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ԳՐ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՆ
Ինքն իր մէջ ունկն ու բարբառ ՝
Կեանք՝ երբեմն ալ մահ այնտեղ՝
էյօոքերոլ հետ լո'ւռ մ'երկար
Այս սիրտն ինչքա՜ն բազմացեղ
Եւ բա զմամահ ապրող տարր . . .
1}ր տեր ո ւ մեծ համայնքին
''Ան դա մ , ամ ենքն իրեն մաս ՝
Ենքղինք անոն g բա շիւած դին' յ
3 ան ձնա՜ծ' երազ առ երազ
Ե սպառ երկնող հրմայքն իմ . . ♦

Երկնող ինքզինքն անհամար
Ակընթարթի վա զքո լին՛ իր * • »
Ենքն իրեն մէի հովիւն յար
Տ ի եզերքին g ան ու ցիր
Հովուելու ղինքր համար . . »
Հեւք մը որով իրմէ դուրս'
Տի եզերո լած մեծո լթիւն • . .
Երանութեան բա լի/ի չ j"ju
Այս սի բար' սիրտն ամէնուն
Եւ ամենքո/թ Արչ/սլոյս ♦ . ♦ :

ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆ
Պիտի բանա՜ս
փամանակ՝ աչքերոլդ լոյսր վրաս...
Յորձանքիդ մէջ ահա Լոլ֊ղորղ առ ԼուրԼր՛[• դ y
Ծ* ընունդ մ'ի վեր ձերբա զա տուած ասուպէս'
Զիս յարատեւ կը թափես
Ւո՛ անսահման մոռացման անվերադարձ յաճաի/որդ ♦ ♦ .
փա մանա կ • ♦ *
Անծանոթներ իրարու ու հալածող ///,/,///// միշտ ՝
Մ ենք' կ աթնե/լբայր ծբնունդի ու մանկութեան երամիշտ ՝
Ա* է կա եզ թ/ս/լած առասպելն հերոսներու հերարձակ
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աճա պա ր ենք մեռցընևլ նաեւ ըղ^,ր1
Ամէն օր ♦ • ♦ Պ՚՚՚հ մ՝ եկուր տ ես ,
Դիակներ կան մեր կեանքէն մահադտչտին վրայ մեր--(*ա Այ ալ եկուր վաղն ի վեր ,
Բանանք ղիըալ1՝> ոլ թաղուինք դոներու պէս դրախտի
Ու նայուածքիդ րնդե րքէն արքայութիւնը կաթի ♦ ♦ ♦
Ա ո անղ քեղի՝ իըր ար ղաս իք օրերուն Տ
Ըս պտռում ով մը լե ղուող
Ահա մարմինս ափ մր հող
ճ ան ա պար հ ո ղ լըռո ւ թի ւն . ♦ .
հետքերուն տեղ քայլերուդ. ան^.րսլետներ վա գ-ջէդ
Ա,նոր վրայ կը դամ ես y
(իամանակի պահ մ՝այս մարմնովն իսկ անթեղուած դէղ ի դէ*Լ
Ծորէ’ անդարձ օրերուդ մեզրանք մ'առէջ առ առէջ» » •
Թ*ող ալ ըլէամ ներկայէն ճաշասեղան մ'ընծայուող
Անչափելի բազմութիւն
Վբողն երեւղող սոլըըեր ո ւն
Ո'ր պիտի ղան ղան դո ւածին ճանապարհէն ղող առ ղող » » .
Բ՛ող գինովնան վաղն անոնք զիրենք տեսնող երազիս
Ակ ունքներէն , թՈրԼ ներկայէս րմպեն ղ ի ս » » »
Բջիջներուս սա զմեր էն' անոնղ կեանքին ի խնդիր,
Հա3[՛ Ւ,մnP^ անսահման թո ղ չաղո լուիՀ , մամանա կ y
Լո յսիդ երկնող աղին տակ ՝
Լոյսիդ ՛ողով որդեգիր . . .
--- Ալ ընծայուէ բազմապատիկ աճումին
ճտ չաս եղան ոՀվ մարմին » . .
Կ”չնակներդ անհամ բեր
Գեռ չը ծընած օրերուդ ելքն ի վեր
(իամանակի մը լոյսէն
ճառագայթ առ ճառագայթ հրաւէրիդ կը սպասեն .. .

ՏՐՏՄՈՒԹԻՒՆ

y,։/ էն քայլի , ամ էն ղի
Գեղմէ հեռու եւ քու մէվ անհունս անտես , կր կաթի
Պ՚ոհիկ մ'հիւսոլւսծ երազէն'
՛Լադն երկնելու ի խնղիր . . .
'Լադն յաղթութեան հ ըրաղէ՚՞ն
թէ պարտութիւն դաւադիր . . ,
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ք՝-այց ամէն մէկ քա լլի մէջ՝ լծորդ' ամէն պա հու հետ
Ան' անցեալով մերկացող
Գեղեցկութեան մր կոթող
Արուն վրայ կր նայիս' անհոլնօրէն ներկայէք- •
Տէայն կանգնեցիր անդադար
Գարէ դար * • *
Ւ՜նչ փոյթ-վազքովն իսկ շունչիդ' վադքն արքինի մեծութեան
Կը վերածուի յիշատակի մը սլահուն'
Ու կր մե ծնա ս անով դուն . . .
Ամբողջ անցեալ մ՛՛ան ինքնին՝ վաղն ետ ելէդ' ձեռնունայն
Անցնող բանակ թէ՛ պարտասած ՝ թէ րս ղթ ո ղ
ՈF Դ.^'l'HաF » f!անակոիւ'
Ողքեղ առած կր ut անի անհետացման դաչան ի վեր
Ուր լըռոլթիւնն արդէն ընդմիշտ է բազմեր* ♦ ♦
Ամէն պահոԼ- վաղն իր որջէն աքս որեա լ
5 արիքդ ամբ ողջ ղառքաշոզ ծանրութեան տակ ուսե րոլդ
Ե րաղներու մա յրամ ոլտ'
Տարիքդ ի վեր հանգուցեալ . ♦ .
<Լ։1 էն պահոլ քաղցրութիւն մը վաղոլան մէի անդադար'
Ջոր ապրեցար ,
է^այց լէա<յի երրե^ք չտեսար . . .
'է՛՛՛դն հրամեշա աո րո լէ ա
՛է* եղի հետ * . .

Դ- ճ-

«ԱԹդաստան»ի բարեկամ Պրն • Վրււյր Հալէպլեան
ընդառաջ էրթալով մեր բաղձանքին, մեզ յանձնեց մեր երկա
րատեւ. աշխատակից, բանաստեղծ Դրի ցոր ճիզմէնեանի,
վերոգրեալ երեք անտիպ քերթուածները, ինչպէլլ նաեւ
վերջին պահուն անոր ուսանողական շրջանին գրածներին
երկու թանաստեղ ծութիւններ (էջ 187) :
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ÇllflL Գ|ՈՏՐԼէՐ
Հարիւր տարի առաՓ^ իր աչքերը կը ւիակէր նոր մամա.,
նակներու հղօրագոյն բանաստեւլծը' ^ոտըլէր՝.
ք^անաստեղծ մը որ յեղաշրջ/,g իր դարաշրջանի քաղքենի
կեղծ մտածողութիւնը եւ պեղեց մարդկային հոգիին
անդունդները աննախընթաց յանդգնութեամբ։ իրմուԼ բանա"աեղծոլթիլնը կը զանկը իր լայնտգոյն տարողութիւնը^
ովկէանեան իր խռովքներուն քուրմը :
/'/' գործին մկջ կը տեսնենք մարմնի էլ հոգիի միաձու
լումը, աաք շունչ մը ել գառնութիւն , յաւիտենական հարցերոլ րղքտոլմը-, Ան սկզբունք մը մկջտեղ չնետեց, բայց իր
գործին մեծ ներգալնակութեան մկՀկն կը փայլատակեն իր
հզօր տրամաբանութիւնն ու մոգական հանճարրէ
Անկասկած ան ուզեց քողարկել իր կեանքին տռամը եւ
իր անձնական յուղումները գսպել ուզեց երեւութական Աթեիզ
մով Էլ ըմբոստացումով մը, որ այսուհանդերձ խորասլկս
մարգկային է ու ցալագինօրէն եղբայրական

«Կեղծաւոր ր&թերցոզ, իմ ն՚մաես ոլ եղբայր...»
երկու քերթուած'
թեամբ:

Վ. թէքկեանի թարգմանս լձ

*
n/'/V
նաւասեետ .
է , խարիսխն առնենք վեր ,
Ե^ենն'
ծ^
ա'Լ' այԱ երկէրն է ^րալի,
երկինքն ու ծովը եթէ կը նըմանին մելանի ,
Ւեգփ ծանօթ մեր սիրտերն ունին սակայն ճաճանչներ :

թոյնրգ մեր մէթ որսլէսզի ոլք տ,Այ „
ՄԽոճհ^Հ^Հ
այգ կրակէն մեն թ,
ին
1!խրճիլ խորն տնգոլնգին' գմոխք կ„չ„լէ թէ երկինի
Որպէսղփ խորն անյայտին մենք հանդիպի!
նորոլթեԱ •

Fonds A.R.A.M
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ՔԱՆԴՈՒՄ

'Ոովըս անդուլ անդադար կը շարմըւո կի Ա ա տ անան .
Լ[՛ ո[,սւէս Լոլ-^է միշտ կը լուլայ շուրիէըս ան.
Զայն կը կլլեմ եւ. կ՚դդամ ո լ, կ'այըի թոըըս անկէ
Եւ թէ ղք/ս տենչ մը անանց ու յանցաւոր կը մրրկէ :

Ան մերթ կ 'առնէ դիանալուէ իմ մեծ ս էրըս Արուեստի ՝
Զելը կնոջ մը կանանց մէջ ամէնէն տարվրելի ՝
Եւ սլատըրուակ բռնելով թէ հոդիս շատ է մռայլ
Լուտայ շուրթիս ւԼարմութիւնն հ եդու!լներու անիծեալ :

Ան կը քըշէ ղիս այսպէս 1 հեռու աչըէն Աստուծոյ ՝
վաստակաբեկ y հեւասպառ՝ մէջտեղը թոր դաշտերուն'
Ուր ձանձրո քթին կը տի րէ ամայո ւթիւնը ան հո ւն ՝

Եւ կը նետէ , աչրերուս մէջ լի դուլովն ամօթոյ ՝
ք* եր ան աբա g մեծ վէ րվչեր եւ ըղդեստներ շարաւոա }
Եւ վկանդումի իր դործի՜ըն արիւնադանդ մահահոտ*.

• ԱՆԴԱՍՏԱՆի բարեկամ ֆրանսացի յայտնի բանաստեղծ
եւ իմաստասէր ՓՈԼ ՊԱ ԶԱՆ' մեր խնդրանքին ընդառաջելով'
Պոտրլէրի մասին իր մտածումները ամփոփեց բիւրեղեայ էջի
մր մէջ, որ հանոյքով կուտանք այստեղ:

Fonds A.R.A.M

CHARLES BAUDELAIRE
PARMI NOUS
Baudelaire, c'est le Poète haussé jusqu'à l'archétype. Il a
choisi lui-même, en toute conscience « une existence de Poète ».
Si les autres hommes vivent pour vivre, il le dit lui-même : « Nous,
helas, nous vivons pour savoir » (I). Il a pris ia poésie au sérieux,
ce qui le sépare de la société conformiste et bourgeoise. Ainsi
que Léon Bloy le disait : « Le bourgeois est poète à ses heures, le
poète l'est aux heures des autres » (2). « tout poète véritable doit
être une incarnation » (3). Baudelaire fut cette incarnation, entre
un abîme et un gouffre, l'abîme de Dieu et le gouffre de Satan,
avec l'angoisse de la culpabilité, de l’homme inséparable du péché.
O Satan, prend pitié de notre grande misère 1
La misère sans Dieu de Pascal. Contre cette misère il se
révolte, il la refuse, il veut lui opposer la puissance de la spiritua
lité mais, il sait que, comme Orphée, les Bacchantes le déchireront.
Ses grandes admirations, ses sources,

on les trouve chez

Joseph de Maistre et Gérard de Nerval. Il a de Joseph de Maistre
I initiation aux vues universelles de l'esprit, de Gérard de Nerval
la réceptivité des réalités voilées de symboles. Il s'est fait voyant
comme voulait l'être Rimbaud, lui aussi, incarné poète.
Il n est pas surprenant que Baudelaire ait trouvé un frère
d'élection en Edgar Poë, lequel eut une grande influence sur sa
pensée.
Baudelaire est mort il y a cent ans. Mort apparente. Il ne
nous a pas quitté, il est de maintenant, de notre siècle plein de
contradictions. Et si Monsieur Félix Labisse, délégué de l'Académie
des Beaux-Arts, a pu déclarer, à la séance de l'Institut, le 25
octobre dernier : « Nous vivons le deuxième âge d'or de l'art
fantastique et du surnaturel » c'est vraiment que Baudelaire est
toujours parmi nous.
PAUL BAZAN
(1) Ch. Baudelaire : « La Fanfarlo ».
(2) Léon Bloy : « Exégèse des lieux communs ».
(3) Ch. Baudelaire : « L'art romantique ».
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Եհ Վ.ԱՅՐԿԵԱՆՆ ԱՅՍ

ֆ

B
ու եւ ես՝ գուցէ հիմա
Հըսւաւոում ենք ամէն բա V'—
Ե^անկոլթի' ւե — որ ակամա y
(Հիշելով ասում ենք — երանի՜ դ
Երանի՛ հասուն քաղցրութեա՛նդ
Գեղ եց 1լութեա ն որ ճա չա 1լո ւած՝
իմաստութիւնն է բերանի*

ւրձաոու՝ գուցէ ղ ու եւ ես
Հարուստ ենք հիմա աւելի'
՝/՝ ան մեծատունը տրտմերես՝
Ւր գանձեր ուէ անքա ւելի՛ :
եւ ես տեսնում ենք այսօր
!Ա՚րոյ հայեացքն՝ ամենաղօ'ր --'fiujlt համաստեղք անբաւելի :

Ան գա գար ահա գոլ եւ ես *
ել ես՝ ա յլ ա ղան , մշտա նո՛յն .
‘Նաշտերի փաղփուն ծաղկանց պէս
Գու եւ ես բազմ ութիւն անանուն :
Անհուն օր էն յի չուած գա ր ձեալ
Սէրը միշտ գալիքն է անցեալ
Եւ վայրկեանն այս՝ երանութի՜ւն՛.

*
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2.ԵՐՈՍՆԵՐՈՒՆ

ՅՈհՇԱՏԵՏՐԸ

էք.

Հերոսներն աշխարհի' միաբերան երգերին.
— « Հերոսական է պայքարն, Ազատութեան ի ըսպաս,
Նրւիրական է զայրոյթն, ի խբնդիր մեր չոր հացինՊիտի տաքնաս բոցին դէմ, գուն որ հիմա կը զոփաս -.

« ՜Ծընտնք , ան շուշտ, մենք ամէնքս'

ագքտտներուն
արցունքէն ,

Անոնք որոնք չըտեսան երջանկութեան չուքն անգամ.
՛Արն անք, անշուշտ, մենք ամէն քս' եբագն եր ո ւն եր կուն քէն ,
Եւ ա՛ւասիկ կը ծագի արփին' զո լռնէն թերաքամ :»

*
Եւ հերոսներն աշխարհի' միաբերան երգեցին.
— « Հերոսական է պայքարն, եւ Գիտութեան ի ըսպաս,
Որ աստգերուն դագան ի քէն կ' իջնէ մինչեւ հէք խեցին.
րւիբտկան ես, ո'֊է միտք, որ ծովու պէս կը ծըփաս-.

« Եւ ա՛ւասիկ կեանքն տմբոցի եօթնապատիկ գեղեցիկ,
Եւ հաշտութեան ծիածան, մեր գօտիին պէս բացուած,
Եւ կամուրջին տակ յոյսին, ցընծութեան գետն երգեցիկ,
Զի արեան տօնն է այսօր, քաջամարտիկ Հերոսաց-. »

«
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•ԱՆԴԱՍՏԱՆ

ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐԸ
քարանձաւի մբթութիւն ՝ ներանձնական հեծութիւն,
է;լ ճըգեութեան եւ մեղքի' ինքնակոշկոճ հեծեծիւն,
Որնութենէն առ Աստուած' տարերային լԼերծըխում,
Պա յթմամբ սըրտին գետացեաէ համայնական ողողում :
Աղօթք թեւով վերասլաց' անգընգաբար ծրնրագիր,
Եւ կենդանեաց եւ մարդոց եղբայրութիւն անխրնտիր՝
'երկար անգիծ՝ երգ մրթ ին, հոգեկան պար ոստոստուն՝
Ողջս՜յն քեղ՝ Ո՛ վ սըրբութիւն ՝ ա ս տ ո ւածա g ո՛ ւմը մ ա րդո ւն •.

*

Ս.ՌՍ.ԴՍ.ՍՏՍ.ՒՈՐՈՒՍ՜
էն ոյյ տըւէք որ մըտրակեմ ձ ըտրակեն ձիս ւիըրւիրերախ^
1յ'ւ. զարնեմ ւիոզս ասպետի
լեոներուն դէմ գեդա յօն
Որպէս զի մեր արշաւէն բըոբնկին նետն ու թիրախ ՝
Մ ինշ պիտի էոյս աան մեզի ծաոև րն աշնանի զերդ, կերոն
'ը խայտայ ձիս ճախր ի ճեմ եւ կը դողայ վէսօրէն՝
Զորն ի վար ա՛յգն է ղաթեր' ասպանդակին արծաթելս յ •
Մենք բըևութեան կը ձուլուինք, եւ այն ատեն մեր պարէն
Հ,ին ձիաւոր սէրերուն համերգն ամբողֆ կը թրնդայ*.
Ով խըրախճանքն ինքնաբաւ պատանեկան թըրւի)
Երբ կապոյտ թաս է երկինքն աստզածարաւ բերնիդ դէմ*
Մբ տբակովն իմ արիւնիս միսերըս թո՛ղ մըրրրկին ՝
Լեոներն ի վեր ա նմատոյց' երբ սիրոյս ձին կը խրթեմ :
i

i

I

՚

*

Ա- Տ-
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ԿԵԱՆՔ

հյորունկ ինչպէս հայելիդ անխորք անոր պէս սակայնդ
ՍՀյոր նման կարծր ու սլարլ՝ բայց անոր պէս երփնաշող
քէիս կը կանչես հեռ աւո ր բայ ր շատ մ օտէն փ ալփլո րլ
Լէեբդ. ծուէ մ՝ անծի ր } ուր կ՚ապրի IJ՝ եծ Լռութիւնը միայն*

Ես վիհն իվար կը նետուիմ քու ջուրեբուդ ամայի* * * }
1/ ա կերես իքէ փա լլը սուտ՝ կը լի շրուի անտարբեր ՝
/?. կը սուզուիմ ետ ելէն նոյն Ոչէնչէն, մէն Հ դէս դե՜ռ
Կը հալածէ կանչը սին իսոստումնեբուդ. երէկէ- - •

Զ ունիս ո՛ չ հուն՝ ուր հասնիմ ՝ եւ ո՛ չ նոյնիս/լ մ ա կԼ րես
Որ շողերուդ սառնաւէայլ ծփա՜մ հո սքէն ։ք րա ք ես,
Ու բեռն ու ճէչը մարմնէս՝ փրփուրէդ մէջ [սեղդուէն.

Եւ արդ \եռուէն, բայդ քո լ մէջ կը կսկծամ ցրտակէզ,
Ու ջուրերկդ ցոլացող պատկերէս մէ՜ջ լոկ կ՝ասլրէմ,
Այն պատկերէս՝ որ թէ' կայ եւ թէ' չկայ քեզմէ ներս..
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ՏԵՍԻԼՔ
Խ
V

լլևնք ղո'ւրս դմոխքէն, մեր ներքին տադնապէն
Ո՜ Տանթէ,
Որ ո տ ո ւմն հեռաւոր կը պայթի Ը կ ['ի 11[էա,1
Il ւ մա բղիկ կը հեծ են
թաւալող բերդերուն տակ հիմ ա ♦
ՍՀնգրլերու մադիյներ կը ճան /լեն հո բիդոնն,
կր հոսի ընդհանուր քաոսին մէչ չ ան կա րծ
թո յնն անձա յն ♦ • ♦
Փլուզում ահաւոր, պիրկ բռունցք մարտական,
Լեոներու սեպաձեւ շեղբերուն պէս ղաման
կը իւչւրիս կողերուն մեր ահա ♦ ♦ ♦
Հր ւ մարզիկ՝ ե՜րբ ծնան մե՜րկ էին ու մանուկ ,
ՏՀըրահուսՀ ծ են հիմա
շ՚ոյլ ու ծանր ոսկիով, պողպատէ թեւերով
fi ւ սուրով մեղապարտ,
կը ճզմեն ամէն ողբ, կր սփռեն արի ւն, մահ։
Մինչ երկիրն այլացեղ թանձրացեալ վիՀի ^է^,
քաղցերու եւ արեան կը հեւայ,
Լուս իֆերն ահաբեկ՝ իր արդար զայրոյթով
Պիտի գայ խորտակել վեր^նապէս
Չ արա շուք բնազդն ujju մարդկային
Ոճի ր ին , աւերմ ան :
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fl
7/<{ք/Հ կը իյնդրէք քանի մը քսօսք բանաստեղծութեան
մ աս էն։ Ընդարձակ ն/ււթ մըն է այս եւ֊ որեւէ
կարծիք
ատոր վրայ արկածալից է։ Ընչսլէս նաեւ բոլոր արուեստ
ներուն մասին։ Ը ս կա կան նկարիչը իր ամբող^ կեանքի
ընթացքին y կը փնտռէ՛ ն կար չո ւթի ւնը, իսկական բա
նաստեղծը բանաստեղծութիւն ր : Որովհետեւ անոնք սահ
մանափակ դո րծունէութիւններ չեն։ Անոնց մէջ սլէւոք է
ստեղծել պահանջը^
նպատակ մ ը} միջոցներ
եւ***
դմ՜ո ւար ո ւթի ւնն եր ։ Ինծի համար
թերեւս
զէս շս.հագրգռոդը այս
պայմանն է։
Ան կ առաջն ո րդէ
իրաւամբ հոգեկան - իմաբա կան (GSprit)
դաստիարակու
թեան մը^ աւելցուած թ^ձ վիճակուա ծին վրայ։ Հերջապէս y պէտք է y ըստ իս y մտահոգուիլ այն բանով որ
kn F[Հհչելի կը դա րձնէ արուեստի դո րծ մր ։ Ղ*անել ձեւը
եւ դայն պաշտպանել անցողակիէն y կամայականէն ու ժ ա
մանակի աւ երէն։ ՀերՊապէ U y
կը կ արծ եմ որ գործի մը
դլխաւո ր առաւելո ւթի ւն ը չի պա յմ ան աւո ր ո ւի ր իր «ju^n—
ղու թե ա Ն» մէ9, եւ ոչ ա լ քննադատին եւ հասարակութեան
ընդունելութեան մէջ։ Որովհետեւ այդ յաջողութիւնը
ան կա լուն է y անnրnշy եւ երբեմն ալ մահացու։
Ըայց եթէ արտադրած գործս ինծի առաւել բան մը
unրվեցուց y
ատիկա ոչ ոք կրնայ
ինձմէ> եւ
այդ գործը ստեղծած պահուն ես ինքզինքս վերստեղծած
եղայ կերպով մը ։
Ահա՛ ինչ որ ինծի կը թ ելադրէ ըսել ձեզի տարիներու
փորձառութիւնս ։ Աւելցնեմ նաեւ որ y
ոչ մէկ բան ինծի
աւելի օգնած է ապրելու y որքան ոգեկան այն մարզանքը
որ հետապնդած եմ y իր հ ետ եւո դա կան ո ւթե ամբ եւ ա լլաղան ո ւթ ե ա մբ յ
ԼՋչփոթել ասիկա' ընթերցանութեան հետ' որ ինքնին
կրոյ ւոր ական բան մըն է^ ?
ՓՈԼ ՎԱԼԵՐԻ
(Թրգ. Բ.Թ.)
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PMMirahW HP
ա րիհԱ^նթո ւանէ թ

ձեռքեր նուրբ

իքնատակ' մազառ-թոււիեր մաքրելու ՝
Ունիս նայուածքներ այնքան իմաստուն ,
Որ մեքենական զորեն է քնզ ձանձրոյթ :

Ո՚արի-Աիեթուանէթ --- Անցեալի ‘իչիտն
Սունէր քեզմէ ջինջ նայուածք սիրալի ,
Ու ոչ ալ չրթին' մըսլիտն այն ղազանի ՝
Որ իր հըմայքին տակ կը յառնէ սէր՛-

Jf արի-Անթոլանէթ

Պատառ մը հուզի

Եւ l'H"! մԸ Հ՞ք/' և՚՚՚ե՚ՒքԸ
'Լերածեց խեղճուկ բանոլորոլհիի ,
պիտի տիրոջ լուտանքը տանի :
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ՍԻՐՈՅ ^ՐՍՑԲԸ
ՋՕՆ ԿԱՆՏԻՒՆ'
իր սպաԹոսթ-եան աււիր-ով
Սիր՛" 1!ւ>1 [l'h ղիմա g ,
յար կր ճղմ է ,
Ս՛արդը --- հրպատակ լոկ աւլէ։իւ Կիրքին --Կր մընայ ըմբոստ եւ ղաղան անղուսսլ
Կր մընայ ծարաւ արեանն էր եղբօր ՝
Գի,շա ա է չ թուխ բոլ... Ս]ԱՈԿ՝Ն ումէն դէմաց\

Ո° ումբերն անղօր են բանդելու Ոխն էր՝
էքւ աթոմներր անա տա կ բանտել
Ոասոլմր JJ՝ արդուն... 'fi էմէական ղէնբն
Ու չանթն ու կայծակ անղօր են րնդմէշտ
ՄԱՐԳՈՒՆ հանդէման --- ծառացող կրակ--- :

Սակայն Ա՛ն , ՄԱՐԳԸ կր դառնայ բաբէ՝
/* ր սէբար կ'ըլլա յ յոյզուԼ որաէուն
Ս եծ խաղաղութեան անկեղծ կանչերուն ՝
Կր բա g ո լէ հողէն ընդդէմ յոյսերուն՝

Խ երկրէ վրայ հէն կր դառնայ էւրոխտ
Կեբտէչն ՛Եդեմէն 5 եթէ դեռ ապրէն
Սրտաբուխ ՐԱՆ-Է առաբեայներ սուրբ՝
Գեղի պէ Uy Սանտի' ։ սիրող անիսոիր
ՄԱՐԳԸ հողածին :

Ե-

«I-
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Եղիցէ Ջարէնցի-------ԵԴՂԵ11Ն 70-UlfbUHO

Արնոսւած , խոցուած սիրտը Նայիրեան
ք՚սւցուել է այսօր աշխարհի սրտում •
Յուղում է հոգիս անհուն մի խնդում,
Խնդում մի հրէ —
Եւ երգում եմ ես, ահե՜ղ ու պայծաս,
■{֊ո էն երգը մեծ, տիեզերական,
Երկիր Նայիրի-..
Ե- Չ-

։«•։։։': }ԱքԱ տարուայ Սեպտեմբերէն մեծ շուքով տօնուե
ցաւ Եղիչէ Ջ արենgէ ծննդ եան 70՜ա մե ա կը Երեւանէ մէջ
եւ այլուր։
յաստան)) հրատարակչութէւնը Լոյս
ընծայեց

այս

առթէլ

յոբելեանական

t/՜ոդովածոլ

հատորը ՝ ոլր ներկայացուած են բանաստեղծէն քնարա
կան , դի լցացն եր դա կան եւ [un հ ա ֊փէլէս ոփա յա կան
ստեդծադո րծութէւննե րն ու ան տ է պ ԷԼ^ըը *

«ԱՆԴԱՍՏԱՆ» էր յարդա^^է տոլրքը կը բ^րէ մեծ
բանաստեղծէ յէշատակէն , ներկայացնելով ֆըա,սացէ
մտա լորա կանո լէ} եան' փունջ մը էր բա նա ստ եղծո լթ-է լններէն, թարւլմանո լթեամբ յայանէ բանաստեղծ
հայ դրա կանո լթեան բարեկամ Հէւպէ ր (էոլէնէ :

եւ
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Eghiché Tcharentz
Traduction de :
HUBERT JUIN

L'ADOLESCENT AUX CHEVEUX BOUCLES

U

n moment, j'abaisse mes paupières lasses,
et soudainement je vois un printemps si clair,
si clair, un printemps futur, une journée très belle.
Le ciel est bleu. L'air est percé de mille feux.
Le soleil se découvre par dessus l'horizon, déjà.
La journée bruisse comme bruissent les orgues.
Du ciel très bleu, bleu, bleu,
des chants et de la joie descendent.
Les mille tournants de la route
se glissent entre Erivan la neuve et le mont Ararat.
Combien se sont écoulés de mois et d'années
d'ici où je suis jusqu'à cette journée de joie et de printemps ?
De part et d'autre de la chaussée, il y a
des maisons, des rues, des usines,
il y a des jardins et des herbes et des fleurs.
Qui donc a semé ccs fleurs, innombrables ?
Les maisons sont espacées. Entre elles : les usines.
Il n y a ni fumee, ni poussière. La lumière brille dans les maisons.
Puis voici des hommes dont le visage rit.
ils sortent de la ville et de l'aurore.
Ils s'avancent par les tournants de la grande route.
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Devant : un drapeau rouge.
Ensuite : un bataillon de pionniers.
Leurs pas ébranlent le sol.
Les tambours, énergiquement, scandent la marche.
Les pionniers défilent. [Assurance en leur démarche !)
Ils ont les yeux clairs. Des visages souriants,
ils avancent entre les rives de la chaussée,
la quittent
et longent la vallée, —
celle-là même où le Zangou entrechoque ses ondes,
tout au fond du ravin, avec une joie fraîche,
et les milles strophes de ses flots pressés.
Plus loin : une enceinte rongée,
et des pierres aussi, effondrées sous la verdure...
Pierres ! de vieilles, d'antiques pierres, oubliées,
anonymes, non des stèles mais des pierres endormies et muettes...
Le silence qui règne là étreint le cœur.
Le souvenir [qui n'a pas d'ailes) fend l'air en ce lieu.
Très haut, il y a le sourire bleu du ciel.
Le soleil (ensuite) rayonne dans l'immensité.
Le bataillon des jeunes gens fait insouciance en la vallée.
La flamme du soleil-roi
accompagne le bruit de leurs pas.
Le tambour bat et bat, ardent.
Dans les yeux des pionniers, le soleil
remercie le printemps qui sourit.

Ils défilent. Leurs rires sonnent haut et clair,
longent les pierres du silence et de l'oubli.
Dans ce rire qu'ils ont, la vie chante.
Dans ce rire qu'ils ont, chante le printemps, l'invincible.
Ils passent... mais soudainement,
l'un d'eux (oh que ses yeux sont bleus, et comme sa chevelure
boucle !)...
fixe son regard sur les pierres vétustes. Il s'arrête. Le voici.
Il s'approche.
A son cou : le foulard des pionniers.
Ses jambes sont nues.
Ses yeux, sous ce front qu'il a, qui est haut et bombé, brillent
de soleil.
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Il s'arrête. Il contemple avec sérénité, dans l'éclat du soleil,
les pierres renversées.
Soudain, il gratte la poussière durcie. Il dégage une
des vieilles pierres.
Ses yeux (sous l'arc admirable des sourcils)
contemplent la pierre gainée de poussière.
Il lit :
« Eghiché Tcharentz, poète, qui est né dans la ville de Makou ».
Voilà ce que lit son regard bleu.
Puis il sourit. Sa mémoire s'émeut.
il se penche. Il cueille un lierre verdoyant.
Il repart enfin. L'instant est passé.
Il rit comme le vif-argent.
Il rejoint les autres.
Et la tombe, elle, comme un souvenir à jamais privé de lumière, 1
reste seule, demeure là, perdue au cœur des prés.
Ecoute ! Ecoute-moi ! C'est mon cœur, oui, mon cœur qui gît-là,
sous la pierre...
Oh ! foule cette pierre, marche sur elle,
toi, adolescent aux cheveux! bouclés, toi qui appartiens à l'avenir,
oui, toi, bel enfant qui a les cheveux d'or de notre avenir !

MEDITATION

e suis homme. Je suis poète et citoyen.
Je vis au siècle de Lénine.
J'écris aes poèmes. Oui. Je travaille.
Je vis très exactement comme celui, l'homme,
qui vécut sur terre durant d'interminables siècles.
Le sang bouillonne dans mes veines.
J'aime « le monde et le soleil ».
Dans mon cœur d'innombrables amours croissent,
et des désirs aussi, et des pensées nombreuses.
Avec moi s'acheminent mille soucis,

mille sentiments divers.
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Ainsi que dans les siècles passés
l'homme fut enchaîné à son époque,
moi, aujourd'hui, je supporte
les luttes et les espoirs de notre siècle.
L'esclave dans la décadence de Rome
ne pouvait siéger à la table des patriciens.
Moi, aujourd'hui, au siècle de Lénine,
je ne peux m'attabler aux fêtes des tyrans,
des «patriciens »... Mille liens
m'unissent à la gigantesque lutte —
eh quoi, ! sur les sentiers de ce combat,
toutes les souffrances je les ai supportées d'un cœur léger.
Et toi, heureux camarade de l'avenir,
citoyen de l'univers,
m'entends-tu ? Ecoute 1 En plus du combattant que je fus,
tu vois, semblable à toi, j'ai été un homme.
Et comme toi j'ai couvé, nombreux,
des désirs, de nombreuses passions,
j'ai trimé, j'ai pesé ma fatigue, j'ai sans cesse lutté,
j'ai pleuré aussi, et de douleur et de joie,
j'ai aimé, je fus aimé, j'ai haï, j'ai pardonné,
je suis souvent tombé, je me suis relevé aussi souventes fois,
et j'ai chanté, j'ai composé toutes espèces de poèmes,
emplis par les passions, par des pensées diverses, par nos combats...
Et lorsque ce jour disparaîtra dans la mémoire à son tour,
lorsque ce siècle prendra place dans le grand rêve du temps,
et lorsque toi, ami lointain de l'avenir,
tu liras ce livre qui est le livre de ma vie,
apprends que moi aussi, au fond de ces journées,
j'étais l'esclave des passions.
Comprends ! Comprends les orages de mon cœur !
Et d'un regard très clair contemple cette image de moi qui sera
dans le passé.

(Suite pp. 118-1-8)
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LE MONDE ASSOUVI

Dans les hautes flammes de ces lieux
où la création se transforme en une source éternelle,
où les vents mûrissent à l'éclat,
nous marchons
dans les sillons craquelés
pour des choses terribles et magnanimes.
Les murs de l'éternité franchis
le présent se transmet pour les temps à venir.
Nous voyons grandir
la douleur inlassable dans les ondes des ténèbres.
L'amour des ténèbres, les instincts sauvages
dans; la sombre épaisseur des figures incendiées.
Les vagues successives du sang répandu
Noircissent la conscience humaine de honte.
Etres vagissants dans la joie de l'enfer
Retrouvent leur image sur la flamme matinale.
Nos blessures sont ardentes
Et nos joies sont des fleurs écarlates de crimes.
Que cesse le déluge,
le déluge dans le désert d'Assyrie !
Et la trêve des eaux,
le triomphe de la Paix
annoncés par les monts d'Arménie
reviennent sur les ailes de l'oiseau pur !

PUZANT TOPALIAN
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SATED WORLD

în the high fiâmes of fhese places
where création is an ever-flowing spring
and winds ripen to bursting point
we walk
in the rutted wake
of terror and of nobleness.
Bounds of eternity are crossed
and présent passes on to coming time.
in waves of darkness
we watch the growth of tireless pain
with love of darkness, savage impulses
behind the fire-dark faces.
Wave after wave of spilt blood
blackens man's conscience with shame.
Wailing in the joy of hell
men recognize themselves in morning flame.
Our wounds are burning
and our joys are scarlet flowers of crime.
Let the flood cease,
the flood in Assyria's desert !
Let the truce of the waters,
the triumph of Peace
proclaîmed by Armenia's mountains,
return on the wings of the bird that is holy !
PUZANT TOPALIAN
(translated by HEATHER WILLINGS)

*
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Նամակ Հրաչ Զարդարհանին
16

Նոյեմբեր 1933, Նրմուր

Սէ՛րելփ Հ • Զարդ՛սրեան ,
Զեր նամա կը հաճոյքով կարդացի ու. կը փութա։!
պատա սխանել :
Անցեալ կիր տկի ՖօնթէնպյՀ խօսակցութեան ըն
թացրին՝

Բիւղանդը

յայտնած

էր

ինձ

արդէն

Զեր

մտադրութիւնը։ Ան վե ր ա սլա հ օր էն համամիտ եմ Զեղի
հետ՝ նման խմրաւորման մը անհրաժեշտութեան Լո1֊ր$_՝
'եախասլէս փորձուած ու մասամբ յաջողած կամ ձախո
ղած ՛ճիգերը իրաւ է ք րի չ մը կը դժուարացնեն որեւէ
ձեռնարկի յաջողութիւնը՝ ['U,J։J միաժամանակ կրնան
օրինակ

ու

դաս

ծառայել՝

աւելի

Ածութեամբ

ու

սլաաաս խանատւութեան զգացումով^ մեր սլար ա ա կան ո ւ~թիւնը կատարելու համար։
Բացարձակապէս համաձայն եմ նաեւ Զեր ուրուա
գծած աշխատ անրի ձեւին հետ։ Անաղմուկ հաւարո յթներ ՝ որրան կարելի է սեղմ ԼԼ,^_ա^,,սկի մէջ հնարաւոր
կր դարձնեն սկսուե լիր դործին Լոլր$_ առաւելագոյն
համ ե րա շխոլթեան մը հետ՝ մարի նուաղագոյն միու
թիւն մը։ Անաց որ անձնական թի ւրիմաg ո լթի ւ-ն ե րն
ո լ սլղաիկ հ սլա ր ա ո լթի ւնն եր ը եթէ մէկ կողմ ձւլու 1'ն՝
ա յս տա րիներոլ ընթացրին ՝ րի չ շա ա դրականութիւն
ըհ ողներու

մօտ դիւրութեամբ կարելի է հ անդ ի սլիլ
հասարակաց դետնի մը՝ ընդհանուր մտահ սղութեան g ո՛ւ

նո՛ յն ժողովրդին դա ւա կն ե ր ո ւն յատուկ գաղափարներու
ե ւ դդա g ումներու :
Ուրեմն դիս կրնար ձեզմէ հա շու ել : [/կատի ունենաԼ"1Լ Ձ1.ը անձերը՝ այժմէն հ ա ւա ա ա g ած\ ե մ ՝ որ սրտագին
ա շխաաակցոլթիւն մը ձլրնամ բերել Զեդի ու յառաջի կայթ որեւէ ձեռնւսրկի լղար ադային ուժերուս լաւագոյնը
տրամադրել ՝ վստահ Ը[էաԼո
ո ր [lnԼ" Լ՛ Ւ ՛Լ աԼ մտահ ոդութեան առա ր կան մեր տարտղիր ժողովրդին մշակու
թային արժէրներու պահպանումն ու- դար դա դո ւմն է։
Ջերմօրէն J աջողս լիմիւն մաղթելով ո լ լա լա դոյն
ըարեւնեըո՚թ

ՎԱԶՌԷՆ օսԻՇԱՆԵԱՆ
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ՕտեՂէրԱԳՈՐէրՈԻԹևԱՆ
Ս11ՍԻՆ
Ով որ իր ժամանակին լեզուակ
չևսրաայայտուիր ; հեոոլէն հե
տեւորդ մըն է միայ ն :
ԱՌՆՌԼՏ ՇԷՕՆՊԷՏԿ

Լայ աղդային եր ա ժշտ ո լթի ւնը ս տ եդծա գործա կան կա

րեւոր անկիւնադէսրձի մր առջե^լ կը ղտնոլի արդեօք :
«Սովետական 'Ար ո լեսածի ներկայ ատ րուան Փետրուարի
թիւին

մէջ

Արմէն (*ուտաղեան

ել

Տիգրան իիանսոլրեան

ս ա ո րա դ ր ութի ւնն ե ր ը կրոդ յօդուածէն պէ^տք Լ եզրակացնել
ազգային երաժշտութեան ժամանակակից

համաշխարհային

արուեստին հետ զուդրնթա g յառաջացման համար ստեդծա^
գործական նոր Աւ|ւ՜ա.լէ՜ք թ-|ւքի մր որդեգրումը՝

կամ

աւ Կե

ճիշտ ՝ առանց որեւէ կանխորոշելսլ սահմանումի՝ այդպիսի

սփսւլէքթ-իք/, մը ո րոնումը ա յլեւս ի ւր ա քան չի ւր սա եդծադործող երաժշտի յդաg ո զա կան կա լո լածին առանձնա շն ո րհը
տիտի կա րենա յ դառնալ :
Տիշեալ դրո լթիլնը թ, ընդհանուր սլար ո ւնա կո լթ ե ա մր կը
յո լզէ արդարեւ այնպիսի կենսական հարց մը եւ \կը բերէ
այնպիսի

թ ելա դր ո լթ ի ւնն ե ր

որոնց

իրականացումը

^U,J

երաժշտո լթեան նորադո լն պատմութեան մ էջ առնուած
նորարարական ամ են էն բանիմաց ու վճռական քայլերէն մին
պիտի ըլլայ՝. Կարեւոր անկիւնադարձ մը՝ որ ա սլա հ ո վարա ր
պիտի նպաստէ անոր երակներուն մէջ թարմ աւիշ մր ներար
կելու ՝

էլա լն

հիմնական

ն ո ր ո ւ թի ւնն ե ր ո վ

աբդի անկանացնելու :
Ս'էեւ ազդային արուեստին

հո բիդոնը

հարստացնելու՝
րնդա րձա կելո լ

մ աահո դո ւթիւնը նոր չէ ինքնին՝ *սյդ նպատակը հեաասլըն-
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դուած է արդէն մեր երաժշտական քննադատներուն , երամըշս,աղէտներուն կողմ է զրեթէ ամէն առիթով: Այսուհանդերձ
ղրեթէ մի շա որոշ վե ր ա պա հ ո լմն ե ր ո վ , այսինքն արդիականա
ցում' նավս աւանդութիւններու' իսկ յետոյ նաեւ հասարա
կութեան ըմբռնումին , հասկացողութեան սահմաններուն մէջ :
կասկած չկայ որ հարցը դնելով
ւորեալ կկտի մը

վրտյ )

այղպիս ի

պայմանա

պիտի նշանակէր դեգերիլ ճշմար

տութեան մը՝ անհրաժեշտութեան մը շ11լր^ը առանց համար
ձակելու վճռական
րպով զայն իր բուն կռուանին վլ՚այ
դնելու :
քիժուար պի տ ի Հ~ԸՍա Ը '•ետեւցնել նաեւ թէ "‘յդպի՚՚ի
մ երա պա հում մր կրնար միմիայն մայրերու ւ! էջ դիւրիմացոլթիւններու^ հ ա կա ս ո լի!ի ւնն եր ո լ սւդըիւր դառնալ ել ն ո յն ի ս կ
ստեւլծել

ժիւ տա կան

պայմաններ

արմատական

կերպով

հակազդել բաղձա g ուած Նորութիւեներու հ իմնա կան ս կղբունրին :
Տիշե ալ յօդուածին առթիւ սակայն շենը կարծեր սիւալած
ըլլալ եթէ ըսենր թէ առաջին անդամ Ըէէա ԷՈ1Լ ԱՈ J^J ս՛ [՛ 3 Լ՛
բոլոր ո վին տարբեր կերպով եւ աներկբայօրէն մ էջտեդ կը
դրուի իր բուն իմաստին մէջ բերելով առարկայական առա.
Հարկներ :
Ս օտաւորասլէս երկու տարի առաջ արդէն այս պարբե
րականին էջերուն մէջ մեր հ,ԷԼւանդո ւթի ւնն եր ո ւ պահպանման
Կարցը եւ հայ երաժշտութիւնը» դրութեամր առիթը ունեցած
Լթ՚բ արծարծելու սոյն հարցը՝. Փորձած էինը բացատրել թէ
աւանդս ւթի ւննե բու պահպանման տեսա՝, կէ ար ին չ դիմա դծի
աակ կը ներկայանար հայ արուեստին եւ թէ որոնք էին անոր
մատուցած ա ոաւելո ւթիւնները ինչպէս նաեւ անոր անպատեհոլթիլննե ր ը: !-ււււյւււալւ,ււ\ Հնաեւ գլխաւորաբար սահմա
նափակումները որոնց տեղի կուաար ան՛.
Գալով հասարակութեան ըմբռնումի հարցին , այսինրն
^Արուեստը մոդովուրդին համարի տեսութեան , ա լդ որքան
ալ իր մ ԷԼ որոշ ճշմարտութիւն մը կը պարունակէ , պէտք շէ
սակայն զայն ընդունի լ իր տառացի իմաստին մէջ՛, ճշմարիտ

է որ արուեստագէտը իբր ընկերային տիպար , իր ստեղծա.
դործոլթ իլններով պիտի զարգացնէ հասարակութեան ճաշա
կը, ազնուացնէ զայն հայթայթելով անոր հո,լեկան ընտիր
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սնունդ մը-. Եւ սակայն միւս կողմ է "՛լ արուեստը ո՛չ իր բուն
կոչումին , ոչ ալ

ինքնուրոյն

զարգացման

կրնայ

լիովին

ծառայել, եթէ ան սաիպուած ըլլայ տալ միշտ նոյն աստի
ճանի գործեր ուր հասած է ըմբռնումի հասարակութեան
աստիճանը, երր ան այլ [սօսքով սաիպուած պիտի ըլլայ իր
մատը պահել ա ելա կան կերպով անոր ըմբռնողութեան
բազկերակին վրայ եւ տալ ան՝ ինչ որ ան կ',ակնկալէ տրուես.
IflUI դէտէն •

*
Արդ տեսնենք թէ ինչ

առաջարկներ

կը

բերէ

յիչնալ

գ ը ո / թի ևնը :
Անոնք յանդուգն են եւ անվեր ա պահ ինչպէս կը պահանջէ
ներկայ պահը-. Ակնկալուածէն աւելի վճռական միջոցներով
կ՚առաջարկոլի

հետաքրքրուի լ

երաժշտութեան

արդիասլէս

այլեւս

համաշխարհային։

հետապնդած

նպատակներով ,

[նչպէս նաեւ հանգրուանով ուր հասած է ան ներկայիս :
^՛առաջարկուի մեծ ոստում մը կատարել
աւանդականէն
դէպի

Թորը :

Կ'ընդունի թէ ներկայ զարուն մեծագոյն երգահանները
դեղագիտական հարցերոլ նոր մեկնաբանո ւթիւններ
են
բերած , ուստի եւ անկարելի է նոր երաժշտութեան թափանցել
առանց անանց տեսական աշխատութիւնները ուսումնասիրե
լու-. Անհ րա ժևշտ կը զանէ թարգմանել Հէէօնպէրկի , Հինտրմիթի > Պուլէզի , Օլիվիէ Ա ես իա էնի ուսո լմնասիրութիւններր
ևւայլն-, Ո ոյն դրքերոլ հայերէն, լեղուով մատուցումը, կ՚ըսէ
դրութիւնը,, ոչ միայն կոմ պոզիտ որներ ո լ դպրոցին,
այլեւ
երկրին, ամբողջ երաժշտական, մշակոյթին, մեծապէս կը
նպաստեն, «թ-երեւս դա կ՚ընդլայնէ մեր երաժշտական

ուսումնասլւրութ-կւններու ռլորտր եւ վերջկն աարկներին
նկատուոդ որոշ սահմանափակոլթ-իւնկց գա֊րս գալու աոաջին
եւ կարեւոր քայյր կը լինի» : (Ատորադծումները մերն են) :
Ահաւասիկ ճշմարտութիւն,ը • եւ այժմ պէտք է նոյնիսկ
շտ ա պել :
'Այդպէս նոր դուռ մը բացոլելոլ պարադային
կր ոտ եղծուին նաեւ կարդ մը
լուծումը

պա լ մանա լոր ո լած

յարակից
է

խնդիրներ

ժամանակի

սակայն։
որոնց

տեւողութեան,

հետ : Ոստումը որ տեղի կ՚ունենայ դեղագիտական սոյն
մարզին մէջ պիտի յարուցանէ նաեւ կարդ մը դժուարութիւն,-
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Յճ

ներ զայն լայն խաւերու կո ղմ է ընդունելի ընելու համար-,
նորը կարելի պիտի ըլլայ ընդունիչ յարատեւօրէն ենթարկելով
զայն քննադատական ողիէ մը մխնչել

որ

հասուննա յ

ան

ընկալումի ա ս տ իճանին եւ ստանա յ րն ա կան ոն երեւոյթէ մը
կայո ւնո ւթէ ւնը էր գդայնութեան մէջ-. Այդ Ւէ կոչոլաձ է
ըլլա լու անոր ճաշակին զարդարման հիմնական ազդակը'.
Իսկ երկրորդ հարցը որ \կը եագի այդ պարադային այն
i
թէ արդէ ստեղծագործող երաժշտէն տրամագրելէ
թէընէը մէջոցներու^ գեղա դէտական տ ես ութէւններո լ այլա-

ղանութէւնր որ ներկայէս ստացած կ աննախընթաց համեմա
տս ւթէլն մը՝ երաժշտութեան վերանորոգման՝ ճոխացման
տ ե ս ակկ տ էն արգասաւոր գետէն մը ըէէաէո*Լ հանդերձ անոնը
կրնան աղրէւրը րԱտլ մէանդամայն կարդ մը նոր խոշնգոտներու։ Է] ո իդոտներ ոճայէն ՝ լեզուական եւայլն՝ որոնը
արդկն ստեղծած են դժո լաը լուծելէ հանգո յցներ ս տ ե ղծ ա դոր -

<5 ա կան աշխա ր հէն', ի կոր Սթրավէնսըէ էր «Փոէթ-իք Միւ֊զի^սւլ» հ ատորէն մկջ հետեւեալը կը գրէ* ՀՀ§եսակ մը սարսափ
կը զղամ երր էնձ տրամագրելէ անսահման <կա ր ելէ ո ւթէ ւնն ե'
լաւն առջեւ գործէ կը ձեռնարկեմ ՝ երբ կը էարհէմ թկ ամկն
էնչ թոյլ կը տրուէ էնձ'» :
Արդարեւ անունները որ կը յ էշկ դրութէւնը ՝ Հյ կօն պկ ր կ ՝
Հէնտըմէթ՝ Վ^կպըրն ՝ Ալսլան Պկրկ) Նոնօ ՝ Պուլկզ՝
էս էակն
եւայյն դե ղա գէտ ական՝ եւ թեընէըէ ա յնսլէս է հակոտնեայ եւ
մանաւանդ այնպէսէ զօրեղ անհ ա տա կանո ւթէ ւնն ե ր են ներ
կայէս որոնց կարելէ չկ Օգտագործման նկատումներով մօտե
նալ ա ռանg \կր կն ո ւթէ ւնն ե ր ո լ ՝ րնգօ րին ա կո ւթէ ւնն եր ո լ վտան
գն բոլորովէն ւլերծ մնալու'.
թէ անհրաժեշտ կ ո ւս ո ւմն ա սէր ել ու թափանցէլ այդ
ուղղոլթէւններուն գկպէ խորրը > հէմնովէն էրազեկ ըլլա լո ւ
համար ա րգէա կան շարժս ւմին ա յլաղան ե ր եւոյթն եր ո ւն ,
անոնց գա գտնէ քն եր ո լն' այդ մա ս էն ոեւկ կասկած գոյոլթէւն
չէ կրնար ունենա լ '. Եւ սակայն ստեղծագործութեան սլահուն
սլկաք կ գլվսաւո րաըար դէտնալ մոռնալ նաեւ ամկն էն չ եւ
ԸԱալ
l'I՛' անկախ սւռախորդը նոր դետնէ մր վրա ք :
Ամբանալ էնք էր մկջ՝ ստեղծել էրեն համար սփսւլէքp-jlf մը ՝
ա յդ էսկ կ կարեւորագոյնը՝.
Այգ էսկ կ նաեւ ժա մանա կա կէg երաժշտո լթեան
J
առաւել քան երբեք ծանրացող հարցը՝, էէսել կ ուզենք Լէնչպկս
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կը ջանան բնորոշևչ ն ե ր 1չսւ յ է էրայ՜շտա1լան հ եգէնա Լլալո ր
մտքերը) միջոցներու՝ տ ես ո ւթիւններ ո լ սոյն այլազանութիւնը
ուրիշ բան չէ ինքնին այլ սպառումի մը ախտանիշները։ Այս
առթիլ էլ արմէ J ["չ/*լ վերստին Օէիվիէ I) է ս [•'“ էն ի խօսքերը՝
La musique a maintenant atteint son plafond.

*էյման պարագաներու, մէջ տարապայման կերպով նոր
րան մը ըսելու հարկադրութեան աո՜ջել եթէ ստեղծա գործող
ար ո ւես տ ա դէ տը կա ա ար ելա սլէ ս ինքնիշխան չէ , կրնայ դիւ
րաւ ա յս կամ այն ուղղութեան կա ռ չի լ հետեւողաբար :
Այգ պարադային ներշնչումը ամբողջովին տեդի տուած
կ'ըլլայ միզողներու մեհենական օգտագործման

եւ

ատկէ

կրնայ գոյանալ հետեւաբար նաեւ կատարեալ լճացում մը-.

*
Ան զր ա դա ոն ա լո վ վերստին նորագոյն արուեստին մէվ
աւըլս։ լին դիմագծին , ազգային ոգիին անհետացման խնդրին ,
այդ մասին բաւական պիտի ըլլար եիկար ո ւն կնգր ութի ւնն եբոլ միվոցտլ մտերմանալ նորագո յն վարպետներու գործերոլն
պարունակութեան , անոնց

կերպարային եւ այլ բովանդա

կութեան, ստուգելու համար թէ անոնց մէվ կարեւոր համե
մատութիւնով մը կը տիրէ դարձեալ զգայնոլթեանր դրոշմն
ու կնիքը որ ազգային է նոյնպէս-.
Օրինակ ֆրանսացի Փիէո Պուլէղի գոըծերոլն մէվ անուըանալիօրէն կը տիրէ ֆրանսական ազնուական եւ նուրբ զգայ,
նոլթեան մը երանգը-.
օրինաե

իտալացի

Նոյն

Նոնօի

տարբերութիւնը

ակնյայտ է

ստեղծագործութիւներուն

մէվ

մինչեւ
իսկ 'Լէըտիական հեռաւոր արձագանգը անոր մէվ
աչքի զարնող տարր մըն է֊ Գերման ականաւոր Հթոքհաւղըն
իր գործերուն մէվ նոյնքան շեշտ ո լած գերմանացի է.
Ըսել չենք ուզեր անշուշտ թէ իրենց ազգային երանգը
հոն իբր ցցուն յատկանիշ տիրտկանօրէն կը յայտնոլի

եւ

սակայն այգ ոչ նուաղ գոյութիւն ունի եւ ի յայտ կուգայ
իրենց խիստ ինքնատիպ ստ եղծադործութի ւններո ւն մէվ՛. Կը
ըաւէ գտնել միայն

անոնց

զգայնութեան

յատկանշական

գծերը :
Ահա համառօտ մէկ պատկերը զոր կը պարզէ ներկայի
.իորձաոոլթիլններով հարուստ ստեղծագործական աշխարհը
որուն ՛սովել հայ ազգային արուեստին

կը մնայ

ճշդել իր

Հ/ք գեդիծը :
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ՈՐԴԸ Ս.ՇՒՍ.Ր1ԱԿԱԼ
Ահա տեսէք ք խրախճանքի գիշեր մ' է ա յս
Տարիներէն յետոյ այդքան տխուր*
Խումբ մը պճն ետլ գեղուհիներ
'['ողերով ու լալա դին ա£<րերով
Հանդիսատես' թատրոնի

դիտելու

Ողբերդոլթիւն մ'անձկո լթեանց եւ յոյսիդ
Մինչ նուագախումբը կը հեւայ մերթ բ^՚է մերթ
Երամշտութիւն մը մոլորակային*.
Եւ միմոսներ' աստո ւուծային կերպարով
Կը էպըրտՒն ՝ կը մռըլտան խուլօրէն ՝
Ու կը դաոնան ասդին անդին'
Խամաճիկներ' հ պատակ աարօրինա կ անձեւ տարերց
Որ klL Հարեն բեմը մէկ \կողմ կամ միւս կողմ ,
Թեւթաւիելով իրենց անգղի թեւերով
// ոխրաւիոչին աներ եւոjP Սձէծքին '
Ողբերգութիւնն այս այլանդակ
Հստահ եղիք՝ պի տի երբեք չմոռցո լի
Եւ Ուրուականն իր' յւսւիտեանս հալածուած'
Ամբոխի մը մոլուցքով պիտի երբեք նուաճուի *
Շուրջանակի մ ընդմէջէն Որ կը դառնա յ
Ւնքնիր վրայ ՝ ինքևիր մէջ ու կը դառնայ նոյն կէ տ ին *
Ու խենթութիւն , բադում կիրքեր ու մեղքեր
Եւ արհաւիրք կը կաղմեն ոգին այս խաղին :
Ոայց տեսէք

միմոսներու բաղմութեան մէջ

Կը un ղո ս կի ստուեր մնսնձ ել * * *
Արիւնակալ բան մը թալալո ղ՝
Ո առաջացող բեմին խորքէն
Կը գալարուի ՝ կը գալարուի եւ մահացու
թողերով կը ճարակէ միմոսներն՝
Ու Սերովբէները կ 'ողբան ի տես կարմիր ճանկէ րո լն
Որ մարդկային արեան մէջ են թաթխըլած*

Fonds A.R.A.M

39

•ԱՆԴԱՍՏԱՆ
Մ ար ա'ծ ՝ մարած են ԼոյԱերը ընդհանուր .
շար մոդ րս տ ո ւերն եր ո ւն վրայ մութ
1Լարադոյրն հսկայ իբրեւ պատանք սեւ մահոլան
Եր փըլի դոռ փոթորկային մոլուցքով՝
Եւ֊ հրեշտակներն անհունօրէն այլայլած ՝
Ոտրի կանւլնած ու քո դա բա g կը տեսնեն
Ողբերգութիւնն այս՝ որ իիարդոլնն կ՝
Եւ յա ղթա կան հերոսը Որդն աշիա ր հ ա կալ :

՝ Թաթգմ • Վ- է»

ԱՐՏԱՇԷՍ ՅԱՐՈԻԹԻՒՆԵԱՆ
ԱՆՏԻՊ ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐ
•

Տանդգնիլ մինչեւ Հե^ը֊. Ահա իմացական առաքի
նութիւն մը որուն առջեւ կը դողան ամէնէն խիզախ
միտքերը՛- Ամէն անդամ՝ կէս ճամբան կանդ խառնենք՛.
Համն ղի քայլ մը եւս' եւ ահա անդունդներու մէջ հարկ
կ'ըլլայ

՚էւ"ւ՚1՚ւ:

1ւ՝ս՚ւ՚յւ>ը՝

կամ

P1, ’

կաըևլի՞

էւ՛

անդունդներու Հրայ խիզախել ,
հասնելու
համար
ճշմարտութեան : իմացական ճշմարտութիւնը կորնա,
նումներ ընդ քա ր չ կ՚անէ իր ետեւէն : Պէտք է ապրիլ,
ատոր համար է որ կառչան կը մնանք մեր փորձառական
ու պատահական ճշմարտութիւներուն։
*
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40
Ա'արդու մը մահը

աէեդերքէ մը փլուզումն կ •

*
ԱմաթԷօո. մը, որ տաղանդ ունէ, մ է չտ աւելէ մ ու
րուր եւ արուական արոլեստադէտ մըն է քան ամէնէն
մեծահամբաւ հեղէնակը որ հասարակ մոզովուբդէն
բան մը կ'սպասէ էր ե ս էն եւ էր քսակէն գոհացումէն
համար :

*
"Նոյեմբերէ տխուր օրուան մը բոլոր պարունակու
թեան հաշուեյարդարոլթէ ւնն է այս-, Որքա՜ն հակասութէւններ ըլլալու են հոն ՛. Բայց ես համոզուած եմ թէ ,
այդ պայմանէն տակ մէայն կեանքը հնարաւոր է՛.
Աշքերնէս

դոg ելո լ

ենք

հ ա կա ս ո ւթէ ւնն եր ո ւն ,

երբ

կ՛ուզենք ասլրէլՀ Այո բանը էլ ընենք արդէն երբ կուսէ
րէնքՀ ՛Լասն զէ Լ"/է ՛ո է ուշանանք հասնելու օր մը այն
սահմաններուն' ուր այլ եւս ոչ մէկ ընդդէմ ա կո ւթէ ւն ,
"չ մէկ հ ա կասութիւն կա յ ♦ ուր ոչ Լոյս կա J "Լ *է[՛ jJ* [’ 5
ուր
տիեղերըը բա ցարձա կ տրամաբանո լթեան մը
կանոններուն համեմատ կը լուծուի իր բոլոր հարցերով
ու բո լո ր հողերով֊ ։
Մ ինչեւ այղ Ո ել ու վերջնական վայրկեանը^ \1լզղամ
թէ' հոգիիս մէջ մէկը կայ' որ անդադար կը մեռնի՝
ուրիշ մը կայ'

որ յաւիտեան կ ո լղէ ապրիլ*

-»ոդիիս

մէջ մէկը կայ' որ կուլայ ՝ տակաւին ուրիշ մը կա յ
կը tf-պտի ՝ եւ անոնը բոլորը գա ա

որ

դատ էա\կներ են ՝ իւ1

մէջս միաւորուած , //<֊ այդ հա կա ս ո ւթի ւնն ե ր ո ւն բաղա
դրութիւնն իսկ է իմ հուլիս :
ՀերԼէն պահուն որ ըան հեղնամպիւո ըաղցրութիւն
կա ! իմ մէջս : էքդղա մ թէ ա(ւ ինձմէ աւելի հզօր է 1 ևս
սլա արա ս տ եմ ղԼու.իւ ծռել իր օրէնըին վճռա կանո լթեան
աո.ջեւ :
//<_ կը գտնեմ որ' աշնան գեղեցկութիւնն
ջանալը մաըոլր մարզանը մըն է՝ որ կրնայ
ամրացնել՛.

