ նո լէրո ւած ո ւս ո ւմն ա սէ ր ո ւթէ ւնր շատ րնղարձա կ կ : Q շա կան աոփթկն կ'օդտուէ ույդ վերլուծ ու''7- Ա-Հանա
առնելու նաեւ ամկն բան*՝---Գրականութեան սլատմութէւն՝ դրա—
դ է տ ա կան կանոններ եւ տա բազնե բու ւէերլո ւծ ո ւմ ՝ դրական դսլ ր ո զն եբու մեկնութէւնր եւայլն։ Այնպէս որ բուն նէւթը կոբսուած կ հեղէնա կէն չափէն ա ւ ԿՒ տա բածո ւելո ւն հետեւանքով : fj զր ա կա զ ո ւթէ ւններբ նպաստաւո բ են ըն դ\հ անր ա պկ ս •
Qui ր դար ե անէ մ կջ վե րլո ւծ ո ւած են հ կքեա թաղէրը , ա րձա կա զ էբր ՝ փէսչադէրր եւ խմբադէրը։ Q շա կան հետեւեայ տարազէն մ կ ջ
կ՚առնէ
այւլալո յս» է հեղէնակէն դէմադէծը*
Զարդարեանէ ար
ձակ բանաստեղծութէւններր մեր մողովուրդէն բնական էարհուրդբ
կբ րոլարնեն , պա րդ ՝ հողով ու օդով շէնուած քա դզ ր թ ա ռն ո ւ ր դ ը ՝
որուն ծորը զետեղուած կ բարութեան ՝ մ ո ւմ կա լո լթ ե ան ՝ տառապան—
քով սրբարման էմաստութէւն մր՝ է մա ս տ ա ս է ր ո ւթէ ւն մր եթէ կ' ո ւԶարդարեանէ արձակ քերթուածները կտրելէ կ նկատել մեր
դրականութեան յաջողադոյն էջերէն։ Զեղչ ե,ո,լ անոնրմ կ էն չ որ շբրջանբ նետած կ վրանէն » մնա զ ածր էբ բ պատկեր ՝ կեանք ՝ խորհուրդ՝
բանա ս ա եղծ ո ւթէ ւն ՝ հայկական քաղրրութէւն ՝ երազէ տա բո ւած /լամ
բէ ւ բ ե ղա ր ած է բա կան ո լ թխն, պէտ է ապրէ որքան ատեն որ չմեո֊նէ
մեր լեզուն ու մանաւանդ որքան ատեն որ արուեստէն հաւատաւոր
երկու տղայ էբաբոլ քով դան խօս եո լ մեր աբմկքնե ր կն : Անոնք որ
ույդ կտորներուն փ ոքը ո ւ\թէ ւնը ՝ զ ր ո ւած ո ւթէ ւնը ՝ ան կա տ ար ո ւթէ ւնը
էրր մեղադրանք կր սէ ր են հանել կատարեալ ու տեւական դո ր ծերո ւն
դօրաւոր հմայքէն դէմ ՝ կրնան ապահով բ/յայ ՝ թէ' վէթխա ւ՚Ւ աւե
րակներու էմաստէն քով՝ երբեմն արձանէ կոտրած գլուխ մը աւելէ
խելաղ.ր1ւչ ու յատկանշական եղաւ շրջանէն ու ույդ մոէւրազած կամ
քարա զած քա զաքա If ր թ ո .֊թենէն :
Եղիշէ Զ արենզէ բան ա ս տ եզծ ո ւթե ան եւ արուեստէն մա ս էն 0 շականէ քննադատութէւնը շա՛տ էւէստ կ ՝ չըսելու Համար անողոք։ Q—
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չական կ'ընղունի , որ Զարենց բանաստեղծ է, սակայն' ապերասան՝
անփոյթ՝ ոչ—ճարտարապետ ՝ եւ բարձունքներու ապերախտ ճանա
պարհին դմրախտ ուղեւորն է : թառերու եւ տարազներու գործաւորն
է՝ հետեւակ մը եւ սովորական երգիչ մը՝ որ մեծխօսիկ ա րկա ծախն գր ո լթե ան մը մէջ ինկեր կ պատմելու \համար մեւք ի պատերազմի
տ սլա ւոր ո ւթի ւնն ե ր /լամ խաղաղութեան ուռուցի կ երգեր : Զարենց
երամչտա կան զդայնութեամբ տոգորուած բանաստեղծ մրն կ։ U՝JU~
ինքն մկկր՝ որ իր բառերը քով քովի պիտի չա ր կ ՝ առաւելապէս անոնց ոտքի հանած թեթեւ աղմուկը՝ գաչնաւոր բզզիւնը վայելելու*.
Եթկ անիկա գմբախ տ կ զանգուածները չա րմելուն ու ատոր հետեւող
Գ՚ԼԸՂՒ^Ը մեզի փոխադրելուն մ ԷԼ՝ բախտաւոր չէ դա րձեա լ երբ խա
ղաղութեան ողջոյնները կը հեոագրկ աչխարհի անիրաւուածներուն։
վասնզի ՝ խառնուածքով յեղափոխական չէ ան». Արտայայտելու իր
ձեւո վը ՝ ոճովը եւ պ ա ա կերն եր ո ւ ա ոա տ ո ւ,թ ե ա մբր Զարենց պիտի
զատուի արեւելահայ բանաստեղծներու չարքկն : Այո պարագան մի
նակը սլիտի բաւէր բան ա ս տ ե ղծ ին անո ւն ր փրկելու : Ա տ եզծագործ եր ե ւա կայ ո ւթ ե ան այս մի ջա մ տ ո ւթե ա մբ կ ՝ որ մենք կր հանդուրմենք
կառուցանող տարրերուն թարթափանքը։ Դարձեալ UiJu մոգական
կարողութիւնն կ որ մոռցնել կուտայ մեզի մտածումի եւ յուզման
նիհ ար ո ւթի ւնն երըյ> յ
Այո դիտո ղութիւններկն յետոյ՝ 0 չա կան կՀեզրակացնէ թկ իր
տ ար ած ո ւթ ե ա մբը եւ պա րունա կա ծ նո ր ո ւթի ւններո վր Զա րենց ի գոր
ծը արեւելահայ քն ա ր ե ր ղո ւթ եան մէջ երեւոյթ մրն կ։ Հեղինակը կը
բերէ բանաստեղծի ա պահ ո վ խառնուածք ՝ երամ
րամչf տա կա
կան ապահով
բնազդ՝ ղգայնոլթիւն ու որո չ չափի մը վրայ' երեւակայութիւնէ
Այսինքն հիմնական տարրերը բոլոր գրական յօրինումներուն*.
Ւր մա',հոլան աոթիլ դրուած ամփոփ ուսումնասիրութեան մը
քն ա ր եր ւլա կ ՝
դիւցազներգակ ՝ տաղաչափ եւ հկքեաթագիր։ Համակրելի դիմագիծ
ձը, սլար զ ու գիւրահաղո րգ ՝ որ գրեթէ առածին անդամ արուեստի
ըմբռնումին հպատակած է։ փամանա կա կից իմաստով քնարերգակ մը
չէ ՝ կ'ըսէ 0 չական ՝ հ ա կա ո ա կ իր փափաքին ան չէ կրցած իր սիրտը
Գ^ել քերթուածներուն մէջ*. /' բ ր ե ւ գիւցազնավկսլ ՝ Աասունցի Գաւիթը
հալելի՝ արագ՝ մանկունակ արուեստի էջ մրն կ ՝ արմկքաւոր մանա
ւանդ անով՝ որ մեղի լատուկ գե ղեց կո ւթի ւններ կը սլա րունա կկ եթէ
ոչ տիպարներուն ու չլ^ան/սկին ՝ դործողութեան ու գործադրութեան
մէջ». 'î*արձեալ ա քս քերթուածը միջին կէտն Լ ՝ ուր կը խաոնուին իբարու նախնական արուեստն ու արդի մչա կո յթը ՝ գրեթէ քի չ վնասով : հ.Անուչ^ր աւելի համակրելի եւ յուղող կր գանկ ։ փբրեւ հկքեաթագիր Աովհ » թո լման եան քանի մր ju^nrj էջերու մէջ համադրեր կ
մեր ցեղին հոգեկան կառոյցը : 0 չա կան մի չտ վերա սլա'՝» ո ւմնե ր ունի ՝
մանաւանդ Աովհ* թումանն անի քառեակներուն մասին»
ՀՀ,ք}րաղի՝
ներքին ապրումի՝ արեւելեան միսթիսիզմի ու ինքխասոյզ մտածումի
ընդունակ միտքն էր՝ որ բախտը պիտի ունենար հանդիպելու անտիպ
իւ! աստոլթեան գոհարներուն?} ;ւ
‘W't որ (ֆովհ ♦ թումանեանը ՚!Ը ներկա յա ցոլի իբրեւ
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Օշականի համար զարտուղի դէմք մրն է Տիրան ՀՀրաքեանը՝ որուն նուիրուած ընդարձա կ ո ւս ո ւմն ա սի ր ո ւթեան ներածութիւնը ո ւնինք միայն մ եր աչրերուն առջեւ : <Հէյերա շէսարհ^ է/ հ եղինա կը աւելի
լաւ է որակել անաշխարհային մարդու աիսլարը ՝ որ պիտի չհասկրցուէ/՝ ատոր համար սլիտի տաոապի եւ հեռու պիտի ապրի մարդոցմէ*.
Անոր գրականութիւնը տարօրինակ նկարագիր մը ունի ՝ ինչպէս իր
անձը՝. Հէյերաշէսարհ^ը ՝ Q շա կանի մտածումին համաձայն՝ հատոր
մըն է՝ ուր նորը ՝ նուրբը ՝ անհեթ եթը ՝ վսեմը ՝ սրտառուչ քաղցրոլթե/սմբ թաւիաււա կան ճիչը՝ մտածումն ու փայլակը՝ մոխիրն ու լո յսին անհուն ստեղներ ը իրարու հետ քո վ քովի կը քալեն ՝ զիրար
կրկնելով ՝ հերքելով՝ gg ելո լէ ՝ սպաննելով*, ս կ քերթուածներու հա
տորը՝ Հէյոճաստան^ը ՝ մեղէ/ կը բերէ բացառիկ տեսիլներու բիւրեղա
ցումը՝ հեղինակին ուղեղին մէկ ուրիշ բռնկումը՝ անշուշտ ոչ առա
ջինին ընդ ա րձակութեամբը ՝ էսո րութեամբը յ՜
Հ$ակոբ Q շա կան քննադատական նմանօրինակ տարաղներո վ ու մե
թոտով մօտեցած է նաեւ jljl արուեստին ու մանաւանդ գոթծ՜|ւ(ւ ՝ որ
շա1 տ ընդարձակ ու բազմա կո ղմանէ/ է։ Ընդարձակ գործի մը մէջ՝
հփնքնա կենսագրութիւնդ էսո րաղրով ՝ որ տակաւին անտիպ կը մնա յ ՝
ինչպէ ս ուրիշ աշխատոլթիւններ ՝ հ եղինա կը հաւասարապէս կը փփն
տռէ արուեստէ/ գործի մը խոթքը եւ. ճեւԱ ՝ մին չ' ուրիշներուն քով կը
փնտռէր թՈՆլա(ւքյ.՜ա1]11Լշ>1յ (ւէ1ւ աւելէ/ ճե՜ԼԱ : Արեւելահայ դրականու
թեան հանդէպ ՛իր վեր ա սլա հ ո ւմները ղ ար դա ր ա ցն է ր անով որ հոն
նուաղ մտահոգ էին ծն\.ին ՝ արտայայտելու շնորհներուն համար*. Այո
կերպով՝ իր ''հի աg ո ւմներր կ՚երթային արեւմտահա լ դրականութեան
ա՛յն հ եղինա /լներուն էւ ն սլա սա ՝ որոնց մօտ Junjlf հ՜Ն ճհ՜Լ ներդա շնա կ
կը քալէին :
Այն տարրերը զոր ուրիշներուն մօտ չէր դաներ ՝ կը ջանար դըտնել իր ստեղծադո րծութեան մէջ*, կենդանի ժողովուրդը ՝ եւ բաբա
խուն ի րա կանո ւթիւնը ամէնէն աւելէ/ փնտռեց ու սիրեց՝ իր պատ
մուածներուն ինչպէս րնդա րձա կ զոր Հերուն ,քէջ, մ[, շա փնտռելով
ապրող դե ղեg կ ո ւթի ւննե ր ր ՝ մանաւանդ վէպերուն
ո րոնց մէջ կը
փնտռէր ան չմարդուն ու աշխարհին՝ ու հոգիին ու մարմինին՝ կիր՜
մ1։ն ու անոր հազած կե ր սլար անքն եր ո ւն ն երդաշնա կո ւթի լերդ ;
Գրականութիւնն ու արուեստը հետեւաբա ր ուրիշ կերպով կ'ըմ
բռնէր ան*, իր րլ լ/է* չ լ/ կը զգուշանար ՝ ուրիշներուն համար ընտանի եւ
սովորական թուոց նիւթերէն՝ թուղթին յանձնելու համար հոգիէ/
փրկութիւն ՝ ժողովրդային լուսաւորում ՝ հ ա յր են ա//իր ո ւթի ւն ՝ բար ո յ աէս օ ս ո ւթի ւն ՝ կռիւի տենդ ՝ լալկան ո ւթիւն ՝ ռ ղբա ս ա g ո ւթի ւն ՝ անէՀք ու հայհոյանք ներկայացնող հրապարակախօսական նիւթերէն'.
է/nnii յատկանշական չէ՞* գտներ հետեւեալ արտա յս/յտութիւնր՛•---«Ալեւոր դրադէտր ձեզէ/ պէ ո կարդի ՝ կանոնի ՝ օրէնքէ/ եւ պատշաճու
թեան մարդ մր չէ : Անիկա կեանքն է առանց սլիտակի : (1 ւ ձեր ճակա
տը կր չափեմ եթէ երբեք կր յաւակնիք տոպրակէ/ մէջ ղնել ու կապեք
անոր րե բանը ՝ ո րպէ սղի չյորդ է/ /սնկէդ յ
Մ* Պ•
*
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ԹՈՊԵՐ ՃԵՊԵՃԵԱՆ
ԿԵՐՊԱՐՈՒԵՍՏԻ ՀԱՅ ՎԱՐՊԵՏՆԵՐՈՒ ՎԱՍՏԱԿԻՆ
Հ ԱՒԱ՛ՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸ
Երեւանի Պետական Պատկերասրահը պատուաւոր դիր<ր ձ*ը կը
գրաւէ Ս ո վետ (J իութեան րաղմաթիւ թանգար անն եր ո ւ շարքին : Ան
ունի տարբեր բամանմունքներ } որոնց կողքին՝ (կուսական Դպրոցի եւ
հասական Արուեստի դա հ լիճներ : Այսուհանդերձ } Պ ատկերասբահը
իր փղական դիրվՀը դերազանցապէս կը պարտի իր հայկական [՝ աման
ձ՛ունքին ուր ւ/եր^ին քառասուն տարիներու ընթացքին ՝ մեծ հոգա
ծութեամբ՝ հաւաքուած են հայ արուեստագէտներու լաւագոյն դո ր-֊
ծերը :
a
Արդ՝ որքան ալ հայրենի հողին վրայ ասԼ[,որԼ ոլ ոտեղծտգործոգ
մեր ա րուեստագէտներ ը լրիւ ներկայացուած են Պատկերասրահի
մէՀ՝ նոյն հաստատումը կարելի չէ ընել արտ ա ս ահմանեան վարպետ
ներու մասին* անոնց ստեղծադո րծո ւթի ւններէն բաղդատաբար փոք
րաթիւ նմոյշներ միայն մուտք գտած են ցարդ
տաղանդի այս
տաճարէն ներս՝. Պատճառն այն է որ սլար ա դան եր ո ւ բերմամբ ՝ իր
կաղմա ւո րման առաջին շրջանին Պատկերասրահին եղած յատ կտցում
ները եղած են առաւելաբար
հայրենաբնակ
արուեստագէտներու
ստեղծադո րծո լթի ւնն եր էն : Աիայն վերջին պատերազմէն յետոյ է որ՝
ստեղծուած բ//ա/ով նոր հնար ա ւո ր ո ւթի ւնն եր , Պատկերասրահ ը ս կըսած է ստանալ կարեւոր թիլով արտասահմանեան հայ վտր պետն երո ւ
գործեր* սակայն տակաւին այսօրարտասահմանը ներկայացնող հա
ւաքած ոն կը մնա յ շատ ան կա տա ր :
Հարկ է այստեղ շեշտել որ Պ ու տ կեր ա ս րահ ի վարչութիւնը մեծ
հետաքրքրութիւն ունի արտասահմանեան հայ վարպետներու ու անոնց վաստակի առընչութեամբ յ Արտասա^մանեան չարք մը գործեր
որ Պ ատ կերա ս րահ ը վերջերս միայն առիթը ունեցած է ընդունելու ՝
բարձր դնւնհատանքի արմանանալո վ ՝ հոն այմմ կը գրաւեն սլատւոյ
տեղ* ղո ր օրինակ ՝ էտ կար Հ/ահինի գործ եր ո ւ հաւաքածոյին Պ "i տ կե
րա սրահ ուղարկումը առիթ տուած է որ արուեստագէտին անուան
ստեղծուի մասնաւոր սրահ մը^ ի ս կ մեծահռչակ արձանագործ (քա
կոր Ղփւրջեանի գործերու հաւաքածոե որ նոյնպէս արուեստագէտի
կտակի համաձայն վերջերս Պատկերասրահ ուղարկուեցաւ էր Տ է կնոջ կողմԼ՝ այնքան բարձր գնահատուած է որ կը մտադրուէ զայն
զետեղել զատ գահ լյէճէ մը մ էէ՝.
< ասաէաց ասաէ՝ թանգարանէ արէւէւներու մէջ խնամքով կը գս
ւո բուէն ու կը պսձհուէն արտասահմանէ էւքաքանչէւր հայ արուես
տագէտէ մասէն ձեռք անցուած տ եզեկո ւթէ ւններ
կենսագրական
նօթեր , գնահատանքներ , դործերոլ վեր ար տ ա գ ր ո ւթէ ւնն եր , զէ րքե ր ,
ալպոմներ , տրուած ցուցահանդէսներու մասէն տեղեկագէրներ եւն . :
թանգարանէ վարչութէւնը նա խանձախնգր ո ւթեամբ կը հաւաքէ այս
կարգէ բոլոր տ եզեկո ւթէ ւնները , մէտմամանակ բարձր գնահատելով
մասնակցութէւն բերող ազգայէններու ազնէւ գործո լնէ ո ւթէ ւն ը :
Կերպարուեստէ զարգացման համար հայրենէքէ մէջ է գործ
գրուած վէթխարէ ջանքէն պտուղները քաղելով մէկտեղ, ա րտասահ
մանեան ոյմերու վաստակէն եւս օգտուելոլ կա ր ելէ ո ւթէ ւնը , բացա-
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րլիկ ա ռանձնա շնո րհ ո ւմ մը կա ր ե լքւ Լ նկատել որ թանգարանին կր վե—
րասլահէ Լսոստմնալից ապագա y մր :
Վեր n յԼւ շեալ հաստատումր կ'1ընենք գիտակցելով թէ վերջին քա—
ռասուն տարիներու շռանին արտասահմանի մէջ՝ տարագրութեան
դմ՜բաԼստ օրերուն աշԼսարհ ի չո ր ս անկիւնները ր րուած հայութեան
ծոցէն' այսօր ծլած ու հասակ նետած են մտքԼւ եւ արուեսւոԼւ շնորհա
լի տարրեր : Անոնց բացառիկ յ ա Հո դո ւթի ւնն ե ր ո ւն արձա գանգը մեզի
կր հասնի յաճաԼս օտար մամոլլԼւ կողմ Էհ Փարիզ՝ Հռովմ , Եգիպտոս ՝
Ամերիկ ա եւ այլուր անուն հանած եւ երբեմն մեծ համբաւի տիրացած
արուեստագէտներ ո ւն ին ը այսօր։ Արդ' տարրեր բարձր մշակո յթներՈ,լ սնած' ու արուեսւոԼւ տարրեր դպրոցներէ ներշնչուած հայ ա ր—
ուեստագէտներու բազմերանգ, նոր սերունդ Լւ մը գոյութիւնը անդնահսսրրե/Լւ հարստութիւն մրն է որմէ կա ր ելի է Շ՚գտուիլ միտ քն :
Արդ՝ մատնանշուած կացութիւնր լալա դոյնս օգտագործելու հա
մար ՊտտերասրահԼւ Լւ գործ ւք.րած հանքերուն առընթեր , արտասա՛հ
մանԼւ մէ^ եւս սլա լման է տանիլ մասնաւոր աշԼսա տանք ար տա սա հ—֊
ման եան հաւ ifա ր սլ ետն եր ո ւ գործերը հաււս\րելու ուղիով . հակաոակ
սլար ադա յին յի շեալ առաւելութիւնը կրնայ ՝ ոչ շատ ուշ՝ վևրջնակ անա սլէ ս կ ո ր ս ո ւի լ մեզ համար :
Այսուհանգերձ' առաջադրուած սոյն գործը իրականացնելը այդ
քան ալ գի ւրին չէ , տ ր ո ւած ր f յ ա լ ո վ որ ՝
կ ան ու ու կր մնան
սլա ւո կա ռե յ Լւ թիլով անուանի հայ արուեստագէտներ որ սւիիւռ րի մէջ
պահ ած են Լւ ր են ւյ ինքնութիւն ր եւ հ սլա ր տ են անուԼ , /լան նաեւ. ո ւրի ձներ որոնք կեանքի պայմաններու ս տ Լւ պո դա կ ան ո ւթ ե ան տակ աոանձնադած են աթսարհի հեռաւոր անկի ւններր' Վարելու 'համ ա ր
ին քնա րաւ ու անտար րեր կեանք մր։ (Հաջողութեան համար մաքա
ռում' ու միջար-դ ա fին ՃանաչումԼւ տենչը այսպիսիներու մօտ ս տ է սլ
պարտագրած են կապերը թուլացնել Լւ ր են դ հարւսդատ միջավայրին
հետ ։
Վալով սփիւռքահ ա յ արուեստագէտներու ս տ եղծա գո րծ ո ւթի ւններուն , ա յդ մասին մեր տ ե ղե կո ւթի ւնն ե ր ր կր մնան առաւել եւս ան—
բաւարար։ Արդարեւ էլան փոքր թիւուԼ հ ա յ հաւաքողներ որոնց մօտ
գտնուէ f ու են որոշ թիլով գործեր» սակայն ներկայիս ՝ մեծ ոստան—
ներու մէջ' կ եր պ ա ր ո ւե ս տԼւ հանդէպ կր տի րէ ա յն սլի ս Լւ հետաքրքրու
թիւն որ արմէք ներկայացնող ո րեւէ մէկ գործ ան յապա ղ կր վերդ ո լի
ու կ'իւրացուի • ա րուեստադէտն ալ յաճաԼս առաԼա ր կ ո ւած հ րաս/ուրի չ
ո/ ա յմանն ե ր ո ւն դիմադրելու անկարող կր յանձնէ իր ստեդծագո ր \ական ք ա լա գո յն աւանդը օտարին ։
Տիր ող կաղութեան Հևրլ, հ տկիրճ պա տկերը տուինք առանր որեւէ
նաԼսապա ՝ա րումի ՝ ցուցնելու համար պարզապէս դոյ եղող ոմուարոլթիւններր։ Պնդողներէն շենք թէ , մրրկաւ զատուած' ու հեռաւոր
վայրեր բոյն շինած մեր հա րադատներ ուն սրտին մէֆ հ ա / ո ւթ եան
կայծը անդառնայ իօ ր էն շիջած րf !u‘ / ամէնուրեք : Ընդհակառակն ՝
ներկայիս զգայի է արդէն որոշ հակահոսանք' ու գոյացած են նոր
տուեա/ներ որ մ եր ա դար թօնքԼւ կ' առաջնո րդեն . միթէ յաճաԼս զարման
քով չե^նր իմանար որ այնինչ ականաւոր դէմյՀն ալ՝ որ հայու\թեան
համար կո ըսուած կր թուէր րլլա յ , հրապարակ գայ իր մողովուրղին
մասին տածած Լու.րԳ_ հ ետաքրքրութեամբ :
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Ուստի' ^թկ նպատակ ունենանը արտասահմա V- Հ///յ արուեստա—
գէտներոլ դործերկն առաւել չափով փ ր կել ու մեզի համար յաւերմազընել, պարզ են առնուելիը լաւյլերը . նախ' աշխատանը պ\կ տ ը է տա—
^իէ դիանալու հաւ! ար թկ որոնը են այն ա ր ո ւե ս տ ագկ տն եր ր , ուր
կ՚ապրին } ինչպիսի գործեր արտադրած են եւ ի վերջոյ ար կամ որոնզ մօտ կր զանուին այդ դործերը*. երկրորդ' կերպով մը հնարա—
ւորութիւն ստեղծել, որ արտասահմանի իւրաքանչիւր արուեստադկտի ստեզծադո րծութիւններուն լա լա ւլո յն նմ ո յշն երէն ո ւդա ր կո լին
Պետական Պատկերասրահ որպկսղի տաղանդաւոր հ ա յ նկարիչ ար
ուեստա դկ տներ ո ւն րո լո ր ալ յետ այսու հոս ներկայացուին առանց
բա դասութեան Հ
Առաջադրուած առաջին կկ տին առրն չութեամր , աւե տենը որ
արդկն մեր ձեռը հասած կ
Օննի կ Աւետի սեան Peintres et Sculp
teurs Arméniens կ արեւոր տ շիւ ա տ ա սի ր ո ւթ ի ւնը , որ հարկ եդած
տ ե դե կո ւթի ւնն ե րը կո ւտ այ ա ր ո ւե ս տ ա դկ տն եր ո ւ մասին*. Այս Հիրանսերկն հ աաորը ոչ թկ միայն հ այ ա ր ո ւե ս տ ա դկ տն երն ու ի ր ենդ գործերը
կր ճանչցնէ Շատ րներուն, ա յ լ իր տարած երկտրամեայ ու խղճամիտ
պրսլտումներով \հեղինտկը հանդկս կո ւդա յ իր հայ ընթերցողներն ալ
ապշեցնելու յաճախ , ղանոնը դէմ յանդիման դնելով այնպիսի հ ա յ
տ ա /լանդ ներ ու հետ , որոնց գոյութեան մասին իսկ մնացեր
անտեդեակ :
Հիալով յարուցուած երկրորդ կկ տին' արտասահմանի հայ ար—
ո ւե ս տա դկ տն երո ւ դործերկն նմոյշներ ապահովել Պատկերասրահ !'ն'
այդ մասին ալ ուրաիւ ենք յայտարարելու երկու նո բութ իւններ որոնց
տե դեկադ անը Երելան մեր վերջին այցելութեան առիթս վ : Առաջինը'
հաղորդուեցաւ Պատկերասրահի տնօրինո ւթեան կոզմկ : Երեւանի Պե—
ւոական Պատկերասրահի վարչութիւնը այս տարի որոշում աււած է
Պա՛տկերասրահի նուէր տրուած սսւեղծագործութվււններու էր իք էթին
վրայ յիշատակդ լ նաեւ նուիրատուին անուն ր;
Կը խորհ ինը որ սոյն
բարեդկպ որոշումը այսուհետեւ աւելի եւս կը ըաջալերկ արտասածմանկն Պատկերասրահ ուղարկուող նուէրները, որոնց թիլը արդկն
բա ղմա սլա ա կո ւելո ւ վր այ կ Օրէ օ *. ր Եըկրորդ նո րութիւն ը կո ւդա յ
կջմի ա ծնէն*. Այսպէս, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, Վեհափաււ Վաղ
ցէն Ա «ի կարգագրութ եամբ , աւարտած է Խրիմեան Թանգարանի շինութ-իւնր : Այո թանգարանը միա յար կանի գեղեցիկ շկնը մըն կ յար
մար դահլիճներով' ծա զկա ս տ անն եր ո վ շրջապատուած ՝. թանգարանին
համար ա յսօրուընկ իսկ կ'ընդուեուին մասնաւորապէս սրբազան ար
ուեստի եւ ըևդհանրապկ ս կեր սլա րո ւես տի տա րբեր ճիւղերու գործեր
--- նկար , արձան , ւի ո ր ա դր ո լթի ւն , հնութիւն եւայլն , պայմանաւ որ
անոնը ներկայացնեն դեղա ր ո ւե սա ա կան բարձր արմէք :
Հաւատքն ունինք ո լ, դրութեանս առիթ տուող այս երեք կարե
ւոր նոր դէպքերը պիտի խանդավառեն արտասահմանի մեր րո լո ր
արուեստասէր ազգայիններն ու կերպարուեստի կազմակերպութիւն
ներր՝ որոնց գործակցութիւնը այս մարզէն մէջ նոր հանգրուան մր
պիտի հանդիսանայ հայ մողովոլրդի մշակութային վեր ա հ ա լա րի՛!։ ու
վերելքի ուղիին վրայ :
Հալէպ
՚ ՞"

