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ԺԱՄԱՆԱԿ ԵԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԻԻՐ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ 

ՀՐԱՉ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ 

- Պիտի խ ե ղ դ ե ՛ մ Ձանձրոյթը։ Պիտի 
դարձնեմ1 խր&իթս տուն, տունս՛ դըղ– 
եւսկ որ <լսւրդսւրեն ոսկին, մւսւ ՚մաւն 
ու բե&եզը, - Պիտի խեղդեմ Ջան– ^ Ձանձրոյթը, դ է պ ի դսւՏլիՏն ա– 

ձրոյթը։ ււաշնորդող ու անկէ մեկնող բոլոր 

նրբանցքներուն մէջ, կը սպասէ՛ 

քեղի։ 

- Վ ե պ ե ր ո վ վ ս ւ ՚ ւ ւ պիտի ողողեմ 
զանոնք; Պիտի խեղդե՛մ Ձանձրոյթը։ 

— Ձանձրոյթը, ինչքան յ ա պ ա ղ ա ծ ՝ 
սւււաւել անողոք, կը սպասէ՛ քեղի։ 

- Ինչպէ՞ս , ն ա պ ա ի ն չ պ է ՞ ս խեղ-

դ ե մ զայն . ^ ^ ^ ^ ^ ^ նմանիդ ։ 

Մարդիկ տասնապատիկ ա ւ ե փ նիգ ու 

&ան*սւր կը գործածեն՝ թ ա ղ ո ւ ա ծ բարիք մը լոյս աօխար& քերելու քան 

լոյս աշխար* զո(աւուլ բարիքը թ ա ղ ո ւ ե ր արգիլելու ; 
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Շշմա՛ծ եմ ուղղակի: . . Օշակսւն ինչ որ արժէք, մնայուն արժէք-
ներ կը գտնէ Երուխանի գործին, մէջ: 

Ո՛չ մէկ հեղինակի գործ, ժամանակակից հայ գրականութեան մէջ , 
աւելի կաաարծալ ձեւով մը, կրնայ սուր արուեստէ իրր տիպար ծառայել 
էաԱ, օրինակ, իր գլուխ գործոցը* Ամիրայէն Ազբիկը* Հակսսւակ ընդուն– 
ուսւծ համբաւի մը, հարեւանցի՛ է իր ծանօթութիւնը պաչըէւճէԱհրու հւ 
անոնց կեանքի մասին։ Իր եււոաանին, ինչպէււ եւ երանգապնակը, զետե-
ղած է ամէնէն թիւր, պայմանադրական անկիւնին բերանը: իր հոգեբանա-
կանն վերլուծումի էջերը* գլիաւ ցաւ տու֊ող շազակրասաւթեանց դէզեր: 

Հայերէնը կը գործածէ անդէմ, կենսազուրկ դիւյաւթեամբ մը , 
գոց սորվըուած ոտանաւորի հոսումով, որուն ետևէն չըսենք խառնուածքի 
մը՛ գէթ յստակ զգսւյնութեան մը ցոլքը չի հասնիր րաոերուն ։էւ չի՛ զգաց– 
ուիր որ սիրտը տրոփած է , որ միտքը գալարուած է աշխատանքներուն 
ներգործութեան տակ՝ րսւււերը գոյն կ ՚առնեն, նախադասութիւնը կ ՚առնէ 
շե՛շտ, պարբերութիւնը՝ կեա՛նք։ Այ6 որ հոն կեանք կը թուի , «կեանքին» 
վսւտթարագոյնն է , այսինքն* փքոււայց հռետորականը։ 

Ա՜, մեր իրապաշտներուն այդ վիպապաշտային դիրքաւորումը՝ 
աժան կարեկցութիւնը, բոսս–բուռ նետուած « < ^ » ե ր ը , , մակերեսային, 
ձրի, ֆրանսականէն առնուած անտանելի հռետորութեամր մը, յոխորտան– 
քի, մտմտուքէ զուրկ (ազսշէսճ©) յանձնապաստան երանգով մը որ Մար– 
սէլ Փրէվօ, Փոլ Պուրժէ, Անտրէ Թէօրիէ, Պարէս կը հոտի - գրականով 
թեան մը ծայրագոյն աջի յետսւդիմական համբաւները։ (է լ ըսել որ իսկա-
կան կարեկցութեան ոսկիի հանքերը մեր ցեղին գգայնութեան խորը կը գըսս 
ն ի ի ն , բոլոր քրիստոնեայ ագգերուն առաջինը՝ իրր հարազատութիւն, 
իրր անխարդախ զօրութիւն: Պոլիսը, մե ծսո. մասամր, զուրկ մնաց անկէ: 
Փոխանակ իր դոյլը դէպի գաւառի ակերը տանելու, ուղղեց Արեւմուտքի 
պզսարութեսւնց) : 

Ի՞նչ րարք, ի՞նչ կենցաղ իր գործին մէջ ։ էնչ որ կայ հոն երրեք 
ւոեսակարարօրէն նոյնիսկ պոլսական,ամիրայական,աղայական բնոյթ չունի, 
ո՛չ ալ խոնարհ մարդոց ընկերային շերտերը բնորոշող տարողութիւն ունի: 
Ֆրանսական միջակ վէպի ստկածներուն տեղափոխութիւնն է պոլսական 
խախուտ շրջափեղկերու մէջ։ «Հոգեբանական» շրջադարձերը անհիմն են, 
մերթ՝ հակասական, յաճախ* ձրի, շատ յաճախ դրոշմուած մէլօ\ւ սպաննիչ 
պոոոտութեամրը: 

Աղքատ դասակարգի դերակատարները, ինչպէս հարուստները, 
ստուերներ են, պայմանադրականութեամբ հիւսուած կամ նետուած կան-
խորոշ կացութիւներու մէջ , թերթօն նորավէպի «զգայացունց» վերջաա– 
բութիւններով ուր Միրպոյի աղարտուած ստուերը կը թուի յածիլ ։ Այս 
բոլորը ինքնայ սաւուկ ըլլալու տենչով ու հոգեբանական թնճուկներ քակե-
լու յաւակնութեամր: Այլ խօսքով, գրականութեան պատմութեան անկիւ-
նէն դիտուած, մեծ զարթօնքի շրջանի մը մէջ, «հայեցի» ոգիի փնտռտուքի 
ԿՐա.1ոյ^ շրջանին, բոլորովին զարտուղի հոսանք մըն է որ կը ներմուծէ 
ան, խորհելով հարստացնել զայն, նպաստել անոր։ 

Ամբո՛ղջ Ամիրայէն Աղջիկը՝ Զօհրապ մէ՛կ քանի էջով կու տայ , 
այ րոպէս վաւերական, այլապէս զգացնող վէպին տիտղոսն իսկ կը մատնէ 
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անհաւատալի անփութութիւն մը, 
աւելի քփշդ՛ կը յատկանշէ ժամա-
նակաշրջանը , պայթուցիկ նորավէ-
պի հոգեթաւաւթիւԱը ( ո ր կ ը յ ա նձ– 
նըւէր շաոաչունին, փալփլունին, 
- Ամիրային Աղ1ի՚կը, ՏՕՈՈ6 

Եւ€Ո*«. Մինչդեո եթէ կայ վէպին 
մէջ բոլորովի՛ն երկրորդական, 
չնչին անձնաւորութիւն մը, խա-
մաճիկ մ ը , ան ալ ամիրային աղ– 
ջիկը ի՛նքն է ։ 

Այդ Ժամանակաշրջանին, ինչ-
պէս միւսներուն մէջ տլ , կարեւոր 
տարր մը պակսեցաւ հայ գրսւգէ– 
գէտին, - գրական, քննադատական 
ոգին: Մեծերուն մօտ վաւերական 
տաղանդը մեծ մասամբ դարմանեց 
այդ պակասը ինքնաբերաբար։ Ո— 
մանց մօտ այդ երկուքն ալ պակսե-
ցան ։ Երուխան այս վերջին խումբին կը պատկանի։ (ինչքա՜ն սիրելի սա-
կայն մարդը, ինչպիսի՜ մարմնացում գրական ոգեւորութեան, հանրային 
կեանքի տենչին: Գաղափարապա՜շտ, զոհաբերուո՜ղ: ինչքա՜ն պիտի ուզէի 
սխալիլ): 

Լա՛ւ, առնենք սա երկու, մտածումները: Աոաջին - Արուեստը կ՚սւր– 
տայսւյտէ մարդը։ Կը շրջի Մարդու մակերեսին վրայ, կը մտնէ անոր խոր-
քին մէջ , կը սուզի անոր ենթագիտակից, անոր անգիտակցական, մթապատ, 
անծայրածիր աշխարհներուն մէջ: Երկրորդ - Արուեստը արուեստ ըլլալէ 
կը դ ա դ ր ի ե թ է բարոյախօսէ , ե թ է ուզէ օգտակար րչլալ * 

Օգտակար ըլլալ իր արտայայտել ուգած մեծագոյն իրականու– 
թեան՝ որ մարդն է , Մարդը։ 

Այս գոյգ մտածումները կը թուին գրեթէ անվիճելի: Եւ սակայն 
զիրար հակասող տարրեր, չե՞ն պարունակեր։ Արուեստը կրնա՞յ օգտակար 
չըլլալ։ Ուգէ կամ չուգէ։ Արուեստի գործը, ուգէ կամ չուզէ, այսպէս կամ 
այնպէս, վերջին հսւշուով, գաաողո ա.թիա.% մը չ է ՛ ։ Դատողութիւն մը՝ թա-
քուն, անուղղակի կամ շեշտակի, չի" պարունակեր։ Իսկ դատել՝ ինքնին 
հաւատք մը, լաւը հռչակել չ է * ։ 

Այնքան ինչքան գեղեցիկին, ճչմարիաին, (պահենք դիւյաւթեան 
համար, այս որակումները, ինչքան սղ թառամած, արդի ըմբռնողութեանց 
Աե&ակշիռ տարածութեան ու պէսպիսութեան ճնշումին տակ) այնքան ինչ-
քան գեղեցիկին, ճշմարիտին խմորումները հոգիին մէջ որ կը ձգտիՕ ա ր -
տայայտութեան գալ, աոձուագն նոյնքան կարեւպաւթեամբ, լաւին գոր-
ծառնութիւնը եւս գոյութիւն չունի" մարդուն մէջ որ նոյնպէ՜ս, անբռնա-
բարելի գօրութեամր, ձգտի արտայայտութեան գալ։ (Առնուազն կ ՚ըսեմ, 
վասԱգի շատ բան կայ քննելի այդ աոթիւ։ Գոհանանք նուազագոյնով)։ 8ա– 
պաւել այս վերջին գործառնութիւնը, արտաքին, տեսաբանական վճիռով, 
արգիլուած «բարոյսւխօսութեան» մը պատէաոաբանութեամբը, նոյնքան 
աԱհեթեթ չէ8 ինչքան անազդու եւ արդիւնք՝ վարդապետական մոլեււանդ, 
կարճատես ծայրայեղյււթհանց: Եթէ ընդունինք որ ամէն մէկուն իրաւուն– 

ՀրաԼ Զ"ւրդ–արեանք որ իր ստորս գրաե 
բյսզյՐ ա թիլ գեւլեցիկ պատմ՜ուած֊քներու 
կուլքին հե/լինս/կն է նաե՛ւ Սփիւււքի մ՝էր 
կեանքը պատկերացնուլ երկու մ՛եծարժէք 
վէպերու., այս վերքեին տարիներուն սկսաւ 
մ՛շակել զուտ խոհի գրականութիւն մ՛ը՛. 
Մն ալով մ՛իշտ «Մեր Կեանքը» եւ «Որ՛ 
(ւացոէլ Մարգիկ» վէպերուն լրԼախոհ եւ 
աննախապաշար գրագէտը, Ռութ.էն ԶաՐ՛ 
գյւէրեանի տաւլանգաւոր որգինք իր մ՛տա՛ 
եուՕներուն աւլածին այգեկութքն ըրաւ 
<քԺամ՛անակ եւ խորհոլրգք իւրս եաւալոլն 
հատորով տ Այսօր, նոյն խորագրով եւ իմ՛ա-
ցական հնձանի նոյն բարձրորակ գինիին 
համ՛ար, խոհերու իր երկրորդ, այգե կութքը 
կ ընէ երկրորգ հատորով մ՝ը\ Ներկայ գը– 
րոլթիլնը հատուած՜ մ՝ըն է այգ անտիպ 
հատոր էնւ Մինլեւ հրատարակութիւնը կը 
յուսանք տալ անկէ ուրիշ, հատսւաեներ 
եւսւ 



4 

քը այդ եոեակ գործաււնութե սւնց հաւաասրապէս բանաւոր է , այԱ ժամա-
նակ բարոյախօսելու % օգտակարութեան խնդիրը կը վ ե ր ա ծ ո ւ ի ձեւի խ ն դ ր ի 
մը, արտայայտութեան եղանակէ խնդրի մը , որպէսզի ընդունելի դաոնսւյ , 
ո ր պ է ս գ ի արուեստ գաոնայ յ Լաւը, ո ւ ր ե մ ն , ի ն չ պ է ս գեղեցիկը, ճչմա ր ի– 

տը, պէւոք է որ գոյութիւն աււնէ ո՛չ թէ իրր անջատ գոյն մը , անջատ հո-
սանքներով , անջատ հոսումով, այլ՝ միսւխաոնուա՚ծ, ձուլուա՛ծ, սւնանջա– 
տելի՛, գործին բոլոր տարրերուն մէջ ։ ճիշդ ինչպէս կեանքը կը խլրտի յ օ -
րինուածքի մը (օւք&ուտատ) մէն մի ր ջի ջ էն ներս, պայմանաւորելով յ օ -
րինուածքին կենսաբանական ամբողջութիւնը։ Արուեստը երբեւէ այլազան 
տարրերու, այլազան սնունդներու անփոխակերպ գո՛ւմարումը, կուտակու-
մը չ է յ այլ՝ անոնց մեծ , ներքին, քիմիապէս համսւդրուած, էական աշխա-
տանքի մը քուրայէն անցած արտայայտութիւնն է ։ Այդ էական աշխա-
տանքն է որ կ՚ապահովէ գեղարուեստ ական գործին ա6էՁ,Նօ1ւտււ16–ը: 

ԱյսպԷսով ալ ան կու գայ կ ՚իյնայ այն միւս մեծ գեղագիտական 
օրէնքի պարտադրանքին տակ որուն համաձայն եւ ըստ ծանօթ պատկերի 
մը, արուեստի գործին մէջ հեղինակը պիտի մնայ անտեսանելի , իրր ան-
գոյ , նաեւ, հետեւաբար, ի՜նչ խօսք, իր «բսւրոյախօսութիւնը» > ինչքան ալ 
այդ հեղինակը ըլլայ միահեծան, համայնական, վերին հրամանատարը 
գործին, ինչպէս բնութեան հատուածի մը ծոցը որուն մէն մի մասնիկին, 
մէն մի հիւլէին մէջ աստուած ներկայ է բայց անտեսանելի, անունելի։ 

Եւ երկնումի բնականոն ^ւրո^^աովը այսպէ ՚ս է որ տեղի կ ՚ունե-
նայ արդէն բոլոր գլուխ գոբծոցներուն մէջ : Չկան աւելի հզօրօրէն «բարո-
յախօսող», «օգտակար» գործեր, գլուխ գործոցներ քան, օրինակ, վէպերը 
ուր կը շրջագային իշխան ՚Նէքլուտով, իշխան Միշքին, լորտ Հանրի, աս-
պետ տը Կրիէօ, իշխանուհի տը * լ է վ , հօբար Վանեա, ժիւլիէն Սորէդ, Տի-
կին Պովարի, Լօ Տիւք տը Վալմոն, ԷօժԷնի Կրանաէ, Մատամ տը Մէրթէօյ 
Տէր 3 ուսիկ, Աղասի, Խօճապաշին, Մարտիրոս Աղան, Սամուէլը, Գաւի-
թը (Արիւնոտ Թթխմորը) ել բազմաթիւ, անհամար այլ իշխաններ գեղար-
ուեստի աշխարհին ուր կը տիրեն, մեծագոյն չափով, թէ՛ արուեստը, թէ՛ 
օգտակարը՛. Ուրեմն , արուեստն ո ւ օգտակարը ա յ ն ք ա ն ալ ա ն հ ա շ տ , ե ր – 
դըւեալ թշնամիներ չեն իրարու։ է լ եթէ չեն - ի՜նչ բարեբախտութիւն -
այդպէսով ալ կու գան հաշմահարել այն անհաւատալի անհեթեթութիւնը 
որ «արուեստը արուեստին համար »ի տեսաբանականն է ։ Պահանջել որ 
լաւին մտահոգութիւնը կամ, աւելի քփշդ, լաւին, անխզելի գոյութիւնը 
չքանայ գործէ մը, ապա ուրեմն եւ խեղդուի արուեստականօրէն արթիսթ\ւ 
հոգիին մէջ, պարզապէ՛ս անդամահատել է զայն, հաշմահարել, զրկել զայն 
իր մէկ աւագ զգայարանքէն։ Գօսացնել մարգը արուեստագէտին մէջ ։ 
(Մարդը որ ամբողջութիւնն է , որ շա՛տ մը այլ բաներ է , ստսււել՝ գեղար– 
ուեստագէտը); Դարձնել է արուեստագէտը տարօրինակ գոյացութիւն մը, 
օտարււտի մարդակերպ մը ։ Ո՛ւր մնաց որ, միեւնոյն հարուածով, այլասե-
ռել , անխուսափելիօրէն սպաննել է իր միւս զոյգ քոյրերը՝ ճշմարիտը ել 
գեղեցիկը, վասնզի, ի ծնէ, ի բնութենէ, անոնցմէ որեւէ մին հ&ՈՈՕազս© 
կը կազմէ միւսին։ 

Այն ժամանակ, լաւը իր հետ կը քաշէ կը բերէ, կազմաբանական, 
բնախօսական, պարտադարանքով, օգտակա՛րըԻսկ օգտակարը, նոյնպի– 
սի կմփկրաթիվով, կու գայ կը պաբտադրէ այէ մեծ իրականութիւն մը, 
իրականութեանց մեծագոյնր որ Ը1,ԿԵՐՈՒԹԻԻ*ե*ե է , ընկերային ազդակը, 
զործօնը՝ գեղարուեսաական գործի երկնումիՏ մէջ : Հակամարտ դասակար– 
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գերու գոյութիւնն. ու պայքարը, շահագործող ու շահագործուող տարրերճւ 
բախումը, արտադրական միջոցներու եւ սւրտադրութեանց րաշիյումի մե-
ծաքարդ իրականութիւնը, արուեստագէտին փոխ յարաբերութիւնը այգ ի– 
րականութեսւն հետ, տնտեսական ու գաղափարաբանական տեսակէտներով, 
կու գան քանդել բոլոր տեսակի փղոսկրէ աշտարակները, կը պայմանսււո– 
րեն գործին երկնումն ու պարունակութեան երանգները, ինչպէս եւ անոնց 
ծնունդն ու զարգացումը յ Արուեստագէտը կը կազմէ անբաժան մասը մար-
գոց , ականջը տեւապէս ընկերութեան սրտին։ Այդ յառաջացումով, մար– 
դհրուն* Մարդուն կեանքը կը տրոփէ արուեստագէտի հոգիին մէջ : 

Արեւմուտքի գեղագէտներուն, ձեւապաշտներուն ժխտումները, 
արուեստի այլազան ու արտառոց սահմանումները, ալալ աճայիպ դպրոց-
ները, մեծաբառաչ յայտարարութիւններով, կը մնան պայմանաւ֊որուած ի– 
րենց փոխյարաբերութեամբը իրենց ընկերային միջավայրին հետ։ ճիշդ 
Սոյն կերպով, ընդհ< ագգաց գրականութեան մէջ չկայ գրականութիւն մը 
հ թ է ոչ ժամանակակից հայ գրականութիւնը որուն ծնունդն ու զարգացու-
մը ը լ լ ա յ , առաւելագոյն չափին հասած, ուղղակի եւ անմիջական կերպով, 
արդիւնքը շփումին, ընկերային շերտաւորումներուն եւ գրագէտին։ Այդ 
գեղարուեստական գրականութիւնը կրնայ տեղը բռնել, պերճախօսօրէն, 
ևաեւ հայոց ժամանակակից պատմութեան։ 

Հետաքրքրական է , որոշ հեռաւորութենէ, տեսնել համբաւաւոր 
կարգ մը հեղինակներու այն տարազները որոնք, մեծին պերճսւխօսու– 
թ ե ա մ բ , կը յատկանշեն իրենց հոգ^իմացական հակազդեցութիւնները, ար-
դիւնք՝ ժամանակի ընկերութեան հետ իրենց ունեցած շփումին, կը յատ-
կանշեն այն նախնական աստիճանը որուն վրայ կանգ առած է ընկերաբա-
նական օրէնքներու իրենց ծանօթութիւնը, կը յաականշեն լրիւ խզումր բո-
լոր կապերուն, իրենց եւ դասակարգային մեծ շարժումի հոլախյթին հետ։ 
ի ր ե Ա ց գեղագիտականը, «արուեստը արուեստին համար»ը ծնունդ կ ՚առնէ 
ա յ դ դ ժ գ ո հ ո ւ թ ե ն է ն , ա յ դ լրիւ խզումին ի բ ր հ ա կ ա զ դ ե ց ո ւ թ ի ւ ն : 

է . Ռընան, օրինակ, կը պահանջէ Ո6քօա16 1ոէ€160էԱ©Ա6 6է 1էօւ«16 
հասարին մ է ջ , ուժեղ կառավարութիւն մը որ. «Պարաադրէ կոպիտ շինա-
կանին կատարել սեւ աշխատանքի մեր բաժինը, մինչ մենք կ՚իմասաասի– 
րենք» : Ֆլոպէււ կը գ ր է , ժ ֊ • Սանի ուղղած իր մէկ նամակին մէջ ( 8 / 9 / 
1871) . «Ինծի այնպէս կը թուի որ ամբոխը, հօտը միշտ ատեփ պիտի մը– 
ն ա յ ։ Միակ կարե^րը փոքր խումբ մըն է մտածողներու, միշտ միեւնոյն-
ները, որ իրարու կը փոխանցեն ջահը»։ 

իր օրատետրներէճ մէկուն մ է յ , միեւնոյն Ֆ\ոպԱր ԿԸ Վ * * – 

«Աստուծոյ դէմ չէ որ այսօր ՊրոմէթԱս պիաի ապստամբէր, այլ Սոր աս– 

տուծու մո 
դէմ՛ ժողովուրդին դ է մ ։ Միապետական, կղերապետակաև, ա– 

ւատապետական հին րոնակւպութեանց յաջորդած է ուրիշ մը , աւելի ծած-
կագործ, անկործանելի, րռնիշխան եւ որ շատ չանցած պիտի չձգէ ոչ իսկ 
անկիւն մը երկրի վրայւ, որ ըլլայ ազատ»։ 

իր ժամանակի կուռքերէն մին՛ Մ– Պաո֊էս կը յայտնէ– «Մեր բ ա -
րոյագիտականը, մեր կրօնքը, ագգութեանց վերաբերեալ մեր զգացումը 
փլայ ատակ բաներ են ա ՚ է , որոնցմէ չենք կրնար կեանքի կանոններ դուրս 
բհրել , ե ւ , սպասելով որ մեր վարպետները մեզի նոր ստուգութիւններ 
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պատրաստեն, մեզի կը մնայ փարիլ միակ իրսւկանութեանը որ մեր եսն է » : 
"Նշանակալից է նաեւ Փուշքինի մտավիճակը, ցուցադրուած՛ իր 

Ամբոխը խորագրուած քերթուածին մէջ ; Ամբոխն է ուրեմն որ ինքզինքը կը 
յատկսւնշէ. 

Վա՛տ ենք հւ նենգ, 
Անպատկաււ, չար եւ ապերախտ, 
Մեր սի՞րտը՝ անոյժ ներքինի, 
Զրպարտիչներ ենք, յիմարներ, ստրուկներ։ 
Մոլութիւնները մե՛ր մէջ է որ կը ճարակեն։ 

Կոթ-իէ նմանապէս թոսւն արտայայտութիւննեբ ունի։ Ըստ իրեն1 բա-
նաստեղծութիւնը ո՛չ միայն որեւէ րան չ՚ապացուցաներ, այլ նաեւ ան ո– 
չինչ կը պա աո մ Է եւ որ քերթուածի մը գեղեցկութիւնը կախուած է իր ներ-
դաշնակս ւթենէն , իր կշոոյթէն։ Հռչակելով Ջեւը իբր վերին իրականու– 
թիւն եւ ժխտելով Պարունակութիւնը, այսպէս կը պատկերացնէ իր մտա-
վիճակը • 

1© 8Ա18 ձ 1՝6Ո0ՈՇ©ք էՐ68 յ0^6Ա861Ո6Ոէ ձ 1Ո68 <Խօ1է8 ճօ Խ&Ո9&18, 

©է Ժ6 աէՕ^&Ո րՕԱՐ 701Ր ԱՈ է&ե16&Ա &Աէե€Ոէ1գԱ€ ճ© 1Արե&6ճ1 ՕԱ ԱՈ6 եճԼԱ 
քօաաՑ ոս6. 

՛Նոյն կարգի չափազանցութիւն Է Է՛ ԹուրկԷնիԷվի սա մտածումը• 

«Լւ8 V611118 Ժ6 տ 1 օ է 68է տ01Ո8 ՕՕՈէ68է&ե16 գԱ6 1&8 |)ՈՈ01թ68 ձ շ 
1 7 8 9 . » 

Ամբողջացնենք ձեւապաշտներու տեսակէտը, արդիւնք՝ ընկերային հսւկազ– 
դեցութեանց եւ արտակարգ նախնականութեանը իրենց ընկերաբանական 
պատրաստութեան, դարձեալ Կոթիէի սա չափազանց զարմանալի եւ նոյն-
քան յատկանշական մտածումովը* 

Օ ա ս , գս© 0 ՚68է ԱՈ6 80էէ6 օե086 գԱ6 06էէ6 բ^է6Ո(1ս6 թ6քք«0– 
էւեւԱէՀ ճ ս §6ՈՐ6 ե ս ա & ա ճօոէ ՕՈ Ո0Ա8 ւ՜քեճէ 168 0Ր6ւ1168 է Օ ո Ժտ&ւէ, 6Ո 
V^^^է^> գս6 1 ՚ հ օ ա ա 6 68է ս ռ 6 ատօհւոՑ 8Ա806թէւե6 ժ՚&տճ1ւօւ&էւօոտ, 6է գ ս ՚ ս ո 
1՝0ԱՑ^6 ա16Ա1 6Ո§Ր6Ո6, ԱՈ 00Ոէք6բ01ճ8 թ1ս8 Շ0Ո76Ո&ե16ա6Ոէ թ 6 ^ 6 Ո է 

քօոօէւօոոշք Ժ ՚ ս ո 6 ատատւ՚շ թ1ստ շօաաօ<$6 6է ր1ստ քտօւԽ. 

Ընենք մէկ քանի մէջբերում եւս, առանց դիւրին յաւակնոտութեանց, տաս-
նեակ տարիներու յետմղումով՛ այնքան դիւրին տեսնել այսօր ծուռն ու 
շիտակը։ Ֆլ^պէո, օրինակ, ինչքան կատադօրէն հակառակ էր 
նոյն կատաղութեամբ դէմ էր համայնական քուէարկութեան զոր կը նկա– 
տէր. «Մարդկային մտքի ամօթը» ։ Այս աոթիս կը գրէ ժ– Սանի. 

«1՝61 գ ս ՚ Ա 68է ՇՕՈ»է1էսձ, ԱՈ 86ս1 ^1ձա6Ոէ թ 1 ^ 8 Ա է 6Ո ճ օ է ո ա շ ո է 
էօստ 168 &սէՐ68։ Լ& ոօաեւ՛© ճ օ ա ւ ո օ 1՚6տթոէ, ւ ՚ատէաօէւօո, 1տ ւ՚&շտ 6է տ ձ ա 6 

1՚8ւ^6ոէ, գա V8սէ աւձս% զս6 16 ոօահ^.» 

ՊոսւյԷռ որ գտնուած Է այլազան դիրքերու վրայ , մին միւսին տրամագծօ-
րէն հակառակ, հետեւեալ հատու մտածումներով՝ ալ ո՛չ թ է կը յայտնուի 
պահպանողականի դէմքով այլ՝ յետսւդիմականի: 

« Շ հ 6 2 ԱՈ թ6Աթ1շ 8&Ո8 8Ո8էՕՇք»է16, 16 Շս1է6 Ժս հշ&ս Ո6 թ6Աէ գԱ6 
86 օօո ՚ օտթքք, տ ՚տաօաճհր 6է Ճւ8|>»աւէք6,յ> 11ւրիշ տեղ մ ը կը հաւաստէ թ է 
յարգաԱքի արժանի հ & մ ի ա յ ն . ^ ր ւ ձ Ա 6 > , 6 8 օ ) ճ 8 է 6 է լ < ; ^ , « 1 ա ր պ Է ի 
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տ ՚Օրէվիփ կ ՛ափսոսայ որ բանաստեղծ Լոււան Փիշա կրնար Ա՛հ ծ քերթող 
մը ըլ լալ . շՀէ թ^տ 1շ ր&«ւ Ճք քօսե* բւշժտ 1՚&էհճտա« «է 1& ժծաօ– 

ՕՐ&է16, 068 ճ©սւ ժճտհօոոծւՄտ ճք 1& թ6Ո866.1) Որպէս ամէնէն հհղինակաւոր– 
նհրէն մին, Ֆլոպէռն է որ հասած է ձեւապաշտ եւ գեղագիր ամոլ մտա-
ծողութեան մինչեւ ծայրը։ < Ս 8 ք է ) օ ՚ € 0 է 1ճ ւշշԽէշհէ ճշ 1'ասէԱշ.» * * ո ւՐԻ2 
տեղ մը– «08Ո9 ս ո օ©ոտա 86ոտ, ւ1 ո*68է Ո6Ո ճ« թ1ստ բօ^էւգսք գս© 

**. 
Այնք՜ան, այնքան բան կայ ըսելիք այս մէն մի խտացած եւ պեր– 

նսփյօս տարազներու մասին, մանաւանդ այսօր ե ր բ , այսպէս կամ այնպէս, 
հակառակ բազմապիսի, անհուն ըմբււնողութեանց երանգներուն, կը զատո-
րոշուին երկու վարդապետութիւններ, երկու տրամագծօրէն հակոտնեայ 
բեւեռներու վրայ , իբր արդիւնք երկու տնտեսաք աղաք ական եւ ընկերային 
դրութեսւնց: կը զգուշանամ կարծրացած պիտակներու տակ դնել զանոնք: 
ժամանակը, իյհլայեզ վազքով, բռունցքին մէջ առած կը ճմռթկէ , կը խմո-
րէ մէն մի կալուածը, մարդուն վերաբերող բոլոր գործառնութեանց: ժ ա -
մանակին մէն մի տրոփը, աւելի քան երբեք, կը հարկադրէ որ մտածողու– 
թիւնը, եասկացողյութիւնները, խնդիրները երթան դէպի բիւրեղացում։ 

ինչքան գոյութիւն ունին մղումները դէպի քաոսայինը, նոյնքան -
հաւանաբար, ապահովաբար քչիկ մըն ալ աւելի - գոյութիւն ունին անոնք 
դէպի ներդաշնակը, դէպի պայծառը, դէպի, տիրաբար, մարդկայնականը։ 
Դէպի մարդը բարելաւորող, դէպի ընկերութիւնները, ազգերը ազատագ-
րող, դէպի, միւսով բանիւ, Լաւը։ Դէպի լաւը, ինչպէս Ռ– Վակնէր կը 
հասկնար, «ճի՛գն է ՝ դէպի կեանքը արժանսւվայել հաճոյքներու, այն 
կեանքը ուր մարդը պէտք չէ որ վատնէ իր բոլոր կենսական ուժերը, ապ-
րելու միջոցներ ճարելու համար»։ 

Այսպէս կը խօսի քաղաքացին, բանաստեղծին ուղղուած, նեքրա– 
սովի մէկ հոգենուագին մ է ջ , ինչքան ալ տարիներու բեռը կրած նկար, կը 
պարունակէ շքեղ գծեր ու գոյներ՛ 

Եւ դուն , քերթո՛ղ, ընտրեալն աստուածներու, 
Արտայայտէ՛ յաւերժական ճշմարտութիւներ • • • 
Ս՛ի՛ խորհիր թ է ան որ զրկուած է հացէն 
ԱԱարժան է քու ներշնչեալ քնարիդ։ 
լքի՛ կարծեր որ մարդիկ կորսոսսծ են առ յսււէտ։ 

Աստուած մեռած չէ անոնց հոգիին մ է ջ , 
Օւ հաւատք ունեցող սրտի մը հեկեկանքները 
Միշտ ալ հասկնալի պիտի ըլլան մարդուն։ 
Եղի՛ր նաեւ քաղաքացի մը.–– ՞ծառայական արուէստի, 
Ապրիր քու նմանիդ) բարիքին համար։ 
Ենթարկէ հանճարդ զգացումին 
Սիրոյ, որ տիեզերքը կ ՚ ընդգրկէ ։ 

Յանկա՛րծ, անոնցմէ մին կը յայտնուի. .– իմ հազար-հազարամեայ 

լեզուիս մէկ բառը։ 



8 I՝ Ա Գ Ի Գ 

Այս ի՜նչ հնոց կուրծքիդ տակ, անջրպետներ կտրած ու դարաշար– 
քե՜ր ոտքի տակ առած հրթիռ, եկեր հասեր ես ինծի ու արդ՝ կը բոցավա-
ռիս աչքիս առջեւ։ Իրր առաջին անգամ կը տեսնեմ քեզ, հա՜րս դեռսւփը^ 
թփթ–, յանկարծ, շքեղութեանդ մէջ քու անլուր։ Ու ես՝ իրր յանկարծ ար-
բունքի հասած, նեսաւած ճանաչողութեանց նոր երկինքներուն, կը սիրա– 
հսւրիմ գլխեկորոյս: Կ՚առնեմ թեւերուս մէջ, կը համբուրեմ անյագ: Շլա-
ցած ՚ հարց կու տամ, կը հաըցապնդեմ։ Պատմէ՛ ինծի, ե՞րբ ծ՚նար, ինչ– 
պէ՞ս էիր՝ պատանի, ի՛՛նչ կեանք վարեցիր՝ երիտասարդ, չափահաս: Ի՞նչ 
|սնամութիւններ հաստատեցիր։ Ո՞վ էին քերթողները որ, կրայոյգ, դար-
պասեցին քեգ։ ինչպէ՞ս է որ, յափշտակուա՜ծ, կը հարցնեմ, այսքան գե-
ղեցի՜կ ես, այսքան դեռ կենսայո՜րդ։ 

Տեսա՛՛ր Շնորհալին, դարձա՞ր հնչիւնը կարեկին հրր կը հծծէր ի 
խորոց սրտից, Քուչակ փայփայե՞ց քեգ, թ է ՛ , դեռ ա՛լ առաջ, Մաշտոց ու 
|0՚արգմանիչք սրբածին* հաստատեցին քու թեւերդ, արդէն դարաշրջանաց 
նաիւատես: 

Յետոյ , յանցապարտ որ մէկ ակնարկ իսկ քեգմէ իյլուած, տուած 
եմ ա յ լ ո ց , լուրե՛ր Կ՛ուզեմ քոյրերէդ, զարմիկներէդ, այնքան նման քեզի, 
այնքան տարբեր քեզմէ։ 

• «•Հեռուներէ հասած, սրտամորմոք, բազմանուագ յուղումներ կը 
կցուին սիրտս։ Անպարտելի Ուժեր կ՚արթննան յուշիկ, կը գործեն հոգիիււ 
մէջ։ Հպատակ՝ վծիոի մը հրեղէն, ես կ ՚սւծի՜մ, ես կ՚սւյլավաիաւիմ յեղա– 
կարծ, զօրութիւններով խորհրդաւոր: 

Ապա, կարկամագին, ստրջալիր, երջանի՜կ, կը մրմնջեմ խոստո-
վանա՜նք, ափսոսա՜նք սրտակեղեք, չքմեղա՜նք։ Մենք, կը թոթովեմ, որ-
բեր ենք պատուհաաււած ; 

Կը խլրտին արդէն, կը յառնեն, կը բարձրանան դէպի շրթներս, 
յայտարարութիւններ հրատոչոր, վերջնական, արարողական, բա՚ո) սոս-
կական, այժմ՝ պուտ մը հոգի, ցեղիս ծովակուտակ հոգիէն, բիւրեղ մը 
ոատիոմ շողարձակ, 

- Յանուն նախնիքներուս նահատակ ու հանճարաշող, 
Կ՚երդնում քեղի, 

հաւատարմութիւն յաւերժական: 

Աղօթել, խօսիլ Աստուծոյ հետ, մանաւանդ ընդերային զգացողու-
թիւն մըն է իր համար, բնախօսական պահանջ մը ։ Իր հոգիին անօթ ու– 
թիւնը՝ երբեք չմեղմացած: Զգացումը՝ թ է իմ անձս շա՛տ խեղէ բան մըն 
է ։ Աղօթել 1 ընդունիլ է մ ե ծ ո ւ թ ի ւ ն մ ը , Հցռւցմունք ԳաՂտնեաՏ տարան– 
մունք ճաձկեշելոց* ւՄատչիլ է ՝ գոյութեանը տիեզերքի։ Անընդմէջ խմո-
րում գիտակցութեան: իաւարարել է հոգիին անտեղիտալի ծարաւը՝ Մե-
ծութեան մը գոյութեան։ ճանաչել զայն՝ միեւնոյն, բերումով ընդունիլ է 
արժէքներու նուիրապետութիւն մը ։ Զատորոշել իր իսկ տեղը անոր ան-
ծայրածիր ստեղնաշարի երկայնքին։ Հոգին կը կենդանանայ ներդաշնա-
կությամբ հ ւ կը սաւառնի՝ երբ միայն իր տեղը կը գտնէ։ Այս տեւական, 



9 

զայրագնող հոգեվիճակն է որ կր սնուցանէ մեծ աղօթալը1 "Նարեկացին. իր 
անձը այնքան կարեւորութիւն կը ստանայ ինչքան թոյ լ կու տայ իր կօ~ի 
խեղճութեան ճանաչումը եւ կը պատրաստէ իր մէջ, մէն մի օր աւելի մեծ 
չափով ք անտեղիտալի ըղձանքը՝ լաւին պաականելու։ իոլոր Հայերուն յա– 
տուկ այդ զգացումը, անթաոամ անկեզծութեամթ, հասած իր մէջ անդըն– 
դախոր աստիճանի, գինք կը կացուցանէ պատմական հայ ժողովուրդին ան-
մահ խորհրդանիշը։ Այգ է՛ մեծութեանդ իր բեւեռումը։ 

Եւ եթէ իր կեանքին կրակը կախուած է , շատ մը այլ թաներու հետ, 
նաեւ իր մտավիճակէն, հոգիի այդ իր րեւեոումէն, տիեզերքի խորհրդա-
ւոր նուագին արձագանգելու իր մզումէն, իր մէջ գտնուած ծանօթ ու ան-
ծանօթ հոսանուտներու գերբնական, քանակէն, աղօթքն էր միակ ազդու 
գ ո ր ծ օ ն ը , Վյանձնաո>ութեանդ աներեւոյթէդ յայտնութեանդ^) տ 

Ոչինչ աւելի էական է մեծ վանականին համար - իր անպատում 
տաոապսւԱքի(^,ա. հոգեկան ոգորումներուն նմանութեսւմբը* նախահայրը 
Աբովեանին - քան հռչակել մէն մի րոպէ իր անձնական անձին ոչնչութիւ-
նը : Աճեցնել կամքը՝ դուրս պրծելու անոր կապանքներէն, իր տեղը գըտ– 
նելու։ "Աարեկացիի մեծութիւնը կը բխի այս իսկ հանգամանքէն եւ կը հա-
կադրուի - դարձեալ ազգային, պատմական յատկանիշ - միա՛յն իրաւունք-
ներ հետապնդող, բոլոր ժամանակներու մարդկութեան։ Իր հոգիի հորի-
զոնէն , ո՛չ իսկ ակնթարթ մը, կ՚անհետանայ անպարփակ շքեղանքը իտէա– 
լին, իտէալներուն ամէնէն մարդկայնականը։ Իր «ոչնչութիւնը» արդիւնք 
է իտէսւլի մեծութեան բացառիկ չափով մը մատչող իր մտասեւեռումին, 
անոր ընդմիշտ անհասելի մեծութենէն տուայտող իր զգայնութեանը: Այս 
տառապանքին մէկ յատկանիշը, ըսել կ՛ուզեմ իտէալին անհասելի բնոյթէն 
բխող բնազանցական տառապանքը - ցաւերուն ամէնէն անբուժելին - եւ 
անոր աներկրորդ մեծութիւնն է նմանապէս որ զինք նախ կը կացուցաճէ 
սէմպոլՀւ իր բազմադարեան ժողովուրդի զգայնութեան առաջ, անգին մէկ 
երանգին, ապա, նոյն պատճաււներուն բերումով ալ, համամարդկային տա– 
րեգրութեանց թիլ մէկ միսթիքը: 

Ո՛չ ոք , համայն գրականութեանց մէջ, աւելի սաստիկ, աւելի կոտ-
տացող, անընդմէջ անձկութեանց գեհենային նոպաներովը, քշած է դէպի 
անհունը, դէպի անհունօրէն փոքրը իր անձին ոչճչութիւնը: Ստգտանքի 
այդ ստգանքներ»ւն մէջ, ինչպէ՞ս իր կեանքը աո.ամ մը չըԱար եւ իր գոր-
ծ ը ՝ «Մ ատեան ողբերգութեան Գրիգորի Նարեկայ վանիդ վանականի»: 

Տգացողյութիւն մը որուն միւս երեսն է իր ընկալումը՝ տիեզերա-
կան ուժերու մեծութեանց։ Հասարակ մահկանացուներուն մէջ այդ մեծու– 
թեանց զգացողութիւնը ո՛չ թէ նուագ է , այլ՝ անգո՛յ։ իրենց 6ՏՕ–ն ու 
տիեզերքը, այս վերջիններին համար, որոնց մէջ «ականաւոր» գրագէտ-
ներ եւ ակադեմականներ ալ, հոմանիշներ են ւ 

• • • Ե ւ քանի որ արուեստն ալ կը ծնի նիւթին ե ւ ոգիին զ ո ւ գ ա ւ ո -
րոսքէն, մեր անհատականութեան ու կեանքի մեղրալուսնէն, ապա ուրեմն 
որոշ է որ արուեստն ալ Արուեստին մաս կը կազմէ երբ, ինչպէս Սէրին 
առջեւ, մեր խեղճ անձը կը, տրամադրուի ծնրադրելու։ Մեծ խոնարհու-
թիւն մը կը թանայ դուռը ընկերութեանց տուայտանքներուն առջեւ, ան– 
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ծայրածիր իրականութեան եւ ի զօր ու ուժերու անդնդախոր արծարծռւ–, 
Սին, բոցավաոումին: 

Արուեստ գոյութիւն չունի) աււանց հնազանդութեան ։ Առանց ար-
ուեստագէտի մսւսնայատուկ ստորադասումէն, չէզոքսւցումին, կուսակա– 
նացումին որ երանդ մըն. է ազատագրումի ու անսահման ընկալումներու: 
Այդ հոգեվիճակը յայտարար նշանն է արժէքներու նուիրապետութեան մը 
ճանաչումին, հոն իր անհատականութեան անբարեկարգ, անիշխանական 
ուժերու միջզետեղումին: Արուեստն է որ կ՚սւռաջնորդէ մայր ուղիներէն 
դէսփ նիրվանայի եզերքները որու հորիզոնին կ՚ընդգրկուին ամենատես գի-
տակցութիւնն ու «անգիտակցութիւնը» ամենակալ։ Արուեստագէտին ամ– 
թոդջ գիտակցութիւնը կեանքի կու գայ իր անհատի բազմագունի ստորա-
դասումներէն, «տրսւմադրելիութիւններէն», այն պսւհուն երբ պիտի գիր– 
կընդխսւոնուի կեանքի ուժերուն հետ կամ թէ ուժերուն հետ իր իսկ թ ա -
քուն էութեան: Տիրակալումի րոպէն՝ այդպէսով է՛ եւ յ ե տ ո ՚ յ է որ կու 
զայ ։ Այդէսով է որ ան հզօր է ։ Այդպէսով է որ ան կը մատչի իր վերին 
տիտղոսներուն: 

Նէս, 10/9/62 
ՀՐԱՉ ԶԱՐԳԱՐԵԱն 

Աչքիս դիմաց ծաղկած ծաղիկ ես նաշխուն, 
հւոքքԼ՛ ելիր շորորալով եկո՛ւր դուն, 
Գո՛գը նեսաւիր իմ ատրաշէկ երգերուն, 
0զանակին անշեղ ււիթմով պարէ՛ դուն։ 

Աչքիս դիմաց, սրտիս գամուած բոցի պէս 
Գուն կը վառիս, դուն կը վառես, կ՚արրեցընես, 
Հեքիաթահիւս կեանքիս ուղին շրջելով՝ 
Զիս կը քաշես, կը մօտեցնես սրտիդ քով։ 

Աչքիս դիմաց, կրծքիս փռուած լոյ սի ծով, 
Սիրոյդ հրեղէն ալեակներով զիս կ՛օրրես, 
՚Օուշանաթոյր բազուկներուդ գրգանքով՝ 
Ափէն քշուած սիրտս սիրոյդ մէջ կ ՚առնես«. • : 

Հոլէվուա 

ԳԷՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ 
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ՊԱՏԵՐԱԶՄ՛ 
ա 

՛ՆԱՄԱԿՆԵՐ 

- Անուշ էւ անՀ րաժեշտ բան մըն Է 

Հայրենադարձը է անուշ եւ անՀրաժե՚շա* 

կ՚ըսէր Մէսաք յ - կարգադրութիւները 

խակ են • թող ԸԱա՝հ * է ներել, 

սլկաք է կարգադրութիւննեբէն անդի՛ն 

նայիլ է Ակզրունքը նուիրական կ , գործը 

չու֊րԸ ։ Հաշուող, վարձատրուող եւ քա– 

ղաքէ քաղաք դեգերող մունեաիկներուն 

մտիկ իսկ չեմ ըներ 8 Թող իրենց ուզած 

անճարակութեամբ քարոզեն։ Ներգաւլթի 

անհրաժեշտութեան գերագոյն մունետի-

կը յանձնախումբերու շատախօս փրոփա-

կանտիսթները չեն, իմ սիրտս է է Արդ է 

անուշ ել օգտակար է Հայրենադարձը. 

Հա յ մարդու իմ սրբազան արարքս է ան , 

գերագոյն ու գեղեցկագոյն ծէսը Հայ 

ըլլալուս ։ Իրենց բոլոր մաղերէն տրա-

մագիր եմ անցնելու. իմ սեփական երկ-

բիս Համար՝ տրամադիր եմ անցնելում 

նոյնիսկ մանր ասեղի մը մանր ծակկն։ 

Գեո. ի՛՛նչ կ*ուզէք ։ Պէ">է ձգեմ օտարու-

թեան այս ապուշ ժամանակը 1 որ Հո-

գիիս Բոլոր ուժերը կ՝ամլացնէ. պիտի 

ձգեմ ապուշ տարածութիւները, պիտի 

ձգեմ Տարագրութիւն ըսուած այս երկա– 

րամեայ ու եղերական անհեթեթութիւնը 

Գրեց1 ԷԳ– Պ03ԱՃԵ1Ո, 

ու երթամ տ Ոչ մէկ խօսքի մտիկ կ՝ընեմ, 

թող ուզած մարդը ուզած քարոզը կար-

դա յ , ես քարոզի պէտք չունի՛ մ ։ 

Պատերազմ ի խրամներու ետին, երբ 

աշխարհը կործանումի մէշ է ր , Միսաք 

երազած էր Հայրենադարձ՛. Աաաանան 

ըլլար Հայաստանի իչխանաւորը, սատա-

նային պիտի պաղատէր որ ընդունի զէնք 

եւ աանի: Ու ստեղծուած էր ահա պա-

տեհութիւնը : Ծուո– մո*ւո. ձեւով՝ - Հոգ 

չ է ։ Պաալպէքի մկՀ տեսած երազին պէս 

խառնակ բա՞ն մ ը – ա յ ո ՛ , աւելի եւս 

խառնակ : Այգ երազը անճոռնի է ր , բա-

ւական քաոսային , անլուծելի , բայց ու-

նէր կեանքի խորունկ կէտեր, խորունկ 

իմաստներ, - կաթողիկոսի եւ Հովիւի 

պատմութիւն , աո-իւծամարտի , 8 ով– 

Հաննէսի աշաարականման թզթաժայոի 

եւ Ջորեպան Գալուստի պատմութիւնդ 

աղ^իկ ըսուածի , Ոդիսեւսի եւ ժամ ա– 

ցոյցի պատմութիւն։ Ներգաղթն ալ կըբ– 

նայ անճոռնի (Լէէաէ 1 անկապակից եւ 

քաոսային տեղեր ունենա լ , րա յց պա յ– 

ծ աո.իմա ստ մ եծ\ բան մը ունի ան չուշս* ։ 

Պատերազմին մէ^ երազ մը տեսած էր 

ինք, խառնակ երազ մը, ռւ նոյն պաաե–՛ 
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բազմին ւ/՛^, թերեւս նոյն գիշերը, Հայ-

րենի Հողն ալ երազ մը տեսան է ր , -

ներգաղթին խառնակ երազը ։ Երկու պա– 

րագային ալ խառնակութեան պատճա– 

ճառը արտաքին էր • գոլրսի աղմուկը, 

սաւառնակները , տեղացող ռումբը է պա-

տերազմը ; 

Սիսակ մտիկ կ՚ընէր է Աիրս* , միտք^ 

ջիղեր լեցուն Էին երկար ատենէ մը աս-

դին խռովքով: խօսելէ առաջ եւ յաճախ 

նաեւ խօսելու ընթացքին , սկսած՜ էր 

ներգաղթի այգ օրերուն նայիլ Հեռաւոր 

տեղ մը% անյայտ կէտի մը: Այդսլէս , 

դիմացինէն աւելիդ ան կարն ես իր խօս– 

քերը կ՚ուղղէր Հորիզոնին նայրը ինկան 

լեռնագագաթի մը, - Աեժտելի աւերակ 

Բարդին, յագէն անդին տարանուող 

դաշտագետիններուն եւ կամ երկինքին 

վրայ լողացող ամպի կտորի մը։ Միսա– 

քին չափ ու թերեւս աւելի* խանդավառ, 

էր Հայրենադարձով։ Այլ չկրցաւ պահել 

խանգավառութիւնը։ Ըսան էր* «Հս/ յը 

իր պատմութեան լաւագոյն հաւկիթնե-

րէն մէկը անեցֆ ։ Տետոյ այս նախադա-

սութեան վյրտյ աւելցուց միշտ « Հ.Բայց 

իր սովորութիւնն է առհասարակ ահ ան 

Հաւկիթները անզգուշութեամբ կոտրել. 

անելուն մէջ յաջողակ ենք, բայց Հաւ– 

կիթը պաՀելուն մէջ շատ ձախաւեր՛» ։ 

կը տաննուէր Սիսակ ։ Լուսաւոր #ւ– 

բոշում մը յանկարն տգեղ միջոցներով 

սկսան էր կիրարկուիլ։ Ստիպողական 

անխելքութիւն մը կար մէԼտեղ^ կար-

ծ՜ես ստիպողական չարութիւն մ ը , կիրք 

մը : Առաջին մէկ օրէն եր կրի իշխանու-

թիւները Ար տասահմանը խրտչեցնելու 

ետեւէ ըլլային կարնես տ Իրենց պատմա-

կան որոշումը առնելէ եւ գաղութներու 

հայութեան մէջ ընդհանրական գինով ու-

թեան տրամաբանել չուզող վիճակ մը 

ստեղնելէ անմիջապէս ետք, փոյթ ու 

ջանք չէին խնայեր ահա, ձախողցնելոլ 

անոր բարլօք գորնագրութիւնը ՚, 

Կը մտանէր Սիսակ % թէ ինչո՞ւ ոտ-

քի ելլելու այս ճակատագրական Հրաւէ-

րը փափաքուեցալ որ տեղի ունենա յ բո-

լորովին Հապճեպ ու Հում պայմաններու 

թէ ինչո՛՛ւ խի սա կարճ պայմանա– 

ժամ մը նշանակուեցալ Ներգաղթին Հա-

մար , առանց Հաշուի առնելու հապճե– 

պէն բխելիք Հսկայական աղէտը , նիւթա-

կան թէ բարոյական գետն ի վրա յ ։ -

Փութկոտ գոբհփն սատանայ կը խառնը– 

ւի –՛ Լարաւոր ճշմարտութիւն մը չէ՛՛՛ր 

միթէ ժողովուրդին այս խօսքը է Ի՛՛նչ 

Հարկ կայ այսքան աճապարելու գորնի 

մը մէջ^ որ կոչուան է Հիմնական նշա-

նակութիւն ունենալու, որ խաղաղու-

թիւն , խոհեմութիւն եւ լրջմտութիւն կը 

պահանջէ ամէն բանէ աււաՀ։ Եւ իր ցա-

ւագին խոհերէն մէկը խօսեցնելով . 