ապրիլ
հոդին

լ այս ըագց ր օրուան յիշատակը բիւրեղի

մը մ ԷԼ իւ ա ա ցն ե լո լ ա շիւ ա ա ո լթի ւնը ա ,յնէւ է ու պաաոլա կան :
Ա• 3 •
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Հայ

խաււՐԱՅհն
(ԼՐՈԻեՍՏԸ

Աշխարհում 1լաJ մի արուեստ՝ որ դերաղանցապէս Տայ֊
էական է î
7*/// խաչքարային ա ր ո ւե ս ան է ։
կարելի է համարձակօրկն ասել՝ որ քրիստոնեայ քեո/լովուրդենրից ոչ մէ՛կը խ^չի սիմվոլը դարերի ընթացքում
այնպէս հ ետ ե ւո դա կանօր էն չի մշւս կեյ ու արուեստի բարձրարմէք ստեդծադործոլթի ւնների թե[մա դարձրել՝ ինչպէս
հայ մողովոլրդը։ *Լ,ոյնիսկ Հայաստանի անմիջական հարեւան
քրիստոնեայ 'Լրաստանի մ էք ,սյդ արուեստը
զարգացման
հող չի զտել։ Վրացիները շարունակել են մենաքար կոթող
ների ու քարէ պարզ խաչերի աւանդական յօրինուածքը :
Ուստի , «խաչքար» բառը ,
որպէս էապէս հայկական ,
օտար լեզուներում համարուել է անթարգմանելի :
Դ . գարում , քրի սաոնէո ւթիլնը Հայաստանում պետա
կան կրօն հռչակուելուդ յետոյ , սկիզբ են առնում խաչքա
րերի յօրինման առաջին փորձերը-.
փո-֊իեի հնագիտական
պեղումներից յաJ ան ա բե ր ո ւե g ին Ե -֊Զ ■ դարերի պատկանող
քարէ փոքր
մեծ խա չա րձաննե ր
Այդ ձելը դիւրաբեկ
լինելու պատճառով յետագայում չի շար ո ւնա կո ւել , տեղի
է աուել սալաքարի վրայ բարձրաքանդակին : Գ-Է ■ դարերի
ընթացքում գոյութիւն են ունեցել պա ակերաքանդս, կա լոր
կոթողներ Ատ կայն որոշ մ֊ա ման ա կաշր^ան
հայ եկեղեցու
ընդգրկած
պատկերամարտ
վերաբերմունքը
պատճառ է
հանդիսացել պատկերաւոր քանդակների արգելման : Բացի
դրանից կար արտաքին մի դրգա պատճառ եւս՛.
է- դարի
քառասնական թուականիդ սկսած,
արաբական արչաւանք.
ների պատճառով, հայ քանդակագործները,
այլեւս
չէին
կարող պատկերաւոր յուշարձաններ կերտել, քանի որ իսլա
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մական կրօնը չէր հանդուրմում' դրանը համարելով կռա
պաշտութիւն-. Ուստի հայերի մօտ լայնօրէն սկսեց կիրաոուել արեւելեան իրենց վաղեմի մանուածոյ ղարդարուեսաը
թէ՛ ճարտարապետական կառոյցներում , թէ' խա չքար եր ո ւմ :
1ի անուածո յ զարդա րուեստը Հայաստանում հետզհետէ
այնպիսի զարգացման հասո՛ւ՝ որ արաբական աշխարհակա
լութեան սահմաններում մեծ տարածում գտաւ-. Պատմու
իքիւնից յայտնի ք, որ բազմաթիւ հայ ճարտարապետներ ,
զարդանկարիչներ ել արհեստաւորներ բռնադաղթի ենթար
կուեցաւ ու քշոլևցին արաբական երկիրներ , ուր նրանց
ստեղծադործոլթիլնները ընդհանրապէս ճանա չուեց ին որպէս
«ա բարեսէր» ni-ճիշտ կոչումով՝ յա՛նի որ անապատի խորքե
րից եկող լադթա կան այն ցեղերը քո՛ զո՛քա կր թ ա պէ ս
դեռ
ցածր մակարդակի ՛Լրո՛յ էին զանւում :

թ աչքս՛ բքէ րի կազմութեան ՛է ԷԼ կա յ հիմն՛ս կա ե երկու
սիմվոլ
հացի եւ գինու- այսինքն՝ մարմնի եւ հոգու
ի՛" րհ րդանի շներր ՝ որոնք իններորդ դարից ի ՛Լեր ս՚լանդար՚՚՚ր կանոնական հանգամանք են ոտ՛ս ցել՝.
էքաչի տակ րնդհանրասլէս զետեղուած է լինում սկալառակաձել մի վարդեակ՝ "րը խորհրդանշում է հացը՝
որ
գոյացել է կենտրոնի վ""'Լ՛կի մ ԷԼ թողուած ցորենի հատի
կից (1) y I'"4 վարդեակից վերեւ՝ [սաչի րնի երկու կողմում
ղարդական պսակաձեւը^ որ «II/ ա չբուռ^Հն կ՝ այսինքն՝ ^այ
եր կր ադործների ցորենի հասկերից հ ի լսած ա քն պսակը ՝ ո ր ը
էրանում զետ եղում կին ի բենց օ^իս[սի վե րեւ ՝ ո րպէս օրհնա
բեր բարօրութեան նշանակ՝. Աւանդական ulJll Ղ^՚՚Ս'I' 4
սովորութիւնը յարատեւել կ մինչեւ մեր օրերը՝.
ինչպկս պարղուում կ ՝ [սաչքա րերը եղել են' ձեւով
կրօնական ի ս կ բովանդակութեամբ' առաւելտսլկս կենցաղայի^ ՝ 'Ըէչ չեն *ոյն [սա չքարերը ՝
ո րոնք կանգնեցբել են
սրպկս յուշարձան
որեւէ հանրօգուտ ն ո ւիր ա տ ո ւո լթեան
կամ որսլկս ո ւգենի շ ճ ան ա սլա հն երի հանդոլցայ ին կկտերում ,
նոյնիսկ որսլկս սահմանանիշ՝ որսլկս նահատակի կամ հերոսի
ոլիրտատեղի ՝ որպկս յաղթանակի կո թող ՝ ինչպկս Զաքա ր կ
սպասալարի [սաչքարը Ամբերդում՝ ԺԳ ՝ դարում։ ( 2 j

(1) Աւետարան ըստ Յովհաննոլ, գլ. ԱԲ ? Ջ «Եթ՜է ոչ
հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր Տ .֊ւլանիցի ՝ ինքն միայն կայ.
ապա եթէ մեււանիցի, թացում արդիւնս աււնէ» :
( 2 ) Հայաստանի Պատմութեան թանգւսրանում :
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1քԼլ։ քանդակագործ վարպետնե՛րը
դարեր շարունակ
պահպանելով հանդերձ վերով,լեալ կանոնական մի քանի
սիմվոլները՝ աղատ թռիչք են տուէ) իրեն,, ,, տ ե դծտ դործտկան հանճարին , միշտ ձդտելով ինքնուրոյն մի յօրինուած
քով կաղմել ղարդական իրենց հիւսքեր ը, ի ր են g
համար
նուաստացում համարելով որեւէ ընդօրինակութիւն'.
Այղսլիսով ՝ մեր հազարաւոր խաչքարերը կազմում են
մի տեսակ քարեղէն մատեան՝ որի իւրաքանչիւր
էջում
կարելի է գտնել մանուածոյ ղարդարուեստի մի ինքնուրոյն
ստեղծագործութիւն :
նոյնիսկ մի խաչքարի ւԼրայ գործադրու՜ած մոտիվները
մեԼսանիկօրէն չեն կրկնլոլմ դ ինչպէս կատարում են արարեսկում : Հայկական ղարդարուեստի ինքնուրոյն յատկանիշը
կայանում է հիմնականում իր ներքին այլազանութեան մէՓ*.
'Այս համառօտ ակնարկի սահմաններում Հնարաւոր չէ
յի սատակել մեր Լաս չքա րա լին արուեստի ան զած բազմա
դարեան ո ւզ ո ւ նոյնիսկ գլխաւոր հանգրուանները յ ZZւստի դ
սլիտԼւ գոհանանք տա լուէ միայն
♦ գա ր Լւ երկու մեծ վարսլետների գործերից մէ կա կան նմուշ։ Անցողակի ասենք դ որ
դարում մԼւ նոր ծաղկում ապրեց մեր զար գաքանդա կա
յին արուեստը ՝ ինչպէս մեր ճարտարապետական կառո յ գնե
րում , նոյնպէս Լսա չքարե րԼւ վրայ' շնորհիւ յա րաբե րա բար
աքն Լսա ղազ պայմաններիդ որ ստ եղծուէgին ԼՀաքարեա նների
ի շ քսան ո ւ թե ան մամանա կամիԼԼո ցո ւմ :

Այղ գործերից առաջինը պատկանում է Պավ զո ս վար
պետին }
1291 թ * (
ո n ր դան ո ւո ւմ է
Պ* ի լփջան ի շրԼ111՛
նում դ Հիոշ դիլղԼւ ք/որ Ա*ետ [•՛լ -/անքի ե կեգեց ո լ հա րաւա յին
ղռան ձաԼս կողմում դ բարձր պատուանդանի ւԼրայ ղե.
ա ե զ ո լածî
Պավղոսի մասին գմբաԼստաբար մենք ոչ
տեղեկութիւն
չունենք : *Լ,րա հանճարեղ դրոցին է պատկանում նաեւ երկ
րորդ մԼ> Լսա չքա ր' նոյնպէս մեծազանգուած բազա/տԼւ վրայ
կերտուածդ որր մԼւ մամանա՝կ զ ե տ եղո լած է եղել նոյն եկե.
դեցու գռան աջակողմում դ սակայն
հետազա յ
դարերում
բարբարոսական արշաւանքների մամանա կ զ ետ ին են տա՜,
սյալել^ մէջտեզ ի զ ջարդ՜ել ո լ լքուած է ^ղել
հ ո ղի մէջ
կիսաթաղ վի՛ճակում : ԼԼյմմ արուեստի այդ դլուխ գործողը
Հայաստանի
Պատմութեան
թանգարանի
անգնահատելի
ղանձեր ի g մէկն է։
ւ^աչի տակ սկաւառակաձեւ վարղեակն է։ ք*նչպէս բոլոր
վ/որդեակները ,
սա եւս թեթեւօրէն գմբեթարդ էդ
որի
կենտրոնական Լսորքի շուրջը ցանցաձել մի պսակ է բոլորոլած եւ որին յս^որդում է մի ուրիշ ցանցենի ֆոՍ ? ուր
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տասնչորս շուշանակերպ ղարղեր շլյապա տում են
ճտո ու
ղտ հթաձեւ ։
Շուշանաձեւ նոյն մոտիվներր մի ուրիշ հիւսուածքով
յօրինուած խ՚սՀվ1 ք’^1[' երկու կողմերում բարձրացող նշաձեւ
ղտրդահիւսր՝ ո րը անուաներինք ՀՀ,խա չբո լռ?>՝ ոչ անշուշտ
քմահաճ մեկնաբանո ւթեամբ ՝ քանի որ եղեյ են վարպետներ՝
որոնք այդ սիմվոլր բառացիօրէն են պատկերացրել՝ որպէս
մի ձեռք՝ խաչ բռնած ՝ «JjtuJ՝ բուռիդ մկջ իմաստով*. Բարե
բախտաբար Հազուադէպ են այդպիսիները. իսկ րնդհան րա
պէս 9"րենի հասկի նոյն հիւսքն է՝ անպայման զարդական
այլազան ձեւերո վ պատկերուած :
Այս առթիւ կարեւոր է նաեւ նշել՝ որ մեր ղարդարուեստի հիմնակ ան՝ յսյ ականիշների g մէկն է հանդիսանում իրա
պաշտութիւներ ՝ ինչ որ արուեստի աւելի բարձր մի մակար
դակ 5 , քան նատուրալիզմը :
եբպ էր պատկերուած նաեւ խա չի թե ւեր ի վրայ
առկախ խաղողի դոյդ nijJln
րբ_Հ Ւնչ վերաբերում է խա֊
չարձանի երկու եզրի ութանկիւնի աստղաձեւ մեղալեոններին՝ ապա նրանցից իւրաքանչիւրն ինքեատիսլ հ իլսքով է
յօրինուած ու անպայման խաչաձեւի համադրումով՝ մի բան՝
որ առաւել եւս բարդացնում է հնա րանքբ :
f(J ա Հ ի
ճակատամասի կենտրոնում մի եռակամար է
յօրինուած ՝ որի մէջ շուշանաձեւեր են աարածւում եւ փունջ
են կազմում ցանցապատ փոնի վրայ*. Նրկու կողմերում զետե
ղուած են աւե/ի մեծադիր ութանկիւն մէկական մեղալեոն ՝
որպէս խորհրդանշան ա րեզ ակի եւ լուսնի*. Ուրիշ կազմողներ
դրանք ներկայացրել են մարդկային դէմքով : Ղ*եռ կան զար
դական ա լլ մանրամասներ , որոնց իւրաքանչիւր ի նկարաղիրր ՝
որքան էլ հետաքրքիր ՝ երկար պիտի լինէր Î
Պավզոսի ա յս եւ Հայաստանի Պատմութեան թանդ արանում զետեղուած խաչքարի զարդական բոլոր ւքոսփվ5</ք/յՀր
րո,սրովին ինքնուրոյն են, երկուսն էլ հաւասարապէս
անկրկնեհ/< գլուխ գործողներ I
Երկրորդ մեծ վարպետը՝ առանք երկրորդական /ինելու,
որպէս հաւասար մեծութիւն , Աոմիկ վարպետն է' նոյնպէս
ԺԳ . դարիդ :
1
ո
I
կ,"’ իր ողջ կեանքում ստեղծադործել է
Վայոց 9,որի
նորավանքում , որր ժառանգական սեփականութիւնն է եղել
Օրրելեսմե իշխանների , այդ տոհմի իշխանազուն Ատեփաննոս
Օրրե/եան պատմագիր եպիսկոպոսի մա ման ա կաչրխսնո ւմ :
Աոմիկր նախ եղել է մատեաններ ծաղկող, յետոյ' խաչ
քարեր «կազմող» իսկ աւելի ուշ նաեւ ճարտարապետ' յաջոր
դելով տաղանդաւոր ճարտարապետ Սիրանեսին : Այդ երեք
ասպարէղներում էլ նա ստեղծել է գերազանց արմէքներ !
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անդաստան-

J/ենք նկատէ պ[""է "կենանք մէայն նրա խաւարայէն ստեղ

ծագործ ւթէձն ե ր ր եւ յատկապէս
այն
խաչքարը, սրէ
պատուանդանէ արձանագրութեան մ ԷՀ կայ նրա անուան
/ի շա տ ա կո ւթէ ւեը •
J/ոմէկէ Ա՛՛յն խաչքարում եւս կանոնական սէմվոլները
պս/հպանոլած լէնելով հանդերձ , ներկայացուած են էնքնատէպ ձեւակերպումով եւ ոճաւորմամբ: Հար դետ կրբաղմահանդոյց եւ նրբահէւս է: Որպէս եզերազարդ, ութանկէւնէ
աստղաձեւ մեղալեոններն են, էլրաքանչէւրը նոյնպէս էնքնատէպ հէւսքով : Խաչքարէ ճակատամասը երեք խորանէկն րէ
է բա ման ո լած , որոնց կենտրոնում փրէստոսն է բազմած դա,է
վրա,, էսկ նրա երկու կողմում' երկու առաքեալներ' հաւա
նաբար Պետրոսն ու Պողոսը' ոտքէ կանգնած : էսկ այդ
բոՀ/ը' ցանցէ վրայ, բարձրաքանդակ զարդերով ընդեյո լզուած î
J/ոմէկէ արուեստէ գլխաւոր յաականէչր կտրելէ է համարել
քանդակս,յէն
նրա
չափազանց
նրբութէւնները :
Պազալտէ կարծր մակերեսէ վրայ չզարչայէն ցանց է սարքել
և՛ նրա վրայ յօրէնել է բարձրաքանդակ մանոլածոներր
ոսկերչէ անթեբէութեամբ եւ առասպելական համբերատարութեամբ î
խաչքարեր կազմող մեր գրեթէ բոլոր վարպետները
հմուտ դծադրէչներ են եղել եւ ճարտար չափագէտներ : էսկ
Պավղոսն ու է/ոմէկը որպէս դերագանց վարպետներ , ձգ տել
են այնպէսէ շքեղ, բարդ ու նրբակերտ յօ րէնո լածքներ ստեղ
ծել որոնք դասւում են արուեստէ ւսնկրելևելէ ոխրադործոլթէւններէ չարքը :
՞երանց էսս չքարեր է առջեւ մարդ մնում է /սորէն պատ
կառանքով ու հէացումով համակուած, ՞երանց ստեղծագոր
ծութեամբ կարող էր հպարտ զգալ աշխարհում որեւէ քագաքակէրթ մողովուրդ, էսկ առաւել ելս այդ էրալոլնքն ունէ
հա լ մողովոլրդբ , որ դարերէ դաման պայմաններում կարո
ղացել է հասնել արուեստէ ա յդսլէ ս է բարձուեքներ է :

Ա- Պ-
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Ամէն Հայ --- կամ գրեթէ --- գիտէ թէ հ ա յերէնը հնգելլէ ոպա կան լեզու մըն է ՝ ինչպէ ս են եւրոպական բոլոր լեգո լ_
ները 5 բար ի հունգարերէնէ , ֆիններէնէ եւ թուրքերէնէ ՝
ինչպէս նաել ասիական քունի մը
լեգո լներ
{հնդկական
լեզուներ ՝ աֆղաներէն ՝ եւլն'. ) : Հնդեւրոպական լեզուաթում
բը իր բառամթերքով ել քերականութեամբ
կը տարբերի
սեմական՝ ուրալեւալթայեան եւ ուրիշ լեգուախումբերէ *.
Ւնչպէս ուրիշ լեզուներ ՝ Հայերէնն ալ մամտնակի րնի^ւոզքին եւ միջոցին մէջ կրած է զանագան ձե ւա ւի ո իյո ւմն եր :
քսաներորդ գարու եւ հինգերորդ գարու հայերէնները նոյնը
չեն, ինչպէս չեն Ջեյթ ունի եւ Պ ո լս ոյ բա րրա ռն երր :
երբ լեզուաբանները լեզուի մը ընտանիքը որոշել կր
ջանան՝ կը հիմնուին այդ լեզուին հնագոյն վիճակին վրայ*.
Հայերէն լեզուի հնագոյն վիճակը հինգերորդ դարոլ հայերէնն է 1 պահուած՝ որքան' որ ւլրիչն երը զայն ազաւազած
չեն՝ Աս աո ւած ա շունչին ՝ եկեղեցական հայերէն ոմանց գոր
ծերում, թարգմանութեան ՝ ինչպէս նաել հինգերորդ գարուն
առաջին կէսին {մինչեւ 460) հե զինակուած ինքնատիպ աշխա
տութեան մէջ-. Այ ս լեզուն ՝ զոր ս ո վոր ո ւթի ւն է Հգրաբար?}
ևոէՒէ 1 հաւանաբար եօթներորգ գարուն կր գա գրի խօսակցական լեզուն ԸԱ*11[է եւ կը ստանայ թուրքական
{ուրալալթայեան) լեզուի մը վիճակը՝ որ կը յանգի ներկայ լեզուին ՝
զոր պայմանադրա կանօրէն զաշխարհարարդ կր յորջորջենյէ :
Այոպէ ս յ եթէ դրաբարը հնգելր ո պա կան լեզու մրն է ՝
աշխարհաբարը թուրքական լեզուի մը յատկանիշները ունի
եւ հնգե լրոսլական լեզու մը չէ ՝ որովհետեւ աշխարհաբարին
շարադասութիւնը բոլոբովին
հակառակն
է
ւլրա բարին
շարագասութեան եւ բոլորովին նոյնն է թուրքերէնի շարա
դասութեան հետ :
(
Այս երեւո յթը հետեւանքը չէ
սակայն
թուրքական
աղդեցոլթեան ՝ որ միայն տա ս եր կո ւեբորդ գարէն
սկսեալ
կրնար տեղի ունենալ*. Արդ՝ եօթերորգ զարուն
Յովհան
Ա ամիկոնեան պատմագիրը՝ կը գրէ*
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Այս երկու տարի է որ յինէն կտրեալ էին
Զ ջրոյ ել զհացի գինն թողում
Տուր ինձ երկոտասան տարւոյ հարկ, որ զօրքդ զիմ
երկրիս զխոտն ել զհացն կերան եւ զփայտն այրեցին
Այս նախադասութիւները
իրենց չա րահ ի ւս ո ւթե ա մբ
գրեթէ նոյնն են աշխարհաբար չարահ ի ւս ո ւթեան հետ։
Տասներորդ գարուն , Գրիգոր ՛Նարեկացի գրեթէ արգի
աշխարհ աբար կը դրէ *

Այդ սոս ու տօսախ ծառերդ վարդագոյն ոստս արձակեցին
Հնդեւրոպական հայերէնին ձելափոխումը թրքական
տիպի հայերէնք։ մը թրքական աղդեցութեան մը հետեւանքը
չէ։ Լեգո լաբանները այս երեւոյթը կը բացատրեն են թախաւի
վարկածով՝ որուն համաձայն Հայաստանի նախահայկական
մողովոլրգը կը խօսէր թրքական տիպի յեղու մը յ
ո լ։ իյ։
աղգեցութիւնը ղործած է հնդեւրոպական հայերէնին վրայ :
թրքական աիպի լեզուները միայն թուրքերու կողմ է խօսուած
չեն։ Անզլերէնը երբեմն կը նմանի չինարէնի , թէեւ չինա
րէնը անգլերէնի վրայ որեւէ աղգեցութիւն չէ գործած :
Աւելի որոշ գաղափար մը տալու համար ա շխա րԿաբարին
թբ քա կան յեղուի մը յա տ անիչին վրայ , լի չենք ե ր կո լ օրինակ î
եզակի ուղ. սեռ. ար. յոգնակի ուղ.
1)

Î2 )

հաղ
գրաբար
"ղի
ա չի/ա ր հ աբա բ հաց
սղի
թուրքերէն
կմ՚թք է էյի՛ն

հացք
հաց-եր

հացից
հաց֊եր-Ոլ ( ֊ի)

էըմէք-յէր էքմէք-լէր-ին

ա - տեսի զմարդն որ նստէր ի վերայ ծառին [գրաբար)
ծառին վրայ նստած մարգը տեսայ [աշխարհաբար)
աղաճըն իւսթիւնտէ օթուրան ատամը կէօրտ իւմ
Լթուրբե րէն)

թ • թ^բթք 'Լւ՚՚՚Ս Լեէ֊ոնէ' որդլոյ դրաւյւոյ իմոյ (‘[բարաբ}
դբաւյիիս աղուն

Լեւոնին ւլի բյւԼբ n ւ. h թ՜և ր ի! ե բ բ
Լ ա շիւ ա բ հ tu բա ր )
գոմչումուն Օղլոլ Լեւոնբն քի թա Ա[ լա բ ընըն ե tu ւի բ ա քըս բ ը
Լթուրքեբկն ,
առածին օրինակը կա ւ,ելի է ո չ֊թ՛ո լրքա կ ան • tuրահ իւսոլթեամբ դիել տեսայ այն մարդբ որ կը նստի
Լկամ
նստած էբ} ծառին վյրայ Լթբքաւոիսլ բայց ո
թուրքերէնէ
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թարգմանուած աշխարհաբար j ոչ ոք աjtt ձեւով 'լը խօսի }
եI'և[,որդը ևաԼ1' լէ ոլ՜1' ['Հ. ^լ[' վերածել î
Անհաւանական չէ որ դարերու ընթա ցքին
շեչտո լած
ԸԱայ թՈԼ-ր<րերկնի աղդեցոլթիլնը նկարագրի այն փոփոխու
թեան վրա j զո ր կրած է հնդեւրոպական հայերէնը առանց
կրած ր/լա/ու թրքական ազդեց ութ իւն մը՝.
Լեզո ւաբանա կան ,ftJlt երեւոյթը բոլորովին տարբեր է
ա յն ազդեցո ւթենկն զոր թուրքերէնը ուղղակի դործած կ
աշխարհաբարին վրայ։ Այս ադդեցութեան օրինակներուն
թուումը Էջեր պիտի գրաւկր : 'Լանի մը օրինա կ միայն.
Ակ ա
ախել Լդուլադ ասմագ^ ՝ օձիքը ձեռք տա լ
(խագայը կլկ վկրմէք) ՝ օձիրը ձգել (եադասընը պրադմադ) ,
շատ ֆուր կը վերցնէ \Հոգ սոլ գալտըրըր^ } տարին չանցած
կԷչ^ԷտԷն) ր ձայնը ձգել Հսէսինի պրագմագ} ՝
վրան րա g {ա չըր սաչըք) : Այսպիսի ստրկական թարգմանութիւններոլ երկար ցանկը հրատարակած կ հանդուցեալ Լիալլ
տիրոս ԱՀնանիկեան} :
Այս բո լոր ասա ցուածրնեբուն հայերէն համապատաս
խանները կը գտնուին ՝ սակայն պկտր կ խոստովանիլ որ
հասարակ րնթե ր g ո ղը այս ասութիւնները կը հասկնայ՝ մինչ
անոնց համապատասխան հայերէնները իրեն խորթ պիտի
թուէ ին՝. ՀՇատ Լխլր կը վարքքնէ» ին ^այ^1'Է^Ը «խնդրական
է ՝ վիճելի է) րննութեան
ստուգման կը կարօտի ՝ եւն .»
ձ ոզովրգական չէ։ ^այց աւելին կայ։ Լ, որ ութիւն մը եզած կ
«նայած» բառը՝ որ թոլրրերկն «;կէօրէ»ն է՝ իբրեւ թէ հայե
րէն չըլլ^յթ «ըստ } համաձայն» բառերը՝.
Թ*ո ւրրեր էնը «եւ» շազկասԼԸ չունի ՝ եւ պա րսկերկնկ կամ
արաբերէնէ փոխ առած կ «վէ»ն'. Հայերէնին մէջ
իբրեւ
թէ այս շաղկա ոլը դոյութիւն չունենար ՝ շատեր ը կը գրեն
«Ս ահ լլ կ-ԷԼ եսրւ պ» ՝ ո ւս ո լց իչ֊ո ւս ո լցչո ւհ ի ՝ աշակերտ-աշա~
կերտուհի՝ դեր ա ս ան~ դեր ա ս ան ո ւհի կւն •
եւ այսպէս
կը
կազմեն նաեւ յոգնակիները եւ հոլովումները՝, կատարելապկս
ստրկական թոլրրերկն է դը^լ
^1է1՛Ը ^Լ դր ա կան ո լթեան» ,
«գերեզմանատունը 'հանգչող» «տնօրէններու^ հիմնադիր եւ
ո ւս ո ւցի չն եր ո ւ շիրիմներուն» : Այ ս սխայները , որոնց գիտա կցո ւթիւնը չունին դրո զները ՝ թեթեւ պիտի համարուին
համեմատութեամբ ա յն երկարապատում պարբերոլթիւններուն ՝ ո րոնք կատարելապկս կա զա պար ո լած են թուրքերէնի
վրայ յ Պոլսոյ հայ մամուլը յաճախ սլա րտաւոր անմիջական
թարգմանութեանց հ մասամբ կրնայ արդարանալ՝ բայց թնչ
ըսել այն գրագէտներուն ՝ որոնք թուրքերէն կը մտածեն եւ
հայերէն կը գրեն՝. Ասոնք միայն անոնք չեն որոնց մայրենի
լեզուն թուրքերէն եղած է կամ թրքական նախկին սլաչտօնա.
տաըներ են :
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Մէամտութէւն պէտէ ըլլար խորհէլ որ ^‘"Ը^Ա' է բոլոբովէն ձերբաղա տ ո լէլ թուրքերէնէ
վրայ
կաղապարուած
հայերէնէն : f) չ ոք խօսելու ատեն պէտէ ըսէ ♦
'/"[՚ Ը
կարդամք կամ «մայրս էլեփէր այն կերա կո լրն երր զոր կը
սիրէի», թէեւ, դրել ու ատեն ա յս ձեւերը թեր եւս դործածէ :
Սանկայն կը բաւէ քէ չ մը ուչադէր ըլլալ
ըստ կարելւոյն
^արաղատ հա հ երէն գրելու համար՝.

Հ-

Պ-,

ԱՂՍՍԱՕՆԵԸ ■— Հ- Աճառեան , Թուրքերէնէ ւիոիյաււեսւլ
րաււեր հայերէնի լքէշ , Ս՚ոոկուա-Վ^աղար^
շ™ պատ, 1902, եւ Հայոց }ե։ր|ի պատւքոլր֊յուն, /֊' մաս՝. Եր եվան, 1951:
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Հոա ^113ՐեՆԱՍ11Ն
Որքան խորունկ սէրս ԸէէաJ } կարօտս անզուսպ՝ կատաղի ՝
Ըլլաք յորդուն ք անսահման երջանկութիւնքս որքան*
'Ըեղ ո ւնեցած ԸԼլալոլ հպարտութիւնս' տակաւին
Որքան ալ ղիս կապերով ամուր կապէ' U,JU կեանքին ՝
Գի տեմ ՝ սէ'ր իմ առաջին ՝ ք^զ ով սէ'ր իմ վերջնա դո յն ՝
Պիտի տանիլ կարելի ըլլայ հազի՛ւ մինչեւ մահ։

Ա^կէ անդին սակայն դո՛ւն ՝ դո ւն որ չունիս բնաւ մահ ՝
փւսմւսնակէն աննուաճ պիտի տեւես տակաւին »
Պիաի մնայ սէրըդ հ ին ՝ եւ դո ւր զո ւր անքըդ վրաս՝
Պի տի իջնէ զերթ անձրեւ՝ զերթ օրհնութի'ւն երկնային։
Մինչ ես դարձած ափ մը հոդ քոլդարաւոր՝
Պիտի կազմենք քեղի հետ մի եւ նոյն կեանքը կրկին։
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ՍԱՐ- ՍԱՀԱԿԵԱՆ

ՐԱՆԱՍՏեՂԵՈՒԹԻԻՆ
Հովէն յուղուած հասկեր քումայթ ՝
թուխպերու մէխ կապոյտ ծըւէն ՝
Կ ռո ւն կն եր ո լ տարմ անցնող ծովէն ՝
Դստերն [' վախ բ^'կ ճառագայթ ։
Երբեմն' երազ ու խղճի խայթ՝,
1Լնձրեւէն վեր^ պայծառ արեւ՝

'()'առէն թռչող ոսկի' տերեւ ՝
(կարտէղին խորն եր դո ղ ջրցայտ :

Հ/<_

պահեր ՝ բառեր անհուն ՝

Բեղ անg ե ա լխն տանող անուն » • »
թուշերու խո՛ ւռլն վերադարձ ♦
Ու մ երթ ա չ^ե՜ր հոյլէն մէչէն
քեղ որոնող ՝ մպտո' լն յանկարծ՝
Ո լ մատնէրուդ մէջ' ձեռք մը ջերմ ♦ • ♦ :

Fonds A.R.A.M

53

•ԱՆԴԱՍՏԱՆ

ՏՐՏՈՒւր uübiih
Աղ՛ջիկ ՚րՂր անոք ու տէք՜դոյն ♦
^վաւսձա յն կ՚երդէր իբրեւ, թէ ,
Մինչ կը յօրինէր օրն ի բուն
Տ եր ելներ , ծաղիկներ թուղթէ • • •
1'ւսյդ լուսնի երբ լոյսն արծաթէ

Անցքերէն իր փակ փեղկերուն
Լ/ան տր ո լէ ր' տրտում սիրոյ բոյն'
Մինչեւ իր մահիճն երկաթէ,
կիսամերկ կր սպասէր անքուն.
Հեւասպաո. է քնքուչ ու թեթեւ
կ' օղակէր .ւԼղիս երկու թեւ
11ւ կ՛՚ըլլար, մինչեւ միւս առտուն,

Մի այն էդ տարփոտ ու ճկուն ,
ըԶ.դլփ1ս1ե՝ կիրքէ ու նարդէ ... ։
Աղջիկ մ'էր անոք ու ամ դոյն . . .

ՍԱՐ - ՍԱՀԱԿԵԱՆ
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Ա- ԴԱՊՊԷՆՃԵԱՆ

Բանաստեղծ Բ • Թօփսւլեւսնին

Ապրող մարդուն հողին անտես
Կրնայ տեսնել ղող աչըերուԼ՝
Ինչպէս մոզը իր մատներովՀ.
Զեն մթագներ ճրագն առկայծ
Կ՛ուրսի ձայները դաւադիր ,--Հոծ լո՛՛ւ թեանց ինք ունկնդիր :
թունդերուն մէջ դեռ կը շնչէ
՛Առաւօտներ բու ղմ ու բո ւր ե ան
Ծուէն ամպեր' որ կը սուրան ♦ ♦

♦ î

//’ տածումի պկ ս թափանցիկ ,
ի ածան ուած երկնակամար
ե'ապրի մարդուն կեանքին համար՝.
Հզօր ու շեղբ ա լիքներով
'քունքերուն մ Լ թ մի չտ կը հնչեն
Լայներ' որ զինք միշտ կը տանջեն՝.
Սիրոյ հրայրքը կ՚այրէ դինք
կfը վերածնի իր մ ո ի։ի ր էն ,
Տարիք չունի ծնած օրէն :
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ՋԵՄ ՈՒԶԵՐ
Ջեմ ուղեր
Պա լա տներ մարմարեայ
Կղզիներ հոտաւէտ
ՍՀւճարակ տիտղոսներ
Ապրելու համար ես :
Ջեմ ուղեր
Աւելորդ դիմU1 Լլներ
Ու կեղծ զարդեր' ոսկեղէն
Ա արմն ոյս վրայ մս եղէ՛ն ՝ հողեղէ՛ն :
Ե ս կ ' ա սլրիմ
/*մ մարմնովդ իմ հոդլով
Այնսլէ'ս
1'նչպէս
Արդ ա նդէն իմ մօրս ես ծնայ
Ան J-աման մերկ եւ աղատ
Ե՛լ աղատ :

Վ_ԱՈ_Ը
*իիտեմ ես կր զղամ
Որ ղուն կաս ) ղուն հոս ես
իմ մօտս î
Լոկ սլատ ն ր չաղւսիւէ
Աղիւսէ կա ռո լցուած
Կ ր բա մնէ բեղ ինձն է * * *
Լոկ սլատ մը՝.
Զիո չես տեսներ
իայւյ կը զդամ
Ոեղ ինձ մօտ , իմ կողք[^ ՝
Եթէ կանչես
ԷՈիմանամ քու. ձայնդ
ք)՝է կանչեմ 1լ իմանաս փափաքս . ♦ •
Ջեմ ուզեր բեղ կանչել :
Լոկ ձայն մը՝ լաւ գիտեմ* կր բաւէ՝.
Պիտի կանչեմ քեղ վա՛ղը.
Երբ սլատ մը աղիւսէ
Ջբա մնէ մեղ երբեր
Երբ ԸԱ_ամ քեզմէ հեռու
Բաժնուած միիոցէն՝ օրերէն՝ դիպուածէն :

v

վ. երանգ

Fonds A.R.A.M

անդաս տան*

56

ՌՈՒԲԷՆ ԴԱԶԱՆՃԵԱՆ

ԱՅՍ ԵՐԳԸ
Այս երդը , զոր անձրեւդ, կը յօրինէ քաղաքի ճամբաներով
մ կջ ու տանիրներուն վրան ՝
հեռաւոր անտառներուն մէջ ու հերկուած դաշտերով աշնան ,
այնքան անոյշ ու ներդաշնակ, լուսաւոր ու հէքեաթային
ածուներուն վրայ, ուր ծաղիկները կր դողան ու կը սպասեն
մահ ին ,
այս երդը ոչ թումանը կրցաւ ըսել, ոչ Հիոփէնը հիւանդ
եւ ոչ ՊէթՀովէնը խուլ-.
ինչ որ կը լսես' գերերկրային է, անբացատրելի եւ իրաւ
դե ղեg կո ւթ ի ւնը
որուն սարսուռը ահա հո դի իդ մկջ կը պարտի եւ դուն
բանաստեղծ կը դաոնա ս •
/y հ/ լուացուիս խորհուրդին վազող թուրերուն տակ եւ կը
հաճոյանաս ՝
կը ԳԳաս'
աւե լի մեծ ես րան րա դարն այս հսկայ եւ
ճամբաները լո լսա ւոր ՝
հեռաւոր ու վայրի անտառները ՝ անպարագիծ դաշտերը
աշնան հերկուած ՝
ածուներուն մկջ մեռնող րան բո լո ր ծաղիկները անանուն *.
ը շնչես այն' որ անսահման կ ու անբաւ՝ ուրախութիւնը
ճշմարիտ ՝
սէրը որ կը մնայ միշտ տանջող՝ կը մնայ դմուար եւ
գեղեցիկ ։

*
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ՌՈՄԱՆԹԻԶՍՀ:
(իթ * դալւր յագեցած Էր ընղհանուր 1լանոհնելւոլ
հասարակաց զգացումներ արտայայտող դասական օրէնընե
րէն։ Անհ րամ՜եչտ Էր նոր չարմ ում մր, ուր արուեստագէտը
գտնէր մտածելու եւ զգալու իր անկախութիւնը։
Գրականութիւնը կր բանայ սպասս ւած չար մումին թուա
կանը։ Արուեստագէտները, հմայուած ներ չնչում ի այս նոր
աղբիլրով, իրենց խառնուածքին համապատասխան նիւթեր
ո ն են քի>ա ո ւս տ ի ու 'Լերթեր/, , Մ անգիրէ տի ri լ Աթալայի,
ե[՝կ“ ա յին Կատա՛կերգութեան եւ Տ "ն (իուանի մէՓ_։ Գրական
նի ւթե ր նկար ելու այս ձգտումը կր կոչուի ք}»11լ1ա(ւթ-իգս I
Աոմանթիղմը նոր թուական մըն է Եւրոպական մտա
ծումի պատմութեան մէջ։ քնարական յեղափոխութիւն ձ ր
/Հ/' կը բարձրացնէ սրտին գո րծո ւն Լ ո ւթ ի ւնր իմացական դոր_
ծունէութեան վրայ։ Ու եթէ յաճախ կր մնայ անհասկնալի
ինչպէս սիրտը, որովհետեւ կր ջանայ բարձրանալ անհունին
ոլ իջնել միստիքին մէջ, ստեղծելու համար գեղեցիկի մէկ
նոր երեւոյթը, որ կր գգացԹԷ՜ փոխանակ ըսելՈՆ .
Նէի սլա պաչան երը կը .վտարեն «զուտ գեղեցիկը» y որ հա
մաչափութեան ու ներգա շնա կո ւթեան ձ էջ յղացուած յունա
կան գեղեցիկին իտէալն էր , ու անոր տեգ կ առնեն UlpUIUL-

յսւյւռիչ գեղեցիկը, ամբողջովին կեանք ու ջերմութիւն ։

Կը
վտարեն «Ազնուական գծագրութիւնը» , մտածող տեսողու

թենէն յղացուած ու անոր տեգն ալ էլ առնեն գգԱ1յ11լ(ւ գծսւ

^ըու֊թկրւնը, յափշտակութիւնով

ու
ու

անկեղծութիւնով

լե-
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ցուն-, Այս ձեւուէ, վէ պա պաշտն երը կը հասնէն «Ոչ մէկ բան
տստուածայէն է առանց յուզական դեզեցէկէն» նշանաբանէն ,
կ'Ըսէ թէ արուեստէն Լաւագոյն

լեզուն

սրտէնն է ,

թէ

սրտէն մէտոցով արուեստագէտը կը հասնէ վսեմէն :
Երկարատեւ վէճա բանս ւթէ ւննե ր ո լ , թեր ու դէմ կարծէրներոլ տուն տուող այս շարմաւմը, որ կը խորհրդանշէ
յստակութեան պակաս' դասականներուն , երեւակայութեան
խոյանք' զէնք պաշտ պան ո,թե բուն համար, չկրցաւ էբտկա
նս,ցնել «տէեզերական» դառնալու յա լա կնո ւթէւնը : Ընդդէմադէրներու աղմուկէն կը բարձրանայ հանճարեղ ձայն մը.
«դղացուցէՀր էնծէ էնչ բան որ տակաւէն չեմ զգացած : Երազել տուէ՛ր էնծէ էնչ բան որ տակաւէն չեմ երագած : Աղա
ղակներն ու բացա կան չութէ ւնն երը չեն կրնար բռն ել սրտաշարյ՚ււն տեղը?>
Այս հարցումը՝

:
ուղղուած'

դրական

վի պա պաչան ե -

բուն ՝ ուղղուած է նաեւ վի պա պաշտ նկարիթիերուն ՝ րան է որ
եր կուրն ալ կը ներշնչումն նոյն դեղեցիկէն՝ նոյն մտածելա
կերպն ու զգայնոլթիւնը կը դնեն գիրբ^* ոլ ոլաստառին մէթ.
'Լի պա պաչաները կը ներկայացնեն Կէօթէի իրենց հա
ւատամրը յ ^Արուեստը պէտբ չէ ըլչայ այն պ^րզ Հ>այեւ1՚ն "[•
կը ցոլացնէ առարկան անդոյն եւ անկենդան . այլ պէտր է
ըլլայ այն կեդրոնացնող հայելին ՝ որ կը հաւարէ ոլ կը խտաց
նէ դունաւոր ճա ռա դա յթն ե րը ՝ տկար g ո/քէն լոյս մը կը շէնէ ,
լոյսէն' բոց մը» խԼէքթոր Հէւկօխ.
Այդ բոցը նկարչութեան մէջ դոյնն է։ Արուեստագէտը
դոյնին մէջ կ}որոնէ յուղիչը՝ գծագրութեան մէջ՝ արտայայտիչը : Երկուրը միա սին դո րծածուած ՝ ծնո ւնդ կոլտան դեղա րուեստա կան յո լղո ւմի մը'
նաստեղծական ♦

որ երամ շտական է

ու

բա

ԻՐԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ:
Առաջթն հ ա կա զդեց ո ւթի ւնը

Տ ըլարրոլա յի ար ո ւե ս տին ,

կոլ-դայ ^ո*-րպէի Հդօր իրա պաշտ ութէնէն
Երկար ատեն բնութիւնը արհամարհ ուած էր դա սա էլան
դպրոցներէն։ Անոր գոյութիւնը կտրէլի չէր ըմբռնել առանց
մարդկային ներկայութեան՝ բնութիւնր տէքոր մըն էր որ
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դերասանի կը սպասէ ր կտաւին վրսւյ դալս*- համար*.
Իրապաշտութիւնով բնութիւնր կը դաոնա յ Նկարչութեան
նպատակ*. fiiujg իրապաշտութիւն բառը՝ բոլո ր շրջաններու
ալ ենթարկուած է իմաստի փոփոխութեան ոչ մ[ոսյն
արուեստներու' ա քլ նաեւ ընկերային գաղափարներու մէջ՝
Իւրաքանչիւր մողովոլրդ ՝ իւրաքանչիւր մտածող եւ տրուես՜
աադէտ ին^ կը սա եղծ է իր իրա պաշտ ո ւթի ւնը ՝ տարբեր

դԸա

գիին ըմբոն ած իր ա պա շտ ո ւթ են էն *.
քարապաշտներ են 'Իանթ , քքըսքին , թկն , Ջ"լա ՝

ամ էն

մեկը իրեն յատուկ ըմբռնումով*
'Իանթ երր քլըսէ* «բնական գեղհցութիւն մը գեղեցիկ
բան մրն է ՝ արուեստին դե ղեg կո ւթի ւնը բանի մը գեղեցիկ ներ
կայացումն էքք , գրած կ\ԸԼԷա J ի ր ա պաշտ ո ւթե ան մէջ գաղա
փարական բովանդակութիւն :
քիըսքին երբ կ*ըսէ * «Լ,մանեցէ’ք բնութեան ՝
[""JH "է
անոր որ կր տեսնուի» ՝ պատուաստած կ'ԸԱայ իրապաշտու
թիւնը քք*ոմանթիք ոգիով*
Զ"/'Ա երր կ}ըսէ * «Գործ մը պէտք է ներկայացնէ բնու
թեան մէկ անկիւնը՝ խառնուածքի մը ընդմէջէն տեսնուած» ՝
հաստատած կ^ԸԱա J Պուքոնի համբաւաւոր խօսքը՝ «բնութիւն ՝
առաւել մարդ՝ հաւասար է արուեստի» *
Զոլայի ել Պաքոնի իր ոյր ամբողջացնող

մտածումները

միա քն կո լա ան իրապաշտ բառին ճշդրիա իմ աստը :
Իրապաշտութիւն ՝ չինշանակեր բնութեան ընդօրինակու
թիւն*. Աչքին հետ երեւակայութիւնը կը գործէ անգիտակցա
բար *. Աչքը կ'ընտրէ՝ երեւակայութիւնը կը սրբագրէ աչքին
ընտրածը ՝ այսինքն' բնութեան վրայ բան մը կ'ալելցնէ կամ
կր պա կս ե էյն է . քննութիւնը կ' ենթա ր կկ իր խառնուածքին :

ՆԱՊԻՆԵՐԸ:
՛Լ, nր֊ապաւորապաշտներոլ շրջանին , տեսագիտական շփո
թութիւն մը կը տիրէր կերպարուեստին մէ9՚. ՛Նկարիչները
րամն Ո լած կին երան (յւսպաշտ , խորանարդապաշտ, նոր-աւան-

դապաշւո եւ համադրապաշտ անուններով խումբերու : //'իաց՜
նելու համար բոլորը խորհրդապաշտ միակ անունին տակ,
քանի մը երիտասարդ ու մշակուած նկարիչներ խումբ մա կը
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կտղմեն 1Ր88 /, չուրջ ու զայն կը մկրտեն Ն^պԻ {մարդար է} ■
Պապիները շաբաթը անդամ մը կը հտ,.տքՈլին իրենցմէ
մէկուն առնը, վիճելու, համար օրուան դեղագիտական հարգերուն շուրջ -. Գ/խաւոր խօսողը ձեռքին մէք կը պահէ խում
՛ըին մականը -. Անոնց միջնաբերդը «Խրվի-֊ Պքանշ^ն է , ոըռն
էջերէն կ'արձակեն իրենց պատգամները-.
խումբը շուտով ցոյց կուաայ

պառակտումի նշաններ :

անոր համար որ անդամները շատ կը տարբերին իրարմէ տա.
րի քով, խառնուածքով, մշակոյթով ու արուեստի ըմբոնոլ
մով յ
'Առա ջին ըմբոստացողը !լ ըլլա յ Պոնար՝
չընղուն իր ո ը
կերպարուեստին գեղեցիկը ծառայէ գաղափարի գեղեցիկին :
Պոնարի համար ծառերը, տուները, լեռները բնութեան ,եգոլին դիրերն են. արուեստագէտը ամէն ագատոլթիւն ունի
այդ դիրերը ոլգած ձեւուէր գործածելու, տեսողական ղդայնոլթիլններ թանձրացնելու համար-.
Նկարչութիւնը դոյնի
[սագերուն մէ? ըմբռնող Պոնար կը պաշտպանէ արուեստին
անկախութիւնը ընդդէմ գաղափարի ՛կաշկանդումներուն , ու
կը բանայ աղատ արտայայտութեան ճաւ!բան :
Աո րիս Տընի կր մնայ ջատագովը արուեստին գաղափա
րականութեան յ $րնի կը քննադատէ տպաւորապաշտները՝
Հան ոնց արուեստը չէ ր կրնար երկար տեւել՝ որովհետեւ րնա
թիւնը միայն երեւոյթ չէ ՝ ողի ալ է ՝ որ կը ստաց ուի ո րական
որոնումներովդ*. Տ րնի ի խմբակին հումար արուեստը մտածու
մ՛ ին արտայայտութիւնն է՝

իմացականութեան ղերուկչոու-

թիեն^Ո տեսողութեան վրայ *. Անոնք կը վերադառնան արուես
տի հին ըմբանումին ՝ իրենց հետ տանելով ւէառ /յոյնին յարա
րերս/կանութիւնր իբրեւ նորութիւն*.
*[,ա Ալիները՝ կերպարուեստի մէջ հասարակաց լեցու մը
դտնեյու համա/ւ ուսումնասիրեցին արուեստին ղանաղան
հանգրուաններուն վաստակը՝ ու հասան
ալն եղրա կացու
թեան՝ թէ նկարչութիւնը սլէտք է
քրլլա լ համադրական ՝

խորհրդապաշտական եւ զարդային: Այս երեք քրիթ-երիոմ^ձ^/ր
կաղմեցին նապիներոլ խումրին սկդբունքը՝ երբե՛ք անոր վար
դապետութիւնը յ
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կյապիներու դէմ յստակ դիրք մը բռնեցին ԱՆ մսլՈլֆս՜տնհրը : Անոնք , դրականութիւնը մտցնելով նկարչութեան
ըսել ուզեցին թէ , կերպարուեստը առանց դրական երեւա
կայութեան չի կրնար ունենա/ յուզական մեծութիւն •.
«Հադուեցնել դաղաւիարին դւլա յո ւն ձեւակերոք մր» նշա
նաբանով

հ

սիմպոքիսաները ստեղծեց ին մտացածին ձեւակեր

պեր ■ դիւթական երեւոյթներու մէջ պայմանադրական ճշմար
տութիւներ : Անոնց երեւակայութիւնք! աննշան առարկայի
երեւոյթին մէջ անդամ կը տեսնէ անծանօթ նշանակո ւթիւններ

Փանթ-ազլքւսկորիք յղացումներու ծառայող :
ՖՈՎՒԶՄԸ:
1900/-

դէպ[' դոյն վերադարձ մր կը կատարուի,

բայց այս անդամ զուտ ու հարթ դոյնն է նկարչութեան նորս՜
տակը } աոն չոլթիւն չունի տպաւորապաշտներու մթնոլորտ
ո տեղծորյ գո յեին հետ :
«Աշնան Աալոն»ին մէջ սրահ մը կը տրամադրոլի բոցա
վառ զ ո քներով նկարող խումբ մը երիտասարդ նկարիչներուն : Այցելուներուն ընդվզումը կը շռայլէ «հրեշային»,
«գայթակղեցուցիչ» , «տգիտութիւնք,
այլն բառերը ի տես
ս։յդ նկ «/ ր ներուն, որոնց հեղինակներն էին Աաթիս, Տիւֆի,
Տըրէն եւլն • :
Օրուան քննադատը, երբ կը տեսնէ Տոնաթելքոյի դասա
կան ոգիով քանդակուած սիրուն արձան մը, շրջապատուած
այդ «պոռոտ» նկարներով, կ՝ը" է շուրջիննեբուն . «SnRul-

թե))օ փարմֆ լէ ֆով»:
'()՝աղրտնքի համար ըսուած այս խօսքը, կր նուիրագո րծուի պատմութենէն Այդ օրուընէ սկսեալ ֆով կ՝ան ո լան ո ւ իւն
ut յն

ա րիչնևրբ, որոնք հեռանալով Աոնէի տես աղի տա կան

իրապաշտութենէն , կը դործածէն զուտ ու հարթ դոյները
իբրեւ տեսողական նոր ղգայնութիւմե՝ \քառ մը որ կապոյտ կր
թուի իրենց, կր նկարեն զայն ամէնէն խոր կապոյտով, ցոյց
տալու համար հակակրանքը որ ունին արուեստի աւանդա
կան սկզբունքներուն եւ ընկերային բարձր դասու ճաշակին
հսւնդէսլ :
Կապոյտ ծառերու , դեղին ու կարմիր երկինքներու հար-
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բեցուցիչ նել՚դաշնակութիւններ,"է վեր ակտռո լցուած բնու
թիւնը անուանեցին «.Յուզական ընդհարում» , կամ հլահթի
հարուած» : Բայց արուեստասէրները վախնալով անոնց' շան
թք, հարուածներէն, ապաստան փնտռեցին տարրեր ձգտումներ ո ւ.
Աոաջին անդամ չէ որ մոդովոլրդը կը խրտչի նկարիչնե
րս լ ո, մեց ցոյնե լ, էն, բայց չի խրտչիր բնութեան գործածած
ումեղ դոյնե րէն : Ով կրցած է ներկայացնել ա չ.ր չլացնող վեր
ջալոյսին կիտուածը երկնակամարին վրայ :
Տեսողութիւնը թարմացնող որեւէ փորձ , մի շա ալ հան
դիպած է ընդդիմութեան , մինչեւ որ վարմս ւթիւնը դարձած
է սովորութիւն , խրտչեցնող երեւոյթը' բնական :
3)"վերոլ արուեստին մ էք

առարկաներուն լուսաւորու

թիւնը լոր։ Էն չի g ար ■. Լոյսը դո յն ին խտութենէն ծնած տեսո
ցական խաբկանը է։ Փայլուն բաները չեն միչա լուսաւոր բաները։ Հ՛ո՛րի մը ներկայութիւնը չ'ա պա g ո լց ան եր որ լուսաւոր
առարկայ մը կայ քովը։ Ամէն առարկայ իր դո յնին յատուկ
յոյսն ունի , երր չէ [Հած վրան ումեղ ճառազայթ մը՛. Ո ՛մեղ
լոյսը կը մարէ տկար լոյս երբ։ Երբ ս՛րելը անցնի, առարկա
ները կը վերստանան' իրենց իրական լոյսերը :

ԱՊԱԳԱՅԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ :
Ապա դայա սլա շա ո ւթե ան հի մնա դիր Սա րինեթթի

1999/»^

կ'արձակէ առաջքէն ռումբը» չկործանենք թանգարաններն ու
մատենադարանները^ : Անոնց փյա տա կներ ո ւն վրայ Մ արինեթ
թի 1լոլրԼէ բարձրացնել նոր դե դա ղ ի տ ո ւթ ի ւն մը՝ ներ շն չուած
մեքենայի քաղաքակրթութենէն ։
ՀԱիրուն եւ հսկայ մեքենաները մեդ կր շրջապատէն*. Այո
օր միայն դիտենք յայտնել աշխարհին անոնց խորագոյն հո
դիներն ու անչափելի սիրտերը՝ որոնց մէջ կր ճառագայթեն
ո ւմակ ան ութիւն ոլ շարմում^։ U*jn քսօսքերով Աա րինեթթի
յամառօրէն կր պայքարի*. Աէճերով ու ծեծերով պողպատա
ցած կամքը ի
ր J կր պարտադրէ տեսնելու եւ ղդալո ւ իր
տ րտա սովո ր ձեւ երր իտալացիներուն նա իւ՝ յետոյ օտարնէլաւն ;
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հ֊Եթէ մերենայի եւ շարժումի վարդապետութիւնը դառնայ
ապագային տարազը՝ Աարինեթթի պիտի ԸԱաJ անկասկած
մեծ մարգարէ մը»։ Այ11 մ տածում ո վ կը վերջացնէ 'fi լա րիս
ա սլա դա յա պա շտ n ւթե ան նուիրած երկար ներբոդեանը î
Միայն քիրանսա չէ որ կը հետաքրքրուի այս շարժումով։
Արուեստի բոլոր կեդրոնները ապագայապաշտ փորձեր կատա
րէ gի՛ն- զանազան անուններու տակ յ
Ֆրանսական ա պա դայա սլա շտ ո ւթի ւնը կը կոչուի քթէս1-

սիոնրզմ, ռուսականը

f

իւպՕ-ֆիՆթիՆթիզմ ?

սպանականը

? գերմանականը ֆւմսւԺ՜իԹիզմ , անգլիականը
թ-խփզմը, ե ո ւկո ս լա լա կանը զենիթ-իզմ :

վոթ"

Այս ապաւլայապաշտ ածանցումներու կո Դմէ'1', երեւան
ելան աւելէ անհատական յլան ցեղային ուրիշ ձղտումներ ,
ինչպէս' ւիլււրիզմը յ որ կ'ըմբռնի նկարչութիւնն ու ճարտարապետութիւնը յստակ գիծերոլ եւ ձելակևրպերոլ մ է
Ս|’1^է1Ղլ"

թանէիզմը , կ՚որղեղրէ ազատ գիծը բազմաթիւ մակերեսնե
րու վրայ*. Սխփ[ւէմաթ|պւքը , կ'թեղունի բոմփողիս իոնը միայն
էական ղիծերու մէջ՛. ^ՍԱթ-թիւք թեիզմը , կը յղանայ մ երե՜
նայի գեղագիտութեան մէջ՝՝
Այսըան բարդ ձգտում մը ըմբռնելը դժ՜ուար է անշուշտ ՝
մանաւանդ որ՝ ապագայապաշտները կը ներշնչուին

ոչ թէ

բնութեան եւ հողիին միջել գոյութիւն ունեցող ներդաշնակութիւններէն՝ այլ գծային երեւակայական հալասարակշռոլթիւններէ ՝ ու կը նկարեն ղիծերու ագուցումներով

կտաւին

թորը ալ ելի' րան տարածութիւնը :
Օրին տկ. տնձրեւէն թրթււած կպրապատ փողոցի ելեկ
տրական 1".1"նրր ցողերու նման փո՚1"յ[՚ փորելու եւ անոր
խորը իինե/ու պատրանքը կուաան : Ապաղայապաչտ նկարիչը
այդ տեսողական պատրանքը կը նկարէ ուղղահայեաց ղիծերոլ խուրձերով ու եոանկիւնաձեւ մակերեսներով, վերածելու
համար փողոցը կտաւին խորը իթ՚՚ող բազմապատկուած լուսաշերտերու :
Համաձայն ապագայապաշտութեան՝ ամէն բան կը շար
ժի » 4/' 'Լս,1Լ^ եւ֊ արա զօրէն կը բազմապատկուի : Ջ// մը որ կը
վաղէ ՝ չորս ոտր չունի ՝ այլ տասը՝ անոր սարերուն շարժումը
եռ անկիւնաձեւ է '
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\Ապագայապաչտ ո ւթեան ձ՚էջ գոյութիւն չունէ

ահթա-

ւիտնձ մարմէրն։ «Ջէ՛ք տեսած ձեր խոսակցին գէսքին վրայ
մարդը որ կ՛անցնի հեռուէն»։ Ապա դայապա չա տեսութեան
հիմնաքարն է այս [սՕԱ^Ը*
Տարօրինակ կը թուի այս ձգտումը։

Բայց ապագայա.

