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Ծ էՓաո֊ք է թարձո»–%ս • « • 9* 

^ Հիացական այս բառերով պի– 
տի ւալէինք որ պսւտուըուէին միշտ 

| | ոչ միայն սատուսւծները, որոնք եր– 
ք» կիԹքի մ է յ կ ՚ապրին, սւյ|եւ գերըն– 

I * տիրները մարդկութեան, որոնք ապ– 
է յ րեցսւն Թոս, երկրի վրայ։ 

Հոս, երկրի վրայ ապաւլ գեր– 
Ա ընտիրն եր էն Էր, գիրընտիրներով հա-

րուստ ծայ ազգին Սայւսթ ֊ Նով ան, 
- նամաշխարքւային աշուղութեան 
բարձրագոյն մէկ գագաթը։ 

Չմոռնա՛նք.– 
Մեծ ազգի մը մեծութիւնը 2 

Տ կսպմոզ թաներէն մէկն ալ սիրոյ, 
յարգանքի ու երախտագիտութեան 

0 

Ա Մ Ե Ա Կ Ը 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 



ք Ա Գ Ի Ն 

կեցուածք մը ունենալն է, ճսւնղէպ 
իր արժանաւոր զաւակներուն; 

Ըսուած է իմաստութեան շքեղ 
զիրքի մը մէ յ ։ 

Հսւյութիւնր ժլատ չեղաւ։՝ Ամէն 
անգամ երթ պայմանները ներեցին, 
ու մերթ եւս աններո՛ղ պայմաննե-
րու տակ՝ վճարեց սրտի իր տուրքը, 
առատօրէն ու աղնուօրէճ։ 

Տարի մը սւււաչ, տօնեց Մեսրոպ 
Մաշտոցի ծննդեան 1600-ամեակը, 
ազգային ընդհանուր ոգեւորութեան 
մը մէ յ ։ 

Գիրի գիւտարարին ծնունդը 
տօնելէն տարի մը ետք աճա, նսւմար– 
եա նոյն ընդհանրական ոգեւորու– 
թեսւմբ, Հայութիւնը տօնեց այս ան-
գամ իր ազգային գիրին պաշտա-
մունքը ունեցող նայ լաւագոյն բա-
նաստեղծներէն, աշուղ ||այսւթ–\ւո– 
վ այի ծննդեան 2Ց0–ամեակը։ 

«Բագին» իր մասնակցութիւնը 
կը թերէ նամազգսւյին այս տօնա-
կատարութեան, նայ աշուղներէն մե– 
ծագոյնին նուիրուած ներկայ բա-
ցառիկով, որով կը սկսի 1964-ի 
իք գրական տարին, նոագելով ու 
տարածելով նոյն ատեն բոլոր ժա– 
մանակներու բոլոր նովսւներուն 
նետ* զիւ՝իք տաՖթարի ու ղալամի 
նայոց հին ու յաւետենական մէկ 
ուխտը։ 

ղՀարկս արժանաւորս* ւյ 9 

ՀԲԱԳԻՆ» 
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1712։ 
Արեւելք մը ուրկէ արեւ կը ծագի է 

ել սա կայն , տգիտութեան դսւ մ՜ ան մ ութ 

մչլ կը բարձրանայ նոյն աաեն ու կը սա՜ 

րածուի ամէն առտու, ամպակոյտի պէս 

թանձր ք անոր պէս մռայլէ Կը Հասնի ս*յղ 

մութը կովկաս ու անգին, Մի^երկրա– 

կան ու. անգին, Բուրգերու երկիրը % կար– 

միր ծով ու Հեռու է Աւելի քան քառա– 

սուն միլիոն քառակուսի քիլոմեթր տա–՝ 

ր ածոլթեամբ՝ ան Հուն , անամրարաակ 

տգիտութիւն մըն Է, ողողո՛ւն տգիտու-

թիւն մը այդ օրերու այգ Արեւելքը , 

այգ օրերու Ա՛յգ ասիակա՛ն ամրողՀ ցա– 

մաքագէզըւ Ծովէ հ՜ով եւ ոՎկիանոսէ ով– 

կիանոս երկարող է փռուող ել ամէն խեչ 

ծածկող քաղաքակրթական ԳՈՐՀ ք^էձ 

մը) գորշ ու Հսկայական մրափ մր մարգ-

կային զանգուածներու՝ որ աՀ եւ յու– 

սաՀատութիւն կը պատճառէ է Զինական 

գեղին ու դժնդակ անարթնութիւն մըն է 

ան | Հնգիկ երկիրներու թուխ ան սթա-

փութիւն մը է Պարսկական սեւ ծոլլոս– 

թիւն է տակաւին եւ օսմանեան կայսրու-

թեան բապմամթերք անասնութիւն , բէԼյ~ 

ր անկիւն ոլ բիլրածայր Հրէշութիւնէ Ա՛-

րիւն խմելոլ չբուժոլող ախտ % 

1712։ 
ճիշղ Է» փոխան մտքի1 տեղ Է Ա— 

սիան այգ ժամանակ սրտի ^ւոր ու 

խոտոր բաներու։ ՍաՀմանագիծ ձկայ՝ 

ըեգմԷՀ Հրէէի Հրեշտակի ք ասուեի եւ 

անասունի > Շփոթի եւ Հոգեպէս շը– 

փոթածներոլ անծայրածիր աշխարՀա– 

գրութիւն մըն է գրեթէ է Տեղ է՝ աշխարՀ 

՚ ք ը երեւակայութեան ք աշխարՀ մը երա– 

ղանքի, աշխարՀ մը ամբոզֆ կիրքերու 

եւ սիրոյ ւ Անսպառ Հեքիաթ է ան ու ա– 

նըսպառ աւանգոլթիւն ։ Զգացումներու 

կի՚լիէ բացագանչութիւն է է գոյներոլ եւ 

բոյբերոլ կրակին մ է^ ճե՛նճ երող յալի– 

ա են ական աշուղերգ, գուսանատաղէ Կ^– 

րօնք Է | կուո.ք, բանաստեղծական թր– 

"•իէք "Լ իմաստասիրական քառեակ է 

Տխուր ք խենթ, անՀուն վայր Էէ 

՝Բով քովի են Հոն, կերկարին եւ 

վեր^ Հունին* ԿԻրՔ(Լ» ոճիրը է դաւը, ա-

ւերակը ։ ՚ք^ով քովյի են, էլ երկարին եւ 

չեն Հա անիր՝ ոսկին եւ աղբը, ագաման– 

գը% բորբոսն ու սարդոստայնը է Աստ– 

ուա հ՜ը, աւագը, ո^իլլ» է Կը տիրեն Հոն, 

բռնակալն երբ՝ սոսկալի՛ բոնատիրոլ– 

թեամբ մը՛ կը ստրկանան ք ստրուկնե-

րի սոսկալի՛ գետնամածութեամբ մը է 

Կ*աղօթեն | կը գողնան, զիրար 1լՈ^նչսւ–. 

ցընեն» կը ճգնին , կը կռուինք կ *ամա յա– 

նան է 1լամա յացնեն է Կը սրբանան1 կը՜ 

րօնք է երկինք ել ասա ուածներ ստեղծե-

լու աստիճան է Կը պոռնկանան% անբա-

րո յութի ւններուն ամէնէն սարսռազդե– 

ցէկովը* աննշոյլովը, խալարո՛վը է 

1712։ 
Թունգ մարգիկ, թունգ ժողովուրդ-

ներ » Թանգ բաներ ւ Աս իա մը յ որ կը 

վազէ Սեւ \քով ու կը խմէ անոր ափերէն 

կովկասեան գինի ճ թուրք օղէ մը է Սե-

ւութիւն % ու մաղձ , ոլ ալեկոծութիւն էՈր 

ԿԴ&Է Միշերկրական ու կը մերժէ՛ խը– 

մել քաղաքակրթութիւն ւ Օր կը փութայ 

կարմիր \քովէ Հնգկաց ու 10 ա ղաղա կան 

ովկիանոսները աշխարՀակալութեան 

կիրք տեսակ մը գառնութիւն, տեսակ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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մը ոխ ըմպելու, է Կը Հասնի Հիւսիսի բե-

