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ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍ811ՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ,
ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՆ ՀԱՆՃԱՐՈՅ:
(Հայ տառհլավ աոաջին սյայւթհյւութփւնը Մհսրոպ Մաշտոցի կայմէ գլւուած).
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Ս. ւրհՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ
(ԻՐ ԾՆՆԴԵԱՆ

1600ԱՄԵԱԿԻՆ

ԱՌԻԹՈՎ)

Պ

^արդօրէն ՝ հալա տրով ու ծնրադէր պէտք է ողջունել էր դարա

դարձը՝ ո րովհետեւ բոլոր վե բադէբները կը նսեմանան էր մ եսութեան
առջեւ. :
// եսրոպ U աչտոց կո չո ւե րաւ ան ՝ ծնաւ Տարօնական ան դա ս տ ան էն ՝ Հարե կար 1էէԼ,է11
պետ ու վերծ ան ո դ

'' ’ք

» եղաւ սերմանուէ ու զօրական՝ վարդա

տո֊աքեալ ու դա ս տէ ար ա կ ՝ եւ շր ջե լո // աւանէ ա—
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

6

լան դ քարայրէ քարայրդ լսե՛ց վերջապէս աստուածային
թեան պատգամըդ եւ իր մոլորուն մողովուրդը

իրականու-

յաւերմտցուց

Հա J

Լիրերու հեղեղային լուսաշաղին մէջ՝. Այդ մեծագոյն մաոաևդը

թո-

ղուց ամէնուսդ եւ Qչական նուիրաղործեց իր գերեղմանըդ որուն վե
րել կը հսկէ Լուսաւորչի աստղր , եւ պատմութիւնը կը շե փ ո ր է իր

tu-

նունը իրը հայ քաղաքակրթութեան Լրկնաոաք ճարտարապետը*, /' րմ է կը ծնին թանին դ թնա րին եւ Դպրութեան բոլոր
ներըդ այն հրեղէն խօսքը

համերգութիւն-

որ սերունդէ սերունդ կը հնչէ մշտանորոգ

երիտասարդութիւնովդ եւ մեղ կը փրկէ մտաւոր ու ոգեկան անսուաղոլթենէ ։
թր տեսանած Տառերուն իւ ո ր Հ ո ւրղ ո վը պիտի սլսակենք իր նուի
րականութիւն ը դ քանի որ ծ աղի կն ե րու ամէն դրասանգ
իր յաղթանակին առջեւ։ թր

ղ ամբարանին

վրայ

կ ան չքանա յ

երախտագիտու-

թեամբ պիտի գնենք այրք պսակը դ ուր /յան Անթառամ եւ թրաբիոնդ
(իինի եւ Դաշխուրան դ է} րախա կ ա լ եւ Ջարգուղէն դ էութիւն եւ Լմբոստաղում , թ*ափ եւ փա յ թքում դ ՛իմաստութիւն եւ Լինելութիւն , flJ ա չ ու
Ծաղկատոն , Կալ եւ Հունձքդ ճայն ու Ղօղանջ՝ ճռուողում եւ Ա եղեգի դ
թոյս եւ *Լ,սլատակդ Հյնոըհ եւ Ո ւի/տ դ Չարչարանք եւ

Պայծառակեր

պութիւնդ Ջահ եւ քիաղմ դ Սէր ու Վաստակդ Տաւիղ եւ թախճանք , թօղ
եւ Հիւթք , Փառք եւ թան դա կ ։
Մ ես րոպ կը ս անա յ գաղափարական արմէքներէն անդին եւ

կր

բարձրանայ արարչագործութեան սահմ աննե բուն դ կը վերածուի ամ
բողջովին լուսատու ու կենարար զօրութեան մրդ նման արեւին դ հո
ղին դ պտղաբերութեան եւ վ ե րածնո լնդի օրէնքներուն։
Ջինքը պաշտող հոգիները այգ ջերմութիւնով

ապրեցան

դարէ

գարդ իր հանղանակր միշտ բարձր պահելուդ տառապելու հրճուան
քին եւ ստեղծելու պատիւին համար։

ԵԴ- ՍԻ1ԻհէՇԵԱՆ
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Վ- ՆՈՐԵՆՑ

Դ
I

ու դարձել ես մեր աշխարհում այս հարուստ,
Ան ւսփելի գանձի տէր,
Անվատ .ելի , անհատնելի, ինչսլէս սէր:
Երեսու նեւվեց աստդերով դու վառեցիր
Հալ աշխարհում այնպիսի էյառ լքի արեւ ,
Որ մեր սպգր' յաճախ եդած ցան ու ցիր
Նրանով է միաւորեալ արդարեւ :
Օշականում fn մասունքն են դարձել հող ,
Սակայն, ինչսլէս ամէն թոյսի , պտղի մէջ
Կայ արեւից մի սուրբ մասնիկ , քաղցր շող ,
'քեղանից մաս կայ ամ՛էն հայ սրտի մէջ • • •

Z............

նշանակութիւն ունեցաւ հայ yրի եւ դրականութեան ստեղծումը^ ԼԼյն
դաբադ շուիւ կաւշմեց հաւ մշակոյթի պատմութեան մկջ եւ պաշտպա
նողական հղօր ւիահսւն դա րձաւ ձուլմ ան վտանգի աո֊ջեւ հ ե տա դա յ դա
րերի մ եե ւիորձութիւնների մամանտկ։ Պատմական ի րա դա րձո ւթի ւններր սով ո րա բար դնահատւում եւ
նակի մկ

ա րմ ե քու ւո ր ւո ւմ

են իրենց /ամա

եւ մամանակի չափանիշովդ ի ս կ հայ դ ր ի եւ դրականութեան

ստեղնումբ պատկանում
շանակոլթիլնր դուրս

կ

ա՛յն ի րադարձո ւթի ւնների շարքին դ ո ր ի ն ը-

կ դաւիս 1/ •

դարի սահմաններից եւ հետագայ

դա րերում Ա՛չ միայն չի կորցնում իր երբեմնի նշանակութիւնը^ ա յլեւ նոր ու աւելի մեֆ- բովանդակութիւն

կ

ստանում :
Պթոֆ

• Ա. Ա.
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ՐևԶեԼ

P

ոլորը կարող եհ երագել՝ բայց ^րազը բոյրն է

խոոկ ՝ ներքին հաղուաղիւտ

հողե-

աղկի ՝ ո րն ան կա ր ելի է կամա-

ւոր մշակել* *ք*անզի նրա հունտն է սէր ՝ եւ արմատն է տառա
պանք է ծիլն է թախիձ֊ ու ցողունը

սփոփանք*

Գերզգ այն ու

թիւն են տերեւները՝ եւ ինքլՀ ծաղիկն է' տենչանք՝.
finլորը

կարող

են երաղե^լ՝

բայց երագը

երփներանգի աննիւթական մի Լոյսի

ծիածանն

է

ո [' դմ՜ուար է փսռ սլա-

հեԼ յարատեւ :
Ան քաղցրահնչիւն արձադանղն է հ եռաւոր ՝ արձադանգը
նեբքին ՝ տրտում մի տենդի շարունակութիւնը ներդաթւակ :
է*ոԼորը կարող են երագել

բայց երաղանքր գեղեցիկ եւ

խորհրդաւոր դէմքն է ծան ուկ էութեան որ գմ՜ուար է կենղա-

V- պահել :
'fi անզի նրա դե ղեg կ ո ւթի ւնը
սսլաոում :

'1,րա

կարօտ է ՝

խորհուրդ

եւ

կարօտն է բացակայութիւն ՝ եւ սպասումն է

սէր ՝ եւ բացակայութիւնն է' խորհուրդ ՝ եւ ոէրը Գեղեցկու
թիւն :
fi ո լորը կարող են եբազել »---- Բայց երաղանքը « ♦

*
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|ք II ՓԱՍ Ա Ն Ի

«ԴԼՕՇ>Ը
«Նորավէպ»

աճախ կը սլատա հՒ որ երեւա կայութեամբ աշխատող գրագէտ
մըդ այսխբն որոշ իմաստով բանաստեւլծըդ վկան' լաւագոյնին 1ւ Jn—
“Ւ1'ն - ստեղծագործ կարդ ու սարքի , զՀք111Jթի լ ճշմարտութեանդ
խորհող մը նկատս լի սլարղ մարգոց կորէէդ որոնք ամ ենայն Լբ^ոլ-՜~
թե ամբ ■հարցնեն իրեն թէ կար ելի՝ձ է
փ՛ճացնելու եւ եթէ այո՛ դ

I1 Է !ա !

մարգկութեան

ձեւով*.

միտենք որ ան կա ր ե լի է մար ղկո ւթ ե ան խ^քզինքը փճացնել : Անչ1,լՀա

ոեւէ օրէնք Լ^այ U'J1՜ ա*ե կաբ ե լի ո ւթի ւնր ապացուցանողդ բայց
ես այն համոզումը ունիմ որ գոյութիւն ունի անծանօթ օրէնք մը ել

եթէ մարդուն ճակատագիրն է այս աշխարհի մակերեսէն ‘հեռանալդ
այղ ճակատագիրը փութացնողը ինքը պիաի Հ_ԸԷԼաJ *
1Լււ սլիտի ընթանայ հանդարտ կերպովդ վստահօրէն գէսլի իր կո
րուստը } առանց վայրկեան մը իսկ անդրադառնալու որ ստուդօրէն
դէսլի հո՛ն կ՚երթայ՝.
Այսպէս , խորհուրդը սլիտի տեւէ՝ թոէէ տաԼ"1է մեցի որ ճանշնանք J իա յն այն պղտ ի կ մասը որ կը
մնայ մթութեան մէջ*.

ճանշնանք՝

մնացեալը

պիտի

Ոչ ս՛է մեր երկրագունդը սլիտի սլայթեցնենք ինշսլէս կը
տան I., կը վախնան կարգ մը կրօնականներ եւ

հաւա-

գիտուններդ

որոնք

իմաստուններ են տարբեր ն կա տ ո ւլո ւթ ե ա մբ :
երկրագունդը գոյութիւն սլիտի ունենայ միշտ*

հետեւելով

իր

անծանօթ եւ անճանա չելի ընթացքին եւ բոլորս արդէն երկար ատեն
տստնկ ապրած սլիտի ըլլանք եւ բոլորս մեոած՜ եւ
11

մոռցուած՜ դ

կամ

րածուած եւ կամ այլ բան մը դարձած* թերեւււ երկուքն ալ։
3 ամ են այն

գէ պս ես այսպէս կ՚ըսեմ դ բայց նախապէս ձեղի ըսի որ

սխալ մըն էր զիս խորհող մ՛ը նկատել*.
hjորհող

մը չեմ î

Նոյնիսկ երեւակայութեամբ աշխատող գրագէտն ալ չեմ դ բառին
բուն իմաստովդ որովհետեւ բոլոր դրածներուս մէջ ղիս կը

գտնեն դ
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անդաստան

lu
ամէն բտռի ետին ՝

պա տմ ուածընև ր ո ւս ,

վէպերուս ,

*

թատերական

կտորներուս ամէն մէկ հերսսին ետին՝.
Արդ' երեւակայութեամբ զրուլնեբու արուեստը կը կայանայ անձ
նաւոր ո ւթի ւնն երը ստեղծելուն մ էջ :
/>*/' անձնական տիսլարս ստացած , ընդունած , դարդա զո լզած կամ
պարղասլէս ստեղծած ըլԼաէս ինծ ի կը բաւէ * բայ*] անշուշտ ա յսըանով
կարելի չէ երեւակայութեամբ ՛էր" ՛էի տիտղոսին արմանանալ։
Այսուհանդերձ ես դրադէտ եմ : I1 մ աշխատանքս է բառեր դո րծած ել՝. Անգլիերէնը որ սկսայ սիրել՝ թերեւս անոր համար որ միակ
լեզուն է որ դիտեմ եւ միակը որ կը գործածեմ ՝ երբ գրելու համար
նստիմ դրամեքենայիս առջեւ որեւէ տեղ եւ բան մը դրեմ ♦ ինչ որ կ ընեմ այս ‘եիջոզիս եւ որուն «պա տ մ ո լա Շ

տիտղոսը տուի՝.

Եթէ լաւ խորհիր՝ թերեւս ալ պատմուածք մը

չէ', հան

խորքին մէջ ո՛ չ մէկ կարեւորութիւն ունի : // վ պիտի

մը

տումէ ,

որ
ո ւԼ

պիտի դմդոհ մնայ՝ ո՛չ որ» այն ատեն***
Խորհող մը չեմ ՝ երեւակայութեամբ աշխատող դրադէտ մը չեմ »
ամէն ինչ մտածել կուտայ որ ձախողած եմ ամէն բանի մէջ* բազի մէկ
բանէ *--- միշտ Աարոյեան եղած եմ :
Ասոր մէջ չեմ ձախողած * րի չ է y

բաւական է'.

Ընդհանրապէս ինծի շատ խէ՛թին հարզումներ չեն ոււլդեր ՝

այլ

դիւրին հարզումներ ՝ ի մասնաւորի հատ մը որ յանկերդի ՛զէ" մի շտ
կր կրկնուի t
__ յ՚նչպէ^ս դրադէտ դարձած ես : Ինչպէ՞ ս Աարոյեան եղած ես :
Ինչպէ՞ ս ղուն ինքդ դարձար , դիտէ՞ ս : կ' աղա չեմ , ըսէ ինծի :
Ասոնց համար պատասխան չունիմ : Պատասխանը

իրենք

իրենց

մէջ պէտք է զանեն՛, կամ պէտք է հարցնեն ուրիչ ղրազէտի մը, ինձմ է նուազ բարեկիրթ , դրտդէտ մը որ քարտուղարը կանչէ ել ըսէ որ
սովորական տեղեկադրութիւնը ղրկեն՛. Ան ղիտէ ին չ որ պէտք է ըսել՛.
ա Ըսէք որեւէ բան, ըսէք որ ղրաղէտ դաոնալու միակ միխւցը գրակա

նութիւն ուսումնասիրելն է՛. Ուսումնասիրել համբերութեամբ, երկս՛րօրէն կարդալ, կարդալ՛, կարդալ անգլիական դրականութիւն , ֆրան
սական, ռուսական , գերմանական, իտալական, յունական , սպանա
կան, իրլանտական , յետոյ

ասիական

դրականութիւն ,

դրականութիւն եւ խաղաղականի կղզին եր ո ւնը :

Անկէ

ափրիկեան
պատ-

մուածքներ գրելու լուրջ դասընթացքի մը հետեւիլ՛ ուրիչ դաս ընթաց
քի մը՝ տռամներ գրելու, թերեւս չորրորդ մըն ալ նամ ա կադր ո լթ ե ան
արուեստին մասին՛.^
'ևոյնիսկ ենթադրելով որ մէկը կարենայ իրասլէս ցնորական ձեռ
նարկով մը չահազրգռուիլ

1

այս ձեւով չէ որ դրադէտ կը դառնայ :

ֆրադէտը ըստ ինքեան ղոյութեան որեւէ պատճառ չունի, բացի՛
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
չարիքի պարագային՝ որուն դէմ հարկ կը տեսնէ

բողոքել՝

առաւել

կամ նուաղ բացայայտ կերպով՝ բառերու միջոցաւ եւ ըստ երեւոյթին
այն յոյսով որ այդ բառերը պիտի համողեն չարիք ընողները որ դադրին չարիք ընելէ :
Աիակ բանը որ դրադէտը կկարդաբա ցնէ ՝ փոխելն է կաղացողը
շիտակ քալողի , մէկ խօսքով աչխարհը բարեփոխել ջանալը :
Եւ կարծես այդ բաւական չըլլար* դրազէտը կը փորձէ կերպարա
նափոխել նոյն ինքն մարդը։ Փոխել մարդկային բնութիւնը՝ անհատա
կանութիւնն ու մարդուն նկարագիրը։ Յեղաշրջել մարդը՝
ձեւի վերածել՝ մէկ խօսքով իր իսկ

պատկերին նման

տարբեր

վերստեղծել։

Այսինքն այս ներկայ պարադային անով Աարոյեան մը շինել։
Ան,չուշտ Ա ա ր ո յ ե անն երո ւ ցեղ ւ1 ր անտանելի պիտի ըլլար y

Ըա,!3

քանի որ ո՛չ Ա ա ր ո յ ե անն եր ո ւ ցեղ մրն ալ տանելի չէ՝ կ^արմ՜է թերեւս
որ լրբօրէն փորձենք ։
ինքնահաւան մարդիկ ինչքանն ինքնագոհ են։ Եր մտածես [<", 1^֊
չո՞ւ , պէտռ էր դադրէին րլլա լէ : Ատիկա որեւէ բանք։ պխոի չծառայէր ։
քյւ ստրկամիտ մարդիկ ին չս՞ Լ սա բուկ են ï Աւելի լալ է ամբար
տաւան ԸԱաէ'ւ հակառակ անոր որ այդ ալ լաւ չէ ï
իտէալր նորէն ամէն ինչ ըլլա/ն է միամ֊ամանակ եւ ։իոի։ն ի ւիոիւ:
— Ին չպէ^ս քու ինքնութիւնդ գտած ես* իՈնչ միջոցաւ

հասած

ես ։ Ենչպէ0 ս կրցած են րլլա լ այսքան անհաւատալի ՝ յանդուգն ՝ անի
մաստ՝ տարօրինակ՝ աւելորդ՝ հոյակապ ՝

անօգուտ ՝

հրաշալի

եւ

սաստիկ ջղայնացնող ։
Ո՜հ ՝ ճիշտն ըսելու հ ամար՝ շատ դիւրին եղաւ։ Յանկարծ

աչ

քերս բացի ՝ շուրջս նայեցայ եւ ամբողջ աշխարհը գոյութիւն ունենալ
սկստւերբ աչքերս բացի* ահաւասիկ __ եւ մարդկա յՒն ամFn,lî. Ս^ղը
նոյն ձեւով սկսաւ։
Երբեմն կր ղղ_$_՚սմ ըրած ըլլալուս* դուք ո19չ։

Էք առի մը վրայ մագլցած էի Ֆրէդնոյի ամէնէն աղքատ

թաղին

պատկանող շատ հին տուներէն մէկուն կռնակի պարտէղին մէջ՝ Աի ացեալ *ք,ահ անդն եր ո ւ ա ր դա ր ա g ի օ ր էն հպարտ եւ

հոյակապ

նահան

գին' 'ք՝ ալիվ) ո րնի ա fի մէջ՝ 19X1 մայիսին* ես երկու տաբու

եւ

1՚^Ը

ամ սու մարդ մր։ Ե <- ահա վա ր իջած ատենս բոպիկ ոտքերով կոտրած
գարեջուրի շիշի կտորի մը վրայ կոխեցի եւ վի րաւո րուեցա յ ։
Ե*- սկսայ անիծեյ այս աշխարհը որ պատասխանատու էր եղածին։
Արիւնոտ ոտքս ձեռքերուս մէջ՝ սկսայ պոռալ

բերանս լայն բացած ։

Արդար լ,ն կամ մեղապարտին բողոքի կանչը՝ ամէն պարադային մին
էլամ միւսը։ ինչո^ւ այդպիսի
չկայ որ ոտքս կտրեմ

ծառի

բան

մը՝ թնչ պատճառաւ։ Պատճառ մը

մր վրայ մագլցած րյյ ա յ ո ւս համար։

Այս բոլորը թերեւս հրապուրիչ է՝

այս չէ

սակայն

պատճառը

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱԿ

12

գրագէտ մը եղած ըլլալուս ՝ թէեւ արդ ևլք ii ըն ալ չէր : Կը թուքւ թէ
բան մը չէ կրցած արգելը ԸԱաէ :
*Լ,ոյն տարւոյն յունիսին հայրս զոր
ռաւ*. fimjg

՞*111Jրերը

հաղիւ կը

ճանչնայի՝

մե

կը մեռնին օր մը չէ օր մը՝ իմինիս մահը

չէր ո ր ստիպեց 'il'" "Լ /'[’ ['I1 > fi'nnJ բառերը կազմել՝ յետոյ փնտռել
լեզուին գործածութիւնը՝ ամէնուն պէո թօսելու կամ գրելու համար*.
Մասնաւոր պատճառ մը չունեցայ գրելու։
fi ան մը անմոռանալի եւ հզօր աղգեցութիւն մը ունեցաւ՝ բան մը
՛լ՛'ր պատմելը կը պարտիմ ճշմարտութեան եւ Հերանսայի եւ այգ բանն
է որ որո ԺսՒ սլա ամ ե լ քիչ առա^ ՝ դո րծ մը կտտարած Ըէէսյէոլ աարտամ յոյսով : թերեւս սլա ամ ուածք մը՝ կամ բան մը որ սլատմ ուածքի
նմանի ՝ նա լինք թնշ /լուրս սլիաի գայ եթէ վեր^ին բառը գրեմ :
/յատ կարդացած էի բա լ g ըստ բա/սաի եւ անկէ ի վեր մեթոտ չեմ
փոխած՝ բայց գրեթէ ին չ որ կար/լա g ած էի մեռեալ թո լած էր

ին

ձի՝ ինծի անյարմար՝ իբր րն թ ե ր g ո ղ ՝ կամ ալ /՛Ո՛ դրադէ>" =
Դ1'ս1 ուածաւ

պա տմո ւածքներ ո լ հատընտիր հատորի մը ‘/[՛այ լ,ն֊

կալ՝ թերեւս ալ նոյն գրողին բոլոր գործերուն հաւաքածոն էր*» Զեմ
դիտեր ՝ բայց պատմութիւնը դո ր գտայ հվա Կ^շՕշ» կը կոչուէր եւ հե—
զինա 1լն էր Կի տը JJո փա սան :
fatum

ուշադրոլթեամբ կարգաց ի սլա ամ ո ւթի ւն ը ՝ առա ջինէն մին֊

չեւ վերջին բառը*. Ալս պատմութիւնը տակն ու վրա լ ըրաւ ղիս։
'fi ի չ մնաց ամբողջ աշխարհին սլիաի պոռայի» Հ*իտայ ղայն ՝ ինք—
գինքս գտայ ՝ գրագէտր գտայ։ Ե " եմ գրագէտը։ Գրելու կերպը գտայ ՝
ասկէ ետք եւ ընգմիշտ իմ ցրելու կերպս պիտի ըլլայ այսֆ*.
Ւնչ որ կհուզեմ րսե/ ////?/ է թէ' U,J" 1ԼաJ [l

ա^՛Ը ս1fi մեծ l/ulJI1'~

կե անն եր էն մին է ղոր ամէն մարգ կը ճանչնայ։ Վրսյրկեան մը որ ա
մէն ինչ կը բեղմնաւորէ ՝ որ լեցուն է

կորովով՝

իմաստութեամբ՝

ցաւով ՝ /սինգով՝ /"որ վի շտ “ վ , արդարացի սրտմտութեամբ՝ ահար
կու խոնարհութեամբ» խելացնոր մեծամտութիւն՝ կամ ամբարտաւա
նութիւն » ապուշ դարձած էի ՝ դինով ։
Կեա նքիս մէջ առաջին անդամ ըլլաէՈ1/ անմահ էի» Գտած էի ինչ
որ կը փնտռէի եւ ոչինչ կ րն ա ր ղիս անջատել [.րմէ , Գխոէք, Ով

էք, •

լաւագոյն բան մը չէր կրնար պատահիլ*. ]Լյս բոլորը գութով լեցուց
զի ս տառապողներուն եւ ձա քոո ղածներո ւն հանդէպ*.
fiiu լց

գանք բո1ւն պատմ ուածքին որ Վա Գլօշ'» կը կոչուէր։ l/ն—

դամ մը միայն կարդացի ցայն ո չ թէ երկու՝ բայց բա՛ն մը որ նըպաստեց ես ինքս դառնալու՝ ամբողջական՝

կենդ ա

ան կ ո րնչելք,

այս պատմութիւնն է։
Գլօշ կբ կոչէին ղինքբ ՝ որովհետեւ ատենին կորսնցուցած էր իր

եըկոլ ոըունքներր եւ 'հիմա ծերունի մրն էր ՝ ծեր մուրաց
մը որ
FondsիկA.R.A.M
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[՛լ՛մէ մնացած մասը անթա g ո ւպե ր ո ւն միջել֊ տրորելէն կը յ"ւ"-Աւ["1նար , մէկ տեղէն միւսը երթալով պատառ մը

չոր հաղի,

քանէ

մը

սուի, կամ պատ ս սլա ր ո ւելո լ համար կոպտութեան , հեգնանքի , գէ չ
վեր ա բեր մ ո ւնք[։ , ծեծի եւ առ հասարակ անգթութեան դէմ :
Ո՛չ ազդական ունէր, ո՛չ բարեկամ այս աշխարհի վրայ, թերեւս
ունէր միմիայն երկինքր եւ ե առերը, դաշտերն ու գետակները-.
իիարդու դէշութիւն չէր ըներ, բայց օրին մէկը յուսահատ , անօ
թի, փորձեց ագարակապանէ մը վառեակ մը գողնալ-.
ինչ որ ալ ըլլայ չյաջողեցաւ-. Այդ բանը արգելը չեղաւ որ ագա
րակապանը ղինքը չարաչար ծեծելէ ետք նետէ փոսի մը խորը-.

Ան-

շար՛ք, սովահար, ծարաւ, վիրաւոր, լքուած մարդոցմէ եւ աստուծ
մէ՛ ամբողջ ՛լ I1 թ'[' Ը մնաց փոսին մ է ջ կէ ս մեռեալ եւ միայն յաջորդ
առաւօտուն էր որ պահակները գտան
հոն ՝ անշուշտ ագարակա
պանը կանխաւ լուր տուա^- էր : Պահակներն ալ ագարակա պանէն աւե
լի բարութեամբ

չվարուեցան

հետը։

Ե ո պա ո ւթե ա մբ

տարուեցաւ

գարշահոտ բանտ մր եւ գլորուեցաւ խոնաւ գետնին վրայ

վեր ելլէ-

լու անկարող հ եւ հոն մոռցան զինքը։
Երբ ոստիկանները ետ եկան դ մեռած էր*
ԷԼլս է րոէորր* պատմութիւնը այս էր ՝
ին չ ո* լ Ե* ուիասան գրած էր զայն։ Եւ֊ ին չո* ւ պարզ իրադարձութիւններով այսքան պարղ պատմութիւն մր ունէր

այսպիսի

զօրու

թիւն մը : Ենչ ո19 ւ շիտակ սրտիդ կՀերթա ր ՝ դլխուդ ՝ մլոքիդ , այսքան
ումեղ կերպով ։ 1Լյա հարցումները թերեւս պատասխաններ ունէին ,
բայց ես դեռ չէ ի դիտեր ղանոնք ։ Ս*իակ բանը որ դիտէի ՝ այն էր որ

«9*/€>£»/> պատմուածք մրն էր զոր կ՝րնայի գ՜րած րլլա լ եւ այն ձեւով որ
պիտի գրէի ի մօտոյ ՝ ոչ թէ ֆրանսացի հերոսներովդ այլ 'Եալիֆորնիայի մարդոցմով։
Որովհետեւ շատ բան տեսած էի տարիներու ընթացքին ՀԵրէղնոյի
ւիոզոցնեբուն մէջ եւ ես կրնայի տեսնել ինչպէս թեքը կը գրէր
չեւ Հիմա կրցած էի ըլլալ միմիայն ականատես մը յո լզուած

Մ թեառանց

փորձելու տեսած ին հփնչո&ւ^ն հասկնալ։
Եւ֊ չէ ի կրնար հ ա ս կնա լ ։
ԷԼյսոլհետեւ գիտէի թէ ինչ պիտի
յանձնէլ ինչ որ կը տեսնէի եւ

Ըլլար իմ

ընթերցողին

գործս y

թողուլ

թուղթին

եզրակացնելու

հոդը։
Համա յն տիեղերքը ւերԼղնոյի փողոցներուն մ է ջ էր*

մարդկու

թիւնը ամբո զ ջո ւթե ա մբ ։
Եւ գրագէտ մրն էի , այգ էր ինծի սպասող գործը։
Թող հոդեբոյմներր հետաքրքրուին տյս բանովդ եթէ հսէճէքի
էք-ենքր

. .

,

է
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Պուրղ պատահս/^ր մը :
Ուրիշ պատմուածը մ ը դ ուրիշ դրադէտի մը կո ղմ է $ կեանքիս այս

ZV,Z,Z շրջանին կարդացուած դ նոյն արդիւնքը կրնալը ունենալ։
Կարելք, է, բայց եղածը այն է որ ուրէշ մը չէր, այլ

այս էր

եւ

բնաւ չեմ դադրած ա յս մասին հպարտանալէ ։
Սկսայ կարդալ Ս* ուիւս սանի բոլոր միւս պա ամո ւածքներ ր » մէկը
մի լա էն լալ էր }
Ընդ միշտ կենդանի էր ինք , հայրս էրդ եղբայրս էր դ զաւակս էրդ
րար եկաւքս էր :
Զէին կրն ար ղինքը մեռցնել։
Ըազմաթիլ դրագէտներ եւ քննադատներ կ՚ըսեն

այսօր որ

հա

մեստ տաղանդ մը միայն ունէր • շատ նեղդ շատ սահմանափակդ բայց
ձդեցէք որ րսենդ կարեւորութիւն չունի։
Մըոեն թէ իրենց երիտասարդ օրերուն դրեթէ մեծ դրադէտի մը
կարդ պիտի անցընէին ղինքը դ բայց իր դործր չդիմացաւ J-ամանակի
փորձութեան դ որ շատ անհաւասար գրագէտ մրն էր դ այնքան ւսնվըսսւահելի որքան բաիււոաիւաղ մր։ Մէկ Լա

ռլատմուածք տասր

դէ շի

դէմ ՝ Մէկ մեծ պատմուածը հա րիւր հատ շահեկանութենէ ղուրկի փո
խարէն դ կ*ըսեն թէ տողերը

կ^երկա րէր

դրումի

փո իւար էն դ

կարճ

կասլելուԼդ շուտ դրելուք դ Ֆլօպէռի արմէքաւոր խորհուրդները մոռնալով-,
Մրսեն որ միայն մարմին մը՝ զգայարանք

ձ*ը դ

առանց

հոգիի

կենդանի մրն էր դ յաճախ կոշտ ու գռեհիկ դ անզգա յ եւ ա նխելք : թ'ողէք nü Ըս^ն ։
Թերեւս իրաւունք ունին , բայց ոչ եզա^֊ միջոցին իրապէս
դանի էր եւ ա յդ կեանքը դո յ ութիւն ուն I՛ ['I՛ բոլոր

կեն

գրո ւածքնե բուն

■քէջ, ամէնէն մեծէն մինչեւ ամէնէն անկատարին մէջ։
Պատմոլածքնելւէն ամէնէն անարմ՜էքր ունէր իր մէջ այդ կեանքը •
կենդանի րլլտլու ի ր ա կ ան ո ւթի ւնր , ահո ելի բացատրութիւն մր որ ըսել ուզածս բոլորուքին չի թարղմաներ։
Ինչ որ կը զ.րէ ' կր շնչէ դ եւ աւելին՝ էր տառապի , խո րապէս 5 ան
մխիթարէլիօր էն ՝ հակառակ իր անտարրերութեան ղ իմակին։ Ի ր դր
բելու ե ղ ան ա կն էր ՝ թր ո ճը։
Միակ ւք եհ անձն մարդը դ սիրազեղդ կ են ղ անի եւ անդամալոյծդ որ

մեռաւ յիմարանոցի մը մէջ ։
Լաւդ հիմա խօսքր մէջերնիսդ

սլէ^ ս գրագէտ ղարձար։

ԼԼհաւասիկդ Հհդ չեմ դիտեր դ միայն Ս՛՛ա ուած դիտէդ ան ալ բան
մP tPu^P 1 րոտ սուիորութեան *

Հ» lh
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Պ1ԼՐ1:
բոլոր ոյրղհ լր1ւե րը եւ. ն.ոlllhtl, լո լէ ամէն գադափար ա յէն

ա կամա բաո ւթիւն ՝ սլարը հետզհետէ կր դառնա լ

լուսաւոր

արուեստ մր , եւ իր ճառադայթումր այնքան հզօր կ ա /ս սլա հուն ՝ որ
մեր ա Հրե ր ր կր փ ա կոլին ու չեն կրնար տեսնել իր կա ա ա ր ել ո լիք ե ան
սահմանները*. Եթէ մեր դիտելու կա րո ղութիւննե րը ան լադ են լաճ ախ
եւ տրամադիր խորանալու մտքի շօշափելի վիճակներու մկջ՝ կր մնան
սակայն վարանոտ դե դեg կո ւթ ե ան տ ր տ ա ս ո վ (/ր երեւոյթներուն աոջեւ} ու կը փնտռեն անոնդ արտաքին փ՚ՈԱր միայն եւ պատահական
խանդ ավտո ուիքիւնր , որ կը ստեղծոլ/ւ անկէ։ [ի ենք էլ ըմբռնենք քեր
թողութիւնը՝ նկարչութիւնն ու նուաղները՝ կը մերմենք մօտենալ
ու նաեւ Հ ա դո ր դա կց ի / պարին' որ այղ ամէնուն համադրութիւնն Հ,
//<_ կը բերէ անոնց անարատյայա մասերը ՝ ինչ

՛՛-նը ,լարանեցալ

ըսելու ՝ ի h շ որ լռո ւթի լնն
պատկերներուն անբարբառ դո լներր :
Pl

կ

"ր

բանա սա եղծ ու-

եր ամ՜շտո լթե ան

եւ

Մեր իմացականութեան անապատին մէջ՝ մեզի համար անակհ կալներ սլկաք են միշտ : Հարկ կ որ արեւը ղիշերներր ծտդի ՝ եւ զե
րք, կր ապրինք տարտամ լոյսնալոյսին մէջ՝.

՝/՝անի որ կը

տառապինք

ինքնատպութեան յաղթանակին համար , սլկաք կ որ փոթենք նոլնիսկ
արուեստի կլիման՝ եւ նոր երկինք մր իւ ո ստանանք մեր մտքի

տիե

զերքին * Պարն է որ !լ ընծա լէ աոաջին ալս յուղումը եւ 1լ'ըլլա ք ալն
Ղ՜երբնական յղացումը որ միշտ հոդի ի կր վերածկ մտրդկա լին մար
մինը * Արադ' լոյսին չափ >, եւ ձտ
ու մ տածումին նման [‘նքն ա —
FՈI-ի,

> ան փայլակներու պկս կուտա յ մեր ենթաղ իտա քլից կեանքին

բոլոր ցոլքերը՝ եւ միակն է որ

իբր

կշոոյթ

հոդիին անտեսանելի շարմ՜ո ւմները ՝ անոր

կը

ներկայացնէ

մեր

մթութի ւնն ու ա ո տ դե-

ք՚ը ել դէշ երային խաղաղութիւնը :
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Ա ենք միշտ կ՚ապրինք ձեւերու ա չխորհէ մը մ ԷԼ, որ կը
բխի մ եզմ է բա յց անըմբռնելի կը մնայ՝ եւ որուն կը ձգտինք միա
նաէ ա րուե ս տի միջոցներով : // արդն ի ս կ ձե ւեբ ո ւ ամբո r^n ւթի ւն ձ ըե
է ՝ եփուն եւ մշաահոս ձեւե բու ՝ ո լանք իր ան հ ա տ ա կան ո ւթ ե ան հա
յելին կը կազմեն եւ զայն իր կեանքին մէջ կը կրկնեն ամէն պահ :
է*նծի կը թուի թէ մենք կը կրենք ներքին պար մը մեր մէջ՝ որ գծա՜
գրութիւնն է ապահուԼաբար մեր բո լո ր կիրքերուն՝ զագափարնե —
բուն եւ զգացական մայթքումներուն ՝ եւ

կը մարմնաւորէ

անոնց

աննիւթական ճարտարապետութիւնը եւ իւորհրգասքՕգ քանդակներ
րը։ թ՛երեւս պար մըն է նաեւ հոգին՝ իր անմեկնելի գալարումնե —
րով եւ մոգական հոսումներով՝ իր մեծ դա շնա կո ւթ ե ա ձ բ ՝ սաւառ
նումներով եւ գլխապտոյտ անկումներով՝ այղ թարմ եւ թրթռացող
հոգին' որ բխած է մեր մէջ՝ ինչպէս գիշերուան խորէն հանգիստ֊
լոր ցայտաղբիւր մը*.
Ան որ սլիտի սլա րէ ՝ պիտի համարձակի անձնաւորել այս ներ
քին ձե ւերը եւ անոնց մշտ ափ ո փ ոխ ն կա ր չութ իւնը ՝ լո ւս ա ւո ր ելո վ ձ եր
էութիւնը բեմին վրայ եւ բերելով անոր ամբողջական տեսարաններԸ> l'PC երազային ի ր ա կան ո ւթի ւն ՝ իբր քնարերգութիւն եւ մ եղե
գի : Ան սլիտի տայ մեր մէջ պատրաստուած մեհենական կեանքը եւ
անկէ ծնող զոհագործութեան ոգին՝ խունկի եւ լոյսի ամամերը
ուր մեր հոգին կը ծնրադրէ ե ր կի ւրէածօ ր էն ՝ ու նաեւ անոր հեթանոս
աղօթ քը , ո ր ո վ կը հեծեծէ իր մեղքերուն եւ ա ր g ո ւնքն ե ր ո ւն աղբիւրին առջեւ*. Պարը մեզ կը լեցնէ ներողութեամբ՝ անգո րր ո ւթ ե ամբ
եւ վերադարձող յի շա տ ա կն եր ո վ ՝. Ոչինչ այնքան մեզ կը խռովէ ՝ որ
քան պարը որ կ'ոդեկոչէ մ եր անցեալը՝ իր տրտում խ ա գա զո ւթ եա մբ
եւ մեռած գեղեցկութիւնով՝ 'ձի՚շգ այնպէս ինչպէս զայն թողուցինք
Օր մը հեռաւոր արահետներու վրայ կամ լսին ծա ոո լ ղին եր ո ւ խորը՝
եւ այս ոգեկոչումը այնքան տարօրինակ է երբեմն որ սլաքին մէջ մեր
ապագան կր տեսնենք անցեալին հետ նոյնացած :
արուեստն է որ մեզ կը տանի տա կալին մերկութեան հրաշք—
ներուն ՝ որոնք համազօր են կարծես հերոսութեան՝ քանոր կ'1-r ազո բծեն աշխարհի մեծագոյն խի զախ ո ւթի ւն ը ՝ այսինքն նետել քօղերը
եւ մերկանալ գիտնալ : U.JTտ ե զ մարմինը կը հ ա սնի ս տ ե ւլծ ա գո րծ ո ւթեան լրումին՝ որովհետեւ խորհուրդներ կվարտայայտէ մտքին կամ
սրտին փոխարէն ՝ բա յ g կը JUJջուլի գերազանցել զանոնք՝ ու իր նիւ
թականութենէն փրկուելու համար կ>ըլլա J բացարձակապէս հոլանի
եւ իր այգ անշօշափելի մերկութիւնովը կը բարձրանայ առասպելային
յաղթանակներու *. իսկապէս դիւցազնական է այն պարուհին ՝ որ իր
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մարմինը կը խլէ շղարշներէն ել զայն կը յանձնէ երաժչտական ծըփանքներոլ, եւ որուն միսը այղ րոպէին

ամբոզի գաղափար ել զդայ-

նոլթիլն է միայն։ Մենք կը սիրահարինը ա յն հողիին' որ այղ կնոջ
մերկութիւնն իսկ է , ել կը հոսի անոր վարսերուն հետ , կը փա քլատակէ աչըերուն [սորը ու կ'երկարի մինչեւ իր մատներուն ծայրերը։
Եթէ պարը կ'ընծայէ մեզի այն չքեղոլթիլնն երը զորս մեր ետին
թողուցինք , կը

[unստանայ

նաեւ մեր վաղուան կեանքը եւ մեզ կը փո

խագրէ անոր անհաւատաթ, տեսիլներուն մէջ՛. Ան մեկնում մըն է դէպի ճակատագիրը, դէպի հրաժեչտի ճամբան, որ մեղ պիտի բաժնէ
մեր էութենէն եւ պիտի տանի անստոյգ իր ա կանո լթեան : Ա՛ս։ քրամ ու
տի

մըն է ան, ուր պիտի նստինք այն նաւը որ կը սպասէ մեզի

եւ պիտի երթանք անծանօթ ափունք մը, մինչ երեկոն պիտի մարի
եւ պիտի լսենք միայն ալիքներուն յաւիտենական մրմունջը։ Ան մեկ
նում մըն է նաեւ դէպի մահը, որ մեղ կը դնէ

գերեզմանային

ա շ-

խարհի մը մէջ եւ լոյս եր ով կ՚ողողէ զայն, ու մենք զայն կը գիտենք
երկինքի մը նման։ Մենք ողջ ենք կատարելու պէս այգ պահուն, բայզ
կը հանգչինք գազաղի մը մէջ, ուրկէ ներկայ կ'ըյղանք մեր իսկ յոլ.
զար էաւորութեան , մինչ ձայներ, աղօթքներ, մեռելական նուաղ
ներ կը բարձրանան մեր չուրիր, արցունքներ կը հոսին մեր բացակայ
գոյութեան վրայ, եւ մենք գազանաբար կը լսենք ղանոնք դագաղին
խո ոէն ;
Ան որ պիտի պարէ , պիտի ներկայացնէ սէրը ել մահը , այն տիե
զերական կիրքերը' որ կը ծագին անոնցմէ ։ Ոչ մէկ քրմուհի այնքան
բարձր է իր երազին մէջ, որքան այն կինը որ կը մեռնի պարելով։
Ան պիտի փշրէ մարմարին վրայ իր գոհարներն ու մանեակը ել պիտի
պարէ մահուան համար, յանձնուելով տակաւ դաշնակաւոր նաւաբե
կութեան մը, եւ անձնատուր երաժշտութեան' որ զինքը համբոյրով
մը սպաննեց։ Այգ պարուհին պիտի մեռնի լուսնային շղարշի մը մէ[,
գալարելով բազուկները ել փշրելով իրանը , կանչելով կեանքը իր
նուաղուն վայելքներուն հետ, սիրոյ գիշերը կամ բաժանումի առա‘-օաը , ու ծովը որ զինքը պիտի պահէ իր մեղմ թեւերուն մէջ ։ Ան պի
տի պարէ տակաւին խելայեղ, ծամերուն լոյսը թափելով ծոծրակին
պիտի զրկէ վերջապէս Բանաստեղծութիւնը' որ իր մահա
մերձ մարմինը կը գրկէ։ Աետոյ պիտի իյնայ, ձեռքերը միացուցած
սրտին վրայ ու դեռ դողահար իր անսահման սարսուռէն , եւ իր աս
տեղային ձելը պիտի փախչի տակաւ ու պիտի լուծուի միջոցին մէջ֊,
Հարկ է որ դրականութիւնը նմանի պարին եւ ըլլայ անոր պէս
■ծ.իոլն բայց իրական , խուսափուկ բայց անկեզծելի , եւ այսպէս ար-
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տա յայտէ մեր իմացականութեան բոլոր գրգիռները :

Մ եր

բառերը

պէտք է հագնին անոր էչռոյթը եւ գիտնան թռչտիլ ու ՅոԼՅԼաԼ>
այս կեբոլով միայն պատ կերա գնել մեր մարի կա g ո ւթի ւնն եր ո ւն

^ւ
եւ

զդագողութեանg անվերջանալի ւիոփոխութիւնները : Պարագէտը հարկա գրուած է ստեղծել ամբողջովին սլա բագնաց արձակ մը եւ քեր թո
ղութիւն մը՝ եւ ոճ մը

որ կարենայ մայթքիլ ու սլանալ ամէն յու

ղումի եւ մտածումի հետ՝ նետել անոնց չրջարԼ-իեը

եւ

անհետանալ

իսկոյն :
Պարը կուսութիւնն է արուեստին եւ անոր մեծագոյն անկեղծու
թիւնը՝ որով կը մերկացնէ ամէն գաղտնիք' զոր խօսքերն ու նկար
ները կը մերմ՜են քօղազերծել՝ բայց կը պահէ նաեւ ամէն սրբութիւն*.
Ան միշտ իմաստութիւն է եւ հոգեկան աշխատանք՝ ու կը նուի րադո րծէ գեղագիտութեան գերակշռութիւնը նիւթին վրայ։
Եթէ համարձակինք աւելի խիզախ նայիլ իրեն՝ ան կը բերէ նոյն—
իսկ գերմարդկային խորհուրդներ եւ

կ'առաջնորդէ

էութիւնը՝ ու մենք կը լսենք այլեւս անբաւութեան

մեր
ձայնը

թեւաւոր
եւ

կը

զգանք անհունին աո.ջեւ աստուածային առանձնութիւնը։
Ե* Ս*
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Հ ամւսշէւարհ այէն դրականութեան տ էրա կան դէմքե-

րէն մէկն է Նէքոս 'ԷաղանծաքԷ :

Սէջազդայէն համբաւէ տէրացաւ, էր մահէն քանէ մր տարէ աոա^ մէայն, հակառակ յէսուն աարէներու վրա j տարածուող br հը■U—
կա յ դրա կան վա ս տ ա կէն :
ճտկատագէրը բոլոր անոնց , որոնք ււլւլտէէլ
որս տ կանին:

ո1Ու1ոLI'Գե

Il

^Z7

Կասկած չկայ ո [’ տարբեր պէտ է ր//ա ր ան, եթէ բազմամէլէոն
մոդովուրդէ մը մէջ ծնած ԸԱտր : Այստեղ խօսքը չէ վերաբերէր , է
հա րկէ, դո ր ծին բուն արմէքէն մա սէն : Աւելէ ճէշտը, էականը այդ
ար մէքն է։ Անաց ածը մամանակէ [սնգէր է՝
Անկորնչելէ է արուեստէ դործը , ուր ալ ծաղկած ԸԱայ տն , որ
քան ալ ծածկուած մնայ , մոռացութեան նկուղներուն մէջ թէ քէչերու
կողմէ խօսուած անմատչելէ լեզուՒ մԸ պատուարներուն ետէն :
Լաւագոյն օրէնակը մեր հանճարեղ Ն ա ր ե կա gէն էհ
'խազանծաքէէ պարագայէն մէջ դեր ունէ նաեւ ուրէ չ ազդակ մը,
որ յատուկ է մեր J-ամանա կներուն : 'էադանծա■et՛ բանաստեղծ է ամէն
բանէ առաջ, ու թեր եւս , ամէն բանէ վեր :
քառասուն տարէ էբր տյգ ճանչցուած էրհ Ու տյն ալ, շատ նեղ
շրջանակէ մը մէջ՝, էր կեանքէն վերջէն շրջանէն մէայն ան եկաւ վէ
պէն եւ է բարու ետեւէ արտադրեց մէկը մէւսէն էնքնատէպ եւ զդայա g ո ւն g /լոր ծեր։
Անոնցմէ

մէկը

«Յիսուս վեթսսփն խաչուած» ,

վեր ածուեցաւ

շար ման կա րէ։ Այդ կը բաւէր արդէն, որ մէկ օրէն մէւսը, աշխարհ
յանկարծ ճան թլար յոյն մեծ գրոգը*
Նոյնն է պարագան «Տոքթ* Աէվակոյ^է հեղէնակ՝ Պորէս Փասթերնաքէ համար։ Ան ալ բանաստեղծ էր ամէն բանէ առաջ, բարց էր
վէպով հասաւ մէջազգայէն հռչակէ ։ Ստացաւ Նոպելեան մրցանակը։
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U-J’t

նոյն տարիներուն

շատ իւ Ou ո ւեցա լ

Փաղանծաքիի մասին՝

իբրեւ 'էյոպելեան 'հաւանական մրցանակաւոր*, fitujg հակառակ շատե
րս ւ սպասումին՝ ֆրանսացի Ալպէր կամիլն շահեցաւ դափնին : Ու
դարձեալ՝ հակառակ այն անխառն հիացումին՝ զո ր կը
“'J11
վերջինը , շատ մը ֆրանսացի ականաւոր դէմքեր գտնուեցան ՝ որոնք
յայտարարեցին թէ կամիլն դեռ կրնար սպասել։ քառասուն եւ չորս
տարեկան կր ան՝ մինչ 'Իա ղանծաքի եօթանա սունը անց եւ ծանր Հ իւանդ մանաւանդ : Ղ*տն ո ւե g ան նո յնիսկ դրա կան թերթեր ՝ ո րոնք յա յտարարեցին

թէ

ԳՐ" 1P արմանալոր ա դոյն թեկնածուն էր*
«Քսւյիէ ւրւլւ Սիւտ»^ աւելի առաջ երթալով^ գրեց բացէ ի բա g * Հ^էյՈJnJ*^

սլելեան կաճա ռը շատ բան կո ր սնg ո ւց իր պա ր գեւը 'Ի ազան ծարիին
չտալով՝ *Ի ազանծաքի՝ ոչի՛նչը : ( * )
Այ ս մոռացումին կամ ղանg առումին մկջ շատ մր պարագաներ
բացասական դեր թագաgին , որոնք որեւէ կապ չունին փր ա կան ո ւթեան հետ։ ԷԼ'յնքան աւելի ցաւալի այս մոռացումը՝ որ մամանակ
չեղաւ զայն սրբագրելու։ 'Ի անի մը ամիս չանցած ՝ տասը տարի պա յքարելէ ետք անողոք եւ անբումելի հիւանդութեան մը դէմ ՝ 'Իաւլանծաքի իր աչքերը կը փակէր՝ իր սիրելի հայրենիքէն հեռու՝ կէս մը
աքսորական ՝ նի սի մօտիկ՝
տանը մէջ, 1957//Î-:
I).յս ամ առ ՝ Սէր-Ճ ոն Փերս՝

նավահանգիստՒ Դ մէկ < ամ ես տ
անցեալ տարուան մրցանակաւորը՝

ինծի պատմեց հետեւեալը՝ իմ մէկ հարցումիս իբր պատասխան*
«Սթոքհո լմի կաճառի անդամներէն շատեր խո րապէս ՚լը ցաւին ՝
որ զանազան պատճառներով՝ չեն կրցած պսակել քանի մը իսկապէս
մեծարմէք գրողներ։ Ա^նոնցմէ երեքը մանաւանդ ՝ աւելցուր Աէն—ձ ոն
Փերս՝ խո ր զղջումի առարկայ են ՝ էեւոն Տոլստոյ՝ Փօլ Վալերի եւ
Ղրիքոս 'Ի աղանծաքի :»
Մեր մեծանուն բարեկամը ըսաւ նաեւ՝

չարաճ՛ճի

ծիծաղով մը՝

•Հոր *Լյոպելեան Կաճառը կը զղջար նաեւ՝ այս անդամ ՝ պարդեւատրած
ըլլալուն համար ուրիշ մէկ քանիներ
Այս վերջիններուն անունները չուզեց տալ՝ հասկնալի պատճառ-**
ներով։
Վերադառնալով '/՝ազանծաքիին ՝ ըսենք որ ամէնէն եզերականը՝
ռւ նաեւ ամէնէն հիանալին ա՛յն է՝ որ ան գրեց իր դործերէն քանի
մը լաւագոյնները՝ երբ իր մարմինը արդէն կը գալարուէր մահուան
ճիրաններուն մէջ*. Իր կեանքի վերջին տասը տարիները եղան ամեհի
ու դիւցազնական պայքար մը

մահուան եւ իր ըսելիքները չաւար-

*) Այսպէս ըսողները չէին կրնար գիտնալ թ-է Քամիւին ալ կր սպասէր ԱՆ յ որ պիտի զգետնէր Քազանծաքին :

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

21

տած' անզուսպ

անյագուրդ ՝ դեռ կեանքէ ծարաւիդ անօրինակ ար

ուեստագէտ[. մը մ/,ջե,..
էլ այս միակ գիծը չէ ՝ որ կը միացնէ զինք ուրիշ մեծ արուես
չարչարակոծ եւ իւոո վա լոյ զ մեծ նկտ րէ չին' էլ Կլւեքոյ՚ի: Ան ոնք երկուքն ալ կուդան ե ր կր է մը^ ուր մարդիկ մշտա՛պէս
մենամարտած են Տպարան-գՈՆլ^րե հետ գիրկընդխառն * • * : Ամեհի աստտագէտի մը

ուածներու դիցաբանական կղղին , ու նաեւ^ նոր մա ման ա կն եր ո լ մէջ
նոյնքան առասպելական դի ւց ազնամարտ եր ո լ թատերաբեմ'
Պրետէն :
'իազանծաքիի մտերիմները

կր վկայեն թէ

իւրոիւտ

իր հիւանդութեան

վերջին տասը տարիներուն ՝ ան տասը անդամ գրե՛թէ մեռած ու ոտքի
կան դնած ի կրկին, կամքի անօրինակ թաւի ով մը։

-- ՀհՏ սՀ սը տարի եւս , տաՀ սը տարի եւս ո րպէս զի կարենամ ալար տել ըսելիքներս y կը բացագանչէր ամէն անգամ , իր մօտ փութացուլ բմիշկներուն : իւ անոնք բոլո րը մինչեւ այսօր ալ դեռ կը զա ր—
մտնան թէ ի՚նչպէս կրցաւ ապրիք այդ մարդը^ ամբողֆ տասը տարի
այդ անողոք եւ աններող հիւանդութեան ենթակայ*. Հի ա պ ո յտ հիւան—
դո ւթի ւն^ի ունի եղեր

ա զանծ աքի ՝ ա րեան

/ ի ըրԼ *

իր նկարագրած դի ւց ա զո ւնն եր ո ւն անօրինակ մետաղէն էր ձուլուած
հաւանաբար այս հումկու իրետացին ՝ 'BuXlJllj թ՜աԹ IFjiplj]/» կամ Ալեք-

սի Զորսլւսյ/յ մե տա ղէն :
իր մահուան սնարին փութացած է , իր վրա լ ամէնէն շատ հիւսցող եւ համաշխարհային անուն ունեցող մարդաս կր բժիշկը

Ալպէր

Շըւսցցէւ :
-----

«yի՛

վախնաք՝ սլիաի լագթեմ * • ♦ ա' լս անդամ ա լ սլիաի յադ—

թեմ ՝ րեսլտած է 'իազանծաքի , մի՛ վաիւնաք^ չէ&ք դիտեր որ անմահ
են բանա ս տ եղծն երը ♦ .

♦

Ո՛ւ աւելի մեղմ ՝ հազիւ լԱելի ձայնով մը աւելցուցեր է»

— • >. էամ ալ' գրեթէ անմահ • • •
Ասոնք եղած են իր վերջին բա ռեր ը :
իրաւունք ունէր ի 'հարկէ 'իազանծաքի :
Աքնմահ են բանա ստեղծները : իրական բանաստեղծները :
հաւանաբար անոնցմէ մէկն ալ ի՛նք*.

Աւսմղ՝

չենք ճանինար

(յատ
անոր

քերթողական վաստակը։ Ա ին չեւ այսօր ո չին չ թարգմանուած է անկէ
ֆրանսերէնի : I1 ր դլո ւխ—դո րծոg ը H ատուած՝ «(|դխւակա(1»/( ան ղ ե ալ
տարի թա ր զ ման ո ւեg ա լ անգլիերէնի

Ամ եր ի կա յի մէջ.. Զ ա լն չեմ տե

սած ) գոնէ մօտաւոր դա դաւի ար մը կազմելու համար*. Պարադատական
յօդուած մր տեսայ } միշտ անգլիերէն

վերոյիշեալ թարգմանութեան

առթիւ :

Fonds A.R.A.M

22

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
Անդլիոյ gէ քննադատը կը հ աւաստիացնէ մեղքէ թէ 'fi աղան ծ աքի ՝

ևթէ երբեք մի՛ մքւայն հ[Լդի սա կանդը դրած ԸԷԼար t արմանի կր մեծա֊
դո յններ ու կաբդին դա ս ո ւելո ւ :

Դ/-/ւաւ կը հ ա լա տ անք :
ձակ

ոԼ՛ կարդացած ենք իրմէ՝ --- տասնեակ մը հատոր ար
լայն օր էն կը բալէ համոզուելու համար ՝ որ կը գտնուինք բա-

ցառիկ խառնուածքով արուեստագէտի մը դիմաց։

Հյատ մեծ դրա—

դէ տի մը գիմաց : Այդ մեծութիւնը կոլգայ նաեւ ան կեղծութ՜՝ենէ մը
որ անմիրապէս ձեդ կը դերէ։ կը գրաւէ ձեզ ամբողջովին։ '1^'աղան—
ծաքիի իւրաքանչիւր գործը իա րապէս ապրուած է՝ ներքին պայքարէ
մը ծնած։ ԱՀնոնցմէ ոմանք դրուած են իր արիւնով։ Ա* անաւանգ վէ~՜
սլերը։ Անոնցմէ իւրաքանչիւրը ներքին բզքտում մրն է։ Ուրկէ' մտա
ծումներու եւ զգացումներու այս ուժգնութիւնը ՝ կք՚րքԸ* ^"JJ!J մարդ
կային այնսլիսի ճշմարտութ՜եամբ մը՝ որ անմիջապէս կը նոյնանաք
հոն գործող անձերուն հետ ու կ՚ընտելանաք նկարադրուած միջավայ
րին , իբրեւ թէ հոն ապրած ր/!այիք »
(Հաճախ կը հասնի այնպիսի դեղեց կութիւններու ՝

մարդկայնա

կան այնպիսի խորութեանց ՝ որ դուք ձեզի կը հարցնէք թէ արդեօք
կարդացա^ծ էք անկէ առաք աւելի հմայիչ պատմութիւն մը։
Հրաշալի խառնուրդ մը Աիքընսի եւ Տոսթոյեվսքիի : Առաջինին
պատմելու հմայքը՝ երկրորդին անչափելի խորութիւնը։
Երկու տարի առաջ այդ վէպերէն հմայուած' առաջարկեցի ԼիւքԱնտրէ Սարսէ լին՝ որ կարդար ղանոնք։ Տասնիհինդ օր միասին էինք
եւ հայ բանա ս տ ե ղծո ւթի ւն կը հոլովէինք օրն ի բուն : կ՛ուզէ ի գիտնալ թէ արդեօք յոյն գրողէն ստացած այդ խոր տպաւո րութիւնս ա րԳիլնք չէ՞ր Ւմ հ այ ըլլալուս՝ անոր վէպերուն նիլթը աւելի մօտ ըբ~
Լալով արեւելքցիի մը հոդիին։ Երկու օր չէր անցած երբ ստացա լ իր
պատասխանը՝ փոխ տուած երկու հատորներուս մասին»
Զո րպա^ եւ «Մ ահ /լամ ազատութիւնդ ։

«.Ալեքսի

--- երկու հրաշալի գիշերներ անցուցի , ըսաւ Լիւր, րնաթաթուի։ ,
յայտնապէս երջանիկ : Ամէն մէկ վէպին

ընթերցումը

տեւեց

մէկ ղՒԺՐ ’ Ււ՚Ւէուընէ մինչեւ արշալոյս-, թէ՛ մէկին ել թէ՛ միւսին
համար պատահեցալ նոյնը, երբ սկսայ' չկրցայ գոց ել. ու երկու գի
շեր , իրարու վրայ , փոխն ի փոխ լացի ու խնդացի : փսան տարիէ ի
վեր այդպիսի բան շէր պատահած ինծի՛» :
Ահա՛ ուրիշ կարծիր մը.

