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^են Հեռանար ակնարկներս, սա տա՛ 

ռերուն գամուած տ Մարգկային ալքե-

րուն երբեւէ տրուած՛ պէտէ չըլլայ տես-

նել աւելէ՛ անշուք, աւելի՛ պարզ> աւելէ՛ 

անմեղ է աւելէ՛ սր բա գումար պատկեր մը 

քան Այնշթայնէ սա 6զԱ2ԼէաՈք որ պահ էր 

գաղտնիքը ահագնամեծ–, զարհուրական 

զօրութեանդ տ Գաղտնիքը բնութեան ու-

ժերու խօլարձակումէն։ Երեք տառ.՝ ըն~ 

գամէնը) մատ մը պատկեր, որ տիեղե~ 

րական մեծութեամբ ուժեր կը շղթայա-

զերծէ։ ԱնՀունօրէն մեծը՝ խտացած ան-

Հունապէս փոքրին մ է ի իմացականում 

թե ան մեծագոյն յաղթանակը ուր , հուա– 

րա ծ , ոգէէ վերջնական պարտութիւնը 

կը սպասէ։ Գուռ երկփեղկ՝ օրէնքներու 

ամէնէն ամրափակին, որ կը բացուի ա– 

Հա այժմ ե՛լ եգեմին ե ՚ ւ սան գա րամ ետ էն 

վրա յ ։ւ (քաւերժապէս անպարտելին - Թին– 

թը - գիտապա՚ստ է Հանճարի շանթահա-

րումէն ։ Կը գալարուի, կը յաոյսի։նայ 

սակայն, նիւթը՛ , նիւթը՛՝ յափսիթերս է 

կը Հռհռայ։ Ալքերէն կը րխէ՝ մահատա-

րած շողարձակումյ ՚Ննքեցելո՚ց քստըմ– 

նեչէ՛. Կը տար ած ուի ճերմակ քողքը՝ 

տիեզերական լռութեան տ Մարգկային 

սեռը վտանգուած ու ընգերքին՝ փոթո-

րիկ անծանօթ բնազգներու։ Տաւերժա– 

պէս անշարժը ստացեր է շարժումներու, 

ցնորական մեծութիւնն ոլ ահեղութիւնը 
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զառանցական : Արեւներչչ , ան Հուն է տա-

րածքներէն, բերեր կը քսէ երկրագունաի 

երեսին X Կը քսէ՜ . . . Ի՛նչ կոչունք՝ ան֊ 

աի՚պ, անժամանա՛կ արշալոյսներու տ 

Հազուագիւտ զգայութեանց սիրայները 

յափրացա՛ծ՛: Տէեբմութեանց ^ ձայնի ա– 

լիքները , այլազա՚ն ցնցումներու , յան– 

կարգական կլափը պարապներու մի-

լիոններով բազմապատկուած տ Հք^ո՚ւն^ 

էլ ըսէ է ուզեցիր քոլ ագամորգիի վիճա– 

կէգ գուբս գալ : ՛հո՛ւն՝ Հա չկերա վՀու-

, ձեռքդ երկարեցիր եւ բացիր ամ-

բարտակները գեՀենի լաւանե րուն , եր– 

կրի վրայ Հրատարափ է ք՝արի՛ , շա՚ա բա-

րի՛ »• » *հէ գնա զսպէ՛ Հիմա ^ ծովակու-

տակ յորձանքները անոնց, այսաՀար մո-

լուցքներովդ պտոյտ եկոզ թաթառները 

անոնց տ Ե*– լեզու նորա ի քիմս իւր կցե-

ցաւ՛» է 

Հիբ**շիմա * Նակազաքի՝ իր քստըմ– 

նելի ժպիաներն են միայն զ ժպիտ աՀար-

կու երախի մը չուր^ որուն մութ բաց-

ուածքէն կը ժայթքեն բանգագուչային 

քաՀքաՀներ , աՀացնոր գաՀավիժումնե-

րու սահանքներուն ; Ամէն ինչ կ՝այլա-

փոխուի , կայծակնային ակնթարթներու 

ծոցը։ ԳիւաՀնա՚ր այլափոխումներ տ Տա~ 

բերք աշխարհիդ դժոխային Հկափկա– 

փանք զատամունս%է կը ցնցոլին Հերձա– 

պատաո., ովկիաններու տարածութեանց : 

Նիւթը կը գալարուի՝ անօրինակ , ս ա չլն-

գան ոա Հանգոյցներով վիթխարասոյզ $ 

ծճ. մարմին կ՚առնէ Յայտնութիւն Սըր– 

յ ո յ ն Ցովհաննու Աււաքելոյ ԷԼ Աստուա– 
ծսւրան Աւետարանչի։ 

«էէ ասաեղք երկնից թօթավւեցան 

յերկիր ւ որպէս տերեւ թզենւոյ ղի ուժ-

գին չարժիչի ի Հոզմոյ։ Եւ երկինք իբ– 

րեւ զմագաղաթեայ գիրս գալարին • եւ 

ամենայն լերինք ել կղզիք ի Աէեզւոյ իւր– 

եանց չարժեցան ։ Եւ թագաւորք երկբի 

ել իչխանք % Հազարապետք ել մեծամեծք 

եւ զօրաւորք եւ ամենայն հԿսռայք ել ա– 

մենայն ազատք թաքուցին զին քեանս 

յայրս եւ ի ծերպս վիմաց ։ Եւ ասէին 

լերանց թէ՝ Անկերուք ի վերա յ մեր, եւ 

ցբլուբս՝ թէ Ծածկեցէք զմեւլ՝. Զի եկն 

օր մեծ բարկութեան նորա ^ եւ վ կաբէ 

կալ առա^ի նորա՛ծ ։ 

Ավւռելէ վերէ մաՀը , ցամաքամասէ 

ցամաքամաս, ու գեո. անգբերկրային ա– 

մայութեանց ւ^^, չէ՛ յագեցած Նրբազ-

գա յնի՛ կ /»է ե զզէ բուղ՝ կը յամենայ ման-

րուքին ալ վրայ ւ Մանրամասնութիւննե-

րուն ալ վրայ, քրք^ախա՚յտ է կը /չիրսւր– 

կէ վաբձարկութիւններ փշաքաղ: կը ձւչէ 

տեղ տեղ կեանքի կղզեակներ ։ կը խախ– 

տէ նախագոյակ կենսաբանա-

կան՛. Կը խաոնչտկէ ծէՀձերու, քրոմոզոմ– 

ներու կարգերը ամրանիստ Տ Կը յօրինէ ( 

ըստ քմաց , նորանոր ւքիւթ–ասիոնծձր է 

մ արմնաւորումները կեանքին Հ րէչա– 

կերպ , կօչմաբային արկածներով յ «Տե՛ս 

թէ , կ՝Ըսէ > քնչ կշարժեն քեղի տրուած 

անխախտ օրէնքները^ Հաւատամքները է 

ԱՀա՛ թէ ինչպէս , վայրկենական , է ՚ ^ ՚ է 

բանեբոլ կրնաս վերածուիլ: ԱՀա թէ 

քանի՛ բեկունգի կը վերածոլի Գոռոզու՛-

թիւն գ որ քեզի Հանճարի Հաւաստիք ե– 

*Լալ ւ Ե՛– գեռ աւելին ըսեմ - Այս Հրէշա-

կերպ մարմնաւորումները՝ արզասիք մ է– 

այն՝ քո՛ւ անարիւն երեւակայութեանդ ւ 

Այս անշա՛րժդ անմիտ անբա՛ն նիւթին 

Համար՝ միեւնո՛յն բաներն են անոնք՛. 

Միեւնո՛յն ։ Հա գո՛ւն ես եղեր, Հա ա՛ն 

է եղեր է Հա երկո՛ւքդ Էք եղեր է Բոլո՚րգ 

՚ ս Լ Հք Լզէ՚Ր 1 Հա բոլո՚րգ ալ չէք եղեր յ 

Միեւնո՛յն բաներն են : ԿԷ ն է կ է ՝ ա կ օ ՛ : 

է պասթ-սւ՛ • ՚ •» : 

Այնչթայն ինքն իսկ, իր Հրատառ 

է ք ո ւ ա ս ի ո ն / ՚ ծ առքև., մնաց խորտակուած , 

անչափելի պատասխանատուութեան մը 

փայլատակումէն՛. Ուզեց Հաւատալ տիե-

զերական Հանճարի թաքուն րարութեա– 

նը։ Իյելայեղօրէն անոր փարեցալ\ Ա— 

պաստառն մը > ապաւէ՞ն մըն էր իր Հա-

մար երբ նոյնՀետայն մտահ\եց. «Ժը նը 

թուի փանսէ քը Տիէօ ժու օ տէ ալէք յը 
մօնւո». Հապա" եթէ երկրագունտին Հա/«– 
Հա խաւեր փոշիացումը ուրիշ բան չըլլայ 

Տիէօ^ե Համար եթէ ո չ պարզապէ՛ս մին 

այն աստեղաքիմի ական գործողութիւն–, 
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ներկն որոնք, մեծութեանց խելացնոր 

բազմապատկումներով, տեղէ կ՚ունենան 

անհամար այլ 1յալաքսի^րոլ այլ 

արեւայէն գբոլթեանց մ ^ , ան հ՜ա յր ա՛-

ծ՜ էր այերներու գէրկը* անսկէզբ ոլ ան– 

վախճան ժտմանակէ երեսէն է 

Ա, զանգուած՛ը, մսա^, մասսած, 
էնքն էր մէշ անթափանց, վեհապետա-

կան էր անխախտ օրէնքներովր ։ Դ՛իմակ 

սպառնական որուն ետեւ, ձգողական ու-

յ՜ էն , էր մագնէսական օրրանէն աո.ե գծ-

ուածները կը մնան ծուարած : 

նշանը լոյս է արագութեան : Այ՜ 

լապէս խռովէ չ^այլապէս Հանելու կա յէն , 

այլապէս խենթեցնող 5 Աեգրմարգկայէն 

ոլ ասգրգոյոլթենական սաՀմռկեցուցէէ 

անակնկալներով յղէ է Մեծ\է խորՀրգա– 

ւոր, կանխասաՀման ձաէԷ արագութեան 

որուն ենթարկուած աստ եղա գնաց այե– 

բա չու էն վրայ՝ մ արգկա յէն տարէքէ օ^ 

րէնքները ալ շեն բանիր : Նշան որ , զա-

ռանցական խենթութիւններով, Ժս1\1ս1– 

նակին աբգէ՚ն գիւրաբեկ, գռեՀ կական 

ըմբռնումին Հետ յ անոր ներգործութեան 

ալքիմէան ալ կը խառնշտկէ \կը չքացնէ է 

իր թափովը խօլասոյր ա Է եզերական նա-

ւորդը կրնայ Հազար թէ տասնեակ Հա-

զարաւոր 11 արգկա յէն տարէներու կըշ՜ 

ոոյթէ մըՏ աներեւակայելէ գրութեան 

մը մ էլ էյնտլ* 

կը բաւէ որ զանգուածը, ^է՚-թը ՜ 

սա նիւթը՜, նիւթը՛՛ - լոյ սին արագու– 

թեամբը կենգանանայ , կեանքէ գայ > որ– 

պէս զի ի՛նքն ալ մսւթփԷւՆ$՜ն վեր ած ուի 

շողարձակ ումէ, է ն է բ կ ի ա ^ : Այսինքն՝ 

Հրաչափ ոխութեան: Ե Ւ աՀա՛, աՀա՛, ա– 

սէկա՛ է սա սփէնքսագէմ էքուասիոնք 

ուր կղպուած է նիւթին գաղտնիքը յ 

Ըլլայ ամէնէն սարսափեցուցիչը ա– 

փ ոքալէփսեան յայտնութեանց % ԸԱաՏ 

կուաեայէ Հրէ լա պատում էն ամէնէն ար-

տառոց մէկ վիժանքը, րրայ թ-էրսւթօլօ– 

Ժի^ ամէնէն առասպելական մէկ ճմըռթ– 

կումը պա՛րզ մանուկէ խաղալէկներ են՝ 

սա տարազին ահ եղա սարս խտացում էն 

քով–. 

Նիւթը կ՚արթննա՛յ՝ էր րազմամէ– 

լէոն գարերու նէրՀէն ։ Նիւթը արթնցեր 

է՛ * • • ՚Նէւթը կը գրժէ էր գարակուտակ 

երգումը Է Ն Է ՚ - թ ը ելեր էր գաղտնէքը կ՝ա– 

ղաղակէ , է լուր եր կրի, ի լուր տիեզեր-

քի աբեւներուն ։ Վար կ՚առնէ դիմակը որ 

միլիոնաւոր գարեր պաՀեց իր գէմքին 

անայլայլ՛. ԱյսաՀար՝ կը պոռայ՛– Ես 

ուրիշ բան չեմ եթէ ոչ խտացած էներ~ 

կւիա : Գոլք զիս անկենդան է անշարժ ^ան– 

միտ, բութ ք խուլ ու կոյր գոյացութեան 

մը տեղը գրիք այսքան ատեն՝ Հաո ւ Այո՜ 

քան ատեն արՀամարՀեցիք դէս՝ Հա՛" ( 

աէ տեսէ՛ք Հէմա թէ ես էնչ եմ է Է*–՝ 

լո՛յս եմ , շողարձակում եմ , ՀոգԷ եմ է 

ոգէ եմ ւ տեսէ՛ք Հէմա թէ ինչ խաղեր 

պիտի խաղամ ձեր գլխուն X 

ք)ւ մարգկային Հանճարը նստեր է 

քիոտէնի Մտածողին քարացումովը։ Մր* 

տածկոտ , սահմռկած , խոնաւ ճակատով , 

մաՀագունատ՝ կառչեր է իր աճումի ան-

դրն դ եզր էն տ Օրհասական գալարումներ 

սառեր կեցեր են վրան է Գլխուն վբայ՝ 

Երկինքը Տ Ոտքերուն տակ՝ Տարտարոսն 

մշտագիշեր՛. Մին եւ միւսը յանՀոլնս 

անյատակէ Ներւդաշնակութեանց սկըղբ– 

նա բաները պիտի ծածանիկն երբեք եւ 

պիաի մրմնլեԴ Այնշթտյնի. խա-

ղաղ : Աստուած խազէ չէ ելած աշխար– 

Հէն Հետ*տ Վասնզէ. Վուայ ձայն մեծ 

յերկնէց որ ասէր է Արգ եղեւ զօրութէւն 

ել փրկութէւն եւ արքայոլթէւն Աստու՛-

ծոյ մերոյ, եւ էշխանութէւն Օծելոյ նո– 

րա. զէ անկաւ չարախօսն եղյբարց մե– 

բոց ք որ չարա խօսէր զն ո ցան է առա^է 

Աստուծոյ զտէլ եւ զգէչեր՚Հ * 

(Շար.) Հ * Տ– 

I 
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Վ Ե Ր Ջ Ա Լ Ո Յ Ս Ի Տ Ա Ա Ր 

Լ Ո Յ Ս Ե Ւ Ս Տ Ո Ի Ե Ր 

Մաքուր լհ՚դււէ-ալ, դասական մաքուր թեքն իքով եւ մանաւանդ 
արուեստի բարձր ըմբոնսւմով բանաստեղծ՛ մըն Է Արմէն Սեւան, 
Սփիւռքի հին սերունդի քանի մը իրաւ բանաստեղծներէն մէկը • 
Ծանօ՛թ– անուն մը, սիրուսւծ եւ գնահատուած, որ երկար լյաւք-ե– 
Օէ մը ետք, վերսկսած է արդէն արտադրել աւելի հասուն ար-
ուեստով մը: Արմէն Սեւան կը իաստսւնայ պարբերաբար երեւիլ 
«թագինյփ մէջ, յայ անելէ ետք իր ունեցած ամբողջական հա-
ւատքը «թագինշի վիճսւկուած նուիրական դերին հանդէպ։ 

Ձիւնը ի ջ ա ւ կատարներուն վ ր ա յ կանանչ , 
Ու կը նային աչուըներըս մ շ ո ւ շ է ն . 
Ծ ա ղ ի կ չ կ ա յ , չկա՛ն բուրմունք ո ւ նսւ&անչ, 
Կը ն ո ւ ա ղ ի տակաւ կեանքին կ ա ն չ ը շէն ; 

Դերբուկէն այս վ ե ր ե լ ք ը ն է դ ժ ո ւ ա ր ի ն , 
Երբ կթոտեր են քսւյլերըդ* ՈՐ երէկ 
Ընկերն էին թ ե թ ե ւ ա ս լ ա ց ե ղ ն ի կ ի ն 
Սարերուն վ ր ա յ ժպտագեղ, ց ա յ գ ու ցերեկ։ 

« ւ սափորն այս շքեղ զեւլօր երբեմնի, 
Որուն վ ը ր ա յ ա յ ժ մ մ ա մ ո ւ ռ ն է նստեր, 
ճակատագրին նըլու* պիտի փըշըւ-ուի*. . . ; 

Աստուած լւն ա լ , ՈՐ Տոն նըպսւրտ կը բ ա զ մ է ր 
Գ ե ղ ե ց կ ո ւ թ ի ւ ն իբրեւ , ուժ , շունչ եւ ողի, 
Մեծ սո՛ւտ մըն է ՈՐ պիտ՛ թ ե ւ է ոչնչին. . . ։ 

Եզան նըման ՈՐ իր բ ե ռ ը ծանրակիր^ 
Կը 6զնի վեր Թանել խոպան ղսւրզերէն, 
ՈՐ քրտնաթոր* բ ա յ ց աննըկուն , ^ընկրկիր, 
Ես կեանքին բ ե ռ ն ո ւ ս ի ս կ ՚ ե ր թ ա մ ե պ ե լ է ն ; 



ք Ա Գ Ւ ^ - • 

^Ր կբթոտին երթ ոտներըս պարտասած, 
Լ՝ւ անելին մ է ջ փ ո ւ շ ու տատասկի, 
Անյուսօրէն կը կ ա ն չ ե մ մարդ ու Աստուած, 
երազներուս կը նասնի թեւը ոսկի ։ 

Կը ս պ ի ա ն ա ն վէրքերս անյո յս , արիւնոտ, 
թ ե ռ ն ուսերուս կը դ ս ւ ռ ն ա յ քաղցր ու թեթեւ , 
Երգ ու ծսւդկի կը փոխուին խութ, խոչընդոտ, 
Լոյս բարձունքի՛ն կը ճսւսնիմ ես ա ն դ ե դ ե ւ ։ 

Յաղթանակին կ ՛ ը մ պ ե մ գինի՛ն ամենուր, 
է»լ ինչ ՈՐ կ ա յ դ ե ռ մ ա խ ա ղ ի ս մ է ջ արդար, 
Կը բ ա շ խ ե մ ( լ ա յ ն մեծին, փոքրին տըրիտուր, 
Ես՝ մեծատուն* երազներովս իմ փ ա ր փ ա ռ . . . ։ 

Չկան ճիմսւ ծ ա դ ի կ ու ծ ա ռ , ծիտ ու ծ ի ծ ա ռ , 
Ոսկի աշունն է ո գ ե վ ա ր սարի՛ն վըրսւյ . 
Կապոյտէն վ ա ր շողն ւա-եւին յ ի ն չ ու պ ա յ ծ ա ռ , 
Զի՛ տաքցըներ (ագիներն* ՈՐ կը սարսըռան; 

Սակայն նոգւոյս մ է ջ անդունդներ կան կենսայոյզ , 
Կան* բարձունքներ ե ր կ ն ա կ ա ր կ ա ռ , արեւ ու զոփ, 
Երազնե՛ր կան արեզնաթեւ ու երկնասոյզ , 
Ծաղիկներ՝ ՈՐ կը ծ ի ծ ա ղ ի ն նսւզսւր գ ո յ ն ո վ ։ 

Գանձատուփս ՈՐ ժ ա մ ա ն ա կ ի ն կ ը շ ի ռ ի ն տակ 
Կըքեր է ու ճիմսւ մաճն 5ոն կը սողոսկի, 
Դ ե ռ անկորուստ կը շ ո ղ ա ն &ոն գոհար, սուտակ, 
ճ ա ճ ա ն չ ա փ ա յ լ յ ա կ ի ն թ , զմրուխտ, բո՛՛ւռ բ ո ւ ռ ո ս կ ի ։ 

Յաւիտենի պայքարին մ է յ նիւթի՛ն, ն ո գ ա յ ն , 
Տէ՜ր յաւերժին գրէ լո յս ե ր ա զ ը ՝ ՈՐ ապրի՛ս Դ ո ւ ն ։ 

ԱՐՄԷն ՍԵԻԱէւ 

Պուէնոս Այրէ» 
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Ե Ր Ո Ի Ա Ն Գ Օ Տ Ե Ա Ն Ե Ի Յ Ա Ր Ո Ի Թ Ի Ի Ն Մ Ր Մ Ր Ե Ս Լ ն 

Տէրութիւն Մրմրեան , յոաընկայս , 

պաՀ մը լուռ, մնալէ յեաոյ, սկսաւ ո– 

րոսւաձա յն բար բառի լ : կարծէք մ ոլեգ– 

նած մարգարէ մըն էր, որ մագաղաթ– 

եայ մ ատեանէ մը նման կը խօսէր ու 

կ՚ըսէր • 

- Կ՝ամբաս տան եմ գին էն է Այն ան-

յատակ ու անառակ գետն Է գինինդ գետ 

դժոխոց, Որ կը Հոսի աշխար Հի մէշ, ուր 

կորան բազմութիլններ ամէն աղգէ : 

Գրուած է « Ջ / ՛ բաղումս կորոյս գի– 

ն է յ Խմանը շէ կրնար ունենալ առույ-

գութիւն մարմնոյ, առողջութիւն մտքի դ 

ինչպէս առողշութիւն հոգւոյ տ Խմանէն 

մարմինը կը տատանի ու կը տապալէ, 

միտքը կը բթանա յ ու կը ցնդի, իսկ Հո– 

դին կը ծիւրի, կը ծ ախուի, կը ծերա– 

բանայ ՚. իք մանը կիսամարդ մ՝է եղկելի տ 

Պռոսխումէ.– «Ընդ գինի մտեալ էր, ձլ 

արբեալ էր» ։ - «Ոչ է արժան նմա զգի– 

նեօք անկանել» յ - «Համարեց ալ գնա ե– 

թէ գինի կալալ ղխելս նոբա» յ Կրկին 

ու կրկին կ՛ամբաստանեմ դինին, Ո/> 

ղրգո-իչ է յոյժդ որ կը փոխէ գառն ան-

գամ իր գրդռութեամբ գազանի ։ իյմա-

նըէ մարդկութենէ Հեռացեալ Հեռու, կը 

վերածուի վարազի կամ վագրիդ կը կեր-

պարանափոխուի կաչաղակի կամ կա-

պէկէ 1 ՀետզՀետէ կը նմանի ար Հո լ , ա– 

ռիւծի | ու շնացեալ չան ։ Բոլոր ոճրա-

գործութեանց արմատական արատը ըս– 

կըսած է գինւով: Բաբո յ ականը գէնւո յ 

մէշ կ՝ըԱայ խեզգամաՀ յ Գինին է տը– 

խուբ Հեղինակ գա յթա կզութեան ց ու 

գռեՀկութեանց տ Տակաւին Հիմ Հ ի լան-

դո ւթե անց X "Նզովեալ է գինին է կը մե-

ղանչէ Օտեան էբուանդ, փաստ բերե-

լով Աստուածորդին, թէ Ան կ՝ըմպէր , 

թէ Ան արտասանեց «Արբէ՚ք ի սմանէ 

ամենեքեան»ը։ Ցիսոլսի խմածը հ է լ ա լ 

ու ճ ո շ ( ել երիցս սրբենի յ Զի Աստ-

ուածորդին կը ճանչնար չափը ։ Չափն է 

իմաստութիւնը կեանքի է \,ա Զափ Էր , 

իսկ մենք չ ո ր չ ո ր : Անգամ մը եւս կ՛ամ-

բաստանեմ դինին, որ դեՀենի գուռին 

գրգանքն Է՛. Անոր մԷՀ կւս յ սագա յէ լին 

թունաւոր թուքը ու Ա՝ էֆիսթոֆէլէսին 

մաղձը յ Գինին է գարշելի ։ Նա է պատ-

ճառ մսակերութեան , ձկնակերոլթեան , 

ամենակեր որկրամոլոլթԽան ։ Գինին 

թէել ինքը Հանուած է պտուղէ, սակայն 

կը կերցնէ սիլ,ա, լեարդդ ստամոքս, 

ուղեղ, ինքն ալ ուտելով խմանին սիր-

տը% լեարդը դ ստամոքսը եւ Ուղեղը ։ 

Կ՚ուտէ խմանին ող1 գլուխը՛. Գինին է 

արմատ նզովից , Համ եմ եւս Լ ժահրով ու 
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ծծումբով է Գինին մեղքը ոռոգող նաւթ 

է , Հրձիգ է , սատանասնունգն է Աո գո-

մի ու. Գոմ որի ։ 

Ա՝ենք ելս փաստենք ղիտականօրէն, 

սա կ ա յն սակտւա խօսութե ամր : Հի րրո– 

կրատ ու Գաղղիանոս ճանչցան չարիքը 

ղինւոյ , եւ. պայքարեցան ա յգ դ է լածէն 

Հեղուկին գէմ, բայց ընգունայն , ղի 

մարզիկ մնացին անուղղայ է Մարզիկ 

միչտ եղան երերեալ ու տատանեալ ճա– 

նապարՀորգները մեղքի գիծին, որ ոլոր 

մոլոր Է ու մոլորութեամբ լի։ Եւ Հին 

րժիչկներէն մինչեւ նորերը ու նոբա– 

գոյննհբը, ամէնէն Հանճարս/միտներն 

ու խղճամիտները պանդըր պանզըր պո-

ռացին՝ թէ թո՛յն է գինին։ Երիցս կ՛ամ-

բաստանեմ գինին գրգո-իչ, որ մեղաց 

մղիչն է , որ սատանային մ է Հո ցաւ մը– 

տալ մենաստաններու մ ԷԼ անգամ ։ Ո՜վ 

անկում անկարեկիր, վանքերը կը պար-

ծենան իրենց գինւոյ մառաններովդ ի– 

րենց գինւոյ տակառներով ու տակառա– 

նըման վանականներովդ փոխանակ պար-

ծենալու իրենց մ ատեաններով ու մա-

տենագիրներով ։ Ներկայիս , բազմաթիւ 

անձեր մատենադարաններ կը կազմեն 

գինւոյ չի»շերով։ Աւա՛ղ, անկեալ ու ան-

կար մարդկութեան։ ԱՀա թէ ի՚նչպէս 

վանքերը ողողուած են մեղքերով։ Ա՛լ 

ուր կը մնան աշխարհականները իրենց 

մեղքերով բազմապիսի X Գինեմոլներ , 

խմաններ , կոնծաբաններ , ապաշաւե-

ցէ՛ք , ապաշխարեցէ՛ք, աշխարեցէ՛ք։ 

Ալելուիա՛ , Ալելուիա՛ , Ալելուիա՛ ։ 

Աոլբբն Աւղոստինոսի նման կը բարձրա– 

ղաղակեմ– «Սպաննեցէ՚ք մ ո լութ ի ւննե– 

րր, սիբեցէ՚ք մոչոբեալները»։ Ես ընդ՛ 

գիմախօսեցի՝ Երուանդ Օտեան մեր 

բարեկամը սիրելուս, ընգգիմախօսեցի 

փրկելու Համար զէնք ու իր նմաննե-

րը։ Աստուած շնորՀք տայ իրեն ալ, ի– 

րենպէսներուն ա ր ամէն։ 

Օտեան պատասխանեց Մրմրեանին. 

- Ալքոլը թ » յ ն յայտարարուեցաւ։ 

Թո յնը դեղ է։ «Դեղարան» բառին ֆը– 

րանսականն է «ֆարմասի» , որ յունա-

կան «ֆարմաքիայսինքն «թոյն» բա– 

ռէն շինուած է։ «Ֆարմասի» ( = գեղա-

բան) կը նշանակէ թոյնի խանութ, թու-

նավաճառ, թո յն ծախող վաճառատե-

ղի : Թո յնը ուրեմն դեղ է օգտակար» 

թէ ալքոլը կը թունաւորէ անգամ, սա-

կայն ոչ այնքան՝ որքան կը թունաւորէ 

իրականոլթիւնը։ ԱէՔոէոՎ կարե լի է 

յաղթական նաՀան^ մը ընել իրական ու– 

թեան առնելէն ։ Ուրեմն երկու տեսակ 

թունաւորումներ կան - Մին իրականու– 

թիւնով, ու միւոը՝ իրականութենէն 

նահանջելով ։ Միշտ ընտրելու է չար՜ 

եաց փոքրագոյնը, պաՀ մը ընդունելով 

որ գինին չարիք է ։ Գինին է չարեաց 

վաքրագոյնը, որ Հաճելի ըԱՏՍ լու ալ ա– 

ռաւելութիւնը ունի ։ Ո՛ւր որ ալ դառ-

նանք , ի՛նչ որ ալ ընենք խուսափիլ 

չկա յ « թունաւորուած ենք ։ ԱէՔո ԼՈՎ 

թունաւորուիլը միշտ կը մնայ նախընտ-

րելի ։ 

Մրմրեան՝ մ արա խով ու վայրի 

մեղրով սնանող մարգարէի մը նման՝ 

կրկին ելաւ ոտքի ու ըսաւ» 

- Եթէ ալքոլը թոյն ալ չ է , սակայն 

մարդուս է թշնամի, ու թշնամի եւ 

թշնամի: Ամէն մէկ թշնամի թոյն է ու 

ամէն մէկ թոյն է թշնամի՛, 

Երուանդ Օտեան ժպտելով պատաս-

խանեց • 

- Փրիստոնէական պատուէրով՛ պար-

տինք սիրել մեր թշնամին, ու զայն ըն-

դունի լ մեր մէշ, վերածելու Համար 

բարեկամի , նոյնիսկ բարեբարի ։ 

՛Ծիծաղներ ու ծափերէ 

ՆախագաՀ Հ^աթըրեան Հարցուց՝ թէ 

թեր կամ դէմ խօսիլ ուզող կա*յ. . . 

Ջեռք բարձր ացուց Լելոն էս աճ ան– 

եան ու բարձրացաւ է 

Տայնժամ , նախագահը յայտարա– 

րեց. 

- հօսքը կը պատկանի մեծայարդ 

Մրմրեանի փոքրոգիին , ներեցէք, փոք-

րաւորին (ընդհանուր ծիծաղ) եւ Հան-

րածանօթ սազերգուին՝ Լեւոն էսաճան– 

եանի ։ 

էս աճ ան եան խօսեցաւ երկար , /&-

ղան ա կա ւոր ձայնով • 

- Պարոն Երուանդ Օտեան ի յաւէտ 

փոքրաւոր (քաթըրեանը, որ ըմ պելարա– 
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նի մը աթոռով եղած է նախագահ , պէտք 

Հ գիտնայ որ Հոգիս փոքր է՝ միայն 

րաղգաամամր Հանճարիս, որ մեծ է 

կարի ։ Ես պարծանքով կը յայտնեմ դի– 

նատեաց Ա՝րմրեան ի փոքրաւորը ըլլալս • 

քանդի փոքրաւորը չեմ խմողի, այլ 

խորՀողի ւ Մրմրեանն է մարգարէէ ք*նչ– 

պէս ամէն մ էկ ժառանգաւոր քերթողի 

մէշ, կայ մարգարէն, ամէն մէկ մար-

գարէի մէշ ալ Քարթողը կայ է Երրեւ 

քերթող, ես եւս ունիմ մասունք մ ար-

դար Է ա կան է Տարգանք ու Հիացում ու-

նեցէք մարգարէ քերթողին ու քերթող 

մարգարէին առա շի է 

՛Բանի մը Հոգի բողոքեցին • 

- Նիւթին անցիր, նիւթին է 

- Նիւթին անցնելէ աոա^, քերթողը 

աննիւթէն կ՛անցնի ։ Ա՝ ենք բո լորս ան-

նիւթ էինք նիւթ ԸԱալէ աո.աՀ յ & ւ կ ը ր – 

կի՛ն պիտի ըլլանք աննիւթ, նիւթ ըլլա-

լէ ետք: Ես $ իբբեւ արեւելեան բանաս-

տեղծ , կարդացած եմ քհիկ—Վէտան , Պ Ո Լ ՛ -

տան, կոմփիւ֊կի""ը > Լաօ—Զըն, Գուբա– 

նը, ինչպէս նաեւ ծանօթ են ինձ Հետեւ-

եալ Հեղինակները - Հաքիմ Ֆարիք 0՛ո-

տին Հասան Ա՝ ուՀամմէտ ԱպտիլլլաՀ 

(հուտաքի, Եպն Պաթոլթա, ճէլալէտ– 

տին (հումիդ Տիվանը Հաֆըզդ ք&այեամ, 

Աուշրիֆատտին Սաատի , Հթիրազի դ Ֆիր–~ 

տուսի , Ֆիւղուլի , է,պիւլ—էլա—էլ—Ա՛ուար-

բի , Ռաչիտ Տին , Նեղամի , (/՝ոլաւի , 

Բաբա քէ՝աՀիր դ Աբու Ալի 0ինա, իպն– 

ալ—Զաուդի, ԱաՀրավերտի եւայլնւ կար-

դացած եմ բիւրաւոր րիւպայինեբ 1 կա– 

զէլներ , քասիտներ դ Հայիքայիներ , մե– 

րասիներ , թանճիբանտներ , փոլիյաթ-

նձ^» ձսս^ : Անծանօթ մը չեմ նաեւ ա– 

րեւելեան զրոյցներու^ առասպելներու 

եւ աւան դո ւթ եանց : 

Բողոքողները դարձեալ պոռացին. 

- Նիւթին անցիր դ ըսինք՛. 

էսաճանեան չարունակեց . 

- ԱՀա կ՚անցնիմ նիւթին դ ձեզ ձգե-

լով անշրպետին մէշ՛. Եւ անջրպետը ան-

յատակ անդունդ էդ անժառանգ թեւա– 

գուրկներուն Համար՛. Անկումը անվախ– 

ճան էդ քանդի անսկիզբ է Ոլ անվերշա– 

կէտ ան Հունը... 

Պոռացողները վանկ առ վանկ աղա-

ղակեցին • 

- Ն ի ՚ ւ - թ ի ՚ ն - ա ՚ ն - ց ի ՚ ր ւ 

էսաճանեան չար ո ւնա կե ց » 

- Ըստ իսլամ աւանդութեան , V«ւ– 

Համմէտ մարգարէն իր կենդանութեան 

վերելակած է դէպի երկինքէ Այդ վե– 

բելքը կը կոչուի Միրաճ : Պարոն Պետ-

րոս ՏՀէքին կրնայ Հաստատելէ Մ իրաճ է 

Լսուեցաւ ձայն մըդ որ ըսաւ• 

- Կը Հաստատեմ $ Միրաճ = վերելք : 

Էսաճանեան չարունակեց յազթա– 

կանօրէն» 

- Ուրեմն Ա՝ ուՀամմէտ մարգարէն 

այցելեց Երանելեաց Գաւառը ու շրշե– 

ցաւ ամէնուրեք։ Ա՝տաւ վայրն երկրպա-

գութեան դ որ կարմիր յակինթէ շինուած 

տաճարն է վերին ։ Մ ուՀամմէտ աղօթեց 

անդ է Ապա դ Հրեշտակները իրեն ներ-

կայացուցին երեք բաժակ , որպէսզի 

մէկը ընտրէ ու ըմպէ ւ Ուշադրու-

թի՜ւն . . . ։ Առաշին բաժակին մէշ կար 

կաթդ երկրորդին մէշ մեղր դ ու երրոր-

դին մէշ ալ գինիէ Ո*֊շա գրութի՛ւն է 

Ա՛ ուՀամմէտ մարգարէն ընտրեց կաթ 

պաբունակող բաժակը ու ըմպեց է 

ՆախագաՀ Հ/աթըրեան պոռթկաց ու 

պոռաց • 

- \քօ՛ Հերետիկոս, շիտակ ըսէ, գուն 

բաժակը պիտի ընտրէիր « « • 

էսաճանեան շարունակեց ու շան-

թեց. 

- Ես պիտի առնէի երեք բաժակներն 

ալ: կաթն ու մեղրը իրար խառնելով 

պիտի րմպէի , իսկ դինին ալ քու քիթիդ 

բերնիդ վյրայ պիտի թափկի * * * 

Ծիծաղներ դ աղմուկներ ։ 

էսաճանեան նստ աւ՛ մեծ ճակատա-

մարտէ մը գափնեպսակեալ դուրս եկած 

զօրավարի մը պէս է 

Հյաթըրեան պատասխանեց . 

՜ Գինին վրաս թափուած՝ Հեզուկ 

պատուանշան է ւ 

Խօսեցաւ Օտեան ու ըսաւ« 

–Ծեր սազեր գուն՝ այգ աւանդու-

թեան մնացեալ մասը չի գիս,եր կ՝երե– 

մ թէէ Երբ ՄուՀամմէա ընտրեց կա-

թի բաժակը ել ըմպեց , անոր մեկնումէն 



9 

ետքը, 6Է սուս տեղեկա՛նալով եղածին, 

ըսաւ Հետեւեալ բառը I– կեղծաւո՛ րը • • • 

Ծիծաղներ ւ 

ՆախագաՀ ը յայտարարեց • 

- Փիէ յ ե ա ո յ » Ւն1ոյքի ընթացքին, 
մ ոլՀամ մ Է տորգի Էսաճանեանին առքի լ 

դնել պիտի տամ Լորս բաժակ • - կաթ, 

մեղյբ , դինի ու օղի ։ Տեսնենք թէ ի՛նչ 

պիտի ըլլա յ ճակատագիր Ա ա յգ բաժակ՛~ 

ներունէ 

էսաճանեան պատասխանեց • 

- Պարոն Օտեան խորՀբգանշանն է 

դրութեան, պարոն Մրմրեան խորՀրդա– 

նըշանն է Հակադրութեան, ես ալ խոր– 

Հըրդանչանն եմ Համադրութեան ւ Ես 

երբ կը խոյանամ դէպի խոՀանոց կամ 

ճաշասեղան՝ ուտելիքներն ու խմելիք՜ 

ները անխտրականօրէն կ՝ աւլեմ պեխե-

րովս • • • 

Մէկը պոռաց • 

- Փոքրաւոր էսաճանեան պիտի դա-

ւաճանէ • « • 

էսաճանեան ճշդեց. 

- Իմ դաւաճանութիւնս անգամ դիւ-

ցազներգութիւն է ։ 
Ծափահարութիւններ ։ 

Օակոբ Տէր 6 ա կորեան խօսք առաւ 

ու ըսաւ • 

- էսա ճանեանի կարդացած գրակա-

նութեան երեք չորրորդը Գինիի գովք 

էէ Հակառակ այս իրողութեան, Էսա-

ճանեան չէ տպա լոր ուած իր կարդա-

ցածներէն : 

էսաճանեան պոռաց • 

- ՛Բանդի բանագող չեմ յ 

Յակոբ Տէր Ցակոբեան շարունա-

կեց. 

- Մ ան աւանդ որ էսաճանեան սա– 

ղերգու մըն է՛ միթէ կարելի" է երեւա-

կայել աշուղ մը՝ որ Գինիին գովքը չը-

նէ յ Բաբո յախօս աշուղներն անգամ սի-

րած են մեղանչել ի տես Գինիին ու Գե– 

ղուՀիին։ Եթէ էսաճանեան անկեղծ է՝ 

մենք իրաւունք ունինք կասկածելու իր 

մտաւորական առնականութեան վրայ ւ 

Հետաքրքրական պիտի ըԱաբ տեսնել 

թէ, քիչ յետոյ, Ի՛նչ աստիճանի նուի– 

բում ցոյց պիտի տայ, Հանդէպ խնֆոյ– 

քի սեղանին է Պիտի մասամբ չէզոքա-

նա՛՛յ՝ թէ պիտի վերածուի Հռոմայեցի 

ԼուկուԱոս ղօրավարին, ու բուռն յար-

ձակումներով կուլ պիտի տայ ամենայն 

ինչ որ ճաշակելի է ու ըմպելիէ Հիմակ 

խօսքի շրջանն Է • պաՀիկԷ մը պիտի ըս– 

կըսի գործի շրջանը, ել սեղանին վրայ 

է որ Հանդէս պիտի գայ տեսութիւննե– 

բու եւ վարդապետութեանց որքան ան-

կեղծ ըլլալը է Ես կը վախնամ որ ընդդի– 

մ աղ իրներուն տեսակէտները խեղդ ուին 

գինիի գաւաթներուն մէ^ է 

Էսաճանեան յայտարարեց • 

- Բանաստեղծը ազատ Է Հակասելու 

ինքղինքին: Բաց պաՀեցԷք Հակասու-

թեան դռները բանաստեղծին առ^եւ է 

($ակոբ Տէր Ցակոբեան պատասխա-

նեց. 

- Այդտեղ Համաձայն ենք էսաճան-

եանին Հետ է ՛Բանի մը տարի տակաւին՝ 

բաց պիտի պաՀենք իր առֆել, ԲերայԷն 

մինչեւ Եէտի-՚Բուլէ բոլոր դռները է 

Բայց երբ, օր մը, դուռ մը յանկարծ 

գոցուի իր ետեւէն ու ինք արգելափակ– 

ուի, պիտի ցաւինք, սակայն պիտի չկա-

րենանք բանալ ա յգ դուռը է 

Ծիծաղներ է 

խօսք տրուեցաւ ՏովՀաննԷս Ասպե-

տին , որ ըսաւ • 

- Ալքոլամոլութիւնը մեզի կը ներ-

կայանայ գազաններոլ կերպարանքնե-

րով է կրկէսի մէ^ արձակուած գազան-

ներ , որոնց ինքնաբերաբար, սիրայօժար 

զոՀ կ՚երթան գինեմոլները է ՝Բրէստո– 

նէոլթեան առածին վկաները բոնի կը 

նետուէին կրկէսի գազաններուն առֆեւ* 

ու անոնք կը նահատակուէ ին անվախօ-

րէն ւ Բայց անոնք կը մարտիրոսանային 

ի փառս Աստուծոյ է Ալքոլամոլներուն 

զոՀաբերոլթիանը աննպատակ Է : Անոնք 

ինչո՛՛ւ կը դիմեն անձնազոհութեան՛ 

որոշէն փառքին Համար» •• 

Ամէն կողմ է պոռացին. 

• /> փա՛ռս Բագոսին X 

$ովՀ * Ասպետ սրտմտութեամբ ա– 

լելցուց . 
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- Եթէ չէք խնայեր դուք ձեզիդ խը~ 

նայեցէք Հանդիսականներուն դ այսինքն 

մ եղի ւ 

Օտեան պատասխանեց • 

- Սիրելի Ասպետ դ ասպետ ես գոլն, 

ուրեմն մեծ քաջութիւնը ունեցիր աներ-

կիւղ Հանդիսատես ԸԼԼաԼոլ– մեր մեծ 

մարտիրոսութեան : 

$ոքթ . Մ ասիս խօսք խնդրեց : 

Տիրեց բացարձակ լռութիւն: 

Պիտի լսուէր գիտութեան մարդուն 

կարծիքը տ Ո*– Բ^՜էչկը. ըսաւ • 

- Սիրելիք 1 իմ մԷՓս կայ մարզը ու 

Ր ^ ՜ Ի Լ Կ Ը ՚ Թէեւ մ արդը բժիշկ եղած է , 

ու բժիչկը մարդ մնացած Է Հ սակայն 

անջատելով մարդը եւ Բ^՜էէ^Ը) ա յ ս 

՚Լ^ՐՕյ՚^՚Շ» այսինքն բժիշկը ձեզի կ ՚ ը ս է – 

Ջուրը եղած է լուացուելու Համար դ 

պէս նաեւ անասուններուն տրուելու, 

ի բրել ըմպելիէ Զուր խմող մարդիկը 

շատ կը մեռնին է Գերեզմանները լեցուն 

են անուղղայ ջուր խմողներովէ Մինչ-

դեռ. ոգելից ըմպելին՝ մարմինը կը թըր՜ 

ծ է յ %/մեցէ'ք ու ներքնապէս զրաՀուե-

ց է ՚ ք եւ զինուեցէ՛ք է ԽմեցԷք Հան գարտ– 

Օրէն եւ Հաճոյքով։ ԱՀա ր^՚իչկիս պատ-

ուէրն ու պատգամըէ իսկ իմ մէջս գըտ– 

նըլող մարդն ալ ձեզի կ ՚ ը ս է - Եթէ 

նոյնիսկ ոգելից ըմպելին ձեր կեանքէն 

քանի մը տարի պիտի առնէ, թ ո ՚ զ առ-

նէդ եղբայրներս դ ու նէ՚լսւլ թո՛զ ՐԷԼա/ 

առածը կամ առնելիքը: Գուք տուածին 

նայեցէքւ ԱնմաՀութիւն է տուածը; 

ՄաՀկանացու կեանքէն քիչ ^ը կ՚առնէ, 

ու տեղը անմաՀութիւն կու տայ ^որ, 

եզբայրք պատուականք: Ի՞նչ պիտի ը– 

նէք չոր ու ցամաք ել ցիցի պէս կեանք 

մը երկարելով։ Զեր ապրիլը ու վայելե-

լը նայեցէք է Ապրիլր օրերուն շատու-

թեան մէջ չէ դ Հապա օրերուն լիութեան 

մէջ է է Պարունակութիւնով պսակեցէք 

ձեր օրերը է Առանց խմելու օրըդ կոբսը– 

ւած օր մըն Է։ Աս ալ իմ մէջս գտնուող 

մարդուն պատուէրն է ու պատգամը է Ե*–, 

այսպէս * ես վերջացուցի յ իյմողաց ա– 

ն Տ յ շ . . . 

կայծակներու շառաչիւններուն դ ամ– 

պերու որոտումներուն դ ալիքներու պայ-

թումներում եւ ուրականներու գոռոց-

ներուն նման ծափաՀաբոլթիլններ է 

0՝ոքտթլըի գետնայարկի սրաՀին 

մէջ զանուողները կ՚ըլլան սարսափսւՀար : 

՛Բանի մը սպասեակներ վեր վազեցին դ 

կարծելով որ փոթորիկ մը վւլուզումներ 

կը կատարէր վերնատունին մէջ։ 

Երբ ամէն ինչ Հանդարտեցաւ միւս 

բժիշկներէն մին ը&էղղիմախօսեց ու ը– 

սաւ • 

- իրական Հաճոյքը խմելուն մէջ չէ , 

այլ առողջութեան մէջ էէ Ես եւս կը 

սիրեմ խմելը դ սակայն շատ աւելի կը 

սիրեմ առողջութիւնս : Կը խմեմ երբեմն, 

մ ան ա լան դ Հանդիսաւոր առիթներով է 

Երբեմն նոյնիսկ չափը փախցնելովէ Սա-

կայնդ ամենօրեայ չափազանցութիւնը 

չարաչար կը պատժուի : Եթէ խմելը պա-

տարագել էդ պատարագը ամէն օր չին 

մատուցաներ է Ամենօրեայ պատարագը 

Հասարակ ու Հակառակ բան մը կը դառ-

նա յ է Պատարագը վերապաՀելու Է տէ-

րունական Օրուանդ այսինքն Կիրակիին դ 

ըսել կ՛ուզեմ շաբաթը մէկ անգամ է Այգ– 

պէս Դ վնասը նուաղ կ՝ըլլայ , Հաճոյքն ալ 

աւելի է 

Օտեան պատասխանեց . 

- Ուտելը ու խմելը անբաժանելի 

են: ՏոքթԷօր, դուք եթէ կրնաք ք շաբա-

թը մէկ անգամ կերէք ու խւքեցէք դ բայց 

թոյ լ տուէք որ մենք շարունակենք մեր 

պատարագը դ ոչ թէ օրը մէկ անգամ դ 

այլ քանի մը անգամ տ Միթէ կարելի՛8 է 

ապրիլդ օրը մէկ անգամ ուտելով ու խը՜– 

մելով • • » 

ՆախագաՀը աղաղակեց • 

- Բերան չ է , խորան է ; 

Դերասան Աւեաեան, այս վսեմ 

վաստակաւորը, խօսք ուզեց ու ըսաւ. 

- Պատիւ ունեմ յայտարարելու որ 

ես մի կարգին գինեմոլ եմ է Երբ չեմ 

խմում դ դա ակամայ դաւաճանութիւն 

Է1 գա փողի կարիքից Է՛, Է ՜ , դերասան 

մարգ եմ ։ իմ ակամայից գործուած 

դա ւաճ ան ական մեղքերի Համար թո՛ղ 

Բագոսը ների ՄելպոմԷնԷի ն։ էսօր, ա– 

"•ԻԲԻց օգնուելով, ես մի ցանկութիւն 

եմ ուզում յայտնել յ Ոչ մի յոյս , որ կ ՚ ի – 
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րագործուէ իմ ցանկութիւնը։ Բայց թո՛զ 

նա արձանագրուած լինի բագոսական 

մարդկանց Հոգիների մ ԷՀ։ ԱչխարՀումս 

եղել են բարերարներ ու մեկենասներ ։ 

Բայց ես կը ցանկայի որ մի մեծագործ 

մեկենաս , մի բարերար լինէր որ ապա– 

Հովէր մեր ամենօրեայ խմելիքը ։ Բաց 

անէր բագոսական տաճարներ, որտեղ 

մարդիկ ի/մ էին ձրի։ Գա կը լինէր մի 

չտեսնուած ու չլսուած մեծագործ ու-

թիւն ։ Մի երկրորդ խօսք էլ ունեմ» յար– 

գելի դասախօսը յիշեց Հին դարերից 

՛մին չեւ օրերս յա յան ուա ծ մեծ Հեղինակ-

ների կողմից ասուած գովքերը Գինու 

մասին ։ Բայց ես Պոլսում, մի երիտա-

սարդ պուէտի բերանից, Գինու մասին 

լսեցի մ ի խօսք, որ ոչ մի գինեպաշտ 

Հեղինակ չի մտածել, չի ասել։ Այգ իմ 

պուէ§ֆ բարեկամը, որ ինձ Հետ գիշեր-

ներ է լուսացրել պատարագելով, ներ-

կա յացումներից յետոյ , այգ պուէտը 

բոնում, բարձրացնում է արաղի բաժա-

կը ու ժպտուն նայում է անմ աՀա կան 

Հեղուկին եւ. ասում - «Օղի Հան, քո՛ 

կենացը, շատ ապրես ու մեզ շէն ապրե– 

ցընես ••»> յ 

Եթէ լեռն է մը վար՝ Հազար ու մէկ 

տակառներ գլտորէին՝ ի՛նչ աղ մ ուկ որ 

պիտի Հանէին, այդ ժխորին կրկնապա-

տիկը ծափաՀարութիւններով ո քուն-

ուեցաւ այգ խօսքը : 

Դերասան Աւետեան շարունակեց • 

- Մենք գինեմոլներս ապերախտներ 

ենք, եթէ չխմենք էդ կենացով, մի քիչ 

յետո յ ։ Ընկերներ , չմոռանաք էդ առաջ-

նակարգ ու աննախընթաց կենացը Տ 

Ծափեր ու ծափեր ։ 

Նախագահը փափաքեցաւ գիտնալ 

թէ ոռվ է ա յգ երախտագիտական գի՛–՜ 

֊տաւոր խօսքին տէրը : 

Աւետեան տեղէն բարձրացաւ ու ը– 

սալ. 

- %շան Պէշիկթաշլեանը ։ 

ԾափաՀարութիւն ։ 

Աւետեան լբացուց իր խօսքը, ըոե– 

լով. 