պա չաները կ՚ըսեն թէ ամէն բան պայմանագրական է տրուեսա ի'ն՝ մէքէ'. Ւնչ որ ճշմար աո լթիւն էր երեկուան նկարիչներուն
համար , սուտ մըն է այսօրոլան նկարիչներուն համար։ ինչ
որ իմացական դատս գութիւն էր անցեալի արուեստին մէջ,
զառանցանք մին է ապագայապաչտ արուեստին մէջ՛.
՛Բիծը իրեն յատուկ յեղուն ունի : իրարու վրտյ g ա տ կո ղ
դիծերը, ուղիղ կամ կո ր , կ՛արատ յայտեն խռուէք։ Հորիզոնա
կանները, երբ կը բամնեն առարկան զանազան մասերոլ, կ՛ար
ատյայտեն յուղում : Բիծերու լեզուն ապագայապա չա տեսու
թեան բանալին է , հասկնալու հաւ! ար զայն ։ սլէ տ ք է ԼՀեԼ
իմարա կան մշա կոյթը զգացականին հետ եւ լալ մը իւրացնէլ
անոր տեսողութիւնը այլոյ սլէ ս ւթաւին հանելուկներ կը դառ
նան ապագայապաշտ նկարները՝.
« • • 'Մենք ստեղծեցինք նկարչութեան մ էք բոլորովին նոր
օրէնքնե ր f] չ ոք մեզմէ առաք նկատած էր y թէ առարկաներն
ալ կը յայտնեն խա ղա ղո ւթի ւն կամ թ ենթո ւթի ւն տ իւ ր ո ւթի ւն
կամ ուրախութիւն իրենց գծային կա ռո ւր ո ւմներ ո ւն մէք'.
Մ ենք ուրեմն ՝ մեր նոր տեսութիւնով նկարչութիւնը ծայրէն
կը սկսինք» :
IJju յաւակնոտ լայտար ար ութի ւնր ա սլա ղա յա սլա շտ ո ւթեան յատուկ չէ , բոլոր ձգտումները այսպէո սկսած են'.
Սկիզբ Ան առանր վախճանի»

ՏԱՏԱ:
Տատա շար մ՜ումը կը ծնի Տիւրիխ 19l6/z^ J 36 տարի յե“'"յ է '(յարա ,
Փարիզի 0,ա յնա ս լիի լռէն
կը
յայտարարէ*
«Հասկնալու համար թէ ինչպէս եւ ինչ պայմաններուն տակ
ծնաւ տատա՝ պէտք է երեւակայել հոգեկան վիճակը 8 իլըիխ
ապաստանած խումբ մը երիտասարդներու՝
ո լ ույն ատենոլան մակարդակը գրա՛կանութեան եւ արուեստին»**
Տիւրիէս կը գտնուէին իբրեւ դասալիք եւ զինուորական
ծառայութեան անընդունակ' խումբ մը

ուսանողներու հետ
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գերմանացի նկարիչը՝ Հանս Արփ' ալգասցի

արձանագործը եւ թրիսթան ՜Օ՚արա' ռռւմէն բանասաեգծը :
Ս կի՚լբ^^րը ընդվզումը հոգե բանական էր : Ջոլնէր հա
գարական նպատակ-,

էթէ այգ եր իաա սարգն երը շփումներ

հաստատեցին եաել թուղթ թաղացին սւքսո րուած ռուս յե
ղափոխականի մը հետ, պատճառը խառնուածքի մերձաւո
րութիւնն էր , չէին գիտեր թէ ինչ պիտի ըլլայ ապագան այդ
լուս կե տ g մարդուն ՝ որուն անունը Լենին էր :
Աոաջին օրէն ի ս կ, ժողովուրդը հակակրանքով կր դիտէ
այս տարօրինակ շարժ՜ումը ՝ որ ՝ բառարանի մը

սլատահա-

բար բացուած մէկ էջին հանդիպած բառով կը կոչուի UIUIUUU :
Անիմաստ բա րւ մը որ իմաստ կը ստանայ ձգտում մը նշանակելուն համար :
Երբ Ե' արա հրապարակ կը նետէ չմտածումը բերնին մէջ
կը կազմուիլ իսօսքը՝ տատայիդմը կը նկատոլի վտանգաւոր
շարժո ւմ , անոր համար որ կը ջն՚չէ մտածումին եւ արտա
յայտութեան յարաբերութիլնները '. Ա ա կայն տատաները՝
առանց կարեւորութիւն տալու ժողովրդա՛կան ընգվգ ու մին,
կը շարունակեն իրենց իյ եղկատա կո ւթի լևն երը ՝ ճի ո դոն տ ա Jին պատմական ժպիտը ղոյց տալով ղոյգ մը հաստ պեիւերու

տակէն :
Արուեստի բոլոր արժէքներուն վրայ կո շտութեան
ու
ծաղրանքի դիմագիծն անցնելով՝ տատաները կյուղեն փոիւտ՜
նո րդել դե դե gի կին "էրը տգեղին սէրով ՝
փարը

իհ իլիղմին գաղա

իմացական արժէքով'.

*
Երեք քառորդ դարէ ի վեր նկարչական ղանազան ձգտոլմներ իրարու կը յաջորդէն յ Ն կար չո ւթի ւնը կը ծնի անոնց SW,
կ՚երիտասարդանայ ու կը ծ երանւոյ՝ բայց չի մ ե ոն իբ բնաւ՝
միշտ կը վերածնի ինչպէս օրուան աբեւը'.
Երր ձգտում մը ճա շա /լնեբը յագեցնէ ՝ հա կազդեg ո ւթեան
մը պահանջը անհրաժեշտութիւն կը դառնայ'. Հ)' ե րաց ած ձըդ֊
տոլմը ա ր ո ւե ս տ ին Ւհը կը փ ոիւանցէ րյինք հակադրելու հա_
մար ծնած նորին՝ ինչպէս վերջալոյսը որ իր ճառաղ այ թաւե
րը կը փոխանցէ արշալոյսին :

Զ• Ս *

(«Նկարչութեան դասական դպրոցները! եւ արդի ձգտում
ները» անտիպ հատորէն)
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*
ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒ՜Ն
էս կարող եմ
Արեւի շողերից մի մետաքսեայ չալ գործել
Ու երկրագնդի կանաչ ու րո րբո սնած
Գէմքը ծածկել
էս կարող եմ
Երկնքում դխդերող զովասուն ամպերը
Որար մէջ խմորել
^Ափերումս մէ գունդ դար ձնել
Ու ծոյրալած մարդկանց
Երախներում քամել
Ոսկ ինձ համար
էս կարող եմ
Պփչերուայ խաւարից սեւ կաթիլներ թորել
Ու թախծիս հետ
Ում պ առ ում պ խմ ել
Ես կարող եմ
Համայն պարիսպներից աշխարհի
Մէ կձփկ փաթաթել

/?ւ այդ կձփկէց
ճանապարհներ հի լսեք . ♦ ♦

ԹԱԳԱՒՈՐԻ ՀԱՆԳԻՍՏԸ
Իք 'ï/‘ աչքով
սեւեռուն

ԻԸ միւս ա չքն կ փնտռում
Ով կը հասկանայ չարչարանքն այդ էդուր
Չէ՞ որ հպատակները
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Ծնւում են միչտ էլ
Զ.ոյղ֊ "՛չբերով
Մ[,' 1ււա1ււտէ^ հանդի ստը թադաւո րի
Թէ չսնուէին մնացորդներով
ւլեր եղմանների
ՄՒԹԷ լեռները կը հա սնէ ի^ն երկնրին
Եւ սլա ամ ո ւքթի ւնն այս հանդստա ցուլ
թաղ ալո րի
Հաղն այլեւս չեմ սլա ամի
Մի' իւախտէր հանգիստն օրերի :

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
«■Pu անունն եմ գրում»: (ԷԼՈՒԱՐ)
Եւ մարգը ձեան վրա գրեց
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
Եւ էլի ինչ-որ բան
Արեւն այն իյմ եր
Եւ մարգը աւազի վրա գրեց
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
Ել էլի ինչ -որ րան

Ծովն այն մաքրեր
Եւ֊ մարդը ա չքերի մէջ գրեց
ԵՐՋԱնԿՈՒԹՒԻն
Եւ էլի ինչ-որ բան
Տար ին երը յա ւի չտա կե gին ա յն
Եւ մարգը ափսոսանքի վրա գրեց
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
Եւ էլի ինչ-որ բան
Ու ս պա ս եg • » •
*
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( Սփիւ֊ււքէն պսւսւկհրներ )

Եղբայր
ճմռթկուած դէմք մը

Լ.

թթուած արտայայտութիւնով։

Մէչաե ղը տնկուած քառակուսի , անկոփ քիթ՝ վերելը դա յժ
‘"Հմ^ր՝ թտլ յօնքերու յորձանուտէն մէջ դարոլնակալ։ 1Լարը
կ/ափի պէս բերան մր երկու կոդմերէն մոնկոլեան ւէա յր ա _
•էակ պեխեր

ընդդծեալ փոսիկներով ել լայնատարած կղակ

մը պրկուած շրթնէր ( յատկանշական ղօրաւոը կամքի ; Զօ
րեղ ֆիղիքտկ ան է՛ր կազմը մարմնէ աններդաշնակ անգամ
ներով :
Այսպէս էր րբ առաջին անդամ հ անդի պեy այ իրեն եթովպակտն աննշան՝ փոշիոտ գիւղակի մը մէջ՝ երբ բարեկամ մը'
արհամարհոտ քմծիծաղով մը ներկայացոլց մեղ իրարԶարմանքով նկատեցի որ իսկական անունը՝
ամէնուն
անծանօթ էր , ոլ յետոյ այս հայորդին թէեւ կը խօսէր կո
տորս, կես, , հայերէն' բայց երբեք թրքերէն բառեր չէր գոր
ծածեր խօսակցութեան ընթացքին բացի իր որգեղրած անու
նէն ; Առաջին խօսակցութենէն իրմէ լալ չտպալորուեցայ ու
կարծես այս բոլորին վերջ տալու համար ՝ խնդրեցի որ մեղի
ուտելիք -ճարէ , անչուշտ վճարովի յ
թեւերը թափ տալով, գլխահակ մեկնեցալ' մեր յանձ
նարարութիւնները կատարելու՝ „լ վերադարձաւ մօտ կէս
մամ յետոյ ուտելիքներով :
՛Ծառի մը շուքին տակ ծալլապատիկ նստանք ճաշելու հա
մար ■. Նկատեցի Որ գին ուած էր ո լ մէջքին կր կրէր հիանալի
ատրճանակ մը *
— ^նչ է . եղբայր Լ . , ատրճանակի հե՞տ ալ գ ործ ունիս --- ըսի, բան մբ խօսած ըլլալու համար-.
— Միակ մխիթարութիւն,, են ու կեանքիս տնբտման ըն
կերները' այս ատրճանակը եւ այս սուրը,_ ցՈյց տալով
պողպատէ դաշոյնը գորս դուրս քաշեց կաշիէ պատեանէն :
Ալ մինչ ան ճաշի պա տրա սա ո ւթիլնները կը տեսնէր րծա֊
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խնդրութեամբ ու եռանդով՝ կուշտէ

եկած մարգագետնէն

•!r աք եւ ներշնչուած եթովպական րնա թեան կոյս ա,քԼ
առէնբնող հմա
սկսաք խռպոտ ձախոյէ երգել (եւ էն չն կ
ե րղելու մկջ կարեւո րը եթկ ո չ հոդ էն եւ ոգէն} .

Դու անմեղ ես քու աչերդ են մեծաւոր ,
Իմ հոգու հեսւ դու խաղում ես ամէն օր • • .
/// tu կամա ք կանդ առթ

կարծես ողեկոչելու քէշատակը

Տէր/րանէ' հ եռաւոր քյ թովսլէո լ ■ո,ջ-. Ան արդէն լեց ո ւց ած Կ'
բա մ ա կն ե րը եւ է ւր աբան չէ ւրէ ս մատուցանելով ղանոնբ ՝ ըսաւ
il օ տա ւո ր ա պկ ս հետեւեալ ր .
---

» էսմենբ մեր բո/որէ կենացը՝ մեր երդե-

ul'k աէսպօր հօդուն եւ էր երդէն մատաղ՝ բաքդ մանաւանդ

էսմենբ մեր ներկա լ Հա յաստանէ ու նաեւ դալէբ մէւս Հայաս
տանէ կենացը*. ՀքեցցկՏ Հայաստանը î
--- ԿեցցկՏ ՝ հագար կեցցկ' ՝ գոռացէնք մէա բերան*.
--- ԵկՈլ-ր ճակտկգ համբուրեմ ՝ ր"է աJլայլած ՝ այլք էՀն չ
սլատուական հայորդէւ մրն ես դուն * * .

Ու մէն'չ կր մօտենայէ էրեն հե տ ողջագուրուելու' ան
•1եՐ թո ւս լ Ւր տեղէն եւ ատրճանակը էնծէ ոլղղելուէ ըսաւ »

--- Ս՛" ՝ համր ո լրէ այս ատրճանակը ՝ էմ սլա չտամ ո լնբէ ս
առարկան՝ ներկաս ոլ ապագաս ։ վրկմն կ էմ ներշնչումս՝
մխէթարանբս* կր սէրերս զէս' համբուրէ այս մեծազօրը եւ
համբուրած կ'ըլյաս
ս ել մեր մէլէոնաւոր նահատակները*.
Ես կոշտ եմ ՝ տդկտ ու տգեղ՝ բայց գէս վրկմն կ որ կենդանէ
պահած կ ցարդ հեռաւոր ալս անապատներուն խորը* ՛վստահ
ևղէր որ Հայկէ ՝ Վար դանէ եւ ՍՀնդրանէկէ ար է ւնն կ որ կը
էլ օ սէ մկջս ալս րոպէէս ՝ եւ այս ըսելով ատրճանա՛կ էն փողը
կպցուց շրթներուս :
Սարսուռ մր անցաւ բոլոր մարմնովս մէն չ կր համբուրէէ
պաղ պողպատը ու կը դէտկէ կայծկլտող ա չբերը այս աննե րդա շնա կօր կն այլանդակ մարդուն՝ կարծես փլած սրբարանՒ մր առջեւ լ ան կարծ ըլչաJէ ՝ էնչ Աքէ ս պէտէ րսկր բանաստեղ
ծը։ Հմնկաչոբ նստա լ դետէն ու սկսայ շարունակէլ էմ երդը։
— Հա՝ ձեղէ մատաղ ՝ անուններուդ մատաղ՝ էսօսեցկբ
աէ/պերբ ՛ճան* է/օսեցկ՚բ բայց մէայն հայերէն՝ հայերէն երդեցկբ կամ հայերէն բֆ^Լ՚ցկբ ՝ ըոձոէն էլ Օրհնո ւթէ ւնն եր են
համար այնբան ատեն որ հայերէն են։ Jju Լ* դրած եմ
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/„/ անունս որպէսղի այգ օտար բառը վերյ իշե\ԼՈ,Է ամէն
օր հաւրսր անգամ անիծեմ ղաղան թշեամին։
Վե րյ՛իչէfլով
թշնամին՝ հաղար անգամ աւ ելի սիրեմ յ պաշտեմ իմ ան ղին ՝
աննման տղղս : 1Լհ ա n,Ju է իմ գի աղ ածը :
էր ^"՚ չէ1'Կ' Հ ապճեպով ՝ կոլԼ տալով մեծկակ սլա տա ոներ եւ միա մ՜ամտնակ կը խմէինք ղին ի եւ թալլա [եթով որս
կան դա րեջՈլր) !
Տարօրինակ իւ ո րհ ո ւր գն եր ո ւ մէջ թա ղո ւած էի ու ծա/լա
պատիկ նստած Լ ♦ ին դիմաց ՝ շեշտակի կը գիտէի իր գէձ՚քը ոլ
չէի կրնար հաւատալ թէ մարգ կրնայ այս աստիճանի հակատնեայ յտտկութիլններով օմտուած ԸԼԷա J միանգամայն'.
Բարոյականի մասին ամ ենա տա րրա կան գիտակցութիւ
նը չունեցող սա մարդն ամենաոլղղաւիառ եւ բարձրորակ աղ՜
դասէր մրն էր՝ սակայն եւ այնպէս : էքարդոցմէ եւ միջավայ
րէն մառանգած էր հ իւանդո ւթիւններ միայն ՝ ինք ալ իր կար
գին մառանդ ձգած էր տնկար-ակար գաւակներ պատահական
եթովպոլհիներոլ հետ !լնքած մտմանակաւոր ամուսնութիւններէ 1
'Ահ ռելի էր է » ին ներաշխարհը ՝ գիտուած հասարակ մահ
կանացուներուս տե սանկի ւն էն : Բոլոր կարգի արմէքները իր
ատրճանա կի եւ դաշոյնի հանգանակով
կր բացատրուէին :
՛Ատրճանակն էր իր համար 'Ալֆան եւ Օմեղան մարղձկաշթյւ բո
լոր կարղի իմաստութեանց ել սրբութեանց ■.
--- Կը Բ“"-է է որքան հաստատեցինք եւ շալկեցինք Գող
դոթայի ի՛ա չերը հաստատելու եւ հասկցնէլու համար մեր
անմեղութիւնը՝ իմ ազիզ ախպարներ ։ Էս կը շալկեմ իմ հրե
ղէն ատրճանակս ու սուրս եւ այն մամանակ միայն բարեկամ
թէ թշնամի մեղ դիւրալ կրնան հասկնալ եւ յարգել*.
Այսպէս խօսելով ան ցմրուր խմեց իր գաւաթի գինին եւ
զայ^/ փէմ՚հց անդիի մայրւերուն վրայ։
իյօսեցէք աղիղ ախպարներ՝ հէ՛ ՝ ձեր հոգուն մատաղ՝
աղաչեցան մեղի հակելով։

Տեսէ՛ք՝

ես ծուռ եմ հոգիով՝

մարմնով եւ մտքով» էս՝ սակայն եւ այնպէս ՝ կը պաշտեմ
ii ե ր հայրենիքը՝ մեր հերոսները ել մեր բիւրաւոր նահ ա տ ա կն՚երը՝ ու նաեւ այս սրբազան ատրճանակը որ ունի հրեղէն՝

հատու լեզու*. Էս գմտած եմ նոյնիսկ Աստուծմէն ել դառնա9ած անոր

դէմ ։ Գի շեր-ցերե կ ըմբոստութեան դրօշ պար՜
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ղած կը գոռամ է։ր դէմ ) Աստուած , դուն կրնայէ/ր մ եր ազգը
փՍևՒԼ ղարերու ընթացքին' flUJJ3 ՀtLFt'U * է^եչո ւ։ ԷԼօրացու
ցիր էձչնամին եւ մեծ հայրենիքի գէմ գարձուցիր զայն։ Այս՜
պէս հա՞ ) ես ալ քեղի ըսեմ ՝ այսուհետեւ ե՛ս պիտի պա չտպանեմ իմ արդար իրաւունքներս՝ հումկոլ բա գո ւկն եր ո վս : Ալ
պէւոք չունիմ ես քեղի

եւ սլէտք ալ պիտի չունենան

յաւէտ :
__ Լռէ՛ ՝ ս»»*} զայրացած պոռաց բարեկամս

առ

մինչ ան

բղկտոլած ձայնուէ եւ ալ յոգնաբեկ՝ պահիկ մը կանգ առած
կ՝ ոււլէր չա ր ո ւն ա կել իր պատգամախօսութիւնը : \յկատելուԼ
բարեկամիս բարկաճոյթ շե՚շաը } ան կանգ առաւ ապշահար ՝
սրբեց ձեռքին յետադասով իր բերանն ու պեխերը^
PU,J3
բոլորովին կեր պար անափ ոէս ո ւած ՝ եւ քնքոյչ մպիա մը դէձ
քին, դորովադութ խօսքը ուղղեց բարեկամիս.
---- U-'U'u՛ Լ'ի 4^ I' ։ ազդա կիցներ , սր տահ ատ որներ , հ1".!
հոյեցէք՝ անիծեցէք , հարուածեցէք եթէ կ՚ոլզէք՝ ատոնք բո-

լորը օրհնութէ Հեներ են երբ հայսւ կո զմ է կ՚ուղղուին ինծի-.
Ա ս կը հաւատամ անհուն բարութեանը իմ ազդիս , եւ կը սլա չ
աեմ զայն -, fou կ'ընդունիմ միայն մէկ սրբութիւն , իմ ազդս ,
հայը՝ եւ բոլոր միւս սրբո լթի ւնները --- կրօնք՝ հայրենիք՝
ելն՛--- երկրո րդական են ասոր քով՛- U.JU uliu,J? Է HIJUIJ
I՛
նոր հաւատամքը՝ մեր ուղին այսուհետեւ ՝ թէ չէ պատմու
թեան մէջ հասած ենք արդէն դահավէմ անդունդին եզերքը ,
եւ ամբոխավարական ՝ ուռուցիկ խօսքերը չեն որ մեղ պիտի
փրկեն այլեւս՝ այլ իրատես՝ հատու քա զաքա կանո լթի լնը։
Մենք կրօնքը զերադասեց ինք հայ անհատին , ըսինք ապրի ,
ապրի կրօնքը ի հեճուկս ամէն ինչի . արդիւնք' ապրեցաւ
կրօնքը ի դին միլիոնաւոր նահատակներու-.
դերիչխեց կրօնքը պարապութեան մէջ՛. Ըսինք
աւլւլաս ի րութիւեը

Մէկ խօսքով'
ու երդեցինք

զայն միչտ դերիվեր բռնելով կայութենէն

r.L. եր գեg ինք միահամուռ :

--- Կեցցէ՛ , կեցցէ' Լ-,
բացականչեցի ես՝ մինչ ան
խրոխտ եւ խորհրդաւոր ՝ կը թնթացնէր Օդը հրազէնի հա
րուածներով : Մզզայի թէ լեցուած էր եւ կ՛՛ուղէր պարպուիլ-,
թող բաբաբառի , որու հոդը՛. Այս ամայութեան մ ԷԼ իր խօսքը անարձաղանզ կը ցնդի ՝ կը խորհրդածէի : Անցողակի կը
մտաբերէի թէ կրօնքի մեծ

պատգամները՝

պատուէրները
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Լկած են անապատէն կամ անոր մերձակայքէն-. Այլ եւս բո
լորանուէր յարդանք կր աածէի դէպի այս արդահաաուած
եւ լքուած հայորդէն :
__ Ս՛եր կեանքը կատարեալ ողբերգութիւն է , սիրելի
ներ , սկսաւ բանդէտ բարեկամս : Հինդ դար է կր Արածուինք
արձանագրելով պատմութեան մէջ ա մ ենա ե դեր ական էջեր՛.
Սէր բաւեր այս մեր անհուն եւ անյոյս ողբերգութիւնը եւ ի
վերջոյ վրայ հասաւ ամենաահռելին , 1915/- մէկ ու կէս մի
լիոն սպանդը -. Եւ- այս բոլորէն ի՞նչ դաս առինք մենք-. Պարղապէս ՈՉԻՆՉ ՛. Կր բաւէ այլ եւս ՛. Ըսեմ ձեղի , մենք , սիրելի
ներ, պէտք ունինք նոր կրօնքի, նոր ազգասիրութեան , նոր
բարոյագիտութեան, Հրեաները հայկական հերոսապաաու
մէն գրուտդ մը վեր գնելով (Աուսա Լերան քառասուն Օրե
րը) հիմը դրին երկհաղարամեայ իրենց քայքայուած պետու
թեան : />„// մե՞նք..., Խեղճ ու կրակ եւ աղքատախնամ' տակաւին 1լ երգենք տամուկ ղմբէթեերու տակ ՝

ՍխւԹի ոթգիք ? զսցւթ-իք ? £ A .
փոխանակ երգելու }

Հայկեան որղիք՝ Վարդանա յ որդիք^

Վրէմի որդիք ղար[^է^ օ< ԳաԼ՛PI՛ Հ5 ‘Լքէ^՜ ՝ ‘Լրէ^ >
'՝
Ու բոլորս ձայնակցեցանք լիաթոք՝ 'll'^ 1
ւԼւ՛^ '
--- Եւ այս բոլորէն յետոյ՝ իմ անդին եղբայրներ ՝ չա
րունակեց բարեկամս՝ ո՛ր մ է կը ըսեմ : կարերու մեր անղոլղական հերոսապատումը գրուեցաւ հատ ու կտոր հատորնե
րով միայն՝. Լիին չդ եռ հայկական հերոսապատումի ճոխ են
թահողը պէտք ո լնէր Հոմերոսի մը՝ *fi ա ղանծ աքի ս ի մը դայն
կարենտլ տալու համար 20-30 կամ ինչո ւ չէ £>0 մ եծածալա լ
հատորներով*. Աղճատեցինք մեր հոդին , երեւակայութիւնը
ո շն չա բան ո ւթի ւնն եր ո վ մեծ մասամբ* եւ ո ւր պէտՀ է կանԳ
առնէինք այս գահավէժ՜ վայրէք^ի^ մէջ՝

ո*ւր *

հայեցէք

(ynJ9 ատլով Լ *՜ը) ՝ խղ^ացէ^ իր վրան եթէ կ՝ ո լզէք՝ բիւրա-

ւորներ կան իրեն նման լքուած՝ քօսացած , մոռցուած*. fiuijg
իմացէ՛ք ՝ գութ չենք հայցեր ձեղմէ ո'չ ալ ուրիշներէ , այլ կը
պահանջենք մեր հուժկու բազուկներու ղինո,վ ու կը գոռանք
որ մենք կանք դեռ եւ վաճառքի ապրանք չենք այլ եւս կրօն
քի , մարդասիրութեան պիտակի տակ միջազգային հրապա
րակներու վրայ քաշքշուելիք*. Հասկցանք , հասկցէ՛ք՝.
finլորս ալ ոդեւո րուած կը խմէինք կարմիր դինին

եւ
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ընդհատ կը ճաշէին ք մեծ ախսրմա կով : Միայն Լ.ն էր որ մի
բանի պատառ ուտելէ եւ ղա լաթ մը դին [' միայն խմելէ 'Է^Լ'^
կրակ կտրած կը ճառէր անդադար երր առիթը ներկայանար՝
սարսռազդեցիկ՝ անդր շիրիմ ե ան իր ձայնով*. ք) լ երբ կը
դադրկր խՕԱեէԷ՝ անոր լո ո ւթիւնը կարծես սար սափ կ՝ազդէ ր
մարդուս վյ/այ*.
տալու համար այս բոլորին՝ խնդրեցի
բարեկամ էս որ իրեն նախասիրած
երդերէն
Լալ է նրզելլւ տա դա կալի լռութենէ վերջ*.

մին

երդէ*.

Երրոր րացոլին զււներն յուսոյ
Ե՛ւ֊ մեր երկրէն փախ տայ ձրմեււ
Չըքնազ երկիրն իմ Արմենիոյ
Երր փայլէ իւր քաղցրիկ օրեր:
Երրոր ծիծառն ի րոյն դառնայ ,
Երրոր ծառերն հագնին տերեւ,
Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա
Աշխարհ որ ինձ եաուր արել • • .
Երկնցած դալարուտին լԼրաՀ լարուած յափշտակութեամբ
մտիկ կընէինբ կարօտի այս երգը՝ երդուած խոր ապրումով
եւ կարօտագիւ տխուր շեշտով՝. [Լրիւն կ'ե րթար մեր Արտերէն*.
Ապա կը խորհէի մեր բարեկամներուն ըսածներուն վըայ
եւ լռելեայն իրաւունբ կոլտայի իրենց , թէեւ բարութիւնը
չունէի այդպէս արտայայտուելու: Կ'ըս է ի բրի ս ա ոն է ո ւթե ան
անունը կայ րայց ան գոյութիւն չունի դմբախտաբար Լեր
կս ւ համաշխարհային պատերազմներ յար ո լցան ո ւլն եր ը այս
պէս կոչուած բրիստոնեայ պետութիւններ չէթն միթէ)) ար
դարութեան անունը կայ բայց ան ալ դո յ ութիւն չունի ՝ մարդ
կութեան անունը կայ բայց տի սլար մարդ՝ արարածը խիստ
հազուագիւտ է '. Ատյ աղճատուած նկաբա դիր ո վ եր կո տ անի
մը որը դմբախտաբար մարդ անունը կը կրէ* Այս երկոտանի
արարածը արդարութեան անունով կը ճառէ բայ g երբ իր
նմանը կր խողխողուի իր աչբին առջեւ եւ կը ողշակիզուի օր
ցերեկով^ լուռ կը մնայ՝ անտես կը դառնայ: ք/Հհ մարդկային
գազանութիւն , ո'հ ստապատիր լռութիւն : Ապա կը խորհէի
թէ մարդ արարածը կրնայ ստել՝ բա յg ան մեծագոյն սուտերը
կը խօսի անարդարութեան առջեւ ԼՈ֊ելով :
Երգը լքացաւ. : Ո՜ հ ,

իմ նոքէն լռութիւն , քլանլ, ,
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Ը՛նդհուպ մեր երգիչ բարեկամը Լ՛ին դառնալով ոլմդթն
թափահարեց զայն բացա կանչեչով----Ահաւասի՛կ այսպէս,
սիրելի Լ-. - , ուրեմն հասկցիր թէ ի՞ն չ է դդումն ու բանէս, ր :
finլորս լիաթոր թնդաg ինը զանազան
եւ զարմանազան'
բա ցականչոլթիւններով :
Հիմա ան նշանառութեան փորձեր կը կատարէր ափ ի բե

րան ձգելով մեղ՝. Ապա մեզ ալ հրաւիրեց որ մասնակցինք ,
առ ի վարմութիւն :
--- Այսպէս նշան պիտի առնէր, ճան աղբարիկներ , ճիշտ
ու ճիշտ սրտի ղար կին , ոչ

տ մը ա նդին ոչ իսկ ասդին, այս

է ինծի համար ամենա կար եւորը ♦ Ես ասկէ զատ բան չեն
հ ա ս 1լնար եւ միւս խրթին հարցերը կը թո զո ւմ

մեր մեծե-

րուն ։ Ա'թ t
մեր մեծ կո չեg եայները , մեր անդին մողո՜
վուրդին մեծութիւնը չեն կրցած իւրացնել*. .
(Հետոյ , ան մեղի նմոյդնեը տրամադրեց եւ որսի հրա
ցաններով զինուած արշաւեցինք հանդիպակաց կոյս անտա՜
ո ին [սորը, միշտ հետեւելով իրեն բայց անորոշ մտավախոլթիւն մը համակած մեր սրտերը։ Անցանք Հան կոփ ուղիներէ»,
հ ո վա ս ո ւն ծ ործոըն եր է , թ եր մա յռերոլ նեղլիկ ա րանքներէ
եւ երկնաբերձ ծառերու տակէն, որոնց վրայ
բազմաթիւ
կարծես փիլոնաւոր խայտաբղէտ , մանրիկ կապիկներ [զորս
տեղացիները £օլւԷ({Ա1 կ՚անուանեն ) կը վխտա .ւք,ն:
Հ ա սանք
դետափ եւ տհաճութեամբ նկատեցինք կոկորդիլոսներ
որ
արագավազ կը փութային դէզի դետ։ ինչքսՀն սրատես եւ
արադավաղ է կո կո ր դիլո ս ը ցամաքի վրայ։
Աենք այէ եւս յողնաբեկ եւ ումասսլառ այս խօլական
արշաւէն՝ ուզեցինք պահ մը հանգստանալ։ Ա* եր ձիերն ալ
սկսած է ին արդէն առատ քրտնիլ ։ 1՝տ յց ան կանդ չէ ր տոներ
եւ մեղի նշան կ՚ընէր իրեն հետեւելու դետն ի վեր, յառաջա
նալով ղետէն որոշ հեռաւորութեան վրայ առ ի զգուշութիւն։
րծես դաս տալ կ'ո ւզէր մեզի պէս Հկուշտ մաքմիններու»
տոկալու ել յարատեւելու :
Գեղեցիկ է ափրիկեան բնո լթի ւնը դո յներո լ ՝
տեսա
րաններու, տարօրինակ ձայներու ներդաշնակօրէն լիակատար
համանուագով։ Հոն բնութեան հիասքանչ համայնապատկեր
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հ/հ/ էլը գերազանցէ ամէն քւնչ որ մարւդկայքւն է

տբուհս տա

կան , սլար ուր ելով հոդին հաղար ու մէկ անխօս ու անդին
պատգամներով : ]jորհ*ո լրդեծր ո լ դիւթական համայնապատ
կեր , առինքնող մայր բնութիւն . ♦ •
Ալլ եւս դմ-ուար էր շարունակել

երբ ան նշան ըրաւ մեղի

ձիերէն իջնել եւ զգուշութեամբ յառաջանալ իր կողմը դէպի
դետա փ ♦ Հասած էինք տեղ մը ուր դետը սաղար թտխիտ ան
տառէն դուրս' հովասուն բացատի մը մէջ րնդարձա կո ւելով
ընական մեծկակ աւազան մը կազմած էր ; Ե*-* * • ի նչ տես
նենք' տարօրինակդ անճոռնի , թիթեղանման գլուխներ } ֆոլրին վրայ' դուրս l-ï-՚լ ած դ ճաթռտած աչքերով , խմբուած եւ
երբեք առանձին*, իիանրիկդ անհամեմատ ականջներ այդքան
մեծկակ դլուխներոլ համար*, գետաձիեր էին ասոնք որոնք
կնսխորմին պաղ ջոլրէն եւ ղով օդէն եւ ցերեկներ ը միշտ կբ
բնակին խորասոյզ ջոլրին մէջ հազիւ մերթ ընդ մերթ դլուխîrին ջոլրին մակերեսը երերցնելով օդ առնելու համար : Եր
կակենցաղ են գետաձիերը

եւ գիշերները զով օդին միայն

գետափ կ'ելլեն արածելու ցամաքի վրայ՝ յաճախ կործանե
լով դետեղրեայ ադարակներու բուսականութիւնը իրենց ծան
րեց մարմիններով յ
Հա կառա կ իրենց անճոռնի դլուխնե րուն ել ճաթռտած
աչքերոլնդ մարդ որոշ համակրանք կը զղայ դէպի այս անա
սունները î Ղւա խ , ընկերային են կարծես' որով հաւաքաբար
կ՛՚ապրին գետերու մէջ, այլ կը նախընտրեն խաղաղ, անկաշ
կանդ կեանք -. Բանդէս, բարեկամս բացատրեց թէ իսկականին
մէջ գետաձիերը, տուեալ յարմար պայմաններու տակ, շատ
արադ կր բաղմանան , խողերու նման,
--- Ասոնք խողերու ընտանիքին կր պատկանին իրակա
նին մէջ , ա ւելցո ւց բարեկամս , եւ պատուական խողեր են եթէ
անսուաղ ա փրի կեgին երը կարենան ել գիտնան օդտադործել
ղանոնք իբր սննդանիւթ, Ափրիկեցին £ուտեր դետաձիին
միսը *
Կարճ խորհրդակցութենէ յետոյ, որուն չմասնակցեցաւ
ան, եկանք այն եղրա կա g ութեան թէ' դետախող յորջոջումը
աւելի ճշգրիտ է քան թէ գետաձի անունը, քանի որ աւելի
խողավարի յատկութիւներ ունի այս կենդանին քան թէ ձիա՜
՛խրի :

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ*

76

Հոս բնութիւնը կարծես վարդ մրն կ Հ,[էՒւ՜ բերուած' դոյներոլ անհուն եւ անհամար երանգաւորումներով եւ կա րծե ս
բոցավառ հէքի՛"թ մր սիրաւք եղ բովանդակութեամբ։
Գեղեցիկ է ան կոփ բնութիւնը*. Հոն ամկն ինչ նկար կ
եւ խորհուրդ, պա ադամ կ եւ բանաստեղծական նախերգանք։
Ունկն Ո [՛էք բնութեան խորախորհուրդ աքէ ներդաշնակ ձայներուն ո բոնը .թեղ կր պաբուրեն մայրական դո րովաղ ութ դըդւանքներով : Հոս կ կեանքը որ կարելի կ կարդայ հաղար

ու

մէկ ղիշերներու կախարդական՝ դրա լչո ւ թեամբ *. Ի՜նչ բոg ,
ինչքա՜ն սէր, անհանութեան եւ ան մահ ո լթեան համայնա՜
սլա ակերին առընթեր , ուրկէ անդին ամէն ինչ խորհուրդ է,
ս ար ս ո լռ • ♦ ♦ :
*էյստանք գետափի դալարուտին վրայ եւ սկսանք աՓկնձախկն կատակել , ջանայ ով իրմկ ^որղել տ եղեկո ւթի ւնն ե ր
առասպելական թագուհի
ի պայ ի եթովպական հայրենիքի
մասին։ փան[մ անդամ ան ամուսնացած կր եւ ամուսնու լու
ծուած։ ՜Ւնչո լ հայոլհիի մը հետ չէր ամուսնացած , եւն . :
--- Իմ բոլոր ամո ւսնո ւթի լններ ս ին Հպէ ս ել ամուսնալու
ծումներս յանեարծամահ եղած են («ջուտափո լթ» ըսե, կ'ու֊
անակնկալ հ ան դի պո ւմով ե ւ էրացա լ ♦ ♦ ♦ :
փա յով
ձեյ, միւս հարցումին , շարունակեց ան, ղիս Հր հայ ա ղվի կ ը
կ առ1ւկ

բեռ մը մեղքերովս միա ա եղ։ Իմ տունս է բնութիւնը

եւ հոն գտնուող մարտական էդերը ինծի մատչելի են րոտ
իմ նախաս իրութեանս :
Ս*** բացականչեց բարեկամս, կարծես բառին տայով
աւելի փաղաքշական իմաստ։
Ս ... կամ ոչ՝ վրայ բերաւ ան՝ մենք կենդանի ղոհերն
ենք անխիղճ մարդկութեան •. Ա են,ր՝ մանկութենէ որբացած
եւ հաղիլ պատանիներ , խմբովին ղրկուեր անք հ եո ա լո ր Ե թ"վպիա' բարձրաստիճան կղերականի, մբ հապճեպ կլարդտդրութեամբ։ ի՞նչ խնամք տարուած է մեղի որ ի՞նչ ակնկալուի
մեղմէ : Եթովպիոյ շրջապատը , անոր բնութիւնը մեղ խնա
մած է ցարդ , փոխան մայրական դուրդոլրոտ իսնամքի : Ահա.
ւասիկ մենք

շրջապատին արտադրութիւնը եւ ձեր ս . . . յոր-

իորջումը իբր փաղաքշական մակդիր շոայլոլած հայոլ մր'
անտեսուած իբենն եր էն ել մարդկութենէն.,
Շնորհակալու,
թ[Հմն ախ սլեր ճան ♦ • ♦ ;
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ներողութիւն եղբայր Լ...' եթէ քեզ վէ,բալռրեg[, ՝
վրայ բերաւ բանդէս, ընկերս -. Մեծ էինք ազգովին՝ պզտիկց՚ոնբ եւ տակաւին կը պզտիկնանք տարուէ տարի :
Մ ճեն
Տաբվին ըսած է , «յարմարադոյնին վերապրուկը եւ եթէ աղ.
դեր կան որ մեծցած ՝ բարդալաճաե են' ասիկա շնորհիւ իրենց
հանճարեղ հնարամտո լթեան ել կեանքի պայքարին մէ9 ձեռք
բերած վերապրումի մեծագոյն առա ւելո ւթի ւններ ո ւն : կ՛ու
՛մ' ս ապրիլ , պէտք է լրիւ սերտէս բնութեան այս դո g մատեա.
նը։ Գտման է բնութիւնը ել անյեղլի անոր օրէնքները-,
վատնումի՝ կործանումի ել աւերումի Օրէնքը' յառս^ղի.
մոլթեան օրէնքն է միանգամայն։
Ինչո՞վ է մեղաւոր սա խեղճ Լ.ը՝ կը խորհրդածէի ապա՛.
խորքին մէ9 մնացած է տիպար հայորդին' թէ ել մակերեսը
աղճատուած մեծաւ մասամբ.. Ու կը ճանչնամ մարդիկ որոնք
մակերեսով կը ներկայանան մեղի մաքրամաքուր ՝ սրբակրօն'
բայդ ներքնապէս սնանկացած են՝ նման այն շքեղ դամբանա
քարին որ կը քողարկէ անկենդան դիակ եւ նեխածոլթիւն ։
Գեռ աւելին ՝ այս ’ij*Սերը իր ենg անա րա տ եւ անբիծ ար
տաքինով սակայն ել այնպէս կը ներկայացնեն ճիւաղային
ներաշխարհ մը' վնասաբեր իրենց եւ մարդկութեան համար։
Մեծ հակասութիւն մրկէ է մարդ արարածը։
Կը պա արա Ատուէինք մեկնելու երբ նկատեցինք թէ երեք
եթովպացիներ բլուրն ի վար դէսլի մեր կողմը կը յառաջա
նային ։
Ահաւասիկ երեք մո գերն եր (մոգեր ըս ել կ^ոլղէ ) որ
մեր գալուստը գուշակելով դէպի մեգ կը յառաջանան

բարի

‘էտլուսա մաղթելու ՝ ըսելով /։ ♦ ‘/J՛ [՛ թռաւ իր նստած տեղէն
եւ ուղղուեցաւ գէպի եկւորները։ fi ի չ վերջը վերադարձաւ
՚էո9 կռգոմէ մը ձեռքին որուն մէջ կային լոռիներ եւ կտցարներ
զորս գնած էր եթ ո վպաgին եր էն :
Մեր այս առաջին հանդիպումէն վեր^ բա րեկամոլթիլնր
անոր եւ իմ միջել ամրապնդուեցաւ։ T/ատ անգամներ այցեհեռակայ գիւղի իր աղքատիկ տնակին մէջ՝. Տա
լով նկ ատեցի յիսուննոց այս հայուն աոօրեայ խաշելութ1'լհը որով ան կ'ապրէր կեա նք1՛ ամենադմնդակ պայմաններոլ
աակ եւ կը տոկար աննկուն կամքովի առանց տրտունջի յ
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/>ÏzA/z համար անհուն ներշնչումի այ, եւ ուսումնասիրու

թեան աղբիւր էր ան այնուհետեւ։ Մարդիկ կը փնտռեն բնու
թեան գեղեցիկ վայրեր ն երշնչո ւելո լ , վե րանոր ո գո ւելո ւ հա.
մար, ուրիշներ կր վերանան երբ

կը կարդան

հատընտիր

բանաստեղծութիւն կամ կ'ունկնդրեն դասական երաժշտու
թիւն։ Այս ամէնը լաւ։ թող որ ուրիշներ ներշնչուին ինչպկս
որ կհուզեն։ ինծի համար գերագոյն ներշնչումի աղբիւր էր
անվերջ դիտել այս խորշոմած դէմըը'

ձէթով

օծանուած

ալեխառն մաղերով , եւ տառապած ու գառնացած հայոլ իր
խորհրդաւոր ՝ թախծոտ աչքերը*,
Ւնչպէ&ս բացատրել ուրեմն անոր անդէն ա ո.աքէնո լ թէ լններր եւ էր մեծ թերէները Î
Սաճախ լսած եմ բարոյախօսներէ
թէ
տառապանքը
մարդս !լ ա ղն ո լա րն է դ կը վսեմացնէ: Սխալ՝ բոլոր ո վէն անհէմն} յումպէտս ղրոյցներ են ասոնք, Պատմութէւևր մեղէ
փա ս տօ ր էն JnJJ կուտայ թէ վեց դարերու մեր է/աչակրուանհուն ւո ա ոա սլանքր մեր մէ C ղարդացուցած են նկաըադրէ յոռէդ ներհակ կողմերը՝ է հեճուկս

մեր g եղայ էն

ա ռաքէն ո լթե անg •

էքըսեն' Հաւր անհամերաշխ էդ կռուազան դ
մ ա տնէ չ դ
բայց ասոնք րո լո րը մեր անհուն եւ անվերջ տառապանքէն
մեղէ էնկած են էրր մառանդ ՝ ուր է չ ո չ է նչ : Ստրկութեան րոլոր կարգէ այս ս տ որ ո դելէն երը էլ ան էանան մամանակէ ըն['^ս՚!յք[’ն երբ կ'ըլլանք ղօրաւոր' վստահութեան ու համերաշ
խս ո ւթե ան մթնոլորտէ ■րէջ-.
Սէրելխւ եղբայր Լ» դ կը սէրեմ քեւյ • Պ^ուն տարահալած
հայոլ հա րաղատ տէ պա րն ես դ ու թէեւ ան ա ե ս ո ւած ա լլ եւ.
այլափոխուածդ բայց պէտ է վերա կանդն էս դուն ան պա լման'
կեանքէ խորհրդաւոր տնօրէնութեամբ:

Ատիս Ապսւպսւ

Լ- Շ-
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ԼԵԻՈՆ ՎԱՐԴԱՆ

bd USI/IWI ՊԻՏԻ £եԶ
y ստեղծե՛մ պիտի բեղ օր մը կրկին > ա՛նպայման ,
Այնպէս ինչպէս ե'ս կ՛ուզեմ որ դուն ըլլաս առյաւէտ ,
Ըլլաս այնպէ՛ս որ նայիմ երբ հեււոլէն ^"՚ վյրան
Գտնեմ ես դէս ըեզմէ ներս ել նոյնացած բերլի հետ :

Պիտի այնպէ՛ս ստեղծեմ բեղ վերստին , որ հաղնի
Գեանբիղ հրաշքն իմաստ նոր ել նոր ողս ւող լ" JU երազ,
Եւ բեղ ընէ օրերուն դիմաց ծափող մորճ բարտի,
Եր ստուերն իր թափանցիկ միշտ տարածէ իմ վրաս :

Տամ ջերմութիւն հասակիդ պիտի սիրտիս հրայրբէն,
եւ երդ շուրթիդ՝ երդերէն իմ կարօտիս յորդազեղ,
Պիտի նայոլածբըդ վառեմ իմ աշբերոլս կրակէն,
Եւ ճակատիդ լայն կամարն' արշալոյսով լուսադեզ-.

Մարմինդ լփեմ պիտի ես տաճար սիրոյ եւ իւ ո քնկի ,
Սիրտըդ' խորան զոհերու, արտասուբի , բարութեան ,
հողիդ' արձան մը պայծառ , որուն առջեւ դայ ծունկի
Մարդն աղօթբով ու մոռնայ ներկան, անցեալն, ապա ղան :

Ափերուդ տամ պիտի հուրն ամառներուն ոսկեգէս ,
Եւ մատներոլդ' հզօր դողն ապրումներուն արդիլուած ,
ք*ա ղո ւկներ ո ւդ' օղակումն ու գալարումն ա ղե կէ ղ
Կիրքին , որով մարդ կը զղայ ինբղինբ կեանքէն ներս աստուած
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Տամ քայլերուդ պիտի թեւ՝ սլացք'

ԱՆԴԱՍՏԱՆ*

աղեղին ՝

Որ անոնցմով բարձրանաս հասարակէն ու տիղմէն,
Ե*- արբեցումն երբ իՀնէ արեւներուն ու դեղին
վ*ոլ էոյթէն ներս՝ ր//աս հեթանոս կին մը նորէն։

Այդպէս՝ այդպէ՜ս՝ մինչեւ որ ա1Լ եղած նոր ոլ տարրեր
Ան՛կէ էիր զոր առա£ մտնես կեանրիս դուռէն փակ
Ա ա ւեր մա կան որպէս Լոյս՝ արձանացած որպէս սէր՝
Ե*- զիս ընես ձայն հագնող բառ ո լ բանի պատարագ .

Զի
^ալտւԱձ> թէ այդպէ՛ս պիտի դաոնամ վերֆնօրէն
Ես անխորտակ ում՜ ու գեղ՝ ամրախարիսխ թագ ու դահ՝
Ըլլամ տեւող գոյութիւն ՝ լինելութեան տուն ու չէն՝
Եւ անսկիզբ՝ անվախ՛ճան ՝ սահմանաղերծ կեանք ոլ մահ։

Լ- Վ-
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ՀււՅ

BdShtwm

ՀՆԱԳՈՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԷ ՄԻՆՉԵՒ ԺԹ ԳԱՐՈՒ ՍԿԻԶԲՆԵՐԸ
ե ւ
ՀԱՅ-ԱՐԱԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՊՐՈՑՆԵՐՈԻ ԿԱՊԵՐԸ (*)
•
Պրոֆեսպւ Լ. Ա. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
Անգամ' Սովետ Միութեան Գիտութիւններոլ. Ակադեմիայի
եւ֊ Խ • Հայաստանի Գիւոույ»-իւ_ններու. Ակադեմիայի

ԺՇԿՈՒԹԵԱՆ զարգացման պատմութիւնը Հայաստանի
■ոչ, որքան ալ չյայտնաբերո ւած կողմ եր ունենայ տակաւին ՝
այսուհանդերձ } բաւական հարուստ կ յա ա ո լկ ո ւս ո ւմնա սիրոլթիւևներո վ* 'U*JU նիւթին լՈԼ['^ հայերէն՝ հրատարակոլթիւններէն էլա տ կան նաեւ ռուսերէն y անգլեր էն գերմաներէն

ֆրանսերէն , սպաներէն , վրացերէն եւ այլ լեզուներով

տչվսատութիւևներ • Սակայն այս բոլորին հետ մէկտերլ՝ տա
կաւին լրացուելու են ուսումնասիրութիւնը՝ մօտ 1000 զուտ
րմչկա կան հին ձեռա էլիրներ ո լ որոնք 11>000 ուրիշներու հետ՝
կը կազմեն Հայաստանի Հանրապետութեան Մաշտոցի Անուան
հին Զեռագրա g Ս ատենադարանի անգնահատելի գանձը :
Առաջադրուած un յն ո լաո ւմն ա սի ր < t ւթի ւնը կը թո ստանա յ
(*)

i՝ui ղո ւած'

Հայաստանի

ի տ ո ւթի լեն եր ո լ Ա'ւ ա ւլ ե-

միայի հրատարակած ֆրանսերէն էլրքոյ կէն :
iï|urmpuiumbcj' թժ- Ռ* ՃԵՊՕճԵԱՆ:
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չար^ մը սբանչելիբներ : Լորտ Պտյրըն ՝ որ (J * Ղ^ազարի 1Լտնբին մէջ ծանօթացաւ հ ա յ մատենագրութեան ՝ ստորագծած Լ
սոյն թ ար գմ անո ւթիւնն եր ո ւն կարեւորութիւնը համա շվստ րհա—
յին մշակոյթէն համար։
Հյասյ մը պատմական վաւերաթուղթեր կր վկայեն հայ
բժշկութեան բարձր զարգացումը՝ ամենահին գարերէն մին
չեւ Միջի՛ն Գարի սկիզբները։ Այսպէս՝ հայ վիրաբոյժներ ՝
որպէս ընդհանուր թմրեցոլցի չ՝ կը գործածէին լԱւկս1ՈՆկս1թիում, (թունաւոր հազար) մսւԹգթսւգոթսւն, դիպսակոՆսը:
վերինին այս մոռցուած յատկութիւնը ներկայիս Երեւանի
մ էջ վերասերտուելով՝ pnJ"[l 'երկին անգամ օդտա գործո ւելո լ
ս 1լսաւ :
Գրական Լ՚՚՚Լ՚ր մը ն կարա գր ո լթի ւնն եր մեզի կը տ եզե՝կ ա g—
նեն հին հայ բժշկութենէ մնացած մեթոտներ որ մինչեւ ճֆրգ
գարու վերջերը՝ հին բժշկութեան ներկայացուցիչ՝ «Հեբիմ^ներոլ կողմ է տակաւին կը գո րծա գր ո լէին ։
ճ§-րգ գարու ս կիղբը ) ԵԼ՛ ե ւ֊անի մէջ՝ Գէ n ր գ Ե՚սրապետեան
ժ՜ողովրդային հէբիմ մր մեծ համբաւ կը վայելէր։
քժաղիաթեանց'

այս հռչակաւոր բմիշկին կը վերագրէ

հետեւալը» աՂ.!^և Ը ծ առէն իյնալաթ
կոնբի ոսկորը կը
կոտրէ « ք^մի շկը ՝ տեզլո յն վրայ' ս եւիա կան իր շունը սպան
նելով անոր ոսկորը կը պատուաստէ աղջկան : // ի բանի տա
րիներ յետոյ , րմիշկը կը վերահանդիպէր իր հիւանդին որ
արդէն երեբ զաւակի տէր մայր մըն էր* Ելրոպայի մէջ՝
անասունէ ւէերg ո լած ո ս կո ր ի առաջին պւստուաստը կատարած
է Արչ^յ^են 1880—ր Աարապետեանէն G0 տարի յետոյ միայն :
Այս բարղ գործողութիւնները ուստի՝
ներուն ♦

անծանօթ

չէին՝ 'թի

Աարոլթիւնեան կը պատմէ որ Հսեզարիէն^ վիրաբուժա
կան ծննդաբերութիւնը՝ Միջին Գտրոլն
^այ բժշկութեան
ծանօթ էր արգէն ՝ ա ր գի տ /լան բժշկութենէ դարեր առաջ յ
Հայաստանի մէջ գործածուող շատ գեղեր՝

ի վել՚ջոյ

անցան , արաբ եւ ե ւր ո պա կան բժշկո ւթ ե ան ՝ ինչպէ ս Ս»թԺ՜յւլ
Ա^ԱթմԵսյի; (բո լուս արմ ենա) որ (Ժէուի րաստ ՝ մ ♦ թ> ա* ձ֊-րգ
գարուն ել Գ՚" լէէն՝ մ. թ. ա. %—րգ գարուն դիտէին։ Նոյն
պէս գժոիյային բարը (ւիի1յւոթսւ Ա1թմ1յմլո) գնահատուած էր
Գիոսկորիտեսի կո ղմէ ՝ մ* թ ♦ ա . Ա» գարուն։ Հայ բժշկու
թեան պէտբ է վերադրել ամմոնիակի գործածութիւնը որպէս
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ՈՐԳՒ Գերն* ^ամոնիակ^ բառը, ըստ Աենեվիշեանին ել անգւՒ՚քյՒ ^Ււ1՚ն1ւ-[,ն ՝ աղաւաղեալն է Հա րմինիոմյչ բառին-. Յոյ.
նեը ու արաբներ հայերէն առած են հ.բորաըս^ բառը Լհա քեԸոԸաք) 1 ամոմ=լհամեմ (Հեիոսկորիտես) եւ շատ մը ու
րիշներ :
Այ- Ըո Լորը կը ցուցնեն Հայաստանի եւ Աերձ ա ւո ր 'Արե
ւելքի մէջ բժշկութեան բարձր զարգացումը , Եգիպտական ,
Սաբելական, Ասորական եւ Սումերական քաղաքակրթութիւններու զուգահեռ յ

ZZ* ♦ թ* ա * 3—րդ դարէն մին չեւ մ • թ . &-րդ զա րը , հա լ՛կա~
կան բժշկական արուեստը կլան ուած էր խոր հր դա պաշտ ո լթեամբ։ Աժշկոլթեան եւ մայրութեան պաշտպան, հայոց Դիքլոլ^ի Աստղիկ ) հայ ա Ատուածներու ամեն էն սիրելիներէն էր :
Հ՚"յս՚ս տանի թադաւոր , Արտաշէս P * , մ ♦ թ *-ի առաջին
զարուն բուսաբանական այդի մը հիմնեց ուր մարդիկ կ՚եր
թային ոչ միայն զբօսնելու, այլ նաել հոն տնկուած բժշկա
կան բոյսերէն օդտուելու՝ օրոլայ դեղերուն պատրաստու
թեան համար z Այո նոր պարտէզը պաշտպանութիւնը կր վայելէր Աստղիկ դիցուհիի , ո բուն ա րձանր զետեղուած էր պա րաէղի մօտիկ։
Հայոց միւս դիցուհին Անահիտն է ր , պաշտ սլան հիւանդներու եւ ի մասնաւորի ծննդաբերող կիներու . Անահիտի եւ
Աստղիկի պաշտամունքը արտայայտութիւնն էր Հայաստանի
մէջ ալդ շրջանին , մարդու առողջութեան եւ լալ ապրելու
մասին տածոլած հետաքրքրութեան z
Հեթանոսական շրջանը մեր մօտ, ուրիշ եւ աւելի կարե
ւոր դործ եր ո վ ալ կր բնորո շուի : Մ * թ ♦ ա . %-րդ դա րուն ,
հայոց թադաւոր Վրսղարշակ ձեռնարկեց երկրի հարաւային
մասերոլ ՛ճահճային կարդ մը

վայրերը չորցնելու կարեւոր

դոբծին*. Անոր օրով, uiju վայրերր ծա զկա ս տանն եր ո ւ վե—
րածուեցան , ինչ որ, ա լսօրոլայ մեր ակնոցով պէտք է նկա
տել երկրին մէջ տիրող ճա հճատենդի ( lflU[UJpjlUl) Հ ամաբակի դէմ առնուած ամենաազդու միջոց առում z
Արդ , 404-406 թուականներուն , J]՝ ես րոպ Ա* ա շտ ոgի ՛կողմէ հայերէն այբուբենի հնարումէն ետք, ծաղկեցալ հայերէն
ինքնուրոյն դրականութիւն մը* զո ւդահ եռաբար յառաջացաւ
նաեւ բժշկութիւնը Հայաստանի մէջ, նախ մ ո դա կան խո րհ ըր-
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դա պաշտ ո ւթե ան գծով , իսկ ա լ^' է[' ետք ՝

նաեւ գիտութեան

ուղիով զորս կը հետապնդէին պրոֆես իոնալ բժիշկներ : 1՝ըմ
բանաւսբար այս վերջինն եր ո ւն անունները մեղի չեն հասած*
լա կա յն պատմ ութիւնը մ եղի հա ղո բդած է

անոնղ դործո ւ-

նէութեան թանկագին մա սնայա տկութիւնն երը*.
Վվրկտոր Լանկլուա ՝ Աարրիեր՝
Տը Մոր կոյն ՝ Ալի շան ՝
էմին եւ ուրիշներ ՝ կը հաղորդեն որ Հայաստանի հեթանոս
տաճարները ունէին «բորոտանոցներ եւ աղքատներու համար
«պատ սպարան^ն ե ր : Այո բորոտանոցներէն մէկը ո [* 35 հոՂ[.ի
կրնար տեղ տալ՝ հիմնուած էր Աալահունիի կնոջ՝ իշխանու
հի Ադիորա-ի կողմ է 260-270 մ * թ * ՝. Կ՝արմէ այստեղ յի շել ՝
որ Աւր ո սլայի առաջին բորոտանոցը հիմնուեցաւ 570 թուակա
նին ՝ Ա են Հիլոտի կողմ է ՝ տուեալ թուականէն 300 տարի ետք՝
մինչ ձր֊րղ նւ &-րդ դարերուն Հայաստան հարուստ էր այդ
կարգի հիւանդանոցներու լայն ցանցով մը*.
Ամենա յն Հայոց կաթողիկոս Ա եծն ^յերսէս ՝ 865 թուա
կանին եկեղեցական առաջին համագումար մը հրաւիրելով՝
բարձրա ս տ իճան

կղերականութեան

եւ

աղնո լական ո ւթեան

ներկայութեան ՝ որդեդրել տուաւ հետեւեալ որոշումը.--«Լքկատի ունենալով վարակիչ հ ի լանդո ւթի ւննե ր ո ւ տա
րածումը ՝ կա ռո ւց ել բորոտանոցներ

բո րոտնե րոլ

համար ՝

հիւանդանոցներ ՝ կտղելու եւ կոյր եր ո ւ համար պատսպարան
ներ՝. Ա ո քն հաստատոլթիւններոլ պահպանման համար ՝ պար
տագրել քադաքներոլ եւ

1"-գ ելաւ

դ

բեա կչութե անր $ տեսուչ

ներ կարգել եւ իք ա P Արքեպիսկ ո պո սին յանձն եք դործին պատա սխանաաութիւեը^ :
1-րդ
^-րգ ^ւ յ՚ս^ոՐԳՈԳ գսյր^ՏրՈլ- մատենագիրներուն
համաձայն ՝ Ա* եծն *1/երսէսի հիմնած բմշկական հաստատու-

թիւնները ե ր կա ր ա ա են գործեցին'. *Լ,ոյն մատենագիրն ւ.րու
ւչործեբէն կը տեղեկանանք նաեւ՝ հանրային առողջապահու
թեան առնչութեամբ ա յդ ժ ամանակա շրջաննե բուն ընդունուած միջո ցառո ւմն եր ո լ մասին՝. Զօր օրինակ՝ ուղղականնե
րու միջել ամուսնութիւնը արդիլուած է ր ՝ ս^Լ^գթԸ մինչեւ
հ֊~րդ^ [,ա!լ յետադային ՝ մինչեւ 1—րդ պորտ : թուռն հալածումի
ենթա կայ է ին ՝ պո ռն կո լթի ւնը ՝ ա պօրխվ, յա բա բեր ութիւնը ՝
վիմեցումը եւ չարք մը հ ի ւան դո ւթի ւնն ե ր ո ւ պարագա
ամուսնութիւնը*

Հիւանդութեան դէպքին'

ամուսնութիւնը
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ա1,,է11ք^Գ
պահ որոնուեցաւ մինչեւ 1.9—[՚դ
ան ստացաւ աւելի պաշտօնական հանդամանք : ԷԼրդ

րր
հիւանդ-

հերու պարտադրիչ քննութեան կանոնը հա յ երո ւն կը պարտինք
անկասկած :
Հինգերորդ—վեցերորդ դարերուն

հիմնուած

բմ՜շկա կան

ձեոնա՚րկո ւթիւններ էն յի շենք միայն Սիւնիքի մէջ ^էրուքս ի
ափին հ իմնո ւած բորոտանոցը որ կրնար պա տ ս սլա ր ե լ ;>00 անձ
եւ ունէր 2000 եղիինրալո ր կենդանի :
Տարբեր պատիմներու կարգին՝ հա f կա կան կանոնադրու
թիւնը կը նախատեսէ ր բորոտանոցներու մէջ պարտադի ր աշ
խատանք . իսկ դա տ ա սլա ր տ եալը ա դնո ւա կ ան կամ կղերական
մը ըլլալու սլա ր ա դա լին ՝ նիւթական

տոլդանքի

կի ենթար

կս J- էր > մՒ ւ տ ՝ ի նպաստ բո ր ո ա ան ո ցն եր ո ւ :
Սւելի ետք ՝ ty—1-րդ դարերուն , դրական y ւի ի/ի ս ոփ ա յա կան
կրօնական թէ բմ՜շկա կան մարղերոլ մէի Հայաստան զդա լի
ադդեցութիւնր կր կրէր յունական մշակոյթին» ]աոր հետե
ւանքով ալ իրականացան ՝ Օրիբադի՝ ք,եմես
Բիլթան ի ո յ
Սոկլեսլիատի

հիալիննի եւ հայկական ծա դում ունեցող սա

կյիսեցի-ի (Grégoire de
Nysse) եւ Բազիլիոս Կեսարացի—ի (Basile c!e Cœsarée) եւ այլոց

