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Երկրի թէ Արտերկրի բոլոր ծագերուն վրայ, երախտագէտ հայ 
ժողովուրդը, աւսսնց կուսակցական ու յարանուանսւկան խտրութեան, մեծ 
ազգերու վայել սւրժանաւորութեամբ եւ շուքով տօնեց այո աարուայ ըն-
թացքին. յ ճայ մշակոյթի եւ բոլոր մշսւկոյթներու մեծագոյն դէմքերէն Մես– 
յապ Մաշտոցի ծննդեսւն 1600-սւմեակը։ Գործիչին հետ ու գործիչի անձին 
մէշէն տօնեց մանաւանդ սքանչելագործ վարդապետին ԳՈՐԾԸ, որ այս 
պարագային կը նշանակէ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹ, հայ ոգիի յսււիտենական գէն ու 
գարդ, գէն ու զրահ: 

Երախտագիտսւկան այս զեղուն արտայսւյտութիւնները ագգին րո– 
լոր հատուածներուն ու խաւերուն կողմէ, այսպէս դարեր ետք, հանդէսլ 
րարձրագոյն իտէալներու մշակի մը ծննդեան թուականին, մեր ազգային 
ներկայ ժամանակներա. ամէնէն պայծաււ երեւոյթը իրրեւ կ՛արձանագրենք 
հոս, յիշելով հայ Տաոերու Գիւտի 1500-ամեսւկին առիթով կատարուած 
համազգային ցնծութեան հեււաւոր օրերը: 

Գրականութեան ու Արուեստի այս համագաղութային ամսագիրը 
- ԻԱԳԻ՚Ս որուն ծնունդը րսւխտի երջանիկ կարգադրութեամր մը գուգա– 
դիպեցաւ 1600-ամեակի մեծաշուք հանդիսութեանց տարիին, թալ Ափիսւքի 
գրագէտներուն համեստ մէկ ընծան համարուի, հայ գրականութեան ու 
մշակոյթին ոսկեդարեան հիմեր ստեղծած իրենց շքեղագործ նախահօր։ 

Տարեվերջի ներկայ թիւը կը րանանք մեր խմյՈսգիրներէն Եգ– 
յանեանի «Գէմքեր»ու րաժինով: Գէմքը այս անգամ, մեր գրականութեան 
համար մեծագոյն գիմ ակեր ան է , Հացեկաց գիւղի տարօրինակ ծնեալը, 
Վաղարշապատի տարապայման Տեսանողը, Օշականի դամբարանին յաւի– 
աենական արթո՛ւնը։ 
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Հայոց աոաջին մտաւորականը ամ-

բողջական առումով: Մեր դպրութեան 

տեսակ մը Հոգին Սուրբը՝ բառին էէ~է~՛ 

րալ տարողութեամբ: Գաղափարապաշտ 

անձերուն թերեւս ամենամեծն ու ամե-

նս* շքեղը մեր մէշ, բազմարգի՚ւձը ան-

կասկած՝ Տառերու Գիւտին այս ու այն 

կողմը տ արածուող մ֊ամանակներուն 

մէՀ։ Հայ մաաւորականութեան ընդհա-

նուրին եւ անոր ընդհանրական խռովք-

ներուն Հա՛յրը հետեւաբար՝ կեանքին 

մէշ 
Հայր չեղած այս մարդը, զաւակոլ– 

թեան ու խոնարհութեան մԷՀ իր գոյու-

թիւնը աւարտած այս տարօրինակ միա-

բանը՝ աառապակէզ Մեսիայի մը դաւա-

նանքէն աս գին , խորհրդասքանչ ուս-

մունքի մը լահակրութեան ամենաբորբ 

օրերուն։ 

Փոթորիկ հոգիով այս սուրբը% գոր– 

ծեց փոթորիկներուն ոճով։ Ինքնամաշ, 

ինքնաարոր ( ինքն աս պա՛ ռ կա ա աղու– 

թեամբ մը։ Գործեց, - Վաղարշապատի 

գունատ վանականը, - բոլորովին մութ 

ու մրրկայոյզ շյր2*սնի մը, երբ հայ մար-

գը , աստուածընտիր տեսակը անոր, 

պէտք էր առաւել ուժգին ուրականի մը 

վերածէր ինքղինքւ հայրենիքին վրայ 

աիւ եւ գիշեր սուլող, մռունչ առ մը– 

ռունչ տ ար ածուող ու միայն մահ սըփ– 

՚ւող չարիքները դիմագրաւելու համար։ 

Այոէ առաւել թանձր ու առաւել փոթոր-

Կամ"յզ Ւան մռ Հարկ էր ըլլալ ւ 

կովկասեան լեռներու հարաւային 

մատոյցներէն մինչել հնդկական սահ-

մանները , պարսից մեծազօր արքայից 

արքաները մոլեգներ էին, յանուն կրա-

կապաշտութեան աշխարհը կրակի մը ու 

մոխրասաանի մը վերածելու անբեկանե-

լի որոշումովտ Աասանեան մռայլ վեհա– 

պե տները անսասա՛ն կը մնային իրենց 

արձակած վճիռին մէէ% մինչ արեւմըտ– 

եան կողմն աշխարհի , Բիւզանդացինե– 

բը, կայսրութիւն ու քրիստոնէութիւն 

տարածելու փոխարէն , անբարոյութիւն 

կը տարածէին, տեսա՛կ տեսա՛կ նենգու– 

թիւն՝ գէպի հարաւ ել հիւսիս, դէպի 

արեւմուտք ել արեւելք՛, կը տարածէին 

խարդաւանանք, գալ ու դաւաճանու-

թիւն ։ Անոնց երկիրը այլեւս կայսրու-

թիւն մը 

չէր իրականին մէ^, այլ մեծա-

տարած, բազմանահանգ ու բազմաշ-

խարհ հանրատուն մըն էր կարծես , -

քաղաքական քստմնելի բարքերու հան-

րատուն է 

Մեր երկիրը յ այգպէս, Ասկեդարու 

հսկաներէն բաւական այլ մանա– 

ւանգ անոնց ապրած շրջանին, ինկած էր 

ընգմ է ̂  արեւելեան քաղաքա—կրօնական 

կրակներուն ու արեւմ տ եան բազմատե-

սակ անբարոյութեանց X Երկու համայ-

նակուլ ուժեր ասոնք՝ մրրիկի պէս աղի– 

տալի, մրրիկի պէս սրընթաց տ 

Զար ու անողորմ էին օրերը Հայոց 

Աշխարհի ։ 

Հարկ էր ամպրոպ եւ ուրական ըլ-

լալ աւելի՛ մեծ, աւելի՛ հեռասլաց, ա – 

լելի հեռանուաճ : Ուրեմն՝ հոգեկան ու-

ժերու. անծա յրածիր համ ախմբում ով տե-

սակ մը տարօրինակ անձ է տարօրինակ 

մարգարէ, տարօրինակ առաքեալ է Ու-

րեմն՝ իմ ացական անհ ու֊ն շղթայազեր-

ծումով կանխագուշակ Էակ մը, հայրե– 

նիքն ու քրիսաոնեայ գաղափար աբանոս՜ 

թիւնը փրկելու կոչուած կանխա գործ 
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մէկը* Իր գարունք իր ժողովուրդին ել 

անոր պատմութեան բոլոր մեծ ՀրդեՀ– 

նեբԸ ապրող մեծ ՀբդեՀակիր մը՝ մէկ 

խօսքով ։ 

իր դարէն ասդին, իր ժողովուրդին 

մեծադոյն Հրդեհն ու ՀրդեՀակիրը ե– 

ղաւ, մեծագոյն մրրիկն ու մրրկարդել 

Հոգին եղաւ Հացեկացի Հեղե՜ղ գիւղա-

ցին , ծո՛վ գէ՚-ղացին X 

Պայծառափայլ ԱաՀակ Պարթեւի 

արտաքնացած Հոգին էր կարծես, անոր 

Հովանիին տակ ինքզինք եւ իր խռովք– 

ները բազմապատկող այս վարդապետը։ 

Անզուգական այդ Հայրապեաին եւ դե-

ղեցկամիա արքայի մը բովանդակ քա-

ջալերանքը իր Հես* , ներկայէն քալեց 

դէպի անմիգական վաղր, ընթանալու 

Համ ար ապա դէպի յաւիաենութիւձ * 
* * * 

իմացական եւ բարի կամքերու ան-

նախընթաց երրորդութեան մը կեդրո-

նական կամարը եղաւՀ դարեր ետք իր 

տեսիլքով Սիամանթօ մը նարեկեան ան-

հուն Հրդեհի ու խօլ Հանճարի վերածած 

այս վսեմ ածն ունդ գիւղացին Հ Աւելի ա– 

պա գայի՞ն մէՀ է , եւ ուրեմն ապագային 

կը նայի իր ժողովուրդին , մ ի լա ա արօ-

րին ս*կ նայած լուսաւորչական այս սուր-

բը , թէ անցեալին մէՀ՝ ու կը նայի անց-

եալէն է Տա յան ի չէ: Վասնղի ազգի մը 

ղոյութեան այդ երկու կենարար բեւեո^ 

ներուն վրայ է շարունակ։ Շարունակ 

անցեալ է այս մարդը ու շարունակ ա– 

պա գայ՝ որ ըսել Է աեւական ներկայու-

թիւն մը, մեր խնդիրներուն ու մեր բո-

լոր գեղեցիկ բաներուն վրայ տեւական 

վերաՀսկողութիւն մը, լոյսի ու ճանաչ-

ման Հոյակապ արթնութիւն մը, ան-

վախճան ել անընգմԷՀ » 

Օւ յետոյ , 

Անցեալն խորունկէն, մեր պատ-

մութեան ամենամութ տագնապները լու-

ծող օրինակի մը լոյսն է , արեգական ղօ– 

բոլթեամբւ Ապագայէն դէպի ներկայ՝ 

կանխագործուող բարութիւն է եւ իմա-

ցական բոլոր մարզերու վբայ ստեղծա-

գործական աննաՀանէ արշաւ» • • 

Օրերուն մ արդը չեղաւ ան * Տարի-

ներուն մաաւորականը չեղաւ է Ու չեղաւ 

միայն սերունդի մը տաղանդը, քանի մը 

յաջորդական սերունդներու Հանճարը, 

միադէմ ու միակողմանի սուրբը է Եղաւ 

գաբերո՛ւն մարդը 1 գաբերուն մտաւո-

րա կանր, դարերուն տաղանդն ու դարե-

րուն Հանճարը՛. Ազգայի՛ն ապրումնե-

րուն սուրբը, կրօնական ապրումներուն 

սուրբը, գրական ու կրթական ապրում-

րուն սուրբը կորիւններուն ու Եղնիկնե-

րուն այս նուիրական դաստիարակը Հ 

Հայոց առածին ուսուցիչը՛. 

Տասնամեակներ չեն , Հետեւաբար , 

իր անունին ու ժողովրդականութեան 

պատուանդանը. Հարիւրամեակներ ալ 

չեն, - դարաԼրքաննե՛ր են հ Ա՝աքի աշտա-

րակ մը1 Ա՚ասիսԷն վեր Հաւանաբար։ 

Զանգակատուն մը* Հայոց յաւիտենա-

կան ցերեկին ու է"յսի յաւիտենական 

պատարագին Հրաւէր—կանչը ղօ զանքողՀ 

Հայկական ճշմարտութեան միայն 

մէկ րոպէն չէր Տարօնական աշխարհի 

այս խորունկ գիւաարարը, այլ այգ ճըշ– 

մաբաութեան անվախճան մէկ գիծն էր է 

Հոգեկան սպառազինութեան գործին մԷԼ 

մեծագոյն զէնքը գրաւ մեր ձեռքը, աս-

կէ Հազար Հինգ Հարիւբ ու աւելի տա-

րիներ առա^, Վաղարշապատի բարձրար– 

ոլեստ ոլ բարձրաՀանճար զինագործ ր Հ 
* * * 

Օւ եթէ Հիմա գումարէք իր մասին 

եղած խոշոր բառերը, անոնք խոշոր չեն 

երեւիր, ինչպէս կ՚երեւին առՀասարակ 

ուրիշ անուններու քով; էւ այդ գումա-

րէն սուրբ մը ծնելէ առաշ ել ետք՝ 

մա՛րդ մը կը ծնի. գիւտարար մը գոյա-

նալէ առաշ եւ եաք՝ մա՛րդ մը կը գոյա-

նայ. Հանճար մը ի յայտ դալէ նոր էն ա– 

ռաշ ել եաք՝ նորէն մա՛րդ մը ի յայտ 

կու գայ: Եւ «է մէկ ապրում եւ իմա-

ցում զայն կրնայ լիովին ծածկեի քան 

Հայութեան ապրումին լծորդուած Հա– 

յութեան ի մ ա ց ո ւ մ ը ։ ԱչխարՀներ ոտքի 

աակ առնող եւ բոլոր ձեւի խոնՀէ֊նքնե– 

բուն իր լուսաւոր մտասեւեռումը Հա– 
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կագրող վւոիա մարմնով, բայց աշխար-

Հաչավւ Հոգիով ա յս Հա յաստանցին՝ ոչ 

սուրբ բառով կը բացատրուի ել ոչ ալ 

Հանճար բառով է Կը բացատրուի ճայIIՆ— 

թ-իւն եւ. մարդ բառերով է 

Անգանգի եզրին կեցած Հա յութիւն, 

եւ մարգկային ներքին ուժերու գերա-

զոյն պրկում: Բացարձակի Հաւատքէ 

Ուրիշ ամէն բանկ աւելէ, այո, մարգ 

մըն կ Մ եսրոպ Մաշտոցէ Բայց կարծես 

ոչ թէ անձի մը բ2խքները կրող մարգ 

մը, այլ Հա լաքա կան ութ եան մը ոգիին, 

պատմութեան մը ընդհանուր շունչին է 

Գիւտ ընելու եւ գիւտով փայլելու սնո– 

տի զգացում կ* մը գրգուած ինքզինք կը 

մաշեցնկր, քրիստոնէական ինքն անը– 

ւաստացման ու երկրային փայլէ ու 

փառքկ ընգմիշտ Հեռացած այս սքեմա-

կիրը 5 Երբե՛ք է կը տառապկր, տիւ եւ 

գիշեր, Հայ ոգիին, քրիստոնկութեամբ 

ոստում կատարած Հայ ոգիին պատմու-

թիւնը սերմանելու պայծառ մղձաւանջով 

մը: քրիստոս, սիրոյ, տառապանքի եւ 

ԼոյսԻ յաւերժակիր Մեսիան, յաւիտենու– 

թիւն բառը սորվեցուցած կր մարդկու-

թեան։ Սորվեցուցած կր՝ թկ կը խ ա չ ֊ 

ուին ու կը յաղթեն՚. կը տառապին, կը 

թաղուին ու կ՚անմահանան: Մանանեխի 

չափ Հաւատք կ՚ունենան ու լեռներ կը 

տեղահանեն X Այսինքն՝ չեռ մը դժուա-

րութիւն, լեռ մը անկարելիութիւն, լեռ 

մը մահ : 

Եւ ՎռամշապուՀի արքունիքին նախ-

կին ատենադպիրը, խոնարհ վարդապետ 

մը հիմա, բայց նաեւ բարձրատագնապ, 

յամառ ու Հեռամիտ՝ մտածեց Հաւանա-

բաբ, որ անձերու անմահ ութենկն ետք 

ու աւելի , անհրաժեշտ կ եւ արդար՝ ազ– 

գե՛րը անմահացնել, տուներէն ետք ու 

աւելի՝ հայրենիքնե՛րը յաւերժացներ իր 

ամէնէն առա ջ ու աւելի սորված բառե– 

րը քրիստոսէն ու քրիստոնէոլթենէն՝ 

յաւերժութիլն, որոնում, ճիգ ու զոՀո– 

ղոլթիլն բառերը եղած ըլլալու են, Հա-

մաձայն իր կեանքի ընթացքին։ 

Աստուածները ամենակարող ըլլա– 

լով՝ պէաք չանին տքնելու է Անոնց մը– 

աածումն ու բառը աշխարհ մը իրակա– 

նութիւն են արդէն,տիեզերք մը լինելու-

թիւն ւ Ե*– չնչին մարդիկ ,իրենց չնչին ըլ-

լալուն իրողութեամբն էսԿ^ դարձեալ 

պէաք չունին տքնելու » Ապար գի ւն ել 

տխուր պիտի ըԱար անմտութիւն մը, որ 

չնչին մարգն է՝ մտածելու մղելը, տըք– 

նութեան տանիլը է Աստ ուածներուն ել 

չնչին մարգոց փոխարէն, կը տքնին ել 

պէ՛աք է տքնին, ամենայն իմացակա– 

նութեամբ ել ամենայն Հոգիով՝ անսո-

վո՛ր մարդիկը, տարօրինակ նայուած-

քով, տարօրինակ լսողութեամբ ու տա-

րօրինակ մտքով մարդիկը։ Անո՛նք՝ ո– 

րոնք իրենց մէշ բան մը կը զգան, մեծ 

ել տարօրինակ, մեծ եւ կիզի՛չ 
* * * 

իր ժամանակներուն գերազոյն տա-

րօրինակն էր փոքրիկ գիւղի մը այս մե– 

ծածաւալ Հոգին; Մեր երկնակամարին 

տակ աշխարհ եկած քչիկ մը մարմնով 

ա յս լիառատ իմ ացականութիւնը բո-

վանդակ Հայաստանը ունի աւելի իբբեւ 

ծննդավայր , քան Տարօնի Հացեկաց գիւ-

ղը : իր ծննգեան իբրել թուական՝ չու-

նի դար մը, օր մը, պահ մը, այլ անի 

Հայոց մշակոյթին բո վան գա 1լ պատմու-

թիւնը կարծես, մինչեւ իր օրերը է 

Միայն մէկ տեղի համար խիտ ու շա՛տ 

մեծ է կարծես այսպիսի ծնունդ մը» ազ-

գով ու ազգային արժէքներով լի հայրե-

նի՛ք մը միայն կրնայ վայրը ըլլալ այդ-

քան բարձր որակի գոյութիւն մը պար-

փակելու՛. Այո՛, գիւղ մը չ է , քաղաք մը 

չ է , Մեսրոպանմաններոլ ծնունդին Հա-

մար, աւելի լայն տեղ պէտք կ, Լայն 

թուական - հայրենիք մը և անոր պատ-

մութիւնը : 

Բարի հայ կին մը ծնաւ Մաշտոցը, 

Կ ըսեն, Հացեկացի մէ^է էՕորՀրգաւոր 

Վաղարշապատի պարիսպներու ետին, 

ձնաւ զինք երկրորդ ծնունդով մը, քրիս– 

տոնէութեան բարձրագոյն դաշնակիցնե-

րէն առաջինը, - նաՀանգառատ Հայաս-

տանի բովանդակ Հայութիւնը է \քնաւ 

զինք այս անգամ Այրարատեան դաշտը, 

ծնաւ նոր էն $արօնը, ծնաւ Վասպուրա– 
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կանըէ ծնաւ Աիւնեաց աշխարհը, Գու^ 

գարաց աշխարհը... 0 ՜ , ծնան զինք մեր 

երկրին բոլոր Հողերը, բոլոր Լուրերը ք 

Հողին կանանչներն ու երկնքին կասլոյա-

ները . . . ւ Հանքերը .բերդերը , /ւ^՜է/» տա-

ռապանքները ազգին ել Հայկական ան-

կոտրում յամառութիւնը ծնան զինք % 

Հացեկացը ցորեանի Հացով կերակ– 

րեց զինք. գիսղ մըն Էր է ինք, Հացեկա-

ցի տզան, իմացական լուսաՀացով կե– 

րակրեց մեձ ու պզտիկ անհամար Հա– 

Ցեկացներ% - Հայրենիք մը ամբող^, ժո– 

ղովուրգ մը բովանդակ։ ՕրՀնեա՚լ Հա֊ 

•յեԿա9–> Ք ո է ֊ ցորեաններուդ բարի եղա-

նակներու ընթացքին, օր մըն ալ ամե– 

նաճառագայթեաչ ցորեանը տուիր ազ– 

Գին) - Մեսրո՚պը... 

**« 
Մեծ բան մը կար Հայաստանի մ ԷԼ 

ու այգ մեծ բանին մեծ Էակը եղաւ Կո-

րիւն Սքանչելիին զմայլասքանչ ուսու– 

ցիչը տ Ահա լոր սպասում մը կար տագ– 

նա պահ ար Հայաստանի մ ԷԼ, եւ այգ ա– 

Հաւոր սպասումին երկայնամիտ Հոգին 

ե ղալ նշանագրեր ու գիւտախտով վա– 

րակուած Հինգերորդ գարու այս անըմ– 

բըռնելի վարդապետը, մշակութային 

սոսկալի այսաՀարութենԷ մը տառապող 

Խա կէս ազնուական , կէո ռամիկդ զին– 

ուոր ու վանական մարգը։ 

Հայաստանի մ ԷԼ փլչելի՛ք մը կար 

այլեւս , եւ պէտք էր անոր Հսկայ գոր-

ծաւորը։ Կար, Հրեղէն անհրաժեշտու-

թեան մը չափ կիզի չբերուելի՛ք բան մը% 

ի փառս երկրի մը յալիտենութեան, եւ 

պէտք էր ատոր Համար վիթխարի կո-

րով ու կամք ունեցող վիթխարի որմնա-

գիր մը։ Չկար ուրիշ մարդ այդ խոր-

տակման ու կառուցումի էական ու ճա-

կատագրական գործերուն Համար՝ քան 

Մեսրոպ Մաշտոցը, գերարժան պաշտօն– 

եան քրիստոսի եւ Հայաստան աշխար-

հի է Օրերը կ՚որոտային սահմաններուն 

վրայ ու սահմաններէն ներս » Ամպեր կը 

կուտակուէին բոլոր ամրոցներուն, բո-

լոր վանքերուն , քաղաքն եր ուն ու շէնե-

րուն վրայ ։ Բարձրագոյն խելքի մը ու 

խորախոր ներշնչեալի մը կարիքը կար, 
ոէ թէ ժամանակի մը, այլ բոլոր ժամա-

նակներ ուն Համար փրկելու ՀայըւՈւ սո-

վորական դպիրներու, ու սովորական 

վեղարաւորներու խելքն ու ներշնչումը 

բաւարար չէին՛. Բալա բար չէր արքայա-

կան Հրովարտակը, ու Հերիք չէր րնալ 

սպարապետին Հրամանը ։ Անզօր էր է 

վերջոյ երկաթ ծեծողներուն զէնքը ։ 

Հարկ էր փրկուիլ լայնօրէն եւ ընգ֊ 

միշտ։ Հայրենիքը զմայլելի էր, բայց 

զմայլելի չէին տակաւին անոր զէնքերը յ 

Աստուածաշունչը ամէնէն գեղեցիկ մ ատ-

եանն էր. կասկած չկար այդ մասին, 

բայց անգեղեցիկ ունկնդրութեան մը 

Հանդիպելով, կը դառնար կարծես ա – 

պարդիւն, գաղափարականօրէն անհա– 

սոյթ։ Թարգմանիչներուն խորախոՀ ել 

խորահնար ուսուցիչն է բ , որ գեղեցկա-

գոյն իմ ասա ը վերընծայեց Աստուծոյ 

մ ատեանին, ան յաղթահարէ չի զն է քով մը 

օժտելով նոյն ատեն ազգը Հինաւուրց ։ 
* * * 

Ոչ ոք իրմէ առաշ, ու նաեւ ոչ ոք 

իրմէ ետք, կրցաւ Հայոց պատմութիւնը 

այնքան Հարազատօրէն ունկնդրելք որ-

քան ինք։ Ոչ ոք կրցաւ այդ պատմու-

թեան Հոգին իր լոյսին ու ճակատագրա֊ 

կանութեանր մէԼ այնքան սուր կերպով 

տեսնել ու իմանալ, որքան Հայոց փար-

թամ Հունչերը Հագուեցնել ուզող այս 

գերարուեստ դերձակը ։ Հայոց . ձայնե– 

րուն առքեւ բացուած այս բացառիկ, 

ղերանուբր լսողութիւնը, - Մեսրոպ 

վարդապետ - , Հիւանգի պէս բան մը ե– 

ղաւ, մինչեւ որ իր Տառերու գիւտով, 

Հոգեւոբ ու գաղափարական առողխւ– 

թեան գերազանց դեզը բերաւ մեր ազ-

գին ։ Վէրք ու մ ահ բուժելու, տագնապ 

ու մղձաւանջ փարատելու մ աահոգու– 

թիւնը՝ զինք տանջող տեսիլքի մ ը պէս 

անբաժան եղաւ իրմէ, ընելու չափ զայն 

զիւտի մը ախտամոլը կարծես հ Հիլանգ 

մը, կասկած չկայ, բայց որ գտաւ ի 

փերքոյ, իր խելքին, Հաւատքին ու Հո-

գեկան մոլեռանդութեան կռթնած* աք– 

գի մը յաւիտենական բժշկութեան թէ՛– 



6 Ի Ա Գ Ի % 

մէկ գեղատոմսը «– ԳԻՐԸ, ԳԻՐԲԸ ։ 

Երկու անգամ ու երկու Հայեր գ ը ֊ 

աան բուն ազատութիւնը, աշխարհի բո-

լոր ցամաքամաս ե րուն վրայ։ Գտան զայն 

անգերազանց լեռնակղզի է մը մէջ, Նոյ-

եան տապանը Հիւրընկալած չերան մօտ 

ու Հեռու ստորոտներուն է Աոաջինը մեր 

ազգային առասպելին առասպելական 

խոյանքներով Աղեղնաւորն Է , -

ՀԱ8ԿԸէ 

Արեգնափայլ Էակ մը ասիկա՝ որ աղա-

տութիւնը գտաւ աղեղով ու նետով : Կեր– 

ս*եց ազատներու Հայրենիք մը, ըմբոս-

տութեան ու պատերազմի ճամբովւ Բըռ– 

նակալութեան աստուած մը թաղելով է 

Ասքանազեան (Թորգոմի Հպարա ար 

ղան լուծած Էր ազատութեան եւ Հայ-

ր են իքի Հարցը բազուկով I Հո յա կապ լու-

ծում է 

Բայց յաւիտենակաԴ Է միթէ որեւէ 

Հայրենիք, միայն բազուկով, միայն չոր 

սահմաններով, չոր կամ թաց ռազմա-

դաշտով։ Բերդով, պարիսպներով ու եր-

կաթի մթերքներով։ Երբե՛ք։ Նման Հայ-

րենիք մը ամէնէն տկար Հայրենիքն է 1 

ամէնէն անՀրապոյր Հայրենիքը զոր կա-

րելի ըչլա յ երեւակա յել տ Ամ էն կողմ է 

խարխուլ եւ ժամանակաւոր օթեւան մըն 

է իվերֆոյ տ Տեղ մը ուր մաբգկա– 

յին մեռել կայ ապրողներու կողքին։ 

Ս՛եռէ՛լ, մեռելս»փոշի , բայց երբեք Հո-

գի ։ Մինչդեռ իրական ու յաւիտենական 

Հայրենիքներուն մէջ, տարբեր է բոլորո-

վին։ Հոս, պէաք է ոսկորները մեռելնե-

րուն ու ոսկորները ողջերուն՝ արմատ ու-

նենան՛. Անխախտ ու անշէջ բան մը՛– 

Հոգի՛ ։ Եւ արիւնը առաւել ջերմ բանի 

մը պէտք է վերածուի Հոս, - ոգեկան 

անխորաչափ ուժի։ Միտքը, Հայրենի– 

քին մ է լ , չպէտք է չքանայ զինք կրող 

շնչաւորին մ ահ էն ետք, այլ պէտք է վե-

րածուի հե 

տղհետէ գաղափարական ան– 

Հուն ջղագրութեան մը՝ յաղագս Հայրե– 

նիքի ոգեկան աշխարհագրութեան ։ Եւ 

վերջապէս,այգ բիւրիցս նուիրական տա-

րածքին վրայ ցրուած բոլոր ճամբանե֊ 

բուն բ»է"ր ուժերը, պէտք է գոյացնեն, 

ու կը գոյացնեն արդէն, մշտաշխատ ու 

մ շտամ ագնիս զօրութիւն մը յաղագս 

Համազգա յին սիրո յ , Հա յր են ական Հա– 

մընգՀանոլր գեղեցկութեան ել լոյսի; 

Բազուկով միա յն կերտուած հա յրե» 

նիքներու մէջ, ժամանակը վայրէջք ու 

անկումներ կ՝արձանագրէ լոկ, մահ ու 

քայքայում ։ Բայց երբ հայրենակերտու-

մի գործին մէշ բազուկին կ՚ընկերանան 

ու զայն կը կառավարեն իմացական ու 

հոգեկան ուժեր՝ ժամանակը հոն ^ար-

ձանագրէ ամէն բանէ աւելի վերելք, 

կեանք ու կենսունակութիւն ։ 

Առանց Օշականի Հանհունս՛** մար-

դուն եւ նման մարգոց , պիտի պզտիկ-

նար , պիտի ազօտէր ու պիտի Հնձուէր 

Հայկով ու Հայկերով ստեղծուած Հայ-

րենիքը։ (քայռ պիտի ըլլար, - ու միայն 

ժա՛յռ։ Պ՝իչեր՝ - ու միայն գ ի չ ե ՚ ր է 

Ջարդ՝ - ու միայն քա՛րդ։ ՛Բարի չափ 

տգիտութիւն, խաւարի չափ խաւարս»– 

մըտութիւն» • . 

Հացեկացի միաբանը, կեանքի բարձ-

րագոյն ուխտավայրերու ճանապ ար– 

հորդ՝ իր տառերու գիւտով, ընդարձա-

կեց Հայրենիքին եւ ազատութեան սահ– 

մանները՛. Աշխարհագրական պարզ շըբ– 

Հածիրի կողքին, բացաւ ել ընգլայնեց 

ազատութեան եւ Հայրենական նուիրու-

մի նոր ծիր մը։ էՕորացուց եւ ճոխա-

ցուց մարդկային ընդՀանրական յոյ&ը 5 

քհազմի ել առեւտուրի ուղիներու կող-

քին , բացաւ իր ժողովուրդին առջեւ Գա-

ղափարին ու Գեղեցկութեան զոյդ ուղի-

ները։ Առածին երկու ուղիներով Հայու– 

թիւնը քալեց շարունակ դէպի իբ առօր– 

եան: Վերջին ուղիներով, ան քալեց ու 

կը քալէ դէպի իր մշտնջենականը։ 

Հայ կին , հայկական Հ ունչերուն ու 

բիւրեղափայլ քրիստոնէութեան այս հը– 

բաշալի ունկնդիրին բի՜ւր օրհնութիւն, 

Բ է ՛ ՚ ֊ Բ փառք, ու բի՜ւր հաւատք յ Հացե– 

կաց իր ծննգեան վայրը եղաւ, Վաղար-

շապատ՝ փառքինը, Օչական՝ անմահու*֊ 

թեանը >•< ւ 

ԵԳ* Պ06ԱՃԵԱՆ 



Գ I" ն 

1 ց ւ – ւ ւ ո ո / ս 

Ա 1 1 Ս 1 Տ | | Ա 

Կը բսւցուի գիրքը քփմսւ հանդարտօրէն, վե&օրէն, 
Գրերն անոր կը ճոսին շրերու սյէս յորդաոսւտ 
Աչուըներուս նուն ի վար, կ ՚անցնին ներքին դաշտերէն, 
Մերթ դառնալով վտակներ եւ մերթ անանց նեդեւլատ։ 

Վտակներու վազքին նետ կը բարձրանան մրմունջներ, 
Նարեկացին, Մեծարենցն ու Տ է ՚ ՚ ե ա ն ը գաշնային, 
Սրտերու մէշ անծամար կը բանան նոր գարուններ, 
Ու յաւերժին կը տանին տառերը մեր լուսածին։ 

Դ ե ռ կայ ճեդեդը &(ԼՕՐ մեր գրերու յորձանքին, 
Խորենացին, Վարուժանն ու Զւսրենցը ալեկոծ , 
Որոնք տարին աննոււսՏ Արարատի գագաթին՝ 
Ծիածանիլ պերնօրէն բարբառը մեր մրրկա&ոծ։ 

ժ ա մ ա ն ա կ ի արշաւէն եւ դարերէն ալ բարձր, 
Մեր գրերու քասսւնքն այս, իր յորդսւբուխ ակունքին՝ 
Հանճարովը Մեսրոպին, բեղմնաւորեց, ծաղկեցուց, 
Դարձուց ծ ա ռ մը խորարմատ քադմսւ&ալած նայ Տոգին։ 

ԼԵԻՈՆ ԳԱՐՄԷ՜Ս 
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Պ. ՍՆԱՊԵԱՆ 

վերջքէն վՖքօլ/լ 
Ըսին թէ սուրբ ես դուն: Մանկութեանս հաւատացի սրբութեանդ: 
Ըսին թէ գիտնական ես դուն: Պատանութեանս հաստատեցի կաբո– 

դութիւնդ: 
Ըսին թէ քաղաքական միտք էիր: Գոյութեանս երաշխաւորութեսւմբ 

ստուգեցի հեռահսւյեաց ակնարկիդ շռայլ պայծառութիւնը։ 
Մանկութիւնս անցաւ, 1&յսդ մնաց։ Պատանեկութիւնս անցաւ, բա-

նաստեղծութիւնդ մնաց։ Իսւյց երիտասարդութեանս կէսօրին ի^նչ մնաց, 
մնա՛՛ց բան մը I) • Մեսրո՜պ, մնա՞ց բան մը սրրութենէդ, րանաստեղծութե– 
նէդ, լոյսէդ։ 

Կը կարծէի թէ դուն կը բաւես ինծի: Կը կարծէի թէ պիտի կարե-
նամ քու երագդ իրագործել, իմ գոյութիւնս երկարաձգելով : Րսւյց կեանքը 
կը մերժէր քեգ պաշտող տղան, կեանքը կը մերժէր քեգ մէջս, հոգիիս մէջ 
քեգմէ մնացած ամէն քաղցրութիւն թոյնի՛ վերածեց կեանքը։ Ջ.երմութենէ 
ղրկեց լոյսդ ու քայլերուս սսւջեւ բացած ճամբադ տատասկներով լեցուց։ 
Աղօթքս դադրեցուցի յայնժսւմ, ՛ճչացի, աղաղակեցի վիրաւոր գագանի մը 
պէս, հայհոյեցի, ուրանալ սկսայ քեգ, հերքել սկսայ : Ի՞նչ էր ըրածդ ի 
վերջոյ , կ՚ըսէի իւրռվի, տաււսւպալից գիշերներու ընթացքին, թշուաւաւ– 
թեանս հետ գլուի) գլխի եղած երկարատեւ ժամերուս– ի՞նչ էր ի վերջոյ։ 
Րերրի դաշտերը ժայոերով փոխարինած, ծով ու ծովածաւալ տսւրածու– 
թիւնները ձգելով լեււներն ի վեր խոյացող այն վայրենի մարդուն երագին 
ի խնդիր կ ՚արժէ ՚ր այդքան խււովք, այդքան երկունք ու գինովութիւն։ 
Կ՚սւրժէ՞ր այդ թոյնը ներարկելու համար միջոցներ որոնել եւ ողջ ժողո-
վուրդ մը թունաւորելով նետել պատմութեան քարքարուտ ճանապարհին: 
Կ՚ըսէի իւրովի, ու յաջորդաբար կը կանչէի ձեգ դատի,նախ այն քաջայաղթ 
վայրենին, Արարատի աոաջին ուխտագնացը եւ ապա քեգ, աոաջինին տեն-
չերը յաւերժութեան յանձնած երկրորդ յանցաւոր: 

Կը դատէի: Կը կուտակէի փաստեր: ճակատագրակիցներս վկայու-
թեան կը կանչէի։ ք*այց վճոական պահուն, արտասանելիք վճիոիս չափ ա– 
նողոք ու նոյնքան ճակատագրական ձայն մը վերաքննութիւն կը պահանջ էր 
յանկարծ։ Երկրորդ նիստ ու նոյն արարը։ Երբորդ նիստ։ 0 ՜ , նոյն ձայնը 
կրկին : Ջորրորդ, հինգերորդ, հարիւր , հազարերորդ նիստ, ու վերջինը , 
ուր դարձեալ զգացի քու յաղթանակդ, իմ պարտութիւնս։ 

Ես կը դատէի, դուն կը վճոէիր։ Հայհոյելու պէտքը կը զգայի, 
բսսւերդ աղօթք կը դարձնէիր շրթնեբուս: կը պաւսւյի, շեշտերս դուն կը 
դաշնաւորէիր: 

Վերջին անգամ որոշեցի ձգել քեզ ու հեււանալ: Որոշեցի երթալ հոն 
ուր իշխանութիւնդ քիչ է , ապաստանիլ հոն ուր բնաւ չկաս։ Անցայ բագ– 
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մսւթիւ ճամրսւներէ: Շրջեցայ քազաքէ քաղաք: քալեցի մեծախաւվ մարգե-
րու. հետքերէն: կանգ աւփ ամէնէն լուսաւոր կէտերուն վբայ : Եղայ մսւր– 
դոց հոգիները թեւաւորող շռնդալից բեմերուն դիմաց ու խնջոյքի նստայ 
խռովարար աղուորներու հետ։ 

%որ աստուածներ մտան ներսս, բայց դուն տեղդ չգիտեցար։ 
1»ոբ լոյ սեր թափանցեցին, բայց ամենավառը դուն էիր կրկին։ 
"Նոր բանաստեղծութիւն մը ծաւալեցաւ, արարչութեանդ հմայքը 

անգերազանցելի մնաց: 
Կախարդական էիր դուն, ու ամէն տեղ էր կախարդութիւնդ։Մէջս, 

շուրջս, ամէն տեղ, ամէն վայբկեան, օդի պէս, շունչի պէս, հոգիի պէս։ 
Ի՜նչ գիտնայի, որ քաղաքներուն աոաջինին մէջ պիտի գգայի աոաւելագոյն 
ներկայութիւնդ: Ի՜նչ գիտնայի որ այս ամրութեամբ կապուած ես էու-
թեանս, էութիւն դարձած ես մէջս, տրոփ, նայուածք, հա՜մ դարձած։ 
Գո՜ւն* կենդանութեա՛նս անխուսափելին եւ անխուսափելիին Վրայ տարուե-
լիք յաղթանակին համար ինծի տրուած դուն միակ ճամբայ : 

ք|ւ հիմա* աշխարհի՛ն* աշխարհի բոլո՜ր լոյսերը: Ես քու ճրագովդ 
կը փարատեմ հոգիիս մշուշը ու նոր տարածութիւններու բերքը կը բերեմ: 

Աշխարհի՛ն՝ աշխարհի բոլո՜ր բսւնաստեղծութիւնները: ՛Ներսս հ– 
ււուգեռող խռովքներուն բառերուդ հունչը կու տամ ու. յանձնարարուած եր-
գը կը բերեմ: 

Աշխարհի՛ն՝ աշխարհի բոլո՜ր իմաստութիւնները: Ես կը վերա-
դառնամ նորէն ու վերստին կը շարունակեմ քու պայծառատես ակնարկովդ 
լուսաւորուած ճամբան։ 

Այլ որքա՜ն ուժեղ կը զգամ ինքզինքս, երբ կը մտածեմ քու մա-
սիդ, ինչքա՜ն կը պայծսսւանայ յիշողութիւնս ու հարստութեան նոր գի-
տակցութիւն մը նոր ճառագայթ մը կը նետէ հոգիիս։ Ինչ որ ունիմ քեզմէ 
եկած է արդէն ու կը վերադարձնեմ քեզի, որովհետեւ դուն իմ համրերու^ 
թիւնս ես, յամառութիւնս, անհատականութեանս ցոլքը։ 

Խռովք էիր տակաւին ու լոյս դարձար, ձայն էիր, հրաւէր դար-
ձար, մարդ էիր ժողովուրդ դարձար, պահ մըն էիր, ժամանակ դարձար։ 

Ամբողջութեանդ ծարաւ, այլ ի՚նչպէս ընդգրկեմ ամբողջութիւնդ։ 
Այս քանի՜ կը քալեմ,բայց չեմ հասնիր քեզի, քանի տարի է ջուբե– 

րուդ մէջ եմ ու ափ կը փնտռեմ։ Սկիզբդ մանկութենէս կը ճանչնամ, յոր^ 
ձանքդ հուն չունի ու վախնան ունի՞ս միթէ։ 

Պարտք մը կատարեցիր ու պահանջք դարձար։ քանի մը գիր կտա– 
կեցիր, փոխարէնը ինչե՜ր կ՛ուզես։ քանի մը բառ յօրինեցիր, որքա՜ն գիրք 
կ ՛ ո ւ զ ե ս ։ Մ է կ երկու գիրք տուիր դուն, դեռ քանի մատենադարան պիտի 
լեցնենք մենք սուրբդ սրբոց, քանի՜։ Կատարած գործի՞դ* թէ մ հ Բ ՎՐաՅ 
դրած պարտքեբուդ համար շնորհակալ ըԱամ քեզի հիմա, ըսէ, ո՞ր մէ-
կուն, ո՜ր մէկուն համար։ 

Դուն դժուար ճամբայ, մենք յամառ ճանապարհորդ։ Գուն դաժան 
կոչ, մենք անձնամոռ զօրարանակ: Դուն անկէզ մորենի, մենք քու կրակնե-
րուդ վրայ մոխրանալու կանչուած ուխտի աննահանջ թափօր, կու գանք 
քեզի, կու գանք ամէնքս, կը հասնինք շիրմիդ, կը խմբուինք գիւղիդ մէջ, 
ամենայն տեղ ուր շատ կաս դուն, ուր կրնանք շատցնել քեզ, ինչպէս երա-
գած ես, ինչպէս որոշած ես վերջին վճիւավ։ 

Փարիզ 
Ծ• 
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Մ. հՇԻԱՆ 

Գ ե ք է ձ Մ Ա % ՚ Ւ 1 ւ Ա Ռ ձ ե Ի 

Գեղնագոյն եւ վտիտ այս մոմը, որուն կէսը վառած է արդէն, իր 

գերեզմանին վյրայէն քաղահ՛ եմ է Կր պահեմ զայն երկիլղած գուրգուրան– 

քով, ինչպէս կը պա Հեն Հեռաւոր բարձունքներէ քաղուած Հազուագիւա 

ծաղիկ մը, որ օծուն կը մնայ անթառամ յիշաաակներու երկնային բոյրովէ 

Այսպիսի մոմերու տասնեակ մը լուսաշիթեր, անդրաշխարՀին մէ^ 

առկայծող աննինջ աչքերու նման, կը լուսաւորէին կիսամութը, երբ մտանք 

Սուրբին Հանգստարանէն ներս ։ իր մեծ գործին մեծ Հաւատքովը լեցուն 

խումբ մը տարագիր աղաք էինք ել ուխտի էինք եկած ^Հանճարանիստ՝^ իր 

Հողակո յտին ։ 

Հայրենի Հողը իր յուշարձաններով եւ աւերակներով, իր պատմա-

կան սրբավայրերով ու սրբա գործուած անուններով, մէկ ծայրէն միւսը ուխ-

տատեղի է ամբողջապէս յ Բայց այգ աշխարհ մը սրբութիւն պարունակող 

Հողամասին վրայ կրնայի՞նք գտնել աւելի խորհրդաւոր եւ անՀունօրէն 

պաշտամունքի Հրաւիրող աւելի քաղցր վայր, քան այն խորշը որ կը բաց– 

ուէր մեր առֆել, Օշականի եկեղեցիին խորանին տակ է 

Գերեզման մը ուրկէ անմաՀութիւն կը ճառագայթէ. Հոզակոյտ 

մը ուրկէ Հայ Հոգիին մեղեգիները կը կարկաչեն է 

Նեզ, անշուք, կիսամութ նկուղին մէկ անկիւնը, Հայկական սրբա-

տաշ մարմարի մը ծածքին ներքել Հանգչող իր աճիւնները, որոնք խռովե– 

ցան, ցնծացին կամ գալարուեցան Հայոց ալեկոծ պատմութեան վերիվայ– 

րումներուն Հետ, Հիմակ ալ արթուն էին ապաՀովարար։ Ա՛ եղի կը թուէր 

թէ Հայ գիրին արարիչը, Հայոց առածին Ուսուցիչը իր վանական խուցին 

մէջ նստած, մոմերու պլպլուն լոյսին տակ, կը սպասէր մեզի, կը սպասէր 

իր բոլոՀր աշակերտներուն , իր բոլո՜ր զաւակներուն • ՚ • 

Ել մենք, տարբեր ուղղութիւն եւ գաղափարի զինուորեալ խումբ 
մը տղաքս, միեւնոյն ապրումին Հուրովը եղբայրացած, նոյն երկիւղած 
շարժումով ծունկի եկանք Հայոց մեծագոյն Աոլրբին գերեզմանին աՎել յ 

Հայ Դպրութեան Հայրը, այդ պաՀուն, մոմերու լոյսով, դարերու 
խորէն, Հայրօրէն եւ Հայօբէն Հպարտ՝ կարծես քաղցր կը նայէր իր ծնրա-
դիր զաւակներուն վրայ, որոնց բոլորն ալ իր այրեն գի մին Համեստ ուխտա-
պահներն էին ։ 

Ջ խոստովանուած վախ մը սակայն մեզ լուռ ու շուարուն կը պա– 
Հէր այդ պաՀունյ Հանցագործ աշակերտի շփոթն էր այդ անշուշտ, որ կը 
տանտէր մեր ներքին էութիւնը.. . ո՛՛րքանով արժանի էինք իր աշակերտնե-
րը կոչուելու, ո՛՛րքանով Հարազատ ու Հաւատարիմ մնացած էր մեր կեան-
քին ընթացքը իր սուրբ տեսիլքին, մե՛նք՝ իր տառապակոծ վաստակին եր-
ջանիկ ժառանգորդներս , իր դիզած անսպառ Հարստութեան լիաբուռն բաժ-
նեկիցները է 

խօսելու, բացատրելու պէտք չկար. լռութիւնը երբեք այդքան պեր– 
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ճախօս չէր եղածէ Մեղմէ ամէն մէկը քանի մը աասնեակ տարիներով գա-

ցած էր ետ, գէպի մանկութիւնէ Ծաղկոց, այրենար ան, թոթովախօս մա-

նուկներու բազմութիւն է Առաջին գիրք, առաջին գիր, աոաջին հնչիւնէ Եւ 
ամԳ Բ"Լ"Բէն վերեւ Նուրբ Մեսբոպի ներչնչեալ ու բարի գէմքը, աչքերը 

երկինք յառած, Հայ Հոգիին յաւերժ ական զօրութիւնը երկինքէն խլելու եւ 

երկիր իջեցնելու պաղատագին վճիռով։ Մեր րոլորիս մանկութեան վերել 

սաւառնող առածին ոգին, առածին խորհուրդը, որ մարդակեր պ իր բարու– 

թեամբ, ի վերջոյ մեր ավել բացաւ Հայ դպրութեան ոսկեղէն դարպասր ։ 

Ի՞նչպէս կրնայինք մոռնալ զայն, իԴչպէս կրնայինք չփնտռել մեր 

քերականներուն մտերմիկ Մեսրոպը, ամէն տեղ, ամէն ժամէ 

Մեզմէ ամէն մէկուն Համար ան նախ եղած էր կենդանի պատկերը 

Հայ դպրոցին, Հայ ընթերցումին, Հայ ձեռագրին ել բանաստեղծութեան, 

եւ յետոյ միայն գիտուններու կողմ է գովաբանուած մեծ գաղափարի մբ 

մարմնացումըւ Մեր այրենարաններոլ առաջին էջին վըայ բազմած՝ ան ե– 

ղած էր մեր առաջին ուսուցիչը, ինչպէս եղաւ առաջին ուսուցիչը կորիւ– 

նին, Եզնիկին, հոբենացիին, եւ ինչպէս պիտի ըԱար Հայկազեան ցեղի բո-

լո՛ր մանուկներուն, որքան ատեն որ իր Հրաշակերտած դիրերը կ՚ապրին 

այս աչիարՀին վրայ տ 

Հեռաւոր, խորՀրդաւոր, անմերձենալի մեծութիւն, բայց նաեւ 

վաղածանօթ, քազցրադէմ, սրտագին մտերմութիւն • • • Լիրերու եւ Հոգինե-

րու ստեղծիչ։ Մարդու եւ Հայու մեր գոյութենէն որքա՛ն բան պարտական 

էինք իրեն, մեր Նահապետին եւ մեր մեծ Վարպետին Հ 

Ու Հիմա, իր գերեզմանին քով ծունկի՝ մեր զգացումները արտա-

յայտելու Համար չունէինք ուրիշ միԼոց, եթէ ոչ աղօթքի քանի մը մրմունջ-

ներ, իր իսկ սորվեցուցած բառերու Հնչիւններով եւ շիրմաքարին դրոշմը– 

լած ուխտաւորի Համբոյր՝ իր իսկ ներշնչած Հայեցի ոգիով՛. 