ւեռ, ական պաղերուն, այլ կը շարունակէ 

մնալ արիւնով ու ղմայլանքներով Հրա– 

յոյղ ու եռուն է 

ԱչխարՀ մը պատոյոաՆ % մեՆ, Նա– 

րալ ։ 

Ել աաոր Համար ամէն ջուր ի վա-

զող ։ Իշխելու եւ իշխոլելո՚լ հ՜արաւ է Ա— 

նօթի ապա* իր րոլոր լեոներով, իր բո– 

լոր աւազուտներովդ, իր (լոԼո(* /"^օ– 

վոլրգներովէ Հոն ուրիշին արիւնը "Հինչ 

բանի Համար կը թափեն % ուրիշին իրա-

ւունքը ոչինչ բանի Համար էլ իւրացնեն է 

ՋաՆիլուաՆ ^ ածիլուիլն ու յարգարոլի-

լը յ նրբանալն ու յգկուիլյշ արՀամարՀող 

աոնականութեամբ է Հին , Հասա , խստա– 

սիրտ ու իաաաֆիղ Աս ի ան Է ան* աշխար– 

Հի հ՛այր Ջի՛ն ու Մ տ չինովդ իմ֊ ու մար– 

գրիտ Հնդկաստանով յ իր ձէնկիզ քՏանե– 

բոլ ել Լենկթիմոլբնեբոլ Թուրանով յ իր 

ֆուխարաներով , Ամրղանաներով , գոր-

գերով ք մետաքսներով յ Հոն է աշուղ ի-

բանը իր թագ ու վարգ ու մգլոաոլթիէՖ 

&՝եՀ բանովդ Հյիրազովէ Հոն Է խալիֆա-

ներու եւ աեսլաՀար տերվիլներու ագա– 

մանգ եւ աղբ Հաղտատըէ Հոն՝ արքայու-

թեան սեմ եւ պղտոր աւանակներոլ Հի– 

նաւոլրց ՀՏամը • գրախա ու գմ-ոխք քո– 

լիսԱ մինարէ է կախաղան ել Հարեմ % Ու 

Հոն են գեո Արեւելքի եւ Արեւմուտքի, 

Հիւսիսի եւ Հարաւի բոյրերէն գինով, 

գերաւլնիւ ղոլմաշներոլ, սուրճիդ ^^ա» 

կի | անուրջներու ել աշուղի քաղաք Հա– 

լէպը * Թիֆլիսը ։ 

0 ՛ * ա յ գ ՀալԷպր * Այլ մանաւանգ, 

Օ՜ յ «ԳիւրԸիստանսի գ ո զ ա լ ն ե ր ո լ անուշ , 

ոլ քաղցր, ոլ գինով Թիֆլիսըէ ազնուա-

կան ու կինտօ Ւիֆլիսը, մ է հիս ու երգ 

&՝էֆԺս€. 1 ուրախութիւն, Ոլ խաղ, ու 
ԱաՂ @՝ծֆԺսԸ* վբա9ի Հա՛յ քաղաքը, 

իշխանուհի, քամանչա, ու Աայաթ-՚Ն«-

վա քաղաքը յ 

1712։ 
ժամանակաշրջան մը եւ տեղ մը 

թոէձգ լոյսով, թունգ մութով է կարՆր՝ 

կայսրութիւներու թագակիրներէն մին-

չեւ խրճիթներուն չարոլխակիր խեղճե– 

րը | բոպիկները ։ կարե՛ր* կրօնապետնե– 

րը յ աղանգամոլները , տերվիշները , կա-

խարդները « Գրամ ունեցող ու ե՛րգ Լոս» 

նետողը։ ԱրՆաթ չունեցող, բայց աղօթք 

ու երգ գիացո՛ ղը ւ 

Այսպէս, ամէն մարզի մէՀ% սոսկա-

լի , վճռական ու վերջնակա՛ն կառչում 

մը ներքին բանի մը, նախասիրութեան 

Հը * կարհ՜ես անվերագարձ յամաոու-

թեամբ մը, էնքղինք բոլորովին աւար-

տելու | բոլորովին սպառելու խելագար 

ճիգ մը սեփական ճակատագիր եղաՆ 

կեանքի կշոոյթի մը մէջ1 Կրնայ այգ 

կչո-ոյթը մէկուն Համար շուկայի Հա-

սարակ , առեւտուր հոէոլֆլ» Ուրի-

շի մը Համար աշխարՀանոլաճման մո-

լուցք , երրորգի մը Համար գրամ եւ Նու– 

լութ ի էն Հանգանակելու ստորնագոյն 

վարմ ունք : Մ իեէՖոյնն Է է Արեւելքի մար-

գը գմ֊ուար կ՝անջատուի , ^անջատուի ր 

շատ անգամ մինչել մաՀ* իր դրամէն, 

իր սէրէն, երագներէն, մեՆ ու նոյնիսկ 

փոՔՐ կիրքերէն է Կ՛՚ընէ այգ բաներէն մ է" 

կը իր գոյութեան գերագոյն փաստ, 

ապրելու վախճանական ոճ մը, փիլի ԱՈ՜ 

փայութիւն մը է 

Աշուղ եւ սարաֆ է 

Մ Է կը երազի ու երգի ուխտաւոր ( 

միւ՚ւը՝ գրամի | գրամատան է Ու մարգ– 

կային այս երկու ներկայացուցիչները 

քալեցին 18-ր/ք դարան եւս է Արեւելքի 

քաղաքական ու ընկերային փոթորիկնե-

րուն մ էջէն ։ Գիղեցին երգ յ գրամ < Գրա֊ 

մը, որքան ալ մեՆ* գնաց տ 

Զգացին սակայն մեՆ՛ երգերը Հոգի֊ 

ներուն մէջ տեւաբար խառնուող ու խլ^ 

մորուող զգացումներու խորՀրգաւոր քի~ 

միագորՆութեան մը արդիւնք ւ / / լ մեՆ 

երգերուե Հետ մնացին մեՆ անուններ I 

Ու մեՆ անուններուն մէջ մասնաւոբ փ ա յ ֊ 

լով շողաց ու կը չողայ տակաւին մէկը*– 

Աայաթ—էյովա է 

Երեք կամ չորս լեզոլով աշխարՀ ե– 

կաՆ եւ այգ լեզուներում մէջ յալիտե– 

նական գեղեցկութեան մըէ ոիրոյ ել ար-

ուեստի ջավաՀիրի մը պէս ղետեղուաՆ 

մեՆերէն էր Հալէպցի կիսս/ճորտ կաբա– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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պետին ու Թիֆչիսի Հալլաբար թաղի 

Աառային Ար ութ ինը է Հա յրը դ Համեստ 

արՀեսաաւոր, ծ առայա գրուած Էր ու 

գրանցուած՝ վրաց թագաւորի կիսաճոր-

տերոլ ցանկին մ ԷՀ։ Տղան ք Արութինը , 

խոնարՀածագ Ոստայնանկ նիւթեղէէէ 

դերձաններու Հիւսեց յետոյ , եօթնամ• 

ձայ կարճ շրՀանի մըէ երազին ու խլ^ 

ոովքներուն ամէնէն ընտիր ք շքեղափայլ 

ու շքեղերանգ մէկ բանուածքը ւ Հիւսեց1 

ոչ միայն Անդրկովկասի, այլ ամբողք՛ 

Մերձաւոր Արեւելքի ամէնէն թան կար-

ժ՜ է ք եւ տոկուն կերպասներէն մին լոյ– 

սով, Հ"գիի կրակով ու սրտի ՀավաՀիր 

դերձաններով։ Արտի, մտքի ու երեւա-

կայութեան ապրշում թելերով ւ Շունչի 

մը տաք շամանդաղով, մշուշով ու մար– 

մաշով է 

Հայր/էք. ծ առայա դրուած ճորտ մը 

արքայի մը• ինք է ծաաւայա դրուած՝ Ար-

ուեստին է Այսինքն՝ Գեղեցկութեան , ա/– 

սինքն՝ Սիրոյ* Զմեոնող, չտկարացող 

թագալորութեան մը։ Ե*– ինք, Ա այաթ– 

Նովա է ^ մշտազօր թագալորութեան 

գաՀաժառանգ իշխաններէ՛ն % 

Ու թէ դրան ցոլած մըէ այլ դրան– 

Ցո Ղ մ ո * 

Մէկը արքունիքին մէՀ ծ առայող եւ 

զգացումներու արքունական ճոխութիւն 

մը ի յայտ բերած։ Որս՛ն Հարուստ նե-

րաշխարհէն կու գան ոլ կը յագենան ե– 

րեք, նոյնիսկ չորս տարբեր լեզուներ * 

կը լիացուին այգ լեզուները ու կը բարձ-

րանան գերիվեր արուեստի մը մակար-

դակին , շնորՀիլ զիրենք գրանցող ար-

քունական աշուղին, շնորՀիլ բանաս–, 

տեղծ \,ովա յին ք 

ձ 
Երեք կամ չորս լիզոլով գեղեցկա-

գոյն ուրախ մըն է թէֆէիսցի երիտա-

սարդ Հայ ոստայնանկը եւ ուրախացնող 

մը, տխուր մը եւ տխրեցնող մը% իր սի-

րոյ կրակին վրայ Հլորի պէս խորվող* 

մը ել, երկու գար ետք ( ուրիշ սերունդ-

ներ , ուրիշ մարդիկդ էրեն Հանդի-

պող ու ղինք ճանչցող բոլոր անձերը 

րեթէ, իրեն պէս կիզաՀաբ դարձնող մը 

կարծես է 

Երեք կամ չորս լիզոլով արտասան-

ուած 4 եբգային պայծաո. թովչանքի վե-

րած ուած խօսքի անՀուն կրակ մըն է 

ինք , Աայաթ—Հյովա անունով, որ երկոլ 

գարէ աւելի քալեց ժողովուրդներուն 

սրտին ճամբան գտած ք ոչինչ կորսնցնե-

լով իր սկզբնական Հերմոլթենէն է Օր 

սիրտ ու արիւն ըսուածին Հետ երկա՛ր 

պիտի քալէ տակաւին, նախկին Հերմու–1 

թիւնը) նախկին Հուրն ու փայ/ր պաՀե– 

լով միշա ։ 

Պիտի քալէ երկար, գուբս Ը±էաԼոՎ 

արուեստի ընթացիկ արդիւնքներու Հա-

սարակաց ճակատագրէքւ • պիտի քալէ չ 

ոբովՀետեւ մեր միտքը կրնայ ժամանա-

կին եւ անոր Հոլովոյթին Հետ, մտնել 

տեսակ տեսակ այլանգակութեանց մ ԷՀ 

եւ չճանչնալ ինքզինք է Ուրանա՛ լ ։ Բայց 

սիրտը ք որչափ ալ Հեււանանք ժամանա-

կին մԷՀ, որչափ ալ նոր պայմաններ մեղ 

ա յլայլեն, կրնայ գուշակել ինքզինք եւ 

սիրել է Սիրտը սիրտ Է, քարայրայի՛ն 

շրջանին պատկանի ան թէ Հիւլէական է 
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Մեր սիրտը) այսպէս ք գարե՛ր ետք 

