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ԱՀԱՐՈՆ

ՏԵՍԻԼ
ZZ Fl,1‘]l,L[l

ղ֊ուրւը մԼծագործ

Տեսիլքին* ♦ ♦

Եւ կր տեսնեմ անապատին մէջ ահեղ
Ջըքնարլ արեւ մ'որ դուրս 1լ 'եէէէ լոգանքէն
Աւազի [սոր ծովերուն :
Ամ էն րան լո' ւռ է
Եւ բրնութիւնն ինծի այնտեղ կր թըւի
Ան լար ^ընար մ՝ առկաիւ երկնի մաաներէն* ♦ . :
Հ^ալէ' } չրլլս/J որ սարսափիս?} կր
Հեռաւոր ձայն մը ինծի :
Հեււուն շեւիոր մը կր գոռա j բուլււոունլ
Եւ- արձագանգն իր թեւաւոր, [իւ-՛l
[['ւ1>
Կ՚երթայ հողին լիրայ արծուի "լիո աարածոլիլ-,
«Մըլլլի' կ ըրէ» էր ՛["՛էէ նոյն ձայնն ինծի • • •
Եւ֊ կր լըսեմ ահեղ բարբառն որ /Հրոէ.--«Հինգ դուր ահա ՝ ո^վհայկածին առիւծներ ՝
Օրերուն մէջ ա' յս օրր ձեզ կր սսլասէր^
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Պ^ուք որ ձեր պերճ օրորքին մ է ջ լրսեg իք
Գեռ կիսաքուն եւ մըպտաշուրթն ակնարկուէ
Օրրերգներէն մ ա յրական'
Թէ պիտի գար այս օրն անհուն գոփիւնուէ
Ուս շերն հուէին նըմ՜ոյգի պէս էսալտալէն^
Փառքէ/ ա' յո օրն որ պիտի ձեզ մըկըրտ էր
Գիւցագնութեան կր րա կո ւէ :
Եւ թոզ ըսրերգ այգ ր զգենուն ծիրանին
Ասպետական ա յս երգին :
Ահ ա ան ոն ք կր էս ո յ անան գո ւն գ առ գո ւնգ
Որլուրն ի ւէեր որ սանգո ւէս մ՝ է լոկ կարծես
Գէպի հարսնիք մ՝ անծանօթ։
Ես կր տեսնեմ չէ կ ւէիղերուն լէրայ անոնց
Ե՝ւ անոնց բո g գէմքերուն'
Ե արմիր արշա' ւր արիւնին՝ ւԼա[1ԳՒ Ui^U
Ե րկրնքէ/ն ւէրայ րըռրն կա ծ :
/' փառս անոնց պայծառաց ի՛ ր՝ ւՀ լէ Որնար
Եւ թոզ չիթ չէ1 թ ^է^՚է կաթի երգերէգ }
Ո րուէհ ետ եւ } այսօր ահա՛ կր յառնէ
Գերեզմանուած Ոգին փոզփոզ յարութեամբ
կը փըթթՒ ան ա սլա տ ին մէջ ամուլ
Գինովութեան ա յգէւ մ^անո^յչ մ՜ըպիաուէ. « ♦ ♦
Եւ ամէն մէկ քա9էլ ճակատ կ՝րլլա լ հոն
Ապառամ՜ի վըեէտ աղբիւր մ1 ինքնաբո ւէս ՝
Ամէն մէկ հեւք կ՝ ր լ լա յ զեփիւռ մ ՝ի րի կո ւան ՝
Եւ ամէն շուրթ ծա գի կ մ՝ աղուո՜ր սարսուռով* * ♦
Ի փառս անոնց յաւերմացի՛ ր }

վ Որնար։

*
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ԲԻԻԶԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆ

1։ ՐհՏ11Ս11ՐԴՈհԹՒԻՆ
ա րւն է ">րաշք

կեանքի նոր բարձունքներէն
ա րձակու յծ՝
Գեղեցկութեան ճաճանչոզ հմայքներով ծիրանի՝
Ո*ր սիրտն է միշտ բորբ սըկիհ պա տարադ,ին սրբազան
Ու֊ կենսուրախ նուաճման . » »

թառն է հրա շք

վայրկեանի արծաթահունչ գոյութեան*.

թանա՜ լ դոներն անվարան' մեծապայծառ ճոխութեանց ՝
յարելութեանց բազմազան ՝ ոլրաքսութեան լայնահուն՝
Արբեցու֊մ ի ՝ նուաճմ ան ՝ հ երոսութեան խե լա քեզ :

կարենալ միշտ պահել զայն՝ --- վատնել որպէս անգին գանձ
Արձակելով արեւին՝ ու խենթութեանց ու սիրոյ՝
Ու֊ խոյանքով արծուեթռիչ կտրել միջոցն անվարան*..

Մազերն յանձնած հոզձերուն՝ կեանքի կայմին աիրակալ
ճակատի լ հե՛ սա ւիո թո բկին ՝ ըլլալ կայծակն հարուածող՝
*Լյմ՜ոյգներու վրայ անսանձ բռնել աստղերն անհու նՒն1
Ստեղծագործ կիրքերու նոր սերմերուէ ուռճացած :
Կապտէ՜ լ պահն այղ անկայուն երջանկութեան գերազանց
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ՐսՆԱՍՏհՂԵ՝

անդք/ն երկարող ու կարկառուն թեւերով
1/ը ճախրէ

Ս տածումն իր արծո ւեբիբ ՝
Մ1.նչ հովերուն դէմ՜յանդիման
b լ։ գերն իր'

Արձ ագանդող համանըւագ՝ տարածութեան մէ^ կեանքի
Ան հաղորղ եւյ ողջոյնն իր
Երկրի բոլոր ծագերուն ՝
Հոյատեսիլ բարձունքներէն բացաւ լայն
Լուսարձակն իր գերիբտկան' ապագա լի արեւուն
Ւր երգեբուն մէջ մանկութիւնն
Անտառներու սրտատրոփ եղնի կն է որ կր վար
կենսուրախ ապաւլալի մը համար՝
Ա արղկայնութեամբ տոդո բուն'
Ա[* երդերուն մէջ կը շարմին մեր հերոսներն անանուն
^աղափարի ,վ եհութեամբ ։

Ան' որ սրտով խօսեցաւ
fà-չուառութիւնն ամոքող իր բառերով

Ամբո իւն ե ր ո ւն այգ իանարհ ՝
Ան հուն ատ ենչ Արտերուն մէջ ստեղծեց
Աոյսի պայծառ ծաղիկներ'
ԿԸ տառապի դաղտնօրէն
Մ եզքերովը ծանրաբեռն ամբոխներուն իր սիրած,
Անոնց վէրքերն ի՛ր իսկ մարմնոյն վրայ դեռ
Կը կրէ լուռ ՝ ան տր տ ո ւնջ • • «
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Անբիծ մա1 րղե է ան ՝ ու մարտքւ1լ
ա ր գա ր ո ւթե ան մեծ ւլէն ո ւո ր
Հրգեհներէն ու կրակէն ջրդեղուած ,
(յաղթանակէ գրոհներով սլսա կեալ
Անե դրական, գէշեր էն վերջ ա ար ած ո ւո դ
'1Լռաւօաեան շո դէն մէ^

Լո լսէ ճակաա եւ լուսատար ճառագայթ» » »
Ս„ն՝ ուդեդո յց կեն ս ա լէր սերունդներուն բա ր ձ ր ա դ ո դ
ԼԼդնուադած ա ա ռա սլան լա վն էր դեղէն'
Ան'
որլն է
'ք՝ ան գա կուլ
վերածնութեան կոթողն անմեռ հա լութեան :

R- քժ*.
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3- ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ

'լարուն ու խոհուն իգութիւնը ծառի
[է^է[,ա1սո,1՚Լ 1սո*^աըհ ուած բարձրացաւ իմ առչհ,
!’,Նձ ութեամբ բեղմնաւոր բաղուկներ վերամբարձ
քեէւաբախ բաg ո ւեgին իւ!՛ առջեւ :

*
'Հանդի հովն էր յուղի

եւ թ կ ծառն Լ ր յ ո ւղո ւած

Արդ թել,թեր վաբղագոյն թավ, ո լերին իմ առջեւ ,
Անտչ, տունջ թօթափեց խոստումներն իր թո •Աղ
Աստղազարդ մի երկինք իմ առջեւ :

*
Ա,քէ քան հովր յուղուած եւ քան էոյոը լուղիչ'
Սարսռագին մոխրացող ծա ղի էխեր իմ առջեւ.
Եւ վիէեած աս տղերիg արեւն եր երկնող այո
րգաւաճ բե ր էլը ութիւն իմ առ ջեւ:
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ԱՆՔ-Եհ ^ՈհՆՋՔյ

ենք ցանեց^ւնվ)
Ո՜՛ր, ե՜րբ, ինչպես... --- ո՜վ քրտինք
Որ տիեզերք մ՝ իբրեւ դուն՝ իւրաքանչիւր ցանքին հետ
իւրաքանչիւր կաթիլով յոյսերու մ ԷԼ գոյացար...
// եր յոգնուիեիւևն անգագար
Օրերու դաշտը լեցոլց մըպտովն ինկսՀծ՝ ծընունդէդ.

Ս ենք ցանեցինք բայց չբուսալ ցանքն երբեք. . .
Մենք հնձեցինք ինչ որ երբեք ցանուած չէր՛ * ՝
Ա եղանին վրայ աււօրեայ եւ օրերու սեղանին՝
Աւոյին եւ ոչ չցանուած , չհնձուած հատիկներ. . .
Անոնք իբրեւ ցանք ել հունձք, նո յնն Ըէէայթյ երկուստեք՝
Ւ fin րու հետ միաձոյլ որ չեն ապրիր առանձինն*.*

Ս ենք ցանեցինք* * * հնձեցինք թէ՛ լըռոլթիւն թէ՛ բարբառ.
Ալ ամէն ին չ անոնցմով համր ու խօսուն տիեզերք. . .
Աաեքէն ի հունձք մեր կ եանքէն դարե՛՛ր անցան --անտես բերք'
Լ,երկան լեցնող յորդահոս եւ կշտա ցնո ղ զայն ի ս սլա ռ. . .

Զի ներկան մի չա քաղցի մ է$ իր ծընունդէն իսկ կա րծես. . .
---Զի
ծըհունդն իր արդէն իսկ «ըլլա լո լ» քաղցը չէ՞բ
«Լինելոլթեան» մ' ի խնդիր զոր կը հ ի լսենք ծոցն ի վեր
/’ր անդունդին' զայն մեզմով թէ՛ լեցնելով թէ՛ պա րպե լով
անկէ մեզ. . .
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անդաստան

Գարեր անցան մեր կեանքէն կեանքէ դնովը մերէն
Որոմ անհունս անոնցմէ գնեցէնք մեղ, անպակաս
իբրեւ հասոյթ' Այսօրուան Մեծ Սեղանէն է
Ուր մամանակն հէւրրնկալ եւ հէւր բազմած է էնքնէն

Գարե՜ր անցան դարաւոր... Մենք անոնց բերքը, կոթող
Ներկայով մեզ հնձեց էնք' ուր Սեղանէն վրայ բաց
Հանապազօր գոյութեան, ընղմէշա Այսօր, տարածուած. • •
Հարստութէւնն ենք կեանքէն' զայն անընդմէջ կերակրող. .

ճաշկերոյթէ պահն է հոս,
Ներկայութեան' զէ հոս է
Գարերն ամբողչ էրենցմէ
Կը սարսըււան բերքերով,

պահն անըսկէզբ ու անվերէ
որ կը սընէ վաղն արդէն. . .
դուրս կը յորդէն ու կ'երգեն,
կը հոլովուէն անոր մէէ...

Զէ այսաեղէն կը ծագէ անըսկէզբ վաղն անդադար . . .
Հոս, Արեւելքն է Անոր որ հորէզոն չէ ճանչնար
Անմայրամուտ թռիչքով... Ո՜ւր սակայն, ե՜րբ, վաղն
էնչպէ՜ս
իր ծըն ո ւնդէն մէջ ո էրե լ, տեսնել անոր դէմքն անտես
Որ ներկայէն անանջատ' կը տանէ զայն էրեն հետ'
ինք ըլլալով մէշտ Ներկան (էամ տնակէն յոյսերուն. . .
Անոնց գուշպերը բեղուն
Անհունօրէն հերկած են բացականե՜ր առ յաւէտ. . .
--- Ա երմնաg աններ ըս բոլոր
Մենք' Այսօր...
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ՄԱՍԻՆ
(1է]որհրւլ.ւււծռւթիւ(1(]եր պատկերասրահին մէջ)

հ

I ը հարցնեն' ցուցաս րա հը ուրեմն , ի^նչ ձգտում ունի : Զեւադրո* շմ

մի շտ : Փչ՚՚ա հարցում ու պատասխանը համոզիչ չէ յաճախ : ինչո^ լ

բնութեան ու բնութենէն ներ շն չուող ձեւին ՝ բռնակալ զօրութեան

մը

հանգամանքը վերագրել։ Ստուգիլ հոն է ՝ էականը սակայն ըլլաէով
նաեւ այլուր :
^ապրելով նաեւ տոհմային դրութեան մը կողքին որ ունենայ իր
Հևահապետ

մտա լո րա կանր» ՝

դերը ստանձնած ՝ մեր մօտ

բացատրո ղ֊ապաg ուց անո ղի

իւրաքանչիւրը իր երգը կը

փափուկ

յղանայ

ու

կ^եբգէ : Դպրոցական չեն :
Շշնջել նա՛խ ա ս ի ր ո ղն եր ը կը կենակցին 'հոն } երբեմն

աղաղակել

ոլղողներուն հետ։ Էի եր թ ընդ մերթ կրնան անորոշ թէ տարտամ ձայներ ալ իմացուիլ։ Ախալիլն իսկ փափաքէլի է՝ քանի'
դիւնքի մը սահմանը կրնայ
համար :

«,Հե

անձե ր ո ւն

հա նջեն, կը գոհ ան ամ Տր
լիէ ի y

ի րամանի

ուրուագծուիլ։ հ*էթ

ուրեմն ՝

որոնք

սխալով

ար

արուեստագէտին

ո ւղղո ւթի ւե

կը

սլա—

ինկի, Զ ավարօի , թօփալեանի ՝ Պրաղի-

պաստառները ցուցնելով։

^ըղգամ

սակայն

թէ

ճարտար պաշտպանողական մը չէ այս մէկը։
Ս այնմա մ } եթէ լաւ տրամադրոլած

Ըէէաւ^ I

նկա ըներ ով ղա ր գա ր ո ւն դե ղեgի կ գիրք մր կր

վերարտադրուած

նե ր կա լացնեմ

ի րենց :

Պիաի մոռնայի' ահաւասիկ այս հատո ր ին մ էջ ուրեմն ուղղութիւնը
էական է։ Հասարակաց յայտարարը այդ բոլորին պէտք է ըլլայ ^վե
րացականը՝^ :
, դէթ պէտք է

համաձա լնիլ

քանի

մը

սահմանումներու

շուրջ ՝ այլապէս կարելի պիտի չըլլայ յառաջանա լ :
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ւր կրսկսի ձեցի համար ՍրուԼ սա ի Ղ՚ործր։ Հո՛ն ուր' ՀՀ^եւը^

կ1Լսկսի ղդենոլլ «/?ճ^ր» պատմուճան ։ ]1նչւմւ չէ» պիտի աւելցնէք սաէ"1J^։ անմխջապէս յետոյ' հրմն ուր' կշուո յթ, արժ՜էք , չա րժ՜ում ,
բնաղդ , մղում տակաւ աո. տակաւ կըսկսին վերածուիլ դաշնաւոր ու՜
թեան , յարմարութեան ՝ ներդաշնակութեան եւ չափեալ հաւասարակ շո ո ւթե ան : Ուստի ս սահմանում մը ինծի համար՝ էլամ տարբերութիւն
ժ[•' «Արուեստի Աո ար կային» ու «Արուեստի Պ՝ո բծին'}» միջել :
Ե բ !լըորդը ունենալաԼ

դերսւղանց

վերանցական

կարողութիւն

միանդամայն անցեալին ու ապադային նկատմամբ' ուրկէ

իր

Ընդ

հանրականութեան չափանի շ ր' մինչ աոաջինը ներկային ն կտամամբ
ւ իայն : Փօլլօք , Աոթքօ , Մ աթիէօ ՝ Աո ւլաժ կամ ԷԼլէշինսքիի մը պաս֊
տառը --- թոլելու համար ամէնէն յանդուգն ու ճարպիկներէն ոմանք
--- ա,1ո > կրնամ հասկհալ՝ նոյնիսկ սիրել՝ բայ*} իբր «Արուեստի
ռար կայքի : [)՛չ աւելի :

Ա-

անշուշտ թէ կրնամ սիրել՝ ինչպէս սլիաի սիրէի փունջ մր
^սյ,ւՒև^ ծաղկամանի մը մէջ» բայց ո՛չ Օտիլոն Արտոնի ՝ Պոնտրի կամ
^քիրամանի մը նկարած փունջին նման՝ որ ղիս հարսնուկի՝

պտուկի

կամ ո ս կեծա ղի 1լներ ո ւ դաշտէն այլուր կը փոիրադրէ ».
H-J’t կարմ1։ր^ կապոյտ՝ մանիշակագոյն ու դեղինները՝ եպտոլաե

փունջի՝ հայթայթելով նախաչարմիչ ոյմը այն երեւակայական
րոյն թաղի՛ւ։ որ միայն իմ ինքն։,, թելաղր ո լթեամբո

կրնայ

ու,

ենոլնգ

աոնել եւ հետղհետէ բիւրեղանալ :
Ուրեմն նոյն այգ փունջը չի կրնար նոյն րոպէին երկու տարբեր
անձնաւորութեան սեփականութիւնը ըլլալ Հնոյն տուեալներով» :
Ու յատկապէս թելադրուած անոր վերացական յատկանիչերէն ,
«ես ու միայն, ես» կամ' «ուրիշը ել միայն, ուրիշը» կրնանք ճամբո ր.

7 ը ԸԱսՏէ "‘նոր ներքին պատմութեան *»
Վերացականը ր,լալոմ մեղ արուեստագէտին ստեղեադորե երե
ւակայութեան, սահմաններուն, հասցնող կամուրջ՝ օգնական, մեր վե.
րարտաղրիչ երեւակայութեան' գտնել տալու համար անոր անտեսա
նելիին վրայ բացոլող պատուհան մը :
Միւս կողմ է ի՞նչ է մեր առաջին տպաւորութիւնը

պաստառին,

առջեւ, որ իր կայուն, ղդայնոլթեան ձեւէն տակաւին, չէ անցաե շար,
մուն, ձեւին , Ո սլարձակում մը նաի, որ պաստառէն կուգայ կտրտէք
ու կը խաչաձեւէ երկրորդ աստիճանի ուրիշ մը

մերը' յայտն արեր,

ւող ներքին, ներդաշնակութեան մը ն երգգաg ո ւմո վ' հետղհետէ պատե
լու համար մեր ամրսգվ էութիւնը ; Արդ , ճիչդ

պ,ս՝հ„լն է ուրեմն

որ կրսկոինք ան, ղ ղ ալաը,„„ դատել 11րո ւեստա գէ տ.Մ ս,րդ ը մեր ենթա֊
դիտակցոլթեան մէք՝ գլխուն' սրտին, ու ձեռքին, նկատմամբ,

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ
///

13

համադրութիւնը

այս

երրորդութեան,

արկածավսնդրոլթետն առաջլ,ն պահը պէտէ

մեր

յտփշտտկիչ

ապահւՎԷ ; ՚

բախիւնէն պիտի ծնի «համակրութեան չափը» կտմ աւելի ճիչդ հտս.
կարողութեան դետին մը մեր ել արուեստագէտին միջել-.
Տակաւին Ո՛չ մէկ վերլուծում սակայն, պաստառին ինքնութեան
d ասէն էբր առարկայ :

M,/? վերլուծումը հարկաւոր պիտի դաոնա, երկրորդ փուլի մը
մէջ որ այս անդամ տեւական մեր յափշտակութեան առիթ պիտի
U,,SJJ

î
է գործը մեծ է :
՛Նշանին մարմնացումը իր բոլոր հնչական կարելի

շարունակու

թիւներով ինձ համար ընթեռնելի պիտի ըլլան ուրեմն եթէ կարէ,
նամ քակել ու կարդալ պաստառը : Պիտի աղդուիմ նաեւ անոր ներկա
յացման ձեւէն ու գործադրութեան կերպէն : Երբեմն ակնարկոլթիլ.
նր բաւ պիտի ըլլայ որ հետեւիմ : Բայց կարելի՞ է որոշ սահմանէ մը
անդէն ան լյնիլ : Ջեմ կարծեր յ
Անշուշտ պաստառ մը կարդալու

եւ

թէ

անոր

թափանցելու

դժուարութիւնը ոչինչ կը պակսեցնէ իր տարողութենէն . կարդ

մը

պարագաներու մէջ կրնայ նոյնիսկ աւելցնել հրապոյրր անոր, կամ'
համոդիչ կարողութիլնր :
Ետրպէլ եւ Փօլ Գէպէյրօլ կրնան ալդ դաստ կարգէն համարուիլ :
/?£. եթէ հարկ ըլլար դասաւորել անպայման նոր հոսանքները, պիտի
ււդէի անուանել այն նկարիչները որոնք կը յառաջանան կարծէք նոր
^Ււ.ոՍՒ մըմէֆ' Հ. թելա դրականներէ •
Որովհետեւ այն տպաւորութիւնը կը կրենք թէ, կարդ մր իրաւ
ու անկեղծ փնտռողներու դործերուն աղդեցոլթեան տակ,, ինչպէս
!-ուփքա , Բլէ, Բանտիսքի , աւելի մօաիկ մեղի' ուրիշ դետնի մր
վրա, Բօքօչքա, Շակալ, Աիրօ եւ քանիներ տակաւին, երգելու այն.
պիոի հրապուրիչ ել ինքնուրոյն ձեւ մր

գտած

են ,

որուն

մասին

ս/էաք չէ այլեւս վէճէք î
Տէոուն տարէն բաւ չէ0 ա րդա րեւ ա րուես տէ ամուլ վէճ մր ար
ծարծելու համար։ Որովհետեւ ՝ որքան ալ որ վերտէն տասնըհէնգ տա~
րէներոլ րնթադքէն կատարուեցաւ վերացական դպրոցէն հսկայական
վվ՚ը^լրը^ պէտք չէ սակայն մոոնալ թէ աոաֆէհ վերացական Պրան կա
րէ’ Վասէլէ

անտէ սքէ է 191 0/' աչն ան կը ղուղա դէպէ*

ԸայՅ աւԱ,Հղ y կամ րար ե բաէ,տ աբա ր , չկա0 յ սովորաբար անտես
ուած կէտ մը՝ որուն վրայ հարկ է աւելէ ծանրանալ։ Թէ ՝ նոյն աքդ
Հբո լորովէն վերացականէն'» սլա չտպան ա բո ւեստադէ տն երր ծնած էէն
նոյնքան երամէչտ որքան նկար է չ ;
^արղացէ՛ք

Փօլ

'fiլէէ

օրադէրը ։

Ե րամչտա ս էր

մը

չէ

է>օ—
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սողը, այլ իրաւ երաժիշտ ձը*. Տարբերութիւնը դործնապէս մեծ է.
Բանտինսքի չէ՞ փորձած մինչեւ իսկ երաժշտական հինդ գծին ելեւէջ
ները կէտ՜գիծով տալ. նաեւ եթէ ուսումնասիրենք

իր

«Հոգեղէնը

Արուեստի մէջ» գործը , կուդանք այն հաստատ համոզման թէ գրողը
աւելի կը փորձէ փիէիոոփայել կար ե լի ո ւթի ւնն ե ր ո լ վրույ քան լոկ նը֊
կար չութեան վրայ արտայայտուիլ :
Ու երբ դիտենք թէ Վան Տիւպուրկ

մը, --- դոլ-ցէ

ամէնէն

զուտ փնտռող ոգին իր խմբակիցներուն միջեւ, չէր կրնար հանդուր
ժել Աօնտրիանի մը։
«Ուղղանկիւնէն շեղելու» գաղափարականին ,
խո ր\հելու թէ ա /ն

ա ր ո ւե ո տ ա գ՜է տն ե րը

դրին, է ին նամանաւանգ

ո րոնք

պիտի

տարուինք

վերացականին

փիլի սոփա յ—ն կա ր ի չ ,

հ իմը

երաժիշտ՜նկարի չ ,

բանաստեղծժնկարիչ, ճար տարա սլետՀեկարիչ ՝ որոնք իրենց կեանքին
որոշ մէկ

շրջանին

բարեբախտ

զուգադիպութիւներու

բերմամբ

դարձան ն կարիչ-հյ կա րիչ :
Հետաքրքրա կան է կարդալ Ա աթիէօի

UJJU ՈԼ"Ւ

գ ութեամբ, իր «թաջիգմէն ալ անգին» դրքին ձէջ*. Ան կը յա լակնի
թէ իր կրօնափ ոխութիւնը կատարուեր է օր

մը

քանի

մը

ժամ՜

ուտն րն թա g քին ♦ ♦ ♦ :
Անշուշտ չեմ հաւատար կոյր զուգադիպութեան մը, բայց

չեմ

ալ կրնար հաւատալ ա,էս կա ԸԳՒ կրօնափ ոքսութեան մը վերին արժէ^
^//ն:
Ի՞նչ խորհիւ միւս կողմ է Արնօլա ‘Շէօնպէրկի մր մասին*. Ան որ
«Աէրէէլ» ժամանակակից երաժշտութեան հիմը դրաւ։ Զէ՞ր

կարող

նկարիչ ըլլալ*. Այո , քանի որ էր արդէն, երաժշտութիւնը իր

երկ

րորդ ասպարէզը եղաւ, ու սկզբնական շրջանին ծանօթ էր իբր նկա
րիչ միւսքն*. Բացատրելի է այս երեւոյթր, որովհետեւ հո՛գ, կէսքի մը
վրա լ կը խաչաձեւեն ղիրար երաժշտութեան ու նկարչութեան կարե/ի
սահմանները .վերացականութեան : Ու այդ կէտին շուրջ , նաեւ , հոգ՜ե
բանական աւելն լպրծուն գ՜ետնի վրա յ ՝ բա զգա տողական
լալտարար կարելի չէ գտնել այս

հասարակ

փնտռող֊երաժիշտ՜ճարտարապետ—

փ ի լ իսոփա բնկ ա րի չներուն եւ ն կարի չ֊ն կ ա րի չ

ծնածներուն

միջել,

ինչպէս Աեգան, Աէօրա, Ա*անէ , Պօնար, Պրաք կամ Փիքասօ, որոնք
մինչեւ իո կ ե ր բ բնտրուած նխթ„սլ ա տր ո լա կը երաժշտական

րլլա լ ,

Ւնչ՛՛էէս «երաժ շտա կան զ՜ո րծիքներ» կր մնան ա յն աստիճան նկարիչնկարիչ, որ գրեթէ կբ

հեռանան

ե րաժշտո լթենէն ,

նոյնիսկ

եթէ

սիրեն դայն *.
Տարբերութիւնը այս երկու գասակարդերուն միջել

ոչ

միայն

նշանակալից է, ալլ տեսակարար, որովհետեւ առանց այդ յատկ.անի“
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շին , բնազդ , "Y՜/*
111Լ-ա U "
պիտի չկարենային պէտը եղած բաւսլ
բաբ չափով բիւրեղանալ արտադրիչ երրորդութեան մը մէՓ։ 'թանի
որ զանազան հակոտնեայ տուեալներուն հան ա չափ

ու

եոյնատարբ

հանդիպման մէջ է որ կը կայանայ զգլխիչ այժմէական գեղեցկութիւ
նը

^ւ մահացու վտանդը միանդամ ա՛յն արուեստի ա րկածախըն„

դրութեան :
կայ նաեւ միւս ծայրը անտեսանելիին : էէոհնէր մը, զոր օրինակ,
թելա դրա կա՛ն նկարիչ» բացարձակապէս ո՛ չ» ուրե^մն ♦ հոն կայ նախ
հալեցնող, լուծող, իրը փարատող, զայն իր պարզութեանը մէջ դ[,լ—
թահրաչ դարձնող տեսիլը։ թելադրութեան ուրիշ մէկ երասակն

է

այս , որ վերացականներուն տեսողութեան կրնայ երբեմն մօտենալ։
կան նաեւ մեր հայ նկարի շները։
կ՚ուղարկէ իր աղեղները, առանց

{իանսէմի

արուեստը

մելամաղձոտութեան

սրտին

ոլորտներէն

անցնելու , ըևա բերդակ ոճով։ երբեմն անյադ իր սաստկութեան մէչ
իսկ, (Ւան սէմի պաստառնե /'£ կը ցոլացնեն իր առանձնական բա J‘J
.լերին աստիճանի մարդկային մ տ ա հ ո գո լթի ւնները ։ Ս ինչ Պ՝առզուի
ոճը ի յայտ կոլդայ մասնաւո րապէս իր Լ"յսի հ ր ախ ա ղո ւթի ւննե ր ով
եւ դիծեբու ու դոյներու իւրայատուկ բանաստեղծական բաշխումով։
fiիլղանդ թօփալեան ունի անշէջ

ե ր եւա կա յութիւն :

Առինըն ո զ

դոյներ կ՝առա՚ջնոբդեն մեղ երազային աշխարհի մը սեմին։ Հետզհետէ
կը վարակքւ լինը իր մ տ ա ս ե ւեռո ւմն եր էն եւ խորհրդաւոր ներզդա ցուց
ներ կը դալարեն մեր հոդին ։
քիմուար է գտնել զուտ հայկական դիծ մը որ կարելի ր//ա ր ըն~
դունիլ իբր հասարակ յայտարար տյս նկարիշներուն միջել, տ րուած
ըլլալով ՈI' մեծապէս տզդուած են իրենց ապրանք
զանազան դպրոցներէ , եթէ ոչ

ան ո ւզղա կիօր էն

միջավայրէն

ու

արտայա յտչա կան

դետնի վրտյ գուցէ՝ որ կը յայտնաբերուի յաճախ որոշ մ ում կաէու
թեամբ եւ յատուկ բաղադրեալ բնորոշփչ կշռոյթով մը։
fitun. մը ամերիկահայ նկարիչ Արշիէ Կօրըիի մասին, որուն

ա-

նունը հաւանա բա ր մնայ և կա ր չա կան ար ո ւե ս տի պատմ ո ւթե ան մէչ
առ յաւէտ ։ Ս եղը որ ատեն չունեցաւ աւելին տալու : Արշիէ Կօրըի ու
նի սակայն հտյ ցեդին ամենանուրբ եւ ամենայանդուգն ստեղծադո րծ
ոգիին յա տ կան իշերը :
fiiujg ինչո^ւ չընդունիլ թէ կարելի չէ բոլորովին առարկայական

մնալ երբ հարցը նախընտրելու, զտելու եւ սիրելու շուրջ կը դառնայ։
Էք ւ երբ քիոմէ տը ^ոնինը, Կիբտման ու քիէպէյրօլ ունենամ դէմս,
պիտի երբեը չկարենամ նա խընտրել տյս

վերջինը,

պաստառները չեն կարող ծարաւս յագեցնել, ձեւին

որովհետեւ

իր

անորոշութեան

բերմամբ , հակառակ իր տեսիլըին ինծի առթած յափշտակութեան :
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1'ոլորոլԼին վերացականներուն հաւււյԱւն մեղա ղրա^նյէԱ i Հյյիոթած

1ԼԼԼ"'Լ մասամբ աչքը ականջին հետ» մոռնալ որ ,uju ՛Լերդինը միայն

կրնայ հա սնիլ այն վերին աստիճանի վերացականութեան որուն կյու
ղեն <\դտիլ՝ հասկնալի ու ընդունելի ընդվզումով մը խաեւ խոըհիյ
որ միայն գոյներոլ բաշխումով ալ կարելի է անտեսանելին
դա դնել» որովհետեւ
եաքներով զգացական

բիւրե-

անոր «կորիզային երեւոյթին?» զանազան տըլ~
դետնի

վրայ գէթ

թոդան

պատրանք մը ըլլալէ կը գագրի այլեւս } արուեստին

աղդեցութիւնը
ճամրով ,

թէական զօրեղութեան մը սահմաններուն հասած ՝ որ

ու

կ՝ենթադրէ

նիւթ , նաեւ զո լցէ անհաշտ բայց անմերմելի ձեւ մարդկային մտքին
նկատմամբ :
P‘"J3 ր՝,Ղսւէս

չընղունիլ ու երկիւղածութեամբ շևոր,

հակալ չըլլալ բոլոր այն նկարիչներուն , որոնք ինքզինքնին կամովին
կը Հրկիզեն ՝ նկարելու խօլ ցաւէն հալածուած։

, Հ,
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տաւսա
Ե" չեմ փնտռեր ՀՀստհմանում^ը՝. Կր ձգտիմ դէ սլի անսահմանում

*
H^îiտկնետ/ն է որ կը սաեդեէ պատահմունքը (ղէպ^ը) •

*
/*// մօտ

գործադրութիւնը ա ւե լքւ գերակշիռ է քտ ն\

ս ոլտս ուած

տ րդիւնքը :

*
//’շտ կո !իքր յառաջ կ ր բերէ հրէչայ1,նը:

*
1էմէն ստեղծագործութեան մէջ միշտ մաս մը կայ սրբագրելիս

*
Վե ր տ դ ա կան արուեստի

դո րծ

մր կը

կարդադո լի ,

բա յդ

չի

դիտուի ր ;

*
ՊԷ„հ

չէ կ ասլկել այն որ 1լ ուզես՝ ստեդե ե լ :
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Սրուեսաի դո րծ ե ր կան' որ մ ա ած Լ լ կո ւա ան յ՛է111 Ա" ՛է ալււււեստա^
դկաին յ ու կան' որ մաաձել կուաան մարդուն մասին՝. {Հաճախ լսած
եմ If*անկի տաղանպին մասին խօսուիլը բայց ^['1'^^ Սեղանի։
*
Մեղի հ ամար՝ ի մար ա կանո լիքի ւնը մակարդակ il ը թ

)ս,յլ սան-

՛l բղամատ մը :

*
Սահմանափակ միջոցներ կը կադմեն ր,ճը՝ կը ծնին նոր ձեւեր ու
կր հրաւիրեն ս ւո եղծ ա դո րծելո ւ ։

*
Ս.րուեսաի մէջ յ ա ռաջդիմո ւթի ւնը կը կայանայ ոչ թկ իր սահ„
մաններր տար ած ելուն մէջ՝ այլ ղանոնը լալ ճանչնալուն մկջ՝,

*
Լուսաւոր ուժեղ կեդրոն մր իր չ,,1֊րԼ կը սաեդծկ խաւար : իրարու
հա կադրոլած

երկուքն tuլ կը շահին ներոլժօրկն :

*
իաժակը ձեւ մը կուտայ պարապութեան

եւ

երաժշտութիւնը

լո ութեան :

*
•ո աք Լ դոհանալ Հդտնե լութ , բայց ղդուշանալ բա ցատրեյկ : Ս.մկն
ասրսցոյց կր նոլադեցն\կ ճշմարտութիւնը*
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Ո ՛է Ջ (1 3 Ն

'հ , ւ՚՚ւ՚ւր^

ձհււյւս , II։։։1 լթ Հոէ-իթմէն :

Ի՜նչ հ րա չալ է քներ կը սլար դուէն աչ^ս առ9եւ։ /* 2/^ տեսարան՜
ներ եւ քէ^նչ աղմուկներ : ]քՀն չպէ սէ օղա կներ Խ ուած մէկմէկու' անվե^օրէն } որոնէք էւրաքան չէւր ը յաջորդէն է կառչած , էւրաքան չէ ւրը ամէնուն կր հ ամա պա m ա ս [սան է ՝ եւ էւրաքան չէւրը կը մասնակցէ
երկըէն' ամէնուն հետ*.
]մնչ է այն՝

ո լ/ !լ ընդլա յն է րու մ էջդ.

Ո ւո լթ Հուէ թմ էն։ ]յՀնչ կո՜

հա/լներ եւ է'նչ դետեր կը թորէն։ Ւ՜նչ կլէմաներ։ էՀնչ մարդէկ

եւ

է^նչ քադաքնել։ կան ա լսուեց : Ո՞վ 1.ն ա էս տղաքր ՝ որոնցմէ ոմանք կր
էւաղան

հ

եւ ոմանք կ էւ քնանան :

t[ են ացջէկները։ [I ւ[ են ամուսնա

ցայ կէներր։ Ո^վ են ծ եր ո ւնէն ե ր ր , որ՝ [ս մբովէն , յամրօրէն

կ'եր՜

թան՝ մէմէկու փլէն անցուցած էր ենg թեւերը։ թնչ են այս դետերը։
]^նչ են՝ այս անտառներն ու այս սլտուցները։ /• նչսլէս կը

կոչուէն

լեռները՝ ո ր կը կան գնէն այնքան բարձր

Ո ր քան

ամԱլերուն

մէջ*.

բէլրաւոր բնակարաններ ) բնակէչներու[ լեցուն։
Էմ մԼՀո լա յնոլթէւնները էլը աարածո։ Էհ եւ

եր կա բութէւհնե ր ր

կ'եր կարաձդոլէն ։ ԼԼսէան) ԷԼւէրէկէն ՝ էքւրոսլան արեւելք են՝ [Լմ ե ր էկան' արեւմուտք։ Հրաբորբ հասարակածը կը փաթթուէ երկը էն կէ"ր ո լթէ ւնը մա սլալ էն ելո ։է , հէւսէսն ու հարաւը հեաաքրքրա կան ձեւուէ
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կր դաոնան աո անցքին ծ ա f լ՛ ե րո ւն վ[""J ՝

ձ էամէնէն

եր կաբա՜

տեւ ցերեկը կալ՝ արեւը կը դառնայ խոտոր շրջան ա կհ ե ր ո վ , ամիսնե՜
րով մայրը շի մտներ՝

ուգոլած ատեն

թ՜եւատարած իմ

մէջս

կր

բարձրանայ կէս էէիչփրի արեւը ճի շգ հ ո ր // գոնին վերեւ ու էլանհետա՜
նաւ ետքէն ՝ fui' մէջս՝ երկրամասեր՝
ներ 5 հրաբուխներ ՝ ա ր շի պ ե գա դո սն ե ր ,

ծռվեր՝ սաԿահքևեր 5

IJ ալէղեան ,

անտառ.՜

Փ ո լին է գետն

եւ

մեծ կ՚ւ՚յվ՚ներր Սնթիէե ան g :
Ւ^նչ կր լսես ՝ Ոամ լթ Հո լի թ // էն :
հր լսեմ գործաւորը՝ որ կ՚երգէ ՝ եւ ագարակին կինր y որ !լ ե ր գէ ։
հր լսեմ հեոուէն աղոց եւ ան ա ս ո ւնն եր ո ւն լուսածագի ա գմ ո ւկն եր ր :
*'ձ< լսեմ վայրի ձի հետապնդող [Լւստրալիաgինեբու

նախանձայոյղ

ձիգերը : հր լսեմ ս սլանա կան սլա ր ր բամբիռներու րն կեր ա կց ո ւթ ե ա մր
բարձրաբերձ

հովանուտ

շա գտնա կ ենին ե ր ո լ

շո լքին

"Հ ս նաեւ ջութակն ու. կիթաո ր : հր լսեմ մշտական

տա կ,

ինչ.

արձագանգները

թէյմգին՝ աղատութեան ջերմարուիւ Լրգերր ֆրանսական։ հր լսեմ
իտալացի կոն տ ոլա վարին ե րդելը հին բանա ս ա եգծո ւթի ւնն եր՝
մ՜ըշտ ա կան օր էն : հր լսեմ մարախները

JJուր ի ո հ

ր են g ահռելի ամԱլերուն տա բաւի հերը կր տեղան

երա

մէջ՝ ե ր ր անոնք

ի՜

արմտիքներուն

եւ

խոտին վրայ։ հր լսեմ գսլտական երգը մալրամուաի ատեն՝ որ մտա
խոհ կ՚իյնայ մեծարելի մօր կուրծքին վրայ՝ լայնածաւալ եւ սեւաթո,1ր Լքեղոսի վրայ։ հր լսեմ դուարթագ ին

կան չեր ր

էիեքսիքական

ջո րեպանին ՝ եւ ջորիներու գանգ ա կ ի կն ե ր ր : հր լսեմ արար մուէղզի՜
նը՝ որ կր ձայնէ մգկիթին բարձունքէն : հը լսեմ քրիստոնեա լ
հանաներր իրենց ե կեգեց ինեբու խորաններուն վրա լ։
[՛ վ,ոխ , բտմբերդներն ու սրերգները :

քա_

հր լսեմ ՝ փոխն

հր լսեմ խաղախին աղաղակը

եւ ձայնը նա լագին ՝ որ Օխոցքի ծովուն մէջ կր նաւարկէ :

հր

լսեմ

հեւալր գերիներու երամներուն՝ որոնք կր քալեն երկու առ երկու՝
կամ երեք առ երեք շղթաներով ՝ իրարու կապուած իրենց դաստակ՜
ներէն եւ ո աքեր էն։ հր լսեմ Հելլէններու, կշռական

դիg ե րդո ւթի ւն՜

ներր եւ Հռոմայեցւռց բուռն

լսեմ

աւանդավէպերը ։

հր

գեղեցիկ

Ասաուած՜Փ'րիստոսին յաւիտենական կեանքին եւ արիւն/ուալ
ուտն պատմութիւնը։ հր լսեմ որ Հնդիկը իր

սիրական

մահ-

ա շա կե ր ա /,?,

կ՚ուսուցանէ սէրերը՝ պա ա եր ա գմն երր ՝ եւ առակները՝ որոնք ապա՜
Զովարար մ ինչեւ ս/յդ Օր փոխանցուած են երեք հագար տարի առաջ
ղանոնք սլաամող բան ա ս ա ե գծն ե ր է ։
Ի՛՛նչ կր տեսնես՝ Ու֊ո՚/թ Հուիթմէն։ fT վ են անոնք՝ դորո

կ'ոգ-

ջունես ՝ եւ անոնք որ մէկը միւսին ետեւէն կ՛ալքոլն են քեղ։
(Լ տեսնեմ մեծ կլ՚՚ր հրաշալիք մը՝ որ կր դառնայ միջոցին րն-
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մկչէն -. Կ ր տեսնեմ ե րկը է ե րես Լ/ն ՛Լ ք"" յ ա գ.ա ր ա էլն երը ՝ ա ւեր ա կն ե ր ը ,
գերեզմանատուները , բանտերը ՝ դո րծա ր անները , սլա լա ան ե ր ը , հիւ
ղակները՝ բարբարոսներու Լսրճէթնեըը եւ վա չկա տ ո ւննեը ո ւ
ները՝ որոնք վարէն ‘Լեր կը

նեգնան ։ Եը

տեսնեմ այն

վրան՜

մասը՝

որ

ս տո լ երի ■ւ։1ջ i •‘էկ կ ոդմէն ՝ ուր քնացողները կը քնանան ՝ եւ արեւոտ
մասը մէւս կողմէն : Եը տեսնեմ լոյս էն եւ ստուերէն հետաքրքրաշտրմ
եւ արաղ փաէ ո Լսումը։ Q ր տեսնեմ հեռաւոր երկէ բները՝

այնքան

է՜

բտկան եւ այնքանն մտերէմ է ր են g բնակիչներուն համար ՝ որքան էն
երկիրս է էնծէ համար։
Կը տեսնեմ յորդառատ ջուրերը ՝ կը տեսնեմ լեռներ ու ցէ ց

կա՜

տտրները ՝ կր տ եսնեմ յստակօրէն Հիմալայաները , կը տեսնեն

Պ է-

րէնեաններր՝ Պ ալքանն ե րը ՝ *8 ա ր փ տ թն եր ը ՝ կը տեսնեն Վ^եսոլվն ու
Ետնան ՝ Լուսնէ լեռներ ը ՝ կը տեսնեմ տնա սլա տները Լէ րէ ո յ , Արարէ ո յ
եւ Ասէոյ։
Եր տեսնեմ երկար դ էծեր ր ե ր կ ր Լւ գետերուն ՝ կը տեսնեմ

Ամա“

դոնն ու Փ արա կո լան :
Ն? տ եսնեմ չորս մեծ դետերը Զէնաստանէ ՝ Ամուրը՝ Գեղէն դե՜
տր ՝ Ե ան կ-8 էն եւ Փ է“ լը :
Եր տեսնեմ յոյ*ե նաւազը՝ որ դուրս կ՚ելլէ Եդէականէ ծովածոցէն ։
Եր տեսնեմ աչԼստրհր Ասորեստանէ վագեմէ կայսրութեան ՝ էն չսքէս Պ ա ր ս կա ս տ տնէնը եւ
ջրվէմ ումները

Հն դկա ս տանէնը ՝

կր

տեսնեմ

Գանգէ սէ

Աոքարայէ րարձրադէր եզերքներուն վ րա յ ։

Եր տեսնեմ քահանաներս լ J"^n րգ ո ւթե անg կապերը
գոհարար պատդամաԼսօսներ ՝ պրահմաններ՝

երկրէ վրա յ ՝

սաբէականներ ՝

քաւէ ա՜

ներ ՝ վանականներ ՝ մէւֆթէներ ՝ քա րոգ է Լներ :
Եր տեսնեմ

ր է ս տ ո ս ը ՝ որ էր վերջէն ըեթրէքէ

UԸ

Կ ‘“-‘ոէ y

ագամարդերու եւ ծերունիներու մէջտեղ։
Եր տեսնեմ երկրէ քաղաքները՝ եւ ինքզինքս ըստ

րաԼստէ

այդ

քադաքներու քաղաքացէն կ՚ընեմ :
Ես ճշմարիտ Փար էգg է մըն եմ ։
Ե“ Վէէննտյէ ՝ Փեթերպուրկէ եւ

Ե " “ "՛ տն զն ո ւպ ոլս ոյ

ընտ կ է չ

մըն եմ ։
Ատկլայացի , Աիտնէյցի , Մ կ լպո ւրեց /' եմ :
Լոնտո "եցի » տ նչկսթրցի , Պրիս թո լցի , էտիմպուրկցի եմ :
է,(նաեւ Լիաարիտցի , ^տտիքսցի , Պ ար<ելոնա gի , Ֆ/ոլ, ան ո gի եմ։
Ես Ա ոսկուս։ լին կր պատկանիմ , եւ
Ե՛։

'p ր ո՛րո վո։յ ին ,

'Լարշս։ լայի h ։

այդ քաղածներուն վր“։յ կ՝ի$նեմ , եւ յետոյ անոնց վերել

կր բարձրանամ :
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Կր աեսնեմ եր!լրի մարդկային անկարող մարմինները։
խուլերը

Համրերը՝ ապուշները՝ կուղերը՝ խենթերը՝.