Եթէ Հրաշքով մը վեր առնէր Հանճարափայլ իր գլ«*–խը գերեզմա– 

նէն, ի՞նչ պիտի ըսէր մեզի արդեօք, մեզի՝ տասնըՀինգ դարերու անԼբպե-

տի մը վյբայէն իրեն այցի եկող շառաւիղներուս : իԴչ նոր պատգամով մեղ 

ճամբու պիտի դնէր իր խուցէն դէպի լոյ» աշխարհ. . • 

Բայց միթէ որոշ չէ* ր յաւերժ ական իր պատգամը։ Կրնա՞ր փսխ-

ուիլ, կրնա՛՛ր մա շի լ այն պատգամը, զոր Մեսրոպ գրաւ Հայոց այբենգիմի 

իւրաքանչիւր տառին մէջ եւ զանոնք նետեց գալիք ժամ տնակներ ուն ի բրել 

յաւերժալոյս ասաղեր; Հայրենի երկնակամարին տակ ըլլայ թէ օտար հո-

րիզոններու վբայ՝ Մեսբոպի ցանած աս աղեր ուն լոյսը Հայ Հոգիին եւ Հայ 

մտքին փառքը պիտի պատմէ միշտ, գարէ գար աւելի գեղեցիկ, աւելի Հրա– 

չալի։ 

Մեզմէ մէկը, ինքնաբուխ մղումով մ ը , բարձրաձայն սկսած է ր 

արտասանել այս ճշմարտութիւները, որոնք սակայն տժգոյն ու խեղճ կբ 

թուէին Մեսբոպի ոգեղէն ներկայութեան, անոր գերեզմանի բազմախոր– 

Հուրդ մթնոլորտին մ էջ : 
Լռութիւնը երբեք այդքան պերճախօս չէր եղածէ 

* * * 

Գեղնագոյն ել վտիտ այս մոմը, զոր կը պահեմ երկի լզած գուր-

գուրանքով, իր գերեզմանին վրայ վառած եմ՛. 

ի՛նչ փառք եւ ի՛նչ երանութիւն Հայութեան Համար, որուն մաքի 

մոմը կը վառի Սուրբ Մեսբոպի լուսասփիւռ Սեղանէն... 
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Գրեց "էւՇԱն ՊԷՇԻԿԹԱՇԼտ՚Ս 

Ս • Ս՝եսրոպ, յանուն ճայ դիրերուն գիւտին, տաժանելի ^անապար– 
հորդութ-իւններէ, խորընթաց պրպսաւմներէ եւ լուսաբաղձ աք նութ-իւններէ 
յետոյ, կը վերադառնար օտար սւշխարհներէ։ Կը վերադառնար ձեռնունայն։ 
Ս՛տած էր արդէն Հայաստանի սահմաններէն ներս, բոլորովին յոգնսւրեկ: 

Կը գտնուէր ծաղկածիծաղ լերան մը կողին վրայ : Ա՛լ անկարելի էր 
շարունակել ճանապարհը։ Ու գիշերեց այնտեղ։ Հոգիին մէջ կը դաոնային, 
իրարու ներեակ ուղղութսւեմբ, խռովքի անիւներ: Իսկ մտքին մէջ , փեթ՛ակ 
փրկութեան, բազմազան գիրերու պարը կը թււչկոտէր շամանդաղներու ո– 
լորտին մէշ: 

Խոնջէնքը պսւրգեւեց սուրբ գիտնականին խոր նինջ, ու մտքին մե-
ղուները հանգչեցան բջիջներուն գոգը, եւ ան քնացաւ արթ՛ուն ցանկու-
թյամբ , յանուն ճայ մտաւոր ու անմահական մեղրին: 

Իր գլուխը պատկեր էր օրհնութեան ու կ՚արտահոսէր անկէ լուտա– 
ււէ լուսապսակ մը, որ կը թրթւսսր գետնին վրայ եւ արթուն կը պահէր ծա-
ղիկները լերան։ 

Վերը, երկնակամարին մէջ, կ՚ելեւէջէին բազմերանգ աստղեր ու. 
սուրբին երկնարժան գլխուն վրայ մերթ– կը կազմէին թ՛ագ: 

Մեսրոպին միտքը կը բանէր նոյնիսկ նինջի ժամերուն։ փանգի հո-
գիին հանգիստի պսւհերուն իսկ՝ միտքը մրափ չունէր: Մարմինը մտած էր 
հոգւոյն մէջ, մինչդեո միտքը կը յորդէր մարմնոյն վրայ։ 

Գիշերը յառաջացած էր իր գնացքով: Թաւալած էին երկիններ, ո». 
աստղերը կ՚իյնային եւ կը հեռանային անհունութեան ովկէաններուն մէջ։ 

Մեսրոպ կը շարժէր, ու շրթներուն վրայ կ՚ոստոստէին միավանկ 
ձայներ, ինչպէս թռչունները վարդաստանի մը վերեւ: 

Ան հանդիսատեսը եւ ունկնդիրն էր անմահական տեսիլի: 
Հրեղէն հրեշտակ մը, երազին մէջ, մարմարիոնի վրայ կ ՛արձանա-

գրէր լուսատիպ ձայ նաւորները հայ գիրերուն, ու քնարական հագագով կր 
հնչէր անուններն ու ձայները, ուսուցանելով վարդապետին։ 

ԷՐեսրոպի յիշողութեան դափնեծիր տախտակին վրայ կը ցնծային 
այդ լուոածորան գիրերը, նման Հսւյկ համաստեղութ՛եան։ 

Արթ՛նցաւ Մեսրոպ այդ աստուածառաք, այդ աստուածաշէն գիրե-
րուն ձեւն ու ձայնը իր մէջ։ Արթնցաւ երանութ՛եան ժպիտներով, ինչպէս 
մարդ մը որ կ՚արթ՛ննայ ու կը գիտակցի որ յաղթական է եւ հարուստ: 

Ծունկի եկաւ, յանուն այդ նուիրեալ գիրերուն, որոնք կը թրթռա-
յին իր յիշողութեան որմերուն վրայ եւ կամարներուն տակ։ 

Տեսաւ որ երկնի երեսն ալ նշանակուած են այդ գիրերը, ու նաեւ, 
միւսները, որոնք նորընծայ աստղերու պէս տարածուած էին հայկական 
կապտանոյշ գիշերին մէջ : 
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Ապա, արքայական Արշալոյսը ծագեցաւ, ծիրանիի մը հանգոյն, ո– 
րուն փէշերէն կը տեղան բազմսւգունեան գոհարներ։ 

Ելաւ ոտքի ու տեսաւ գիրերը ամէնուրեք: Լերսւն վրայ վերածուած 
էին ծսւղիկներու։ 

քալեց ու որոնեց միջոց մը, նշանակելու համար գիրերը, վախնա-
լով որ կ՚աներեւութանան անոնք* իր յիշողութեան գանձարանէն։ 

Հասաւ լճակի մը ափը: Ձուկերը դուրս կ՚ելլէին լազուարթ ջուրե– 
րէն ոն կ՚սսւնէին ձեւերը հայ դիրերուն։ 

Թափառեցաւ թաւուտի մը մէջ, փնտռելով փետուրն ու թանաքը ու 
մագաղաթը փոխարինող իրեր: 

Իր գանձը չէր կրնար կողոպտուիլ ոչ մէկ յուղկսւհարէ, սակայն, 
կրնար ջրամոյն չքանալ յիշողութեան ալքին խաւարին խորը։ 

Թռչունները կը դայլայլէին ու կը ստանային հայ դիրերուն ձայնն 
ու ձեւը, թարմ պահելով յիշողութիւնը սուրրին։ 

Ելաւ դուրս թաւուտէն։ 
Առուակը կը հեգէր հայ գիրերը, սիւքը կը շշնչէր ձայնը հայ դի-

րերուն, ջաղացքը հայ դիրերուն անունները տալով* կը թնդացնէր մթնո-
լորտը։ Անցան ձիաւորներ, անցան սայլեր, անցան հօտեր, ու բոլորը կը 
հանէին հագագները հայ գիրերուն։ 

Րնութեսւն մէջ կը գեղգեղէր գիրերուն հրաշաձայն համերգը։ 
Ու բլուրի մը վրայ, հայ գիրերը վերածուած կոյսերու, կ՚երգէին 

ու կը պաբէին։ Այդ պարին հանդիսատես էին Աստուած 1ւ քրիստոս (Ա գի-
րը եւ ք գիրը) : 

Երբ համբարձան Գահակալները եւ Գիրերը, Մեսրոպ տեառնագրեց 
ու շարունակեց ճանապարհը: 

Լսեց օդին մէջ ձայն ճախրի։ 
Արծիւ մըն էր որ կը սաւառնէր, իր մագիլները մխած միսերուն 

մէջ գսւռան մը • եւ արծիւէն ինկաւ փետուր մը • • • 
Սուրբը վեբցուց այդ փետուրը։ Ապա ինկաւ գառնուկը ժայռերու 

վրայ : Ապառաժին սուր կողերը արիւնեցին ու մահացուցին գառը: 
Բարձրացաւ Մեսրոպ, ու արծիւին փետուրով եւ գառնուկին արիւ-

նով, իր իսկ կուրծքին տախտակին վրայ արձանագրեց հայ գիրերը։ 
(Են այնուհետեւ հայ մատենագիրները գրեցին աբծիւի փետուրով 

եւ գառան արեամր, այսինքն սեփական արիւնով)։ 
Ու ցնծաց սիրտը սուրբին եւ արիւնը այլափոխուեցաւ լոյսի, եւ 

անոր գլուխը շողշողաց նման պերճ կանթեղի։ 
Եւ նզովեց այն տրուպ տխմարները, որոնք, օր մը, պիտի հեռանան 

կամ հրաժարիլ մտադրեն այդ երկնանուէր գիրերէն։ 
Ամէն Հայորդի ընդունեց իր լոյսը՝ այգ կեդրոնական կանթեղէն։ 

Առանց այդ կանթեղին երփնագեղ լոյսին հաղորդութեան՝ ոչ ոք 
կրնայ հարազատն ըլլալ Հայութեան։ 

Արեւելքէն յԱբեւմուտք, բոլոր լոյսերուն մէջ աշխարհի, մեր գի-
րերուն լոյսն է ամէնէն կատարեալը, քանզի անոր ակը ափին մէջն է Աս ֊ 
տ ո ւ ^ ՛ V 
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Մեսրոպ Մաշտոց ։ 

Մարգ՝ նման բոլոր մարգոց X 

Մ արմ Էն՝ բոլոր մ արմիններուն նը– 

մանէ Ա՚աՀկանաւյու.* ինչպէս ամէն 

կեանք պարունակող էակ է \քնած գարեր 

առա ջ, մեռած գարեր առաջ։ Փո շիա– 

ցած, խառնուած Հայաստանի Հողէն, 

ու անոր վազող, կարկաչող Հուրերուն 

մէտոցով՝ Հողի բոլոր ծալքերուն, բոլոր 

անկէւններուն, ծառերու կանաչին, գեղ–՛ 

նող ու Հողին վերադարձող տերելնե– 

բուն • վերածուած ^էլէէէ յ մանր, ան-

ա ես անելի, բայց ներկայ՝ ամէն տեղ ուր 

Հայու ոտքը կը գոլի ։ 

Մարմին՝ փոշիացած• բայց կենդա– 

նիւ ապրող որպէս ոգի, աննիւթ– մարգ» 

որպէս ձգտում, որպէս ներքին էութիւն 

Հայու X 

Ամէն օր, ամէն ժամ, ամէն գարու 

մէջ, շարունակ, կրկին ու կրկին ծնող, 

Հոս կամ Հոն մարմնացող մարգ մը։ 

Մարգ մը՝ տարբեր բո լորէն: Այլեւս 

ոչ մարմին՝ այլ շունչ• անմաՀ՝ ինչպէս 

ամէն գաղափար, որ կու գա յ Ժողովուր-

դէ ՚^էԼ Էոլթեան ակունքներէն է 

ճայն մը՝ լռած վաղուց• սակայն 

ամէն օր Հնչող որպէս արձագանգը ան– 

մաՀութեան զանգակներու ղօղանձին , 

ամէն Հայու շրթունքներուն վրայ, Հո– 

գիէն ներս է 

ճայն մը որ աուօրեայ թոՀ ու բո-

հին մէջ, Հանգստաւէտ պայմաններու, 

տակ, երբեմն կը գաոնայ անլսելի• սա– 

կայն կը գաոնա յ Հբաման, մտրակի շա– 

չի էն, ամէն անգամ որ վտանգը կը 

սպաոնայ գիմազրկել Հայը խլելով լե-

զու ոԼ– մշակոյթէ 

Զեռք մը։ Հայոց լեռնաշխարհի փո-

թորկողներուն մէջէն Ա յ բ , Բեն, Գիմը 

խլող ձեռքը, որ կը շարունակէր ապրիլ 

մ ահէն ալ ետք• կը դաոնար ձեռքը թա-

թարական Հալածանքներէն փախչող ու 

քարա յրները ապաստանող պատմ տգէ-

տին • կը վերածուէր վանքի խուցերուն 

մէջ, ճրագի լոյսով, մտքի ու Հոգիի 

լոյսը ընդօրինակելով փոխանցող անա-

նուն գրչագրոզներոլ ձեռքին• կը դառ-

նար ձեռքը Մխիթար աբբաՀօր, Ալիշա– 

նի, Աբովեանի , քիաֆֆիի , երիմեանի , 

Արուանձտեանի տ 

քէեռքը որ առաջին Այբ ու Բենը ար-

ձանագրելէն դարեր ետք, կը դաոնար 

ձեռքը Հայ մամիկին, որ իրմէ ետք դեռ 

ապրելու կարելիութիւնը ունեցող որ– 

բուկին դիմաց, աւազներուն վյւայ մա– 

Հացնող անապատին, կ*արձանագրէր ան– 

մ աՀութեան առաջնորդող ճամբուն ըս– 

կըզբնատառերը՝ Այբ , Բեն . Գիմ . . • յ 

Գաբեր առաջ, մեղրամոմի վերած-

ուած ձեռքը* բայց կենդանի նաեւ այ-

սօր » ճանաչողութեան լապտերը բարձր 

բռնած աչքերուն դիմաց մանուկնե-

րուն , աղջիկներուն, որ դեռ մանուկ, 

դեռ անգիտակ, սակայն ծնած Հայ մօր 

ծոցէն , իրենց մարմնին մէջ կը կրեն, 

որպէս Հայրենական աւանդ թան կար– 

ժէք, վաղուայ Հայորդին, վաղուայ Հա-

յուհին , վաղուայ Հայը։ 

Միտք մը դա գրած գո բծելէ , դա-

րեր առաջ ՚ դարեր շարունակ ճառագա յ-

թոզ միտք մը է կեանքի ձիւնամրրիկնե– 

բուն մէջ, սիրտ ու ^ոգէ ջերմացնող 

միտք մը։ 

Կամք մը Հազարամեակ մը առաք, 

շատ աւելի առաջ, դա գրած արտայայտ– 

ուելէ. կամք մը որ կը դաոնա յ քէէ) 

վճիռ, վճռականութիւն, նաեւ այսօր, 

ամէն Հայու մտքին մէջ, երբ կը զգայ 

ճնշումը աշխարՀին, երբ կը մղեն զինք 

եզերքը անդունդին է 
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(ք արգ մը՝ սրբացած մտածումին 

մէ1 մարգոց % 

Ա՝արգ մը գարձած լոյս ի ճառա– 

գայթ , գարձած փարոս ւ 

(քարգ մը* գարձած ոգի , ներշնչում, 

մղում < 

Ս՛արգ մը գարձած ազգ, ազգային 

գո յութիւն , աղգա յին մշակո յթ է 

Եւ ազգ մը՝ որ Մեսրոպներ կը ծնի, 

որ Աեսրոպներ կը սրրացնէ է 

Ազգ մը՝ որ պաշտամունքի կը վե– 

րածէ իր գիրերու գիւաը, գիրն ու գրա-

կանութիւնը է 

Ազգ մը՝ որ խաւարը կ՛՚ատէ, կը սի-

րէ ԷՈ յս Ա ու փարոսի կը ւէերածէ Մ ես– 

րոպ Ա՝աշտոցը յ 

Ազգ մը՝ որ գարերու իր պատմու-

թեան մէշէն կու գայ կը Հասնի քսանե-

րորդ խարուն, որպէս ոգիի յ ոգեղէնի 

ծարաւ ազգ է Ազգ* որ մարմինը կ՛ար– 

ՀամարՀԷ, արՀամարՀել գիտցած Է 

միշտ , ու մանաւանգ ճգնաժամի րոպէ-

ներուն, երբ խ աչերը կը անկ ուին իր 

ճամրաներուն գոզգոթաներուն վրայ | 

որուն նիւթապաշտ զաւակներն 

անգամ անակնկալի կը բերեն աշխարՀը, 

ոգեղէնի յանկարծական պոռթկումովր 

իրենց, երբ ցեղին գոյութիւնն ու գիմ ա– 

գիծը կը վտանգուին ։ 

Ազգ մը՝ որուն պատմութեան գա-

րերով մաշած մայթերուն վրայ, ազգա-

յին մշակոյթի , ազգային եկեղեցիի , աղ-

գա յին գո յութեան , ազգային ինքն ու-

րո յն ու. թե ան ել ազատութեան յաւիտե– 

նական պայքարին մէՀ ինկողներու բա-

նակներ կան. այգ գաղափարական ձըգ– 

տումին Համար զոհաբերուած ամբողՀ 

ազգ մը կայէ 

Ուրիշ ազգեր ալ ունին այր ու բեն» 

քանի՛* ազգ պահած են անունը, իրենց 

գրերուն գիւտը ընողին, քանի* ազգ 

սուրբերու կարգ անցուցած են զանոնք, 

ու անոնց պաշտամունքը ունին մինչել 

այսօր է 

Ազգը կը տօնէ Անոր ծննգեան 1 6 0 0 

ամեակը է 1 6 0 0 տարի ետք անոր ծնուն-

դէն, ուրախութեամբ, Հպարտութեամբ 

կը տօնէ ազգը, Հազարվեցհարիւրամեա֊ 

Կը իր դիրերուն գիւտը ընողին \ կը ա«– 

նէ՝ գործածելով լեզուն, որ իր աննման 

ճկունութեամրն ու Հարսաութեամբը , 

Հիացումի բացագանշութիւններ միայն 

կը իլէ աշիարՀի լեզուագէտներէն, երբ 

անոնք բախտը կ՚ունենան ծանօթանալու, 

անոր , ուսումնասիրելու գայ% է 

կը տօնէ աշխարհարարով, որաւն 

երակները | ֆիդերը կը մնան սակայն 

կապուած ոսկեդարու մեր լեղուին, դե-

րարարի Հարուստ գանձարանին է 

Կը տօնէ մեսրոպեան աառերով, կը 

տօնէ Այրով ու Բենով , մետրո պա կան 

ապրումներով ուռճացած • կը աօնէ մեո– 

րոպածին պատգամներով • կը աօնէ՝ 

պահանջելով իր զաւակներէն, ձգաիլ Հ»/–» 

լալ մ եսրոպանմ ան , քալել Մեաաոաի 

ճամբաներ էն , պահել , պա հ պանել ու 

տարածել մեսրոպաշունչը է 

է*. 

ՈՈրն է մեծը, ա՞ւր է մեծութիւնը ։ 

ձեբմակ ա յո թուղթին գիմաց , 

բուն վրայ, մեսրոպեան ա առերով կաղ– 

մաւորուող բառեր իրար կը յա^որդեն 

ահա, արտայայտելու. Համար •էաածու– 

մը, ապրումը, Հայ ու մը, որ Հայ Հաղը 

չէ տեսած, հայկական բարձրալանջ ա 

կին վրայ ծաղկող ծազիկնեբուն գայնը 

չէ տեսած. ոչ ալ երկինքին, կամ լի-

ճերուն է քարքարոլաներոան կամ կանաչ 

անտառներուն երանգները • մը՝ 

որ գարերուն ներկայութիւնը փոխանակ 

վանքերու քարերուն մէֆ աեանելու, ԳՐԲ~ 

քերոլ դեղնած թուղթերուն Վր—Հ միայն 

տեսած է* ու փոխանակ Հողէն եկած 

մղումով մը ապրելու անցեալը, ք^այ»*. 

անցեալը՝ որպէա մշտարթուն, կենդա-

նիդ ներկայ, մաքի ուժովն է որ կը վե-

րակենդանացնէ ամէն ինչ՝ որ երէկ% է ր , 

Հայունն էր, Հայկական էր% մեարոպ֊ 

եան էրւ Կը ծնի Հարցումը, ակամայ* 

Ո՞րն էր մեծր* ո՞ւր է մեծութիւնը | 

Մեսրո՞պ*** Ա\գը <այո9* 

Զաւա՛՛կը ազգին, թէ ծնաւնգ 
ւող ազզը է 

Ա՝եսրոպո*վ կր Հարստանայ աղգք 

ու անմահութեան կ էրթայ, թէ 
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ազդով է , որ Մեսրոպ կը Հարստանայ, 

անմ աՀ կր գաոնա յ : 

Մեսրո՞պն էր մինակ՚ մինա՞՛կ էրI 

Հապա արքա՞ն, Հապա կաթողիկո՞սը է 

Հապա շրջապա՞տը ։ Գտաւ, գիրերը է Լալ.. 

Հապա թաբգմանութիւննե՞ րը որ կա-

տարուեցան իսկոյն, աննման ու. Հա-

րուստ լեզուով մը՛ ո՞վ կազմալորեց այգ 

սքանչելիքը, ձ^ք, ո՞ւր է Ուրկէ՞ ծնան 

աշակերտները Մ եսրոպի ։ Մ եսրո՞պ ճա-

ռագայթեց անոնց մէջ, թէ ազգը Հայոց* 

Մ եսրոպի ու իր աշակերտներուն մէՀ։ 

Հրաշեայ Աճառեա՞նն ալ Մ եսրոպի ա– 

շակերտներէն էր. ո ՞ չ . այո՞։ Անշուշտ 

որ այո. ինչպէ՞ս թէ այո, Հայու 

զաւակ էր, այգքան միայն։ Ազգն է յա-

լի ա են ականը , անմահը, մշտնջենական 

արժէքը յ 

Ազգին սրտէն, երակներէն Հոսող ա– 

րիւնն էր, ^ գաոնա ր Մ եսրոպի ա– 

րիւն, (ք եսրոպի ներշնչման աղրիլր է 

Սիամանթոյի , Վարուժանի , Թէքէեանի, 

Բ՛ում ան ե ան ի , Զարենցի ճամբաները լու-

սաւորող փարոս , Հ ա ^ պատմութեան 

մթին քառուղին եր էն առաջնորդող լո յսի 

մշտատել գիծ, ուզի ւ 

Ուրե՛՛՛մն. . . ազգը ինքզի՞նքն է որ 

կը գովէ է տօնակատարելով իր զաւակ-

ներէն ամենակար կառանին ծննդեան 

ՀազարվեցՀարիլրամեակը ։ 

Բայց ինչպէ՞ս պիաի կուտակուէր 

Հարստութիւնը Հայ մտքին ու Հոգիին, 

առանց Մեսբոպի գիւտին, առանց Այրին 

ու Բենին, Գային*..։ Եթէ 

զաւակները ազգին, իրենց ստացածին 

վրայ ազդէն, Հձձ աւելցներ բան մը, որ 

ազգ ինը ըԱտլով Հանդերձ, նաեւ իրենցն 

է , յատուկ միայն իրենց , այն ժամանակ 

ինչպէ՞ս կրնայ ազգ մը տեղ քայլ չընել, 

"է Հարստանալ մշակոյթով։ 

Ջ է ՚ պարզ է* Մեսրոպ Հայ է , Հա– 

յութեան ծնունդն է » սակա յն Մ եսրոպ 

Մաշտոց է• մէկ» միակ• ւ/՛^ Հատիկ• 

որուն նմանը չէ եղած, պիտի Հր լ լայ ։ 

Կրնա՞յ իրմէ աւելի մեծ արժէք մը 

ծնիլ Հայոց ազգը՛ կրնայ, սակայն տար-

բեր պիտի ԸԱո*յ ան • (/՝եսրոպ պիտի 

չըլլայ ան՛ Մեսրոպ մէկ է• բերած 

Հարստութիւնը չունի իր նմանր, ^ 

կրնար ունենալ իր նմանը։ 

ՄաՀկանացու ու փիւրուն նիւթ էր 

Մեսրոպ• ան փշրելի ու անմաՀ կրանիթ 
է Հիմա՛. 

Մարդ մը որ միայն մէկ մարդու 

տարածք կը գրաւէր իր ողջութեան ՚ 

մարդ մը որ կանգնած է Հիմա Հայաս-

տանի սաՀմաններուն իւրաքանչիւր մեթ– 

րին վրայ, որ քալէ սաՀմաններէն ալ 

անդին• ամայացած Հայաստանի բարձ– 

րաւանդակներուն վրա յ իր ռունգերը կը 

լեցնէ Հայկական լեոնաշի/արհի բոյրե-

բով՛ կ՛՛անցնի ( սուրայ դէպի արտա-

սահման, բախելու պատուՀ անները ըս– 

փիւռքի հա յութեան, գիշերոլա յ 1Ր~ 

ռոլթեան մ ԷՀ, ելեկտրական լոյսին տակ 

աշխատող Հայ մանուկէն մատներուն 

տակ արձանագրելու Համար անմ աՀու-

թեան պատգամը Ա ՚ Բ ՚ Գ >Գ • ինչպէս , 

իր ողջութեան, դարեր աոաՀ, իր աշա-

կերտներուն մ ատներուն տակ, կ*արձա– 

նագրէր մագաղաթներու վրայ՝ ^ճանա-

չել զիմաստութիւն եւ զխրատ • իմանալ 

զբանս Հանճաբոյ՚ֆ : 

Մարդ մը որ գադրած է մարգ ըլ-

լալէ • եղած է աւելի բան մը՛ տարա-

ծուն ու յաւիտենական ոգի ,որ կը պատ-

նիշէ տուն, երկիր , ժողովուրդ ( իրենց 

սպառնացող բնաջնջման վտանգին դէմ ՚ 

կը դաոնա յ անխոցելի զրաՀ ՚ երբ բարձր 

բոն ել կրնաս զայն՛ կը գաոնա յ Հակա-

հարուածի անդիմադրելի զէնք՝ երբ 

գործածել գիտես զայն է 

Մ արդ մը որուն անունը դարձած է 

խորՀրդանիշ գոյութեան, գոյամարտի ։ 

Հայոց Սուրբը։ 

Աուրբ Հայը ։ 

Հայը։ 

բ. փ. 
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Գրեց՛ ՀԱՄԱՍՏԵՂ 

Ե • ԳաՐԸ մ եր ազգա յին գո յութեան 

Համար ճակաաագրական կարեւոր չՐՐ՜ 

Հան եղած է է Եթէ պեաականօրէն ուժեղ 

րլլայինք պիաի կրնայինք քրիստոնէու– 

թի սնը դարձնել միք/*ց մը ազգային նպա-

աակներու, ինչպէս միֆոց դարձաւ Բիւ– 

զանգիոնի ել Հռոմ ի աշիւարՀակաչական 

ձգտումներուն (նոյն ձգտումներուն Նա– 

ռայեց մաՀմեաականութիւնր Արարիոյ ե 

Թուբքիոյ Համար) տ Մենք , ազգովին 

պարաուած, քր ի ս տոն էութիւնը եկաւ գե-

րեվարել մեզ եւ դարձնել միջոց իր Հան-

դերձեալ նպատակներուն - կեանքէն ու 

աշխարհ էն Հեռու ուրիշ ծիրանափայլ ու 

երանաւէտ աշխարհ մը ստեղծելով» 

պարաուած Ժողովուրդի մը եւ դասա-

կարգի մը աշիւարՀն է այգէ 

Մ ենք չկլանուեցանք Ա ասանեաննե– 

րէն, որոնց Համար մազդէականութիւնը 

փիղերու. ել անթիւ բանակներու ուժն 

էր է Բայց որ կլան ո լեց անք քրիսաոնէու-

թիլնով եթէ իր ատենին, ըսել կհուզեմ 

պարտ ութ եան այգ շրջանին օգնութեան 

չՀասնէր Հայ գրերու գիւաը է 

հ—րգ գարը անցման շր^ան մ ըն Էր։ 

Լեզուն միայն րաո. չէ է ՄաԱՈՆ&ք 

րանի̂ Տ» ու մակբայ Հձ աւելի կրնայ հաց 
ԸԱալ է Լեզուն պատմութիւն Է, ԲաՐՔ Է 

ու նկարագիր. գոյն Է, երաժշտութիւն, 

թախծութիւն ու Հարսնիք։ Առաւելապէս 

լեզուով է , որ մենք կ՚աւելնանք, կը 

լիանանք ։ Լեզուին ետեւ քաղաքակըբ– 

թութիւն մը կայ* լեզուով է որ մենք կը 

ժառանգենք մեր Հին նախնիքներու պայ-

քարներու արդիւնքը, ճիշդ այնպէս ինչ-

պէս կը ժառանգ ենք մեր գանկի կազմու-

թիւնը , լեզուական շեշտը, աչքեր ու. ե– 

րանգն ու քիթը* Ե՛– երեւակայել, որ մեր 

պարտութիւններուն ատեն բոլոր եկող ու 

անցնող լեզուներու կոպիտ ազգեցու– 

թիւններուն մէշ, Հայ լեզուն պահած է 

իր ներդաշնակութիւնն ու գեղեցկութիւ-

նը մեր Հեթանոսական շրջաններէն, 

ճիշդ այնպէս, ինչպէս ոչ մէկ թշնամի 

կրցած է յափշտակել Հայ կնոջ աչքերուն 

գեղեցկութիւնը \Մեր Հեթանոսական չըր– 

ջանէն եկած Հա յ լեզուն էր, որ այնքան 

գեղեցկացաւ Հա յ գրերու գիւտէն յե– 

աո յ ։ Այդ լեզուն էր, որ յարութեան եւ 

օգնութեան կանչուեցաւ ԱաՀակին ել 

Մ եսրոպին օրով ։ 

Ըսի, որ կլանուած էինք քրիստո-

նեութիւնով ել կրնայինք կորսնցնել մեր 

ազգա յին գոյութիւնն ու նկարագիրը , 

ինչպէս կրնայինք կորսնցնել յքաղդէա-

կան ութիւն ընդունելով եթէ որպէս ու-

ժեղ րերգ չըԱար գրերու գիւտը ։ Եւ ար-

դէն քրիստոնեայ Հայաստանը դարձեր էր 

մէկ խեղճ մանրանկարը րիլզանդական 

ք ր ի ս ս ա ն Է ո Ն թ ե ա ն • ըսել կհուզեմ, &ըգ– 

նաւորութեան, մենակեցութեան, սիլ– 

նակեցութեան • մարդիկ որոնք սիւներու 

վրայ կ՚ապրէին, իրենց մարմինը չար-

չարելով։ կ՚ապրէին աղօթելով• միշտ 

աղօթելով եւ սաղմոսներ երգելովւ Հե-

ռանալ կեանքէն , աշխարհ էն ( ապրիլ 

լեռներու , քարա յրներու մ էշ , սնանիլ 

բանջարներով, մազէ Հաստ պարեգօտ-

ներ Հագնիլ մերկ մարմնին վրայ ու այգ 

ձեւով մարմինը չարչարել. կը քալէին 

ոաարոպիկ, գզգղուած մաղերով ու մՕ– 

րուքով ։ Մեսրոպ Մաշաոց , ինքզինք 

չարչարելու Համար, ոտքի վրայ կ՛ան– 

ցընէր իր քնանալը՝» (կորիւն) ։ 

ԱաՀակ Պարթեւ - քաշ Հռետոր, Հը-

մուտ երաժիշտ , գիտնական , փիլիսո-

վւայ է առաւելապէս յունական մշակոյ– 

թով կատարելագործուած, նոյնպէս ե– 

զած է ճգնաւոր է 

«Աա ամենա յն առաքինութեանց 

Հարցն նմանեալ, աղօթիցն մասամբ ա– 

ււաւելեաց, քանզի ստացաւ աշակերտս 

վաթսուն ըստ նմանութեան մայրաքա– 
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ղ աքացն Ապուդէից ( * ) ւ արք կրօնաւորք, 

խարազանազգեստք % երկաթապատք, բո-

կագնաց ք , որ յար ընդ նմա շյրք ԷԷն »-

րովք մշտնջենաւոր պաշամամբ կա տա֊՛ 

րէր զկանոնն որպէս զայն որ յանապատս 

էին* կը գրէ Իքորենացին ԱաՀակ Պար-

թեւի մասին է 

ԱաՀակ Պարթեւ այգպէս ապրեցաւ 

մինչեւ Իէոսրով Արշակունի զինք կաթո-

ղիկոսական աթոռին կանչեց - Լուսա-

ւոր չի տան, իր Հօր Մեծն \,երսէսի ա– 

թոռին,,որ ունէր քաղաքական բնոյթ 

ոչ միայն մազգէականութեան դէմ այլ 

դէմ ասորիներուն, որոնք իրենց կրօնա-

կան շեզուով տէր դարձած էին Հայ ե– 

կեզեցիներուն ել միշտ ալ սպառնալիք 

էին գրաւելու Հայ կաթողիկոսական ա-

թոռը նաեւ՝ տէր դաոնալ Արեւելեան 

քրիստոնէութեան, քաջալերութիւնովը 

Տիզրոնին, ոբովՀետել ասորական ՔԸ~ 

րիստոնէոլթիէնը անկախ Էր Բի ւզան– 

դիոնէն ։ ԱաՀակի Համար ք ա ղ ա ք ա կ ա ն 

կը դաոնար, ոչ միայն պաՀել իր պա-

պերու աթոռը ժառանգաբար, այլեւ 

պաՀել նոյն տոՀմի ընդարձակ կալուած՜-
ները։ 

Մաշտոցի աշակերտի, կորիւնի փոք-

րիկ գիրքը. «Վարք Մաշտոցի» այգ շըր– 

ջանին Համար շատ յատկանշական ար-

տա յա յտութիւնն է ել միակ ազբիւրը 

Մ աշտոցի կեանքին /ւ աշիւատանքներուն 

որ առաւելապէս Հին Կտակարանէն բազ-

մաթիւ մէջբեբուած իմաստուն վկա յ ու– 

թիւններով է որ միայն կը ներկայացնէ 

իր ուսուցիչը՛ կայ Հին Կտակարանը 

բայց ո՛չ իր ուսուցիչը է Անոր Համար 

սրբազան <(.վարքը՚ֆ Է չարչարել մերկ 

մարմինը մազեղէն Հագուստով• բնակի լ 

քարայրներուն մ է ջ , սնանիլ բանջարնե-

րով է Մ եսրոպ Մ աշտոց ա յդպէս չարչա-

րած է իր մարմինը քրիստոսի եւ Հան-

դերձեալ աշխարՀին Համար եւ իր բո-

լոր մարմնով, Հոգիովէ իր նեարդներով 

* Ըստ Ստեփան Մսւլիասեանի Սպուդիննհրը ա– 
ոանձինն կրօնական կարգ մըն Էին Իիւզանդիոնի 
Հէք: Անոնք անդադար կ՚ադօթ-էին, կ՚ապրէին 
սւդքասւ ու գրքերով կք զյէսւդէքւն: 

եւ ա յդ խիստ չարչարանքներով նուիր-

ուած՝ քրիստոսի եւ աւետարանի տ Անոր 

մէջ քրիստոսի նմանութիւնը կար իր ա– 

շակերանեբոլ նո յն առաքելութիւնով է 

Մ ենք աւելին չգիտենք Մ եսրոպի 

մասին ինչքան որ կորիւնը տուած Է% 

կորիւնով կարելի է մասամբ ըմբռնել 

նաեւ իր ուսուցիչը - Մ եսրոպ Մաշտո– 

ցը՛ միայն այն տարբերութիւնով, որ 

Մ եսրոպի աչքերուն մէջ փայլ մը կար 

անգութ բլլալու ու տանջելու Բար բար– 

եանոս աղանդաւորը , ծեծելով , խռշտան-

գելով եւ տաղելով անոր մարմինը է Կո-

րիւնը , երկչոտ, սարսափաՀաբ Քրէս~ 

տոնեայ մըն Է որ Հազար ու մի վկա յ ու-

թի է֊նն եր կը բերէ ինքզինք արդարացնե-

լու , որ Աստուած մեղք չՀամարէ, որ 

ինքը, մեղաւորը, իր ուսուցիչին վարքը 

զրի պիտի առնէ ։ ինչ մեծ Հմտութիւն 

մասնաւորապէս Հին կտակարանի, ան-

շուշտ նեբշնչուած իր ուսուցիչէն ւ Կը 

բերէ Հազար ու մի անուններ ե չի մոռ-

նար յիշել անունը Մովսէսի աներոՀ, որ 

կարենայ ձեւով մը Հ վարքը՛^ գրելու իր 

գործած մեղքէն դուրս դալ: 

Մ ասնաւորապէս Հին կտակարանի 

Հմտութիւնը շատ Հարուստ եղած է 5 – ր դ 

գարու եւ յաջորդող գարերու դպիրնե-

րուն ել պատմագիրնեբուն մէջ , թերեւս 

անոր Համար, որ Հին կտակարանը, ա– 

ռալելապէս ենթագիտակցականին մէջ 

կարեւոր դեր կը կատարէ որպէս կեան-

քի , սիրոյ եւ կրքի գիրք Տ Եղիշէ > փար– 

պեցի , հէորենացի (ողբը) է Վարդանանց ի 

Ք^ջ եկեղեցականները Հին կտակարանի 

իմաստութիւնով վարած են պատ եր աղ– 

մըէ Այգ քաջակորով եկեղեցականները 

աշակերտները եղած են ԱաՀակի և Մ ես-

րոպի \ ՝Բա^ն Վ^արդան , մ ան կուց ստացեր 

Էր քրիստոնէական կրթութիւն իր մեծ 

Հօր ԱաՀակի ձեռքին տակ եւ պատերազ-

մի դաշտին մէջ իր զին ոլորներ ուն՝ «Մա– 

կաբայեցւոցգ կը կարդար է Ղ^եւոնդ Երէ-

ցի Հո յա կապ ճառը կը սկսի - հԲ ոլորդ 

ձԻԺտէք Հայբեբը»ով։ Այգ ՀՀայրերը,» 

Հայ նախնիքները չեն որոնք ուժեղ պայ-

քարներով եւ դիւցազներգութիւներով 

Հայ ազգը Հասցուցին մինչեւ գաբ % 
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Այդ <էՀայրերն՝% են՝ արգար ել կատար-

եալ Նոյը * Մ ովսէսը , կղէա Մ արգարէն, 

իսրայէլի զօրավարները, Տեսուն, Գե– 

գէոնը, եւ. շատեր Հէն Կտակարանէն է 

Նոյն գիծը եղած է , ԱաՀակէն, Մեսրո– 

պէն մէնչել էր աշակերտները - եւ. ա յգ՝ 

Հիմնական դաստիարակութիւն գարձած 

է մեր եկեղեցական պատմութեան մէջ 

մինչել 1 6 - 1 7 գար% 

Վար գան անց ի զօրքերը Հ՚Բրիստոսի 

զէնոլորներն) են է Հայոց պատմութէւնը 

կը սկսէ Գրիգոր Լուսաւորիչէն, իսկ ան-

կէ առաջ եղածը Հեթանոսներու ել գե-

լերու պատմութիւններ են է 

ԵղիշԷ« որ նոյնպէս Հին կտակարա-

նով առաջնորդուած է , եւ որ տուած է 

քրիստոնէական մ եծ դիւցազներգութիւն 

մը, իր կեանքի վերքէն տարիները ճըգ– 

նութեամբ ան ցուց Մ ոկաց լեռներ ու քա– 

րայրներուն մէջ եւ օր մըն ալ անոր 

դիակը գտան այդ քարայրներէն մէկուն 

մէջէ 

Ա՚եր պատմագիրները, ա յդ շրջանին , 

քրիստոնէական ծանր Հարուածին ներ– 

քել* շատ բաներ այ լա բանած են ե սա– 

կայն գրերու գիւտը եւ Աւետարանի 

թարգմ անութիւնը ուսանողներուն մ էջ 

արթնցուցած են արկածաիւնգրութիւն 

մը, - երթալ Բիւզանգիոն, Աղե քսան– 

գրիա, Աթէնք յ Այդ ձեւով աւելի սեր– 

տացաւ Հա յ ել բիւզանգական կապը ել 

առաւելապէս այդ էր պատճառը, որ քա-

ղաքական վտանգի մը առաջքն առնելու 

Համար Տիզրոնը սարքեց Հ.Վարդանանց 

պատեր ա ղմը% է Գրերու գիւտի արդիւնքն 
է ր ա յ գ է 

Մեր պատմագիրներ Էն Է՛ն զարգա-

ցածը, անտարակոյս, Խորենացին Է, 

Հ ամեմատօր Էն քիչ մը աւելէ զերծ ա յ լա-

բան ութ ենէ եւ կու տայ գրերու գիւտի 

քաղաքական պայմանները - կարճ ու բո-

վանդակալից տողերով է -

Որ, ՏունարԷնը արգիլուած էր 

պարսկական շրջանի Հայաստանի մ ԷՀ I 

Որ, Մ եսրոպ Մաշտոց ասորերէնէն կը 

կարդար Աւետարանը ու Հայերէնի կր 

թարգմանէր ժողովուրդին Հասկնալէ 

դարձնելու Համարէ 

ՀԵ ւ՝ ի վարդապետել երանելոյն 
Մ եսրոպա յ՝ ոչ փոքր կրէր վտանգս Հ 
՛Բան զի ինքն էր ընթերցող ել թարգմա-
նիչ եւ եթէ այլ ոք ընթերնոյր ուր նա 
ոչ Հանդիպէր, զանխուլ իր ժողովրդոյն 
լէնէր յաղագս ոչ լինելո յ թարգմանիչդ է 
Ուրեմն եթէ էնք չըԱար այնտեղ, իր ա– 
չակերտները պիտի չկարենային Հայե-
րէնի թարգմանել ; 

Հետաքրքրական է , թէ Մ եսրոպ իր 

Հայերէն լեզուի ուսումը ո՛՛ւր եւ ինչ– 

պէ՚ս ստացեր է ( ել որ կրցած չէր գրե– 

բու գիւտէն առաջ այդ լեզուն սորվեցր– 

նել իր աշակերտներուն, որ կարենա յէն 

Աւետարանը բերանացէ թարգմանել է 

Գիտենք, որ ԱաՀակ, զաւակը Մեծն 

ՆեբսԷսի , եւ Մ եսրոպ Հացեկացին, ա-

չակերտները եղած են Մ եծն ՆեբսԷսի 

բացած Հայ գպրոցներուն է Անտարակոյս 

այդ դպրոցին մէջ սորված են էրենց 

այնքան կատարելագործուած Հայերէնը 

- լեզուն ՚սնէ է 

քՒԷ՛ Ա՝աշտոցի եւ թէ աշակերտնե-

րուն կրօնական լեզուն ասորերէն էր X 

«.Որք բազում թոշակօք եւ Հեռագնաց 

ճանապաբՀօք ել բաղմաժամանակեայ 

ղ եգերմամբ մաշէին զաւուրս իւրեանց է 

դպրոցն ասորեգիտութեամբ (ֆարպե– 

ցի)** Որպէս թէ այդ ըյչար նաեւ գրե-

րու գիւտի պատ ճառներէն մէկը Մես– 

րոպի Համար է Է՛ն կարեւոբ պատճառը, 

Մ եսրոպ կ՚ուզէր Գոգթն գաւառի իր ա– 

ւ.ե տաբանական առաքելութեան ժամա-

նակ, Հայերէնով Հալածել դեւերը դէպի 

Մ արաց կողմը որոնք մարմնի կերպա-

րանք ունէին է Այլ խօսքով, քրիստո– 

նէութիւնը տարածելու Համար Հայ ժո-

ղովուրդի մէջ, անհրաժեշտ էր Աւետա-

րանը Հայերէնի թարգմանելէ վՎասն ո– 

րոյ եգ ՛ի մտի Հնարել գա անել նշանա-

գիրս Հայոց լեզուի ս, եւ արկեալ զանձն 

ի ջան ս , պէս պէս փորձիւք տաժանէ լ»» յ 

Ի ւ կու գայ ԱաՀակին է «.Առ նա եկ– 

եալ Մ եսրոպ յաղագս խնդրո յ նշանէս– 

գրաց Հայոց, եգիտ գնա առաւել եւո 

փափաքող այնմ> է 

կը տեսնէ, որ ԱաՀակ առաւել եւո 

մտաՀոգուած էր գրերու գիւտով։ 
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0՝ եսրոպ Մ աշտոց ինչքա՛ն ալ գործ 

ունենայ գելերու ե Հրեշտակներու. Հետ, 

կեանքը ԸԱայ տղգային , Ր//*** / ան Հա– 

աական իր պայքարի ( Հետեւարար իր 

քաղաքական ընթացքն ունի ել այգ է 

պատճառը, որ Հոմերոսի աս առ լածներ էն 

սկսեալ, թէ քրիստոնէութիւնը եւ թէ 

մազգէականութիւնը մտած են քաղաքա-

կան դիրքաւորումին մէջ, եւ առաւելա-

պէս տ յգ էր պատճառը, որ քրիստո-

նէութիւնը կարեւոր յենակէտ եղաւ Աա-

Հակ Պարթեւի Համ ար ինչպէս եղած էր 

իր Հօր, Մեծն Ներսէսի օրով ւ Հայ նա-

խարարները ԱաՀակ կաթողիկոսի մի^– 

նորդութեան կը դիմէինէ ինչպէս ըրին՝ 

վերքին Արշակունք, Արտաշէսի Համարէ 

Գրերու գիւտին Համար 4.եւս առա-

ւել փ ա փա քո ԱաՀակ Պարթեւ ունէր իր 

քաղաքական պատճառները է Ան, Տիղթո– 

նի Հսկողութեան տակ, ազատ չէր Բիլ-

զանգիոն ի Հետ յարաբերութիւն պաՀելոլ, 

նոյնիսկ որպէս քրիստոնէական ու մշա~ 

կութ ա յին կեդրոնէ Օր * Հայ եկեղեցին 

ասորական լեզուով ել ասորական ծ Է սե-

րով կը կատարուէր ասորի եւ ասորական 

կրթութիւն ստացած Հայ եկեղեցական-

ներով է է՛՛ն վտանգաւորը ( ասորիներու 

սպառնալիքն էր է Անոնք կ>ուզէին գրաւել 

Լուսաւոր չի կաթողիկոսական գա Հը է 

Այգ սպառնալիքները կ՝ըլյա յին Տիզրոնի 

քսւ^ալերութեամր յ Որ , կալուածներու 

բոնագրաւումներ Կ՝Ը.Աայէ^* նոյնիսկ 

Տ՜իզրոնի կողմ է ել միշտ ալ կար Ըս~ 

պաոնալիքլ> մազգէականոլթեան, եւ Հե– 

տըզՀետէ կը շատնային ատրուշանները է 

Եւ արգէն ՎռամշապուՀ նախավերջինն 

էր որպէս Արշակունի թագաւոր ե Կաձ~ 

կանգուած* դարձած էր տեսակ մը գոր-

ծակատարը Տիզրոնի է Այգ կացութիւնն 

Էր, որ ստիպեց ՎռամշապուՀի եւ Աա-

Հակ կաթողիկոսի միջել գործակցու-

թիւն Հայ գրերու գիւտին է,ոսՐ$. 1*նչ 

որ Վ^ռամշապուՀ ի եղբայրը, նոսրով 

չկրցաւ քաղաքականապէս երկու Հա յաս– 

տյսնները միացնել եւ Անոյչ բերդ աք-

սորուեցաւ , Վռա մշապուՀ ԱաՀակի Հետ 

գործակցելով ոձզեց ստեղծել Հոգեկան 

կապ մը երկփեղուած երկու Հայաստանդ 

ներու միջել , մ անաւանդ որ կար ՚ Ա* ես-

րոպի Հմտութիւնն ու գրերու աշխատան-

քին լծուելու ուժեղ տենդը է 

Առաքեալ մը՝ առաւելապէս ՔբիԱ– 

տոնէութեան նուիրուածւ ՎռամշապոլՀ 

մ՛իայն իմացեր էր, որ Ե դես իա, Գանիէլ 

եպիսկոպոսի մը մօտ Հայերէն նշանա-

գրեր կան ւ Բերուած գրերը բաւարաբ 

չէին է ԱնՀրաժեշտ կը տեսնուի Մեսրոպը 

ճամբոլ դնել, Ե դես իա, Աամոսատ, ար-

քունի ծախսերով է Կորիւն կը յէչէ * 

«.Սքանչելի սուրբ աջովն իւրով, նշանա-

գիրս Հայերէն լեզուինֆ I իքորենացին 

Ս՝ եսրոպի երազո վ , սրտի գործարանով 
կը լրացնէ պակաս ձայնաւորները է </• 

սրտի գործարանի երեւութացեա լ Հոգ– 

ւոյն թաթ ձեռքին աքւոյ գրելով ի վե– 

բայ վիմԷ»՝ 

Աամոսատի մէջ, նշանաւոր Եպիփա– 

նոսի աշակերտ, Հռոփանոս կար և. որ գեր 

կը կատարէ Հայ գրերու ձեւաւորոլմին 

մէջ, ինչպէս կը գրէ կորիւն ։ Այլ խօ՚Ա– 

քով,՝ այնպէս մը կը ձեւաւոբուին, որ 

Հփոխառեալ» չըլլան տառերը է Ս ամ ո–. 