- Եթէ նա մեր մէշ չի, որովՀետեւ 

մի տեղ պատարագում է X Նա շաբաթներ 

առաՀ, խոստացել էր այդ արարողու-

թեան ը լինել ներկայ տ Բայց նա ինձ խոս-

տացել է Հասնել մեզ մօտ, ուղիղ գիշեր– 

ուայ կէսին, մեր Հանդիսաւոր պատա-

րագին ներկայ լինելու Համար։ Թոյլ 

աուէք, էս առիթով յիշել մի խօսք էլ, 

որ շատ է տար ած ուած մեզանում, կով– 

կասում - «Տարա անողին* տարտ չի 

պակսի, քէֆ անողին* քէֆ չի պակսի»։ 

Ես էլ վերկացրի յ 

ԾափաՀարութիւններ յ 

Դասախօսը յա յտարարեց . 

- Գինին յաղթական է։ Գինին սիր– 

տը կլ ուրախացնէ ։ 

8՛ ճ • Սիրունի, Համոզուած ու Հա-

ւատարիմ Հակալքոլական , ընգդիմախօ– 

սեց. 

. Այո՛, Ժամանակաւորապէս գինին 

սիրտը կ՛ուրախացնէ ։ Ապա , տխրեցնե-

լու Համար սիրտն ալ, ստամոքսն ալ, 

լեարդն ալ, փայծաղն ալ, երիկամունքն 

ալ, Հոգին ալ. . . 

Օտեան ըսաւ ՚ 

. ժամանակաւորապէս ուրախացը– 

նելյա կ՛ընդունի մեր բարեկամ Սիրու-

նին։ ժամանակաւորապէս ը մեզի բաւա-

կան է , քանի որ մեր կեանքն ալ ժամա-

նակաւոր բան մըն է։ Բոլոր ժողովուրդ-

ները կը խմեն։ Այդ Կը նշանակէ որ կը 

փափաքին փախչիլ իրականութենէն։ Կր 

նշանակէ որ ղժ գոհութիւն ունին առա-

ւել կամ նուաղ ։ 

8՛ ճ՛ Սիրունի առարկեց. 

- Ամբոխը կը խմէ ուրախութեան 

ատեն ալ ։ 

Դասախօսը ըսաւ » 

- Մ եծ տառապանքի մը վեր^աւո~ 

րութեան կը սկսի ուրախութիւնը, ո– 

բուն կը յաջորդէ յուսախաբութիւնը ։ 

Որով միշտ կը խմէ ժողովուրդը ։ Կը 

խորՀի ու կը խմէ. վերջապէս , կը խմէ, 

կը խորՀի ու կը խնդայ ։ 

Ա իրանի աղաղակեց . 

- ի վերջոյ, կը խմէ ու կը խենթե-

նայ : 

Օտեան ալ աղաղակեց * 

- Ժողովուրդը ամէն տեսակ աղա-
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տ ութ են է զրկուած, գոն է ազատութիւն 

ունի • • • խենթենալու ւ 

Տ՛ ճ • Սիրունի աւելցուց* 

- կարեւոր կէտ մըն ալ կ՛ուզէ ի 

մատնանշել $ կարդացուեցան գինիին 

բաղադրութիւնը կամ բովանդակութիւ-

նը կազմող նիւթերուն անուններըտ Սա-

կայն անոնց մէջ, դիտումնաւոր կերպով 

մոռցուեցաւ առածին նիւթը, որմէ մև– 

ծա գոյն քանակոլթեամբ կը գտնուի գի-

նիին մէՀ։ Ջո՛ւրն է ան. անմեղ Հուրը, 

օրհնեւսլ Հուրը է Ալքոլականները ապե-

րախտ են՝ Հանղէպ Հուրին ւ Դէմ են ա– 

նոր ու թշնամի յ Ս՝ոռնալու շեն որ որ– 

թատունկը կը Հասուննա յ Հողով, արե– 

ւով ու Հուրով, բոլոր տունկերուն պէս է 

կեցցէ՛ Հուրը անուրանալի . . » 

Օտեան ալ աւելցուց • 

- Որթատունկին Հրաշքն է Հուրը 

միշտ վերածել գինիի ւ Ջուրը ինքնին, 

Հուրը առանց որթին շի կրնար վերած-

ուի լ միւռոնի տ Սիրելի Սիրունի, եթէ 

քեզ ալ տնկենք Հոզուն մ ԷՀ, ու ար ելուն 

տակ ու քեզ ոռոգենք Հուրով, մեղի ի"նշ 

կրնաս տալ . • • Դուն պիտի պղտորես ու 

պղծես քեղի տրուած Հուրը, որուն ներ– 

բոզը կ՚ընես տ Ուրեմն՝ կեցցէ՛ Հրաշա-

գործ որթատունկը , որ արեւը , Հուրը 1 

Հողը ու քարը քամելով^ կ՛ արտագրէ 

Գինիէ 

՝Բ ի թ Կիրակոս խօսելու արտօնուէ 

թիէն ուզեց, եւ դեռ չստացած՝ ըսաւ • 

- Բա յց , բարեկամներ , մ իա յն Գինին 

չէ որ կ՚արբեցնէ մեզւ Գինիէն զօբաւոր 

ինչե՛ր կան, էնչե՛ ր էԿէն կա յ որ իր ծան– 

րութեամբ ընտիր ու անսպառ գինի է I 

Մէկ նայուածքով կը գինովցնէ մեզ, 

աբբեցութեամբ կը զգլխէի արիւն կը 

բռնկցնէ, արիէն անգամ թափելու պատ– 

ճառ կ՚ըԱայ ։ Կ՚ըլլանք գերին այդ գի-

նիին, որ կը Հրամայէ * Աս ըսած գինիիս 

ի՞նչ ըսիք... 

Օտեան պատասխանեց . 

- Երկուքին մէՀ ալ մեր քիթը կրր– 

նանք խոթել ։ Մ է կը միւսը կը լրացնէ ։ 

Խօսուն գինիդ քովդ առ, խօսեցնող Գի-

նին առ աոՀեւգ գիր ու գինովցիր կըրկ– 

նակի տ Մէկը միւսը կը պաՀանՀԷ % Բա-

գոս ու Աստղիկ գիըաՐ չեն Հակասեր յ 

զիրար կը Հաստատեն; Այս մ ասին կըր– 

նաս Հարցնել սազերգու էսաճանեանին, 

որ թէել Բագոսին բարեկամ չ է , բայց 

Աստղյւկները իրեն բարեկամուՀի ըլլա-

լու են | Օրուան քսանըՀինգերորդ ժա-

մուն : 

էսաճանեան յ ոտն կայո արտասանեց 

Հետեւեալ քառեակը» 

- Աստղիկ ա. Ր՛ա գոս, Բագոս ՈՆ Աստղիկ , 
Ի հընուց անտի կ՚ապրին խաղաղիկ. • 
Բագոս ա. Աստղիկ, Աստղիկ ա, Բագոս, 
Դաշնակիցներ են, ո՛վ ՝Րփր Կիրակոս։ 

՝Բիթ Կիրակոս մ ոլեղնօրէն պատաս-

խանեց սազերգուին . 

- Տ՛օ՛ Լելոն, ղուն իմ քիթս տեսնե-

լու տեղ, քու ծռած ուղեղդ տես. տա-

կաւին քու բանասաեղծութիւններուգ 

մ ԷՀ գտնուող Հակասութիւնները, ան– 

կապութիւնները ել աղբերը տես... 

էսաճանեան վեհափառօրէն ՝ յա յտա-

րարեց ՛Բ ի թին. 

- Մեծ մարգոց իրաւունքն է՝ մեծ 

թե բութի էններ ունենալ ։ Բանաստեղծու-

թեան մ ԷՀ, արտօնուած են Հակասու– 

թիւնները, քմայքոտ անկապակից խօս– 

քերը է կարեւորը Հանճարն Է է 

- կամ յիմարութիւնը, աւելցուց 

՝ք՝իթ Կիրակոս տ 

(Հայնժամ , Էսաճանեան Հառաչելու 

պէս ըսաւ. 

- Շատ դժբախտ բան է պզտիկ ազ-

դի մէՀ՝ մեծ մարդ րլլա/ր; Երանեալ են 

անո՛նք՝ որոնք պզտիկ ազգի մ ԷՀ՝ մեծ 

քիթ ունին ւ 

ՀթախագաՀը զսպեց երկու քյուլերը, 

որոնք կը խոստանային վերնատունը վե-

րածել կրկէսի է 

Դերասան Արմ էն Աժտէրեան խօսք 

առաւ ու Հանդիսաւոր ձեւով ու եղանա-

կաւոր ձայնով յայտարարեց . 

- Տ արգելի նախագաՀ , յար գելի դա-

սախօս եւ յարգելի ներկաներ , գինեմո-

լութիւնը գայթակղութիւն է , գայթակ-

ղութիւնը գռեՀկութիւն է , իսկ գռեՀ– 

կութիւնը գանելի է ու գարշելի յ Մեղք 

չէ՞ գինեմոլութեան Համար ծախսուած 
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դրամը , երբ անով կարելի է ուտել փա-

ո֊աւոր ճաշեր , որոնք աո.ող^ապաՀական 

են ու մարմինը եւ մէտքը կը սնուցանեն ւ 

իսկ զէնեմոլը կը մսխէ է վնաս էրեն ՚, 

Տ աճա էյ գինեմոլը աւելէ կամ պակաս կը 

իէօսի | ըսածը ու ըրածը չի գիտեր ՚. Կը 

դաոնա յ ծիծաղելի , անՀանդուրժելի , յե– 

աո յ սոսկալի, մինչել անգամ ղարՀու– 

րելի, ու վերջապէս՝ եղկելի, նողկալիդ 

անտանելի : Գինովը ինքզինքէն Կ՝^ԱԷ տ 

Գլուխը կը կորսնցնէ : Անկերպարան, 

անղեկ կը տատանի , կը տապլտկի , կը 

Փ մ * տ կը փչէ, կը փսխէ։ 0 " , ղ ղ ՚ օ - ե չ ի է 

Գինեմ ոլութիւնը մ արդը կը տանի դա-

տարան , դա րմ անատուն , բանտ , խաղա-

բանդ խառնարան, Հիւանդանոց , յիմա-

րանոց ու ժամանակէն առաք ալ դերեղ– 

մաննոց : /՚^» "ԿԷղՐԸ. կատակերգութիւն, 

^ ընթացքը եղերախաղ ու վախճանը 

ողբերգութիւն է է 

յ Գեր աս անները կատաղօրէն յարձա-

կեցան իրենց ընկերոջ վրայ՝, Բաբելա-

կան աղմուկի մը մէջ, լսուեցան Հետեւ-

եալ անխնայ խօսքերն ու բառերը • լ 

- Սրբապի՛ղծ : 

» Զաբռտեց է 

- \քօ՛ մակաբոյծ, գուն Բագոսի տա-

ճարը կը մտնես միայն աղանդեր ուտե-

լու Համար ւ եւ այն ալ միշտ ուրիշին 

Հ աշւո յն : 

- Աղտոտ որկրամոլ։ 

- Ստամոքսիդ գերին ես դարձած է 

- հյօսքերդ ետ առ ւ Նախատեցիր 

մեՀեանը ու մեՀենականները: 

- Հքօ, դուն չխմած թռցուցած ես» 

ասոր ի՞՛նչ կ՚ըսես . . . 

- Գուն կ՝ըսես՝ թէ խմողը գլուխը 

կը կորսնցնէ. դուն ատ կողմ էն վախ 

չուեիս | քանի որ կորսնցնելիք բան մը 

չունիս ։ 

- Պէտք է վռնտել այս ՀայՀոյիչըէ 

- էս յիմարը խօսեց Հարբածի նմանէ 

- Գո՛ւբս մեր ՀաւաքոյթԷն, մանա– 

ւանգ մեր խնջոյքէնէ ^֊ 

- Գո՛ւբս , դո՛ւրս է Վռնտելու Էէ 

Գո՛ւբս կորսուէէ Խմողները պատիւ Ու– 

նինէ 

ԱարսափաՀաբ ԱժտԷրեանը ի բրել 

Հուսկ բանք՝ ըսաւ » 

- Բայց , վիճաբանական Հաւաքոյթ 

է այս է Խօսելու ազատութիւն կայէ 

Բարձրացաւ նոր աղմուկ • 

- Խօսելու այո՛, բայց ո՛չ խայտա-

ռակելու, ոչ ալ խայտառակուելու է 

- Ազատութիւն արտայայտուելու , 

բայց ո՛չ աբատաւորելուէ 

- Գո՛ւբս նետեցէք, պատուՀանէն 

փողոց լպրտեցէք է 

ԱժտԷրեան կը սոսկար որ դուրս կը 

Հանեն զինքը։ ինք եկած էր՝ մէկ չալ։-

թըւան բաւելու չափ ուտելու Համար է 

Գլուխը քաչեց իր պատեանին մէջ , ու 

սպասեց իր դատավճիռին ։ 

Օտեան ըսաւ• 

- Դերասան ԱժտԷրեան անիրաւ է , 

բայց դուք, իր ընկերները, աւելի անի-

րաւ էք։ ԱժտԷրեան մեր մէջ պիտի մը– 

նայ, ու իրեն պիտի տանք պատւոյ տեղ 

մը, որպէսզի իր թիւր կարծիքը փոխէ 

բագոսականներուս մասին է Թերեւս փո-

խէ նաեւ իր ախորժակը, զայն բարեփո-

խելով ըմպումով է թ՝երեւս ալ իրմէ ելլէ 

բագոսականութեան Պօղոս առաքեալը՛. 

Աժտէրեան լայն շունչ մը առաւ ու 

ըսաւ » 

- էս պատրաստ եմ բաբե չէութեան, 

ու կրնամ բագոսական դաոնալ մերթ ընդ 

մերթ, որովՀետեւ իմ կեանքիս նպա-

տակները երկու են՛- նախ դաոնալ մեծ 

դերասան, ապա դառնալ յ 

Դերասան Տրդատ Նչանեան տակառի 

մ էջէ եԱող ձայնով աղաղակեց. 

- Ցնորամիտ եւ վատ դրուժան տ Ա– 

մ էն մեղքիս վրայ, Աամաթիացի պիտի 

ըլլայ՛. Պէտք է Հրաժարի սամաթիացոլ– 

թենէէ 

ՆախագաՀ Հյաթըրեան խօսեցաւ. ու 

ըսաւ ՚ 

- Դերասան ԱժտԷրեանի ըսածնե-

րուն մէջ, կան որոշ ճշմարտութիւննելւ, 

որոնք քաղուած են անձնական փորձա– 

ոութենէւ Մարգը չխմելով^ գինովի պէս 

անկումներ ունեցած է , Հապա եթէ խը– 

մէ՝ անկումը կ՚ըԱայ անվերականգնելի է 
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Աժտէրեանը խմանի նուիրական կոչումէ 

զուրկ ծնունդ մըն է » Իրմէ Պօղոս չ է , 

Պոտոս անդամ չելյեր ։ 

քյ ումբ մը դերասաններ ոտքի ելան 

ու սկսան Հաւաքականօրէն արտասանել ՚ 

- կեցցէ՜ ԳիԹին , 
Ան մեր՝ քենին, 
Մենք՝ իր գերին, 
Խըմհնք ցըմրուր. անարատ Գինին, 
Գընենք գլափյնիս նոյնիսկ պաղ քարին, 
Օր մ՚ամբսղջ մըսւնենք խոր ծոցը քունին: 
Մարդիկ պատոՆաւ֊որ ու աււաքինի 
Անո՛նք են՝ պանք կ՛ըմպեն միշտ Գինի։ 

Նախագահը փակուած յայտարարեց 

վիճաբանական բաժինը ։ 

Տասնը—տասներկու հոգի մեկնեցան է 

Հա կալքոլականներ Էն մնացին Ա՝ րմըր– 

եան , Էսաճանեան ու ԱժտԷրեան ։ Եթէ 

անոնք մեկնիլ ո լզէին՝ թո յ լ պիտի չտա– 

յինք, որովհետեւ անոնք պիտի Րէէային 

մ եր խնՀո յքին ալ ազն ու պղպեղը ։ 

՚Բառորգ ժամու ընթացքին, երկու 

վարժ ու վարպետ սպասեակներ սարքե-

ցին երկար եւ սպիտակափառ, սեղան մը, 

ընտիր ընտիր ու ախորժագրգիռ, աղան-

դերներով, որոնք ամէնէն սակաւակերը 

կը դարձնէին որկրամոլ, իսկ որկրամոլ-

ները կը վեր ած էին 1/ արայի ։ 

էսաճանեան նուաղեցաւ, իսկ Աժ-

տԷրեան անոր վբայ ինկաւ մարահ ։ 

Սթափեցուցինք զանոնք քացախով, լէ– 

մոնով ել օղիով ։ 

Ա եղանին վյբայ 1 աւ/ էնուբեք , կը 

պսպղային բիւրեղէ չփչեր ու բիւրեղէ 

բաժակներ ։ Բագոսի խորանը սաբքուած 

էր է Սեղանը կը նմանէր երկինքէն իՀած 

հանդէսի մը, որուն վրայ կը շողային 

աստղեր ու գոհարակոյտեր ։ Ու բագոսի 

հեղուկ հոգին կը հանգչէր սկիհներու 

մ ԷՀ, պահած իր ալեկոծութիւնը։ 

Տուզում ը, խնդութեան յուղումը 

ընդհանուր էր ։ 

Ս՝րմրեանին խոստացած էինք պատ-

ուել զինքը միայն օշարակներով ու մե-

ծարել միայն բուսեզէններովէ 

հյնՀոյքը անցաւ շատ ոգեւոր ու հա– 

ճելի ։ Իրարու յա Հոր դեցին կենացներ , 

ուղերձներ, մանրավէպեր, պատմոլ– 

թիւններ , մեներգներ , խմբեր գներ , ար-

տասանութիւնն ե ր յ 

Ս եղանապետներն էին Օտեան ու 

Հյաթըրեան ։ 

Սպասեակներուն գազանօրէն պատ– 

ուիրած էինք Մրմրեանի տրուելիք օշա-

րակներուն մ ԷՀ , դնել քանի մը մ ա տնա-

չափ գինի ՚ իսկ անոր տրուելիք ուտե-

լիքներուն մ ԷՀ ալ գնել միս է Հազարի 

տերեւի մԷՀ փաթթուած հաւու միս կբ 

տրուէր իրեն, իբրեւ եւրոպական սունկ ։ 

Նոյնիսկ իբրեւ հանքային Հուր , իրեն 

տրուեցաւ Հրախառն °*լի ՚ Մ րմրեան 

կ՚ուտէր սովատանՀ մարդու մը նման, 

առանց բարակը քննելու, եւ կը խմէբ՝ 

անապատականի պապակ ունեցողի մը 

պէս։ 

Բարեկամս Թընկըր՝ վերՀին ժամե-

րուն՝ նստած էր ընգմէՀ Ա րմ րեանի ու 

էսաճանեանի ։ Կը կարծէի՝ թէ Թըեկը~ 

բին այդտեղ դիրք գրաւելը պարզապէս 

Մ րմրեանին ալքոլ խմցնելու եւ մ իս կեր– 

ցընելու համար էր I Աինչգեռ յետոյ 

պարզուեցալ խնդիրը, ու տեղեկացայ որ 

տարբեր նպատակով էր այդ մօտաւորոլ– 

թիւնը։ 

Ժամը հինգոլկէսին, Մրմրեան ե– 

լաւ ոտքի ։ Խնդրեց թոյլտուութիւն մեկ-

նելու ։ Անոր ընկերացաւ էսաճանեան Տ 

Թընկըրին քով փութացի, ու ըսի **ր 

գումար մը տրոլի Մ րմրեանին։ 

Պատասխանեց « 

- Այդ գործը կատարելու համար ա– 

նոր քով գա ցած էի ։ Երեսուն թզթադը– 

րամ տուի Մ րմրեանին, տասնըհինգ ալ 

էսաճանեանին է Չափազանց ուրախացան ։ 

Անոնց մեկնումէն ետքը, խազին 

տեղեկացան բոլորը , թէ Ա՝րմրեան կե-

րա ւ միս, ու խմեց գինի ել օղի ։ 

Ու ծագեցաւ հարց մը» 

- Ս՝րմ րեան խաբուելս՛6վ կերաւ միս , 

ու խմեց օղի եւ գինի, թէ գիտակցաբար 

ճաշակեց ու ըմպեց » 

Եղան թեր ու գէմ արտայայտուող-

ներ ։ 

Ես լռութիւն կը պահ է ի ։ 

Օտեան փափաքեցաւ որ ես ալ խօ– 
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սիմ, որով նստած տեղէս յուղումով ը– 
սի. 

- Հարցումին պատասխանելէ առաջ, 

իրական մանրավէպ մլլ պիտի պատմեմ 

ձե,լի՚. Պատերազմի ընթացքին, երբ ի ր ֊ 

րել սպայ վիրաւորուած էի ու Պոլիս 

բերուած, Հիւանդանոցէն ելչելէս ետքըք 

ապաքինման չբքանիս, փախստական ըն-

կեր մը փնտռել ու եւ անոր մասամբ օ– 

ժանղակելու Համար՝ Սկիւտար դացի ։ 

Գիտէի որ ընկերս Սկիւտար էր, թաղն 

ալ դիտէի, բայց փողոցին անունն ու 

տան թիւը մտքէս ելած էին՛. Գիմեցի 

նոյն թաղին մէՀ ապրող պառաւի մը, 

որ մեղի Հեռաւոր ազդական մըն է \ Գր– 

տայ մեր պառաւը ու պարղեցի խնդիրս է 

Ըսաւ թէ ինք թէև չդիտեր ընկերոջս ո՛ւր 

պաՀ ուած ըլլալը, սակայն կրնայ տեղե-

կանալ թարեկամուՀիէ մը՛. Ու աւելցոլց 

թէ Մրմրեանը իրեն այցելութեան եկած 

է , ու կը զանուի գետնայարկի սենեա-

կը: Ամառ ըլլալով, իր տանը դրան առ-

ջեւ, պարտէզին մէջ , աթոռակ մը դրաւ, 

Հրաւիրելով որ նստիմ ու սպասեմ իր 

վերադարձին : \ստայ ու թերթ մը բա-

ցի յ Նստած տեղէս կ՚երեւէր խոՀանոցը, 

որ խորն էր, քիչ մը Հ եռուն: Այնտեղ 

կ երեւէր նաեւ պարտոշ մը, որ մաղմաղ 

կրակի մը վրայ կը քթքթար՛. Կերակուր 

մը կը պատրաստուէր X Ա՝րմրեան իր 

վայրենագեղ կերպարանքով դուրս ելաւ 

ձախակողմեան սենեակէն : Գիտէր որ 

տանտիրուՀին մեկնած էր գործով: Աչք 

մը նետեց վրաս եւ ուղղուեցաւ խո Հա-

նոց : իս այնպէս ձեւացուցի* թէ զինքը 

չեմ նկատած է Նախազգացումով մը սա-

կայն, Հետեւեցայ իրեն քովնտի ու գո-

ղունի ակնարկով տ Ա՛րմրեան մ տալ խո-

Հանոց , բացաւ պարտոչին կափարիչը , 

մատները մ Էջը խոթեց ու արագօրէն բե-

րանը նետեց քանի մը միս ի կտորներ, 

եւ Հազիւ քանի մը անդամ ծամծմելով^ 

կլլեց յ Ապա, դոզ ի գող փակեց կափա-

րիչը ու գանդաղօրէն վերադարձաւ մօ– 

տըս : Բարեւեց զիս • սկսանք խօսակցիլ է 

Գիտէի Մրմրեանին բանջարակեր ըլլալը ։ 

ի՞նչ էր պատճառը իր մսակերութեան ։ 

Պատճառը պարզ էր է Գէմքէն իսկ յայտ– 

նի էրյ Ա՝րմրեան մնացած էր անօթիէ Ու 

վստաՀաբար, այն շրջանին, օրերով մր– 

նացած Էր անօթի : Պառաւին գալէն ա– 

ոաջ, գումար մը յանձնեցի իրենէ Զուգ-

ուեցաւ ու օրՀնեց ղիս տ Հաւատացէ՛ք, 

այս գիշեր, մեզի Հետ, գիտակցաբար 

կերաւ միս ու ըմպեց գինի եւ օղի, մի՛շտ 

միեւնոյն պատճառով : Սնօթի մարդուն 

մէջ, կրօնք, սկզբունք եւ օրէնք չեն մը-

նար է Ան, առանց խնդիր յարուցանելու գ 

առանց բարակը փնտռելու, ակամայ դա-

ւաճանեց իր սկզբունքին , որովՀետեւ , 

ցաւ ի սիրտ , կը կրկնեմ, մնացած Էր ա– 

նօթիէ Ս՛արդը խոտակեր Է ու մարդիկ 

խոտն ալ կը զլանան իրենէ ԱՀա՛ մեր 

մտաւորականութեան վիճակն ու վախ-

ճանը .. * 

Նոր աղմուկ բարձրացաւ յ Շատեր 

յոլզուեցան, ոմանք սրտմտեցան ու ըս– 

կըսան նախատալից չանթեր արձակել 

մեր մեծատուններոէն, մեր այսպէս կս է– 

ուած ճբարձր գաս»ուն գէմ. • • 

Կրկին խօսեցայ ու ըսի• 

- Գատապարտելէ առա^ Հայ Հսւ– 

բուստնեբը, նախ դատապարտենք մեր 

ա՛յն մտաւորականները , որոնք մեծա– 

տուններ են յ Ի՞նչ ըրած են անոնք, ի– 

րենց կարօտ գրչեղբայրներով* Համարէ 

Չմոռնանք դատապարտել նաեւ, մեր նիւ-

թապաշտ Հոգեւորականները, որոնք Հա-

կաքրիստոնէական եսամոլութիւնով, ի– 

րենց փառքէն ու փողէն դսւրս ո՛չ մէկ 

բանով կը զբաղին է Մ եր մտաւոբական 

ու չակերտաւոր Հոգեւորականները, 

եթէ Կաթէէ մը բարեացակամ ու– 

թիէն ունենային , ինչե՛ր կրնային ընել 

մեր ՀայանուԷբ մտաւոր ականներուն 

Համարէ Գանք մեծատուն մեր գրողնե-

րուն ու տանք անուններ ւ Ի՞նչ ըրած Է 

Տիղ բան կամ ս արականը , ա յս ճենթըլմէ– 

նակեբպ միլիոնատէրը, 1ւ|ւկարԷթ^ Համ-

բաւաւոր գործարանատէրը : Ի՞նչ տուած 

է ԷՐ չքաւոր գրչեղրայրներուև. ծուխ 

իսկ չէ տուած : ԳաՀիրէ, իր ապրած քա-

ղաքին մէջ, իր քիթին տակ Սուր էն Պար-

թեեան կը տուայտէր կէս կուչտ ,կէս ա–֊ 

նօթի ւիսկ անգամ մը, երբ կարեւոր Հա-

տորի մը Հրատարակութեան Համար դի– 



10 ք՝ Ա Գ Ի Ո» 

մ ած էին իրեն, պատասխանած է Հրե-

լով մը ԳՈ*֊Ք Հատորը Հրատարակեցէք, 

յետոյ ես կ՚ընեմ պէտք եղածը) է Հատո-

րը պարտքով Հրատարակած են ու. ապա 

գա ցած են իր մօտ, յիչեցնելով իր խոս-

տումը է Կամսարական պատասխանած 

Է Հ . Ա ՛ լ օգնութեան պէտք չունիք, քա-

նի որ Հատորը յաջողած էք Հրատարա-

կել ւ Ծախեցէք ու վճարեցէք ձեր պարտ– 

քըՖ է Ուրիշ միլիոնատէր գրող մը– (հու-

րէն Որրերեանլ»յ Ա յս Հգգայուն՝» անըզ– 

ղամը, Հայոց մանրանկար ու ծաղրանը– 

կար այս Պայրընիկը ի°նշ է տուած իր 

գրչեղբայրներում - ոչինչ է ՛Նոյնիսկ ո– 

չինչէն ալ գէշ, քանի որ քանի մը թըշ– 

ուառ գրագէտներ օրերով ու օրերով օ՜-

րօրած է , խոստումներով խաբած խաղ-

ցուցած է , ապա, առանց կուտ մը տա-

լու կռնակ գարձուցած է անխղճօրէն ։ 

Պիտի յիշեմ նաեւ նորավէպի իշխան, ու 

Հանճարեղ իրաւաբան ( նաեւ նաՀատակ 

մեր Գրիգոր Զ°Հրապը, որ կիներու Հա-

մար լիաբուոձ մսխած է , որ Ալէ մ Տ ՛Ա-

գիի մ ԷՀ, ՀրգեՀներ կազմակերպած ու 

վատնած է ափերով ոսկիէ Սակայնէ ո՛չ 

մէկ ղրչեղբօր Հասած է օգնութեան, երբ 

իր Հաճոյացած ատեն, գիտէր որ անգին 

գրողներ կան՝ կարօտ աւուր Հացի։ Կը 

տեսնէք որ գրողներու Հարցին մ ԷՀ, ձու– 

կը գլուխ էն Հոտած է է 

Տիրեց Լռութիւն է 

Օտեան ըսաւ • 

- Ինչպէս որ մարդ արարածը չի 

կրնար ապրիլ առանց Հացի ու Հագուս-

տի , առանց կնոՀ ու կրակի , ինչպէս նաև 

առանց Գինիի, Աստուած այնպէս մը ը– 

նէր որ մարդը ( մ ան աւանդ Հայը չկա-

րենար ապրիլ, առանց մտային սնունդի 

ու մտային Հաճոյքի։ Եւ այդպէս, գե-

րողները պէտքը չունենային մեծատուն-

ներու եւ մեկենասներու, ել իրենց ապ-

րուստը շահէին, ինչ դիւրոլթեամր որ 

կը շաՀին Հացագործները, նպարավա-

ճառները , ճաշարանատէրեբը, Հանդեր-

ձավաճառները , ածխավաճառները, գի-

նեվաճառները ել դագաղագործները, ո– 

րոնք դերձակներն են մեր վեր Հին վերար-

կուին է 

Օտեան, ապա, ինծի դառնալով՝ ա– 

ւելցուց. 

- Սիրայի Գաբրիէլեան, դատապար– 

աեցիր կամ սարա կան ը , Րրրերեանը , մեր 

մտաւորական արքեպիսկոպոսները, ինչ– 

պէս նաեւ մեր մարտիրոս Գրիգոր ԶօՀ– 

րապը ։ իրաւունք ունիս է Թէեւ ես ու ին-

ծի նման կարգ մը գրողներ չենք կրնար 

նիւթապէս բաղդատուիլ այդ միլիոնա-

տէր կամ առատօրէն շահող գրողներուն 

Հետ, սակայն, մենք ալ որոշ չափով 

բախտաւոր ենք, քանի որ կը շաՀինք 

մ եր ապրուստը յ Բա յց օր մը օրանց մը– 

տածած չենք, մեր եսամոլութեան պատ-

ճառով , նեղութեան, կարօտութեան մէՀ 

գտնուող մեր գրչի եղբայրներուն մա-

սին ։ Գատապարտէ՛ նաեւ մեղ, դատա-

պարտէ՛ նաեւ զիս, սիրելի բարեկամս ։ 

Այս երեկոյ, ես մտածելու էի Ա՝րմրեա-

նին մ ասին ւ 

- Այգ մասին Հոգացող եղաւ, ըսի ։ 

Օտեան ինծի ուղղեց Հարցական 

նայուածք մը է 

իրեն մօտեցայ ու ական քէն ըսի 

Թընկըըին ըրած ագնի լ Ժ՝Է՚Աթ–|1; 

Օտեան արցունքը սրբեց ու բացա-

գանչեց . 

- Հ/ատ ապրիս, Թընկըր է Գուն մեր 

մ ԷՀ, ամԷնԷն ազնուասիրտն ես եղեր է 

Գրողներուն սիրտը իրենց գրիչն է , որ 

սուր ու կարծր առարկայ մըն էէ Բժիշկ-

ները ըսես, Հանած են իրենց սիրտը, 

այդ տեղէն չտկարանալու կամ կաթ-

ուած չունենալու Համարէ Անոնց Համար, 

սիրտ ունենալյլ մեծագոյն թերութիւնն 

Է ու դատապարտութիւնը ։ Գրողները եւ 

Բժիշկները կը շաՀագրգռուին ուրիշնե-

րուն Արտերովը ։ Ապրի՛ս ( Թընկըրս , 

սիրտը դո՛ւն ունիս եզեր ։ Ունեցեր ես 

աղնիլ մ տածում ու գործադրութիւն ։ 

Կեցցե՛ս։ 

Ծերունի դերասան Աւետեան յայտա-
րարեց . 

- Եթէ մի դափնեպսակ լինէր, Հիմի 

կը պսակէի մեր սիրելի , մեր խելօք Օտ-

եան ի գլուխը I որովհետեւ նա խօսեց 

անկեղծութեամբ, անելով մի վերին աս– 
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տիճանի գնաՀատե լի, արգար ինքնաքըն– 

նագատոլթիւն յ 

Օտեան պատասխանեց • 

- Սիրելի Աւետեան, եթէ օր մը, 

ձեռքգ անցնի գափնեպսակ մը, զայն զե-

տեղէ մեր սրտատէր սիրելի Թընկըրին 

գլխուն է Գալով ինծի, մեր սիրելի Գար-

րիէլեանը թո՛ղ ըսէ* թէ ի՛նչ տեսակ 

պսակ պէտք է ինծի : 

Ո*– ես ստենտորեան ձայնովս ըսի * 

— Բեղ պսակելու, է , սիրելի Օտեան, 

գո4արաղարգ ոսկեպսակով մը, որ նր– 

մանի ճիչգ ու. ճիչգ զէրոյի։ Մեծարժէք 

զէրօ։ 

Ե ւ Օտեան այսպէս պատասխանեց. 

- Երբ որեւէ բանի ւԼրայ գոՀարեզէն 

ու ոսկի կա յ , ա յգ բանը կը գագբի զէ– 

րոյի նմանելէ % Շ ատ մը աղն ուա յարգ 

մարգոց վրայէն վերցուր գոՀարեզէնն 

ու ոսկին ել. մէֆտեղ պիտի ելլեն զէրօ– 

ներըւ 

Տիրեց լռութիւն մը, որ գեո. կը շա-

րունակողի ; 

Ն– Պ• 

(Վերջ) 

Միայնակ է ծեր մայրիկս այս գիշեր, 
Ցոյգհրի մէջ խորասուզուած ա. տրտում– 
՛Նրա թախծոտ աչքերի մէջ այս գիշեր, 
Դաո.6 կհա&քի խոր թախիծն եմ ես տեսնում։ 

Տեսնում եմ լուո. արտասւում է այս գիշեր, 
Հեկեկում է , լաց է լինում ու սւանջւում՛ 
Եւ կարօտով քո՜ւն է մտնում այս գիշեր, 
Դաււն կեանքի խոր կսկիծը իր սրտում։ 

Զաւակին է իր երագում նա տեսնում, 
Համբուրում է , գգւում նրան ու ֆարսում՛ 
Ու հրՑւում է սիրտը նրա միշտ տրտում, 
էլ ժպտո՛ւմ է երազի մէջ այս գ ի շ ե ր . . . : 

Ա. ԶԱ*ԱՐԵտ, 

23 Սեպտ. 1962 
ՄասՀէգ Աչէյման, Իրան 

Լ * » – , 

/ ս ֊ ւ օ օ օ 
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ՍԻՐՏ ԻՄ ԽԵԼԱԳԱՐ 

•փերթուածը զոր կը հրատարակենք մաս կը կազմէ Մ՛ Իշ-
խանի մէկ քերթողագրքին, որ մօսւ օրէն լոյս պիտի տեսնէ 
«ՈՍԿԻ ԱՇՈԻ՞Օ» անունով։ Գիրքը պիտի պարունակէ բանաստեղ-
ծին ցարդ հրատարակած էն երկու անտիպ մնացած՛ հատորներէն 
(«Ձեռք ձեո.քի» եւ «Հասկաքաղ») մասնաւոր կերպով ընտրուած 
քերթուածները: 

Ի՞նչպէս դուն կրցար, սիրտ իմ խելագար, 
Մնալ միշտ այդպէս սւոոյգ ու. դալար, 
Երր իմ թեւերուս եւ ուսիս վրայ 
Կը գգսւմ օրերու թաթը երկաթե այ • • • 

՝ք*ու կանչիդ հգօր ել տենչիդ անյագ 
Ես ի՞նչպէս հասնիմ, սիրտ իմ անառակ, 
Կեանքը քեգ համար գարուն է յաւէտ, 
Իսկ ես թեւանցուկ կ ՚երթամ աշնան եետ: 

Գուն դեււ կը թռիս եւ կը թռվռաս 
Կարօտովը հին երագին անհաս» 
Դուն դեռ միշտ կ՛երգես, այս ցուրտ ամայքին, 
Պայծառ սէրերու քու հի՜ն մեղեդին՛– • 

Սիրտ իմ դեռատի, օ՛ սիրտ իմ պարման, 
Ե՞րր պիտի լսես ձայնն իմաստութեան 
եւ դառնաս վկան անցած օրերուն՛ 
Ինծի պէս խոհուն, ինծի պէս հասուն–.. 

Մ– ԻՇԽԱԳ 
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ձո ԽԺԽւմսռ1 տօռ ւտ ա իսւէ ահւշհ ե շօտէ օ// էԽ 

քօք€§օւո§ <ւ%€3 էօ քօրա օոժ ոբշո... Տդշհ ւոժԽւժսօ1 տօս1 

Ա տսշհ, ա \>Մէս6 օք Ատ հտւոք օ, բօսյշր էօ էԲօ.ոտ1օ,է6 էԽ 

Խէօ ՏՕՈՂ6 բռբԱշսևւր Խոքսօքշ օք ւէտ օաո. 

Քտտբտօոյ <7՝Խ Աշէհօձ օք ՒՎռէս™*. 

- Ե" Հ ա ՚ յ եմ » Հ ա ՚ յ ՚ ՛ 

Վէճ մը ծագած Էր Լեմոնին ել Ամերիկացի Ներգաղթածին պաշտօ-

նատարին մի^եւ ւ 
- Թ՛ուրքիա ծնած ես X 

- Այ»՚՛ 

- Ի՞նչ Հպատակութիւն ունիս : 

- Ոչ մէկէ ՛Նախկին օսմանեան Հպատակ եմ ՚. 

- զքՒուրքՖ, - գրեց պաչտօնատարուՀին է 

- Ես Թուրք չեմ է Ատիկա վերջին բանն Է, զոր կ՛ուզէ ի ըԱալ։ Ես 

կ՛ատեմ Թուրքը յ Ես Հա՛յ եմ, ^1*106111311, լսած չէ՞ք * 

Ակօսուած երեսներով պաչտօնատարուՀին ակնոցները Հանեց, աչ-

քերը պղտիկցուց , նայեցաւ պարապին մէջ, կրկին գրաւ ակնոցները» 

- Թուրք, կրկնեց ։ 

Տղուն Համբերութիւնը Հա տալ ւ 

- Ես Հա՛յ եմ է Ջէ՛՛՛ք Հասկնար ։ Թուրքերը ս պանն ե ցին Հայրս , քոյ-

րերս , եղբայրներս, - ցեղս ամբողջ՛. Ես Թուրք չեմ՛. Կ՛ատեմ Թուրքը՛. Ա՛-

տիկա մե՛ր երկիրն Է, նայեցէք քարտէսին վբայ X 

Լեզուն լաւ չկարենալ խօսելուն պատճառով, առաւել եւս կը զայ-

րանար է ՊաչտօնատարուՀին չփոթեցաւ ընելիքը է 

- յԱՏէ 3. ւաՈԱէ©, ըսաւ եւ գնաց իր գերադասին եւ, ցած ձայնով, 

մէջ ընդ մէջ Լեւոնին կողմը նայելով, քանի մը նախադասութիւն փոխա-

նակեցին է Տիկինը, կամ տունմնաց օրիորդը, վերադարձաւ. 
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- ճաւքւաա, էհոէ՚տ «11 ըսաւ, յ ՚ օս Շ8Ո 

Լեւոն չայն շունչ մը առաւ.: Հաւաքեց պայուսակները ել քալեց Հ 

Թուղթին վրայ, սակայն, իր անոլան ղիման մնաց թարք բառը է Ատիկա 

նկատեց աչքին տակէն յ Պարզապէս իր քթին էին խնդացեր յ 

Կ՚ույլէր անմիՀապէս Հեռանալ այս Լր 1լրէն, ուր Հայն ու Թուրքը 

չէին կրնար զանազանել։ Լեզոլնին անդամ չէր Հասկնար ։ Ի՛նչ ան գլեր Էն 

էր այդ է ք՝երաններնուն Հազիւ մէկ անկիւնը կը ծամածռէին ել քթերնուն 

տակէն կ արտասանէին Հնչիւններ, որոնք շան մռլտոցի կը նմանէին ։ 

Ի՛նչ յիմարութիւն էր գործած է 

«Թո՛ւրք, Թո՛ւրք», կը կրկնէր մտովի ել արիւնը կ՚եռար՛. Լեւոն 

\յրկաթեան, Թուրք։ Աչքին առՀել կոլ դային կապոյտ մելանով արձանա– 

գըրուած տառերը , որոնք կը խոշորնային , կը ցցուէին, շիկացած երկաթ-

ներ, որ կը մխուէին միսերուն մէՀ։ 

ինք Թուրքիա ծնած շէր : Հքնած էր Այնթապ , Կիլիկիա ։ Ատիկա 

•պայերուն երկիրն էր ։ Գեռ Թուրքերը աշխարՀ չեկած, այնտեղ Հայաստան 

էր եղած։ Արմէննեբր եկեր Հաստատուեր էին Հոն։ Հայկական Հող էր ա-

տիկա ։ 

Որո՞՛ւ կ՚ըսես , սակայն յ Հա յան ու Թուրքին տարբերութիւնը չէին 

գիտեր Հոս ։ Ի՛նչ յիմարութիւն էր ըրած ։ ինչո՛՛՛ւ եկած էր այս անիծեալ 

երԿԷՐԸ՝՛ Դեռ չէր կրնար կուլ տալ վիրաւորանքը է Այն միտքը թէ այդ 

ճերմակ թուղթին վրայ, իր ան ո լան դիմաց՝ Թուրք գրուած կը մնար ել 

պիտի մնար , - զինք կը խենթեցնէր ւ Ատիկա անարգանք մըն էր իրեն, իր 

ցեղին յ ՆաՀատակուած քոյրերուն ու եղբայրներուն ։ Անոնց մեռելները պի– 

տի արթննային իրենց անյայտ գերեզմաններուն մ ԷՀ եւ ֆոսֆորէ աչքերով 

իրենց ցասումը պոռային։ 

Կը քալէր երկար, անհատնում միՀանցքին մէՀէն, պայուսակները 

բռնած, օրօրուելէն։ Աչքերը իրենց աոՀեւ չէին նայեր։ էութիւնն Համակ 

խռոված էր ել յատակը, մ ո լեղին յորձանքով, մակերես էր բարձրացեր ։ 

**ոն քնացող մորմոքը արթնցեր էր ու կը կոտտար յուսահատօրէն ։ 

֊ ՈՂ է ինք: 

^^է է ՒՐ ինքնութիւնը տ Այս Հարցումէն չէր կրնար խուս ափ ի լ 

այլեւս։ Պէտք էր գտնել իր իսկական անձը՛. Ոչ վ՚իլիսոփայական անձը, -
այԳ Ճ ր Հետաքրքրեր ղ/,նք Հիմա։ էութեան մէՀ շփոթ բան մը կար, պէտք 

էր Հասն ի լ անոր : ի՛նչ էր այս գիտակցութիւնը, թէ ինք ուրիշներ էն աար– 

բեր էր, ո ՚ շ իբրեւ սոսկական անՀատ , այլ իբրեւ Հայ։ իրենց ցեղ/ն պատ-

մութի՞ւնն էր, պայմաննե՞րը, որոնք միշտ աննպաստ էին եղեր, ել անբը– 

նականոն ։ 

Պէտք էր պայծառանար շփոթը՛. Հասնէր իր թագուն անձին։ Գըտ֊ 

նէր Հոզեկան հաւասարակշռութիւնը : Գադրէը անիծեալ Հոգի մը ըլլալէ : 

Գեւձրն ու ճիները վաարէր էութենէն, ոտքերը գնէր դեաին, ըլլար ուրիշ-

ներու նման։ քերթէր վրա յէն Թուրքին կեղտը, մաքրոլէր , սրբագրուէր , 

վերագտնէր իր նախնական իսկութիւնը: 

Ցաշորգ առաւօտ, ազաա էր մտնելու Միացեալ Նահանգներ : Փոք– 
րիկ շոգենաւը խարսխած էր էլյիս Այլէնտի ափը• Պիտի տանէր ներգաղ– 
թոզները Նիու Եորք ։ 

Երկու օր աաւաՀ, գիշերը, երբ անդրաալանտեան շոգենաւը մօտե-
ցաւ Նիու Եորքի, - շշմեցաւ: Մէնհէթընի երկնասլացները, իրենց բիլրա^ 
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լոր վառ պատուհաններով ել գունաւոր լոյսերով, կախարդեցին զէնքէ 

Արաբական ղիչերներէն դուրս ելած քաղաք մրն Էր է Ուղղակի չլմած Էր։ 

Հիմա , ցերեկը, տարրեր Հմայք մը կը պարզէր ։ Օվկիանոս էն, Հը– 

րաչքով մը, դուրս եկած առասպելական քաղաք ՚. ՄիՀոցն ի վեր ցնորական 

յ անգղն ութ ի ւն ։ Աշտարակներու կատարները երկինք կը Հասն էին ։ Բանաս-

տեղծական պէտք էր ըԱ՚սր կեանքը անոնց մէջ ։ Նայուածքը կը տիրապե-

տէ ր անջրպետին ու ծովերուն ։ Աստ ղերն ու ամպերը պատուհաններէն կա-

րելի պիտի ըլլար բռնել : 

Սիրեց ուղղաՀտ յեաց, անկիւնաւոր մակերեսները։ Պ՚սրղութիւնբ։ 

Ոչ մէկ զտրդաւոբում ։ Հսկայական զանգուածներ իրարու կից , իրարու 

վրա յ դրուած ։ ԱՀոելի աճապարանք մը, տեսակ մը խոյանք՝ գէպի վեր է 

Կը նայէր , կը նայէր, Հմայուած էր է Նոր , յանդուգն, խենթ է Ուրիշ աշ-

խս» րՀ մրէ կեանքը զղալու տարրեր , աւելի լայն կերպ մը: 

Ա՝ աքուսւոան տնՀտճոյ տպւսւորութ իւնները տժգունած Էին։ Պիտի 

սիրէր այս երկիրը՛. 

Բայց չէր Հասկնար անոնց լեզուն: 

Ի՞նչ անգլերէն էր այդ՛. Ենք իր խեղճ անդլերէնը սորված էր աէէ– 

գայիձ վարժարանը։ Հայերը ամէն ինչ կ՝ազգայնացնեն։ Իր գիտցածը Հայե– 

րէն—անգլերէն էր՛. Չէր Հասկնար Ամերիկացիներու լեզուն։ Եւ կը կարծէր՝ 

թէ անոնք է , որ գէշ կը խօսէին։ Եւ ճշմարտութիւն կար Համոզումին մ էջ՛. 

Անգլիացի մը կը զարՀուրէր լսելով իր մայրենի բարբառը ամերիկայացու-

մի ենթարկուած: Ամերիկացիները ընդօրինակելու եւ աղաւաղելու վար-

պետներ էին։ Ատիկա աւելի ուշ պիտի ըմբռնէր է 

Լքուած, շուար ու դժբախտ՝ կեցած Էր։ Ուսուցիչը Հարցումներ 

կ՝ուզղէր իրեն , չէր Հասկնար՝ որ պատասխանէր յ 

Ի՛նչ յիմարութիւն էր գործած: Ի՛նչ պէտք ունէր մ այրը, տունը 

թողնելու եւ գալու այս օտար երկիրը ։ Երբեք այսքան լքուած եղած չէր ։ 

Կ՝անիծէր օրը։ Կ*ուզէր ետ երթալ։ Զէր կրնար լալ իսկ, - Հպարտութիւնը 

Բ ո յ լ ւէր աար5 

Ուսուցիչը ազն ի լ , Համբերատար , ի վերջոյ, կերպով մը Հասկը– 

ցուց ինքզինքը ։ Լելոնը նստեցուց իր ինքնաշարժը, որպէսզի տանի անոր 

բնակելիք սենեակը : 

իջան բլուրը | դարձան ա^, անցան երկաթուղիի վրայի կամուրջէն 

ել կեցան սիրուն ու կոկիկ տան մը առջեւ ։ 

- 1161*6 31*6 , - ըսաւ ուսուցիչը եւ վերցուց Լեւոնին պայուսակ-

ներէն մին՛. Միւսն ալ տղան ինքը առաւ եւ յառաջացան գէպի տունըյ Մա-

քուր կտրուած, լուսաւոր մարզ մը եւ զմայլելի ծաղիկներ է Աչքի կը զար-

նէին չզարչէ , փոթաւոր , վարդագոյն վարագոյրները ։ 

ՈՈ րն է արդեօք սենեակս, մտածեց տղան, երանի աջ կողմ ինը ըլ– 

լար։ 

Գուռը բացուեցաւէ Լեցունկեկ, կարմիր երեսներով, կապոյտ աչ-

քերով երիտասարդ տիկին մը գիմաւորեց զիրենք ժպիտով՛. Հազած Էր կո-

կիկ դոզնոց մը, գունաւոր ծաղիկներով ցանցնուած ։ 

- « 6 1 1 0 ա ՛ " Տ օ ճ ճ 6 Ր , ճ օ 00ՈԼ6 1Ո, - ըսաւ օտար շեշտով մը եւ 

արագ նայուածք մը նետեց Լեւոնին, որ իր տունը պիտի բնակէր։ Տպա-

ւորութիւնը նպաստաւոր եղաւ ։ Տզան տնավարի բան մը ունէր է Վստահու-

թիւն կը ներ շնչէր ։ Երեսին միւռօն կար՛. Աել աչքեր ունէր՛. 
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- 1հւ8 16 Լ©օ V^^§8է^^ո, - Դարձաւ Լեւոնին - էԱՃ I թւ՝օոօսոօ6 
ոքհէ 7 էհւտ 18 յօհ&ոտ6ո. 

Տիկ ՚ ճօՀանսըն՝ մեծ քրոՀ մը խանդաղատանքով^ նայեցաւ, տը-

ղուն Ու ժ՜պտաց . 