- Խաղալի՛՛ք է ասիկա, թէ ներ-

գաղթ : 

Ել Սի սա կին Հոգին կ՚այպանէր եզան 

մակերեսային վերաբերմունքը > թեթե-

ւութիւնը ) էաՐ ու անխիղճ անպատաս– 

խանատուութիւնը յ Բնա՛՛ւ խելք չկար , 

բնառլ տեղեկութիւն չկար Արտասահմա-

նի մ ասին , որպէսզի ա յսքան կարեւոր 

եւ Համազգային գորն մը չյանձնուէր ա– 

նուն, ժողովրդական վարկ ու պատաս-

խանատուութիւն չունեցող մարգերու 

քմահւ\ճոյքին ։ &ետոյ, սիրտ խառնող 

խօսքեր , չարա՜ն շարա՜ն յօդուածներ , 

տրամադրութիւն փճացնող արտայայ– 

տութիւննեբ ամէն կողմ, ամէն օր, ա– 

մէն մա՛մ։ Աէկ կողմ է շռայլ խոստում– 

ներ , - դիւրութիւն , արեւ, երջանկու-

թիւն , եւ միւս կողմէ ահաւոր հաւատա– 

քըննութիւն մը ու նանուկ սպառնալիք– 

ներ , երկդիմի նախադասութիւնն եր , ըս– 

տոբերկրեայ ակնարկութիւններ ։ Ո ՛ չ , 

չէր մնա ցան առաջին օրերու ոգեւորու-

թիւնը Սի սա կին մէջ : 

- Մ իսա՛ ք , կարնես Հայու գորն չէ 

ասիկա , կարնես անոր մէջ հայը գորն 

չունի : Եղբա՛յր, կաթողիկոս , ազգային 

մարմիններ, կուսակցութիւներ չկա-

յ ի ՞ ն ։ Հոս ո՞վ է հայուն գլուխը. Արտա-

սահմանի բոլոր Հեղինակութիւները 

անտեսուեցան, արՀամարՀուեցան, եւ 

գորնը յանձնուեցալ անյայտ ել անլուրջ 

արարածներս լ % Հասկցա՛նք * Հոն աէր 

Կ ա յ 1 իշխանութիւն կայ, պետութիւն 

կայ. բայց Հոս ալ Հօտը առանց Հովիւի 

չէր ՚ առաջնորդողի պաշտօնը յետին ոչ-
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խարներռոլ պիտի յ անձնուէր թէ Հովիւ-

ներուն տ Ըստ իս , երթ՛ալու, որոշում աո.– 

նելէ աո*սԼ Հարկ է ահաւասիկ մտածել, 

աասը չափել մէկ կտրել տ Հ ա յ ա ս տ ա ն ը 

Հայաստան է , չի՛ փախիր է Թող ըսեն՝ -

ով կ՛ուզէ , երբ ուզէ՝ թոզ Գ ա յ « Թոզ 

գոնէ պայմանաժամը երկարաձգեն բազ-

մաթիւ տարիներու վրայ : Եւ֊ որ ամէնէն 

կարելորն է՝ քիչ մըն ալ ազատութիւն 

պէտք է • մարգ ըսածդ պէտք է ամէն 

տեղ բաւական ազատ Ըէէայ» մանաւանգ 

իր երկրին մէջ: Հայրենիքս քթէ*՛ս պի-

տի բերեն > Այս օրէն մինչեւ ա՛՛՛յն օրը 

միայն Հայաստանը մեր Հայրենիքն է ել 

անկէ ետքը չէ՞գ&անձնախումբերու կար– 

զագրութիւններով ոչ զաւակ կը ծնի եւ 

ոչ ալ Հայրենիք կը գոյանայ: Պատմու-

թիւն , արիւն եւ յաւերժ ութ ի էն կը 

ստեղծեն ազգն ու Հայրենիքը է Թող Հաս– 

կրնան ւ 

Աիսակ եւ Միսաք, մանկութեան 

բարեկամներ մ ինչեւ վերՀ, չեղան ներ-

գաղթի չուրՀ իրարու Համաձայն՛. Գիւ-

ղաքաղաքին ընկերները այս կէտին մէջ 

բաժնուեցան երկու մասի- Աիսակին 

Հետ, Ս՛իսաքին Հետ՛. Ու փոքրեր, ու մե-

ծեր , ու կիներ՝ - Աիսակին պէս, Մ ի –ո՛-

քին պէս ։ Ու Այնճար եռաց տ Ու. Հրապա-

րակներու վյրայ սոսկա լի վէճ : Ու փո-

ղոցներու մէջ ծանր խօսք: Ու֊ տունէ 

տուն տխրութիւն, յամառութիւն, գըժ– 

աութիւն է 

Ըսին մէկ կողմէ. 

- Հոն ամէն ինչ լալ է , գ է ՚ ֊ ր է ^ է ) 

արագ է | առատ է , արդար է X 

Ըսին մի լա կողմ է • 

- Այղպէս չէ • ատիկա քարոզ է , ա– 

մէն ինչ քարոզ է է Թող ճիշդը ըսեն յ Թոզ 

լայն խորՀին։ Թոզ Հաշիւ չմաքրեն եւ 

չատեն ւ Հայրենիքը յստակ Է եւ 

Հ ան բա կան ։ Միայն մէկու մը չէ % միայն 

կողմի մը չ է . . . 

Եւ– աոաջինները ըսին՝ Հայուն եր-

կիրն է անիկա: Եւ. վերջինները ըսին՝ 

բայց ափսոս որ ազատ չէ բնաւ է Այս 

ներգաղթը այս ձեւով կը փաստէ, որ 

Հայրենիքին թշնամի Հաշիւներ դրուած 

են նուիրական արարքի մը մ է ջ ։ 

ԱրտասաՀմանի մէջ երկու Համատա-

րած ձայներ կը չրջէին Հայութեան Հա-

մար։ - Սովետական Հայաստան, կը 
շեշտէր մ է կը, ազա՛տ Հայաստան, կը 
շեշտէր միւսը։ է լ ականջները, Հայոց 

ժողովուրդի տարագի՛՛ր ականջները, 

մանր սրբադրութիւններէ ետք, կ՛ան դա– 

մադրուէին այս երկու Համատարած 

ձայներէն մէկուն կամ միւսին՛. Այնճար 

եկած թերթերը, այդ օրերուն , Հեռու 

Ա՝իսաքներ էին, Հեռու Աիսակներ էին։ 

կը բազմացնէին Այնճարի մէջ եւ ուրիշ 

որքա՛ն մեծ ու փոքր Այնճարնեբու մէջ՝ 

տեսակը Ա՝իսաքներուն եւ ենթա—Ա՝իսաք– 

ներուն , Սիսակներուն եւ ենթա—Աի սակ– 

ներուն: Կը ճաշէին Հոգիները թերթերու 

խոհանոցէն եկած թունդ ճաշը , –վէճ, 

յուղում , ՀայՀոյանք : Կը ճաշէին , ա– 

ռատօրէն, զէրար չէգ"Քա9^*ոՂ յ ՂէՐաՐ 

ոչնչացնող մեծ խօսքեր, իրրեւ թէ մեր 

պատմութեան եւ մարդկային անխորտա-

կելի տրամաբանութեան բուն կենսանիւ-

թը պարունակո-ղ: Ահաւոր խորադիրնե-

րով ահաւոր բնաբաններ կը կարդար ժո-

ղովուրդը եւ ապա անոնց կիրքը կը 

դարձնէր զայն դառն ու կրակոտ, տա-

ռապող եւ ընդդիմադիր։ 

Օրերը կ՚անցնէին ՝.. 

Վէրքերը կը բազմանային , կը խո-

րանա յին է 

ԹերթԷ թերթ՝ Հրացանաձգութիւնը 

կը սաստկանար X Մահացու աղմուկ կար 

անոնց մ է ջ , սպաննիչ ձայն: Կը կրակէին 

անոնց մ էջէն, ուչքերը գոց ։ Տետոյ ար-

դէն , թերթերու կրակին յաջոբդեց բուն 

կրակը , իրաւ ու արիւնոտ X ՚Բաղաքնե– 

րէն լուրեր կու դային , լեզի՛ լուրեր , 

այդ դաւաճան կրակին արդիւնքը պատ– 

մ ող % 

Հայրենադարձ եւ ուրախ բաներ չէին 

ասոնք ։ Ներգաղթ ել տխուր բաներ էին X 

Կը Հրաժարեցնէին մա բդի կը ազատոլ^ 

թեան գաղափարի բոլոր Հ աւատ ալիքնե-

րէն է ոչ թէ մարդ մը , ա յ լ առարկա յ 

մը տանելու Համար երկիրէ Աիսակ այդ– 

պէս կը զգար է Ենք կուսակցական չ է ր , 
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Համար ։ խձլք եւ Հոգի ունեցող մա րգ 

պիտի տանէին Հայաստան, թէ իրենց 

անցեալին ու. գաղափարին Համար պրց– 

ուանքի թուղթ ստորագրած՝ սեւ գոյքեր ։ 

՛Նման մուրհակ մը կնքելէ ետք, մարդիկ 

մա՞րդ պիտի ըԱային Հոն, Հա՛՛՛յ պիտի 

ըլլա յին ա յլեւս , թէ Հա յաստանի մ ԷՀ 

ւլիղուող ստրկութեան սել գ ո յ ք , մարդ-

կային փայտակոյտ մը Հաղարամեայ 

կարօտի փոքրիկ ու Հողին վրայ յ 

Բազմապաակուա" ն Հոգիով մը պէտք էր 

երթալ Հայրենիք , թէ նուաղած՛, մ ան– 

բացած՛^ ջնջուած՛։ Ու մ ան աւանդ ինչո՛՛ւ 

սպաննել։ Ապանութեամբ Հայրենադարձ 

Կ՝ըլլա*յ 5 Պատմութիւնը ի Հարկէ պիտի 

անիծ՛է այս ժողովուրդը • ոՀ ոք գիւրու-

թեամբ եւ առատոլթեամբ իր եղբայր-

ները սպաննեց քան ինք ։ Հարսնիքի օրը 

մեոելի սեւ օր ընելու մասնագէտ է է 

Զզուանքի թուղթերու ստորագրում 

թեան ատենՏ Այն ճար ամէն մի խրէ ի կը 

նայէր կեդրոնական Հրապարակին վերը 

գտնուող նամակատան Հիւղակին ։ թեր-

թերով օլ նամակներով նոր վէճ եւ նոր 

Գ ա յ Ր " յ թ ներած՜ուած՛ պիտի ըլլա յին չըր– 

ջանին մ է ջ յ Սպանութեան լուրեր ապա։ 

Գիւղաքաղաքին մէջ եղբայրասպա-

նութեան դէպք չպատահեց ալ , ինչպէս 

կը պատահ է լւ ուրիշ վայրերու մէջ։ Բայց 

°Րէ °Ր աւելի գունատեցաւ գիւղաքաղա-

քը է Տի՛րութիւն ու շատախօսութիւն բու– 

սալ Հոնէ ամէն տուն ի մ է ջ , ամէն խա-

նութի աո.ջեւ, ամէն Հրապարակի վրայ ։ 

Հոգիով^ մարդիկ գժտուեցան իրարու 

հետ, ուծ՛ացան կարծես իրարմէ։ Մօտ 

ել Հեռու ազգականներ էին բոլորը, մօտ 

եւ Հեռու, խնամի՝ այս վեց Հազար Հա– 

յերլ», բայց այլեւս Հօրեղբայրները քիչ 

Հօրեղբայր էին, խնամիները նուաղ խը– 

նամի է Ու եղբայրները իրարու հ անդէպ 

՚ ^ յ գ ^ է " ւ ու բարեկամները իրարու հան-

Դէպ այդպէս։ Հայաստանը, Հեռուէն, 

Հակասական զգացումներու խուճապ ու 

խճողում ստեղծ՜ած՛ էր ազգին տարագիր 

հատուածին մէջ» Մ են եւ անկանոն եր-

թեւեկ ունեցող քաղաքներու յատուկ 

61ՈԵՕԱէ611ե1§6 մը։ Այո , Հայրենադարձ 
չէր ասիկա կարծ՛ես, ա յ լ ճամբա յ ելան 

հայ հոգիներու զարհուրելի 6աեՕԱէ61– 

11յ,§6 մը։ Այո , տեղ մը բան մը աւր ուած 
կեցած՛ էր բոլորին ճամբան գոցողէ եւ 

կարնես կարգ Հաստատող, ուղղութիւն 

ցոյց տուող ոչ մէկ ոստիկան ։ Գաղա-

փարներու եւ պոռթկացող կիրքերու 

ճիչ , աղմուկ % իրարանցում » • » 

ի սա կին եւ Ա՛ ի սա կին վիճաբանու-

թեան վայրը ազգային վարժարանին ե– 

տեւի կողմը տարածուող բարձր մար-

գագետինն էր ։ Կը խօսէին Հեռուները 

քալելով ու երբեմն ալ Հոն գտնուող մեն 

քաբերէն մէկուն ւէրայ նստան ։ ^ օ – 

սանքնեբուն կամ կէսօրուան երկար գա-

գարին էր | որ կը սկսէին կամ կը չարու՛» 

նակէին իրենց խռովեալ խիղճերուն խո-

րունկ ասուլիսը է 

- Աիսա՚կ, մեն գարձակէտի մը աո*– 

ջեւ ենք, իբբեւ անհատ եւ իբրեւ հաւա-

քական ո ւթ ի ւն ։ Պարտաւոր ենք առողջ 

ղգալ , առողջ մտանել : 

Աչքերը կ՚ուղղէր վար, պզտիկ տը– 

նակներու մոխրագոյն տանիքներուն։ 

- Հազար այս տնակները Հազար վէ՛գ 

են, Հազար վէրք է Հայրենիքի քար ու 

չաղախ չեն է ոչ իսկ նննգավայբի տնակ 

են : Եթէ Հեռուն կարենանք նայիլ, վաղ– 

ոււսն մեր դամբարաններն են ասոնք, 

Հազար կամ քանի մը Հազար* նայան 

ժամանակին ե մեր շինարարական կարո– 

ղութեան : Կը սարսափիմ ՚. Մնալով Հոս , 

կամ մնալով Հայրենիքէն գուբս որեւէ 

տեղ^ օր մը մենք մորթ եւ Հոգի փոխած՝ 

բազմութիւն ենք՛. Տարբեր լեզու ենք , 

տարբեր ջիզէ տարբեր նկարագիր ւ Մեր 

արիւնին բնական ենթաՀողէն Հեռու. , 

տարբեր միջավայբի մը պայմաններուն 

ենթակա յ1 ուշ կամ կանուխ 1 պիտի ձուլ-

ուինք ։ ճար չկայ ւ ճէպէլ ՄՈւսա կ՝ու~ 

չանար ձուլման գորնողութիւնը , թերե– 

ւըս դարով մը։ Մոո,ցուան անկիւն էինք 

հոն, ան շահ եկան վայր։ Չէինք շփուեր 

Գրեթէ ոչ ոքի Հետ ։ կտոր մը Հաց էինք 
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շարունակ եւ կտոր մը Հայ։ կարելի է 

ըսեի որ մեր Հայութիւնը կը պարտէինք 

Հոն մեր աղքատ ըլլալուն։ Սեփական 

չքաւորութիւնը սնունդ դարձած– էր մեր 

Հայութիւնը կերակրող ւ Եթէ տեւարար 

շփուէինք գոլրսին Հետ՝ կասկած չկա յ , 

պիտի մաշէինք « կպանք ժայռին , կպանք 

կտոր Հացին, ու մնացինք Հայ։ Հո՛՛ս... 

Ա՝իսաք գրեթէ տեղ մը չնայեցաւ՛. 

Րոպէ մը ակռաներով շբթները կրծեց , 

ուլ կռաՀելով Աիսակին ընդդիմութեան 

կէտը, շարունակեց » 

- Հայրենադարձի այս խնդրին մ ^ , 

իրաւակարգի եւ ազատութեան Հարց մը 

նետուած է մէ^տեղ: Ըստ իս , շաս> կը 

շեշտ ուի ազաԱէՈՆթ-իւԹ բառին վրա յ յ Հա-

մոզումէ աւելի կարծես զէնք մըն է այ-

սօր ազատութիւնը, վէճ մը շաՀելու կամ 

քաղաքականութիւն մը յաֆողցնելոլ կոչ-

ուած տ (՝այց Համողում ել ներքին ան-

խարդախ ապրում ըլլալու պարադային 

իսկ | անդրադառնանք պաՀ մը է Հոս 

բռնութեան իրաւակարգ չկայ» ոչ իսկ 

Հովանաւոր իշխանութիւն կայ Հոս. ա– 

զա՞՛տ ենք սակայն յ Մ եր լեզուին, բար-

քերուն ու դարաւոր նուիրականութեանց 

Համար ի՛՛նչ ապահովութիւն կը ներշըն– 

չէ Արտասահմանի կլիման։ Գուբս ի մեր 

այս կեանքին մ է ջ , որ հետզհետէ պիտի 

վատթարանա յ , կը տեսնեմ, կը տեսնես 

հա լան արար ինձմէ աւելի՛ - յաճախ ո– 

չինչ արժող մարգոց կատարեալ ստրուկն 

ենք ։ Գարձած ենք անոնց անձնական նը– 

կաաումներուն գերին, ազգային շահե-

րու. Հետ երբեք կապ չունեցող փառա-

սիրութիւներուն գործիքը ։ Կ՚աշխա-

տի՞ս - ստրուկն ես գործատէրին ։ Ջե"ս 

աշխատիր- մահապարտն ես անգործու-

թեան քանի մը ամիսներուդ է Ազաաու– 

թ ի ՞ է ն , Սիսա՚կ, երբ աւելի՛ զօրաւոր 

կամքեր կան, դիրքե՛ր կան , պայման-

նե՛ր կան * • » 

Կը նայէր Հիմա ՏաՀբ-էլ-Պայտարի 

կիրճին , որ արեւմտեան Հորիզոնին վը– 

բայ կը բարձրանար կապոյտ պատնէշի 

մը պէս, լիրանանեան լեռնաշղթան եր-

կուքի բաժնելով։ Այդ կիրճէն անդին, 

Մ իսաք կը տեսնէր կարծես Հայկական 

Տարագրութեան սեւ շղթային բոլոր օ– 

ղակները, ժողովուրդի մը եղերական 

ցրուածութիւնը, Սփի՛ւռքը։ կը ճնշուէր 

Հոգին, բան մ ը , այդ պաՀուն, բզիկ բը– 

զիկ կ՚ըլլար ներսը ։ 0 ՚ , Տահր-էլ-Պայ– 

տարը, օ ՛ , անկէ անդին տարածուող աշ– 

խարհը, իր պանդուխտ Հայոլթեամբ։ 

Որքա՜ն ողբերգութիւն ամէն կողմ, ա– 

մէն քաղաքի մ է շ , ամէն գիւղի մ է ջ , նա– 

ւահ անդի սաներու , քաբափներու , Գոր– 

ծատեղինեբու եւ գործարաններու մէՀ։ 

Ի՜նչ դժոլարութիւննեբ , ի՜նչ յոգնու-

թիւնն եր , զրկանքներ է թչուառութիւն , 

Համբերութիւն է 

կը նայէր ՏաՀր—էլ—Պայտարի կիրճը 

գհ-ագրող երկինքի կապոյտ ի ն։ Հիմա , 

Սի սակ ինք եւս կը նայէր այդ կողմ եւ 

մտիկ կ ՚ ը ն է ր V 

- Աիսա՚կ , մեր տեսածը Հայկական 

Տարագրութենէն թիզ մը տեղ է միայն։ 

Անոր ամբող^ տարողութիւնը ըմ բռնե-

լու ոչ Հարկ եղած ժամանակը, ոչ Հարկ 

եղած պայմանները եւ ոչ ալ Հարկ եղած 

զարգացումը ունեցանք Տ Բացառապէս 

Հայերէ բնակուած մեր գաւառակը Հայ-

կական Հողին մաս չէր կազմեր, այլ ա– 

նոր Հնագոյն գաղութն եր էն մէկն էր , 

Միջերկրականի ափերուն ։ Որչափ որ կը 

յ Ի շենք, եւ ինչ որ աւանդուած է մեզի, 

այդ գաւառակին մ ԷԼ մենք բարեբախ-

տաբար զերծ մնացած ենք ազգային մեծ 

գառնութիւններէնւ Տաբարեբարար քիչ 

տառապած ենք։ Մեր պապերը այդ գիւ-

ղերուն մէջ կոտորածներու լուրեր ա– 

ռին% Ր ա յ ց կոտորածը իրենց չՀասաւ՛ 

տարագրութիւն եղաւ, ապստամբեցան , 

քանի մը տարի ծննդավայրէն Հեռանալէ 

ետք, յաղթական վերադարձան։ Մ ինչեւ 

մեր Հոս գալը Հայկական տռամին Հան-

դիսատեսը եղած ենք, դժբախտ դերա-

կատարները չենք եղած ։ Եւ յեաոյ ու-

սում գրեթէ չտեսանք ։ Ես ոճ գուն ի՛՛նչ 

կարդացինք ւ Պզաիկ գաւառակի կրթա-

կան աննպաստ պայմաններուն մէջ պըզ– 

տիկ ուսում մը առինք, յեաոյ քանի մը 

տարի Անաիոք, Ֆրէրներուն քով , ֆրան-

սերէն սորվեցանք է Հոս Է, որ թերթ 

կայ, դիրքեր կը գանենք, քիչ մը կը 
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կարդանք։ Մէկ երկու, տարէ Հազէս կ ՚ ր – 

նէ է որ կեանքը ԷՐ Հացուց մեղՏ հասուն– 

ցուց մեր մէտքը։ Հէմա վե բահուած ենք 

տարագրութեան գերակատարէ ։ Այսու-

Հանդերձ, թէգ մը տարագրութէւն է 

մեր տեսածը է դժբախտութեան ընդհա-

նուր պատկերը կը խուսափէ մեզմէ ։ Եւ 

ահա, երբ Հայրենադարձէ շեփորը կը 

Հնշէ , Հայութեան մեծ՛ մասը խուլ մար-

դու շփ"թ ձայներ մէայն 1լ իմանայ։ 

- Վ ե ր կ ա ց ա * լ յ 

- Ոչ։ 

Բայց դպրոցին զանգը կը կան չէր 

զիրենք դասարան : կ՛ որո չէին իրիկունը 

շարունակել Ջրամբարին տանիքը ։ 

Եւ օր մը չէր որ այսպէս կ՝ր//ար : 

Ներգաղթի ամբողջ չր Հանին եղաւ նոյ-

նը։ Գպրոցի բակին մէջ^ բակէն դուրս, 

տուներու մ ԷՀ , տուներէ գուբս• երկու– 

ՔՈ*Լ կամ խում բով: Վէճ եւ յամաոոււ– 

թիւն։ Անզիշողութիւն՝ ինչպէ ս ամ էն 

տեղ : 

- ԱրտասաՀման բռնութիւն էկայ 1 

բայց ազատութիւն ալ չկա յ - կ՝ըսէր Մ ի– 

սաք գրգռուած՛ թօնով, Սի սակին : կըր– 

նա"ս ցոյց աալ ով ազատ է , ո^վ ենթա– 

կայ չէ գաղտնի տիրոջ մ ր , գաղտնի բը**~֊ 

նակալի մը։ Ընդհանուր, միակտուր 

բռնակալութիւն մը չկայ , բայց մանր 

մունբ բռնակալները միշտ ալ անպակաս 

են , ընդունէ՛ ։ Եւ մանր մունր այդ բբռ-

նակալներուն բռնութիւնը մեր վյրայ թե– 

թեւ բան մը չկարծես» ըստ իս ատիկա 

նո՛յնքան անողորմ է որքան միակտուր 

բռնութիւն մը՛.. Ու թերեւս աւելի խաթա– 

րիչ է ան մարդկային նկարագրին հա– 

մ ար ։ Օրը օրին քեղ կ*աղտոտէ, օրը Օ– 

րին /Հապականէ, կը տարագրէ նախկին 

մաքուր ինքնութիւնդ եւ կը ստեղծէ քե-

ղի մանր եւ ամէն վատութեան ենթակա յ 

նոր ինքնութիւն մը։ Չե՛՛ս տեսներ, այս 

պզտիկ գիւղաքաղաքին մէջ սկսած՛ է 
այգպէս ըլլալ* Ապահով եմ Տ որ ուրիշ 

քաղաքներու ել Հեռաւոր ու հին գա-

ղութներոլ մէջ մանր ու այլազան բըռ– 

նութէւններուն , նեբողութէւն , բռնակա-

լի կնե բուն Հաս ցուցած֊ չարիքը աւելէ հե– 

ռուները գա ցած է էր Հոգեկան աւերէն 

մէ^ւ Ո՞վ Էտ որո՛՛նք են մեր տէրերը Հոս. 

ո"վ Էտ որո՞նք են տէրերը ամէն գաղու-

թի մէջ Հայ բանուորին, ուսուցիչին, 

պաբկեչտ արհեստաւորին : կղերական 

թէ աշխարհական պահա*ծ են իրենց նա-

խորդներուն մ աքրութիւնը , բաբո յա կան 

ել նիւթական անկաշառութիւնը հ արդա-

րամտութիւնը ; Փաստեր չուն ի մ , անուն-

ներ եւ դէպքեր չեմ կրնար յիշել, բայց 

այստեղի կացութենէն մեկնելով՝ ԿԸՐ՛" 

նամ միւս բոլորը Հետեւցնել։ Ե յ ե տ ո յ 

թերթերը եթէ ժողովուրդի մը առօրեայ 

կեանքին վրայ բացուած պատուՀաններ 

են , ես այգ պատուհաններէն ցաւ ամո-

քող ոչ մէկ բան կը տեսնեմ, ո ՛ չ մէկ 

բան ։ Եթէ այսօբ ինծի տասը արժանա– 

ւոր ղեկավարէ անուն տաս , վազը պէտէ 

չկրնաս Հինգ հատի անուն տալ, ու միւս 

օրըտ միւս սերունդին մէջ* բնաւ։ Հայ 

ժողովուրդի ղեկավար դասը տասնամ– 

եակէ տասնամեակ եւ սերունդէ սերունդ 

կը պզտիկնա 1լ անպէտ քան այ : Ջեմ մե-

ղադրեր ։ Օտարութեան անխուսափելի 

չարիքներն են ասոնք: խաթարուած 

զանգուած մը խաթարուած ղեկավարներ 

պէտէ ունենա յ եւ խաթարուած ղեկա-

վարներ խաթարումէն առաջքը պէտէ 

չկրնան առնել անշուշտ \ ատ ապա ր տե-

լին ոչ ժողովուրդն է եւ ոչ ալ ժողո-

վուրդին առաջնորդներն են , օտար ու՝-

թի՚ւնն է միայն : Հոս, այս օտար Հողե-

րուն վրայ, ազգային արժէքներու տե-

սակէտով , սանդուխէն *էար կլ իջնենք 

մեծով պզտիկով եւ ոչ թէ կ՚ելլենք վեր ։ 

ճէշգ չէ՞ ։ Պէտք է ձգել ամէն ինչ եւ 

մեկնէլ • թողուլ նոյնէսկ ամէ՛ն սրբում 

թիւն ու երթալ, մեծագոյն սրբութիւնը 

Հայաստանն էէ 

- Ընկե՛ր Մէսաք - ըսաւ. Սէսակ յուր-

դում ով ու դառնութեամբ - , լեզուդ եւ 

մէտքգ բաւական չարչարեցիր. ականջիս 

պնակները լեցուեցան • եթէ շարունակես , 

ամէն բառ այլեւս դուրս պէտէ թափէ։. 

Փիչ մըն ա\լ ես խօսիմ, ել ըսեմ • 

- Գոուն ալ, Միսաք • գո՛՛ւն ալ կը 

կարծես որ Հայաստանը ուղո-ղ եւ չու** 

ղող կայ ։ կրնա՛՛ս երբ եւ. էցէ նման բան 
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երեւակայելէ Ըսածներուդ մեծ մասը 

Կ ընդունիմ , եւ. արդէն ատ է որ կը չար-

չարէ զիս, կլլ չարչարէ ինծի պէս մտա-

ծողները շ Գիտենք, որ օտարութեան 

ճամրան անդունդ աանոզ ճամրան է ւ Ը— 

սածիդ պէս՝ տասնամեակները մեզ վար-

դագոյն աեղ մը չեն տանիր, կը տանին 

դժոխքէ Եթէ մեր բառերը չկորսնցնենք, 

անոնց բոյրն ու բովանդակութիւնը պի-

տի չգտնենք Հետզհետէ յ ք)լ ճարտար , 

ու եսասէր , ու փա ռամ ո լ մարդիկ, սուրբ 

բառերու գործածութեան արուեստին 

մէջ յառաջացած՝ առաքինի բառերով 

պիտի յաջողին մ եզ չաՀագործեչ ա յս– 

տեղ։Աուբբ բառերով պիտի առաջնորդեն 

անսուրբ տեղ, ընել պիտի աան անսուրբ 

գործէ ճ ի ՚ Հ Դ Է• միակ փրկութիւնը այս 

բո լորէն Հայրենադարձն է ր , Հայրենա-

դարձը պիտի ըլլար է ք՝այց կը տեսնեմ 

որ մեր մարգարէացած ապագայ չարիք* 

ները կանխաբեբուած են արդէն ներդաւը– 

թին մէջւ Այս բառին վրայ Հսկայական 

չարաշաՀութիւն մը կ՚ընեն ։ Փոխանակ 

զայն սէր ստեղծելու միջոց մը ընելու, 

պառակտում ի եւ ատելութեան գործի քի 

մ ը , զէնքի՛ մը վերածած են ւ Հայոլթեան 

նուիրական իղձերով՝ Հա յոլթեան դէմ 

կռիւ մղելու ամէնէն նենգամիտ մէկ հը– 

նաբքը կոլ գայ ինծի ասիկա՛, Որովհե-

տեւ Հիւանդ ենք1 մեզ մեր անկողնէն 

մ է * ջ , . . է Որովհետեւ կը խեղդուինք օ– 

ձային մտագրութիւննե՚՚ր պիտի սնու-

ցանեն մեզի ՀանգԷպ է Մեր լեզուն այ-

րած Է, պարտաւոր ենք մածունը փչե-

լո՛վ ուտել • կա խո ւողը պարանին շուքէն 

կը վախնայ այլեւս է Հայրենիք մը եւ իր 

ժողովուրդը երբ դէմ դիմաց ըլլան եւ 

ուրիշը չխառնուէ իրենց գործին՝ այս 

տեսակ ներգաղթ քնողները կը պատժը– 

ւէն , կը գնդակաՀարուին ։ Մենք կը սպա– 

սէինք որ մեր մազերը Համրեն, յեաո9յ 

տանին , մ ատ մատ չափեն , յեսւոՈ յ տա-

նին , գոյներու քննութիւն մը կատարեն, 

յեաո՛՛յ տանին, ծա խել տան ամէն ինչ, 

վատնել տան ամէն Հարստութիւն, հայ– 

Հոյել տան իրարու եւ ամէն սրբութեան , 

յեւոոԲյ աանին կամ չտանին: Տեսնուա՛՛ծ 

է այսպէս Հայրենադարձ, եղա՞ծ է պատ-

մութեան մ է ջ , արձանագրուա՛՛ծ է քարի 

մը վրայ : Ասիկա խորթութիւն չէ է^նչ 

է , երկպառակութեան սադրանք չէ ի՛՛նչ 

է՛ է՝ եթէ ոչ մեր Հայրենասէրոս– 

թեան դէմ ծուղակ ։ 

Գունատ է ր , ու կարճուկ մարմինը 

կը դողար է 

- Մ եծ շատախօս մը կա յ այս ներ-

գաղթին առիթով, ու կայ մեծ լռակեաց 

մը։ Վարչակարգին կուսակցութիւնը ա– 

մ Էն Հայ կը սպասէ ր որ Համայնավարը 

ուած չէ մէկ Հատիկ բառ իսկ արտասա-

նելու : Ողբերգութիւնը Հո՛ս է ճիշդ ։ Ա– 

մէն Հա յ կը սպասէ ր որ Համայնավարը 

քիլ մը լ ռ է , եւ հայրենիքը քիչ մը խօսի, 

կեդրոնական կոմիաէի ընկեր քաբասւ– 

ղարը չճառախօսէ պաՀ մ ը , այլ պաՀ մը 

Աբովեանին ՎԷրք^ խօսէ, արձա՛նը ձայն 

առնէ։ Պիտի չըսէ՞ր Հայ երկրի վիրաւոր 

ԱնմաՀը. Հհ արութիւն չկա՛ յ . եկէ՛ք. 

Հայաստանը Հայր է եւ դուք որդի* Աի-

սակին ձախ աչքով նա յիլ չկա յ եւ Մ ի– 

սաքին աջ՛. Եւ մ ան աւանդ կորսուած ոչ-

խար եթէ կա յ , ան աւելի՛ թանկագին է 

եւ նախապատիւէ ։ 0 ՛ , Միսաք, եթէ քիչ 

մը Հոտոլըտաս՝ այս ներգաղթ էն Հայբե– 

նիքի Հոտ չի գար , ծպտուած ներգաղթ 

մըն է , բէժիմի ներգաղթ մը : իսկ րէժի– 

մը դէմ է ազատութեան, իսկ Հ ա յ ը Է^՚Ք՜ 

ղինք սկսած է Ազատութեամբ։ 

Երթեւեկը կը շարունակուէր ջրամ-

բարին տանիքը, եւ արեւի յետին ցոլքեր 

կը տեղա յին եաեւի ճաղատ լեր ան զա-

ռի թափնեբուն յ 

- Օրէ օր որքա՜ն յոռետես կ՛ըլլաս 

Աիսակ, պարզ եւ ողջմիտ մարգ մը ըլ-

լալէ կը ղադրիս տակալ, ըլլալու Հա-

մար մէկը վերջերս քաղաքական ախտով 

վաբակուած այն բազմաթիւ դժբախանե-

րէն , որոնք իրենց խելքի առատ պաշա-

րը կը գործածեն ամէն ինչ քաղաքական 

ակնոցով դիտելու, ամէն ինչէ մասին 

կասկածելու, ամէն բանի ետին դաւ ու 

կեղծիք տեսնելու։ Ջհաւատալու՝&էչ 

զգալու ։ Ուչ շարժելու $ ֆյելացի ր/քա/ու 

վերջին նորոյթը քաղաքական ախտով 

վարակոլիյն է անմիջապէս ւ Պատերազ-

մին «4. չիրագործուած խաղաղութեան 
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գ է շ պտուղն է ըստ Է" ա յ գ ախտը , որմէ 

ամբողջ արդի մարդկութիւ\ւը կը տա-

ռապէ , եւ երեւէ պէտէ տառապինք նաեւ 

մենք, մեծով պզտիկով։ Ինչ որ ըս է ր , 

կրնայ ճէշգ ըլլալ, կրնայ չըլլալ, 

ճակատագրական չէ ինծ՜ի Համար : կա– 

րեւորը երկինքն է և. ոչ թէ ամպը • էոկ 

քաղաքականութէւնը բնաւ երկէնք չ է , 

այլ մէշտ ամպ , մերթ բարի , մերթ կոր-

ծանարար ւ Ս ի սակ , Հին ու բարի կար-

ճուկս , գուն կը նայիս Հայրենադարձէ 

ամպին, ^ Հայեացքս այգ ամպէն վեր 

է սակայն, ամէն ամպէ վեր յ Ազատու-

թիւն կը փնտռես • բոլոր նա խ ա գաս ու-

թի ւնն երգ եթէ անով չես սկսիր, Փք 

նաս անով վերջացնել տ Արգ է Հ ո ս կաոյ 

ազատութիւն , ազատութեան ճիգ • գուն , 

^ս , ո՞^ւ Հայը ազատ է , գեռ բ մարգը 

աղատ է ։ Ազատութիւնը նիւթական վի-

ճակներու կապուած է այստեղ եւ ամ-

բողջ ազատ կոչուած մարդկութեան մէՀ։ 

Օրինագիրքերոլ թուղթին վրա յ՝ ազատ 

ենք բոլորս Հա ւա սարա պէս , էսկ առօր– 

եայ կեանքէն մէջ ազատ է մէայն ով որ 

դրամ ունէ , ով որ կրնայ ծախսել ազա-

տութեան Համար, կաշառե՛լ զայն՛. Տ ի– 

բոզ կարգերը այնպէս ըրած են, որ Հա– 

ր ըստ ութ ի ւն եւ Ազատութիւն մերձանիշ, 

եթէ ոչ Հոմանիշ բառեր ըլլան իրարու ւ 

կար բերնին վյրայ տրտում եւ ծուռ 

ժպիտ մը։ հայեցաւ ՏաՀր—էլ—^այտա– 

բին. այսինքն Այնճարի արեւմտեան Հո-

րիզոնին , այսինքն տեղւոյն կաբելի մէկ 

Հեռաւորութեան ։ Շարունակեց ։ 

- Ծաիկ ըրէ ։ Հոս եւս ազատութիւն 

չկտյ, արդարութիւն չկա յ , անկեղծում 

թիւն չկայ՛. Հոս եւս ստրկային Է մար– 

գոց կենցաղը։ Կը սիրեն կեղծիքը , շո-

ղոքորթս լթիլնը, անտեղի գովասանքնե-

րը։ Մարդկային արմատին Հին ու կար-

ծես յաւիտենական ախտերն են ասոնք ։ 

Մ աղես , տարրալուծես մարգոց Հոդին՝ 

քանի մը Հին Հիւանգութիւններոլ պըզ֊ 

աէկ գումարէ մը առքի ւ կը գանես էնք– 

զինքդ ։ Առաւել նախանձ , առաւել ուզ– 

ղակի ոսկորին փակած չաՀ , առաւել Հո– 

գին զգեստաւորող փառք, ցուցամոլու-

թիւն X Այո, կան նաեւ դրական բաներ, 

բայց առայժմ քիչ է անոնց թիլը* ճը– 

գենք այդ բաները։ Այսօր , նաեւ ազատ 

կոչուած այս երկիրներուն մէջ ազատու-

թիւնը պատրանք մըն է էոկ։ Մանր ու 

միջակ արժէքներն են , որոնք տէր դար-

ձած են կացութեան • կեանքին քօնթրօլը 

մեծերէն անցած է ասոնց ձեռքը ( որով– 

Հետեւ ընդունակ են ստելուէ սողալու^ 

նիւթական Հարստութիւն դիզելու է Ըրած 

ձն այգ բոլորը ել Հասած շրջապատին 

իշխելու կարեւոր բարձունքի մըւ Եթէ՝ 

Հոն խոշոր գազանի մը բռնակալութիւնը 

կայ, Հոս կայ մանր մարգոց , մանրէ-

մարգոց բռնակալութիւնը ։ Մրջիւն—մար– 

գիկն են որ կը տիրեն մեր վրայ , մժեղ– 

մարգիկը ւ մանրէ—մարգիկը։ Այստեղի 

կացութիւնը աւելի վտանգաւոր է ըստ\ 

իս, քան այնտեղի 8 Վասն զի Հոն Հար-

ուածը այնքան բուռն է , ազատութեան 

բացակայութէւնը այնքան իրական , 

այնքան բացարձակ՝ որ մարդիկ կը ըղ– 

գան բացական , կ՚ապրին անոր կարօ-

տով, պատրանք չունին : Եսկ այստեղ 

վրայ տուած են Ազատութիւնը ել չեն 

գիտեր, էլ ապրին ազատութեան պատ-

րանքին մ է ջ , քանի որ մեղմ Հարուած-

ներով ու քաղաքավար խստոլթեամբ մը 

տարագրած են ազատութիւնը Հեռու: 

Արեւը լքած էր այդ օր ճաղատ լե-

լ՛ ան բոլոր գագաթները։ Աիսակ շրթնե– 

ՐԸ. կը. կր^էր» Կա ^*այէբ վարժարանի 

կարմիր փեղկերուն եւ մտիկ կ ՚ ը ն է ր ՛ . 

- Նայէ՛, զօրանոցներու ճեմիշի պա– 

տերուն վբա յ գտած եմ դաոնութեամբ 

գրուած կեանքի իրական բաներ • օրինակ 

մը տամ միայն, շատ չխօսելու Համար, 

թէեւ ներգաղթ ըսելը անտանելի շատա-

խօսութիւն դարձաւ ամէն Հայու մէջ ։ -

ճԵրկրին մէջ խոզեր կ՚արածէի, ել Հիմա 

խոզեր են որ զիս կ՛արածեն* կ՚ըսէր 

նախկին խոզարած, ան յայա զինուոր 

մը։ Կեանքին ամբողջ ողբերգութիւնը յ 

Հոս եւ ամէն տեղ, ոչխարին Հովիւ դառ-

նալն է եւ Հովիւին ոչխարամիտ ըլլալը ։ 

Զկա՞ն Հայ իրականութեան մէջ խոզի 

վիճակին իջած Հովիւներ ել Հովիւի 

գէրքէն բարձրացած նախկին խոզեր % 
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կան ։ իւ աւելորդ է անշուշտ խօսիլ ա յգ 

տխուր րաներու մասին՝,՛ Ես այսօր նե-

րած հմ Հոգիիս մէջ բոլոր խոզերուն եւ 

բ ո լ ՚ ՚ Ր խոզարածներուն ։ Ներգաղթի Հր– 

քեղ լուրէն ասդին , ուրիշ ամ էն բան ին-

ծի Համար ամպ է , առժամ եայ գժուա– 

ր ութիւն , առժամ եայ ^արիք։ կլլ նայիմ 

ամպէն անդին։ Թքեր եմ ամէն երկրոր-

դական բանի ՛էրա յ . կարեւորլլ Հա յաս-

տանն է , մեր երկիրը, մեր Հարազատ 

Հողը, բազմադարեան ծարաւըէ 

- Հյ փոթեցայ քու մասիդ– ըսաւ Ա ի– 

սակ, ու գունաաեցաւ։ իչ կը մնայ պո լ– 

շեւիկեան բառերով Հայրենասիրութիւն 

ոկսիս քարոզել։յՓր մըն ալ ամէն պոլշե– 

ւէկի պէս կրնաս "Բարչ—Ա՝արքսին Հետ 

զինակցե լով Հա յրենական պատերազմ 

մղել Հայկ նաՀապետին դէմ ։ Ազատ եր-

կիրները կը պարսաւես՝ Համայնավար 

բռնակալութեան մեղքէն փոքրիկ բան մը 

թեթեւցնելու Համար է Անոնք գեղեցիկ 

խօսքեր շատ ունին, սիրելիս • մարզուած 

են, իրենց աբՀեսան է ։ ճշմարտանման 

խօսքերով կը յաւակնին բեւեռէ բեւեռ 

տարածել իրենց կարմիր իշխանութիւ-

նը ։ Այդ բաները ձգենք մէկդի ։ էէ լաւ 

է որ այգպէս խօսիս, եթէ որոշած ես 

անպայման երթալ: Եթէ ՚հաշնակցական 

ըլլայիբ, կրնայիր խելօք խելօք նստիլ 

եւ մեզի ծանօթ ձեւով Հրաժարական մըն 

ալ ստորադրել, յայտնելով որ ՚հաշնակ– 

ցութիւնը Հայաստանի երկինքին ՚ է բ ա յ 

յիսուն տա բո լայ սեւ ամպ մըն է , եւ 

դո էն այդ ամպը կրած՚ ես սրտիդ մ է ջ , 

արիւնիդ մէջ , ուխտելով ցկեանս ծառա-

յել անոր տ Ա ի՛ վիրաւորուիր , Կ՝ Ը^ԷՒր 

ատիկա • ընողներ շեղածն։ Ընողը Հայ-

րենիք երթալու չքմեղանքը ունի ըսենք, 

ընել տուո՛՛ղը սակայն։ Եթէ ատես՝ գոՀ 

է , ատուիս՝ դոՀ է աւելի ով ։ Ներգաղթի 

ոստայնը ատոր Համար է արդէն ։ Երբ 

ազատութււն չկայ, ուրիշ լաւ բան չը-

կս՛ յ , ՐՈ1ՈՐ Լաւ բաները խեղաթիւրուած 

են։ Երբ ազատութիւն չկայ՝ Հարազատ 

Հողը ( Հարազատ տունը ( Հարազատ վեր– 

մակը , Հարազատ կինն ու որդին1 Հարա-

զատ չեն քեզի , այլ խորթ են, օտար, Հե-

ռու , տրտում» Առանց ազատութեան բո-

լոր բաները տկար են , տգեղ են , տա-

փակ են ; Համ չունին, թունաւոր են , 

վտանգաւոր են ։ Ւ՞նչ փնտռած է եւ ի՛՛՛նչ 

կը փնտռէ ամբողջ մարդկութիւնը - Ա— 

զատութիւն։ Ո՛՛ւր կրցած է գտնել զայն՝ 

- ազատ Հողերու վյ$այ, այսինքն Հայրե-

նիքներու մէջ: Երբ ազատ պիտի չչաբ-

միս, ազատ պիտի չշնչես, ազատ պիտի 

չմտածես , չխօսիս , չգրես , չկարդաս է 

չաշխատիս՝ քու Հին տեղդ Հայրենիք մը 

չ է , ա յ լ Հին փարախ մը։ Պապերո՛ւդ 

Հայրենիքն է , բայց քու* փարա՛խդ 

միայն՛. Զ ե՛՛՛ս յիշեր մեր ծննդավայրը, 

Ճէպէլ—Մուսան : Թուրքը գալէն ետք , 

չկրցանք տարի մը իսկ մնալ Հոն: Նոյն 

քու տունդ քուկդ չէր կարծես, նոյն քու 

ծառդ քուկդ չէր ։ Աղբիւբն ու ծագող 

արեւը նոյնը չէին է կարհես միայն գե-

րեզմանները Հարազատ մնացեր էին, 

մեռելները միայն մերը մնացեր էին։ 

Հարազատութեան նախկին կապը թուլ-

ցած էր՛ Կատուները, շուներն ու Հալե-

րը գժտութեամբ, ախրութեամբ կը նա-

յէին մեզի կամ մենք կը նայէինք իրենց : 

Օ ՛ , չես կրնար ժխտել,թէ մեր Հոգիին ե 

իր շրջապատին մէջ ամէն յարաբերութիւն 

քայքայուած էր այլեւս։ Տխրութիւն մը 

կար ամէն աեղ, որ կը նմանէր փոխա-

դարձ լքումիX Հաւաքական այդ ընդՀա– 

նուր Հոգեվիճակին, բնական է , կը մի– 

ջամտէին խոշոր չափով մը թուրքին Հետ 

մեր դարաւոր թշնամութիւնն ու պար-

բերական կոտորածներու արթուն մնաս– 

ցած յիշատակները, բայց եւ այնպէս ^ 

ազատութեան կորուստը Հիմնական գեր 

մը կը խաղար անոր մէջ ։ ճղճիմ փոք-

րամասնութիւն մը, Հատուածական կիր-

քէ կուրցած կամովին Հանդուրժել ուզեց 

եկող լուծը է 

կեցաւ ։ 

- Բայց ինչոՈլ այսքան կը խօսիմ, 

կը խօսիս ։ ՛հուն երազ մը տեսար , են– 

թագիտակից աշխարՀիդ մէջ կատար-

ուած խորունկ վէճ ի մը եզրակացութիւ-

նը Հաւանարար ։ Երազիդ մ էջէն յիշեցը-

նեմ քեզի Ոդիսեւսի ամէնէն աւելի Հաւ– 

նած եւ իր իսկ ձեռքով շինած ժամացոյ– 

ցը) որուն սլաքները յ - սուր եւ փետուր 
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- Հայրենիքներու. վ ր ա յ կը դաոնային ։ 

խամացոյց մը՝ որ երր կանգ առնէր Ա— 

զա աո ութ են էն զաա ոչ ոք կրնար լարել 

զայն։ Զէր գիաեր իմաստուն Ոդիսեւս, 

թէ ո"վ արմանի պիտի ԸէէաՐ պատմու-

թեան այգ յաւիտենական ժամացոյցինէ 

էս պիտի ուզէի որ Հայ ժողովուրդը ար-

մանի ըլլտ յ զայն գործածելու ։ 

Ամենօրեայ էր վէճը ։ Պանդուխտ 

գիւղացիները րոլորն ալ կը վիճէին 

րուոն կերպով, իրենց Հասկացողութեան 

Համապատասխան բառամթերք մը գոր-

ծածելով : Պառաւներու աո.քել էր Հա-

յաստանը , ծերուկներու աո.քեւ յ նշան-

ուած զոյգերու առքեւ, դպրոցական ա– 

շակերտներու առքեւ; Ա՝էկուն սիրտը 

դառն կը խօսէր անոր, մէկ "՚՜րԻհԻ^Ը՝ 

քաղցր։ Ու կը մտնէր ներգաղթը բարե-

կամներու մէք եւ զանոնք իրարմէ կը 

բաժնէր ։ կը մտնէր Հայր եւ որդիի մէջ՝ 

կը բաժնէր։ Կը մտնէր էրիկ էլնկայ մէջ՝ 

- կը բաժնէր յ Բաժանեվէ էր Հա յ ու-

թի ւնը ել բաժանող ներգաղթը ։ Փիչ 

անգամ Հայը Հա յան այդ աստիճան ՛տա-

րակոյսով, այդ աստիճան անվսաաՀու.– 

թեամբ , այդ աստիճան զայրոյթով նա-

յած էր՝ քան ներգաղթի շրջանին ։ 

Սպասեր էին, ԱրաասաՀմանի բոլոր 

ծագերուն վրայ ապրող Հայերը պատե-

րազմէն ետք գեղեցիկ բանի մ ը , ու պա-

տաՀեցալ յանկարծ այդ բանը» 

Ի լուր Հայրենադարձի աւետիսին, 

Ճէպէլ—Մուսացի Հայերը մտածեր էին 

թէ պիտի երթան իրենց ծննդավայրէն 

բիւր անգամ մեծ, բիլՐ անգամ աղուոբ, 

բիւր անգամ Հին ու Հարազատ տեղ մը» 

"կիզրի գերագո յն տեղը Հայերուն, 

վերքնակա՚ն տեղը ։ 

՚հժուար էր Հա յու պանդուխտ կուրծ-

քերուն Համար՝ բովանդակել այսքան 

մե՛ծ ուրախութիւն, այսքան իրական 

Հաճոյք , արդար ցնծութիւն տ, Բայց ին-

չո՛՛ւ անմիջապէս այս ձախաւերութիւն-

ները, այս կոշտութիւնները % այս ման-

րակրկիտ եւ վտանգաւոր Հարցաքննոլ– 

թիւնները, Հրաժարականներու ամօթա-

բեր սաորագրութիւնները ւ Հայաստան 

մեկնելու միակ արտօնագիրը ամէն Հա– 

յու պարզապէս Հայ ըԱալը պէտք չէ՛՛ր 

ոՐ 1111աՐ։ ^ ք ք " ^ շատեր զարմանքով 

մ ը , խորին վրդովումով մ ը , խորին ու 

վեՀ պարղամտութեամբ մըՀ.կուսակ– 

ցութիւննեբն ու յաբանուանութիւննեբը 

մարգոց պզտիկ անուններն են ազգին 

մ է ջ ։ Բայց կարեւորը մականուն է ան՜ 

շուշտ, եւ Հայը մականուն է բո լորիս։ 

կարմիր Հայ, եռագոյն Հայ՝ պզտիկ ա– 

նուններ են» Հայաստանն է մականունը» 

ի՛նչ ըսել է Հարցաքննութի՚ւնֆ : 

Եւ բուն տխրութիւնը յիչեալ վէճն 

էր բոլոր գաղութնեբուն մէք: Վէճ մը՝ 

ուրկէ կրնար րխիլ առատ ու սարսափե-

լի գժտութիւն, առատ ու սարսափելի 

անՀամերաշխութիւն, առատ ու սարսա-

փելի ոխ։ Վէրք ու մաՀ կրնար բխիէ 

այդ անիմաստ վէճէն ։ Ազգը կրնար 

մատնուիլ ամօթալի կացութեան եւ տը– 

կա բանա լ , եւ Հիւանդանալ բազմաժա– 

մանակեայ Հիւանդութեամբ ։ Հայաստան 

բոլո՛ր Հայեբունն է՝ - վէճ չի՛ վերցներ է 

Ամիսներով վերցուց սակայն վէճե– 

բուն ամէնէն բուռն տեսակը։ ժողովուր-

դէն նախ մաս մը եւ յետոյ կէսէն աւե-

լին՝ պաղեցաւյ Վերը, Հայրենադարձին 

գլուխը գտնուող մարդիկ եւ մարմիններ՝ 

անվեՀ եւ անՀայրենասէր կարգագրու– 

թիւններ ըրին) անվեՀ եւ անՀայրենա– 

սէր նկատումներով առաջնորդուեցան ։ 

պզտիկցուցին , այլասերեցին , վեհազըր– 

կեցին Հայրենադարձին բուն նշանակու-

թիւնը։ Սէր ու ոգեւորութիւն չաւել-

ցուցին, այլ Հոգիներուն մէջ ցաւ ու 

մ որմ ոք դիզեցին ։ 

Աիսակին եւ Միսաքին վէ&Ա քանի 

մը աստիճանով վեր էր միշտ իրենց ՀՐր– 

ջապատի վիճաբանութենէն ։ Պզաիկ գրա-

դարան մը կլլած էր իւրաքանչիւրը եւ 

°ՐԸ ° ր է ն Հետեւած դպրոցին անունով ե– 

կող բազմաթիւ թերթերու։ (\ւ յետոյ 

կար խառնուածքի բնածին Հետաքրքրու-

թիւնը , որ կը մղէր զիրենք մտածելու 

եւ զարգանալու * կը փափաքէին տեսնել 
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միշտ քիչ մը անգին, ք ի չ մը վեր, ք ի չ 

մը Հ է/լու. ։ 

ձ 

Մ ինչեւ. Հայրենադարձ1 գգ,սէԷ չէ Ր 

անոնց զղա լոս ել. դատելու տարբերու-

թիւնը։ կը նկաաուէին մէկը միւսին շա-

րունակութիւնը ։ ՋԷին պատ կաներ քա-

ղաքական ոչ մէկ Հոսանքի հ անկախ էին յ 

Սկիղրը կենցաղասէր եւ. զուաբթախոՀ 

աղաք էին ։ Լաւատես էին միշտ ել. շաա 

կատակասէր & Պատերազմը լրջախոՀ 

ղարձուց զիրենք ել. մեծ զեղչ մը կատա-

րեց անոնց լաւատեսոլթենէն ։ Իսկ Հա յ– 

րենագարձի խոտոր ընթացքով Հին ու. 

Համաձայն այգ ք/նկեբները եզան զգալու. 