ս ատի մէջ է , որ Ա՝ եսրոպ իր երկու ա– 

շակերտներով կը թարգմանէ Աողոմոնի 

առակացէն «ճանաչել զիմաստութիւն եւ 

զխրատ»ը ։ 

Այս Հրաշափառ գիւտէն յետոյ ին-

քը, ԱաՀակ Պարթեւ առաջին անգամ կը 

զբաղուի, «Պարապեալ» Աւետարանի 

թարգմանութեամր , ասորական Աւե-

տարանէն , ոբովՀետել արգիլուած էր 

յունարէնը : Ըստ Իքորենացիին՝ կարելի 

չէր ձեռք ձգել յունարէն Աւետարանը, 

որովՀետեւ Մերուժան Արծրունին • ա յ ֊ 

ր ած էր բոլորը ։ 

Արդե՞օք ցոյց մըն էր ^ երբ Փարպե– 

ցին կըսէ, որ Ժողովուրդը Հաւաքուե-

ցաւ ու պաՀանջեց, որ ԱաՀակ Պարթեւ՛ 

Աւետարանը թարգմ անէ յունականէն է 

Ա՝եսրոպ՝ Բիլզանգիոն կը ղրկուի X 

ԱաՀակ կաթողիկոս ուզած է Հ որ անոր 

ընկերանա յ իր թոռը *Լարգանըէ Կը վե-

րադառնան իրենց ուզած արտօնութիւ-

նով , որ՝ Հայ գրերով ՜սկսուած դպրու-

թիւնը մուտք գտնէ նաեւ արեւ.մտեան 

Հայաստանի մէԼէ ԱաՀակ կաթողիկոս ( 
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Ս՝ ես րոպէն կը յանձնէ արեւմտեան Հա– 

յասաանի ուսուցումը։ վՎասն որո յ թո-

ղու զՄ եսրոպ է վերա յ վարգապեաու 

թեան կոչմանն արեւմտիցՀ (Խորենացի) ։ 

Աւետարանը կը թարգմանուէ յունարէ-

նէն , ԱաՀակէ , Ա՝ ես րոպէ ել աշակերտ-

ներու աչխատութեամր ։ Այգ* Հթագոէձ 

թարգմ անութէ՚ւնն է» ազնուական Լեզ-

ուով է ԱաՀակի, ՎոամշապուՀի քաղա-

քական նախադրութիւնով եւ Ա՝ եսրոպ 

Աաշտոցի Հսրտի ւգործարան»ի ու երազի 

Հաւատքով, գրերու գիւտը լիովին կա-

տարեց էր գերը, ոչ մէայն այգ պարտը– 

լողական շրջանէն, բաժնուած երկու 
Հայաստաններու մէԼ Հոգեկան ամուր 
կապ մը ստեղծելով այլ գալիք գարե-
րուն Համար գրերու գիւտը, Հայ գըպ– 
րութիւնը գարձալ անաոիկ րերգ մը ։ 

Գրերու գիւտի 1 6 0 0 – ա մ ե ա կ ը տօ-
նենք զանգակներով ու մեր սբտեբու ղօ-
ղանջներով, ել սակայն չբաժնենք Ա» 
ԱաՀտկը Ա. Աեսրոպէն։ Այգ երկու 
սուրբերուն անունները գարերուն մէԼ է , 
միասին եկած են Հայ մանուկէն* երբ 
սեբտեց աոաջին գասը. «Ա • ի. Գ եւ 

Հեգեց՝ «Արարսւա»յւ ։ 

Խ Օ Ս ք – Ա Ռ 0 . Ս Ե Ս Ր Ո Պ 

Ահա՛ կ՛անցնի սերունդը հին, - պահակն արթուն քու գիրերուն, -
ք.յ չկրցաւ, ակօս ջանալ սիրտերուն խոր, նոր ծ՛իլերուն* 

Հողը օտար, գիրերն օտար, զատած են նորն մեկնող հինէն, 
Առանց քեզի, քու գիրերուն, ո՞վ պիտ՛ փրկէ նորն այս վիհէն։ 

։8անէ՛ մէջը մեր սիրտերուն զմրուխտ սերմը քու գիրերուն, 
Սերմերուն հետ սէրդ խառնէ անրջական քու ջերմ հոգւոյն, 
՚Ներսէն, գրսէն մեզ պողպատէ տեսիլքներուդ տենչովը հուր, 
Փոքրիկ ածուն պտղաբերենք, ու նիգը մեր չանցնի ի զուր։ 

• ք Հուրն աչքերուդ երկնսւհայեաց, ցօղէ7 վրան հանդերուն մեր, 
Որ հասուննան, պտղաբերին արքայական բիւր բարիքներ, 
Մառանները լեցուին հունտով ու գինիով կարմիր, կակաչ, 
Բեղմնաւորուին միտքերը մեր քու գիրերովդ ոսկէնանանչ: 

Հալէ՛ գիրերդ մեր գանկին մէջ, կաղապարէ մտքիդ լոյսով, 
Լոյսը սփռէ՛ սիրտերուն մէջ նոր սերունդին ծովէ ի ծով, 
Օտար բարքեր չգօսացնեն մատղաշ ծիլերն անոնց մտքին, 
Որ ամրութեամբ կրնան կառչիլ մեր պատմութեան կուռ առանցքին։ 

Պրկէ7 սիրտերն պանդուխտ հայոց երկրադարձի կարօտով հուր, 
ճիգերն անոնց, հին իղձերը չթարշամին, չանցնին ի զուր, 

՚ Չօտարանան չխառնուին ծալքերուն հետ հողին օտար, 
Սուգ չբոնէ, չհեծեծէ մեկուսացած Հայոց աշխարհ–––։ 

Հալէվուա ԳԷՂԱՄ-ԳԷՂԱԿ 
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Վարդապե՛տ, 
Դարերու խո՛ր անձսււներէն, 
Հսւյկի սրտէն, 
Արարիչի կոյս շրթունքէն 
Հնչող ձայնի՝ 
Ոսկեքանդակ ո՛ւնկ հայրենի: 

ճըգնարանիդ լուո ու ի աւար 
Բացի՛ր դույլը, կսւրօտավա՚ր՝ 
Ձգեցիր ետ խունկ ու խորան, 
Խաչ ու վեղար, 
Պալատներու արքայական 
Սուր ու մական, 
Ու անծանօթ արեդակէ մը րոցավսա. 
Մըտքի հրթի՛ռ, 

Սըլացար վե՛ր, 
Արարատի րիւրեղաշող գմբէթներէն, 
Ու քաղեցիր երկնի խորէն 
Ասաղեր՛ բո՛ւռ–րո՚սւ, 
ճաճանչ ու հո՛ւր, 
- Մեր այրուրենն աստուածադիր։ 

Ըրիր այսպէս, 
Որ չխօսինք մենք Աստուծոյ, Աստուած 

մեղի 
Լ ե զուով օտար, 
- Աստուածաշունչ ոսկեբարբառ -
Որ երբ դարեր դաոնայ աշխարհ, 
Մոոնայ նոյնիսկ զմեզ Աստուած, 
Մընանք մին ա՛կ, տարահալած՝ 
Ունենանք մի՛շտ արծիւի թե՛ւ, 
Անմա՛ր արեւ, 
Հաղորդութեան մասո՛ւնք, նշխար, 
Զուրերուն վրայ լեռնակուտակ* 
Տուիր մեզի ղեկ մ՚անխորտակ, 
քաոսին մէջ՝ լոյս պատարագ, 
Անապատի աւագին վրայ արեւակէզ* 
Կե նսաշառայ լ յո՛յս, մանանա՛յ , 
Համբուն համար արիւնածոր* 
2էնով Օհսւն մ՚ամպրոպագոռ, 
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քծուր-ԿԷ ծակին մեր մշտայաղթ, 
Որ նուաճենք մենք դար ա. մահ, 
քալենք ագա՛տ, րարձրանակա՚տ, 
Մընանք անխախտ։ 

Ո՜վ վարդապետ արեւսւծին, 
Ծընար դուն որ ա՛լ չմհււնիս ՚ 
Ոսկոր ու մի՛՛ս, 
Ո՛չ, արարիչ ու. քաղցրահունչ 
Աստուծոյ շունչ: 

• ••Օր մը մտար ՚Օարեկայ վանք, 
Ալեկոծ սիրտ, րագմախււով գանկ 
Վանականի փետուրին տակ՝ 
Դարձար մատհան մը լուսացայտ, 
8ասի անդունդ, սիրոյ գագաթ, 
Աստուծոյ հետ՝ բարձրաղաղակ 
իարրաոեցսւր դառնալեղի: 
Անհուններէն աստեղավառ 
Իջար աշխարհ՝ 
Մըաար ագատ, խօ՛լ սիրերգակ՝ 
Հիւղ ու պալատ, 
քամանչայի դուն ոսկի լար, 
Աշո՛ւղ քուչակ։ 
Տեսայ եղար, 
Մեր երկրին մէջ խաւարամած 
Կայծ ու վառօդ ցանող մըշակ, 
Կըրակ, հրդե՛հ համատարած, 
Դո՛ւն, Խենթ Ռաֆֆի։ 
Ցեղի սիրտին քուրմն հեթանոս 
Առաւ քեզմէ կայծակնավազ 
Հրեղէն Բեգսւս։ 
Սիամսւնթօն տառապակոծ 
Խմեց գինիդ արեւաշող, 
Հոգեւարքէն ելաւ ոտքի, 

Վառեց անմար ջահեր յոյսի, 
Ու սրբատաշ մարմարներէն, 
^եռքերովն իր վսեմսւդող 
քանդակեց քե՛զ, վէ՛մ անկործան, 
քե՛զ, հոգեղէն շըքե՚դ արձան։ 

Եկար, հասար մեր օրերուն • • • 
Վռամշապուհ, Սսւհակ Պարթեւ 
Այսօր՝ հեքիաթ ու ոսկի յուշ • • • 
Դիբերըդ սուրբ , երկնապարգեւ, 
Դարձած են փուշ, ժանգոտ բեւեռ 
Մեր ձեռքերուն, մեր Արտերուն • • • 
Բայց կ՚ապրիս Դուն, 
Կ՚ապրիս անշէջ արիւնին մէջն 
Այն քիչերուն, 
Որոնք մարմին ունին վըտիտ, 
.Սակայն հոգի՛, սի՛րտ կըրանիթ, 
Որ կը քալեն* փշապըսակ, 
կ՚ըլլան խաչիդ զոհ, պատարագ, 
կը յաղթեն մահն իրենց մահով, 
Եւ կը ծընին միշտ նոր կեանքով։ 
կան, ու կու գան, 
Դրօշակիրներդ այդ սրբազան, 
Սիամանթօ, Սեւակ Պարոյր, 
Կու տան փառքիդ նոր հըրապոյր, 
Ու կը մընաս, սուրբ մշտարթուն 
Անլռելի զանգակատուն, 
Կ՛անցնին դարեր, 
Սերունդները մեր անվեհեր 
Ուխտի կու գան սուրբ Օշական, 
կը չոքին ծունկ, 
Հողակոյտիդ կը ծխեն խունկ, 
Դո՛ւն, մեր Աբա՚քս, Նոյեան տապան, 
Յայսմյետէ մինչ յաւիտեան։ 

8 • ԳԵՂԱՐԴ 
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Մեսրոպ Մաշտոցէ ծննգեան Հազար 

՛Լեց Հարիւրամեակը արժանավա յել շու-

քով տօնուեցաւ. Հայաստանէ մէջ: Այս 

առթիլ , Հայրենէքէ մեր գրեթէ րոլոր 

գրողները՝ բանաստեղծ թէ ար Հակա-

դիր | պարտականութիւն նկատեցէն 

խանգաէԼաո. տողեր նուէրելու Մ եծ Հա-

յուն յէշատակէն ւ Առաւել կամ նուաղ 

յաֆոզութեամբ արտայայտութ էէն գտած 

այս գրական Էջերը, էբենց վյրայ ոանէէն 

անկեղծութեան շեշտ մը եւ շատ բուոն 

Հայրենասէրական թ՚՚-էՀքէ մը Կ^՚ԻՔՐ՛ 

Պատուարներ քանգող Հեղեղէ մը Հոսան-

քը յէշեցոլցէն այս գրութէւնները է Եր-

կար ատեն ամբարուած Հայրենասէրա-

կան տենդէ մը պոռթկումը նաեւ՝ որ 

դուրս կու գաբ անվտանգ նկատ ուած 

նէւթէ մը ստեղծած առէթէն յ 

Մ եսրոպ Մ աշաոցէ նոլէրուած գոր-

ծեր ուն այն բաժինը սակայն, որ ար-

ուեստէ կնէքը պէտէ կրէր էր վրայ ու 

սաՀմ ան ուա ծ պէտէ ր//ար զերծ մնալու 

տօնական օրերու մթնոլորտէն , դառ-

նալով մնայուն արժէք, դժբախտաբար , 

մեծ մասամբ դատապարտուած պէտէ 

ԸԱայ մոռցուելուտ Գրուած բանաստեղ-

ծութիւնն ե ր ո ւ մեծ քանակէն մ է ջ , քէ՜ 

շերոէն .տրուած Է ունենալ անՀրաժեշտ 

որակը ւ Այս պարագան կը շեշտուէ, ո– 

րովՀետեւ Հայաստանի ներկայ գրողնե-

րս էն մէջ կան դէմքեբ , որոնք կրնային 

աւելի արժէքաւոր ու մնայուն գործեր 

նուիրել Մաշաոցին Տ Բարեբախտաբար , 

ինչպէս չքշտեցինք, անկեղծութիւնն ու 

քաջութիւնը, որոնք առհասարակ բացա– 

կայած են սովետաՀայ գրողներու գոր-

ծեր էն , Մ աշտոցի ծննգեան 1 6 0 0 – ա մ ե ա – 

կի ընթացքին, ի յայտ եկան լայն տա– 

րողութեամբ ու անբաղդատելի չափե-

րով : Այս պարագան, իր շահու բաժնին 

մէջ պէտք է արձանագրէ մեր գրակա-

նութեան պատմութիւնը : 

Արտասահմանը, դժբախտաբար , ան-

Հրաժեշտ տա րողութեամբ չդիմաւորեց 

Մ եսրոպ Մ աշտոցի ծննգեան 1 6 0 0 – ա մ – 

եակը է Տեղ տեղ պատահական Հանգի– 

սութիւններ. թերթերու էգերէն՝ թռոլ*~ 

ցիկ յօդուածներ ու խմրագրականներ • 

ու գրեթէ ա յսքան միա յն յ Մինչդեռ, 

արտասահմանը, իր կազմակերպութիւն– 

ներով ել մտաւորական ուժերով, կըր~ 

նար շատ աւելին ընել, մեծ Հայուն յի– 

շատակը յարգելու Համար է Երանի թէ 

«Բագին»ի խոստացած թի*–ը յ նուիրուած 

Մեսրոպ Մաշտոցին, չափով մը գոցէր 

մատնանշուած պակասը է 

Մաշ տոցի նուիրուած այս տարին, 

մեղի կը յիշեցնէ 1 9 1 2 թուականը, երբ 

տօնուեցաւ գրերու գիւտին Հազար Հինգ 

Հարիւրամեակը ել Հայ տպագրութեան 

ՀինգՀարիւրամեակը մեծաշուք Հ ան-

դիս ութի ւննե ր ով ել ժողովրդական լայն 

խաւերու մասնակցութեամր ։ Ա յգ օրե-

րուն եւս, մեր թերթերը լայնօրէն պան-

ծացուցին մեծ գիւտին արժէքը եւ շե-

փորեցին գիւտ արարին փառքը է Նաեւ 

գեղարուեստական գրականութեան նիւթ 

դարձաւ Մաշտոց է 

Արդ, աշքի առֆեւ ունենալով 1912–^ 

ընթացքին եւ 1 9 6 2 – ի ն Մ եսրոպ Մ աշտո-

ցի նուիրուած գրականութիւնը ( ԿձԻ^՜քէ 

զարնելով երկու շրջաններուն Հունձքը, 

անվարան կարելի է Հաստատել, որ Մ ես– 

րոպին արժանի , Մ եսրոպին Հանճար ր 

փայլեցնող, Մ եսրոպի նման յաւերժանա-

լու սաՀմանուած անուն մը միայն, Ա իա– 

մ ան թօն , կրցաւ տալ երկ մը Հ,Աուրբ 

Մեսրոպ&ը, որ մեր գրականութեան մէ^ 
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պիսէի պաՀԷ իր ագամանգեայ արժէքը ( 

որքան աաեն որ գոյաաեւէ մեր ժողո-

վուրդը ք 

Ա իամանթոյի ձորս քերթուածներ 

պարունակող այո գործը, կը կրէ ԼոԸս 

աէօոնձին խորագիրներ, - ներբողական, 
.Սուրբին աղօթքը, Տեսիլքը եւ Գիւտին 
փառքը: 

1912-Հ& 1915 թուականներուն, երբ 
մեր ժողովուրդը կը գանուէր պապենա-

կան օճախներուն շուրջ, Ա իամանթոյի 

այս քերթուածները գարձած էին աեսակ 

մը աղօթքի մրմունջ մեր երիտասար-

դութեան շրթներուն։ Չափազանցութիւն 

չ՚ըչչար, եթէ ըսենք, որ Մ եսրոպ Մ աշ-

տոցի Հանճարը լայնօրէն կը ժողովրդա-

կանանար , շնորհիւ Աիամանթոյի այս 

քերթուածներուն է Դարաւոր ստրկութիւ-

նը , կտրած էր մեր ժողովուրդը իր 

պատմ ութ են էն ( ել սուրբերու անուննե-

րը միայն անուն էին մեր զանգուածնե-

րուն Համար, իսկ Մեսրոպը սովորական 

սուրբ մըւ Մ ես րոպի այս ճակատագրա-

կան գործին տարողութիւնը ըմբռնած 

էին միայն մեր Հին ել նոր մտաւորա– 

կաններն ու պատմաբանները է 1913"^ 

Հանգիսութիւնները յատուկ Էին մեծ 

քաղաքներու Հա յութեան ։ Աիամանթօ 

մը պէտք էր, որ նոր Նարեկ մը տար 

մեր ժողովուրդին, որպէսզի Հայաստա-

նի բոլոր քաղաքներն ու գիւդերը եւո 

Հաղորդակից դաոնային Ա՛ աշտոցի խոր-

հուրդին I ինչպէս ներկայիս, այդ օրե-

րուն եւս ասմունքի նիւթ էր Սուրբ Մես– 
րոպը՝ ամէն կողմ ել բոլոր բեմերուն 

վրայ | 

Ա՝ եսրոպ Մ աշտոցի ստեղծած գիրե-

րը , Ա իամանթոյի երկերով փոթորիկ 

դարձած, կը ցնցէին մեր ժողովուրդը8 

Մաշտոց Հայ լեզուի գրերն էր ստեղ-

ծած ,՛ իսկ իբմէ ետք, Հին եւ նոր մեր 

գրագէտներու գրչին տակ, այգ լեզուն 

գարձած էր մերթ յստակ ու սահուն առ-

ուակ ել մերթ գաՀավիժող ջրվէժ* Այգ 

1րվյիժումը Աիամանթոյի Աուրբ Մեսբոպ 
երկին մէջ կը Հասնի արտակարգ ուժգ-

նութեան, եւ Հեզ ու խոնարՀ սուրբը կը 

վերածէ ցեղին յաւերժութեան ն ուի քք-

ուած մարտիկի մը։ Սուրբ Մեսրոպ^ 
ներբողականէն քանի մը տող բաւական 

են Հաստատելու Համար այս պարագան– 

«Օշակսւնի անհո՜ւն մեռեալ 
Դուն բիւրաւոր Լիւղերով, 
Ոսկեհոս գետ գիտութեան, 
Մտքի Փրկիչ, յոյսի հսկայ, կեանքի 

կեդրոն, 
Գուն անվախճան փոշիացեսւլ, 
Գուն ջահերու անմարելի շտեմարան, 
Ուրկէ ուղեղս, մանկութեանս օրերուն, 
Ես՝ աղքատօրէն եկայ վառել՛ • : 

Սուրբին աղօթքը, յաջորդ քերթը– 
ւածին մէջ նաբեկեան շունչով ել ա– 

ղերսականութեամբ, ել սակայն արժա– 

նավայել գիտակցութեամբը իր կատա– 

րելիք գիւտին, լոյս է որ կը պաղատի 

բարձրեալէն Մ աշտոց -

«Լոյս տուր ինծի, Աստուա՜ծ անհերքելի 
Տիեզերքի անմեկնելի ճարտարապետ, 
ճակատագրի եւ ճանաչման աոեղծիչ, 
Շունչի մրրիկ, կեդրոնական 

կարողութիւն, 
Սուրբ սեղանիդ սարկաւագն Մեսրոպ՝ 
Իր մշուշապատ մեծ երագին, 
՝ք*ու ձեռքերէդ յստակութի՜ւն 

կ՚աղերսէ՛ • • » : 

Սուրբին աղօթքը, մեր ժողովրդա-
կան աւանդութեան լրիւ պատ կերացու– 

մովն է որ կու տայ Աիամանթօն, ու 

ճիշգ ատոր Համար ալ սիրելի դարձաւ 

բոլորին ։ 

Մեր ժողովուրդը գիտութեան ջահե-

րով չէ որ կը մօտենա յ մեր պատմու-

թեան « ու այս, առաւելապէս Մ ես րոպի 

Գիւտին կապակցութեամր։ Անոր Համար 

հրաշք մըն է գրերու գիւտը եւ գիւտս»– 

բարը սուրբ մը։ Հրեղէն բառեր պէտք 

էին, որպէսզի տիեզերքի ստեզծիչը ցըն– 

ցըւէր »«- լեցնէր Մեսրոպի պարզած սա-

փորը գիւտին լոյսով։ Աղօթքին 

միայն գետնատարած խոնարհումը չէր, 

ա յլ բառեր ու պերճաշուք շարանն էր , որ 

անհրաժեշտ եղած է ողոքելու Համար 

պատմ ութեան ՐՈԼՈՐ լածները է 

^ ^ մեր յիշողութեան բերենք Հս 
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ուած մը սուրբին Աղօթքէն -

«Ես իմ հոգիիս հանդէպ փշրող երկա՜ր 
ալիք, 

Ես դերեղմանի պահապան եւ. մեռելո՜ց 
հաշուակսւլ, 

Ես հրեղէն հացիդ կարօտ 
0որեանաքաղ • • • 

Ես աներդիք գիշերող եւ անսափոր 
ծարաւի, 

Ես մենաւոր մշակ տատասկներու մէջ 
կորուսեալ, 

Ես անճառագայթ աղջամուղջ եւ անլար 
քնար, 

Գեո անրարրաււ հայկաղնեաց հոգիին՝ 
Բացատրութեան րանալի մը 

կ ՛աղերսեմ* • • » : 

Սուրբին աղօթքը քերթուածին յա– 

Հորդող Տ ե ս ի լ ք ը քանի մը աոող է միայն է 

Բանի մը աող, որոնք սակայն, լրիւ 

կերպով կու աան գրերու գիւաին պատ-

կերացումըէ Աստուած լսած Է սուրբին 

ձայնը եւ իր քերովբէներուն մի^ոցաւ կը 

լուսաւորէ զայն ւ 

Նկատելի Է, որ մեր Հրաչքներն ան-

գամ, վեՀութեան խորք մը ունին • ծայ-

րայեղ Համեստութիւն, որ չի պաՀան– 

շեր Աստուծմէ իՀնել ամպերէն վար եւ 

թաքնուիլ այրուող մորենիի մը ետին, 

ինչպէս պատահ եցաւ Հրեաներու Մ ով– 

սէսին ։ Երկնային զօրութիւնը այնքան է 

ահեղ, որ բաւական է քերովրէի մը երե-

ւումը սուրբին, այն ալ անոր մրափին 

մէջ, ՀրաչՔԸ իրագործելու Համար է 

Այս կարճ քերթուածին մ է ջրեր ում ը 

բասս կան է , ամ թող $ ժողովուրդի մ ր 

նկարագիրը րնորոչելու տեսակէտէն -

«Ո՜Վ ՀՐԱՇԱԼԻ*, ո՜վ հաւատքի 
աննիւթական հուր, 

Ո՜վ զարմանագործ զօրութիւն, 
Ո՜վ թոցեղէն բժժանք, ո՜վ անլոյծ 

խորհուրդ, 
Ահաւասիկ քերովբէ մը մրափին մէջ 

Մեսրոպին, 
Իր աջ ձեռքովն լուսագիծ* 
Ակնթարթ մը՝ մենաստանին որմին վրայ 
Հայկազնեան Այբբենարանը 

տառագրեց • • . : 

Յանկարծ՝ սուրբը մեծ տեսիլքէն 
ցնորաշարժ՝ 

Մեռեալի մը պէս ընդոստ ոտքի, 
Փետուր գրիչն եւ տախտակն ի ձեռին, 
Հրաշքին տակ արտասուելով, 
Որմին սսւջե. անեունօրէն ծնրադրեց • • : 

Վերջին ե ր կար աշունչ քերթուածը 

Գիւտին փառքը, անհուն փառաբանանքն 

է Ա՝ եսրոպ Մաշտոցին» անոր աստուա-

ծացումը. ժողովուրդի մը Հոգիին խորէն 

բարձրացող պաշտամունքը է Այստեղ ար-

դէն, Աիամանթօն նոյնիսկ ինքզինք կը 

զերւսզանցէ» ինքն ալ կը դաոնա յ Հրաշք 

մը, Հայ ժողովուրդի ծնած Հրաշքներէն 

մէկըէ Ամբողջ ցեղի մը երախտագիտա– 

կան աղաղակն Է Գիւտին փառքը, որ 

Հրաշունչ տողերով կը բարձրանայ եր-

կինք՝ Հասնելու Համար Մեսրոպ Մաշ-

տոցին է Տասնեւվեց դարերու ամբար-

ուած երախայրիքն Է% որ Աիամանթոյի 

գրչով, իր յապաղած տուրքը կու տա յ 

մ եծ տեսանողին -

«ՄԵՍՐՈ՜Պ, հայ դարերու դիմաց կեցող* 
Գուն ադամանդեայ ապառաժ, 
Գուն մանուկներուն մերկ ուղեղէն 
Մինչեւ հաննաբը ցոլքեր ցանող 
Գիտակցութեանց անգիւտ փարոս. • • 

Ու այսպէս ամբողք քերթուածը ւ/՚ւ– 

րաքանչիւր տող փայլատակում մըն է 

Հայ լեզոլի գեղեցկութեան • իւրաքանչիւր 

բառ. կրանիթեայ պատուանդան մըն է , 

որուն վրա յ կը բարձրանայ մտածումը 

Հայ Հանճարին» իւրաքանչիւր Հատ-

ուած % ամբողջ գիրք մ ըն Էճ քանի մը 

տողերու մէջ ամփոփուած • տողեր, ո՛-

րոնք կու տան պատմութիւնը Հայ ցեղի 

տառապանքներուն, Հերոսական խո-

յանքներուն եւ անոր լուսաւոր յարու-

թեան ։ 

Այսպէս ուրեմն, Ա իամանթօներ Հաշ-

ուող Հայ գրականութիւնը արժանի ե՛-

ղաւ Մաշտոցի գիւտին I Ատեղծուած տա-

ռերը իրրել զարդաքանդակ չմնացին 

մ եր պատմ ութեան էջերուն վ յ ՚ ա յ , ա յլ 

դարձան ցեղը ապրեցնող կենդանի խօսք է 

Այգ գրերով քանդակուեցան անուն-

ները մեր անմաՀներուն , Նարեկացի Էն 

մինչեւ Աիամանթօ է 
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Փ Տառերու Գիւտէ 1500-ա^օ^ առթիլ գրուած Ա իա մ ան թոյի այս էր– 
կարաշունչ քերթուածը՝ անՀալասարելի գեղեցկութեամլ• քերթուած մըն Է Մ ես– 
րոսվ (քաչտոցէն ն ուիր ուա ծ բոլոր բանաստեղծութեանդ մէշ՛ արձակ թէ չափա-
ծոյէ Ոչ սք | մեր բո վան գա կ մատենագրութեան մ ԷԼ, - ոսկեգարեան գրաբարէս 
սկսեալ մինչեւ այսօրուան գո յգ աչխարՀ արարները –( յաջողած է այնքան Է՛՛՛Ր 
ու. խանդավառ. տրամադրութեամբ, տեսակ մը անՀո՚էձ շունչով ընկալել ու 
տալ Հայ տառերուն Հրաշքն ու Հրաշագործը, որքան կրակ, ու լոյս, ու մար•» 
մար Ա իա մ ան թօն ւ 1500 տարիներուն Հեռաւորութիւնը բնաւ արգելք մը չեղաւ 
բանաստեղծին, աւելի յստակ ու ամբողջական վիճակի մը մ ԷԼ տեսնելու մ ես– 
րոպեան ճիգին < Րա1ՔԸ» քտն Աո լրբին օրն ու տաժանքը միա սին բաժնած կո-
րիւնը* 

Ա իամանթոյի այս քերթուածին մԷՀ, կորիւնեան խանդագին տրամա-
դրութեան ու ապրումին Հետ% որ իր ներշնչման հիւթը գիտելու անվախճան 
րարձրատ եսութիւն մըն կ ի վերԼոյ, կայ նաեւ, իրրեւ յենարան այս անգամ՝ 
Նաբեկեան առատաբուխ ոճլլ, Հի խորոց ռրտից. -.» մինչեւ Աստուած Հասնող 
արտայայտութեանդ իր սանդուղովւ Նտբեկայ վանքի գերաՀրաչ մոնտղնին ել. 
քսաներորդ գարու Հայ դիւցազներգակին տարբերութիւնը այն եղաւ միայն, որ 
առաչինը բո ցեղէն լեզուով մը խօսեցաւ Աստուծոյ Հետ, իսկ երկրորդը նման 
լեզուով մը1 այգ Աստուծոյ բարձրաՀանճար մէկ սլաշտօնեայէն X 

կրնան օր մը Ա՛ Մ եսրոպի մասին գրուած քերթուածներ մօտենալ այս 
քերթուածին, բայց Հաւասարիլ անոր, այլ մանաւանգ գերազանցել զայն՝ դը*~ 
ուա՚ր թէ՛ վասնզի ըսուածը ամրոցական է Հոս, եւ ըսուած է՝ ամբոխական 
գեղեցկութեամբ է ք 

ՄԵՍՐՈ՜Պ, հայ դարերու դիմաց կեցող՝ 
Գուն ադամանդեայ ապսասւժ, 
Դուն մանուկներու մերկ ուղեղէն 
Մինչեւ հանճարը ցոլքեր ցանող, 
Գիտսւկցութեանց անգիւտ փարոս • • • 
Դուն որուն կոփիւնը կաոնին, 
ժամերուն պէս, րոպէին հեա անդադար, 
Իմացական թանգարանի՜ն արձանները մեգ կը ձուլէ–» 
Դուն աննինջ հսկող, դուն սւխոանեան Տեսանող, 
Դուն օրօրոցէն մինչ գերեգմսւն, 
Մեր մէն մի խօսքին մէն մի շունչին 
Գեղեցկաձայն բացատրիչ– •• 
Դուն րարրաւփ արարիչ, իանի իշիւան, 
Դուն անբաւ բաւիղ տեւողութեան, 
Դուն գոյացութեան արգաւանդ հայր, 
Դուն ւոյսի անիւ, դուն հաւատքի հրաւէր, 
Դուն հայրենի հողին վրայ մրրկին պէս բարձրացող 
Անտառ անհուն, անտառ սրտի, 
Որուն մէն մի հաստատաբուն ծառերն հսկայ , 
Մէկ մէկ քնար, մէկ մէկ փանդիռ են մեր շունչին». 



Մէկ մէկ շեփոր մեր հագագին ռազմական, 
Մէկ մէկ պատնէշ ճակատագրի պատուհասին •• • 
Դուն անվատնելի ցորեանի դաշտ, դուն ձրի՛ հաց, 
Դուն հունձք հարուտդ, եւ դուն հնծան հրաշէկ, 
Դուն արբեցութեանց եւ գինիի աւազան, 
Որուն մէջ ե՛ս ալ ոսկի սափորս եմ մխրճեր • • . 
Արեւներու ծարաւէս խենթ–՝ • • • 
ԴՈՒ՛Ս մեծաթ՛ափանց նայուածքներով առաքեալ, 
Դուն էիր որ գքեզ երգող ցեղդ այսօրուան, 
Հելլէններէն եւ հաննարեղ եւ հրավառ, 
Ու աշխարհակալ մեծ Հռովմի որդիներէն 
Ու հրապաշտ Պարսիկներէն դրացի, 
Մայր-րարրառիդ հիմնաքարովն յակինդ, 
Հայկազունեաց մեր շառաւիղն ազատեցիր •• ՚ : 
Դուն երկրո՛րդ Աստուած, 
Են մտածման Դուն առա՛ջին արարիչ • • • : 
Դուն րեղուն րարիք, սրտի աղրիւր, 
Դոյ ներու գանձ, գթութեսւնց գահ, 
Դուն թռչող դարերն մէկզմէկու կամարող՝ 
Կամուրջ անգիծ, ուրկէց ցեղդ միլիօններով՝ 
Կամ պերճօրէն կամ վատարար • • • 
կեանքէն ի մահ կու գայ կ՛անցնի • • • : 

ԴՈԻՈւ Հելլէններէն հռչակուած, 
Մեծատիտղոս Ակումիդ, 
Ո՜վ մենակեաց, ո՜վ մագիստրոս, ահաւասիկ, 
Երկու Հայքերն «Ովսաննսւ՜յ քեզ» կը գոռան* • • 
Եւ ովսաննայ Վաղարշապատի Հայրապետին 
Սահակ Պարթեւ զուգակշիռ արբանեակիդ, 
Եւ Վռամշապուհ Արքային, 
Որովհետեւ քու մեծ գիւտի՛դ զօրավիգ, 
Մէկն իր հւաչին միւսն իր Սուրին համազօր 
քու քայլերուդ հեա՝ քալելով՝ 
Արարատեան արշալոյսին, 
Դպրութեանց դուռը մեգ բացին՛ • • 

Ա՜Հ, ամբողջ արիւնը քու ուղեղիդ, 
Ի՜նչ տենդերէ որպի՜սի տենդ, 
Եւ– սարսուռներէ ի՜նչ սարսուռ, 
Ի՜նչ գեհենական գալարումէ գալարում, 
Են վարանքէ վարանք, եւ վարկածէ ի վարկած, 
Եւ ծովային ծփանքներէ ի ծփանք, 
Այլակերպիչ նժարէ մը ուրիշ նժար, 
Եւ կշիռէ ի կշիռ, գքե՜զ տարաւ... 
Ու մէն մի հիւլէն քու հոգիիդ, 
Մէն մի ճաճանչըն քու աչքերուդ, 
Մէն մի կաթիլը քու հանճարիդ կայծերուն, 
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Հողմային հեւքդ, եւ խօլ թափը թռիչներուդ, 
Աղօթքներուդ յորձանքներն հրեղէն, 
քառասուն օր տիւ եւ գիշեր, 
Մենութեանդ մէջ, մեռեալի մը պէս մենաւոր, 
Զքեգ՝ դէպի Տեսիլքդ տարին՛»՛։ 
ԷԻ անուրջին մէջ ծնանող ծաղկի ծիլէն 
(Ա րողրոջէն դեռ անրոյս, 
Դուն մարող լոյսէն, դուն տեսլական ստուերէն, 
Անգոյն գծէն, անձայն շեշտէն, անգոյն րսւռէն, 
Դուն ծածանող եւ անարմատ ծուէններէն 
Դաշնսւկցութեանց Ալփափետան ստեղծեցիր՛՛. 
Եւ Չորրորդ դարու Ոսկի Սեմէն, 
Մինչեւ մեր օրը, մեր արիւնովը մթին՝ 
Ահաւասիկ Հայ Հ անճարը րագմալար 
քու ձեւերուդ մէջ կը ձուլուի ՚ • • : 
Ո՜վ անլուծելի առեղծուած՝ 
Ո՜վ ջղերո՜ւ կայծակէ խուրձ, 
Արեան հնոց, անուրջներու անբիծ ծաւալ, 
Ո՜վ զարմանալի եւ տեւական զգայախաբ, 
քնարական ահեղաբի՛բ քիմեռատես, 
Դուն Աստուածագիծ ծիածան ՚ • ՚ 
Հաշտութեան հուրը մեգ բերող, 
Դուն տարակոյսին եւ տարտամին տիրապետ, 
Դուն տարօրինակ եւ տարագիծ գմրէթ ՚ • ՚ 
Դուն մեծ կրքերու կրօնաւոր, 
Ա՛յր Աստուծոյ, մտքի եղբայր, քնա՛րի քոյր, 
քու բաժակէդ թոյ լ տուր որ ես ալ ըմպեմ՛.»։ 

ԷԻ այսօր, քու սրրութեամբդ սնած* 
Ես ապաժաման քնարահար, 
Ել անվճար ու անարժան երախտագէտ, 
Ես՝ քու ցեղիդ հոգիին1 հայեփն քեզ կը բերեմ՛– 
Աչքերուս մէջ անոր աչք էն հուր առի՛՛ . 
Ու իմ խօսքերս անոր սրտէ՚ն եմ քաղեր, 
Եւ ի՜նչ որ կարդաս ճակտիս վրաթ* 
Ի՛նչ որ կարդաս ժպիտիս մէջ, 
Անոր Յոյսո՜վն եմ ես գրած•• • : 
Եւ թոյ լ տուր այսօր, ո՜վ Մեսրոպ, 
Որ՝ Հայոց հողէն մինչեւ աստդերը հասնող, 
քու ոսկիէ սանդուխէդ վեր բարձրանամ, 
Եւ հաստատաքայլ, աստիճանէ աստիճան 
Ու պսակէ ի պսակ եւ լոյսէ Ի այս, 
իբր գաւակ մը մտածումիդ, 
էս ի քե՛գ գամ, իմ այս երգս երգելու.– 
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Ն. ԱՂԲԱԼԵԱՆ 

Հ Ա Յ Գ Ի Ր Ե Ր Ո Ի Գ Ի Ի Տ Ը 

Պայծաւփմաց ու պայ ծաււսւդւաո Ազթալէան, որ հայ 
լեզուին ոյժն ու. հմայքը պահպանելու եւ տարածելու համար 
հիմը դրաւ Լ– Շսւնթին հեսւ Հայ ճեմարանին, հւ որ 20րդ դա– 
րու անօրինակ թոհուբոհին մէշ էզնիկի մը չափ Ոսկեդարու 
խռովքն ու գեղեցկութ՛իւնը ապրեցաւ, հետեւեալ ձեւով կը ներ-
կայացնէ Մեսրոպ Մաշտոցն ու անոր կատարած՛ գործը: 

Հինգերորդ գարուն սկիղբը Հայ ԴՐ~՝ 

րականութիւնը կը Հայանայ Հայ Լեզ– 

ւով, որովՀեաեւ ա յգ գարուն սկիզբն 

է , որ կը գանուին Հա յ գիրերը է 

Հայոց ազգը գիրերուն գիւաը սլար-

աական Է Ա • Մեսրոպին • բայց անոր 

կենսագիրը կորիէն | իր գործին մԷջ 

միայն Ս՚աշթւյ անունով կը յ ի չ է , »/» 

գիաուններու կարծիքով պարսկերէն 

էքագդա բաււէն է եւ իմաստութիւն կամ 

իմաստուն կը նշանակէ : 

Ուշադրութեան արմանի են ա՛ յն 

պայմանները, ուր Հայ գիրերը գտնուե-

ցան : Ա՝ էկ գար առա ջ էր, որ Հայերը 

քրիստոնեայ էին ( 3 0 3 ) յ ^՝ՐՒԳՈՐ Լուսա-

ւոր շի ջանքերով ։ ք*այց քրիստոնէութիւ– 

նը արմատ բռնած չէր՛ Հեթանոսութիւ-

նը դեռ շատ զօրաւոր էր յ Գիտենք որ 

մէկ քանի կաթողիկոս չարա Լար մաՀով 

մեռան ։ Վրթանէս Հայրապետի դէմ թա– 

գուՀիին սադրանքով դաւադրութիւն մը 

կազմուեցաւ, որմէ Հազիւ աղատեցաւ* 

Աբիստւսկէս զոՀ գնաց ծեծի» Տուսիկ՝ 

նմանապէս Հ ԱյնուՀեաեւ Ղ՛անի է չ ասորի 

կաթողիկոսը իւեզգամաՀ եղաւ։ Ասկէ կը 

պարղոլի , որ Իր°Ք ՀեթանոսութիէՖը 

շատ զօրաւոր Էր ։ Փաւստոսի խօսքր՝ թէ 

քրիսսանէութիւնը չէր Հեաաքրքրեր ազ-

նուական եւ շինական դասը, իսկական 

պատկերն է այդ գարու կացութեան; 

ք՝ա յց Ներսէս Ա՝ եծ դպրոցներ բացաւ 

Հայաստանի մ ԷՀ» պաշտօնէութիւն մը 

կար Հայ թէ օտարազգի, որ կրնար Ա• 

Գիրքը կարդալ յունարէն կամ ասորերէն 

լեզուներով : Պարսիկները չէէ^* Հան-

դուրժեր Տունաց լեզուի կիրարկումին 

Հայոց մէջ» Ասորիները քաղաքական 

ազդակ չէին • բայց այսպէս թէ այնպէս յ 

այս երկու լեզուներով ուսած Հայեր, 

պաշտօն եան եր կային Հայաստանի մ էջ է 

Այս դարը յաղթական քրիստոնէութեան 

դարն է » Կ ոստ անդին կայսեր օրով քը^՜ 

րիստոնէութիւնը զօրացաւ ։ 

Ասկէ յեաոյ փորձ մը եղաւ դէպի 

Հեթանոսութիւն, բայց անյաջող։ Թէո* 

գոս կայսեր օրով փակուեցաւ Հեթանո-

սութեան վերջին գպրսցը Աթէ^ք/* մէջ։ 

Ա յգ գարուն երեւան եկան քրիստոնէու-

թեան ամենափայլուն Հեղինակները 

Բարսեզ կեսարացի , Գ » Նիւսացի , Գ • 

Աստուածաբան : ՝Բրիստոնէութիւնը յար– 

ձա կողա կան ի անցաւ ամ էն ոսլղու– 

թեամբ , դէպի Արեւելք , Աբեւմուտք է 

՝ք՝րիսաոնէական շարժումին մէկ ալիքը 

կը կազմեն Հայերը եւ Աեսրոպի գոր-

ծուն էութիւնը այս շարժումին մէկ շըգ՜ 

թան կը կազմէ ։ 

Բայց մենք չունինք գիր ու– գրակա-

նութիւն . բերանացի խօսքը կրնար գեր 

մը խազալ , սակայն անցողիկ կերպով . 

խօսուելէն յետոյ կրնար մոռցուիլէՀայոց 

իշխանութիւնը, որ տկարացած Էր, մեծ 

գեր մը կատարել չէր կրնար քրիստո-

նէութեան տարածման մ ԷՀ ։ Ւնչ որ խօս– 
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ուէր, պէ՚ոք է ԼսոՍլ Կ.աՐԴաՐ Հասկնա-

լու Համարէ Հայերը մինչեւ այգ ժամա-

նակ Ա» Գիրքը կը կարգային յունարէն 

կամ ասորերէն ւ Այս ժամանակի կացու-

թիւնը լաւ կը ներկայացնէ \ • Փարպե– 

ցին, որ է ՚ գարու Վերքերը կ՚ապրէր եւ 

Աղան Արծրունիի աչակերան էր % ի)օսե– 

լոՎ Ա՝եսրոսլի մասին1 կըսէ» 

«.ՈրոՎՀետեւ շարունակ կը ա րամ էր 

երանելէ Մաշթոցը, տեսնելոՎ Հայաս-

տան աշխարՀին երիտասարգներուն մեծ 

քանքը եւ մեծագոյն ծախքերը, որոնք 

շատ սլաշարոՎ եւ Հեռաւոր ճամբաներոՎ 

եւ երկարատեւ գեգերումներոՎ իրենց 

օրերը կը մաշէին ասորերէնի գիտու-

թեան գպրոցներուն մէք։ (\րովՀետել ե– 

կեղեցիին պաշտամունքը ել Ա • Գիբքին 

ընթերցումները ասորի լեզուոՎ Էին Հա-

յաստանի Վանքերուն եւ եկեղեցիներուն 

մէք, որմէ ոչինչ կրնար լսել կամ օգտր– 

ւիլ այսպիսի մեծ աշխաբՀի ժողոՎուր– 

գը, եւ կ՝ըլլաՐ պաշտօնեաներուն յոգ-

նութիւն եւ ժողոՎուրգին անշահութիւն* 

Ասորաց լեղուի անծանօթութեան պատ– 

ճառով) է 

Ուրիշ տեղ մը նոյն ֆարպեցին 

կ*ըսէ • «ԺողոՎուրգին րաղմութիւնը ու– 

նա յն Ա թափուր կ՚երթար եկեղեցիէն, և. 