Fonds A.R.A.M

ԳՒՏւաՆ
Ց1ԻԼՍԷՓ ՍՎԱՃԵԱՆ

iUWlf ԴևԱՐԷՆ ԴէՊհ ilMUPMhShî) WPP
ԷԱՄ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՏԱՐԻ ՓՈՐՋԱՌԱԿԱՆ ՀՈՓԵԴԵՂԱԲԱՆՈԻԹԻԻՆ

Հոգեկան հ իւանգութիւններուն նորագոյն դարմաններուն մէ9
գեղաբանութեան քէ^րը օր ըստ օրէ ալ աւելի կարեւորութիւն կը
ստանայ՝ այնպկս որ Պ ո ւա սիկ այս վերջերս հրատարակեց Լսիստ
հմտալից ա շԼս ա տ ո լիքի ւնն եր փորձառական դեղաբանութեան կա տա
րած գերին մասին հոգեկան հիւանդութեանց կալուածին մէջ՝ ինչպկս
նաեւ 'ւանդա րտեցուցի չ դեգերուն ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթեանը մլ,չոցին լ,
գործ գրուած դեղաբանական մեթոտներուն մասին*.
Այ ս մեթոտները կը յենուն այգ գեղերուն1 ա շիւ ա տ ան ո gի կեն դանիներուն հոգեկան վիճակին վրայ կատարած աղգեցոլթեանը վրայ^
եւ ատոր համար կ որ դեղաբանութեան այգ ճիւղը կոչուած կ հոգե—
դեղաբանութիւն հ եւ հանդարտեցուցիչ կոչուած գեղերուն ուսումնասիրութիւնը պայմանաւոր անդր ա գարձն եր ո ւն կրած
փոփոԼսութիւններուն ե ւ Լւ մասնաւորի փաԼսուստի ան գր ա դարձ շարմումին մԼւ—
ջոցաւ^ մին կ ույն գլԼսաւոր միջոցներկն՝ զորս կը գործածեն Լսիստ
յաճաԼս փորձառական գե գա բանութեան մէչ-.
Պայմանաւ որ անգրագար ձներուն ուսումնասիրութիւնը կը պարտինք՝ ինչպկս որ ծանօթ կ՝ ռուս մեծ գիտնական ք^ս111էո1Լի
որուն
աշակերտները շարունակեցին ապա վարպետին հիմնական գործը :
Ա եւս կողմկ՝ հ ո գե գե զաբան ո լիքի ւնը իր սկիզբը առաւ 'ի ր կ բկ էինի կ տտա րած կանոնաւոր գիտո ղո ւթիւններո վ աէրոէի կա տա ր ած աղդեցութեանը մասին մարդուն եւ անոր հոգեկան ւԼիճակին վրայ՝.
Սակայն փորձառական հ ո դե դե ղա բանո ւթեան ՝ այսինքն կենդա
նիներուն վրայ գեղերուն կատարած ազգեցոլթեան ուսումնաս իրութիւնը իրապկս սկսաւ այն օրը երբ գեղաբանները Լսորհեցան աչԼսսւտտնոցի կենդանին եր ո ւն հոգ եկ ան ‘ԼՒճակին վրայ ազդել քիմիա
կան դե զեր ու միջո ցաւ :
Սյնպկս որ 1934/^ ^‘1՛F ս1այձ*անաւոր անդր ա դա րձն եր ո ւն մասին
■ուսումնասիրութիւններուս սկսայ հ ո գեդեղաբանո ւթի ւնը դրեթկ անկոԼս դետին մըն կր* արդարեւ շատ քի չ թուով հ ր ա տ ա ր ա կո ւթի ւնն ե ր
կային այգ միիոցին ատոր մասին :
Տ * Ի • Մ աԼսթն կ ո ր te աշԼսատակիցներով 1920/*5> քա նլ, մը ճըչգրիտ դի տ ո ղո ւթի ւնն եր կատարած կ այգ մասինդ իր փորձերուն հա
մար ընտրելով ի մասնաւորԼւ հակաԼերմ դեղերը*.
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/>/> աշխւս տա ս էր ո ւթ եանը յառաջաբանէն մէջ ան 1լ րԱ է մասնա
ւորաբար* Հ^ք) ւսո ւմնասէրո ւթԼ ան այն կաչուածը ՝ զո ր 1լ ուզեմ ան
ուանել հոգեգեզա բանութէւե y անկոխ գետէն մրն է ՝ Հարուստ ապագա լէ է>ո ս տո ւմն ե[՛ութի : Ապա էր էսկ ևւ էր աշխատակիցներուն ալ
վրայ հակաջերմ գէզերուն ազդեց ո ւթէ ւնը քենելէ յետոյ ան կը մնէ
72Z,Z/,Z,/i/4 լաբէւրէնթոս մը՝ որ ուն մէջ կը զե տեղէ ճերմակ առնէ տ ներ
եւ. կր նշանակէ թէ որքան ատենուան մէջ անոնք կարող են un րվէԼ այն
ճամրան որ կը տանէ լարէ ւրէն էմո սէն կեգրոնը գտնուող ուտ ելէքէն :
Յետոյ անոնր կր ներարկէ հակաջերմ դեղեր եւ կամ օբէոմէ ալքա լօէտներ :
Այ ս կերպով ան կը հաստատէ թէ այգ գեղերուն մեծ մէկ մասը
կենդանէներուն վրայ այնպէսէ աղդերութէւն մը կը գործէ որ անոնր
յէշո ղո ւթէ ւնը կը խանդա րէ } ո րուն էբր արդէւնք } դեղերուն է գործ
տարած սխալ,քայլերը հասնելու Համար էրենր նպատակէն ՝ աւելէ կամ
նուաղ չափով կըրա զման ան :1922/^ Մաթէ է Օ ե-Աէրքլէն ցոյց ՛տուէն որ
մուկերը' լարէ ւրէն թո սէն մէջ էրենր ճամբան գտնելու էհրպը լաւ
մր սորվելէ յետոյ } հրբ ծխաէատէ ծուխէն աղգերութեանը կ ենթ ար
կս ւէն , կը մոռնան էրենր սորվածը*.
Լա րէ ւրէնթո ս էն մէջ գրուած ճերմակ առնէտներուն հոգեկան վէճակէն վրայ հակաջերմ դեղերուն կատարած ազդեցոլթեանը մաս էն
3'ա էյթէ կատարած ա շխատո ւթէւնները ո ւշա գր ո ւթէ ւնը գրաւած էէն
էրնէ ս տ ԼԼքուրնո վ, , որ ինծի խօսած էր “’J'I մասին այն մամանակ երբ
ես իրեն բո,Լ չերմերուն եւ հակաջերմ դեղերուն մասին դիտական
թէզս կր պատրաստէի եւ որուն ալ առընշոլթեամբ կ՛՚ուսումնասիրէի
բնական ՀՀՍ է մբ աթ Oj իթի քձն ե ր ը , որոնք եւս իրենց կա բդին հակս,ջերմ
դեղե ր են միանդամայն Ï
փոլրնօ ինձմէ խնդրած էր հետեւաբար ուսումնասիրել նաեւ քօ
րինանթինին դեղաբանութիւնը , քօրինանթինը ըլլալով ալքալակերպ
մը , զոր ատենօք ձեռք բերած էր փսէօտՕ ujlGfnQui աֆրիքա կոչուած
ծառէն, եւ որուն քիմիական կապակցութիւնը եօհէմպինին հետ դու
շս,կել կուտոյ ր անոր դլխաւոր յ ատ կո ւթի ւնն երը :
Այն պահուն երբ կ՚ուսումնասիրէի քօրինանթինին սէթթԱ1թ-Օ|յւթիք աղդեցութիւնը եւ ի մասնաւո րի ատրենալինի դերճնշիչ ազդե
ցության շրջումբ քօրինանթինի ներարկումով, փորձեցի նաեւ պա
տահաբար, Պովէի խնդրանքով , տիէթիլամինօ պէնղօտիօքստն անուն
նիւթը, և Պսվէ և ես մեծ զարմանքով տեսանք որ այդ զուտ համադ
րական նիւթը կ՚ազդէր ճիշտ ևօհէմպինի և քօրինանթինի պէս, շրջե
լով ատրենալինի զել,ճնշիչ աղդեցութիւնը արեան շրջանին վրայ -.
Հոս միջանկեալ ըսեմ որ ա տր են աքինը, որ յա րերի կամնս,յին դեղ
ձերուն արտադրած մէկ հորմոնն է , արեան ճնշումը անմիջական եւ
նշանակելի կերպով մը կը բարձրացնէ , երբ մարմնոյն մէջ կը ներարկուի. Սակայն երբ աարէնալինէն առաջ ենթակային կը ներարկենք
մեր վերել յիչած եւ սէմթաթօլիթ-իք յորջորջուած նիւթերէն մէկը,
քօրինանթինը ղոր օրինակ, ատրենալինի ներարկումը այն ատեն
փոխանակ
բարձրացնելու արեան
ճնշումը,
զայն
կ [Հեցնէ
զդա,ի կերպով : Այդ երեւոյթն է որ կ՚անուանեն ատրենալինի աղդե-
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ցոււթեան շրչոււ)'լ։ , զոր յառաջ բե րոզ նէ ւթերն ալ կը կո չուին սէւքթԱ1pO^ipllf մարմիններ'.
Մինչ այս առաջին գլխաւոր դիտողութենէն յետոյ Պո •Լէ (այ^մ
ՀՀւովձ եւ Լյոպէլեան սլստկտւո ր
) կը շարունակէր ուսումնա—
սիրել նոյն նիւթին խումրէն եղող բաղմա թիւ ուրիշ բաղադրութիւննե րու սէ՜լքթԱ1թ-Օլ|ւթ-|ւք ա ղդեg ո պթի ւնր ՝ ես իմ ո ւչա դր ո ւթի ւն ս կր կեդ
րոնէս ցնէի այդ հ ամ աղ րա կան սէէքթաթ-Օլիթ-իքներուն հակաջերմ ազդեg ո ւթ եանր ւքրա յ :
Աակայն՝ բացի 3)ոլրնոյի կատարած թելադրութենէն լաբիւրին
թոսի միջոցաւ կտտա րո ւած վարձերուն մասին՝ ես դեռ ուրիշ պա en—
ճառներ ալ ունէի հ ե ա ա քր քր ո ւելո ւ համար փո րձառա կան հո ղեբանութեան մասին կատարուած ո ւս ո ւմն ա սի ր ո ւթի ւնն եր ո վ հ
Արդարեւ՝ տյդ միջոցին է որ հաւաքելու վրայ էի բոլոր այն մա
տենագրական աղբիւրները՝ որոնք ինծի անհրամեշտ սլիտի րլջ ա յին
Լ93Տ/ր?/ սլա շտ ա սլն ելո լ համար դրական թէղս հ,յ՜ամ անակ^ի դա ղա փ արին բնախօսաէան եւ հոգեբանական ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ եանԸ 'Ll’ այ : Այդ
շրջանին էր նաեւ որ Լաբիք եւ իր դպրոցը հրատարակութեան կու
տային իրենց կարեւոր ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո լթի ւնն եր ը վ^րօնաքսիի մասին՝
բնախօսութեան վերաբերեալ էական ծանօթութիւն մը՝ որ իր մէջ կը
պարփակէ բն ա խօս ա կան մամանա կի դա ղ ա փ ա ր ը՝ քանի որ քրօնաք—
սին ուրիշ բան չէ եթէ ոչ հ իւս կէննեբուն գրգռականութիւնը դրդռի չ
ազղեցութեան տեւողութեանր համեմատ՝.
Ա օտէն էլը հ ե տեւէի նաեւ ք^իէրոնի աշխա տութեանց ՝ ղորս ան կը
կատարէր հ.հ ա կաղդեg ո ւթե ան մամանա կ» եւ ՀՀլժաք
այտւն մամ անա կ»
կոչուած բնախոսական տեւողութեանց վրայ՝ եւ այդ կերպով է որ
սլատահեցայ Լ) լարնըրի աշվսա տո ւթեան ՝ որ վանդակի թէքնիքր յղա
նալով՝ անոր միջոցաւ, կ՚ուսումնասիր՛էր ճերմակ առնէտներուն սոր
վելու մասին ու՜նեցտծ ընդունակութիւնը' տեւողութեան համաձայն*.
Այո նպատակաւ՝ ան կր ջանար որոշել թէ թնչ էր այն աոաւելաղոյն
տեւողութիւնը՝ որով կարելի էր զատել ցտւ առթող դրդիռր ձա յնական գրգիռէն ՝ կենդանիին մէջ յառաջ բերելու համար փախուստի
ան զ րադարձ շարմում մր՝ դի տ ա կց ո ւթեանը մէջ երկու գրգիռներուն
միջեւ հաստատուած լծորդութ՛եան մր իբր հետեւանք*.
Ու֊ուրնրր տյս կերպով ցոյց կուտար թէ առնէտը ատակ էր տեւողութիւններ նշմարելոլ* Ուարնըր առած էր տուփ մը՝ ղո ր լայնքին
ուղղոլթեամբ երկու հաւասար մասերու էր բամնած ՝ մէջտեղր դրր—
ուած ցտծ պատուարով մը՝. Ան ըստ կամս կրնար ելե կտ ր ա կա ցն եյ տյդ
տուփին յատակին մէկ կամ միւս կէ ս ը ՝ որ շինուած էր իրարու զուդահ եռա կտան դրուած մետաղեայ թելերով*.
Ելեկտրական հոսանքէն խուսափէ լու համար կենդանին պարտաւոր էր ցատկել տյդ պատուարին վրայէն տուփին միւս մասին մէջ որ
չէ էլեկտրականացած ՝. Երբ ելեկտրական տյդ դրդիոփն կ՛րն կեր ան ա բ
զանգակի մր հնչիւնը՝ զոր Ո ւա րնրր լս ել ի րնել կր սկսէր հոսանքին
տրուելէն 1 , 10 յ 20 եւ 30 երկվայրկեան առաջ՝ կենդանին կր սորվէր
կռահել ձայնին եւ ելեկտրական գրգիռին միջել եղած կա պակ ցու—
թիւնր՝ այն պէս որ որոշ մամտնակ մր վւսրմոլթԼնէ վերջ՝ միմիայն
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զանգակին հնչումը կը բաւէր որ կենդանին տուփին մէկ բա մ ան ում էն
միւսը ցատկէ ՝
առանց հոսանքին գոյութեան , պայմանաւ որ
երկու գրգիռներուն միֆեւ անցած մամտնակը քսան րոպէէն աւելի
չըլլսւ J : Երեսուն երկվայրկեանի տեւողութիւն մը չա տ երկար էր առ
նէտներուն համար , որոնք անկարող էին այդքան ատեն անցնելէ վերջ
կռահե քոլ ձայնին եւ ելեկտրական հոսանքին միջել եղած կա պա կց ո ւթիւնր : Ատոր համար անհրամեչտ ե ղո/լ առաւելագոյն տեւողութիւննըե էր ուրեմն քսան երկվայրկեան։
Աւարն ըրի այս աշխատութիւնը կարդալով խոիհեցայ ազդել այգ
տեւողութեան , եւ անոր իբր հետեւանք յառաջ եկած պայմանաւոր
անդրադարձին վր ա յ ՝ քիմի ա կան միջոցներով ա զդելո վ1ք են դանիին հո
գեկան վիճակին վրայ եւ այդ նպատակաւ դործածեցի համադրական
սէւքթսւթօլյւթիքները , որոնց կենդանական ջերմութեան վրայ ունեցած
ազդէ ցութիւնը կ՚ուսումնասիրէի այդ միջոցին։
Ուրեմն հ կենդանական աշխարհին մէջ տեւողութեան զգացումին
գոյութեան եւ րնախօսական եւ հոգեբանական զանազան երեւոյթնե
րու մէջ մամանակին ունեցած դերին առընչութեամբ գաղափարնե
րու եւ փորձառական նկատումներու երկար շղթայաւորում մըն է որ
ղիս մզեց առնէտներու փախուստի պայմանաւոր անդրադարձներու
թէ խ1ի >րր առա ջին անզա մ դե ղաբան ո ւթեան մէջ մ տցն ելո ւ :
Այնպէս որ երր 'Աուք եւ Վրսյտլի՝
i ին ՝
կրկնելով իմ 19«>4/'
փորձերս մկս քալինի մա ս ին միեւնոյն թէքնիքին օդնուձթեամբ^ հաս
տատեցին որ այղ ^["թը անկարող էր յառաջ բերել պայմանաւոր
անդրադարձնե բուն չի ջո ւմը 5 utJrJ իրողութիւնը իմ կո զմ է արդէն ապա ցո ւցուաե էր իմ այրէ մա՛սին կատարած առաջին փո րձեբուն ըն
թացքին : Այն ատեն ըսեր էի [լո ր օրինակ* հԱփտենք թէ մ է ս քա լին ը y
զառանցանքներու ծնո ւնդ կուտայ : Հոդեբոյմնե րը մ է ս քա լինի այդ
յատկութիւնը օդտադործած են մարդուն մէջ փ ո րձառա կան կերպով
ուսումնասիրելու համար ղա ո ան g ո ւմ ն ե ր ո ւ ^ս1րզԸ’Հ Աակա fi ) որքան
որ գիտենք հ UJJ1 ^1ա[1էէՒ փորձ մը դեռ բնաւ տեղի շէ ունեցած կեն
դանիներուն մէջ։ Հո դե դեղաբան ո ւթեան մեր մէթոտը մեղի թոյ՝է >ո ըլաւ ճշ էել ուսումնասիրելու նաեւ այդ խեղիրր ահաւասիկ թէ ին շ
պէս : փա մը ձին առ նէ աի մը կը ներարկենք 30 միլիկրամ , այսինքն
ամէն հարիւր կրամի համար 10 միլիկրամի -,աշուով մէսքալինի սիւլֆատ ։ Անդրադարձը կը մնայ բոլորովին անաղարտ , ամբողջ փորձի
տե ո զութեան ընթացքին» :
դևղր_ ներարկած էի կենդանիին մորթին
տա/[էն , ՛Բուք եւ Ո ւա յլաի նոյն դեղը կենդանիին կուտան բերնէն եւ
տ ըուած դեղին քանակոլթիւնքւ կը տարուբերի 10£1/ 100 միլիկրամի
միջել, մէն մի քիլոկր ա մին համար՛. Միեւնոյն ատեն ցոյց կուտայի
թէ հակաջերմ դեղերը, ինչպէս (տիէթֆլամինօմէթ-իլ պէն([օտիո1'սաքլ
եւ թիթեթիտի(ւօմէք֊լւլ UjtQqomJinfuUlll պա յմանաւո ր անդրսւդա րձներուն կորուստը յառաջ կը բերէին, սակայն ատոնց ամբողջական կո
րուստէն առաջ, այն մ ամանտ կամի?ո g ը որուն կենդանին սլէտք ունէր
իր ո ս տ ո ւմը կտտա րելէ առաջ, հետզհետէ կ'երկարէր , եւ զանազան
պարագաներու մէջ ալ հինդ անդամ աւելի կը տեւէր քան բնական
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հ ա կա ղեg ո ւթ ե ան մ՜ամանա կը ; Լք իւս կողմ,է տեսած

էւ

որ Նոիէթ-իլւս—

ifjlfioֆէ՜Թռքսի կթ֊աՍշ/ հնդկա էտզերուն մէջ յաաւմ կը րերէր Լուսնո
տային ջղա ձգո ւմն եր ո լ նոպաներ ? եւ թէ այդ ն ո պան եր ո ւն ս կս ելէն
առաջ պայմանաւոր անդրադարձը կ՚անհետանար*. Սակայն UJlup.Uj]î—
♦ Ւ^չպէս էվիթսւն, կաթւոենալ, նարքոզոլ արգելք կը հան
դիսանային նոպաներում միեւնոյն ատեն ապահովելով անդրադարձ
ներում պահպանումը* Ընդհակառակն արուեստական կերպով տըր
ուած ջերմը կարող չէ ր արգելք րլլալու նո պաներուն երեւման :
, մինչդեռ պատերազմին բերմամբ ՝ կարող չէի այլեւս շա
րունակելու հոդեդաղարանոլթեան մասին կատարած փորձերս , Կէլհօրն } Ս*իացեալ (,ահանդաց մէջ կը սկսէր նոյն վարձերուն , միեւնոյն
{^էվ^^իքով՝ վարձերուն համար գործածելով ճերմակ առնէտներ , ո—
րոնք վարմուած էին ցատկելու իմ շինած տուփիս նման տուփի ձ'ր
մէկ բամ֊անումէն միւսը եւ այդ կերպով կը հաստատէր թէ մէթ րայ էնսիՆլին^/ եւ ելեկտրական հոսանքի միջո ցաւ զառաջ եկած ջր—
ղային ճդտո ւմները կը վեր ահ ա ս տա տէին պայմանաւոր անդրադարձները որոնք անհետանալու ՝ այսինքն մոռցուելու վրայ էին վարմութիւններուն դադարումով*.
Ցայտնի է որ այս դիտողութիւնը եւ իմ վերի յիշած դիտողու
թիւնս զիրար կր հաստատեն եւ կ^ամբո ^ացն են *. Լուսնոտային նո—
պաները ոկս եւէ առաջ կենդանին կը դան ո լի հոգեկան ա լն սչի ս Ւ -ԼՒ֊
ճտկէ մը մէջ որ ան չէ յէչեր այլեւս էն չ որ սորվաե էր աոաջուր ,
(“"JS նոպաներուն դադարումէն յետոյ, ընդհակառակն , ականատես
V[-ԼԼ՚-՚^՚՚Բ ու-ղեղայէն դերղդա յս լէք՜ե ան , որու շնորհէլ կորուստէ դատապարտուաե պայմանաւոր անդրադա րձը էսկոյն կը վերահաստատուի *.