կայն յունադիր հեղինակներ

հա լեր էն թա րդմ ան ո լթիւնները : //, սոնց յունական րնադիրներր
կո ըսուած ր լլա լով՝ սլա ամա կան մեծ արմէք կը ներկայացնեն
այսօր•
Սրաբական ծաւալումին "կիղբր՝
դարերուն՝
արար դի տնականն եր իրենց հ իացմունքր չէին թաքցներ հայ
րմի շէներու հանդէպ։ Սայց դմբա խտարար^ մենք քիչ աղ
բի ւ բներ ու ն[։նք անոնց մասին*, *է,շենք յատկապէս ^իարրիէլ
Շի կարացին եւ իքոսրովր*. 7/ի կա րաց ին մեծ հռչակ հանեց
պարսիդ արքունիքին մէջ՝ ամլոլթենէ բումելով Շահին կիհր -,
Ութերորդ գարուն՝ տաղանդաւոր երամշտոլհի Սահակդուխտ՝ կր զբաղէր հիւանդներր երամշտոլթեամր բումնլով՝ մեթոտ մր որ Հայաստան մտցուած էր փռիւքիա g իներոլ
կողմէ*, Հ ա յաստանի մէջ մողովրգային րմշկոլթեան այս մ եթոտը դործա եութեան մէջ մնաց մինչեւ ՜1Տ)—րգ գար:
Հայ գիտնականներ ու փիլիսոփաներ ՝ բմշկութեամբ յա
ճախ կր զբաղէին . ինչ որ կը նշանակէ թէ բժշկութիւնը գի
տութեան եիրէն ներս որոշ տեղ ունէր մեր մօտ: Այս միաու-
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մը յուզական ադդեցոլթեան արդէւնքե է[՚ * Î1ր

Աղան

ղոց»էն մկջ Եդնէկ լայն աեղ կուտայ էր մամանակէ բմչկսւթևան հարցերուն-. Ան ծանօթ էր «Հորս տարրերու ղէաութեան» - հող, օդ, ջՈւր եւ հուր - զորս հէները կ՝ընդոլնէէն
որպէս մարմնէ եւ [բնութեան մէջ, \կևանքէ բաղկացուդէ չ
տարրերը-. Տարերքէ կողքէն, հէներ նաեւ

կը դասաւորէ էն

Հեաքսնական որակումները» (Qualités primitives) --- խոնալոլթէւն , ցամաքութէւն , ցրաութէւն եւ ջերմոլթէւն •

ասոնց

համադրոյթով ծնունդ կ՚առնէր բնութեան հէմնական յօրէնումը :
*Լյախնա կան որակումներու եւ խոնաւութեան ներդաշնակ
ներդործումը^ րոա Եղնիկի՝ կը պ՛ո յմանա լորէ ր օրկանխլմի
առողջական վիճակը^ U*JU ներդործումներու խանգարումն!,—
րէն ալ լառա^ կուդտլին հ ի ւանդո ւթի ւհն եր ը *.
Եղնիկ կը դա լան էր նախնականներու ախ տաբո ւմ՜ա կան
մ ետաֆիղիկ կամ' բնազանցական տեսակէտները* որքան ալ
անկշռելի , մետաֆիզիկ տեսանկիւնը դարձեալ դէսլի յառուի
քա լլ մր 'կը ներկա լացնէ ր հեթանոսական շրջանի միտտիքականո լթեան վրա J :
Եղնիկ կր մերJ-Էր ՝

Հդուր եւ անհիմն ղրոյց ու- շատա

խօսութիւն'^ 1որջոր^1ո,հ միստիկս/կան կամ մ ոգեկան ամէն
րա ցատրո ւթիւն հ ի լանդո ւթի ւնն եր ո ւ ծնունդին մասին*. Հեղուկային այլասերումները (PâtholoCjî© HuiTlOrâls) ընդունելով
որսլէս ֆիղ ի ոլո կի ա կան եւ ախտաբանական բոլոր րնթացքեերու հիմք ՝ Եղնիկ կր հ եր քէ ր այն գաղափարները որոնք ան
դենականի ոխերուն կր վերադրէին ջազային ու մ աաJին հիւան դո ւթի ւնն երր ու հետեւաբար կ ր հաւատար un յն խանգա
րս ւմներ ո ւն դասական դարմանումներով բո լմման*, ՛Այստեղ
նկատի սլէտք է ունենաք որ Եղնիկի շրջանը ՝կա տա ր ետ լ յետքայլ մըն էր մտա լին խանգարումներու մասին ստեղծուած
միստիկական իր բացա տրո ւթի ւնն երո վ ՝ բաղդատած ՝ (Հու
նաստանի եւ Հռոմի մէջ տիրող աւելի վաղ շրջանի դա ղափա րներուն ՝ ո րոնք ջ՚լա յին հ ի ւանդո լթիւններն ալ կր դասաւորԱ՚ն » այլ ախտերու կարգին պարղապէս*
Մէջէն գարուն հ Հայաստտնի մէջ՝ դինեմ ո լո ւթ եան եւ
իւելա դար ո լթեան հանդէպ ո րդեդրո լած բաղդաաաբար ղթ
ջանոզ դիրքաւորումը կը պարտինք՝ հին շրջանէն մնացած
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բանական տեսակէտներուն ՝ մինչ՝ քյւրոպայի մէջ՝ ասոնք գե
լերու եւ սատանայի հետ գա^նակյած նկատելով՝ ամ ենավատ
հալածանքներու կ' ենթար կո լէ ին : Այս անմարդկային երեւոյիմը քքւրոպայի մէջ
չգտաւ՝ մինչեւ որ ՃՏ-րգ գարուն՝
ֆրանսացի րժ՜իշկ՝ Ֆիլի պ Պին ել իր յամառ ջանքեր ո վ
գրաւ անոր :
Ս՚լ՚՚֊ո կողմէ , Հայա ս տա նՒ մէչ շատոնց մուտք գտած էր
խելագարները առանձնացնելու գաղափարը։ Աելանայ վանքը՝
շւվան մը այս նպատակին յատկացուած էր։
Արաբները
իրենց տարածումին ս կւլրն ա կան շր՚չանին ՝
տենդագին ձգտում մը ունէին՝ իրենց նուաճած մողովուրդ—
ներոլ
ակութային հ տր ս տ ո ւթի ւնն երը իւրացնելու։ Անոնք
մատչեցան մինչեւ յոյն փիլիսոփայութեան ակունքը։ Արաբներ ձեռք րերուած դիտելիքները ոչ միայն կրցան պահպանել՝
այլ նաեւ յաջոգեցան ղանոնք զարգացնել՝

նոր հորիզոններ

րանալով գիտութեան առջեւ ։
Ար ար րմշկո ւթիւնը շատ սերտ կապեր կը պահէր հայ
րմշկո լթեան հետ* Արդ՝ Եւրոպայի մէջ՝ արաբ հանճարի տւլ—
գեg ո ւթի ւնը աւելի զօրաւոր եւ ընդունելի դա ռն ալո վ ՝ Հա
յտ ստա նլ, մէչ ալ (Հ ունա կան բմշկոլթեան ազգեg ո ւթի ւնը տակալ նուաղեցաւ։ է/արեւոր թիւով արար բմիշկներ եկան հայ
սւղեուա կանո լթեան տրամագրուիլ* աեոնցմէ շատեր
րուեցան

Հայաստանի

բուսականութեան

նուի-

ս եր տ ո զո ւթե ան :

Ար ար բմիշկներ սկսան գործածել Հայաստանի թեմը (Poix) յ
ծծմոր տերեփուկ կամ նաշտ (CsntâUfSâ Cyânus) ,, Հի զո պի ւս ՝
(HySOpUS ՝ անուշահոտ փ"քր PnJu) եւն*** Արաբ բմչկութիւնը
յատկապէս կր գրա,էէր գեզագիտութեամբ * Անոր կը պար
տինք ՝ պետականօք էն հսկուած առաիին դե գա տ ո ւն եր ը Ալրոպայի մէջ *.
Հայա ոտանի jnjk՝ արաբ՝ սուրիա gի ՝ օտար բժ՜իշկները
կր վայելէ ին բարձր հռչակ* անոնցմէ ոմանք մինչեւ իսկ մե
զի թողուցին հայերէն բմշկական դիրր^ր՝ ինչպէս սոլրիացի Ֆարաճ :
ÿ—րդ գարու երկրորդ կէ ս էն սկսեալ ՝ արաբական լուծը
[մեթեւցաւ Հայաստանի վրայ ո լ բազմաթիւ տ լա տա պետական
միաւորներ սկսան վերագտնել իրենց անկախութիւնը* Ա ոյն
հ ար ս տ ո ւթի ւնն եր ո լ ամենազօրա ւորը fiiu դր ա տ ո ւնին երն էին*
անոնց ի շթանութեան շրջանը որ աչքառու էր իր մշա կոյթա-
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յին նուաճումներով, ոչ միայն Հայաստանէ

այլ

հա,,Լասն

արեւելեան այլ երկիրներու պատմութեան մէջ ալ, նշեց վե
րածնունդի շրջան մը: Մշակութային
"'J" նեեԼՒ
պատճառները կը կայանային ղղի,աւո րապէս , երկրի անտե
սական բա ր դա լաճումի եւ քաղաքական յարաբերական կայու
նութեան մէջ, 9-10-րգ դարերուն, մա մանա կա շրթսն , որուն
ընթացքին, Հայաստան կամուրջ կը ծառայէր Արեւմուտքին
ՀԱիլղանդա կան Կայսրութիւն) եւ Արեւելքին միջել:
Այս
դէպքը պատճառ դարձաւ հսկայ հ ա ր ս տ ո ւթի ւնն եր ո լ կուտակ
ման եւ քաղքենի դասակարդի մը ստեղծման որը [ստացեր
էր վաճառաշահ քաղաքներ, Անի ի, Դո,-ինի եւ Կարս ի մ է ջ՛.
Արաբ աշխարհագիր Ե ա ր ո ւթ (12-13-րդ դ՛օլ՛) կը ՛լք է "Բ
Բադրաաունիներու օրով, Հայաստան ունէր մեծ

ու

փոքր

18,000 քաղաքներ: Այս շրջանին,

Հայաստանի ծաղկող քա
ղաքները տոդորուեցան յուշարձաններով , ճարտարապետա
կան կառոյցներով, ջրանցաշինութիւնով, հանրային բաղնիք
ներով ու հիւանդանոցներով որոնց

մնացորդները այսօր ալ

1լ ապշեցնեն այցելուները*.

Մինչ Եւրոպա մշակութային ղարդացումի իր պատմու
թեան ամենամութ շրջանը կ'ապրէր, Հայաստանի մէջ նոր
քաղքենիութիւնը ճամբայ հարթեց ա պա կրօնա կանա g ո լած ու
մ ողովրդային զր ա կան ութեան մը օդաին:

թէեւ կրօնական

միտումը պահեց որոշ դերակշռոլթիւն մը, սակայն կեանքը
այլեւս կը պարտադրէր նոր յառաջղի,1'տ կան լուծումներ:
Հա յաստանի մէջ նոր աղանդներու դրական աղդեցութիւնն ալ իր բամինը բերաւ գիտութիւնն ու արուեստը ազա
տագրելու համար կրօնական կապանքներէ : ՚հ՚"[" Ա ան իքէս,—
կանները, ու աւելի ետք Պաւղիկեաննե րը նա [սա ձեռն ե gին կղե
րական ի շի, ան ո ւթ եան դէմ պ՚՚՚յքարը:
Հերետիկոսներուն եւ անոնց կա ր դի և յա տ կապէ ս թոն
դրակեցիներոլն վարդապետութիւնը կը մի,տէր եկեղեցական
ծէսերն ու մետաֆիզիկ հրաշագործութիւնը,,

բաներ որոնք

արգելք կը հանդիսանային որ կղերական իշխանութիւնը կա
րենար խեղդել աղաս, մտածողութիւնը: ‘Ասոր համար է որ
Բադրաաունիներու թա դա լո ր ո լթ ե ան օրով, մշակութային նոր
վերելքը

ծաղկե ցաւ ի բացակայութեան միստիկական սեղ

մումներու. Բմչկութիւնն ալ իր կարգին թավ, առաւ եւ հայ
բմիշկներ իրենց տաղանդը սկսան լրիւ֊ օզտադործել:
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Աբբայ 'Լիլֆրէյ որ քաՀ ծանօթ էր Փարիզի Ազգային մա
տենադարանի հայկական ձե ռա գի րն եր ո ւն , կը պնդէ թէ , Հա
յեր, Ասիոյ մէջ ունէին սքանչելի Ակադեմ իա մը՝. Ա ոյն հաս
տատումը մասնակիօրէն նաեւ, կա սլ ունի ^luJ բժշկութեան
հետ յ
Նէէոր Լք'ա ւյի ս տր ո ս որ 11—րդ դա ր ո լ ամենակարեւոր
հեղինակներէն մէկը կը նկատոլի , իր դիտական հմտութիւ
նովդ բացառիկ դեր մը վերցուցած է Հայ մատենագրութեան
մէջ*. Պ ահ լալունի ազնուական ընտանիքէ ը/լա/ով * ան բարձր
զաստիարա կո ւթիւն ստացած էր , շատ հաւան օր էն Իիւզան/լիոն , եւ հելլենական դասական մշակոյթին կատարելապէս ծանօթ էր։ Աովհաննէս Ամբատ ի թա դա լո ր ո ւթե ան
շրջանին ( 1020-1010 ) ան հիմնեց Ակադեմ ի ան եր որոնց մէջ
ան գիտոլթիւններ կը դասաւանդէր ♦ Այդ ակադեմիաներէն
մէկուն լսարանը տա կաւին կանգուն կը մնայ Ա անա հինի մէջ*.
Գր * Մ ադիստրոս թարգմանեց բազմաթիւ երկեր, Ի^չոլէս
^ղատրնի ՀՀր ո ւց ա տր ո ւթի ւնն ե րը» , «Տիմէ» եւ «Փետոն» i
իր Ժամանակի մեծ մարդոց հետ փոխանակած

թղթա կցու

իմիւնները որ հրատարակուեցան «նամակներ» անունի տակ,
կր սԼա

լնա\կէ 37 թուղթեր, որոնք առլցուն են բժշկութեան

մասին ինքնատիպ գաղափարներով : 18֊՝/'^ թուղթը ուսում
նասիրութիւն մըն է մարսողութեան մասին ուր Ա* ադիստրոս
բոլորովին կը ժխտէ Կիրիակոս անուն յոյն բնագէտի մը տե
սակէտները որոնք յառաջ քշուած էին Անիի մէջ տրուած
բնախօսական դասընթացքի մը առիթով*
Ա ադիստրոս կը
հերքէ յոյն գիտնականին մարսողութեան մասին ըրած այն
առաջադրանքը ' որ այդ երեւոյթը րնդհանրասլէս կ անջատէ
բնախօսութենէն եւ աշխարհ ադի աո ւթ են էն

:

Մեր կարծի

քով, կ՝Ը“է Ակադեմիկոս Qովհաննէսեան , այս նամակը Մա
գիստրոս ը կը դասէ բժշկութեան ամենայառաջաւոր շարքին *.
Մագիստրոս որ այստեղ կը gոլ,յ,,յ[*է մասնաւոր աւիւն, կը
փաստէ նոյն ատեն որ կատարելապէս իւրացուցած է
հին
բժշկութեան դասականները ինչպէ ս Գալիեն , Հիպոկրատ , Նեմեսիա, Պդատոն, Աուֆ եւ ուրիշներ՝. Իր նամակներուն մէջ
ան նկարագրած է բազմաթիւ դեղեր եւ ո ւտ ե ս տեղէններ ինչ֊
պէս նաեւ լակտիկարիում (հազարահիւթ) , սալատներ , արեան
փոխներարկում, դինի, խնձոր* Ան նաեւ կուտայ որոշ հի-
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լանդո լթի ւններ ո լ էլլինի կա կան պատկերը՝ ի մէջ u,JLn3> ,ս
ախտը որմէ կը տառապէր Փա զիկ թագաւոր, հիւանդութիւնը
բտրւլութ ի ւնն եր յառաջուցած էր այս վեր$_ինին մօտ ել սեոային օրկաններուն ալ տարածո լած ՝ ինչ որ վիր ա հ ա տ ո ւմ կը
պահանջէր : 'Ան կը նկա րադրէ նաեւ իր աղուն հ ի ւանդո ւթի ւնը ՝ ծաղկախտը եւ այլն՝, U»JU նկարադրոլթիւններու ընթաց
քին՝ Մագիստրոս չէր վարաներ իր ուրոյն տեսակէտը տա
լու, իր դրո ւթի ւններու մէջ յաճախ կը հանդիսլինք ՝ «մենք կը
գտնենք որ ♦ ♦ •» , «Æxi կը խորհ իմ որ , , .» ասոյթներոլն յ Այ
սուհանդերձ , ազնո լա պետ ական միջավայրը եւ իր տիեզե
րական դի տ ո ւթի ւնը արդելք հանդիսացան որ ան կար ենա յ
ամբո զ^ութեամբ բժշկութեան տրամադոուիլ՝ հակառակ այդ
մարզի մէջ իր ունեցած կատարեալ հմտութեան ։
Հայաստան ճճ-րդ. եւ ՃԶ-բդ դարերուն՝ ունեցաւ չտա մը
բժշկական դէմքեր որոնք
անունները ձգած են մատե—
նադրութեան մէջ՝, Անոնց կարգին նաեւ արախէ եր եւ սուրիացի բժիշկնեբ ՝ որոնք դրած են հայերէն

ի* ո ւս ս աի տ ՝ /* ս ս է

Լփեսսէ) Աբուսաիտ --- Է^Լսէէս նաեւ հայեր ՝ Ա արդիս ՝ II իմէոն՝ Ա իք՛"յէԼ ) Ատեփանոս եւ այլն ժ]ան նաեւ ուրիշներ ալ
որոնք հռչակ հանած էէն արտասահման, Պատրիկ Փեչերս կիր
իր հհիեվի Սուրբերու կեանքը» ղիրքիհ մէջ կը J Լ* Հ֊է երկու
անուններ ՝ որոնք կիեվ կ'ապրէին ճԶր-րդ դարուն* Ան կը դրէ t
հՀէիեվի մէջ կ111ր գիտնական բժիշկ մը որուն նմանը չէ եղած ՝
որ հայ էր ծնունդով եւ կրօնքով» i
// [՛ջին գարուն բժշկա կան գիտութիւնը սակայն իր գա
գաթնակէտին կը հասնէր Ախիթար Հեր աgի ո վ ՀՀ-րդ դար :
Սանձին Հնրացիի , Ս իջին դարը

ունեցաւ

մեծատաղանդ

բմ՜իչկ մը որ,,լ-ն անձնական կեանքին մասին դժբախտաբար
շատ քիչ բան գիտենք։ ԱՀնոր ծննդավայրն էր Հխր է ՝ այժմու
1ւյօյը՝ Պար կաստանի մէջ՝. Ձէ կարելի ճ չդել թէ ուր ուսած էր
բժշկութիւնը,
անվիճելի իր հմտութիւնը
ենթադրել

կուտայ որ ան արաբական
ևԸ. ս1ատկա^է[' * ձՋ^րմանg Մխիթարութիւնդ անունով՝ իր գլխաւոր աշխատասի
րութեան ներածականի մէջ՝ Մխիթար այսու հանդերձ կոլտայ մի քանի տեղեկութիւն իր անձնական կեանքի մասին,
կը յայտ*հէ թէ պատանե կութենէ ի վեր կը ս ի ր է ր բժշկութիւ
նը ու կը սորվէր յունարէն ՝ պարսկերէն եւ արաբերէն ։ Ան
նոյնպէս ծանօթ էր ա ս տ ղաբա շխո ւթեան

եւ

փիլի ս ո փայո լ-
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թևան-. Ան չաս, գնահատուած էր հայ բմփչկնհրոլ կողմ է
որոնք սովոր էխ, ղլ,նք անուանել „չ ալ, ախողոսնևրով քան,
«Մխիթար Իմաստուն» կամ «Մեծ Բմփչկ»,
Մխիթար ապրեցաւ Կիլիկիա, հաւանաբար Ախ, „լր կը
գանուէր Ներսէս Լամբրոնացիլ, հիմնած հիւանդանոցը. Մխի
թարէն մեգի մնացած են չտա մը երկեր , որոնց գլխաւորը ,
ինչպէս ըսինք , «Ջերմանց Մխիթարութիւն» գրուած H84-/-Î. :
գործը թարգմանուած է ռուսերէնի, գերմաներէնի եւ
մասամբ ֆրանսերէնէ :
հ.Ջ ե բ մանg IJ*խիթարութիլն^ը

տենդե րոլ

ախտաբանս/—

կան ուսումնասիրութիւն մին է ուր հեղինակը կր նկարագրէ
իր անձնական փորձառութիւնը, անոր մեկնակէտն է «հեղու
կային ախտաբանութիւնը» որ որդեզրուած էր հին, ել միջնա
դարեան, բժիշկներու կողմէ . մեկնակէս, որ տեւեց մինչեւ ԼԼոգիտանսկի ու ի վերջոյ ՃՋ-րդ գարուն փոխարինուեցաւ Վփ՚ըխաւի (1821-1902) «ր֊ջիջ՛ոյին, ախաս/բա նութիւն^ով : //’/«//֊
թար 1՚ր 'll'1'ԺԸ գրած է յենելով նշանաւոր հեղինակներու
գրական բազմազան աղբիլրներոլ վրայ -. Ան յաճախ կը քիչէ
Հիպոկրատը, Գալիէնը, Պ ղա տ ոնը , Արխիկենը, ինչպէս նաեւ
արաբ հեղին/սքքներ } (խսզէս , //*ասսարճոլէ ՝ ք^են-Ա* ա ս ս ո լա ՝
Աա/իիտէ ՝ էքուրա եւ ուրիշներ ։ Այսու, կը հեաեւի որ հայ հե
ղինակը գիտակ կր համաշխարհային գրականութեան օրուս/յ
պաշարին կարեւորագոյն մասին* Ըայց եւ այնպէս

այդ դէպ

քը աԸՂե էք էէը հանդիսացած ո ր ան հերքէր իր տեսակէտին
համապատասխան Հեդոդ ամէն ինչ միշտ ալ գիտելով անձ
նական իր պր ի ս մա կին մէջէն :

ZZ*խիթար կը քննադատէը մինչեւ իսկ բմշկութեան արքայ
Գալիէնը։ Եթէ տա րբեր հեղինակներու իր յի շա տա՝կո ւթի ւնները կը վկայեն Հերացիի բացառիկ հմտութեան օգտին y իր
քննագատութիւններն ու անձնական վարձառութիլններն ալ
կր մա տնանշեն իր ում եղ ինքնատպութիւնը • Այս ինքնատպու
թիւնը ի յայտ կուղս/յ մանաւանդ երբ ան կը խօսի ախտերու
դարման ո ւմն եր ո լ մասին։ Ընթերցողին հետ խ օսակցելու իր
ձելը կը ցուցնէ թէ ան ուղերձ ոլնի ոչ թէ երիտասարդ
սկսնակ բմիշկներու^ ս,լլ հասունս լթիւն ձեռք բերած արուես
տակիցներու : Հերացիի դր ո ւթի ւնն եր ը կ ենթադրեն որ լ։ն-
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թերg ո րյնե րը ալ/ղէն տեւլհւււ !լ են պրոֆեսքանալ ընթացիկ մանրամա սն ութի ւններո լ .
^1՚ւեևեոյ պէս '"Կ I' ՈԼՐ այև*&աէԱ տա րածոլած էին £երմ ո ւթի ւնն երը , Հե ր ա g ի ի ղ-իրքը անշուշտ թէ պիտի ծառայէ ր

բ/իշէլներուն ։ ԷԼհ ա անոր ինքնուրոյն տ ե ս ութի ւննե ր էն մէկը»
Մխիթար դիտէր կաղային հալաքումով ուռած փորի վրայ
մատնաղարկով ստացոլող թմբկային ձայնը*, Հիպոկրատէն
ետք } սոյն մեթոտը մոռացութեան ենթարկուեցաւ մինչեւ
Ավենպրիկը (1&-րդ դար) ու ոչ ոք խօսեցաւ տյդ մասին :
//*խ իթտր , հ ի ւանդո ւթի ւնն ե ր ո ւն ծնունդը կը կա պէ ր հ իւանդներոլ արհեստներուն հետ (հրկ աք/ադործ ՝ ա սլա կե դո րծ
եւ այլն) : Ս"յն մեկնաբանութիւնը թոյլ կուտտյ Որ ա /ս հե
ղինակին մէ9 'ճանչնանք մեծ բ/ի շ էլն ու մեծ խո րհողր որ հեռոլէն գլած անցած է իր /-ամանա կաշրջանը* I] խի թ ա ր հերացի ՀՀյի տ տ ո ւմ» կամ ՀՀբորբո սա կալո ւմ?> կոչած էր բորբո քումի
հետեւանքով յառաջացած
աղօտ

ջե րմ ութի ւնները ՝

նախաղգուշա g ո ւմ մը ունէւ

դրդա պա աճառներու մասին՝

այսպէս ,

ջերմութեան

ան

արտաքին

թէեւ աքդ դր դա սլա աճա ոն ե ր ը

իրեն կը մնային անհասանելի • JJ՝խիթասի գերմանացի թարգ
մանիչը՝ թէպէտեւ ղինք Հ/մանր է աբանս ւթեան հալր՝» կոչեք ու
որեւէ մտադրութիւն չունի՝ այսու հանդերձ՝ կ'ընդունի որ՝
եթէ տակաւին անցեալ դարոլն դերման բնախօս Հի լա ըղ արտի
հետ բաղդատենք ՝ մեր ^այ հեղինակին պիտի իյնար դափ
նեպսակը՝ բնութեան աւելի խո ր իր հմտութեան ու տրամա
բանական եւ ինքնատիպ իր հ ետ եւո ղո ւթի ւնն եր ո ւն համար՝
որ ոնք տուրք չեն տար դասականութեան :
Ըստ Մխիթարի ՝ Ջ եր մո ւթի ւնն երր կր դա ս ա ւո ր ո լին որպէս «կարճատեւ» (մէկ օր ո լայ) «հիւծիչ» եւ «փտտէչ»-.
Ջերմո ւթի ւնը արդի ւնքն է վատ ա շխատ ո ղ սրտէ ՝ մարմնին
տարածուող դերբնական տաքութեան մր որ կր ճնշէ բոլոր
մարմինի վրայ։ կարճատեւ ջերմութիւնը կոլգայ 24 /ամ տե
ւող
պատճառներոլ
աննպաստ
աղղեցութենէն :
Ղ*տլով
((փտտող')) ջերմոլթիլններուն ՝ անոնք կր յառաջանան մարմնի
տարբեր հեղուկներէն --- արիւնը՝ /որձա f ինը՝ դեղին եւ սեւ
լեղուց ՝ որոնք 3—4 Օր տեւող ջերմութիւն կր յառաջացնեն : ՛Այս
(ե րմոլթիլններուն տեսակներն են ՝ աբսէն ՝ ծա ղի կը ել ո ւր ի շ
տենդեր ՝ դորո այսօր դիւրաւ կրնանք բնորոշել որպէս մս1[Ա1-
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լւ|ւա : //' խիթար նաեւ ն կա ր ա դր ած է 5 յ G եւ֊ 11 օր տեւող
ջերմ ո ւթիւններ :
Գարմտնական մարղի մէջ՝ Մխիթար կը յաըգէը
Հէ՜
պոկրաա ի սկզբունքը «ԸՕՈ՜ՒրօՈՋ ՇՕՈ+ՐՋՈՏ» «< տ կա ո ա կն եր' կր
հակառակին»՝. « Հիլանդո լթի ւնն ե ր ո լ բոլոր սլաաճառներր չէ
զոքացուր հակազդելով» կը դրէ Հերաց ի :
Անն դա ռո ւ թե///*!/
օրինաչավ/ոլթիլնը ՝ մանրտ մա սնօ ր էն

սերտուած՝

կարեւոր

տեղ կր ղ բալէ՛ Ս'իւ իթ ա ր ի ուսուցումին մէջ՝.
Ջրաբումական մի$ո ցներ /ս j կր դե ղադր էր ան ՝ ԸԼ1ա J
խփումներով՝ Ը'էէայ կոմպրեսներով ՝ տաք եւ ղով [Ոդս/նքնեԸող՝ մարձում ՝ արիւնահ nu ե ցում ՝ մէկ ի/օսքով Ս* իջին Գա
րու

Ֆարւքակոպլւայի

ԸոԼոր

պա տ ո լի ր անն ե ր ը

յ

մի ան դա մայն կը դիմէր թելադրանքի միջոցներու ՝

Ս*խիթար
ինչպէս

հիւանդին ուշադրութիւնը ա սլա կեղը ոնա ցնել երամշտ ո լթեան

ել պարտի/աղի շն որհ
Մխիթարին կր պարտինք հայերէն բմշկա կան

բաոա-

մթերքր որ մեծ մասամբ պահպանուած է մինչեւ մեր օրե
րը՝. Աւս/ոի՝ նայած այս բոլորին՝ իրաւամբ կարելի է Մ խիթա ր Հեր ացիին պատոլոյ տեղը տալ հա f բմշկութեան պատ
մութեան մէջ՝. ՜Ւրմէ վերջ^ բմիչկներ իր օրինակին հետեւեքով ՝ սկսան ստեղծել բմշկա կան ծաղկող դ ր տ կան ո ւթի ւն մր *.
Ասոնցմէ fիշենք՝ Աիմէոնը՝ Ահա րոն ր՝ Ատեփաննոս ՝ Չիքո
լին ((իոսլին} ՝ Աակոբ Տկին ՝ Շմալոնր ՝ Վահրամ եւ Գաւիթ
At այլե :
Վեր ո յ ի շե ալն եր ո լ մասին կտրտէի չէ խօսիլ առանց յիլեքոլ Գրիգոր Տաթե լացին ( 134:0—3 4:11 ) որ առանց ըմիշկ ըլլա
լու ՝ քաջ գիտէր բմշկութիւնը եւ բնաբանական դիտութիւններր *
Տտթեւացին դրեց բազմաթիւ ուս ո ւմնա սի րո ւթի ւնն եր որ
հաւաքուած են մէկ վերնագրի տակ «Գէրք Հ արցմանւյ երիցս
երանեայ Արբոք Հօր Ա*երոյ Գրիգոր Տաթելացւոյն» հրատաոա կ ո ւա ծ (Պոլիս 1729֊/'^)։ Ալս հատորին մէջ համադրուած
են «Մարդու կեանքը-» ՝ «Մարդկային Անատոմիա»՝
«Վասն
Գ^նո J» ՝ «Գիմ/Ա/լ իտութիւն» ելայ էն : Այս /լիրքերուն մէջ հետեւած է ան դա ս տ լան դայ ին <ձդիդակտիկ» ձեւին : Գիրքե րո լ
/լի տա կան մակարդակը՝ 1լ ենթադրէ բմ շկա կան ոըոշ ըմրր՝ռ-
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նում

րնթ երg ո ղին մօտ ♦

հաւանօրէն անոնք ՏԱՀթեւի Հա

մալսարանի սաներուն սահմանուած էին։
Այդ օրերուն , ^դիմագիտութիւնը^ _ այսինքն ՝ մարդկա
յին ա ր տաքինին եւ շա ր մ ո ւձ ե ւեր ո ւն ս եր տ ո ղո լթի ւնր

ա յն-

պիսի արտարլսղ չաւիերոլ հասած էր որ մետաֆիզիկ հին տե
սս լթիւննե րո լ ի"կ յարձակումներուն նշալա՝կ դարձած էր î
Տաթեւացին այս չավլա ղանg ո լթիւններ ո ւն ընդդիմացաւ ՝ րսոաջ քչ^էո,Լ Ժառանգականութեան կարեւոր դերը որմէ կաիւե ալ կր նկատէր մեծ մասամբ մարդոց նկարաղիրն ու մին֊
չեւ իսկ արտաղին դիմագիծը։
Տեսողութիւնն ու լսող ութիւնր ազնուագոյն զգայարան—
'1ւերր կր կազմէին որոնց առանձնաչնոր հո ւած

էր հողե կանր

ընկալել՝. Տաթեւացին միւս ղդայարաններր կր նկատէր երկ
րորդական եւ անոնց դերը զանցառելի ՝ մտային զարգացու
մի համար։ Տաթեւացին հոդե կան դիծերոլ
ել նկարտդրի
սւ արրեր ո ւթի ւնն երը կը բացատրէր

գլխաւոր հ ե ղո ւկն եր ո լ

խառնուրդներով , ժառանգականութիւնով՝
թեան եւ ուսման ազդեց ո ւթեամբ յ

դաստիարակու

Հակառակ իր իտէաչիղմին, Տաթևացին նիւթը, նիւթին
կմ՛֊

■ նորած ինին մարմինը մօրը հոգին չի մառան-

Ղ^1'1 ք՛՛՛նի որ հոգին կրնար անմարմին կերպով վ, ո/սանր ո լի/ :
Մանուկը կը մառանգէ լոկ «կազմողական զօրութիւնը» որ
՛լայն կը թոյլատրէ զարգանալու իր ուրոյն ոյմով :
Դ/'/"/"/' Տաթեւացին , իր գրական եւ գիտական րազմաPl,L այԼ երկերով

ու իր դաստիարակչական աշիոատանըով ,

իար ակոս մը բացան է հայ մշակոյթէն ներս,
բժշկական ասսլարէղին մէք։

մանաւանդ

Տասնըերկրորդ եւ. տա սնրեր բորդ դարերուն՝ օտար մեծ
թի լո '/ բ՛ժիշկներ Հ այաս տան կոլդային հոն սւ չխտտելու

եւ

տեղւոյն բոյսերը սերտելով բժշկական լ{['[ւր1ղւ գրելու ; Ասոնց
մէ ամենէն հռչակաւորը ՝ Աբուլ Հեարաճ՝ նուիրուեցալ ա լգ
^այ բժիշկներու մասին տ եղեկո ւթի ւննե ր հա լաքե
լու : fin լսարան ք^եյտարն ալ հեղինա կն էր ֆարմա կոպիւս կան
ուսումնասիրութեան մը՝ Ար հեղինակին օդնութեամր հայեըէ^ւ՛ թարգմանուեցաւ։ fiի չատակենք նաեւ էէիաղտատ^ Ալե-
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</,y, Բմիչկը» , անուանի սակայն անծանօթ

միակ

բմիչկի

անունը որուն կարելի է հանդիպիլ՝ հին հայկական րմշկական դրականութեան մկջ ֊. Ան իր հռչակին կը պարաի անծա
նօթ մնալը, ընդհակառակը, այնքան ծանօթ պէտք է եդած
ւ՚ԼԼ՚՚՚յ » "

հեղինակներ հարկ նկատած չեն իր անու-

նը յ1՚շելուԱրդ, մի չտ ալ հետաքրքրական կ դիտել որ կարեւոր թիլով
արաբ ել ոոլրիացի բմիչկներ իրենց բմչկա կան երկերը գրած
են հայերէնով :

Ա,/'/ 21'I'1' հիմնուած բմչկա կան հ ա ս տ ա ւո ո ւթի ւնն երոլ. մասին մեր տ ե դե կո ւթի ւնն երը շատ հարեւանցի են՝. J1 չիէսւն թ որոս (1100—1129) ) հիւանդներոլ եւ֊ պանդո ւիյւոն ե ր ո ւ
համար սլա աս պար անն եր հաստատեց։ Ա'լ աւելի բեղմնաւոր
եղաւ

Լեւոն

եր կր որդի

գա հա կալութեան

լէ՚լ՚^ւը :

Ան՝

«P"րոաանոg»

ձ ր հիմնեց Հաճբնի ւէօւււ ուր tuJu հի՜
Լանւլո ւթիւնը խի ս ա տարածուած էր՝. Հիմնեց նաեւ աղ
քատներու ս սլա ս ար կո ւթի լեն եր } հիւանդանոցներ ել հան րաJ 1‘ն "՛յէ հ111 ս տատ ութի ւնն եր :

/'հ7 դո ւս արը իէա սլէլ շարունակեց իր հօրր րարեդործութիւնը . 1241-/, ն ան Սիսի մէջ բացաւ բա ղնիքն ե ր ո tj օմաուած
հիւանդանոց մր՝ շի^ել աո լա լ ջրանցքներ ։ Հիւանդանոցը հե
տե լալ արձանագրութիւնը կը կրէր ՀԵառոլցուեցալ մեծ շոլվ*ր,վ £(ապէլ Թ՛ագուհիի հրամանաւ

Հայոg

690

թուականին

(1211) î Թագուհին անձամր կ՚այցելէր հիւանդն երն ո լ ղանոնք
կր իմնամէր ♦ Հիւանդանոց ր շարունակեց մինչեւ Ե ի / ի կ ե ան թա
ղալոր ո լթեան աա սլալո ւմը 1375 եւ հի մնայաւոա կ կործանո ւե՚յւսւ 1642—ին մեծ երկրաշարմին :
Լեւոն եր կրո րդի առողջապահական գործը շարունակեց
իր թոռը Լեւոն

♦:

«Հիւանդապահ ոլհիներու դասը» որ lHO—ին Եր ուստ դէմի
մէջ սաեդծուեցաւ Հայաստան ներմուծուեցաւ 1149-//Î/• ւ///յ5/
կազմակերպութիւնը մեծ սատար մրն էր հիւանդներոլ խնամ
քին համար . Անոր անդամները դործը կը կատարէին որպէս
հմի արաններ» 1՚սկ դուրսը կը գործէին որպէս Հղինուորներ» :
Անոնք աղքատներու համար տուներ եւ հիւանդանոցներ կը
բանային ամենուրեք։ Արքունիքի ստորադրած հրամանադրե-
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րէն կը տեղեկանանք որ սոյն դասը չատ մը առաւելութիւններ կը վայելէր Հայաստանի մէջ*.
Հա յա ս տանի հանքա յՒն ա էլբի ^ըն եր ո լ մասին

պատմու

թիւնը մեզի պահած է շատ մը գրութիւններ որոնցմէ կը հե
տե Լցնենք որ մողովուրդը այս աղբիւրները կ'օգտագործէր
որպէս բումումի կեդրոններ : Ասոնց կարգին շատ ծանօթ է
Գարալագեադի Աուրբ Հոդի եկեղեցւոյ խորանին տակի ա ղբիւրը որ ըստ Ս * Օրպելեանի 11-րդ գարուն աշխարհահռչակ
անուն ունէր'. Հանրածանօթ էր նաեւ Տաթեւի աղբիւր ր Ա tuտանի կամուրջի կողքին՝ ty որի կո սը որուն ակնարկած է Ատրապոն . էր զնկան որ կը յ ի շէ հռչակաւոր երկրախոյզ Ա ա ր կօՊ ոլօ :
Ըստ մատենագիրներուն ՝ Հայաստանի բժիշկները՝ նա
խանձելի եւ յարգուած ընկերային դիրքեր ունէին . բայց ասոր
փոխարէն ալ մեծ պա տա սխանա տ ո լո լթի ւնն եր կր վերցնէին
իրենց արհեստի գծով : Գատա րաևներ կ' օգտ ո լէին Օր էն ս գէ տ
բմիշ1լներէ ՝ ասոնք պարտ էին՝ ղո ր օրինակ՝ որոշել լուսնո
տութեան իրական կամ շինծու ըլլալը» կամ ՝ ամլութեան պա
րագային՝ թերութիւնը կողակիցներուն որ մէկուն պատկա
ռիլը պէտք էիե ճշդել՝ ո րպէ սղի ա մ ո ւսնալո ւծո ւթե ան գէպրի1*
դատաւորը վճիռ արձակէր'. Մ երթ՝ դատաւորը կրնար մէկ
կամ միւս կո ղմէն պահանջել պա ր տաղիր քննութեան են թարկուիլ» ^1ր պատահէր նաեւ որ բժ՜իշկը դահիճի գեր կատարէր ՝
երբ դատապարտեալ մը անճիտել հարկ ըլլար 5 կամ

ս ե-

ոտյին օրկաններէ բոլորովին զրկել պահանջոլէր'.
Հիւանդի կանչո ւելո լ պարագային՝ բմ՜ի շկը պարտական
էր ներկայանալ» Հ_դաԼո լ պարագային ՝ եթէ հիւանդը յանսլէտս տառապած էր , բմի շկի զանցառութիւնը կը նկատուէր
ոչ դիտա ւորեալ ոճիր ♦
^ՒշկՒ տ նկարողութենէն կամ մինչեւ ի սկ անոր իր աչու
կն բ ա Լ ր n ւ ն տուած յոռի ուսոլցումէն յառաջացած աւերն ալ՝
պա րա ղան ին չ որ ալ ըլլար ՝ կր նկա տո լէր որպէս կանխամտածուած ոճիր» հետեւաբար տ մբա ս տանո ւելո լ պարագային
ըմիշկը կրնար մահապատիմի ենթարկուիլ։ Կը խորհ ինք թէ ՝
կ^Ըսէ Ակադեմիկոս Աովհաննէսեան ՝ Միջփն Գարերուն եւ ոչ
մէկ երկիր՝ բմիշկի դէմ
րարկած յ

այսքան

խիստ օրէնքներ չէ կի-
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14-"/*^- դ՚Արուն վերջաւորութեան՝ Հայաստան կո րսնցուց
Ւր ա նկ ախութիւնը՝.

իլի կետն Հարստութեան տասլալում^ը եւ
Հայաստանի , տակաւին որոշ ազատութիւն վայելող
'Հ'ոքր ի չիոանոլթիլններուն ալ քայքայումը իրենց աննպաստ
H այր

աղդեցոլթիւնը ունեցան երկրի մշակոյթային կեանքին վրա/՝.
Սակայն ի հեճուկս այս բոլորին աղատ ել ստեղծագործ
մտածողութիւնը ապաստան դտալ վանքերու մէջ ուր մշա\կուէ^ային ա լանդո ւթի ւններ ՝ դրականութիւն եւ դիտոլթիւններ
տակաւին շարունակեցին զարգանալ. բմշկոլթիւնր հետաքրրքրութեան

աո արկայ

ըլլալէ

չդադրեցալ

ել

մինչեւ իսկ

կրնանք թուել այդ շրջանին դրուած բմշկական աշվսատասիր ո ւթի ւնն ե ր :
ճ&-րդ գարուն՝ նրր Հայասաաե- արդէն խորասուզուած
Հր °ր1,լաե քաղաքական խաւարին մէջ՝ ան ունեցաւ Ամիրդովլատ Ամասիացի բմի շկր յ որ հաւատալս ր յա2_որրէ
ր
եղաւ *իր . // աւլիսարոսի եւ Ս խիթար Հերացիի ՝ շարունա կելով անոնց ձգած բմշկամլան աւանդը՝. Աքն սլկաք է ծնած ըԼ/ա յ
i4l20-lïîÔ թ ♦ : */“ ի չ բան դիտենք իր անձին մասիե. դիտենք թէ
ան լա լա ղ ոյն բմչէական դաստիարակութիւն մր ստացած էր
Ս իջա դետքի եւ Արաբի ոյ մէջ՝, Ըր բմշկական աշխատաս իր ու
թի ւնները մեծ արմ էք ունին՝. Ան չափազանց պահանջկոտ
եղած է բմիշկներոլ հանդէպ որոնք՝ ըստ իրեն՝ սլէ աք է շա
րունակաբար ջանան կա տ աբ ելա ղործ ո լի լ ՝ կարդալ ՝ ախտա
բանութեան եւ դեղադործո ւթեան մանրամա սնո ւթե անg մտնել
եւ հետազօտել՝

փորձառութիւն ձեռք բերել որսլէսղի գործ

նականին մէջ չ՚իոթր փարատի՝.
Ամիրդռվլատ 1լե քաղէր իտէալ բ^իչկը) " I' արհեստի
գաղտնիքը կը պահէ՝ իւ մի Հքի չի տքուիր , չի մերմեր աղքա
տին օգնել՝, ]'ր դիրքերէն մէկուն եզրափակումին մէջ «.Անղիտաց Անպէտէ վերնա զրի տակ՝ ան կը դրէ թէ ինք Հորս տա
րիներ ամբողջ ղի շեր ցերեկ աշխատած է եւ պրպտած հայ՝
յոյն , արաբ՝ թ՚՚՚֊րք եւ նոյն իսկ /՛ստին բմշկական ւլրա կանութիւնը ՝.
Պարզ է որ Ամի բդով/ատ կր պատկանէր արաբական դրսլ֊
բոցին որուն աւլդե ցո ւթի ւնը իր վրայ բացայայտ է'. Ըստ Ս էփէթճեանի՝ իր գործը ծառայած է նաեւ երկու պա ր սի կ հեղի
նակներու :
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Ամէրղովլատ կը յէչատակէ

թէ շատ ճամբորդած է ,

րմչկած է ըլլայ էչխանաղուն , ըլլայ աղքատ հէւանդներ եւ.
հաւաքած կ

շատ բմչկական գրքեր, մասաւանդ հայերէն։ Ան

կը թու է 9 հայ հեղէն ա կն ե ր որոնց ղործ եր ո ւն կա տ ա ր ե լա օլկս տեղեակ ըլլալը կը յայանկ* ճամր" ր դ"ւթէ ւ֊ններ ու ըն
թացքէն ալ կը հաւաստէ բոյս եր հաւաքած Ըլլալը։ Անէրղովլատ էր կեանքէն վերէէն տաքէները անցուցած է Պ՛՛լէս
էէ ոլհամմէտ Բ--Է մօտ, որ ղէնք Պալատէ գլխաւոր վէրարոյմ
նշանակած է, ճե "ահ սլա չէ դամագան։ ԼԼն ւէա էւճանած կ Տ
Դեկ. 1496-/-Խ
Ամէր դովլատ ունի դչխալոր ՝

9 հեղինա կո ւթի ւններ ՝

որոնց հաղիւ երկուքին վրայ կա Լ՛ ելի է կանդ.
տեղ »---

աոնել

այս

1 • ՀՍ&դի ւոաg Անպէտ» ՝ 624 ££ տ սլա ղի ր համայն ա ղի տ tuրան Ար բմչկական՝ դեղորայքի՝ որ դրուած է

ին Պոլիս՝.

Ըասմաճե ան 1926-/Æ հ ր ա ա ա ր ա կա ծ կ ղա յն ներածա կան ու
մ ե կնաբանա կան յա ւելո լածն եր ով ՝ ի *Լիեննա : Պվ՚րքը կր բո
վանդակէ 3754 դերաղիր . յէչենք որ Ա'իջին։ Գարուն դրուած
ույս կարգի համայնագիտարաններուն մէջ չկա լ մ է էլը որ այսքան բարձր թիւով ֆորմիւլներ պար ունակէ : Ամի րդո վլ ա տ
փորձառությամբ եւ գիտութեամբ ինքնավստահ ՝ այստեղ կը
քննադատէ մինչեւ իոկ դեղագիտութեան ամենախո չոր վար
պետները , ինչպէս Պէյտար : Ան կը խօսի ի մէջ այլոց՝ հան
քային ջուրերով բումումի

Օ|ւկանոթ L

թանկա դին աւանդ մըն է տեղային

մասին՝. Շ ա տ

UlQlj Աթ՜1յ կկկ

մասին

իր

տուած տ եղե կո ւթի ւնն ե րը ղորս արդի բմչկո ւթի ւնը տակաւին
մօտ անցեալի մէջ միայն սկսած է կիրարկել'. Ամիրդովլատ
կուտայ նաեւ բմչկա կան չատ մը բո յսերոլ անուններ որոնք
ծանօթ չեն ուրդի բմչկութեան ՝ բայց որ կարող են հետաքըրքրաէան ըլլալ :

2* 1481 -ին Պոլիս դրուած

հ,Ախրսւպա տին»

բմչկական

ֆսւթլքսւկււլռկիա ? Ըբն Ջեղլայի եւ Ա*այմ ունի բնա դիրին օղնութեամբ՝. Ըստ Ամիրդովլատին ՝ արաբերէն բնագիրը չատ թերի
է* դ[՚Ըքը վերատեսել եւ կատարելագործելէ ետք ան աւել3Ոլ՜Յսյ^ է նաեւ բառարան մը՝ հայերէն՝ յունարէն՝ ֆրանսե

րէն ՝ արաբերէն եւ պարսկերէն՝ ինչ որ զէնքը հասանելի ղարո լցած է համայն աչխարհի բմէչկներուն։
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Այստեղ բոլորովին անհնար է մինչեւ իսկ չա տ ^ակ[,ր^
կերպով նկարագրութիւնը ընել Ամի ր ղովլա ա ի դլԼսա ւո ր ղո րծերուն :
Ամիրդովլատ դիտարկումներ կ*րէ՛ էր դինե խոդերու վրայ
կա տա բուած հ ետաղօտոլմներով . ^Ան դեղերը կբ դասաւորէ
64 տ ե ս ա կն եր ո ւ ՝. ԼյաԼսա պա տ ո ւթի ւն անին րմ-շկա'կան [inJ~
սերը, յետոյ կուդան հանրային նիւթերն ու կուրերը.

իսկ

՛Լերջը օրկանադարմանոլմի միջոցները որոնց էլաբդին կենդա
նիներու ամորձիքները սեռային ոյմը աւելցնելու համար՝.
Լք եր կա լ դեղագործութեան մէջ հաղուադէսլ չէ հանդիպիլ այնսլիսիներոլ որ կը դեղադրուէին Ամիրդռվլա տի կո ղմ է :
Ամիրդովլատ նկարադրած է 90 տեսակ "րդի դեղ* ան կը
յիչէ Հեոլռի կեղեւը» ՝ զթթումի կուտը» , արաբերէն ՀՀշեհ էրմենի» ք զնաֆթըքչ եւ այլն : Ա^հ նաեւ տուած է աչրի եւ կանանց
հ իլանդութիւններու համար գործածելի

շատ մը

դեղերու

անուններ :
Ամիրդ ուԼլատ որպէս միղաբեր դեղ կր դոբծածէ ր Աղա
րանս հհ» որմէ նոյն ատեն կր հանուի կարմիր ներկ (Alizarîne) :
3*ան Ալթըն անուն հալը ճ^ճճին "'J" րոյսԼ1^' հունտերը հետը
Աւր ո պա բերելով Լիրանսայի Ավինիոն րաղարը հաստատուե
ցաւ ու տեղացիները մաբդեց այդ բոյ ս ի մշակումին*. Արդ }
Վոկլիւդ նահանգի բնակիչները այս սերմի մշակումով շուտով
հարստութիւն դԼ՚ղհցին

եւ

Ալթըն ի յիշատակին

ալ արձան

կանգնեցին ։ (իիրարաոն այս ղէ՚՚Լ^ը կը JԼ՛Հ_է զԱկղբեական՝
Ղասեր '{քիմիայի» դԼ՚ԸքԼ՚ն մէջ^ ի " կ քիոստիւլ իր զՂ իմանկար
ներ Օդաս կար Ա*արդկանց» հատորին մէջ *.
ԱմիրդաԼլատի թողած աւանդին

tuJu

հապճեպ

վերա-

րադն ի ս կ կը բալէ դինը կարենալ դասելու համար , րմշկական
պատմութեան մէջ որպէս առաջնակարգ դէմր*.
ճ^-րդ դար ո ւն ՝ ունինը երկու յիշատակէլի անուններ - 8"’
՛Լան եւ Վաչէ *
Նո յն շրջանին՝ Աովհ աննէս Արըե սլի ս կո պո ս ալ ընդօրի
նակած է հին հեղինակ մը՝

որուն գործը Ակադեմիկոս

եւ

լեդուա ■ւէ ա Հրա չե՚սյ Աճառեանի եւ բմիշկ Ա* Յարոլթիւնեանի ուշադրութիւնը դրաւած է, կը կրէ «Գաղտնիդ Կանանց»
Վերնադիրը։ Հատորը որ մեղի կը ծանօթացնէ ծննդադիաոլ-
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թե ան մասին այղ շրջանին տիրող գաղափարներուն ՝
հետեւեալ բամանումներր .---

ունի

1* Յղութիւն * Զ* Սաղմնաբանութիւն* 3* Մոլորակներու
աղդեցութիւեը

սաղմի

վրայ*

4*

Իաղմապաուղ

ստոմ *

5* Ծննդաբերութիւն եւ հողի* (j * Հրե շա ծիններ* 7՝ Յղու
թեան նշանները» 8* Սեռը լա ղմի մկջ* 9' Կ ո ւս ա թ ա ղ ան թ *
.10 • Յղութիւնը արդիլելո լ կեր պե րը եւ ա ք քն :
թէեւ զարմանալի է հաստատել որ այս '//'/'77' գր՚՚ւաքր
ըլլայ ե կե զ ելլա կանի մր ձեռքով՝ առաւել հետաքրքրական է
սակայն նկատել որ ալդ շրջանին
գայեակներ^ ;

կր գորե՜Էին

զկղերական

Տպագրութեան ղիւտր բմշկական դիտուիմիւննե րուն

ալ

առաւելութիւններ շնորհեց : Հայերէն առաջին դիրքը լոս, տե
սաւ 1512-/-Î- Կիւթենպերկի գիւտէն 60 ատ րի ետք միայն : իսկ
առաջին բմշկական գիրքը ասկէ մէկ տարի ետք՝ 1513֊ին . ան
Դաղիանոսի մէկ աշխատասիրութիւնն էր .
’ ՛ /"/ ՂաԸը Հայաստանի համար քաղաքական շատ ան
նպաստ շրջան, մըն էր երր թոլրք-պարսիկ պատերազմները
երկիրը ոտնակոխ ընելով խափանեցին, մշակութային, եւ
ըմշկտկան ամէն յա ռաջդիմո ւթ ի ւն ■. Հակառակ ասոր ՝ բմիշկ
ներ իրենց դորեերով՝ քայլ պահեցին՝ թոյլ չտա,ով որ լման,
շիջթ Մխիթար Հերացիի ել Ամիրգռվլատի հայրենիքի անցեալ
փառքը •
U»jn դարոլ. ամենահռչակաւոր հալ բմշկական ոԼմրր հան

դիսացաւ ՝ հ֊Պփրք Յմշկո ւթե ան)) ի հեղինակը՝ Յոլնիատ ՝ որ
յիա կա ս ա ր բմշկական աշխատասիրութիւն մր պատրաստելու,
համար հաւաքած կր բազմալեզու ճոխ գրադարան մը։ Ղ^ըմբախտաբար 1625֊^ Գոլս-[մուրք պատերազմին , Սամսոնի մէջ
1‘Ս ր,ւակարանը հրդեհուելով y
գրադարանն ալ փճացաւ. *
աւելի ետք ան յս^ողեցալ նուաղ բովանդակալից դիրը մը
Դե^լ շեշտը դնելով առաւելապէս թզ ա յՒն ել մտային հ ի լան դութիւններու վրայ որոնք գինք աւելի մօտէն կը հետաքըրքրէին ;
կան շատ մը ուրիշներ ալ* սակայն մենք պիտի բաւարար ո լինք յիշելով մէկ անուն միայն, այդ է Հռոմի մէջ Պրոֆե-
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սոր եւ բմշկութեան բարեկարգ իչ ,

ճիս բճիօ Փ ա 1ււ1"Լ1''ն

որ

կարճատ եւ կեանք մր ունեցաւ 1668-1 TOT *
Ջոսղ*սյկն գաղթած եւ Ո*ա կիւղ հաստատուած ընտանի
քի մր զաւակ ՝ ան սերտած կ Սալերն-ի մկՀ եւ աւեվւ ետք , Պա
ղս վա եւ Բոքոկնա՝ հռչակաւոր Մալպի՚լի՜ի մօտ եւ ի վերիոյ
հ ս ս ա ա տ ո ւած կ Հոոմ Սա պինղա համալսարան ուր 28 տա
րեկանին Պապ իննս ստնա (J'f* • ի կոզմկ Ul(nuinnif|lUIj|l եւ վի բա
րումս լթեան Պրոֆեսոր նշանակ ո ւած կ* I1 ր հմտութիւնն "ւ
առոգանութիւնր իրեն ապահոված Լ Հբմշկո լթեան բար ե'կա րցիչդ ^ւ «ևոր Հիպոկրտուէ յորջոջումները*. Պրոֆ* Բակյիվի
բազմաթիւ դիրքեր ու հեղինակ կյ ցիրքնր որոնք մկկկ աւեքի
անդամներ վերահ րատարակոլած են*. J1 հ ա կա դր ո ւթիւն հիներու ^հեղուկային ախտաբանութեանդ , ան բմշկո ւթ եան ՛ո. ջ
կր ներկայացնկ Հի ա տր ո մ եքանի ղմդ կոչուած նոր ուղղութիւ
նը* անով Բակլիվի 13՜^^ դա ր ո լ անդլիա g ի փիլիսոփայ Ո՝ոճրր Բա կոնի ամսլիրիկ դազափա րներուն 'կը կցկ «ստատիկդ
մեքենական իր տեսակկտներր , հիմնուած
անատոմիա կան
տուեալներու վրայ ՝ ինչ որ րստ հալ Պր ոֆես ո րի ՝ բանականութեամբ կատարելագործուելու պարադային՝ պիտի նպաստկր
բմ* կ ո ւ թ ե ան f ա ռա Q'իւ ա ղա էյյփ՚ւ՛ : H 4 ա թկ ինչու իր մեծաթիւ
ա շխատաս իբութի ւնները «Volîfant թՑՐ OraVITUm» , «// բերանկ
թո.իշ p կ աոնԼնդ ինչսլկս կ^րսկր Ւ՚՚՚զալլի .
Արդարեւ՝ Բակքիվի-ի գաղափարները շատ օրիկինա/ են*.
Վախճանումին՝ ան տակաւին երիտասարդ կր՝ սակայն մե
ծահռչակ :
lT-/W£ դարբ հաբուստ կ կիրարական

բմշկութեան

մա

ւր ին հաւ հեղինակներու կոզմկ դրուած ղ իրքեր "'/ - անոն Ո՛",

շատեր օր ի կ ինա յ են» իսկ կտն նաեւ բազմաթիւ թար զ ման ո լթիւմներ օտար հեղինակներու դործերկն՝ որոնց կարգին սոլg ի զ ի տնական ՝ ԵղՓսիացե f1 շավի/ան
արաբ հեղինակը .

P

եւ

Ւ Աքն ճեԴ1 ա է

Ղ*ալո վ ՜\$~րդ գարուն՝ երկու հոսանքներ երեւցան » առահալաաարիմ մնաց
(j ունաստան ծագում

J]*ի 9նա դար եան

առնելով ,

բմչկութեան

ա րա բա կան

որ

աղդեցութիւնը

կրս-ir էր ել. հ ա լ հեղինակներ , Գր * Մ ադիստրո ս /' , Մ["['թա ր
Հերացիի եւ կԼմիրդովլատի կոզմկ վերամշակուած կր*. Միւ
սը կը սնկր քյւրոպտկան բմշկութենկն ♦ տյս վերջինին հետե-
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լորդներն էին անշուշտ, արեւմտեան համալսարաններէ շրիս՛նաւարտ հայ բմիչկներ

î

Արդ ՝ միջնադարեան դսէրոցր սկսաւ տակաւ կո րոնցնել
իր ղեկը* նոր հեղինակներ ա՛լ ո չին չ կ'աւելցնէ ին եղածին
^իրս՚յ* Արաբական դԱԼրոցն ալ սկսած Լր անկում կրել՝ Արե
ւելքը

որ սլա աճառ դարձած կր Աւրոսլան դուրս բերելու Ս ի-

ջին դարերու ի բ [սոր քունէն ՝ յետ այսու դա դրած էր

նոր

\կայծեր տալու գիտութեան * ԵԱկ անցեա/ի աւանդուէ կլան ուած
հայ բժ՜իշկներ ալ տեղքայլ 1լ ընէին։
*Լյոյն այս դարոլն երկրորդ կիսոլն

եւրոպական

հա

մալսարաններէ ելլող հայ բմիշկներ սկսան փոխարինել հայարաբտկան դպրոցի ՝ «Հ եքիմ^ն եր ը : 18՜/»/շ դաբու Եւրոպա
կան թեքում ունեցող տ մ են տ եր եւելէ/ բմիչկներն էին Պետրոս
Ե ալեն տ ե՝ր եան y 1735-1800

յ

Տովակիմ Ուղո լլլո լկեան՝ 1745-

1805 ? Ատեփաննոս Հյ իրիման եան 1755-1820 > Աեստեն եւ ուրի շներ՛. Կ ա լենտ երետն հաստատուած

էր Ա ո ս կո ւտ

եւ

կը

պատկտնէբ ո ուստ կան բմ՜չկա կան դպրոցին • էէւղո ւլլո լկեան
Վփեննա աւարտէլուէ դործած էր Պոլիս ՝ իսկ Հյ իրիման եան հաւանօրէն էի/էորնօ ուսում առած էր î Երեքն ալ ունին հա յերէն
հ ե դինա կո ւթէէ ւնն եր : Հր իրիման եան դրած է երկու կարեւոր
'ւՒւ՚ք^՚Ր* «.(հան տաէստ ի դէմ Պայքարելու միջոցները^ եւ « Հա
յտս տանէէ Ֆլորան^ :
վերջինը, 1000 է$նոց պատկառելի
դսրե մըն է, հ ա ս ո ւն եւ փ որ ձա ո.ո ւ բմիթլներոլ ու ղ ցու ած î
իմումի չ բոյսերու հայերէն անուններուն կից , կան՛ անոնց լա
տիներէն , արաբերէն , պարսկերէն ել թրքերէն թարդմանոլթի^՚երը.. ԷԼկնարկոլած է մօտ ՏՕ0 բոյսերու'. Հյիրիմտնեանի
հոյակապ այս հատորը կը շահագրգռէ մևրօրեայ մասնա
գէտներն իսկ ու պատմութեան է 9էրուն վրայ գինք կը դաստ֊
լորէ Մխիթարի ել Ամիրդովլատի կից՛.