ուսուցիչները Հոգոց ՀանելոՎ ել. Հառա-

չելոՎ կ՝ ափսոսային իրենց սնոտի քան– 

,քը, որոնցմէ ոչ ոք կօգտուէր Հոգեւոր 

իրատներու Վարգապետութենէն& է 

Ուրեմն Հայ լեզուոՎ Ա» Գիրք ունե-

նալու պաՀանքը Համատարած էր։ Գի-

տենք որ, Գանիէլ Ասորի անուն եպիս-

կոպոսին մօտ Հայերէն գիրեր եղած են։ 

Նոյն ՛Լ. Փարպեցին կը պատմէ , թէ երր 

Մ եսրոպ գիրերու անՀրաժեչտութեան 

մասին կը խօսի Ա՛ ԱաՀակի Հետ, ան 

կ՛՚ըսէ թէ մենք պարտաւոր ենք այս մա-

սին իմացնելու թագաւորին եւ կը յա-

րէ. «Բանի մը օր առաք եկեղեցիին մէք 

խօսք եղած է այս կարեւոր պէաքի մա-

սին, եւ մէկը ըսած է թագաւորէն թէ, 

ինչ որ եպիսկոպոսի մը մօտ, գիւղէ Ժը 

մէք տեսած է Հայերէն նշանագրեր եւ 

թագաւորը այգ մասին պատմած է ին-

ծի** 

Ուրեմն ուրիշներն ալ զբաղեցուցած 

է Հայ գրերուն խնդիրը։ 

ԱյնուՀեաել մեր երիտասարդները, 

որոնք ուսանելու կ՚երթային կեսարիա 

կամ Եգեսիա, կը տեսնէին որ Ասորինե-

րը եւ Տոյները սեփական գիր ունին, եւ 

անշուշտ նուասաութեան զգացում մը 

կունենա յին ։ 

Ո՞Վ է Ս՛ ՄԵՍՐՈՊ-

Գրերու գիւտի այս մեծ Ի^*գէբԸ 

լուծեց Մեսրոպ Մաշթոց։ Ո^Վ է սակայն 

Մաշթոց ։ Ծնած կը Համարուի &)\.–ին, 

երր Արշակ /» • թագաւոր էր եւ Ներսէս 

Մեծ՝ կաթողիկոս ։ Տարօն գաւառին մ է 9 

ծնած էէ որ լեցուն է բազմատեսակ զը^– 

րոյցներոՎ ւ Հոս է Հիմնուած Հայ առա– 

քէն եկեղեցին, Հոս էին Հայ Հեթանոս 

աստուածներուն արձանները։ Այստե՛ղ 

էր նաեւ որ կործանեցան այգ կուռքե-

րը •| այստե՛ղ քրիստոնէութեան յաղթա-

նակի աւանդութիւննեբը կային • այս– 

տեղ էին Լուսաւորչի սերունդէն կաԼ~~ 

ուածներուն մէկ մասը• այս չրքանին 

մկք կը շրքէին նաեւ ուրիշ ուղղութեամբ 

զրո յցներ , Մ ամիկոնեան սպարապետնե– 

բու մասին է 

Հետեւաբար Մեսրոպ ծնած Է շըր– 

քանի մը մէք, որ զբոյցներոՎ լեցուն էր, 

թէ՛ Հեթանոսական,թէ՛ քբիստոնէական , 

թէ՛ ռազմական տ ինքն ալ նախապէս ե– 

զա Լ զինուորական մը, որով ռազմական 

ոգի կրող մըն էրէ 

Մեսրոպ Տ արօնի Հացեկաց գիւղէն 

էր է Այ՛՛ գի*–ղի մասին Փաւստոս յիշա-

տակութիւն ունի եւ կ՚ըսէ թէ 6 ուս 
Է՚1 

կաթ• որ Տ իրանի փեսան էր, երկու զա-

ւակ ունեցաւ, որոնցմէ մ է կը Պապ՝ 

զաւակ չունեցաւ իր օրինաւոր կնոքմէն, 

այլ որգի մը ունեցաւ իր Հարճէն, որ 

Հացեկաց գիւղէն էր եւ կը կոչուէր Վը– 

րիկ է Ոմանք կենթադրեն, որ Մեսրոպ 

այ» Վրիկի որդին էր եւ ուրեմն այգ 

Հարճին թոռը է 

Մեսրոպ երիտասարդ Հասա կին կու 

գայ ԽոսրոՎ Գ • թագաւորի պալատը եւ 

կը դառնա յ արքունական դիւանի պաչ– 

ճ 
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տօնեայ է Միաժամանակ Հմտացած էր 

աշխարՀական կարգէրուն ել. զինուորա– 

կան ծառայութեան մէջ ալ սիրելի էր 

պաշտօնակիցներուն ք Մեսրոպ պետա-

կան կեանքէ մէջ խաղացած է որոշ գեր, 

րայց սովորական զօր ավարն եր էն չէ այն 

իմաստով, որ ան զուարճ ութեանց հե– 

տամ ուտ եղած չէ , ա յլ պարապած է Ս * 

Գիրքի ընթերցում ով եւ ձթեւամուխ եւ 

միջամուխ) եղած Ա՛ Պ՝իրքի իմաստնե-

րուն ւ 

Ներշնչուելով Տիսուսի եւ Առաք-

եալներու օրինակէն, լաւապէս կը խո-

րանա յ քրիստոնէական ոգիին մէջ, եւ 

այսպէս կը շարունակէ մինչեւ 33 տա-

րիքը (Տիսուսի տարիքը) է Այս շրջանին 

ալ աՀաւասիկ, ներքին յեղաշրջում մը 

կը կատարուի իր մ էջ, որ կը մ ղէ զէնք 

առանձնակեցութեան ։ ԱշխարՀԷն կը 

քաշուի, կը փակուի վանք մը, րայց այս 

վանական կեանքէն ալ գուրս գալով կը 

ղաոնայ միայնակեաց • այսինքն այս ու 

այն տեղ առանձնանալով կ՚ազօթէ, ա– 

մէն տեսակ տքնութեանց կը գիմանայ , 

լեռնակեցութեան , ՔաՂ$է) ծարաւի, 

բանջարակերութեան կը վարժուի % 

՚Բրիստոնէոլթեան այն ժաման ակ– 

ուան գաղափարներէն էր* գրկել մար– 

մինը, զօրացնելու Համար Հոգին ՛այսին– 

քրն, ծոմապաՀութիւն բռնել, ծարաւ 

անցնել, լեռներու մէջ բանջար ուտել, 

վարժուիլ անյոյս արգելարաններու, կա-

մովին մութին մէջ առանձին խոկալ, 

«խարազանազգեստ) Հագնիլ, գետնա-

տարած քնանալ, անքուն մնալ եւ քուն ի 

պահանջն ալ ոտքի վրայ, ակնթարթ 

մը միայն անցընել ։ 

Այսպէս, Ա՝եսրոպ անձնատուր կ՚րք– 

լայ ճգնական կեանքի ամենախիստ վար-

ժու թեանց է 

Անշուշտ պետական պաշտօնեայի մը 

այսպէս անապատ քաշուիլը պէտք է Ո— 

մանք գրգէր՝ Հետեւելու անորէ Եւ ահա 

աշակերտներ կը Հաւաքուին իր շա֊րքը 1 

եւ ինք կը գառնայ կեգրոնը խմբակի 

մըՀ որ մեծ ոգեւորութեամբ կ՚ոլյլէր ի– 

րականացնել քրիստոն էութեան ա յն ժա– 

մանւսկուան գաղափար արան ութ ի ւնը է 

Տակաւ անոր Հռչակը կը տարած ուի է 

Բաւական ժամանակ կ՚ապրի ներքին գո– 

Հունակութեան այն վայելքը, որ կու 

տա յ առանձնական կեանքը է Այն ժամ ա– 

նակ կը ցանկայ այգ վայելքին մասնա-

կից գարձնել նաեւ ուրիշները եւ, չգո– 

հան ալով իր աշակերտներով, կ՚իջնէ աշ-

խարհ , կ՚երթայ Գողթն գաւառը, որտե-

ղի իշխանին աջակցութեամբ այգ շրջա-

նի ժողովոլրգին կը քարոզէ է Այգ 

նը Պարսկաստանի մօտ էր ել Համարեա 

Հեթանոսական է 

ՄԵՍՐՈՊ ԵԼ՝Բ ՄԸ ԿԸ ԽՈՐՀԻ՛֊ 

Իր կենսագիրը կ՝ըսէ թէ այգ շրջա-

նէն Ա՛եսրոպ կը քարոզէր ել Հոգեկան 

ներքէն ապրումներ ունէր է ԱյսԷնքն 

միշտ կը մտածէբ բովան գա կ Հա յաստան 

աշխաբՀի մարգի կը այս ձեւով սփոփել 

եւ առաքեալի խօսքով կ՚ըսէր * ՀՏըրտ– 

մութիւն է ինձ եւ անպակաս ցաւ իմ 

սրտին, իմ եղբայրներուս եւ ազգական-

ներուս Համար), եւ տրտում Հոգիով 

պա շար ուած 4Տ.քՏ ոբՀուրղներու ծփանքնե-

րուն մ էջ էր , թէ իռնչ ելք արգեօք կա-

րելի է գտնել այս վիճակէն) է 

ԵԼ իբրեւ մենակեաց ել ճգնաւոր, 
Ոէ՜Րէչ մի$/*ց չունէր քան աղօթել, բազ-

կատարած աղաչել Աստուծոյ եւ անդա– 

գար արցունք թափել, որ Տէրը $ոյՅ 

տայ Հնար մը, որով ան լուսաւորէ Հա-

յոց բովանգակ աշխարհը ւԱյսպիսի մըթ– 

նոլորտի մը մէջ է , որ ան կը գտնէ ել– 

քը , այսինքն ունենալ սեփական գրեր տ 

Եւ երբ այս եզրակացութեան կը յանգի է 

կը փութայ Վաղարշապատ Ա• Ս ահ ակի 

մօտ, անոր հետ խորՀրգակցելու է Ա* 

ԱաՀակ իր Հաւանութիւնը կու տայ է Բա-

րե բա խտարար կաթողիկոսը Հայ մը ԸԷ" 

լալով կ՛ըմբռնէ Հարցին կարեւորութիւ-

նը է Երկուքը միասին գործի կը լծուին 

եւ կ՛որոշեն ամէնքը Հասցնել Հ՚Բրիստո– 

սարեր» փրկութեան եւ այգ նպատակին 

Հասնելու միակ միջոցը գիրն էրէ 

Բայց ԱաՀակ Կաթողիկոս կ՚ըսէ թէ 

պէաք է նախ թագաւորին Հարցնել է Կը 

դիմեն թագաւորէն, որ կ՛՚ըսէ թէ ՛հա– 
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նիէլ Ասորի եպիսկոպոսին մօա Հայերէն 

գիրեր կան ։ Երր այս կր լսեն ( կը խրնղ*~ 

րեն թագաւոր էն որ Հոգ տանի այս մա-

սին է ԱյնուՀետեւ ՎաՀրիճ անուն ^էկը 

կը ղրկուի Հարէ լ անուն քաՀանային 

մօտ Հ որ ստանալով ՎռամշապուՀի Հրո– 

վարտակը կը փութայ Գանիէլ եպիսկո-

պոսին մօտ , կը ստանայ գիրերը եւ կր 

ղրկէ Վո֊ամշապուՀին է 

Այն ատեն կը խնգրեն թագաւորէն 

պետութեան Հաշւոյն աշակերտներ Հա-

ւաքել | որ բերուած գիրերը կիբարկեն: 

Երկու տարի այս ընթացքով կը չարուս 

նակեն է եւ կամաց կամաց կը նկատուի 

գիրերուն թե ր ութի ւնը յ Այս գիրերով 

Հայոց լեզուին ձայներ ու կապերը չէին 

կրնար արտայայաուիլէ Ոմանք կը կար-

ծէին , որ ա յգ դիրերը ասորական դիրե-

րու թիէն ունէին, որ րաւարար չէր Հա-

յերէն լեզուի ձայները արտայայտելու է 

կորիւն կ ըսէ թէ այդ գէրերԱ օտար 

դպրութեան մոռցուած գրերը եղած են 

եւ անրաւարար՝ մեր լեզուին Համարէ 

Ուստի Մեսրոպ եւ ԱաՀակ նորէն 

անձնատուր կըլլան իրենց նախկին Հո-

ղերուն է 

Ոմանք կըսեն թէ Մեսրոպ Ասորիք 

գնաց գիտնականներոլ Հետ խորհրդակ-

ցելու եւ լուծում մը գտնելու է Ասիկա 

Հիմնական չեմ գտներ՛ Հիմնականը գի-

րերն են որ կա յին է Օտարնե՞՛ր պիտի 

սորվեցնէին մեզի մեր պակասը է 

Ես կը կարծեմ թէ Մեսրոպ եւ Աա-

Հակ երկարատեւ փորձերէ յետոյ կու 

գան ա յն եզրակացութեան, որ այդ գի-

րերը ան պէտք էին եւ իրենք նորէն 

կը դիմեն Հին մ ի ի ցին, այսինքն 

բերանացի թարգմանիչներ պատրաս-

տելէ Այս պատճառով ալ Մեսրոպ 

իր աշակերտներով կը մեկնի Ասո-

րիք՝ Ե գես իա. Ամիդ, ուր իր աշակերտ-

ները կը տեղաւորէ յոյն եւ ասորի վար-

ժարանները։ Այստեղէն կանցնի Աամո-

սատ եւ կրկին անձնատուր կ՝րԱայ ա– 

ղօթքներու , տրտմութեան ,խստամբերու-

թեան , իր երկու աշակերտներուն Հետ է 

Այստեղ ալ Մեսրոպ կը յաքողի հայրա-
կան չափով ծնիլ հայերէն գրերը։ Հան-

կարծ րոլոր խնդիրները կը լուծուին եւ 

Մ եսբոպը իր սուրբ աքովը նոր նշանա– 

գրեր կը յօրինէ Հայ լեզուին Համար ։ 

Հոն անմիքապէս տառերը կը կարգաւո-

րէ , կանուանէ եւ ապա իր աշակերտնե-

րով կ՚իջնէ Աամոսատ քաղաքը, ուր կը 

գտնէ Հռուփանոս անուն ՀեԱենական 

դպրութեան գրիչ մը, որուն գեղագրել 

կու տայ իր նշանագրերը է տարբերելով 

անոնց նրրւսգոյ նները է կարճերը, առան-
ձինները, եւ կրկնսււ֊որները : ԱյնուՀետեւ. 
կանցնի թարգմանութեան է 

Այս ընդգծուած բառեր ուն իմաստը 

մինչեւ այսօր ալ րաւարար լուծում գը՜ 

տած չէ է 

Ուրեմն, գործի անցնելով, կը 

թարգմանեն Առա կաց Գիրքը* Րամ9 Մես-

րոպ ինքն Է որ կը թարգմանէ, ե Հռու-

փանոս գրի կ առնէ , միաժամանակ ա– 

շակերտնեբուն գրել սորվեցնելով ։ Արդ, 

այգ Հռուփանոս ը, կը կարծեմ Հայերէն 

գիտէր՛– կրնայ ըլլալ որ Հայ մըն էր՛ ո– 

րովՀետեւ Առակաց Գրքին թարգմ անու– 

թիւնը, որ Մ եսրոպ կը կատարէր, յոյ-

նը պէտք է Հասկնար, որ գրի առնէր: 

% ուա զա դո յն պարագային՝ Հայագէտ 

յոյն մը կրնայ ըլլալէ 

Գտնելով Հա յերէն գրերը, Մ եսրոպ 

կը վերադառնա յ Հայաստան, Վոամշա-

պուՀի թագաւոր ութ եան Զ * տարին 

( 4 0 4 ) ։ թ՛ագաւորը, կաթողիկոսը, նա-

խարարները, ազնուականները եւ մեծ 

բազմութիւն ընդառաք կ՚երթան Մ եսրո– 

պին , Վաղարշապատէն մինչեւ Աեւ քուր , 

ուրախութեամբ ու երգերով I Եւ որով-

հետեւ գարուն էր, Զատիկը Հոն կ՝ ան-

ցընեն ւ 

Այստեղ կարգ մ ը խնդիրներ կան , 

որ պէաք է շօշափելէ 

Ա.— Ո՛՛ւր գտնուած են իրօք Հայ 

գրերը։ Այս Հարցը զարմանալի թուե– 

լու չէ* որովհետեւ Մեսրոպ գրերը գըտ– 

նելէ յետոյ իջսո. Աամոսատ , կ՝Ըսէ ՚ ՛ " " 

րիւն ։ Հետեւաբաբ Աամոսատ էն դուրս 

–տեղ մը ըԱալու էր Մեսրոպ որ Հոծ իք– 

նէր ։ ԺԱ - գարուն Կր <֊ Աասնեցի նեբ– 

բոզեան մը ունի Մեսբոպի մասին։ Այս 

ներբողին մէք ան կըսէ թէ Հայ գրերը 
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գտնուած են Պալունեաց դղեակէն ւք^, 

որ Արածանիի շրջանն է է Ժ9՛ • դարան 

Հ • Բարձրրերգցի կ՚ըսէ թէ հայ գրերը 

գտնուած են Բալուի մէջ, որ կրկին նոյն 

չրքանն է է 

Արգ, 
ասոնք մ տարածէ՛՛՛ն բաներ են է 

կորիւնի ել Խորենացիի մէՀ չկան հետ-

քեր , որ ըսեն թէ ք՝ալոլի մէջ գանուած 

են հայ գրերը՛. Բայց, այգ չրքանի ա– 

լանդութիլն մը եւս կ՛ըսէ թէ հայ գրե-

րը գտնուած են Բա լուի մ էջ է Իսկ այս 

պատմագիրներուն տեղեկութիւնը կու 

գայ հին աւանգութիւններէն է Իր աշա– 

կերաներէն մէկը Պաղանական տունէն 

էր , միւսը Եր զն կայի շրջանէն ։ Կը թը– 

ւի թէ Մ եսրոպ, իր աշակերտները յո յն 

ել ասորի վարժարանները տեղաւորելէն 

ետքը, այգ երկու աչակերտներուն հետ 

գա ցած է անոնց կողմ երը եւ հ ոն ալ 

անձնատուր եղած ճգնութեան եւ միայ-

նակեցութեան ։ Անկարելի չէ , ուրեմն , 

որ Ա՝ եսրոպ այստեղ յղացած րլլայ գի-

րերը եւ այստեղէն իջած՛ Աամոսատ։ 

Բ •- Իոնչ գտաւ էսկապէս Ա՝եսրոպ ։ 

Պէտք է նկատի ունենալ, որ թէեւ բո-

լոր ազգերը այբուբեն ունին5 բայց ա՜-

նոնց բոլոր նո յն գրերը ճչգապէս նո յն 

ձայնը չունին յ կրնա յ գիրը նո յնը ըԱալ, 

բայց հնչիւնը տարբեր։ Հայոց լեզուին 

մէջ հնչիւններ կային որոնց համազօրը 

Ո՛չ Պարսիկները, Ո՛չ Ասորիները, ո՛չ ալ 

Տոյները ունէին ։ իսկ եղած հնչիւնները 

երանգապէս համազօր չէին, Լ Գ ան ի էլ– 

եան գիրձրուն մէջ ալ ձայնաւորներ չկա-

յին ։ Արդ է Ծ եսրոպի գիւտը եգսաւ զատել 

Հայոց լեզուին յատուկ եղող հնչիւննե-

րը : Երկու տարի դասաւանդելով^ Մ ես-

րոպ փորձաէւութեամբ տեսաւ թէ ո՞՛ր 

հնչիւնները կը պակսէին, եւ ուրեմն մա-

նըբ վերլուծումով գտաւ մեր լեզուին 

հնչէ»նական կազմը եւ գտնելէ յետոյ 

նչեց էր յատուկ նոր գրով եւ բոլոր հին 

տառերը ձգելով՝ նոր այբուբեն յօրի-

նեց յ Ուրեմն Ա՝եսրոպի գիւտը կ*ԸԱայ 

գտնել հայ լեզուի հնչիւնները ։ Ասկէ յե-

տոյ ասորական դրութեան կերպը մեր-

ժելով՝ ձայնաւորներով կը սկսի գրել, 

յունական կարգով դասաւորելէ 

ՀԱՑ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ ԳԼՈՒԽ ԳՈՐ&Ո8 

Այս ձեւով Մ եսրոպ կը ստեղծէ կա-

տարեալ գործ մը, որու մասին առաջ կը 

բերեմ աշխարհահռչակ ֆրանսացի չեզ– 

ուադէտ Փրոֆ • Աէյէի կարծիքը• 

յանի է, որ հայ այբուբենը գը– 
յուիյ գործոց մըն Է։ Հայ հնչաշարքի 

հնչիւններէն իւրաքանչիւրը յատուկ նը– 

շանով մը նօթագրուած է եւ սիստէմը 

այնքան լաւ հաստատուած է , որ Հայ 

ազդին հայթայթած է հն էաբանութեան 

վերջնական արտայայտութիւն մը* ար-

տայայտութիւն մը որ պահ պան ուա ծ է 

մինշեւ այսօր, առանց փոփոխութիւնէ մը 

կրելու, առանց բարելաւման պէտքն ու-

նենալու. վասնզի սկիզբէն իսկ անիկա 
կատարեսւլ էր» : 

իսկապէս, 15 ԳաՐ անցած է Հայ 

գրերու գիւտին վրա յէն եւ այգ ժամա-

նակաշրջանին շատ փոփոխութիւններու 

ենթարկուած է մեր լեզուն, բայց մեր 

տա՛ն մէջ, եւ առանց նոր գրերու գիւ-

տի ւպահանջ ունենալու, է 

Տեսանք որ Ա՝ եսրոպ թարգմանոլ– 

թեան անցաւ Առակաց ԳիբքԷն սկսելով. 

որով ան ոչ միայն գտաւ Հայ գիրերը, 

այլ եղաւ առաջին թարգմանիչը եւ ու-

րեմն Հայ դրականութեան Հիմնադիրը ։ 

Հայ լեզուով թարգմանուած առաջին 

բառերն են. «ճանաչել զիմաստութ-իւն 
եւ զիյրսւտ • իմանալ դրանս հանճսւրոյ»։ 

ԾՈՎԱկԱ ԵՒ ՊՕՂՈԱ 
ՀԱՅԵՐԷՆ ԿԸ ԽՕՍԻՆ 

Գրեր ու գիւտը մեծ տպաւորութիւն 

կ*ընէ մաաւորական շրջանակին վրայ։ 

Այս մասին կ՛արժէ յիշատակել կորիւնի 

կարծիքը. «Այն ժամանակ երանելի, 

ցանկալի ել անօրինակ կերպով սքանչե-

լի կ՝ըԱայ Հայոց աշխարՀը, որուն մէջ, 

յանկարծ օրէնուսոյց Մովս էս՝ մարգա-

րեական դասով եւ յառաջադէմ Պօղոսը 

առաքելական գնդով, ՝Բրիստոսի աշխար– 

Հակեցոյց աւետարանին Հետ եկան Հա-

սան երկու Հաւասարներուն ձեռքով՝ Հա-

յաբարբառ եւ Հայերէնախօս եղան* է 

ԱՀա՛ նաեւ %. Փարպեցին. 
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նուՀետեւ շտապով կանգնուեցան ԳԸս(~ 

բույներ Հօաէն ուսման Համար , բազմա– 

ցան Լարքերը գրիչներուն, որոնք իրար 

գերազանցել կը քանա յին ( սուրբ ե կե-

գեց ւոյ պաշտամուն քները զարդարուե-

ցան , յար դարուեցան ժողովուրդի ա յրե– 

բո էն եւ կիներուն բազմութիւնները 

Փրկ*ի աօնին եւ մարտիրոսներու ժողո– 

վին ։ Որոնք, ցանկալէ Լբի*– Հ ոգեւոր օ– 

գուաով՝ իը^գաւի3 կ՝ընթանային մ եծ 

ք\յորՀուրդին ՀազորդութենԷն , երթալով 

իլրաքանչիւրը իր տունը , մեծամեծնեբ 

ել տղաքԱեր սաղմոսելով ել կցորդ ըսե-

լով ամէն ա եղերուն , Հրապարակներուն ( 

փողոցներուն ել ա ուներ ուն մէքֆ X 

/ < • : ՚ 

ԳՐԵՐՈՒ ԳԻՒՏԻՆ ՆՊԱՏԱԿԸ– 

Հանգամանք մը եւս է Պատմ ագի րնե– 

բը ընդՀանրապԷս ենթակա յ են մեծ ս ր 

խալի մը - Հեռանկարի սխալանքին• այ-

սինքն սովորաբար մարդիկ իրենց շրքա– 

նի իղձերը կը վերագրեն անցեալին Հ Այս-

պիսի մէկ տեւական Հեռանկարի սխալի 

ենթակա յ է Հայ գրերու գիւտի խնդիրը է 

՛Լ » Փարպեցին - իր գործը դրած Է 480– 
Էն յետոյ, որու կարծիքը տեսանք: Ջ ե– 

սանք նաեւ կորիւնի կարծիքը» այսինքն 

Մ եսրոպ կը մտածէր թէ Հա յոց աշխար– 

Հը ի՞նչ միջոցով կրնար լալ քրիստոն– 

եա յ դարձնել ւ Այս մ ասին կորիւնի գնա-

հատութիւնը կրօնական աեսակէաէն է ։ 

՛Լ. Փարպեցի նոյնպէս կրօնական տեսա-

կէտով կը մօտենա յ խնդրինէ Ոմանք այն 

կարծիքը կը յայտնեն թէ Ա՝եսրոպ Հայ 

գիրերը –գտաւ՝ պարսկական Հալածան-

քին դէմ պաշտպանելու Համար Հայոց 

եկեղեցին է Այս տեսակէտը սխալ է • գը– 

րերու գիւտը պարզապէս եղած է քրիս– 

տոնէական քարոզչութեան յաջողութեան 

Համար* Բայց մենք այսօր, երբ 1 5 0 0 

տարի յետոյ կը դիտենք երեւոյթը, կըր– 

նանք զանազան կարծիքներ յայտնել գը– 

րերու գիւտի Հետեւանքներու մասին X 

Գրերու գիւտով Հայ մշակոյթը ու-

րո յնացաւ եւ զատուեցաւ Տոյներու ել 

Ասորիներու մշակոյթէն» 

Գ - Գրերու գիւտով Համատարած 

կրթութեան դժուաբութիւննեբը մէքտե– 

ղէն վերցան, որովհետեւ այլեւս Հայ 

լեզոլով կրնային կրթութեան Հասնիլ է 

Գ - Գրերու գիւտին Հետեւանքն ե– 

դաւ քրիստոնէութեան աւելի խոր ար-

մատացումը Հայոց մէք՝ բարքերու, Հո-

գեբանութեան փոփոխութեան տեսակէ-

տէն ։ Կար նաեւ պարագայ մը, որ ամէն 

մ արդ շէր կրնար յո յն կամ ասորի վար-

ժարանները յաճախել ուսում ստանալու 

Համարէ Հայոց գրերու գիւտով^ ա յգ 

դժուարութիւնն ալ կը լուծուէր է Եւ 

վերջապէս, գրերու գիւտը Հնարաւորու-

թիւն կու տար ազգային ինքնուբոյն գը– 

րականոլթեան մը ստեղծումին է 

ՄԵԱՐՈՊԻ ԱՆԶԸ ԵՒ ԳՈՐԾԵՐԸ-

Ընդհանուր Հայեացք մը նետելով 

Մաշթոցի եւ իր գործին վրայ, կը տես-

նենք որ ան բազմակողմանի եւ մեծա-

տաղանդ անձ մըն Է է Եկեղեցական պաշ-

տօն ունէիր է Հին գրութիւն մը կ՛՚ըսէ, 

որ քորեպիսկոպոս էր (թեմ չունէր, 

քարոզիչ էր) ։ Բայց Հաստատ է որ ան 

քարոզիչ մըն էր, որ Գոզթնի մէք սկսաւ 

ել գրերու գիւտէն ետքն ալ անցաւ Ա՝ա– 

բաց կողմերը, Սիւն իք, Աղուանից ել 

Վրաց աշխարհները: Մ ինչեւ քիուսաց 

տիրապետութիւնը, այգ կողմերը չրքա– 

գայ իլը դժուարին գործ մըն էր, ճամբա-

ներու չգոյութեան պատճառով• է^է 

պէտք էր րԱաբ ուրեմն Ա եսրոպի ժա-

մանակ ւ Այնուհետեւ Մեսրոպ կանցնի 

արեւմտեան Հայաստան• անձամբ տե-

սակցելով Բիւզանդիոն ի կայսեր Հետ* 

արտօնութիւն կը ստանայ անկէ Հայ դի-

րերը տարածելու նաեւ այդ շրքանին 

մէք: Բրիստոնէութեան մեծ ալիքի աշ-

խատաւորներէն մէկն է Մաշթոց ել նա-

խանձախնդիր՝ քրիստոնէական ***–ղիզ 

գաւանութեան : Ան եղած է վարդապետ. 

այսինքն ուսուցիչ եւ վարդապետ բարձ-

րագոյն դասընթացքի է Շարունակ կը 

կարդայ յոյն մեկնիչներու գործերը• ին-

քը կը Հմտանա յ եւ ապա գաս կու տայ 

ուրիշներուն » Ան կը մտածէ նաեւ աշ-

խարհական դասի մասին, կ՝ըյլայ աչա– 
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կերտասէր վարդապետ, ինչպէս կ՝Ը"է 

կորիւնէ իսկ թէ ի*նչպէս կապուած էին 

աշակերտները իրենց ուսուցչին ( ա յգ 

մասին Հիանալի օրինակ մը ունինք Եգ– 

նիկի նամակէն , ուղղուած Մ եսրոպի 

րանի անոր, որ մշաապէս կը տեսնէ 

քաղցբաՀա յեաց տեսքը աստուածագեղ 

երե սիգ է Եւ ի՜նչ կ՛՚ըսեմ թէ մ շտապէս, 

այլ գոնէ օր մը, կամ ամիս մը, կամ 

տարի մը : Պիտի ըսէ իմ սաոնացեալ ան-

ձ ըս. ո՛՛վ արմանի կ՚Ը^Է դէս Հասն ի լ, 

ի յնալ ոտքերը աւետարան չի գ եւ ըսել » 

մեղա՜ յ երկինքի եւ քու աոաՀ* արմանի 

չեմ կոչուելու քու որդիդ, այէ Համարէ 

զիս քո*– րազմ ագութ ողորմ ոլթեամր 

իրրեւ մէկը քու վարձկաններ էգ է Ուրկէ* 

պիտի տրուի ատիկա ինծի, րայց եթէ 

ոչ սուրբի գ աղօթքով, որ արժանաւոր-

ներուն եւ անարժաններուն Համար ամե-

նասուրբ Աստուծոյ կը Հատուցանես> է 

Մաշտոց Հայ գրականութեան Հիմ-

նադիրն է եւ թարգմանիչներէն առաջի– 

նը » Աո. ա կաց *հիրք/Լ եւ ուրիշ գործերը 

(թէեւ չենք գիտեր թէ ի*նչ գործեր) ա– 

նոր կը վերադրուին է Մ եսրոպ մէկն է որ 

աչխարՀը մոռցած չէ է Երր կը լսէ որ 

այս ու այն տեղ կարգադրուելիք գործ 

մը կայ, անմիքապէս կը փութայ, կը 

կարգադրէ եւ նեղուած պարտապաննե-

րու մուրՀակները պատռել կու տայ 

Համոզելով անոնց տէբեբըէ Վերջապէս ( 

Մ եսրոպ ինքնուրո յն գործի Հեղինակ ես 

կը՝ Համարուի » գրած է ճառեր որ սա-

կայն մեր ձեռքը Հասած չեն ւ Հայ գրա-

կանութեան մէջ երկու գործ կայ, որ 

անտէր են. մէկը Վարդապետութիւն Գ • 
Լուսաւոր չին, միւսը 3 անաիյ ապատու-
մդ» հ Բանասէրները աշիւատած են ա յս 

անանուն գործերուն տէրեր գտնելէ Հ» 

Ն • Ակինեան Մեսրոպին կը վերագրէ 

Լուսաւորչի վարդապետութիւնը: Գեր– 

մ ան գիտնական քէէտտէր կը կարծէ թէ 

Ցաճսփւապատումք Մ եսրոպին գործն էէ 
Մ եսրոպի ազդեցութիւնը մեծ Էր է 

Նախ Ա .ԱաՀակԷն յետոյ ինք կաթողիկոս 

եղաւ։ Իր մաՀէն առա ջ իրեն յաջորդ նը– 

շանակեց իր աշակերտներէն 8ովսէփըէ 

Իր աշակերտներէն է Վարդանանց ՚Հե– 

լոնգ Երէցը՛ իր աշակերտներէն են1 

նիկ, կորիւն, 6 ովսէփ, ՏովՀան եւայլն ։ 

Ել վե րջա պէս իր աշա կ եր տներն էին որ 

ստեղծեցին Հայ ինքնուրո յն գրականու-

թիւնը X 

Մ եսրոպ մեզի կը ներկայանայ իր 

ժամանակէն վեր մարդ մը» ան ոչ միայն 

գիրեր գտաւ Հայերուն, այլեւ Վրացի-

ներուն եւ Աղուաններուն է Ան իր Հոգիին 

բարձունքէն իր առջեւ ինկած աշխարՀը 

կը դիտէր տ Ըստ աւանդութեան, Մ ես-

րոպի կը վերադրուի նաեւ Մաշտոցը, 

Հայոց ծիսարանը, թէեւ այս ("^՚դէՐէԼ 

քննուած շէ $ Անոր կը վերադրուին նաեւ 

շարականներ, յատկապէս ապաշխարու-

թեան շարականները Մ եսրոպ յօրինած 

է՛ 

Բանասիրութեան կանոնն է» քանի 

որ գիտութիւնը չի կրնար աւանդութիւն 

մը Հերքել, այդ աւանդութիւնը կը մ լի-

նա յ իր ուժին մէջ% Ե• գարուն կայի՛՛՛ն 

արգեօք եկեղեցական երգեր է Ղ, * Փար-

պեցի կ՝ըսէ թէ Հայերը Աադմոս եւ Կը– 

ցուրդներ կ՚երգէին ։ կցուրդները Սաղ-

մոսներու յարասութիւններն են է ԱեՀր– 

նարին չէ, որ ճգնակեաց Մաշտոցը 

ցուրդ5»էյ» յօրինած Րէէա Ր եւ ապաշխա-

րութեան զգացումներ արտայայտած ա– 

նոնց մէջ՛. Որով այդ շարականներուն 

Մ եսրոպի վերագրումը Հակասական չէ է 

Հայասաանեաց Եկեղեցին գԱաՀա– 

տած Է Մեսրոպը, անոր անունը պատա-

րագին մէջ յիշաաակելով։ թարգման– 

չաց տօնը նաեւ անոր տօնն է է Հակառակ 

բազմ ապիսի աւերածութիւններուն Հա-

յաստանի մէջ, անոր գերեզմանը մինչեւ 

այսօր ալ մնացած է Օշական գիւղին 

մէջէ 

ՆԵՐԱՆՋՆԱԿԱՆ ՄԱՐԳԸ ~ 

Մ եսրոպ ներանձնական կեանքով 

ապրող մարդ մըն էր, ճգնաւոր մը է Իր 

շռանին Էր որ կապադովկիոյ մէջ Բաբ– 

սեղ կեսարացի վանական կեանքի Հի-

մ ունքը կը դնէ է Ներանձնական կեանքին 

մէջ սեռական բնազդը կը փոխակերպ-
ո * ֊ է ) կ՚ազնուանայ, տեսակ մՀ տիեզե– 
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բա կան կերպարանք կը ստանայ է Նե-

րանձն ական մարգը յալերժութեան մէք 

կապրի է Մեզի Հետ կ՛ապրի, կ՚ուտէ, կը 

իմէ, բայց չապրի ր այս քաղաքին մէք, 

այլ Հոզւով կ՛ապրի տիեզերքի մէք է Իր 

ոտքերը աչխարՀի վրայ են, իսկ իր մըտ– 

քերը բարձրերըւ 

Մ եսրոպի գործին մ Է ք ես կը նկա-

տեմ ներանձնական կեանքի ապրումը ել 

արդիւնքը է Նե րանձնական կեանքը այն-

պիսի Հոգեկան վիճակ մըն Է, որ տիե-

զերական ուժերու Հետ Հաղորդակից կը 

դարձնէ մարդը, ե ոչինչ մարդը այս ու-

ժին Հաղորդակից ր //ա/ով կը դաոնա յ 

Հզօր։ Ով որ այս ճամրով գա ցած է , մեծ 

եղած է • Նարեկացին՝ (ք • գարուն, Մ ը՛՜ 

խիթար Արրան* ԺԷ—ԺԸ» գարուն է 

Այսպէս՝ Մ եսրոպի անխոնք աշխա-

տանքը ես կը վերադրեմ իր ճգնաւորա-

կան կեանքին. այս րարձր ոլորտին մէԼ 

մ արգո էն սիրտը կը մեծնա յ , կը լա յննայ 

եւ մեծ իմացականութեան տէր կը դառ-

նա յ , ոչ գիտական իմաստով եւ վկայա-

կաններով նիշուած ։ Ուժ մը* որ ամ-

բոխներ , րազմութիւններ տեղէն կը շար-

ժէ : Մ եսրոպ եղաւ այն մ արդը, որ ա– 

նանով քրիստոնեայ Հայը, |ւրօք ք րիս– 

Սան հայ դաոնալու ճամբուն կը Հրաւի-

րէ ։ Իր աշակերտները եզան Վարդանանց 

մեծ դէմ քերը։ Ա՝ եսրոպ իր յաւերժական 

դրոշմը դրած է հ ա յ մ շ ա կ ո յ թ ի ն վրայ, 

ան է՛ ու պիտի մնայ անմոռաց անուն 

մը։ 

Ն՛ ՍԱ 

I 

Զ Ա Ր Թ Ո Ի Մ 

Աստեղավառ գիշեր մ՚սւնէաւն արթնցաւ ան, 
Տասնըվեց դար կ ՚անցնէր ի վեք իր ծնունդէն, 
Ու ծիրանի պատանքին մ է յ (սունկը գարնան 
Գոգցես դ ե ռ նոր ծ խ ա ծ էին առատօրէն։ 

Շուրջը դիտեց, ադամսւնդեայ ցպքեր կային, 
Մագաղաթեսւյ երկաթագիր մատեսւն մը բաց, 
•Քաղցրամրմունջ շրթներու վրայ աղօթք մը 6ին, 
Սիրտը ցեղի մը բաբախուն ել լուսարբած։ 

Երբ մօտեցաւ սուրբ մատեանին, զմայլանար 
Տեսաւ անունն իր ոսկե&ուր, յաւերժական, 
Հոն երաժիշտ Էր լռութիւնը դաշնսւլար; 

թայց կը ննչէր փ ա ռ ա պ ա ն ծ երգը Ցաաւթեսւն, 
Եւ գերեզմանն էր ձիւնսւ&եւ աղաւնետուն 
Հայաստանի վարդահեղեղ առաւօտուն։ 

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ՛ 
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ատ 
ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒՍ.Կ 

&՝էեւ մեր խմբագիրներէն Անապեան այս թիլի \ շ մ ա ր Օ ե ր ՍՆ բաժնին 

մէՀ " ՚ ֊ Ր Է լ բան ասա եղիներու քերթուածներէ % եւ. յատկապէս ^. Ա ելակի ներկւսյ 

փերթուածէն էայն մ է երումն եր կատարած է եւ. աո. այգ իր տպալո րութ իլն՛* 

ներն ու կարծիքը արձանագրած % այսուՀանդերձ, նկաաի ունենալով ք. I) ելակի 

բանա սսւ եղծ ութ հան բացառիկ ա րմ՚էքը | կ ՛՛ուզենք աուանձ նացն ել գա յն եւ աալ 

կարգ մը յապաւումներ ով^ որսնք րաղդաաարար նուագ /ա2,ոԳ տոգեր են Ը"*" 

մեզի, եւ չեն վնասեր ամբողջութեան–. 

Գալովդ քերթուածի արժէքի է , իբրեւ ԷՐա9 "՛Յ է է է՛ Անապեան ի ըսածնե-

րուն | յա յան ենք թէ 

Մ եսրոպ Մ աշտոցի մասին գրուած բանա ստ եղծ ութեանց մէֆէ Ա իսէ– 

մանթոյի ծանօթ քերթուածէն ասդին է մենք Լ^նք յԻձ^Ր Հանդիպած ԸԱ՚"լ ք» 

Ա ելակի ներկայ քերթուածին տարողութիւնն ու կշի՚^Ը ունեցող ո,~րԻլ բանաս– 

աեգծութեան մը, արուեստի զգացական թէ մաքի փչաններու, վրայ Հաւասար 

նուաճում արձանագրածէ Ս ես րոպէն աուաԼ եւ (աք, եւ. կարծես Մ ես րոպէն ա– 

ւեչի քերթուածին Հիմնական սեւեոակէար ոգեկան լայն տեսոզութ եան մը են-

թարկուած Հայոց պատմութիւնն է , — այս անգամ շատ ասելի Հսկայական Մեէէ– 

րոպ մը իարՀրգասնշոգ։ Առանց Հայոց պատմութիւն , Հայոց ոգեկան կեանք ու. 

ընդհանրական խռովք կոչուած այս վերջին Մ եսրոպինէ գուբ Էր սպասել մարդ– 

Էակ Մ աչաոցի մը, - ըսել կ՝ուղէ Հայաստանի երիտասարդ բանաստեղծը, գե– 

ղեցկօրէն եւ իրաւամբ | 

Մենք կայինք նաեւ ՛Սրանի՜ց առաջ 
եւ դարեր աււաջ: 

Մենք բռնութիւնից խոյս Էինք տալիս՝ 
բեղուն դաշտերին գերադասելով 

լեոները քարոտ, 
իսկ մեգ աոնկոխ եետապնդոդին 

դիտապաստ անում 
եւ դրանով իսկ անուն ստանում՛ 
կոչելով մեգ Հայկ: 

Մենք անշունչ քարը դարձնում Էինք 
ձուկ, 

ձո՛ւկ, 
որ անջրդի լեււնալանջերի շիկացած՛ 

հողից 
իր փորը վաււած՝ 

կիսարաց րերնով 
երկընքից անջուր 
գոնէ անձրեւի շիթ– էր պահանջում։ 

Լեււը ծակելով՝ 
մենք նրա միջով ջուր էինք տանում 
ու շռայլ բանում 
մեր այգիների այրի արգանդին։ 

Իսկ ամուլ կաւին տալիս էինք մենք 
ձեւը վարսանդի 
եւ կոչում կարաս, 
որի մէջ յետոյ լողացնում էինք գաբին 

մեր մաքուր, 
եւ մկըրտութեան այդ ջուրը դեղին 
հարբսւծութիւնից նոյնիսկ ւասուել 
գարմանք էր ագդում այն գաւոգներին, 
որ մեգ այնուհետ 
չէին յանդգնում կոչել «բարբարոս»։ 
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Մենք տալիս Էինք անյատակ վիճին այլ բորբոքւում Է մոլութեամբ մի նոր։ 
մի նոր խորութիւն, 

երկնամուխ կիրճին՝ բարձրութիւն Հայաստան կոչուած աշխարեր 
մի նոր կիսուած 

եւ - կոչում Գառնի՛» նստել Էր այնժամ 
իրար չկպած ծայրերի վրայ ա՛յն 

Մեր դիւցսւզների եւ կտրիճների աթոռների, 
արածի վրայ չարածը դրած՝ որոնց տակ անտակ անդունդն Էր 

նրանց գործն Էինք դեո. շարունակում րացւում։ 
լարերի վրայ րամթ րսւմբիոների 
եւ-դա անուանում Երգ Վիպասանաց՛՛՛ Աւերակուել Էր երկիրը հայոց։ 

Մենք կայինք նաեւ Նրանի՛ց առաք: Ու եթէ նրա տէրերը տանու 
գէթ ունենային ագնւութիւնը իրենց 

Մենք աստդերն էինք մեր աչքով նախորդի՝ 
գինում, նրա պէս պիտի մռռային նո՚րէն՛ 

արփալոյս էինք թելերով հինում, «Աւերակացըս ո՞ւմ թագաւորեմ» • • • 
տաճարից ելնում ու թատրոն գնում, 
վայելում նաեւ հաճոյքը վսեմ *** 
մեր այն պարուհի–կաք աւողների, * ա ջ հ ր ի սահմանն իրենց զէնքն է հենց։ 
որոնց մարմինը նուագ էր լռած 
եւ որոնք նաեւ «երգէին ձհռամր»՛» Քաջեր մ ի ՚ շ ս լ կ կաԸ, 

զէ՜նք է հարկաւոր: 
*** 

Հենց այսպէս էինք մենք ապրում Քաջեր մի՛շտ էլ կան, 
այ նժամ: պէտք է ասպարէ՜զ, 

որ նո՛ յ նպէււ չկար: 
Հայաստան կոչուած աշխարհն էլ 

արդէն կար միայն պարի՜սպ, 
լոկ անունով էր Հայաստան կոչւում։ որ տարածւում էր աշխարհից-աշխարհ: 

էլ կային նաեւ ազնիւ ճակատներ, 
Զոհուած արջառի ՛տաքուկ սրտի պէս որոնցով երբեք պարիսպ չե՜ս քանդի՛» 

մեր հոդն էր կիսուած 
ու բռնի քաշուած Աշխարհի վրայ իշխում էր արդէն մի 
երկու շիկացած ու սուր շամփուրի, ճշմարտութիւն, 
որոնցից մէկը պարսիկն էր բռնել կրակի որ հարի՜ւր տարի, 

վրայ , հարիւր ձի՛գ տարի 
միւսը բռնել էր մոմերի վրայ նենգ չէր կարողանում իր ճշմարտութիւնը 

բիւզանդացին: կարգին հաստատել ՚ 
մի ճշմարտութի՛ւն, 

Խորովւում էինք։ « ^ ն վայրկեան 
Արցունքի տեղակ կամայ-ակամայ հերքում էր իրեն՝ 

մեր ճենճերն էին կաթում–կաթկթում, անվերջ բացելով իր մերկութիւնը 
ասես կամենում իրենց խորովող կրակը հւ իսկութիւնը։ 

մարել։ 
Իսկ իսկութի՜ւնը « • • 

Սակայն ճենճերից - այդ ո՞վ չգիտի -
չի՜ մարում կրակ, Յիսուսը վաղուց դարձել էր արդէն 
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մի բիւզսւնդացի խորամանկ ու նենգ, 
եւ նոր հաւատի եդեմ–դրախտի 

պաճուճանքի տակ 
հին Բիւգանդիոնը նոր հնարներով 
իր օտարակուլ դժոխքն էր տանում 

ուրիշ երկրրներ, 
իր կայսերական մականն էր զարկում 

աշխ արհի մէշ ք ին, 
ա՛յն խեղճ աշխարհի, 
որ զարկի ցսււից նոյնիսկ տնքալու 

իրաւունք չունէր, 
եւ տնքոցի տեղ 
դեռ. «ալէլուիա՜ծ պիտի որոտար: 

իսկ իսկութի՜ւնը • • • 

Իսկ իսկութիւն չէ 9 , 
որ զօրքից յետոյ 
միշտ էլ լեզուն են մարդաշատ հանում, 
եւ ինչ չի կարող ո՛չ մի զօրք անել՝ 
լեզուն է անում: 

Իսկ իսկութի՜ւնը • . • 

Գէթ լեզո՛ւն գործեր: 
Մինչդեո մեր լեզո՜ւն». 

Իրաւունք չկար երգել երգը մեր, 
որ դարեր ի վեր 
հնչել է լեզուով մեր ոսկեղենիկ՝ 
ե՛ւ մեն ու մենիկ -
սիրոյ խօսքերով, 
ե՛ւ ուրախութեան տաճարների մէջ* 
գինու հոսքերով, 
ե՛ւ մեր եօթնօրեայ հարսանիքներին* 
մեր փակ բակերում, 
բաց տանիքներին: 
. Իրաւունք չկար նաեւ նուազել* 

ո՛չ վինի վրայ, 
ո՛չ էլ բամբիռի: 
Այս կեանքի համար հոգացի՞ր՛ 
պիղծ ես, 
ե՛ւ անօրէն ես, 
ե՛ւ բանադրուած: 
«Ամէ՜ն ինչ արա յանուն ա՛յն կեանքի, 
որ քեզնից յետոյ, յետոյ է գալու».. . 