աՀա, չի՞ գուշակեր իհքզինք իբբեւ զա-

ռանցագին բորբոքման ծայրակէտի մը 

Հասած ոգեղէն ելեկտրականացում* իր 

տիեզերաՀոչակ Մոնազնին մ ԷՀ։ Կը Հրա-

ժարի՞ ։ Զի Հրաժարիլ ու չի չկրնար Հը– 

րաժարիլ ՆարեկացիԷն ։ Մի*ոքը կրնայ » 

Կը գուշակէ* նոր էն մեր սիրտը է 

ինքզինքդ մտքի պայմաններու ուրիշ եր-պ 

կար Հոլովոյթէ մը ոլ բոլորովին նոր 

գասաւոբումներէ ետք, աբտա յայա ու֊* 

թեան ուրիշ վարպետի մըԱայաթ—Նո– 

վա յի մ ԷՀ Հ Բարձր , իրական ու. նոլիրսԻգ 

կան զառանցողներու բացառիկ կա բո-

զութիւն ը ըլլար կարծես եւ կամ բնազ-

դը տալ նախընտրութեան քոլէն մար-

դուն մ ԷՀ եղող Հիմնականին է յ աւիա են սլ-

կան ին է սրտին : 

Սիրտ էր Նարեկացին է Իրիկունները 

Բղնունեաց ծովուն ու երկինքներու խո-

րախոր ովկիանոսին առՀեւ կեցած % իր 

բառերը սրտին կրակով բազմապատկող ^ 

զգացական անգոլնգնեբոլ խորՀրդալոբ 

թոլարանագէա մ ը կարծես է Մաքին ան– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 



դի կողքերէն անցնող րաներու Հաչուա-

պաՀ մը, հաչոէ-եքննիչ մը, տոմարագէտ 

մը է 

Ու մտքէ աւելի սիրտ էր նոր էն Աա– 

յէսթ—՚Աովան , Անդրկովկասի թիլ. աոաջին 

ո ւ մ էն չես Հիմա թիլ. վերՀին մէշչիսադէ– 

աոը, արքունիքի մը խոպան տրամադրու–" 

թիւձները Հերկող Հանճարեղ Հայը, 

քՒիֆչիսն ու իր ճանշցած աչխարՀը դաշտ 

մը նկատող ել Հոն Հոգեկան կրակի ցանք 

ընող սերմնացանը է Մ է կը է որ գո յն ՈԼ 

գոՀար գրաւ իր շրթներուն Հասան՝ ի ՛ ֊ ՜ 

րաքանչիլր րառի տակ Հ Որ ծաղիկ, ԱԼ 

րոյր, ոլ լոյս զետեղեց իր յանգերուն, 

վանկերուն ոլ կրկնումներուն մէջ, բայց 

որ ա յգ գործողութիւնը կատարեց ներ-

քին անսպառ. կրակի մը դեկավարու– 

թեամբւ կրակ մը խօսքի վեր ած՜ուած՝, 

խօսքի անօրինակ ճարաաբութեամբ յըղ~՝ 

կում մը կատարող, չափ մը գործ՜ադրող, 

կշռոյթ մը կիրարկող է յանգ մը ստեղ-

ծաբանող է կրակ մը, վերջապէս ք որ ա– 

շուղին Հետ ել աշուղին չափ, կը շիկա– 

ցընէ անոր գորՆիքը» — քաման չան է 

փամ ան չան • 1)այաթ—էբովան տ 

կարծես Սայաթ—Նովա անունին Հետ 

ծնած ել այգ անունէն ետք ա՛լ չապրած , 

ա՛ լ օր չտեսած գործ՛իք մը 9 կրնա՛*ր տար-

րեր ըւլալ տպաւորութիւնը ւ 

Աղօթեցին, պիտի ազօթե՚ն միշտ է 

ք՝այց "Նարեկացին պիտի ըլլայ մեր մէջ 

բուն աղօթոզըւ Աղօթք մըէ Նարեկացի էն 

ետք, աւելի՛ խոբէն Ու աւելի՛ վեր ելլե–– 

լիք Հո՛նի կարծես ւ Պիտի ադօթեն, բայց 

աւարտած բան մը ընելով միշտ է 

ԱյգպԷս ալ, գործածեցին ի Հարկէ 

քամանչան ()այաթ–\,ովայէն առա^, 

կէ ետք, բայց Աայաթ-Հյովայով սկսած 

կը թուի ան իր գերը եւ անով ալ վեր-

^ւսցած է 

•** 

Հքաաեր է երբ մէկ լեզոլով կմկմացին 

միայն, Հեբակլի անմրցելի աշուղը երեք 

ե. չորս լեզուներով իր սրաին անբացատ-

րելի բաները կրցաւ բացատրել խօսքե– 

բուն ամէնէն վայելուչովը% բառերոլն 

Համին, դոյնին % արտայայտիչ ուժին 

եւ նկարագրական զօրութեան ամբողքա-

կան գիտակցութեամբր օժտուած * ք*ր 

գիտցած եւ Հայերէնին մէջ գործածել 

ուզած օտար բառերը կորսնցուցած են 

իրենց Օտար նկարագիրը* ոչ միայն Հապ 

յացած են առանց թարզմանուելոլ՝ այլ 

Հայերէնացած են ուղղակի. օտար չեն 

թուիր | կը թուին Հոմանիշ։ 

\քառայագրեց իր արուեստին երեք յ 

չորւէ լեզու յ Գրանցեց՝ բարբառ է Պատ-

կեր , Հեռանկար ու շէնք ճարտարապե-

տեց ւ Հոգեկան կրակ ֊Ու երաժշտութիւն 

եղանակաւորեց է Եւ իր օրերը, մինչեւ 

մահ է գրաւ աւելի բարձր տեղ ( քան ուտ-» 

րիչներ գրած Էին իրենց օրերը է 

Տարրեր Էր ինքճ իբրեւ մարգ% իր՛՜ 

րեւ աշուղ % իբրեւ մարգկային ամբողջ* 

ջութիէն ։ 

Ուրիշ մըէ սովորականներու մէջ՝ 

անսովոր մը է Զատուած ու զտուած մըէ 

ինքզինք մինչեւ մաՀ զտող մը է ՝&իչ մը 

տխուր ատոր Համար՝ չՀասկցուելոլ մը 

վախը սրտին : Եւ սակայն, այդ մերթ 

յայտ եւ մերթ թաքուն տխրութեան գի՜* 

մաց , գիրին, ղալամին ՝ոլ տաֆթարին 

քարոզիչը Հպարտ մարգ մըն Է է իր բա 

ցառիկ արժէքին գիաակցութենէն տե– 

լյսրաբ անբաժան տ 

իր ջուրն ուրի՛շ ջուր Հռչակող | իր 

գիրն ուրի՛շ գիր դալյսնող Հսկայ վիրա-

ւորներէն է կեանքէն • իրեն տրուած լե-

ղին պարգեւ մը կը Համարէ, եւ այգ լե-

ղիին փոխարէն իր մատուցած շաքարը 

տալու հ ձեռքով բան մը մեկնելու Հասա-• 

բակ գործողութիւն մը է 

թ՛իլ ոլ Համար չունեցող անորոշնե-

րու մէջ՝ որոշ մը ։ ^՝ոՐձ ռլ՝ անանուն 

խառնուրդին մէջ մարգոց, յստակ մը% 

անուանի՛ մը% ջավաՀիբ րաներու այս 

ջավաՀիր աշուղը ւ Երբ քաղաքի մը բոլոր 

անձերը առանձին առանձին իրենց օրը 

կը մսխեն ք սիրոյ հ Հաւատքի եւ ղգացա 

կան պայծառութիւններու այս երգիքր 

քամանչա մը ձեռքին՝ կը վաստկի իր եւ 

քաղաքի բոլոր մարգոց է իր եւ երեք մա– 

ղովուրղները ոչ մէայն օրը, տ յ լ գարը 

ամբողջ ։ Օր վատնող, օր կորսնցնող մը 

չէ Հայոց Արութինը^ գար փրկող մըն է* 

մեռնելու դատապարտուած բաները ապ– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 