/ւ տրամաբանելու, երկու. Հակապատկեր 

երիտասարդներ ւԱ՝իսաք ներգաղթի կազ-

մակերպութիւնն ու գործադրութեան ե– 

զանակը դատապարտելի գտնելով Հան-

դերձ , չէր ուզեր զոՀել անոր էութիւնը, 

ոգին, Հայոլթեան Համար կենսական 

կարեւորութիւն ներկայացնող ազդային 

շաՀը $ կարեւորը որեւէ ճամբով Հռոմ 

Հասն իլն էր իրեն Համար է Աիսակին Հա– 

կաճառոչ֊թեանց դէմ կը բորբոքէր« մը– 

տածելու անոր եղանակը կը գանէր դըր՜ 

ուա գա յին եւ ոչ թէ ընգՀանրականը 

խորՀողւ ձամբաներէն աւելի նպատակին 

խորՀող էր ինքւ Գէշ այլ կանուխ վե-

րադարձը դէպի Հայրենիք աւելի օգաա-

կաՐ կր Համարէր քան սքանչելի պայ-

մաններով ուշացող վերադարձ մ ը ։ Գէշ 

աղէկ՝ ասիկա կանխիկ դրամ մըն է ր ։ 

- ինչ որ կ՚ըսես տաք խօսք է միայն , 

վերացական ազատութեան մը Համար 

ջերմագին զգացում։ Տունին մէջ ներ-

դաշնակութիւնը միշտ կատարեալ չ ՛ ^ – 

լ ա Ր ) ատոր Համար տան անդամները 

պէտք չէ որ տունին որեւէ մէկ շաՀուն 

Համար իրենց օժանդակութիւնը զլա-

նան , Ա ի սա՛կ ։ 8այանի է , որ գուն ա– 

ոաջնութիւնը կու աաս Ազատութեան, 

Հայրենասիրութեան տալով թիւ 2 տեղը 

սրտիդ մ է ջ ։ Ես այղպէս է ^ ՚ ք % պիտի 

չուզէի որ Հայը այդպէս ըլլայ X Արտա– 

սաՀմանի բոլոր ա նկիւներուն մէջ պիտի 

մաշինք, պիտի լմննանք, եւ մեր տա-

ռապանքէն ու քրտինքէն ուրիշը պիտի 

օգտուի, իսկ Հայաստանը երբեք։ Մէկ 

պարագայի միայն չեմ երթար՝ - եթէ 

Հայրենիքը տում՜է երթալովս ։ կրնա՛՛յ 

նման բան ըԱալ։ Եթէ անխաթար մնա-

ցած Հայ ենք, պիտի չվիճինք այդ մա-

սին , ի յաոյսջագունէ ընդունելով որ 

Հայրենիքները գաղափարական սա կար-

կութ ի ւններ է դուրս են միշտ եւ վեր է 

Ստրկութեան վայր թէ ազատութեան՝ 

մեր Հայրենիքն է մեր բուն աեղյլ։ կ՛ու-

զեմ մեկնիլ, կ՛ուզեմ որ ամէն Հայ մեկ– 

նի եթէ նոյնիսկ քաոս մը ԸԱայ մեր 

եՐԿեՐէԼ » 

Ու՛ կը տեսնէր գործաւոր մ ը , ով– 

կիանոսներէ անդին, Հսկայական ֆապ– 

րիքի մը մ է ջ , որուն շուրքր ոչ մէկ Հայ-

կական բան։ կ՚աշխատի, եւ շուրջը օ– 

տար ձայն կայ, օտար զ ր ո յ ց , օտար աղ-

մուկ, օտար սովորութիւն։ Ո*– կը տես-

նէր ուրիշ ծովէ անդին, ուրիշ քաղաքի 

մ է ջ , ուրիշ Հայ մ ը , ուրիշ օտարութեան 

մը մ է ջ , Հոգեկան ուրիշ առանձնութեան 

մը մ է ջ , Հայերէն խօսքէն Հեռու։ կը 

տեսնէր այդպէս միշտ իրարմէ ծովերով 

բաժնուած Հայեր, . Հարուստ, աղքատ, 

արՀեստաւոր, մասնագէտ՝ իրարու գո-

յութեան անտեղեակ, արմատախիլ ու 

Հայկական ամէն բան է Հեռու» 

Ներսը թէեւ, այլ մորթին ու ոսկոր-

ներուն տեւական տառապակցութեամբ, 

Աիսակին Հոգին բզիկ բղիկ կ*ըււար ՝• 

Նայուածքներն ու ձայնը եղերական գոր– 

շութիւն մը կը ստանային, երբ կ ՚ ը ս է ր » 

- Այս վէճէն մէջ ուզոզներուն սա– 

ռեբը աւելի զօրաւոր են քան քննադա– 

տողներունը , որոնց չուզող կ ՚ ը ս է ք * Գուք 

աւելի մեծ բառեր ունիք, Հին ու վարա-

կիչ ։ Կրնաք նոյնիսկ շատ բառ չգործա-

ծել , լակոնական ԸԱալ Վ/*Ր$.Է^՛ ծայր է 

Հայաստան բառով արդէն Հիւլէական 

ռումբը ունիք այս վէճ ի ընթացքին։ Տ ը– 

բամաբանութեան բոլոր ամրոցները կըր– 

նաք քանդել միայն ու միայն Հայաս-

տան անունով։ Բայց Հակառակ գտցող-

ներու բոլոր գեղեցիկ ասոյթներուն, ես 

պիտի չերթամ ել կարծեմ շատեր պիտի 

չերթան : Ազատութիւնը ձեր կարծածէն 
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շատ աւելէ քերմեռանդ Հաւատացեալներ 

ունէ մեր ժողովուրդէն մ էջ՝. Ու մենք կը 

սպասենք Հաւատքներուն ամէնէն քերմո– 

վլլ հայութեան այդ Մեսիային։ Թող մեր 

րարէ Հայրենէքէն Հողը որ էր 

կարճուկ տղաներէն մէկլլ այսքան խուլ 

ձեւանա յ այսօր Հկար աչքերուն մ է ք խո-

նաւ րւան մը, թերեւս արցունք) ։ Ղ՝ալա-

ճան խլութէւն մը չէ ասէկա , էլ երդ-

նո՛ւմ ։ Խլութիւն մըն Է որ պէտէ չրուժ–. 

ոլէ, մէնչեւ որ Հայրենէքէն էրաւ ձայ– 

նը չՀասնէ էրեն։ %երէ՛, Մ էսաք, էմ 

անկեղծ եւ անուշ Մ էսաք Հկար Ա՝ էսաքէն 

աչքերուն մէջ նոյն խոնաւ բանը , Հաւա– 

նաբար արցունք) , եւ թող ներեն բոլոր 

գտցողները, ինհէ կոլ գայ, որ Հայրե-

նադարձէ սուրբ անունով բոնոլթէւնն 

է , օտարն է որ մեզ կը կանչէ եւ ոչ թէ 

Հայրենէքը ։ Եթէ բռնութեան օտար կան-

չը ՀՇէԼաԲ ասէկա մաքուր կը Հասնէր 

այստեղ, կը Հասնէր ծնողական օր էն բա-

բէ , Հայրականօրէն անաչառ., մայրա– 

կանօրէն գորովազեղ ։ Աեւ կասկած մը 

սպրդած է մ էքս : Հայաստանը էր ազատ 

կամքով կ՛ուզէ" այս տեսակ ներգաղթ 
մԸ\ թէ ղէ՚մ է անոր, թէ ստէպուա՚ծ է 

ուզելու է Իսկ էնծէ Համար ամէնէն կա– 

րեւորն է ատէ կա ։ Խելացի ու խոՀուն 

մեր երկէբը կ ՛ ո ւ ղ է թ է ստէպուա՚ծ է 

ուզելու ։ Զայն էն Հարազատութիւնը ա– 

մէն բ անէ առաջ՛. կեղծ ձայներու ետ էն 

մեր փնտռած բանը չենք գտներ , կը 

գտնենք ուրէչէն ուզած բանը, ուրիշէն 

Հաշ/ււները, ուր է շէն շահը : Վախնամ որ 

տան էն մեզ ազբէլր ու հարաւ ձգեն։ 

Վարչակարգէ մը քարոզչական քաղաքա-

կան չղթային մէկ օղակը կը թուի ինծի 

պարզապէս այս տեսակ անճոռնի ներ-

գաղթ մը, այլանգակութենէ այլանդա-

կութիւն գա ցող : Արձանագրուած եմ , 

գիտես • մինչել արձանագրութիւն՝ բէ~ 

ծերը թե թել էէն, թերեւս բնական, 

մարգկայնօրէն անխուսափելի Հ Գիտի 

չերթամ Հիմա* որովՀետեւ արատները 

շատցան, կեղծիքը գերակշիռ տեղ մը 

գրաւեց , քէները յորգեցան ։ կականը ին-

ծի Համար տունէս կան չուի լԱ է ր , կը նը– 

կատեմ այսօր, որ տունիս տէրը ծնողքս 

չէ Հիմա։ Առաւել Հայրենասէրութէւն ել 

նուազ Հայրենասէրութէւն չկայ երթա-

լուն կամ մնալուն մ է ջ . կ ա յ է՚ելք՝ որ 

կամ գտցողէն հ ետ է կամ մնացողէն. 

էսկ ատէկա մարգ չի գէտեր առ այժմ յ 

Գիտեմ որ ազատ Հայաստանի մը կան-

չին Հայ պիտի չմնար դուրս ։ Ու հէմա 

ես խուլ եմ ւ 

Եւ Ա էսա կին աչքին դիմաց պարզուե– 

ցաւ հէն ու բաբէ երկէր մ ը , Հէն ու ե– 

րաղող բար է ժողովուրդ մը , մէլէոնէ 

աւելէ խոՀուն մարդ։ Եւ այդ մարգոց 

քրտէնքէն, հանճարէն եւ դէպէ / « յ ս 

ձգտող տարօրինակ ու մեծ ճիգէն վյ*այ 

տեսաւ գամոկլեան սուր յ Դամոկլեան 

սուր՝ գործարանէն մ է ջ , Համալսարանէն 

մ է ջ , Հանքերուն մ է ի Երբ մարդիկ կը 

քալեն, երբ մարդիկ կ՛երգեն, երբ գիրք 

ԿԸ. Գրեն։ Գամ ոկլեան սուր՝ փողոցին 

մ է ջ , տունին մ է ջ , սեղանին չուրջ և քու– 

նի մէջ: Միլիոնէ աւելէ խոՀուն մարդ 

այդ Հարազատ երկրէն մ է ք , ու միլիոնէ 

աւելի դամոկլեան սուր օ՛գին մ է ջ ՛ . Եր– 

կիրը ծաղկեցնելու եւ Հոգիները անա-

պատացնելու սեւ նախասիրութեան մըթ– 

նոլորտ մ ը , Աբաքսէն անգին։ Բուրգ շի-

նելու ոճ մը, ոգէ մ ը , ուր աշխատողը 

անտեսուած է , անարգուած է , արհա-

մարհուած է միշտ ու ենթարկուած խըս– 

աագոյն Օրէնքներու։ Բայց երբ լոյս էն 

Վրայ բո-նութեան դամոկլեան սուր կայ՝ 

ԼոյսԸ էի ՏոԼաՐ 1 չի ջերմացներ : Բայց 

երբ ծաղէկներուն ու ծաղկեալ էբերուն, 

ու ծաղկեալ Հանճարէն վրայ ըլլայ բ բռ-

նութեան սպառնացող այդ գանակը ա– 

նոնք կը ւլրկոլին շուտով իրենց բոյրէն , 

էրենց թոյրէն, իրենց թարմութենէն: 

Կը խամբին, կը չորնան ։ Ու երկրէ մը 

մ է ջ , ուր բռնութեան բուրգ կը շինուէ 
մ է ւ ս ՛ » Ազատութեան Օրէնքը կ՚ըսէ -

կամ փարաւոնները պէտէ կործանէն, 

կամ ժողովուրդը փոշիանա յ % 

Հատորներ լեցնելու չափ վիճաբա֊– 

նութիւններ ըրին թերեւս այգ շրջանին, 

աձԼ էկրցա^ էրար Համոզել։ Միսաք ա– 



ւեչի Հայրենիք բա որ գործածեց , Ա ի– 

սակ՝ Ազատութիւն բաո.ահ Այլ չքէնցան 

ոչ մկկ օր , ոչ մէկ ժամ։ Գաս աուին, 

խմեցին , պատեցան Բայց տխուր էին 

Հոգիով ու բղկտուած է էՍորՀրդաւոր ու 

մռայլ քիմիագործութիւն մը կը կատար-

ուէր այգ օրերուն իւրաքանչիւր Հա յու 

գացող ըլլար ան, թէ մնացող։ Մը– 

նացողՀւերը գազանօրէն խուզէին որ աղ– 

ուոր բան մը պաաաՀի, եւ իրենք եւս 

երթան : 

Եւ Հայրենադարձները, իրենց կար-

գին տխուր եւ չրալարարուած ներքնա-

պէս՝ խուզէին որ պատահ ի այգ աղուոր 

բանը | որպէսալի մնալ ուզողները չմնան : 

Ազատութիւն մ ^ այն որ Հայկ Նահա-

պետ աւանգած էր ազգային եկ ընդհա-

նուր պատմութեան պողոտայէն անցնող 

իւրաքանչիւր Հայոլ ք պիտի Համախըմ– 

րէր Հայրենիքին մէջ ոչ թէ մաս մը հա-

յեր , այլ ամբողջ Հայութիւնըէ Պիտի 

Համախմբէր ոչ թէ տխուր ու երջանիկ 

արամագրութիւննեբու մէջ ա ելա բար 

երթեւեկ ընոյլ Հայեր, ա յ լ խանդավառ. 

Հա յեր ՈրովՀետեւ , ազատութեամբ , 

բոլոր Հայերը խանդավառ պիտի ըլլա-

յին , ԲՈ1ՈՐԸ* Հիմա Աիսակ դէմքեբոէն 

վրայէն կը զգայ, ձայներուն մ է շէն կը 

զգայ, եղած շարժուձեւնրէն կը զգայ՝ 

թէ ասիկա ազատութեան իմաստով ա– 

ռած Հայրենադարձի մթնոլորտ չէ ։ Կ՛եր-

գեն փոխադրական կառքերու վրայ խըռ– 

նըւած՝ բայց ուզուած ջերմութիւնը 

չկա յ երդին մէջ։ կը խօսին, կը բացա-

գանչեն բայց խօսքին ու բացագանչու-

թեան մէջ որչա՜փ թերի խանդավառս ւ– 

թի՛ն կայէ Ա ՜ խ , Հայկ Նահապետին գե-

րեզմանաքարին արտօնուի տեսնել եւ 

տեսնէ ա յս բոլորը, արտօնուի խօսիլ եւ 

խօսի այս բոլորի մասին է 

Ու Միսաք կը զգայ ովլերթի եկած 

բազմութեան մէջ՝ չերթալու որոշումէ 

մը բխած անՀուն տխրութիւն, կարծես 

երթալու անՀուն կարօտ, մեկնողներուն 

դէմ կարծես անՀուն նախանձ է Արեւին 

աակ են, բայց Աիսաքին կը թուի, թէ 

ահա Բա յագի կողմ էն , թէ ահա Աէժտե– 

1է կողմէն, ու Տահր-էլ-Պայտարէն 

ու սա սուր իա կան սաՀմ՛տնագլուխի ճա– 

ղաա լեռնաշղթայէն օտարութեան ոա. 

ձուլում ի թշնամի մառախուղ մը սկսած 

է ծայր տալ արդէն » իրենց փոխադրա-

կառքնրը երբոր շարժին, չորս ծագերէն 

այդ մառա խուզը պիտի իյնայ Այնճարի 

վրա յ , տարագրութեան բոլոր Այնճար– 

ներուն վրայ, եւ մնացող Հայերը պիտի 

ընկլուղին այդ մառախլական ովկիանին 

խորը։ Աիսակներուն նկարը, տարիներ 

ես%ք, սերունդներ ետք, պիտի ըԱայ ա– 

նորոշ, ան յստակ նկար։ Ուր է նկարուիս 

Արարատով ու Աեւանով, ուր է նկար– 

ոլիս առանց Արարատի, առանց Աեւանի։ 

Մինակդ՝ անհուն օտարութեան մը բաց 

երախին առջեւ > Մինակդ ուրիշ 

պատմ ութիւններու , ուրիշ լեզուն եր ու , 

ուրիշ կենցաղի առջեւ ։ Այո՛ , ինք, իր– 

րեկ Հայրենադարձ Հայ, թերի է• ա յ ո ՛ , 

Հաւասար թերիներ են Հիմա անազատ 

Հայբենիք մը մե կնիքն ու ազատ մնալը 

արաասաՀմանի մ էջ ւ Բայց ժամանակը 

ի նպաստ ո*ր ուղղութեան պիտի աշխա-

տի % 

կեդրոնական Հրապարակին *Լարէ 

աղբիւրին քով Հրաժեշտ առին իրարմէ 

շաա մարդիկ. Հազարաւոր մարդիկ։ Զի-

րար սիրող մարդիկ, իրարմէ դաոնացած 

մարդիկ, մեծ րաներու Համար վիճաբա-

նած, կարծես իրարու Հետ գժտուած եւ 

սակայն դեռ բացակայութիւննեբը չսկը~ 

սած՝ իրարու խենթօրէն արդէն կարօտ-

ցած մարդիկ։ Ազդականներ էին, բարե-

կամներ էին, Հին թշնամիներ էին այգ 

ընդարձակ Հրապարակին վ րա յ խռնուած 

մարդիկը, - ճամբորդ ու ճամբորդնե-

րու ողջերթի եկած։ Ծնողք ու զաւակ 

էին երբեմն, նշանած ու փեսացու էին 

երբեմն: Նաեւ այր ու կին յ. Նայուածք-

ները երկար էին քան որեւէ օբուայ նայ-

ուածք, խորունկ էին քան ուրիշ մար-

գերու նայուածք այդ պա հուն : Ու խօս– 

քերը կարճ էին, շատ կարճ, երբեմն 

բառ մը ել բացագանչութիւն տ 

Լեցուն փոխադրակառքեր շարուած 

էին Հրապարակէն բաժնուող մեծ պռղո-
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տաներ ուն վրա յ , փոքր փողոցներուն 

մ Էք ։ Ջրամբարէն մինչեւ գիւղին վարի 

հայրը մարգ կար, ու կառքեր կային: 

Մ աշահ Հագուստներով Մ ուսա—լեռցէ– 

ներ՝ կառքերուն վրայ գիղուահ, ու մա– 

շահ՛ Հագուստներով ուրիշ Մուսա—լեոյ– 

ցիներ՝ ողքերթէ կեցած ։ Կը աանէին ու-

րիշ Հայեր թերեւս մարմնական մեհ ա– 

ռոզքոլթէւն եւ աՀագին գոյք յ Այնճար-

ցին կը աանէր նիՀար մարմին մը եւ քա-

նի մը պզաիկ վաչիզներ յ Վեց զաւակնե-

րու տէր վարժապետ Տա կոր, անկարե– 

լիօրէն պզաիկ մարմնով մարգ մ ը , եւ 

կինը , անօթութեան դէմ յա մ առօր էն 

գէր քհերեկան , բնաւ գո յք չունէին, վա-

լի ղ մը չունէին X Սակառ մը ունէին, վեց 

պզաիկ զաւակներ, Հայրենիքի սէր ու 

նաեւ այս բոլորին վյւայ ա իւրութիւն : 

Անշուշտ անոնց ամէնէն կաբեւոր գոյքը, 

արտասահմանի բոլոր հայերուն ամէնէն 

կաբեւոր գոյքին պէս՝ յուշերն էին , բա-

րի ու չար օրերուն յուչերը յ (քւ ի Հար-

կէ ամէն Հայրենադարձ Հա յու պէս՝ կր 

տանէին իրենց Հետ վիճաբանութեան 

տաք ձայներ, քիչ մը փլած գաղափար, 

քիչ մը ամէն բանի դէմ կասկած, քիչ 

մը ամէն բանի Համար խոցուած հա-

ւատք \ Բոլոր գացող Հայեբուն պէս, 

բոլոր մնացող Հայերուն պէս խօսք մը 

ապա ՚ 

- «Աստուած բարի՛ն կատարէ »« 

Որքա՜ն դէմ դիմաց էին այդ օրե-

րուն, մանաւանդ մեկնումի այդ պահե– 

բուն երկու հնագոյն ու լաւագոյն բա– 

ներ : - Հայրենիք ել Ազատութիւն : Կըռ– 

ս լա ղան աքլորներու պէս խենթ խենթ 

կը նայէին իրարու: 5 արօրին ակ ու տը– 

խոլր կացութիւն մը, դաման կացութիւն 

մը կը կռուեցնէր հայրենիք ել ազատու-
թ ի ւ ն բառերը իրարու դէմ X Կ՚ընէր այս-

քան Միսաք այնքան Սիսակի գէմ X 

Որքա՜ն իրարու մօտ այդ բառերը, 

որքա՜ն իրարու մօտ այդ մարգիկը, -

Հայե՛րը, ել այսպէ*՚ս . . . , 

Աղբիւբին քով փաթթուեցան իրարու 

Աիսակ, Միսաք, գացող եւ մնացող ըն-

կերներով : Ամուր լեռնցի էին, կ՛ամ չնա-

յին յայտնօրէն յոլզուելու։ Ու կ՚ամչնա-

յին նաեւ երկարօրէն ժպտելու է Բոլորին 

մէք զուսպ բան մը կար է խորունկ Հա-

մառօտութիւն մը է Բաբի զգացումներ , 

Հետեւաբար , պարզ բառերու վերած ուե– 

ցան, տեղ տեղ վերածուեցան ձախողած 

կատակի ։ կարծես ոչ ոք ուզեց խորունկ 

բան մը ըսել» խորունկ բաներ ըսելու 

ճիչդ ատենն Էր թէել, բայց ահռե լիօ-

րէն կը խուսափէին ատկէ , գիմացինին 

Հանդէպ անփափկանկատոլթիւն համա– 

րելով կարծես ատիկա, տեսակ մը ան– 

կըրթութիւն ։ Գացող ու մնացող իրարու 

Հ ^ ՚ ՚ ն ընկեր այգ տղաներէն իւրաքանչիւ-

րը որոշած էր կարծես այդտեղ իր խո-

րունկ բաները իրեն պա հ ել : Զյոլզուէլ, 

չյուղե՛լ բնաւ: Արդէն քիչ էին այդտեղ» 

մեծ մասը Այնճար չէր» Ֆբանսա էին, 

Հիւսիսային Ափրիկէի երկիրներն էէն, 

Մատակասքար էին X 

Միսաք » 

- Ամէնուն ալ մեր կողմէ բարեւներ, 

Սիսակ, գրէ՛ իրենց, մտածեցէ՚ք, ու, 

ղ ալ տարի Հայաս տան • • • 

Աիսակ* 

- Միսա՛ք, չմոռնաս «Վէրք Հայաս-

տանին, կ՛ենթադրեմ որ Հոն շատ կայ, 

Մեկնող Վահ բաս » 

- Այնքան որքան Հոս կայ Հ՛Ա ա հանքը 

Առանց Երգէ»ն • կարդացած ենք , չ ք . • • 

Ու նուրբ գէմ քով ուսանող Գեւորգ, 

որ պիտի մնայ, Վահրամին» 

- Ներգա՛՛՛ղթն ալ առանց երգի »» » 

Ու բոլոր կառքերը սկսան չարժի լ: 

Հեռու էին բոլոր կառքերը ։ Ու Այն–* 

ճարի մ էշ կար նուազած հայութիւն , 

կիսուած Հա յութիւն Կիսուած քահա– 

նայ, կիսուած ուսուցիչ, կիսուած աշա-

կերտ : Կիսուած ծնողք, ու կիսուած 

այնքան բազում բան : 

Կիսուած Հայութեան մնացող մասը 

կը նայէր առաք, գացող կէսը կը նայէր 

ետ X 

Գէորգ Ս իսա կին » 

- Այնճար մնացող իւրաքանչիւր 

մարդ կէս մարդ է Հիմա, ու մեկնողքւե– 

րը բնաւ լման չեն ։ Այս ի՞նչ տարօրինակ 
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էյ լ. Ս ի սսւկ ատկէ ետք անախորժ՛ ջեր-

մութիւն մը կը զգար Հոգիին մէջ ու 

մարմնին մէջ–. Այգ ջերմութիւնը զգաց 

երկար ատեն է Ա՝տածեց . <Տ.Հիմա հ՛ովն 

ենֆ՝ ու ջերմութիւն ւ «.Հիմա Պոլսոյ առ-

ջեւ են»՝ ու ջերմութիւնէ ՀՀիմա Պա֊ 

թում են»՝ ջերմութիւն ։ «Հիմա Երեւան 

են»՝ խե՜նթ ջերմութիւն։ «Ե՞ս սխալ եմ, 

ի՞նք սխալ Է, ո՛վ սխալ Է%՝ եւ տենդ, 

աենգ , աենգ » • . 

կը նայէր Այնճարի տնակներուն, 

Այնճարի մարգոց, փոքրիկ աղո՛ց մանա֊ 

լանգ, եւ Հաւանական սխալի մը աՀը 

կը պատէր ոզՀ էութիւնը ։ Հեռուներէն 

եկած ծանր քարի մը պէս ա յգ աՀը կը 

Հարուածէ ր զէնք։ Այնճար կը թուէր ի-

րեն Լափէն աւելի ամ ա յ ի , չափէն աւելի 

անմաբգաբնակ : Այնքա՛ն պարապ տնակ֊ 

նեբ կային Հիմա։ կարծես գերեզմաններ 

խառնուած ըԱային փողոցներու շարք 

շարք տնակներուն ։ Մինչգեռ առաջ, 

մաՀուան Հողաթումբերն անգամ, Հոն, 

Շեմսին ի առուակին մօտ, ապրող կէաե֊ 

բու պէս էին ։ Ա յ ո ՛ , գերեզմաններ եկեր 

խառնուեր են գիւղաքաղաքի բնակարան-

ներուն ։ 

• Ե՜րթ պիտի լեցուին նորէն , տնակ-

նե՛ րը ։ 

Ու. 

- Ե*– Հա՛՛րկ է արգեօք, որ լեցուին 

նորէն• • . : 

Միակ լոյսն ու զովութիւնը, Հի՛ն 

Մարտիր պապուկին խօսքերն էին, որ 

ըսած էր օր մ ը , մեկնող կարաւանին ա– 

ռիթով. 

- Բռնակալ Բեչը զիս Հրաւիրեց փայ-

լուն ստրկութեան մ ը . . . Ու շարունա-

կութիւնը իմ զաւակներս գիտեն . . • 

Նոյնիսկ կասկածելի էր նոր սաըր– 

կութեան փայլուն ըլլալը՛ բայց ատիկա 

խնգիր չ է ր , Խնդիրը շարունակութիւնն 

էր Հայկի աւանդավէպին։ Այսինքն՝ ա– 

ղաաութեան ոգին էր որ կերտեց այգ 

Հայաստանը եւ ոչ թէ որեւէ տեսակ ըս– 

տըրկութիւն։ Ստրկութիւնը բարոյական 

գերեզման միայն կը բերէ և անզօր է փո-

շիի Հատիկի մը չափ իսկ Հայրենիք կեր~ 

տելու։ Ենք, Աիսակ, գիտէր արդէն, եւ 

շգնաց տ Բայց մի*թէ Միսաք նուաղ գի-

տէր զայն V Գիտէր ու գնաց ։ Արդեօք Հա-

յոց պատմութիւնը երկո՛ւ տեսակ է եւ 

ոչ թէ մէկ, երկո՛՛ւ խորախոր ընթերցա-

նութիւն է եւ ոչ թէ մէկ ։ Համբերող 

Հայոց եւ չՀամբերող Հայոց պատմու-

թի՞ւն է նոյն ատեն։ Միսաք եւ բոլոր 

նմանները ազատութեան Համար Համ-

բերող եւ կարօտին Հանդէպ անՀամբեր 

Հայեր են թերեւս : Ենք ել իրեն պէսնե– 

րը, ընգՀակառակն, կարօտին Համար 

կրնան սպասել, բայց ազատութեան Հա-

մար անՀամրեր են։ 

*** 

Աիսակին ջերմութիւնը փոխուեցալ 

զառանցագին Հիւանդութեան, երբ նա-

մակէ մը իմացաւ, որ շատերու Հետ աք-

սորուած է Միսաք Հայասաանէն գուբս ւ 

Ողջ կամ մեռած Ր/(ա1ր յայտնի չ է , կը 

Հաղորդէր նամակագիրըշ 

- կը մեռնի, կամ կը խենթանա յ 

Ա իսակ , կ՚ըսէին դրացիները։ 

Բա յց կո յբ Պետրոս , սաբսափելիօ– 

բէն նիՀար, սաբսափելիօրէն աշուղ, ծեր 

ե թանձրամօրուս , որ կը տեսնէր այգ օ– 

րերուն բոլոր գիւղացիներէն քիչ մը ա– 

ւելի , ուսեալ ըլլա յին անոնք, թէ ա՛-

նուս , Հիւանդ Աիսակին անկողն ին վերեւ 

կեցած մտիկ կ՚ընէր խոստովանահօր մը 

պէս է Ս իսակ կը պատմէր Հեւալով. 

-«Առանձին էինք ու լուսցուցինք 

Միսաքին Հետ, վերջին գիշերը• վերջին 

րառերլձ եղան. «Կը մեկնիմ երկիր, ու 

պակաս բան մը կայ մէջ ս, թերի՛ բան 

մը» ։ Պատասխանեցի« մնամ, ու ե՛ս 

ալ պակաս բան մը կը զգամ մէջս, ա– 

Հաւոր թերի մը 

Ըսաւ յա յնմամ կո յ բ Պետրոս, քաո-

սին մէջ շրջող խորՀբդաւոր ու ծեր ԵՀո– 

վայի մը առոգանութեամբ . 

- «Գուք, Ախէակներ, գիտցէք, Հա-

յութիւնը անիւ մըն է , եւ գուք այդ 

խորՀբդաւոր անիւին կէս շրջանակն է ք , 

Միսաքները միւս կէսն են։ Առանց այս 

երկուքին անիւ չ՝ըԱար, ու պատմութիւ– 
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ն ը չի դաոնար եւ Հաճիլ1 ո Ազատութիւն 

առանց Հոզիռ ատիկա չի կրնար 11 Լ՜ 

լալ• այդպէս բանը մշուշ Կ*ԸԱայ 

տխրութիւն։ Մշուշ ել տխրութիւն՝ Հո– 

զը պապերուդ ( եթէ բռնադբաւեալ է եւ 

անազատ է 

- Բայց աշուղ Պետրոս, Հայկը չգը–» 

նաց. կանչեցին զինք ու չգնաց ՚ Մ ար– 

տիր պապուկ կ՝ըսէ թէ Հա յկը կանչեցին 

փայլուն ստրկութեան ել շարունակու-

թիւնը անոր զաւակները գիտեն • • • 

- Ատիկա Մարաիրի վիրաւորական 

խօսք է . Մարտիր ա լ ճ ե պ յ ւ ա գիտէ, բայց 

խօսիլ չի դիտեր. ազգութիւն խորՀիլը 
ուՐէչ> ալճեպրան ուրիշ* Հայկ %աՀա– 

պետ, որ Աստուծմէ քանի մը մատ վար 

է ր , րայց ոչ Հարիւր մատ՝ ամէնէն ճիշդ 

բանը ըրաւ, ի՛ր օրերուն ։ Տղա՛ս Հ ան 

տակաւին Հողի մը վրայ յստակ արիւն 

ել պատմութիւն չունէր, դարեր ու. գե-

րեզմաններ չունէր. բազմալեզու եւ բազ– 

մակենցաղ Բաբելոնի մը մէշ է ր , քիշ մը 

մեզի պէս, ել բնաւ. Համբերելու պէտք 

չունէր * Ջեմ գիտեր, զատուիլ ու զըտ– 

ուի լ էր միայն իր ուզածը, թէ ազատ-

ուի լ ու աեղ մը Հարազատուիլւ Բա յց 

դարեր ե՛տք , գարե՛ ր ետք • • • 

Ու՝ 

- էս խորունկը գացի * . 

- Այսթնքն, խօսէ՛, խօսէ՛, 

- Այսինքն, տղա՛ս, Հեռացած ենք, 

բարդացած ենք • գժոլարացած է մարգ 

ըլլալը եւ ուրեմն աւելի գմ՜ուաբացած է 

Հայ ըլլալըէ 

- Այսինքն , խօսէ՛ , խօսէ՛ , 

- Այսինքն՝ տղաս, չսիրել չկայ * 

կրնայ օր մը Հայ մը աղատոլթենէն փա– 

խիլ գերի Հայրենիքը ընտրելով, կրնայ 

գերի Հայրենիքին կանչը մերժեչ, Հայ-

րենիք կերտող ազատութեան ոգիին ա– 

պաւինած • . • Բայց դուն առողջացիր , 

տղաս, Ազատութիւնը Հիւանդութիւն չի՛ 

սիրեր ••է 

ծ . 9 . 
(ՎԵՐՋ) 
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՚ ւ ւ քյւտւ 
Լ Ա Կ Ո Տ * Ո ՝ ն » . . . 

Ես ազատ եր կրի մը, ազաա օրէնք– 

ներուն , շա՜տ աղատ ծնունգն եմ * • * 

Մ ութին մէջ կորսուած նորածինին հա– 

մ ար , իռնչ արմէ մեծատառ արդար ու– 

թիւնը օրէնքին , ոչի՛նչ տ 

Ծագումով Անգլիացի մըն եմ ։ Անու-

նը» է՝ ճոնք 

Կ՛ենթադրեմ, քսան տարիներ աոյսք 

տեղի ունեցած իմ ծնունդս, կարող է 

Հետաքրքրական թուի լ շատերու։ 

Բուռն ցանկութիւն մը, որ ներսէս 

կու գայ, կը մղէ զիս իմ ծնունդէս խօ-

սիլ յ ինչո՛՛՛ւ, չեմ գիտեր. թերեւս տաս-

նեակ անգամներով չարչարուած, ԲՂՇ.Կ" 

տըւած, աղտոտ անունս նոր էն կը լսեմ, 

եւ կը ստիսլուիմ ճնչել կուրծքս, ճնշել 

միտքս, ճնշել երիտասարդական զգա-

ցումներս, լքել ամէն ինչ, եւ քսան տա-

րիներու Հեգնանքը պոռթկալ եւ դուրս 

նետել % 

Սակայն , որո՛՛ւ երեսին չպրաել ճըշ– 

մարտութիւնը ։ 

Մարդկութեանն, շրջապատի" ս , ան-

զուսպ եւ անում Հոգիներուն Հրամցնել 

զայն ։ 

Ջեմ գիտեր ք տարօրինակ է , կհուզեմ 

գինովի մը նման ծնունդիս մասին խօ-

սիլ • ենթադրութիւններով լի ծնունդիս 

մասին է 

Գիտէք ինչո*ւ, որովՀետեւ հայր եւ 

մա յր կոչուած բառերը, &իչգ է՛ սրբու-

թիւնն եր են, բայց ինծի Համար երա-

զանք մըն են ։ Թէել որպէս ծնունդ մ ը , 

ունեցած պէտք է ըլլամ, կոչեցեալ ՀհայրՀ 

մը, կոչեցեալ Հմայլւ» մը։ 

՛Բ սան տարեկան եմ հ Բա ան տարինե-

րու ընթացքին շատ անգամներ փորձած 

եմ իմ Հանելուկային լոյս աշխարհ գա-

լուս գաղտնիքները իմանալ ; Ջեմ կրցած, 

չեմ գիտցած • կարծեմ գիտնալու ալ չեմ 

ցմաՀ է 

Հանելուկ մըն Է, չէ՛* է ինծի Համար 

Հանելուկ մըն Էր, քսան երկա՜ր տարի-

ներ ։ Այսօր՝ դադրած Է այլեւս Հանե-

լուկ մը ըԱալԷէ 

Գիտէք ինչո՛՛ւ, որովՀետեւ ըստ չը-

սածներուս , պաշտօնական թուղթերուն, 

յանգած– եմ եզրակացութեան մ ը , որ 

կ՚ապաւինի ենթադրութիւններու: 

Ուրեմն, ամէնէն առա Հ , ենթադրա-

կան ծնունդ մըն եմ։ Նայեցէք ինչպէս 

կը դասաւորեմ իմ ծնունդս -

կ՛ենթադրեմ, պարոն մը, քսան տա-

րեկան , երեսուն տարեկան, քառասուն 

տարեկան պարոն մ ը , քսան տարիներ ա– 

ռա^ | կը Հանդիպի է ո քգէ ՚^Ը\՚ քոան 
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տարեկան , երեսուն տարեկան , քառա-

սուն տարեկան օրիորդի մը։ 

Ո՛՛ւր . . . կրկէն կ՛ենթադրեմ , գարե– 

էըրաաան մ ր, պարասրահի մը մ է ջ , կամ 

Լոնտոնի Հազարաւոր փողոցներէն մէ-

կուն մայթին Հրայ։ 

Ենչպէ՞ս • • • Հեշտ է դիանալ . այն– 

պէս, ինշպէս ե՛ս այսօր կ*որսամ էլա-

ներ, աՀքի պարզ ակնարկով մը, Ժպի-

տով մը, կատակով մը, խօսքով մը, 

վերջապէս՝ անձին յատուկ ճարպիկու– 

թեամր մը: 

Ուրեմն, ուրախ Հանդիպում մ ը , ե– 

րեւութապէս ճշմարիտ յաղթանակի օր 

մը, քսան տարիներուն մեղսակից օր մ ը , 

զոր տեղի կ՚ունենայ գարեջրատան մը, 

պարասրահի մը մ է ջ , կամ Լոնտոնի Հա-

զարաւոր փողոցներէն մէկուն մայթին 

վրայ ք եւ կը կնքէ իր վաւերական դրոշ– 

մը։ 

Որպէս արդիւնք՝ կը են իմ ես : 

ԶոՀը՝ անզուսպ պաՀիկին • • » 

Ո՛ւշ դէշեր մը, երբ անձրեւը Հո-

վերուն սուլոցին յանձնուած պար կը 

պարէր, լուռ փողոցի մը թաց մայթին 

մէկ անկիւնը կը նետեն զիս, ե՛ւ կ՝անց-

նին ւ Ո՛ւշ դի շերին , ոստիկան մը իր եր-

կար Հասակով կը Հովանաւորէ զիս յ 

Գուրգուրանքով կը գրկէ եւ կը փոխա-

դրէ չէնքի մը մ է ջ , ուր կ՛ անց ընեմ տասը 

երկա՛ր տարիներ ւ 

Կարեւորը նամակն է զոր կը գանուի 

վրայէս ։ 

Գրուած–՝ «Բա ր ի անցորդ, գթա սա 

նորածինին վրայ, որովհետեւ ես անար-

ժան ել անգութ Հայր մըն եմ, թող 

Աստուած ներէ ինծի) ։ 

Ցստակօրէն ստորագրուածճ Հոն : 

Անուն մը, երջանկայիշատակ պահ ի– 

կէ մը ինծի ժառանգութիւն մնացած է 

՚Բսան երկա՛ր տարիներ անցեր են է 

Կը մտածեմ է 

Ո՞վ Է Հայրս • դարձա՛՛ծ Է լաւ Հայր 

մը, թէ՛ ժանգոտած սրիկան է , լակոտ-

ներու արտադրիչ Հրէշ մը։ 

Ո՞վ է մայրս. թերեւս բարի և. գուր-

գուրացող, իր զաւակները սիրող մայր 

մը դարձած է • կամ, շաա ր|ւալ|ատօրՀ՜2ք 

պէտք է ըսեմ՝ կարող է եղած Ըլլալ ար-

հեստով վաղոցներու վարձու փճացած 

մը ։ 

Ւսկ ես յ ո՞վ եմ ես | ի բնականէ լա-

կոտ մը, եւ պատուախնդիր երիտասարդ 

մը։ 

Իրարու Հակասող միտքեր , ենթա– 

գրութիւններ ։ 

է1 բարու բախող ճշմարիտ կարելիու-

թիւններ , կեանքէն ձձունդ առած, կեան-

քին լեղիութիւններով դրոշմուածէ 

Հաճոյքէն բխած, րոպէական քաղց– 

րութեամր շաղա խո լած , տեսակ մը ա– 

նորմալ կատակ : 

Խնդալիք է , չէո ։ է՛ս , որ անունս 

ճոն է , կատակի մը ծնունղն եմ: Ամէն 

օրուան կատակներուն չնմանող ծնունդ 

մը» քիչ մը շեղոլած կատակի մը ծնուն-

դը ւ կարելի էր անշեղ կատակի մը ծը– 

նունդը ըլլա յի • բա յց՝ չեղա յ • բախտ 

չունիմ, անբախտ ճոն, դժբախտ ճոն, 

լակոտ ճոն • • • I 

Լոնւոոն 



I* Ա Գ Ի » 

ՆՇԱՆ ՊէէհԿԹԱՇԼԵԱՆ 

2» 

Գ Ա Ր Ր 1 Վ Լ Գ Ա Ր Ր Ի Է Լ Ե Ա է , 

ԿԸ ՊԱՏՄԷ 

Ե Գ Ո Ւ 1 Մ Գ Գ Ո Լ Ա Ն Ճ Ե Ա ՚ ե Ի 

Մ Ա Ս Ի Ն 

- Տարին փա՝նի մը անգամ, Պոչիս, 

Բերայի Շիտակին վյրայ, ւ՚էէմս կ՝ելլէր 

քերթող Եգու֊արգ Ղ՝ոլանճեան, ու ա– 

մէն Հեղ ալ կը իւնգրէր ինձմէ, որ մե– 

կուսանանք ամայի օղետան մը անկիւ-

նը , ճնկելու Համար քանի մը սկաՀակ 

օղի; 

Գիտէի նպատակը. ու &իչգ ա յգ 

պատճառով կ՝ ուզէի խուսափ ի լ , եւ կը 

ստէի է ըսելով որ ազատ չ ե մ , քիէ 

տոյ պիտի երթամ ժամադրութեան մըւ 

Այնքան կը թախանձէր , որ ի վերջոյ, 

դժկամակութեամր տեղի կու տայի, ու 

կը մտնէինք Բագոսի կիսովին լքուած 

մեՀեանէ մը ներս , գրաւելով ամէնէն ե-

տեւի սեղանը , Հեռու աղմուկէ ։ 

Բուռն փափաքը ունէր կարդալու 

ինծի իր նոր քերթուածները, որոնց 

ձեռագիրները կը պաՀէր ներքին մէկ 

գրպանին մ ԷՀ է Մեծ արժէք կու տար 

կարծիքիս, գիտնալով որ լաւ կը Հաս– 

կընամ բանա ստեղծ ութենէ ։ 

կեանքի մ Էջ, ամ ԷնԷն դժնդակ պա– 

Հերէն մէկն է՝ պարտադրուած ունկըն– 

ԴԷՐԸ ԸԱալ Ք^Րք^ոԴԻ ^Ը. քերթուածնե-

րուն ընթերցումին , երբ մ ան աւանդ քեր-

թողը մինակէն ալ վար է աստիճանով, 

ու, իր ոտանաւորները որեւէ կերպով 

բան չեն խօսիր , այլ կը պատճառեն տաղ-

տուկ, ու մեզ կը մղեն կամ ստելով գո-

վել , եւ կամ ճշմարտութիւնը ըսելով 

վիրաւորել քերթողը իր ամէնէն զգայուն 

կէտէն , ոլ դաոնալ ոճրագործի նման 

ատելի , աոնուաղն բարեկամ մը անսի-

բեւե՚– 

Մ եր արարողութիւնը կարճ կը տե-

ւէր , բարեբախտաբար ։ Ան ամուսնացած 

ու խ^լօքիկ ԸԱաէով տուն պիտի փու-

թար , իսկ ես ալ , իբբեւ թէ , պիտի Հաս– 

նէ ի ժամադրութեանս: 

կը Հանէր իր ձեռագիրները։ Ամէն 

մէկ քերթուածի ընթերցման ընթացքին , 

կ՚ըմպէինք գաւաթիկ մը օղի։ 

իւրաքանչիւր կտորին ընթերցումը 

աւարտելէ յետոյ, յուղումով կը նայէր 

ինծի : կարծիքս կ՚ուզէր տ Բոլորովին ան-

բան էին իր քերթուածները ( որով ոչ թէ 

Հիանալ, այլ Հաւնիլ իսկ չէի կրնար ա– 

նոնց : Ամէն ոք գիտէ, բացի բանաս-

տեղծներէն , որ բանաստեղծութիւնը 

բարձրագոյն աստիճանի մը վրայ ըլլա-

լու է , աոնուաղն բարձր աստիճանի մը 

վ ր ա յ , ապա թէ ոչ մեռած է կամ պիտի 

մեոնի։ 

իր լոյս ընծայած միակ Հատորէն , 

«Արեւելքի Բոցեր՚ֆ անունով, օրինակ մը 

նուիրած էր ինծի, ներբողական ձօնա– 

գրութեամբ։ \քայրէ ի ծ՛այր կարդացած 

էի իր «Արեւելքի ԲոցերՀը ։ իր Հարեւել– 

ք*ը Հիւսիսի չափ պաղ է ր , իսկ իր Հբո– 

ցերՀը եթէ չոր յարդանոցի մը մէջ ալ 

նետուէին, վախ կամ վտանգ չէր ըլլար 

Հրդեհի։ 

Խնայելու Համար իրեն, խնայելու 

Համար ինքս ինծի ալ, չստեղծելով բա– 

նավէճ կամ բացատրութիւն, ամէն ան-

գամ մ օտաւորապէս Հետեւեալ կաղա– 
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սլար ուա ծ գնահատութիւնը կը կըըկ՝՜ 

նէ ի» 

- Ապրի՛ս , Եգուարգ, շատ յաքբղ 

կսւ որն եր են։ Անոնց մէջ կան նկարներ 

ու. նուագներ ։ Ուժականութիւն ունեցող 

քերթուածներ են ։ Երաժշտութիւնը, ը– 

սել կ՛ուզեմ ներդաշնակութիւնը վսեմ օ– 

Հ՛էն տպաւորիչ է յ Շատ ապրիս ։ ՏաՀո– 

զութիւններէ յաղթանակ կ՛ընթանաս , 

արժանանա չու դափնեպսակի :. 

Գոլանճեան կարծէք մէկ շիշ օղի 

մ իանուագ կլէած կ*ԸԱաԲ ՈԼ– կ՚արբե-

նա՜ր , կ՚արբենա՛ր • • • 

Այսպէս , օձիքս կ՛ա զատ է ի ։ 

Երեկոյ մ ը , սակայն, ինքն իրմէ ե– 

լած յ անարիւն վիրա լոր, խորապէս 

յոլզուած, գէմս ելաւ ու ըսաւ • 

- ($ ատ կա պէս քեզի կը փնտռէի : 

Շատ կարեւոր Ասելիք ունիմ ։ Խնդիրը 

ուղղակի կեանքիս Հետ կապ ունի տ Ա եր 

տեղը երթանք ու քանի մը Հատ իւմենք 

եւ խօսինք է 

Ե դուարդ Գոլանճեան կլորիկ երե-

սով, գիրուկ մարդ մըն է ր , բաբի ու 

չափազանց միամիտ, ու չունէր իւմելոլ 

ել խօսելու շնորՀ , որով տաղտկացուցիչ 

էր ընկերակցութիւնը ։ Իր արուեստա-

գէտ չըլլալուն մեծագոյն ապացոյցն էր 

իր մագնիսականութեան պակասը ։ 

Այգ երեկո յ , իր արաայա յա ութ են ԷՆ 

յայտնի Էր որ խնդիրը լուրք էր , ու խոլ– 

սա փիլն էր անկարելի յ 

Առանց առարկութեան , տեղի տուի , 

ու միասին գացինք նոյն կէս ամայի ըմ-

պելարանը ։ Երբ բերուեցան օղիներն ու 

աղանդերները, եւ երբ սկսանք ըմպել եւ 

ուտել ծխելով՛ Գոլանճեան ըսաւ • 

» Անգին բարեկամ ս, մ ինչդեռ գուն 

ամէն անգամ թարձրօրէն կը գնահատես 

քերթուածներս ընդՀանրապէս, ու կը 

շեշտ ես անոնց ներդաշնակութիւնը մաս– 

նաւորապէս, երէկ երեկոյ, «Վերջին 

Լուրթի խմբագրական կազմին պաակա– 

նող րոլոբ գրողները վյ$աս յարձակեցան 

կոպտօրէն, ըսելով որ քերթուածներս 

կարդացուելիք, կլլուելիք կտորներ չեն, 

որովհետեւ ներդաշնակութեան շուքը 

չկա յ անոնց մ է ջ ՛ . Անոնք կը ւգա Հանվեն 

որ քիչ մը լքիւ֊զքւք դնեմ քերթուածներուս 

մ է ջ , Հակառակ պարագային՝ կը սպառ-

նան ա՛լ չտպել իմ կտորներս է Ե՛– ամէնքն 

ալ իրարու Հետ Համաձայն, Համազար-

կի ենթարկեցին զիս * Որո՞ւն ըսածն է 

ճշմարիտը• քոոլ ըսած՛դ, թէ անոնց ը՜-

սածը • • • 

Հարցուցի. 

- Նախ ինծի ըսէՀ թէ որոնցմէո կը 

բաղկանա յ «Վերջին Լուր» թերթին խըմ– 

բագրական կազմը։ 

Գիամամբ այնպէս կը ձեւացնէի՝ 

թէ չեմ գիտեր «Վերջին Լուրթի խմբա-

գրական կազմին որո՛նցմէ բաղկացած 

ԸԱալը ու նոյնիսկ չեմ ճանչնար խմբա-

գիրները անձնապէս : Այս սուտս ժամ ա– 

նակ շահ ե լու եւ բուն սուտը գտնելու եւ 

քշելու Համաբ էր է 

Պատասխանեց • 

- Տէր եւ տնօրէն4 Հրաչեայ Տէր 

Ներսէսեան, խմբագրապետ՝ 0ակոբ Տէր 

Յակոբեան , խմբագիրներ* Երուանգ Ատ-

եան , ԱովՀաննէս Ասպետ, Վահան &՝ո– 

շիկեան, Արտաշէս Գալփաքճեան ու Լե– 

ւոն Շաթըրեան, որդեգիրը Օտեանի ։ 

- Շատ բարի« Հիմակ մանրամասնէ 

եւ ըսէ* թէ անոնցմէ իւրաքանչիւրը 

ի՚նչպէս արաա յա յաուեցալ է 

- Ամէնէն առաջ, Ցակոբ Տէր 6ա– 

կոբեան ըսաւ - Հ՚Բու քերթուածներուդ^ 

մ է ջ , ներդաշնակութեան պակաս կա յ է 

ճիշգը պակաս ալ չէ , այլ ներդաշնա-

կութիւնը բացարձակապէս բացակայ է ։ 

՚ Բ ի չ մը միւգիք դէր ւ որ՚*էէսղի Ք^րք^Ը." 

լածներդ գոնէ մասամբ դաոնան ախոր-

ժալուր , որով ընթեռնլի է ՝ք՝ոլ քերթը– 

լածներդ քարեր են, եղբայր, անտաշ 

քարեր ։ փերթուածը քնարէն կ՚ելլէ եւ 

ոչ թէ քարէն ։ ՛Բուկին ունեցածդ քնա՞ր 

է թէ քար>*>* Հրաչեա յ Տէր Ներսէսեան 

ըսաւ վԵդուարգիկս ( գոնէ գնչուի 

զոսւնայ^ մը չափ ներդաշնակութիւն 

Գէր քերթուածներուդ մէջ% Ե դուար դի– 

կըս , չկարծես՝ թէ քու քերթուածներդ 

Հաւնելուս Համար մ ինչեւ Հիմա տպել 

տուի. ես քե՛զ սիրելուս Համար է որ 

տպեցի քերթուածներդ \ Բայց ամէն 
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սէր է ամէն ղոՀողութէւն Հափ մ քէ ունի է 

Եթէ այսսլէս շարունակես, այսուհետեւ, 

քերթուահներդ տպելու, տեղ, քեղէ կը 

տփեմ • • տ ՏովՀաննէս Ասպետ ըսաւ. 

զ՚Բ երթ ուածներուդ մ ԷԼ գնելու, ես երեք 

տեսակ ր ան 4.մ*ով սկսող- մեղք, մեղր, 

մեղեդի* է Երեւանդ Օտեան ըսաւ– Հ Ըն-

թերցող մը Էրաւամթ զրահ՜ է՝ թէ կը 

նախընտրէ ոճիրի մը լուրը կարդալ, 

քան թէ քու քերթուահգ, որ շատ աւե-

լի մեծ ոճիր մըն է արուեստին գէմ* է 

Լեւոն Շաթրրեան ըսաւ՛– «Չկարծես թէ 

նե ր դաշնակութեան տէ բանալու Հ ամ ար ( 

ներկա յ ըչչալու ես երգաՀ անգէսներու 

կամ նուագահանդէսներու ։ Տե՛ս , մե՛նք է 

«Վերջին Լուր*եաններս, որ համակ 

ներդաշնակութիւն ենք, այգ առաւելու-

թիւնը ձեռք ձգած ենք շնորհիւ օղիին, 

որ էստացումն է ներդաշնակութեան: Օ՜-

ղին ամէն կարգի պակասները լրացնելու 

հեղուկ հանճարը ունի ։ Հետեւէ խայ– 

եամականներուն է ու պիտի յորդիս ներ– 

դաշնակութիւնով՛. ՚է/իչէ՚ե գաւաթին մէջ 

օղիէն Հոսած ատեն հանած ^•կըէԿէՕ^ե^՛ 

լաւ ականջա՛լուր եղիր, այդ 4Տ.կըւկըթին 

մէջ խտացած է տիեզերքի ներդաշնա-

կութեան մոթիֆք» : Ահաւասիկ Վահան 

քհոշիկեանին կարծիքը– ՀԸսուած է որ 

բանաստեղծութիւնը քոյրն է երաժշտու-

թեան : Գոլանճեանին բանաստեղծութիւն 

նը երաժշտութեան խորթ ու խուլ քո յրն 

է* X Իսկ Արտաշէս Գալփաքճեան ըսաւ՛– 

«Երաժշտութիւնը չսիրողներ ալ կան • 

Ե դուար գն աշ երաժշտութիւնը էսիրո՚է~ 

ներուն սիրելի բանաստեղծը կրնայ ըլ-

լալ* ։ Ահաւասիկ ••» 

Խօսելու կարգը ի՛մս էրx Բան մը 

ըսելու, աւելի &իչդը փառաւոր սուտ մը 

գլտորելու էի ւ 

Օղին այն Հրաշագործ Հեղուկն է , 

որ կ՚օգնէ թէ՛ ճշմարտախօսութեան , թէ՛ 

ստախօսութեան տ 

Երկու գաւաթ օղի ապսպրեցի X իմ 

սկաՀակս վերցուցի ու ժպտուն գէմքով 

Եգուարդին կեաքին ըմպեցի : ժպիտս 

երկարեցի, ծխիկ մը վառեցի ու մտքիս 

մէջ սուաը ծաղէկէ պէս ծլաւ X 

Եդուարդ սրտատրոփ կը սպասէ ր 

խօսքէսX 

Վերջապէս, ըսէ. 

• Տաղանդաւոր բարեկամ ս , ա յդ 

%Վերջին–Լուր*ե անները երաժշտութիւն 

կամ ներդաշնակութիւն ըսելով կը Հաս– 

կրնան մէայն մ ա ն ի կամ շատ շատ մ ի – 

լ ո ա ի 3 ճիչդ է որ քու քերթուածներուդ 

մէջ չկան մ ա ն ի ՈԼ մեղեդի: Եւ բարե-

բախտաբար X 

Պահ մը լռեցի > ապա, ինքնավստահ 

կերպով ձայնս բարձրացուցի ու շարու-

նակեցի . 