Թատրո՜ն ես գնում՝ 

ուրեմըն պիղծ ես։ 
Պարի՜ նայեցիր 
եւ կամ պարեցի՜ր* 
ուրեմն պիղծ ես: 
Սիրասթա՜փ եղար, 
նոր սէ՜ր արեցիր՝ 
ուրեմն պիղծ ես։ 
Այս կեանքի համար գէթ մի՛՛տք արեցիր՝ 
ուրեմն պիղծ ես: 
«Ամէ՛ն ինչ արա ա՛յն կեանքի համար, 
որ քեզնից յետոյ, յետոյ է գալու»՛* • 

Ե՛ւ այս ամենի՛ց, այսքանի՜ց յետոյ 
իրաւունք չկար մինչեւ իսկ լալա.։ 

Որդո՞ւդ ես ողբում* 
ուրեմն պիղծ ես, 
սգում սեւ օ"րըգ* 
ուրեմն պիղծ ես: 

Իրենց իսկ տուած ցաւի՞ց ես լալիս* 
անօրէն ես դու, 
արժանի մահուան։ 

Դաւանանք կոչուած դաւի՞ց ես լալիս* 
անօրէն ես դու, 
արժանի մահուան: 
«Մտածիր միայն ա՛յն կեանքի մասին, 
որ քեզնից յետոյ, յետոյ է գալու»»– 

»–Եւ– այս ամենի՛ց, այսքանի՜ց յետոյ* 
իրաւունք չկար մինչեւ իսկ . . . լալու ։ 

Իրաւունք չկար 
արեան փոխարէն գէթ արցունք ոթել ։ 

Եւ ի՞նչ էր մնում։ 
Այլ բան չէր մնում։ 

քան թէ աղօթել: 

Ել այդ պահին էր, որ աշխարհ եկաւ 
Նա՝ 

այր մի՝ 
Մեսրոպ Մաշտոց անունով։ 

Որտեղի՞ց եկաւ։ 
Ի՞նչ ակից բխեց։ 
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էլ ինչպէ՞ս եկաւ։ 
Հոսեց ի՛՛՛նչ հունով։ 

Այդպէս՛ արցունք է ծնւում աչքի մէշ, 
երր որ աչքի մէշ ընկնում է աւագ։ 

Այդպէս՛ դաոնում է աւագն ապակի, 
եւ ապակին է հայելի դառնում: 

Այդպէս1 արեւր ամենից առաջ 
լուսաւորում է րսւրձրարհրձ ծառի 
կաաարին թառած թռչունի բոյնը։ 

Այդպէս՛ գոյութեան ահեղ 
պայ քարում, 

անփոփոի) պահած իր ներքինն էլի՛ 
գագանն է փոխում իր մաշկի գոյնը, 
եւ դա թւում է անսպասելի*•• 

Նրանց ծնունդը միշտ էլ թւա ֊մ է 
անսպասելի 

եւ յետոյ մարդկանց դարեր շարունակ 
զարմանք պատճառում, 

բայց նրանք կեանք ում միշտ էլ ծնւում 
են լոկ այն պատճառով, 

որ անչափ շատ են սպասել նրանց: 
ժողովըրդի մէշ ննշում են նրանք, 

ինչպէս շրի մէշ՛ ահեղ գոլորշին, 
ինչպէս ընտանի աքաղաղի մէշ՛ 
իր իսկ երբեմնի թռչունութիւնը, 
ինչպէս մանուկի պարապ բերանում՛ 
ակռայ–ատամը: 

Նրանք ծնւում են իրենց ծնողի 
անօգնութիւնից, 

որպէսզի դառնան նոր զօրեղութիւն: 
Նրանք ծնւում են ինչ-որ հանճարեղ 

մի յոգնութիւնից, 
որպէսզի դառնան հանճարեղութիւն: 

Նրանք ծնւում են, որ ապացուցեն, 
թէ վերշը մի տեղ դառնում է սկիզբ։ 

Նրանք ծնւում են, որ ապացուցեն, 
թէ հրաշք չկայ, 
կայ միայն կարիք։ 

Նրանք ծնւում են, որ ապացուցեն, 
թէ այնտեղ է լոկ սխրանքն սկսւում, 
ուր վերշանում է ամէ՜ն մի հնար..– 

**• 

Այսպէս էլ ծնուեց մէկը նրանից, 
ծնուեց Նա՛ 

այր մի՛ 
Մաշտոց անունով։ 

• • •Քաշերի սահմանն իրենց զէնքն է 
հենց։ 

Քաջեր մի՛շտ էլ կան, 
զէ՜նք է հարկաւոր: 

Քաշեր մի՛շտ էլ կան, 
պէտք է ասպարէ՜զ: 

Էլ Նա էր ահա, որ ձեւաւորեց 
մի զէնք ժանգախոյս, 
եւ ծովաւորեց 
ասպարէզ մի նոր, 
ուր թոյ լ–ուժեղի, 
շատ ու սակաւի, 
քիչ ու բազումի 
մրցութեան համար ասպարէզ չկա՜յ, 
քանզի նորատիպ այդ մաքառման մէշ 
այրուձիի տեղ մտքերն են կռւա ֊մ, 
թանաք է յեղւում արեան փոխարէն, 
եւ յաղթանակը կոչւում է Մ ատեան– • • 

Մենք կայինք, այո՛, Նրանից առաջ : 

Սակայն Նա ծնուեց, 
որ գայ ու դառնայ ինչ-որ նոր Սկիզբ: 

• • –Նրանից առաշ ունէինք դիցեր՛ 
երկընքի, սիրոյ , պտղաւորումի, 
ինչպէս փոթորկի, նաեւ**՛ դպրութեան։ 

Եթէ բոլորը՝ մինչեւ իսկ ստոյգ, 
վերշինըս սուտ էր, սուտ ստուգապէս• 
- Աստուած կար, սակայն դպրութիւն 

չկա՜ր։ 

Նա՝ հաւատաւորն իր նոր հաւատի, 
դպրութեան մեր սուտ աստծուն վռընդեց 
եւ ինքը մնաց նրա փոխանակ։ 

թսւյց մինչ դպրութեան հին 
Աստուածը մեր 

շարունակ միայն մի գործ էր անում՝ 
մարդկանց հոգին էր առնում ու տանում, 
,Սա եկաւ, որ մեզ հոգի՜ պարգեւի՛» 

Այո՛, մենք կայինք Նրանից առաշ։ 



42 ք՝ Ա Գ Ւ Ն 

հզօր թէ տկար՝ 
մարմին էինք մենք: 

Սակայն Նա եկաւ, որ Հոգի դառնսւյ , 
շօշսւփուո՜ղ Հոգի, 
եւ անմե՜ռ Հոգի: 

Այո՛, մենք կայինք Նրանից առաշ՛ 
քիչ թէ շատ՝ կար հաց, 
եւ ունէինք ջուր: 

Սակայն Նա ծնուեց, որ Սնո՜ւնդ 
դառնայ : 

Ծնուե՛ց, որ ծնե՜նք, 
եղա՛ւ, որ լինե՜նք, 
եւ անմահացա՛ւ, 
որ անմահանա՜նք • • • 

Կիսուած էր արդէն հայրենիքը մեր, 
եւ յետոյ պիտի այդպէս էլ մնար* 
դարերով յեղուած մեր արիւնը սուրբ 
պիտի ապարդիւն կոչուէր ու գնար։ 

Դեռ պիտի գային օրեր ահաւոր • 
մեր հողը պիտի մեգ կարօտելուց 
պատուեր եղինջով ու փշով խայթիչ, 
իսկ մեր երկինքը՝ 
մեր աչքից գրկուած, 
պիտի որ ինքն էլ գուքսից գրկուէր: 

Տեսայ պիտի մեգ խսւբէին այնպէս, 
որ հին իյսւրերան՝ 
նոր րիւգանդացին, 
զարմանար ինքը: 

Տեսայ պիտի մեզ՛** 

Միջահսաաւած էր մեր հողը րնիկ, 
ճեղքուած էր արդէն հայրենիքը մեր: 

Եւ նա չծնուեց ինչ-որ մի մօրից։ 
Նա հենց այդ ճեղքից ծառացաւ 

յանկարծ, 
որ ճեղքը լցնի ինքն իրենով: 

Եւ այդ ճեղքը Նա լցրեց իսկապէււ* 
մեր րաժսւն–բաժան հողերը նորից 
այդ Նա էր միայն, որ բերեց իրար 

ու մ ի ա ւ ո ր ե ց ա ր դ է ն մեր մտքո՜ւմ։ 
Եւ այդ օրից վեր 

ու մինչեւ այսօր 
այդ միացումը մնում է անխախտ • * * 

Ջ ունէինք արդէն պետ ու պետութիւն՛ 
հայրենեաց գահը փլուածք էր տուել։ 

Եւ նա չծնուեց ինչ-որ մի մօրից՛ 
Նա այդ փլուածքից բուսնեց սխրանքով, 
որ այդ փլուածքը ողշանսւյ նորից։ 

Եւ այդ փլուածքը իրօք ողջացաւ: 
Այն, ինչ որ անել չկարողացան 

Արշակ-Վադարշակ, 
Մուշեղ ու Մւււշէ, 
Սա՛ արեց միայն՝ անզէն ու անզօրք* 
մեզանից խլուած մեր պետութեան տեղ 
ստեղծեց մի նոր՝ 
չեղեա՜լ պետութիւն, 
թագաւորութիւն մի հզօրազօր՝ 
ո՛չ թէ մեզանից խլուած հողերի, 
մեր բաժան-բաժան հայրենու վրայ , 
այլ մեր անբաժա՛ն, 
մեր անկիսելի՛, 
երբե՜ք չխլուող հոգիների մէշ: 

Եւ այնուհետեւ անվախճան եղաւ 
թագաւորական Նրա տունը մեծ* 
եւ մեր հոգեւոր թագաւորութեան 
գահին բարձրացող ամէն թագաւոր 
ծնուեց նո՛յն տնից, 
նո՛յն ցեղից սերեց 
եւ պատուով–փառքով - վեհութեամր 

ԿՐե9 
նո՛յն տոհմանունը՝ 

Մեսրոպ-Մաշտոցեա՜նք ՚ • • 

Այսպէ՚ս ծնուեց նա։ 
ի ախտի հակառա՞կ, 

թէ* վայրկենական նրա զղշումով, 
Նա եկաւ, որ մեգ վերսւդարձընի 
այն, ինչ խլել էր նոյն բախտը երէկ։ 

Մեզ սպառնացող վտանգի չափ մեծ 
եւ այդ վտանգից նաեւ ահագին՝ 
Նա օտար հրի ճարակի դիմաց 
մեր ինքնութիւնը կոփեց ու կռեց* 
օտար եկամուտ վարակի դիմաց 
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մահ համտես արած՛ մեր ամենիմաց 
առողջութիւնը որմի պէս դրեց* 
դրեց խարդախուած կաթի դէմ* մերան, 
քանակի դէմ* թեւ, 
թուի դէմ* թււիչք, 
արեան դէմ՝ թանաք, 
սրի դէմ՛ գրիչ, 
եւ դարանի դէմ՝ Մատենադարան • ՚ ՚ 

Եւ մենք՝ ՛երանով միշտ 
ղի նա վառուած, 

միասին եղանք՝ ցիր ու ցան արուած, 
անվերջ կրելով գարկեր ու հարուած, 
նոյնիսկ յաղթուելով ժանտ բանակներից՝ 
ժանտերից ժանտին յաղթեցինք 

կեանքում -
յաղթեցինք դաժան ժամանակներին՛ 
կանդուն առ կանգուն թաղուելով 

հողում* 
յառնեցինք դարձեալ, 
մնացինք կանդուն– 
անվերջ ընկնելով՝ 
վերաթեւեցինք, 
մեռնելով անվերջ՝ 
դոյատհւեցինք • • • 

Եւ հիմա արդէն այդ մե՛ղ չեն պեղում, 

այլ մենք ենք պեղում, 
այգ մե՛գ չեն յիշում, 
այլ ՛մենք ենք յիշում, 
մե՛գ չեն վկայում, 
մենք ենք վկայում՝ 
հասնելով ուրիշ ժամանակների, 
երբ մենք՝ տառապած միշտ 

քանակներից, 
հպարտ ենք արդէն մեր նոր որակով 
ու եղբայրական մեր նոր քանակով* 
մենք՝ բռնադատուած արբանեակութեան, 
Հպարտ ենք հիմա այն արբանեակով, 
որի ծիրի մէջ կայ եւ վագքը մեր-
ել հպարտ նաեւ հրթիռով այն նոր, 
որի թիռի մէջ կայ հրաշքը մեր՛՛» 

Այսպէ՚ս ապրեցինք 
եւ այստե՛ղ հասանք: 

Այ սպէ՚ս շիթուելով՝ 
դարձանք գոռ հոսանք: 

Մենք՛ հինը հնից ք 

նորացա՜նք նորից։ 
Ել այս ամէնը՝ 
՛Նրա՛ շնորհիւ: 

Պ– Ա– 



Գ. ՄԻՓԹՍ.ՐԵԱՆ 

Ս. ՄԵՍՐՈՊ ԻՐ ՍԵՐՈԻՆԳԸ 

Տ՛աս* գրուած է Ա • \ք եսրոպի ան– 

ձին, Հանճարին ու անմաՀ գործին մա-

սին, որ ազգ մը, Հայ ժողովուրդը, կեր– 

աեց ել պաՀեց զայն՝ գարերու փոթո– 

րիկներուն մէՀՀն է 

կարելի է շաա գրել դեռ% ոչ միայն 

իրրեւ յարգանքի արտայայտութիւն , 

ա յլեւ իբր նոր Հասաաաում մ յա իր ըս՝~ 

ա եղծագործ ութ– եան մասին, ճշմարտօ-

րէն Հլհրաշք» նկատելով զայն, 1 6 0 0 աա-

րի ետքն ալ է 

Արգարեւ յ իռնչպէս Հրաչք չնկատել 

էր գիլէոր, երր փոքրիկ» բաժան բաժան 

եղած ժողովուրդ մ ը կրցած Է ա յնքա՚ն 

չարչարանքներու մէջ իսկ, մտածել նաե 

ազգա յին գիրեր ունենալու, մշակոյթի 

մասին, կամոլրԼ մ լա՚ որ կրնար փրկել 

զինք գժոխքէն ։ 

Տարակոյս չկայ, որ Մ եսրոպ մեծա– 

գոյն մ տածողն ու գործողն է եղած 1 6 0 0 

տարի ել թերեւս աւելի աոաՀ ապրող 

սերունդներուն մէջ, սակայն, մեզի կլա 

թուի թէ անՀատ մը չէ ան միա յն, այլ 

Հաւաքականութիւն մը, սերունդ մը, 

աոնուազն ։ 

Լուսապսակ ճակատ մըն է Ա՛եսրոպ, 

բայց երր յ է շենք իր անոան ը, անմիրա-

պէս արդար ել աւելի՛ ճիշդ պիտի ըԱար 

մ տածել խոսէբի մը, սերունդի մը մա-

սին , որուն ձգտումներուն եւ նպատակ-

ներ ուն իրագործողը, գլխաւոր գէմքն է 

ան է 

Տ աւիտ են ական խորհրդանշան մըն 

է , որ իր գործով եւ գործունէութեամր, 

կը սփաւէ ամբո այ $ սերունդի մը եւ նա– 

խընթաց սերունդներուն իմացական լոյ– 

սը ։ 

Աո-անձին չէր ան ։ կար ԱաՀակը, 

կաթողիկոսական գահին վրայ, քաջ Հել-

լենագէտ , Հեռատես, հեղինակաւոր ել 

քաղաքազէտ, որ կը վարէր Հայ ժողո-

վուրդի ճակատագիրը, կրօնականին 

Հետ , նաեւ, յաճախ , քաղաքական ալ I 

Կար ՎռամշապուՀ թագաւորը, որ 

իր քաղաքական ԳէՐՔո*Լ 1 նիւթական 

լայն միջոցներով եւ Լայն Հորիզոնով, 

գաղափարակից գարձած Էր ԱաՀակի եւ 

Ա՝եսրոպի եւ քաջալերանք տուած Հե-

տապնդուած նպատակին X 

Պարզ Է, որ յանկարծակի չէ պա-

տահած Հ րաշք-գիւտը Հայկական տա-

ռե րո էն ։ Գիւտի թուականը 4 0 4 յ 

պէս ընգունուած է , ընգՀանրապէս , մ է– 

կէն չէ որ արձանագրուած է , ինչպէս 

կը Հաղորդէ մեզի պատմութիւնը է Ա՚եծ 

ձեռնարկները մէկ անգամէն գլուխ չեն 

րերուիր • մեծ նպատակները յանկարծա-

կի չեն իրագործուիր ել անՀատ ի մը 

կամ քանի մը անՀաաներու ուժերէն վեր 

կը մնան անոնք ։ 

Գարերը, երբ ՀոսկեղԷնշ են անոնք 

մանաւանգ, մէկէն չեն ծնիրէ Հինգե-

րորդ գարու սկիզբը, ապաՀովարար, 

շատ աւելի երկար ժամանակի եւ ճիգե-

րու ծնունդն է եղածէ Ա՝եսրոպէն ու Աա– 

Հակէն առաջ, կա յին անպատճառ. ա յ լ 

Աեսրոսլներ ու Աահակներ, որոնք առ– 

նուաղն նոյն մտաՀոգութիւնն ունեցած 

են։ Այն վկայութիւնը թէ Եդեսիոյ մ է ջ , 

Հին, «Հայերէն» գանիէլեան տառեր 

գտնուած են, որոնք երկու տարի փորձի 

ենթարկուած են Հայաստանի մ է ջ , բայց 

բայց անրաւարար գտնուած են, ապա– 

ցոյց մըն է նախընթաց փորձերու. մա-

սին . չենք յիշեր այլ առարկիչ–աւան– 

թիւննեբ ալ, թէ Ա՝եսրոպէն առաջ կար, 

եղած է Հայ տառեր ունենալու գաղա-

փարը ։ Ա՝եսրոպի գիւտը, գլխաւորա-
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բար ) ձայնաւոր դ ի ր ե ր ո ւ յ ա ւ ե լ ո ւ մ ո վ , 

նա խ ընթացա բար եղած ճ ի ղ ե ր ո ւ ա մ բ ո ղ -

ջացումն է , պսակումըX 

Հայը՝ Հարկատու ամէն կերպով, օ– 

տար իշխանութիւեներու, Հայրենիքէ 

կէսովը Բիլզանգիոն ի ել միւս աւելի մեծ 

մ ասովը Պարսկաստանի միքեւ բաժնը– 

ւած , ենթակա յ էր լե զուով եւ մշակոյ– 

թով ալ օտարներ ուն, յոյն, ասորի եւ 

պարսիկ լեզուներուն ու մշակոյթին, 

քաղաքականութեան Հետ է 

Հայերը քաղաքական ազատութիւն 

թիէն չէին կրնար ունենալ• ում՜ չունէին 

Հ զօր կայսրութիւններուն դէմ տ Ե*– շատ 

բնական կերպովէ տիրող իշխանութիւն– 

ներուն ազգեցոլթեան տակ կը մնային, 

ձուլուելու վտանգին առքեւտ Ձէին կըր– 

նար Հհսյր^նիքը միացնել իր բաժանու-

մէն ետք, ( 3 8 5 ) $ սակայն կրնային 

միացեալ մնալ մտաւորական արժէքնե-

րով, ազատ ը/ յա լ իմացական մարզերու 

մէք է քաղաքական ազատութիւնը կոր– 

Սընցնելէ ետք, կը մնար միայն սեփա-

կան մշակոյթ ունենալու ազատութիւնը Տ 

\յախամ ես րոպե ան շրքան մը եղած 

է , անՀրաժեշտօրէն, լեզուի, մշակոյթի 

ազատութեան թագուն ձգտումներս ւն 

Համար» առնուազն՝ Հայ սեփական մբա-

քի ու մտածում ի ազատութեան Համար 

քանքեր թափուած են ։ Լուսաւոր շրջան-

ներ եղած են X 

Ա յս ձգտումի դո յութեան ապացոյց-

ներէն մէկը այն, որ Հայը շատ կան ու– 

խէն,- Հեթանոս աշխարՀի մը մէք, իր 

դրացիներէն շատ առաք, գիտցած է քը~ 

րիստոնեայ ըլլալ, Հոգ չէ թէ գազանօ-

րէն X Որգեգրած է վարդապետութիւն 

մը՝ բարոյականով եւ փիլիսոփա յու~ 

թեամբ աւելի բարձր, քան մազդէակա֊» 

նութիւնը կամ իր Հեթանոսական կրօնը, 

քաղաքական ու ընկերային սփոփանքով 

մըն ալ, սիրոյ ու ապագայ խոստումնե-

րով , արդարութեան ու Հաւասարու-

թեան իր սկզրունքներովէ 

Ցիշեցինք այս կէտերը, ըսելու Հա– 

Iքար ՚ թէ ՝ Հայուն սեփական գիր ունենա– 

լու– պա Հանքը ՝ մտքով ու Հոգիով աղաս– 

տսւթիւն ունենալու. պաՀանք մըն է« ա– 

դատագրութեան ձգտում մը, ապաՀով 

ապաստանի մը փնտռտուքով X 

Այ" մշակոյթին ու նոր վարդապե-

տութեան , անոնց զարգացման ու տա-

րածման արդիւնքն է Աստուածաշունչի 

թարգմ անութիւնը, որուն լծուած են 

ԱաՀակ ու Մ եսրոպ * իրենց աշակերտնե-

րով ) չՈէ–րք վաթսուն Հոգիէ Այո աշա-

կերտները Աղեքսանդրիա , Բիլզանգիոն , 

ԱթԷնք, Անտիոք ել Եդեսիա ղրկուած 

են ( ուսանելու եւ լեզուներ սորվելու 9 

Հելլեներէն , ասորերէն , գլխաւորաբար ւ 

Աստուածաշունչը թարգմ ան ուած է իր՜ 

րեւ ա յգ ժամ ան ակի մ շակոյթին ու գի" 

տութեան, գրականութեան ու նոր վար-

դապետութեան մեծագոյն գանձարանը է 

Այս կերպով, դիրերու գիւտը չէ որ 

ծնունդ տուած է Հայ մշակոյթին , այլ 

Հայ մշակոյթն է որ ծնունդ տուած է 

Հա յ գիրերուն, յաւելեալ ու Հզօր ազ-

դակով մը, որ քրիստոնէական վարդա-

պետութիւնն էր ։ 9՛իրերու գիւտը ծը– 

նունդ տուած է դպրութեան է գրաւոր 

մշակոյթին է 

Ծեր պատմութեան առեզծ ուածնե-

րէն մէկն է Աստուածաշունչի լեզուն, 

մշակուած եւ կատարեալ, պայծառու– 

թեամբ ու բազմակողմանի Հարստու– 

թեամբ՛. Այսօր իսկ, Հիացումի առար-

կայ է ան, Հայերու եւ օտարներ ու. կող– 

մէ Տ Մէկէ՞ն, Աստուածաշունչի թարգ– 

մանութեաթմբ ծնունդ առած կամ կազ– 

մըւած է ան։ ԱաՀակի ե Մեսբոպի Հան-

ճար էԴն բխած է այս Հանդիսաւոր ու 

շքեղ լեզուն, որուն իրենց նպաստը բե-

րած են իրենց աշակերտները Եզնիկ • 

կորիւն, հյ որենացի, Եղիշէ եւայլն ։ Ան-

շուշտ է լիզոլներու զարգացման պատ-

մութիւնը ցոյց կու տայ, թէ մեծ, ար-

ուեստագէտ գրողներ գիտցած են Հրա-

շակերտել լեզու մը, իրենց գործերով• 

ՀեԱեններէնը Հոմերոսի գործերով կազ– 

մըւած է • Տանգէ մը իտալերէնը գեղեց-

կացուցած է . Լուտեր մը գեբմաներէ– 

նը, ՇէյՔ"փիր մԸ՝ անգլեբէնը, եւայլն է 

1թայց մինակ չէին իրենք X 

Մեր մէք, արեւմտաՀայ լեզուն ր^է– 

ւբեղացած ք է» Գուբեանով, որ էր ժա– 
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մ ան ակի գրաբարախառն լեզուէն ստեղ– 

հ ահ՜ է նոր ա շիւ ա ր Հ ա բա ր մը, որ այսօր 

իսկ խորթ ձի թո լ.իր մեզի է իր ատեն ես 

իրմ Է առա ջ կաԲ անշուշտ աշխարՀա– 

բար մը, սակայն ԳոԼրեան մը, Պէչիկ– 

թաշլեան մ ր, Տ եմիրճիպաշեան մը եւ 

վերջապէս Հին սերունգը ( Արփիարեա– 

նի գլխաւորոլթեամբ, գիտցան գեղեց-

կացնել զայն, մինշել որ մեր լեզուն Հա– 

սալ Մ եհարենցեան նրբութեան ու գու-

նագեղ գեղեցկութեան, մինչեւ մեր Օ– 

բերը։ 

իոնշպէս պատահած է որ Ասաոլա– 

հաշունչի լեզուն այնքան գեղեցիկ ու 

կատար եալ, խիտ ու չափական Հրէ^՜ 

միկ) եղահ է է Զի բաւեր ԱաՀակ-^ես-

րոպի եւ իրենց աշակերտներուն ոսկե– 

ղարեան գորհը։ Հարկ է մտածել, ան-

շուշտ , նախընթաց սերունդի մը մասին է 

Չենք Հաւատար թէ խօսուահ ըլլա յ , 

ժողովուրդին կողմ է է Թ՛երեւս է բարձր 

գասու մը քուրմերու նեղ շրջանակի մը 

մ ԷԼ խօսուահ ըԱայ , Ար ար ատ եան բար-

բառը Հիմ ունենալով է ԱպաՀովարար, 

իր ժամանակի Հ,գրականք>, այսինքն՝ 

ընտրեալներու լեզուն Էր ան, ԱաՀակի ե. 

Մ եսրոպի կողմէ աւելի՛ մշակուած ու 

գեղեցկացուած է Այս իրողութիւնը կ՛ա-

պա ցուցուի Գողթան երդերու գոյու-

թեամբ եւ անոնց մ ԷՀ գործածուած պըս– 

պըղուն լեզուով է կը բաւէ կարդալ ար-

քայական Հարսնիքի մը նկարագրութիւ-

նը (Արաալէս եւ Աաթենիկ) , կամ Վա– 

Հագնի ծնունդին նո լիր ուած շքեղ նկա-

րագրութիւնը, Բրիստ ՚ թուականէն առ– 

նուաղն մէկուկէս դար ել աւելէ առաք 

յօրինուած, որոնք կը վկայեն թէ նոյն 

լեզուն մշակուած էր աոնուազն վժողո– 

վըրդականֆ երդերու ու քերթուածներու 

մէջ, անգէբ դպրութեան բէւրեղեայ բե-

կորներուն մ էջ է 

Այս բոլորը եղած են, անշուշտ, 

«բերանացի՛», իրրեւ չգրուած դպրու-

թիւն , ինչ որ անկարելի չէ է Այսօր իսկ, 

քիւրտերը չունիոն բերանացի, անգիր 

դպրութիւն մը, մչակո յթ մը, երգ, ա– 

ռասպել, պատմութիւն, Հեքիաթ ու բա-

նաստեղծութիւն, Հում այլ ինքնատիպ 

լեզուով, թէեւ չունին դեռ գիր I Մնաց 

որ, ինչպէս բանասէրները կը Հաստա-

տեն , քբիստոնէական առաջին գարերէն 

իսկ, կային արհեստով կամ ասպարէզով 

թարգմանիչ^/», որոնք յոյն ու ասորի 

բնագիրերու վրա յէն Հայերէնի կը վե-

րած էին Աստուածաշունչը, անշուշտ, 

ՀետզՀետ է կոկելով լեզուն, մինչև վերք– 

նական թարգմ անութ իւնըէ ՝Բրիստո-

նէութիւնը պաշտօնապէս ընգունուած 

էր Հայաստանի մէջ Գ՛ գարու սկիզբը, 

305—ին, 8 3 տարի առաջ քան Հռոմը ։ 

Սակայն, շատ Հինէն Հայերը քրիստոն– 

եայ եղած են, անպաշտօն կերպով է 

Ղ՚ուրեան Պատրիարք այս տողերը գրո-

ղին Հաւաստած է (1927) , թէ ըստ նոր 

եւ անտիպ փաստերու, զոր էեք միայն 

գտած է , /»• գարուն իսկ Երղնկայէն 8 0 0 

ձիաւոր քրիստոնեայ Հայեր էքբուսաղէմ 

ուխտի եկած են ••• 

Այդ օրերուն, (է՛ դար), մեր նա– 

խահայրերը փնտռած են ազատագրու-

թեան ձեւ մը, եւ գտած են Հայ գիրը ւ 

օգտագործելով յունական տառերը եւ 

նորեր Հնարելով եւ պատշաճեցնելով Հայ 

լեզուինյ 

Աեփական կեանք, ինքնօրինութիւն, 

Հոգեկան անկախութիւն, մտածումէ եւ 

ստեղծագործում է ազատութիւն ճան չ– 

նա լու ա յս ձգտումին ու պա յ քարին ար-

դիւնքն է Վարդանանց պատերազմը, որ 

յարձակողական ոչինչ ունի, այլ միայն 

սեփականը , ազգայէնը , Հոգեկանն ՈԼ 

մտաւորականը պաշտպանելու բնոյթէ 

Հայուն այս ձգտում ը Հեռացուցած Է 

Հայն ու իր Հայրենիքը Պարսկաստանէն, 

ոչ մ իա յն կրօնական , ա յլեւ մ շակութա– 

յին իմաստով, մօտեցնելով զանոնք Ա՜-

րեւմուտքի , ի ^ ՚ չ ՈՐ մտաՀոգութիւն 

պատճառած է Պարսկաստանի, քաղա-

քական տեսակէտէն է 

Հայուն գժրախտութիւններէն մէկն 

եղած է իր միջավայրէն անջատումը է 

Ապրած Է Ասիոյ մէջ, սակայն փնտռած 

է միշտ Արեւմուտքը, անոր կապուած* 

աւելի բարձր վարդապետութիւններու, 

նշանախօսքերոլ, նպատակներու ել մը– 

շակոյթներու է Բայց նաեւ իր բարեբախ– 

Լ. 
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տութիւններէն է այս ձգտումը, որով-

հետեւ այս կերպով պահ ահ է իր գոյու-

թիւնը , ան ք ատուած է գէպի վար քաշող 

միքավայրէն ու դրացիներէն ել պաշտ– 

պան ահ՜ է իր անկախ կեանքն ու գոյու-

թիւնը՛ ապրած է մեծ զոՀեր տալով, 

բայց ապրած է% Ահա թէ ինչո՛ւ Վար– 

գանանց պատերազմին մէք թէեւ պար-

տըւած է , սակայն յաղթական ու ազատ 

մնացած է ան, ապաստանելով իր մ աքի 

ու Հոգիի բեր գերուն, որոնք անառիկ ու 

ամ ուր մնացած են միշտ X 

Բանասէրները թող վիճին, ճչգելու 

Համար թէ ո՛ր թուականին գտնուած են 

Հայ գիրերը, ե ի՛նչ պարագաներու մէք է 

Տարեւորը ա յն է% որ գտնուած են ա– 

նոնք, սերունդի մը ղեկավար ղէմքե-

րան՝ ՀՀեսրոպի ու ԱաՀակի կողմ է 1 Տա– 

րակոյս չկա յ , որ Ա՛եսրոպ գաղափարա-

պաշտ, երազող գէմք մըն է ր , բազմա-

կողմանի յատկութիւններով • զինուորա-

կան , ճգնաւոր յ Հոգեւորական, քարաուզ 

զար եղած էր * ճշմարիտ Գործիչ մը եւ 

նուիրեալ մը՛. Առաքին գիւտարաբը, ույ– 

աւցիչը, դպրոցներոլ Հիմնադիրը է Հա-

ւատքի մարդ էր ել իր Հաւատքին ու-

ժովն է որ գտած է Հայ գիրԱ, աստուա– 

ծա յին «Հրաշք» նկատ ուած, ինչ որ ան-

Հիմն կարելի չէ նկատել, որովՀետել 

Ա՝եսրոպ տեսիլքի մարդ, կրնար տեսիլ– 

քի մէք տեսած ըլլալ : Այսօր, Հոգեբանօ– 

րէն կարելի է բացատրել երեւոյթը, ո– 

րովՀ ետել անսովոր բան մը չէ մաքի 

աչքերով Հտեսները, պատկերացնելը 

դեռ չիրագործուած որեւէ իրողութեան 

մը իրագործումը, առարկա յականացու– 

մը, անլո յծ ն կա աո լած է՚^ԳՐէ ^Ը էոլ–" 

ծումը• Հետապնդուած գիւտի մը իրա-

կանացումը, երազի մը մէք։ 

Ա՝ եսրոպին գիւտին Հետեւանքները 

պարզ է որ կարծուածէն աւելի մեծ ե– 

ղած են է Հայութիւնը պաՀուած Է մին-

չեւ այսօր, ազատ մտքով ու մշակոյ-

թով, նոյնիսկ Հայրենիքի ստրկութեան 

գարերուն մէքէն ։ Իր գրականութիւնն ու 

մշակոյթը ազատ ազգի մը վայել երե– 

լ ո յթներ են է 

- ճամբան զոր բացած է Մ եսրոպ, 

բաց կը մնայ միշտ, ել իր գործը միայն 

անցեալին շի վերաբերիր, այլ ապագա-

յին , յաւերժութեան տ 

կը բաւէ յիշել թէ իր ազատագրա-

կան շարժումը կը շարունակուի այսօր 

ալ, ո՛չ միայն Հայ մտքի դաշտին մէք, 

այլեւ աւելի լայն, ապագային գոյու-

թեան գետնին վրայ ։ 

Հայ կական ազատագրութեան առա– 

քին դարբինը կը մնայ ան, իր սերուն– 

զ Էն գործակիցներով X Եւ իր գործը են-

թադրուածէն աւելի է , որովհետեւ 

Կ՝ընդգրկէ բովանդակ փորձութիւնը ։ Իր 

յիշատակը կը տօնուի այսօր Հայաստա– 

նէն մինչեւ գաղութները, փառաբանու– 

թեամբ, Հաւատքով եւ ոգեւոր ու– 

թեամբ X Ա եր ունդէ սերունդ , Հայը կը 

քալէ այս լուսաւոր ճամբան, մինչեւ 

որ Հասնի ան իր կատարեալ լրումին, -

Հայ ժողովուրդի ամբողջական ազատու-

թեան , ժողովրդական ու Հայրենական է 

Զարթօնք մըն է որ ծայր տուած է Մես-

բոպի օրերուն մ ան աւանդ, ել աւելի ա– 

ոաք, նոյնիսկ, անցնելով Աւարայրի 

գաչտեբէն մինչեւ Գաւիթ Բէկի օրերը, 

մինչեւ Հայկական Ազատամարտի արիւ-

նոտ թուականները ել մինչեւ Մայիսեան 

լուսաշող օրերը եւ մինչեւ այսօր է 

(քլբախ ենք որ լայն ու լոյս կը մ չէ-

նա յ այս ճամբան, որուն ճամբորդ կ՛ու-

զենք տեսնել բովանդակ Հայութիւնը, 

տարագրութեան մէք ըԱայ թէ Հայրենի 

լեռներու շուքին տակ, ամ բո ղքական 

կազմով ու Հոգիով, Հաւատարիմ միշտ՝ 

Հայոց պատմութեան է 

Մեսրոպ, իր սերունդին գործակցու– 

թեամբ, Հոգեկան ու իմացական չքեղ 

զօտի մը Հիւսեց Հա յութեան Համար, ել 

կը Հաւատանք թէ օր մը, պիտի դառ-

նա յ ան նաեւ քաղաքական ու ընկերային 

ազատագրութեան անքակտելի կապը է 

Մեզի կը մնայ ոչ միայն յարգել իր 

պանծալի յիշատակը, այլեւ ծաղկեցնել 

իր ազատագրական գործը նոր մեծա– 

դործութիւններով X 

Գ՛ Մ. 
15 Օգաւտ * 1962 

Պոսթ-քն 
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՏԸ 

Աււն, ի նախակարգ թանիս էշաՕակեմք, 
վասն որոյ հս փոյթ– արարեալ մեր պասւմելոյ, 
էր Ա՝ւս;թ–ոց անուն, ի Տարօնսւկան գաւառէն, ի 
Հացեկաց զհզյէ, որդի աււՕ– երանելւ֊ււյ Վարդակ 
կոչհցհյոյ: 

ԿՈՐԻԻԴ 

^ ա յ մշակոյթի մեծագոյն գէ՚^քը 

Մեսրոպ Ս՝աշտոցն է է որ սրբացած ՈԼ 

պաշաուած անՀատականութիւն մը եղած 

է աասն ել Վեց գարերու ընթացքին» 

Մանկական շրթունքները Ա• եւ. /՝ • ին 

Հեա սուրբին պատկերն ալ դրոշմած են 

Հայ մարդուն Հոգիին մէք, անոր անունը 

ընտանի դարձնելով անցած դարերու 

բոլոր սերունդներուն է 

Եւ սակայն, Հակառակ այն իրողու-

թեան որ Ա • Մեսբոպի անունը Հայ տու-

ներէն ներս ամէն օր կը Հնչուի պաշ-

տամունքով, շատ քիէ բան գիտենք այս 

մեծ Հայու մասին ւ 

Այգ Համառօտ տեղեկութիւննեբն ալ 

կը պարտինք կորիւնին, որ դրած է 

ՎԱՐ-Բ ՄԱՇՏՈՑԻ գրքոյկը * ։ 

Կորիւնը ՎԱՐ* ՄԱԾՏՈՑԻն գրած է 

444—449 թուականներուն յ Վարդանանց 
պատերազմի փոթորկալի իրողութիւնը 

ել անկախութեան ու ազատութեան Հա-

մար մղուած պայքարները Հայ նորա– 

Հաս մտաւոբականներու ուշադրութիւնը 

կը գրաւէին տ Մօտաւոր անցեալէ պատ– 

* կորիւնի գրքոյկի վերնագիր® Է» 
«ՊԱՏՄՈԻԹԻԻ՚ե ՎԱՐՈԻ8 ԵԻ– ՄԱՀՈԻԱ1» 
ԱՌ1» ԵՐԱ՚ՕԵԼԻՈՏ ՍՐ̂ ՈՑՆ ՄԱՇԹՈ8Ի 
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՄԵՐՈ6 ԹԱՐԴՄԱ՚ՆՋԻ 

ի ԿՈՐԻԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԷ 8ԱՇԱԿԵՐՏԷ \ՈՐԻ1ւ» 

մութիւնը , ականատեսի Հարազատ վր– 

կայութեամբ գրելու կարող անձնաւո-

րութիւները վախճան ած կամ նա Հա– 

տակուած էին է Ու Կորիւնի գրքո յկր կը 

մնար միակ վաւերական ազրիւրը, որմէ 

քաղուած քանի մը ակնարկութիւննեբ 

պիտի գտնէինք կարգ մը Հեղինակներու 

աշխատութեանց մէք լ 

Հայ ազգի ճակատագիրը կերտող ել 

ոսկեդարեան նոր գարաշրքանի Հիմնա– 

գիր Մեսրոպ Մաշտոց ըեդՀանրապէս 

Հա յ գիր ու գրականութեան եւ եկեղե-

ցական սրբութեան տաճարներէն պաշ– 

տուած է որպէս բոլոր դարաշրջաններ ու 

անվիճելի Հեղինակութիւնը, բայց անոր 

քաղաքական դերը վերՀանուած չէ Հան-

դամանօրէն ւ 

Պատմական բացայայտ վկայութեան 

պակասը պատճառ մ ը չէ որ Մ եսրոպ 

Մաշտոցը չնկատուի քաղաքական մեծ 

գործիչ մը, նոյնիսկ միայն Հիմնակէտ 

ունենալով կորիւնի Համառօտ կենսա-

գրութիւնը : թ՚երեւս իր ստեղծած գիրն 

ու գրականութիւնն ալ իր քաղաքա-

կան ձգտումներ ուն ե մոլեռանդ աշխա-

տանքին արդիւնքն են է 

Անշուշտ եբեւակա յա կան ենթ ագրո Լ– 

թիւններոլ վրայ Հիմնուած1 Հ^նք կարող 

ապացուցանել Մ եսրոպ Մ աշտոցի քա-

ղաքական գործունէութիւնը է Աղբիւր– 

ները կը պակսին, ու մեզի կը մնա յ ա– 

պա լին ի լ իր կենսագիր աշակերտին հ Կո– 
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րիւն վարդապետին է 

Կորիւն վեր^ացնելով Մաշտոցի կեն-

սաղ էութիւնը , գրքո յկի վերֆսւրանին 

մէջ կր խոսաովանի թէ շատ մը արարք-

ները մէկ կողմ թողնելով. Համառօտը 

միայն դրի առած էէ կը թուի թէ քաղա-

քական եւ եկեղեցական պայմանները 

թոյլատու չէին շատ բաներ դրելու է 

Բայց կորիւնի վերջաբանէն դիւր ու– 

թեամբ կարելի է ենթադրել, թէ բազմա-

թիւ նշանակալից աշխատանքներ կա-

տարուած են, որ կենսագիրը կը զգու-

շանա յ գրելու է 

Այս պայմաններու մէջ մենք ստիպ– 

•ուած ենք ուդեկցիլ կորիւնին, անոր 

ԳՐՔոյկին քանի մը Հատուածներուն փա-

կագիծերը բանալ եւ տրամաբանական 

վերլուծումներով^ բնորոշել Մ աշտոցի 

քաղաքական գործունէութիւնըէ 

շ . 

Ր ռաթին քայլին իսկ կը Հանդի– 

պինք Ա՝աշտոցին, $արօնի Հացիկ գիւղի 

մէջ տ Անոր երանելի Հօր անունը Վար– 

գան է ւ Ուրեմն Մ ամի կոն եան տան ա– 

զատանիներէն մէկն է Վարդան, ինչ– 

պէս նաեւ իր որդին՝ Մաշտոց է Ու ե– 

թէ աւելցնենք ԱաՀակ կաթողիկոսի խը– 

նամիութիւնը Մամիկոնեան տան Հետ, 

մ ենք կ՚ունենանք մ թնոլոբտ մը ուր կը 

տիրապետէն Հայրենիքի պաշտպան դիւ– 

ց ազուն սպարապետները եւ Լուսաւորի-

չի տան վերջին արու շառաւիղը, Ա • 

ԱաՀակը, իր անվիճելի Հեղինակու– 

թեամբ է 

Ա՝աշտոց մեծցած Է այգ մթնոլոր-

տին մ Էջ եւ Հոգեզինուած Է Ա՝ ամ իկոն– 

եաններո*. քաջութեամբ եւ անձնուիրու– 

թեամբ է Եթէ գործերով եւ ուշագրաւ 

արարքներով անյայտ կը մնայ պատանի 

եւ երիտասարդ Ա եսրոպ Մաշտոց, մենք 

Կորիւնին ուղեկցելով զայն կը գտնենք 

Հայաստանի մ ա յրքաղաքը Հասած եւ 

մտած թագաւորական տունէն ներս, որ– 

դէ* դիւանապետ։ ւ - . • 

Պատանի Մ աշտոց Հե տեւած է Հել-

լենական կրթութեան եւ գարձած է զին-

ուորական V կորիւնի քանի մը նախագա– 

սութիւններէն յայտնի կ՛րցա, թէ Մաշ– 

աոց մեծապէս գնահատուած է որպէս 

զինուորական ել սիրուած վերին Հրա-

մանատարներէն ։ Ուրեմն, պէտք է րն– 

դունինք թէ Մ աշտոց յունարէն ել 

պարսկերէն լեզուներուն կը տիրապե– 

տէր, զարգացած քաղաքական միտք ու*– 

նեցող սիրուած զինուորական մըն էր եւ 

ազդեցիկ շրջապատ մը ունէր՚ թագաւո-

րական պալատը Հասնելու է Թագաւորի 

Հրամանները կատարելու կոչուած Մ աշ-

տոց , որպէս դրան քարտուղար, ան-

շուշտ լա յն քաղաքական ՛ծանօթութիւն-

ներ պիտի ունենար իր մ՛ամ տնակի Հզօր 

պետութիւններուն,անոնց ձգտումներուն 

եւ գիւանագիտական յարաբեբութեանց 

մ ասին * Իսկ որպէս զինուորական 

աւելի քան քաջածանօթ էր բիւզանդա– 

կան եւ պարսկական զինուորական ու-

ժերուն է 

"՝ ՝ ԱշխարՀա կան կարգերու ծանօթ, 

զինուորական արուեստով սիրելի, քա-

ղաքական զարգացմամբ* թագաւորական 

դիւանապետ Մ աշտոց իր շնորհներուն 

վրայ կ՛ աւելցնէ Հաստուածա յին գրքե– 

ր^ոլ խորամուխ ծանօթութիւնէ՚երը ել 

բազմ ակողմ անի պատրաստութեամբ 

Հզանձն զար գար եալ» , իշխաններուն ծա-

ռայութիւն կը կատարէր, այսինքն, Հայ 

պետութեան կը ծառայէր է 

իր մամանակի պետական մեծ մար-

գը, որուն խորՀուրգին պէտք ունէին 

թագաւորը, . կաթողիկոսը, Հազարա-

պետն ու սպարապետը։ Այն շրջագիծը 

որու, մէջ դրուած է Մ աշտոց , տրամա– 

բանօրէն այս եզրակացութեան կը բերէ 

մեզ, որքան ալ ժլատ թուի կորիւն կեն-

սագիրը ։ 

Մ աշտոցի քաղաքական , պետական 

եւ, աշխարհիկ կեանքը 3 9 4 թուին Հիմ-

նական փոփոխութեան 1լ ենթարկուի է 

կղերական զգեստը կը զգենու եւ կը 

միանայ խաչակիր գունդին եւ շուտով 

մ իա յնակեցական ել ճգնա կեցութեան կը 

նուիրուիէ 

^իշխաններն ու թագաւորները շատ 
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յաճախ Հրաժ՛արած են աշխաբՀիկ կեան-

քէն եւ իրենց Հոգեկան րաւարար ութ իւ– 

նը գա ած են կրօնական նուիրումի մը 

մ էք տ Բայց Մ աշտոցի ճ գնա կեցութիւնը 

Հեռու է միսթիք ապրումներէն* Աւելի 

ըմբռնելի է , եթէ ըսենք թէ ա ն ձ ն ո ւ ր ա – 

ցումՏ* է , ա ն ձ ն ո ւ ր ա ց ո ւ թ ի ւ ն մը որոշ նը– 

պաաակի մը Հասնելու Համար, նպա– 

աակ մը որ գերազանցապէս Ազգային Ա— 

գ ս ւ ս ւ ա գ ր ո ւ թ - ե ա ն կը ձգաի » 

3 9 4 թուականին Հայոց պետութիւնը 

ծանր վտանգներու ենթակա յ էր : Ար– 
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էր Հռոմէական եւ Աասանեան կայսրու– 

թիլննեբոլ մ ի քել ։ Արեւմ տեան Հա յաս-

տանը կը կառավարուէ բ Հռոմէական 

նա Հանգա պետ ով մը, էսԿ Արեւելեան 

Հայաստանի Հարկատու թագաւորութիւ– 

նը Աասանեան կայսրերու ոտնձգութիւն– 

ներուն դիմանալու ուժը չունէր % Այս 

Ժամանակաշր քանի պատմութեան մէք 

ծաւալելու կտրիք չենք զգար է Հայոց 

պատմութեան տարրական ընթացքին Հե-

տեւողը ծանօթ Է այն կրօնական ել քա-

ղաքական տագնապներուն, որոնց են-

թակա յ Էր Հայաստանը է 

Մաշտոցի ժամանակակիցները, թա-

գաւորը , կաթողիկոսը, սպարապետն ու 

նախարարական տուներէն ոմանք ան-

շուշտ այգ մտաՀոգութիւններով ծան-

րաբեռնուած էին ու ելք կը փնտռէին տ 

Պալատի շրքան ակին մէք ամէնէն 

բանիմաց մարգը Մաշտոցն էր» ճզնա– 

կեցութիւն մը, առանց նպատակի* փա-

խուստ մը պիտի ըլլար է Ու Մաշտոց իր 

կրօնական սքեմ ով նոր եւ ժրաքան աշ-

խատանքի մը կը լծուէր ։ Ապաոնացող 

վտանգին գէմ, այն օրերուն, երկու նոր 

զէնքերու կարիքը զգալի էր « Ա) Տանուն 

քրիստոնէական կրօնին կռուիլ Մազգէա– 

կան կրակապաշտութեան գէմ, որ Հա-

յաստանը կլանոզ ՀբգեՀ մըն էր, եւ />) 

Հայ եկեղեցին ազատել ասորի կղերէն ե. 