ք 

րեցնելու կոչուած բացառիկ անձ մը է Ա— 

նոնք ( ուրիշներ , Հարուստ թէ աղքատ , 

մեծ թէ պզտիկ, իրենց մէկ օրուան մէկ 

անկիւնն ի**կ չեն լեցներ իրենց անձով» 

մինչգեո. ինք ք բա՛րձր բանի ծ առայա-

դ ըրուածը իր բոլոր օրերէն դուրս կը 

յորդի • կը պայթի , բոլոր մեծ ծառայա– 

գլորուածներուն պէս » գէպի ապագայ է 

գէպի անորոշ կայք մ լ*, կայան մը է 

Ուրիշներ ուրիշներու քովէն կ անց-

նին , եւ ոչ ոք գիտէ ատիկա ( ոչ ոք կը 

զգայ։ կ՚ապրի ինք% եւ ապրումը կը փուս-

ուի , բառերը կը փսխուին ու կը խորսՒ* 

նան» իրեն Հանդիպողը ինքզինք քիչ 

ոաՀուան մ արդը քրպգար է ճամբուն վյ*– 

բայ ոչինչ կը մնայ նոյնը Հ ճամբան եւ 

ամէն ինչ կը լայննայ, ճամբան եւ ամէն 

ինչ \ը մեծնայ՚ մէՀլիսական ու աշու*–> 

զական խորք մը կը ստանայ ամէն բան, 

եւ Հոգիներուն բարեխառնութիւնը թիւ 

կը փոխէ գէպի վեր ։ 

ինչպէ՚ս չՀամարէ իր Հուրը ուրի՛շ, 

իր գիրը ուրիշ՛" 

Ուրիշներ ուրիշներու կը նայինք կը 

մտածեն , ու ընթացիկ բանեբէ զատ ո– 

չինչ կը պատաՀի I Կը նայի ինք, կը մ ը ֊ 

տածէ* ու կը պատաՀի բիւր բան է կար-

ծես լոյս կ՝իՀեցնԷ ցերեկուան լոյսով 

չկրցող լուսցողներուն % Հեբմութիւն՝ քո-

րելուն Հերմոլթեամբ չկրցող ջերմացող-

ներուն վրա յ % Այոէ ամէն իրա՛ւ բանաս-

տեղծի պէս ք իր նայած անձեբան ու տե-

ղերուն վրայ* Կ՝ԻէՀցնԷ շող, ու իմաս-

տութիւն, Հարազա՛տ բան մը ու նաեւ 

Հեռու բան մը։ 

ինչպէ՚ս չզգայ ինքզինք, տարբեր, 

ուրի՛շ ւ 

Ուրիշներ ուրիշներու Հետ են, եւ 

անոնց Հոգիները բուն գեղեցկութեան 

Համար արթուն չե՛ն՛ անոնց վէրքերը կը 

թոլին ունայն վէրք * երազները զուր ե– 

րաղ։ Այս մարգն ու. զինք կրկնող՛, եր-

կուք ընող քամանչան սակայն , երբ մէՀն 

են մարգոցճ այգ մարգոց Հոգին կ՛ար– 

թըննայ տակաւ էական գեղեցկութիւն– 

ներոլ առ քել« Վէրքերն ոլ երազները կը 

ստանան կրակ ու իմաստոլթիւն, յանգ 

ու կշռոյթ ։ 

Ուրիշներուն մ ԷՀ ա՛յլ մարգն է ան » 

Գեր ի վերն եր էն Տ 

- Հհյել սիրտ» , ըսաւ, Հ,խե՛լ սիրտ^ , 

կրկնեց է 1րՀաԳոյն տռամի մը է անասելի 

ողբերգութեան մը մ ԷՀ տուա յտող միսի 

աստուածային կտորին ։ հ ե ՚ ւ * Բայց իՈնչ 

չենք պարտիր, մենք եւ ինք , այգ խե-

ւին , ի՛նչ բանաստեղծութիւն, ի՛նչ Հը– 

նարք, ի՛նչ երաժշտութիւն, ի՛նչ 

ո-իչք։ Թող չտրոփէ՛ր այգ խեւը, թող 

չխօսէ՛ր անիկա, թող չընդվզէ՛ր, թող 

չգինովնա՛ր ք թող չսքանչանար է ոլ նոյն– 

իսկ թող չխրատէ՛ր՛՛«• այդ խե՛ւը եւ 

տեսնէինք թէ ինչի կը վերածոլէր Ան– 

գըրկովկասի ու Համա յն Առա Հա լոր » Ա– 

սիոյ 18–/»յք ԴաՐԸ» ԷԲՐ^*– ^ՐԳ» ՒԲՐ^"՛ 

Հոգիի բխումտ Կ՚ըլլար քոսոտ գար մը, 

պաղ, գաճաճ գար մը՛ օրերուն 4կաբ– 

Գ*ով ել ոչ թէ Հցորենֆով լեցուն Հա– 

բիւր տաբի ։ «Խեւ սիրտ>ը զայն լեցոլց 

մտքի ոսկեցորեան Հատիկներով, ^ա– 

ցուց՝ սիրոյ ՀավաՀիր Հացով։ 

Ոչ, ո՚-րիշ էէ շո/ա ուրիշ, Հաւատ-

քի մեծ սրբաբանի մը առՀեւ, վսեմա– 

գոյն ընդդիմութեամբ մը իր կեանքը վր– 

կայադբելու կոչուած աէր Ստեփանը, -

մաՀտեսի կարապետի աղայ, Ա այաթ– 

՚Հքովա բանաստեղծ—աշուղը ք 

Հասարակ մարդուն ել կեղծ ադա-

մանդին Հուրը չէ իրը* Հասարակ մաՀ– 

կանացոլին ոչ տաֆթարին գիրն է ԷՐԸ 

ել ոչ ալ ճակտին գիրը I 

Անձն է ամրա կռո լան զգացումներու՝ 

ԳիւրՀիստանի բոլոր գողալներուն մէՀէն 

արքայական տան մէկ իշխանոլՀին սի-

րած այս Հայը , - երգումի չափ յամառ , 

պատուոյ խօսքի չափ պա յծաո. ( Ոչ իր 

սէրէն կը Հրաժարի ան ել ոչ ալ Հաւատ-

քէն է կը գամ է գաբերու, ճակատին կեան-

քի եւ մեծ սէրերու արիւնոտ իր պատ-

գամը, վեՀոլթեան նախաբանի մը ել 

վեր Հա բան ի մը զօրոլթեամբ՛ 

- Ջըքմսւ՚նամ քիլիսաաան, աէօնմա– 
ն է ՚ մ ԻսսաւսւԹ... յ 

ԵԳ՛ Պ06ԱՃԵԱՆ 

ճ1ց1էւտ6ճ Եգ 
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Պ. ՍՆԱՊԵԱՆ ւ 

է Ա + 

Խսւնա–եսւնա ման եկած շրջանի մը հանդիպէ ցսւյ քեգի առաջին ան-
գամ, ււՆ առաջին հաղորդութիւնը կսւտարելէ ետք՝ հեսւեւեցայ հետքերուդ 
օրերուդ, ալիքներով, օրերուդ խորհուրդով, խրճիթներէն մինչեւ պալատ, 
առաջին բխումէդ մինչեւ վերջին պոոթկումդ, ջրերուդ ալիքներովդ գրհ– 
րուդ խորհուրդով: (1*. ինչ որ գտայ ջուր չ է ր , հեզուկ կրակ էր եւ գիրդ 
անհանգչելի րոց: կրակին մէջ ու բոցին մէջ ման. եկայ ^ անոնց լոյ սով 
Փնտռեցի քեգ, գաղտնիքդ; Զուրիդ անունը սիրտ դ ր ի » գրիդ անունը միտք 
դ ր ի : Սիրտդ սէր անուանեցի ապա, միտքդ՝ ազատութեան տենչ; Թագու-
հիներուն սիրտը ալեկոծող ծովածաւալ ս է ր ; Թագաւորները խուճապի 
մատնող խրոխտ խօսք: Ջո՛ւրդ; Գի՛րդ: 

Խմեցի։ Կարդացի։ 
Հետքերուդ վրայ* շարունակեցի ճամբաս, արիւիլք, արիւմուտ, հիւ-

սիս ք հարաւ, Հընդըստանէն մինչեւ Փռանգստան։ Տեսայ քեգ թաղերուն 
մ է ջ , թաղերուն մէջ , անտառներուն մ է ջ : Անգին քարերով դիմաց, ծաղիկ-
ներով հետ, բլբուլին ձայնէն յափշտակուած պահերուդ։ 

ինծի կը թ ո ւ ի , թ է ես հոն էի երր պալատին դարպասները րացռւե–^ 
ցան առջիդ; 