- Մ ա ն ի ու մեղեդի զուրկ են արժ՛է-

քէ X Փա՜ռք Աստուծոյ, քու քերթուած-

ներուդ մէջ կայ շատ աւելի մեծարժէք 

բան մը, որ միշտ պիտի մնայ ի պատ-

ուի՛ Համանուագն է այն | այսինքն ս է ՚ ն – 

ֆոնի: Աւելի լալ բնորոշելով^ քու քեր-

թուածներուդ մէջ կայ գերմանական ե– 

բաժշտութիւն , որ բարձրագոյն ներդաշ-

նակութիւնն է | ու տակաւին շատերու 

չէ մատչելի X Բայց այդ ՀՎեբջին—Լոլր*– 

եանները լուր չունին ս Է ն ֆ ո ն ի Հ ՚ ձ : Այգ 

իննէ սագի, աավուլ–ւոիւմպէ|էքի սիրա-
Հա բները իռնչ կը Հասկնան առաջնակարգ 

արմոնիփ ու ս է ն ֆ ո ն ի Հ : Հիմա , սիրելիս , 
հասկցա՞՛ր՝ թէ ո՛վ իրաւունք ունի X 

ԳոՀլանճեանի գէմքին վրայէն ամ -

պերը փարատած էին , կը ճ առա գա յ թ է բ 

էրե բայաջորդ ժպէտնեբով ողողուած X 

Խնգութենէն խենթեցած յայտարարեց X 

- Անգէն բարեկամս, ղէնեցէր ղէ" 

իմ իսկ զէնքովս X Ա՛լ անխորտակելի եմ, 

անխոցելի ւ Վաղը երթամ ու զանոնք 

ջախջախեմ եւ ջարդեմ < 

- Գնա՚է ու նոյնէսկ ջարգոտէ, այգ 

ջոջերը ք ա ք ո ֆ ո ն ի ^ է Գնա՛. ոլ ճակատա-

բաց եւ բարձրաղաղակ յայտաբարէ » 

Տգէտներ, էմ քերթուածներուս մ է ջ , 

գերմանական գերագոյն երաժշտութէ՜ւն 

կա յ , այսինքն ս է ն ֆ ո ն ի 2 Բա յց դուք 

գո յզն երաժշտական զարգացում չունէք, 

կարենալ գնահատելու Համար պախեան 

կամ պէթհովենեան ել կամ վակնէրեան 

վերին ա ր մ ո ն ի Տ ւ : Ջեր ճաշակները խա-

թարուած են շ ա ր ք \ւներով ու գռեհ կա– 
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ցած քա6թ–0ներով ։ Ե*– տակաւին կըլ ժը– 

պըրհիք խօսիլ ներգաշնակութենէ ։ 5ա– 

նացէք փրկել ձեր ւ լ յ ա զ է թ - ա ճ ի ^ ճահճա– 

մոյն ճաշակը ւ որպէսզի կարենաք ըմ-

բոշխնել պուէտիս պէթՀովէնեան Համա-

նըւագներն ու վակնէրեան որոնումնե-

րը ւ Գ1ւաք, եւ քանդէ իրենց գետնաքարշ 

գաղափարները ։ 

Գոլանճեան գինովցած էր յափշաա-

կութեամր ու յաղթանակով։ իր վէրքե– 

րը վարգերու վեր ած ուա ծ էին ։ 

Աւելցուցի. 

֊ կրնայ ըլլալ որ դուն անգիտակ-

ցաբար գրած ես՝ գերմանական երաժըշ– 

տութեան վակնէրեան վսեմութիւնը ել 

ուժականութիւնը, ինչպէս պէթՀովէն-

եան պոռթկումը մարգկայնութեան, կամ 

պախեան պատարագեալ պաշտամունքը՛ 

սակա յն ( ըլլա յ անգիտակցաբար կամ 

գիտակցաբար գրուած, փաստը ա1 յն է , 

որ բարձրագոյն երաժշտութի՛ւն գոյու-

թիւն ունի քերթուածներուդ մ է ջ , ոլ 

միայն քու քերթուածներուդ մէջ։ 

Գոլանճեան յուղում ով յա յտնեց ա– 

մենախորին շնորհակալութիւներ ։ 

Գաւաթ մը օղի մէկ ումպով կ ո ՚ ֊ լ 

տալէ յետոյ, իմ սուտէս ներշնչուած՝ 

խօսքս շարունակեցի • 

- Բանաստեղծը անարգարօրէն նա-

խատելը՝ կէս աստուածուրաց ութի ւն Է : 

Մեղք Է անքաւելի ։ Իռնչ Է մարգը. Լուր 

ու Հող, այսինքն ցեխ, մԷԼը ըլլալով 

խմբագիրները է իսկ բանաստեղծը նոյն– 

պէս Լուր եւ Հող է , սակայն լուսաբուխ յ 

Բանաստե՛ղծ • կ՛ անդրադառնա* ս՝ թէ 

ի՛նչ ես։ ձԲանէը Հրաշախօսութիւնն է , 

իսկ ստեղծելը Հրաշագործութիւնը ա– 

բարչական։ Ուրեմն բանաստեղծը անու-

շահոտութիւն ու կաւ է աստուածա-

շունչ՛. Աարգ է եւ մասունք Աստուծոյ։ 

Ունի մարդկային տկարութիւննեբ, ո– 

րոնք զօրութեանց Հաւասար են տ Ու՛նի 

նաեւ երկնառաք երեւակայութիւն եւ ե– 

րաղ, որոնք տեսիլներու Համարժէք են ։ 

Ունի մանաւանդ շնորՀ , արտայայտուե-

լու ինքնատպութեամբ եւ նկարով ու 

ներդաշնակութիւնով ։ ճշմարիտ բա-

նաստեղծը կը թարգմանէ մարդկային 

Հոդին՝ Աստուծոյ, էսկ Ասաուածութիլ– 

նը կը մեկնաբանէ մարգոց Համար ւ ինք 

միացման գիծն է ընդմ ԷԼ Աստուծոյ եւ 

մարգոց : Ինք իր Հոգերարբառ թարգ-

մանութիւններով կը վառի, կը ճենճե-

րի ։ Բանաստեղծին Հոգեկան Հիմն ու 

Հուրը Աէրն է , որ մերթ անթեղուած է 

ու մ երթ ալ կը բոցավառի է Բանաստեղ-

ծը Հոգեպէս Հերոս է , ու մարմնապէս՝ 

մարտիրոս։ Նաեւ մտքով մարգարէ ։ կա-

պիկ է կիսաստուած ։ Կ՛ընդունի՞՛ս կա-

պիկ ոլ կիսաստուած ԸԼԷալգ > • • 

- Անտարակոյս , կ՚ընգոլնիմ : 

- Գամբռ է ու գայլ։ Կ՛ընդունի"ս 

գամբռ ու գա յ լ ըլալ գ • • . 

- Անկասկած է 

- Բանաստեղծը տակաւին ճպուռ է 

ու մրԼիւն » • • կ՚ընգունի՞ս • • • 

- Բացարձակապէս I 

- Հնդկահաւ է ու աքլոր, սոխակ է 

ու սիրամարգ, արծիւ է ու առիւծ ։ կա-

տարեալ կենդանաբանական պարտէզ ե– 

դեմ ական ։ Կ՛՝ընդունի* ս • • • 

- կ՚ընդունիմ պատուով ու փառքով ։ 

- Ուրեմն վաղյլ գնա՛ «Վերջին Լու– 

ր»ի խմբագրատունը եւ սկսէ ոռնալ, ճը– 

չալ , գեղգեղել , զուտ զուտ ալ , ճղրաալ 

եւ մռնչել, յա յտնելով ինքնութիւնդ ։ 

Գուրս ելանք, ու բաժնուեցանք ձեռ-

քի ջերմ սեղմումովտ Երր քիչ մը Հեռա-

ցաւ , նայեցայ եաեւէն ։ Գոլանճեան քա– 

լելով չէր որ չերթար, այլ թռչելով։ 

Թ՛եւաւոր առիւծ մըն էր է 

Ա՝եր բարեկամ քերթողը պաշտօնեայ 

Էր : Հետեւեալ օր է առանց իրիկուան 

սպասելու, ան միրապէս յետ միԼօրէին, 

գործէն կերպով մը փախուստ տալով է 

կը ամպէ «Վերջին Լուրթի խմբագրա-

տունը, երբ ամէն ոք դլխաՀակ կ՛ա շիւ ա– 

տէր, ու պոռթկալով կը պոռայ• 

- Հ է ՚ յ , տգէտներ, Հ է ՚ յ , բանաս-

տեղծութիւնը ուրացողներ, ՀայՀոյիչ– 

ներ, բանասաեզոծւթեան Հերձուածող-

ներ ու Հերետիկոսներ , Հ է ՛ յ , սրբա-

պիղծներ , վայրկեան մը դադար ըրէք ու 

լսեցէք զիս է Երկու օր առաջ, ինծի Կ՝ ը՜ 

սէիք՝ թէ իմ քերթուածներուս մէջ մ ի ն – 

դիք չկայ եւայլն։ Եկած եմ յայտարա– 
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րելու է որ իմ քերթուածներ ուա մ է ջ , ե– 

րաժշաութեան բարձրագոյնը կայ, այ-

սինքն գերմանականը է Բայց դուք, ո՜վ 

անճաշակներ, գուք ի°նչ կը Հասկնաք 

ՊախԷն ու ՊէթՀովէնէն։ Ո՜վ եղկելիներ , 

գուք կը Հասկնաք միայն եանէնա^ @ու– 

սկփէն ու զոսւնա&ի ՄէՀմէտին գռեհ֊ 

կութիւններկն է Իմ քերթ ուածներուս Հա– 

մանոլազները Համաեսել կարենալու 

Համար, պէտք է նախ զարգանաքք երկ-

րորդ՝ նորէն զարգանաք, ու երրորդ՝ 

միշա զարգանաք, բարձրանալով ու Հե-

ռանալով ձեր ճաՀիճին կռկռոցներէն՛. 

Իր քերթողի արժանապատուութե– 

նէն վիրաւորուակ գառնուկը գազանի 

վեր ածուած է ր , իր խոցերը սպիացնելէ 

յետոյ տ 

Տէր ու տնօրէնը , խմբա դրա պետը , 

խմբագիրները շան թահարուած էին։ Ա– 

նոնցմէ ոմանք կը մ տած էին. 

- 9՚ոլանճեան ամբողջովին փախ-

ցուցած է տ Կատաղի ու կա պո ւելիք խենթ 

մը դարձած է , եւ կրնայ մենէ մէկուն 

կամ միւսին վրայ յարձակիլ, անզսպելի 

զօրութիւնով • • • 

Հա Հան թոշիկեան իր վախէն՝ կծի-

կը Կը դնէ կամացուկ մը։ 

ՏովՀաննէս Ասպետ խոհեմութիւն կը 

Համարէ նաՀանջել, ել կ՚ուղղուի դէպի 

դուռը, սակայն քերթող Գոլանճեան 

ճամբան կը փակէ « 

Այն ատեն, խմբագիրներէն ոմանց 

մ ԷԼ վախը կը սաստկանա յ ։ 

Հրաչեայ Տէր Ներսէսեան՝ գազա-

նա կերպ քերթողը ողոքելու Համար կ ՚ ը -

սէ . 

- Տզաք,ձեզի շիտակ բան մը ըսե՞՛մ 1 

Մենք չարաչար սխալած ենք։ Մեր տա-

ղանդաւոր ու սիրելի Եդուարգիկին գը– 

րածներուն մ է ջ , ի բաւէն գերմանական 

երամշտութիւն կայ ։ Ամօթը ամէնէն ա– 

"֊աջ ինծի, որ չէի անդրադարձած, Հա-

կառակ գերմանական վարժարան յաճա-

խած ըլլալուս, Հակառակ Գերմանիա 

ապրած ըլլալուս եւ այնքան քոնսէրձձչւ 

ունկնդրած ըլլալուս ։ 

Երուանգ Օտեան կ՛ աւելցնէ. 

<*• Շատ ճիչգ է ւ Ամօթի որոշ բաժին 

մըն ալ ես ունիմ ւ ՈրովՀետեւ ես ալ քւս– 

նի մը անգամ գերմանական նուագաՀան-

գէսներու ներկայ եղած եմ, թէ՛ Եգիպ-

տոսի, թէ՛ Ալպանիոյ, թէ՛ Աոլտանի 

մ էջ; էյ ս եւս կը սկսիմ անդրադառնալ 

որ զտարիւն գերմանական երաժշտու-

թիւն կայ Գոլանճեան մեր բարեկամին 

րանաստեղծութիւններուն մէջ։ Սակայն, 

Պախէն ու ՊէթՀովէնէն աւելի՝ վակնէր-

եան ոճը զգալի է յ Ա է իե լի իդուարգ , 

մեղք որ գերմաներէն չես գիտեր։ Եթէ 

ղերմաներէն գրէիր՝ կը դաոնայիր կա– 

տաբեալ Կէօթէ • • • 

Հրաչեայ Տէր Նեբսէսեան դարձեալ 

կը խօսի ու կ՝ը**է • 

- Մ եր սիրելի Եգուարգիկը դեռ ե– 

րիտասարդ է , կրնայ գերմաներէն սոր-

վիլ եւ շուտով ։ Արդէն ֆրանսերէնի մէջ 

քաջ է , որով լեզոլ սորվելու Համար 

ընդունակ միտք ունի։ Վստահաբար, 

վեց ամիսէն կը տիրէ գերմաներէնին: 

Եդուարդիկ յ խորհուրդ կու տամ որ 

գերմաներէնը սորվյիս՝ քաղաքս գտնուող 

փրոֆ • Հերման Ֆոն Հոֆմանէն, որուն 

գասագիները մտաւոբականներուն մատ-

չելի են։ Բայց անունդ մականունդ փո-

խելու, գերմանացնելու ես։ Ե դուարդ 

Գոլանճեանը կ՚ընես՝ էտուար 3)ոն Գո– 

լան՛ այսպէս, ես ալ կնքահայրդ կ ՚ ը լ -

լամ | ա յս ինքն ազգականդ : (Հաջողու-

թիւն , սանիկս ւ Վազուընէ սկսեալ դաս 

առ։ Գրեթէ ամէն բանդ պատրաստ է• 

հանճարդ, բանաստեղծութիւնդ, երա– 

ժըչտութիւնդ է անուն մականունդ • կը 

մն, ՛ա յ լեդո եռուն ոբվիլ քերթել ։ Կը 

դառնաս Համաշխարհային Համբաւի տէր 

բանաստեղծ ւ Մ ենք ալ քու գերմաներէն 

քերթուածներդ թարգմանել կու տանք 

հայերէնի մեր Միքայէլ Շամտանճեա– 

նին, ու թերթին առաջին էջին վրայ կը 

տպենք, կրկնակ շբջանակնեբոլ մ է ջ , 

նաել գովեստի գլխարկով մը\ Սիրելի 

էտուար $>ոն Գո լան , ան մ իջա պէս անցիր 

գործի ։ Մի՛ մոռնար որ աշխարհիս ամէն 

կողմը գերմաներէն գիտցողներ կան, 

իսկ բազմաթիւ են գերմանախօս երկիր-

ները , ինչպէս Աւստբիա, Ալզաս, Տանը– 

մ արքա, Հոլանտա եւ մասամբ Պելճի– 
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Հ՛ա ւ Հատորներգ ՀարիւրՀազաբներաէ 

Հրատարակուին պիտի։ Թարգմանուին 

պէաէ ալ։ Հարիւր միլիոնէ աւելի ըն-

թերցող սլի տ ի ունենաս է (\ւ փառք, փա-

ռաւոր կիներ եւ ոսկի*, ոսկի*.» • ւ Էտ– 

ուար ֆոն ՛հոլան, օ՛ն անգր, գործի ։ Ե*– 

թոյլ տուր որ մեր խմբագիրներն ալ աշ-

խատին ։ 

Էէրուանգ Օտեան կրկին խօսք կ՚առ-

նէ ու կ՚ըսէ ՚ 

- Վերջին իւօսք մըն ալ ինձմէ ։ Գա-

ղափար մը՛. Եթէ մեր Հէր էտուաբ Ֆոն 

Գոլանը կը գմուարանայ գերմաներէն 

սորվիլ, խորհուրդ կու տամ իրեն որ 

միայն նոթա սորվփ, ու փոխանակ քեր– 

թըւածներ գրելու, թո՛ղ արտագրէ գեր-

մանական երաժշտութեամր օծուն սէ՜Օ– 

ֆոնիձձր, իրրեւ Հանձա րա ւոր 1'ոմբոգի– 

թէօր։ 
Գոլանճեան կը ծառանա յ Օաեանի 

գէմ ու բողոքական ձայնով կը յայտա– 

րարէ 

- Ես բանաստեղծ եմ ու բանաստեղծ 

ալ կը մնամ, Հաւատարիմ կոչումիս է 

Օակոբ Տէր Օակոբեան կ՚եղրակա– 

ցը*>է՝ 

- Բարեկամք եւ ժողովուրդ , Գո-

լանճեան ի մէջ ի մօտոյ պիտի ողԼունենք 

բանաստեղծ մը, լեղուով ու երաժշտում 

թեամբ Գերման, մշակոյթով Ֆրանսա-

ցի, գոլնագիտոլթեամբ Արեւելքցի , էսկ 

Հոգիով ալ Հայէ Մէկ խօսքով մեծ բա-

նաստեղծ մը աչխարՀակալ ՈԼ աշխար– 

Հա քաղաքացի % 

Հյաթըբեան կը փակէ աթՈթէռգՀ», 

ըսելով • 

- կը ՚ տեսնելս, Գոլանճեան, որ չա– 

ՐԻքԻ մ է շ , բարիք կայ։ Մեր քննագա– 

ա ութ են է ն ծնալ, ա յս բոլորը ։ Մեր քըն– 

ն ա գա ա ութ են էն առաԼ , վստահաբար , 

գուն ինքգ ալ չէիր անգրագարձած, որ 

կը քերթես գերմանական երաժշտու– 

թեամբ | Ուրեմն՝ կեցցէ՛ գրական քննա– 

դ ատութիւնը • • « 

Եգուարգ Գոլանճեան շուարած, շբլ– 

մոլար, մասամբ ալ շչացած* գուբս կ%ել-

լէ խմբագրատունէն 9 

Այս Բոլորը լ ՚ ՚ ե ց ի Հ/աթըրեանէն ։ 

՛Բանի մը օր յետոյ, Եգուարգ գը– 

տաւ ղիս % պատմեց ամէն ինչ, ոլ աւել– 

9ՈԼ՜9 ՚ 

- Հիմա, վճռապէս որոշած եմ գեր-

մաներէն սորվիլ։ Գերմաներէն սորվե-

լով մեծ ցոյց մըն ալ կատարած կ*ըլ~ 

լամ Ֆրանսայի գէմ, որուն վերաբերու-

մը Հայոց Հանգէպ զիս սրտմտեցուցած 

է ։ ԱյսուՀետեւ ա՛չ ֆրանսերէն պիտի 

շկարգամ, ֆրանսերէն պիտի չխօսիմ, 

ֆրանսերէնէ Հայերէն թարգմանութիւն 

պիտի չընեմ, ու միւս կողմ է գերմա-

ներէն պիտի սորվիմ ։ կը կարծեմ որ ը– 

նելիքս բաւական տպաւորիչ ցոյց մըն է 

Ֆրանսայի գէմ է 

- Այսպէս է է Ֆրանսան չարաչար 

պիտի պատժուի ու պիտի վնասոլի ։ իսկ 

գուն ալ պիաի շաՀիս , գերմաներէն սոր-

վելով: Գիտելս, ես ալ ՛չինարէն պիտի 

սորվիմ < • ւ 

- Չինարէն բանաստեղծութի՞՛ւն գը^՜ 

րելու Համարդ Գուն աւելի շաՀաւոր 

գործի մը ձեռնարկած ես է Հինգ Հարիւր 

միլիոն Զին»»* ինձմէ աւելի ընթերցող 

պիտի ունենաս • • • 

- Ո՛ չ , բարեկամ ս , ես բանաստեղծ 

չեմ, դժբախտաբար ( Ես չինարէն պիտի 

սորվիմ քաղաքս գտնուող Չունկ—Լինկ– 

Հունկէն, չինական բանաստեղծութիւն– 

ները թարգմանելու Համար անգլերէնի է 

Հյատ շաՀաւոր առաջարկ մը եղաւ ին-

ծիէ Չինարէնը սորվելէս յետոյ, թարգ-

մանութիւններս պիտի Հրամցուին անգ-

լիացի ու ամերիկացի ընթերցողներու , 

շինական անունովս • իբր թէ Չինացի մըն 

է , որ կը թարգմանէ շինարէնէ անգլե-

րէնի : Անունս որոշուած է »– Չոն—Չո– 

Չոր է Տպաւորիչ Է, չէ" ։ Ինծի նայէք 

բարեկամս, երկուքս ալ երդնունք Լա– 

նասիրութեամբ յառաԼ գիմել , մ եր սոր-

վիլ որոշած լիզոլներուն մէԼէ Ե ՛ ֊ խընգ– 

բենք մեր ուսուցիչներէն որ ամէն գա– 

սի թիւ գնեն մեզի, ինչպէս կ՚ընեն նա– 

խակրթաբանի աշակերտներուն է Բարձ-

րագոյն թիլը թ » ՚ զ ԸԱայ քսան է Որպէս-

զի մեր թուակիր տետրակները իրարու 
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ցոյց տանք եւ տեսնենք մէկզմէկու. յա– 

ռաԼգիմոլթիւնները–, Ազնուօրէն մրցինք 

իրարու. Հետ ու. զիրար խթանենք ւ 

Եդուարդ երգում ըրաւ, գոյութիւն 

չունեցող բանի մը վրայ– իր Հանճա– 

րին... 

էս աչ այնպէս ըրի. երգում ըրի իմ 

թարգմանիչի անթարգմանելի սլատւոյս 

վրայ. . • 

Ու բաժ՛նուեցանք իրարմէ * 

ԼԲաժնոլելէ առա Լ է Ե դուարդ յայտ-

նեց իր ալ այժմէն գերմանական անուն 

մականուն մը ունենալը , կնքաՀայրու– 

թեամբ Հրաչեայ Տէր Ներսէսեանի ւ Թէ 

կը կոչուի ազնոէականօրէն էտուար Ֆոն 

Գոլան ) է 

Այգ օրերուն, Գոլանճեան խիստ 

խան գա վառուած* քէրանսա յի գէմ իր ը– 

նելիք ցոյցով, իր ամբոդք մտադրութիւ– 

նը կը յայտնէ ֆրանսացի ծանօթ լրագ-

րողի մը, որ կը պատասխանէ• 

- Ձեր կատարելիք ցոյցին Համար% 

նախօրօք կը յայտնեմ շնորՀակալութիւ– 

նըս , որովՀետեւ ատկէ պիտի Ծգտուի 

թէ՛ Հայրենիքս, թէ՛ մայրենի լեզ ուս * 

թէ՛ ֆրանսական գրականութիւնը է 

Երբ Գոլանճեան իր զարմանքը կը 

յա յտնէ* թէ Ֆրանսան ի՚նչպէս կրնայ 

օգտուիլ Հակաֆրանսական ցոյցէ մը, 

1ՐաԳբողը կը պարզաբանէ » 

• Գուք ֆրանսերէն կը խօսիք* մեր 

լեզուն կարգելով, իսկ ֆբս/նսերէնէ Հսէ–* 

յերէն թարգմանութիւն կ՚ընէք* վսաա– 

Հա բար մեր գրականութիւնը խաթարե-

լով : Ֆրանսերէն ալ կը կար գաք, յա-

նուն բանագողութեան է Երանի թէ շա-

տոնց սկսած ըլլայիք ձեր ցոյցը ւ 

Ա րտմտութեամբ փ քո լած Գոլանճ-

եան կը սմքի , Ֆրանսացիին գնգասեղի 

Հարուածներէն » 

Ամիսներ յետոյ, երբ պատաՀեցանք 

իրարու, Հարցուցի. 

- Սիրեչի բարեկամ ս Հէր էտուար 

Ֆոն Գոլան, ի՞նչ թիլեր կը ստանաս 

գերմս/նեբէն գասերուգ Համար»*» 

Գոլանճեան կախեց իր Հանճարակուռ 

գլուխը՛. 

Գուշակելու պէտք չկար, ու ես ը– 

սի * 

- Մե՛ղք ունեցած գերմարգկային ու 

գերմանական երաժշտութեանդ է կարծեմ 

թէ գերմաներէնի Համար կը ստանաս 

տիեզերական թ ի ՚ ֊ ը ••• 

Նկուն ձայնով մը Հարցուց» 

- Տիեզերական թիւը ո՞՛րն է » » » 

- ԱնՀուն Զէրօն ւ 

ՆՇԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ 
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Ե Ր Կ Ո Ի Կ Ի Ն Ե Ր 

Ալւաւք Հ ա յ կ ա ղ ի այս աղու.ո(ւ պատէքոհսյծքր լոյս չ տ ե ս ա ծ ՛ 
լոյս տեսած | | ՚ | | | լ ա յ քահանաբար իր պատւքու.սւծքնեբու.ն եծածւս-
հալ Մէկ (յսւտորր, Պէ՜յրու.0–ի ւքէ յ , # 8 ե ւ լ ի ն Ձսւյնր,» հատորներու, 
շարքի՛ն պ ա տ կ ա ն ո ղ ։ 

ԱրսւՄ Հ ա յ կ ա զ իր վաւեր սւկանու,0փւ.նր վաղու.ց ս տ ա ց ա ծ 
գ ր ա գ է տ մրն է ։ Ս ՚Ենք « լ ի ն ք ե». իրեն պ է ս ք ա ն ի մր ուրիշներ 
սոսկակա՛ն ա շ խ ա տ ա կ ի ց չ ե ն ք համարեր, ա յ լ կր ^սւՄարենք գրսւ– 
կանու.Թիւ.Նն ու> արոսեստր ազատու-ԹեաՄբ պայմ՛անավոր ուլ Ս՛եր 
ա մ ս ա գ ր ի ն իււքրագրու.Թեան անգաՅներր՛ ՝ կ ա ր գ Մը գսւղու.0ներու> 

Դիտի ա ն դ ֊ ր ա դ ա ռ ն ա ն ք իր գ ր ք ի ն ^անգամ՛ ս /նօրէն ։ 

Հասանէ մա Հույսն լուրն առնելուն 

պէս միւաիւրը խմել սկսաւէ կլլ թուէ 

թ է , ա յգ երֆանկառէթ գէպքէն տօնա– 

խըմրութէւնլլ էրեն Համար ա՛լ աւելէ յի– 

շաաոակելի ընելու աասքաղրութեամր, 

այգ իրիկուն, ան գեդեւելով մտաւ իր 

երկրորգ կնոԼ ՄեՀրուզէ Հանըմի ննջա-

սենեակը ել գուռը գոցեց: 

ՄեՀրուզէ իր Հօրեզբօր աղջիկն է ր , 

ու անոր Հեա ամուսնացած էր գաղթելու 

Համար մեր ճամբայ ելլելէն մէկ օր ա– 

ռա^ ւ Հոյակապ մարմնով, ցանկա յա– 

րոյց | մսեզ, մեծղի ու գաաարկամիա 

կին մըն էր ՄեՀբ ույլէ . լման Հակապատ– 

կերը իր մրցակից ^այիլէ Հանըմի, որ 

չուշանային նրրութեամբ , ազնուականի 

Հովերով, ու քիչ թէ շաա դաստիարա-

կութիւն տեսած թրքուՀի մըն էր » 

Մ եՀ րուպէ, մօտ երեք տարուայ 

ամուսնացած կեանքի ընթացքին, Հա-

զի՛– երեք անգամ աոանձին եղած էր իր 

էրկան Հեա ու դժբախտ էր : ԳերուՀիէ 

մը աւելի անտեսուած ու լքուած էր է 

Օր մ ը , երբ խոՀանոցին մԷԼ աոան-

ձին էինք, ես ու ինք, գայլանա պա Հ ու– 

թի՛ն պաղատելէ ետք, գաոնօրէն լա-

ցաւ ու խնգրեց ինձմէ որ նամակ մը գը– 

րեմ իր Հ օր» 

- Գրէ որ գայ ու զիս տանի, Հեկե-

կաց ան, կը խոստանամ րեռ չըԱալ իր 

վրայ. քիչ մլՀ կար կարել գիտեմ, մա-

նել Հիւսել ալ գիտեմ, րեռ չեմ ՐԷԼաՐ 

իր վ բ ա յ , մինակ թէ գայ զիս ազատէ 

ա յս դժոխքէն է 

Գրեցի այգ նամակը ու տուի իրենէ 

Գիտեմ, վստաՀ եմ, որ Հաւատարիմ 

քիւրտի մը Հեա զայն զրկեց Հօրը : Բայց 

Հայրը ոչ եկաւ, ոչ ալ որեւէ ձեւով Հե– 

տաքրքրուեցաւ իր անբախտ աղքիկով ։ 

Ու այսպէս է երիտասարդ կինը տա-
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րիներով ապրեցաւ Նայիլէ Հանը մի գե-

րիշխանութեան տակ ենթակա յ անոր 

արՀամաբՀանքին յ նախատինքներուն, 

թուքէն եւ նախանձի պոռթկումնե բուն ; 

Տարիներով լուո. աանքոլեցաւ ու թոյն 

Հաւաքեց էր Հոգէէն մ է ջ . • . իր անունն 

իսկ րերան չէր առնուեր տան մէՀ։ Երր 

Հարկ ըԼԼաՐ անոր մասին խօսիլ, պար-

զապէս զԳարըն՚ֆ - ԿԷ^՚Ա ~~ Կ՝էԼսէէ^՛ ու ա՛-

մէն մարգ կը Հասկնար, թէ խօսքը , կամ 

ակնարկը ք որու մասին է I 

Այգ ° ր ը է երր րէկը անոր ննջարանը 

մտաւ, Նայիլէ Հանըմ, գունատ ու յու– 

զում էն գողաՀար ( առանձնացաւ իր ս են– 

եակը : Վիրա ւոր ուա ծ էր իր արժանա-

պատուութեան *Լ սիրոյն մ ԷՀ : ժամ ե– 

բով, անխօս ու մտամոլոր նստեցաւ իր 

վրայ, բերանը բան չգրալ ոլ 

թաղուեցաւ խոր մ տան՜ մ անց մէ^։ 

Գա արի էն ու ես , լուռ, ու վշտաՀար , 

• ես Գատրիէին վշտաՀար ըլլալուն Հա-

մար վշտաՀար , - ժամերով Համրերու– 

թեամբ Հսկեցինք իր վյրայ , մինչեւ որ 

գիչեբը յառաջացաւ ու պառկելու սովո-

րական ժամն անցաւ։ Այն ատեն Հանըմը 

իր մարմրուն ու թախծային աչքերը վը– 

բաս յառելով, ըսաւ որ երթամ պառ– 

կիմ։ 

- Տղա՛ս | վագր ա Հագին գործ ու– 

նիս, պիտի աշխատիս , գնա՛ պաո֊կէ : 

Զեր ներկայութիւնը օգուտ մը չունի ին-

ծ ի , Հետս մի տանջուիք: 

Սիրտս կ՛ուզէ ր մխիթարական բան 

մը ըսել այգ կնոջ, որ մայրն էր Ղ՚ասւ– 

րիէի 1 եւ որ բազմաթիւ անգամներ , ա– 

մուսնոյն վրայ ունեցած իր Հեղինակու-

թիւնը գործածած է ր , զիս է բաւ ու ա– 

նէրալ պատէժնեբէ փրկելու Համար ։ 

Բայց բառ չգտայ, չկրցայ որոշել, թէ 

է ռ ն չ կրնայէ ըսել ։ 

Վերջապէս բաբէ գէչեր մաղթելէ 

ետք գացէ պառկեց ա յ ։ Հազիւ աչքերս 

գոցեր է է , երբ ընգոստ վեր ցատկեցէ : 

Ս է կը , վրաս ծռած, անունս կու տար. 

- Մ է ւ ս լ է ՚ ւ մ , Ա ի ւս լի՛ ւմ , ե՛լ , ար– 

թ ը ն ց ի ՚ ր ։ 

Գատրիէն էր տ 

Թ՛եւերս բացի ու քաշեցի զէնք ին– 

ծիւ 

- Ջէ, ատոր ժամանակը չ է , ըսաւ, 

աղատուիլ ջանալով ւ 

- Ես ալ կարծեցի թէ քովս եկած 

ես, պիտի խենթենայի երջանկութենէս ։ 

- Խենթ բաներ կ՚ըսե՜ս , ի՞նչ քովգ 

գալ՛ մայրի՛կն է է աճապարէ: 

- Վրաս բան մը անցընեմ, կու գամ : 

- Շուտ ըրէ տ 

Բակին մէջ ինծի կը սպասէ ր : 

« Հետս եկուր, ըսաւ Հազիւ լսելի 

ձայնով մը ու ձեռքէս բռնած ղիս տա-

րաւ գուբս է 

- ո՞ւր կ՚երթանք՛. 

- Ս ուսս՜ սս , եկուր Հետս ւ 

Տան անկիւնը դարձանք ու կանգ ա– 

ռինք ՄեՀբ ուզէի ննջարանին պատին 

տակ : Հոն, Հողին ու փոշիին մէջ,կ եր-

կուքի ծալլուած է ուշաթափ ինկած էր 

Նայիլէ Հանըմ տ Գատրիէի սիրելի ան– 

նէ*,, 
- Ի՞նչ պատաՀեցաւ, մայրդ 

գործ ունի Հոս, ըսի վբան ծռելով ել 

մէկ կողմ նետելով ոտքիս տակ ինկած 

իր մը. այս ի՞նչ է . . . 

- Կով կթողներու աթոռն է է 

Հոս ի^նչ գործ ունի : 

- Ս՛այրս բերած է է 

- Վրա^ն բարձրանալու Համ ար ; 

- Ա յ ո ՛ , որ պատուՀանին Հասնի * 

կ՛ուզէ բ մտիկ ընել*** 

- Աղէկ մտիկ ըրեր է . 4 . 

Գատրիէ Լալ սկսալ ւ 

- Ս՛ի՛ ԼաՐ I մօրդ բան մը չէ եղած» 

ուշաթափուած էի է Օգնէ ինծի , որ զին– 

քը ներս տանինք տ 

- Զգոյշ է ձայն մի Հաներ, որ մէկը 

չարթննայ % ԱռջեւԷս գնա՛, գուռը Բա$ 

ու բաց պաՀԷ մինչեւ որ անցնիմ ներս: 

\քռեցայ ու Նայիլէ Հանը մի թե թեւ, 

քրջացած մարմինը վերցուցի գետն էն է 

Երբ իր ննջարանը տարի ու անկուլնին 

՚ ե ա յ գրի Գայ^ 1 թանացինք գէմքին ջուր 

սրսկելով սթափեցնել զինք է Անօգուտ ք 
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՚ԲուրԼի կա որ մը վառեցի պնակի մը մ ԷԼ, 

ու դէմքին մօտեցնելով, կծու ծուխը 

փլեցի քթին Տ Արթնցաւ ու ծխարձակ 

պնակը Հեռացնելու ճիգ մը ըրաւ։ 0-

՛լիով շփեցինք իր բազուկներն ու քուն– 

քերը, 2 / " ֊ ր տուինք որ խմէ , կազգուր– 

ուի։ Հազիւ կրցաւ մէկ ումպ կուլ տալ։ 

Գունատ էր: Խենթեցած սրտին բաբա-

խումը կը կարդայի իր բարակ վզին ու 

պարանոցին միացման գնին վրայ դըա– 

նըւոզէ փոսիկին մ ԷԼ; 

Խօսելու ճիգ մը ըրաւ։ 

ւ– Հանգ չէ՛ է Ը"ի ձեռքս իր նուրբ 

բազուկին վրայ Դնելով, Հանգչէ՛ է 

- Ամօթ եղաւ, ամօթով մնացի։ 

- Ամ օթի բան չկայ, եղածը եղած 

Է՛ եթէ զիս պառկելու զրկած չըԱԱ՚յիք, 

արդէն ա յս բանը թո եղի չէր ունենար, 

չէի ձգեր որ դուրս ելչէիք ։ 

- Խոստացիր որ մարդու բան պիտի 

չըսես, մարդ բան պիտի չգիտնա յ այս 

մ ասին , խնդրեց Հազիւ լսելի ձա յնով 

մը յ 

- Կը խոստանամ, կ՛՛ուզե՛՛ս որ եր-

գում ալ ընեմ••• 

- Զէ, Հարկ, չկայ... Գնա՛ պառկէ. 

առաւօտ է արդէն • ես ա՛լ աղէկ եմ յ 

- Զէ, կ՛ուզեմ Հոս կենալ ու Գատ– 

րիէ Հանըմի Հետ Հսկել վրադ։ 

- Խօսք մտիկ ըրէ. կը տեսնես բէկը 

կ՚արթննայ ու դուրս կ ՚ ե լ լ է , եթէ քեզ 

իմ քով գտնէ , ի՞նչ բացատրութիւն 

կրնանք տալ իրեն • . « 

- Կ՛ուզե՞ս որ դուրսը, դրան առԼեւ 
նստած սպասեմ» »» 

- Ջէ, դաս» առի, ալ մի վախնար, 
գնա՛ պառկէ | 

Ինծի թուեցակ թէ Հազիւ աչքերս 

գոցեր է ի , երբ ուրիշ մէկը վրաս Հակած 

կկսաւ անունս տաշ ։ 

- Ա՝ ի լա լի՛ ւՀ է 

" Հ(քմէ 

Ու նետուեցայ վեր է 

- Ա՝իւսլիւմ, խնդրեմ, գնա՛ ԼՈԼՐ 

բեր՝ տաքցնեմ . երբ բէկը արթննա յ , 

լոգանքի ( * ) Լուրը պատրաստ ըԱայ * 

ԱեՀրուզԷն էր խնդիրք ներկա յացը– 

\՛ողը« 

Հագուեցայ սւ ելայ գուբս է 

Երբ գետափ Հասա յ ու Լուր առնե-

լու Համար դոյլերս Լուրին մ ԷԼ ընկղմե-

ցի , մանր ձուկերու վտառ մը փախաւ յ 

Չգիտեմ ինչու, երանի տուի անոնց ։ 

Տեաոյ սառ Լուրով լուացի դէմքս, վի– 

զըս | ականԼներս *ւ 

Ակսայ աղօթեչ։ 

«Հայր մեր, որ յերկինս ես, Աուրբ 

եղից ի անուն քո ) 

Լոյսը բացուած է ր , ու թռչունները 

կ՚երգէին : Հաւանարար ուրախ էին, որ 

կրցած էին Համոզել առաւօտը որ բաց– 

ուիւ • , ք 1՛ 

- ՛Բանի մը մամ առաԼ, ըսի ես ին-

ծի , երբ պառկելու կ՚երթայի , բակէն 

անցած պա Հուս անտառէն միայն մէկ քը– 

նաթաթաւ թռչունի ձայն կու դար, Հի-

մա անոնց փոխասաց ութեամբ անտառն 

ու աշխարՀը լեցուեր են ւ 

Գիւղն ալ արթնցեր էր ։ Օճախներ էն 

կը բարձրանար նոր վառուող կրակներու 

թափանցիկ ծուխը եւ կարագի ծովերու 

մ ԷԼ պճըլտալով եփուող ձուերու Հաճե-

լի բուրումը հ 

Երբ տուն Հասա յ , Ա եՀրուզէ արդէն 

ԿՐաԿԸ. Բռնկցուցեր էր ու սանը վրան 

գնե լու Համար վերադարձիս կը սպասէ ր տ 

Երբ ցերե կոլայ լոյսով տեսայ զէնք , 

շ Հ աւատաց ի աչքեր ուս : ԱԼ թուշին վը– 

րայ, սեւ ու կլոր ցանկապատ մը կար 

կարծես, որուն մութ գոյնը կը տարած-

ուէր մ ինչեւ քիթը ու աչքերոէն փոսը։ 

- Գէմքգ սեւցեր է , ի*նչ եղաւ, ինչ– 

պէՈԱ եղաւ, Հարցուցի վրդովուած ձե– 

ւով մը է 

( * ) Այր ու, կի՛ն միասին ք>|լա|Է վերջ, լոգա՛ն-
քով մաքրուփլր պսւ$անշ է իսլամական կրօնի 
^ետեհորդնեբոէձւ քքամար, այլապէս ՀեՊւապէթ– 
պիղծ, սւնմաքու.(| Օնացսւծ կ ՚ ը լ լ ա ն ; 
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- Տե՞՛ղ մը ղարկէր։ 

- Լուր Էուեէ՛*ս թէ էնչպէս եղաւ • • • 

- Ունէ՛ մ , գէաե՚մ– 

- Այն ատե՞՛ն •» * 

- Ի ն չ , ետեւէս ինկեր ես... եթէ 

անպատճառ կ՛ուզես գիտնալ ( ուրեմն 

գէացէր» էրիկ" այնքան շատ էր կարօտ– 

ցեբ, որ խած՛աւ» Հիմա Հասկցածը, Հան– 

գըստացա՞՛ բ . . . գնա՛ միւսներուն ալ ը– 

սէ , զՈԼ\քԱ1յիս ալ ըսէ , թող ճաթի նա-

խանձէն ։ իր օրերը անցած են ։ իմ տի-

րապետութեանս շրջանն է սկսած: 

Փա՞՛ստ կ ՚ ո ւ զ է ք , աՀ գէմքս, աՀ կուրծ– 

քըս ՚ * » Ու էաչակը վ ա ր առաւ գլխէն , -

ղո՛ւն ալ տես, անո՛նք ալ թո՛կ տես-

նեն » » » էրիկս խածաւ, որովՀետեւ կա-

րօտ էր մնացած սիրոյս» »» Այս բաները 

ես խելապատակէս չէ որ կը Հանեմ, ե– 

րէկ գիչեբ ծոցս էր ու ինք ըսաւ... Ու 

եթէ Աստուած - ոտքեբուն ղուբպան ըլ-

լամ - կամի, օգնէ ինծի որ մանչ զաւակ 

մը ունենամ, թող քու մեծ Հանըմգ եր-

թա յ Հուրը նետուի » » • 

կատուն ճանկերը գուբս էր Հանած յ 

Ո՞ւր էր այն ընկճուած ու յուսաՀատ 

կինը , որ քանի մը ամիս առաջ ԼաԼՈէէ 

ինձմէ խնգրած էր Հօրը նամակ մը գը–~ 

րել, որ գայ ու զինք տանի տուն ւ 

Այո, կատուն ճանկերը գուբս էր 

Տանած . . . 

Օրուայ ընթացքին տասը բառ. չփո-

խանակուեցաւ տունէն մէջ յ Ամէն մարգ 

քիթը կախած ՝ իր գործով կը զբաղէր տ 

Նայիլէ Հանըմ մնաց էր անկողնէն մ է ջ , 

ու ԱեՀրուզէ գուբս չելաւ էր ննջարա-

նէն ամուսնոյն ((.բուռն սէրոյ ապացոյ-

ցը* ցուցադրելու * 

Մթնեց ։ 

Առտու կանուխ Նայէլէ Հանըմն էր 

ղէս արթնցնող ու Լուրը ղրկող ր ւ 

- Մ էւսլէւմ, տղաս , օճախին տա կը 

վառէ ու ջուր դիր կրակին վրայ։ 8ե– 

տոյ ծռեցալ վբաս ու ձայնը ցածցնելով, 

երջանկութիւն բուրող չչա֊կով մը, ը– 

սաւ * 

- Երէկ գիչեբ ներողութիւն խնդրեց 

էրէկ" * 

« . Հ– 
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տ. ՎԱՐՍ.ԳԵԱՆ 

Հ Օ Ր Ն Ա Մ Ա Կ Ը 

« • . ՚ԱՀսւ բանալէն այն մութ կեան-

քէն, որուն մէջ ծնար դուն եւ ապրեցար , 

էմ ս էրե լի աղջիկս ( էմ մէկ Հաաէկ զա-

ւակս տ Այսուհետեւ քեղի կը մնայ դաաել 

քու ծնողքդ, Ք^՚գէ Կ^էյ^*այ աեսնել թէ 

անոնք ոռ րքանով էբաւացէ են եղած կամ 

անէրալ՝ էրենց արարքներուն մէԼէ ճիչդ 

է որ ծնողներու մեղքերը կը քաւեն զա-

ւակները, ծնողներու անմաութեանց Հե-

տեւանքները կը կրեն զաւակները՛ այ– 

սուՀանդերձ, էմ սիրելի Աստղիկս, թ ո յ լ 

տուր ըսեմ, . ծնողքը դատել լաւ բան 

չէ՛ 

«Երբ այս նամակը կը կարդաս, ար-

դէն որբ մըն ես , զրկուած ծնողներէդ , 

բայց կը խնդրեմ , որ քու մեծադոյն 

դառնութեանդ մէջ էսկ չմոռնաս "էրել 

եւ յարգել մա՛յրդ՛ մայրդ1 որ արմատը 

եղաւ մեր ընտանէքէն քայքայման եւ 

թչուառութեան, որովՀետեւ ան, ան ՚ ՚ ՚ 

չէր կրնար ուրէչ կերպ, ուրէշ ձև կեանք 

մը վարել , էր ձեռքը չէր * եւ էր կարո-

ղութենէն վեր էր մեր ըմբռնած բնական 

կեանքը » « ։ 

((.Հայրական էմ սրբագոյն ել մեհա-

գոյն մազթանքներս քեղի, Աստղի՛կ, էմ 

մ էակ զաւակս ։ Ա՝ աՀուընէս առաջ կամե-

ցայ քեղի յա յան ել այս բոլորը է ՛Լ եր է՛ 

էնծ է է ներէ՛ մ օրդ ( եւ մ է՛ դառնանա ր 

նախախնամութեան գէմ, այլ աչխատէ 

կեանքէդ ընթացքին կերտել քեզէ Հա-

մար այն գեղեցիկ, այն սիրուն ու վեՀ 

կեանքը, գոր խոստացած էինք մէկս 

միւսին, ես ու մայրդ քեզ աշխարՀ բե-

րելէ առաԼ ՚ ՚ • 

ՀԱՅՐԳ» 

էջերու տրցակը մատներուն մէջ աշ-

նան տերեւի նման կը դողդղար , եւ իր 

տասնեւվեց տարեկան աղջկայ աչքերէն 

Հոսող արցունքի կաթիլները կը թրքէին 

զայն ։ Հոն, այդ խզմզուած թուղթերուն 

մ է ջ , կը տեսնէր Հայրը, որ Հանդարտ 

կը խօսէր Հետը, որուն ձայնը Հազիւ կը 

յիչէր տարիներու մշուշին ընդմէջէն : 

* * • 

Ս՝այրը ւէր յ է ժ ր » փ»ՔՐ աղիակ մըն 

էր է սիրուն եւ պայծառաչեայտ Կ՚ապրէր 

մեծ—մ օր եւ մօբաքո յրներուն խնամքին 

տակ ւ Բոլորն ալ կը սիրէին զէնք, բոլո-

րին Հետաքրքրութեան առարկան էր է 

Բա4ց Ւր ՓոՔՐ տարիքին մ է ջ , վիրաւոր– 

ուած արմանապատուութեամբ կը փո-

խադարձէր անոնց գուրգուրանքն ու Հե-

տաքրքրութիւնը , որովՀետեւ կը զգար, 
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կը զգար Էր պզտիկի ենթագիտակցու– 

թեամր | թէ այդ, գուրգուրանքէն մ ԷԼ 

միշտ պաՀ ուած՜ էին գութ մը եւ մեղա-

դրանք մը։ Մեղադրանք մ ը • • • եկ ինք 

երկար չարչրկած էր իր պզաիկ միտքը, 

յստակ դարձնելու զայն, րա յց ապար– 

դիւն ։ կը գիտակցէ ր, որ աշխարՀիս ե– 

րեսին կը գանուի դժբախտութիւնը եր-

ջանկութեան կողքին ։ Թէեւ տակաւին 

լալ չէր կրնար բաղդատել այս երկուքը 

իրարու Հետ, սակայն կ ՚ ը մ բ ռ ն է ր որ ա– 

ռաԼինը լաւ չէ եւ մարդիկ կը խորշեցր– 

նէ ։ կը գիտակցէբ նաեւ է որ իր պարա-

գան այդ դժբախտ վիճակէն է ր , եւ ա– 

նոնց մեղադրանքը ուղղուած էր իրեն, 

եւ ինք, փոքր Փ՚ղքնակ մ ը , ութ տարե-

կան, կ՚ապրէր ընտանիք մը քայքայող 

բարբարոս մարդու մը ամբողԼ ներաշ– 

խարՀը տ 

Էլ աՀա այսօր, այս նամակին մ ԷԼ 

կը գտնէր , յստակ բացատրութիւնը, թէ 

է°՝նչ բանի մ ԷԼ կը կայանար զինք շատ 

սիրող իր ւէեծ—մօր մեղադրական սէրը յ 

Հ՛ ՛՛Երբ մօրդ Հանդիպեցայ երկուքս 

ալ երիտասարդ էինք։ Մայրդ գեղեցիկ 

է ր , մ ան աւանդ խորՀբդաւոր եւ տարբեր 

բո լորէն՝ իր մտածելակերպով, զգա-

ցումներով, ապրումներով, Հարցերը 

գիտելու եւ մեկնաբանելու իր յատուկ 

եւ տարօրինակ եղանակով։ ԱմբողԼու– 

թեամբ գազանի աշխաբՀ մըն էր ան ին-

ծի Համար • կ՚ուզէի թափանցել անոր 

Հոգիէն ներս, խորանալ, խորանալ եւ 

երբեք չհանդիպի լ յատակի մը ։ Հպարտ 

էի իրմով, Հպարտ եւ ուրախ քաղաքին 

գեղեցկագոյն եւ ամէնէն խորՀբդաւոր 

աղԼիկր սիրելուս ։ Հպարտ էի եւ կապ-

ուած մօրդյ չկարենալով Հանդերձ եր-

բեք բացատրել իր շուրԼ դարձող անխու-

սափելի Հիացողներու պակասըտ Այո, 

մ ա յրգ առանձին գտայ ամէնուն մ ԷԼ, 

սիրեցի զինք, եւ ամուսնացայ Հետը երբ 

կը սիրէր Հաւատքով ե՛ւ ինքը% տ 

էՄեր ամուսնութեան առա Լին օրէն 

իսկ սկսաւ քու կեանքիդ ողբերգութիւ-

նը, սիրելի՛ զաւակս ։ Կը փնտռէի մայ– 

ՐԸԳ» եւ չէի գտներ ։ Երկար պրպտելէ 

ետք ասդին—անդին, տեսայ զինք գէչե– 

րազգեստով պարտէզին ծայրը, ծովուն 

նայոզ պատին կռթնած* կը դիաէր Հե– 

ռուն ւ կրակէ նման վազեցի մօտը, կան-

չեցի զինք, դարձաւ, եւ տեսայ աչքե– 

բուն մ ԷԼ սարսափ մը : - Գո՛ւն, դո՛ւն , 

մի՛ մօտենար ինծի, Հեռացի՛ր ինձմէ, 

դուն պիտի պատճառը ըլլաս իմ դժբախ-

տութեանս , կը նախազգամ, կը տեսնեմ, 

կը տեսնեմ այդ դժբախտութիւնը, դուն 

թշնամի մըն ես ինծի, կորսուէ՛, կորսը-

Հէհյորանին առԼեւ, քաՀանային Հար-

ցումին ուշացած էի պատասխանել, թէ 

պատրաստ եմ մ ինչեւ կեանքիս վերԼր 

Հաւատարիմ մնալ երդումիս ՛ ՛ ՛ է Թէեւ 

կրցայ Հանդարտեցնել զինք, Համոզել 

թէ ես պատրաստ եմ կեանքս զոՀելու ի– 

րեն, թէեւ Համոզուեցաւ եւ փաթթուե– 

լով վզիս աղաչեց , Որ ուխտեմ կեանքիս 

մէԼ բնաւ չլքել զինք, այսուհանդերձ , 

մէԼս արմաա կը դնէր խոր կասկած մը 

ել Հետագային1 սպառնացող մեծ վտան– 

գի մը կանխազգացումը։ Աակայն ամէն 

բան կը վերադրէի ՛անվարժութեան եւ 

կը փորձէի մոռնալ դէպքը է ԱյնուՀետեւ, 

ժամանակ մը մնացինք երԼանիկ ու գը-

ւաբթ: կը Համոզուէի թէ այդ դէպքը չի 

կրկնուիր։ Նոր միԼադէպ մը սակայն ե– 

կալ տակնուվրայ ընել մեր կեանքը» տ 

«Գիշեր մը, 

օրուան գործերուս վատ 

ընթացքին ճնշման ներքեւ, չուզեցի եր-

թալ տուն ։ Մ իա յն ուշ ատեն , գինով վի-

ճակով մտայ բակ։ Սաստիկ կ՚անձրեւէր 

Տեսայ մայրդ, աւազանին կողքին, անձ– 

ր ելուն տակ՝ կանգնած անշարժ : Մ օտե– 

ցայ արագ, եւ ան թեւերուս մ ԷԼ մաբե– 

ցաւ: Անկից ետք ամիս մը մնաց անկո-

ղին , բժիշկին բծախնդիր խնամքին 

տակ • • «» * 

«Առաւօտ մը արթնցայ եւ տեսայ թէ 

քովս չէր անէ Զօրաւոր նախազգացումէ 

մը դրդուած, փնտռեցի զինք ամէն ան-

կիւն ։ Մ տա յ բաղնիք, եւ գտայ մայրդ 

լոգարանին մէԼ երկնցած ^ ձմեռնային 

սառ Լուրը բաց թ ո ղ ա ծ Ա ն կ ի ց ետք 

դարձեալ գամուեցաւ անկողին եւ դարձ-

եալ բժիշկներու խնամքով միայն փրկեց 

իր կեանքը» է 
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Հ.Ո՞ր մէկը պաամեմ, "իրելի զաւա– 

կըս I Բու մայրդ կը կասկահէր սիրոյս 

։էր այ, զի** ոճրագործ կ՚անուանէր, բայց 

ես կը սիրէի գի՚եք, կը սիրէի կոյր եւ 

զօրաւոր սէրով, Հաւատա՛ այս պնդու-

միս, երբեք չէի գագրեր անկերգի մը 

նման կրկնելէ , թէ կը սիրեմ զինք եւ 

պատրաստ եմ ամէն ձեւով փասաելու 

սէրս** 

ՀձԱյո, եթէ մայրգ Հակառակ այս ի– 

րականութեան կը կասկածէ ր տակաւին, 

պատճառը իր ծայրայեգ սէրն էր : Ծայ-

րայեղ էր մանաւանգ իր արտասովոր 

ղգայնութիւնըւ Թռչունի մը գե-ղգեղին 

մէԼ իսկ ան երբեմն կը տեսնէր տիւուբ 

մեղեդի մը, եզրակացնելով որ դժբախտ 

մը Ըլլալու է այդ կենդանին ւ Գե ր զգա-

յուն Հողի մըն էր ան • > : 

«Հետզհետէ կը Գադրէէ մայրդ 

ճանչնալէ X Փոխուած Էր , դարձած մեղ՚– 

րամոմէ տգեղ արձան մը» վիճակը ծանր 

էր, վիճակս՝ աւե լիո՛վէ Բարեկամ ԲԸ~ 

՚^ԷւԿէ ^էէ թելադրանքին վրայ մ ե կնե– 

ցանք Զուիցերիա է Զա յն Համոզեցի , թէ 

օդափոխութիւն մը կատարել էր նպա-

տակս, բայց մտքիս մ ԷԼ գաղտնի կը պա– 

Հէի յանձնարարուած Հոգեբուժական 

Հաստատութեան մը Հասցէն » • •> : 