Ծովահէնները ՝ դոգերը

դաւաճաններ ը ՝ չարագործները ՝ եւ գե

րեվարները երկրին :
Ամենուրեք կը աեսնեմ արուներն ո լ էդերը։
ը տեսնեմ ցեղիս թելա գրական ում՜ը :

ը աեսնեմ ցեղիս յարա

տեւութեան եւ ճարտարարուեստին արգիւնքները յ
ը տեսնեմ կարգերը՝ գոյները ՝ բարբար ո ս ո ւթի ւնն երը ՝

քագա~

քակրթութիւնները*. Չապրիմ այս ամէնուն միջել ՝ եւ անոնց կը խառ„
նուի մ աո անg ղան ա զան ո ւելո Լ :
&<• կ}ողջունեՀմ բոլոր բնակիչները երկրին։
Գո՛լք՝ ով որ ալ ըլլաք հ
Գո1 լք դուստրեր եւ ղաւակներ ԱՀնգլիոյ •

9*»

^7°/' կտյսբութիլններ եւ ցեղեր սլաւական ՝ դո1լք Աո լսեր

Աուսիոյ :
Գո՛լք՝ մթին սերունդէ սերած սեւամո՛րթ Ափրիկէի ՝ յալիտենա^
կան հոգիով՝ գեղեցիկ գլխով՝ աղնուական ձեւերով՝ շքեղ ճակատադիրներոլ սահմանուած ՝ ինծի հետ միանման պայմաններով։
Գոլք՝ Ֆրանսուհի եւ Ֆրանսացի Ֆրանսա լի *.
Գո՛լք գործաւոր Հռենոսի, է/սլայի, Ուէզէրի, դուք եւս ,

դո ր-

ծա լորուհի ։
Գո՛լք Հռովմայեցի՝ *հափոյիցի ՝ գո՛լք՝ Ա ո լն •
Դո՛ւք Պարսիկ գեղակազմ , որ թամբին վրայ նստած,

ա բչա լա.

unJF * ձեր նետերր կ՛տրձա կէք նպատակին •

լք Զինաղի ել Ձինոլհի Չինաստանի , դ ուք թաթար թաթս։—
րի սա անի :
Դո՛ լք Հրեաներ որ Մեսիային կր սպասէք բոյոր երկիրներու վրա / ։

Դո'ւ ք մտաիահ Հայ , որ էր խորհրդածէք Եփրատի մէէ գհտակիՐւ
մօտ : Դուք որ Ն,մալէի աւերակներդ էր դիտէք , դո'լք որ Արարատն
ի կեր էր թարձրանաք :
Դո՛ւք մաշած ոտքերով ուիստալոր, սր

Մ էքքէի

մինարէներուն

հեռաւոր կայծկլտումը կ'ողջոլնէք-.
Դո լք ամէնքդ

Ասիոյ , Ափրիկէի , էլրոսլայի , Ալստրալիոյ գա-

մաքամասերու բնակիչներ , ո՛ւր որ ալ րԱայ ձեր տեղը ■
Եւ դո լք գալիք դարեր' երբ ղիս պիտի լոկք - Եւ դո՛ւք' ով որ ալ
րլլաք, եւ ուր ալ գտնուիք, __ չեմ զանազաներ, այլ
կխաոնեմ î

ամէնքդ

մէկ
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Աււույջութ^ւն , բարի կամեցոզութ^ւն ^եզ ամէնուգ' ղրկուած
իմ կողմէս եւ Ամերիկայի կողմ էհ
Մեղմէ լ,լլւ արանշի ւր ը ե՚ ր կր ի վբա յ բ/յ ա/ ս լ ի ր ա ւո ւնրով :
Սեղմէ իւրարանշփւրը այնրան աստուածապէս ՝ որրան ոեւէ մէկը
այստեղ ;
Չ*"7լր գիւահար անձեր ՝ որ րրաինրի կայլակներ եւ ա['I'լեէ ևաJ՜
լակն եր կը հ ե ղուր : ‘իո'ւր խեղճ ՝!՝օպօ , որ ամէնէն " շխ'շ մէկը արհա~
մ արհանրով կը նայի ձեղի՝ ձեր լեղս լին եւ ձեր ումգնասիրտ բնաւս.,
ր ո ւթե ան համար ;
‘իո1 ւր խափշիկ հարաւային , մերկ՝ ^Լա1"միբ i

աղտոտ՝

ցրուն

շրթներով՝ որ կը սողար՝ սնունգ հայթայթելու համար z
Դո'

, 1'եաֆֆր , Պ է լ՛ պէլ։ թէ Ս ուտանցի :

‘իո'ւր վայրենի ՝ տարօրինակ եւ կատաղի Պէա է՛ս- ■
‘ի ո՛ւր մ ան տախտ ահ ար ամբոխներ Ս ա ար ա ս ի ՝

Լյաերինի >

սլուլի եւ (}՝ահիրէի յ
‘իո' ւր Փ աթա կոնի ա gի ՝

լ})

ի ճի gի յ

էէեղմէ աւե լի ս ւրի շն եր ը շեմ նախընտրեր ՝ ո՛ վ որ ալ բ//ան :
Տ^եւԱւ դէմ բառ մը իսկ թ*մ ըսեր

վեր ա գա րձէր ո ւր որ էիր •* H յղ

ուած ատեն ՝ իմ րովս պիտի ղաՀ իմ միտրս կարեկցութեամբ եւ անվեհերութեամբ անցաւ երկրիս
շ,,լ-ր^ համօրէն Î
/•</* ա չրե ր ս հաւասարներ եւ բարեկամներ փնտռեցին ՝ եւ ղանոնր
պատրաստ գտայ ինծի համար՝ ամէն երկրի մէ^հ Եը

կարծեմ

թէ

աստուածային ա ղեր ս մը ղիս անոնց հաւասար ղարձուց :
Գս'ւր շոգիներ ՝ կը խորհիմ թէ բարձրացած եմ ձեզի հետ ՝

թէ

հ եռալս ր g ամարամա ս եր ո ւ վրայ փո խա ւլրո ւած եմ ՝ եւ հոն իջած այլ
եւ այլ սլատճառներով :
Ե ը խորհիմ թէ ձեղի հետ փ^եցի հովե ր :
Գո՚ւր՝ չուրե՛ր՝ կը խորհիմ թէ մատովս ղսլայ բոլոր ափերուն՝
ձեղի հետ :
Ես կտրեցի անցայ այն ամէն բաները՝ զորս կը կտրեն կնանցնին
գետակներն ու գետերը երկրադնգիս :
Ես իբր յենակէտ առի թերակղզիներն ու հիմերն ու
հաստատուած մայռերը

ամրապէս

աղաղակելու համար անոնց վբայէս*---

tlg9i/jch աշվսարհի :
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ր

հա

«

!՝ոլո ր ,լչտ ղաըն ե րը } ղոր ս լոյսն ու ջեր ii‘ո ւթի ւնը կը թափանցեն }
թ^ս ալ կը թափանցեմ այղ ըսւղա բները։
fin լոր կղղին ե ըը } որոնց կը ձղտթ թռՀո ւնն երը իրենց թոփՀվ*" ‘ք y

ես ուլ իմ թոփչբուԼս անոնց կը ձդտիմ ։
է^*Լս11' ձեղ

, յանո՜ւն Ամերիկայիդ ձեռյչ կր բարձրացնեմ

ոււլւլաձիղ եւ ե չան կուտամ ՝ ս ր ինձմ է ետք տեսանելի մնայ առ յաւէտ ,
Մարդոցմէ յաճախռլաե բոլո՛ր տեղերուն մէջ եւ իրենց
բնակարաններուն մէջ :

բոլո՛ր
/? ♦ Հ ♦
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Արճակադիր

ՕաւՓՆ

ա ղ ո լա ւլ ի լա են այն արձակագիրները որոնց ըհթ ե ր g ո y y# կը կա պո լի
անոնց վէպերուն՝ կամ պա տմ ո ւածքն ե ը ո ւն առածին է Էե ը ո վ , աոաջին
իսկ

տողերով՝. /] ւ

ստեղծուած

այգ

անմիջական

հտղոըգակցու-

իք եւս մը ալ՝ ըհթ ե ըg ողը հմայուածի մը յափշտա կուիքեամբ կը հետեւի
Հ եւ/ ինա կ է/ն ՝ կը էս ո ը ա ս ո լզո ւի անոը ս տ ե ղծ ա գո ըծ ո լիք ե ան ծալքերուն
մէջ ու ընթերցումի տեւողութեան կը մոռնայ իր

ինքնութիւնն

ու

էութիւնը՝ կը մոռնայ իը կեանքը՝ իը սէրերն ու ա տելոլթիւնները ՝
նոյնանալու համաը վէպին կամ պատմուածքին հերոսներուն

հետ՝

ասլըելու համաը անոնց կեանքը՝ բաժնելու համաը անոնց սէրերն ու
ատ ելութ իւնները : կարելի է ՝ ապա ՝ հաստատել կամ մէստ ել գրական
արժ՛էքը նման՝ հ ե ղինա 1լն եր ո լ գործերուն՝ րայց կ ա ր ելի չէ հաճոյքով
չկաԸղաԼ ) էսՒ1՚^Լ ղանոնք ;
(իամանա կակից հ այ գրականութեան մ՚^է ս,յգ հաղուադիւտ

ար

ձակագիրներէն մին է *)՝ո ւր գէն IJ ա հարին :

Դոն գթՈՆւ1* ես արձակ . ոտանաւոր, պոէմ,
Ան ուզում ես երգով քո հին կեանքը փոխել. . .

(9** Ա'ահարի — «Սէնվերն՝ա գիր» _ 1932)
Սահարին հրաշալի պատմող մըն է ու գրեթէ անմրցելի յուշաղրոգ ձը՝. հր արձակը ունի ինքնատիպ ոճ մը ՝ տոհմիկ մտերմիկ լե
զու ու վառ՝

ակնա էստիղ

պատկերներ ՝ որոնց մ է ջ

գոյներով
կը

թեւածէ

եր անդաւոըո լած

դիւթական

բանաստեղծին

քնարական

չունչը :
բանաստեղծ Ս ահարին տրձակին մէջ մուտք գործեց ո ր սլէ ս մեր-֊
մ ուած սէրերու՝ չիրականացած երազներու ու կայան չհասնող
նտցքներու պատմագիր

հ

‘իժբաէստ մարդոց

պատմագիր :

f[f~

Երգերով

«Հ ին կեանքը լիոէսելու^ իր մտ ահ ո գո ւթի ւնր երկար ատեն շատ թոյլ
ու տարտամ մնաց էւր արձակներուն մէչ-. Որ ովհետեւ ան ՝ ծնաՀչ ու
հասակ նետած էր այնպիսի ժամանակի մը ընթացքին ՝ ուր ամէն ինչ
փուլ կուգար՝ սիրավառ սրտերը կ'> ա ր ի ։նո տ է ին ՝

ամբողջ

հայտը-
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խարհը կը ղա ռ.ն՝ար անշիրիմ գերեզմանատուն, մեծերոլ ու մանուկ
ներու երաղները կը վերածոլէին զառանցանքի ու բոլոր

գնացքները

ցնորած կը սուրային ղէպի անղո ւնղն ե ;ւը : ԷԼհսՀ երի տ ա ս ար ղո ւթ՜ե ան
սև il ին հասնող գրողէՆ ապրած մամանա կը : ^•մուար կր հարսնեւոր
ղաոնալ il ահատան մէջ՝. Գմուար էր մէկ օրէն միւսը փակել իր սար
սափահար աԼքերը ու սեւը տեսնել սպիտակ } փոլ-Հ_ը շփոթել *Լարդին
հետ ու արիւնը ղինիին :
Լ» ւ֊ սակայն, իր նմաններուն

բազմաչարչա՛ր մարղոց ն՛կատմամբ

անհուն ու անպարփակ սէր ու իւ ան ղա ղա տ անը տածող գրողը, իր ու
իր մ ոզովուրղի կեանքին ա il են ա ե ղե ր ա կան շրջաններուն իսկ յս^ո՚փս"1լ- է1փ աղբել յուսալքումի ^ւ ինքնաուրացումի գրոհներուն

ու

նուիւ թոյլ, ապա յարաճուն ումղնու թնամր աւետեց արեւածագը խա
ւար ա կ ո լլլ ղիշերէն ետք :
Ս ահարիի աստիին

պատմոլտծքները կր կրեն

այդ տխուր

ու

անիծեալ մաման,,,կին կնիքը։ կայան չհասնող գնացքներ։ Մեմուած
դրմոլած խոստումներ :

Անվերջանալի

փոթորիկներ

<• կեանքի ծովում» , ոմանք անվնաս ու կատակասէր , ուրիշներ

իր
նա,

լաստին ալ , ՛Լաւն ալ կուլ տուող : Այդ պ ա լոմո ւածքն եր ո ւն մէվ կամ
գոյութիւն չունի , կամ չաս, թոյլ է սովետահայ մարդու կերպարր յ
վաղահաս տերեւաթափի ախուր ու լալահառաչ սլա տմո ւածքն եր են
իր «.Աշնանային պատմութիւնը» (2927) , «Փոքրիկ

Վիտոլչի

մտած,

մունքները» (1926) ել ուրիշներ։ Աերմոլած սէրերու պատմուածը,
ներ են' «Զիգզագներում» (1931), ուր դէմ դէմի կը պայքարին սէրն
ու զաղափարը , անձնականն ու անանձնականը ել ուր առաջին դեանին
վրա, պարաեալը կը դառնայ յաղթական երկրորդ

դեանին

վրայ :

«Սիրոյ։ խանդի ու "եի gցայի պարտիզպանների մասին» (1926) պատ,
մոլածքն ալ կը պատկանի նոյն չարքին։ Փսխուած են միայն հերոս
ներու ղիմադծերը ու խաղելակերսլը։
ձուած սիրոյ մասին

Չհասկցուած ,

չփոխադար

կը խօսի «Երբ գարունը բացւում է...» (1928)

պատմուածքն ալ ,ոլր սակայն յոյսը
կսւնղո ւն մնա լ :

տեղի չի տար,

կը

յամառի

կ՛անցնի սակայն մաման,սկը եւ հայ մարդոց , հայ մողովոլրդին
դլխուն պայթած դմբաի,տ փոթորիկը կը մեղմանայ տակաւ , ամպեl՛Ր ՛Մ' "4"/'*' փարատիլ ու նախ ցանցառ , ապա խիտ հոյլերով տստղեր կր սկսին պլպլալ հայ կեանքի երկնակամարին վրա, ։ նոյեմբեր,

արեւի ջերմութեամբ կը կանաչանան մարդերն ու այղիները ել
ամենուրեք, ամէն մարզի վրայ կը սկսին հ ա յր են աչինո լթեան , աղ.
դա շինութեան կառուցումները։

Երիտասարդութեան

սեմէն

նե

մանող երբեմնի տնաքանդ ու հայրենազուրկ ԱաՀարին ականատես

րս
ու
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ձասնակից է այմմ նոր կեան^ այղ հրաշապատում

ոդիսականին։

թումանեանով ու Տէրեանով արբշիռ դրողը՝ կր ճանինա հ նաեւ Զա՜
րենցն ո ւ Աակունցը^ դառնալով անոնց զ.ա զա ւիւսրա կի զն ու դործա՜

Ա՛տը •
Եւ որպէսզի խօսի , օ՜, ռրպէսզի հնչի ,
Որպեսզի խօսքը fn շսաաչով շողայ ?
Ձուլուած պիաի լինես կեանքի այրող շնչին ,
Որ ՛հողմերից անցած սիրադ չդողայ :

(9* • Մ ահա րիի վերոյիշեալ քերթուածէն}
Ո*- ինչպէս իր քերթուածներուն , իր արձակներուն

մէ ջ

ալ

կր

յա յանուի նոր շունչով նոր Մ ահ արին։ Վե՛րջ

ճա կատ ա դր ա պա շտ ո ւ֊

թեան ։ Ան սիրով ու իւանդա վա ռո ւթեամր

հեաեւի

կր

սովետահայ

մարդոց պայքարներուն ու յ ա զթան ա կն ե ր ո ւն ։ tf/'րող սիրտերր
մուրազ չեն մնար այլեւս ու մանուկները

չեն-

մեռնիր

ան

վազա մա մ ։

Երազները կ՛իրականանանք կարօտներր մա ման ա կա ւոր ո լած են : Այ ս
նոր շարքին մէջ J]՝ ահա րի տո ւած է բազմա թիւ պ ա տ մո լածքն ե ր , քան
դակներ ու լուշադրո լթիւններ որոնք կ'արմէքա ւո ր են մեր մամանա/լակից դրականութիւնը ։
Ա* ահարիի դրա կանո ւթեան ամենացայտուն մէկ դիծն է

երդի՜

ծանքը։ Եր բոլոր սլատմուածքնե ր ը ՝ բայց մանաւանդ իր կենսադրա՜
կան՜ յո ւշա դրա կան իրր ո ր զո ւ թի ւնլմ
թէ՛<_î>»

եւ

^Երիտասարդութեան

ա տ ան ե կ ո լթի ւն}} y

սեմին}}

ո զո զոլած են

«// անկու՜
սրամտու-

թեամբ ու ինքնատիպ գիւտերով : Եր ե րզիծանքր սակայն կը
ներո զամ տո ւթեամբ ։ Ձարերուն , իր ու իր մոզով ուրդի
րուն՛ նկատմամբ արդահատանք ունի ան

զեղու

թշնամինե

ւիո իւանակ ատելս ւթեան ։ Եբ

իւ ա մթէ բա լց լի՛ մահացներ, աքնքան բա ր [Հ կ ան : իր ստեղծագո բնա
կան թալիր ընդհատող, դինջը երկար տարիներ մտաւորական ամլու
թեան դատապտ րտոդ դմբա[ոտ ու անարդար

պայմաններուն

դառ՜

նոլթիւններն իսկ ջամիին տուած կ այսօր ու ինջնանուկր [սանդարէս,
լրութեամբ , հաճոյքով եւ սիրով «կորում ու կառուցում՛» կ ան «շինարարութեան պայքարում» *.
Մեր ջերմ մաղթանքն կ երկար ատեն լսել տակաւին

իր

«լոս լ.

թեան ձայնրր» ,աւելի յաճախակի ու աւելի զօրեղ :
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Jbwmbr
Տարիներ առաջ ես բումւում էի Հիւսիսային Կովկասի

առողջա

րան,ներից J է կում, Ատամոքսի /սույր հանգիստ չէր տալիս ինձ՛. 'Լա.
հրամեչտ էի տուել ես մսեղէնին , խմիչքների բոլոր տեսակնե
րին եւ այնքան կաթնեղէն էի գործածել , որ իմ
իրաւացիօրէն, ասել

բերանից կաթնահոտ

(

մասին

ղալիս-.

կարելի

էր

ինձ

բոլմող

բմիշկը' Իվան Անգրեյիչը, մի յաղթանդամ եւ կենսուրախ

տնձնա.

ւորոլթիլն , դրեց իմ «Հ ի լան դո լթ եան, պատմութիւնը» , լուսանկարել
տուեր ստամոքսս , որոշեց խոցի տեղն ու որպիսութիւնը, նշանակեց
սրսկումներ, դեղեր, սնունդ եւ ամենայն բարեխղճո ւթե ամբ ձեռնա.
մուխ եղաւ իմ բոլմմանր : Հետաքրքիր մարդ էր իվան

Անգրեյիչը ,

մենք յաճախ հանդիպում էինք ղբօստյղում , շրիսւմ էինք նրա ծառու
ղիներում, նստում կանաչ նստարաններից մէկի վրա, ել խօսում աշ
խարհի գործերից , կ&էսնքի չալ,

բարուց ;

Մի անգամ ես հրաւիրեցի նրան կաֆէ_ռեսաորան •

— 0՜, "՜չ, — լրջացս,լ նա , -_ քեղ խմել

կամ

ռեստորանային

ճաշեր ուտել շի կարելի :
իս նրան բացատրեցի, որ ռեստորանր կաֆէ-ռեստոբան, է, հե.
տեւտբար ես կարող եմ ինձ համար սլատուիրել անվնաս բաներ , իսկ
նրան հիլրասիրել ինչ որ սիրտը կն. լղի ; Պատասխանելու փոխարէն
իվան Անգրեյիչը վեր կտցաւ տեղից, ել մենք մեր քայլերն ուղղեցին ր
գէս,ի կաֆէ-ռեստորան, Այստեղ նա

պատուիրեց

խորոված,

250 կրամ կաթի սեր, նա' կէս շիշ օգի՝ Լ„' /Ւոլն ,ւր։ււմ կա

ես'
՝ ել

ո կռուեց խնջոյքր, իվան Անղրեյիչի տրամադրութիւնը բարձրացաւ,
ղռԼ

ճիշդն. ասած' իմ արածը թողութիւն է , ես օղի եմ խմում , իսկ
սեր , Աս, կարդ „լ ,/1ոնոն չ(. .
լ^յ.

ղ ու

Օղուն ...

7

<’/'?/' կիոուել էր , նա մի ծխախոտ վառեց ել ասաց .
է ' Որ
"չ
. -Դ Տխում , ես շատ գոհ
եմ քեղնից, բայց գիտե՞ս, միատեսակ սնոլնգբ բթացնում է օրդա,
, e

7

■իղմր, թուլացնում նրա գործ ո ւն ա կո լթիլնը , Անհրամեշտ են երբեմն
ղիգդագներ , այո , անհրամեշտ են եւ օգտակար ,
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/'</««?, Անդրեյիչը աղատ ըմպանակը լցրեց օղիով՝ պարզեց ինձ ել
առարկութիւն չվերցնող հեղինակաւոր տոնով հրամայեց .
— Ընդունի՛ր •ճՒհ'է ա.!Գ -ղ՚Է^Տւ՚կ սանով նա մի քանի անդամ ինձ

դեղեր

կր

տուէլ քսմելու : քյնքմա ր կո rbgի :
--- իսկ հիմա , սիրելի բարեկամ ( կուլ աուլ։ այս խորովածի կտո„
րը: Մի վախենա յ՝ խորովածից դեռ ոչ ոք չի մահացել֊
Սեղանն աշխոլմացալ֊ ի վան Անդրեյիչը

լրացուցիչ

խորոված

սլա առլիրեց , չմոռանալով օղին֊
--- խմիր՝ բժիշկների հերն եմ անիծել՝ ---- գոռում էր նա արդէն
հարբած ,

ծխի՛ ր . . . ղիդղա' ղ . . .

Զի զդա դի ոլմը ես ղղացի այն մամանտ կ ՝ երր մենք դուրս եկանք
կաֆէ-ռեսաորանից եւ ոլղեւորո ւե gինք

դէպի

մեր

սանատորիան :

Մենք զիգղադներ էինլ, գծում ճանապարհին ել երգում ինչ-ո ր երդեր՝ որոնք դմուար թէ հիմք ծառայէին ապացուցելու ՝ որ մեր հրա,
մըշտական լսողութեան եւ զգացողութեան մակարդակը մի ին չ-ո ր
Լա փուք բանի նման կ յ
Այդ

գՒ

P Ւ1?

պիտի հ bրթապահ կր z

Կէս գիշերին ես զարթնեցի

ստամոքսի

ահաւոր՝

ղիդղադաձեւ

խիթերից ֊. Հերթապահ քոյրը վազեց հերթապահ բմշկի
վերադարձաւ մենակ֊ նրան չէր յախ, զոլել

եաեւից

զարթնեցնել

եւ

րմիշկին֊,

'Բոյրը տուեց ինձ զանազան թմրեցուցիչ դեղեր՝ կատարեց

ինչ-ո ր

սրսկումներ ՝ իսկ վաղ առաւօտու!։ ես ներկայացաք իմ բ՛եշկի ահալոր դատաստանին : կ,ա տարակուսանքով վեր քաշեց ուսերը֊,
---- Զարմանալի բան՝ ինչո՞ւ պիտի ցաւեր զղայիք֊.

Երէկ

դու

չխմեցիր . . .
--- խմեցի՝ բմիշկ՝ խմեցի՝

ա h կ b րյձ՜օ բ կն խոստովանեցի bu z

--- խմեցի՞ր՝ --- զարմացաւ բմիշկը՝ — իսկ ես ոչինչ չեմ
շում.֊. --- նրա դէմքի արտայայտութիւնը սառն էր ել
կան՝ --- իսկ ինչո՞ւ խմեցիր՝ --- հարցրեց նա
•Pn,l

1

անկեղծ

քի

պաշտօնա
վբդովմուն-

սատանան ,pbg մոլսրեցրեց :

--- Եվան Ախդրեյիչ ՝ --- ասացի ես նրան՝ __ իմ բմիշկներից մէկը
տարիներ առաջ ինձ ասաց , որ միատեսակ սնունդը բթացնում է Օր
գանիզմր ՝ թուլացնում նրա դործունակութիւնը ՝ անհրամեշտ են երբեմն gի g g ա ց.ներ ՝ որ ■Դ կտոր իա րովաձ՜ից g. bո ոJ ոք չի մահացել ♦ • •
lît- ահա՝ եբկկ երեկոյեան $ ձ^ց հետ**»

--- Ե" .բո >"յդ դիդդադադէտ ր^շկի հ b՛րն b մ անիձե/ , __ ցոոտց
իմ բ^իշկր արդարացի ցասումով՝

՛!

Ւ'^՛

/ ինի z

^Լերջին անդամ bդաւ *
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ԴՈհՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐՒ

*

Երկիր, դա շտ ա յքէն կա րմի ր ծ ա ղի կ ՝
'իո արմատները բերրի հողում ,
Երկիր} ղու շնչո ւլ , կապոյտ թախիծ ՝ --'Ի ո բար ո լո ղ օրն է իմ դէմ շողում • • ♦
Գու բարձրանում ես ո րպէս մի րամ ,
իայ^ հոդի ունես ՝ ունես մարմինդ
(Հառնում ես ահա ո լալէս հրաչ^
Եւ ո րպէս արեւ

հրակարմիր :

(Հառնում ես մայթում ՝ հանդում ՝ արտում
(քւ խրճիթներուն այս հողեղէն }
Ու տարածւում է ումր մարդու
հՀ ուշերիդ վրայ

ո րպէս հեղեղ*.

Ծլում է ե րղրղ նոր ու բիւրեղ ,
Ու կր բարուի նա ու որսլէս վարդ ,
իէո լա ր թ եռան դո վ պիտի բուրէ
Հողերի վրայ նոր , ար դալանդ * * •
երկրային ներկայ ՝ նոր առաւօտ ՝
'(/որ ծիլեր՝ աճող բերրի հողում ՝
Իմ ելն ող երկիր , նոր իմ կարօտ ,
'Իո բարուող օրն է իմ դէմ շողում :
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ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ

ԵԴ.ՆԻԿ
էք ս

բնակեցայ տունէ մը մէԼ շատ հեռաւոր,

Անապատէն եզերբն' ուր կալ. սաղարթագեղ
Արմաւենէ ti ր պտղառատ, ուր ամէն օր
Կոլ գար եղնէկ մր կարօտի պէս տարւի ադե ղ :
Տենչաւյէ որ պարտէզէս ներս մտնէր, ըլլար
h րաղահել սրտէս շրընտղ ը՛հ կե ր ո լհէն .
lîu,.i!j եւ՚,ւկ"յ մ Լկաւ եղնիկը նետահար

Եւ ^աղկեւյալ անոր կուրծքէն վարդն արիւնին* * *
Ծանրաթախիծ ու մենաւոր միշտ հո՛ն եմ ես*
Կը սպասեմ դեռ անապատին հորիզոնէն ՝
Որ արագոտն "ւրիչ եղնիկ մր գազանօրէն
Առանձնութիւն ըս հմայէ տեսիլքի պէս*
մահաբոյր մամտնակ ի ծովին վրայ
Անյ ուսօրէն կը նաւարկեն օրերն հիմա . • •

ԱՌԱՍՊԵԼ
àH րէն պսպղարին ադամանդներ

Ատելութեան եւ ոճիրի դիշևրին հետ
Ունենայի միայն ծաղիկ մը ձեռքերէդ y
Որ իմ թախծ ոտ հոգւոյս աշխարհը զարդարէր*
Գեռ լսէի սիրոյ երդումը շրթ^երէդ,
Եւ իաստումներըդ /'/ / ա յին աւետաբեր*
Լերան ծւ՚րէն աղբիւր իԼան ղո յդ մ^եղնիկներ
Հաղս րդուած անմեղութեան մէջ

ա րւի ա լէ տ :

// աղե րդ խուն կով օծուն տենչանքն ի ս կ ըլլա յին
Արիւնի ս մէջ վառէր միայն բո յրն եթերին*
Կախարդաշող դար ո ւն րլլա ր շուրթն իմ ծաղկա
Երկրին ծորէն սլս պւլա ր ին ադամանդներ*
Ոայւյ ա չքե բուդ ղի շե րին մէջ անհունաբար
Հոգիս ի զուր >ւիրոյ ճաճանչ մը կ՝՛որոնէր * ** :
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Դ- ՀԱՍ'ԲԱՐՃ11ԻՄԵԱՆ

Վ. Ա Ն

Կ Ո Կ

ե կա ր ա հ ան էէԼ Հ ս
*ԻինոէԼ անցորդ դ անդաղ քայլերով.
Երկաթեայ ձողիկներուն շուքին
Պարտէդ մտիր
Ու դորովագութ
1՝նա տե' ս 1Լ են ս ա նի ն հ ա ր սն ո ւ!լն ե րր կարմիր

ՆԼըձինը արիւնին է թաթխեր կա րծ ե ս
Սրտին աղերսներուն անձնատուր
Սանաչր կարմիրին է խաոնե ր
Շն որհելով սրտիդ ան սւ արբեր
Համանո ւագը դոյներոլ
Հինա1 տե'ս • ♦ .
եկա րա հ անդէՀ ս
Անց որդ տառապանքը ոյյդ մարդուն լսեցի^ր
'Նաշտերուն ծա ղի կն ե ր ո ւն ցաւին դիմաց արարէ• ալին
Ու ծնբադիր
'Նգուեցի^ր ականջը կարմիր
Գուցէ լս է ր ոտնաձայնդ ու քեղ ալ սիրէր
Ո՝է ոչ յամրաքայլ
Հեռացար
Ինքնան կար էն դեղին
Ու խորհեցար ափսոսալով ♦ . .
Ինչո^լ ոսկի փոշիի մը փոխարէն
Պոյպըս չէ մողվեր հանքին փոշին . . .
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Գ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

«mumiim büPbP»
8III'‘ԼՍ.11 կ ԱՒ111'Il M<։՝h 1։Ն Ս
յ՛է °ԸԸ'

կի'1 1

ևը

։ եկողները անթիւ ( անհամար էին : Այր թէ

թէ "IVb'Ll ^եր թէ մանուկ, ի՜նչ դիանամ... ճամրաներր

կը խեղդուէին անոնց ՛հոսանքէն որ ամէն կողմ է ել ինքն ի րմ էն կր
յ՚՚Ը՚էկլ՛--՛ Ամբողջ

մա ր դկ ո ւթ՜ի ւնր

կարծես

ուխտագնացութեան

Լկած ԸԷԼար հոս . . . Լռւււթքււն մը համատարած
վ[,սյյ

կեր պով

ղէմ^երու

ու Ւ՚Ղ' 'Ա1 ւո ‘^Ը իջեւան ած' անկօսներու մէչ... Մթնոլորտը

յուսահատական կանչի մը հետ շլի ոթ' իրը եւ թէ ամէն ինչ աո յաւէտ
կո ըսուած Ըէէա Լ՛ մարդկութեան համար...

Նայուածքներ'

արցուն՜

քով լեզուն՝ աջէն ու ձախէն՝ ղիմացէն ու քովէն ՝ հեոուէն ու մօտէն՝
աներեւոյթ հորիզոններէ սկսելով մինչեւ տեսանելին եւ մինչեւ հոս՝
ամէն y ամէն կոդմէ կը յառէին մէկ ոլղղութեամբ միայն'

ուր պա„

տուհանս ըսւիտենասլէս դոցոլած էր անոնց առջեւ . • • կը քա ո.է ին անոնք հոն , կարծես դեռ ղի ո տեսնելու յամառ ա կն կալո ւթ եա մբ : /»/./-/- թէ կ անդնած միշտ այնտեղ՝ միշտ մ՜սլտուն՛ եւ հիւրասէր' իրենց
մամանման ս սլա ս է ի : ք*այց դի ո տեսնելու ամ էհ ակնկալութիւն անկա
րե՛լի դարձած ըլլալուն համար չէ^ր որ դէպի ինծի կ՚ուղղուէր ամէն
ոք. . . Ս ւսրդկութիւն մը շարJման մէջ *սյդ օր

ուր

յիշատակի

մը

այլեւս վերածուած էի ես . • ♦ Ոչ եւս էի...
II՛ ե կնած էին մա ր դի կ իրենց տեղերէն ՝ ծանօթ թէ անծանօ թ ան-

կիւններէ , հեռաւոր աշխարհներէ ՝ հազիւ մահուանս
մահ էս իսկ առաջ... մահազդը տեղացեր էր ամէն

Լոլբը
ելողմ

առած'

ջրհեղեղի

պէս' վերջին շունչս իսկ կանխելով. . . մահուանս զոյմ֊ը մարդոց մը՜
տածման կեդր ոնն էր զ֊ր ա լած • • • : ԱՀեոնց հոդին

տիեզերք մը

ուր

մահս՝ այղ պահոլն՝ միակ բնակիչը եդած ըլլար...՝. Սեւր կ'իշխէր
ամէն ոլդղութեամբ իւրաքանչիւր զգայարանքի անունով. ♦ • :
ա ո կ ա ծ էի սենե ա կիս մէջ, անկողնիս վրա j y աչք երս փա ՛!
րաց , բազուկներս իա։չաձեւ , անշար մ , շունչ,, ընդհատ

թէ

վիճակով

որսլէսղի չարթննայի մահէս' անոր հեւքէն... Երկու մոմեր, դլխուս
եւ ոտքերուս կողմերէն կը րա րձր անա յ ին : Անոնց
ծութիւնը, հեռաւոր արշալոյսի մը իբրեւ-

լուսաւոր

յապաղած

տարա

արձադանզ'

քա ւ ի ա ե նա կ ան դիշերիս մէջ.■■ Ա առած էր մարմինս զոր որեւէ արեւու
ջերմութիւն չէր կրնար իրմով վարակել եւ հրաւիրել իրեն... Ներ.
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կւս յ էի եւ ոշ միեւնոյն
վրայ'

ատեն * * *

^նչ^ււ/ն

ղիո շրԼտսլատողնե բուն հանդէպ

գեղեցկութիւն

ցուցադրած

դէմքի ս

ան տ ա րրե ր ո լ֊

թե uni րս յ ղի ես իմ մէԼ ամփոփուած անհուն մր այդ սլահուն՝ ուրա֊
ցող՝ ինձմէ դուրս գտնուող ամէն

հունալոր րան . • ♦

/)«/՛՝»// ու վ սեմ ղալն ւԼերապրելու եւ ուլի ի

Գեղեցիկ

բռին տենչալու

էր

աստի֊

ճան ♦ • ♦ :
^Ղ^է՚՚՜րհ ^ման հոսող աբցունքներ ղե տինր ծովու մը վերածած
Լին որուն եզերքները կր կորսուԼին կեանքիս եւ մահուանս ս ա հ ման աղլիաւն // ի Լեւ» . . Արբեմն ճիչ մը կամ հեծկլտուք մը } վայնասուն մը
կամ արձաղանղը արտասանուած անունիս՝ սենեակիս մէկ կամ միւս
ան կի ւե է և . • . 'Աձւոնք /էանկ առ վանկ եւ կաիք իլ կա իքիլ իրարու ետեւէ
եւ իրարու հետ՝ իրարմով չա ղուիյ ո ւած • * ♦ իբրեւ լրատու թռչուններ ,
անոնք

մէկ աշիյտրհէն միւսը՝ մահուանս մթնոլորտը կը ճեղքէին . ♦ .

Զղ՚ոյարանբներուս իւրաքանչիւր բԼԼ՚Լէն ամբողԼ էութեամբ դո՜ւրս
կը յորդկի y կարծես կեանքի դետին մԷԼ՝ երԼանկութեան մ ղումով...
Ս եռաձ֊ էի ... :
Զի ո սիրողներուն թ ['1 ր իրեն

անդիմադրելի

ն ե ր կւս լ ո ւթ ե տ մբ

սլա շարած էր յաւիտենական բացակայութիւնս . • . Անոր ցոյց տուած
գուրգուրանքը աննավսընթաց

քանի որ մինչ այդ անծանօթ՝ սպասէ֊

էով անչուշտ ծաղկիլ աղուոր օր մը լռութեանդ բացած դաշտին մ ԷԼ՝
այսօր... Այսքա՜ն բաղմութեան ՝ այսքան գորովի՝ սիրոյ եւ յուսա֊
հատ ութեան g առԼեւ ա պշա հար' չէ՛ ՝ չեմ կրնար

հաւատալ

մեռած

HLL*"Lnւս ^՚՛ մահուանս փառքին֊ որով լեցուած եմ • ♦ . Ա'աՓհ ս էր ար֊

դեօք մարղոց սիրելին թէ ես ՝ չեմ դիտեր ՝ որովհետեւ մահս էր որ
կը տիրէր այղ սլահուն բայց ոչ' ե՛ս,,, Ա է ր ը կը հոսէր

անոր

առ֊

թիք- , անոր մ ԷԼ անուանս իւրաքանչիւր տառով որ ա յլա փ ո վս ո ւած էր
համբոյրներու աղբի լրի . ♦ . Արքա՜ն կարօտ մարդոց կո ղմ է որոնք եր
կա՜ր մամ անա կներ է ի վեր ղիս տեսած չէին ՝ տեսնել

չէին

ուզած

շատ անգամ՝ որոնք երբեք տեսած չէին ղիս նոյնիսկ.,, հոս էին tuմէնքն ալ... Աբավս յո ապա րտ եմ ւ! ա հոլանս որ մարդոց անյայտ զգա
ցումները ի յայտ բերած

էր [Այսին֊

առԼեւ'

իր են իսկ

յա յանու-

թ!. ամբ . • • Կեցցե' ս մահ , ։լքե։լ կեանքիւ/ դնովր կվօծեմ • • . :
// 1,ւլա^ էի ; Անձկութեամբ , մարմինս իր դագաղին կը սպասէր ■ . .

Ծաղկեփունջերու, ծաղկեպսակներու լեռնաշղթայ մը բարձրացած
էր սենեակիս մէջ, մահճակս։լիս շուրջ, վրան եւ քովէս-, Ամէնքն ալ
գեղեցիկ մա պալէններոլ կապով մը զարդարուն' որոնց վրայ «սիրէլի՛» բառը ոսկետառ' էլը ցուցադրէ ր ղինք

սրտաճմլիկ բառե.

բուն առջեւ... եղբայր, քուղէն, ընկեր, բարեկամ , դրացի, գործա
կէ՛ a > նախագահ , քարտուղար, գանձապահ , հիմնադիր .. . Ար, բոլո
րը անուշաբոյր ալիքներով կ'օծո լէ ին . . . Կարծես դրախտին մէկ ան.
կիւնը իջեւանած'

բո ւրմ ո լնքներ ո լ անհունին

բնակչութիւնր

կաղ.
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մէի... Անմահացայ կվ, մահուան մը գնով...'
Սեղանիս վրայ ցաւակցական

նամակներ

ել

‘հեռագրեր

գեռ'

դիզուած եւ դիզուած -. Անոնցմէ վիշտ եւ արցունք կը հոսէին-.. Ուր,
կկ

եկած էին անոնք , ո վ Էին ղանոնք ղրկողները, չեմ դիտեր • . . Զի

երկրաղունար ամբողջ պարպուած իր մարդկութենէն' կր նմանէր անասլատի... Զի մարդկութիւնը ամբողջ ներկայ էր հոս' իբրեւ յռլ.
ղարկալոր ... Զի երկրադոլնար այն կէտն կր միայն այդ Օր ել այդ
պահոլն' ուր մահս իր կենդանութիւնն կր բերած' յաղթանակի մը
կոչումով...

3 ա լակցա կան։

այդ բոլորը հրաւէրն էր գիտակցութեան'

թէ ես «եղած» եմ օր մը այդ «ըլլալը» դադրելէո առաջ' սրով
l/այն «ըլլալ» կը սկսիմ յետ մահու ու

կ՚ապրիմ՛ .. . Ա եռած

եմ

սաու

կ՚ապրիմ երբ կ՚ապրէի մեռնելով* • • •.
ո ՛Լ պիտի կարդար դեռ. ղանոնք ՝ ո* վ պիտի պատասխանէ ր
դեռ անոնց . . ♦ իբրեւ միակ մնացս րդ իմ իսկ կեանքիս' հակած դիա„
կիԱ վրայ իբրեւ միակ վշտակիր ՝ պիտի պ տ տ տ սիւ ան ե մ ամէնուն ա/՝
ՀՀԴ մԸ 7 ետոյ , թացումէս վերջ արտասուքքւ մր մ պ ի տ ո վ . * . ;
*

Փփ

Հանդիսաւոր քայլերով մարդկութիւն մր կ'ընթանար ւիողոցնե~
րէն ... ք) տ նր , ծա նր եւ լո ւո. ՝ ան կր հ ետ եւէ ր մ և ռելա՚կա ոքի ս որ ան—
՛Լերջ կը շարունակէ ր իր ճամբան* * •
շա տ հեռու
ռաջնորդոգ ուղփն

ր ե ղման ու տ ո ւնը

հեռու

էր

ո ր ո ւն ոչ դուռը կր տեսնուէր ոչ ալ ղէսլի հոն տուրկէ սակայն կր քալէին* * *

Մարդիկ

կարծես

կո րսնցոլցտձ /ք////'7//,/ գերեզմանատան տեղը՝ անոր դո յ ութիւն ունե
ցած ըլլալո ւն դ ի տ ա կց ո ւթի լնը ՝ անոր ճամբան * * * ՍՀնոնք կարծես
ԸոԼոԸովթե անգիտանային թէ մեռեալ մր կրնար թաղուիլ ... Կ ը քաէէ ի^ք

ծա նր՝ ծսՀնր՝ գերեզմանի մը ճամբան փնտռելով՝ ՝ որովհետեւ

ուզած էի թա դո լիլ ե ր կր ա g ո ւն տ էն դուրս ՝ տ նկխ-ն՝ մը՝ հեռրՀւն՝ ք.իյ_

7 ը ամէն տեղ՝ ինքս իմ մէջ* * *

Լացինք՝

դարձանք

համ տտա րած

կերպով ամէն կոցձ ՝ ա^՝ ճտիս՝ արեւելք՝ արեւմուտք՝ հարաւ՝ հիլ—
սիս՝ առանց կարողանալ ե ր կրագունտ էն դուրս ելլելու՝

գանելու'

գերեզմանին՝ ճամբան ՝ թաց մ անս անկիւնը՝ քիչ մը ամէն տեղ * * * *իերեզմանատուն կ'երթացի?նք * * * (յուղարկաւոր (ձավարին

" Լ"1Ը*1՛

ոլ֊

վ^ր^ր կը կո ըսուէին սակայն իրարու մէջ՝ անհունով* * • փե ր ե ղմանա _
տանս ճամբան անհունն էը * * * *
*
îj: -J։

Մացիկներոլ ածուներ վրաս իբրեւ դա փն ե պ ս տ կ * * * Ա ահտկտո~
քրս կ'ընթանար ե ր կրացս ւնաին հոլով ոյթին հեա ւլո ւդընթաg ա բա ր * * *
դագաղիս մէջ մահուան աշվսարհը ըսնձինս
1/ս

անոր ն ե ր կան

ինձ ի

մարմնացած * * •

իմ ետ ե ւէ ս էլը բերեմ րոլո լ- րացականերր որոնք

մ ա րղկութիւն կը կոչուին * * • բոլոր բացտկտներր „ ահա եաեւէս « իւ ո ~
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րին երկիւղածութեամբ Պարապի մը վսեմութեան առջեւ որ *Լյերկայ
է՝ որ լեցուն է միայն եւ միայն ինքն իրմով... Կա՞ր արդեօք ուրիշ
րան որ իրեն ետեւէն այսքան շունչ տանկը

անոր uni Լն մէկ ալիքնե

րով երբ ինք իբրեւ շունչ ղադրաձ է էԼԼԼաԼ.Է * * ’

ահ ո լա ն աշխարհ

ու ր մէկ կողմէ վարղեր կը կռուին՛ իրարու հետ , անդին
րտրու հետ Հ ա մբո ւր ո ւո ւլ • • •
անս սլառ սլտհոլ մը արահետը

համբոյրներու

եւ

ւիուշեր ի-

կռիւներու

միջեւ

ուրկէ կ^ընթանայ երկրադունտին հո

լովսյթն ի վեր եւ անոր հետ շփոթ , դագաղս' իր յուղարկաւոր մարդ՜
կութեամբ ՝ հասնելու համար դե րեղմանատուն որուն ոչ դուռը կ երեւի ոչ ալ ճամբան' ուրկէ սակայն կը ք՛ոլենք,., կը քալենք դա դա՜
ղ իս ե տեւէն' յուղարկաւոր աշխարհով. . • :
4»

փփ

Անծի հետ ՝ ինծի կր հետեւի իբրեւ յուղարկաւոր՝ բարեկամ մը*.
Կփշեր մը , փողոցի մը դաըձոլածքէն դուրս դալով' դանակ մը ղար՜
կո՛ծ էր ան կոնա կիս' bր ր հ՚՚՚ն ՛լ արտօրէն եւ անաւս րրեր կը քա լէ ի . . *
իացուած վէրքէն արիւնը կը հոսի մինչեւ այսօր , դագաղէս վար. . .
հոս ՝ բազմութեան մէջ՝ անոր քով' մանկութեան ընկեր մը*, Միատեղ
դպրոց յաճախած էինք... Օր մը՝

բացակայութեանս

պարպած էր դրամապանակէս ամէն ինչ'
նելով . . . 1Լնոր հետ ուրիշ ընկեր մը
մը փո[սատուութիւնը ինծի'

ւլի ս

մէկ

սլահուն

անձկութեան

մատ՜

որ մերմած էր չն չին դումա րի

րբ զրկուած ամէն բանէ

հ ար կադրը՜

ուած էի դիշերել կտմ ո Լրջի մր տակ . . . Ընկեր մրն էր ան' ՛յոր փրկած
էի խեղդամահ [՛Ա՛ոլէ' երը արձակուրդի մը ընթացքին դացած էինք
լողալ ծ ո վո ւն մէջ... Աեւաղդեստ կին մը՝ դեղեցի'կ ՝ հ եռուն ՝ բազ
մութեան միւս կողմը՝ իր ամուսնոյն թեւը մտած*. Համակ երդում եւ
նուիրում եղած էր ան՝ Օր մը... 1]իրտս երկրաշտրմի մէջ...
բուխի il ր նման պայթող ամէն ր ո պ է

հրա-

ուրկից կա րծե ս արեանս լա

լան կր հոսի . . . կարծես մահուանս ս սլա ս ած ըլլար ան
լու հ ամ ա ր ի ր ամուսն ո ւթենէն երկու օր վերջ • * •

րլ խ // աեսնե—

0'անօ.թ

մր կա հ դեո

"/՛ ւ՚րէ-է' կատարուած փոխատուութեան մը իբրեւ ե բախտի ք՝ դրպարտոլթիլններ կատարած էր իմ

մասիս'

գումարը

չվեր ա դարձն ե ը։ լ

համար... Հոն են դեո քոյրեր թաշկինակներս, ծրար մր իրենց ձեռքերուն մէջ՛. Փայտիւ կտոր մր աւելի

գողնալու համար

իբրեւ

մա

ռան,,' անոնք երկար տարիներէ ի վեր , հիւանդութեանս մէջ, ամե
նայն երջանկութեամբ մահս երադած էին,

որուն

ետեւէն

կոլղան

այսօր ա ր g ո ւնքի տ նմեդունակ կաթիլներով... Անոնցմէ մին մ աո ան—
դադոլրկ էր... Պ՚րացի մր

որ չէր էիաբանած դ ր ոլ ար տ ո լթի ւնն եր կա-

աարել դրացնոլթեանո դէմ' իր կնոջմէն րամնոլե/ոլ

համար,

դա-

։ ակները յանձնած քորս հովերուն .. . ՀեոոՀւն , աոանձինն քաւող մե,
ծահարուսա մր, որորտասուն , որ իր բարեկամութիւնն իսկ դլացած
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կը թ"լէր ըլլալ, վախն ալով որ ti էէ գուցէ իրմէ
յանուն պատառ ւէ ր

օղնութէււն

իէնդրեմ

* • • Անգրագէտ էր ան եւ քանի մը տարիներ

առաջ անձնասպանութիւն փորձած' թշուառութեան մԷԷ»»»
կաններ լեցուն՝ էին հոն դորս առաջին անգամ կը

Աղգա„

տեսնէի » • •

Լ, այ֊

ուածքս կը պտտի ամէնուն եւ ամէնուն վր այ ։ Կարծես անոր գա չտին
^էջ իւրաքանչիւր յուղարկաւոր կը ծաղկէր իւրա յատուկ ծաղիկով։
Հարուստն ու աղքաոը՝ ալացա կն ու տանտէրը , թթէ ամին թէ բարե
կամը ՝ Լալ-Ը թէ ‘էէՀԸ , պա տ ո լարերն ու
էէերջասլէս , հոն՝ են իբրեւ յուղարկաւոր

ան պա տ ո լաբերր , մարդիկ
ււրււնք իրենց դէմքը շատ

անւլամ ձաէս գարձոլցած Էին' ա ջէն անցաձ֊ պահ ուս կամ նայուածքը
էլետին յառած

ե րբ գիմացէն կուգա յէէ • . . Անոնց ստուերը

էէե ւլա րՒ

սլէ ո փառաշուք ՝ այսօր կը քալէ մահուանս ե տեւէն ՝ որովհետեւ

ա-

նուէ սիրելի եմ ամէնուն»»» որովհետեւ այգպէՀս պէտք է որ ըլլայ՝,
'է՝ ա լ /Հլ մ ե էէն ո ղին ետ ե ւ կն' կարեկցութեան անձնատուր եւ
կանութիւն մր կա տ ա ր ո գի գիտակցութեամբ ՝
կաղմող անսպառ

եւ առօրեայ

յաՀս

իր

յուղարկաւորներուն»»»

մէնքը եղբայրացած են այսօր ինծէէ

սլար տա ֊

շրջապատը
Անոնց

ա֊

մահուանս դա չթնքով» • * î

Կր քալենք » » • կր քալենք ճամբաներէ դարձդարձիկ կամ ուղիղ։
Կածաններ ՝ կապաններ , պողոտաներ եւ արահետներ մեր ընթացքին
տակ կը սահին։ Կր բարձրանանք ՛լաս է1 ՚1^՚[Կ ել իջնենք անկից վար։
Ո աքի կոէսան կը գ ա սնան բարձրաբերձ կատարները
ձիւնը կը բնակէւ համատարած : Զորեր կր լեցուին

լեռներուն
մեղմով

ուր

իբրեւ

հեղեղներէ՝ որո h g ւէրա .քէն դա դաղս ը/t թան ար տապանի մը նման» » •
Կը դաոնանք եր կրա դո ւնտէն վրա

ամբողջ՝ անոր չրջանր կը կա տա֊

րենք անոր շալռեման հետ մամ աո աջ դե ր ե ւլման ա ա ո ւն հասնելու հա֊
մար » » » յողնած ենք\ » » » Կ՝եր ե ղմանւս տ ո ւնր հեռու է գեռ ՝ շսՀ տ

հե.