(Այս աշխատութիւնը (Արկայացուսւծ է
կ 15 Յունիս ]960ի նիստին) :
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mh wwesfwwih wstr
[Լքանք որ առ^ւթը ունին հետեւելոլ ե ւր ո սլա կան ե լւ ա ժ՜ շա ա կանկեանքի անg ո ւդար ձեր ուն y դիտեն թէ ար դի ա կան արուեստը շահա—
դրդոող հրատապ խնդիր մը գոյութիւն ունի որ պարբերաբար կ''ա ր—
ծաբծուի նաեւ միջազգային երաժշտական մամուլին մէ9։
Այդ ^ա/'3[Լ Ո/’ “Անշուշտ շատ հիմնական դեգաղի տա ելան բնոյթ մը
ունի y ստեղծադործող երաժիշտին եւ ունկնդիր ^հասարակութեան մի—
£^rz- ըմբռնում ի ՛հարցին Լոլ֊րջ տիրող խորունկ տարակարծութիւնն ՛էէ
Պէտք է ԸԱևլ տնմիջապկս որ այդ երեւոյթը նոր բան մը չէդ աJԼ
նոյնք՛ան հին է որքան արուեստը* միայն թէ տրուած Ը1ԼաԼով արդիա
կան երաժշտութեանդ մասնաւորաբար առածին աշխարհամարտէն աս_
լւէ՚ն շատ աւելի արադ հոլովոյթով մը թեքեիք թէ դե դա գի տ ա կան
յանդուգն ձեւափ ո խո ւմն եր ո ւն ստեղծած արտակարգ սլա յմ անները
որեւէ ատենէ ի վեր խորացուցած եւ աւելի լայնցուցած են խրամատը
որ միշտ բաժնած է իրարմէ՝ tuJ3: ր կո ւ կո դմ եր ը յէ
[օրերու ներկա լ ■ԼՒ*ակը ստեղծած է նաեւ բոլո բովին նոր երեւո լթ
թ
: ՀաքՀլը Հսահմանավւակուելով այլեւս հասարակութեան կո ղմէ 3 ո յց տրուած դժդո հ ո ւթի ւններ ո ւն մ՛էջ y նոյն իսկ ականաւոր y ա—ռս.չ/,ն ղծի վրայ գտնուող եւ իբր ն ո ր ո ւթի ւնն եր ո լ ռահվիրա լ հան—
Ղ՝1,սաՅր>րԼ բա<եիշտներն ալ սլէտք է տեսնեն հրապարակաւդ մամուլին
մի 3 ,ս լ ա Ստ111 /111J ,ո ո լիլ իբենց ս տ ե ղծ ա գործո լթի ւնն եր ո ւն բնո
ներմուծած նոր ձեւ.երուն y թեքնիք կամ դեղագիտական մաս—
նա յաա կո ւթի ւններ ո ւն մասին՝. [Լլդպէսդ վերջին տարիներու ընթաց—
քին y Օրինա կ, Աթր ւս ■1/,նպփ կուտար [,ր Poétique musicale հ ատ ո—
րԸ 5 իբ հաւատոյ հանգանակը y Հինտրմիթդ Հյէօնպէրկդ Հոնեկըր եւ
irլրիշներ հրապարակ կր հանէին իրենց յեւլաբմււ՚ւ^ դիրքաւորումը
լուսաբանող գործերդ կամ /լ ունենային ասուլիսներ' հեղինակաւոր
երաժշտագէտ — քննադատներու հետդ որոնք բոլորն ալ Լ1,յո կը տեսնէլ,ն եր աժշտական մամ ուլին մ էջ :
թ*նշ բանի մէջ կը կա լ անա յ սա կայն խնդրին բո ւն Էութիւնը :
Պ*սրղ երաժշտասէրը կը գանգատի ըս ելո վ թէ արդի երաժշտու
թեան համապատ կերր ցոյց /լուտալ որ ան ներկայիս այլեւս կատար—
եալ այլասերումի ճամբուն մէջ կը գտնուի y շի լրացներ իր աղնուա-
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ցուցիչ դերը՝ եւ թէ ան չեղած կ իլ, կոչումէն-. Այդպէս' ունկնդիրը
րա ղդա ա ելո վ ներկայի ե լ, ամչտ ո ւթի ւն ը իր ըմբոն ո լմներ ո ւն համս,
պա m ա սի, անո ղ դործե րոլ հետ , 1լ եդրա կացնէ թէ արդիական ե րամ ըչ-—
սրութիւնը հեռու է այլեւս «դե դեgի կ»ին արտայայտութիւնը ըլլալէ՝
թէ ան որեւէ հես։լ, չի թողուր մեր հոգեկան ներաշխարհին մէչ՝
տրուած ՍԼԼաԼՈ՚Լ ոV անոր ոլնէլնդրութենէն ‘էերչ որեւէ բան կարելի
չըլլ՚՚՚ր •ՍԴյէժւ > ելն • =
Ար,լար ԸԱաԼոլ համար սլէտր է ըսել որ այղ դասակարգին պատ
կանող ունկնդիրը (կարդ մը պատճառներով որոնց պիտի անդրադառնանը խաս, դա յին) , բոլորովին ալ անիրաւ չէ եթէ նկատի ունենանը
թէ անդորր վայելքէ էր պահպանողական ճաշակը էնքնէն էր մէջ շա
տոնց է մեր արմատացած րան մրն է ՝ ուստէ եւ հասկնալէ պատճառ,
ներով ան ա ր ո ւե ս տ ա դէ տ էն ակնկալած է մէշտ ^է^վ֊Ը վստահեցնող
ապահովութէւններ : Ատ ՛լէ զատ , էր կրաւորական դէր^Ո1/ ԼԱ1Հա
սա րտկութէւնը մէշտ ալ անգէտացած է արդէն էր ժամանակը բոլոր
անոր յա րա կէ g պահանջներով :
Արգէտ կան երաժշտութեան հանդէպ հասարակ ունկնդր էն ցռյց
տուած այդ վերաբերումը ունէ նաեւ այլ պատճառներ *. Ան որ մտայ
նութեան մէ9 ա րմատացած է առ հասարակ այն համ ողում ը որ ե րա
մ՜ըշտութեան դերը կը կայանայ մեղէ մէայն հաճելէ ժամանց մը
հայթ՛այթելու մէջ՝ թէ հեղէնակը կը ստեղծադո րծէ հետեւա բա ր մեր
ականջներուն դէւրրմրռնելէ ու հաճելէ եղանակներ յղանալու համար՝
եւ աքդ պարադայէն մէայն նաեւ կը կարծէ ան թէ երաժէշտը ծա
յլայած կ՚ըլլաք էք1 բ" մն կոչումէն եւ կատարած՝ նաեւ այն առաքէլութէւն ը որ էրեն վէճակուած էհ Ե*- մանաւանդ՝ ըստ էրեն՝ այդ
պարագայէն էր դո րծը կը ստանայ էրա կան արժէք մը՝.
էր այ՛ս համոզման ա սլաg ո յցն եր էն մէն ալ ա յն է որ՝ մէն չ ոեւէ
դրական ՝ դէտական ՝ փէ լէ ս ո փայա կան կամ այլ նէւթերու դե րա բեր
ետլ հարցերու մ ա սէն արտայայտուելու մէջ ան մեծ վեր ա պահ ո ւթէ ւն
մը ցոյց կուտայ՝ է/n ս տո վանէլո վ յաճաէս էր տնձե\ոնհասութէւնը ՝
երաժշտական գործէ մր մա ս էն սակայն չէ վարանէր աղատ կերպով
յա բսնելու ոեւէ կարծէք՝.
էսկ մէւս կո ղմ է ս տ ե գծ ա դո րծ ո դ ա ր ո ւե ս տ ա դէ տ ր բծաէսնդէր եւ.
նոյնքան նաէւանձաէսնդէ ր ոդէով մր էրաւացէւ կերպով անշուշտ կ ու—
ղէ վճռականօրէն պահել էր ս տ եղծ ա դո րծ ա կան ան կա էս ո ւթէ ւն ը ՝ առանգ նկատէ ո ւն ենա լո ւ '‘հ ա ս ա ր ա կո ւթ է ւն ը ՝ անոր ըմբռնումէ մակար—
գ ակը ՝ եւայ՛լն :
/ՀՆ կ՛՛ուղէ ըլլալ էր ներշնչումներուն՝ դա դափ ա րն ե ր ո ւն հաւատարէմ մեկնաբանը՝ մէկ խօսքով ան կ՛՛ուղէ մանաւանդ ըլլա լ էր ժամա
նակէն մարդը) Այսուհանդերձ կ'ա կն կա լէ անշուշտ մէանդամայն որ
էր յգտցումներր պէտէ սէ բուէն հասարակութեան կո ղմ է եւ անոնք
էր դործերէն հաճոյք մը պէտէ ստանան ՝. Կասկած չկա յ նաեւ որ հա
սարակութեան դնահատութէւնները էր մեծագոյն վար ձտ տ ր ո ւթէ ւն՛ներէն մէն պէտէ բլԼայ*
Ինչպէ ս կտրելէ է դէւրաւ եզրակացնել՝ էրերու այս վէճակը բուն
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անդաստան

սաեղԽսդորեական-դեղադիաական հարցն է որ կը յուղէ ինքնին,
ւ, ր „ ւն սլկար կ մօտենա , հետեւաբար ղանաղան աարբեր անկիւններ, ,
չափով կարենա, լուսաբանելու համար տիրող չխթԸ'
1 Աոս.ջ^ հարցը որ կը Տաղի մեր մաքին մկջ այն կ թէ իրս, լ կ որ
ե րամ լռութիւնը լոկ հաճելի մամ անg ի միէոց մըն է:
Տարակոյս չկայ թէ հաճելի մամ անցի մ[թո g մըն ալ կ ան, սա
կայն ոչ իր հասարակ իմաստով,
. ., , . r Հ
f -,
Աենֆոնիք երամշաութիւն մը ունկնդրելը Հ"-ՃԿ1' խ' “՚ "J
£կ, սակավ. չինի չ, ոգեպարար ու ազնուացուցիչ մամ ան g ,ը: Սի Հ
պարահանդէսի կամ այլ խրախճանքներու ընկերացող երամշաութիւ
նր իր թեթեւ պարունակութիւնով աւելի զբօսանքի պատշաճ րան
'ր,ն Արուեստագէտը կր ս ա եղն ս, դո րե է ներ,րին պահանջքի՞ մը դոհա'

ար :
յմտլմ թէ հա սարա կուղթէ
Ալս հարցին մակերեսային մօտեցում մր հաւանաբար իրաւունք

իա ի'

տալ, թէ՛ մէկուն եւ թկ՛ միւսին :
Ենթադրելով որ երկրորդ սլա բադան ըլլար ճիչդր, ,ր
կոպն ուրիշ հարց մր որուն լո ւս ա րան ո ւթի ւն ը անհրամեշտ կ '7"7<'"//կարելի ըլլա, դատել թէ ո՞ր աստիճան իրաւացի կ հասարակութեան
աահանքր,. ■. Այն է թկ՝ս,կ-ո.ր է դիանալ նախ հասարակութեան ո րց
սակարդր պարտի նկատի ունենալ արուեսաադէաը երրանկը ձեո
նարկէ նաեղեադորեութեան: Որովհետեւ ամկն կասկս,եկ վեր է ո,,լ
խնդրո, աոարկայ ունկնդիրները կը պատկանին ղանաղան դասակար
ղե^ու որոնց երամչաական րմրոնումը, անոնց ճաշակը, պատրաս
տութիւնը նոյն մա կարդա կին վրայ չեն զանուիր բնաւ, օմաուաե չ.,
նոյն դդայնութիւնով եւ ունին հետեւաբար աարբեր աեսակի սլա֊
հան^յՀևեր :
Առնենք նոլնպէս երկրորդ կէտ մը:
,,, f
Երամիշար միշտ սաեղեադորեաե է արդէն,
'/Հ "՚
նուղղակի կերպով մողովուրդին համար: Բազմաթիւ են Նոյ,ի. լ
պա
ոնեոը ուր ան կը ստեղեադորեէ ապսպրանքի մը վրայ;
Ա.սկալն այդ պարադային, պէաք է ճշդել նաեւ «մողովուրդին
համար» բա„աարութեան իմաստին բուն սահմանները:
Աաեղեադորեեյ մողովուրդին համար, իր տառացի իմաստով կ,
ն,տնակէ ան,ուշս, անուղղակի կերպով իր զորեր ներկայացնել անոր
,'.ոստանին: Բա,,, պէ,ոք <է մոոնա, նաեւ թկ այց թ- նշանակեր
Î,տեղեաց որեել արդէն կ՛անխաւ նկատի ունենալով անոր
ապագայ
դաաասաանը, կանխաւ ենթարկուեր,,! անոր փափաքներուն: Որով
հետեւ եթէ ընդունինք որ եր ամշս, ո ւթի ւնր իբր Ր՚" [•Հ'
’
նուաղուցիչ, քաղաքակրթիչ ազդակ „ւ մշակութային մեե , իխ,ց ,
.ումը ուԼի ընկերութիւնը դէպի հոցեկան ու մտաւոր աւելի
ւոլորՐ
,ոներս.ո.սթ,որ ե,, իրեն կարեթ. թ այղ. -Ա^ե,Ո ւթի ւնր իր Ո֊
կանացնե, մինչեւ վերջը կրկին եւ կրկին <ր,ամցնելով ա,յնսլիոի բա֊
ներ որոնցմով սնաե է արդէն եւ որոնք իր մաման,սկին „,լW'Հ"""?֊
բարեշրջման
խաներ

համապատասխանող մակարդակին չ.

այլեւս i
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լ„,Ն /,«// աւելի ղիջ-ղ
'Դ 'J"J'J աըուելու պարագային, այս
ինչն ու նկնդ րին հաճելի թոլ ելու պարագան ալ բաւական չէ կարե
նալ րսելու համար որ ամէն դիւրըմբռնելի երամլռութիւն իր
իարակչական բուն նպատակին ծառայած ըլլայ ■. Առնելով օրինակ
Պէթովրնի , Հայաբնի եւ կամ ուրիշներու սենֆոնիներէն ոմանք, ոլանք անկասկած մեր օրերու ունկնդրին համար բարձր եւ շատ աւելի
մաաշելի երամշաութիւն են : Եթէ նոյն իսկ անոնք մի«ակ ունկնդ րին
հաճոյք մը կատան , սակայն կարելի չէ հաւաստել մի չտ թէ անոնդ
կերտուած,րի , ներդաշնակութիւներու հարստութեան եւ շատ ձ ր
այլ դեղագիտական ազդակներուն թափանդ ելով զանոնք լիովին ր՛) —
բռնած՛ ըլլալուն համար է որ ան կա աա րեա լ վայելք մբ կը ստանա յ :
Հետեւաբար երամշտական գործի մը հասարակ ունկնդրին հաճելի թուելոլ պարագային ալ ան կզանգիտանայ հիմնովին թէ
Ն
գեղեցիկ է ան, սրով իր ականթներուն հաճելի ըլլալու դէպքը ինլնին
իրեն հ ամար դեղադէտական որեւէ 'հարց չէ լուծեր այնպէս էնչսլէս
կ ր պահանջէ ա րուեստը :
Ալն պարագայէն մէայն երր է վէճակէ ԸԱա J ա,քր1 հ.է*ևչ ո ւ?>էն
որոշ չափով դոն է սլա ա աս քսան մր ունենա լ , անկէ էր ստացած վ ալեյքր սքէտ է ւէ ո էւ ա կ ե ր պ ո լէ էրա կան դէտակէց վայելքէ մր եւ երամշտութէւնն ալ բո լորովէն տարրեր էմաստ մր պէ տ է ստանայ էրեն
համար : JJ*անաւանդ համոդում պէտէ գոյացնէ նաեւ որ երամչտութ ե ///?/ հ անդ է "/ Ւ'' մակերեսս* քէն վերաբերումը հէմնովէն սխալ է եւ
դէնքր շատ կր հ եռա ցն է անոր բուն է ութ-են էն :
Ընղհանուր mju նկատումներէն յետոյ տրամաբանական սլէտէ
ըլ լա ր մօտենալ նաեւ հէմնական կարգ մր հարցերու՝ ալ աւելէ լու
սաբանէյո ւ համար ունկնդ րէն մէւոքը՝.
Հարկ կա՞* լ համոզելու ե րամչտա սէ ր ր , որ երամ չտ ո ւթէւնր ( էն չպէս բո լո ր արուեստները} , հնադո յն մամանա կներէն է վեր բնա չ բքում է բնաշրջում ու ձե ւա փ ո էւ ո ւթեան ենթարկուէլով հասած կ մե ր օրե
րու էր կատարելութեան ա ս տէ ճանն ե ր էն մէկուն՝ էր լ էն ելո ւթ ե ա h
էլրաքանչէւր 'հանգրուանէն հանդէպելով էաչրնդոտներու ՝ անհասկաg ո ղո լթէ ւնն եր ո ւ ,
ս ներկա (էս ւ> Ե*- սակա լն , էնչսլէս կ՝ ր ս է
/ատին առածը, NatUPH ՈՍ՝1 fSClt Տ&1էԱՏ («քննութիւնը սքսալ չի դ ո բձեր») , նոյնպէս երամչ տո ւքմէ ւնր անարալլ կերպով հետ եւ ած է դե —
դադէտական տրամաբանութեան չաւէդէն՝ է .վերջո լ էրեն վրայ հրա—
ւէրե/ով բոլորէն հ էացումն ու նուէ բումր*.
Արգ , եթէ ընդ ունէնք ալս ճ չմ ա րտ ո ւ թէ ւնր , կր մնայ ուրեմն
հարց տալ թէ կս** ք որեւէ պատճառ որ ձեւափո էաւմնե բու ա լդ թափը
էր սլատմ ո ւթեան չաւէդէն մէջ կանդ առնէ մեր օրերուն , եւ մեր հասկացոդութեան սահմաններէն անդէն չ^անցնէ այլեւս՝. Ա,մ էն մամանակաշրջան ունէ էր պահանջները՝ ունէ հարցեր որոնք լուծումէ կր
կա րօտէն :
1էեր խորհ րդածո ւթէւններուն մէջ ըսէնք տեգ մը որ պարդ երա-
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մշաասէրը շատ ալ անիրաւ, չէ իր կարդ մը նկատումներուն մ ԷԼ՝. Այօ
մասին՝ առանց զխհքը ե րամշատ կան հարցերու մօտեցման ձ է P իր ես
վիճակած պա ր տ ա դ ր ո ւթի ւնն եր էն ձերբազատելու մ ա ա դր ո ւթի ւնը ու
նենալու՝ ըսինք թէ ճշմարիտ է որ արդիական երամշա ո ւթեան ՛ո ջ
կան բաներ որոնց ներկայութիւնը աստիճան մը ըմբռնելու կարս ղութխն,. ղ մուտ բո ւթիւններու առջեւ կը դնեն՝, թէեւ Ա/յդ բ" էո ը բ ,ո V
յեղաշրջումներու ընկերացող քովնտի երեւոյթներ Լն միայն ՝ որոնց
-'•/< չտ ի րս/տ կուդան սպդպիսի սլա րադան եր ո լ ք
Ներ կա լի ս , երամշտին ա ր ամա դր ո ւթ ե ան տակ դտնուող սա եզ—
ծա դո բծական թեքնիք նոր միջոցներու ա լ լա զան ո ւթ ի ւն ը որրան ս: /
արուեստին վերանորոգման սակայն նո լնքան ալ անոր շո ւրջ երեւան
եկող ՝ւիո թութի ւննե րու եւ իւ ո չընդո ան եր ո ւ աղբիւր մրն է*.
Այ ս երեւո յթլ՛ սլա աճառն է նաեւ դե զա ւյի տ ա կան , ոճային եւ այ՝
բոլոր սթայ մե կնութիւննեբուն ՝ որոնք ոչ միայն արուեստասէր հա
սարակութեան՝ ա հլ եւ ս տ ե ղծաւյո րծ ո զ ա ր ո ւե ս ա ա դէ ան ե ր ո ւն ըմբըոնումին մէջ ալ երեւան կուդան կարդ մր սլա ր ա լյան եր ո ւ մէջ :
Չ*ի աո ւած է որ գլխաւորաբար օյյդ ի յայտ կուդայ նսլւԱՆՈակ^/ /•
lf|l 9Ոգ(ւերՈՆ չոլ֊րջ շփօթոլթիւններոլ ձեւին տակ՝. Զարմանալի պիտի
fl'll'"!1
'! ['"jI1 !
1,ա[Լ "Լ՛ ^'"["1 I' մեծեր ալ երբեմն այդ վատն
էք Լ ն զերծ չեն մնացած i lt թ է սլէ աք րյ/ար ալ-հէի ընդա րձա ՛լ 'ւԿ՛ պո մ
խօսիլ այզ. ձ ա ս ին , սլէ աք սլի աի րլ լա fi < ա ա հեռուներր երթալ սաեզծազո բծական թլւօսե ujlUll^îf սլաբզած ներկա լ եր ե ւո լթն եր ո ւն մասին՝
ինչ որ ձեր նսլաաակր չէ • [Լսենք միայն ՝ թէ արտայալտուելու հո:—
մար նոր լեզու, մը գործածելու իղմր արուեստագէտլ. մը հ ամ ա ր ո ր—
./?//Հե ս/է բնական սլահանջ մ րն է ՝ իր անհատականութիւնը սակա լն
նոյն չափով կը սլարաադրէ ղինքր ունենալ իր րն տր ո ւթի ւնն ե ր ււ ւն
զ ի ա ա կg ո ւթի ւնբ ՝ զ ան ա զ ան ե լ
բուն ն պա տ ա կբ մի ջո ցն ե րէն ;
Նոր ըմբռնումներով յղացուած գործեր՝ ինչպէս Պ՚սրթոքի , Ա,֊
պան Պերկի՝ Վ^եպրրնի ՝ JJ թր ա վին ո րիի հ ե ղին ա կ ո լթի ւնն ե ր ր
եթ'
նորիմաստ են ի ր ենղ պարունակութեամբ ՝ գեղեցիկ ել ինբնուա ի
J'1"'U-P
ւ "՚յղ
թկ անոր համար որ անոնբ այս կամ ա յն նորադոյն թեբնիրի րմբռնող ո ւթեամբ են յղացուած ՝ ս'Jէ անոր համար
արուեստադէտ ր զ իա ցած է հանճարեղ ու ճաշակաւսր կերպով OCJUIUT գործել ղանոնք իր զա զ ափ ա րնե բուն ՝ մտածումներուն ար տայա բոա թեան համար :
Եւ
"՛լ նորա դոյն ե ր ամ չտ ո ւթի ւն ր տոլտքլ կ արդկն մ եմ,
թիւ՛՛՛ք նորիմաստ դեղեր ի կ գործեր՝ ո ր ոնբ ներկայիս մեծ նուադա** ան ղկ ոն եր ո լ
գդալի կերպով հա րսաացոլղած են՝.

*
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Սէրովդ ևւ՛ հրատարակենք Լյոպելեան մրցանակաւոր ՍէԹ-^ütl
Փեթս/ք այս ճարւը, արտասանուած Սթորհոլմէ մէ^՝ անցեալ ^*եկտեւ1բերէն ։ Զ1"յն ^եղէ ղրկ^ձ է նոյն /,նՀԸ Բանաստեղծը ։
^Անդաստան» հպարտ է էրեն եղած այս բտցառէկ պատէւէն հա
մար :
կուտանը նաեւ մեր աչխաաակից գրագէտ Կ. Փօլատեանի մէկ
յօդուածը , նուիրուած աշխարհահռչակ ֆրանսացի բանաստեղծինՀ.
Ան՝ հարազատ թարգմանը կը հանդիսանալ բոլորէս հիացական զղաgu, մնեբուն' հանդէպ ֆրանսական հարուստ եւ մի չա կենդանի բա
նաստեղծութեան և անոր ամէնէն տաղանդաւոր մէ՜կ ներ կայա g ո ւց չին
‘ՅսՀսրդ հատորով, մեր ընթերցողներուն կը խոստանանք տալ
անտի պ~բեր թո լած մը Ս էն-ճոն Փերսէն' «Անդաստանով, համար դըր
ուած : նոյնպէս Կ - Փօյատեանէ մէկ նոր «Ջ,[■ "J,g»,Ը ■ (Առաջինը տեսնե, մեր 8-9 թէ՛ միացեալ հատորներուն մ ԷԼ, րնդարձակ թարդմանութիւններով :
«Անդաստան»

SAINT-JOHN PERSE

J"

ai accepté pour la poésie l’hommage qui lui
est ici rendu, et que j’ai hâte de lui restituer.