15-18-/"£ դար ՝ Հայաստանէ/ մէջ մ ո ղո ւէր դա կան բմ չկո ւ֊
թեան թափը այնքան ալ գոհացուցիչ չէր՝ Մին չ այդ՝ արտա
սահմանէ/ հայ դադութներոլն մէջ սկսան հիմնուիլ բմշէլական
Ա՛յլ եւ այլ Հ ա ս տա տ ո ւթի ւնն ե ր : Փոլոնէ/ո f Լվոյէ քաղաքին մէջ
1624֊/^ բացուեցաւ հայկական՛ հիւանդանոց մը որ գործեց
17-րդ գարուն ։ Ա* անր ա մ ա սն ո ւթի ւնն եր կը պակսին*, Աատրա-
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սէ մկջ, Հնդկաստան , ճ&-րդ գարուն կկսէն, հայ համայնքը
էր ծախսով հէմնեց հէւանդանոց մը։ Էեուր•et ո յ մԷԼ դործո դ
հ է ւանդանո ցներո ւ մասէն, աւելէ Լայն տ ե դե կո ւթէ ւնն եր ո ւնէնք։ 1Տ-րդ դալալ վերջթն, Ւզմէրէ մկջ մանտախտկ վարա
կս լածներ յ հայերոլ կողմ կ խնամուեցան տարրեր չկնքեր ո ւ
մկ^։ 1Տ01-//5> վեր ոյէչեալ չկնքեր ը

ւէ ոէէ ա րէն ո ւեց ան

մէակ

սքանչելէ կառոյցով մը , որ գործեց ո րւ‘լէ ս հէւանդանոց մինչեւ 192Ճ • Պոլոոյ մկջ ճՏ-րդ գարուն , բարեսէրական կազմա
կերպս լթ-է ւնն եր հէմնեցէն հէւանդան ո g մը ^աթոլէկ Համայն
քէն համար * լուսաւորչական Համ այնքէ կո ղմ կ ալ ճ^ձմ-էն չէնոլեցաւ Ադդայէն ՀէւանդանոցըՍբ * ՓլլԼէԷՀ) ո[' մէնչեւ այսօր
տա կա լէն կը հրատտրակկ տարեկան տ ե դեկադէրն եր յ
Խաւարումէ երկար այս մամանամէջոցէն , Հա յա ստա hէ
հանքայէն ադբէւրները չէ դադրեցտն օւլտադործո ւելկ որ պէ"
բումումի կեդրոններ : \)'հոնյ> il'/. ւ) J-ո ղովրդա կան ութի ւն կր
վայելիին-, Յիշենյչ ամ ենակարեւոբները» Զկյթուն, ‘էէադէն ,
Ըլըճա , Ոոկեսլար , Նորավանք, ճանէ, Տաթեւ ‘էապունէք եւ
այլն։ կտրելէ կ թուել աւելէ քան

40

այս պէսէ պատմական

առո/լսարանն եր ել աւելէ քան 1000 ադբէւրներ , որոնց մկջ
քէ չ չեն անոնք որ ունէն չատ հ էն պատ մ ութէւն ։
ԼԼյսպկս 5 էր պատմութեան ամենամութ օրերուն ,

հ՚՚՚Հ

մ ոդովուրդը մէ չտ ալ ոյմ ու կենսունակութ էւն առաւ հայրենի իր ակունքնե րկն ։
Հայ բմչկա կան պատմութեան վե ['Լէն չբԼանը կը յատկանչո լէ է} ւր ո պա կան բմչկո լթեան տռաքեալ , նչանա ւոր հ ա յ
րմէչկներ ո լ դործերով : ԱՀնսնք ՜[$-րդ դաբուն , դէտական արդէ
րմչկոլթէւնը

մտ ցո ւցէն

խաւար

Օսմանեան կայսրութեան

մկջ, մեծ ծառայութէ ւններ մատոլցտնելով Մեր ձտւո ր Արելե/քէ մոդովուրդներուն։

Պյաֆ • Լ- Ա- ՅովեանՕէսեան
Ամփոփեց թժ ■ Ռ • ճհպեճեսւն

*
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ՏՈՔթ. Դ- կ. ԿՒՒԼՊԷՆԿԵԱՖ

(ԷՍՆԱՐՍ ՄԸ

^118ՄՍՏ11ՆԻ MMlMbhPfmhllh «ՐՋ11Ն
ՆեԸՈՒ ՄԸՄՍՈՅթԻՆ ՄԱՍԻՆ
Ի ԼՈՅՍ

ՍՈԻՄԷՐԱՀԱՅ ԲԱՐԲԱՌԻ

շմարիտ պատմութիւնը

սահմանագլուխներու

ւիուիո-

խութիւնը չէ աJէ մշակոյթին եւ ըա դաըա կրթո ւթեան ։ Ս* շաh.njPlL յառաջադիմութիւնն է մի կողմէն արուեստին (fechnïque) , իսկ միւս կողմէն հ ո դեչին ո ւթե ան (spiritualité) : «ճչմա-

րի տ պատմութիւնը 1լըս է Արուսէ մարդուս
թիւնն է հոդեշինութե ան մէջ» յ
^այ9 լեդենտաներոլ դարաշրջանին եւ

յառաջադիմու_
անոնղ

ծնունդ

սալող պատմական դէպքերու միջել մթին եւ թոր անջրպետ
մը կայ դ ղոր բանասէրները կը ճգնին լեցնել , հնա խօ սա կան ,
ազգագրական՝ եւ լեզուագիտական

տուեալներովդ

որոնք

ք'111խտ աբա ր դեռ աննշան են եւ որոնց կր յտնդղնիմ մօտե
նալ ես ալ սումէրահայ բարբառին վտիտ ճրագովդ ոչ թէ
Հ>այ բարձրաւանդակին յաջորդական մշակոյթներուն ամբողջականութիլնը յայ անաբեր ելո ւ յա լա կնութեամբ այլ միայն
Լուսաւորելու ii ի քանի մթին անկիւններ ու մատնանշելու մի
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բանի սլսւամական եղելութիւններ ապաղային ձդելով անոնց
վւրջս ական լուծումը է--Փակադծի մէջ առնուած A?/ ս ում էրա կան է տ էօկր ա մն ե լէ ը
եւ հետեւեալ հեղինակներուն անուններուն սկզբնատառը'.---

Langdon — Լ.
Deli+zsh — D.
Jes+in — J.
Friedrich — F.
Hilaire de Baren+on •—-H. B.
Charles F. Jean — Ch. J.
Dr. C. Gulbenkian — C. G.

Ուսումիս դիւրութեան համար միայն հետեւեալ դտրաշրջաններու բամնած եմ յօդո լածս :

1.
234-

Նախապաւռմութ-իւնէն մինչեւ Ա]պեաննեթ :
Ալպեաննեթ (5000-3800 մ. թ ա .) :
Սեմականներ եւ Պէլասք-էոլվեաննեթ (4000 մ • թ ■ ա .) ՝.
Սուպար-հոլրրիներ (3400-1800 մ. թ. ա.) .

նախապատմական ինչսլէ ս եւ նորրարային ( neoli+hîcjUe )
դարաշրթսններ ո լ մշակոյթը Հույլս ս տանի ri'է Հ1 ըստ բաւակա
նի ծանօթ են մեզ պեղումներու լյւորհթ.։ Աանդրօ Ա արդար֊
եանի Աատանի գար կոչուած բլուրէն

յայտնաբերածն երը

կ ապացուցանեն թէ նախապատմական շրջանէն ի վեր բնակոլած էր հույ բարձրա լանդա կըէ
Նոյնը
նող

կը

վկայեն

իրեղէններ ՝

անտաշ

յայտնաերուած

բարի

շրջանին

ղան աղ ան

պատկա

տեղեր

կա

տարուած պեղումներէն
{^Աեւանայ [[՛& յ կարմիր ք^լուր
եւլն ♦ ) : Այո տուեալներէն կրնանբ եզրակացնել թէ նորբւսրւսյին դարաշրջանին Հայաստանի բնակիչները տիրացած էին
արդէն ո[,ո2_ ուստիճանի բա ղաբւս կրթութեան մը

երբ մեր

թուագրութիւնէն չուրջ »)000 տարի առաջ ււլտտմութեան մէջ
Արդեանն եր (Homo alp in Ատ) անունով ճանչցուած կարճադլո լիւ
ներ (brachycephal ©տ) y հաւանականաբար Հարաւային քիուսաս-
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տանէն մեկնելով ՝ մ՜ամ տ նեցին Հ այաստան

ու

բնիկներոլև

հետ ՝ որոնք ըստ Պունաքի եւ Րի պլէի մեծամա սն ութեամբ երկաըազլոլխնեը ( dolîchoCepha leS )
հանդիսացան հայ ցեղի կազմին»

էին խառնուելով, կորիզը

Ի^նչ լեզու կը խօսէին , հ աւանա կանա բար ինչպէս ամէն
J ո դո վուլ, դ իր սկզբնական շրՀանրին միավանկ

բարբառ մը՝

նման սումէբական ի տիօ կբամներ ո լ լեզուին՝

որու բազմա

վանկներն ալ կրնային վեր լուծուիլ միավանկերու։
h թէ ո[էոշ ղաղա փար մը չոլն ինք

Հայաստան մուտքի

ատեն ւէլսլեաններու ունեցած մշակոյթի մասին՝ նոյնը չէ
մեկնումի շրջանին ՝ որ տ ե ղի ունեցաւ
չոլրջ 3800 տարի առաջ՝ այսինքն՝

մեր թո ւա դր ո ւթենէն
հայ բարձր աւանդա V-

12 ղա ր բարգաւաճելէն յետոյ եւ ղոր կարելի է որոշ չա
փով ի յայտ բերել լրացնելով հնէաբանական ի,ո յղերոլ եւ պե
ղումներու արդէն յա յտնաբերած մ եծարմէք աո ւեալները թլորհիլ հայ դրականութեան մէջ դտնոլած բառեր ու և անուններու
դիտական վերլուծումին եւ մանաւանդ ս ումէրա կան իտիօկրամներու մէջ դտնոլած նոյնահնչիւն հայերէն բառերու՝
որոնք անվիճ ելիօր էն կ՚ապացուցանեն երկու մ~ո ղո վո ւրդներու եթէ ոչ ցեղակցութիւնը՝ բայց դոնէ կենակցութիւնը՝
րանղի երր եր կո լ մ՜ոդովոլրդներ նո յնա' հնչիւն բառով կ՚որա
կեն միեւնոյն առարկան կամ ենթական ՝ պէտք է րնդունիլ
rtր ոչ միայն ծանօթ են անոնց այլեւ միատեղ ապրած
դործա կցած են ։

եւ

Զանազան դբաղմունքներոլ ՝ արհեստներու ՝ կեն դանին երու ՝ ըն տ անե կան կեանքի եւլնւի վերաբերեալ Ս ո լմէ ր եր էնի
եւ հայերէնի մէ9 դտնոլած նոյնահնչիւն բառերը

եւ անոնց

քծնութենէն քաղուած եդրակացութիւննե րը ուրիշ տեղ եր կու
րօրէն յիշատակոլած լինելուն՝ այստեղ կր բաւականանամ
քիչ մը աւելի մօտ էն քննել անոնցմէ մի քանին (1) :

(1) Նոյնահնչիւն թաււերոլ. համար դիմել հհտեւալ գրքին:
Contribution à la Préhistoire du Moyen Orient à la lumière de
l'idiome Suméro'arménien. par Dr. C. O. Gulbenkian.
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ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ*
1’ ՀԱ 8U.B Ո 3 Ս b'P Q : թէպէտ հողազ ործոլթիլԱը զա րդա-

դած էր՝ Ր՚՚՚Այ հացաբոյսերը դեռ չէ ին զանազաներ իրարմէ
եւ որովհետեւ միմիայն հայերէն կա տ ÇJ[ di (Sud) ել դարի=\'\Հ\ (ka) բառերրնոյնահնչիւն են այն եզրակացութեան կբ
յանդ իմ թէ զա ր ի ի մշակոլթիլնր միայն բնղհանբացած էր
ԷԼլսլե անն եր ու մեկնումին ատեն :
Ղալաք ցորենին , ինչպէս յայտնի է Ս' առի ի թա գա ւո ր ու
թէ ան մամանա կ (2000 ա արի մ ♦ թ • ա » ) g ո ր են ր ա սա ո ւած ա ՚յո՚9՚"ձ կը պաշտէին դական անունով ( Daqan=ÿzz^AÏ/ եբրա
յեցերէն ) , զ„ր կը նկատէին նաեւ իբրեւ ցորենը ել արօրը
հնարողը :

izryiî, էր մեր մէ9 սկզբնական ,ր?անին

ամէն պարագա չին այ՛: բառք՛ն ստուգս՛րանութիւնը
կ ենթազրէ մ եհ եան[ւն կամ աստուածութեան հետ :
Ցորեան—շ\յ,ր-\-ՃՈ ■

%Ար=«րնծայ , ձիր»

՛ւաւոր է մեհեան» (i) ֊\-5ւՈ==աստոլածահ՚սյր ;

կապ մր

(D •) +î=«'խա
—^Աստուածա

հօր փառաւոր նուրբը կամ մեհենական ձօն աստուծոյ»։
Օսսէդներոլ մօտ ալ նարդեան շլ,9անին ցորենը նկատոլած
էր [րենց Ա լաgիլյա աստուծոյն նոլէրր մարդկութեան : (1)
Արդէն, մեր թո լա դ ր ո լ թ են էն առաք չորս հազարամեակին
‘[հրջերր ցորենի հասկը պատկերացուած էր քանդակներու
(glyptiques) վր՚սյ։
Նշանակալից է որ հացաբո յսերոլ ստուգաբանութիւնը ,
/. բացառեա; բրինձը կապ մր կը ցուցնէ մեհեանին կամ խոր՚սնին, հետ։ Այսպէս վաբսակ — QarSaq .
Qar=«uրրա ա եղի»
(L)+Sag=<«}Oî,, սակ» (Ը): Կ՝երեւի սակ բառը ի սկզբան,
նոլէրի նշանակութիւնն ունէր :
I' 1Ւ-ՈՒՆՆԵՐ : թռչունները կիրակէին HÛ= «հաւ» (Bag)
թռչունի իմաստով՝} բայց անտեղեակ էին հաւաբուծութեան ք
որովհետեւ հայերէն աքաղաղ եւ սոլմէրերէն Tar բառերը
նոյնահնչիւն չեն ։ Հայերէն տ բազազը կազմուած է յետադային
Աքաղաղ Ա k-a-la! = Ս \.=«այգ» ֊յ_ &=«բարձր կմ կցորդ» -J+ lal = «fyT», խաղ
իմաստով ռամկօրէն ^«Առաւօտ
եան մեծ երգիչը» ( C . G • ) :
(I) Les Divinités des Ossètes — Collection UNESCO __ Lé
gendes sur les Nartes. Trad. de l'Ossète pat Georges Dumézil (p.
12—15).
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ՄԵՏԱՂԱ^Ո PԾՈԵԹՆԽՆ '• Ըստ Ա*օրկանի արոյրի եւ եր
կաթի գիւտը տեղի ունեցած է ^,UJ բարձրաւանդակի .վրայ՝
Ա,լպեաններն ալ մեծապէս սատարած են կատարելագործման
եւ ւէստահաբար Հայաստանէն մեկնելու ատեն աոաՊնակարղ
դիրր կը գրաւէին մետաղի ճար ա ար ա ր ո ւե ս աին մէջ՝. Աումէրերէնի հետ նոյնահնչիւն են միմիայն ամենէն աասէ ճանչ
ցուած երկու մետաղները

Աթոյլւլւ (cuivre) եւ fluljjifi:

Ի սկզբան արոյր բառով կ՚որակէին CUÎvre-Հ* , ղո ր այսօր
սխալմամբ պղինձ կր թարգմանենք որ նո յնահնչիւն է սումե
րերէն arar (Har) բառին հետ*.

Սեմականներու հետ չփման

մտնելէն յետոյ սկսան գործածել ZabaT յ nր մէ կր սերկ արքա֊
սրական SipârrU եւ հնդեւրոպական CUIVre, kupfert
Ոսկթ: կ՚անուանէին Gush֊kîn (F*) կամ Gush֊ku=Gush =
— «կարմիր» ( Լ ) -f- ^[Հ=«արոյր (ku) կամ kî Ո Հ=արո յ ր» (Har) =
շ=շ«կարմիր ար ո լր» : Ա^ռա^ին տառ Շին անկումով կ՛ունենանք
ոսկի՝. Այսօր իսկ դա ռա ւար ա րբա ո ի մէջ

«կարմիր» բառին

իմաստը զօրացնելու համար կը գործածուի

«կառ - կար-

մի ր» (ցսրտ) Ոսկի բառին ստուգաբանութենէն կա րե/J. Է հետ եւց նեԼ թէ արոյրի գիւտը կանխագոյն է քան ոսկիինը։

Աթծսւթ-ին ծանօթացած են Հայաստանէն մեկնելէն յետոյ
այգ սլատ-ճառալ նոյնահնչիւն չեն'.

Ա ում է բները Ku-Babb"^r

(F •) — «լուսաւվւայլ արոյրէ կ՚ըսէին'.

*Լ,ոյնն է հայերէն Ար

ծաթ
Ur-Zld = բառին նչանա կո ւթի ւնը : Սր == «ըւյէւ^ °Ը»
(ahe)+zid= «ղուտ , ՚ճիշտ y անէսառան» ( D ' ) — «լո ւս աշո ղ կամ
ղուտ լո յս» :
ԿԸ թ ու կ թկ կապարը, անագը , յօնք արը չէկն զանաղան եր *
Anag բառը , որ մեր մէջ é+aîn/r նշանակութիւն ունի սումէրադէտներր կը թարգմանէին «կապար» ՝ իսկ Zâbar որ շա ա կը
նմանի հայերէն կապարին կը թարգմանուի ինչպէս տեսանք
Հարոյր» :
Այնպէս կ'ենթադրեն թկ հայերէն պղինձ=եր0րԱ6 բառը
պարսկական ծագում ունկ բայց սոլմէրական բառերու կար■լկն կ աք pirig բառը համարեա նոյն կմաստորթ.
Կ՛՛ենթադրեն թէ արքփն բառը կը սերկ պարսկերէն ՃՈձ7.էն
որ այսօրուան լեգւսվ կը նշանակէ «անագ» : Ըստ կո այս բառը
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էն UT-kish) ըաղաըէ անունէն՝ ուր պղնձէ ել

(Հ

կապարի հանքեր կան :

Երկաթի դ1,լտԸ չատ ոլՀ լինելուն ն ոյն ա հնչ[։ ւն չեն բասերը -. Այս մեաաղե ալ Լոյսով կ՚որակեն՝ բայց բացասական
,յերջադրո,լ մը՛. Ur-kud = ur = ««/', լոյս» + kud = «կոտրել»
(Լ ♦) — «Հ//

յս կոտրող , ոքն Հացնող» :

ԿՐՕՆՔԸ* Ս'"-մէ բները՝ որոնց դաւանանքը կազմուած կր
հայ բարձրաւանդակի վրայ՝ կրօնական մ՜ողովուրղ կրն \ է'"*՜
ղաքր կը նկա տկին էբենg աստուծոյն բնակավայրը եւ ակրը
իսկ թագաւորը անոր ներկայացուցիչը*. Հյատ մը պարագա
ներու մկջ երկու աստուածներու հակամարտութիւնը կը ն չա
նակկր երկու քաղաքներոլ սլատերագմ : Պարիսպները ն՝ո լի
քէ ո ւած էթ աստուածութեան : թափօրներ 'լը չրջէՒն ‘Ւ՚ւ՚՚օ-

ներու մկջ՝. *ԼյՈյն սովորութիւնը ունենալու կին կԼլպե անն ե ր ը
եթէ ոչ իրենց մուտմ1։ն
ատեն :

այլ գոնէ Հայաստան կն մեկնումի

Ծառեր : Մ եծ ծառերը կը ն կա տ է ին դիքերու բնակարան :
Սօսիներու անտառ մր նկա տուած կր աստուածահօր սրբա
տեղին ՝ որուն նուիրուած կր արքայաղուն մր UifinL^UnjuiR ,
ինչպէս յայտնի կ իր անունին ստուգաբանո ւթեն էն :
Anu-sha-ban=anu = «7/'ÿ"'^“',//'»֊)-sha = «տուն , եըկէը»
(ku ) ֊1՜ ban = (զաւակ»

=«զէ ց ահ ա յ բ Ան է տան զաւակը» :
ԾսւււապաշւոոՆթհան եւ տնւոաւււսպսյջտույ>1յան հեաըը կը

Î/ շմա բո լէ ք^ագառէճ եւ Տէրարլէ-ճ անուններու 'Lr տ y : ԱււֆՕ ոչ
թկ պասքերկն ա յլ հի թեթե ր կ՝՝ն՝
զանտառ , ծառֆ բառն կ î
Կար նաեւ ârîjâ անունով աստուած մր (E* LâfOche) անշուշտ
ան տ ա ռա լին :

Քարէր: մեկուսացած սրածայր քարերը ի պատուի կին
իբրեւ դի g ի մը բնա՛կավայր կամ յուշարձանը նա ին ի քն եր ո ւն ♦
կը դաւանկ ին թկ հողի ունին ու ի հար կին կը ղուղուէին քս*բէն հետ ՝ 'կ^ոլմարվլիի դիցաբանութեան մկֆ հ ո ւր րի-հ ա յ ե ր ո ւ
մեծ դիցը 'ք'Աւմտրլիին կը ղուղուի երեք մղոն երկարութիւն
ունեցող քարի մը հետ. իր տարփը կր շատնայ ու կը ղուղուի
հինդ անգամ տասն անգամ եւ հալանօրկն այո֊ քարէն կը ծնի
անէւոցելէ տէորէտ ըարէն շէնուաե

հսկան

ք|||| Ու1՝ՈԼւ1ֆ (i :
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՛Նոյնպէս մեծ քարէ մը կը ծնի Օսսէաներու աստուածակերպ
մեծ դիւցաղեԸ Սօզ|սւն, որուն հետ զուգուած էր

իր հովիւ

հայրը :

Ընծայաբերութիւն ;

Ամենահին պաշտամունքն էր նուի-

ր ատ ո լո լթի ւնը-, Ի սկզբան

առանք որեւէ արարողութեան

մարզս ուղղակի կը հաղորդուէր իր աստուծոյն հետ "ւ շատ
պարագաներու մէ9 մերկ բերելով իր ընծան , որ անասուն մ՝էր
որսորդութեան շրջանին իսկ երկր ա դործո լթեան ծագումէն ի
վեր եղանակին երախայրիքը ու առաջին ծնոենդը նոյն իսկ
մարդուն : Աեր մէջ ալ ին չպէ ս ամէն նախնական մողովոլրդներու մօտ , երբ խորանը տանը մէջ էր , այդ նուիրական պա շաօնը կը վարէր նահապետը, ինշպէս կը ցուցնէ իր անունին
ւ: տ ո ւգաբան ո ւթէ ւնը :
Na-ha֊pat=na = «//là-,

բարձր» (D .)-էհՅ=«/փտանիք ,
(hu)||pat=«^U7>É2» (\-֊)=«ընտանիքին կամ խո-

րա նին բարձրագոյն ւԼաբft չը» i ( )
իսկ ցեղախումբերու մօտ երբ գլխաւորը միամամանակ
թէ կրօնական պետն էր եւ թէ աշխարհական , այսինքն Հուրմիշխան թգիշիՍ էր ինէպէս յայտնի է այս անունին դիտական
ւէե րլուծ ում էե :

(1) Bid-ish-hu: ,Bid±=«^<A«,h» (Bid)+ish—«^à-, բարձր»
(Gish) +hu=lրկիր ընտանիք»=«Մ եհեանին

եւ

երկրին մե-

ծա լորը» î
իշխանը լոկ աշխարհական պետն էր այսինքն ցեղապետը •
ստուգաբանութիւնն

է

պարտէզ» ( kân

Ish-kan: : lsh=«Ûf եծ» + kan=<Լդաչա ,
եւ դաշաերոլ պետ» -, թումէբիոյ մէջ

քաղաքին եւ գաւառին պետը կը կոչուէր lsh֊ag=ag
թեան շէնք ՛, 'քաղաքապետ , գաւառապետ : (2)

(*) Պարթեւական nafapati = ցեղապետ-

սումերական

կամ հայկականէ սերած է:
(1) «Բդեշխ» թասը ադաւաղումն է սումերերէն patesi =
«փոխարքայ , տեղակալ կաււավարիչ» մակդիրին եւ ոչ թէ
սերած իրանական petaxsu կամ վրացական պիտիաշխիէն:
(2) Ish արմատականը ոչ հիտիտական Ishatû կը սերի ես
ոչ ալ իրանական ճտ!էն այլ սումերերէնէ : Այս երկուքն ալ սու
մերական ծագում ունին :
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ՄԵԿՆՈՒՄ (3400 տար1ւ մ ՝ թ> «/♦ ) Հա՝յ բարձրաւանդա
ւլէն մեկնումի մամանա կ նախա ս ո ւմկ րն երը ունկին՝ արդէն
բարձր աստիճա ¥ մշակոյթ* Ընտելացուցած է ին մեր ընաանի անասուններուն մեծա մա սնո ւթի ւնը'. Տէր կին՝ նախիրներու
ել հօտերու'.

Ունկին կառքեր լծուած

նոյն ի ս կ ցիռեր ով-,

Անղղի կ ոթո ղին վրայ քանդակուած կ ‘jl"1/1. Երկու եղանա՛կ
միայն կը ճան չնային գարուն (ցսրսո) եւ աշուն ( Ishîn) , որոնք
նոյնահնչիւն են երկու լեղոլներու
իոկ ամառը եւ ձմեռը
մե1լնումկն վերջ ճանչցած լինելուն նոյնահնչիւն չեն թէպէտ
կազմուած են աո ւմ կր եր կն ո վ ՝ որովհետեւ շա տ երկար մա
մանա կ սումկրերկնն էր դիտական եւ մեհենական լեզուն։
Ամասi֊Am֊har=:ü աստիկ աաք՝. QifZrrz=Su ITI-hâ Ռ=«ճ աքր
հալածող» (Ը. C* &•):

ՍԷՄԱԿԱՆՆԵՐ ԵՒ ՊԷԼԱՍԿ֊ԼՈՒՎԵԱՆՆԵՐ: Ինչո՞ւ Ատ
եանները լքեցին հայ բար ձր ա ւանդա կը ու դիմեցին ա ր կածախնդրութեան : (իոզովոլրդ մը որ իր ծննդավայրին մէջ կը
րարդաւաճի ու կը հասնի բարձր մշակոյթի՝ կամովին չի հե
ռանար իր երկրկն՝. Հրաբխային

թէյեբրռ՛էդ, Սլ՚փ անJ

կամ

ե րկրաչաքմային արկածներ չեն հարկադրեր մեծ հաւաքականութ եան մը տ ե ղա փ ոիւ ո ւթ ե ան : Երկու պատճառներ կրնան
ստիպել ղայն ղանդուածային արաադաւլթի } աշխարհակալու
թեան փափաքը եւ կամ օտար արշաւանք։
Վրւաահարար՝
ւ\ահճ այթ, վատառողջ՝ ճն շի չ կլիմայ ոձնեց ՈԳ եւ։1ւրՒ
տ1՚՜
րապետելոլ համար չէ որ չքեցին բարեբեր հարուստ՝ առար
Լարար հայ բարձրաւանդակը ինչ որ ենթադրել կուտայ
աղէտի մը ստիպման տակ տեդափոխուեցան եւ այդ ա ՛Լէ տը
հաւանօրկն դրացի երկիրներու մէջ համաշխարհային կարեւո
րութիւն ունեցող դկ պքերն էին ՝.

ՍԵՄԱԿԱՆՆԵՐ: Որչափ ալ աննշան եւ հարեւանցի լինին
•11,ր գիտելիքը այգ դարաշրջանի մաս/'&> պա ամ ա կան իրակ ա_

նութիւն մ'է՝ մեր թ ո ւա դր ո ւթ են էն շուրջ 4000 տարի առաջ
հարաւային Սեմականներուն՝ Ամ ո վր եg ին եր ո ւն
ԼԱրամեաններ) խլրտումները՝ որոնք էիիջադետք խո լմելով դրա լեց ին
ու բնակութիւն հաստատեցին Բաբելոն ՝

ս եմա կանացն ելո վ
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US

ամբՈէԼ$է
I'I'I1' ’ եՈ՚՚էի ր է գիտնալ թէ ա քս վա չկա տուն g ե գոյ
իսումբեր էն մին կրցա0լ. Հայաստան ներթափանց ել՝. Երբ դրա֊
կ/սն որեւէ փաստ չ ոմնինք ՝ ա ւելոր դաբան ո ւթի ւն պիտի լին էր
այս մասին աւելի երկար ճառելը՝ եթէ (Հովսէփի (1) մէկ
տեղեկութիւնը չի գրաւէր
մեր
ուշադրութիւնը*
էււտ
սլա ամչին Արա A ո ս )1՚ն գաւակներէն մին ԵաթէրԼոս} նախա
հայրն է թագտրիաններո ւն իսկ Ութոս} ը հայերուն՝.
Եթէ արտառոց կը թոլի մեղ Ոովսէփին տուած ծտ՚նօթութիւնը բայց ունի ՛ճշմարտութեան հիմ մը՝
ո րովհեւոեւ ոչ
միայն արձանագրութիւներու մէջ
>այ բարձրաւանդակի

Ո Լլ]ւ գաւակներու
անունին (Ulu-a-ni, Ul-i-shu , Ul-lu֊ba , UNu-hi) , այլ Ո ւլոլքոլձիի կիկլոպ եան ամրոցը անմխտելի վկան է անոնց ներկայու
tLrujJ Լատ տեգեր g ր ո ւած կը հանդիպենք

թեան՝ ինչսլէ ս նաեւ 'քՀումարփիի գի g ա բան ո ւթ Լ ան մէչ հ ս կայաաիսլ (t լլլուքումիին յիշատա կո ւթիւնը '.
Ո՞ր տեւլէն եկան Ուլի գաւա!լները եւ ե րբ մտան Հայաս
տան : Վրյ սոսհ տրոյր ԷԼր ա մ եանն եր ո ւ մեծ արշաւանքէն ( lïZOO
մ . թ . /// . ) առա £: Ո՞ր ցեղի կր սբս տ կա՛հ է ին ըստ < ) "վ ս Լ ւի ի
սեմականներուն՝ բայց վերտպահօրկն պէտք է մօտենալ այս
կարծիքին ՝ որովհետեւ Ո ւ֊լ[ո ւքո ւմի ի ն կար ա դ ր ո ւթի ւնը հ հո ■ >
ր ո պա կան դրոշմ կր ւլ.րէ y նա կը սլա տ կանի անխոցելի հերոսնե
րու շարքին ինչսլէս Աքաեան Աքի [[ է "ի լ ի1 ա J ե լի՛ միայե կբուն
կէն ՝ Օսսէտեան Ա օդլանին' խ՛՛էթ'il' միայն ծունկկե} անոնց
պ էս հալ Ոլլլո լքումին խոցելի միայն ներբանէն *

ՊԷԼԱՍԷՎՈԻՎԵԹԱՆՆՆՐ : թէպէտ ճշգրիտ տեղեկութիւն
չունինք Պէլասկետն արշաւանքի մը մասին ՝ այսուհանդերձ
հալ բարձրաւանդակի վրայ անոնց ներկայութիւնը կարելի կ
նկատել ա Լյ-խսւելի իրողոլ թիւն , որովհետեւ փորր Ա" ['" J
Պէլտսկեան ցեղախումբերու երեւումին խոլականը կը ղուղադիոլի նաիսա un ւմ էրնեբու

մեկնումին՝

անհաւանական

չկ

անոնց վերադրել այղ մտ սնակի արտագաղթը :

(I) Flavius Joseph. Antiquités Judaïques.
Paris 1900.

Trad. Julius Weil.
J
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(1) Ո՞վքեր են եւ ուրաեզէն կուդայէն Պէլասկները. թէ
պէտ տարա կարծո ւթէ ւն կայ անոնց շարմումէն եւ ծագումէն
մասէն, ես պէ ա է հետեւևմ ամենավերին աուեալ!,երուն :
Մեր թուազրութենէն 4000 տարէ առաջ էրլանաայէ եւ
նրանսայէ ծովեզերքէն մէջել զանուած երկէրներր ասաէ.
ճանաբար խորասուզուեցան ծովու մ ԷԼ էն չոր պատճառ ե զա ւ
կէմրօ՜ կեղտերու զանզոլածայէն գաղթէն է մասնաւորէ դէպէ
հարաւ եւ Մ էջէն Արեւելք։ Պէլասկներ անունով ճանչցուած
այս մողովոլրդը հնդեւրոպականներ է էէն ։
Աունասաանէն
եւ Պալքանեան երկէրներուն տէրապեաելէն յետոյ

երեւցան

Փոքրթսէոյ մէջ էրենց հետ բերելով հնդեւրոպական ցեղա
խմբեր (կանէղեաններ , հարրէաններ եւ թերեւս Արմա-Արմէններ ախ ու յառաջացան մէնչեւ Պարսկաստանէ արեւմտեան
սահմանագլուխը կանդ առնելու համար հաւանօրէն Հէարանտա } այմ-մեան հարեւանդ գաւառը՛.
խա յա ս տանի՛ իե չ պէս նաեւ սահմանակից երկիըներու մ ԷԼ
անոնց ներկայսւթիւնը կը հաստատ"ւի մի ըս,նի անուններովդ

խւրշՈւԽոնսԱՈ , ԼսԱեոա ,
Պոլրոլշհանսւա , •քվպվանտնա, Զաթանսւա եւլն • , որովհետեւ
ըհդո լնուս։ ծ է որ tiulul եւ ասՈԱո^ վերջաւորեալ անունները
որոնք հասած են մեզ է մասնաւորէ

<1

Պ էլաս կ-Լո ւվե ան ծագում ունէն ï Պ է լա ս կ֊Լո ւվե անն եր ո ւն կարելէ է վերադրել նոյն վեբխս ւոր ո ւթէլնը ունեցող ղէցանոլններն ալ, էն շպէ ս ՕանրՆԱ , Վ անաւս , Թարհունտա , որոնք կը
սլաչտոլէէն թէ հայերէն եւ թէ ն աէ/ահ է աէ ան ե ր էն ! ե/J կար
ծուէ թէ Տւսլոաա դէցը որ հաւանաբար աստուածն էր Պ*աա
վան քաղաքէն եւ որու անունէն կրնան սերէլ տօթ եւ տաք րաոերը էնչսլէս նաեւ Ար մ ա

Լո Lu էն անունը Պ է լա ս կ-Լո ւվե ր էն

են ։

(1) Ըստ ոմանց Պէլասկներոլ ծագումը ասիական է: Յունաստան մեկնած են ցամաքային նամըրւվ եւ ծովու սամթով
վերադարձած իրենց նաիյկին բնակավայրը; Նոյն ցեղին կը
պատկանին կրետացիները ( Աինոսեանները ) , ուր հիմնած են
հնոսսոս քաղաքը : Հնդեւրոպականներ չեն : Նաա եւ Ասոսով
վերջացող անունները Պէլասկեան ծագու մ ունին : Յառաջա
ցած են մինչեւ պարսկական սահմանը :
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'Լայրենէներ չէէն Պէ լասկները.

անոնց

կը վերագրեն

ni լք է այն կրետէէ մջ կնոսսոս քաղաքէն հ էմնարկութէւնը եւ

Լլպա կգղէէն մէջ առաջէն մետաղագործութեան շահագոր
ծումը այլեւ 3 ո ւնա ս տ անէ մէջ շատ հէն ոտորերկրայ մեծա՜
դործ շինոլթիւններ i
Այո արշաւանքէն ամենէն շատ աո լմողը Վանայ լճէ աւագանէն բնակէշներն էէն, Հայաստանէ ամենէն քաղաքակէրթ
ել ֊ճա ր տա րա ր ո ւե սա քաղաքները, որոնց ձ՚էջ Արհէատաե .
'Ասոնք ստէպուեցսմն /քել էրենց ծննդավայրը հեաերնէն տա
նելով ոչ մէայն բարձր մշակոյթ մը, այլ Պ անթէ օն մ'ալ
առանց տօաէմէ , արդէն տէեղերականացած եւ է մասնաւորէ
էրենց աստուած ԶոՆ-էն կամ ԱոԼ-ԷՕ որ դարձաւ Աումերէոյ
էւորհրղանէշը (Ch • F* J •) •

ՍՈԻՊԱՐ՜ՀՈՒՐՐՒՆԵՐ: Մեր թուադըութենէն 3400-1800
տարէներոլ ընթացքէն շատ կարեւոր դէպքեր տեղէ ունեցան
եւ ամենէն առաջ ջրհեղեղը։

ՋՐՀԵՂԵՂ ՚ Ինչ որ ալ լինի ջրհեղեղին պատճառը, մակրնթացութէւն մը եւ կամ սաո ցտկոյտերուն յանկարծական հա
լելուն հետեւանքով գևտայա րոյցներ ամէն պարագայէն էր
էրտկտնութէւնը անվէճելէ է, էն չ որ վէճելէ է էր գործած
աւերէն անս ահմանս ւթէ ւնը եւ րո լո ր շնչող էակներու փրկոլթէւնը տապանէ մը մէջոցտլ, որ վերջապէս տեղաւս րսւած
լէնէ "Նէսեր լերան վրայ կամ Այրարատէ գագաթէն-. Ըստ Ա ու
մէրն եր ու, էրենց արդար թագ աւոր Հ un լարես ապաստանած
էր տապանէ մր մէջ որ վերջապէս եկաւ հանգչելու Հայաս
տան -PopfnrpUl լերան վրայ : Արդեօք էօրքուրա հէն անո՞ւնն
էր Այրարատ էն- աշխարհադէտները այսօր թէպէտ կը նոյ
նացնեն նէսէր լերան հետ , բայց այդ անուան ստուդաբանոլթէւնր նոյնէմաստ լէնելուն Այրարատ անուան հետ կտրելէ է
ընդունէլ որ հէն ատեն Հորքուրս, կը ,,ոԸ?" r?" ■ էՐ նաեւ Մ«1-

սԽււց սարը

(Sar=^"'7
= «Մ-սսէսներու թագաւորը»,
հէն աշխարհադէտները (Պտղոմէոս, Աս.բաբոն} Մաս էս կ'տ-

նուանէ էն Հայաստանը Մէջաղետքէն դատող
մասը'. Ատսրեւ ֊էօրքուրայէ եւ Այրարատէ

լեռնաշղթայէն
ստուգտբանու-

թիւնը :
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Kur=/£n֊ (D- J.) kur-kur֊«//-"î'/-/'>;4-a=«<'"7/'» (ad=
=հղեռներու ^այրը^1
Այրարաա = Hur~âr-ât = ՀՀլեռներու շողափայլ հայրը»
(Dr- C. GJ:
Անշուշտ այս աշխարհակործան աղէտը չխնա յեց
Հա
յաստանը բալ g դործած աւերը Ա է ջուղ ետ քէ մ է£ սլատ ահ ած էն
ոչ սաստկութիւնը կրնար ունենա լ եւ ոչ մեծոլթխ-նը վ ս տա՜
հաբար լեռնա շխա րհ է

բաղմաթիւ դէւղե ր

եւ աւաններ

զերծ մնացին ու բնակիչները նոր եռահդով փարեցան աշխա՜
ա անքէն ո լ շարունակեցին րարղալաճել՝.

ՍԵՄԱԿԱՆՆԵՐ : Ն ո յնա չտ /է եթէ ոչ աւելէ մեծ եւ ծան
րակշիռ հետեւանք ունեցաւ Սեմականներու երեւումը Սու՜
ոլար-Հոլրրէներոլ , ըսենք Հա ՛ելաւ ճակատագրէն վրայ*. Օ”'//րուքէն , Սումէրէան նու աճելէն ո լ Սասլադովկէոյ մէջ տասնը..
եւեօթ թաղալորներու դա շնա կg ո լթէ ւն մր ջախջախելէն լեւոոք
կը ներթափանցէր Հայաստան, ուր երկար շրխսղա յելէն յե
տոյ մէայն կը վերադառնար էր երկիրը՝. Երկար մ֊ամանակ
չ՛'անցած թոռը ն՛որումս էն Լուլուպէները (1) րնկճե/էն յետոյ
['I' քլ*^ակո*֊թէւնր կը հաստատէր Պրա^} Հարսստանէ սահմա

նակից քաղաք մը* նուրամս էն "լա րտտդրեց Ս ու մ է լ. h լ. կնի ut ե ղ
Աքքատերէնի դործածոլթէլհը : Ս ումէրօ՜Աքքատա կան բառա..
ր աններ երկասիրուեցան' Աքքատերէնը դարձաւ մԷ9ա ղ ղ ա / ,են
քեղու, բայց էն չպէ ս գրեթէ ամէն երկիր, Հայաստանէ մ Հ0
"։Լ Սումէրերէնը շատ երկար մամանա կ մնաց դրական, rl ք1"
տա կան եւ մ եհ ենա կան լեզու՝.
Այս բարենորոգումները էրա լ է թէ ներմուծեցին սեմա
կան աղդեցոլթէլնր մեր մէջ սակայն նոյնքան մեծ
րունկ չեղաւ, որչափ նախահէտէտներու մօ տ :

եւ խո

դարաշըր.

ջանին է որ արմատական իշտար եւ էա ա ստո ւաեն երը փո
խանորդեցին Ս"ւպար-Հուրրի , այսինքն
հայ
Պարթկօնին
(1) Կարելի՞ է նոյնացնել UI եւ Lui (լոլլ_ոլպէ) անուննե՜
pp եւ ենթադրել թէ Նարամսինէն հալածական Ուլերը , որոնք

սեմական չէին երր մտան Հայաստան: Լուլուպէները նախորդ
ներն են այսօրուան լոլլ֊անիներոլն, որոնք Սուլէյմանիէ կր
բնակին եւ Քիւրտ են:
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1
ել է(ւք|ւ աստոլածները՝ ինչպէս հոպ Zll-en եւ Lu-ZU-en ,
եղան Սին եւ Լուսին (2) Î

էւ( Թ|ւ(ւԱ1

f'u,J*J IUJU "՚ չի՛”1րհակալութիւննե լւ ր անսպասելի հետե
ւանք մ ունեցան . հարա լաքին ցեղերու մի մասին ի մասնաւո
րի SuiJ ցեղախումբերու տ եղա լիսխո ւթի ւնր կամ փախուստը
^միասին տանելով իրենց մեծ ցից Suijf կամ
ՀԱ1յէԸ==«"4"7յաս"լանհհ» : (Ta֊ïg=«w^«/յա սպան» . Tâ -Հպարնեք} վռնւոել, ոչնչացնել» (Tag):
Ղ^ս/Ւ

ճարտարարուեստը

մեաացացո բծաթիւն եւ ի մասնա-

վանդակացսրծո ւթիւնը

մեծ

լա ո u^m gի մո ւթի ւններ

բրած էին ; Լուվրի թանց ար ան ին մէջ ղան ո լող աո ի լծի արձան

" £ է որու վրա լի ա րձանա g ր ո լ թ ի լն ր կր վկայէ քքոլպարտոլի
Լ ջ կերտուած լին ել ր կր նկա աո լի ալդ դարաշրջանի

դլոլխ

ղործոցներէն մին՝. քԼյս կենդանին կ*րս է Պ՚սրրօ (1) թէպէտ
•խ՚քրաղ ո լն բայց ոչ ստո րադաս fl ւ ր ի "ԷՀ կերտուած ցոլլե՜
րէն z Ըստ նոյն հեղինակին ՝ որ ՂքՈւկէյլալի հետ միատեղ կարՂա!քա^ նւ թարց մանած են արձանա դրո լթիւնը ալս արձանը
կերտուած է մեր թո ւա g ր ո լթ են էն 2400-2200 տարի muuif ել

1 վ՚վ՚ք' վ ք' թաց ւսւոր թ՝էս ա րիի կողմէն նուի րուած ^կիրիկալ
մեհեանին մէջ ց անուող իր Շրմէ կէ դիցոլհիին*
Ըստ Պարրօի fl ւ ք՛քի չ կր g ան ո լի fl ապուր ի եռանկիւնին
ո ր հև ոոլ է Սուպարտոլ էն- կը ս խա լի նոյն ոլ Լ ս
կ ք' ն՜Լ թէ Շրմ է կ է g ի g Ո լհ ին Ըչտարն կ : Ըստ մէզ

ե րբ կ ր
fiippfr՝

(1) Parrot (André) et Jean Nougeyrol. Un document de fon
dation hurrite. Revue d'Assyrologie 1948, ainsi que A. Parrot :
Sumer.
(2) Մեր մէջ երկուքն ւսլ գործածական էին - Ե - Մոմնեանի ինձ ղրկած Հին Հայաստանի լուսնական տոմարի մէկ պատ
կերացումի վրայ Լուսինը նշանակուած է Սիհոլ ձեւին տակ
երր մեգ կր ցուցնէ իր խաւար կամ կէս խաւար դէմէր եւ էոլսի՚ն-ոլ երր շողափայլ կը փայլի երկնքի վրայ :

Լս=«Տէր , Աստուած», իսկ ոլ=աքքատական վերջաւո
րութիւն Սումերերէն Su-en =֊կրնայ նաեւ թարգմանուիլ խա.
ւարի աստուած՝ Տս=սեւ :
Lu ֊-«Տէր, Աստուած - մարգ» այսօր իսկ գործածական է
Սասունի թարթառին մէջ «լաօ» ձեւին տակ:
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այմմեան Արճէշն է , Ւկ Շըմէկէն

հոլրրի-հայերոլ արեւու

սիրուհին է անուանապէս յիշռւած •իումարփիի դիցաբանու
թեան մէջ, ո բուն կը վկայէ նաեւ իր անունին ստուգաբանու
թիւնը , որ արմատական դրոշմ կը կրէ :

Shmege = Shemu =sge = Shemu = «երկինը-»

{աք.

ըատ)-}֊շց&=«թագուհի» (nin)=«/-f4^/- թագուհի» :
ք?^Հ վերել յիշուած առիւծին արձանը դարաշրջանի
գյոլի, գործոցներէն էր , բայց միակը չէր : Աեւանայ լճի մաո ,
1 ճաշնի պեղումներու ա ա են արոյրէ
{պղինձ)
բազմաթիւ
առարկաներ , ապարանջաններ , մատանիներ , ի մասնաւորի
հարուստ թագա վայրի մը մէջ գանուած արոյրէ {պղինձ) պա
տերազմական կառը մը կը վկայեն մետաղագործութեան վերին աստիճանի զարգացումը-.
Զուգընթաց կը յառաջդիմէին նաեւ արհեստները, ի մաս
նաւորի հիւսուտծեղէնի ճարաարարուեսաը -. Հո, մրա Ուկարտուի թագուհի Ահատ մելըուի օմիաին մէջ բազմաթիւ թան՜
կարմիր առարկաներու հետ կը գտնուէր նաեւ հուրրիական
կերպասէ սլաարասւոուած րոտն հագուստ-.
Երկրագործութիւնն ու պարտիզպանութիւնն ալ գուզ ըն
թաց կր յառաջադիմէին : Հհարրուրին (2500 տաբի մ. թ - ա-)
Հայաստանին իր հետ կը տանէր բազմաթիւ պտղատու ծառեր
եւ տունկեր , որոնց մի մասին անունը կր գտնուի մեր բառա
րաններու մէջ ինչպէս, Hashur=«/"/“î"/r» . Salluru=«*""f"/’» •
T0tu = «^"'֊/^» • Sirdu=«S^"""zA» {կ"լ-ոԸ լեղի՛ ծիրան, դալառաբարբառ) . Halluril = «"Z«'iî'» • Լսե>1օ=«Հ"ւ/։/""»

:
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Մ Ա Տ Ե ՆԱԴ Ր Ո Ի Թ Ւ Ի Ն

Charles F. Jean —- Milieu Biblique 3 vol.
DelHzsch (Friedrich) — Sumerische Glosser
Friedrich (J,) — Kleinasiatische Sprachdankuialer
Hilaire de Barenton — L'Origine des Langues, dos Religions et
des Peuples.
Langdon (Stéphan) — A Sumerian Grammar.
JesUn (Raymond) — Le verbe sumerien
destin (Raymond) —- Le verbe sumerien (complément).
Gulbenkian (D. C.) — Contribution à la Préhistoire du Moyen
Orient.
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Խորանազարդ Նչեցիի Աւետարանին (ԺԴ դար)

Frontispice Bible de Netchetsi (XIVe siècle)

Fonds A.R.A.M

LUC-ANDRE MARCEL

REGARDS SUR UN ALPHABET
’ai parfois rêvé d’un livre qui s’intitulerait : «Voya
ge d’un ignorant à travers le monde ». Il y serait conté
tout ce que peut pressentir et remarquer un homme plongé
dans des conditions sociales dont il ignorait les stuctures.
Son ignorance même, (je ne dis pas sa sottise), servirait
en quelque sorte de révélateur, sinon de repoussoir. Elle
le préserverait d’une assimiliation qui atténuerait ses
surprises. Il serait un étranger « pur », et, certes, beau
coup de remarques singulières et fort précieuses lui mon
teraient à l’esprit, qui pourraient n’être pas si contradic
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toires qu’on le peut croire avec les remarques du savant
qui, lui, aime à pénétrer les dessous des civilisations. Il y
aurait là, j’imagine, un jeu entre des antipodes assez amu
sant. Du reste, c’est un peu ce qui m’arrive, et j,e n’irai
certes pas jusqu’à dire que mon ignorance est vertu, mais
que, dans l’obligation qui m’astreint à la supporter, je
dois trouver matière à rêverie et tirer tout de rien. Non
point tant, il est vrai, de rien, que d’une réfraction d’un
spectacle en moi tel que les événements me le proposent.
L’intérêt est de savoir si ce que je pressens de l’Arménie
coïncide avec ce que, réellement, elie est. C’est ainsi qu il
m’arriva souvent de me plonger dans la contemplation des
lettres de l’alphab.et arménien. Je ne sais quoi en elles m’in
triguait, comme m’intriguait la sonorité de la langue. Lors
que soudain me vint à l’esprit de faire un rapport, fûtil hasardeux, entre la quantité particulière d’un graphisme
et du son correspondant et le sens que je pouvais avoir de
la psychologie arménienne. Aussitôt des contradictions
entre ce que disaient certains Arméniens de leur langue et
ce que, dans ma grande ignorance, j’y voyais, apparurent.
Il la disent souple et très apte à capter les, moindres fluc
tuations de l’esprit. Proche en cela du grec. Or, ce qui me
frappe en ces graphismes arméniens est la forme de leur
autonomie. J’y vois un pouvoir d’affirmation de soi qui
exige d’abord la puissance bien plus que la souplesse. Preu
ve : la sévérité et je dirai même l’ascétisme du dessin des
lettres. La droite prédomine. Peu d’ornements. Une grande
économie des courbes. Peu fleurie, si j’ose dire, et n’ayant
pas du tout, par exemple, l’élégance flexible du grec,
l’arabesque abstraite de l’arabe classique. L’arménien n’est
pas j oli. Du reste, un peuple de paysans et de montagnards
n’est jamais joli, mais viril. Surtout lorsqu’il subit de
cruels assauts tout au long de son histoire. J’en déduis que
la langue arménienne se prête plus aux choses concrètes
qu’abstraites, ou plus exactement, qu’elle se plaît et qu’elle
excelle à suggérer ou saisir l’abstrait par le concret. Elle
incarne l’idée, si j’ose dire, et de ceci j’ai certitude, du
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fait même que toute la poésie arménienne ne celsse pas un
instant de réaliser merveilleusement cet alliage. (J’aurai
l’occasion de le démontrer d’abondance plus tard.) Ce qui
me frappe encore est le rapport singulier entre l’architec
ture arménienne clalssique et le caractère du graphisme
de la langue. Il ne peut y avoir là que diverses variations
mais non point des contradictions caractérologiques sé
rieuses. La conjonction des deux est flagrante. Or, notre
art roman paraît dériver en bien des points de l’art classi
que arménien. Comme par hasard la conception romane est
fort austère. Riche de symbolique, de concepts mathémati
ques, mais réalisée selon un empirisme singulier qui lui
confère tout à la fois un aspect principal des plus volon
taires et une naïveté, je veux dire une fraîcheur de naissan
ce, qui sourd de terre. Corps sans complaisances, esprit
sans divagations. C’eSt une des manifestations d,e l’art de
se tenir au milieu. Rares sont les exemples d’excès graves,
dans un ou l’autre sens, de la race arménienne. Elle n’a
point de philosophes éperdus, peu de poètes délirants, aime
volontiers sa règle et se mesurer à elle, se plaît à bâtir et
solidement. Le mauvais goût qui l’altérera parfois provient
pluls d’influences forcées que d’une tare fondamentale. Les
malarias durent peu dans l’art arménien authentique. Cer
taines stèles anciennes aussi s’apparentent par le style à
la rudesse originelle du caractère de la langue. A nos
oreilles l’arménien sonne franc, mais sans ce qu’il est ha
bituel d’appeler la musicalité. (Le malentendu sur ce terme
m’exaspère.) La langue ne fait pas glcu-glou. Elle n’a rien
d’une délicieuse gélatine. Elle ne sinue pas dans l’oreille.
Elle s’y affirme. Les voyelles me semblent pures. Les con
sonnes riches mais nettes. L’arménien mâche peu de
brouillard. Ainsi donc, le génie véritable de la langue me
semble à l’opposé de l’enflure. D’une molle enflure. Atten
tion ! je l’entends dans son origine, car, par la suite, quel
quefois, une bizarre éloquence gonflera ou emmiellera une
texture linguistique qui y répugne en essence. On remar
que du reiste cette enflure dans tous les peuples occupés
par les turcs. Etrange effet dont il nous faudra reparler.
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Orientalisme ambigu. Mieux vaut à nos yeux le sel de
l’origine, et ne pas perdre de vue les lettres de Mesrop ou
l’architecture de telle église d’Ani, les enluminures du XIIe
siècle et les écrits des anciens. Verte leçon !
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SARGAVAK DE BERDAK
(XVIe siècle)

ELOGE DU VIN
Fruit d’Honneur et de Royauté
Beau de Beauté essentielle,
Voici ton éloge, ô raisin.
Pesante pierre précieuse
Tu es rondeur suave et lisse ;
tortils de ta robe sont d’or,
tu es des perles sur de l’or.
Blanc ou noir ou rouge solaire,
jaune comme l’ambre ou l encens,
au secret du cœur tu projettes
feu limpide, sage folie.
Immortalité de ce monde,
tu encombras les bras de l’ange
quand il vint visiter Noé.
Tu fus la très juste allégeance.
Je te coupe, je t’emporte,
je t’écrase, je t’agite,
ah ! débonde-toi, fleuve noir,
exalte ta danse en ma gorge,
Feu sans feu, claire nuit brûlante,
rose future dans ma têts !
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Les Rois de neige et d’or, les Juges,
les graves Seigneurs pleins de guerre
s’agenouillent au bord dfi Toi.
En tes rubis leur loi se pense.
i

■

Par Toi, fleur d’argile et de foudre,
Celui qui presse mille serfs
dedans ses paumes orgueilleuses
s’oublie tout dans un chant d’amour.
p'U-֊

Celui, clouant dans sa poitrine
l’aigle rouge aux yeux de colère,
soudain pleure d’un rossignol.
Celui qu’amour déçu tourmente
ainsi que l’arbre gel et vent,
Son front est suave grenade.
La goutte de Toi concilie ,
élude, recrée ou délie.
Le pauvre clair de pain et d’eau
dès que sa langue tu consumes,
sa face est d’un ciel étoilé,
ses poings, citernes de largesse.
L’aveugle aux yeux de nuit frappés,
dès que ta flamme Va connu,
aperçoit les villes heureuses,
la 'scintillation des mers nues.
Tu fais langue vive le plomb
qui soudait les joues du muet.
Possédé de ta gaieté pure
il est ce bouquet d’oiselets.
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Sang du Christ dans la main du prêtre
à prime aube sacrifié,
tu changes lèpre en fleur de lys,
tu expies les clous du pécheur.
Toi, source forte en un flanc maigre
haute fleur dardée sur la Croix
Tu es royaume aux Douze étoiles,
Diadème de Dieu de Dieu,
O 0 Sargavak de Bardak,
es.tu fou d’aimer tant le vin
et clamer si haut son éloge !
A son feu, gagnas-tu jamais
de quoi changer ta bure en chape ?
Je suis du Vin servant très humble.
Digne servant n’use que d’eau.
Je n’ai doué que le Calice
dont la flamme nous sauvegarde.

Traduction de L.-A. MARCEL

7
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YEGHICHE TCHARENTS

VERS L'AVENIR
Mon âme (elle est immense) aujourd'hui est emplie
de chants confus et de murmures.

Mon cœur est déchiré de courants incendiaires,
électriques.
Mon âme, voici, est un poste d'émissions :
elle s'adresse à toute la terre, à l'univers des hommes.
Il est élevé le poste de mon âme.
Il est haut et autant solide que le mont Ararat.
Oui, il est puissant, — et formidable.

Dans ces contrées ardentes et labourées d'orages,
pour d'innombrables cœurs, des plus proches aux plus lointains,
je suis le chantre
de mes milliers et milliers de camarades...
Cette joie qui est I' « aujourd'hui », ce grand élan,
je puis les transmettre à l'avenir, je le dois,
C'est pourquoi mon chant est victorieux,
c'est pourquoi ma voix est ferme et puissante, autant que
l'Eternité•••

Ohé
vous
dans
vous
vous

! vous les lointains, vous les proches,
dans les usines,
les mines,
dans l'immensité des steppes, dans les forêts,
en tous lieux, en tous les coins,
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vous de fer et de bronze, vous de terre ou de mine,
ohé, mes frères innombrables, bercés par mon chant,
dites, dites-moi qui donc aujourd'hui possède en partage notre
volonté forgée au feu,
notre force qui arde,
et ce sort enviable,
cette chance universelle ?
Qui donc aujourd'hui les possède ?
Nous, nous, les hommes nouveaux. Nous sommes milles et milles.
Nous n'avons pas de nombre.
Pareille à un disque de fer aux dimensions immenses,
la volonté d'acier de nos milliers de frères ՛—
universelle —
oui, nous avons déjà, dans un terrible élan, jeté cette volonté
comme un pont où s'affrontent les tempêtes des jours futurs,
vers l'avenir !

'traduction de H. JUIN
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POUR LE SOLEIL
C'est une main armée de fer qui lança, là’haut, cette cymbale d or!
Elle brûle, la cymbale d'or I
Elle est une blessure sanglante J
Voici que l'hyacinthe brûle, dans le ciel,
et le sang s'écoule, chaud î
Dans le ciel : une immolation lumineuse...
— Comme est bonne la fatigue du feu !

Ce qui est bon brûle.
Ce qui est bon brûle toujours.
— Grand soleil par dessus l'éclatante terre. —
Tant que dure ta vie, — avance et brûle,
et que le feu du soleil soit partout autour de toi,
mais aussi : que du soleil il ne demeure rien î
— Grand soleil par dessus cette terre éclatante,
Aussi longtemps que dure ta vie, avances et consumes-toi !
Seulement boire à longs traits le parfum lumineux de ce soleil,
du soleil, oh ! le goût du soleil calme,
voici ce que désire mon cœur, et rien d'autre...
Et vivant en ce brasier, soleil pareil au sang,
baïonnettes effilées, parfums, et l'amour,
des chants puis des couleurs, le sang tendu,
joie, joie, et la saveur du soleil,
et des chevaux, et de l'or, des ovations, des appek, de grands cris,

— qui donc plus que toi, goût du soleil, peut apaiser les hommes ?
*
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HUBERT JUIN

ART POÉTIQUE
Chanter l’oiseau, la feuille, le retour du fruit, les
blasons de la femme étendue toute nue dans la
voix qui chante,
et la chaleur des seins,
la houle de ce ventre, et l’aubépine très foncée de
la nuit une moiteur égale à celle du Vieux-Port
sous les cymbales obliques du soleil !
Les barques au départ se pressent et s’épuisent, con
currencent les eaux, s’alourdissent de sel, c’est
l’égal champion des Olympiades prenant élan
contre les roses multiples de Céphalée,
et bondissant enfin : une voix, une voix qui fait eau
sur tant de mers tant de fois dites...
Chanter la pleine voix où vont les autres, les. deux
mains réunies, puis abaiisser la dextre et monrer dans le marbre
la claire empreinte d’un pied nu ! Montrer l’homme
partout.
Dire des mots nouveaux pour des
choses anciennes, ou,
au contraire,
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sonner de vieilles syllabes une fois .encore revenues
en l’honneur de celui qui mesure la terre ,et sa
besogne faite va plus loin
pour mesurer les cieux,
et faisant du monde reconnu deux parts égales où la
lumière et l’ombre se combattent, se déchire luimême
et s’abreuve de sang. C’est l’homme, le bifrons, l,e
double masque : celui qui dit le vrai, celui qui
dit le faux,
celui qui sème et ne moissonne,
celui qui brûle, celui qui crie.
Chanter l’épouse, aussi la vierge, l’amante nue dans
le verger, la fille des rues qui tend lefe seins aux
impures semences des quatre vents. Chanter la
lumière de la peau, le rein qui défend, la gorge qui
se noue; l’ennui du quartier Monge;
Chanter celle qu’on aime. Condamner la torture, in
jurier les faussaires, rénoncer l’assassin.
Illustrer la victime.
Chanter, chanter profondément.
H. J.
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ՍՓհհՌ» IWWIWhMj
Պիտի երբեք չո ւղէիր տուն տալ եր ‘էին այս անգութ
Ո՛- խորասոյզ նայիլ վար՝ սրտիդ մռայլ քաոսին.**
Կր ակն ինկեր է սակայն իր աւեր ով հ րանուտ
Ու սասաներ հիմն հ ոդլոյդ ՝ ապրումներուդ մարդկային ♦ ♦ .