«Ո'չ մէկ գրող գիս ւոպաւորած է աւելի խորունկ կերպով»:
ք֊ագանծարիի մասին այս ղնահաաանքը կը ստանայ

բացառիկ

արմէք, երբ ըսեմ թէ Ալպէ ր Շըւայցէրն է զայն արտայայտած , մէկը
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մեր մամանակի ամէնէն խորունկ միտքերէն, մեծանուն մարդասէր
բմիշկ, դրադէտ ու երամիչտ միանգամայն՛.
Արդարեւ , փազանծաքիի ընթերցողներէն ո՛չ մէկը կրնայ

ան

տարբեր մնալ անոր որեւէ մէկ գրուածքին հանդէպ-. ՛Նոյնիսկ անոնց
հանդէպ, որոնք չեն ներկայացներ վէպերուն ձգտուած մթնոլորտը,
աւելի հանդարտ գործեր են, ճամբու նօթեր, հանդիպումներ , նկարադրոլթիլննե ր , խ ո ր'հ ր դածո լթի լնն եր : Որովհետել իր ամէն մէկ
երկին մէջ ներկայ է անխոնջ պրպտողը ,

ինքնատիպ

մտածողն

ու

եզակի արուեստագէտը՛. կ,ոյնիսկ երբ նոր բան մը չէ ըսածը, այնպի
սի գեղեցիկ ձեւով կ՛՚ըսէ, որ ուղղակի կը հմայուիք՛.
Գրական < ս կայ գործ մը կը ձգէ 'խաղանծաքի : Ան կ'ընդգրկէ գրե
թէ բոլոր դրական սեռերը,

բանաստեղծութիւն ,

թա տ երդո ւթիւն ,

վէպ , մենադրութիւններ , փիլիսոփայական ուսումնասիրութիւններ ,
արուեստին նուիրուած ինքնատիպ վերլուծումներ , ճանապարհորդա
կան նօթեր, քաղաքակրթութեան բոլոր հին ու նոր քա ռո ւղին եր ո ւն
վրայ, ճաբոնէն մինչեւ իիուսիա, Անղլիայէն մինչեւ Եգիպտոս ու
արաբական անապատը, Զ ինա ս տանէն փրանսսւ , Ս սլանի ա , ամբողջ
Պալքանները, ու բնական է, Աունաստանը, ծա յրէ իծայր , կղզիէ կղ՚ւէ՚՛՛
Ասոնց վրայ աւելցուցէք քանի մը երկարաչունչ, մեծարմէք թարգ
մանս լ թի ւններ , որոնք առանձինն կրնային կեանք մը լեցնել, եւ մօ
տաւոր ղաղափար կ՚ունենաք միջազգային գրականութեան այս նոր
հսկային վրայ :
Այն բոլոր հարցերը, որոնք դրուած են քսաներորդ գարու

մար.

դուն դիմաց , որոնք կը զբաղեցնեն ու խռովեն անոր հոդին , մեր բո
լոր տագնապները, իրենց ամենասուր ել միանգամայն ամենալայն
պարագաներովն ու բնոյթովը, նիւթ

ծառայած

են

փաղանծաքիի

ստեդձ՜ադո րծութեան :
Մարդուն եւ Աստուծոյ, հայրենիքներու եւ մարդկութեան փոխյարաբերոլթիւնները. ազդերու եւ անհաաներու ազատութեան խրնղիրը ■ մարմնի եւ հոգիի երկուութեան , ստեղծագործութեան , կեան
քի ու մահուան առե դծո լածն երը. հանրային նուիրումի եւ մենակե
ցութեան պա բադան, ու

վերջապէս

մարդկային

ճակատագիրը,

մարդկային կեանքին իմաստն ու նպատակը՛.
Այս մէկը միւսէն բարդ խնդիրները փազանծաքի մեղի կը ներկա
յացնէ , երկար պրպտումներէ , ո ւս ո ւմնա սիրո ւթիւններ է եւ խորհըրղածութիւններէ ետք , Ան իւրացուցած է ի՛նչ որ մարդկութիւնը ձեռք
բերած է մինչեւ այսօր՛. Խ"րապէս ուսումնասիրած է յունական, եդիպտական, եբրայական, հնդկական եւ եւրոպական միւս քաղաքամլրթոլթիլնները. Իրեն համար ա՛լ գաղտնիք չունին ո՛չ Պղատոնն ու
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IJ ո կրատը ո՛չ Պ ո ւտ տտն ո՛չ Qէ ս ո ւսը ո' Հ_ Մ ոհամմ էտը եւ
ո Լ աէ
Լեն^նլւ։ Պերկսոնը դո g դէտէ ՝ էնչոլ է ս նաեւ *Լ/էg չէն ՝ Տ ո ս տ ոյ եւս քէն

էՒոլսթոյը՝ Տտնթէն՝ & էJpupfcPP' ^էօթէն ՝ Ս*ալսւրմէն։ Կ ը ճանէնա յ
բոլոր մեծ երաժ՜էչաներն ու նկարէ քները։
Տարեւորը սակայն ա յդ համ տյնադէտտ կան հմտութէւնը չէ ՝ այէ
այե էնքնատէպ } բոլոբովէն թարմ ու նոր տեսակէտներն են y դո ր ս ան
կը բեր՛է այս կում այն հարցէ վերլուծման ընթաց քէն :
/’/' բոլոր եղը ա կա g ո ւթէ ւնն երը եզակէ
մՒ շտ էնքնաբուքս :

հանգամանք ւՒը

ունէն>է

*

նիքոս 'Բտղանծաքի ծնած
լԼրայ է 1՚նչպկ“

է 1885//Տ 'ք֊աէևրփա ,

քսաներորդ գարու

յունական

միւս

Կրետ է
մեծ

կղզի՛ թլ'
դէմքը

Վենիզհլռս :
Աաճախած է Աթկնքի համալսարանը ել

վկայուած

անկէ

['(՚Ը

փաստաբան : Աթէնքէն անցած է Փարիզ եւ աշակերտած Պերկսոն^ ,
հետե ւած անոր փիլիոոափայա կան դասընթացքներուն , Աորպոն։ Այդ
շրջանէն սկսած է դրել : Իր երկու առաջին գործերը
մէկը Պերկ ԱՈ նի , միւսը՝ նիցչէի-.

նոլիրուած

են

Իր դլոլխ-գո րծոgը կը նկատոլի , ինչպէս ըսի , «Ոդիս ականթը ,
րուն առաջին փոփոխակը դրուած է 1927ին : Հրատարակուած' տասնըմէկ տարի ետք, 1938/-Î» , վեցերորդ եւ վերջին ձեւին մէջ ՛, Բազանծ՚ոքիի «Ռդիսական»ը Հոմերոսի դի լցաղներդո ւթեան շարունակու
թիւնն է : Բաղանծաքի կը ս կսի անկէ՛ , ուր ձգած է Հոմերոս իր հե
րոսը- Գրուած է չափածոյ ել կը բաղկանայ հրհսՈՆնհւերեք հազար

տողէ•••:

1927/^ լոյս տեսած է արձակ դիրք մը, ծաւալով փոքր, բայց շատ
կարեւոր' Բաղանծաքիի
դրականութիւնը
հասկնալու
համար-.
■ճգնոՆթիւԹ (Ascèse) կը կոչուի ան եւ եւ իրաւամբ տեսակ մը բանա
լին է անոր սաեղծազո բծական կալուածին։ Աւելի երկար պիտի ան
դրադառնամ այս գործին, քիչ մը յետոյ։
Բտղանծաքի դրած է թա տ եր դո ւթի ւնն եր , որոնցմէ միայն

եր

կուքը կարդացած եմ։ որովհետեւ միայն երկուքն են թարգմանուած
ֆրանսերէնի ։ Թհզէ եւ Մեփսա: երկուքին ալ նիլթերը առնուած են
կրեաական դիցաբանո ւթենէն ; Բոլորովին նոր թեք նիք,,,/ եւ նոր րմ֊
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բռնումներով գրուած' աստուածներու եւ մարդոց պայքարն է , որ
կր տեսնենք հոն :
Կարեւոր միւս գործերն են---- Օձը եր օորշանը ,

Խորտակորած
հոգիներ , Փաքս եր Պոնորմ , Վերջին փորձորթիրնը , Ասիզի աղքատը ,
Սինայի լեունէն' Վենիրսի կղզին , Թոտա-Պալւա եւ ժայռելար պարտէ
զը {այս երկու վերջինները դրուած ուղղակի ֆրանսերէնով) - վեր
ջապէս իր երեք խոշոր վէպերը' Ալեքսի Զորպա, Յիսորս վերստին
իյաչորած , Մահ կամ ազատորթիրն , որոնց նոյնպէս աւելի մանրամասն պիտ fi անդրադառնամ :
Տեա մահու լոյս տեսաւ (1961) «Նամակ 1ՈՈ էլ Կըեքօ», որ կըրնայ համարուիլ իր գրական կտակը, փազանծաքի միշտ ալ նկատած
է իր հայրենակիցը' սպանացի հանճարեղ նկարիչ էլ Կ ր ե քոն , տեսակ
մը իր հոգեւոր հայրը-, Ե<- իր այս վերջին գործը ձօնելով անոր, կը
շեշտէ այգ խոր սր տ ա կց ո ւթի ւնը : Ահա՛ , փազանծաքիին իսկ բասե
րով այս վերջին գործին խորագրին բացատրութիւնը.

«Միշտ , ամթողջ կեանքիս ընթացքին , թաո մը զիս իոոված է,
վերելք թասը : Այս վերելքն է որ կ՛որզեմ նկարագրել այստեղ , երերակայորթիրնն որ նշմարտորթիրնը խաոնելով իրարոր : Նկարազըել
նաեր այն կարմիր հետքերը, զորս ձգած եմ վերելքիս ընթացքին, իմ
ետերէս :
Կ՛աղաղակեմ, դարձած դէպի անոր յիշատակին, կը հարաքեմ
կեանքս , հովերորն մէջ ցիրու ցան • • • որ ոտքի , ինչպէս զինորորը իլյ|
զօրավարին դիմաց, հաշիր կորտամ էլ էըեքոյին • ռրովհետեր ան ալ,
ինծի նման, թրծորած է կըետական այդ նոյն հողէն, որ ոերէ մէկէն)
արելի, պայքարած որ դեո պայքարող ոերէ ըմբշամարտիկէ արելի,,
ա'ն կրնայ զիս հասկնալ: Չէ՞ որ ան ալ ձգած է իր ետին, նոյն կար-1
միր հետքը՝ քարերորն վրայ • • •» :
t-ացի

ալս զուտ ստեղծագործական գործերէն, փազանծաքի ար

գի յունարէնի թարգմանած է Տանթէի «Աստուածային Կատակեր
գութիւներ , ամբողջական եւ ոտանաւոր -, թարգմանած է նաեւ Կէօթէի «Ֆ՚սուստեը, նոյնպէս տաղաչափուած-,

ինչպէս

նաեւ

«Այսպէս խօսեցաւ թար ա ղո ւս տ ր ան ■ ■ • » , արձակ :
փաղանծաքի իր կեանքին մեծագոյն մասը անցուցած է

նիգչէի
երկրէ

երկիր շրջագայելով եւ ստեղծագո րծելով :
1946/-ե մտաւ յունական քաղաքական կեանքին մէջ : Եղաւ նախա
գահ ընկերվարական կուսակցութեան, ատեն մը նոյն իսկ նախարար,

1947/'հ հրամարեցաւ եւ քաշուեցաւ ֆրանսա : (իամանակ մը աշխա
տեցաւ էրնեսքոյ/, գրական բամնին մէջ, ձախակողմեան հակումներ
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ունեցած է, առանց ամբողջովին յարելու համայնավարութեան :
Հետաքր քրա կան կ էր տ ե ս ա կց ո ւթէ ւ֊նը Մ աքսէմ Կ"րքէ է հետ * Այս
հ ր աբխ ա քէն մարղր չէր կրնար որեւէ կուսակցութեան մէջ

ապրիլ,

ենթարկուիլ ո ւր ի շի մը՝.
իր կեանքին վերջին տասը տարիները ան անցուց Անթիպի ծովե
զերեայ իր խուցին մէջ, ահեղ մենամարտի բռնուած մահուան հետ՛.

*
'Իաղանծաքիի գործերուն անցնելէ առաջ, քանի

մը

խօսք

ալ

անոնց ֆրանսերէն թարդմանոլթեանց մասին :
Յոյն հեղինակին դրեթէ բոլոր գիրերը ֆրանսերէնի թարգմանուած են իմրական լքեթ-ոլոով , բացի

անոնցմէ,

դրած է ուղղակի ֆրանսերէնով , ինչպէս
թարգմանիչ խումբը անհ րամ֊եշտօրէն

զորս

'Իազանծաքի

յիչեցինք քիչ

բաղկացած է

մը

յոյնէ

առաջ :
մը

ել

ֆրանսացիէ մը։
Այս ձեւով տեղի կ'ունենան հիմա բոլոր մեծարմ֊էք թարգմանութիւններբ : 'fi ա ղանծ ա քի ինն ե րը մասնաւորապէս յաջող են, հեղինա
կին իսկ կարծիքով, որ քաջահմուտ էր

ֆրանսերէնի :

Ուրիշներու

թարգմանածները շատ աւելի յաջող են, քան իր ֆրանսերէն

գրած

ները-. Ի՞նչ կը նշանակէ այս։
Այս կը նշանակէ մօտաւորապէս , որ երկու լեղուներուն ալ լա
ւատեղեակ Ոաղանծաքի նուաղ յս^ող թարգմանիչ մրն է, քան յոյնէ
մը եւ ֆրանսացիէ մը բաղկացած թարգմանիչներու խումբը։
Ալ

դեռ խնդիրը արձակի մասին է, որուն թարղմ անո լթի ւնը ան

համ եմատօրէն աւելի դիւրին է քան բանաստեղծութեան։
Ալ ըսել թէ մեր մէջէն ոմանք կը շարունակեն դեռ ստորադնահատել Լիւք-Անտրէ Մ արս է լի զմայլելի թա ր գմ անո ւթիւննե րը , որոնք
բոլորն ալ կատարուած են վերոյիշեալ խմբական մեթոտով։ Ա ին չեւ
այսօր տգիտօրէն գեռ կը պնդեն անոնք, որ մեր մշակոյթին սիրահարած եւ զայն խո րապէս ըմբռնող ու ճաշակող ֆրանսացին չի կրնար
ընդունելի թարգմանիչ մը ըլլալ, պարզ ա՛յն պատճառով որ անտեղ

եակ է հայերէնին :
Ի՞նչ է անոնց ուզածը։ Ի՞նչ կը նչանա կեն այս քրթմնջիւնները,
որոնք 1լա րձա կո ւէն ատեն ատեն

աս կէ անկէ հ եռուկն մօտ էն։ Ու
վերք ի վերջոյ, խեչպէս ամէն աչխաւոանքի , ու նաեւ թարգմանու

թեան մը մէջ, արդիւնքը չէ՞ կարեւորը։
Այգ զմայլելի արդիւնքը մէջաեղն է։
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քերականութեան մէջ

հայկական կողմի գործը

շատ դիւրին

է,

մեզմէ ոեւէ մէկը կրնայ ընել այղ -. Ատոր համար կը բաւէ .րիչ մը հա
յերէն եւ ըիչ մըն ալ ֆրանսերէն գիտնալ ու սիրել նաեւ բանաստեղ
ծութիւնը , բանի որ ան է խնդրոյ առարկան :
Լիւք-Անարէ Մտրսէլի թարգմանութեանց յաջողութեան գաղտ
նիքը պէտք է փնտռել մի՛միայն Լիւք-Անտբէ Մտրսէլի
Մեծա
տաղանդ եւ բազմատաղանդ արուեստագէտ մըն է մեր բարեկամը ,
ու ի՛նչ որ ըրած է մինչեւ հիմա , կը կրէ այդ լոլսաչող

տաղանդին

կնիքը:
՝
խանի մը նոր փորձեր եկան անդամ մը եւս փաստելու ի նչ որ
դիտէ ինը եւ կր յայտնէինք տասը տարիէ ի վեր :

Հիրպէթ ԺոնԷՆ թարղմանութիւններ ըրաւ, այստեղ, «Անդասս, ան»ի մէջ իսկ, եւ այլուր : Տաղանդաւոր ֆրանսացի գրագէտ մրն է այս
երիտասարդը , որուն օգնեց «Ան դա ս տ ան~»ի խմբագրութիւնը :
Անոր թարզմանո ւթիւննե ր ր բացառիկ ոչինչ բերին սակայն:
ինչսլէս բացառիկ ոչինչ բերած էին նախորդ , հայ եւ օտար թարգմա
նիչներու փորձերը-.
Աւրի չ տաղանդաւոր բանաստեղծ մը , (երնելէն , որ ունէր նաեւ
երկու լեզուներն ալ դիանալու առաւելութիւնը,

մեր

բարեկամը

Վսւհէ կուոէլ , այլապէս յաջողելէ յետոյ

Վա ր ո լմանի «Վահ աղն»ի
թարդմանոլթեան մէջ, ձախողեցաւ մասամբ «Հացին ԵրդԸ»ին ամբողջական թարգմանութեան մէջ՝,
Վերոյիչեալներէն ո՛չ մէկը կրցաւ, բնաւ հայերէն չդիացող
Լիւբ-Անարէ Մարսէլէն աւելի լաւը ընել, չըսելու համար աւելին:
Նոյնպէս' «էօրոփ»ի բացառիկ թիւի թար զմանո ւթի ւններր կը
մնան անյաֆ.որէ '
ի՞նչպէս բացատրել այս երեւոյթը :
Պարզապէս ստեղծագործութեան «գա զտնիք» ո վ :
Ստեղծագործութիւն է թա ր գման ո ւթի ւնը , մանաւանդ երբ քեր
թուած մըն է թարգմանուածը: Վերստեղծեմ մըն է ան յաճախ : Ինչպէս (աթստեղծում է քերթուածը, մի՚չտ-.
Ու երկու պարագաներուն ալ,

վերջինին մէջ

առաւել

չափով,

էականը տաղանդն է : Այն ներքին լոյսը , այն անսահմանելի շ՚՚ւնչը ,
ա՛յն համբոյրը, եթէ կ'ուղէք, զոր աստուածները կը դրոչմեն իրենց
«ընտրեալներու ճակատին :
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*
Անկարելի է այստեղ ներկայացնել փաղանեարիի ,լորեր ամբողջոլյթ եամբ • \յախ չունինր , ինչպկս ըսի , սլկար եզաե տուեաքները,
Պիաի փորձեմ տալ անոր զորեին երկու, կարեւոր մասերը ել այն
ալ ընղհանուր ակնարկով մը, Քազանծաքիի աշխարհը ու նաեւ, ա֊

նոր վէպերը;
Իւրաքանչիւր ս տ ե ղեա զորեո ղ ունի իր աշխարհը , իրեն յատուկ •
Խօսրը հսկաներոլ մասին է, Պալղարի մը, Տոսաոյեւսրիի մը մասին,
օրինակ : փաղանեարի ունի ի՛րը : Անկէ ներս թափանցելու

համար ,

անհրաժեշտ կ անցնիլ զռնկ մը, Ինչսլէո մատնանշեցի, ճգնութիւն
կը կոչուի այղ գուռը, I,ը փափարիմ որ հայ ընթերցողը մօակն եանօթանայ այս զորեին, Ան մեեասլէս պիտի օղնկ իրեն, իր ապագայ
հետազօտութեանց ընթացրին : Ու ես միշ,„ ալ հաւատացաե

եմ

որ

զորեի մը եանօթանալոլ լաւագոյն եղանակը, բոլն այգ զորեր կարԳաԼն է » րան անոր մասին' ասոր կամ անոր րսաեը,
Ուստի, բաւական երկար հատուաեներ թարգմանեցի փաղանեա■Իիի գոբեկն ու առայմմ կը գոհանամ ղանոնը ներկայացնելով հայ
ընթերցողին, փաղանեաըիի մասին կը իտսինր տակաւին, այո առա
ջին եանօթացումկն յետոյ միայն,

ՃԴՆՈՒԹԻՒՆ
Մթին վիհէ մը կոլգանք, յանգելու համար մթին վիհի մը: Ամ
յուսաւոր միջոցը , որ այդ երկու վիհերը իրարմէ կը բաժնէ , կեսմէ
կը կոչենք;
Հազիւ ծնած' յետադարձ գնացքը կը սկսի :
մեոնինքնՈԼմ Ու Վ1տԱ1Դա11ձ միաժամանակ, - ամէն վայրկեան
2աւՈեԲ յայտաԲա11ած եՍ յաճաԻ,

կլ

նպատակը

Բայց նաեւ հացիւ ծնած' ստեղծագործէդ, շարահիւսէդ մեր
ծնինքԿր ԱկԱԽ նՒւԲէ(1' Կէանք կծելու, _ ամէն վայրկեան կը
Ուստի, շատեր յայտարարած են յաճախ, վաղանցուկ կեանրին
նպատակը անմահութիւնն կ» ,

Լ

Լ

-Ըլ’

Շնչող, անցաւոր մարմիններով մէջ, երկու հոսանքներ կր մարարնչին. աոաջինը կր բարձրանայ դէպի ստեղծագործութիւն!, դէպի
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կեանք, դէպի անմահութիւն- երկրորդը կ՚իջնէ գԷպՒ քայքայում,
դէպի նիւթ , դէպի մահ :
Այս երկու հոսանքներն ալ կը ժայթքին կենսանիւթին խորքէն իսկ:
Ոկիզրնհրը, կեանքը մեզ յանկարծակիի կը թերէ: Ապօրինի հա
կազդէ զութիւն մը կը թուի ըլլալ ան, ամեհի, անկայուն, յաւիտե
նական ու մթին ադրիւրներու դիմաց: Բայց քիչ մը աւելի խորը թափսւնցելոլլ, կը զգանք թէ կեանքը' անզուսպ, տիեզերական խոյանք
մըն է նաեւ, մշտնջենական, անխորտակելի: Եթ՜է ո'չ, ի՞ն չպէտ պիտի
բացատրէինք ա'յն գեբւքարդկային ոյժը, որ մեզ անէութենէն դէպի
գոյութիւն կը նետէ, որ պայքարին մէջ սիրտ կուտայ մեզի, մեզի',
ըլլանք մենք բոյս, կենդանի կամ մարդ:
Այս երկու հակադիր հոսանքներն ալ սուրբ են : Մեր պարտակա
նութիւնը ըմբռնել է ուստի ա'յն տեսիլքը, որ կը պարունակէ, կը
հաշտեցնէ ու կը ներդաշնակէ այս երկու հսկայ ուժերը , մշտնջենա
կան ու անկորնչելի :
Եւ ըստ այս տեսողութեան՝ նշդել մեր մտածումներն ու գործունէութիւնը :

ՃԳՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ
ԱՈ-ԱՋՒՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Հանդարտ, արթնամիտ, կը դիտեմ աշխարհը եւ կ'ըսեմ--- Ւ'նչ
որ կը նաշակեմ , կը զգամ ու կը շօշափեմ, իմ իմացումիս, իմ մտքիս
ստեղծածն է : Արեւը կը ծագի ու կը մարի գանկիս մէջ : Քունքերէս
մէկուն կրայ կը ծագի ու մարը կը մտնէ՝ միւսին ւէբայ : Աստզերը կը
փայլին ուղեղիս մէջ: Մտածումներ, մարդիկ, կենդանիներ կ՚արա
ծին' գլխուս մէջ : Երգեր ու տրտունջք' կը լեցընեն ականջներուս ոլորապւոոյտ խեցեկւողը : Պահ մը կը խոսվեն միջոցը :
Ուղեղս կը մարի , եւ ամէ՛ն ինչ, երկինք երկիր կ՚անհեւոին :
__ «Միայն ե՛ս գոյութիւն ունիմ», կը պոռայ միտքը:
Դետնակւոր շտեմարաններուս մէջ կ՚աշխատին հինգ ոստայնանկ
ներս: Անոնք կը հիւսեն ու կը քակեն ժամանակն ու միջոցը, հըրնուանք ն ու ցաւը , նիւթն ու հոգին :
Ալքէն ինչ կը հոսի իմ շուրջս , գետի մը նման , պարելով, յորձանք
տալով : Քաոսը կը գոռայ :
Բայց ե՛ս, իմացումը, համբերութեամբ, քաջաբար, կը թարձրա-
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նամ զառիվերէն, գլխապտոյտին անտարբեր: Չսայթաքելու համար,
չիյնալու, համար վիհին մէջ, ցնորքին վրայ կռուածներ կը հաստա
տեմ , կամուրջներ կը նետեմ , նամրաներ կը րանամ հոև • վի հը կը
կառուցանեմ :
Յամր, պայքարելով միշտ, կը շարժտկիմ անոնց միջեւ. Իմ
ստեղծած երեւոյթներէս կը զատեմ անո՜նք, որոնք գործիս կուգսւն •
կը դասաւորեմ զա1նոնք ըստ սովորութեան, կը րււնագատեմ զանոնք ,
իմ գործնական անհրաժեշտութիւններուս ի հաշիւ:
Կարգ ու կանոն կը դնեմ անիշխանութեան • դէմք մը կուտամ ,
ի'մ դէմքս’ քաոսին:
Չեմ գիտեր թէ դրսերեւոյթներու ետին կ՚ապրի ու կը շարժի՞
գաղտնի ոյժ մը, ինծմէ գերիվեր: Չեմ հարցըներ անգամ: Հո՜գս չէ:
Դրսերեւոյ թները ե՜ս է որ կը ստեղծեմ :
Հազար ու մէկ գոյներով կը գծագրեմ հսկայ ու փայլուն վարա
գոյր մը , ձգուած՝ անդունդին եւ իմ միջեւ :
Ս՛ի' ըսեր __ «Մէկդի վանէ վարագոյրը , որպէսզի կարենամ նըկարը տեսնել» :
Վարագոյրը նկարն իսկ է:
Այս իմ ունեցած իշխանապետութիւնս, մարդկային ստեղծագոր
ծութիւն մըն է, անցաւո՜ր, բայց ի՜մ զաւակս: Ամուր է ան, ոչի՜նչ
կայ աւելի հաստատուն : Ու միմիայն անոր սահմաններուն մէջն է որ
ես կրնամ ապրիլ արդիւնաւէտ կերպով, երնուի՜լ, աշխատի՜լ: Ես
գործաւորն եմ վիհին, հանդիսատեսը: Ես խոհն եմ եւ գործողութիւ
նը : Ես օրէնէն եմ : Ինծմէ դուրս* ոչի՜նչ :
Առանց ապարդիւն եւ անօգուտ ըմբոստանք ներու , տեսնել եւ ը՚նդունիլ մարդկային մտքին սահմաննե՜րը, ու առանց կանգ առնելու՝
աշխատիլ այգ խիստ սահմաններուն մէջ •
Ահա' աոաջին պարտականութիւնդ :

ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

«Չեմ ընդունիր սահմանները, դրսերեւոյ թները չեն գոհացնել
զիս , կը խեղդուի՜մ • • •» :
Ապրիլ այդ խորունկ , արիւնոտ խռովքը, ահա' երկրորդ պար
տականութիւնդ :
Իշխել երկրին, օդին ու ջոլրին , յաղթահարել միջոցին ու ժամա
նակին, իմանալ թէ ըստ ո՞ր օրէնքներուն կը շղթայուին, կը յայտ.

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

31’

CLnv|i(i ու կ՚անհեաին պատրանքները, որոնք ցոլացուլքնհբն էն մտքին
կրակներուն : Ինչի՞ կը ծառայեն այս բոլորը:
Հզօրապէս տենչալ մէկ րան, — րմրռնել ի'նչ որ կը պահուըտի
գրսերեւոյ թներու ետին, ըմրոնել գաղտնիքը որ զիս կը ստեզծէ ու
զիս կը սպաննէ, եւ թէ՝ աշխարհի տեսանելի ճւ անղսոլրռւմ հոլովոյթին ետին՝ կը պահուըտի անշարժ եւ անտեսանելի ներկայու
թիւն մը :
Եթէ միտքը անկարող է ընել այղ., եթէ իր գործը չէ՜, յուսահա
տութենէն ալ անդին, հերոսական ելք մը ւինտռել -

Այդ քաջութիւնը թոզ սէ՛րտս ունէ նայ :

Խորունկէս ձայն մը ինծի կը հրամայէ— Փորէ', ի՞նչ կը տեսնես :
— Մարդիկ, թռչուններ , ջուր ու քարեր • • •
— Աւելի' փորէ, ի՞նչ կը տեսնես:
— Մտածումներ ու երազներ, կայծակներ եւ ուրուականներ
■
— Աւելի' փորէ, ի՞նչ կը տեսնես :
— Ուրիշ ոչի՜նչ: Համր գիշերը, թա/նձր՝ ինչպէս մահը ■ • • մահն
ըլլալու է:
— Աւելի' փորէ:
— Ա՜հ, չեմ յաջողիր խորտակել մթին պատուարը: Անոր ետին՝
աղաղակներ եւ հեծեծանքներ կր լսեմ : Թեւերու թափահարումնե՜ր'
միւս ափին :
— Մի' լար , մի' լար , միւս ափին չե՜ն անոնք : ճիչերն ու հեծե-ծանքները քու սի՛րտդ են :
Ու ես կը քալեմ դողդոջուն, իմացումէն անդին, սրտին սրթագործուած ափին : Մինչ ոտքերէս մէկը ամուր կը սեղմէ հաստատուն
հողը, միւսը, խաւարին մէջ, անդուն՛դին վերել, կը խարխափէ:
Կը զգամ որ բոլոր այս երեւոյթներու ետին՝ կենսանիւթ մը կլյ
պայքարի:
Ես կ՛ուզեմ անո՜ր միանալ :
Ու կը զգամ, որ այն կենսանիւթը, որ կը պայքարի երեւոյթնե-րու ետին , ա'ն ալ իմ սրտի՜ս կ՛ուզէ միանալ : Բայց մեր միջեւ կեցած
է մարմինը , ու մեզ իրարմէ կը բաժնէ : Միտքը կ՛անգնած է մեր մի
ջել , ու մեզ իրարմէ կը բաժնէ :
Ի՞նչ է պարտականութիւնս :
Խորտակե՛լ մարմինը, ու ձուլուի՜լ Անտեսանելիի՛ն՛: Թոզ լռէ"
միտքը, որպէսզի լսեմ Անտեսանելիին կանչը:
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Կը fսւլեմ անդունդին եզրին, ան կը սարսռամ: Երկու ձայներ ^ը
պայքարին մէջս:
Միտքը.— «Ինչո՞ւ կորսսւինք , անկարելին հետապնդելով : Հինգ
զգայարանքներու ամրոցին մէջն է որ ստիպուած ենք ստուգել մար
դուն սահմանները» :
Բայց իմ մէջէս ուրիշ ձայն մը, — զայն կոչենք ւ]եցերորդ զգա
յարանք, զայն կոչենք սի'րտ, — կ’ըմրոստանայ ու կը նչա՜յ— «Ո՜չ, ո՜չ, մի' ընդունիր երբեք մարդուն սահմանները: Խոր
տակէ' սահմանները : Դրժէ', ի՜նչ որ աչքերը կը տեսնեն : Մեռիր եւ
պոռա' —_ «Մահը գոյութ՜իւն չունի'•••» :
Միտքը կ՚ըսէ, — «Աչքս, իրատես եւ անյոյս, ամէն ինչ կը տես
նէ : Կեանքը խազ մըն է լոկ, թ-ատրերգոլթ֊իւն մը , զոր կր խաղան
մարմնիս հինգ գերակատարները: Կր գիտեմ զայն, անյագուրդ եւ
անհունօրէն տիյուր հետաքրքրութ-եամբ մը- բայց չունիմ պարզումըտութ-իւնը այն պարզամիտ ծաղրածուին, որ թեմ կը բարձրանայ,
միջամտելու արիւնոտ կատակերգութ՜եան» :
Բայց սիրտը իր տեղէն Վեր կը թ՜ռչի ու կը նչայ--- «Ե'ս , այդ
հտպիտն եմ, որ կը ցատկէ բեմին վրայ • ես կը միջամտեմ աշխարհի
հսլովոյթ֊ին: Ես չե'մ կշռեր, չե'մ չափեր, պարագաներուն չե'մ յար
մարիր: Կր հնազանդիմ մի՛միայն իմ խորունկ ձայներուս: Կը հարցոլվարձեմ, կրկի՛ն ու կրկին • ոտքով կը զարնեմ քաոսին : Ո՞վ է որ
մեզ կը տնկէ այս ՛հողին վրայ , առանց մեր թոյլտուութեան - ո՞վ էոր մեզ արմատախիլ կ՚ընէ այս հողէն, դա՜րձեալ առանց մեր թ ոյլտըւութ-եան :
ճղնիմ էակ մըն եմ ես, տկար, ցեխէ ու երազէ թ՜րծուած: Բայց,
կը զգամ, որ իմ մէջս կը թաւալին տիեզերական բոլոր ուժերը: Կը,
ֆափաքիմ, գէթ- մէկ վայրկեան, անոնք զիս խորտակելէ առաջ, աչ
քերս բանալ ու նայիլ անոնց՝ դէմ առ դէմ :
Ես իմ կեանքիս ուրիշ նպատակ չեմ սահմաներ : Արդարացում
մը կ՛ուզեմ գտնել ապրելու, ու նաեւ հանդուրժելու' հիւանդու
թ՜եանց, անարդարութեան ու մահուան ամենօրեայ տեսարանին:
Ես այն դատապարտեալը չե՜մ, որուն գինի կը խմցընեն, պղտո
րելու համար անոր ուղեղը : Յստակատես , իրատես , կը յառաջանամ
արահետէն , որ կը տանի մէկ վիհէն դէպի միւսը : Ու մեռնելէ առաջ ,
կը ջանամ իմ ամբողջ ուժերովս նշան ընել ընկերներուս: Ջեոք եր
կարել անոնց, ու, դեռ քանի ուշ չէ, արտասանել բառ մը, անոնց
նետել յստակ խօսք մը- ըսել թէ ի՜նչպէս կ՚երեւակայեմ ես այս եր
թ՜ը , եւ թ՜է ո՜ւր կ՛ենթադրեմ որ կ՚երթանք :
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Միտքը կը յարմարի պա րագանե րո ւն :
Ան կ՛ուզէ իր բանտը
իր զանկը
թ* !/Ը՚՛ Լ

մգործերով*.

Պատէրուն վրայ հերոսական ա ս ո ւթի ւնն ե ր փորագրել՝ գծել ազատա
րար թիլե՜ր' իր շղթաներուն վրայ*.
Սիր տը չի՛ յարմարիր *.
Ան կը լսէ որ գո ւր ս էն , իր բանտին պա տ եր ո ւն վրայ բռունցքի
հարուածներ կուտան : Օգին մէթէն սիրոյ կանչեր կր լսէ*. Եւ յուսա
լից' կը պատասխանէ , իր շղթաները թափահարելով *. Կայծակնային
պահոլ մը իրեն կը թոլի յանկարծ՝ որ իր շղթաները
րածուած են :
Ո այ զ շուտով գետէն
կորսնզուզած է էր յոյսը)

թեւերու

վե-

էը [^ս՚լաէ[՚ արէւնլուայ։ Ղ՚արձեալ
կրկէն անձնատուր եգած Մեծ Վախէն :

Ու հէմա՝ ատենն է ա՛լ։
Ետէդ ձգէ՛ մէտքն ու սէրտը։ Յառաջարյէր եւ ա՛ո. երրորդ քայլը։
Ազատագրէ՛ էնըղէնքգ մ տրէն , որ ամէն էնչ կ՝ոլզէ կարգաւորել
նախնական հանգս տաւէտ ո ւթեան մը մէ^^ որ կը յուսայ էրեն ենթա րկել երեւոյթները։ Ազատագրէ՛ նաեւ էնքզէնքգ սրտէն ահէն) որ կը
փափաքէ եւ կը յուսայ հասնէլ զգայարանքներ ո ւն ։
Յաղթահարէ՛ վերջէն եւ մեծագոյն փորձութեան) --- Յոյսէն ։
Այգ է երրորդ պարտականութէւնգ :
ը պայրարէնր՝ որովհետեւ ա՛յգ է մեր հաճոյքը։

երգենք) Արբ

նոյն է ս կ ոչ մէկ ականջ մեղ կնւնկրնդրէ : Մաչխատէնը^ երբ նոյն էս կ
ոչ մէկ գործատէր գոյութէւն ունէ

մեր օրապահէկը վճարելու հա

մար մեղէ՝ երբ էրէկուն ըլլայ**
Փերեզակներ չե՜նք մենը, մ ենք , մե՛ր էսկ դործատէրերն ենք։

Ո՞ւր կ՚երթանք-. Մի' հարցներ*. Ե՛լ՝ իջի՛ր* Զկ ա՜յ վախճան ■* Ա.րդՒ պահը մէայն գոյութէւն ունէ , դաոնութեամբ լեզուն) քազզրու-

թեամբ նաեւ ։ Մըմբո շխնեմ զայն ամբողջութեամբ ։
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Բարի է կեանքը , մահը

բարի : Աշխարհը կլոր է ու կարծր , նը-

ման կնոջ մը ստինքին, իմ փորձառու, ափերուս մէջ֊, Ես ամէն բանի
կը նուիրուիմ : Կը սիրեմ, կը տառապիմ , կը պայքար իմ : Աշխարհը՛
ինծի կ'երեւի իմարում էն աւելի ընդարձակ-,
Սք րտս , մթէն եւ ամենա կարող առեղծուած մը .
Եթէ կր՛եաս է հոդի՛ս , կանդն է' շառաչող ալիքներուն վրայ եւ արադ ակնարկով մը րնդդրկէ համայն ծովը-.
Արթուն պահէ միտքերդ, չըլլայ թէ ընկդմին-.

Ու

յա՛նկարծ

նետոլէ ովկիանոսին մէջ - ու չարունակէ պայքարի/ :
Մեր մա րմինը նաւ մըն է , խորունկ ու կապոյտ ջուրեբուն վրայ՛
սահող :
չ է մեր պա ր տ ա կան ո ւթէ ւն ը * ընկղմէ լ։
Բու պարտականութիւնդ , հանդարտօրէն , առանց յոյսի , ա ս սլե—.
ւոօրէն յառաջանալ է Դ^սւ1' անղո լնգԸ ’
Եւ ըսել - «Ոչի՛նչ գո լ ո ւթ է ւն ո ւն է :»
ՈչՒ՚՚եչ գ-յո ւթիւն ունի , ո՛ չ կեանք , ո' չ մահ :
Կը դիտեմ մարմինն ու հոդին , երկու սիրահար ուրուականներ ,
որոնք գոյութիւն չունին , եւ որ սակայն զիրար կը ՛հետապնդեն , կը
գիրկընդխառնուին , կը զուդոլին ու կ անհետին ï
Եւ ես կ՚ըսեմ - ահա' ի՛նչ որ կ՚ուղէի- հիմա' դիտեմ -, Ոչի՛նչ կը
ւուսամ , ո՛չ մէկ բանէ կը վախնամ : Ազատագրուած եմ , մ աքէս , ս ըր—
տէս : Ան ոնցմէ վեմր եմ բարձրացած : ԷԼղատ եմ :
Ահա՛ y է՚նչ որ կ՝ուզէէ . ուրէչ ո՛չ մէկ բան-,
1Լղա ա ո ւթէ ւնն

է որ կը փնտռէ է ։

ճգնութեան, դէրքէն այս լայն թար գման ո ւթէ ւնն եր էն ետք՝ որոնք
կ^ամփոփեն ^ազանծաքէէ բա րո յադէտա կան ըմբռնումները, եւ անոնց առընթեր , պէտք է թերեւս քանէ մը էւօսք ալ ընել էթեւոսւկան

աշխարհակեացք ի մաս ին-.
Այս վերջին խնդիրը առանցքն իսկ է Բ ազանծաքէէ է՜թկք |l(l , բա—
րոյադէտութեան :
<էէտենք որ արեւմտեան քաղաքակրթո ւթիւնը,

որուն

(Հունաստանն է, էբրեւ մեծագոյն էտէալ ունեցած է Նսէն

մայրր
աղատա-

գրումը։ ^ղտտոնկն մէն չե լ եւրոպական Վերջէն փէլէ ս ո փ ան ե րր , tuJ*l
քաղաքակրթութէւնը ջանացած է, է դէն բաղմաթէւ ճէդերու, մար
մրուն ենթարկել էրմէ դուրս գտնուող ուժ՜երը։ ԷԼզատադրումր մար—դուն՝ քաոսէն , ան էշէոսնութենէն ։
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Արեւելեան քա ղաքա կրթ ո ւթ ե ան իտէալը , ընդհակառակն ,
յացած է միացմանը մէջ անհատին' անտեսանելի

կա

աստուածութեան

հետ։ Մինչեւ որ ա՛ն , մարդը , ձուլուի , նոյնանայ Աստուծոյ հետ ։
Առաջինին ներկայացուցիչներն են Աոկրատն ու Պղատոնը, ամէ
նէն աւելի Ոդիսեւսր : Մտրդը , որ կը փնտռէ միչտ , առանց վախի , կը
պայքարի մինչեւ վեր^ չի յուսահատիր՝.
Երկրորդին խորհրդապատկերը Պա UlinUlfi է ։ Անչարմ եւ անայԼայԼ երանութիւն ՝ խոհ :
Ըստ փազանծաքիի , կրետական ըմբռնումը այս երկու

աշխար-

ÛUIJ-

հայեացքներուն համադրութիւնն է ։ Զայն կը կոչէ Կրետական

ոսսւծք :
Ի՞նչ է ա յս նայո ւածքը :
ԱՀնդունդին ուղղուած է ան ՝ առանց որ հոն նայող մարդը

թաւԱայ-թՈՆի : Այսինքն ո՛ չ ձուլուի

y

Ո1 չ վախնայ եւ ոչ

IT1U1J1—

ալ բան

մը

յուսա հ /'f տ ես ա ծէն :
Կրետացիները կը խաղան Տիտան-ցՈւլին հետ, այսինքն Աստու
ծոյն փաոսին , Անտեսանելի ոյմին Հետ։
Արեւելքը կը սպաննէ զայն, Արեւմուտքը կ՛՛ուղէ ազատագրուիլ
անկէ :
Կրևտացիները ո՛ չ կը սպաննեն զայն , ո՛ չ ալ կ՛ուզեն ազատաղըրուիլ անկէ ՝ այլ էը խ*ողան անոր հետ *.
Անոնց մարմիններն ու հոգիները շարունակական գօտեմարտի են
բռնուած Տիտանին հետ ։ Հնորհիւ այս վարմութեան , Կրետացիները
կը պահեն իրենց մարմիններուն ա ր ա դաչար մ ո ւթի ւնն ու

ճկունու

թիւնը, ինչպէս նաեւ իրենց հոգեկան ոյմը։
Կ րետէն ուրեմն Աստուծոյ վախը փոխեց բարձրագոյն խաղի մը :

«Այս հերոսական կեցուածքը , անվախ եւ անյոյս, այս հանդարտ
նայուածքը՝ ուղղուած Գազանին, անդունդին, ես կը կոչեմ Կրետակա1ն նայուածք» , 1լըսէ ՛Ո ա ղանծ աքի ։
Ու հիմա, 'Աազանծաքիի մասին միա՛յն այսքանը գիտնալէ ետք,
չէ՞ք կարծեր, որ ան մեզ կը հետաքրքրէ մեծագոյն չափերով։
Հանգիտութիւնն եր չկա՞ն մեր ճակատագրին , մեր կեցուածքին ,
մեր աչխարհայեացքին եւ այս Կրետական նայուածքին միջեւ։
փանի մը տասնեակ տարիներէ ի վեր գոյութիւն ունին այս գն
ուածքները, յունարէն, ու նաեւ ֆրանսերէն , աւելի քան տասը տարիէ ի վեր ։
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Կ'ար յ-է որ Սփիւռքի եւ Հայաստանի համալսարաններու, ուսա
նողները իբրեւ թ՜էզ գոնէ ուսումնասիրեն փաղանծաքին : Գրականու
թեան եւ փիլիսոփայութեան հետեւող ուսանող մը պէտք չէ՞ր հետաըրրրուեր այս Կրեսսսկան նայուածքով: [Լսէր մեզի թէ ինչո՞ւ ան կը
մօտենայ Հայկական նայուածքին, եւ ինչո՞վ կը տարբերի անկէ . Եւ
կամ թէ կսմյ Հայկական նայուածք :
փիչ մը յետոյ երբ խօսիմ իր վէպերուն ,

մանաւանդ

անոնցմէ

մէկուն' «Մահ կամ Ազատութիւնէ մասին, պիտի տեսնենք թէ յոյն
գրողը կը ^չ^կէ գրականութիւն մը, որ մօտ է մեր աշխարհին, շատ
մօտ մեր սրտէն։ Որովհետեւ բա [ստակից է մեղի Z
Ալ մինչեւ այսօր, բացի լրագրական տ ե ղե կո ւթի ւններէ , ո՛չ մէկ
ուսումնասիրութիւն հրատարակուած է անոր մասին, ո՛չ իսկ էջ մը
թա ր ղման ո ւթէ ւն :
Եւ երբ կ'ըսուի թէ' մենք մեր պարտականութիւնը չենք կատա
րած ու կը շարունակենք չկատարել, մանաւանդ Սփիւռքի մէջ, երբ
կ'ըսուի թէ հայ միտքը ինքնագոհ եւ ծոյլ աշակերտի մը դիրքին մէջ
կը գտնուի , շատեր կը դմգոհին :
Անցնի՛նք, անցնինք սակայն։
Աչք մըն ալ նետենք փազանծաքիի դրական կալուածին մէկ ու
րիշ չէնքին վրայ , իր վէպերուն վրայ , եւ վերջացնենք մեր այսօրուան
պտոյտը, յուսալով որ ուրիշներ կազմակերպուին ապագային, լաւա
գոյն պայմաննեըոլ տակ եւ լաւագոյն ձեւով :
փազանծաքիի կարեւոր վէպերէն երկուքը նուիրուած են Յիսուսի
կեանքին : Եր սիրած նիւթերէն մէկն է :
«Յիսուս վերստին խաչուածքը ամէնէն ծանօթն է, շարմանկտրի
ալ վերածուած ըլլալով , ինչպէս ըսի -կիգրԸ ■ Փոքր Աս ի ոJ մէջ տեղի
կ՛՚ունենայ գործողութիւնը եւ թուրքերու կողմէ տեղահան եղած գիւ
ղի մը պատմութիւնն է : խեղճերը օգնութիւն կը խնդրեն իրենց ազ
դակից եւ կրօնակից ուրիշ գիւղացիներէ , բայց կը մերմուին , շահա
մոլ եւ քրիստոնէական ոգիէ շատոնց հեռացած կղերին պատճառով։
Գաղթականները շաբաթներով կը տառապին գիւղէն դուրս ,

անօթի

ու ծարաւ։ Զատիկ է ել ըստ տեղական սովորութեան մը այգ տար.
ո լան կը զուգադիպի Յիոուսի չարչարանքներուն նուիրուած թիէ՜'1/'
մը խաղարկութիւնը, զոր Եկեղեցին կը կազմակերպէ եօթը տարին
անգամ մը, դերակատարները ընտրելով գիւղին բնակիչներէն :

Այս

վերջինները լուրջի կ'առնեն այս անգամ իրենց դերերը, կը նոյնանան
իրենց տիպարներուն։ Սւրկէ

տռամը։
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հ.1Լերջ[ւն փ որձո ւթէ ւն

ոլղղակքւ Ոէսուսէ կեանքէն նուէ քուած

Հ՜ : 'Ոազանծաքէ վէպայէն շունչով կը պատմէ Աստո լածո րդէէն կե ան—
քը՝ Անոր մանկութէւնը՝ պա տան ե կո ւթէ ւն ր ՝ ճդնութէւնները ՝ տ էւանդոլթէւնը՝ հալածանքները ( Հռո մ է ա g էն ե ր ո ւն
էւաչեր կը շէնէր ՝ որոնք վրայ կը բարձրանայէն

համար

փայտէ

ըմբոստները)

ու

վերջապէս էր քարոզչական ար կածալէg կեանքը : վ^աղանծա քէ բա
ւական մօտ էն կը հետեւէ Աւետա քանէ չնե րուն մէն չեւ lj ւս չելո ւ թէ ւն ։
Ոայց յոյն վէսլասանը խաչէն վբայ Լէ

մեռցներ

Աստու.ածո ր դէն :

Վ^երջէն շունչը դեռ չփ չած' Հայն վար տոնել կուտայ էր պահապան
հրեշտակէն կո ղմէ եւ Աարէամ Ա* ադթաղենա gէէ 'հետ

կը

հեռացնէ

Ղաղդոթայէն։ Մեղաւոր կէնը սակայն կը սպաննուէ ճամբու ընթացքէն եւ Տէսուս մէնակ մնացած' կ'ուղղուէ Աղքա տ Ղ^աղարոսէ տու
նը՝ Մ առէէ եւ Աարթայէ մօտ։ կամուսնանա յ երկու քոյրերէն մէ
կուն հետ ՝ զաւակներ կ՚ունենայ ու /լ ապրէ մէն չեւ էւււր ծերութէւն՝
վարելով մարդկայէն խաղաղ՝ սլա ր կեշտ ու պարզ կեանք մր։ '/՝ ա զանծաքէ ըսել կ^ուզէ ՝ տեղ մր նոյնէսկ ըԱել կուտայ խաչելութենէ ւէ ր րկած եր նոր անձնա ւորո ւթե ան ՝ թէ արղեօք ՛Բրէ u տ ո ս է վ ա ր զա պե
տս ւթէլնր աւելէ մարդկայէն՝ աւելէ էրա կան պէտ է ԼԸ[էա^ ր , ե թէ
անոր հէմնաղէրը ապրէր ու մեռնէր պարզ մարդու մը պէս՝ ւէոէււոնակ այղ մթէն «լՍՈթհոՆթդնեթՈՆն» :

«Ասիզի ա՚ւլքասւլւ» , էնչպէս

խորադէրը ցոյց

կուտայ ՝

Աուրբ

ր ան ս ոլայ է կեանքն է ՝ ամէնէն համեստն ու ամէնէն մարզկայէնը
Ակեղեքէէ սուրբերուն : Այո յուղէչ եւ հրաշալէ կեանքը սլատմ ուած
է Աուրբէն մօտէկ ընկերո^ Եգբայր Լեւոնէ կո ղմ է ։
Աարղկայնական հղՕր շունչով գրուած' հ էանալէ գէրք մը' ու՛յս
ալ ՝ էնչպէ ս մէւս եր կուքը :
օրական տեսակէտով էր զլուէւ-դործոցը կը

Զ.0րԱ|ա2ր

նկատուէ

Ալհ^ս|ւ

էրաւամբ։ Մարդկայէն կեանքէն երկու տարբեր ըմբռնում

ներուն ուսումնաս է րութէւնն է ան։ Ուստէ գլխաւոր հերոսները եր
կուք են , է^քը

հեզէնակը եւ Ալեքսէ Զ°րպան : Ոնք մտաւորականն է ,

այսէնքն էր մտածումներով ապրող մարդը՝ էսկ Զօրպան

նախնա-

կան՝ գործնական մարդը։ Ան որ չէ վարակուած որեւէ մտաւորական
հէւանդութենէ ՝ կ'ապրէ մեր երկրէն կեանքը՝ պարզութեամբ՝ խո
րութեամբ նաեւ՝ ըմբոշէւնելով մարդուն վերապահուած բոլոր հա
ճոյքները։ Կան երկրորդական դերակատարներ ալ՝ բոլորն ալ տ ըր
ուած կենդանէ շո ւնչո,1 :
f'uijg

սլա տմո ւթէ ւն գրեթէ չկայ։
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Ի՜նչ հրաշալի վերլուծում սակայն, մարդկային այդ երկու, աիպարներո ւն մասնաւորապէս :
Իրապէս պէար է մեծ ըլլտլ այսպիսի պզտիկ նիւթէ մԸ զԼոՎս՜
գործոց մը կերտելու.

համար։

նոյ^ը չէ՞

ՀԷ-ր&կ-ԼէյՒ «ԾաԽ

էւ

մարգը» :
վէպին անցնելէ առաջ,

կ'ուզեմ

«.Ալերս ի

Զ.օրպայ»էն

թարգմանել չտա կարճ հատուած մը, որ նկարագրութիւն մըն է , որ
կապ չունի վէպին հեա, բայց որ կապ ունի, անպայմա՛ն , ֊իաղանծա^1՚Ւ

Հրաչաեէ լ^Գոլ1,^յ ՈԼ~ "^1՛^ Հետ :
Տեսէ՛ ը, որրա՜ն գեղեցիկ է դեռ ան, հակառակ անոր որ երեր

անգամ հագուստ փոխած է, յունական, ֆրանսական , հայկական-.
Վէպին երկու հերոսները Փիրէէն ճամբայ կ'ելլեն դէպի Կրեաէ.