La poésie n’est pas souvent à l’honneur. C est
que la dissociation semble s’accroître entre l’œuvre
poétique et l’activité d’une société soumise aux ser
vitudes matérielles. Ecart accepté, non recherché
par le poète, et qui serait le même pour le savant
sans les applications pratiques de la science.
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Mais du savant comme du poète, c’est la pen
sée désintéressée que l’on entend honorer ici. Qu’ici
du moins ils ne soient plus considérés comme des
frères ennemis. Car l’interrogation est la même
qu’ils tiennent sur un même abîme, et seuls leurs
modes d’investigation diffèrent.
Quand on mesure le drame de la science mo
derne découvrant jusque dans l’absolu mathématique
ses limites rationnelles; quand on voit, en physique,
deux grandes doctrines maîtresses poser, l’une, un
principe général de relativité, l’autre un principe
quantique d’incertitude et d’indéterminisme qui li
miterait à jamais l’exactitude même des mesures
physiques; quand on a entendu le plus grand nova
teur scientifique de ce siècle, initiateur de la cosmo
logie moderne et répondant de la plus vaste synthèse
intellectuelle en termes d’équations, invoquer l’intui
tion au secours de la raison et proclamer que « l’ima
gination est le vrai terrain de germination scien
tifique », allant même jusqu’à réclamer pour le sa
vant le bénéfice d’une véritable « vision artistique »
— n’est-on pas en droit de tenir l’instrument poé
tique pour aussi légitime que l’instrument logique ?
Au vrai, toute création de l’esprit est d’abord
« poétique » au sens propre du mot; et dans l’équi
valence des formes sensibles et spirituelles, une même
fonction s’exerce, initialement, pour l’entreprise du
savant et pour celle du poète. De la pensée discur
sive ou de l’ellipse poétique, qui va plus loin, et de
plus loin ? Et de cette nuit originelle où tâtonnent
deux aveugles-nés, l’un équipé de l’outillage scienti
fique, l’autre assisté des seules fulgurations de l’in
tuition, qui donc plus tôt remonte, et plus chargé
de brève phosphorescence ? La réponse n’importe.
Le mystère est commun. Et la grande aventure de
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l’esprit poétique ne le cède en rien aux ouvertures
dramatiques de la science mloderne. Des astronomes
ont pu s’affoler d’une théorie de l’univers en expan
sion; il n’est pas moins d’expansion dans l’infini
moral de l’homme — cet univers. Aussi loin que la
science recule ses frontières, et sur tout 1 arc étendu
de ces frontières, on entendra courir encore la meute
chasseresse du poète. Car si la pensée n’est pas,
comme on l’a dit, « le réel obsolu », elle en est bien
la plus proche convoitise et la plus proche appréhen
sion, à cette limite extrême de complicité où le réel
dans le poème semble s’informer lui-même. Par la
pensée analogique et symbolique, par l’illumination
lointaine de l’image médiatrice, et par le jeu de ses
correspondances, sur mille chaînes de réactions, et
d’associations étrangères, par la grâce enfin, d un
langage où se transmet le mouvement même de l’Etre,
le poète s’investit d’une surréalité qui ne peut etre
celle de la science. Est-il chez l’homme plus saisis
sante dialectique et qui de l’homme engage plus ?
Lorsque les pilosophes eux-mêmes désertent le seuil
métaphysique, il advient au poète de relevei là le
métaphysicien; et c’est la poésie alors, non la philo
sophie, qui se révèle la vraie « fille de l’étonnement »,
selon l’expression du philosophe antique à qui elle
fut le plus suspecte.
Mais plus que mode de connaissance, la poésie
est d’abord mode de vie — et de vie intégrale. Le
poète existait dans l’homme des cavernes, il existera
dans l’homme des âges atomiques : par ce qu il
est part irréductible de l’homme. De 1 exigence
poétique, exigence spirituelle, sont nées les fi
gions elles-mêmes, et par la grâce poétique, l’étin
celle du divin vit à jamais dans le silex humain.
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Quand les mythologies S'effondrent, c’est dans la
poésie que trouve refuge le divin; peut-être même
son relais. Et jusque dans l’ordre social et l’immé
diat humain, quand les Porteuses de pain de l’antique
cortège cèdent le pas aux Porteuses de flambeaux,
c’est à l’imagination poétique que s’allume encore
la haute passion des peuples en quête de clarté.
Fierté de l’homme en marche sous sa charge
d’eternité ! Fierté de l’homme en marche sous son
fardeau d’humanité, quand pour lui s’ouvre un hu
manisme nouveau, d’universalité réelle et d’intégra
lité psychique... Fidèle à son office, qui est l’appro
fondissement même du mystère de l’homme, la poésie
moderne s’engage dans une entreprise dont la pour
suite intéresse la pleine intégration de l’homme. Il
n’est rien de pythique dans telle poésie. Rien non
plus de purement esthétique. Elle n’est point art
d’embaumeur ni de décorateur. Elle n’élève point
des perles de culture, ne trafique point de simulacres
ni d’emblèmes, et d’aucune fête musicale elle ne
saurait se contenter. Elle s’allie, dans ses voies, la
beauté, suprême alliance, mais n’en fait point sa fin
ni sa seule pâture. Se refusant à dissocier l’art de
la vie, ni de l’amour la connaissance, elle est action,
elle est passion, elle est puissance, et novation tou
jours qui déplace les bornes. L’amour est son foyer,
l’insoumission sa loi, et son lieu est partout, dans
l’anticipation. Elle ne se veut jamais absence ni
refus. Elle n’attend rien pourtant des avantages du
siècle. Attachée à son propre destin, et libre de toute
idéologie, elle se connaît égale à la vie même, qui
n’a d’elle-même à justifier. Et c’est d’une même
étreinte, comme d’une seule grande strophe vivante,
qu’elle embrasse au présent tout le passé et l’avenir,
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l’humain avec le surhumain, et tout l’espace plané
taire avec l’espace universel. L’obscurité qu’on lui
reproche ne tient pas à sa nature propre, qui est
d’éclairer, mais « la nuit mlême qu’elle explore : celle
de l’âme elle-même et du mystère où baigne l’être
humain.
Son expression toujours s’est interdit
l’obscur, et cette expression n’est pas moins exigeante
que celle de la science.
Ainsi, par son adhésion totale à ce qui est,
le poète tient pour nous liaison avec la permanence
et l’unité de l’Etre. Et sa leçon est d’optimisme. Une
même loi d’harmonie régit pour lui le monde entier
des choses. Rien n’y peut advenir qui par nature
excède la mesure de l’homme. Les pires bouleverse
ments de l’histoire ne sont que rythmes saisonniers
dans un plus vaste cycle d’enchaînemtents et de re
nouvellements. Et les Furies qui traversent la scène,
torche haute, n’éclairent qu’un instant du très long
thème en cours. Les civilisations mûrissantes ne
meurent point des affres d’un automne, elles ne font
que muer, L’inertie seule est menaçante. Poète est
celui-là qui rompt pour nous l’accoutumance. Et c’est
ainsi que le poète se trouve aussi lié, malgré lui, à
l’événement historique. Et rien du drame de son
temps ne lui est étranger. Qu’à tous il dise claire
ment le goût de vivre ce temps fort ! Car l’heure
est grande et neuve, où se saisir à neuf. Et à qui
donc céderions-nous l’honneur de notre temps ?
« Ne crains pas », dit l’Histoire, levant un
jour son masque de violence — et de sa main levée
elle fait ce geste conciliant de la Divinité asiatique
au plus fort de sa danse destructrice. « Ne crains
pas, ni ne doute — car le doute est stérile et la
crainte est servile. Ecoute plutôt ce battement
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rythmique que ma main haute imprime, novatrice,
à la grande phase humaine en voie toujours de créa
tion. Il n’est pas vrai que la vie puisse se renier
clleHmême. Il n’est rien de vivant qui de néant pro
cède, ni de néant s’éprenne. Mais rien non plus
ne garde forme ni mesure, sous l’incessant afflux de
l’Etre. La tragédie n’est pas dans la métamorphose
elle-même. Le vrai drame du siècle est dans l’écart
qu’on laisse croître entre l’homme temporel et l’hom
me intemporel. L’homme éclairé sur un versant
va-t-il s’obscurcir sur l’autre ? Et sa maturation
forcée, dans une communauté sans communion, ne
sera-t-elle que fausse maturité ?... ».
Au poète indivis d’attester parmi nous la
double vocation de l’homme. Et c’est hausser devant
l’esprit un miroir plus sensible « ses chances spiri
tuelles. C’est évoquer dans le siècle même une con
dition humaine plus digne de l’homme originel. C’est
associer enfin plus largement l’âme collective à la
circulation de l’énergie spirituelle dans le monde...
Face à l’énergie nucléaire, la lampe d’argile du poète
suffira-t-elle à son propos ? Oui, si d’argile se sou
vient l’homme.
Et c’est assez, pour le poète, d’être la mau
vaise conscience de son temps.
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Garabed POLADIAN

RAISONS D’AIMER
Pourquoi aimons-nous Saint-John Perse, nous, Arméniens ?
Et d’où vient cette admiration quasi unanime de la part des etran
gers que nous sommes pour une œuvre qui, de prime abord, parait
difficile aux Français eux-mêmes ?
.
,
Oeuvre hautaine, s’il en fut, d’une densité lourde de métal, pré
cieux ou plutôt d’un alliage patiemment et savamment façonne par
l’artiste, aux résonnances inoubliables, aux reflets qui se multiplien .
Oeuvre, en tous cas, située dans une région vers laquelle le cœur ei
l’esprit de l’homme s’acheminent depuis des millénaires, comme
deux chercheurs, y arrivant bien rarement ensemble. Montagne ma
gique qu’on devine de la vallée, mais dont les cimes insoupçonnées
sont au-delà des terres connues. Pour y grimper, pour y accéder, il
faut une longue gymnastique morale et intellectuelle.
,
Est-ce présomption de notre part que prétendre avoir fait cette
ascension révélatrice avec Saint-John Perse ?
__
Ce n’est pas l’unique raison de notre respect, de notre amo
pour ce guide merveilleux. Nul doute qu’elle nous suffirait ample
ment. Mais il y a d’autres raisons. D’abord, la plus generale. Ele
est très simple pour nous. Apparaît-elle a la plupart des Français .
j’enNou:Xons Saint-John Perse parce qu’il est un très grand
poète français et, plus simplement, un poète français tout court D ou
vient cet attachement, cette inclination dirait-on dans le la"Safleuri du siècle où vivait Racine ? D’où vient donc vraiment cet
amour apparemment «sans ra’son » ? Nous n en savons rien. Po rait-on iamais expliquer pourquoi certains homnies sont sens:
une certaine forme de beauté? Il vient probablement de très loin
d’une époque qui est située au-delà du siecle de Racine, du fond du
Moyen Age et peut-être de plus loin encore.
YLes Français se doutent-ils que pendant des siècles tout un peu
ple
aima s5 profondément et si secrètement ? Q^e desgénérations
successives se nourrirent uniquement de ce que les poetes, les ec
vÏÏS S penseurs français produisirent? Les Français
1s
aue leur nom était devenu un adjectif dans notre langue du
y Age et que maints troubadours l’ont employé pour designer quelque
Xe de très beau, de très précieux, soit dans la description dun

ձ

paysage, soit en louant la bien-aimée ?

Fonds A.R.A.M

144

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

II m est très doux d’évoquer ici un souvenir. Il explique peutêtre encore mieux ce que je désire exprimer. Il s’agit de mon grandpère. Toute sa vie il a été et resté un petit instituteur d’arménien
dans son village natal, perdu sur les monts Taurus, à des milliers de
kilomètres de la France. Eh bien, je me souviens qu’il me récitait,
d un air inspiré, avec une joie intense, des vers très doux auxquels
je ne comprenais rien alors, pas plus d’ailleurs qu’à ceux déclamés
en arménien. J’ai su beaucoup plus tard que c’était des vers fran
çais, et que ces long passages récités par cœur étaient de Racine.
J’en ai encore les larmes aux yeux, des larmes de joie mêlées à celles
de la plus indicible douleur, car il est mort assassiné en 1915... Où,
et comment, avait-il appris le français ? Je n’ai jamais su. Une chose
est certaine : il n’avait jamais fréquenté une école française et ja
mais mis le pied en France.
Mais, direz-vous, quel rapport a tout ceci avec l’auteur
d’Anabase que nous honorons aujourd’hui ? N’avais-je pas dit que
la raison majeure de notre admiration résidait justement dans le fait
que Saint-John Perse était un poète français ? Et ne sentez-vous
pas que nous ressemblons à des spectateurs éblouis devant des ma
giciens qui se succèdent à un rythme vertigineux dans cet « opéra
fabuleux » qui se nomme : la Poésie Française ?
Quels émerveillements de Villon à Saint-John Perse et quelle joie
pour nous sans cesse renouvelée ! Après chaque magicien terminant
son tour de charme, nous nous exclamons invariablement : c’est fini,
on ne fera rien de plus beau !
Savez-vous combien de fois ce cri d’admiration est sorti de
notre gorge serrée par l’émotion ? Racine, Hugo, Lamartine, Vigny,
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé et tant d’autres ! A Paul
Valéry, nous nous sommes dits que c’était vraiment la fin, qu’on ne
pouvait plus continuer ainsi, on avait atteint le point culminant. Tout
ce qu’on ferait après ne serait qu’une lente descente vers la vallée ;
ou alors il fallait s engager dans d’autres directions. A peine avionsnous prononcé ces paroles un peu à la légère, que Saint-John Perse
surgissait, tel un fakir, de son long silence, de son ascèse volontaire
Il surgissait toujours jeune, beau comme un prince des îles, les yeux
perdus sur la mer, la voix grave. Quelle maîtrise depuis s’affirme,
quelle démonstration éblouissante d’Anabase à Exil, Neiges, Pluies,
Vents, pour aboutir à l’immense symphonie d’Amers.
Nous avons d’autres raisons, on s’en doute, pour honorer le
poète. D abord, le cérémonial de son langage. Rien ne nous est plus
précieux, à nous orientaux, que cet envoûtement du verbe. Et SaintJohn Perse nous rappelle étrangement, et par plusieurs côtés, notre
Grégoire de Narek. Même puissance de souffle et foisonnement de
lueurs, même splendeur de style et d’images _ à la fois majestueu
ses et précises, — un processionnal d’incantations d’où jaillit sou
dain l’idée tel un glaive étincelant dans une épaisse nuit.
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Nous voici devant un esprit de la même trempe, d’une robus
tesse inouïe, rappelant celui que dix siècles de souffrances et d’é
preuves ont, au bord du lac de Van, lavé de ses péchés ; nous voici
en présence d’un ascète qui a perdu ses complexes mortifiants et qui
va désormais de l’avant, ne craignant ni Dieu ni le Démon, n’ayant
foi qu’en l’homme, célébrant son honneur d’être homme, sa puissance
créatrice et son droit au bonheur.
Toute l’œuvre de Saint-John Perse traite des problèmes essen
tiels de l’homme, les nôtres. Le poète répond à nos angoisses ; i1
les résoud.
Il ne saurait être question de les analyser ici. Contentons-nous
d’une rapide énumération. D’abord, le plus important de ces pro
blèmes :
L’avenir de l’homme.
La grande loi qui régit l’humanité est
celle de l’évolution. Rien de plus absurde, proclame Saint-John Perse,
que le surhomme de Nietzsche. Nous nous acheminons vers l’union.
La mer en est l’image. Nous passerons par des étapes intermédiaires
—- pluies, neiges, vents — pour aboutir finalement à la mer. Baignés
dans le même élément, nous aurons une destinée commune.
Fidélité à sa naissance, à sa race. « Je suis Français, dit-il,
jusqu’aux dernières fibres de mon être » à ceux qui le proclament
poète international. Quelle leçon pour nous, Arméniens, peuple en
exil, prêt à être absorbé, prêt à tous les abandons, à toutes les ten
tations !
Langage poétique. Il doit épouser l’idée, comme l’habit doit
vêtir le corps nu. A l’artiste de trouver la meilleure coupe, la meil
leure teinte, le meilleur ton.
Fonction du poète.
« Et le poète aussi est avec nous, sur la chaussée des hommes
« de son temps,
« Allant le train de notre temps, allant le train de ce grand
« vent.
« Son occupation parmi nous : mise en clair des messages, et
« la réponse en lui donnée par illumination du cœur.
« Non point l’écrit, mais la chose même. Prise en son vif et
« dans son tout.
« Conservation non des copies, mais des originaux. »
Et enfin le problème de l’exil.
A certains, il peut sembler secondaire. Il n’en est rien, tel qu’d
est posé par Saint-John Perse. Il nous intéresse en tous cas prodi
gieusement, nous, les exilés éternels.
Et là encore, nous ne ferons que citer l’auteur. Et d’affirmer,
en connaissance de cause, que tout est dit sur le sujet. Ce que nous
ressentons au plus profond de nos cœurs, ce que nous avons tenté
désespérément d’exprimer sans jamais y réussir complètement, Saint-

Fonds A.R.A.M

146

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

John Perse le fait d’une manière souveraine. Oh, nous ne sommes
pas dupes. Nous savons qu’il y a de par le monde des milliers et
des milliers d’hommes qui ressentent la même joie devant telle ou
telle page du poète. Et n’est-ce pas là justement le signe le plus
indéniable de l’universalité du poète français ? Mais voici cette page :
« ... Syntaxe de l’éclair ! ô pur langage de l’exil ! Lointaine
« est l’autre rive où le message s’illumine :
« Deux fronts de femmes sous la cendre, du même pouce vi« sités ; deux ailes de femmes aux persiennes, du même souffle
« suscitées...
« Dormiez-vous cette nuit, sous le grand arbre de phosphore,
« ô cœur d’orânte par le monde, ô mère du Proscrit...
« Et toi plus prompte sous l’éclair, ô toi plus prompte à tres« saillir sur l’autre rive de son âme, compagne de sa force et fai« blesse de sa force, toi dont le souffle au sien fut à jamais mêlée,
« ... L’exil n’est point d’hier ! L’exil n’est point d’hier !...
« ... Tais-toi, faiblesse, et toi, parfum d’épouse dans la nuit
« comme l’amande même de la nuit.
« Partout errante sur les grèves, partout errante sur les mers,
« ta’s-toi, douceur, et toi présence gréée à hauteur de ma selle.
« ... Ceux-là qui furent se croiser aux grandes Indes atlantiques,
« ceux-là qui flairent l’idée neuve aux fraîcheurs de l’abîme, ceux-là
« qui soufflent dans les cornes aux portes du futur
« Savent qu’aux sables de l’exil sifflent les hautes passions
« lovées sous le fouet de l’éclair. O prodigue sous le sel et l’écume
« de Juin ! garde vivante parmi nous la force occulte de ton chant !
« Comme celui qui dit à l’émissaire, et c’est là son message :
« voilez la face de nos femmes ; levez la face de nos fils ; et la
« consigne est de laver la pierre de vos seuils... Je vous dirai tout
« bas le nom des sources où, demain, nous baignerons un pur cour« roux. »
« Et c’est l’heure, ô Poète, de décliner ton nom, ta naissance,
« et ta race... »
Et c’est l’heure aussi d’honorer le Poète, de lui faire notre
offrande. Voici donc, ô Poète, nos cœurs frémissant de joie, voici
nos yeux. Vous nous avez fait
« pleurer de grâce, non d֊e peine »
et rien n’est plus doux au cœur de l’exilé ! Vous le savez.

Fonds A.R.A.M

VAHAN TEKEYAN

AU LARGE

Ayant navigué, magique archipel,
A travers d'amours futiles ou fatales,
Sans y jeter l'ancre — ô folie passée —
Je me trouve enfin juste au cœur du large !

Tout seul, me voici au milieu de la mer,
Sous l'immensité inutile des cieux,
Je vois naître au loin les îles incertaines,
Je les vois, une à une, encore s effacer...

Nul navire maintenant, pas même un rocher,
Oui pût bien servir d'abri a ma barque,
Ou soudain la cognât contre lui une vague...

Océan sans bornes, sombre ou azuré,
Et toujours désert... Rien que des nuages,
De mornes, lents nuages, qui passent et se sauvent...

Traduit par : Edouard SIMKECHIAN
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DANIEL VAROUJAN

A LA STATUE DE BEAUTE

Je veux que l'on puise ton marbre statuaire
Du fond de l'Olympe, de ses entrailles divines,
El mon marteau en fasse une chair féminine,
Fulgurante de splendeur et grisée de lumière.

Que tes yeux soient des gouffres où quand l'homme s'abîme
Se sente immortel toujours dans l'éternité,
Et tes lignes deviennent pures ; tes seins sculptés
S'emplissent d'une harmonie où la sève se ranime.

Que tu sois nue pareille à lame d'un poète,
Et de cette nudité païenne et secrète,
Que l'homme souffre et ne puisse te toucher jamais !

S'il fallait t'offrir une hécatombe suprême,
Je voudrais m'immoler à ton temple moi-même,
Pour que ton marbre bût la goutte de mon sang dernier.
Traduit par : Edouard SIMKECHIAN

*
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Joseph CHOKO

MONTAGNES
Montagnes, cathédrales mortes pour une nouvelle re
naissance, aux mille cicatrices inguérissables, dressées comme
une insulte, comme une menace, contre le temps...
Abcès vivants, nids infectes, taches blanches, souillures
humâmes, coiiées, entaillées dans vos roches, qui, patiemment,
vous laissez vieillir, pour les pourrir, pour les transformer en
châteaux mourants ou morts...
Rochers gris, qui défient la mer à vos pieds, en constante
révolte... Enfants dociles de l’espace, qui repercutent sour
dement les échos des routes et cnaussées, coupées dans vos
nancs... Secouez-vous !
Sécouez-vous, chassez les poux infectes qui salissent vos
entrailles, défenaez-vous 1 ...
Si j’étais Hercule... Si j’étais Hercule, plus fort que
Hercule, j'aurai rétabli l'orare séculaire. Le règne du néant,
votre régne...
Pourquoi faire ces arbres, ces arbustes qui vous . déco
rent, cette douceur tendre, ce parfum qu’enbaume l'air ! ...
Est-ce pour ces mollusques qui se disent hommes, qui se
disent que le monde est à eux, pour eux ! ... Vous êtes la
puissance invulnérable, les laisserez-vous faire ? ...
Si j’étais Hercule, plus fort que HerculeMais je ne le suis pas... Cathédrales mortes, montagnes
infranchissables, vous m’écrasez de votre poids non mesura
bles. Fourmi parmi les fourmis, je subis...
Je m’associe au temps, au vent, pour caresser de mes
yeux faibles votre poitrine cheveiue, votre beaute giandiose
en constante métamorphose. Par mon regard je m accroche
a vos collines, à vos rochers lisses, comme les crânes dénudés
ue tous les cimetières du monde... Par mon regard je suis les
pistes invisibles qui mènent vers vos cimes, la ou se cachen
les dieux de votre éternité...
* Une page inédite d’un poète français d’origine polonaise, offerte
à « Andastan ».
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Pauvre atome, mollusque à vertèbres, je m’accroche à
l’éternité qui vous berce, qui vous véhicule. Je m’accroche...
mais le temps me décroche, me chasse du paradis interdit...
Eternel vagabond...
J’envie le soleil qui vous heurte, qui vous dore, qui vous
brûle. J’envie le vent qui se brise sur vos flancs. J’envie l’o
rage, la pluie, qui vous aspèrge, qui vous lave. Je suis si petit
si infime...
J’envie la nuit qui vous enveloppe. J’envie les étoiles qui
vous regardent, la lune qui louche et qui éclaire votre blan
cheur, qui chasse l’ombre de la terre basse qui vous assom
brit. J’envie votre patience, dans votre immobilité pleine de
mouvement...
Et quand la mer lèche vos pieds solidement ancrés, la
mer qui vit sur vous, qui aspire par vous la vie qu’il lui faut,
patiente, vous regardez la faire. Je vois le sourire qui glisses
sur vos sommets, sur vos collines, je l’admire...
Mer bleue, mer verte, mer jaune, qui vous dispute la
puissance, l’éternité, elle joue sur sa force. Elle abuse de sa
force au dessus de l’entendement humain et jubile. Mais vous,
qui savez secouer les fondations de l’univers, vous lui imposez
votre loi, et la mer vous obéit. Qu’est-ce que peut-elle faire
d’autre ? ...
Je me promène sur le chemin, que les mains humaines
ont creusé dans vos flancs. Je suis tout près de vous, je me
confie à votre souffle, à votre puissance, à vos bras immenses.
Je respire votre force, je sens votre doigt, votre petit doigt,
me frôler. Mon bonheur va à l’infini de votre royaume, à l’in
fini de votre sagesse, vos rides profonds en sont les signes.
Tous les nuages vous respectent, vous alimentent en fraî
cheur, vous garnissent en poils verts qui vous décorent, pour
souligner votre puissance, Votre beauté crue et hurlante...
Brusquement j’ai senti derrière moi un pas lourd, un pas
rythmé, cadencé... à l’unisson du souffle qui m’entourait...
Non, je ne me retournerai pas. Je n’ai pas peur. Je suis la vie
que je partage avec vous. Qui vous soyez — je suis votre
égal... votre confrère en vie...
Je n’ai pas peur, j’avance. Le pas martelle la cadence de
son pouls. Je suis là, vous êtes là...
Je suis le sang de votre sang, la puissance infime de votre
puissance... Montagnes, je suis vous !
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Non, je ne me retournerai pas... J’avance... Mes yeux bra
qués sur vous, devant moi, je vous regarde...
Vous ne m’écraserez pas, vous ne me broierez pas...
Comme ces racines des plantes vigoureuses et grasses, qui,
à mon égal vous résistent et poussent, en fleurissant, en gran
dissant... J’ai mes racines plantées dans la terre, pour défier
la terre qui me nargue...
J’avance... Les espaces sont cléments, ils accueillent tout
le monde...
J’ai confiance... Les pas derrière moi s’arrêtent, s'effa
cent...
La montagne m’a compris...
Du cycle « Voyages »
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Henry SPER *