- 146 18 քւ՚օա հ© ւտ »ո ճոռշաօո, 

Փաոք Աստծո յ , դ ոնէ այս անղամ յիչեցին Հայ ըլլալը։ 

- Գիաէք, մէկ միլիոն Հայեր կարգուեցան Թուրքերու կողմէ Մեծ 

Պատերազմին սկիղբները։ 

֊ Մ ի ՞ թ է , ինչ կ՚ըսէք, լկի գիտեր՚, 

- կարծեմ իր ծնողԿւերն ալ սպաննուած են, այնպէս էէ"՝ , Լի° ՚ 

Այո Ամերիկացիները ինչո՞ւ կը փոխեն մարգոց անունները, մտա-

ծեց տղան ւ Երէկ% մէկ , այսօր՝ երկու, արդէն անունս ամերիկայացուցին ։ 

Յետոյ է զայրացած էր։ Ի՞նչ է ամէն տեղ կը կրկնէին– մէկ մի-

լիոն նաՀաւոակ։ Ալ լսելէ յողնահ էր։ Զ՚/ուած էր՛ Գութ Հայցելու պէս 

էր։ ինչո՞ւ մարզիկ արգտՀատանքով, ցաւի արտայայտութեամր մը կր 

նայէին միշտ իր վրայ յ Ենք եւս երկու թել ունէր , երկու սրունք, կարգին 

մարմինւ Ուրիշներէն տարբեր չէր՛ չէր փնտռե՛ր անոնց Համակրանքը։ 

- Այդպէս չ է ՞ , Լիօ, - կրկնեց ուսուցիչը: 

- Ո՛չ, - պատասխանեց տղան ։ 

Կրկին արգաՀաաանքի արտայայտութիւն մը կա խո ւե ցաւ դէմքե– 

բու վրայյ Պրն՛ Հաաըր աչք ըրաւ տանաիրուՀ իին ։ ՏիկնոՀ կլոր դէմքը, 

իր երազուն աբտայայաութեամբ , կարմրորակ գոյներով, յիէ^ցուց (հա-

ֆսւյեԱոյի մատօնաները։ Գեղեցիկ էր Տիկին ՃօՀանսըն։ 
- Տ©6 յ ՚ օս էօ աօո ՚օ\^ տօոսոք տէ տւքհէ, ջօօճ հ) ՚6 ա՛տ. յօետոտօո,– 

րսալ, Պրն՛ Հատըր ել մեկնեցաւ։ 

ՏիկնոՀ Հետ աոանձին մնացին։ Լեւոն շիկնեցալ մեղմօրէն։ Տիկ՛ 

ՃօՀանսըն առաջնորդեց զինք իր սենեակը։ Բարձրացաւ վերել. Տիկ« Ճօ-

Հանսըն Հրեց դուռը եւ սպասեց , որ Լեւոն մտնէ ։ 

- 1՝ե61՚6 7 օ ս I հօթ6 )՚ՕԱ 1ւե6 1է. ԱՀա, այս դարակներուն 
մ ԷՀ են անձեռոցները, բաղնիքը Հոն է , սանդուխին գլուխը։ Կր յուսամ, 

որ ամէն ինչ գոՀացուցիչ է եւ պիտի սիրես մեզի Հետ բնակիլ : Եթէ բանի մը 

կարիք ունենաս , ըսէ յ Ուրախ պիտի ըլլամ օգտակար ԸԱաԼՈԼ ՚ 
- էյնոբՀակալ եմ, - ըսաւ տղան ։ 

ՏանտիրուՀին Հասկցաւ, որ տղան կ՚ուզէր մինակ ըլլալ։ Գուռբ 

քաշեց ետեւէն ։ Սանդուխներուն վրայ Հնչեցին ուժեղ մարմնին քայլերը։ 

«Տղան յուզուած է , - ըսաւ ինքնիրեն, մինչ կ՝իՀնէր , - օտար երկիր, մօր-

մէն աոաՀին բաժանումը. . . Հասկնալի է՛՛՛ Ինչ աղուոր սեւ աչքեր ունի... 

Արելելքցի մըն է ամբողջովին . . յ 

Լեւոն պայուսակները դրաւ գեաին, նետուեցալ ան կո զնին վրա յ յ 

Աչքերը ղոցեց յ կորսուած էր՛. Մտքերը իրար կը Հրմշտկէին, բարձրացող 

յուզումն ալ կը պղաորէր ամէն ինչ քաոսի վերածելով։ Միտքը կանգն ահ 

էր նոյն կէտին, շուարած։ Ժամանակի պէտք ունէր ինքզինք վերագտնելու 

Համար։ 

Գլ/սուն՝ մեղուներ կը բզզային։ Ամ Էն ինչ այնքան արագ պատտ– 
Հեցաւ, ատեն չունեցաւ կատարուածին գիտակցելու։ Մտային անմարսո-
ղութեան ենթարկուած Էր ՚. 



Ր Ա Գ Ի է ւ 2 3 

Ահռելի է չհասկցուիլը։ Հիմա կը հասկնար մօր տառապանքըյ ա– 

մ էն անգամ որ հայերէն խօսէին։ Ո՞ւր էր, իԴչ կ՝ընէր հիմա։ 

ՏԼսպեց արցունքները ։ Ակռաները սեղմեց ։ Զէր ուղեր տկարանալ 

առածին օրէն ։ 

Ու ահա, յիչեց Թագուհիին արձանային հասակը, Աղեքսանգրիոյ 

քարափը, մինչ ինք կը հեռանար։ Թագուհիին աչքերը մեծցան ու մօտ էն, 

շատ մօտէն նայեցան իրեն՝ թախծոտ ու խոհուն խորութեամբ մը I 

Աիրելիներր միւս ափը մնացին, ի°նչ կ՚ընէր Է՚^Ք Հոս, օտար եր-

կիրէ Հիմա, Եղիպաոս հայրենիք կը թուէր իրեն։ կեանքը գրեթէ հոն ան-

ցուցած էր է իսկական հայրենիքն Էր է Միւսը, սրտին մՀջ, գլխանի երեւա-

կայութեան մէջ էր է Անիրական։ 

Արդեօ՞ք ։ Ո՞ւր կը վերջանա յ իրականութիւնը ։ կարծես երագը տ– 

ւելի իրական Է, քան ճչմարտութիւՏւը արտաքին աշխարհին մէջ։ 

<ձկհ , ըսաւ մ տոփի, ասոնք խորունկ խնդիրներ ենք) $ 

Հ/ատ յոգնած Էր է կուրծքին տակ բան մը կ՝ուռէլւ, կը մեծնար , 

կը թխմուէր կոկորդին։ Դեռ անշարժ՝ պառկած էր է ժամանակը անցած Էր 1 

Լոյսը նուաղած Էր, ստուերներ սողացեր Էին անկիւնները։ Նայուածքը պը– 

աըտցուց սենեակին շուր^; Պարզ, գաւառական կահաւորում մը։ Մ տեր իմ, 

առօրեսկ ։ Հայելիով պահարան—գզրոց մը։ Սեղան եւ աթոռներ ։ Անկողինը 

փայտեայ է բաց դեղին ծածկոց ։Պատերուն* ծաղկաւոբ թուղթ– է ճափոնա-

կան աներ, ծաղկած ծառեր ու հալած լեռներ ։ Պատուհանները ցած Էին, 

շղարշներով պատած ։ Անկիլնի սենեակն Էր տ Պատուհանին մէկը կը նայէր 

պարտէզ՛ կանաչ, ջրաներկ մարգ ել վարդենիներ։ Մի*–**ը կը աիրէր տան 

առաջամասը• փողոցին զուգահեռ կը վազէր երկաթուղին։ Անգին՝ տու-

ներ ծառերոլ մէջ կորսուած, ապա բլուրը, որուն վրայ կանգնած էին իր 

դպրոցի չէնքերը։ Աւելի հ եռուն, մանիչակ, թրթռում լեռներ է 

Ասիկա իր տունը պիտի ըլլար, հոս պիտի րԱար առանձին՝ երբ ու– 

գէր ։ Պիտի լսէր իր ներքին ձայները։ Պիտի խօսակցէր բացականերու հետ, 

պիտի հաղորդուէր սիրական հոգիներուն ։ 

Գետինը մոխրագոյն գորգով պատած էր՛՛ Պիտի սիբէբ այս սենեա-

կը, տանտիրուհին, փոքրիկ քաղաքըX կեանքը նաեւ։ 

Պայուսակները եղածին պէս ձգեց, լուացուեցաւ, հագուստը փո-

խեց , դուրս նետուեցաւ տունէն ։ Կ՝ուզէր շրջապատը, քաղաքը տեսնել X Տա-

րի մը ամբողջ այստեղ պիտի անցընէր , պիտի կապուէր այս վայրին • կ՛՛ու-

զէ ր տեսնել։ Անցաւ փողոցը, կտրեց կամ ուրքր , վրան պահ մը տնտնա ց , 

դիտեց երկաթուղիի գծերը, ապա մտաւ արահետը եւ ոլորոլելով բարձրա-

ցաւ բլուրը՝. 

Օդը պաղ էր X Մ օրը խրատին անսալով^ հագած էր բուրգ Հ Հոկ-

տեմբերի սկիզբն էր՛ ձմեռը արդէն կը զգացուէր օգին մ էջ՛. Լեւոն չէր նեղ– 

ուեր ցուրտէն, ընդհակառակն, կը կազդուրէր ղինք պաղը։ 

Վարը, հաէիտին մէջ տարած ուած էր գիւղաքաղաքը։ կարմիր, 

գոբչ կտուրներ , մխացող ծխնելոյզներ , եկեղեցիներու սրածայր զանգակա-

տուներ ։ Տեղ տեղ վառած էին բոսոր պատուհաններ ։ 

Ապշած կը նայէր։ Երկիւզած խաղաղութիւն մը։ Հյրջակայ մթին 

անտառներն ու լեռներ ը միստիք բան մը ունէին։ €.Օրը որ կը մեռնի, կ՛ ար-

մէ օրը, որ պիտի ծնի% ; 

Հեռուն, լերան մը լանջին, ադամանդներ պսպզացին Հ Օդը կը 

թրթռացնէր զանոնք է 
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Ապշած կը նայէր է 

Լեռ չէր տեսած ՚. Մանկական տարտամ յՈւշեբ կ՜՚արթննային Հի-

մա։ Հսկայ զանգուածներ, կա իւ ար գա կան զոյներով եւ ձեւերով - տեսած 

չէր։ էութիւնր կը խռովէր։ Թոքերը աւելի լայնօրէն կը շնչէին։ էութեան 

սահմանները խորացեր էին։ Երրեք չէր զգացեր, որ այգքան ան Հուն ծաւալ 

ունէր։ Մարմինն ալ կարծես կ՚երկննար, վեր էն ձգողականութիւն մը զինք 

կր քաշէր եւ կը բարձրանար ՀետղՀետէ ։ 

Բնութիւնը կը խռովէր զինք։ Ստեղծագործական պառկած ուժե-

րը շարժման կը դնէր : Տուզում ի նոր ծալքեր կը բանար , սերմերր կը պայ-

թէին, արտայայտութեան կը ձգտէին։ 

Հովիտին մ ԷՀ լո յսն ու խաւարը կռուի մ ԷՀ էին։ Զէզոք պաՀն էր։ 

Ւրերր շունշերնին բռնած, ծառերը կարծես կ՚ազօթէին ։ Ատուերներոլ մ Է— 

Հէն անտես վանականներ կ՚անցնէին ։ Տեսակ մը Հոգեզմայլում կը ծփար 

Հովիտին վրայ ։ 

Ապշած կը դիտէր ։ Աղուո՚ր , աղուո՚ր էր կեանքը ։ 

Հովիտին մ ԷՀ լոյսը եւ խաւարը կը կռուէին դեռ է 

՛Բանի մը շաբաթէն, ընտելացաւ մի Հավա յրին ։ Լեզուն սկսալ Հաս– 

կրնալ, ընկերներ շինեց, մինչեւ իսկ բակին մ ԷՀ, երբեմն, փոխադարձեց 

ազՀիկներուն ժպիտները։ խոլորը ազնիւ էին, կը Հանային իր օտարութիւ–. 

նը չզգացնել իրեն : 

Ամէն ինչ լաւ կ՛ընթանար, սակայն, օր մը Տնօրէնը զինք գրասեն– 

եակը կանչեց յ 

- Նստէ, Լիօ, ըսաւ, կ՚ուզէի քեղի Հետ զրոյց մը ունենալ՛. . Ու-

սումնական ծախսերդ ո՞վ պիտի Հոգա յ . « . Ազգականներդ պիտի օգնէին 

քեղի . . . 

- Ոչ, Պրն. Տնօրէն, - ըսաւ տզան, - շեմ ուզեր ուրիշի վրայ բեռ 

ըլլալ • » • Կը նախընտրեմ սեփական ճիգերուս ապաւինիլ... Պատրաստ եմ 

որեւէ գործ ընելու. . . 

"՜ I 066 1"" ըոաւ մտածկոտ՝ Տնօրէնը, - ճաշարանին երեսուն աո– 
լար պարտք ունիս... Հիմա գնա, ես քեղ կը կանչեմ* 

Նոյն իրիկունը, արձակուրդէն ետք, կրկին կանչուեցաւ Տնօրէնին 

մօտ ։ 

- Եկուր Հետս, - ըսաւ Տնօրէնը ել դուրս ելաւ գրասենեակէն ։ 

իՀան վարի յարկը, սանդուխներուն տակի պահարանը բացաւ ։ 

- Առ այս դոյլը եւ քուրՀԷ աւելը եւ Հետեւէ ինծի X Ամէն իրիկուն, 

դպրոցէ վերՀ, կը սրբես այս յարկը ւ Լուացարանները, պէտ քար անները 

լաւ մը կը մաքրես , ծորակները կը փայլեցնես , փոշիները կ՚առնես , 

րաթ օրն ալ ուրիշ գործ կու աամ քեղի յ Հիմա գնա ճաշէ եւ եկուր գործիդ ։ 

- Են որ Հա կա լ եմ, - ըսաւ Լեւոն եւ ուրախ ուրախ գնաց ընթրելու ւ 

«Մէյ մը սա պարտ քէն աղատ իմ» , ըսաւ X 

Պարտքը վ ՚ լ ի դ անցուած Հաղացքի քարի նման է։ 

Կեանքը մտաւ բնականոն Հունի մէՀ ։ Եւ. աՀա սկսաւ շարքը յուզիչ 

նամակներու՝ լքեալ Հայ մօր եւ իր պանդուխտ ղալկին միՀեււ 

Ամէն Հայ պանդուխտ է է Եբկրէ երկիր , անկայուն, անապաՀով ։ 

Փեսաներ, Հազիւ առագաստէ ելած, բոներ են պանդխտութեան ճամբան է 
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Այդպէս անցեր են տարիները ք բացակայութեան ձնած զաւակը աճեր, մեծ-

ցեր է յ Արտերը նամակներու էգերէն Հծծեր են իրենց կարօտը, սէրը» տա-

ռապանքը ՚. Այղ պէս անցեր են տարիները, ճերմակը ինկեր է մազերու մէՀ 

ել մաՀո Հա ււ եր էդ առանց որ սիրելիները վերջին անգամ միանան: Զա-

ւակները իրենց հայրերը չեն տեսեր, սիրոյ անկողինները արցունքներով 

են ողողուեր : 

Ողբերգութիւնը Հայ լինելուն։ 

Լեւոն լսեր է այս սրտառուչ պատմութիւնները մօրմէն % Լսեր է ել 

էութիւձւը լռելետյն ցնցուեր ։ Պատմեր է մայրը ֆէտւսյիներու մասին, ոք– 

րոնք, դեռ առագաստ չմտած , զէնքը ղրկեր ու Լքելով օճախ եւ ընտանիք, 

բարձրացեր են լեռները։ Զմբա յ սառոյց ին1 պառկեր են անտառներու, ժայ-

ռերու ծերպերուն մէջ, վայրի անասուններու նման թափառեր են, Հալած-

ուած, քաղցած, յաւէտ խռովտ է լ օր մը, որեւէ պաՀ ու մը, ինկեր են կռի-

ւի մէջ է Գերեզմաններն իսկ անյայտ են ւ 

Լեւոն լսեր Է եւ սիրտը լեցուեր Է վրէժով յ 

Թուրքը ։ Ան Է Հայուն դժբախտութեան պատճառը ւ Երեւակայեր 

Է Էնքղինք ֆէտայի: կուրծքերը պատած խաչաձեւ փամփշտակալներով, 

Հրացանը ձեռքին, լեոներու վրայ, Թուրքերու դիմաց X Զարդեր է անխնայ, 

սէքւեբ է իր ազգակիցներու վրէժը: Բայց ատիկա ժամանակաւոր է եղեր, 

վրէժը չէ յագեցեր տ Վրէժը զինք տաղեր է , Հալածեր է X Զգացեր է վատի 

պէս , որ կռիւէն փախեր է եւ փրկեր է իր զազրելի մ ո ր թ ը X 

Ողբերգութիւնը Հա յ լինելուն X 

Ատիկա կը ծնի մեզի Հետ եւ երբեք չի լքեր մեզ։ 

Օդը շատ ցուրտ է։ Աենեակին տաք մթնոլորտը առանձնութիւնր 

Հաճելի կը դարձնէտ Ինքզինք կը նետէ անկողնին մէջ եւ պաՀ մ ը կը Հանգ-

չի ։ Ցոդնած է , սպառած տ Գպրոցէ վերֆ աշխատած է վարի յարկը , ապա 

վազեր է ճաշարան, ուր ամէն գիշեր պնակ կը լուայ, մինչեւ ժամը տաս– 

նըմէկ։ Փոքրիկ ճաշարանին տէրը կը սիրէ, կը գթայ վրան, բայց ի՛նչ 

ընէ , պէտք ունի գրամ ին յ 

Աչքերը կը փակէ ու 1ղերը կը ձդէ ։ Հաճելի տաքութիւնը կը մտնէ 

սառած անդամներուն մ էջ՛. Անորոչ պաՀ մըն է։ Ոչ կ՝երազէ է ոչ կը մտա-

ծէ , պարզապէս կը նայի կոպերուն տակի պարապին ։ 

Աերտելիք դասեր ունի, բայց քունը կը տարածուի մարմնին մՀ^ 

եւ կոպերը չեն բացուիր յ ճիգով մը կ՝եԱէ ել կը նստի գրասեղանին առ-

ջեւ ու կը գրէ ու կը սերտէ, մինչեւ կէս գիշեր, առաւօտեան ժամերը5 

Բունը կը ծանրանա յ կոպերուն ու զանոնք վար կը քաշէ, բայց ինք կը սեր– 

աէ, կը գրէ անդադար : Պէտք է շուտով լրացնել տարին ու մտնել Համա– 

լըսարան է խամանա կը կը թռի , ժամանակը իրեն գէմ է։ 

Այսպէս է , որ գիշերները կը նստի ու կը գրէ մօրըտ Շաբաթը քա-

նի մը անգամ ։ Կը պատմէ ամէն ինչ, միայն չի խօսիր իր տառապանքնե-

րու մասին ։ Մօտ քսան օրէն կու գայ պատասխանը, գրուած ԹագուՀիին 

ձեռքով։ Հայերէն տառեր, թրքերէն լեզույ 

ԹագուՀին քանի մը տող ալ իրմէ կ՝ աւելցնէ : Շատ զուսպ, խաւս– 

ցած խօսքեր, որոնց տակ կը զգացուի կարօտին կրակը։ 

«Տղաս, կը գրէ մայրը, երանի գրիչ մը ունենայի ձեռքս, ամէն 

օր գրէի քեղի՛. Պատմէի կարօտս։ Առանց քեզի որբ է օճախս է Օրերը, ժսր– 

մհրը կը Հաշուեմ ։ Վայրկեանները տաբի կը թուին յ 
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«Օրն ի բուն ճամբադ կը սպասեմ ։ Ամէն անդամ որ քայլեր Հնչեն 

սանդուխներու, վրայ, կ՚ըսեմ.- Ա՛ն է , ա՛ն է , զաւակս։ Ամէն անդամ որ 

գուռը բաց ուի, սիրտս տեղէն կը ցատկէ X 

«Տեղդ թափուր է , անկողինդ թափուր է ։ Երբ սեղան նստիմ, կ ՚ ը -

սեմ Կեր, զաւակս, կեր որ ուժովնաս, մեծնաս ։ Ատուեր դ կը Հալածեմ, 

ձայնդ կը լսեմ, կարօտդ կ՚այրէ զիս X Օրերս կը Հատնին, միայն յոյսդ է , 

որ կանգուն կը պաՀԷ զիս» Հ 

Տղան կը կարդայ, սիրտը արադ կը տրոփէ, մէկէն աչքերը կը 

պղտորին, չեն տեսներ է Խոշոր արցունքը կ՚իյնայ թուղթին վրայ, մելանը 

կը Հալի ու կը տարտծուի տ Թաշկինակով ը կը չորցնէ մելանը, որպէսզի 

մօր խօսքերը չՀալին ։ Ու ԴԼոլփ՚Ր առած ձեռքերուն մ ԷՀ, կը Հեկեկայ, սիր-

տը կը պարպէ ։ 

Խռովքը կը կրկնուի ։ 

կը զրէ մայրը. 

«Երբեմն, երազիս մ ԷՀ կ ու դաս ինծի, կ՚ըլլանք միասին % 

<Տ.Ով տղաս, եկեր ես ինծի, կ՚ըսեմ, դարձեր ես օճախդ ւ Որքան 

մեծցեր ես, գեղեցկացեր ես, զաւակս Հ Պօյիդ մեռնիմ, արեւիդ զուր պան 

ըԱամ ։ Ալ մի լքեր զիս, երբեք ւ ՛Բեղի Համար կ՚ապրիմ։ Երբ վրադ նայիմ, 

կեանքս կներկարի յ Ալ մի լքեր զիս, տղաս։ 

«Բայց, ընդոստ կ՚արթննամ ու կը կանչեմ անունդ ։ Ցաւս աւելի 

կը բորբոքի։ Սիրտս կը զարնէ, կը զարնէ, ապա այնքան կը տկարանա յ , 

որ կարծես կը կենայ ։ Ալ չեմ գիմանար, զաւակս ։ Ա՝ի այպանեբ զիս , Հա-

ւատքս կը տկարանա յ կարծես՝^ • 

Խռովքը կը կրկնուի շ 

Կը գրէ մայրը. 

ՀՆերէ, տղաս, անցեալ նամակիս մէՀ մեղանչեցի : իմ մասիս մի 

մտածեր, մի մտաՀոգուիր ։ Փառք Աստծո յ առողՀ եմ ել կը սպասեմ։ Օոյսս 

Աստծո յ վրայ է ։ Աղօթքները կը զօրացնեն մարմինս։ *ԼստաՀ , Աստծո յ 

կամքով, կը տեսնեմ դարձդ... Տանս շեմին, կը գրկեմ քեզ կրկին, մէկ 

Հատիկ զաւակս ՚ ՚ 

Ապա, անվերՀ շարանը մայրական պատուէրներուն- Բուրդ Հագ– 

ո*–է , գիշերները վրադ լալ ծածկէ, լալ կեր եւայլն, եւայլն. * . 

Նոյեմբերը կը սառեցնէր ապակիները։ Օդին մէՀ բիւրեղի տաշեղ՛ 

ներ կը պսպզային ՚. Հաստ բուրդէ վերարկուները Հան ուա ծ էին սլաՀ ար ան-

ներ էն , նաֆթալին կը Հոտէին՛. 

Շաբաթ օրերը դպրոց շկար յ Ամայի կ՚ըԱար բակը։ Լեւոն այդ օր 

ապակի կը մաքրէր։ Ատիկա աբՀեստ մըն էր Ամերիկա։ Լաթը կը թաթխէր 

եռացած Հուրի մ ԷՀ, վրան կը ցանէր փոշին ել արագօրէն կը որբէր ։ Տաք 

Հուրը, դոյլէն պատուՀան Հազիւ Հասած, կը սառէր արդէն։ Դէմքը թմրած 

ու կապուտցած էր ցուրտէն՛. Ամէնէն անտանելին մա աներն էին։ Տաք Հույ– 

րէն կը Հանէր թաց թաց ու Հուրը կը սառէր մատներուն ։ Երբ կրկին մխըր– 

ճէր զանոնք տաք Հոլբը^ ոսկորները կը կսկծային: Փ՛ոթթուած էր Հաստ 

վերարկուին, օձիքը վեր դարձոլցած։ 

Դպրոցի շէնքերն ու շրՀաբակը ամայի էին։ Տղաքը աղՀիկներուն 
Հետ ինքնաշարժերու մ ԷՀ լեցուած, զուարճութեան կ՚երթային։ Միայն ինք 
եւ անտեսը մնացեր էին ։ 

Ոտքերը տեղաւորած էր պատուՀանի քիւերուն, մէկ ձեռքով կառ– 
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չած պատուհանէ շր^անակէն ։ Երկրորդ յարկէ վրայ էր է Վարը կարծես 

աւելի խորունկ էր, քան 1լ երեւակայէր յ Յուրտը անտանելի կը դաոնար: 

Անշարժ կառչած ձեռքը կը սառէր, ուժը կը կորսնցնէր, կը վախնար, որ 

յանկարծ տեղէ տար եւ գլորէր վար ։ Անձէն Հանդէպ գութով կը լեցուէր ։ 

Ալքերուն արցունքներ կը մեծնայէնէ Կը մեղքնար երիտասարգութեանը, 

անտանելի գո յութեանը է 

՛Նոյեմբերը օդէն մէջ բիւրեղէ տաշեղներ կը նետէր: 

Այսպէս շար որակուեցան օրերը ։ 

իր երազէ/ Էր ճարտարապետ ըԱալ է Այժմ, կը ջանար ան գ լեր Էն ր 

զարգացնել, աւարտել նաէւասլատրաստտկան դասարանը եւ մտնել Համա-

լըսարան Հ 

Երազն էր ճարտարապետ դաոնալ տ Օր մը ձեռքը անցած էր գիրք 

մը, որուն մէշ Հայկական եկեղեցիներու նկարներ կային ւ խենթեցած էր։ 

էութիւնը ցնցուած է Ջէր ըմբռներ ինչո՛ւ: Գիշերներ անոնց տպաւորութեան 

տակ էր է Այգ կառոյցները շատ Հարազատ Էին իրեն։ Հին ծանօթներ կար-

ծ ես ։ Ւնչ որ ինք տարտամ օրէն զղացեր էր, այգ վանքերն ու եկեղեցիները 

պայծառօբէն կվարտա յա յտէին ։ Անկասկած , սերտ առնչութիւն մը կար այդ 

կագոյցներուն եւ իր միջել ։ 

ԱնՀամբեր էր։ Օր առա9 էլ ո լզէր մտնել Համալսարան եւ ճարտա-

րապետութիւն "որվիլ։ 

Ու կ՚աշխատէր, կ՚՜աշխատէր, գիշեր յ ցերեկ ։ Օրը տասնըութ ժամ ւ 

Հազիւ կը Հասնէր ծախսերուն ։ 

Հասալ ՛Նոր Տարուայ արձակուրդըX 

$1իւնը ծածկած էր գետինը, երգիքները, ճամբաները, լեռներ ը: 

ճերմա՛կ, ճերմա՛կ, մանիշակ ստուերներ։ 

Զիւն չէր տեսած կեանքին մէջ ։ Կամ, եթէ տեսած ալ էր, այնքան 

փոքր էր եղած, որ յիչողութեան մէջ տպաւորութիւնը կորսուեր էրէ 

Այգ առաւօտ արթնցեր էր, թէեւ սենեակին վարագոյրները էջած 

էէն, տարօրինակ պայծառութիւն մը կը թրթռար։ Աենեակի մութ խորշերն 

իսկ ցոլքերով կը խայտային ։ 

Վարագոյրը բացաւ, Հմայուած մնաց։ 

ճերմակութիւն մը միւռոնի, որ կը ճառագայթէր։ 

ՕրՀնեալ է Աստուած հ 

ճաճանչները կը թափանցէին մինչեւ էութիւնները, չար ոգիները 

իրենց աչքերը կծկելէն՝ կը չքանային յ 

ՕրՀնեալ է Աստուած ։ 

Երդիքներու եզրերէն, տերեւաթափ ծառերէն բիւրեղներ են կախ-

ուեր։ Արեւը չի կնումներ կու տայ ճերմակին ։ Ծխնելոյզներէն կապոյտ կա–, 

պոյտ կը բարձրանայ ծուխը ու վերը, աեղ մը կը տ արածուի, կ՝ամպա-

նա յ , կը Հալի պայծառութեան մ էջ ։ 

Բիծերը, ցաւերը լուացուեր, մաքրագործուեր են։ Ամէն ինչ բիւ-

րեղացած է X 
ՕրՀնեալ է Աստուած ։ 

(Շար.) Բ. Կ. 
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Տանիքներու պարագիծեր, սառած՝ հեղուկ սարսուռին մէջ 
Շուէտացի միասեռակսւնի յախճապակի աչքերուն, 
պատեր գծուած՜ ու ծեփուած՝ անջրպետի շղարշին վրայ 

ամէն կողմ շղարշ ու վարագոյր, գոց խորան ու թաղանթ 
միայն թ է գիտնայինք որ կողմն ենք 

քառակուսի ապակիներ պարապութեան մասին 
որպէսգի ինչ որ մարդ ու կեանք կը փորձէ ըլլալ՝ գայն լեցնէ 
ու անկէ ներս բանտարկուի, 
կամ դուրս կախուի՝ ծանր ճերմակ ստնտուէն 
փախելով կարասիներու կպչուն կենակցութենէն 
վար հրուելով, տատանումի յորձանուտէն աղատելու յո յսով, 
թափելով գետին 
պատուհանէն, պատշգամէն, յուրի խողովակէն հոսելով 
շարունակելով սանդուխը 
հասնելով հոն, 
աղտոտ սաւանին ու բոգին պգտիկ ճաթած հայելիին 
մաշած, ծռած բայց դեռ գործածելի խաղալիքներուն 
անոնց պէս ինքն ալ լարուած, ուղղութիւնը շտկուած ու ճամբայ հանուած 

ի՛նչ անգիտակից ու վատնուած համբերութիւն 
ամայութեան մէջ տնկուած Կաղանդի ծառին շուրջ • 
արդեօք ո՛՛վ կը գուարճանայ միս մինակ 
գետին նստած -
բայց ի՞նչ պէտք կայ ծպտումին 

որ երթայ 
ջրարանի խորհրդաւոր ձուկերու յիշոզութեան մայթերէն 
մինչ գետը կը հոսի՞՝ թէ անշարժ՝ կը ծփայ 
մինչեւ տանիքներու մակարդակը լեցուած 
ու լակելով, լգելով առարկաներու ծոծրակները, 
իր հետ տանելով, կամ պարգապէս օրօրելով գրկին մէջ 
սա մարդը 
որ կորսուած իր անհամար պատճէններու բազմութեան մէջ 
շունչը բռնած, աչքերը կուղպ, թեւերը բացած 
գետը շալկած կ՚ընթանայ : 

*) Այս հատուածը մաս կը կազմէ Հաղաք հասարին որ այս աշնան լՈյս կը տեսնէ։ 
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Ինչպէ՞ս ինկանք այս թակարդը, ինչպէ՚ս • • • : 
Եթէ անել ըլլսւլւ փողոցը, գոնէ ծայրը հասած՝ 
կամացուկ մը, կռնակը պատին՝ կուկուգ կ՚ընէինք 
տափատը վեր քաշած որ չճմռթկուի, 
մկանները ցաւելով, քունը գլուխը, քիչ մը յոգնած, 
բայց գոնէ ծայրը հասած: 
Սակայն ծայրը փողոցին 
այսահար վհուկին աչքին շուրջը կը ոլորուի 
անոր ծպտումին մէջ ինքն ալ հատնելով: 
Ատկէ անդին պատգարակներ կր սպասեն, հաւանաբար, 
եագիւ տեսանելի 
վարագոյրի պատռուածքէն, ամբարտակի ճեղքուածքէն, հոն 
ուրկէ գոյութիւնն է որ կը փախի, կը կորսուի, 
հետը առած բանուորին ամսականը ու դեսպանին անցագիրը, 
հետը առած ինչ որ մարդիկ կը ժառանգեն, հաւանաբար, 
իրենց մահէն վերջ: 
Այնպէս որ հոս ենք դեււ 
միշտ փողոցի կէսին, տոմսակը գրպաննիս, աչքը ժամացոյցին՝ 
ու կը սպասենք ո ր . – ՛ ։ Ի՛՛նչ••• որ երթա՞նք։ 
Բայց ո՛՛ւր երթալ՝ երբ միայն քալելն է էականը, 
կարելի՛ն -
հաւանաբար այդ ալ չ է , այլ 
սպասելը, մայթի ծառին կռթնած, ծխելով, սպասելը 
առանց ցանկութեան, առանց յոյսի, սպասելը 
որ ա՛ն գայ , ճամբա՛ն, 
քեզ դարերով փնտռելէ վերջ, գայ ու մեռնի 
ոտքիդ առջեւ։ Կամ ալ չմեռնի, այլ 
քակուի դէպի հոն, վհուկը, 

չկա՞յ լաճ մը որ կեղծամը առնէ փախի 
կամ ալ անցնի անկէ անդին տակաւին, հեռուն 
ուր կը փայլի, լռութեան ամպի մէջ թաքուն 
ապակի սիրտը տիեզերքին, 
անցնի երթայ մինչեւ հասնի սահմանները թակարդին, 
ուրկէ վար լուռ կը թափի, կը կորսուի պարապին մէջ 
ամայի ճամբան: 
Ու դեռ քալել ատկէ վերջն ալ, . 
առանց ճամբու ու կայանի 
սւռանց նպատակի ու ծարաւի, 
բայց քալել մինչեւ ծայր։ 
. • • Յեսա՞՚յ : 
Յետոյ 
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դառնա՞լ փողոցին, անոր պղտոր խօսակցութհան 
թաղականի թաթը ուսիդ, ճիսանդ աշուն աչքերով, 
մինչ հին, անգործ սկաուտսւպետը 
դարձուածքին1 անհամբեր՝ որ պատանութիւնդ քեզ պատմէ 
ինչպէս կարգի մտար, քայլ բռնեցիր ու տարուեցար, 
խանդավառ ու քրտնած, արիւն հոտող մայրսւպետներ շուրջդ հեսսլով, 
ու դեռ կ ՚երթաս, 
կօշիկները միս մինակ աչքի տակէն կը քաւեն, 
ոտքդ վարձու* տոմսակ բաժնող համազգեստէն 
կ՚երթաս 
դիցաբանական կենդանիներուն պէս 
ուսէդ վար մեքենայ, ատկէ վեր դրոշմաթուղթ, 
հիմա ամբոխը կ ՚որդեգրես, բռնի ու պաղատագին, 
կիներու սրունքներ կը պլլուին նայուածքիդ ու ծոծրակներ կը փակին, 
գլուխներ չորս դէմքերով, տեղ մը աչք մը կայնած է , 
փսր մը ինկած կը գլտորի, մարդ մը կ՛անցնի առաջ ու ետ նոյն ժամանակ, 
վիզէ վիզ հեռախօսի թելեր թոյլ կախուած են 
յուլունքները կը սուրան, կը բախին, կը ճաթռսփն պզտիկ չոր ձայնով, 
ց՛անցը կը ծփայ, կը պրկուի, քեզ կը բոնէ ու կը սեղմէ իր հիւսքին մէջ 
որ յանկարծ կը պատռտի, կը տարտղնի չորս կողմ 
ուրկէ խարխուլ ձեւեր մարդկային 
բանտի հագուստը լաւ մը պահած մորթին տակ, 
սեւցող կոպերով, բարի փախուկ ծեր օրիորդին ժառանգական օժիտին 
թերակարը կրծելով 
իրար ետեւ կը մօտենան, կը հասնին 
վայրկեան մը լոկ ծանօթ, ծանօ՛թ կը թուին 
կարծես հիմա պիտի կենան ու բարեւ տան, մայթին նստին ու խօսին՛ 
բայց նոյն աննիգ ուրացումով 
կը յանձնուին ետիդ կայնած դարանակալ աճպարարին 
որպէսզի 
վերստին ու մինչեւ վերջ մարդիկ կարծեն թ է իրար է որ կը հանդիպին 
առանց երբեք գիտակցելու 
թ է հայելիին մէջէն է որ կը քալեն։ 

՝Լ. 0 . 
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է յ ան յ Է շատացներ , որոնք քարացած 

են մեր մաքերուն մ ԷՀ, անխորտակելի 

ամրութեամր յ ժ՛ամանակը մոռացու 

թե ան ոչ մէկ խալ կը կազմէ անոնց վը– 

րա յ , այլ մէշտ կը մնան թարմ, միշտ 

սլայհ՜աո. ես Հարազատ՝ այնքան որքան 

էէն պաՀեբը, որ ստեղծեցին զանոնք ։ 

Ա՝ տնկական այսպիսի յիշատակներ 

կան , գեղեցիկ եւ. անվերադարձ ։ Անոնց 

մ ԷՀ երբեմն կը գտնենք աշխարՀնեբ ,մեբ 

աշխարհները, հոն ուր մենք ապրեցանք 

այդ պահերուն Հ Բայց այսօր անոնք բո-

լորովին օտար են մեզի եւ շատ անգամ 

անբացատրելի X ճիշդ այդ անբացատրելի 

աշխարհն է որ մեծ հաճոյքով կը վեր– 

յիշենք, որովհետեւ հոն, տեսած, զգա-

ցած ու ապրած ենք այնպիսի ձեւով, որ 

ներկայիս երբեք կարոդ պիտի չԸԱա^՚Ք 

ընել ։ Հոն ունեցած ենք այնպիսի Հա– 

կազդեցութիէնները տիրող մթնոլորտի 

մը՝ որ ներկայիս երբեք կարող պիտի 

էԱԼԼա՝^Ք Բ"նել ։ Այն՝ ինչ ապուշ կը 

թուէր մեգի , այժմ իմաստուն է , իսկ 

այն ինչ որ իմաստուն էր, շատ անգամ 

որքա՛ն ծիծաղելի է Կարելի չէ բացա-

տրել,ել պէտք չէ բացատրել, այլ միայն 

յէչ^՚Լ *Ս՚Րաս1ՍհԼ » յաւիտենականու-

թեան ճամբուն X 

**• 

ար ժամանակ, երբ մանր գրամնե-

րը աւելի արժէք ունէին մեզի Համար 

քան այսօր նիւթական ըմբռնումին ամ– 

բոդՀութիւնը։ Եւ մենք այդ մետաղի կը–՜ 

տորնեբը ամ ուր սեղմ ած մ եր ափերուն 

մէՀ՝ կը շտապէ ինք փոխանցելու զանոնք 

պզտիկ առարկաներու Հետ : Հյատ անգամ 

կը պատաՀէր ատիկա, սեւամորթներէն 

պիստակ գնելու Համար : Որքան շռսՏյլ 

էին սեւամորթները մեզի Հետ, ամբողՀ 

Հինգ դաՀեկանի փոխարժէքը1 Հա/լիլ ա՛փ 

մը լեցուն պիստակներ էին: 

Մօաեցայ բարակ—երկար սեւամորթ 

կնկայ մը որ, նոյնպէս բարակ—երկար 

ոտքերոլ վրայ, ունէր իր պիստակի թի– 

թեղեայ կլոր նգոյբը, կրակը մէՀյը՛. Գի– 

մացէն իրենց բանա կա վայրը , որ տա-

նիքներու վրայ է ,աղօթքի մէՀ էր ւ, Փոքր 

բարձրախօսէն կը բարձրանար մօլլային 

Ալլահ 11Ն աք պար./»: Լեցուց ափս, մատ– 
ներով քանի մը Հատ ալ աւելցուց վրան 

եւ խնդրեց , որ վայրկեան մը իր տեղը 

առնեմ : ՏԼարմացած՝ նայեցայ դէմքէն • 

ամբողՀութեամբ վստաՀոլթիւն կար Հոնէ 

Ետքէն ըմբռնեցի, որ կը խնդրէր քանի 

մը վայրկեան առնեմ տեղը»** է Տօժարե– 

ցայ եւ կանգնեցայ թիթեղին եաին : կի-

նը Հեռացաւ բարտիի պէս շարժելով սեւ 

մարմինը» կոբսուեցաւ, էսկ ^ս սկսայ 

մտաՀոգուիլ Յ 

՛Բանի մը յաճախորդներ եկան ,պատ-

րաստ ոլորուած թուղթերուն մ ԷՀ լեցու-

ցի եւ գանձեցէ յ Կը դողայէ X Երկու սիւն 
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կար այգ թուղթերէն, Հինգ դահեկան– 

նոցը եւ տաս գահեկաննոցը։ Ցաճախորղ 

մը երկարեց տասնեւհէնգ դահեկտն յ Մը– 

տածեցի , լեցուցի առաջինէն հատ մը, 

ապա երկրորդէն՝ ել տուի անոր ։ Ցէչե– 

լով սեւամորթին առատաձեռնութիւնը՝ 

քանի մը հատ ալ վրան աւելցուցի • տղան 

ժպտեցաւ> Կինը կփուչանար, մարդիկ կը 

նայէին ինծի , Ժպտուն , զարմաց ած , եր-

րեմն ալ ծաղրական: Կինը եկաւ, գրամը 

տուի անոր , ժպտա դէմ իր երախտագի-

տութիւնը յայտնեց եւ ոլորուած թուղ-

թի մը մէջ լեցուն պիստակ առաջարկեց 

ինծի ։ Մերժեցէ ակամայ եւ հրաժեշտ 

առի Հ 

Ուրախ էի, բայց ոչ ոք պիտի հա-

ւատար պատմութեանս ։ Որովհետեւ ոչ 

ոք տեսած էր աղօթքի գացահ\ սեւամորթ 

կնկան գէմքը՝ ամբող^ութեամբ վստա-

հութիւն ։ 

քՀռուտուրի մէջ շատ վարպետ էէ ի է 

թէել տան մատակարարը ես էի տ՝ Նիւթա-

կան հաշիւներէ կը խորշէի I Մտայ մեր 

սովորական փուռը, շատ յաճախորդ ու-

նէր \ Երկար սպասեցի : Տաքը անտանելի 

Էր, իսկ ես անօթի, վայրկեան առաջ 

կ>էքւղէի դուրս գալ ա յգ կրակէն « Փռա-

պանը քրտինքներու մէջ կորսուած, չա-

փազանց արագութեամբ կը կշռէր հացը։ 

Ե վե^ոյ նկատեց ղիս, կչո֊եց ուզածս, 

երկնցուցի գրամը, որ հինգ լիբանանեան 

ոսկինոց էրգ Հ/ատ հապճեպով համրեց 

*ԼրաԳէրԸ եւ. գրաւ ձեռքս ։ Ոլորուած հա-

ցը առի եւ գուբս եկայ։ Սովորութեանս 

համաձայն զատեցի այրած հաց մը եւ 

սկսայ պզտիկ-պզտիկ կրծել։ 

ճամբան անդրադարձա յ որ գրպանս 

պէտք եղածէն աւելի գրամ կար , նայե– 

ցայ եւ տեսայ պէտք եղածէն շատ աւելի 

էր։ Անմիջապէս վերադարձայ փուռ եւ 

ըսի անոր - Ես ձեզի հինգ ոսկի տուի , 

դուք ինծի քսանևհինգի վրադիրը տուահՀ 

էք - 5 Առալ, 

ստուգեց եւ ապտակ մը ի– 

ջաւ երեսիս ո ինչպէս կ՚ըսեն, չգիտցայ 

ուրկէ գալը այգ ապտակին, շուարած էի 

երբ ըսաւ թրքերէնով - «ծս էշ եմ նէ 

գո՞ւն ալ էշ ես»։ - Ուրիշներ միջամտե-

ցին, որովհետեւ կացութիւնս շատ ծանր 

էր։ Այնպէս կ՛՚երեւէր, որ ես էի յանցա– 

լորը, ժամանակին էէի նկատած անոր 

սխալը ւ Միւսներու օգնութեամբ հարցը 

Հանուշի կապոլեցալՀ ու փակուեցաւ ։ 

Փռապանը ետ կանչեց զիս ել մէկ ոսկի-

նոց մր առաջարկեց ։ Գ էմքին վրայ փո-

փոխութիւն մը կար, ալելի հանդարտ 

էր եւ քիչ մը բարի։ Մեբժեցի գրամը, 

ես կռուազան չէի եւ հանդարտած դար-

ձայ տուն , թէեւ չմոռցայ ապտակը ։ 

Ոչ ոքի պատմեցի այս եւս, որովհե-

տեւ պիտի չհաւատային եւ թերեւս փը– 

ռապանին ըսածն ալ կրկնէին • • • յ 

եծ հաճոյքով դպրոց կ՚երթայի երբ 

Պ աղտ ատ էինք ։ Տարիքս շատ փոքր էր 

գպրոցի ամէնէն վարէ դասարանին հա-

մար իսկ, եւ ես այցելու աշակերտ մըն 

էի ուսուցչուհիներս զուարճացնող ։ ինծի 

կը թուէր թէ հանրային պարտէզ կ ՚ ե ր -

թայի խաղալու \ Հոն աւելի լաւ է ր , ըն-

կերներ շատ ունէի ։ 

Առաւօտ մը գացի դպրոց ։ Արդէն ա– 

ռաջին երկու պահերը աւարտած՝ մեծ. 

միջոցի զբօսանքին էին է Անմիջապէս 

մասնակցեցայ իրենց խաղին։ Լալ մա– 

ԳԸլցող էի ե. շատ արագ բարձրացայ բա-

կին սովորական ծառը ։ Բոլորը սկսան 

խնդալ^զգացի որ վրաս կը խնդային ։Մր– 

տածեցի՝ թերեւս ալ շատ մեծ եմ ծառ 

մագլցելու համար եւ անոնք կը ծաղրեն 

զիս է Ոչ , այգ չէր ։ Մ ա յրս գլխուս ծա-

մակալ կը դնէր , մազերս աչքիս վրայ 

չթափելու համար• տեսայ թէ այգ ալ 

չէր պատճառը ։ Յանկարծ վրաս թե– 

թե 

ւութիւն մը զգացի, որ սովորական 

չէր ) եւ իրողութիւնը երեւան եկաւ •« * 

գոգնոցիս տակէն փոքրիկ տաբատս հագ-

նիլ մոռցած էի* Վայրկենական դուրս ե– 

կայ բակէն եւ ՛Լա ղի է թագաւորական 

պարտէզէն անցնելով մտայ տուն։ Երբ 

մայրս զարմացած բացաւ դուռը, զա յ– 

բոյթով Լացէ , եւ որքան էնք ու դրացու-
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հէն խնդացէն պատճառը դիանա չէ ետք՝ 

այնքան ասելի կ՛լային լացս շարունակե-
ցի * 

*9ֆազտատէ ամառները շատ գ^ղեցէկ 

են, մանաւանգ ամառ ուա յ գ իչերները , 

որովհետեւ Պաղտատէ երկնքին վյրայ 

փայլող աստղե րը ուրիշ են, տարրեր են 

միւս աստղերէն ։Հէուր տեղը շէ անշուշտ , 

որ արար ժողովուրդը յօրինած ու եր-

գած է անապատի անվերջանալի փչեալէ յ– 

լչչ»% գովելու Համար իր գիշերն ու աստ– 

՚ ժ ր լ լ ՚– 

Պաղտատի ամ առներ ը շատ տաք կ՝ը~ 

նեն, բայց դիչ&րները դրախտային զո-

վութիւն մը ունին , որուն պատճառով , 

օրուան տօթէն սպառած ամ բոզ կ ժողո-

վուրդը քաղաքի, Հարուստ թէ աղքատ , 

անկողինները կը Հանեն տանիք եւ կը 

քնանան լայնատարած երկնքին տակ ս 

Ակնարկ մլլ քաղաքին վրայ, ցոյց կու– 

տա յ անհանդարտ ծովուն վրա յ ծփացող 

ալիքներու, փրփուրին նման ա արածուած 

անկողիններ : 

Երկնցած կը դիտէի այդ աստղերը 

իմ մանուկի աչքերովս ել կը փորձէի 

Համրել զանոնք, բայց տասը շգտաձ՛ 

արդէն կը կորսնցնէի շարքը աւազանը– 

ման աստղերուն։ Երկար փորձեցի համ– 

Ր^Լ* է յոգհեցայ ել յուսաՀատե– 

ցայէ Երբեք շէի փորձած Համրել աստ-

ղերը , անկից առակ: Ե Լ տեսայ թէ որ-

քան գժուար բան էր այդ, որքան խո-

րունկ էր երկինքը, եւ առակին անգամ 

րլլա լով կորսոլեցայ անոր խորութեան 

մէՀ 1ւ գտայ ատիկա անբացատրելի ^ Տա-

րօրինակ Հարցումներ եկան Հիւսել մէտ– 

քըս եւ ցանցի տակ ծածկել ուղեղս ու 

երեւակայութիւնս է Եթէ աստղերը գո-

յութիւն չունենային՝ է՞^չ պիտի ըլլար 

անոնց տեղը • պիտի ըԱար միայն եր-

կինք տ Եթէ աշխա՞բՀն ալ գոյութիւն չու-

նենար միայն երկինք. ա ր ե ՞ ւ ը մ ի -

այն երկինք: Իսկ եթէ երկի՞նքն ալ գո-

յութիւն չունենար • պիտի ըլլար պարապ 

մը յ իսկ եթէ պարապն ալ չըլլար ի՞^՚շ 

պիտի ըլլարոչինչէ Ո՛չ, բան մը պի– 

տի ըլլար այդ ընդարձակ պարապէն տե-

ղը • ի՛՛՛նչ, ի՛՛՛նչ, պարապ մը, եւ մինշեւ 

ո՞ւր պիտի Հասնէր այդ պարապը, ի՞նչ 

կը գտնուի պարապին ծայրին, եթէ մ է– 

կը երթայ Հասնի ծայրին, ո՞ւր պիտի 

1 ՚ մ ն ա յ » ի"նչ պիաի ելլէ դէմը պարա– 

պը, պարապը պիտի ըլլայ... 

Եւ մանուկի ուղեղս այնքան յողնե-

ցաւ այս անվերկ եւ անսկիզբ երելակա– 

յոլթենէն , որ առակէն անգամն ըլլալով, 

կեանքիս սեմին՝ զգացի սարսուռը պա-

րապին եւ սարսափ մը պատեց իմ տա-

կաւին ոչինչ գիտցող եւ ունեցող Հո– 

ղիիս վրայ։ ինքզինքս տկար զգա-

ցի , այնքա՚ն տկար, որ սարսա-

փէ ցա յ մտածումներուս մենութեանը 

մէկ, այդ պարապէ գաղափարէն ըԱ" 

տեղծած մթնոլորտին մէկ, որ կ՛ա– 

մայացնէր որպէս անապատ մը Պ աղտ ա՛-

տի բազմաբնակ տանիքներուն տարածքը 

եւ ես մինակ կը զգայի ինքզինքս, յոյլ 

ոլ անզօր՝ կարենալ դիմադրելու։ Այո, 

կը կորսուէի ես այս պարապին մէկ որ– 

պէս ոչնչութիւն եւ կ՚ունենայի կորսուե– 

լու գաղափարը, եւ անոր մէկ^ մաՀուա՚ն 

գաղափարը ։ Եւ առակին անգամն ըլլա-

լով կուգայի ճանչնալ մաՀուան ներկա-

յութիւնն ու իմաստը, եւ այդ նոր գի-

տակցութիւնը արտասուել կուտար ին– 

Երբ մայրս Հետաքրքբոլեցալ լա-

ցովս ,ման կա կան չարաճճիութեամբ յան-

ցանքը ձգեցի քրոկս վրայ, եւ մայրս ան-

տարբեր անցաւ, իմ եւ քրոկս մէկեւ սո– 

վորական անհասկացողութեան 

մը վերագրելով հարցը ։ ՛Նայեցայ ակիս յ 

տեսայ քոյրս դէմքը երկնքին՝ մուլ– 

մ ուշ կը քնանար, անտեղեակ անցուդար-

ձէն է Անգամ մըն ալ նայեցայ երկինք եւ 

աստղեբու սովորական փայլքին Հետ տե-

սայ սարսափը Հոն. շուտով քաշեցի վեր-

մակը գլխուս եւ փորձեցի քնանալ։ 

•** 

"է§ուէրը պէտք էր ըլլար տասնեւութ 

տարեկան Հասուն օրիորդ մը, երբ ես 

Հազիւ վեց տարեկան է է , եւ ամենայն 
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էնքնավստաՀութեամբ կրնամ ըսել որ ես 

սիրահարուած– Էի այդ նուէրի սլէս 

սլուսլրիկ էակին է ՀԼօրաւոր նախանձ մը, 

անգիտակից ել ակամայ, յաճախ չարու– 

թեամր կը լեցնէր Հուլիս անոր ՚ է Է մ , 

բայց Հակառակ ասոր՝ ան ղիս չաա կը 

սիրէբ» 

Ատեն մը երկար բաց ա կայեցալ Պաղ– 

տատէն , ել ես կը մտածէ ի իր մասին ու 

կը տան^ոք-էի • • ՛մանկական սէրաէս ւ 

Օր մը սակայն վերաղարձաւ Նուէ– 

րը, ղրկեց ու Համբուրեց ղիս կարօաով, 

եւ ես ամչցայ , արգէն չաա մեծ էի վաք– 

րի մը նման Համբուրուելու Համար , մ ա– 

ն աւանդ , փոքրիկի աեղ գրուիլս կը վըշ-

տացնէր ղիս եւ դարձեալ կը չարանայի 

Նուէրին ղէմ յ Երբ Նուէրը Հանեց պա-

յուսակէն գեղեցիկ հ ս ւ ր մ ո ն ի ք ա մը եւ 

նուէր տուաւ ինծի՝ մերժեցի ՚. Աերժեցի 

Նուէրին նուէրը յ Երկար պնդեցին , զար-

մացան , խնդացին եւ չկրցան բացատրել 

էնչպէ^ս կրնամ իբրեւ պզտիկ տղեկ 

մը՝ չշլանալ այգ փայլուն նուէրէն եւ 

մերժել ընդունի լ մ ան աւա՛նդ Նուէրէն , 

որ շատ կը սիրէբ ղիս... 