Մտար ներս ա. հանա–եանսւ փայփայած ծաղիկներուդ անունները 
տուիր եւ բոյրերը արբեցուցին մթ՛նոլորտը։ Թառեր արտասանեցիր եւ քա՞-
րերը շունչ –առին եւ հառաչանքներուդ մէջ դրած աստուած սւյ ին շեշտիդ 
ի լուր րացուեցան պալատին տառապած սրտերը եւ խմբուեցան շուրջդ: 
Անգամ մը եւս ու ամբողջական թափով յանձնեցիր ինքզինքդ քամանչայիդ 
խռովարար լարերուն ու խռովեցուր երագիդ ուշացած յայտՕութեամր, եւ 
խռովեցիր պալատական շղարշներու մէջ աննիւթացած երագային հոգիները ր 

Գուն տեսար անոնցմէ մէկը , ամէնէն լողուորը, բսսւեյաւդ կրակով 
օ ւ հրաշքով այլակերպուած բաբախուն բանաստեղծութիւնը: Ակնարկը 
հանդիպեցաւ ակնարկիդ, ժպիտը շոյեց վիրաւոր հոգիդ, զգացիր այրող 
հրաւէրը ապա, որ պալատներու մէջ թ ե թ ե ւ շարժումն է ու դողահար մար– 
մինը։ Արիւնդ խենթեցաւ մէկէն եւ կրակին վրայ զգացիր բռնկումի պատ-
ուաստ հոգիդ է Այդ ակնարկը աւելի տաք ցուց ձայնդ , շարժումը աշխուժա» 1 

ցուց քամանչայիդ լարերը եւ ժպիտը գունաւորեց ողջ բառարանդ: 

Ինքն է ր , սէրն է ր , յայտնութիւնը, յարութիւնը, քու Փնտռածդ, 
բայց գտածդ սւնհասանելին էր նորէն, երագ է ր , կարօտիդ սաստկացա*– 
մ ը , ահաւորը: 

ք ո ւ ջո՛ւրդ այդպէս է ր , ուրիշ ջրէն է ր , ջունո՜ւն, ու անկարելին էր 
նորէն, երա՛զն է ր , այլ էրազը որքան իրականութիւն կուտակած էր մ է ջ դ , 
որքան ո ւ ժ , անթարգմանելի որքա՜ն ճոխութիւն։ 



Ինծի կը թ ո լ ի , թ է ես հոն է ի , երբ գերագոյն լարումով մը վերջին 
կարօտդ պոռթկացիր ու լեցուցիր պալատը։ Զուարթութիւն մը երեւցաւ 
գէմքերուն վրայ, իրենց զուարթութիւնը մէկ մէկու հաղորդելու պէտք մը 
գգացին ունկնդիրներդ։ Անոնք իրարու նայեցան, գոզալը* քեզի կը նայէր։ 
Գոզալին յափշտակութիւնը հմայաթափ ըրաւ թագաւորը։ Թագաւորը խո– 
ժոռեցաւ; Մէջլիսի միւս մեծամեծները հետեւեցան թագաւորին, ու սկսան 
երգել իրե՛նց երգը , սկսան փսփսալ: Գոստիրդ դուշման դարձան մէկէն ու 
մէկը վերացումի բեղմնաւոր պահուդ ընդհատեց թռիչքդ եւ քեզի համար 
սարքուած ողբերգութեան վերջին արարին մէջ ցուցադրեց խորտակուած 
քամանչադ: 

Պալատէն ելար հայհոյուած մարդու մը պէս: Հասայ ետեւէդ; հա-
յեցայ աչքերուդ։ Լսեցի բառերդ։ Իայց դուն դուն չէիր։ Մարած էին աչքե– 
րուդ կրակները ե. բառերդ զօրութիւն չունէին: Գլուխդ կախ ու աշխարհէն 
բեզարած* բռնեցիր վանքին նամբան, իսկ ես* հին ապերախտ, ձգեցի քեզ ա՛-
ռանձին ու նորէն ինկայ աշխարհ ք նորէն թափառեցայ իմաստնասիրած եր-
կիրներուն մէջ, թաղերուն մէջ, թաղերուն մէջ • ուրիշ սազանդարնե րու 
հետ անցայ Հընդըստան նորէն ու հասայ Փռանգստան։ Բայց ուրիշներուն 
մօտ չգտայ այլակերպուելու քու ընդունակութիւնդ, իրերը այլակերպելու 
քու մոգութիւնդ։ 

փու ջավսւհիրներուդ վրայ սիրտ մը կ ՚այրէր ,, էրուա ՚ծ ք այս ջավա–* 
հիրները տրոփ չունին: 

փու վարդերդ վարաղնած էին, վարարա՛ծ, այս վարդերը արիւն չու-
նին։ 

ատլասդ արեւէն գոյն առած է ր , արեգա՛կ, այս ատլասները հը–* 
մայք չունին։ 

6ոգնեցսւյ իրերու իրակսւնութենէն ու մարդերու կաւեղէն կազմը–» 
ւածքէն։ Անոնց ցրտութենէն, ասոնց չոբութենէն, ու ապա դարձեալ մտայ 
այն ճամբաները, ուրկէ դուն անցար եանա-եանա; 

եանա–եանաՀ: » 
Ուրիշ ձեւով ապրա՛՛ծ ես միթէ դուն" աշխարհին, իրերուն, էակներ 

լաւն ու գոզալներուն նայա՞ծ ես բնաւ առանց սրտիդ եանա-եանա մասնակ–֊ 
ցութեան: Եւ ո՞՛վ կրցած է այրիլ քեզի չափ, այրելով ապրիլ, վարարիլ եւ 
իր ողջակիզուած սրտին բոցով պատռել դարերուն մութը եւ փութալ ուրիշ 
դարերու եանա-եանա այրողներու սփոփանքին։ Ուրիշներու պէս քանի" 
անգամ դիմեր եմ քեզի եւ անդարման մնացած վէրքերէդ ժայթքած եանա-
եանա երգերով քանի՜ անգամ օրօրած ես զիս, դուն* մտածումիս մէջ վախ–* 
ուած անուն, ու մեր աշխարհին ու Արտերուն մէջ եանա-եանա ման եկող 
անհատնելի ժառանգութիւն 7 1 1 

էս կը սիրեմ տարերքիդ ա՛յս բաժինը, տաղերդ տաղող այս հուրը, 
ընդհանուրը, այրելու այս կենագործող ուժը ։ ՝ 

Գուն* խալխի նոքար, մենք* ճոքարներու եանա-եանա վաստակով 
ծաւալած իշխանութիւն։ 

Գուն* գեղեցկութիւներով ցնորած դիվանա, մենք դիվանաներո* 
պաշտամունքէն չհրաժարող դիվանաներու շարունակութիւն։ 

Մարդոցմէ հալածուած ու աշխարհի վայելքներուն մէջէն անցած, 
աշխարհը աշխարհի վայելքներով կշտացնո՛ղ սովահար, գլուխդ վեր առ ու 
տես խալխդ, որ արեւելքէն արեւմուտք, հիւսիսէն հարաւ քեզի կու գայ եւ 
երգերդ մտիկ տալէն չի՛ բեզարի, չի՜ բեզարի ւ Պ. Ս* 



ա , , 

ԵԴ– ՏԱՍՆԱՊԵՏԵՍ.Ն 

^ԱՆԻ ՄԸ ՅԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ԻՐ ԱՐՈՒԵՍՏԷՆ 

Այս յօդուածին հեղինակը, էդ. Տասնապետեան, մէկէ աւելի ա&գամ ար– 
տայ այ տուած է Սայաթ–Նովսւյի մասին, խորունկ հասկացողութեամր մը վեր-
լուծելով մեծ աշուղին արուեստը։ ՕշակւսՕ՝ կարդայով Տաօնապետեանի Աայսւյ>– 
Ն»վ«ւ8 ընդգրկող 1»–ս®ւմ6ասիր<ւ».թփւ61երէ0 մէկը՝ վերլուծական մեր գրականու* 
թ-եան վրայ աւելցած շահ մը կը նկատէր զայն, ափսոսալով միաժամանակ, .որ 

յ̂  «սաա&ձին մնաց»: Ի այց Ասւյաթ-Նովան աոանձին չմնաց: Տասնապեաեան, ա– 
Քոր կողքին, ուսումնասիրութեան ենթարկեց նոյնպէս ռւ նոյն ձեէւնեասութեւոսս 
ս1շուղակսւն ուրիշ դէմքեր ու աշուղական գրականութեան մասին իր խօսքը դար-
ձաւ. կշիո. ունեցող իւօսք: 

Գրակա&աթեաճ հեւո հազիւ պարզ ընթերցողի մը չափ կապ ունեցայ այլ 
միՕչե՚ւ Ս՝ ի հնադար գտցայ, եւյ միջնադարեան տաղերգուներուն մաոիճ չե» գիտեր 
ուրկէ՛ ոսսսցուած տգոաաւթեամր հեղինակաւոր կարծիք յայ անելու ժպրհող 
մարգերը՝ լաւ կ՛քնեն, որ շարունակեն իրե՛նց մասնսւգիսաւթիւնները էլ ար՛-
ուեստին վերարերող իյօսքը ձգեն իրական հեղինակութիւներու: 