DIALECTIQUE DE L’IMPRÉCIS
L’histoire de l’humanité se résume donc en un combat
inégal d’individus dont les différents tempéraments entre
tenant l’injustice favorisent l’interruption du conflit', l’oscillations perpétuelle aux antipodes. La personnalité humaine est
une illusion de l’imagination com,me le libre arbitre l’est de
la raison qui se volatilisent sous les pousssées de la réalité
puisque les lois de l’univers règlent imperturbablement la
marche de l’espèce humaine et de l’individu, son substratum.
Les civilisations, fierté de l’homme, disparaissent
aussi. Les savants, les médecins, les artistes, les philosophes,
les économistes, les missionnaires, tous ceux qui en forment
les assises voient leurs découvertes, leurs œuvres, leurs re
cherches irrémédiablement endiguées, déformées, reniées,
utilisées à des desseins peu louables, où l’aveuglement, l’op
portunité, la déraison écrasent les lentes conquêtes de l’es
prit. Ainsi les plus fortes doctrines philosophiques se char
gent en application d’impuretés dont l’homme, cet instru
ment de la nature, ne peut empêcher l’intrusion; mais cellesci ne sont-elles pas issues d’interprétations tendancieuses des
lois naturelles, capturées un moment en notre faveur et qui
nous sont reprises avec brutalité ? Ces déviations ne sontelles pas des scories que la nature rejette par l’entremise de
notre imagination ?
*
Avec les Grecs, s’ouvre une ère nouvelle pour l’homme.
Une grande aventure l’attend. Il s’engage dans le domaine de
l’intellect. Indiquant à la pensée ses pouvoirs, ses ressources,
sa féconde productivité, ils instaurèrent la science de la na
ture. Sourciers de notre grandeur, ayant défini les cadres de
* Dans « Les Carnets d’Egocentrisme» Henry Sper (de son vrai
nom Edouard Bassmadjian), avait précédemment exposé sans débattre
quelques-uns de ses problèmes personnels, qui dans son dernier ouvrage,
« Dialectique de l’imprécis » trouvent un début de solution. Nous en avons
extrait ces quelques fragments, témoins de vues synthétiques d’une pen
sée en marche.
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nos futures investigations, tracé les voies de nos recherches,
insufflé la flamme inextinguible de la maîtrise intellectuelle,
ils laissèrent à l’homme le soin de poursuivre, préciser, dé
battre, approfondir, développer, parachever les prémisses
qu’iis formulèrent avec une science solide, subtile, auda
cieuse. Et en fait, il n’existe de progrès ou de perfectionne
ment techniques, de révolutions scientifiques dont ils ne
soient l’instigateur, le pilier, la pierre de touche. Ne nous
méprenons pas. Ils n’ont pas découvert la pensée. Ils ont
circonscrit les cadres de ses activités, délimité le champ
d’action où l’esprit a pu déployé l’infini de ses possibilités.
Difficile nous est de dénombrer les influences étrangères
qu’ils reçurent. Il est vain de les nier mais à ces apports
nouveaux qui constituaient le fond de sagesse, d’expériences,
de sens pratique, de patientes observations et que les autres
civilisations accumulaient depuis des siècles, des millénaires
sans leur donner un essor particulier, ils leur imposèrent
une direction nouvelle. Avant eux, de brillantes civilisations
pouvaient se faire une gloire comme celle des Incas d’un re
marquable service postai, d’autres de leurs organisations
administratives, maritimes, judiciaires, de leurs poètes,
d’habiles architectes, de juges pleins de bon sens, de malice
ou de droiture mais aucune ne possédait un traité d’arithmé
tique, de poétique, d’astronomie ou un manuel de navigation
sinon des empilages d’expériences personnelles, limitées,
subjectives.
Certes cet affranchissement ne s’effectua pas sans
heurts, sans retour en arrière, sans combat et des réminis
cences du passé, des opinions nées de l’impatience, de l’im
puissance vinrent troubler la marche de cette conquête. Ain
si chez Héraclite, ce puissant génie, le plus pur esprit scien
tifique et la plus abstruse littérature voisinent. En possession
d’une vision large et équilibrée de l’univers, il ne peut s’em
pêcher de la souiller, d’abandonner les fruits de son esprit
inventif et logique aux caprices de son âme, de la spiritua
liser, de la maculer d’une sorte d’amertume de la lucidité,
d’un désespoir rempli d’humilité, de mépris et de fierté qui
préfigurent ces poètes de l’étau : Emjpédocle, Kierkiegaard,
Pascal. Philosophe de la totalité, du destin, il réintroduit le
spiritualisme certes annonciatrice de Socrate car grâce à la
pensée ionienne il a débarassé des mythes égyptiens la lour
deur mais il freine le bel élan de l’école de Milet.. Celle-ci
abandonnant l’utile et l’agréable, le nécessaire et 1 immédiat
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remplaça le subjectivisme, l’empirisme, l’attitude, l’individua isme, les termes obscurs, ambigus par une omniscience,
dégageant l’homme de sa gangue charnelle, d’un anthropo
morphisme asservissant et stérile. Elle refusa à l’âme qui
interprète les êtres et les choses suivant ses combinaisons
propres et particulières et nous inonde d’opinions contra
dictoires, de sentiments sans issue, d’impasses, le privilège
de la connaissance. L’homme étant l’objet principal de ses
préoccupations,elle s’attaqua afin de le placer sur son orbite,
au milieu dont il dépend : L’Univers. Le désintégrant pour
le reconstituer conformément aux normes de l’esprit. Elle
abandonna l’immanence au profit du monde intelligible dont
elle fut le prophète.
*❖*
Afin de situer l’esprit, les présocratiques éliminèrent à
tour de rôle les obstacles qui les gênaient. Parménide, Démocrite réduisirent les facultés sensorielles et affectives soit
au jugement soit au non-être. Les Sophistes se prévalant
de cette arbitraire assimilation utilisèrent l’entendement à
étayer l’invraisemblable, le relatif, l’injuste puisque les no
tions de valeur ne possédant^en elles-mêmes aucune valeur
intrinsèque prenaient le sens que le jugement voulait bien
leur accorder. Ce délicat problème de psychogénèse, Platon
entreprit de le résoudre. S’il n’y parvint qu’à moitié, il a ce
pendant exposé magistralement les multiples aspects du pro
blème, en a démêlé les complexes rouages, les a réuni dans
une création unique et l’on ne saurait de tous temps aborder
le domaine de la connaissace sans implicitement lui en de
voir les éléments fondamentaux.
Son œuvre est l’expression d’un effort concerté en vue
d’équilibrer harmonieusement les pouvoirs intellectuels, spi
rituels et sensoriels. Les exerçant, les disciplinant séparé
ment, il a essayé de les juxtaposer dans l’ensemble d’une
même force organisante : l’homme.
*
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խաղաղութիւն բերող դե ղե g կութիւննե ր կան , փրկարար դեղեցկութիլններ՝ '~»անդարտ կր բաժ՜նուին ր անոնցմէ ■ կան ուրիշներ պեր
ճանք ցոլարձակող՝ հրապուրիչ կախարդ դեղեցկոլթիւններ ՝ փրփրած
կր բաժնուինք անոնցմէ՚ կան նաեւ այրուէ դե դե g կ ո ւթ ի ւնն ե ր , որոնց«'Հ ընդ ւիլած կր բաժնուինք :
Գլուի։ գործոցներով միայն կազմուած ցուցահանդէս մը կրնայ
նման զգացումներ արծարծել՛ խաղաղեցնել՝ երաղել տալ՝ ալեկոծել
էլամ ընդվզեցնել միտքն ու հողին :
էշ/ քիշեմ փան Կր՛կի դո րծե րուն յատկացուած ցուցահանդէսէ մը
սաժնուած ԸԼէալ նման խոովեալ հոգեկան վիճակով , չեմ դիտեր ինչո^լ՛ Գ՜ուցէ անոր համար որ՝ կարմիրը դեղինին ու կա պո յա ին խաո
նելով ստեղծ ուած այդ աննման դո յներոլ համանուագին մէվ դանաղսՀԱսլ կարժեցի ՝ դինով րոպէին կտրուած ականվէ մր յամ բորէն կա
թոդ ուրիշ կարմիր մր՝ յուսալքուած խենթի աչքերով դիտուած աշ
նան տերեւներ ուրիշ ղե դինով մը՝ անսահմանին ղաղանիքին մօտե
ցած մուլով յօրինուած ուրիշ կապոյտ երկինքներ * ՚ * եւ շո ւրվը
չուրվր պարապ՝ չուրվր սեւ՝ չսւըվը անտարբերոլթիլն : Ու այղ որբ
ցուցահանդէս ՝սաոլար բազմութիւն ՝ ամէն կողմ մարդ՝ սեւ սրահ
ներ՝ ուրախ դէմքեր ՝ քմծիծաղ շրթունքին մէկ սրահէն միւսը անցնող
զուարթ շարքեր • ՚ ՚ կ՚երեւի թղփւ^!՛ եմ :
Ու վախցեր էի որ բաժնուիմ Ավընիւ ափ էնա,ի շքեղ սրահնե
րէն՝ այսօր ալ՝ բոլորովին տարրեր պատճառներով սակայն՝ ել մա
նաւանդ իրը նախանձախնդիր հայ --- ինչպէս ամէն Հայ — կրնար
նոյն կարդ ի ընդվզում մը ծնիւ հոգւոյս մէվ՛. Սխալած էի՛. Առավին
սրահէն իսկ ՝ նախնական ներհ այ եg ո ղո ւթե ամր մը զղացի թէ այղ բո
լորը իրը Հայ ՝ իմս չէր կրնար ըլլալ ՝ բեռը ծանր էր ՝ ուսերս վաի ա :
Մարդկութեան միայն կրնային պաականիլ այղ բ"է"ԸԸ եւ Գ՛ Կիւլ-
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պԼնկեան այդքան ալ չէր սխալած է՛ ր դա տ ո զո ւթեանը մ Լ
ինչպէս
կարէ) եր Լէ/ մինչեւ, "'J’J /է ա յր կետնր *. ԼԼնիւ ո ւս ա ւի ելին Լ ր պատահած ի
վերջոյ* ուրեմն կր մնար ինձ y ա ր էլան քո /Հ , առանց մասնաւոր ուրա
խութեան կամ տխրութեան իբրեւ հայ՝ հասկնալ ջանալ իր մեծու
թիւն ր , ին չ որ երկիւղածութեամբ ըր ի :
Հիալուսա ^քիւլպէնկեան մեծ էր իր ճաշակուէ նաէս , յետոյ իր ար
ուեստէ/ հ ա ս կա g ո դո ւթ ե ամբ ՝ կամքովը եւ յետ/պ եւ՛ հ ար ս տ ո ւթեամբ •
հ ա կա // ա կ ր կարծած էէ՛ :
Դիւրաւ կտրելէ/ էր հաստատել էմ է մարդը իր մէջ՝ նա էս //իր///ծ
էր դործը ու yA/////y մի///յն զայն զնած , աււանց կանէս ամ տ ածո ւթ ե ան ՝
առանց նկատէ/ առնելու անոր ստանալիք արմ՜էԼԼրդարեւ՝ շ է/
բաւեր մինչեւ էակ լաւատեղեակ էս ո րհ րդա կաններ ունենալ՝ այգ տա
րողութեամբ հաւաքածս յ մր կազմելու համար* հարկ է աւելին՝. Հարկ
Լ ^լ/յ/ւր^ Հլաւադո յնէն^ զանազանել դիանալ եւ անձամբ՝ հասնելու
համար ղ լուէս դործոցէ/ն : //a զ ր ե\թ՝է այդ է որ միշտ պատահած
Կիւլպէնկե անէ/ , եւ զ է/պ ո ւած ո/է b Լ ք' անշուշտ որ //լ/// տ ա՛հ ած էր : ԼԼձ ե—
նա բա րձր չափով ու որակո/է գիտակցութիւնը ու ///ր ո ւե ս ա ի սէրը
միայն կրնան ծնունդ տալ '"յդ կար զէ/ դիպուածներու*.
Պատրաստուած պէ աք է րլյ ս/լ ՝ փնտռել՝ զանել ու ընդունելու
Համար ո լուէս—դործոցը*. Լ? ւ ի լլպէն կետն //լ/// տ ր ա ս տ ո ւած էր UiJrt
ուղ ղութեամբ * լաւադո յնս պատրաստուած*. ԼԼհ աւասիկ արդիւնքը։
Հոս , ն>ել //լէ/ոք է նաեւ /// լն
/որ Pk ալս աննման ՀԼԼրուեստի
մթերանոցը՝» չէ/ բա /լ կան/// ր միայն նկարչական ղործերէ՝ ա յ լ հոն
կան նաեւ ծայրագոյն արեւելքէ/ մանրանկարիչներուն կ// ղքին y եդիսլւոակս/ն քանդակագործութեան ՝ հին գորգերու՝ ֆրանսական արծա
թագործութեան՝ յունական հին դրամներու զանազան արմ՜էքաւոր
նմ ո քէները :
1
ԷԼյսօր սակայն արուած է մեղէ/ րմբոշի/նել նկարչական 'հաւաքս/—
ծո
ամեն ա կարեւոր մասը ՝ //ր ի1/ք1/է/1/ կր կազմէ արդէն y վերջին
երեսուն տարէ/ներու ընթացքին կազմո ւած անձնական հաւաքածս ներուն ամէնէն պա տկառելէ/ն եբէն մին ՝ հ ամաշխարհ ա jF’ չափով : I1 ր
մահուան նախօրեակին սոյն զործերր կր գտնուէին ԼԼնղւէ/ոյ՝ Ա) ր u/ն—
սա յէ/ ել ԼԼմերէ/կայէ/ մէջ ցրուած։ Այսօր pn Լո F[L միանալ կ երթան
^/// յո ւս ///
անԷ/ փափաքէ/ն համաձայն ՝ բնական դեզեցկու—
թիւններո/է օմ՜տուած վJբ ի մր մէջ կառուցուելիք թանգարանը՝ Լէ անթ/// եր թր ո ւ/ոէ/ պարտէզը՝ է/ Լիզպոն : Վ/* ր^/ս/ կ/սնօր էն հանգչելէ
առաջ անոր սրահներուն մէջ՝ ղանոնք Փա [•l'ib ՚։՝'>? վա յելելու առի
թը կր ///բուէ/ մեղէ/ *.
Jj րեսուն ինր դլուէս դոլ/ծոց : Ղ*րեթէ բո լո ր նկարչական կա լ/եւո ր
դպրոցները ներկայ են հոս՝ առաւելապէս ճ*)րդ դարէն մինչեւ ձՏ)րդ
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դար։
Կիրլան ա ա ոյ էն մինչեւ. Գլո ա Ս*ոն.է y քերանդ Հալս էն մինչեւ
քՒոմաս Կէյնղպորուհ y անցնելով Ո* Լ մ սլբանտէն , կոլայէն y Ս' ան է էն ,
րո լո ր ր ներկայ են :է Լ,աիւրնտր ո ւթի ւնն/P ր . պնշուշտ ։ IC րլ է կա ր ելորը սակայն* "՛չ՝. Կարեւորը այս սրահներուն մէջ ա ի ր ո դ մթնոլորտն է* հասարակ յայտարարը Ա՛յս բոլորին։
Ո՛ր դպրոց ին ալ պատկանի գործը , այնքան գերակշիռ են ամեն
ուրեք y իրաւ դլո ւիս—գո րծո gին յա ականի շերը։
Այլաս1էս' հ՚սնճա րեգ արուեստագէտին կնիքը կր ո ղ նե ր շն չման
անկեղծութիւնը , բարձր մ ա սն ա դ ի ա ո լթի ւնր անոր իբր արհեստաւոր y
արժէքներու գաս աւոբումը եւ ըմբռնումը y հաւատքը y պարղոլթիւնը y
նիւթին ու անոր վերացականութեան միջել գտնուող բազմաթիւ «չ,,,—
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ԴԼՈՏ ՄՈՆԷ — Նաթիւր ü'opp

Claude MONET - Nature morte

.էալորութէւններուն» արուեսաագէա էն էնքնութեանը -.եա նոյն,.,
ոումր, գուներու համանուագէն արտայայտութեան կերպը, ծաւալ
ներ,, ւ ըմբռնումը, գործածուած նէւթերը, գծագրութեան կատար
ես,, գէաոլթէւնր եւ վերջապէս , գուցէ կարեւորագոյնը այն անն կա
րագրելէ ու անբաg ա ա լ, ե լէ մգումը համակրանքէ ոլ, կը են է հոգւոյդ
՛է էջ, գլուէ՛—ւսրեոլյ է մը առջեւ-.
,
„
/? P/-0
բոլորը կը գգաս, երեսուն էն ը անգամ այս սրահներուն մէ f ,
ու կը բամնուէս ՍՀրնէւ աԳէնայէն հանգարս, սրտով ու գոհունա
կութեամբ.

Համթարձումեան

*
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*XJ fl P

Գ hP P b P

ԱՐԱԱՆԱԳՒՐ (Քերթուածներ
Բիւզանդ Թօփալեանի) :
Հեռանա y "■Լ բոլոր զգացական
զեղումներէն , սրտէ տադնասլնե—
րէն եւ նոյնէսկ մտածումէ /«tA/z/îf
էւադեբէն՝ է^էւզանդ թօփալեան
քերթուածներու այս մատեանով
անդամ մր եւս կը նուէ րադո ըձէ
բանաստեղծական էր կոչումը^
ա լս էնքն եբազել ու ոդեկո ժւ ասլաոնէ մարդը վա դո ւան տէեղերքր, կործանած բնութեան Jը
վրայ ծագող արարչութիւնը*. Այո
յաղթանակը է ր ա կ ան ա ղ ած չկ
ամբո ղ9ո վէն եւ բանաստեղծը Ւր
էյռո վքն ու անրն կճ ելէ հ ա ւա ա քր
կ^երդէ , z/Հ երկու սուր րառեր՚՚՚Լ՝ հ բաւէր ելով բոլորս ճան չնալ ալն ճշմարտութիւնը՝ որ սլէ-—
աէ ւլա լ աբուեստուԼ եւ դէաութեամբ , էւ ա դա ղ ո ւթ hամբ եւ երջան կո ւթէ ւն ո ւԼ ՝ ուր տէեզեբտ
կան մեծ ա*1ե ղծ ո ւածբ
սլէ ա է
ղաղ րէ ա առա սլանը եւ անձկու
թիւն (ԼԼԼաէէ 1 եւ սլէաէ վ ե բ ած
ու.է սլար/լութ եան , ն ե բ դա շն ակութեան , շինարար ա տղաբեր ութէւններու՝ երկնելով նո՛ր մարդկութէւն եւ նոր քա ղա քա կր թ ո ւթէւն : /• ան ա ս ա ե ղծ ր էնքն /'"կ
կ'ուղէ ալս ա բչա լոլո էն աւետաբերը ըլլալ.
Ո՜ւ, դար հզօր, արիւնի եւ աւերման ,
Տարանջատման հիւլէի ,
Բարձունքներուդ Վրայ դիւային ,
կամքիդ վըրայ'
պատառատուն
այս կուրծքով,

Պայթոլլքներոլդ

ամեհութեան
մ'էջ ւսնլ, ախ ,
Պիտի երգեմ ես անվարան; հոգիով.
Ամբողջական!, անեղծելի սէրն
անհուն :
• • • Ես քու զաւակդ հարազատ ,
Թարթիչներուս կայլակներով
ծիածան ,
Պիտի այլեւս վերջապէս
Շողարձակեմ յաղթանակն յա
ռաջընթաց մ՛արդկութեան :

U.fu Հ ահաւասիկ իեօփալեան[,
բանաստեղծական
զ աղ ափ արսւպաշտութիւնը , որ լո ւս ա ւո րած
էր Ւր գՒըԸԸ հ՚"Ղ"՚ը"ւմկկ ցոլքե
րով y սլա առելով երկրին՝ հողէն
ս է բ ա բ եւ լա& ա էւ է . ?/ A լով ծովա—
J էն ilէհեբու
, աարածուելով
կատարէ կա ա ա բ եւ կածանէ կա—
ծան ՝ հարցաքննելով
երկնային
աշխարհը եւ մ ե բ ԷԺ
հասնելով
ա ս ա ե ւլա յթ սա հ մ աննեբու : Արճա(ւԱ1(լ|՜1լ1Հ/ մեղէ կուաա լ ալս ուլ թ ո ւէ տրոփուն քերթուածներ՝
ուր ներշնշումբ ,
հաղորդական
եւ անէյ ար դաէյ՝ կր բէւէ մեռնե
լու ել .վերածնելու լաւէտենական գոյամարտէն ՝ եւ մարդուն
կ^առաջարկէ էնքղէնքր
բացաաբելու մեծադոյն աշխատանքը՝
էր բնատուր ոլմերուն սլաաշա—
ճելու ս աէ սլո ղո ւթէ ւնր : Անդամ
մրն ալ լսենք բանաստեղծը .
Սիւներէն այս տանարին կիսա
կործան՝ ծանրաբեռն
1քեծութեա'մբ ,
Եթէ գաբ շունչն ստեղծագործ
Աստուածներուն մեծափառ }
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Եթէ այլեւս հնչէի՜ն ոսկի փո
ղերն արթնութեան ,
Տառապանքէն վերջ արեան'
մարգը հանդիպէր մարդուն,
Հունին վրայ հոգեկան ,
Ու լուսափառ սահմաններէն մա-

TCHJnil
Հեւքը մարդոց անսպառ
Դանէր ի'մաաոն իր էութեան :
ցանկոլթիլնր

'ւՒւ՚ժ՛ ու կրօնն Լ
բանաստեղ
ծին , zz ր /'/' Հ ան ղան ա կ ր ամ է նուն
կ ոլղէ p"‘՝լ[ԱհL ) ['PP չկուտակ
ուած գանձերը իլ, հոգիին?} ՝ ['['['
իր ներքին գինին՝ որ սլկաք կ

ՄԱՆՆԻԿ ՊԷ.ՐՊԷՐԵԱՆ
Մեր արձակ տա ղերդ ութիւնր
կորսնբուբ իր նրբարուեստ երգ
չուհին՝ աոաջին քերթողոլհին՝
որ խզեց ղ ա սա կանո, ,յ,սծ ուոանաւորին կա սլան,ք
ե ւ ա ր—
ձակին մկջ փնտռեբ թ-էք(փք// ն„րութի ւն եւ քնարական կարե
լի ութի ւններ՝ Տուաւ երգ մը՝ որ
հեռու կ գրքունակ տարազներէ
եւ իլ, ինքնաբուի, ծփանքով կր
նոյնան այ սիրոյ ՝ բնութեան ՝ ար
բունքի կամ խանդավառութեան
՛Լ' "՚ JP կե անն եր ո ւն :
Մտննիկ Պէրպկրեան կ ր թողու
կանաբի բայբ զօրեղ
զգայնոլթիւե մր՝ որ ստեղծուած չկ բա
ռական կամ նկարչական տարրե
րով՝ այլ վիրաւոր ու հոլանի
ան կեղծ ո ւ\թ ե ամր մր տուած կ
բաւն ու տարփանքը՝ արԼանբ որh՛-կ արտաքին
միջամտութեան*.
Միտմտոլթիլն ՝ քնքոյշ իաստովանոււթիւն ՝ կկս—հոգեկան , կկս-

հոսի հողիկ հոդի՝ ԸԼԼա J լ['"լ~
թիւն եւ արդասաւո րում , եւ ամէն կ ա կ[, մէջ բանա լ /'/' իմ ա ստութեան ծաղիկները :
Հարկ կ գուբդ ուրոս, հասկս,բո
ղս ւթեամր մօտենալ թ^օփալեանի
տա ղան ղին , սիրել իր արուես
տագէտ հողին , որ կ'արիւնի կամ
կր պսսլղայ իր բառեր ո ւն տակ :
Հարկ է մանաւանդ յարգել իր
լոին բաւը ՝ որ իր երագը շեփորել կ'ոլղէ աչի,արհի ղկմ իբր
քերթող ական
բեա զանբ ո ւթի ւն ՝
եւ կը մնայ ա ո կա իմ մութ տա
րակոյսին եւ լո ւս ա ւոր իրակս,—
նութեան միջել :
ՍԻՄՀԷՇԵԱն

մարմնական լքումներ ՝ ա րլ քու
ղումին ուշագրաւ շեշտերր կր
մնան :
/■/, երգեցիկ արուեստը չի հրսլա աս, կիր ընթաբիկ „ լ պո, լմutնա դր ա կան շար այար ո լթե ան մր :
/’/' ո, րտայայտոլթետն միջ„բնեPP' թհ^ւ մումկալ ու անս եթելեթ՝ կր յաջ,, ղ ին սակս, լն քն րթո զական ու կեբոլ ով մլ, կախար
դական միջավայր մը ստեղծել
իր տաղերուն մէէ՝ եւ կ ր տպաւորեն մեզ*, իր ծառերը՝ ծովը՝
իտալական ու կղզիի գիշերները
կ ա սլրին հոգեկան նուաղի
մր
ա ր ձ ա ղ ա ն ղ ի ն "Հ ս :
Մտննիկ Պէրպկրեան ունի տ ա—
րուկ շունչ ։
բանաստեղծական
հանդարտութիւն ել պայծաո ու
թիւն (սէրէնիթէ), յուղումի ըզ՚1֊ո,յաբանք մր
որուն սար ս ո ւո ր
*PU"LUP է "լ հեծկլտագին : իրըբեբանգը ամէնէն զօրաւոր երակն
է l'P տրտայայտութեան :

ծ. Մ.
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ՏԱՐ Ար Լւծյագէ տներու հետ վէճս՛ կո ւեg ա ւ էն ծէ ա սաՉէ’ն ան
գամ ոտք դնել Հայրենի հողէն վրայ y ՛որադ այցելութիւն մը տալ Ա՛
նոր երեսուն եւ աւելէ դարերու հն ո ւթ է ւնն եր ո ւն , դան ել վերականգ
նած հայրենէք մը աշխոյժ֊ եւ կենսունակ , ա չէ՛ատ անքէ եւ ստեղծագործութեան տ ենդով ա րբեց ած :
Ա'ոսկուս/յէ մէջ տեղէ ունեցած էէ էջազգայէն Համաժողովը եղաւ
շարժառիթը էմ դէպէ Հայաստան ճամբոր դո ւվժեան ս : Թէեւ նպատակս
չէ հոս ծանրանալ Համաժողովի մանրամասնոլթիւններուն վրայ, սա
կայն պիտի ո ւզէէ մատնանշել, հոն ներկայացուած հայագիտական
աշխատանքները եւ տալ քանի մը ընղհանուր համառօտ տեղեկու
թիւներ (1) :
Արեւելագէտներու 25րդ Մ /'^ազգային Համաժողովին բացումը
տեղի ունեցաւ 9 Օգոստոսին Մ ոսկոլայի Լեմոնոսով համալսարանին
մէջ, նախագահութեամբ ակադեմական Կափոլրովի : Կարեւոր հտմադումարնեոէն մէկը եղաւ, որուն կը մասնակցէին աւելի քան 1օ00
գիտնականներ զանաղտն երկիրներէ : Բեմին վրայ էր նաեւ 'Նախարա
րաց Խորհուրդին առաջիէն փոխ—նախադահ՝ Անաստաս Աիկոյեան, որ
խօսք առաւ կառավարութեան կողմ է բարի գալուստ մաղթելով Արե
ւելագէտներուն : Անդրադառնալով Ասիոյ եւ Ափր ի կէ ի ժողովուրդնե
րուն հին ու նոր քաղաքակրթութիւննե րուն եւ ներկայիս զանագան
երկիրներու ձեռք բերած անկախութեան , մատնանշեց արեւելագի
տութեան նոր բնոյթը, գիտական համագործակցութեան եւ կարծիք
ներու աղատ փոխանակման անհրաժեշտութիւնը, նպաստելու համար
Համ'աժ ո գովին բեղմնաւոր ա չխատանքներուն :
երկու ժամ տեւող ճառերէ ետք, երբ սովետական ղանաղան հանրապետոլթիլններոլ մշակոյթին յատկացուած ցուցահանդէսին սրա
հը իջանք, հոն արդէն մեր առաջին սրտայոյղ հանդիպումները ունե-