ռոլ » » » Անոր ճամբան չենք ղ.տներ • » » ։

**❖
Հանդիսաւոր մեր ընթացքը կր սկսէ։ թուլնալ՝ տարածէէւիլ կա֊
մա g կամաց» • » Կ^անջատուին մարդիկ իրարմէ 5 ոմանք կր մօտենան
էւբարու՝ էսումբեր կր կաղմուվ,ն հոս հոն՝ էսօո ա կց ո ւթիւնն ե ր կը սկսիհ
իրենց միջել » » » յուղարկաւոր մր քուէէս ՝ կէս ղսպուած մ սլի տ մը իր
շրթներուն՝ ցած ձայնով սիրային պատմ ութին մը ինծի կը պատ—
մէ»»» Երկուքս ալ կր իւնդանք։ Երքանէ՛ կ էր ան

իր

սլա ամ ութիւն ը

վերապրելով ։ Երանի՜ կուտամ էւ ր են ե րէս/եկո ւթե ան • » • 'f* ի չ մը անղին ուրիշ մը ՝ ինծէւ մօտեցած

կը բացատրէ թէ ինչպէս կրցած

էր

հարիւրաւոր միլիոններ դիզել եւ դնել քարիւղի հանքեր՝ էսորհելով
ասլահուէեյ այդսլէս իր միակ գաւկին ապագ ան » » • Ե բրորդ մը ա չքեft ուս մէջ նայելով կնոջ մը մահր կը նկարագրէ » » * Անձնասպան եղած

էր կինը աշւոարակէ մր վա ր նետուելաէ

գինք չատ սիրած

համար»»» Զորրորդ մը զիս հրաւիրած եղաւ եօթը

րյ յա յան

հարսնիքներու
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անոնց իւրաքանչիւրին նկարագրութիւն՛ը մանր ամա սնօ ր կն կատար ե՜
յով , մին չեւ որ հասանք [,ր վևրջ1<ն ամուսնութեան
՚ւ՚>" ’/Կ՚ջ/՚ն ///'ր ակին՝. Ա* եղրալուսնոյ

տեղի

ճամբո րղո ւթի ւնը

ունեցած
յետաձըգ՜

ուած կ է/ ցն ո բ տնօրինութիւն՝ թաղմանս պատճառաւ :

պատմեն

րլ ե ո P՝, նոր հարս մր , սլս տկէն անմիջասլկս վերջ հ ա ր սնեւո րի մր հ ե ա
ւի ա իւ ած կ հարսնետոլնկն : Փեսան անոր փախուստին անտեղեակ
Վ՚ւ֊'- ալն եր ու միջել զալն կ լւ լին տոկ սլար ելու համար ♦ ♦ •
լուծուած ամոլ մր՝ աջիս եւ ձախիս : Այր "՚

մահուանս ա ոթի ւ

իրարու հանդիպած ՝ ղի ս իրենց միջել , էլր շարունակեն
էլ ո իւն ո լ

՝հրա—

Ամո ւսնա՜
դեռ

իրենց

նաիւա տինքնե րր : Ւբրեւ թկ գտնուած /' /Էս' J թ' ['ր^նց ամուս

նական հասարակաց լարկին տակ : իբրեւ կրկին ամուսնացած [*էէաէկ
վերջ կրկիսէ ա մ ո ւսնալո ւծ ո լիլ ո ւղկին ՝. Ամուսինը կ^ամբաստանկր կի
նը* անոր անհաւատարմութեան համար
ամուսինը* անհ ա ւա ա ա րմո ւթի ւն

իինր*

հ

վ եր ա ղ ր ե լո վ

ղիրար գտած ՝ ի վերա լ յանցանաց՝

կ^ամբաստանկր
անոր՝.

ամուսնական

մկջ՝՝՝ ք*այց ի^նչ կ՝ ո ւղկ ին իրարմկ քանի որ

Երկուքն

նո լն

ալ

անկողնին

արգիլուած

երկուքին համար ալ հաւասարասլկս թո լլ ա տ ր ո ւած ՝

իր

արարքը

հալասարասլկս

աղատս ւթիւն կր ՝ • • tyին մր իր նորածինը ղրկած* եկած կր ցոյց տա
լու համար ղա լն ինծի : Աիրուն կր ան ՝ մանչ մը՝ ՝ ՝ Ուր{- շ մը նոլա՜
ղեցալ յանկարծ՝. Ա օտեցանք իրեն վերցնելու համար գինք ղետնկն *
Jlj/Հղճ կին որ իմ մահուանս սսլասկր կր իր ամուսնոյն մահր լ ի շե լո ւ

համար՝. իբրեւ ա յղ.

աո ի թով միալն

իր

այրիութիւնը

ղղացած

անոր մա հէն տա ր[,ներ վերջ . . . 'ք* ա ղ աքա ղ կ ա •Կ՛ սլատերաղմի եւ խա՜
ղա ղու թեան /////////2/ կր իւօսի՝. Ա* անր ամա սնօ րկն ինծի կր բացաարկ թկ
ին չ ո0 ւ՝ ամկն օր կրնալ քսանրչորս մամ

‘/k/rf

սլատերաղմ

ծագիլ՝

մարղ կոլթիւնր ամբողջ ոչնչացնելով » • ՝ կս եg ի եւ լսեցի • ♦ ♦ բա լց ու՜
րիշ մր նոյնքան ման ր ա մ ա սն ո ւթ ե ա մբ կր վերլուծկ տուեալներ րսե՜
յու համար թկ ինչ սլատճառնե րով ուրեմն կրնալ

հակառակր

ճի շդ

րլլալ՝ • ՝ իր լսեմ ու կր էոեմ ո րսյկ սղի սլաաերաղմի եւ խաղաղութեան՛
.ալս բարեկամներուն միջել* իրարու թշնամի՝

մահադաշաիս

'II11"!

սլա աերաղմր չծադի յանկարծ՝ ւրուն աոաջին ղոհր ե՛ս պիտի ղաո—
նալի անաւարտ թաղումով , իբրեւ հերոս մր՝ երր մահուամրս խաղա—
ղութիւն բերած եմ ՝ • • ty ր խօսին դեռ ուրիշներ կարմիր եւ դ րամատիբտկան վա ր չաձե ւե րո ւ ամուսնութեան մասին* որուն մեղրալուսինը
կր կատարուի մթնոլո րտկն դուրս ՝ միջո g ին մկջ՝ ԱՀնոնցմկ վտրդա՜
գոյն գաւակ մր պիտի ծնի ՝ • ՝ ի^րս հն թէ երկլ,/, մը մէջ լ ե ղ ա ւի ոիւ ո ւ՜
թիւն ծագած կ քանի մր օր աո աջ՝. Պարտս ւած կողմր* փախստական՝
եկած Լ հոս՝ աքսորական կաս ավ ա բութիւն մր կաղմելու համար՝ ո՜
րուն նախարարները կր փնտռուին յուղարկաւորներուս միջե,... Իր.
րեւ թկ մարդաբնակ սլացքներ անհունր ճեղքեյով*
պղաի կ եւ շատ նեղ

կր

գտնեն

որ

կ ան՝՝ • *իանի մը կիներ քւ.վկ քով կը յա լտնեն
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խրարու թէ զաւակ մը իր հայրն է սպաններ, հայր մը' իր զաւակը-.
Երկու պարագաներն ալ

մայր մը պաշւոպանևլոլ համար:

ԵրԼանիկ

մայր' որ լացեր էր երկու պարագաներուն մէԼ ալ իր խոր ել անմըխիթար վիշտէն... Գրամ տտուն մը անապատի վերտծուեր է: Հայն
կողոպտոզները յայտարարեր են որ

նոր երկրագոլնտ

մը

կ'ո լզեն

կառուցանել միվոցին մէջ ուր պիտի ճամբորդէն զե զի,ո ւթե տն թռիչ
ք՛՛ ՛է • • • Կարելի չէ եղած ղանոնը ձերբակալել
են . . . Կոյս մը' յղացեր է այն յոյսով թէ

անոնը արդէն

օր մը իր

թռած

զաւակը

Ա'եծ

Սարդ կրեայ դառնալ... Այր մը, իր կարգին' արտասովոր ճամբսրդութիւն մը կատարած է' իր սեռէն' ուրիշ մը... Անվերադարձ ճամ.
բորդո լիք իւն' մահ ո լան պէ ս » • » :
'հւլաիկ աղջ[ւկ մր կը մօտենայ երկչոտ կերպով դագաղիս ՝ որուն
կափարիչին մէկ կ ողմէն պա՛տանքէս կտոր մր !լ երեւի» » . Վյսիսէն եւ
յուղումէն դողահար կր ծռի ան՝ կ'եր կարէ իր երկու ձեռքերը դէպի
հոն՝ կր բրւնէ կտորը եւ անսահման գորովանքով մր ղա յն անոնս մէջ
սեղմած

կր տանի իր

դէմքին՝

այտերուն }

Հա կտին՝

շրիմներուն՝ կր համբուրէ ՝ կր համբուրէ կարծես

ալքերուն՝

անվերջ՝

անունս

քանի ՝ քանի հեղ հեծկլտուքներու. հետ շաղուելով»*» Տած ձայնով
ա ր ա ա սան ա ո ւած անունս

որ լս Լ ի ղայն հեռուէն՝ աչքերս բանաք ի ՝

ելլէի տեղէս՝ մ՜ պտէի իրեն՝ ետ դառնայի կրկինք իրեն քով»». Տաղի
աչքերս ՝ ձեռքս դուրս եր կա բեղի դա դաւլէս ՝ սլղտ ի կ ա ւլջկան դէմքը
դոնէ ա կնիք ա ր իք մր գգուելու համար՝ բայց ան արդէն անհետացած
էր • • ♦ Աչքերս լեցուեցան արցունքով բացակային ետեւէն » » » Պղտիկ
ս,,1ջիկ մրն Հ ր ան որուն պուպրիկ մր նուի րած էի օր մր երբ

կոտ րած'

ան կո ւլա ր յուսահատ » » » Ագո լո ր եւ սլղտի կ աղջիկ

իրենը
թսլ

ւիած արցունքէդ կաիմի լ մր' իբրեւ յիշատակ սլիաի տանիմ ինծի հե ա :
Ս ե ո ելա կառքիս ճի շդ ետեւէն' երկու հալին եր : Հայրս ու մա լ րս
դալկահար ՝ նիհար՝ ււլիւիկււր ՝ անդիմադրելի տտ ո.ա սլան քի մը

ա նձ.

նատուր' իսռովքի եւ ւլա լարման մ կ ջ' լռութեամբ * » • Ա ահ ո լան ս դոյ՜
մին' անոնք չէին կրցած իրենց մահուան հ ան ղո ւր մ ել » » » իրենց վրայ
ճնշող հողէն դուրս թ ա փ անg ելո էէ ՝ իմօիմ ա ւի ե լո վ ղայն իրենցմէ

անոնք

դալկի ւեր թտդման յուղարկաւոր եկած էին» » . կարօտադին նայեցայ
իրենց :

[J եր

ն ա լ ո ւած քն ե ր ր հանդիպեցան իրարու ՝ իսօսեցան բանե ր ՝

շսՀ տ բաներ : ՀեոտււՀր մ՜ոլի տ մր մեր հեռաւո ր շրիմն ե ր ր շրջասլաUil,ij երջանկութեամբ ու աշիւարհէն շսՀ տ հեռու եւ մարդերէն՝ համ

բուրուեցանք իրարու հետ յաւիտենական սլահու մր դր ո չ*?ո վ » ♦ ♦ J
l'J ou ա կց ո ւթի ւննե ր ո ւ բաբելոն մր ամէն լեզուներով՝ ամէն հիւթի
շոլ֊րջՀ որուն աշտարակէն դուրս կը մնար մեռհողր միայն ; f] չ ոք

իսօսեցտւ անոր մասին... իբրեւ թէ ան գոյութիւն
չըլրոր ՝ հակառակ որ անոր առիթով ամէն ինչ

երբեք

ոտքի

ունեցած

ելան

Լր » » ♦
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բնութիւնը, մարդկութիւնը իրենց ամէն մէկ հրեսով, խաղաղութիւնն
ու սլաաե րաւլմը , ոճիրը, ատելութիւնն ու "էրը

իրենց

uni էն

մէկ

յայտնութեամբ աողանցըի եկած էին մամ անցի դաչտի մը վրայ կամ

կր մրց1է1։ն իըսււ"։լ հետ՝ առան;ւ կ^ր-զանաւ դո։֊րս ելլելու JnL1‘"ւ՚կա՚՚՚ր," թե՛՛՛ն մը սահմաններէն , ուր, կարծես,

մեռեալը կը

պակ,

սէր
Կին մը յանկարծ , աննշմար կերպով, ծալլուած թոււլթ մը սպըբ.
թե g ճե՚՚ըիս մէչ... Տխուր էի եւ ուրախ... կը թաղէի
Jiml աղբ ո լթեաե ti բ J" Jlt "‘է՝ * * :

ղիս

սիր".,

***

Գաղաղս գրուեցաւ անդունդի մը տ՚՚չեւ... կը թուէր թէ Հայեր
էինը դարերով... կը թուէր թէ այլեւս

երկրաղունտը

աւարտած

իր հոլով"յթին մէչ՝ մենը հարկադրուած էինք իրմէ դուրս ելլել...
ելած էինը իրմէ դուրս անհունն ի վեր եւ անոր առջեւ... Գերեղմա,
նտտուն է հոս... հետեւորդ բաղմութիւնը կամաց կամաց, աստիճա,
նաբար կանդ առաւ Հալելէ ■ ■ ■ Մէկը բարձրացաւ յանկարծ տեղ մը ,
բայց ո՜ւր եւ ինչպէ՜ս, չեմ դիտեր... Սն վեր կր գտնուէր բոլորէն:
Այնըա՜ն բարձր տեղ

որ կարողանար տեսնել

յուղարկաւոր մարդ

կութեան անաւարտ վերջաւորութիւնը կամ ուրկէ ամէն ոը կարողա
նար դինը տեսնել ■ ■ ■ Ռվ էր ան... Ջեմ դիտեր ■ ■ . Տեսած էի ցայն
կամ ոչ... կը ճանչնայի ՛լայն' առանց երբեը տեսած ԸԱա լո ւ որեւէ
օր, որեւէ ո՛՛ւթիւ, որեւէ տեղ... Ան կը նմանէր ըիչ մը

ամէնուն,

առանց որ որեւէ մէկը ըլլար ամէնէն... Ան' ան էր: Մէկը ամէնէն
որ ամէնէն իսկ էր ' ' ' ՝
Խօսեցաւ.-.Անոր բազուկները "'իեղեբըի մեծութեամբ սկսան տա,
րտծուիլ : Բարձրանալ վեր' յարութիւն առնող մեռելներու պէս : Ան իր
տեղէն վեր կը նեաոլէր երկրա չ՛որմի ցնցումներով. ■ ■ հ ա սն ի լ ո լզէ ր
կարծես արտասանուած բուռերուն' "բոնը առանց հետը ձգելու --- ափ
սո՜ս — անվերադարձ կը գաղթէին իր չբթներէն, մամտնակին յոր,
ձանըին մէջ խեղդուելով . . . Մթնոլորտը ամբոխէ դերին դարձած էր
հիմա հրա չաղե՛լ բառեր" լ,

բաg ա տբութիւննևբու ,

աբաս, յայա ո ւթի ւնն ե ր" ւ հմայըին . . .

պատկերներու ,

Յուղարկաւորներու

անհատ,

նոլմ բաղմութիւնը ե ր կի լղած ո ւթ ե ա մբ ՛լինը կ' ունկնդրէ ր իբրեւ թէ
իր բերնով արտասանուած ըլլար ամէն ինչ, զոր սակայն առաջին ան
դամ կր լսէր... Այնքա՜ն , ամէն ինչ կարծես կը բխէր իւրաըանչիւլ՛
բ,լղար կալ՛՛րի էոլթենէն ■ ■ . Գամբանախօս ին խօսքին մէջ [՛չելանած
իբրեւ, կենդանացած ըէԼա,/[՛ յաՀ_ս
է^ուն ♦ » • :
‘ա յո լած էի: Որեւէ ուրիշ բան չէր խօսեր սրտիս եթէ ոչ գե
՛լեց կ" ւթի ւէ' բ յա յան՛" բեր ո լած ս տ ե զծ ա դո րծ ո ւթի ւններ ո ւն • • •

[""JH

երբեը չկլ՛ցի հասկնալ թէ ի՚օսըբ ււլա՚՚ւ մասին էր... Ն'“J"ւածըներ կը
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վրաս'

լսուէր

ամէն

անգամ

դամբանախօսէն

Որ

հհգեցունց

ցուցամատը

ա րտա յայտ ո ւթէ ւն

ծանրանալով

դագա,

գէս ուղղոլթեամբ : էմ մ ա սէ՞ ս կը խօսէր արդեօք ան , չեմ դէաևր . . .
Այնքան անծանօէ) եւ օաար եմ այդ բոլոր

ըսուածներուն ,

այնքա՜ն հեռու... Հեր կը բարձրացնեմ գլուխս ,

գազաղէս

դուրս ,

տեսնելու համար թէ էրՕք ե՞ս կը թռէմ ճառախօսէն հրթէոով. . .
Գէցաբանոլթեան մը ծոցէն ելած երէտասարգ աստուծոյ մը մարմ
նաւորում եւ պատկեր' ե՞ս ուրեմն մարդկութեան առա էէն ու վերէէնը էրբեւ... Պատառ մը J ամանակ' մառանղոլտծ անմամանակ
ճակէն . . . Ու այսպէս , ձ արգկայնօրէն ti ահա ցած , հասարակ

վէտախ

տակներով կազմուած բանտէս մէջ, նո՛ր մէայն եր սկսէմ կամաց կա
մաց մօտենալ եւ նոյնանալ էնծէ , ըլլալ էնշ որ եմ' ոլրէշէ մը շունչն
է վեր . . . Ս՚արգէկ կուլայէն վրաս

իմ մասիս լսելով եւ. ղիս տեսնե՜

լով... Ես ալ կուլայէ անոնց արցունքէն ընգմէջէն' մահուանս ասէ.
թ"վ ճանչցած ր/ / ա / ո ւս համար կեանք մը' այսրան յապաղած ՝ . .
էէ թէ -չ, չկրցէ սակայն երբեք հասկնալ* • ♦
Երկար խօսեցաւ դամբանախօսը : Անոր խօսքը կեանքի մը աեւո՜
ղո ւթի ւնը ունկը • . » Ալ ե լին դեռ
Անոր ձայնը լռե g թկ

կա րծ ե ս դարեր ապրած Ըէէա /ի * ’ •

չ ե ti դիտեր ՝ բայց որ կը չա ր ո ւնակո լի ան՜

հունս տեւել իբրեւ յետ մահու առաքելութիւն վա ղո լան

աււԼեւ . . .

Ապրիս դամբանախօս , առանց քու ելո յթիդ երբեք պիտի Հ֊չըԱաJի?> ' ’ *
'քահանայ մը սկսաւ երգել՝ . . Անոր կզա՛կը կը չաթէր ոլ- կը շս/ը-՝
մկ ր երբ յանկարծ իր ձեռքի աղօթագրքկն թերթիկ

մը դետին

ին

կաւ • . . (իո ղվեցի ղա յն • • • կկեռքեր ո ւս մ կ ջ նամակ մը ունկի . ♦ . կարմրրեցայ՝.

ա ր կո ւթ են կ ս' երկարեցի ձեռքս դկպի անոր շարմուն կը-

ղա կը յ բռնեցի անոր մօրոլքկն • ♦ * Ա օրուքը ափիս մկջ մնաց իսկ Լա[*~
մուն կղս>կը , իր անաւարտ աղօթքներով ՝ անհ ե տ ա g ած կ ր յուղարկա՜
ւորներու բաղմութեան մկջ՝»*

րագաղկս դուրս նե տուած' անտեսե՜

լով ամէն ոք՝ հրելով եւ հրմշտկելով՝ ինչ որ կար աջիս թէ ձախիս՝
խորսցայ վրաս ՝ աո ի մարմինս ուսերոլս վր ա յ 5 մտայ անդունդն

ի

վար ու թաղեցի ղիս ՝ * ՝ I) օտը բարձրացող երկրադունտկ մը ասլառամի կտոր մր ւի ր ցն ելո վ ղետեղեց ի հոն • • • լուսանկարս ւի ա կ g ո ւց ի ահոր երեսին' տակը գրելով անունս՝ մականունս՝ ծննդեանս եւ մահուանս թուականները՝ օրերը՝ մամերը՝ վայրկեաններն ու վ ա յ ր ե ր ը :
Հանգամանքս ու արհեստս : Ամուրի եւ անղաւա կ ըլլալս :

)՝հղին թկ

թուխ՝ միջահասակ թէ ոչ՝ նիհար թէ դէր :

յապաղած

Աչնանահար

տերեւ մը որ կը թռկր այդ պապուն բռնեցի օդկն ՝ տնկեցի վրաս իբ
րեւ թէ կ ա >լնի մր ['llul[՛ ո,ն եւ֊ մեկնեցայ գերեզմանէս • • ՝ fi անի մը
Հայլ հեռու՝ քիչ մը անդին՝ գլուխս դարձուցի դէ պի ետեւ

վերջին
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եւ վերջէն ակնարկ մը եւս նետելու համար էնծէ , անդունղէս մէջ...
Շրթներս բաներ մը մրթմրթա,/էն այղ

պահուն ,

բա յր չեմ

դէտեր

էն չ... Աչրերէս արցոլնը հոսեցալ... հոն էէ, թաղուած առ յաւէտ
մարդոցմէ հեռու. , երկրադոլնտէն դուրս, անկէւն ձը, հեռո ւն , է ը
իմ մէջ HL- բնակալւանս վերադարձայ****

❖
Փողոցը , նստարանէն վրայ ղլօչար մը' ղէնէէն շէշը ձեռըէն' կը
թմէ ու կը թմէ . . . թէ էնըն էրեն կը թօսէ ան ,

թէ

անցորդներուն

հետ' շէշը անոնց երկարելով, թէ անոնց ետեւէն' էրրեւ

թէ

էրեն

պաս,.ս„ թան ած րլլայէն անոնը... թերեւս անոնց մէջ անղէաակցաբար
էրրեւ անցորդ մը ղէնը տեսնէր... Ել-ջանէկ է

ան,

աշթարհ

էրեն

կբ "l՛"տ կլս*հI՛ * * * •
Կառը մը յանկարծ ումդնօրէն ուրէչէ մը բաթե g ալ' փողոցէ մը
դարձուածքէն : Անոր առջեւէ աջ դոնէն երէւոասարղ կն„ջ մը էրանը
դուրս էնկաւ արէւնլուայ վէճակով ... : &, շաղս՞ ւր կ էր ան թէ

ոշ ,

չեմ գէաեր... դոցեցէ աշըերս էսկոյն... Երբ ղանոնը բացէ' արդէն
անոր մարմէնր հէւանղանոց տարուած

էր'

մէջ,ոեղ մնալով էբրել յէշաաակ ... :
Հրդեհ կայ տեղ մը -. Հրշէջներու կառըը

թորաակուած
էր

անաթորմ

կառըը
ձայնով

մթնոլորտը լեցուր : Ս ահադո յմ է ան ... :
Գէնով մր , այս սլահուն , մայթէն անկէւնը գտնուող լամբարէ մը
մը ւէաթթուած' կարծես կը պարէ անոր հետ' ղէշերուան էր պարը
շարունակելով: Կարծես կ'ո ւդէ

գայն էրեն

հետ ա անէյ

թէ

կառ,

շած մնալ անոր' վար չէյնալու համար : Գէշերայէն տունէ մը մեկնող
յապաղած •" J ս յաճաթորղը կորսնց., լցած է էր

տան

ճամբան'

էր

երկրս,գունտը աւելէ ըան արադ դառնալուն համար ... :
Աղաւնէները եկած են, էնշսլէս ամէն առաւօտ, պատուհանէս առ
ջեւ թափած փշուրները ուտելու... ճնճղուկներ, հեռուն

ըէւէ

մը

վբա j շար ո ււսծ եւ չո ւա բան * * *
Ադրահաւաըները ղռնէ դուռ աղրամաններ կը պարպեն...
Աարղէկ կ'եր թան էրենց դործերուն, աղտը' դպրոց...
Աշունը էր գեղեցկութեան վերջէն օրերը կ'ապրէ : Բաց պաաուհա.
նէս առջեւ նստած առաւօտեան թերթերը կը կարդամ: Անոնց

ամէ

նուն ալ ա„ս,ջէն էջը գրաւուած է դամբանա թօսէ մը մեծադէր

լու,

սանկս,րով. ■ ■ Անոր տակ անուն մը' դլթադէր եւ մեծատառ, շնչող,
կարծես, դովասանըներոլ շրջանակէ մը մէջ...

Դամբանական

մը

էրմէ կր աարածուէ թերթերուն յս^որդող երկու էջերուն վրայ . . ■
կր կարդամ դայն մէկէ աւելէ անդամներ .. .

ճարտասանական

ար-
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կիրտրկուած

հոն'

կա րծե ս

երէկ թաղուած մեռելը յարութիւն առնէր այսօր , ի էոլր ետւ ի տես
իրեն* * * Մեռեալր բարձրացայ- կր հոն' ուր կեանքին մէջ երբեք չէր
կրցած հասնիլ* * * Ան որ ԴԼՈԼ-Ւը էը ճեղքէր հիմա երկնակամարն իսկ ,
ղայն վերածելով եր կնա սլս ալ կի'
երր իր գոյութեան ընթացքին
ակնթարթ մը ի11 կ չէր կ[*Յա^ բաժնուիլ եւ հեռանալ

հողին

մակե

րեսէն * * * Ե ր կր էն ե ր կինք տ ար ածո լթի ւնը գամբան ա կան ո վ մր

ճեղ

քուած յանկարծ֊ • • Ապրի' դամբանախօս ը որ կրցած էր արմ-անիքներ
վերադրել դի՛եք ի

բերող առիթին' որոնք

սակայն անկէ

ան.

հունս հեռու , անոր բոլորովին օտար' միայն իրեն կր պատկանէին...
Այդ էր կարեւորք եւ միայն այդ֊֊. Դամբանախօսը այդ օր՝ թաղման
մր առիթով կրցած էր ղինք գերազանցել գլուխ գործոց խօսքի մր
մէթ որով դարձած էր արդէն առաջնակարգ տնձն տ ւոր ո ւթի ւն * * * Ան
աղգա յին սլա րծ անք էր մարդկութեան մէջ* * * :
թերթերուն էջերը կր դառնան մաաներուս տակ*.

վերջին էջին

վրայ' երկու երեք կարճ յօդուածներ , նուիրուած ինծի՝ ծննդեանս ՝
մահ ո լան ս եւ թաղմանս * * * Անս նց սիւնակները կր բաժնուին իրարմէ
նպարավաճաոներու եւ ճա շա րաններու ծան ո ւց ո ւմներ ո վ ՝ թատերա^
կ ան

լա լտարարո լթիւններով՝

կարմիր՝

սեւ եւ անդոյն խաչերու սարքած

կապոյտ՝ ճերմակ՝ դեղին՝

պարահանդէսներու

թիւններով֊ ■ ֊ Յօդուածներուն իւրաքանչիւրը կր

նկա րադրու-

յորդի

նորագոյն

ծանօթութիւններով իմ մասիս ֊ ֊ ֊ Ջեմ դիտեր ո՞րը ճիշդ է , չեմ դի
տեր որու հաւատալ. . . էքնած եմ թէ’ հոս՝ թէ՛ հոն՝ այսինչ թէ այն
ինչ թուականներուն ՝ թաղուած արեւելեան աշխարհի՝
արեւմտեան հողամասին ՝

հիւսիսային

հարաւային կիսադունաին վրայ երկարող

լեռնաշղթայէն դուրս' գերեզմանատան մէջ֊֊֊:
Եւ յօդուածները կ՚աւարտին բարեգութ մաղթանքներով...
«Հողը

թեթեւ

վրադ֊.֊

հանգիստ

բազմաչարչար

ոսկորնե.

րուդ* ♦ ♦ » :
Անգո լնդէն' ուր թաղուած էի: քրթՒէ մԸ բարձրացաւ...
էքնգալէն՝ պիտի մեռնէի ♦ ♦ • :

Գ* ճ*
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^Հրովհետեւ ծաղկում է ծառը, եւ ծաղիկներ'
երանգաւորում

են

աշխարհը

կայծերի

պա խ ա ռութեաձ բ ,
կատարլում կ խոստումը ծաղկանց
նանում են միրգեր եւ նրանց

~,տսոլ,

նորաստեղծ

խոս.

լռումներով է կա տա ըւում սկզբնական խոստումը
ծ առէ
Որովհետեւ մեղուն իր անխոնջ աշխատանքի
զառնութիւնն է վերածում մեղրի քաղցրութեան ,
Ո՛ւ հեղահաս ջուրե ր ր կարկաչում են մ իայն
երբ հանգիպոլմ են քարին ,
Ես դրում եմ :
Ե'ոլզէի սրբազան պարեր պարել

ես պարել

չգիտեմ :
Vո լզէի ս[՚իէ^ւլի կախ ա ր ւլա կան հնչէ ւնն ե ր ո վ ,
գիշերային պահն եւ իմ ու
ոգեկոչել

նրան

արթնութիւնը

ես նուազել չգիտեմ ։

Համայն տիեզերքը նայում է ինձ հարցական
եւ հարցաքննում է

ինձ'

ու

ես

պատասխանը

չզ ի ա եմ :
Որովհետեւ իմ մարմինն է պարում խորհըրգաւոր պարը կեանքի :
Վասնզի Հայկայ ցեղի պատասխանը բ" լ" ր ի
լռում է :
Եւ մերմէլով իր լռութիւն ը իբր պատասխան
ընղուն ել

ես գրում եմ :

*
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Լեգենդ
, գա ղաթի մի հին ձեռագրում յի շատակուած է., որ Ապահունեար Բ ա ր ձր ա ս ա ր բերդում ապրում կր ii ի իշխան՝ Վիգէն անունով՝
դեղերիկ ու կորովի մի ռաղմիկ՝ ջահել ու հարուստ ՝ որ սակայն սի
րոյ մկջ անբախտ կբ : քյրեք կխւ կր հողվեն յանձնել նա եւ ուխտել այբ.
եւս շ ա մ ո ւսն անալ , երբ մի անգամ հիւր դնա լով կապո յա Բերդի ի շ֊
խան Առնա կին' սիրահարուեր նրա գեղեր իկ կնոջը եւ որոշեր տիրա^
սլ սրէ սն î
Կապոյտ Բերդը ftmրձրասարի ստորոտին կր՝ Բաղիկ Է&ի հա րա՜
լային ափիր ոչ հեռու : Վերի ր' Բարձրասարը սէգ ու արծուի նման
նայում կր վկտվկտ մուգ—կանաչ ջրերին՝ ասես ուր որ կ

ներքեւ կր

սլանալու եւ ՝ Կապո յա Բերդը մադփընելվ, մէէ առած ՝ խո յանալո ւ կ յւ
վեր :
Վիգէն եւ Առնակ իշխանները ՝ թէեւ աղ գա կան ,

արտաքուստ

սիրով բա յր ներքուստ ատում կին իրար՝ ձ ան աւանդ տյն օ րի ր ՝ երբ
Վ^իգկն իշխանի աոաջին կնոջ մահուան մամին լ&ի ,[pu,J հրավառու^
թիւն կր ՝ պաշատում' խում ու խրախճանք՝ եւ այդ ամէնը տեսնում
էին Բ արձրասար բե րւյ ի պահակները

ատամնաւոր սլարիսսլեե րիր :

Մ[. անգամ իշխան 'Ա"/Հ նը հրաւէր սարքեր՝ մի մեծ հրաւէր

ի

պատիւ իր գնդի քաջերին ՝ որոնք թնգուն յաղթանակ էին տարել Ախ՜
լաթում' թաթա ր ա կան խումգում հորդաների դէմ ՝ էէԼ1սուԼՒ^յ ջտրդելով նրանր : Տար օն ի մե^ իշխանը գովել կր Վիգէնի գնդի սխրագործոլքմիւններր եւ իշխանին նուիրել երկու գաւառ ՝ կարգելով նրան իր
տան տոհմի ղ րօշա կա կի ր : Հրաւէրին հեր կա յ կր իշխան
ւյեւլեղիկ կնոջ հետ*, կուսանները նուաղում ու երդում

Առնակ
կին՝

իր

ջահեյ

աղջիկներն ու տղաները կաքաւում ՝ եւ ամկնքը՝ ղ ինարրոլքիր աւելի
ոգեւորուած ՝ գովում ու փառաբանում էին իշխան Վիգկնի ջահելու^
թիւնն ու գեղերկութիւնը ՝ նրա սխրագործութիւնները ՝ նրա անյաղթ
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բա բռա լա ճման մէ^Հ
Կոչնական իշխաններից ամենաաւադը'

ւ ւ հ *i I
Արդամը , ոաքի կա ղ , -

.ով ու գինու բամակր վերցնելով , ասաց .

_ Լ,

g, տէը իշխան, Ւ^Լ-L *"

կարՈղ

չա"

նաեւ, ոը մեն, բոլորս ի սրաէ ցանկանում են, ,ո բախտաւո րութիւ
նը: Դու շատ վշտեր կրեցիր- րեղ Համար, մանաւա դ , ուշ չէ ,
մուսնացիր, որդեակ իմ, եւ

թոդ

սերնդի >ուի,րեխայ

Հուր,

րսւիաեան: Ամուսնացիր եւ կրկնակի ուրախա g րու մ եր ս րա ր ը , ո ր
Հրախոամ է քեղ Համար, քո մոդովբդի Համար: Կեցցէ իշխան Հի.
դէնԸԼ Կեցցէ՛ , կեցցէ՛ձայներին

ամէնկոդմից

եւ

յոանկայս

ամուսնացիր,

ամ ո ւսնա.

խմեցին մինչեւ վերջին կաթիլր :
Այն մամանակ իշխան Աոնակն ասաց.
_ Ալս, ճշմարիտ է իշխան Արդամր,

ցիր, եղբայր իմ, _ եւ բամակր դարկելով Հիդէնի րամակին, խմեց
մինչեւ մրուրը՝.
Իշխան Հիդէնր նայեց , սուր նայեց իշխանուհուն, մի խորը Հաոաչ արձակեց, ասլա ձեոքր բարձրացնելով ու գլուխը խոնարՀելով,
պաւոասքււանեէյ :
_ ՇնորՀակալ եմ, իշխան Արդամ, իշխան Աոնակ , շնորՀակալ
եմ իմ ,աջերից ու Հասարակից բոլոր , — եւ խմեց՝ սեւեռ նայելով
ի \ քսանո ւհ ո ւն :
ԻշխանուՀու մարմնով մի ջերմ անցաւ-. Հիդ էնր աւելի Հմայիչ
էր թւում տօնական Հագուստի մէջ. թիկնաւէտ ու լայնալանջ, թուխ
ու խոշոր աչքեր, ինչպէս քուրայում վառուող աեուխ , մինչեւ

ու

սերն իջ.ոե սեւ դանդ ո, բներ ... : Ի՛՛նչ մեե տարբերութիւն սրա եւ ամուսնու' իշխան Աոնակի միջել, Հաստամարմին , կուղը դուրս

րն.

կաե, անճոռնի ձեւերով եւ խոսլոա ձայնով , Հասա յօնքերով ու կար.
միր, ճարպոտ աչքերով մի դել էր Առնա կր : Ալ որքան իշխանուՀին
մտածում ու խորացնում էր Հակադրութիւնր, այնքան աւելի ջերմու
թեամբ էր լեցւում իշխան Հիդէնի Հանդէպ, այդ ջերմութիւնը առմամանակ թաղելով , իբրեւ անթեղ , սրտի մոխիրներու մ ,
խո'րր ,
fn/մրը ♦ • ♦

Հրաւէրը տեւեց մինչեւ լոյս։ Աւարտումիդ յետոյ, ծա։ի.ծնծդա.
լով , երղ.ղ ա լ ա ր ա վա դ ով ՃանապարՀեցին իշխան' Առնակին եւ կնոջ.
Ալ լանկարծ իշխան Հիդէնի Համար պալատը դատարկ ու լոմայի թրլառ ՝ ստոր ՝ ինչ պէս դամբարան *, ԷԼռանձնանալուք' ըևկաւ ձոսնր մտա-
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տ ւսեԼութի ւնն ե րի մ ԷԼ՝

ի՞՚^Հ

կռոԼՈ վ թէ՝ խարդախութեամբ՝.

Հ/'թ'ւյույ

0՝

տիրանալ

իշխանուհուն y

ոէ_\ խարդախութիւնը վայել շէ

տղամարդուն ՝ ուրեմն մնում է միայն կռիւը՝. Եւ շտապ իր մօտ կան
չելով աւադ իշխան Արդումին՝ բացեց սրտի գաղտնիքը՝ • •
Ախ մամ՚անակ ծեր իշվոաննւ ասաց՝
__ վախ քան կռիւը , ակր իմ , գուսան

ոսլա ր կ ի ր

իշխանուհու

մտադրութիւնը իմանա լու ՝ երբ հալասաիացար ՝ որ ո կ ր ը փոխադարձ
է' ա խմում արիւն թափելր մեղը շէ • • •
փնաց գուսանը

առանց

դմոլարութեան

թափանցեց

կապոյտ

Բ՛երդը՝ ծնկեց իշխանուհու սոսավ, եւ այսպէս երգեց՝

Սարի արծիւն ուզում է որսալ աղաւնուն'
(‘■այց չքնաղ աղաւնին վանդակի մ՛էջ է:
Ման եմ՛ եկել աշիյարհէ_աշխարհ ,
Չեմ տեսել նմա|Ջ| գեղեցիկ աղաւնի :
ճիշդ է, աղաւնու ւլանդակը շատ է ամուր,
Բայց սիրոյ համար ամրութիւ՚ններ չկանԵօթն անգաւ1' եօթ պատ քաշիր շուրջըդ,
Մէկ է՝ օէ|ւլւ կը գտնի նանապարհը:
Ասա ինձ , քաջին արժանի ,
Ե՞րթ ես նեղ կանդակից թռչելու ազատ արծուի մօտ:
Ասա ինձ , ե՞րթ, ե՞րթ•••
խորամանկ ու փառատենչ գեղեցկուհին գլխի է ընէլնում ՝ որ գոլ՜
սանն ո լղար կո լած կ իշխան Վփ դէնի կողմի g , պատասխանում կ ՝

Սարի արծիւն երէ ուզում է որսալ ազաւնուն'
Թող թարձրից սլանայ , ինչպէս տէգը,
Որովհետեւ աոանց ուժի սէր չկայ ՝
Որովհետեւ ուժն է հարթ ում նրա նանապարհը :
Դարձիր, ասա սարի արծուին'
Աղաւնին, քնած թէ արթուն, նրան է տենչում,
Տարփանքով ձգտում է դէպի նա,
ինչւղէս թիթեռը դէպի կանթեղի լոյսը :
փուստնը վերադարձաւէ Այնմամ իշփւան 1Լիգկնը որոշեց տիրա՛
նալ գեղեցկուհուն : Եւ ահա , ղսրըի գլուխն անցած , յարձակուեց Կա
պոյտ Բերդի վրտյ՝ կոտորեց ու կո տոր ո ւե g , բայց ամէն անդամ ետ
էր չպրաւում դէպի Բտրձրասար բերդը՝. Սակայն

իշխանը

չյոլսա.
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հատուեց եւ շարունակեց իր ապարգիւն յարձա կո ւմներ ը : Այն

մա՜

մանակ հնարա միտ գեղեցկուհին իր հ ա լա տ ա ր ի մն ե րի g մէկին ու՜
գարկեց իշխան վիգէնի մօտ՝ պատուիրելով ասել՝ էմէ Կապոյտ P ե րգը ևա1^'ԼՒ

գրաւել միայն ձմրանը՝ որովհետեւ

ի չէս ան

Առն ակի

ռազմիկները , որպէս Նաւավարներ ու լուղորդներ հաւասար չունեն ՝
բայց ցամարում պիտանի չեն այնրան՝.
վրա յ հասաւ ձմեռը ՝ Ապա հ ո ւն ե աg

աշխարհ ի

սաստկա շունչ

ձմեռներից մէկը՝. Եշխան վիգէնը նոր յարձակումով գրաւեց բերդը՝
a սլան ե g Առն ակ իշխանին եւ կնոջը յու փ շտ ա կելո վ

Երերօրեայ ճոէս խնջ»ւյրից

տարաւ սլալա ա :

վերջապէս ՝ իշխանը եւ իշէսանոլ~

հին առանձնացան ՝ եւ ահա տղամարդը տեսաւ՝ որ առագաստ մանող
կնոջ հագին կայ աղամանւրեեր ով

գոհարներով ու մարգարիտներով

մէւ թանկագին շա պի կ ՝ որ փ ա յլւէւլո ւմ եւ շողիւն է արձակում ՝ ին չ„
պէս ե ր կն րի աստւլերը :
Եշխան վիգէնը նայեց հարցական՝,
--- Առնա կէւ նո լէ ր ը ՝ բե ր ո լած U ռր ր ից ,

պատասխանեց կինը :

--- Առն ակի նո ւէՀ ր ը » • .
ի շիրանը հրեց նրան ետ :
— 0^1՛ չապէ' կ :

— ՀՒգէ՜ն-՝--- ()ձի

շապիկ՝ այո յ օձէւ

Լապիկ*** Առն ակի

նուէրը՝

խեՀ ղճ

մ արգ :
Եւ շա ր սառն ո ւթեամբ շարունակեց .
---

ո լիբողին դաւաճանեցիր՝ ինձ առաւել եւս ՝ ահա ՝ ստացիր :

Ե*- իշխանը թրի մ*ի հարուածով սլատռեց կնոջ սիրտը, ..
Առաւօտեան պալատականները զարմանրով տեսան իշխան վիդէ՜
նի մ աղերն ամբո ղչո.լլ,ն ս պի ա ա կա ծ ♦ • • :

Ս• Տ•
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POÈMES ANCIENS DE L’ARMÉNIE

PRECEPTES ET MEDITATIONS
(d’après HOVHANNES BLOUZ, 1250-1326)
I

ք՜Լ/PROUVE afin

qu’Intelligence

t’édifie selon l’Equité
à terre sèche feu subtil
à air léger eau de sapience.
Ces quatres éléments qui te forment
chacun tirant force d,e soi
dans ta poitrine sont la croix
et la Croix transperce la terre.
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— Si l’âme s’exige au point haut
plus tire bas pesante fange.
Terre est sauvage meurtrissure
et feu trop navrante brûlure ;
air est ce vent qui bouleverse
eau croupissement vénéneux.
— Mais tel Amour est Unité
au dedans du dedans de Dieu.

II
Veuille Pouvoir Vouloir Savoir
distinction plénière et juste
entre soleil de duperie
— celui même qui meut la terre —
et soleil de Véracité
— celui qui brûle en l’œil des morts. —
Maints préfigurent le premier : .
des serpents choient de leurs narines.
Le seul qui sait de science vraie
compose un or pur en sa langue.
Le menteur corrompt un et mille
mais le franc est dix-mille en un.

... -.-3

III
Vipère pointe langue double
l’une douce l’autre salée.
Veuille ne bifurquer la tienne
crée une pour l’unité.

*
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CANTILENE DE LA ROSE ET DU ROSSIGNOL
(d'après ARAKEL de BAGHECHE, XIVe siècle)
Fautez bien cette cantilène excellente
vraie joie pour l’âme et pour le corps.
C’est la rose aux rougeurs splendides
et le rossignol chanteur que j,e loue.
Rossignol murmure à la rose :
— Je surviens selon ton amour.
En ta gorge mon chant demeure.
Si tu dis : oui à mon amour
toutes les fleurs vont resplendir.
Et la rose : — Incroyable oiseau !
par ta voix je suis tant heureuse...
Mais tu voleras et je plie
pour peu de soirée pluvieuse.
Comment pourrions nous entr’aimer ?
— Ecoute ces mots que je verse
au cœur de ton cœur fait de flammes.
Du clair nuage la rosée
ô si fraîche et embellissante
à ma musique tombera.
Dans ta gloire tu dureras
et lors, je te serai mari.
Mais la rose une moue dénoue.
— Le nuage ruera ta foudre.
Son couteau décapitera ma joie ;
ne demeurant qu’épines.
Ma voix va t’ouvrir une source
comble d’un long ciel simple et bleu ;
en son onde luiront tes yeux
comme une touffe de rubis.
Çes eaux grosses n’emporteront.
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Je serai cette boue liquide
dont la pluie vient chausser ma jambe..
— Mon chant sera l’ombrage pur
d’un mince nuage et prudent ;
l’été me fondra pour ta gloire
je t’habillerai de rosée.
— Le soleil te fera tonner !
De peur ma joue va se faner
je serai fille d’une fable.
Mais le rossignol s’entêtant :
— Je suis le soleil du matin
de ma figure ruiss,ellante
je t’irradie et je te sacre.
— Mon épaule est frêle ,et ma tête !
Le soleil m’ébranle et m’effraie.
Son feu me coiffant va me mettre nue.
— O rose, tu es adorable !
Je suis un petit enfant ivre ;
ta beauté renverse mon cœur.
Et la rose en un petit rire :
— Que tu babilles doucement,
ta langue est une joie pointue.
— Remède à mon mal et sa cause !
Sourire à la joue du boiteux !
Quels ne recourent pas à toi
feu qui rafraîchis et embaume !
— Oiseau comme feuille légère
d,e ta chanson je m’émerveille.
D’où tiens-tu ce bec plus brillant
que ce ruisselet qui jacasse ?
— Rose mienne ne sais-tu pas
Nous sommes servants d’un grand roi.
N’envies-tu jouir de sa vue ?
— C’est donc que goûtant ses faveurs
tu m’oublias durant des mois,
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—- Si tu m’entends de tout mon cœur,
tout l’univers de corps et d’âme
devant toi s’incline et te sert.
— Trop bel oiseau, mentirais-tu ? ...
Non, non. Je vois tes yeux limpides.
Ton fredon soit ce que tu veux.
Ta joie me gagne et me délie.
— Et le rossignol exultant :
Je t’annonce grande nouvelle ;
te voici déjà la servante
de mon maître aux mains étoilées.
Déjà tous les oiseaux te chantent.
— Du profond de moi je désire
l’honneur très pur d’un tel servage.

Mais la majesté que tu clames
me frappe de grande terreur.
Ma délicatesse est indigne.
— Ne crains pas, rose longue et pure,
son désir veut fleurir ,en toi, —
que ta joie soit comme la mer,
cette étale flamme infinie. _
Voici qu’en ton corset de soie
s’ouvre sa demeure et son temple.
— Rossignol, je te suis acquise,
Mais son aspect ? Mais ses talents ?
Est-ce seulement que sa voix
tant plus que ta voix sera douce !
— Ce qui n,e peut être autrement,
tel est mon roi que rien n’égale.
Son œuvre est un grand diamant
que ciel et terre ne dévoilent.
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— Oh ! Je t’en prie ! Quand viendra-t-il ?
Que faudra-t-il que je fasse ?
Afin qu’il dorm,e doucement
dedans les feuilles de mon cœur,
il faut donc que je me prépare.

— Avant les temps, tu fus choisie
tu n’étais qu’un vent sur la plaine
ou ce bijou que perd Ta pluie.
Sa demeure, il l’a préparée
lui-même en ton sein fil à fil
pour que l’œuvre soit accomplie.

j

O moi, rempli par les péchés du monde,
pauvre Arakel, chantant comme je pus,
j’ai dans mon allégresse profonde
loué Gabriel et Marie !
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YEREMIA KEUMURDJIAN
(1637-1695)

CHANT D’AMOUR

T

/e grand Soleil, ombre de Dieu, te sert
avec très humble courtoisie.
La lune enfant, tend ton sourcil
et, mûrie, ta figure ronde.
Je vois rubis, perles, saphirs
brûler, s’éteindre, s’émietter.
Mais ton délice vainc la pierre.
Ces longs parfums, un vent les tue.
Jour en nuit ta senteur demeure.
Tu es icône aux mains malades.
Source de fleurs miraculeuses.
Le pin, le buis et le cyprès
je leur chante gloire et louange,
mais l’ondoiement de ta cambrure,
qui de tel en surprit au monde ?
L’éclatante rose et cruelle
dedans ses cheveux de verdure
sèche de dépit si ton œil
la mire en sa rondeur marine.
Fil de ton cil quand tu le meus
le jalouse le mince lys.
O tes yeux tirés de la mer
mais bien plus clairs que son brasier,
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Ô ta si délicate oreille
comme calcédoine brûlée

!

Les chers pétales de tes ongles
les jalousent le perroquet,
la pie, le paon et le phénix.
Le glorieux palmier d’étoiles,
ma bouche trempe dans sa grâce
quand brûle en mon cœur ton baiser.
Et quand te pénètre mon corps
ma mort profonde ressuscite.

Traduction de Luc-André MARCEL.

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

« ANDASTAN »
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Art ancien de l'Arménie.

- Pierre tombale, XIVe siècle.
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ԵՂԻՇԷ ՋԱՐԵՆ8

ԿԱՐՄԻՐ

ՍՈՆԵՏ

թանասւոհղծը միշտ հետն է մարդոց
երթ փոթ-որիկր կ’որոաոյ :
Վ. ԲՐԻՒՍ ՈՎ

Il7"V".A՝ °րերէ հնամենի պատեանից
Ելնում է , կարծր ու բոսոր , ու վառւում է ապազն ,
Եւ չէ մանէ նա հնէ փոշոտ պատեանը նորից ,
Ու չէ թաղուէ օրերում ,

վառուեցէն ու չկան :

Ի՞նչ է ուղում կլ տաղտուկ յիմարութիւնը ձեր խեղճ
Եւ ձեր մեռնող աշխարհի տխրութիւնը յուսահատ ,
Այն , որ օրերն ապրեցին, եւ բանաստեղծը երգեց _
Ջ/- խորտակուի տագնապից ու սարսափից ձեր վհատ-.