լեզուէն։ 

Մ աշտոցի ճզնա կեցութիւնը անձնը– 

լէրներ պատրաստելու գժուարին 

բոց մըն էր է Անիկա իր շոլրքր կը Հա-

ւաքէր Հաւատարիմ, Հարքաշ ել անձնա– 

գոՀ Հետեւորդներ, որոնք գերազանց ա– 

ռաքելոլթիւններ պիտի ստանձնէ ին Հա-

յաստանի զանազան վայրերու մէք քրիս– 

ֆոոնէութիւնը ամրացնելու եւ դարձի 

բերելու Հեթանոսական Հակում ունեցող 

Հայ իշխանները է 

ԷԼ իրօք, մենք կը տեսնենք Մաշտո-

ցը դուրս եկած իր ճգնարաններէն, Կ(Լ՜~ 

րօնական արշաւանքի կը ձեռնարկէ դէ– 

պի Գողթն գաւառը է կորիւնն է որ կը 

պատմէ.– «Աււեալ այնուհետեւ երանել– 
նոյն գհտւատացեալս իւր, դիմեսւլ իջա-
նէր յ անկարգ ես յ անդարման տիղիս 
Գողթսւն» : 

*ք՝ողթն գաւառը Հ՝ք՝րիստոսի Հնա-

զանդութեանդ կը դարձնէ է Ւսկ Հդեւերը 

զանազան կերպարանքներով կը փախին 

Մարերու կողմերը^։ Անշուշտ ա յս դե– 

ւերը կրակապաշտ մոգերը եւ Աասանեան 

իշխանութեան գործակալներն Էին X\քայ– 

րագաւաոներու մէք Աասանեան տիրա-

պետութիւնը ուժեղ էր եւ Հեթանոսա-

կան բարքերը ի զօրու էին է Մ աշտոց, 

իր առաքին առաքելական գործ անէու-

թիւնը կը սկսի այգ գաւառներէն, ա յն 

մտածումով թէ Հայ պետութիւնը կ՚ամ-

րանայ, եթէ քրիստոնէութիւնը արմ ա– 

տանայ Պարսկաստանի սաՀմանակից գա-

ւառներուն մէք է 

Այս առաքին փորձի ընթացքին Մ աշ-

տոց յաղթական արշաւանքէն թէել 

գոՀ , սակայն ծանր մտածումներու կը 

մատնուի՛. Եկեղեցական ընթերցուածնե-

րը ասորերէն կը կատարուէին ու քերմե– 

ռանգ խօսքը սիրտերուն չէր Հասներ: 

Այս մտածումներու ընթացքին ան վրճ– 

ռեց ելք մը գտնել եւ Հոգալ Հայոց աշ-

խարհի եւ իր ազգակիցներու ցաւերը» 

Ելքը, միակ ելքը Հայերէն լեզուի գիրեր 

գտնելն էր ։ Այդ գիւտով մ իայն կարելի 

պիտի ըլլար օժաել Հայոց եկեղեցին Հա-

յերէն գրուած մ ատեաններով ու կրօնքն 

Ու գրականութիւնը վերածել նոր զէնքեր 

բու; ազգային պետութիւնը ել ան կա–* 

խութիւնը պաՀպանելոլ Համարէ 

քաղաքական եւ զինուորական պաշ*> 

ւոօնները թողած, երբ Մ աշտոց իր Հա-% 

սուն տարիքին մ ԷԼ ( 3 5 տարեկան Էր) 
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կրօնական խիստ պատասխանատու, դոր– 

հերու, կր ձեռնարկէր, ներելի է մտածել 

թէ ԱաՀակ Հայրապետը տեղեակ ել. քա-

ջալերողն էր ծրագրուած գործին, ճրգ– 

նաւորէ անձէն մ ԷԼ տեսնելով քաղաքա-

կան լա յն Հորէղոն ունեցող րանէմ աց , 

նախաձեռնող ե գործունեայ այն մարգը, 

որ պէտէ կրնար Հրաշքներ գործելէ 

Գրերու գէւտէն առա ջ, երր տա կա– 

լ էն փառապսակը չկայ Մ աշտոց է ճակա-

տէն , անոր գործէն պատկերացումը որ 

անկիւնէն ալ քննենք, Հաւատացեալի եւ 

մտաւորականէ կողքին կը ցցուի Հասա-

րակական գործիչի Հասակը է 

3* 

^ ւշագիր ըԱանք այն մ ղձաւան– 

Հա յին մտմտուքներուն որոնք ծանրացած 

Կ՚երեւին Մ աշտոցի Հոգիին վյրայ։ 

կը թուի թէ աղօթքները, ինքնա– 

ղրրկումներն ու կրօնական ապրումները 

չեն կրցած մխիթարել ճգնակեաց Մ աշ– 

տոցը։ Ազգը ցաւեր ունի՝ գար մ անում ի 

կը կարօտի, պետութիւնը վտանգուած 

է՝ զօրաւոր եւ կենսատու ուժերու պէտք 

ունի։ Այգ առթիւ կորիւն կը գրէ-

«Առաւել հոգ ի մւոի արկանէր զեսւ– 
մաշխսւրհականս (Հայոց աշխարհի ժո-
ղովուրդը) սփոՓելոյ • • » Ու ապա Մաշ-
տոցը կ՚ազօթէ - «Տ րւոմուր֊իւն է ինձ եւ 
անպակաս ցսււք սրաի իմոյ, վասն եզ– 
րարց իմոց եւ ազգակսւնաց»: 

Իր ազգի եւ Հայոց աշխարհի ցաւե-

րով տանքուող Մ աշտոց ը մ տածումներու 

ծփանքին մէ1 էր ինկած ել ելք մը կ՝Ո– 

րոնէր ։ Ու ահա, մենք Մաշտոցը վերա-

դարձած կը գտնենք ԱաՀակ կաթողիկո-

սին քով է 

Մաշտոց իր մտածումներն ու վը&~ 

ռած գործի իրականացումը կը Հաղորդէ 

Ա . Ա ահ ակին , որ պատրաստակամ Հա-

ւանութիւնը կու տա յ եւ գործակիցը եւ 

Հովանաւորողը կ՚՚ըէԼայ Մ եսրոպ Մաշտո-

ցի նախաձեռնութեան է 

կաթողիկոսի եւ Մաշտոցի անմիջա-

կան գործը կ՚ըԱայ միաբաններ ու «աշ– 

խարՀաՀոգ խորհուրդը), ժողովել եւ Հայ 

աղղ ի Համ ար նշանագրեր գտնել ։ Ջան-

քեր կը թափեն այդ ուղղութեամբ, միև– 

նոյն ժամանակ կը ներկայանան Վռամ– 

շապուհ թագաւորին եւ անոր գործակ-

ցութիւնը կ՚ապաՀովեն ։ 

Հայոց ազգը լիակատար միակամու-

թիւն յայտ կը րերէ այս պարագային յ 

Թագաւորի , կաթողիկոսի , իշխաններու 

ել զօրականներու Հաւանութիւնը կը 

կեդրոն ան այ Ա՝ աշտոցի առաջադրանքին 

Վրայ, եւ այդ միակամութեան ել եռուն 

յ<լ ործ ունէ ութ եան շնորհիւ մենք կ՛ունե-

նանք մեր Ոսկեդարը ե՛լ դպրութեան ե՛լ 

աղգա յին գիտակցութեան ։ 

Մ աշտոց գործէն անվիճելի առաջ-

նորդն է , տակաւին գրերու գիւաը չը-

րած տ Աուրր է ել ճգնաւոր, անձնուէր– 

ֆէտայի, բա յց քաղաքական եւ հասա-

րակական գործիչի անվեհեր եւ աննկուն 

կերպարն է որ կը Մասիսանայ մեր գէմ ։ 

Գանիէլեան նշանագրերու Հայաս-

տան բերուելէն ետքը, կատարուած աշ-

խատանքը ուշագրաւ է։ Հայաստան ամ-

բոզջ շարժման մէջ է։ Աշակերտներ կը 

Հաւաքեն բոլոր գաւառներէն ։ Առաջին 

ՈՒԱՈՒՑԻՋԸ Մաշտոցն է . . . Երկու տա– 
րի աննահանջ ջանքերով Հայերէն կըր՜՛ 

թութիւն տուին Հաւաքուած պատանի-

ներուն եւ երիտասարդներուն ՚ բայց 

Հաստատեցին որ այդ նշանագրերը բա-

ւական չեն Հայերէն լեզուի բոլոր հըն– 

շիւնները արտայայտելու ։ 

Հա յերէն նշանագրեր գտնելու խլան– 

դիրը կը մնար սեղանին վրայ: կրկին 

մտահոգութիւններու մատնուեցան։ Ազ-

գային ինքնապաՀպանման գերազանց 

խնդիրը ելքի մը կը սպասէր է 

Մտահոգութեանց ընթացքին բոլորի 

աչքը յառած կը մնար Մաշտոցին վրայ է 

Գերազանց մարդը , ուսում ով, 

թեամբ եւ քաղաքական ըմբռնումներով, 

Մաշտոցն Էր։ Այդ իսկ պատճառներով 

Վռամ շապուհ թագաւորը կը Հրամայէ 

Մաշտոցին ճամբայ ելչել դէպի Օտար 

մշակութային կեդրոնները։ ԱաՀակ կա-

թողիկոսի Համաձայնութեամբ ան կը 

մեկնի գէպի Եգեսէա, Ամիդ եւ Աամո– 
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Աատ, խումբ մը աշակերտներով է 

Երկունքը որ կ՚ապրի Մաշտոց Հա-

յերէն գրերը գտնելու, իրաւացիօրէն իր 

Հ րտշազան վէպն ունի X 

ԵՐԿՈՒՆՔԷՆ ԵՒ ՏԵՍԻԼ+ԷՆ ԿԸ ԾԸ– 

ՆԻՆ ՀԱՑ ԳԻՐԵՐԸ՛. 

կեանքին եւ գործին մ անրամ ասն ու– 

թիւնը տալու միտք չունինք է «ք^ագին»^ 

այլ էքերուն մէք ա յգ մասին Հանդամ ա– 

նօրէն կը խօսուի Հ ինչ որ կուզենք շեշ– 

տել Ա՝ աշտոցի գլխաւոր ած խում րին 

բնոյթն է։ Ա՝եսրոպ Ա՝աշտոց օտար մը– 

շակութային կեդրոնները կ՚երթայ որ– 

պէս Հայաստանի դեսպան, շքախում-

բով եւ նիւթապէս ապաՀովուած է Ան– 

շոլշտ Մ աշտոց իր ձեռքին ունէր 

ռամշապոլՀ թագաւորի եւ ԱաՀակ Հայ-

րապետի յանձնարարագրերը յ Այս Բոէո~ 

րը երբ Համապատկերի մը վերածել ու-

զենք, կրօնական եւ մշակութային առա-

քելութեան կողքին, քաղաքական աղդե– 

ցութիւնն ալ կ ուրուագծուի X 

ՀՀ* եսրոպ Ա՛ աշտոց ներանձնական 

խոկումներով գ րերու գիւտը կ իրակա-

նացնէ ւ Ու ա յգ երկունքի պտուղը աստ-

ուածատուր պարգեւ մը կը նկատուի, 

Հրաշքի գերազանց ազգեցոլթեան լու-

սեղէն պսակով յ Վարպետ եւ գիտակից 

ձեռքով ամէն բան կարգաւորած , կը վե-

րադառնա յ Հայաստան Հ Լուրը կը Հաս-

նի թագաւորին : Վռա մ շապուՀ թագա– 

ւորը, ԱաՀակ Հայրապետը ել նախարա-

րական ամբողջ աւագանին Վաղարշա-

պատէն ճամբայ կելլեն եւ Երտսխի (Հա– 

ւանաբար) ափին կը դիմաւորեն յաղթա-

կան լուսաւորիէը, Համազգային ցնծու– 

թեամբէ 

Վերածնունդի աննման ժամանակա– 

շըրքան մըն է : Ազգը ել զայն բաղկացր– 

նող բոլոր դասերը աննախընթաց ոգե– 

ւորութեամբ կը լծուին Հայ դպրութեան 

մեծ գործին է Տեղին վյրայ կը կրթեն ար-

քունիքը եւ ա զա տա գունդ բանակը յ 

. Գ՚ատրասէոուած ուժերը գաւառները կը 

ղրկեն՝ կրթութիւնը տարածելու ։ Գա-

ւառներէն աշակերտներ կը Համախմբեն՝ 

նոր մտաւորականներ պատրաստելու 

Համ ար յ ԱաՀակ կաթողիկոսը ուսուց-

ման գործին նուիրուած է։ Անոր մ աս– 

նաւոր խնամքին կ՛արժանանան Մամի– 

կոնեան տան սեպոլՀները, որոնց մէքն 

էր իր թոռնիկը) Վարդան, ապագայի Ա– 

ւարայրի ՀերոսըX 

Այգ խանդավառ օրերէն սկսեալ, 

Մեսրոպ Մաշտոց Հայ միտքի, ազգա-

յին զիտակցութեան ել դպրութեան ըս– 

պարապետն է , նոյն Մ ամ ի կոնեան տոՀ– 

մէնX 

Երբ ամենօրեայ ժբա քան աշխա-

տանքները կը ծաւալին և կը Հիմնաւոր-

ուին, Մաշտոց Հրաման կ՚առնէ թագա-

ւորէն «սորվեցնելու աոաջին քայլը սա.– 
նել Մարաց խուժդուժ կողմերը, որոնք 
գժուար մատչելի Էին ոչ միայն իրենց 
դիւական, սատանայակիր, ճիւաղային 
րսւրքի, այլեւ իեցրեկագոյն եւ կոշտ ու 
կոպիտ լեղուի պատնսււավ»։ (կորիւն) ։ 

Մ աշտոցի ուշագրութենէն չէին վը– 

րիպած սաՀմ անա յին ա յն վա յրեբը , ո՛-

րոնք Պարսկաստանի վտանգը Հայաս տաս-

նի դռներ ուն առ քել կը բերէին ։ Գոզթն 

գաւառի Մ աշտոցի արշաւանքին անդ-

րադարձանքX Այժմ Մարաց կողմերը 

կարզի բերելու առաքե լութեամ բ ճամ-

բայ ելած է եւ յա քո ղած է զանոնք դար– 

ձընել «պարզախօս, հոետորարան, կըր– 
թըսսծ, աստուածատուր իմաստութեան 
նը ծ ա ն օ թ » : Մեծ եւ փոքր Մասիսներու 
ել գէպի Հարաւ երկարող լեռնաշղթայի 

բնիկները կրթութեամբ ել քբիստոնէոս– 

թեամբ ապա Հովելը, Հայաստանի Ի^Ք~ 

նապաշտպանութեան Համար պատուար 

մըն էր X Մ աշտոցի ա յս կարգի աշխա-

տանքները միայն քաղաքական ձգտում-

ներով կարելի է բացատրելէ 

Մ արաց կոզմերէն վերադարձին, 

կանցնի Գոզթն գաւառը, աւելի Հիմնա-

ւորելու իր առաքին կատարած գործր 

այս շբքանի բոլոր գիւղերուն մէք X 

՚ ք յ ո յ ն քաղաքական մաաՀոգութիւն– 

ներով Գողթնէն կը մեկնի Աիւնեաց աշ-

խարհը , դրացի Գողթնին X ՝Ւրիստոնէոս~ 
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թիւնը եւ ճայ դպրութիւնը տարածել, 

արմատացնելը, անշուշտ, առաջնակարգ 

կոչումն էր Մաշտոցին• Բայ$ գործին 

ներքին էութիւնը հայ ազգի քաղաքա-
կան միաւորումն էր։ 

Աիւնեաց աշխարհի իշխաններր, 

նոյնիսկ Մաշտոցի օրերուն ՛Լերջին իշ-

խանը յ Վասակ Սիւնին, կօժանդակեն 

Մաշտոցի աղգաշէն գործին: Այսուհան-

դերձ Սիւն իքի Վասակ իշխանը, ընդա-

մէնը 11 տարի ետք Մաշտոցի մաՀէն, 

Վարդանանց պատերազմին , դաւաճա-

նեց եւ միացաւ պարսկական բանակին: 

ինշսլէս կը տեսնենք այս իրագար– 

ձութիւններէն Մ աշտոց ել իր գործա-

կիցները Հիմնաւոր պատճառներ ունէին 

իրենց ուշադրութիւնը դարձնելու այս 

ծայրագաւաոներուն վրայ, Հայ պետու-

թեան ինքնապաշտպանութիւնը աւելի 

ապաՀով կռուաններու վյւայ գնելու Հա-

մար : 

Աիւնիքէն վերադառնալէն յետոյ, 

Մ աշաոց ատեն մը կը մնայ Վաղարշա-

պատ եւ կը շարունակէ թարգմանել եւ 

ճառեր գրել։ Բայց անՀանգիստ է անոր 

Հողին յ Արեւելեան Հայաստանը իր ու-

ժերով , մինակը, չի կրնար գիմագրել 

Ա ասանեան Հեղեղին է 

Ու, ահա, «մտածեց հոգ տանիլ նաև. 
բարբարոսական կողմի համար»: Որո՞նք 

են բարբարոսական այդ կողմերը յ Առա-

ջին հերթին Վրաստան, ու Հետագային՝՝ 

Աղուանից աչխարՀը է Վրացերէն լեզուի 

համար նշանագրեր յօրինեց, դասաւո-

րեց իւ լաւագոյն աշակերտները հետն 

աոնելո վ մեկնեցաւ Վրաստան ։ Վբաց 

Բա կուր թագաւորը, Վբաստանի եպիս-

կոպոս Մովսէս եւ իշխանները Համոզ-

ուեցան Մ աշտոցի առաջարկներուն: 

Մաշտոցի եւ իր աշակերտներու եռան-

դուն աշխատանքին շնոբՀիւ գիբե ՚ 1 լ – 

դպրութիւնը մուտք գործեցին Վրաստան 

եւ քրիստոնէութիւնը Հիմնաւորուեցաւ 

կեդրոնի եւ գաւառներուն մէջ։ Իրարմէ 

կտրուած գաւառները եւ տարբեր լեզու-

ներով խօսող ժողովուրդը «մէկ աստ-
ուածածին պատգամներով կապեց, դար– 
ծուց մէկ ազգ»։ 

Մ աշտոց Վբաստանին եւ Աղուանից 

աշխարՀին գիր ու դպրութիւն տալով, 

Հայաստանի սաՀմանակից դրացի ժողո-

վուրդները ազգ կը դարձնէր յ Ազգա յին 

գիտակցութեամբ եւ քրիստոնէոլթեան 

արմատացումով , անոնք բնական դաշ-

նակիցը կը դառնային Հայաստանին՝ 

լմ/գգէմ Ա ասանեան վտանգին : 

կրօնական ջերմեռանգութիւնը ան-

շուշտ գեր մը ունի յ Գիր ու դպրութիւն 

տարածելու աստուածային շնորհ քը բա-

ցայայտ էւ Բացայայտ չ&ղոգը Մաշտո-

ցի Հիմնական մաաՀոդութիւնն է , Հա-

յաստանի պահպանում ը 

Վրաս տանն ու Աղուանքը մշակոլ– 

թա յին ել կրօնական կապերով, ի բենդ 

իսկ ինքնապաշտպանութեան Համար, 

Հայաստանի Հետ մէկ ճակատ կրնային 

կազմել։ Մաշտոցի այդ երկու երկիրնե-

րուն մէջ կատարած աշխատանքներուն 

տրամաբանական բացատրութիւնը մեղ 

ա յգ եզրակացութեան կը բերէ ւ 

Վ^ բաստանի կրթական ե կրօնական 

գործերը կարգի դնելէն ետք, փառքով 

եւ փառաբանութեամբ Մաշտոց կը վե-

րադառնայ Հայաստան ։ Աակայն անմի– 

ջապէս ճամբայ Կ՝^ԱԷ շրջագայելու Հա-

յաստանի գաւառները, քննութեան են-

թարկելու կատարուած գործը, վերանո-

րոգելու եւ Հաստատելու կատարուածը է 

Գրերու գիւտէն արդէն քսան տարի 

անցած էր, ու Արեւելեան Հայաստանը 

իր վերազարթնումին Հրճուանքը կ՛՚ապ-

րէր I Մ եսրոպ Մաշտոցի Հոգին կրկնակի 

խռովքի ենթակա յ կը մնար յ 

կորիւն կը գրէ՛- «Այնուհետեւ մը– 
տածեց ՀԱՅՈՑ ԿԷՍ ԱԶԳԻ համար, որ 
Հոռոմներու թ-ագաւորին իշիանուր֊եան 
տակն էր»: 

Ոսկեդարու առաջին քսան տարին 

անցած էր, ու Հայոց ազգի կէսը զ ՚ ՚ կ ՚ Կ 

կը մնար լուսաւորութեան բարիքներէն X 

Անշուշտ ա յգ քսան տարիներու ընթաց-

քին իր աշակերտները եւ նորահաս մը– 



&4 Ի Ա Գ Ի 1, 

տաւորականները փորձեր կատարահ էին 

Արեւմտեան Հայաստանէ մէք եւս տա-

բահ՜ելու Հայերէն լեզուով կրթութիւնը 

եւ եկեղեցական աբարողութիւնները, 

սակայն մէշտ արգելքէ Հանգէսլահ էէն է 

Ա՝ աշտոց այս մեհ առաքելութեան 

կլա նուէրուէ ։ 

ք*ազմ աթէլ աշակերտներ էր Հետ 

առնելով կլա մեկնէ գէսչէ Արեւմտեան 

Հա յաստան I Անոչա Համ բաւը , քսան տա-

րէներու ընթացքէն, ամէն տեղ Հասահ 

ԷՀ Ա՝ աշտոց ճամբայ ելահ է վճռական 

կամքով մը , գերագոյն նպատակէն Հաս-

նելու, - Հայոց կէս ազցը միւս մասին 
միացնելու: Միացեալ Հսւյութ-իւն, 
Միացեալ Հայաստան: 

քաղաքական առաքելութեան մ ըն է 

որ կը ձեռնարկէ Ա՝աշտոց, անշուշտ Հա– 

մամտութեամր թագաւորէն եւ ԱաՀակ 

կաթողէկոսէն Հ ՝Բսան տարուան փորձե-

րը ձախողահ էէն Բէւզանգէոնէ ան բար-

եացակամ ութեւսն պատճառաւ։ Ու Մաշ-

տոց Հռոմէական կայսրութեան սաՀ– 

մաններէն ներս կը մտնէր մտաւորական 

շքախումբով մը է Իրապէս ան կը ներկա-

յացնէր Հայոց թագաւորը, ազգեցէկ 

ԱաՀակ կաթողէկոսը ել Հայոց ազգէ 

մ էւս կէս ը , անկախ Հա յասաան ը % 

Մ աշտոց մ անելով Արեւմ տեան Հա-

յաստան , թէել. պատիւներով կ՝ընգ ուն-

ուէ Հռոմէական սպարապետէն կողմէ, 

բայց առանց կոստանզնուպոլսոյ Հրա– 

ման էն թո յլ չէ տար կրթական գոբհէն 

ձեռնարկելու Տ Մ աշտոց կը ստէպուէ գը– 

րաւոր խնգրագէր ներկայացնել կայսեբ , 

որ կը Հրամայէ «վայել մեծարանքով Ա– 
կումիդ * անունով կոչեն սուրրին»: 

Աուրբը, այսուՀանգերձ, կը ստէպ-

ուէ Պոլէս երթալ ել Հոն, Բէւզանգէոնէ 

ար քուն քէն եւ Տ էեղերական պատրիար-

քէն բացատրել այն քաղաքական եւ կրօ-

նական շաՀերը որ Հռոմէական կայսրու– 

թէւնը ել քրէստոնէութէւնը կրնան ու-

նենալ Հա յաստանէ ամ բացումով ։ 

Տ Էեղերական քաղաքէն մէք ղայն կը 

,սեն ուշագրութեամբ եւ յարգանքով X 

կը մեհ ար են եւ անոր Հետ եկահ շքա– 

* Տ ա ն ո ւ լ , ա ն ք ո ւ ն հ ս կ ո ղ ճ գ ն ա ւ ո ր ։ 

խումբը կը պաՀեն որպէս պետութեան 

Հէւրերըւ 

Մ աշտոց կրցաւ Համ ողել կա յսրը ել 

արքունէքէ ամբողք աւագանին, ու ստա-

ցաւ կայսրէն «անընդդիմանալի» սրբա-
զան Հ րամ անագէր Հայոց կէս ազգը կըր– 

թե լու է 

Փոքրիկ ^ բա յց նշանակելէ մանրա– 

մասնութէւն մը։ կայսրը Հրամայահ էր 

որ մեհամեհ պարգեւներով պատուեն 

Մաշտոցը եւ էր շքախումբը։ «Ակումի– 
դը, արդարը այս մասին համոզեց պա-
լատականները որ նուէրները մնան իշ-
խաններուն եւ ինքը րան մը չառնելով* 
մեկնեցաւ Արեւմտեան Հայաստան»: Ան-
շաՀասէր անձնուէրը, ա յգ վարմունքով, 

բարոյական Հմայք մը կ՛աւելցնէր էր 

մ տաւորական ել քաղաքական Հանգա-

մանքներուն վրտյ X 

Վերադարձն ինքնին քաղաքական 

ցուցադրութիւն մը եղահ է X Մ աշտոց 

եւ Հետեւորդները կը նստին արքունիքէն 

տրամադրուահ դեսպակներու ել կառ-

քերու մէք, ել թագաւորական ճանա-

պարհներ ու վրայ կը դիմաւոբուին քա-

ղաքն ե ր էն եւ իշխանաւորներէն է 

Ա պարապետը երբ կայսրի Հրամանը 

կը ստանայ, ամէն աքակցութիւն Կ՝Ը*1՜ 

հայէ Մաշտոցի։ Պատգամաւորներ կ՚եր-

թան Արեւմտեան Հայաստանի գաւառ-

ներ ը , աշակերաներ կը Հաւաքեն, անոնց 

ապրելու միքոցներ կու տան, գպբո$է 

յարմարութէւններ կը ստեզհեն է Մ աշ-

տոց Էր Հետեւորդներով կը նուէրուէ 

ուսուցմ ան գորհէն , նո յն Հետե ւողա կա-

նո ւթեամ բ եւ նոյն խանդով, էնշպէս ը– 

բահ էր Վաղարշապատէ եւ Արեւելեան 

Հա յաստանէ այլ գաւառներուն մէք ւ 

Հայոց կէս ազդէն նուէրուահ այս 

աշխատանքները Հալանաբար Հինգ—վեց 

տարի տեւահ ըլլալու են յ Մ աշտոցի կըր– 

թական աշխատանքներուն շնորՀիլ Հա-

յոց եկեղեցին կ՛ ազգայնանա յ , նոր կար-

գերով ել Հայեցի քերմեռանդութեամր X 

Ամ էն բան կարգի դնելէն ետք, իր 

աշակերտներէն ոմանց վերակացու կը 

կարգէ և կը բաժնուի եպիսկոպոսներէն 

ե Հայ իշխաններէն ու կը վերադառնա յ 



Վաղարշապատ է Զեկուցում կու տայ 

ԱաՀակ կաթողիկոսին, Արաաշէս թագա– 

լորին (Վռամշապուհ ի որդին, որ Վեր– 

2ին Արշակունի թագաւորն եղաւ) , եւ 

ամրող^ րանակին իր կատարած գործի 

մասին, գոՀունակութիւն ել ուրախու-

թիւն պատճառե լով բոլորին ։ 

Հայասաանի մայրաքաղաքի կրթա-

կան եւ եկեղեցական գործերը ապահով-

ուած կը տեսնէ, ա յգ իսկ պատճառով 

երկար շի մնար Վաղարշապատէ Աղ-

ուանքին գիր ու գրականութիւն տալու, 

եկեղեցական գործերը կարգի գնելու 

անհրաժեշտութիւնը կը տեսնէ ու կը 

մեկնի այդ կողմերըէ 

Ա աշտոց իր գիտութեամբ, անսահ-

ման եռանդով ել հմայքով հրաշագործ 

առաքեալ մըն Է իսկապէս է Ամէն տեղ, 

թագաւորներն ու իշխանները, եպիսկո-

պոսներն ու այլ կղերականները գլուխ 

կը խոնարհեն անոր առջեւ, կը հաւանին 

անոր առաջարկներուն, կը կրթուին եւ 

գործի կր լծուին մեծ խանդավառու– 

թեամբ տ Ուսուցման գործը կ՝ընթանայ 

նոյն հետեւողականութեամբ, ինչպէս 

գործադրուած էր Հայաստանի, Վրաս-

տան ի եւ ա յ լ վա յբերու մ էջ : 

Աղուանքի կրթական ել թարգմա-

նական գործերը կարգի դնելով, իր ա– 

շակերտնեբէն երկուքը վերակացու կը 

կարգէ եւ կրկին կը մեկնի Վրաստան, 

քննութեան առնելու եւ հիմնաւորելու իր 

նախորդ աշխատանքները է 

- ինշպէս կը տեսնենք, Մ աշտոց գա-

գար չունի տ Արեւելեան Հայաստանէն 

կ՝ երթա յ Վրաստան , Վրաստանէն կը վե-

րադառնա յ Հայաստանի գաւառները, 

գործերուն հսկելու եւ վերանայելու։ Ա՛-

պա , կ՛անցնի Արեւմտեան Հայաստան, 

(ք. Պոլիս, վերադարձ Աղուանք, կրկի՛*՛ 

Վրաստան, ու վերջնական կայան՝ Վա-

ղարշապատ ւ 

Անընդհատ գործող այս առաքեալը, 

տեւտպէս շարժուն իր կեանքի ընթաց-

քին, ամէն բան հիմնաւոր կ ՚ ը ն է , խա-

խուտ չի թողուր որեւէ ձեռնարկէ Գոր– 

ծօն ա յգ կեանքը մօտ քառասուն և Հինգ 

տարիներու վրայ կը բաժնուի ել անոր 

արդիւնքը գարերուն դիմացկունութիւն 

նը ցոյց կոլ տայէ 

Երր Մաշտոց Աահակ կաթողիկո-

սին հետ , որպէս հաւասարակից , աւելի 

հանդարտօրէն գրական եւ թարգմանա-

կան կամ վերլուծական աշխատանքներ 

կը կատարէր Հայոց մայրաքաղաքին 

մէջէ արդէն եօթանասուն եւ Հինգ տա-

րիքէն աւելի առաջացած ծերունի մըն 

էր է Հայոց թագաւորութիւնը վերցո-

ւած Էր, ու Ա ասանեան փոթորիկը Հա-

յաստանի դռները կը դղրդէր * Այգ վը~ 

տանգին գէմ պատրաստուած սերունդ-

ներ արդէն հասած էին ել Հայաստանի 

ճակատագրին տէր կ՚ուղէին հանդիսա-

նալ ։ 

Մ աշտոց հոգեպէս եւ մտաւորապէս 

հայութիւնը զին ած էր, սակայն թագա-

ւորութեան անկումով, զէնքի ուժը կը 

տկարանար յ Վրան աւելցուցէք քանի մը 

նախարարական տուներու նախանձն ու 

դաւաճանութիւնը, ըմբռնելի կ՛ր լյա յ 

տագնապին տարողութիւնը, տագնապ 

մը, որ պիտի պայթէր ձ&\–ին, Վարդա-

նանց պատերազմով ։ 

ք* խնդիր Հայոց ազատութեան եւ 

անկախութեան կռուող պատերազմիկ 

այս սերունդը Մ եսրոպ Մաշտոցի ել իր 

գործակիցներու ստեղծագործութիւնն է է 

Հազար հինգ հարիւր տարիներէ ի 

վեր Մաշտոցը եւ Վարդանանքը միասին 

կը սաւառնին Հայոց ազատագրական 

շարժումներուն վ ր ա յ , ւ ք ո ւ հ ո ւ ւ ա ք ր մ ա հ ը 

արհամարհելով: 
Մ եսրոպ Մաշտոց միշտ պիտի պա– 

հէ հայ գրերու գիւտին փառապսակը, 

հայ դպրութեան իշխանապետութիւնը, 

հայ թէ միջազգային գրականութեան 

մէջ պիտի նկատուի անվիճելի գիտնա-

կան մը է 

իսւյց անուրանալի Է նաեւ պատմա-
կան այ ն ճշմարտութ՛իւնը, թ-Է Vաշտոց 
ազգային քաղաքական գործիչ մըն էր > 
հեոատես եւ րանիմաց, որ կրցաւ ոչ 
միայն հայ գրականութ՛եան ոււկեղարը 
ստեղծել, այլեւ ագգայնացուց հայ եկե-
ղեցին եւ ազգային ոգիով միաձուլեց 
հայ ժողովուրդը, գիտակից ազգ մը 
կերտելով անկէ։ 

Կ• Ծ• 
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Ե– ՓԱՄՊՈՒՔԵԱՆ 

^ Ա Գ է» Ն 

Մ Ե Ս Ր Ո Պ Մ Ա & Տ Ո Տ 
է7հ 

հ Ր Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ը 

Ա » Ա՝ եսրոպ, Հայ մեծ գիւտ արա-

րը է ապրեցաւ էլ գործեց պատմական 

այնպիսի Ժամանակաշրջանի մը մ Է ջ, ^՚ՐԲ 

Հայ ժողովուրդի կրօնական, մշակութա-

յին եւ քաղաքական կեանքը ծանր տագ-

նապի մէջ կը գտնուէր է Ժամանակի ղե-

կավարութեան Հ ամ ար ընդհանուր մտա– 

Հոգութեան աոարկայ Էր ա յգ տագնա-

պը , որուն լուծում ը րերաւ Հանճարեգ 

Ս՛ եսրոպ Մ աշտոցը Հայ տառերու գիւ-

տով ; Եթէ մարդը զետեղուի իր ժամա-

նակին եւ տիրող պայմաններուն մէջ, 

աւելէ որոշ էլ երեւի այն ատեն գործին 

մեծութիւնը, Հրաշալի եւ կատարեալ 

գործ մը1 որ ժամանակակիցներու ըմ– 

րըոնումով գլուիլ կրնար գ՛ոլ միայն նա-

խախնամական մի ջամ տութեամր տ 

Գ ՚ գարու երկրորդ կիսուն Արշա– 

կունեաց Հայաստանը բաւական տկարա-

ցած Էր» նոյն գարու 3 0 ա կ ա ն թուական-

ներէն սկսեալ, արքունիքին եւ աւատա-

պետ իշխաններուն միջեւ մղուող պայ-

քարը սուր բնոյթ ստացած էր» ՀետզՀե– 

տէ Հզօրացող նախարարները կը ձգտէին 

դաոնալ ինքն ի շխան , մինշգեռ Արշա կու-

նի թագաւորները կեդրոնը զօրացնելու 

•եւ. այգպիսով արտաքին վտանգները դի-

մագրաւելու Համար՝ կը ջանային ստեղ-

ծել կեգրոնացեալ զօրեղ իշխանութիւն 

մը, որ կարելի չէր իրագործել աո.անց 

իրենց ենթարկելու կեդրոնախո յս ^ԱԳ՜ 

էոումն եր դրսեւորող նախարարութիւն– 

ներըէ ԱՀա այս Էր ընգՀանուր ձեւով մը 

կեդրոնի ել շրջաններու միջել մզուող 

պայքարԷն բ նոյթը է 

Արտաքին ճակատի վրա յ յ Հա յաս– 

տան դարձած Էր երկու Հզօր կայսրու– 

թեանց - ՀոոմԷական ել Աասանեան 

Պարսկաստանի - մրցակցութեան դաշտը 

կամ կռուախնձորը : Հա յերոլ Համ ակ– 

րութիւնը, ի մասնաւորի քրիստոնեայ 

դառնալէ ետք, էլ երթար դէպի Հռոմը, 

որուն Հետ կրօնական ել մշակութային 

Հաղորդակցութեան մէջ ալ կը գտնո-

ւէին է Այս պարագան Հաճելի չէր ^.ՐՐ՜ 

նար ըլլալ անշուշտ Աասանեաններուն , 

որոնք առիթ չէին փախցներ Հայ Արշա-

կունիներուն դժուարութիւնն եր յարոլ– 

ցանելու* զօրավիգ կանգնելով, օրինա-

կի Համար, իրենց թագաւորին ենթարկ-

ուիլ ձուԳոԳ Հայ նախարարութիւննե– 

բուն է 

\երքին ել արտաքին այս պայքար-

ները տկարացուցին Հայ Արշակունինե– 

բու իշխանութիւնը եւ ջղատեցին ընդ– 

ՀանրապԷս Հայկական զօրքերու դիմադ– 

րողականութիլնը» այնքան որ երբ 3 8 7 

թուականէն Հռոմ ել Պարսկաստան ի– 

րենց երկարատեւ պատերազմներուն 

պատճառ Համարուած Հայաստանը բաժ-

նեցին իրենց միջեւ, ոչ մէկ դիմադրու-

թեան Հանդիպեցան Հայոց կողմ է , որոնց 

կարծիքն իսկ չէր առնուած այս բաժա-

նումը կատարելու Համար » • • 

387–^ ուրեմն Հայերը իրենք զի՜" 

րենք կը գտնէին բաժնուած երկուքի, -

Արեւելեան, որ պարսկական գեր իշխա-

նութեան տակ կ՚ընդգրկէր Ա՝ եծ Հայքի 

մեծագոյն մասը, եւ Արեւմուտք, որ 

կ՝ ենթարկուէր Հռոմ էական կամ, ինչպէս 

աւելի ուշ կոչուեցաւ , բիւզանդական 

կայսրութեան ւ ճիշդ է որ Արշակունի 

երկու թագաւորներ՝ նոսրով Գ. եւ Ար-

շակ Գ» կը պաՀուէին իրենց գա Հերուն 
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վրայ, սակայն Հայասաան կորսնցուցած 

էր էր ան կա խութէւնր եւ. էր արքանե-

րուն իշխանութիւնը անուանական ^ւր 

նոյթ կր կրէր միայն է Արդէն, քանէ մ ր 

աարէ անց , 390–/՛^ յ երր Արչակ Գ» մե-
ռաւ, Հռոմ փոխանակ նոր թադաւոր նը– 

շանակեէու, Արեւմտեան Հայաստանէ 

կառավարէչ կարդեց կոմէս տէադոսր 

կրող յոյն կուսակալ մրէ Աասանեան ար-

քայէց արքաներր էրենց րամն էն մէք 

Հայ Արշակունէներու գաՀր սլաՀեցէն 

մէնչել 4 2 8 թուականը, որմէ ետք Աո յ– 

ներու օրինակով էրենք ալ Արեւելեան 

Հա յաստանլլ կառավարեց էն նչանակովէ 

Ա՝արզսլաններով է Այս ձեւով կր տես-

նենք որ չորրորդ գարու վերջաւորու-

թեան Հա յաստան կորսնցուցած կ*ր//այ 

էր քաղաքական անկախութէւնը եւ բաժ– 

նըւած•*՝ երկու Հղօր կայսրութէւններու 

միքեւէ 

Կրօնական ել մշակութայէն մ արզի 

մէք կացութէւնը աւելէ նախանձելի չէր • 

երկու կողմէ օտար էչխանութէւններն 

ալ կը քանայէն կարելի եղան՜ին չափ ա– 

րադ կերպով իրենց մէջ ձուլել Հայերը է 

Բ իսլանդացիներ ու կողմ Է ճիգ չէր խը– 

նայուեր ղրկելու նախարարները իրենց 

աւատապետ ական իրաւունքներէն եւ 

փութացնելու Հայութեան յունացումը, 

իր լեղուով, մշակոյթով ու Եկեղեցիով է 

Հայ Եկեղեցին յատկապէս մասնաւոր ու-

շադրութեան առարկայ դարձած էր X 

Պապ թադաւորը ( 368-374) Հայաստանի 
մէջ օծել տալով Հայոց կաթողիկոսը Հիմ 

դրած էր աղդայէն էնքնագլուխ աթոռէ 

մը. 6ոյները դժգոՀ մնացած էէն ատկէ 

եւ այմ-մ Հայոց կաթողիկոսներու իրա-

ւասութիւնը չէին ուղեր ճանչնալ Արել– 

ըմտեան Հայաստանի վրայ է Մովսէս Խո– 

րենացի կը վկայէ (Գ - դէրք» ԳԷՈԼՒ 

որ, երր ԱաՀակ Պարթեւ այցելեց Արեւ– 

մըտեան Հայաստան, Հոն կաթողիկոսի 

վայել ոչ մէկ յարգանք եւ ընդունելու-

թիւն գտաւ է 

Միւս կողմէ, Աասանեան Պարսկաս-

տանը Հայաստանի մեծագոյն մասը իր 

գերիշխանութեան ենթարկած ԸԱաԼոՎ 

Հանդերձ , Հաշտ աչքո Վ էէր գի™եր Հա-

յերու եւ Յոյներու կրօնակցութիւնը• կը 

վախնար որ Հայերը ուշ կամ կանուխ 

Րիւղանդացիներէն օգնութիւն ստանա– 

էով կը միանան անոնց ել կ՚ապստամբին 

իրենց գէմ է ԱՀա այս վտանգին առաջքն 

առնելու Համար Է որ Հայոց քՕոսբով ՛ հ ՛ ի 

մաՀԷն ետք, Պարսից Աաղկերտ Ա» ար-

քա յից արքան Հայաստանի թադաւոր կը 

կարգէ ՇապուՀ որդին ( 4 1 6 - 4 2 0 ) , ո– 

բուն վիճակոլած էր Հայ աւագանին Հե-

ռացնել &ոյներէն եւ, խնամէական կա-

պեր Հաստատելով, ընտելացնել պարս-

կական բարքերուն ( 1 ) է Նախընթաց փոր– 

ձերը ցոյց տուած Է Էն որ մէկ անդամով 

դժուաբ է Հայերը կրօնափոխ դարձնել• 

ուստէ Պարսիկները, առժամաբար, կը 

դիմեն մ իքին ճամրու մը» շնորՀազուրկ 

կը դարձնեն ել կը Հալածեն յունասէր 

Համարուած նախարարներն ու եկեղե-

ցականները ) անոնց տեղ պատուի ու 

պաշտօնի կոչելով իրենց կուսակիցները » 

այսպէս, ասորի եկեղեցին, որ Հլու կա-

մակատար էր դարձած Աասանեան ար-

քունիքին, կը ծառայեցուէ Հակա յոյն 

պայքարը գլխաւորելու Համար Հայաս-

տանի մէջ ։ ինչպէս որ քաղաքական եա* 

վարչական գործառնութիւններու մէջ 

պարսկերէն լեզուն բռնած էր յունարէ-

նին տեղը, այնպէս ալ եկեղեցական եւ 

կրօնական մարզին մէք ասորերէնը կը 

գրաւէ առաքնակարդ դիրք » Պարսիկնե-

րը թոյլատու չէին այլեւս &ունաստանի 

մէք իրենց կրթութիւնը ստացած ծրի– 

տասարգներու նկատմամբ• կը յանձնա-

րարուէր անոնց երթալ Ասորէք եւ Հոն 

կատարելագործել էրենց ուսումը է Երր է 

Հ2&–ին, Վռամ Ե • գաՀընկԷց ըրաւ Հայ 

Արչակունի վերքին թագաւորը. Ար տա-

շէ ս Գ. է ԱաՀակ Պարթեւը եւս, որ յա-

մառած էր չամբաստանել երիտասարդ 

թագաւորը ու մեղսակից դաոնալ անոր 

անկման, կը զրկուի կաթողիկոսական 

աթոռէն, որ կը յանձնուի պարս կաս էր 

Աոլրմակի • իսկ այս վերքին էն ետք, եր-

(1) Տեռ ՚Լազար փարպհցի, Է յ 54-56. 
Օե-սփկ, 1933– նաէւ Մ– Խորհ Թացի Ի– գիրք, գ ի 
լուփ) ԾԵ՛ 5 
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կու ասորի եկեղեցականներ, Բրքիշոյ ել. 