(1) Աւելի մանրամասն սւեղեկուր֊իւններու համար անս ՊատմաԲանտսիրական Հանդէս, Երեվան, I960, էջ 221= Նաեւ Աաոս.ջ, 6, Դ
9, 11 Հսկա- 1960 թիլերուն մէջ, ռումէն հայագէտ Վլասւ Պընըցեա•նուի յօդուածները:
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ցանք Հայրենիքի հետ՝. Հայ կտ կան րամինր իսկոյն մեր ուշադրութիւ—
2>£ր ղրտ^հց մեզի ծանօթ յուշարձաններու խոշոր ՝ գեղեցիկ լուսանը—
կարներովր՝. Աեւանայ լճին՝ Կարմիր fiլուրի՝ Մոլինի պեղումներէն
յա լանա րե րուած հնութի ւնն եր ցուցադրուած է ին ա պա կե այ դարակ
ներու վրայ։ Կային ճարտար վեր ա ր ա ա դր ո ւթի ւնն եր հայկական ձեռադի րներու՝ Մառնիի թագաւորական բաղնիքին խճանկարներուն մե—
ծագիր պատկերը՝
[քեծն Հայաստանի իւրաքանչիւր նահանգներու
տարազները սլատկերացնոգ
ձեռքս վ նկար ո ւած խոշոր դուն աւո ր
քարակս մը եւ զանագան իրեգէններ աւելի նոր մամ անա կներէ :
1Կ ս ամէնուն վրայ հազիւ
մեր աչքերը պտտցուցած ՝ լսեցինք
քաղցրահնչիւն մեր լեզուն՝ շրջա պա տո ւեց անք հայկական մպտուն
դէմքերով որոնց ծանօթացանք չերմ, սիրալիր մթնոլորտի մը ■ո ջ ■
Հոն կր Հարուըրտի համալսարանէն ՝ իր րի ւզան գա գի տ ա կան եւ
հայա գի տա կան ա շխա տ անքն եր
ծանօթ Օր» Աիրարփի Տէր *Լյերսէսեան : Հոն էին սովետահայ գիտութեան եւ արուեստի ներկայացու
ցիչներ՝ պատկառելի եւ սիրելի դէմքեր՝ որոնց անունները մեզի ծա
նօթ էին իրենց ա րմէքաւոր հատորներովը ՝ ինչպէս Տ ի կին Հռիփ սիմկ ճ անբոլա տ եան—^թւտլււււ1ււլւվւ ՝ fi րօվ) »ներ (j ♦ Օրեմեան ՝ [Լ . Անա—
g ա կան ե ան ՝ Ա, » 7,"' ր ի ոլե ան ՝ fi » Առա քելե ան ՝ Լ ♦ ffl ա չ լ.կև ան եւ գեռ
շատեր» նաեւ երիտասարդ ուսանողներ' Երեւանէն եւ Ա ո ս կո լայ էն :
Համագումարին յայտագիրը բաղկացած էր քսան բա մանո ւմն երէ » Հա լադի տո ւթեան առանձին րամին չկա [՛ ՝ Օձ* մաս կը կազմէր
ասորական՝ հ ի թիթ—ո ւր tuր տ ա կան ՝ կովկասեան ՝ ք՚Ւղան գա կան րա—
մինն եր ուն :
Հա լա գի տա կան բամնին մէջ օտար դիանականներու շահեկան
զեկուցումներու կարգին՝ ելո յ թն եր ունեցան Աով» Հայաստանէն ՝
Գիտութեան Ամլադեմիա լի ատբրեր ին ս տ ի տ ո ւտն եր ո լ ՝ պետական հա—
մալս ար անին՝ Մատենադարանին եւ այլ հիմն ա ր կո լթի ւնն եր ո ւ ներ—
կայա g ո ւցի չն եր ՝ որոնք փայլուն եւ վաւերական փաստերով կարեւոր
լ ո ւս ա բանո ւթի ւնն ե ր բերին հալ մոգ ովուրգին հնագոյն պատմու
թեան ՝ ճարտա ր ւս սլե ա ո ւթ ե ան ՝ ցեղագրական եւ
լեգո ւաբան ա կան
հարզերուն շուրջ՝ մամանակա
զովուրդներ ու
հետ իր ունեցած կապերուն ՝ նաեւ Ա իջնագարեան հ ա լ գր ա կան ո ւթեան ՝ փիլիսոփայութեան վերաբերեալ նորագիւտ ա շխա տ անքն երով (2):

(2) Եղան 13 գիտական զեկոյցներ: Ա- 'Լարիթեան Հնդեւրոպ ա—
կան լեզուն ե՝րու Արեւելեան խումրին մէջ Հայ լեզուին տեղը եւ նշա
նակութիւնը : է • ՎաֆաԹւլԱ1][ւհ՜ա(ւ Մոլին քաղաքին պե ղո ւմն եր ր : Ս •
Աթհջեան Են փ • ՑովԹսւն. Հայ—Աւրոպական գրական կապերու ո՝ ր$։ Լ*
frjUl£ JlLpj Ulft Հայկական ձե ռա գի րն եր ո ւ յի շա տ ա կա ր անն ե ր ր ո ր պէ ս
սլա ամո ւթ ե ան ա զբիւր'. Ա • Uuill|l(lbiu(i էջմիածնի Մայր Տաճարի ճար—
տարասլետական տեսքին մասին նոր տուեալներ՝. է) • Ալւեւշատեան Ն’*—
մինալիղմր Հայկական Միջնադարեան փ ի լի ս փ այ ո ւթ ե ան մ է ջ ՝
Uuipqubuid Մովս է ս fff ո ր ենա զ ի ի Հայոց Պատմութեան մամանակա—
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Համ ամ ո դովին փակումը տեղի ունեցաւ Օղ * 17ին : Կարգադիր
յանձնախումբը Արեւելագէտներու համար կազմակերպած էր երկու
մեծ արշաւանքներ ՝ մին թ'աշքէնդ ՝ Աամարխանդ՝ Պուխարա 5 միւսը
1^'իֆլիղ ) Երեւան :
փէպի Երեւան ճամբո րդո ւթեան մը հրապուրիչ հեռանկարը՝
օրերէ իվ^ր անձկութեան մատնած էր ղիս։
պիտի կրնայի տես
նել երկու օրուան ընթացքին Հայաստանի մէշ»**։
Օգ* 17 ի առաւօտը մամը 10ին ՝ Ա ո ս կո ւայի օդակայանէն թո֊իչքը
կ՚առնէինք դէպի ^'էֆլէԳ^ ղանազան երկիրներէ' {Նրանսայէն , Ամերի կայէն՝ ԱՀւգլիայէն ՝ Գերմանիայէն՝ ճաբոնէն եկած 30 արեւելա
գէտներու հետ :
Անցե ալին հայո ւթեան մտաւորական եւ դե դա ր ո ւե ս տ ա կան կեդ
րոն Թիֆլիզը չկրՅայ տեսնել, Մէկուկէս օր տրամադրուաե էր վրացական յո ւշար ձանն եր ո ւ այg ելո ւթեան :
Հյատ արագօրէն յիչենք վրացպթկան Եդոննեբու բացառիկօրէն
շքեղ հաւաքածոն ՝ հն ո ւթի ւնն եր ո ւ թանգարանը՝ մատենադարանը
ուր կար նաեւ հայերէն ձեո ագիրներու կարեւոր թի*- մը եւ օթոքարո /Հ սլտ ոյա մը Վր սատանի երբեմնի մայրաքաղաք Ա ցխեթի պատ—
մական յուշարձաններուն :
Որո շուած էր յս1^1՚[ւրԼ °ԸԸ Լ11',ո կտնուխ ճամբայ ելլել դէպի Երե
ւան : թ՝է՚ֆլէ՚ՂւԼ ^111 ,խ,անար տա կա*֊ին երր առաւօտեան մամը ֊Լի Si ձգե
ցինք խաղաղած ամայի փողոցները*, թ աղաքին աղօտ լոյսերը հետզհե
տէ հեռացան , անյայտացան մեր ա չքեր ո ւն առջեւէն եւ օթօքարը առաւ
տարաւ մեղ խ°Լ ոստումներով՝ խորտ ու բորտ՝ մութ ճամրաներէ :
Նստած Օր* Աիրարփի Տէր Ներսէսեանին քովը՝ արկածալից եւ
^^այլելի ճա մրո ր դո ւթե ան կախարդանքին մ ԷԼ նետուած ԸԼ]_աL և(Լ
կարծէի։ Կ՚երթայինք դմ ո ւար ա մա տչելի բարձունքներ զորս եր աղած
էին մեր հայրերը՝ տառապագին կարօտով ու սէրով՝ զորս եր աղած
էինք մենք մեր մանկութեան օրերէն եւ որոնք հէքեաթներու անհա
սելի ճամբո րդութիւններ թուած էին մեղի եւ հիմա՝ իրա՞ւ է որ
դրական սիստեմի մասին : Ս • Եթերեան Ուրարտուի քարտէսը ըստ ու
րարտական եւ ասորա—բաբելա կան արձանադրութիւններու *. BկՈ"
ւոյւյււլսկի են է • Յովհսւննէսեան ^րիրունիի եւ
էյշէ րա ինի ՝ Արին
թերդի եւ Կարմիր թյուր ի ո ւր արտ ա կան բերդերու պե դո ւմն եր ը :
Ա* ԴալւււրւեաՕ Նոր հայկական աղբիւրն եր Աոնդոլներու մասին*. Հ*
Մնտցականեան Պրոնզի Գարի մշակոյթը Աեւանայ լճի ափին։ Դ- Տկրսւցեսւն Աքքեմենեան աւանդութիւնները Հին Հայաստանում ։ Հ * Buip—
թվւկեսւն թոյլաս ի կտակին 1050 նշանակութիւնը Հայաստանի եւ
վրաստանի րի ւզան դա կան գերիշխանութեան մամանակ ՝ ճճրդ դարի
պատմո ւթեան եւ ուսումնասիրութեան համար, Հ- Փափազեան Մա
տենադարանին պարսկական եւ արաբական եւ թրքական փաստա
թուղթերը 14—19րդ դարերուն եւ անոնց նշանակութիւնը Մերձաւոր
Արեւելքի երկիրներու սոցիալ անտեսական կեանքի ուսումնասիրու
թեան համար, 3- Փխթտեան (Ամերիկային) Անտիոքի Օրէնսդիրքը֊.
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պիտի գանէինք կա սլո յ ա թռչունը հէքեաթին ՝ կռունկը մեր աշխար
հին որ թ,1իչք առած Արարատեան դաշտին վրայէն , պիտի տար մեզի
աղուոր խապրիկներ Հայոց աշխարհ էն՝.
Լուսաբացին հասանք Լաղաի , այմմ Ատրպէյջանի մաս կազմող
պզտիկ ԴՒ^՚Լ մը՝՝ Տ ո ւցա տախտակ մը երեք թեւերը բացած կը մատնանշէը զանազան ո ւղդո ւթի ւնն եր ՝. Մէկուն վրայ կարդացինք ռուսերէն
դրուած' 1}րեւան 1T8
:
Արադ կ'ընթ ան ային ք ՝. Աահմանադլուխ չկար՝. Pլուրի մը լանջին՝
յանկարծ աչքիս առԼեւէն անցաւ գնաց պզտիկ տուն մը» «թ է յ ա ս ե դան»
է ր զ ր ո ւած վրան :
Աւրեմն Հայաստանի հողերուն վրայ էինք արդէն՝. քննութիւնը
լեռնային էր ՝ դրաւիչ։ Կանդ առինք ոլորապտոյտ ճամբու մը եզերքը՝.
Հայրենի Հողը մեր ոտքերուն տակ' քաղեցինք ծաղիկներ ՝ շ^Հ^ցինք
կարօսւաբաւլձ եւ լայնաշունչ՝ մեր երազներովը եւ դաշտերու բուըմ ունքներո վը քաղցրաւէտ հայրենի Օդը՝.
Մեր ճամբուն վրայ աոաջին հայկական գիւղը եղաւ Ադստեւ դետի
հովիտին մէջ , Աջեւան գիւղը ՝ Կ'ե տին ե ր կո ւ ափերուն ՝ սարերու լան—
ջին' ճերմակ կապոյտ ներկուած երկյարկանի տուներ կարմիր կը՚բ՜
մինաբներով եւ պա տշդամն եր ո վ ՝ զուարթ եւ հաճելի տեսք մը ո ւն է ի h :
Անցանք ծխախոտի դաշտեր՝ խաղողի այգիներ՝ ապա աղքատիկ
գիւղեր՝. ե խ է եւ տախտակէ տուներու պատշգամներու վրայ անկո
ղիններ էին փռուած : Կ ու րմբուկ թո ւշի կն եր ո ւն մէջէն փայլուն սեւուլի կ
աչուկներով ՝ պինդ սրունքներով ՝ բոպիկ ոտքերով երախաներ կը
ճէվլ ային ու ամչկոտ կը մսլտէին մեզի :
Կը բարձրանայինք կամաց կամաց՝. Լեռնալանջերը ծածկուած
էին մ շա ադա լար ձառերով եւ անտ ա ոն եր ով : Տեսարանը ‘լը փ ո խ ո լէ ր
ամէն վայրկեան'. ԿփլիՀանի հովիտին մէջն էինք 1258 մեթր բարձրու
թեան վրաJ : Գէլ^անը Հ այաստանի առաջնակարգ ամառանոցներ էն եւ
բումարաններէն մէկն է. իր անտառային եւ լեռնային կազդուրիչ չոր
կլիման՝ ա ը ե ւա շա տ դիրքը՝ նսլաստաւո ր են հիւանդ թոքերու՝ շնչա
ռական գործարաններու համար՝.
վայելուչ սանդուխներով բարձրացող եւ դոյնզդոյն ծաղիկներով
զարդարուած դարաստանին առջեւ պահ մը կեցանք եւ դիտեց ինք մեր
առջեւ բացուած գեղատեսիլ բնութիւնը՝. Հանդիպակաց լեռնալանջերը
ծառախիտ ՝ զովասուն անտառներով՝ քիչ մը հեռուն Աղս տեւ գետին
ոլորապտոյտ հովիտը եւ դէպի Կիրովտկան տանող խճուղի ին եզեր
քը ՝ եղեւինիի պուրա կներուն մէջ ՝ երկու բո ւմ ար անն եր ո ւ սպիտակ
կառոյցը :
Արեւան սլիտի մտնէինք Աեւանայ /ձին հիւս, ափերը եզերելով'.
Կը բարձրանա լինք սարերու շուր^ դարձդարձիկ ճամբաներ ով : Բա րձ—
րասլաց եղեւինէ րո ւ եւ վայրի ծառերոլ սաղարթախիտ տերեւնե
րուն մէջէն կ՚երեւէին հրւվիտներ՝ կիրճեր՝ մարգագետիններ՝. 1Լո
լեռներուն մէջ կը կարծէինք ըլլաԼ 1 այնքան հարուստ էր հոս բնու
թիւնը եւ այլազան՝. Հայաստանը ուրեմն քտր չէ ր ՝ երաշտ չէ ր ՝ կը
խորհէի դր/հ ու երջանիկ • • ♦ :
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Լեռնuj գա դաթն էթնյ> հասած 2000 մ * բարձրութեան ‘էը ա J ^ւ.
բնռւ\թ[ււ-նը Նօսբացած էր i Կա րմրո բակ լեռնաշղթաներու մէջէն փայ
լեցաւ կապուտակ աչուկը Սնւանէէն՝ արեւաշող՝ պայծառ եւ էսաղաղ։
թալեց ԷՀնը միասին՝ կորսնցուցինք զայն պահ մը եւ ահա ւէե ր ս տ էն երեւցաւ։ թայց աչուկը մանկան՝ սուղուած էր հիմա լճէ և մեծատարած
ջուրեբուն եւ երկնքին կա պոյաին մէջ՝, էն չպէ ս հէքեաթ մը մշուշա
պատ՝ մեր դէմն էր Աեւանայ կղզին էր երկու մենաստաններովը։
Աակայն հողէ երկարաձիգ շերտ մը հէմա զայն կը միացնէր լճափին ՝
մեր աշխարհին։ Ս էն Մէշելէ լեռը կը կրկնէ է մտովի զարմացած եւ
յափշտակուած։ Վ՛եհաշուք եւ երկնասլաց չէր էն չպէ ս էր 3)րանսայէ
այդ հրաշալիքը՝ Սեւանայ լիճը ովկիանոսին անհ ո ւնո ւթէ ւնը չունէր՝
սա կայն անոր էսա բկանքը կո ւտ ար :
Կղզէէն դէմ միայարկ շէնքի մը առջեւ կահդ առաւ մեր օթօքարը ։ Հայա ս տ անէ Գէ տո ւթեան g Ակադեմիայէ ներկայացուցիչներ
Յրօֆ .ներ Սիոարոփխքի , Աշոտ Յովհտննէսեան , երիտասարդ ճարտա
րապետներ եւ այլ ներկայացուցիչներ դիմաւորեցին մեզ էերւ) ու սի
րալիր բա ր եմա ղթո լթի ւնն եր ո վ , հայերէն եւ օտար լեզուներով-, Օր.
Սէրարփի Տէր Ներսէսեան մասնաւո րապէս բոլորին յարգանքին,
գնահատանքին , թ.րմ եւ հոգածու դւշագրոլթեան առարկայ եղաւ -.
Շոգենաւ մր յատկացուած էր թումբին' զբօսապտոյտ մը կատա
րելու համար լճին չու^ը-, 1952 մ . բարձրութեան վրայ էինք, հրա
շալի օր մըն էր, արեւը տաքուկ, երկինքը պայծառ եւ կղզին չրթսսլատոզ լեռները թափանցիկ մշուշի մը մէջ տնշարմացած : թախծագին
սնշարմութիւնը որ կուգար շրջակայքի
Կ՛ սակայն
թեն էն :
Լճափին վրայ քաշուած ջՈլրերու կիսաբոլորակ հետքերը կ'երեւէին որոշ : Ուրեմն անյիշատակ մամանակներէ ի վեր , երբ տակաւին
Աելտնր լճակ մըն էր, մարդաբնակ էր եղած այս աւազանը-. 1956ՀԴ
ի վեր տեղի ունեցող պեղումները յա յտնաբերտծ էին Գ է հազարամ
եակներ առաջ հոս ապրող բնիկ մ ո զովս ւր գն եր ո լ հետքերը : Գտնուե
ցան քաղաքատիպ գիւղ մը լայն փողոցներով, ցեղապետներու դամ
րաններ , սայլեր , մարտակառք մը, կնով եւ երեխայի զանկեր եւ գեռ
ուրիշ շա՜տ շատ բաներ ... : Գարերու ընթացքին սակայն , լճին բարձ
րացող ջուրերը ծածկած էին գիալերը եւ բնա կո ւթի ւննե րը եւ հիմա
որ Մայր Հայրենիքը, իր գոյութեան եւ վերելքին համար անհրամեշա կենսական ումը կը ծծէր Աեւանի ջուրերէն , ան լոյս աշխարհին
կըյայտնէր, իր ջուրերուն եւ դարերուն խորը պահուած հին մոգս-

V ոլը դի մը գոյութեան գաղտնիքները։
Միայարկ շէնքին ճաշասրահին մէջ, ուր սպիտակ սեղաններ
կ'երկարէ ին դէմ առ դէմ , Արեւելագէտներու խումբը հրաւիրուեցաւ
ճաշի -. Լիառատ էր սեղանը հայրենի հողին բերքերովը եւ բարիքնե
րովը. Ոսկեգոխ եւ կարմիր գինին, քոնեակը ել իշխանաձուկը հրտմցուեցան առատօրէն , սրտաբուխ : Բրօֆ ներ Աշոտ Յովհտննէսեան եւ
Պիոարովսկի, գերմաներէն լեզուով բարի գալուստ մաղթեցին Հա
յաստանի հողին վրայ իրենց այցելութեան եկող հիւրերուն եւ բա-
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J-սւկներուն ընկերացան անընգհաա արեւելագէտներու կողմէ

շնոր
հուկս։լոլթիւններ ՝ ջերմ զգացումներ արտայայտուած [սօսքերոլն :
՛Բ՛ով քովփ Օր՛ Սէրարփի Տէր 'Ներսէսեանխն հետ , յուղումի րա ղցր
սարսուռներ կ՝ ո լնենա յ ինք , երջանիկ մպիտներ կը փոխանակէինք՛.
Ս՛եր աչքերուն մէջ արեւայորդ արցունքներ կային՛. Շրջապատուած
էի՛նք կենսուրախ , սիրալիր հայ ևրի տ ա ս ա ր ղն եր ո ւխ գիտութեան եւ
արուեստի ներկայացուցիչներ , կտրիճ աչխատաւորն եր ՛. Բրտնաթոր,
չարքաչ ա շխ ա տ անքներ ո վ , նոր օրերու հայրենի բերքերով եւ օրհնու
թիւնն!, րով քաղցրահամ սեղան մը կար հրամg ուած մեր առջեւ՛. Բիչ
մր հեռուն Աեւանը աարածոլած էր լ անբաման հողին հտյ մոզովոլրգին, որուն հալա տրէն եւ ստեւլծագործ բազուկներուն երկու ամրա
կուռ դմբէթները վեր կը խոյանային տակաւին ՝ ջինջ կապոյտ երկնքի
մը տակ : frr. դարերու խո րէն , դամբանները g եղա պետներ ո ւն , մեր
նախահայրերուն , որոնց մա ր տ ա կա ռքեր ո ւն թալալումը կը հնչէր
հ ե ռուն երէն ականջիս • ♦ ♦ î
Մինչեւ Երեւան 70 քլմ • ունէինք : Ա եր ետեւը ձգեցինք գեղատե
սիլ՝ կանանչ սարերը-, քարքարուտ բլուրներ ՝ դորշագոյն տարածութիւններ J“^n բդեցին իրարու եւ Երեւան քաղաքը կարդացինք խոշոր
դիրերով՝ քառակուսի շրջանակի մը մէջ՝.
Հա լան աբա ր նոր թաղերէ կ՚անցնէինք՝.
յար էլանի համեստ
բնակութեան տուներ կր բարձրանային ճամբուն երկու կողմերը՝.
Ա եքենաներու եւ շինարարական աշխատանքի եռուզեռ մը կա ր փո
ղոցներուն մէջ՝. Ե ա կա յն ո63 ւր էին ձեզի ծանօթ գեղեցիկ՝ խոշոր շէն—
քերը՝. Երեւանը մեր կարծածէն շատ աւելի տարածուն եւ խոշոր քա
ղաք մրն էր ուրեմն • ♦ * :
Հետզհետէ զղացինք մայրաքաղաքին կենդանութիւնը՝. Սալայա
տակս ւած փողոցներ եւ ծառուղիներ յաջո բդեց ին իրարու։ Լեն ին ի մեծ
հրա սլա բակն էինք հասած ՝ այնքան ծանօթ իր կիսաբոլորակ տ ո ւֆ է
վարդագոյն պալատներով* անոնցմէ մէկն էր Արմենիա պանդոկը ուր
առաջնորդուեցան ար ե ւելա դէ տն երը :
Անսպասելի կարգապահութեան մը ականատես եղանք : Շնորհալի
օրիորդներ իւրաքանչիւրիս յանձնեց ին թղլթկիներ ուր դրուած էին
մեր անունները՝ սենեակին թիլԸ) Արմ են իա հիւրանոցին հիւրերուն
համար օգտակար ծանօթ ո ւթի ւնն եր ո վ ծանուցագիր մը՝. էէս մ՜ամ
չանցած էսումբը տեղաւս րուած ՝ հանգստացած էր եւ մամը Հ)ին պատ
րաստ' առաջին այցելութիւնը տալու էջմիածին՝ Ա* Հռիփսիմէ եւ
ւա ր թն ոg :
Երա ղփ մը ,y'££ ել նոյնքան արադ անցան տյս p-nէո ըԸ եւ հիմա Ե—
րե ւան—էջմիածին տանող ճամբուն վրայ էինք՝. Անցտնք ^անգուի յաղ
թական կամուրջը՝. ճտմբուն երկու կողմերը ներգաղթած հայերու
պզտիկ տուներ կ՚երեւէին պարտէզներու կանանչներուն մէջ՝. Անցանք
խաղողի եւ սլտուղէւ այգիներ '. Ահա բարտիները մեզի այնքան ծանօթ
Արարատեան նկարներու մէ£ $ բայց ո* ւր են անոնցմէ անբաման ղոյդ
Արարատները* * * : Մշուշապատ տյս տաք երեկո յեան դո լո րչին ե ր ո ւն
հազիւ կր նչմարենք անոնց կոնաձեւ շրջ՚ո գիծ ե ր ը արադ •Լւ՚ձ1՚նՒ
մր ուրուագծած ստուերներուն նման-. Արարատեան դաշտը կանանչ ոլ
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բարեբեր տարածուած է մ Լ բ tun^hi. եւ իէանդուի հանդիպակաց ափէն
կարմիր Բլուրը էր դարաւոր փլատակներովը :
Հասած֊ ենք էջմէաքլնայ վանքը՛. փորս վազէն ու խանդակաթ նայ
ուածք մը անոր դարաւոր եւ պանծալէ Սրբոլթեանը , անոր պարսպա
պատ ամրութեանը, կերտուած' բազմաչարչար J-ողովոլրդէ il ը հա
ւատքէն խոյանքներովը, հոգեկան, մտաւորական եւ դեզարուեստական խռովքներովը, հ այր ենա ո է բա կան եւ հերոսական պայքարներո
վը՛. Այս չրջապատը վեհ եւ խորախորհուրդ , այմմ էրականոլթէւն
մըն է ուրեմն դէմս եւ անուչ մտախոհումներ մեր պատմութեան էջեԼ՛ էն , կոլդան կ' ան ցնէն , կը տանէն ղէս անցեալին :
Սակայն տաճարէն բակէն մկջ ուրախ բաg ազան չ„ ւթէւններ կը
լսուէն : Աւրարտադէտները չթապատած են պատուանդանէ մը վրայ
կանղնած կո թո դ-յ ո ւչարձան մը : Անոնք զտած են էրենց փնտռածը ,
n լլւ ա ր տ ա 1լան ւԼա ւե ր ա 1լան ղան A •կ՚հ՛
ղ
„
Երկար ատեն չկայ որ հոն է այս քարը պազալտէ-. Ս- Տաճարէն
վերակառուցման ա չէսատանքնե բուն միջոցէն, ւ>րդ զարու չէնոլածք
ներուն մ էջէն դուրս ելաւ մինչեւ հէմա ամենամեծ ուրարտական այս
կոթողը (3) եւ այմ՜մ , էր պատկառելէ հասակովը կանգնած բակէն
մէջտեզը, կը վկայէ էր հնո ւթէ ւնը անց ո րդներ ո լն . կը վկայէ էջ֊
մէածնայ այս վայրերուն վրայ 'Բ Ա- 7բ ՛/֊<'>/"Ւ դարերուն, Ուրարտոլէ թ ա դա լո րն ե ր ո ւն անցեալէ յ ա ղթ ան ա կն երը :
Կը մանենք քրիստոնէութեան առաջին դարերէն ի վեր հայ մո
ռով ուրդին մշակոյթի կեդրոն եւ հոգեւոր գերագոյն սրբավայր (£մխսծԼսյ Մայր Տաճարէն ներս, ուր րոտ աւանդութեան իջաւ Միտ
եինը (4) :

(3) Երկարութիւն 3,10, լայնութիւն 0,73, հաստութիւն 0,56.
3) Ցաաաձա^ծ. Կեգրոնգմբէթ եկեղեցի, 4 անջատ մոյթերու
վրայ յենուած է գմրէթը : Ներոէն եւ դուրսէն խաչաձեւ.