Իմաստուն է օրերի վայրագ նահանջը հիմա ,
Ինչպէս փոշոտ պատեանի բիրտ հեռացումը սրից —
Երբ ոսոխի հանդիպած' պիտի

կռուես ակամայ-. —

Եւ ես, սլոէտ իմաստուն , ահա երգում եմ նորից.
Նահանջում են օրերն ետ, հեռանում են, ու չկան --Ու թռչում է երդս' նետ' ղէպի վառուող Ապագան -.

1921
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Eghiché TCHARENTZ

SONNET ROUGE
Le poète est toujours avec les hommes,
Quand gronde la tempête...
Valéry BR1OUSSOV

c

V^yomme une épée qui jaillit de l'antique fourreau des jours,
Se dresse, solide et vermeil, l'incandescent avenir :
N'entrera plus dans le vieux fourreau tombé en poussière,
Ne se perdra plus au fond des jours brûlés et passés.
Alors, que veut votre pauvre et ennuyeuse ignorance ?
Et la tristesse désolée de votre monde moribond.
Ce que les jours ont vécu, ce que chanta le poète,
Ne croule pas de la crise de vos terreur sans espoir.
La retraite sauvage des jours devient sensée maintenant
Comme l'arrachement brutal de l'épée de son fourreau,
Quand rencontrant l'adversaire tu dois combattre malgré toi...
Et moi, poète sage, voilà que je chante à nouveau;
Les jours battent en retraite, s'éloignent et disparaissent,
Et ma chanson vole en flèche vers l'Avenir enflammé.
( Trad. Victor Gardon )
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Henry SfPER

LECTURES
*

ALBERT CAMUS, « LA PESTE
_<e recul du temps restitue aux œuvres leur véritable, place.
Débarassé de ce halo que le présent entretient,,l’objec
tivité reprend ses droits. Entraîné par le prestige d’une fi
gure, l’on s,e met parfois à accepter avec trop de facilite le
meilleur comme le moins bon, l’exceptionnel comme l’ordi
naire quand la même plume .en est l’auteur. C’est me semble
le cas de « La Peste » qui n’a pas à mes yeux, le caractère
grandiose que l’on veut bien lui reconnaître. Peut-être, à sa
publication, a-t-elle profité des circonstances, de ce rappro
chement inévitable que les esprits ont pu faire de ce -drame
collectif avec le passé immédiat 1 Le postulat initial était une
heureuse trouvaille —- l’isolement d’une ville par la peste —
qui avait manqué à Kafka. Celui-ci avait eu recours au fan
tastique pour éviter la difficulté. Quoique pour imposer l’un
comme l’autre, le fantastique comme l’imaginaire, le même
ton simple et réaliste soit nécessaire, avec comme consé
quence inévitable ; la description patiente et quelque peu
rebutante d’une réalité toute extérieure qui conditionne l’ef
ficacité du symbole que l’on veut suggérer, la mise en place
des personnages. La moitié du roman y sera consacrée c’est
vous dire à quelle attente notre patience est soumise.
Nous voici, déposés dans la ville, encerclée par les bar
rières sanitaires comme sur cette terre, voués à « l’exil, la
souffrance, l’amour » selon les mots du chroniqueur. Il nous
faut chacun à sa manière répondre aux assauts du mal, dé
gager une morale, une philosophie, une religion ou les igno
rer' Le Docteur Rieux qui propage une grande partie des idées
de l’auteur défend la morale de Candide. Le réalisme fan-
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tastique qui avait permis à Kafka de présenter une humanité
à quatre dimensions, Camus l’utilise à contre-courant. Il veut
tuer en l’homme, le mythomane. D’où un refus de voir dans
le mal autre chose que le fruit de l’ignorance. Ce qui est du
Platon. Défense de l’honnêteté, opposé à l’héroïsme, apologie
de l’effort quotidien d’où cette chronique monotone en accord
avec l’écoulement indifférent des jours avec ses sacrifiés,
perdus, noyés dans le temps et l’espace. Rejet de la charité
chrétienne, du salut, de la pitié, des mots trop lourds pour
l’homme. Il faut un moment exceptionnel, l’utilisation du
nouveau sérum sur le fils du juge Othon pour que Rieux
laisse entrevoir sa révolte. Il ne peut refuser les conséquences
du pari. A un moment ou à un autre, le courage ne suffit
plus, il faut engager plus que sa vie, plus que son métier ou
son intelligence. C’est à quoi Camus se refuse mais pourtant
le docteur pour se décongestionner s’écrie avec violence,
s’adressant au père Paneloux :
— Ah ! celui-là, au moins, était innocent, vous le saviez
bien !
Le calvaire de l’enfant est un morceau d’anthologie qui
domine le livre. Notez bien qu’à cette scène, les personnages
principaux de l’ouvrage s’y retrouvent comme par hasard.
Malgré l’effort de l’auteur pour installer une atmosphère
insignifiante, peindre des personnages sans relief, donner du
christianisme qu’un aspect assez superficiel, la création com
munique une valeur qui dépasse l’homme, le plonge dans le
divin d’où la contradiction interne de l’œuvre où ni l’esprit ni
l”âme ne trouve son compte. Rambert sort de l’ombre dès
qu’il veut s’enfuir de la ville. Lorsqu’au dernier moment, il
s’y refuse, sacrifiant son bonheur pour accepter la lutte avec
ses semblables ; la solidarité devient son idéal, quelque chose
qui lui est extérieur.
Les richesses que l’homme peut exploiter lui sont accor
dées qu’au prix de la Peste c’est une vérité que l’auteur
semble vouloir ignorer. Prétendre comme Camus que «L’hom
me sans le secours de l’éternel ou de la pensée rationaliste
peut créer à lui seul ses propres valeurs» (Actuelles, p. 111)
ce serait ajouter une contradiction de plus au dilemme ini
tial. Car sans pensée, je ne vois très bien ce que l’on peut
créer. Quant à la voie du cœur. Camus lui-même refuse tout
droit à un sentiment que l’ignorance guide. A part cette ré
serve capitale, il faut respecter les mérites d’un écrivain, dé
sireux de renouveler la forme traditionnelle du roman et
reconnaître que nar ailleurs, il nous a donné des œuvres con
vaincantes et originales.
*
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ANTOINE de SAINT ֊ EXUPERY
« VOL DE NUIT »
Quoique ce soit l’ouvrage le plus célèbre de l’auteur, ce
n’est certes pas le meilleur. Le romanesque ,est respecté, le
récit se conforme aux règles traditionnelles du roman alors
que « Terre des hommes » ou « Pilote de Guerre » se com
posent d’une suite de textes réunis autour d’un thème ; 1 avion. L’aventure tour à tour tragique, humble, passionnant
cotoie la reflexion morale, la dissertation philosophique se
mêle aux épanchements du cœur.
« Vol de Nuit » est un long plaidoyer. Les différentes
phases du récit concourrent à mettre l’accent sur un person
nage central qu’il s’agit de défendre : Rivière, le responsable
du réseau. Sa situation rend facile l’agencement du récit qui
s’enroule autour d,e sa personnalité dont les réactions sont la
source du débat. L’auteur n’a pas la maladresse de fausser
les données ni dans un sens ni dans un autre. Il a le mérite
de l’objectivité. Où nous ne sommes pas d’accord avec lui c’est
au sens qu’il donne à l’attitude du héros.
Il défend l’homime fort qui refoule en lui la pitié, l’indul
gence, la douceur pour mener à bien une grande entreprise,
une entreprise surhumaine. Et quand on a cette responsabi
lité, toute faiblesse est une erreur. Là, nous pénétrons au
cœur de l’interrogation. La position dans l’ordre social doitil conditionner l’attitude humaine ? Le capitaine d’industrie,
par exemple, doit-il donc être intransigeant envers ses subor
donnés, alors que le dernier des ouvriers a droit à la gran
deur d’âme s’il n’a pas l’élévation de l’esprit ? Alternative
dangereuse. Bien sûr, un chef peut être de la trempe d’un
Fayol. Il peut être aussi le plus souvent de celle d’un Isidore
L,echat, le héros de « Les Affaires sont les Affaires ». La
marge est grande, cependant tout homme qui a le pouvoir
tend à en abuser. C’est une des lois de la nature, à moins
d’être un personnage exceptionnel. Je connais bi,en toutes les
objections que l’on peut opposer et Saint-Exupéry ne fait pas
faute de les exposer. Et pourtant l’injustice même calculé ou
la dureté .est-elle la condition sine qua non d’une réalisation,
si belle soit-elle ? Les « Constructeurs » doivent-ils toujours
mettre à jour l’aspect négatif de leur génie ? Je sais bien
qu’au contact des difficultés l’homme s’insensibilise. Doit-il
pour autant faire sentir sa rancœur envers les autres ? Taine
écrivait dans « Notes sur Paris » : « De vingt à trente ans,
l’homme, avec beaucoup de peine, étrangle son idéale ; puis
il vit ou croit vivre tranquille ; mais c’est la tranquilité d’une
fille-mère qui a assassiné son premier enfant ». Je suppose
qu’inconsciemment l’on en veut aux autres de cet assassinat.
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En excusant l’impitoyable, on ouvre la porte à toutes les
hérésies, à toutes les facilités, à toutes les injustices et cela
dans tous les domaines, à toutes les échelles de la classe so
ciale, dans les rapports quotidiens comme dans les relations
internationales. Qui peut alors raisonnablement délimiter le
nécessaire de l’inévitable, le juste de l’injuste, l’humain de
l’inhumain ? Pour en revenir à Rivière, je trouve son atti
tude encore plus illogique. Les hommes qui luttent contre les
éléments, les difficultés, risquent leur vie à chaque instant ;
s’ils n’étaient conscients de leur rôle du moins suffisamment
passionnés, mordues, ils ne se trouveraient pas entraînés
dans une telle aventure, lis n’ont pas même l’excuse de l’ap
pât du gain. Rivière me fait sourire quand il dit : « Ces
hommes-là sont heureux parce qu’ils aiment ce qu’ils font et
ils l’aiment parce que je suis dur». A suivre de tels raisonne
ments, il faudrait craindre de perdre sa vie ou son emploi à
chaque instant pour être heureux, rechercher un poste où
l’on se fasse engueuler à longueur de journée pour se sentir
satisfait. Je grossis à dessein pour mieux toucher du doigt la
sophistique de la chose. Saint-Exupéry renie en homme son
héros. Il trouvera une autre chaleur quand il parlera de Pelierin le pilote, le vrai pionnier, le bras peut-être, mais qu.e
vaut Rivière sans lui ? Il est réduit à la triste situation de
Monsieur Robineau, l’inspecteur, l’adjudant de quartier. Les
« Rivière » oublient un peu trop vite qu’ils ont besoin des
hommes ne serait-ce que pour les commander et qu en les
humiliant, il risque de paralyser ces vertus qui peuvent en
faire des surhommes.
*
ANDRE GIDE, « SAUL »
Au « Mauritshuis » de la Haye, dans un salon mal
éclairé, je contemple le « Saül et David » de Rembrandt,
toile toute de noblesse et de pudeur tragique, une des toiles
les mieux inspirées du maître, où le dénuement de la compo
sition le dispute à la sourde sobriété de la couleur. Et la corélation s’établit entre cette création surprenante et le récit
biblique si pathétique, si beau. Grand sujet, particulièrement
propre à la peinture dont Gauguin avec son «autoportrait au
Christ jaune» semble vouloir en donner une réplique nou
velle Sujet peu dramatique ou tout au moins difficilement
adaptable au théâtre. Gide eut, il faut le reconnaître, le cou
rage de l’adopter et d’en tirer par d’heureuses trouvailles
d’assez beaux effets. Il retrouvera d’ailleurs assez mal dans sa
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brève carrière de dramaturge cette inspiration première. Le
genre n’étant pas particulièrement favorable à la tournure
de son esprit. 11 aura fallu la jeunesse pour soulever de terre
ce sujet dont il sentait palpiter en lui l’équivalence. «... cha
cun de nous, adolescent, rencontre, au début de sa course, un
monstre qui dresse devant lui telle enigme qui nous puisse
empêcher d’avancer», dit son Oedipe. Ainsi est-il harcelé par
le problème du mal et du bien qu’il lui faut résoudre par des
actes. Agir voilà le problème. «Comment voulait-il qu,e j’a
gisse ? pour agir, il faut connaître l’avenir» — dit Saül.
L’incertitude le ronge qui tient sa destinée en suspens. Con
naître l’avenir permettrait de choisir ses actes, de différen
cier le mal du bien, le monstrueux du naturel, l’acquis du raisonable, l’humain du sacré. Connaître l’avenir, c’est savoir
si la direction de notre marche s’accorde avec celle de l’uni
vers, si notre destinée n’est pas à contre-courant, notre pen
sée qu’un contre-sens, nos actions qu’un pis-aller. Et avec cet
excès que provoque le tourment chez les orgueilleux, il s’écri
era avec te héros : « Et quand je serai seul à savoir l’ave
nir, je crois que je pourrai le changer». Tout Gide est là dé
jà en puissance qui s’aventurera dans d’audacieux paris pour
justifier cette folle affirmation. Hanté par le problème du
comportement, il en cherchera dans des situations extrêmes,
dangereuses la vaine solution. Passant de l’acte gratuit à
l’ascétisme, de la perversion à l’égoïsme intégral, il encense
ra l’esprit d’insoumission, stigmatisera les lois aveugles qui
nous enferment dans d’étroites limites, des compartiments
étanches et nous y laissent vieillir, à l’écart de nos aspirations
profondes.
La simplicité du thème ne permet que mieux d’apprécier
la maîtrise de l’artiste. Un entourage fortement stylisé donne
un particulier relief à Saül, à cette âme toute recroquevillée
qui se refuse à son avenir parcequ’elle se sent, limitée à des
prérogatives désormais sans valeur, désignée, traquée par le
sort. D’où cette soif de persécutions où notre héros essaie
d’oublier sa peur. Et quand David s’enfuit, avec lui dispa
rait son dernier espoir, l’ultime bouée de sauvetage. Il ne
peut même plus se plonger dans son désir, s’y griser, s’y ac
crocher. On refuse à ses instincts naturels de voir le jour.
Ayant compris de son infortune l’immensité, il mourra irré՜
concilié tout en défendant ce qui l’écrase, car c’est sa seule
certitude : « Avec quoi l’homme se consolera-t-il d’une dé
chéance ? sinon avec ce qui l’a déchu ».— C’est-à-dire la vie,
le beau et fort David.
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I բտկան ու հանրային ղորհոլնէւււթեաւքբ

1} ղխս Տ է մ [• ր&[> սլաշեան

ղար աո լ ղի անհատականութիւն մըե էր : ՎծրՓփն հարիւր տարուան ըն
թացքին արեւմտահայ գրականութեան մ էջ ՝ ոչ մէկ գրագէտ իր վրայ
այնքան խօսեցնել տուած է՝ որքան ինքը*, օրականին հետ

բացասա

կան տարրերը յա ականիշ ր սլիտի մնան իր գր ա կան ո ւթ ե ան

՛*> ր ա պա-

րա կագրո ւթեան , հանրային գո րծունէութեաԱ եւ մարգոց հետ իր ու
նեցած փոխ յա րաբերութիւններուն

î

Հիւանդագին ըսուելու չափ գերզգայուն , մեծամիտ y կասկածա
միտ եւ յոռետես , ^այ գրականութեան մէջ աոաջին օրէն bpbunjp- մը
գարձա ւ } անսովոր ու բացարլիկ : Հպարտ իր կե g ո ւածքո վ , բայց եւ.
այնպէս յաճախ արգահատելի :
Հե տ եւելո վ իր կեանքին եւ արձանագրելով քանի մը դէպքեր , աւելի լոտակ պիտի պատկերանա յ իր դէմքը, մարդկային ողբերգու
թեան մը բոլոր տուեալներով։
Տէմիրճիպաչեան ընտանիքը վրա Ատանկն Պոլիս փոխադրուած կ :
Նախահայրը Գէորդ, իբրեւ դերի Պոլիս կը բերուի։ Այն ատենուտն
ս ո վո ր ութեան համաձայն պիտի սպաննուէր , բայց
վարպետ
զո րծալո ր աղատ կ՚արձակուի ել կը ղրկուի արքունի նաւարանը : Անոր որդին Գալուստ աղա նոյն պաշտօնը կը վարկ նաւարանին մկ9 -.
Ունէր տասներեք զաւակ, որոնցմէ մէկը' Կարապետ աղա հայրն
Եղիա Տէմիրճիպաշեանի։ Արհեստաւոր մըն էր,

բայց

էր

նկարագրով

«ջղային , նեղսիրտ ու թափթփած մարդ մը, զոր տղայութեան' Օտար
ները դմոլարաւ կը զանազանէին տան ծառաներէն՛» :
Եղիա Տէմիրճիպաչեան ծնած է 1851 Մայիս 8ին , Պէշփկթաշ ։
Մանկութեան առաջին տարիներուն Պէշիկթաշ կը բնակի , բայց
յաճախ նաեւ Ենի-Գիւղ, իր մեծ հօրը Գալուստ աղայի եւ հօրեղբօրը
ենովք աղայի րնա կա րաննեբուն մէջ : Հոն է որ կը
լեզուի առաջին

գիրքը։

Զալըխեանի

լրացնէ

մայրենի

քերականութիւնը,

Օհաննէս
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պատուելիի դպրոցին մէջ, Մօրը պնդումներուն վրայ, վերջնականա
պէս թսւսգիլդ կը փոխադրուին , ուր կը զանուէր Ներսէսեան վարմա
րանը, լաւագոյնը իր մամ ունակին, հոն է որ U դիա իբրեւ ուսուցիչ
կ՚ունենայ Թովմաս Թէրդեանը եւ Մ- Գարադաչը, եւ ուր կը հմտանայ գրաբաբքէ մէջ*.
1S66/-J- Նուպար փաշա քՕասդիւդփ մէվ կը հիմնէ Շահնազարեան
վարմարանը, Կը լո ւե են Ն եր ս է ս ե ան վարմ արանի վերվին կորդերը եւ
էլը կադմեն Շահնադարեանի լրացուցիչ դասարանները ՛. Եղիա, U ինաս
Հերադին հետ Ներ ս է ս եանէն Շահնազարեան վարմարանը կանցնի իբ
րեւ ուսանող, միեւնոյն ատեն կրասեր կարզերուն օդնական ուսուցիչ
էլը կարգուի : Ուսողական ճիլղերը եւ գիտութիւնը իրեն չեն խօսիր ,
խասդիւղի քարսղիչ Ներսէս վարդ . վարմապետեանի թելադրութեամբ
կը հեաեւի վարժարանին (իառանդաւո րաց կարգի դասախօսութիւններուե:
Տղայ հասակէն չափազանց ընթերցող մըն էր . «Դրական եւ իմաս
տասիրական շարմոլմ» պարբերաթերթին մ ԷԼ իրմէն վկայութիւն մը
ոլնինք (1887 , է* 7)----«Գասաղրքերէս աւելի կը կարդայի ամէն
դիրք, Նոթ էլօիզ, Օպէոման, Դօււին, Կիավոսւ, Ռընէ, Հէթթէո, էն֊

տիանսւ, էէլհսւ, ինչպէս նաեւ «Ռըվիւ ՚ւոէ տէօ Աոնլո»: Այս աշխարհը
անձուկ էր ինձ համար , չէի կրնար յարիլ կեանքին , չէի կրնար յարիլ
ուսման, երբ դասընկերներս զբօսանքի մամանակ պիլէա կը խաղա
յին պարտէզը , Նուպար-Շահնաղարեան վարմարանի այցելուհի մը օր
մը ղիս աոանձին կը զանէր դասարանին մէ£ , ուր կուլայի սիրոյ լացը ,
յուսահատութեան լացը, ապերջանկութեան լացը, Տժգոյն էի, կորա
գլուխ , եւ հակակրութիւն ունէի այն ընկերներուս եւ բոլոր այն մար
դոց դէմ , որոնք կարմիր այտեր ունէին եւ ուղիղ կը քալէին : Կամ
մեռնիլ կ'ուզէի կամ վարդապետ ըլլալ, որ ուրիշ կերպ մեռնիլ ըսել
է», Իր ընթերցումներուն մէվ կարեւոր աեղ մը կը բռնեն մանաւանդ
Լիթրէի դրական-փիլիսոփայական

ուսումնասիրութիւնը,

Օկիւսթ

փոնթը , Շ ո փենհ ա ո ւըր ը :
‘Շահնազա րեան վարմարանը կ'աւարտէ 1869/rî» : 1870/'^' Բարձրա
գոյն Գրան տպագրութեան դիւանին անդամ կը կարգուի ■ քիչ ետքը'
հանրօգուտ շինութեանց նախարարութեան վարչական մողովի քար
տուղարութեան պաշտօնը կը ստանձնէ :

*
Բոլոր անոնք, որ է դիա յին անունը լսած են եւ կամ իբժէ կար
դացած արձակ էջ մր, կամ քերթուած մը, սխալ զաղափար մը կազ
մած են ■ իր ամբողջական գործով պիտի ճանչնան

մարդկայնական

սիրով բաբախող սիրտ մը , իմացական վայելքներու առաջնորդող մեծ
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եւ. բազմակողմանի մտալոըականը եւ վերջապէս դաոնացած հոգի մր ,
որ Տրտմութիւն խորագրով քերթուածի մը վերջի,ն

տողերուն

մէի

'լը Գրէր •—

Ամենուրեք է տրտմութիւն ,
Օրօրանէր մինչեւ տապան •
Ո՛չ թընռւթիւն ոչ մարդկութիւն
Զըւարթ-ութ-իւն ինձ տալ կրնան :
Եւ որ կռչէ զիս ի խորոց ,
Նիրվանան է — հանգիստ հոգւոց... :
Եղիո։ Տ էմիրճիպա շեանի գրականութիւնը բա ղմա կո գմանի է , Անշուշտ հակասոլթիւննե ր կան իր յայտնած գաղափարներուն մկջ՝. էլ
սա կա լն Ւնէ ռր արտադրած կ տա սն ե լինն ե ր ո ր դ գարու վ ե րջին ,քա
ռորդին

արեւմտահայ դրականութեան հարստութիւնը կր կաղմկ՝.

]1բրեւ յոռետես բանաստեղծ եւ տառապած հոդի մը՝ պատճառ
ներ չեն դ որ ճշմարիտ հաւատացեալի ղերղգայուն

եւ

յստակատես

պահեր չունենար*. քյառին իսկական առումով մա ր դա ս կ ր
որուն սիրւոր կը կոտտար դ ե ր ր հանդիսլկր

մըն

անիրաւութեանդ

կր ,

չքաւո

րութեան եւ անարդարութեան՝, իմացական տքնութիւններր եւ անոնց
արդիւնք եղող իմաստասիրական վերլուծումները բացառի կ հեղինակութիւն մը տուին անոր մեր մէջ :
ՈրլսՀն պակաս կը կշռենը մենք՝ դրականութեան մարդին մկջ՝
երբ անոր տառապանքը եւ ողբերգութիւնը կր բաղդատենք մերիններուն հետ՝. Այս տեսակկաով ի ս կ ն ե ր ո ղ ամա ո ւթե ամր.

կը

մօտենանք

այսօր իր մարդկային տ կա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւե y կարեկցելով ակար մարմնի
մը մկջ մեծ հոդի մը կրող բանաստեղծին հանդկպ՝.
<Հ.ք*անբեր Գրականութեան եւ

Արուեստթֆ

պարբերականին

Ա՝

Գրքին մկջ (1908 I! • Պետերպուրդ y կջ 202~20օ) > Արփիար Արփիա ր եան
կը Գբէ? * «Երեսունը հինդ տարիկ ի վեր անդադրում շարունակու
թեամբ կը դրկ ՝. Հրատարակած կջերր բիւրերով կր համրուին ՝. Եթկ
անոնց մկջկն ընտրանօք փոքր հաւաքածոյ մը ընել կարելի ըլլար

,uJ'l

հատորիկը պիտի կրնար մեր մ՜ամանա կա կից մատ ենա դրո ւթ եան

լա-

լա դո լն դործերկն մկ կը մնալ եւ միշտ կարդացուիլ^*.
Անձնասպանութեան առաջին

փորձկն յետոյ y

(// օտա

Պոլրնիի մայռին դադաթկն կձւ^էլթրքը ծովը նետել) Աարսկյլ կը մեկ
նի առեւտրական վարմարանի

դասընթացքին

հետեւելու

էՀնդհա կառա կն Լը Մոնիթ-էոււ լիթ՜էթէթ է Ֆինսւնսիէը

սւը

համար՝.

Մւսրսէյ

անունով շաբաթաթերթը fnfu կ^ընծայկ' «Արեւմտից ծանօթացնելու
համար Արեւելե ան աj]/ ցաւագին ազգութիւնը դ Հայութիւնը^ դ եւ որ—
քանի մը թի*- միայն լո լս կը տեսնկ : Երկու տարի յետոյ դ ճ^(^ին
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Պ՛՛լէս կը ՚էերա դաոնայ ՝ ուր կը սկսէ դրական ու հ րա պարա կա դրա կա h
էր դորեունէութէւնը։ Միեւնոյն աաեն կրթական նախարարութեան
մէ$ (իրան սևրէնէ թ ուրքերէն թարգմանչական պաշտօն կը ստանձնէ ,
զոր կր թողու. 1877 Դեկտեմբերին , երր առա ջին անդամ ըլլալով

կը

ս կս ի ա րիւն թընե լ :
Պդ՚ական—հ րապա րակագրական դորեուն էութեան հետ՝ Պէչէկթ՚սշի մէջ թաղական , իսկ 1880/<Ն երեսփոխան կ'ընտրոլի Սթէնիա-Ենիքէօ ք միացեալ թաղերէն , շուտով տալու համար իր հ րամս։րա կանը'.
թերթերոլ աշխատակցութիւնը հազիւ համեստ կեանք մը կ ապա
հովէր իրեն, եւ ի՜նչ դմոլարութեամբ : 1883/-1- «Մ ասիս»ի մէջ ( թիւ

:?20) հետեւեալ տողերը կը գտնենք, որոնք ա՛յնքան պերճախօս

են,
բացատրելու համար անոր հոգիին գառնութիւնը.— ^'աշխատակցէի
«Մասիս» եւ «թէրճիմանը էֆքեար» օրաթերթերուն

միանգամայն՛.

Երկրո բդին Տնօրէնն ինձ կանոնս։ ւո րաբա ր կը վճարէր վարձս

թէեւ

այգն բան, իսկ «Մասիս»ի Տնօրէնն աւելի դոյզն վարձ մը վճարելու
համար հոգիս կը հանէր ու Պէշիկթաշէն հետի կ՚երթայի Պոլիս , ուր
շատ անդամ «Մասիս»ի Տնօրէնին ետեւէն կը ս/տտէի կամ իրեն

կը

սպասէի մինչեւ իրիկուն, եւ երեկոյեան ձեռնունայն կր վերադառնա
յի նորէն հետի' անձրեւին եւ ապա ձիւնին տակ : Գիշերն արտասուե
լով եւարիւն թքնելով յօդուաե կր դրէի «Մասիս»ին եւ «թէրճիմանը
կֆքե ար'»էն համար:

1882/'?' Բերայի վարմարաններուն եւ իմաստասիրութեան դասա
խօս կը նշանակոլի Հայկական ՛Կրթարանին մէջ (*) : 1883/'5' /„/"
կը

տեսնէ «Դրական եւ իմաստասիրական Հ1արմում»ին առածին թիւր ՛.

Մ - Եսայեանն է որ կը տրամագրէ հրատարակութեան համար սւնհրամեշտ գումարը ՛. Այդ թուականին կր սկսի Եղիայի կեանքին

ամէնէն

բեղուն շրջանը, որ կը տեւէ մինչեւ 1890: Միեւնոյն ատեն 1884/՜''
սկսեալ էրկոսւգա Rm/r խմբագրութիւնը կր
դադարումը

վարէ, մինչեւ

թերթի՛՛

1888: 1886^-1887 , քանի մը ամիս կր վարէ նաեւ Արե

ւելեան Տնտեսագիտութեան Միոլթեան հանդէսը

Տնտէս :

Անխոնջ, ջամառ ու արադ յսջխատող մը՝ ամէն բանէ կր ՝հասնէ *
«Շ արմումիս մասնաւոր մատակարար , բեռնակիր , բօսթաճի ,

մերթ

ցրուիչն ալ եմ- ուրիշ դո րե ալ ունիմ մամլոյ տակ, դաս ալ կոլտամ ,
եւ ոչ իմ թաղիս մէջ, այլ թագերու եայրն' Հաոդիլղ՛. Բոլոր դրուա
տողս եւ հանդէսներուն բոլոր միւս լօգոլաեոց փորձերն երեք անդամ
Կը սրբադբեմ . վազը եթէ օրաթերթէ մը կամ հանդէսէ

մը

համար

լօրյ.ոլաե ուզեն՝ աքդ յօդուաեն ալ դրելու մա ման ակ կը դան եմ» :

(*) Երր արդէն առու) ջոՆրիւնր խա1նգարոՆսւծ՝ թոքախտի

նշան,

ներ 3Ո,13 կոՆԱւայ :
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Դրական Լւ իմաստասիրական Շ ա րմո ւմ»ը երկամսեայի վերածուելէ ետք , վերվնականապէս կը ղադրի 18Տ8ին: հ՚՚յն տարուան- Նո
յեմբերին ալ կը փակուի Երկրագունւպ» , որովհետեւ առանց

արտօ

նութեան կը

հրատարակուէր :
1888£ե ս 1լսա\ Կ ե դր ո*ե ա էլան վար d~ա ը տն թե J* է ջ /չը դասախօսէ
իմաստասիրութիւն , իմաստասիրութեան Պատմութիւն ՝ Պատմութիւն ՝
Պատմութեան Ի մա ս տ ա ս ի ր ո ւթի ւն , Գրագիտութիւն , Գրականութեան
Պատմութիւն ՝ Մանկավարժութիւն եւ Գեղագիտութիւն î
Կ՚աշխատակցի նաեւ Հայրենիք/rî/ , ուր կը ստորադրէ «Եկեղեցին
ամ են ո lu £» , «Ընչո&ւ մամ չենք երթար» , «Հէներուն եւ նորերուն բա
րեպաշտութիւնը» խ ո ր ա դի րն ե ր ո վ յօդուածները :

1893/ր աշնան Գատըդիւղէն կը փոխադրուի , իր սեփական տունը :
«Գետնայարկի խուց մըն էր անոր սովորական սենեակը ՝ անցեալ գա
րու ճարտարապետութեան տրտում եւ ստուերոտ մէկ մնացորդը՝.
Պատին մէջ փորուած կիսակամաբ մը ուր գրքեր շարուած կան*. Գ ըրան դէմի սլատր ամբողջովին վերած ուած է գրադարաններու
մէջ կազմուած դրքերու սեղմ շարքեր» բա g

որոնց

մնացած՜ ստորին կարդե-

րէն գրքի հոսանք մր կը թափի դուրս, որոնցմէ

ամէն

կողմ

դիզ

ուած յ սեղանին , ա թոռներուն , բաղմոցին վրաJ ։ ԱէքՒ՚ե

Ղ^Ը

մեծ

հօրը, Պ է շիկթա շի քահանային պատկերը- անոր քով՝ տարտամ իւղա
ներկ մը, որ կը ներկայացնէ փանարաքին, խաղաղ ու արեւով լեցուն
ծովու մը եզերքը : Ա եղանին վրայ' Պ ա յր ընի կենդանագիրը :

Պատէն

կաթուած են երկու մամ'ացոյցներ , երկուքն ալ լուռ-. Պատուհանի մը
մօտ , ցած դարանի մը վրայ չարուած զրքերու ետեւէն էլերեւայ փոք
րիկ մետաղէ խաշ մը : Բազմոցին վըայ կը մնայ Աստուածաշունչ մը ,
Բորի

րացուած - - •

Հյէնքերը կքած են տարիներէ ի վեր , ծա

ռերը անհետացած , աղա ւնա տ ո լները պարապ , շատրուանին աւազանը
հողով լեցուն : ճիշդ քսան տարի ետք հիմա աոանձին կը դաոնար այն
տունը, ուր ծնաւ եւ ուրկէ ամբողջ մեկնած էր ընտանիքը-. Անկողին
ները մէկիկ մէկիկ ծրարուեցան , պնակները մէկիկ մէկիկ

վերցան,

ու ձայները մէկիկ մէկիկ մարեցան, ու տունը հիմա մէկ անկողնով,
ու սեղանը հիմա մէկ պնակ ու բնաւ կենդանի ձայնի

մ'արձադանզ-.

Գոլոները շեն դառնար ծխնիներուն վրայ- պատուհանները' պարապ
ա չքեր ո ւ պէս , թռչունները մինչեւ ներքին սենեակներուն մէջ ՛. Ու ին
քը ալդ պաղ ու խոնաւ մթնոլորտին մէջ, սեւաղդեստ ,

թԱէՏթ-օփՆձ^Հ» երկու պզտիկ ոտքերուն , աղուոր

զարդարուն

ճերմակ

ձեռքերով ,

դեղնած փղոսկրի ճակատ մը մինչեւ դանկին կէսը' ուր սեփ սեւ մու
ղերու խուրձ մր կր ցցուի ու կ'իջնէ ծածկել ծոծ ըակ ր?> : ( )
(*) Ողիա Տէմիրճիպաշեան (իր կեա՛ն՛քը եւ էր գործը) աւարտական
քսաւ, գրեցին Գեղամ Ֆէնէրճեան եւ Հ’ Պետրոսեան, Կ- Պպիս, 1921) :
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շրջանին սակայն 18914՜ե սկսած Ծսսլիկ// մ Լջ կը

դր է

ամէն

նիւթի մասին՝ ճառ՝ դամբանական ՝ թերթօնաձեւ նորավէպ ՝ անտեսաղիտական դասեր՝ նօթեր իր կեն ս ա դ ր ո ւթեն էն ՝

նկարագրութիւն-

ներ իր հվվ են ա n ա անին^ տրուած այցէլութիւններէն ։

189է>/' ձմեռը կր ձդէ թասւ/իլղը՝ ք*երա հաստատուելու

համար։

Ս»մբոդջ օր մը տեղացող ձիւնին տակ սենեակ կը փնտռէ î Փողոցը ոս
տիկանի մը կր հանդիպի ՝ որ ղինյ>ը կ՚առաջնորդէ «^|էքU1J1 իյսւհ.—
ւ] էսի» մը։ Անկէ կ՚երթաք Ասմալր—Ս էսճիտ ՝ կը զարնէ դուռ մը
գիշերելու խնդրանր ո.լ : Եւ առաջին անդամ հ ո*ե է

որ կը

հոն'

հանդիպի

Հունգարուհի տի կ ին ի մր $ էյ Լն Լ,իսընի , հՏարքլ^ը աո ած ,

կապոյտ

աՀ>1թ* [՛ ո ' դեղին մաղերով՝ կարճահասակ կին մչ/» ՝ որ կը բնակէր
հերայի ոչ յանձնարարել ի փողոցներէն մէկուն մէջ՝, ^րիղոր իէօհրա—
"tի չա^,ո յատկանշական որակումով' ՀԱ սեղ ու պարարտ

ալրի ի

մր

համար՝ որուն պիաի ցանկար յանկարծէ :
էքրկոլ աարի կր մնալ Տիկին *(յիսընի տունը եւ Օրին մէկը՝ 1897ին
Եւրոսլա կր մեկնի ՝ առանց ալս վերջինին գիտակցութեան։
*Լիեննա եւ ք*էշթա մնալէ յետոյ՝ կը վերադառնայ Պոլիս՝ դարձեալ
Տիկին էլէե \քիսընի տունը։ Այդ Հք՚Հ՚ս^փն է ոք1 աշխատակցիլ կը ս կսի

Օիւզսւ[և]իոքւ/ր , Պ*րա ս է ր Ատոմ ստո րադրո ւթեամբ :

1901// ձմրան Աղդ • Հիւանդանոց կր ւիո խաղ բեն ղինըր եւ իրեն կր
յատկացնեն այն սենեակը՝ ուր մ՜ամտնակին պառկած

էր

Պ' •

Եպս*

Սրռլանձաեանց : Տարի մր կը մնա լ հոն ՝ բա լց այդ մ՜ամանա կա շրջա—

Մասիս/rî»:
ՀիւաՕդ էի, եկիք տեսիք <{իս

նին ալ կ՚աշխատակցէր Աանզումէ// եւ Տ* Արփիարեանի

W,/" վերջինին մէջ է որ կր ստորադրէր
յօդուածը' ո ւդղո լած

նիսրնի :

1904/մ, Պատրիարքարան կր դիմէ, կրկին

Հ ի ւանգանո լյ

րնգուն-

ուելոլ համար. Հիւանդութեան ել տագնապներու օ՛րերուն իրմկն անրամ-ան կր մանաւանդ. Հրանդ 'հազարեանդ : Այս վերիինր ՀԻ՞նչ կ'րնկ
Եզիան» խորագրով դրութիւն մր ստորագրած կ 1908^ե,

Ա. • Անւոոն-

ե անի։ ԼոյսՀրՆ մՀ՜£ . «Անկոդնի մր սաւաններուն խորը, կր գրէր, կորո՛ք ւած , վկռլկնեան լայն ճակատով
որուն դեռ կր մնան աչքերը'

բայդ բարի հրեշտակի գլուիս մր,

արդո՚՚ւնք

թափելու

համար.

անոնք

տա րտդնած ու գրեթէ կորսոլած փոսադած կոպիճներուն իսորը'

կր

բեւեռուին սենեակին մէկ անկիւնը, կր գամուին կկտի մր վրայ, ուր
դնորամած երեւակայութիւնը կր կարծէ նչմարել ստուեր մր, որ իր
դմնկ երե լո լթո վր կ՛ահաբեկէ •

«Մայթս է, մա՜յթս... ոթ կ'անիծէ զիս.
Տ՛ղա՜ս, գթո՜ղ եղաթ , անօթի պիտի մեռնիս
Հալածուած ըլլալու հիւանդութիւնը , պատճառ մըն կ , որ յաճախ
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փոխկ ['բ բնակարանը՝ ուր 1^ապրէր միշտ մեկուսացած եւ թաղուած
գի րքերու եւ թ ե րթ եր ո ւ մէջ՝ որոնց անյագ

ընթերցումը

հետզհետէ

ալեԼէ Հը խանգարէ իր հոգեկան ու ֆիղիքական վիճակը , մի շա հակա
մէտ՝ անձն ա ս պան ո ւթ ե ան :
ij ա ռն ուա ծրով յոռետես եւ Լա՛ ա կանո ւխէն անէանալու հակամէտ ՝

կեանքը չմ՜սլսւեցաւ իրեն եւ հետեւեցալ

պո ւա տ ա քա կան

վարդապե

տութեան :

1893 {Հունիս ձին ՝ առտուն կանուխ եր կր ո ր գ անգամ ԸԼԷաԼով Ս °՜~
տա Պուրնի կ՚ուղղուի ՝ ու կը սկսի քալել դէպի ծով՝. Հայ մակուկավար
Պետօ կ^ազատէ ղյինքը :
Կենսագրական տ ո գեր ո ւն մէջ տեսանք անձնուիրութեան ու

բա—

բութ եան տիպար էլէն Նիսրնի պարագան ՝ որուն նախախնամա կան ղԼր
ձը վերապահուած էր Եզիայի կեանքին վնլ՚ջին տասներեք տարիներու
ընթացքին ։ «Ւմ վրաս բացարձակապէս մայրական իրաւունքներ ունի
այղ կ1,նը» ) կը գրէր Եղիա :
(Հատեր կ՚ըսեն թէ շա ա մայրեր այգ օտարական էլնոջ ըրածը շեն
ըներ իրենց գաւկին • • • : Պալորս պէս հրաշալի կին մըն է այգ ԱւստրիաՀունգարացին

հ

ՀԼոհողոլթեան այդպիսի

կարողութեան ո՛շ

միայն

հանդիպած Հ/ւ՚-նէի ՅաԸԳ^ աJԺ՝լ գաղափար չւււ M/< անոր վրա յ : Այս
նկատմամբ ին է աւելի բախտաւոր մարդ չի կրնար ըլլա լ , թէեւ մար
գոց ամ էն էն անբախտն ըլլա մ» :
Անձն ա ս պան ո ւթ ե ան երրորդ եւ ճ ա կա տ ա գր ա կան փո րձը : Օգտոլե
րով էլէն Նիորնի բացակայութենէն ՝ իր մտասեւեռումը կը գործադրէ ,
իր մ էջքի գօտիով թրյթ^ը կր կախէ դրան լԼըա,ւ1’ պատուհանէն ՝ վխրջ
տալով հոգեկան ու ֆի ղի քա կան բոլո''ր տառապանքներուն :
էչէն Լյիսրն իբրեւ յիշատակ կը պահէ գօտին ՝ ինչպէս նաեւ տա
րաբախտ Եղիայի ննջարանը՝ իր

թուղթերով՝ կարասինե

րով եւ անկողնի նոյն ծալքերով՝ մինչեւ իր մահը
Հակառակ անձնասպանութեան ՝ Օրմանեան

1919 î
Արբազան ՝

Պուտր»

փոխանորդին՝ ք^երտյի քարոզիչին ու աւագերէցին կը յանձնարարէր
յուղարկաւորութեան կարգա գր ո ւթի ւնն ե րը :
Եղիոյյի մարմինը իր բնակարանին մէջ կը մնայ մինչեւ երեքշաբ
թի կէսօր

եւ մեռելա կառքով մը կր փոխագրուի

Ա•

Երրորդութիւն

եկեղեցին՝. Ա* եծաշուք յուղարկաւորութիւն մը տեղի կ՚ունենայ : lUn—
րանը եւ ջա հ ե րը լուսազարդուած' տաճարին

մ էջտեղը

մ ահաբեմին

՚Լըայ կը հանգչէր Եղէ ա Տէմիրճիպաշեանի մ արմինր ՝ րն կո լզենի է գադաղի մը մէջ՝ ծածկուած թարմ

վարդերու

պսակներով՝

շքեզագո քնը՝ մանիշակագոյն (եւս սլա լ էնի մր վրայ կր կրէր

որոնց ■ri
ոսկետառ
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արձանադրութիւնը Տիկէն իլէն նէնսընէ---- Սուվընիր տը վոթրը շէո.

ֆիւոէլ անժ կաւսոիէն :
Դամբանական կը խօսէ Տ ■ Հմայեակ Եպիսկոպոս , բնաբան ունե
նալով նարեկացէէ խօսքը- « Հանդարտեցի փայտիւդ կենաց զծովոյս

մրրիկ» , որմէ յետոյ դագաղը եկեղեցիէն դուրս կը հանուի- ծոպե
րէն բռնած էին Հ. Ասատուր , Գ- Պադաատլեան , Աղ- Փանոսեահ , իմ.
Գաբսւմաճի , իսկ կերոնները կը կրէին Գարեղէն Գավաֆեան ,

Հայկ

1Աօճաս„,րեան , Գ- Մ արդս,րեան եւ Ա - Նէկողոսեան-. Աոաջին անգամ

Լեւոն էսաճանեան կը կարդայ ոտանաւոր ||ղր մը, յետոյ դամբանա
կաններ' թէոդիկէ եւ Տ - Զրաքեանէ-. Մեծ բազմութիւն մը կը հեաեւի
դագաղին , մինչեւ Շ ի շլի է գերեզմանատունը , ուր տարաբախտ Աղէտն
կը զանէ իր յաւիտենական հանգիստը : ՛Շ"'/" ՛ԱԼ թաղուի անձնասպան
ներու պատին տակ , անկիւն մը , շիրիմներէ հեռու : Վերջէն Մինաս
Զերազ կը միջնորդէ Գոլրեան Պատրիարքին մօտ եւ ղադագին տեղա
փոխութեան արտօնութիւնը ձեռք կը բերուի :

*

1891/' Զատկին , ցնցոտիներ հազած, Աղէտ Գատըգիւղի Ա- (մա
ղալ.։ ր եկեղեցիին առջեւ , աղտոտ թիթեղէ տուփ մը ձեռքը կը մուրայ :
Արբ կր հարցուի իրեն ատոր շարմառիթը, կը

պատասիսանէ •

«.Այղ

զդայո ւթիւնն ալ ու նենալ ուղեցից : 1893/'^ Ս լ^սիս/'
կը ՂԸ^է1 *
մա րի չ կը կարդամ , որովհետեւ յոռետես եմ , յոռետես եղայ՝. Պատա
նեկութեանս ինչ որ կր կարդայի y ինչ որ կ՝երաղկի y ո՛չ իմ անձիս հա
մար

ո՛չ իմ տղղիս համար , այլ ընդհանուր մարդկային ազդի

հա

մար y այո' 5 երազ մնաց^ :

*
Եղիա Տկմիրճիսլաշեան մշակած Լ հրապարակագրական ՝
տասիրական y դաստիարակչական y լե ղո ւա դի տ ա կան ,

իմաս

դր ա դա տ ա կան y

ա տ ենախօս ա կան y վի պա դր ական ու բան ա ս տ ե ղծա կան նիւթեր :
Աշխատակցած կ Ծաւլիկ//ե y Արեւելք/րե , Մասիսէն, Հայրենիք/J/ ,
Փու_նջ//ե y ՍոՆրհա)նդսւկ/»2/, իիւզսւնւլիռն^ե , Մանզումէի էֆքեար^ե եւ
ԼոյԱ^րՆ : I1 ր երբեմնի արձակ եւ բանաստեղծական կֆերը արտատպած
են տարեգիրրեր ու թերթեր :
I] ա սնա ւորա բա ր խմբադրած կ Դրական եւ իմաստասիրական
Շարժումդ եւ Երկրա<լ11ւնտ^ր y որոնց մկջ շօ շափած կ կրօնա կան y կըր-~

թական ու դրական այմ՜մկական հարցեր՝. Այդ երկու

հանդկսներուն
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մէԼլոյս տեսաե են իր Կատուի մը յիշագիրքը եւ Աղջկան մը օրագիրը.

Ապերջանիկ Երանիկ, Մայիսի գիշեր մը,

Թերթօն ու Դռէմ Սիմոն,

Հր սնի կն ե ր ո լ ձեւին տակ , ինչպէս նաեւ ա տ ենաիյօս ո ւթի ւնները : Հրա
պարակագրական գրոլթիլններ են նաեւ դամրաճակաԱմերը : Գրական
էչեր են սիր ային կամ գրագէտներու ուղղուած նամակներր՝

ինչպէս

նաեւ ինք՜ ևսւկենսսւգթական. էջէթը ? որոնք պատասխաններ են

քննա

դատներուն ։ Այգ չարքէն կարելի է յիշատակել հետեւեալները - «Մոնազն», «ինքնավերլուծում») «Զարգացում &z/^rî/>> , «Հիւանդ էի, եկիր
տեսիր զիս», «.Աիչատակ մը», <ճ.թա րեշրթ/լթիլն գեղեցիկին» եւ հ^Լարղէն Ա ստուած» : Ունի նաեւ վիպակներու չարք մը , (քակթիՍէ ? Զսաւիկ յ

հըււլանգի ? Մսւսւնոցին մէջ ի^նչ կսւը ?
Աւլսւխնեսւկն ու ‘հսսսսսԹօթեսրյ Հիւթը :

<1|ու.սսոայի

սւզրյ.եցութ-իլնը ?