$Ես վերադարձայ* պատճառաբա-

նելով աշխատանքներս : Երեք ամիս ետք, 

վերադարձաւ կազդուրուած ։ Ձա^որդող 

քանի մը ամիսներուն մեր տան մ ԷԼ սա-

հեցան երջանիկ ու գեղեցիկ մամեր, եւ 

ես կրցա յ տեսնել, թէ որքան կը սիրեմ 

քու սեւաչեա յ մա յրդ յ տեսա յ նաեւ, թէ 

որքան անկեղծ է ու մաքուր անոր կոր– 

սըւած Հոգիին մէջ պա Հ ուած ոէրը 

«իրիկուն մը, երբ տուն դարձայ, 

վազեց քովս , գրկեց պարանոցս եւ երե-

խայի մը ծայրայեղ ուբախութեամբ , 

Հատ—Հատ խօսեցաւ– Անակնկալ մը, 

շատ մե՛ծ % մե՛ծ անակնկալ մը ունիմ 

քեղի յայտնելսւ - • Անհամբեր պնդում-

ներուս վրայ վերջապէս զիջող եղանա-

կով մը ականջիս փսփսաց գաղտնիքը» 

«Զաւակ մը* է Պահ մը դիտեցի մայրգ 

եւ անոր աչքերուն մէջ գտայ այն ար-

տայայտութիւնը, որ կ՛ունենայ մայր մը 

միայն, երբ կը յայտնէ իր ամուսնոյն՝ 

զաւակի մը գալստեան լուրը է Զորս տա-

րիներ սահած ԷԷն մեր ամուսնութենէն 

ի վեր | չորս տարօրինակ տարիներ է Առի 

զայն թեւերուս մէջ եւ սենեակին էուրջ 

շուռ եկայ տասնեակ անգամներ ,մինչե. որ 

յոգնած՝ նետեցի զէնք անկողնին վրայ։ 

Կը խնդայի անիմաստ խնդուքով մը, կը 

խնդար ինքն ալ, բայց յանկարծ նկատե-

ցի | թէ փոխուած էր անոր խնդուքը ։ 

կ՚արտասուէր տ Մ տածեցի , թէ ուրախու-

թեան եւ երջանկութեան մ թնո լորտին 

մէջ ամբոզջութեամբ ապրողի մը լացն 

էր այդ, եւ մօտեցայ, աո. ի գլուխը ձեռ-

քեր ուս մէջ ու հարցական նայեցայ աչ-

քերուն։ Գէմքը շրջեց եւ հեկեկալով խօ-

սեցաւ -

«Վել/Լացաւ, ալ ամէն բան վեր ջա-

ցաւ, ամէն բան փոխուէ պիտի ։ Այս պըզ– 

աիկը, այս պզաիկը, որ պիտի ծնի - եւ 

փղձկեցալ . պիտի Ը/ձայ մեր դժբախ-

տութեան պատճառը , այո , այո , գիտէի 

ես, ան պիտի դժբ ա խտացնէ մեղ, պիտի 

քանդէ ամէն բան » • »* ։ 

Եւ ամուր սեղմու֊եցաւ ինծի , աղա-

չելով որ երբեք չլքեմ զինք, երբեք չհե-

ռանամ քովէն , մ իչա աէր կանգն իմ է Ին-

ծի Համար սովորական դարձած Էր գըտ– 

նել զինք Հանդարտեցնող խօսքերէ որոնց 

կը յաջորդէ ի ն իր մանկական, գեղեցիկ 

եւ երախտայորդ նայուածքն ու ժպի-

տը»։ 

«Բանի մը օր եւս խաղաղ անցաւ մեր 

տունը է բա յց ա յդ դէպքը եկաւ ինծի 

փաստելու, թէ ոչինչ փոխուած չէր իր 

մէջ ։ Այսուհանդերձ, կը զգուշանայի նոր 

միջադէպի մը տեղի տալէ ։ կը զգուշա-

նայի քու մասիդ խօսելէդ այլ, ուրախ 

լուրեր կը պատմէի անոր, շատ անգամ 

շինծու եւ յօրինուած, մինշեւ որ օր մը 

պոռթկաց անսպասելիօրէն • 

- Կը տեսնե՞ս , կը տեսնե՞ս, գուն 

կ՛ուզես ձերբազատուիլ անկէ, դուն կ՚ա-

տես մեր պզտիկը, բնաւ չես Հետաքըր– 

Քըրուիր, չես խօսիր անոր մասին։ Կ՚ա-

տեմ , կ՚ատեմ քեզ, Հ բ է չ մըն ես գուն»*» 

- Ջղային այդ պահ ե բուն, մայրդ կը 

դաոնալն անճանաչելի եւ սարսափելի X 



Այս դէպքն ալ անցաւ, րա յց արդէն մեր 

կեանքը կը թունաւորուէր անդարմանելի 

ցաւերով է 

«Գիշեր մը^ յոգնած մաայ աուն , 

ուղեղս մտածումներու ճախարակ դար– 

ձած , ճիգ մը խնդալու* ան յա յա եւ 

մեղկէ Գտայ զինք սենեակին անկիւնը, 

լոյսերը մարած , ամբոդԼութեամր սեւեր 

Հագած ւ իսկոյն արիւնը խուժեց գլուիւս 

եւ կորսնցուցի ինքզինքս* ալ մոռցայ թո-

՝ձոՐ նախազգուշութիւներս , ել աւա՛ղ, 

սխալս եւ մեղքս այդ եղաւ, որ ալ չկըր– 

ցայ աիրասլեաել ես ինծի, չկրցայ հան– 

ղ ուրժել յ Համբերել , և ուսերէն բռնած՚ 

ցնցեցի զինք, ցնցեցի խենթի մը նման 

եւ գոռացի, 

- Տնորա՛ ծ յ ցնորա՛ծ կին, ի՚*նչ Է ի– 

մասաը այս սեւերուն՛** է •— Համոզած 

Էր ինքզինք, որ այգ զաւակը սլիաի իր 

Հեա բերէր մաՀ եւ սուգ, եւ ուզած էր 

կան խաւ սգալ իր չար բախտը ւզարզե– 

լուէ դիմացս դժոխային այդ տեսաբա-

նը» է 

«Այնուհետեւ, տան մէ^ կը աիրէբ 

միա յն սլա յքաբը երկու ոսոխներու դա-

ժան թշնամիներու միԼեււ ճիգերս ան– 

Հընաբ էին, «ցնորած» մակդիրը չէր 

կրնար մոռնալ եւ չէր կրնար ներել ին-

ծ ի , մինչեւ Հասաւ ծննգեանդ ժամանա-

կը : ժամանակը Հասաւ, բա յց ծննդա-

բերութիւնը տեղի չունեցաւ։ Ապասման 

սենեակին մէԼ միայն կը լսէի անոր ա– 

ղիողորմ ճիչերը, որոնք սիրտս կը կրա՜ 

ր ատ էին մկրատի մը պէս ւ Ի Վ^րքոյ մօ-

տեցաւ բժիշկը եւ պարզեց պարագան 

շատ վայրագ ձեւով– Անհնար է , կամ 

կինդ կամ զաւակդ -1 Նեաուեցայ• գոր-

ծողութեան սենեակը, տեսայ մայրդ 

քրտնաթոր * դէմքը, այգ սիրուն լայնաչ– 

եայ դէմքը, կորսնցուցած էր իր ամ-

բողջ քնքշութիւնը եւ դարձած խորշո-

մած եւ դալուկ վարդ մը յ Աչքերը բա-

ցաւ Հանդարտ - « ՜ Հ , այդ պահը բնաւ 

չեմ կրնար վանել յիշողութենէս - նա-

յեցաւ ինծի կրակներուն մէշէն, եւ ժը– 

պիտ մը գծեց գէմքին, գաոն, կծու ել 

չար ժպիտ մը, ապա Հարց տուաւ շշըն– 

չալով.– ԿիԴգ թէ զաւակդ Պահ մը 

սաՀմռկեցայ , չէի սպասեր որ այդքան 

շուտով կրցած ըլլար թափանցել բժիշ-

կին ինծի յայտնած իրականութեան, 

շէի գիտեր է իբրեւ Հայր մը առաջին 

անգամ Հայր եղող, որ անվարան պէտք 

էր ըսէի «կի՛նս», թէեւ ամբող՛ջ էոլ– 

թեամբս այգ էր պահանջքս, անկեղծօ-

րէն։ Այո, անճրկեցայ, ել այգ վայրկ– 

եանի մը տատամսումս ինք արդէն ըն-

դունած էր իբրես պատասխան մը, այդ 

վայրկեանի մը տատամսումս՝ պսակեց 

մայրդ դժնդակ մահով, այդ վայրկեանի 

մը տատամսումս* զիս վերածեց խեղճ 

ու միայնակ, դատապարտուած ամուսի-

նի մ ը , որբուկի մը Հայր։ Հիւանդապա– 

ՀուՀիին անուշադիր մէկ վայրկեանին, 

ան , ան իր ձեռքով բարձին տակ դրած 

գլուխը, շնչաՀեղձ կ՚ընէր ինքզինք, - իր 

անմիտ ոխին յագուբդ տալու Համար»։ 

Ա՝անկիկ մըն է ր , շատ սիրուն եւ 

Համակրելի , բայց երբեմն անտանելի 

շրջապատին Համարէ Կը փնտռէր մայրը, 

կ՛ուղէ ր ճան շնալ մայրը, միայն խուսա-

փող պատասխաններ ստանալու Համար 

իր մեծերէն, անորոշ բացատրութիւն– 

ներ ։ 

- Աայրգ հ ոս չէ , ճանս, Հիւանգա– 

նոցն է : 

- ի՛՛նչ է Հիւանդանոցը, Հարցուցած 

էր պա րզո ւթեամբ է 

- Ս՝օրգ ոտքերը կը ցաւին , Հիմա ան 

բժիշկներուն քովն է , վաղը, երբ լաւա-

նա յ պիտի գայ իր պստլիկ աջուկին քով, 

սիրէ՚ սէրէ՛ ւ աղուոր Հագցնէ՜ . . • 

Ահա մեծ—մօր խօսքերը։ Այժմ կ՝ըմ– 

րըոնէր թէ որքան խաբուած մըն էր ե– 

՛լած ։ Արցունքները անզսպելի ձեւով կը 

կաթէին իր սեւաշեայ այտերն ի վար։ 

Բացաւ թուղթերը այլեւս գոց ըրած է 

ու դարձեալ կարդաց « 

«Մեծ–է այրդ Հակառակեցաւ ել թոյ լ 

չտուաւ որ պահեմ քեզ ինձ մօտ, շէր 

վստաՀեր ինծի, չէր կրնար Հաշտ ուի լ 

այն գաղափարին Հետ, թէ կրնաս գուն 

իմ մօտս ապրիլ* * 
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Եւ յիչեց էր տպաւորութէւններլ» ա – 

մէն կիրակիի, Հայրը Կ՝այցելէր Ի՜-

րենց ։ Տան մէջ ընդհանուր շփոթ մը ել 

գւՉկամութիւն մը կը սաեղհկւլէր \ ^ա– 

կաւին մօրաքրոջը մէկ արտայայտու-» 

թի*նը մ աո քէն չէր ելած, «Սուրճ մը ը-

րէք այգ մարգուն. . : Այն օրէն սկըս– 

եալ էնքզէնք օտար զգացած էր էր մեծ– 

մ օր տան մ է ջ , ել. գէչերները չէր քնա-

ցած շատ անգամ, էր պզտէկ ուգեւլէն 

մէջ փորձելով լուծել էր հարցերը ։ 

Կիրակի մ ը յ երբ գարձեալ հայրը ե– 

կա ծ էր զէնք տեսնելու եւ պտոյտէ տա-

նելու, պահուըտած էր անկիւն մը եւ 

մերմած՝ տեսնել «այգ մարգը*, որ ար-

դէն սկսած էր օտարանալ էրեն համար, 

րլլալ թշնամի մը էրեն, էնչպէս ընգ– 

հանրապէս՝ բո լորէն համար : Գտած էէն 

զէնք կծկտած, մերմած էր խօսէ լ հօրը 

հետ, մերմած եւ յամառած՝ հմայուէլ 

որեւէ չլացուցէչ խոստումէ ։ 

<ձԱյգ օր կը պայքարէ էր գէմ ս : Բո-

լոր ճէգերս համոզելու քեզ ապա րղիւն 

անցան • գէմ ս կը գտնէ է յամ աո. ( վըճ– 

ռական պզտէկ մ ը , որ զիքելու եւ են-

թարկուելու ոչ մէկ նշան ցոյց էէր աաբ է 

Պահ մը յէչեցէ մայրգ եւ գառնութիւնս 

վերարթնցաւ մէջս, նուրբ թեւերէգ 

բռնելով՝ ամուր ցնցեց է քեզ՛– Պէտէ 

գա՞ս է պէտէ գա՞՛ս թՀ ոչ ՚. - է լ գուն 

պրծելով ձեռքերէս ( հեռացա ր քան է մը 

քայլ եւ պոռացիր բռունցքներդ սեղ-

մած, եօթ տարեկան մանուկէ սուր ու 

բարձր ձայնովդ, որան մէջ կար մօրդ 

ձայն էն ահարկու շեշտը, երբ բարկա-

ճայթ կը ջղայնանար - Մամա՛ս, մամաս 

կ՛ուզեմ, ոՈ ւր է ան, մամաս կ՛ուզեմ, 

մամայէս քով տարէք »• տ 

Անմէջապէս հայրը գրկած էր ել 

այնքա՛ն տրորած էր զէնք էր մէջ ձու– 

էելու ճէգով յ Տեսած՛ էր հօր աչքերուն 

մէջ կրակ եւ. արցունք ՚. Տունը վերած– 

ուած էր սգա ր ան է մ ը , էւրաքանչէւրր 

քաշուած անկէւն մը լուռ կ՚արտաս-

ուէր տ Մեծ—մայրը դէմքը պարզած եր-

կընքէն ք արտասուաթոր կը խօսէր, -

Տէր էմ Աստուած, է ՚ ն չ է մեղքը այս 

ձագին • • • -1 Ապա հայրը խոստացած էր 

զէնք տան է լ այդ օր մօր քով. ուրախոլ– 

թէւնը անչափ է ր , բա յց աւա՛ղ, ա յն– 

քա՛ն գեզատեսէլ վայրեր այցելած էէն, 

ա յնքա՚ն շողշողուն նորութէւննեբ Հ1ք**՜* 

ցուցած էէն էր մանուկէ աչքերն ու հո-

գին, որ մոռցած էր իր բուռն պահանջ-

քը տեսնել եւ ճանչնալ մայրը • • • : 

Իրիկուն մ ը , պտոյտէն դարձին, 

հայրը վիճաբանութեան բոն ուած էր 

մեծ—մօր եւ մօրաքոյրերուն հետ է Շու-

տով տարած Էին զինք անկողին յ Հոն, 

իր արթուն ականջներով լսած Էր անոնց 

երկար վ է ճ ը յ Շատ բան չէր հասկնար, 

բայց կը զգար որ վատ բան մը կը դառ-

նար ներսը։ կը լսէբ մեծ—մօր ել մ օբա– 

քոյրերուն բացագանչութիւնները եւ 

մէջ ընդ մէջ հօր գոռացող ձայնը։ Բա-

ւական ետք, դրան ամուր բախում ը ըզ– 

գացնել տուած էր % որ Հայրը կը մեկ-

նէր եւ անմիջապէս վազած էր եաեւէն ՚ 

մոռցած իր ոխը– Պապա՛, պապա՛ -

բայց մեծ—մայրը կանգնեցուցած էր 

զինք՛. 

- Ա տի՛ր ներս , ան քու հայրգ չէ 

ա յլեւս , ոչ ալ եղած է , թող երթա յ ու** 

րիշներուն հայր ըլլայ...» Երբեք չէր 

տեսած մեծ—մօր դէմքը, այդքան չարու-

թիւն արտայայա ող յ 

€ ՚ * ՚ Զ ի ս կը մեղադրէին, կը դատա-

պարտէին թէ եւրոպացի պա բուհ ի ի մը 

հետ կը կենակցիմ ։ ինծի կ՚արգիլուէբ 

ապրիլ ի բրել մարդ, ինձմէ կը պահանջ֊ 

ուէբ ղրկուիլ ^ զրկուիլ ամէն ինչէ եւ 

ճգնի լ ։ Եւ երբ կ՚աշխատէի համոզել զի-

րենք, որ ատիկա կաբելի չ է , մեծ մա յ– 

րըդ կը յանդգնէր վերջապէս տարիներու 

պահած մաղձն ու լուտանքը պարպել վբ– 

բաս է 

- Գո՛ւն, դո՛ւն եղար իմ աղԼկանս 

մ ահ ո լան պատճառը, դուն սպաննեցիբ 

իմ հրեշտակս, սրիկա՛յ մարդ, եւ այսօր 

դուն ազատ համարձակ կը պտտիկս, 

ո՞ւր է տանս պատիլը, ի՞նչ պիտի ըսեն 

մարդիկ , չի՞ բաւեր ամէնուն ծաղրն ու 

ծանակը ըրիր մեզյ Աստուա՛ծI ի մ , ո՞ւր 

է քու պատ իմգ , ո՞ւր է քու արդարու^ 

թիւնգտ - Ս պա սո լած այս անակնկալին 

առաջ կը հարկադրուէի դրսեւոբել ամ– 
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բոզԼ դաոնայոյզ ներաշխարհս, որ ամ-

բար ուած էր մէԼս ամուսնութեան օրէն 

Ի ՎԿ* 
- •• ՛Անօրէ՛ն կին, դուն շաա լալ 

կլլ ճանչնայիբ ադԼիկգ ւ ՐաՏ9 հակառակ 

աաոր՝ ամուսնացուցիր Հեաս ւ Այո, Աս– 

տուծոյ արդարութիւնը կ՚ազեբսէիր, 

արդարութիւնը պատժեց քու շար Հոգիդ 

բայց զոՀ առաւ զիս, լպիրշ, ք ^ ք չ 

րարած• • • է - Ջէի ուզեր ցաւոա սրտաէ 

մօր մը նոր ցաւ պաաճառել, րայց ար-

ա ա ^ ա յ ա ե ց ի անզսպելին եւ անխուսափե-

լին» ։ 

Այս դէպքէն ի վեր երկար մամա-

Հայրը չէր Փրեւցած , իսկ ինք, 4 ձ – 

տըզհետէ աւելի կը ներփակուէր ել կը 

դաոնար լռակեաց, իր թունաւոր փու-

շերուն մ ԷԼ քաշուած՝ վտանգաւոր մա-

նուկ մը է 

- Հայրդ ամուսնացաւ% ուրիշ մամա 

մ ր առաւ - : Վիրաւորուած կը զգար ինք– 

զինք, չըմբռնելով Հանդերձ ըսուածին 

իսկական իմաստը, մ ան աւանդ կարծե-

լով որ Հայրը այդ ձեւով մեղանչած 

կ՚ըլլար մօրը դէմ՝ կը դաոնար դաոնա-

մոլ, վրէժխնդիր ել բարդ Հոգեբանու-

թեան աէր մանուկ մը, այն աստիճան 

որ, տնեցիները լրԼօրէն կը մտահոգ– 

ուէին իր մասին է Առանձնացած՝ առան-

ձին աշխարՀ մը կ՚ապրէր իր սենեակին 

մ ԷԼ, ոչ ոք կը յաշողէր զսպել զինք , 

խօսիլ Հետը , եւ ինչպէս մեծ—մայրը կ՝Ր՜ 
սէր • « Գ ժ ո ՚ խ ք , դժո՛խք դարձուց տունս 

ա յս սատանա յի ձագը» է 

Հ. . ՛Երբ ստացայ այդ լուրը , շտա-

պեցի տեսնել քեզ է կարօտս անզսպելի 

Էր է կը սպասէի առիթի մը վերագտնե-

լու Համար իմ սիրելի զաւակս ։ Երբ տե-

սար զիս ք անմիԼապէս գէմքդ շուռ տը– 

ւիր, եւ Հոն ես կարդացի քու մանուկի 

անկեղծ եւ վիրաւորուած Հոգիիդ դառ-

նութիւնը՛., Տիշեցի մայրդ, նստած էիր 

&իշդ անոր նման եւ կը վարուէիր Հետս 

այնպէս Տ ինչպէս բազմաթիւ անգամներ 

շուկայէն դարձիս ընդունած էր զիս ՚՛ 

Աիշատակներոլ ուժգնութիւնը պաՀ մը 

սաՀմռկեցուց զիս եւ ես ընկճուեցայ ւ 

Մօտեցայ ք փորձեցի թեւերուս մէԼ առ– 

նել քեղ յ բայց փախար սենեակդ եւ դու-

ռը ամուր գոցեցիր • • •> : 

Բաւական թարմ էր իր մէԼ այդ օր-

ուան յիշատակը. շէր մոռցած, ել ի՚*նշ– 

պէս կրնար մոռնալ իրենց վերԼէն Հան-

դիպումը՛. Մտած էր սենեակ եւ ական– 

Լը դրած դրան, հետզհետէ ետ—ետ քաշ– 

ուելով, երբ իր փոքր կատուն, զոր շատ 

կը սիրէր, ճչացած էր եւ ճանկռտած 

ոտքերը ւ Անուշադիր՝ կոխած էր կեն-

դանիի պո չին յ. ճ ան կ ռտո ւած ոտքին վը– 

բայ տեսնելով արիւն՝ զայրացած էր եւ 

վերցնելով մօտիկ բարձ մը, ծածկած էր 

կատուն անով եւ ամթողք ուժովը ճըզ– 

մ ած կենդանին է 

«Երբ լսեցի ձայնդ , փութացի ներս , 

տեսայ երկու ձեռքերդ բարձի մը վրայ, 

ամբողԼ մարմնովդ կը ճնշէիր եւ ար-

ցունքոտ աչքերով կ՝ աղաղակէ իր - Մե-

ռ ի ՛ ր , մեռի՛ր, մեռի՛ր Շփոթած էի և 

ոչինչ Հասկցայ, ապա տեսայ բարձին 

տակէն դժուարութեամբ սպրդեցաւ 

փոքրիկ կատու մը եւ աղիողորմ վայնա-

սունով կորսուեցաւ պատուհանէն դուրս ։ 

Գուն տակաւին կը շարունակէիր ճնշել, 

դէմքիդ վրայ քրտինքը խոշոր կաթիլ-

ներ կազմած է ր , կը ճնշէիր, կը ճըն– 

չէիր եւ կը կրկնէիր ատամներուդ ա– 

րանքէն՛– Մեռի՛ր, մեռի՛ր Զարհու-

րանքով յիշեցի մայրդ, պատկերացուցի 

զինք Հիւանդանոցին մ ԷԼ, ուր ցաւերու 

սաստկութեան տակ ամբոզԼութեամր 

սպառած երեւոյթ մը ունէր, ինչպէս 

դուն այդ պաՀուն, դէմքը ծածկուած էր 

քրտինքով« նոյն մազեբոլ գոյնը, նոյն 

դիմագիծը, նոյն աչքերը, նոյն ձայնը, 

ել կը ճնշէիր անվերԼ բարձին վրայ , տը– 

բորելու Համար անոր տա կը պայքարող 

Հոգին, եւ ան կը ճնշէր, կը ճնշէր բար-

ձին վրայ, տրորելու, շնչաՀեղձ լնելու, 

սպաննելու անոր տակ շնչող եւ իր շուն-

չով իմ կեանքս թունաւորող Հոգին, կի– 

նըս, մայրդ, եւ դուք կը ճնշէիք, կը 

ճնշէիք միասին, իրար նման յ Մօտեցայ 

ձեզի , մօտեցայ տեսնելու ձեր դէմքերը ՚. 

՛Նոյնն է ի ք , նոյն աչքերը ունէիք, խըս– 

տադաժան դժոխքի երկու պատուհան-

ներ , նոյն ձեռքերը նոյն բարձին վրայ, 
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նոյն ձայնը, ա յգ ձայնը, եւ գէմքիգ մէք 

աեսայ մօրգ դէմքը ինքղինք սպաննած 

պաՀուն,տեսայ մայրդ,որ այնքան սիրած 

էի եւ. կը սիրեմ , աեսայ մայրդ , որ այն-

քան աաահ՜ էի եւ. կատեմ, աեսայ քեզ է 

մօրդ Հարազասք պաակերը, կը սիրէի 

քեզ աաոր Համար , եւ. կ՚ատէի քեզ միայն 

աաոր Համար։ Խլեցի ձեռքիդ բարձը, 

դարձար , վայրագ նայեցար ալքերուս 

եւ. ես ապտակեցի քեզ, ապտակեցի մ ա յ– 

բըդ, պարպուելոլ Համար իմ տարինե-

րու. դաոնութենէս ու նոգկանքէս տ կար– 

հես Հոն միայն կարող Չըլլայի վրայէս 

թօթափել Հանրութեան լոլո, դատապար-

տումը ինհի - ոճրագործ ,կնասպան > • >> : 

ԱյնուՀետել Հա յ բ ը վերատեսնելոլ 

երբեք բախտը չէր ունեցահ՜, միա յն օր 

մ ը , անոր մաՀուան լուբին Հետ ստացահ 

էր նամակ մ ը , հ՜անր եւ լեցուն, պատ– 

ուիրելով կարդալ միայն 16 տարեկանին՝ 

Հօրը վերքին խնդրանքով։ Արկղիկին 

մէք մասունքի մը նման պաՀահ՜ էր Հօր 

նամակը տարիներով, այսոլՀանդերձ ա– 

աահ՜ էր զայն, աաահ որովՀետեւ ինչ– 

պէս տարտամ ձեւով Հասկցահ՜ էր տնե-

ցին եր էն է ինքն էր մայրը սպաննողը, 

ատահ՝ է ր , որովՀետեւ երբեք չէր կըր– 

ցահ մոռնալ եւ ներել անոր ապտակը ։ 

իսկ ա յ մ մ , որքա՛ն կը ԳդքաՐ > որքան 

կափսոսար եւ կը կարեկցէր Հօրը է որ-

քա՛ն կարօտ ցահ՛ էր անոր , մ անաւանդ 

որքա՛ն պէտք ունէր անոր ներկա յու– 

թեան, կարօտը կը զգար դարձեալ անոր 

Հետ ձեռք-ձեռքի բոն ահ Հանրային պար-

տէզներուն մէք իրենց կա տա բահ՛ "(Ը՜՛ 

աոյտներուն, մասնաւոբաբաբ այմմ է 

երբ չունէր անկեզի մէկը՝ ձեռքը ձեռ-

քին մէք առնողտ Պէաքն ու պաՀանքքը 

ունէր գուրգուրանքի , առնական գուր-

գուրանքի մ ը ։ Տնեցիներուն Համար ար-

դէն երկար ու հ՛անր բեռ մը եղաձ՜ էր 

եւ ձանձրացած էին անոնք այս բեռէն է 

կը զգար ա յ գ , կը Հաւատար • արդէն յաւ*» 

ճախակի վէճերը ա յգ կը փաստէին , 

հ.Տս*նը յիբաէ–ի դմոխք մ լ* դարձած 

է ր . . . » ։ 

Երկրորդական վարժարանը յա քո– 

ղութեամր էլ աւարտէր եւ տնեցիները 

արգէն անուղղակի ձեւով զինք կ՛ան– 

Հանգստացնէին եւ կը սաիպէին Հկապ-

ուի լ մէկու մլէ՚ֆ , տան լուծը թե թե լցնե-

լու Համարւ 

Աօրաքբոք տղան, որուն մէք ճանչ– 

ցած էր եւ տեսած միակ Հարազատ այր 

մարդու մը գուրգուրանքը, այմմ կը 

պնդէր ամուսնանալ Հետը։ ինքը սակայն 

մերմած էր Հեղբօր» մը ամուսնութեան 

առա քար կը ։ 

իր սիրտը այլ փոթորկումներ ու-

նէր ւ կը սիբէր խենթ պատանի մըէ ամ– 

բալք Հոգիով կը սիբէր այդ անկայուն 

բնաւորութեան տէր դպրոցականը ( Հա-

կառակ ոբ ան կլ անտեսէր իր զեղուն ապ-

րումները մտերիմ մը ունենալու, եւ ի– 

բեն բամին կը Հանէբ միայն կսկիծ, 

ցաւ, տառապանք ու մեղադրանքէ Բայց 

ինք կը ՀանդուրմԷբ, կը սիբէր զայն, 

պիտի ՀանդուրմԷբ ել Համբերէր մ անա-

ւանդ Հիմա, երբ կը կարդար Հօր ը– 

սածները է 

հ . . .կը մաղթեմ , սիրելի Աստղիկս , 

կը մաղթեմ կեանքիդ մէք Հանդիպի ս մէ-

կու մ ը , որ քեղի չնոբՀԷ այն ի՚^է ես 

խոստացած էի ել պատրաստ Էի նուի-

բելու մօրդ՛. Եթէ Հանգիպիս այգ մէ-

կուն, սիրէ՛ ամբովք Հոգիովդ եւ մի՛ 

քանդեր ձեր երքանկութիւնը ինչպէս 

ըրաւ մ ա յրգ 

Ա յ ո , կ՚երդնուր, երբեք չհեռանալ 

ա յ դ խենթ տղա յէն ։ 

Զ • 

I 
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Երբ ուշադիր ակնարկ մը կը նետենք 

ՎերԼէն տաս–տասնեւՀինգ տարիներու 

Հայ նորաՀաս սերունդէ մտալոբ զար-

գացման վրայ, ուշագրաւ երեւոյթ մ ը , 

բնորոշիչ, եւ տարօրինակ մէեւնոյն ժա-

մանակ, մեզ խորՀբդածութեան կը մ ղ է , 

այս պաՀ ուս , երբ ուրախոլթեամբ կը 

դէմալորենք քան է մը նորաՀաս գրողԳւեր 

իրենց խոստմնալէց առա Լին քայլերուն 

մ է ի 

՚ Ց ի չ է անոնց թ ի * ֊ ը ։՛ Արդէն դրա կա՛ 

նութեան եւ արուեստի նուիրեալները ի– 

րենց քանակովը չէ որ կշիռ, կը ստանան 

Հոծ զանգուածներու բազդատմամրւ։ Ս ա– 

կայն այդ քիչը ԱփիւռքաՀայ կեանքին 

մ ԷԼ ԳԳաշէ է մ անաւանդ ա յն սլա տճ աո. ոփ 

որ ցրուած կեանք մը վիճակուած է Հա– 

յութեան : Փոքրաթիւ խմբաւորում մը, 

նորաՀաս գրողներու, գրական շարժու-

մի մը մղիչ ուժը կրնար Հանդիսանալ: 

Եթէ Համախմբումը, մեր պայման-

ներու բերումով անկարելի է , գոնէ Մեր-

ձաւոր Արեւելքի Հայաշատ կեդրոններուն 

մ ԷԼ կարելի է յուսալ նոր սերունդի շար-

քերէն առաԼացած երիտասարդ գրողնե-

րու խմբաւորում մը, որ նոր ժամանակ-

ներ ու Հոգեկան՝• խռովքը արտայայտէր 

ել ստեղհէր գրական մթնոլորտ մը, 

Լերմ ու ծաղկուն տ 

՚հէպի Հայ գրականութիւնը խուժող 

երիտասարդութիւն մը շատ յաճախ դի– 

մաւորած ենք անցած կէս գարու ընթաց-

քին։ Աակայն վեր Լին երկու տասնեակ 

տարիներուն գրական ել մտաւորական 

կեանքի նուիրուողնեբու թիւը պակսած 

է է Հակառակ այն իրողութեան որ միԼ– 

ն ակարդ կրթութիւնը եւ Համալսարանա-

կան մասնագիտութիւնը տասնապատիկ 

յաւելում մը 1լ արձանագրեն այսօր : 

Այս արտակարգ երեւոյթը Լ ո * ֊ ր Լ 

քննութեան մը կը կարօտի ։ 

Երեսուն տարի առա Լ մէկ մ իրա-

կարգ ունէր Պէյրութէ Հոծ գաղութը ,այն 

ալ նորաՀաստատ Հայ ճեմարանն էր է 

ՎերԼին տասնեւՀինդ տարիներուն այս 

գաղութը 7—8 միԼնակարգ Հայ վարժա-

րաններ ունեցաւ է 

Հայ մ իրակարգ վարժարաններէն 

երիտասարդներու Հոծ բազմութիւն մը 

աւելցած է Հայ Համայնքին վրայ I Անոնց 

մեծ մասն ալ կրցած է Համալսարանա-

կան կրթութիւն ստանալ, սակայն այդ 

թիլի Համեմաաութեամբ Հայ գրողնե-

րու եւ մտաւորականներու զանգուածի 
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մը դոյութիւնը զգալի չէ ՚ Ւրապէս այգ 

պատրաստուած գան գա. ածը գոյութիւն 

ունի , բայց մաաւոբական եւ գբական 

ստեղծագործութիւններէն եւ ապրում-

ներէն Հրաժարած կը թուի Օրով՛, կեան-

քի կրկէսին մ ԷԼ նետուած այգ Հաւաքա-

կանս ւթիւնը կը գործէ ու կ՛ապրի , ա– 

ռանց մաաւորական եւ գրական անուն 

ունենալու յ Փիլերուն վիճակուած է այդ 

մթնոլորտէն դուրս գալ եւ ան վարձք 

թոիչք մը կատարել դէպի գրական եր-

ջանկութիւնը, որ Հայ կեանքին մ ԷԼ ու-

րիշ նշանակութիւն մը չունի, եթէ ոչ 

անՀատին Հոգեկան բաւաբարութիւնը տ 

Տիք ուր այս պատկերին միւս երեսը 

յոյսէն աւելի՝ լաւատեսութեան կը տանի 

մեզ։ 

Մ եր ուշադրութիւնը երբ դպրոցա-

կան պատանիներս էն կը դարձնենք, ոգե-

ւորիչ երեւոյթ մը մեզ կը դնէ պտղաբեր 

այգիներու առԼեւ ։ Եւ իրօ՛ք, Հայ պա-

տանեկութիւնը խանդավառ, նորածիլ սե-

րունդ մըն է մեր բազմաթիւ նախակըր– 

թաբաննեբուն ել մ ան աւանդ միԼնակարգ 

վարժարաններուն մէԼ։ կ՚ապրի Հայ գը-

րականութեամբ եւ ազգային ոգիով: Հը– 

պարտ է Հայ անուանի գրագէտներով եւ 

կայհ կլաուն աչքերով վաղուան Հորիզո-

նը կը չափէ՝ գրագէտներուն կբտսերա– 

գոյնը ըլլալու Համար ւ Այս ներքին ապ-

րումի ամէնէն փայլուն ապացոյցը աշա-

կերտական այն թերթերն են, որոնք 

վերԼին տասը տարիներու ուշագրաւ ի– 

բոզութիւնը կը կազմենյ 

Անցած Հարիւր տարիներու ընթաց-

քին Հայկական ոչ մէկ միԼավայբի մէԼ 

այսքան աշակերտական ԼմիԼնակարգ) 

թերթեր լոյս տեսած չեն : Այսօր մ իայն 

Պէյրութի մէԼ լոյս կը տեսնեն ՏԱՍՆ ԵԻ 

ՄԷԿ պարբերաթերթեր ։ Ասոնցմէ ամէ-

նէն Հինը Հայ ճեմարանի Ջ ա ե ա կ ի ր ձ է , 
որ մօտ 22 տարուան կեանք ունի : (Հի-

շենք Գ լ ա ձ ո ր ^ ԼԱնթիլի ասի Դպրեվանք) , 

Ծիլեր ԼՀաչէպ, –Բաբէն Եփփէի ճեմա-

րան) , Վ ե ր ե լ ք (Մխիթարեան վարժա-
րան) , Հորիզոն ՀԱովակիմեան վարժա-

րան), ՚ ս ա ւ ա ս ա ր գ ( Հ ա յ կ ա զ ե ա ն Գոլէճ) , 

կանթեղ , ՚Աուիրոսք , Սիփան , Հունձք , 
Խաչրուո., եւ ճրագ թերթերը ։ 

Այս պարբերականները կանոնաւյա– 

բարաբ լոյս կը տեսնեն տարիներէ իվեր \ 

Անոնցմ է ոմ անք մ էկ—երկու տասնամ ե ա՛-

կի կեանք ունին ։ Այս երեւոյթը կրկնա-

կի ւգա Հան Լի մը արդիւնքն է ։ Եթէ ա– 

ոաԼին պատճառը դաստիարակչական 

մտաՀոգութիւններէն եւ Հայ լեզուի զար-

գացման անՀրաժեշտութենէն կը բխէ» 

վերէն՝ ուսուցչական կազմէն թելադըր– 

ւած, երկրորդ պատճառը ստուգապէս 

կրնանք ըսել թէ պատանի աշակերտու-

թեան մը Հոգեկան խանդավառութենէն 

կը պոռթկա յ , գրականութեան այգիէն 

ներս ցատկելու, պտղաբերումի անՀուն 

բաղձանքով։ կատանի սերունդի այս 

խանդավառ, ձգտումին շնորհիւ է որ այդ 

պարբերականները տեւաբար լոյս կը 

տեսնեն ։ Խմբագրական կազմերը երկու-

երեք տարիներու կեանք ունին մ իա յն ։ 

Ասոնք կ՚անցնին ընթացիկ աշխարհին, 

բայց անոնց կը յաԼորգեն նոր խմբակ-

ներ, նոր ոդեւոբութեամբ, միշտ թարմ 

ծաղիկ մը կամ կանանչ տերեւ մը ոռո-

գելու պատանեկան գրական ածուին մէԼ։ 

Զարմանալին, ու նաեւ մտահոգիչը 

սակայն, այն իրողութիւնն է որ ընթա-

ցիկ աշիւարՀին անցած պատանիներն ու 

երիտասարդները, բացի քանի մը բացա-

ռիկներէն, լռութեան մշուշին մէԼ կը 

կո ըսուին անծպտուն։ Ո"ւր կը մաշի ա– 

նոնց պատանեկան խան ղավա ռութ ի ւնը • 

իՈնչ զօրաւոր պատճառներ կան, դուր-

սը, կեանքին մէԼ, որոնք Հոգեկան , գրա-

կան եւ մաաւորական կրակը կը մարեն 

ու մոխիր կը ցանեն ժամանակակից սե-

րունդին վրայ ։ 

Ահա Հարցեր, դուք ըսէք* պատկեր-

ներ ու Հակապատկերներ , որոնք լուսա-

բանութեան կը կարօտին ։ 

Պատասխանները վեբեւի Հարցա-

ցագրութեան շատերու Համ ար պարզ են , 

բա յց վերԼին խօսքը չեն է 

Աթոմական այս գարուն նորաՀաս 

երիտասարդութիւնը մասնագիտութեան 
կը ձգտի ։ Աւ մասնագէտը գոնէ Համալը– 
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սարանա կան կրթութիւն մը ստացած ըլ– 

լալու. Էէ Ապա, Համալսարան մանելու. 

Համար՛»՛ պագալորիան անցնելը ան-

Հբաժեշտութիւն մըն Էէ կամաց կամաց 

կը Հասնին միքնակարգ վարժ՛արանի 

վերքին երկու, դասարաններուն , ուր պա– 

տանին կը թեւակոխէ երիտասարդական 

առաքին տարիները ։ Ու ա յ գ փոխանցման 

տարիներուն փոթորիկի կը բոնուի ։ Պա– 

գալորիայի մղձալանքը կը սկսի՛. Հայ 

գրականութեան իր եռանդը , ակամայ , 

կը կոտորակուի, կը նա Հա նքէ ։ Պագալո-

րիան ստացողը նոր վազքի մը մէք է , 

այլեւս գլուխ քերելու ժամանակ չունի է 

Ան յա ք սղութեան մատնուած ա չակերտը 

մէկ երկու տարի կը կորսնցնէ* ճամրայ 

մը գտնելու է Փոխանցման այս երկու ե– 

րեք տարիներուն գրական եւ մ տաւորա– 

կան յատկութիւնները ծալլուած* մէկ 

կողմ գրուած են, լաւագոյն օրերուն 

սպասելով ։ 

Ս պաս ուած օրերը մ իչա կփուչանան : 

Մասնագէտներն ու Համալսարանական-

ները խուռներամ բազմութիւն կը դառ-

նան : Բայց այս բազմութիւնը զուրկ է 

գրական եւ մտավորական գոբծօն կեան– 
քէն, 

Ներկայ աչխարՀը ամրոզքովին բըո^ 

նըւած է մասնագիտութեան բաղձանքէն։ 

կեանքի յառաքդիմութեան անՀ բաժել– 

տոլթիւններէն բխած Հրամայական պա– 

Հանքն է ոբ ներգբալած է նորաՀաս սե-

րունդը : Ներկա յ դա բու իրողութիւնն է 

ոբ կը Հաստատենք« 

\)ա կա յն , կազմակերպուած աշխար-

Հի եւ ցիրուցան Հայութեան միքեւ մեծ 

տարբերութիւն մը կայ։ կազմակերպ-

ուած աշխարՀի մասնագէտները գիտա-

կան , գրական, մաաւորական եւ ուսում-

նասիրական ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ա կ ա ն աշխա– 

տանքնեբու ՝ նուիրուելու Հնարաւորու-

թիւն ել միքավայր ունին , որով նիւթա-

կանին Հետ՝ Հոգեկան մեծ բաւաբարու-

թի ւն կը ստանան։ Մինչգեռ Հայ մաս– 

նագէաը միայն նիւթական բաւաբարու-

թիւն մը ունի ։ Շատերը ատոնցմէ կըբ– 

նան ինքնարասււթ-եամր գոՀանալ ։ Ս 

կայն առանց ստեղծագործ արժէքի* Հո-

գեկան պարապը պիտի տեւէ՛ , ու ձանձ– 

բոյթն է որ այգ պարապը պիտի լեցնէ։ 

Գրական յատկութեամբ օժտուածնե-

րու թիւը միչտ սահմանափակ եղած է ։ 

Ազղ է ազգ անշուշտ տարբեբութիւններ 

կան է սակայն ընտրեալներու կամ ընդու-

նակներու քանակը Համրանքի ենթակա յ 

է՛– 

Փոքրագոյն տոկոսը որ գրականու-

թեան պիտի նուիրուի մեծ ու կազմա-

կերպուած ազգի մը ծոցին մ է ք , ինքնին 

մեծ քանակ մըն է ։ Ու այսօր, Հակառակ 

մասնագիտական վազքին, գրական եւ 

մտաւորական կեանքը ճոխութեամբ կը 

թաւալի ան Հա շիւ Հրատաբակութիւննե– 

բով–. 

Մենք, Հայերս, այս արշաւին մէք 

կարհես թէ մեր ուղին կորսնցուցած ենք է 

Հայութեան Հիմնական յատկանիշ-

ներէն մէկը եղած է իր Հոգեկան ուժը, 

որ արտայայտուած 

է գբականութեամբ, 

արուեստներով, ճարտաբապետութեամբ 

եւ տոկուն Հաւատքով: 

Արդ է Հայ Նոր Սերունդին Համար 

գրականութիւնն ու մաաւորական Գոր– 

ծ ունէ ութի ւնը Հոգեկան ազատ ասպարէզ 

մըն են՛. Այդպէս եղած է անցեալին մ է ք , 

այդպէս պէաք է ըլլայ մանաւանդ այս 

ժամանակաշբքանին > երբ Հայ մարդը իր 

սովորական կեանքէն զատ՝ Հոգեղէն ու-

ժի պէաք ունի, - Համաշխարհային յոբ– 

ձանուտներաւն մէք շնչահեղձ չըԱալու 

Համար է 

Ազգապահպանման պարտադիր գի՜ 

աակցութիւնը չէ որ ղիս կը մղէ սթափ-

ման այս քանի մը խօսքերը ուղղելու նոր 

սերունդին, այլ գրականութեան աաակ 

մարդու ներքին անսաՀման բաւաբարու-

թեան թելադրանքն է որ կ՚ընեմ է Գրա-

կան ստեղծագործութիւնը Հոգեկան եր-

ջանկութիւն մըն էգ իսկ գրականութիւն 

նը անՀրաժեշւո սնունդ մըն է ըն թե ր ց ող 

Հասարակութեան Համար ։ ԱնՀատական 

ել Հաւաքական ապրումի Հոգեկան այս 

Հարստութիւնը վատնելու Լենք մոլոր ոլ 

շո ւա բուն ճամբաներու վրայ է 
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՚Բառորդ դարէ ի ՚ Ս ՚ Ր ռւշադրոլ– 

թեամր Հետեւած եմ նորաՀաս սերունդի 

ծաղկումին եւ քայլերուն ։ Երբեմն ու– 

րախութիւնն ունեցած եմ ցեղային Հան-

ճարէ կայհ ե ր ր ն չմարել օտար ափերուն 

վրայ նեաուած Հայ սլաաանէներուն մ ԷԼ : 

Հոգեկան ապրումէ արտայայտութիւննե– 

րը , ծաղկուն պաաանէներոլն , չաա յա-

ճախ ղէս Համոզած են թէ անոնք իրենց 

արէւնէն մ ԷԼ կը կրեն րա բախում ը մեր 

դարաւոր մչակոյթէն եւ թէ Հայ աազան-

գէ յ՜առան գա կան աւէշն ունէն : 

Բայց առօրեայ պայմանները, գրա-

կան խանգավաա մթնոլորաէ մը եւ. մը– 

չակութայէն ապրումներով առլցուն մի– 

Լա։Լայրէ մը պակասը ընդունակութիւն– 

ները կը խամրեցնեն Հ Ա՝ ան աւանդ երբ 

մէ Լա վս* յրը գերազանց ապէս նիւթական 

շաՀերու, չաՀաբեր մասնագէաութէւն-

նե բու. | ճոխ կեանքէ մը եաեւէն վազելու 

մրցադաչա մը դարձած է , բոլորէն գը՛՜ 

րաւող մթնոլորա մը, ամենօրեայ Հա– 

կազդեցոլթէւններով է 

Գրականութեան եւ արուեսաէ սի– 

րաՀար որքա՛ն պատանիներ արեւաՀար 

եղած են այս Հելքոա միԼավայրերուն 

մէԼւ Հաշիւը չկա յ յ Ըսենք նաեւ Հաշուա– 

կալն ալ չկա յ Հ 

Տասը տարի առաԼ տաղանդաւոր 

պատանիները , այսօր ճարպիկ մասնա-

գէտներ են, արդէն տասը տարիներու ե– 

րիտասարդութիւն մը մաշեցուցած ։ Բա-

ցառիկները միայն շարունակեցին ուխ-

տեալը մնալ «ՏիրոԼ Այգիշին ւ 

Անտաղանդ շատերը միշտ թուղթ 

մրոտեցին, Հայ գրականութիւնը մաշած 

քուրԼի վերածելու Համար ւ 

՚Բննութեան առնուած այս բոլոր 

պարագաները նկատի Ունենալով, նորէն 

յոյսով կը վերադառնամ խանդավառ, 

պատանեկութեան , կ՛ապալին իմ անոր 

թարմ երակին յ Այդ պատանիներէն պի-

տի առա Լան այ դրականութեան ել ար-

ուեստի գրօշակիբ սերունդը % իրենցմէ 

տասը տարիով Հեռացած երիտասարդու-

թիւնը ուրիշ աստուծոյ կը ծառայէ յ 

Բացառիկները թերելս օր մը վերա-

դարձ մը կատարեն, բա յց անոնք յաոա– 

ԼապաՀը չեն կրնար ըլլալ : Անոնք կա-

րաւանի քովէն պիտի քալեն առանց 

դրօշակի է 

ՆորաՀաս պատանեկութիւնն Է որ 

կրնայ գալիք գրական սերունդին պատ-

մական ճակատագիր մը տալ, պ ա յ մ ա -

նաւ սակայն որ շարունակէ գրականու-
թեան եւ արուեստին րսւցուիլ միջնա– 
կարգ վարժարանները աւարտելէն ետքն 
ալ, առանց ընդհատումի: 

Փոխանցման տարիներն են 1 6 - 2 0 

տարեկան Հասակը : Ա՝տաՀոգութեան 

տարիներ են միԼնակարգ վարժարանի 

վերԼին դասարանը եւ անոր յաԼոր– 

դող տարիները ։ Եթէ տաղանդ եւ. ըն-

դունակութիւն ունեցող տղաներն ու աղ– 

Լիկները շարունակեն այն դրական ել 

մաաւորական աշխատանքները, որ կը 

կատարեն տասնեւմէկ աշակերտական 

թերթերը խմբագրելով, անկասկած ա– 

նոնք այլեւս պիաի չհրաժարին գրական– 

Հոգեկան ապրումներէն, եւ մեծ բաւա-

րարութեամր պիտի շարունակեն ստեղ– 

ծագործել Համաձայն իրենց ներքին դ ր -

դումներուն X 

Ա աքի ել գրչի տեւական վարժու-

թիւնը Հոգեկան պա Հան Լ դառնալէն ետք, 

գրական եւ մաաւորական սերունդը ինք-

նին պատրաստ է է 

Նոր եկող ամէն սերունդ էնքը կը 

կերտէ էր պատմական ճակատագիրը: 

Հայ մ իԼնակարգ վարժարանները դե– 

րազանցապէս այս նպատակին պիտի 

ձդտին > 

՝Բ ա ռո ւղինե բ ը լա յն բացուած՝ կը 

սպասեն անոնց որ պիտի գան Հայ դրա-

կան անդաստանը ծաղկեցնելու է 

կ* Ա. 
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Թռուցէկ կերպովդ նշելով խորՀրգա– 

Հայ գրականութեան անց ահ՜ ուդէն խոր-

հըրգայնացումէց յեաոյ՝ մեր նպատակը 

չէր տալ ա յգ գրականութեան բուն պատ– 

մութէւնը , նրա ստեղծագործական ար-

տադբանքէ գնաՀատութէւնը է Այգ ուղ էն 

պէտք է վերյէչել, որպէսզէ տեսնուէ , 

թէ էնչ*գէսէ նշանախօսքեր Է Էն ողողում 

Հրապարակը այգ տարէներէն եւ ինչպի-

սի բո վան գա կութի ւն էր գրւո/յէ ու փըն– 

տըռւում գրական երկերի մէք։ Այգ տա-

րիներին Հիմնական պա Հանքն էր ստեղ-

ծել «պրոլետարական, գասա կարգային 

գրականութիւն» ։ Այլ խնդիր է դրան 

Հասնելու ճանապարհների տարրերու-

թիւ֊նը» Այն ժամանակ ոչինչ չէր խօս– 

ւում արուեստի ու գրականութեան մո– 

ղովրդայնութեան, խորհրդային միաս-

նական գրականութեան մասին է 

Մինչեւ 1ԶԶ0֊ական թուականները 

գրական ասպարէղ մտան բազմաթիւ 

«պրոլետգրողների, որոնք շօշափելի 

Հետք չթողեցին Հայ գրականութեան 

մ է ք , բայց այն մամանակուայ երիտա-

սարդ գրողներից մէկը Ակսել ք՝ակուն– 

ցըէ ՈՐԸ միայն լռելեայն ստեղծագոր-

ծում է ր , առանց Հրապարակային աղ-

մուկներին խառնուելու, - այսօր Հանդի-

սանում է խորհրգահայ եւ մանաւանդ 

առհասարակ Հայ գրականութեան պատ-

մութեան պարծանքներից մէկը է 
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Երբ փորձում ենք յետադարձ հայ-

եացք նետել խորհ րգահա յ գրականու-

թեան պատմութեան վ ր ա յ % վերծանել 

զանազան գրական ըմբռնումներ ունեցող 

դէմքերի ու խմրաւոբումների պայքարի 

իմաստը, - տեսնում ենք, որ ոչինչ պա-

տահական չէր | այէ ամէն բան պայմա-

նաւս բուած էր պայքարի մէք ներգրաւ^ 

ուածների Հասարակական–գ աղափ արա-

կան եւ անհատական—հոգեբանական նա-

խասիրութիւներով % 

Եթէ գրական աս պար է ղում գործող 

գեղարուեստական մտաւորականութիւնը 

փորձենք դասաւորել ըստ նրա մաս կազ-

մող անհատների ստեղծագործական դի-

մագծի, - ապա կը ստացուեն երեք ի– 

ԲարԻց բաւական տար բերուող խմբաւո-

րումներ ։ 

Առաքին խմբաւորման մէք կաբելի է 

դասել ա յն գրոգներին, որոնք իրենց գը– 

րական կազմ աւորումն ստացել էին դե– 

ռեւս երկրի խորհրգայնացումից առաք, 

ունէին անվիճելի ազգային—մողովրգա– 

կան աշխարհայեացք, գրական ստեղծ ա– 

գործութեանը մօտենում էին պատաս-

խանատուութեան զգացումով, ել իրենց 

ու ուրիշների կողմից Համարւում էին 

«ուղեկիցներ» : Գբանք էին, որ 1 9 2 7 թը– 

ւին իրաւունք ստացան կազմելու Հայաս-

տանի Աշխատաւո րական Գրողների 

Ա՝իութիւնը, սակայն 1 9 3 1 թուին ստիպ– 

ուած եղան «որոշելուդ, որպէսզի մ իու-

թիւնը լուծարքի ենթարկուի է ԱյնուՀե– 

տեւ նրանք եւս մտան «խորՀրգայէն գը– 
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րողների միասնական ընտանիքի մ է ի եւ 

շարուանկեցին իրենց բեղուն ստեղծա-

գործական աշխատանքը ։ 

Նրանցից աւելի շատ աչքի ընկան 

Գեմիրճեանը, Զօրեանը, թ՚ոթովենցը եւ 

Աանուէլեանը։ Փաստօրէն ա յգ խմբին 

կարելի է դասել նաեւ քՒիֆլիսում ապ-

րող Նար—Գոսին եւ արտաաաՀմանից վե-

րադարձած Հ» իրւանզագէին , որոնք է սա-

կայն , խորՀրգային օրօք որեւէ լուրԼ ԳԸ~ 

րական երկ չստեղծեցին: Մ ենք չենք վա-

րանում ՛այգ խմբին դասել աւելի ուշ 

Թիֆէիսից Երեւան տեղափոխուած Արա– 

զուն , որը թէեւ պաշտօնապէս Համար-

ւում է «Հայ պրոլետարական գրականու-

թեանդ Հիմնադիրներից մէկը, բայց իր 

տաղանդով, բաբեխղճութեամբ եւ Հայ 

գրականութեանը տուած ոբակեալ երկե-

րով խիստ տար բեր ւում է միւս Հ պրոլե-

տարականներից»։ Աբազին մ ինչեւ այժմ 

էլ , իր ծերունազարդ Հ ա սակում , շա բու-

նակում է ստեղծագործ ել : իր մամ ան ակ 

ղրանց միացաւ նաեւ բանաստեղծ Աւե– 

*ոիք իսաՀակեանը, անձնապէս մեծ փառ-

քի արժանացաւ,՝ բայց գրեթէ ոչի՛նչ 

չգրեց , որը արմանի լինէր իր .տաղան-

դին ։ «Ուղեկիցների» մէշ ամենից երի-

տասարդը թ՚ոթովենցն է ր , որին, իր տա-

րիքը նկատի առնելով, նոյնիսկ կարելի 

ԿԸ. ւէնէր՜ խորՀրդաՀայ սերնդի կարգը 

դասել, եթէ արդէն վաղու՛ց կազմաւոր– 

ուած չլինէր նրա ազգային աշխարՀայ֊ 

ձացքը, թէեւ այնոլՀետել բաւական շատ 

զբաղուեց պրոլետարական նիւթերով։ 

«ւՈւղեկիցները՝,» որպէս անհատներ և դր-

բողներ , ունեցան տարբեր ճակատագիր 

եւ ստեղծագործական դիմագիծ, բա յց 

նախախորհրդային սերնդի պատկանելոլ 

•տեսակէտից շատ բաներում նմանւում 

են ել չեն .կարող շփոթուել Հետագայում 

ասպարէզ մտած գրողների Հետ՛. 