ոI' ՝EnL- կյանքդ սիւն առ սիլ!/ կր իարաա
\Այս առօրեայ եւ այս վատ խաղաղութիւնն է
Ո՛չ պատերազմ ՝ ո՛չ պայթող ռումբեր , զէնքեր
ԸԱ',քց ի՜նչ կո րուսւո մեր կողմէ , ռազմադաշտին

տակաւին ,
պղտոր * * *
ու ս բլին ՝
մէջ այս նոր

Կր տառապի՜ս խղճահար՝ եղելութեան դէմ այս մութ՝
Ս!°յս էր զեղին նահատակ՝ բերուելիք տուրքն ապագա f***
Եղեռնէն վերք յիսնամեայ՝ օ' ՝ ճերմակ ջարդն այս անգութ
Մ եր մե ռելներն երկու հեղ կարծես կուլանք մենք հիմա**»
1Լհալո՜ր է ՝ ահալոր ՝ դիտել գաւակդ հարաղատ
Ու չըտեսնել անոր մէջ նոյնութիւնն հայ ոգիիդ*
Սել աչքերուն մէջ ճանչնա լ մեծ հ օր պատկերն անաղարտ
ԵԱ,յց դո'զ գտնել իր սրտին աչքերն յոյսիդ դէմ ընդմիշտ* *

Կվ՚տն ալ՝ աւա՜ղ^ որ իր մէջ հայ ց^ղդ կորո՜ւստ մը կուլայ * *
Ֆ ի ղիքա կան ՝ հոգեկան կոր ո ւս տ մ'անդարձ թանկա դին.. .
Եւ ինչ որ քու էութիւնդ իր սասանէ անիսրնայ'
Անյոյս ՝ անել պայքարգ է ՝ ընդդէմ այս մեծ աւերին* * * :
Երբ տա մանքովն հոդիիդ եւ արբունքիդ չիթերով
Ըրիր պարտէզդ ա'լ պատրաստ ծաղկաքաղին համար նոթ
Տեսար ինչպէ՜ ս անարման օտար ձեռքեր անգորով
Մ ահապսա՜կդ հ իւս երին Հ արդ ՝ ՛Շ ո լշան ո՜վդ լուս ած որ * * * î

Ոոլո ր իղձերդ * երարխ երդ կենդան ացնե՜լ ցաւ կիդ մէջ՝
Կապել յոյսերդ անթեղուած իր դհց^ցիկ հասակին
*Լ?աւու մը պէս ամրակուռ մաղթել իր երթն տնրն
Սայց տեսնե՜լ որ 'հոսանքներն՝ առած քու գանձդ կը տանի՜ն
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Անչափ ելէ վէհն ա յս սեւ. որ օրէ օր կը լայննա յ
Ալ կը քանդէ կռոլանն հէն որ յփզ ափէն կր պահէր ,
փու դէմդ այլեւս անդունդներր անէութեամբ անկ'ըկայ ,
Մոռացութեան մէջ բացոլոզ՝ կործանումէ խոր դէ շե ր . . . :
Պէտէ երրեՀբ չո ւգկ իր տուն տալ եբդին ա յս անգո ւթ՜ ՝
Ոչ b"k ^յայեւ 11,ո[,1ւյսՈյղ վ1ոլ- ղէմ բա g ո ւո ղ քաոսին ,
Կրակն ինկեր կ սակայն ու կեանքդ ըրեր մոխրակոյտ ՝
Օգնութեան կանչդ կ կարծես որ կը կրկնես չո ր ս ծագին ♦ . ♦ :

ԴՈՒՔ (1P հր ՊԱ8Ք11ՐԻՔ,.,
Դուք որ կը պայքարիք յանո՜ւն բարձունքներուն,
Յանուն լքարդկայնոլթեան' որ իր դէմքն է փոխեր,
Դուք որ ճշմարտութեան հրայրքովն էք լեցուն,
Դաղափարին պայ ծաո. սիրահարն ու աէբէր • . • :
Չ՛ուք որ իրճիթ-ի մէջ կամ վանքերու բնակիչ'
Ուզեցիք կեանքն օծել ագնըւագոյն բոցով,
Կեանքին իմաստն ընել մարդկայնութիւնը ջինջ
Ու փոխանցել խօսքին' ներքին հուրն ոլ կորով,
Ո՜վ դուք որ ապրեցաք տեսիլներով անմար,
Դուք, բարութեան, գութին նորոգիչներդ արի,
Նոյնացուցիք ձեր աչքն' աստդերուն հետ պայ ծ աո-..:
Բանաստեղծնե՜ր վըսեմ, լոյսեր գոլք խորհուրդի,
Ի՜նչ փոյթ թէ վաղաժամ կըսպաոէք ջիղ , եոանգ,
Ձե՜զ է տրւած բնութիւնն' հոգին իր արգաւանդ. • • :

/
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ՕՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
Վերածնէ
<1»ոշ|ւ|1 կեր ածուած
Յոյգերու վիշտերոլ
Արձանակերտ ամայութեան մր վրայ

ւէերածնէ
Այս վիթխարի
Վայ րա գ լոութեան
Առոգուած այս սրտին
Հետքերուն վրան :
Վերածնէ
Ահաւոր ափսոսանքի
Այս -նամթան վրայ :

Վանի դեռ
Բերնիս մէջ
Լեզու մը կը դողդղայ
Պատրաստ խօսելու
Են յօրինելու համար
Դեդեգկագոյնը երգերուն :
Վերածնէ այսպէս
Փոշիի վերածուած
Յոյգերու վիշտերոլ
Արձանակերտ ամայութեան մը վրայ :

Fonds A.R.A.M

ԱՐԱՔՍԻ ՊԱՊՒԿԵԱՆ

Հանգըրւանին երբեք հասած մենք ճամբորդներ,
Միշտ կէս համբէն եա դաոնալու գեո ըստիպուած,
Ո՞վ պիտի տայ մխիթարանքն այն գերիվեր
Վերադարձի հեծկըլտանք ին,_ ձա՜յն սրտաբաց:

Ո՞վ պիտի զգայ տառապանքը մեր կարօտին,
եւ անհանդարտ սպասումին' չար օրերու,
Ու թախիծը երբոր խեղդած է ալ հոգին,
Ուր նայուածքը թաց ծովերուն մէջն է հեոուն:

Զի այգ համթան, մերթ լուսեղէն սլ մերթ մըթին,
Ուրկէ անցան եւ պիտի գեռ անցնին շատեր,
Չունի կայան, չունի նշան եւ կամ գիրեր • • •
Որ մոլորած ճամբորդին ելք մը ցուցնէին:

Մինչ մեկնումով ոգեւարեալ ու բաբախուն,
Խռովքի պահ' ըսպասումը վադուայ լուսուն • • •
Ան հաւատքով, ի՜նչ անձկութեամբ պիտի դիմէր
Դէպի լըրումն իր երազին որ իտէալն էր • • • :
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ԷՏՍնՐ

(Մանուած 20րդ Տարելիցին աււթիլ)

Վ/՚էննա հանուր դետ ի աւ^ւ՚հ } կանանչ եւ րարձր ծառելաւ! չլւիսպսււոոսււ ձ Ս՚այրանուլի մը մէջ՝
31 Հ n կա եմբեր
ՃՏ^^ին ծնաւ ս տ եւլծա ղործ հայ ցեղին տաղանդաւոր մ Հ կ
դ*սւակը կա կար Շ՛ոհին՝ ուր՝ կր դտնոլկր մայրը դարմա
նումի համար* Որս՛է այււ ա՛սրի իր ծննդեան իննսուներորդ
աար ե ղ ար ձն է,
*Նա սաիարակո ւթեամբ
եւ աւլդային ղի տա կզութեամբ
Օժտուած ծնողյփ մր միակ ղալա կր ՝ դարձած կ սիրոյ եւ \երմ
դուր դուրանրի առարկայ՝ մանկութիւնն ու սլաաանեկոլթիւնը
անցուցած կ Հա տրղ ի ւդի մէջ՝ Պոլոոյ հայա չատ ար
ուարձաններ կն մկկր՝ Ս արմարայի եզերրը։ Հա յրր ՝ Պեարոս
Շ՛ոհին՝ պատանի էտ կարին հայեցի կրթութիւն մր տայո լ
համար՝ ուղարկած կ ղայն հոն հաստատուած IJ իւիթարեան
հայրերու ւէ ա րմտրանր :
^"իրքերու՝ ղ ր չի ու մատիտի հետ առաջին շփումին իսկ
ցոլցաբերած կ մեծ հակում եւ ընդունակութիւն գծելու ել
հկարելու։ Անւիսլււե մատներուէը սկսած կ գծել իր ձ1,լէ1^.11
ա ռար կան ե րը ՝ եւ n չ մէկ նիւթ իր ա ե ս ո ղ ո ւթենէն չէ վըիսլած ՝ ե' ւ ահու ա արին չէր ՛ոլ/,Ած սկսած կ արատ րս յաի չ նմա_
հողս ւթեամր դծել իր դա ս րն կե րն երր
ել
ուս ուց իչները ՝
['^'Հ՚՚լկ" նաեւ պտոյտներու րնթաg յփն ՝ տե սարման 'էայրերբ՝
իսկոյն ուրւււագծած կ աեարա 4/-ե ե՚ՀԻ
Շուհին րւսիւար ունեցած կ աշակերտելու մամանակակից
լաւագոյն ուոոլցիչփերկն ՝ բարձր հմտութեան տիրացած
նկարիչ Ս՛ելը ոն Տ իրատոլրեաև ի * Շահինի բացառիկ կարո
ղս ւթե ան էսանդաւէառ գնահատողը՝ որ իր մասնաւոր հոգա
ծութեան առարկան դարձո լցած կ ղայն եւ իր g ո ւց մ ո ւնյջն ե ր ոյէ
մեծապէս սատարած անոր յառաջղիմութեան :
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ձն՛ 1-CI՛,
՝յ րմա րանի չր^_ա^ր
աւարտելէն
յե-ոյ ,
$ իրատոլրեանի խորհրդով՝ Շահ ինը ղրկած են վենետիկ՝
Ս խիթտրեան հայրերու Մ ո ւր ա տ-էէա փ այ ելե ան ուս JJ ւմնալաւ
նը՝. վարմարանի Տ ես չութեան հետ շփման առաջին օրէն [,սկ՝
իր բացառիկ տ ա ղան դը նկատողութեան առնուելով ՝թո Jէա~
տրուած է իրեն որ միմիայն նկարչութեամբ եւ լեղուներու
ո ւս ո ղո ւթ ե ա մբ պարապի :
վենետիկ ՝ ձե ռահ ի ւս մանեա կներո լ նրբութիւնը ունեցող
ղեղարուես տա կան քան դա կն եր ո վ զարդարուած իր պալատ
ներովը՝ կախարդող ու դիւթական հայելիներու նման երփնեբանդ ցոլարձակումներով ջրանցքն՛երը մե տարս ա թել շա
լերո՛վ պճնուած պարմանուհիներու հեշտասէր շարմումներովը
ծանօթ ՝ Ադրիականի այս չքնաղ թագուհին , դարեր առաԼ
ներշնչումի աւլրիւր եղած էր Ճիորճիոներէն մինչեւ թիցիանի y
թինթոր էթոյի ՝ թիէփ ո լո լի իրապաշտ յղացումներով ստեղծադործո ւթի ւններ ո ւն y վառ. եւ կենդանի դոյներով անգերազան
ցելի ն կարն եր ո ւն :
Շահին՝ երկու տարի վաստակաւոր ո ւս ո ւցի չն եր ո ւ հսկո
ղութեան տա!ը արտակարգ եռանդով՝ գծելու ՝ նկարելու եւ
դիտելու ար ո ւես տին' իյորապէս թափանցելէ ,
հսկաներու
այս մեծ հոյլին կերտած նկարներն ո լ յղացումները ուսում
նասիրելէ յետոյ ՝ կենցաղային նոր տիպարներ տեսնելու՝
անծանօթ հորիզոններ դիտելու ՝ ինչպէս նաեւ ֆրա ե՛սական
դպրոgի նր բո ւթի ւնն եր ը եւ արդիա կան յղաոցւմները ուսում
նասիրելու համար քրյսներ կո ւ տարեկանին Փարիզ կը հաս
տատուի :
՛Լոյսի եւ յառաջադէմ մտածումներու՝ ճոխութեան թէ
խեղճութեան փարթամութեան եւ թշուառութեան՝ հակոտնեայ բարքերու ու ս ո վո ր ո լթի ւնն եր ո ւ այս մեծ ոստանին մէջ
Շահինի առաջին մտածումը արձանագրուիլ եղաւ Ակադեմի
ճփւլիան՝ որուն վարիչները դասական աւանդութիւննե բու
կապուած ՝ իրապաշտ մտածումներով երկու հռչակաւոր
ուսուցիչներ' Պէնմամէն Գոն ս տան ել փան֊ՓօԼ Լորանսն էին :
Երեք տարի յարատեւ աշխատանքով կը տիրապետէ նկար
չութեան ամէն մարզերուն ՝ մանաւանդ մեծ հմտութիւն ձեռք
կը բերէ տեսածներն յիշողութեամբ մատիտով եւ
ւլծա գրելու ա րուես տին մէջ :
կենսագրական այս հակիրճ տոդերէն յետոյ , մեր մենադրութիւնը անկատար պիտի մնար՝ եթէ՝ շեղում մը ընելով
չներկայացնէինք մա մանա կա դր ա կան կաբդով Շահինի ստեղծադործած իւղաներկ նկարնէրէն՝ մինչեւ արուեստի կատա
րելագործութեան հասած ակնյայտնի տախտակները (plan՜
che) եւ գնահատական ար տայայտ ո լթի ւնները արուեստի
ականաւոր տեսաբաններու կողմ է իր մասին'.
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Շահինի սաաջ^ւն շփումը ֆրանսական գեղարուեստասէր
եւ ղմուա րահաճ հասարակութեան հեւո աԼւյի ունեցաւ 1S9G
թ .ին Ֆրանսացի Արուեստագէտներու Ընկերակցութեան տա_
լ՛եկան նկարահանդէսին, ( Salon de la Société des Artistes
Français) ցուցադրած իր «Չքաւորը» (Un GlieUX) ի լղան եր կ
նկարով՝ որ կը ներկայացնէր շատերէն մէկը աքն անհամար
թշուտոներէն ՝ որոնք կաոամուտի դուռներոլն մէջ՝
կամ
դետնոլղէներոլ մոլարէն աո.ջել 'կեանքերնէն ամենադժնդակ
պայմաններու մէջ քար շ կուտան՝ Հյահէն էրապաշտ արուես
տագէտէ շունչով՝ գոյներոլ ներդաշնակութեամբ եւ վրձինի
նուրբ գէծերով կ[*ցած է նկարել պատռած ւԼերարկուուԼ ՝
g էրո լցան մաղերով՝ կեղտէն էբար փակած
մօրուքով եւ
ոսկրոտ մսէ կտոր մր կրծելով զբաղած' ալեհեր «Ջքաւորհ/» :
Ուշագրաւ է & ա հ էնէ յէշ^աԼ եւ յաջորդական էւղաներկ
ստեղծադործութէւններուն մէջ յա յտնաբերած համակրանքէ
ջնրմ զգացումները՝ անօթութենէ հ է ւան ղո ւթէ ւններ է տաոապող՝ հանդէստ եւ մարդավայել կենցաղէ զրկուած բնչաղուրկ անձերս ւ հանգէ պ :
Յաջորդ տարին , ցուցադրած ((.Փողոցի մը անկիւնը»
իւղաներկով մեղի կը ներկայացնէ , մութ փողոցի մր անկիւնը
համախմբուած քաղցածներու խումբ մը, որ տապկուած գետ
նախնձոր կը խածկոտէ. առաջինին պէս' միեւնոյն ոլմղնոլթեամր գծուած ցաւի եւ տառապանքի տեսարան մը -.

1898 թ-1՚ն միեւնոյն ընկերակցութեան Ա ա լօն ին ցուցա.
գրած է երկու կտաւ. «Ն երքնա ս են ե ա կ» կամ «ներքնակողմը»
(Intérieur) ա շխատաւոր համեստ ընտանիքի մը առօրեայ
կենցաղը ներկայացնող : Երկրորդ նկարը «Ապաստարան»
անունով , մեղի կը ներկայացնէ գրկանքէ հիւծած տառապող
մայր մը, զաւակին հետ միասին վառարանի մը արտագրած
բնածխային թթուէ հեղձամահ եղած վիճակով-.
1899/-5-, վերջին անգամ ըլլալով Ս ալօն կ'ուղարկէ երկու
կտաւ, «Մ °նմարթր եան, փողոց» մը եւ «Անպիտան մարդ»ր
(Un vilain homme) -. Առաջին նկարով Շահին ճշգրիտ կերպով
մեզի տուած է կէս դար առաջ կիսափոլլ տուներով, ցեխոտ
եւ խորտակուած կարասիներով խճողուած փարիղեան մութ,
անանg ան ելէ փողոց
Z*
! X
Երկրորդ նկարը փարիղեան ստահակի մը
(Apache)
տիպարն է, յենած արձանի մը պատուանդանին , ատելավառ
աչքերով անցորդները դիտող, որուն' մարդոց հանդէպ սնու
ցած թշնամանանքը եւ քինախնդիր ու մաղձոտ հողին, Շահին հի տ նալէ կերպով կրքքա^՜ է արտսւյայտել :
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է- Շահին' 1900ին

Հոս դրեթէ կը վերջանա յ Շահինի իւղաներկով ւլծած
նկարնե լաւն թւումը y որոնք յիչուաե եւ մէկ մասն ալ արտա
տպուած են 1886^՜ 5/ մինչեւ 1899//^ Հրաաարակուած ֆրանսացի
Սվւ " ւե ս տա ղէ ա h ե ր ո ւ կա ղմա կե ր սլած Սաքօններոլ 'քա թա յ °կներուն //^ £ : վերը մեր յիչտծ Նկարներ էն ղա ա մամ անա կա կ ի ղ
ոչ մէկ մ1Հ,տադրող եւ ա ր ո ւե ս ա ի տեսարան չէ ր արտա լա լտուած
Շահինի սաեւչծա դործած ուրիշ ն կարն ե ր ո ւն մասին՝ ոչ մէկ
յի չա տա կութիւն Սալօններուն մ է ջ ցուցադրուած նկարնե րէն'
՛չուրս այդ, տարիներուն քնրանսա լոյս տեսնող [Լրչակ Զ՚օսլանեանի <վԼնահիտ^նելաւն ՝
Փորթո ւդալեանի
<ք(Լր մենի ա?> ին
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ինչպէս նաեւ Պ՚՚լսոյ «Աասիս»ին եւ վենետիկի «Ըազմ ա վէ
պին» մ էջ :
Տարիներու յարատեւ պրպումներս'
գտնալու համար
Շահինի նկարները' ծախելոլ եւ ցուցադրելու գործր ստան
ձնող վաճառականներու անունները , ս՚պարդիւն անցած են.
ուր կարելի սլի տի ըլլար (ինչպէս Ստկէի մօտ) ստուգել
կտաւներուն քանակը, անուանս,կոչ„ւմները , դիները ել այլ
ձ տնօթութիլններ : Արդէն այգ շրջանին հազուագիւտ էր ցուցասրահներու մէջ անձնական ցուցահանդէսով հրապարակ
գալ եւ քաթալօկ հրատարակել, քննադատներուն գրելու եւ
կարծիք յայան՛ելու սլա ա ե հ ո ՛իքկ ւնը տալուէ .
Ընդհանրապէս Աալօններոլ մէջ ցուցադրուած նկարներոլ
վաճառումը տեղւոյն վրայ Տնօրէնութեան միջոցաւ կը կա.
տարուէր ել կամ արուեստասէրները ուղղակի աշխատանոց
ե րթալո վ կ ր դնէին ï
Հակառակ անցած կէս դարէ աւելի մ ամ ան։ակ՛ս շրվանին
ե, աղբիլրներու անբաւարարոլթեան , բախտաւորութիւնը
ունեցայ փարիղահայ գաղութի հին՛ տնգամներէն ակնավաճառ
'Լ . է-ս։1 երես՛նի մօտ • թԱ1լււո1յ Հո ՛Լ ու մատիտով գծուած արմէքաւոր նկարներ է զատ, իւղաներկ երկու դիմանկար ել մէկ
բնանկար տեսնել եւ լուսանկարել։ 'Լե ր Ոքիչես՛լն եր էն զատ,
սեփականութիւնս եղող «Փոքրիկ կարուհին» նուաղկատ աչ
քերով, տմգոյն ղիմաղիծերով սիրուն աղջիկն կ նստած բաղ֊
■կաիմոոի մը ‘Լ[ււսյ •
, դովե սաո/է ել քաֆալելւ ան քո վ
ընղուն ո ւած է
ֆրանսացի արուեստագէտներու հոյլին մէջ՛. Առաջին ա, թի,
իսկ «Սքաւորը» նկարին մասին, գե գա րո ւե ս տ տ կան հանդէս
ներու ել թերթել՛ու մէջ արուեստի տեսաբաններ գն՛ահա
տական տողեր յատկացուցած են, մա "նա լորա պէ „ յա բոնի
քննադատ Լուի 'Լոք՛՛ել «(իուռնալ տէ Տէպա»ի մէջ գրած է.
«...խոշոր յայտնութիւն մըն է այս...֊», 1897 թ- Սալօն
ուղս։լ՛կուած նկարներուն մ էվէն յաջողադո յններու յիշատակոլթեան ընթացքին արուեստաբան Արսէն Ալեքսանդր «Հհիկառօ» Օրաթերթին մէջ այսպէս կ'ար տայ այ տ ո լի . «...Այն
նկարը - փողոցի անկիւնը - զգացուած բ՛սնի մը սրտտ ը։ լղ
տեսքը ո ւնի ել կարելի է ըսել թէ «բարքերը ներկայացնող»
լաւագոյն պատկերներէն մէկն է, նոյնիսկ
լոկ նկարիչին
անկեղծ ութեանը չնորհ իւ ըհդհանրո լթեան՝ չեչտ մը կ՚առնէ
ան ...» ;
Շահինի հ.իւալվաս փո ւմներուն } կաղմո լթեան եւ հասոլնոլթեան^ հասնելու իւղաներկ եան այս
տարո*-ս^ն չր£ա1'Ը> մեր լա լա դոյն կերպարուեստի քննադատ Արչակ Զոպանեանը 1929 թ. իր հրատարակած «Դէմքեր» դի՛րքին մէջ
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մանրամասն կերպով քննարկելէ յետոյ՝ կը ղրէ •
բոչոր նկարները՝ իւղաներկով յօրինուած՝ դեռ
չէ1՚ն չաջողած Հր ա հ ինի տաղանդը իր լրութեանը մէջ յայ անե
լու՝. (Հղացումը անոնց մէջ նոր էր եւ անձնական տիսլարներու
ընտրութիւնը՝ անոնց դէմքին ու մէսթին ներս ւմ ո ւթի ւնը ՝
ղանոնք պարուրող մթնոլորտին եւ անոնց ապրած պարդ ու
անձկագին տռամին նշանակութիւնը՝ արդէն կուրուադծէին
մեծ նկարիչը՝ որ գոյութիւն ունէր Շահինի մէջ՝ րայց արաաչայտոլթեան գործիքը՝ իւղաներկին կիրարկումը՝ ան կա
տար ո ւթի ւնն եր ցո յց կուտա ր ՝ գեռ ա յդ արգէն շատ դե դեg ի կ
եւ շատ շահեկան գործերուն մէջ ՀՀսլակաս մը կար^չ :
Հայրենադարձ ն կա րի չ [)*աֆա յէլ Շիշման ե ան ՝ ՀՀ ահ ինի
կե ան /7,Ն ու գործին մասին դրած գիրրի^ ^էջ՝ իւղաներկ
Ն// արներր վերլուծելէ յետոյ հետեւեալ խորհրդածութեամբ
կը վե^ացնէ . «...փ ոքր ինչ վի սլա կան ոգիով յղացուած ՝
բա չց եւ այնպէս իր ա կան ո ւթեան ճշմարտացի
սլա տ կե ր ը
'հանդիսացող այգ բոլո ր ս տ եղծա դործո ւթիլնն եր ո վ
որոնք
ցուցադրում էր «//ղբալի կեանքը» ընդհանուր տ իտղո սի տակ
ՀՀ ահ ին ասաիճանաբար յայտնի կը դառնար որպէս խոսւոըմնալից՝ տաղանդաւոր գեղանկարիչ՝ եւ եթէ աչդ ուղղու֊
թեամբ շարունակէր ՝ կարող էր աչքառու դի րքե ր ո ւ հասնիլ ՝
(ՀայՍ տհղի ունեցաւ մի անակնկալ շրջադարձ •••» ։
Ի՞^չ էը ա յդ ան ա 1լն կալը ՝ դի պո ւած կամ Vս պա ս ո ւած
պատահարը՝ արդեօ^ք 'հրաշք էր թէ'
ն՛երշնչում \՝ ո ր բ
յեղաշրջեց Շ ա հինի ա շխա տ անքի ձելը ։ ՀՀիշմանեան եղելութիւնները առանց ստուգելու ՝ թերթերր եւ հ ան ղէ սն երը
առանց քննելու՝ անհիմն պատմութիւն մը կը հիւսէ ըսելով
«♦ • նա մի Ֆրանսացի րն կե րն ե ր ի g մէկի աշխատանոցում ակա
նատես լինելով Օֆորտի կատարմանը՝ ծանօթացաւ նրա տեքնիկային՝ հետաքրքրուեց ձօտիկից եւ ս կս ե g այդ եղանակով
փորձեր անել, ...մի քանի կարճ խա րխ ա փ ո ւմն եր ի g չեաո չ
արդէն նրան յաջողլում էր պղնձի վրայ պատկերել բաւական
բարդ թեմաներ . ♦ .
Շահին Ակ ադեմիա (իիլլիանի ուսողութեան ամբողջ
շրջանին՝ իւղաներկով եւ մատիտով ս տ ե ղծա գործելո ւ լծուած
ԸԱալով հ անդերձ չէ դա դր ած չոր ասեղով եւ մ՜անտա^ուրով
գծելու արուեստին
երանգներուն
ու
նրբո լթի լնն եր ուն
տիրանալէ
Միայն 1899/'Հ անր ո ւթեան կը ն երկայացնէ իր ս ա ե ղծա ւլործո ւթի ւնն եր ը JJա կօ Հրա տարա կչատան միջոցաւ։
Մեր այս տեսակէտը հ իմնուած է Տիկին Շահինի եւ
էԼալ^11,է^ Պետրոսի կողմէ՝ որոնք աղնութիւնը ունեցան ցուց
նելու 1896£2> մինչեւ 1898հ» Շահինի գծած տախտակները ՝
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որոնք ուսանողի մը դասատետրին պէս դասաւորուած
եւ
սչահուած են :
Շահինի աոաջին գործը որ հանրութիւնը ծանօթացած
է 1898/' Սալօնին ներկայացուցած իւղաներկ
ՀԱերընասենեակ^ին չոր ասեղով գծուած ել Սալօնին ըաթալօկփն մէի
ա պո լա ծ նկարն է :
Մեր գործը պիտի "* եշտանար h թ է .ւի ե րջին Պատերաղմի
ընթացրին «Ակագևմի <իիլլիան»ի ամբողջ արխիլը Փ՚սրիգէն
դէսլի Պօռտօ ,իոի, ագրո լթեան միջոցին ճամբան ոմբակոծութենէ փճացած չըլլա յին •.
Շահին 1899/' ընթացրին կը ստեղծագործէ
50// մօտ
տախտակներ , ուղղուած'
Պ"լսական տ պա լոր ութիւններ է •
մ եղի կուտայ թրրա կան տիպաբներ ին չսլի ս ին է
ւ֊[՛ Հ*
գնչուները» , մզկիթի մը առջեւ նստած մուրացիկ «թաւիշիկ
կինը» , «Բախտագուշակը» , «Ամիչէն» , «իմբիշները»
եւլե .
նմանապէս կենցաղային իրական կեանրէ առած անգործ աչ.
խա տա լո րները , կիսաշխարհիկ կիները՝ անոնց
պաշտպան
շահագործողները եւլն • :
թ րախուսուած բար ե կամն եր ո լ րաջալերանրէն , խանդա
վառս լած'
« L'Estampe Շէ l'Affiche » ղեղարուեսաական
հանդէսի տնօրէն , արուեստի մեծանուն րննաղաա Բլէման
լիանինի գնահատական յօդուածէն ՝ կարճ մամ անա կսլան մէջ
կր նկարէ իրարմէ աւելի ումգին՝ իրական կեանրէ առնուած
ս տ ե գծտ դործ ութի ւններ ՝ որոնց փո^Լ՛ մէk. մասը (25 հատ}
յիշեալ հանդէսին մ ԷԼ՝ ընթերցողներուն ներկայացնելու
առթթ հետեւեալ մարդարէաշունչ տողերը կը դրէ*
« ♦ ♦ *Հրահին կը նաԼսընտրէ հյի ո լանթ„ս էշ»ը
ասեղ}
երանգի հարաղտտութետնը համար որ անուԼ կը ստացուի ♦
իբրեւ ՛ճշմարիտ փոբագըիչ կը մտածէ թկ Փլան շի մը դոյնը
իր L"Jub բաչ[սոլմին մէջ կը կայանայ ՝ այսինքն այն անսահ
ման աստիճանաւորման մէջ որ թանձր սեւէն ղոլտ ճերմակիև
1լ աււա^յորդէ ։ “
Շահին միանգամայն օմտեալ նկարիչ մըն է ու
ճշմա ր ի տ խուզարկու եւ դիւրաւ չգոհացող գծա ղրիչ մը՝
բայց այս թերթին մԷԼ փորագրիչը մեղ մասնալորապէս կը
հետաքրքրէ եւ մեղի օդտակար կը թուի անոր մէկ ցուցակը
ներկայացնել՝ թէպէտեւ այդ գործը սկզբնաւորութիւն մը1է
է դեռ • Այ" արուեստագէտը արդեօք անոն g մէ չէ ՝ որոնց
վրայ մեծ յոյսեր կրնայ դրուիլ՝ մենք կը հաւատանք որ
այսսլէս է : Ապագան պիտի ըս է թէ իրաւունք ո լնինք ՝ կամ
ոչ» :
Այլեւս Շս1հին մտած էր իր հունին մէջ եւ գտած էր
ճշմարիտ կոչումը*. Հա գիւ. տա րին բոլորած ՝ 1900/^ Շահինի
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համբաւը Ֆրանսա J Լ։

սա հմանն bրը

անցած էք

Լ ոնտ ո նւ՚

Royal Society of Painters, Etchers&Engravers/^///;/""//#"*-թեան է սկա կան անդամ բնաբո լած եւ դո րծերն ալ հ^եղարուեստ^է ընկերութեան շքեղ սրահներուն մէջ ցուցադրուած
էէն : Ա*էելնոյն տարէն Փար^զէ համաշխարհային ցուցահան
դէսէն ներկայացուցած օֆորտնեբուն համար ստացաւ ո սկէ
մետայլ*. 1903/*5> Վ^ենետէկ ա եղի ո ւն եg ած մէջազդա քէն ե՝կա րչա/լան ցուցահանդէսէն ոսկեայ շքանշանով
գնահատուած
լա կա լաթէ լներ էն մէկն էր*
սլա ր դե ւա տ ր ո ւած է
Պատուոյ Լեգէոնէ Ասպետէ աստիճանովդ է վար
ձաւոր ութէւն ֆրանսական արուեստէ համբաւէն ծա լա լմանը
սատարած ըլլալուն։ Ամէն տարէ կանոնաւորապէս էր մասնակցութէւնը բերած է Հերան սա կան դ էնչ պէս նաել Պ ոլսոյ
Աո վկաս է եւ Փարէզէ մէջ Հ աJ նկարէ չներո լ սարքած ցուցտհ անգէսներո ւն i Ան'
երկու կամ երեր անգամ կազմակեր
պած է անձնական ցուցահանդէս * ղունամատէտով եւ սեւ
մատ է աո վ գծուած ստեղծադործութէւններով։ Հ^Լա Աիմէղ»
րն կերս լթե ան ('րդ ցուցահանդէսէն՝ րնտրուած է Աղղավւն եւ
Անկաէւ նկտրէչներու վարչական կազմէն
եւ
գնահատէ չ
ԼհԷԷլոԷ') լանձնախոլմբերո լ անդամ :

Անհնարէն է լռութեամբ անցն էլ եւ գէթ միջանկեալ
չթուել ընչազո լր կ եւ անգործ բան լորն ե ր ո ւ * չա ր քա չ եւ ծանր
աշխատանքի լծուած աշխատաւորներու կեանքէն՝ նուէ ր ո լած
լաւագոյն գործերը^ էնչպէ ս հկյստարանի լքրա յ մրւսւէոզներԸ^> «ԱամուրՀի տակ քն՛ացողներր$> դ ՀՇէնարարո լթեան մէջ
աշխատոզները^ դ հԱսչուրէ բաշխումը ուրբաթ օրերուԽ> ,
ՀՇաթօ քէում՜^ եւ այլ ում դին նկարները^ մանաւանդ վտւլուան
պա՛յծառ առաւօտը տեսնելո լ յոյս էն նշո յ լր ա չքեր ո ւն
մէջ Ս՛Ս"Լա!Jո՛լ «Ան գործեր դ հէւանդութենէ
ծիւրած կորա
քամակ «Ջլախտաւորը»՝ պատառ մը հացէ' համար գիլղէ~գիլղ
Լր^ո,Լ կեանքէ մայրամուտէն հասած «էեաւէաոկոտհ/»
(Le
Chemineau) ել այլն՝ ինչպէ ս նաեւ իրարմէ աւելէ բնական ,
կենդանէ շո ւնչով գծած ՝ անհատէն ամրո
հո դեբանա կան
արտայայտութիւնը ու նկարագիրը բնորոշող կենդանուդիր
քերը։ Օրինակ «Լուէդ 0)րանս»ըդ «Վեռլենը»
մարդկա/էն
իրաւունքէ ել ազատագրման համար մարտնչող՝ հայո լ ջերմ
բարեկամ «Անաթօլ քերանս^ը եւ "'JԼ դրական աշվսարհ է ու
ար ո ւե ս տէ պատկանող հ անր ածանօթ անձնաւորո ւթիւնները :
Ալաղիկ < ասակովդ լեցուն կուրծքերովդ վերացնող ու
զմայլելէ քնքշոլթեամբ գծուած ակադեմական մերկութիւններըդ ուր ոչ մէկ նշոյլ կը նշմար ես էիքքի ^ւ մարդկային
ղդաg ո ւմները խրտչեցնող տպալսրութեան ։
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Տեսողութեանդ առջեւ պարզուող անսահման հորիզոններով գրաւիչ տեսարանները, պայծառ ել արեւոտ ղաչ,„լ„.
նկարները, հեզասահ գետերու կանաչապատ ափերը, ամէնքն
ալ մեծ վարպետութեամբ փոքր մակերեսի մը վրայ խտացած ,
իւղանկարի մը պատրանքը կուտան շնորհիւ սեւ դիքերու
խորունկ ճոխութեան , զոր չ զո յներու մեղմ տմդնոլթեան եւ
գերմակներու յստակ եւ մեկին փայլովը.
Ս եր նախաբանը վերխոցն ենք արուեստի քննադատներու
հոյլէն էւ՚են3 հմտութեամբ կշիռ ունեցող, Շահինի նկարչութեան,
թեքնիքին հողին
ել լեզուն ճշդրիաօրէն ըմրռնաձ Լէ օն Տավիտի եւ 'Բամիյլ Մոքլևրի 1925 թոլին Շահինի
կտղմա կերպած «Impressions d’Italie» ցուցահանդէսին քաթալօկէն կարճ մեջբերումներով։
Լէ օն Տ՚սվիտ արուեստի տեսաբան եւ բաղմաթիլ դե զա.
րուեստական պարբերականներու աշխատակից իլ, մէկ ընդար.
ձա,{ յօդո-֊ածփն մէջ կը դրէ. «...Շահին „չ միայն տառա.
պանքին , դիման կա րներուն , ամբոխին ոլրախո ւթ եան եւ
սալի, այլ կնոջ եւ վայելչութեանց նկարիչն է, ան դիտէ
նկարել անոնց դիւթական աչքերը, ամպոյն դէմքերու
վրայ, հասակի շնորհալի ձիդ ու պիրկ անշարմո լթիւնները ,
առեղծուածս։յին վէտվէտումները , լիալիր կուրծքերը ել սի
րատոչոր աչքերը ...» :

Galerie Marcel Guiot

ցուցադրուած

85^

մօտ

«թտա-

լիայի Տպաւորութիւնդ Ալպոմին եկարներուն առթիւ փամիյլ
Մոքլեր կը դրէ. «. . ֊Տարիներէ ի վեր կը սքանչանամ էտկար
Շահինի արուեստին : Մտքիս մէջ դրոշմուած են իր ստեղծա գործած քանի մը կենդանա դիրները անմոռանալի արտայայտչութ եամբ, մէկը խեղճ Լուիդ Ֆրանսին , միւսը սրտայոյդ
«թ'ա փ ա ռկո տին» :
իւղաներկով գծերը լքեց , դառնալու համար մ ամանա
կից մանտաջոլրի ել չոր ասեղի ոլմեդտդոյն ել հմուտ տր
ուես տա դէ տ՚/ւ եր էն մէկը, որուն գործերը գուրգուրանքով եւ
նախանձաիւնղրութեամբ էլը պահեն առանձնաշնորհեալ հաւա
քիչները ; Շահին քանի մը դիծերով կը վերահաստատէ հորի
զոնին հմայիչ կախարդական պայծառութիւնը, կը ցուցնէ
թանձր ջոլրի սադրանքները...-»..
Զ.անց կ՛՛առնեմ խօսիլ նկարազարդած դիրքերուն մասին,
ուր առանց կարդալու, պատկերներու բնոյթէն, անձերոլ
արատյայտոլթենէն կրնաս կռահել գրքին։ մթնոլորտը..
Հատորներու կարօտ է , արտադրելու եւ թարգմանելու
համար օտար, Ափիլռքահայ եւ թ ■ Հայաստանի արուեստի
իրական արմ ՛սնիքով չա տ մը քննար կո դներո ւն դրութիւնները ,
որոնք հանդէսներու , ՛լիրքերու եւ թերթերոլ մէջ սքանչա
ցումի վառ տողերով լոյս տեսած են. իրենց մտածումները
d ենաղրած ել բաղդատութեան եղրեր փնտուած են Ատեյնլե-

Fonds A.R.A.M

146

ԱՆԴԱՍՏԱՆ*

նէ , Տչլկ՚ս/' , Թուլուղ Լոթրերէ , հէներէն քէամպրանով։ ՝ Թէէ։էոլոյէ ել այլ մ եե նկարէչներոլ ս ա եղեա դորեո ւթէ ւններ ո ւն
եւ թերնէրէն հետ՛. Երեւանէ մէջ կաղմակերպուաե 1936/'
Հա Հթէ ստեղծադո րծո ւթի ւնն եր ո ւն ցուցահանդէսի բաթաէօկին մէջ արուեստի տեսաբան Ղ^րամբեանի ՝ նկարիչներոլ
միութեան նախ կին նախագահ քի* Պաբսամեանի ըն դարձակ
դրութիւնները՝ Պետական Պատկերասրահի աւադ աշխա
տակից եւ արուեստարան Հյահէն 11] ա չա տ ո ւր եանի բաղմաթիւ
մ ենլսդր ո ւթի ւնն երը ՝ Հրիշմանեանի հրատարակած
Հ^էտկար
Հ^ահին^ ղիր^Ը՝ Շտհինադէտ քիուբէն իԼարեանը՝ արուեստի
վաստակաւոր 11ր,[1^իէ քուրդէն ք* ալա ս ան եանը , Պետական
Պատկերասրահի դի տ ա կան բարտուզար • Հ • Կ ո ւր դին ե անը ՝
եւ այլ բազմաթիւ նկարիչներ եւ արուեստաբաններ դրուա
տած են հայ ցեղին անզո լդա կան մէ կ դալկին՝
է ♦ Հր ա հ ինի
ա աղանդը :
Հայ եւ օտար արուեստի տեսարաններու քննադատական
մենա դրո ւթի ւնն եր էն մէջբերումներ ընելու հնարաւորութիւ
նէն զուրկ ըէԼա Լո ■ւ ՚ւ 1անցնիմ նիւթիս ՝ յառաջի կա յին մեր
հրատարակելիք ալսլօմին եւ 900// մօտ տախտակներու
լիա կատա ր բաթալօկին վերապահելով Հյահինի իլղաներկներուն » բաստելներուն ՝ դծա դր ո ւթի ւնն եր ո ւն ՝ ինչպէս եւ
հանրութեան անծանօթ մնացած հրատակելի գիրգերուն
սլատ կերաղարդմանը համար պատրաստած եւ հեղինակներուն
կողմէ մերմոլած հրտշալի դո րծերոլն , էթիւտներուն ուսում
նասիրութիւնը եւ արտատպումը։

Հայկական կեանքին եւ_ կենցաղի (թ-եմա) աււնչոՆթեամթ
իր առաջին ս տ եղծադործո ւթի ւնը եղած է ^°[1Ը Պետրոս
Հյահինի նկարը՝ գծուած՝ 1900 թուին . (Տե ս ֆրանսական
Ազգային մատենադարանի Տնօրէնութեան պատրաստած
պա տ կերա ցան կը) î
Պետրոս Հր ա հ ին թանկագին բաբերու մասնագէտ ՝ գոհա
րավաճառ մըն էր » ԸէէաԼով Պալատի ա J թ “՚,] թ ի լ
աղատ
մուտը ունէր Աո լլթանո լհին եր ո լն մօտ*. Ան՛ո ր մէր եւ
վառվրուն շարմո ւմներ ո ւն ՝ ա պս պր անբն եր ո լն շո ւտ ա փ '•յթ
գործադրումին եւ մանաւանդ կապոյտ ու խորաթափանց
աչբերոլն հմայրէն տարուած "/['նր կը կո չէին հձրսւհինֆ
{բադէ} , որմէ մնացած է Հր ա հ ին մականունը։
Որդիական
զգացումներով ստեղծադո բծած այս նկարով Հյահին յաջողած
է հարազատութեամբ տալ հօրը մ՜պտուն եւ բարի դիմագիծը
եւ պետա կան ա լա դանիի կեր պարը ՝ ֆէսը գլխուն եւ եր կա յն
վերա ր կո ւն հազած :
*Լրո յն տարին գծած է ֆրանսական դրա կան շր ջանա կին
ծանօթ Օրիորդ էքրամի նկարը՝ դուստրը Ամիրաներու սերունդէն սեր ած Երամ փաշային ^որ Օսմ ♦ I]ահմանա դրո ւթեան
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չր^անէն ծերակոյտի անդամ րնտր ոլամ 'կր) , հոլանի կոլրծվքՈէԼ’>
ոլ՜ ւԼայ^Լու^. Հագոլ-ած սյյ՝ս հայուհին՝ իր
չատեին մեծապկս օդտակար հանդիսացած կ
արուեստադկտներուն եւ այււ պատեհութեամբ ծանօթացած Հյ ահ ինին :
1904: թուին յ չորս տարի ընդմիջումէ մը յետոյ կը ստեղ
ծագործէ ՀԷԼէեւոր հայո լ գլուիլը՝ մեցի ն եր կա լա ցն ելո ւէ ՝
հակառակ տա րիներոլ հոլովումով ս սլի տ ա կ աg ած մաղերուն
եւ մօրուքին՝, էսր ոէս տ եւ առնական դիմադիծով՝ չե չտուած
ոյրծուային .ր[՚^ով^ ^UJJ չինականի տիպար մը՝ փափաէսը
ղլիւուն ՝ ոչէսարէւ մորթին կռնակը նետած :
Միեւնոյն տարին չոր ասեղովդծած է «Հայ Մո *֊րու g ի կը^>
բղքտուած վերարկուով ՝ դաւաղանը ձեռքին ՝
դանդադօրէն
յառաջացող ծերուկին տեսքը՝ եւ նկարին տրուած անունին
առխթած վիչտը էութիւնդ կը ցնցէ ՝ զսպուած ցաւէւ եւ ա սլչո լթեան պահը երբ մեղմանայ , կ’ուղես աւելի ուշադիր կերպով
կրկին գիտել նկարին խորքը լեոներուն շղթան, ճամբոլ
Հ՚՚՚ՐՒ ևւ գերանի կոյտերը,, որոնք քանդուած ել
հրկիզուաե աւանի մը տպաւորութիւնը եւ ապրող էակներու
բացակայութիւնը կը ցուցնեն, որով մուրալու անյարմար
այն վայրին մէջ գտնուող տ ի սլա րն ալ, հայրենի օճախը լքած ,
թափառական «գաղթական» մը ըլլալու մտածումը կոլտայ ՝.
Օդնոլթեան արմանի հայ մարգը' «մուրացկան-» դիրքով
եւ անունով ներկայացնելու այս ձեւը , աղգային արմանա,
սլատոլթեան գիտակից խոկար Շահինի կողմէ սայթաքում
մրն էր:
Արշակ Ջօսլանեան ֆրանսահայ երէց նկարիշներուն մասին
տրուած մէկ դասախօսութեան ը՛՜հթա ցքին , ընգվղելո վ անգրադարցաե է հայր «բոշայ»ի անշնորհք դիրքով եւ անունով
ներկայացուելուն համար եւ պահ մը շեղելով իր նիւթէն
ծանրացած է հալուն մխտական եւ գրական արմանիքներո ւն
մասին աւելցնելով «քաջատեղեակ ըլլալու ենք թէ բացի
հաշմանդամ , աչի,ատելու անկարող է ցաւալի դէպքերու ու
պատահարներու բերումով խնամքի կարօտ հայերէ, որոնք
բարեսիրական հաստատոլթիլններէ օմանգակոլթիւն կը ստա
նան , փողոցները հանրային վայրերը , եւ ոչ ալ եկեղեցիներու
գռան առջեւր ձեռք կար կարող հայ մուրացկանի կրնաք հան
դիպիլ ...» :
Շահին տարուելով այգ շռանին քէաֆաէլլիի
ել այ/
արոլեստակիցներու ստեղեա դո րեաե անգործներու , թշուառ
ներու է մուրաgի կն երո լ տիպարներէն չէ ուզած անմասն մնա լ
այդ նորոյթէն !
Լաւագոյն դո րեեր էն մէկն ալ 1906 թո ւա կանէյն' դծած
Տիկին Զարմի կետնի դիմանկարն կ՝ հտսունութեան լրումին
հասած ՝ թո հուն էլ քիչ մըն ալ էս ո մոր դիմադիծո վ թի 1լնա„
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թոռին մէջ բազմած հայուհին՝ փարիզաբնակ հալ գաղութին
հին անդամո լհ իներէն ՝ աղդաս էր ու չէնչող՝ £երմ բա ր ե կա մն
էր մտաւորականներո Լ արուեստագէտներու էլ ուսանողներու ՝
իր տունը ղ բա կան ել ղե ղա ր ո ւե ս աա կան ա ս ո ւլի սն ե ր ո ւ կեղ բոն
ղարձած էր :
190ն թուին երբ Կարմիր Սուլթանը ւլա Հ ըն կ ի g եղած է ր ,
աղատաղ րման ուրախ ել հայրենասիրական' տրամադրութիւն֊
ները գեռ չէ ին վերջացած ՝ անակնկալ կերսլով կը սլա լթ էր
Ս,աանային £արղը կա ո ա վա ր ո ւթ ե ան գրգումովը եւ մեղսակցոլթեամբը՝ ուր կանոնաւոր բանակի ղինոլորներ ամբողջ
հայկական թաղամասը
Ա՛ղելէ
fi
թոպամահ
եւ
սրախողխող ըրին երե սուն հազարէ աւելի աշխատասէր եւ
խաղաղասէր հայեր՝.
lkj„ սպանդէն հրաշքով աղատած ՝ սովահար կիներն ոլ
որբացած երախաները մահ ո ւան ճիր անն ե ր էն փրկելու համար ՝
անմիջական խնամքի եւ հոդատարոլթեան ահաղանդը հնչեցոպյ Գրիգոր Զօհրապ յ
(
Աղէտեալներուն ի նսլաստ Ազգանուէր
Հայոլհեաց
ընկերակցութեան կազմակերպած պարահանդէսին յայտագրի
կափարիչը զարդարելու համար՝ Գրիգոր Զօհրապ զգայուն
նամակով մը էտ՚կար Հյահինի դիմելով խնդրած է որբութիւնը
ներկայացնողնկար մը» ( ՎԵ ՕԱԾՆ Ո ՒՆՉ* , կիսամսեայ հանդէս
Փարիզ՝ 1910 P • տարի ՝ թիւ 12) :
՞Նամակին բովանդակութենէն' աղդուած՝
վարպետին
հոգւոյն մէջ հնչեց ցեղին ձայնը» դառնութեան եւ ընդվզումի
աղաղակ մը բարձրացնելով՝ J-պիտը դադրեցաւ ՝ դանդաղ
քայլերով յառաջացաւ աշխատանոցը՝ ասեղը ձեռք ա ոն ե լ ով
սկսաւ պղինձի վրայ փորագրել դիմադիծերոլ հա լկքս-կանութեամբը
եւ տարազներու
հարազատ ճշղ րտութեամբը ՝
փ ր կուած երեք որբեր :
Ամբողջ մեր պատմութեանը ընթացքին հայուն ճակա֊
տադիրը եղած է ծառայել օտարին ՝ սկսելով հռովմէական
կայսրութեան շրջանէն մինչեւ բի ւղանդա կանը ՝ անոնց տալով
ղօրավարներ՝ համբաւաւոր դիանա կաններ՝ անդե րաղանg ելի
փիլիսոփայներ՝ թաղաւոր եւ թագուհիներ ՝ եւ այսպէս
շար ո ւնա կելո վ շա բանը կը հասնինք պարսկական ՝ ռո ւսա կան
եւ թրքամլ ան տիրապետութեան , ուր' փայ/աքէ է մ/.à < ո ք լը
տաղանդաւոր հայ նախարարներուն , բժիշկներով , ճարտա
րապետներով ել այլ ասպարողներու պատկանած հանճարեղ
անձերով , յիշենք չատեր էն մէկ քանիները.
զօրավար եւ
նախարարապետ Լօրին Միլիքօֆը,
Գաղէղ եւ Աբրահամ
փաշաները, Եփրեմ խանը, որոնք փառքով ել պատիւով
եառայաե են։ Այս խումրին կը պատկանի Եգիպտոսի վարչա
պետ , շատ անդամներ Արտաքին Գորեերոլ նախարար 'էյուպար
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փաշան «Ֆելլահներովս հայրը» երաի։ տաղէ տա կան բառով
անուանուած , ընչազուրկ հողագործ դասակարգը ճորտատէրներոլ ճիրաններէն փրկելուն ել ազատախոհ
օրէնքներով
երկիրը օմտելուն համար , իր աղդեցոլթիլնր ել օմանդակոլթիլնը չէ զլացած ի սպաս դնելէ ազդային կարիճներուն
եւ երյած է մեծ բարերար մը՝.
lu իա յօնքերու տակ իմաստութիւն եւ ուշիմութիւն
ցայտող սեւ ել փայլուն աչքեր , քիչ շեշտուած հայկական
մ1'թ մԸ՝ թ"" պեխերով ծածկուած մսլտաչրթոլնք բերան մր,
Շահին կատարեալ ճշտութեամբ կրցած է տալ
փաշային
հոգեկան բարեմասնութիլնները անոր դէմքին վրայ, ապա
ցուցանելով «դէմքը հոգւոյն հայելին» է ասացուածքր։
ՀՒնչ գեղեցիկ հայկական քիթ» ,
իր իրական
կուրծվրայ սեղմած , մ պիտը դէմրին համակ րելի տ իկնոջ մր,
եւ արհամարհանքի մ ոլուցքով ոլ նախանձով վարա կո ւած
կնոջ մր մէջտեղը կանգնած վենետիկեան նրբահ իւս շ,ս[ր
կռնակին , տարիներու բերանը տակ ընկճուիլ Հուզող հա լկական մեծ րիթով կնոջ տրուած անունն է : (Հացի անունէն ոչ
մ է կ նշո լ լ հայկական*.
Տարիներու ընթացքին բարեփոխումներով ընդօրինա
կած է հայկական ձե ռա դիրն ե ր էն ծազ կտզա րդ
իւ ո ր անն ե ր ,
զարդարելու համար զանազան նպատակներով տրուած Հայ
կական հանդէսներու յայտադրերուն կողքերը*.

ա) 1902 թուին դրլնաւոր է[1թօ^ր աֆ ի նսլա սա հա լ
որբերու տրուած հանդէսին , նախագահութեամբ Փարիզի
երեսփոխան Տ ընի 'Աօշէնին , ստորացրուած «Փորագրուած
էակաբ Շահինէն, ձեռաց իրէ մր» î
թ) Միեւնոյն նկարը աւելի փոքր չափով գծուած, կր
զարդարէ 1945//Î/ հայկական բանաստեղծութեան եւ երամ֊ըշm ո ւթեան ի սլա տի լ Սոր պոնի
մեծ ա մւի իթա ար ոն ին մէ 9՝
ս՜րուած հանդէսին յայտացրի կողքը։ Ջեռացիր բառին քով
աւելսոլցած «Հ ա լ կա կան» ը :
գ) 1900 թուին ութսուն հազար հայ որբերու ի նպաստ
'Լոտվի/ի թատրոնին մէջԱՀԱաթօլ Ֆրանսի նախագահութեամբ
կայացած հանգ Լ սին յայտագիրը, լարեւնման Ան ա հՒ ա ամսազրին կողքին :
դ) 1916ին Արչակ Զօպանեանի' հայ մտա լոր ա կանն եր ո լ
կոզմէ ի պատիլ եւ ի եր ախտա գ ի տ ո լթի ւն ֆրանսակ՛ան մ.։ո_
՚1ոյթՒն տրուած հանդէսին եւ հոն խօսուած ճառերուն
ամփոփումը պարունակող հրատարակութեան շապիկը, ստորադրուած հայերէն Լ • Շահին։
թուականը անյայտ , առանց անունի , մէկ օրինակովը
եզական , այս ստեղծագործութիւնը եղեռնի մր , բռնադաղթի
եւ կամ րնոբթեան մէկ արհաւիրքի պատճառով ներշնչուած
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նկար մըն է- դիտե լով աչքերը փակ, մեռելանման տմդոյն
ղէմքով, սուրբք, մը նկարին աոՀել, ազօթողի մը պէս երկու,
ձեռքերը միացուցած եւ դանդա ղօ ր էնյա ռ-սխս ցո ղ կինը, եւ
իրեն նեցուկ , հումկոլ երիտասարդը յոյսի
խորհրդանշան
դափնիի ճիւղը ձեռքին, մեղ մղեց հայուն «Տարա պանքն եւ
Յոյսը» անուանիդ զայն-.
վաստակաւոր
ճարտարապետ
Միքայել Մ ազմանևանի հալաստումով կրնանք /"'խ թէ
նկարին խորքը տեսնուած փոքր շէնքը ճշղրիտօրէն Ան ի ի
հովուի եկեղեցին է ,, որ դեռ կանգուն մնացած է Ախուրեանի
տփին :
Հոս կր վերջանայ մեղի ծանօթ խոկար ՛Շահինի' հայկա
կան նիւթերով ստեդծադործութիւնները, կը մնայ տակաւին
պրպտել անձնական հալա քածոներ ը ել անհատնե րու <ԸՈ'Է
գտնուած նկարները, նորութիւն մը գտնալու համար .

«Ազգային գպւծոՆնէոլթիւն» •- Շա հ ին , եռանդով եւ կուռ
աշխատանքով սատարած է Փարիզի հայ արուեստագէտնե
րու «Անի» խմբակցութեան , որուն՝ նախանձախնդիր նախա
գահն էր ■ ջերմ վերաբերմունքով կ՛՚աշխատէր սարքոլած
ցուցահանդէսներուն եւ շատ անգամ ծախքերուն
f1 Ը
միջոցալր կ՝ ամբո ղիս,ցնէ ր ,. ցուցմունքներովը, յանձնարարու
թեամբ կ՝օմանղ.ա կէ ր նորահաս երիտասարդ արուեստակիցնե
րուն։ Եղած է խորհրդատուն Տիգրան Բօլատի աշխատելս,կերպին :
Մեծ եռանդով աշխատած է վերջին պատերազմէն անմիջապէս յետոյ Փարիզի մէջ կազմակերպուած Հայկական
Հողային Պահանջներու Յանձնախումբին համար։
Բնական է Շահին չեղաւ Աարդիս է) ա չա տ ո ւր ե անի նման
«Հայ նկարիչ» , որուն' հայրենի բնութեան տեսարանները
եւ 1915-18 թուին Հայ գաղթականութեան դմ֊բտխտ եւ
սրտաճմլիկ վիճակը !/՛”
ս տ ե ղծադո րծած նկարները
թան կա զին ժառանգութիւն պիտի մնան հայկական կերպարուեստին :
Հեռու հայրենիքի ծոցէն, զրկուած դիտելու, զդալոլ եւ
ներ շնչուելու աղբիւրներէն , Հյահին չկրցաւ ստեդծադործել
հայրենի բնութեան հրաշալիքները եւ չարքաշ աշխատաւորնե
րուն աոօրեան'
Զ՛գնացինք թոուցիկ ակնարկով մը տալ վարպետին ուսա
նողական կեանքէն մինչեւ համաշխարհային համբաւի հասնե
լու շրջանը , առանց յիշատակնլու անցանք տասնէ աւելի
նկարազարդած խիստ ա րժէքաւո ր գիրքերու քովէն, որոնց
քննարկումը հատորներու ել մեծ ձեռնհնա ս ո լթեան կարօտ է i
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•Բսան տարք, առաջ, lg Մարտ 1947/»îr , աչքերը փակեց
ժամանակակից ժանտաջուրի մեծ վարպետը, որուն գործերը
լի եգան կենգանի արտ այտյտոլթեամբ եւ գինը բարձրացուցին
մեծ արուեստագէտներու շարքին-.
Ս ամուլով ու մասնակի հ ր ա տա ր ա կո ւթի ւններ ո վ անոր
գործերուն ծանօթացումը անբաւաբար պիտի ԸԱայ՝ եթէ
լիակատար ըտթալօկով մը չհրատարակուի անոր ամր "']փաղան ոտ եգծտգործո ւթի ւններուն ցանկը :
Տանկս,լի է իրականացած տեսնել այգ հատորը :

Հ. Ա-

Փ
Ն- ՏԷՐ ՄԻ-ԷԱՅԷԼԵԱՆ

աա
Ոարձունքն ի վեր կը դողայ նորա դալար ծառ մը հիր
Ուլունքներ ո վն իր ճերմակ»
Զեփիւռն իրեն է դԸըկ^Ը t փայփայանքով մը անծիր ,
Ու կը դրդուէ շարունակ »
Հին օրերու ամօթխած հարսին պատկերն է կա րծ ես ՝
Ո էրը խորն է սըրտին մէ £'
քՒադոՀւն , ծըփոՀւն , արեւավառ ու անտես :

Արեւը քուրմն օրհներգու այս սիրերգին բացօթեայ
Եր ճ ա ճան չն ե րն՝ աղօթքներ ՝
Ու ջեր մո լթի ւնը բուրվառ ՝ ցոԼքևրը [սունկ սատափեայ »
Ոլուրը խորանն առընթեր ՝
Ծաղիկներով կէտ կիտուած , դալարիքին սընղուս է
Վ*առ ծածկոյթով փաթթուած :
Ես հարսնեւորն առանձին ՝ սըրաիս դողին մէջ կաթէ՝
Եը վերանամ ա րբեցած » * * :
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Ամէն անցնող օրուան հետ ՝
Զդոյլ կեանքի հատնումն այս՝
Խորհիլ որ կեանքը կ՚երթայ
Ե՛ւ որ ապրիլ կ դեռ սլկաքՈւ վա յր կեան ին դէմ դոյ ման ,
Տալով , վէրքով , բա՛յց յոյսով ,
Տցոլիլ ՝ մնա լ ու տեւել
Լուսաբացներ սպասել :
Եւ յուսալ մի չտ օր մ'հա սնիլ ՝
IJ եր իղձեբուն ՝ եբաղին ՝
Զ պա րտուի լ հեչտօրկն ՝
Կառչիլ կեանքին ՝ չիյնալ վար ♦
//ր
անկումը չըլլայ
Սոսկ անկում մը հասարակ ՝
Եթէ l'j‘,u,L օր մը Լւսկ ,
իյնալ ի սէր յաղթութեան .
Ինչպէ՞ս , 1‘նչպէ՚ս սիրտ մ'այդպէս
Կրև՚այ օր մը մահանալ՝
/?// սերունդները գալիք )
Տեսնեն ուղին այն անցեալ՝
Կմ," չհասած իր կէտ ին՝
Ան հաւասար պայքարներն
'Յար մը քարին չդրածԵ ւ ս/'? տ մ'անմ եռ իյոցոտոլած *.
Ու եյ^ա^Լ լԼա1՛ պա րտուած
Եւ չքանա լ լռե լեա յն ՝
Լ/ի՚րտ՝ որ գիտցաւ յար տոկալ
Ար դան ՝ ըսեն ՝
Մահացաւ ՝
Հորիղոնկ հոբիդոն՝
Հողը հանգի ստ իր վրայ ♦ ♦ ♦--- 5
Անհող՝ անլոյս՝ կարեվէր
'puj/ել դէսլի յաղթանակ :
Չըսե ն ՝ չըսեն ՕՀ երբեք
Ս'ահի մյո սին չխօսին ♦
///'րտե' ալդ հողին ինկած դեռ
Հոյլէն պիտի բարբառի ♦ ♦ ♦ J
Մինչեւ < ասնի ս սլա ս ո ւած ՝
Ար դարոլթիլնն յամ ե ցող
Եւ հատուցման մ՜ամին մեծ ՝
Սիրտն այդ իյռութ պիտ' ծաղկի -
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թորանեան

ՍեՐ W0 ԹՈԹՈաՏն էՐ
Հեռախօսալիողյը վերցնողը Ահեր Աբեղեանն էր-.