Ս,րձա կին հետ Ողիա Տ էմի րճի պա շե անի քերթողական
նոյնքան ուշագրաւ է՝

քանի

որ

խառնուածքով

վաստակը

բանաստեղծական

գերզգայուն հոգի մըն էր»
Պարբերականներու եւ օրաթերթերու հաւաքաե ոներուն մէջ կորսուած բազմաթիւ գր ո լթի ւնն ե ր էն անկախաբար^ էէղիա Տէմիրճիպաշեանէն հատորներով ունինք հետեւեալ եր կերը , որոնց մե՜ծ մասր Եղի UJ
LnJu ընծայած է) երր թերթերը փակուեցան իր առջեւ»__

!• Դսւմթսւթսւն յ հաւաքածոյ մը Աինաս Զերաղի ընտրողական աշ
խարհաբարով գրուած դամբանա կաններո ւն y ձ.Տ7Տին ։
2t •---

Նոթ ԿէաՕ-ք յ Աղգային Լեզուպաշտպանութիւն Ա ինաս Ջե-

[l'H'lJi ընտրողական ա շխարհ աբա րին

, 1879^5/,

ttnP^!L wJrb

ր ա կան ո ւթե ամբ գրուած , 58 էջ :

3» ^յիԺսւկ յ

մեԼ ոովո բտկան ա շխարհ աբւս ր ով եւ

Զ* է]այ-

թսւնի ծ ած կանո ւնով, 1S79/Æ:

4- Փիլիսուիայական Բառարան ( J-ողովրգական փորձ), 1879/,ե ,
:
5- _ Փիլիսոփայական Բառարան (J-ոզուԼրդական փորձ), 1880/4,,
ւլարձեայ Ա* Աղա ա յոիյ ո հ ե ան եաե կանո լնուէ , 80 էջ՛- (Լնդարձակ պա
Ա- Աղատտիյոհեան եաեկանոլնով, £>5

տասխան մը րո լո ր անոնը , որոնը այղ դորեը քննադատութեան առարկա հ րրաե է ին ։

6- Կրթական խնդրոյն վրայ Թուղթ աո Պատրիարքին Հայող Տէր.
Ներսէս Վարժապետեան , Ա* Աղատախոհեան եաեկանոլնով, 8 էջ Ï
7- Հատընտիր Ընթերցուածք* 1881ին :
8 • Շրջագայութիւն իմ թաղիս մէջ , 1880/Փ , (յարմեանը ստորազրութեամբ , 35 էջ :

9 • Տարերք պատմութեան իմաստասիրութեան, 1891/ե, 40 էջ :
10 • ճառ Աղջկանց դաստիարակութեան վրայ , կամ Աւելին նառը ,
1890/,ն , 35 էջ :
11 • Շաենազարեանի մը խղճին պարզ քննութիւնը , 1870/,ն , 37 էջ :
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12- Սիրային, նամակներ, 1886-1889, հրատարակեց Հր- 'հազար
եանց , 1910//ե :

13՛ Ֆրանս-Հայ ■ էսուարան, ինչպէս նաեւ Հայ-Ֆրանս- հաււարան , որոնը չլանի մը տպագրութեան արմանացաս են ՝ եւն թնչել այս
օր կը գործածուին մեր վարմ արաններ ո ւն մ էի եւ անհատներու կողմէ ■.
Այս ըոլո ր հատորները լոյս տեսած են Պոլիս.
կհացի իր սեփական անունէն , Եղի՛ս Տ էմիրճի պաչեան գործածած
է րա զմաթիլ ծածկանուններ ՝ (յարժեանց կամ (յԱւրԺենց , Ա* Աէլա-

զատախոհեան, Դրասէր Ատոմ , Ս՚ելանիա, Նուրանիա, Դիւանի կամ
Երեւանի, Թեւանիս, Մոնազն, Հուր Հայրեան, ճգնաւոր, ճին Յա
կոր, Զ - Խայ թունի եւ Մշակ:
Հետեւեալ տողերը առնուած են այն նամակէն՝ զո ր Ե՛լի՛ս ուղղած
է Ս՛ իքայ էլ Շամտանճեանին եւ Արամ [թնտոնեաևին , երբ UJJU ‘[/'l'՜
ջթնները 1 Օգոստ • 1899 թուակիր նամակով մը Եղիայէն կ՝ուզէին
կեն ս ա գր ա կան մանրամասն տեզեկո ւթիւններ ՝ լուսանկարներ եւ ուրի- նիւթեր , ամրոզիական եւ մանրամասն ուսում նաս ի րութեան մ ը
հումար :

*
Տեարք եւ Տիկնայք,
Իւք կեանքս ե՜րգ մըն է •
Եւ իթրէւ այն' այերց եւ հոգւոյն կր պատկանի , ո՜չ գրչին :
Աոաջին լուսանկարս __ զոր հանած է Յակոր Պէյ Պալեան —
ք'էմպէ հասըմին ժ՛պտի՜ն տարրացումն է : Վերջին լուսանկարս Զարուհի Սթամպուլեանին սոսկո՜ւմն է ռւրուագրեալ :
Ղ)ւ կեանքս ու կենդանագիրս գրուածներու մէջ են , ի մասնաւորի
վիպակներու եւ տաղերու մէջ (շատերն անտիպ ) , պատմուած : Ենչո՞ւ
կ՚ուգէք կրկին կատարել աշխատանք մը' արդէն կատարուած' Ջերինէն աւելի հոգեբանական արժէք անշուշտ կրնայ ունենալ:
Ու կր զարմանամ նաեւ որ գրողներուս կարգը դասած էք զիս եւ
անոնց մէջ «մեծագոյն տեղը տուած էք ինձ» : է՞ր այդ թշնամանքն
Եղիային դէմ եւ այդ սխալը քննադատութեան դէմ: Հայոց գրողնե
րուն մէջ չե՜մ ես, այլ տիեզերքի սիրողներուն: Արհեստ' պարտաւո
րիչ աշխատանք' անհաշտ են յաւէ՜տ իմ րազդներու եւ զգացումնե
րուս հետ : Մե'ծ բաււ կամ ծա՜նր բաո ' այդ գրող բաոն ինձ համար :
«Սւ, կ՛աղաչեմ, այլե՜ւս գրի, լրագրի խօսք մի' ընէք ինծի: Մեծ
զոհողութիւն մ’էր որ ըրի, Եւրոպայէն վերադարձիս իջնելով նորէն
գրական ասպարէզն, եւ այնքա՜ն գէշ գնահատուեցաւ իմ զոհոդութիւնս : Ալ ո՜չ կը կարդամ եւ ո՜չ ալ կը գրեմ» :

19 Օղոսաոս 1899, Բերս.

ԵՂ.ԻԱ ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆ
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Եղիա Տ կմի րճի սլա շեանի դրականութեանդ քե լւթ ո ղո ւթ ե ան , իմաս
տս։ սիրական մ ալւ ղան քն հ ր ո ւն , կեանքի եւ մ ահ u լան

ղդայո ւթիլհնե-

րուն մասին ունե ցած ինթևատիպ թո րհ րդածութիւենե րը կարելի

չկ ր

հ անդաման օ՛ր էն վերլուծել այդ- 1
լ9երուն մկջ*. էիւթը ա' յնքաե՝ րնդար
ձակ կ դ եւ նոր պր սլա ո ւմն ե ր ո վ ա' յնքան նո րութի ւնն եր երեւան կ'1 ե լլեն , որ աոանձին յօդուածներով վերլուծելու արմ՜անի ղկմք

մր

կր

մնայ մի շտ :
Այ ս կջերուն

մկ ջ

սլիաի պատկերանար

հետեւաբար

Ե դիոյն դ

այնպկս ինչսլկս կը ներկայանայ ան իր կարդ մը նամակներուն մկջ՝
եւ ա յն վկայո ւթիւննե րս թ որոնք մեր դրականութեան

տուած

են

ղինքը մօտկն ճանչցոդ եւ ազդականական կապեր ունեցող անհատ ներ :
Այս տեսակկտով թանկագին վկա յո ւթի ւնն ե ր են Գրադիտուհ ի տիկին
Qui բուհ ի Գալկմքետրեանի եւ Ս ինա ս Լ-երաղի յոլշերը եւ ու յն նամա

կը 5 ղոր Եղիան դրան կ Հրանդ Ասատուր ի :
փամտնտկակիցնե րուն եւ ար ւլի դրական սերունդներուն համար
Եդիային դրականութիւնը եւ մանաւանդ նկարագիրը իւ ո ր հ ր դա ւո ր ո ւթեամբ շրջապատուած են՝. putրերաթտտ բա ր
մկկկ աւեյի տարակոյսներ

յի չուած

աղբիւրհերը

կասկածներ եւ մթութիւևներ կը փարա

տեն : Ամկնկն աւ ելի Եղիան ինքն կ դ որ ինքզինքը կը թԱ1ցա1Ոթէ : Անոր
կարդ մը գրութիւնները դ քեր թո լածն ե րն՛ ու նամակները մկկ մկկ հա
լելիներ են դ ո րոնց ■ոջ Ւր

անձը՝

նկարագիրը

առօրեայ

կեանքը

կ'> ան դր ա դ ա ոն ան ա լնքան յստակ եւ կեն դանի :
Տիկին Ջ111 րուհ ի Գ*"լկմքեար եանի համաձայն , Եղիան սեւ գան
գուր մաղերով ու մօրուքով՝ տմ՜գոյն՝ միշտ դլխահակ, գեղեցիկ քրթթուն աչքերով՝ ւի ա ւի կա կ ա ղ մ եւ նուրբ

ազնուական ձեռքերով երի

տասարդ ,/•ըն կր , < ադուտծ մեծ թնամքով ու

բարեձեւ։

^եռքերու

մեղմ շա րմ՜ումներ ր ) անոր դիմադծերուն եւ ա չքերուն փայլը բաւա
կան Ա՛ն զանազանէլո լ Եղիան բա ղմութեան մկջ՝ P^ ո ւթիւնը օմտած
կր ղինքը նուրբ ձեռքերով, կր դրկ Մինաս Զերազ։ Իր հօրմէն մառանդած կ դե զարո ւե ս տ ա կան շնորհ ։ այնպկս որ դասընկերներուն մկջ տսաջին մրդանակ կր ստանար միշտ ղեդադրսւթեան եւ գծագրութեան
դասերուն

î

Բնութիւնը սխայմամր մանչ ստեղծած կր Ի զիան-,

կան մը պէս շիկնոտ կ լ։ եւ քնքուշ, քմահաճ եւ անկայուն։
Գերղդայնիկ , կասկածոտ եւ յոռետես կ ր : Բայդ երբեք մեծամիտ։
Հպարտ չէր բնաւ։ Անոր ջղային տագնապները, դաղափարներու տաղ.
նապներ է ին , որոնք խորապկս ազդած էին իր ֆիզիքականին վրայ :
Մինա,, Զերազի վկայութեամբ , քսանեւհինդ տարի գրեթէ ամէն
օր տեսնուած է Աղիային հետ, սակայն օր մը անոր խնդալը չէ տեսած ։
«Հոգեկան էութեանս այս անսահման սասանման y կը դրկր Աղիա, եւ
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իմ այս անսահմանելի կացութեանս

մէէ ինչ ո լ, լ իովին

անտանելի

կ'րնէ ինձ կեանքը, ամայութիւնն է որ շուրջս կր "՛իրէ, հրապարակի
վրայ պակասութիւնն է մտաւորական բարձրագոյն ազնուական շահարլ ր դս_ո ւթի ւնն ե ր ունեցող մարղորյ)) ՝,
Հյատ կանուխ էն կարդացող մը եղած է Եղիա՝.

Փի էի ս"փս՚է1,1կա 11

բառարանին մ ԷԼ՝ 1879£& գրած է» — «Գրաքննութիւնը նախա ս ի ր ա կան
ուսումներէս մին ըլլաէով՝ նախնի թկ արդի՝ մ^ակ թէ մեծահռչակ
ոչ սակաւ զրադատից գործերն ինձ ծանօթ են արդէն» եւ դեռ ե ր իտասարդ եւ մանաւանդ աղքատ ԸէէաԼու1՝ թէեւ չեմ կրցած ամբողջապէս
էլարդալ Արիստոտել եւ ՇէԷկԷլ) Կիտրոն եւ Պիւ֊ֆոն

վոլթէ ռ եւ Ամ-

բէռ՝ 'Լիլմէ եւ Թէն ՝ Աէօթէ եւ Լիթռէ»։

18930/ սկսեալ սակայն քիչ կը կարդայ ՝ յոռե տեսութիւնը կը պա
շարէ իր միտքը՝. J1 ր իսկ խոստովանութեամբ՝ Լիթո՜էի մէկ

ըն

թերցումը աղիտաբեր կը դառնայ իր հոգիին ու մտքին համար՝. Այդ
թուականներուն է որ «ապուշ» դարձեր է էլ ըսէին Աղիւս՝. Բազմաթիւ
ե ւր ո պա կան J-խտող եւ յոռետես հեղինակնե րու աղդեցութիւնը մաս
նաւո րապէս կը յեղաշրքէ անոր մտայնութիւնը» «Աւ արդէն՝ կը գրէր ՝
մռայլ հոդիս անհուն Լ^իկի մը թեւոց ներքեւ զգացի յետ այնորիկ» :
Հակառակ անոր որ միտքը սեւեռած է Անծանօթին

«Աստուծոյ դէմ

սրդողած Ըէէաէէ հեռու՝ հոդիս եւ միտքս յաւիտեան յառած

են

առ

Աստուած» :
Այս տողերով կը վերջանաք տ յն գրութիւնը՝ որուն վերնադիրն է
«վերլուծ ում» ՝ գրուած' 1893 Մ արա Ջին «{/* ասիս» ի մէջ, որուն ի;,մրա գրապետր Եղի ա յի «դո րծուն էութեան դա դար» ին կամ անոր

ան

գործութեան մասին ա կխարկութիւն րրած էր՝» Եղի ան ընդարձակ գըրութեամբ մը կը պատասխանէ ՝ որուն եզրակացութիւնը հետեւեալն
է«Ո՛չ թէ պարտք մը կատարելու համար ՝

մ ամլո f նկատմամբ

այլեւս պարտական չեմ զգար ինքզինքս --- այէ '"["էէ

մա րդուն

յա-

տոլկ իմացական պէտք մր լեցնելու համար՝ կուդամ «վերլուծումն»
ընել «իմ անգործութեանս» ՝ վերլուծմանս առարկան երբ իմ անձս կամ
իմ կե անքն է՝ հաճոյքն ինձ համար կրկին է.

Ո"'չ ա պաքէն քայքա

յումն իմ հոգիիս անձկագո յն տենչը եւ իմ մտքիս մեծագոյն պէտքն
է...»:
Տարաբախտ գրագէտին ՝ այդ մեծ մտածող անհատականութեան
կեանքին ողբերգութիւնը ճանչնալու

համար՝

այս

էջը ՝

«վերլու

ծում» ՝ լաւագոյն գրուածքն է :
Ա^արմէ քիչ մրն ալ զբաղիլ այն նամա կով ՝ ղոր դրած է 1883 Ապրի, Ծին , Պէ^իկթա շէն ՝ Հրանա Ասատուրին ՝ երր ան Փարիզ եր զ.ըտնուէր՝. Աձէկն է այս նամակը այն բազմաթիւ նամակներէն ՝ որոնք լա
լադոյն կերպով կը բացատրեն Աղիային դիմագիծը;
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Ողբացեալ թորոս Սղատեանի

ՀհԷԼս տ ղաբե ր դ?>

մշակութային ամ

սօրեայ հանդէսին 19ü2 Ս ե սլա ե մբեր—ծյո յ եմբե բ միացեալ

թիլէն

կը

քաղենք այս տողերը։
եղ/՛ ա Տէմիրճիսլաշեան զհոգեւոր եղբայր?} կ՚անուանէ Հրանա ԷԼսատուր ը : Ե ս կ ինքղինք կը նկատ է Գ,,[,զ որ Q տ ե ան ին ՀՀ, Հո դե ւո ր որ
դեակը?} : «///> Հրանա իմ ՝ կը դրէր^ bu Օգտակար սլի տի չկրնամ ըլլալ
հ տ յ ր ենա կցա g ս ՝. Երկբայութիւնս ողողած է հոդիս ։ Սատանին տիրա
պետութիւնն ան ձ/' ս /իրա y կ՚ընդարձակուի եւս բան ղիս՝.

յուսահա

տութեան՝ իմաստասիրութ^նն ամէն իմաստոլթիւններէ դե ր ի՛ք ե ր ինձ
համար հրապոյր ունի՝, Զդի տ եմ ո* վ կամ թն չ բան ղի ո
բալ՝,

այնպէս

ը-

քննական տրտմութիւն մր} բարոյական տառապանքներ ՝ մարմ

նոյ չարչարանք ղո ր կր կրեն ս,,քս ազգին մէջ դրականութեան

հետե

ւողներն ՝ յոյսեր որք ի դերեւ ելան , երազներ որք երաղ սլիտի մնան
յաւիտեան՝. Զդիտեմ} utJrh ամէնն ալ գուցէ միանա լուէ
ըրին*__ Հ|ււանւյ«? հիւանդ մարմնապէս այլ մանաւանդ

ղիս

այսպէս

բարոյապէս՝.

Ենչպէս Պարոնեանի ծիծաղին տակ արցունք կա յ , նոյնպէս իմ ալ ար
տասուքին ներքեւ ծիծաղ կա յ : Եր գրեմ առանց

սկզբունքի ,

առանց

Ուրեմն ձՏՏՅին արդէն Եղի ա Տ է միրճի սլա շեանի կեանքը

ողբե ր-

ուղղութեան ՝ առանց նպատակի?} :
դո ւթեան վեր ածո ւած էր ՝ հետզհետէ աւելի տառապալից ու յոռետես
դառնա/ու համար ՝ մինչեւ ինքնասպանութեան կրկնակի փորձերը*.
Հր ատ յատկանշական է նաեւ մամ անա կա կից ի մը պատմութիւնը՝
որ կը վերաբերի դա րձեա լ եղ/ա

ա շեանի , երբ այս վերջինը

կ՛ողբար հայ գրագէտին եւ ուսուցչին դառն- վիճակը՝ նպատակ ունե—
նալով կենդանի դաս մը տալ մարդոց՝.
Զատկի առտու մրն էր* Գատըգիւղի եկեղեցին կր գտնուէր նաեւ
բարերար Սրիկ Ու֊նճեան ՝. ճիշդ ա-յդբ պահ ուն , երր Մ եԼ?Ւ սեդեկ Սրրբազան ին քարողը պիտի սկսէր , եկեղեցիին մէջ խուլ շշուկ մը կր ԷԸ"ուի ՝. Գուբսը ղրան քով շարուած էին մուրացկանները՝. Սրիկ Ունճետն
բարկութեամբ կ ր խօսէր մուրացկանի մր հետ՝ որ ուրիշ մէկը չէ ր t
եթէ ոչ Եղի ա Տէմիրճիպաշեանր ՝. Հադած էր պատառատուն տափատ
մը եւ ծուէն ծուէն եղած բաճկոն մը*. Վիրայի

շապիկը աղտ

կապած

կա շի/t կր նմանէր ՝. Գլուխը դրած էր գդակ մը եւ ոտքերը գրեթէ մերկ :
փ ա ման ա կ ակ ի g վկան այսպէս կր շարունակէ իր պատմութիւնը*
__ « \Yo $ Եղ իա , ատ ի0նչ է վիճակդ , քոելի եղաւ Ունճետն ի ձայնը *

__ « էֆէնտի , էֆէնտի՝ ղոչեց Եղիա' այնպիսի շեշտով մր՝
մեր ամէնուս հոդին ցնցեց՝, էֆէնտի , մի՛

կշտամբեր

ղիս՝

որ

ասիկա

խենթութիւն մր չէ որ ազդին վ ա րմա սլետ ր կ՚ընէ î Եթէ այսօր մոլրա g—
կան մը չեմ ՝ վաղր /ցիտի րլլամ անպատճառ : ՛Լաւ է որ երիտասարդ
եղած տարիքիս մէջ պատառ մը հաց ճարելու աշխատիմ ՝

քան

թէ
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սսւըԼ ձեռ ըէ խնկած (ք՜ամանակս : (}ւ. միթէ մեր անզուգական երգիծա
բան ‘Յա1լււբ ^քարոնեան գմբւսիէտ սլիտի րլյա ր , ե իք կ գրականութեամ ր
զբաղելու տեգ

ձեռըն առնէր պնակ մր եւ եկեղեցիներու գուռը կե

նար՝, Ջացէը էֆէնտի , դագէ՛ ր է) խԼագիւղ եւ տես էր իր վիճակը : Մի՛
'էոգար Եղի ան*. Ան կարող է իր հացին փարան հայթայթել*. 11ւլվ ԸԼԷա^
էֆէնտիներն ու աղաները» անոնը առատաձեռն են մուրացկաններու
հանգէսլ • . . երր ման աւանդ աս անկ նուիրա կան օրեր ըէէա<հ , եւ անոնը
տաճարին մէ^ իրենց հոգեպարար աղօթըն ընելէ ետրը

դուրս ելլեն*.

Ա'ի համ ողեր ՛էիս ) էֆէնսվ, : լՀս ալս պնակէն րամ՜ին պիտի հանեմ բո
լոր ղ րա կան մշակներուն :
էյղիա Տէմիրճիպաչեան մէկն է մեր այն գրագէտներէն , ո բոնը իրենց գրական գո րծո ւն է ո ւթ ե ան ասպարէղին մէջ բազմաթիւ նամակ
ներ գրած են ; 1} լ սակայն այգ նամակներէն հագիւ թէ ըանի մը տաս
նեակ լոյս տեսած են տա րեւլի րըե բու կամ գրական հանդէսներու մէջ*.
«Հայ Ջրադէտներու put րեկ ամնե //» մtu տ են աշարին թ՛իւ 18/* նր֊
ւիրուած է Եղիա Տէմիրճիպաշեանի արձակ էջերուն,

ըեբթո լածնե

րուն եւ նամակներուն, ալս վերջիններէն *ձ ( հատ միալն, ո բոնը բոյո րն ալ լոյս տեսած են թ'է ուլ ի կ ի ^Ամէնուն Տարեցոյցէին մէջ, զանա
ղտն տարիներուն :
Հակառակ այղ ըի չ էջերուն, զորս ողբացեալ

Արամ Անառն եան

րնտրած է եւ այգ հատորին համ ut ր գւսոաւո րած , իրենց մէջ կը պւսրուհակեն հիմնական .բանի մը հարցեր , ո բոնը Եղիա Տ է մի րճի սլա շե անի ն կար ա գրին ցայտուն ղ իծ ե րը կր շօշափեն :

18694՜^ սկսեալ Եղիա կը պատրաստուէր ճաշակել արգէն *քյ ի րվ անայի հանգիստը, որուն կր ցանկար իր հոգիին եւ
մ ա սնի կն եր ո վ :

մարմնին

բոլոր

1891 Աունուար 27 թուակիր նամ ակի մր մէջ, ուղղուած իր սա—
Աւերէն մէկուն, կր թախանձէ որ ղինըր թողուն իր ուրուականներուն
հետ, որովհետեւ կր նմանի այն ծառին որ կիսով հողէն [սլուած է եւ
որուն արմատին նրբագոյն ծայրերէն մինչեւ երկնաբերձ

կատարին

բարակ ճիւղերը, հեծեծանը մր կր պտրտի օրն ի բուն*.

Հոգեկ ան 1-ր

111Jս վիճակին մէջ, աո անձնութենէն աւելի 11 ['J1 ն լի բաե՝

1է{’

կրնար

ըլյալ իրեն համար*.
Եղիա Տէմիրճի պա չեանի նամակներէն ո մանը մեղի կը բերեն իր
"իրոյ ի՛" " տ ո ,/ ան ո ւթ[, ,.նն երը : Հրանդ ՝Ն'"ղտրետնց լոյս ընծայած է
է1՚ք".Մւ
"ր կր պարունակէ Եդիային Սիրային Նամակները, 1910
թուականին : Ասոնցմէ դռա ուրիշ նամակներու մէջ ալ , որոնց ակնար
կութիւնն րրին,ր. կր պարունակէն

1884 Մայիս

մտերիմ

ար տա լ ա լ տ ո լթի ւնն ե ր i

22ին Հր. Ասատուրի ուղղուած նամակի մը մէջ կր կար

դանը.--- թիուն ըսէ ես ի՞նչ յանցանք էի գործած, որ Աստուած այս
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սէրը դրաւ սրտիս մէջ՝ ^նչ ոճիր էի գո րծած ՝ որ տյս անհնարին ՝ անն կար ւսգր եչի տ անջանքին դա տ ա պա ր տ եg ղիս • ♦ • Օէր^՚Լ ոլ ս [' ԸոլՒ Լ
կարծէի թ է եր^ան կո ւ.թիւն է պա շա ե ալ էա կի մր րերն էն

լս ե լ

սրտին ընտրեալն ես չատ ժ՜ամանակէ հետէ՝ կը կարծէի թէ

ևեԼ

թէ՝

երանու

թիւն կը սլարգեւէքչ î
*Լյոյն նամակին մէջ,

<հ/)Հ

բա ր ե կա մ ս , z//' •է"’ղթէ[՛ t

դարձիդ՝ 'Լ1,Ա դտնէիր ոչնչութեան դիրկը՝ ուր միայն

որ

ե ր ա-

պիտի

գտնեմ

ե ր ան ո ւթի ւն» :
Հրանա Ասատուր ա լն ան ձն է եղաէ- որուն մ ա ե ր մ ո ւթ ե ան ը ւէս տահ ած է , ե, ինչ որ ուրիշներուն վարանած է գրել , անոր բացած է իր
սիրտը*--- հինչմւ յաւիտենական Աստուծոյն անղորրատոլ ծոցն
ոտքը չիյնայի

ու

աղջկան մը ոտիցը տակ հառաչելու եւ հալելու տեգ՝.

Ա'խ , կը յԼտիւնտմ որ սէրը rl['n կորուսանէ , սէրը

ղիս

սա րսափելի

*Լաի/ճանի մը հաս ցնէ՝ էսե զճ մայրս ի°ն չ պիտի րլյար տ յն ատեն» :
Կե անրի , մահուան եւ սիրոյ յաւիտենական հարցերով չարչարէ—
լէ ետր միտքը՝ նիւթական հոդերն ու տագնապները ոչ նուաղ մղձա
ւանջ մը դարձեր են իրեն համար* թէեւ իր ընտանեկան պարագանե
րուն վկայութիւնները հակառակր կր հաստատեն : ['այց իրմէն ունինք
տողեր մեր ձեռ Բթ'' տակ գտնուած նամակներէն՝.

1883 ֆե կտեմբեր 30/'^ Հր • Ասատուրին ուղղուած նամակին մէջ
կը կարգանր*

հ.Ես ոչ գիտուն եմ , ոչ գրագէտ ՝ գրականութիւն սի-

րո ղ մ՝եմ * (լրասէ՜ր մ՝եմ ՝ ն՛աեւ ՚1Ը սիրեմ Եւրոպիոյ դիտական իմաս
տասիրութեան գաղափարաց վրա լ խօսիլ՝ ահա

իմ բոլոր

տիտղոս

ներս ՝ բաւ է սա գ րա կան ու գի տ ա կան հանդէսի մը տնօրէն [սմբա գ՜րա
պետն ԸԼԷաԼոլ- հտմար՝. քժիղճս ժ՜խտական պատասխան կուտայ* հացիս
համար խղճիս գէմ կը գ՜ործեմ ՝ ներէ ինձ ՝ թող ապագան ալ ներէ» :
*Լյամա կ մըն ալ ուղղած է Մինաս Զեբաղին 1895/*

տարեմուտին ,

ուր կը շօշափէ ֆրանսահայ բառարանի հարցը * Ալդ աշէսատանքր լուրջ
հրատարակութեան մը տեգր գ՜րած չէ՝ Այգ

թուականներուն

ուրիշ

րան մը հրատարակել չուզեր : «Ֆրանսահայ բառարանս ՝ կ^ըսէ , յանձ
նարարութեամբ կր պատրաստեմ եւ որ օրական 4—5 դահեպան միայն
կը բերէ ՝ 10—15 ,000 նորակերտ բառեր ո ւ փ ո խ տ ր էն * * * *.

1806 Մ ՛Ալիս

նամակ մը գրած է Զասպար *Լ>եմցէին*

«9*/*—

տակցութիւեն ունիմ ար ՛մ՛ սերն գ՜ետն բանաստեղծներուն է՛ն բանաս
տեղծը՝ գէթ է՛ն բանաստեղծականն ըլլալու՝, fiiujg թէ մատենագիր'
որպէս ո ս կ ե գա ր ե րն արտադրեցին' երբեք չեմ կրնար ըլլա լ : 9՛ րտ կա
նո ւթի ւնն ինձ համար արուեստ մը չէ ՝ երբ ծնրադրէ/ու պէտքն գդամ ,
եւ երբ պէտքն'

երաժ՜շտութիւն ընելու՝ երաժ՜շտութիւնէ

արտագրե

լու*. Ահա ինչ որ է միայն Եղի ան»*.
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Ե՚ովն ալ' նըման ցամաքին* ունի պէս պէս թրոչուններ,
Աւր փըրփուրին պէս ճերմակ, իւր ալեաց պէս սրընթաց •
Ծովն ալ' նըմսւն երկընքին' ունի պէս պէս տեսիլներ •
Եւ չը ցիտեմ թէ ի ջո՞ւրս կամ րրնակի յա՞մպս Աստուած :
Ես յո՜յժ սիրեմ ծովն աղի, յոյժ սսլկիովն, յոյժ փըրփուր,
Մըտնեմ ի նաւ սըրտատրովւ, _ տենչայի ցանց նաւարկելԽայտան ալեակք Պոսֆորին, յորժամ տեսնեն փոքր իմ կուրԶինեւ շարժուն շըրջանակ ցան կաղմել հաւք եւ երցել:
Մոոնամ թէ կան ընդ ինեւ մութ ալք , նրհանցք , ահ եւ մահ •
Կապոյտ կոհակք, հաւք ճերմակ, ա'յնք իմ աչաց երեւինԵւ ինձ թըւի թէ հո ցլոյն իմոյ աննիւթ եւ անմահ
Տեսանելի հատուածք են ցըւարթ թըսչունք հարաւին
Եւ հիւսիսին շոյտ ալիք - թ՛է փըրփուր' սուրր ճանապարհ,
Ցորում հոգին Աստուծոյ շըրջի' սաստեալ մըրըրկին:

16 Ս՛արա 1886, («.Երկրաղունտը ՝ 1888, ££ 465)
*
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Տոքթ. Գ- Կ - ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ

Հայաստան հրատարակուող հ,Պ ատմա—ք*անա սիր ա կան?}

3՜4: թուին
րո սեան

հանդէսի

որուն դմբախտա բա ր ուշ ծանօթացայ ՝ Ն* Ս արտիր սլա ո ւմն ե ր փոքր ասիական անուններու մասինդ

ւէերնա-

ղրուԼ շահեկան յօդուած մը ստորադրած է՝ որու սասին րանի մր ղիտ ո ղո ւթի ւնն եր օդա ա կա բ կր թուին ինձ :
ե • Ա* արտի րոսեանը աշակերտն կ ^[,օփյՒՒ ^‘Լ՜ ,ըա$_ա տ ղե ա կ կ'ե—
րեւի հիթիթաական

արձանադր ութի ւննեբուն •

եր

ստոլդաբանու —

թիւններուն մէկ կարեւոր մասը՝ ի մասնաւորի դիցանունները կարօտ
են աւելի մօտկն քննութեան , բայց քենս ւթի ւնները սկսելէ առա^ հարկ
կ նշել հետեւեալ պատմական ճշմ ա րտութի ւններ ը՝.

1- Սիւմկբերէնը՝ Միջին Արեւելքի մէջ՝ շատ երկար մամ անա կ ոչ
միայն մեհենական լեզուն էր՝ այԼ^լ ւլի11յ ա կա ե ՝. Ա եմա կա են եր ո ւ մօտ
մինչեւ 200 տարի ((կան Պօտտէրօ) քրիստոսէ առաջ՝.
2- Հիթիթերէնը՝ որ կը պատկանի հնդեւրոպական

^էՕլՈՈււք թումբին

լեզուներու

էլ՛ ենթա նիւթին մէջ (սուպսթրարում) ,

տեղական լեզուէն ղաւո կը պար ո ւնա կէ բազմաթիւ
Միմիայն Պօզաղըէոյի ա րձանա զրո ւթիւններո լ

մէջ,

օտար

բառեր :

Ժ' 'ï,Pl1UlPl1lU

զտած է հպատակ աղդերոլ բարբառէն )փռիլգերէն , գաներէն , էե^ե՜
երէն, լոււԼերէն, պարերէն) զատ, շու֊րջ 130 ակկատերէն եւ 450 «/'«-֊
մերերէն բառեր, իսկ ես հիթիթական զանազան ա րձանաղրութիւններոլ մէջ երեւան հանած եմ շսւր9 200 սիւմերահայ (*) բառեր, այն
պէս որ կարեթ է ենթադրել թէ եթէ ոչ հիթիթական այլ հադղելի
կոչուած պնակիտներու լեզուն նոյնն էր այդ թուականին Հայաստանի
մէջ գործածական եթէ ոչ բնիկ մսղու/ուրդի մեծ ամ ա սնո ւթեան , այր
մեհենական լեզուին հետ, այսինըն թէ սիւմէրահայ բարբառը -. (*)

(*) Սիւմէրահայ թարթաււի ինչպէս նաեւ սիւմերերէն

թաււերռւ

սսսւՆգաթսմաւթեան համար դիմել հետեւեալ գրքին-

(Contribution à la préhistoire du Moyen Orient à la lumière de
l’idiome Suméro-Arménien, Par Dr C. G. Gulbenkian).
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3- ՀՒթեթ-կ ան արձան ա գր ո ւթի ւնև ե ր ո ւ մԷչ գտնուած 1.4 'է!?']!"
րու անունները y որոնք իրաւամբ կը նկատուին Ի^ր^ւ Հա յա չայի ա Ատ
ուածներ y անունները եւ ստորոգելիները սիւմէրերէն են։
Այո տուեալներու յ ի չա տ ա կո ւթ են էն յետոյ կրնանք անրնիլ
բուն նիւթին :
Անահիտ •

մեր

Անահիտ անունը ոեւէ կապ չունի սիւմէրական գիցա_

հօր Aïl {սիւմէրական) եւ AnU {ակկատական) անուան հետ։

Մեր

nu կեմ ատն դիցուհին Ավէստայի մէչ կ՚երեւի Անահիտա ձեւին տակ y

որու հաւանական ստուգաբանութիւնն է Անա—խաթա

ամբիծ։ Ե ա-

րելի° Լ ընդունիլ թէ Ամո վրաgին եր ո ւ Ա-նա-տա դիցուհիին անունը
էի ոթո ւաս է Ա-նա-ի-֊տա// :
2» ]՜>շտաթ •
Լյ .Ա ՚ս ր աիր ո ս եանի ի չտար դիցուհու մասին տուած
տ ե րլե կո ւթի ւններ ը քիչ

ը աւելի լուսաբանութեան կարօտ են։

Աիւմէրները Արուսեակ աստղը կը պա չտէ ին Խննինա ? Լ/ինսի
նունով y իսկ Ակկա տները

Իշ՚ԱԱպԼ i Աիւմ է րօ-ա կկա տա կան

Իննինա ֊Ի չտա ր կը յոր^ր^ւէր եւ երկուքն ալ

«/—

չբչանին

կը նկա տուէ ին

իբրեւ

քոյր ։ Կիլտէա Իննինան կ՚անուանէր ՝ «ամբիծ , պատերազմիկ կոյս»y
իսկ Իչտարը մեհենասպաո , որ իբրեւ արգասաւորութեան եւ քաջա
ծնութեան գիg ուհի կը սլա չտպան էր սրբազան պոռնկութիւնը։ Ի իլկամէչ իր դիւցազներգութեան մէչ կը նախատէ Իչտարը իբրեւ պոռնիկ։
Դարերու ընթացքին y Աի ւմ է ր օ—Ակկա տՒյ մլ>? գրեթէ կը մոռցուի
Իննինայի անունը ու էր ստո րէէգե լիներ ը կ'ան g նին Իչտարի։ Ի աJÿ
Հոլրիներու մօտ Իննինա անունը չի կոըսուիր այլ կը յի չուի Na—ՈՌ
ձեւին տակ ynբ հայերու մօտ կը պա չտուի Լյա—նԷ անունովդ իբրեւ կոյս
ամբիծ եւ պատերազմիկ y ինչպէս որակած է զայն Կիւտէա ՝ ինչ

որ

ենթադրե լ կուտայ թէ Աիւմէրները Հայաստանի մէչ գտնուած միխցին ալ այգ անունով կը պա չտէին Արուսէակը։
Իչտար կը յիչո*~ի 'Իումարփիի

դիւցազներգութեան

մէչ՝

ուր

կ՚աչխատի կախարգել Աւլյուքոլ
հրէշը. {տ1րս
գՒրր՝
154) »
անչուչտ իբրեւ սbrnJ գՒյո^Ւ * ?այտ դժուար է ըսել թէ միեւնոյն ատեն կը նկսյտոլէ1* ր իբրեւ արգա ս ա ւո ր ո լթեան եւ քսվածնո ւթեան դի
ցուհի y որովհետեւ Հոլրրիներու Մեծ Դիցուհին ՀԷ՜ԱյատԱ ունէր այգ
ս տ ո ր ո դելին երը :
ի չտարի պաշտամունքը Հայաստան ներմուծուաե կ Հոլրրիներու
կամ աւելի հաւանականաբար

շրՊււլե

իԼկկատդի

վաճառականներու.

(*) Ամովրաց՚իներու մօտ (Արամեաններ) , դիցուհի մը կը յիշուի
«Անատ» անունով, որ «Ա-նա-տա» ուղդագրութեամր շատ հին ժամա
նակների ի վեր Ակկատիոյ մէջ կը պաշտուէր իրրեւ «կոյս, քաջ , ամ
բիծ» դիցուհի եւ զոր կը նոյ նացնէին «Նինի-Իշտարին» հետ :
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1

կը պաչտոլէր Հայաչայի ՊաատէոՆ քաղաքին

միջոցաւ •.

իմ մօտ գտնուած-

բնագրին

մ էի

հետեւեալ

է

ուղղագրոլթեամբ՝

Pa-a-ad-te-u, որուն ազատ թարգմանութիւնն է» «Պ ահ աւզան մ եհ ետ
ևին ՝ ընտանիքին , հունձքին եւ ա րօտատեղինելաւն , այսինչին ^Հայ~՜
րենիքի սլաշտ պան^ր?/» , ին չ որ Անահիտի տիտղոսն էր'.

իչտար

սլար աւշային 1լ Լ ր եւի իբրեւ ար գա ս ա ւոր ո ւթ եան (հունձք}

111J11

քսվածը-

Նո ւթեան (ընտանիք} եւ պատերազմիկ գիզ ուհի (պահապան}

J1 շ-

ոչ սիրոյմեր մէջ իր այս ստորոգելին էլ անզնի Աստղիկին , որ
տարին հարազատ թարգմանութիւնն է։
և՞՛-e

'լը գտնուէր այգ

ՊտտտԷու

քաղաքը՝ որու

մանրամասն

թա րգմ անութիւնր հետեւեալն է» P H = պաշտպանդ պահապան (Pâ)

փ a : մեհեան (Hâ) = ad : հայր^ ընտանիր (ad) --- Te '• հունձք
(Té) + U : արօտատեղի (փէսթէն} այս անունին նոյնաձայնութիւնը
Արաքսի գետաբերանը գտնուող ^UlJUl քաղաքին հետ այնչափ մեծ է՝
որ աոաջին Հայեացքով մարգ կը փորձուի զայն նոյնացնել։ Արդեօք
նաթ կին անո^ւնն էր Երիզային ՝ որ ա րձան ա գր ո ւթի ւնն ե ր ո լ

մէջ

չի

յիշոլ-իր ևւ կ՝երեւի Պարթեւեան շրջանին : Ըստ Ա ա ր տ իր ո ս ե անին ՝ այս
րաղարին անունը Պատտէուր է եւ կը

բաղդատէ

Պիտարիրի

հետ ՝

բայց այս տեղանունն ալ ծանօթ չէ ինձ :

3* Աստղիկ •__ Աանասար եւ Ըազդասար դիւցազներգութեան մէջ
jl'չուած Աստղիկ անունը՝ որեւէ կապ չունի , ինչպէս կը կարծէ Ա ար-

տիրոսեան՝ մեր դիցուհի Աստղիկին հետ։ 'նա՝ Պապ թագաւորի մակ
դիրներէն մին է՝ gnJtJ տալու համար անոր լուսեղէն կերպարանքը։
Արդա ր եւ Պ ա սլ լոյսի աստուած Լր } իր անունը կը դտնո լի սիւմէրական

(Ահ)իտէօկթմին մէջ՝ որ «ծագող արեւ» նշանակութիւնն ունի ։ Զաւակ
ներուն կամ աւելի ճի շգ իր պաշտողներուն եր կիր ը Ասորական թէ Ու
րարտական արձանադրութիւններու մէջ ծանօթ է ՀԵրկիր Պա սլի զա
ւակներուն» (Bab- ani? Bab-hi) անունով ՝ որ կը գտնուէր Վանա յ լճի
հարաւ արեւմտեան կողմը։ Եր մայրաքաղաքին անուն էր Kiur-Pa-îli"
Ha (Աալմանասար} ՝ այսինքն երկիր արեւապաշտներու՝ շատ հաւանա
կան էոր ասոնց երկրին կ>ակնարկէ 2ù00 տարի մեր թուականէն առսվ
Ա ամարայ ի մէջ գտնուած պնակիտ մը Ki-ur-ra արձանագրութեամբ
= «Արեւապաշտներու երկիր»:
Իր աղ$_իկը որ

լուսիկ թագուհի» կ՚անուանուի Տ • Զիթունիի

«Ատսմս/ևց տուն» անունով գրքին մէջ եւ հ՚Մ ո վինս,ր» փոփոխակներուն
առընչութի ւն չ_ունի , ինչպէս կր կարեէ Մարտիրոսեան , ո'չ կալիպսոյին եւ Ո՛չ Իչաարին հեա : Մեր Արեգ գի g ո ւհ լոյն անուան սիւմերերէն
ստուգաբանութիւնը ճիչգ նոյն իմաստը ունի-. A-Sf-egi : A ջուր (&) :
ar : լոյս (Langdou) + egi : Տիկթե, թագուհի (nin) , մեր մէջ egi
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պահած է միայն իր կին նշանակութիւնը (էգ) '• ՀիթԼթե^րԸ երկնքի եւ
երկրի արեւէն զատ ունէին նաեւ երրորդ արեւ մը ,

ջոլրի արեւ , զոր

մեր Արեգը եւ Լուսիկ թագուհին կը յի շե ցն են : ՛կապ աստուածին ՛Ա
նունը կը զանուի Ուրարտական 'կանտէօնի մէջ,

ձեւին տակ։

4- Միհր աստուածը Րիկ-՚Լէտայի Միարան է, զոր

Մ [՛առնինե

րը Միթր՛ս “իլ կ՚անուանէին : Աարտիրոսեան նմանութիւն մը կը զրա
՛հէ Հիսպատէնի թանգարանին մէջ գտնուող Միթրայի արձանին եւ
Աանասարի սր՛էի, Առիւծ Մ հերի հետ, ինչ որ ճիչդ կրնայ նկատուիլ,
որովհետեւ Աանասարի եւ Բազգասարի դիւցազներգութիւնը դիցաբա
նութիւն մըն է : Ս անասս։ ր անունը ա րձանա գր ո լթի ւնն ե ր ո լ մէջ կ երե
ւի Surra-SUl'-a ուղղագրութեամբ , որու թարգմանութիւնն է «վիշա
պասպանդ : (յոյն նշանակութիւնը սւնի Հա հագն անունը ( VritraïiagHa
Րիկ •Լէտայի մէչ,

Varajina-Varagna

Ավէստայի)։

Աանասարի

Հահագնի հետ նոյնութեան , մանրամասնութեան համար դիմել վերել
յի,չատակուսւծ՝

•

5« խւ.—փոՆթ •

Հա յաշտյի մէջ պա չտուած այս մեծ աստուածը՝
Շանթաշր (մեր մէջ Շանթ) չէ ինչպէ ս կը կարծէ Մարտիրոսեան : Հին
ատեն ահաւոր աստոլածները իրենց րուն անունով չէին որակեր այլ
իրենց մակդիրով, U-GW , սիւմէրակա Cil’

իտէօկրմ .ին ընթերցում

ներէն մին է որու կրօնական իմաստը GirSU^ սիւմ էրա կո՛ն փոթորիկի
եւ պատերազմի մեծ աստուածը-. GÎTSU անունը

մեր մէջ

եղած

է

Դաւռչ կամ Դուլոց , «/-«-Լ. զէնքերն էին Sar֊gaz : «Արքայական գորգ»
{հայերէնի մէջ P տա՛լը թարմտտար

է) եւ

Saï-UF :

«Արքայական

ու՛լդ, որ հայերէն է նոյնպէս մուրճ նշան ա կո ւթե ա մբ՛.: Ա անասար եւ
Ոազզասար դիւցազներգութեան մէջ այո աստուածն է որ Ա անասս՛սարին կուտայ իր գոր’լԸ՝

Blgla-WH/^ ,

թէպէտ

տգեղ նշանակութիւն ունի (ոչ գործածական) ՝ թայՅ որեւէ

6- Անգեղ—ՆՈՈւն •

կապակ

թարգմանութիւնն է

ցութիւն չու֊նի Տորքի հետ : Ա^յգեղ (Inglâ-Wâ,) անունսվ մէկէ ոււելյի
քաղաքներ կը յի չուին Հայաստանի մէջ՝ ուր կը պաշտուէր սիւմէրական մեծ աստոլա^ Elllil

, մանաւանդ հուրրիներու մօտ՝ որ հայե

րէն ԱԹղեղ կը հնչուի կամ Անգեղ:

Էֆլիլ

չոյտ մեծ աստուած

մ՝ է ր ՝

երբեմն նոյնիսկ գերադաս կը համարուէր դիդահ օր Անէ՜ն ? որուն իր
ում՜ին համար իւ ո րհ ր գանի չր ո չ թէ ց՚՚՚-լը > այլ °Pof •ԼայրՒ Յոււև էր :
fthuipf11Ն-էնլիլ
Տորք Անգեղ զոյդ աստուածութիւն մ՝է ՝ որ իրենց ստորոգելիի նոյնութեան համար յաճախ միատեղ կը պաչտ էին ՝
ման ա ւանդ Ադիպտոս (Աքֆսք-ՐԷ կամ Pui) նոյնիսկ Աիւմէրիոյ մէջ
է-Պապպւպւ-Pui) :
Y • Snjlf • յ ա ր ձան ա գր ո ւթի ւնն եր ո լ P'UipflTL աստուածն է ՝ որուն
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պաչտտմունբը չատ տա րածուած էր ամբողջ

(j երձաւոր

ր պաչտամունբի կեդրոններէն մին էր թարբումա

Արեւելքքւ մէ^Հ

անուն

բաղս/բը՝

ուր դտնուած է հիթիթական մեհ են ադիբներս լ (հիէյակփֆ) երկլեզուանի ա րձանագր ութիլնը՝. Ըստ

Ադտթանդեդո սի

Տ^րբ

նոյնիսկ

չորրորդ գարուն կը սլաչտուէր Հայաստանի հիւսիսային մաս

մէջ.

հ ա ւան աբա ր [(•'որթում, ո լ։ Թարգուս՚ա անուան հետ կրնայ յախէ դաբաբ
բաղդատուիլ եւ որու անունով վրացիները ղիրենր P‘n|iqillfuiC[Jl(i կ՚ան
ուանեն ՝ ինչպէս նաեւ մի բանի հայ հեղինակներ իբրեւ

նախահայր

կ'ընղունին Թ՛որգոմը : Ա լս անունը հաւանաբար կը սերի Թս1|1գՈՆլքւԱ.^՜ն
եւ ոչ թէ Թէկայւամւքա^ ն կամ ԹիլկաթԱլքմսւ£ն, ո ր շատ հեռու, է :

8- է՚սւրկքկւմքՈ աստուած ը, նոյնը չ՚երեւիր Թա րյլո ւ—Տ ո րը ւլի gի՚հ
հետ : Թիկլագ pu։լասար (1114; տարի ա .մ • թ .) , հայկական Տաւրոսէն
անցած ատեն կը յիշատակէ իրարու մօտ երկու լեռներ, մին Թորքա-

Հուլկ {Տորրի լեռ) , իսկ միւսը Թարհիւfiin-պա (պա — բերդ (Պատ) ։
Թարհիւնաէն կը սերի Թարխան անունը՛. Ջեմ գիտեր կարելի՞ է նոյ
նացնել այս աստուծոյ անունը Թաթեիր.—Սա Հայաշայի մէջ պաշտուող,
ՀէմUtի,ի (՚ք’տ|1-իւ1ւ-ա) , Թա֊տ-րկւ-մկւԱ

գիցին հետ,

որու

ազատ

թարգմանութիւնն է Թա' զոհել, սպաննել, բազէ (Թազ) -j- ա' մեծ,
հզօր րխ-' գրագիր, Խոտ-իւԱ* որոշում, կարգ {Լանկտօն) = «Հզօր
գրագիր որոշումներ գործագրոգ^

î

Այո Թաարոլ աստոլառը հաւանաբար մեր արկ

աստուածն

է,

Աստոլածներու գրազի ր ը եւ ո ր ո շո ւմն ե ր ը գո րծագրո ղը , մո ղո վր դա կան
ասացուածըին «Գրողը տանիքին : ԹասւթՈր/// կը սերի

U1UUI

բառն ալ ։

Q. ՏէշռՆպ Հուրրփնեբու փոթորկի աստուած էր, ամուսինը Հ.Էպագ գիցոլհւոյն, պաչտուած է ոչ միայն Հայաստանի այլ եւ Հիթիթ՜
ներո ւ մօտ : իր կառ.րին լծուած էին երելու ցուլեր (յէթկ եւ Հորթի ա
նունով, զոր հիթիթերէնով կը թարգմանեն (քեթեկ (Շէթկ) ել գկշէթ

(Հարկ) , ինչ որ սխալ է, որովհետեւ ոչ մ է ել իմաստ ունին, այս եր
կու անուններն ալ սիւմէրօ-հայ բառեր են, շէր' անձրեւ, մէզ (կմ,

Աիւր) , հայերէնի մէջ մնացած է միայն մէզ իմաստը շէո : Գալով
Հուրիին, հիւր սիւմերերէն ել հայերէն՝ կրակ, իսկ կ = ծնկլ: Թարգ
մանութիւնն է՝ «Անձրեւ եւ կրտել ծնող» ցուլեր ՛.