/՚ վեր$*>յ նետուեցայ դուրս , փախայ 

ել մտայ ՚Լաղի պարտէզը, որուն պա-

հակը ծանօթ էր ել թոյլ կուտար որ 

մտնէի ներս ։ւ &աա կը սիրէի անոր խը– 

նամ ած բազմատեսակ ծաղիկներն ու 

վարզերը եւ կը գուրգուրայի անոնց վը– 

բայ։ 

Բաւական ետք երբ մտա յ տուն , Նը– 

վրլլ մեկնած էր, բայց նուէրը սեղանին 

վրայ կը մնար յ կարծես ստիպուահ\ Էի 

ընդունիլ այգ նուէրըւ Ընդվղեցայ, առի 

տարի դուրս, գրի քարի մը վրայ եւ 

ցանկապատին կից փշատի ծառին տակ՝ 

քարով մը իխլախեցի գործիքը եւ սկը– 

սայ լալ՛. 

Նուէրը եկած էր մե,լի իր ւէեբքին 

Հրաժեշտը տալու, նշանածին Հետ պիտի 

մեկնէր Ամերիկա . . . իսկ տնեցիները ղիս 

Հանդարտեցնելու Համար կը յիշէին Նը– 

ւէրին խոստումը - քեղի շա՛՛տ-շատ նը– 

լէրներ պիտի ղրկէ՛ 

^ ազի թագաւորական դալարագեղ 

եւ գեղածիծաղ պարտէզի պարտիզպանին 

անունը Ասաատ էր, եւ Ասաատ անունը 

մեղի Համար ե՛ւ սարսափ կը պատճառէր 

ե՛ւ թաքան Հոգատարութիւն մը կը նշա– 

նակէր ,որ յաճախ կը զգայինք մեր վրայ՛. 

Այն օրը որ թաղի մանուկներս չէինք 

յոգնեցուցած ՛լինք, կամ չէինք քարկո-

ծած բարձրաձիգ նոճիներու մէջ Հանգ-

չող թռշուններոլ անհամ ար բոյնեբը, 

Ասաատ , իրիկնամուտին, Պա՚լտատի ճա-

ճանչագեղ իրիկնամուտին, կը կան շէր 

մեղ էր քով ել ամկն մէկուս ձեռքը կը 

դնէր ծաղէկէ մեծ փունջ մը, այն առատ 

եւ անհամ ար ծաղիկի թուփերէն, որոնք 

կը ծածկէին տարածութիւնը անապատէ 

սրտէն զարդարուած ովասէսէ մը նման տ 

Եւ ընկերներս մեծ աղմուկով, Հըր– 

ճըւանքով, երբեմն էրար ձեռքէ խլշտոլ– 

մ է Հ ասնող փոխանակումնե բով , կը փու-

թա յին ուրախացնելու իրենց մայրերը, 

երբեմն ալ նոյնիսկ, ճամբու ընթացքին՝ 

Հատ—Հատ սպաննելով փունջի կազմը յ 

Ես Կը սսլասէի : Ծերունի Ասաատ վեր-

ջացնելէ ետք կը դառնար ինձի եւ կը 

4 սլտէր իր կնճռոտ գէմքով , ապա մե ծ 

խնամքով եւ նուրբ քննութիւններով կը 

քաղէր նոր, ցօղաթուրմ եւ տակաւին կո-

կոն քանի մը վարդեր միայն , կը ծած-

կէր այգ նօսր վւունջը կանաչ խոտով ել 

աղջկայ մը քնքշութեամբ կ՝ եր կար է ր ին– 

ծ ի. 

- Ամէն օր ջուրը փոխէ.,.– կ՝աւել– 

ցընէր մտերմիկ եղանակով մը ։ 

*** 

Ամբողջ կէս օր մը աշխատեցայ թը՜ 

ռուցիկ մը պատրաստելու, բայց ձախո– 

ղեցայ եւ շատ ընկճուեցայ երբ գիաեցի 

թաղի աղոց թռուցիկները, որոնք տան 

մէջ շփացած կատուի պոչի նման շար– 

ժելով պոչերն էն՝ կը լուլայէն Հանդարտ 

օգին մէջ։ Հայրս վրայ Հա սալ բարե-

բախտաբար ել էբրել Հայր՝ ուզեց ու-

րախացնել զիս ւ Առաւ թռուցէկը եւ քշն– 
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նելէ ետք,թոլեց ինծի անոր թերութիւն– 

ները, որոնք Էրրեւ եզրակացութիւն՝ 

պատճառներ կին անշուշտ թռելու ձա– 

խոզութեան է 

- Որքան պոչը երկար ըլլայ , այն-

քան լալ կը թռի ըսալ Հայրս , եւ ես 

Հաւատացի ըսածին ։ Ապա ի մեծ ուրանա 

խութի էն ինծի, յայտնեց թէ ի՛նք պիտի 

շինէ Հասւ մը այս անգամ է /• մ իքի այլոց 

յ ք՛շեց թէ ինք , ժամանակին , լաւագո յն 

թռուցիկ պատրաստալն էր որբանոցին 

մ է ի 

Հրճուանքս ոլ Հպարտութիւնս ան-

սահման էին Հ Պիտի ունենայի թռուցիկ 

մը, որ րո լոր ինը պիտի գերազանցէր ել 

ամէնէն բարձրը պիտի թռէր\ Հայրս 

Հում նիւթը ապսպրեց եւ մեկնեցաւ է 

Մեհ\ ոգեւորութեամբ եւ մեծ ձեռնարկի 

մը պատրաստութիւններու տրամագրու-

թիւններով՝ գնեցի պէտք եղածը թաղի 

Ա՝ուրատ խանութպանէն , որ վանեցի էր . 

երկու երկար եղէգ, չոՐս Հատ կողքի 

թուղթ (կապոյտ) , գունաւոր թե թել 

թուղթեր ել լայն կծիկ մը թելէ 

Օակորգ օր Կիրակի Էր• Հայրս առ-

տուրն Է սկսալ ղրաղի լ մեծ ձեռնարկով : 

Օրը Հատաւ , Համբերութիւնս ալ Հետը, 

բայց գործը չաւարտեցաւ. տակաւին 

Հազիւ կմախքը շինուած Էր* Կը գէաէի 

էւ կը յուզոլէի մօտալուտ յաղթանակիս 

մեծութենէն , բայց ներքուստ ,կը կասկա-

ծէ ի որ յաջողէր X Հօրս բան մը չարտա-

յայտեցի , որովհետեւ ան լաւագոյն թքե-

ռուց ի կ շինողն էր եղած էր ընկերներուն 

մէկ, ել ան ալ շատ տարիներ առակ,երբ 

գեռ վ՚ոքր էր . • « 

Շաբաթ մըն ալ սաՀեցալ վրա յէն , 

երկար սպասումի , մտածումներու եւ յո-

խորտանքի շաբաթ մը, Բայքք Գորհ<ը կը 

ծուլանար • այժմ եզերքի զարգերը պիտի 

փակցնէինք՛. Աչքս վրայէն չէի կրնար 

վերցնելէ կմախքը թռուցիկին գրուած 

Էր պատին տակ, Հսկայ, լայն, ծանր, 

խորունկ՝ ամանի մը պէս ել վեցանկէլ– 

ձաձեւ կոր կողերով: կեցած էր հան-

դարտ , տգեղ եւ գաղտնապահ ։ Ա՛Հ , մի– 

այն թէ յա լողէր. . . 

Տ ակորդ կիրակի մեծ Հան/չիսու– 

թեամբ բարձրացանք տանիքէ Ս՛եր ամ– 

բողկ ընտանիքը և. ՚Էրացիները Հոն էինք» 

իւրաքանչիւրը կատակ մը ունէր ըսելիք, 

կատակ մը ունէր աւելցնելիք, վ^՚րՀին 

քանի մը շաբթուան ընթացքին Լ չեմ գի-

տեր ինչու) զուարճութեան նիւթ դար-

ձած թռուցիկին վրա յ է Ես կը վշտանայի 

ղաոնութեամբ, բայց Հայրս կարեւորու՛-

թիւն շէր տար, այլ ամենայն լ ր Հ ՚ ՚ ւ – 

թեամբ կը պատրաստուէր մեծ պահուն, 

թռի չքի պաՀ ո էն է 

- Նօ Արա՛ մ , նապաստակ մըն ալ 

չկախե՞ս այս թաւ պոչին ծայրը, - կ՝ը՜ 

սէր տանտէրը խնդուքով է 

- կողով մը, կողով մըն ալ կռնա-

կին,– կ՛ աւելցնէր ուրիշ մըէ 

- ԶԷ՛, աս ասանկ չ՚ըլլար, պէտք է 

տանք անուն մը է 

- Ագին Ծաղիկ ։ 

- Փքած փիղ է 

- թ՛ռչող թանք յ 

Բայց Հայրս մտիկ չէր տար կատակ– 

ներուն յ քթին տակէն կը ժպտէր, եւ ես 

կը Հաւնէի այդ ժպիտը, յաղթական էր 

ե լ վստահ է 

Թռուցիկը չալկեց դրացին • ծանր 

Էր , Հասակիս երկու անգամը ( անխօս , 

անժպիտ եւ տիրական երեւոյթով։ ՛հը– 

բացին անցաւ քանի մը տանիք անգին յ 

եւ Հայրս Հրամայեց որ թող տայ ^ ու 

սկսաւ ոլորել թելը։ Մեծ ժամը կը Հըն– 

շէր , թռուցիկը վեր բարձրացաւ ի զար-

մանս բոլորին , քիչ մը եւս , եւ արդէն 

յաղթանակը դրօշի մը նման պիտի ծա-

ծան էր Պաղտատի ամ բողկ Հայ քէւքրք|(1 

վրայ, ել ամէնէն բարձրը, օդանաւի մը 

պէս, այո՛ % օդանաւի մը պէս։ 

Բայց յանկարծ Ա1ոչը բաժնուեցաւ 

թռուցիկէն եւ ամանը սկսաւ Հոլի մը 

նման դառնալ , դառնալ ոլ դառնալ , . 

Հօրս ճիգերը ապարգիւն անցան՝ զսպե– 

լու Համար անոր Ընթացքը յ Անձկէէլ– 

թեամբ կը դիտէի անոր ձեռքերը եւ կը 

սպասէի Հրաշքին ւ Աակայն թելը թուլ-

ցաւ, եւ տեսանք մեր Հսկայ թռուցիկը 

յանձնուած Հովուն՝ գնաց , գնաց ել 
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կււրսուեցալ տանիքներու ետին, արմաւի 

ծւսոերուն մէջ* 

Բոլորի Հռհռոցին մէջ միայն ես էի 

ընկճուած՛, բայց Հօրս ցաւ չպատճառե– 

լու Համար* Հազիւ կը զսպէէ արտա-

սուքս , մտահ՜ելուէ որ արգէն իր ցաւը 

մեծ էր։ Իսկ Հայրս, քթին տակէն կը 

ժպտէր Հ եւ այս անգամոլան ժպիտը 

յաղթական չէր բնաւ. 

- Անպիտանին պոչը, ս1"է1Լ չա՛տ 

ծանր Է եզեր ։ 

ընկերուհի մը ունէի, որ չատ 

անուշիկ էր, հրեշտակի նման ։ Արգէն 

մանկապարտէզի հանգէսին իրեն տուաձ\ 

կին Հրեշտակի գեր մը։ Փոքրիկ միքա– 

զէպ մը մեզ առածին օրերէն բաժնած էր 

իրարմէ ել երկար ժամանակ մնացած 

էինք խռով , բայց չէի Հեռանար իրմէ , 

իւրաքանչիւր շարժում եւ խօսք իմ կող-

՛է էս՝ Փալար իրե՛ն Համար ։ 

Ժամանակ մը եկաւ երբ դասընկեր– 

դասընկերուհիներս իրենց մ տ ահ սղու-

թեան նիւթ դարձնելով այս Հարցը, ու– 

՛լեց էն Հաշտեցնել մեզ : իմ մանկական 

հսլարտոլթեամբս , նախ մերժեցի , բայց 

մտածելով որ միակ առիթն էր այս , այ-

լապէս երբեք պիտի չՀամ արձակէ ի մօ-

տենալ իրեն, որոշեցի իմաստաւորել 

քայլս ել պայմաններ առաջարկեցի պատ-

գամ 

աւորներուն ։ Պատասխանը գրական 

կր։ Այժմ պայմաններս պէտք էր ըսկի է 

Շաա մտիկ կ*ընէէ Հեքէաթներ եւ 

չատ կը սէրէ է պատմել Հեքէաթներ. եր-

բեմն նոյնէսկ ես կը յօրէնէէ , էմ տկար 

երեւակայութեանս ուժ տալով տ Պա յ– 

մ աններս Հարցումներ էէն, երեք Հար-

ցումներ ։ Պարագան ծանր էր, երեքէն 

մէկէ ձախոզութէւձը՝ Հարցը իւրը ձը– 

ղած պէտէ ըլլար տ– Լաւ չեմ յէչեր բոլո-

րը, յամենտյնգէպս մէկը սա էր.– Արր 

արեւը ծագէ, էնչո°ւ աստղերը կ*անՀե– 

տէն - ։ Պատգամաւորները շուտով բերէն 

ինծի երեք ճիշդ պատասխանները և Հաշ-

տըւեցանք մեծ Հանգէսոլթեամբ, դպրո-

ցին բակը I 

Տարիներ ետք, շատ աւելի ուշ, ավւ– 

սոսացի թէ այդ Հարցումները ինչո՛ւ չէի 

ըրած աւելի գժուար ( որոնց պատասխա– 

նելը ըլլար անկարելի . » • 

1Րարգանքի ուսուցիչս շատ կը սի-

չ՚Աւ • զիս Կը կոշէր «աւագակ» ^կամ Հրը– 

ղկ ղ» , որովհետեւ դրօշախաղի մէջ միշտ 

ես կ՚ըլլայի թշնամիին դրօշակը խլողը և 

իմ խում բիս սահմանին մէջ տեղաւորս-

՚ լ ը ։ 

Ցետ-միիրէի մը, վերջին պա հուն , 

երբ դպրոցը ամբոզջութեամբ Հանդար-

տութեան մէջ էր, ահռելիի Հետ կը խա– 

ղայի , մ ատս վիրաւորեցի և արիւնեցաւ : 

դրաման առի , գացի ուսուցչարան , բա-

ցի վ՚ոքբ գեղաբանը եւ կարմիր գեղ գրի 

ճեղքին վրայ ։ ճիչգ կողքին տուփ մը 

կար, որ լեցուն կ՚ըլլար դասի պաՀուն 

աշակերտներէն գրաւուած պիտո յքնե– 

բով եւ բակի մէջ կորսուած առարկանե-

րով։ Մ էջը տեսայ գեղեցիկ սուլիչ մը, 

երկար շղթայի մը վրայ անցուած էր։ 

Ես Հատ մը ունէի անկէ եւ կորսնցուցած 

էի , բայց այս ան չէր . անմիջապէս որո-

Ժ յ Է Վերտել եւ Հապճեպով գրի ծոցս ։ւ 

՛հուրս ելած պաՀ ուս, ուսուցչուհիի 

մը Հանգիպեցայ , արիւնը խուժեց գլու– 

խըս : Բարեւը շատ չոր էր ել կասկա-

ծոտ ։ Անմիջապէս ամօթ մը զգացի ըրա-

ծիս Համար, բայց ուշ էր։ Ետ դարձայ, 

ուսուցչուհին Հոն էր տակաւին, նա յե-

ցալ ինծի . կանգնահ\ էի դրան մէջ, լուռ 

եւ քննող։ Ելաւ ոտքի, մօտեցաւ ել. շատ 

ցաւեցաւ մատիս Համար։ Ե« խեղճ երե-

ւոյթ մը առած էի, կարծեց վխրաւոր 

մատս էր պատճառը։ Անմէջապէս Հանեց 

վէրակապը եւ կապեց վէրքը, ապա գը– 

լուխս շոյելով ըսաւՄեծնաս , կը մոռ-

նաս ՚. Հազէ լ կը զսպէէ լացս , բայց չէէ 

լար յ Վիճակս շատ ծանր էր , նոր էն շո– 

յեց գլուխս եւ ըսաւՎնաս չունէ ,գոլն 

քաջ տղայ ես, չես վախնար ցաւէն - տ 

Շնորհակալութէւն յայտնեցէ եւ մտայ 

դասարան հ Մէնչել պաՀուն վերջը այգ 
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մետաղէ պաղութիւնը օձէ նման ճնշեց 

վրաս տ 

Երբ տուն Հասա յ , առանձնութեանս 

մէկ դուրս բերէ եւ թեթեւ մր սուլեցէ 

որ մայրս էլս է է Տեսայ թէ ա յգ ձայնը 

ծանօթ Էր ինծի • այղ սուլիչը ծանօթ էր 

էնծէ . պաՀ մը խաբուեցայ եւ Համոզուե-

ցայ թէ էմս էր ել Հանդարտեցայ X Ար-

տածեցի նուէրեչ մարզանքի ուսուցչիս , 

եւ յ շանթէ արադութեամբ ի րա կանո լ– 

թէւնր պարզուեցալ. էնծէ : ք)ւսուց <իս 

սուլի չԳւ էր; Վաէւս շատ էր, էս/լ ամօթս 

ու զղջումս՝ աւելէ % 

Տ ակորդ օր, մարզանքէ պա Հուն ու-

սուցչիո երեսը չկրցայ նայիր Այդ օր 

Համրանքով վարեց մեր մարզանքէ փոր-

ձերըմէկ—երկոլ, մէկ—երկու–, եւ ը– 

սալ կատակով Չարաճճի աւազակ մը 

սուլիչս վերցուցեր է , Հիմա, մնացի ա– 

ռանց սուլիչի ,ոով տեսաւ ձեզմէ– է կար-

ժ՜ում մը ըրի դէպի առակ, բայց զսպե– 

ցի ես զէս , է°նչ պէտէ ըսէէն ընկերներս յ 

ՎստտՀ էէ, ուսուցէչս դէտէր թէ ո՛վ էր 

էր սուլէչը վերցնողը, այլապէս պէտէ 

չրԱեբ 41 չարաճճի աւազակֆ մը, որովՀե– 

տել «ալազա կը% իմ անունս էր է Եւ ա յն 

նոյն անունով, որ այնքան Հպարտ ու 

փաղաքշուած զղացած Էի ինքզինքս սո-

վորաբար , այ<հմ աՀա գին ամօթ մը կը 

ծածկէր էնծէ Համար այդ մակդէրը յ 

Տակորդ շաբաթ ուսուցէչս դարձեալ 

յա յտնուեցալ էր սովորական սուլէ չը 

վղէն կախած, որ բոլորովին տարբեր 

ձայն ունէր տյ Նախորդ օր գաղտագողի 

տարած եւ տեղը դրած էէ մօրս թելա-

դրանքին Հակառակ , որովՀետեւ ան ը– 

սած էր ինծի տանիլ ուսուցչիս եւ յայտ– 

նել իրականոլթիլնը X Բայց ես ազատած 

էի շաբաթուան մը տառապանքէս : 

Հայրս շատ կը ՛փրէր զէս , էր մէկ 
Հատէկ տղայ զաւակն էէ, բայց երբեք 

չէր խնայեր, շարունակ ամենածանր ձե– 

լով զէս կը յանդէմանէր, ամենափոքր 

յանցանքնեբուս Համար էսկ է Այո , ծանր 

ԷԷն անոր յանդէմանութէւններըւ Տա-

ճախ չէէ Հասկնար էսկապէս էր տուած 

դաղափարները, երբ էնծէ կը պարզէր 

տեսութէւններ մարդկային , իտէալ մար-

գոլ մը, նկարագրի ել խառնուածքի մ ա– 

սին, այսուՀտնղերձ , խորապէս կազ–՛ 

դէին վրաս այդ խօսքերը եւ ես կ՚ար-

տասուէի , չկարենալով արդարացնել 

ինքզինքս: 

Եբր գիւղն էինք,ամառանոցը, շուրկս 

Հաւաքած էի գիւղի Հայ ընտանի քն ե բու 

տարեկից տւլաքը է կազմած էինք խումբ 

մր «Մրրիկդ անունով, որուն խմբապետը 

ես էի : ՎստաՀօրէն եթէ այդ անունին 

ի ո կա կան իմաստին լալ ծանօթ ըլլա– 

յինք, այնքան յաւակնոտ չէինք ըլլար է 

Ս՛եր կանոնաւոր Հանդիպումները կ՝ունե-

նա յէնք ամէն օր, որովՀետեւ ուրէշ ը– 

նելէք շունէէնք յ Ընկերութիւնը կը պա-

Հէր էր սեփական գանձանակը եւ պէ՜ 

տոյքները ;յ Պտոյաները անպակաս էէն , 

որովՀետեւ դարձեալ ուրէշ ընելէք չու-

նէ էնք հ Բոլորս կը ձգտէէնք մէշտ օրէ-

նակելի խումբէ մը օրինակելէ անգամը 

ւ՚ււաւ ՚՛ 

Օր մը խումբէս մէկ Հարց մը ծա-

գեցաւ ել երկու անդամներ, քհաղմէկն ու 

կարդանը խռովեցան էրարու Հետ եւ 

քէնցան տ կանշեցէ քովս, է բրել խմբա-

պետտ Նստած էինք Բոյրեբու դպրոցին 

ակէն բերանը : Նախ Հօրս երեւոյթը ա– 

ռի խօսելէս առակ, ապա, իր դասերը 

լաւ սորված աշակերտի մը ինքն ավս տ ա– 

Հութեամբ սկսայ արտասանել ասգիէն– 

անդի էն Հօրս խօսքերը » - Ընկերները 

միշտ պէտք է սիրեն զիրար • չնչին Հար-

ցեր, միկադէպեր, վիրաւորական խօս– 

քեբ անխուսափելի են անոնց կեանքին 

մէկ , բա յց ատոնք պատճառ պէտք չէ ըլ-

լան բաժնելու ընկերները իրարմէ, ո– 

բովՀետել այն սէրը է որ ունին իրարու. 

Հանդէպ, այնքան տկար չէ որպէսզի փո-

խարինուի քէնէ եւ– ատելութեան յ Ըն-

կերները պէտք է գէտնան ներել էրարու, 

ա յէապէս մ է՛ չտ քք՚ազմիկ մը ենթակա յ է 

վատ արտայայտութիւն մը ունենալու, 

վատ արարք մը սայթաքումով գործե-

լու, բայց Վար դան մը մի՛շտ պատրաստ 
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պէտք է ըլլայ ներելու անոր • • » 

Երբ այսպէս էլը խօսէի, առանց էս– 

կապէս գիտակցելու ձգելիք ազգեցու-

թեանս վրայ, (կազմիկը, որ այնքան լալ 

սիրտ ունէր , յանկարծ սկսաւ Հեկեկալ 

մանուկի մը անկեղծ, արգտր ել գեղե-

ցիկ լացով եւ ըսաւ » 

- Ես իսկապէս քէն չեմ Վարգանին 

Հետ ։ 

Ապա ինքնաբուխ ձեւով Համբուրեց 

ղայն եւ արցունքներուն մէկ սկսաւ խրն– 

ղալ ։ Այնքան ուրախ էինք բո լորս ա յս 

անակնկալ յաջողութեան վրայ է կար-

ծես նոր շունչով մը նոր մթնոլորտի մէկ 

մկրտուածներու նման՚ Համբուրուեցանք 

բո լորս : 

Այժ՜մ որքան կը փնտռեմ Հօրս յան-

դիմանական խօսքերը, զորս մտիկ կ ՚ը~ 

նէի այնքան գաոնութեամբ եւ տաժան– 

քով։ Երանի մարդ միշտ լսել գիտնայ, 

թ երելս Հարցերը աւարտին մ տնկական 

յուղումով եւ անկեղծ Համբոյրներով«•« 

• * * 

- ^Հֆասլա, ինչո՛՛՛ւ ա յս մարդը կազ կր 

քալէ՛՛՛ Ի^*չո ւ ցու1Ը. զարկաւ այդ մար-

դուն՛• . ինչո՞ւ Հրաչին մաման շատ գէր 

ք ՚ " 

- Աստուահ\ չարերուն գլխուն քար 

կը նետէ ե. կը պատժէ՛*՛,– կ՝ՐԱար Հօրս 

կատակով ըսուած պատասխաններէն մէ– 

կը, զոՀացում տալու Համար Հետաքըբ– 

քիր հարցումներուս » 

Եւ փոքրիկի երեւակայութեանս մէկ 

կը պատկերացնէի Աստուած, երկնքին 

մէկ, քարէ կոյտերու եւ աւերակներու 

վրայ թափառական ծերունի մը, ցնցո-

տիներով , ձեռքը մաՀակ մը, դաժան եւ 

վայրաղ աչքերով, կը ցատկռտէ աս դին-

ան դին $ Հոս—Հոն մեծ քարեր նետելու 

Համար մարգոց գլուխներուն։ 

- ի՞նչպէս Կը տեսնէ Աստուս/ծ մեղի : 

- Աստուած ամէն բան կը տեսնէ, եւ 

ոչ մէկ յանցանք անոր աչքէն չի փախիր, 

կը կեղծէր Հայրս։ 

Եւ երբ յանցանքի մը գիտակցութիւ-

նը ունենայի խղճիս մէկ, աչքերս դէպի 

երկինք՝ կը քալէի, մի գուցէ Աստուած 

քար մը նետէ զլխուս եւ ես առիթը ու-

նենամ տեսնելու քարը • • • եւ խուսափե– 

իր մտքին մէկ Իրաքի 
անապատային 

պատկեր մը ունեցող մը եթէ այցելէ 

Պաղտատի ան մի կա կան շրկա պատի պըտ– 

ղաստաններն ու պարտէզները ոռոգուած 

Հա յկական կրաբով, պիտի զարմանա յ եւ 

քարանա յ տեղը ։ 

5ս>րաթ օր մը, սովորական պտոյտի 

էինք այդ պարտէզներուն մէկ, քանի մը 

ընտանիք Հաւաքաբար » Ասլրիլի վերկա– 

ւորութեան պէտք էր ըլլայինք, որովՀե-

տեւ ծիրանի հառերը աներեւակայելի ա– 

ռատութեամբ բեռնաւորուած էին : ԿԷ— 

սօրէ ետք փոթորիկ մը ծայր տուաւ, 

խլացնող ել խենթ Հովը ծառերը կը ճը– 

կէր մինշեւ գետին, խոշոր ճիւղեր մեծ 

աղմուկով կը կոտրտուէին եւ կը քշուէին 

Հ եռուն , իսկ պտուղները անձրեւ կազ-

մած կը թափէին մեր գլխուն։ 

Չափազանցուած պատկեր մը չէ այս, 

բայց պտուղի մաՀացու կարկուտ մըն էր 

որ կը տեղար ։ Հազիւ կրնայինք գլուխ– 

նիս պաՀելով ինքզինքնիս նետել ինքնա-

շարժ ՛անշուշտ մեծերը կը Հոգային փոյա-

րերուս ապաՀովութիւնը ։ 

Երբ բո լորս ապաՀով թխմուած էինք 

մեքենային մէկ, աՀարկոլ պատկեր մը 

պարղոլեցալ մեր առկեւ։ Ամբոզկ պար-

տէզները խառնակ երեւոյթ մը ունէին, 

կարծես Հսկայ ձեռք մը աւլած էր ամէն 

բան ,տակաւին հովը կատաղօրէն կը վւը– 

շէր։ Իսկ ղետինը, նաշխուած էր գոյ– 

նըղզոյն պտուղներով։ Լայն գորգ մըն 

էր վւռուած Հողին վրա յ ։ 

Ընդհանուր իրարանցումին մէկ ա– 

ո-իթը ղտայ Հօրս Հարցնելու• 

- կապա՛, ո՞վ կը թափէ այս պտուղ-

ները 9 

- Աստուած, տղաս , Աստուած Տ 

Անմիկապէս պատկերացուցի Աստ-

ուած, որ իր աւերակներէն այս անգամ 

պտուղ է որ կը տեղացնէ , եւ շփոթ մը 

ստեղծ ուեցւսլ երեւակայութեանս մէկ։ 

ԱնՀանգիստ՝ դարձայ Հօրս• 
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- Հապա քա ր կը նետէ ր մարգոց 

ղլխուն ։ 

- Այո տղաս, լարերու գլխուն քար, 

բտրիներու գ լ քսուն պտուղ տ 

Ե լ ներկաները, ի զարմանս ինծի, 

բարձրաձայն սկսան հռհռալ, մօտս եղող 

մը մինչել իսկ մաղերս տրորեց իմ շփոթ 

եւ մտահոգ գլուխս ցնցելով՛. 

Այժմ չոլրբիններուս մէջ կը տեսնէի 

երւսնեչիները եւ կ՚աշխատէի երկնքի ա– 

ւերակներուն մ էջ ստեղծել պտղաստան-

ներ ալ , եւ Աստուած կը հան է ի մուրաց– 

կանի վիճակէն , տւսլոլ համար անոր 

պարտիզպանի մը արտաքինը։ ՝Բիէ մը 

եւս ղիքող ըլլալու համար, ղէմքէն ել 

ալքերէն վայրագութիւնն ալ սրբեցի եւ 

տուի պարտիզպանի , թերեւս Ասաատ ին 

խոնջ արտայայտութիւնը ։ 

Ան էր ո լ աս էր , ալ անգամ մըն ալ 

ներկայ չեղայ ԱստհՀոյ պտղատարափի 

մը, ընդհակառակը յաճախ տեսայ անոր 

քարերը ամէնուրեք քարկոծող • • • 

* * * 

ՀՐ ան կա կան յիլատտկներոլ կարգին 

կը ցցուին մանկական երեւակայութեան 

ստեղծած աշխարհները, որոնք նոյնքան 

տարօրինակ են եւ գեղեցիկ, մ ան աւանդ 

անբացատրելի տ\ 

Այսպէս , երբ հայրս իր Հղ^սյին պա– 

հերուն բորբոքած կը խօսէր, յաճախ 

կ՚արտասանէր սա նախադասութիւնը -

Այսպ ի սիները մարդկութեան տականքն 

են , տակա՛նքը ։ Ես կը հետաքրքրոլէի 

այս բառով, կ՛ուզէ ի հասկնալ իմաստը, 

շատ տարօրինակ բառ մըն էր, քՒէ ^Ս. 

տակառի կը նմանէր • այս պատճառով 

երբեմն խնդուքս կուգար ,երբ մ ան աւանդ 

ինծի ալ ծանօթ մարդու մը կ՝ուզզէբ ան 

իր խօսքը - Մարգկութեան 1Ոակս11Լը ,ոլ , 

տականքը ւ Օր մը մօրս հարցուցի ,եւ ան 

բացատրեց - . . ՛Օրինակ , գինիին տա կը 

հաւաքուած թանձր մասը, մրուրը, ը՛-

սաւ հ կայծակի արագութեամբ միտքս և. 

երեւակա յոլթիւնս ստեղծեցին պատկեր 

մը, որ երկար ժամանակ մնաց մէ^ս 

վառ• շիշ մը, բերանը գոց խցանով, մէ– 

Բը հեղուկ* նախընտրաբար գինի, իսկ 

յատակին լողացող բոլոր Գասպարներն 

ու Ցակո բները, Ահ մա տներն ու քհիատ– 

ները, որոնք կարգով հայրս մկրտաԽ էր 

Հտականքֆ եւ ղրկած շիշին տա կը : Յա-

ճախ կը զբաղուէի ես ա յս պատկերով ե. 

մեծ հաճոյք կը զգայի երբ այգ ծանօթ 

ել անծանօթ մարգիկը , լափէն աւելի 

վաքրացտծ՝ կը թխմէի շիշին խորը, ուր 

իրար վրայ դիզուած՝ խեղդուելէ եւ մա– 

հէ ազատուելոլ յուսահատ ճիղեբ կը 

թավւէին ։ ժամանակ մը եկաւ երբ զբա-

ղումս այնպիսի տեղ մը հասցուց ՛լի», 

ուր ամբողջ մարդկութիւնը , առանց բա-

ցառութեան է ղրկած էի հոն է եւ ալ հա-

ճոյքով շէր որ կը դիտէի կոկորդի լոսն ե– 

բու նման տականքի աղտոտոլթիւննե– 

բո էն մէջ լողացող մարդիկըզ \*սկ ժա-

մանակ մը ետք, երբ բաւական մեծցայ, 

եւ սկսայ գիտակից ալքերով դիտել, 

թէեւ մէկ անգամ էն ազատ լարձակեցի 

այգ մարզիկը հօրս գինիի շիշէն, բայց 

ուրախութեամբ նկատեցի թէ կա յին ո– 

մանք, որոնք բացառաբար միւսներէն 

անջատուելովն կը լողային գինիին մա-

կերեսը . • . 

ձ 
«էք*՛"յլ՛ Հայաստանըկը լ՛՛էի երդերու 

մէջ , խօստկցութիւններոլ ընթացքին եւ 

երեւակայութիւնս իր լարաճճի խաղով՝ 

դարձեալ կը ստեղծէր պատկեր մը, որ 

սակայն երկար ժամանակ սարսափ կ՚ազ-

դէր վրաս, մինչել իրական նկարը տես-

նելս։ Եմս , մայր մըն էր, հսկա^յ եւ ար-

տառոց միսերով, նստաձ( էր եւ գիրկը 

ունէր երեխա յ մը, խոշոր ծիծը բերանը 

տուած ".Գիտէի թէ <ք,Հայաստանը» մանուկ 

մը շէ , մեծ բան մըն է , բայց որովհետե 

«(/՝այր Հայաստան$ կ՚ըսուէր՝ հետե լա– 

բար մա՛յր մը ունէր, ճիշգ ասոր համար 

կինը հսկայ էր եւ հրէշանման ,իսկ ^Հա-

յաստանը» մարգ չէր, հապա ի՞նլ էր ,ել 

որովհետեւ մայր մը ունէր, հետեւաբաբ 

երեխայի ձել ունէր - կարծես մայր մը 

միայն մարդկային ըէլաբ - եւ որովհետե. 

«Հայաստան» բառին մէջ կայ Հստա11» 

վերջաւորութիւնը, որ ծանր կը կշռէ 
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մանկական երեւակայութեան վրայ՝ իմ 

մանուկս ալ սարսափազդու արաայայ-

տոլթիւն մը ունէր, Հողի գո յն մ արմ -

նով. . . Բաւական ետքը երբ ծանօթացայ 

Մայր Հայասաանի իսկական գաղափա-

րին եւ իարՀրգանիշ նկարին, անդրա– 

զարձայ թէ երբեմն որքան բարձր, որ-

քան սրբազան մաքեր ու գաղափարներ , 

ինչպիսի Հրէ չային աղդեցոլթիւն կամ 

ւսրգիւնք կ՚ունենան մանուկներու չարա– 

ճըճի բայց անմեղ երեւակայութեան վը– 

բայ։ 

*ԻՈՔՐ Է1,նք կ բ էլ երդէ ինք - թ ի ՚ ք , 

թա՛ք, թ ի ՚ ք , թա՛ք, "^Վ է ան, ժամա-

նակի մեղմիկ ձայն ,կորաքամակ ալեւոր , 

անվերադարձ աո. յաւէա: Որքան կափ-

սոսամ եւ կը փնտռեմ այն պաՀերը, երբ 

ամենամեծ ոգեւորութեամբ կ՚երգէինք 

այս երգը, որ ամբողՀ գաղտնիք մը եւ 

խորՀուրդ մըն էր մ եղէ Համար յ Երգի 

բառերուն ու եղյսնակին Հետ անթերի 

ժամ ադրապաՀութեամբ կը ներկայանար 

ինծի այգ ժամանակի ծ՛երունին եւ Հատ– 

Հատ քալելով, դանդաղ, ճնշիչ, կ՚անց-

նէր առկեւէս , թէք–թաք, թիք–թաքէկո– 

րաքամակ, ալեւոր, երկար փէշերը քսե-

լով գետին , ձեռքին ցուպ մը, որով կը 

ծեծէր յատակը թիք՜թաք, մազերը ճեր-

մակ ձիւնի նման, եւ֊ ձիւնի նման ճեր-

մակ երկար մօրուք մը ինկած կուրծ-

քին, Հեռո՚էն, ՀեռուԷ՚ն եկող եւ ան Հու-

նին մէկ կոբսուած ճանապարՀ մը թո-

ղած ետին* կ՚երթար կորաքամակ, ան-

վերադարձ , առ յալէտ ո Անվերադարձ , 

անվերադարձ, այս բացարձակ յաւիտե-

նականութեան գաղափարն էր որ ծանր 

կը կչոէբ Հոգեբանութեանս եւ մտքիս 

վրամ > ա յ գ ուղփն, անյայտ ոկիղբով, 

ան յա յա ուղղութեամ բ , կ՝ անցնէր Հո– 

ղիիս մէկէն, անյայտ վախճանով կը Հե-

ռանար, կը կորսուէր ել ամբողկ տկա-

րութիւն մը կը Համակէր միտքս ու Հո-

ղիս ւ Եւ ես կը սա ր սա էի է ի , ուրեմն իմ 

գոյութիւնս միայն պզաիկ մանուկը չէր % 

որ կ՝ ապրէ ր Հետս անՀոգ, այլ կար իրա-

կան ութ ի ւն մը, անտեսանելի , անշօշա-

փելի իրտկանութիւն մը, ա յգ ծերուկը, 

որ ժամանակ կը կոչուէր եւ յաւիտենա-

կանութիւն կը նշանակէ ր , կորաքամակ 

ալեւոր ել շատ Հիներէն եկող դարաւոր 

մը, որ կ՚երթար իմ Հոգիէս անցնելով, 

կ՚երթար անվերադարձ, առ յաւէտ, դէ–՝ 

պի անվախճանը, անյայտը, ան բացա– 

տրելին եւ սքանչելին ; Ի՞նչ էր այգ ,իռնչ 

է յաւիտենականութիւնը : 

իսկ ա յժմ, ա յժմ ո՞ւր է ա յգ ալեւոր 

ծերունին , ինչո՛՛ւ դարձեալ չի մոլորիր 

երեւակայութեանս պարտէզներուն մէկ, 

Հակառակ որ մտերիմ դարձած էր անոր 

կածաններուն եւ խոկացող նստարաննե-

րուն , ինչո՞ւ դարձեալ չի յայտնուիր, 

Հոգ չէ թէ վախ ու սարսափ պատճառէ 

ինծի իր յաւիտենականութեան եւ ան-

վեր կանա լիութեան գաղափարով, Հոգ 

չէ , չէ՞ որ մեծ է , բարձր է , վեՀ եւ գե-

ղեցիկ այգ գաղափարն ու գիտակցու-

թիւնը . . . 

Զ՛ Վ> 
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ա յ Հ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՅԵԱՑՔ ՀԱՅՈՑ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ 

Ժէ դարէ երկրորդ կէսէց մեր կեան-

քէ եւ. գրականութեան մէկ երեւում է 

վերածնութեան մ է ընղհանուր շարժում, 

որ շարունակւում է մինչեւ մեր օրերը։ 

Այդ շարժ՜ման ֆոնը կազմում է մ է քա-

ղաքական—պա ամա կան ընդհանուր երե-

ւո յ թ , որ կարելի է որակել «.մահ մ եզա-

կանութեան նահանկ» բառերով՛. Արեւ– 

մուտքից էքլրոպան եւ հիլսիսից Ո՚ու– 

սաստանը ծանրապէս նեղում են Թուր-

քիային ու Պարսկաստանին եւ ան դամ ա– 

աելաի՝ պատրաստում են նրանց Քայ՜ 

քայումը։ Հա յ ութ ե ան վրայ գարերով 

ծանրացող այս մղձաւանջային պետու-

թիւները որքան դէպի անկում ու թու-

լացում են գիմում, այնքան աւելէ շունշ 

է քաշում Հայ Ժողովուրդը եւ կենդա-

նութեան նշաններ ցոյց տալէս՛. Տէր ՛՛՛-

ստրուկ շարժւոսէ են հակընթաց ուղի-

ներով՛ տէրը դէպէ մահ ու քայքայում, 

ստրուկը դէպէ կեանք ու վերածնութէւ– 

նը ։ Եւրոպական ազդեցութէւնն ու տի-

րապետութիւնը խորտակում բերելով ա– 

սիական կարգերին՝ կենդանութիւն են 

տալիս քրիստոնեայ տարրերին ւ Այս 

Գրեց՝ V ԱՂ^ԱԼԵԱ՚ե 

ընդհանուր շր կան ակի մէկ է կատաբւում 

ինչպէս շատ ուրիշ մ անր ազգերի, ա յն– 

պէս էլ Հայութեան վերածնութիւնը : 

Նոր շրկանի սկզբում Հայութիւնը 

վերաշինում է իր աւերակները եւ վերա-

կազմում իր տնտեսութիւնը. թիւրք– 

պարսկական պատերազմները ապականել 

էին շատ ընդարձակ շլւկաննեբ ել գերել 

ու գերփել շատ մարդիկ ու հարստու-

թիւն ։ Վերականգնումի այս ճիգերին 

շուտով միանում են բարոյական եւ մը– 

տա լոր վերածնութեան կանքեբ, որ ըս– 

կըսւում են Հայաստանի տարբեր վայ– 

բերից՝ Աիւնեաց մեծ անապատից եւ 

Բազէ շի Ամլորդու վանքից յ Դրան հետե-

ւում են, քաղաքական վերածնութեան 

փորձեր է որ անում են Ղ,արաբաղի մե-

լիքները՛. Այսպիսով հայ վերածնութիւնն 

ստանում է կրթ՛ական, եւ քաղաքական 
ուղղութիւն: Այս ուղղութեամբ շարու-

նակում են ընթանալ մեր կեանքն ու գր~~ 

րականութիւնը մինչեւ այսօլ» • թէել նոր 

սերունդները փոփոխել են ա յգ զո յգ ի– 

դէալների բովանդակութիւնը է բա յց ԲՐ~՝ 

նաւ չեն դուրս եկած մի անգամ գծուած 
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ճանապարհներից , որոնք շարունակ ա– 

ասղանու.մ են եւ. բարձրանում : 

Հայ կեանքի եւ գրականութեան այս 

նոր շրջանը կարելի է բաժանել երկու-

սի , սահման ընդունելով ԺԹ գարի կէ– 

սերը ։ Այս բաժանումը հիմնուած է մեր 

ընկերական կազմի եւ ՛Լարիչ դասակար-

գեր է փոփոխութեան վրայ տ Մինշել 

ղարի կէ որ մեր կեանքում իշխում է ա– 

ոեւտրական դասակարգը հոդեւոր դա-

սի ղործակցութեամբ, այնուհետեւ ոտ-

•միկր, որ հանդուրժում է հողեւոր ղու– 

ււի ղ ործւսկցութիւնը ։ Արտաքին նշանը 

զասակարւլերի այս յաֆո ր գութ Լ ան ՚ԷԸ~ 

բտկան լեզուն կարելի է նկատել, որ 

մինչել անցեալ գարի կէսերը գրաբարն 

է , այնուհետեւ աշխարհաբարը: 

Նոր շրջանի առեւտրականը տար– 

բ ե բլում է նախորդ շրջանի խոխայից , ո– 

րի հորիզոնը թէել. ասելի լայն էր քան 

արհեստաւորի ես գիսզացու աշխարհը, 

բայց համեմատաբար շատ ասելի նեղ 

էր քան նոր առեւտրականի Հորիզոնը ։ 

քՍո^ան ճանաչում Էր Պոլսի ես Ս պա Հան ի 

արքունիքները ես Համեմատոսթեան եզր 

Էին նրա Համար Հարեսան ՝^1"–ՐԴՐ, է 

Թուրքն ոս Պարսիկը՛ Եւրոպայի մասին 

նա լսել Էր, բայց շատ չէր տեսել՛ միակ 

Եւրոպացիները կաթոլիկ քարոզիչներ 

էին, որ երբեմն երեսում էին Հայաբնակ 

վայրերում ես երկպառակս լթեան ու. շր–~ 

վաթի պատճառ դաոնում։ Նրա աչքում 

քրիստոնեան միշտ ստորադաս էր մաՀ– 

մեդականին, ոբի ուժը նրան թւում էր 

ւսնխորտակելի ես լուծն՝ անթօթավւելի ։ 

Այղ պէս էր ընդարձակ տարածութիւննե– 

րի վրայ՝ Ղ՚անուբից մին չես ինգոս ես 

Պարսից ծոցից մին չես կովկաս ոս Պոն– 

տոս : է՛ր տեսած ուսումն ու արուեստը 

ասիական Էին, իսկ մտաւորականները 

Հողեւոր դասին Էին պատկանում ես Հո– 

ղեսոր գիտութիւն ունէին է հր Հանրային 

չաՀերը եկեղեցու մէջ էին ամփովասած» 

նա չունէ ր քաղաքական մտածութիւն ես 

իգէալ ։ 

Ոսրիշ մարգ է նոր շրջանի աոելտր– 

բականը, որ մեծ գաղթականութեանդ 

Հետեւանքով ապրում է միքնաչխարՀից 

Հեռոս՝ Պո լսում կամ Ա պաՀ անում եւ 

ճամբո բղում է ՀամաշխարՀային Րո էո Ր 

մեծ ուղիւներով՝ Իրանի խորքերից մին– 

չեւ Անգլիա եւ Հնդկաստանից մինչեւ 

ՄոսկուաX 

Նա ճանաչում է Եւրոպան եւ եւրո-

պացուն. տեսած է նրա արուեստի, ար– 

Հեստի եւ գիտութեան զարմանալի ար-

ղիւնքները, նրա նոր զէնքն ու զօբքբ, 

նրա կիրթ բարքն ու ճաշակը, ւիտրթամ 

տունն ու Հագուստըէ Նա տեսնում է գի-

տուններ , որոնք Հոգեւորական չեն եւ 

գրագէտներ, որ տիրացուներ չեն տ Ն՛Ա 

տեսնում է կնոՀ վայելած յտրւլանքը, 

նրա կրթութիւնը, նրա գիրքն ընտանի-

քում X Նա տեսնում է նոր ազգեր ու լը– 

սում նոր լեզուներ, որոնք ստեղծել են 

այգ ամէնը ել որոնք արՀամարՀանք կամ 

ատելութիւն ունեն գէպի այն ազգերը,ո– 

րոնց լուծի տակ Հեծում են Հայերը ։ 

ր իստոնեա յ Հայի խոցուած ինքնազ– 

գացմտն Համար մի բուժիչ բալասան է 

քրիստոնեայ աշխարհի զօրութիւնն ու 

լուսաւորութիւնը, որ Հարազատ է երե-

ւում իրան եւ որից նա օգտւում է առանց 

խղճահարութեան ։ 

Այսպէս է , որ նոր առեւտրականը 

դաոնում է եւրոպական քաղաքակրթու-

թեան միջնորդ Հայերի եւ «Ֆրանկների» 

մ իջել X Նրա հանրային շահերը դուրս են 

ղալիս եկեղեցու նեղ սահմանից եւ ընղ~՝ 

դըրկում են ազգը: 

Այսպիսով ազգն ու եկեղեցին դառ-
նում են ղոսլապատիւ Հոգածութեան ա– 

ռարկտյ եւ սրբազան անօթների ու զար-

դերի Հետ , որ առեւտրականը ն ուի բա-

լ՛ երում է Հայ վանքերին ու եկեղեցինե-

րին՝ նա իր ոսկիները տալիս է Հայ տը– 

պագրութեան գործին, որի նպատակը 

Համարում է ոչ միայն եկեղեցական 

գրքերի բազմացումը, այլ մանաւանգ 

լուսաւորութեան տարածումը Հ ս ՚ յ տղզի 

մէջ։ 

Նոր չրջանի սկզբում ազգային եկե-

ղեցու բարեկարգութիւնը կենդրոնացը– 

նում է իր վրայ Հայոլթեան ուշադրու-

թիւնը ։ Անապատները դաստիարակում 

են կորովի եւ անձնուէր գործիների մի 
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թարմ սերունդ, որ ընթերցասէր է , 

տութեան յարգն իմացող եւ. միաժամա– 

նա/չ բարեկարգութեան կողմնակից ։ Այս 

"ՂոէԼ սնու-ահ՛ Հոգեւորականները կարգ են 

Հասաաաում Պո լսում (Կոլոտ) եւ 

միածնում ԼԱովսԷս է Ցակոբ, Փիլիպ– 

պոս) է Մ տա լոր ական նոր սերունգը մի 

կողմից ընթերցաս իրում է նախնեաց 

վաստակները, միւս կողմից Հեղինակում 

Հ նոր գործեր, որոնք թէեւ անարժէք 

ղ բտկան տեսակէտով բայց մեծապէս 

նպաստում են լուսաւորութեան տարած-

մանը Հայրենի մ իջավայրում տ Նպաս-

տաւոր աղղակ է Հանղիււանում այս գոր-

ծում տպագրութիւնը, որ թէեւ նախորղ 

չրկանի վերջերին էր սկսուած* բ այց այս 

շրջանում է զգալի ուժ դաոնում ։ 

Այս շարժման զուգաՀեռ1 սկսւում է 

քաղաքական խմորումը՛ Հայերը փոր-

ձում են աղատուել մաՀմեգական լուծից 

Եւրոպական պետութեանց օժանդակու– 

թեամբ։ իսրայէլ Օրին սկսում է իր դի-

ւանա գի տա կան բանակցութիւնները եւ 

Գաւիթ բէկը ապստամբութեան դրօշ է 

բարձրացնում ՛Լար արա ղի լեռներում տ 

Փորձերն անցնում են անյաՀող, բայց 

գաղափարը չի մեռնում եւ Հետագայ սե-

րունդները մի քանի անգամ ձեռք են առ-

նում նոյն գործը առեւտրական ղասի 

աչակցութեամբ։ Այս շարժումը գտնում 

է իր տեսաբանին, որ մի Հարուստ վա-

ճառական է և միաժամանակ եզակի դէմք 

մեր ղրականութեան մ է ի Ցակոբ Ոա– 

Համէրեանն է դա , որ իր ^Յորդորակով» 