Ծո՜վ, աշնանային քաղցրութիւն, կղզինե՜ր, արեւով ողող
ուած. ■ • Նուրբ անձրեւի տժգոյն քող մը, որ կը ծածկէր անմահ մեր
կութիւնը Յունաստանի :
Երջանի՜կ է մարդը , կը մտածէի, որուն տրուած է, մեոնելէ աոաջ , նաւարկել Եգէական ծովուն վրայ :
Բազմաթիւ են հաճոյքները մեր Երկրին, — Կիները, պտուղնե
րը, մտածումները : Բայց ճեղքել այս ծովը, գորովոտ աշնան մը ծո
ցին, իւրաքանչիւր կղգիի անունը մրմնջելով, կը մտածեմ թէ չկա՜յ
ուրախութիւն, որ աւելի ապահով կերպով փոխադրէ մարդուն սիր
տը* դրախտէն ներս :
Ոչ մէկ ուրիշ տեղ, չէք անցնիր աւելի խաղաղօրէն
դիւրութեամբ , իրականութենէն դէպի երազ :

եւ

աւելի

Սահմանները ա՜յնքան կը պզտիկնան, ա՜յնքան կը նեղնան, որ
ամէնէն խեղճ նաւուն առագաստներէն* ձիթենիի ճիւղեր ու ողկոյզ
ներ կը կախ ուին :
Կարծէք հո՜ս , Յռւնաստանի մէջ , հրաշքը անխուսափելի ծաղիկն
է անհրաժեշտութեան :

Ու ահա՛ վերջապէս «Մահ կամ Ազատութիւն»ը , որ մեզ կը հետա քրքրէ ամէնէն աւ ելի
Գիւց ադներդական շունչով դրուած ընդարձակ վէպ մրն է , որուն
նիւթը աոնուած է Կրետէի ազատագրական պայքարներէն' սուլթաններու բոնա պետ ութեան դէմ:
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աղներդւսկան ՝ կը գրէ ֆրանսացի քննա գա ut մը '!՝աղանծա—
քիի գործին մասին՝ գիւցաղնևրգակա՚ն ՝ ա՝հ ա' բառը՝ որ կը բնորոշէ
այս սաստկութիւն եւ արեւ երգող հումկու քերթողը՝ մեր

մամա-

նակներու մեծագոյն ղրողներուն մ է ջ ամէնէն միթերկրականեանը ՝
որուն պէտք է տրուէր Ղ,ոպելեան մրբանակը եւ որ ղլացուեցաւ անոր
մահուան տարուան իսկ ընթացքին : Եւ ան միա՛կն է

նաեւ՝

կրնանք տալ, էր նախահայրերէն ամէնէն նշանաւորէն՝

որուն

Հոմերոսէ

հեռաւոր յա^ո ր գութիւնը^ ։
Արդարեւ Հոմերոսեան շունչն է , որ կը տէրէ , կը լեցնէ այս
դէրքը ծա յրէ է ծայր-. Անոր հերոսները, Բափեթան Մէշէլ, Հայրը'
'Բափեթան Աէֆաքաս, հարէւրամեայ կաղնէ մը, մէւս կռուողները,

փետայ]ւ11հրը կրնայէնք ըսել, ձուլուած են հոմերոսեան հերոսներու
մետաղէն, ոլնէն անոնց մարմէններն ու հոդէն-.
Բայց նոր մամանա կնե րո լ վէպն է ան, նո՜ր' էր շունչով, մարդ
կայնութեամբ , նո՛ ր' էր աշխ արհ այեացքո վ ու թեքնիք „// :
Երկու կողմէ կռուողներն ալ, յոյն եւ թուրք, տրուած են հարա
զատութեամբ , նո յն ճշդութեամբ , նոյն անաչառութեամբ , ամէնէն
կարեւորէն մէնչեւ յետէն դերակատարը-. Հակառակ

որ

հեղէնակը

կողմ է, կողմ չէ բռներ ; կուտայ դէպքերն ու մարդէկ, էնչպէս

որ

են, էն չպէ ս որ է՚նք կը տեսնէ , էբրեւ մարդ ել ոչ էբրեւ յոյն-.
Պզաէկ օրէնակ մը տամ : Բաղանեաքէ կը նկարադրէ խեղճ ու կբ
բա կ թուրք մը, կէսհէւանդ, կէս խելտդար , մոլրացէկէ պէս բան մը-.
Անոր տրուած անունը արդէն ամէն րան կ'րսէ, ԷԼ^րով նկարագրութէւն կ'արմէ-.- 'P'Ulfnm էֆէնտի : Մարդ մը սակայն, խորքէն մէջ
բաբէ, հակառակ կռէւէ , արէլնհեղութեան : Բարեկամ յոյներուն,
հաւատարէմ Վակասին : Չարչարուիլով այս վերջէնէն խէստ պատ
ուէբանքներո ւն եւ կեանքէ հաճոյքներուն մէջել-. Բափեթան Մ է չէԱԼ
կը հրաւէրէ զայն յաճախ էր պատմական, վաւՍթԱւկր11ւՆլ1րա&

խըն-

ջոյքներուն , էր տան ներքնայարկը, եւ որոնք կը տեւեն յաճախ ամբոգ^ շաբաթ մը*.
էֆէնտէն հրաւէր ստացած է դարձեալ -. Ու էր ծոմապահութեան
ամէսն է, Մուղէ երթալ, անօթէ է, ծարաւ : է) ելքը մէտքը

հոն

է,

բայց կա՛յ ՛Հուրանը : ճամբայ կ'ելլէ : Ու կը տեսնենք ահա՛ զայն , փո
ղոցէն մէկ մայթէն վրայ, սարսռալով, ռունգերը լայն բացած, թու
քը կլլելով, դէնով արդէն դէմաց է տան մէջ հոսող գէնէներէն. խո
րովածէն բո՜յրը հապա...-. Մուզէ անցնէլ փողոցը, չէ կրնար, ամ.
բողջ մարմնով կը դողայ, Աչքերը կը մթագնէն ու նեղ փողոցը, հըսկայ գետէ մը կը վերածուէ յանկարծ : Մէշա դողդղալով , կը

խնդրէ
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անցսրգնէրէն որ օգնեն իրեն՝

անցընեն

գետին

միւս

ափը՝,

մեղքի ղե տէն մէւս ափը ♦ ♦ • :
Ու֊ այդպէս ՝ ահա ՝ այդ աննշան մարդը՝
րէն հ ամակր և լէ կր դա՛ռնայ մեղէ ՝

[un րապէս

յանկարծ ՝

անհունօ-

fui

մարդկայէն :

քո՜ՆՈ էֆէնտէն ՝ այդ թո' ւրքր :
[Լրուեստէն Հրաչքը*
Ըսէ նաեւ թէ էր թ՜եք QJlf///^ արդէական էր այս վէպը֊. Ջեմ գիտեր թէ ուրէ շ վէ սլ ա ս անն եր գործածուած են այս ձեւը։ [Լմ էն պարա
գայէ եւ շատ հաւանաբար շարման կարներ ու կը պարտէնք դայն :
Փ ո[սան ակ մէայն լապտերէ մը՝ լուսարձակ մրն ալ ունէ վէ սլասանը էր ձեռքէն :

Ի// լապտերով լուսաւորելէ ետք դէպքերուն եւ հոդէներուն մթէն
արահետները՝ 'ք՝աղանծաքէ ՝ յանկարծ կը ձգէ ղանոնք եւ կը բարձ
րանալ քաղաքէն մենաբարձր դէտարանէն վրայ՝ մեղ ալ տանելով եր
հետ։ Ու լուսարձակը կ՚ուղղէ 'հո՛ն՝ էր առջեւ

փռուած

համալնա-

պատկերէն վրայ յ Ո*- շո լրջանա կի մէկ շարմումով' ձեր

աչքերուն

աո.ջեւ կը պարզէ է՛նչ որ կնանցնէ կը դառնայ հոն։ Տ րուած րե ամանակի մը մէջ՝ ու մէկ ակնարկո.

1ւը

տեսնէք բոլո ր

ձեր

ո լզածն եր ը ՝

վէպէն մասնակցող բոլոր դերակատարները։ թէ է՚նչ կ'ընէ անոնցմէ
էւրաքան չէւր ը ՝ ո՛ւր կը գտնուէ ՝ որո՛ւ հետ՝ է՛նչ կը
կը մտածեն :
^1Ը

[սօսէն՝

փ՚Ղրչ

տեսնէք թէ է՛ն չ հրաշալէ գործէք է այղ լուսա րձակը ՝

երբ

դո րծածուէ տեղէն ու երբ ղանս լէ ճարտար ձեռքեր ո ւ մէջ*. 'Ոազանծաքէ կ'օգտագործէ զայն տէրականօրէն ՝ ամէնէն վարպետ

շարրեա-

նկ արէ բեմագրէչէն աւելէ։
f'tujg

աւելէ լաւ է որ ընթերցողը էր աչքերով

տեսնէ՝

աւելէ

ճէշգը կաԸրեայ } այԳ տեսարաններէն քանէ մը հատը դոնէ։
Ընտրեցէ երեք տեսարան՝ ամէնէն դէ ւր ամա տ չելէն եր էն : ք>աոմկ—

նէի մահը , Մկրտութիւն եւ Քաֆեթ֊ան Սիֆաքաս :
Հայ լւնթերցողր շատ դէւրութեամբ կրնար փոխել այս

[սորա—

գէբները։ Իտոմէնէէն դէմաց դնել՝ Հայ Վարժապետը ? Մկըսւութ-եան
մէջ փոխել յոյն ֆետայէէն անունը եւ դնել ծանօթ հայ ֆետայէէ մը
անունը՝ որ դեղեցէկ թրքուհէ մըն է փաէ/ցուցած եւ զոր կ'աշխ ատէ
քրէստոնեայ մկրտել՝ էսկ Սիֆաքասը փոխաբէնել՝ Ա- B- Վ «ի դա—
սով, կամ աւելէ լաւը՝ էք ակ ար ծերունիով J
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ԻՏՈՄԷՆԷՍ ՄԱՀԸ

Առտուընէ ի վեր, Տիար

, իր գրասեղանին վրայ հա

կած' կր գրէր Մեծ Պեաութ-խՆներաՆ :

«//՜Հ աշխարհի հզօրներ , ա՛յն սլահուն, երբ այս տողերը կը գրեմ
ձեղի, Քանսվւան մեռնելու վրայ է: Օդը կը ՅնՅՈՎ՛ հրարանի սլա յթիլններէն, կատղած թուրքերը կր խորտակեն Բ ր ի ս առնետն ե ր ո ւ
դռները, կ՛առեւանգեն կիները, կը սպաննեն է րի կ-մա րգի կը , ծծկեր
մանուկներու գանկերը կը ճզմեն սեմերուն վրայ-.
Ձայնս կը բարձրացնեմ . գիտեմ որ մեծ բան մը չեմ , չնչին մարգ
մը, կորսուած էւրոպայի միւս ծայրին, հեռո՜ւ ձեզմէ , ո՜վ դուր աչ՝ բարկաճայթէ Ան 1լ երթեւեկէ
ամայի սենեակիս մէջ, ուրկէ կԸ գրեմ ձեզի- Ան կը

հակի

ուսիս,

կարդալու ի՛նչ որ կը գրեմ ձեղի : Կը լռէ Ան , շրթները կը խածնէ ու
է պա utw սրյ ա սր ս , ղոր պլ՚^-լ՛ ‘“--■.չ՜ լ-----լ
գիտցէր, ա՛լ ուրիշ նամակ պիտի չուղարկեմ ձեզի-. Յոգնեւրապութեան մէջ աղաղակելէ: Եթէ չպատասխանէր ինծի,
Այստեղ, Տիար Ետոմէնէն յանկարծ րնգմիջեց իր նամակը:
Հրացանի պա յթի ւնն ե ր լսած էր: Գլուխը պատուհանէն դուրս հա
նեց եւ տեսաւ թուրքերու թումանը, որ կ՚աշխատէր խորտակել իր
,նոնց , կո՞յր էր, չէ՞ր

տեսներ

Մեծ

ՊեւՈՈՆթփւնները , որ կեցած են հո՛գ, աղբիւրին վերել-..:
Աղաղակներ ու ծիծաղներ լսուեցան :
Գնդակ մը սուլեց անցաւ իր ականջին ու այտին հպելով : '■
կաթուած, վենետիկեան մեծ հայելի մը, փշուր փշուր եղաւ:

Տիար փտոմէնէն ներս առաւ գլուխը :
Երբ ձեռք տուաւ ականջին, ան արիւնով ներկուեցաւ: Զ
ցա՛ւ: Բարկութիւնը գինք յանկարծ խեղգէր կարծէր:
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[էնար դա'ր Էր այս աշխարհը^ զզուելէ' * * * *. Մ եծ Պ ետո ւթէ ւնները
անարդար էէն

զզուելէ՛ ՝ անո՛նք ալ*** բոլո'րը ՝ մէւսնե'րը՝ սլտէկ-

ներն ալ^ տկարներն ու դմբախաներն ալ* . . :
Արէւնը տարածեց էր լման ափէն մէջ^ ու զայն

լա յն

բացած'

կոխեց՝ էբրեւ նշան խորունկ արհ ամարհ ան քէ , նամակէն վրայ^ Ղ.ոP
թո լզէր յղել Մեծ Պետ ո ւթէ ւնն եր ո ւն ։
--- հ-Աո-է'ք ՝ առէք ա՛յս ալ՝ ա՛յս ալ՝ եւ ա՛յս ալ* * * մռլտաց : Ահա'
թէ է՛նչպէս կը վերջացնեմ նամա կս : Կրետէի արէւնը սլէտէ

թափէ

ձեր գլո ւէւն եր ո ւն վրայ ՝ եւ ձեր զաւակներուն դլո լխն եր ո ւն 5 եւ դեռ
ձեր թոռներուն գլուէւներուն վրայ ՝ Սնդլէա'
Աւստրէա' ՝ ^երմանէա' ՝ քէուսէա ♦ ♦ •» î
էյ որտա կուած դոնէն՝ թո ւրքերը խումեցէն

քէրանսա'

էտալէա'

ներս ՝

դանակները

սեզմած էրենց ակռաներուն մէջ*, SuizFuUlQjlHlQ. (Էր հաւատարէմ ս սլա-սու

դտան ներքէն դրան սեմէն

թեւերը լայն բացած

արդէլելու

համար անոնց անցքը*. Մէկ հարուածով զայն փռեցէն գետէն ՝ կոխկըրտեցին անոր մարմէնը ու ներս մտանէ
Կը բարձրանայէն անոնք սանդուխներէն

գոռալով։

իշխանական հէն տունը էր հէմերէն կը չլորմէր *. էտո մէնէ, լ,ր
դրասենեա կէն լսեց անոնց սլոռչտո ւքն երն ու վայբադ գետնահարումները} աստէճաններուն

վրայ *

Ոտքէ ելաւ :
--- «Հասած է մամդ, մտածեց ան. իտոմէնէ' , ամօթով մի ձգեր
զէս-» :
Ապա , շուրթը նայեցաւ , [՛բրել թէ պատուով , ազատօրէն մեռնե
լու ձեւ մը ՛ին ՛ո ո էր ■ Զէեը չկար պատ եբուն վրայ : Պէտք ալ չունէր
արդէն : թուրով չէր կռուեր ան, իր ուղեղո՛վ կը կռուէր, եւ իր սուրը
գրիչ մըն էր: թրոչոլմր առաւ--- «Իմ տեղս հո՛ս է, մրմնջեց,

բը-

ռոլնցքը իջեցնելով գրասեղանին , այստեղէն պայքարեցայ , հո՛ս ալ
սլէտք է մեռնիմ^ :
[յ ս ՛ո ա լ ու իր գրիչը ձեռք առաւ :
թուրքերը, ոտքի մէկ հարուածով, բացին սենեակին դուռը, եւ
տեսնելով իտոմէնէն հանդարտ ծռած՝ արիւնաներկ մեծ թուղթի մը
վրայ, պահ մը բերանաբաց մնացէն :
--- Կեավո՚ւր , պոռացին քիչ յետոյ , գրամներդ ո՞ւ՜ր կը պահես :
իտոմէնէ գլուխը բարձրացուր .
---Հո՛ս, պատասխանեց հանդարտօրէն , ճակատը ցոյց տալով:
Անոնցմէ մէկը սկսաւ խնդալ :
—— Ւ^նչ է , գլուխդ դրամարկղ մըն է մէթէ * * * *
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— իպրահի՚մ , կոտրէ' զայն, առս^արկեց ուրիշ մը, նայինք ի՞նչ
կայ մէջը . • • :
Ու նախ քան Իաոմէնէի պատասխանը , թուրքը , եաթադանի հար
ուածով մը , ճեղքեց անոր գլուխը , ճակտէն մինչեւ կոկորդը . ու անոր
ուղեղը դուրս թտփեցաւ, թանձր ու արիւնլուայ, աարածուեցաւ արէւնոտ թուղթէն կ$_էն էԼ[,այ * * * •
■Յետոյ, ցրուեցան անոնք տան մէջ, կողոպուտի-. Տարին մեռեա
լին հադուստները, ծածկոցները, թիկնաթոռները, սեղանը, վերմա
կը ու անհետացան :

Հ<Մահ կամ Ազատութիւն»

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ

_ Լ-մինէ' , պէտք է լաւ մտաբերես , ինչ որ սորվեցուցած եմ քե
զի մեր կրօնքին մասին : ՛Բա հան ան պիտի հարցաքննէ քեղ եւ

դուն

սլկաք է պատասխանես :
__ Մի՛ վախնար , պտըտի՜կ ամուսինս, ըսաւ թրքուհին ծիծաղե
լով, այդ բոլոր «խորհուրդներդ ջուրի պէս գոց դիտեմ : Հարցուր
եւ սլէտէ տեսնես :
•իափևթան Փոլիքսէնիուս նոյնպէս ծիծաղեցաււ
__ Ուրեմն, ես Մանպկ քահանան եմ , ըսաւ ան, ել դո՛ւն թրքու
հին, որ եկած է քրիստոնեայ մկրտուելու-. Լրջացի՛ր, կեդրոնացուր
միտքդ , պիտի հարցաքննեմ քեզ եւ դուն պիտի պատասխանես :
Ես պաարաս եմ , մտիկ կ՝ընեմ քեղ : Բայց թոյլ տուր որ շոյեմ
քեզ , արգելք չե՞մ ըլլար -.
- Ո՜չ, շօյէ1, ու մտիկ ըրէ ինչ որ կը հարցնեմ, կը հաւատա՞ս
Աստուօո յ :
_ Կը հաւատամ Աստուծոյ եւ կ'երկրպադեմ Անոր շնորհաց . . •
—— ԷԼստուսեծ

մէ 4
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0՜՝ հո՛դ՝ վախնամ թէ շուարիմ . Ան մէկ է ՝ ևՀւ ♦ . ♦
երեք :
Հայ[էԲ.> Որդին ել Աոլրբ Հոգին : Հայրը ծերունի մրն է՝ քաջառողջ՝

սպիտակ մօրուքով՝ եւ Ա՛ն ՝ ոտքերը դրած է ամպերու ղԷղՒ
Ը
վրայ . . . : Որդին կ արմիր թուշեր ունի՝ գեդա դէմ է՝ վայելուչ՝ դե'il՛1՛

պեխերով՝ քուկիններուդ նման՝ ու անոր մաղերը ճեղքով մը եր-

^ՈԼ^[’ բամնուած են հ ՖԷ՜Ս չի գներ սակայն։ ձեռքին դնգա է մԸ ունի ։
--- Գնդակ չէ՜ ՝ էմին է' ՝ զաւակս ՝ աշխա՜րհն է***
Միեւևոյն բանն է » • * ։ Արեոնդ վրայ ՝ աղաւնի մը կայ ՝ թռչելու
վրայ։ Այն աղաւնիներէն՝ որոնք օդին մէջ խ աղեր կը սարքեն։
—— Աղաւնի չէ ՝ էմինէ ՝ ղա ւա՛ կս ՝ քանթ* անդամ պիտի կրկնեմ

։ Հող[՛^ Ոո՛ ւրբն է * * *
— Մեր քով աաոնղ աղաւնի 1լ ըսեն ♦ ♦ ♦
Լա լ 5 Լա լ )

երէ 1 շա ր ունակէ1 ։

Անոնք կը թուէն երեք ըլլալ , բայց երեք չեն , մէկ են : ներէ'
ինծի՝ Փ ո լիքսէնիուս ՝ լալ չեմ հասկնար այս բանը* . .
--- Ես ի՞նչ գիտնամ , էմինէ՚ս՝ ես ալ չեմ հասկնար ■. Բայց կարե
ւորութիւն չունի : Կարեւորը հաւատքն է , կը հաւատա՞ ս :
— Կը հաւատա՛մ՝ չե՞մ կրկնած քեղի քանի քանի անդամներ :
---Ուրեմն շարո ւնակէ ՝ ի՞նչ է 3ի սուս :
— Յիսուս Աստուծոյ Արդին է : Ըսի արդէն որ գեղեցիկ էր ան ել
։ԼայեԼ"լչ - Երկրի վրայ իխսլ ել զոհուեցաւ՝ աղատելու համար մարդիկը : Բայց ի՞նչ են ըրած այդ խեղճերը ՝ Անոր ի՞նչ են ըրած ՝ ի՞նչ

պէս գիտնալ..... Ի՛նչ որ որոշ է Հ ա՛յն է թէ Ան խոհուեցաւ՝ երրորդ
°րր յարութիւն առաւ ել վերստին ցատկեց երկինք . . . լալ կ'ըսէ՞ մ :
— Շատ լաւ՝ սիրեթ Էմինէս՝ մեթրոպոլիա մը ըլլալու չավ, հա
սուն ես . սրունքս քիչ մը քերէ ՝ եթէ կը հաճիս , Ալրեմն ան յարու
թիւն առա լ * • . (
— Արդէն ըսինք չէ՞ ՝ ո՞ւր է խելքդ : Յարութիւն առաւ եւ երկինք
ելաւ՝ առանց սանդուխի՝ լարախաղացի մը պէս ..

Փ ոլիքս էնի ո՛լս ՝

ոլ[՚Ւլ /""ն ‘է՛րն ալ կայ՝ որ չեմ հասկնար ;

Ըսէ թէ Ը՚"Կչ է , ըսէ' , որ բացատրեմ քեղի :
— Աստուած մըն է Ան ՝ այնպէս չէ՞ : Ի՞նչպէս կ՚ըլլայ այն ատեն ՝
որ կը խաչոլի եւ կը մեռնի , Պիտի ըսես որ երեք օր տեւեց միայն : &„
կ՚ըսեմ թէ արդէն շատ է այդ : Ուրեմն ՝ ամբողջ երեք օր Աստուած
չկա՞ր. . .
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--- Հա՛յրը կար Î եւ. Սոպ՚բ Հող/t ն •. ♦
---- ptujg վւան/ւ որ կ՚ըսես թէ անոնր մ կկ են : /? ւստ/t /սա չուեց ան
եւ մեռան երերն ալ՝ միասնաբար՝. 1յ ւ ամբողջ երեր օր երկիրը առանց Աստուծոյ մնաց՝. ]յԲ>նչ կր մտածես այս մասին
P ափ եթ ան

Փո լիրսէնիուս սկսաւ իր գլո ւ/սը րեր ել ։
Ս ա տանսՀն տանի ՝ եթէ բան մը կը հասկնամ : Էմ/էնԷ ս ՝ րի չ

մը համբերէ • վաղը Ա ան ոլ/t տէրտէրին կը հարցնեմ եւ քեղի կը պատա ս/սան եմ :
Է-րԷնԷ անգամ մը եւս /սեղգուեցաւ ծիծաղէն'.
--- Հարց ընելիք ուրիշ բան մը ո ւնթ ս ՝ Հայր Փոլիրս էնի ուս » » ♦ :
p աւի եթանին

ա չքեր ը սակայն լեցուած էին մեղկութեամբ՝.

- Այ ս իրիկուն շատ աշ/սատեցայ՝ գլու/սս կը ղարւնայ ՝. Աւելի
լաւ չէ^ ր ըլլա ր եթէ սա տէրտէր ի պա տ մո ւթի ւնն եր ը մ է կղի ձգէինք
եւ երկննայինք մահճակալին ւ/բայ՝. Լոյսը մա ր ե^ մ .
---- Qb^u

հարց րնե ր թէ ես ի՛նչ լուր ունիմ քեղի Հաղորդելիք՝

է է ՛յ՛՛ողա՞ր . . .
--- Ի՞նչպէս 1լ ուզես որ չմոռնամ , աՀյ անպիտան կին . ր՚ող կո՛րծ—
քրդ ա յդպէս , լո ւս այորդ ա ր չա լո յս մրն է . • * :

«Մսմւ կամ Ազատութիւն»

ՔԱՓԵԹԱՆ ՍԻՖԱՓԱՍ

(Կռիւը սկսած է արդէն : finլոր

երիտասարդները

լեռներն

են

բարձրացած ՝ թուրք թումանին եւ կանոնաւոր զօրքին դիմաց՛. Հա
րիւրամէէսյ Սիֆաքասը «ձերբակալած» է իր թոռնիկը օրերէ ի վեր ,
տասնըվեց ամ նայ թրասաքին , որուն թելքը միտքը կռուողներուն
հետ է՛. Պապիկը կ' ո լզէ այբուբենը սորվիլ այդ տարիքին ետք-. Իր
պատանի ուսուցիչը օրերէ ի վեր կ՛՛ալանդէ իր դասերը՝ զարմանալով
թէ Ւ''ել ուչաղած փափաք է իր մեծ հօր ունեցածը՛. 3,մեռ է՛.)
__ Գնա' , քմրասաքի ՝ կը դառնայ պապիկը իր թոռնիկին ՝ դնա՛ եւ
լաթ մը բեր , որ օղն ես ինծի :
Երր դրան տաթտակները ձիւնին տակէն

մէջ՚ոեզ

ելան՝

մաս

մաքուր ՝ պապիկը ծ՛՛եղաւ իր ներկի տուփին վրայ , կափարիչը վեր
ցուր եւ իր վրձինը թաթթեղ անոր մէջ :
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--- Ո անուն Հօր եւ. Որղւոյ եւ Հոգւոյն Արբոյ, մրմնջեց ան՝.
--- Ի^նչ կհուզես ընել, մեծ—հայրիկ։
---

ը տեսնես չուտավ ։

վրձինը վերցուց եւ դանգա գ , ջանա գիր , սկսաւ շարել գիր երը ,
դրան վր այ , կարմիր ներկուի, իրարու ետեւէ ♦ ♦ ♦ //* ♦ Ա* Հ* կ» Ա « P *Ա-*--- Հա' , հասկցսՀյ , պոռաց թրասաքի :
Մեծ հայլւը էեպտեցաւ։
—_ Հիմա կը հասկնալս դրել սորվելու իմ խենթութիւնս , յարեց
ան : Ե ս ալ իմ մի արս ունէի : Կ’ուզեմ ամբոգ^ ղՒLrLP. ծածկել դրութիւններով։ Պատ մը իսկ պիտի չձ՛գեմ , պիտի բարձրանամ նոյնիսկ
զանգակատան վըայ^ պիտի երթամ մինչեւ մզկիթը, եւ ամէն տեգ
պիտի դրեմ — Մա'հ կամ uiquimnrp-JirQ, մա/հ կամ սւզսւտոՆթ իւ_ն,,
մեռնելէ առաջ :
էՍօսելով հանդերձ , ան կը շարունակէր դրել մոգական լիրերը,
վրձինի լայն հարուածներով։ Մերթ ետ ետ կը քաշուէ բ, հիանալու
համար իր ա շիւ այո անքին վրայ։
Ուրեմն կը բաւէր իրարու քով շարել քանի մը գաւազանիկներ եւ
քանի մը կլոր գիծեր, որպէ,սգի այս բոլորը սկսին աղա/լակել

յան—

կարծ , մարդկային բերաններոլ նման, հագագներու նման, հոգինե
րու նման ։
Այս գաղտնիքը կը շարունակէր զարմացնել զայն։
—— Ըոէ՛ , Ո'րասաքի , կը հարցնէր ան երբեմն, իրա^լ է որ

այս

նշանները ապրող բաներ են ու կը խօսին։ Ի՞նչպէս կ՚ըլլայ որ անոնք
կը խօսին . . . Տէ'ր իմ , Տ է'ր ՝ աճպարար մրն ես Դո՛ւն, մո'գ մը՝.
Իր գուռը յաղաղակէ'ր հիմա։ Երկար պահ մը մնաց այդպէս,
զայն գիտելով։ Դուռ մը չէր ան այլեւս, ի՛նքն էր՝ 'Իափեթան Աիֆաքասը , իր սրտին երկու լայն դռնակներն էին , որ կ'ա գա գա կէին
հ իմա ։
— Լաւ. դրեցի՞ , թրասաքի ՝ հար ցուց ան մտահոգ՝ սխալ չկա՞յ՛.
--- Բարձրագոյն նիշը՝ մեն հայրիկ՝ տասի վրայ տասը՝ պատաս
խանեց վ, ",բ[՚իկ[՚ խնդալով :
--- Ուրեմն քալե՛նք՝ անցնի՛նք՝ երթանք աւելի հեռուները. . . :

«Մահ կամ ԱզատոՆթփւն»
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*
Ահա' դործը : Ան չաա մօա է մեղի , նիւթը կարծէք առնուած ըլ
լար մեր ազատագրական

պայքարէն :

«Կայծերէն

են,

Աբովեանի «'ԼէրՀ Հայաստանին , աեղ աեղ :
Ամբողջ դար մը սակայն կը բամնէ հայ հեղինակները

Բաղան-

ծաքիէն :
Ղանոնք կը բամնէ նաեւ արուեստը :
Յոյն գրագէտին վէպը ամէն մարդ կրնայ կարդալ եւ

նկատել

ի՛րը-. Կրնա՞նք ըսել նոյնը մերիններուն համար : Ա՛չ, չենք կրնար ըսել ՝ դէեբախտաբա ր :
Մեր վէպը, նո յնիսկ իր ամէնէն յս^ողած ձեւին մէջ, կը մնայ
տեղական, մինչեւ այսօր : Մեզմէ դուրս չիուղեր ելլել։
Պէտք է փորձենք սակայն , այս կամ այն ձեւով : Պայմա՛ն է : Եթէ
Հուզենք մեծնալ, քալել մեր մամանակին հետ։ Եթէ Հուզենք արմելորել մեր մշակոյթը։
Ու ամէն ինչ ունինք յաջողելու համար : Ո՛չ նիւթերը կը պակ
սին , ո՛չ ապրումը եւ ոչ ալ տաղանդները ։
Տեղականէն' համամարդկայինին հասնելու անհրամեչտ ճիդն է
ո բ կը պակսի -.
Բոլոր մողովուրդներու բո յո ր մեծ ա րուեսաադէաներ ը ցոյց կու
լս էսն մեզի այդ ճամբան։
Ցոյց կուտայ նաեւ ահա՛ , Բաղանծաքի ։
Կրեաէ ծնած այս գիւղացին , ամբողջ աշխարհը ոտքի տակ առ
նելէ, անոնց քաղաքակրթութիւներուն ծանօթանալէ, ուսումնասի
րելէ, իւրացնելէ ետք միայն կը հասնի.

Աոաջին , — տալ այդ կղզիին բնակիչներուն կեանքը ամէնէն հաբաղատ 1լերւղուԼ*
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Երկրորդ ? ---- տաէ եծագոյն արուեստով :
Ահ U1 ճամբան, զոր ցոյց կուտան մեզի Մեծերը-.
Գմոլար է այլեւս մեր զարուն ինքնաբոյս տաղանդներու սպասել :
Արուեստի զլոլխ-զո բծողներով յագեցած մեր զարուն, աւելի,

քան երբեք ճիչդ է այսօր պատասխանը, զոր տուած է մամանակին
ֆրանսացի գրազէտը, իրեն ուղղուած հետեւեալ հարցումին .
--- ք^նչ է հանճարը î
--- Երկարատեւ համբերութիւն մը՝՝-',

Կ- Փ-
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ւա կա ւէն նախորդ օրուան գէնովոլթէմնը վրաս էր՝* ^էպ^րուն

սոպաւորութէւնը կը յամենար մտքէս վ[՚ ա Լ պտղած

մելանէն

սլէս

ծանր ու յամառ։ Ըայց մ ան ա լան դ այն տ սլա լո ր ո ւթէ ւնը որ գէշ թթուէ
*մր նման կը տարրալուծէր մէտքս ՝ ղէս կատարեալ քոլրԼԷ մը վերա
ծելով։ Ս երթ ընդ մերթ լթդւէրւսքէ նշաններ կ՚արթննայէն ներսէղէս
հոդեկան քայքայումէս դէմ , բայց կը մ ար էէ՛ն անմէջասլէս ՝ էն չսլէ ս
֊օճաււէն պղպջակները օղէն մէջ՝.
Պելճէքայէն մէնչեւ Տէօնքէրքէ ա րհ ա լէրրն երը դ անցնելուէ հէւսէտայէն ծովու դերեղմաննոցէն ՝ քսան հ աղա բնոց ղօրաբամէնէ մը եր—*
կու հազարէ մօտ մնացորդներ՝

՛Լէ'ա J" ՛Լ ^ասսյե' ն ո րմանտ ա-

կան ա յս գէւղԸ) կը օլա տր ա ս տ ո լէնք կրկէն դէմ

դէմաց

գտնուելու

թշնամէ էն հ ե տ ։
Գ՛երմանները անցեր էէն [^ուան քա դաքը եւ անարգել նորմ անլուս
նկան հարթ դաշտաւԼայրէն պէտէ անցնէ էն 'l'ui'li •. ֆէւղը սլարսլուած էր
արդէն։ ԷՀէնուոբները օդաուելով ամայութենէն ՝ -կ սեր էին ս րճա ր աննեբու թալանը։ Ըրէկուան երբ մենք հասանք ՝ քանէ մը

ընկերներ ՝

ա՛լ խմելէք չէր մնացած։ I] կսանք շէշերուն յատակները պարպել մեր
գաւաթներուն մէջ ու խմել է բարու ետեւէ խառն է խուոճն' ԼսմէչքնեԸԸ) որոնց ազդեցութէւնը եղաւ անմէջա՚կան եւ նողկալէ։ ^'1,լրԼ.[Լ^
գերմաններուն յանձնուելէ առաջ՝ Լքեր էր էնքւլէնքր , անպաշտպան
ու ողբալէ ՝ մեր դէնովէ քմայքներուն։ Փողոցէ փողոց

կռոլըտելուԼ

էրւսրու հետ ՝ երդելուէ կամ պոռչտալով՝ նոր սրճարան կը փնտռէէնք ՝
երբ հրահանգ եկաւ հաւաքուելու

հա րէւրապետ էն քով։

Ըսուեցաւ

որ մէկ կամ երկու մամէն ֆերմանները կրնայէն դալ։ ֆէլղթն պաշտպանութէւնը յանձնո լած էր մեղէ։ Տակա*-էն ամբո

ւթեամր իկ!։նմ

վեր”"]ինոլաե ï
Ա՛հ , կռիւներու նախորդող այդ անսովոր անդորրը' որուն ըն
թացքին հոգիներուն մէջ անհամբերութիւնը կ'ուռի, կ'ոլոճանայ ու
ռի ւեի բաշին պէս : Լուռ էինք ։ Լի եր աչքերը անթարթ կը խուզարկէին
մութին մէջ երկարող ճամբան : Ամէն պահ կո իլը կրնար սկսիլ-, կռիւ

4
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մը որուն ելքը ուրիշ բան չէր կրնար ըլլալ եթէ ոչ

նորէն

նահանջ,

միշտ նահանջ , ինչպէս երեսունրհինղ Օրէ ի .Լեր , Ֆրանսս։յի ամրոցէ
սահմաններուն վրայ-. Թշնամին գրաւեր էր արդէն Փարիզը

ել

կր

յառաջանար երկրին խորքերը, իր ա ո //. լ խուճապի մտանելով հակա
ռակորդ բանակները -, 'Բանի մր օրէն Ֆրան սայի հաշիւն ալ փակս լած
պիտի ըլլար Ալսարիայէն, Զեխոսլովաքիայէն ,

Լեհասաանէն

ետք,

մինչդեռ անդին իր կղզիին մէջ Մեծն Բրիաանիան սարսուռի

մատ

նուած կը դողդողար : Գրաւուած երկիրներու ամբողջ ար դի ւնա րեր ո լթեան տէր' գերմանական նացի խալարը պիտի սաւառնէր աշխարհի
վրայ, խրոխտ, անպատկառ,

J֊n ղո վուրդները

ենթարկելով ստրկու

թեան ու յառաջապահ մարդկութեան գրաւած դի ր՚քեր ը պիտի [սոր
տա կուէ[Հհ մէկ անդամէն-.
Այդ պա՚հուն միտքս կուզս։ լին բանաստեղծ ընկերոջս
Ալեքսանդ ր է խօսքերը *
__ Հագար տարէ , հազար տարէ խա՛լար պէտ է ըլլս՛ J

թաքսիմ

*

*
Աեպ տ եմրեր էն' բանակ մեկնելու Օրս , դռներս գոգած ւԼա ր կ էջ
նկէ : Ստնդո լէսն ե ր ո ւն ւէա րը նստած

գտայ

ծ ե ր ո ւնէ

խորհրդաւոր

Հէկորդեանը' որ Փարէգ եկեր կր Սթր ա րԼս[ո լր կէ պարպումէն ետք՝.
Սորպոնէն աոջեւ

^կորդեան

դա լագանը գար կաւ

մայթէն

ու

կանդ առաւ :
__ՀկՀJ վտէւ , ըսաւ } սլէտ է քան դո ւէն , քա րուքանդ սլէտէ ըլլան
աքս քաղաքակրթութեան ապարանքները՝ պէտէ էարտակուէ դե զե
րէկ Փ'արէգը՝. Ծ օ' , ըսաւ էն ծէ դառնալով՝

[u ենթո ւթէ ւն

չընես՝ ՂԳ" JԼ

եղէր > էնչրմւդ պէտք՝ այս կոէւը մեր կոէւը չէ՝.
— Ի՞նչպէ ս թկ մեր կռէւը չկ , ո^ւր որ ալ ըլլան վ>տ շա կան ո ւմերր սւէտք ե պարտութեան մատնենք՝. Ան կ այսօրուան մեր

դլէւաւոր

թշնա մէն :
___

Quiր L հ

՝ էւենթ խօսքեր մ է րսեր , ա ս է կա կարգադրուած

բան՝

կ ՝ տկարացած դր ա մա տէր ո ւթէ ւն ը ամ կն տեղ դռները պէտէ բանալ
Հէէ^քկք՚է աո֊ջեւ՝. Մեր կոէւր ւ^Հր^/^՚Հ/ սլ է տ է գայ՝ երր կարմէր ու

սեւ

բսւնակներր վե հ/0ա սլ կ ս էրար գա րն ո ւէն ՝.
Կարմէր բանակը. . .

աղօտ

քո յ ս մր

պլպլաց

դէնով

հոգ էէս

ս ա ո ւ ե րներ ո ւն մկջ՝. Արտս տարօրէնակ ում՜ մը եկաւ՝ մէւտցող զէնսվութէւնս փրփրած հոգ էէս մկջ ՝ մէտքս թէեւ
չրթներս արձակեց էն է րէ կ ո լան մկջ ՝ կոուէ երգը.

> չմած ՝

Allons enfants de la patrie,
Le ion1- de gloire est arrivé...

թմրած՝
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Տսւսը հոդի վրաս ցատկեցին ՝ բե ր ան ս կը դո g կ ին իրենց ձե ռրե—
րով՝

ս կտտդած՝ կը սպրդէի
ռալու հ<ամար աւելի բւ ՝յրձր •

թեւերուն սեղմումէն } պո—

*֊Լրաս յարձակողներուն ամէնէն յախուռնն էր տասնապետ '}‘iu—
թոնը ՝ որ է՛ր հ ումկու թեւերով անշարմացուցած էր զի ս :

ի Լ “՚ նդէն

հ ա րիլրասլետը նստած Հարի մր վր՝ա՝յ ՝ դլխահակ ու մտածկոտ ՝ բնաւ
չէր ընդմիջեր :
__ Հարիւրապետ ՝ պոռացի , երդէ՛ ՝ երդէ ինծի հետ Ալօն

զ’անֆան^ք , դիտէիր թէ ինչ է Ալօև զ5Աւ(ւՓա^^ » մոռցեր էր , լմնցեր էրէ
__ <իա թոն հասաւ ետեւէ ՝ բռնեց զի ո ՝ առաւ բա զո ւկն եր ո ւն մէջ î.
--- Ապուշ՝ կը պոռար , ապուշ ։ թշնամին մեզ

կը

փնտռէ՝

իսկ

դուն պիտի մատնես մեր ներկայութիւնը։
փաթոն ղի ո րաշկռտելով առաջնորդեց մեր յարդանոցը։
--- Պառկէ' , ըսաւ ՝ պառկէ որ զին ովութիւնդ անցնի :
--- Ջեմ պառկի ր , փաթոն , միւ պնդեր ՝ չեմ ուզեր հնազանդիլ րե—
զի
նը

դուն միշտ առաջինը եդար կամրլան ե ան ծակ բացողը եւ առաջի—
զայն՛ ձգող փախչողը։ փաթէ՚ն***
Հումկու ապտակ մր իԼալ երեսիս : 1Լախ կո տ տասնապետիս տը—

լած է ի այզ անունը եւ բո լո ր ր հիմա փաթոնի տեդ փա թէն Զպոռնիկ՝)
‘լր լո րվո րջէին դինրր ։ Այո անդամ ամ սուտն մը վրէմը

կը

լուծէր

ինձմէ։ Երեսիս վրայ ապտակին տեղը կրակ առած էր ոլ 'ւր. ՛Լր՛՛՛ջէ ր .
մինչ տասնապետը երկրորդ ապտակ J ը իջեցնելով ու մէջրս թեւերուն
մէջ առնելով կՀո ւզէ ր զի ո դե տնարար շ ընել՝ յանկարծ զգալով մէջրիս
վրայ պարապնդումին ումը՝ mbifji տուի։ Ո ւմ եր ս ինկեր էին՝ մ ո—
լուցրս հասեր էր իր սպառումին ՝ բայց դեռ դիտա կցութեան նշոյլ մը
կ*ոլզէր ազատել ա րմ ան ա պա տ ո ւո ւթի ւն ս ։
--- Լա՛ւ՝ լա՛ ւ , ըս // , ձդ է մէջրս՝ պի տի հանդարտիմ՝ լա՛ւ ՝ պիտիր
պառկիմ ։
Երբ փտթոն թեւերը րաշեց՝ ինկայ յարդէ անկողնիս

վրայ

ու

մինչդեռ ծանր րո ւն մը կը պաղէր ուդեղիս վրայ, կը զգայի ռր ումերս կը լրէ ին զիս՝ կր լրէ ր

նաեւ

զդայնութեան

վերջին

հետրը՝

միայն մէջրիս վրայ թեւերու սեղմումին տեղը զի ո կը նեղէր՝ տա
րածունլով մարմնիս ամէն ուղղոլթեամբր ու անցած տեղը թմրեց ը—
նելով ՝ րնացնելով՝ մինչեւ որ ամբողջութեամՀv ղի- ան ձն ա տ ո ւր ըբսււ
համապարփակ խորտակման մը աւե բակային լռութեան ։

*
--- Հրո՛ւտ շո՛ւտ ՝ երկու վայրկեանէն պատրաստ ՝ կր պոռար փա—
թո նի բարձրագոռ ձայնը՝ որ դմուարաւ կը հ ա սն է ր ուղեղիս մէջ J*u—
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նեցոդ գինովութեան շոգիներէն անգն ելո վ :

— Օն մէ լէ փոն , սլոռաւյ
յԼա J[•

buրէն ՝ J-ողւԼԷ տոպլաւկղ եւ եւ
ան կն դէւ֊ղփն հրապարակը։

1րրբ

տոպրակս պատրաստ էր

մկկկն

ներկայացաւ

երկու
եր-

րորղ ւս'հղամ ըէէալով ,
[',^ւաԼ"լ սարսափը։ Այն ատեն միայն
թմրաՀթ մարմինի ս մկ£ մէտյա պայծառացաւ ու գոլրս վագեցի՛.
Բոլորը հաւաքուած էին արգէն հրապարակին վրայ՛,
՝
Հոսռա Q հրամայեց հարիւրապետը ել զօրասիւնը
մտաւ ոչ թէ դէպի յառաք, այլ դէպի ետ՛.

չարմման

Ա/՚էԸ ն" ր սկսած էր բա գոլիլ : Բնութիւնը կ'արթննար իր սովո
րական հ անդի ս ա լո ր ո ւթեամբ : Հոս հոն հատուկտոր ճուճւոգ մը : Աքլորի մը երկարաձիգ կանչը ու հեռուն' արեւելքի հորիզոնին
երկինքը կը սկսէր ճերմկիլ,

վրայ'

էանդաղ բայց ստոյդ կերպով զարթնող բնութիւնը որոչ բանի մր
1լը

պատրաստուի , սկսելիք համերգի մը առաջին նօթերը տալով ՛.
Բնութիւնը կը պատրաստուէր ընդունելու յաղթական զինոլորները ,
միւս կողմէն մէկ աչքը գոգած'

մեկնող ա ռանգ կռիւի պարտուած

գինուսրներուն վրայ : Տխուր բան մը կը յածէր Օդին մէջ որ պաղ էր
րագոլող առտոլան զովութենէն : Բատերուն կզակները կը կափկափէին անքնոլթենէն , բայգ քանի քայլերը կ'ար ա գտնային , մարմին
ները կը տաքնային ու նահանջը կը ստանար կատարեալ փախուստի
մը երեւոյթը ,
Ոչ ոք համարձակեցաւ կարգէն դուրս գալ' գլուխը
դնելու համար փաղող ծորակին տակ , Ամէն մէկը սահող չգթային մէկ
օղակն էր, Դուրս դալ ան կէ , նոյնիսկ վայրկեան մը, կը նշանակէր
ՇԼլաԼ յետամնաց , իսկ յետամնացը գեղեցիկ որս մըն էր գերութեան ,
նոյնիսկ մահուան î
Կէս օրուան դէմ հասանք \,ոլառօ դետը, Կամուրջէն անդին առջելնիս ցցուեցաւ, դիմացը
քաղաքը ,

բլուրի մը կատարին վրայ թառած Գոնտէ

Բնակչոլթիլնը մնացած էր եւ մանաւանդ փախստականներու թի
լով խոշորցած, անզբաղ, մտահոգ, դուրս էր թափած տուներէն,
Զինուորական իշխանութիւնը անմիջապէս տէր դարձաւ կացու
թեան, Հրահանգները սկսան թափիլ կարկուտի պէս, Ոչ ոք փողոց
ներուն մէջ, Ամէն մարդ իր տունը, Հրապարակը կը պատկանէր ղինւորութեան է
—

* "Բ

uib։nb

ԸԼԼաե

բ^Ը, ըսաւ Գաթոն' որուն

ա չքե-

րուն մէջ նորէն տարօրինակ փայլ մը երեւցաւ. Այսինքն գոհ չէր,
Ը"Կ
"Ր '--քէն ճիգ աւելորդ էր, աւելի լալ էր որ ձգէին ամէն
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մարդ իր տունյլ! երթայ՝ փոխանակ շարունակելու, այս կատակերգու
թիւնը :
Բի չ վ^Ը^Ը ղինոլորներն ալ հեռացուցին փ ո գոցն երկն : Ոստիկան^—
ները կը հսկէին հրահանգներու, կատարման՝։
*իաթոնը ՝ ես եւ. ուրիշ մը ն շանա կո ւեցանք խխ մէկ հակաթանքային ՉՁՏնոց թնդանօթ մը վրայ} որուն սպասարկողները հինգ

նորա

կոչներ էին ՝ ՃՏԷն 20 տարեկան երի տ ա ս\ար գներ ՝ որոնք առածին ան
գամ պիտի գոբծածէին իրենց զէնքը եւ արգէն անոնց մէջ տեսակ մը
մտահոգութ իւն կար՝ նո յնիսկ վախ՝ նայելով անոնց դէմքին

դալ-

կո ւթեան յ
Երբ րո Լո ր Ը

առ֊ին ու զէնքերու բոյները կազմուեցան եւ ա՛լ

ընելիք չմնաց ՝ մէկէն լռութիւնը Հաստատուեցաւ չորս գին ՝ մեր մէ£
ու խառնուելով սպասման մեր ներքին լա քուած լարերուն՝ բնութիւ
նը իր ամրողջ պարունակութեամբ ստացաւ

քարացած

վիճակ

մը։

Բլուրին կատարին թառած քաղաքին տուները աչք ղողեցին ՝ փողոց
ները ամայութեան սաւանին մէջ պլլուած լռեցին եւ լռութիւնը լավույի պէս հոսելով տեղաւսրուեցաւ մինչեւ հեռաւոր դաշտերը։ Վճիտ
երկնակամարը որ կը պատրաստուէր իրիկնային լեղակագոյն Հ/է*"Ը
ները ընդունելու՝ կափարիչի մը պէս գոցուեցաւ մեր վրան :
Վ^տրը՝ ճամբաներու հանգոյցին նետուած կամուրջը

նուաստի

վրայ կըներ կայացնէր մեր նայուածքներուն բեմ ա վայրը։ Հոնկէ է որ
մեր սպասումը կը ս պա ս էր դալիքը * Ս եր աչքերը այլեւս եղած քա
րացած արտայա յտո ւթիւններ չէ ին հ եռանար այգ հան դո յց էն ՝ ներք
նապէս միայն ունենալով այն անհամբերութիւնը զոր լ^աԸրե կ ունե
նայ թատրոնի մէջ վարագոյրին ետեւէն զարնուած երրորդ Կտրուա
ծէն ետք ï
Երրորդ հարուածը տրուած էր, բայց վարագոյրը չէր բացուեր։
թլ ին չպէ ս սպասումին եր կա ր ո ւթ էէն էն չդիմացող ղսպոլաե

հազերը

կը սղոցեն ունկնդիրներու ուչադրութիւնը սրահին մէջ , մերթ
մերթ նորակոչներէն մէկը կր լըէր իր անձկութիւնը,

հարց

ընդ
տալու,

համար երեցի մը*
__ Ի՞ն չպէ ս բան է կռիւը, գիտէ՞ ը, ասիկա մեր «կրակի 1/նուն/էն»
է , մեր առաջին շ լիումն է թշնամիին հետ։
Պատասխան չստանալով , պատանին գլուխը կը եռէր զէնըին վըբայ , նա յուաեքը շեշտակի կրթնցոլցաե դիմացի կամոլրջին :
(համերը էլ անցնէին ու տակաւին թշնամին աներեւոյթ կը մնար։
Կարեես ան կ'ո լզէբ մաշեցնել մեր դիմադրութիւնը սպասման մէջ :
Բայց յանկարծ՜ , ի րի կո լան դէմ, վարագոյրը բացուեցաւ ու կամոլրջին վրայ որ գորշ գիե մըն էր շրջապատի

կանաչութեան

մէջ,

սեւ կէտ մը սկսաւ շարքք՜իլհ
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--- Պատրա՛ստ ՝ սլոււա ւյ ն ո ր ա կս շն եր ո ւ տեդակա լը , դէտակը ա շըերէն վար առնելով :
Զափը ճշդեց եւ նոյն պահուն հրամայեց*
---- Կրա' կ :

Հ/^7 հ ա կաթ ան ըա լէն թն դանօ թն ե ր ը մէասնաբար փսխեցէն Էրենց
.կոկորդներու պար ո ւնա կո ւթէ ւնը եւ նոյն պահուն

կա մուրԱ,ն

չա րմ՜տկոդ սեւ կէտ ը անշարքքացալ :
1Լո աջլ,ն
մուրկէ

'ք* է չ

հ ակաթանըայէնէ սպասարկուները վազեցէն դէսլէ
վերջը անոնը բարձրացան ըազաը ՝ է ր ենg հետ

1լա~-

բերելով

անշարքքո լթեան դա տ ա պա ր ա ո լած կառըէն երեը ճամբորդները*.
Երեք դերէները անյարէր՝ անտարբեր՝ մունջ՝ ոչ մէ կ հարցումէ
սլա տա ոէսան կ'ո լզէէն տալ :
'1^աղա\ր\ը

մէկէն արթնցած էր էր կանխակալ բունէն ՝ դոները բա-

սեր էլ.ն նորէն է ր են զ աշըերը ՝ ք՛ " կ ՛է " ՛Լ"քք^յ քԸ ստացեր էէն կենդա—
նութէւն : Տուներէն դուրս թափեր էր հետաըրըէր բազմո 'ք՚՚Ւ՚֊ւ՛ մը-,
Եէներ ան էծը կը թափ էէն՝ երեխաները պէչ պէ շ կը նայէէն սքյդ բացաոէկ էա կնեբուն եւ նաէւատէնըևեր կը թափէէն հո սկէ հոնկէ :
վերէները կը շարունակէէն մնալ յամառ էրենց լռութեան՝ մէջ՝
նայուածքնէն կարծես պարապ' բան չէէն տեսներ էրենց շուրջէն : Ասէ կա աւելէ կը դրդռէր ոմանց բարկոլթէւնը՝ նոյնէսկ մէնչեւ հար
ուածելու փափաք մը ւլնե լուէ անոնց մկաններուն մէջ*, fiutjg զէն ոլոր
ները կր սլա չտպան էէն դերէները բնակչութեան սպառնալէքէն դէմ :
--- Տրուեցէք՝ պոռաց *էաթոն ՝ մարդ չէ&ը տեսած ՝ անոնը ալ մ եղՒ պէս մարդ են :

--- Մ եւլէ պէս մաՈրդ ՝ պա տա սէս ան եg տասնապետ Աէլվէն ՝ որ երբեը չէ ը սէրեր Հէաթոնէ կռուելու տր ա մա դր ո լթեան պակասը՝ մեզէ
պէս մա^րդ՝ կրկնեց \ըթէն տակէն խնդալով՝ ես պէտէ ո լզէէ ղանոնը
աւելէ մեռած տեսնել հոս ըան թէ "ՂԻ
կայանէ էր որ դերէները մեծ ճէդ կը դործադրէէն

պարտկելու

համար էրենց ացլայլանըը՝. վերջապէս գրգռուած ամբոխը

կրնար

յանկարծ շղթայաղե րծ ո լէ լ ՝. Ալ նպէս ոԼէ ևբբ ո ս աի կանն եր ը սա ան ձնեցին անոնց պաշտպանութիւնը ել ցրուեցին ամբոխը ( ապահովութեան
ներքին շարմ֊ումը ղո ը ունեցան, պահ մը զզուեցաւ

անոնց

դէմքին

վրայ : Ոստիկանները ասին տարին զանոնք, բազմութեան պո սչտո լք
ներ ուն տակ *
—— Սպաննեցէ՚ը՝ մ եւլէ՛ յանձնեցէը՝.
Այն ատեն բոլորս վերադարձանը մեր դէրըերուն ՝
րուն : քանակէ շները ըա շուեցան էրենց տուները :

մեր

զէնքե
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*
՛նախորդ օրուան թույլը մէջ՚ոեզ հանած էր ձախ ո արխ։ բթամա
տին ՛յալը : ԷՏղունղը ՛քիսին մէջ բոլսած , դանակի պէս կը կտրէր մի
սը: Մայիսին Պելճիքայէն մինչեւ Տէօնքէրք նահանջի օրերուն

նոյն

յ՛՛ո՛ւ՛ր պատահած էր : Ատկէ շատ գէշ յիշատակներ ունէի : Այր"գ քա
ղաքներ," փողոցներէն , մինչդեռ ընկերներս

հրկիզուող

գերաննե

րս ւն վրայէն ցատկելո՛ւ կ՛՚անցնէին , ես ստիսլուած էի Հալել կրակին
վրա քէն սարս քո՛շկ" տելով: Երթ
հասանք , կայանին մէջ անգլոլհիներ վիրաւոր "արեր կը փնտռէին խնամելու համար: Հոն վեր
ջապէս կրցայ ազատիլ այդ ցաւին

մղձաւանջէն : Հիմա

չկային

նոնք եւ ոչ ալ սան՛ի սրա ր ա կան սպասարկութիւն : քքւստի
ճամբուն եզերքը ծառի մը բունին տակ եւ սկսայ

ես

Ա՛

Հաշուեցայ

ինքս

խնամել

Արեւը արդէն ծաղեր էր հարթ մրդաստս՚ններուն վրայ եւ խնձո
րենիներու անհատնում շարքերուն տո՛կերէն զովութիւնը սկսած
նահանջել: Մէկը եկաւ քովս եւ

կանղնեցալ ծառին

բունն ի

էր

վեր :

Գլուխ" ՛լեղուղի տեսնելու համար թէ ո՞վ էր, թէեւ տափատին ՛յոյ
նէն յայտնի էր արդէն որ դերմ "՛նաg ի զինուոր մըն էր, բայց
զար
մանք" մեծ ե՛լաւ երբ տեսայ թէ նախորդ իրիկուան մեր բռնած դերիններէն մէկն էր : Ան կանցներ էր ծառին կրթնած, երազկոտ

նայ

ուածքը քա՛ւած դաշտավայրին :
Երբ գլուխս վերցուցի, ան կամաց մը մրմնջաց--- Գեղեցիկ է Ֆրան սան՛ :
--- Այո' , ըսի , ղե՚լեղիկ է Ֆրանսան:
--- Ա՛հ, բլ՛աւ, գերմաներէն դիտէ ք:
—
‘ւր՚քնեղ , գեղեցիկ է Ֆրան՛՛՛սն, մշակոյթի երկիր, մշա
կութային մոզով ուրդ, բայց մեղի, նոր մամանս, կն եր ո ւ զինուորներուն վիճակուեցաւ զայն փրկել արիւնարբու բլուդոգրադներու ձեռքերէն եւ յանձնել իր բուն տիրոջը ֆրանսացի մողովուրդին :
_ Օրպէսզի "'ն դառնայ Գերմանիս յ պարտիզպանը, մրթմրթացի
տակէն :
Պմրրմանաgքւն հեգնանքով մը խնդաց։
__ Գիտեմ , ըսաւ , գուք դեռ թունաւորուած էք բլուդոգրադներոլ քարողչութեամբ, բայց պիտի տեսնէք շուտով,

պիտի

համոզ

ուիք : Գերմանիս յ հետ ձեռք ձեռքի պիտի հաստատենք մողովուրդներու երջանկութիւնը: Ե

Լ ձեզի "լէ" էի աո՛" ջ֊. Ե" "իւաէթցի ուսա

նող եմ: Զեխ կապիտալիստները կ՝ ո լզէին մեզ այ թունաւորել, բայց
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ծ)իւրէրը ազատագրեց մեղ եւ մենք հիմա հասկցած ենք թէ

ո ւր

է

ճշմ ար տ ո ւթի ւնը :
--- Կը տեսնենք դ ըս ի դ թերահաւատ մ պիտ մը ուղղելով իրեն։
ՍթտԷթց!է ուսանողը սկսաւ երկայն գա ս աԼս օ ս ո ւթի ւն մը դ բայց
արդէն բերանս պապանձած էր*» ԼԼ'Լ բառ մը չկրցաւ

ելյել

բերնէսդ՝

ինչպէ ս այն բոլորէն' որոնք գերմանացիին կատակէն ՛Լերջ

քաշուե—

ցան ու քէն ոտ լռութիւն մը սլահեցին :

^/»չ վերջը հ քամանը եկաւ՝, ճամբայ ելանք

րեէսւ1'

Տ ամֆռոն

բայց առանց կարգի ՝ Լսառն ի թուռն , եւ մեր ամբողջ զինամթերքովդ
երկրին նե րսերը :
Զարմանալի կը թուէր մեղի այս քայլը կողք կո'Լվ±ի թշնամիին
հետ : էյ ւ արգէն թօսք կար որ Տ ամֆռոն հասնելովդ մէ կ երկու օրէն,
երբ զինադագարը կնքուի դ մեղի մեր տուները պիտի ղրկէին յ

^ատ-

ւոյ թօսք տրուած էր» Գերմանական հնարք՝. Q ա ռաջթ ա րլտ g ո ւմը այն
քան շանթահարի չ էրդ որ գերմանները մեզմով զրաղուելոլ մամանա կ
չունէին՝. Գեռ հիւսիսային Լիրանսայի կռիւներէն յետամնաց ղինւորներուն զէնքերը կոտրելով աղատ կը ձգէին զիրենք դ լքուած ճամբա—
ներուն ՛Լր՛ոյ »
J1 ր ի կո ւնը հասանք Տ ամֆռոն : Զօր անոցին

դոները

բա g ո ւեg ան-

մեր առջեւ՝, (Լամ մը չտեւեց որ արգէն տեղաւորուած էինքդ իբրեւ
թէ հոն պիւոԼւ անցնէինք մեր կեանքը եւ թումբ առ թումբ
կերպեցինք մեր գոյութիւնք : Պ՛ահեստի ամբարները

կտւլմա-

պարպուեցան^

ամ՛էն մէկը ամբարեց հագուստեղէն դ կ°չԼ՚կ^ ոլաելիքդ կարծես ւէա-»
րաթներ ո ւ երամ մր անցած Ըէէ'"ր •
Երկու օր չտեւեց ՛Լք10"'" շլ^ի կ Լւ կեանքը : Կեր , իյմ է , պտտէ դ մին չդեռ գերմանացիները շարունակ կ՚անցնէին առանց զարմանալու մեր
ներ կայութենէն դ մեր ղինեալ պահակներէն դ առանց նուազագոյն կա—»
րեւոբութիւն մը ընծայելու մեղի՝.
Երկրորդ օրը կայծակի պէս տարածուեցալ լուր թէ մեր բոլոր
սպաներր առանձնացած էին տան մը մէջ եւ միայն

ատճիւտան

մը

կրնար կապ ունենալ անոնց եւ մեր միջել ՝. Հակառակ այս երեւոյթին
որ ակնյայտնի կերպով կը պարղէր մեր գլթուն ՛է՛"էիքԸ», մեր սպանե
րը կը շարունակէ ին մեզ հաւաստիացնել թէ պարզ զինոլորները որեւէ
արգելարանի չպիտի ենթարկուին՝, fitujg կասկածը մեր

մտքին

մէՓ

արթնցած էր արդէն ու այգ թակարդէն ազատելու միակ միջոցը կը
'հանդիսանար ՛ի տթ շ ի լր :
--- Է°'քո դ կ՝ըսէ ր ան դա գա ր սէ րմտնտը դ ւի աԼսչինք :
--- Փ՛աԼսչինք դ ո® ւր փ տԼսշ ին ք ՝. Զորս կողմը ծովդ մենք մէջտեղը
փոքրիկ կղզի մը :
--- Գուն չես հասկնար դեռ որ գերմանները անարգել կը յառա
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ջանան, հետեւաբար միայն ասֆալտապատ ճամբաներուն տէրն են է.
Ե ար ելի է փաՒչէւ դաշտ երէն ՝ բլուրներէն ու հասնիլ Ս ար սիլխա , ան*—՛
կէ Ափրէկէ :
--- [Լտիկս։ կ՚ըսես դուն մէկու մը որ էշութիւնը ունեցաւ Անդլիա—
յէն վեր ա դա ռն ալո* լ յ
__

ս ուզեր ըմբռնել որ վաղն ալ մեզի դերի պիտի բոն են :

--- Ըմբռնելը դմուար բան մը չէ y կրնաս արդէն ինքզինքդ գերի
նկատել։ Եւ տարօրինակը այն է այս պատմութեան մէչ որ դերի ենք.
տակաւին զէնքը ձեռքերնիս : Ե*- Հ^նք իսկ ամչնար : ինծի համար պարզ
էդ ես հայ եմ : ինծի համար փոթուած բան մը չկայ։ Տակաւին ազատ
մարդ րյ յ այ ս չեմ զգացած որ դերի ըլլալս ըմբռնեմ : ^սան տարուան
տարագրութիւն , որ տեսակ մը գերութիւն է ինքնին : Իսկ ա նկէ

ւս-

ռաջ, մի՛ հարցներ։ Եը բալէ ո Լ' գիտնաս թէ ինչո* ւ համար հոս եմ :
Աայց այդ բանն ալ չես դիտեր։ Պփտես հաւանաբար դուն ՝ալ ՀՀաղտոտ
■հայ» ըսել։ Եարելթ* է մաքուր ըլէս,լ, կը հարցնեմ քեզի , մաքուր ըլ—
լալ գերութեան մէջ, կամ տարագրութեան , միեւնոյնն է։ Աայց վա
ղը այդ ալ կը հասկնաս ։ ^‘եռ շատ բան ունիս հ ա սկնալիք ։
Եւ այղ հասկնալիքը չուշացաւ։
Մեր Տ ամֆռոն հ՛ա սնելո ւն երրորդ օրն էր :

էսօր ո լան դէմ , առա—-

ջին անգամ ըլլալո վ , գերմանացի մը ներս մտաւ զօրանոցին մեծ դըռ—
նէն ։ Անոր տեսքն ի ս կ արդէն անհաճոյ պաղութիւն մը նետեց յունի—
սի տաք օղէն մէջ եւ կ արծես արեւին փայ{ը տմ՜դունեցաւ։ Արտաքի
նով կիրթ , բարեձեւ գերմանացի սպան իրեն կանչեց զօրանոցին պա
տասխանատու ֆրանսաց ի ատճիւտանը , ղո ր շնո րհաւո րեց կար դա պահութեան եւ մաքրութեան համար։ Աետոյ աւելցուց»
__ Երկու մամէն պիտի գանք , բոլո ր զէնքերը մէկտեղ հաւաքեցէք։
Ատճիւտանը բաւական դմ՜ուձաբութիւն կրեց համոզելու

համար

թէ < րամանը պէտք էր ան մի ջա պ է ս դո րծադրել , եթէ ոչ կրնար դէշհետեւանքներ ունենալ ։
--- Հոն' ուր.ենք, աւելցուր տխուր ձայնով

մը, եթէ շասլիկնիս

ալ հանել տան , պիտի հանենք :
Ա՛չ, մինչեւ հ ող էէւ՛ կր^ար երթալ մարդը՛. Հաւատացուցած էէն
իրեն որ կռիւը լմնցա ծ էր * Զէնքը պիտի յանձնէր տուն՝ երթալու հա
մար։ իյ ուլ, ուռճացող դէմաղրոլթէւն մը կը ծաւալէր հէմա սէրտերուն մէջ : Եթէ զէնքերը յանձնելոլ ալ ըլլալէն , աաէկա կրնար ըլլար
մէաէն անգործածելէ ւԼէճակէ մէջ։
Ի զուր աաճէւտանը կը յէ լեցնէր գերմանացէ տեղակալէն

հրա

մանը՝ ցուցամատէ սպառնանքը մէացնելով թօսքէն՝.