Ղ»բաբարեան շրՀանի մեր կրօնական բանաստեղծութիւնը, Նարեկա– 

ցիի Հանճարով իր արդար փառքը Հռչակելէ ել. &ն որՀալիի ա աղանդով իր 

վեր Հա չուս ա յին շնոր Հները ցուցադրելէ ետք , տեղի պիտի տար պատմական 

նոր շրՀանի մ ր քնարերգութեան, որ մեր պատմութեան Հոլովոյթին ո՛չ 

զուգադէպ անուանումով մը մ ի ջ ն ա դ ա ր ե ա ն տ ա ղ ա ս ա ց ո ւ թ - ի ւ Ա պիտի կոյի 

ուէր I Նոր էր այ» քնարերգութիւնը իր արտաքին թէ ներքին երեսներովր \ 

Նոր* ՚^էկգի նետած Ը1էաԼ**վ ազնուական գրաբարին Հին ցած ծիրանին ես 

ժողովուրդէ յեղուին պարզ յալ. Համեստ թոարաղը Հագած • նոր* ըսելու ան-

մի Հա կան ոճ* պարզ ձեւերովը այգ լեղուին, որ կը խուսափէր գրաբարին 

պոռոտ ու ծեքծ՜եքուն ոճէն* «4 նոր՝ նաեւ տաղերուն ճարտարապետական 

յօրինուածքովբ , որ ժողովուրդի աշխարՀիկ երդերուն մՕ դի ւ)ւ եր ը օրինակ 

կ՚առնէր ։ Բայց այդ քնարերգութիւնը նոր էր» մանաւանդ, իր մատուցած 

տաղերուն աշխարՀիկ խորքովը, սբ կեանքը էլ անդրադարձնէր իր այլազան 

երեսներովը, - բարոյական խորՀրգածաթիւններ 9 մարմնի ու. Հոգիի պաք» 

քարը, կնոՀ սէրը մարմնականին ցանկութեամբը, բնութեան դեղեց կայ-

թիւնները է կենցաղային վայելքները * 

ինչպէս կը տեսնուի, մեր նոր քնարերգութեան այս յատկանիշներ* 

բով ք Հայ բանաստեղծական արուեստին զգայարանքը ազատագրուած էր 

արդէն քբիսաոնէական ՀրաՀանգներէ եւ վարդապետական մ ի Համտութիւձւ– 

ներէէ Իսկ ասիկա կը Համապատասխանէ նոր աշխարՀաՀայեացքի մը , իրե-

րուն Խ. երեւոյթներուն վրայ նայելու նոր կերպի մը% որ մեր ընկերային 

կեանքի պատմութեան մ ԷՀ նոր շրՀանի ,մը բացումը կը յայտարարէր է 

ԱյսպԷսով՝ 13~/»1֊ գարուն երեւան եկող մեր աշխարՀիկ քնարերգու-

թիւնը Հաւելի անդին չերթալու Համար) Եւրոպայի գրական վերածնունդը 

կանխած կ՝ԸԱաՐ քանի մը գարով է Ահա թէ ինչո՛ւ մեր պատմութեան այգ 

շր Հանը, Ը11 Հանուր ՊատմութենԷն անկախաբար առնուած, սխալ պիտի ըլ-

լար մ ի Հին գարերու շարունակութիւնը նկատել \ 

Բայց մեր կարծիքովՐ վմԷՀնադարեան* կոչուած մեր տաղերուն գը– 

նաՀ ատումը աոաւելաբար պէտք է կեգրոնանայ անոնց այս ընկերային» 

պա ամա կ ան արժէքին վրայ իսկ* (\րովՀետել մեր ընկերային կեանքի զար՛* 

ճւցատտճ Ե ^ 
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դացմ ան տեսակէտով այնքան ուշագրաւ այգ տաղերը արուեստին կալուա-

ծէն ներս նոյն վարկը չեն պահեր Հակառակ մեր բանասէրներէն շաաերՈէն 

շոայլ գնաՀատականներուն է 

Անոնց մէջ կան այնպիսիները, որոնք գաղ^է զգայնոլթեան մը Հպանցիկ 

շունչովը մեր Հոգիին մակերեսը կը շոյեն • կամ մինչեւ անգամ, շրջանին 

պայմաններուն Հանգէպ մեր զիջումովը բանաստեղծական արուեստին առաւել 

կամ նուաղ աժան ապրանքները կ՝ր//ան > Աակայն այգ տաղերը 9 ընգՀանուր 

առմ ամբ է զուրկ կը մնան արուեստի զգայարանքին յուզական ի անդէն , որ 

մեր Հոգիին ընկալուչ աւազանը իր խորքերէն պիտի խռովէր; կունենա Հով 

յօրինման առանձնայատուկ թեք6||| մր, չկարենալով նպատակայարմար 

եղանակով օգտագործել ժող• երգերոլ մոդքււե^^՛ անոնք եղած են միօրի-

նակ տափակոլթեամբ տուն—տուն երկարաձգուող ոտանաւոր շարոցներ ( ո– 

րոնց կը պակսի իմաստին զարգացումը կամ զգացումին թաւյսլոլմըյ Ա– 

նոնքւ մեծագոյն մասով, Հասարակ—տեղիք իմաստութիէններէ ՛ճառող կամ 

ընթացիկ տրամագբոլթիւնները պատմող չափածոներ են 1 Եթէ անոնց վք* 

րայ տեղ-տեղ կը Հանդիպինք ըսելու Համակրելի ձեւի մը կամ պատկերի 

մը քիչ մը տաքուկ ճառագայթումին, անոնք անզօր կը մնան սակայն տոՒ* 

զին ամբողջութիւնը բարեխառնելու* Այգ Խաղերը տաղտկալի եղան նաեւ* 

պարսիկ բ անաստեղծութենէն մ ուրացուած պատկերներու եւ այ յաբանու–* 

թիւններոճ Հաւատարիմ կրկնութեամրը տաղասացէ տաղասաց է Արուեստին 

արիւնն ու խանգը կը պակսի մեր միջնադարեան տաղերուն մեծագոյն մսՒ* 

սինէ 1 

Աակայն նախորդ գարոլ 7 0 – 8 0 – թ ո ւ ա կ ա ն ն ե ր ո ւ ն երբ այգ աա-4 

ղերը գարերու փոշիին տակէն լոյս աշխարհ ելան, մշակութային տեսակէ-

տով դեռ քիչ ծանօթ շ^անի մը մասին իրենց վկայութիւնը բերելով, ա ֊ 

նա կն կա չին յայանութենէն խանդավառ մեր բանասէրները մոլորանքի մատ** 

նըւեցան անոնց պատմական-մշակոլթային վարկը չփոթելով բանսատեղ–* 

ծ ական արժէքին Հետ է Նոյնը եղա& պարագան Վքուչակեսւն> կոչուած տա–* 

ղերուն Համար է որոնք անպատասխանատու խղճմտանքով մը Հ/մեբ ժողս–* 

վըրգական բանաստեղծութեան թագն ու պսակը* Հռչակուեցան , երբ ՈՒ՛* 

՛Լոնք , քառեակներու փոքրաթիւ խումբի մը բացառոլթեամբ, թրքական 

բարքերէն ոլ ճաշակէն խաթարուած Հայ զգայարանքներով փսխունքներն 

են միայն է Եւ սակայնդ երկու պարագային ալ, աոաջին դատումները ի–՝ 

րենց վարկը պահեցին եւ իբրեւ աւան դե լի գիտելիքներ գրականութեան 

գասագիրքերու անցան (Շա՛նթը միայն ճիշգ դատում ունի միջնադարեան 

տաղերու մասին) « Փափա քելի չէխր սակայն որ մեր բանասիրութեան շատ– 

յարգեչի աշխատաւորները իրենց կալուածէն ներս իրենց արդար փառքովը 

մնային՝ փոխանակ արուեստի մարզէն ներս եւս իրենց քիթը խօթելոլէ 

Այլապէս՝ այգ մթնոլորտին մէջ շնչելու իրաւունք պէաք չէ տալ այգ քի– 

թերուն ։ 

կշ շեշտ ենք. մեր միջնադարեան տաղասացութիւնը, սւրիշ ժողո-

վուրդներու վերածնունդը կանխող իր ընկերային արժէքովդ պարծանք մըն 

է մեր գրականութեան պատմութեան մէջ յ Աւելին* թո լրանա կան դարերու, 

խեղդող մթնոլորտին մէջ Հայ մարգերու քով տակաւին կենդանի պահուած 

սա տրամադրութիւնը €գիր, ղալամ, տաֆթար սիրելու*՝ թերեւո աւելի է 

քան Հրաշքը է Աակայն գնաՀատման մեր չափանիշերը նպաստաւոր չեն այդ 

տաղերու արժեւորումին , երբ անոնք մեզի կը մաաոլցուին արուեստին յա~– 

ւակնութեամրը է 
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Սպասելի չէր անշուշտ որ Նարեկացիով նուաճուած– գագաթը պաՀ՚պ 

ուած մնար իր յետնորդներուն կողմ է ւ Արուեստի մարզէն ներս նման ե ր 

ւաճումներ յաճաիւագէպ ու յարատեւ երեւոյթներ չեն ազգերոլ կեանքին 

մ ԷՀ է Սակայն Հեաագայ միջնադարեան տաղասացութիւնը քիչ մը շատ վար 

ինկած Է այգ բարձունքէն է Այնպէս որ՝ մեր գրականութեան պատմութիւն 

նը ստիպոլած է գարերով խոնարՀ գիրքերոլ վրայէն քալել Հասնելու Հա– 

մար վերՀապէս նոր բարձունքի մը, ուր այս անգամ նոր քնարակիր մը, 

իր ոգեկան վաստակին անդրդուելի պատուանդանին վրայէն, ժամանակին 

կործանարար Հեղեղին յաւակնոլթիւններուն գէմ կը յոխորտայ* Ծեծերուն 

միայն վայել ամբարտաւան ինքնագովոլթեամբ մը պոռալով անոր երեսին. 