եւ «Որոգայթ փառացով» փորձում է ձե-

ւակերպել Հայոց պատմութեան փիլիսո-

փայութիւնը, քննութեան է առնում ան-

կախ Հայաստանի անկման պատճառնե-

րը, Հայ ութ Լան աչքը բաց է անում իր 

ան վ. առուն ակ ներկայի վրայ, գծում է 

ապագայ Հայաստանի քաղաքական կազ-

մակերպութեան ձեւ.ը, որ Հանրապետու-

թիւն է , եւ նոր մ ի Հոցն եր է առաՀար– 

կում այդ իգէալին Հասնելու, - զինա-

վարժութիւն եւ ուսում ։ 

Ամէն տեսակէտով ուսումը ճանաչ– 

լում է մի անհրաժեշտ եւ վերին աստի-

ճանի կարեւոբ բան • ուսումը պէտք է% 

եւրոպացի միարարներին ըմբերանելու 

Համ ար, եկեղեցու վարկը բարձրացնե-

լու Համ ար, քաղաքական ազատութեան 

Հասնելու Համար, անՀատական վիճակը 

բարելաւելու Համար է Բուն երկրռւմ 

տրուած ուսումը գոՀացում չի տալիս 

շատերին , նրանք ձգտում են աւելի վեր | 

Այս անյագ ծարաւի մարմնացումն Է 

Մխիթար Աերաստացին, նոր ժամանակ-

ների մեծադոյն Հայը, որ 1701–^ Հիմ-

նում Է իր նշանաւոր ուխտը բուն երկրից 

զուրս | բայց նրա լուսաւորութեան զոր– 

հին ծառայելու Համար։ 

Այգ ուխտի գործունէութիւնը գե-

րազանց ա պէս կրօնական է եւ ազգային ՚ 

Մ խիթալէի գործին նպաստում են կաթո-

լիկ եկեղեցին եւ Հայ առեւտրականը• 

մէկը պաՀ ան Հում է Հնազանդութեան 

բերել Հայ եկեղեցինէ միւսը ծառայել 

ազգի լուսաւորութեան է զարթեցնել ագ– 

գային գիտակցութիւն , ազգասիրութիւն ։ 

Մխիթարեան միաբանութիւնը 1 5 0 տա-

բի շարունակ Հաւաաարմութեամբ ծա-

ռայում է իր Հովանաւորի եւ իր մեկե-

նասների ներշնշումներին, պապին եւ 

Հայ առեւտրականն երին, կաթոլիկ եկե-

ղեցուն եւ Հայոց ազգին ։ 

Մինչեւ ԺԹ գարի կէսը ոչ մի Հիմ-

նարկութիւն այնպիսի մեծ երախտիք 

չունի Հայ մտքի զարգացման վրայ, որ-

քան Մ խիթարեան միաբանութիւնը։ 1 5 0 

տարի շարունակ նա էր Հայռւթետն մըտ– 

քին ու զգացումին սնունդ մատակարա-

րում . պոլսաՀայն ու ռուսահայը նրան 

էին աշակերտում ել նրան Հետեւում ։ 

Մխիթարի անձն ու գործը իդէալ էին 

բոլոր աղգասէրների Համար եւ նրանց 

գաղափարները ազգի մասին* դաւա-

նանք ։ 

Այգ միաբանութեան լայնածւսլալ 

գործը գերազանցապէս դասական ուղղու-

թիւն ունի։ Մխիթարեանի միտքը յա-

հ ում է Հա յի անցեալում, թէեւ նրա նր– 

պատակն է ներկան առաջնորդել յ @՝է 

ինքնուրո յն եւ թէ թարգմանական գոր-

ծերով այդ միաբանութիւնը ամենակա– 
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րող միՀնորգն է Հանդիսանում եւրոպա-

կան աղդեցութեան ։ *հրքերի տպադրու-

թիւններից սկսած մինչեւ նրանց յօրին-

ուածքն ու պատրաստութեան եղանակր 

կրում են եւրոպական քաղաքակրթու-

թեան դրոշմէ Եւրոպական վաստակնե-

րով , նա ընդՀանրացնում Է մաաւոր աշ-

խատանքի եւրոպական ձեւեր է 

Այղ ամբողջ գործունէութիւնը աո-

ղոբուահ է աղդային արժանապատուու-

թեան զգացումով ել վերածնութեան 

բուռն տենչով տ Երբ Միւիթարն ու իր ա– 

շակերտները մաքրում են Հայոց գրաբար 

յեղուն յեանադարեան աղաւաղումներից* 

դրանով աղդային ինքնորոշման ել ինք– 

նաչեչաման մի գործ են կատարում ։ Երբ 

Հայկազեան բառգրքի Հսկայական Հա-

տորներում ցուցադրում են նաինեաց 

լիզուի բառական Հարստութիւնը դրա-

նով գոհացում են տայիս ոչ միայն մի 

ուսումնական պէտքի , այլ եւ ընթերցո-

ղի ուչքը դարձնում են գէպի Հայութեան 

փառաւոր անցեալըյ Նախնեաց գրական 

վաստակները երեւան Հանելով եւ ընտիր 

ասլադրութեամբ ցրելով ազգի մէք նը– 

րանք յայտնադործում են մի Հարուստ 

դրականութիւն, որի գոյութիւնը չէր 

իսկ երազե լ մաՀ մեդական բռնութեան 

տակ Հեծող Հայութիւնը։ Այն սէրը, ո– 

բով պատրաստ ւում էին այգ վաստակ-

ների տպագրութիւնը ել այն Հիացումը, 

որ արտայայտում էին Մխիթարեանները 

նրանց Հանդէպ՚ անտեսանելի ուղինե– 

բով թաւի անց ո ւմ էր ընթերցողի սիրտը 

ել կապում նրան իր ազգի անցեալին է 

Ի) որենացու առաջին Հրատարակութիւնը 

(Ամստերդամ, 1 6 9 5 ) արդէն բացել էր 

Հայութեան աչքն իր անցեալի վրա յ • ա– 

ոանց ա յգ գրքի անհնարին է & . ՇաՀա– 

միրեան երեւակայելէ Մ խիթարեանները 

մէկ մէկու ետեւից Հրատարակելով Հայ 

պատմագիրների գործերը <ձվառ ե. բոր-

բոք» էին պաՀում մի անգամ սկսուած 

Հետաքրքրութիւնը եւ աւելի ՀրաՀրում & 

Հում նիւթերի Հրատարակութեան 

յաջոբդում է նրանց մչակութիւնը ե. Հե-

տազօտութիւնը » ինճիճեան գրում է իր 

ԱչխաբՀագրութիւնն ու Հնախօսութիւ– 

նըէ Զամչեանն իր Պատմութիւնը, որ 

այգ չրքանի ամենանչանաւոր գիրքն է՝ 

իր ունեցած աղդեցութեան տեսակէտից \ 

Ա՝ ի ամբողջ ժողովուրդ յարութիւն էր 

առնում նրա գրքի մէջ մոռացման գբից 

ել ստրկացած յետնորդներ ի ապշած աչ-

քերի առջեւ անցնում էին նրանց փառա-

ւոր նախնիները, որոնք աշխարՀակալ ու 

ռազմասէր էին, ունէին գտՀ ու գայի-

սոն, պատերազմում էին Հզօր Հարեւան-

ների Հետ եւ չատ անղամ յտղթում էին 

նրանց % Ե լ այգ ամէնը մտացածին չէին, 

այլ Հայրենի աղբիլրներից քաղած եւ Օ– 

տար Հեղինակների վկայութեամբ Հաս-

տատուած ։ Ոչ մ ի գիրք մեզանում աւե-

լի մեծ գեր չի խաղացած ազգային ինք-

նագիտակցութեան զարգացման գոր-

ծում , որքան Չամչեանի եռաՀատոբ 

պատմութիւնը, որի ազգեցութիւնը միջ-

նորդաբար չաբունակւում է մինչեւ այ-

սօր ւ 

Հայոց անցեալի գիւտը վառում է 

Հայ բանաստեղծների Հոգին• քնարեր-

գուն Հայոց փառքն է երգում, թաաերա– 

դիրը Հայ պատմական Հերոսներին է 

բեմ Հանում եւ նրանց բերանը ազգասի-

րական ճառեր գնում, փառաբանում Հա– 

ւատարմին եւ խարանում դաւաճանին • 

Վանանդեցին Հեղինակում է իր լայնա– 

ծաւալ քերթուածները, ուր երգում է ե– 

րանաւէտ Հայաստանը ել Հայոց գարձըէ 

Այս ընգՀ անուր ուղղութիւնը շր ջան ի 

վերջում արտագրում Է իր զլուխ գոր– 

ծոցը • Ա . ք*ագրատունին գրում Է իր 

%Հայկ գիւցաղն»–ը «քառասուն դարերի 

վրէժը լուծելովդ ւ Ա՝ աՀմ ե գա կան լուծի 

տակ ստրկացած Հայութեան նախաՀայրն 

է այդտեղ, որ ազատութեան մոլի սի-

րահար է , բռնութեան կատաղի թշնա-

մի։ Ամբողջ դիրքը լի՛քն է կռիւների աղ-

մուկով, իս կ լեզուն անհունապէս Հա-

րուստ եւ խրոխտ ու ռազմական ։ Իրա-

ւազուրկ Հա յութեան աչքի առաջ նկար-

լ ում էր նրա Հպարտ եւ ազատ նախա-

հայրը, որ չքեզօրէն ապրում էր իր 

կեանքը կարծես ընդգծելու Համ ար ա– 
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նարժան յետնորդի ստրկութիւնը։ <Տ.Հայկ 

գի ւցաղն^—ը ազգասիրական ուղղութեան 

եւ գրաբար լեղուի գագաթնակէտն է • 

այնտեղից գաՀավէժ ընկնում է ցած թէ՛ 

այգ ուղղութիւնը եւ թէ՛ մանաւանգ այգ 

գրական լեզուն է 

Ա խիթարեան միաբանութեան գոր– 

ծունէութիւնը դասական ուղղութիւն ու-

նի ոչ միայն այն մտքով, որ ընթերցողէ 

միտքն ու զգացումը կապում է Հայ անց-

եալին , այլեւ այն մտքով, որ նա Հայ 

լեզուով տալիս է Հին ու. նոր ազգերի 

ղասական երկերի թարգմանութիւնը* 

Յոյն , Լատին, Ֆրանսական , Անգլիական 

եւ Իտալական գլուխ գործոցները Հե– 

տըղՀետէ խօսում են Հայերին նախա– 

Հարց կորովի եւ կարող լեզուով ւ Նրանք 

վարժեցնում են ընթերցողին խորապէս 

ղգալֆ պայծառ, ու կանոնաւոր յօրինել, 

վարպետօրէն արտայայտել, խօսք կեր-

տել, կարճ՝ պատուաստում են յզացու-

մի եւ կատարումի ընտիր ճաշակ եւ 

այսպիսով քաղաքակրթում են Հայ միտ-

քը եւրոպական իմաստով: Անկախ այդ 

կազմաւորիշ ազգեցութիւնից , նրանք 

բաց են անում Հայ ընթե րցողի առաՀ 

նոր ու լայն Հորիզոններ ել տալիս են 

նրան բազմատեսակ ծանօթութիւններ՝ 

գրական, պատմական, գիտական Հ ի– 

մաոտասիրական, մշակելով մի Հարուստ 

ու ճկուն լեզուն ընդունակ Հաւատար– 

մութեամբ թարգմանելու բարձր քաղա-

քակրթութեան մշակած դաղավւարները, 

պատկերներն ու զղացումները X 

Գրական պատմութեան այս շրՀ՚Անը 

ընդՀանուր առմամբ մի վ ե ր ա պ ր ո ւ մ է 

հայ անցեալի: Մաաւորականների մեծ 
մասը դեռ եւս Հոգեւորական է։ Հայ Հե-

ղինակը անտեսում է ներկայ թշուառու-

թիւնը ել փարում է անցեալին • նա յետ 

է նայում ել ազգային արժանապա՜տուու-

թեան յենարանները որոնում ազգի անց-

եալ փառքի մէՀ։ Նա կտրուած չէ եկե-

ղեցուց՝ բայց տեսնում է ազդը, որ բս– 

տեղծել ու պաՀ սլան ել է այդ եկեղեցին Տ 

ՇրՀանի սկզբում ազգի գաղափարը եւ 

ազգասիրական զգացում ը Հազիւ երեւա– 

լով՝ ժամանակի ընթացքում պայծառա-

նում ու զօրանամ են մինչեւ եկեղեցուն 

ել ժամասիրութեան ղուգապատիւ դառ-

նալու աստիճան, իսկ չր2.ա 

նի վերքում 

ազգի գաղափարը մինչեւ իսկ գեբակրշ– 

ռում է եկեղեցու գաղափարին : Այսպի-

սով ազգ ու եկեղեցի գաղափարները այն 
երկու անիւներն են, որոնցով Հայութիւ– 

նը դանդաղ , բայց յամառ 
ել ու յարասէ, 

բարձրանում Է դէպի նորազոյն ժամա-

նակները՝ Հոգեպէս ազատուելով թա-

թար ցեղերի եւ մաՀմեդական իշխանու– 

թեանց մղձաւանջային վեՀապետութիւ– 

նից.. ւ * * 

(Վերջ) 

Ն՛ Ա. 

ԳՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻ՛Ն 

Երկու նշանաւոր գրագէտներ, Օրիէն Աքօլ ես Ալ՛ Տիւմա Որդի, կը խօասկցէին 
ուրիշ համբաւաւոր գրագէտի մը մասին, երթ Տիւմա ըսաւ» 

- իր վհրշին գիրքը ղրկած է ինծի որպէսգի կարդամ։ 
սք»ւ– ~ " տ՛՜ւ՜ ՚ ւ յ 

- Աւելի լաւ կ՚ըԱսւր եթ-է գիրքը յան ձնէր, քեղի, ռրպէսգի գսւյԹ ոչ թ-է կարդաս, 
այլ՝ գրես: 
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Մ– ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ 

ԱՐՁԱԿԱԳԻՐ ՔՆՆԱԴԱՏ ԱՐ8ԱՇԷՍ ՅԱՐՈԻԹԻՒՆԵԱՆ 
ԻՐ ՆԱՄ՛ԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 

«Բագին քչի 6 եւ յա Հոր գա կան թիլե-

րուն մէՀ լոյս տեսան յայտնի քննա գա ա 

եւ արձակագիր Արտաշէս Յարութիւն– 

եանի նամ ակները, ո լղզուած նո յնքան 

հանօթ վիպագիր ՀԼապկլ իսայեանի։ ի– 

րենց պարզութեան մ ԷՀ, ա յգ նամակնե-

րը մէկէ աւելի խորՀրդածութիւննեբ կը 

թելադրեն ւ Մենք կը ճան կայինք արել– 

մըտաՀայ գրագէտին Գրականութեան 

զանազան տարրերը : Այգ նամակներով, 

ինչպէս առհասարակ ոեւէ գրագէտի 

կողմէն գրուած նամակներով, մեր աչ– 

քերուն առՀել կը պատկերանա յ մարդր, 

մտաւորական բացառիկ դէմքը, որ գի-

տէր Հաշտեցնել արեւելքի իմաստութիւ-

նը , աբեւմ ուտքի գեղեցկագիտութեան 

Հետ։ 

1 9 3 7 – « Ն ա Հ ա տ ա կ Գրագէտներու 

Բարեկամներէ մատենաշարին մ ԷՀ «Ար-

ձակ էՀեր եւ Փերթուածներէ խորագրով 

Լթի*– 1 0 ) Հատոր մը տուինք։ Գրագէ-

տին եղբայրը, ինքն ալ գրագէտ, մեզի 

տրամադրեց բաւական անտիպ նիւթեր, 

որոնց մ ԷՀ կը գտնուէին նաեւ տասնեակ 

մը նամակներ, բոլորն ալ ուղղուած վի– 

պագիր Տիկին Զապէլ Եսայեանի ։ Գըժ– 

բախտարար այդ նամակները յիշուած 

Հատորին մ ԷՀ շկլ՚ցինք տեղաւորել։ Թի– 

ւով ինը նամ ակներ , 15 Մ արտ 1906-^ծ 
Ա Յունիս 1 9 0 8 թուականը կը կրէին» 

Օէ-րիշ հինգ նամակներ, 20 Օգոստոս 

3 9 0 8 – ^ 2 5 Հոկս,. 1 9 0 8 , գրական շահե-

կանութիւն չեն ներկայացներ, Հկը զբա-

ղին տիկինին անձով եւ Հիւանդու– 

թեամբ» յ Ուրիշ ութը նամակներուն ալ 

ամփոփումները դրուած են , 8 Նոյեմ • 

1906-^ե Գեկտ. 1907։ 
Բոլոր այս նամակները Տիկին Զա– 

պէ լ Եսայեանի կողմ է ՎաՀան Յաբու– 

թիւնեանին յ անձն ուած են ։ Այս վիըՀի" 

նը կը յայտնէբ թէ մաս մը գտած է զի-

նադադարին ( 1 9 1 8 ) ձեռք անցուած քււ– 

փի/5՛ տետրակի մէՀէն, զոր Թուրքեր Հայ 

կօշկակարի մը ծախեր էին անպէտ կար– 

ծըւած թուղթերու Հետ ։ կօշկակարը 

Հասկնալով տետրակին կարեւոր ո ւթիւ– 

նը , երկի լզած ութեամբ պահեր էր եւ 

զա յն իրեն յանձնած ։ Արտաշէսին բազ-

մաթիւ թղթակցութիւնները Թ լկատին– 

ցիին, /հուրէն ԶաՐդարեանին ել ՅովՀ • 

Գազանճեանին Հետ բոլորն ալ դժբախ-

տաբար կոբսուած են , բացի Արամ Ան– 

տոնեանի Հետ ունեցած թղթակցութիւն-

նեբէն։ 

Տ իկին Զապէլ Եսայեանի ուղղած 

նամակները գրագէտին ներքին ել ընտա-

նեկան կեանքը, ինչպէս նաեւ մտերիմ 

պաՀերը կը ներկայացնեն ։ Տառապող, 

ինքզինքը մինակ զգացող Հոգիի մը գա-

լարումները կը զգանք, որոնց ենթական 

աշխարհ է Հեռու, մարգոց անտարբեբու– 

թեան երես գարձոլցած, կ՚ողբայ իր ա– 

ռանձնութիւնը։ Ե լ սակայն միշտ վե-

րա պաՀ է է Այդ վերապաՀոլթիւնը ար-

դիւնք է նաեւ Հիասթափութեան, որ ե– 

րեւան եկած է կեանքը աւելի . մօտ էն 
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ճանչնալէն , ինչսլէս նաեւ բարեկամ ու– 

թէւններու անկեղծութեան Հանգէպ ու-

նեցած մարդկային կասկածէնտ Այս յո~ 

ռետես զգացումը տեղէ կու տայ, երբ 

խնղէրը Տիկ* Զ՚Ասչէ լ քյսայեանի բարե-

կամ ութեան մ ասին էէ Ա• 3 արութիւն– 

եանի գրիչը ել մտածումները Հոն վե-

րապահութիւն չեն ճանչնաբ ։ Դ ի մ ա ս ս ւ – 

Օւերներու Հեղյւնակը գտած Ը1ԼաԷ 

թուի անկեղծ բարեկամութիւնը է Անկա-

րելի Է ինծ Է Համար ներկայացնել Հոս 

մանկական ըսուելու չափ Հպատակու-

թիւնը եւ խոնարՀամիտ զգայութիւնը 

զոր ան անի Հանգէպ ա յգ գրագէտու– 

Հիին։ 2 5 Յանիս 1 9 0 8 թուակիր նամա-

կին Հետեւեալ պարբերութիւնը աւե լի 

քան կը բացատրէ այգ կախարգանքբ 

«Որպէսզ/* անխոբՀուրգ է ն տ ի ս ք ր է – 

սէանձճր ըրած չրք/ամ, պիտի չըսեմ բո-

լոր այն բարիքը զոր կը քաղեմ անկէ, -

այգ բարեկամութենէն, իմ այնքան յա-

ճախագէպ Հոգեկան աեՓայանսձձ/ք/քք.0 

մէջ որոնց մասին աչխարՀ չատ բան չի 

գիտեր ։ ՀետղՀետէ ստիպուած կը զգամ 

ինքզինքս ընգունելու թէ ձեր բարեկա-

մութիւնըք ձեր սեռին րերմամբ, այր 

մարգու բարեկամութեան Հետ բաղգա– 

տելի չէ բնաւ։ Տղու մը պէս ակար կր 

ւլգամ ինքզինքս Հանգէպ ձեզի , եւ ազու 

մ ը պէս կը սիրեմ, կը փնտռեմ որ գուբ– 

ղուրալիր ձեռքով մը խնամ էք իմ տկա– 

բութիւններս ։ Այս պաՀ ուս ուր տարօրի-

նակ Հպարտութեամբ մը կ՚արՀամարՀեմ 

որեւէ բարեկամ ական ցո յց , պէտք կը 

զգամ ձեր քամահրանքներուն՝ զորս ա– 

մ էն անգամ երախտագիտութեամբ կ՚ըն– 

զ ունիմ ։ Կին մը չէք գոլք է ա ձ Լ կինն էք յ 

որ կը Հասկնայ , որ գիտէ — աՀա թէ էն– 

էու ոչ մէկ բանով չեմ կրնար փոխարի-

նել ձեն է բխող բարիքը, - աՀա թէ էն– 

չո՞ւ ձեր Հաճելի բոն ա կա լութ են էն չեմ 

ուզեր ազատիլ երբեք» ; 

Ոչ միայն իր անձով Հզբաղիր այս 

նամակներուն մէջ այլ երբ առիթը ներ-

կայանայ, Հայ գրականութեան բերած 

իր ն պ ա ս տ ը կը թերագնաՀատէ, որով-

հետեւ <չկը մնայ ինքզինքին միակ բա-

ցարձակ դատաւորը) անգութ, խստամ-

բեր , աններող դատաւորը 1 որ պա Հ անձ-

կոտ ութ էւններով լեցուն է»ւ Այս նոյն 

միաքը աւելի յստակօրէն ընգլայնած է 

2 5 Գեկտ. 1 9 0 7 թուակիր նամակին մ է ի 
Ա. Ցարութիւնեան կը ճչդէ իր վե-

րաբերումը քննադատներուն եւ էէնքը 

գնահատողներուն Հա նգէպ ։ Եթէ ան-

տարբեր է առաջիններուն Հանդէպ է ԳԸ" 

նաՀատոգները ղինքը չեն խանդավառեր : 

Ի՞նչ է ել ի՞նչ պէտք է ըԱայ գրողնե-

րուն նպատակը՛– Զգա ի լ իրագործելու 

իրենց Արուեստի ել Գեղեցկութեան ե– 

բաղը՛ շունէն լաւաղոյն բան մը ընելու 

եթէ ոչ ՀետղՀետէ աւելի սերտ վ՛արիլ 

իրենց իտէալին, ՀետղՀետէ լաւագոյն 

քանք մը վւնտռելով իրենց Հոգւոյն խո-

րը , ի սպաս Աստուածներու մեծագոյ-

՝եին–. 

Արուեստագէտ գրողը տարակո յս– 

ներով կ՛ապրի։ Իր մտքին ծնունդները 

գոհացում չեն տար իրեն : Նախանձախըն– 

դիր կ ատարեալ գաւա1լեե ր ծնելու մ ա– 

սին, միշտ թերի , միշտ անհրապոյր կր 

գտնէ զանոնք, որոնց կեանք տուած է է 

«Իմ ամբողջ խանդավառոլթիւնս , կը 

գլ՛է է գուրգուրանքս ( Հոգածութիւնս ու 

նախանձախնդրութիւնս կը դաոնա յ ա– 

նոնց՝ որոնք սաղմնային վիճակի մէջ 

մաքիս մթութեան խորը կը քնանան , 

սպասելով բարի բեղմնաւոբումին է ին-

չո՛ւ արուեստի ա յս ցաւը ։ Թերեւս անոր 

Համար որ մեր Հոգիներուն մէջ բո յն 

գնող Գեղեցկութենէն՝ միշտ լաւագոյն , 

միչտ աւե չի թանկագին մաս մը պիտի 

մնայ չբացատրուած է ու յաւէտ անբա-

ցատրելի» : 

Ա ՚ Յարութիւնեան կը զբաղի դրա– 

լուծական ինչպէս նաեւ քնէական փոր– 

ձե բով: Տիկ՛ Ջ* Եսայեանի խնդրանքէն 

վրայ, 1 9 Մարտ 1 9 0 8 թուակէր նամա-

կէն մէջ կը փորձէ ճչդել գրագէտուՀէէն 

նկարադբէ քանէ մը գէծերը։ ճճանչցած 

էէ ղձեղ, ձեր ճչմարէտ անխաթար պար-

զութիւնը , ինչ որ կար ձեր բնաւորու-

թեան մէջ անսեթեւեթ ու աննկատ, բբ– 

նական ել լՈՆայալ , կարծած էի տեսնել 

ձեր դրին մէջ՝ մեծ ու վիպրսւնթ– սանսի– 
պիլիթէ մը, որուն խռովքներուն դէմ 
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մարտնչելու. Համար ձեր ի գործ գրած 

Հանքն էր անտարակոյս, որ անփորձ 

նայուածքներու. զձեզ կարծել տուաւ 

«Հանդարտ ու վերապաՀռտ% անձնաւո-

րութիւն մը։ Հիւանդագին դիւրազւչա– 

ծութիւն մը, մտքին մ ԷՀ գաղափարնե-

րու եւ տպաւորութիւններու խռովայոյզ 

իրերայաՀորդութիւձ , Ա1ժիթ–Աաիոն մը , 
փոփոխականութիւն մը, մէկ վայբկեա– 

նէն միւսը խանդավառ. կամ տխուր, 

յուսալից կամ յուսաթափ, րա յց իրա-

պէս մանաւանդ արաէօր ունեցող Հոգի 

մը* է 

Ընտանեկան խաղաղ մթնոլորտը 

ՕրՀնութիւն մը եղած Է Ա. Յարութիւն– 

եանի Համար։ Հպաբտութեամբ Լաց-

ուած, միշտ նկարագրած Է իրենց նա Հա– 

պետական ներքին խաղաղութիւնը եւ 

բնութեան մ տեր իմ գրացնութիւնր, ագ-

դակներ , որոնցմէ ներ շնչուած է նաեւ 

բանաստեղծը եւ որոնց կը պարտի ան իր 

գրական վաստակին կարեւոր մէկ մասը, 

արձակներ մեծ մասով, Մոխիր ա. Մս1– 

իյըր, Հակասութ-իւննհր, Թափառումներ 
եւ Գրական Դիմասստւերներ ընդ Հանուր 
խորադիրներով ։ 

՛Բանի որ խնդիրը Ա. Յարութիւնեա– 

նի կողմէ գրուած նամակներուն մասին 

յարմար առիթ մըն է երբ խօսինք 

նաեւ Արամ Անտոնեանի ել Մ եր ուժ ան 

Պարսամեանի ուղղած «նամակներուն 

եւս ։ 

Արամ Անտոնեանի նամակները 25 
Փետր. 1 9 0 8 ֊ Յունիս 1 9 1 1 , իսկ բանաս-

տեղծ Մերռլժան Պարսամեանի նամակ-

ները՝ 1 9 0 8 - 1 9 1 2 թուականը կը կրեն։ 

Նկատի առնելով 1 8 9 8 - 1 9 1 2 թուա-

կանները, տասնըՀինգ տարիներու ժա– 

մ անակաշրՀ ան մը կ ընդգրկեն այդ նա– 

մ ակները ։ Անոնց բովանդակութիւնը ոչ 

միայն գրական ու Հրապարակագրական 

է» այլեւ բարեկամական ու եղբայրա-

կան ։ 

Այս չփոթ թուականներուն դալա– 

»ւացի գրագէտները, թ՚լկատինցին , (հու– 

բէն ՏԼարգարեան , Ա. Յարութիւնեան , 

8ովՀ » Գաղանճեան, 9» * Անգրէաս– 

եան, ինչպէս նաել Ա՝ • Հյամտան– 

ճեան, Ա. Պարթելեան, Գ– Խաչ– 

կոնց եւ Ա • ՚հաւթեան իրարու Հետ կը 

թղթակցէին, եւ այս բոլորին ներքին 

կապը կը Հանդիսանար Արամ Ան տոն– 

եան, որ Պոլիս Հաստատուած էր ւ 

Այդ նամակներուն ընթերցում ը 

վաթսուն տարիներ ետքը, մեզ տագնա-

պի կը մատնէ։ Անկեղծութեան եւ մտեր-

մութեան շեշտ մը ունին անոնք ։ Բարե-

կամութեան այգ շէնքը բիւրեղի մը կը 

նմանի, զոր ոչ մէկը կուղէ վ՚շրել։ է լ 

յաճախ անձնական Հոգեր նիւթը կը կազ-

մեն անոնց ։ 

Տարիներու ընթացքին իրարու վրայ 

դիզուած են բազմաթիւ նամակներ, եւ 

այսօր թղթած րաբնեբու մ ԷՀ կը Հանգչին 

անոնք, կորսուած՝ Հա յ գրականութեան 

Համար: 

Ա՛ Յարութիւնեանի նամակները, 

ուղղուած Արամ Անտոնեանի, իրենց վը– 

րա յ կը կրեն խոՀեմ ոլթեան եւ զգուշու-

թեան դրոշմը ։ Ոչ մէկը աւելփ Հեռունե– 

րը երթալու Համար առագաստ կը պար-

զէ ։ Նոյն չափաւորութիւնն ու խոՀեմու– 

թիւնն ունին նաեւ ա յն նամ ակները, ո– 

րոնք գրուած են 1908–^ ԱաՀմանադրու– 

թենէն ետքը ։ 

Այդ նամակները քանի մը Հիմնական 

Հարցեր կը շօշափեն ։ Ա• Յարութիւնեան 

Արամ Անտոնեանի անձին մ ԷՀ գտած էր 

բարեկամ մը, ընկեր մը, որուն կը վըո– 

տաՀէր ամէն գաղտնիք, որուն կը Հար– 

ցընէր ամէն խորՀուբդ ել փոխադարձա-

բար ։ Դի մասսա ւերներ*™. Հեղինակին բո-
լոր գրական ԷՀերը, քերթուածները եւ. 

Հրապարակագրական յօդուածները Ա– 

րամ Անտոնեանի միՀոցով թերթերու 

խմբագրոլթիւններուն կը փոխանցուէին ։ 

Այս վեր Հինը բացառիկ Հեղինակութիւն 

ել վարկ կը վայելէր ։ Գրեթէ ամէն բա-

նի ուղղութիւն կու տար ։ Չկար որեւէ 

գրական կամ լրագրական ձեռնարկ , ո– 

բուն մասնակից չըլլար ։ Նոյն ճամբով 

Պոլիս ել Իզմիր կը Հասնէին գաւառացի 

գրագէտներուն յօդուածները։ Ա. Յա-

րութիւնեանի գրութիւնները լո յս կը 

տեսնէին հՄ ասիս»ի ,էԱրելելք»ի , «Ա ուր-

Հանդակ»ի , Հ՝Ծաղիկ»ի , «Բիլզանգիոն^ի 
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ել Իզմիրի «Արեւելեան Մամ ութին մէշ: 

Նամ ակներոլ երկրորդ նիւթը աշ-

խատակցութիւնը վճարուե լու խնդիրն 

կր » Մ իշտ սլա տառականութեան ձգուած 

խնդիր մը ւ(՝ոլոր խմբագիրները կը խոս-

տանա յին վճարել, սակայն կէս ճամբան 

կը մնային ել չէին յարգեր իրենց յանձ-

նառութիւնը , որո ան Հետեւանքով, որա– 

կաւոր գրողները մնայուն աշխատակցու-

թիւն մը չունէին է Տաճախ կը կազմուէին 

խմբակներ Հ գրական Համակբութիւններ , 

ընդարձակ ու ծաւալուն Հանդէսներ 

խմբագրելու Համար է Հաւատացած Էին 

որ աոօրեայ կեանքը օրագրին ճակատա-

գիրն Է : Գաղափարներու տեւական կեանք 

մը տալու Համար թիթեռնիկի կեանքէն 

տարրեր Հրատարակութիւն մը պէտք 

էր : Ար • Ցարոլթիւնեան որ ծանօթ էր 

եւրոպական գրական Հանդէսներուն կա-

տարած գերին եւ կը Հետեւէր անոնց, 

կը փափաքէ ր ունենալ նման ձեռնարկ 

մը, ե այդ մտքով բազմաթիւ նամակներ 

գրած է Աբամ Անտոնեանին, ծրագիր 

կազմած, նիւթեր դասաւորած եւ սա-

կայն ոչ մէկ անգամ խմբագիր եղած եւ 

պատասխանատուութիւնն եր ս տան ձնած 

Կ՝՛ 

Տակաւին շատ կանուխ Էն իր նա-

մակները գժգոՀութեամբ լեցուն են X Գը՜ 

բոզի, բանաստեղծի եւ գրական քննա-

դատի յատկութիւնները ստիպուած Էր 

Հաշտեցնել առեւտրական մ արդու արժա-

նիքներուն Հետ ։ 1 8 9 9 Մարտ 10-ին գըր– 

ւած նամակի մը մէջ կը գրէր՛– «Օրե-

րով Աայլի մը մէջ, ապրանքներու վբայ 

պառկած, արեւին եւ անձրելին, պէտք 

է ճամբորդես , • գիշերը պառկիս , դաշտե-

րը գիշերես է Գուցէ չես գիտեր է թէ ե– 

թէ շատերուն Համար Պարոն կարօ եմ 

ԼԱ • (քարոլթիւնեանի գրական ծածկա-

նունը) , գեղացի մուհանիրներ«ճ–ն Հա-

մար Պօզոս Զօրպաճի եմ տ Վասն զի ա– 

նունիս մէկն ալ Պօղոս է , Ուստա Պօզոս: 

Հիանալի չե՚*ս գտներ զիս իմ այգ անու-

նին տակ ՛ ՛ ՛ ւ Տե՛ս թէ քու գրագէտդ ին– 

էե՛ր է նաև. ։Այս կեանքը գիրք ու գրակա-

նութիւն ծալել ծրարելու, պատը կախե-

լու կ առաջնորդէ օբ մը է Այն ատեն Է ոբ 

վիժած գրագէտի մը յիշատակը պիտի 

սիրտս ծակծկէի շ 

Շատ յատկանշական գտներ 

քերթուածներու <(Նոբ ՚ՔնարՀ Հաւաքածս՛ 

յին ( 1 9 1 2 ) «Խանութպան» խորագրով 

Հետեւեալ քերթուածը, որուն քանի մը 

տողերն ա՛յնքան պերճախօս են– 

«Գաւառի մը խորք երկրի մ՚աննըշսւն, 
Աւանի մք հին փողոցին անկման մօտ, 
հյսւնութ մ՛ունի փերեզակը մըշտսւշփոթ: 
Կըբպակ մը՝ ղոր իր պապէն է ժառան-

գած , 

ԱյԴ նԲՐ^ակԸ՝ սահմանն իր գոյութ՛եան, 
Շըրջսւգիծը անյեղլի՝ 
Իր աննըշսւն եւ աճշըշուկ կենցաղին, 
Այղ. կըրպակը՝ իր իւոհերուն թանկագին 
նըւիրակսւն սուրբ բագին; 

է լ իր ժանգոտ մըկրատով 
Ցօշոտելով իր յոյսերուն 
Էլ իր վսեմ անուրջներուն 
Բողբոջներն անհամար, բողբոջներն 

անըսպառ 
Իբր աշխարհիս իմաստութեանը համար»: 

Այդ նոյն նամակին մ ԷԼ է ոբ իր բա-

րեկամէն կը խնդբէ ուսուցչութեան թեկ-

նածու դաոնալ, որուն Համար պատ ր աս– 

տութիւններ կը տեսնէ X Ամբողջ երկու 

դասընթացքներ կ՚ապսպրէ Փարիզ, ման-

կավարժական գիտելիքները կ՚ուսում-

նասիրէ X Կ՛ուղէ ստանձնել Հայերէնի բո-

լոր ճիւզեբը, նաեւ ֆրանսերէն, բնա-

կան եւ բնապատմական գիտութիւննե– 

րը X Ույւոլցչոլթեան թեկնածու ԸԱալէ 

զատ, թեկնածու է նաեւ խմբագրական 

աշխատանքներու, բա յց ոչ առաջնոր-

դողներ կամ Հանրա յին խնգիրնեբու մ ա– 

սին գրելու ՀամարX Հ.Ինծի Համ ար ( կը 

գրէ , թէ անՀ աճո յ է ա յն եռանդը, զո բ 

քիչ մը ամէն գրող կու տա յ օրը օրին 

խմբագրական յօդուածներ թխելուX Թե-

թեւամիտ փառասիրութեան մը գոՀա-

ցում էն գուբս օգուա չեմ տեսներ ա յգ 

ընթացքին մէջx Ըստ իս , օրագիր մը մէկ 

թիլին մէջ, մէկ խմբագրական կամ ա– 

ռաջնորդող պէտք է պարունակէ , մտած– 
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ուած ու. լուրՀ առաջնորդող մը։ Մինչ-

ղեռ րոլոր գրողները դարձած են Հրա– 

սլա րա կագի րներ , առանց Հաշուի առնե-

լու թէ ի*"*՛ Լ է իրենց ընդունակութեան 

աստիճանը, այդ դժուար սեռին մէՀ»։ 

ԱաՀմանադրութենէն առաՀ, տա-

կաւին 1 9 0 0 – ի ն ատենները , Ա. Յաբու– 

թիւնեանի մտքին սնունդ կը Հայթայթէր 

Արամ Անտոնեան տ Անյագ ընթերցող մը 

եղած է եւրոպական գր ական ութի ւննե– 

րուն : Իպսէն, Զօլա , Կուրմօն, Պա– 

գալժէթ , Պոտլէր , Վերլէն եւ արելելա– 

Հայ Հեէլքւն ակներ իր տրամադրութեան 

տակ ունեցած Է միշտ։ 

Յիշուած նիւթեր Էն ղաա , ա յս նա-

մակները կը պարունակեն մանաւանգ Ա• 

Յարութիւնեանի դժգոՀութիւնները եւ 

ներքին գառնութիւնները յ 1 8 9 9 Յուն-

ուար \0–ին - «Ընելու Համ ար ա յդ ու– 

ղած աշխատութիւնդ, - որքան ալ թե– 

թեւ ըլյայ ան , - նախ պէաք է մտքի ան– 

Հրաժեշտ ամփոփում , եւ ես քեղի ըսեմ 

թէ մ ա ա ծ ո ն ա ծ տող մը գրելու անընդու-

նակ եմ, այնքա՛ն ցրուած, որքան մը– 

տաղրաղ եմ : Նիւթական Հոգեր , սրտնե-

ղութիւնն ե ր ( անխուսափելիութիւններ , 

ղրական եւ մտաւորական որեւէ մտաՀո– 

գութիւն ջնՀած են մէՀս ։ Տեսակ մը Հը– 

ղային տենդային վիճակ որ ինծի թոյլ 

շի տար նոյնիսկ լոլրՀ ընթերցում մը լք-

նելու ։ Զե՞ս Հաւատար տ ի՞նչ ըսեմ .քեղի , 

բայց այս այսպէս է , ել ամէնէն մեծ վա-

խը" , ամէնէն մեծ ցաւս է նոր էն, որ 

մտքիս առՀեւ կը ցցուի, այս պարագա-

ներու մէՀ ինկած գրագէտի մը խրտուի-

լակը, կէս ճամբան մնացածի սարսափը, 

մաՀուան պակուցումը մտքի մարդուն՝ 

ղոր կեանքին միակ փառասիրութիւն ը– 

նե,՝ ամ էնէն անուշ երազս եղած է 

միշտ» ։ 

Ուրիշ նամակի մը մ ԷՀ. 

«Գալով մեզի, անյաղթելի ու ան– 

ճոզոպրելի միօրինակութեան մը շրջա-

նակին մէՀ օրէ օր փճանալու, լմննալու 

վրայ եմ ։ Գրական տեսակէտէն ալ մեծ 

բան մը սպասելու չէ ինէ ։ ԱյսոլՀետեւ՝ 

չեմ յուսար նոյնիսկ որ մինչեւ Հիմա ե– 

ղածը շարունակուի յ Աւելի կը սիրեմ 

ինքնամփոփուիլ ու կարդալ մանաւանգ 

քան գրել ։ ԱյսուՀանդերձ , դրականու-

թեան դեւը կը Հալածէ միշտ ղիս ։ Ու– 

նիմ քանի մը ծրադիրնեբ, զոր ի գլուխ 

Հանելու պիտի աշխատիմ, թէեւ շատ 

ւգան դա զօր էն գործս ընթանա յ% ւ (13 
Մ արտ 1902) ։ 

Արամ Անտոնեանի բազմաթիւ նա-

մակներէն մէկը նկատի ունիմ, երկար 

նամակ մը, որուն ինչ ինչ մասերը ա՛յն-

քան դառնօրէն կը յատկանշեն ա յն տ– 

տենուան գրագէտներուն եւ մտաւորա– 

կաններուն աննպաստ պա յմ անները » 

«՝Բեղի ամէն ազատութիւն ԳՐէԻ 

մարզանքներդ գեբագնաՀատելոլ, մին-

չեւ ինքզինքդ «մտքի մարդ» Հռչակելու 

աստիճան , բայց իմ յաւակնութիւններս 

մինչեւ այդ տեղոլանքը չեն ճախրեր եւ 

երբե՛ք, երբե՛ք պիտի չճախրեն յ Կարճ 

խօսքով, գրականութիւնը ինծի Համար 

ասպարէզ մը չէ եւ պիտի չրԱայ , պար-

զապէս արկած մըն է որուն մէէ ինկեր 

եմ, դուռ մը որ իմ առջելս րացուեր է 

նիւթական անձկութեան օր մը, ել որմէ 

ներս շտապեր եմ ո՛չ նախասիրոլթեամբ , 

ո՛չ սիրով, ո՛չ Հաճոյքով, այլ պարզա-

պէս պատառ մը Հաց ճարելու մտաՀո– 

դութեամբ։ Կրնաս վստաՀ ըԱալ որ այն 

°ՐԸ ուր Հացի պատառը ինծի կարելի 

ըլլայ ճարել տարբեր ճամբով մը, գրի– 

չըս Հովին պիտի տամ եւ տող մը ան-

դամ պիտի չգրեմ ։ կը գրենք, նոյնիսկ 

շատ կը գրենք, ե՛ս մանաւանգ շատ 

թուղթ մրոտելու բռնադատուած եմ, 

պատառ մը Հացին շերտ մը պանիր կցե-

լու բնական, - անուանական եթէ ու-

զես , - Հարկէն խթանուած , բայց ի՞՛նչ 

կը գրենք, - պարզապէս սեւ ճերմակի 

վրայ • • • տ Այսպէս կուզեն մեզ ընկճող , 

մեր Համբարձման, մեր վերացման ձըգ– 

տումները կաշկանդող, մեր ամէնէն տի-

րական ու պոռչտան նախասիրութիւն– 

ները սպաննող պայմանները։ Խնդիրը 

լոկ իմ վրաս չէ, բո լորդ ալ նոյն դրու-

թեան ենթակա յ է ք , եւ բաղդատմամբ 

ձեր ամէնուգ, ես դոն է սա մխիթարու-

թիւնը ունիմ, որ ամէնէդ ըմբոստն եմ 

այդ պայմաններուն գէմ ։ Իրա՛ւ է , շատ 
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՛էէ շ Համ թաւ. մը վաստկած անոնց պաՀ-

պանոլթեան Հսկող ք է | լ է – ք ի ւ յ ա ե աստի-

ճանաւորներուն ու. պաշտօնեաներուն 

մօտյ բայց երբեք ինքզինքս չեմ ղրկեր 

անոնց նոր վրդովում մը տալու Հաճոյ-

քէն*։ ( 1 1 Ցունիս 1 9 1 1 ) ։ 

Երկու թղթակիցները գրեթէ Համա-

նըման մտածումներ ու խորՀրդածու– 

թիլններ ունին կեանքի եւ դրականու-

թեան Հարցերուն նկատմամբ, ա՛յնքան 

գառնութեամբ եւ սբտցալութեամբ ար– 

տա յա յտուած : 

Ալւտաշէս Ցարոլթիւնեանի այս եր-

րորդ շարք նամակները ուղղուած են 

բանաստեղծ Մ եր ո լման Պ արս ամ եանի , 

որուն աշխատակիցն էր առաջին օրէն 

ՀՀյանթյչ գրական ել գեղարուեստական 

կիսամսեայ պարբերաթերթին X Առաջին 

անգամ էԳյս տեսած են անոնք <ձԿեանք ել 

Արուեստէ» տարեգրքի 1 9 3 1 տարուան Հա-

տորին մէջ, եւ յապաւուած են միայն 

վերապրող գրագէտներու մասին յայտ– 

նըւած կարգ մ ը խիստ եւ անողոք դա-

տաստանները X 

Գրագէտներուն Հոգեկան աշխարՀը 

մեկնաբանող ել անոնց տագնապներն ու 

տրամադրութիւնէ՚երը մեզի յայտնող 

գրական նամակներուն շատ կարեւորու-

թիւն տրուած չէ մեր մէԼ։ Այն էջերը 

ղ ՚ ՚ ր ձեռքի տակ ունիմ , մէկ կողմ էն կր 

շեշտեն անոր նկարագրին քանի մը գի– 

ծերը եւ միւս կողմ էն կը բացատրեն ա– 

նոր վերաբերումը, իբրեւ գրչի մարգ, 

Հանրային եւ մշակութային քանի մը 

խնգիրներու նկատմամբ ։ 

Եղբայրական ջերմութեան ու քաղց-

րութեան , անկեղծ շեշտ ու Հաւատք ըն-

կերոջ ու բարեկամի Հանգէպ, լաւատես 

երբեմն յոռետես, այն գիծը, որ անոր 

նկարագրին յատկանշական տարրը կը 

նկատուի ։ հր կարծիքներուն մէջ առ– 

Հասարակ վերապաՀ , ու վերջապէս գրչի 

եղբայրակցի Հանդէպ զգացուած Համա-

կրանք , սէր Գրականութեան եւ գեղար-

ուեստի Հանդէպ , - աՀաւասիկ գիծեր , 

որոնք մեղի կու գան անոր նամ ակնե-

բուն ընթերցումէն։ 

հր անձ էն աւելի , գրական ու Հան– 

բա յին կեանքն ու մ արդիկն են որոնք 

մտաՀոգութեան ու խորհրդածութեան 

առիթ մը կը դաոնան X Կը զգուշանա յ 

անխոՀեմ կարծիքներ ու դիտողութիւն-

ներ յայտնելէ յ Այն ինչ ոբ Հրապարա-

կով, թերթի մը սիւնակներուն մէջ 

պաշտպանելի ւ եւ կամ քննադատելու ա– 

բիութիւնը պիտի զգար, մասնաւորա-

բար դրականութեան մարզին մէջ, նոյ– 

նը կը փորձէ պատկերացնել ընկերոջ մը 

կամ գրագէտ բարեկամ ի մը ուղղուած 

նամակին մէջ, առանց փորձելու գրել 

բաներ զոր պիտի էուզէր Հրապարակուէ 

դրել X Նկարագրի այս աւլնուութիւնը ա– 

նոր գրականութեան ալ յատկանիշը մը– 

նաց X 

Աչքի զարնող առաջին գիծը, Հրկնը– 

ւած իր քանի մը նամակներուն մէջ, Գը– 

րականութեան մասին իր զգացած յոռե-

տես վերաբերումն է , տրամագբութիւն 

մը, որ գրագէտի իր խմորին յատուկ 

Ը1լալով եւ չատ կանուխ էն իր գրութիւն– 

նեբուն մէջ երեւան եկած րք/ալով մէկ– 

տեղ, ժամանակները աւելի չեչտեցին ։ 

1 9 0 8 - 1 9 1 2 թուականները չմոռնանք X 

ԱաՀմանագրութեան յայտարարութիւն, 

լեզուի, խօսքի ել գրելու ազատութիւն, 

Ատանայի աղէտ, Հիասթափութիւն, 

կեանքի անապաՀովութիէն , կուսակցա-

կան պայքարներ , գրագէտին անապաՀով 

վիճակը, քաջալերութեան պակաս , Հը~ 

րատարակչականի չգոյութիւն , Պ ալքան– 

եան պատերազմ ելայլն խնդիրներ , ո– 

րոնք չէին կրնար չներգործել Ա • Տ արու-

թիւն եան ի պէս զգայուն Հոգիի մը վրայ, 

ել զինքը յոռետես չդարձնել է Հ Հաւա-

տացէք ոբ գրական շատ գէշ չր^ան մը 

անցընելու վրայ եմ , կը գրէ 1 9 0 9 Մ արա 

4—ի նամակին մէջ, ամլութեան շրջան 

մը։ Յղացումներս ու ծրագիրներս կեն-

դանացնելու քաջութիւն չէ մնացած մ է– 

ջըս : Պարզապէս չեմ կրնար կոր գրել է 

Բացի լրագրական եւ քննադատական 

յօդուածներէս՝ զորս գրեթէ ստիպուած 

եմ գրելու* ։ Ոպ՚իչ աեզ մը 1 9 0 8 Մայիս 

\%–ին. ՀԵՍ ինքս, իբր գրող, իմ ներքին 

դԺուարաՀաճութեանս Հանգէպ՝ մեծ 

կարեւորութիւն ունեցող բան մը չեմ, 
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ի բրել արձակագ իր կամ տաղաչափող։ 

Ե Լ այն Համակիր վերաբերոլմը, զոր 

քանի մը բարեկամներ կրնան ունեցած 

ըլլալ ինձ նկաամամբ , վերագրելու. է 

մանաւանգ իրենց ազնուութեան ը եւ բա-

րի արամաղրութիւններուն, ու կարեւոր 

չափով մըն ալ մեր ընդՀանուր գիւբա-

Հաւանութեան» 1910 Մայիս 2՝ձ–ին 

• « ՛Բայց տակաւին պէտք է ձեզի ըսեմ 

թէ, այսօր լրազրական բոլոր կապերս 

թերեւս վերՀնականօրէն խզած եմ։ կա-

րելի չեղաւ որ Հանդուրժէին զիս այն– 

պէս ինչպէս կը ներկայանայի իմ տարա-

մերժօրէն զբականութեան մարդու Հան-

գամանքիս մ ԷՀ։ Եւ այսօր, այլեւս ինձ՜ի 

Համար մեկուսացումը աւելի անքոյթ 

խորշ մըն է յ ուր նախամեծար պիտի 

Համարէի պաՀ մը սպասել 

Ժամանակի ազդեցութիւնը ա՛յնքան 

զօրաւոր է իր վրա յ , ու գրականութեան 

Համար ա՛յնքան կը մտաՀոգուի , ել ակ-

նարկելով յետ սաՀմանադրութեան լը– 

րագրական ու գրական կեանքին, կը գը– 

րէ 1 9 0 9 – ^ մէկ նամակին մէՀ՛ «Տենգա-

լիր ու զառանցական խուճապ մը կայ 

լբազրութեան մ ԷՀ։ կը վախնամ որ գը" 

րական տեսակէտէն միՀակ գրողներու 

Տամար վնասաբեր պիտի ըլլայ ազատու-

թիւնը : Ամ էն ոք Հայրենասիրական ո– 

տտնաւորներ պիտի գրէ Տ Երեւակայեցէք 

զաւեշտը : Դ՛ժուարին ճիւղ մըն է այս* : 