__ Ապըր քայնը սապդա'ժը :
Տասնապետ Լ-մէն ղէւրէն չկրցաւ

Կ_ԼԼեL

այս հապը ։ Իր

թումբէն.
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• դնգաgէըը յանձնե/յ առանց ք'[1ՆլԱ1Ա^/ : Ատճիւտան ը կտոր կտոր եղաւ :
Անկարելի էր , էմէն քիրլաԱշ, չպի տի յտնձնէր : Արդէն պէաքարանին
մէջ նետած էր--- թող երթան առնեն ՝ կ'[Լս է F I £*' *

^էջէ^ *

Երկու ժ՜ամը լմննալու ւԼրայ էր* Գեռ ՚ա աճ[t ւա անը կը լղայրարէր
կմ է ին հեա որ ՛Լերջին պահուն համակերպեցաւ։ Գ՛նաց բերաւ գնդա
ցիրին քիւլւսսշ, եւ ա ո լա ւ ատ ճիւտանին որ լայն շունչ մը Հաշեց ՝ իսկ
կմ է ին ձախ ա չ^ին ծա յրէն ա րցունըԼր ծանր

կաթիլ

մը

կաիւ ուած

մնաց :
Երր Լսոշոր բեռնատարը եկաւ աղմուկ հանելուԼ եւ գերման զինոլորներու «լօսձերոլ եւ «Հընէլ»ն եր ո լ հրմ շտոլքով,

էմ էն

գնար ննջարան ու պառկեցուլդ Հրատեր հևտեւեցան անոր

վրաթալ,
օրինակէն-,

փիչ վերջը դմոթային աղմուկով մը բեռնատարը մեկնեցաւդ Ահաւոր
լռութիւն մը ինկաւ զօրանոցին վրայ : Պատուհանին

առջեւէն

մէկը

կանչեց .
--- նայեցէ՜ք :
Ամէնքս ցատկեցինք սլա տ ո լհ անին առջեւ*.
Մեր պահակները տ ե ղերնին տուեր էին

գերմանացի

սլահակ-

.ներուï
Միայն Գա թոնը տեղէն չշարմ֊եց՚աւ •. Ան պառկած էր իր մահճա
կալին վրա յ , թեւերը գլթոլն տակ գրած : Մ իապաղաղ , անփայլ նայ
ուածք մը կը պատցնէր իր շուրջը : Կարելի չէր հասկնալ թէ զոհ էր
թէ ընկճուած : Կարծեմ թէ աւելի անտարբեր էր : Անցած դարձածները
իրեն չէին հետաքրքրեր դ Կը յիչեմ որ օր մը կ՚ըսէր ինձի զզուած՝
«կազմակերպուած-» նահանջներէն , ինքնի ր են համ ո զո լմ մը գոյացնե
լու համար. «Մինչեւ հիմա շահտգո բծուած էինք ֆրանսացի կապի
տալիստներին, ալսոլհետեւ գերմանացի

կասլիտալիստները

պիտի

շահագործեն մեզ-. Այսպէս կամ այնպէս, ի՞նչ կը փոթուի մեզի համսյր>Հ :
__ Ջեմ կրնար նա լիլ սըւոնg ս ա ղա լա ր տն եր ո ւն ,

պոռաց

մէկը

յանկարծ պատուհանին առջեւէնդ Ջիղերս ոտքի կ՚ելլեն__ Զուքալիի կը նմանի, ըսաւ ուրիշ մը թնգալով եւ թնդացնե
լով չուրջինները :
__ Ապուշ չեն գերմանացիները, ըսաւ մէկը, չուքալիի կը նմա
նին, բայց լալ կը պաշտպանէն գլութը, մինչեւ վիզը՛.
__ Ըսելիք չկալ, մէջ ինկաւ ուրիշ մը, մերինները աւելի գեդա.ղի ատ կան են եւ ալ ելի հ ամա կրելի կը դարձնեն մեր ղին ո ւո րներ ը։
__ fitujg

լաւ. կը պաշտպանէն գլուխը։ կարեւորը այս է։
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անաւվւն զլխկն չեն սսլաննելւ , սււԼլւյււււյ ֆր անս ա կան սա
ղաւարտի պաշտպանը։ Գերմանացին սլէտք է սրտէն զարնել։
կմ էն մէջ ինկաւ գլխով—ոտքով ։ Խ ելագարի ձեւեր ունէր : թեւերը
սլար կը բոնէին օղէն մէչ-.
__ Ի^նչ սիրտ y գերմանացին սիրտ չունի որ սիրտէն սպաննեն։
Անոր գլուխը սլէտք է ճզմես, սյյրէ գմոխայի՚ն մտածումներու մեքե
նան :
Կէս օրէն վերջը անցաւ լուռ ։ Ամէն մէկը ինքն իր մէջ ամփոփ
ուած ՝ ինքն իր ճակատ ագրին խորհ րդածո ւթիւննե ր ո վ։ Ո՛վ» միտքս կը
բան է ր , կր րանէր

փախչելու

ցանկո ւթի ւններ ո վ ,

խառն ի խուռն։

թակարդ իքն ալէ առաջ անասունը չզգուշանար թա կարգէն ։ fi այg երբ
ինկաւ մ էջը, ա՛լ "պփչ բան չի մտածեր։ Գուբս գալ թակարդէն։ Ու
ինքզինքը կը զարնէ աջ ու ձախ , տապլտկելով :
Այս ապօրէն արգելափակումը անձնական անարգանքի մը անւլրւսգարձռւմը ունեցաւ մեր վրան ։ ննջարանին ետեւը պատուհաններէն
մէկուն առջեւ կանգնած թագուեր էր մտածումներու մէջ*, Տամֆռոնը
բարձրադիրը դիւզաքազաք մըն է, այգ կո զմ էն գիտուած , վա րը
անծայրածիր նորմանգական դաշտանկարն է'

որուն հեռունե րը կը

կոըսուէին անփայլ հորիզոնին տակ։ Լռութիւնը մէկէն պա շարած էր
մեզ։ 'Բանի մը օրէ ի վեր, թէեւ խզուած աշխարհի միւս մ աս երէն ,
ապրեր էինք, խանդավառուեր ու տրտմեր օգերուն մ էջէն քազուած
լուրերով ։ Հիմա երկինքը իջեր էր մեր վրան , ծանր , կափարիչի մը
պէս , զօրանոցին առջեւ պահակ կեցած գերմանացիներուն սազաւարտներուն նման ։
__ 'Լերի /։ վե^ոյ ,

պայթեցաւ մէկէն տասնապետ էմէ ,

մենք

ղերի չենք, զէնքը ձեոքերնիս կռիւի մէԼ չենք բոնո լամ. համաձայ
նութեամբ քաշուեր ենք կրակէն : Ասիկա բախտաւորութիւն է !
__ Ատիկա ղուն զնա՛ մեե հայրիկիդ պատմէ, ըսաւ Գաթոն հեզնանքով։

_ Օն է ֆէ

0

թաթ ,

0Ü

է ֆէ

0

թաթ • • • պոռպռոց Մառսէլ , նետ-

ուելով ննջարանին աղատ միջոցին մէջ եւ սկսաւ խելադար

պտրել

«Տանսօն լա Դարմանեօլ» եւ աջ թեւը վերցնելով, ինչպէս Ո-ումէ տը
Լիք Սթրազպոլրկի մէջ աոաջին անդամ Հա Մաթսէյէզթ երդեց , պոռաց
խռպոտ ձայնով մր «Լէ՜ ւրօշ ա լա լանթ-էթն • • •» :
Գաթոնը տեղէն ցատկեց, բռնեց Անսռսէլի վիզէն եւ զայն նեաելով անկոզնին վրայ , պոռաց »
— Պառկէ' , ձայն մի հաներ , դլուխնիս կը ցաւցնես :
Մառսէլ երեխայի պէս հնաղանդեցաւ : Շիփ շիտակ երկնցաւ ան
կողնին վրայ ու մնաց անչարմ-, Անոր դէմքը արտասովոր արատ յայ-
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տւււթ^ււն մը ունէր՝ թուքս ու սուր դէմքը

որուն էԼ[էայ ա £.4^րը դուրս

պիտի թափէքն կարծես։ Շրթունքները լփմոնի գոյն առած։
Այդ սլա հուն կանչուեց անք։ Հարիւրապետը մեղքէ կը կանչէր՝ իր
մարգերը։

Երբ

դաշտքն մէջ մեկուսի հաւաքուեցանք անոր

շուրջ , կարծես ազատութեան հուքմը սկսած էր փ^լ։ Փոթուած էինք։
Կարծեցինք թէ նորէն ազատ մարդեր էինը եդած։ ք՝այց ի զուր։ Հա
րիւրապետը եկած էր մեզմէ հրամեշտ առնելու եւ մեզ թրատելու որ
հ ա նգի ստ մնանք ՝ հնազանդ րյ յանք : քք)րանսան նոր կառավարութիւն
մը ունէր յանձինս մարաջախտ ք^էթէնի ։ էք ա զա զո ւթի ւնը պիտի չու
շանար ։
--- Ըայց Անգլիա^ն . ♦ • մեր զինակթցը. • . հարցուց էմէ ։
__ Շուտով անոր հաշիւն ալ կրնայ մաքրուքդ։
Ան գլուքսէն հ ա րուած մը ստացածի պէս եղաւ եւ յանկարծ ըմ
բոստացաւ :
--- Ե՛Հ.' ըսաւ՝ հարիւրապետ , Անգլի ան մինչեւ յաղթանակ զէնքը
վար չ՚առներ :
Ջէինք կրնար հաւատալ

որ մեր հարիլրա պետը

դիտումնաւոր

կերպով հնազանդութիւն կը քարոզէր ։ Պարտութեան հ\ւսրուածը խորտա կած էր անոր ներքին զսպանակները եւ անոր ծանր յոգնութիւնը
դանդաղօրէն կը փոխանցուէր մեր մէջ։
--- Այո՛ , ըսաւ հարիւրապետը՝ կոտրուած ձայնով մը՝ խօսքը ուղ^
ղելով էմէին , իրաւունք ունիս՝ բայg ատիկա երկար տարիներու հարց
է։ Պէաք է ապրիլ՝ այս կարեւորը՝ եւ սպասել։
Ընդհանուր տ րտմո ւթիւն մը սկսած էր յա ձ՜իլ ճանճի մը պէս մեր
դլութներուն շուրջ : Ըայց այդ ապրելու բնազդն իսկ յանկարծ արթրնg ա ւ մ էջս

էաք չէր ենթարկուիլ՝

դեռ

Փախչիլ ♦ ♦ ♦

բան մը կլ ր
,

--- Հարիւրապետ , րս[՚1 անձկագին ձայնով, բայց դեռ
բան մը րնել՛ փախչիլ, աղատիլ այս թակարդէն՛.

ընելիք :
■’î’Tl

կրնանք

--- ՈՀւր կ'ոլզէք փախչիլ :
_ Գերմանագիները իրենց զրահապատ բանակներով միայն մեծ
խճուղիներուն տէրն են՛, էի եղի կը մնան դաշտերն , լեռնային ճամբաներր, կարելի է փախչիլ մինչեւ հարաւ , մինչեւ Աարտիլիա :
Հարիւրապետը քմծիծաղ մը ունեցաւ՛
--- /ծերելս արդէն այս պահուն իսկ անոնք իջած են Միջերկրականի եզերքներրյ
Այս անգամ հարուածը սահմռկեցուցիչ եղաւ՛. Անկարելի էր՛. 42'
օրուան մէջ ահագին նրան սան մէկ ծայրէն միւսը..՛ Անհաւատալի
կր թոլէր մեղի , բայց նուազ չէր ընկճեր մեր հոգիները, անհաւատալի
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թուելուվ հանդերձ՝ Հաւանական ալ կրնար ր/յայ ՝ բանի որ քսան օր
չէր տեւեր հեծելանիւով թ-ուո. ււոը Ֆրանս/֊ մրցում մը։
Հարիւրապետը մեկնեցաւ։ Գերմանացի զինուոր մը կ'ըևկերանար
իրեն , ղէնրը ուսին։ վարձանք զօրանոց : Այղ իրիկուն մեր կերակուրն
անդամ համ չունէր եւ մեր կծկուած կոկորդները անատակ էին րնդո լնելու նոյնիսկ համադամ կերակուրներ։
Գիշերը րո ւնն ալ չմօտեցաւ մեր ա չրերուն։ Ա երթ ընդ մերթ մէկը
հարց կուտա ր իր դրա gիին .
֊ Կը րնանա^ ս ։
__ Ո՛ չ 5 կը պատասխանէր միլսը :
Ու- լռութիւնը նորէն կը գոցէր ձայնէն բացուած ճեղքը միջոցին
մէջ-.
Բայց հաղիլ անքնութեան պատճառած յոգնութևնէն մեր ու չքերը
գոցուեր էին լո լս\աբա gի անուշ պապուն ( երբ յանկարծ ղահրումարի
պէս պայթեցան գերմաներէն* գոռգոռոցներով բառերը-

__ Լո'ս , սաւֆշթէհըն , լո/ս , ա'պ, ըշնել , ԱշէԱյլ • • •
Անկողիններով մէջ մէկ հատ վարանող չկար : Սարսափը ուրա
կանի պէս սրբեց , մաքրեց : Հինգ վայրկեան վերջ բոլորն ալ բակն
էին : Անոնք որոնք քանի մը օր առաջ թալանի տուած էին զօրանոցին
մթերանոցները, ծանր բեռերով եկած էին եւ չէին համակերպիր տակալին բտմնուիլ անոնցմէ ։
փամը &ին գերիներու շարանը շարմեցալ տեղէն, սկսաւ գուրս
ղալ զօրանոցին մեծ գոլռնէն ու եր կա րիլ լայն ճանապարհն ի վար,
շրջապատուած ամէն հինգ մէթրի վրայ գերման պահակներով որոնք
զէնքերը ձեռքերնին ունէին' ամէն պահի քաշելու պատրաստ : Բարե
բախտաբար երկար չէր ճամբան ել անոր ծայրը կայարան մը չէր :

8-10 քիլօմէթր անգին, Բութէռն գիւղը- ճամբան աջին վրայ արդէն
իսկ քաշուեր էին փշաթելերը, կազմելով ընդարձակ ճամբար մը որ
մէկ օրուան մէջ պիտի ընգոլնէր 10 "000 գերիներ :

Ջ-

Ո-
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PAUL VALERY

Պր, Թէսթ
( « Monsieur T este » )
( Հատուած )

Ամբողջութեամբ ենթարկուէ՛ լաւագոյն վայրկեանիդ } մեծագոյն
յիշատակիդ ։
Ա՛յն է որ սլէտբ է ճան թէ ալ ո ր պէ ս մ՜ամ անտ կին թագաւոր՝.
Ս եծագոյն յիշատ ակը ՝
Վիճակը
պետութեան :

ինչպէս նաեւ

ար-

Ամէն ինչ անոր համեմատ , որ բու զարգացումիդ մէջ Լ,սվ'
դնէ , աստիճաններ :

Ը կը

U‘jh

Ղա

է

ուր գարձեալ քեց պէտք է առաջնորդէ ամէն վարդա

ինքղինքդ արհամարհել կուտայ,

& նաիւըհտ բել :

Եւ եթէ այդ պէտք է պարտիլ քեզմէ դուրս ուրիշի մը __

ուրա-

•ւ1՚ւ՚ ել ‘il"n!jl'[՛ Գայն ■
Կեդրոն ձեռնհասութեան , արհամարհանքի , անբծութեան ■.
Ս,յն ինչ որ պիտի ու,լկի ըլլալ, աաոր համար կր զոհուիմ ներքնա պէս ;

*
Գաղափարը, սկզբունքը, փայլակը, առաջին

վիճակին

աոաջին

վայըկեանը, ոստումը, շարունակութենէն շեղումը..... Պատրաստու
թիւներն ու դործադրոլթիլնները ուրիշներուն Ալը ձգեմ) : Հո՛ղ նե-
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տէ ուռկանը : Ահաւասիկ ծովուն տեղը ուր պիտի գտնէք :

բա

րով :
• ♦ * Ամէն ինչ յստակ նիւթերէ վեր ա կա ոո ւց ան ելո լ հ1’ն ԸԴ՜
ձսՀնքը (ահա՛ ձեղի պարբերական յուշարարը) ՝ միմիայն որոշ տար—
բերէ , միմիայն հպումներէ եւ գծագրուած շրջտնակներէ ՝

միմիայն

տիրասլետուած ձեւերէ , եւ ոչ մէկ տարտամութիւն։

*

I] տ ած ո ւթ՜ի ւնն ե ր

իր ա ճման (ասսանտա՚նս ) եւ սերման ( ւոեսան- .

տանս ) >Լրայ :
Մէկէն այս տարօրինակ արձագանգները։
Ոչ, սա միակտուր ԵՍ ը ['['մէ գուբս մասեր կը գանէ...
. . . քիիտելու սա ձեւը որ ամբողջովին կր սլա րուն տկէ

ղիս՝

կը

գուշակէ ՝ որոշ մ պիտ ի մը մէջ կը պատրաստէ մեկին մտած՛ումս՝ ---

թանին կեցուածքը

ընդմէջ բերնիս ձախ անկեան եւ թարթիչներուս

ճնշումներուն եւ աչքիս շարմիչներուն գալար ո ւմն ե ր ո ւն

ես ին էա

կան արարքը՝ ա յս սահմանումը՝ այս եզակի պայմանը --- գոյութիւն
ունի սա միւս երեսին վրայ՝ ոեւէ մահացածի երեսին վրայ՝ այս մէ
կուն վրայ արդէն ՝ տակաւին տյն միւսին վրայ -— ղան աղան տարիքներու մամանակաշրջաննեբու

էՀհ ՝ գիտեմ

ա,1Ղ

նախատիպերը

նոյն բաները չեն զգացած ՝ բոլորովին տարբեր են իրենց վարձերն ալ՝
ղ իտոլթիւններն ալ . ■ ■ բայց

է՜ն չ փոյթ — իրար մէջ չեն սխալիր —

զէրար կ բ դուշա կեն :
Մ աթեմաթէքական սքանչելէ կապա կցութէլնը մարդոց--- Մար
դոց ս քան չելէ ս ւս ո դա կան կա սլա կ g ո ւթէ ւն

է նչ ըսել այս յաբաբե-

րո ւթէ ւնն ե ր ո լ եւ համ ա սլա տա սխանատ ո ւո լթէւննեը ո լ անտառէն մա—
ո էն: (Մենք հոովմայեցէներուն ունեցած բաոերուն կէսն էսկ չունէնք
այդ մաս էն խօսելու համար} : Ի՜նչ խառնուրդներ եւ է՜ն չ ճապաղումներ :
Անսահմանօրէն կր զդամ կարենալը, կամենալը, որովհետեւ անսահմանօրէն կր զդամ անձեւը, եւ դէպս լածը որ զանոնք կը լողցնէ,
կր հանդուրժէ եւ կը ձգտէ վերստէն տէրանալ

էր

ճակատագրական

ազատութեան , էր անայլայլ դէմքէն, էր հաւասարս։ րախա

մակար-

գա կին :
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Այլ
> ծաղրանկարս ՝ նախատիպս ՝ երկուքն ալ :
Ես ալ */',չտ լռութեան մ ԷԼ է որ կը զոհեմ ուրիշները՝ որ կայ
րիՀմ քթին տակ
հո դլոյս :
Եւ- եՀս՝ որ կր րղքաեմ՝ եւ իր իսկ միշտ վերա-ծամ ուած էանիւթով կր սնուցանեմ ՝ միակ սնունդը

որպէսզի աճի՜ '.

*
Այլ Ո*ե "I1 ևււ “էըևմ տկար, զօրաւոր' կը պաշտեմ եւ կը խմեմ *--Եը նա խընարեմ քեզ

էթէ է սակա
թ-Ո՚է-jl -- ^լ1էՍ~՜

խ ե լաg ի եւ կր ա ւո ր ա կան • • •

ւութիւնը՝ եւ մինչեւ որ՝ թերեւս --- ուրիշ մը

(illj'RjI

րի en սլա տաս խան մ ը* ♦ ♦
//’ ին չ ա յդ ՝ ր*նչ ւիո յ թ մնա ցածը :

*
Ենչո*վ կը զատորոշուի սա յետմիԼօրէն՝ սա կեզծ լոյսր՝ այսօրը՝
սա ծանօթ միջադէպերը՝ սա թուղթերն ՝ սա որեւէ

ամբողվլը

ուրիշ

ամբո զ Լ է մ՛ը , J եռանդէ՜ (աւ[ա(Ի—հյւէ՜ււ) մը՝. Զդայարանքևերը բաւական
նուրբ չեն տեսնելու համար որ լի ուի ոխ ո ւթիւեն ե րը
են՝, (իիտեմ որ նոյն օրը չէ՝

տ A,,/,

ո ւն ե g ած

միայն այդքան :

իրաւական նուրբ չեն ւլգա յար անքն ե ր ս .լակելու համար սա ա՛յն
քան նուրբ կամ ա՛ ինքան խորունկ երկբ որ

անցեալն

է.

նո ւրբ չեն , որպէսզի կարենամ զատորոշել սա վալրն ու

բաւական
սա

սլա տ ր

որ իրարու յա ր եւ նման չեն ՝ դուցէ ՝ այն ինչին որ է ին աո. Լի էր :

ԵԹԷ ԵՍԸ ԿԱՐԵՆԱՐ ԽՕՍԻԼ
Ե՜ն չ նախատինք սա դրուատիքը :--- կը համ ա րձա կին դիս դո էէ ե՜ լ '.
Միթէ ամէն պսակումէ անդին չե՞ մ : Ահա՛ թէ ինչ պիտի ըսէր Ես մը ՝
եթէ ինքն իսկ համարձակէր : —

ÔV եթէ ե սր կարենար խօսիլ ((Հան կերդ} :
Փ • Վալերի
Թարգւք 3 • Մարւոունի
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ՆՈՒՒՐՈհՄ
ft
^Jhôui', ցնծա', Հայոց Աշխարհ,
Այսօր խորհուրդն է ՅարութեանԹող գան Որդիք Արարատի,
Թոզ զօզանջէ էջմիածին - • •
Այստեղ, երկինքը վկայ է,
Այստեղ կայ մի Ազգ սրթսպան,
Որ խաչւեցաւ, որ թազւեցաւ
Եւ որ հիմա
Տօնն է աժնում իր յարութեան:
Այստեղ, վկայ է Արարատ,
Չկայ մի քար,
Չկայ մի թումբ , մի թիզ գետին,
Որ սուրբ արեան ու արցունքի
Վտակներով չէ ոռոգուած ■
Որ իր ցեղի եղունգներով
Չէ քանդակուած Չկայ մի շէն ու մի կոթող ,
Որ իր որղոց կամքի երգով
Մարտիրոսական օրհասով
Չէ պանծացւած ■ • ■
Այստեղ ամէն քար խաչքար է,
Ամէն ւնի թուղթ՝ մի ւքագազաթԱմէն մի լեռ մի տանար է ,
Դերեզմաններն այստեղ մի մի
Լուսարձակներ են իդէալի ■ • •
Դարերն այստեղ
Պատկառանքով են խոկացել
Ու անցել •
Դետերն իրենց ալիքներին
Տղմուտների,
Անմահ դիցերգն են զրուցել
Ու լացել • • •

'5
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Հեռո՜ւ Հայոց
Ողբը խաբւած անմահութեան
Էն կորուռեալ դրախտների :
Հայի համար չկայ Եդէմ,
Որ կր կեանքի մեծ երկունքով,
Սրտի վէրքով
Չէ սրբացւած :
Չկայ երկինք ոն յաւերժ կեանք,
Որից մարդու
Քրտինքի հոտ չի թռւրվաոում :
Ս արդարաբատ
Քո չորացւած նահինների
Ամէն մի ծիլն ու ծղօտը
Նա անաշխատ դրախտի հետ
Չի փոխելուԱյնտեղ աոաջին ոտք դրած,
Ոգիացած ու ինքնասոյզ
Ամէն բարդի
Աստեղազարդ երկինքներին
Նւիրտկան մի աշխարհի
Դերահրաշ մի մարդկութեան
Դալիք փաոք ն է սրբասացում :՜
Ցնծա', ցնծա', Հայոց Աշխարհ,
Այսօր խորհուրդն է Յարութեան,
Թող դան Որդիէ Արարատի,
Թող ղօղանջէ էջմիածին ■
Բա՜րձր , բա՜րձր թող ղօղանջէ,
Թող Սփիւռքն արթնանայ •
Թող արթնաէնայ Սփիւռքն հաւք այն _
Այսօր խորհուրդն է Յարութեան ,
Այսօր Հաւաքն է Հայութեան ■ • •
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Ո'հ, ողջո՜յն, ողջո՜յն ,
Իմ անմ՛ահ անցեալ ,
Անցեալ իմ անձի ,
Հաւ1՚այն գոյութեան :
Յիշատակ յաւերժ
փաշա որ գետերի ,
Հին ու հեռու արանների ,
Լուռ , ամօթխած
Տուն որ ծառի ■ • •
Եր դո'ր, երկիր,
Ո՜վ րնորթիրն —
Հազար որ ւ1*ի խորշ որ խոռոչ,
Աուլ որ ծմակ ,
Լեռ որ լազորր,
Ասէք, ո՞վ է
Ջեզնով շնչում
Որ հառաչում • • •
Ո՞վ է սիրել որ երագել,
Յոյզն որ յոյսը
կտակելով գալիքներին •
Ո՞ւլ է, ո՞վ է աշուղ դարձել՝
Անշէջ յուշի , խոր կարօտի
Խաղ է կանչում ու ձայն տալիս
Հեռաւորին :
Խաղ է կանչում, տաղ է երգում
Ամէն , ամէն սիրտ ու հոգի'
Պատարագել ի տես երկնի ,
Ի տես , ի լուր հեռաւորի'
կարօտն այս unrpp
Այս ափսոսանքն ա1ն1պատլքելի • • •
Աշխա՜րհ , ի'մ աշխարհ ,
Քռ երգն է իւք մէջ •
Աշխա՜րհ , ի'մ աշխարհ ,
Քո վէրքն է իմ մ՜էջ , _
Քո երգն է իմ մէջ ,
Քո վէրքն է իմ մէջ ,
Քո վերջն է իմ մէջ —

ծ. Ա. Fonds

A.R.A.M
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ԿԱՐՕՏ

^Տրակէն ծնած թռչուն մ’էր ան- յոյսն ապրելու
փահի մ’օր հոս տաք շունչիդ մէջ, վերջին գարուն,
Հրրատոչոր ո՜վ դուն, տենչանքը վարդերուն ,
||րոնց արիւնը թափանցած էր գարերու,
Եւ. սիրտերու անդոհանքին որ անոնց հեւք
Կու տար սաստիկ, երազային վերջին գարուն,
Կրակէն ծինած թռչուն մ’եւլի'ր մահուընէս ետք ,
Եւ լայն թեւերդ ծիածանէ' ծաղիկներուն :
Իսկ եթէ նետ մ՚անցնի սիրտէդ, թո'ղ շիթ֊ աո շիթ
Գերեզմանիս վըրայ ծաղկի վա'րդն արիւնիդ,
Հասնի մինչեւ շրթունքներուս ցուրտ կարօտինՄիայն ձիւները դեռ հիւսուին րիւրեզալոյս ,
Եւ դառնահամ չըլլայ երթեք ազն աչքերուս,
փ-աղցրանանանչ բաժակիդ ցօ-ղ , գարո՜ւն վերջին • • •
Ա֊ Ե
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0P

մը ինծի տո'ւր կեանքէդ, լոյս ու ծաղիկ օրերէդ,

֊թու աչքերէդ գիտեմ րիւ֊ր տեսիլքներն աշխարհի •
Ոն թափանցել փորձեմ դեռ խորհուրդներուն արփաւէա՝
Որոնց գաղտնիքն հասկցայ ծեր հոգիովս անձկալի :

Օր մը միայն, որսլէսգի քաղցրը ձայնովըգ կանչեմ
Սրտէս վաղուց թաժնըւած հին կարօաներըս դարձեալ,
■քու ձեոքերովըդ րարի սիրոյ ծառին ոստերէն
•թաղեմ ոսկի պտուղներ , դեռ կարենամ արբենալ :

■թու ռտքերովըգ անցնիմ նոր ճամբայէ մը սպիտակ ,
Որ գիս տանի լուսեղէն հանգրուանէ հանգրուան,
Ու շրթներովդ համբուրեմ ծիրանի վարդն իրիկուան :

Ականջներովդ ունկնդրեմ աստեղավառ երկնի տակ,
Երբ երագով ստեղծուած առաջին մարդն էր անմեղ,
Տիեզերքին անհունէն հասնող ձայները բիւրեղ :

փ
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•Լ Ե Ր K *b G Ր Յէ
(քպա ուն

անվեհեր' քսրո/ստ ինրս ^էրծ՜^ր դէ^

Ս* արդերը համրելու, րաղւսր վերադարձայ ՝

flլ.

հեշտանրով ըսք ես քնծք'

՛Հորովդ լարերուն՝ մանիրն եր ո վը սրբէ' ♦ * •
քքոդնած յ խստասիրտ' հսլարտ ինրս ինծ ի դէմ'
յձըրադս վառելու տուն վերադարձայ ՝
Ու հաւատրով ըսի ես ինծ ի'
խարիներդ վերագտած' անձկօրէն սիրէ՛ . . .
Ե*իծաւլր

դէմրիս' լար ո լած ինրս ինծի դէմ'

Պպուանրն իր փղձկելու քԼնոր վերադարձայ ՝
Ու հեփեանրով ըսի ես ինծի'

1Լռօրեային

pUJrbtPP

Հերոսաբար կըրէ՛ * • •

*եկուն ՝ յուսաբեկ' պարաուած ինրս ինծի դէմ'
Ս* եզրերս ապրելու վերադարձայ ես՝
Ու դրկանրով ըսի ես ինծի'
փայթրումն արիւնիդ արբան րով դիտէ՛ î

*
Վ- ԵՐԱՆԳ ԵԱՆ

«pühtr
խաղ են փեղկերը հոգւոյս
քմեւեին ինչպէս' կարօտակէղ իմ մօրըս
Պանդուխտ ղաւկին տուն դարձո ղ ՝
Ըմբ ո չխնելու րե՛ ղ ան սլա ր փ ակ տիեղերր :
Փեղկերուն դէմ հոգւոյ կոյս
խիւր աղջիկներ' թըխածամ եւ ո ս կեվարս $
Սէրերով բուլ ու կարմիր'
խեզ ինձ կուզեն--- բարեգութ տե՛նչ ----- bpPP հարս
խաղ է մ եհեանը հոգւոյս »
Տառապանքն ուր' իրըր զարթմեք , Լ՚ԸԸԸ J"JU,

Զիւ՛ կը խ՛նկէ

է ութիւն » ♦ .

Ու կ՛՛ուղէ քեզ իբր սէր ‘Լերջին իւք կեանքին ։
Գմրէ թին լք էջն իմ հոգւոյն
կը ղ°ղա^ւ^են' նըլիրական հաւատքով'
Տենչ, կիրք, կարօտ ել անհուն,
Որ իմ ս ըլլաս դո՛ւն տիեզերր անվր դո վ î
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Ն Ւ հ

ե Ո Ր Ք

խորը ԳտեԼ է վզիս երակը
Մարդը կոտորակող մաոախուզի մէջ
Հին կեանքը
Նոր ժանիքներով
Կոկորդս է սեղմում
Ես մի տարի է հայելու չեմ նայել
. Րարելոնեան աշտարակի գագաթին
Հինգերորդ պողոտայի վրայ
Ես կանգնել եմ
Միս՜մենակ
Պաղատագին
Ու կեանքի, երկաթի ու ծուխի շաղախից
Խմորագնդեր եմ սարքում
Իմ համայն էութիւնը ծորել է
Ես վեցամսեայ մի սաղմ եմ
Հէնց իմ արգանդում
Որի սպունգն է պորտը
Եսիս ծալքերում կորել է:

*
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Z b Ն

ԿԱՅԱՐԱՆԸ

'Ւաղսւքը , որ այցելեցինք այն երեկոյ —
համօրէն եւ իրական մի անապատ
ել կամարը միակ յարկի
Խոր լազոՆրն էր եթերի :
Աստուածներ պաղած կեանքերով,
եւ հնոՆթեան ու խոնջութեան յատուկ թախծութեամբ
համագումար • • •
Պղաաոնեան ցուրտ ու պաղ հեշտանքներ
չհամբուրող շրթներով ,
ք՚այց տարվւօրէն պապակած • • •
Հայեացքներ սառած եւ անհաղորդ-•֊
Աոհաւական երազանք,
անրջանք ու խոկում եւ տեսիլքնե՜ր - - ֊
Կանխակալուած մտայնութիւն կամակոր ու պողպատէ
եւ մթութեան երկրպագու ճակատներ-•֊
Հրաշքներ անիրական ու կեղծ
պճնագարդուած երկիւղներով անեղծ • - Սեւ լումաներ, գրբացների վւէշերին ցանուցիր,,
եւ սպասող ազերսոզների կոյր մի ամբոխ---Սւ ստուերների կատաղի ոխ ■ • •
Ջարքերի մութ գոյութեան աղէտ--֊
Դիւահարներ փրփրող ու գագազած ֊ ֊ ֊
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Եւ մորթատոլող մարդիկ , անսահմանօրէն հլու ,
կոշտացած ձեււք երին հիւղեր ձիթենու • ■ •
Յաշւոուող հաւատացեալների բազմանգամ մի հօւտ
րոնաթարուած օրէնքներով • • •
Մթնոլորտը թնդացնող անիմաստ աղմուկ • • •
կատաղօրէն թաւիահարուող բազուկներ • • •
Եւ անսկիզբ ու անվախհան մի շուրջպար
մոլեււանգ թափով,
անսահման զոհասեղանի հարթութեան վրայ • • •
Այսպէս տեսանք գերեզմանատունն այն,
համօրէն եւ իրական մի անապատ
ել կամարը միակ դամբանի
լքութ լազուարթն էր եթերի :
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եչ՚բ հրաւէրն էր կոչունըի' չեկար, չեկա՜ն բեղի ալԷա )
.Անոնը' որոնց համար ես գո ւրգո ւր անըո վ մը անհուն՝
Պատրաստեցի սեղաններ իմ հ ո •ll'b" տունէն ներս՝
Եւ- յուսացի ակընգէտ ՝ սպասեցի ձեր գալուն :

Չեկար՝ չեկա՜ն ըեւլի սլէ ս ՝ անոնը' որոնց համար հոն
■ Ազնուագոյնն իղձերուս՝ ապրումներուս բերի ես*
Ս պասեցիր հոն ի զուր մինչեւ իջաւ երեկոն՝
Ոտնաձայներն ընտանի

մինչեւ մեռան վերջապէս z

Չեկար ՝ չեկա՜ն ըեզի պէս, ել այն ատեն անհաշիւ'
Ես կանչեցի՝ առի ներս ուղեւորներ անծանօթ }
‘Ուղեւորներ

արբեցան որոնը մինչե՜ւ առաւօտ •

Ու մեկնեցա՜ն երջանիկ՝ առանց որ մէկն անոնցմէ
Դառնար ետ' հարց տար թէ ո՞վ՝ այս խենթն ո՞վ էր վերջապէս՝

Ավնըան բարի՝ մարդասէր՝ լուարթախօհ ՝

Երբ հրաւէրն էր կոչունըի՝ չեկար՝ չեկա՜ն բեղի պէս...*

* **
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ԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
2ԱՅ ԱՈՈՒեՍՏԻ ՄԱՍԻՆ
Տքթ • ւե - Ռ • Ս ա բթին աշխարհահռչակ դեղագէտ մըն Էր ոչէ ուն
մեծ ա չէ յԷք հեղին ա կութ ե ան

m

շահեկան տեսութիւններ ու ծանօ-

թութի ւննե լւ կան նաեւ հայկական արուեստի մասին՝.

^արմէ

որ

թարգմանաբար հոս ներկայացուի հայկական արուեստի մասին իր
տողերը } որոնց կը կցեմ հարկ եղած ծան օթո ւթի ւնն երը :
եր ղորղարուեստի կոթողային գործին մէջ' ան հատուած մը ու
նի հետեւեալ խորագրով, «Կապերտներ Կեդրոնական Փոքր Ասիայէն,

Վերին Միջագեւոքէն եւ. Հայաստանէն», ուր կ'ըսէ>

«/7* արգօ Փ՚Օչօ աոաջին էք ւր ո սլաgին է որ կը յի շէ Փ ոքր-Ասի ա կան
գորգեր

իր գործին եր կ ր ո ր գ գլխուն մէջ՝ ուր ինք կը ճամբորգէր

ԺԳ՝ գարուն երբ սելջուդ Սուլթանները իրենց ումին գագաթնակէտը
հասած էին (1):
հ1էրաբ հեղինակներ Արեւելեան Փոքր Աոիոյ

ճա րտա րա րուեստ-

ներ ուն մասին շատ բան չունին ըսելիք՝ ոչ ալ հիւսիւս ային Ս իջ՚ոգետ ■eb ե>- Հ այաստանի վեբա բերմամբ (2) : JJ* ուգաստասի !լըս է թէ

(*) A History of Oriental Rugs Before 1800 : Հրատարակ
ուած 1908ին, նկարազարդ, որ աղրիւր ծաոայած է Արմենակ Սագըզհանի Հայկական գորգերու մասին ւիոքր ուսումնասիրութեան:

(1) Ս՜սւրքօ Փօլօի Ուղեգրութիւնը (որուն այս մասը թարգմանած
եմ «Բազմավէպ» 1930, էջ 315-17) Տր • Աարթինի ըմրոնածին պէս չէ:
Մ -Փօլօ fi>’ ո ւր քմանի ա ըսելով կ'ըմբոնէ Դոնիա-Կեսարիա-Սեբաստիա
եւ այս վայրերուն գորգերն է որ կը գովէ: Փպօ հայերը կը յիջէ իրր
գլխաւոր գորգագործներ :
(2) Դռւցէ Տր • Մարթինի, այդ օրերուն, անծանօթ մնացած է,
սակայն մեզի այսօր ծանօթ են նոխ վկայութիւններ արաբական հին
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Ամիդ [Տիարպէքիր) նշանաւոր էր իր բուրդէ արտադրութեանց հա
մար , որոնէք գլխաւ։։ րաբար կ' ար տ ած ո լէ ին : Տապիլ թիոլին} Արարս
դետին մ օտ , Հայաստանի մահմետական մայրաքաղաքին բրդեղէնները
ներկուած Cf իրմրգով [Որդան։ կարմիր} շատ յարդի էին։ Հայաստան'
նշանաւոր էր իր գօտիներուն, ծ ած 1լո ցն եր ո ւն , կապերտներուն , դոր—
գերուն , սփռոցներուն, բարձերուն ել վարագոյրներուն համար, ել
սակայն։ ամենէն աւելի հեռուները եւ լայնօրէն համբաւեալ էր իր մանիշակադոյն գիրմիգ դոյնին համար, որ Արաբացիք Հայկական գոյն
blL h/1 էէb՝*1

“ Ր ծիրանագոյնին։ ։1ս'1՝ թռնկագին 'լկ՛ստուած էր։ ^ար

տածուէր մինշեւ Հնդկաստան եւ Պարսիկները կը գանգատէին թէ այս
դոյնը այնքան սուղ էր որ գործածել չէին կրնար ։ '/j"յն ատեն շատ
փափուկ ըլլալուն։ միայն մետաքս ել բուրդ ներկելու կարելի էր գոր
ծածել, իսկ բամպակի եւ ուրիշ նիլթերոլ համար ո՛չ։ ^'արտադրուէր
միջատէ մը որ Հայաստանի կաղնիի տերեւներուն վր“։յ կ'աճէր (3) :
Անոր կարմիր-մանիշտկագոյնբ պէտք էր որ գրեթէ ծիրանագոյնի
փոթուէր, որ բոլոր հայկական։ գորգերուն վրայ կը գս&ենք , սակայն
րնղհ անրապէս փոքր գծամասերոլ մէջ՛. Պարսկաստանի մԷԼ կր տես
նենք այս դոյնը շատ հազուադէպօրէն ։ Հանի մը գորգերէն, որ հոս
հրատարակուած են, մին. [գործին, մէջ նկար 18 Փոքր Ասիական գոր
գերու} ունի , եւ մենք կը հանդիպինք միայն։ Հայաստանի արեւմտեան
կողմէն, եդող գորգերուն վրայ : Այս յատկանշական դոյնը մեծ դեր մը
կը խաղայ ղարդարելոլ համար արեւելեան ս։րաբազարդը (ւսրապէսք )

"Z* 11Ը զարդարէ 1201 թ. հայկական։ գրչագիր մը ։ Այնտեղ կր գտնենք
դոյներոլ նոյն խառնուրդը, որոնց կը հանդիպինք Հայաստանէն մնա
ցած հնագոյն գորգերու մէջ, որ նոյնպէս մեղի կր հայթայթէ ամե
նս։ կարեւոր ապացոյցը անոնց ուր շինուած ըլլալուն (4) :

մատենագրական աղրիւրներէ
մասին :

Հայաստանի

արուեստ-արհեստներու

(3) թբղան կարմիրը զուտ Հայկական արտադրութիւն մըն էր, որ
սակայն յարգելի հեղինակին կարծածին պէս «կաղնիի տերեւներու»
1Խայ չէր որ կը գոյանար Հայաստանի մէջ , այլ գետնատարած խոտի
տերեւ՛ներու՝ վրայ : Որդան կարմիր]։ մասին գրած եմ երկար ԸԱԶՄԱՎԷՊի 1931-1932 թ-իւերուն մէջ (1932ին գրքոյկով արտատպուած)՝
60 տեսակ միջատակարմիրներ կան, ոմանք Հայաստանէն դուրս աշխարհամասերոլ մէջ արդարեւ կաղնիի տերեւներու վրայ կ'անին,
սակայն անոնց կարմիրը երթեք հաւասար չէ Որդանին :
(4) Այս գրչագիրն է որուն մասին Ա(րմենակ) Ս(ագըզեան) կը

Fonds A.R.A.M

77

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Հ,ԼԼյս ա շէյ արհ ա մա ս էն մնացած դրականութեան մա սէն ծանօթու
դույԷ

թեան պէս հադուադէւտ է նաեւ նոյն շրէսնէն մնացած ['Լ՛ Լ՛ Ը

Հայաստանէ բարձր լեոները չեն հետաղօտուած } սակայն կը էարհէմ
որ շատ հՒէ բան մնացած է հոն՝. Վսերէն էէէջադետք եւ Հայաստան շատ
երէանէկ սլատմութէւն մր շունէն աւերուած ԸԼԼԱ՛Լո ՛Լ քրդական վայ րէ
ցեղերէ:
Ան ոնք մէ այն էր ենg փա փարածը կը պահեն կամ էն չ բանէ

որ

պէտք ո ւնէն : *էուցէ է րենց ընտանեկան հարստութեանց մ է ջ կտրելէ
ԸԼԼ՛Ա J դտնեԼ կտորներ էրապէս հետաքրքրական՝. Սակայն քէւրտ մը
կը նաէյընտրէ մեռնէլ կամ սովամահ

ըԼԼ՚"Լ

նաէյ քան երկար ատեն էր

ընտանեաց մէջ սլահուա^- էր մը վաճառեԼը՝. թ՛՛էեւ դորդերու հետ ո ւդ—
դա կէ աոնչութէւն մը չունէ բա յ g ես կը Լսորհէմ որ այս է ր եր էն քանէ
մր հատէ նկարը հրատարակեԼը պա րղապէ ս հետաքրքրական

է♦

ես

դանոնք վերջերս դտայ՝. Ասոնք մէ շտ կրնան օժանդակել բաg ա տ ր ե լո ւ
համար կարդ մը շահեկան մ ան ր ա մ ա սն ո ւթէ ւնն եր } եւ
սաբան Էլ թալարը որ կը տէրէ

"'JU

շատ

կրնան

հետաքրքրական

Լու-

լրչա ն[,ն

‘1ըս,.1 !»

ձՀնադոյն էբը Ս Ա՛ Ա Ա՛ն ե ան ոճով մեծ պնակ մրն է , դե դէն անադասլղէնձէ ցցաքանդակ դո րծ մը ՝. էյ ր կ ՛որ ատեն դո րծածո ւած է ՝
որ ուռոլցէկ մասերը ցցաքանդակէն

բ՚Ա^՛ Լ՛

մաշած են : (Հարդերը կը բս,,Լ

կանան կեդրոնէն շո ւբջ համա կեդրոն շրջանակներէ , մէջտեդը դրաւ
ուած է չորս դոյդ սէ ր ut մ ա ր դեր ո վ եւ չորս ծաղկամաններով՝, (յետոյ
կոլդայ փ՚՚քր շրջանակ մը ձուկերու, ապա կամարներով Լայն շրջանակ

գրէր - «Այս հատորը' 1896ի ջարդերէն յետոյ ' Եկեղեցիները ես դպրոց
ները վերաշինելու նպատակաւ Սերաստիայի եւ Թօգաւտի մէջ ծախու
գրուած ծեոագիրներու հաւաքածոյի մը մաս կը կազմէ : Պետրոս
Եպիսկոպոս հրամայած էր այս վաճառումը եւ երիտասարդ Հայ վա
ճառական մը, Տ - Ինճուոեան (պէտք է ըլլայ Ինճուճեան) անոնց մե
ծագոյն մասը գնած էր- իսկ անոնցմէ հնագոյնդ եւ ամենակարեւորը
ծախուած էր Մ - Մարթ-էնի (սխալ, ո'չ հնագոյնը եւ ո'չ ալ ամենակարեւորն էր : 3 • Փ • ) , որ իր գրքին մէկ ծանօթութեան մէջ, զայն
ապագային հրատարակելու դիտաւորութ՜իւնն ունենալը կը յայ անէ :»
(ՇԱՆԹ - Կ- Պոլիս, 1919, էջ 117): Արդեօք ոդթացեալ Սագըզեան
սխա՞լ ըմբոներ է Մարթէնի ըսածը , քանի որ նման թան մը չգտանք
այս գործին մէջ : Գրչագիրը գրուած էր 12Օ1ին Դարանաղեաց եւ Եկեզեաց Աւագ վանքին մէջ : Ջեոագիրները որոնք Պետրոս Եպիսկոպոսէն
գնուած էին Փարիզ Ինճուճեան եղբայրներէ, հետզհետէ ծախուեցաճ ,
որոնցմէ վերջին հինգ հատը ինքս գնեցի 1930ին -
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Ը որոնգ ի ւր ա\բան չփ լր երկրորդը ան կի ւնա ւո ր ո լած կ յս^որդ կոր
կամարով :»
««/ ս շրջան ա1լևերկն դուրս կայ ուրիշ մը ՝ կաղմուա^ տերեւնե
րովդ դարձեալ աւելի ւ1 եծ կո ր կամարներով շրջանակ մը՝ սի րամար—
դելաւն պո չը յԱէր եւ նման են ձեւուէ կան ուիւ մահմետական շրջւսն[ւ
սասանեան մամանակկն յիշաաա կա րաններոլ վրա յ

գտնուող

րուն։ Աասա\ևեան դե դա ր ո ւե սաին վիշապներուն- պոչերը

պոչե

կե ր սլա ր ա—

ն ա վւ ոիւ ո լած են ս ի ր ա մա ր դեր ո ւ դ էնչսլէ ս որ մենր կր դտնենր P‘Ulf '|ւ

Պոսւլսւն^ բարձրաքանդակէն վրայ կամ Կ* Պ ոլս ո յ Կայսերական թան
գարանին գ ւյ արան դա կին մէջ եւ կամ IJ՝ի ւնիիւի ԼԼրքա լական ^էրադա—
րանին Նլււռըյւ-Ս*ու_(ւսյ>լւլւ^/ Աս|էս Ու֊ոգա (1002—1025) Ալ ե տարանին ոս
կի կափարիչին կէ տուած ազարդ պգտի կ տաէւտտկէն վրա հ , կամ •ոջը
սասանեան մետաքս դիպակներուն։ Էէոլկերը նման են ]] ալիֆան ե ր ո լ
շրՒ^-Ւ

արուեստին

Կամարները

անադա սլգնձեայ

էրեբու

վրայ ինն եր ո ւն :

մենր կը հանդէպէնք խուզէիր Ամրայէն եւ նոյնիսկ շատ

կանո լիէ փուֆի ղուրաններու մէփ. Կամարներու ալս շարադրութիւնը
երկար շարքերով , լեր ուա^- բուսազարդերովդ շա տ ս ո վո ր ա կան է վ է—[՛ին Միջադետրի

դե ղա ր ո ւե ս տին դ

մասնաւորաբար

դբչա գի րներ ո ւն

մէջ ՝ Կամա ր ներուն մէջև, գտնուած ե ոտն կի ւնն եր ո ւն il'l^ կան մանր
թռչուններ : Ա' ենք այս թռչուններուն կը հանդիպինք 1000 թուականէն
եղող Հայկական ձե ո ա դիրն եր ո ւն մէջ, նոյն կերպով զետեղուած ■. Այս
պնակին բուսական զարդերը կը յիչերնեն նաեւ Պերլինի Պէօք- Շինքլէ
թանգարանին փղոսկրէ գոհարատուփին վրայ եղածները : Անոնը աւելփ
ուշ են քան Աիւրիական Մէշադդա պալատին բարձրաքանդակներուն
վրայի եղածները՝.