Միւս երկ ու խմբերը ընդՀ անուր առ– 

մամբ պատկանում են խորՀրդաՀայ գրա-

կան սերնդին՝ իրենց տարիքի եւ խոր-

Հբրդայնացումից յետոյ լրբօրէն ասպա-

րէզ մտնելու բերումով» Գրանք թէեւ 

խորհրդային սերունդ էին, բոլորն էլ 

^ընդունում» էին կռմ-կուսակցո ւթեան 

Հեղինակութիւնը դրականութեան բնոյ– 

թը որոշելու բնա գա լառում , նրանցից 

շատերը կոմունիստներ էին, «պրոլետա-

րական գրականութիւնն» էր իրենց դա-

ւանանքը , - բա յց ունէին սկզբունքային 

տարակարծութիւններ ինչպէս նիւթեր ի 

ընտրութեան, այնպէս էլ այդ նիւթերը 

գրական մշակման ենթարկելու մեթոդ-

ների բնագաւառսւմ է Նախորդ գլխում 

մենք յիշատակեցինք, 1 9 2 2 թուին Հիմ– 

նըւած Հայաստանի պրոլետգրողների ա– 

սոցիացիան եւ 1 9 2 5 թուին կազմուած 

Հայաստանի Պրոլետարական գրողների 

«Նոյեմբեր» միութիւնը։ ճիշդ Է , շատ 

չանցած նրանք պաշտօնապէս Հաշտուե-

ցին եւ միացան, բայց դրանով ամէն ինչ 

չվերքացալյ «Ասոցիացիայի» եւ «՚Նոյեմ-

բերի» չռլրԼը Համախմբուած գրական 

ուժերը ունէին որոշ ըմբռնումներ, ո– 

րոնք անՀաշտելի էին։ Ա յ ժ մ , մի քանի 

աասնամեակներ անցնելուց յետոյ, երբ 

մէկ Հայեացքով չափում ենք այդ խըմ– 

րաւորումներին պատկանող գրողների 

գբական կենսագրութիւնը, նկատո՛ւմ ենք 

մի շատ Հ եաաքրքրական երեւոյթ : Գա 

Ասոցիացիային» ել «Նոյեմբերին» պատ-

կանողների որակական տարբերութիւնն 

է՛՛ 

«Ասոցիացիային» պատկանողները, 

չնչին բացաո-ութեամբ, կոչումով գրող-

ներ էին՛. Նրանց պակասում էր ստեղ-

ծագործական խոյանքն ու տարերքը՛. 

Նրանք, ինչ-ինչ պատճառներով, Հաւա– 

տարմօրէն արձագանգել էին կոմ–կու-

սակցութեան նշանախօսքերին , աշխա– 

տում էին այդ նշանախօսքերի աղմուկով 

լցնել Հրապարակը, բ այց չէին մտաՀոգ-

ուած տալու այնպիսի գրական երկեր, 

որոնք ընթերցողներ ունենան ։ Բաւական 

մեծ թիւ էին կ ազմում Հրապարա կագիր– 

ներն ու գրաքննադատները, որոնք Հիա-

նալով իրենց ուռուցիկ եւ շքեղ ձեւա-

կերպումներ ի փայլից, աւելի էին Հեռա-

նում իրականութիւնից •. կային պարզ 

գրասէրներ Այգ խմբից ոմանք Հետք 

չթողեցին , այնպէս էլ մռռացոլեցին , 

իսկ մնացածները միԼին մակարդակից 

աւելի բարձրանալու փորձ չարեցին ։ 



ի ^ 

Ա ակաւաթիւ տաղանդաւորները Հետա-

գայում իրենց ստեղծագործութիւննե– 

րում շարունակեցին քաղաքական ճառա-

խօսութեան եւ Հրապարակախօսութեան 

գիձր* 

Ասոցիացիայից Գէորգ Արով ր ըս– 

կը ղրնական շքքանի գա յթակղեցուցիչ 

Համ ա րձա կութ իւնից յոգնած՛ այնուհե-

տեւ ղերազանցապէս զբաղուեց գրական 

ժողովածուներ կազմելով եւ վար Էական 

գործեր կատարելով\ *Լշտունին ել Ալա-

զան ը աւելի յաքողութեամ բ պարբերա-

կանների խմբագիրներ եգան , բայց նը– 

րանց ստեղծագործութիւնը ինքն իրենից 

չմեծացալՀ Միայն Նա յիրի Զարեանը 

անՀամեմատ բեղուն դուրս եկաւ, բայց 

նա Էլ երբեք չՀրամարուեց ուռա—կոմ ու-

նիստական չբքագծից եւ Հասաբակայնօ– 

րէն անթոյլատրելէ սայթաքումներ ունե-

ցաւ Ոթրշ մամանակ է «Ասոցիացիային^ 

պատկանողները ամենայն գիւրութեամբ 

ընդօրինակում էին ռուսական իրակա-

նո ւթե ան մէք փթթող «պրոլետարականդ 

տարօրինակութիւները, որովՀետեւ, 

ըստ երեւՈյթէն | որեւէ բան կորցնելու 

վախը չունէին է Ւսկ Հետագայում , գրա-

կան մթնոլորտը որոչ չափով պաբղուե– 

լուց յետոյ, իրենց ճիգերով բարձրանա-

լու յո յսը կորցրէն եւ մնաց էն երկրորդ 

գծէ վրայ է 

Մ է՛սն գամ այն այլ պատկեր էր ներ-

կա յացնում ՀՆոյեմբեր% մէութէւնը : Նը– 

բա շուրքբ Համախմբուածները դե բա-

զան ցա պէս զգում էէն գրական ներքէն 

կոչում % Հետագան ցոյց տուեց , որ նոյն– 

իսկ նրանք , ովքեր Համեմատաբար նը– 

ւաղ էին օմտուած տաղանդով, երբեք 

կանգ չառան տեղում, այլ տեւական ո– 

բռնումների ճանապարհով ընթացան ա– 

ռաք: Աշխարհ ա յեացքով եւս, ընդհանուր 

առմամբ , նրանք աչքի ընկան չափալո– 

բութեամբ , աւանգապահութեամբ , իրա-

կան պայմանները Հաշուէ առնելով՛. Մէկ 

խօսքով՝ գտնում էին յ ոբ գրականու-

թիւնն ունի իր ուրոյն օրէնաչափութէւն– 

ներր, որոնք չի կաբելի թեթեւամտու– 

թեամր անտեսել եւ. կամայականօրէն Է— 

բաբ խառնել է 

հՆ" յեմ բեր ականներիդ մէք + անշուշտ ^ 

բացառիկ տեղ է բռնում Զարենցը է որը 

մի չարք դեգերումնեբ գործելով Հան-

դերձ, միշտ ընթանում Էր դէպի ստեղ-

ծագործական բարձունքները է Բանաս-

տեղծութեան մէք քնարական երկերով 

առաջնակարգ դիրք գրաւեց Գեղամ Ա ւսր– 

եանը, իսկ Գսւրգէն Մ ահ արին ել Վա– 

ղարշակ Նորենցը թէել չՀասցրին էի՛*՜ 

վին ամբողջանալու, որովՀետեւ 1 . 9 3 6 

թուից մինչել 1 9 5 0 – ա կ ա ն թուականնե-

րը ճաշակեցին բանտերի ու Աէրէրէ " ա ռ ՜ 

նամանիքների ոչ—բանաստեղծական դառ-

նութիւնը, բայց եւ այնպէս իրենց կաբե-

ւոր նպաստը մտցրին խորհրդահայ ԳԸ~ 

րականութեան մէք է Արձանագրութեան 

մէք ինքնուրո յն ճանապարհով յառաք դի-

մեց Մկրտիչ Արմէնը, որի ստեղծագոր-

ծէ ութեան մԷք թէել ղգալի տեղ են բըո*– 

նում երեւակայական յօրինումները եւ 

ոճի քմ ա յ քները , բա յց եւ ա յնպէս ծա-

ւալով ու որակով ուշագրաւ մի շարք եր-

կեր է ստեղծագործէ լ : «Նոյեմբերիֆ 

շրքանակին էր պատկանում նաեւ Ակս ել 

Բակունցը: ք՝ակունցը Զարենցէ Հեա 

մէասէն հ անդի սանում է խորհ րդահա յ 

գրականութեան երկու աոկուն սիւներից 

մէկը՛. Այդ երկուսը իրենց բազմապիսի 

յատկոլթիլններով առանձնանում են 

մ իւսնեբից ել խո րհ րդահա յ գրական սե– 

րրնդի ամենից կարկառուն դէմ քերն են, 

մէկը արձա կա գրութեան, է ս կ միւսը բա-

նաստեղծութեան բնագաւառ.ում յ 

Բակունցին ել Զարենցին այդքան 

բացառիկ տեղ տալը մեր կողմից կամա-

յական չէ : Այդպէս են վարուել իր մա-

մանակ ԳՐՀաԿէց գրողներն ու գրակա– 

ն տգէտները էրենք՝ նրանց ող ք ութեան օ— 

բով տ Այգ Հաստատումը կէ սա պաշտօնա-

կան բնոյթ է կրել Հայկոմկուսէ ղեկա-

վարութեան գնահատականների մէքտ 

Բւսկունցն ու Զարենցը մէշտ կողքեկող-

քի են յիշուել9 երբ Հարկաւոր էր նրանց 

դրուատել ( եւ Հարկաւոր էր դատափե-

տել՝ կոմ–կուսակցութեան գծած ճանա-

պարհից Հեռանալու Համարէ Նոյն կար-

ծիքն են յա յանում խորհ րդահա յ գրակա– 

նո ւթե անր ծանօթ օքոար գրականագէտ– 
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ները է Այգ գր* յքէը ըն գուն ւում Է նաեւ 

արտասահմանի Հայ մտաւորականու– 

թեան իրազեկ խաւերի կողմից յ Եւ վեր–՛ 

ԼապԷս , եթէ րոլորն էլ մի որեւէ թիւ֊– 

րիմացութեամբ անաեսէին այգ ճշմար– 

աութիւնը, մենք էէ ինք կարող ուրանալւ 

Էլ ուրանալու ոչինչ չ կ ա յ ։ ՛Բանի որ մեր 

առԼեւ է խորՀրդաՀայ գրականութեան 

ւզաամութիւնը եւ Բակունցի ու Չարենցի 

գրական շօշափելի Ժառանգութիւնը: 

ինչո՛՛՛վ են բարձրանում Բակունցը ե 

Չարենցը միւսներից ։ ԱռաԼին Հերթին 

իրենց ա աղան գով եւ ստեղծագործ ու– 

թեան որակով & Ղ՛րանից զաա , նրանք 

աչքի են լիկնում իրենց բացառիկ ան-

Հաաականութեամբ, Համարձակու– 

թեամբ յ միշա կատարելագործուելու 

բուռն ձգտում ով եւ շր Լա սլա տ ի վրա յ 

թողած իւորունկ ազգեցութեամբ : 

Բակունցը եւ Չարենցը իրենց անհա-

տական խառնուածքով եւ գրական ըմ-

բըոնումնեբով ոչ միայն տարբեր Էին ի՛-

րարից , այլեւ շաա խնդիրներում ուղղա-

կի Հակոանեայ գիրքերի վյրայ Էին կանգ-

նած տ Աակայն տարիների ընթացքում 

նրանք աստիճանաբար մօտեցան , մէկը 

միւսին աւելի լաւ Հասկացաւ, եւ մի 

շարք առանցքային խնդիրներում իրար 

գտան ու փոխադարձաբար խանդավառ-

ուեցին ւ Բակունցը եւ Չարենցը ոչ մ իա յն 

իրենց ստեղծագործութեամ բ արժանա-

ւոր մեծութիւններ էին, այլեւ անհատա-

կան բարեկամներ յ Այդ բարեկամութիւ-

նը նոյնիսկ սրտառուչ եւ օրինակելի էր յ 

Չարենցը պատեհ առիթներով ցոյց էր 

տալիս այդ բարեկամութիւնը նաեւ չա-

փածոյ նամակ–բանաստեղծութեամբ, 

իսկ Բակունցը > փոխադարձաբար իր եր-

կերի Համար բնաբան էր ընտրում Զա– 

րենցի թեւաւոր արտայայտոլթիլնները։ 

Գրանք, ի Հարկէ, սովորական ալբոմա-

յին Հաճոյաբանութիւննեբ չէին, այլ ա– 
ոողԼ ու խորունկ, գիտակից բարեկա-

մութեան արտայայտութիւննեբ ւ Եր-

կուսն էլ ապրումների բովից անցած ան-

Հատականութիւններ էին, որոնք լաւ էին 

Հասկանում խօսքի գինը եւ ժլատ էին 

դրանք բաշխելիս է Այդ առումով որոշ 

պատկերացում կազմ ե լու Համար բալա– 

կան Է յիշել 1 9 2 7 եւ 1 9 2 9 թւերին Զա– 

րենցի գրած երկու բանաստեղծութիւն– 

ները ։ Առա Լինում, որը կոչւում Է «Ակ– 

սելին՝ «Մ թնաձորը» կարդալուց յե– 

տոյ», - Չարենցը իւրովի բնութագրում 

Է Բակունցի հԱթնաձոր» ժողովածուն ե. 

բարեկամաբար զգուշացնում ենթադրա-

կան մոլութիւնից ու գրում -

«՛քո «Ս՚թնաձորում» թախիծն է ծորում 
Ու կարօա՝ մանկութ հարազատ ձորի, -
Աշխատիր սակայ ն , որ մութ ֊ այ դ 

ճորում 
պայծառ, ուդին անդարձ չկորի»։ 

իսկ երկրորդում, ՈՐԸ կոչւում Է՝ 
«թ՛ուղթ Ակսել Բ ակունցին , գրուած Լե– 

նինգրագիցֆ , - Չարենցը չափածոյ եղա-

նակով ձեւակերպում Է իր գրական Հան-

գանակը մի անօրինակ սիրով, կլ*քուԼ ու 

ներշնչմամբ՝ ի փառս լրԼութեան, խըս– 

տութեան, Հասունութեան եւ աշխա-

տանքի - «ինչպէս «վերին» իմ պերատի– 

ւը սերունդների» ։ 

Փոխադարձ յարգանքը, գնաՀատան– 

քը ել ստեղծագործական մտերմութիւնը 

շարունակոլեց մ ինչեւ նրանց ողբերգա-

կան յաՀը՝ 1 9 3 7 - 3 8 թուականներին : 

Չարենցը Հիմնականում բանաստեղծ 

էր» թէե*– գրել է նաել արձակ գործեր ։ 

Բակունցը արձակագիր է , որի արձակը 

թաթախուած էր թրթռուն բաՆաստեղ– 

ծականութեամբ։ Նրանք գրեթէ տարե– 

կիցներ էին, բայց մինչդեռ Չարենցը 

գրական ասպարէզ էր մտել 1 9 1 5 թուա-

կանին, Բակունցը շատ աւելի ուշ, 1 9 2 4 

թուականին, գրականութեան մ ԷԼ իր 

մուտքը գործեց լրագրական թղթակցու– 

թիւններով ու մանր պատմուածներով, 

նախքան իր անուրանալի մեծութիւնը 

դրսեւորելը: Բայց սրանք զուտ կենսա-

գրական տարբերութիւննեբ են ։ Բուն 

տարբերութիւնը նրանց ստեղծագործուս 

թեան ել խառնուածքի մէԼ Է : 

Չարենցի ուղին միակտուր չէ՛,. Նա 

փորձել է գրական զանազան ձեւեր, 

միշտ ինքն իրեն Հերքելով եւ նոր ձեւեր 

փնտռելով տ Նա արձագանգել է այն ժա– 
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էրադարձութէւններէն ( էր ստեղծագոր– 

հ ութեան նէւթ է գարձրել դէպքերն ու 

մարդկանց , ապա մոռացել դրանք եւ էր 

ճանապարՀլլ շարունակել տ Նա երբեմն 

կէր առել է էր ոճ էն ան յարէր լե զոլա կան 

խառնաշփոթոլթէւններ՝ վժողովրդէն 

Հասկանալէ լին ե լուի մաաՀոգութեամբ , 

բայց ապա զգասաացել է եւ ընթացել 

դասական վսեմութեան ուղէովէ Զա բեն– 

ցը անՀաաապԷս եւս Հետե լողական չէ 

ՒԲ վարքագծի մ էք ։ Բա յց դրանք 

բոլորն էլ որոնման ելեւէջներ էէն յ 

Զարենցը էր բանաստեղծութէւններէ 

մէք պաակերե լ է առա քէն Համ աշխար– 

Հայէն պատերազմէ աւերները, Հո կտեմ– 

ր եբեան յեղափոխութէւնը , քաղաքացէսա– 

կան պատերազմը, Լեն էն էն եւ Համաշ– 

խարՀայէն կոմունէղմը յ, Բայց նրա ան-

դագրոքմ որոնումները վերք է վեբքրյ 

Հասցրէն փնտռուած՛ Հանգրուանէն՝ Հայ 

մողովրդէ անցեալը, ներկան ու ապա-

գան բանաստեղծական մչակման նէւթ 

դարձնելուն եւ Համամարգկայէն փէէէ՜՝ 

սոփայական խորքով Հասուն երկեր ար-

տագրելուն է Զարենցը մեր մոլորակէ բո-

լոր մասերում մտքով ու Հոգէով թա-

փառելուց յետո յ՝ Հաստատապէս կանգ 

առաւ Հայրենէ Հողէ վրայ ւ Հոկտեմբեր– 

եան յեղափոխութեան խոստումներ էց մ է 

պաՀ չլացած՝ նա տէեզերա կան կշոո յ թ 

տուեց էր շեփորաձայն երդերէն, Ր ա յ ց 

այդ Բո Լո Բ էց յետոյ ա%Հրամեշտ Համա-

րեց պատգամ ե լու էր ծնող ժողովուր-

դէն , թէ՝ «Ով Հայ մողովուրդ, քո մէակ 

փրկութէւնը քո Հաւաքական ումէ մէք 

էի I Զարենցը ասաէճաճնաբաբ մօտեցաւ 

երկբէն , մարդուն եւ էսկութեանը է 

Զաբենցէ Հասունութեան վկայա-

կանն է 1 9 3 0 թուէն լոյս տեսած նրա Է— 

ՊԻԲԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՑ ժողովածուն: 

Այնտեղ նա չափածոյով յայտաբարում 

էր ւ թէ՝ Ժնչ գրել ենք մէնչեւ Հէմա՝ 

եղել է լոկ առաքա բան մ է վէթխարէ եր-

դէ Համար, որ գալու* է% թայց դեռ 

չկայի՛ լ Զարենցը անձամբ «առա ք արա– 

նէցի աւա^ անցաւ եւ ուրէչ երկեր ստեղ– 

Հեց, սակայն չՀասցրեց էրեն ամբողքո– 

վէն պարպել ։ Այն էն Լ որ իսկապէս ա– 

ռաւելութէւն եւ ն լաճում էր Զաբենցէ 

Համար, կոմունէստական քննադատները 

Համարում են պակասութէւն եւ խոցելէ 

կողմ՛. Մէքրերենք նման կարծէքներէց 

մէկը– 

«ԷՊԻՔԱԿԱ՛Ն ԼՈՒՍԱՐԱ8»–ը շրջա-
դարձային րնոյթ ունի Ջսւրենցի ստեղ-
ծագործական կենսագրութեան մէջ նաեւ 
իր խոցելի կողմերով: 2զտելով այգ նոր 
գործում հասնել Պուշկինեան խորութեան 
ու պարզութեան՝ Ջսւրենցը դեկլարատիւ 
կերպով յայտարարում էր նսւեւ, որ ին-
քը հրսւժարւում է «Լեֆեան թմբուկից»: 
Սակայն ինչպէս 20-ական թուականների 
սկզյւներին, նա յաճախ շփոթում էր Ս՛ա՜* 
յակովսկու նոր, աււոզջ ուդդութիւնը 
Լեփեան, ֆուտուրիստական, ծամածոու– 
թիւնների հետ, նոյնպէս եւ հիմա Լեֆ–՛ 
եան ձեւապաշտութիւնից հրաժարուելը 
նա դարձնում էր նաեւ հրաժարում Մ ահ-
յակովս կուց , նրա ստեղծած դպրոցից, 
իսկ դա համազօր էր սոցիալիստական 
ռեալիզմից հեռանալուն»: 

Ս՛եր նպատակը չէ տալ Զաբենցէ 

գէմագէծըւ Ոպեցէնք մէայն շեշտել, որ 

Զարենցը էր մեհութեանը Հասել էր ներ– 

քէն խաչաձեւումներէ, էբաբամեբժ ձըգ– 

տումներէ , ան յագ որոնումներէ , խան– 

գավառութէւններէ եւ ժխտումներ է , Հո-

գեկան խորունկ պրկումներէ , էնքն էրե– 

նէց առաք անցնելու ճանապարՀով յ Նա 

թէեւ մ է ժամանակ ս է բում էր էնքն Է— 

բեն Համարել «դասակարգէ մէկ մասնէ– 

կըի , նրա երգէչը, բայց փաստօրէն մ է 

սրընթաց եւ խէղախ ճամբորդ էր մաքէ 

դաշտում: Նա քղուա եւ մտաւորական 

բանաստեղծ էր ռւ որեւէ ժողովյւգա յն ու-

թէ ւն չենք կարող անվերապաՀօրէն վե-

րագրել նրան, որովՀետեւ այնքան ա– 

բագ էր նրա սլացքը, որ անկարող էբ 

դանդաղել ժողովրդէ մակարդակէն 

յաբմարուելոլ Համար ։ Բայց նա վերք 

է վերքոյ դարձաւ ա զգայ էն ընտէր ել 

Հզօբ բանաստեղծ, ազգայէՆ ճակատա– 

ԳԲով մտաՀոգուած Հաւատարէմ քաղա– 

քացէ յ Եթէ նրա ժողովրդայնոլթէւնը 
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միայն աշխարՀայեացք էր եւ անհատա-

կան վարքագիծ, րայց ոչ ստեղծագոր-

ծութեան յատկանիշ, դա րացատրւում է 

բանաստեղծական ստեղծագործութեան 

իւրայատուկ բնոյթով ։ Ամ՝էն բանաս-

տեղծ իր գործի հետ մենակ է քայլում ։ 

իսկ ամէն մի գործ, անշուշտ է իր Հեր-

թին տարրեր նշանակութիւն է ստանում 

եւ Հանրային ղեր կատարում: 

Չարենցի թողած պատմական ժա-

ռանգութեան օգտին պատկերաւոր վկա-

յութիւն է տալիս, բազմաթիւ ուրիշ վը– 

կայութիւնների շարքում, նաեւ 1 9 5 6 

թուի Մայիսի 2Հ–ին « Գ Ր Ա Կ Ա Ն ԹԵՐ– 

թ՚ֆ—ում տ պո ւա ծ՝ Վաղարշակ Նորենցի 

«.Եզիշէ Ջարենց» բանաստեղծութիւնը, 

որից մէԼբերում ենք միայն աւարտական 

տները -

« • • • ի ն ք դ էլ հր գիդ պէս անհանգիստ, 
աննիրհ, 

Անսովոր չափի եւ կամ կաշկանդման, 
Փոթորիկի նման եկար, գնացիր, 
Ալեկոծելով շուրջդ ամէն րան։ 
Հեդեզք անցաւ։ Մնաց հայ երկրին 
՝ք*ո երգի գետը խոր ու լայնահուն: 
Փոթորիկն անցաւ: Մնաց դարերին 
Մեծերի շարքում մի նոր մեծ անուն»։ 

Բոլորովին ա յ լ ձեւով է ներկայա-

նում Բակունցը յ. Նրա ուղէն արտա-

քուստ միակտուր էւ Բակունցը երբեք 

ինքն իրեն չի Հերքելւ Նա ոշ մի բանով 

չափազանցեալ կերպով չի յափշտակուել , 

** չինչ չի Ժխտել սոսկ յուսա իւա բութ ի ւ– 

նից թելադրուած ։ Գրա պատճառը միայն 

այն չէ 1 որ նա գրական ասպարէզ մտաւ 

աւելի Հասունացած տարիքում ։ Հիմնա-

կան պատճառը թաքնուած է Բակունցի 

խառնուածքի մ ԷԼ ; Նա Հաստատակամ էր 

ել լուրԼտ 

Բակունցը իր տեսակէտները ձեռք 

էր րերել սեփական փորձի , դատումների 

միԼոցով ՚ Գրեթէ արտաքին ուղղակի աղ– 

գեցոլթիւն չենք նկատում նրա աշխար– 

Հայեացքի կազմաւորման վրայ է Մի պաՀ 

թւում Է, թէ այդ աշխարՀայեացքը նա 

ժառանգել Հր ի ձնէ, մանկութեան եւ 

երիտասարդութեան օրերին գուրգու-

րանքով պաՀել, ամէն անգամ աւելի Հա– 

մոզուել նրա ճշմ արտութեան մ ԷԼ եւ 

դարձրել իր վարքագծի ներքին փարո-

սը ։ 

Այդ կայունութիւնը ցայտուն կեր– 

պով դրտեւորւում Է նրա դրական սա եղ– 

հ ագռ րծ ութ իւննե բում , անհատական 

կեանք ում եւ Հասարակական կողմնոբո շ– 

ման մ ԷԼ։ Բակունցը կեանք ում Հրաշքներ 

վւնտռողներից չէր * Նա չէր կարող ունե-

նալ այն Համոզումը, թէ որեւէ յեղափո-

խութիւն | իշխանութիւն, ուժ կարող է 

արմատական փոփոխութիւններ մտցնել 

մարդկանց կեանքում, չրԼեէ նրանց րը– 

նազ գներն ու ըմբռնումները, եր Լան կա– 

ցընել նրանց, եթէ այգ մարդիկ իրենք 

շձգտեն եւ առօրեայ ճիգ չգործադրեն 

դրան Հասնելու ւ 

Բակունցը , անշուշտ , առա Լին Հեր-

թին գրող Էր եւ նրա աշխատանքը են-

թակա յ Էր ստեղծագործութեան Հոգե-

բանական օրէնքներին ։ Նա միշտ լաւից 

ձգտում էր լաւագոյնին, աշխատում էր 

լայնացնել իր երկերի ընդգրկման Հորի-

զոնը , շաՀագրգռուած է ր , որպէսզի իր 

ղեղարուեստական գորձերը գրուեն ներ– 

շընչումով , ճաշակով , Հաճոյքով , ան-

կե ղծ ութ եամբ , Լեբմ օւթեամբ՝ ա յգ նո յն 

Հոգեվիճակները ընթերցողներին փոխան-

ցն լու Համար ։ Բայց եթէ Բակունցը գը– 

բանով սաՀմանափակուէր, այսինքն 

միայն այդ Հոգեբանական կատարելա-

գործման նեղ ճանապարհով ընթանար հ 

կը լինէր պարզապէս լալ եւ. նոյնիսկ Օ՛-

րին ակե լի գրող։ Բակունցը աւելին է ր ։ 

Նա լաւ եւ առա Լա լոր Հայ Հայրենա– 

սէր քաղաքացի էր ։ Բակունցը, աւելի 

քան այլ ոք, գիտակցում էր մշակոյթի, 

մասնաւորապէս գրականութեան դաս-

տիարակչական գերն ու նշանակութիւնը 

ժողովուրդ եւ սերունդներ դաստ իա րա– 

կելու, ինքնագիտակցութեան յւերելու Լ. 

նրա իրաւունքներին տէր դարձնելու բը-

նա գա լառում ։ Բայց նա չէր կարող մ իա– 

մըտօրէն կարծել, թէ մշակոյթն ոլ գը– 

րականոլթիւնը ի վիճակի են ոքնչից ժո-

ղովուրդ ստեղծելու կողովուրդը ինքնա-

գիտակցութեան գալու, եւ մշակութապէս 
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յառաքդիմ ե լու. Համար սլկաք է որ նա-

խապէս գոյութիւն ունենա յ որպէս ֆի-

զիկական ներկայութիւն, Հայրենի Հողի 

Վրայ ամրացած կեն գան ի Հ աւաքա կան ու-

թի ւն է Ուսաի Բակունցը գրականութեան 

բնագաւառ, ում գործելով՝ քանում էր նը– 

պաստել նաեւ ընգՀանուր Հայրենաշի– 

նութեան գործին յ 

Այստեղից բխում է /*ակունցի 

խաբՀայեացքի ու ստեղծագործութեան 

ժոզովրգայնութիւնը։ Այն ժամանակ, 

երբ շատերը ոգեւորել եւ տարուել էին 

պրոլետարիատի ՀամաշխարՀային պատ-

մական առա քե լութ եամբ , մոռացել էին 

իրենց իսկ ծնող ժողովրգի Հոգսերն ոլ 

ձգտումները | - Բակունցը անսասան 

կանգնած մնաց Հայրենի Հողէ վրայ եւ 

իր ամբոգք էոլթեամբ կապուած մնաց 

իր Հարաղաա Հայրենաշէնների Հետ է Նա 

շմՈէպաւ իր ժողովրգի կրած պատմա-

կան գժբա խտութիւնն երը ( չուրացալ նը– 

րա ինքնուրոյնօրէն ապրելու իրաւունքը 

եւ չՀեգնեց նրա ձգտումների վսեմութիւ– 

նը է 

Հէողովրգայնութիւնը Բակունցի աշ– 

խաբՀայեացքի օրգանական յա ա կայ-

թիւնն է ր ։ Այգ աշխարՀայեացքը նա ոչ 

ոքից չէր ստացել որպէս պատրաստէ 

դոգմա է այլ մշակել էր էնքը մ էակ ու 

սուցէչ ունենալով բուն կեանքը էր բազ– 

մազանսւթեամբ ու խոբութեամբ տ Բախ-

տաւոր զուգադիպութիւնէ էր այգ երբ 

գրողը տաղանդ ունէր էր կենսափորձը 

գեզարուեստօրէն մարմնաւորելու. Հա-

մար է առանց ընկնելու կեղծիքի ու ար– 

Հեստ ական ութ եան մէք , առանց էնքն էր 

վրայ ճնշում գործ դնելու, որպէսզի դե– 

ղարուեստական ճշմարտացի պատկե րու– 

մ լ* Համապատասխանէ էր աշխաբՀայ– 

եացքից բխող մտացի ՀրաՀանգներին: 

Ընդ որում անՀրաժեշա է ընդգծել, 

որ Բակունցը յոյգ ժողովբդայնութիւնը 

բնալ չէր Հասկանում սոսկ լայն զանգ-

ուածներ ի ճաշակին յարմարուելու ք նը– 

բանց անպայմանօրէն սիրելի դաոնալու 

եւ նրանց բան աՀ ի լսական նախնական 

ձեւելւը ընդօրինակելու իմաստով ւ Բա-

կունցը ազնուական է իր արտայայտուե-

լու եղանակով եւ իր գրելու, ոճով; Այլ– 

նըւական է նաեւ իր երկերին բովանդա-

կութիւն տալու, մէք է Նա ճիգ չի գործում 

ժողոէԼրգին մօտ մնալու. Համ ար ( այլ 

պարզապէս չի Հեռանում կեանքի ց , Հա-

ւատացած ւինելով, որ ժողովուրդն ու 

կեանքը յաճախ նոյնանում են: 

Բակունցը Հաւատում էր ժողովըր– 

դին | որն իբ ընդերքում սնում , աճեց ը– 

նամ է անՀատ–աբժէքնեբին տ ի ր ժողո– 

վըբդայնութեամբ Բակունցը իր երախ-

տագիտութեան տուրքն է վճարում 

միանգամայն դիաակցօբէն, կամովին եւ 

Հաճոյքով յ ինչպէս որդին իր ծնողնե-

րէն , որքան էլ Որ էնքը բարձրացած ու 

մեծութեան Հասած չինի ։ 

է– Մ -
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ԼԷԻՈ՚Ս ԳԱՐՄԷՆ 

Արտաքինէն չէնք մ ը – չորս պա-

տեր , պատուհաններ է կը մտնէք գոնէն 

ներս , գեո. սեմին էլը Համակուիք տարօ-

րինակ շուարումի, փոխանակ շէնքի մը 

ներքին կառոյցին մաս կազմող միզանց-

քին կամ սրահին, ինքզինքնիգ, առա Լին 

քայլին իսկ, կը գտնէք խոՀանոցէ մը 

մ ԷԼ: կը յաոա Լան աք քանի մը քայլ, կը 

րան աք գուռ մը եւ ճիշգ խոՀանոցին քով 

կը տեսնէք ննԼասենեակ մը անթերի 

կահաւորումով։ կը գաոնաք աԼ, նոր 

մ իա յն կը Հ անգիպիք մի Լան ցքին , որուն 

մէկ կողմը ինկած է ՀիւրասրաՀը, գի՜ 

մացը ճաշասենեակը, մէԼը բաղնիքը իր 

յարակից մասերով։ Եթէ յաԼոզեցաք 

հասնի լ մինշեւ Հոս, կը նշանակէ արգէն 

մեղմացած է ձեր սկզբնական շուարու-

մը եւ մասամբ համակերպած շէնքին այս 

իւառն ու աններդաշնակ դասաւորման է 

որովհետեւ իւրաքանչիւր րամ՜ին առան-

ձին ինքն իր մ ԷԼ կատարեալ է եւ Հարա–– * 

զատ ։ Ջեր Համակերպումը աստիճանա-

բար կը փոխուի ընտելացման, ե կը Հաս– 

նիք ա յն եզրակացութեան, թէ ՎերԼ ի , 

՚Ս*ԸնոՅ ԿԱ գանուիք շէնքի մը մէԼ՝ Հաս– * 

տատուն պատերով եւ լա յն բացուած 

պատուհաններով, իսկ ինչ կը վերաբերի 

ներքին կառոլցուածքին , ապահովաբար 

Հետեւանքն է ճարտարագէտի մը յա տա– 

կագծին բացակ ա յութեան ։ 

Այ– է Ֆ ոքինրի գրականութեան 
ներքին կառոյցըփոխանակ աստիճա-

նաբար զարգացնելու նիւթ մ ը , ընգՀա-

կ առակը կը փշրէ զայն ել չակնկալուած 

անկիւնէ մը կը սկսի վերակազմել, փո-

խելով Հիմնովին սկզբնական նիւթին ե– 

բանգն ու էութիւնը։ Այս գործողութեան 

ընթացքին իր աշխատանքը յաճախ կը 

քօղարկուի մութ խորՀրգապաշտու– 

թեամբ կամ կը խճողուի նիւթին Հետ 

աոնշութիւն չունեցող երկրորդական 

տարրերով ել մանրավէպերով– անց-

եալէն կ՛անցնի ներկա յին , ապառնիէն կը 

վերադառնա յ անցեալին եւ կը սկսի 

պատմութիւն մը ա յն տեղէն , ուր առա Լին 

ակ՛նարկով իսկ կարելի է վերԼ մը նկա-

տել ։ - Այս ներքին աններդաշնակու-

թեան ակն յա յա խառն ակութ են էն կու 

գայ դժ՜գոհանքը բոլոր անոնց, որոնք 

Հազիւ մտած Հէոքընրի գործերէն ներս, 

երբ կը նկատեն, իրենց առա Լին քայլին 

իսկ, խոհանոցը փոխան միԼանցքին, 

՚ ցնցուած այս պատկերէն, փոխանակ շա-

րունակելու իրենց շրԼապտոյաը, կը 

դաոնան ետ* դուրս նետուելով այն ղըռ– 

նէն ուրկէ մտած էին ներս ։ Ասկէ նաեւ 

յապաղած այն ճանաչումը, ուր արագա-

շարժ• Ամերիկան, աննկարագրելի գան– 

դաղութեամբ մը, տարիներ վեր Լ միայն 

ճանշցաւ իր այս գրողը եւ ծանօթանա-

չէ վերԼ անոր գործին, ամերիկեան Հը– 

րատարակչական տուներուն եւ մամ ու– 

լին յատուկ աղմկա րարութեամր մ ը , 

զայն որակեց իր մամանակամիԼոցին մե– 
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ծա գոյն գրագէտը– Հանճարը ամերէկ-

եան գրականութեան է 

ՀանճսՐր - Գժուար Է մեր օրերուն , 

այս րառին ար տա կանոն ուժականութե– 

նէն մեկնելով տարազել արուեստագէտ 

մը| որուն մ՜ամ անակակից ենք տ 

Հանճարէ րնորոԼումը կրնայ էր է– 

րական ձեւաւորումը ստանալ ժամ տնա-

կէ ընթաց քէն տարրեր սերունգէ մը կոյէ~ 

մ է է Բոլոր Հանճարներու կշռաքարերը 

արժէքէ նժարէն մէք գրուահ՛ են, ոշ 

մէայն երր րոլորահ՜ են անոնք, էրենց 

մամ անակա շրջանը , ա յ լ , երր անՀետա– 

ցահ են այգ նոյն ժամանակաշրջանին 

մէք ապրող մարգերն ու անոնց դատում-

ները ւ 

Հանճարէն Հանգէպ ա յս վերապաՀ 

ընդգծումէն ետք, ան վար ան օր էն կրնանք 

ըսել^ թէ Ֆոքընր խոր արմատներէ սը– 

նան ող ամուր տաղանգ մըն է , որուն 

արուեստը տէեղերազգայութեամր Հա-

րուստ, բա ցահ՜ է էր էնքն ուրոյն ակօսը 

ոչ մէայն ամերէկեան , այլ մէջազգայէն 

գրականութենէն ներս ։ 

Անոր կեանքը մնաց ղերհ՜, է ր ժա-

մանակակիցներէն Հէմինկուէյի կեան-

քին ճոխ | արկածախնդրական, Հետա– 

քըրքրոլթէւն շարժող դրուագներէն եւ 

գունաւորումներէն, այլ ընդհակառակն , 

կարծ՜էք հակադիր եգրով մ ը , ան ապրե-

ցաւ իրեն բաժին էնկած\ այս կեանքը 

հանգա րտութեամ բ , Հեռու բաղմութէւն– 

ներէ եւ մաաւորական մթնոլորտէ՛. 

Ամերիկեան մամուլը, որ գիտէ խո– 

շորացուցայէն Համեմատութէւններով 

ներկա յացնել էր արուեստագէտներուն 

կեանքը, անոնց անառակ որդէ է մեղքե-

րը, սէրերն ու ամուսնալուծ՜ութեանց 

թ ի ւ ր , արտառոց տարօրէնակութիւննե– 

րը ք այս գրագէտին մահուան առթիւ, 

հակառակ իր թափած՜ ճիգին, չկրցաւ 

յա յտնաբերել որեւէ տարօրինակութիւն 

անոր ապրած կեանքէն, միայն բաւա– 

բաբուեցաւ յիշատակել անոր անբաժան 

ընկերակցին՝ ծխամորճին ներկայութիւ– 

նը, չափազանցուած ալքոլամոլութիւնը, 

անոր վճռական խուսափումները լր՛ագ-

րողներէ , գրական խօսակցութիւններէ, 

անոր ապրած ապամաաւորական մարդու 

կեանքը, նմանցնելով ղայն հանգստեան 

կոչուած Հողատիրոջ մը է Խօսեցան նաեւ 

արծաթափայլ մազերուն , Հասակի կտր-

ճութեան մ ասին , որուն պատճառաւ Ա • 

աշխարհամարտին ամերիկեան օդուժը 

մերժած Էր զւսյն ընդունիլ իր շարքերուն 

մ Էջ եւ Ֆոքընր այս պատճառաւ գիմ ած 

Է Գանատական օդուժին ել մաս կազ-

մած անոր , եւայլն , եւայլն : 

Եթէ կան Հազուագիւտ գրողներ, ո– 

րոնց ապրած կեանքը, իր արտաքին ձե– 

լին տակ կլՀ տարրերի Հիմնուէին իրենց 

ստեղծած գրականութենէն, ա յ դ Հազ-

ուագիւտներէն մին է Ֆոքընր է Հակա-

պատկերըյ՝ Հէմինկուէյի : Լուռ, էնքն ամ-

փոփ ա յս մարգը, որ մէնչել էր մահը կը 

խրտչէ ր մաաւորական բառէն եւ գրա-

կան զրոյցներէ, ստեղծեց գրականու-

թիւն մը - քսան Հատորներէ աւելէ -

վէպ եւ պատմուածք, ուր բարդ մօտե-

ցումներով փորձեց քակել արտաքնապէս 

մէապաղաղ, բա յց ներքնապէս առե գծ-

ուած այէն մարդ անՀատէն Հոգիին Հան-

գոյցները : 

1 9 4 9 ֊ ^ , Սթոքհոլմի մ է ջ , երբ կը 

տրուէր իրեն \քոպելի գրական մրցանա-

կը է Հոն յ իր արտասանած ճառին մէջ 

անդրադառնալով իր գրականութեան, 

ամօթխա ծութեամբ 1լ ըսէր - « Գ ր ա գ է -

տին գր սւղման նիւ֊թ-ն ու մտահոգութիւնը 
պէտք է ը լ լ ա յ մարդկային հոգիին մութ 
հւ տարականոն պայքարը ինքն իր մէջ» ։ 
–Այս էր առանցքը իր գրականութեան % 

•թսանէ աւելի իր վէպերն ու պատմը– 

ւածքներու Հատորները , ինչպէս «Տհը 

Սաունա էնա սւհը Ֆիւրի», «էգ այ լ է յ 
Տային», «Սէնքչիւէրի», «Սոլճըրս Ի է յ » , 
«Լայթ ին Օկըստ», «Տհը Ուայլտ Իէմս», 
«իԱդրիւտըր ին տհը Տըսր–», «՚եայթ-ս 
Կէմպիթ–», «Տհիգ թ֊հըրր-ին», «թսւյլրն», 
«Կօ Տաուն Մոգըս», «Տհը Օլտ Մէն» , ել 
իր ամենավերջին գործը երգիծավէպ մը 

«Տհը ՌփվըՐԳ», տուին մարդկային Հոգի 

կոչուած այդ առեղծուածին՝ առեղծուա– 

ծ ային գալարումներուն տարականոն 

բախումներն ու պոռթկումները, դիտ-

ուած մեղքի է չյագեցած տռփանքի , չըլ– 
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կում ներ ու, բռնութեան , սեռականու-

թեան, բարգոյթներոլ, ինքնա կեդրոն 

սնապաշտութեան եւ. ոճիրի անկիւնէ– 

րէն։ 

Այլ բացատ րոլթեամ բ , Ֆոքընրի գը– 

րականութիւնը այն Հոսանքն Է, որ կու 

գայ արտաքնապէս Հանդարտ եւ միապա– 

դաղ մարգ անՀատին կեանքի գետը պրղ– 

տ սրելու - անոր ենթագիտակցական աշ– 

խարՀին յատակը ծանրօրէն նստած մութ 

ցանկութիւններու , բնազդներու տիղմը 

խառնելու, վերածելով խաղաղ այդ գե-

տին Հոսանքը տղմուտ Լուրերու անկա-

նոն , արկածախնդրական եւ վտանգաւոր 

վազքի մը։ 

Ասկէ , իր արուեստին Հիմնական այն 

գիծը, որ կը տիրապետէ անոր բոլոր 

գործերուն մ ԷԼ, ի մասնաւորի վէպե-

րուն , ուր իր կերպարները Լեն ներկա-

յանար մեզի կազմ ուած Հոգեբանութեամբ 

մը եւ ճակատագրով - ինչպէս է ՀԷ— 

մինկուէյի պարագան , - այլ Հոգեբանօ-

րէն կը կազմ ուին կամ նկարագիրը եղ– 

հանող Հոգեփոխութեան կ ենթարկուին, 

դէպքերու ել կացութիւններոլ ստեղծած 

ազդեցութեանց անդրադարձումովը, ի՜-

րենց ենթագիտակցական աշխարՀէն 

ներս : 

Մեկնելով այս անկիւնէն, Հետեւեալ 

մանրանկարը կարելի է նկատել ընդՀան– 

բացման ճամբով, անոր արուեստին Հիմ-

նական այս գիծը տարազող լաւագոյն օ– 

րինակը ։ 

ԱՀա պատկերը: -

- ճէքսըն Ֆէնթրի ներամփոփ եւ 

լռակեաց մարգ մը։ Կ՚ապրի իր ծերունի 

Հ օրը Հեա - երկուքն ալ Հողագործ ։ -

Իրենց կեա՛՛՛նքը - ամբոզԼ օրը կենդանա-

կան յամառութեամբ ոչ թէ էլ աշխատին , 
այԼ ԿԸ. աՔնԻն յ կը պայքարին ՝, իրենց 

նախնիքներէն մառանդ թէ անէծք, գրմ– 

ուաբ է ճշդել տարբերութիւնը, մնացած 

ափ մ է Հողին Հետ՛, ճէքսըն ի վաղամեռ 
մա4ԲԸ զոՀն է անբերրի եւ դաման այգ 

Հողի աշխատանքին յ Մեռած են նաեւ իր 

նախնիքները կանխահաս օրէն՝ այդ ճամ– 

քաւն վրայ, չդիմանալով աշխատանքի 

ծանր այգ լուծին 1 Տարիներու ընթաց-

քին բազմանգամ ընտանի քէն մնացած են 

միայն Լորիի մը ֆիզիքական ամ րու– 

թեամբ ճէքսըն ու իր Հայրը եւ Հողը 

միշա դաման, միշա անբերրի յ 

կը շարունակուի մա ռանգի կամ ա– 

նէծքի Հարցականը, ԴՐացի ագարակա– 

պաններուն ել ընթերցողին մտքերուն 

մ ԷԼ միայն։ ճէքսըն Ֆէնթրի ու իր Հայ-

րը զերծ են նման մտալլկումներ է ա– 

նոնք արեան մառանգականութեամ բ 

կապռւած են իրենց էռւթիւններուն մաս 

կազմող այդ Հողին եւ դրա ս տա յին յա-

մառութեամ բ կը տքնին գէթ օրապահիկ 

մը ապաՀովել անկէ է Աակայն 1 վԼրԼ ի 

վեր Լոյ ճէքսըն աւելի երիտասարդ, աւե-

լի իրատես, կ*որոշէ իրենց թշուսսւու,-

թի ւնը մասամբ մեղմելու գնով ձմեռնե– 

րը, որ Հողագործներու անգործութեան 

շբԼանն է , աշխատիլ մօտակայ գիւղաքա– 

ղաքի Լա զա ցքին մէԼ։ Կը դիմէ եւ կ՜՛ա-

պա հովէ գործը դաոնալով Լաղացքին 

Հսկիչն ու պահակը։ Այսպէս, ամէն տա-

րի ձմեոնամուտին կը ձգէ իր Հայբը ա– 

ռանձին եւ կ՚երթայ գիւղաքաղաքէ Ծը– 

նունգի տօնական օրերուն կը վերադառ-

նայ իրենց Հիւղակը, կը բերէ իր Հետ 

ծրար մը պարէն, կը մնայ շաբաթ մը 

Հօրը քով եւ Նոր Տարուան յաԼոբգ օրն 

իսկ կը վերադառնա յ Լաղացք՝ մինչեւ 

գարնանամուտ, ուր կը տեսնենք զինքը 

կրկին իր Հօրը կողքին լծուած Հողի աշ-

խատանքներով : 

Այսպէս ամէն տարի յ Աակայն , Օր 

մը ճէքսըն երբ կու գայ Հքնունգը անցը-

նելու Հօրը Հետ, կը բերէ քուրձերու մէԼ 

փաթթուած մանուկ մը ։ Հօրը , դրացի 

երկրագործներու շփոթն ու Հետաքր-

քրութիւնը կը գոՀացնէ քանի մը բառե– 

բով, - զաւակս է -1 իսկ ոուր է մայրը, 

ե՛՛րբ ամուսնացար Հարցումներուն, 

դարձեալ կտրուկ– կինս, մայրը այս 

պզտիկին, քաղաքն է ՚. իսկ ե"րբ ամուս-

նացար Հարցում ը կը ձգէ անպատասխան , 

թէ կարեւոր չէ նման խնդիրներով զբա-

ղիլ ել այսքան յ 

Կ՝անցնին քանի մը տարիներէ Նո-

րածինը դարձած Է արդէն վազվզող ել 

երկչոտ մանչուկ մը։ ԱմբողԼ գարունն 
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ու ամառը բոկոտն կը խաղայ բաց դա շի-

տերուն մէԼէ ձմեռնամուտին, Հօրը Հետ 

կը վերադառնա յ Լաղացք, մ ինչեւ որ օր 

մը Լաղացք կը ներկայանան օրէնքի մար-

դիկ - դատաւոր, դատախազ, ոստիկա-

նապետ , ընկերակցութեամբ, փայչուն 

՛կօշիկներ Հագած եւ փողկապ կապած 

քանի մը քաղաքացիներու• կը խօսին 

ճէքսըն ի Հետ, կը բացատրեն, պաշտօ– 

նաթուղթեր կը Հանեն է քաղաքացի պա-

րոնն եր էն երկուքը փ"Քրէկէն մօրեղ-

բայրներն են իոկ երրորդը գեղադէմ եւ 

աշխում երիտասարդը, ճէքսընի բոկոտն 

մ ան չու կին՝ Հարազատ Հայրը • Պաշ– 

՝տօնա թուղթերու ստորադրութիւններէն 

ետք, Լաղացք այցելող շքախումբը կ՚առ-

նէ մանուկըք տրցակ մը տոլաբ դնելէ 

՛Ս՛ է՛ն ճէքսրնի գրպանին մ ԷԼ, կը Հեռա-

նայ է Պաշտօնական այս գործողութեան 

ընթացքին ճէքսըն կը պաՀԷ քար լռու-

թիւն մը եւ անբացատրելի անտարբե– 

րութեամր կը շարունակէ իր աշխատան-

քը մ ինչեւ գարնանամուտ ։ Գարնանա– 

մ ուտին առանձին կը վերադառնա յ Հողի 

աշխատանքին • • • ծերունի Հօրը , դրացի 

ագարակապան կնոԼ Հարցումներուն, թէ 

ոուր է պղսքիկը յ կը պատասխանէ մէկ 

բառով՝ - քաղաքն է - ել այսքան : օէը– 

մեռնամուտին դարձեալ կը վերադառնա յ 

Լաղացք, սակայն այս անդամ, որպէս 

նորութիւն կը տանի իր Հետ ընտանեկան 

Հին ատրճանակը ։ կը սկսի աշխատանքի է 

՛Բանի մը շաբաթ անցնելէ ետք, օր մը 

կը մանէ գիւղաքաղաքի Հրապարակին 

վրայ գտնուող սրճարանը եւ Հոն ամե-

նայն Հանդաբտութեամբ ( առանց ցու-

ցական որեւէ յուղումի, վարմ ոճրագոր-

ծի մը պադարիւնութեամթ կը սպաննէ , 

Լաղացք այցելող շքախումբին՝՜ գեղադէմ 

եւ աշխոյմ երիտասարդը, պզտիկ տղուն 

Հայրը է Ատրճանակը ձեռքին ինքնակամ 

կը յանձնուի օրէնքին յ ԸնդՀանուր յու-

ղում : Գործուած է ոճիր մը - Գատաւո– 

րը , ոստիկանապետը, դատախազը* ան-

բացատրելի կը գանեն պարագան ։ Ոչ 

մէկ կապ ոճրագործի մը եւ լռակեաց, 

աշխատունակ եւ պարկեշտ ճէքսընին մի– 

Լել » ^ կը քակուի Հանգոյցը ճէքսընի 

պարզունակ յայտարա րութեամ բ , թէ 

ապրելու Համար պէտք էր որ սպաննէր 

ա յգ գեղադէմ տղան : 

Պարզ է ճէքսըն Ֆէնթրի պատ մ ու– 

թիւնը– Չմրան գիշեր մ ը , մէկը տկար 

Հարուածներով կը բախէ Լաղացքին դու-

ռը , ներս կ ՚ ի յ ն ա յ երիտասարդ աղԼիկ 

մը Հիւանդ, գոդգոԼոան եւ տառապա-

գին ։ ԱղԼիկը յղի է * Լքուած է իր ծնող-

քէն , լքուած է իր սիրաՀարէն եւ յուսա-

Հատ նետած ինքզինքը Լաղացք* ապաս-

տան խնդրելու ա նծանօթ ճէքսընէն տ 

ճէքսըն լռութեամբ կը լսէ աղԼկան 

պատմութիւնը : ինք եւս առանձին մարգ 

մըն է , էլորոշէ իր մենակեաց մաբղոլ 

կեանքով պաշտպանել լքուած ազԼիկն ու 

անոր դեռ չծնած՝ մանուկը : ԱղԼիկը կ՚ա-

ռարկէ , թէ ինք նշանուած է եւ չի կըր՜ 

նար կապել իր կեանքը ճէքսընի կեան-

քին։ կու գայ դայեակը կը քննէ Հիւան– 

դը*~՛ յուսաՀատ է դայեակըյ ճէքսըն 

մեծ Հոգածութեամբ կը խնամէ աղԼիկը ւ 

՛Բանի մը շաբաթ ետք կը ծնի մանուկը ։ 

կ՝ անցն ի ամիս մը; Առաւել եւս կը ծան-

րանա յ աղԼկան վիճակը : Գայեակը կը 

յայտնէ ճէքսընին ^ թէ Հոգեվարքի մէԼ 

է աղ1ԻԿը ՚ Գ " ՚ ք երէ9Ը * * ՚ կ՝աղօ– 

թէ • . . Հոն Լաղացքի մենութեան մէԼ 

ճէքսըն ամրօրէն կը սեղմէ Հիւանդ աղ– 

Լըկան ձեռքը • • • Ագ°(^քէ բառերուն աակ 

կը նուիրագոբծուի ձեռքի այգ սեղմու-

մը՛,ւ Նոյն օրն իսկ կը մեռնի աղԼիկը ւ կը 

թաղեն զայն: Երէցը դարձեալ 1լ աղօթէ 

ել ա յսպէս ճէքսըն Ֆէնթրի կը գործէ 

ոճիր մ ր , նախ իր անձին , ապա իր մե-

ռած կնոԼը Համար– (ֆուսաՀատական ա– 

բարքով մը յաղթած է ընգՀանուր յու-

սահատութեան , որովհետեւ գեո. կ՛ուզէ 

ապրիլ եւ ապրելու Համար պէտք էր ոբ 

գործէր այգ ոճիրը է 

Այս պատկերը ընդՀանբացման ճամ– 

բով յստակօրէն կը բնորոշէ Ֆոքրնրի 

դրականութեան ամբռդԼական չրԼագի– 

ծը : - Անոր արուեստը կը դաոնա յ ըս– 

տ եղծ ուած կացութիւններու չուր Լ, ուր 

տեղ մը կը յայտնարերուի ոճրագործը, 

ուրիշ տեգ մ ը սեռա յին մ ում կա էութեան 

վարմ ուած մարգը, երբ դիպուածի բե– 
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ր ում ով կը նոյնանա յ կնոք մը Հետ, Հոն 