Արրա-_

Մ արտիրոսեանի հիթիթական

ա րձանագր ո լթիւններ ո լ

մէջ յիչա տ ա զլած Արրա աստուածը արեւն է : Ար-րա

շողափայլ րա :

Եգիպտական արեւուն անունը րա կամ րէ էր , որ Մ իջին Արեւելքէն եելած էր՛. Սիւմէրիոյ Աիպար քաղաքին մէջ մեհեան մը կար է-Պ ա պպար-քա անունով՛. «Պապպաթկ {ծագող արեգակ) եւ րա// տունը ՛. Մեր
մէջ կը սլաչտուէր Արեւ ձեւին տակ Ար-րէ-կւ' Աշտանակող շողափայլ
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րէ, կամ շողափայլ ցուլ րէ»:

Աւելի

մանրամասնութեան

համար ,

ինչպէս նաեւ Արա Գեղեցիկին հետ ունեցա}) աոընչութեան մասին դի
մել նոյն գրքին ,

83 եւ 85 •

Ս|Ո1Ն , Աարտիրոսեան նոյն ա րձանա գր ո ւթի ւննե րո ւ մէջ կը յիշա
տակէ նաեւ 1]իոՆ կամ Օիու անունով աստուած մը : Այս աստուածը
սիլ կամ զիլ ձեւին տակ Հայաստան եւ զիւ ձեւին տակ Սիւմէրիա
պա չտուած լուսինին անունն էր : Շատ հին մամանակ Աիւմէրները հիւ
սիսը կ՚անուանէին Աոլ-պար' Առլին երկիրը-, ԼԱ ո լ

միեւնոյն

ատեն

սիւմերերէն սեւ նշանակութիւն ունի) : U11Ն եւ հՈՆով կազմուած շարք
մը երկիրներ կը յիշատակեն

ուրարտական

արձանագրութիւները

Հայաստանի հարաւային մասին մէջ, որոնց մէջ ար լա վիլ ար Աու-ինի

(ւա-ՈՆ-է , որուն ազատ թարգմանութիւնն է

«Աստուածը Աոլի զա

ւակներու ամբողջական երկրին : Աւելորդ է ըսել որ մեր այսօրս լան
Սիւնի րի մասին է խօսքը-, Սիւմէրիոյ մէջ զու կըպաշտուէր զՈՆ-էն ձելին տակ (թ՚ոլրօ տ'Անմէն) , սովորաբար լՈՆ մակդիրն ալ կ'աւելցնէ ին
(Շնայտէր) լՈՆ՝ տէր (սէնեոր), Լւ1Լ.զոլ-էն ' «Տէր Աստուած զՈՆ» :
Զու-էն ^5/ կը սերի Ակկատական 1]ին անունը եւ Լու-([ՈՆ-էն հայերէն
լուսինը, Աւելի մ անրամա Ա՛նո լթեան g համար տես նոյն գիրՀը, էջ 47
եւ

79) :
Արմա , որուն հիթիթական ձելը Արմաշ է -, Արմա լուվերէն (Լա-

բոշ) եւ հիթիթերէն (Արել փիւրէ) կը նշանակէ լուսին -,

Նոյն

նշա

նակութիւնը ունի նաեւ սիւմերերէն ար' լուսաւոր, փառայեգ (Լանկթոն) , մա'

(մէ)' հզօր (Լանկտօն) -, «Հզօր լուսաւո

րը»-. Ըստ Շնայտէրի, երրորդ Ո ւր ի մէջ, լուսինը կը յորջո^ուէր նա
եւ մա անունով . Այսպէս Արմա' շողափայլ լուսին -, Արձանագրութիւ
ներու մէջ կարգ մը Արմէ կամ ք|ւրմէ„Հ կազմուած անուններ կան (տես
նոյն գիրքը էջ 164) , ի ֊րէջ այԼ"3 ռւր-մէ-Դ֊ՆՒ^Դ »
անկաս
կած Արմէններն են : Եթէ հայ բասը կը նշանակէ «ծագող արեւու որդի»՝ Արմէն բառին իմաստն ալ «լուսնորդի» է։

Հսւյաշւս*
ՀայաԼա անուան ստուգաբանութիւնը Հսւյ-U1—շԱ1 .
Ա' իբրեւ կցորդ կրնայ գործածուիլ, կը նշանակէ նաեւ մեծ, բարձր,
Շա' երկիր (քիւ-) = «Հայերու երկիրը կամ Ը-արձր Հայք»-.
Հայ անունի ծագման մասին շատ մը ենթա գրո լթի ւննե ր
որոնցմէ երկուքը միայն ուշադրութեան արմանի են, 1 •

կան,

փանս, էնի

կարծիքը, 2- Ազգային աւանդութիւնը, Ըստ փանսէնի հայ անունը կը
սերի հատաի, ըի յապաւումը սովորական է լեզուաբանութեան մէջ,
անոր տեղ կուգայ բառեբուն սկիզբը հ 4/ վերջը J ) : Ըոտ Ֆ բիարի [սի
Հատ տի երկրին իտիոկր. է Ուրու fու-Պասլպար-թի, իսկ Հարրուջսէինը' Ուրու'

Քու-Պապպար-ա ,

առաջինին

թարգմանութիւնն

է
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Հա ատի անուան գիտական թարգմանութիւն ը
րերու (uiQQuil[) մէջ

նշանակուտծ է Հս1-աթ_թֆ

յիշատակագիր-

ձեւին

տակ,,

իսկ

տօնացոյցերու (ֆասթ) մՀ £' Հաթ-թֆ-ֆ ձելռէ-, Առաջինին նշանակու
թիւնն է' «Արարիչ հօր զաւակները» , իսկ երկրորգինը

«ծագող արե

գական գաւակներուն հ իմնար կո ւթիւն ը» : Տես նոյն գիրքը, կջ 117):
Այսպէս Հայ եւ Հաթթի կը նշանակեն «Արեւածագի զաւակներ» :
Պիտի աւելցնեմ թէ արեւածագ է իմաստը ԱնաթՈլա բառին (Ֆէրնտն
Լըքէն):
i
Ըստ խորենացիի Հայ անունը կը սերի Հայկ նախահօր անունէն,
որ Հայաշայի աստուածներու ցանկին մէջ գտնուող Թայկ ւս«սւ/յւ_ած1ւ
է, բարձրացած գերազօր աստուծոյ ( *T| 1Լ1 ա լ) աստիճանին : Թա֊իկ ել

Հա-իկ ունին նոյն սիւմեբերէն նշանակութիւնը

« Հւ: կա յ ա ս սլան» ■.

(Հայ անուան ծագումի մ անրամ ա սն ո լթեանg համար դիմել նոյն գիրրին , էջ 116):
Վերջացնելէ առա^ ՝ հ ա ր մա լւ 1լր տեսնեմ ըս ել

թէ

սիւմեըե ըէն

1|արի(! «ճահիճ» /#»»/«/ է, իսկ Նարեկ՝ «մաքրում» (ւիի.Նրիֆիքասիոն) :
(Տես նոյն գիրրը, էջ 71 եւ 72) :

Snfp. Դ- Կ-
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Պր.

Թեսթ

( « Monsieur

Teste»)

( Դրքէն հատուած մը)

ԵԹԷ ԵՍԸ ԿԱՐԵՆԱՐ ԽՕՍԻԼ
Ե՜նչ ն ս։իւ ա տին լւ սա դրոլատիրը։ __

ը համարձակին

'J

y//—

'Ս՚՜Լ՝- Ս ի՚իձէ ամէն որակումէ անդին չե^մ ։ 1Լհա' իմէ թ'լ սլիաի րս է ր
Ես մը, եթէ ինրն իսկ համարձակէր :
Ես եթէ Եսը կարենար իսօսիլ (թանկերդ) :

քերթուած
( Ս հլ ֆերէնէ ր ար զմանուած )
Ո՜վ Միտք իմՐայց կը մտաբերեմ
Որ քեզ այնքա՜ն կը սիրէի, արդէնP’hpbni ձեզ պիտի սիրէր,
Ո՜վ Միտք իմՐայց կը մտաբերեմ, ո՜վ Միտք իմՈր քԽզ կը սիրէի արդէն բոլորովին այլ ձեւով,
Դուն զքեզ կը յիշեցնես ոչ րէ ուրիշները, այլ զքեզ,
Եւ միշտ ոչ մէկուն կը նմանիս :
ՆոյԹը' աւելի ուրիշ ձեւով, եւ նոյնը' ինձմէ աւելի:
Ո՜վ Իմինս — թայդ որ բոլորովին ես չե՜մ տակաւին:
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ՄՏՔՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏԸ

Այս մարդը այնպիսի ինչքեր ունէր իր մէջ՝ այնսլիսի հեռանկար
ներ ՝ կա ղմա լոր ո լած էր այնքան տարիներու ընթերցումներով՝ մերմումներով ՝ խոկումներով՝

ներքին

զո ւդա դր ո ւթի ւններ ո վ ՝

թիւններով* այնպիսի ճիւղաւորումներ՝ որ դմուար էր

զննոլ-

կռահել

իր

պա տ ա սխանն եր ը ՝ որ 1^- իսկ 1լ անգիտանար թ՚> ինչէ սլիաի յանգէ ր ՝
Ո'Ր ղգա*յՈԼլքը պիտի շահէր իր մ էջ՝ ո՛ր անկիւնալո ր

փա կա գիծը

եւ

ո՛ր չս պաս ուած պարղացումը տեգի սլիաի ունենային ՝ ի՛նչ իղձ պիտի
է՚նչ անդրագարձ 5 [''ն չ լո ւս ա լոր ո ւթի ւնն եր ♦ . .
թերեւս հասած էր տյն տարօրինակ վիճակին չկարենալ նայելու
Ւր իսկ որոշումին վրա յ կամ իր ներքին սլաաա ս քսանԹ, ո ր հնարամիտի մը երեւո յթէն տակ՝ .ք^՚սջ գիտնալով որ իր ուշադրութեան զարգա
ցումը անվախճան սլիաի րլլա ր եւ որ ինքզինքը
մաք Ւ մը

բաւական

ճան չց ո ղ

ոչ մէկ իմասա ուն/i ijlrpo ւլ֊քւհ՜լւււ cpuipuijiuipp z Ան՝ և-էր—

£ին քաւլսււս£ակրթ-ութ֊եա(ւ ա ս mի՚ճանին էր ՝ ուր այլեւս խիղճը քի տա
ռապի ր կարծիքներէ ՝ որոնց £ըն կե ր ա կցի ր իրենց

հ ան գա մ անքն ե ր ո ւն

թափօրս '/է
dr հանգչէր y (եթէ ատիկա հանդ չ l’L £) որ սքանչելիք
ներուն զգացումին մէջ միայն՝ իր վարմ ո ւթի լեն ե ր ո ւն ՝ իր փոխարի
նումն երուն ՝ իր անհ ա մա ր ճշդո ր ո չո ւմն եր ուն :
* * * Պ*լխուն մէջ ՝ ուր ւիա կ ա չքերուն եաեւր հետաքրքրական թա
լալո ւմն եր տեղի !լ ունենային ՝ __ սՀ յնքան այլազան փոփոխութիւնն՚*ր ՝ այնքան աղատ ՝ եւ սա կ ա յն

այնքան սահմանափակ՝ --- լոյսեր

ինչպէս սլիաի տար լամբ մր' մէ կո լ մր կողմ է կրուած ՝ որ պիտի այցեմր տուն մը՝ որուն պատուհաններր կը տեսնուին զի շեր ին մէջ

ինչ֊

■■էէ ս հեռաւոր տօներ ՝ զ իլերու J ին տօնավաճառներ՝ րայց որ կրնային
փոխակերպուիլ կայարաններու եւ վայրենութեանց ՝ եթէ կարենայինք
անոնց մօտենալ __ կամ

սարսափելի

դմբախտո ւթի ւններու ---

կամ

ճ շմա րաո ւթիլնն ե րո լ եւ յա յ ան ո ւթի ւնն ե ր ո լ * * • կարելի ութիւննեբուն
դտրի րին եւ բոզանոցին Աքէս էր :

ո կումի ոովո րութիւնը 1լ ապրեցնէր

այս միտքր հտղուազփւտ վիճա կն եր ո ւ մ էջտեղը
զազափարա կան փորձերու յաւիտենական
սլայման—սահմաններու եւ մտածումին

միջոցաւ

ենթադրութեան մը

աա զն ասլա լից

» զուտ
մէջ.

փոփոխումնն-

րուն յարատեւ գործածութեան ^ջ---
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flրպէս թ է ծայրայեղ անօսրացումները^

անծանօթ պարապու-

թիւններր՝ ենթադրական րա ր ե էս ա ռն ո ւթ ի ւնն ե ր ը $ ճիւաղային հողերն
ու ճնշումները եղած ըԱաJին բնական իր աղրիւրները --- եւ որ ո չին չ
կրնար մաածուած Ըէէա[ իք՛ ձէջ 'ԼՈ/' իրե՛ն ենթարկած քԸԷԼաք միայն
ասով ամենազօրեղ դարմանին

եւ վւնտռւեծ քԸէէա[*

ի['

գոյութեան

ամբողշ կա լո լածը :

❖❖*
Աէքս ճաշակը՝ եւ երբեմն այս տաղանդը

qb Jljl խելաւք-b UlQ ?

այս

ըսելով կը հասկնամ [iJllllljUlfi ան կա սլա կց ո ւթի ւն մը՝ աւելի իրաւ քան
ամէն առաջարկուած կապակցութիւն ՝ ԸԱաէոլ այն զգացումով՝

որ

աՕմիջապէս կ անցնՒ մէկ բանէն միւսին՝ որեւէ ձեւուէ կտրեը-անցնելու
ամէնէն այլա ղան աստիճանները --- մեծութեան աստիճանները ♦ ♦ ♦ տե
սակէտներ , տարօրինակ պատշաճեցումներ * • * •. Ալ այս յանկարծական
ար ձն երը ինքնիրեն՝ կ տ ր ելո ■I ՒՆչ որ ալ ըլլայ* եւ տյս երկհերձ
ակնարկները՝ այս

եռոտանի

(tl'ipodes) ո ւշա րլր ո լթի ւնն երը ՝

հպումները (COÎltaCt) անջատուած բաներոլ

ա լս

ուրիշ աշէսա րհի մը մէջ՝

աշէսա րհ ին մէջ* * * *. Այդ ես եմ ։

❖**
Արհամարհէ մտածումներդ ինչպէս անոնք ձեռք կը քաշեն իրենք
իրենցմէ : --- Ալ դարձեսՀլ ձեռք կը քաշեն * . . յ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԽԱՂԸ
Խազին օրէնքը :
Սակը շահոլած է եթկ իր հաւանութեան արմանի զանուինք :
Եթէ սակը շահուած կ հաշիւով՝ կամքով՝ յարատեւութեամբ եւ
լո լս ամտ ո ւթեամբ ,

չ^հը ամենամեծ կաբելին կ :

Fonds A.R.A.M
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ԱՊԱԿԻԷ ՄԱՐԴԸ

հՀԼյնքան ուղիդ կ տեսողութիւնս՝ այնքան յստակ' ղդա յն ո ւթի ւն ս ՝
այնքան անճչտօրէն լրիւ' ճանաչողութիւնս , եւ այնքան նուրբ , այն
քան յստակ' պատկերացումս , ել գիտութիւնս այնքան աւարտած որ
խորագոյնս կը դրոշմեմ աշխարհի ծայրէն մինչեւ անձայն խօսքս , եւ
արթննալով ինչ որ կ՛՛ըղձանք անձեւ թանէն, ծանօթ նեարդներու եր
կայնքին եւ կարգաւորես։լ կեդրոններու՝ ինքղինքիս կթ եէլոեւիմ , կը
պա տ ա սխան ե il , կը ցոլամ եւ կ'ան ղր ա ւլա ր ձնե մ , հայելիներու անսահմ անութ ե ամբ կբ սարսռամ --- ևս ապակիէ եմ^*.

***
Առանձնութիւնս --- որ շատ տարիներէ ի Վեր ուրիշ բան չէ եթէ
ո է. ք^րեէամներւււ պակասը

ե ր կա րօր էն եւ

թո րա պէ ս

տե սնո ւած 5

սերլմ թօսա կցո ւթիլնն երո ւ դ առանց ն ա թ աբ ան ի դրուցներ դ առանց նրբբոլթիլևներոլ րան ա մ՛են ա հ ա ղո լա դի ւտն եբ ը , ինծի շատ սուղ էլ արմէ։
--- Աո անg ա ռա ր կո ւթ ե անg ա պր իլը ա սլրիլ չէ դ առանց տ յդ կենդանի
ընդդիմութեանդ այդ ճարակը (pPOÎc) , այն

միւս անձը

կ"՚րդ y աշթարհէն առանձնացած կր

թո չընդոտ

եսին

մնայ դ

հակառաեւ

ուրիշ ես ---- մրցակից թելացութիւն դ անարգել

ստուեր
թշնամի

--- լաւագոյն բարեկամը^ __ աստուածային թշնամութիւն դ ճ։.-; կա տադրական ---- մտերիմ :
Աստուածային դ որովհետեւ ենթադրուած աստուած մը՝ որ ձեղ
կր տոգորէդ կր թափանցէ դ անսահմանօբէն կը տիբէդ անս ա հ մ ան օր էն
1ւը

գուշակէ --- իր հրճուանքը

որ իր արարածը կը մարտնչի իր դէմ դ

որ աննշմա րելիօրէն կր փորձէ ըլլալդ կը րամնուի . ♦ ♦ Փաղաղել ղայն
եւ թող վերածնի դ եւ հասարակաց հրճուանք մը ու մեծացում մը*.
Եթէ գիտնայինք պիտի չթօսէինք __ պիտի

չմտածէ ինքդ

մենք

մեղի պիտի չթօսէինք՝.
ճանաչողութիւնը օտարոտիի պէս է նոյնինքն է ո վին î --- Ենքզինքր կզանգիտանայ դ էլը հ ա ր g ո լփ ո ր ձէ իր անձրդ

կր

հարկադրէ

որ

սլա տ ա սթ ան է • • ♦ :
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Ամէնէն աւելի թնչ բանէ տառապած եմ յ թերեւս ՝ ամբողԼ մտա

ծումս զարգացնելու սովորութենէն , իմ մէջս' մինչեւ ծայրը երթալէն :

❖
*փ

Ա արհամարհեմ ճեր գաղափարները ո րպէ սղի

քՀ1 ի*-

պայծառու

թեամբ եւ իմիններուս ւլրեթէ ո րպէս փուճ ղարգարանը ն կա աի
նեմ

եւ կը տեսնեմ ղանոնը ինչպէս կը աեսնենը ապակիէ

առ

ջրամանի

մը յստակ ջոլրին մէջ երել: կամ չորս կարմիր ձուկեր՝ երթեւեկելով՝
դի*-*ոեր fլ լծէ են

մի չա անպաճոյճ եւ մի չտ նոյնը՝.

*
❖փ

Տիէմար չեմ ՝ որովհետեւ ամէն անգամ որ կը

ղղամ

ա ըլսլիսին

ԸԼԼս/Լս ♦ կիո լրանամ անձս --- անձնասպան կ՚ըլլամ :

Իրաւունք ունենալէ , յոՀոզ րան ընելէ , ոճերոլ (pi'OCédés)

ար

զփւնալո րութենէն զզուած' ոլրիչ րան փորձել՛.

ք-նազթէհ թւսրգմ- 3- ՄԱՐՏՈԻՆԻ

Fonds A.R.A.M

Charles Baudelaire

նււՓՕհՅՕ

‘Լըրայ թէ ծովուն , ո՛ւր որ երթայ , ամենո՛ւր ,
ներըել ճերմակ արեւին կամ կլիմայի մը տակ հուր,
Ըոպասարկող Ոիոսլսի կամ Կիթ ևր եան սիրահար ,
՛Ծիրանափայլ Երրեսոս կամ մուրացիկ դաքկահար ,

‘Բաղըենի թկ գիւղացի , վա չկատուն թէ նստակեաց ,
Պզտիկ ուղեղե ալ անոր ըլլայ արթուն կամ ըընած ,
Եր կ['է մարդն ամե՛նուր աեղոհանըր խորհուրդին
ք/ւ ղալկացող ակնարկով ա չըե րն իր վե ր կը յառին • ». :

ՆԼե'րր, երկինըը սլա՛ ան է դամբարանին՝ զինք խեղդող֊ • •
Լոլստլորեալ պատուանդանն երղիծական արարին՝
Ուր հտսլ1ւտնելՀ ա րնան ևր կ յաաակին էէըայ կը ձՒւէ'^1 ‘ * *

Ցոփակեացին՝ ղարհ ո ւր աՀն,ըն՝ եւ յոյսն՝ յիմար ճգնողին . ♦ .
Երկի՛նը , ռ'>Է սեւ կափարիչ այն ահաղին կաթսային՝
Ուր կ՝ եռ ե,իի մարդկութիւնն' անծա լրածիՀր , սա ր սոաղին * . * :

Թթգմ. Ս.. Սեմա

ՇՍ.ՌԼ ՊՈՏԸԼԷՐ
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ՑՍՍՈԲ

կՈՋՈՅեԱՆ

տեղծ ագո բծական աննկուն մա րա ռո ւմն եր ս վ ու ւիա յլո ւն նուա
ճումներով լի իր կեանրը մո ղո վր դա կան նկարիչ
ե ո լի րեց

սովետակաե կե ր սլար ո ւն ս տի ղա րդա g մանը

մադարեան հայ մշակոյթի կարկառուն դէմրերից

Q ա կո բ ^ոջոյեանը

գառնալոՀ բաղ-'
մէկը՝, երա

տա

ղտ եղի լայնայորդ տենդը հուն մտաւ միջնադարեան մեր մանրանկարչոլթեան կոթողների ՝ մոնում ենաալ—դեկորաաիլ արուեստի՝ ճարտարապետոլթեան ՝ մ ո ղո ւԼրդա կան ստեղծագործութեան
ուսումնասիրման ու իւրացման հ ո ղի վրույ՝,

մանրակրկիտ

3* Կ Ախոյեանը չր

մոլորուեր անցեալի մառանդոլթեան գերող հրասլոյրների

չալիգնե

րում ՝ ,սյլ մամանակակից նկարչութեան տեսան֊կիւն ով նոր որակ տըԼեց հին աւանդութեանց՝,

Լյա հմտՕրէն կա մրջեց հս.յ հին ար ո ւե ս տ ի

աղդային գծերն ու եւրոպական նոր նկարչութեան

առաջադիմական

ձգտումները^ էք ւ ույդ հէնրի վրայ Էէ նա իրականացրեց րա ղարա gի
ար ո ւե ս տ ա գէ տի իր նպատակամիտումները եւ ՝ կա պո ւած էի^^լով մողովրդի ներկայ յոյրլերի ՝ մտորումների հետ՝ իր սրան չե լի

արուես

տով անդրադարձրեց մեր մամ տնակի կարեւոր հարցերը՝,
• Կոշո յեանը ծնուել է 1883 թ ո ւա կանին ՝ 1ԼԼո ա լց իւ ա րաղարում ,
ոսկեր չի րն տանիրում : Հ,° [՛ ա րուես տանո ցում դր ս ե ւո ր ո ւեg ին պատանի/
ԷՀ ա կորիր նուրբ ճաշակն ու նկարչական ընդո լև ա կո ւթի ւնն ե ր ը i ԷԼյստեղ
նա հ ո ղորդ*ո կի g եղաւ աղդային արուեստի ույդ հ ետարրրի ր ճիւղի ալանդութեանց եւ կարճ մամանակում դարձաւ հմուտ ոս կերիչ*՝

Սա

կայն նա չէը բտւարա բլում ձեռր բերածովդ Նկուրիչ դառնալու հաս
տատ որոշմամբ ՜^ոջոյեանը դնաց Միւնիսէն եւ սովորեց

նկարիչ—ման—

կավարմ Հա շբէի ստուդիայում ՝ ա սլա տեղի Գեղարուեստի

ակադե

միայում՝. 1907 թուականին երիտասարդ նկարիչը վերադարձաւ հ այրենիր եւ յաղթահարելով մի շարր դմո լար ո ւթի ւնն ե ր ՝ լծուեց ստեղ-

Fonds A.R.A.M

•՛

յ

ա< £ ա՚ւ
J 1 - >•> - i
'i

ք *.

Զաթդահկաթ

3 ■

Կոջոյեաէփ

Fonds A.R.A.M

•

. .

■

, ւ

•
•

-

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Ü7

ծագոբծական ^ն^նուլայն աչվսատա նէ1' : Կ Ախոյեանի համար

լիապէս

ա լա ւեսաին նուիբուե լւււ լտյն հ Լ ար ա ւո ր ո ւթի ւններ բացուեցին Հայաս
տանում Սովետական կարգերի հաստատումից յետոյ՝, (յա

մշտական

բնակութիւն՛ հաստատեց Ս րեւանում եւ կանգնեց սովետական

նկա-

[փիլերի առաջատար շարըում :
եր ըառասնամեա յ ս ա ե զծ ա դո րծ ա կան կեանըում կոջո յեանը ան
ընդդատ որոնում՝ ուսումնասիրում էր։ bm ցուցաբերեց արուեստա
գէտի հազուագիւտ ծաւալուն ՝ լայն դիապազոն : Կոմպոզիցիոն-թե
մատիկ պատկեր՝ դիմանկար ՝ բնանկար ՝ հաստոցային ու ձեւաւորման
գրաֆիկա ՝ կիրառական՝ դեկորատիվ՝ մոնումենտալ արուեստ՝ այս
բոլորը

օա կին նրա իւառնուածըին : է'ոլոր մանրերի ՝ ճիւղերի ՝ կա

տարման տեխնիկաների տսպա րէղնե բում էլ նա ցուցադրեց ճաշա կի
աննման տակտ ու հնարամտութիւն ՝ նկարչական կե ր պա ւո րման փայ
լուն վարպետութիւն՝ գաղափարական ամրակուռ

ն պա տա կա սլա ցո ւ-

թիւն :
Ս ՝ Կոջոյեանի արուեստի թեմատիկ ու ոճական բազմազանութեան
մէչ զդալի տեղ ունի գրաֆիկան : ՀչիԼխալցխայի կանայը» (1923) ,
նած պարսկուհին» (1921), «Հայկական Հարոլդ» (1921),

չլ

<6.3)ենիըս»

(1957) ջրանկար գործերում կարեւոր տեղ ունի զա ր դար ո ւե ստը ՝ որի
սկզրունըները վարպետը ըտգել է հայկական արծաթագործութեան ՝
մանրանկարչութեան՝ ճարտարապետութեան
'hl“J

հարուստ

: Այս ա շխա տանընե ր ո ւմ զարմանալի նրբութեամբ

անգաստա-

են

միահիւս-

ւում մոտիվներն ու մարդկային ֆիկոլրները՝ գունային նրբութիւնները ՝ հէըեաթայինն ու իրականը : Ս արդու երազային ՝ դե ղեgի կ ձըգտումների՝ հոգու ընըոյշ ընտրականութեան ու առօրեայ պատկերա
ցումների համ լոդրութիւնը անթ ե ր ի նմուշներն են դրանը՝,
Կոջոյետնի ուշադրութեան կեդրոնում միշտ էլ եղել է հայ
գային դիւցազներգութիւնը , որուն նուիրուած «Սասունցի

ազ

իաւիթ»

(1921) ջրաեկարային վ՚՚րծը՝ «Աասնա ռեր» (193օ) ձեւալորումները՝ Հիաւթի ծնունդը» (1917) թեմ ատիկ կոմպոզիցիան՝ «Սասունցի
*իաւիթ» (1958) մեծադիր իւղանկարը արտայայտ ում են նկարչի -հայ
րենասիրութիւնն ու հումանիզմը՝. U.J11 գործերը
թեամբ ու երեւակայութեան սահման չ&ան աչող

շնչում

են

^,լ^Հ^ՈէԼ>

վեհ ուՂԳա Յ՜՜

iiH ւնըների յորդուն զեղումներով եւ տրամաբանութեան պողպատեայ

զօրութեամբ՝, փողովը դի հերոսական ում՜ի՝ յանուն

ազատութեան

մղած նրա դարաւոր պայըարի՝ փոթորկում՝ կրըոտ բնաւորութեան՝
լաւատեսական վեհ իտէալների անմեռ կրակն է դրուած այդ գործե
րում ՝ գործեր՝ որոնը նոր էջ կազմեցին ւլարերի

եկող

մեր
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!լելւսլալււււեւււո^ւ սլաunï ո ւթ ե ան մէ^-, Աասունցի ‘խութի 1լո

յ ան ա կան

սչա տ կե ր ա ցում ը այսօր դարձել է հ ա մ ամ ո ղո վր դա կան սլա տ կեր ա g ո ւմ ։
Հերոսական պայքարի մոտիվները կենդանի մարմնացում են դըբտել նաեւ

3*

Աոջոյեանի պա տմա—յե ւլափոխա կան թեմաներով կատար-

ուա^ ՝ա շվուս ա անքն ե ր ո ւն : (> ի շա ր <7ան են , յատկապէս , իյիստ ուրոյն
ձեւով յդա ցոլած «Q ո մո ւնի ս ան ե ր ի դնգա կահ ար ո լթի ւնը

$աթելում»

(1930) խստապարզ կտաւը, «կարմիր բանակի մուարը Կարճեւան
(1929), «Գաւիթ բէկ՛» (1931) 11[ւաֆ11և երկերը, «Ստեփան Շտ հումեանի դիմանկարը» (1950) î
Կ ովս յեանը օմտ ո ւած

ցադային դր ո ւա ղն երի նրբան կա տ պատ-

կԼրման ո ւնա կո ւթԼ ամբ : Գերակշիռ մասով, նրա կենցաղային պատ
կերները յագեցած են կենդանի հումուրով, որը արտակարգ աշվսումութիւն է յարուցում :

«Փողոց

թավրիզում » (1922),

«ճ ա շար ան

թավրիղում» (1922) երկերը դրա կատարեալ մարմնաւորումներն են։
Այ ս , է^թւէ"

^Հա3 թխող կանայք» (1957) , «Կտոր դործոգ քրդու

հիներ» (1958), «Աղբիւրի մօտ» (1958), «Գտռնի գիլզում» (1957),
«Ապարան» (1958) գործերը տ չրի են ընկնում հետարրրիր

կառուց

մամբ , գունային , տեղակայ եւ կիսերանգային սկղբունքների
դաշնակ ղուդորգմամբ : Հինալաի են արո լած

հերոսների

ներ

առանձնա-

յատկոլթիլևնեբն ու փ ո խյա ր աբե ր ո ւթի ւնն ե ր ը , մարդու եւ միջավայ
րիդ պատկերի ու կացութեան բնական միասնութիւնը։ Ամէն մանրա
մասնութիւն կը նպաստէ երկի հիմքում ընկած գաղափարի

բացա

յայտման դ թէ՛ հոգեբանական եւ թէ գեղանկարչական ամփոփ ու կուռ
երեւակման առումով։
Առօրեայ ե ղելո ւթիւնե ե բի , կԼեցաւլի ճիշդ ընկալմ ամբ ու դրանց
յի շատակութիւննե րի խոր իմացութեամբ է պա յմ անաւո րո լած
վոյեան—ձեւաւոբողի եզակի տաղանդը։ Հայ մողովրդական
թիւ հէքեաթների ,

զլտյց^երի դ

Ս այաթ-՚^ո վայի , 3»

3•

Կո-

բազմա

թումանեանի ,

Ստ ♦ Հէորեան ի , Ս * Գորկու , 3 * 3 տ կոբեանի , էք ♦ Զար են3լ, , Ա. Վչտունու եւ տյլ հեղինակների մի չտրք ե ր կե րը իրենց ոճական , գաղափա
րական կողմերով ոչ միայն օրկանապէս հարազատ են ձեւաւո րուոզ
տեքստին , օգնում են վերջփնիս խոր ու բազմակողմանի ըմբռնմանը,
այլեւ ներկայացնում են ինքնական արմէք, հանդէս են դալիս ո րպէս
կեանքի ու նկարչի անմիջական փոխյարաբերութեան արդիւնք։ Ւր
գիմանկարներուն մէջ Կր^ոյեանը հանդէս է դալիս իբրեւ բարձրագոյն
ճա չակով, սրատես դի տ ո դա կանո ւթեամբ , մտքի բացարձակ ճկուն ութեամբ օմտուած արուեստագէտ ։ (յբա ձեւա լոր ո ւմն երը եւս մեր կուլ
տուրայի ամենահետաքրքիր ու աբմէքաւոր երեւոյթներից են։
Մեծ ծառայոլթիւններ է մատուցել 3* Կւ՚ջոյեանը նաեւ հայ բը-
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նան կարչութեան պարզացմանը

այս ^[,լրէ1' ասպարեզում եւս թողնե

լով արուեսա ի կատարեալ երկեր : Պ՝ա ռնի—Ղ*ե ղա ր դեան նկարաշարում

(1955-1956), Լ ոռում՝ ^քոտայըսւմ Ջերմուկում եւ

այլուր

նկարած

ստեղծադո րծութիւննե բում ^ոջոյեան մոնումենտալ բնութագրումնե
րով է տուել հայրենի բնաշխարհի խստապարզ վեհութիւնը , լեռնային
զանդուածների ու անզնդաիյոր ձորերի էպիկական հմայքը-, Կոչոյեան
ունի նաեւ քնարական բնանկարներ : Հիանալի նմուշ կ օրինակ «Աշու
նը Երեւանում» (1923) գողտրիկ տեսարանը, որըքնքոյչ զգացումներ ,
փոքր ինչ մտերմիկ ու թախծոտ տ ր ա մա դ ր ո ւթի ւնն ե ր է յարուցոլմ :
Դրտ կողքին նկարիչն ունի նաեւ քնա րական զրնգուն յոյգերով ողող
ուած կտաւներ -, Գարունը» (1957) դրա ապացոյցն կ -, Գա բնութեան
զարթօնքի , մարդկային երթոնիկ g ան կո ւթի ւնն ե ր ի , բուռն հրճուան
քի մարմնացում է, մի գործ, որ որթ հայ դե ղան կարչո ւթեան գլուխ
ղործոցներից կ:
Ա - կոխ յեան վաիսճանո ւե g 1959 թուականին : JJ‘ ին չեւ կեանքի
վեր^լ նա աշխատում կր անդադրում եւ բարձրանում անընդհատ : Իր
անսահման հայրենասիրութեան , մեծ տաղանդի , ազնուութեան
անմիջականութեան շնորհիւ նա դարձել կր

մոդովրդի

սիրելի

ո ւե ստադկտնե ր ի g մկկը եւ որպկս այդպիսի կլ նա յաւերմացաւ

ու
արիր

թողած մ՜առան զո ւթե ան մկջ-.

Fonds A.R.A.M

Fonds A.R.A.M

ԳԵՂԱՄ ԳԷՐԷՍԹԷՃԵԱՆ

ֆատ

St'iihhüi-

Իր ծննդեան հարիւրամեակին առթիլ Ֆրանսս, 1962/.
էր Տէպիւսիի Տարի:
Փառաաօնի այս շրջանը ունեցաւ

անշուշտ նաեւ

հո <ակած

այլապէս

մեծ

մը :
Տէպիւսի դէմյ, մրն է որ այս առթիլ անդամ մը եւս երամշտական
աշխարհին ուշադրութիւնը իր վրայ

հրաւիրեց,

որով

փառաաօնը

չսահմանափակուելով յարգանքի ցոյցի մը իմաստին մէջ, իր մահուրնէն մօտաւորապէս կէս դար յետոյ տեղի ունեցող

այս

ոդեկոչումր

ուղդակիօրէն մէջ,„եղ պիտի դնէր նաեւ արդի եր ամշտ ո ւթե ս,'1։ մէջ իր
գրաւած ղ1’րքթ> վերաբերեալ կարդ մը աւադ հարցեր ■.
(իա մ անա կը որ կը րամն է ղինքը ներկայի ե րամշա ական

Աշխար—

''էն 1 թ”յլ կուտար այլեւս նոր մօտեցում մը։ կանխահաս չնկատուեցալ մօտենալու մեծ վարպետին թողած մառանդին , մասնալո ր ուշա
դրութեան առարկայ դարձնելու անոր ներդրումները ,

երամշտոլ-

թեան բերած նպաստին բուն տարողութիւնը, այդպէսով ճշդելու հա
մար ներկայ արուեստին դեղագիտական ձեւափ ոխո ւմն ե ր ո ւն Հրայ իր
ունեցած աղդեg ո լթ եան ընո ք թր յ
^',քՂ ար1դմտ ցոլթխնը եղած էր արդա րեւ շա տ հիմնական ել նշա
նակալից յ
իր մ ահէն ատեն մը 1Ս՚ր£ր ^սյ[,րԼ

ը ե րամշաադէ տ—ըննա ղ ա տն ե~

րու մօտ կը նշմտրուէր Տէպիւոին իբր անկումային

տպաւորապաշտ

( է՜մփրէՂւ|ւոնյւԱլո աէ՜քաաան) դասելու հակումը :
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1Լքս ղաղա փարր ծ՛ագում առած էր յենելով դլիւաւո րա բա ր վա ր-~

պետին մամանա կա կից նկարչական դպրո g ին րնղդր կած դեղագիտա
կան ուղղութեան հետ ղուղա հեռ. դն՜ի ձ ր ՝ մակերեսային

ու

դիւրին

նմանութեան մր ենթադրութեամբ , անոր հիման վր ա յ :
Վրսրսլետին ստեղծադործութիւեներուն քննական մօտեցումները
գրեթէ ա ռանg բացառութեան յառաջ տ ա ր ո ւած էին լո կ իբր
պա շտ դպր ո g ին դէմ ծառա յոդ

վի պա

ujmQJlQLf^îf ա մէնէն ումդին մ կ կ

^7 մ

արտայա յ տ ո ւթի ւնը :
Այս տեսութեան ամրա պնդման մեծապէս սատարած էր հաւանա
բար ՏէպՒ ւս /'/' Հշտկած բարեկամութիւնը իրեն մամանա կակք,ց

եւ.

այդպէս կոչուող նկարչական շրջան ա կն ե ր ո ւ հետ՝.
*Լյմտն պարագաներու ■w

է

որ

հ ետադա յ/,ն

իմաստաւո բումը հ իմն ո ւած պիտի ըլլա ր

Տէպ[՚ւ-էլ՚

արտաքին

երկէն

երեւոյթներու

վրայ ։

*
Արդիական մօտեցումը ի®ն չոլ է ս կ՝ ո ւղէ լուսաբանել այդ հարցը՝.

«V 4 պէ ւս է է՛՛ ք՛՛էն ։ բառին բուն իմաստով՝ թէքնիք կամ որեւէ այլ
նորութիւն չէ որ կը բերէր ե ր ամչտ ա կան ստեղծադո րծութետն ՝ ան
որեւէ նոր տեսութիւն մէջտեղ չէր դներ՝ ոչ ալ ալ կ՚ուրանար թ֊ոնալ
դրութիւնը պաշտօնապէս :
Ե րտմշտութեան իմաստաւո րմ ան տեսակէտէն անոր

կատարած

ղորօր շատ աւելի նշանակալից քայլ
էր
Տէպէ՚՚՚է ւ
պարղ
րտg ա տ ր ո ւթետ մր մը՝ ինքնին կր փոխադրէր ե րամշտ ո ւթի ւն ը վե ր ըստ ին ղէպի հնչական բնական աղրիլրը՝ դէպի հոն իսկ ուրկէ ծնունդ
առած էր ան :
Բն ութեան հնչիւններուն ե րամշտա կան

ստեղծադո րծութիւննե-

բու նպատակա՛ւ աղատ օգտագործումը մամանակի ընթացրին տեսա
բաններու ձեռքին մէջ սեղմումէ դէսլի սեղմում էր առաջնորդուած ,
զայն դնելով դլիւա լո ր աբար թէքնիք տ ե ս ո ւթի ւնն ե ր ո ւ կա պան քն ր ե ո ւն
ՏԱ՛Եւ դեռ հեռու չէ այն շրջանը երբ սպւսռնացող լճացման վտանգին
առաջքը առնելու համար պահ մր եւրոպական երամշտութ եան
ւ| ilլւսւդարւճ ւլէ^սյյւ • • • այս կամ այն հին վարպետը շարմում մը

մկչ
ծայր

կուտար՝ ինչ որ անտարակոյս օրհասականի միջոցներ էին միայն եւ
Ւնչ որ նաեւ կարճատեւ կեանք մը ունեցաւ : (Անոնցմէ մին եղաւ ՝ դ^ո.
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ
չէ մոռցուած բնաւ-, Ս թր ա.Ա,նսբի ,

իր «.վերադարձ դէպի Պաի,»ով:

իսկ մեծագոյն եւ իրական վերադարձը եղաւ

ինբնին

արդարեւ

Տէպիւսիինը, որ ինչպէս տեսան# ղէսլի բնութիւնը, անոր հնչիւննե
րուն աղաս, օգտագործումը, խորտակելով բոլոր այն «արուեստական
օրէնքները» , որոնք թէեւ, մինչեւ այդ տուած էին իրական գլուխ դոր֊
ծոցներ եւ սակայն կը սպառնային նաեւ

այլեւս

լճացման

մաանել

ստեղծագործական lJipnubu|l!-U^> :
Ուրեմն արուեստականօրէն ստեղծուած այղ օրէնքներուն

րա֊

ցարձակօրէն հպատակելու պարտադրութիւնը Տէպիւսի կը մերժէր եւ
կուաար եըամ֊չտութեան աւելֆ մարդկային բնոյթ մը:
Տէպիւսի իլ- Մէօսիէօ Դրոշ ԱնթխոիլէթաՍքփն մԷԼ կը գրէր հե 
տեւեալը , որ պայծառօրէն կը լուսաբանէ իր ստեղծագործական ըմ րռնւ՚՚է մները î
Մէօսիէօ Գրոշի բերնով է որ կ՝ ար տա յայաս լի վարպետը. «Երտժըչտութիւնը ցրուած ուժերու հաւաքական մէկ ա մ՛բո ւլվո ւթի ւնն է.,
կը նախընտրեմ եգիպտացի հովիւի ձը սրինգին il ի բասի նօթերը,
մաս կը կազմէ բնութեան եւ կը լսէ նաեւ ներդաչնակութիւններ , որոնք
կզանգիտանան ձեր տեսութիւննե րը: Երաժիշտները կ՝ ոմ» կնգր են միայն
ա ն, ինչ որ ճարտար ձեռքերու կողձ է դրի է առնուած , սակայն ել
բեբ այն երաժշտութիւնը որ դրուած է բնութեան մէջ...», եւայլն:

*
**
Տէպիւսի անտարակոյս մին է երաժշտական մեծ դէմքերէն, որոնց
կեանքը եւ ստեղծագործական ուղղութիւնը ոչ միայն ֆրանսացի

այլ

եւ հաւասարապէս սատր երաժշտագէտներու ուշադրութեան առար
կայ դարձաւ եւ բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ նուիրուեցան նաև
էր արուեստ էն :
Մինչեւ այժմ լոյս տեսածներու կարգին ամէնէն շահեկաններէն
եւ վաւերականներէն մին էր նկատուած Լէոն վալլտսի «Տէպիւսի եւ
իր ժամանակը» հատորը , տրուած ըլլալով մասնաւորաբար որ հեղի
նակը անձամբ ապրած էր Տէպիւսի ի ամբողջ ս տեդծադո րծա կան շրջա
նը: վալլաս հետեւաբար եղաւ մին այն հեղինակներէն, որոնք առա
ւելապէս նպաստեցին Տէպիւսէն իբր էմփրէԱՒոՍիսա
:
Գալով բազմաթիւ այլ ֆրանսացի եւ օտար երաժշտագէտներու
ուսումնասիրութիւներուն , անոնց մէջ ալ այդ հակումը

շե չտուած

կերպով ի յայտ կուդայ առ հասարակ :
վերջերս սակայն օտար հեղինակաւոր ձայն, մը եկաւ Տէպիւսի"
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ներկտյացնելու բո լոբովին նոր Լ"յսի մը տակ ՝ եւ մխտելոլ նաեւ անոր
վերտ դրուած այ՚Լ 'է^FԸ 1 այԳ րեասսյլ֊որոլմը՝.
էքրամչտաղէ ա

• Շթրօպըլի սtn"րաղ/1 ո*-թե տն տակ լոյս տեսած

եոր ուսումնասիրութիւնն կ այդ՝ որ նոր փ ա ս տար կո ւթի ւնն եր ո ւ ո ւմո՚Լ կը փորձէ մխտել ,Տ էպիւսիի երկին չուըԼ կայա լյան վարկածները
եէ֊ ղլ[սւէ^ո րա րա ր մերձ ելու համար իբր

Լ֊մ'ւ[վւէսխւ11իսԼՌ

1ՈէքաԱ1աս.

Հան կում tuյիե տպաւորապաշտ) : Ըստ բաւականի դմուարին դեր մը որ
կը կայանար՝ ինչպէս ըսինը՝ չրԼել ոյյդ մօտեցումը՝.
Հեղինակին այդ տեսութիւնը՝ կասկած չկա յ ՝

աւելի

խորաթա

փանց հայեցողութեան մը ա րղիլնք է եւ դէպի աւելի հեռուները ձրղտող զննական ողի մըն է ո ր կՀառաջնորդէ

» խուսափէ լով ար-

՚ո"՚վվ՚ն երեւոյթներէ որոնք Հ֊կը յ՚ս՚^գին
վերլուծումներու» , 1լ ըս է հեւլինա1լր :

քան

աւելի

մակերեսային

Հ* Շթրօպըլ կ^ըսէ թէ Տէպէւսէ էր կեանքին ամբողջ ընթացքին
ապրեցաւ էր մամ տնակին իբր ամէնէն մԼ կուսացած սաեղծադործողը :
Ա ենակեաg մ ը ( գրեթէ հիւանդագին գերգգայոլն մէկը, հպարտ
դիւրագրգիռ , ել սակայն գիտէր դարձեալ ջերմօրէն կապս լի լ

ու

փոք

րաթիւ բարեկամներու , որոնցմէ քաջալերութիւն եւ իր երկը ըմբը ւնելոլ կարողոլթիլնը կ՝ա կն կա լէ ր :

/’"4 որո՞նք էին իր բարեկամները։ Ամէն պարագայի ստորագնա
հատող կան իմաստով էմփթհսիոնիսւո նկարիչները չէին անոնք , այլ
ընդհակառակն , Տէպէւսիի ստեղծագործական փթՈԱէսիւ.Ա£ հասունցած
է քերթողներու շրջանակին մէջ՛. Հոն է որ ըստ ինքնեան, թէեւ ընդ
հանուր գարզացումի տեսակէտէդ միջակ, Տէպէւսէ հասալ մտաւորա
կան բարձր մակարդակի մը, ևրբացման աստիճանի

մը՝

տիրացաւ

լեգո լական իր ոճին, ինչ որ նորագոյն մա մ ան ա կն եր ո լ երամչտական
պատմո ւթե ան ■ո ջ < աղս լադիւտ երեւոյթ մըն է՝.
«Արդէն երիտասարդ Տէպէւսէ հեղինակած էր ծԼէռլէնի

բուռե

րուն վրայ ։ Ա'ալաոմէի գրական Ս՜աոUlJlîfÆy»ուն իր հաւատարիմ ներ
կայութիւնը, յետոյ Պոտըլէռ, հայրը նորագոյն արուեստին , որ կը
դրսեւորէ քերթողական բոլոր մութ ոլմերուն հմայքը, թափանցելով
մարդոց հոգւոյն խորագոյն ծալքերէն ներս՛», կ'ըսէ Շթրօպըլ։
Ան կը բողոքէ նաեւ ըսելով . «/’ վերջոյ Փէլէապ, ի՞նչ յարաբ!,—
ր ո ւթի ւն ունի l,l_l xJlJT

ին հետ : 1Ըե յլերթ ուած մրն է մութ՝ ո-

բուն մէջ ոչինչ ըսուած է ոլղղակիօրէն , այլ միայն ակնարկութիւններ կը տիրեն հո ծ» :
«Որով Տէպէւսէ առաւել կը մօտենայ սէմպՈլիզմ/Փ , այնպէս ինչ
պէս Ա ալաոմէ զայն հասցոլցած է քերթողական հնչականութեան գա
գաթնակէտին։ Տէպէւսիի արուեստը կ'արտայայտէ մոգականը, ամ
րափակ գաղտնիքը այն նոյն արմէքներով, որոնք Աա լա ռմ էի գործերը
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իրենց տեսակին մէջ միակ եւ համաշխարհային արժէքով դրականսւ.
թեան մը բարձրութեան հասւյոլ/յթ)) յ
Երամշտական նորագոյն դպրոցին կողմ է եւս այս առթիլ Տէպիւսիի հանդէպ առած նպաստաւոր դիրքը եկաւ ումևղացնել անոր հեղի
նակութիւնը իբր ներկայ հիմնական ձելափոխոլմնեբուն մեծ

վար

պետը, անոր ռահվիրան , որուն շնորհիւ, կ՚ըսեն անոնք, արդի երա
ժշտութիւնը կրցաւ ուղղուիլ դէպի նոր հորիզոններ :
Այս տեսակէտէն , ֆրանսացի երիտասարդ երամիշտ Փիէռ

հու-

/Հ^է "Ր արդիական արուեստին ամէնէն ականաւոր դէմքերէն մին է
Աւրոպայի մէիխ ընդարձակ յօդուածով մը որ լոյս տեսաւ վերջերս եըամչտական մամուլին մէջ, Տէպիւսիի մասին խիստ նպաստաւոր
վերլուծման ենթարկած էր մեծ վարպետին գործը, որուն մէջ ան
կ'արտայայտուի հետեւեալ կերպով»
հքքաչս երամշտական ճարտարապետնեբուն , Տէպթսթ
պոռթկուն սխալը այն է ,
տէր •

ամէնէն

որ ան որեւէ նոր օրէնք չէ որ կ'աւե-

Աթնչդեռ այղ իսկ բաղձալի երազ մը չէ'* միթէ։ Բոլոր երա„

միշտ հերուն ձէջ Տէպիւսի ամէնէն մեկուսացավ տիպարն է։ Էքւ ճիշդ
աձԳ թանկագին առանձնացումին շնորհիւ ՝ ինչպէս նաեւ իր անբացա
տրելի ,
ան փոխ անg ելի փ ո րձառո ւթի ւններ ո ւն ,
ձեոքբեբումնեբուն
շնորհիւ Տ էպիւսի եղաւ հազուագիւտ եւ համաշխարհային չափանի չ
հիմնաւորող ֆրանսացի երամիշտը յ Նոր երամշտութեան սեմին
Դ՚եՐմԸ ևեԼ նմանի նետի մը՝ որ կը
ոլո ր տն ե րը^ յ

սլանայ

առանձին

դէպի

իր

բարձր

«5 էսլիւսիի մա մանա կա շրջանը կը պատկանի նաեւ Աէզանի , Մալառմէի՝ եւ այս երեր բուներէն կազմուած կաղնին ֆ” ր ելի է նկատել
արդիական արուեսաը յա ականշող կենսունակ

ծառը î

Տրամա բա-

նութեան ումով միայն կարելի չէ ըմբռնել գաղափարը որ

ուզեցին

արտաբերել անոնք : Տ արա կոյս չկայ որ Տ էպիւսի կ?ո լզէր ըսել թէ որ
քան եւ աւելի կարեւոր է յեղաշրջում մը իրականցնել քան թէ անոր
իրականացման երազներովը միայն ապրիլի՝.
Տ էպիւսիի փառաաօնի տարին եղաւ իսկապէս
չումը մօտաւո րապէս կէս դար առաջ

արմանի

կանխահասօրէն

ոգեկո

անհետացող

ֆրանսացի մեծ ար ո ւե ս ա ա ղէ տին ու նաեւ նուիրագործումը այն մեծ
եւ արմատական

ձեւափոխումին ՝

որ

կը շարունակէ իր ճամբան

անայլայլօրէն : Բացաւ դուռը շատ մը կար ելի ութիւններու' յօգուտ
ե րամշտո ւթեան յ

Գ- Բ.
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Ջ ւ՝ Il 3 3
HbttWhblIIJ ԱՐԱՐԱՏ QjPhPblTbh
ZbS
Հայաստանի

ղիտոլթիլննե րու

Ակադեմիայի

անդամ

Փրոֆ.