Շմ ուէլ, կը գրաւեն Հա յոց կաթողիկո-

սական աթոռը եւ զայն կը ծառայեցնեն 

պարսկական իշխանութեան ու ասորի 

եկեղեցւոյ շաՀերուն է 

ինչպէս կը աեսնոլի, քաղաքական 

ել կրօնական իշխանութիւնները սահե-

չու վրայ էին Հա յոց ձեռքէն՝ օգտագոր-

ծուելու Համար ՀայաՀալածման գործին 9 

Ժամ անակի ղեկավարութիւնը կը զէ~ 

աակցէր անշուշտ երկրի ու ժողովրդի 

ապագային սպառնացող աՀաւոր վտան-

գին, եւ կ որոնէր միշոց մը դուրս գա-

լու անելէն Հ Գիտէր որ մշակութային 

գետն ի վյրայ մեծ մասամր կախ ուած էր 

օտարէն, քանի որ գիր Հո1–նէր սեփական 

գրականութիւն ստեղծելու Համար» իսկ 

օտար լեզուով ու օտար գրականութեամր 

կարելի չէր սերունդները ապաՀովել ազ– 

գա յին առողջ դաստիարակութեամր է 

՝Բ րիստոնէութիւնը, որ սկիզբէն ի վեր 

ազգա յին մ իասնականութիւն ստեղծելու 

Ջատագով Հանդիսացած էր Հայաստանի 

մէջ, խորապէս արմատացած չէր երկ– 

րին մէջ• ճիշդ է որ Հայերը շուրջ Հա-

րիւր տ արիէ ի վեր ընդունած էին քրիս– 

տոնէութիւնը, բայց ել այնպէս նոր կր– 

րօնքի վարդապետութիւնը մատչելի չէր 

տակաւին ժողովուրդի մեծ զանգուա-

ծին , որովՀեաեւ անոր ուսուցումը կ՚ըէ~ 

լար մեծ մասամբ օտար լեզուներով^ յու-

նարէնով կամ ասորերէնով Եկեղեցա-

կան արաբոզութիւնները եւ շարական-

ները եւս կ՚երգուէին յաճախ ժողովուր-

դին անՀասկնալի վեբոյիշեալ օտար լե-

զուներով ՚ ա յնպէս որ Հեթանոսութիւնը 

իր Հաւատալիքներով եւ սովորութիւն– 

ներով տեղ տեղ ներկայ էր երկրին մ ԷԼ: 

Ըմբռնելի դաոնալու ե իւրացուելու Հա-

մար, քրիս տոն է ութ եան ուսուցումը 

պէտք էր կատարուէր Հայերէնով, որուն 

հ ամ ա ր սակայն Հայերը սեփական ա յբ 

ու բեն չունէին տակաւին ։ ՚^էէ^՚ՐքԼ 

միայն, անոնք* րրոնք, կը վկւսյէ Փա– 

ւըստոս Բիւպանդացի, քիչ թէ շատ ծա-

նօթ էին յունարէն կամ ասորերէն լե-

զուներում», մասամբ կը Հաս/չնային նոր 

կրօնքը • իսկ մնացեալ բազմութեան վր** 

բայ, կը շարունակէ նոյն պաամիչյը, ե^ 

թէ ուսուցիչները գիչեր ցերեկ յորդ 

անձրեւի նման Հոսեցնէին այգ կրօնքին 

ուսուցումը, դարձեալ իր լսածներէն ոչ 

մէկ բան, ոչ մէկ խօսք, ոչ իսկ նշոյլ մը 

կրնար Հասկնալ կամ միտք պաՀել ( 2 ) տ 

Ամէնէն առաջ քրիս տոն է ութ եան ամրա– 

պընդման ու դոյատեւման Համար էէն 

անՀրաժեշտ սեփական նշանագրերը յ 

Այս պայմաններու տակ, պարզ էր 

ուրեմն, որ թէ՛ կրօնական ել թէ՛ ազ-

գային—քաղաքական տեսակէտով, սե-

փական տառերու ստեղծում ր Հրամայա-

կան անՀրաժեշտութէւն մը կը դաոնար է 

Լք՝իա յն անոր շնորՀէլ էր որ կարելի պի– 

տի րլլար քրիս տոնէութիւնը լայնօրէն 

տարածել Հայաստանի մէջ• անոր շնոր– 

Հիւ էր որ Հայերը ազգային ւգրականու-

թիւն եւ մշակոյթ պիտի ստեղծէին, կա-

րենալ պայքարելու Համար օտար ազդե– 

ցութիւններու դէմ եւ ապահովելու Հայ 

ժողովուրդի մշակութային եւ քաղաքա-

կան անկախութիւնը է Ա՝ ա տ են ա գր ա կան 

վկայութիւնները ցոյց կու տան որ այս 

գիտակցութիւնը ունէին ժամանակի բո– 

լոր լուսաւոր եալ դէմքերը, աշխարհա-

կան թէ եկեղեցական, թագաւորէն ու 

կաթողիկոսէն սկսեալ մինչեւ բոլոր 

զարգացեալ նախարարներն ու Հոգեւո-

րականները է 

Գէպքերը ել իրողոլթիլնները այս 

անկիւնէն գիտելով, կրնանք առաւել գը~~ 

նաՀատել Ա եսրոպ Ա աշտոցի պայծառ 

իացականութիւնը, որ ոչ միայն իր մէջ 

խտացուցած էր ժամանակակիցներու բո-

լոր մտաՀոդութիւններն ու անկեղծ բաղ-

ձանքները, այլեւ Հանդիսացած էր ա-

նոնց յաջող լուծում ել ապաՀ ով ելք 

գտնւ ղ ը ։ 

Ա՝ եսրոպ Ծ աշտոց ծնած Է 3 6 0 ա կ ա ն 

թուականներու սկիզբը է $արօն գաւառի 

Հացեկաց գիւղին մէջ, որ Հացիկ կամ 

Իյասգեղ անունով գոյութիւն ունէր մին– 

(2) Փաւսսաս թիւզանդացի, գ . Դպրութիւն, 
գլուի ԺԳ– ; 
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չեւ 1 9 1 5 թուականը ։ Զաւակն է Վար ղան 

անունով Համեստ գ է ՚ ֊ գ ա ց է է մը։ Մ ան– 

կու թե ան Հասակին իր ուսումը ստացած 

է Հելլենական դպրութեամբ՚ֆ այսինքն 

յունարէնով ։ Ապա, կանցնի Արեւելեան 

Հայաստան եւ մայրաքաղաք Վաղարշա-

պատ ի մէ1 Որպէս քարտուղար կը մտնէ 

արքունի դիւանատան ծառայութեան 

մէք • Հոս կը Հմտանա յ պետական գ"ր– 

ծերունի տիրանալով միաժամանակ զին-

ուորական արուեստին ։ Իր պաշտօնին 

բերումով, Մ աշտոց ծանօթ պէտք է ըլ-

լար , Բացի Հայերէնէն, յունարէն, 

պարսկերէն եւ ասորերէն լիզոլներուն , 

որոնք ժամանակի գործածական ե պաշ-

տօնական լեզուներն էին. ասոնցմէ 

դուրս , մտաւորական իր պաշարը կը ճո-

խազնէ յաճախակի ընթերցումներով Հ 

Բաւական ժամանակ ծառայելէ ետք 

արքունիքին մ է լ , 3 9 4 թուականին Մաշ-

տոց կրօնաւոր կը դառնայ եւ ճգնաւո-

րական կեանք կը վարէ • իրեն Հետեւող 

աշակերտներ կ ունենայ, որոնց կ ուսու-

ցանէ եւ որոնց Հետ կը շբքի զանազան 

գաւառներ քարոզչութիւն կատարելու 

Համար ։ Կը Հանդիպի Գողթն գաւառը, 

որուն բնակիչները տակաւին Հեթանո-

սական սովոբութիւննեբը պահած էին• 

Հոն կը գտնուէին նաեւ քուրմեր։ Բա– 

րոզչութիւններով եւ տեղւոյն Շաբիթ ա– 

նունով իշխանին աքակցոլթեամբ կը յս-

չոզի Հալածել քուրմերը, որոնք իրենց 

կուռքերը միասին վերցուցած՝ կը փախ-

չին Մասիսի Հարաւային շրքան ները, 

«Մարաց» կողմերը՛. Հոս, Մաշտոց անձ-

նական փորձառութեամբ կը տեսնէ որ 

Հեթանոսական կենցաղն ու Հաւատալիք-

ները բոլորովին տեղի չէին տուած քը– 

րիսաոն էութեան առքեւ ։ Մ տատան էու-

թեան մ էլ ինկած, Վարդապետը կ՝ր»է՛ 

«ինծի Համար տրտմութիւն է եւ սրտիս 

ցաւերը անպակաս են եղբայրներուս եւ 

ազգակիցներուս Համար*։ Երկա՛ր մտա֊ 

ծելէն ետք, կը վերադառնա յ Վաղարշա-

պատ եւ ԱաՀակ Պարթեւին կը յայտնէ 

իր մւոաՀոգութիւնները ել Հայերէն տա-

ռեր ստեղծելու անՀրաժեշտութիւնը ՚. 

կաթողիկոսը, որ նոյնպէս կը մտածէր 

այդ մասին, անմիքապէս գումարել կու 

տայ կրօնաւորներու ժողով մը. Հոն, 

միաբերան կընգունին Մաշտոցի առա– 

լարկը ել կորոշեն դիմել ՎռամշապուՀ 

արքային ւ 

Թագաւորը կը յայտնէ որ Գանիէլ 

անունով եպիսկոպոսի մը մօտ Հայերէն 

տառեր կը գտնուին յ Կրօնաւորներու 

խնդրանքով, ՎռամշապուՀ մարդ կու– 

զարկէ եւ բերել կու տա յ զանոնք. ապա, 

արքունի ծախսով աշակերտներ կը տը– 

րամադրէ Մաշտոցին, որ ամբողՀ երկու 

տարի փորձելէ ետք բերուած տառերը, 

կը տեսնէ որ անոնք Հբաւարաբ չեն Հա-

յերէն լեզուի կապերը ամբողքոլթեամր 

արտայա յտելու՝& , մ ան աւանդ որ , կ՛ա– 

ւելցնէ կորիւն, այդ նշանագի բները ու-

րիշ դպբութիւններու են եղած եւ մո-

ռացութեան տրուած ։ Բանասէրները 

Ղ՚անիէլեան կոչուած դիրերու մասին 

զանազան կարծիքներ կը յայտնեն ք Հա-

ւանական կը թուի Մ անուկ Աբեղեանի 

բացատրութիւնը, որուն Համաձայն այդ 

տառերը ուրիշ լեզուի մը Համար յօրին-

ուած եւ սակայն անգործածելի մնացած 

գիրեր են, զորս Ղ՚անիէլ եպիսկոպոս 

պատահաբար գտեր է իբրեւ Հայերէն 

լեզուի ալփաբետներ (3) եւ որոնք չեն 

բաւած նո յնպէս Հայերէն բառեր ուն 

վանկերը կազմելու, իրարու կապելու է 

Ատեն մը եւս նո յն Հոգերով մնալէ 

ետք, Վռամ շապուՀ ի Հրամ անով եւ Ա ա– 

Հակ կաթողիկոսի Համաձայնութեամբ , 

Մաշտոց խումբ մը աշակերտներով կը 

մեկնի Աս որ իք ելք մը գտնելու Համար տ 

կը խորՀրդակցի Ամիդի (Տիարպէքիր) 

եւ Եդեսիո յ եպիսկոպոսներուն եւ իշ-

խաններուն Հետ, որոնք սակայն չեն 

կրնար օգտակար ըԱալ իրեն ։ Այն ատեն 

երկու խումբի կը բաժնէ Հետը տաբած 

աշակերտները, որպէսզի անոնք աշխա-

տին Լ Հմտանան, մէկ մասը ասորերէն 

լեզուին՝ Եդեսիո յ մ էէ, միւսը յունա-

(3) Տես Մ– Արեզեանի «Մեսրոպ Մաշտոց® 
եւ Գրի ու Գրականութեան սկիզբը» յօդուածը 
«Մեսրոպ Մսւշտսց» հսւապփԹ մ է յ , Էէ 249-256» 
Երեւան, 1962։ 
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ք՛էնի՝ Սամոսաաի մ ԷԼ։ Իսկ ինք առան-

ձինն կքէ շարունակէ աշխատիլ Հայերէն 

տառեր Ը Հնարելու Համարէ Վերջապէս, 

յամառ ու տքնական աշխատանքով, (ք– 

դեսիո յ մ է ջ , Մ աշտոց կը յազողի ստեղ-

ծել Հայկական Հսքանչելիֆ նշանագրերը։ 

Հոս կը մէերերեմ կորիւնի Համապա-

տասխան վկայութիւնը Ս՝ * Արեղեանի 

աշխարՀաբար թարգմանութեամբ - (4) 

այսպէս նա (Ա՝. Մաշտոցը) շատ 

նեղութիւններ քաշեց իր ազգին մի բա-

րի օգնութիւն գտնելու Համար է Ամէն 

բան շնորՀող Աստծուց իսկապէս պար-

գեւո ւեց նրան ա յգ բախտը. նա իր սուրբ 

աջով Հ ա յրաբար ծնեց նոր ել սքանշելի 

ծնունդներ - Հայերէն լեզուի նշանա-

գրեր է Եւ այնտեղ (Եդեսիայում) շուտով 

նշանակեց , անուանեց ու դասաւորեց, 

յօրինեց սիղոբաներով - կապերովդ ։ 

Այստեղ կարեւորութեամբ պէտք է 

արձանագրել որ Հայագէտ բանասէրնե-

րու մ եծ մ ասը ա յժմ կ՝ ընդունի , որ Հա-

յերէն այբուբենի սկզբնական 3 6 տառե-

րը ամրողֆութեամբ Մաշտոցի կողմ է 

Հնարուած են* անընդունելի կը նկատ– 

Ուի Գանիէլեան կոչուած տառերու օգ-

տագործում ը Հայերէն այբուբենի ստեղ-

ծի չին կողմ է» արդէն Կորիւնի եւ Ե• 

գարու միւս մատենագիրներուն մօա այգ 

մասին ակնարկութիւն չկայ ՚ շատ աւելի 

ուշ ժամանակներ ու պատմիչներ են որ 

կը յիշատակեն Գանիէլեան տառերը, Ո— 

րոնք յայտնի չէ նոյնիսկ թէ որո՛՛՛նք եւ 

կամ քանի՞ Հատ եղած են՛ կարգ մը աղ-

բի ւրներ կու տան 2 9 > ուրիշներ 1 7 յ 2 2 . 

2 4 : Այս ինդրի աոնչութեամբ մ եծ անուն 

լեզուաբան Հր– Աճառեան կը գրէ • «Ինչ-

քան մանրամասնութեանց մէջ կը մըտ– 

նեն մեր պատմիչները, այնքան այլան-

դակ սխալներ կը գործեն է • • ՛Այս բոլո-

րը կը ցուցնեն թէ մեր պատմիչներուն 

տուած տեղեկութիւնները այս մասին՝ 

զոլյո անձնական ենթադրոլթիւննեբ են, 

որոնցմէ զուրկ են բարեբախտաբար ժա-

մանակակից պատմիչները է Այս ենթա** 

գրութիւննեբը բոլորն ալ սխալ են, ո– 

րովՀետել որեւէ պատմական կռուան 

շուն ին՛ձ ( 5 ) է 

Մ եսրոպ Մ աչաոց ինք կը կարգաւո-

րէ իր ստեղծած տառերուն չարքը, յու-

նարէն այբուբենի կարգով, միայն Հայ 

լեզուի յատուկ Հնչիւններ արտայայտող 

յաւելեալ տառերը տեղ տեղ մ տած են 

շարքին մէջ՛ միաժամանակ անոնց ա– 

նունները կ՚որոշէ եւ տառերուն արտա-

քին ձեւերը կը գծէ ւ 

Մեսրոպեան տառերը կատարելապէս 

էլարտայայտեն Հայերէն լեզուի բոլոր 

Հնշիւնները իրենց նրբերանգներով • ա– 

նոնք այնքան կատարեալ են ստեղծուած 

սկիզբէն որ, ինչպէս կը վկայէ աշխար՚– 

ՀաՀռչակ լեզուաբան Անթուան Մ ե յ է , 

Հայ ազգին Հայթայթած են Հնչաբանու– 

թեան վերջնական արտայայտութիւն 

մը, որ պա Հ պան ուած է մինչեւ այսօր 

առանց փոփոխութիւն մը կրելու է Մաշ-

տոցի սկզբունքը եղած Է իւրաքանչիւր 

Հնչիւնի Համապատասխան տառը Հնա-

րել ել իւրաքանչիւր տառի Համար միայն 

մէկ Հնչիւն սահմանել • այսինքն նոյն 

տառին մէկէ աւելի Հնչիւններ չտալ, 

ինչպէս ունին կարգ մը ուրիշ այբուբեն-

ներ է 

ԵգեսիայԷն մեկնելով Մաշտոց 

կանցնի Աամոսաա , ուր ձգած էր աշա-

կերտներուն այն խումբը, որ յունարէն 

լեզուին պիտի Հմտանար է Հոս, կը գտնէ 

Հռոփանոս անունով յոյն գեղագիր–գրա-

գիր մը, որուն վերջնական կերպով գը– 

ծել կու տայ Հայկական նորաստեղծ տա-

ռերուն պատկերները է Տեղւոյն վրայ 

իսկ, իր աշակերտներէն երկուքին* 6 ով– 

Հան Եկեղեցացիի ել Օովսէփ Պաղնացիի 

Հ ետ կը ձեռնարկէ Աստուածաշունչի 

թարգմանութեան։ Հայերէնի թարգման-

ուած առաջին նախադասութիւնը կ ըլ-

լայ Սողոմոնի Առակներէն ՃԱՆԱՉԵԼ 

ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻԻՆ ԵԻ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ 

ԶԲԱՆԱ ՀԱՆՃԱՐՈՑ , գրուած Հռոփանոս 

Հ4) կորիւն, վարք Մաշտոցի, րնտգիբ, 
թայս|մանութիւն, յսսւաշաթսւն եւ ծանօթութիւն– 
նհր Մ՛ Աբեղեանի, Է յ 4 » , ԳաճիրԷ, 1 9 5 4 ։ 

(5) Հր– Աձսսւձւսն, Հ ա յ ո ց Գրերը, Էք 82-89» 
•Լիեննա, 1928 ։ 
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գեղագրին ձեռքով տ 

Գրերու գիւտը տեղի կունենար 

4 0 5 թուականին* րոլոր աշխատանքները 

աւարտելէ ետք, Մ աշտոց աշակերտները 

առած՜ կը վերադառնայ Հայաստան ։ 

Վաղարշապատը տօնական ուրախու-

թեան րաղմաթիւ օրեր կ անցընէ է 

Ընղհանուր իւ ան գա վառուիք են էն ետք 

Մ եսրոպ Ա՝աշտոց ել ԱաՀակ Պարթեւ 

աշխատանքի կը լծուին իրենց աշակերտ-

ներովէ Ըլլա չիք շատ գործ՛եր կային• 

Հիմնականին մէք երկուք էին անոնք՛– 

պէտք էր դպրոցներ բանալ նորագիւտ 

այբուբենով գրել—կարդալ սորվեցնելու 

Համ ար • ապա , պէտք էր ձեռնարկել կը– 

րօնական եւ պատմական անՀրաԺեշտ 

գրքերու թարգմանութեան ։ Աշխատան– 

քը իրենց միքեւ բաժնելով, ԱաՀակ կա-

թողիկոս մնաց Վաղարշապատ, արքու– 

նիքի մարգոց եւ զօրականներուն ուսու-

ցանելու Համար, իսկ Մաշտոց սկսաւ 

շրջագայի լ Հայաստանի զանազան գա-

ւառները քարոզելու, դպրոցներ Հիմնե-

լու եւ ուսուցանելու Համար ւ 

Արքունիքի ծախսով դպրոց Հիմնը– 

ւեցաւ նախ Վաղարշապատի մէք, ուր 

ուշիմ մանուկներ եւ պատանիներ Հաւա-

քեցին • ասոնցմէ պատրաստուեցան ու-

սուցիչներ, որոնք Հետագային խում բե-

րով ղրկուեցան շրջանները ուսուցանե-

լու Համար : ԱաՀակ կաթողիկոս աւելի 

զբաղեցաւ այս վերջիններով եւ այլ մաս– 

նա ւոբ աշակերտներով , ոբոնցմ է յա յա-

նի է իր թոռը Աւարայրի ապագայ Հե-

րոս Վար գան Մ ումիկոնեանը ։ 

ԱաՀակէն բաժնուելով Մ աշտոց ան-

ցաւ Մասիսի չրքակայքը, կամ Մ արաց 

կողմերը, ուր Հեթանոսութիւնը տակա-

ւին զօրաւոր էր եւ ուր ապաստանած 

էին Գողթնի քուրմերը է Այս անդամ իր 

քարոզութիւններն ու ուսուցումը աւելի 

արդիւնաւէտ եղան եւ այստեղէն ալ Հա-

լածեց քուրմերը։ Ասկէ կրկի* անցաւ 

Գողթն գաւառը եւ քարոզութիւն ընելէ 

ետք, ուսուցիչներ եւ քարոզիչ վանա-

կաններ կարգեց Հոն է Բեղուն գործու– 

նէ ութ ի ւն ունեցաւ Աիւնիքի մէք Վաղի-

նակ ել ապա Վասակ Աիւնի իշխանները 

օժանդակեցին իր աշխաաանքներուն. 

Վասակ Աիւնիի օգնութեամբ դպրոց բա-

ցաւ ու եպիսկոպոս եւ վարդապետներ 

կարգեց Աիւնեաց աշխարհին Համար է 

Նոյն գործերը Մ աշտոց կատարեց դրա-

ցի Աղռւանքի ել Վրաստանի մէջ, որոնց 

լիզոլներուն Համար ալ յատուկ այրու– 

բեններ ստեղծեց է 

Պարբերաբար Մ աշտոց կը շրջագա-

յէ ր իր Հաստատած դպրոցները» կը խը~՜ 

րախուսէր աշակերտները եւ ուղղութիւն 

կու տար անոնց աշխաաանքներուն է Կը 

Հանդիպէր նաեւ Վաղարշապատ, օժան-

դակելու Համար թարգմանչական աշ-

խաաանքներուն . երբեմն, ճգնութեան 

Համար կը քաշուէր ամայի վայրեր, որ– 

պէս զի աղօթքով ու ինքնամ ւիոփմ ամր է 

Հանդարտօրէն ծրագրէր իր նոր աշխա-

տանքները ։ 

Երբ բաւականին կարգի դրած էր 

Արեւելեան Հայաստանի կրթական գոր-

ծը, Մաշտոց փափաքեցաւ նոյն բանը ը– 

նել նաեւ Արեւմտեան Հայաստանի մէք, 

որ Բիւզանդական իշխանութեան ենթա-

կա յ էր է Հոն սակայն դժուարութեան 

բախեցաւ . ստիպոլեցալ Հետը տաբած 

աշակերտները Մ ելիտինէի եպիսկոպոսին 

մօտ ձգել եւ ուղեւորիլ Կ • Պոլիս է Կո-

րիւն չի տար այս ճամրորդութեան դըր– 

գապատճառը , բայց Մ- Ի/որենացիէն 

(Գ– գիրք, գլուխ Ծ է) կը տեղեկանանք 

որ Արեւմտեան Հայաստանի Անաթոլ 

կոմէսը թոյլ չի տար որ Հայկական 

վարժարաններ բաց ուին ել յունարէնի 

փոխարէն Հայերէն աւանդուի է Անգամ 

մը եւս ահա բացայայտ կը դաոնա յ րիւ– 

ղանդական քաղաքականութիւնը, որ 

յոյն լեզուի եւ դպրութեան ճամ բով կը 

միտէր իր մէք ձուլել բնիկ Հայութիւ-

նը։ Կ՛ Պոլսոյ մէք, Մաշտոց՝ որուն 

Համբաւը տարածուած էր ամբողջ Արե-

ւելքի մէք, մեծ պատիւներով կ՚ընգուն– 

ուի Թէոգոս Բ» կայսեր ել Ատտիկոս 

պատրիարքի կողմէ» կը յաջողի Համո-

զել կայսրը եւ արտօնութիւն ստանալ Ա— 

րեւմտեան Հայաստանի մէջ եւս դպրոց– 



ներ բանալ , որոնց հ՜ախսերը պիտի Հո– 

ղացուէին կայսերական գանձարանէն է 

կայսրը իրեն կու. տայ Ակումիտ տիտղո– 

ս ը, որ կը նշանակէ տքնող, անքուն աշ-

խատող ։ Պէտք է շեշտել որ Մ աշտոցի 

գորհը րիւղանղական րամն ի Հա յութեան 

Համար փրկարար գեր ունեցաւ• աո. անց 

Հայերէնի եւ Հայկական գպրոցներու 

Հայութեան Հսկայ մէկ զանգուահը դա-

տապարտուած՜ էր ուծացումի X 

Վաղարշապատ վերադարձին, էնք 

եւս լծուեցաւ թարգմանչական աշխա-

տանքին , որուն ղեկավարութիւնը, ինչ-

պէս տեսանք, ստանձնած էր յունարէն 

յեղուի քաջահմուտ ԱաՀակ կաթողիկո-

սը Հ Վերջինը եւ Մ աշտոց աոաջին օրէն 

ունեցած էին րաղմաթիւ թարգմանիչ ա – 

շակերտներ , որոնց Հետ ձեռնարկեցին 

Ա, Գրքի եւ կրօնական ու աստուածա-

բանական այլ գրքերու թարգմանու– 

թեան։ Նախ թ արգմ անուեցաւ Աստուա-

ծաշունչը , որուն Ա աշտոց սկսած էր Ա— 

սորիքի մէջ • Հապճեպով եղած այս 

թարգմ անութիւնը Հաւանարար կատար-

ուած էր ասորերէն օրինակէն» թերու– 

թիւններ ունէր ել ատոր Համար ալ Ա• 

Գրքի վերջնական թարգմ անութիւնը 

%թագոլՀի թարգմ անութեանց* Հռչակ-

ուած , եղաւ 431–(5՛ ետք, երր Կ. Պոլիս 

ուսանելու գացած Եղնիկ Կողբա ցին, 

՚Լեւոնդ Վանանգեցին (ապագայ \եւոնդ 

Երէցը) եւ կորիւն Հայաստան վերա-

դարձին իրենց Հետ րերին Ա • Պ*րքի 

«Հաստատուն» օրինակներ : վԵօթանաս-

նից» կոչուած այս ընտիր օրինակէն եւ 

այլ օրինակներու րաղդատմամր է որ կը 

կատարուի Աստուածաշունչի վերջնական 

թարգմ անութիւնը X 

Ասկէ զատ, ԱաՀակ ել Ա աշտոց ի– 

րենց աշակերտներով թարգմանեցին Եւ– 

սերիոս կեսարացիի նշանաւոր Եկեղե-
ցական Պասւմութ-իւնք եւ Քրոնիկոնդ, 
ՑովՀան Ոսկեբերանի Մեկնութիւն 8ով– 
եաննու յ ինչպէս նաեւ ա յլ րազմ աթիւ 

վկայաբանութիւններ , Ա » Գրքի Ծ եկ– 

նութիւններ, աղօթքներ, քարոզներ է 

եւայլն\ Այս թարգմանութիւնները կը 

կատարուէին ասորերէնէ եւ մ ան աւանդ 

յունարէնէ ել նպատակ ունէին կրօնա-

կան գրականութիւնը զարգացնել Հւ տա-

րածել Հայաստանի մ ԷԼ տ 

Թ» գարու աոաջին կիսուն, Հ ա յ 

մտքի երկու լուսաւորիչներու շունչին 

տակ կաղմաւորուեցաւ մտաւորական եւ 

գաղափարական երիտասարդութիւն մը, 

որ ստեղծագործական տենդէ բոն ուած 

կերտեց Հայկական ՈսկեդարըX Այգ սե-

րունդին կը պատկանի նաե պատմագիր– 

ներու այն խումբը, որ Հայ ժողովուրդի 

անցեալ ու ներկայ սխրագործութիւննե– 

րը արձանագրեց ոսկեղէն մ ատեաններու 

մէջ• մ ատեաններ՝ որոնք Ագաթանգե– 

ղոս , Բիւզանդ, կորիւն, Եղի չէ, Փար– 

պեցի, էսորենացի անուններուն տակ 

Հայ գրի ու դպրութեան ծաղկման եւ 

Հայութեան գոյատեւման մ Է կական ա– 

նառիկ ամրոցները Հանդիսացան X 

4 3 9 թուականի Աեպտ . 7-ին խոր 

ծերութեան մէջ վախճանեցաւ Ա՝եսրոպ 

Ա աշտոցի պաշտպանն ու գործակիցը 

Հայոց ԱաՀակ Պարթեւ կաթողիկոսը, 

որուն մ արմինը տարուեցաւ Տարէն եւ 

թաղուեցաւ Աշտիշատ գիւղին մէջX Վեց 

ամիս ետք, 4 4 0 թ» Փետրուար Ո-ին 

նոյնպէս աչքերը փակեց Հայերէն այբու-

բենի Հանճարեղ գիւտարարը շրջապատ-

ուած իր սիրելի աշակերտներէն եւ 

բարձրաստիճան անձնաւորութիւններէ : 

Հայաստանի Հազարապետ ՎաՀան Ամա-

տունի իշխանը անոր մարմինը փոխագ-

րեց իր սեփական Արագածոտն գաւառը 

եւ թաղեց Օշական գիւղին մէջ, որ ան-

կէ ի վեր ուխտատեղի դարձաւ Հայ ժո-

ղովուրդի զաւակներուն Համար է 

ծ . Փ . 



Բ. ԹՍ.ՇԵՍ.Ն 

ԻԱէւԱՍԻՐԱԿտ» «ՄԱՆՐՈՒՔ» 
Խաշ մը Հանենք մեր սուրբերէն մ ե– 

ծագո յնէն եւ աւագագո յնին՝ Ա՝ եսրոպ 

՛Ա՝աշտոցի անունը աաչէ առ.աք : 

Հիմա գրեթէ վերքնապէս Հաստատ– 

ուած՛ է , որ Երանելին ծնած էր 361—^5՛ յ 

Տարօն գաւառէ Հացիկ, էքասիկ կամ Հա-

ցեկաց գիւղէն մ ԷԼ, Հի Հացեկաց գեղքէ 

կարճազատացնքչ (1) > ինչպէս կը գրէ 

Փաւսաոս* ա յս գիւղի մասին խօսելու 

աաեն ^ 

«կարճազատ* կարճ, եւ Ա1<րաո բառե– 

րէն կազմ ուած՝ բարդութիւն մըն է եւ 

կը նշանակէ փոքր ազնուական : Ար գա-

րե լ , Ա՛ եսրոպի Հայրը Վար դան կը 

պա ական էր «կարճազատ^ներու տոՀ– 

մին > Ծնունդով Մ ամի կոն ե ան էր , որով– 

Հեաեւ Տարօնը, ուստի* նաեւ Հացիկը 

կամ Հացեկացը Ա՝ամ իկոնեաննեբու սե-

փականութիւնն էր յ Կը Հետեւի, որ Վը~ 

սեմական Վարդապետը սերած՛ էր ազ-

նուական տոՀմէ կամ, ինչպէս կ՝Ըսէ 

ժամանակակից պատմիչը, Հացեկաց 

գեղքէ յա զատ տան է» : Այս պարագան կը 

Հաստատուի նաեւ ա յն իրողութեամբ, 

որ ատեն մը դիւանա դպիր ի պաշտօն վա-

րեց արքունի պալատին մէք, «/ւ դրան 

արքունի կաբդեալ քարտուղար» , ըստ 

վկայութեան Խորենացիի (նկատել պէտք 

է , որ միա՛յն ազնուականները կրնային 

պաչտօնի կոչուիլ արքունիքին մէք) : 

Ա՝ եսրոպ Մ աչտոց իր նախնական 

կրթութիւնը ստացած– էր Տարօնի Ա • Կա-

րապետ , երբեմնի իննակնեան Հռչակա-

ւոր վանքին մէք եւ «ի մանկութեան 

տիսն վարժեալ (^/ւ) Հելլե էական գըպ– 

րութեամբինչպէս կը վկայէ Կորիւն՛. 

(1) Աոձհոն բառարանը այս րսաը կը մեկ-
նաբանէ իբրեւ «օձ ու կարիճ, չարաճճի», բայց 
այս մեկնաբանութիւնը չի յարմարիր տեգին ու 
պարագային; 

Հմուտ էր յունարէնի , պարսկերէնի եւ 

ասորերէնի • Հաւանաբաբ գիտէր նաեւ 

վրացերէն՛. 

Բանասիրութեան, ինչպէս առՀա-

սարակ Հայ գրականութեան Համ ար 

խիստ կարեւոր Հարց մը կայ– Մ եսրոպ 

Ա՝ աշտոց իռնք Հնարեց Հայկական ա յ բու-

րեն ը յ 

Եթէ Հոշ՚ֆ է ա յս Հարցում ին պա-

տասխանը, յայնժամ Հարկ կ ըլլայ Հպը– 

սակազերծ՝» ընել Օշականի Աուրբը ել իր 

պատուանդանէն վար առնել զա յն ։ 

Եթէ «այո* է մեր Հարցումին պա-

տասխանը, յայնժամ Աուրբը կանգուն 

պիտի մնայ իր վարկին մէք եւ աբդարօ– 

րէն պիտի Համարուի Հայ դպրութեան 

Հիմնադիրը : 

Ուրիշ ձեւով մը գնենք Հարցը սե-

ղանի վրայ.– Նախամեսրոպեան գիր ու-

նէի՞նք (չենք ըսեր՝ գրականութիւն, այլ 

կ՚ըսենք՝ գիր)» 

ԵԹԷ ունէինք, Մ եսրոպ Մ աշտոց կը 

դադրի Հայ այբուբենի գիւտարաբը ըլ-

լալէ եւ կը դառնա յ պարզ ուսուցիչ մր : 

ԵԹԷ չունէինք , Մ եսրոպ Մ աշտոց 

կը վերա Հաստատ ուի Հտյ այբուբենի 

մ ի ա ՛ կ գիւտարաբը ըլլալու իր փառքին 

֊մ է ի 

Թեր եւ դէմ կարծիքներ յայտնուած 

են նախամեսրոպեան դիրերու գոյու-

թեան մասին է 

ա. Մկրաիչ Էմին կր վկայէ, թէ 

մեսրոպեան դիրերու գիւտէն առաք, Հե-

թանոս Հայաստանի մէք գոյութիւն ու-

նէր անյիշատակ ժամ տնակներէ ի վեր 

գործածուող ա յ բուրեն մը ։ 

ր. Եղիշէ Գուրեան կը Հաստատէ 

ընդհակառակն, թէ «.Հայկական Հին 

այբուբենի մը գոյութիւնն Ո՛չ մէկ բա– 

ֆով կ՚երաշխաւոբուի* ։ 
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իսաՀակ Տարոլթիւնեան կը գրէ* 

«Մ եսրոպեան այբուբենից գեո. եւս շաա 

աոաշ, Հայեբն աբգէն ունեցել են սեպ-

հական այբուբեն % որ գործածութեան 

մէշ է եգել,»: 

գ • Նո յն բանը կ՚ըսէ նաեւ Մ ատա– 

թէա Գարագաշեան • «Անըմբռնելի կը 

թուի մեզ գնել մեր Հին լեգո էն ամենՀին 

առանց երեք գրի եւ դպրութեան յառաք 

քան զմեսրոպեանն՝^ է 

ե> Նման կարծիք մը կը պաշտպանէ 

նոյնպէս Ատ՛ Պալասանեան • «Անհնարին 

է ենթադրել, թէ գրի գործածութիւնը 

Ասիայում մտնելուց յետոյ, Հայերը 

փորձած չլինեն իրանց սեպհական տա– 

ռերը ունենալ՝» յ 

Տիշատակենք քանի մը փաստեր ու 

ւԼկա յութիւններ Հնագո յն Հեղինակներէ 

ել աղբիւրներէ է 

1՛ Տոյն պատմագիր մը՝ Փիլոստրա– 
սւոս ( 1 7 5 - 2 4 9 ) կը Հաւաստէ, թէ Պամ– 

փիւլիա յի մ էշ գտնուած է յովազ մը, 

որուն փղին ոսկի մանեակին վրայ ԳՐՐ՜ 

ուած էր հայերէ՜ն գիրերով՛ «Արշակ 

թագաւոր՚ աստծո յն \յիւսեա յ՝$ք յ Այս 

կը նշանակէ, որ Հայերէն գիրեր կային 

Ա եսրոպի գիւտէն շուրշ երկու դար ա– 

ռաշ : 
2 • Ուրիշ յոյն Հեղինակ մը Հիպպո– 

լիտ 2 0 4 թուականին գրուած իր մ՜ամ ա– 

նակադրութեան մէշ կը յիշատակէ այն 

ժողովուրղները, որոնք գիր ել գրակա-

նութիւն ունէին ւ Իր կազմած ցուցակին 

մէշ կայ նաեւ Հայերու անունը է 

3 • Վար գան Պատմիչ կը վկա յէ , թէ 

Հին ատեն Հայերը ունէին 2 2 գիրէ բաղ-

կացած այբուբեն մը է 

Աւելորդ կը նկատենք յիշատակել Ա— 

գաթանգեղոսի վկայութիւնը՝ ի նպաստ 

Հա յերէն դիրերու գո յութեան , Մ եսրոպ 

Ա՝աշտոցէն առաշ: 

Աւելի ուշ, Հ • *Լուկաս ինճիճեան իր 

վՀնախօսութիւնֆ անունով ծանօթ գոր– 

հին մ Էշ այն կարծիքը կը յայտնէբ, թէ 

Գանիէլ Ասորիի մօտ պահ ուած գէրերը 

Հին Հայկական գիրեր էին, զորս Ա՝ ես-

րոպ Մաշտոց բարեփոխած է միայն I 

Այս կարծիքները մի առ մի Հեր քեց, 

նախամեսրոպեան ա յ բուրեն ի գո յութիլ– 

նը վճռապէս ժխտեց պբոֆ. Հրաչեայ 

Աճառեան եւ յանդեցալ սա՛ Հաստատ 

եզրակացութեան • «Մեսրռր Գանիէլեան 
գիրը բոլորովին մէկ կողմ դնելէն յե-
տոյ՝ իր այբուբենը ամրողշապսէ ինք 
հ ն ա ր ե ց » («Հայոց գրերը» » Վիեննա , 

1 9 2 8 , է շ 1 6 5 ) ւ 
Նոյն կարծիքը կը յայտնէ նաել 

Պրոֆ. Մանուկ Աբեղեան » «Նախ քան 

5րդ դարի սկիզբները, Հայերէն լեզույավ 

մէկ բառ անգամ գրուած չուն ինք ոչ 

քարի վրայ, ոչ գրքերի մ է ի յ 

Մակուաբտ կ՛աւելցնէ իր կարգին • 

«Հայաստանի մէշ (Ե • դարէն առաշ) 

երկրին յատուկ լեղուաւ տող մ՛իսկ գրր– 

ուած չէր& է 

ի՞նչ է , իրականին մէշ, գանիէլեան 

գիր կամ գանիէլեան այբուբեն ըսուա-

ծը է գոր կը կրկնեն ու կը վերակրկնեն 

մ եր բանաստեղծները, լեզուաբաններն 

ու դրական պատմիչներըէ Իբր թէ Գա-

նի էլ անունով ասորի եպիսկոպոս մը գի-

րեր պատրաստած էր Հայոց Համար, եւ 

թէ Մ եսրոպ Մաշտոց այդ դիրերուն հ է– 

տեւելով հնարած էր մեր այբուբենը է 

Բանասիրութեան մ Էշ Համբակ ա– 

շակեբտ եմ, բայց կը մերժեմ ու կը 

ժխտեմ այս կարծիքը է Ջեմ կրնար Հաշ– 

աըւիլ այն գաղափարին Հետ, թէ ասորի 
եպիսկոպոս մը մեզի* Հայերուս Համար 

այբուբեն Հնարած ըէԼայ; Ատեն մը մեր 

երկիրը, նաեւ մեր ժողովուրդը ասորա-

կան ազգեցութեան ենթարկուած էին 

թէ՛ եկեղեցական եւ թէ մանաւանդ մը-

շակութային գնով յ Ասորիներու շաՀը կր 

պաՀանքէր աւելի եւս խորացնել այս ազ-

դեց ութի ւնը , քան թէ աշխատիլ տկարա– 

ցրնել կամ բոլորովին քն^ել զայն է Ասո-

րի եպիսկոպոսին Հո՛*զն Էր, որ մենք 

այբուբեն չունէինք եւ ելյխր այբուբեն 

Հնարէր մեղի Համար է 

Գանիէլեան գիրերու տեսութիւնը 

ես կը նկատեմ առասպել, առ նուաղն 

աւանդութիւն, որ փոխանցուած է սե-

րունդէ սերունդ ու դարէ գար եւ որ գո-

յութեան իմաստ չունի այլեւս է 

Ասորական ազգեցութեան «խաղաղ 
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թափանցում*ը կը Հաստատուի նաեւ այն 

իբողութեամր ք որ Աստուածաշունչի 

թարգմանութեան ատեն յունարէն մէ՛կ 

հատիկ ստուգասլատում օրինակ չկար 

բովանդակ Հայաստանի մէք եւ թարգ-

մ անութ ի էն ը կատարուեցաւ ո՛չ թէ յու-

նարէնէ , այլ ասորերէնէ, «ոչ էին ե լոյ 

յանին*, ինչսլէս կը վկայէ քՏորենացի ։ 

Ետքէն , առաքին թարգմ անութենէն ետք, 

Եզնիկ Բիւզանդիոնէն բերաւ Ա • Գրքի 

յունարէն ընտիր օրինակ մը ( Ե օ թան ա Ա՛-

նի ց ) եւ այդ օրինակէն կատարուեցաւ 

երկրորդ թարգմ անութ ի ւնըւ 

Ե՞րբ տեղի ունեցաւ դիրերու գիւտը, 

ճչգիւ ոոր թուականին տ 

Գ« Ճէր—Մ կրտիչեան ա յն կարծիքը 

յա յտնած էր ատենին ք թէ Հա յ ա յ բու-

րեն ի գիւտը տեղի ունեցած է 412—416 

թուականներուն տ Այս կարծիքը Հիմ ըն-

դունելով 1912–/^ աօնակաաարուեցաւ 

Հայ դիրերու գիւտին ՜\&ՀՏ§ամեակըւ 

Պրոֆ • Ն ՚ Ագոնց , Հիմնուելով յու-

նարէն աղբիւրներու մէք սլա Հ ուած տե-

ղեկութեան մը վբայ, Հաստատեց , թէ 

Մ եսրոսլի գիւտը տեղի ունեցած է ո՛չ 

թէ 412-416 թուականներուն, այլ՛ 392– 
393-Հ& ւ 

Արդի բանասիրութեան մէք, սա-

կայն, ո՛չ առաքին կարծիքը ըն դուն ուած 

է , ո՛չ ալ երկրորդը % 

կորիւն , Մ եսրոպի աշակերտն ու 

կենսագիրը, կը Հաւաստէ, թէ այբու-

բենի գիւտը տեղի ունեցած է Մ աշտոցի 

մաՀէն 3 5 տաբի առաքէ Արդ՝ Մեսրոպ 

Մաշտոց մեռած Է 4 4 0 Փետրուարին՛ 

440 > պակաս, 35, Հաւասար Է 405–/՛ է 
Դա՛րձեալ, Կորիւն այբուբենի գիւ-

տին իբրեւ թուական կը մատնանշէ 

Տ տզկելատ Ա • ի թագաւորութեան ութե-

րորդ տարին է Օազկերտ Ա ՚ գաՀակալած 

է 398—399–/՛ միքեւ. իր գաՀակալոլթեան 

Տրգ տարին կը Համապատասխանէ 4 0 6 

քժուակա նին։ 

Հայ այբուբենի գիւտին ճշդագոյն 

թուական կրնանք նկատել ուրեմն 405– 
4 0 6 տարեշըքանը է 

Մ եսրոպի գիւտին նպատակներէն 

մէկն էր Հայ ժողովուրդին տալ Ա. Գիր-

քը «ինքեան ձա յնիւ* եւ ո՛ չ թէ մ ուրա-

ցածս յ բարբառով ւ «ինքեան ձայն*ը 

մայրենի լեզուն էր, է" Կ մուրացածո յ 

բարբառը ասորերէնն էր, որով կը կա-

տարուէր Աստուածաշունչի ընթերցումր 

վանքերու եւ եկեղեցիներու մէք Տ 

Աստուածաշունչի առաքին թարգ-

մանութիւնը պէտք է սկսած րցայ այ-

բուբենի գիւտէն առ նուաղն տարի մը 

ետք ( 4 0 7 ) ) առ առաւելն Հինգ տարի 

ետք (412) եւ աւարտած* էոէ՜րք 420—^5» 5 

Ըսինք արգէն, թէ առաքին թարգմա– 

նութիւնը կատարուած էր ասորերէնէ ^ 

«առ ի չգոյէ յանին*: 

Առաքին փոբձէն ետք ձեռնարկուե-

ցաւ երկրորդ թարգանութեան , 413–^^՛ 

ետք ել 4 3 8 – ա ռ ա ք , Հաւանաբար 433– 
4 3 6 տարիներու ընթացքին , Բ ի ւ զանգ իո– 

նէն բերուած յունարէն թարգմանու-

թեան ւէրայէն (Եօթանասնից) է 

Գեռ մինչեւ Հիմա ճչգիւ յայտնի չէ , 

թէ ո՛վ ինչ թարգմանած է է Կ՚ենթադըբ– 

ուի, որ Ա • ԱաՀակ թարգմանած է Նոր 

Կտակարանը ել Հնգամատեանը, իսկ Սո-

ղոմոնի դիրքերը, մ ասնա ւոր արար ա– 

ռակները ,(/*եսրոպի «շնորՀամատոյց ձե-

ռաց պարգեւք* են, ինչպէս կը վկայեն 

Կորիւն ել Խորենացի՛. Մակաբայեցւոց 

զիրքերու թարգմ անութ ի էն ը կը վերա– 

գրուի կորիւնի: Եզնիկ առալելաբաբ 

մասնակցած Է սրբագրութեան գործին յ. 