մարգուն տարիներու մումկալո ւթենէն 

ծնունդ ա ռ ա ծ ՛ սեռային շքեղ երեւակա-

յութիւնը շփումի գալով շօշափելի ի բա– 

կանութեան Հետ կը խորտակուի , խոր-

տակելով իր Հետ տէրը այգ երեւակա-

յութեան ։ Օւրիշ տեղ մը սեռային յափ-

րացումէն ծնունդ աո.ած ձանձրոյթն ու 

յուսահատութիւնը, այլ տեղ մը կինն ու 

էգը իրարմէ րամնող մաղէ կամ ուր ֆին 

Հիւսքը կամ լ ո * ֊ ց կ ի ի մը բոցով այգ Հիւս-

քին անՀետացումը։ Գեռ կայ մարգուն 

ունայնամիտ ինքնաՀ աւանութիլնը , ներ-

քին սնափառութիւնը, սեւամորթներու 

ել սպիտակներ ու փոխագարձ րարգոյթ– 

ները, որոնք կը կազմուին Ֆոքընրի ե– 

րեւակայոլթեան եւ արուեստին ճամ– 

բով - կեանքին ստեղծած դիպուածնե-

րուն առթած ագգեցութեամբը մարգ–-

կային Հոգիին վրայ է 

Ֆոքընրի ստեղծած ա յս Հոգեկան 

մթնոլորտին մ Էշ ապրող կերպարները 

ընգՀ անուր գծով մը գրեթէ բոլորն ալ 

կ՚ապրին Համակուած անբացատրելի վա-

խի մը մ է ի Այգ վախը արտաքին չ է , 
ա յ լ կը բխի իրենց՝ կերպարներուն ներ-

քին աշխարհ էն.- անոնք կ՚ապրին այս 

կեանքը ցանցուած իրենց Եսին Հիւսած 

երկիւղի սարդոստայնին մէք։ Ֆոքընրի 

կերպարներէն՝ Շէրիֆ կ՚ըսէ.– «Գրքին 

մէջ տեղ մը գրուած է՝ - Ծա&իր Զքեզ, 
- չկա՞յ արդեօք ուրիշ գիրք մը, ուր 
գրուած ըլլայ - Մարդ, վախցիր քու ան– 
ձէդ, քու մեծամտութենէգ, ունայնսւ– 
մրսաւթ-ենէդ եւ հիւանդագին հպարսաւ– 
թ ե ն է դ » : Այգ գիրքը , որուն կը սպասէ 

Շէրիֆ՝ Ֆոքընրի գրականութիւնն է , 

ուր մարգերը իրենց անձերէն բարձրա-

ցող վախի մղձաւանջին մէք ապրելով 

Հանդերձ, կը սայթաքին, որովՀետեւ 

չեն Հասած դեռ ՀԾանիր Զքեզի» մարդ– 

կային կատարելութեան ։ 

Ֆրանսական քննադատութիւնը՝ ա– 

ռաքին գնահատողը Ֆոքընրի արուես-

տին, անոր ստեղծած գրական աշխար-

հը օղակեց Հին Կտակարանի՝ վա յրա-

գութեանց , լլկումներու, ոճիրներու , 

ընչաքաղցութեանդ եւ ցեղային հա կա-

մա րտութեամ բ բեռնաւոր աշխարհին, 

ուր մեղքի տիղմին մէք մխրճուած ըն– 

տըրեալ ցեղին զաւակները կը սպասէին՝ 

Մեսիայի գալստեան - Նոյն Հանգիտու– 

թեամբ Ֆոքընրի կերպարները եւս կը– 

քած մեղքերու բեռան տակ, կարծէք կը 

սպասեն իրենց վերածնունդին կամ աւե-

լի ճիշդ բացատրութեամր, իրենց է"կ 

ճիգերով իրենց մութ Եսերը նուաճող 

յաղթանակին : - Ասկէ 1 Հիմնական այն 

տա բրերոլթիւնը Ֆոքընրի եւ Հէմինկ-

ուէյի աշխարՀնեբուն միքեւ։ 

Հէմինկուէյի մարգերը, գիտակից 

կամ անգիտակից , կ՛ընթանան դէպի ի– 

բենց նախագնուած ճակատագիրը, որ 

կը յանգի Ոչինչին ։ - Մինչ Ֆոքընրի 

մարգերը, իրենց մեղքերուն եւ սայթա-

քումներուն մէք իսկ՝ Կը Հաւատան ա-

պագային, կը Հաւատան մարդուն ինքն 

ԻՐ Վրա4 չաՀուած յաղթանակին ւ - Տհը 

Օլա Մէն»^ մէլ, 1927–/ Մայիսին Միս ի– 
սիփի գետին կատաղի յորդում ը պատ-

ճառ կը դառնա յ , որ թիապարտ մը ա– 

զատուի դիպուածին բերումով։ Անոր 

կորուստը, որպէս խեղգամաՀ արձանա– 

գըբուի բանտային տոմարներուն մ է ք , 

սակայն չրքան մլՀ վերք նոյն թիապար-

տը կը վերադառնայ կամովին իր բան-

տին , որովՀետեւ Հոն կը կարծէ թէ 

միայն կրնայ վերագտնել իր անձը, Հե-

ռու նոր սայթաքումներէ եւ նոր մեղքե– 

րէ– 

Ասկէ կը բխի Ֆոքընրի տիեզեր աղ– 

գայութիւնն ու Հաղորդականութիւնը • -

որովհետեւ մարդկային Հոգին նոյնն է% 

իր մթութիւններոլ անկիւնէն դիտուած 

բոլոր երկինքներուն տակ, ըԱայ արե– 

ւելքի , ըլլայ արեւմ ուտքի մ ԷՀ ։ 

Գալով իր գրականութեան ընդհա-

նուր շբքագծին, Ֆոքընր ոչ թէ ամերի-

կացի գրող մըն է , այլ աւելի նեղ, ա– 

ւ ե լի սահմանափակ շրջանակի մը գրողն 

է ։ Անոր գրականութեան չրքագիծ՝ը կու 

գայ Մ • Նահանգներու Հարաւի չրքա– 

նէն։ Այսօր ^Ամերիկայի քաղաքացիական 

պատերազմէն Հաբիւր տարի վերք) Հա– 

լանաբար տարօրինակ թոլի այս Հաս-

տատում ը , սակայն Հ ոգեխաոնութեանց 
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եւ ըմբռնումներու տարբերութիւնը գեո, 

զգալի Է | ճարաարարուեսաի յառածդ ի– 

մութեամբ Հսկայական նուաճումներ ար-

ձանագրող Հիւսիսի 1|ա1ւք|ւ|ւ1ւ եւ Հարաւի 

գեո. Հողին կապուած՝, սակայն ներքնա-

պէս պա րա ուած, օր ըստ օրէ Հողէն, Հին 

աւանդական սովորո յթներէն դէպի մե-

քենային գա/լող ամերիկացիին մ ի Լել յ 

Հիւսիսի Հանդէպ Հարաւի ունեցած 

այս բարդոյթը կու գայ նաեւ իր՝ Հա-

րաւի աւելի Հբնիկֆ Րէէաէռլ֊ գերակայու-

թեան զգացումէն- ՎերԼին Հարիւրամ-

եակին նոր գաղթականութեան ձոլլիչ 

աւազանը դարձան Հիւսիսի ճարտարար– 

ուեստականացած նահանգները ել ոչ թէ 

Հարաւի դաշտերը ւ 

Փընդգծեմ բաղդատական այս տար-

բերութիւնը՝ Հիմք ունենալով միմիայն 

Ֆոքընրի գրականութիւնը եւ Հոն յայտ– 

նա բերուող աշխարՀը։ 

Հարաւի ինքն իր մ ԷԼ պարտուած 

այս ան Լա տա կան ոգին էր որ ստեղծեց 

Ֆոքընրի մէԼ՝ գրագէտը։ Գեո. Ա. Աշ– 

խարՀամարտի օրերուն , երբ Ֆոքընր կը 

խօսէր այս տարբերութեան շուբԼ Շ է ր– 

վուսէ Անտըրսընի Հ ետ , այս վեր Լինը ի– 

բեն յատուկ պարզութեամբ կ ՚ ը ս է ր ՚ – 

«Խօսելու վաիւարէն գրէ7 • • • գրէ՛ գիտ-
ցած՜ ձեւովդ, մոռնալով բոլոր կարդա-
ց ա ծ գ ր ք ե ր դ » ։ Նոյն Անտըբսընն էր, որ 

նոյն պատգամով գրելու, մղեց՝ Հէմինկ– 

ոլէյն ու Աքօթ Ֆիցճերարտը։ Այսօր կէս 

դար ետք գրեթէ մոռցուած է վարպե-

տին՝ Անտըրսընի գրականութիւնը, սա– 

կայն չէ մոռցուած գեո, իր գլխաւոր դե-

րը ամերիկեան ժամանակակից գրակա-

նութեան մէԼ ստեղծած երեք ինքնակեդ– 

բոն տաղանդներուն* Ֆոքընր, Հէմինկ– 

ուէյ ել Ֆիցճեբալտւ 

ինչպէս նշեցի վերը Ֆոքընրի կեան-

քը պարզ ել միօրինակ, մնաց Հեռու 

բազմութիւններէ եւ տարօրինակութիւն– 

ներէ : ՎերապաՀ այս մարդը իր ստեղ-

ծած գրականութեան Հետ ապրեցաւ ամ– 

Բ"ղԼ երեսուն տարի Մ իսիսիփի նաՀան– 

գին փոքրիկ Օքսֆորտ քաղաքին մ ԷԼ -

Աերած խորտակուած Հին ազնուապետա-

կան ել Հողատէր ընտանիքէ մ ը , պաՀեց 

իր Հոգիին մ ԷԼ գառնութիւնը պարտը– 

ւած Հարաւին կորսնցուցած Հպարտու-

թեան ել փոխանցեց այգ, իր ստեղծած 

կերպարներէն ներս ֆ քաղաքացիական 

պատերազմէն վեց տասնեակ տարիներ 

վերԼ | երբ Ֆոքընր սկսաւ գրել, Հա բա-

զա տօ րէն վերակենդանացնելու Համար 

քաղաքացիական պատերազմի Հ ոգեխառ-

նութիւնը * ստեղծեց երեւակայական, 

միսթիք նաՀանգ մը (/ոքնաբաթաոլֆա 

՝/*աունթին , ուր տարաւ իր կերպարները , 

ապրեցուց Հոն, կապուած Հողին, Հին 

ա լանդո ւթիւններուն՝ անհաղորդ ներ-

կայի ճաբտարարուեստին եւ մէքէնային։ 

Հողը Ֆոքընրի Համար ապրող էակ 

մըն է , որ ունի պաՀանԼը գուրգուրան-

քի եւ սիրոյ ։ - Հողն ու մարդը ստեղծա– 

գործող նոյնութիւններ են ։ ինչպէս 

մարդկային Հոգին, Հողն ալ ունի։ իր 

Հոգին՝ բարի նոյն ատեն եւ չար ։ 

Ֆոքընր իր գործերէն՝ «Ծուխին» 

մէԼ կը խօսի Հիւսիսէն Հարաւ գաղթող 

հանքի ի մը Անսէչմ Հո լան տ ի մասին, 

որ կ՚ամուսնանայ Աիսիսիփիի մեծ Հո– 

ղատիրոԼ մը միակ ժառանգորդ աղԼկան 

Հետ ։ Հո լան տ կը փորձէ կա պո լի լ Հո-

ղին . • • ա յգ փորձը կը դառնա յ տառա-

պագին :> Հողն ու Հոլանտ կը մնան իրար 

անՀաղորդ * • . Հոլանտ չէ ըմբռնած իրեն 

անծանօթ Հողին Հոգին կամ լեզուն : Այս 

անՀազորգ մթնոլորտին մ ԷԼ կը մաշի 

Հո լան տ ի երիտասարդութիւնը , ծերու-

թեան նախասեմին, կը մեռնի Հողին լե-

զուն Հասկցող իր Կինը 5 Հոլանտ կը 

լուծէ տարիներու իր վրէմը՝ վերԼնակա– 

նապէս լքելով Հողը՛՛* կը քաշուի իր ա– 

պարանքը՝ ապրելով մեկուսի եւ մար-

դատեաց կեանք մը։ կը մերժէ նոյնիսկ 

Հոդին տարեկան տուրքը վճարել իշխա-

նութեան ։ - Այս լքումին ի տես կը զա յ– 

բանայ նաեւ Հողը * • • ան եւս կը լուծէ 

իր վրէժը« • • Հոլանտ ի երկու չափահաս 

զաւակները կը Հեռանան տունէն ։ Անծա-

նօթ ձեռք մը՝ Հոլանտ ի կնոԼ զարմիկնե-

րէն մին, ամէն տարի կանոնաւորարար 

Հոլանտի անունով կը վճարէ Հողին 

տուրքը * * • կ*անցնին տարիներ , Հողը կը 

մնա յ անմ շակ ։ Հողը կքարձակէ իր վ ր– 
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ճիռը - կը սպաննուի Հո չանա ( աուրքը 

վճարող զարմիկին ձեռքով։ Գործուած 

է ոճիր մը։ Հողը գոՀ է: Առարկայական 

մօտեցումով այս ոճիրին գրգա պատճա-

ռը կը նկատուի տուրք վճարող զարմի– 

կին ընչաքաղցութիւնը՝ տիրանա չու Հա-

մար Հողին, սակայն ենթագիտակցական 

կամ Ֆոքնըրեան մօտեցումով պէտք էր 

որ պատմուէր Հողին Հոգւոյն եւ չեզուին 

անՀազորգ այգ եկուորը, զոր էէ Ր սիրած 

Հողը այնպէս ինչպէս կը սիրէ մէկը իր 

կինն ու զաւակները ։ 

ինչպէս ԲՈԼՈԲ մեծ գրագէտները 

Ֆո լքնըր եւս իր գրականութեամր փոր-

ձեց ստեղծել մնայուն կերպար մը խոր– 

Հըրգանչող իր մտաչիէարՀը կամ մտա-

տիպարը- քիոմէն քիոչան իր Ժան Բրիս– 

թոֆ կերպարով, խորՀրդանշեց • պիղ– 

մարքեան Գերմանիս յ ռազմ ապա չտ ո– 

գիին Հակագրուող՝ գաղափարապաշտ ե– 

րիտասարդութիւնը ։ Տռստոյեւսկի իր 

Ստեփան ֆրօֆիմովիչի անձին մէք խը– 

տացոլց՝ սլալ ոգիին Համրե րաաա բու-

թի ւնն ու բարութիւնը ։ ճո յս իր Ատէ– 

ֆանՏէտալիւս կերպարով ներկա յացուց 

10—րգ գարուն անՀանգարտ, ինքն իր 

Հոգիին Հարցականին առքեւ կեցած՝ 

գմգոՀ ել անծանօթին որոնումին մէք 

շուարուն երիտասարդութիւնը իսկ Ֆոքը՛ 

նըր իր ստեղծած* կէվին Աաիվընօ դա-

տախազին մէք ներկայացուր՝ մնայուն 

նկարագիրը մարդու մը^ որ իւորապէս 

ըմբռնած Բէէա է ո Վ մարդուն Հոգին, ա– 

նոր բոլոր մութ մեղքերն ու մեղանչում-

ները, բնազանցական մօտեցումով կը 

նկատէ մարդկային հ Հակառակ դատա-

խաղի իր բիրտ պաշտօնին յ 

Հակառակ գրական ներկա յ ընգՀա– 

ն ուր տագնապին եւ յոգնածութեան, ա– 

մերիկեան գրականութիւնը այսօր - վէ-

պի եւ թատրոնի ճամբով + - մեծ անա– 

կընկա լներու Հաւանական ութ եան ԳԲԲ~ 

գիո.ը կու տայ մեր մտքերուն ։ Տարուայ 

մը ընթացքին ան կորսնցուց իր երկու 

տիրապետող դէմքերը Հէմինկուէյ եւ 

Ֆոքընլք, որոնք իրենց արուեստով ( փի-

լիսոփա յութեամբ , ոճով ել մ անա լան դ 

լեզու ով՝ Հակապատկեր տաղանդներ 

եւ խառնուածքներ էին, սակայն ամ ե– 

րիկեան գրական ներկայ սերունդը ՚ – Ը– 

րունիկ ՀՏօ , Սթեբոն, Բէրուաք, Աարոյ– 

եան, Հիերոմ V ալին կըր, ճոնս, Թէնիսի 

Օւիչիէմս ել ուրիշներ իրենց գործերով 

կարծէք թէ կ՛օղակեն զիրար՚ ընդմիշտ 

լռած գրական այդ երկու մեծ՝ութիւննե– 

րը՛ - Հէմինկուէյն ու Ֆոքընրը։ 

ԼԵՒՈՆ ԳԱՐՄԷՆ 

1 
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4։Բագինիի խմբագրութիւնը իր ամ-

սաթերթի Տ—րգ թիւին մէք լոյս ընծա-

յած* էր Հարցարան մ ը , որուն էլու գանք 

պատասխանել ւ 

Պէաք է "կէդրէն էսԿ խոստովանի լ 

թէ արծարծուած Հարցերը այժմէական 

են ու եթէ Հարցարանին պատասխանող– 

ները առարկայական մօտեցում ունե-

նան , կրնա/ն մեղ Հետաքրքրական եզրա– 

կացութիւններու առքեւ. դնել : 

Հարցարանին կորիզը կը կազմեն 

մեր վերնադիրին երեք եզրերը - ք ա ղ ա -

քականութիւն , գրագէտ եւ կուսակցւււ– 
թիւն։ րպէսզի կարենանք Հարցումնե-

րուն պատասխանել, կ՛ուզենք դիմել գի-

տական գրութեան օժանդակութեան եւ 

սահմանել վերոյիչեալ եզրերըէ 

Առնենք ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն րառը : 

Հայ լեզոլին մԷք ան կը ներկայացնէ եր-

կու գաղափար - քաղաքական կեանք 
(փոչիթիք) եւ քաղաքական ընդհ • կեց-
ուած՛ք (փալիսի) յ Արդ , ոՈր իմաստով 

գործածուած է Հարցարանին մէք: Խըմ– 

րագրոլթիւնը չէ ճշդած % րայց Հարցում-

ներուն ընդՀ • ուղղութենէն դատելով , 

Հասկնա լի է թէ գործածուած է ք ա ղ ա -

քական կեանք առումով։ 

քաղաքական կեանքը պայմանաւոր-

ուած է պետականութեան գոյութեան 

Հետ է Պետութիւնը որ տեսականօրէն եւ 

գործնականօրէՆ կը ղեկավարէ իր սաՀ– 

մաններուն մէք գտնուող ժողովուրդը ; 

Ան արթուն կը Հսկէ իր ժողովուրդին 

քաղաքական, տնտեսական, կրթական ե 

այլ մարզերուն վրայ, եւ կը Հոգայ ա– 

նոր բազմապիսի պէտքերը։ Պարտքի եւ 

իրաւունքի սկզբունք մը գո յութիւն ու-

նի պետութեան եւ ժողովուրդին միքեւ։ 

Գոյութիւն ունէր ասիկա անցեալին ,բայց 

մեր օրերուն այդ կապը աւելի գիտակից 

եւ զօրեղ դարձած է ։ Այգ սկզբունքը 

ստեղծած է շաՀի եւ վնասի զգացում 

մ ը , ինչ որ սրած է պետութեան եւ ժո-

ղովուրդին փոխադարձ Հետաքբքրու– 

թիւնըէ 

Աղատ աշխարհ ի մ Էք այս փոքս–յա-

րա բեր ութ եան Հարցերով կամ քաղաքա-

կան կեանքով զբաղիլը սեփականութիւ-

նը չքէ ընտրեալ դասակարգէ մը։, (\եւէ 

անՀաա կրնայ քաղաքական կեանքին 

մասնակցիլ - ընտրել, ընտբուիլ, ազա-

տագրական շարժումի մաս կազմել, 

բայց գործնականին մէք ատիկա վե-

րա պահ ուած է քաղաքական կեանքին 

ծանօթ, կարող եւ փորձառու մարգոց: 

Այսօր* կրթուած ժողովուրդի մը մեծա– 

մասնութիլնը կը Հետաքրքրուի իր պե-

տութեան կեանքով | նոյնիսկ թումբերը 

տապալելով գոբծօն Հետաքրքրութիւն 

կը ցուցաբեբէ դէպի աշխարհի միւս 

մասերը։ Բայց այս Հետաքրքրութիւնը 

ընդՀանուրին սեփականութիւնը չէ է կան 

անհ ատն եր , եւ անոնց թիւը փոքր չէ > ո– 

բոնք նման լայն Հետաքրքրութիւններէ 

զուրկ են։ Երբ այս է պարագան անՀաա 

քաղաքացիին, է պարագան գրա-

գէտ քաղաքացիին է 

Նախ ո*վ է գրագէտը & Գրագէտը 

զանգուածին մէյէն ընտրուած այն 
մարդն է , որ իր ժամանակաշրջանի 
տագնապները կ՚ապրի ել գիրի ձամյավ 
գանոնք գեղեցկօրէն կը դրսեւորէ ու կը 
րաշխէ որպէս տաք հաց՛ գեղեցիկին տը– 
ւայաանքը ունեցող ընթերցող հսաարա– 
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կութեան: 
Գրագէտին եւ քաղաքականութեան 

Հանդիպում ր երկու, ձեւով տեղի կ՝ ունե-

նա յ - քաղաքական Հարցերը գեղարուես– 

տա կան գրականութեան նիւթ դարձնել 

կամ գործ օն մասնակցութիւն ունենալ 

քաղաքական թատերաբեմի վրայ» °րէ~ 

նակ, Լ՛ Շանթի եւ Ա. ԱՀարոնեանի պա-

րագային ։ 

Գրագէտին ընտրութեան սահմանին 

մէքն է Հետաքրքրուիլ կամ ոչ քաղաքա-

կան կեանքով, ու Հետաքրքրուելէ ետք 

զայն դրականութեան նիւթ դարձնել կամ 

ոչ յ Որովհետեւ քաղաքական կեանքը , 

որքան ալ զօրեղ եւ Համայնակուլ, կ ե ա ն ք 

կոչուած՛ բազմերես գոյութեան մէկ ե– 

րեսն է եւ ուրեմն չի կրնար ամբողջա-

պէս ստիպել որ գրագէտը միայն իրմով 

զբաղի : Բա յց թէ գրագէտը , Ոթ սւ6պաշ– 

տօն ընկերային բարեկարգիչի հանգա-
մանք մը ունի., կեանքի գեղեցկութիւ-
ներն ու տգեղութիւն ները ցուցադրելու 
կոչումն ունի, ու նաեւ րարիի ինքնակոչ 
ս պ ա ս ա ր կ ո ւ ն է , կրնայ Հետաքրքրուիլ 

վ;աղաքական կեանքով եւ գրականու-

թեան նիւթ դարձնել զայն % այգ իր գիտ-

նալիքն է է 

Այս Հարցով զբաղիլը կամքի աղատ 

ընտրութիւն մըն Է եւ ոչ թէ պարտա-

դրութիւն մըւ Այգ ընտրութեան մ ԷԼ ան-

շուշտ որ մեհ՛ գեր ունին գրագէտին մի– 

Լավայրը եւ անոր պահանջքները ։՛ Հա յ– 

բենազուրկ ֊ ժողովուրդի մը զաւակը բը– 

նա կան ճամ բով պիտի մ ղուի ազատա-

գրութեան. .երգիչը Ըէլալու ^ օրինակ* 

Ո՚աֆֆի , Վարուժան , Աիամանթօ , եւն • : 

Եթէ քաղաքականութիւն բառին 

տանք շատ լայն աո.ում մը , որ ընդգրկէ 

Հայ եկեղեցւոյ .պաշտպանութիւնը , .Հայ. 

մանօւկին Հայեցի դաստիարակութիւնը, 

Հայ լեզուի պաշտպանութիւնը, ընկերա-

յին անաբդարութեանց գէմ պայքարը, 

այգ պարագային ամէն Հայ գրագէտ կա– 

մ այ թէ ակամայ քաղաքականութեան 

Հետ գորհ՛ ունի տ 

Հարցարանին առաԼին չորս Հար-

ցումները կը շօշափեն գրագէտին եւ քա-

ղաքականութեան փոխ յարաբերութեան 

Հարցը X կենթադրենք թէ պատասխանե-

ցինք այս Հարցին , եւ ամփոփելով կու 

տանք մեր եզրակացութիւնը - գ ր ա գ է ՛ -

տին ձգուած է քաւլաքականութեամբ ըգ– 
բաղ իլ կամ ո չ ։ Սակայն ներկայ մարդ-
կութեան կեանքը այնքան քաղաքակա– 
նութեամբ տիրսւպեսաւած է որ, գրա-
գէտը կամայ թէ ակամայ իր տուրքը 
պիտի տայ անոր: 

*% 

Հարցարանին Ե • Հարցումը կը շօշա– 

փէ Հայ ել օտար գրագէտին տարբերու-

թիւնը (խմբագրութիւնը գործածած է 

եւրոպացի գրագէտ բացատրութիւնը, 

բայց մենք կը նախընտրենք օտար գրա-

գէտ բացատրութիւնը) տ Հայ գրագէտը 

բացառիկ դեր մը ունի Ափիւռքի մէԼ, 

որովհետեւ բացառիկ է Հայ ժողովուր-

դին վիճակը - գաղթականի վիճակ տ Հայ 

գրագէտը պիտի գիտնայ Ափիլքի Հայուն 

մ ԷԼ վառ պահել Հայրենիքի ազատու-

թեան եւ Հայրենադարձի գաղափարնե-

րը յ Ա՛ ինչեւ ա յգ երԼանիկ օրերու ժամ ա– 

նումը, ան գիտակից պայքար պիտի մղէ 

որպէսղի Հայութեան բաբոյական բարձր 

ըմ բռնումները չազարտուին Սփիւռքի 

տարած՜քին վրայ : Ասիկա կը ներկա յա– 

ցընէ Հրատապ Հարց մ ը , որուն որո շահ՛ 

ենք առանձնապէս անդրադառնա լ : 

Հարցարանին վերԼին Հարցումը կը 

շօշափէ նուրբ խնդիր մը - գրագէտին 

եւ կուսակցութեան փոխ—յարաբերութիւ– 

նըւ Գրագէտին սաՀմանումը տրուած է» 

անցնինք տեսնելու կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն բա-

ռին իմաստը ։ Կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ը կը ն ե ր -
կայացնէ քաղաքական նպատակներով 
մէկտեղուսւծ մաբդոց հաւսւքականու–• 
թիւն մը , ընդհանրապէս ազգային խա-
րիսխի վրայ հիմնուած, որ քաղաքական 
որոշ հեռանկարներ նպատակադրած է 
եւ կարելի բոլոր միջոցներով (սահմա– 
Աադրականօրէն ընդունուսւծ) կ՛ուղէ գա–. 
նոնք ի ր ա գ ո ր ծ ե լ ։ Ընկերային միւս կազ–, 
մակերպութիւննեըիէ, որոնք մշակոլթա– 
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յին նպատակներ կը հետապնդեն, մ էու-

թիւնն եր կամ ընկերակցութիւններ են ։ 

Հա յ թէ օտար կուսակցութիւններէն 

շատերը ազատագրական պայքարէ հ՛ը– 

նունդ են ։՛ Անոնք հիմնուած են գաղթա– 

տիրական լուծէն փրկելու համար իրենց 

հայրենիքը։ Հայրենիքի ազատագրութե– 

նէն ետք անոնք չեն լուծուած է ա յ լ ըն– 

դելուզուած են իրենց հայրենիքի պետա-

կան մեքենային մէք ել դարձած անոր 

անհրաժեշտ եւ ամէնէն գործունեայ մա– 

սը է 

կուսակցութեան մը ծնունդին ԳԸԷ~ 

խաւոր պատճառը տեսնելէ ետք ( տես-

նենք անոր գործելակերպը։ կուսակցու-

թիւն մը որպէսզի կարենայ պատկառելի 

ոյմ դաոնալ եւ գոյատեւել, անկախ մեծ 

նպատակներ հետապնդելէ ( ^ժողովուր-

դին մեծամասնութեան իրաւ բաղձանք– 

ները ցոլացնող*՝) , պէտք է ունենա յ ներ-

քին զինուորական կարգապահութիւն, 

միակամութիւն եւ անդամներու անշա-

հախնդիր զոհողութիւն է 

Տեսարան *^ԷԿՈԷ Ազբալեան այս 

հարց էն արտայայտոլելով կը գր– 

րէ • <հՉԷ կարոդ գո յութէւն պահել մ է 

կազմակերպութիւն, ուր ամէն ոք ինքն 

է որոշում իր անելիքն ու իր կախումը տ 

Աա կը լինէր անիշխանութիւն եւ ան-

կար ղութի ւն . ամբոխ եւ ո Լ թէ կազմա-

կերպութիւն1 ել այդ իսկ պատճառով 

ենթակա յ ամէն տեսակ քայքայման եւ 

անատակ որեւէ նպատակ հետապնդելուդ 

(Մտածումներ Հ . 3 ՛ Դաշնակցութեան 
մւափԹ) : 

Կրնալն կուսակցութիւն եւ գրագէտ 

խնամութէւն հաստատել։ Հայ աղգէն 

պայմանները այնպէս դասաւորուած են 

որ կուսակցութիւն եւ գրագէտ զիրար կը 

( * ) Պ ո լ շ ե վ կ կ ա ֊ ս ա կ ց ա ^ ի ւ Տ ւ ր 1917-ին 1>ոս– 
ի ո | ք ա ղ ա ք ա կ ա ն կ ե ա ն ք ի ՛ ն մ է շ ո ր պ է ս Թիհ (քեծ 
ա ր ժ է ք չ է ր ն ե ք ր կ ա յ ս ւ ց ն ե ր , ր ա յ ց գ ի տ ց ա ւ , օ գ տ ա -
գ ո ր ծ ե լ >ւ.ու.ս ժ ո ղ ո վ ո ո ր դ ի ն 1 յ ի 9 ն ա կ ա ն պաք)ա*ն յ ք – 
ն ե ր ր - պ ա տ ե բ ս ւ գ մ ի դ ա դ ա ր ո ւ մ հւ> Օացի ր ա շ խ ո ւ մ 
եւ. դ ա ո ն ա լ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն կ ե ա ն ք ի ՛ ն տ է ր ր . ՝ 

գտնեն ։ կուսակցութէւնը կ՛ուզէ օգտա-

գործել գրագէտէն խօսքէն ղօրութէւնը, 

իսկ գրագէտը տնտեսական ամ ուր յե-

նարաններ չունենալով, կը փարի կու-

սակցութեան մը Լայլ դրդապատճառներ 

կրնան ըլլալ, սակայն ասիկա մէկն է ա– 

նոնցմէ, ըստ մեղի) ։ 

կուսակցութիւն եւ գրագէտ կը նոյ-

նանան իրենց հեռաւոր նպատաէլեեբով -

երկուքն ալ կը նկրտին տուեալ հալա-

քականութեան մը բարօրութիւնը ապա-

հովել (նկատի ունինք գրագէտը ազգա-

յին սահմաններուն մ է ք ) , բայց կը զատ-

ուին իրենց միջոցներու գործածու– 

թեամբ։Ա՝ինչ կուսակցութեան մը զօրու-

թիւնը կը կայանայ կամքերու նոյնաց-

ման ել անհատական նէւին հաւաքական 

հ՜ռին ընդելուզումով, ընդհակառակն, 

գրագէտին իսկութիւնը կ՛իրագործուի իր 

անհատականութեան իրագործումով։ 

Գրագէտը կը ներկայացնէ ժողո-

վուրդի մը խիղճը, ե այդ խիղճը պէաք 

չէ որ կապանքի տակ դրուի՛. Բայց գրա-

գէտը արթուն պէտք է որ ը լ լ ա յ , որ-

պէսզի իր խէղճը քլգնՈԼէ * 

Ինչպէս տեսանք, գրագէտէն իսկու-

թիւնը իր խօսքին հարազատութեան եւ 

ազատութեան մէքն է ։ Բայց պէտք է 

բացատրել այս տարազը։ Գրագէտը 

պէտք է որ ազատ ըլլայ իր ներքին հա-

մոզումը առանց ծամծմելու տալու։ 

Պէաք է որ հեռու ըլլայ զինք կաշկան-

դող արտաքին ազդակներէն • բայց գրա-

գէտը բացարձակապէս ազատ մարդը չէ ։ 

Ան պարտաւոր է իր ասպարէզին ներքին 

կանոններուն - գրականութեան ներքին 

պահանքնեբուն եւ տուեալ հալա քակա-

նութեան բարոյական հասկացողութիւն– 

ներուն ենթարկուելո՛ւ 9 Գրագէտը ազատ 

չէ ապառոզք գրականութիւն մը մշակե-

լու ւ 

Գրագէտը կուսակցական մը չէ 4 

բա յց անոր չափ ել երբեմն նո յնիսկ ա– 

ւելի, հանրային հարցերով զբաղող եւ 

լուծում առաջարկող մարդն Էհ 

ԱՐՏԱՇԷՍ ՏԷՐ ԽԱ9ԱՏՈՒՐԵԱՆ 
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ԳՈԿՏ. ԵՐ. ԽԱԹԱՆԱՕԵԱՆ 

ՄԱՐՔՍԻՍՏ ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱՆ 
Ե հ 

նՐԱ ^ն՞եԱԳԱՏՈՒԹԻԻ՞ՍՆԸ 

Լենինը Հետեւեալ Հակիրճ բնորոշու-

մով աաՀմանում կ քքաբք֊-կնգելաեան 

դիալեկտիկը -

- Կ-քճ ասելով, դիալեկտիկը կաբե– 

էԻ Է Բնորոշել որպէս ուսմունքը Հակա– 

սութիւնների միասնութեան ւ Ե ՛ ֊ սա 

դՒ-ԺԿ-ՒԿՒ Կ-Ր& Է՝ 

Ֆ– Էնդեշսբ, բնութեան դիալեկտիկը 

իմաատա սիրտ բաբ ձեւակերպում կ եւ 

գրում. 

- Ո֊ԺԿ-ԻԿւ՛ գիտութիւնն Հ , 

որ ուսումնասիրում կ բնութեան, մարդ-

կային մտածողութեան եւ Ընկերութեան 

շարմման , նաեւ զարդացման օրէնքները յ 

Ա տա լինը, աւելի մանրամասնելով ձ 

պարզաբանելով, յայաաբարում է , 

- Դիալեկտիկը, որպէս յարատեւ եւ. 

ան ընդ Հատ շարժում, Հակադրութիւննե– 

րի միաւորման մի ընթացա կերպ է* մ իշա 

վերընթաց թռիչքով։ Րրպէ– յեղափո-

խական անցում* ստեղծագործութիւնն կ 

նորանոր բարձրորակ իրագրոլթեան, ել 

որպէս զարգացում* փոխանցումն կ պար– 

դիտ ղՀպՒ ԲաԲԴԸ * ստորից դէպի բարձ– 

րըէ 

Որո՞նք են այն սկզբունքները եւ օ– 

րէնքները, որոնք մզում եւ վարում են 

դիալեկտիկի ընթացակերպերը ։ 

Դրանք երեք Հատ են. 

Ա - Հակադրութիւնների նոյնութիւ-

նը կամ միասնութիւնը է 

/ Տ – քանակի, դէպի ար-կ փ - խ - ն ֊ 

ցումը–. 

Գ— Բ-ց—մտն բացասումը գ Հա-

մադրոյթը, . բ այժմ կոչւում կ դիալեկ-

տիկ բաաց-աաւմ յ 

Մ-ԲՔ-Ի— –բ–մ–.–նները ի՞նշպէա 

են բացատրում Հիմնական այտ փբէնքեե– 

ՀԱԿԱԳՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐԻ 
ՆՈՅ%ՈԻԹԻԻնԸ ԿԱՄ ՄԻԱՄեՈԻԹԻՒՆԸ 

Այս օրէնքը, որ կոչւում կ նաեւ. 

Հակադրութիւնների պայքարի օրէնք որ, 

ուսուցում է , թէ ամէն գ ո յ , աշխարհում 

գոյութիւն ունեցող ամէն բան, կազմը– 

ւած կ ներՀակ կամ Հակամարտ աարրե– 

բից կամ ութերից; Գոյի բաղկացուցիչ 

մասերը իրարից տարբեր գործ, դեր են 

կատարում % Նրա ումերը մէկ ոլդղու– 

թեամբ չեն գործ՛ում, այլ է բաբ Հակընդ– 

դէմ լինելով, մշտական կռուի մ ԷԼ են 

եւ ի բաբ Հակազդում ւ 

Օրինակ. աթոռը այն չ է , ինչ որ ե– 

րեւում կ տ Նա ներկայացնում կ մի ա– 

ո ար կայ , որ ներքին Հակագրութիւննեբի 

միասնութիւն կյ Իր քառոտանի կտաւ Լց-

ուածքով , ընդդիմանում կ արտաքին մի 

ազգեցոլթեան, եր կրի ձգողութեան ու-

մէ դ է մ , Այգ պայքարի շնորհիս նա Հի 
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տապա լւում, կանգուն է մնում է Նրա 

հիւլէները ան ղ աղար շարժման մէք են 

եւ վարում են աթոռի ճակատագիրը է 

՛էյ րա ֆիզիքական եւ քիմիական ուժեր ա 

ի րերա թափ անցույք ով եւ Հակազդեցում 

թիլններով, ձեւափոխում են ա թոռէ 

կերպարանքը , մաշումի , փտութեան եւ 

տոկունութեան ճամբովէ Աթոռում յայտ– 

նա բեր ուած փոփոխութիւնները ար-

դիւնքն են ոչ միայն դրսեկ ուժերի նոր– 

ղործութեան, այլեւ. ներքին Հակա-

դրութիւնների պայքարին ։ Աթոռը իրո– 

զա պէս ներկայացնում է ներքին Հակա– 

գիր տարրերի և ուժերի միասնութիւնը : 

Էնգելս ը ընդգծում է այն անմ ոռա– 

նալի իրողութիւնը, թէ որեւէ իրի ներ-

քին միասնութիանը կայուն , մնայուն ել 

քարացած չէ ։ Եթէ կայուն լինէր, իրը 

ոչ մի փոփոխութեան պիտի չենթարկ-

ուէր Հ Մ իասնութիւնը ժամանակաւորէ 

անցողիկ է , պայքարն է մշտական: ^ ւ – 

եալ միասնութիւնը Հաւասարակշռու-

թիւնն է Հակագրութիւնների, որին պի-

տի փոխարինի մի ուրիշը եւ այսպէս 

շարունակաբար է 

Նոյն եղելութիւնն է տիրում կենդա-

նական աշխարՀում է Ա՝արդը մեծանում 

ել ծերանում Է , սակայն մնում Է նո յն 

մ արդը , թէեւ տարիների բազում ե բաղ– 

մազան ելեւէջները, բնախօսական եւ 

կենսաբանական ներքին Հակագրութիւն-

ների բերումով, թէ մարմնական եւ թէ 

Հոգեկան ակնառու փոփոխութիւնների 

ենթարկուած էէ &՝Էեւ մարգը, իբ~ 

րեւ երիտասարդ եւ ծերունի, նոյն մար-

դը չէ , սակայն իբրել մարդ նոյնն է I 

Բնութեան դիալեկտիկի օրէնքներին 

Հպատակւում է նաեւ մարդկային մտա-

ծողութիւնը, որովՀետեւ, սլԱդում է էն– 

գելսը, գիտակցութիւնը մարդկային ու-

ղեղի արդիւնքն ԷՏ իսկ մարդը բնու-

թեան արդիւնքը է 

էնգելսը յոյժ խանդավառ է դիալեկ– 

տիկի գիւտով, չի Հաւանում ձեւական 

տրամաբանութեան ել յարձակում է նը– 

րա օրէնքների վ ր ա յ , իբրեւ թերի, սաՀ– 

մանափակ եւ դիւր ադա յ թ « Բննա գա տե-

լով ձեւական , արիստոտե լեան տրամ ա– 

ր անութ եան նոյնութեան օրէնքը , մ ատ– 

նանշում է « 

- Հին բնազանցական իմաստով, 

նոյնութեան սկզբունքը Հին աշխար՜ 

Հայեացքի Հիմնական սկզբունքն է • 

Ա ՚ Ը Ա- է ։ Այսինքն ամէն մի իր Հա-

ւասար է ինքն իրեն ։ Ամէն ինչ Համար– 

ւում էր մշտական, արեգակնային Հա-

մակարգը , աստղե ր ը ք կազմուածքները է 

Բնագիտութիւնը Հերքեց ա յս սկզբունքը 

իւրաքանչիւր առանձին դէպքում, քայլ 

այլ քայլ, բայց տեսական մարզում այն 

դեռ գոյատեւում է , ել Հնի պաշտպան– 

ները դեռ շարունակում են այն Հակա-

դրել նորին՛. (&• Էնգելս. Բնութեան 

Գիալեկտիկա. ԷԼ 21, 1 9 3 2 ) ։ 

Ա աՐԴ ոչ միայն կարող է զարմ ա– 

նալ, այլ ապշաՀար լինել 3> * էնգելսի 

տգիտութեան եւ թեթեւամտութեան վյը– 

րայ է Ի^նչ Հակասութիւն Է տեսնում Էն– 

գելսը | երբ մտածում ենք ել ասում, թէ 

մարդը մարդ է ել ոչ ձիէ Ի՛՛՛նչ Հնարոյր 

միտք կա յ Արիստոտելի այն տրամաբա-

նութեան մ Էք յ որ պնդում Է , թէ ձիրը 

չի կարող միամամանակ լինել նոյն ին-

քը եւ ուրիշյլ է <Տ.Եւ Է^գեէոը դեռ. աւելա-

ցնում է - ինքնին Հասկանալի է , որ 

նոյնութիւնը իր Հետ, աբգէն ոկզբից 

իսկէ Հի բրել անՀրաժեշա լրացում ունի 

տարբերութ-իւն մնացած՜ ամէն ուրիշից»: 

Լենինն է լ ձայն բռնելով իր վարպետի1 

էնգելսի Հետ, գրում է - ՚Իրա Համար 

է լ Հեգելը ծաղրում է նոյնութեան օ– 

րէնքի - Ա ՚ ը Ա• է—ի միակողմանիոլ– 

թիւնը , անճշդութիւնը » 

էնգելսի քննագատութիւնից պէտք է 

եզրակացնել, թէ տրամաբանութեան օ– 

րէնքը, Հմարդը մարդ է եւ ոչ ուրիշ 

բանի, նշանակում է յայտարարել, թէ 

ո՞ւր է կարդացել եւ ուսկի՛՛ց է Հնարել 

ո՛՛ւր է կարդացել եւ ուկի՞ց է Հնարել 

ա յս սոփեստութիւնը ։ Մ իթէ* Արիստո-

՚ " ե լ ը , տրամաբանութեան Հիմնադիրը, 

չէր իմանում, ոբ ամէն ինչ բնութեան 

մէք փոխլում է է Նա նոյնութեան օրէնքը 

բանաձեւէ լիս , ղեկավարուէ լ է զարգաց-

ման տիեզերական ընթացակերպից ։ էն– 

գելսը Լիուլի պէտք էր իրազեկ լինել, ոբ 
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Հին ՛բնազանցագէտներ ից ոչ մէկը, Բացէ 

որոշ չափով Պարմանիտիսից եւ. յատկա-

պէս Զենոնից, պաշտպանել է իրերի ան-

շարժութիւնն ու. անփոփոխելիութիւնը : 

\,բանք բոլորն Հ չ , սկսած Գղատոնից , 

Արիստոտելից մինչեւ Լէբնից , կանտ ել 

Բերկսոն, իրենց իմաստասիրական եր-

կասիրութիւննեբում, նշել են լինելու-

թիւնը, փոփոխութիւնը եւ զարգացումը 

Համաձայն տրամաբանութեան նոյնու-

թեան եւ Հակասութեան օրէնքների : էն– 

զելսն ու Լենինը անգիտում են, որ իրը 

կրելով Հանդերձ բազմաթիւ տարրերու– 

թիւններ եւ ակներեւ բազմազանութիւն-

ներ ^ երբեք չի կորցնում իր նոյնութիւ– 

նը։ Տրամաբանութեան նոյնութեան Օ– 

բէնքով, ծագըմիշտ ծառ է յարաժամ 

ել ամէնուր տ Հք առի արմատի , ճիւզերի , 

տերեւներէ , ծաղիկների ել պտուղների 

տարբերութիւնն– ու բազմազանութիւնը 

րնւզւ չեն Հակասում ծառի ծառ լինե-

լուն ։ ի՞նՀպէս թէ բնագիտութիւնը Հեր-

քել է նոյնութեան Օրէնքը եւ ի՞նչպէս 

Հերքել է X Բնագիտութեան կէա նպա-

տակն է եղել ճշգորոշել նոյնութիւնը 

տարբերութիւնների մէէ եւ Հանդէս բե-

րել տարբերութիւնները նո յնութեան 

մ էլ. 
Հեգելի դիալեկտիկում մ իա հիւս յա-

րակցութիւն գոյութիւն ունի, որովհե-

տեւ նրա աշիարհայեացքը կառուցուած 

է էաբանական Հիմքով; Հեգելի ըմ բ բռ-

նում ով, Գաղափարը, Որ բացարձակ բա-

նականութիւն է ել զուտ մտածողու-

թիւն , իրականութեան էութիւնն է 

կազմում։ Այս Հասկացողութիւնով, ի– 

րականութեան մէԼ պարփակուող ամէն 

ինչ հպատակլում է այն օրէնքներին, ո– 

Հռնց « .Գաղափարն է վարում տ Հեգելը 

ապացուցում է , որ Գաղափարը Հասնում 

է կատարեալ ինքնագիտակցութեան 

ղիալեկտիկ զարգացումով, գաղափարի 

ներքին Հակասութիլնների պայքարով, 

որոնք Հաշտ ւում են բարձրորակ մի մա-

կարդակի վրայ յ Զարգացման այս ըն– 

թացակերպը տեղի ունենում է Համա-

ձայն տրամաբանութեան ւ է լ սա Հասկա-

նալի է , որովհետեւ Գաղափարը և իրա– 

կսւնութիւնը նոյնսւցել ե ն ։ Հեգելը երբեք 
չմերժեց տրամաբանութեան Հակասու-

թեան Օրէնքը, որովհետեւ երկու ներ– 

Հակ տե սակէ տներ ի լուհումը գտնելու 

Համար, անհրաժեշտ է , որ ճշմարտու-

թիւնը Հակասութիւնների բախում ից 

դուրս գա յ է 

Աարքսիստ դիալեկտիկի Հիմնական 

սխալանքը նրանումն Էր, որ նիւթը նո յ– 

նացրեց իրականութեան Հետ եւ Հակա-

դիր ուժերի պայքարի եւ զարգացման 

ընթացքը ենթարկեց ա յն օրէնքներին, 

որոնց գաղափարն է վարում է 

ցէեւական տրամաբանութիւնը չի 

ճգնում բացատրել իրականութեան ԲԸ~ 

նոյթը , այլ մտածողութեան , գաղափար-

ների փաստարկման ուղին ւ Ջ ե լական տը– 

րամաբանութիւնը պահանջում Է, որ 

որեւէ բանի մասին մտածելիս, վիճաբա-

նելիս , քննադատէ լիս , Հետե լողա կան լի-

նենք եւ երբեք նոյն բառը, գաղափարէ 

խորՀրգանիշը չգործածենք տարբեր ի– 

մաստով : Տրամ ա բան ո ւթ ե ան նո յնու-

թեան օրէնքը պահանջում է իմաստի 

ճշգրտութիւն, իսկ Հակասութեան օրէն-

ՔԸ. ւ թէ աՐԳԸ մ արդ է եւ ոչ ձի» , ար– 

զիլում է հա կագէ մ եւ Հակասական գա– 

տողութիւնների Հնարաւորութիւնը ։ Նոյ-

նութեան օրէնքով է , որ մարքսիստ 

դիալեկտիկան իր տեսակէտն է հիմնա-

ւոր ում , պատճառաբանում եւ քարո-

զում : Հենց տրամաբանութեան Հակա-

սութեան օրէնքով է , որ քննադատը 

Հաստատում եւ ընդունում է , թէ «փո-

փոխութիւնը փոփոխութիւն է եւ ոչ ան-

շարժութիւնդ տ 

եթէ մի պաՀ ընդունենք էնգելսի եւ 

Լենին ի քննադատութիւնը՝ տրամաբանու-

թեան նոյնութեան օրէնքի դէմ, ձԳիա– 

լե կա ի կան դիալեկտիկա է , եւ ոչ ուրիշ 

բան), այս Հաստատումը պէտք է նկա-

տենք բնազանցական 11 տածողութեան սը– 

նանկ մէկ արտայայտութիւնը ։ Հարց ենք 

տալիս ի)րոլշչովին, որ թէ դիալեկտիկի 

ախոյեանն է եւ թէ տեսաբանը յ Եթէ աշ-

խարհում ամէն բան զարգանում է Հա-

կասութիւնների եւ Հակադրութիւննե րի 

մղումով, ո՛՛րն է դիալեկտիկի Հակա– 
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դրոյթ լՀ* ք1Որն է մարքսիստ դիալեկտիկի 

դիալեկտիկըէ Մարքսիզմի Հենց այն 

պնդումլլ, թէ դիալեկտիկը յաւէտ ան-

փոփոխ էգ յայտնօրէն դրժում է առար-

կա յակւսն իրականութեան փոփոխելիու-

թեան անխախտ օրէնքը եւ էնքն իրեն 

մխա ում է 

բ - ՔԱ՛նակից ԴԷՊԻ ՈՐԱԿ 
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ 

Մարքսիստ դիալեկտիկի երկրորդ ե 

կարեւոր սկզբունքըէ ոբ օրէնքի զօրութ 

թիւն ունի, քանակի փոխանցումն է կամ 

փոխակերպումն է որակի» 

էՅ>. Էնգելս ը ընդգծում է այս սկլչղ– 

րունքբ Հետեւեալ կերպով• 

- Բնութեան մէք կարող են տեղի 

ունենալ որակական փոփոխութիւններ -

իւրաքանչիւր աոանձին պարագայ* ճըշ– 

գըբտօրէն որոչելի է իլբայատուկ կեր-

պով - նիւթի կամ չարմումի (էներգիա֊ 

յի) քանակական յաւելումով կամ նուա-

ղումով : (Ֆ . Էնգելս. Բնութեան դիա-

լեկտիկը. էշ 1 2 5 ) , 

Էնգելս ը չի նշում, թէ որոշ մի ո– 

բակ ստանալու կամ գոյացնելու Համար, 

կարելի՛" է ճշդորոշել քանակի չափը, եւ 

իւրաքանչիւր պարագային1 ո՛՛րքան։ 

Առնենք, ի բրել օրինակ, մարդկա-

յին մարմնի ապրող բքիքը յ որ անշունչ 

իրերի նմ ան կազմ ուած է Հ իւլէներից ել 

մոլեկուլներից ։ Ի*նչ պէտք է լինի թի-

լը ( քանակը ա յն Հիւլէների, որոնք ապ– 

Բող է կենդանի բքիշ կարող են գոյացնել, 

վերոյիչեալ սկզբունքով՛. Արդի գիտու-

թիւնը , իր նուրբ եւ բարձր ճարտարու-

թիւնով կարողացել է Համրել եւ Հաշ-

ուել որեւէ կենդանի | ապրող բքիքէ 

•Բա՛ղկացուցիչ Հիլլէները % սակայն րնաԼգ 

նուազագոյն չափով իսկ ատակ չէ եղել 

բացատրել կեանքի էութիւնը, նրա գո-

յութեան եւ առկայոլթեան սկզբունքը է 

* ւ Նոյնն է պարագան Հոգեբանութեան 

ոլորտում ։ Բնախօսութիւնը ան խոն ք ել 

յարատեւ գիտական Հետաքննութիւնով, 

պրպտել եւ ուսումնասիրել է ուղեղային 

ԲքԻքներէ շարժումները, անդրադարձնե-

րը ել պաշտօնաբարութիւնը, սակայն 

Հախողել է նուազագոյն չափով իսկ ճըշ– 

դելու Հոգեմաային երեւոյթներէ կա-

կա պց ական էութէւնը ք Գէտունները է– 

րենց արգէական գիւտերովն ու իրագոր-

ծումներովն անգամ ք անկարող են եղել 

մ է նշանախեց էսկ դուրս գալու բնախօ-

սութեան սահմաններից ՚, Տեղափակուել 

ել կծկուել են գիտութեան այգ էւրայա-

աուկ մարզում՛. ՈրովՀետեւ Հոգեկան է– 

բադրոլթէւնը կախում ունէ ոչ թէ քա-

նակից կամ Համրանքէց, այլ Հիւլէների 

առանձնա յատուկ փոխ յարաբերութիւն– 

ներից , որոնք անմեկնելի եւ անմատչելի 

են մեզ ելեկտրամագնիսական եւ քի-

միական տուեալներով։ 

Հոգեմաային երեւոյթներ ի էութիւ-

նը փակ եւ անբացատրելի գաղտնիք է 

այն պատճառով, որ մինչ րնախօսական 

բոլոր իրադարձութիւնները ուղեղում, 

^Բա 2.ՂեԲէ մէէ "՛եղի ունեցող քիմիական 

գոբհողութիւնները ել Հոսող ելեկտրա-

կան ումերը, նրա բքիրեբի շարժումնե-

րը ել փոփոխութիւնները թալալում են 

տարածութեան մէշ , Հոգեմաային ըն-
թացա կերպերը ոչ միայն տարածութիւն 

չունեն, այլ ստեղծագործւում եւ յայտ– 

նակերպւում են ժամանակի տեւողու-
թ ե ա ն մ է շ ։ կարճ խօսքով արտաքին աշ-

խարհից ծնուած գրգիո-ը ուղեղին Հաս-

նում է տարածութիւն կտրելով ։ Գա րը– 

նորոշւում է տարածականութեան յատ-

կանիշով։ Իսկ մարդու ներ աշխարՀի 

ապրումները , խոՀ , յոյզ , զգացում , կա– 

մ էութիւն, կազմաւորւում ել ցուցաբեր– 

ւում են ժամանակի տեւողութեան մ էշ ։ 

Հետե ւա բար այս դէպքում քանակական 

յաւելումով եւ նուազումով դիալեկտիկի 

փոխանցման եւ զարգացման օրէնքը բը– 

նաւ կիրառելի չ է յ 

Այս մեր առարկութիւնը աւելի եւս 

Հասկնալի է արուեստի րնագաւառում ւ 

Բառերի թիէն ու քանակը չեն, որ քեր– 

թըւածին, բանաստեղծութեան գեղաբ– 

ուեստական որակ են Հաղորդում ։ Ներ-

կերի թիլն ու քանակը չեն, որ նկարը 

Հասցնում են արուեստի արժէքին ։ Բա-

րերի ել աղիւսներ ի քանակը, էափը եւ 

մեծութիւնը չեն, որ ճարտարապետա-

կան Հրաշալիքներ են ստեղծում > Բանա– 
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կը նպաստում կ ք յաւեշսւմով կամ յ ֊ 