Հայ գրագէտին անապաՀով վիճակը 

իր միտքը յուղող խնգիրներէն մէկն է• 

«Գրամի Համար չեմ գրեր, կը գրէ 1 9 0 9 

Ապրիլ 4^-ի նամակին մ ԷՀ, միտքս վար-

ձու տալու սովորութիւն չուն իմ ։ Բայց 

դրական աշխատութիւննեբէն անպատ-

ճառ. նիւթական փոխարինութիւն կը 

սպասեմ X Ասիկա սկզբունքի խնդիր է : 

Եթէ այս դրութիւնը վաճառականու-

թեան ստեղծում մը առաՀ պիտի բերէ, 

միւս կողմ է սակայն, գրականութիւնը 

պիտի դնէ ապա Հով Հիմ եր ու վրայ* ո– 

լանք անոր լուրՀ զարգացումը կարելի 

պիտի դարձնենծ է 

Անիկա Համոզուած Է եւ կը յուսայ 

որ Հրատարակչականի մը գոյութեամբ, 

գրագէտը ո՛չ միայն նիւթական աւելի 

տանելի պայմաններ պիտի ունենա յ , աքլ 

նաեւ պիտի կարողանայ ստեղծել մտա– 

ւորական անկախութեան մթնոլոբտ մը Հ 

Անդրադառնալով գրական սեռերուն 

Հ ՚ ՚ ՚ Կ ը սխալիք երբ կը կարծէք ա շ խ ա ր -

հ ի կ երէքերՈԼ սեռը թերեւս ինծի Հաճոյք 

չպատճառէ ։ ինծի Համար շաՀեկանու– 

թենէ զուրկ սեռ չկայ։ ինծի Համար 

քննադատելին շյաՀողած յաւակնութիւնն 

է , ինչ սեռի ալ պատկանի անիկա։ Գէշ 

սեռեր բնաւ չկան, այլ գէշ գրողներ»է 

Այս նամակներու շարքին կարելի է 

ղաս ել այն մէկ քանի զր ութիւններն ալ, 

որոնք կը յա ա կանչեն մարդը, քազաքա 

ցին, Հայրենասէրը եւ արուեստագէտը։ 

Ամէնէն առաՀ աչքի կը զարնէ գրա-

գէտին Հերմ Հ այրենասիրութիւնը է Հա-

կառակ անոր որ բազմակողմանի զար-

գացում ունէր եւ ծանօթ էր մի Հա զգա-

յին գրականութեան զլուխ-գոբծոցնե– 

րուն ել իմաստասիրական գրական ու– 

թե ան, ամէն առիթ կ՝օգտագործէր յա չա-

նելու իր սէրը, գի տակից յ մ տած ուած 

ու ապրուած սէր մը ցեղային արժէքնե-

րու Հանդէպ , ինքզինքը նոլիրելով գը– 

րականութեան մէՀ ի&ք նսւճանաչման 
փորձ մը լնելու աշխատանքին։ Պէտք էր 

ներշնչել հաւատքին ուժը ու փառաբա-
նել անցամաքելի շնչերակը, որ Հա յ ու-
թի ւնն էր՛. Անիկա ոգեկոչեց մեր առա-

քինութիւններն ու Հինաւուրց Ցեղի մը 

իտէալները, փառաբանեց նաեւ մեր գե-

րագո յն ց ա ւ ր , ինչպէս նաեւ մեր Հոգիին 

խորը խարիսխ նետող Ց ո յ ս ը յ « Ա ր ի ւ ն ի 

ծովերը, մկր տութեան կեն գան ա ր աբ ա– 

ւազաններ են ՛կոտորածները վերջնական 

մ աՀա ցոլ տապալումներ չկրցան ըլլալ, 

այլ պարբերական բիրտ յօտ ում մը միայն 

կենդանի Հինաւուրց բունին մշտանորոգ 

բողբոջներուն։ Համայնական ՀրդեՀնե– 

բու ամպրոպային կրակը ալեր ու լքո֊ 

Ւ1՚1՚ հԱ ցանէ ամենուրեք, բայց անմաՀ 

Փիւնիկը ամէն անղամ պիտի յառնէ մո-

խիրներէն : Պիտի կրնայ ըլլալ որ տարե-

րային կործանարար ուժերը օր մը յոգ-

նին իրենց աւերումի թշուառական ու 

չարաշուք աշխատանքին մ ԷՀ. պիտի 

1ԱԱա՚4 սակայն որ վերածնունդի կեն– 
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դանի բնազդը ցամքի նահատակ ցեղին 
ընգերքներէն»յ 

Ա՝ ան աւանդ որքա՛ն այժմէական են 
տարաբախտ գրագէտին Հետեւեալ խօս-
քել՛ը այսօր ալ, Հրատարակուած 1909– 
<ւԱզատամարտ–»ի մէջ, Ան ցամաքելի շըն– 
չ ե ր ա կ ը խորագրով յօդուածի մը մէք– 

«Աւ՚/րի՜լ, ՚"սէրէ՜Լ ՝• Հայը ապտՀովու-

թիւնն ունի անոր, Հետեւտրար նաեւ 
կամքը։ Գիտէ, ներքին անհերքելիէ րս– 
ւոուդութեամբ– ւքը դիտէ թէ, շնչերակը 
զոԲ չեն կրցած ցամքեցնել գարերու IV– 
րիւնաՀոսութենէ մը յետոյ, պիտի չցամ-
քիէ Ասիկա իր Հաւատքէ։ է , ասիկա իր 
ուժն է , - //Հ» կամքի զսպանակը ։ ֆւ կը 
խորՀինք թէ պէտք է սնուցանել զայն, 
անդադար մշակել զ՚սյն , թոյլ չ՚ոալ որ 
Հլս/տուի անոր առուգութիւնը, թոյլ չը– 
տալ որ իարրարոս ժխտումներ հեր քել 
2*սնան անոր ճշմարտութիւնը ոբ իրն է , 
ել ապահով կաբելի է ըլլալ թէ յաղթու-
թիւնը պիտի գայ օր մը»։ 

Արտաշէս Տաբութիւնեան գա դա վւ ա՜-
րա պաշտ գրագէտ մը եղած է , մէկը որ 
կեանքին նպատակը շատ բարձրօբէն ըմ– 
բըոնած է , ել որուն Համար արուեստէն 
ու գբականութենէն աւելի թանկագին ու 

յաւիտենական բան գոյութիւն չունէին X 
ԱչխարՀի ունայնութիւնը սերտած ու 
տիեզերական վիշաը զգացած ԸԱաԼո՚1 
մէկտեզ, յոռե տեսութեան բացասական 
ուժին անձնատուր չէ եղածէ Մ ե լամ ազ– 
ձոտութիւնը իր մէջ չէ սպաննած կամ-
քի ուժն ու Համակերպութեան բնազդը, 
թերեւս միակը եւ գերագոյնը իմաստու-
թեան ։ - «Այս տխուր ու թշուառ աշ– 
խտբՀին մէջ չկայ աւելի թանկագին ու 
յաւիտենական բան, քան արտայայտու-
թիւնը կատարես»լ ու մաքուր արուեստի 
մը։ Բոլոր յոյսեր ր տշնանահար ու դալ-
կացած՝ կը տերեւտթավւին, ԲոԼո՚Ր ե– 
րագհերր կը տժգունէն ու կը ցնդին , բո-
լոր ճոխութիւնները, բոլոր բարիքները 
անվստահելի կայծկլտումներ են, որ 
տարաժամ կը շիջանին : Ունայնութեան 
սառնաշունչ հովը տիեզերական բացար-
ձակ մրմունջ կը թուի, որ մեր ականջ– 
ներուն մօտ կը Հեծկլտայ Վերջին ու 
վճռական կործանումներու ճշմարտում– 
թի՛նը : Բանաստեղծութիւնն է որ ան– 
մաՀութեան դրոշմ ունի ել թերեւս ար-
ուեստը միայն կայ% (<(,0Լական» գրական 
ժողովածու) է 

Մ* Փ. 

Գկ7յ ԹԱՐԳՄԱ՚եՈԻԹԵտ, ՄԱՍԻ՛Ն 

Գիտէ՛՛ք թէ ինչո՛ւ էրե միւս մարգարէ սւյնքսւԹ ոզրացած է իր ող$ կեանքի ընթաց՜-
քին՛ իբրեւ մարգարէ աոսւյուընէ գիտէ՛ր որովհետեւ թէ օր մը ծան յ՛ագ Լֆրան անու-
նով մէկը իր մտրգսւրէութիւննեբը պիտի թ՛արգմանէ ֆրանսերէնի։ 

ՎՈԼԹնՐ 

ԳՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻ՛Ն 

Մեր գրածին կէսը վնասակար է, խւկ միւս կէսը1 անօգուտ: 
ՀԱ1»ՐԻ Գէ* 

ՁԱՆՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻ՛Ս 

ձանձրացնելուն միակ գաղտնիքը ամէն ինչ ըսելուն մէշ կը կայանայ; 
ՏԸ ՊՕ՚նԱՌ 
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Բ. ՓԱՓԱՏԵԱՆ 

Ւ Դ 2 Կ Ը Պ Ա Հ Ա Ն ձ Ո հ հ Գ Ր Ա Գ Է Տ Է Դ 

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԼԽԱՒՈՐ 
ԳԾԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ 

Եզրափակմա՛ն մասն է այս մասը, 

մասը որ ուղեգիծը պիտի Րէէայ 1 կամ 

կը պաՀանՀուի որ ըէէայ» երիտասարդ 

գրողներուն, բանաստեղծներուն, թա-

տերագիր , կամ երիտասարդ արուեստա-

գէտներուն՝ նկարիչ , արձանագործ , ե– 

րաժիշտ է 

Այս Հատուածին մ ԷՀ կը քննուին 

պ ա ր տ ի ա յ ի պաՀանՀնեբը, գծած ուղինե-

րը , ձեւի եւ բովանդակութեան խնդիր-

ները , ազգային մշակոյթներու Հարցը, 

արուեստները ժողովուրդին մատչելէ 

գար՛ ձնե լու <*աըցը։ 

Եզրափակող Հատուածի սկզբնաւո-

րութեան իսկ պարզ է գրագէտէն պա– 

ՀանՀուած դիրքաւորումը ւ « Է կ Է ք մ ի ա ն -

գ ա մ եւս խ օ ս ե ն ք , էլ ըսէ Իլյիչսվ^ գ ր ա -
կանութեան եւ արուեստի գարգացմսւն 
գլխաւոր գծի մասին։ Գա որոշակի սահ-
մանուած է մեր պարտիայի ծրագրում» 
գրականութիւնն ու արուեստը պէտք է 
ամրացնեն իրենց կապը ժողովրդի կեան-
քի հետ, ճշմսւրտացիօրէն ու բարձր ար-
ուեստով արտացոլեն սոցիալիստական 
իրականութեան հարստութիւնն ու բազ-
մազանութիւնը , ոգեշնչոսսծ ու վաո 
կերպով վերարտադրեն նորը, ճշմար-

տապէս կոմունիստականը, մերկացնեն 
այ ն ամէնը, ինչ արգելակում է հասա-
րակութեան առաջընթացին»: 

՛ Ք ի չ մը վարը, կը շարունակուին 

պարտիայի սաՀմանումնեբը՝ 

«Պարտիան հանդէս է գալիս յանուն 
առնական, հերոսական, ու ճշմարտացի 
արուեստի, որին խորթ է ամէն տեսա-
կի կեղծիքը՝ թէ քաղցրմեղցրութիւնն ու 
պաճուճանքը, թէ անելանելի թախիծը, 
վհատութիւնն ու յոռետեսութիւնը: 
Պէտք է ամէնից առաջ տեսնել նորը, դը– 
րականը մեր կեանքում՝ մարդկանց հր~ 
րապուրելու եւ ոգեշնչելու համար»: 

«Իսկական սովետական արուեստա-
գէտը պարտաւոր է տեսնել մեր թերու– 
թիւնները, որոնք երբեմն խիստ լարջ 
են, բայց ոչ այն բանի համար որ ա– 
տամները կրճտացնի կամ խուճապի 
մատնուի , այ լ ոբպէսգի մերկացնելով 
դրանք, օգնի յաղթահարելու դէպի մեր 
վ եհ նպատակները տանող ճանապարհին 
եղած թերութիւններն ու դժուսւրու– 
թիւնները: իսկ ամենագլխաւորը* նա 
կոչուած է յստակօրէն տեսնելու եւ րո– 
լոր միջոցներով, այդ թուում եւ երգի-
ծանքի սուր գէնքով, հաստատելու այն 
ճորը, աճողը, կոմունիստականը, որն 
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ար տայ սւյտոււք է կեանքի բուն գոյու-
թ՛իւնը, նրա զարգացման, նրա առաջըն-
թացի մ է ջ » ։ 

Որոշ է գ րագէտին ճակատագիրը, 

ի րմ է սսլասուաՆը, իր ոտքերուն անցը– 

ւ ահ՜ շղթան Հ 1 • - Պարտիան կը պա Հան֊ 

Հէ» « պ ա ր տ ի ա յ ի ծրագրոլմ% ըսուած է 

արուեստի զարգացման ուղիղ ճամբոլ 

մասին՛ զրազէտին կը մնայ պարտաւո– 

րութիւ նը , պարտիա յի պաՀանՀած ճամ-

բաներով քալելու, ա՛ յգ Հողերը Հերկե-

լու , տ՛յգ սերմերը ցանելու ։ 

2 - Պարտաւոր է դրել սոցիալիս– 
տ ա կտն իր ական ութեան մասին « պ ար-
տս/լոր Է գրել ճշմ արտապէս կոմունիգ– 
մականի մասին է Ոշ միայն պարտաւոր 
Է զրել այգ մասին, ս ՚ յ լ պարտաւոր Է 
արուեստով գրել, վառ կերպով ներկա-
յացնել ։ 

3 • - Իրաւունք շուն ի վՀ ատելու, վը– 

Հատութեանց մասին խօսելու, յոռետես 

ըլլալու ել այգ մասին արտայայտուե-

լու , թախծոտ ըլչալոլ ել թախիծը փո-

խանցելու ընթերցողին ։ Պարտաւոր Է 

միշտ առնական ըլլալ, Հերոսական ըլ-

լալ, ՀրաՀանղի վրա յ առնական, Հ րա– 

Հանգով Հերոսական, եւ ՀրաՀանգով ալ 

ներկայացնել միայն Հերոսականը, միայն 

առնականը , մ իա յն գրականը : Ե ւ որպէս 

աղ—պիպկր այս ամկն ՀրաՀանգով կա-

տարուածը ներկայացնել որպէս ՃԸՇ— 

ՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ, ՈՐՊԷՍ ՃՇՄԱՐՏԱՑԻ 
ԱՐՈՒԵՍՏ։ 

4 ՚ – 0՝երութիւններ կարելի Է տես-

նել, մատնանշել, Հեգնել նոյնիսկ , պայ– 

մ անով որ ա յգ բոլորը նպատակ ունե-

նա յ միմիայն նպաստելու կոմունիզմին, 

իր զարգացումին , տեղաւորման • • • Ա— 

կամայ կը յիշենք առա Հին Ձ)որտը, ո՛-

րուն արտագրած րոլոր ին քինաշարժներն 

ալ սեւ գոյնի Էին , եւ որը իրեն ոլղղր– 

ւած Հարցումի մը կը պատասխանէր* 

«Յաճախորդներուս տուած եմ Գոյնը 

ընտրելու ազատութիւնը, պայմանով որ 

սել ըլլա յ ան% • • • տ 

Արգ 1 այգ նոյն սաՀմանումներուն 

մ ԷՀ ըսուած է նաեւ, թէ Հճշմարտացի 

արուեստին խորթ է կեղծիքը* ըսուած է 

սակայն, կեղծիք Համարելով անմիՀա– 

պէս , թէ՛ թախիծը, թէ՛ յոռետեսութիւ-

նը , թէ՛ վհատութիւնը, թէ՛ պաճուճան-

քը շ ճիշգ է որ ճշմարիտ արուեստին նա-

խապայման է անկեղծութիւնը , ճշմար-

տութիւնը ։ Ա ակա յն Հարց է , թէ մ ի* թէ 

ճշմ արտութիւններ շեն նաեւ յոռետե-

սութիւնը, թախիծը, վՀատութիւնը » » * 

մ ի^թէ մ արգկա յին ապրումներ շեն ա– 

նոնք, նոյնքան որքան Հերոսութիւնը ք 

անվՀատութիւնը , զուարթութիւնը • • • 

մի"՝թէ մարդիկ իրենք շեն որ լաւագոյնս 

կը ճանչնան ԻՐԵՆՑԸ Ե%Ո% ՃՇՄԱՐ-

ՏՈՒԹԻՒՆԵՐԸ• եւ մարգոց մէՀ ալ ա– 

մէնէն աւելի գրագէտներն ու բանաս– 

տեղծները շե՛՛՛ն մի թէ , որոնք իրենց մըշ– 

աատեւ ներքին փնտռտուքներով, մ՜այթ– 

քումներով , բիւրեղացումներով ամէնէն 

աւելի կարելիութիւնը ունին Հասնելու 

ճշմարտութեանց : 

ինշպէ^ս կարելի է ճշմարիտ ար-

ուեստ սլաՀանՀել , ճշմարիտ արուեստ 

ձեռք բերել, առա Հուց սաՀմանելէ ետք 

թէ "V նիւթին շուրՀ կաբելի է գրել, 

ո՛ր նիւթին շուրՀ ոչ։ Մեքենայէն կարե-

լի է պաՀանՀել, որ այս կամ այն ձեւով, 

ել տեւաբար աշխատի է արտադրելով 

վայրկեանը անդամ մը պտուտակի կտոր 

մը, կամ դանակի շեղբ մը, ու մեքենան 

կը Հպատակի անշուշտ, ու կ՝արտադրէ 

միաձեւ, միաբմ՜էք, նոյն առաւել ո ւ– 

թիւններն ու նոյն թեբիները ունեցող 

անՀոդի , անսիրտ, անմտածում առար՛* 

կաներ , գործիքներ • սա կա յն անոնց 

ՄԻԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆՆ ԻՍԿ ԿԸ ԶՐԿԷ ԶԻ-
ՐԵՆՀ ԱՐՈԻԵԱՏԻ ԳՈՐԾ ՄԸ ԸԼԼԱԼՈՒ 
ԱՐԺԱՆԻՔԷՆ ՚ կը պակսի անոնց ՇՈՒՆ-

ՉԸ , Ջօրեանի յ ի չատակած արուեստա-

գէտ բրուտի փչած շունչը իր շինած 

ամաններուն։ ԱՀա այգ շունչն է որ մե-

քենաներով կարելի չէ փչել, մարդը մե-

քենայացնելով ու անոր ՀրաՀանղնեբ 

տալով կարելի չէ փչել ։ Այգ շունչն է 

որ արուեստի բարձբութեանց կը տանի 

գործ մը, ու ինքն ալ իր կարգին կ՝ապ–՝ 

րի ու կը շնչէ արուեստագէտին ԱԶԱ— 

ՏՈՒԹԵԱՆԸ ՄԷԶ ՄԻԱ6Ն. 
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Եւ որովհետեւ Իլյիչով, կամ պսւր– 
տիան, չեն կրնար ամբողջական ետ 
դարձ մը կատարել եւ. յայտարարել թէ 
ոչ մէկ Հակասութիւն չկայ ՆԱԽԱՊԷՍ 
ԳՐԱԳԷՏԻՆ ՊԱՐՏԱԴՐՈՒԱԾԻՆ, ե. ՆԵՐ-
ԿԱՅԻՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐՈՒ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՈՒՆ կամ ԳԺԳՈՀՈՒԹԵԱՆՑ 
ՄԻՋԵՒ, որովհետեւ, կարելի չէ արդի լել 

այլեւս Աթալինի բռնակալութեան մա-

սին իւօսիլը, եւ որովհետեւ այդտեղ վը– 

տանղ մը կտյ վարչաձեւին, պարտիային 

իսկ Համար, յաջորդ հատուածը Ւ էյի– 

չովի\ կր սահմանէ երիտասարդ դրա– 

գէտին համար ՀԻՆԸ ՝ԲՆՆԱԳԱՏԵԼՈՒ 
ՃԱՄԲԱՆԵՐԸ, ԱՐՏՕՆՈՒԱԾԻՆ ՍԱՀ-
ՄԱՆՆԵՐԸ: 

Տանք իւօսքը իրեն յ Ւլյիչովին« 

- «Այլ րա6 է պայքարել անհատի 
պաշտամունքի հետեւանքների դէ՜ւք՝ 
կեանքի լենինեան նորմաները հաստա-
տելու , մեր ուժն ամրապնդելու, մեր 
է) ողովուրդի վեհ գործերը բազմապատ-
կելու համար– է լ այլ թան է անհատի 
պաշտամունքի հետեւանքները վերսւցր– 
նելու պատրուակով հարուածներ հաս– 
ցընել մեր գաւլսւփարաի)Օսութ–եսւնը, մեր 
կեանքին, մի խօսքով սոցիալիզմին ու 
կոմունիզմին»: 

Շեչաելէ ետք, թէ գրագէտը իր ըս– 

տեզծազործութեամբ պէտք է օգնէ ժ՜ո-

ղովուրդին արագ ընթանալու, դէպի կո-

մունիզմը, Ւլյիչով կը շարունակէ՝ 

«Ոմանք, ուշադրութիւնը կեդրո– 
նացրին միայն այդ շրջանի կեանքի բա-
ցասական երեւոյթների վրայ , որոնք 
կապուած էին աւագ սերունդի «սխալնե-
րի» հետ։ Կամայ թ է ակամայ, այնու– 
ամենսւյնիւ, դա որոշ երիտասարդների 
մէջ սաաջ է բերում ինչ որ անվստահու-
թիւն աւագ սերնդի նկատմամբ: Դրանից 
էլ ծագում են բացասական հայեացքներ, 
եւ կեանքի գլխաւորն ու վճռականը, ո– 
րի հետ կապուած են մեր երկրի փառա-
հեղ յաղթանակները, տեսնելու անկարո-
ղութիւն» : 

«Կարելի է հասկանալ, երբ քննա-
դատութիւնը ուղղուած է քոնքրեդ թե– 

րութիւնների դ է մ , երբ նա օգնում է 
մեզ պայքարելու դրանց դ է մ , ոգեւո-
րում է , բարձրացնում մարդկանց: Իսկ 
ինչի" դէմ են «ըմբոստանում» օրինակ, 
գրականութեան եւ արուեստի որոշ գոր-
ծերի պատանի հերոսները՝ «բարձր խօս– 
քերի» դ է մ , որոնք իբր աւագ սերունդի 
մարդիկ վերցրել ու գռեհկացրել են, 
դրանից էլ իբր դրանք կորցրել են ամե-
նայն նշանակութիւն: «Բարձր խօսքե– 
ր»ի , իսկ ըստ էութեան մեր իդէալնե– 
րի, մեր կեանքի սրբութիւն-սրբոցի նը– 
կատմամր անվստահութիւն տածելը, 
թերահաւատութեամբ ու որեւէ մէկի 
կարծիքը հաշուի առնել չուզենալու այդ 
յոխորտանք ը երբեմն հրամցւում է որ-
պէս առաքինութիւն եւ մարդկային բար-
քի բարձր օրինակ»: 

«Ի դէպ հենց այդպիսի կեղծ նօդա– 
ներն են որսում արտասահմանեան բրո– 
պականտիստները եւ ամբողջ ձայնով գո-
ռում են «նոր ալիքի» եւ «տարամերժ 
ձայների», «հայրերի ու որդիների» 
կոնֆլիկտի մասին։ Բայց որտեղի՞ց են 
վերցնում նրանք ա յ դ , մեր կեանքի ո՛՛՛ր 
կ էտում են գտել այդ կոնֆլիկտը: Եթէ 
դա գոյութիւն էլ ունի, ապա միայն ո– 
րոշ երիտասարդ գրողների գլուխնե-
րում՝ որպէս դատարկամիտ յերիւրանք: 
Ինչո՞ւ մենք առիթ տանք թշնամական 
տեմակոկիային մեր երկրի դ է մ ։ 

Երկարօրէն մէջ բերինք Ւլյիչովն ու 

իր կուսակցութիւնը հիմնովին մտահո-» 

գող Հարցերու կապակցութեամբ պար-

տիայի տեսակէտները, որոնցմով կը պա-

հանջս ւի որ ղեկավարուին սովետական 

տարածքին վրայ արուեստի ճամբանե– 

րէն քալող երիտասարդ գրագէտները» 

երկարօրէն մէջ բերինք, որովհետեւ Հոս 

պահուած է ծանր տագնապի մը գաղտ– 

նիքը, սովետ արդի երիտասարդ գրա-

գէտին ապրած տագնապին գաղտնիքը։ 

Տագնապ ֆ մարդուս Հոգիին մէՀ* 

երբ անելի մը աո֊ջեւ կը գրուի ան, տագ-

նապ է երբ իրար Հ ետ անՀ աշտ բաներ 

կը պաՀանջուին իրմէ, երբ իր ներաշ-

խարհին մէջ Հակասական բաներ իրաբ 
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կը րախին, աո.անց որ ինք իրաւունք 

ունենա յ իր ազատ ընտրութիւնը կատա-

րելու է Տագնապ է մանաւանգ տրուես– 

տ աղէտին, գրագէտին Համար՝ երբ իր 

զզ ացած ճշմ արտութիւնները ար տա յայ– 

տել չի կրնար, երբ ճշմարտութիւննեբ 

զգալու իրաւունքը կը մեբժուի իրեն, 

երբ <(.ճշմարտութիւնները՝» կը Հրամցլ^– 

լին իրեն, ուրիշներու կողմ է գտնուած, 

ուրիշներու կոզմէ սաՀմանուած % 

Կ՚ըսուի երիտասաբգ գրագէտին ա յ– 

սօր, թէ իր գրականութեան մէջ իր ժա-

մանակակիցը պէտք է երդէ՝ սակայն կը 

պաՀ անցուի ոբ գրական տեսնէ ամէն 

ինչ, իսկ եթէ բացասական բան մը տես-

նէ, մատնանշէ զայն միայն այն չափով, 

ինչ չափով որ տիրող վարդապետու-

թեան գովասանքին աւելի ամրապնդուե-

լուն կը ծառայէ է Հապա՛* եթէ երիտա-

սարդ գրագէտը, իր էութեան խորքին 

մէջ կ՛անդրադառնա յ թէ բացասական 

բաները կու գան Վարգապետութենէն 

իսկ... 

Կ՚ըսուի գրագէտին է թէ Հին սերուն-

դէն I)թալին մը կրնայ վարկաբեկել, ա– 

րիւնարբոլ կոչել, ելայլն՛ պայմանով 

որ ամբողջ Հին սերունդին Հանդէպ ան-

վստահութիւն չյայտնաբերէ ։ Ւսկ եթէ" 

գրագէտը Համոզուած է թէ Աթալինը իր 

ժամանակակիցներու աջակցութեամբ , 

չնորՀիլ, Համաձա յնութեա՛ մբ է ոբ ե*– 

զաւ \)թալին, եղաւ բռնակալ՛ «» 

Կ՚բսուի արուեստագէտին օգնէ՛ Հա-

սարակութեան, քալելու դէպի կոմու-

նիզմը։ Իսկ եթէ՝1 արուեստագէտը այն 

կարծիքին է թէ Հասարակութիւնը գէ-

պի դժբախտութիւնը կ ՚ ե ր թ ա յ , գէ՛զէ 

կոմունիզմ քալելով • •. 

Եթէ արուեստագէտ մը, գրագէտ 

մը, ինք իր մէջ, ազատ կամքով, ներ-

քին ճշմարտութեան մը պարտադրանքին 

աակ Հասած ըլլայ իրմէ ներկայիս Հպա– 

Հանջուած՚&նեբոէն, ան պիտի արտադրէ 

գ.րական, արուեստի արժէքալոր գործեր . 

եւ այգ արժէքաւոբ գործերն են որ մար-

գը կրնան առաջնորդել առաջադրուած 

նպատակներուն Տ 1*նչոու ուրեմն , եթէ 

ա յնքան դրական, օգտակար , յ առաջդ ի– 

մական երեւոյթ է կա ռո լցո լոզ ընկեր– 

վարութիւնը , կամ կոմունիզմը , ձթո~՝ 

զուլ Հին ու նոր գրագէտները ազատ • 

ազատ չփուելու իրար Հետ, ազատ՝ փո-

խանակելու կարծիքներ, նոյնիսկ Հակա-

պարտիական| ոչ թէ միմիայն Հակա– 

սթալինեան , կամ Հակա—անցեալ • աղատ* 

շփուելոլ նաեւ արտասաՀմանի Հետ, ա– 

զատ՝ ներառնելու որեւէ նորութիւն որ 

իրենք կը Հաւնին. եթէ իրենց նոբարա– 

ծը գեղեցիկ չ է , ճչէԲարիտ չ է , արգէն 

իսկ արժէք չ՚ունենար, չի դիմանար Հ Ո– 

բով ել չի կրնար ազդել ժողովուրդին 

վրայ % 

Կ՚ըսուի սակայն այսօր գրագէտին Հ 

ՀԱբտասաՀմանը մեզի կը նայի, կոնֆ– 

լիկգի տպաւորութիւն մի տար թշնամի-

ներուն». Հապա ի՞՛նչ ընէ կոնֆւԻԿԴՔ 7 

բախումը, իր տագնապը, իր երկընտ-

րանքները. •»-. կը պաՀանջուի իրմէ թա-

ղել րառերու կոյտի մը տակ, կեղծ ուր-

ուագիծերու խճճումին մէջ է 

Նորերու եւ Հիներու բախում մը 

գոյութիւն ունի սակայն սովետական 

երկնքին տակ, ինչպէս միչտ գոյութիւն 

ունեցած է ազատ կաբգերոլ տակ ապ-

րողներուն Համար ւ Մինչել Աթալինի 

մաՀը այդ բախումը չէր կրնար արտա– 

յայտուիլ ՚ դոյութիւն ունէր միմիայն 

կար գա պաՀ աշխատաւոր ութի ւն մը գ քա-

րագէտներու , իջած գրագիրի աստիճա-

նին ԼանկարգապաՀները կամ Ս իպեբիա 

էին կամ գլիւատուած՝) . գլուխը պաՀ պա– 

նելու ճիգին մէջ, իրար կը գերազան-

ցէին, նորն ու Հինը, արձանին փառա-

բանանքը կատարելով, խնկարկելով 

կուռքին: 

Հիմա՞՛՛՛ մաՀէն ետք բռնակալին* 

կեանքին բերած պարտադրանքը մաս-

նակի ազատութիւնն եր ու.. ու իսկո յն* 

բախումը նորերու ու Հիներու, րախ ու– 

մը գրագէտի ու արուեստի երկու տար-

բեր ըմբռնոզութիւններու միջել : կա-

խումները կաբելի չէ Հերքել Հերքումնե-

րով՛ Հերքելռլ պարտադրանքն իսկ, մ ը– 

զումն իսկ Հակառակը ^ապացուցանէ է 
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ուեստագէտներու ու գրագէտներու Հա-

մաժողովը , այգ ժողովին մ ԷՀ Ի աԻ էոՎհ 

կարդացած ճառն իսկ միմիայն կը փաս-

տեն գո յութիւնը ա յգ բախումին է կար-

ձանագրենք ա յգ բախումին կեանքի Հա– 

ւած ր / յ ա / ր , ոչ որպէս բացասական ե– 

րեւոյթ, ինչպէս Համայնավարութիւնը 

կր կարծէ, այլ որպէս գրական երեւոյթ : 

Մարդկութիւնը, գրականութիւնն ու 

արուեստները , բախումներէ ետք, բա– 

խույէներու Հետեւանքով է որ դէպի ա– 

"Ա՛Հ ոստումներ արձանագրած են, վե-

րելքներ կատարած են մարդկայինի , ղե– 

՚ լ ե ց ի կ ի , ճշմարիտի մարզին մէՀ։ Նոյնը 

պատաՀելու վրայ է այսօր նաեւ սովե-

տական աշխարՀին մ ԷՀ. միայն թէ ազա-

տութիւները աւելնան, ամբողՀանան, 

գրագէտին ու արուեստագէտին բոլոր 

շղթաները փշրուին է 

Գրագէտը կաշկանդող ուրիշ ծանր 

օղակ մըն է իր ազգը կաշկանդող օղա-

կը, ազգային մշակոյթներու վերաբեր-

մամբ ցոյց տրուած սաՀմ անափակում– 

ները • չըսելու Համար ուղղակի եւ ա– 

նուղղակի Հալածանքները ։ Ւլյիչովի 

ճառին մ ԷՀ կը շարունակուի նոյն կար– 

մ իր գիծը, նոյն ձգտումներն են որ ե– 

րեւան կու գան, երբ կ՝ըսէ՝ 

«Միասնական ինտերնացիոնալ (ըսել 
կ՛՛ուզէ միՀաղդային. Բ ՚ Փ՛) կ ո մ ո ւ ն ի ս -
տական կուլտուրան (ըսել կուղէ՝ մշա– 
կոյթը ՚ Բ ՚ Փ • ) ձեւաւորւում Է սւզգա– 
յին կույտուրաների ծաղկման հետեւան-
քով , դրանց մէջ աոաջդիմական դեն– 
Ա ւ ե ն ց ն ե ր ը ( ը ս ե լ կ՝ուզէ՝ մղումներր, 

ձգտումները. Բ. Փ ՚) ամէն կերպ զար-
գացնելով եւ յաղթահարելով հին, րէակ– 
ց ի ո ն ( ը ս ե լ կուզէ՝ յետադիմական. Բ • 

Փ ՚) մեկուսացման ու ազգային ինքնամ-
փոփության մղող դրատիցիսւներր (ը– 
սել կուզէ՝ աւանգութիւնները • Բ ՚ Փ •) 

« . . . Ց ա ւ օ ք սրտի կենդանի են տա-
կաւին ազգային մեկուսացման ու սահ-
մանափակման դենտենցները: Երբեմն 
ազգայ ին հի ն դրատիցիաներից կատար-
ուող ամէն մի շեղում, անկաի) այն բա-
նից, յաւ է դա թ է վատ, որակւում է 

որպէս ազգային մշակոյթի դաւա՜նանա-
թ իւն» ; 

«Պէտք է վճոականօրէն հանդէս գալ 
ազգային մեկուսացման եւ ինքնամփոփ-
ման, ազգային մնացուկների եւ նախա-
պաշարումների դ է մ , ինչ ձեսւվ էլ դը– 
րանք արտսւյայտուեն»: 

Այս խօսքերը ինչքա՛ն կը յիչեցնեն, 

Մեսբոպ Մաշտոցի 1 6 0 0 ամեակի Հանդի– 

սութեանց փա կմ ան Համար արտասաՀ– 

ման առաքուած բանա ստեզծուՀ ի Ա ի լ՜՛ 

ւ/ ա ՚ / ապուտիկ հ ան ի , Համազգա քին ի Հ ր– 

րաւէրով ( Նշան Փալանճեան ճեմարանի 

Վասպոլրական սրա Հին մկՀ խօսած ճա-

ռով արտայայտած մտքերը՛ Ա> Աա– 

պուտիկեան Պէյրութ Հասալ Դեկտեմ-

բերի վեր Հերը , Համաղզայինի սրաՀին 

մ ԷՀ խօսք առաւ Տունուար \0–ին, Ւլյի– 

չով իր ճառը խօսած էր Գեկտեմբեր 

1 7 – ի ն ։ ԲանաստեղծուՀին կը յայտարա-

րէր թէ Հայ գրագէտը յա Հողած էր իր 

մ ԷՀ Համատեղել «Հայրենասիրութիւնը 

եւ ինտերնացիոնալիզմը՛» • բանաստեղ– 

ծուՀին կը գտնէր թէ (\ւգյւէկականդ եղ– 

բայրական ժողովուրդի պարերը, ապ-

րումները զինք ու բանաստեղծ Պարո յր 

Աեւակը շատ յուղած էին, թէ իր «Մտո-

րումներ ճանապարՀի կէսին՝» բանաս-

տեղծոլթեանց ԳՐՔՈ ձ^ԼԸ ռուսերէնի 

թարգմանուած էր, ել ռուս ընթերցող-

ները կը ճան շնա յին իր գործը, իր ան-

ձը, եւ կը սիրէին երկուքն ալ՛ բանաս-

տեղծ ոլՀ ին կը ղտնէր որ Հայ ժողովուր-

դը պէտք էր դուրս դար իր նեղ Հայրե– 

նաոիրութենէն, եւ լայն Հայրենասիրու-

թեան Հասն է ր . ինտերնացիոնալ ապ-

րումներ ունենար ըսել կուղէր անշուշտ ; 

Բանաստեղծուհի Աիլվա Կապուտիկ– 

եանը, Հայ բանաստեղծուՀին, բառ առ 

բառ կը կրկնէր ուրեմն պարտիայի, ել 

իր կեդրոնական կոմիտէի քարտուղարի 

տեսակէտները , որոնք , ամբողՀատիրա-

կան կարդերու տակ, պարտադիր էին 

բոլորին Համար։ 

Կը վկայենք աՀա, որ բանաստեղ-

ծուՀին Հաւատարմօրէն կատարեց իր 

վրայ ծանրացող պարտականութիւնը՛. 

Կը վկայենք զակայն նոյն ատեն, որ 
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Հայ Ժողովուրդն ալ, իր գրագէտներն 

ալ կատարեցին ամբողջովին իրե՛նց 

պարտականութիւնը առնելով Կ ա պու-

տի կե ան ի խօսա&ներկն միայն այն որ 

Հայկական էր, հայ Հայրենասիրութեան 

Հետ կապ ունէր, ել թողնելով իրեն, 

որպէո իր կեանքի ճանապարհ է մնաց-

եալ բոլոր ինտերնացիոնալ ապրումնե-

րը՛ 

Ժողովուրդները ի մի ձուլելու, ան-
դասակարգ ել անսւզգ զանգուած մլլ, Հը– 
լու Հպատակ ու անդէմք զանգուած մը, 
կամ միատեսակ , կաղապարուած, Հա-
մայնավարական կաղապարէն դուրս ե– 
կած զանգուած մը ստեղծելու իր ճիղին 
մէջ, սովետական կայսրութիւնը ղեկա-
վարող կոմունիստական պարտիան սլա– 
Հանձած է միշտ, կը պաՀանջէ եւ այսօր 
«վնոսքկանօրէն հ ա ն դ է ս գալ ա զ գ ա յ ի ն 
մ ե կ ո ւ ս ա ց մ ա ն ե ւ ի ն ք ն ա մ փ ո փ մ ա ն , ա զ – 
գ ա յ ին մ ն ա ց ո ւ կ ն ե ր ի ե ւ ն ա խ ա պ ա շ ա -
ր ո ւ մ ն ե ր ի դ է մ , ինչ ձ ե ւ ո վ էլ դ ր ա ն ք ար– 
ա ա յ ս ւ յ տ ո ւ ե ն » : 

Կը նշմարէ՛*ք թէ ինչ լայն սահման-
ներու մէջ դրուած են ազգային «ինք-
նամփոփման» , ազգային «մեկուսաց– 

մասնֆ անուան տակ ընդգծուած ԱԶԳԱ— 

ՅԻՆ ԻՆՀՆՈՒՐՈՅՆՈՒԹԵԱՆ տարրե– 
րը, թէ ինչպէ՚ս վաղը կրնան պայքարիլ 

ամէն ինչի դէմ որ աղգա յին է • • • «Ւնչ 
ձ ե ւ ո վ է լ դ ր ա ն ք ա ր տ ա յ ա յ տ ո ւ ե ն » • • • 

Այսինքն՛՚՚ կարելիութիւնը վազը ըԱե– 
լու, թէ Հ/իրազի բանաստեղծ ութիւենե– 
րը պէտք է հալածել, որովհետեւ ազգա-
յին մեկուսացման նշաններ կը յայտնա-
բերէ, ազգային մնացուկներ կը պարու-
նակէ, քանի որ Հայաստանի սահման-
ներէն դուրս գտնուող Արարատը կ՛եր– 
գէ , Արարատը էլ երազէ ։ 

Այսինքն... Եղիշէ Զարենցի պատ-
գամը, երբեք կարելի չէ Հրապարակով 
գովել, (կարելի պիտի ըԱա° յ արդեօք 
Հրատարակել, /» • Փ ՚) քանի որ կ%ըսէ , 
«Ո՛վ Հայ ժողովուրդ, քո միակ վւրկու– 
թիւնը քո Հաւաքական ուժի մէջ է%, 
քանի որ սա ազգային մեկուսացում կը 
նշանակէ , ինքնամփոփում • • « 

Իսկ նոյն ինքն Աիլվա կապուտիկ– 

եանի <ձ1\) օսք իմ որդունքը • »• Հուր է լ լ ի -

նես քո մ ա յ ր լեզուն չի մոռանաս՛» պատ-

գ ա մ ը , վազը պիտի չկոչուի՝* արդեօք 

Հազգա յ ի ն մնացուկ» , Հա զգային նախա– 

պաշարում՝» ։ 

Ըսել չենք ուղեր անշուշտ, թէ բա– 
նաստեզծութեանց , կամ վիպակներու, եւ 
նոյնիսկ վէպերու մէջ Արարատ, Ս՛ասիս, 
Սաոուն, Վան գրելով Հայրենասիրական 
երկեր եղած կ՝ ըԱս՚ն անոնք, կամ ազգա-
յին ինքնոլրո յնոլթիւնը ար տա յա յտոզ 
արուեստի ղործեր : Ո՛չ է Արուեստի գործ 
ղաոնալու Համար, արժէք ունենալու 
Համար, գեո. պէտք է որ այգ գործերը 

ԳԱԳՐԻՆ ԸԼԼԱԼԷ ԱԺԱՆ ԳՆՈՒԱԾ ՐԱ– 
ՌԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ, գեո. պէտք 
է դաոնան ներքին ճշմարտութեան ցա-
ւագին աշխատանքով լոյս աշխարհ բեր-
ուած , կոկուած, կոփուած , իւրա յա-
տուկ ու գեղեցիկ ձեւով ըսուած բան 
մը՛ գեո պէտք է նաեւ, որ ազգայինին 
ու Հայրենասիրականին մակերեսէն անց-
նին էութեան, էականին յ 

Ժամանակին աժան բառերով Լենին 
կը գովէին, Ա թալին կը գովէին, ար-
ուեստի գործեր չէինք Համ արեր ԳԸՐ՜ 
ուածները, այլ տուրքեր միայն, պետու– 
թենէն տրուածին փոխարժէքը միայն, 
ել ճիչդ ալ Համապատասխան անարժէ– 
քութեամբ Հարու-ստ բան մը է Այսօր երբ 
բանաստեղծներ , գրագէտներ , նոյնպէս 
աժան բառերով Հայրենասիրութիւն կը 
գնեն ու կը ծախեն, տողեր շարելով տակ 
տակի , դարձեալ գրականութիւն չէ որ 
կ՚ընեն, արուեստին չէ որ կը ծառայեն, 
այլ այս անգամ Ժողովրդական պաՀան ջ ֊ 
նեբուն է ոբ իրենց պարտքը, եւ յետ– 
նեալ պարտքերը կը վճարեն է կամ վը– 
ճարել կը փորձեն է ( ք^ացառո լթի ւննե ր ը 
նկատի ունինք, անոնց մասին չէ 
մեր խօսքը, Բ • Փ ՛ ) Տ Այս այս– 

պէս է ՞ , այո։ ՍԱԿԱՅՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՒ– 

ՐԱՅԱՏԿՈՒԹԵԱՆՑ ԳԷՄ ԳՐՈՒԱԾ ԱՐ-

ԳԵԼՔՆԵՐԸ ՋԵՆ ՈՐ ՊԻՏԻ ՆՊԱՍՏԵՆ Ի-

ՐԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԾԱՂԿՈՒՄԻՆ, որ 

ազգին մէջ ալ ըլյայ ան, Հայ, /հոլս, 

Պէլօռուս թէ Ոկքրայնացի ։ 

Գրագէտը այն ժամանակ կրնայ մի– 



Հազգային արժէքով գործեր աալ, երբ 

իր ՀԱՐԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՀԷ, եւ 
ՈԶ Թէ ՊԱՐՏԱԴՐԱԲԱՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ ԿԸ ՀԱԳՆԻ ։ Եթէ Րւքըա– 
նացի բանաստեղծ Ը ինքնաբերաբար եր– 

ղէ ռուսական տափաստանները, կամ 

ուղբէկական պարերը, կրնայ սլատաՀիլ 

որ աղուոբ ու արմէ քաւոր գործ մը տայ՛ 

սակայն երբ ՀրաՀանգով ստիպուած րլ– 

լայ լռել իր Հոգին չարչարող Հարցե– 

բուն շուրՀ, ոլքրանացի ժողովուրդի 

ձդտումներուն շա֊րՀ, ու գրէ, միշտ Հր՝-

րաՀանղով, Հայոց մասին, այգ պարա-

դային մենք պիաի ստանանք, անիալ– 

սավւելիօրէն, թերթերու յատուկ, թեր– 

թերուն վայեչ լրատուութեան նման բան 

մը միայն, յանգաւոր յօդուած մը1 եթէ 

բանաստեղծութիւն է գրածը ։ 

Արուեստի աշխարՀին մ ԷՀ ՉԿԱՆ 

ԹԱՓԹՓՈՒԿՆԵՐ, ՈՐ ԱԶԳԻՆ ԱԼ ՈՐ 
ՊԱՏԿԱՆԻՆ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԵՐԱԶՆԵՐԸ, 
ՑԱՒԵՐՆ ՈՒ ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ: 
Ջ կան մնացուկներ • մնացուկ են ա յգպէս 

որակողի մտքին մ ԷՀ, էսկ զանոնք սն ուզ-

ցան ող ազգին Համար անձնական գի– 

մագիծն են, անձնաւորութեան բաղկա– 

ցընող մ ասն են • ա յգ անձնաւորութեան 

արտայայտիշը եղող գրագէտը, եթէ կա-

րենայ Հասնի լ էութեան ակունքին, ար-

ուեստի գլուիւ գոբծոց մը պիտի տայ• 

ինչքան ալ փոքր ըԱայ իր ժողովուրդը, 

ինչքան ալ անծանօթ ըԱայ աշխ ալէ Հին ։ 

ԱյգպԷս չէ սովետական գրականու-

թեան ու արուեստի «վարիչներուն» Հա-

մար, որովՀետեւ Հիմնական նպատակ է 

ժողովուրդներու միաձուլումը, ազգե– 

բու վերացումը ապագային• ատոր Հա– 

մ»՝Բ ™Լ կը ՓՆՏՌԵՆ ՀԱՍԱՐԱԿ ՅԱՅՏԱ-
ՐԱՐԸ ԱԶԳԵՐՈՒՆ, ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ Կ՚ԱՆ-
ՈՒԱՆԵՆ ԱՅԴ ՀԱՍԱՐԱԿ ՅԱՅՏԱՐԱՐԸ 
ՈՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆ ՈՐ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐԸ 
ԱՅԴ ՀԱՍԱՐԱԿ ՅԱՅՏԱՐԱՐԻՆ ՀԱՄԱՐ 
ՄԻԱՅՆ ԳՐԵՆ, ել ԵՐ ԲԵՀ ԻՐԵՆ՝Բ Ի՛-
ՐԵՆՑ ՀԱՄԱՐ, ԵՐԲԵԲ ԻՐԵՆՑ ՆԵՐԲԻՆ 
ՀԱՐԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀ 
ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ։ Լսենք Իլյիչովը՝ 

«Սովետական արուեստը ստեղծւում 
է ժողովուրդի համարէ Նա պէտք է 

բարձրացնի, ոգեւորի, ոգեշնչի միլիո-
նաւոր մարդկանց* նոր հասարակութիւն 
կառուցելու, միաւորելու մասսաների 
կամքն ու բանականութիւնը: Բայ ց մի՞– 
թ է այդ խնդիրները կարող են կատարել 
այնպիսի երկեր, որոնք անհասկանալի, 
անմատչելի են, չեն հասնում հանդիսա-
տեսի, ունկնդիրի, ընթերցողի սրտին ու 
գիտակցութեանը: Իսկ մեզանում դեոեւս 
յաճախ է այդպիսի արհամարհական վե-
րաբերմունք նկատւում ժողովուրդի կար-
ծիքի նկատմամբ: 

Հազիւ արժէ ապացուցել, թ է ա յ դ -
պիսի հայեացք որքան խորթ է մեր հա– 
սաբակւււթեանր ու խորապէս վտանգա-
ւոր : 

«Ինքնարտայայտման ներքին ազա-
տութեան» մասին արուող ճղճղոցները, 
իրեն «բրոկրեսի առջեւում կանգնած», 
ժողովուրդից բարձր պատկերելու մե-
ծամիտ փորձերը (ժողովուրդը իբր թ է 
պէտք է նախ խելք կուտակի, որպէսզի 
հասկանայ ճիշտ ուղուց շեղուած մի քա-
նի մարդկանց, երբեմն նոյնիսկ պարզա-
պէս շաււլսւդանների գեղարուեստական 
մտայղացումների ել էսթէտիկական 
«նրբութիւնների» ամբողջ խորութիւնը), 
այս ամէնը ոչ այլ ինչ է , ե թ է ոչ ամե– 
նաիսկական հակամարդկայ նութիւն եւ 
ապաշնորհութիւնից ծնուած յաւակնու– 
թ ի լ ն » ։ ԼԶա կերտումները բառեր ու, եւ 
փակագիծը, Իլյիչռվյինն են, Բ. Փ ՚) Հ 

«Ինքը՝ գրողը, ասում Է Ն ՛ Ս • Խը– 
րուշչովը, իր ստեղծագործութեան ա– 
չառու դատաւորն է , եւ միշտ չ է , որ 
այն երեխան, որը դուր է գալիս մօրը, 
օգտակար է հասարակութեան համար»: 

«Իսկ ո՞վ կարող է որոշել եւ գնա-
հատել ստեղծագործութիւնների արժա-
նիքներն ու թերութիւնները: Պարտիան 
ու ժողովուրդը։ Եթէ ամէն ոք հասարա-
կութեան վզին փաթաթի իր անձնական 
ճաշակներն ու սիւպյէկտիւ (ըսել կ՛ուզէ 
ենթակայական, Ր՛ Փ ՛ ) գնահատական-
ները, այն ժամանակ լաւ բան մի սպա-
սիր : Կարգ ու կանոնի փոխարէն հասա-
րակութեան մէջ կ ՚իշխի անարխիստա-
կան ինքնիշխանութիւնը, որը մենք աւ– 
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լում դէն ենք գցում մեր ճանապարհից»: 
Մ ոոնալով վերլլ էր էսկ ըսածները 

«^ժողովուրդէ» ամենազօրութեան, հաւ– 

նելու ու. չՀաւնելու էրաւունքներուն մա– 

քէն, Իլյէչով, քէչ մը վարը կը շարու-

նակէ՝ 

«Հաւատարիմ Լենինեսւն աղանդնե-
րին՝ պարտիան խորացնում ու կատարե-
լ ա գ ո ր ծ ո ւ մ է արուեստէ կուսակցական 

ղե կավարոլ թէւնը ( ը ն դ գ ծ ո ւ մ ը մ ե զ մ է , 

Բ • Փ •) , մեր արուեստը տանելով դէպի 
կեանքի գլխաւորի ու վնոականի գեւլար– 
ուեստական թացայ այ տումը : ՉԻ ԿԱՐ Ե– 
ԼԻ ԶՈՀԱԲԵՐԵԼ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ Ի ՍԷՐ 
ԱՆՈԱԿԱՆ ԷԺԱՆԱԳԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱ-
ՆՈՒԹԵԱՆ, (ընդգծում մեզմէ, ի . Փ - ) 
չի կարելի սատարել վատ ճաշակը եւ 
վատաոոզջ երեւոյթները, չի կարելի 
յարմարուել դրանց»: 

Մ էջ բերէնք դարձեալ երկարօրէն յ 

Մ ԷԼ րերէնք գրականութեան ու արուես-

տէն է ՚ ո ր թ եղող ելոյթներ՝ գիտենք՛ 

է նշ կրնանք ընել՛ Սովետական ղեկա-

վարներն ու պարտիան են որ շարունակ 

արուեստն ու գրականութէւնը կը կա-

պեն , կը կապկպեն քաղաքականութեան, 

ընկերային վարդապետութեան : 

Արմէ սակայն ուշադրութեամր հ ե– 

տեւի լ մէջբերուածներուն, որովհետեւ 

գրեթէ վերջին, եւլբափակոզ այս Հատ-

ուածը լեցուն է Հակասութէւններով, 

զէրար չէզոքացնող յայտարարութիւննե-

րով, ծիծաղելի սահմանումներով Տ 

Կ՚ըսուի այդ Հատուածին մէջ, թէ 

գրագէտը իրաւունք չանի ինքղինք ժո-

ղովուրդէն վեր դասելու, ընտրանի Հա-

մարելու , եւ գրելու խրթին երկեր , ժո-

ղովուրդի մասսային Համար անՀասկնա– 

լի երկեր յ Սակայն նոյն Հատուածի ըս– 

կըզրնաւորութեան, կը պաՀանջուի դբ– 

րազէտէն որ բարձրացնէ , ոգեւորէ , ներ– 

շընչէ միլիոնաւորներ, մղէ նոր հասա՛-

րակութիւն մը կաոուցելուէ Կամ ժողո-

վուրդը կը գէտակցէ այգ Հքնոր Հասա-

րակութեան՝» արժէքէն եւ այգ պարա-

գայէն կարէքը չունէ գրագէտէն բերելիք 

«ներշնչումին» , կամ ժողովուրդը չի գի– 

տակցիր, գրագէտն է ոբ կը գիտակցի, 

եւ ան է որ կրնա յ ցո յց տալ ժողովուր-

դին ուղին, բարձունքները՛ այդ պարա-

գայէն կր խորտակուէ քի է աոաջուայ 

արհամարհանքը գէպի գրագէտները, Ո— 

րոնք կը կարծեն եղեր , թէ Հժողովուր– 

գը պէտք է նախ խելք կուտակի , որպէս– 

ղէ Հասկանա յ էրենց» ու գրագէտը կր 

դաոնա յ ԻՐԱՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԷՆ ԱՌԱՋ 
ՏԵՍՆՈՂ, , աւելի յստակ տեսնող անձնա-

ւորութիւն մը Լել Հոտ է արդէն գրա-

գէտին արժէքներէն ընկերայինը) է 

Ապա, կը մէջրերուի Ա • իք ր ուշ– 
չովի մէկ խօսքը, թէ ղրադէտը չի կըր– 

նար ինքն իր գրածի արգար դատաւորը 

ԸԱաԼ* կարող է , կը Հարցուի, ո– 

բոչել եւ գնաՀատել ստեղծագործուդ– 

թէւննեբէ արժանէ քները ու թե ր ութ իլն– 

ները» , ու կը պատասխանուէ՝ Հ.Պար-

տէ ան ու Ժողովուրդը» է Սոսկական ան-

հատ մը, հքրոլչչով կրնայ կարծէք յայտ– 

նել գրագէտներուն մաս էն, աո֊անց գը* 

բագէտ մը, կամ գրական քննադատ մը 

Ը էլա լու Լայդ իրաւունքը անշուշտ որ ու-

նէ, սակայն ամէն մարգ էրաւանք ունէ 

կարծիք մը կազմելու գրականութեան, 

արուեստէն , գրագէտներու, եւ ամ էն 

Հարցի մասին՛ իր կարծիքը արտա յա յ– 

տելու էրաւունքն ալ ունէ՛ ու կը գոր-

ծածէ ա յգ էրաւունքը ազատ կարդերու 

տակ՝), էսկ գրագէտը, արուեստագէտը, 

ԻՆՔ ՋԻ ԿՐՆԱՐ ՏԵՍՆԵԼ ԼԱՒԸ, ՊԷՏՔԱ– 
ԿԱՆԸ, ԱՐԺԷ՚ԲԱՒՈՐԸ, ԳԵԱՑԻԿԸ, ՈՒ 
ՊԱՐՏԻԱՆ ԿԱՍ՛ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆ է ՈՐ 
ՑՈ6Ց ՊԻՏԻ ՏԱՆ ԱՏԻԿԱ ԻՐԵՆւ Եթէ 
այս ա է էրոզոլթէւնը, ալ ի"՚նչ կարէք 

կա յ գրագէտներու, արուեստագէտնե-

րու՛ գրագէրները, ներկարարները, եւ 

նուագածուները կը բաւեն՛ եթէ բան մը 

պակաս մնաց, այն ալ կը լրացնեն ոա– 

տիոներու ել Հեոատեսիլներոլ. խօսնակ-

ները յ. գերակատարները, սինեմաները, 

գունաւոր նկարներով գրքերը հ Չէ՛* որ 

շատ աւելի դիւրին է գրագիր մը վար-

ձելը ու անոր ՀրաՀանգելը թէ այս գրէ, 

այն գ ր է . . • չէ* որ աւելի դիւրին է ժո-

ղովուրդին Համար սինեմայի մ է ջ , 

կարներով արտա յայտուած պատմութիւն 
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մը աեսնեէքլ, քան թէ երկար բարակ 

կար գալը • • » 

իսկ եթէ ժողովուրդի կարծ՜իքը գը՜ 

բոգի | գրականութեան արուեստէ եւ ա՜-

նոնց արժանիքներու եւ արժէքներու 

մասին, ուղիղ է , ուղեցոյց է , ԱՏԴ ՊԱ-

ՐԱԳԱ8ԻՆ ԻՆՋՊԷ՞Ա ԿԱՐԵԼԻ է 8Ա8ՏԱ-

ՐԱՐԵԼ * ճչի կարելի սկզբունքները ղո– 

Հաբերել ի սէր անձնական, էժանագին 

ժողովրդականութեանդ • • • 

Այս աոէԼԱ 5 ա յ ս յայտարարութիւնը 

կը նշանակէ, թէ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ԲՈԼՈ-

ՐՈՎԻՆ ԱՅԼ ԲԱՆ է ՈՐ ԿԸ ՍԻՐԷ, ԿԸ 

ՓՆՏՌԷ, ԿԸ ԳՆԱՀԱՏԷ ԳՐԱԳԷՏԻՆ ՄՕՏ, 

՛ԲԱՆ ՊԱՐՏԻԱՆ : Կը նշանակէ, թէ «Պար– 

տիան ու ժողովուրդը^ բառեր ուն մ ԷՀ , 

երկրորգը ձեւի Համար գրուած է , եւ 
ԿԱՐԵՒՈՐԸ ԱՌԱՋԻՆՆ է ՄԻԱՅՆ : Կը նը– 

շանակէ, թէ պարտիան ոչ միայն գրա-

ւէ էտներէն կը պաՀանՀԷ ա յս կամ ա յն 

նիւթերու մասին գրել միայն, այս կամ 

այն ձեւով գրել միայն, Ա8Լ ՆԱԵՒ ԿԸ 

ՊԱՀԱՆՋԷ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԷՆ ԱԻՐԵԼ, 

ԳՆԱՀԱՏԵԼ ՄԻՄԻԱ8Ն ՊԱՐՏԻԱՏԻ ՍԻ-

ՐԱԾՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏԱԾԸ՛. 