Անոնք կը մօտենան

էդիպտոս գտնուած մանր,

քանդակուած , ոսկորներուն վրայի զարդերուն : թէեւ կր խորհիմ որ
վերջինները նկատելի կերպով աւելի հին են : էս հարկ եղածին չավ,
բաղդատական նիւթ չունիմ մանրամասնոլթեանց մէջ մտնելու հա
մար իւրաքանչիւր կամարին րոյսերուն ել ծաղիկնեբուն , որոնք վաթսունեւերեք հատ են {չորս հատը կր պակսին) ել որոնլյմէ ոչ մին
կրկնութիւն մըն է ուրիշի մը {նոյն շարքին) ■ կամարներէն շատերը
լեցուած են որթատունկերով կամ փոքր ծաղկամանով մը , ոմանք ալ
կենաց սուրբ ծառով : էս մասնագէտներուն կը թողում այս հետաքրք
րական կտորներուն ուսումնասիրութիւնը, ել վստահ եմ որ ասիկա
շուտով պիտի ապացոլցոլի թէ անոնք շատ կանուխ մ֊տման/սկէ են,
Դոլ!1է Հտրուն—էլ—քիաշխդի ատեններէն'» ■
«Ո-ուստկան հաւաքածոներուն մէջ ինծի ծանօթ են նոյն դեղին
անդապղնձէ քանի մը կտորներ , նոյն ձեւով զարդարուած կամարնե
րու մէջ բոյսերով, ասոնք ել դեռ Կովկասեան հ ա լա քտծոն եր ո լ մէջ
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գտնուող ուրիշ ն մոյշն եր ո վ կը յուսամ ապագայ ուս ո ւմն ա սիրո լթե ամբ
մը բացատրել շատ մը մութ կէտեր վերին Աիջագետքի գեղարուեսաի
պատմութեան մէջ՝ եւ gnjg տալ կապակցութիւն հին եւ Աասանեան
դեղար ո ւեստի հետ^> ■■ (5)
^Հայաստան թալիֆ աներուն մ՜աման ակ նկատուած կր ծանօթ եւ
նոյնիսկ համբաւաւոր կեդրոն մը հ ի ւս ո լած եզէնն եր ո լ ճար տ արար ո ւես~
տէն, բանի որ վկայութիւնները ցոյց կուտան մեղի թէ Եգիպտոսւ- -">1
կ՚ուրուագրուէին բազմաթիւ գեղեցիկ ծիրանագոյն հ իւսուածեղէններ
կարասիներու համար

նման Հայաստանի մ էջ շինո լածներ ո ւն :

պէքիր նշանաւոր էր իր բրդեղէն ապրանքներուն համար ՝ որոնց
ԷՒն հ ալանաբար եւ գորգեր :

‘?էջ

ս կ միւս կողմ է բոլոր հին աշթարհ ու

ղի բները լռութեամբ կ'անցնին Աումի (Փոքր Ա՚վ"1') վրայէն իբր
եւ հիւսուածեղէն ապրանք արտագրող (Անգ ՝ էջ Y) :»

«ZZ* եղի ծանօթ է որ *Լ,ատիր Հլահ քրիստոնեայ գործաւորներ գոր
ծածեց Ա*էշագի դամբարանին կառուցման համար *. Հթւ զարմանալու
չենք հանդիպելով հռւյ գորգագործներու մասնաւորաբար արեւմտեան
Պարսկաստանի մէջ*. 1750 թուականէն իրական

թերաղան

կոչուած

գորգի մը վրայ կը գտնենք հայերէն արձանագրութիւն մը՝ հայ բա
նասէրէ մը գրուած ՝ եւ մանր շրջանակի մը մէջ շատ լաւ հիւսուած*.
. Պոլսոյ եւ Փոքր Աս ի ոյ մէջ Հայերը շատ ճարտար նկատուած
են*. Ա ի9ին դարերէն սկսեալ ի րենք ինքնուրո յն գեղարուեստ մը չու
նեցանք

,ս Jէ

պարզապէս իրենց տէրերուն արուեստն է որ փոթ առած

են եւ միայն իրենց կրօնա կան արուեստին

մէջ պահած են քէչ մը

իրենց հին գեղարուեստէն , որ ղռւրդ կատարուածէն շատ աւելի պէտք
է ուսումնասիրել ՝ քանի որ շատ կար եւոր է թէ Պռւրսիկ եւ թէ թուրք
արուեստին համար (6) , gn J g տալու համար Բիւզանդական ներշրնչումը*. JfU կը թո րհէմ որ նոյնիսկ եկեղեցական արուեստին մէջ Հա
յտս տա 1>է, Բէւզանգական ազգեր ո ւթէ ւն ը այնքան մեծ չէ որքան որ
ընգհանրապէս կր կարծուէ : Իբր գործաւոր Հայերը յաճախ գտնուած
են թուրքերու ծառա յո ւթեան մէջ, մասնաւորաբար էբր ոսկերէ չ ել

(5)
հատուած :
(6) ճիշդ չէ Ոթ հայերը լոկ արհեստագործ եղած եհ: Թէ' Պարսիկ
եւ թէ Թուրք արուեստական արտադրութեան ւքէջ հայերը իրենը ար
ուեստէն եւ արհեստէն շատ խոշոր թանկն մը րերած են, գորգերու,
հկւսուածեղէններու , յախճապակիներու , ոսկերչութեան;, արծաթա
գործութեան եւ պղնձագործութեան մէջ եւայլն , որոնց մասին հոս
աւելի չենք ծանրանար: Թրքական գեղարուեստ մը ինքնին գոյութիւն
չունի : Եղածը թրքացում է լոկ:
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արծաթագործ անոնք առանց ճարտարութեան չեն (7) ։ Աձ/ոնք Թուր
քերը շատ լալ հասկցած են» i {էհ 88^
«
ՇուԷտի մէջ՝ /< Ս Օրա , Անգէրս ՀՀօռռի պատկանող
մէկ ձեռագործը այնքան նման է գոյներով Ժ֊Գ գարուն Հայաստան
շինուած գորգերուն որ անկարելի չէ խորհիլ թէ Ա կան տին ավի ա gիներր իրենց գոյներոլ ե ղան ա կա լո ր ո լմը ստացած ըլլան այս {Հայկա
կան գորգերու) ա ղր ի լրներ էն ■. Ասոր պատճառը այն է որ Շուէ տացի
ներ իբր ղինուոր գտնուած են Կ- Պոլիս եւ Մերձաւոր Արեւելք՝ Ն„րվեկեան Թագաւորաց Պատմութիւնը կը պարունակէ Հաոալդ Հաէնդ-

րադի պատմութիւնը՝ որ 1036-1037 թուականին կր մասնակցէր Աիլրիոյ եւ Հայաստանի մ էհ կատարուող պատերազմներուն նախ քան
Յոյներու հետ Աիկիլիա երթալը 1038 թուականին :» {Էջ 143)

՝V . Մարթին օգտուելով Պօտէէ կը գրէ . Վիղպօնա նաեւ Ամ սգէրտամ ՝ Պարսիկներ ՝ որոնք գլխաւորաբար Հայ վաճառականներ էին՝
կր բնակէին ՝ ել իրենց ներածած ապրանքներուն մէջ յատկապէս գորպերր անուանէ ապրանքներ էէն :» (էջ 74) :

* * *
Այդքան է Տր- Մ ար թինի վկայութիւնը Հայոց

մասնաւորաբար

գորգարուեստին մասին : Բնական է 1908£հ առաջ երր ան իր այս գործԸ kl’ Ւ"քբ-ղրէր հայ արուեստին մասին մեր գիտցածը մեծ բան մը
չէր - Â- կարելի £ր որ օտար գրող մը՝ մանալանգ հայերէնի անծա
նօթ ՝ կարենար ասկէ աւելի բան մը ըսել :
թիստ շահեկան է որ հեղինակը կարծես սուր հոտառոլթեամբ մր
կանխատեսեր է կարեւորութիւնը՝
ՀաJԼլա* 1յսյն արուեստէն :

իր սահմանափակ տուեալներով՝

Թարգմ. եւ ծանօթագր . ՝ 3. ՔԻՒՐՏԵԱՆ

*
(7) Նրրաշխատ արհեստաւորներ եղած են հայերը, որոնցմէ
Սավաֆեան Պարսիկ ոսկերչութիւ՛նը եւ հիւսուածագործութիւնը մե
ծապէս օգտռւած է արուեստով եւ արհեստով : Ոսկերիչ Սիմոն , օրի
նակի համար որ ժ֊ Զ գարուն արքունի ոսկերիչ էր Պարսկաստան ’ եւն • :
Իսկ թրքական ոսկերչութիւնը , դիպագործոլթիւնը Կ • Պոլիս եւ գա
ւառները ՈՈԼՈՐՈՎԻՆ հայոց եւ մասամբ յոյնեըու ծեոքն էր, թէ' ար
ուեստով եւ թէ արհեստով , անոլրանալիօրէն :
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Ը մտնենք Երեւանի Պետական Պատմութեան թանգարանին կա
մարակապ սիւնազարդ շէնքէն ներս։ Տնօրէնն է Փրոֆ. Եարօ Ղ^աֆադարեան որուն բեղուն գո րծո ւն է ո լթեան %Հ)ամ եակը տօնուեցաւ Երե
ւանի մէջ մէկ քանի տարի առաջ։ Ան մասնակցած է Հնագիտական
բազմաթիւ արշաւանքներու՝ ղեկավարած է Ղ*ուինի եւ այլ պեղում
ներ։ Ունի արմէքալոր բազմաթիւ հրատարակած տշխատութիւններ ։
Երեւանի Պատմ . թանգարանը հիմնուած է ճ$2ձ.ին ։ Ունի հնա
գիտական՝ նախապատմական ՝ դրամագիտական ՝
միջնադարեան
ճ ար տ ար ա պետ ո ւթեան եւ քան դա կա գործո լթեան ՝ ա զգա գր ո ւթ ե ան ,
հայ մողովուրգի նորագոյն պատմութեան բա մինն եր՝.
թանգարան մը որ 35 կտմ 40 տարուան կեանք մը ունՒ ւ էնւսւՒսին է Երեւանի թանդար անը ՝ իր պա ր ո ւն ա կա ծ գանձէբուն ար մէքո
վը եւ քանակովը՝ խնամուած կազմա կերպոլթեամբը եւ ցուցադրութեամբը՝ այցելուին՝ ր/ յ ա՛յ ան օտար կամ հայ ՝ կրնայ միայն գնա
հատանքին եւ հիացումին արձ՜անանալ։
Հոս կան հայրենի հողին վրայ հնագոյն մամանակներէ ՝ հազարամէակներ առաջ ապրած բնիկներու' պեղումներով յայտնաբերուած
առարկաները։ Տուլյսւղլաւած են Հյէնդաւիթի ՝ Սեւանայ Րհ Կ ա րմI՛ I’ Ոլոլրի î Ղ*ուինի եւ Ան ի ի պեղումներէն հ ա զո ւա դի ւտ ի բեղէններ։ Ե բարու յաջորգող հնագոյն գա ր ա շր ջանն եր ո ւ Անտաչ քարի՝
(յոր քարի ^'տրի ՝ Պ գինձի ՝ Պ րոնզի գարերէն ՝ ա րհ ե ս տ ա գի տ ո լթեան
յաջորդական զարգացումը վկայող ռազմական՝ տնտեսական ՝ երկըադործական դո րծիքներ ՝ խեցեղէններ ՝ զար դե զէնն եր ՝ արուեստի
գործեր եւայլն ։
Պրոնզէ դա րը հարուստ է մասնաւորապէս Սեւանայ լ՜քւէւԹ պե
ղումներով յայ տնաբեր ո ւած հաբուստ հունձքո •Լը որ fi-Ա. 2000-1200
ամ եա կներու չը£անի պատմութիւնը կուդայ լուսաւորել։
Ղ*ի-~
տակտն թանգարանին հնագիտական արշաւախումբը կատարեց պե
ղումներ էճաշէնի մօտ՝ ուր քաշուած ջուրերուն տակ երեւան եկ ան
բազմաթիւ դամբաններ՝ քաղաքի մը աւերակները՝ որոնք ըստ Ար
զի շտի թագաւորին թողած արձանադրութեան կը կա բծուի թէ
ղունի քաղաքի ա ւեր ա կն երն են ։
Երեք տա րուայ ընթացքին պեղուած են 70 գամբանաթո ւմբեր
տարբեր մամանակներէ ՝ որոնք տուած են շատ հարուստ իրեղէններ՝
զէնքեր՝ կենցաղային առարկաներ՝
ղարգեղէններ՝
խեցեղէններ՝
բազմաթիւ կաւէ ամաններ։ Այգ դամբաններէն երկուքը 13—՜ճ֊րդ գա
րերէն՝ կը պատկանէ ին ցեղապետներու ։ Աէկուն գանկին մօտ դըտնուեցան քառանիւ սայլ մը որուն անիւները շինուած է թ՛ հաստ գե
րաններով՝ պրոնզէ մարտակառքի նմուշ մը՝ որ կը ներկայացնէ եր-
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կտնիւ կառք մը ՝ որուն վրայ նստած են երկու ս ա ղա ւա ր տ ա կի ր ղին—
ուորներ կառքին լծուած են երկու ձիեր ՝ լուծին ւԼրայ 4; թռչուններ î
Պրոնզէ սուր մը քանղակաղարդ պատեանով՝ եռ tu մանի մը իշվսանու—
թեան խորհրդանիշ եւ այլ առարկաներ՝. Ս*իւս դամբանաբլուրին մէ՜ջ
ցեղապետը թաղուած է իր կնոջ՝ երախային եւ ինը ծառաներու հետ ր
հոն կային քառանիւ եւ երկանիւ սայլակներ որոնցմէ մէկը ունէր
կամարաձեւ ծածկ մը՝ նաեւ սուրեր՝ բազմաթիւ ուլունքներ ՝ JnL-—
ռո ւթքներ ՝ կոճա կն եր ՝ ծա կո տ կէն բոմոմներ՝ եւայլն։ (10)
Լճաշէնի ռւյս առարկաները ցուցադրուած'
այցելուին առջեւ է
ցոյց կուտան Հայտս տանԼւ բնիկնեբուն մշակոյթի զարգացման յա—
ջորդական շրջանները եւ անոնց
երկիրներու հետ ունեցած
յարաբերութիւնները :
էաթմփւթ ՕլՈՆլւյւ պեղումներով յայտնաբերուեցան 'Ո րիստոսէ ա—
ռաջ ՀրգՀէրդ դարեբու Ուրարտական թագաւորներու շինաբարութիւնները՝ անոնց քաղաքակրթութեան թողած բազմաթիւ իբեղէնները : 1936/z^ սլա տ ա հ աբար գտնուած Ուրարտական ս ե սլա դի ր գրու
թիւն մը քարի մը վրայ՝ եկաւ յայտն ելու կարմիր Ոլո ւրԼւ աւերակ—
ներուն գաղտնիքը։ Ոայտնուեցան Արգիշտիի ո[ւրԼԼ' Ո*ռւսա թագաւո—
րին կողմ է կառոլցուած վիթխարի պալատԼլ մը մնացորդները եւ
1^էյչէբաՒն քաղաքին ա ւե ր ա կն ե ր ը 5
որ ո ւր ար տ ա կան աստուծուն ա—
նունով էր կո չուած : Պ եդուած 96 սենեակներուն մէջ գտնուեցան կա—
րասներ՝ պրոնզէ թասեր որոնց վրայ կան թագաւորներու սեպագիր
արձանագր ո ւթի ւններ ՝ Թ՚էյշէպա աստուծուն արձա ն1՚՚լը՝
եւ 1Jսւրւլուրլւյւ պրոնզէ վահանները՝ 11յ1(լ|ւշւո]ւ|ւ պրոնղէ սաղաւա րտը ՝
եւ բազմաթիւ թանկս/րմէք իրեղէններ որոնք կը պատկերացնեն Հա
յաստանի հնաղո յն քա ղ ա քա կ րթո ւթէ^Ը- (11)
Պատմական շրջանէն ցուցադրուած են Սահմանաքարեր՝ Արլոաշէս Առաջինի եւ իր հօր Զ՚սւրեհի արամերէն արձանագրութեամբ ՝ որոնց մասին յիշա ւո ա կո ւձթի ւնն եր ունի խորենացի-. կան դրամներ

Տիգարն P -էն եւ Արաաւազդ P .էն :
Արշակունի թագաւորներու կառուցած' ԴաՈ-նիի տաճարին (Ա .
դար) ւԼերա կա ղմո լած մլսքէթը ըստ Փր ոֆ . Ո ո ւնեաթեանի :
1937£î^ ի վեր պեղումներով յ ա յ տնաբեր ո լած են միջնադարեան
Հայաստանի հռչակաւոր քաղաք Չ՛ուին// նիւթական մշակոյթի թան
կագին մեծաքանակ իրեգէնները որոնք ե կան նոր լուսաբանութիւն—

(10) Հ- Մնացականեան, Ցեղապետի փամրանաիյոււքթը , թիւ 1,
A. O. Mnatsakanian, Bronze Age Culture on Lake Sevan
coast in Armenia. (XXV Inter. Congress of Orientalists. Papers
by the USSR Délégation), Moscow 1960.
(11) P- P- Պիոտրոկսկի , Կարմիր P լուր , Աշխատանքների ար
դիւնքներ , Երեւան , 1950 , ռուսերէն :
B. B. Piotrovsky, Ourartou, L’Orient ancien illustré, n° 8,
Paris 1954.
P. Piotrovsky und K. Ohanessian, Die Ausgrabungen in ArinBerd und Karmir-Blur (Die Urartuischen Festungen Erebum und
Teisibaini). XXV. Inter. Orientalisten Kongress. Moscau, 1960.
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ներ բերել անոր դարաւոր պա տմ ո ւթ ե ան վրայ - Սրահ մը յատկաց
ուած է այլազան եւ հարուստ Հրեղէններուն' երկաթէ , պղինձէ , ար
ծաթէ , ոսկիէ աոարկաներ , խեցեղէն ամաններ , կաւանօթներ բա
րակապատ, յախճապակիէ թասեր մեծ մասամբ ^-\Հրդ դարերէն ։
*Լերա կազմ ուած է ձրդ զարու կաթողիկէ եկեղեցին, սիւնազարդ կա
թողիկոսարանը յարակից շէնըերով. կան բեկորներ, ըտրտկուիութեան դեղեցի կ նմուշ այդեկոլթըի տեսարան մը, եւայլև (12):

(12) Դուին ք՛աղաքը հողի թանձր խաւերու տակ ծածկուած եւ
անյայտացած էր: 193<էն ի կեր տեղի ունեցող պեղումներու ընթաց
քին երեւան հանուեցան բլուրին վրայ կաոուցուած միջնաբերդը,
քաղաքին կեդրոնական թադր եւ զանազան մասեր : մարզուեցաւ որ
Դ Ա- Յրդ հազարամեակին բնակավայր էր եղամ; Դտնուեցան բազ
մաթիւ իրեղէններ այդ դարաշրջաններին :
Քրիստոսի աոաջին գարուն կը վերածուի ամրոցի Արշակունի
թագաւորներու օրով : 1րդ գարուն, Խոսրով կոտակ, Դուինը կը
դարձնէ գահանիստ քաղաք, ամրոցին լքէջ կառուցանելով արքա
յական պալատներ :
գարուն, Մարզպաններու շրջանին, Դուին Հայաստանի հըռչակաւոր մայրաքաղաք, քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային
կեդրոն է: Տեդի կ’ունենան մեծ շինարարոլթիւններ :
Արաբական տիրապետութեան շրջանին քայքայման կ ՛ենթարկուի
թշնամիին ծանր լուծին տակ: 893ի մեծ երկրաշարժին կը կործանի:
Բայց շուտով կը բարգաւանի 9-11րդ դարերուն: Այս շրջանէն յայտնաբերուած են մեծ թիլով բազմատեսակ աոարկաներ որոնք ցոյց
կուտան արհեստներու եւ առուտուրի մէջ վերելքը : 1236 թոլին,
թրքական ցեղերու արշաւանքով, հիմնայատակ կր կործանի:
Պեղումներով երեւան եկած են կաթողիկէ եկեղեցիին աւերակ
ները , Կաթողիկոսական Պալատը, Միանալ եկեղեցին եւ պալատա
կան շէնքեր, ասոնց հետ միասին հազարաւոր աււարկաներ , շէնք երր
զարդարող քանդակներու, կիսլսէ ձուլածոյ որմնազարդերու բեկոր
ներ , որոնք հայ ճարտարապետութեան պատլքութեան, ժողովուրդին
արհեստներուն , կենցաղին , սովորութիւններուն ւքասին կուտան հա
րուստ . նոր ծանօթութիւններ : (կարօ Վաֆաւլարեան, Դ ուէն քսւ~
րԼսյ^Ը ^*ւ նրա սլե ղո ւմներ ը 1 ? էքր եւան

1952):

Կ'ամփոփենք Փրոֆ • Վաֆադարեանի ճարտարապետական յու
շարձաններուն նուիրած եզրակացութիւնը :
Կաթողիկէ եկեղեցին սկզբնական շրջանին եղած է եռաթել բաճիլիկ, հեթանոսական տաճար : Քրիստոնէութեան մուտքին դարձեր
է եկեղեցի եւ ստացեր արեւելեան աբսիտը : 5րդ գարուն աւելցուցեր
են արեւ • կողմի աւանէդատուճները եւ արտաքին սիւնազարդ սրահը :
48Ցէն յետոյ, Վահան Մամիկոնեան նորոգեր է եկեդեցին, առանց
փոփոխութիւն մտցնելու յատակագծին մէջ : 697-619ին, Սմբատ
Բագրատունի, հիմնովին կը ձեւափոխէ տաճարը , աբսիտճեր եւ գըմթէթ մը աւելցնելով : Վերջնականապէս կը կործանի 898 թուի երկ
րաշարժին :
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Ո-֊րիչ սբահէ մը մէջ կը տեսնենք հայկական քբէ ս տ ոն է ա1կան հնաԳոfi կոթողներ ՝ ճարտարապետական յուշարձաններու լուսան կար՛ներ-. Հիանալի մանրակրկիտ աշխատանք մրն կ Զուարթնոց եկեդեվերակազմ ուած մաքկթբ՝ Ար ե ւշա տ ե անի կո զմ կ : Տեսանք դեզեզիկ խաչքարեր, որոնցմէ Մխիթար Դօշի նրբակերտ խաչքարը բացառիկօրէն գեղեցիկ , է , (ի<ի . դա րէն :

Ս*2ոյ Աււաքելոց վանքին վւայւոէ գուււը ? ԺԲ • գարէն:
Սեւանայ վանքին դուռը , 1436 :
Տաթ-եւի վանքին դուոը ? 1614:
Կի^֊րիվէ եւ Սմրաա թ՜ագաւորներու բարձրաքանդակէն ձուլածո յ
պատճէնը } Ս անահ էն

վանքէն ՝ եւայլն։

վերջապէս սրահ մը յատկացուած է

նշանաւոր

մայրաքաղաք

Անիին : Այցելուն կը տեսնէ հոն Անէ քաղաքէն մեծ մս/քէթը էր եկեղեցէներով , ա շտ ա ր ա կա ւո ր սլա րէ ս պն եր ո վ պալա տն եր ո վ էջեւ ան
ներով ; Հ եղումներու միջո gէն գտնուած հնո լէք՜է ւնն եր
ղարդաքանդոյկ բեկորներ y պրոնղէ ջահ մը՝ էշխանաղունէ մը Հագուստը , եւն ♦ :
Ւնչսլէս ըսէնք , թանգարանը ունէ աղգագրս/կան րամ՜էն մը ուր կը
պահուէն հայ մո ղո վուր դէն ճ^րդ—ձ^րգ գարերուն ՝ անոր աղատագրման հետ կապ ունեցող փաստաթուղթեր ՝ հրովարտակներ։ Հայկա
կան դէւղերոԼ) տուներու մանրանկարներ^ ասեղնագործուած զանազան դեզ ե gի կ < ադա ստեղէններ ՝ զարդեղէններ՝ գլխանոցներ } կենցաղա յէն առարկաներ ելայլն :

*

Միանալ Բազիլիկ տաճարը կաււուցուած է 554—555 թուականներուն, Ներսէս Բագրհւանդացի կաթողիկոսի կողմէ, Յեզարուգտի
գերեզմանին վրայ իրր վկայարան: կործանած է նմանապէս 693ի
երկրաշարժին :
Կաթողիկոսի պալատը կաոռւցռւած է 461 կամ 485 թուականէն
յետոյ եւ աւարտած է 490 թուականէն աոաջ, Յովնան Մանդակունի
կաթողիկոսի օրով : կեդրոնական դահլիճը հաւանաբար եււանաւ շէնէ
է եղած եւ ունեցած է փայտէ ծածկոյթ: Վնասուած է 893ի երկրա
շարժին • որոշ ձեւափոխռւթիւններէ վերջ օգտագործուած ըլլայ թե
րեւս իբրեւ մզկիթ :
Միջնաբերդին վերի շերտի պալատները կաւսււցուսւծ են 893ի
երկրաշարժէն յետոյ : Մեծ շէնքը ունեցած է հարուստ ներքին զար
դարանք կիպսէ ձուլածոյ գեղեցիկ որմնազարդերով : Ունեցած է
բաղնիք, տաք ջուրի խողովակներով եւ յատակէն տաքցուած, նաեւ
մէկ քանի արհեստանոցներ , կաւանօթ թրծելու հնոց :
Դուինի մասին կարեւոր տեղեկութիւններ կուտան հայ մատենա
գիրներէն շատեր • Փ • Բիւզանդ , Մ • Խորենացի , Վ. Փարպեցի , Սեթէոս , Վ • Երեց, 3 • Դրասխանակերակի, Թ • Արծրունի, Կ. Դանձակեցի , Վարդան վարդապետ , Ս • Օրբելեան եւ ուրիշներ :
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*
Պետական թանդարանէն կ էg կը գտնուէ Հայաստանէ Պետական
Պատկերասրահը՝ որ կազմակերպուած է 1921էն : Ս'էն չեւ այգ թուա
կանը ոչ մէկ հաւաքածս յ զոյոլթէւն ունեցած է: 1921/'I' Երեւանէ մէ9
կազմակերպուած հայ նկարէչներոլ առաէէն ցուցահանդէսը հէմը կը
դնէ Պատկերասրահէն : կարդ մը նկարէչներ եւ քանդակագործներ կր
ձեռնարկեն հայ մ ո դո վր դ . արուեստէ ւԼերածնման դործէն , ապա
Լենէնկրատ/-, նրմէթա cf՜ fi l> ւ Տ ր ն ւո ե ա կո վ ե ան սլա տ ս/կեր ա ս ր ա՛հն եր ո լ
հաւաքածոներէն ին չպէ ս նաեւ թանգար անային ֆոնտին գնումներուն
շնորհիւ՝ կը ստեղծ ո լին նաեւ ռուսական եւ եւրոպական նկարներոլ
բաժինները՝. 1924//?/ թանգարանին կը յանձնուին Լի ո ս կոլայի Լազար
ետն ճեմարանին հաւաքածոն եւ հետզհետէ ձեռք կը բերուին ձձ)րգ եւ
20րզ դարերու հս*յ նկա րիչներու գործերը։ Կարեւոր աղբիլրներ են
եղած նաեւ նո լէրները : էտկար $ահին 200 օՓոլււո?/^// նո լի ր ած է ։ Փ ♦
Թերլէմէզեան եւ ԼԼքէթվաճեան ՝ նոլիրս/ծ են իրենց դործերուն մեծ
մասը՝ Ե ղի չէ Թագէ ո սեանի այրին իր ամուսնին գործերը՝ Տիկին
Ս ♦ 9։եւր^եան իր ամուսնոյն կարեւոր քանդակներուն հ ա լա քած ոն :
Սրահ մը յատկաէցուած է հա?յ աշխարհահռչակ նկարիչ 1Լյվազո վս քի ի ն կարներ ո ւն : Ղ*ալո վ ս ո վետ ա հ այ ն կա րիչներու դո րծերո ւն ՝
անոնք ձեռք կր բերուին Ս Ս Ո' կուլտուրա լի նախարարութեան կո ղմ է ։
Հայ նկարչութեան նոր շրջանը կր սկսի ձՏձրգ զարու սկիզբը ։ Սի չենք
հոն ներկայաղ ուա ծ նկ արիչներէն Ս111կո բ Ս ովնա թանեանի ՝ Ստ • Ներսէսեանի՝ Սուքիասեանի դիմանկարները՝ որոնց 1^ԷԼ 1լարտացոլայ
նկարուած անձեր ո ւն հոգեկան ա չխարհ ը :
19հ//£- գարու վերջերը կը զարգանայ հայրենի բնութեան սէրր ՝ կը
ներկայացուին նաեւ պատմական նիւթեր ՝ այս շարժումին ներկայա
ցուցիչներն են Վ ♦ Սու֊րէնեան ՝ 9' * Ս ա շինջա զեան ՝ Ս ♦ Հյամշինեան՝
Ս*ախոխեան ՝ *1յսւզարեան ՝ ԼԼրծաթբանեան եւայլն՝ որոնց գործերը
ցուցագրուած կը գտնենք հոս :
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ԼԼպա ն կտրէշն եր որոնք ունեցս/ծ են մասամբ նաէյայեղաւէոէւական , մասամբ սովետական շրջանէն ստեղծագործոլթէւններ ՝ էնչսլկս
Փտնոս էՒերլէ մէ զեան , Ա . Աղաջանեան , Ա ♦ Աո֊աքելեան ՝ Մ ՝ Ս արեան ,
Հ* Կոջոեան՝ Ղ* • Ղ*է*~րջեան էնչպէ ս նաեւ, հս/յրենական մեծ պատերաղմէ նկարներով ծանօթ' Ն ալբան դե ան y քՀէքարեան , Qiuրդարեան
եւ. ուրիշներ :

*
Երեւանի Ատալինեան պողոտայի բարձունքին վրայ կանգնած է
Պետական Մատենադարանը՝ Ջեռադրատունը , պազալտէ սրբատաշ
քարերով , գեղակերտ եւ հայրենաշունչ , վսեմ ել իմաստախոհ ■
Կը բարձրանանք անոր բարձրադիր սանդուխներէն դէպի լոյոի եւ
մաքի ոլոբաները-. Հոգեկան քաղը ր վերացում մը՝ առօրեայ կեան
քէն անջատում մը անուշ գինովութեան մը նման կը փոխանցուի
մեր ղդայարանքներուն : Օաար քաղաքներոլ մէջ ապրած հայու մը
համար ՝ որ ղրկուած է իր հայրենի հարստութիւներէն ել որ
շատ
յաճախ կ'անգիտանայ ղանոնք, ցեղային հպարտութեան ՝
խնդու
թեան՝ բերկրանքի ի՜նչ փառապանծ վկայութիւն մըն է մարդկային
մտածումի այս հոյակապ տաճարը՝ նոլիրոլտծ Մ ես րոպ Մաշտոցի
յիշատակին՝ ուր հաւաքուած եւ խնամքով պահուած են հինգերորդ
դարէն իսկ մեզի հասած, հայ մողովուրդի զարգացման ել վերելքին
•L^J՝ գրչագրական այս դանձերը-.
Մագաղաթէ ել թուղթէ այս հազարաւոր ձեռագիրները կը պա
րունակէն հին եւ Միջին դարերու հայ պատմիչներու՝ բանաստեղծնե
րու՝ փիլիսոփանևրոլ՝ մաթեմաթիկոսներու՝ աստղադէտներու ՝ նկարիչներոլ ս տ եղծ ագո րծ ո ւթի լններ ը ՝ յոյն բազմաթիւ փիլի ս ո վ, ան եր ո լ
ղործերուն թար դման ո ւթի ւնն եր ը ՝ օտար զանազան լեզուներով աշխա
տութիւներ՝ որոնցմէ մէկ քանին միայն հայերէն լեզուով գոյութիւն
ունէն } բնադէրը կո բսուած ըլլալուն :
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Արեւելագէտներու ղանաղան թումբեր հետզհետէ կուզան միա
նալ մեղի եւ
կ^անրընենը մանրան կա ր չա կս/ն բամինը^ որ մասնաւո րապէս կը հետաըրըրէ մեզ*.
ք* ա լա կան անանբ յքւշելո վ 5րգ գարէն Աւետարանի պատառիկներ,
հնագոյն հայերէն թուակիր ձեոագիրը Լագարեան կոչուած՝ 887 թըլին գրուած ՝ մագաղաթի վրայ : Ամենահին թուղթէ ձեոագիրը ? Պաամտ—փիչիսուիայա կան մ՜ողովածու՝ 927 թուին*.
քՀիլզանգագէտները անհամբեր են տեսնելու էջմիածնայ փղոսկրէ
արուեստի հազուա
գիւտ նմոյշ մը*. Պ * քեօլպաքս , մասնագէտ փղոսկրեայ արուեստի դոր■ծերու՝ մասնաւոր հետաքրբրութեամբ կը գիտէ անոր կազմը*. Ս* եծ
կանի/ազգուշութիւնով մեր դէմն է գրուած եւ ոչ Ոը իրաւունյչ ունի
դար ձնելու անոր թերթերը*. $րգ գարու գործ կը համարուի Աւետս/—
բանին փղոսկրէ կազմը* ետեւի չորս թերթերը §րգ կամ 7րգ գարու
գործեր են : Անոնը մաս կը կազմեն 6րգ գարուն Հայաստանի մէջ փայ
լուն զարդարման հասած ս/րուեստի հո սանրին՝ որ զերծ չէր սուրիական ազդերոլթենէն : Անարեւսլ թերթերը նկարազարդուած են Տաթե.լի մանրանկարչական գպրոր թև ծաղկողներուն կողմ է (13) ։

Աւետարանը, հայկական հնագոյն փղոսկրեայ

Տիշենը նաեւ մանրանկարչական ուրիշ դպրորներէ
Ա ուղնի՝
Հաղբատ ՝ քս է ղան , բազմաթիւ նմո յչներ , '(քերուն թաղկողի եւ կիէիկ
եան բարձր արուեստի ներկայացուցիչներ' Մորոս քէոսլինի եւ Սար
դիս Պիծակի մանրանկարները , նաեւ հայ դաղոլթներու մէջ ինչպէս
թրիմ , Լվով , Պարսկաստան , Պոլիս դրուած ձեռագիրներ ;
Գրչութեան արուեստի բացառիկ նմոյչ մըն է Մատենադարանին
հսկայ եւ փորը ձեռադի րներ ը է Առաջինը' մագաղաթէ Ճա11 րնսփր մըն
է բաղկացած 607 թերթերէ , որուն համար պէտք եդած է 700 մորթէ
Եր կչռէ 34 մէ՚Լ0 ’ մեծութիւնն է 70-55 : Ընդօրինակուած է Մոլչի մէջ
հարուստ Հայոլ մը յանձնարարութեամբ' փարդան Կարնեցիի կողմԼ , երեք տարոլայ ընթացքին : Այս դիրքին յիշատակարանէն կը տե
ղեկանանք թէ 1201/^, Ա երկուքները կը սպաննեն ձեռագրին տէրը եւ
կը տանին անոր դոյքերը-. Հայերը մեծ դոլմա ըներ վճարելով կը դնեն
դիրքը : Եօթը դար վանքին մէՀ պահուելէ վերջ Մոլչի հայերը զայն
կը փոխադրեն եկեղեցւոյ իրերուն հեա , երկու մասի բաժնելով : Եր
մաւ
կը
կէսը
կը
Մատենադարան
, միւս
tt լ սւաւււ։
։ւ։ւէ։>։ « , ֊լ
-y — լ- ֊լ
յ - հասնի
լ
—
լ
լ.
֊
նու
տա՛րի յետոյ,
մնայ հողին տակ երկար : 1921/& կր բերուի Երեւան : Անոր 17 թերթերը փ բրուած կը պահ ութն Վենետիկի մէջ^
Փոքր Տօնացոյցը կը կշո-է 19 կրամ , մագաղաթէ 101 թ՜րթ՜րէ

(13) ԱտըչիկռփւկՒ, էջմիածնի Աւետարանը,
թարգ- Հ - (1|իլէզիկնեան :

1892,

Վիեննա,
_

Miniatures arméniennes, Textes et notes de bydia A uournovo. Préface de S. Der Nersessian, i960, Paris (Ed. Cercle dArt).

U - Բարխուդարեան , էջմիածնի Աւետարանի գրչռւթեան վայրը,
,Բանբեր Մատենադարանի, թիւ 1, Երեւան 1958:

Fonds A.R.A.M

88 •

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

բաղկացած , խոշորացոյցով միայն կարելի է կ արգալ : 9‘Հ/// առնուաք
է 1424/^ յ է]րիմի Կաֆա քաղաքին մէջ՝ դեղագիր Օդսէտի կողմէք.
ձ֊&ԷՅին գտնուեցաւ էքր ելանի մէջ՝ հեղեղները ղայն քշած էին քա ր եր ո լ
տակ։ Լուսանցքներուն վրայ կան բազմաթիւ նկարներ եւ զարդագի
րեր (14) :

3
1920// օրէնքով՝ էջմիածնի էի ս/աենա դարանը եւ էէե ոա գր ա տ ո ւն ր
կը պե տ ականացո լին : էվմիածնայ ձեռաղի բները մամանակ մը Մ ոս
կր։ լայի հայկական եկեղեցիին մէջ պահուելէ կևրԼ կը բերուին Երե
ւան եւ կը միացուին Եր ե լանի Ա' ա տ են ա դար անին , ուր 1915^հ ՛Լա—
^4՜^ > Եաոլցէն , Աղթամարէն եւ այլ վայրերէ բերուած էին 1545 ձե—
ոադիբներ , թալրիղէն 83, եւ ուրիշներ' Մատենադարանին միջոցաւ
ձեռք բերուած, ընդամէնը 1730 ձեռագիր, Ասոնց կը միանան ‘ նաեւ
Լազարետն ճեմարանէն 219 , Գէորդեան ճեմարանէն 56, եւ ուրիշ մեծ
եւ փոքր հալաքածոն եր :
Այմմ Մատենադարանին մէջ կը պահոլին 9690 հայերէն, 675 օ֊
տար լեզուներով ձեռաղի ըներ , 1838 պատառիկներ , շուրջ 3000 պահպանակ—պատաո ի կ ՝ 155 հայերէն հմայիլ (15) :
Երեւանի Պետական Մատենադարանը աշխարհի հնադոյն ել հա
րուստ ձեռագրատուներէն մէկը կը ն կատուի , Կը կարծուի որ Օրդ
զարու պատմիչ վաղար Փարպեցիի օրով էջմիածնի մէջ գոյութիւն

(14) Հաւաքուած «Սոլ) ■ Հայաաոսւն»ի զանազան թիլերէն:
(15) Լ- Խաչիկեան, «Մատենադարանը անցեալում եւ Սով. իշ
խանութեան տարիներում» , էանրեր թիւ 1, էջ 7, Երեւան 1958 :
Ա՛ Դ- Աբրահամեան, Մատենադարանի ձեոագիր գանձերը
Երեւան 1559 :

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

89

Fonds A.R.A.M

90

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

■ունէին գրապահո ցներ : // իւս մեր հռչա կաւոր վանքերն ալ Հազբտտ ՝
նորավանք Ա անահին ՝ Տաթեւ եւ ուրիշներ հս/ւանաբար ունէին գրապահոցներ : 'Լերջերս , Հադրատէ անմսոոչելէ ՀԾ՝ակ Այր» կոչուած՜
քարայրին մէջ գտնուեցան 10—11/' դ գարերու պատկանող ձեռագիրներու
մնացորդներ ՝ բազմա՛թիւ թերթիկներու միաձոյլ քարացած
թերթեր՝ հնագոյն երաժշտութեան խազեր ՝ գունաւոր մանրանկար
ներ կրոգ թերթեր :
IT ատենա դարանին այս նոր շէնքին մէջ մեծ հո գածութեամբ հա
ւաքուած եւ պա հ պա՛ն ո ւած են մեր նախնեաց գրչագրական այս թանկաղին մաոանգո ւթի ւնները։ Զեռա գիրներ ո լ վերանորոգման համար
կան յատուկ քիմիական լուսանկարչական ալ/հ ե ս տ ան ոցներ ՝ ուր
մա՛սնագէտներ մեծ ձեռնհասութեամբ ու նուիրումով լծուած
են
անընթե ռնելի եւ քարացած դրչա գիր երը վեր ա կենգանացնելո ւ ՝ կո
րուստէ փրկելու գմուա րին եւ փափուկ ա շի/ա տ անքն եր ո ւն :
Ա»նուանի գի տնա կաններ ո լ եւ երիտասարգ
ա շխա տ ա կիցն եր ո լ
կողմէ հսկա՛յական աշխատանք կր կատարուի JJ ա ա են ա դա ր անին պարունակած նիլթերուն ուսումնասիրման եւ հրատարակման համարէ
Ծրադրուած է տպագրել Մայր Ցուցակ մը՝ նաեւ միկրոֆիլմի միջոցաւ ձեռագիրներոլ պատճէնը հանել :
Ս ա տ ենս/ղա բանին տնօ րկնն է Լեւոն Խ ա չի կե ան :

*

Մա ռնիի ամրոցը կը գտնուի էյ ր ե լանի հարաւ արեւելեան կողմը ՝
ճամբոլն վրայ ՝ Գա ռնէ էն 10 քլմ . հեռու են կ՜ե—
ղարրլԼւ վէմափոր տաճարները՝ որոնք չպէաԼւ կրնանք տեսնել մամա—
նակը կարճ ըլլալուն՝ ճանապարհն ալ կպրոտ չէ՜. Ասէկայն Փրոֆ.
Պէոտրովսկէ խնդրանքս չէ մերձեր, մամը 4փն արեւելագէտներու
խումբը ճամբայ կ'ելլէ պանդոկէն ՝ յարգելէ հնագէտէն եւ քանի մը
ճարտարասլետներոլ րն կեր ա կց ո ւթե ա մբ :

28 քլմ • հեռու :

Ե րեւանը մեր ետելԱ ենք ձգած՜. կը նշմարենք հողէ տ անէքո վ տբ՜
նակներ , ո րոնց սեմէն հնալանգ կենցաղով գէւղաgէներ զբաղած են
էրենց առօրեայ ա շԼսատ անքն եր ով : Կ՚անցնէնք ծխաԼսոտէ
դաշտեր ՝
հետաքրքրոլթեամբ կը գէտենք հայրենէ հողէն տոլֆէ հարուստ քարամայռերը ՝ ուր դո րծ ա լորները կը տաշեն վա ղո լան կառոլցուելէք
Հէնքերուն քառանկէւն [un բանարդները : Լայնատարած մերկ դո րշադոյն դաշտերը ել սարերը տխրոլթէլն մը կը փոխանցեն մ եղէ . սա
կայն ոլրախութեամբ կը լսենք որ այս հողերուն վրայ ծրագրուած
է բնակելէ շէնքեր շէնել՝ մաս մը տ ա րածո ւթէ ւնն եր կանանչ պու
րակներու վերածել , չոր քարուտ հողերու յատուկ ցած
թուփեր
■աճ եցնելո վ :
Մեր օթօքարր կանգ կ'առնէ ամայէ վայր մը՜. Մաղէկներ տնկուած
են սանդուխէ մը առջեւը՝ բոլորտէքը՜. Բարձրաւանդակէն վրայ՝ սեւ
կրանէթէ լայնանէստ յուշա րձան-կամա ր մը կը բարձրանայ ՝ որուն
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կիսաբոլորակ բաբուածբին մէջէն՝ վեհաշուք տեսարան մը կը սլարղուի մեր ա չ^Ւն - Ամայէ դաշտ եր ո լ տար ած ութ՜ի ւններէն անդին ,
մանիշակագոյն մշուշի մը մէջ՝ իրական Արարատն է կանգնած մեր
.դէմը՝ անմատչելի եւ սիրալի՝ լրւակեաց սֆինքսի մը նման։
Կր ա նէթէ կ ամարին կիսաբոլորակ ւա դեղին վրայ կը
կարդանը
սիրուած բանաստեղծի մը Արարատին ձօնած անմս/հ ոտանաւորին
տողերը•

Աշխարհ անցիր Արարատի նման ներմակ գագաթ չկայ ?
Ո րպէս անհաս փաււքի համր այ ես իմ Մասիս սարն եմ սիրում :
ք*աղմաթիւ քաղաքևերու
ԼՀեՂ. ու հոյակապ յուշարձաններ
ենք տեսած եւ հիացած : ք*այց էէարենցի յիշատակին նո լիր ո ւած այս
աղբիւրը՝ Հս/յրենի հողին ւսյս անծայրածիր դաշտերուն վրայ՝ դէմ
յանդիման յալերմական Արարատին ՝ անպատում խորհուրդի մը վե
հութիւնը եւ քաղց բութիւնը ունէր ։
Կը շարունակենք մեր Համբան պատմական անցքերով հս/րուստ ՝
Ւր Հայրի բնութեան հմայքովը կախարդիչ՝ դէ սլ ի Կ'առնիի աւերակ
ները ՝ ուր կան Հ/,5, Հայաստանի նշանս/ւոր ամրոցներէն մէկը ՝
եւ
հ ելլէնիստական ճարտարապետութեան եւ արուեստի նմոյշ
հեթա
նոսական տաճար մը։
Պիտի ո լզէի վերակոչել հոս յիշողութեանս մէջ անջնջելի մնայյս/ծ աքն վա քր ի գրաւի չ համայնապատկերը որ կը կազմէին այս հնու—
թիւնները եւ շրջապատի բնութիւնը ներդաշնա կօ ր էն ձո ւլո ւած իրա
րու : Ազատ գետին անդնդախո ր ձո րէն դադաթը 500 մեթր բարձրու
թեան' եռանկիւն հրուանդանի մը տափարակ հարթութեանը '//"Հ/
կառչած էր Հայոց Արշակունի թա դա ւո րն եր ո ւն այս անառիկ բերդը ՝ պա շտ պան ո լած չորս կոզմերէն ուղղս/ձիգ ապառաժներով եւ
աշտարակաւոր պարիսպներով : ի չ ձ ը հեռուն հ եթանոսս/կան տաճարին քարակոյտերը եւ ուրիշ շէնքերու հետքեր ՝ դիմացը՝ ձորին միւս
կողմը՝ գորշադոյն լեռներու շղթաները՝ տպաւորիչ իրենց ամայի եւ
լերկ տա րածութիւններով ։
Կ*առնին արդէն ծանօթ էր պատմութեան իր
Լ՛ րէո 1Լը լ հեթանո
սական տաճա բովը : 194:9/* պեղումները եկան բոյբ տալ թէ խոր ան
ցեալին բնակելի էր եղած ան՝ սլեղո ւած բազմաթիւ
դամբս/ններու
նիւթեր ը կը վկայեն որ բնակի թերը ունեցած էին 'հ մ լռութիւն բազ
մաթիւ արհեստներու մէջ՝ հեռաւոր եւ դըաղի երկիրներու հետ յա
րաբե րո ւ թի ւններ ։ Տ ա յտնաբերուեցան ա՛մբոցին պարիսպին մնա
ցորդները 14: Հղօր տ շտ ար ա կներ ո վ : Պարիսպը կառոլցուած էր սրբա
տաշ պազալտէ քաբերով ՝ երբեմն 5—6 թոն ծանրութեամբ ՝ յղկուած
մեծ արուեստով՝ իրար միացս/ծ առանց շաղախի։ Աւելի հաստատուն
դարձնելու համար երկաթէ ագոյցներ ամբացուած էին քարերու փոր
ուածքին մէջ՝ արճիճով։
Կռանուեցան պալա տա կան շէն քեր ո ւ մնացո րդներ ՝ սլալս/տ ա կան
բաղնէըը չորս բաժանումներով-. Հանդերձարանին բուսակը պաաաե
կր 15 դոյն մանր ըարերու խճանկարով մը : Կեդրոնը , ըւԱուսկուսէ
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շրջանակի մը մէջ՝ Ովկիանոսը ել Հքովը ներկայացուա à- էր կնոչ կիսանդրիներով՝ ՀՀ՚է՜ք՚^յԼ աստուածներ ՝ առասպելական
մա՝րդկա յին
կերպարանքներ ՝ ձուկեր եւա՚յլն :
['աղմաթիլ անդամներ աւերուած էր Ար,շակունի թա դա ւո ր ներու
այս անառիկ բերդը՝ կառուցուած 'fi* Ա* ձրդ դա րուն։ Տրդատ Ա՛
կամրացնէ ղայն նոր շին ո ւթի ւնն եր ո վ ՝ երբ հռովմ էս/կան զօ ր քեր ը
1լ աւերեն բ երդը օԶԼ՚ն ("fi • b • ) : y, ր աբական արշաւանքներու աւերում—
ներէն յետոյ՝ ձՏձրդ դարուն՝ ԷԼշո տ Երկաթ կը վեր ա կա ռո ւց անէ ղայն
ու կը դարձնէ արքա յ ա կ ս/ն զօրակա յան ։\տ>րդ դա ր ո ւն կը դառնա յ
Զա քա ր եանն եր ո ւ կար եւ.որ մէկ ամբութիւնը : Եր կո րծանի վե րջն ա—
կանասլէս էրդ դա րուն ումեդ երկրաշարմի մը հետեւանքով :
Ամրոցին մէջ սլահսլանուած են ինչպէս ըսինք հեթանոսս/կան
տաճարին ւիքատակները՝ կառուցուած Տրդատ Ա .ի կողմ է Ա . դա ր ո ւն ՝
իր քր^ջ llj nu րովադուիւաի յիշատակին :
Հելլենիստական արուեստի նմոյշ մրն է այս տաճարը՝ բս/րձրա—
ցած երկու աստիճանի վրայ՝ շրջապատուած Լո ր ս կողմէն
հաստ՝
բարձր սիւներով՝ յոնիական խոյակներս ՛Լ = Շէնքին ճակատին քա րէ
սէստիճանները ^առաջնորդեն դէսլի մուտքը՝ որ կը բացուի մէկ հա—
աիկ սրահին մէջ*. Սիւներու խո լա/լներր ՝ անոնց վրա լ հանդչած ար—
ձՒ՛Լէ1. > ՝ԸՒլ[Լ> դրանը բացուածքը եւ սիւնաշարի ձեդունը՝ շա ա
նուրբ եւ շքեդօրէն քանդակուած են նրբահաաիկ պաղալտի վրս/ր.
ՊաՀպանուած են դր եթէ բոլոր կտորները իրենց քան դա կնե րով' ականթի ա եր եւներ ՝ ճիւղաւոր բո լսեր ՝ վա րդեա կներ ՝ առիւծի գլուխ—
ներ որոնք մասնագէտներուն հիացումին ս/րմ՜անաg ան ։
Գ*րդ գարուն՝ երբ քրիստոնէութիւնք պաշտօնական կրօնք հ ըռԼակուեցալ Հայաստանի մէջ՝ այս տաճարը պա հ սլան ո ւեg ա ւ իբրեւ
արքայակա՛ն ամառանոցային տուն ՝ հովանոց : Ե ան դուն մնաց շոլրն
1600 տարի եւ կործանեց ալ 1679/' երկրաշարմին (16) :

(16) Մ- Խորենացի, Պատմ • Հայոց, Դիրք B- գլ • Դ՜ ; էջ 247-*
218: Թիֆլիս, 1910:
Ակադ • Յակոր Սանանդեան, «Դաոնիի Յունարէն արձանագրու
թիւնը եւ Դաււնիի հեթանոսական տան ար ի կառուցման ժամանակը» ,
Երեւան, 1948 :
Ն- Ըունիաթեան, «Հեթանոսական տաճար Տրդատի պալատին
կից Դառնի ամրոցում» , Երեւան , 1933 :
B- Ն- Առաքելեան, «Հին Հայաստանի նիւթական մշակոյթի
հիմնական գիծերը» ,տեղեկագիր , Թ ■ 7-8 , 1960 Երեւան :

(17) Ըստ աւանդութեան, հիմնուած է քրիստոնէութեան տա
րածման ժամանակ, 4րդ գարուն: Կը կարծուի որ հեթանոսական
շրջանին' գոյութիւն ունեցած է հոս աղօթատեգի մը որ ջուրի պաշ
տամունքին հետ էր կապուած :
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ակնարկ մը կը նետենք Աղատ գետի դե դատես bւ հ-վի֊
տ[,ն, րլայն եղլն ր ո րլ ftj ււււրււվի ւղա տ մ ա կան ւււնւոաո ին եւ 1լ ո ււլղո լին ք
Ա^եղարդի '[[‘մափոր տ աճ ա րն երը ։
խուռնի գիւղէն երեք—չոր ս քր! . հեռաւորութեան վրայ՝ մեր աջին
^ԼԼԼ խչմարենք հեռաւոր եւ կղզիացած բլուրի մը
,[[,U1J}
հայկական
^մլեղեցիի
ուրուագիծը։ Հաւուց ք^՝աււի Ամենափրկիչ վանքն (է ան ՝
հոն ուր թռչունները կը թառին : ՛Նշանաւոր հայ փիլիսոփայ եւ բա
նաստեղծ Գրի դո ր ա հլա ւուն/ւ H-րդ դար ո ւն կառուցել տ ո ւած է
զա յն Ll Հ ոն ււԼւււ հ hլ in/ii niî} ա յն հ ին ս րրո ւթի ւնը ո ր 1րւ
ի վ անրին անունով' Հաւուց թառի Ամենափրկիչը-.