պա ւում ով, "բակին, ք-Ա ճ «ք-ԿԻ 

աեզծիչը։ 

քանակի դէպի ոբակ փոփոխութիւ-

նը, էնդկաը Համարում է զարգացում՝ 

նիւթապտշաական դիալեկտիկի բմբբո՜ 

նումով: էլ. այգ կաաաբւում կ ոոաու– 

՚ – Վ ՛ 

էնգելսը այգ զարգացումը բնութա-

գրում կ իբ գրքում 9 «Բնութեան Գիա֊ լԼկ-իկ-ւմ»– 

- Այապէս, սբինակ, Հուրի Լերմա֊– 

աիճանբ սկզբում աչ մի նշանակութիւն 

լոձի նրա կաթիլ-ՀեղսւՀային վիճակի 

Համար, Բայ, Հեզուկ Լուբի չեբմաոաի– 

Տանը աւեշանալիս կամ պակսելիս , Հ—-

ն ո ւ մ կ մ ի պ ա Հ , երբ յարակցութեան 

~ յ դ ՎԻճ֊Կւ է* և լ 

գէպքում փոխարկվում կ գոլորշաւ, իակ 

միւս գէպքում սառոյց ի տ Է ոո լցման եւ 

ոառշումի կէտեբը այն Հանգոյցներն են, 

որոնց մ ԷԼ ոաաւմ է կատարւոււք դէպի 
նոր վիճակ, « քանակը ոբակի կ վերտե-

լում* է 

Ծտբքոիոա դիալեկտիկի Հաոկացո– 

ղութիւնով, զարգացումը անընգՀաա, 

յարատեւ ել տնխուսափե լի ընթացա-

կերպ կ ։ Իւբաքանչիւբ նորակազմ Համա– 

դրոյթ վերասլաց եւ առաԼընթաց մի ի– 

բագործում կ, Հակաոութիաննեբի պայ-

քարով ել պատճառական օրէնքի Հի-

մունքով, զարգացում բ անցումն կ մի 

պարզ փուլից դէպի բտրգբ , ստորինից 

դէպի բարձրը։ 

Դիալեկտիկի զարգացում ը, պըն– 

գում կ Լենինը մի քանի անգամ, շբԼա֊ 

նաձեւ չ է , այլ պաուաակաձել. է * ։ Այ– 

սինքն մ-ամացոյցի սլաքի նման չի չաբ– 

մում, որ 24 մամ շբԼապտսյտից յեասյ , 

գալիս ու կանգ կ առնում այն կէաում, 

որտեղից սկսել էր ւ Հտսւաակաձել կ , 

որովՀետեւ իւրաքանչիւր պտուտքը նա– 

խորդից բարձր եւ վեր կւ Արդ, Լուրի 

սառոյց եւ գոլորշի դաոնալը ի*նչպէս 

կարելի կ պասւաակաձեւ շարժում նկա-

տել ւ Գոլորշին միշտ Լուրի, իսկ Լուրը 

սաոյայց ի, սառոյց ը Լուրի, իսկ Լուրը 

գոլորշոլ կ փո խար կլում: Այս շարժումը 

շբԼապաոյա է , ոբ վերա դաոնում կ միշտ 

մեկնակէտին։ Մինչ Համադրոյթի զար-

գացումը վերընթաց կ եւ երբեք վերա-

դարձ չունի դէպի իր մեկնակէտը . Զար-

գացում բ շրԼելի չ է , այսինքնք նա պար– 

ՂԻյ դՀ-էՒ Ր-ԲԳ*՛ է ընթանում, սակայն 

քԲԳՇ էՒ վերադառնում , 

Այո զարգացում բ Ո Օ Ս ա ւ մ ասում 

են բոլոր մարքսիստ տրամասանները: 

ի*նչ նշանակում կ ոստում տ Ո "տումը 

անտեսումն կ զարգացման յտԼորգական 

փուլերի ու աստիճանների, | լ ցատկումն 

կ գէպի վերԼին աստիճանը > Ուրիշ խոս-

քով ընդհատումն կ զարգացման "կըզ– 

բունքի, որովհետեւ երբ ոստում կայ գ 

բնթացակեբսլ չկա յ » Ա ստումը կասեցը-

նոամ կ զարգացման ընթացքը, 

0 ատումի սկզբունքը Հակասում կ 

գի-շեկաիկի բանական բնոյթին, Գիա– 

լեկաիկբ դալանում կ, թէ աշխարհում 

անիմանալի բան գոյութիւն չունի ւ Այ– 

աօբուայ անծանօթը վաղր ծանօթ 4 գի~ 

աելիք պիտի դաոնա յ՝ բանականութեան 

միԼոցով : կարժում ը , փոփոխութիւնը 

աեղի կ ունենում օրինաշափօրէն, պատ– 

ճաոակութեան օրէնքի գծով, որից շե-

ղում չի կա բոգ լինել։ Ոստումը ժխտում 

եւ Հերքում կ օրինաշափսւթիւնը, որով-

Հետեւ նա պատահականութիւն է% չի 

Հպաաակւում պատճառականութեան է Աա 

քսանախո Հ ութեան Հ ամաբ անըմբոնելի , 

իրբէւընըւ " Կ դ բ ՞ ^ ՚ ք Է» Ի*կ * ա ը ք – 

ոիսաը նիւթապաշտութիւնը ժխտում կ 

ոչ բանական, իրքէչընըլ իրադարձու– 

թեան պաաաՀականութիւնը է 

Լենինը որան պատասխանում կ • 

- Դիալեկտիկ զարգացումը ինչո* վ կ 

տարրեր ւում ոչ–դիալեկտիկից • աաաու– 

մով , ճակաւաԼթիԱավ , աստիճանական֊ 
նոլթեան ընդհատում ով, Էութեան եւ 

չէութեան միասնութիւնով» 

Ուրեմն ոտւաւմը, ասսւքւ&անակա(աւ– 
թեան ընդհատումը ՀԱԿԱՍՈԻԹԻԻՆ Է հւ 
ոչ թ է հակաւաւթ-ե ան լ ո ւ ծ ո ւ մ , որ դիս+֊ 
լեկտիկի ծուծն կւ Ոստումի սկզբունքը 

Հիմքիտ խախտում կ թէ մարքսիստ դիա-

լեկտիկը ել թէ նիւթապաշտութիւնը է 

Հերթը բացաոման բացասումին կ , 

"Բ ԿԸ. վերլուծենք յա Լոր դի ւ ։ 
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ԱՆԽՕՍ ՈՒ ԱՆՁԱՅՆ ԱՐՈԻծՍՏԸ ԴԻՄԱԽԱՂԻ 

Բառը որ կը գործածենք* գիմ ա խաղ, 

թարգմանելու Համար Փանք-աքիմ րառը, 

չի պարունակեր իր մ էք ի րական ութի լյ– 

նը, ամբոզքութեամբ • ունի մաս մը 

միայն գործածուած միջոցներէն, - գէմ– 

քին խաղերը միայն • մինչ չաա աւելին 

է Փանթ-ա/իմք: 

Անոնք որոնք ներկայ եղան Մ արսել 

Ա արսո յ ի աո Լա ծ ներկա յացումներուն , 

1 2 եւ 1 3 Հոկտեմբերին հ Բաղինօ Տիւ Լի՜ 

պանի թատերասրահին մ է ք , անմ իքապէս 

պիտի անղրագաոնան բառին անբաւա– 

րա ր ութեան յ 

Բեմին վ ր ա յ , մէ՛կ Հոգի միայն, ա– 

ռանց բա ռե բուն Բերելիք օժ ան դա կու– 

թեան ն Մէկ Հոգի միայն, որ իրրել ար– 

տա յա յտութեան միքոց , իրրեւ վրձին 

արուեստագէտի, կամ գրիչ գրագէտի , 

կը գործածէ իր մարմինը ւ 

Բեմի խալարէն ան ք ատուող չոյսի 

կտոր մ ը , լուսարձակին բացած ճեղքըէ 

ու էոյսի պատառի էլին վ բ ա յ կանգնած 

արուեստագէտը « իր կարգին ինքն ալ 

լոյս ի ճեղք մ ը , բացուող մարդկային 

ապրումներու, զգացումներու, մտա– 

ծումներու խոր ու մթին աշխարՀին վը– 

բ ա յ յ 

*հէ մքը չէ միայն, ան չուշտ • ամբողք 

մարմինն է որ կ՝արտայայտէ գործողու-

թիւնն ու ապրումը, ուսումնասիրուած է 

պարզացոլած , կատարելութեան Հասցը– 

լած կեցուածքովը, րոնուահքովը մարմ-

նի զանազան մասերուն, ու արտայայ– 

աութիլններովը աչքերուն ու դէմքի զա-

նազան գիծերուն ւ 

Անոնք որոնք չտեսան ներկայացում-

ները, գմուար թէ կարենան ըմբռնել 

ուժգնութիւնը բեմէն սրաՀ փոխանց-

ուած ապրումներուն , ու թանձրութիւ-

նը , շօշափելիութիւնը այն «իրերուն», 

«էակներունֆ որոնց Հետ Հխօսելուֆ , 

Չգործելու՛», Հապրելու» վրայ է դերա-

սանը , իր շարժումներով ու կեցուածք-

ներով I 

Կրկնենք– ոչ մէկ առարկայ, ոչ մէկ 

լ՛առ յ Լոյս ի պատառ մ ը , ու կեդրոնը 

կանգնած Մարսել Աաբսօն, Հտպիտի մը 

հ պտումով ու պալէյ ի կօշիկներով՛, 

ինքն է աՀա, որ կը սկսի քալել Հովուն 

դէմ ։ Հովյլ չկայ , սակայն իր դե գելում-

ներով , կուրծք տալու շարժումներով, 

ընկրկումներով , կը քալէ անտեսանելի , 

սակայն Հզգալի* Հովի մը դէմ տ Փիչ 

ետք, գառագեղի մը մէք ինկած մարգն 

է , որ ելք մը կը փնտռէ, որուն ձեռքե-

րը կը շօշափեն անտեսանելի պատը, 

վանդակը, որուն ներկայութիւնը կը 

զգաք այլեւս, որուն ճնշումը մարդուն 

վրայ կը սկսի նեղել նաեւ ձեզ, ազատա-

գրումը կ՚ուզէք մինչ գառագեղ ր երթա– 
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լով կը նեղնա յ , կը պղաէկնայ, խեղդա-

մահ կ՝ընէ մարգը • « • 

Հիմա , լարախաղաց մըն է Աարսօ , 

կը քալէ անգոյ, ձ«– անշուշտ անտեսանե-

լի չուանի մը վրայէն • սրահը սակայն 

շունչը բռնած կը հետեւի իր յառաքխա– 

զա ցքին , տատանումներուն , վարանք-

ներուն, վախերուն. սրահը կը վախնայ 

որ լարախաղացը իյնայ պիտի• հոծ, գէ՜ 

մ ալյգ են սիւները , բաբձրէն պրկուած 

պարանը, ու կեանքը վտանգած լարա-

խաղացը . «իյնայ պիտի , անցիր , , 

քայլ մըն ալ, հասար , քէ է մնաց՚ծ ու 

երբ «չուան»ին միւս ծայրը հասնելով 

չունչ կը քաչէ լարախաղացը չանչ կը 

քաշէ նաեւ սրահը ։ 

Հապա արձտնագո^ րծը) փնա ըռ– 

տուքնեբով , յղացումնեբով , կալին ու 

մարմարին տուած ձեւաւոբումներով՛ 

միշտ օգին մ է ք , առանց մարմարի կամ 

կաւի . . . կամ հանրային պա րա է ղին մէք 

պտտող տասնեակ մը տարբեր անձնաւո– 

րութիւնները , կամ դատարանի մը ամ-

ք՛ողք կազմը նախագահով, դատախա-

ղով ) բարապանով, պաշտպան փաստա-

բանով » • • 

Տայտագրի առաքին մասին մ է ք , ան– 

մ ոռանալի պիտի մնա յ , կարճ մամ անա-

կի մը մէք պատանեկութիւնէն չափահա-

սութիւն, ապա ծերութիւն ու մ ահ ո լան 

անցքը մարդուն; Հոն, հանդիսատեսին 

դիմաց, բեմին վրայ, մեծցաւ պատանի 

մը, խանդավառուեցալ , ումգնութեամբ 

գէ՛զի առաք քալեց . յետոյ հասունցաւ, 

հանդարտեցաւ, լրքացաւ, ծանրացաւ. 

եղաւ աւելի հաստատուն, աւելի ինքնա– 

վըստահ ( հետզհետէ դաոնալու համար 

նուազ ումեղ , աւելի կքած, գէմքով քիչ 

մը աւելի խորշոմած, հետզհետէ աւելի 

ու աւելի մարող նայուածքով, սպառե-

լու համար քիչ վերք ամբողջովին, փչե-

լու համար վերքին շունչը, դառնալու 

համար անկենդան մկաններու կոյտ մը։ 

Տայտագրի երկրորդ մասով, Մար-

սել Մ արսօ կը ներկայացնէր իր ստեղ-

ծագործ ած տիպարը, Պիփը% կեանքին 

զանազան պայմաններուն մ է ք , զանազան 

արհեստներու հետ յարաբերութեան մէք։ 

Փոխն ի փոխ ան եղաւ գազանազուսպ մ ը , 

որան կը մերմէ ենթարկուիլ գազանը, 

ու չի ցատկեր իր դիմաց երկարած օղա-

կին մէքէն, ստիպելով ի վերքոյ, որ 

ծունկի գայ ան ու աղաչէ գա ղան էն՝ հը– 

նաղանգիլ իրեն • թիթեռնիկ որսացող 

մը՝ թիթեռնիկի մը մահէն յուզուած ու 

խղճահար, իր ծոցի թիթեռնիկին չունչ 

ոլ կեանք տալու ճիգին մէք վերացած • 

փողոցի երամիչտ մը՝ որուն տաղանղը, 

նուաղած հոյակապ քութակը չեն բաւեր 

սրտերն ու պատուհանները բանալ տա– 

լու, ու ղրուշներ նետել տալու համար, 

ու անցնող նուագախումբի մը ծնծղանե-

րը զարնելու կը ստիպուի , ակամա յ , 

հացը հանելու համար, էՔ^էով բեմին 

վրայ իր քութակը ( վարդը , արուեստը , 

հոգին•» . : 

Տայտագրի վերքին կտորով «Գիմակ-

ներ շինողը)» խոր յուղում ին հետ, խո-

րունկ մտածումներ կը պարտագրուին 

հանդիսատեսին , կեանքի ,ապրելակերպի , 

կեանքի մէք մեր հագած դիմակներուն ու 

անոնց մեր վարուելակերպին վրայ ու-

նեցած ազդեցութեանց կապա կց ու– 

թեամր* ու տառապանքը մարգուն, ո– 

բուն գէմքին յանկարծ կը փակչի ժըպ– 

տուն դիմակ մ ը , հտպիտի մը մպտուն 

դիմակը, ու երկար մաքառումներու ըն– 

թաՅՔէն » էէ կրնար քաչել ու հանել զայն 

դէմ քէն։ Հոն է մարդը, մպտուն, մշտա– 

մըպիտ , այլեւս ատելի դարձած մպիտով 

մը, որուն ետին կը զգաս ցաւը, ընդ– 

վըզումը, զայրոյթը, պահանքը՝ ազատ– 

սւելոլ այդ ժպիտէն, ա յդ ժպտուն դի-

մակէն, վերագտնելու ինքզինք, իր դէմ-

քը > հոգ չէ թէ տրտում... Ու ե ր բ , եր-

կար մաքառումնեբէ ետք, մուրճի ու 

քերիչի օժանդակս ւթեամբ կը յաքողի 

ճեղք մը բանալ սառած ժպիտով դիմա-

կին վրայ, ՈԼ քաշել, փրցնել իր դէմ– 

քէն՝ արուեստագէտին դէմքը . . . յոգ-

նած է տառապագին , մ արդկա յին .. 

անմոռանալի պիտի մնայ է 

Արուեստը միքոց Է արտայայտուէ 

թեան ։ Ամէն արուեստ ունի արտայայ-
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տութեան իր ԳոՐ&իքը - գ ր ի չ , վրձին, 

մատ իա է Ծ արսել Մ արսօ յաջողած Է իր 

մարմինը վերածել վրձինի, ապրումի 

արտայայտութեան լաւագոյն գործիքի։ 

Այգ ԳոՐ^ԷքԸ% Էր ճարտար մատնե– 

րուն մ ԷՀ, եթէ կարելի է այդպէս ըսել, 

դարձած է բազմալար, բազմերանգ, ճը– 

կուն , իօսուն • շատ աւելի խօ ս ո ւն քան 

րաոերը , եւ ազատ ուած բառերուն բերե-

լիք կեղծիքէն , ազաւաղումներէն ։ 

Արտայայտութեան արուեստը ա– 

ռանց արտաքին օժանդակներու, առանց 

ձայնի, առանց խ օսքի , առանց իրերու • 

զուտ, ամբողջական, ներքին, միայն 

մարդկային. մարմինը հոգիին, զգա-

ցումներուն տրամադրութեան տակ , զա-

նոնք բացատրելու, ցուցահանելու Հա-

մար Համամարդկային, բոլորէն ըմբոնե– 

լի լեզուով մ ը , մարմնի, գ է մ ք ի , ալքե-

րու լեզուն՛ ահա Փ ա ն թ ո մ ի մ ր ք 

Փ ա ն թ ո մ ի մ շ « է ^ ա յ ձ կատարելու-
թեան Հաս ցուցած արուեստագէտը 

Մ արսել Ա՝ արսօ • անմոռանալի պիտի 

մնանէ մտքին ու Հոգիին մէՀ անոնց, ո– 

րոնք առիթը ունեցան ըմբոշխնելու մա– 

տուցուած վայելքը արուեստի 9 Բ • Փ • 

ԶՐՈՅՑ՛ ա ա ՄԱՐՍՈՅԻ 
Նախօրօք, ԻԱԳԻ՚Ն^ համար առնը-

ւած մամադրութեամբ մ ը , կը Հանգի– 

պէնք Մարսել Աարսոյին, Աէն Ժորժի 

* է ի Մարդ ամօտ Էհ, 38 տարեկանէ 

Կը խօսակցինք ամրոգՀ մամ մը։ 

Ոգեւորուած Է* սկիզբէն իսկ , առա– 

Հին իսկ Հարցումէն, որ մ տածել կու 

տայ քիչ մը իրեն, ապա կը մզէ պար-

պելու ինքզինք, յորգառատ Հոսումովյլ 

բառերուն ծ Բեմին վրայ լուռ կեանքի 

մ ԷԼ խօսուն է Մ արսօ ^ Հաւանարար ճիշգ 

այդ լռութեան մէՀ իրագործուող ար-

ուեստին իսկ պատճառով։ 

֊ Ո ՞ վ , կամ ի՞նչը մղեց ձհզ ինքնսւ– 
արտայայսաւթ–հսւն այս հազուագիւտ ձե– 
լ ի ն , արուէստի այս դժուարին միջոցը 
գործածելու ։ 

- Ոչ " Ք ։ ո1էն1՚՛ Մանկութենէս ի 

վեր ունեցած եմ այգ մղումը, կոչումը 

եթէ կ՚ուտլէք։ ինծի Համար, ԱՊՐԵԼԱ-

ԿԵՐՊ ՄԸՆ է ԲԵՄԸ, դերասանութիւնը, 

Փանթ-ոմիմը» ։ 

Ըսել Հուզեր անշուշտ, թէ ա պրուս– 

տի մ ի ի ց մըն է բեմը իրեն Համար. այլ 

"Ր Իր գոյութեան ձեւն է ատիկա , երաշ– 

ՒԷՔՇ. Իբ ըլլալուն, ինքզինքը իրականա– 

Աընելու, ամբոզ2ութեամր ապրելու 

միակ ձեւը, միակ ճամբան՝ բեմի, 

Փ ա ն թ ո մ ի մ ^ արուեստին գմուարին, տա-

ժանագին ճամ բան & 

«Հետագային , կը շարունակէ Մ ար-

սօ , ուզեցի նկարիչ ըլլալ, կը Հետեւէի 

Ար Տ Է ք ո ր ա թ փ ֆ ^ ք երբ զգացի մ է ի կո-
չումը Փսւնթոմիմ^ ; 

վԱկսալ փնտռտուքը։ կար Հթարլ 

Տիւլէն—ը, որ սակայն աւելի կը սիրէր 

Աիրք^, Կթի էն Տիւքրէօն է , որ ամուր 

Հիմերու վրայ դրաւ Փանթոմիմր* կա-

րելի է ըսել գրեց անոր քերականութիւ-

նը ։ ինքն էր Տ՛ան Լուի Պարոյի վարպե-

տը ։ Տ՛ան Լուի Պարօ—ն ալ ատեն մը կը 

Հետեւէր Փ ա ն թ փ մ ի մ ^ , յետոյ սակայն 

լքեց զայն ու նուիրուեցաւ խօսուն թատ-

րոնին շ Ընթերցանութի ւններս , փնտրռ– 

տուքներս առաջնորդեցին զիո Շար լի 

ԵափլԷնի տ 

« Մ ի մ է օ տ ր ա մ ն ե ր կը ներկա յացը– 

նէ ինք, որոնց մէԼ պատմութեան կողքին 

կար նաեւ դուրսէն , քուլիսներէն , բարձ-

րախօսով տրուած երաժշտութիւնը , կամ 

խօսքը, մինչ բեմին վրայ միմիայն դի-

մախաղը կը ներկայացնէինք։ 

^Աստիճանաբար սակայն , Հասայ այն 

եզրակացութեան, որ անհրաժեշտ էր 

սեփական ոճ մը ստեղծել, Փանթ֊ոմիմ^ 

յատուկ ոճ մը յ Մէկդի նետեցի խօսքի, 

բառի ամէն Հետք, նոյնիսկ քուլիսնեբէն 

եկող բառերը Տ Կոկոլի «Վերարկուն^ վե-

րածեցի Փ ա ն թ ո մ ի մ ^ , Պիփէ տիպարը 

ստեղծեցի , ՈԼ սկսայ աշխարհի շրջանը 

ընել, մղուած քիչ մըն ալ տնտեսական 

պատճառներէ , քանի որ պետութիւնէն 

նպաստ չէի ստանար (ինչպէս չեմ ստա-

նար նաեւ այսօր) է 

* «Այգ տարիներուն է ոբ Հետզհետէ 
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բիւրեղացաւ ինծի Համար Փանթ-ոմիմ/ 

արուեստը յ Տիւքրէօ ԳՐա&՛ էք արդէն 

քերականութիւնը արուեստին տ Հիմնա-

կան կանոնները գաահ՝ Էր, ընդգծած՛, 

պարղացուցած « մարմինը ամրօրէն տե-

ղաւորած էր Հողին ՚Լրայ* ԼՕչափելի, 

երկրային հ Հաստատուն ծանրութեամբ 

մը երեւան կու գար մարմինը, աւելի 

եւս շեշտաւորելով սլատբանքը: Փա6թ–11– 

մ ի մ / մէք է Հ արցը կը կայանայ տեսանե– 

լիով ստեղծել անտեսանելին, եւ անտե-

սանելիով ստեղծագործ ել տեսանելին & 

ձՏիւքրէօ, ռուսական պ ա լ է ն ե ր է ն , 

ք՚իւպիգմէԹ , արեւելեան (ճափոնական , 

Զինական) թատրոններէն աոնելով իր 

տարրերը , Համագրուած, Համաչափ 

սիստեմ մը կառուցած էր Փանթաքիմ/ 

Համար ւ 

«Հեաեւելով հանդերձ իր կանոննե-

րուն , ես շեղեցայ անոնցմէ» գարձայ ա– 
լելի խստապահանջ թատերական կող-

մին մէք, նուազ խստապահ ան ք՝ մ ի մ ի օ – 

րէնքներոլ կապակցութեամր յ 

«Փոքր սրահներու մէք, կանոնաւո– 

րարար կու տայինք մեր ներկայացում-

ները , Փարիզի հասարակութեան ։ Սա-

կայն լայն ժողովրդականութիւն չու-

նէի մինչեւ 1959։ 1956–/ և 1958–/ Ամե– 
ր ի կայի իմ շրքապտոյտներս , ու այնտեղ 

շահած համբաւս է , որ աւելի լայն Հա-

սարակութեան մը ուշադրութիւնը գար– 

ձոլցին դէպի Փանթ-ոմիմ^ , դէպի մեր 

ներկայացումները յ, 

«Փարիզի մէք, 1959-ին, վեց ամիս 

շարունակ խազալէ ետք, նոր շբքապը– 

տոյտի մը ելայ, խում բով, ամրողք տա-

րի մը, ապա աոանձինս է 

<(.Տասներկու աարուայ միատեղ աշ– 

խտտանքէ ետք, խումբը քայքայուեցաւ՛. 

Բնական երեւոյթ է ատիկա, բեմի կեան-

քին մէք; կ՚ուզէին իրենք իրենց հաշ– 

ուին, իրենց համար աշխատիլ, րեմա– 

դրել, բարձրանալ յ 2եմ գանգատիր. 

ինչպէս ըսի բնական կը համարեմ նման 

մղումները : Պէտք է աւելցնեմ, որ չտու֊ 

մեցի » 

«Երեւակայեցէք, ո ր Լեհաստանի 

մէք Հանդիպեցայ Փանթոմիմ/ խումբի 

մը է իրենց ղեկավարը կու գար պ ա լ է ն ե – 

Ր է ն , պ ա լ է ի լեզուն անբալարար կը թը– 

ւէր իրեն արտայայտուելու Համար, լը– 

սած էր Փ ա ն թ ո մ ի մ ^ մասին, իմ մասիս. 

կարդացած էր գրքերէս մին , ու իր կար-

գին նուիրուած էր Փանթոմիմ/ արուես-

տին յ 

«Օւնին իրենց յատուկ ոճ մըճ աւելի 

մօտ պալէին։ 
«Չեխօ սլաւաքիա եւս ունի Փ ա ն թ - Ո – 

\քիմ/ խումբ մըյ> ինչպէս կը տեսնէք, 

հետզհետէ տարածուելու վրայ է լ ք ի մ ի 

արուեստը, ու իր ազդեցութիւնը ունի 

արդի թատրոնին վրայՀ է 

Մ արս ել Ս՛ արսօ խան գա վառուած է 

հիմա, ու տարուած իր մտածումներով։ 

կը բացատրէ, կ՚ընդգծէ, կը չեչտէ իր 

ու իր խումբին ունեցած ազդեցութիւնը , 
աՐԴի թատրոնին վրայ* <իագ Նոէլը կը 

բերէ որպէս օրինակ . կը յիչեցնէ թէ մե– 

ծարմէք ու արուեստագէտ այդ ՄէԷք0բԱ1– 

թէօրը, առաքին անգամ Փանթոմիմ/ իր 
խում բին մէք է որ երեւան եկաւ, ել 

Փանթ-ուքիմ/ յարմար տէքօբներ պատ-
րաստելով է որ իր սեփական ոլ նոր ո– 

ճը ղարղացուց . որմէ ետք սկսալ ձեռքէ 

ձեռք խլուիլ, այս անգամ խօսուն թատ-

րոնին ծառայելու Համար, Հոն տանելու 

համար իր ազդեցութիւնը, որ արդէն կը 

տարածուի արդի Հեղինակներու ալ վյա– 

րայ ւ 

կը զգաս, Որ Համոզում մը ու ձըգ– 

տում մըն է նոյն ատեն իր մէք՛. 

տում մըն է նոյն ատեն իր մէք՛., Փ ա ն – 

թոմիմք թատերական արուեստի մէկ 

մասը Համարելը, անոր միմիայն ան-

հատական արտայայտութեան միքոց 

մը չըլլալը , խմբական արտայայտու– 

թեանց կարելիութիւն ընծայելը շեշտե– 

լը 1 Այդ ոլղղութեամբ կ՛ընթանան իր 

մտածումները, ել այդ ուզզութեամբ ալ 

կազմած է իր ծրագիրները ։ 

Հ ՚ ՚ ՛Պիտի վերադառնամ Փարիզ , 

ուր առաքին անգամ ըլլալով միս մինա– 

կըս պիտի ներկայանամ Հասարակու-

թեան (Փարիզի Հասարակութիւնը ցարդ 
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իմ առանձին ներկայացումներս տեսած 

շէ ՚ միշտ խում բով եղած եմ Հ « ձ ) է Ապա 

պիտի կազմեմ իմ Փանթոմիմ^ նոր 

իւումրս. Փանթոմիմ^ պիտի վերածեմ 

ֆաուսթը , Տօն ՝Բ ի շօթը , Տօն (իուանը ։ 

^Չմոռնամ՚ կ՛ուզեմ անպայման ֆիլ-

մի առնել իմ րոլոր խաղցած կտորներս, 

քանի որ միակ միջոցն է ատիկա աւելի 

լայն Հասարակութեան մատշելի ընելու 

Համար ւ ք ի մ ի արուեստը, ու նաեւ կեն-

ղանի պաՀ ե լու արուեստին արաա յա յ– 

տութիւնը ։ 

չխօսեցայ իմ ծրագիրներէս, մ տա– 

ծումներէս, ու ձեր Հարցումները մնա-

ցին ւ Գառնանք անոնց> ծ 

- Հարցումներս էն մէկ մասին պա-

տասիւանած եղաք արգէն այս ձեւով՛ ո-

րով պէտք չունիք մաաՀոգուելու անոնց 

կարգով է 

Ուրկէ* կ ՚առնէք ձեր նիւթերը • 
կեանքէ՛ն, վէպերէ", հէքիաթներէ* , 
թերթերէ՞ն, նկարներէ*: 

Պատ աս խանը կու գա յ կարճ, ^ ճ – 

ռական՝ - ^կեանքէն) * 

- կը տպաւորէ ձեզ ամէնէն 
շատ • զգացո՞ւմը թ է մտածո՛ւ՛մը: 

ձԳործո ղութի՛ ւնը > ք՝ առերու թատ-

րոնը խորՀրգանիշներ կը զարգացնէ , 

կամ* բախումներ՚ մինչ Փ ա ն թ ո մ ի ն ք իր 

տրամադրութեան տակ ունի միմիայն 

դ րութիւններ» գրութեանց արուեստն է , 

ոլ պէտք է ըլլայ պարզ ( յստակ, տեսա-

նելի հ Այս բոլորը կը պաՀանին թէքնիք I 
Պէտք է գտնել ձեւը, պէտք է ընտրել 

շարժումը , նիւթը , ենթական, ու պէտք 

է վերածել առօրեան՝ սքանչելիին, այն– 

պէս ինչպէս տեղէ կ՚ունենայ Հէքիաթ– 

ներուն մէՀ։ 

–իեմի վրայ կ՚սւրտայ այ տէք ապ-
րումներու շարան մը , բազմապիսի, նըր– 
բ երանգներով հարուստ։ Սակայն նոյն 
ատեն մտածելու կը մղէք հանդիսական-
ները։ 

Երր կը ստեղծէք ձեր պգտիկ պատ-
մ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը , ուր մարդը կը շրջի, րա– 
րի, անկեղծ, պարզունակ, զգացումնե-
րէն ղատ որ այնքան յաջոդութ-եամյւ կը 

փոխանցէք հանդիսականներուն, ունի՞ք 
արդեօք մտածում մը , պատգամ մը փո-
խանցելիք, գոր գգացնել կը ջանաք։ 

հԱ՛արղը ինքզինք 1լ իրականացնէ 

արՀեստին միջոցով, անոր մ ԷԼ (եւ կամ 

շի յազողի ր իրականացնել ինքզինք, իր 

արՀեստով , ու կ՝ԸԱայ դժբախտ ,դաոնա-

ցած՝) : Պիփ—ը մարդն է , արՀեստի մը 

Հետ պայքարի մ է ի ու պատգամը, եթէ 

կ՝ուզէք որ պատգամ մը ըԱայ, այն է , 

որ մարգը իր արՀեստով կը կառուցէ 

աշխարհը ՚ փ ի լիսոփանե րուն միայն ա ըր-

ուած շէ աշխարՀի կազմաւորումը։ 

Հինծի Համ ար սակա յն , մ տածումի 

կամ պատգամի Հարց չկայ» կայ բա-

նաստեղծութիւնը մ իա յն : Փ ա ն թ ո մ ի մ ջ , 
ամէն թանէ աոաԼ, բանաստեղծական 

արուեստ մըն է ) Հ 

- Անպայման որ կապակցութիւն մը 
գ ո յ ո ւ թ ի ւ ն ո ւ ն ի , պալէով, "իրքի քը– 
չաուձով, եւ Փանթոմիմով արտայսւյ– 
տութեանց ձեւերուն միջեւ • կը հաճի՞ք 
տարբերութիւները սահմանել: 

«Սիրքի ք լաունը կը դիմէ դիւրին 
միջոցներու, որոշ եւ միօրինակ տպաւո– 

բութիւններ առաջացնելու Համար, դրե– 

թէ միշտ նոյնը՛ տեսակ մը շրջանակի 

պտոյտ է , ինքն իր վրայ, առանց նո-

րող ուե լու կարելիութեան » 

« Փ ս ւ ն թ ո մ ի մ բ թատրոն է , ան պէաք 

չէ երթայ ս ի ր ք ^ » ։ Ան կ՝ընթանայ պ ա – 

լէ/»յ> նման ՚. Պ ա լ է ձ սակայն պէաք ունի 

դետնէն կտրուելու, բարձրանալու վեր• 

իսկ Փ ա ն թ ո մ ի մ ր պէտք է անպայման 

ամրօրէն գետնին կպած ըլլայ, Հաստա-

տուն զանգուած մը մնայ Տ Երկուքն ալ 

սակայն ամբողջական Հեռաւորացում մը 

կը գործածեն ( Տ ի ս թ ա ն ս ի ա ս ի օ ն ) , ոչ 
Պրէխթի գործածած իմաստով, այլ ըս– 

տեւլծելով պատկեր մը, որ կաբելի է 

տեսնել, որուն կարելի չէ դպչիլ սա-

կայն, որ կարելի չէ իսկոյն կապկել, 

շօշափե յի դարձնել։ Փանթոմիմք կարե-

լի շէ անմիչապէս կապկել։ կարելի է 

տեսնել, զգալ, սակայն Հեռաւորութիւն 

մը կը մնայ միշտՀ » 

ինչպես կը սորվիք ձեր դիմախա– 
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ղերը. հայելիի ընկերակցութեա՞մբ: 

«Տեսողութեան յիշողութեամբ մը։ 

Թ՛ուղթէ վ բ ա յ ալ *ղէաք է նշանակեմ ա– 

մէն էնչ։ Մասնաւոր լեզու, մը կայ, որ 

Փ ա ն թ ո մ ի մ / Հետեւողը մէայն կրնայ ըմ– 

բըոնելւ քտ աղցած ժամանակս գէտեմ թէ 

էնչ կ ՚ ը ն ե մ , եւ Ի՞՛նչը չեմ. ըրած։ 

- Կը ներէք եթէ երկար եղաւ այս 
տեսակցութիւնը, կրնամ ընդմիջել եթէ 
կ ՚ուգէք; 

«Ոչ, ընդհակառակը: իս է որ կը 

գնաՀատեմ այս տեսակցութիւնը։ Երե– 

ւակայեցէք որ թղթակէցներ կան , որոնք 

Հեաս տեսակցութեան կու դան ( եւ երր 

րերանս կը բանամ ու կը խօսէ մ , յան– 

կար ծ կը բացագանչեն՝ «ԱՀ , մ ի մ մը որ 

կը խօսէ «• • Համր կ՛երեւակայեն զէս , 

մէնչդեռ չեն անդրադառնար, որ եթէ 

էրօք Համր ըլլայէ, երբեք պէաէ էԿա~՝ 

բենայէ արտայայտել այն էնչ որ Հէմա 

կրնամ % ։ 

- Դերասանը անի հեղինակին րա– 
ոերը, զգացումներու որպէս հունտ, ըս– 
կըղրնաւորութիւն: Դուք ի՛՛նչ կ՚ըսէք– 
արդեօք բեմ մտած ժամանակ, մտքէԹ 
ըսուած րաււերո՞վ կը շարժիք։ 

«Բեմէն վրայ եթէ ես ապրումէ 

աարուէմ, կամ ապրում արտայայտեմ, 

կոբսուած եմ, չեմ կրնար իրականացը– 

նել ամ բ ողբական արտա յա յտութէւնը : 

Բեմէն վրայ ձեր տեսածը արդէւնք է 

ր - է ք ն ի ք / , մէայն թ է ք ն ի ք կայ Հոն։ 
Ստեղծագործութէւնը դուրսը տեղէ կ ՚ ո ւ -

նենայ , կառուցած մամ ան ակ տիպը, 

շարմումնեբը, կեցուածքներն ու դէմքէ 

խաղերը է 

- Փանթոմիմի արուեստին, թէքնի-
քին, կարելիութեանց մասին գրքեր ոն– 
նի՞ք գրած։ 

«Աւա՛ղ.,, երբ մարդ երէտասարդ 

է , գրելու ետեւէ Հ ըլլար ։ էրեք գէրք 

ունէմ, այո . սակայն երկուքը մէա՛յն 

նկարներ են, երրորդը «Մարսօ եւ Փան-

թոմէնէ արուեստըֆ ա պո լած է արեւել-

եան Գերմանիս» ։ 

Ուրիշներ գրած են այդ մասին X 

Ժան Տ որսէ վերլուծած է Փ անթոմէմը , 

էր «Պարրօ եւ Մ արսօ» գէրքէհ մէք։ ին– 

քըս կը ծրագրեմ գրել «Փանթոմէմ եւ 

միմիօտրամ» անունով գէրք մը։ 

- ինչպէ*ս գտաք լիրանանեան հա-
սարակութիւնը , ձեր ներկայացման ըն-
թացքին : 

«Ա կէզբը լաւ չէր • չեն արտա յայտեր 

էրենց զգացումը, գնահատանքը; երբ 

վերքացաւ սակայն, տեսայ որ խանդա– 

վառուած են , կը գնահատեն ։ քՒերեւս 

արեւելեան խորՀ րդածութեանց արգէւնք 

է ծափերու պակասը• կը մ տածեն, կը 

վերլուծեն եւ ապա կը գնահատեն » Ա– 

մերէկեան էնքնաբուխութէւնը կը բա-

ցակայէ ։ 

- Որեւէ ըսելիք ունի՞ք թատերա-
կան , րեմական արուեստը սիրողներուն, 
մաս նաւ որ ար ար երիտասարդներուն, ո– 
ըոնք նոր ճամբայ կ ՚ ե լ լեն ։ 

«Այո. բեմէն չկապուէլ, բեմ չելլել 

եթէ իրենց մէք չեն զգար ԻՐԱՒ ՆԵՐ– 

ՇԸՆՋՈՒՄԸ, ոէրը. ըսել կ՛ուզեմ դերա-

սանութեան չերթալ ս ն ո պ ի գ մ ո վ : 

«Տաճախ սիրողներու մէք է ոբ կը 

գտնուին ամբողջական սէրով մը թատ-

րոնին նուիրուողները : 

«իսկ անոնք, որոնք իրօք կը սիրեն 

թատրոնը ք անոնց պէտք է հասկցնել , 

թէ բեմը, դերասանութիւնը, կեանքի 

մէկ ձեւ է , ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՐԳԿԱՑԻՆ 

ՀԱՒԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ։ 

«Այս ըմբռնողութիւնը թերեւս ա– 

ռաքնորգէ զիրենք գմուարութեանց , թե-

րեւս նոյնիսկ մթութեան տանի զիրենք հ 

սակայն ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՐՏԱՅԱՅՏ-

ՈՒԻԼ ԿԱՐԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ»* 

- Իսկ ԻԱԴԻ՚եի հայ ընթերցողնե-
րուն ըսելիք մը ունի՞ք արդեօք; 

ՀԿը ճանչնամ Հայերը• հ անօթներ , 

բարեկամներ ունիմ Հայ, Հետաքրքըր– 

ուած եմ Հայ ժողովուրդի կեանքով, 

գոյավիճակով ։ Միչա Համարած եմ Հայ 

ժողովուրդը բանաստեղծ ժողովուրդ մը ։ 

Շատ մօտ կը զգամ ինքզինքս անոնց, 

միշտ մօտ կը զգամ ինքզինքս մ ան աւանդ 

բանաստեղծներուն I 

բ . Փ» 
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ԱՐԱՍ՝ ԳԱՌՕ՚Սէ 

Բանաստեղծ Արամ Գառօնէ , 126 կք– 

Նոց եւ «Արդարութեան ճանապարհով» 
խորագիրը կրող ՚ԷԻ՚գակ մը լոյս ընծա-

յած է ԹեՀրան , 1 9 6 2 , տպարան <(Ալիք՝» ՚. 

՝Բսան ենթախորադիրներով ու պատ– 

մրւածքի ձեւուէ, իւրաքանչիւրը երեքէն– 

ինը ԷԼ եւ Հետաքրքրութեամբ կարդաց-

ուող այս ՚էիպակը, գրաւիչ ջերմութիւն 

մը ունի, գրական արժէքի մը գնահա-

տանքը տա լուէ գրքին տ 

$աբական տիրապետութեան վերջին 

տարիներու րոնատիրութեան եւ եկեղե-

ցական կալուածներու գրաւման հեա 

կապ ունեցող դէպքեր ու դէմքեր ^ պատ-

մական ճ շդութեամբ , խտացուած են այս 

վիպակին մ է ջ ՛ . 

Վիպագրելու շունչ պէտք է ունենալ , 

Բաֆֆիի գործերը յէչեցնող վէպեր կա-

րենալ գրելու համար ա յս նիւթովտ ֆ՝էե. , 

արդի գրականութեան մ է ջ , իբրել բա-

նաստեղծ գնահատուած Արամ Գառօնէ ( 

պահանջուած հիմնական կառոյցով, յա-

ջողած է կերտել իր *էխպակը8 

0աջողած է մ ան աւանդ, հայ ժողո-

վուրդի եւ ռուս ժողովուրդի ամ բո դրա-

կան նկարագիրը տալու իր յղացումին 

մէջ ւ կարճ նախադասութիւններ , յաջոր-

դական կապովը վիպակի կառոյցին, կը 

բացայայտեն թէ՛ հայուն ել թէ ռուսին 

նկարագիրը է 

Աարգիսը* ըմբոստ ու անզուսպ հայ– 

րենասէր Հայը, Վահանը տրամաբա-

նող, բայց յանդուգն, Հրանդիկը զգա-

յուն, գիտակից ու առաւելագոյնը տա-

լու ներապրումով, Արշակ ՚Լուկասեանը 

փորձառու, կշէո, ունեցող յեղափոխա-

կանը, Հքերունի Նեոօն՝ ամբողջութեամր 

հայ, ապրում ու նուիրում, Տէր Մ ա բու-

թը կարգապահ ու խստապահանջ գոր-

ծիչը , Աստղիկն ո՛– 9՛անուշը՝ նուիրումիդ 

եւ անձնազոհութեան սքանշելի օրինակ-

ներ , քՍրիմեան Հայրիկը՝ անխառն հայ-

րենասիրութեան մարմնացումը յ 

Ու Իվան Պալլիչը, (հուսին հաւա-

տարիմ, զգոյշ ու խոհեմ Հայը, որ 3 0 

տարուան իր ծառայութեան իրրեւ վար-

ձատրութիւն կը Հեռացուի պաշտօնէն, 

դառնալու համար ամէնէն ռուսատիացը, 

որովհետեւ «Հայի, արիւնը՛•• էսպէս է 
րա, հայի արիւնը որ շարժւում է . . . »տ 

Ու Աարգիս Փոթոյեանը, մատնիչը, 

հա յու անբաժան նկարագիրը, որ նոյն 

ինքն հա յու գնդակով իր արժանի պատի– 

ժ ը կը ստանա յ : 

Ու Հդիւանագէտը-ֆ , քՏագ եպիսկո-

պոսը է իր գործոլնէութեամբ դժուարուտ 

թիւննեբ պատճառող խոչընդոտը X 

Ու տակաւին ուրիշներ , յեղափոխա-

կան կազմակերպութեանց ոլ հայ ժողո-

վուրդը իր բոլոր խաւերով ր ըմբոստ, 

ոտքի ելած , կազմելու Համար ամբողջա-

կան նկարագիրը ցեղի մը , Արամ Գառօ– 

նէի գեղեցիկ ու պատկերաւոր արձակով ՚. 

իսկ /հուսը, իչխոԳ ո ւ ւ նենգա– 

միտ ժողովուրդն է իր նկարագրի Հիմ-

նական գիծով: 

խաղաղութեան ատեն ինքզինք բա-

րեկամ Տոյ& աո լող, իսկ նեղ օրերուն 

«հաշիւ էին վարձել տրուած՛ հրամանը 
գործադրելու, երթ կուգենցովը եւ միւս 
ււուս սպաները փախան • • , աղաներ՝ 
որոնք լաւութիւն միայն տեսած էին ի– 

րենց Հայ ընկերներէն : Այսպէս են /հու– 

սերը , ՛Ծ ե բուն ի \թեռօն իրաւունք ունի , 

երբ կ՝ըսէ • «Թէեւ ռուսներին լաւութիւ-
նը հարամ ա • • : 

ինչ օգուտ, որքան ալ Հաւատարիմ 

ըլլաս , արդիւնքը եւ նկատի առնուողը% 

ռուսի շահն է ։ 

«Արդարութեան ճանապարհով» վի-
պակը , բանաստեղծ Արամ Գառօնէ ի դե– 

ցիկ ու պատկերաւոր ոճով եւ սահուն 

Հայերէնով դրուած, մէկ շունչով կար-

դացուող հետաքրքրական գործ մըն է , 

օրինակելի հայրենասիրութեան սքանչե-

լի նմոյշ մ ը , ուր հեղինակը հարազատ 

ներապրումով, յաջողած է տալ իր ու-

զած յղացումը ; Հ • 
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Կոդքիհ վոօյ՝ II* Ս*ԾՍՐՕՊԻ գուճաւոՐ 6կաք|1 

« Բ Ա Գ Ի Ն » ԿԸ Ն Ո Ի Ի Ր ծ ն 

Պր. Հայ կագ Թսւշնեան, ՚ ք ո ւ է յ թ է ն 
Հա յկունի Ք՝աշճեանի , 3) ր ան սա : 

շ.\ Պյւ. Յակոբ Աբթինեան, <է|էյ բութէն 
Հերգէն Պէլեմճեանի, Պէյրութ ֊ , 

3 ՛ Պր՛ Վահան Աաաոուրեան, Ֆբանսայէն 
• ԲՀնյ. Ասաաուրեանի , Հհրանսա է 

4 • Դերասան Թրագոշ ք Ֆրանսսւյէն 
ՏեսԷնԷ կապո յա էքաչի դպրոցին. Ֆրան սա 

5 ՛ Պր • Յարութիւն Մարկարոսեան, Պէյրութէն 
«Հայ Տուն»ի հ Ա՛իլանօ , (իաալիա) ։ 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ 

Ա Ր Ս. Մ ւ Ա Յ Կ Ա Ջ Ի 

Չ Ո Ր Ս Ա Շ Խ Ա Ր Հ 
Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Ա Ծ Ն Ե Ր Ո Ւ ՍՏՈԻԱՐ Հ Ա Տ Ո Ր Ը 

416 է ջ , ընտիր թ ո ւ ղ թ , մաքուր տպագրութիւն 

Լաթակազմ եւ թղթակազմ 



ԿՈ2 ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 

«Բագին»ի երկրորդ տարեշրջանի սեմին, խմբազրութիւնս ԿԸ փափաքի յար գոյ հասարա-
կութ՛եան ուշադրութեան յսւնձնել հետեւեալները. 

1) Անցնող տարուան ընթացքին, բազմաթիւ կրթական, մշակութային, բարեսիրական 
հաստասաւթիւննհրէ, միութիւննհրէ եւ ակումբներէ ստացանք խնդրանքներ1 ձրիօրէն իրենց տը– 
րամադրելու մեր ամսագիրը; 

Ցաւ ի սիրտ կը յայտնենք, թ է մասնաւորապէս ժողովուրդին մատչելի գիներ նշանա-
կած ըլլալով իբրեւ բաժնեգին, «Բագին» ի վիճակի չէր ու չէ ՝ ընթացք տալու հարիւրաւոր 
այդ խնդրանքներուն։ Որով* ա յ դ հաստատութիւնները մնացին գրկուած։ 

Աոաջիկայ տարեշրջանին, կրթութեան ե ւ հայ մշակոյթի այդ օճախները օժտել կարենա-
լու համար «Բագին»ով, կոչ կ ՚ուղղենք Զեգի նուիրելու Զեր նախասիրած հաստատութեան 
(կամ* մեգի ձգելով ընտրութիւնը) մ է կ , երկու կամ երեք տարուան «Բագին»: 

2 ) Մի մոոնաք նաեւ, որ կաղանդի լաւագոյն նուէրը կրնայ ըլլալ «Բագին» Զեր հեռա-
ւոր հւ մօտաւոր բարեկամներուն՝ տեւաբար ձեր բարեկամութիւնը յիշեցնելու համար։ 

ՆՈՒԻՐԵ8Է* ՆԱԵՒ ՁԵՐ ԱՆՀԱՏ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒՆ 

3) Նուիրատուութեան համար, հաճեցէք վարի կտրօնը լեցնել ել զրկել վարչութեանս 
հասցէին ( 1 ) | Օ ձ Ր յ 8 . I». 587, 8 ^ ո > ս է հ Ա Խ ռ ) 

4) Մէկէ աւելի նուիրասաւութեանց պարագային, հաճեցէք ընդօրինակել կտրօնը։ 

5 ) Հոն՝ ուր կարելիութիւն չկայ ուղղակի վարչութեանս ղրկելու կանխիկ բաժնեգինը, 
կը խնդրուի դիմել մեր գործակալներուն։ 

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒԻՆ ԵԻ ՍՏԱՑՈՂԻՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԻՆ «ԲԱԳԻՆ»Ւ ՄԷՏ. 

I * ք • * < »<1 , 4 » * + * « ՚ * ՚ | ք ^ ՚ < » ՚ ՚ 

3 ար գելի Խմբագրութիւն «Բագին»ի 

Ստորագրեալս 

Հասցէ ............ — 

Մ է կ , երկու, հրեք (նշել տեւողութիւնը) տարուան «Բագին» կը նուիրեմ ... 

ին , հետեւեալ հասցէով: (կամ հաստատութեան մը , որուն 

ընտրութիւնը ձեզի կը թ ո ղ ո ւ մ ) : 

ԾԱՆՕԹ– 1) Հաճեցէք ջնջել աւելորդ տողերը, 2) Յսաակ գրեցէք Տեր եւ ստացողի հաս-
ցէները, 3 ) Եթէ ստացող հաստատութեան մանրամասն հասցէն չէք գիտեր, յիշեցէք միայն ա– 
նունն ու վայրը ( թ ա ղ , քաղաք, երկիր), 4) Կանխիկ չվճաբուող նուիրասաւութիւնները նկատի 
չեն առնուիր ; 



« Բ Ա Գ Ի Ն » Ի 

ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒՆ 
ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ 

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ 
Յաջորդ թիւ ֊ով - որ բացաոիկ բովանդակութիւն պիտի ունենսւյ 

եւ նուիրուսւծ պիտի ըլլայ Մեսրոպ Մշատոցի 1600-ամետկին - կը լրա-
նայ «Բագին»ի ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆ։ 

Դեկտեմբերի կէսերուն, կը հրատարակուի ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐՈՒԱՆ 
առաջին թիւը , որ մեր բոլոր ընթերցողներուն հասած պիտի ըլլայ Նոր 
Տարիին, իրրեւ լաւագոյն նուէրը, տօնական օրերու աոթիւ ։ 

Տարի մը աոսւջ, երբ կը ձեռնարկէինք այս բազմածախս հրատա-
րակութեան , անոր շուրջ բոլորուած երիտասարդ մտաւորականութեան 
խանդավառութենէն քաջալերուած, ունէինք այն ապահովութիւնը, թ է 
մեր գրասէր հասարակութիւնը կէս ճամբան պիտի չթողու մեգ։ «Բա-
գին» հրապարակ կ ՚իջնէր իրրեւ համագաղութային ձեււնսւրկ, հաստատ 
քայլերով, իր շուրջ համախմբելու համար հին ու նոր սերունդի լաւագոյն 
ներկայացուցիչները: 

Տարի մը ետք, այդ վստահութիւնը ստացած է դրական ու շօշա-
փելի արժէք՛ աւելի քան երբեք ամրապնդելով մեգ՝ հայ ժողովուրդի ստեղ-
ծագործ ուժին հանդէպ մեր ունեցած անխախտ հաւատքին մէջ : 

Հիմնական նպատակ ունենալով «Բսւգին»ի տարածումը մեր բոլոր 
գադութներու ժողովրդային լայն խաւերուն մէջ, աշխատեցանք նուազսւ– 
գոյԱի իջեցնել անոր բաժնեգինը, - 20 լ– ոսկի այդպէս ալ պիտի մը– 
նայ այսուհետեւ, հակառակ այն բոլոր աննախատեսելի ծախսերուն, որոնք 
Աման հրատարակութեան մը համար անխուսափելի են: 

Այսօր, հպարտութեամբ կը հաստատենք, որ հայ ժողովուրդը յու -
սախաբ չըրաւ մեգ մեր ակնկալութիւն ներուն մէջ: Առաջի՛ն իսկ օրէն 
փնտռեց գրական այս ամսագիրը, որուն ծարաւն ունէր։ Այն աստիճան, 
որ առաջին երեք թիւերը բոլորովին սպառած ըլլալով, խմբագրութիւնս 
ստիպուեցաւ աւելցնել տպաքանակը՝ կարենալ գոհացում տալու համար 
բոլոր գաղութներէն եկող պահանջներուն։ 

Առաջիկայ տարեշրջանէն սկսեալ, «Բագին»ի տպաքանակը 2000-էն 
պիտի բարձրանայ 2500-ի։ Աո» ա յ դ , մեր բոլոր բարեկամներն ու ընթեր-
ցողները , գիտակից իրենց պարտականութեան, պէտք է աշխատին աւելի 
եւս տարածել գայն, իրենց անմիջական շրջանակին մէջ բաժանորդներ ար-
ձանագրելով, այն վստահութեամբ , թէ իւրաքանչիւր նոր բաժանորդ յա-
ւելեալ գրաւական մըն է «Բագին»ի յսւրատեւման ու քայլ մը աւելի կը 
մօտեցնէ մեգ մեր հիմնական նպատակին, - գրական նոր սերունդի մը 
յ այ տնաբ եր ման : 

Վստահ ենք որ պիտի յտջողինք նաե՛ւ այս ճիգին մէջ , ապաւինե-
լով հայ ժողովուրդի ընթերցասիրութեան եւ մեր բարեկամներու անվերա-
պահ քաջալերանքին։ 

«ԲԱԳԻՆ» 



լիիա\1Ո, 20 Լ՛ ՈՍԿԻ 
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