Գատելով «Եղծ աղան գոց* լեզուէն, 

կրնանք Հետեւցնել, թէ թարգմանիչնե-

րու այն դասը, որ կը կոչուի «Եզնիկի 

խումբ* Հ ունի Հայադրոչմ եւ ճչգարան 

ոճ ։ «կորիւնի խում լւ*ին ոճը վերասլաց 

է , ճշդարան ր/լալէ աւելի% առատաբան է 

կան ուրիշ խումբեր ալ, որոնք կը բե-

րեն ոճական այլ յատկանիշներ է 

Բոլորին վրայ՛ կ՝իշխէ սակայն Օշա– 

կանի Աուրբը է Կ՚իշխէ ո՛չ միայն իր սե-

րունդին, այլեւ բոլոր սերունդներուն 

վրա յ է Ոչ միա յն իր գարուն է ա յլեւ բո-

լոր դարերուն վբայ : Իր Հանճարով նը– 

ւաճած Է Ժամանակը, տարածութիւնը 
ել քանակը : Կրնանք աւելցնել նո ւաճած 

Է նաեւ որակը: 
Բ> Ւ* 
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Ա յ բուրեն չէ սաՀ 

Բ ե՛րգ է անմատոյց է 

9՛ ա՛նձ է աննուաճ է 

Գ ո՜ ւռ է փրկութեան 

Ե չք՝ երբ յոյս չկայ, 

Զ արթօնքի նուա՛գ է 

Է ութիւնն Է մեր, 

Ը նթացքն ու ուղփ՛ն, 

ա՛գ ու զօրավա՛ ր , 

(ք ողովող մ Է կա՛նչ 

/* նքնութեան սգէ՛, 

Լ ինեէու Հնա՛ր է 

հյ արի՛ս էս ր| բայց եւ էւոյա՚կր սիւնի 

Ե՚ իր ֊Կաթին, 

Կ ածան, 

Հ ացն Հանապազօր Հացեկաց գ ի ՚ ֊ գ ի 

Տ իրքերի Հնձա՜ն, 

^ օղ ա՛ն2ր Հոգու, ղեկը ընթացքի, 

Ս՛ I; I՛ 1Լ 3 Ռ 

«Գրական Թերթ»ը իր Յունիսի թի-
լերէն մէկը (21) սւմբողչութեամբ նուի– 
րած է ,Ս • Մեսրոպին, ուր՝ Սիամսւնթո– 
յէն արտատպուած «Գիւտին Փսւո.քը» 
հատուածին կողքին, թերթին բանսա– 
տեղծական բաժ՛ինը լեցուցած են Հա-
յաստանի աչքի ինկող բանաստեղծներէն 
երեքը, ամէնէն տաղանդաւորները, Պա-
րոյր Սեւակ, 8– Շիրաղ եւ Գէորգ էմին։ 
է մինի քերթուածը կու տանք ամբողչու– 
թեամբ, Ա ֊ է ն մինչեւ Ֆ-ն։ 

Որոշապէս էմին ի՛նքն ալ «Պարտիա-
կան դրոյթը» անտեսող «աոանձին դը* 
ր ողներ» էն մէկն է , եւ այս քերթուածը 
կը պատկանի րանաստեղծութիւններու 
այն շարքին, «որոնք չեն նպաստում աչ– 
խատաւորոլթեան ճիչգ դաստիարակմա-

նը» ։ 

& եմ արա՜ն ճառի, 

Ս՝ ագաղաթ մԱ՛քի՛, մ ատեան Հաւատքի 

Տ ո՛ւղ անմար ֆաՀի % > 
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0 կրտո՛ւմն է մեր, 

& ո՛ դյլ մ եր յոյսէ, 

Ո գին մեր ճարտար ւ 

ՈՒ Ռ ԵՆ Ը 

Անցնինք սակայն: Ու֊ յիշեցնենք, որ 
ոչ միայն Ս ՚ Մեսրոպով խանդավսաուե– 
լու, այլեւ անոր լեզուով ստեղծուած ա– 
ւ սւնդութիւնները կիրարկելու փաստի մը 
առջեւ կը գտնուինք: 

ճիշդ է , որ նման խազերու առջեւ 
իմացական հաճոյք ապրելու ժամանակը 
անցած է ։ ՛նման յօրինումները բանուո-
րական յամառ ճիգ կ՛ենթ՛ադրեն առհա-
սարակ եւ կը յանգին բոնազբօս ար-
դիւնքներու։ ճիշդ է , որ ներշնչում չկայ 
հոս, րանաստեղծը առաջնորդուած է 
պլանով, պլանի մը ծառայելու պլանա-

յին սովորոյթով : Րայց այս քերթուա-
ծին ճակատագիրը տարբեր է պլանային 

միւս քերթուածներու ճակատագրէն։ Ո– 
րովհետեւ բանաստեղծը անկեղծ է հոս, 
գիտէ թէ իր բառերը կը համապատաս-
խանեն ճշմարտութեան մը, գիտէ թէ իր 
զեղումներէն ամչնալու պատճառներ պի-
տի չունենայ ոչ մէկ օր, ոչ մէկ պսւրա– 
գայի։ 

Ընթերցողը կրնայ շարունակել ըս– 
կըսուած այս իաբհրդածութիւնները ել 
փաստերով հաստատել . մեր ըսածները: 

Ջ ինարին այգու է 

Պ արիսպը մեր տան, 

Ջ րաղացն արգար է 

Ո՝ աՀն Է դպրութեան 

ոաՀ վիրան՝ փ առքի 

ոաղմի ոմրակիր , 

Ա Էրն ու սիրտր մեր, սերմ ր միշտ հ՜ լող • 

Էմ ու վիմ ագի՛ ր է 

$ ունր՝ ցամաքում, 

Տապանը* Հրում , 

ք* ոպէն՝ սլացքում • 

Ց որեանը՝ արտում, 

ՈՒ գին՝ անապատում 

Փ աղանդը մարտում • • • 

Բ իստն ու քա՛ղն է մեր, 

քանքար ու քնա՛ր, 

քա յլ ու իքեւան, 

Եւ 

0 քա՚իւն անմար , օ մ՜իտն ան Հա ան ում՝ 

Ֆ Է-ից մինչեւ Ա-ն։ 

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ ԿԱՐեՒՈՐ Ո Ւ Ղ Ղ Ո Ւ Մ 
Բագին թիւ 1 1 , Էջ 1 7 , Ր– սիւնակ, 

վերէն վար, 10-րդ տող անցած վերջա-
կէտէն սկսեալ մինչեւ յաջորդ վերջակէ-
տին երեք տողերը տպագրական սխալ 
շարուածք ըլլալով, կը խնդրենք ընթեր-
ցողներէն ջնջել, ընթերցումին կարգը 
վերահաստատելու համար: 



68 

^ ՜ Փ Լ ա յ ն է ք 

* Ա Գ Ւ Ն 

Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Օ Ն Ա Պ Ա Ր Ծ Ո Ի Թ Ի Ւ ն 

Հա յաստանէ մէք, Մ ա յէս ամսու 2^—2%—ին, մ հհ՜ շուքով տօնուեցաւ 

Ա. Մ եսրոպի ծննգեան ԱՕ֊ամեակչլ։ Պետութիւնը, էքմիածինը, մ շակո Լ– 

թային աոանձին Հաստատութիւնները , մամուլը , ժողովուրդի րոլոր խաւե-

րը վերքապէս րերէն իրենց խանդավառ, մասնակցութիւնը Համազգային այս 

տօնակատարութեան : 

ագ-ամեակին առիթով որոշուեցաւ՝ 

Ս՝ ատենադարանը կոչել Մ եսրոսլ Մ աշտոցի անունով, 

Ա՝ատենադարանի Հրապարակին՝ կանգնեցնել Յուշարձանը , 

Օշականի մէք ՝ «յուշա սիւնը* , 

Հայագիտական լաւագոյն աշխատութեան Համար* Հինգ տարին 

անգամ մը Ա՝եսրոպ Ա՝աշտոցի անունով մրցանակ տալւ 

Ասոնք եւ յարակից ուրիշ պայծառ երեւոյթներ եկան ել շարժումի 

մը Հանգամանքը տուին \§(Տ(^ամեակին, վերածեցին զայն խանդավառ ցոյ– 

ցի մը։ Ու խօսք առնող ամէն մարդ, գրիչ շարժող ամէն անձ, վրձին գոր-

ծած՜ողը , քանդակել գիտցողը, ամէնքը իրենց Հիացումները պատմեցին, 

վսեմաշուք վարդապետին անձին ու արարչագործութեան առթած երախտա-

գէտ ապրումները թանձրացուցին թուղթի, պաստառի, ժայռի վրայ, տար-

փողելով անոր գիւտը, անոր գիւտէն մէք տեսնելով աշխարՀԷ փոթորիկնե-

րուն դիմանալու մեր տոկունութեան առաքին պատճառը% 

«Գրական Թերթ»^ խմբագրութիւնը իր 1 Տունիսի թիլին մէք , ժո-

ղովրդական խաւերու ապրած ոգեւորութիւնը մատնանշող նոր անուններու 

գրութիւնները կը Հրատարակէր, միաժամանակ յիշեցնելով, որ 

«Այս օրերին երր հայ ժողովուրդը աօնոսք է իր հանճարեղ գաւա-
կի՝ Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդեսւն 1600ամեսւկը, իյ մրա դրութիւնը րագմսւթիւ 
նամակներ ու բանաստեղծութիւններ է ստանում ընթերցողներից, որոնք ի– 
րենց երախտիքի ջերմ իւօսքերն են ուղղում հայ գրերի մեծ գիւտարսւրին» : 

«Գրական Թերթեր «բազմաթիւ նամակներ ու բանաստեղծութիւն– 

ներ է ստանում ընթերցողներից* ։ 

ԵՈնչ կը ստանար սակայն «Ս ո վետական Հայաստան* օրաթերթը։ 

Երախտիքի քերմ խօսքե"ր, թէ ամէն քերմութիւն սառեցնող յիշեցումնեբ 

կրկին: 

Որպէսզի պատկերը ամբոզքական ըլլայ, տանք նաեւ այս վերք էնին 

ստացածը, ղրկուած Հայաստանի, այսպէս կոչուած, առաքին քաղաքա-

ցիին՝ ՏԼարոբեանի կողմ է : Մ եսրոպեան ներշնչումով չեն արտասանուած 

(գժրսփտարար) Զա բորեանի խօսքերը, ինչպէս էին գրողներուն ել ընթեր-

ցողներուն ղրկածները, այլ արտասանուած էէն Պարտիական ներշնչումով, 
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ինչպէս չէին ( բ ա ր ե բ ա խ տ ա բ ա ր ) գրողներուն եւ ընթերցողներուն ստորա– 
գրածները ։ 

«ւՍովետական Հայաստան» օրաթերթի Յունիս 2 2 թիւին մԷՀ Զա– 
րորեան ք ի միը այլոց , կը յայտարարէր 

«Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդեան 1600ամեսւկի տօնակատարութիւնը 
մեր սրտերը լցրեց հպարտութեան օրինական զգացումով։ Սակայն ազգա– 
յին հպարտութիւնը ոչ մի կերպ համատեղելի չէ ազգային սնապարծու-
թեան եւ ազգային սսւհմանափակուածութեան հետ։ ՍՄԿՊ ծրագրում պարզ 
ու յստակ ասուած է , - «կոմունիստական շինաբարութեան ընթացքում ծա-
ռացող ազգային վաիւյաբաբեբութիւնների բոլոր հարցերը Պարտիան լու-
ծում է Պրոլետարիական ինտէրնսւցիոնալիզմի դիրքերից, լենինեան ազգա-
յին քաղաքականութեան անշեղ կիրառման հիմքի վրայ : Պարտիան թոյ լ չի 
տալիս ազգային առանձնայատկութիւնների ոչ անտեսում ոչ էլ ուռճացում»: 

Նորէ՚ն «ազգային սնապարծութիւն» , նորէ՚ն «ազգային սաՀմանւս– 

փակուածութիւն», «կոմունիստակա՜ն շինարաբութիւն», «Պրոլետարիական 

ինտԷրնացիոնալի՜զմ» , «Լենինի ազգային քաղաքականութիւն» , ու Պար-

տիան, որ «թոյլ չի տալիս ազգային առանձնայատկութիւնների ոչ անտե-
սում ոչ էլ ուռճացում»: 

Կը թուի, թէ Հիմա ալ, ինչպէս միշտ, գրողներուն եւ կուսակցու-
թեան միքեւ մտածումի Հիմնական տարբերութիւն մը կայ% (\լ մխիթարա-
կան է այգ իրողութիւնըյ Այլապէս տխուր պիտի րլլար ամէն բան։ Եթէ 
առաջինները վերիններուն Հետ ներգաշնակուէին, չատոնց վայը փաթթած 
պիտի ըԱայինք մեր գլխուն ։ «Պարտիան թոյլ չի տալիս ազգային առանձ– 
նայատկութիւնների ուռճացում» է մինչգեռ տաղանգաւոր բանաստեղծ ու 
նաեւ այս օրերուն նո յնքան զօրեղ մ տածումներ յայտնաբերող երիտասարգ 
մը, վերլուծելով Ա. Ա՝ եսրոպի գերը պատմութեան մ էՀ՝ կը Հասնէր Պար-
տիայի յիչեցումներուն տրամագծօրէն ներՀակ եզրակացութեան մը, մէք– 
տեղ նետելով Հետեւեալ կարգախօսը 

«Փոքրաքանակ ազգութիւնը կարող է գոյատեւել՝ շեշտելով իր 
տարբերութիւնը եւ ոչ թէ գլխագրելով նմանութիւնը»: 

1 
Այսպէս կ՝եզրակացնէ գրողը ։ Այսպէս կը մտածենք նաեւ մենք X Ակ-

նարկելով ատոնց կը շարունակէ Զ,արոբեան -

«Մինչդեռ ազգային քաղաքականութիւնը բնորոշող պարտիական 
այս դրոյթը երբեմն անտեսւում է առանձին գրողների կողմից։ 

Գրական մամուլում յան ախ երեւան են գալիս բանաստեղծութիւն– 
ներ, պատմուածքներ ու յօդուածներ, որոնք չեն նպաստում աշխատասի-
րութեան ճիշդ դաստիարակմանը»: 

$եա Ա• Ա՝եսրոպի 1 6 0 0 – ա մ ե ա կ ի տօնակատարութեան խմբա գրուած 

ել տօնակատարութեան առիթով արտայայտուած մտածումներուն ոլ ապ-

րումներուն ակնարկող այս բիրտ յուշագբին միտք բանին ի*նչ է ի վերջոյէ 

ի՞նչ կը նշանակէ «չեն նպաստում աշխատաւոր ութ եան ճիշգ դաստիարակ– 

մանը» Հ Գեղեցիկ քերթուածի մը կամ տրամաբանական գետինի մը դրուած 
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մտածումի մը Հաղորդակից դաոնալով՝ Հայաստանի աշխատաւորներուն 

աշխատանքի թա՞փը կր նուաղի յանկարծ, Հակա յեղափոխակա՛նն կը դաո-

նան մէկէն, Անգլօ—ամերիկեան գաղութ արարներուն ճամբաո յ կը րանան յ 

Խոպան Հողերու «կամաւորներո՛ւն* թ ի ՚ ֊ Ը պակսեցնելու եւ Հայաստանի զա-

ւակները Հայաստանին կապելու նպաստէն զատ ուրիշ ի՛նչ տրամադրութիւն 

կրնան ստեղծել այդ գեղեցկութիւններր, որ այս աստիճան կը խստանա յ 

Պարտիայի քարտուղարը ել Հայաստանի գրողին արժանապատուութիւնը 

կը Վիրաւորէ , ազգային սնապարծութեան արգասիք յորքոր2ելոՎ անոր ան-

Հատականութեան դրոշմը կրող ամէնէն Վաւերական արտայայտութիւն– 

ներր է 

Պատմութեան փորձը ցոյց տուած Էր, ո լ գրողներէն մէկը այդ 

փորձին կոթնելոՎ* եզրակացուց որ «Մեր փլուղուսւծ պետականութեան 
տեղ նա ստեղծեց մի նոր պետութիւն՝ մի Հոգեկան պետութիւն»: Երկրորղ 

գրող մը պատմական նոյն տուեալներր օգտագործելով կ՚ըսէր, որ Ա• Մես-

րոպ ուզեց «նորից Հայաստան ստեղծել, հ ոգեւոր Հայաստան»։ Երրորդ 

մը Ա• Մ եսրոպի ստեղծագործութեան, մեր լեզուին ակնարկելոՎ կը գրէր* 

կարող էինք ապրել անգամ սսւանց հողի, 
քԿոյց աւաւնց քեգ ապրել չէինք կարող։ 

Բոլոր գրոզներր, արձակագիր թէ բանաստեղծ, բոլոր գրողները 

այս մտածումներուն վրայ կը դնեն շեշտը, - փրկութիւն, յար ատ եւում, 

կործանածներու գէմ անկործանելի մնալու միակ միքոցը լեզուն, մշակոյ-

թը, Հոդեւոր Հայաստանը, Հ ոգեւոր պետութիւնըյ 

Այս Հաւատքին, այս Համոզումին, այս Հաւատքին ու Համոզումին 

Հետեւող սանձաբեկ խանգավաոութեան առքեւ է , որ Զարոբեան անՀան– 

գիստ կը զգտյ ինքզինք, յիչեցնելոՎ Վերստին կոմունիստական ինտէրնա– 

ցիոնալիզմը , պարտիական քաղաքական ութ ի ւնը , Լեն ինը եւ գրական բազ-

մաթիւ անպատեՀ ութիւններ ւ 

Բայց պակսեցնենք խորՀրդածութիւնները եւ ուժ տանք մէքբերում– 

ներուն, ի Հեճուկս Պարտիային եւ ի Վայելումն մեր րնթերցողներուն ։ 

6 . Հքիբազ իր «Հայոց Հրաշքը* (Գրական Թերթ, թիւ 20) քերթուա-

ծին մէք, խօսքը որդւո յն ուղզելոՎ կը գրէ -

(՝սւյց ո՞վ պահեց 
Հայ ագգը մեծ, -
Հայը–.– 

Հա յը՚՛ 

Պզտիկ անխոՀեմութիւն մը գործած է այստեղ Շիր աղ ։ <Հայ ազդր 

պա Հող՝» Հայուն ղերը պէտք է սաՀմանափակէր որոշ ժամանակի մը մէքէ։ 

Հասնէր մինշել Հոկտեմբերեա՜ն լուսաբացը է շատ շատ մինչեւ նոյեմբերեա՚ն 

այգաբացը՛. Անկէ յետոյ, անկէ յետոյ ի՞նչ՛. Պէտք կա"բ այլեւս Ա» Մեսրո– 

պին, իր ստեղծած այբուբենին, Հայուն, երբ կային ուրիշ ՀպաՀպանող– 

ներ* , կար Պարտիան, ռուս ազգը , Լեն ինն ու իր մ ան րամ ասնութ իւններ ը ւ 

Եիրազ մ ոռցած ա յս փրկիչները կը շարունակէ 

Հայը. ՛ ՛ սակայն ի՞նչ հրաշքով 

։ ի ս յ ս ղ 9 քաղ ՚ ց^վքա^ա՜ւաոո ՚ լ լ 
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Ո՞վ տոհդծհ<ք գրերն հայոց* 
Մեզ հայ պահող թրերն հայոց Տ 
Փ ա ՜ ռ ք հայ գրերն Ստեղծողին, 
Հ ա յ ազգն յ ա ւ ե ր ժ հայ պահողին; 

Շուքով շողա՛ երկնաշնորհ Օշակսւնում շուշսւնարոյր 
Պատեան չունի* թուր-կայծակի հայոց լեզուն այրենսւթուր* 

Այս խանգավաոոլթեամբ իր լեզուն գաէեր գող , Հ ին ճշմարտու– 

թիւնները, մամանակէն չսասանող ճշմարտութիւնները նոր պատկերներով 

արաայայաող եւ. «Պատեան չունի թուր-կայծակի Հայոց լեզուն այրենա– 

թուր» րսող բանաստեղծին գիմտց՝ անՀրամե"՛ շտ Է անպայման մերկացնել 

Պարտիայի պատենաւոր թուրր եւ պաՀանջել կոմունիստական ինտէր նա-

ցիոնալիզմի տամ՜անելէ Հարկը է 

Համօ ԱաՀեան , իր կարգին ու նոյն ոգեւորութեամբ եւ Համոզու-

մի* միեւնո յն չելա ով՝ «Աովե տական Գրականութիւն» ամսաթերթի Մայիսի 

թիլին մէջ ստորագրած «Հայոց լեզուն» քերթուածը կը վերջացնէ– 

Հինաւուրց ու նորոգ ղու իմ հայոց լեզու, 
Դու առաւել փարթամ պիտի ծաղկես, 
Երր մեր երազն անգամ հայերէն է հիւսւում, 
էլ կարո՛՛ղ ենք ապրել սւռանց քեզ՝ 
Ոչ մի մրրիկ ու հողմ մեզնից քեզ չի պոկի, 
Եւ քեզ չի իւափանի ոչ մի աղէտ, 
Մեր գոյութեան արեւ, մեր ինքնութեան ոգի, 
Տաւիտենից ի վեր եւ սւռյաւէտ: 

Ուրիշ բանաստեղծ մը, Հենրիկ Թում ան եան, որ այս պարագայէն 

անպայմա՛ն մաս կը կազմէ Հա զգա յին սնապարծութեան» տուրք տուած 

«աոանձին գրողներ»ուն, «Մատեան Գոյութեան» վերնագրած իր քերթուա-

ծէն մէջ կը նկաբագրէ Հայոց աշխարՀը, անոր գեղեցկութիւները, անոր 

վրայ չոքած գիշերը ապա, Ա. Մ եսրոպի ստեղծած լոյսը յետոյ եւ կը Հաս-

տատէ «– 

Եկան, անցան արքաներ եւ րիւր թագեր վախուեցին, 
ի այց գրերը Մեսրոպեան աստղերի պէս մնացին, 
Վա՜ռ ու վսե՜մ, յաւերժող, 
Անմար՝ ինչպէս լոյսի շող, 
Ինչպէս յոյսի՛, հաւատի՛ եւ գոյութեան մե՜ծ մատեան, 
Որ մեր հոգում, մեր սրտո՛ւմ 
Ու մեզ հետ է յաւիտեա՜ն: 

Ա. Ա՝եսրոպի ծննգեան 1 6 0 0 – ա մ ե ա կ ը , ինչպէս կը նկատէ Հայաս-

տանի գրականութեան Հետեւող Հետաքրքիր ընթերցողը, ո՛չ միայն տա-

ղանդաւորներուն տաքութիւնը աւելցնող ազգակ մը եղաւ, այլեւ գոյն տը– 

ւաւ բոլորովին տմգոյն բանաստեղծներու (Հենրիկ Թումանեան) • ու մանա– 

ւանգ ի՛նչ րարձրութիւններու Հասցուց աստիճանաւորներէն մէ՛կը, Պա– 
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րոյր Ա եւակը, որ զիրար գերազանցող երկու, երեք եր կար աշուն Լ ու. Լք եզ 

քերթուածներ գրեց եւ սաորագրեց նո յնքան թիւով եւ ոԼ նուազ արժէքով 

արձակ գրութիւններ ի մասին մեր «ք՝ ար բառի արարիշ»ին ւ 

Այււ՚, մենք կայինք նրանից սաաջ, 
Հզօր թէ ակար՝ 
Մարմին էինք մենք։ 

Սակայն ՛Նա եկաւ֊, որ Հոգի դաոնայ 
Շօշսւփուո՜ղ հոգի 
Եւ անմե՜ռ հոգի։ 

Այո՛, մենք կայինք ՛Սրանից առաջ* 
* ի չ թէ շատ՝ կար հաց, 
Ել ունէինք ջուր: 

Սակայն նա ծնուեց, որ .Սնունդ դաոնայ, 
Ծնուե՚ց, որ ծնե՜նք, 
Եղաւ, որ լինենք, 
Եւ անմահացա՛ւ, 
Որ անմահանա՜նք • • • 

Այս զօրաւոր աոզերուն գիմաց, մենք վստաՀ ենք, որ րնթերցոզր 

մոռցաւ արգէն այս քերթուաեներր սլրո էեաարական ինտէրնացիոնալիզմի 

մարակոցներէն եկոզ սասաերուն գէմ Հանելու մեր պատճառը, մոռցաւ Զա" 

բորեանը | ու յանձնուեցաւ բանաստեղծութեան , ամբոզ քա կան անձն ատը–՛ 

լութեամբ մը X 

Միջահատած էր մեր հոդը բնիկ, 
ճեղքուած էր արդէն հայրենիքը մեր։ 

Եւ ՛եա չծնուեց ինչ-որ մի մօրից: 
՛Նա հէնց այդ ճեղքից ծառացաւ յանկարծ, 
Որ ճեղքը լցնի գէթ ինքն իրանով: 

Ել այդ նեղքը նա լցրեց իսկապէս, 
Մեր բաժան րաժան հողերը նորից 
Այդ ՛Նա էր միայն, որ մերեց իրար 
Ու միաւորեց • • • արդէն մեր մտքո՜ւմ: 

Եւ այդ օրից վեր 
Ու մինչեւ այսօր 
Այգ միացումը մնում է անխախտ՛ • • 

Մենք վսաաՀ ենք նոյնպէս , որ Հայաստանի ընթերցողը, իր կար– 

գին եւ մեզի պէս այս տողերուն գիմաց մոռցաւ Պարտիան եւ իր խանգա– 

վառութեան մէք առիթ չունեցաւ անգրագառնալու Հլենինեան ազգային 

քաղաքականութեան»։ Պատճառը այս է կը խորՀինք, ընթերցողը բռնելու 

իր ետեւէն տանելու, իր Համոզումներով վարակելու գրողին այս կարողու*-

թիւնն է , որ կ՝անՀանգսաացնէ Պարտիան X «Ազգային սնապարծութի՛՛ւն», 

վազգային սաՀմանափակուածութի՛ ւն* , Հպրոլետարիական ինտէրնացիո-
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նալի՛ ղմ» ( «լենին եան ազգա յին քաղաքականութի՛ ւն՚ֆ եւ. խուճապի մատնը– 

ւած մ արգո ւ այս կարգի ո ՚ ֊ ր ի շ բառերով ու խուճապ ստեղծելու ձգտող այս 

բացատրութիւններով՝ Պ արաիա յին ըրածը ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ իր գո-

յութիւնը թշուառօբէն յիշեցնելոլ թշուառ, փորձ մ ը» Հարկ կա՛՛յ սակայն 

այս բաներովդ մտաՀոգոլելու երբ ունինք Ա՛ Ս՝ եսրոպը, որ 

Մեզանից խլուած՜ մեր պետութեան տեղ 
Ստեղծեց մի նոր1 

Չեղեա՜լ պետութիւն, 
Թագաւորութիւն մի հզօրազօր* 
Ոչ թէ մեզանից խլուած հողերի, 
Մեր բաժան-բաժան հայրենու վրայ 
Այլ մեր անբաժա՛ն, 
Մեր անբաժանելի՛, 
Երբեք չխլուող հոգիների մէջ: 

Վերջացնելու Համար կարտագրենք նոյն առիթով գրուած ել 

«Խօսք Երախտիքի» (Գրական Թերթ, թիւ2\) վերնագիրը ունեցող քերթը– 

լածին երրորգ Հաաուածը, ուր գարձեալ սքանչելի ու վճռական ու ամո՛ւր 

ըսուած աոզեր կան, ազամարգու խօսքեր, ինչպէս պիտի ըսէր ինքը բա-

նաստեղծը 

Աշխսւրհըզբօսիդ համեմատութեամր 
Ես* մինչեւ անզամ Արաքս չտեսած տնաբնակըս, 
Ի լ յա՛յ գիտեմ, 
Որ ՝քեզ ծին տուած բնիկ դաւառում 
Կար մի մենաստան՝ 
«Սուրբն Կարապետ», 
Որի դռները փակ էին ընդմիշտ կանանց սեռի դէմ։ 

Մենք կի՛ն չենք, 
Ա՜յր ենք, 
Տղամա՜րդ ենք մենք, 
Եւ սակայն փակ է նաեւ մեր առջեւ 
Ո՛չ միայն դուռն ու գաւիթը վանքի, 
Այլ գաւառն ամբողջ , 
Որի անունից նոյնիսկ գրկուած է քարտեսը հիմա։ 

Մենք կի՛ն չենք, 
Ա՜յր 

Տղամարդ ենք մենք, 
էւ ընդդէմ այս բաց անարդարութեան 
Առայժըմ մենք մեր աչքերն ենք փակում 
իայց փակում այնպէ՚ս, 
Ինչպէս փակում են մարդիկ մատները • • • 
Եւ ստացւում է դրանից • • • թռունցք: 

Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք՝ Հայ մարդուն խոբագոյն 
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ապրումներուն Հեա Հաշա ապրումներ, այսինքն բանաստեղծութիւն տե-

սանք Զարենցին ել քի չ մըն ալ իր Հասակակիցներուն մօտէ Բիշ մր բանաս-

տեղծութիւն տեսանք նաեւ պատերազմի շրջանին է Ապա Ա տա էին ի եւ Բե-

րի՛ս յի մաՀերով ստեղծուած– ղին ա գա գարին է Եւ ՛Լերջին անգամ այս տարիյ 

Ա • Ա՝եսրոպի ծննդեան 1600—Ա՛մեակին առիթով : 

Առաջին շր ջան ր վեր ջացաւ արիւնոտ պատմութեամբ մրէ 

^*Ր^ՐՈՐԳ Հ.Ր2.անը՝ գրողները նուաստացնելով է 

Երրորգին «Անլռելի Զանգակատուն» եւ «Բ՝ոնգրակեցիները» կար– 

գացինք է 

Պիտի մաղթէինք, որ վերջին ր նոր սկիզբ մր րԱաբ եւ Պարտիայի 

շոլՔԸ չհ՛անրանար այս անգամ գրողներուն վրայ եւ չկասեցնէր Հայ ժողո-

վուրդին առնչութեամր անոնց մէջ յայտնուահ ստեղծագործ թափը է 

Հ Ա Յ Ո 8 Լ Ե Զ Ո Ի Ի Մ Ա Ս Ի Ն 

Իր բազմակողմանի շնորհներով կեանքի բո-
լոր երեւոյ թները հինգ հատորներու մէջ խո-
րունկ վերլուծումներու ենթարկած այս աււեղծ– 
ուածային մարգը, ժօրժ Կիւրնիէֆ, որ միաժա-
մանակ տասնըեօթը լեզու կը խօսէր, հետեւեալ 
հետաքրքրական հաստատումները կ՚ընէ մեր լեզ-
ուի մասին: 

Գարերը եկահ Հաստատած են Ժողովրդական իմաստութիւն մը, 

ըստ որում՝ գաւազանի մը երկու հայրերէն մէկը կրնայ նկատուիլ լաւ եւ 

միւսը՝ գէշ է Եթէ երկարատեւ փորձառութեան մը բերումով զարգացած րը^~ 

նազդովս մօտենամ Հարցին, ատիկա որոշապէս ինծի Համար սքանչելի պի-

տի ըլլար, իսկ ընթերցողին Համար ճի՛չդ Հակառակը։ Այլ խօսքով, եթէ 

օգտուիմ րնտրելու իմ առանձնաշնորՀումէս ել ես առնեմ գա լագանին լաւ 

կողմը, գէշ կոդմը անխուսափելիօբէն պիտի «իյնայ ընթերցողին գլխուն» ։ 

Եւ ատիկա կրնայ պատահի լ ՚. ՈրովՀեաեւ անկարելի է ռուսերէն բա-

ցատրել փիլիսոփայական Հարցերու բոլոր նրբութիւները, որ կը պատ-

րաստուիմ յարուցանել այստեղ։ Ընդհակառակն, Հայերէնով կարելի է ա– 

տիկա։ Բայց ի մեծ ցաւ Հայերուն, ըսեմ որ այս լեզուն թոյ լ չի տար ինծի 

արտայայտել ժամանակակիցներուն միտքերը։ 

Որպէսզի մեղմացնեմ Հաստատած այս գառնութիւնս , ըսեմ, որ իմ 

երիտասարդութեանս շրջանին, այն ժամանակ երր ես կը Հետաքրքրուէի 

լեզուագիտական Հարցերով, եւ նոյնի՛ սկ այն ատեն երբ նուիրուեցայ ա– 

նոնց, իմ խօսած բոլոր լեզուներուս մէջ նախընտրութիւնս գնաց Հայոց 

լեզուին ։ Ես զայն կը նախընտրէի նոյնիսկ իմ մայրենի լիզոլէս ։ 

Ան դի*֊ր կու գաբ ինծի, անոր Համար մ ան աւանդ, որ նկարագիր 

ունէր ել ոչ մէկ կողմով կը նմանէր միւս, դրացի կամ ազգակից լեզունե-

րս ւն է 

է՛ր Հնչիւններէն իւրաքանչիւրը, ինչպէս կըսեն լեզուաբանները, 

իրեն միայն յատուկ է , ել ինչպէս ես կըմբռնէի յ ան սքանչելիօրէն կը Հա-

մապատասխանէր Հայ մարդուն Հոգեկան եւ իմացական պահանջքներուն ։ 
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ՀԵՂԻՆԱԿ ԽՈՐԱԳԻՐ ՒԻԻ 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ Հայու ոգին 1 
Մ– ԻՇԽԱՆ Կը սպասեն մահուսւն 1 
» » Ընկերներ կան 2 
» » Մայր Արաքսի ափերուն 5 

Լ. ԳԱՐՄԷՆ Հայաստան 1 
» > Խօսք ապագայի մասին 2 
» > Սէր 6 
» » Մեսրոպ 12 

Վ. ՕՇԱԿԱՆ Փոխան աղօթքի 1 
8– ԳԵՂԱՐԴ Ոսկի մատանին 1 
» > «Սպասում 2 
» > Աղերս 3 
» » Աղօթք եւ ուխտ՝ սա. Ս • Մեսրոպ 12 

3– ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ Երգ սիրոյ եւ յոյսի 1 
» » Տարէ՛ք եոգիս • • • 3 

Ա– ԳԱՌ ՕՆԷ Թէ, եւ՝ * * * 1 
V ՍԱՐԱՖԵԱՆ Միջերկրական 2 
V ՊԱՐԹԵՒ Գիշերամուտ 2 
ԵԳ • ՊՕՅԱՃԵԱՆ 3 
» » Գիր բանաստեղծի 4 
» » Մարդկութեան խօսք՝ նորածինի 6 

Ա– ԵՐԿԱԹ Խորհուրդ 3 
» » Ուղեւոր 7 
» > Լեոներ 10 
» > Զարթում 12 

Ռ– ԳԱ&ԱՆՃԵԱՆ Լոյ սի տրտմութիւն 3 
» » Գարնան աււսււօտ 4 
» » կեանքը - ՝^ոյրս 7 

ՇԱՀՊԱՆ Երկու աւերակներ 4 
» » Սիրտ երկրիս 5 

» » Ո սկե վաո պատմութիւն 9 
Հ. *ԱՋԱՐԵՆ8 Համրոյր մասունքներուն 1 
» » Կարօտ Ղ 

» » Որպէսղի 8 
ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ «Գարնանաբեր» ծիծեոնակը (աււակ) 4 

» » Տիզը (սւււակ) 5 

» » Անթացուպերը 6 

» » Պարկեշտ արջը 10 
ՏՈՆՃՈ8ԵՆ8 1ոյԱ& 6 
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ԺԱԳ 8ԱԿՈՐԵԱՆ Այբբենսւշունչ 5 
ԱՐէյԻ Ջսւրենցին 5 

Ֆ . Երբ ապրում էր նա 7 
ԱՐՇ– ՍԱՐՈ8ԵԱՆ Ս աամբոլում (արտատպում) 8 
Ա– ԵՐԱԶԵՆ8 Գովերգ 8 
ՆՈՒԱՐԴ ՕՏԱՃԵԱՆ Երէկ 9 
» » Թաղարները 10 

ԳԵՂԱՄ ԳԵՂԱԿ Աչքիս գիմաց 11 
ԳԵՂԱՄ ԳԵՂԱԿ եյօսք աո Ս • Մեսրոպ 12 
«1– ՍԵՒԱԿ «Եւ֊ այր մի Մաշտոց անուն» (արտ՛) 12 
ՍԻԱՄԱՆԹՕ Գիւտին փառքը (արտատպում) 12 
Գ՛ ԷՄԻՆ Մեր Այբ ու իենը (արտատպում) 12 

ԱՐՁԱԿ 

ՆՇ– ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ Լիբանան 1 
» » Սեղբոս Աղբար 3 
» » Ղազար Աղբար 5 
» » Գրպանի բառարան 9 
» » Գրպանի բառարան 10 

± » » Գ. Գ. կը պատմէ Եղ • Գօլաննեսւնի 
» > մասին 11 

Ս • Մեսբոպի Տեսիլը 12 
Կ– ՍԱՍՈՒՆԻ Առիւծին Յուշարձանը 1 
ԵԳ– ՊՕՅԱՃԵԱՆ Մէսսէպը 1 
» » Օրեր որ գէշ էին 8 
» » Պատերազմ եւ նամակներ 9 
» » Պատերազմ եւ նամակներ 10 
» » Պատերազմ եւ նամակներ 11 

Ա– ԵՐԿԱԹ Վերադարձ 9 
ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆ Հանգուցեալին տղան 1 
» > Ծաղիկներ 2 
» > Հողը 3 
» > Զրոյց՛ նաւուն վրայ 7 
» 1 փսւղաքը 8 
» > Վերջին վ€իոը 12 

V ՎԻՐԱՊԵԱՆ Տիսիփփնը 1 
» > Թաշկինակը 2 

ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶ Լերան մատուռը 2 
» > Հօրաքոյրս 4 
» » Տղաս 5 
» 1 Երկու կիներ ս 

Ա. ԱՐՓԻՆԷ Եւ Լուսինը կը ժպտէր • • • 2 
ԺԻՐԱ8Ր ԱԹԹԱՐԵԱՆ Ռապպոո 2 
Վ. ԳԷՈՐԳԵԱՆ Խոհերու բարձունքէն 2 
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V ՋԱՐԽՈՒՏԵԱՆ Կրակէ Օղակը 3 
» > Առանց աստղի ճամբան 6 
» » Առանց աստղի նամրան 7 
» » Սեւ Կիրակին 10 

Կ– ՓՕԼԱՏԵԱՆ Կրակէ Շապիկ 3 
» > Հանդիպումներ 8 

ՍՄՐԱՏ ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ կաղ դեւը 4 
» » Անտառ 5 
» » Կրակը 8 

Զ– ՎԱՐԱԳԵԱՆ Շուները եկան 4 
» » Հօր նամակը 11 

Ա– ՏՈՆՈՅԵԱՆ Թեւածող հոդին 6 
Մ– ԻՇԽԱՆ Գերեզմանին առջեւ 12 
Պ– ՀԱՃԵԱՆ Գօտին 4 
ԱՆԱՅԻՍ ՀԵՐԱՆ Հովերուն դէմ 5 
» » Հրկիզուած օրեր 7 
» > Անկարելի ընտրութիւն 8 

ԱՐՄԷՆ ՍԱՐԵՆ8 Խաչոն 5 
» » Կարճ Տսաւտ 9 

ՎԱԶԳԷՆ ԷԹԻԷՄԷԶԵԱՆ «ճիւերս կոյ բան» 5 
ԳՈԻՏ8Ի Պ– ՄԻ*Ա8ԷԼԵԱՆ Եւ հեկեկաց • • • 7 
ԱՐԱՔՍԻ ՉԱՐԽՈԻՏԵԱՆ Զաւակը 9 
Ղ– ԺԻՐԱՅՐ Թուիստ 9 
» » «Դժբախտ ճոն, լակոտ ճոն» 11 

ՀՐԱՉ ԶԱՐԳԱՐԵԱՆ Ժամանակ եւ խորհուրդք իւր 11 

ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ 

Ե– Պ– Վերամուտ 1 
» » կ • Զարեան 1 
» » 3 • Օշական 2 
» » Ն՛ Աղրալեան 3 
» » Լ. Շանթ 4 
» » գ . Իփէկեան 5 
» » Համաստեղ 6 
» » Ա. Հայ կազ 7 
» » Վ. Շուշանեան 9 
» » Մեսրոպ Մաշտոց 12 

գ . ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ Զրոյց՝ հայ դրականութեան մասին 1 
» » Ս • Մեսրոպ եւ իր սերունդը 12 

Ի– ՓԱՓԱԶԵԱՆ Գրադէտին պատուանդանը 1 
» » Գրագէտին առանձնութիւնն ու 

առան ձնա յ ատկութիւնը 3 
» » Գրագէտին կոչումը 4 

» » Գրագէտին իրաւունքը «ոչ» ըսելու 6 
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ք՝. ՓԱՓԱԶԵԱն 
» » 

ԺՕՐԺ ԿԻԻՐՃԻԷՖ 

ԵԳ– ՏԱՍ՚նԱՊԵՏԵԱ՚ն 

ՏՈՔԹ– ԵՐ– ԽԱԹԱ՚եԱՍԵԱ՚ն 
» » 

» > » > 
» > 

Վ– ՕՇԱԿԱ՚ե 

Տ– ԱՍԿՈԻ՚եԻ 
ՀԱՄԱՍՏԵՂ 
Ա– ՍԱՀԱԿԵԱՆ 
ԵՐՈԻԱ՚եԳ ՓԱՄՊՈԻՔԵԱ՚ե 
՛ե. ԱՂՐԱԼԵԱ՚ե 
Մ– Զ՛ 

Ի– ԹԱՇԵԱ՚ե 
» » 

» I 

» > 

Ա. Տ՛ ԽԱ2ԱՏՈԻՐԵԱ1» 
» » > 

» » > 
ԳՐ– ՇԱՀՈԵԱՆ 
Կ– ՍԱՍՈՒ՚եԻ 

էրնէսթ Հէմինկուէյ 7-8 
Ո գեղէնի մարմնացումը 12 
՛Սոր ՜նսւմբաներու փնտոտուքը 
թ՛ատերական Գրականութեան մէջ 9 
Վկայութիւն մը հայոց լեցուի 

մասին (արտատպում) 12 
Երաժշտակ անութիւնը բանաստեղծա-

կան արուեստին մէջ 2 , 3 , 4 
Ի՞նչ է իրականութիւնը 2 
Ի՞նչ է իրականութիւնը 3 
Իրականութեան ճանաչումը 5 
Մարքսիստ իմացաբանութիւնը 6 
Գ* Ֆ« Հեզելի իմաստասիրութիւնը 

եւ դիալեկտիկը 10 
Մարքսիստ դիալեկտիկան եւ 

նրա քննադատութիւնը 11 
Եւրոպական եւ Ամերիկեան 

Արդի Գրականութիւն 2 
Եւրոպական եւ Ամերիկեան 

Արդի Գրականութիւն 4 , 6 , 8 
Ուիլիըմ Ֆոքընր 9 
Եւրոպական եւ Ամերիկեան 

Արդի Գրականութիւն 10 
Անհրաժեշտ դարձակէտը 2 
1600-ամեսւկը 12 
Սիամանթօ եւ ,Ս • Մեսրոպը 12 
Մ • Մաշտոց եւ իր ժամանակը 12 
Հայ Գիրերու Գիւտը (արտատպում) 12 
Գրախօսական մը Գրախօսականի մը 

աււիթով 7 
«Գրական մանրուք» 2 , 3 
Երաժշտութիւնը բանաստեղծութեան 

մէջ 
Թիւրն ու թերին 
Դիւթեր աշխարհարարի 

պատմութեան համար 
Բանասիրական «Մանրուք» 
Մշակութային մտսւհոգութիւններ 
Արշակ Ալպօյանեսւն 
Թիւրն ու թերին 
Խորաչափող Գրադատութիւն 
Մղձաւանջը 
՛Նոր սերունդի Գրական 

հետքերուն վրայ 

5 
7 , 8 

9 
12 
2 
9 

10 

11 
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ԹԻՒ 

Կ. ՍԱՍՈԻՆԻ 
Լ– ԳԱՐՄԷՆ 

» » 
ՄԿՐՏԻՉ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ » » 

Վ– ՀԷՐԵԱՆ 

Վ* ԳԷՈՐԳԵԱՆ 

Լ. ՄԿՐՏՅԵԱՆ » » 

ԱՆԹՈՒԱՆ ՊՈ ՒՍ ԹԱՆԻ 
Ի– ԶԱՆՈՅԵԱՆ 
Ց • Գ– » » 

» » » » 

» » 
Զ՛ ԽՏՇԵԱՆ 

Մ • Մաշտոց 12 
Պ– Սնապեսւնի 

«Անդրշիրիմեան ձայները» 4 
Աղմուկն ու Գրականութիւնը 9 
Ուիլիըմ Ֆոքընր 11 
կորիւն Մկրտիչեան 5 
Կորիւն Մկրտիչեան 6 
Խորհրդային պատմագիրների 

խեղաթիւրումները 7 , 8 
Հայ Գրական ածուն վերջին 

քսաասնամեակին 7, 8 , 9 , 10 
Ակսել Րակունց 10 
Ակսել Րակունց 11 
Լեզուն բարեշրջելու Աքլի փորձը 5 
Մուհսւմմէտ Ուալի Ուտտին Եկէն 4 
ա) Տիբան– ր) Մանուկ 1 
Ծաղիկ Գագաննեան 2 
Փօլ Կիրակոսեան 4 
ա) Զաւէն Խտըշեան 

բ) էքւգինէ Եփրեմեան 5 
Գոհար Գասպարեան Կոմիտաս (լա-

րային քաււեակ) գ) Համազգայինի 
լուսանկարներու ցուցահանդէսը 7 

ժոբժ Կէօվէրչինեան 4 
Սովետահայ նկարչութիւնը Տ 

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՆԵՐ 

«Հին Աստուածներ» 3 

«Թօփազ», «Տիւրան Տիւրան» 4 
«Ոսկի Աքաղաղ», «Պղատոնի Զոհը», «Աւերակների Վբայ», 

«Նամուս», «Կարինէ» (օփերէթ) 6 
Արուեստի ԱչիւարՀ «փնսւր Երգի Պարի անսամպլի երեկոն», 

«Մամիկոնեան Երգչախամբի Համերգը» 6 

Բեմական կեանք ա) Անձայն ոլ անխօս արուեստը դիմախաղի ր) Զրոյց Մաբսէլ Մարսոյի հետ 11 

ՆՇՄԱՐՆԵՐ։– Թիւ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 

«Բագինի հարցարանին (8րդ թիւ) պատասխանած են՝ Գ • Թագւորեան 
(թիւ 10-ի մէջ), Արտ* Տ– Խաչատուբեան (թիւ 11-ի մէջ)։ 

Ծաղրանկարներ ունին՝ Տիրան - 1, 2, 3, 4 , 5 ։ Րաֆֆի 8 ։ 

Փօլ կիրակոսեանի իւղանկարը՝ - թիւ 3-ի մէջ: 
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ԳՐԱխՕՍՈՒՎա ԴԻՐՔԵՐ 

«Թուղթ Զաւակներուս - էդ. Պօյսւճեանի (թիւ 1) 

«վերածութիւն Հայ Գրական Պատմութեան» - Ի– Թաշեսւնի, (թիլ 1) 

«Թոնդրսւկե ցիներ» - Վ– Գաւթեանի (թիւ 1) 

«Զրոյց» - Կ՛ Փօլատեանի (թիւ 2) 

«փերթուածներ» - Ա՛ էրկաթի (թիւ 2) 

«.Պոեզիա» - Հաւաքածոյ - Երեւան (թիւ 2) 

«կեանքի Ուղիներով» - Ս– Վրացեանի (թիւ 3) 

«Մտորումներ ճանապարհի Կէսին» - Ս՛ Կապուտիկեանի (թիւ 3) 

«Արձանագիր» - Ր– Թօփսւլետնի (թիւ 4) 

«Ամէնուն Տարեգիրքը» - Կ– Գէորգեսւնի (թիլ 5) 

«Սիրոյ Ցանցին մէջ» - Զ– Մելքոնեանի (թիլ 7) 

«Գրական Հարցեր» - Վ՛ Գէորգեանի (թիւ 8) 

«Երգեր Րսւնտէն» - Ա. Սեւանի (թիւ 8) 

«Կեանքի Ցորձանուտին մէջ» - կ. Աասունիի (թիւ 9) 

«Իմ Աշխարհէն» - Շահանդուիտի (թիւ 6) 

«Շամիրամ» - Մ՛ Թաւրիզեանի (թիւ 6) 

«Արդարութեան ճանապարհով» - Ա. Գաոօնէի (թիւ 11) 

«Տաճար» - Սմբատ Շահնազարեանի (թիւ 10) 

հ մբ ագրական 1 , 2 , 12 թիլերուն մէջ : 
Խմբագրութեան կողմէ. Մսւլիասի մահուան ւաւթիւ տրուած է հանգուց– 
եւպ գրագէտին գրական դէմքը (թիլ շ ) , ինչպէս եւ դէմքը Հ . 8– Մսըր– 
եանի՝ իր հայագիտական գործունէոլթեան 40ամեսւկին աոիթով (թիւ 4) : 
Խմբագրութեան կողմէ գրութիւն՝ (թիլ շ) Համազգային Գ– իփէկեան թա– 
էոերաիաւմբի 20–ամեսւկին սսւիթով։ 

ԾԱ՛ՆՕԹ - Խմբագրութիւնը արտայայտուած է դպրոցական հետեւեալ 
պարբերաթերթերու մասին– մահակիր» (Հայ ճեմարան) (թիւ 3) , 
«Գլաձոր» (Անթ. Դպրեվանք) (թիլ 4 ) , «Ծիլեր» (թիլ 7 ) , «Նուիրում» 
(Յովակիմեան Գոլէժ) 1 



ՍՏԱՏՈԻԱԾ Գ Ի Ր * Է Ր 
Շնորհսւկալութեամբ ստացած ենք* 

Ս– Մեսրոպ - Եղիվսւրգ - 1962, Երուսաղէմ։ 
•քերթուածներ - Զ– Մելքոնեան - 1962, Պէյրութ։ 
Տեսական քննադատական փորձեր - Գ– Աճէմեան - 1962, Պէյրութ։ 
2օրս Աշխարհ - Արամ Հայկւսգ - 1962, Պէյրութ 

ՄԷԿ ՏԱՐՈՒԱՆ «ք*ԱԳԻՆ» ԿԸ ՆՈԻԻՐԷ 
Պրն– Ցովհ. Տէր–Յովհաննէսեան, (Միացեալ Նահանգներ), 

Ազաճանեան Մատենադարանին, Իտալիա։ 

Այնճարի Հ . Տ- Գ՛ Պաաանեկան Մ իութեան Գրադարա-

նին ( 1 9 6 3 աարեշրչան) : 

ՄԱՄՈՒԼԻ 

ԵԳ. Պ08ԱՃԵԱՆԻ 

ՏՈՄԱՐ ՏԱՐԱԳՐԻ 

ՊԱՏՄՈՒԱԾՆԵՐՈՒ 

= Ս Տ Ո Ւ Ա Ր 

Տ Ա Կ է 1 Ա Տ Ո Ր Ը 

Ջեր տպագրական ամէն տեսակ գործերուն համար դիմեցէք 

Տ Պ Ա Ր Ա Ն Ա Տ Լ Ա Ս 

որ սարքաւորուած է արդիական մեքենաներով եւ գոյգ տողաշար-
ներով : 

Մասնաւորարար կը ստանձնէ գիրքերու տպագրութիւն՝ Լի-
բանանի թէ արտասահմանի համար: 

Մաքուր եւ անթերի տպագրութիւն 
եւ ղնամիտ գոր ծ 

ձասցէ .– 
ՏՊԱՐԱ՛Ն ԱՏԼԱՍ 

^ Հեււ– 245402 
•-» "Նամակատուփ՝ 2745 

«\ք X ՝ նփւ. ս»ը Ֆրանս 
» • • պ է յ ր ո ւ թ « Լիբանան 



ԷԻՐԱ՚եԱն 20 Լ– ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ– ՈՍԿԻ 

Վարչութեան հասցէ 

օօա^ա տօա՚օաայւճ^ 

ք. 8. 587, 6<^ո>սէհ - Ահ&Ո 