Ներկայ ւտանարները կառուցուած են 13րգ գարուն : Դեղարդայ
վանքը կը թազկանայ գլխաւոր եկեղեցիի մը, ըստ արձանագրութեան'
շինուած է 1215 թուին, Զաքարէ եւ Իվանէ Զաքարեաններոլ կողմէ :
Խաչաձեւ է, ունի չորս աւանդատուներ : Դմրէթը կը հանգչի
ութը
կամարներու վրայ : Երկու գուոներէն' հարաւայինը շատ գեղեցիկ
նուռի եւ խաղողի քանդակներ ունի :
Արեւմտեան կողմը կայ Գաւիթը կամ մամատունը, քառակուսի
սրահ մը, կառուցուած 1268ին Պռօշ Խաղթակեան իշխանին կողմէ :
Զորս գեղեցիկ սիւներու եւ կամարներու վրայ կփջնէ քարէ ստա
լակտիտ առաստաղը, որուն գագաթէն անցք մը ձգուած է սրահը
լուսաւորելու համար :
Այս երկու բացօթեայ շէնքհրէն զատ, միւս եկեղեցիները փոր
ուած են ամբողջովին ժայռերուն մէջ եւ դուրսէն անտեսանելի են :
Դաւիթին հիւս • պատին վրայ բացուած դուռ մը կը տանի վիմափոր
առաջին տաճարը , որ շինուած է Պռօշ իշխանին կողմէ 1283ին : Ունի
խաչաձեւ յատակագիծ, գմբէթը կը յենու իրար խաչաձեւող կամար
ներու վրայ որոնք կը հանգչին 8 սիւներու վրայ : Դմրէթը ստալակ
տիտ զարդարանքներ ունի, լոյսը կուգայ բացուածքէ: Եկեղեցին
ունի գետնափոր աղբիւր մը :
Ար կր որգ վիմափոր եկեղեց ին որ JJ * Աստուածածին անուանուած
է, շինուած է նաեւ Պռօշ իշխանին կողմէ, հաւանաբար իրենց տոհմա
կան ՛դամբարանն է եղած : Ունի գաւիթ մը, որուն մուտքին դիմաց,
խորշի մը կամարներուն վրայ' կայ բարձրաքանդակ մը երկու շղթայուած առիւծներով, վերեւը եզան գլուխ մը, ներքեւը թեւատարած
սւբծիւ մը' գառնուկ լքը նանկերուն մէջ : Ս • Աստուածածին եկեղե
ցիին խաչաձեւ գմբէթը կը յենու 1 կամարներու վրայ , բաժնուած է
12 մասերու, գեղեցիկ կամարներով, բուսական եւ երկրաչափական
նռան քանդակներով :
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վերջալոյսի
ՅոԼ*@հրը կ՚իջնեն հաէմատարած սարերու եւ
դաշտէրու նարնջո րա կ տարածութիւններուն վրայ • Մեր օ թօքա րը
գլխաւոր ճամբէն դէպի աջ շեղում մը կ՚ընէ*. Բարձրադիր յուշարձա
նի մը գագաթին' էդ առիւծ մը թառած կը խորհրդանշէ զինանշանը
Պռօշեան նախարարական ընտանիքին } որ կա ռո ւց ան ել տուած է ա յս
գետնաւիո ր եկեղեցիները ձ.3րդ դա բուն :
նեղ , օձապտոյտ գա րձո ւածքներով ճամբայ մը կի$խէ թուփէրո1Լ} կանանչ ծառերով [հարուստ ձորի մը մէջ՝ ուր կը հոսին առ
ուակներ : Լեռնալանջեր ու ծայրերուն մէջ կո ըսուած կը նշմար ենքՀիեղարդի բացօթեայ եկեղեցիին գմրէթը :
Հակառակ խստաշունչ լեռնս/ժ՜այռերու եւ ապառաժներու ամա
յութեանը վրայ իջնող երեկոյեան թախծութեան ՝ երդի՝ պա ր ի ,
նուագի ուրախ մթնո/որա մը կը տի րէ եկեղեցիին շրջակայքը : Մեր
դարաւոր աւանդութիւններ ը կը շարունակուին հոս այս տօնս/կան
Օրերուն ՝ կրօնա կան ղդացումներու
ա շխա րհ ի կ զուա րճութիւններու ուրախ զուարթ ա րտա յա յտութիւններով*.
Կը մտնենք գլխաւոր եկեղեցիին գաւիթէն ներս ուր իրարու կը
հա՛ջորդեն ապառաժներու մէջ կո ըսուած , կոփուած եկեղեցիները*.
Անոնց քանդակազարդ դմբէթներուն գագաթէն աղօտ Լոյս ը կ իջ*~

1288ին ? Պո֊օշի որգիԹ Պսւպսւկ իշխսւնը, իր հօր աաքւարներոՆն.
վրայ ? այգ խոշոր ժսւյււին վերնսւլքսաին լքէջ ւիորհլ կոսսւայ երրորդ
ընդարձակ ժ՜ամատուն-տ ա պան ա տ ո ւն մը , իրեն եւ իր կնոջ Ռուգաքանի համար : Մեծ գաւիթին կից, վիմափոր միջանցքի մը մէջէն
դուս մը կըբացռւի դէպի տապանատունը : Բոլորովին ժայոին մ էջ
փորուած չորս հաստ քարէ սիւներուն վրայ իջնող կամարները կը
պահեն գմրէթ-ը , ուրկէ բացուածք մը կը լուսաւորէ եկեղեցին :
1ւ6|79ի Երեւանի մեծ երկրաշարժին, մասամբ քանդուած, ենթ՜ար
կուած է աւերածութ֊իւններու եւ բազմաթիւ անգամներ նորոգուած :
Եղած է մշակութ՜ային կեդրոն, հոն գրուած եւ ընդօրինակուած են
բազմաթիւ ձեոագիրներ : Մխիթար Այրիվանեցին հոն է գրած իր
«ճաոընտիր»ը, Մխիթար Յօրինող քանդակած է իր գեղեցիկ խաչ
քարը : Շու րջը բազմաթիւ վիմափոր ճգնարաններ, բազմաթիւ խաչ
քարեր , պատերուն վրայ Փորուած կան անհամար խաչեր : Վանքին
կառոյցը չորս կողմէն շրջապատուած է եղեր բարձր ու հաստատուն,
պարիսպներով :
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2ւ^ թախծախորհոլրգ , որ անիրական եւ աննիւթական աշխարհի

մը
պատրանքը կը ստեգծէ մեր շուրջը-. Անուշ յուղումով մը կը յիշեմ
թկ անկիւն մը արձանագրութիւն մը գոյութիւն ունի. «Հվարգապտ
Գալձակ յիչեցէք» ■ Անունը այս հրաշալիքները կերտող համեստ մէկ
արհեստաւորին ■. Միեւնոյն ատեն
գիւցազնավէպե րու
հիասքանչ
պա տ մո ւթի ւնն եր կը թուին ինձ այս բոլորը ել զմայլանքով, հպարտ ո ւթէամբ կը լեզուի հոդիս*
Այո, գիւցազոլններ պէտք է եղած ըլլային մեր պապերը-. Հալա
ծանքներ, աւերումներ, բարբարոսական ամէն տեսակ վայրադու_
թիւններ չեն կրցած խորտակել անոնց շտնթակուռ կամքը , պայքարի
խիզախ ոգին, ստեղծագործութեան եռանդը.. Անոնք կուրծք տալով
անպատում գմ ո լա ր ո լթի ւնն եր ո լ ել վտանգներու, այս անմատչելի
կիրճերու ապառամներուն մԷԼ քանդակած են իրենց խռովայոյզ
կեանքին վերիվայրումները- թշնամիներուն նայուածքներէն հեռու'
վիմափոր այս կամարներուն ներքել, 9անացած են անշէջ պահել իրենց խոր հաւատքը , գրականութեան ել արուեստի սէրը ել մեղի
կտակած են ու յալերմա g ո լցած այնպիսի զմայլելի, նրբարուեստ
գործեր , որոնք այսօր աշխարհահռչակ հնագէտներուն ել ճարտարասլետներուն հիացումին կ'արմանանան (17) :
Ա. la-

(17) Դարեգին Արքեպ. Յովսէփեան, Խաղրակյանք կամ Պռոօյանք
Հայոց Պատմութեան մէջ , մասն աոաջին, էջ 86, Վաղարշապատ,
1928: Նոյս, մասն երկրորդ, էջ 48, Երուսաղէմ:
Յարութիւնեան եւ Սաֆարեան, Հին Հայկական ճարտարապե
տութիւն, Մոսկուա 1959 (ռուսերէն).
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ԿԱՐՈ ՂԱՖԱԴԱՐՅԱՆ
Պատմական ([|ւտուր|ււ (ւների
դոկտոր , պրոֆեսոր

էքԻՋՆԱ'1Ա1’հԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

(ժ֊ԱՆԴ11.1։ԱՆ՜1,Եէ։Ը, ԴԱՆՋԱՏՈԻՆԵՐԸ
եւ աւանդատուները
միջնադարեան Հայաստանի թանգարանների, դանձատհերի

եւ

•աւանդատների մասին ոչինչ չեն գրել արգի պատմաբաններն ու բանտսէ լւնե րը :
Միայն եկեղեցական տւանգատների ձեւերի մասին որոշ տեղե
կութիւներ ենք գտնում ճարտարապետական ուսումնասիրութիւնների միի (թորամանեան} , բայց այստեղ մեր թօսքը վերաբերում է
ոչ թէ կառուցուտծքի ձեւերին , այլ թանգարանների ,

գանձատների

տւանգատների բովանդակութեանդ այն բանին, թէ նրանք ինչի՞ են
'■սռտյել եւ ի՞նչ նչանակութիւն են ունեցել միջնադարում ■.
Հասկնալի է, որ հին եւ հնագոյն Հայաստանը եւս ունեցել է եթէ
ոչ թանգարաններ , որոնց գոյութեան մասին առայմմ
տենք, գէթ գանձատներ, որոնց վերաբերեալ

ոչինչ

բագմաթիւ

չդի

վկայու

թիւներ կան հին մատենագրութեան էջերում, բայց մեր նպատակն
այստեղ նրանց ո ղջ պատմութիւնը շարադրելը չէ , որ դեռեւս խիստ
վաղամամ է-. Մեր նպատակն է համաոօտակի բնորոչել Հայաստանի
թանգարանները, գանձատներն ու եկեղեցական աւանդատները
ջին դարերում, կապուած

թանգարանային

բնոյթի

մի

առարկաների

սլա հ սլան ութեսՀև հետ :
ԱԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ
Մեր պրպտումները հին մատենագրութեան էջերում պարգեցին,
՛որ միջնադարեան Հայաստանը, գոնէ 1րդ գարում,

ինչպէս

նաեւ
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Բագրատունեաց թագաւորութեան մամանակ'

դարերում *

ունեցել կ արքունէ եւ եկեղեցական թան գա րա ններ :

Արքունի թանգարանի գոյութեան մասին կարեւոր տեղեկութիւն
կ հաղորդում ձՏ/րգ գարի պատմիչ 3 ,1 վհաննէս Ն ա սթանա կեր տ
երբ թօսում կ \,աթճաւան քաղաքի վկճի մասինդ որ Բագրատունեաց
թագաւորութեան օրով ծագել կր 3իմն եա g եւ 1Լրծր ո ւն ե աg

նաթա-

րարոլթիւնների միջել :
*իրա սթ անակեր տ g ին գրում կ դ որ
3մբատ

Արեր ո ւնի

{իագի կ

իչթ ա հը

Բադրատունուց թնդրում կ \յաթճաւան քաղաքը յանձնէլ ի—

բեն դ պատճառաբանելովդ որ հնում իրենց նաթ ա ր ա ր ո լթե անն կ պատ
կանել դ

ի!! ‘ւ

այդ 3 մբատն այղ քաղաքը տուէլ կր Յիմնեաց իչ~

թանն երին :
Յմբատը չի համաձայնւում իր պարգեւը ետ վերցնել եւ քաղաքը
յանձնել 3*րծր ո ւնին ե ր ին :
^Բադիկը դ գմ կա մ ա կելո վ այգ վերաբերմ ո ւնքի g դ մեծամեծ նու էրներով [հբագում նուկրս ընծայից եւ պատարագաց պատրաստեա
գնում կ Յ.ա ր պատ ա կանի արաբ ոստիկան Ե ո ւս ո լֆի մ օտ , բո ղո բում
կ Բագրատունեաց վարմունքի դէմ եւ թնդրում դ որ Վրս ս պո ւր ա կանն
անկաթ թագաւորութիւն ճանաչոլի՝ արաբական

թա լիֆայո ւթեանր

ենթակայ դ եւ ինքը դուրս դա յ Բագրատունեաց ենթար կո ւթի ւնիg ։
ե ո ւս ո ւ ֆը դ որ ամէն կերպ աշթատում կր հայ նաթարարների ումերը ջլատ ել եւ նրանց միասնութիւնը քանդելդ խաղիկին թագ կ տա
լի ս թալիֆայո ւթեան անունից եւ Վ*ա ս պո ւր ա կանը ճանաչում կ իբրեւ
առանձին թա գա լո ր ո ւթի ւն :
Այղ ղէ՚ղք^՚Յ յ^տո,1 'Բրտսթանակերտցին դ իբրեւ հայոց կաթողի—
կոս դ 3մբագ Բագրատունոլ եւ մի թումբ նաթարարների կողմից ուգար կլում կ Եուսուֆի մօտ՝ թնդրելու դ որ իշթաններին Հաւոց թա
ղալորութիւնից չբամանի եւ նրանց միջել թռովութիւն չառս^ացնի :
3*րա ս թանա կերտց ին

պատմում էդ որ ինքը

Եուսուֆի

մօտ

կ

գնացել արքունի թանգարաններից վերցրած բազմաթիւ նուէ րներով
եւ այլ առարկաներով։ *Լ,ա գրում կ» «•♦•

տարադէմ

Պարսս 3*ար պ ա տ ա կանի առ ո ս տ ի կանն դաոնաg ո ղ
տարագօք բազմօք յաբքունի թանգարանաց
զ գես տուք եւ ի նկարակերտ կանանց

գնացէ

ի

րնծա յիւք եւ պա

երեւելի

ոսկեճամուկ

ոստայնանկ ո ւթեան զ

բազում

յւագւքականս կազմ ետ յ , եւ բազում ձիս ու ջորիս ի զարդս եւ ի զէնս
յտ րզ ա րեա լ դ այլ եւ գանձս ո սկւոյ ել արծաթոյ : 3չ միայն զա f սոս ի կ
ա U ի տանէ սրբարանաց մերոց ըստ ձեռին բաւականի րնզ իս առեա/
տանկի նմա ...» : (*)

(1) Յովհան՚նու կաթողիկոսի Դրասխանակեթտցւոյ պատմութիւն
հայոց: Թիֆլիս , 1912 թ - էջ 110:
Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

99

Ուշագրաւ Լ , որ բագի արբունի թանգարանների մեծարմէբ առարկաների g

ոսկեճամուկ զգեստներից դ նկարակերտ բանուածբնե-

1 Ղ&Հ ու ղսւրղսւրանբներից , ոսկու եւ արծաթի գանձերից դ

որոնք բազմաթիւ ձիերի ու ջորիների վրայ էին բարձուած , Գրասխաrts

նա կերա g ին իր հետ տանում է նաեւ եկեգե ցիներից վ երցրած շատ ու
ռա ր կան ե ր

արար ոստիկանին կաշառելու համար , ո րպէ սգի Արծրու_

նեաց թաղր ետ վերցնի , հայ նա[սա րարնե րին իրար դէմ չլարի

եւ

նրանց մէջ խաղաղութիւն վերահաստատի :
Սակայն տեղի է ունենում հա կա ռակը*,
էոևսուֆ ոստիկանն սկզբում *)•ր ա ս[ս ան ա կեր տ g ո ւն ընդունում է
արքունական սլա տի ւն եր ո վ ել խոստանում է ամէն ինչ անել ,

րայց

նուէ րնե րն ստանալոլց յետոյ միտբը փոխում է : նրան բանա են 7/ճեւ չարչարանքների ենթարկում :
Հիագիկ Արծբունին էլ իր հերթին վախենալովդ որ Սուսոլֆը կա—
րոգ է ընդունել 'իրա սխ ան ա կեր տg ո լ աոււվա ['կր եւ իր թագը ետ վեր—
ցընել դ ինբն էլ երկրորդ անդամ գնում է էուսւ/ւ ֆլ, մօտ

դար ձե ալ

մեծամեծ ընծաներովդ որոնց մասին պատմագիրն ասում է» «/»
կատար թանգարանաց իմն նմա ընծա լաբեր եալ}> յ (2)

լիա—

իմրսւխտաբար դ Q*րտսխանէս կերաց ին չի պարզաբանումդ թէ ^իագիկ Արծրունոլ ընծաներըդ որ մի ամբողջ թանգարան

են

իրենցից

ներ կուլա ցրել դ ին չ առարկաներից են կազմուած եղելդ բայց Ղ*րաս—
խանակերտցոլ' իր տարած առարկաների

համառօտ

նկարագրիդ

պա րգւո ւմ է դ որ Սադրատունեաg արբունի թան դա ր ան ո ւմ եղել են
թանկարմէբ առարկաների հարուստ հաւաբածուներ' զարդեր դ զէն
քեր դ ոսկեթել բտնո լածբներ եւ ն կա ր ա կե ր ա զո րծուածբներ դ այսինբն^
այնպիսի առարկաներ դ որոնբդ բացի նիւթական մեծ արմէբից դ ունեցել
են նաեւ արուեստի եւ ճարտա րութեան
թիւն :

համար կա ր ե ւո ր նշանակու

Այրէ վկայութեան կար ե ւո ր ո ւթի ւնն ե րի g մէկն էլ այն էդ որ թան—
դարան բառը մէջ է բերուած յոգնա՛կի իմուով , հետեւապէս սլէաբ

է

ենթադրենբ դ որ թանգարանների թիւր մէ կից աւելի է եղել*. Ա* եր ա—
սածին իբրեւ ապացոյց կարոդ է ծառայել այն դ որ Արծրունեաց նա—
խարարութիւնն էլ է ունեցել իր թանգար անր :
Պարզ էդ որ արբունի թանգարանը մատչելի է եղել միայն

սլա—

լտտում մուտբ ունեցող մարդկանց համար* Հաւանաբար թանգարանը
տարբերուել է սլալա ւո ակտն ա յն դահլիճներից դ որոնբ գարդարուած
են եգել հ իւր h րի ընդունելութեան : թանգ աբանային

սրահը

կամ

(2) Նոյնը, էջ 212:
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սրահները պալատում առանձին են եղել եւ բար ձր ա պա տլ,ւ հիլրերի
հաձ ար բա g ո ւել են յա տ ո ւկ կա ր գա գր ո ւթե ա մբ , ղարմացնելու համար
արուեստի ել ճարտարութեան գլո ւթ գործողներով։

Եկեղեց՛ական թանգարանային մի մալովածուի մասին ուշագրաւ
տեղեկութիւն կ սլահսլանուել
Եպիսկոպոսի Հայոց սլա տմո ւթե ան

1ա FՒ

մատենագիր
որ վերաբերում

կ

առածին տա սնամ եա կնե րո ւմ *)• ո լինի կաթո գի կո ս տր ան ո ւմ
ոլոգ թանգարանային առար կաներին եւ հիմը

կ

ք) ւթ տա ս
՞[լւղ գարի
պահպան—

տալիս ենթադրելու՝

Որ ղսյթողիկոսսյբանում գոյութիւն կ ունեցել յատուկ թանգարան ել
թան գաբ ան ա պե տի պա շտօն :
Մ ովսկս կաթ ո ։ւ1։'ւ ոս Ե >լւ*ո րգե g ո ւ

604:) մահուանիg յետոյ՝

մռնչես նբա յսյ^ո[՚դ Աբրահամ Ագբաթանեցու կաթս ՚մ՚կ ոս

դա ռն ալը

60 < թուականին , երեր տարուց ա ւելի , կաթողիկոսի տեղապահ կ եղել
Կին մա տ ենա ղբ ո ւթ ե ան բաջ յայտնի՝ հմուտ յունագկտ * գաւանաբա—
նա կան թնգիըների մեծ ղի տակ վբթանկս բերթողը (*) յ ո ['I1 "տ ա3111
կրթութեան եւ ունեցած բար եմա սնո ւթիւնների վերաբերեալ ք1ւիաւււ—
նկս պատմիչը հետեւեալն կ գրում . <թԼբթանկսս այս վարդապետ եղ
եալ հայոց

սն և ալ եւ ուսեալ ի տան էլա թ ո/լի կո ս ա ր անին ՝ այր հեզ եւ

իմաստուն՝ հոգեւոր ել հանճարեղ՝ եբկիւղա^ եւ ուղղափառ հաւաtnnJ

հիմն՝ լի գիտութեամբ եւ ամենայն շևորհօբ ղարգարեալ՝ սնեալ

սրբութեամբ առ սուրբ աթոռոյն սրբոյն Պ՝բիղ"րի ՝ անկեալ ի

տան

տեառն եւ ծաղկեալ ի ղ աւիթս աստուծոյն ՝ եւալլն (**) î
Ոէ-թաանկսը՝ վբթանկսի կա թո ղի կո ս ա կան աթոռի տեղապահու
թեան պաշտօնիդ բացի՝ յիշատակում կ նրա ‘Դ ուրիշ պա շտօնը եւս ՝
ո ր մեղ համար առանձին կարեւորութիւն ո ւնի : վըթանկ ս փերթողին
նա անւանում կ նաեւ աւանդապահ ՝ այն կլ երկու տարբեր տեղերում :
ԱյսպԷս' «Ինրն կր տեդապա^ եւ աւանդապահ (***) ,

քյլ

վ րթանէս

վարդապետ , ո ը էր տեղապահ աթոռոյ սրբոյն Գրիգորի , աւլելս

ա-

ւանդապահ ի մահուանէ Մովսիսի մինչեւ յԱբրահամ , որ յաջորղեալ
ղսւթււռհ}) : (****)
Հասկանալի է , որ աւանդապահ ը կաթողիկոսական տան ալանդ-

(*) Ակադեմիկոս Մամուկ Աբեղեան, Հայոց հին գրականութեան
պատմութիւն, գիրք աոաջին (սկզբից մինչեւ 10րդ դար), Երեւան,
1944 , էջ 363 :
(**) Ուխւոանէս եպիսկոպոս, Պատմութիւն Հայոց, 1871, էջմիա
ծին , հատուած երկրորդ, էջ 59 :
(***) Նոյնը, էջ 65:
(****) Նոյնը, էջ 62:
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ների պահողն է՝ բա յ g հետաքրքիր է՝ թէ քւն չ աւանդներ է նա պահելէ
Ուխ տանէս պատմիչը դրում է

որ Վրթ ան է ս փերթողը դրա ւո ր

ցուցակով ն ո ր ըն աի ր կաթողիկոսին է ներկայացնում իր պահած

ա-

ւանդները^ որ Ս ովս է ս կաթողիկոսը մեռնելուց առաջ նրան էր վստա—
Հել -, Այդ աւանդի մէջ Ուքստանէսը նախ յիշատակում է զփրկական ու
կենսակիրի մասունքով մի խաչ՝ այնուհետեւ աո արեւսլնե րի մասունք
ներ^ որ բերուած են եղել Հռոմից : (Հիշատակում է նաեւ կաթողիկո
սական թանկա րմէք աթոռն ու դա ւազանը ՝
սկիհներ } վարագոյրներ

ե կե դեg ա կան

սպաս'

խնկամաններ ՝ բուրվառներ y քշոց ներ , ակ-

նեդէններով զարդարուած եւ ոսկով ու մա րդա րի անե րով պատած կա—
թ ո ղի կո ս ա կան վա կա ս , մեծարմէք զգեստներ , հանդերձանք , բեհ եղ
եաք եւ դի պակեայ բանուածքներ ՝ ծիրանիներ ՝

Տրդատ թաղալո րի

արքա f ական հանդիսաւոր զգեստը ՝ որ ին շսլէ ս վկայում է Ո*-խաանէ—
սր

յետ ադա լ ում ինքն էլ է տեսել : ԷԼլանդների շարքում Ուքստանէսը

յիշատա/լում է նաեւ բազմաթիւ եկեղեցական

ու

գրքեր եւ , որ գլխաւորն է, մարմնաւոր } այսինքն

վարդապետական
աշխարհիկ առար

կաներ y որոնք կապ չունեն եկեղեցու հետ : T/*/* դրում է ♦ հՀԼպա

այ-

նո ւ հ ե տ եւ բերեալ ղաւանդն որ ի h շ նմայն էր հաւատացեալ ի 1) ովսիսէ
հալոց կաթողիկոս է Ւ մամ մահուան իւրոլ՝ նաքս զփրկական եւ. կենսա ՛լէ՛ք աստուծոյ նշանն ՝ եւ ա սլա զնշխարս սուրբ առաքէլոցն

ցո ր

բերեալ էր ս րբո խ Գրիդ որի ի Հռոմալ' զտուեալն նմա ի բա րե սլա շ—
ա V' I] ո ս տ անդի ան ո ս է , եւ լետ այնորիկ ղաթոոն եւ զգաւազանն
պատուով պահեալ էր եւ պաշտեալ
թեան' զսկիհս ե' ւ զգեստս սրբո յն

որ

եւ ցայլ ամենայն զսպաս սրբու
սեղանոյն

եւ

զվարադոյրս ,

զխն կանո g ս , ե' ւ զրո ւր վառս , ե' ւ զքշոցս , ե' ւ զվակաս կաթո ղի կո սին
մետաքս եայ ,

կազմեալ յականց

եւ լոս կոյս եւ ի

մարդա բտէ ,

ե ւ

զայլ զդնելիսն եւ զարկանելիս քահանայից եւ սարկաւագաց } զբեհեզս
եւ զծիրանիս y ո րպէս մարգարէն եւ թի*- ա ր կե ա լ կարգէ ՝ զեզրածի
րանիս եւ միջնածիրանին , եւ որ աոաջին եւ ցկնի այսոցիկ ասի ,

Æf֊

ց*ոքլ եւս պայծառ պատմուճանս պէսպէս ցարց՜ոլ-*յ՝ g՛ի**[*"կ****J եւ կեր
պասուց , եւ ծիրանեաց դո ւն ա կ դո ւնա կ y եւ երփն երփն , եւ երանգ
երանդ՝ ծա g կաղա րց. ՛զո ւնօք դո րծեալ ցնդեց կապէս î էաեւ ցբարեպաշտին մերոյ թագաւորին Տրդ****ոայ պատուական ցց ես ան y ցո ր տուեալ
ի տուն տեառն ի սպաս սրբութեան y ցո ր մեր տեսեալ աչօք մերովք*.
Ե*- ապա յետայնօրիկ բերեալ բաղում գրեան զանազան եւ ազգի
ազդի y ե կե դեg ա կան եւ վա րդա պետական եւ այլ ՝ եւ մարմնաւոր իրք
գոլիւ չափ բերեալ ցրով առաջի կացուցանէր , եւ օրհնեալ լինէր
հայրապետէն*. Եւ բացում ե բախտիս եւ

շնորհակալութիւնս

ի

րնկալ
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J ա մ են Լ g ո ւ ն g» i ( ''' )

իմ՜բաի/տաբար ՝ սլա ամ իչը զմարմնաւոր ի Լ՛

ի

առանձին

‘Ll,UJJ

ուշադրութիւն չի դարձրել եւ չի թուարկել՝ բայց հասկնալի է՝

որ

գրանը աշխարհիկ բնոյթի այնպիսի առար կաներ են եղել՝ որոնը ղա
ղա փարա սլէ ս չեն կա պո լել եկեղեցու, հետ եւ միայն իբրեւ արուեստի
֊գործեր կաձ պատմական անցեալի հետ կապուող առարկաներ՝ որոնը
նիւթականօրէն մեծարմ՜էը են եղել՝ Լ^՚^Լ^՚Լ ^ն կաթողիկոսական տան
թանդար անի մէջ :
Մարմնաւոր իրերը՝ ին չպէ ս եւ շատ այԼ

առարկաներ

[Տրդատ

թաղալո րի ղգեստը ե լայլն} ՝ եկեղեցական դործածութեան ա ռար կանե1'

ձէէն և ա բող լինել :
Նոյնիսկ եկեղեցական ի ր Լ ր ր յ որոնը կաթո ղի կո ս ար անո ւմ պահ-

ուել են յատուկ ցուցակով՝ առօրեայ գործածութեան առարկաները
ձէ՛էն կարող լինել ՝ ո րովհետեւ նրանը ոչ թէ եկեղեցում ՝ ա,քԼ կաթո
ղի կո ս ա Լլան տանն են պահուէլ : Անկ աս/լած այ ղ եկեղեցական

['Լ'Լ’Լ՛

եւս թանկարմ՜էը են եղել՝ բարձր արուեստով պատրաստուած ՝ որոնը
պահուել են յատուկ իւնամըութ գործածութեան մէջ չգնելու համար։
Ուխտանէս սլա ամիչի «գրով առաջի կացուցանէր» բասերը ,վկա
յում են այն մասին ՝ որ հնոլմ աւանդները գրաւոր ցուցակով յանձնել
են աւանդապահին եւ g ո ւցա կո վ էլ նրանցից ստացել :
*Լրթանէս ըերթողն իր մօա պահուող աւանդները կաթողիկոսին
ներկայացրել է ղոյըացուցակի համաձայն ՝ առանց որեւէ պակասի եւ
թերութեան կամ ՝ ին չպէ ս պատմ՛իչն է ասում ՝ ՀՀոչինչ թերի եւ թեթեւ
թո ղեալ» :
Ուխտանէսր կարեւոր չի համարել գրել՝ թէ թեչպէս է
կաթողիկոսարանի աւանդներ պահելու տեղը
ուրիշ անունով :

կո չուել

թանգարա՞ն , թէ

մի

Սակայն , ին չպէ ս էլ նա կո չուէր ՝ վերելում բերուած առար կան երի ցանկից երեւում է , որ այդ առարկաների հաւաքաեուն թանդա րաեային բնոյթ է ո ւն ե g ել եւ լիապէս համապատասխանել

է

այնպիսի

եկեղեցական թանգարանների ՝ ինչպիսիք են էշմիաենի վանքի ա յմմ
դոյութիւն ունեցող թան դար անը ել շատ ուրի շներ :
Եկեղեցական թանգարանի գոյութեան հարցի վրայ որոշ լոյս է
սփռում Յովհաննէս Գ րա սթանա կերտ g ին

մի հետաքրքիր

վկայու

թեամբ՝ որ վերաբերում է Զուարթնոց ի կառուցմանը*.
Նա գրում է , որ Ներսէս Տայեցին Զոլարթնոցի կառուցման մա-

(*) Ուխտանէս եպիսկոպոս,
երկրորդ, էջ 06:

Պատմութիւն

հայոյ,

հատուած
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մանակ չէնգի էո['ս հաստահեղոյս սիւներէ տակ թաղում

է

Գրիգոր

Լուսաւոր չէ ոսկրերը, բայց էէԼՈԼՒԸ ւե թարԼոլյ^ » աJ/ դնում է մի
գզրոցի ձԷԼ եւ տեղաւորում գանձարանում , որպէսղի փափագողները
տեսնեն եւ ախտակիրները բմչկուեն : (*)

7, շան ա կո ւմ է,

tuJrt

գանձարան կոչուածը մի

տեղ

կր ,

որտեղ

դրուած առարկաները, այգ թէ-ում նաեւ Գրիգոր Լուսաւորչի գանկը՝
ամէն մարդ կարող կր տեսնել եւ բձ՜չկուել հեթանոսական մ ա րմնաւո ր
ուիւ տիղ :
l,"LU"ILri['է['

ոսկրերը Qn լարթն ոg ո ւմ թաղելը թկեւ 9րգ

.դարում յօրինուած աւանդութիւն կ (**) բայ ղ մեղ համար այստեղ
մեծ հետագրքրութիւն է ներկայացնում , որովհետեւ պարզաբանում
կ կաթողիկոսարանի գանձարանի բնոյթը եւ այն , որ ույդ գանձարա
նը միանգամայն տարբեր է ՀՀգանձս ծածկութին » գաղտնի գանձարանհ > "Ր գոյութիւն է ունեցել Գուինի կաթողիկոսարանում , արաբնեri1

տիրապետութեան մամանակ-. (***)
Եթէ արքո ւն ա կան թանգարանը ււրււլււււււ^լ ներսում

I11III1IJI1I ii

էր

մեծապատիւ հիւրերի հետաքրքրութեանն ու մ՜ամանցին ՝ որտեղ նը
բանք ծ ան օթ ան ո լմ էին արուեստի Լաւագոյն նմուշներին ,

կաթողի

կո սի տան՝ գանձարանը՝ ին չպէ ս նաեւ եկեղեցական բոլո ր թանգարա
նային բնոյթի հ ա ս տ ա տ ո ւթի ւնն ե ր ը , առաւելապէս հետապնդում էին
գործնական նպատակներ : Այնտեղ հաւաքուած առարկաներից շատերն՝
իրենց մասունքներով ծառայում էին

կրօնական

պրոպագանդային -.

Այգ իսկ առումով 'եկեղեցական թանգարանները րաց են եղեգ ուխտալո բների առաջ՝ հ ե տ ելա պէ ս նրանք աւելի մատչելի են եղել J ողովրգին ՝ քան պա լա ան եր ին կից արքունա կան կամ իշիւ ան ա կան թանդարանները՝ թայած այն բանին՝ որ արքունական
կո չուել են թանգարան՝

իսկ

եկեղեցականները՝

թանգարանները
ինչպէս

Դրասխանս։ կերտցու վկայոլթիւն իg ՝ թանգարան անունը չեն

տեսանք
կրել՝

■այլ կոչուել են փանձարան ՝ որ ըստ Էութեան նոյն իմաստն ունի

եւ

հաւանաբար հն ո ւմ այգ անունները յաճախ փոխարինել են միմեանց :

(*) Յովհաննոլ կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմութիւն
Հայոց, էջ 84:
(**) Կ- Ղաֆադարեան, Զուարթնոց,

«Պաամա-բանասիրական

հանդէս» , 1959 թ • համար 4 (7) , էջ 179:
(***) Պատմութիւն ԶԽանդեայ մեծի վարդապետի

հայոց:

Բ-

տպ. ՍՊԲ, 1887, էջ 169-170:

Fonds A.R.A.M

104

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Բ---- ԱԻԱՆԳԱՏՆԵՐԸ
Ն" յն ղ երն են կ ատարել նաեւ եկեղեցական ա լան ղա ան եր ը հայե—
['ի քրիստոնէութիւն ընդունելու դրեթէ ս կղբի g մինչեւ
ներառեալ

ղար ը

այն իմաստովդ որ նրանց մէջ եւս պահուել են եկեղեցա—

կան եւ աչխարհիկ բնոյթի թանկարժէք եւ բա ր ձր ա ր ո ւե ս տ առարկաներ

ս րբո g մասունքներ ՝ իշխանական եւ արքայական նուէրներ՝ մա

գաղաթեայ ձեոագիր դրքեր ՝ պաշտամունքի այլ առարկաներ եւ հնից
մնացած պատմ ական յի շա տ ա կար անն եր :
Հայաստանի հեթանոսական տաճարներն ունեցել են թանկարժէք
պատմական յի շա տա կարաններ

մանաւանդ գլխաւոր աստուածներին

նո լիր ո ւած մեհեաններում , որոնք քրիստոնէութիւն ընդունելու ժա
մանակ

բոնադրաւեցին եւ ո Հևչաg ո ւեgին ՝ իսկ

նոր

հիմնադրուող

քրիստոնէութիւնք ձրդ ղա րո ւմ պարղ կրօն էր՝ առանց պաճուճանքի
լ դեռեւս չունէր եկեղեցական հարուստ սպաս
եւա հին :

զգեստ ՝ ղա ր դար անք

Սակայն Հ)րդ դարում անհրաժեշտութիւն աոախււյաւ հին

ե կե—

դեցիներին կից կառուցելու օժանդակ սենեակներ՝ աւանդներ պահե
լու համար , որոնք սկզբում կա ո ուցւում էին եկեղեցիների արեւելեան
ծայրերին , հիւսիսային կամ հաւարային կողմի վրայ՝ իբրծւ յաւել
ուած . օրինակ , ֆասադի եռանալ տաճարի աւանդատունը , որ

5րդ

Դա[1Ւ յաւելուած- է՝ կառս լցուած է եկեղեցու արեւելեան ծայրի հիւ
սիսային կողմում (*) ՝ իսկ Գիրաքլարի եկեզեցունը
l՛Ւ

արեւելեան ծայ-

հարաւային կողմում :
էէսլէտք է մոռանալ, որ ծրղ դարում կա ոո լց ոլած եկեգեg ին h րր ,

մեծ մասամբ , իրենզ ա րեւելեան ծայրին ունեն զոյգ ա լան գա ան եր ,
մէկը

հիւսիսային եւ միւսը՝ հարաւային կողմում : I]բանը

ոչ

թէ

յաւելուածներ են բուն տաճարի վրայ բարգած , այլ կառոլզոլած են
նրա հետ միասին, իբրեւ նրա անքակտելի մասը*.

(*) Թորոս Թորաւքանեան - Նիւթեր հայ կական, ճարտարապետու
թեան պատմութ եան , աշխատութիւննեթի ժողովածու, Երեւան , 1942
թ- էջ 112—119 եւ 121: Նաեւ Ալեքսանդր Սահինեան, 'ք՛սու աղի թաղիլկկայի ճարտարապետութիւնը, Երեւան, 1955, էջ 119: ճարտարա
պետ Սահինեանն աւանդատներն անուանում է օժանդակ սենեակներ ,
որ կաււուցուած են տաճարներին կամ եկեղեցական դահլիճներին կից :
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Այդսլիսիներից մէկն է Տեկորքւ նշանաւոր տաճարը՝ ո ր է

աւան-

դատները՝ նրա արեւելեան կողմում՝ կի ս ո վ ^‘յ1փ մտնում են դահլլ,ճը գոյացնող ուղղանկիւն քառանկիւնու մէջ եւ կիսով Հափ էլ նրանցից
դուրս են շեշտ ւո ւմ դէպի հարաւ ու հիւսիս եւ այղ մասով նրանը սահ —
մանափակում են հարաւային ՝ հիւսիսա յՒն > արեւմտեան

կո ղմե րն

րնդդրկո՛Լ արտաքին սիւնազարդ սրահի արեւելեան ծայրը՝.

Տեկ Ո ւ՚ե

ա աճար ի աւանդա տները ո ւղղան կի ւն քառանկիւնի սենեակներ են ՝ որոնք ձդուաձ- են հարաւից դէպի հիւսիս , իսկ արեւելքից արեւմուտք
նրանք զգալի կեր սլո վ նեղ են ։
1րդ

դարում զոյգ աւանդատներ ունեցող եկեղեցիների թի*֊ը շատ

է մեծանում : Այդսլիսիներից կարելի է թուել Ա*աստարան՝

Աբ^ՒևՒ

խա չաձեւ եկեղեցին , (]՝ա յանէն , fi'iu լինի կաթուղի կէն , Մ րենք , Արու—
ճի ա աճա րը եւ շատ ուրիշներ :

5/» դ դարում կառուցուել են նաեւ շորս անկիւնների վ["",1 Լո [՛ս
աւանդատուն ունեցող տա՛ճարներ՝. Օրինակ՝ էքրերոլյքի տաճարն ու—
^որո աւանդատուն ■ Կգ դարում շորս աւանդատուն ունեցող ե կեդեցիների թի*֊ը եւս շատ է մեծանում : Այդպէս են , օրինակ՝ Հռիփսիմէի տիպի բո լո ր եկեղեցիները (Հոփփսիմէ , Աւան՝ Ub սաւան ՝ Օչականի հնադոյն եկեդեցին ՝ որ 19/"/ ԳաI՛I'

բո^դուեց եւ ձեւափոխ-

ո լեց ՝ թարգմանշաց , y.7/' ամանի տաճարները ե ւա յլն ) :
չպէս ասացինք՝ աւանդատներն սկղբեապէս կառուցուել
ո րսլէսղի այնտեղ պահուեն եկեղեցիներում հետզհետէ

են՝

կուտակուող

թանկարմէք առարկաները ՝ որոնք առօրեայ դո րծ ած ո ւթի ւնի g ազատ
էին՝ այսպէս կոշուած' աւանդները՝. ՛Նրանց միայն մի մասը հանդի
սաւոր օրերին կարող էր օղտադործուել :
Աւանդները վանքէ ր ում եւ եկեղեցիներում

հետզհետէ

բազմա

նում էին մի քանի ճանապա րհով ՝ նուէ բների ՝ եկեղեցական տուրքէրի ՝ կտակների ՝ ձեռքբերումների ՝ ինշպէս նաեւ վանքերին կից գո
յութիւն ունեցող արհեստանոցների միջոցով'. Այդ բո Լո [՛ աղբիւրներից աւանդատներում բազմանում էին ո սկե ր շո ւթեան ՝ ասեղնագոր
ծութեան՝ փորագրութեան ՝

ձեռարուեստի ՝

նկարշութեան

ները ։
Հայոց միջնադարեան եկեղեցական կանոնների մէջ

նմուշ

բազմաթիւ

կէտեր կան աւանդների ստացման եւ պահպանման մասին՝.
Սահակ Պարթեւի կանոնների մէջ՝ որոնք վերնադրուած են' «Նո
րին Ա . Ա ահա կայ ՝ թէ ո րպէս պարտ է եպիսկոպոսաց պահել զգանձս ՝
եկեղեցւոյ ՝ կամ որ պէս մատակարարելէ՝ խրախուսւում է

գիւղեր՝

դա ս տ ա կ եր տն եր ՝ ոսկու եւ արծաթի ղանձեր ՝ թանկա ր մէք հանդեր
ձանք եկեղեցուն նուիրաբերելը

հոգու փրկութեան ՝

վախճանուած-
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. ների յիշատակէն եւ այլ նման նպատակներովդ
վերոյիշեալ կանոններէ ՝Օ'Ա (51) կէտ ում ուսուած

կ»

հթշվսանը

զդեղւս դ ղդաստակերաս եւ ղզանձս ո ս կւո յ եւ ա րծա թոյդ այլը

—

■դաստանաց եւ է պատճառոց հանդերձից պատուականաց դ ո մանր վասն
անձանց փրկութեան , կէ ս ը յա դադս սիրելեաց եւ ծնողաց եւ վաթճա—
նելոց հատուցանեն հատուցմունս դ դարդ, եւ պայծառութիւն կաղմե—

.ւո,Լ հ ո զւոg

եւ մարմնո y» :

Եկեղեցուն ն ո լէ ր արեր ո ւած առարկաները^ [Լստ կանոնադրէ դ էբ~~
րեւ տուրը տրւում են Աստծուն եւ ոչ թէ եկեղեցու սպասաւորներէն դ
որոնր միայն պահապան ու վերակացու են այն դանձերէ վրայ՝. ՀՀ.Տ ե—
սանես դ ղէ Աստուծոյ են էն չէն դ րանզէ էլրն համարէ ղտուրս մեր եւ
■ոչ մարդոյ ո լմէր» բայց մէայն պահապան եւ վերակացու է

տեսուչ

եպէ ս կո պո սն) : (*)
Ա.1Գ նոյն կանոնէ շար ո ւն ա կո ւթէ ւնէ g երեւում էդ որ պահապան
եպիսկոպոսները յաճա էւա կէ ծաթեէ են իբրեւ աւանդ տրուած առար
կաները :

ախելը թէեւ. արդէլուած չէ կանոններովդ

Ցրւում է դ որպէսզէ առ ու ծաթքէ

գործարրը

բայg

սլա հան—

կատաբուէ

գրաւոր $

վկաներով եւ երդումովդ որպէսզէ ծաթող եպիսկոպոսն
չճանաչոլէ՝. «£? լ թէ դէպ [fâէ fjէ փորր է*^չ

իբրեւ

ծաթեն դ դէր

դո դ

առնեն

եւ

ւևայս կացոլ֊դսյեեն եւ երդումնդ ղէ մէ երեւեսցէն թէւրր եւ դոդր է
դործս իւրեանց) : (**)
^անոնադրրէ մէջ տեղեկութիւններ կան նաեւ այն
եկեղեցիներում պահուող սպասը

եւ

վարագոյրները

մասինդ

որ

րահանաները

տրամադրել են կերոլթում անողներին' դէ^է թմելու եւ նորապսակ
ներէն առագաստ սարքելու համար՝.
Աահակ Պարթեւի կանոնների J1 (20) կէտում ուսուած է. ^Աւ լսեմ
թէ եկեղեցւոյ ս սլա ս դ մանաւանդ ղվարաղո յր է հարսանէս յառադաստ փեսայէ եւ հարսէ դ եւ ղսկէհ' ղԷ^՚Է Ը1?

անօթս դ տան դէն-

J

լորաց : Վա սն ո րոյ արման է զքահանայն խզել ի կարգէ իլրմէ վա սն
՛"J ՛! "/1՛ՈI՛ խառնակ եւ չար գործոց , զոր յ այ ս մ հ ետ է այլ մի ոք իշխեսցէ առնել»: (***)

Ա^իմական արձան ա գր ո ւթի ւնն երի մէջ բազմաթիւ տեղեկութիւններ կ ան վանքերէն եւ եկեղեցիներէն ոսկեայ եւ
ձրարուեստ առարկաներ նուէրելու մասինդ մեծ

արծաթեայ
մասամբ՝

բար_

մասնա

տուփերէ դ ղա ր դաիւ ա ղ երէ եւ գրքերի կաղմէ ձեւով յ

(*) Կանոնագիրք հայոց, ձեռագրերի համեմաւոո՚ւթՆամր խմրեց
Արսէն Դլտհեան, Թիֆյիս, 1913, էջ 45:
(**) Դոյ fi տեղը, էջ 46:
(***) Նոյ fi տեղը, էջ 2-4:
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Օրքէնակ^ Հա դրա տա վանքի վիմական ար ձանա դր ո ւթի ւնն եր ի մէջ՝
իբրեւ նուէր՝ բազմաթիւ այլ առարկաների եւ

կալուածքների

հետ

միասին յիշատակած են նաեւ' 1* «/// ա չ մի արծաթի ոսկեզօծէ (արձ .

35) , 2- «À7

jy, արծաթի?} ՀՀարձ* 76) , 3* «9' (3) նշան?}

(այսինքն'

խաչ) (արձ* 50) , 4* (Ս • Ն շան ոսկի ՝ որ ունի մասունս?} (արձ • 50 ) ,

5 • «մ եծած ախ պահարան?} (արձ . 41), ( պահարանը տուփ ,

A-

մաստս ■ւ է դործածուած ՝ մեծածախ պահարանը ոսկուց կամ արծա
թից է լինում՝ թանկա րմէք բարերով զարդարուած) } 6* «մեծածախ
պահարան?} (արձ * 45) , 7 • «Մեծ ածախ

պահարան

Ուրդաձո ր ո յ

Ս*

Ն չա նին?} (արձ * 59 եւ 96) •> ( սւյդ արծաթէ կամ ո ս կէ տուփ Հ , ղան ազան յօրի ո ւածքներ ով , որի մ էջ պահուել է Ուրդաձոր եւ Ս ♦ *Լյշան անունր կրոդ թանկա րմ՜էք խաչը) ՝ 8« «Սեծածախ

սկիհ?}

(արձ* 39) ,

9- «Սկիք արծաթիք?} (արձ ♦ 111) , (սկիհներն այստեղ մէկիg աւելի են ,
բայց չգիտենք՝ թէ քանիսը) ՝ 10’ «Սպաս զարդուց?} (արձ* 50) , (եկե
ղեցու զարդարուն սպաս է նուի րուած ՝ բայց թէ

թ1 չ

չի յիշատակ-

ուած՝ հաւանաբար այն պատճառով՝ որ առարկաների վրայ եղել են
փո րադիր ա ր ձանադրո ւթի ւնն ե ր' նուիրարերման մասին) ՝ 11* «Սպասք
եկեղեցւոյ?} (արձ* 79), (այստեղ եւս՝ նախորդի նման՝ յայտնի չէ՝
թէ ինչ առարկաներ են)՝ 12- «ճկոյթն Գրիգոր Լուսաւորչի?? (արձ*

61), ( անշուշտ ճկոյթն ունեցել է մասնատուփ կամ աջ, որ սովորա
բար ոսկուց կամ արծաթից են լինում' զարդարուած թանկարմ֊էք քա
րերով) , 13- «.Աւետարան՛» {արձ- 11) , 14 • «Դ (3) գիրք» {արձ. 32) ,
{միջին դարերի համար մեծ նուէր էր, որովհետեւ գիրքը, որ ձեռքով
էր ղրւում եւ զարդարւում , շատ ծաիսսեր էր պահանջում) , 15 • «/?"կեմած աւետարան» {արձ. 44) , {մածել-պատ ել , ոսկով պատած աւե
տարան), 16- «Բ- (2) Գիրք» {արձ. 109), 17-

«Աւետարան

մեծա

ծախ {արձ. 111) ։(*)
Այդպիսով բազմաթիւ նուէրն եր են տուէլ նաեւ Աանահնի վան
քին եւ ուրիշ շատ վանքերի ու եկեղեցիների :
Այդ նոլէրները դարերի ընթացքում աւերի եւ դողութեան են ենթարկուել, կորել, ոչնչացել են , եւ մեր ձեոքը քիչ բո/h է հասել. Այդ
քչերի մէջ էլ կան արուեստի այնպիսի գլուի, դործոցներ, ինչպիսիք
են կջմիածնի փղոսկրեայ կազմով աւետարանը, խոտակերաց Ա.
Նշանը, Հալոլց թառի «ամենափրկիչ» անունը կրող փայտեայ

փո-

(*) Փակագծերի մէջ բերուած սւրձանսպրուր-խՆնէրկ Խամսւրսերը վերցրել ենք մեր ապսպրուող աշիատութ-կւնկց, որ նուկրուած է
Հաղրատավանքկ նարտարապետութեանը եւ վիմական արձանացրութ-խններին :

Fonds A.R.A.M

108

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

րարանդա կ նշանը , Qիլիկեան շրջանից

մերւ

Հ ասած արծաթեայ սլա տ—

կերաղարգ պահարանը եւ այլ առարկաներ՝ որոնր արծ աթա ղո րծո լթեան ՝ նկարչութեան եւ փորագրութեան Լաւագոյն նմուշներ են՝.
ներ ս կ ս Սեծի եւ Ս ա մէ կոն ե ան ն աթ ա ր ար ա կան տան \քերշապուհ
եպիսկոպոսի ան ո ւնիg դրուած կանոններից մ կ կր պարտադրում է՝ որ
գլխա ւոր րահանան եկեղեցում չինի մշտապէս եւ եկեղեցու ս սլա սն կէ
նրա ii օտ չինի : ^Պաշտօն պատարագիր եւ ս սլա ս ր ե կե ղեg ւոյ ի գլիւա—
*~որ րա հան ային տանն եղիցի՝ ո ր սլկ ս յառաջագոյն կարգեալ

կ՝

ել

ինրև գլխաւոր րահանայն ղե կեգեցին մի իշխեսցկ թողուլ եւ գործոց
տան պարապիլ՝ այլ միշտ ի Ս* եկեղեցւոյ կացg է»՝. (*)

11/"/ ՚էարեՅ սկսած յ ա լան դա ան երի գերը փ ո իա լեց ՝ ո րր սերտօ—
րէն կապ ուած կր Հայաստանում տիրող րա ղարա կան անբա ր են սլա ս տ
պայմանների հետ՝.
Հարցն այն

կ ՝

որ իրար ետեւիg Հայաստանի գչխին եկած ԳէԼ^՜'—

բախտոլթիւննե րր սկզբում սելջուկ թուրրերի (1047—1048 թ-թ *) )
հետագա լ ո *-մ' էՏորիղմի շահ Ջալալեգգինի (1225 թ ♦) եւ մոնղոլների

(1236 թ՝ եւ հետագայի} արշաւանրների եւ ա ւեր ածութի ւնն երի հե—
տ ելանրով Հայ ա ս տ ան ո ւմ տիրեց լուսալրութիւն ՝ այնսլիսի ծ ա ւալո վ ՝
որ ամկն մարգ՝ գառնացած իր կեանրից՝ մտածում էր միայն հան
դերձեալ կեանրի եւ հոգու փրկութեան մասին՝. Այգ մամանակ

կ Ը՜

սեցին ամէն ինչ նուիրել եկեղեցուն' կալուածը ՝ գոյը՝ գրամ ՝ այգի՝
անձնական ու եկեղեցական իրեր՝ պայմանով՝ որ եկեղեցու սպասա
ւորն երր պատարագ մատուցանեն իրենց
փրկութեան համար՝.

եւ

մերձաւորներ ի

հոգու

Բտղմտթիլ նուիրատո լների պտհանթւերը բալարա րելոլ համար
անհրամեշտ էր պատարագք, սեղանները շատացնել

եկեղեցիներում ,

որովհետեւ մի օրոլայ ընթացքում մի սեղանի վրայ միայն մի սլատարադ կարելի էր կատարել, իսկ հին եկեղեցիները միայն մի սեղան ու
նէին: ՛Լուի [՛ատոլներին այդ չէր բալաբարում ,

որովհետեւ

նրանք

միայն նշանաւոր օրերին էին սլա տաբագ ուղում ամէն տարի:
Ա.1Գ ՂրոլԲ1՚լնՒՅ դոլրս գալու համար եկեղեցու սպասաւորներն
աւանադտն եր ը եւս օգտագործեցին պատարագի համար ել նրանց մ ԷԼ
զոհասեղանի խորհրդանշանը հանդիսացող վէմքար (պատարագի սե
ղան) գրին եւ աւանգատների արեւելեան կողմի պատը դարձրին կի
սաբոլոր խորան: Գեռ աւելին : Աւանգատները դարձրին կրկնա ըսրկ ,
վէմքար գրին նոյնիսկ տապանատներում , զանգակատներում եւ այգ
բոլորն տրին ն ո լ ի ր տ տ ո ւն երի պահանջները րալարարելոլ նպատակով*

(*) Կանոնագիրք, էջ 111:
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Այգ մամ անա կո լանիg սկսած , աւանգատները

կո չուեց ին

խորաններ՝ իսկ սաաԼ այ՚էսէ.էս ՀF և"Լւ"միայն եկեղեցու
ւոր սեղանը՝ որտեղ դրուած կր պատարագի վկմքարը*.

նաեւ
գլխա

Ս՝ օաաւո րասլկս ՃՅրգ գա ը ի g սկսած՝ եկեղեցու գլխաւոր սեղանը
միւս երկրորդական սեղաններից տարբերելու համար սկսեցին կո չել
աւագ խորան :
Այս
յ^տ"յ եկեղեցիներում եւ վանքերում աւանգները
պահւում էին աւանգատներից մկկում՝ իսկ միւսները օգտագործլում
Լին իբրեւ խորան :
Աեծ վանքերում ՝ որտեղ թանկարմէք շա տ առարկաներ կային՝
աւանդ ները պահւում է էն յատուկ կա ււո ւց ուած

չէնքերում ,

որոնք

տարրեր տեղերում եւ մ՜ ա ման ա կն ե ր ո ւմ տարրեր անուն էէն կրուձ --նշխարատուն, նչխարախուց , գանձատուն , գանձարան

եւայլն :

!'ն չ

խօսք, որ այս չէնքերն աւելէ մեծ էէն, քան աւանղատները, ո լնէէն
ղեղեցէկ ճա րտարապետոլթէւն' էրենք մամանակէ ոգուն

համապա

տասխան, եւ էրենք բնոյթով եկեղեքէներէն կէ ք աշխարհէկ կառոլցուածքներ էէն , էնչպէս , ասենք , վանքերէ սեղանատները , աղբէւրներր
եւայլն ■. Նշխարատներն ունէ էն պատերէ մէջ

տրուած

յա րմ արանք

ներ {խորշ, պատուհան , դարան)' պահուող առարկաները խնամքով
դասաւորելու եւ պահպանելու համար : Օրէնակ, Հաղբատէ նշխարա
տունն ունեցել է 8 դարակ , դարակներ ունէ նաեւ Սանահէնէ նշխարա
տունը : Հել,ջվ,նս կա ռո ւց ո ւած է վանքէ հէ ւս է ս-ա ր եւելե ան կողմում ,
աշխարհէկ ճա րտարապետութեամբ եւ դեղեքէ կ յօրէնո ւածքո վ։ կառուց ոլմն աւա րտուել է 1063 թուականէն :
կառուցման վերաբերող ա ր ձան ա ղր ո ւթ ե ան մէջ ասուած է
«Ի ՇԺԲ (512 + 551 ■= 1063) : Ես Հրանուշ

թադսւհէ'

դուստր

քիւս լթէ արքայէ, շէնեքէ ղնղխալատունս» • • ■ եւայլն ■.
Մէ ս ւ րէշ , աւելէ ուշ մամանակէ արձանագրութեան մէհ այդ շէնքը
կո չուել կ նչխարախուց :
Հա սկանալէ է, որ «տուն» կամ «խուց» մէեւնոյն էմաստն ունեն
այստեղ եւ երկու դէպքերում էլ այդ շէնքը կառուցոլած է գլխաւո
րապէս նշխարներ, այսէնքն' մասունքներ պահելու համար, որոնք,
էնչպէս յայանէ է, ոսկեայ եւ արծաթեայ յարդարանքէ մէջ էէն դըրլոլմ , մեծ մասամբ' դեղեքէկ պահարաններէ {մասնատուփերէ) եւ ական ա կուռ, խա չերի :
Մասունքներէ հետ մէտս էն նշխարատներում , էնչպէս նաեւ

ու

լան դա տներ ում , պահում էէն նաեւ բաղմաթէւ այլ առարկաներ'

ե-

կեղեցական թանկարմէք սպասք, հանդերձանք, էշխանական եւ

ա-

ռտջնորդական մատանէներ , աշխարհէկ առարկաներ եւ գրքեր :
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Հանում *լԼ*^^րը մեեարմէք առարկաների թուին կին պատկանում'

եւ պահւում կթէ ոսկեայ եւ արծաթեայ առարկաների հետ միասին

t

Ղ*րեթկ բոլոր նշխարատուն եւ ղանձատուն կոչուող շենքերում ՝ ա յլ
առարկաների հետ y պահուել են նաեւ դրքելւ եւ , ընդհակառակը՝ մատենադա րաններում կլ

գըը^լւի հետ միասին նաեւ այլ առարկաներէ

Այղ է պատճառը , որ երբեմն ն շիյարատունը կո չո ւել կ գրատուն!
եւ} ընդհակառակը՝ դրա տունն կլ որոշ արձանագր ո ւթի ւնների

*^կ^

նշխարախուց՝. Այդտեղ ոչ թկ անունների շփոթութիւն կ տեղի ուներել՝ այլ՝ եքնելով այդ չկնքերի բովանդակութիւներ ՝ միեւնոյն շէնքը
երբեմն անուանել են դրա տուն եւ երբեմն կլ

նշխար ա տ ո ւն :

Միջին դա բերում գիրքը դրւում կր դե ղադիր մասնա ղէ տի ձեռքով *

7Հ'/'< է[՚ կոչւոլմ , եւ պատկերաղարդլոլմ էր մանրան կարչի կող—
մի1ք1

"է՛

ծաղկող անունն էր կրում : Մեծ ծաիւս եւ ձեռքի հսկայական

աշյսատանք էր գործէսգրւում մէկ օրինակ ՛գիրք սլա ար ա ս տ ելո լ ւԼրա յ :
Մեհրամեշա էր կաշին

մշա կել եւ

մագաղաթ՛

պատրաստել՝

իւրա

քանչիւր էջը Մ "
մոմել՝ տողել՝ գրել՝ նկարազարդել՝ գիրք կազ—
մել՝ կազմը զարդարել եւայ/ն-, Ամիսներ եւ երբեմն էլ տարիներ էին
հարկաւոր մի ձեռագիր գիրք արտադրելու ել նկարազարդելու համար :
Զնա յած տամ անելի աշխատանքին ՝ մի շարք վանքերում գրքերի
արհեստանոցներ կային' իրենղ նշանաւոր գրիչներով ել ծաղկողնե
րով : Գրանց այսօր անուանում են գրչութեան օջախներ ՝ որտեղ գըրուել եւ պահպանուել են հազարաւոր գրքեր : Գրչութեան օջախները
ոչ միայն հին գրքերի արտադրութեանն են ծառայել՝ այլեւ ա յդ,զի
սի օջախների շուրթէ են համախմբուած եղել մեր հին մատենագիրնե
րը եւ այնտեղ հեղինակել իրենը արմէքաւոր գործերը -. Այղ օջախնե
րը մի ամամտնակ եղել են մտքի կենտրոններ :

*
Գարեր շարունակ հայ մողովուրդը ստեղծազործել է արուեստի
գլուխ գործողներ ՝ որոնք երբեք ինքը չի Օգտագործել ՝ չի վայելել ել
վաղ թէ ուշ , տարբեր ճանապարհներով դրանք հալաքուել են
չա աներ ում եւ եկեղեցիներում :

պա-

Ա՞ւր են այսօր այգ բոլորը : Ա՞ւր են վիմական արձանագրութիւննեբի մէջ յիշատակոլած ոսկեզօծ՝ արծաթապատ ՝ մեծածախ իրերն
ու պահարանները-. Ա՞ւր են Տրգատի արքայական զգեստը՝ որ Ալխտանէսն իր աչքով է տեսել Գոլինի կաթողիկոսարանում :
Հազարաւոր առարկաներից մեղ մառանզոլթիլն են մնացել միայնփշրանքներ :
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Պատահական չէ , ո ր արբունի թանգարանները պատմական

եր

կերում յի չա տ ա կո ւել են միայն օտարերկրեա յ կառավարչին կա չառի
տալու կապակցութեամբ՝.
րԼ,ո յն բախտն է վիճա կուել կա թողիկոսաբանում պահ ւո ղ ա ռարկաներին ՝ եկեղեցիների եւ վանքերի ա ւանգատն եր ում պահուող բարձրարուեստ ս տ ե ղծ tu գո րծ ո ւթի ւնն երի ՝. Լ,ոյնիսկ ստորերկրեայ ծա
ծուկ պահեստները չեն լիր կուել կորստից :

(775—788)

Ղհեւոնգ Երէցը պատմում է՝ որ Եսայի կաթողիկոսի

մահուանից յետոյ Գոլինի արաբ ոստիկան Աուլէյմանն իր մօտ կան
չում է հայ հոգեւորա կաններին եւ մեծ

սպառնալիքներով

նրանցից

պահանջում է թաքցրած եկեղեցական թանկարմէք իրերը :

Կղերա

կանները ինչ պահել էին ծածուկ տեղերում' վաիւի g բերում ցոյց են
տալիս՝ եւ ոստիկանը վերցնում է ցանկացածը*. Այգ մասին պատմի
չը դրոլւք է* ՀԵւ- զամենայն ինչ զոր գտանէին ի գանձս ծածկութին
ցուցին նման (Ա ուլէյմանին) եւ ոչինչ մնաց ի ծածկութեան , զոր ոչ
եղին առաջին նորա՝ զսպասս ցանկալիս ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ որ ի
քար ան g պատուականաց ՝ եւ ղհանգերձս թագաւորացն զոր ի պատիւ
սրբոյ եւ ւիառաւո րեալ աստուածընկալ սեղանոյն եւ իա րանին տեառն
նուիրեալ էին*. Ե ւ֊ իբրեւ ետես զայն ամենայն' խորհեցաւ
մայն վարել յաւարի . դարձեալ չրջեոյլ յայնց մտաց
կալի թուէր անձին իւրում

միանգա

առնոյր ինչ ցան

ի դանձո ւցն եւ ի հանդերձիցն պա տմո լա

կանաց եւ ղա յլ ին չ ի ս պա ս ո ւցն^ : ( )
Այնուհետեւ , 'Լեւոնգ Երէցն իր պատմութիւնը
Ա տեվրանոս Գւնեցու կաթողիկոս դառնալու

վերջացնում

հանգամանքներով՝.