Հ Հ ՛ / » րուճյաթքս աւսպ չիմանաս, քարափէ քարովքրէն է–.*» 

հր Հռչակում էն երկու Հարիլր տաբի ետք սա յայտարարութեան ըս– 

աալգութիւնը Հարկաւ քննութեան չի կարօտ իր այլեւս ւ ժամանակին Հո-

սանքը անզօր է այլեւս մարդկեղէն այգ կոթողին ապառաժե ա յ պատուան-

դանէն պատառ մը բան խլելու* Ո՛՛՛վ է ուրեմն այս մարգը, որ իր արժա-

նաւորութեան վստաՀ գիտակցութեամբը դարերուն գէմ կը խիզախէ է Իր 

ժամանակի ընկերութեան ամէնէն խոնարՀ խաւէն մէկը՛ Հ,ռամի՛ կ) մը 

պարզապէս է՝ Եւ֊ ոամիկ մը^ որ իր արուեստին ուժովը պալատական փար-

թամ մԷՀչիսներոլ իշխանական կեանքը ապրած րլլալով Հանդերձ% յօժա– 

բութեամբ կապուած կը մնայ իր ծագումին՝ իր Համեստ դիրքին վրայէն 

աբՀամարՀանք միայն ցոյց աաչով Հաղնուականֆ կոչուած պալատական 

խրտուիլակներուն շինծու փառքերուն գէմ–Ցիս ռամիկ ի մ , իշխան դաոնալ 
չիմ օսյում; 

Իր տէրերուն դէմ աոնականօրէն խրոխտ այս մարգը կրկնապէո Հա-

մակրելի է անշուշտ՝ ժողովուրդին Հանդէպ Հարազատ զաւակի իր խոնարՀ 

կեցուածքով: Սակայն որքան տեղին է այգ խոնարՀութիւնը, երբ զայն կը 

փոխագրէ իր արուեստին կալուածէն ներս* ինքզինքը ներկայացնելով մեզի 

իբրեւ «խալխի Iաքաբ՚ֆ (ժողովուրդի ծ առա յ ) , այսինքն* մէկը, որ կոչ–֊ 

ուած է իր ար ուտեստով ժողովուրդի վայելքին սպասարկելուդ երեւո չա-

ռարկէինք , եթէ լոս Համեսա ստորոգելին ի ) ա լ ի ) ի ( ա ճ ս ր անոր անձին 

վրայ նկատի ունենար ն ուա դողն ոձ֊ երգողը I /՝այց եթէ կ*ակնարկէ նաեւ 

բանաստեղծին, աււաՀ քշուած ՀՀամեստութիւներ քաղաքավարական ցոլա, 

ցագրութեան մը կը վեր ածուի, ինչպէս արդի քաղքենի բարքերուն մ ԷՀ 

բարձր պաշտօնատարներու կողմ է ցուցադրուած կենցազագիտական Հա-

մեստութիւնն է , երբ ասոնք իրենց ուղղուած գիմումնագիրի մը մերժողա-

կան պատասխանին տակ, ստորագրութեան վրայ է կը գնեն պայմանագրած 

կան վերտառութիւնը՝ 1Լ$Լեր խոնարՀ ծ՜առան* » I 

ՈրովՀետել՝ 

Բանաստեղծական կալուածին մԷՀ ժողովուրդին նախնական զգա յա»» 

բանքը կը փնտռէ պարզ տարազներով մատոլցուած Հոգեկան պարզ վիճակ-

ներըէ որոնք իրենց մակերեսայնոլթեամբը ամենուն յատուկ զգացական 

տրամադրութիւներ են։ Ծինչդեռ. Աայաթ—Նովայի բանաստեղծական իրա-

գործումները , իրենց լայն ու խորունկ ապրումներով ել մշակուած ար^ 

ուեստով մատչելի չեն ժողովուրդին պարզասէր ճաշակին է ՚ հ ո լ ք մի՛ նա–, 

յիք այգ տաղերուն ժողովրդականութեան ը, ատիկա կոլ գայ անոնց Հագ– 

ցըւտսծ արեւելեան—երաժշտական եղանակէն, որ այնքան Հաղորդական է 

մեր ժողովուրդի զգայարանքին ։ Այլապէս՝ բռնեցէք որեւէ գրոց-բրոց մը 

Հոր, եթէ կ ՚ ո լ զ է ք , այգ խազերը երգել ալ գիտնայ) եւ այս կամ այն քառ– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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Խակէն բացատրութիւնը ոլզեցէք ք արդիւնքը պիտի ըլչայ ի նպաստ մեր 

Հաստատումին * Բայց արդէն ինքն իսկ չէ° յայտարարողը«՚ Ա մ է & մ տ ր յ * 

կանա կարթսւ, իմ գիրըԹ ուրիշ գըրէԹ է ։ 
Սայաթ-Նով այի բանաստեղծական յօրինումները յայտնապէս ոլնին 

մ՜ոզ • քնարերգութեան կարգ մը առանձնա յատկութիւները յ ՛որոնք տաղին 

ամբողջութեան մէջ այնքան վարպետօրէն օ գտա գործ ուած եւ կատարելա-

գործուած են X Բայց ասոնք տաղին արտաքին կազմական երեսին յատուկ 

են% անշուշտ ունենալով Հանդերձ իրենց անդրադարձումը արտայայտու-

թեան կերպերուն վրայ յ ՒԱկ տաղին ամբողջական յօրինուածքը իր ան Հա-

տական մշակումն է դարձեալ ք ի՛ր ճարտարապետական տարազը է Բայց % 

մսւն աւանդ ք իրենց ի որքին ծաւալովն ու կ շիռովյշ, այգ տաղերը ժողովուր-

դի զգայարանքին մատոլցանլի թե թեւ ապրանքներ շեն է ինչպէս եզան Հե-

տագայ աշուղական տաղերը է Աայաթ-^ովա յի բանաստեղծական ստեղծում– 

նեբր) մեր գրականութեան Վպաշտօնական* կալուածէն ներս, անհատական 

դպրոցի մը քնարերգական բարձրորակ սեփականութիւնը կը կազմեն% ւյ^– 

բաիւտաբար տակաւին գրեթէ աոանձին մնացած յ 

Արդ*՝ մ եր բանաստեղծութեան ա յս ծ ի բանաւոր ՀնոքարՖը յ որ ի։1 

ծննդեան 250—ամեայ յոբելեանին աոիթով եբկրի եւ արտասաՀմանի իր ժո-

ղովուրդը իրար անցուց , ի՚*նչ նորոլթիւն բերած է մեր քնարական արուես-

տին ։ հ՞նչ յաւելում բերած է Աայաթ—Նովա իրեն նախորդող տժգոյն ոլ 

շնչասպառ, մեր քնարերգութեան է որպէսզի ասիկա այնքան վերանորոգ կեն– 

դանութեամբ նոր բարձունքներ խո յան ար յ 

Աենք ուրիշ անգամ մը փորձած ենք Աայաթ—է/ովայի բանաստեղծա-

կան արուեստին վերլուծումըէ որքան որ կարելի Էր լնել ատիկա մեր 

ձեոնՀասութեամբ եւ մեր ձեռքը գտնուած տուեալներով է Հոս նկատի ու– 

նինք անոր քանի մը առանձնայատկութիւնները միայն, որոնց չուրՀ մեր 

նոր բացատրոլթիէնները կամ բացատրական լրացումները ալելորդ չեն 

լար՝ կը կարծենք: , 

Սայաթ֊Նովայի բանաստեղծական վաստակը մեր քնարերգութեան 

բերաւ կառուցման թեքնիքի նոր մոգիւներ, ճարտարապետական նոր տա-

րազ* բերաւ ըսելու նոր ձեւգ արտայայտական նոր եղանակ* բայց բերաւ( 

մանաւանգ , տարազին տակ , նոր շունչ ( նոր արիէն ու խանդ յ , 

Աայաթ—է/ովայի տաղերուն ճրտ • կա ո.ո լցուածքին վրայ% Հոս մենք 

նկատի ունինք անոր Հիմնական մէկ առանձնայատկութիւնը միայն, որ ան– 

խուսափելիօրէն կ՛անդրադառնա յ ոճի եւ արտայայտական ձեւեբոկ կերպա-

ւոր մ ան է Այդ առանձնայատկոլթեամբ% քերթուածին իւրաքանչիւր տողը 

խօսքի ամբողջութիւն մըն Է , իմաստի վերջնական միութիւն մը։ ՛դասական 

քերթողութեան թեքեիքին Համար պայման մը չէ ասիկա ւ Անոր յօրինում-

ներուն վբայ տողերը քերականական միութիւննեբ չեն կազմեր % Նախագա– 

ոոլթիւնները կրնան կտրատուիլ եւ յաջորդական տողերու վրայ ամբողջա-

նալ է Լրացուցիչ եւ Ա/ացեալ կրնան տարբեր տողերու վրայ իյնալ % մԷնչեւ 

անգամ քերականական սերտ կապակցութեանց եզրերը մէկ տողէն միւսը 

կրնան անջատուիլ իրարմէ է Աւելորդ կը գտնենք օրինակներ տալ ասոբ Հա–» 