Հար.

!!'" !jl' թէ կարելի՞ էր արդեօք իրենց մօտ անցնիլ ու զրոյց

մը ունենալ տիկին Լի լսիին հետ :
Այէ ու կթե > Մ հեր 'Աբեղեանն ու տիկին Լուսին ՝ արդէն
կոտ հ ած էին թէ ես կուգամ ղրոյց մը ունենալու Վշահան թո
թովենgի մասին՝.
Նկարիչը դբազուած էր : Ներողութիւն խնդրեց ու մեկ.
նեցալ նախադահելոլ համար երեկոյի մը, որ նուի րուած էր
ֆրանսահայ նկարիչ՝ Հարեհ Մ ութ աֆե անին -.
Մենք մնացինք առանձինն, Մոթովենցի մասին մամեր
*ոմբող^ թօսելով :
M'Jt գէշեր » ես եղայ պատճառ ,
որ տիկին Լիւսին
վերապրի յուղումի բացառիկ պահեր, Jի չելո վ իր ամբութ
կեանքը թո թովենցի հետ կապուած :
Սեղանին վրայ երկու լուսանկար կարծես լարուած հետաքրքոլթեամբ մէջ կ'ունկըևդրէ ին-թոթովենցն ու իր տղան։
Երկուքն ալ մեկնած ոյյս աշխարհ էն տարօրինակ պայմաննե
րու տակ, մէկը իր քա ռա ս ո լնմէ կին , միւսը իր տասնիննին
--- Ե՛նչ թօսեմ թոթովենցի մասին • ♦ ♦ նրան պէտք էր Ճա
նաչել'. Ցացառիկ մարդ էր ե՛ւ որպէս ամուսին ե՛ւ որպէս
^այր ) ե՛ւ. որպէս մարդ, ե՛ւ որպէս հայրենասէր . Ջեմ յիշում
ունէ ր 1Լահանը որեւէ թերութիւն։ 'Այդքան մարդկային կա_
րո^ղ է լինել մարդ։ \,ա արտակարդօրէն սիրում էր մարդը։
լ,ա հաւանաբար սիրով յարդում էր մեծին ոլ փոքրին։ Ցար
դում էր մարդուն եւ անսահման հա ւատք ունէր մարդու
նկատմամբ։ Փոքրի մէջ էլ տեսնում էր դալիքը, տեսնում էր
ինչ որ մարդկային մի մեծութիւն։
Ապրում էր իր մողովուրդի առօրեայով, ապրում էր
թիստ լար ուած , կեանքի իմաստը տեսնում էր իր մողովոլր.
դին ծառայելու, նրա մշակոյթը բարձրա ցնելու , Հայաս տան
աշթարհը ծաղկեցնելու մէչ-.
1916 զալիս է ու. կամալոր ա դր լո ւմ Անդրանիկի բանակի Հ
ու մասնակցում նրա մղած կռիւներ ին : իր հայրենասիրու
թիւնը լեղոլի հայրենասիրութիւն չէր- նա ապրում էր այդ
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զգացումը , ապրում էր խորապէս ու պաարասա էր իր կեանքը
զոհել ամէն րոպէ հայրենիքի ու մողովրդի համար։
Վահանը լինում է Անդրանիկք, քարտուղարն ու թարգ.
/
լç '
Նրա եղբայրներից մէկին թո սրբերը կախում են, միւսին

մանը :

այրումî
Այսպիսի բոցերի միջից է անցել Վահանը։
__ եթէ դէմ Հէք 1ւուԳէ1' ի ձ՛ո՛ ն, ալ թէ առաջին անդա^
ինչպէս հանդիպեցաբ թոթովենցին ոս յետոյ ինչպէս ամոլսնացար ։
՚ լ
*
Տ/՚կ/՚ն Լուսիկ, յանկարծ կը պայծառանայ , կը յի չէ ոսկեմչուշ շղարշներու ընղմէիին ամբողջ պա աան ե կո ւթի ւն մը ,
Վահանին խենթ սէրը , կը ղմ ո սաբանայ պատմել նախ , ապա
ընթացք կուաայ խնդրանքիս •
— Թիֆլիսոսմ, 1921 թուականին, մի համ երդում երդում
էի... ընդմիջմանը մօտեցաւ ինձ, շնորհաւորն g :
Այսպէս
սկսուեց մեր ծանօթութիւնը։
Նրան հանդիպելիս կարմրում էի։ Խիստ կոկիկ էր
հաղնլոլմ , դեղադէմ էր ու քայլում էր ղաւազանով որ այդ
օրերին նորաձեւութիւն էր։ Զգում էի որ նա սիրահարուել
է ինձ ։ Ինչ թաքցնեմ , ես էլ սիրում էի նրան ։
Մի օր Վահանը դիմել է Աաֆայել Զարդարեանին , ի դէպ
այս վ ե բիթեր այդ օրերին սիրելին էր չատ թիֆլիսահայ
պարմանուհիների , որ իրեն մեր տունը առաջնորդի ։ Այդպէս
*Լտհանը սովորեց մեր տան ճամբան։
Յիշում եմ նոյն տարուան ձմրանն էր- փողոցում մի
աղայ ձիւնագնդակ էր տեղում իմ վրայ ու ես անճրկած սմքել
էի տեղումս : Յանկարծ Վահանը յայտնուեց , հետապնդեց
տղային ու քիչ յետոյ հասնելով ինձ ցոյց աուեց իր կոտրած
ղալաղանը ասելով.— սա ապացոյց է քո լուծուած վրէմ֊ին։
Նոյն թուին մենք ամուսնացանք։ Նոյն թոլին էլ ճամրորդեցինք ։ Վեց ամիս մնացինք Պոլոոյ , վեց ամիս Փարիղում , ապա երկու տարի Ամերիկա Նիւ Նորքում*.
Ամէն տեղ դասախօսութիւնն!, ր էր կարդում Հայաստանի
մասին ու շարունակ դրում էր յօդուածներ ու մշակում դրա
կանութիւն։ Հայկական ամէն, մի երեւոյթի ուղում էր արձադանդել î
Նա այնքան վարակիչ ծիծաղ ունէր , յլի շո ւմ եմ (ծփֆլիսում
թատրոն գնալիս , երբ նա ծիծաղում էր
ամրողի դահլիճը
հետեւում էր նրան :
Արտասահմանում նա հանգիստ չէր ։ Անդադար կրկնում
էր.— Լուսիկ, մեր տեղը Հայաստանն է։
Հայ զլ՛ողը ինչ
գործ Ունի հեռաւոր Ամերիկայում։ Պէտք է վերադառնանք
հայր^նէր :
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frt իրօք մենք վերադարձանք : Արեւմուտքի շքեղոլթիլնները չէին շչացնում նրան -, իրը Հայաստանք աեսնե,ոլ մեծ
երազն էր *
ւ֊
ւ

հասանք Թիֆլիզ։ նիւ֊Եսրքից յետոյ վրաս տանի մա ։րաքաղաքը ինձ թլաց մի մեծկակ գի
ե„ է , , Հ
ապրել- վահանը երկու օր քեիֆլիղոլմ մնալուց լեսՀ մեկնես
Երեւան ինձ ասելով._ Մենք եկել ենք Հայաստանի համար ,
ձեր տեղն Երեւանն է :
J
'
1 ’
Երկու շաբաթ վերջ Թիֆլիղից չնացքով հասայ Երեւան ։
1ա բորանը իմ վրա, շատ վատ տպաւորութիւն թողև;) . կ,ստե ,
ձի ֆայտոն ու կարգադրեցի քշել դէպի կենտրոն ։ վա՜, այն
կենտրոնին։ Կառապանին ասում եմ, ախպերս, ո ի,ալած հո
չե ս, ես ուղում եմ Երեւանի կենտրոնը գնայ, նա թէ, քի ր
Հան, էս է որ կայ Երեւանի կենտրոնը, էս էԼ
չ
« հալսլանսր» կաֆեն ա » » »
նիւ-Եորքից յետոյ 1924 թուականի Երեւան... պատկերացնո՞ւմ ես :
՚
1
Մ էէ էլ տեսայ, վաղն ի վաղ վահանս է դալիս։ Մենք
համբուրլում ենք, ես լացակումած ասում եմ, վահան, էս
ինձ ուր բերիր, իսկ նա իրենն է կրկնում, Լուսիկ, հիմի կր
գնանք մեր տուն, կը տեսնես մեր բակում ինչ առուներ են
կչկչում , վաղը կը տեսնես , Երեւանում համալսարան է բա_
ցուեչ, ուրեմն հայը համալսարան ունի, շուտով կր րացոլի
նաեւ երամշտանոց , դու կ՛՛աշխատես Աոմանոս Մելիքեանի
հետ , այդ մասին արդէն իսօսել եմ ։ Այստեղ է մեր Արարատը,
այստեղ է մեր երկիրը , շուտով կր շինացնենք , հանգիստ կաց :
&«֊ ինչ էր մեր սենեակը ։ Մի փոքր , փոքր սենեակ ։
Գիշերը շ՛՛երի հաչոցից ես չէի կարողանում քնել : Տանը „չ
աթոռ կար , ոչ սեղան : վահանը իր գործերի մեծ մասը դրել
Լ իր ծունկերի վրայ։ Այո, այդպէս է եղել, բայց ոչ մի
անդամ չի տրտնջացել : Միշտ էլ եղել է խանդավառ , միշտ
էլ եզել է լաւատես :
նա եւ Ջտպէլ Եոայեանը ; նրանք շատ մօտ էին իրար
Երկուսն էլ աշիյատում էին չափաղանց շատ , երկուսն էլ մի
ձգտում ունէին - ար տա սահ մա ¥
հայո։ թիւնը փոխադրել
Հայ ա ս տ ան :
Ես մինչեւ այսօր էլ զարմանում ու Հի անում եմ Թոթո֊
Վ^նցի եւ նմանների հայրենասիրութեան վրայ՝ զարմանում
եմ երբ տեսնում եմ մարդիկ որոնք այսօրոլան Հա յսւստանը
չեն հաւանում ու իմ հիացմունքը Թ՛ոթովենgի նկատմամբ
աւելի եւս է մեն՜անում :
Վահանը շատ էր սիրում մեր մէկ հատիկին - Լեւոնին։
Նրոյ մէջ տեսնում էր ապագայ մեն՜ նկարիչը։
1էւիսոՀս ՝ նա էլ չմնաց : Գ"նէ նա մնար ՝ նա մնար :
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Տասնինն տ արև կան էր Լեւոնս՝ մեր էեւոնը՝ երբ հայրենական
պատերազմի մէջ ինկաւ :
Պահել եմ նրա նամակները* *Լյա դրում էր* «ւ/ա յ ր ի կ ՝
կարօտ ել եմ քեղ՝ կարօտ ել եմ Երեւանը՝ մեր քաղաքի քար
քարոտ փողոցները ՝ անդամ ւիո շին եմ կարօտ ել :»
^‘աոլւ եղաւ (d'nթովենցների ճակատագիրը՝ բայց ե[՛ ['
տեսնում եմ նրանց նկատմամբ մեր մողովրդի հետաքրքրոլամոքլում են ցաւերս*. Ամոքլում է մեծ վիշտս՝
գիտակցելով թէ նրանք աշխատում էին մե՛ր
մողովրդի
համար :
Աշխատում էր շատ գործերի վրայ՝ միանդամից*. Երեւա
նի մէջ մի քարի վրայ դրուած քարն անդամ վահանին համար
գրելու նիւթ էր*. Այդքան ում ու խանդավառութիլն ո^րտեղից էր ստանում ՝ չեմ հասկացել î
Աղասի ի]անջեանը շատ էր հաւանել Վշահանի հվՀաց կա
պոյտ խաղիկները». կանչել էր իր մօտ եւ խնդրել նրանից
որ մի վէպ ղր/1 հայկական Եղեռնի մասին*
վահանը այգ նիւթի լաւագոյն գիտակներից էր* բա Jց
հակառակ դրան ՝ է] անջեանի խնդրանքի g յետոյ նա սկսեց
լար ուած աշխատել նիւթեր հաւաքելու համար*. Եղաւ Հա
յաստանի շատ գիլզերում
եւ
ականատես ներից
նիւթեր
հաւաքեց :
Մեծապէս ոգեւորուած էր** Եացի Հայաստանից մեկնեց
(Հաքու ՝ Թփֆւիղ եւ նոր նիւթեր բերեց *.
(Հայց աււսղ.** եկաւ 1937 թուականը*.
Այղ մեծ գործի միայն յառաջաբանն է մնացել*.
Եր վերջին օրերին թարգմանում էր «Աի չարտ
ու
ՀՍՀեա ոնի ո ս ու Ե/եո պատրան» համեմատում էր ֆբանս երէ՚ե
m. գերմա ներէն թա րղմանութիւնների հետ :
ս վերCիններբ
էիրկոլեցին կորստից որովհետեւ պահել էի տղուս դպրոցա
կան պայուսակին մէջ*.
Եղեռնից պատմուածների մի չարք ոլ-*եէբ*
(իր ել էր մի դրամա մամանակակից կեանքի g :
Մի խօսքով ունէ ր 25 թ ղթապանակ ձեռա ղ ի ր *.
էլ կոր^ ■
■)

P ո լո րն

Պ՛իշերը կիսուելու մօւո էր երբ տուն Վերադարձաւ If հ ե ր
Աբեղեանը :
_ ՀՒմա պիտի զարմանաք՝ ըս ի իրեն՝
որ տակաւին
այստեղ եմ *. Ջ,եղի ըսած է ի) ո ր կհուզեմ հանդիպիլ կէս մամով՝
FutJ3 շուտով հինդ մամ կ՚ըլլայ որ այստեղ եմ ու կր /"եմ
կեանքը «կեանքը հին հռոմէ ակտն ճանապարհին վրայ» էլ իրքի
հ եղինա կին հ
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~ Ո
^եմ զարմանում ըսաւ Աբեղեանը-. Ջեմ զարմա
նում երբ խօսակցութեան նիւթը խոթովենցն է :
Թ Ո1^ն1լ^ր^.^'ն հետ '1Ը 1ԱՕԱ1>1'՝ տիկին Լուսիկ բերաւ
իոթովենցին վերթին տարիներուն դրաե քառեակները, թիլով
մկկ քանի տասնեակ քառեակներ, փայլուն կիսա_սաոլարա.
թուղթերու վրայ արտագրուած վահ է Միքայելեանի կողմ է ,
սատափեայ ձեոագիրով ;
' ' Լ 4
Ամանք անտիպ են անոնցմէ, մէկ քանին ալ
վերջերս
ապոլա են «Աովետական գրականութիւն» ամսագիրին մէջ֊.
! արտադրեմ տետրակիս մէջ տասնեակ մր :
/ , ^■յն"'-հետել 1!Ը խօ-ի՚նք Մանուկ Աբեղեանի մասին-. Հա
կական նկարչութեան մոգովրգային արուեստի մասին..
Կր բաժնուիմ Աբեղեաններէն ու խոթովենցէն -.
! ! Լ^ք“Ո
Հհմ ԸԱՒ' Ոչ՝ ղՈւր"
փոթորկան հո.
•! ՚ ով, իրենցմէ մաս մր կրելով ինձմէ ներս, կ'իջնեմ Տ երետն
'լ^յիընՀԼպձԻապ1'մ,Տ՝
'՚ւ՚ժմ--

Հայաստա՛ն, գուն կանգուն կը մնաս այնքան ժամանակ
ոս կր բարձրանաս այնքան ատեն, որ ունիս խոթովենղնւՀ
,է.

‘‘նպակ“՞

"W”"“ W-

Փարիզ , 14 օգոստոս 1967

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑԷՆ

Հայրենի' կ mլ/Oui ՝ ղու. ծանրանո ւմ ես
Իմ ղա տ ա լ/ կ հոգում դո լ խորանում ես }
Ամէն ինչ գնաց ՝ ւիշրուեg , անձօն ՝
Իայց ղու բարձրանում ու ծովանում ես։
#
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Ուրախ ՝ բարձրախինդ
IUJ" է թոթովենցը՝
թախծոտ ու մռայլ
այս է թոթովենցը՝
Ծիծաղը վարար՝ մռայլութիւնն անծիր՝
Ամէն չափ' անչափ --- U'JU է թոթովենցը։

#
Ոչինչ չեմ փոխի քո մէկ երդի հետ՝
Իմ կեանքն է կապուած քո մէկ երդի հետ՝
1յ.մ էնԼ, g չքնաղ , ամ էն[,g շքեղ ,
Արեւն է ղուղուած քո մէկ երղի հետ։

#
Դու ինձ սպասի՛ր 1}փբատի ափին ՝
Այնտեղ՝ պարտէղում ՝ մեր աք դո լ ափին՝
Ես վ>եզ եմ դալիս ՝ հայրենիքի՛ հող՝
Ղ՚ադաղըս թողած աշխարհի ափին։
#
թերեւս մօտ
թերեւս այս
1*այց չէ՞ որ
Ուրեմն վա ղ

է իմ մայրամուտը՝
է իմ մայրամուտը՝
գինու բա մակը կէս է՝
է իմ մայրամուտը։
#

Եփրատի ափին մի ծառ է լալիս ՝
կարծես իմ սրտի խորքում է լալիս ՝
կարծես մի մայր է ողբում ու կոծում ՝
կաբծես այդ լացը հենց ես եմ
:

#
Ա ի սրինգ կախո լեց ար ելի կրծքի g ՝
Մլ. ող1չոյդ 1Լաո-ուեց հու/ի Ընդերքից ՝
Արեւփ ր հողի այս երդերի տակ
Իմ սիրտս այրվեց մի լուռ կո կ^1՚3 ։

#
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Հեռաւոր երկրռւմ մի ծառ է ծաղկել,
Անջրդի , անյոյս, բայց վառ է ծաղկել,
Կայծակի սրիդ խոցուած վիրաւոր ,
pU,J9 փարթամ , շքեղ ու ,Լառ է ծաղկել :
#

f1 '՛լ հրաշալի է այս վերջալոյսը ,
Z/Z/z//^f// ծ,,էԼ է այս ՛էհր$սյլոյսը ՝
Արդեօք կը լինի՞ այսպէ՜ս հրաշալի ,
ծիրանի ի՛մ վերջալոյսը*.

*

ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՎՈՅԵԱՆԻ «ՍՏՈԻԵՐՆԵՐ»Ը
Սա ղրախօսական չէ Ա-ազմիկ , քու դիրքիդ մասին : Ուրիշ
կ քու կեանքդ այսօր , դուն ալ դիտես ; Գուն կ'անցնիս ստուեր,
ներոլ միջով : Անցի՛ր : Բայց եթէ ստուերներ կան , ուրեմն
կան եւ յոյսեր ։ Անցիր այդ յոյսերուն աչ մէջէն : Բայց քեզմէ
քիչ առաջ քեղի .ճամբայ բացո,լհեբը անցան բոցերու մ էջէն (
դիԼերին մէջէն ու չտեսան առաւօտը, այն առաւօտը , որ իրենց
երդերէն եկաւ, իրենց բազուկէն եկաւ, արիւնէն եկաւ։
Կատակելու սիրտ չունիմ սա պահուս բայց ըսեմ քեղի
"Ր
կա1՚դաց[’ Պալթիկի վրայ ոլ շատ քաղաքներ իմ
աչ^1՚ս աո.ջեւ երդերովդ պայծառացան
Կարդացի երդերդ Բ'այմղի ափին ու պղտոր դետն այդ
*յոԼացոլ֊ց պուտ մը կապոյտ*»
Ուզեցի կանգնեցնել համբարուող զոյդեր Ա էն դետի ափին
ու ըսել իրենց .
--- Գիտէ՞ք որ աշխարհին մէջ այս' կայ բանաստեղծ մը
հեթանոս յ Ո*ազմիկ անունով :
Այո՛ } չխնդաս յ
/?£. գոլը , ընթերցողներ , չկարծէր թէ այս թօսվծերը դրա
կան Լա փա ղանg ո ւթէ ւն են :
Շ իրակի դաշտերը շատ են կշտացուցած խարաներ : Շի՜
բակի դաշտը մեզ տուած է նաեւ ո դեղէն սնունդ։ Այսօր ալ
կր շարունակէ տալ :
Ահա Շիրակի դաշտին մէջ ծնած է Աաղմիկ Գավոյեանը
1940 թուականին ։ «Ատուերների միջովը» իր երկրորդ
Ղերմփ է Մայր հողին ո ւմը կայ իր երդերուն մէջ, մայր հողին
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բոյրը'. Աշխարհ ի վի ՝'" Ը 'Լա.1 Ւէ՛ երդերսA մԷՓ բայց ուժեղ Հ
ինքը այնքան որքան ոչ մէկ վիշտ կրնայ ըլլալԱ' լ, հաւատաք երբ կ՝ըս են թէ հայ նոր սերունդը հաւատք
չունի : Ահա Ո-աղմիկին հաւատքը՝ հաւատամքը.

__Ես ծնուել եմ,
Պիտի շռայլօրէն ապրեմ,
Ապրեմ երկրիս րաիյտով,
Ապրեմ ձեզնով,
Ինձնով,
Ապրեմ , քանի դեռ կամ :
Իսկ թէ պէտք է մեոնել
փաւանանքի նշմարաւււթեան համար,
Այդ դեպքում հաւատքը կուզեկուզ թող չգայ
Ս եր ետեւից,
Աեր կոխած հողից արորուելոլլ
Ել երբեմն իմաստուն,
Յաճախ անիմաստ լքեր խօսք երից
Օրօրուելով :
Ես ծնուել եմ :
Պիտի շռայլօրէն ապրեմ • • •
I1 ը այս դիրքին ինը րամիններէն մէկը քիադմիկը կոչած
է վահագնի վերածնունդը՛, վեղեցիկ անուանում : Ոայց այս
անուանումը գեղեցիկ պիտի չըլլայ եթէ մենք չունենա լինք
երեւոյթը ■

__Մի հեթանոս երկինք
Աձտալուզեան արեւից տաք •
0Հ, դու, արեւի մէջ վաոուած իմ ՛հայրենիք :
Որուն մէջ բանաստեղծը.

__Մի բեկոր ժսւյո պոկեմ,
Մի կտոր լերկ արեւ
Եւ ծամելով քայլեմ այս բեռներով :
Առաջին ընթերցումը ղուցէ տարօրինակ տպաւորութիւն
թողու ոմանց վրայ- իսկապէս ոչ մայռը եւ ո չ ալ արեւը կա
րելի է ծամել-. Ոայց յիչեցէք վահագնը մեր որ զհուր հեր
ունէր եւ աչքերն էին արեգակունք» : էլ յիչեցէք նաեւ մեր
նոր սերունդը որ քալելով իր պապերուն ոտնահետքերէն ինչ
մեծազործոլթիլններ կարող է ընել մեր հին հողին վրայ-.
Ոանասւոեղծ ը , չըսենք իրաւ կամ ոչ ի բալ բահաստեղծ ,
քանի եթէ բանաստեղծ է , ուրեմն իրա'լ է , երբ եք չի կրնար
սահմանա փա կուիլ ազգայինի սահմաններուն մկջ՝.
Եթէ ա՛ն կ՚երղէ իր ժողովուրդին վիշտը, աշխարհի մէկ
մասին վիշտն է որ կ'երղէ : Եթէ իր երկրին ծաղկիցն է , աշ
խարհի մէկ մասին ծաղկիլն է որ կ'երդէ-. Ու աւելին՝ անոր
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ձգտումը սահմանները անցնելով բոլորին բարօրութիւն րերեթ է.

__Ես ուզում եմ բոլոր սահմանները անցնել
Ուզում եմ այս պասւկեըաւոր աշխարհի
Սքանչելի պատկերն ամբողջացնել :
[Բանաստեղծին համար արեւը [սունկ կ ու դեղին հրաչը
ու իր ձեոըի հացը "ր նմաե կ աղնիւ նշիս արի' ու նի ա շխարհ է
և լ խ ունկէ բոյրը î
Տեսնելու՝ զգալու՝ արտայայտուելու էր ուրոյն եղանա
կը ունէ քէաւԼո յեան : /'հ/ երդերը փոխ առնուաք խօսքե ր ո վ չէ
դրեր ՝ էր ա չըերը փոխ առնուած աչքեր չեն եւ ո լրէ շնե րու
տ կնո քքով ձ1' դէտեր մարգերն ու աշխարհը*.
Իր ա չրեր ը էր Հ^հօրը երդ երդոցն^ են՝ ու մի զա րման ար
երբ .

—Իմ կապոյտ արցունքները իմ սեւ թիրերից
Կախւում են առանց յենարան,
Ինչպէս որ լոյսն է լոյսից կախւում :
Հպարտ կ բանաստեղծը իբ Հայաստանո վ
եւ ինչ ո' ւ
չհպարտանայ երբ այս երկէրը աշխարհ էն տուած կ մ ա գա
ղութ ու այգ մագաղաթէն մաս մը էն կա ծ կ էր ՝ բանաստեղծէն
մկ^՝ մագաղաթ՝ որուն ւԼրայ կան մեսրոպեան երկաթագրեր
րը : Նօրրէ աշունը հրդեհող տղան կ էնք որ •

—Վարդագոյն գիշերն ահա լցնում ելք ի'մ թաժակի Մէջ
Եւ֊ ըմպում ելք լուււ :
քէաղմէկ Գսյվոյեանը էր ս երնդա կէ ցն եր կն ոմանց նման
էնքնահ էա ցմամբ չկ որ կըղբաղէ Հ *Իէակ որ եթէ էնքը կայ
ապա էրմկ ւււսաԼ եղած են ուրէ շներ որոնք սէառապած են
էրեն համար ու էնք թանկ կը գնահատէ այգ տառապանքը*,
Իեք դէտկ որ կանդնէլը մահ կ ու րայէելը մէ չտ կեանքէ
նշան չկ ու կը քաքէ աչքերոլն մ կ Հ՝ մեր մագաղաթները*.
Այ ս երէտասարգ Հյէրւս 'ւ՚յՒն սէ րուն բառեր .բով քՈլ1Ի
բեր ելո լ ս ռվոր ո ւթէ ւնը չունէ ՝ ու •

—Ես երգեր գրելիս չեմ զգում
Որ ունեմ ձեոքեր ,
Ու նրանցով եմ կոել երգերիս ամրութիւնը :
էՒարմոլթէւն կա յ Q* ա վո յ ե անԼւ երդերուն մէջ՝ առանց
ճէգէ y առանց ձեռքէ յոգնութեան եկող թարմութէւն մը՝ որ
կ' առէնքնէ ^եղ՝ որ մեծ ճշմաբ տո լթէ ւնն եր ուն վրա,ք նոր լոյս
մը կը գաթեցեկ ել դէտել կուտայ մեղէ աշԼսարհը նոր անկէւններկ :
էէաղմէկ 'էավոյեան տեղ մը կըսէ*

—Ջայնս էլ չկա:

,

,
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էս արձագանգով կարո՞ղ եմ գտնել,
Թէ այգ ոԲՀՈէ'°ղ էէ) ՈԲ մայն ոն^ԷՒ)
Էլ զոյգ ոտքիս տակ
Զոյգ լեոներ կային:
Բայց քանի ոլ, քիչ անդին կ'ըսես.

_Դոն, երկիր, սրթալոյս նշխար,
Ես գթկէլ էմ էէն։
Դու գրկիս մէջ ես,
էս կրծքիս վրայ՝ սրտիս չաւի մի տեղ'
Հայաստան ԱՇԽԱՐՀ:
Ուրեմն ձայն ունիս , արեւին տակ Հայաստան Աշխարհը
ունիս , ուրեմն կրնաս ըսել թէ այդ ե՛րբ դոյդ ոաքերոլդ տակ
ղո յդ լեռներ կային :
Այս բոլորին համար քեղի հետ ու քեզմով, ամբողջ հո
գիով կը հաւատանք ու ոչ միայն կը հաւատանք այլ կ'ապրինք
տքնութիւնն ու հրճուանքը վահագնի վերածնունդին :
Աադմիկի երդերուն մէջ Զարենցի չե չա եր ը կան :
կը բաւէռ որ երիտասարդ բանաստեղծը մայռ ու արեւ
ծամելու ում ունի : ՛քիչէ
Այդ ումին պէտք է միանայ յամառ յարատեւութիւնը
ու այն ատեն կ՚ավոյեան մերը ըԼԷՈ՚Լով հանդերձ կը դառնայ
բոլո ր ինը քանի որ Ա էն ի ափին հասնելու ճամբան Արտքսով
Լ պայմանաւորուած՝.

Փարիզ

Թ- Թ*

ԶԱՐԵՀ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԻ ԵՒ ԻՐ ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՐՔԻՆ ՄԱՍԻՆ
Արդէն քառորդ դարէ ի վեր դրականութիւն կը մշակէ
իէարեհ Ա' ելքոնեան : Որը ա ռա ւելա պէ ս բանաստեղծութիւնն
է թէեւ դրեց թ ա տ ր եր դո ւթի ւնն եր ու պատրաստեց քերակա
նութեան դիրընր:
Որ սերունդէն իրեն հետ ճամբայ ելլող ոչ զանցառելի
թիւով շնորհալի աղաք կամ չկան արդէն եւ կամ լռած են :
կեանքը իր փոթորկոտ յորձանքին մէջ առաւ այս տղաքը ու
ասոնցմէ չատեր չյըտո կա g ին : Տոկալը անպայման տաղանդի
նշան չէ :
Շարունակելը սիրո լիլ չի նշանակեր միշտ՛.
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Սփիւռքի մէջ դրականութիւն մշակելը հերոսութիւն է
պիտի չըսեմ ինչպէս սովոր ենք կրկնեյլ ՝ քանի ա պրիլր հե
րոսութիւն է արդէն այս աշխարհին մէջ՝ ու ամէն մարդու
մէջ ալ հերոս մը կայ*. Մտրդիկ կան որոնք ինչ պայմանի
տակ աչ ապրին' պիտի գրեն * ու եթէ ի վեր ուստ տրուած է
անոնդ արուեստի հուրը՝ սառնամանիքի մէջ անդամ պիտի
ջերմ մնայ անոնդ հոգին՝ իրենդ շուրջիններն ալ ջերմա դնելով :
Զարեհ Ս*ելքոնեան մեր դրականոլթեան համար կոչեդեալ
մըն է :
հ
Ւ/ր առաջին դիրքն ի"կ «ԵԱ եւ մարդիկ» (1943) ուշտ_
դրաւ էր :
|
Թ՛էեւ այդ դիրքին մէջ կար թեթեւութիւն մը՝ կարծեդեալ
մակերեսս/լն ութիւն մր՝ որ եթէ մասամբ տուրքն էր տարի
քին՝ մնադ մինչեւ վերջ։ Մնադ ՝ որովհետեւ տարիներու հետ
մարդերն ու աշխարհը աւելի լալ ճանչդաւ ո լ ըմբռներ Մ ելքոնեան ՝ ոլ միշտ իր շրթներուն վրայ ու իր երդերուն մէջ
պտտդոլդ քմծիծաղ մր որ դառն էր եւ է ՝ ու շատեր ղինք
թեթեւի տեղ դրին երր ինք ՝ բանա ս տեղծը ՝ իր 'Հ եդնանքին
մէջ անդամ կ ըս է ր եան ր խօոքեր ՝
ղ արտայայտէր լուրջ
տքեր :
,
Ե՛ւ կեանքի ե՛ւ դրականութեան մէջ իրը չեղաւ պարտուողական ողին : Ու յաջորդական իր դիըքերր յամառ վկա
ներ են այս ըսուածը արտայայտող*.
^Այսպէս
«Ջրհեղեղէն
Յետոյ»ն ՝
«Երջանկութիւնը»՝
մինչեւ իր ւ/եր ջին դիրքը «Ափերը մինչեւ Ոն կար ելի ին» *.
Անշուշտ անսխալական չէ ր կրնար ըԱ"* լ [նք : Անշուշտ
ինքն ալ ա լն մարդը չէ որուն մասին մարդիկ կ երա դեն ու
պիտի երաղեն երկար î
Բայդ չկայ մարդկային' էակ մը որ սիրուած ըլլա յ բոլոր& ■ Այ ս մտածումը հաւանաբար շատ օգնած է բանաստեղ
ծին որ շարունակէ իր
ուսուդանելոլ
եւ
բանաստեղծի
ճանապարհը î
Ալս բոլորը ր՛՛ի
P անտեղի լռութիւններոլ եւ
լարձակոլմներոլ կա պակդութեամբ որոնք եղած են ու կը
շարո ւնա կո ւ[,ն բանաստեղծին գործին նկատմամբ։
Սիրոյ երդիչ է Աելքոնեան*. Իր նի^ւթը՝ մար դերն են՝
աշխարհը, մարդկութեան ճակատագիրը-.
իր վերջին ւլիրքր հասունութեան վկայական մրն կ սիրտէ
աւելի միտքի արգասիք- թէեւ
բանաստեղծութեան
մէջ
սիրտին ներկայութիւնը խիստ անհրաժեշտ է:
Սիրոյ մասին գրել տակաւին չի նշանակիր անպայման
սիրտով գրել-, թելքոնեանի մօտ ստացուած է այնպէս որ իր
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թատրերգութիւնը մեր միտրին կը խօսի եւ ինչո՛ւ չէ կ'ուրախացն է ալ մ եղ î
Սէրը Ա ելրոնեանին համար աւելի է րան էոյսը աստղին
համար ՝ րանի որ »

-

_Դուն ինծի' կը պատկանիս աւելի' քան լոյսր՝ աստղին,
Աստղի՜ն
Որուն լոյսր կը շողայ տակաւին
Երը չկա՜յինք,
Մինչ մենք չկանք արանց իրարու' ակնթարթ֊ մը
անգամ :

ՀԼարեհ Մ ելչլոնեանինը Արա կոն եան ս էր մՐն է >
եւ
նոյնիսկ րի չ մր աւեչի'.
*Ոանի որ եթէ 'Արա կոնին համար
Հառանւյ էւրԼայ1' Փարիղը գոյութիւն չունի»՝ իսկ Աելրոնեանին համ ար •

—Ալ անապատ չկայ
Աշխարհի վրայ
Յորլքեհելոէ դուն ինծի կը սպասհս :

՚

Ոմանց համար գուցէ տարօրինակ հնչէ այս սէրը* ՈայՅ
կա հ այղ սէըը Ոլ- իրական է ինչպէս դո J է ալս բնութիւնը
իր բսլոր հրաչալիրներով .
Հրերանա/ու վախին դէմ իսկ ս ի րո J վահանն է որ
կը
բարձրացնէ Մելրոնեան :
Սէ րր Ա*եքրոնեանի մօտ համապարփակ է։ Ա* ելրոնեանի
սէրը կ՝ընդգրկէ Ւր ա^ձին մէջ աշխարհը՝ ո լ աշխարհը ոչ
միայն երկիրմոլորակի իմաստով» թէեւ իր ՛ճիգն է քւր երագը՝
Ւր գո լութեան պայրարը մեղ հասցնել ափերը անկա ՐեւՒՒն :
Երկիր մոլորակն է իր մտածումներուն կիղակէտբ , մարդ՜ոց
մարդկայնանալն է y խաղաղութիւնն է այս մոլորտ 'ւՒն > դէպՒ
ն/ւքւ մո ԼՈ րակն եր թռչող հ ր թիռթն ,f‘['թ[' ղէ”1[’ Ր ևՒ Ր դարձ
նելն է :՛
Երր աշխարհը ըմբռնելու ու բացատրելու ճիգ մրն է։
Մարգիկ ուրկէ՛9 կուդան ՝ ո*ւր կերթան։ ք»ն չո'լ համար է այս
խօլական ՛վաղրը •
Ըսէ՛ք ինչպէս բանաստեղծին նայոլածրին մէջ լոյս ի
ճառագայթները իրենց մէկ մասին խամր ի լը թապրին ^րբ
ալս աշխարհի վրայ եղած է Ապրիլ 24 , ու»

— Աոաւօաը լոյս կր մուրայ :
Այստեղ է որ մեր մեծագոյն տառապանրը եղած է բա
նաստեղծութիւն î
Ո՛չ պոռչտոլր ՝ ո'չ հայ\հոյանր*. թշնամիե ըրած է
սյիսի գեհենային գործ որ
Առաւօտը ստիպոււդծ լոյս է
մուրացեր ;

Fonds A.R.A.M

•ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ

165

Բանաստեղծը Հուզէ հասկնալ թէ ինչն է էրաղ, ինչն է
իրական ու. դարձեալ յաղթելով ժամանակն ոլ ինըղինը մարԴե՛լը Ս ԱԲԳ ղալ, ձնել,, լ ճամբուն վրայ իր մի արերը հետեւեալ
ձեւով կը խտացնէ ♦

— Թող նոյնանան ժամանակ, մարդ ոլ թնա թիւն
Թող երազը դառնայ ճակատագիր անփոփոխելի,
Ու ճակատագիրը երազ թաթախուն
Թող 1ոյս ըլլայ եւ խաղաղութիւն :
րսաներորղ ղարուն մէջ որ դարն է գիտութեան,
դեպի մոլորակներ արշաւներու, ամբողք մարդկութիւնը
դարձած է լոյսի ել թաղաղութեան յետին մո լր աg կան :
Այւ/ դառն իբտկան ո ւթիւնը , աշթարհի բոլոր անկիչնե
րուն վրա, ամէն օր բռնկող պա տ երաղմն երը ու մթիոններոլ
անիմաստ վաղրը բանաստեղծին մտածել
կոլտան
իրա՛ւ
մարդու ծնունդին մասին ու իր ՀԱ՜թ , իմ հոդի՜ս...» րա_
ն ա ս տ եղծ ո լթեան մէջ ըսել կուտայ այսպիսի թօսրեր.

— Մարդոցմէ փախչելու համար
Չի թաւեր անոնցմէ հեււաճալ. . .
Մարդը չէ իսկ ծնած տակաւին,
Եւ. անունք որ մարդուն թերնով կր խօսին՝
Ուրիշ դեռ չծնած մարդիկ են պարզապէս :
է դառն ճշմարտութի ւնր ; Այո՛ , «պէտր է սպաննել
կ"՚յձը՝ որ կ 'ապրի դ եո. սեՀրմ որ սլէս՝ ամէն մարզէ ներս • ♦ .
թայց այստեղ կարիք կը զգանք բանաստեղծին յիշեցնեաւ
ՈՐ այս քտլու՚ը որ
ձը տ^ս նէ , կ՝ընկ ալէ ճշմարտութիւն
ըլլալով հանդերձդ ամբողջ ճշմարտութիւն չէ՛ , այլ մէկ մասն
է ճշմարտոլթեան քանի որ ամէն մարգէ ներս ապրող կայէն
ներու ‘կողքին կա՛յ ինքը բանաստեղծը եւ կան հազար հազար
ներ որոնք բանաստեղծէն դեո շատ mriui^ ու այսօր ալ իրեն
հետ լծուած են մարդը ՄԱՐԴ դարձնելու հղօրադո քն ճիգին։
Մենք ալ մեր ձայնը կը միացնենք Մ ելքոնեանի երդին
ըսելու համար»

— Անկցխն թոլոր գահերն աշխարհի՝
Նոյնիսկ եթէ թափո՜ւր ըլլան ••• :
<<11վ'ե րր մինչեւ Անկարելիին» ւլիրքուԼ
հարստացած է
Մ ելրոնեան , հարստացնելով Ավւի լորտ հ այ գրականութիւնն
ալ :
,

Երեւան

ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ
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ՈՐՏԵ՞Ղ ԷԻՐ, ԶՕՐԱՅՐ ԽԱԼԱՓԷԱՆ
I

Հորայր էՕալափեանի Հեղեղ^ գէշ գործ չէր ֊■ թարմու
թիւն ունէր, կենդանութիւն՝
առող9 մթնոլորտ-. Բույր
դժուար էր մտածել թէ ի,ոստումն է գեղեցիկ այն նուաճու
մին , որ Որտե՞ղ էիր, մարդ Ասածոյ վէպն է' հանգրուանս,յին
երկ, իրեն համար ել հայ վիպագրութեան ընդհ անր ա պէս Z
Անսպասելի ոստում մր կատարուած է վիպական ստեղծա
գործութեան բոլոր մարզերուն մէջ. թալափեան հասած է
լայնածաւալ ու համապարփակ վէ պի տիրապե տո ւմին ,
ստեղծած է ուրոյն տիեզերք,
իրագործած'
իւրայաաոլկ
ոճով ու կառոյցով յատ կանչուող ինքնուրոյն երկ-.
Հետաքրքրական եւ բնորոչ է մանաւանդ վէպի ", յն
րմբռնումը, որ կը յայտնուի այս գործին մէջ եւ ժամանակա
կից հայ վէպը կը յատկանչէ իր հիմնական
տարրերով :
Կ՛՛արժէ մանրամասնօրէն անդրադառնա լ անոր :
Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծոն պ ատմ ո ւթիլնն է ծերացած
բժիշկի մը' Ստեփան Նսայեանի, որ իր կեանքին քառասուն
տարիները անցուցած է Հայաստանի հեռաւոր մէկ գիւղին
մէջ, եւ, վաթսունը անց' տեղը կու տայ երիտասարդ բժչկուհիի մԸ նորային-. 'Լէսլի սկգբնակէտն ու վախճանակէտր
փոի,անցումի եւ փոփոխութեան այս գործողութիւնն է , որ
առիթ կր դաոնալ Ատեփ անի համար
ոգեկոչելու անցնող
քառասուն տարիներու իր սեփական պատմութիւնը եւ , անոր
հետ, նո՚ել ամբողջ երկիրի պա տ մ ո լթի լն ը-.
Այս ձեւութ Ստեփ ան - *քյորա առանցքին
հաւանա
կան ամբողջ կեանք մրն է որ կր վեր ս տ ե ղծ ո լի ՝ յուչերոլ մէջ
ապրող անցեա/ դէպքերով եւ անոնց շարունակութիւնը կազ
մող ներկայ պատահարներով; Դէմքերէն շատերն ալ նոյնն
են՝ անցեալի իրենց կեանքը կը շարունակեն ներկայի մէջ,
կամ ա նցեալի գէմքերուն հեա ունեցած իրենց ընտանեկան ,
բարեկամական կամ այլ ձեւի կապերով հին կեանքի
նոր
, ար ո ւնա կ ութի ւնը կր ներկայացնեն :
Սկիզբը , նորան չի հասկնա ր անցեալը վերապրելու Ատեփանի յամառ հակումը*. Այղ աւքէնր մոռացուած ,
անցած

հեքիաթներ են: Ինչո՞ւ անցեալի տխրութիւնս դուրս հանել
մեր օրերը : Ինձ համար դրանք դեղնած թերթեր են, անորակ
կւիշէնեբ: Այդ շրջանը իմ մէջ նողկանք է առաջացնում: Ինչքան հեռանանք' այնքան լաւ: Չեմ ուզում լսել’ ինչ է եղել
մեր թուազրութիւնից առաջ : Իմ թուազրութիւնից առաջ :
՛Նոր Ժամանակի մարգ՝ նոր հոգեբանութեան տէր' ներկայով
ու ապագա լով միայն կը հետաքրքրուի ինք-, կյորայի նման
ըլլալու է նաեւ հեղինակը : Բայց անցեալը դո յ է ներկայի
անիւ ուս ափ ելի է պարզա պէս : ԱՀնոր յաճաիւանքէն չի
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կրնար աղատիլդ ոչ մ տածումիդ ո'չ ալ վիպական կառուցումի
մարգին մ է[ :
4ԷԱ1Ը. էք՛ ["[՛[՛ անցեալին մկ^} անկէ ամբողջ չերտեր
կր հանէ հերոսներու հոգիի մակերեսին , կր դառնայ հինի
եւ նորի համագրավս,յբը, բախումի կայանը-. Այսսլէսով ան
4 ԸԼԼայ "հ միայն ա՛լ ծերացած Ստեփանի սլա ամութի ւնը'
հակադրուած նոր կեանքի ասպարէդ մանող կյորայի պատմու
թեանդ այլ ղեղարուեսաական խտացումը չուրջ կէս գարու
հայկական կեանքի : Առանց արուեստական ի տ է ալա կանաg ո լ.
մՒ ։ Այ" 'ԼԷ՚՚ՍԼ 'ևոր ո եբունդին սլա ական ող ողջմիտ մարդու
մր հանդարտ ոլ խոհուն նայուածքով տեսածն է հին եւ նոր
[լրականութենէն ել անոր սեւեռումը' նոյն խոհոլնոլթեամբ :

Տեսակ մը ափսոսանքի շեշտո՛վ նաեւ, համակերպ թա
խիծովդ որ վէպի բանաստեղծական մթնոլորտը կր ստեղծէ
եւ հերոսներու հոգեբանութիւնը կը թելադրէ -. Կեդրոնական
դէմքը դ օրինակ , բմփշկ ըլլալու համար չէ ծնած , եղած է .
ղիւ-ղը մնալ չէ ուղած , մնացած է . ամուսնանալ փափաքած
է' էէ կլ՚Յ-^ - Կարելի չէ ըսելդ սակայնդ որ դմդոհ է ապրած
կեանքէն : Պիտի նախընտրէր ուրիշ կեանք մը ունեցած ըլլալ ,
l'u’.l'J դմդոհ չէ-, Նոյնն է պաբադան գրեթէ բոլոր միւս դէմ.
վթևրուն :
Առաջին էջէն արդէն դիրքի մնայուն մթնոլորտը
շինուի , բնոյթը կը ճշդուի .

կր

Դիշեր : Լոյսեր ու մի ճոճուող լոյս: Երթ հանգչում եճ
բոլոր լոյսելւը, մնում է միայն ճոճուող մի լապտերի լոյսը ,
աշխարհը քառասուն տարով եա է գնում, ու այգ հեոոլ
ուճցեալում մէկ-մէկ վաուում են ^ալթի ճրագները : Ամէն
ինչ խիտ կերպով տրուած է այս տողերուն մէջ . Բանաստեղ.
ծա կան մթնոլորտը ափսոսանքի , ոգեկոչումի թելադրակտնոլթիւնը , մինչեւ իսկ վէպի կառոյցին վերաբերող մանրս,,
մասնութիւն մը' ճոճուող լոյսի թելադրանքով
կեանքի
կոչուող հին աշխարհը , իր քարիւղէ լապտերներով :
Հին այս աշխարհի բնակիշները , ինչպէս նաեւ երիտա
սարդ դէմքերը , սիլհ ո լէթն երո լ պէս դուրս կո լ դան
խաւարէն դ կը կանդնին մեր աոա9-. Հեղինակը շեշտօրէն չէ
անձնաւորած ղանոնքդ մանրամասնօրէն չէ բնութագրած-.
Առաւել կամ նուաղ խտութեամբ տրուած կերպարան քնե
ւ՚ւ՚^Յ հիմնական յատկանիշով ներկայացուած -. իւրա
քանչիւր խոհ , խօսք կամ շարմում բան մը կը յայտնարերէ
անոնց հոգիէն դ
բայց առարկայականօրէն
^արձանացներ
ղանոնք մեր առաջ : Սակայն կը ղդանք անոնց ներկայութիւնը ,
կ՚ապրինք իւրաքանչիւրին տագնապը դ
կը մտնենք
ամէն
մէկուն մտերմութեան մէջ*.
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անդաստան*

Հատ են դէմքերը ել արագօրէն իրար կԸ Հ"
լիշատակի պաստառին վրայ, որ վէպի ի.որաաաի.աակն է
կամ առօրեայ կեանքի հանդիպումներուն ? եռուղեռին ^
Կան բծախնդիր սլաշտօնեաներ,
անհոգի պիւր՚՚Հլ'ի ՚ I',

Հախ կան հիներն ռռաջլ^երը աւելի մեքենակաԼբէն կապուած են կեանքին եւ երկրորդները աւելի անհա
տասլաշա 'են ու երջանկութեան հետամուտ . 3եաոյ կան
լաւերն ո, դէչերը, առան;, այս զատորոշումին
"
բաս.ասական տիպարներու կաղապարուած իմաստը տ լո
եւ սահմանափակ տարողութիւնը : Լաւն ու վատը, այ
պարադային , աւելի համապարփակ, տիեզերական “ՀԱ
ներկայացնեն եւ ամբովկ կեանքի ըմբռնում մը կը բ որոշ
Աաեփան Եսայեանը կը մտածէ թէ միայն երկու տեսակի
մ արդեր գոյութիւն ունին . մէկը , որ կարողանումէ ուրիշների

ոաժնն£ Լել, ութիշնելփն չարչարել, ծեծել ծիծաղել նրանց
էուլութԱն ու վշտի վրայ • • • եւ միւս տեսակը որ ո չ մի
ներա >ի կարող այդ անել, որ ներքին ինչ.որ թան արգելում
է սրիկայ լինել, որ գերադասում է ծիծաղելի լինել,
ա.
ծիծաղել ուրիշի թուլութեան ու վշտի վրայ :
քցօսքը դասակարդերռւ հակադրութեան մասին չէ, այլ
բոլոր դասակարդերռւն վերաբերող ներքին
Հ
ւր մարդը կը զտաէ անմարդկային իր նմանէ : Ի քը
փանը երկրորդ տեսակին կը պատկանի բայց առաջին տեսակի
ներկայացուցիչները բացակայ չեն վէպէ ՝• Ա ո g ա ~.է
բնորոշ ներկա լցուցիչն է Զինաւորը, դասակարդերռւ ջնջու
մէն շնական օր էն օդտուող գիւղի ղեկավար , նախկին բատրակ
եւ ‘ձիական թուականներու բռնաւոր: Յատկանշական է իր
մտածումը համայնավար զինանշանի մասին:
Տեսնում Ա

այն մ՛ուրն ու մանգաղը: Լաւ նշան է : Բայց մի թան է ս1աԿա՜
սում : Ս՜ուրնի եւ մանգաղի միջել մի մտրակ էլ պիտի
նկարէին :
Այս մ էիբեր ո ւմն ե ր էն արդէն կը յա յանուի որ Խալափեան
բոլորովին չէ ձերբտզատուած վէպի մէջ բարոյական քարող
տա,ոլ հին հակումէն : ճիշտ է , բարոյական իր ըմբռնումները
առողջ մարդկա յն ո լթեան մը վըայ հիմնուած են, բայց,
անտեղի քարողի իրենց ձեւին տակ, թերութիւն ըլլալէ չեն
զազրիր: Միայն վէպի յաջող կերտումն է որ մոռցնել կու
տայ, որոշ չափով, այս անպատեհութիւնը:
Յաջող է մանաւանդ եւ այ.) մ էական՝
կառուցումի եւ
պատումի թեքնիք£, որ մամանակային զանազան պահերու
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խաչաձեւումին վրայ հիմնուած է. Ստեփանի մօրը մենաւոր
կեան՛քը ներկայացնելու ատեն թալավ, եան կր զրէ .