Որպէսզի այս մասին ռշ մէկ կաս-

կած չմնայ Հին ու նոր գրագէտներու 

մտքին մկՀ, Իլյիչով իր ճառը աւարտած 

Կ՝ 

« Մ ե ր ե ր կ ր ռ ւ մ կ ո մ ո ւ ն ի զ մ կ ա ռ ո ւ ց ե -

լ ո ւ ծ ր ա գ ի ր ը , ո ր ը ն դ ո ւ ն ո ւ ե ց պ ա ր տ ի ա յ ի 

2 2 – ր դ հ ա մ ա գ ո ւ մ ա ր ո ւ մ , ո ր ո շ ո ւ մ ե ւ ո – 

ր ո շ ե լ ո ւ է մ ե ր գ ո ր ծ ո ւ ն է ո ւ թ ի ւ ն ը ա յ ս օ ր , 

վ ա ղ ը ե ւ գ ա լ ի ք շ ա տ տ ա ր ի ն ե ր : Պ ա ր -

տ ի ա յ ի ծ ր ա գ ր ո վ պ է տ ք է ս տ ո ւ գ ե ն ի ր ե ն ց 

գ ա ղ ա փ ա ր ա կ ա ն – գ ե ղ ա ր ո ւ ե ս տ ա կ ա ն դ ի ր -

ք ե ր ը գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն ե ւ ա ր ո ւ ե ս տ ի գ ո ր -

ծ ի չ ն ե ր ը : ՈՋ Մ Ի Ո Ւ Ր Ի Շ « Ծ Ր Ա Գ Ի Ր » 

Ի Ն Զ Պ Է Ս Է Լ Գ Ա Ա Ր Տ Ա Յ Ա Յ Տ Ո Ւ Ի ՝ Ա Ր – 

Ց Ա Կ , Չ Ա Փ Ա Ծ Ո Յ , Թ է Մ Է Մ Ո Ի Ա Ր Ա Յ Ի ՚ ե 

Ց ծ Ւ Ո Վ ( ը ս ե լ կ ՛ ո ւ զ է յ ո ւ շ ա գ ր ո ւ թ ե ա ն , 

ի . Փ ) ՋԻ ԿԱՐՈՂ ԸՆԳՈՒՆՈՒԵԼ ՍՈ-

ՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒԼԳՈՒՐԱՅԻ ԳՈՐ-

ԾԻՉՆԵՐԻ ԿՈՂՄՒՑ (ընդգծումը մեղմէ, 

Բ• Փ-)։ 

Լրացաւ. աւարտեցաւ ^ունկնդրու-

թիւնը՝^ . գրագէտները, արուեստագէտ– 

ները, կրնան վերադառնալ իրենց երկիր– 

ները, իրենց տուները, ու կրնան փա-

ռաբանել եբուշչովը, Պարտիան , Ւլյի– 

շովը , Կոմունիզմը, կոմունիզմի կառու-

ցումը : Այդքան յ Մնացեա՞՛լը, Մա°ԲԳԸ ւ 

իր ցաւե՛՛՛րը , երաւլնեորը, ըմբոստացում– 

նե°րը, տիրող կարդերուն դէմ իր ծառա-

ցումնե րը, իրեն պարտադրուածին գէմ 

իբ ընդվզումնե՛՛րը • • • Կեդրոնացման կա-

յանն եռ րը , Հին, նոր, ապագայ» •• աղա– 

տութի ւնը , գրագէտին , արուեստագէ-

տին Համար կենսական եղող աղա տոլ– 

թի"ւնները , շո՞ւնչը , անՀատականոլթի"լ– 

նը. . . բոլ**րը է բոլորը պարտիա յի կաթ-

սային մ ԷՀ , պարտիա յի կաղապարնե-

րով յ իսկ ի՞՛նքը, երիտասարդ գրագէ-

տը , նոր սերունդի արուեստագէտը ի՛՛՛նչ 

կը մտածէ : Դեկտեմբերին տեղէ ունե-

ցած գրագէտներու Համագումարի նա-

խօրեակին, ի պատրաստութիւն այգ Հա-

մագումարին, «Վոփրո/լի ԼիթԷրա չուրիդ 

պարբերաթերթը Հարցարան մը ղրկած 

էր միՀին եւ երիտասարդ սերունդի ներ-

կայացուցիչ գրագէտներու % Երիտա-

սարդներուն Հարցում ուղղուած էր ի– 

րենց կեանքի փորձառութեան, այժմէա-

կան նշանակութիւն ունեցող Հարցերու, 

նկարադբեբու, եւ բախումներու մասին է 

Պատասխանները լոյս տեսած են պար– 

բերաթերթի 1 9 6 2 – / ՛ Սեպտեմբերի թիլին 

մ ԷՀ, թիւ֊ Օ՜՜Ր • Այգ պատասխաններէն, 

երիտասարդ Հեղինակ Վասիլի Աքսէնովի 

պատասխանէն Հատուած մ ը կը մէՀբե– 

րենք ստորեւ» 

« Գ ե ո կ ը հ ե տ ա ք ր ք ր ո ւ ի մ ա յ ն ը ն -

թ ա ց ք ո վ , ո ր ո ւ ն մ ի ջ ո ց ո վ կ ը կ ա զ մ ս ւ ւ ո ր – 

ո ւ ի ե ր ի տ ա ս ա ր դ ն ե ր ո ւ ն ն կ ա ր ա գ ի ր ը , Ս ո -

վ ե տ ա կ ա ն Մ ի ո ւ թ ե ա ն մ է ջ : Վ ե ր ջ ե ր ս ը ս – 

կ ը ս ա ծ ե մ ն ա ե ւ հ ե տ ա ք ր ք ր ո ւ ի լ , ա մ բ ո ղ -

ջ ո վ ի ն կ ա զ մ ո ւ ա ծ ն կ ա ր ա գ ի ր ն ե ր ո ւ ն վ ը – 

ր ա յ ա զ դ ո ղ ը ն թ ա ց ք ո վ ա լ : 

Հ ա ն ր ա յ ի ն կ ե ա ն ք է ն ն ե ր ս , ե ւ մ ա ր -

դ ո ւ ն հ ո գ ի է ն ն ե ր ս գ ո յ ո ւ թ ի ւ ն ո ւ ն ե ց ո ղ 

ա ն հ ա տ ի պ ա շ տ ա մ ո ւ ն ք ի ի ն ե ր ց ի ա յ ի ո ւ -

ժ ի ն յ ս ւ ղ թ ե լ ը , մ ե ր ժ ա մ ա ն ա կ ի գ լ խ ա ւ ո ր 

հ ա ր ց ե ր է ն մ է կ ն է ը ս տ ի ն ծ ի : Շ ա տ կ ա -

ր ե ւ ո ր հ ա ր ց մ ը ն է կ ը կ ա ր ծ ե մ , գ ի տ ո ւ -

թ ե ա ն ե ւ կ ե ա ն ք ի մ ի ջ ե ւ գ ո յ ո ւ թ ի ւ ն ո ւ -

ն ե ց ո ղ յ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ ե ա ն հ ա ր ց ը : Ն ո ր , 
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ջ է ք նիքի ինտելիկենցիսւյի ոգեկան կեան-
քը. • • հետաքրքրական չէ» : 

Ուրեմն՛ կոնւֆւիկդներ գոյութիւն 
ունին • կարիքը չունինք հնարելու զա-
ն ո ն ք . . 

Ի մտի ունենալով հանդերձ գրակա-
նութեան դաստիարակիչ նշանակութիւ-
նը , գրագէտը պէտք է խուսափի բարո-
յախօսելէ, ժանտախտէ փախչելու նման 
հեռու պէտք է փախչի դաստիարակիչ 
խեդնուկ ուրուագծումներէն: 

Անկասկած որ վերջ ի վերջոյ , կեան-
քը աւելի |սււ ուսուցիչ է քան գրակա-
նութիւնը : Առանց պայմաններու հաւա-
տարմութիւն կեանքի ճշմարտութեան՝ 
ատոր մէջ կը գտնուի ապահովութիւնը, 

թ է գրագէտը բաժին մը պիտի խաղայ 
Ապագայ Մարդը ձեւաւորելու աշխա-
տանքին մէջ • • : 

Աքսէնովի ա յս աողերքէ կարգալէ 

ետք, կարելի չէ իրաւունք չաալ իրեն • 

այո , կեանքը աւելի լաւ ուսուցիչ մըն 

է , քան գրականութիւնը, քան գրակա-

նութեան ուղի ցոյց տուող Աթալինը, 

Իյրուչչա/ր , Ւլյիչովը , Պարտիան * . • Ա– 

պացոյցը ատոր Աքսէնովի մը գոյու-

թիւնն իսկ է1 այսքան տարուայ, կեան-

քէն դուրս, կեանքէ զրկուած ցուցմունք-

ներէ ու պարտադրանքներէ ետք>»±1 

բ. փ. 
(Վերջ) 

Վերջերս , բոչշեւիկեան կարմիր Ողիմպոսի բարձունքներէն արձակուած՛ 
կծու պատգամներուն եւ անոնէք մտահոգիչ րնոյթին աոիթ ով դրուած Բ՛ ֆափաղեանէ մե-
ծապէս շահեկան դրութեան ընդհանուր մթնոլորաին մէէ^ ւոձզին ք կը կարծենք ու րարձ– 
րօրէն դաստիարակիչ՝ արաատւդել անմիֆապՀս Վարը եղԼ րարաիէա Ձարենիին 
հ ուր գ Ե (I դա օ աններին» քերթուածը է 

ԵՕԹԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ՝ ԳԱԼԻՔԻ ԵՐԳԱՍԱՆՆԵՐԻՆ 

Բազում ուղիներով ու հերկերսվ անցած, 
Եւ ճաշակած արդէն իմաստութեան 
Դառնապատիր պտուղը, - ահա տալիս եմ այս 
Խորհուրդները ես ձեզ, ո՜վ մեր վաղուայ անհաս 
Երգասաններ վւառքի ու վեհութեան: -

Ահաւասիկ, ո՜վ դուք, իմ առաջին 
Խորհուրդը, որ դալիս է կեանքից ու դարերից • -
Չմոռանա՛ք երթեք, երթ հիւսելու լինէք ձեր երգը շառաչուն, 
Որ երգը երկրի՛ց է աճում, եւ ո՛չ թ է ձայներից կամ բառերից։ 

Երկրորդ խորհուրդը, որ տալիս եմ ձեզ ահա, 
0 ՜ , անյողդո՛ղդ պահէք իբրեւ պատգամ • -
Երգը - ընթացք է ու հուն, ե՛ւ տէգ է , ե՛ւ ոգու սւդամանդեայ վսւհան, 
Ե՛ւ բարիք է , ե՛ւ շնորհ անանձնապատկան: -
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էրրո ՚րդ խորհուրդը ձեզ, ո՛՛վ գալիքի 
Երգասաններ՛ - դարե՛րն են ձեգ հետեւում» -
Թէկուգ դարն է ծնում եւ երկիրն է տալիս երգին շունչ ու ոգի -
ք*սւյց երգը երկրից ու դարից մի՛շտ երկար է տեւում։ 

Ուրեմն, ո՜վ գալիքի երգասաննե՛ր, 
Որքաճ էլ վեհ լինի ձեր ներկան, -
Ջ մոռանա՛ ք որ դուք պիտի սերմեր ցանէք, 
Որ ւինեն դարից ձեր - երկար: 

Եւ իմացէ՛ք ուրեմն, որ ո՛չ մի աշխատանք 
Տքնաջան չէ այնքան, որքան ոգու հերկը» -
Ի սկգբսւնն էր թանը, եւ բանն էր ճիգ ու ջանք, 
Եւ ջանքին առընթեր էր - երգը: 

Ուրեմն, ո՛՛վ գալիքի երգասաննե՛ր, 
ձեր ոգու տէգերով զրահաւորուած՝ 
Տքնեցէ՛ք տքնաջան ու հնչիւններ ցանէք՝ 
Հերկելով հերկերն անցեալի՝ յանուն գալիք օրուայ: -

Եւ ասում եմ ահա - ձեգ, որ պիտի երգէք՛ 
Կարդալով մատեանն այս խորախորհուրդ, -
հորՀուբգ չի ընդունում ապագա յի երգը, -

Եւ այս է իմ խորհուրդը եօթ-երորդ • • • 

Ե– ՋԱՐԵ՚նՕ 

1 9 3 3 Փետրուար 1 6 
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ԱԿՍծԼ ԲԱԿՈՒՆՑ 

Գրեց՝ Լ– ՄԿՐՏՉԵԱ՚Ս 

ԳԼՈՒԻ ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ 

ԲԱԿՈՒՆ8Ը ՈՐՊԷՍ ԳՐԱԿԱՆԱԳԷՏ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ 

Տարակոյս չկայ, որ ամ էն մ է գրող 

ստեղծագործում է էր գրական րմբըռ– 

նումներէ Համաձայն ել ամէն կերպ Հա-

նում է Հէմնաւորել այգ ըմբռնումները 

կամ էր ճանապաբՀով Էէ որ ան ա լուէ գրա-

կանագիտական ոլորտում, կամ թէ Հըմ– 

տութէւն կուտակելով գրականագիտա-

կան զանազան տեսութէէններէ Հետ չըփ– 

ուելով։ Գրողը կարող է զբաղուել մէայն 

էր ստեղծագործ ութեամբ* էր ըմ բ բռ-

նումները կէրառելով այնտեղ, կամ Հը– 

րապարակել էր մտածումները այգ առ– 

թէւ Աւ գրանով աղ գել մէւսներէ գրա-

կան ըմբռնումներէ վրայ է հքոբՀրգայԷն 

էրականոլթեան մ ԷՀ շատերը Հանդէսա– 

ւոր յա յտարաբութէ»ններ են ունեցել, 

մամուլի մ ԷՀ բուռն կերպով ՀանգԷս են 

եկել էրենց տեսակէտներէ պաշտպանու– 

թեամբ, ուր է շներ էն յանձնարարել են 

ընթանալ ա յգ տեսակէտներէ ուղիով, 

բայց էրենք անկարող են եղել կէրառել 

սեփական գրոյթնեբը։ Շատ քչերն են 

բաւարաբուել զուտ ստեզծագործու– 

թեամբ, առանց էրենց ըմբռնումները 

շեշտոլած կերպով ձեւակերպելու է Գը– 

բանցէց էր Բակունց է 

ՄԷւսներԷց բաւական տարբերւում է 

Զարենցը ։ Նա ել ստեզծագործել է , ել 

տեսակէտներ յայտնել, եւ գրել, եւ ճա-

ռելյ Այնպէս որ այժմ կան բաւական 

շատ գրաւոր տուեալներ, որոնց օգնու– 

թեամբ ոեւէ մէկը կարող է ծանօթա-

նալ նրա գրականագիտական ըմբռնում-

ներէն ե լ առանց նո յնէսկ նրա երկերը 

կարդա լու՝ գաղափար կազմել այդ եր-

կերէ բովանդակութեան մ աս էն : ԱյԳ" 

պէս շէ Բակունցը ։ Նրա ըմբռնումներ էն 

տեղեակ լինելու Համար պէտք է անպայ-

ման կարդալ էր երկերը։ ինչո՛՛ւ է այգ– 

պէս։ Մէ՞թէ Բակունց է վիճակէ չէր ձե– 

լակերպելու էր մտածումները տեսական 

Հարցերում ։ կարող էր ( թերեւս բոլո– 

րէց աւելի յաՀող կերպով։ Բայց ա յդ 

պատեՀութէւնը նրան չտրուեց է 

Նաէսաեբեսնական թուականներէն 

մթնոլորտն այնպէսէն էր , գրականու-

թեան գնաՀատման սկզբունքը այնպէսէ 

ելակէտ ունէր եւ այնպէս էր դրուած, 

որ պարզապէս ան Հնար էն էր որեւէ ա– 

զատ կարծէք Հէմնաւորել ու զաբգացը– 

նել, եթէ գա չէր մտնում ընթացէկ կա-

ղապարէ մ ԷՀ։ Բակունցը բարեէսէղճ ըս– 
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տեղծագործող Էր եւ չէր կարող րնգուն-

ուած՜ Հիմունքներով վէճի րռնուեչ գրա-

կան Հրապարակի իշխանների Հեա ։ ՛իա 

կր էին էր գոնքիչոաութիւն ։ Իսկ Ձարենց 

միշտ Հնարաւորութիւն ունէր, մանա– 

ւանգ առաջին տարիներին, որովՀետել 

սկզբունքով պրոլետարական գրականու-

թեան ապագային Հաւատում էր, միայն 

պնդում էր, որ տակաւին դրա մ ամանա-

կը շէ : Եթէ նա կրքոտ կեր պո էէ մասնակ-

ցում էր բանավէճերին, գա ա յն պատ-

ճառով էր, որ տարբեր մարդիկ տար-

բեր պատկերացում ունէին ստեղծոլոգ 

կամ ստեղծուելիք պրոլետարական դրա-

կանութեան տարողութեան ու բնո յթի 

մասին։ Բակոլնցի Համար այգ դրոյթը, 

դատելով իր վարմունքից, վիճելէ սաՀ– 

մաններից դուրս էր ։ 

Եթէ նախաերեսնական թուական– 

ներին Բակունց կամ աւոր կամ Հա ր կա– 

ԳԸրեալ լռութեան էր դատապարտուած–՝ 

իր գրական տեսակէտները բանաձեւելու 

Համար, ապա յետերեսնական թուական-

ներէն բացուած ասպարէզը որոշ պատե– 

Հութիւններ ընձեռնեց , բայց գրողն այն-

քան էր մխրճուած ստեզծագոբ ծա կան 

Գրագիրների մէջ, որ պարզապէս պէտք 

չՀամաբեց ուշք դարձնել տեսական ըզ– 

բազումների վրայ։ ճիշդ է , այգ թուա-

կաններ ին կազմակերպւում էին յաճա– 

խակի գրական վիճաբանութիւներ, այս 

կամ այն Հարցի վերաբերեալ Հաւաքա-

բար կարծիք էին պարզում, բայց դրանք 

այնպիսին չէին, ոբ լուրջ շահագրգռու-

թիւն ստեղծէին յ Բացի ա յ գ , ժամանա– 

կը շաա կարճ եղաւ, որպէսզի Բակունցը 

եւս Հասցնէր իր գրական Հանգանակը 

ամփոփ կերպով ձեւակերպելու։ Այգ 

բնադաւառում բացը խիստ զգայ։ է • 

Թէեւ Բակոլնց Հնարաւորութիւն 

չունեցաւ իր գրականագիտական Հայ-

եացքները իր իսկ բառերով յայտնի 

դարձնելու, այգ նոյն բանը նա արեց իր 

գործով ել շրջապատի վրայ ունեցած 

ազդեց ոլթեամր ՚. Գործը, անշուշտ, մ ը ֊ 

նում է ել ամէն ցանկացողէ տրամա-

դրութեան տակ է։ իսկ նրա ազգեցու– 

թէէնը կա տարո ւեց երկու ճանապարհով՝ 

անհատական եւ ուսումնասիրական—հրա– 

աարակչական։ Նրա մասին պատմող 

յուշադիրները մեծ ակնածանքով են խօ– 

սում իր նկատմամբ, թէ ինչպէս նա Հո– 

գատաբութեամբ ընտրում ել խրախու-

սում էր երիտասարդ գրողներին՝ նրանց 

ՃանապարՀ ցոյց տալով։ Արդէն չենք ա– 

սում ստեզծագործական աղդեցութեան 

մ աս ին ։ 

Բակունց , ինչպէս յիշեցինք սոյն 

գրքոյկի նախորդ գլուխներից մէկում, 

կատարել է Հրատարակչական–խմբա-

գրական աշխատանք։ Նրա կատարած 

ընտրութիւնն անգամ յատկանշական է ։ 

Կարծես թէ նա այդ արել է՝ ի լրացումն 

՛սեփական ստեղծագործութեան, այսին– 

քըն այն, ինչ որ գրուած է վաղուց ու– 

ք՛իշ գրողների ձեռքով ե լ Բակունց 1լ ու-

զենար , որպէսզի ժամանակակից ընթեր– 

ցողի կողմից կարդացուէր իր սեփական 

ստեղծագործութեան նման, — խնամքով 

ընտրել ել Հրատարակել է՝ իր ուսում-

նասիրական մեկնաբանութիւնը կցելով ։ 

Այդ ոչ ընդարձակ ուսումնասիրութիւն– 

ները շօշափելի են դարձնում Բակունց ի 

գրականագիտական ըմբռնումները, ո՛-

րոնք անփոփոխ կերպով բխում են էր 

աշխարՀա յեացքէց ^ ինչպէս , օր էնա կ , 

Գոգոլի <ձՏարաս Բուլբա»յին կցուած ա– 

ռաջա բանը, Այգեկցոլ «Աղուէ սաղ իրք» 

առակների ժողովածուին կից նախաչա– 

ւիզ—առաջաբանը) ։ 

Աակայն Բակունց ա յ գ րնա գա ւա-

ռում զբաղուել է Խաչատուր Աբովեանի 

կեանքի ու գործի գնահատմամբ - ան– 

միջականօրէն։ Աբովեանը գիւզացու զա– 

ւակ էր , աչքի էր ընկնում իր ձիրքերով, 

Գորպատի Համալսարանի պրոֆեսոր 

Պարրոտի Հետ առածէն անգամ բարձրա-

ցաւ Արարատ լիրան գագաթը, իսկ այ– 

նոլՀետել վեց տարի եղաւ Գորպատում, 

գիտելիքներ ձեռք բերեց, վերադարձաւ 

Հայաստան եւ լծուեց ազգային գործու– 

նէութեան՝ կրթական, գրական, Հասա-

րակական ։ Բայց 1848 թուի Ապրիլին 

անից անյայտ կորաւ՝ իրենից յետոյ 

թողելով գրական որոշ ժառանգութիւն, 

որը մեծապէս ազդեց այն ժամանակ-
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ուայ էքովկասաՀա յ մշակոյթի ձեւաւո լ<– 

ման վրա յ է Աբ ովեանի անյայտանալուդ 

յետո յ զանազան ՂՐՈ յ^եր տ ա ը ահ՜ ո լե-

՛յ ին նրա մաՀուան մասին է 

Բայց Աբովեանի մասին մի աւելէ 

արմատացած դրոյթ աւանդութիւն դար-

ձաւ , ըստ որի՚ նա եղել կ Հայաստա– 

նում ցարիզմ ի տիրապետութեան Հիրմ 

պաշտպանը , ռուսասիրութեան դրօշա– 

կա կիրը յ Այդ դրոյթին թեր եւ դկմ բա– 

նավկճեր շատ եղան ։ Բակունց եւս խառ-

նուեց վկճին եւ 1 9 3 2 թուին առանձին 

գրքոյկով լոյս ընծայեց խաչատուր Ա– 

րովեանի անյայտ բացակայումը% (ար-

խիլային նոր վաւերադբերի եւ անյայտ 

նամակների Հիման վրայ) վե բնագրով 

պատմա-բանասիրական ուսումնասիրու-

թիւնը ։ Բակունց առաՀ քաշեց Աբովեա-

նի անյայաացման մի նոր բացատրու-

թիւն ։ Ըստ նրա* Աբովեանը յուսախաբ 

լինելով այն բանից, որ ռուսական Է Լ՛՜ 

խանութեան գաղութարարական քաղա-

քականութեան պատճառով վիժեց Հա յ– 

կական ազգային տենշանքների իրագոր-

ծում ը, անցել կ արեւմուտք 1 8 4 8 թոլի 

եւրոպական յեղափոխութեան ազդեց ու-

թեամ ր : ՛հա աւելի շուտ պատմա–քաղա-

քական բնոյթի Հարց կր , քան գրակա-

նագիտական է Բայց Բակունցն ուզում կր 

Հերքել Աբովեանին վարկաբեկոզ նախա-

պաշարումը եւ դրա Համար իր Ժամա-

նակ այգ ենթադրական ելքը գտաւ է Ա– 

բովեանի անյայաացման մասին Բակուն– 

ցի վարկածը փաստերով չՀիմնաւոր– 

ուեց , ընդունելութիւն չգտաւ, սակայն 

Աբովեանի անձի ու գրականութեան 

վարկափրկում ը գրական դեր խաղաց 

գրականութեան ժողովրգայնութեան ըս– 

կըզբունքը ընդունելի դարձնելու տեսա– 

կկտից ։ Բակունցն կլ առալելապկս ա յգ 

Կր Հետապնդում է որովՀետեւ Աբովեա-

նին ճանաչում ու գնա Հատում կր նրա 

գրականութեան ժողովրդայնութեան Հա-

մար եւ այգ գրականութեան ոս պնակով 

կր տեսնում նաեւ նրա անձը ու աշխար– 

Հայեացքը։ Բակունց ի ա բո վե ան ա գի տ ա– 

կան դրոյթը Հերքելու Համար, Հա յ կոմ-

կուսի երբեմնի ղեկավարութեան մաս 

կազմ ող սակաւաթիւ մ տաւորականներից 

մէկը Աշոտ &ովՀաննիսեանը, որ մին-

չեւ վերՀին տարիներս կլ ապրում կր 

Մոսկուայում պատուաւոր աքսորի վի-

ճակում, 1 9 3 3 թուին Հրատարակեց մի 

գիրք, - «Աբովեան, 1804—1848» վե բնա-

գրով Անշուշտ, Հարկ չկայ այգ գրքի 

դրոյթներ ներկայացնելու, բայց ան-

պայման պկտք կ մկՀբերել գրքի աւար-

տական տողերը, որոնք մ ի տեսակ չա-

րագուշակ նախազգուշացում են Բակուն-

ցի Համար , -

«Ասում են1 աւարտելով այս գըր– 
ւածքը, ընկեր Ակսելը ձեռնարկել Է գը– 
րելու նոր մի վէպ Աբովեանի մասին, 
գործ, որին սպասում են սրտատրոփ գը– 
րական նրա բարեկամները։ Թւում է , 
թէ ինչ որ թիւրիմացութիւն կայ այս-
տեղ : Վէպը Աբովեանի մասին գրուած 
է արդէն։ Ակներեւ է , որ «նոր» վէպը 
հնի գեւլարուեստական փոխակերպումն 
է լինելու միայն, ինչպէս հինը՝ Աբով-
եանի մասին պատմուող հնօրեայ լե-
գենդ է միայն՛ նոր փոխակերպութեամբ : 
Կասկած չկայ, որ ասպետական, րայց 
յապաղած վարձ է այս* «փրկելու» ջրա-
տար Աբովեանին: Փորձը վրիպել է եւ 
պիտի վրիպէր, անկասկած: Սակայն 
տարուելով այգ փորձով՝ երիտասարդ 
գրողը կատարում է գաղափարական 
այ նպիսի գալարումներ, որ հարկ կայ , 
անշուշտ, հոգ տանել իր իսկ անձի եւ 
եռանդի փրկութեան»: 

Բակունցը յամառեց իր Հասպետա– 

կան փորձիդ մկՀ, Աբովեանի մասին վէ-

պը , թկեւ անաւարտ, գրեց, ամկն առի-

թով ժողովրդականացրեց Աբովեանի ա– 

նունը, գրականութիւնը եւ աշխարՀայ– 

եացքը։ Բայց ոչ ոք ի վիճակի չեղաւ 

փրկելու նրա %անձը եւ եռանդը: Որով-

Հետեւ այգ անձը իր եռանդը օգտագոր-

ծում կր իր իսկ ըմբռնումների պաշտ-

պանութեան Համար։ Արովեանն այն նե-

ցուկներից մէկն կր, որի միՀոցով Բա-

կունց կարող կր Հիմնաւորել գրականու-

թեան ժողովրգա յնութեան իր ըմբոնու-Ղ 
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մը ։ Աբովեանի անունը նա պանծացրեց 

նոյն իսկ Խորհրդային Գրողների Համա-

միութենական Աո. ա ջին համագումարի 

ամբիոնից՝ 1 9 3 4 թուի Օգոստոսին՛. Այգ 

ել յարակից հարցերի բակունցեան ըմ– 

բըոնումը պարզելու համար մ կարերում 

ենք մի հատուած Բակունցի ունեցած 

տուեալ ելոյթից, -

« . . . ի ՞ն չ է եղել մեր անցեալը։ Ես 
չեմ յիշսւտակի ոչ անուններ , ոչ էլ 
պատմական տսւրեթուեր: Ես կը յիշեցը– 
նեմ միայն Ալէքսէյ Մաքսիմովիչ Գոր– 
կու կատարելսւպէս ճշմարիտ հետեւեալ 
խօսքերը, - «Մենք, այսինքն՛ ռուսա-
կան գրականութիւնը, ռուս գրողներս 
իրաւունք չունենք անտեսելու ազգային 
փռքրամասնութիւնների գրական ստեղ-
ծագործութիւնը միայ ն այ ն պատճա-
ռով , որ մենք աւելի շատ ենք: Արուես-
տի արժէքը չափ ւում է ոչ թէ քանակով, 
այլ որակով: Եթէ մենք անցեալում ու-
նեցել ենք հսկայ Պուշկին, ապա այդ չի 
նշանակում, որ Հայերը , Վրացիները , 
Թաթարները, Ուկրայ նացիները եւ միւս 
ժողովուրդներն ընդունակ չեն տալու 
մեծ վարպետներ գրականութեան, երա– 
ժըշտութեան, նկարչութեան, ճարտա-
րապետութեան բնագսււաւաւմ»: 

Հանդէս եկողներից շատերը խօսում 
էին անցեալի ազգային կուլտուրայի մեծ 
գրողների մասին։ Սակայն նախկին բան-
տում՝ հին, ցարական կուսաստանում, 
այգ բոլոր ժողովուրդները չէին էլ կա-
րոդ տալ այնպիսի հսկաներ, ինչպիսին 
է Պուշկինը։ Պուշկինի ծաղկման տարի-
ներին կայսրութեան ծայրերկբներում 
դեռ որոտում էին պատժիչ արշաւախըմ– 
բերի թնդանօթները։ Այդ փոքր ժողո-
վուրդները մի լուծը փոխում էին միւ-
սով : Եւ նուաճուելուց յետոյ , վաքր ժո-
ղովուրդներն ընթանում էին հոգեւոր 
աղքատացման ուղիով, կրկնակի լծի 
տակ՝ ռուսական եւ իրենց հայրենի 
բուրժուազիայի լծի տակ: Երկու օրի-
նակ բերեմ։ 

Մեր գրականութեան հիմնադիր Ա– 
բովեանը (19-րդ գար) մի զարմանալի 

դէմք է ոչ միայն իր ունեցած գրական 
նշանակութեամր, այլեւ իր կեանքի ու-
ղիով : Նա տեսել է պարսկական տիրա-
պետութիւնը , պատահաբար մտել է Դոր– 
պատի համալսարանը, եղել է Գէօթէին 
շրջապատող հասարակութեան մէշ, ծա-
նօթ է եղել ժուկովսկու հետ եւայլն: 
Հայաստան վերադառնալով Նիկոլայ ա– 
ռսւջինի գազանային ռեժիմի էպոխա-
յում , նա անհետ կորաւ։ Մնաց միայն 
մի աւանդութիւն «սեւ կառքի» մասին 
եւ նրա նոյնքան առասպելական գերեզ-
մանի մասին Օխոտեան երկրռւմ։ Նրա 
գրքերը վկայում են, որ հայ ժողովրդի 
զարգացման նորմալ պայմաններում Ա– 
բովեանից դուրս կը դար ե թ է ոչ Պուշ-
կին, յ ամենայն դէպս մի մեծ գրող։ Եւ 
մի՞թէ Վրաստսւնի, Ուկրայ նայ ի եւ այլ 
երկրների պատմութեան մէջ քիչ են 
այդպիսի զարմանալի դէմք եր ։ 

Վերցնենք Մ իք այ էլ Նալբանդեանին : 
Նա նոյնպէս խոշոբագոյն դէմք է հայ 
գրականութեան մէջ , Բակունինի, Օգա– 
րեւի բարեկամը, կապ է ունեցել Լոնդո-
նի պրոպագանդի գործի հետ եւայլն, ե՛-
ղել է դեմոկրատիկ գրականութեան հիմ-
նադիրներից մէկը: Նա նստել է Պետրո– 
պաւլովսկի բերդում եւ զոհուել է այն-
պէս, ինչպէս զոհուել են այդ տաս նսւմ– 
եակի բոլոր պայծառ դէմքերը: 

Այս օրինակները բերելով, ես ու-
զում եմ ասել, որ միայն այժմ մենք 
հնարաւորութիւն ունենք մտնելու մեծ 
գրականութեան ասպարէզը, որովհետե. 
Հոկտեմբերեան յեղափոխութիւնը մեզ 
հնարաւորութիւն տուեց արագ տեմպով 
մտցնել գրականութեան մէջ այն, ինչ ոբ 
ասաց այստեղ Ալէքսէյ Մաքսիմովիչը»: 

Հեր չին կէտում, անշուշտ ( ի ակուն-

՛ք ի վստահութիւնը վաղաժամ կր, որով-

հետեւ հենց ինքը մի քանի տարի անց, 

ղ մ բա խտարար , զոհուեց ա յնպէս , «.ինչ– 

պէս զոհուել են իր ժամանակի բոլոր 

պայծառ, դէմքերը,», ել Հոկտեմբերեան 

յեղափոխութիւնը չխախտեց ցարական 

սկզբունքը՝ փոքրերին ու լալերին Տըզ– 

մելոլ բնագաւաոում % Բայց նա ԱբոՀ– 
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եանին ոլ Նալբանգեանին ակնածանքով 

յ Ի լելով, ցոյց էր տալիս, թէ ով է ինքը 

եւ. ինչպէս է մտածում ։ Նոյն ելոյթում 

Բակունց ցուցաբերում է նաեւ Համ ա– 

մաբգկ ային գրականութեան նկատմամբ 

իր սէրը եւ Հարազատութիւնը յ հԵս Հա յ 

գրող լինելով, - ասում է նա, - իմն եմ 

Համարում Տարաս Հյեւշենկոյին, նոյն– 

պէս Հարազատ, ինչպէս Թում ան եանին յ 

էքս Ո՚ուսթաւելուն Համարում եմ ինձ 

Հարազատ նոյնպիսի գրող, ինչպէս քքո– 

րենացուն ։ Նա մեր ընգՀանոլր գանձն 

է% տ Դրանք սոսկ Հանգիսաւոր իւօսքեր 

չեն, այլ բիլում են Բակունցի խորը Հա-

մոզումներից եւ նախասիրութիւնից ։ 

Երբ խօսք է լինում գրականութեան 

ժողովրդա յնութեան մասին, սովորա-

բար այն կարծւում է մի ինչ որ նախնա-

կան , անմշակ, միշտ նոյն մակարդակի 

վրա յ մնացող անճաշակ Հեքիաթաբա– 

նութիւն տ Բակունց այղպէս չէր Հասկա-

նում , որովՀեաեւ անձնական փորձով 

դիտէր յ որ կաբելի է մշակման կատար-

ները Հասնել, միշտ պաՀելով ոգու ժո– 

ղովրդայնութիւնը։ Այդ Հարցի պատաս-

խանը որոշ չափով կաբելի է գտնել նոյն 

ելոյթի Հետեւեալ Հատուածում, -

«Հսկայական հետաքրքրութիւն են 
ներկայացնում ժանրի հարցերը: Դրա 
մասին քիչ խօսուեց: Ազգային գբակսւ– 
նութիւնների հիմնական թերութիւններն 
են համարւում այն, որ գրականութիւն– 
ները ենթարկւում են այն ձեւերի սւզդե– 
ցութեանը, որոնք արդէն յաղթահարել 
են խոշոր վարպետները։ Այժմ ոչ ոք չի 
կարող գրել այնպէս, ինչպէս Ռուսթա– 
ւելին։ էս այսպէս կ՚ասէի՝ 19-րդ եւ 
20—րդ դարերում որեւէ հայ կամ ոչ հայ 
վարպետի յաղթահարած ձեւերը յա-

ճախ , ընդօրինակումների շնորհիւ, խո-
չընդոտ են հանդիսացել գրական նոր ձե-
ւերի զարգացման համար: 

Ո՞րտեղ է ուրեմն րերում ճիշդ ու– 
ղին: Այգ ուղին է 1 վերադարձ դէպի րս– 
կըզբնական աղրիւրները, դէպի ժողո– 
վըրդական ստեղծագործութիւնը: Ես 
աչքի աււաջ ունեմ ոչ թէ վերադարձ դէ~ 
պի ժողովրդական ստեղծագործութեան 
հին աղրիւրները, դէպի ֆււլքլորը, -
թէպէտ ֆոլքլորն եւս ապրում ու զար-
գանում է , - այլեւ դէպի ժողովրդական 
ստեղծագործութեան բուն աղրիւրները: 

Մեծ հետաքրքրութիւն է ներկայսւ– 
ցընում գեղարուեստակսւն պատմական 
խրոնիկի ժանրը: Այդ տեսակէտից մեծ 
արժէք ունեն հսկայական քանակու– 
թեամբ հայկական պատմական խրոնիկ-
ներ , որոնց չի օգտագործել գեղարուես– 
տական գրականութիւնը: Մեր գրողներ 
րի պարտականութիւնն է* վերանայել 
դրանց, ուսումնասիրել, վերցնել նրանց 
էպիկութիւնը, խստութիւնը, լեզուի 
գունեղութիւնը, արտայայտութիւն ների 
ճոխութիւճը եւ թսւււհրի մեծ տնտեսու-
մը , որ չափազանց բնորոշ է գեղարուես– 
տական խրոնիկի համար»: 

Թէեւ Բ ակունց ոլղղակիօրէն չի ձե– 

ւակեբպե լ իր գրականագիտական ամ -

րողՀական ըմ բռնումները, սկզբում քի– 

շած պատճառներով, այն ուա մ ենայնիւ , 

նրա թողած մի շարք ուսումնասիրու-

թիւները , յօդուածները եւ բանաւոր 

ե լո յթներ ր որեւէ կասկած շեն թողնում 

նրա նախասիրոլթիլնների նկատմ ամ բ , 

միայն թէ Հանգամանալից խորութեամ բ 

չեն լուսաբանում ամէն բան է Դրա ար-

տացոլումը, սակայն, կարելի Է գտնել 

նրա գործի մԷՀէ 

Գ Լ Ո Ւ Ի Ո Ւ Թ Ե Ր Ո Ր Դ 

ԲԱԿՈՒ18Ւ 1ԱՆՐԱՅՒՆ ԳՈՐՄՈՒՆԷՈՏԹեԱՆ ՐՆՈՅԹԸ 

Բակունցը այն գրողներից չէր) ո– բոլորովին Հեո.ու են մնում իրենց շըր– 

րոնք իրենց կեանքի միակ կոչումն ու Հապատոզ Հասաըակութեանը յուղող 

նպատակը տեսնում են միայն դե զար– պատմական շարժումներին անմիՀապէս 

ուեստական երկեր յօրինելու մ ԷՀ եւ կամ մասնակցելուց , գերաղանցապէս զբաղ– 
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ւում են այդ շարժումների նկարագրու– 

թեամբ, կամ թէ այգ Հարցերով Հետա– 

քըբքրւում են ի միջի այլոց ւ Նա Համ ե– 

մաաարար ուշ մ տալ արՀեսաով գրող-

ների շրՀանակր։ Անշուշտ, գրա Համար 

կային իրենից անկտի/ առարկայական 

պատճառներ հ Բայց այգ պատճառների 

կողքին անուրանալի է նաեւ այն է որ 

ԲակուՅւցը ունէր բազմակողմանի կարո– 

զութիւննե ր եւ Հետաքրքրութիւններ , 

ուստի նրա Համար գիւրին շէր մէկ շար-

քէ ումով ճշգել իր կեանքի ամբողջ գոր– 

ծունէութես/ն ասպարէզը, քանի որ բո-

լոր ասպարէղՀէերն էլ մատչելի էին եւ 

Հրապուրիչէ Նա իր աշխատանքային 

կեանքի զգալի ժամ ան ա կա Հ ա տ ո լած ո ւմ 

պաշտօնավարեց որպէս գիւղատնտես, 

ինչ որ վկայում է նրա գրական յատ-

կութիւնն ե ր ի մ ասին : Բա յց Բակունցի 

ամբող՛ջ կեանքում վառ մնաց նաեւ Հան-

րային գործունէութեան սէրը, սկսած 

պատանեկան տարիքից մինչեւ ողբեր-

գական վախճան ր ։ 
8 ի շենք , որ 1 9 1 7 թուին էշմիածնի 

ճեմարանն աւարտելուց յետոյ նա մտա– 

դիր էր կրթութիւնը շարունակել նոյն 

Հաստատութեան լսաբանական բաժնում, 

դիմեց այգ առթիւ եւ ընդունուեց, բայց 

այնոլՀետեւ մտնելով Հանրային կեանքի 

ոլորտը, այնտեղ գտնելով իր տարերքին 

յարմար միջավայրը, այլեւս Հրաժար– 

ուեց նախկին մտադրութիւնից ։ Հետա-

գայում դէպքերն այլ կերպ դասաւոր-

ուելէն յ Հայաստանը խորՀրդայնացաւ ՚. 