Արարատ ‘Լարիբեանը ծնած կ 27 Յունուար 1889///' :
Միջահասակ, թոլի, դէմքով, առոյդ շարժումներով, միշտ մըսլտադկմ , շատ համակրելի անձնաւորութիւն մը,
մա["1ա^ °տ

հաղորդական

ու

î

//ձՀ, Զրոյցը հայոց լեցուի մասին, տեղի ունեցաւ «Արմենիս,»
հիւրանոցի Լ,մ սենեակիս մէջ*
Առաջին հարցումս իր արտասովոր անուան կը վերաբերէր :
— Ինշո լ

այդ անունը, սիրելի փրոֆեսոր , Արարաւո ել Վաթիր-

եան •••
--- Արարատ , որովհետեւ ծնած եմ Արարաաեան դաշտին մէջքՒ.
--- Ւսկ (Լալվւբեա^նը . ♦ ♦
--- Որովհետեւ*»» ւլս1|ւ|ւթ է Արարատը՝.
---- Մ աղթենղյ որ » » »

--- Այո Î մաղթենք որ չմեռած կարողանամ փոխել անունս , կ" է՜
ոլփլ HjlulP111111 Հալւսպսււոեսւն :
--- Կը հաճի՞ր ամփոփ տեղեկոլթիւններ տալ ձեր մասին՝.
--- Շոյտ սիրով յ Լք ի^նակա րղ կրթութիւնս ստացել եմ ռո ւս ա կան
դիմնաղիայում : Բարձրագոյն կրթութիւնս ստացել եմ Երեւանի Պե
տական համալսարանում , որն աւարտել եմ 1927 թուականին , այս
ինչն' եղել եմ Հայաստանի Պետական համալսարանի երկրորդ շլ^ան ա լար տն երի կաղմում :

— Ինչպէ՞ս լէզուսւրսւնռւթեա(ն նոլիրուեցսւք .
---

Գեռ ռուսական դիմնաղիայում սովորելիս սիրում էի հայոց

լեցուն եւ գրականութիւնը, ղբաղւում էի իմ դասերից դուրս' աշխա
տելով տիրապետել հայոց լեզուին : Երբ հանդիպեցի մեծանուն լեզ
ուաբան Հրաչեա յ Աճա ռե անին , սկսեցի աշակերտել նրան եւ սիրեցի
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հայագիտութիւնը : 1923 թուին

աշակերտում կի

նրան

լեղուարանութետն գծուէ : Աս աշակերտել եմ նաեւ

յատ կա պկ ս

ա կագեմի կո սներ

Մ. Աբեղե անին ) Հ* Ա անանգեանին ) ս ա կա յն իմ բուն մասն/ագիտու՜
իք եան ուսուցիչը մնաց Հ ♦ Աճառեանը :

— Ւ^նչ աշխատանքներ կատարած էք հայ լեզուարանութ-եան
մէջ :
--- Իմ հիմնական ա շէս ա տանքէ/ բնագաւառը եգել կ հա ք բա ր բա
ռագիտութիւնը^ սկղբից եւեթ մտածել եմ ) որ մեծ բարբառագկտ Հ*
Աճ ա ռ ե անէւ յայտնա բերած եւ ն/կա ր տ գ.ր ս/ծ 31 բարբաոները չեն սպաո ում իրականում գոյութիւն ունեցող հայ բաբբառների թիւր*, ^ասաէսօսելռւէ համալսարանում եւ տոնչուելուէ

մ՜ո գ ո ւէր գա կան

լայն

ցանցուածներէն) որոնել եմ ու գտել շու֊ր^ 20 անծանօթ բարրս/ոներ )
որոնք համառօտ կամ րնդարձակ կե րպո/է ն կա րտգրել եմ ու ներկա
յացրել գիտոլթեանը : իմ

բա րբ ա ռ/ս ղ_ի տ ա կան

ա շէս ա տ ո ւթի ւնն ե բ ի

մկջ ամ ենա բնգարձա կր կրում կ «Հայ բարբառագիտութիւն» ւէեբնա
գիր ր {հրատարակուած կ 1953 թուականին') î Ունիմ Չհրատարակուած
նաեւ «Հալ րարբաոներէ/ մի նոր ճիւղ» ՝ «Հս/յերկն նորայայտ
բառներէ/ մէւ խումբ»՝

բար

«Հայերկնի նորայայտ բարբառների մի նոր

էսումբ») եւ ուրիշ շտ տ հետազօտութիւններ ) ցրել եմ մէր շարք հետ///—
ղօտութիւններ հայոց լեցուի սլա տմ ո ւթի ւնի g ՝ գրտբտրի մէւ շարք հար՜
g ծրի մասին) \ա շխ արհ աբար ի շատ հարցերի չոլր$ը՝ եւայլն* Առան՜

ձին ուշադրութեան, տ ր մ՜անտ ցաւ

ա շի/ս/տ ո ւթիւնը հայ բարբառ

ներէ/ բաղաձայնական համակարգի մասին ր

ո րի չոլր^ր Աո վետ ական

Ա*իութեան «Լեզուաբանութեան հարցեր» ամսագրում 1959 թուակա
նի g մինչեւ 1962 թ' աեցի ունեցաւ լեդո լարանա կան րանա/էկճ : Այգ
րսնա/էկճին մասնակցեցին քիոլսաստանի եւ Ե ւրո պա յէ/ մեծ

լեզուա

բաններն ու հ ա յաց՜կ տներ ր ) այդ թւում Ո են//էենի ս տ ը ՝ Վ ♦ Պէ/ղանին)
. 9)ուրկկն ՝ Ֆ * Ֆկյտին ՝

Լ] մբաւո ր ելո ւէ

Վ * Գկորդիե/էը եւ այլք :

բարբառների

բաղաձայնական֊

համակարգերը

յա յտնաբերել եմ 7 խումբ) որոնք) ըստ (ի. Ֆուրկկի ) դառնում են/ բա_
ն/ալի բացատրելու համար յունական)

լատինական ՝

սլավոնականւ )

կել/ոական) հնդկական/ մայր լեզուների բաղաձայնական համակա րդերէ/ ծագման գաղտնիքը՝. JJ՝ ի ամ՜աման ա կ իմ այս ա շխա տո ւթեամբ
հիմնաւո բլում կ {հնդեւրոպական/ նախս/լեզուի մկջ շեչեղ ձայնեղների
եւ ձալն/եցներէ/ տա րբեր ա կո ւած գոյութեան փաստը։
իանաւէ էճը) ինչսլկս ցոյց կ տալիս խմբագրութեան եզրափակիչ
յօդուածը (1962 թ* թ[,լ 5) î լուծուեց հի մնա կան/ում իմ կա րծիքն երի
օգտին î Պ^րա հ ետեւանքը եղաւ

այն ՝ որ

հա յադիտութեան

չոլ[է^_Ը
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բարձրացաւ աշխարհի մեծ լեգո լա բաննե րի

հետաքրքրութեան

նոր

աէՒքԲացի այս ես կազմել եմ մի չարք բառարաններ , կազմել եմ հա
յոց լեզուի քերականութեան դասագրքեր , որոնցից մի քանիսը հրա
տս,րակսւել են 20-30 տարուայ ընթացքում ել ծառայել են հայոց
լեզուի ուսուցման զորեին Սովետական Հայաստանի , Սովետական
Ադրրկքանի եւ Սովետական 'Լրաստանի հայկական դպրոցներում
Իմ այս աշխատանքների հրատարակութեան տպաքանակը Ընդհա
նուր առմամբ հաւասար է շուրջ 3 միյիոնի -. Գրել եմ

նաեւ

հայոց

լեզուի ուսուցման մեթոտական մի շարք ծաւա լուն ձեռն արկներ:

— Ի՞նչ աշխատանքներ կատարուած են Հայագիտութեան մա
սին մեր Հայրենիքին մէջ :
— Հայագիտութեան համար Սովետական իշխանութեան ստեղեաե արտակարգ պայմանների շնորհիւ, մեզ մօտ ստեղծուեց դիտա
կան լեզուաբանութիւն : Հայ լեզուաբանութեան Հիմնադիրը

Սովե

տական Հայաստանում մեծանուն ակադեմիկոս Հ. Աճառեանն է, որի
աշակերտներն են լե զո լաբանն ե րի մեր սերնդի

ր ոլոր

ցի շները-. ՛Նրա անգերազանցելի աշխատութիւները

ներկայացու
հիմք

դարձան

հայագիտական նոր ու նոր աշխատանքների , հայոց լեզուի պատմու
թեան, հայ րարբառագիտոլթեան , գրաբարի եւ
բնադալաոներոլմ ։ Այդ մարզերում

արդի

ունենք շոլրջ

գիտնականներ , գիտութեան դոկտորներ,

'հայերէնի

չորս

գիտութեան

տասնեակ
թեկնածու

ներ, ակադեմիայի թղթակից անդամներ եւ մէկ անդամ -. Շատ շատե
րը դրանցիg բեղմնաւոր դործունէ ութիւն են ծա լայել ել հարոտա g րնում են հայագիտութիւնը նոր ու նոր

աշխատո լթիւններով-.

լեզուաբանութեան զարգացումը մեղ մօտ իր մակարդակով

Հայ

վաղուց

արդէն գերազանցել է դրսի հ այադի տո լթեանը թէ՛ որակով ել
ծաւալով î

թէ՛

— Տեր կարծիքը հայ լեզուի ծագման մասին :
--- Մեր կարծիքը

պատմահամեմատական

կարծիքն է, ըստ որի հայոց լեզուն պատկանում
ընտանիքին եւ կազմում նրա
ծագում ունենալով

ինքնուրոյն

լեզուաբանութեան
է

հնդեւրոպական

ճիլղը,

Հնդեւրոպական

հայոց լեզուն զարգացել է իր ներքին օրէնքնե

րով եւ չթապատող լեզուների փոխադարձ ազդեցոլթեամբ :

Օտար

ազդեցութիւնը տարածուել է միայն հայերէնի բառային կազմի վրայ ,
բազմաթիւ բառական փոփոխութիւնների միջոցովն Այդ փոխաոեալ
բառերը հայոց լեզուի կողմից իւրացուէլ են, հայա ցոլել են ել դար-
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<^/»Հ նրա անօտարելի մասը։ Այդ ամէնը ապացոյց են հայոց լեզու
ինըն ութեան եւ հզօրութեանդ որովհետեւ նա ՝

իւրացնելով

հ ա ր ս տ ո ւթի ւնն երր ՝ ստեզ ծճ7 է էր սեփական լեզուական
թիւնն!, րը՝ հասել է դրական լեզու դառնալու

բարձր

օտարի

հարստու

աստիճանին ՝

դեռ ճրդ դարում (if ♦ P') •
էիեսրոպ էիաշտոցը եւ նրա աշակերտները ժդտադործել են արդէն
զա րդա ցած եւ կենդանի հայոց լեզուն եւ թարդմանելով օտար գրա
կանութիւնը } է՛լ աւելի կատարելագործել են մայրենի լեզուն։ *Լ,ախքան էիեսրոպը հայերէն զի ր եւ հայերէն դրականութիւն
բայց Հայաստանում շատ վազ

չի

եղել՝

օդտադործուել են օտար գրե

րը պետական կարիքների եւ՝ աւելի ուշ՝ կրօնական կարիքների հա
մար։ Էիեսրոպն է՝ որ հետազօտել է հայոց լեզուի հն չիւնաբանութիւնը՝ պարզել է հայոց լեզուb

ական կարդր եւ ույդ լեզուի հա

մար զիր հնարել։ *քյա է հղել առաջին ուսուցիչը՝ աոաջին հաւ թարգ
ման ի չր ՝ առաջին գրագէտը։ Ս* եսրոպի եւ իր անմիջական աշակերտներ[, լե զուն նոյնն է՝ միեւնոյն քերականական կառոլցուածքով ՝ հա
մա րեայ միեւնոյն բառային

կազմով :

ա րբերո ւթիւննե ր ր

միայն

ոճական են։ սիրաբար լեզուի այն շրջանը ՝ որ կոչւում է Հոսկեդա րեան
շրջան'^ ՝ մենք կոչում ենք էիեսրոսլեան շրջան ՝ որովհետեւ էի եսրոպի
լեզուն ու ոճն է իշխում այդ շրջանում ։ Դա վերաբերւում է մինչեւ.

460 ական թուականներ ի գրաբարին՝ որից յետոյ գրաբար լեզուի

n—

բո՛կը փոխլում է ։

__ ՈՂլ է շինած հայոց լեզուի քերականութիւնը :
— Հայոց լեզուի մէջ գործող քերականութիւնը ստեղծել է հա՛
մ ո զ ո վո ւր գը ՝ բայց այդ քերականոլթեան դրաւո ր շարադրանքը կազ
մել են Դիոնիսիոս թրակացու հայ մեէլնիչները
1Լնանիա ՀՀիրակացին ՝

rb

JJ տեփանոս

Մովսէս •Բ/. ր թոզը ՝

Սիւնեց ին եւ այլք՝ սկսած §րդ դա-

•Ս՚ր&ւ՚հց մհայն։

՝___ հ՞նչ կր մւոածէք երկու րարրաոներու
Կարելի'0 է - • ■ Աաւլթ֊ելի՞ է - • • :

միաձուլման

մասին :

__ Հայոց ազգային դրական լեզուն բաղկացած է երկու ճիւղերից
էլամ դրական բարբառներից։ 1Լնսլայման մագթելի է դրանց միաձու
լումը։ fimjg այդ հնարաւոր^ է միայն երկու հատոլածների իրական
միաձուլման հիման վրա/։ Էի ին չ այդ իւրաքանչիւրն իր ինքնուրունութիւն/ն՝ առա լմմ պահպանում է անկախ

մեր

ցանկոլթիւններից ՝

պահանջներից եւ կամքից։ ԷԼրհեստական միաձուլման փորձերի կա
րիքը չկայ։ իւրաքանչիւր հատուածը միւսից կարող է եւ

պէտք

է
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օդաոլի

ըստ

իր

հ այ և ը ո ղո ւթ է ան

եւ

ըստ իր սեփական ներքին

— ճեր կարծիքը արդի ուղղագրութեան մասին :
--- Մեր

կարեիքով առայժմ պէտք է պահպանել Աթ-աթՈԼ քուոՆ յ

Միայն ղուղէ պէտք լինի առանձին հաղոլադկպ ճշդ ո ւմն ե րի' ելնելուԼ
մ և ր լեզուի պատմութեան դարդադման ընգհանուր ս կղբո լնքն եր ի g :

— Ւ0նչ կը լքաածէք ifbp գըեթու մասին :
--- Մեր գրերի փուիոխոլթիւննե ր բնաւ Լպկտ օ է կատարել՝ նրանք
ս1էտ4Հ է մնան Մեսրոպեան՝ բայդ նրանդ պէտք կ

գեղեդկադնել

եւ

եղած՜ տեսակների կոգ^[է^յ ունենալ նոր տառատեսակներ ՝ առանդ հեռանալոլ հիմնական կապերից , հիմնական 'J ^ր"1 Ղ ր'• ['I'3 ա,Մ“'1էս է

ւ~

պէ" կատարոլել է արամեան գրերն ստեղծելիս :

— Ո՞վ է արեւեչահայերէնի հիմնադիրը :
— Արեւելահայ աշխարհարարը, ինչպէս ել արեւմտահայ

աշ

խարհաբարը առաջացել են շատ վաղ ժամանակներից , բայց դրական
անրյ աստանոլմն հաստատուել են 19րդ ղարի կէոերին, որպէս գրա
բարի նկատմամբ գերակշռող դրական

լեզուներ։ Աբովեանի

գոյութիւն ունեցող արե ւելա\հ այ ե ր էնը դրական անդաստանում

դերը
հաս

տատելու մէջ է, այդպէս է ա ր ե ւմտ ահ այ եր էնի նկատմամբ Այտընեանի եւ այլոց դերը . Բայց թէ' տր եւելահայ եւ թկ արեւմտահայ դրա—
կան լեզուները մշա կո ւել են շատ—շատերի կողմից։ Այդ ցուցակը բո
լորին յայտնի է :

— Ւ՞նչ է ծեր կարծիքը զանազան գալառսղւարթաււների մասին :
--- -Հ1'",/ բարբառները դիտական տեսակէտից ներկա ՜ացնում են
մեե արժէքներ . իբրեւ լեղոլական երելս յթների , նրանց ուսումնասի
րութիւնը շատ մեծ ղանձեր կը տայ ոչ

միայն

հայազիտութեանը,

այԼել֊ ընդհանուր լեզս լաբանո ւթեանը ։ Աա կայն նրանք դատապար
տուած՜ են մահացման եւ մեր սերնդից յետոյ նրանց մեծ մասը կը մա
հանան։ Ուստի հայրենասիրական մեծ գործ կը լինի դրի առնել այդ
բարբառները,

նրանց քերականութիւնը,

նրանց բառային

հնչիլնարանութիւնը, գրանցել նրանց կենդանի խոսքը

կազմը,

մեքենաների

միջոցով եւ ադ ամէնը պահպանել, որպէս մեր ժողովրդի լեզուական
անգնահատելի հարստութիւն , պահպանել ժամանակակից եւ գալիք
գիտնականների ուսումնասիրութեան համար , ազգագրական թանգա
րանների համար : Այժմ իսկ բազմաթիւ բարբառներ մահացած են եւ
նրանք որոնք այս կամ այն չափով ուսումնասիրուած են

զանազան

երախտաւոբների կողմից , մնում են իբրեւ ազգագրական մեծ արժէք։
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կենդանի բարբառներից մեր դրական՛ լեզուները

սլկար կ

Օդտուեն

սակայն զգուշաբար i Մեր դրական լեզուների քերականական ձեւերը
շպկտք կ փոխարինել բարբառային ձեւերուԼ՝ աJլ օգտագործել բար
բառների փաստերը գրա կան յեղուի քերականութեան կանոնաւորու
թիւնը ճշդելու համար*.

Պէտք կ սակայն օդտուել մեր բարբառների

բառային կաղմից յատկապէս այն մասում ՝ որ հայերկն կ եւ դրական
բառապաշարի մէջ չկա յ : ԱյդԼափ բարբառների օգտագործումը ցան
կալի է եւ անհ ր ա մ եշտ :
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թեկնածու

V b I' b Ն 3
( Մահուան եօշ>ասունհ]ւնգ ամեակին աււթիւ )

1888

ՅԸ

թուականէ ւ1ալւտ^ւ 1(^/2/ մեռաւ, հայ նշանաւոր

(մերեն֊

Շէ շման ե ահ} ; *Լ,րա գրական եւ {հասարակական գո րծու-

նէութէւևը սերտօրէն կա սլլում է անցեալ դար է երկրորդ կէսէ հայու֊
թեան ագգայէն՝ լուսաւորական եւ ազատագրական շարմման հետ;

1822 թուական սեպտեմբե բէ \_Նէն ՝ Պո լսում ,
կաթս լէ կ հայ ընտանէրում : 1831 թուականէն նա գնում է Վ^ենետէկ
0 երենցը ծնուել է

Ս*էվ։թարեաններէ մօտ կրթութէւն ստանալու։ Չկամենալով հոգեւո֊
րական դառնալ՝ 1837^ե վերագառնում է Պոլէս։

1848 թուականէն )մ երենցը գնում է Փարէգ բմշկոլթէ ւն, ուսանե
լու յ Այգ օրերէն բռնկած ֆրանսէական բուրմ ուա֊գեմո կրատա կան
յ ե գաւէ ոքսութեան առաէա դէմ ա կա^, գաղափարները էսոր հետը են թող֊
նում նրա մտածելակերպէ վրայ եւ ՛Ծ երենցը 1853 թոլէն բմէշկէ կո֊
Հումով՝ ըմբոստ տրամ ա գր ո ւթէ լևներո վ վերադառնում է հայրենէք։
ճ&մձական֊ թուականներէն

X? եր ենgէ

գործո ւն է ո ւթէ ւն ը

^1ււլսում

նշանաւս րւո ւմ է Պապէ գործակալ՝ հայ կաթոլէ կ համայնքէ պետ Ա»
Հասունեանէ կոգմէց աւըլէ 'հէնքերը

քայքայող կրօնական քաղաքա֊

կանո ւթեան դէմ մղուող պայքարով։

1860 թուականէն Հմերենցէ անմէջական գործակցութեամբ Պոլ֊
սում հէմնւում է Բար եգո րծա կան ընկեր ո լթէ ւն : Նրա նպատակն էր
Էեոլրքէայէ ծանր յ ե տա մնա g ո ւթ ե ան պայմաններում կանէսել հայու
թեան տնտեսական քայքայման անէսուսափելէ վտանգը։ Ընկերութեան
գործս լնէ ո ւթեան բւււռն շրջանում

\մ երենցը վերգրալւում է

արեւ-

մտահայ մոգովրգէ աղգայէն֊աղա տագրա կան շարմման մէջ։ էէէյթու֊
նէ ապստամբութեան նաէսօրեակէն ՝ Բարեգործական ընկերութեան
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առաջադրանքով, նա լինում է Կ[,լի կխսյ ո ւմՏայանի է նրա դրական
վերաբերմունքը ղէյթ ո լն gինե ր ի պայքարի, ել համակրանքը'

Ա վա-

ճեանի ու նալրանդեանի դիրքորոշման հարցումՅայտնի է նաեւ,
այն որ ապստամբութեան պարտութիւնիg
թեան կողմից ենթարկուէ լ է հալածանքի եւ

յետոյ Ն՚երենցը պետոլ.
երկար

տարիներ

իր

‘LrulJ i և[՚^Լ քաղաքական անբարեյոյսի պիտակը-

Բարեգործական ընկերութեան լուծարքից յետոյ, իբրեւ բմիշկ,
հրապարակախօս , հասարակական գործիչ 6'երենցը շարունակում է
իր պայքարը հայ ազգային կեանքի կազմակերպման , նրա խնդիրներ
րի լուծման համար : Մամ ո ւր եանի բարեկամութեամբ, նրա հրատա
րակած «Արեւելեան Ա՛ ամուլ» ամսագրի էջերում իր սուր գրչով նա
մերկացնում է ոչ միայն թրքական եւ եւրոպական քա ղաքա կանո ւթի լնը հայկական հարցի վերաբերեալ , քննադատում է նաեւ սահմանս։,
դրութեան անունով ղործոդ աղգային բազմաթիւ գործիչների'
ղովրգին օգուտ չբերող գործարքները :

Այդ ընթացքում երեւան

մո,
է

ղալիս նաեւ իր' Աերենցի մոլորու թիւնները հա յո լթ եան հ արgի լո լծ
ման միամիտ կարծիըների մէջ*.

1876 թո լականի g թ ուրյշիայում ա ե ղի ունեցող նոր իրաղարձու,.
թիւնները

կապուած պալըանեան մ ո ղովո ւրղն երի

ազատագրական

ս1աJ^UJII՛Ւ Հետ՝ հայ գործիչներին բերում են այն եզրակացութեան՝

որ ոչ մի միջոց եւ երազանք չեն կարող փրկել ժողովուրդը կործա~
ն ումից՝ եթէ նա

չմտածի իր ումերի [համախմբման եւ փրկու

թեան մ ա սին :
[Լրեւմտահայոլթեան հարցի լուծման համար

որԼ$_

հայութեան

մւջ բարձրացայ- հ ամ ա մ ո զո վր գա կան շարժումը նոր մզում է տալիս
\)'երենցին՛, Ար եւմտ ա հ ա յո ւթե ան կեանըի ծանր տարիներին ՝ 1877—81
թուականներուն՝ իրար եաեւից հրատարա կլում են Հ^թորոս էեւոնի^՝
հՀյրկունը fà* . ‘իարոլ'} եւ հվմէոդորոս Աշտունիդ պա ամա վէ պե րը *.
վ- ամա ն ա կ ա կի g և ե րր « (մո րո ս Լե ւոնիյչի մասին արտայայտուէլ են
ջերմ կերպով եւ համարել են ղա յն իբր &ի շղ

մամանա կին

դրուած

վէպ*. քմեման վերցուա^- է Չիլիկի՛" J ի հայկական իշխանութեան պատ֊
մոլթիւնից*. (մ ե ր ենg ը նրա մէջ որոնել է սլա տմ ակտն "՛ի՛ միտումներ
րը՝ որոնր համընկնում էին իր մամանակի ա ր ե ւմա ահ այ ութ ե ան աղ՜
ղային՜քաղա քա կան պա'հանջներին :

1շ/"ձ դարի առաջին կէ սին Աուբինեան իշխան (մորոսին յ՚՚՚լմ1՛!՜
լում է ոչ միայն վերականգնել հայկական իշխանութիւնը՝ այլեւ ամ
րապնդել այն՝ ստեղծելով ումեղ պետական միասնութիւն։ '(մ ե ր ենg
իր ներկայացրած պատմական անձնաւորութեան մէջ դրել է իր երե
ւակայած մողովրդական առ՛աջնորդի կերսլարը։ (մորոսը

ժ՜ողովրդի
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կենսական շահերի արտացայտիչն կ'

տոդորուած

Հումանիստական

բարձր դա ղա՚փ ա րն ե ր ով եւ խոր հայրեն ա սի րո լթ ե ամբ ։
թո բոս իչիբանը ճշգրիտ կերպով

բննարկուձ կ

պատմութիւնը : Լյա ՝ հաս կանալով իր

մ՜ամ անա կի

իր

մ ո ղովրդի

ամենահրատասլ

պահանջբ y արադ կերպով միաւորում կ մ ո դո վր դա կան ն երրին ումե֊
րը՝ արմատախիլ կ անում իշխանների կենտրոնախոյս ձգտումները
եւ } յ են ո ւելո վ մ ո դո վր դա կան միասնական ո ւմ ին , թշնամոլն վանում
կ հա յրենական հողից՝ կեանր ու բարօրութիւն բերելով իր հայրենա՜
կ1՚սնե1’էն •
U.j" գաղափարը աւելի լայն ընդգրկումով ներկայացուած կ « նր-

կունր թ • քիար ս ւ» պա ամ ական վկ սլի
է

î

թեման Ն՝ ե րենց ը վերցրել

աակ ան թուականների արաբական ար շա լանրն ե րի շրջանում 10ո*-~

թեցի (յովնանի դասաւորութեամբ կազմակերպուած

մողովրդական

ապստամբութեան չրՀխսեից : Տ ուին անը մողովրդի ծոցից դուրս եկած
անհատկյ կ ։ Նա գլխա լո ր ո ւմ կ մ՜ ո ղո վր դա կան շարմումը ՝

ո ր պկ ս ղի

ցոյց տայ թկ այրլ ոտնատակ գնացող մողովուրդը ^ողորմելի՝

ար՜

համար հևԱ, էակ մը չէ, թէ // ւր արիւնը ունՒ ա ն ամկն առա րին ու—
թիւն յ որով կը պարծին նորա ՝ որ իրենց հարց անս ւա b վրայ կը դո—
ռոզանան եւ շատ անդամ զուրկ ե*^ նոցա աnuiրինոլթենՀ՜Ն» : Յովնանը
արհամարհանրով կ նայում իշխաններին եւ. Հասկանում ՝ որ աւատա՜
կան մ ասնատուածութիւնը թուլացնում կ մո ղովրդի միասնութիւնը
երկիրը անկախ պահելու եւ պետականութեան միասնութիւնն ապա՜
հովելու Համար յ

ր մողովրդական բանակով նա Աասնայ լեռներից

րշում կ ոչ միայն արաբներին ՝ այլեւ վերացնում կ ս եփ ա կանա տ կր ե[՛ին յ իբրեւ «հազար գլխանի վիշասլ»ի *
յովնանը ամենաումեղ եւ

բազմակոզմանիօրկն ընդդծուած սձլ

հ ա՛տ ա կան ութի ւնն կ։ Հեղինակը նրա մկջ դրել կ Աասնայ մողովրդի
հերոսական կերպարը բնորոշող դիւցազնական ոգին՝ ս ր ը

հրաշալի

կերպով զուդոր գլում կ նրա բնաւորութեան ումեզ կո ւլմերի հետ՝
մի ամ ա մանա կ դրսեւոբում կ նրա մարդկային ապրումներն ու յոյղե՜
րը։ Յովնանը ամենակարող կ մինչեւ այն աստիճան՝ երբ գործում կ
իր րա զարական ՝ հասարակական բա րձր

ղի ut ա կց ո ւթե ան

ումով :

^•կսլրերն այւյ ընթացրում զարգանում են համընթաց եւ տրամաբա
նութեան ումով։ Նա մեծ արագութեամբ շարմում կ իր մողովրդա՜
կան բանակը թշնամու դկմ՝ խուճապի կ մատնում նրան։

Ամենայն

խստութեամբ նա հաշուեյարդաբ կ տեսնում դաւաճան իշխանների
հետ ) յայտնւում կ նախարարների մոզովում եւ իր ելոյթով դա տա՜
էլան ատեան բա ցում կ նրանց դկմ։Պատմակ ան իրադր ութիւնը 3 ո վետ ՜
եին թելադրում կ աւելին կատարելու» բայց Հեղինակը բռնում կ նը՜
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րա ձեռքից , յիշեցնոլմ նրան

տիրասիրութեան ,

հնազանդութեան

մասին : 1Լհս, Յովնանը փոխում է իր ընթացքը, մենակ իննում է լեռ,
ներից եւ մտնում Սմբատ 11 պ արա պետի օթելանը , պահանջում նրանից' անցնել մողովրդի գլուխը ել իր փոխարէն շարունակել զորեր՝
մինչեւ թշնամ ու վերջնական սլար ա ո ւթի ւնր : թուլամորթ սպարապե
տը վախից հրամարլում է եւ կորստեան մատնում թէ իրեն ել
3ովնանին :

թէ

Թուրքական ռէակցիա ի պայմաններում ցրւում է երրորդ պատ,
մ ա վէ սլը

«Թէոդորոս

3'շտ ո ւնի»ն :

1Լյստեղ ներկա յացւում է

կրկին

մոզովրդի շահեր "՛Լ տոգորուած պատմական անհատը՝ ո ր ր դաոնում
է նրա աոաջնորդր : (Լյստեղ կան աւելի արմատական մարեր՝ աղա՜
տադրական շարժ՜ման եւ սոցիա/ս/կա^ հարցի մաււին : Հեզ ինա կ ի եզ
րակս։g ութի ւններն աւելի կտրուկ են :

Կեանքի նոր

ընթացքը

նոր

յղացումների սկիղր դրեց, բայց Ե՞ եր են ցն այլեւս ի վիճակի չէր պա,
տասխանե լու նոր հարցերին , նոր ուղիներ ա ոտ ին ո ր զ.ելո լ իր մողո,
վուբդին ♦

7» ր սլատմավ կ պ ե ր ի մ կջ Մեր ենցր ստեղծել կ հ ետաքրքի ր

tjի պա

կտն հ իւսուածքներ : *1յերկա լացրել կ իր հ եր ո սն ե րին եւ հասարակա
կան ու անձնական փ ո ի/յա րա բերո ւթիւնների մկջ*. Պ*լիսա լոր հերոսնե՜
րր բացի ւլ կպեր ում նկարաց րւում են տարրեր դասակարգի

նե ր կա՜

յա ցուց ի չներ ՝ կանանց բաղմտպիսի կ եր պա րն եր ՝ ո բոնը առանց բացա՜
ռոլթեան ՝ օժ՜տո լած են հ այր ենա սիրա կան թո ր զգացումներով ՝ հե՜
րոսական ոգի են ներշնչում իրենց մ երձաւո րնե րի*յյ եւ դրսեւոբում են
պետական ու քաղաքական կեանքին մասնակցէլու

բարձր

յա տկա՜

նիշեր :
Մերենցը ստեղծեց պատմագիտական նոր սկզբունքներ ՝ միաժ՜ամանակ'

դրական նոր ուղղութիւն' ռոմանթիղմի գլթալոր դիծերը՝

որոնք լետո լ մշակուեցին եւ նոր դրսեւորումներ դտան Pu/ ֆֆու եւ
Մոլրացանի ղ ործերում :

188Օ'"4"7^ թ՛ուականների առաջին կկսին Ե* եր ենցր չա բու!/ակում
կ իր շրջադա յութիւննե րր ա րեւմտահայաստանոյ մ : Ւբրեւ թժ՜իշկ ի [՛
/լործնս/կան օ/թ/ութեամբ ՝ դրամական օժ՜անդակութեամբ նա օգնում
կ կոտորաններից փրկուած ժ՜ողովրդին ՝ շարունակում կ պաշտպանել
նրա /շատը ՝ քննա դա տ // լմ կ Պ ե րլինի վեհաժ՜ողովի/ ՝ «A՜ ր դո ւե ալ ատենակալներիյ> ստա քՕդ ճառէր ր եւ թրքա կան քաղաքականութեան ծանր
հետեւանքները հայութեան՝ համար*. (Հուսահատ եւ դառնացած ժ՜ո1քովըդի ժեՀթ հայրենասկր ղալա կը նորից որոնում կ ճանապարհներ
հայութիւնը կործանումից փրկելու համար
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1885 թուականէն մեռնում կ նրա մխո կ ա ղ$_է կ ը
դէն ծերացած հայրը

թադուկը։ Ար

կաթուածահար եղած վ'չաէ g ՝ հազէւ ապրում

կ երեը ա ար է եւ մեռնում թէւէլէղում : հէրբ ետք ենք դաոնում դկսլէ
^Օ՚ական թուականները ՝ առում կ նրա մասէն հայոց մեծ բանա սա եղ֊
ծը

Տ ♦ թումանէ ան y ճանաչելու համար թկ ո'՞՛Լ ։>1՛ է՛է ^Լ"Ր>"՚ւդ[-[՛ վէ-

պէ 'ք11,1 [,ul^,ոԸ 1 մեր սէըտր լեցւում կ անկեղծ 'Հրճոլանքով • չդէտենք
նրա ազատասէր ոդոլ վրայ հէանա^նը^ նր ա վառ հայր ենա սէրո ւթեան
ու tf-ողովրղ ասէ բութեան վրա- ղա րմանսանք ՝ թկ նրա հոգու ազնըլութ'եան , մաքրութեան ու ճաշակէ վրայ^Հ ք1 րօք , Հքերենցէ թողած
աւանդր հա յրենական դրականութեան պատմութեան մէջ ադամանղ է նման փայլ կ տալքէս ժողովրդական շարժման ծանր օրերէն
ւած հտյրենասէրական [""[* զգացումներէն ՝ մէ շա պայքարելու վսեմ
զդացումներէն

յանուն մեր ժողովրդէ յ ա ւե ր ժո ւթե ան :
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<11էրոյէրեան!ի
ԱՈՐԳ ԱհՈՎ

Ս Ա 3 Ա Թ ֊Ն ո Վ Ա
Հայ հանճարեղ բանաստեղծ Ս ա յաթ—*Լյովան համաշխարհային
բան ա ս տ ե ղծ ո /_,թեան մեծագոյն քնարերգակներից է*, ԱայաթՀ1,ո վան
«հնՀնագրութեան» բարձրագոյն վարպետներից մէկն է , որպիսին ծա՜
նօթ է համա շխարհային պոեղիային, _ գրել է բանաստեղծ 'Լալերի
քարիւղովը

I] այաթ֊1/ո վա յի երգերի ռուս լաւագոյն թարգմանիչը*.

Ս այաթՀՆովան ծնուել է մի այնպիսի պատմական մոմանա կաշրջանում ,
երբ նրա հայրենիքը
Հայաստանը, բամանւած էր ou.
մանեան եւ պարսկական բռնապե աո ւթի ւննե ր ի միջեւ, երբ բռնի մահ՜
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մե տա կանտ ցման եւ զան դո ւածային կոտորածների հետեւանքով հա ք
J"rLn'lrrtl' իա շոր մի

հատուածը ստիպուա^ կր

հեռանալ հա լ ր են ի

եր կրիր եւ <ք-ամանւսկաւոր ապաստան գտնել հողաղնգի տարրեր ան
կի ւններ ում :
^՝յՂ՜ս1իսի ^ակատագիր

ունեցել նաեւ Սա լսրիմ-Էյովա յի նախ

նիները ՝ որոնք ա սլ ր ե լի ս կ ին եղել fy ի լի կի այի 1),գ_անա
Նրա հայրը

քա ղաքո ւմ :

մահտեսի կարապետը՝ թափառել կր երկրկ երկիր ՝ հա^

սել Հալկպ ՝ այնտեղից

թիվ)լիս * ամուսնացել Սառա անունով մի

հ tuյո լհ ո լ հետ եւ վ ե ր^ն ա կան ա սլ կ ս Ւր օջաիէր հաստւստել : կԼյստեղ
կէ) 1712 թուականին , ծնուել կ Ս ա լա թ^Է, ո վան :
^ք՝րս1^* աշակերտ կ տալիս ջուլհակ ft մօտ*.

կԼյնուհետեւ

նրան՝ հաւանաբար ուսումը շարունակելու նպատակով ՝ ուղարկում
ե^է Սանահնի վանքը՝ որն այղ մտ մանակ հայ մշակոյթի կարեւորէս֊
ո fi կենտրոններից կր ՍՀեդր կո վկա ս ո ւմ : Ղ*եո.եւս պատ անթ ՍալաթԼքովան տիրապետում կր մի քանի լեղուների ՝ ինչսլկս նաեւ ղրաբար[,ն ։
Սակայն նրան նոյնպկս վիճ ա կ ո ւած կր թափառել երկրկ երկիր ,
Ճաշակել պանդուխտի վիշտն ու զառնութիլնները։ Իր իսկ վկայու
թեամբ՝ նա եղել կ նաեւ. Հնդկաստանում ՝ ռ ր ր կապւում կ ^Լրագիր .
Շահի արշալանքների հեա : Դ„/ միանգամայն հաւանական կ , քանի
որ պարսիր զօրքի մկ 9 կային վ՛թաղական խէկատներ' արքա յարն Հե.
րակլկի գլխաւորութեամբ ՝ "րը հնդկական արշաւանքիդ վերադառ
նալուր յետոյ արքայ հռչակուեր կ ախեթիայո ւմ : Ս ա հ ա թ—1, ո վան պա
լատական նուագածու կ եղել նադիր.Շահի բանակումէ Ցաքանի կ,
"ր 18/”/ է "‘[՛է՛ կկսերին նա վերադարձել կ թիֆլիս եւ դարձել Հե.
րակլ թագաւորի պալատական երդիչբ է Վրարական տարեգրութեան
վկայութեամբ ՝ I]այաթ-՚Լո վան պատմել կ հետեւեալը. «&« դիակի
սագ նուազել՝ սրա հետ միասին պարսկական եղանակներին վրաղերկն երդեր յարմարերրի , ինչպիսի բան դեռ ոչ ոք չկր արել-, էրբ
Հերակլ թագաւորը ուզեր մկ^յիս սարքել եւ երամիշտներիս այնտեղ
տարան՝ ես այն մամանակ պարսկական եղանակներով վրարերկն
երդերի։ թագաւորին շատ դուր եկաւ ել խալաթ (պարզել) շնոր
հեր

î

Գլ՛անիր յետոյ շտ տե ր ր ձգտեցին ին չ նմտնո ւել* ♦ . յ

Սակայն պալատում այնքան կլ հարթ ու խաղար չկ ր ընթանում
նրա կեանքը, յաճախ կր նա րնվհարլում պ ա / սրտականն երի
հետ։
էէւղ մասին են վկայում Սայա թ.ն,ո վայի շատ բանաստեղծութիւն,
ները՝ ալդ մասին են վկայում նրա որդու
պա՚ոումներբ •

եւ

մամանա կա կիրնե րի՛

Պալատական այդ խարդաւանքները ճնշող ադդերոլ.

թիւն են գործել ճշմարաասկր ու զգայուն երգչի վրայ։ Գրութիւնը
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Աշխարհս մի փանջարա է, թազերու_մէն թեզարիլ իմ,
Մըսւիկ տրվողը կու. խոցվի, դաղերումէմ թեզարիլ իմ,
Արեգ լավ էր, կտոց վուր էսօր, վաւլերումէն թեզարիլ իմՄարթ համաշա մէկ չի ըլի, խաղերումէն թեզարիլ իմ:
Աակայն, հասկնալի է, ոլ։ գեղեցիկի սիրով տոչորուող երգիչը
չէր կարող լոհլ։ հա շարունակում կր ոտ ե ղծա զո րծ ել վանքի կամար
ների տակ*. Աւանդութիւն կայ , որ մենակնա y Ս ա յ աթ—հ ո վան , վերաղզեստաւո քոլելով, թաքուն դնում էր թիֆլիս՝

Պարսկաստանից

եկած աշուղների հետ մրցելու կամ համաքաղաքացիների առիեւ իր
նոր երդերր կատարելու համար*,
Երկուութիւնր եւ հոգեկան հակասութիւնը բնորոշ են ե՛լել Ա ալաթ.հովայի ամբո ղիի ս տ ե ղծտ ղո րծ ո ւթեան ը: ‘հրա մէի է արտայայ
տուած ամբողի հ՚՚՚յ մ՜ոզովրդի հակասական վիճակը

ՃՏըղ դարում*,

հրա երդերում շարունակ հնչող թախիծն ու կարօտը աշխարհով
մէկ ցբիւ եկած, ճնշուած ու հարստահարուած հ՚ոյ J-ոդովրդի ճա
կատագրի արտայայտութիւնն են*, հրա երդերում թրթռացող կեան
քի , գեղեցիկի ու ճշմարտի սէրը , սեփական ստեղծագործական ու
յ՜երի նկատմամբ հ ա մո ղուած ո ւթ ի ւնը ինքնուրոյնութեան եւ անկա
խութեան ձգտող հայ մոզովրղի կամքի արտայայտութիւնն են*.
Աայաթ-հովա քի ստեղծագործական էոլթեանը յատուկ է ազգա
յին հպարտութեան զգացումը*. Աղբիւսներէն լեղոլով գրած իր մի
րտնտստեղծութեան մէի նա պարծանքով ցայտաքարում է *
ՀԱայաթ.հովան թևքը հայ է ,
/> ր հաւատ ին ղայիմ կանգնած ï»

ղովուրդներին : «Մէ կը վարդ է քաղում աշխարհում , մէկը

փուչ».
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ղանղատւում է երգիչն իր բանա ոտ ե ղծո ւթի ւնների g մէկում . եւ նա՝
հոգու ամէն մէ մասնիկով կապուած ւ/'նեւ ո վ ժ ո ղո վրգի հետ ՝ (վսալխի նոբար) է համարում իր են : «[[ամիկ եմ՝ իշխան դաոնալ չեմ
ուղում) ՝ ասում է նա այն բարձր գիտակցութեամբ ՝ որ կեանբում
ամ ենաա ր

բա լորը ոչ թէ տիտղոսն է կամ հարստութիւնը ՝ ա յլ

հոգեկան տ/խո ւո ւթիւն ը ՝ արդարութիւնը՝ ճշմարտութիւնը։
յղողովը գին ծառայելու մէկ միԼոց ունէր միայն ՍայաթՀէյովան
բարձր

արուեստ ՝

սազ֊բամանչա ՝

թուԼէ?ե ^/'գ՝ բանաստեղծական

խօսբ ՝ ո ր ը կարող էր ճշմարտութիւնն ասել՝ խնդացնել կամ լացա~
ցնել՝ յուղել կամ սփոփել «խալխին) : Իր արուեստի հենց այս յատ
կանիշներն է գնահատում Ս ա յ աթ—Լ, ովան , երբ գիմում է իր լա,
ման չային *

Շատ տխուր սիրտ կու խնդացնիս' կու կըտրիլլ հիվընդի դողըն ,
Երթ քաղցր ձայ՚Թրդ վիր կոնիս, թաց կոպի հիւող խաղողըն.
Խալխին էս իլթ-իմազ արա, ասին, «Ապրի7 քոս ա^ողըն»,
Քանի սաղ է ՍայաթՀլյովէն, շատ թան կու տեսնիս, քամանչա:
[Բանաստեղծական ճշմարիտ խօսբը նա բարձր է համարում բո„
լոր գանձերից եւ հաւատում է նրա վերափոխող ուժ՜ին՝ հաւատում
է իր գործի արդարութեանդ արժէբաւոբում է այն.

Ամէն մարդ չի կանա խըմի' իմ ջուրրն ուրիշ ջրրէն էԱմէն մարդ չի կանա կարդա' իմ գիրթն ուրիշ գրրէն է.
թունիաթ-րս ավազ չիմանաս' քարափ է քար ու կրեն էՍելավի պէս, աոանց ցամքիլ դուն շուտով խարար մի7 անի :
Ա տ յաթ^Լյովան չի կարողանում հաշտուել տիրող իրականութեան
'հետ՝ որովհետեւ նրա մարդասիրական զգացումները հակառակն են
թալա դրում։

Մռայլ միջնադարի պայմաններին նա հակադրում է

աշխարհիկ կեանբը՝

ո է ր ը ՝ եղբայրութեան՝ ազատութեան՝ եւ ար

դարութեան գաղափարը յ
Լյոյն մարդասիրական դի ր բե ր ի g է մօտենում բանաստեղծը նաեւ
սիրոյ թեմային։ [] այաթՀէյՈ վա յի երգերում

նուրբ

բնարականու-

ի/եամբ է պատկերուած սիրուհու, կերպարը։ Երգիչը խոնարհւում է
կանացի գեղեցկութեան առաջ՝ սակայն դա տարփական մզում չէ՝
այլ ասպետական յափշտակութիւն ՝

հիացմունբ

սիրած էակի կա

տարելութեան եւ հմայբի առջեւ։
Ոչ մի ուժ ՝ ոչ մի իշխանութիւ չի կարող բաժանել սիրահարներին , րանի որ ոէրը ա մ են ա րա կտ ելին է րո լո ր կապերիg •. I]իր ո յ

Fonds A.R.A.M

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

121

ղՀ.ր անզօր են սուլթանն ու խանը, նոյնիսկ' մահը - խափաոոլմնԼրի
ու տառապանքների մէչ սէրն է բանաստեղծի միակ նեցուկը, միայն
սիրած ա զթիկն է նրա «սուլթանն ու խանը* :

Սիրուհու կերպարն

ստեղծելու համար բանաստեղծը դիմում՛ է վառ ու գունագեղ համե.
մատոլթիլնների , պատկերների, նրան գովերգեյոլ համար ընտրում
է ամենահնչեղ ու երամ չտա կան բառերը-, Բանաստեղծը սիրած էակին համեմատում կ թանկագին քտրերկւ դ ար եւելքի ամ ենա շքեղ գործ՜
ուածքների ,

հ ա յր ենէ բնութեան ամենագեղեցիկ ծաղիկների y տիե՜

^երքի ամենահզօր իշվսանաւորների ՝

հէքեաթային եղեի կների հետ

եւ, այնուամենայնիլ, խոստովանում կ՝ որ գարձեալ չի գտնում ար՜
մանի համեմատութիմև յ Մերթ բանաստեղծի սէրը բռնկւում է երկ
նահաս հրղեհի նման y եւ նա չի կարողանում տիրապեւոել ինքն իրեն՝,
Ս երթ րն բչան ում կ նա՝ [սնգրում սիրուհուն դ գոնէ թոյէ lI,,,,J ա րմանանալու նրա տեսքին : էլ բոլոր դկսլքերում վառւում կ բանաս՜
տերլծի հոգին , տառապում ոիբոյ եւ կարօտի ո ւմգնս ւթի ւնի ց՝ մնա
լս ՛Լ •‘‘I՛ շտ բարձր ու վեհ :
Հասկնալի կդ որ հոգեկան նման տուայտանքները բանաստեղծից
սլ ա հ ա նշելս լ էին ճոկս յանգալորում , թրթռուն ե րամ շաա կանո ւթկււն ՝
պարզ, բա յg պերճաշու՛ք լեգո լ՝. Այ Ո առումով Ա յաթ՜Ն" վան

*/ն՜

գերազանցելի կ։ Նոյն իսկ բարգ յանգա ւո րմ ան դկսլքում նա պահ՜
պանում կ բանաստեղծական տալկւ իմաստային եւ

լուղական կող֊—

մը, I րբեք տեղ չթողնելով արհեստական պաճուճանքկւ համար՝, ևթա
իւրաքանչիւր արտայայտոլթիւնը կարծես աս ուա չ֊ կ

յ անպատրաս

տից եւ այնքան անմիջական, որ հասկանալի կ բոլո րին դ արձագանգ
կ գտնում բոլո րի սրտում դ հնչում կ անկեղծ ու համողի չ։
Ինչպէ ս այս անսահման պարզութիւնն ու անմիջականութիւնը,
այնսլկս կլ վառ եւ կենգանի պա տ կե ր աւո ր ո ւթի ւնը Աայաթ՜Նովան
փոկս կ աո ել հույ միջնագարեան մողովրդական
աւելացնելով սեփականը դ նորը, ինքնատիպը՝.