պատմում է՝ որ 788 թուականին Ատեփանոսը

մեծ

է
նա

կաչառատւու-

թեամբ կաթողիկոս է դառնում եւ վատնում է այն ամէնը՝ ինչ մնա
ցել էր վեհարանում : նա գրում է* Ատեփանոսը՝ «որ բաղում կաշա
ռօք յաջորգեալ ի հայրապետութեանն յաթոռ

վատնեաց

ին չս

եւ

զստացուածս^*. (**)
Աւարի եւ կաչառատւութեան ղոհ են դարձել ոչ միայն Գոլինի՝
այլեւ էջմիածնի՝ Աղթամարի կաթողիկոսարաններում եւ բազմաթիւ
վանքերում պահուող եկեղեցական ու

աշխարհիկ

ս տեղծա դո րծո ւ֊

թիւնների հարուս,ո Հ ա ւաքած ո ւն երը : Այգ մասին բազմաթիւ տեղե
կութիւնն եր կան մեր միջնադարեան մատենագրութեան մէջ *.
Յովհաննէս Գրիւէ>եցին Հորղբատավանքի պատմութեան վերաբե-

(*) Պատմութիւն Վեւոյնդայ մեծի վարդապետի հայոց, P- տպ •
ՍՊՌ , 1887 > էջ 169-170:
ք**) Վեւոնդ Երէց, էջ 170:
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./""Z 1'ր անտիպ աշխատութեան մէվ պատմում է , ո լ, 1716/<y 1751 թըլտկանը Հաղբատի առաջնորդ է եղել Սուրդունեան Գրիգորը՝ որ իր
մամ անակի մ եծագոյն մասը տրամադրել է վաշխառութեան .

կարի-

քաւոր գիլզացիներին դրամ է փոխ տուել վաշխով ու հետզհետէ տի
րապեւոել է նրանց հողերին : Այգ եղանակով նա վանքի հողերը հասէ 500 Օրավարի :

1<47 թուականին Ա ոլրգոլնեանը Հա ղյրա տ ա վանքը լքել ել փախել
է ^'րՒլՒաՒ ։ որտեղ ել 1751 թուականին մեռել է : Լուրեր են պատ
մել որ նա վանքից փ ա խ շելո լ մամտնակ իր գանձերն ու գրամը թա
ղել է այնտեղ : ( * )

1777 թուականին հաղբատի առաջնորդ է նշանակւում

Երոլսա-

ե?րել֊ նուիրակ եկած թեքիրւոաղցի (թրակացի) Աբրահամ
վարդապետը-, Լյա Հաղբատոլմ մի առաջնորդարան է շինում իր բնա
կութեան համար եւ սկսում է ամէն տեղ
գանձ գտնեէոլ նպատակով :

փորփրումներ

կատարել

7./////Z Ay//2l գրում է , որ Արրահամր' «Սկսաւ որոնել զպահարանս
եւ զամենայն վայր եւ անկիւն բրելով եւ քանդելով , առ

ի

զտանել

զպահեստ ինչ երեւելի , թտդոլցեալ ի մամանակէ անտի Սուրդունեան
Գրիգորի՝ բայց ոչինչ կամ սակաւ ինչ շահէր անդուստ»։ (*)

y.,/" Աբրահամն ունեցել է մի սարկաւագ' Պետրոս անունով՝ որին
«լպիրշ» եւ «ագահ» է անուանում Գրիմեցին եւ «հրամայող իր վարդ ապետհն^ :
Փոքրաւոր Պետրոսն իր վարդապետից աւելի առաջ է
քանդումներ կատարելու ել գանձ որոնելու

աւերիչ

անցնում

գործունէոլ-

թեամր : «Աա ինքն մոլեալ ի սէր գանձոլց , ել առաւել քան զվարդա
պետ իւր վառես, լ ի խնդիր նոցա , ո չ ինչ վայր եթող ՝ զոր „չ րրեաց ,
եւ ոչինչ շինուած՝ որ ոչ խախտեաց՝ որոց խախտուածը երեւին մին
չեւ ցայսօր» ՝ գրում է 'Լրիմեցին •.
քանդումները եւս արդիւնք չեն տալիս՝ ուստի այնուհետեւ
սկսում է որոնումներ կատարել քարայրներում ել մի քարայրի մէջ
գտնում է բազմաթիւ գրչագիր դրբեր : Այգ մասին ‘Լրիմեցին
մում է հետեւեալը. «... ձեռն արկանէ ապա ի բազմադարեան

պատ
պա

հարանն կամ քարայրն դրոց մատենից՝ որ կայ յարելմաից Հաղրատայ ի խորագոյն յընդարձակագոյն մասն

ջրաղացի

ձորոյն

,սպսմ

(*) Ղրկեցի ՅովհանԹէս եպիսկոպոս, «Պատմութիւն հոչակաւոը
վանից Հաղթատայ Ս - Նշանին, հիմնեւպ յարձանազիոս նաԽնեագ •
՜Անտիպ , էջ 182 :
(**) Նոյն տեղը, էջ 196:
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կողմանէ ՝ հանդէսլ ամրոցին Աայենոյ ՝ եւ է բացագոյն ի վանացս իբ-

Հ/ճրւ_ ըառորգիւ մաձ ու ՝ յորուձ էին՝ ըստ սլատմելոց
անհամար գրագիր եւ երկաթագիր հնագոյն եւ

ականատեսից ՝

ընտիր

մատեանը՝

մեծամ եե եւ փ ոըունը՝ ի յոլով գարուց մողովեալը՝ P"'[ զմատեանս ՝
ո բը կային ի վերնա յա րկ խորանս եկեղեցւոյ սբբոյն Գրիգորի ել ղանգա կատանն^ : ( % )
Աբրահամ վարդապետը՝ մի ամիս չա ր չար ո ւելո վ ՝ բոլոր ձեռագրե
րը բարւոյրից բերել է տալիս վանը ՝ լցնում դան դա կա տ ան

ներքնա

յարկը ՝ իսկ աւելացածը լցնում է ղան աղան տեղեր' խորանների

ել

մատուռների մէջ՝. Այգ թափթւիուած ձեռագրերը հետղհետէ գողա
նում եւ տանում են' ում ին չ դուր է գալիս : •Լրիմեցէն

ղա ր մանըո վ

այգ մասին գրում է- «Ջդիտեմ թէ զիսերդ կորեան կամ անհետ եղեն
այնչափ անհամար մատեանը՝ մանաւանդ ս տ ո լա ր ա դո յնըն ի նոցանէ
եւ առաւել մեծամեծըն^չ :
Եւ այգ Պետրոս սարկաւագը ձեռագրերից տ մ են ա ա րմէ ըա ւո րն երր ՝ այսինքն' հնագոյններր՝ կա դմա հան եղածներն ու մաշուածները
հաւաըում ՝ մեծ կոյտ է կա ղմո ւմ զանգակատան մուտքի դիմաց 10—12
ոտնաչափ բարձրութեամբ եւ

վառում : Ղքիմեցին գրում

է*

«՛Ասի

յականատես ի g ՝ թէ վերոյիշեալ Պետրոս սարկաւագ գյոլովս ի մատե—
նից անտի ՝ որը փտեալը էին' ըստ մասին կամ

ցրուեալը

ի

թերթս

թերթս ՝ կամ ի տետրակս ՝ մողովեալ եւ գիղեալ հանդէսլ դրանն զան—
գա կա տ ան իբր տասն կամ երկոտասան ոտնաչափ

թանձրութեամբ ՝

հուր էարկ եւ այրեաց զամենայն իբրեւ ղանպիտանս'» :

(*) Զանգակատան եւ Ս - Գրիգոր եկեղեցու մէջ եղած ձեռագրե
րի մասին Գրիմեցին հետեւեալն է պատմում :
Մխիթար ՝0ալանլ> արը, որ Գա՛նձակի խանութեան ենթակայ
թերից 1000 ընտանիք հայեր էր գաղթեցրել Շուլավեր եւ յետոյ 1776
թուականին, այսինքն' Արրահամի առաջնորդ նշանակուելու նախորդ
տարին, տանուտերերի եւ հոգեւորականների ուղեկցութեամր շրջա
գայութեան է դուրս գալիս' օուլավելւի մերձակայ վայրերին ծանօ
թանալու նպատակով : Երթ պղնձահանքից տեսնում է Հաղրատի եւ
Սանահինի հոյակապ վանքերը , զարմա՛նում է , որ նրանք լքուած ու
ամայացած վինակումն են գտնւում : Նա իր ուղեկիցների հետ միա
սին մաքրում է յուշարձանները , գոհ մատուցում եւ ճաշելուց յետոյ
Գրիգոր եկեղեցու երկու վերնախորանների եւ զանգակատան միջնայարկի չորս խորաններում գտնում է անհամար գրչագիր հնագոյն
գրքեր , որոնցից շատերն իջեցնում է եւ մէկ առ մէկ զննում եւ դարձ
եալ իրենց նախկին տեղը դնում : ( Յովհաննէս Գրիմեցի , յիշեալ աշ
խատութիւն , էջ 193) :
(*) Ոթիմեցի, էջք 193-198= Ղրիմեցու անտիպ գործի Հաղրատի
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Այդպէս ոչնչանում են բազմադարեան մշակոյթէ մեծաթիւ կո
թողներ , որոնց թլում' րանէ-քանէ հեղինակներէ ա րմէքաւո ր գոր
ծեր ՝ որոնք այսօր մեր ձեռքը չեն հասել։
Այսքան ձեռագիր ոՀնչացել է միայն ձի վանքում , մի օրում , ա յն
էլ

առանց արտաքին թշնամոլ միջամտութեան : Նր անք զոհ են գնա

ցել տգիտութեան , եւ 111 J'f ri^ul-Pl"_ եզակի չէ։
Այս [" ո Լ1'Լ՛Ւ !J յ^տոյ> ^թէ այսօր ՈՂ$. աշ1սար^ոլձ պահպանուել
են մօտ 30 7000 հայերէն ձեռագիր գրքեր, ապացոյց է այն բանի, որ
նրանց ընդհանուր թիլը ե գել է առնուազն տասն անգամ աւելի :
Առաւել վատ վիճակում են եղել թանգարաններում

տւանդատնե-

րում եւ գանձատներում պահուող ոսկեայ, արծաթեայ էրերը, բարձրարուեստ գորգերը, բանուածքները, ականակուռ առարկաները, ո
րոնք նի ւթա կ ան բա րձր արմ՜էք եհ

ունեցել :

Այդպէսիներիg

միայն

հատ ու կէնտ առարկաներ են հասել մեղ։

ԵզթակսւցՈՆթ֊|ւՆն •

Հա յաս տանը միջին

դա բերում

ունեցել

է

թանգարաններ , հարուստ գանձատներ , աւանդատներ եւ նշվսարատը—
ներ , որսլիսիք կարող էր ունենալ աւատական

իրաւակարգ

ապրող

որեւէ զարգացած՛ մ՜ողովուրգ։ *Լյրանց մէջ կենտրոնացուած են եղել
հալ աշխատաւոր ձ՜ողովրդի դարաւոր ստեղծագործութեան լաւագոյն
նմուշների հաւաքածուները , որոնք հետզհետէ

բա ղմա սլա տ կ ո ւելո ւ

փոխարէն, քաղաքական անբա ր են սլա ս տ պայմանների եւ տգիտութեան
հետեւանքով, կողոպուտի են ենթարկուել եւ մամանակի ընթացքում
գրեթէ անհետ կորել :
Կ ■ 'Լ-

ձեռագրերի ոչնչացման ւլերաթերող հատուածը ւոպագրուել է «նազմավէպ»ի 1950 թուականի 4-5 միացեալ համարում : Մենք մեջբե
րումները կատարել ենք ձեռագրից :
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P- ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
գիտոՆթիւՍներֆ
դոկտոր, պրոֆեսոր

fljuiimf.

ԴԱՌՆԻԻ է1' ԴՕԻՒ՜եՒ Պ1?1ՈԻՄՆԵՐԸ
արսսաանը եղել կ նախամարդու բնակութեան եւ գործունկու—
թե ան հնա դոյն օբրաեներթյ մկ կր : Արւաեւլ կլ մարդը կերտել կ րա ր կ—
դարեան իր դործիրները՝ բնակութեան լարմարեցրել րարանձաւնե—
րէ՛ եւ ա ոլրել բնական սնո լնդով :

^"4

մթսթ են յաթ/բդել հա դարաւոր սերունդներ՝ որոնր ըն—

աելացրել են կենդանիներին ՝ մլակել հ ո ւլր ՝

անցկացրել

առուներ Հ

կառուցել աներ ու բերդեր , կերտել դորեիրներ ու դկնրեր ՝ աշխատել
ու կռուել եւ ճանաչել աշխարհը՝.
Հարիւրաւոը սերունդներ են մա րա ո ե լ ու ս տ եղծ ագորեել

լետ—

նորդներին <ե ա ո անգո ւթի ւն թո դնե լով իր A// g հոգեւոր ու նիւթական
ո շակոյթը՝ դարաւոր փորձը՝, ք} լ այսօր այղ ամկնի մասին մենր տԼ-~
դեկանում ենք դլխաւո րասլկս պեղումների միջոցով՝.
Վ՛աղուց կ հնադկ տի ք-Լ’խ Լ* դադարել սոսկ թանգարանների հա
մար նոր հիւթեր երեւան բեր ուլ դո րեիր լինելուց եւ սա անձն ել կ աt-ելի

մեե դեր՝ ստացել խորը խորհուրդ եւ իմաստ i
Սովետական Հայաստանի հնադկ աներբ

դորեելու լալն՛

ասսլա-

րկզ ունեն՝. Նրանց պեղումներն ընդգրկում են հին եւ նոր րարի դարը
պղնձի դա րը

բրոնզի

դարը՝ եր/լաթի

հնադոյն ցեղային միութիւնների

ու

մշա կոյթի ՛խոդ
պետական

£[*£*“**ը

եւ

կաղմաւո րումների

դարաշրջանը՝ վերջապկս՝ հին եւ. միջնադարեան Հայաստանի տար—
ք*եր սլա ամա կան մ՜ամանա կաշրջանները ՝.
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Մեծ էն Հայասաանում ծալալուած պեզումներft ար դի ւնքն եր ը *

եւ յօդուածի ս ա Հ մ անն ևլ/ ո ւմ այդ ամ կնի մասին խօսելն անհնարին՛ կ ՝
ուստի կը բնութագրենք միայն ^առնիի եւ ‘քո լինի պեղումների ար
դիւնքները :
‘քառնին դտնւում

կ

Երեւանից մօա 30 քիլոմեթր դէպի արեւելք ՝

Հիեղամայ լեռների' արեւմուտք ձդուոդ բազուկների միջել ՝ մի
յԼարէ11ր վայրում։ Այստեղ կան հին ամրոցի մնացորդներ՝ հեթանոսա
կան փառահեղ տաճարի աւերակներ ՝

միջնադարեան

եկեղեցիների

փլատակներ , քան դա կաղարդ խաչքարեր :
Հիաո-նին հին հ այ կա/լան նշանաւոր ամրոց կ
ամարանոց եւ զօրակայան ։ Պեղումների

շնորհիւ

եղել՝

արքայական

յայտնաբերոլ եցին

պալատական չկնքերի խմբի մկ^ մտնող մի քանի կառոյցների

մնա

ցորդները։ Ամրոցի եոանկիւնաձեւ դարաւանդի ծայրին ամրոցի հրասլա ր ա կն կ ՝ ո րի ճակատը ղա ր դա ր ո ւմ կ Ա . դա րի յունա—հռոմկական
տիսլի վեհ ա շո լք սիւնազարդ տաճարը ։ \յրա կո դքին ՝ Աղատ դետի դե—
ղատեսիլ ձորի համարեայ եզրին վեր են խոյացել սլալա տա կան երկու
շէնք' մէկը եղել

է

< անդի սալոր սրահ ՝ ի ս կ միւսը

արքայա կան բնա

կելի ա սլար անք : Սը ահը մի ընդարձակ կառո լցուածք կ ՝ ո րի եր կա լ—
նա կան սլա տերից դուրս են պրծել ո ւթա կան յ՚ո,ւթ > Ւ սկ կենտրոնա—
կան առանցքով անցել կ աղատ մոյթերի մի Հարք* ‘քկմ—դիմաց կանդ—
նեցուած այս մոյթ՜երի վրայ կ հիմնուել սրահի ծածկը* Արահի կո ղքին կառուցուած կ եղել արքայական բնակելի ապարանքը՝ որը

եր

կայնական առանցքով անցնող մի պատով բա մանուէլ կ երկու թեւի ՝
իւրաքանչիւր թելում ունենալով £>—6 սենեակ : Եր կլար կանի այս շ էնքից սլահսլանուել են միայն նկուղային յարկի մնացորդները՝ այստեղ
եղել են ապարանքի տնտեսական բա ման մո ւնքն երը' մառան ՝ հնձան
եւայլն ՝ ի ս կ մի սենեա կի յատակի տակ կառուցուած կ եղել Ջրամբար ։
Ապա ր անքի պա տ երը ն կար ա ղար դո լա Հթ են եղել ՝ սա կայն
յա ր կում միա յն

տեղում կ կարմիր ներկուած

ն կո ւղայէն

սվաղի

հատուած

սլա հ պան ո ւել :
Ապարանքից հիւսիս՝ հրապարակի վրայ կառուցուած
արքայական բաղնիքը՝ որն ունեցել կ տաք ՝ Հով եւ

սառը

կ

^ղել

բաման-

մ ո ւնքներ , իս^Լ հ անդս տ արան—հ անդեր ձարանի յատա կը ղա ր դար ո ւած
կ եղել խճանկարով : fiաղնՒըն ունեց ել կ կր կնա կի յատակ ՝ եւ

տաք

օդն ու ծուխը վերին յատակի տակ մտնելով' տաքացրել են յատա կը
եւ ամբող^ բա զնիքը :
Հքառնիի խճանկարը մի հարուստ յօրինուածք կ՝ ո րը պատկե
րում կ ծութ առասպելական արարածներով՝ աստուածութիւններով ՝
ձկնո րսներո վ եւ ձկներ ով :
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Գաոնիլ, պալատական չկնքերի խումբը,

բաg /, որմնանկարներից

եւ խճան կա րների g , զարդարուած է եղել նաեւ մարմարէ

արձաննե

րով , աւազաններով , որոնց բեկորները զտնոլել են պեղումների մամանակ :
>այ արքաները փաոնիում թողել են քարի

վրայ

փորագրուած

ա րձանա դր ութի լններ , որոնցից 1945 թուականին զտնուել է Տրդատ
արքայի յունարէն արձանագրութիւնը' ամրոցի չթնարարոլթեան մա
սին , իսկ 1961 թուականին' մի պահլաւերէն արձանագրութիւն , որ
պիսին Հայաստանում դտնւում է աոաջին անդամ :
Գառնի ամրոցի,
1Լ—Գ-

մանաւանդ

գիւղի

արեւմտեան

թաղամասի

դարերի դամբարանների պեղումների շնորհիւ յայտնաբեր ո ւել

են մեծ արուեստով պատրաստուած ,

իրենց

ձեւերով ու գա րդա-

րանքնեբովէ բագմ՛աղան կա լէ անօթներ ՝ ապակեայ դոյնգգոլն սրուակներ ՝ մետւսգեայ զէնքեր՝ գործիքներ՝ զարդեր եւ կենցաղային այլ իբ^ր՝ [՚*ն չ.սւՀս
հարեւան երկրներից՝ մանաւանդ' իքիջագետքիg ՝
Աոլրիայից եւ իք իքեր կրական ծովի արեւելեան աւագանի ալլ երկրնե[‘իլլ ներ մո լծուած բազմաթիւ առարկաներ*.
րառնիի պեղումները ցոյց են տալիս , որ հին Հա լաստանում նկւստելիօրէն բարձր զարգացման էի ե հասել նիւթական արտադրութիւ
նը 1 քաղաքային ա րհ ե ս տա գործո ւթեան տարբեր ճիւգերր ՝
րս։ պե տ ո ւթի ւնը , ար ո ւեստր : Հայա ս տանր տեգ էր գրաւել

ճարտա
հին

աշ

խարհի զարգացած երկրների բարքում եւ բաւականաչափ ընդարձակ
տնտես ակահ եւ մշակութային՝ կապեր ո ւն է ր նրանց հետ՝.
Հիւս ռնիիg առապարներով անգն ո զ ճանս։ սլա րհ ր տանում է հարաւ ՝
դէպի Սրարատեան դաշտ*. Այստեղ նոյնպէս մեծարմէք հնութիւնն եր
կան

մեր հինաւուրց մողովրդի ստեղծ ագ.ործ տա գանգի

Jի չա տա կներ ր

: Ահա ւււլնտեւլ

փառաւո ր

Ա ա ս ի ս ի ոտքերի տակ՝ Արաքսի աւիին

կասլտին են տալիս երեք բլուր*. Ալնտեղ էր ծաղկում Հեղեղեց ի կ երկիր
Հայաստանիդ երբեմնի մայրաքաղաք Արտաշատը*. ՛Շքեղ էր Ար տաշտա րւ՝ փարթամ
տուրով *.

Ար ա ր ա տ ե ան գա շտի բերքով՝ արհեստներով ՝

առեւ

Անցնում են մամանտ կներ։ Ար տա շատի չոլրխ ճահիճներ են գո
յանում ՝ օդը վատանում է՝ քաղաքում աո աջանում
թիւններ *. Այգ

մամւսնակ ի]ոսրով

Կոտակ

են

հի լանդո ւ—

թագաւորը՝

հ)որենացոլ

վկայութեամբ ՝ անտառ է տնկում Աղատ գետի հովտում եւ արքունի
քը փոխագրում է անտ աո իg վեբեւ մի բլրի վրա J եւ շթե ում է արեւից
պատս պարուած ապարանք* ('յ'թ' տեգը լ եւ պարսկական լեզուով կո չչւում է Հիոլին ՝ որ նշան ա կ ո ւմ է բլուր :
Կաոլինը ծագ կում է մանաւանդ 3(]()ւսկւսն թո լականներից յետոյ՝
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հրբ Շապուհ պարսից արբան աւերեր Հայաստանի ըաղաըները։ Այ
նուհետեւ՝ գրեթէ միայն ‘իոլինր պա Հ սլան ո ւեg ու շարունակեց բարգա լաճ ել

դառնալով Հա յա սա անի գլխաւոր ըազաըը նաեւ

պարսից

մարզպանների եւ արար սստիկանների ժ՜ամանակ։ Ախ բնկաւ
դարում ՝ րբ բոլո բ ո ւմ էր իր հ աղարամեա կը :

Գ՛

J-

Ւսկ ո° րտեղ է սուինը՝ մ ւր է ա յն բլուրը՝ որտեղ հիմնադրուեր
են աբբայական տպարանբևերր ղեռեւս

•

գարում :

Արարատեան

դա շաը եզերող [’/ լ"11 շ՛33 բ բի g 333lrl‘ ու՜ ^"1ոսւտր1Լ^1^['['
նկատւում Լ մի լե ր կ հողաբլուր ՝ որին թուրբերը խոփբաբ Ղ*333լէ՝ հողա
բերդ անո ւնն են աուել։ 'ՒրՕբ՝ այստեղ բերդ է եղել
ղարի միխաբերդը :

ք}՝ուին մեծ բա—

1937 թուականից սկսուեgին ^ոլ /-V- սիստեմատիկ պեղումներր ՝
որոնբ դեռ շար ո ւն ա կւո ւմ են։ ինչեր չի աուել ‘I՝ ո լինը միջնադարեան
Հայաստանի պատմութեան՝ մշակոյթի՝ բաղամների՝ արհեստագործոլթեան ՝ ա ոե ւտ րի եւ արուեստի ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթե ա մբ ւլբա ղո լո ղներին ։
Ս ի^նաբե ր ւլո ւմ եղել են բա րակերտ ոլտլտ տներ ՝ որոնց J-/,

բա—

ժ՜աևմունբում զետեղուեր է մարզպանական Հայաստանի արխիվը։ Այղ
թխբհբր աւերուել են՝ հբկիզուել՝ վառուել է նաեւ արիւիվր՝
պահ սլան լել են միայն փաստաթղթերին ամրա g ո ւած

կաւէ

որից
!լնբա-

գրոշմները։
*իարէ շէնբե ր ի փլատակների վրայ կա ո ո ւց ո ւել են հում աղիւս ից
շարուած հաստահեղոյս շէնբե ր ՝ որոնբ աւերուել են թերեւս եր կր աՀարմից ՝ ապա կրկին կաո ոլցուել ու աւերուել է միջնաբերդը ։ I' ք ր ի
գագաթին շերտ—շերտ կուտակուած դարաւոր փլատակների վրայ
կանդնեցոլել են նոր ոլտլա ան եթ թրծո ւած եւ յարղարոլած ձեւաւո ր
ազի ւսներից ։ Ա իջնաբերգի փյս/տա/լների տակ գտնուել են նաեւ

ա-

ոլակեգործի արհեստանոցի ՝ կաւէ անօթներ թրծելու հնոցի եւ
շինոլթիւնների մնա ղորդ ներ :

այէ

Միջնաբերդի շէնբերից ոչ պակաս նշանաւոր կառս յցներ են եղել
ընղարձ 333 կ բ,յ,,յ,13բի տարբե ր մասերում ՝
թաղամասում ։ Այստեղ յայտնաբերուած

մանաւանդ
շէնբերը

կեն տ ր ոն ա կան
նոքնիսկ

աւելի

վեհ են ու շբեղ ։ Ա ի^ն/սրերգը բա զաբի g անջատուած է եղել բնգա րձակ եւ խոր փոսով ՝ որը ջրով էր լցւում ՝ իսկ նրա վրա յ նետուել

է

չարմական կամուրջ՛. Պահպանուել է կենտրոնական թաղամասից դէ
պք, կամուրջը տանող կամարակապ մուտքը՛.
Ս.յս թաղամասի բաւականաչափ ընդարձակ բարձունքի կենտրո
նում վեհօրէն կանղնաե եղել Գոլինի մայր տաճարը, կողքին' կաթո
ղիկոսական պալատ ը , մի այլ եկեղեցի եւ ուրիչ չկնքեր՛.
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մայր

տավարը կր ել

է մի

շա րր

փոփոխութիւներ ։

Սկզբում այստեղ եղել է առանց գմրէթի՝ թաղակապ ծածկով

եռա-

նաւ բազիլիկա : Ե * դարի կէսերին կաոո ւր ո ւել են եկեղեցու հարաւա.Ս1*1'' հիւսիսային , արեւմտեան արտաքին սի ւնա սր ա հն երը ՝ տրեւելնան կողմից խորանին յարող երկու աւանդատներր և երկրաչափական
ձեւեր ունեցող Լսճապատ յատակը յ
(>. դարի սկիղբներին շէնքը կրկին վերափոխուել է եւ երկայնա
կան կողմերիցս հարուլից ու հիւսիսից

դուրս

պրծնող

խորանների

շնորհիւ ստացել է խաչաձեւ սրահի տեսք՝ որի ւԼրայ դրուել է դմբէթ ։
Գմբէթաւոր հ ս կայ սրահի ձեւով այն կանգնած կ ^ղել

մինչեւ

fà'.

դուրԼ/ ԼԼ՚բԼԼ՚րը եւ կործանուէլ երկրաշարմից ։ ԷԼ այր տաճարի կրած
փոփոխութիւնները բնութագրական են Գ—է * դարերի հայ ճա րտա րապետութեան ղարդացման րնթա ցքի համար եւ Օգնում են նրա լուսա
րան ո ւթե անը :
կաթողիկէի մօտ՝ նրանից փոքր—ինչ դէպի հիւսիս—արեւելք կառոլցուած կ եղել միանալ բազիէիկ եկեղեցի' հիւսիսային կողմԼպ բաց
սիւնասրահով՝ որ բնորոշ կ Ե —Ջ * դարերի
շատերԼւ համար։

միանալ

եկեղեցիներից

Նշանաւոր կա ռո լցուածք կ կաթողիկոսական պալատը։

Գա մի

խոշոր աշԼսարհիկ շկնք կ' կենտրոնական երկշար սիւներ ունեցող րնդա րձա կ դահ լիճո վ եւ երկու թելերով ՝ ո րոնցից ի ւր աքան չի ւրն ունի
հնգական սենեակ։ Գահ լիճի սիւներԼւ քարկ հ ս կայ

Լսոյակները

զար-

դարուած են արմաւենոլ գալարուն ճիւղի տեսք ունեցող եւ այլ բու
սական ու եր կր ա չա փ ա կան քանդա կներով ։ Գուինի կաթո դի կո ս ա կան
պալատը Լշ . դա րի հայ աշիւ ար Հէկ

ճարտարասլետութեան

բա g ա ռի կ

յուշարձանն կ ։
Գոլինում բացուել են նաեւ այլ աշԼսարհիկ չկնքեր՝

արհեստա

նոցներ ՝ որոնք օգնում են հ ա յ ճա ր տ ա ր ա պետ ո ւթեան եւ ՝ բնդհ անրա
պէս՝ միջնադարեան հայ մշակոյթի շատ կարեւոր հարցերի

լուսա-

■բանմանը ։
Գիտական մեծ արմկք են ներկայացնում

Գուինի

պեղումների

շն ո 1’հ1“ յա րոնա բերուած բազմատեսակ իրերն ու առարկաները՝

ո—

րոնց թ[,լը հ ազարների կ հասնում ։
Խեցեղէն անօթներր
.դրութեան ՝

ղար դար ո լած են

դրոշմաղաբդերի

միջոցով։

կդո լնղդոյն ա սլա կ ենման շերտով պատուած

դծադրութեան ՝
Ջնարակուած

փորա-

Լսեց եղկնը

կաւանօթներ}

այնքան

ւաոատ կ՝ այնքան բազմազան ու շըեղ՝ որ միայն նրանից մի ամբողջ
թանգարան՛ կարելԼւ կ կազմել։ (ՀաԼսճա պա կին երանգների հարստու
թեամբ ու համադրութեամբ՝ կենդանական՝ բուսական ու երկրաչա
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փական զա րդե րէ բարձր արո ւեստ ո վ հէացմունը է սլա աճառում զէ՜՜
աո զն երէն եւ այսօր էլ առատ նէւթ է տալէս մամանա կա կէ ւյ կէրառական արուեստէն : /» ս կ ե ր կաթէ

դո րծէրներն ու

էրերն ու զարդերը՝ ոսկերչութեան

զէնըերը ,

բա ր ձր ա րո ւե ս ա

մետաղէ

արտադրանըէ

րազմաթէլ նմուշները ♦ ♦ ♦ :
Տեղում ա րտա դրուած է ր ե րէ հետ մէասէն Մուէնում գտնուէլ են
չէն ակտն ս ելա դոնէ , է բանա կան շողուն յա էւճա սլա կո ւ ՝ բէւղանդա կան
ա սլա կու նմուշներ ՝ արաբական՝ սեւուկէ ան՝ թաթարական՝
կան դրամներ ՝ ո բոնը թօսում են հարեւան ՝ նոյնէս կ հեռաւոր երկըրներէ հե տ միջնադարեան Հայաստանէ ո ւն եg ած տնտեսական ՝ առել—
տըրական եւ մշա կութ այէն կա սլեր է մա սէն :
ԴուM եւ Հէառնէ է սլե զո ւմներր զոյզ նն տալէս ՝ որ մեր նաէւնէնե—
րր էրենց դարաւոր առաջընթաց ուղոլ վրայ մշտասլէս մարառել
սաեղծազործել են՝ թողնելով մէ հէն քաղաքակիրթ մողովրդէ
ս՛է ւ բերող մշակութային մեծ մառանզութէլն ՝ չեն
կ են ս ա էէ ո ր ձն ու մշակոյթը ուրէ շ մո ղո վո ւրդներէ
դոյնով հարստացնելուց :

իւ ո ր շել

ունեցած

ու
սլա

էրենց
լալա—

Մեր նաէւնէնե րէ թողած մա ռանդո ւթէ ւնը սոսկ հիացմունքի աո արկա յ լինել չէ կարող ՝ այն ունէ ոչ մէայն հոգեւոր ՝ այլեւ նէլթական , դաստիարակչական նշանակութիւն ։ Այն օգնում է հ էն ր ճանտչելու , բայց նորը , աւելի վեհը , աւելի դեղեցիկը կաոոլցելու դո րծ էն •-

Բ- Ա.
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Դ- 'ԻԵՐԷԱԹԷՃԵԱՆ

նորագոյն արաժշտոիթեան mi՛
PIERRE BOULAIZE ԵՒ «ԱԼԷԱԹՈՒԱՐ» ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆԸ
lîլււսքք՜չտոլթեան

թեքեիք կատարելագործման՛ սլա տմ ո ւթե ան

■ Լ ակտ հնչիւն ((ՍՏՏՕՈՁ-Ոէ)

մէչ

գա շն՚եա կներու օգտագործումը փ ո րձա ռա-

կտն եր կար ա տ ե ւ ու գանգագ շրջաններէ

թարթ ափ ո ւմն եր է

յետո լ

աստիճանաւոր կերսլուԼ միայն տեգ գտաւ գա ս ա կան արուեստին մէջ՝.
Բոլոր harmonique‘//"/Z"/,//իւններուն գործ ագրութիւնը տեղի ունեՀյալ նաԼս մումկալ կերսլուԼ^ նոյնիսկ մեծ

նաթա ղգո լշո ւթի ւնն եր ո ւԼ :

Ս արգոց ղգայնութեան մէջ անոնց յառաջ բերելիք ցնցումներըy

ա-

նոնց ստեղծելիք տնւսԼսո րմ տ պա ւո ր ո ւթի ւնն եր ը առաջո ւց կամ լետո յ
մ ե ղմ տցն ող նաիսա յդա տր ա ստ ո ւթիւններ ով :

7//.

դարու կի ո ո ւն մօտ ա լո ր ո ւթ ե ան սակայն, երաժչաական

ա րոյ [.սուին մէչ աեյլի ունեցան ձեւավյոխումներ , որոնք աւելի

հիմ

նական եւ չեշտուած կերպոյԼ յայտնարեր եg ին արդէն խմորումի մէչ
եղող հարմոնիք նոր մտածումներու բի ւր ե յլա g ո ւմը , որոնք կարճ ժա
մ՛ անակուան մէչ ստանալով նաեւ աւելի մեծ

համեմատութիւն

մր ,

սաանձնեցին տեսակ մը պատկերաքանդի դեր , ուժզին կերսլոյ/ հրմրչաըկելով դասական յէսլրոցին պատնէշները մինչեւ

որ

երաժշտական

թեքնիքը յանդեցա, աթ օՐւա|իք[մ// , որուն մէկ մասնաւոր

երեւոյթը

եյլսյլ նաեւ Տ61*1շ1 կոչուած դրութիւնը եւայլն :
Տարակոյս չկայ որ կչռոլթային տարրը, ինչպէս նաեւ չայիս,կան
դրութիւնը, ուրիշ ազդակներ անմասն չէին կրնար մնալ բոլոր այդ
հիմնական ,ի ո ւիոիյ ո ւթի ւններէն ել պիտի ենթարկուէին հետեւաբար
իրենց կաբդին նաեւ մեծ փ ուի ոխո լթիւններո լ
Այդպէս ներքին հաթԺոԹիք ատաղձը տեսակ մը քայքայումի են
թարկուէ լէ վերչ չարժումը պիտի վարակէր նաեւ ընդհանուր դասա
կան ֆօրմշ :
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//»,/7 երեւոյթին ականատես կ'ըլլանք

ներ կայիս ՀՀա nu^iu պահ»
կոչուած երիտասարդ եբաժ՜ի չան եր ու խմբակի մը
ստեգծագործութիւններուն միջոցաւ*, ԱՀնոր ամէնէն կարկառուն գէմրերն են ՝ ֆրան-֊
֊սաgի թիէռ Պուլէզ^ գերման Շթ ո ըհ ա ո ւզըն ՝ եւ իտալացիներ' Լուիճի
*Լ,օնօ y Պէռիօ :
Այ ս խումրը եւ մի բանի ուրիշ եր կր որ գա կան ուժեր ո բոնը !լ ա շխատին ստեղծագործական գրեթէ նոյն շալիդփն մէջ՝ հակառակ

ի-

բենդ դործերուն պատճառոյ մ réaction ին, յախւգա^ են ար դէն ստեղծեք հ ետ արբրի րն երո ւ բաւական ժ գարձակ շրջանակ մը :
/» • Պոլլէզ հիմնած է նաեւ Փարիզի մէջ Հ^Տօմէն Լիիւղիրալ» կազ
մակերպութիւնը

որ նուիրուաձ է ֆրանսական երաժշտութեան այդ

նորագոյն դպրոցին ներկայացման եւ տարածման*.
Մասնաւորելով մեր խօսրը այս վ Ljiÿինին մասին y ֆրանսացի երաժիշտը որ խիստ զարգացած եւ փայլուն միտր մրն է} կարճ

ժա-

մանա կո ւան մէջ գրաւեց առաջնակարգ գիրվՀ մը ՝ մանաւանդ միջաղգա քին շրջանա !լներ ո ւ մէջ եւ կը նկատուի ա մէնէն հեղինա կաւորներէն
մին :
Արուեստագէտը կանուխ էն իսկ յարեցաւ սկւի՚էլ գպրոցին եւ շուտուէ գծեց իր անձնական ուղին՝ շատ աւելի հեռուները տանելով այդ
թերնիրին մէջ իր յանդուգն նախաձեռնութիւները*,
/» ր ստեղծագործական խառնուածրին շատ մօտ զգալո վ ֆրանսաց ի խորհրդապաշտ բանա ստեղծ Ս ալարմէն 5

վերջերս

անոր

երկու

րերթուածներուն վրայ գրած է իր «1 Improvisation sur Mallarmé,»ները՝ որոնց մէջ Պո*-Հղ արգիական երաժ՜շտական գպրո ցին կը բերէ
•Lbr

սա ին ան տ ի ալ նորութիւն մը՝ ին չպէ ս gnjg կուտայ երկին անունը*,
Հերջեր ս Մթրաղպուրկի մէջ հիմնուած երաժ՜շտասէրներու ընկե

րութեան հրաւ էրով' Պ ուլէղ կատարածը էր բանախօսութիւն մը՝ որուն
մէջ արուեստագէտը կը բացատ րէ իր յղացած նոր գործին նե բքին իմա սաը :
Պ ո լլէզ !լ ըսէ հ ե տ ե ւեալը •
«էմփրովիղասիոն»ը՝ այնպէս ին չպէ ս կըմբռնեմ այս պարագա
յին ՝ երաժ՜շտական արուեստէն ներս նոր եւ աղատ ծաւալի

մը

թա

փանց ու մն է :
«Մինչեւ ա յ 7 մ աւանդական ձեւով նուագախումբի համար գրրոլած կտորի մը մէվ նուագամոլները մ ե կնա ր կո ւվմեան պահուն նոյն
քան կախում ունէին նուագապետին ցո ւցմո ւքներ էն , որքան ստեգմագորմոլթեան մէջ կանխաւ եւ ճշգրիտ կերպով հաւաքական նուագա
ծութեան վերաբերեալ հաստատուն օրէնքներէ , որոնց գմամ սահման
ներէն կարելի չէր շեղիլ :
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«Մինչդեռ էմփրովիզսւսիռԹ^ տեղի կուտայ երկու, տարրերու, մի—

չեւ. կապերուն թուլացումին , այսինքն ստեղծագործութեան ֆ°11-ւ1^///
ի"'կ"'լ' նուագածութեան յենակէտներուն միջել՛.
«Ս ինչեւ ւէերիերս կերտուածքի ամբողջական եւ յատկանշական
դիմագիծը ճշգրիտ կերպով սահմանուած կ՝ըլլա ր : Կար որոշ կերպով
ուրուագծուած երամ-շտս, կան լեզու մը իր յարակից գոյացուցիչ տար
րերով՛. Այմմ սակայն երամշտական լեզուն յարաբերական երեւոյթ
ներու վրայ ձել կ'առնէ , որով անհրամեշտ է նաեւ որ ֆօՈ-մ^» նոյնպէս
յարաբերական պայմաններու հ ամա պա տ տ ս[սան է : Ըսել կ'ոլղենք թէ
անհրամեշտ է այլեւս մտցնել տարրեր որոնք այդ ֆօՈ-մշր մեկնարկոլթենէ մե կխար կո ւթի ւն այնպիսի փոփոխութեան ենթարկեն , որ նոյն
գործը կարելի չըլլայ երկու անգամ նոյն կերպով տալ : Ֆօււմ/z կազ
մութիւնը ասկէ առաջ կ'իրականանար տարբեր ձեւով մը :
«.Օրինակ առնեեք կտորի մը մէջ երեք զանազան տարրերու ներ
կայութիւնը՛. Ա. , fl. եւ Գ . :

Աւանդական—գասական

սկզբունքներու

համաձայն, Ա.ին կը յաջորդէ ր Բ .ը եւ անմիջապէս յետոյ նաեւ փ.ը,
Արգի նոր յատկանշը այն է սակայն , որ իր կազմութիւնը , իր ձեւը
պէ՚ոք է ստանայ որոշ չափով մե կնար կո ւթե ան պահուն առնուելիք ոբոշում է մը՛. Ուրիշ խոսքով, որո լ վեր ա պահ ութի ւններ ո վ և պայման
՛աւ՛"‘Լ մեկնարկս լ ին, արուին կս.ր ելի ո ւթիւնն եր որպէսզի Ա.էն վերջ
փոխանակ fl.ի փ.ը յաջորդէ՛.
«Երեւակայեցէք պահ մը կայարանի մը երկաթուղիի

դիծերոլն

բամանման կեդրոնը, ուրկէ լծակի գործողութեան մը միջոցաւ շոդեկաոքր ըստ կամս դէպի այս կամ այն թիլ գիծը կարելի

է

Ուղղել :

նոյն ձեւով ալ նուագածուներուն կամ վարիչին այդպիսի պա
տահական կամաւոր մէկ որոշումը մեկնար կո լթեան պահուն

պիտի

կարենայ ֆօ1նմ/, փոփոխութիւն մը յառաջ բերել :
«ներկայ բացատրութիւնը կր պարունակէ նորութեան ընդհանուր
իմաստը միայն, որովհետեւ էմֆրովիզսւսիոն սիւո. Մւպարմէ/,

երկ

րորդը նոր ուղղութեան մէկ աոաջին փորձն էր, ինչ որ մտադիր էի
աւելի առաջ տանիլ : Մ ինչ այգ ,
սակայն , հարցը աւելի մօտէն ու
սումնասիրած ըլլալով, ներկա, երկրորդ էմֆրովիզասիոն^« ֆօււմ^
նախկինէն շատ աւելի աղատ ել յարաբերական ձեւով մըն է յղաց
ուած՛. Անոր մէջ հեղինակելու թրռպլհմ^ ենթակայ է ճշգրիտ եւ մեթոտիք տրամաբանութեան մը , որ կրնայ մին հաստատուն ել միւսը
չարմուն երկու դրացի բնագիր Հէներու գոյութենէն ծնունդ առ
նէՂ :

«Ազատութեան ել պարտադրութեան

միջել

համեմատութիւնը

արտաքնապէս տեսանելի է երկս, ազդակներուն միջոցաւ,
խմբավարին շարմումներէն ել ծանօթս,գրո ւթենէն :

այսինքն
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il/ՈւագահովյԼան

պահուն մէկ կոգմէն կան նօթագրութեան ցոյց

տուած աւանդական նշանները որոնր կը փոխանցուին դէպի նուագա
խումբը վարի չին շարմ՜ո ւմն եր ո ւն միջոցաւ, յետոյ

նօթա գբ ո ւթենէն

դուրս կան նաեւ ձեււքի շա րմումներ , որոնր կը տր ո լին անոր կո ղմէ ,
պարզապէս օգին մէջ ըսելու համար օրինակ» ՀՀ^ամբան բաց £» î
պարադային ուրեմն նուագածուն կրնայ

պարտադրուած

թ֊էմ՜թօ^Ն

դուրս ZryyAy : Ա»յգ մասերը ցոյց տրուած են փոքր նօթերով մասնաւոր
նշաններու միջոցաւ, ինշսլէ ս նաեւ առաւելագոյն

ժ՜ամանակը

զո ր

կրնայ օգտագործել այրէ նպատակաւք։
Ո-֊լ՚էչ տեգ մը, ԱլէսւթՈՆԱւււ վերտառութիւնը կր ո գ իր դրութեան
մէջ, f ոլքվւոզ]ւս]ւոքւ^/ մասին Պուլէգ հետեւեալ միտքը կ'արտայայտէ
թէ' դասական ըմբռնումով հեղինակելու արուեստը բազմաթիւ ^որո
շումներ^ ու մէկ վերջնական արդիւնքն է։ թ է' հեղինակել կը նշանա—
կէ < արկադրուած Ըէէաէ մէկ լուծումէն միւսը, մէկ որոշումէն միւսը
անցնիլ, որով ույդ պարագային հեղինակին ստեղծագործական կամքն
է ՈՍ ևը միջամտէ , որպէսղի իր մտքին ներկայացող յօրինուածքի նա
խագիծ եր ը ստանան ի ր ենg .վերջնական ձեւը :
I?ւ

սա կա լն , կխա է Պուլէղ նաեւ, ատոր մէջ ի՚՚կ ա&ակնկա՜Ար

չի

ղաղրիր երբեր դեռ գոյութիւն ունենալէ՝,
«Անձնական փորձառութեամբ գիտեմ թէ , կը զրէ Պուլէղ,

աշ

խատութեան պահուն անկարելի է նախատեսել նիւթին բոլոր թաբուն
կարելիոլթիւնները : Արբան ալ նախատեսող զօրեղ ողի մը գործէ հե
ղինակին մէջ, առանց ՛Այդ Ա1՝նսւկնկս1|^5>

նկատառման

հեղինակելու

արուեստը իր ամէնէն վսեմ մէկ առաըինոլթենէն պիտի ղրկուէր՛» :
«.Հեղին ա կելու արուեստը հակառակ իր թասֆոնէլ բնոյթին պար
տաւոր է ամէն վայրկեան անակնկալ մը պատրաստ ունենալ, ո րպէսղի իրեն կարելի ըլլայ պար ո ւնա կալիղ գործ մը տալ»'.
Պ ոլլէզի ա լս բաg ատ րո ւթի ւններ էն կարելի է հ ետ եւցն ել թէ , այս
սլարադալին ալ թէեւ հեղինակը, ինչպէս միշտ , իր գո րեը LfipVppplr

թսւսկոն/, որոշ ազատութիւներով կը վստահի մեկնարկուին , ել սա
կս, լն շատ աւելի, երամշտական պատմութեան մէջ

իր

նախընթացը

չունեցող ընդարձակ սահմաններու մէջ՝. Հետեւաբար «անակնկալնե
րու այս սկզբունքին կիրարկման մէջ երկին վերակայացման տեսակէ
տէն մեկնարկուին բերաե մասնակցութիւնը կ'ըլլայ այլեւս ոչ թէ յետ
ստեղծագործութեան , այլ անոր րովն տի կերպով'.
Աթրաղպոլրկի բանախօսութեան մէջ Բ ՝ Պուլէղ էմփրովիզասիոն/,
ձևւին մասին խօսած պահուն յիշտծ էր իր էմփրովիզասիոն սիսւ Մալարմէ անուն գործը՝. Արուեստագէտը զանազան առիթներով յայտա
րարած էր նաեւ թէ երամշտական այդպիսի նոր ֆօոմէր ստեղծելու
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գաղափարը էր ստեղծադս րծա կան փ ո րձա սո ւթեան մէկ թելա դր ո լթէւնը չէր ևդած

այլ դրականութեան հԼտ իր ունեցած կապերը ներ_

շնչած էին իրեն այդ միտքը : Օրինակ տուած էր ճէյմս ճոյսի վէպերը
եւ մասնաւորաբար ֆրանսացի խորհրդապաշտ բանաստեղծ Մ ալարմէի
քերթուածները ե ւայլհ y որոնք ղինքը մեծապէս տպաւորած

էին

եւ

նպաստած այդպիսի դա դափար1՚ մԸ հասուննալուն :
Երաժշտագէտ էրնսթ էնոմտս ուս ումնա սէրելով

Պուլէղէ

նորա-

դոր^երը, որոշապէս կը մատնանշէ եր ամէշտէն յար ափ ո փ ոէս մԱւ
՛՛երէ կազմուած գործեր յղանալու գաղափարէն մ ԷՀ Աալաբմէէ ունեցած խ" ր ա ղդեg ո ւթի ւն ր :
Ս*,1՚է ւսռթիլ կը յիշատակէ խորհրդապաշտ բանաստեղծին
ւարտ մէկ դործին
գրէ-

անա

ՀԼր_ ԼիՀրԸ^ին յառաջաբանը՝ ուր հեղինակը

կը

մը կըսկսէ թէեւ, սակայն չի վերջանար ՝ կամ ամէն սլա-

րագայէ աւարտած ըլլալու պատրանքը մէայն կուտայ» :
Այլուր Աալաբմէէ հրատարակէչը Շէրէր, հատորէն

կրած

էր

մեկնարկոլթեան մէջ կը գրէ - «Գրական ամէնէն ճէշգ մէջողն է ազատ
" ՚ էնքնատէպ ողփուէ ել սակայն

նաեւ

առանց

կամա լա կանո ւթեան

Լ՛ նոյնէսկ շաղկապող տարրերուն ապահովել շարժականութէլ!։ մը՝ տյսէնքն անոր էջերը , նաէսա ղա ս ո ւթէ ւննե րը , անոր մ է Հէ։
IT-Pl՛

յանգը՝ բառը՝ նոյնէսկ տառերը î Գէըքր որ տառերու

ամբողջ

մէկ

ընդլայնումն է , պէտք է նոյնպէս ստանայ շարժական ութէլն մը» ելն . :
Արտայայտուած բոլոր այս մտքերը փոքր գաղափար մը կուտան
նորագոյն երաժշտութեան տրգէապէս հետապնդած
մ ասին :

նպատակներուն

*
Յարափոփոխ ֆօոմ/, ռահվէրաներէն մէն է նաեւ՝ էնչպէս յէշե-

.'//'''Հ’. գեր մա ե ե րամ՜ի շ,ո ը

Շթոքհ ա ո ւղըն' *

Այ" Հևրջնոյն հ ե զէնա կո լթէ ւնն եր էն մէն է նաեւ դաշնակէ
մար նորագոյն ձեւուէ յղացուած կտորը

՚6լսւվիրշթ-խ_ք

հա

11հ/:

Գործը բաժնուած է 19 մա սերս լ՝ որոնցմէ էւրաքանչէլրը նուա
գածուն կրնայ էրա րու կցել , անոնց յաջորդութեան կարգը ըստ կամս
փոխելով-.
Անհաւատալէ թէլ մը պէտէ տար այդպէս կարգէ փոփոխութեան
ենթարկուած կտորէ մը տուած կար ելէ ո ւթէւնն երը , 19ի բաղմապատ֊
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կութ Լամբ : Եւ որպէսզի այգպէսով ստեղծուած ա յլազանո ւթի ւնն երու թիլը ալ- ՛Դե ստուարանայ ՝ հեղինակը անոնցմէ իւրաքանչիւրին
սահմանած է նաեւ աարբեր արա գո ւթի ւնն եր ՝ աարբեր (l|lLlu(iu//Z,yz
եւայյն :
Հետեւաբար ՝ մեկնարկու արուեստագէտին կր մնայ այլեւս որո
շել հեղինակութեան ընդհանուր Փ01Նն^հ/ եւ ոչ թէ ինքը հեղինակը՝.
ՀՀթոքհաւո ըզըն այս առթիւ կուտայ նաեւ հետեւեալ բացատրու
թիւնը^ իր կտորին մասին*
«Նուագածուն բոլորովին աննպատակ կերպով իր նայուածքը կը
նեաէ իր աո֊ջեւի նօթերուն վրս,յ^ որոնք կը սլար ո ւնա կեն սոյն 19 կ րտորները եւ կը նուագէ սկսելով անոնցմէ որեւէ մէկէն՝ որեւէ արա
գութեամբ կամ

ւՆԱւնԱ//^ , որուն վերջաւորութեան պիտի սկսի դար

(1|

ձեալ որեւէ ուրիչէ մը*, կտորներուն իւրաքանչիւրը յղացուած է այն
պէս որ կա ր ծլի ք1ԷԼա՚յ ործւէ ուրիշի մը հետ անմիջականօ լ,էն
հաստատելէ ։

կապ

Այգ բոլորին իրազեկ ր/յայէ եւ այդպիսի երամ՜շտ ո ւթի ւն մր ո ւնկընդրելէ վերջ, մեր մտքին մէջ կը մնայ մէկ բան միայն ՝ մէկ Հ ա րցում թէ' ո03 ւր եւ ի^ն չ ձեւով պիտի վերջանա յ կամ ո* ւր պիտի յանդի
երամ՜շտա կան արուեստին մէջ նորոյթներու UJJU խոյանքը դէպի ան
ծան՛օթը :
Գ* V*.
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w
ՊԱՏՄՈՒՃԱՆ
ԻՆՍ81՝ՏՈԻ811ԻՍ
ա լ կա կան ՍՍՈ- Գի տոլթիլնների

ակադեմիայի

Պատմութեան

ինստիտուտը մեր հայագիտական կա ր ե ւո ր ա դո յն օ^աիւներիւյ կ։ Այս
տեղ ա շիսաաում կ մ օտ հ ինդ տ ա սն ե ա կ

ղի տն ա կանն ե ր ի g բա ղկա g ած

համերաշխ մի Լսումբ ՝ որ տարիներ շարունակ ղբադուած կր մեր մողովրդի հտրոլստ պատմութեան բազմատեսակ հարցերի ուսումնաս իրոլթեամբ

սկսա^- հնադոյն

մամանակներից

մինչեւ

մեր

օրերը՝,

ինստիտուտում , ձեռք—ձեռքի տուած ՝ ^այ մողուԼրդի ելեւկջներո/Լ լեցուն պա ամ ո ւթեան հարցերն են մշա կո ւմ հին, միջին ել երի աա սարդ
սերունդի մտ ա ւո ր ա կանն եր' դիա ո ւթեան դոկտորներ եւ թեկնածուներ
երկարամեայ ա շիւ ա տ անբո ւմ արդկն ա չրի ընկած /Լաստ/սկԼ/ տկր պատմարաններ } գիտութեան մկջ իրենց առաջին ՝ բայց հաստատ քայլերն
անող ասպիրանտներ :
---- Ill ի u l/ւ

բա ղմա /լ ան կ ա քն թեմատիկան ՝ ո ր ի 1Լրայ

ներկայումս

աշիսատում են մեր սլա տմաբանն երր , --- ասաց ինստիտուտի դի բեկտոր Ա՝ Ցա րութիւնեանը , պա տա սխան ելո ւԼ մեր տ յն

հարցերին՝

թկ

ւ՚^չպե սի թեմաների/ ւիլ/ս/յ նն աոանձնասլկս ուշադրութիւն դարձնում
դի տնա կաններ ը : __ Ղ^ոլք մեզ մօտ կր հանդի պկք

դիտական

ս/շի/ա—

տո/լների՝ որոնց ուշադրութեան կենտրոնում Հ այ մողուԼրդի/ ծագման
ու կա ղմա ւո ր ման հարցերն են ՝ ուրԼ/ լներ Լ/ ՝ որոնք ուսումնասէ՛ր ում են
մեր մա մանա կա կ ի g սլա տմո ւթի ւնը *, ^J/սլ/ճ ասած' մեր ի/ումբի/ տեսա
դաշտն ընդգրկում կ

՛ո ջ,

մողո/Լրդի/ սլատմոլ թիւնը' իր ամբո /լ^ո ւթ ե ս/ն

բան զբաղեցնում են մանաւանդ այն հարցերը՝ որոնք մինչեւ

օրս հս/մեմատաբար քիչ են մտահողել հայագկտներին *,
ւԼուրդի պատմութեան նմանօրինակ ուսումնասիրման

Հայ

մողո-

պահանջը

իր

արտայայտութիւնն կ զտել մեր ինստիտուտի կառո ւց ո ւածքո ւմ • ա յն
8

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

130
կազմուած

կ

հ էն ու մէ/էն դարերէ , նոր եւ սովետական մամանակա

շրշա ւն ե րէ պատմութեան բա մէնն երէր :
Ս, անg կողքէն /'ն չսլկ ս սլա տ մ եր

դէր ե կտ ո րր ՝

էն ս տէ տ ո ւտ ո ւմ

սլա կա ս կա ր ե ւո ր ո ւթէ ւն շէ ւորւում նաեւ հայ մոդովրդէ պատմական
կապերէ եւ գաղութահայ պատմութեան հա բրեր էն : /Լյս նպատակով
•ԼերԱւն տ ա րէն ե ր էն էն ստէ տուտում բացուեէ կ նոր

րամէն'

Ս Ս U‘U

մո զովուրդներէ եւ նոր դեմոկրատէայէ երկրներէ պատմութեան բա
մ էն ր :
Ահ ա երկու տարէ կ , էն չ էնստէտուտը բարձրացրել կ մէ թնդէր՝
որը հաւասարապկս մտահոգում կ նրա բոլոր աշխատողներէն ՝ դար—
ձել կ նրանց դէ տա կան մտորումներէ դլխաւոր

առարկան :

)*ա

հայ

մոդովրդէ պատմութեան Հբաղմահ ա տ որ եա կէ» ստեղծումն է։

Նա-

թատեսւում Հ մօտակայ տարէներէն ստեղծել Y մեծածաւալ հատոր
ներէդ բաղկացած դէտա կան մ է հ ր ա տ ա ր ա կո ւթէ ւն
ամփոփէ հայ մողովուրդէ պատմութէւնր
__ (J ա

որն էր մ կ £ սլէտէ

ս^ԼՂեւ1,3 Չփնչել մեր օրերը՝.