Հանրային կեանքը ուրիշ սկզբունքների 

վրայ Հիմնուեց ։ Ա յգ պայմ աններում 

Բակունցի նման մարդկանց Համար տրա-

մադրելի բաց ՃանապարՀ էքէաՐ ՚՛ Նա 

դարձաւ դիւզատնտես1 Հանրութեան Հետ 

այգ ձեւով կապուելու Համար՛, Աակայն 

աստիճանաբար, յաղթահարելով ամէն 

կ՛՛՛բդի զժուարութիւններ, ճնշումներ և 

անբարեացակամ վերաբերմունք, - նա 

վերստին գտաւ իր ուղին, ճիչդ է այս 

անդամ զուտ մշակութա յին րնա գա լա-

ռում , բայց ել այնպէս լիովին շնչելով 

Հանրային ասպարէզի օդը ։ Նրա մչտկու– 

թային—Հասարակական գործունէութիւ– 

նը իր բովանգակութեամբ դուրս էր գա-

լիս նեզ—մասնագիտական շրջանակներից , 

ընդգրկելով յաւելեալ Հորիզոններ , դը– 

րանով իսկ Հակակշռի ենթարկելով քա-

ղաքական ու մշակոլթային բռնատիրող-

ների ոչ չինարաբ գործերը : 

Բակունցի Հանրային գործունէուք– 

թեան բնոյթը որոշելու Համար՝ Հար-

կաւոր է կանգ առնել 1 9 2 3 թուին Հա-

յաստանում տեղի ունեցած որոշ կար ղի 

դէպքերէ վրայ՝> Այգ դէպքերը յատուկ 

չեն մ իա յն Հա յաս տանին , այլ բխում են 

այն Ժամանակ նորելուկ կոմունիստական 

իշխանութեան կողմից ամենուրեք գոր-

ծադրուող Հ ե տեւողական քաղաքակա– 

նոլթիւնից ։ Մոսկոլայի կոմունիստա-

կան կենտրոնը զէնքի ուժով տապալելով 

անկախ Հանրապետութիւնների դեմո-

կրատական կարգը , վտարանդի դարձը– 

նելով ա յգ Հանրապետոլթիւնների ղՒ~ 

կավաբ ու մարտական տարրերին, փաս– 

տօրէն արգելելով քաղաքական միւս բո-

լոր կոլսակցոլթիւնների գո րծունէ ու-

թի ւնը , - աշխատում էր իրեն յատուկ 

եդանա/լներ ով կատարուած իրոզութեա– 

նը տալ կեղծ—օրինական ձեւակերպում X 

Թէեւ դեմոկրատական ու սոցիալիստա-

կան կուսակցութիւնների ղեկավար 

տարրերը անցել էին արտասաՀման , 

բայց երկրռւմ գեռեւս մնում էին մեծ 

թիւ- կազմող կուսակցական զանգուած-

ներ , որոնք չնայած որ բացարձակապէս 

զուրկ էին գործելու կարելիութիւնից , 

բա յց ել ա յնպէս իրական ու իրաւական 

պոտենցիալ ուժ էին Համ ար ւում՝ տըւ– 

եալ կուսակցութիւնների գործնական 

գո յութիւնը շարունակելու եւ ա յս կամ 

ա յն ծրագիրը իրագործելու Համար ։ 

կոմ ունիստակտն իշխանութեան Համար 

մ ան ա լան դ անՀանգուրժելի էին սոցիա^՛ 

չի ս տա կան կուսակցութիւնները , որոնք 

շատ դէպքեր ում Երկրորդ Ինտերնացիո-

նալի անգամ էին ել որոնց ձայնը կարող 

ԷՐ ՈՐՈԼ նշանակութիւն ունենալ միջազ-

գային աշխատաւոր ական կազմ ակեր– 

պութիւնների մէջ։ Ուստի բոլոր միջոց-

ներով , կոմունիստներին յատուկ թա– 

տեբայնութեամբ , կազմակերպւում էին 
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«կամաւոր էնքնալուծարքումներ» եւ գը– 

րանք վերսպրւում ո չ—կոմոլնէստական 

կուսակցութէւններէ երկրռւմ մնացած 

ղանդ ուածն հ ր ին ՚. Այդ ձեւի յայտարա– 

րութիւններր Անդրկովկասում ձեւա-

կերպուելէն 1 9 2 3 թուի ամո.անն ու աշ-

նանը Այսպէս, նոյն թուի Յուլիսի 

12—ին յայտարարուեր Հայ V ոըիայիԳե– 

մոկրաաական Հնչակեան կուսակցու-

թեան ձինքնալուծարքման» մասին ։ 0– 

զ ոսաոսին, տեղական ժողովներից յե– 

աոյ , Վրաս տան ի Հչարքա յին մենլելի կ– 

ներր» , որոնք իբր թէ խարուել էին Հա– 

ո ափնորդների կողմից՝» , - յայտարարե-

ցին իրենց «.ինքնալուծարքման մասին։» Տ 

Նոյն Օգոստոս էն Բաքւում Հրապարակ– 

ուեց «.նախկին մ ուսաւաթ ականներիդ 

յայտարարութիւնը «Մ ուսաւաթ» կու-

սակցութեան զէնքնալուծարքմանքչ մա-

սին։ Այդպիսով, Հերթը Հասա ւ Հայ ի– 

րականոլթեան մեՀ ամենաուժեղ եւ Հե– 

ղինակաւոր կուսակցութեան ը Հայ Յե-

ղափոխական Դաշնակցութեանը ք որպէս– 

ղի նա էլ զինքէւալուծարքուիլ Տ Եթէ միւս 

կոլսակցութիւնների որո լ թի՛– կազմող 

ղեկավարները երկրից Հ եո֊անա լով կը՜ 

տըրլում էին մայր ժողովրդից եւ դաո-

նում քաղաքական—գաղափարական խրմ– 

բա կց ութ ի ւեներ , մ է քիձ տարրեր էր 

Դաշնակցութեան վէճակը ։ Ա ա յ բ երկ– 

րէց դուրս, դժբախտ դէպքերէ բերու-

մով, խմբուել էէն Հայկական Հոծ զանգ-

ուածներ , որոնք սնում եւ աւելի էէն 

ամրացնում էրենց էղձերէ թարգման 

Դաւակցութիւնը։ կոմ ունէ սաներն ամէն 

անգամ աւելէ էէն բազմապատկում է– 

րենց մԷՀոցաոումները Դաշնակցութեա– 

նը Հարուածելու Համար։ Մինչեւ այժմ 

էլ շարունակւում է ա յգ քաղաքականու-

թիւնը ։ 

Մ -

(Շար.) 

ԴԷՊՔԵՐ ԹԱՏԵՐԱԿԱ՛Ն ԿԵԱ*ե*ԷՈ, 

Ծիծաղ ասսչաց&ող արկածներով հարուստ հղած է կասակհրզակ դերասան Պէն– 
լեսւնի կեանքը։ 

Սիրահարի մը ղերը կը խաղար, կատակերգութեան մը մէջ– ամուսինը յանկարծ 
տուն պիտի վերադսանար, ու ինք, պահուըտելիք տեղ չգտնելով, սեղանի մը ւոակ պիտի 
մտնէր, որուն վրայ ի ծածկոցը պիտի ըլլար ղինք պահողը* կատղած ամուսինին ւոեսո– 
ղութեՕէն: 

Որոշուածին նման, ճիշդ ատենին, կինը կը պոոսւյ» 

- Ամուսինս կու գայ , շուտ պահուըտէ՛ մտիր սեղանին տակը: 

Պէնլեսւն կը մտնէ սեղանին տակ, կինը կը շտկոտէ սեղանին ծածկոցը, ամուսինը 
ներս կուգսւյ կատղած, կը պոռայ, կը կանչէ, կը փնւոո֊է, չի գտներ րան մը, կը մեկնի։, 

Դերասանուհին կը սպասէ որ Պէնլեան դուրս ե լ լէ սեղանին տակէն եւ շարունա-
կեն իսւզը– ոչ մէկ շարժում սեղանին տակէն։ Դերասանուհին կը դսսւնայ սեղանին շուրջ՛ 
կը խօսի, «ամուսինս գնաց» կ ՚ ը ս է ՝ ի գ ո ւ ր . ՛ . ոչ մէկ շարժում։ Մէկ երկու անգամ եւս 
մօտենալով, հեռանալով սեղանէն, «Ալ կրնաս ելլհ լ, տունը մարդ չմնաց» ըսելէ ետք, 
տեսնելով որ սեղանին ծածկոցը տեղէն չի շարժիր, դերասանուհին, ջղայնացած, կը քաշէ 
«եղանին ծածկոցը ու 

- Դուրս ելիր, ս/է, կը պոոայ ։ 

- Ինչպէ՞ս կրնամ դուրս ել լել , կը ձայնէ սեղանին տակէն դժբա՛խտ Պէնլեսւն, երթ 
սեղանին տակ մտած ժամանակս, տաբատս անիծեալ գամի մը անցնելով, վերէն վար 
պասսւած է ՛ • • : 
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ԹԱՏՐՈՆ հհ ՐեՍ՚ԱԿԱՆ ԿեԱՆք 

«Վք|ԼՈՈւէ»Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

Հ . Է. Ընկերակցութեան Վ – Փ ա – 

փագհան թասէերաիաւյքրը , ղե կա վար ու– 
թեամբ Պրն. Պ• Ֆաղլեանի, 1 9 6 3 Մ արա 

1 (>–ին , Տովակիմեան–Էքանուկեան վար-

ժարանէ Գ. Կ ի ւլպէն կե ան սրաՀէն մ ^ 

ներկա յա ցուց ^էյքսրէրէ ժամանակակէց 

Պեն ճոնսընի «Վոլբոնէ» (Աղուէսը) կա-

տակերգութիւնը է 

Հ ե ղ ի ն ա կ ը - Անգլէացէ բանաստեղծ 

–թաա երագէր Պեն ճոնսըն ապրած է 

1572֊էն 1 6 3 7 ։ Դասական ամուր կըբ– 

թութեամբ մը, արկածներով չէ կեան-

քով , ճոնսըն եղած է նոյն աաեն գէտա– 

կէց արուեստագէտ մըհ Մ էնչեւ անգամ 

իր գարուն ք երբ բազմաթէլ էէն յաֆող 

քնարերգութեամբ թատերակներ գրող-

ները , ճոնսը/է եղած է ուշագրաւ • էս^Լ 

որպէս բանաստեղծ՝ ունեցած է էր գըպ՜ 

րոնց ու Հետեւորդները, որոնք Հ պար տօ– 

րէն կը կոչէէն էրենք զիրենք <տ.Պենէ ցե– 

ղախումրը» տ 

Իր առածէն յաիղութէւնը 1598-ի*/ 

տեղի կ՚ունենայ, <ձԱմէն մարգ լալ տը– 

րամագրութեան մ էք» կատակերգու– 

թեամբ է քՒէեւ երկու Հատ ալ գասական 

ողբերգութիւն գրած է , սակայն բարքե-

րու Հեգնանքը պարունակող կատակեր– 

գութիւններով է որ Համբաւաւոր է ա– 

՚ - ե լ ի , որոնց մԷ^ իր գլուխ գործոցը կը 

Համարուի «Վոլբոնէ»ն (Աղուէսը) , գրի 

առնուած 1606–ի^՛ 8 
Թատերակը– Ներկայացուածը ամ-

բողջական թատերակը չէր , այլ մէկ փո– 

աիոխակը, որուն մէ^ պաՀ ուած էր ան-

շուշտ Հիմնական մասը նիւթին՝ չաՀա– 

գործումը մարդկային ընչաքաղցու-

թեան, Վոլբոնէի (Պերճ Ֆաղլեան) եւ 

իր ծառային Սոսկայի (Գրիգոր Աա– 

թամեան) կողմ է , շորթելու Համար նը– 

լէրներ, գրամ, մինչեւ անդամ ոմանգ 

կինը, 

Վորթորէ (թորոս Աարգիսեան) , 

Քորվինօ (Վահրամ Իչլէմճեան) , Քոր– 

պաչիօ (Գէորգ Աողոմոնեան) իրար Հետ 

կը մր ցին, իրար չէզոքացնել կ՚աչխա– 

տին, Վոլբոնէի մտերիմն ու սիրելին 

դաոնալու Համար, անցնելու Համար ա– 

նոր կտակին մէջ, որպէս գլխաւոր, կամ 

միակ ժառանգորդ տ իսկ Համբաւեալ Քա– 

նինա տիկինը (Աստղիկ Պասմաճեան) կը 

փորձէ ուղղակի Հարստութեան ագրի լ– 

րին, Վոլբոնէի տիրանալ, ամուսնանա-

լով անոր Հետ, նոյնիսկ անոր մ աՀա– 

մերձ կարծուած ժամանակ : Քորպաշիօ 

յանձն կ՝ առնէ մինչեւ անգամ Վոլրոնէն 

նչանակել որպէս իր ժառանգորդը , ԴՐՐ՜ 

կելով իր ղալակը Լէօնէն (0՝ անուէ լ Մ է– 

նէնկիչեան) , իսկ Ք որվինօ անձամբ կ՛ա– 

ո ափնորդէ իր կինը Քո լոմ պան (Աստղիկ 

Գասապեան) Վոլբոնէին ննջասենեակը, 

յուսալով որ այդ ձեւով էլ արագանա յ 

անոր մաՀը է 

Վոլբոնէի եւ Ա՚ոսկայի աղուիոա յին 

խաղերը գրեթէ մէ^տեղ կ՝ ելլեն, Լէօնէի 

պատճառով, որ օգնութեան կը վ>ութայ 

Քո լոմ պայի , կ1 ազատէ զայն Վոլբոնէի 

ձեռքէն, եւ դատարան կը քաշէ Վոլբո– 

նէն։ 

Ա՝ոսկայի առաֆնորգութեամբ , Վոլ-

բոնէի Հարստութեան տիրանալ ուզող– 

ներու խումբը, դատաւորին ԼԶաւէն Գա– 

լուստեան) գէ՚է աց սուտերու շարան մը 

կը Հանէ, ազատ արձակել կու տայ 

Վոլբոնէն, եւ բանտարկել կու տայ, որ– 

պէս զրպարտէի Լէօնէն $ 

Այս յա^ողոլթենէն գինովցած, Վո լ– 

բոնէ կը փափաքի տեսնել ընչաքաղցնե-

րուն Հրճուանքն ու անոր յա քոր դող կա– 
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տաղութէւնը, երբ տեղեկանան թէ էնք, 

Վոլրոնէ մ եռած է , սակայն կտակէն 

մ ԷՀ, որպէս մ էակ ժառանգորդ, էրենք 

չեն որ կան, այլ Ս՛ոսկան։ Այգպէս ալ 

տեղէ կ՝ ունենա յ , Վոլրոնէ է մաՀուան 

սուտ լուր ր կր տար ածուէ , դատաւորէ 

ներկայութեան կտակը կը բացուէ, եւ 

ընչաքաղցները, տեսնելով որ էրենք 

կորսնցուցած են ամէն էնչ, կ* ամբաս-

տանեն Վոլբոնէն , անոր յ անց ապար տ ու– 

թէ*֊նը կը Հաստատեն ։ 

Դատաւորէն ել մէւսներուն մեկնու-

մէն ետք, երբ Վոլրոնէ կը փորձէ քր– 

ւսւրճութեան վերՀ տալ , եւ վերստանալ 

էր գէրքն ու էրաւունքնեբը, կը գտնէ էր 

գէմաց արՀամարՀոտ Մոսկա մը,որ զէնք 

տունէն գուբս կը վոնտէ , կը տէբանայ 

էր Հարստութեան, յէչ^ցնելաէ որ եթէ 

էր ողՀ րլլալր երեւան գայ, կախաղանը 

կը սպասէ էրեն ։ 

իեմադրութ-իւն, խաղարկութիւն, րեմսւ– 
յ արդարութիւն, հսւ գուսան եր, ծպսւում ՚ – 

Ի ս կոյն պէտք է ըսել, որ Հա յելք 

մըն էր Վոլբոնէէ ներկայացման Հետե– 

ւէլը տ Թէ խաղարկութիւնը, թէ ա է – 

քորներք ) Հագուստները, լոյԱեբ ը , այս 

բոլո ր է Համագրութէւնը, ճարտար եւ 

ուսումնասիրուած գործածութիւնը բե– 

մաղրէչէն կողմ է , կը բերէէն բեմա-

կան արուեստէ սէրը ունեցող ու փորձե-

լու խէղաէաղ բեմագբէչէ մը կնիքը յ 

Հպում ը 1 

Պրն • Պ • Ֆազլեան յանգղնոլթիւնը 

ունեցած էր փորձելու, մեր բեմերուն 

Համար ղէթ, նոր մօտեցում մը բեմ ա– 

գրութեան յ Ներկա յի եւ էլիզապէթեան 

Հր Հանի բեմագբութեան խաոնուրգ մը 

կրցած էր յաՀողոլթեամբ էրականտցր– 

ն ե լ ՚ . 

Ներկայացման սկիզբէն իսկ բաց 

ղող բեմը (վարագոյրներ չէին գործած-

ուեր էլիզապէթեան շրՀանէն^ , դերակա-

տարներուն երբեմն, տեղին եղող առէ– 

թով անշուշտ , սրաՀէն բեմ գալը , կամ 

բեմէն սրաՀ ԷՀնելը, դադարներու տե-

ւողութիւնը , կամ վե ր Հա լոր ութ ի ւնը 

•Հտպիտներու միՀոցով արտայայտելը, 

կիսամութ ին մ ԷՀ արագօրէն, անաղմուկ 

ել ան սա յթաք տեղի ունեցող տէքորՏե" 

ր«ւ մասնակի փոփոխութիւն.ները, կը 

բերէին ժողովուրդով շր Հա պա տուած բե-

մի պատրանքը, եւ յաւելեալ գբաւչու-

թիւն մը։ փորւքինոյի եւ Փորպաչէոյէ 

սենեակներու մ էաժամանակ գոյութէւնը 

բեմէն վրա յ , տարբեր Գոյ^է պատերով 

տարբերուած, լուսաւորումով կեանքէ 

կոչուած, կամ ժամանակաւոր լռութեան 

դատապարտուած • պատեբուն վրայ Ս՝ ոս-

կա յէ ձեռքերուն արտայայտէչ, էմաս– 

տաւորող խաղերը կը բերէէն աբգէական 

մօտեցումէ մաս մը, լաւագոյնս շաղախ– 

ուած Հէն ձեւերուն Հետ է 

Ուսումնասէրուած էր մ ան աւանդ 

բոլոր գերակատարներու մասնակցում* 

թեամբ խաղցուող տեսաբաններու շար-

ժումն ու դիրքաւորումը , ( գա տ ա ր ան է 

տեսարանը օրինակ) ։ Ամէն մէկ գերա-

կատարէ կեցուածքը, նստուածքը , կա-

տարելիք շարժումները, գէմքէ արաա– 

յայտութէւնները խօսակցութեանց այս 

անկիւնէն այն անկիւնը փոխադրուիլը, 

նկատի առնուած էին, ուսումնասիրուած 

էին, շբերելու Համար միօրինակութեան, 

անշարժութեան ձանձրոյթը Հանդիսա-

տեսին, առաՀացնելոլ Համար բնակա-

նին , կեանքի պատրանքը ։ 

Շատ յաՀող զգեստաւորում մը (Տիկ • 

Ֆազլեան), բեմ ա յարդարում մը (.Գրի-

գոր Մանուկեան) , յաՀող դիմայարդա-

րում մը (Կ * Դնգունի) կու գային աւե-

լի եւս արժէքաւոբելու արուեստի գործ 

մը տալու Համար թափուած աշխատածէ– 

ք ը ՚ . 

Կրկին չանդրադառնալու Համար իս– 

կո յն ըսենք , որ գիմ ա յարդարումին մ ԷՀ 

նախընտրելի պիտի ըլլար նուազ շեշտել, 

նուագ չափազանցել, մասնաւորաբար 

՝ք՝ոբվինոյի ել ՚Բորպաշիո յի դիմա յար-

դարումներ ը | քանի որ կատակերգու-

թիւն մը խաղալու Համար , դերակատա-

րը ինք արդէն որոշ չափազանցութեանց 

երթալու պարտաւոր պիտի ԸԱԱյ : 

Կատակերգութեան յատուկ խազէ 

ա յգ շեշտաւորումներն անգամ պէտք չէ 

երթա յէն չափէն աւելի չափազանց ու– 



74 Ր Ա Գ հ "ե 

թեան, (Քորվինօ եւ. Քորսլաչիօ) որով– 

Հ ետեւ կը տան Էն թատերակը աւելէ շար-

ժումներու., միմոսս/յի ն կատակերգու-

թեան մը (անարժՀք արուեստէ մարզէն 

մէջ) քան տէպարէ, նէւթէ կատակեր-

գութեան ։ 

Մէկ կոզմ դնելէ ետք Լէօնէէ (Ա՚ան-

ուէլ Մէնէնկէչեան) անրաւարար խաղր, 

տռողանութէւնը, եւ վերը մատնանրշ– 

ուած կարդ մը չափազանցումները, կը 

մնայ մեղի յաֆոզ էւազարկութէւնր Գր– 

Ր/՚ՂՈՐ Սաթամեանէ (Ս՛ոսկա), Թորոո 

Ստրզէսեանէ (Վորթորէ) , «Հ աՀրամ Ոշ~~ 

լէմճեանէ (Քորվինօ) Աստղիկ Գասապ– 

եանէ (Քոլոմպա), Աստզէկ Պասմաճեա– 

նէ (Քան էնա) կամ Գէորգ Աողոմեանէ 

(Քորսչա չէօ) . մասնալոր յէշատակու– 

թեամբ մը անշուշտ , այնքան բնական 

խաղարկութեան Համար, դատաւորէ 

կարճ դերով բեմ եկող Զաւէն Գալուստ– 

եանէ, որուն կեցուածքը, դլխու, մատ– 

ներու շարժումները, առոգանութէւնն ու. 

ճշգրէտ շեշտաւոբումը ընդունակ դերա-

սանը կը յայտնաբերեն ։ 

Աոանձէն թոզոլցէնք գլխաւոր դե-

րակատարը (բեմագրէչը նոյն ատեն) Պր • 

Պ ՚ Յէաղլեան, որուն խազը առածէն ան-

գամն է որ կը տեսնէէնք, որովՀետեւ 

իր խաղով էսկ ան կը զատուէր, կ՚ա-

ռանձնանար : Գաս ական ղերերու մեծ 

յարմարութէւն ունի Պբն . 9>ազլեան ; 

Ձայնը, մարմինը, շարժումները, կեց-

ուածքը ( առածին պա յմ ան յաֆող խա-

ղարկութեան մը Համար) ամբողջական 

նպաստներ են միայն իր մօտ : Տէրապե– 

աեց իր գերին. փոխն ի փոխ լուրջ, ծի-

ծաղկոտ, ս ի ն ի ք , Հիւանդ կամ մաՀա– 

մերձ, տիրապետող կամ սարսափաՀար, 

Բ՛՛չա քաղց ու նոյն ատեն նիւթի Հանդէպ 

արՀամարՀանք ունեցող Վոլբոնէ մը ե– 

զա Լ Պրն . Ֆազլեան : Այսքան յաջող խա-

ղար կութենէ ու բեմաղրոլթենէ ետք գա-

սական կատակերգութեան, Պրն ՚ Ֆազ-

լեան պէտք է նաեւ փորձէ դասական ող-

բերգութիւնը ւ 

Վոլրոնէն ներկայացուեցաւ, անվա-

րան պէտք է ըսել, մեծ յաջոզութեամբ, 

արուեստի մօտեցումով մը, արուեստա-

գէտի խստապաՀանջութեամբ, որուն 
Համար շնորՀաւորելէ են բոլորը անկաս-
կած, բայց մ ան աւանդ բեմադրիչը, դե– 
բուսոյցը, այս պարադային՝ Պրն՚ Պ* 
Ֆ՚՚՚զլեանը : 

Երկու խօսք ունինք սակայն Ասելիք 
թատերակին կրած փոփոխութեանց մա-
սին ւՊեն ճոնսընի «Վոլբոնէ»ին Հիմնական 
մասերը, կամ նիւթը պաՀ ած Ըլլալով 
Հանդերձ , ստիպուած ենք ընգղծել, թէ 
այնքան փոփոխութիւններ կային այն– 
տեզ, որ կարելի չէր այլեւս ըսել Հեղի-
նակՀ Պեն ճոնսըն՚ պէտք չէր ըսել՛. 

Կարելի է անշուշտ, ներելի է ան-
շուշտ Հեղինակի մը գործէն մեկնելով, 
Հետելողաբար , կամ նմանողաբար րիէս 
մը պատրաստել, գրել, կառուցել՛ պէտք 
է սակայն այդ իրողութիւնը յիշատա– 
կեր 

Եթէ չեչտեցինք այս մասը, պատ-

ճառը բուն Վոլբոնէի վերջին տպաւորու-

թեան, եզրակացութեան , Հիմնական 

պատգամին ամբողջական փոփոխութեան 

ենթարկուած ըԱալն է ւ ւ Լ . Փսւփաւլեաճ 

թատերախումբի ներկայացուցած Վոլ– 

բոնէին մէջ, վերջաւորութեան, ընչա-

քաղցներ Քորպաշիօ , Քորվինօ, Վորթո-

րէ խոստում կը ստանան Մոսկայէն, որ 

երբ տիրանայ Վոլբոնէի Հարստութեան, 

պիտի վերադարձնէ անոնց իրենց բոլոր 

ծախսած գումարները, տոկոսով նոյն-

իսկ, եւ ատոր վրայ, կ՝ընդունին չբողո-

քել կտակին դէմ ։ Որով , ա յգ երեք տի-

պարներն ալ , իր կինը Վոլբոնէ էն առաք– 

նոբդողն անդամ, կը ներկայանան բան 

մը չչաՀած, սակայն նաեւ բան մը չվը՜~ 

նասած, ոչ ալ վարկաբեկուած : 

Ներկա յացուած Վոլբոնէ ին մ էջ, 

Ս՛ոսկա կը տիրանայ Վոլբոնէի Հարըս– 

տութեան , եւ տունէն կը վռնտէ Վոլրո-

նէն : Այս վերջինը, կախաղանի վախէն, 

կ՛ենթարկուի ու կը Հեռանայ աունէն • 

նման բան գոյութիւն չունի բուն, Պեն 

ճոնսընի Վոլբոնէ թատերակին ւ / ՚ ^ յ ք՝ը– 

նական ալ չէ ոբ այդպէս ըլլայ՛ մեզի 

ներկայացուած Վոլբոնէի տիպարը, ու-

ժեղ, սինիք, դրամ աս էր նոյն ատեն, 

բնական չէ որ այդպէս Համակերպելով 
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Հեռանայ իր սեփական Հարստութենէն 

ոլ տունէն յ 

Պեն ճոնս ընի Վոլբոնէին մէՀ, վեր-

ջին աեսարանը դատարանին առՀել է , 

ուր, իր մաՀուան Լո*֊րը տա րահ՜ելէ ետ ք, 

ծ պա ուած վիճակի մ ԷՀ ներկայ է նաեւ 

Վոլրոնէ յ կը փորձէ կեցնել վտանգաւոր 

դարձած խաղը, յայտարարելով թէ ինք 

վստաՀ է թէ Վոլրոնէն ողՀ է ։ Երբ չի 

յաՀողիր, երբ Ա՝ ոսկա, կամաց մը, շը– 

շուկով կը պաՀանՀԷ իրմէ նախ իր Հա– 

րըսաութեան կէսը, ասլա աւելին , եւ իր 

ւէերժումին վրայ) կր յամառի պնդել թէ 

մեռած է Վոլբոնէն , ու դա տ ա ր ան ը կը 

դա տ ա սլա ր տ է ղինքը մտրակի տակ քաշ-

ուելու , Վոլրոնէ կը նեաէ մէկդի իր 

ծ սլտում ը ու կը խոստովանի ամբողՀ 

ճչմ աբտութիւնը, յա յտարարելով Ա՝ ոս– 

կային՝ 

<տՒմ սնանկութիւնս մինակը պէտք 

չէ մնա յ , դուն ալ պիտի բաժնետէր դառ-

նաս՝Տ> : Դատարանը Մոսկան կը դատա-

պարտէ դանակոծման եւ ցկեանս բան-

տարկութեան • Վոլբոնէն՝ շղթայակապ 

բանտարգելութեան, մինչեւ իրապէս Հի-

ւանդանայ՛ Վոլթորէն՝ աքսորի • ՝Բորվի– 

նօն՝ չրՀիլոլ Վենետիկի Հրանցքներուն 

վրա յ , Հագած իշո*– ականթներով գլխարկ 

մը, վղէն կախած խա լա քարտ մը, ուր 

դրուած է Հդէպի անարգանքի սիւնը», 

իսկ կինն ալ պարտաւոր պիտի Րէէայ ^տ 

ղրկել, Հօրը տունը, իր օժիտին եռապա– 

տիկը ետ վերադարձնելով : ՝Բորսլաչիօն 

կը դատապարտուի իր ստացուածքը գաւ– 

կին ձգելով վանք մ ը քաշուելու, լաւ 

ապրիլը չգիտնալէ ետք, լաւ մեռնիլը 

սորվելու Համար է 

է 
Բ. փ. 

ՄԱՆՐԱՎԷՊ՝ ԹԱՏԵՐԱԿԱ՛Ն ԿԵԱնքԷ 

ՊԷնլեաԸն է ղոհը այս անհաւատալի, սակայն իրաւ պատահած դէպքին։ 
Պոյիս, մշտական պիւտճէի բացով տաոսւպալ Պէնլեանը ներկայացում մը կուտսւյ • • • 

՛ներկայացման համար հրաւիրատոմսեր ղրկած է նաեւ անոնց, որոնցմէ դնում ըրած է– • 
ապառիկ, եւ դեո. վճարած չ է ։ 

Թատերակին մէջ ինք կը խազայ դերը մէկու մը, որ առեւտրական է , պարտք եօ. 
ունի, եւ սնանկութիւն յայտարարած է , սակայն իր վերջին դրամներով մէկ երկու հ ո -
գիի պարտքը կը վճարէ, ու կ ՚ ըսէ ՛ 

- Ա՛ո ասոնք, վերջին ֆրանքներս են, ղացա^ին մէշ ա՛լ դրամ չմնաց։ 
Ու յանկարծ կը լսուի զայրացած ձայն մը, սրահի իւորքի օթեակներէն– 
- Վա՛յ անամօթ–, վա՛՛յ, թո՛ւ քեզի– • < ի՛՛մ դրամս հապա* ասոր անոր կը վճարես. 

այսքան ատեն է քեղի վերես Էով շաքար ու րրինձ ծախողին դրամ տալ կը մոոնաս հէ՛,, 
թո՛ւ քեղի՛ • • 
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ՆԿԱՐՆԷՐՈհ 

Աէէքք° Աաապի ցուցասրահին մԷՀ, 

Ա՛արտ 12—23, քսաներկու նկար, մ աղո-

նի թի վրայ դիմացկուն գոյներով, միեւ– 

նոյն ոճի իրագործումով, նկարիչին դի-

մաղիծը ճշղոզ, անոր արուեսաին վերջ-

նական ԴՐՈչմովր կնքուն տ 

Սկիզբէն՝ կէօվէրչինեանի հակումը 

բացայայտ էր գէպի վերացականը, վ։ա– 

խուստը ակնբախ՝՛ իրապաշտ կեանքէն է 

դէպի Հուրերու ընդ յատակե ա յ եւ տըրտ-

մալոյս աշխարհը ։ 

Անցեալ տարուան ցուցահանդէսին 

վարանում մը կար տակաւին , ենթ ա գի-

տակի ցին օրօրուն ուռկանին գիրկը էնք– 

նա լքում մը յաճախ, մոգական տարբե-

րսւ, նիշերու կառչում մը շարունակ։ 

Տարուան մը ինքնասոյղ ու վճռա-

կան աշխատանքը բաւական եղած է , որ 

ձերրազատուի ընդմիշտ նիւթեղինացած 

կեանքի վեր Հէն կաշկանդումներէն, մնայ 

միայն միտք ոլ մտածում, ճշդէ իր հո– 

ղեպայքարին էութիւնը եւ որոշ իմացա-

պաշտութիւն տայ իր արուեստին ։ 

Այսպէս՝ կա լեռի Ալէքքօ Աաապի 

ցուցահանդէսը դարձած է ներաշխարհի 

մը պատառ-պատառ արտացոլումը , նե-

րաշխարհէ մը ներս որոնում ու թափա-

ռում ։ 

Հիմա ինքնայատկութիւն մը ունին 

Կէօվէրչինեանի նկարները, ուր գիծեբը 

ՐՀուած են բոլորովին ու գոյնեբը դար-

ձած են միակ պերճախօս լեզուն ։ իւրա-

քանչիւր նկար գոյնի մը երանգաւորում-

ներով ստեղծուած միութիւն մըն է , 

թարգմանը տագնապի մը ։ Զգացումնե-

րու պոռթկումը հազիւ մէկ երկու տեղ 

կը խուսափի մտքի սանձահաբումներէն 

(Րարձրացա-ւք՝ թիւ 22 , Զատիկ՝ թիլ 8 ) , 

(ԿԽվԽչիԱեաԱ) 

Ց Ո Ւ Ց Ա Հ Ա Ն Դ Է Ս Ը 

այլ ամէն զգացում կը մանուի նրբօրէն, 

վե րածուելու հ ամ ար խոբհրղածու թե ան 

եւ իմացումի։ 

Նման արուեստի մը ղմ֊ուաբամա– 
աոյց ըսալը կը բխի այն հանգամանքէն, 

որ առա Հին ակնարկին հոգեցնցում մը 

(շոք) չի պա աճառեր , եւ չի բոցավառ– 

ուիր դիտողին խանգավառութիւնը ։Բայց 

երկրորդ , եր բորդ այցելութեան , քիչ մբ 

յամեցումը նկարներուն առՀեւ, հետզհե-

տէ տեղի կոլ տայ նրբասոյզ վարակու-

մի։ Այսպէս է որ՝ յաՀոդագոյն նկարնե-

րուն մ ԷՀ Կին կը բռնէ գիտողին Հղացան-

ցը ներքին ումի ալի քաւոր ում ով ( Ս ՛ ա – 

կընթացոՆթ֊իւ.6՝ թիլ 17) կամ կը տանի 
խաղաղ ինքնամփոփման եւ վերացումի՝ 

արուեստի նրբ երանգաւորումներով («Ա— 

քռսսրիոմ»՝ թիւ 1 1 ) ։ 

Գիլրալ ձեռք բերուած հմայքներով 

գոհացող մը չէ այլեւս նկարիչ Կէօվէր– 

չին ե ան յ Տքնա Հան աշխատանքի , ուսում-

նասիրուած թ^քնիքի արգասիք այս նը– 

կաբնե րը ստապատիր գունարձակոլմ– 

նեբով հասարակութիւն եւ համբաւ նը– 

ւաճելու հմա յա թափիչ հեռանկարներէ 

շեն տարուիբ : Ջ են նաեւ երազին գիրկը 

ապաստանողի մը անկումապաշտ արտա– 

յա յտութիւնները։ Այլ՝ հակազդեց ու– 

թիւն մը կը թուին ըլլալ նիւթին գերի 

արդի մ արդուն հււզին ազատագրելու ։ Ի— 

մացապաշտ , նոյնիսկ իմաստասիրական 

նկարչութիւն մը վերՀապէս, որ . ապա-

հարզան ըրած է կարծես հանրութեան 

հետ , բայց տոկալով, զարգանալով եւ 

աւելի մեծ պաստառներու վրայ ցոլանա-

լով1 կրնայ պարտագրել ինքգինք, նուա– 

ճել նոյն այդ հանրութիւնը։ 

9՛. 
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^ՄԱՍԻՍԱԾ^ԻՆ» 
քեՐԹՈՒԱՈեՐ 

( 1 0 0 կ , Պէյաւթ, 1 Տ « « ) 

Հեղինակ՛ ժ«0,Գ II, ՕՍէԿՕռԾԱՆ 

Մեր սւր գի բանաստեղծութեան մ Էջ, 

- Ափիառք եւ. Հայաստան - , առածին դի– 

հ՜ի վրայ եկող սակաւաթիլ բանաստեղծ– 

ներկն Է Տ՚ագ Տակորեան ։ Արուեստի մա– 

քո*֊ր ու. բարձր Հա յեացքներով բանաս-

տեղծ մը որ գրականութեան մէջ մուտք 

գործեց մեծարենցեան տրամագրու/– 

թեամբ ել անոր լուսակարկաչ բարբա-

ռին ծարաւը շրթներուն : Լոյսի , նուա-

գի, Հեքիաթի ու քնքԼութեան բանաս-

տեղծ մը մինչեւ Հ.Մեսրոսլաչուեչ» Հա– 

տոբին քերթուածները գբեթէ յ Ունեցաւ 

ՀետղՀետէ սակայն , իր բոլորովին չեչ– 

տըւած ինքնութիւնը , իր բոլորովին զատ 

իս*բքը | զատ ոճը, զատ ապրումն ու զատ 

տռամը : 

Ժամ ան ակի ընթացքին , ապրումնե-

րու, կեանքին վրայ կեգրոնացումնե-

բու յ սիրոյ ել ուրեմն Հոգիի տեսակ մը 

տեղափոխութիւն, թրանսր0 գիսիո ն կա-
տարուեցաւ բանաստեղծին մէ^\ Տաս– 

նամեակէ մը աս գին ել թերեւս աւելի, 

Ժագին բանաստեզծութիւնները կը դառ– 

նան ապրում ի երկու մեծ առանցքներու 

չուրջ «– Հա յաստան եւ Հա յ ազգ, իրենց 

Հիմնական ստորոգելիներով ։ <(Մասիսա– 

հին»ը այգ մեծ առանցքներուն չուրջ նը– 

ւաճում արձանագրած բանաստեղծի մր 

գեղեցիկ վկայաթուղթն է ։ 

Հայաստանին եւ Հայ ժողովուրդին 

ուղղուած Հարիւր ԷԼ պաշտամունք է 

գբեթէ ժագի ՀՄ ա սիս ածին» ը , չուսա– 

վ/այլ Հայերէնով ըսուած սրտի ուժեղ 

խօսք • 0 4 քերթուածներով յայտնուած գ 

տեղ տեղ նոյնիսկ ղօղանէուած լաւատե-

սութիւն : 

Արգարեւ, 64 քերթուածներով, ժաղ 

Տակոբեան կու գայ բարձր արուեստով 

մը վկայել Հայոց Հողի մասին, Հայոց 

անցեալի ու ներկայի տռամի մասին, 

վեՀութեան ու գեղեցկութեան մասին է 

Հայ ժողովուրդին տրտում բախտն ու 

բարձր առաքինութիւնը կը պատմուի ա– 

նոնց մ Էջ ՚ կը պատմուին ապա մ եր ոգո-

րումներն ու դիւցազնական կեցուածքը, 

առողջութիւնը, որ ունեցանք մեր աղ– 

զային Հաւատքին մէ^։ 

նքորք ոլ ճառագայթ ունեցող գիրք 

մըն է բանաստեղծութիւննեբու այս փոք-

րիկ Հատորըյ Հայոլ մը նախ եւ ապա 

Հանուր Հայութեան տեսիլքը ներկայ 

է զօրաւոր չափով մը դիրքին մէկ ծայ– 

րէն միւսը է Այգ տեսիլքը Հայրենական 

ոգեղինացած վայր Է երբեմն ( « Հ ո գ ի ն 

հայկական», «Ուղերձ հայ լեո ֊նեբուն» 
ե ւ ն ՛ ) եւ երբեմն պատմական դրուագի 

մերթ խանդավառ ել մերթ տխրաշեշտ 

ոգեկոչում («Վսւրդանատօն», «Գեղօն 
Վարդանանց», «Վէրք ու Երգ», «Արտա– 
ւսւղդ», «Ոգին Ապրիլեսւն», «Քեղ Օրօ՜ր, 
Տ է ր – Զ օ ր . . . » ե ւ ն ՛ ) ։ կատարեալ յափըշ– 
տակութիւն Է տակաւին՝ մեր ՄԵԾԱՍ— 

՚ԲԱՆՋԻՆ Հանդէպ կարգ մը քերթուած-

ներու մէջ, ու յափշտակութիւն դարձ-

եալ Հայու Հոգիին ու Հեռանկարին դի-

մաց («Հայապատում», «Պիտի գա՜նք 
քեգի» , «Հեռանկար» եւն • ) : 

Գիրքը յագեցած է առողջ ցեզայնու– 

թեամբ մը՛ գրեթէ ամէն տող ներթսւ– 

փան ց ուած է Հա յուն ել կարծես մ իա յն 

Հայո՚ւն պատկանող բանով մը է 

Բանաստեղծին մ էջ տաղանդի Հիմ-

նական գիծերոլ վեբածուած են այս 

գիրքին մէջ, պատկերացման շեշտ կա– 
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րողութիւն մը, սուր ընկալչութիւն 

կեանքը բացառիկ դարձնող իմաստնե-

րու, Հոծ ու յորդ ապրումներու ՚*ամա– 

ղրութիւն տողերու ել յաճախ բառերու 

մէՀ։ Ւսկ այս բոլորին լայն ծիր ու տա-

րողութիւն կը պատրաստէ ( ընդարձակ 

Հուն մը կը բանայ Ժ՚ագին քերթողական 

շւււնչը: 
1&աղաղ բանաստեղծ մը չէ ժագ իր 

ա յս դիրքին մ ԷՀ • պա յքարող մըն է տե– 

լաբար« կռուի ու կռուազանութեան բազ-

մաթիւ բառեր կան ու կը կրկնուին քեր– 

թըւածնեբուն մէՀ (ռումբ , կռիւ, շե– 

փոր ւ ռազմերդ , կուռ , բանակ , վրէժ , 

յազթապանծ դրօշ եւձ ՝ ( ու պայքար թե-

լադրող ուրիշ շատ բառեր տակաւին) տ 

Այո՛, Հայ լաւ բանաստեղծի մը 

դաղտնի կռիւն է կարծես այս ամբողՀ 

գիրքչչ 1 բանաստեղծ Հոգիի մը ներքին 

գեղեցիկ մէկ Ասսրայրը: 

Ե• 9– 

ՄՏԱԾՈԻՄ՚եԵՐ՝ ՃՈՐՃ ՊԷՐ՚եԱՐ ՇՈՅԷ՚Ն 

կնոջ պարտականութիւնն է ամուսնանալ որքան կարելի է շուտով։ Տղամարդ ու. ն 
պարտականութիւնն է , ամուրի մնալ՝ որքան որ կարելի է ։ 

ինչպէս որ ստախօսին պատիժը չի կայանար մսւրդոց այլեւս իրէն չհաւատալուն 
մէջ, այլ իր՝ այլեւս ոչ ոքի չհաւատալուն մ է յ , այնպէս ալ, յանցապարտ ընկերութիւն 
մը աւելի դիլրաւ կարելի է համոզել, թ է այս կամ սւյճ երեւութապէս անմեղ քայլը յսւԱ– 
ցանք է , քան համոզել, թ է երեւութապէս յանցանք մը եղող քայլը, իրականին մէշ ան-
մեղ է ։ 

*** 

Աշխարհը պէտք ունի հիմա քանի մը խենթերու* տեսէք թ է ո՛՛ւր եասցուցին մեզ՛ 
խելօք&երը: 

*** 

Գաղափարապաշտը աւելի վտանգաւոր կենդանի մըն է քան փարիսեցին, ճիշդ 
այնպէս՝ ինչպէս որ մարդը աւելի վտանգաւոր կենդանի մըն է քան ոչխարը։ 

իշխանութիւնը չէ որ կ՚ապականէ մարդիկ– սակայն երր յիմարներ կու գան իշ–« 
խանութեան գլուխ, կ՚ապականեն իշխանութիւնը: 

*** 

վտանգաւոր րա& է անկեղծ՛ ըւււպը, ե թ է նոյն ատեն ապուշ մը չես ։ 

Եթէ սկսիս գոհարերել ինքզինքդ անոնց համար որոնք կը սիրես՝ պիտի վերջւս– 
ցընես ատելով անոնք՝ որոնց համար զոհաբերած ե ս ։ 

*** 

Եթէ կարելի ըսսւր բան սորվիլ պարզ փորձաոութեսւմբ* • • Լոնտոնի քարերը ա՛-
ւելի իմաստուն պիտի ըլլային այսօր, քան ամենաիմտստունը Լոնտոնի բնակիչներէն։ 
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«ՀԱՇԻԻ է ՏՈԻԵԼ» ԱՄՍԱԳՐԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ 
Հայաստանի մէջ վերջերս (1963–ի Յունուարի մՀջ) Հայաստանի 

Գրողներու Մ էութեան հերթական մէկ ժողովի ընթացքին, մ ի ութ Լ ան ան-

դամ ել «Սովետական Գրականութիւն» ամսագրի գլխաւոր խմբագիր Սա՛ 

կուրտիքլեան , «Հաշիւ կ տուած» ամսագրի Հրատարակութեանդ եւ Հրատա-

րակելիքներու մասին ՚. 

Հայաստանի Գրալներու Ս՚իութեան միւս թերթը, «Գրական Թ՛եր– 

թ»/լ իր 1 9 6 3 Մարտ 8–/» թիլ 1()–ի երկրորդ էջին վրայ զեկուցած է գրող-

ներու ա յգ Հերթական ժոզովին եւ Սա՛ կուրտ իկեանի Հաշուետուութեան 

մասին Հ Այգ զեկուցումին մէջ էլ ըսուի՛ 

«Անդրադառնալով Սովետական Գրականութիւն ամսագրի հասցէիս 
ոէսբուպլիկական մամուլում արուած քննադասաւթեանը, Ատ • կուրսփկ– 
եանը ասաց, որ խմբագրութիւնը սխալ է կատարել՝ տպագրելով Խաչիկ 
Գաշտենցի «Իմ Ուղին» բանաստեղծութիւնը։ Այն ոչինչով չի օգնում ան-
հատի պաշտամունքի վնասակար հետեւանքների վերացմանը • չի օգնում 
այն պայքարին, որ պարտիան մղում է մեր կեանքի լենինեան նորմաները 
մինչեւ վերջ վերականգնելու համար»: 

Հաշիւ Է տուեր խմբագիրը, Ատ • կուրտիկեան , եւ յայտարարեր՝ 

թէ սխալ Է կատարեր տպագրելով Խաչիկ Գաշտենցի «Եմ Ըւզին» Տ Ողբեր-

գութիւնը խաղցուած Է։ Նորին նայինք, այս մէկը Հինցած է այլեւս, յա– 

խորգին նայինք: Աակայն նախ քան յաջորդին առաջացումը, տպագրումը, 

սաստը ու ներողութիւն խնդրելը զա յն գրած կամ տպագրութեան տուած 

ըլլալուն Համար , կարդանք Խ ՚ Գաշտենցի այն բանաստեղծութիւնը, զոր 

տպեԼը Հայաստանի մէջ, ՍԽԱԼ է, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՋԻ ՕԳՆՈՒՄ ՊԱՐՏԻԱՅԻՆ 
ԼԵՆԻՆԵԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ ՄԻՆՋԵՒ ՎԵՐՋ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԳՈՐԾԻՆ ՄԷՋ : 

ԻՄ ՈԻ՚ԼԻՆ 
Հպարտ անցայ իմ ուղին, 
Զեր շարքերին խորթացած, 
Պաշտամունքի խորանին 
Ոչ մի պատրոյգ չվառած: 

Եթէ որոշ տեղերում 
Մի քիչ տաք ճարպ է ծորել, 
Այդ էլ ես չեմ մեղաւոր, 
Խմբագիրներս են արել: 

Ու գնում եմ այն օրից, 
Ոտքս ամուր, մեր հողին* 
Ել ճակատս արիւնոտ, 
Եւ հայեացքը իմ ւււղիղ: 

Իմ թիկունքին ես չունեմ 
Քննադատներ պահապան, 
Անաղմուկ է իմ կեանքը, 
Անսովոր է իմ ճամբան։ 

Տարիներով լռում եմ* 
Երբեմն յուգուած ու տխուր, 
Չեմ շտապում ամէն տեղ, 
Ու չեմ բախում ամէն դ ո ւ ռ ։ 

Փո յթ չ է , կ ՚երթամ ես առաջ 
Կապուած իմ մեծ մայր հողին, 
Քանզի այդ է ճշմարիտ 
Բանաստեղծի սուրբ ուղին: 
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Այս բանաստեղծութիւնը, Խաչիկ Գաշտենցի արժէքով գրողի մը 

գրչին տակ, իր ապրումին վկայութեան արժէքը կը բերէ միայն, եւ ուրիշ 

"էէ^՚Լ՝ ԿԸ բացա կա յի անկէ արուեստը։ 

Ա՝իՈթէ արժէք չէ նաեւ Հեղինակի մը վկայութիւնը իր ապրումնե-

րուն մասին, թէկուղ եւ արուեստի միջոցներով արտայայտուած չըԱայ 

ան։ Եթէ այգպէս ԸԱաՐէ ինչո՞ւ Հաւաքէին մաՀէն ետք, արժէքաւոբ Հե-

ղինակներուն գրած նամակներըէ նօթերը, անարուեստ բոլոր արտայայտու-

թի ւններն անգամ•»• 

Խաչիկ Գաչտենց ԽոդեդսւնսՀ կ՚ապրի, նոյնիսկ եթէ անոր մէՀ 

^.խմբագիրները տեղ տեղ տաք ճարպ ծորած ըլլանք ։ 

ինչոՈԼ ուրեմն այսքան յուղում, իրարանցում, ու խմբագրի Հ ր ա՛-

պա րա կա յին խոստովանութիւն թէ Հսխալ է կատարել տպաղրելով ք&աչիկ 

Գաչտենց ի հՒմ Ուղին» բանաստեղծութիւնըֆ • • < 

Զենք կարծեր թէ արուեստի պակասն է պատճառ, եղած այգ յու– 

ղումներուն , ու • • ՚Հ,խոստովանանք՝»ին : Հյատ աւելի անարժէք կտորներ լոյս 

տեսած են ՈԼ կը շարունակեն լոյս տեսնել Սովետական Գրականութիւն ամ-

սագրին մ ԷՀ ; 

Ջ է յ այգ չէ պատճառը ։ Շան գլուխը ուրի՛շ տեղ թաղուած է ։ 

Կայ անշուշտ նախ եւ առաՀ բանաստեղծին ինքղինք խորթացած 

Համարելը շ ա ր ք ե ր ի ն եւ պաշտամունքի խորանին ոչ մէկ պատրոյգ վառած 

1ԸԱաԼԸ» խնկարկութեան մերժումը. բայց կայ մանաւանգ վկայութիւն 

մը, թէ իր գրուածքներուն մէջ խնկարկութեան տոգեր ներմուծողները 
խմբագիրներն են եղած: 

Կ՝ երեւակայէ՞ք Հետեւանքը նման իրողութեան մը երեւան գա-

լուն ՚ . . Հակառակ որ արտասաՀմ անի մ ԷՀ ալ վեր Հերս նման երեւո յթներ 

երեւան եկան, եւ խմբագիրները, իրենց յապալումի իրաւունքէն անգին 

անցնելով, ամբողՀ պարբերութիլններ սկսան աւելցնել իրենց ղրկուած յօդ-

ուածներուն մէՀ, մեր Հասարակութիւնը սակայն, դեռ վարժուած չէ (իր 

ՀախՀախիչ մեծամասնոլթեան մՀՀ՝՝ նման երեւոյթներու, որով պիտի սկսի 

Հարց տալ, թէ* - արգեօ* ք Հայաստանի մնացեալ գրագէտներուն ու բա-

նաստեղծներու գրածներուն մ ԷՀ երեւան եկող քուլս/յ քուլա՛ յ խունկերր 

արդիւնք չեն այլ խմբագիրներու լեցուցած Հմի քիչ տաք ճարպ»երուն • • . : 

Մ. Զ– 

Բ Ա Գ Ի Ն ՛ Ի Դ Ա Ս Ա հ Օ տ Ի Թ Ի Ի ՚ ե Ը 

«իագին»ի կազմակերպած՝ այս տարուած դասախօսութիւնը, - «Ահնիձորի գ ի ւ ղ ա -
ցիին ժպիտն ու լացը» - բացառիկ հետաքրքրութիւն մը սւրթՕցուց Պէ յրութի եւ շրջան-
ներու նայ հասարակութեան մ է ջ ։ Մայրաքաղաքի զանազան թաղերու ե ւ Թրիփոլիի մ է յ 
անոր կրկնութիւնը ել ներկսւներուն հոծ բազմութիւնը ամէն անդամ, - դասախօսութեան 
զտած լայն ժողովրդականութեան ապացոյցը պէտք է համարել ։ ն ի ւ թ ը Հայաստանի երի-
տասարդ գրագէտներէն Հրանա Մաթէոսեանի «Ա<ծ^4«7*~ակ&աբկ& է ր , որուն գեղեցիկ եւ 
բոլորովին առարկայական մէկ վերլուծումէ ըրսհ. ւ^աոայՕօսը,» Տոքթ– թ . ՓափազեսւՏ։ 

ալ» 

Լ 
I 
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ՄԱՍԻԱԱԾԻՆ (քերթուածներ) ժագ Ա. Տակորեան, - Պկյրութ, 19631 

ԿՌՈՒՆԿՆԵՐԸ ԵՐԳԵՑԻՆ քերթուածներ) Մ- Ագամեան - Պկյրութ, 1963։ 

ԲԵՂՄՆԱՓՈՇԻ (քերթուածներ) գ. Գլխունէ, - 1963։ 

ԺԱՆԳՈՏԱԾ ՕՂԱԿՆԵՐ (քերթուածներ) գ. Գլխունէ - Պ՛ Այրկս, 1958։ 

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ՆՈՐԱՎԷՊԵՐ ԵՒ ՊԱՏՄՈՒԱԾՆԵՐ - Սանէնեան -
ծ՞/ւք , 1963։ 

ՀԱՃԸՆԻ ՈՒԹԱՄՍԵԱՅ ԳԻՒՑԱԶՆԱՄԱՐՏԸ - Աոկրաա 8 - Թէրզեան -
(Հ//Հ՛՛, 1956։ 

ՀԱՃԸ՚Փ - Պետրոս Ա. կաթողիկոս Ա Լծէ Տանն ԿէլՀկէոյ - Հրատարակիչ Ա. 
Խրէմեան, Պուկնոս Այրէս։ 

Լ Ո Յ Ս 
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