խաչին կ

թեւերուն' 4 ցայտուն խորաններ :
ո
ր լ
լ,
էջմիածնի Ս՜այր Տաճարը կաււուցուած է, ըստ Ագաթանգհզոսի >
Գրիգոր Լուսաւորչի կողմէ, Տրդատ Գ .թագաւորին օրով, րր րիստոնէութիւնը պետական կրօնք հոչակուեցաւ Հայաստանի մէջ 301-303
թուին: Համաձայն իր տեսիլքին֊ կ՚ընտրէ կաթողիկէին վայրը, կր
ձեռնարկէ Հոիվաիմէի, Գայեանէի եւ ընկերներուն երեք վկայ արա
ներուն կաոուցմանը: Կեսարիոյ մէջ քահանայապետ ձեոնադրուելէ
ետք, երր կը վերադաոնայ Վաղարշապատ, կը շինէ կաթողիկ
(Ադաթանզեղայ Պա ամ-, Վենետիկ 1939, Գ1 ՜
՜ ’ ՍԳ ՜ ’ ^ ՚ ՜ ’ £ Լ
Գարերու ընթացքին րազմաթիւ անգամներ զանագան նորոգ
ներու եւ վերակաոուցումներու կ’ենթարկուի : Սահուկ Կաթ • 387 •>•
«նորոգեաց գդուոն Աստուծոյ , այսինքն զսուրբ եկեղեցին»: (Z/jմուէլէ Անեցւոյ հաւաքմունք է դրոց պատմագրաց, Վաղարշապատ

մաոՀև հկւսկոՈւէ ե».ք 1֊իմ»„Վհ6 kc
Մայթ տ»։»րը.
«Լխէտճկէ», նտոզԽոց զհՏացԽպ
ՏախՏԽսյ ►»"«>՛«;£'
փթՀ,..., Լ.ձ. Հա-, tw ““ ՛է"4"1
լիզ 1907 , դրուագ Գ • ՏԶ • > է? 345—346) :
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Մեր ուշադրութիւնը կը գրաւեն աբսիտներուն , կամարներուն՝
մոյթեր ու թո րո կներ ուն զարդանկարները՝ նրրերանդ մանրանկար
ները : Ասոնք ըն դՕ րին ա կո ւթի ւնն ե րն են 1_8րդ դարու նկարիչներ ),աԳէսչ
8 ովնաթան
8 ո վնաթան եանն եր ո լ
դա ր դան կարն եր ո ւն է
որոնք մամանակին ճաշակին համաձայն զարդարած Լին If ա յր $ ա-

612—6219 Կոմիւոաս Կաթ. կ'ընէ նպւո գուժիւններ : (Պաւտ). Ս էբէոսի Եպ-ի [՛ Հերսւկ/ն, ԹիՓւիգ 1013, Դլ • ԻԵ , էջ 141-142) :
( 642—662 ) Ներսէս Դ • Շինող Կար • նմանապէս կը նորոգէ զանա
գան մասեր: ( ՀՀովհ . Կ ութ • ի ր ա սիւ ան ա կեր տ ա դ ւո յ Պ ա տ մ • Հա jn ։յ ,
Թիֆլիզ, 1812 էջ 74-75) : Այնուհետեւ մինչեւ 16րղ դար ոչ մէկ պատ
մական տեղեկութիւն ունինք տանարին դրութեան մասին :
1441ին Կաթողիկոսական աթոււը կը վերահաստաաուի դարձեալ
էջմիածին: 1627ին Մովսէս կաթողիկոս կը ձեռնարկէ տանարին վե
րանորոգմանը: (Պատմ. Առաքել վրդ՚ի Դ^ո ւրԷմեց ւոյ , Վա՛ղարշա
պատ 1896, գլ ■ ՒԴ , էջ 303): 1654—58ին, արեւմտեան մուտք ի գան^
գակատունը կը կսսւուցուի Փիլիպոս կաթ .ի կողմէ: (Դո,լրթենի ՝ գլ ԻԵ, էջ 340) : 1786ին Վուկաս կաթ- նկարել կուտայ Մայր Տանարին
ներքին արմնանկարները Յովհան ՜Յովնաթանեան նկարիչին: թԼուկսՀ
կաթողիկոսի քա լա զանաղիրվ») :
1954—1956ին էջմիածնայ Տամարին վերանորոգման աշխատանքներուն միջոցին տանարին ներսը ձեռնարկուած պեղումները եւ գիտահետազոտական աշխատանք ները կարեւոր եւ նոր լուսաթանութիւններ
թերին քրիստոնէութեան հնագոյն շրջաններուն Մայր Տանարին մէջ
տեղի ունեցած յատակագծային Փոլիոխութիւններուն մասին, նաեւ
եկան հաստատել մեր պատմագէտներուն մեգի հաղորդած վկայ ու_
թիւնները: (Տեսնել էջմիածին 1955, թիւ 9 , էջ 26, Նոյն 1956 ր • 3-9,
էջ 60: Նոյն 1056, թ- 11-12, էջ 56, նարտարապետ Ա- Սահինեանի
յօ՛դուածները) : Կուտանք իր հետազօտութեանց համառօտ արդիւնքը :
էջմի՜ածնի Մայր Տաճարի այժմեան գմթէթակիր մոյթերուն խա
րիսխներուն տակ գտնուեցան աւելի հնագոյն շէնքի մը խարիսխները
որոնք կը պատկանին ո'չ թէ գմթէթակիր, այլ թաղակապ ծածկով
թազիլիք կառուցուածքի մը որ կը համապատասխանէ Ագաթանգեզոսի յիշած եկեղեցիին, կառուցռւած Դրիգոր Լուսաւորիչի կողմէ
301 թուին :
Հնագոյն շէնք ին խարիսխներուն վրայ դրուած են նոր համանման
ձեւերու խարիսխներ որոնք գմթէթակիր շէնքի յօրինուածք ունին եւ
որոնք նման են Վահան Մամիկոնեանի 5րդ գարուն վերակառուցած
եկեղեցիին պատկերին :
Մայր Տանարին այժմեան խաչաձեւ յօրինուածքը ստեղծուած է
ոչ թէ Ներսէս Դ • կոթոզիկոսի ժամանակ 7րդ գարուն , ինչպէս մինչեւ
հիմա կը կարծուէր, այլ երկու դար առաջ Վահան Մամիկոնեանի
կողմէ , 5րդ գարուն :
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ճարին պատերը (5) î Տարիներու ընթացքին ձեղունէն կաթ կթող
անձրեւները^ խոնաւութիւնը փճացուցած էին անոնց մեծագոյն ii ա—
որ-, JJ'անրանկա րներու մասնագէտ ԱվԷքս անդր ո վն ա րուրնովայի ղե
կավարութեան տակ եւ մանրանկարներուն ծանօթ նկար իններու ա—
վա կցո ւթեամբ , // րեւանի Գեղարուեստական վար մ՜ ար անին չլվանա —
լա ր ա նկարիչները վեբվերս վերականգնեցին ամբո ղվո ւթե ամբ նախկթ ծաղկազարգերը : 2200 քառակուսի մեթր տարածութեամբ նկար
չական այս աշխատանքը մեղի գաղափար կուտայ Տ ո վնաթաններ ո ւ
նրբարուեստ ճաշակին եւ տաղանդին մասին՝ նաեւ Հայաստանի երի
տասարդ ն կա
ուն նոյնքան նր բա ր ո ւե ս տ մանրանկարչական
ճիւղին մէվ ունեցած մա սնա գի տ ո ւթե անը եւ ճա րտարութեանը* սա
կայն երբ այցելուն կը մտնէ Ս * Տտճարէն ներս ՝ մասամբ հայկական ՝
մասամբ ա լ պարսկական աղգեցութիւն ^է[,որԼ ,UJU հարուստ ծաղկա
զարդ մանրանկարները մոռցնել կուտան քրիստոնէական հնագոյն
տաճարին' էվմիածնայ դարաւոր հնութիւնը՝.
JJ . Տաճարէն ետք այցելեցինք էվմիածնայ սեփական թանգարա
նը ուր երեք սենեակներու մէվ ցուցադրուած են բաղմա թիւ սլատմա
կան եւ նուիրական իրեգէններ ոմանք թանկարմէք հնութիւններ ՝
ոմանք աւ ելի նոր մամ տնակներէ : lf եծ մասամբ նուէ բներ , բոլորն
ալ հալ ա ր ո ւե ս տ ա գէ տն ե ր ո լ եւ արհեստաւորներու գործեր : հիշենք
մէկ քանին'
Տրդատ Գ փ արքայական թագի ճակատամասը, 1±րդ դարէն :
Հ աւուր Թաւլի Ամենափրկիչը , փայտի վրայ քանդակուած ՝ ըստ
աւանդութեան 1րդ դարէն , սակայն աւելի ուշ մամանակի գործ’.
Ս • Գեղար՛դը ? ըստ եկեղեցական աւանդութեան տէգը որով զին
ուորը խոցեց Q ի սուսի կո ղը եւ որ թադէո ս Առաքեա լ բերած է հայաս
տան : Հիեղարգայ վանքը իր անունը առած է այս սրբութենէն ^[՛բ
ՃՅրգ գար ո ւն հոն տարուեցաւ :
Հայկական դասական ճարտարապետութեան մէջ կեդրոնագմթէթ
խաչաձեւ կաււուցուածքի հնագոյն տիպը ո'չ թէ արտաքինէն ուղղան
կիւն , ներսէն խաչաձեւ է եդած , այլ դուրսէն ես թէ ներսէն խաչա
ձեւ, ինչպէս է Մայթ Տաճարը:
..Այս նիւթ֊եթը որոշապէս լոյս կը սփոեն Սայր Տաճարի ծեւի եւ
հետագային "անոր կրած յատակագծային աստիճանական ծեւափո
խորդիւններուն վրայ եւ անով իսկ ան թացաոիկ տեղ մը կը գրաւէ
քրիստոնէական հնագոյն շրջանի ճարտարապետութեան պատմու
թեան մէջ :
էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ յայտնաթերուեցան խոշոր ծաւա
լով խճանկարներու մնացորդներ որոնք կը պատկանին 1-5րդ դարե
րուն : Հայաստանի քրիստոնէական հնագոյն շրջանի խճանկարային
արուեստի աոայժմ մեզի ծանօթ ամենահին օրինակն է.

(5) Հասկ, Հայագիտական Տ ա ըեզի րյ> , Ս՛ Տարի, 19Ն51-)0 , Ան
թիլիաս-կիրանան , էջ 310: Ա- Չօպանեան , նաղաշ Տովնաթան աշու
ղը եւ Տովնաթան Տովնաթանեան նկարիչը, Փարիզ, 1910:
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Դեղարղին երկփեղկ արծաթ-եայ պահարանը ՛լոր, չթե ել տուած
է Պրւօշ իշխանը 1268/* ե :
Նոյեան տապանէն կտոր մը պարունակող արծաթէ տուփ մը,
գործ 'ք՝անաքեււցի ոսկևրիչ Աւետիսի , 1698 թուին :
Խոտակերաց Ս • Նշանի արծաթէ ւոոսիը,
ուած Պո-օշեան քշա չի
իշխանի կողմէ ISOO/'Ï* :
Աոաքեալներու Էն նախավկայ Ս • Սւոեփաննոսի մասանց ա րծաթկ
տուփը , Կարին քաղաքի նոլէրը Մ չո J Ս* Կարապետին ։
Զանաղտն արծաթեղէններ } բեմին տողելը զարդարող արծաթէ
■ գոգնոցներ , կանթեղներ ՝ բուրվառներ , հայրապետական խոյրեր՝
վակասներ } խաչեր ՜\.3րգ դարէն մինչեւ մեր օրերը , ասեղնագոր
ծուած կամ տպածոյ վարագոյրներ ՝ ոմանք ոսկի եւ արծաթ թելերովդ
որոնցմէ Jիշենք՛
Վարագոյր մր Գրիգոր ՛Լուսաւորիչի չարչարանքները, Տրդատի
մկրտութիւնը պատկերացնող Եփրատի մէջ , 1780/ե 11սււււլւաււէե ՂԸԸ/լուած :
(է լրէ չ մը Ս - Դէորգ կը զգետնէ վիշապը, նկարռւած Մատրասի
մէջ ,
Օոոոթի վարագոյրը նուրր մետաքսէ տպածոյ 1714 թաւին :
Հին պատմական խաչվառ մը ուր ներկայացուած են Տրդատ,
Լուսաւորիչ, Ս . Հոիփսիմէ: Միւս երեսը ՛Բրի ստոս եւ 1 Աւետարա
նի չնե րու խո րհ րդանի շերը :
Ասեղնագործ շուրջառ մը ուր կ՚երեւին Հոիփսիմէ եւ Դայեանէ
կոյսերը, եւայլն-,
թանդարանէն ետք իջանք JJ • Սեղանին բեմին տա կը , ուր սլեղումներոլ հետեւանքով նոր կարեւոր յայտնո ւթի լններ երեւան եկած
էին-. Յատկապէս թողուած նեղ անցքէ մը յառաջանալով՝ այցելունե
րը կրնան տեսնել հոն՝ ղանաղան շրջաններէ յա յտնարեր ո լած նիւթե
ղէն վկա յ ո ւթի ւնն եր : Անակնկալօրէն վերջերս զանուած էր 5թ<ք դարո ւ վէմ վ±ա [*Ը ւ անոր տակ^ հեթանոսական կրակարան մը մ է^ը մո—
խիրով լեցուն : թերեւս ն աի։ աքրի ս տ ոնէ ա կան շրջանէ մնացած ԸԷԼաJ
եւ կամ կրնայ կապ ունեցած ըլլալ , ինչպէս վեհափառը իր ճառերէն
մէկուն մէջ ըսաւ՝ Ձր՛է գարուն Ալարայրի հերոսամարտին ել վահան
Մամի!լոնեանի տարած յաղթական պայքարին հետ՝ քրիստոնէական
կրօնքին վերահաստատման համար։
Կը ձգենք էջմիածինը մեր պատմագէտներու մեզի հաղորգած հրա
շապատում առասպելախառն սլա տմո ւթի ւնն եր ո •Լը՝ նահատա կուած
կոյսերովը ՝ լոյսի եւ մտքի լուսաւորիչներովը ել կ՚ուղղուինք մօտա
կայ Ս • Հռի՚իսիմէի եկեղեցին:
Ս ին չեւ հիմա ըսոլածներէն տարբեր կամ նոր բան մը ըսել՝ դրմուար է իր պարղոլթեանը մէջ վեհաշուք ՝ իր սրբատաշ քա ր եր ո լն
շարուածքովը բար ձր ար ո լես տ ՝ ներդաշնակ ՝ այս տաճարին մասին որ
բոլոր դեղաղէտ ճ ար տ ա ր ա պե տն եր ո լն ել ճամբորդներուն հիացու
մին ա րմանա ցած £(6):

(6) Յատակագիծ- ԿեդրոնագմրէյՅ֊, քառանկիւնի մէջ եւ 4 մեծ
եւ 4 պզտիկ րոլորակ խորաններ որոնց կամարներուն վրայ կը յենու
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Տեսանք ղաքն երբ վերջալոյսի հրավառ հորիզոնին նարնջաւիայլ
ցււլքերր տարածուած էին մօտակայ դաչտերուն
իւ ա զա զո ւթ և անը
վրայ՝. Անոնց մէջտեղը միայնակ կը բարձրանար Ա, Կոյսին եկեդեցին , գորշ վարդագոյն տուֆէ քարերով՝ անսովորօրէն պայծառ եւ
ջինջ երկնքի մր կա պո յաին տակ*,
էջ-Դ ածնի շուcl ՛լ ան նաեւ ուրիշ երկու կոյսերու՝ Ս • Կ՝այեա նէի
եւ Ս . Մարինէ-Շողակաթի եկեղեցիները,
որոնք
դժբախտաբար
տեսնելու ժամանակ չունեցանք :
Յաւէրժացած հայրենի հողին ամրակուռ եւ սրբատաչ գարերո
վը, Հռիվսիմէ , Գա յետնէ , Շողակաթ երեք լուսեղէն ճաճանչներ են
մեր քրիստոնէական առածին դարերու առասպելական պատմութեան
էչերէն, որոնք կուղան իմաստաւորել եւ գեղեցկացնել մեր ցեղային
ա ռա քինո ւթ ի ւններ ը :
Երեք կոյսերուն առանձնացած եւ վերացած տաճարներուն խոր
հուրդին մէջ կը տե սնեմ հին, հին դարերէ ի վեր հայ կնոջ քրիստո
նէական խոր հաւատքին , զաղափա րական եւ հոգեկան մաքուր ու
բարձր ի տ է ալն եր ո ւն , պատուախնդիր եւ ղօրեղ նկարագրին վայլատա կումը եւ խորհրդանշումը*.
Հեր?ալոյսի վերջին ցոլքերուն հետ կը ձգենք էջմիածինը, Հին
Հայաստանի երբեմնի արքայանիստ քաղաքը-, Վաղար չ Ա- (117-110) ,
կ՝ըսէ հյորենացի , փաստի, գետի ափին Վարգգէս աւանը պատեց պա-

գմբէթը : Անկիւնները 1 սենեակներ : Արտաքին 1 պաաերուն կրայ b
ուսնկիւն խորշեր, զոյգ' իւրաքանչիւր երեսին վրւսյ , խորա ւ րու ւ
եւ սենեակներուն միջես:
Գրիգոր Լուսաւորիչ'

մսաւ շինես վկայարան

նահասւակուած

կոյսին

Ր
մասունք ներՈՆ1

մը :
Սահակ կաթողիկոս 4րգ գարուն վերջերը մատոսւ
2Ւնե1 'Մ՛
ատ ւ Դաւեանէի, Հսիփսիմէի եւ ընկերներուն վկայարաններուն վը
րայ • «Վիմատաշ կոփածոյ քարեամթ վկայարանս ի Վաղարշապատ
քաղաքի»: {Աամոլէլ Անեցի, էջ 267-268):
,
618/,ե Կոմիաաս կաթողիկոս քանդելով հին մատոսւը կը կանգնէ
արդի եկեղեցին • «Վակեաց կաթուղիկոսն էումիաաս զմատուս սըրրոյն Հոիփսիմեայ ի Վաղարշապատ քաղաքի, զի կարի ցած եւ մթին
էր շինուածն»: {Սերէ...... 1913 , էջ 111-112)= Երկար գարեր մութ է
մնացած Հոիվաիմէի գոյութիւնը :
, ,,
1652/,ե Փիլիպոս կաթ- կը ձեոնարկէ Տանաըին նոըոզութես
(Գաւրիժեղի, դՀդԵ էջ 328) = «Այսոքիկ եթէ էջմիածնի եթէ Դայանեայ եւ եթէ Հոիփսիմեայ էին աւեըեսգ իյսփաեալ իարիալեալ եւ
անշքաղեալ»: (Նոյն, Դլ • ԺԶ , էջ 80):
, „
C Վերջերս Ս- Հռիփսիմէի վերանորոգման աոթիւ, Դխոութ֊Խ֊Ս֊
ներու Ակադեմիյին կատարած մասնակի պեղումներու միջոցին յայ
նարերուած է կոյսին դամրանին սկզրնամուտքի քարաշէն աստիս
նը, հաւանաբար Դբիգոր ՛Լուսաւորչի ժամանակաշրջան ,ն .

{hթա

,

12 Մայիս 1959, Մայր Աթոռի Դիւան) :
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րիսսլով , սլա ս։ ո լա ր ո վ եւ հիմնեց վաղարշապատ քաղաքը , որ կոչո ւե y ա լ նաեւ. *Լք որ 'քՀսւղաո (7) =
/՜1'էպ[ւ Երեւան վերադա րձի ճամբուն ւԼրայ կը սուրանք Զուարթ—
նողի աւերակները : թեւատս։րաե սյրեիլ մը սիւնի մը գագաթը թաււաե կ'աւետէ թէ մօտն ենք երկնաւոր հրեշտակներուն' Զվարթ
նոցին (8) :

(7) Մովսէս Խորենացւոյ Պատմ • Հայոց, Թիվդիզ 7 1910 յ Դիրք
Ռ • , Դլ • ԿԵ , էջ 20 :
(8) Դռւրսէն բոլորակ յատակագիծ: Եոայաբկ կեդրոնագմբէթ :
Ներսը հաւասարակողմ խաչ 4 խորաններու] : Խաչին թեւերը կազ
մուած են կիսաբոլորակների, որոնցմէ իւրաքանչիւրը բաղկացած է
6 սիւներէ : Խսւչին կիսաբոլորակ ները իրար միացած են 4 լայնանիստ
մոյթերով յ անոնց ետեւը 4 անջատ կլոր խոշոր սիւներ, որոնց խո
յակները զարդարուած էին աբծիւի քանդակներով : Այս 4 անջատ
սիւներուն եւ խաչի կիսաբոլորակ թեւերուն շնորհիւ կը կազմուի
գուրսի պատին զուգահեռ բոլորակ խարիսխ մը որ կը ծածկէ շուր
ջանակի կամարով տէամպիւլաթօար-^շ, յատկացուած հաւանաբար
ժողովուրդին : Ներսի կիսասիւները եւ կամարները կը կրեն Տաճսւրին երրորդ յարկը կազմող գմբէթը եւ թմբուկը:
Սառուցուած է ՛Ներսէս հ-. ՛Շինող (641—661) կաթողիկոսին կոզ_
մէ : Թուականը որոշ չէ, ըստ Թորամանեանի 644ին : 1900ին Խաչիկ
ՎԷԳ՛ Դագեանի պեղումներով յայտնուեցաւ աշխարհին: Հայկական
յուշարձաններու բազմահմուտ Թորաս Թորամանեան, իւրաքանչիւր
բեկոր ուշադիրօրէն ուսումնասիրելէ եւ չավւագրելէ վերջ վերակազմեզ տաճարը : ժամանակին անընդունելի նկատուեցաւ այս յանդուգն
կաոռւցուածքը շատ մը գիտնականներու կռղմէ, սակայն երբ Անիի
պեղումներով 1905ին յայտնաբերուեցան Դագկաշէն եկեղեցիին աւերակները , գրեթէ նոյնութեամբ ընդօրինակուած ճարտարապետ
Տրդատի կողմէ, Թորամանեանի ենթադրութիւնները փայլուն կեր
պով յաղթանակեցին :
Զուարթնոցի արտաքին պատերուն կամարամիջոցներուն.
cto—
տիին, պատուհաններուն, աշխարհիկ եւ եկեղեցական անձերու
բարձրաքանդակները, իրենց այլազանութեամբ եւ նրբաճաշակ դասաւորումովը , կը վկայեն վարպետ քարտաշներու գեղարուեստական
բարձր րմթոնումը եւ հմտութիւնը, սակայն անոր ճարտարտպետաւկան յղացումը «հանճարի այնպիսի Հոյակապ եւ յանդուգն սլաք մըն
է որ պատիւ կր բերէ հայ ժողովուրդին»: Արտասովոր հիացում կը
պատճառէ «տարողութեանց նրբին հաշիւներու մասին հայ մարդուն
ունեցած ինքնավստահ հմտութիւնը» (Թ • Թորամանեան , նիւթեր
Հայկական ճարտարապետութեան, Երեւան 1942, հատոր Ա-, էջ
247-270: Նոյն, հատոր Բ-, 1948 , էջ 77-106: Նաեւ Վ. Յարութիւն!
հան , թուարթնոց , Երեւան 1954) :
Զուարթնոցի հռչակը բացառիկ տեղ գրաւած է նաեւ մեր աատմագիրներուն մօտ: Բազմաթիւ են յիշատակութիւններր , Աեբէոս ,
Ղեւոնդ, Յովհ- Դրասխանակերտցի, Ստեփան Ասոցիկ, Թովմա
Արծրունի , Ս ■ Աճեցի , Կիրակոս Դանձակեցի , Ա . Այրիվանցի եւն • :
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Լայնատարած աւերակներուն քարակոյտերուն մկջ կր չըԼէ^ք
տխրանուշ խոհերով : Տակաւ երեկո յեան մութը կ էէնկ » Արարատէ
գագաթները անյայտացած են մանէշակաղոյն մշուշէ մր մկջ՝. էետ֊
նէն վրայ մասամբ անաղարտ մնացած կ եկեղեցէէն յատակագէծր , որուն վրայ վերականգնած են մ֊ամանակէն աւերումներէն մեղէ հա
սած սէւներու՝ մոյթերու խարէսխները՝ քանդակազարդ խոյակները
էրենց հարազատ տեղերուն վրայ , էն շ որ այցելուէն գաղափար մր
կրնայ տալ այս հոյակապ կառուցումէն՝ անոր գեղա րո ւե ստա կան
արմ էգին մասին'.
ԹՏձ՜էէն է վեր էկուարթնոցէն կէց բացուած կ թանգարան մը ուր
ցուցադրուած են եկեղեցէէն մ ա սէն րոյն պատմական ել պատկերա
զարդ աեղեկութէւններ , նո յն տէպէ յուշարձաններու լուսանկար
ներ՝ ճարտարապետական բեկորներ՝ խճանկարէ եւ ո րմնանկա րներու
մնացորդներ , եւայլն : (վէշենք
Արհւփ ժամացոյցք մարի վրայ փորագրուած, Աաղմոսկն քաղ
ուած գրաբար մ ա կա գր ո ւթ ե ամ բ • հ.Ագա ւթ ե ս g էն աո Տէր ամենայն
մամ րն ղո ւն ելի?} :
ՅոՆ&աթէն աթձանագթՈՆթեսւմթ fuijl մը,