տա զեր գո ւթի ւնի ց'
Արլ

կ պատճառը դ

որ նրա՝ բանա ս տ ե ղծո ւթի ւններիg իւրաքանչիւրը ղարղանում կ ամբ ո ղջա կան օ րէն'

դ ե ւլա ր ո ւե ստակ ան

մշ ա կ ուա ծո ւթե ան

ւլա րմ ան ալկւ

նրբութեամբ եւ երանգների բաղմսպանութեամբ :
Ա եծ բանաստեղծ , սրտայոյղ երգիչ եւ երամիշտ Աայաթ՜Նովան
ա սլր ե g ու ս տ ե ղծ ա գո րծ ե g օտար բոԼնա կա լն եր ե լծի տակ է ա նվերչ
ենթարկուէլով նրանց ճնշմանն ու հետասլնգումնե րին ՝. Ա ո րմոքուե g
նա , Լ՛ք անձնական տ աո ա պանքն ե րին միահիւսելով
'/"վը՚քկ1 տառապանքները՝.
կոգք

Ն*ո

ա՛պրող մողովուրդների'

ջանցիների վիշտը y

հարաղատ

մո-

հաւասար չափով երգեց դարերով
հայերի , վրացների , ադրբե-

երազանքը դ մողովուրդներ , որոնց նոյն

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

122
Հա կա տա գիրն էր բայ՜ին ըն կել :
սնգին

Ե'ւ նրա բանաստեղծական էսօսքի

մարգարիտները տր որ ո ւեր ին ընղհանուր

թշնամու

օտար

Բռնակալի կր^կի տակ՝ ներկուեր ին անմեղ արիւնուէ՝ 1795 թուա/լա
փն ԼԼնդր կո վկա ս արշա լո ղ պա րսի ր ԼԼգա՜Լ]' ահմ ուղ էս անի հորդանե
րը ստիպեր ին Ս այաթ՜\,ո վային դուրս դալ թիֆլի ս ի ամբորի Սուրբ
հ*\որգ եկեղերուր եւ ուրանալ հալատը։

Լէ այաթ ՜Լ,ովան հրամար՜

ուեր ՝ եւ պարսիկ զինուորի սուրը էերէ տուեր մեծ մարդասէրի ՝ ան
զուգական՝ երդէի կեանքին :
U ա կայն անմահ մնար ք]այ աթ-Հյ ո վան իր երգերում : թշնամու
սուրն անզօր եղաւ լռերնելու մո ղո վո ւրգն երի սրբած հլ։ղչ{,ն-. Ս ալաթ՜*Լյովայի առաջաւոր ՝ համամարդկային գաղափարներով տոգոր՜
nuufr

ստեղծագործութիւնը անթառամ փառք հիւսեր նրա

՛Ետ ապրեր իր վերածնութեան համար պա յքա բող

համար։

հտյ ժ՜ողովրդի

սրտում : /' ս կ երր ա ղա տ ո ւթեան արեւը ծագեր Հայաստանում ՝ ա՜
ւելի լայնօրէն տա ր ածուեր նրա փառքը ՝ եւ բոլոր մո ղո վո ւր զն ե րի
սեփականութիւնը դարձաւ նրա յաւէտ երիտասարդ ՝ թոր ու բարձր՜
արուեստ ս տ ե ղծ ա դո րծ ո ւթի ւնը :
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Արի' համօվ դոլլոլզ

արա' , խալխի նօրար Ս այաթ-Նօվա ,

Ամէն մարթ չ՛ի կանա ճանդի չահօվ չըքար , Սայաթթյօվա .
Օ՚վ ջիղի մ՚՚ւե պս։ւ՚Ք1"Լ^ ՚ւոլն տ"1լ- ւաՔար՛ Ա այաթ-Նօվա,
•Լաստ արա'՝ շուչէդ չր կօտ րին, չր խր՛իի՛ն քար, I] այաթ-Նօվա :

թէղուզ դրսլրաաանն պահ տաս'

ծեծօվ թի խրրատվի խիվրն ,

ինչրսւ անձնէն չը դուս է հայ անախտԼլի էն չար դիվըն ■
Բէդասլըն' ասըլ թի դառնա, թօչօվ թի սիպտակի սիվրն,
Հո լորն փէտըն թի ղըրըսաի ռանդան, դուրդտր Ս այաթ-Նօվա :

թէդուղ իմանաս, դիդէնաս տստղէրու համբարքրն սիրուն,
Անբարի դոլրձըն կօրաՀ է' կարթա՛ Հարանց վարքըն սիրուն.
Ավիտտրանի խօսկիրըն' մարքարտէ կարքրն սիրուն.
Մի՛ ածի խուզի առչիվրն լալ ու դօվար , Ատյաթ-Նօվա :

թէ էս կինաց փառքըն թուզիս' էն կինաց ալմասըն կուտան .
թէ հօրուդ խաթիր շալ հաքնիս' զար քաշած ատլասբն կուտան.
թօստօվնիս արած միխկըդ, թանիս ինքար, Աայաթ-նօվա-.
Հուր տիղ հասնիր , վուր տի ղըն սուք , վուր տիզ սօյբաթ խաղ է ըլլում
Հուր տիղ մամ , վուր տիղ պաաարաք , վուր տիղ սիրօվ տազ է ըլլում
թէ վուլ, հօրուդ կամքն իս անում, մարմինդ րէդամտղ է բլում,
Հո՞ւր մ է դարդին կո ւ դիմանաս դո՛ւն ջըրաաար Ա այաթ-Նօվա :

1758
(Արտատպուած Սայաթ-Նովայի ձեռագրի սաւսոին հրաաարակութե.
նէն • «Լուս գցած աշիատասիրութ-էնով Դէորգհայ Աիվերդհան»
Աոսկուա, 1852) ։
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2(13 ֆեԴ,հ?։1|Ո1Վ1'1.
ո*

[Լ •! Ւ fj'մ ՝

օրերուն երրորդ, դասարանէ աչակերտ Լէ î

U եհ հօրս հետ ճամբայ էն կանր դէսլէ է՝ոստուք^ §ոնէ նահանղէն

Օդոստոսեան օր մրն կր , է/որչա կային , ճնշիչ , մահացու»»» Հքոդ
կ՚ընէր*. Ձոր ու կէդէչ րամէն մեր երեսներուն կը նետէր փոշէներու
ամպեր

էբարու կր փակցնէր մեր կոպերը եւ կր տոչորէր մեր կո

կորդներր : Ոչ նայելու ,
ցած էր :
Երբ

ոչ թօսելու եւ ալ մտածելու փա փար մնա՜

ա րփօ անունով կառապանը մրափէն ընդոստ արթննալով կը

տրակէ ր ձէն եւ հարուածը կը զարնուէր դլէ/արկէս ՝ ում րււ H/, //£
հո ղո րե լո լ

եւ ոչ էսկ ծպտուն հանելու :

ճիերը հանդստացնելու համար մտանր Պեսթչէ Սալաք հ այ գէ*~գը^
որու րարեկեցէկ բնա կէչներէն մէկուն մեծ հայրս ծանօթ էր : ^քեան~,
?.["< ՛?!;$_ տեսած
՛Այս հայուն չափ ծաղրանկա րայէն՝ կերպարանը
մը : Ե ր ե ւա կայ ե g է ր ածէ լուած ւէ ո րր է կ գլուէ/ մը } վա ր թափող թա լ
քօնրերով) կտցանման րէ թ , էԼ'ՈI1 Z.

պեէ/եր՝ էաfi բերան մը

մէՊդլ տնկուած երկար ծէ/ամորճով» • » : Ս *ս ՛ԼԷ"1՜!11IL Ա՛նfin էհ կերպ///Լ
դրուած էր երկար ու նէհար մարմնէ մը վրայ՝. Հտդուստ կապուստն
ալ ս/րտասովո ր էր*» էքարճ ու կս/րմէր բաճկոն մը՝ բաց ՜կա պո քա

եւ

չատ լայն՝ չա ըէա ր : // ս,րդը կը վ>ս1լէ ր ոտրերն էրարմէ հեռու՝ կը է/օսէր ծէ/ամորճը .թթէն տակ՝ եւ կեցուածրէն մէջ կար ղուտ հայկական
հպարտութէւն մը*. Զէր էսնդար*. Զդուրս ցայտած ա չրե ր ր

է///չոր

կը

բանար եւ կարծես թէ ոչ մէկ բանէ որեւէ ոլչադրութէւն չէր տարէ
Ան որ տան մէջ ոչ րամէ կա ր ՝ ոչ ալ փոչէ » Սակայն մթնոլորտը
նոյնրան անաէ/որմ , հեղձուց է չ եւ ձանձրալէ էր որրան տափաստանէն

Հր «/յ : Փ ոչէ էն կո ւր ս/ g ած եւ տարէն ումասսլառ

ընկ ա * Վ-

էր, կանաչ թաիյտի մր վրայ’. Փեղկերը, կարասիներն ու.

ա նկի^ս
տաիաա-

(*) Վերնագիրն է «Գեղեցկութիւններ» , bu Չեխով նախ կը նկարա.
գթէ հայ գեղեցկուհին եւ յետոյ ոուսը : Մենք միայն աոաջինը կը
թարգմանենք :
|
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կամածը կվարտա շնչէին արեւէն վառած չո ը փայտին հոտը*.
կողմ կը վխտա յին ճանճեր , ճանճեր ՝ ճանճեր • * *

Ամէն

Մեծ հայրս ու հայը կիսաձայն կր շշնջայ ին * * * Գիտէի որ ինքևա՜
եռը միայն մամ է մը պատրաստ պիտի ըլլար* մեծ հօրս սլէ տ ը էր մամ
մր իր թէյը խմելու 'համար : Ատկէ ‘Լերջ

պիտ Լւ ննջէր

երկու

երեր

մամ*. Ուրեմն քաոորդ օր մը պիտի անցնէր անողոք սրտմաշուքի մր
մ^ջ* Ա ետոյ' դարձեալ տապ՝ փոշփ՝ փոսերէն վիրաւոր ճանապարհ*,
իէոյդ ձայները կր շարունակէին իրենց

3Ը '' Ետրծես

թէ

հայր՝

ճանճերը՝ պատուհանները՝ կիզիէ արեւը հոն էին երկար ատենէ

Լէ

վեր եւ միայն շսՀտ հեռաւոր մա ման ակն ե ր ո ւ մ է y՛' սլիտի դա դրէ ի ղա՜
նոնք տեսնելէ :

Ատելութիւնս կ՚եռար

տափաստանին ՝

արեւ ին

եւ

ճանճերուն դէմ :
Ապւսսուհին նաԼս ներս բերաւ ափսէ Լէ վրայ տարուած բամաէլներ ՝
լ ետոյ ինքնաեռը*. Հա յ ը ՝ առանց աճա սլար ելու դուրս ելաւ եւ պոռաց*
--- Մ արիսՀմ : Եկուր թէ յը լեցնելու։ Ո^ւր ես : Ա արիսՀմ :
Շտապող քայլերով ներս մտաւ տասնեւվեց տարեկան աղջիկ մը՝
պարդ շրջազդեստով ՝ ճերմակ դաստառակը կասլած դլԼսուն։

Ա ինչ

կռնակն ինծԼէ դարձուցակ թէյ կը / նէր 1 նկատեցի որ մէջքը

շատ

նուրբ էր՝ ոտքերը մերկ էին եւ փքուած վարտիկը կ^Լ՚^՚էր մինչեւ
կրունկները:
Հիւրընկալը մեղ հրաւիրեց թէք առնելու*. Ա ե ղան նստելէ առաջ
հայեացք մր նետեցի աղջկան ՝ որ րամակ մը կ'առաջարկէր ինծի եւ***
Եւ*** յանկարծ*** զգա g ի որ շո լն չ մը կ՚անցնէր հոգիին
քէն եւ կր սրրէր ու կ'անհ ետ ա ցն է ր օրուան

փոշիները ՝

վրա՜

ն ե ղո t-թ ի ւն'—

ներր։ Աչքիս առջեւն էր կեանքիս մէջ տեսած ամ ենահ րապո ւր իչ դի
մագիծը եւ ամենէն գեղեցիկ դէմքր՝ ղո ր ի ր ա կան ո լթի ւնը կտ:) երա՜
ղր ցո լց տուած էին որեւէ մամանա կ*. Գիմացս կը ճառագայթէր դե՜
ւ/եց կութիւն մը՝ եւ ղալդ տեսայ առաջին իսկ

հայեացքով

ինչպէս

փա յլա տ ա կո ւմ մ ը :
Եր պնդեմ որ Աարիամ իս էլա կան գեղեցկուհի մրն էր՝ բայց չնմ
կրնար ապացուցանել*. Եր պատահի որ ամպերը կը կուտակուին "in՜
բիզոնին ղիմաց եւ ծածկուա^- արեւր ղանոնք կը գունաւորէ կարելի
ամէն դոյներով* կարմիր՝ լելակ՝ նարնջագոյն՝ ոսկեձոյլ՝ հին վարդ՝
անոնցմէ մէկը կր նմանի աբեղայի ՝ միւսը

ձկան՝ երրորդը հսկայա՝—

փա թթոց թու բքի- եիրանի ԷՈյսր կը հեղեղէ երկինքը, դմբէթ ին խա.
<ր , դղեակին պատուհանները կր վառին,

գետն ու

կ'արտացոլան' եւ շողեր կը պարեն մառերուն մէջ*.

լճակը

ղանոնք

Հեռուե ,

մայրա.

մուտին խորութեանց մէջ վայրի բադերուն երամին նետը կր սլանայ
դէպի իր դի շերտյին թառը : Եւ հովիւը կը քչէ իր ոչխարները , բմիչ.
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ւ,լ,ն կառքը կր սահի ամբա րտա էլին ւԼրայէն ՝ ղբօսնո զ
կը գ[ւտեն մայրամուտը՝ զայն դիւթական ու

մարդիկ ՝

ա-

զեղերիկ

կը

զանեն առանց որ ոեւկ մէկը կարենայ բացատրեք թկ ուրկէ1* կուդայ
այդ դե զե g կո ւթի ւնը :
Ս խոյն ես չէի 11 ր ‘ե^զեցիկ դաւոյ մատղաշ հայուհին։ (J եծ Հայրս >
ութսուննոց ղաման ծերունի մը՝ անտարբեր կանանց հանդէպ՝
րկն ւլննեց Ս ա րի ամր եւ 'հ արg ո ւց Հա լուն »
— Ա՚ւ^Ւ՞՚ւԳ է •
— Այո, ա՚լջւ՚կ ս կ ՝ սլա տ ա սիւ ան ե g Հա յը :
--- Գեղեցիկ է , յայտարարեց մեծ հայրս՝ գովասան ձայնով։
J՝ ատ զա շ հայուհի ին՝ գեղեցկութիւնը նկարչի մը

կո ղմ կ

սլիտի

ան ո լան ո ւկր դասա՛կան : ճի շտ որ այո այն դե դեg կո ւթի ւնն կր՝ որուն
յայ տն ո լթի ւնը ՝ Աստուած դիակ ին չո* լ ՝ ձեզ կր համողկ որ ձեր ւսո~
?լ՚՜ կը գտնուին կանոնաւոր դիմազծեր ՝ մազերը՝ այտերը՝ աչքերը՝
քիթԸ y չՀ՚թ՚ն^րը՝ վի1ԼԸ) ևու[,^'^1Լ
այս թարմ մարմնին բոլոր շա րմումներ ր ներդաշնակ են ու կատարեալ՝ բնութիւնը ամենափոքր սիւալ
մը դործած չկ : վստահ կբ որ իտկալական գեղուհին պկտք կ ունե՜
նայ Ա'ար խոմին քի թը ՝ մեծ ու սեւ ա չքեր ը ՝ երկայն արտեւանունք
ները՝ նուազուն հայեացքը՝ որ սեւ ու խոպոպ մաղերն ու

յօնքերը

նոյնքան կր լարմարին ճակտի նուրբ ճերմկութեան եւ /Լարդ այտե
րուն՝՝ որքան կանաչ եզկգնր հանդարտ գետակին։ ^իեռ ւիարթամօրկն
ծաղկած չկ ին ոչ անոր երիտասարդ կուրծքը եւ ոչ ալ ճերմակ ուսե
րը

բա լզ ղանոնք քանդակելու, համար անհրամեշտ

կր

անսահման

տաղանդ մը։ հը դիտէք եւ անզգալաբար ձեր մկջ կ՚արթննայ անդի՜
մադրելի ցանկութիւնը անոր ըսելու շատ հաճելի՝ շատ անկեղծ ՝ եւ
շատ սիրուն խօսք մր ՝ աոնուազն նոյնքան սիրուն որքան որ ինքն կ ։ա
*Լ,ախ վիրտւորոււս^- էէ եւ ամօթ ութ որ կի արիում որեւէ ուշադրու՜
թհւն չէր դարձներ վրաս եւ դետնին կը նայէր։ ինծի կը

թուկր

թկ

մասնա լատուկ օդ մը ՝ ևրջանիկ եւ հպարտ ՝ ինձ ա ն՚լէ կը զատէր եւ
նախանձախնդիր զա լն կը պատսպարէր իմ հայեացքներէս ։
«Պատճառն ալն կ՝ կր մտածէ ի՝ որ ես փոշոտ եմ ՝ սեւի սեւ ու
դեռ մանուկէ։
Ս"՚կ այն՝ ինքզինքս մոռցայ եւ մեղմօրէն տարուեցայ այս դեղեց՜
կոլթենկն ։ Այլեւս մոոցա * էէ ձանձրո յթս ) փոշին ՝ ճան ճերը՝ թէյին
համր չէի զդար՝ միալն այն դիտէի ո ր սեղանին միւս կողմը կեցած է
անն մ ան ա ղջիկ մը ։
Տարօրինակ կերպով կր զդա լ ի այս գեղեցկութիւնը։ կիարիամը
իմ մէջս չէր արթնցներ ցանկութիւն ՝ ուրախութիւն էլամ խանդսւվա՜
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ռութիւն ՝ այԼ տեսակ մը նեղիչ՝ սակայն մեծապէս հաճելի

թախիծ

մը: Այ ս թախիծն անս լա լ Հ/7 յ շփոթ ՝ անրջանման • » • : Յայտնի չէ թէ

Հ այը

ինչո^ւ ինյոլինյշիս կը խղճայի՝ ինչպէս նաեւ մեծ հայրս՝
նո յնի ս կ հայո ւթի ւնը ՝ կը թուէ ր թէ չո րսս

ալ

կո ր սնg ո ւց ած

եւ

Լ ինյ>

կեանրին համար շատ կարեւոր ՝ անհրամեշտ բան մը՝ ղո ր այլեւս եր՜
բեր պիտի չգտնէինր։ Ս եծ հայրս նոյնպէս ս/խուր էր*. Այլեւս ոչ բեր՜
րի ոչ ալ ոչխարներու մասին խօսեցաւ՝ ա,քԼ էոլ-րէ- ոլ մտածկոտ կը ղլ,~
տէր I) արիամը :
Թէյէն յետոյ մեծ ^,UJL'U րնացաւ։ Դուրս եկայ տունէն եւ նստե՜
ցայ նախագաւիթը։ Տունը արեւահայեաց էր եւ դիմացը ոչ

ծառեր

կային ոչ ալ պատեր։ Հայկական տան ընդարձակ բա կը ծածկուած էր
կանաչութեամբ եւ ծաղիկներով եւ հակառակ տապին ՝ հաճելի էր ու
ղո լա ր թ: Բա կին կարճ ցանկապատէն՝ անդին րնդա րձա կ
մը վրտյ կալ կ՚ընէին*, Սիւնի մը չոլր^ը կը

հրապարակի

դառնային

տասներկու

ձիեր՝ լծուած կողր կոդրի*, Անոնց ետեւէն կը րալԷր ուրրայնացի մը՝
կը Հ.աէէը մտրակը եւ անընդհատ կը պոռար ՝ կարծես ձիերը նեղելոլ
եւ իր ումը ցուցադրելու համար։
__ Ա—սՀ՜հ անիծեալներ . սատկիր ՝ սատկիր ։
ճէերը կ արմիր՝ ճերմակ՝ գորշ

չէ ին հասկընար թէ ինչո*ւ ստիսլ-

ուած Է1՚ե դառնալ միեւնոյն տեղին վրտյ եւ կոխկռտել յարդն ու ցո~
րենը։ Կը դառնային ղօռով՝ ակամայ եւ պո չերը կը շարմէին զայ
րոյթով։ Ամբակներուն տակէն կը մայթրէին ոսկի ամպեր եւ րամին
ղանոնր կը րշէ ր դէպի հեռուները ։ Անոնց շուրջը կը վյխտային կիներ
փոցխերն ի ձեռին եւ սույլերը կը ճռնչային։ ^ովը՝ ուրիշ բակի մը
մէջ՝ կային ուրիշ ձիեր՝ ուրիշ ուրրայնացի մը որ մտրակ կը շա չէ ր
ու կը ծաղրէր ձիերուն' յոգնութիւնը :
Աստիճանները՝ որոնց վրտյ նստած էի ՝ էիղփ{_ է [’և ՝
հալեցնէր խէմերը փեղկերուն եւ սանդուխի

Տապը

ձեռնափայտին

կը

վըա J *

Ստուերոտ գօտիներուն վրայ կը վխտա լին միջատներու շարաններ ։
Արեւը կ'այրէր գլուխս ՝ կուրծրս ՝ կռնակս ՝ րտյց կարեւորութիւն չէի
տար։ Ուշադրութեան արմանի էին միմիայն անդին՝

րնակա րանիե

տախտակամածներուն վրտյ հնչող մերկ տոտիկսերը։
Թէյի սպասները տեղաւորելէ ետր՝ Մ արիամ ՝ սանդուխն ի վա ր
սլացաւ՝ անցած ատեն հով ստեղծելով՝ եւ

թռչունի

նման

հասաւ

վ,ո ԸԸ^կ ու մրոտ խոհանոցը ՝ ուրկէ ձ եղի կը հասնէին խո բոված ո չ՜
խարի հոտը եւ հայերէն վէճի մը աղմուկը *, Աարիամն

անհետացաւ

դրան մութ բացուածրէն ներս եւ կարծես անոր փոխարէն դուրս եկաւ
պառաւ՝ կույլ եւ կարմիր հագա^յ հայուհի մը՝
{Հայրացած ՝ 'հաւանաբար մէկուն կը Հտյհոյէր։

կանաչ

վարտիկով։

Շուտով

Ս արիամ
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վերստին երեւցաւ, երեսները կարմիր, ուսին վրա յ սեւ եւ խո չո ր
հաց
որուն ծանրութեան տակ մէջքը կքած կր անուշիկ’, Վըսզեց
դկպի կալը եւ անհետացաւ ոսկեփոշիին մկ^’. թւքրայնացին վար կա.
խեց մ տրակը , վայրկեան մը լռեg , ել երր
դարձեալ

երիտասարդ

հայուհին

երեւցաւ , հայեացքը անոր հետեւեցալ եւ սաստիկ տխրած,

ււլւասււյ ձիերուն լ,ա J *
--- Ախ , եթէ սատկէիր, դո՛ւր, դելե՛ր, ղեւե' ր ■ • ■
Այլեւս անընդհատ լսեցի հայոլհիին բոպիկ սաներուն աղմուկը
եւ զայն տեսայ, միշտ լուրջ եւ մտահոզ, բակին մկջ ասդին
վազվզելու վրայ։ Աէկ սանդուխն ի վեր կը սլանար ,

անդին

անցած

օդի հո սանր մը տարա}, ելով իր չուրվը, րի կ վերԼը ՛ԱԼ վս"Լէ ['

ատեն
կՀպՒ

խոհանոց, անկէ ալ դկպի դարպասը, ինծի հացիւ մամանակ տալով
որ գլուխս այս կոդմ այն կողմ դ արձնեմ , ակրերովս իրեն

հետեւե.

‘համար î
Ու որրան կ՝ անցն կ ր աչքերուս տողելէն իր ամբողջ գեղեցկու
թեամբք, այնքան կ՚աւելնար թախիծս : Կը խղճայի ինրզինրիս , Ս՛ա.

լո լ

րիամին, Ուրրայնացիին ■ ” Արդեօք կը նախանձկի՞ անոր գեղեցկու
թեան թէ կ՛ափսոսայի որ ան ինծի կէ ր պա ականեր եւ երբեր

պիտի

չպատկանկր , ապա թէ ոչ որովհետեւ օտար մըն կի իրեն համար ու
թեեւս շփոթ զգացումը թէ , պատահական, խաբուսիկ ու անցողական
է անոր հազուադիւա այս գեղեցկութիւնը, ինչպէս ամէն, ինչ այս
աշխարհի մէջ՛. Կամ թէ թախիծս այն մա սնայատուկ զգացո՞ւմն կր,
որ կ՚արթննայ ամէն անդամ որ կը դիտենք ճշմարիտ դե դե g կո լթի ւն ը-,
Աստուած դիտէ :
Երեր մամերը, սպասումը, անցան’. Ինծի կը [մուկը թէ

հազիւ

մամանակ ունեցած էի Աարիամին նայելու, երր արդէն կառապանը
ձին դետ տարած, լողացուցած եւ վերադարձած , կա որին կը լծ կ ը
զայն, թրջուած ձին հաճոյքէն կը թօթափուէր, սմբակները կը զար
նէր սալերուն, իսկ փարփօն կը պոռար՛
- Գէպի ե' տ ,
ե1 տ ։
Մեծ
արթնցաւ,
Մ^րիամ թացաւ Հոնչացող դարպասը,
Տեղաւս րուե ցանք կառ րին մէջ ու դուրս եկանք բակէն’. Կր հեռանա
յինք առանց խօսելու, կարծես թէ բարկացած ըլլայինք’.
Երբ , երկու երեք մամ եաք , երեւցան փոստովը եւ կ,ոբ.նախիջե.
լանը , մինչ այդ յամառօրէն լռող փարվան արադ մը մեզի դառնալով ,
ըսաւ. ♦
__ Փառաւոր էր հայուկին ս,րէ^1,կը՝
Եւ ձին մտրակեց։

Հայացորց Վ •

*
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«ՈՍԿԻ ԱՇՈՒՆ», Մ- ՒշիաԹի, Պէէ1րու_թ-, 1963
Ա,ս հատորը կը համադրէ հեղինակէն քերթողական ղրեթէ ամրողջ վաստակը-. «Ոսկի աշուն» է ա՛յս պատճառով, որովհետեւ աւե.
լէ քան քառորդ գարու ճիգերով իրագործուած մրգահասի հարուստ
կու.թքը ՚ւը բերէ մե՚մ՛ ՛■
օ ...
,
ւ,
/
Եօթը դէրՀ մէկտեղուած են հոն. «Տուներու երդը», «Կրակը» ,
«Հայաստան» , «Կեանք ու Երաղ» , «Ողջոյն քեղ կեանք» , «Ջ.եոք ձեռ
քի» եւ «Հասկաքաղ» : Առաջին հինդ դիրքերը ծանօթ են արդէն , վե.
յ, երորդը «Արմիկին երդը» խորադիրով
ապուած քերթուածներու
մէկտեղումն է եւ եօթերորդը, ինչպէս անունն այ կը ցուցնէ, հաս.
կաքաղն է վերջխն տարիներու իր ստեղծագործութեան -.
«Ոսկի Աչուն»ը յստակ ԱԼ ամբողջական պատկերը կը բերէ բա.
նաստեղծ Մ .Իշխանին : Հո,մ,ոզրուած են հոն իր սիրային ու հայրե
նասիրական ապրումները, հայրական զղա g ո լմն ե րը եւ կեանքի ձա
ռին ունեցած խոհերը-. Կեանքի դմո լաբութիւններ ո ւն եւ հարուածնե
րուն համակերպ ու երազով լուսաւորուած իր հոդին լքումի պահեր
ունի անշուշտ, բայց լաւատես է վերջին հաշուով. «Տուներու երգ»էն
մինչեւ «Ողջոյն» այ.։ Է տիրող տպաւորութիւնը -. Բանաստեղծի հոդին
մամադրավայրն է նաեւ ընդհանրական ապրումներու , որոնք, կա.
րօտի եւ հայրենասիրութեան ձեւին տակ մանաւանդ, ամբողջ սե.
բունդի մը հոգեբանութիւնը կ՝ո, րս, այայս, են -,
Այս իմաստով՝ «Ոսկի Աշուն»ը հեղինակի քերթողութեան համա,
նուաղը չէ միայն, այլ նաեւ՝ հարազատ արտայայտութիւնը հոգե
բանութեան մը, ապրելու եւ զգալու կերպի մը, որ հայրենակարօտ
te սեբուն դինն կ :
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'Ներկայացուցչական uijü միեւնոյն ա1'^՜էքԸ ոլնի նաեւ ուրիշ
կալուածի մր մէջ*__ Ա ւիի ւռքահ ա յ բան ա ս ա ե դծ ո ւթ ե ան աւանղապաշտ արուեստի ըմբռնումը 'լը ներկա յա ցնէ ան յ Ա • J1 շխան առանց
նորարարական ճիգի՝ բայց պարկեշտ ինքն ա յա տ կո ւթ ե ա մբ կը շա
րունակէ ցինը նախորդող դրական սերունդի աշխատանքը» Աւանդա՜
կան ձեւեր ո ■լ Ււ- J-ա ման ա կի ապրումները կ՝արտ այայտ է ՝
կ^ ե ր կա ՜
րաձգէ Վճարումանի եւ թէքէեանի ի շխան ո ւթի ւնը մինչեւ մեր օրերը :
‘ւհ՚^ը լաւաաեսութե ան որոշ ընկրկում մը կը նշէ կար՜
ծես ՝ միացավ- արտայայտութեան որոշ ա կարո ւթի ւննե րո ւ հ Ստեւըծա դո րծա կան աշոլնթ մը պէտք է վերադրել արդեօք այս երեւոյթը*.
Ամէն պարագայի աակ՝ ոսկի՛ ա շո ւնի մասին է խօսքը եւ մոդովա—
ծուն իր ա մբո դ^ո ւ թ ե ան ը մէջ հաւատա րիմ կը մնայ երկու բառերուն
մի ամ ամանակ :
Ա. Ֆ#

«ԻԱՆԱՍՏԵՂԾսՒԹԻԻՆՆԵՐ» , ԶԱՐԵՀ ԴԱԶԱԶԵԱՆի, Փարիզ, 1963:
Լյախա պա տ ե րադմ եան արեւմտահայ դրական
վերջին ներկայացուցիչներէն է

աւադ

Գազադե ան :

սերունդին

Բանաւլտեդծա՜

կան իր վաստակին դում արն է այս հատորին հրատարակութիւնը՝ որ
ղո *֊գա դի պի իր ո ւթսունամեա կին .
իխսրեհ Գադադեանի արուեստը՝ իր դդայնութեամբ ու ձգտում՜
ներ ով կր միտի դասականութեան եւ խորքով ի վնլ>ջ**յ լաւատես
բանաստեղծը

մարդուն եւ ա սլա դային նկատմամբ*.

Լ

Հայրենասիրա

կան իր քերթուածներուն մէԼ մանաւանդ , ուր ա h g ե ալի խռովքէն կը
ծնի քո քսն ու լոյսԸ*---

Երազի սւ1ն|մեււ աաողերուն մէջ լոլո.,
Ուր ձեր նայուածքը յաւէսւ էր սեւեռ.,
Կարիես հագեր է հըրեւլէն թեւեր ,
Սուրալու պատրաստ թափովն իր փրփուր . . .
Հեււու իր հողէն ու երգիքներէն,
Վըսւարանղի այս կեանքը ցանուցիր,
Ծարաւ է հիմա լեոներուն անծիր
Հայափաո աեսքին գսւրաւոենչօրէն • • • ;

1Հանւսստերլծութ]ււններւ>, եջ 118J

[<ր
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/>Հր հրատարակած «Հայ *իր ա կ ան ո ւթի ւն?> պար երերականը ^մքււռ֊
նիա դ 1011) մամադրավա լրը եղած է

իր

ատենուան

ա ր ե ւմ տ ա հ այ

դրական գէմքերուն*.
իր քերթուածներուն մեծագոյն մ ասր լոյս տեսած է 111 քԼ
թերթերու մէջ՝ ինչպէս նաեւ Գրական

վեթլՈՆ^ՈՆմ՚նհթ

տակ րնդարձակ ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթի ւնն ե ր կարդ մը

աJ Է

իա րագր ին

հարցերու

ւվր

յy

ել Սփիւռքի գրեթէ բոլոր տաղանդաւոր բանաստեղծներու մասին՝.
իրական կեանքէ աոնոսա^-

բաղմաթիւ

նորավէպեր'

նոյնպէս

հրատարակութեան տուած է տարիներու ընթացքին*.
«// ասիս կր խօսի'» բանաստեղծութիւնը ա ո անձ ին հատորով էոյս

Ն• Վ•

տեսած էդ Մ • 'իեպապճեանի դար դանկ ա ր նե րով :

#

Ժ-ԱՆ 'ՅՕՔԹՕ
քիան *իօքթո լի մահր սուդի մտանեց
թեան աշթարհը*

արուեստի ու

դրա կանու„

Ֆրանսացի մեծանուն բանաստեղծդ ակադեմական

(իան Հօքթօ սրտի տագնապի մր հետեւանքով յան կա րծամահ

եղաւ

Միլլի^լա—Տ>ոլ՚էյի ի[' բնակարանին մէջ՝.
•ԲօքթՈ լի մահով կ՚անհետանայ բացառիկ դէմք մր ՝ որ լ,ր բաղմտ կողմանի տուեալներով տի րասլետե g մեր դարաշրջանի արուեստի
տ լ լա ղան երեւոյթներուն վրայ՝. թանա ստ եղծ ՝ թատերագիր դ վիպա^
սան դ քրոնիկագիր եւ շա րման կարի ս են տ ր ի ս թ էր փան
արուեստի ալս այլաղան կալուածներուն մէջ
որոնք ան պայմանօրէն վճռական

*իօքթօ ,

արտադրեց

ազդեց ո ւթեան

մը

եւ

դո ր ծերդ

րԼ[՚ոչմը

Գ1’Ւ^

լաոաջապահ արուեստի երեւոյթներուն վրայ։
'իօքթո լի դրական ու դե զար ո ւե ս տա կան յղացումներուն վաստա
կը կր կազմեն' երեսուն բանաստեղծութեանց հատորներ դ

տասնեակ

մր թատե րդո լթիւննե ր դ ղ ծա դրա կան ալպոմներ դ բաղմաթիւ շարմա„
նկարի մա պա լէնն ե ր դ որոնք կ՚ապացուցանեն աշխատանքի եւ արտաղ րութեան ալն արտակարգ կորովր որով օմտուած էր հանճարեղ ար
ուեստագէտը *.
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Տարուան կարեւորագոյն ցուցահանդէսներէն Տ ԸԼա £[* " լա J Լ՛
ո լան

հարիւրամեակին

աո թիւ

բացուած

սրահը

Լուվրի

ձէջ,

ուր համախմբուած էին ռոմանթիյ, դպրոցի հիմնադրին ամբողջական
գործերը՝ իւղանկար եւ գծագրութիւն ՝
թանգարաններէն ՝ լա լա դոյնս կը

բերուած

ներկայացնէ ii եծ

աշխարհի

բո լո ր

նկարիչին

ար

ուեստի դսւրդացման փուլերն ու շրջա փոխ ո ւթի ւեն ե ր ը ՝ յստակ

գա

ղափար մը տալով իր տաս ապահար նկարագրին մասին։ հ**յն առի
թ՛՝ Հ Ււz ա ո ւն-թան գա րանին 'քէի կր !Jո լՏ"'Ղ I'" լ1' «Զ'ս1“ '"‘ի ի
ա պ ր ո դ Փարիղցիի մը աոօրեայ կեանյլը» եւ Աղդային Ա աա ենա գա բա
նին մէչ՝ Հ<Տրլաքրուա եւ ռոմ անթիք գծագրութիւնը» *.
Լուվրի մէջ՝ դարձեալ՝ կր չար ո ւնա կուի «Շւ: ւէ ա ա կան արուեստի
գանձերը» կարեւոր ցուցահանդէսը*.
«Ատիլոն Ո*ըտոն»ի նուի րուած ցուցահանդէսը Պերնհէյմ պատկե
րասրահին մէջ :
«երկու հազար տարուան արուեստը Ս արոքի մէ^»

հարբան-

թիէ ի պ ա տ կ եր ա սրա հ ր յ
«JJրբադան Արուեստի Ա ալոնը»՝

Արոլհռաներոլ fi՝անգալալ

նին մէջ *,
«Տասը տարուան Արձանագործութիւն՝ իէուիցերիոյ ձէջ» ցուցահանդէսը

Լիօտէնի թանդ արան ին մէջ*.

«Արդ իւնաբերական

ձեւեր»

ցուցահանդէսը'

դարդ արուեստի

թանգարանին մէ ջ :
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Հ/առլ Լըպռէօնի նուի րուած g ո ւց ա հ անդէ ա ը

վերսայլի պալատին

մէջ՝
*Լքօթրը—Տամ տաճարի հիմնարկութեան ո ւթհ ա ր ի ւր ա մ ե ա կին աո֊
թիւ կազմակերպուած ցուցահանդէսը

Ս էնթ Չափելի մէջ՝.

Հոքիւսայի Էսթ֊աւ1’թ5/ ե րն ու զծ ա գր ո ւթի ւնն երը

Ազգային Մատե

նադարանին մէջ՝.
«Արեւմուտքի

հռովմէական Արուեստը՝

եւրոպական

առաջին

արուեստֆ g ո ւց ա հ ան ղէ սր ՝ գա ր ձեալ Լուվրի մ ԷԼ :
Այս այլազան ու ճոխ յայտադրին կուգան աւելնալ երկու կարե
ւոր ցուցահանդէսներ եւս : Առաջինը
թեան կատարներէն

(J-որմ

ֆրանսական արգի

Աուսո լի եւ նրկրո րդը

ն կա ր չո ւ֊

նոյնպէս ֆրանսա-

g ի նկարիչ Ա ա ր ս ել Ի րոմ երի՝.

Տի Լ՛ի ի թանգարանին այս ցուցահանդէսը՝ Մորմ Աուսոյի մահ էն

(13 փետր» 1958) ի ՚էեր կազմակերպուած կարեւորագոյն ցուցահան֊
զէսն է , ուր համախմբուած են 68 պաստառներ , փորագրական ար֊
ուեսաի ծաւալուն հաւաքածս յ մը՝. Այո բոլորին ընդմէջէն յսսէակօրէն
կը տեսնուի վարպետին կտրած արուեստի ուղին , 1891Հ^
1956 : վերջին շրջանի գործերը ՝ որոնք չէին ցուցադրուած

մինչեւ
!յա[,րԼ ?

ցոյց կուտան նկարիչին՛ վերադարձը իր կրկէսի սիրելի նիւթերուն՝
ներկի թանձր զո րծ ած ո լ թի ւն ր փալփլոզ դե զինն ե րու հետ երեւան կը
բերեն կոթողային ( rfnQJlljfuilip ալ ) իր ոճը։ 16 հ ատ բնաւ չ տեսնուած
պաստառներ մասնաւոր ուշադրութիւն կր գրատ են իրենց

վի սլա կա֊

նութեամբ՝. Իր մեծ նիւթե րը կը կազմեն աղջիկն եր ը, զատ ախազնե
րը ՝ հտսլիտներ ր ու նաեւ Աս տ ո լած ա շո ւն չի նիւթե րը ՝ որոնք յաճախ
խոլ/հրգաւոր եւ կախարդական՝ կը յայտնաբերեն

երբեմն

զօրաւոր

իրապաշտութիւն ՝ մինչեւ ի ս կ պոռոտս ւթե ան գտցող ՝ երբեմն
հրդապաշտ եւ դիւցազներգական՝ բայց tfի շտ կենսախայտ ՝

խոր
մեծու

թեան հոյակապ շունչով մր յագեցած : վծազրութիւններու ՝ ջրանր֊
կլորներու եւ փ u ր ա դր ո ւթի ւննե ր ո ւ մէջ կր նկատուին երկու չաըք դ" [•—
ծեր՝ նուիրուած «վշտի ծա ղի կն ե ր ո ւն» ՝ 1926-1928? 1936-1938?
Պոտըլէր կբ գտնէ ազատ մեկնաբան մը՝ որ զինք կր փոխագրէ

կա֊

տաղօրէն մահատիպ սոսկալի մթնոլորտի մր ■ՈՒ11* ենակեադ

արուեստադէտթե հանճարը , լուսաւորուած իր աՆ-

աիպ գրուածքներուն ընդմէջէն,

որոնք ընդգծուած են քաթալոկին

մէջ, երեւան կր բերէ ամբո ղվո ւթե ա մբ ողբերգական գութ մը, մար
դուն հանդէպ, ու այս' ո րպէս մեծագոյն վկա յո լթիւններէն մէկը մեր
մամտնտշրջանին :
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#
// արսէլ Կրոմէր ծնած Լ

1802//^/ Հ իւսի սի

(h""-)

Î Ուսուցիչ

զարդարուէ, սա ի վարժարանին մէՀդ ինքզինք սլա րտա դրած է

ո ր սլէ ս

ամէնէն ինքնատիպ եւ ուժ՜եղ ն կա ր է շն ե ր էն մէկը մեր դարուն : Փա [•Ւ~
զի

Արուեսանե րո ւ թանգարանը կազմակերպած է յետահայեաց

ցուցահանդէս մը իր իւզանկա լՀհե բուն , փ ո րա զրո ւթի ւններո ւն ՝ դծա֊
դրութիւններուն եւ ղորդերուն։
կրոմ էր կը պատկանի 1870// (Ս ա թի ս , /?■///-/,«, Պօն ար) եւ 1880//
{գրեթէ բոլոր քիւպի սաները) սերունդներէն յետոյ
ընդհանրապէս անկախ եւ մ ենակեա g ն կա ր ի չն ե ր ո լ

ծնունդ

աւլած

Հ ո յէին՝

Կոէրկդ

Տէնուայէ՝ Պօտէն , Լիւրսա դ որոնք չդպրոցի?> մը կսւմ չշարժումի?} մը
ալիքէն չեն տարուած* Աոաջին՝ համաշխարհային սլատերաղմին այս
սերունդի նկարի շները հաղի լ րս ան տարեկան , կ ր

մե կնին

{շատեր չեն վերադառնար) դ 1030// շրջանին է որ անոնք

ճա կա տ ,

կր

գտնեն

իրենց հ ա ս ո ւն ո ւթի լն ը :
Պատերազմէն յետոյ , չվերականգնելով իր ս իր տր?> , կ/ րոմ էր կը
ծաոանայ սլա տ ե ր ա ղմի արհաւիրքին դէմ (1025) ((.Պատերազմը?} պաս
տառովդ որ ամէնէն ահռելի ն կա րա ղը ո ւթի ւններ է աւելի ասլաւո ր1՚:
նկար մըն է իր երկաթեայ ա ոն ա կան ո ւթեա մր ու կը մնայ մեծ </4,//յութիւն մը*. Ուրիշ չարր մը գործեր կուդան ճշղելու '[իբքբ կողմնո֊
ր ոշո լած նկարիչին դ չ 3)լա մ՛ան հնձւո ր Հ/» , չէ/ալտ ոտին?} դ

հՏհինովը?} դ

հԼԱն դո րծը?} , ա շխատաւորներ դ զիւդացիներ դ դո րծաւո րներ դ որոնք կր
տառապին ընկերային հարցերով :
Կր-մէրի համար ն կա ր չո լթի ւն ը չխազ?} մր կամ չփնտ ո ա ո ւք?} չէ,
ա լ լ չո ւղղա կի րն կեր ա յՒն ա ը ուե ս ա •Կ' t որրան իր նեըրին
լուծութեամբ^ նոյնքան եւ իր ի րա ւլո րծած

տարրա^

զա զա փա րով?} յ /* ր են հա

մար նկարչութիւնը կը ծնի մոզով ուրդին հետ կապ պահելու
փափաքէն , հետեւաբար չի կրնար սլատկանիլ միմիայն

բուռն

չրնարեալ-

ներու?} փա զ ան զի մը։
Ա րոմ է րի գործըդ իր ամբողջութեան մէջ՝ կր նմանի ապաոաժի
մը } զորս նկարիչը կարծէք ո ր սլ է ս մօտէ լ ունեցայ- /'//'"//J Զանզուածեղ՝ լեզուն ձեւեր , իւի ա եւ ուփդին յղացումներ , մարմարեայ դէմ՜
քեր կամ քարակերտ հսկայ սիւներու նման ձեւե՜ր*.

J1 ս կ *1րիւ

թորքէն

կարզ մր տեսարաններ կր յայտնտ բե րեն ՝ճարտար արո ւեստ ա կան հրս՜
կա լ իւ ո լանք մը*.
կանացի մարմինները՝ դարձեալ արձանային կեցուածքով՝

մեծ
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տեւլ կը գրաւեն Կըոմեըի գո րծե րուն մկջ՝ ո բոնը ունին կենսախտ յտ
եւ պտգահսւմ ղիծեր : Ցո ւ֊ցա ղ ր ո լած պաստառները կը ձղաին լոյսին
եւ գոյնին։ Մ ոիւ ը ա գո յն֊կա պո յա~գե ՛էին ե ր ան գա սլն ա կին ( յ ա տ կան ը՜
շական առայ՛ին Հր$_ա*հի գո րծ ե ր ո ւն համար J կը

յախւ րդեն

երգեցիկ

կարմիրները y շողշողուն կապոյտները՝ խորունկ եւ թափանցիկ սեւե
րու գուգահեէւ : Հար ո լածն ե ր ո ւ համաչափ գործածութեան ՛հետ } ներո րա կին տարբերակները կը ստանան ըա գց ր ո ւթ ի ւն եւ կենգանո ւ—
թիւն :
Օ ուցադրուած գծագրութիլնեե ր ը եռանդուն եւ րւէ-էէի1Լ գիծերու
իրենց նկա րագրո ւԼ , գա րձեալ կը ձգտին կենսաւորել

ձեւերը ,

թա՜

փանցիկ ւոյ-"Լ մԸ ■
Երկու սրահներու մէջ պարփակուող H ղորդերը կը վկայեն Կ ր ոմերի կարեւոր ղո րե ո լն է ո ւթի ւնը

1939£î< ի

դորդա չին ո ւթ ե ան

մարզին

մէջ,

'U։[՛ : Ս.ն , Լիւրսային >ևտ մասնակցած է այս արուեստը վե.

Հ•

րանորողելու շարմումին*.

•

#

Ժ-ՈՐԺ ՊՐԱ՚է՝
Արուեստի աշվսարհը կորսնցուց իր մեծագոյն

աշխատաւորներէն

մին յանձին (իորմ Պրաքի*. Այս արուեստագէտը մէկն էր այն յեղա.
փոխի չ նկարիչներին , որոնք ակադեմական անկենդան արուեստի հո
գեվարքի վա յ ր կեանն երո լն ցցուեցան իրենց ամբողջ տաղանդով, բե
րելու Համար նոր շունչ եւ ա ր տա յա յա չլա կան նոր ձեւեր, աւելի եւս
րն դ լա լն ե լո լէ կարելիութեան հորիզոնները արդի արուեստին*.
Պրաք լա ոաջապահներ էն

մին

հանդիսացաւ ,

Փիքասսյի

*»ետ ,

քիլսլիղմի չարմման, ու յետադային իր ինքնուրոյն ոճով տիրասլետեց ամբողջ շրջանի մը*. Ան

իր

կենդանութեան

իսկ

արմանացաւ

Լուվրի թանգարանին' իր զարդանկարչական աշխատանքներով եւ իր
մահը շարմաոիթ դարձաւ համաշխարհային բարձր մեծարանքի :
Պրաքի նկարչութիւնը ի ^p£nj շարունակութիւնը

կը

դառնայ

բարձր ու նրբօրէն ղաբղացած ձշ՛" կո յթ ի մը գերագոյն արտայայտու.
թեան , որ իր ե ր ի տ ա ս ա ր գտն՛ալո լ ձգտումին մէջ իսկ կը մնայ ազ
նուական ու հաւասարակշիռ'.

Ս. •
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ-/,

այս

հատորին

տպագ.րութ՜ իւն ը աւարտէրցաւ

1963 հոկտէոՐ քւե՜ր ին, « Ար աքս*
տպարանին ւՐէյէ, իււՐրար^րութ՚էրաէՐբ.

/Յ' օւիսւ լեան ի >
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