ե այթը նամակները գարսել էր իրար վրայ գզրոցի մէջ:
Մէկ.մէկ հանում էր, կարգում: Ս՜է1!' հորը, մէկ'
հինը:
(I էկ ամենավերջինը, մէկ' ամենաաոյոջինը' երկու տարի
առաջ գրածը: ժամանակները իոսռնւում են ըրար: Ամէն ամ.
գամ կեանքի աարբեր պատմութիւն է ստացւում:
Աօտալո րապէս նոյն բանը ըրած է ինք.
մամանակի
աարբեր շերտեր կուտակած է իրար վրայ , եւ անդամ մը նոր
անգամ մը հին շերտ ներկայացուցած : Ու մամ տնակներու
խառնուրդով իսկապէս ստեղծուած է
«կեանքի տարբեր
սլա տմո լթիիԼ-ն-})
հարադատ սլա տկեբաղում ո մ :
Մարգերու ներկային մէէ գոյ է անոնց անցեալը։
Ոչ
ձիայն անոր համար որ ան կը թելադրէ ներկայի կենսաձեւը ,
"‘JL որովհետեւ մ՛իտքի եւ յիշողութեան կառոյցը մամանա.
կային հատում շի ճանշնար : Ա իշո ղո լթ ե ան մէջ խռնուած
յի շատս, կներու ամբողջութիւնն է որ այսօր ո լան մարդը կը
ւ եր կայացնէ : Անոնք կը վերաբերին անցեա1[1^1 յ բա ի յ ամ էն
զույրկեան մուտք կը գործեն ներկայի մէջ, երբեմն ենթակայի
ւլամ^ոլԼ՝ երբեմն ինքնաբերաբար •
Հոգեբանական այս իրողութեան վրայ է որ հեղինակը
կառուցած է իր վէպը : Առհասարակ անցեալի վերստ եղծումր
ըմիշկի յոլշերուն թելադրանքով տեղի կ'ունենա, ։ Ան նորա
յին կը պատմէ հին դէպքեր, որոնք իր
մէջ
ԱՈ լղո ւած
ա շխարհ է մը յաը ութիւն կ՛առնեն , կը բարձրանան դիտակ.,
ցոլթեան մակերեսը եւ դո յո ւթի ւն կը ստանան : Ար բեմն ալ
այս ոգեկոչումը ինքնաբերաբար տեղի կ՚ունենայ , արտաքին
պատահական դրղիշփ մը ^զգեցութեամբ , որ տեսողութեան
կամ լսողութեան ՚ճամբով կը հասնի հոգիին ու արձագանգներ
կա րթնցնէ հոն։ Աաճախանքի պէս բան մըն է. իւրաքանչիւր
մանրամասնութիւն անցեալի համապատասխան շե\րտր ղո.
յոլթէան կը կա նչէ : Երբեմն ա լ նորայի ոգեկոչումին ճամբուք
անցեալը կը վեր ստ եղծս ւի : Մի շտ ալ ան սերտօրէն կը հ ի ւս ո լի
ներկային ։ 'Լէ պը ընդարձակ փսպըլ մըն է , որուն իւրա քան.
շիւր տարրը անմիջական դրացիէն անկախաբար կը ստեղծս։ ի ,
ընդհանուր ղա ս ա լոր ո ւմին մէջ իր տեղը
կը զանէ
անմ իջապէս ել արմէքը կր ստանայ։
Հեղինակը մասնաւոր ղիւրացումի ճիղ մը շի ղործադրեր ,
բացաարոլթիլններսվ շի տափակցներ
վէպը։ ՜՜ԼԼկնա ր կո լ.
թեամբ մը, շեշտի տարբերութեամբ մը կր զգացնէ որ
պատումի մամանակը փոթուած է : Տարբեր մամանակնե րը
աոանձին գլուխներո' վ իսկ շեն տրուած • շաըա յա րուած են
պարզապէս վէպի զարգացումին կարգով, պարզ բազմակէ,
աերով բամնուելով իրարմէ •
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մէջ տեղ մը կը ^Օսու^ւ մամ ո լլի էջերէն աեցեաբին
ծանօթանալու մասին : Խ ալափեան ինքն ալ
հին թերթեր
թղթատելով ճանչցած պէտք է ր//այ անցեալը ել վկաներու
սլաամութիլնները լսելով։ Q ա տ կանչա կանը
այս
բրածոյ
անցեալին կենդանութեան շունչ փչած ըլլալն է : Իւրաքանչիւր
շլ,ջան իրեն յատուկ մթնոլորտով ոդեկո չուած է եւ ներկայ
իրականութեան համաղօր ումով կեանքի կան չո լած î Հոս կ
հեղինակի ստեղծագործ երեւակայութեան գաղտնիքը* խիտ՝
թ ելագրա կան ոգեկոչումով մը կեանքի
կչռոյթ տուած է
անցեալին եւ յաջողած անոր մթնոլորտին մէջ փոխագրել
մեզ։ Ատեփանի մասին *Լ,որան կը մտածէ* Ծէր է, կեանքն

անցել է երազի նման, եւո գնալ չի կարող: Բայց գնում է:
Նա ինձ իր հետ տարաւ : Դէպի աոաջին տարիները' քսանա.
կան թ ուականները : Միասին սկսեցինք րարձրանալ : Նրա
հետ ապրելով, նրա տեսածը տեսնելով, նրա հետ սկսեցի
գալ: Տարբեր չէ մեր հա կաղդեցոլթիւնը* մենք ալ՝ ընթեր
ցումի վերացումին մէջ՝ կը մտնենք անցեալի ել ներկայի
մչո լշներ էն բարձրացող այս վիպական աչխարհը եւ հեղինակի
երեւակայութեան շնորհիւ ո լ մերինին'
կ ապրինք անոր
կչռոյթով ՝ հերոսներու եռուզեռին խառնուած ՝ անոնց կեան
քին մասնակից :
'Լի պա կան այս աշխարհը ոգեկոչումով ստեղծուած է*
Իսկ ոգեկոչումը կը հիմնուի պատկերներու վրայ՝ զգայա
բանական տուեայներու։ վերակշռող զգայարանքը աչքն է։
արման կար ա յին յաջորդական պատկերներու շարքի մը պէս
տեսարանները իրարու կը յաջորգեն ՝ կարծես իրար կը կան
չեն տեսողական ուրոյն մա զնի ս ա կանո ւթեա մբ մը։
Պատահական չէ բնա լ չարման կարի յիշատակոլմը» քԱւԱլափեանի վիպական թ-եքնիքՀւ չա տ բան փոխ կ՚առնէ եօթեր որգ
արուեստէն։ կարծես երեւակայական պաստառ մը քաչուած
կ ընթերցողներու աչքերուն դիմաց ՝ որուն վրայ կու դան
բեւեռուելու կայո ւն կամ չարմո ւն սլա տ կերն երը վէպին ։ Պաս
տառներ կան նաեւ հերոսներու երեւակայութեան մէջ՝
յատկապէս Ստեւի ան ի եւ հորայի։ Պաստառէ պաստառ փո
խանցուող պատկերներու ցանց մըն է ի վե ր ջ՝՛ J վէպը։

Յիշողութեան մէջ վրնջալով սլացան նրա տեսած րոլոր
ձիերը : Անմարմին ուրուականները սլանում էին եւ ողջ էկրա
նի վրայ միայն վրնջացող նժոյգներ էին:
Այս հատուածը՝ որուն նմանները չատ են այս ղիր^թ
մէջ, յա տ կան չա կան է մէկէ աւելի պատճառներով : թելագրականօրէն կը բացայայտէ ան ամբողջ թ-եքնիք^ր վէպին'
յՒ չողութեան մասին եղած ակնարկութեամբ ՝
«.անմարմին
ուրուականքներու ոգեկոչումով՝ որ գործող անձերու կեր
պարանքը կը թելադրէ ՝ եւ «էկրան» բառի գործածութեամբ ՝
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որ, հակառակ փոխաբերական իր իմաստին, անխուսափելիս,
րէն մտաեել կոլ տա լ շարմ֊անկարի մասին , մանաւանդ որ
ՀՀՍլարանիը չարմումի ամբ„ղջ տպաւորութիւն մր կր բերէ
մեղի։ Յատկանշական է նաեւ ՀՀվինթսլ» բայի կրկնակ ղոր.
եաեութիւնը , որ տեսողական-չարմական տարրին կը միացնէ
նաեւ լսո ղա կան-ձայնայինը : Հ„„ տակաւին պարդ սահմանում
մըն է եղս,եր , ձիերու կերպարանքը ամբողջացնող տեսակ մր
մակդիրային յաւելում : Այլ տեղ լսողական տարրը աւելի
բացայայտ ներկայութիւն է ,«ձայնային պատկեր» է ուղղակի ։

Հեոասալով հատում էր ոմթակնհրի մորցէն' չորս կէտ,
չորս կէտ, չորս կէտ. . .
Երեկոյ Խսն նորից մօտենում է ցանկապատին' յոգնած,
կէտ , կէտ , կէտ • . .
յատկանիշներու թլո ւմը չի սպառեր եք ալափ եա h/,
ոճին վերլուծումը*. fiu/նա ս տ եղծա կան ու պատկերաւոր' իքի ա
է նաեւ ան ՝ տեսակ մը հաւաք ո ւմա կան ո ւթիւն ունի ՝ ս ղո ւ_
մէն ծնած թելադրականոլթիւն , որ իւրաքանչիւր պատկերի
կամ խօսքի արձագանգը յերկարաձգէ ընթեր g ո ղի հոգիին
կը խորացնէ Հ Կը պատահի ՝
սակայն՝
որ
երբեմն
կորսնցնէ իր խտութիւնը՝ տեղ-ւոեղ անում դառնայ եւ սովո
րական •• Ա,լս ոճը այլազան է նաեւ : Հակառակ ոդեկո չա կան
մթնոլորտին՝ որ բանաստեղծական պերճութիւն
կոլ տա յ
լեզուին' հեղինակը եւ իր հերոսները միջոցը կը ցանեն
արտայայտուելու իրենց ուրոյն լեզուներով՝ առանց աններ
դաշնակութիւն ստեղծելու *. Մէկուն իրապաշտ ու կոշտ խօսԸԸ ) միւսին զգայուն ոլ նուրբ արտայայտութիւնը չեն հակա
դրուիր իրարու» վէպէ ընդհանուր մթնոլորտին մէջ՝ կր
հիւսուին անոնք ոճային ընդհանուր կերպի մը՝ որուն հար ա ղա տ ո ւթի ւնը կը շեշտ են եւ նրբեր անցային հարստո ւթիւնր î
Տեսողական ու լսողական պատկերները հիմը \կը կազմեն
հեղինակի ո դե կո չա կան կերպին ՝ բայց նաեւ ըս րա կի g ուրիշ
ա ր մանիք ունին : (Հաճախ անոնք այնքան g եղեցիկ են'
որ
ինքնո լրոյն ո լ ինքնանպատակ արմէք մրն ալ կը ստանան ՝
ևը դառնան բանաստեղծական մթնոլորտ ստեղծող եւ ընթեր
ցողի ոյչքն ու միտքը գերող հմայիչ տեսիխեր՝ որոնք պատմըւա ծ դէպքը տալէ վերջ կարծես
կ'անջ*ս տ ո լին անկէ ՝
կ ապրին այլեւս սոսկ պատկերային իրենց գեղեցկութեամբ*.
Մէշել Պիւթորի համար՝ մամանակակից վէպը մ է կ ար
տայայտութիւնն է բանաստեղծութեան ՝
անոր սերաօրէն
կապուած դրական սեռ մը*. Ոանաստեղծական Ւր պա տ կ եր ներով՝ ինչսլէս վէպի ամբողջ ըմբռնումով ՝ է] ալափ եան
գործնականօրէն
կը հաստատէ ֆրանսացի վի սլա սանին
կարծիքը :
Ուրիշ մէկ յատկանիշով նաեւ flpUïJïէ՜!1!1-յ tfuiplj. լԼս1Ո.ծ՜ո5>
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ֆրանսական Հնոր վէսլՀչին եւ առհասարակ մաւ1անակս/կից վիպականէ ստեղծագործութեան *
րն թ ե՛ր ցո ղի
իմա ղա կանո լթեան կր դիմէ ել անոր գործօն մասնակցու_
թիւնը կր պահանջէ : ՀՆ ո ր վէպ»ի ուրիշ մէկ կարեւոր գէմրին'
Նաթա լի Աա ր ո թի կարծիքովՀ ընթերցողը մեղկ այն անձը
պէտք }է ԸԼԼ՛"Հք ’ " f կրաւորա կանօրէն !լ րն կա լէ վի որո ղ ի րի
ւլե րՀնա կան ձեւի մէջ իրեն հրամցուց ածը եւ կր լուծուի անոր
այլ ւլ1ւտսյկից UJJ^r ներկայութիւնը^ որ կր մասնակցի
վէ՚՚ւէ՛ ւ[՚ն1-լութ եան*. ԼԼյս գործօն րնթերցողր էր1Լա*^յք
էքալափ եանի վէպը կարդալու ատեն*, Եր մասնակցինք անոր
ստեղծումին՝ մա մանա կին մէֆ ետ ո լ առաջ կ՚երթանք հ ե ղի _
?//// կին հետ
եւ
իր ստեղծած անձերուն ՝ անոնց կեանքի
սլաաաոներր մաս առ մաս կը միացնենք իրարու՝ կր
Կամա ստեղծենք վէսլր*.
Եւ '[ի,ոսյէից այս մասնակցութիւնր "հինչով կր թան" ա րէ
մեր ղեղա րուեստա կան հաճոյքը*. Համակուած դիրքի մեղմ
թաիսիծէն՝ կր տարուինք ընթերցումով՝
կ՚ապրինք ՛էէ ոլ ի
ի ր ա կան ո ւթ ե ա մբ ՝ ղա յն կ ր սա եղծենք նաեւ մեր մէՓ ՝ ա ռան g
սակայն հրամարելոլ մեր գիտակցութենէն*. Ափսոսանքով
կ աւարտենք դիրք/Հ ո *- կր զդանք թէ տրամադիր ենք տա կա լին
ե՛րկար ետ ու առաջ երթալու հեղինակին հետ* մամանակի
ւ ա հանքն ի վեր ու սահանքն ի վար՝ միշտ միեւնոյն [u ո ր
հ ա ճո ՛քո վ :
ՎՀ/J/Z? կ՚աւարտի Ատեւի անի մա հով *. ^իեր եղմ անի քա ր[,ն
վրայ կր գրեն անունն ու մ ա կան ո ւնր եւ կեանքի սկիղբն ու
վաիւճանր նշող թուականները՝ սլղտիկ ղիծով մր միարած*.
Ամբողջ G0 տարի եւ դծիկ մր*. Իթր
àfc եղել: Որովհետեւ
կետնքը ^11' չարո ւնա կուի * Նորաները կր լաջորգեն Աաեփանն ե ր ո ւն ՝ որոնք ւի ո[ս ա րին ած է ին ձՏ^րղ. գարու բո ւմա կն երը ՝.
Եենցաղը կը փոթուի ՝ այգ կենցաղը տալու ձեւերր կր փո
թուին * [Հայց կր մնայ հիմնականը*.
Հաստատումր կր սլա աշտճի նաեւ քյալափեանի վէպին եւ
վիպական կերպին : Նոր մօտեցումով նոր կեանքը կր պատկերէ ՝ ր՚"յց իր արուեստը շարունակութիւնն է բաղմաղ արեան
հայ արուեստին ՝ ինչպէս այս օր ոլան կեանքը շա րոլնակութի ւնն է գարերու թորքէն եկող մեր ղո յո լթե ան ՝ սլա ամ ո լթեամբ շաղուած հայրենի հողին վրայ*.
Իսկ հողը որի վըսւյ ջահել օրերին քայլել էր նա, կը գրէ
էք ա յափեան իր հերոսներէն մէկուն ապրումր ներկայացնելով ՝

հիմա էլ ջահեյ էր :
Որւռե՞ղ էիր, մարդ Ասածոյ^, մէջ ջահել է՝ ջահելա ցած
է նաեւ հայ արուեստը* երէկ հեքիաթ ու դիւցաղներդո լթ իւն'
այսօր մամանակակից վէպ է ան , գարու ոգին արտայայտող
ոլ մամանա կի կշռոյթով բաբաթող յ
7- ՀԱՀԻՆԵԱՆ
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«UTS'P'l1 ՇՈՂԵՐ», Միհրդասւ Թիրհաք հան , Նիէ Սորք

Միհրգատ Բ՚իրեաքեան լոյւէ ընծա յեց իր «Միտքի Շողեր»
դրական մողովածուին Ա. հատորը՛. Այս գրքին գրուածքնե
րը դասաւորուած են նիլթերոլ համեմատ՛. Հեղինակը անոնց
մօտեցած է հմտութեամր որ հատորը կը դարձնէ հետաքըրքլայկան :
օրական. •--- Հ^ուչեր մօտիկ անցեալէն?, վե րյփ չո ւմ մըն
է 1916// աոաջին համաշխարհային պատերազմի օրերէն։
Ե'l'1'հ յի շատակելի գրուածք մըն է «Հայ երգիչներն ու
պարսկերէն լեզուն», ուր կր յի չո լի միջին գարու մեր երգիչ
՛է։ եր ո լն կրած աղգեցութիւնը պարսիկ մողովրգա կան գուսան,
ներէ , մասնալո րապէ ս կ ո ս տ ան գին Երղնկս։ g ին , որ երդեր
գրած է «Շ'"հնամէ»ի «ձայն»ով՚.
ՐաՍալւ|ւթԱ1.կսւՈ •--- Այ՛1 բամինը կը րացուի «Արդարի ել
Տ իսո-ոի թղթակցութիւնը, նորագիւտ պապիրոսի մը ա ոթի լ»
խորագրուած յօդուածով : Յաջորդ յօդուածներն են «ֆիրդոլ.
"ին Հայոց մասին», ուր կը պատմուի Պարսից Անուշիրուան
թագաւորի թոռ Սուրով P. Փ տրվիզի (500-628) ապաստանիլը
Յունաց երկիրը (Pիւղանգիոն ) եւ անոր
Հայկաւլն Ա °[՚1՚կ
կայսեր հասցոլցած Օգնութիւնը Մ ուշեղ Մ՚սմիկոնեանի եւ
Սմբատ Բագրատունիի միջոցով՛. «Նախամ ե սր ո պետն հայկա
կան գրի էլ գրականութեան հարցը» , ուր կը հերքուի
Երեւանի սչատմոլթեան համալսարանի ուսուցչապետ Փրոֆ.
Աչոտ Աբրահամեանի կարծիքը թէ Ա . Աեսրսպի կողմէ Հայոց
ԳՐՒ գ1’>-տէն առաջ գոյութիւն ունեցած է հայ գրականութիւն
մը : Հեղինակին տեսակէտը աւելի հանգամանօրէն կր
պաշտպանոլի յաջորդ գրուածքին մէ9, որու խորագիրն է
«Հայերը գիր ել գրականութիւն չունէին հայ լեզուի
տառերուն գիւտէն առաի> : Յս^որդ երկու գրուածքները
նոլիրոլած են Մեսրոսլ Աս, շուոց ի ծննդեան 160()ամեակին ել
Հայ ասրյյդրո լթեան ձՕՕամեա կ ին :
Լհզուսւկա6--- Այս բամնին առաջին գրուածքին մէջ կր
քննուի «արեւելեան եւ արեւմտեան հայերէններու հարցը»՛.
Հեղինակը յառետես է ար ե ւմտ ահայ ե ր էնի ապագային մասին ,
Լ1։[Հ Ւ 4.hP^nJ պ1՚ո<ի տիրապետէ Հայրենիքի մէջ գործածուող
պետական լեզուն , որ
արեւելահայերէնն է :
Երկրորդ
գրուածքն է «Գրաբար ել աշխարհարար»ը , ուր հեղինակին
տեսակէտն է որ գրաբարի գիտութիւնը անհրամ֊եշտ է մեր
նախնիքներէն աւանդուած հարուստ մատենագրութիւնը ըստ
արմ՜անւոյն դնահատելոլ 'համար։

ԴյւսւյսՕԱակաՍ--- Այս

բամնին մէջ դրա(սօսուած գործերն
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ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ*

ևն' ^արեգին Արք- Յովսէփեանցի «Հաւուց թ՛առի Ամենա.
փբկի չի եւ նոյնան՛ուն յուշարձաններ հայ արուեստէ ։>'££»,
Տիկին Ան Ut յիսի Հ<3"ւշերս»ը եւ 'Ա['տալաղդ Արք- Աիւմէեանի
«Պատմութիւն Հալէպի Հայոց»ը-,
Յիշատսւկի իօս£---- Այս բամ֊ինին գրուածքներն են
«Հրաչեայ Աճառեան^ ՝ խօսուած ճառ y«hj ա չա տո ւր Աբովեան^ ,
ռահվիրայ աշխարհաբար յեղուի ,, «.&ղիչէ Պատրիարք Պ-ուրեան» ։ բանաստեղծ եւ բանասկլւ եկեղեցականը , եւայյն ï

Արեւելքի մեծ ւլէմ՚քեր---- Հեղինակը որ երկար տարիներ
ապրած է Պարսկաստան
եւ իր մ եծանո լն հօրը շաւիղին
հետեւելով հմտացած է պարսիկ գրականութեան ՝ կը վեր լուծէ
’և1՚Գտ մին, որուն բանաստեղծութեանց ա<կնարկելով
Կէօթէ
ըսած է ♦ ՀհԳիրքերու հրաշագեղ գիրքն է սիրոյ դիրքը» ՝
հեղինակ «թոսրով եւ իրին» եւ հ-Լեյլի ու էիէՀնուե^ վիպե րդներուն ք «Ապուլ-Ալա էլ֊ՄահարիՀն ՝ ծնած 973 թուին Հալէպի
մօտ եւ ապրած Պաղտատի Աբրա սեան իւա լիֆայո ւթեան իսլամ
քաղաքակրթոլթեան շրջանին
<$Ավի սեննադ ՝ իր ծննդեան
հաղա րամ եա կին աոթիւ
ա շիւահ ա հ njut կ գիտնական ել
էիիլիսոէիայ ՝ ծնած Պոփարա ՝
որ եղած է
մահմետական
աշխարհի մշակութա լին' համբաւաւոր կեդրոններէն ՝ նշանա
ւոր մանաւանդ բմշկութեան վրայ դրած իր ւլի րքե րով որոնք
մինշեւ 1G50 ՒըԸ^1՜ դասագիրք գործածուած են նոյնիսկ
Լուվէնի եւ Մօնւիէլիէի- հ ա մա լսա ր անն ե ր ո ւն մէֆ՝ եւ որոնցմէ
Հալոց մԷԳ օդտուած են Ամիրտովլաթ եւ JJ* թի թար Հերա g ին
((HJ, • ել (իԲ • դար} y «Ալի Շ ի րնեվաի» , իր ծննդեան Հ)00ամեակին աոթիւ , էօդպէ կ նշանա ւոր բանաստեղծ եւ սլե տ ա կան
դոըծիչ, ծն ած թ-ա շքեն տ :
ճաււեթ Ւն դասախօսութիւն Ընդ •— Այս բա մնին մաս կը
,կ ա ղմեն «ibրիկ եւ իր դիւանը^ ՝ ՀԱւետ իք Ի ս ահ ա կե ան» ,
Հի երենիկ Ղ*եմիրջեան^ «Ակ աղեմիկո ս *ԼյՈրայր Աի ս ա կեան)) y
հհԲ ան ա իւ օ ս ո ւթի ւն Ա* ովսէս Jjորենա g ի ի Հուսամութիսն Հ IIIյ"ց»ի 1500'"^էակին աոթիւ» y «Փրսֆ* Տ- Ատրչիգովսկի կը
խօսի քրիստոնէական1 ճարտարապետութեան շուրջ» եւ ազդայ[՚ն հ ա յր ենա սի րա կան այլ նիւթեր'.
3- Պ-
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(ՊԷՅՐՈՒԹ)

«էա պէ ս «բանաստեղծականդ ՝ գեղեցկօրէն հնացած ՝--Այս է արուեստը Բ{.Լզանդ քԱօւիալեանի ՝ որուն կարեւոր մէկ
ցուցահանդէսը ներկայիս տեղի կ՚ունենայ կա [ըրի Աանուկի
մէջ։
Այս Նկարիչը կ' ո ւղէ րյյա լ միեւնոյն ատեն մեկին եւ
վի պա պաշտ* սուր մանրամասնութիւնը՝ ասլա րաղմա բեղուն
եւ ընտրական տեսիլքը խոհեմօրէն ներդա շնա կո լած դե ղեg ի կ
՛Լայներով՝ որոնց առջեւ' ըս ա */* լո տէ լի բացատրոլթե.ահ'
«աչքը կ ունկնդրէ» : իլրաքանչիլր պաստառ ձեւով մը կը
պատկերէ պարիկներու հեքեաԼմ մը՝ ծանրաբեռնուած'
իարհրդան չանով ել խորհուրդով՝ ղորս կը զգուշանայ եղծա
նելէ ձեւեր ո ւ նուրբ կազմակերպումը։ Ասիկա կը հմայէ՝ կը
վերացնէ իսկ • Ասիկա ն կար չո լթի ւն մըն է ՝ որուն մարդ կը
սիրէ վերադառնալ՝ ինչպէս անյիշատակ մ՜ամանաելներ է
մնացած աշխարհի մը։ »
«Լ'Օրիան», Պէյրութ
« ♦ ♦♦/»♦ Թ*օւիալե ա նլ. արտայայտութեան յ աԼո ղո ւթի ւն ը
կուգայ նաեւ իր խառնուածքէն : հեշտ է նման նիւթի մը
թաւ) րին հեծեալ անձնատուր ըլլալ դիւրին՝ զարդանկարային
ճեւեր ոլ եւ դոյներու : Մթչ հոն ամ էն ինչ զուսպ է սանճուած ՝ Լսորքին նման վսեմ ՝ նոյնիսկ ղւլացասլէս ամօթխած ։
Ս 1‘եչեւ իսկ{ վոնջող ձիերը ՝ իրենց շարմ ո ւն ո ւթե ա մբ ՝ կը
պահեն ցեղային ազնուական- նկարագիր մը։ *իոյները՝ որ
նրբերանգներով եւ կիսերանգներով կը կենդանացնեն եւ
ձիաւոր Լ ինչպէս նաեւ վենետիկները) ու շրջապատ ՝ ունին
եբանդախմոր մը լեցուն՝ մսոտ՝ թրթռուն ՝ լեցնելով եւ
չրջ^գե՜ելով հանդերձ նիւթը՝ զայն կը ձգեն որոշ տարտա
մութեան մը մէջ՝ ինչ որ թոյլ կուտայ ձուլուելու շրջապատին
եւ մթնոլորտին մէջ ։ Թօւիալեան այս ձեւով կը ստեղծէ
վիպապաշտական ՝, բանաստեղծական մթնոլորտ մը անցեալ
մամտնակներու ձգողական դրա ւչո ւթեամբ ։ Ուրիշ կէտ մը՝
ՈԼ' եՍ ԱՈԼք,Ա նկարներուն մ ԷԼ տեսանելի է' այն Լսղճամիա
մ օտեցումն է ՝ որ բծաԼսնդիր արուեստագէտը կը յաականշէ :
Հարեւանցի ՝ արադ աշխատանքի ոչ մէկ հետք իր գործերուն
մէջ։ Ժ՛ամանակը դոնէ երեւութապէս ապահով գործակիցն
է նկարիչին, ինչ որ ուրիշ երաշխիք մը կ ուտայ դիտողին
Լսարկանքի մը կամ խաբուսիկ յաջողութեան մը առԼեւ
չգտնուելուն։ Ա ասնաւորաբար յս^ող են նաեւ տյն նկարները՝
որոնք ծանօթ երկու նիւթերէն դուրս կարտայայտեն անմի-
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9ական
եւ ուղղակի հաղորդականութիւն մը բնութեան
պ ա ա ա ոփ կ ի մը աո.ջեւ.է
Բիւղանդ թօփալեան երկու գլխաւոր նիւթերով ներկայանալով մեղի այս առաջին անդամ, ցոյց տուաւ իր կարողու
թիւնը ա յլաղանութիւններու տարբերա կներ ո ւ մէ9, որպէս
հետաքրքրական յօրինում եւ դոյն — կանանչ, կապոյտ,
սրճադոյն, մանաւանդ դեղին : Ունեցանք նաեւ ապահովու
թիւնը թէ , իր քե ր թ ո ղա դի րքե ր ո լ կողքին'
հաճոյք է
ունենալ նաեւ նկարիչ Բիւղանդ թօփալեանի վկայութիւնը : »

փթ • ՝|՝էօսէեան֊ •

րթօնք» , Պէյրութ

*
Տ

ՏԱՏՐԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ ԱՌԹԻՒ

Տիգրան Տաարեանի դործը լոյսի թրթռացում է։
Ան
կ՚աշխատի «կէ ա եր ո վ» , «բիծերով», որոնք'
չես դիտեր'
պաստառին խո՞րը ուղղուելու տրամադրութիւն ցոյց կուտան, թէ անկէ դուրս ցայտելու։
Այսուհանդերձ բոլորը
ունին ամփոփ, կեդրոնաձիգ վիճակ մը։ Եւ դիպուածը չէ
որ անոնց տեղը որոշած է, այլ նկարիչին չափի եւ ծանրութեաս զգացումը, ինչպէս նաեւ անձնական միտումը։
Գիւրին կարծուած երեւոյթով, դմուար եւ վտանգաւոր
ձեւ մըն է Տաարեանի կիրարկածը : Երբ որեւէ արտաքին
ձեւ չկայ, նիւթ չկայ եւ նկարիչը
կ՛ուզէ արտայայտուիլ
միայն երանդաւոր գծիկներով
եւ բիծերով' ստիպուած է
կրկնակիօրէն ուշադրութիւն դարձնել իր երանգներուն եւ
եը ան դախ մ ո րին, ըա ն [t ասոնդմոլԼ Լ միայն ՝
n ր նկարիչը
պիտի գրաւէ, պիտի վարակէ դիտողը։ ի պատիւ Տատրեանի, կարելի է յայտարարել թէ ինք ամենալուրի մօտեցումը
եւ խոր համոզումը ունի իր ըրածին հանդէպ : Այս ձեւով կը
բացատրուի տարիներու ընթացքին իր իսկ կատարելագոր
ծումը եւ իր ներաշխարհին ընդլայնումը' պաստառներուն
մ՛ էի։ Այս պատճառով է նաեւ որ իր գործերը հանդարտօրէն
կր գրաւեն դիտողը' անտեսանելին զգացած ըլլալու տպասւրութեամը :
Տատըեան ՝ շնորհիւ֊ իր ընաը ական շեշտ ուած խառնուածքին եւ գերզգայութեան , կուտայ վաւերական օրինակը թէ
օմտ եա լ արուեստագէտ մը իր ներաշխարհը կրնայ արտա
յայտել երանգներու ընտրութեամբ եւ դա սա ւո ր ո ւմով։

*
շունչ մը կ՛անցնի Տաարեանի ոճէն. նկարը կը բնոր ոչուի եւ կեանքը կը կենդանանա յ եւ ամբո ղիո ւթիւնը մեղի
յուսալ կուտայ նոր զարգացումներ, որոնք հետզհետէ աւելի
պիտի նշեն ամբողի կարեւորութիւնը այս գործին , որ ունի
խոհականութեան եւ ղդա յնո տ ո ւթեան մասնաւոր կնիք մը։

(Պէյրութ)

«էր Աուար» Ե- Ա-
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Հւաստււնհ <ֆա«ք
ՇԷՆԴԱԻՒԹ
Երեւանք, հնագոյն չբչանք, պատմ ոլթիլնը լուսաբանելու
տեսակէաից շատ կարեւոր եգան Շէնգալիթի պեղումները
՚:րոնը. տեղի ունեցան 1936/-ÿ 1938 եւ 195^ մինչեւ 1966 :
Պեղումները երեւան հանեցին չորս բնակավայրեր՝ նոր
Հարէ ղարին , հին մք՛չին ել նոր պղինձի դարերին պատկանողՀնագիտական նիւթերը ընղհանուր գծերով զարմ՛անալի
նմանութիւն ունեն Ասիոյ համապատասխան նիլթերի հետ ,
որոնք երեւան եե հ ան ւել Հին Աիքս, դետքի

(Ուրի, ք'իչի ,

Սրչա՚իա բլուրի) , Իրանի (Պեըսեպոլիսի էլ Շուշի) , Փ։։^/։
Ասիոյ (Տրովագտ)՝ Յունաստտնի (Կրետէ, Ս՛իկէն) եւ ա,լ
վայրերի մէջ :
Ուրեմն, կարելի է ասել, որ մօտ վեց հագար տարլայ
հնութիւն ունեցող Շէնգալիթը
Հայաստանի ել Մերձաւոր
Արեւելքի հնագոյն բնակատեղիներից մէկն է։

ՄՈհԽԱՆՆԱԹ - ԹԱՓԱ ԱՄՐՈՑԸ
ժամանակագրական կարգով իբրեւ հնագոյն բնակավայր
1/ ո ւ֊էսէսնեսւ ՜ ^‘ափւււ uni րոցն է

յ

1935-38/։ Al 1918-50/։ պեղումները յայտնաբերել են երեք

շերտեր, առաջինը պատկանում է
անագապղինձի դարին,
երկրորդը ուրարտական մամ տնակս։շլ^անին ('fi. Ա. Տ-1րղ
՛լ՛որեր) , իսկ երրորդը հռոմ էական շր քանին .
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ԲԵՐԴԱՋՈՐ ԱՄՐՈՑԸ

Ն" րքի ^ԷՀԷ կան ք*երգաձո ր ա մր ոg ի աւերակները î

1959

1959//

պեղումները երեւան են հանել Հ. Ա- 2-1/' հաղարա.
մ էակները բնորոշ անա գա պղինձի եւ երկաթի դարերի իրեր :

.ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ ԱՄՐՈՑԸ
Համանուն /'/Հ"-/'/' *!Լ""J գոյութիւն ունի

քառակուսի
ա շտարա կն ե րո վ ւիո քր ի կ մի րե ր դ եւ բանակատեղի : 19հ.»)//^/
պեղւած դամբարաններից երեւան եկան անագապղնձի գա
րու իրեր :
Ծիծեռնակաբերդի բնակատեղին պատկանում է 'Բ • Ա՝ձ.ճի հ աղա րա d ե ա կին ։
Այղ մամ անա կ ա շ['Iանին կ պատկանում նաեւ այսպէս
կո չլած «Հերակլեան թյուրեի հնագոյն բանակատեղին :

ԿԱՐՄԻՐ ԲԵՐԴԸ
Հրաղդան դետի մօտերն Հ ղանւում : Այսւոեղ ղան լել են
անագապղնձի դարաշրջանին պատկանող արմէքաւոր իրեր :

ԱՐԻՆԲԵՐԴ
Ո ! րա ր տո լի մամտնակ Երեւանը զտնւում էր իր ներկայ
տեղից քիչ հեռու՝ հ արա ւ-ար եւելքի Արին բարդ կո չլած բլու
րի վրայ։

1950//

պեղումների մամ տնակ յ այան ա բե ր ւե g Ար

գիլուի Ա* թաղաւո րի սեպագիր մէկ արձանագրութիւնը (ձրգ
դար) ՝ ուր հաղորդւում է էրեբունի բերգ-քաղաքի կառուցման
մասին։ Ուրարտաղկտ Ա » Ե որայէ լեանը 1951//^ վերծանելով
արձանագրութիւնը ,
թեամբ սլարւլեց

լեղւա-պաւոմաղ իա ական մ ե կնաբանու-

որ ]չրեբունիից ծագում կ առել

Երեւան

տեղանունը :

ԿԱՐՄԻՐ ԲԼՈՒՐ
Այո եւս ղանւում կ Երեւանի սահս անների մէջ*
Եարմիր fiլուրի պեղումները շարունա կլում են մինչեւ
այսօր : Տ"'./ տնաբերւեցին մեծ քանակութեամբ եւ միեւնոյն
մամանա կ բացառիկ արմէ քով նիւթեր ՝ որոնց շնորհիւ կա
րելի եղաւ ուսումնասիրել

A f-///Ÿ///

պատմութիւնը 'P» II, •

7րգ դարից մինչեւ ()րգ դար։
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«ԱՆՀԱԻԱՏՆԵՐՆ» ԲԵՐԴԸ
Ա./" ամրոցը չինւել է աոաջին հազարամեակին : Կեանքը ,
հաւանս, րա ր , յարատեւել է մինչեւ կ . զար
Ե •) Հետազօտութիւները երեւան են հանել տարբեր մամանակաչրջանների երեք մչակութային չերտեր առաջինը անա
ղտ պղինձ, երկրորդը երկաթի ել երրորդը ուրարտական մամանա կաչրջաններին պատկանող :

երեւանի բերդը եւ քաղաքը
Ատոլդ տեղեկութիւներ չկան , թկ ե՞րբ կ չինւել

այս

բերդը-. Հաւանաբար հին մամանակ բերդը եղել կ այստեղ,
քանի որ բո յոր հին քաղաքները ունեցել են իրենց բերդերը :
Երեւանը հայ ոլատմաղ իրն և ր ի մօտ աոաջին անդամ լիչատա կլում կ է. ղարին (607), Գոլինին մկջ

դումա րլաե

եկեղեցական մողովի կապակցութեամբ, որին մասնակցել կ
նաեւ «Գաւիթ երկդ Երելանահայը» . Այնուհետեւ յիչատակւում կ (642.43 , 664-65) արաբական արչա լանքն երի ել պա
տերազմների կապակցութեամբ' Աեբկոսի կողմից, իբյբել
ամուր բերդ ունեցող վայր , որ արաբները չեն յաջողել դրալ ել • Երեւանի մասին , իբրեւ «քաղաքաց իւղ» յիչատակում է
նաեւ (ի. դարոլ պատմադիր Աովհ. Գրա սիլանակերտ gին -.
Ներկայ բերդի մնացորդները հայկ • հին բերդի մնա
ցորդները չեն : Երբ Օսմանցիները Պարսիկներից խլեցին Երե֊
ւանբ, Աքահրատ ։իաչա 1583/'îf հին հայկական բերդից հեռու
չինեց ներկայ բերդը-. Աետադտյին , Նահ Աբբասի օրով (1603)
բերդը վերանորոդել կ Ամիր Գիւնա թանը-. 1679/» երկրաչարմ ին բերդը կորեանլեյ կ : թալ խանը վերաչ ինել կ ա լն-.
Ա*իջիյադա րեան հայկական մատ ենա զրո լթեան մկջ, Երե
ւանը յաճաիս յիչատակւած կ : Երեւանի մասին խօսում Լ (/-p ♦
(ՒԵ •
դարու. պատմադիր քՍ'ովմա Մեեոփեդխհ :
V ա l,UL- պսստմ'ադ ի ր JJամոլէ լ Անեղին, աւև/ի յետո յ

վերոյի չես։լ բոլոր պատմական վկա լ ո ւթի ւնն ևրը ցոյց են
տալիս , որ է. դաբոլ սկզբից մինչեւ (ՒԳ • դար Երեւանը եղել
է ւլՀ1 ւ.դտ րա դտյյ } կամ Հ.մեծաւան)) *
(ՒԵ ■ դաբու սկզբից մինչեւ (ՒԸ • դա բու վերջը Երեւանը
յիչլում կ իբրեւ քաղաք եւ մայրաքաղաք , որից սլկաք կ եզ
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րակացնել , թէ այդ դարերէն Երեւանէ արժէքը աստէճանա՜
բար մեեանում է

եւ դառնում Արարատեան երկրէ մէջ ոչ

մ էա քն տնտեսական , քա դա րա կան-ւէա ր չա կան , ա յ քել մ տաւո ր
մ ի կենտրոն :
Երեւանի հնաքաղաքատեղիի Լ՚Շէնղաւիթ) նոր ,թա ր ի եւ
պղինձի դարերու ('fi . Ա» ձրղ հազարամեակիդ մինչեւ Զրդ
հազարամեակ) յո ւշարձաններին ՝ ինչպէս նաեւ յետաղայ
մ ամանա կա չր^աննե րի' անագապղնձի դա րու ('fi * 'Ա •

2~1

հա

զարամեակներ) ՝ Ո ւրա րտո !_Է (fi. Ա- Դ-ձրդ դար) i ^l1"^ հայկական (fi. Ա- 6-1 դարեր) եւ միջնադարեան Հայաստանի
հուշարձանների ու ս ո ւմնա ս իրո ւթի ւնր պա րդո րոյ ընդգծում է
ըաղաոիկ մի երեւոյթ՝ այն՝ որ մինչեւ մեր օրերը , բոլորՈifl^i երիտասարդ թւաղող Երեւանի պատմութիւնը վեց հա

ւրս ր տարլսպ հարուստ եւ հետաքրքրական պատմութիւն ոլնի ;

^հւ փՐււււա
Հայաստանի պատմական բազմաթիւ յուշարձաններու
շարքին՝ պատմագիտութեան համար կարեւոր նշանակութիւն
ունին նաեւ հին դրամները։ Հայող երկիրը մետաղե այ դրամ
ներու դործածո ւթիւնը որդեդրած է

շատ

հին

դարերէ

սկսեալ։ Հայաստանի փոքր ի կ տարածութեան վ[,այ
շրջան մը՝ ուր յայտնա բեր ո լած ^ԸԼԷա^յ հի11 դրամներ

լԼլս J
կամ

դրամի դանձեր ։
IJ՝ ե տաղեա յ դրամնե րը ի ր են ղ պա տ կեր ա տ ի պեր ո վ ՝ տար
րեր լեզուներով յիշատակոլած խորադիրներով ՝ հիմնական
միաւո րնե րու կ շ ի ոն ե ր ո վ յաճախ կը ն եր կա յա ղն են ըաղաոիկ
կարեւորութիւն՝ պատմական տուեալներու՝
չաւիաղիտու
թեան՝ մամանա կա դրութեան ՝ աղդադրութեան ՝ հնա դի տոլ֊
թեան ՝ դիղ աբան ո լթեան ՝ ա շխարհադրա կ ան անուններու ՝ դե-
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ղարուեստի պատմութեան ՝ հն ա ղ է ա ո ւթ ե ան , անա ե ս ա կան եւ
վ-աղա^ական սլսւտմ ութեան հարցերոլ վե ր աբեր ե ալ :
Արդի Հայաստանի սահմաններուն մէջ

վերջին երկոլ-

երեք տասնամեա կներ ո ւն յաճաիւակի դա րձած են հին դրամ՛՜
ներոլ եւ դրամական գանձերու յայտնաբեր ո ւմն երր
Աւշադրալ են մա ս եա ւո ր ա պէ ս պատմական
I] ի/նիքի ,
11.[' ա ր ա տ ե ան դաշտի ՝ T/ ի բ ա կ ի եւ Լոոի-Փամբակի շրջաննեըՈլ֊ն մէջ գտնուած հին դրամները եւ գանձերը։
Հնագոյն
ա
համար յի շա տ ա կո ւթեան արմանի է Սիսիանի մէջ
/քան ո ւած , /? • գարուն ['fi՝ Ս.՝')
սլա ականող Աթէնրի
մէջ
կ տ ր ո ւած ա րծաթեա յ դրամը [թեթրատբաի/մա'} : էիիջաղ11այՒ^յ աո-ե ւաուրի բերումով Հայաստան թափանցած են նաեւ

Ն * Q' * դարերու (’/* « Ա »') յունական արեաթեալ ուրիշ դրամ
ն՛եր եւս ՝ որոնցմէ են Արինբերդի պեղումներու մամանակ
յա յտնաբերուած երկու ա րծա թեայ դրամներ' կա րուտծ Փորր
Ասիոյ IJ*իլէ տ ըա ղարին մէջ՝ է. դարան
• Ա . ) ել Արա.,
րատեան դաշտավայրին ու թիրակի զանաղտն մա սերուն մէջ
գտնուած P* դարու ["fi* Ա») մակեդոնական դրամներբ։
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ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ

Հոատացոիցան
Լատիներէն' Convallaria maïaiio.
Ֆրանս երէն' Muguet de mai. Lis des vallées. Convallaire.

Amourette.
Անգլերէն' Lily of the valley. May lily.
Իտալերէն' Mughetto. Fior alisco.
Սպաներէն' Mugueto. Lagrimas de Salomon.
(յունարէն' էֆիմհրոն •
Արաբերէն' Աեւո՚էֆ , զէնպէգ-էլ-վատի •
Աո,_ր.բերէն' Պէօյիսք ի&6ի չիչէյի, Մայիս չիչէյի-

ՊԱՏՄԱԿԱՆ
1()րդ ղա րուն

առա^քւն անդամ ըլԼլալո // ի տ ալաy ի բմէ շկ

B* Ա* Մսւթ-իօլ յա յտնաբերեր Ա* շկածաղկին սիրտ կաղղՈլ’
բող՝ բաբախումի դէմ սլայըաբող ել հա կա ս տլնգա /լան (հակ աջղա ձտ ա կան - սւնթ-իսթասք օթ-իք ) յա ա կո ւթի ւնն եր ր ՝ որոնք
յետադային ստուգուեցան նորերոլ կոգմկ ՝
որոնց կարգին

Արի Պոթքին, Պոժոժավ|եքսի (1880), ֆայմիքօֆ (1881), եւ
Թրէյ Սի (1880-8(2) Աո լսա ս տանի մէջ, [,սկ Ա ՚ Սէ՜, Ռօսթ֊ահկ եւ
Լէկրր Ֆրանսայի մէջ, ալս վերջինը բնորոշեց րոյս ին դ լիսս՜
լոր երկու դոյաg ո ւթի լնն երը ( Con va lia rine et Con va I la ma ri n e )
եւ անոնց յա տ կութի ւնն երը (տես աւելի վարը) :

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Այս մեր ուսումնասիրութեան նիլթր եթէ ըլլար միտի,
Ֆրանսայի յատուկ,

սլէալ, պիտի չունենա լինը բուսական

նկարագրի բացատրութեան , որովհետեւ օրորոցի երեի,աներն
ալ մօտէն կը ճ անչնան այս բորւը իր մանր ամա սն ո լթեամբ ,
այսինքն' Ֆրանսայի հանրաե֊անօթ ւքիլկէ ծաղիկն է որ Ատյիս
՜[ի աշխատաւորոլթեան տօնին օրը, ամբողջ Ֆրանսան շարմման մէջ կը դնէ հովտաչուչանի վաճառորդները, դնորդները,
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'1'Ուն1 լ, ձեռին իրար նոլիրոզները էլ գարունը շնորհաւորողները :

Այստեղ պարտաւոր ենք բուսական հակիրճ նկարագիրը
"""L> նկատելով որ շատ մը երկիրներ անծանօթ են մչկա.
ծաղկին :

Ինքնաբոյս , միաբլթակ , փոքրիկ եւ գողտրիկ տունկ մըն
կ, ծնեբեկի ընտանիքէն, միակը իր տեսակին մէջ, ինչ որ
յատկանշական է բուսական աշխարհի համար :
Կաճի' անտառներու հովանիին ներքել

ինչպէս նաեւ

լեռնային կայծքարոա շրջաններու , բայց ոչ շատ բարձր
Ալսլեան հովիտներու վրայ-, Առատ է նաեւ բարեխառն Ասի ո յ ,
Ամերիկայի մկջ մինչեւ 'Լիրմինի ել 'Իարօլին -.
15-20 սմ . բարձր , ուղղաձիգ , պարզ ցօղուններուն վրայ

միակողմանի 8-10 հատ բոմոմակերպ ու խիստ անուշահոտ
եւ սպիտակ նրրածաղիկներ կ՚ունենայ, որոնք ծղօտին կէսէն
վեր ցանցառ ողկոյզներ կը կազմեն Ապրիլի վերջաւորութեան
կամ Մայիսի սկիզբը-. Ջղլխիչ բոJրը անտառս g վայելքն ու
փառքը կը կազմէ ի մասնաւորի փեկոնի եւ կաղնիներու ան
տառներուն, որտեղ' կը նախընտրէ բոյն գնել, սակայն չոր.
հալէ ետքը կը կոըսուի այդ անոյչ հոտը*
Համը դառն ու նողկալէ է։
իդան (էդ դործարան) հասունցած շրջանէն (ամրան վեր
ջաւորութեան) կը վերածուէ կլոր՝ դեղատեսէլ կարմիր հաաա սլասւդէ :
էմշկոլթեան մէջ է դործ կը դրուին հովտաշուշանէ բոլոր
մասերը (տերեւ, ծաղիկ եւ արմատ, բտյց արմատ չէ, այլ
ստորերկրեայ ցօղուններ են, որոնցմէ յառաջ
տունկեր'), մէկ իւօսքով լման բոյոը*

կոլղան նոր

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ
Ըստ բմիշկ Ա. Հէրոյի, ծաղիկները

կը պարունակէն'

ցնդող իւղ, դեղփն գունատու նիւթ, մոմ, հոյղ եւ երկու տե՜
սակ քաղցրանիւթեր ( կլ(ւլք Օսխո ) , մին' կը կ ոչուէ քոնվսւլա.
Jljîft (տերեւին ու արմատին մէջ) ՝ միւսը
£ո(ւվսւլաւքաթին
(ծտդկանց մէջ) *
Այո դոյացութիւնները չափաղանց դաոնահամ են որոնք
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ*

գտան' ՛Լայ ձ 1858/'^
là" անրէ էլ հպարտէ :

,

իս կ պատրաստողները եղան Հաբտի ՝

'(^ոնւլսւլսւթինլւ հատուածաձեւ է եւ անչոյծ
Լ՛ մէԼ
սակայն իր անհաճոյ բ՚՚յրր կր թափանցէ ջոլրին։ Qր լուծուի
լրիւ աեԸ" էՒ մէջ՝՝ Այս ԼՈԼ^"/^Ը իւիսա դառն է ['սկ ե րրո ր
ջո*֊ր աւելցուի ՝ կը պղտորի եւ յատակը ք nQxJtU^UlJlJl^j մրուր
կը կուտակէ փո չիի ձեւուԼ :
Ծծմբաթթ ուն կը յլուծէ ղա յն եւ կուտայ՝ մութ ղո յն մր
Ւ 1Ս*1'ճոյ
րս'*^'"-ելու համար՝ մանիշակագոյնի։
Il] տա ցած ծծմբաթթոլի մէջ անոր լոլծոյթր կր ներկա
յացնէ դեղին դոյն՝ յետոյ գոց կարձիր՝ ի ո կ Օդի խոնաւու
թեան ներբեւ կը վերածուի մանիշակագո յնՒ ՝■ Հ ամր գառն
եւ այգ գուռն ո ւթեան կր յա£որդէ՝ բոլորովին իւրա յատուկ
համ ւ/^ (Փթօֆ. Փիք եւ Բժ- Պոն նաւքութ ? էջ 85):
Ս ասնալոր պա տր ա ս տ ո ւած դե գա հա ան եր կան գե դա
րաններու մ էջ

0 >01

բանա կո վ ՝

ինչպէս նաեւ սրուակիկներ

Համ փուլ} 0 >00օ ե ր ա կայ ին սրսկումի ձեւուԼ։ 10-li) օրոլայ
բ մշկա կան դարմանումի համար ( Փթօֆ • (l'tufi Համպխ-թԺէթ,

1944):
1929/'/' Վ- finiրէրի կողմէ, ծ֊աղկանց մէջ յա յտնաբե ՜
ր ո ւե g ա լ ՝ բիւրեղանալի եր ր որգ
ո|ւսլ մըհ ալ որը կր
կոչուի

fndijuijuip ofujid (fij-իչկ Հ. Լըքլէր) ■

ԻՆԱԽՕՄԱԿԱՆ ՆԵՐԴ11ՐԱՈԻԹԻԻՆԸ
& * Օպէրթին գործա դրո ւթեան դրաւ քIlflQlUJUl jj-llf
ներե րակային

ս րսկու /)'//

ձեւով

(1/7 ----

l/l

,

միլիկրամ} ♦

սրաաԼստի դարմանումին մ է ջ եւ յայտարարեց' ըսելով՝ հ/}*եղ
մը որ արմանԼւ է կարեւոր տեղ դրա ւելու' րն ա մա ան ս g ա կէն
(տիմիթալին} եւ Ո1.Ա1պ111յ

անմիջապէս ՛Լերջ՝ սր ա Լւ ան

բաւաբար ո լթեան դարմանումին մէ^։
Աո կէ դատ նոյն հեղինակը կր հաստատէ նաեւ

1"

քո(Լւ|ս

լաթ-ոքսի ն/# ումգԼՀն միգաբեր յատկութիւնը եւ կ րսէ

որ'

ե՜րր"րդ սրսկումէ ետբ՝ յանկարծ մէկ ոստումով մ էգին բա
նակը 500 կրամէն կր բարձրանայ

երկուբէն

երկուբոլկէս

լիթրի :
Հ* ՊիւսբէԼ' հետաղօտութիւններր եւ Շ "՛չգամ էլի փորձար
կումները այս մասին Լւ 'ԼերԼոյ հաստատեցին՝ որպէս բուստ-
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դեղ' հովտաշուշանի կարեւոր նպաստը սրտի հիւանդութեան
դէմ:

ԴՈՐՎԱԼԼԱՄԱՐԻՆԻ ԴԵՐԸ
ԿԸ ղ^դազեցնէ սրտի կծկումը, կ՚աւելցնէ անոր ումա.
կանոլթիւնը եւ կը նուազեցնէ արեան ճնշումը :
Ազդու եւ ումդին մաքրող ել գրգռիչ երիկամներու :
Ըստ Ֆրանսական Ըմշկական Համայնադիտարանի (Լառոլո Ա եաիքալ) , հովտաշուշանը կը կազդուրէ սիրտը, կը
ղադրեցնէ բաբախումը ել կ'ալելցնէ արեան ճնշումը յ ինչ
սլէս նաեւ կը դանդազեցնէ շնչառութեան ումզին թափը եւ
անոր կ՚ընծայէ լայնարձա կոլթիլն [խլայն ո լթ ե ա՛հ եւ սրտի
գերաճումի ծնունդ, ազատ շնչառութեան արգելք հանգիստ.
*յող_ սրտի բաբախումը կը չափաւորէ) :
Հովտաշուշանը ոչ ներքին կուտակում ել ոչ ալ անհանդոլրմողականոլթիլն կը պատճառէ : ՛Ներքին կուտակում կ՚ը
սեն այն դեղերուն' որոնք որոշ մամանակ մը գործածելով
ներսը կը կուտակուին եւ բրիւ չեն իւրացուիլ, ինչսլէս բնա՜
մ ատնոցակը, էլ յանկարծ օր մըն ալ այդ կուտակումը պա,ո.
ճառ կը դառնայ բարդութեանց ինշպէս

pjlolfi.f11ա.(!շ,

որ եր

կարս,տեւ գործածութեան Ընթացքին 'հերքին արիւնահոսու
թեան պատճառ կը դառնայ օրին մէկը:
Գերմանիսյ մէչ հինուց ծանօթ է

մո ղո վր ղային լայն

իտ ալերու մօտ որպէս սրտի դեղ հովտաշուշանի թորեալ թւ լ՜
րը ո ր ՛ալ կո չոլի (լ՚օ տ’օր) ոսկեջոլր ;

ԴԱՐՄԱՆԱԸԱՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹԻՒՆ
Տօքիմ. Տէսօ կը յանձնարարէ գործածել սրտի եիոՕ.
զիսք֊ոյ
ազիսթոլիի անկանոնոլթեանց , կրկովային խպի
պի (1լո,լո["1է ուռեցք եւ աչքերոլ դրսեւորում) , այսինքն
արտա կո պճութիլն , ֆրանսերէն մալաաի պասեւոով , լանխսի՚իթի ( ա(ւժին լոը թՈՆԱւթ-րին) , սրտի բաբախումի ,

քրոնիկ

երիկսւմնատապի ել սանգային {իզաձղտում , սւիազլք) վիճակ,
հերու պար աղային*.
Հովտաշուշանդ հոմանիշ
անտառոց շուշան :

շուշան հովտաց

մշկածաղիկդ

ՅՈՎՍԷՓ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
«Դեւլաւոդլ բոյսերու .օգքտսւգոյլ ծումը թժշկութ-եսւն
ժ՚էջ» աշիյատութենէն (9 հատոր, անտիպ):
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*
ՍՀ վա րէեուած պէտք է լինել
եւ արեւի պայծառ լոյս ին
որ իւաւարի կողքովն երբեք
սիրտը չանցնի առանց ցաւի :

0Հ ա րեւով ս եւ՛տը միայն
ջերմացնել պէտք է պիտի
որ իմանայ ե՛ւ կարեկցիլ
կեանքս ւմ կեանքի առանց հաչո լի •

Մl-նչ այդ

Գ"ԼՀ էԼ
մեր վառ կեանքին այս լո ւս ա չո ղ

ւՒնՒ դառնաք մի-մի արեգ
պիտի գիտնաք անխօս-անդող
հեռոլ ճառից ո լ աներկբայ
յետին անկիւնն էլ անվրդով
գալ ու ընկնել
տալ լոյս ե' ւ ջերմ :
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԴՐԻԴՈՐ ՃԵԶՄԷՃԵԱՆԵ ՄԱՀԸ

Մեր աշխատակից Դրիգոր ճիզմէնեանի մահր մեծ
հարուած մը եղաւ խարիզահայ մտաւորական ու գրա
կան շրջանակներուն համար : Բանաստեղծին վերջին
շրջանի

ու գրական

վերլուծումները»

հոգեբանական եւ իմաստասիրական
լուրջ արտադրութիւններ են :

քերթուածներն

ներշնչումներու

Երմէ կուտանք անտիպ երկու քերթուած' երիտա
սարդութեան շրջանի գործերէն, ուր արդէն կը զգա
ցուին իւրայատուկ ոճի մը եւ խորքի առաւելոլթիւնները :

ԱՆՑՆՈՂՆԵՐԸ
է*ո լոր անոնք որ եկան ա պա դայ է iï' ո լ գարէն
Անլյեալէն մէջ կո ըսուէլ ու հրաժեշտ մը էնեէ
'Լերջին անգամ ձօնելով, բոլոր անոնք որ տարէն
Ւնձմ է հո գէո ու կեանքս ալ ՝ միայն ղանոնք ս իր եցի * ♦ .
Ու սիրահար ամէնուն՝ որոնք դարին ու չկան ՝
Ես կը վագեմ անընդհատ անոնց յոյսով՝ տարփատենչ»
/՛մ սիրածներս չկան՝ ու աս հոգիս կեանքին մէջ
Լոկ մեռեալները կը սիրէ՝ ես սիրահարն եմ մահուան։
ՕԴ ի^չ անիյիղճ օրէնքի սահմանուած եմ ՝ առանց որ
Կարենայի գոնէ մէկն անոնց դրկ^լ իմ սրտիս՝
Խ ելագարի մը նըման ՝ մոռցայ՝ մոռցայ նոյն իսկ ղիս * * *
Ու. սիրածներս որքա՜ն.*, դեռ !լ աւելնան ամէն օր՝
Հոգիս որքա՜ն սիրածներ ու սիրելու կեանք ունի ՝
Ու ոՌր մէկուն հ ամար է՝ կամ պէտք է որ ան մեոնի։
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ*

ԱՆՑՆԵԼԷՆ ՎԵՐՋ

/*/։ J* է

յետոյ յարերն արթուն
Սա սալա ր կին ՝ ալ կը լռեն ,

Սր մրափով մը տարօրէն
(J ի շեն հ սլո ւմն իր ոաներուն :
Անոնց մէջէն տեսէք սակայն
Ե'անցնի շունչ մը , հեւք մ'արփաւէտ
Երբ դի շե րուան հսկումին հետ՝
Ո տն ե ր ո լս տակ դեռ կը հեւան ... :
Ս ութ ճամբուն մէջ հուլիս ամբաւ'
Ս արած կանթ ե դ մ'է օրօրուն ՝
Մինչեւ որ դայ լո յ սն աչքերոլն
Այն անցորդին ՝ որ մեկնեցաւ ... :
Անցնելէն վերջ՝ սալարկն ամբողջ
Ատ փողոցին կո լ լայ կարծես
Ւ ր ետ ելէն' մին չ ան անտես ՝
Հեռուներէն սէր մը բողբոջ
Կը ղրկէ ինձ լոյսի մը պէս :

Գ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

Զ- ՄՈԻԹԱՖԵԱՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ՄԱՍԻՆ
Միուցետլ Լ?ահանդնե րո լ_ մկջ շա ր ք մր ցուցահանդէսներ
տալէ ետք՝ Ա ութաֆեան անցեալ տարի երեւցաւ փար իդեան
արուեստասէրներուս ՝ նկարներոլ նոր եւ ընարուած շա[է՜
Հ"վ մը :
Այս տարի կը ներկայանա լ երկու թեմաներով'
եւ
սւնտառֆ : Երկուքն ալ դմ՜ոլար նիւթեր՝ եդած են ն կտրիչնե
րուն փորձաքարը։ Մ ութաֆեան գտաւ իր խառնուածքին
ամէնէն ղդա յո ւն թելր ան տա ո ը : Ոչ ոք իրմէ առաջ կրցած է
*լնել այսքան բանաստեղծութիւն եւ խորհուրդ.՝ անտառներու
ինքնատիպ տեսողութեան մէջ-. Մութա ֆւ անի անտառներր
>1Ը ճա ռա գայթեն վառ դո յներոլ հաղար ու մէկ փա յլա տ ակումներով ։ Աշնանային ծաո երուն մերկացած ճիւղերը կը
ստեղծեն կամարներու ու կոթական տաճարներու հրաշալի
խաղեր ;
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ր, , Մ"ւ^Ա,ֆեաՆ կը նկարէ լեռնային խաղաղութեան դիլթանշը ձիւնը: սիւնը կը եաեկէ բնութեան գոյները ու
լը ոաեղեէ նոր ու տարրեր զոյն եր ո լ համերդ մը , ուր ,
լոյոին ելզոյնին այո վարպետը կը ցուցադրէ իր տաղանդին
Հ^յըը կապտորակ ճերմակներով , դ աչուկ դեղիններով ,
կանանչներուն , կարմիրներուն ու մանիշա կադոյներո ւն վէտ
վէտումներով, ու կը ոտեղեէ նոր աշխարհ մը:
Մութաֆեան ինչ Որ կ'առնէ բնութենէն, կ'ենթարկէ իր
ինընաաիպ խառնոլտերին: կականը իր արուեստին, հրաշազոր լոյոն է ոսկեզօե, կը տարաեուի կտաւներուն վրա,
երկնային աչրի մը նման:
‘
J
Մութաֆեան հայ է եադումով: ինչ որ նկարէ, կր մնա,
'Ար
Ւր ղոյնեբուն ընտրութիւնը,
Լ՚Շ
՚Ո }մ'ԱՀ!Լ Հրրլձէւը "'տոր ապ"'3"յՅն են, ՚ոհա թկ
ինչու , Մ-ւթաֆեան թան կա դին է մեղի համար ;

«Փրովանսալ>;

Ատոլֆ inp Ֆալ կերպ

«ճիչն եւ անտառ» , բնութեան երկու տարբեր երեւոյթներ ,
ղրռւաե են Մոլթաֆեանի ղդայնո ւթիւնը , որուն ընարակՀ.
".ւթիւնը զտալ անոնց մէջ յափշտակութեան նիւթեր :
ձիւնանկարներ , ումդնօրէն ճար տարա պետ ա կանա ոաե
լեռնային ղանգոլաեներ , ոտորոտը եոլարաե դիւղակներով,
ղեղեցկորէն կր ոահմանեն սպիտակ տարաե ո լթիէններր եւ
7,^: պԱ:11՚յՈԼն1 Ղիերով
հա ւա ո արա կշռուած լեռնային
ՒԽ-Լ-յրեըուն կոլտան երազային երեւոյթ : թրելէ թրթոուն
^ո-դայթ մը կանցնի անոնց մէջէն Ոլ կը ներդաշնակէ
Y^
համէրլգԸ՝ “‘"^լովչեռնային լռութեան դիլթա_
կէսն ս թ՜ն ոլորտներ *
զայն կը նկարէ յափշտակութեան
■ոյնպիոի տենդով մը, որով կուաայ ամէնէն բարձր չափանի ւր
Անցնին լուոաչոզ-ճառադայթնեը : Լռակեաց „լ տերեւ.
. .րէ մերկացած եաոեր են, Որոնց, տակ կը մարի վեր^ալոլսին
է
ե\ո\ամէն րան1՝ ‘Լրս'յ՝
■■■1-'^. էաը
լՈյնին կոլտայ տիրական դեր մը:
Լ
Ը
մե9ռ"Լ^Ա1ֆեԱ'ն, "Y1՝ ^■-"յ-՚յ-ոութեան ինընաաիպ եւ հզօր
ո,էո: Ում., "Y

'1՝ենատէրի

.քը

նկարադիր մը :

«Լը ժհնքւ լքեւոիքսւլ»
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ԳՈՀԱՐԻԿ ՂԱԶԱՐ ՈՍԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ է

'էոհարէկ 'Լա էլար ո ս ե անէ մահուան լոլ-[1ը ս*-ժդէն ցնցում
մը պատճառեց ամենուս՝ կորուստ մը որ մասնաւորաբար
հայ երաժշտ ո ւթէ ւնը պէա է զր կկ ր էր մշակներէն մ կկկն որ
դա գա փ ա ր ա կան նուէբումով մ'ը մէն շե լ ւէերէէն պահը ծառա
յեց ազդայէն եր ամ՜շտ ո ւթ ե ան մշակման։
1Լյմմ որ ոչ եւս է արուես աադէտ ուհէն եւ քանէ կը հակէնք էր թողած ստեղծագործական հա բուստ մ֊առանդէն վրայ
նոյնքան կը մեծնայ էր անձը մեր աչքերուն^ էնչպկս ել Ւր
անհետացումով հայ երաժշտութեան ունեցած կորուստէն
նշան ա կո ւթէ ւնը ։
ք^ազմա կո ղմանէ ար ո ւես տ ա դէ տ ո ւհ է' 9* • 'Լագարոսեան'
սփէւռքէ երաժշտա կան կեանքէն մկջ կը գրաւէ ր մասնաւոր
աեդ մը էբր դա շնա կահա րոլհ է ՝ մանուանդ է րր էդական սե֊
ոէն պատկանող երգահան ՝ էն շ որ էնքնէն հազուադէպ պա
րագայ մը պէտք է նկատել։
Ւ^ն չ կ եղած էր ներդրո ւմը հայ արուեստէն : JJ տեղծւսգործական գետնէ վրայ էր
էբ լեղուն անուրանալէօ րէն
կր յայտնաբերեն էր դասական հակումները։ Եւ եթէ նոյն
էսկ է քսնդէր արտ այայտչա կան էնքնատէպ լեզուէ մը էր
UIP ս1տ ո լձն երն ոլ փորձերը երբեմն կը մօտեցնեն
դասական ոճէն թոյլատրես*լ զարտուղումներուն ծայրագոյն
եզրերը } էր դէտակց ո լթէ ւնր եւ ճաշակը սակայն գգասլո են
ել տէրական չզոհելու համար էր ս տ ե ղծա դործա կան մտա
ծումները ՝ առաջ*ս գր ո ւթէ ւնն երը արտայա յտչա կան ծայրա
յեղս ւթէ ւնն եր ոլ յ
Ա*յԳԱ1էս &ն' օր էնա կ էր վերջէն 24 դա շնամո ւր ա յէն էթ^ւլԱ!ները, ո բոնք պաբունս* կալէg եւ մնա լուն գործեր են։
Անխոնջ սաեղեաղորե֊ող կ֊ոհարիկ ‘Լաղարոսեան կը թո
ղու նաել այլազան սեռերու պատկանող րաղմա թիլ հեղինա
կութիւներ , գլխաւորաբար դաշնամուրային ինչպէս նաեւ
նուագախումբի սենֆոնիը գործեր , երգային ս տ եղեա գորե ո լթէւմներ եւայլն :
Մեր վերջին տեսակցութեան աո թիլ [Պ՛՛լիս) , տրուես֊
տագիտոլհին ինձ ցոյց կուտար նաեւ 24 նոր փթելիսոճձ^/յյւ.
ձեռագրերը որոնց վրայ կ՚աշխատէր այգ պահուն-.
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/'հհհ/Հ/ մեծատաղանդ մենա կա տար ո լհ ի ստանձնած է
նաել դմ֊ոլարին ձեռնարկներ , ինչպէս իր Փթոկրսւմ թ֊ամւիե֊
էութիւնը ունեցանք քանիցս-. Ասոնցմէ մին ա h ղի պիտի ունե
նար է քոլ Նորմալ ար Միւ֊զիքի սրահին մէջ, ուր անսւս ք թա վ>
յիշողութեամբ ել միակ ունկնդրութեան մը պահուէ արուեստագիտուհին կը մատուցանէր մեղի ընտրողական ճաշակով
կազմուած իր յայտագիրը, այսինքն 24 մեծ վարպետներու
ստեղծագործութիւները-, իսկ վերջինը' իր հեղյինակոլթիւններէն 24 էր իւտճ/,^,^?,^ , իր ելոյթներուն ամէնէն նա
լուններէն մին-.
1
1
■> ‘I J
Գոհար իկ ‘Լազարոսեանի այլ դործո լնէ ո ւթի լէն էր նաեւ
ուսուցումը , որուն նուիրուած էր ան ել հասցոլցաձ բադ.
մաթիլ, երիտասարդ ուներ , իսկ յետոյ նաեւ հայ արուեստը
օտար երկիրներու ծանօթացնելու իր առաքելո ւթի ւնները-,
Որրան մեծատաղանդ ել սակայն շատ համեստ Գ"հարիկ
Լադարոսեան կը թողու անուն մը որ պիտի րԼլս, յ հա է _
ժշտութեան պատմութեան մէջ ամէնէն հմայիչ անուններէն
մին :
1
Դ • Փհրհսթ-էքւհան
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ՜/* iu.i" հատոր ին
տ պա ւյ_ր n ւ_ իՒ ի լ.ն ը ա ւ֊ա ր տ ե ցա լ.
1^67 դ.հկսքինԴ Ա[»Ա»վ)Ա
տպա րան ին il' է ջ, իոՐր.ագ~րու~թ՜հ՜աւՐ բ. Ւ. քԺ*օփ ա լ_հ՜ ան ի »
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