լուցել

է

Ներսէս

Զամբէւղահէւս խոյակներէն մէկուն մ էէ կր կար,լանք «թերսէս֊»՝
մէւս կողմը «Կաթողիկոս» :
Մութը կոխած է Զուարթնոցէ աւերակներուն վրայ երր ճամբայ
ել ելլենք դկպէ Երեւան: Լենէնէ հրապարակը յոյսերու մէվ ողողուած
կր: Մայթերուն վրայ կեանքոտ եռուզեռ մը կար: Տաք օրուան մը
յաէորգող երեկոյեան զովէն՝ երեւտնցէք ապահովաբար կը սէրէէե
շրջագայէ լ այս լո. սալոր եւ մեծատարած հրապարակէն շուքէ ուր
շքեղ պալատներու նմանող շէնքեր ո ւ սէւնազարդ հասակները՝ ֊.պար
տութեամբ ե, հայրենասէրական զեղումներով կը լեցնէին էրենց հոՀէինե րը ;
յաջորդ օրուան Հրագիրն էլ, առաւօտուն մեկնի լ Կարմիր Ւչօւրէ՝ Արին Բերդէ աւերակները՝ ապա այցելել Պետական Թանգարանը՝
Մատենադարանը : Տ եր ե կկ վերէ Գաոնէէ ՝ Գեղարդի վիմափոր տա֊,ար
ները եւ կէս դէշերուան գնացքով հրամեշտ սլէտէ առնէինք հայրենի
•in ո էն :

.
Առաւօտուն շատ կանուխ Ուրարտագետները արդէն մեկնած պէտք
ե ըլլային պեղումէ վայրերը, արագ ոստում մը կ'ընեմ դէպի դՒ^Տ1’
Պետական Թանգարանը: Ս անգուխնե րուն վրայ կը հանդէպէմ
■ ■
փօլպախէ որ յառաջարկէ պտոյտ մը ընել ՝ աչք մը նետել Հրապարակէ
Ի՜նչ շքեղոլթէւն վարդագոյն՝ մ անէ շա կագոյն տուֆկ քարե րու
կամ արաշարքերու՝ սէւներու՝ խոյակներու եւ քանդակներու: հրա
պարակէն գլխաւոր առանցքէն' կրանէթկ պատուանդանէ մը վրայ
կանգնած է Լենէն"է պգէնձէարձանը: Մեր դէմն է Պետական Թանգա
րանը որուն ճակատէն էրարու յս^որդող կամարախորշերու կէսաբո
դորակ բացուածքները կը յէշեցնեն ասէական շքեղ պալատները ՝ պա-
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հ ելո ւէ հանդերձ դասական գիծերու պա րդո ւթի ւնը : Շ էնքին առնելը
քառակուսի թոշո ր աւազան մը կայ զայա ուն ջուրերով։
թանգարանին երկու կողմերը կը բարձրանան Հայաստանի կաոա վար ական շէնքը եւ Նախարարներու Տունը : թերեւս 'ք' ոնքո ր տ էն քիչ
մը պզտիկ է այս հրապարակը որուն Լքջ՛" գիծը եզերող այս շէ^քերը
քէչ մը շատ ծանրաբեռնուած են կամալաւթո րշերո ւԼ , սիւներուԼ եւ քա
ռակուսի աշտարակներով : Ե ը տարուիմ վայրկեան մը իտալական քաղաքներու պալատներու հետ նման ո ւթի ւնն եր գտնելու։
Գասական ճարտարապետութեան սկզբունքներուն հետ օդտադործուած են հոս մեր անցեալի մա ռան դո ւթի ւնն երը : Զուարթնոցի ՝ էր եբուքի՝ Տ ե կորի ՝ Գոլինի զարդաքանդակները յիշեցնող խոյակներ ,
գօտիներ՝ առանձին մոթիֆներ քանդակուած են շէնքերոլ ճակտին ՝
երկայնքին } ստեղծելով կապ մը մեր միջնադարեան ճարտարապե
տութեան հիանալի ա լան դո ւթի ւնն եր ո ւն հետ :
Ակադեմական ճարտարապետ Ալեքսանդր թամանեանի ՝ սովետա
հայ ճ ար տ ա ր ա պետն եր ո ւ յղացումներէն , հայ արհեստաւորին , աշխա
տաւորին՝ գործաւորին վարպետ ձեռքերէն մայթքած է այս նորակառոյՅ Երեւանը՝ երբ քանի մը տասնեակ տարիներ առաջ դեռ ծուռ՝
անկա՛նոն փողոցներով ՝ ցած ցեխէ տուներով փոքրիկ գաւառական
Գէ՛՛ ՛լ մըն էլ՛ (9) :
(Վերջը յաջորդով)

(9) Ալեքսանդր Թամանեան, սովետական ճարտարապետութեան
լքեծ գէլքքերէն մեկն է: 1928ին Ռուսաստանին դաոնալով հայրենիք,
ձեռնարկեց Երեւանի վերակառուցման աշխատանք ներուն : Պատրաս
տեց քաղաքին գլխաւոր յատակագիծը, փողոցներ, հրապարակներ,
դարաստաններ, աւաններու յատակագիծը, ընդարձակ շենքեր եւն ■ :
Իր նախագիծով կառուցուած են Երեւանի բժշկական, անասնա
բուժական, բազմարուեստեան, ախւտաբուժական, աստղագիտական
կաճառները, մանկական հիլրանոցներ , հանրային գրադարան, եւն-:
Իր նշանակելի շինութ-իւններն են Հայկական ՍՍՌ կառավարական
շենքը, Օփերայի եւ Պալետի թատրոնը, որ անաւարտ մնաց եւ իր
որդին վերջացուց, նաեւ Երեւանի եւ Զանգուի ջրաելեկտրական շեն
քերը: Մինչեւ իր մահը, Ig աարուայ ընթ֊ացքին նուիըուեցաւ հսորենիքի վերածնւքան աշխատանք ներուն :
Որպես Պատմական Յուշարձաններու Պահպանման Կոմիտէի նա
խագահ' աշխատակցեցաւ միջնադարեան հայ ճարտարապետութեան
բազմահմուտ
հնագէտ֊ճարտարապետ
Թորոս Թորամանեաճի :
Այս երկու հանճարեղ գիտնականները միասին ուսումնասիրեզին մեր
աճցեափ ժառանգութիւնները, զանոնք կիրարկելու համար
ժամանակի ոգիին եւ պահանջներուն համապատասխանող շէնքեըու
կւաւոՆցսան :
1 լ
1

ներէաւ
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ԳոՆնքերոՆդ մէջ պատերազմ կայ

ոն

զայրոյթ

Են պայթիՆՍներ ճակատագրի խազերէն ,
ԿոտտացոՆմնե՜ր, որ քոՆ հոգիդ կհորիննենԳեո. ոՆնիս բայց' երանոՆթիՆն մ՚աչք երոոդ :

ճակատագրի մոՆթ պայքարէն քեզ տուին,
ԽորշերոՆն մէջ տառապանքին անյատակ,
փեո աննրՆան սարսոՆոներոՆ աԷն վոհմակ ■
Ր-այ g սռնիս գոսն երանոՆթիՆնն ա'յ ն անգին :

ւէիրապատաո թախտիդ վերես հոսեցան
Առօրեայի թաքնաթաքոսր դիպոՆածներ
Են տառապանքդ եղաՆ զայրոյթ երկնաքերՐայց հոգիդ է' երանոՆթեան շատըրոՆսւն :

Աւա՜զ, սակայն, ամէն մէկ նոր այգաբաց
Կր թերէ քեզ տառապանքի տըրովւներ :
Դերիրական fbq պայքարն է կըոաներ
Մարդկային ցոՆրտ ճակատագրի մը դիմաց :

*Լենետի կ
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ն

nՐ

ՊԱՏՄՈՒԱԾՆԵՐ
ԵՒ ԱՐՋԱԿ
ԷՋԵՐ, Եզիշէ Այվազնանի : (Հրա
տարակութիւն Արամեան Սանուց
Միութեան, Իսթանպուլ, I960):
Արամեան Աանուց Մ է՛ութիւնը
գեղեցիկ գաղափարը ունեցած է
սոյն հատորին մէջ ամփոփելու
Նգյիշէ Այվազեանի տասնըչորս
գրուածքները՝
որոնք
1923£ե
մինչեւ ա յսօր լոյս տեսած են
արտասահմանի ղանաղան դրա
կան հանդէսներուն մէջ («Հայ
րենիք» ,
«Անդաստան» ,
«Զըւա րթնոց» եւայլն) :
Եղիչէ Այվազեան ծնած է հին
Հա յաստանի IJ ասեաց fl ան գա
լառի՝ ներկայիս թրքական սահ
մաններու մէջ ինկած'
Իգաիրի
գիւղերէն մէկուն մէջ՛. Ի ը դըր֊
ուա ծքներուն նէւթը քաղած է էր
մանկական աչխարհկն, հրաչալէ
հանք, զոր հեղէնակը օգտագոր
ծած է լայնօրէն։
Հա ս կնա լո լ ու ii ան ա լան գ բա
ցատրելու համար
Այվազեանէ
պատմուածքներ ը ,ոլկ աք կ է մտէ
ունենանք այս պարագան։ ճանչնանք
մանաւանդ
պատմական
Հայաստանէ այգ գաւառը , որ
հնուց է վեր հայրեն էքն կ եղած
Ա* ասէրա g 'Puijbpnrfi ու Ոց^Թերու.Թ :
Եղէչկ Այվազեան խորհրդա
ւոր գրող մըն է, ըլլա J էր խոր
քով, ըլլայ էր ոճով։ Ո՛ւ վարպետ
պատմող մը նաեւ։
«Ես ալ ունիմ իւք հոգու մէջ մի
ի ուլ անկիւն , մի խոր վիրապ ,
ուր ամենահետաքրքրական ու ամենաարտասովոր
գաղտնիքներ
կը ժամագրուին գալիքի մասին» ,

Դ

hՐք

եՐ

B00

կը քք՛է հեղինակը տեղ

մը

(էջ

136) :
իր աոաջին պատմ ուած քուէ իսկ ,
«Աատանային մատը» , Այվազեան
ի յայա կուզա յ իբրեւ վարպետ
հոգեբան ՝ փիլի սոփայ-էսո րհ ո ղ :
քքւստի բնագաւառի մը •Ոջ՝ "Ար
հայ դր ա կան ո ւթէ ւնը չատ ալ
հարուստ չկ ։
Այս հատորէն արմկքներկն մ եծագոյնը բերուած նէւթէ այգ
նոր ութէ ւնն կ ։
Այո մարզէն մկջ ամկնէն յա
ջող պատմուածքներկն
մ կ կը ,
վերեւ յէչուած
«Ս ատանայէն
մատըՀն կ :
Այվազեան մեղէ կը յայանուէ
հոն էբրեւ մէկը, որ ծանրաբեռ
նուած կ մանկութեան չբ^սնէն
դո բծուած արա րքևերու ճնչումով։ Ան մխլէ կը նկարադրկ
ութնամեայ մանուկէ գործած utռա ջին մեղքը, է՛ր գիլգին մէէ՝
հանդէպ իր մօրը-, 'վերցուցած է
քար մը ու նետած զայն իր մօրը
վրայ՝ վիրաւորելով ղա յն : Հե
ղինակը կը պատմէ տյս քստմնե
լի արարքը այնպիսի իրապաշտ
գոյներով՝ որ ընթերցողը կը մըէսրճուի [սոր թախիծի մը մէջ :
Այս տռամը կը թուի դարձած
ըլլալ յտճաէսանք մը Ե- Ս-յվադՀ
եանէէ համար՝ տռամ որ կը շարունակուի մինչեւ այսօր՝ դեռ
կենգա նի իր հոգիին մէջ :
Ամ ենա յաջող
պատմուածքներէն մէկն է նաեւ «Գոմը» , Փանոսենց գոմը՝ որ ղի ալի հաւաքավայրն է՝ մանաւանդ ձմրան Ա՛
միսներուն : Գիւղացիներու կեան
քը՝ գոմI՛ գարշահոտ մթնոլոր-
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երբ (Հա 1լւ1 բ տակաւին մանուկ էր,
եւ հ ա ս տ ա ա ո ւած
Չ։" ւմ՛գա բո ւ ,
պատրիարքանիստ իմ աղբ : ‘Այս
թաղին դպրոցին մէի իր նախա
կրթութիւնը ստանալէ յետոյ ,
Ս ա կո բ ք աճա իւ ած էր նաեւ ե դր ոնա կան վ ա րմ ա ր ան ՝ որ տնկա
րան մըն էր հա ք մ ա ա ւոր ա կանո ւթեան համար՝. Անկէ յետոյ նետուած էր
լրագրութեան
մէջ
1902/'^ ) եւ մնայուն քսմբադիր
եղա ծ «Մ անղում է ի
էֆըեար^
թե բթին :
«y ս թերթին արտօնատէրն էր
(Հովհաննէս ֆէրիտ Ղ*ա յ ս է րլ եան ,
ճարպիկ դո րծի մարդ մր՝ որ մրնա ցած էր թրքաիսօս : իբրեւ կեսարտցի ՝ չէ ր կրնա ր րա ղգա tuուիլ միւս կեսարացի լրագրա
պետն եբու հետ y Փանոսեան , Բէչեան , Տիր ան Բէլէկեան , որոնք
Կ * Պոլսոք լրագրութեան երբեմն[, սլա րծ անքն երը եղան : Ա,նի կ ա
շատ շատ կրնար պատկանիլ Պօ—
յաճեան եղբայրներու
(^Արե
ւելքդ} ՝ ճ իւ/ էլէ կետնի («Սուր
հանդակդ ՝ հարս տառ թրքերէն}
ե. Միհր ան *1քադաշեանի («Ա ապահդ} իւ ումրին , թէեւ երբեք
չէ ր հ տ լա ս ա րի ր տյս վերինս լն :
Հիայսէր/եան իր շուրջը կրցած
էր համախմբեք շատեր ա յն աա տ են ո լան ամէնէն անուանի եւ
կարող խմբագիրներէն »■
JTիսաք
Վո չուն եան ('Բ աս իմ} , Օրուանդ
Տէր Անդրէասեան } Ար ամ Անտոնեան , ո րոնց կ ո ցքին նաեւ
Ս տ կո բ Տէր 0ա կոբեան եւ Վա
հան թօշի կետն ՝ ա ո ան g յի y ելու
թարգմանիչները, թուրքերէն եւ
ֆրանսերէն լեղուներէ : f,‘ • Տէր
1Լնց րէասեան բաղմալեզու թարգ
մանիչ մրն էր նաեւ, հմուտ րյլայով գերմաներէնի եւ տեղեակ'
անգլիերէնի :

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
«Ա'անդում էդ
ամէնէն
շատ
կա րդա ցոլած եւ մողովրգական
հա f թերթն էր , մինչեւ Օսման
եան Ա ահմանագը ո ւթեան տարին
(1908) , իսկ «Բիւզանգիոնդ կը
մնար
«ծանրդ
րովանգակութեամր եւ «վերի խաւերդու յա
տուկ թերթը , որ «թօնդ կուտար
ազգային կամ Պ տ ւո ր ի ա ր քա ր անի
քա ղաքա կանո ւթե ան ,
Բ ■ Բէչեա V' խմբագրականներով եւ իր
խմբագի րներուն յօդո ւածն եր ո վ :
Այս իւմբագի րնե րու մէչ է/-ն՝ ա.
Ալսլօ յաճեան ,
Յռ/հ . Զ[,ֆթէ.
Աարաֆ (Ասպետ} , Աբիկ ITուպահեաճեան , Պտրոքր ել Աշոտ
Բ է ք եան ե ղ բայրն ե ր •
Այս չրջանին թերթերը
չա ւի ո վ խզո ւած է ին արտաքին
քաղաքականութենէ , ա քսինքն օ—
տար երկիրներու րստուկ խնդիրներէ, եւ աո աւերս պէս նուի րուած էին ներքին եւ ազգային
հարցերու , դ ր աքնն ո ւթ եան ա<ալուրի հսկողութեան տակ : Ա f ս
պատճառով անոնք If ր հ ր ա տարակէին գրական եւ կրօնաբարոյա կան յօդուածներ աք , իրենց
բուքան գա կո ւթի ւն ր
պ է ս պի ս ո ւն
դարձնեք ու համար՝. 'Այս շրքանի
ի՛մբա ղ ր ո ւթե ան յատուկ պատ
րաստութիւն ստացած էր Օակոթ
Տէր Օտկորեան, որ ոչ միսպն
հրապարակագրական , ա յ լ
եւ
դրական յօդուածներ ալ կր սա ոքւագրէ ր եւ իր արձակ դրութիւններր՝ իրենց ինքնատիպ պատ
կերներս ք՝ կրնային
նկատուիք
դրական դո հա րնե ր , ղորս 1912
թուականին ամփոփես «Ուր խե
ցիներ մ՜ոգվեց իդ համեստ անու
նին տակ :
Համեստութիւնը իր նկարաԴ րիե գլխաւոր յ ա տ կ անշն էր : Ան
կր խուսափէ ր աղմ կտրարութենէ
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
եւ «զգա յա g ո ւն g» էն , ու մանա
ւանդ անառարկելի վճիռներ ար
ձակելէ : Կը զգուշանա ր ծայրայեղութենէ եւ միջին ճամբան կը
նախընտրէր : Իր փիլիսոփայու
թիւնը կարելի էր ամփոփել /(.այս
պէս ալ կ՛՚ըլլայ , այնպէս ալ» խօսքով , զոր յաճախ կբ սիրէր կրկ
նել, որովհետեւ իրեն համար
չկար վերջնական
ճշմարտու
թիւն, այլ կար ՛մշտատեւ փընտրոաուքը ճշմարտութեան՝.
Ասիկա սակայն արգելք մը շէր
որ /'(' կա րեիրը տար , եւ չպաշտսլանէր տեսակէտ մը, որ իրեն
համար ճիշդ կը թուէր*. Մաս
նակցած՜ էր դրական վէճերոլ,
ինչպէս՝
Միսաք
Մեծարենցի
շուրջ, եւ Տէր Տակոբեան առա
ջիններէն եղած էր այս տարա
բախտ բանաստեղծին վաւերական
եւ ին,բնատիպ տաղանդը ՝ճա նչցոզներէն :
1908 թուականը , ինչպէս եր
կրին մէջ, հայ մամու/ին համար
եւս բերաւ
յեղաշրջում
մը :
«Մ անդումէ»ի աստղը հետզհետէ
լիջեղալ, հրապարակ եկած նոր
թեր թերու փայլատակումին առ
ջեւ :
l] . Պոլսոլ խաղաղ եւ ճահճա
ցած ազգային կեանքը լեցուած
էր պայքարներով եւ գա fթակղոլթիւննե րով ալ, որոնց զոհ
կամ քաւութեան նոխազ եղան
0 րմանեան Պատրիարք եւ կարդ
մը ազգային ղ էմքեր :
Նորեր
լա լտնուեցան : Ազգային Իրեսփփողով, Օսմ . Խորհրդարան , րնտ ր ո ւթի ւնն ե ր ,
կուսակցական
հակամարտ ումերու բախում ,
գաւառի
հարստահարութեանց
խնգիրր լեցուցին թե ր թե րու ս ի ւնակներ ը î
19O9/Æ Իզմիրլեանի կաթողի-
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կ ո ս ա կ ան ընտրութեան առթիւ
I] * Պ"1"ււ յ Ազդ • փողովէն կողմէ
իբրեւ պատուիրակ գտցողներուն
րն կ ե րա կցեցաւ Տէր Տակոբեան ,
լրազրոզի հանգամանքով*. Տայց
անկէ յետոյ երկար չմնաց աս
պարէզին մէջ. « Աանզումէ »//
խումբը սկսած է զրոլիլ հետզ
հետէ : 5 էր Տ ա կո բեան Պարտի
զակի
գիւղապետի
(միւտիր}
պաշաօնով հեռացաւ ty ♦ Պ"էսէն »
191,0 թուին , եթէ չեմ սխալիր ։
Աքդ թուականին , ե բ բ «փամ ան ակ»ի խմբա դրութեան il էջ
է ի ՝ ամառը շաբաթուան մը հա
մար դացի Պարտիզակ եւ 'հի*֊ր
մնացի իլ՛ մ օտ :
մեր հին
բարեկամութիւնը*. Հոն եկած էին
նաեւ Տէր եւ Տիկի՛ն Մ՞շիկ֊
եան , որուն հետ կապուած էր
«Մ անզումէ»ի խմբագրատան մէջ*.
Նիկոմիդիոյ ծոցին
եզերքը
փռուած այս գի՚֊զին դեղաղուարճ
բնութիւնը , հայեցի մթնուորտր
եւ խաղաղ ու երջանիկ կեանքը
Տակ որ Տէր Տա կորեան ի համար
իտէալ միջավայրը կր կազմէին ՝
ուր կրնար ապրիլ ♦ Պ"f »"J աղ
մուկէն եւ եռուզեռէն
հեռու. ։
Գիւղին կառավա րաաուն ին փոք
րիկ հրապարակին վրայ էր ս րրճարան մը } ուր կվ/Հնէր պաշտօ
նական զբաղումներէ յետոյ , զիւ
ղին դպրոցին կամ եկեզեց ի ին
զ՜ո րծ էրր ո վ որա զ ելո ւ համար , իր
աւր^ր համախմբուած թաղական
էլամ հոգաբարձու Հագածներու
հետ î
1913A Պալքանեան սրստե բազ
էք ր '{երջ տուաւ աւ"
երջանկու
թեան, եւ Տէր Տակոբեան վերա
դարձաւ /բաղրու թեան : Այն ու
տեն Հրաչեայ Տէր Ներսէսեան
սկսած էր հրատարակե/
նախ
«Բա նբեր» , ապա «Վերջին Լուր՛»
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
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թ՚-լ՚թը > ո բուն խմբա դրութիւնը
ս ա ան ձն ե g : ’/• ի չ յետոյ
պիտի
սլա յ թէ ր աոաջին հ ամա շխա ր Հ ///—
սլա տ ելւ ա րլմը , եւ Տէր Յակորեան եւս ճֆճ&ի 1Նզրի լին պիտի
ձեբբա կալո ւէ բ եւ տարա դրուէ ր ։
ք*ար երախ ա ա րա ր իրեն վիճա կ—
ո ւեg ա ւ մնալ Ղ*ոնիա , ուր ապրե
ցաւ իբր^1- աքսորական , մինչեւ
սլա տեբազմին վ տիս ճանը :
Զինադադարին կրկին ty • Պո
լիս : 1Լյս անդամ մնայուն ի/մրազիբր դա րձած էր հ.ՀԼերջին Լու
րթին : Ե*- 1922//^/ ան կէ հ եռանալէն եւ իր կայքը Փարիզ հաստատ ելէ յետոյ ՝ շարունակեց այդ
թերթին
աշխատակցութիւնը ,
միամ-ամանա կ հ իմնելով իր տսլազրս/կան զորեր*. Ikju զորեին մէջ
մեեցան իր երկու զաւակները ,
Տր/ըք եւ Մ ես րոպ՝ որոնք զարզ ազուց ին զայն*. Անկէ լ ետ ո յ
աք յեւս կրնար քիչ
ր հանգիստ
ընել , շարունակել ով հ անդերձ իր
դրական աշխատանքը*. lijg- կեր
պով է որ պատրաստեց Պարտի
զակի վրայ երկարաշունչ հատոր
մր ՝ որ /ո քս կը տեսնէ մօտերս *.
/’/' վ_եր?Ւն տարիներուն ') ♦
Տէր (Հ ա կո րեան նուի րուեցաւ նա
եւ Փարիզի ա զդա յ ին—ե կե զեց ական զործերուն : Անդա ■f էր < ա ք
գրոցներու իքիութեան } եւ պահ
մր եղաւ անոր
նախ ադա հր :
1951//îz Փարիզի հայոց Կրօնական
րնկե ր ա կ զ ո ւթե ան
վա ր չ ո ւթեան
անդամ էր ՝ նա իւ իբրեւ անոր ասւենադպ ի ր ք/ եւ յետոյ փոխ—ատե—
նա պետ ր : I1 ր բա ր ի ու. /[թա իւ ո հ
րն ա ւո ր ո ւ թե ա մր
չ ա /ի ա լո ր ո ւթեան տարր մրն էր եւ միահամուռ համակ բանքն ու համա բու
մբ կրվաքելէր ամէնուն ՝ utջին ու
ձա [ս[,ն: Իր ա յս հանդամանքով

երկու տարի առա ջ զնա g էջմի լս
եին , իբրեւ պատուիրա /լ , Վ*եհ *
Հայրապետին ծննդեան
տարե
դարձին աոձթիլ ՝ ու յա ր դանքով
ընդ ո լնուեցաւ ու մեեա րուեցաւ
Երեւանի զ ր ո ւլն եր ո ւն
կողմէ :
Վ*եր ադար ձին Q ա կոբ Տէր
ա—
կորեան հրապարակային յա յաա—
րաբութ իւններէ կամ
ցոյցերէ
զգուշացաւ ՝ իր տպաւորութիւնները պահելով մ տ եր մա կ ան չրրջանա/լի մը*. Ո՛չ ծայրայեղ գո
վեստ^ ոչ ալ նեղմիտ քննադա
տութիւն : Հա յբենի ի ր ա կան ո լթ[„նր սլայեառ էր , եւ աս ւ-՛i ա
բաւ էր իրեն համար :
Եկեղեցիի վարչութեան առըն
թեր կազմուած Կրթական ա նձն աիւ ո ւմրին անդամ էր նաեւ ու
ատենապետը , եւ մնա զ մին չեւ
Ւր էլ անքին վախճանը :
Մեր
սլ արբ եր ա կ ան մ ո զ ո վն եր էն յետս յ
երբեմն կ՚երթայինք նստիլ անպաշտօնակիցներով եւ
կր սիրէինք խօսիլ օրուան հ ա րցերու մասին եւ լսել իր դիտոզութիւններր կամ
իր
սրա
բան ո ւթի ւններ ր *.
Այս առիթով յաճախ կր կրկ
նէի թելադրութիւնս ՝ թէ
ե՞րր
ս/իտի տօնենք իր յո րելեանր :
Հեզնա կան նայուածքէ մր յետոյ՝
կ՚ըսէր* Հինձմէ առաջ ուրիշներ
կան^ ՝ կամ հՒող դաբունը կամ
աշունը անցնի» ։
Աշունը այս անդամ
անցաւ ՝
ցի^քյ1 հետր տանելով*. 1]ակայն
մնաց իր յիշատակ ր ՝ իր ուղղա
միտ եւ առաքինի մարդու համ—
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