մեր ՛հարցեր է հարցն կ } եւ այրէ ուդղութեամբ

արդկն նկատելէ աշխատանք կ կատարուած

մեզանում

--- ասաց Ա» քֆարոլթէւև—

եանը՝. __ Նա/ս կազմ ո լել կ ^/Բազմ ահատո րեակէ» պլան—ծ ր ա դէ րը : Չ*'"
մէ ծաւալուն դ/ր^ Հ՜ , որտեղ ըստ մ ա ման ա կա շրջանն երէ նշուած
հայ մոդովրդէ սլատմ ութ ե ան հարցերը՝. Այէ թօսքով

ասած

ծրադէրը այն ուղենէչն կ, որու/ սլէտէ ընթանայ շարադրանքը
թեմաներէ եւ դրանց ում ամփոփուած հարցեր/ :
/""րհրղէ կո ղմէ g հաստատուէլը

դրուեց ոե ս պո ւբլէ կա յէ մ տ ա ւո ր ա կան ո ւթ ե ան
կան

Աէնչեւ

անցեալ տարուայ

են

պլանըստ

դէտական

խունէսէն՝

տ յն

պա տ մ ա բանն ե ր է , դրա

տներէ՝ փէլէսոփաներէ եւ տնտ ե ս ա գկ տն երէ համատեղ ,էըն-

նարկմանը՝. 'Լախապկս 200 մտ ա ւո ր ա կանն երէ բամանուել

կէն

ձրադրէ օրէն ա կն եր ր : Երկու օր տեւեց քննարկումը՝, հաւական կ

այդ
tu-

սել , որ ելո յթ ունեցան աւելէ քան 30 գէտնականներ ՝ որոնք ւսրմկքալոր շատ դէ տ ո ղո ւ թ է ւնն ե ր եւ ճշտումներ կտտա րեցէն՝.

Այս

րո Լո [՛ է

ս ղա ւլ ր ո ւթէ ւնն ե ր ը էնստէտուտէ բամէնն երէ կո ղմէ g հանդամանօ րկն
ուսումնասէրուե gէն , եւ (րադէըը համապատասխան փոփ ոէւ ո ւթէ ւններէ են թա րկուեց :

այն հաստատուած կ էնստէտուտէ

դէտա

կան խորհրդէ կողմէ g ՝ հաստատուած են նաեւ հատորներէ /սմբաղ/ր—
ներր եւ թեմանէ րէ Հ ե դէն ut կն ե ր ր : Ղփտա—կազմակերպչական այս աշ—
/ս ա տ անքն եր էն ղուզըեթաց ՝ դեռ. 1961 թուականէց սկսուել կ ^/Բազ
մահատոր եա կէ» մէ ?արք թեմա ների մշակումը :

բանով

զբաղւում

են ոչ մէայն մ եր , Հնադէտո ւթեան եւ ա զդա դր ո ւթեան էնստէտուտէ
ա շէւատա կ է ցնե ր ը } այլեւ ռեսսլուբլէկայէ բարձրագոյնէ ուսումնական
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հ ա ս տա տո ւթի ւններԼէ եւ ղիաա—հ ետւալօտա կան հիմնարկներԼւ մէ չարք
մut սնադէ տն եր : ՆաԼսատեսւում է 196T թուականէն աւարտել «puitj—
մահատո րեակը» :
Սակայն «fi տզմահ ատ ո ր եա կբ» ամենեւէ* էւ չէ սպառում ցանկը
այն թեմաների, որոնց ւԼրայ այմմ աշԼսատում են ինստիտուտԼւ գիտ
նականները : Դիրեկտորը , մեր առջեւ պա րդելո վ

դիա ահ եաազօտա—

կան ա շիւ ա տ անքն ե րի ծրագիրը , դիտական քարտուղար Վ . fiui րԼսու—
գա ր ե անԼւ հեա միասին հանդամ անօրէն տեղեկացնում է

իւրաքան

չիւր դի տ ա կան աշԼսատողԼւ կա ա ա ր ածԼւ ու կա տ ա ր ելի քԼւ , նրա բա ր ձ ր ա—
դրած թեմայի նշանակութեան մասին։
Սեր մողուԼրդԼւ բաղմադարեան պատմութեան շատ եւ շատ հար
ցեր այստեղ գտել են իրենց բարեԼսիդճ մշակողին։ Ահա թէ ինչպիսԼւ
է թեմաներԼւ եւ դրանց կատարման սլա ա կերը ինստիտուտում , բա •յէ
հիազմահատորեակից» : Հին եւ միջին դա ր ե րԼւ

պատմութեան

բամ-

նում պատշաճ եւ սիստեմատիկ կերպով առաջ են րա շլո ւմ եւ

լո ւծ-

լում ա լգ մաման ա կա շ բջանի պատմութեանը

առն չուող

բագմաթիւ

Լսնդիրներ։ Աք՛է րամնԼէ վար ի չ , պատմական ղ ի տ ո ւթի ւնն ե րի դոկտոր
Եբեմ եան ը «Հայկական ՍՍ Ո' ատլաս»ում , որ լ՛՛ք է տեսել •ԼեՐջերս, ղետեղել է սլա ա մա կան Հա լաստանի 9 քարտէղներ • նա պատ

II •

րաստել եւ հրատտրա կո ւթեան է յանձնէլ «Հայաստանը ըստ Անանիա
Հքիրակացու ա շԼաս րհա ցո յց ^ր» մ եծածաւա լ քարտէղը

նրան կիր 8 մա

մուլ բացատրական—հետազօտութեամբ։ Աւարտուելու վրայ է նաեւ
նոյն հեղինակի

«3) է ո դալական

յա րա բեբութիւններԼւ

ձեւաւո բումը

Հա լա ս տանո ւմ» ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթի ւն ը ։
Նշանակալից աշխատանք են կատարում նաեւ այս
դի տա շխա տ ո զն երը : Հ • ԱՀևասեանը ընթա gի կ տա բուս
«Հայկական Ա*ատենա դրութիւն» բազմահատոր
հատորը , Լ՛ոկ Վ . Տ՚սկոբեանը

բամնի

միւս

աւարտում

աշվսատութեան

Լ
I* •

«Կանոնադիրք Հայոց» աշխատութեան

երկրորդ 'լէ՚ԲմԸՀ' «Կանոնագրքի» Ա- հատորը շուտով լոյս կը տեսնի։
Ուշագրաւ են բամնի երիտասարդ գիտնականներ Հ * fi ա րթի կեանի եւ
Ա. Տէր-ՏԼեւոնդեանի ընտրած թեմաները։ Նրանցից առաջինն աշխա
տում է «Հայ- բիլղանդական յարաբերութիւները»

թեմայի

վրայ՝

Լ։ ս կ երկրորդն արդէն աւա րտոլե լ է Հայաստանում արաբական էմիրոլթիւնների պատմութիւնը» բաւականին ծաւալուն

աշխատութիւ-

նր: Ջա լալիների պատմութեան ո լւ։ ո ւմնա ս ի ր ո ւթեամբ է զբաղւում դիտ ո ւթի ւննե ր Լ։ թեկնածու Ս' • ^ուլալեանը,է
Գիտական լուրք աշխատանք են ծաւալել Նոր պատմութեան բամ
նի աշխատակիցները-. Սրանց թեմատիկան՝ մասնաւորապէս ՝ ուշս, լո
ման է նրանով՝ որ ընդգրկում է Հայաստանի

un gիալ-տնտեսա կան

կեանքի եւ այլ հարցեր : Բամնի աշխատանքները ղեկավարում է ան-
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ո լանի հայագէտ՝ ակադեմիկոս Աշոտ 8 ովհաննի սեանը ՝ որին հայ ըն
թեր g ո ղր ծանօթ է վերջին տարիներին լոյս տեսած

նրա

«Միքայէլ

Նալրանգեան» եւ ՀՆր ո ւա գն ե ր հայ ազատագրական մարի

պատմու

թեան)) երկհատոր ա չի, ա ա ո ւթի ւնն ե ր ո վ : Նրա անմիջական

ղեկավա

րութեամբ ինստիտուտի գիտաշխատողներ Ս ♦ Ավակիմեանը^ Վ • Յա
կորեանն ու Վ . // ա ր տի ր ո ս ե անր արգէն պատրաստել եւ շուտով տպա
գրութեան կը յան ձնեն « Հայ-ռո ւս ա կան

յա ր ա բեր ո ւթի ւնն եր ը

ՀՅրգ

գարի առաջին քառորդում» փաստաթղթերի մողովածուն

Լու['լ

մամուլ ծաւալով : փողովածուն սկսւում է ըն դարձակ մի

ներածու

թեամբ , "րը դրել է ակադեմիկոս Ա •

3

ովհ աննի ս եան ը :

Ո ամնի թեմաներում արմանի տեգ են գտել նաեւ հայ մողովրդի
արեւմտեան հատուածի պատմութեան բազմաթիւ հարցեր*. Այսպէս
ղ իտութիւննե ր ի թեկնածու Ն*

^արապետեանը

շուտով

«Արեւմտեան եւ Արեւելեան Հայաստանը առաջին

կ՚աւարտի

համաշխարհային

պատերազմի տարիներին» մեծ ած աւալ մ ենա գրութիւն ը ՝ Հ» ^ազար —
եանչ, այս տարի կ՚աւարտի իր «Արեւմտահայ դեմոկրատական շա րմման պատմութիւնից (1850—1880 թուականներ )» աշխատութիւնը^ Ար ե ւմ ;ո ահ ա հ դ ի ւգա gի ո ւթ ե ան .1[,ճակին եւ Արեւմտեան Հայաստանում
ագրարային յ ա ր ա րեր ո ւ թի ւնն եր ի պատմութեանն է նուի րուած
Հա մր ա ր ե անի մ ենա ղր ո ւթի ւն ը ՝ ո ['P
նուի րամնի քննարկմանը

Ւ

ամիս յետոյ կը

Ա»

յանձ-

հրատարակուելու համար*.

Հայ մոզովրզ ի պատմութեան ուրոյն կողմերից մէկը հայ

գաղ

թականութեան պատմութիւնն է*. ԱԱ/1‘Ս՝ մողովուրդնե ր ի եւ նոր դե
մոկրատիա յի երկիրների պատմութեան րամն ի գիտաշխատողներ Վ *
թար խուդար եանր ՝ Պ • Ե ո կո ւն ե ան ր ? Ա • Ա ո վնանեանը , փ ♦ Ան անեանը ,

Դ* Պինգերեանր եւ ուրիշներ բամնի վ ա ր ք, չ Վ. Ո ս կ ան ե անի գեկավա—
ր ո ւթ ե ա մբ , ձեռն ամ ուի, են եղել Նոր Նախիջեւանի

Հունաստանի ,

Պ•'ւ/կարիոյ ՝ Ուկրաինայի ՝ Ղ^րիմի ՝ Աստրախանի եւ այլ վայրերի հայ
/լազութների iiiiuiniïn ւթհան ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ե ան ը յ
Ահա ո բանք են այն թեմաները՝ որոնց վրայ այմմ աշխատում է
սովետահայ սլա տ մ աբանն ե ր ի մեծ ըն՛տանիքը*, կասկած չկայ՝ որ հայ
մողովրդի պատմութեան բազմահատոր գիտական հ րա տարա կո ւթի ւն լ՝ Հը լՒնՒ ^րա ամենանուիրական աւանդը դարերի խորքից եկող իր
խոհուն ու աշխատասէր մողովրդի մշակութայԻն դանձա ր ան ո ւմ *

Վ. Մ.
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mi.

2.ՕԿ1ԼԿԱՆ
Եգիպտահայ նկարիչներու ցուցահանդէսին սուիթով «■ RadioMondft» շաբաթաթերթը իր վերջին թիլով հրատարակած է հետեւ
եալ տողերը հայ արուեստին մասին : Ստորեւ թ արգմանութիւնք ■__

Ջեւերոլ. կեանքը կամ հոդին կը

ն աիսա Հ ա հր ա կան ւ/աււսւ՚հ—

գութ են է մը ՝ պոր մամանակը՝ համբերութիւնը՝ բազմաթիւ սերունդ
ներու մտ ա հ ո դո ւթի ւնը ձեւաւո րած են

իրենը

պատկերին

համա

ձայն'. Ոստ մը սլատուաստել կը նշանակէ նոր աւիշով հարստացնել եւ
կամ ո չնշացնել՝. Հայ արուեստը կլ, “իրէ իր անցեալը՝ հայ

արուես

տագէտը դիտէ ընդունի/ աղդեցութիւնները՝. Ան մեծ է ատով իսկ՝ ան
հետաքրքիր եւ խելացի է ի տես ցեղերու ՝ ուրիշ մ ո ղո վո ւր դն ե ր ո ւ ձեռք
բեր ածն եր ո ւն :
Ատ կայն՝ անցեալին կ ա պո ւած ր//ա լով հանդերձ ՝ ան դիացած է
իւրացնել արեւմտեան գեղագիտութեան իրեն ներկայացուցած ամե
նատարբեր հոսանքները։ Աքս ըս ել է թէ ան ՚1Ը տա ր բեր իխ : ԱնսՀլ
երբեք՝. Ան կ՛ըմբռնէ , այսինքն թէ՛ կ՚ապրի ել թէ իր խղճմտանքը ՝ իր
շի տ ա կո լ թի ւնը կը մնան մՒ ակ կանոնները իր հասկացողութեան : Այն
որ հայ արուեստագէտ 1լ ըս է' 1լ ենթադրէ լոլ֊ր^^ օրինաւոր եւ անմի
ջական աներ կբայո ւթիւններ ը շրջանակի մը՝ ընտանիքի

մը ՝

եր կրի

մր ՝ միջավայրի մը ՝ մէկ խօսքով ընկերային եւ բարոյագիտական իըականուճթեան մր ՝ ուր նո ւի ր ա պե տ ա կան յա ր դանքը եւ լալ կա տա րուած աշխատանքի մը սէրը զետեղուած են սաստուածներու կարգին՝.
ՀաJ Ը չի խարդախեր ՝ եւ եթէ ինքղինք կարող կր տեսնէ ՝ /'անտեսեր
երբեք նաեւ իր ս ահ մանն երը '.
Ի .ղ, < աւաքելով՝ հայ ստ եղծադո րծո ղր ունի տրամաբանութեան
եւ զգացումին պարգեւաբեր արմէքները՝ ներղա շնա կուած արտայա լա ո լ թե ան մը մԷՆ ոլր ամէն՝ ին/ որ ւիայյուն է' կը
խանդավաոութիւև է' կ՚ոչնչանայ » • ♦ :
Ղ*արերը կերտած են հայկական խղճմտանքը

սըրուի՝

բուոն

եւ մամանակաւոր

դմրախ տ ո ւթի ւնն եր էն ո՛չ մէկը կարողացած է կոտրել այն մոմը՝ որ
կը վառի սուրբին՝ պատկերին աոջեւ՝. Անապատին կեդրոնը՝ հ ա ա, կաըսղ է 5 մայրամուտին իմանալ զանդին ղօղա ն£ը, որ կր
երեկոյեան մամերդութիւն ր ՝. Անապատին կեդրոնը՝ ան

ծանուցանէ
երկրին

րն-

Գհըքէ"Ս դուրս կը քաշէ դաշտերու ծաղիկ մը' մպտուն եւ հեղ՝. Ասոր
մէջ բան մր կա հ աւելի զօրեղ՝ քան մարդոց

սովորական

տոլթիլնը՝ կա՛ հ հոդին խղճմտանքին խորհրդանիշը՝ որ

արտայալալլեւս

չի

պատ l/անիր ներկայի մանրուքին՝ այլ ա յն 'IJ'P^b^՛ քննութեամբ մր՝
իր վերջնագոյն ճիգը ի սպաս կը դնէ սլ ա տ ա սխան ելո լ միշտ ներկա j
վերակենդանացման իրականութեան կոչին*. Հալ ամենամեծ

բանաս

տեղծը Պ'Ըիդոը Նարեկացին իր ՀԱ*ատեան ողբերգութեան» սքանչելի

մ է?, մեզի կ'ըսէ 1
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«Տէ'ր իմ, Տէր պարգեւատու, ինքնաբուխ բարի,
Բոլորիւն տիրող հաւասարապէս, միայն դու Արարիչ ամէն ինչիԱնճաոելի, անտեսանելի, անզննելի, անշօշափելի , անորոնելի,
Անսկիզբ եւ անժամանակ , անշամանդաղ գիտութիւն» :
Դ՛արերէ ի վե ր , եռյճ այս աղօթքը կեանքէ իւրաքանչիւր եղանա
կին , իւրաքանչիւր աոս^ին Հպիտին եւ իւրաքանչիւր ո ղյբերդո լթեան
կր կրկնուի հազարաւոր մարդոց կողմէ , որոնք սորված են, որ կեան
քը աըՀէք ունի, երբ միայն աշխատանքը կր դափնեւոբէ .ճիգերը, եւ
իր առողջ մտահ ո զո ւթիւնը կը քաղցրացնէ յոյսը՛. Որովհետեւ հայուն

թե

համար ոչինչ դիւրին է , ոչինչ կարող է դիւրին ըլլալ ■ Ան '//'"Հ
դիւրութիւնը ակարներու կնիքն է , եւ արցունքը անոնց' որոնք

չեն

տեւեր : Դուք կը հասկնաք անոր անվստահութիւնը օտարի հանդէպ ,
դուք նոյնպէս կ'ըմբռնէք , թէ ինչու իր սիրտը կը բաբախէ իր երկրին
մէկ որ դլոյն նուազագոյն անմիջական արտայայտութեան իսկ,
ինչու ի վերջոյ իր լեզուն, իր սովորս ւթիւններր այնքան

թէ

յարգուած

են իր կողմէ , իր զաւակներուն կողմէ . • • ՛.
Այն որ, օր մը, իր պատմութեան մէջէն տեսած է կարմրած դետը
եւ ալերա կո լած տուները , չի կրնար նայիլ ուրիշ տեղ , քան ինքն իր
մէջ' ուրկէ կուդայ այս նայուածքը ինքնաղննիչ,

կիսասքող,

կծկուած հոդին, այս խղճմտանքը, որ միայն ճշմարտութիւնը
դունի, սրտին Ճշմարտութիւնը, որ երբեք չի ճանչնար

այս
կըն

կեղծիքն

սուտը քաղաքավարութեան , եւ որ կր յարդէ կամ կր տեսնէ

ու

միայն

այն ինչ որ անմիջական է, ներդաշնակ եւ իրական՛.
Ուրեմն թոյլատրելի է սպասել, որ պատուաւոր եւ
րտրոյականութեամր Հողովուրդ մը արտայայտուի

կանոնապահ

պատուալո րա

պէս , այսինքն' անկեղծօրէն : Եգիպտոս ի մէջ ապրող օտար համայնք
ներէն, հայ համայնքը թերեւս միակն է, որ կը ներկայացնէ խղճմըտանքի նման մեծութիւն մը , աշխատանքի եւ պարզութեան նման փա
րում մը : Մեծ դետին ափերուն վրայ այսպէս կ՛՚ապրին ղղայնութեան
ան բէէ ծ ծա զիկները' փթթելով եւ մեծնալով՛. Միշտ երիտասարդ

եւ

առուդ դարնան մը բո յ ր ր կը սնուցանէ հարուստ , հեշտալի կամ ան
դոհալի խիւսը Զօրեանի , ճշմարտութեան ճիչ մը, երկրին ճշմարտու
թիւնը, կր պսակէ Բիւղտնդի (Կոճամանեան) գործը, խելացի զիծերու
իմաստուն համաչափութիւն մը կր սնուցանեն մտերմիկ Ատկորետնի

demi-teintf երր - Մենիկ Աւետիսեան , իր կարգին, կԴրդէ իր հայրե
րուն միսթիք եւ մտաւորական հայրենիքին հայրենաբաղձ կոչերը :

« L’Art pour tous » կ^՚ւըրթ1 հպարտ է 1962A
սկիզբներուն
ներկայացնելով կտաւներ, իրագործուած մարդոց կողմէ, որոնք իրենց գործին եւ իրենց պար տ ա կանո ւթե ան

գիտակցութիւնը

ունին ,

արոլստադէտի պարտականութիւն , այսինքն գիտակցութիւն մը, որ
ոչ մէկ սակարկոլթիւն , ոչ մէկ սուտ, ոչ մէկ տկարութիւն կփնդունե. .՛>■>;
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կարծր փաէ* փորագրութեան miihifii
Փիէր Կի ւսմա ն հեղինակն է «Փորագրութիւնը ձմձրգ գարուն» գի րքին , ուր կր իտօսի փորագրութեան զանագան ձեւերուն ծագման մա
սին՝. Ւր դիրքը տպագրուած է 1930 թուականին : Կարծր փայտի

փո

րագրութիւնը լայնօրէն տա րածուած կր , մանաւանդ արմ-էքաւոր դիրքերոլ զար գա ւոր ո ւմին համար :

1915Հ֊5> ա/ւաջ կարծր փայտի փորագրութիւնը

կը

վերագրուկր

անգլիացի փարագրիչ "վեվիրի , եւ (Լնգլիայէն տարածուեցալ Յծրանսայի եւ եւրոպական այլ երկիրներու մէջ՝. Տարիներու ընթացքին զանա
զան փաստեր ցոյց տուին

թկ , Պեվիքէն

առաԼ Փրանսայի

մէջ

մկկ

քանի փո րագրի չնե ր փորձած կ ին , ա ռանg մեծ յաջողսt թե՛՛՛ն : Արե
ւելքէն ալ անծան օթ փորագրիչներ եկած էթ, որոնք կապ ունէ{.ն Հ Ո —
լանտայի հետ՝. Այդ անձերը

f/՜ամանակին

Ամստերտամի

հայկական

դաղութէն էին, ուր կը էլան ո լէր նաեւ հայոց Առաջնորդ սրբազանը՝.
Փիկր Կիւսման կը գրէ հետեւեալը. «Արեւելքէն , Պոլիս տպագրրուած հայկական Ագաթանգեդոսի պատմութեան դիրքը յ որուն նկար
ները փորագրուած են կարծր փայտի վրայ եւ Ալ]ւՆթէն/յ/^ , էջմիածնի
վանական Ա ա րգուանցի Ա կրտ[՚չի զաւակ Գրի դորի կոզմկ, կը փա սա են

66 տարուան տարբերութիւն մը Պեվիքի գործերուն

եւ

հայկական

կա րծ ր փա յտի փ որագրութեան միջել» :
գորշերը կը կրեն 1775 թուականը, ի ս կ Ադա թան դե գո ս ի
պատմութեան գիրքը

1709 թուականը՝. Պատմութեան գիրքէն ար

տատպած է Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի չարչարանքը Տրդատ թագա
ւորին աո.ջեւ , ուր հեղինակը ցոյց

կուտայ

զանագան

փաստերով,

կարծր փայտի վրայ փո րագրու թեան իբր եմոյչ։
Փայտի վրույ փորագրութիւնը ծայրագոյն Արեւելքէն
ճու բոնա կան էսթ-UTll ՜իները կակուղ փայտի վրայ են
դանակով փորագրուած '. Կակուղ

փայտի

պտղատու ծառերոլ փայտը կը գործածուի :

եւ

կուդայ :

ճաբոնական

փորագրութեան
J1

համար

սկկարծր փայտի փորա

դրութեան համար կը գործածուի անպտուղ ձառերու փայտը՝.
Ւնչպէ ս որ պիպւէնշ, կը գործածուի սլղինձի համար,

ողորկ

տոկուն մակերեսի մը վրայ, ամէն ոլղզութեամբ , նուրբ

եւ

դո րծ ե բու

համար, եւ կը գործածուի կարծր փայտի վրայ, նոյն ողորկ եւ տո
կուն մակերեսին համար՝. Հետեւաբար քայլ >^ը եւս
գրութեան պատմութեան

աոա^

փորա

մէջ, մանաւանդ տպագրութեան մլ,չ„ցով

արտադրուած արմ՜կքաւոր դիրքերու համար՝,
Կիւոմանի

դԼ՚ըք^ն մէջ յի չուած հայկական փորագրութեան

քանի էջերուն ամփոփումը լնելով, կը մնայ մօտկն

մի

հետաքրքրուիլ

հայկական դիրքերու այն փորագրուած նկարներ ով , որոնք

1700£?'

1775 թուականներուն կը պատկանին :
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ՀևԻՇԵՐ ԵՒ ՆՕԹԵՐ
*
ERNEST HEMINGWAY
Ամ երիկեան գրականութեան խռովայոյգ մէկ գէ^քը^ ՈԸ ^ԼԼԼ մարի
յանկարծ խորհրդաւոր մահով մը՝ արկածահար

ինքնասպան '.

կամ

Հ$եղաչրԼական մը ընկերային վիպագրութեան մէջ՝

որով

luu'j[^"tL

այլ կսկծալի իր ա տ ե ւլո ւթեամբ մը մերկացուր հ ա կա գր ո ւթի ւնն եր ո ւ
այն աշխարհը՝ ուր մարդկային հաւաքա կանութիւնները իրարու կը
բախին՝ կոր un լած ՝ առեւանգուած գադափարա պաշտո ւթեան մը
խնդիր ՝ եւ կը խորտակուին յաճախ ճա կա տ ա գր ա կանո ւթեան

ի

թա-

թին տակ :
Հէմինկուէյ յաւիտեանս։ կան այս տռամ ը կուտայ առանց որԼ~
բերգականութեան ՝ բայքյ

ատեն եգերական պարղութիւնով մը ՝

կտրուկ՝ յստակ եւ ցնցող յաՀո ր գա կան ո ւթ ե ա մր մը՝ ուր սերունդի մը
բեկորները յորձանքէ յորձանք կը նետուին՝ մեռնելու
կռիւին մԷԼ՝ ուր անհատը իզո՜ւր կը մաքառի

եւ

ծովերուն

ապրելու
դէմ ՝

երազին դիակը կարենալ փրկելու համար՝ ուր պատերազմը իր

իր
մեծ

պատրանքը կը տարածէ մեռեալներու դաշտին վրայ ՝ եւ կը

ա

նոնց սէրը՝ ուխտը՝ կամ թերեւս անյայտ մարտիրոսագրութիւնը՝.
Հէմինկուէյի տաղանդը կրցած է պատմել ոյյս բոլո րը յարաճուն
զարգացումով մը՝ եւ ստեղծած անոնց համապատասխան հերոսները՝
զանոնք վարող դո րծ ո ղո ւթ եանg հանգոյցը եւ այղ էակները կախարդող անմեկնելի առեղծուածը՝ գարու

մը ոգին

որ

մամանա կէն

դուրս կը ցայտէ եւ կը ջանայ փշրել ընկերային բոլոր կապանքները՝.
Հէպ ասանը իր գրական այս հանգանակը յանգգնօրէն պաշտպանած է նշանակալից դո րծ ե ր ո ւ մ էշ, ինչպէս Մահազանգը որո՞ւ համար

կը հնչէ, ուր արիւնի եւ ատելութեան խրամներու
փոխն ի փոխ սիրոյ՝ նուիրումի եւ

խիզախութեան

մէջ

կը

ձաղկի

դափնեպսա ՛ԱԼ t

Հրաժեշտ զեեեերուն. ՝ ուր նորէն գթութեան եւ սիրոյ խաղաղութիւնն
է ոԼ՛ հև՛ '^ՕրԼա1'և^ մահը՝ մարգոց հ ա կա մար տ ո ւթի ւնն եր ո ւն յետին
փշուրները՝ Ծերունին եւ ծուէր ՝ որ այս անգամ կը նկարագրէ ո jj-ին
եւ կի րրեբուն ՝ նպատակին եւ տքնութեան սարսռալի անակնկալնե
րը

որով մարդը կ^որսա լ հսկայ ձու ‘լը, բայց անոր կմախքը

միայն

’ւը տանի իր հետ ։
Հէմինկուէյ օմտուաՀլ- է դիտելու՝ պատմելու՝ համեմելու անրս-
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պառ իքարմութեամբ մը ՝ եւ իր գրչքւն տակ ինկած ամէն դէպք՝ վի սլական ամէն ՚ իրագարձոլթիւն իրարու կ'օ դակուի միշտ նոր գրգիռով
մը : էլա յս կենդ անութիւնն է որ տարօրինակ պայծառութիւն մը կը
բանայ ամէնէն ետ^ իր գործին մէջ՝ կը լուսաւորէ իր անձերը եւ անոնց նուիրաբերումը ՝ անյուսութեան փոխարէն փրկութեան
մը բերելով շա տ անգամ ՝ տարտամ ճառագայթ մը

նշոյլ

որ կը խաղայ իր

նկս,րադրած դեր եզմանն եր ո ւն եւ. աւերակներուն ,Լ[,այ՝ Ահա թէ էնԼոլ- Հէ մին կո լէ յ կրնայ եղբայրանալ այն հոգիներուն , որոնք պատե-՝
րաղմէն ստեղներին մերկ՝ անկաշկանդ բայդ սրտառուչ
թիւն մը՝ անրւնւյ' որ կոչուեցան ֆրանսացի

P

ոլան

դրականում

Տորմըլէս

կամ

գերման էրիհ Ս*արիա Ւեմարք*. Ւր IjruihuiCfUlBfJ^ ղո ւգահ եռա կան

մը

առաջինին Փս1յւոէ՜ ItJUlslj J1/7/5/ եւ երկրորդին
վէպին' Արեւմուտքի մէջ ոչ մէէ նորութիւնդ, հետ :

որ

1ւը կ ա ղմէ

հ ա մ ս։ ր ա t un

Ւր կեանքով թէ վախճանո վՀրնրսթ Հէմէնկոլէյ էր

ապրեցու

ցած հերոսներուն բախտը ունեցաւ՝ եղաւ ռամիկ ու որսորդ՝ կամա
ւորէս պէ ս կռուեցաւ ճակատէ ճա կտա կամ անհ ետ ա ղ ա լ կո յս

անտառ-

ներոլ խորը՝ ու մեռաւ իր իսկ զէնքէն արձակուած գնդակով մը*, Ւր
*1էպԸ

Ղօղուն է բաբախուն մարդկայնութեամբ մը՝ որ իր գործը կը

պաշտպանէ ու կը նուիրադործէ իր Գէմքը՝ Սթայնպէքի ՝
էր սքին

P ա լա ո լէ լ ի

կողքին :

8)ոքնըրի ՝

Եր Hի ւքքէրէլ,, ն

WILLIAM FAULKNER
^ոլքնէռ մեռաւ վերջերս*. ԷԼսլադայ սերունդները պիտի ըսեն' թէ
ի նչ կարեւոր տեղ պիտի յատկացուի իրեն համաշխարհային գրակա
նութեան մէջ^
Մալռօ՝ իրեն յատուկ մանուածապատ եւ փառաբանական ո՛ճով
Սրբավայր/, նախաբանին մէջ՝ ՛ձիական թուականներուն ՝ հանրութեան
ոլշագրութիւն ր կր հրաւիրէր մեծ վիպասանին վրայ՝ մինչդեռ քիչ
մամանակ ետք Սառթոը յսսնի մր գովեստներ ընելով հանդերձ Խ
մխտէր ալս տաղանդ ր՝ եւ վ*իւո' աւելի վերապահ իր քննագատութիւնր կր ս ահմանափա կ է ր fl) ո լքնէոի գբ ա կան ո ւթե ան ձեւին ՝ կերպին
միօրինա կ ո ւթի ւնր ի լա լա րե ր ելո լ մէջԷԼյսուհանգեբձ ՝ Փոոլսթի մահուրնէն ի վեր համաշխարհային
բեմին վրա լ չերեւցալ ուրիշ ,/իպասան մր որ վերստեղծած րլ լա ր վի~
պապա շա տիեղերք մր նոյնքան բնգա րձա կ ՝ նոյնքան հա բուստ եւ նոյն
քան ո ղբերդա կան :
Ուրէշներ վէպեր ւ, ր երէն , էն < պ է ս Հէ մէն կ ո լէյ , Sou Փտսոս կտմ
Աթէյ^պէյւ < րա լ g անոնք ամ էն բանէ աւեքի գրագէտներ են՝ անոնք
պատմութիւն մր կր սլատմեն պաամոլթեանր համար» մինչդեռ fl)Ofj>—
նէռ աշխարհ մը կր սա եղծէ իր հերոսներուն չափանիշով» անոնց շուն
չին , անոնց ցաւաւոանԳ հոգիին չափով î
Ւնչպէս Պ^լղաք՝ թոլռթոյ ՝ մթանաւս լ կամ Տ ո ս թո յեւ֊սքի ՝ ան իր
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տիպարներուն մտասեւեռում եղած միեւնոյն բնաբանը կը վերա-֊
մշակէ : 1‘նշպէս իր նաիւորղնեբը , ինյ>ը գիտակցութիւնը ունի արդիա
կան աշթարհի կազմ ա լո բո ւթ ե ան , ուր անհատը հետզհետէ աւելի կը
կորսուի բազմութեան մՎ՝ ուր չի զազրիր երբեը պայ բար եթ պահ
պանելու համար իր անձնական մղձաւանջները՝ իր զեղվսութիւնները ՝
իր ա ուս,րին ութիւնները. այզպէսով' իր ս տ ե զծ ա զո րծ ո ւթի ւնն եր ո ւն
ըանակը ուղղակի մրցակցութիւն ձ րն է [վստուծոյ հետ î
Կ'ըսեն թէ զմոլար հեղինակ մըն է : Եթէ նոյնիսկ այզպէս է , ան
տեղի է զայն մեզազրել մարի նուաճումներէ օզտուելուն համար :
Եթէ U1 նջրսլետ մը կայ '11ալզաըի եւ Փռուսթի տեսութիւններուն
միջեւ՝ թէպէտեւ միջավայրերը ուր իրենց հերոսները ապրած են
այդըան ալ հեռաւոր չեն , ինչո՛ւ նոյնը չըն դունինը Փ ռուսթի եւ
Ս>ոլընէռի միջեւ :
Առանg եռանդուն պաչա պանն եր ո ւ թերեւս ա ռաջինր տա կալին
սպասէր համակի րներու , եր կրո րդն ալ չունենա ր իրեն արմանի հե
տեւորդները :
ծ)ո լընէռի կերպը հասկնալու համար պէտը է ճ"յս կարդանը՝.
Ինը ե դաւ հ ա մա դր ո զը :
Ան չուշտ Հեոլընէռ մասնաւոր ճաշակ մը ունէր մանուածապատ
ձեւերու՝ բայց առանց վարպետի մը օրինակին պիտի ունենա՛ ր յանդըդնութիւնը ատոր ՝ որոԼ ձանձրոյթ մը՝ "Լ՛"չ թաիւծանը մը՝ նոյն
մամանա կ յամառ եւ արթնամիտ պեդումը հոգիի թոր ծալըերուն :
Պէաը է հաւատալ որ մեր հոդեկան վիճա կներու վերլուծումը
կ՚աււաջնորզէ ստեղծ ա դո րծը յ եթէ ան կ՛ուզէ խուսափիլ սովորակա
նէն ՝ հասարակ տեզիըէն եւ փնտռել պատմուածըի ձեւ մը որ արհա
մարհէ աւանդութիւն դարձած ձեւերը։
Եթէ մէկը վերսկսէր Թովմաս Հար տի կամ Ֆիէրլրինկի նմանիլ
__ եւ անոնց թիւր շատ լ, --- որեւէ վարկ չէր թէ իր ունենար , ոչ
ձեւը արդիական չըլլալո ւն , ա յլ անոր համար որ դարը կը պահանջէ
նոր տեսլա կերպ մը՝ զգալու նոր ձեւ մը՝. Արդ՝ Ֆոլըլէռինը այմմէա
կան է՝ ո՛չ ձանձրոյթէ կը վախնայ ՝ ոչ ալ բարդ եւ խառնիճտզանճ
տիեզերը մը մէջտեզ հանելու ճիգէն՝. Տիեզերը մը որ երեւութապէս
միայն տխուր է՝. Պիտի մեղադրեն զինըը իր գա ւա ռա կան ո ւթե անը հա
մար՝ իր յո ռետեսո ւթիւևը որ երբեմն մեռելային է եւ պիտի գովա
բանեն իր տիեզերականութիւնը՝ իր տարօրինակ բանաստեղծութիւնը՝
իր մտըրա կրօն ո ւթի ւնը
ըանի որ միմիայն հարալի մասին կը խօ
սի
կ՚ուսումնասիրէ ստո րադասութեան զգացումով համ ա կուած
էակներ ՝ նոյնիսկ այլասերածներ կամ նիւթերը կը վերցնէ հին կտա
կարանին մէջէն'. *Լ,ոյն պերճութեամբ կը նկարագրէ գլխարկ մը կամ
ներըին մենախօսութիւն մը։
Ասոնը նոյն ըևնադատութիւններ ը կամ գովեստներն են որ առհա
սարակ գրագէտի մը մասին ի յայւո կուգան ՝. Աիեւնոյն յատկանշա
կան կ" դմեր ը կարելի" չէ բառ առ բառ վերագրէլ ք^ՒլլՒէն Կ ռինք......
Իայց ասոնը այլեւս չեն յիչատակոլիր երբ բանաստեղծին տարո
ղութիւնը մարդկային պչրա սիրո ւթիւններու տեսողութեան սահմանէն
անդին կ՛անցնի ։
Ինչ որ իր գործին արմէըը կ՛ա պա հովէ իր էութիւնն խկ է ՝ __
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մարգէ էլ էրհնք Ճակատագրէն դէմ մաքառող եւ էր արտայայտելու
նոր ու էնքնատէպ կերպը î
Ըլլան անոնք աղքատ կամ Հարուստ ՝ առողջ կամ անկետլ , հոգերանը (քէոլքնէռ հոգեբան է գեր աղանք օր էն} դէտէ ղանոնք առաջ
նորդել էրենք նկարագրէն պահանջած ձեւուէ է րադարձութէւններու
Դէ պո ւածը որ կը յարուքանեն ՝ եթէ ա րուեստագէտ ր դէտէ զանոնք
մէսով պարուրել եւ էբր թշուառներ լանձնել էրենք ներքէն ճակա—
տա կադրա կանո ւթեան :
ա ր կ ածաէյն գր ո ւթե ան մէջ որ կեանքն է ՝ ո չ ո ք պէտէ ուրա
նայ գործէն ւսրմ՜էքը*
IJju գործը՝ որուն եթէ մօտենաք պէտք Ը1[ար՝
ձեղէ խորհուրդ
չէէ տար «Ապսա/ոն՝ Ապսալոնքով ս A"Az > որ է Ւր գա գաթն ա կ է տբ ,
բս*յք երթ որ պէտք ըլլար վայրկեան մը մէայն կարդալ՝ աս է կա
պէ տէ f ան ձն ա ր ա ր ե է î
Ամր ողջ 3)ու,թնէռր հոն է էր յա տ կ ո ւթէ ւնն ե ր ո վ եւ թեբոլթէւններով ՝ ձեւաւո րման մեթոտով ՝ էր էւռովեայ հու/էու/ , իր հհրո սն եր ո վ ՝
էր էնքնոլրոյն բանաստեղծութեամբ եւ էր մեծութեամբ։
Եդ- Պսւսւքսրնեսւն

ՏԻԿԻՆ ԱՐՄԵՆՈԻՀԻ ԴԵԻՈՆԵԱՆԻ ԵՐԴԱՀԱՆԴԷՍԸ
վ^անէ մը ամէսնե ր առաջ Փարէզէ մէջ ա Կհ ունեքալ Տէկէն Ար
մեն ո ւհ է Հէեւոնե ա նի Մ շոյ
սրահէն մէջ։

երդերուն

ո ւն կն դ ր ո ւթէ ւնը ՝

Տ ըպէւսէ

Արուեստադէտուհ էն էր մայր ենէ ե ր կ րէն տարազը վրան՝ չմոռ
նալով արաէւ չէն՝ տեղական ապարանջանն ու

գունաւոր

մուճակը՝

նախորոք մապաւէնէ վրայ առաՀ- էր երդերր սկսաւ ձայնասփռել՝ է*-—
ր ա քան չէ ւր էն մաս էն տալով Հ ամա պա տ ա սքսան բաք ա տր ո ւթէ ւնն եր ։
Ըսկ երբեմն ալ ձայնաղէր դործէքբ մէկդէ

դնելով՝

էրեն

յատուկ

նուրբ սահանքներով ՝ օրօրումներով ու մանաւանդ բարբա ռայէն հրնչականութեամբբ երգեք ալլելս բո լո բովէն կո րստեան մատնուած մեր
երբեմն Աուշէ սէրոյ՝ կռուէ՝ ուրախութեան ՝

աշէւատանքա յէն

եւ

տխրութեան եբդերբ ։
Այլեւս յուշ դարձած մեր գաւառէն ոգեկան բոլոր ստեղծագործութէւնները՝ երդերէն ՝ ասաքուածքներէն մէնչեւ տեղական աննման
պա ր երբ ՝ կոտո րածներո ւն հետեւանքով

հէմնովէն

կո րստեան

են~

թարկոլաե՜' Տb կ • Պ-եւոնեան միակն է որ իր հայրենի երդերը հարադաւոութեսՀնը մէջ պահեր ու. անադարտ հասդուդեր է մինչեւ ներկայ
թուականը-. Ասոր համար հայ մոոուԼոլրդր երաիւտադէտ է իրեն-.
Տիկին Գեւոնեանի բերքը կը կրէ թանգարանային բնոյթ, այլ սակա լն ապագայ հայ ե րամշտադէ աներ այդ մասնիկներէն, երանգներէն
կրնան լա ինադիր երամչտական յօրինումներ կատարել-,
Հ,
*
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ԷՋԸ ԴԱՐՁՈՒԱԾ է...
ֆանի մը ամիսներ առով, Սթօ1' Հ ը ա տաը ա կշա կանը լոյս կ'ընծա
յէր հատոր մը, որ ամբողջապէս զերծ էր անցուկ դրական նորաձելուլժիւններէն , ըսենք ո լնայնութի ւններէն , որոեր գրաւած են հրապա1<ա1լը
շնորհիւ աղաղակող 1ԼՍ± ԼԱ1\1ն Լչւ n ւ֊ :
'1իըքը անմիչապՀս ընդունելութիւն գտաւ ֆըաեսախօս երկիրնե
րու ԺՀշ, դարձաւ գրադարաններու ամէնէն աւելի, կարդացուող հա
տորներէն Աէկը, նիւթ ծառայեց դասադրքերու' շնորհիւ իր ոճի, շա
րադրութեան , քերականութեան եւ պատմելու կա ա ա ր ելո ւթե ա ս . ՛Հա
ւրդ կանի պաշտօնաթերթը ամբութի սիւնակ մր կը յատկացնէր գրքին
դրոլատման եւ հայաստանի Գրողներու Ս էութեան պաշտօնաթերթ
«.'քրական թերթ»ը գնահատական տողեր կը նուի րէ ր անոր՛. վե g աժիս
յետոյ դիրքը կը ">ասնէր իր հինգերորդ տ պա դր ո ւթ ե ան : թնթերցսղները շէին կրնար անկէ բաժնուիլ, վերվին էիը հասնելէ առաԼ՛. թարգ
ման ի շներ ւլը տքնէին զայն նոր ընթերցողներու ներկայացնելու հա
մար, եւ, սեզի շատ ծանօթ երկրի մը դեսպանը կը բազմապատկէր իր
դիմումները Ֆրանոայի Արտ. Գործ, նախարարութեան մօտ'
այս
դրք^ դէմ :
թօսքը ՛Լիքի! որ Կարտոնի Գերիին հաաոր «Հմր"ւխտակիր Ասպեւոըյչէն մասին կ :
Այս ամէնուն անտեղեակ էի , երբ , ոչ զերծ որոշ մղձաւանջէ , սոյն
գրքին ընթերցման ձեռնարկեցի , առանց նախապէս կարդացած ըլլա
լու ՀհԿ ե անքին կանաչ Արեւը» , վի պաշա րքինա ոտիվն հատորը : // աահոդուած էի , որովհետեւ կը վախնայի աւելորդ անդամ մը եւս կար
դալ 1915/- ջարդերուն վերաբերող երեմիականներ , մարտիրոս Հա
յաստանի , սոսկալի զոհերու վերաբերեալ ընկճող պա տ մո ւթի ւնն եր ՛.
վիքթոր Կարտոն մեզ բերաւ հիմնական վկայութիւն մը, որ պի
տի թոյլատրէ հայ բոլոր սերունդներու վերագտնելու եւ վերստեղ
ծելու իրենց էութեան անմահ աղբիւրը. վերջնականապէս կ՚անհետա
նայ յաւիտենական եւ անպաշտպան նոխազի տիպար հայուն կերպա
րանքը, անոր փոխարէն կը տեսնենք այլ դէմք. — Հայը պատերազ
միկ' բայց խաղաղասէր , արհեստաւոր կամ արուեստագէտ , ստեղ
ծագործ բազմազան հանճարներով օմտուած , քրիստոնեայ քանի որ
ւԼստւսհոլթիւն ունի իր մերձաւորին հանդէպ , վերջապէս քաղաքա
գէտ որ կը ճանշնայ մարդկային ոգիի պատմական բոլոր դարձուածք
ները իրենց սահմաններով -. Ո՛չ մէկ պատրանք , --- եւ ա՛յս է ամէնէն
լաւը__ եւ սակայն' ոչ մէկ յո ռետ ես ո ւթի ւն : Յոյսը անմահ է ----- այո ,
տունը կործանուած է : Պիտի վերաշինուի , անպայմա՛ն :
Գարերու խորքէն, Ասպետը մեզի կ՚երկարէ մագաղաթը հայ մոզովուրդի հաւատամքին յաւիտենական ուխտին . սակայն մագաղա
թը ևւճ
նոյնպէս առասպելական գանձի մը գոյութիւնը՛. Ո վ է
այն ունայնամիտը, որ չի հասկընար թէ այս գանձը ուրիշ մոգական
շնորհքի մը մէջ կը գտնուի , որ կրնայ անուանուիլ «հաւատա՛ , ապրէ՛ ,
ստեղծ է' , Կեանքի ԿանաչԱրեւը , պիտի ծագի ամէ՛ն օր, ամէ՛ն օր»'.
վիշտերուն էջը դարձուած է ուրեմն*. Այմմ վերածնունդին էջն է :
Ամէնէն մեծ գնահատա՛՛նքը --- հեղինակին ըսել որ շնորհիւ իր
հատորին, մեր սերունդը կը հասկնայ իր հայրերու անդիմադրելի
կարօտը անցեալին , կարօտ՝ որ կը բոցավառէ դէմքերը Fonds
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կէ՚րուսեալ» ՝ ծանօթ էլ, մեզի Լլ յարգելէ,' ինչպէ ս թ ան դալ, ան
լ]արտօն սեզ հասար կը կենդանացնէ այդ անցեալը իր գազանիրներով՝ (լենսուևա կութ եան իր բանալիով՝ ամբողէէ դե դե g կո ւթ ե ա մբը •
ս,յթլ-ս չոլ-նիեր այն տպաւորութիւնը թ հ սրբապիղծ ոտրերով կը րալենը մա-^ադաշտի մը ւէրայէն .--- ո՛չ --- կը պտտինր յաւիտենական
Լւ հրաշալի մ րդաստանեերու ձէէ՝ որոնր մեր նաթնիրները պատրաս
տած՝ ե ե մեղ հ ամար :
ü ը։

1Հսի որ Հէքը դարձուած Հ» , սակայն անհրաժեշտ էր որ այդ էխ
զատրելա պէ ս դրուած բքյար դարձո ւելէ առաք : ի՜նչ մեծ բաէստ . վիվէթօր Կարտօն րանդակած է այդ էքր ) այնտեսակ ձեւուէ՝ ոճով եւ լեզ
ուս ւէ ՝ որ անոր յա լի տ են ա կան տ ե ւո զո ւթի ւնն ապահովուած է ի փառս
ամեեայս հայոց : ^յարտօն վերստեւլծաօ է հայոց այդ անցեալ ա շվսա րԸ սյյ'երան ււ է, լ, ե րէ, եւ հրաշալի ՝ որ մ ենր զայն կը ճանչնանր եւ այլեւս
երբեր պիտի չմոռնանր :
[թեփոփոէսելի կանոններու համաձայն Հդրուած^ ընտանեկան սեզանէն մինչեւ պատերազմը՝ հոմերոսական հայհոյանրներ ու կատակ
ներ կ ռուի ընթացրին , հ բաշլ>ի նմանող բումումներ ՝ մէսիթարանրնե ր
ե, մանկական յոլզիէ "^թ՚ւ՛ } ամէն թե չ մ եզէ, կը հրամցուի տրամս,—
էս օ ս ո ւթ ե ան այնպիսի արուեստով՝ բեմ ա դր ո ւթ ե ա մբը ՝ կենսունակութեամբը՝ որ ոեւէ իրականութիւն կը նսեմանայ անոնց կոզրին ՝. finլոր
տիպարները լէրաւ-իէ են ՝ սակայն երկու դէմրեր կը տիրապեւոեն գոր
ծին ՚ փորըի կն վահ րամը եւ իր Հ.ճոչ Լիարէնթ Ոսկեհատ /fl աթունը :
Գր^ին ամենամեծ ^մայրը՝ անկասկած ՝ կուդայ անկէ որ երկիրը՝ հրկինրը՝ ծովը՝ լեււներն ու պարտէզները մեզի ներկայացուած են
մանուկէ, մը' վահ րամի տեսիլրին համաձայն : [Լն դեռ կ՛՚ապրի առաս
պելական չ_րքա^Ը ) ուր իրականն ու ե րազը կը թա/լնուին եւ կը ստեւլծ են հ եր ո ս ո ւթի ւնը ; Անոր հերոսական երազները ՝ բնական է ՝ չեն ա րզիլ^ր ոլ՚ ան թո րապէս կասլուած (ԼլլաJ ՝ միսով եւ ոսկորով՝ իր մըրդա ս տ անին ՝ իր տան ՝ իր վանայ Աշթարհին :
Կարտօնէ, գործին ամենամեծ ինրետտպութիւնը կուգայ անցեալ
նահապետական կեանրի մը վերստեզծման արտասովոր ՀՀևերկայու—
թենէնքչ եւ հարազատ րանդակէն՝. Ամբոզք աշվսարհի համար ^արտօն
մոռացում է կը փրկէ հայ դարաւոր աւանդութեանց իմաստութիւնը ՝
անոնց տալով արտասովոր կեն ս ո ւնա կո ւթի ւն եւ վաստկելով անոնց
աշուղի հանդամանրը՝ ին չպէ ս Հոմերոս եւ ին չպէ ս Մէսթրալ՝.
«fi աքէ> եր ո ւն ուժ՜ը կուդայ իրենց մէք արմատացած այն էսո րունկ
հա լա տրէն ՝ որ իրենր շառաւիղն են ‘էյոյ նահապետին ՝ նաթնեաց հո
ղին վրայ ծւ երկնրի տակ՝, ^քարտօնի ազգայնականութիւնը՝ կը ս 4"/'
համազգա յնութեամբ ՝ բարձրանալով մինչեւ մարդկութեան ծագու
մը՝ Ս՚ասեաց Ոտն էն ՝ եւ կարծես' մարդկային արժ՜անապատուութեան
է, ըսրգանր՝ փորձելով ամբողք աշէսարհին հասկըցնել որ մարդը մ է կ

է։
հԶԺ՛րուէստա կէ, ր Ասպետը^ ժ իաժ՜աժ տնակ Հալա տրի եւ Աոյսի
Հանգանակ մըն է՝ րանէ, որ այսրան սուգերէ եւ ճեզրերէ վերք՝ իւրարանչիւր հայ կը յիշէ Մ իածանի Դաշինրը՝ Մասիսի ոտրին՝ Աս
տուծոյ եւ մարդոց' հայոց միքեւ՝ ճիշտ այնպէս՝ ինէպէս Ոսկեհատ
էք աթունը կ՛՛ալանդէ իր թոռնիկին : Ե* իածանի Գա շինրին տէր ՝ առանձ
նաշնորհեալ իւրարանչիւր հայ՝ ուր որ ալ գտնուի ՝ կը յիշէ որ իր

հեա ու֊ն/, այղ լոյսէն քան/, մը շառա^ղ ,

ղ^Այյ- (իՈՒՑՈՒՄճեԱն
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ԼԷՈՆԱՐՏՕ ՏԱ ՎԻՆՉԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ
«Սովետ "Ն/ւուդ» հանդէսը (Լոն- րուն մէջէն գտած է Հայաստանի
տո 5')t կը հաւասա է թկ < 11/ Հ քարտէս մը եւ հայկական տիպի
գեագրո ւթիւններ :
գիտնա կան մը հաստատած կ որ զանազան
զուտ
Լէ ոնա ր տօ տա Հինչի իր կեանքի Հերջապէս , Ս՜աղմանեան
հա յկ տ կան ոճով որոշ ւքոթ-ֆֆՆձՀ/
երկու. տարիները
(1480—1482)
Լկոն տ րտո յի
անցուցած է Արեւմ տեան Հա յաս- երեւան հանած է
տանի մէջ*. Սովետահայ գրագէտ ճարտարա պետական կոյրդ մր նրկա րներուն մէջ*.
ՄՒըայէլ Աազմանեան իր U,JU
թէղր կը պաշտպանէ «Լէոնարտօ
*
**
տա ՝էՒնչՒն Հ այաստանո ւմ »
րին մէջ որ վերջեր ս հրտտարտկ—
If իւս կողմէ ՝ Ապրի է 25/^ Երե
ւանի ա րուեստ ի աշխատաւորնե
ուած է Ս* Ս* ի ո ւթեան մէջ*.
Հայ գիտնականը իր կեանքի րու տան մէջ տեղի ունեցած էր
Լէոնարտօ տա Վթեչիի ծննդեան
երեսուն տար իները անցուցած է
ո ւս ո ւմն ա սի ր ելո վ
Լկ-ն արտո յի §]Տ$տմեակին նուի րուած երեկոյ
պատմութիւնը եւ
երկարօրէն մը՝ ուր Արա Ս տ րդսեանի ներա
ծական խօսքերէն յետոյ խօսած է
քննած է իտալացի հան՛ճարին ձե
ռագիրն երն
ու
տաիւ տա կներ ր Սիքայէչ Մ աղմանեան հ «.Լէոնար3)ր ան ս ա եւ J1 տալիա
կատարած տօ տա Վինչին Հայաստանի մէջ»
Ւր բացմաթիւ այց ելո ւթի ւնն ե ր ո ւ թեմա յով *.
Զննուելով հին հայկական եւ
ընթացքին : Ս*ացմանեան Լէ ոնա րտո իի Հտյաստան գտնուած ըլլա— իտալական աղբիւրներէ քաղուած
լու իր < ամ ո ցումը հ իմն ած է եր- ուսումնաս ի րութիւննե րու վրայ ՝
կրաշարմի մը մասին Լէոնարտօ lf ացմանեան պատմած է որ Լէոտա Վինշիի կատարուէ- նկա րա- նարտօ ատ ՀՒնէՒն գտնուած է
Հա ջաստան
եւ
ծանօթանալով
գ-րոլթիւնր բաղդատելով
իրեն
ժամանակակից Առաքե/ Ղ*ալրի- հա f կ ա կան ճա ր տա ր ա պե տ ո ւթ ե ան
ժեցիի նկարագրականին հետ ՝ Ա- ցաքն մասամբ տարածած է թւթաքիոլ մէջ։ րիասախօսը լուսարձակ
րեւմտեան Հայաստանի մ է ջ պա
տահած երկրաշարժի մը մասին՝ լապտերով ցոյց տուած է Լկ"~
որ պատահած է 1482/^ ւ ու կ'ա- նարտօ տա Վին չի ի «Աալան տ ե ան
՚Կ!ւնէ թէ ոչինչ ցիտեն Լէոնար- մատեան» ա շխատ ո ւթեն էն նկար
ներ ՝ որոնցմով հանճարեղ նկա —
տոլի ց.ո րծունէ ութիւննե րո ւ մա
սին 1480 եւ 1482 տա ր իներու մի- րիքր տեղեկութիւններ հաղոր —
ցած է Հայաստան կոյ տա րած իր
ջեւ*. Մ ացմանեան կր հաւաստէ
նաեւ թէ Լէոնարտոյի արխիւնե- ուղեւորութեան մասին*.
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