մար է Փերթուածի յօրինման դասական թ^քնիքը տողերուն վրայ նկատի 

ունի մանաւանդ վանկերու եւ շեշտերոլ կարգաւորումը, բայց ո ՚ Հ նաեւ ի– 

մ աստ ինը Լխօսքին կապակցութիւնները)* նոյն մտաՀոգութեամբւ Ասով* 

դասական քերթուածի մը տողը ինքնին ի**կ րէ&միք կազմութիւն մը կ ՚ ո ւ -

նենայ անշուշտ է բայց իր իմաստային ընթացքին, վրայ յաճախ վիբաւոր 
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ԸԱաԼ»Վ ^ Գ ^ պ ա ^ թեքնիքի մը բոնազբօսութիւններովըէ Տաղաչափական 

կանոնները զեղծանող եւ չեղա.ական կապակցոլթիւններն ու. բառերը յ°չո~" 

աոող ոտանաւորի արՀեստաւորներուն Համաբ Էր, անշոլշա, ոբ Հարոնեան 

յօրինեց իր ոտանաւորը՝ դիտումնաւոր կերպով կազմուած կամ րնտրոլած 

երկարաձիգ բաո. մը անոր մէկ տողին վրայ տողադարձի ենթարկեով* 

Թ *սւպակհդրո6ա<յակա– 
Ցոլթփւն երթեք ը լ լայի , 

Աայաթ-Նովայի քերթուածներուն տողերը ինքնին րիթմիք միութիւն-

ներ չեն ընդՀանրապէս՝ ենթակայ չըԱալով Հատածներու, ել. շեշտերոլ 

կարդա լոր ման դասական կանոններուն յ Ասով՝ անոնց ընթացքը պիտի ըլ-

լայ արձակունակ , եթէ չենք ուղեր բառերն ու բառական կապակցութիւն– 

ները կտրտել ի Հաշիւ իմաստին է Աակայն այգ տողերը, ըլլալով Հաւասար 

յսմտնակներու վրայ ձեւուած իմաստային միութիլններ , ատո՛վ իսկ) ի– 

րենց յաջորդական ընթացքին վրայ յտռաՀ պիտի բերէին զգալի կշո֊ոյթ 

մը թէել նուաղ երաժշտական (նկատի ունեցէք ՛Նարեկացի ի արձակը, ուր 

իրարու, յա Հորդող արտա յա յա ական տարազները է առանց իսկ ունենալու. 

Համաչափութեան պայմանը, րիթմիք ընթացք մը կխաոնեն՝) : իսկ երբ տո-

ղերուն այս յատկութեան կը միանա յ առանձնա յատուկ թեքնիքի մը յ ան-

գային եւ յանկեըգային շնոբՀալի տարաղբ Լոբուն մասին խօսած ենք ու-

րիշ անգամ) ո՛չ միայն կը չեշտուի տողերուն րիթմիք մ էութիւնը, այլեւ 

ամ(*ողՀ տաղը ծփուն տարազի մը կը վեր ածուի է 

Բայց Հոո մեր մատնանշել ուզածը Աայաթ—Նովա յի տաղերուն վրայ 

տողերուն այն առանձնա յատկութիւնն է միա յն, որով անոնք մեզի կը ներ-

կայանան իբրեւ իմաստի ուրոյն միոլթիւններ Հինչ որ յատուկ է նաեւ ժող • 

քնարերգութեան) տ Իսկ տողին կազմութեան այս պայմանը իր ստեղծա-

գործութիւներուն նախանձախնդիր արուեստագէտը զայն ՈՐՈԼ յատ-

կութիւներով օժտելու Հարկին տակ կը դնէ ։ Չունենալով միտք մը բանա^ 

ձեւելու կամ պատկեր մը կազմելու Համար աւելի ընդարձակ սաՀման% ա՛-

նիկա պարտաւոր է աողը օժտել իմաստի լիութեամր կամ ղայն ընել ըն-

դարձակ պատկերի մը խտացած տարազը։ ԱՀա թէ ինչո՛ւ Աայաթ—Նովայի 

ոճը պիտի ՐԱայ ներուժ* Ր1էաէոՎ իմաստով լեցուն • շեշա ու կտրուկ* փո-

խանակ ոլորտէոլոր ընթացքով իմաստը Հետապնդելու կամ տեղի-անտեղի 

արտայայտական տարրերու շպարը փնտռելու է Սայաթ-Հյովայի ոճը% ըսե-

լու անբոնազբօս, բխոլն ձեւն Է , մէկ թափով իմաստը լիովին գրկող տա-

րազը։ Այգ ոճը, յաճախ, միակ տողի մը վրայ ^ լեցոլն մտածումի մը կամ 

զգացական տրամադրութեան մը խտացած ժայթքն է Լտե՛ ս անդին տըր– 

ւած զանազան օրինակները) է 

Այո ոճը արժանաւորապէս Հեռոլ է միքնագարեան տաղասացներուն 

ճապաղ ոլ դատարկ ըսելու ձեւէն, մինչեւ անգամ քուչակեան տաղերու, խօ– 

սա կցական լիզոլին քիչ մը շատ պարզուկ ու թոյլ ըսելոլ կերպերէն է 

Սայաթ—Նովայի արտայայտական տարազները միակ տողի մը վրայ 

Հոգեկան ծանր տրամադրութիւն մը կամ առա ծա յին խտոլթեամբ մտա-

ծում մը կը սելեռեն յաճախ« 

- Աշխարս աշիւարօվ կըշսւացսււ, յիս քիզանից սօվ, սւ ՚ չկի լոսւ . . . 
- ֆոսւըն փէաըն չի դըրըաոի ււանսսսն, դուրգա՛ր Սայսւյ>–"Սռվսւ « • • 

կամ իրենց ներղօր բովանդակութեամբ աշխարՀ մը պատկեր կը թե– 

Հազրեն մեզի. լ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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- 8իս մէ փուքըր նավի նման ք քո.ւ էշիւըն է ծօվ ա ՚ չկի լուս . * -
- Անմահական շըրօվ լիքըԹ օսկէ փընշան իս ինձ ամա* 

էըստիմ* վքրէս շըվաք սւնիս, զարբաբ վըրան իււ ինձ. ամա • •« 
- Հուտըա աշխարըս բըոնիլ է ՝ բալասանի ծ սա. բացարած *»»• 

( ( / ա քանի մը օրինակները մեր մաանանշումները բոլորովին վերա– 

ցական թողած ֆրրալու. Համար են* այլապէս* պիտի չոլզէինք այս գրու-

թիւնը օրինակներով լեցնել, քանի որ վեր լուծ մ ան մասնաւոր նպատակ մը 

չենք Հետապնդեր) է 

հր արուեստին սա մասնայատկոլթեամրը Աայաթ—՚քյովա կը զատուի 

իրեն նաիւորգող ու յաշոբգող քերթողներէն է 

Ս այաթ—էքովա յի տաղերուն զատորոշ մ էկ յատկութիւնն է նաեւ ա– 

նոնց ներքին մշակման եղանակը է Այգ տաղերուն յաճաիէ կը պակսի թոր-

քին տրամաբանական զարգացումըէ Հոգեկան վերաբերումի մը ուղիղ ըն-

թացքով շարունակութիւնն ու ծաւալումը» Այգ "՛աղերը կը կազմուին ի– 

մաստի ուրոյն միութիւններով, արտայայտական աոանձին տարազներով, 

որոնք իրարու կը յաֆորգեն առանց իրար լրացնելու, իրար շարունակել* 

Անոնց վըայ պատկերները քով քովի կու գան առանց Համակարգ շրքան ակ-

ներ կազմելու : 

է լ սա կայն արտաքին յօդաւոր ման այս պակասը շի թան գարեր ապ-

րումէն նոյնութիւնն ու մէութիւնը է Աբքոայա յտութեան ա յգ տարբեր ձե– 

.լերը զգայութեան տարբեր գետիններ՝ շեն փոխագրեր մեղ ըլլալով Հոգե-

կան նոյն մթնոլորտէն ծագում առնող Հոսանքներէ իրար**– /"՛հորդող այգ 

ուրոյն պատկերացումները զգացական նոյն կեդրոնէն տարբեր ճառագայի 

թումներ են , յուզական նոյն ակունքէն իրար Հետապնդող բխումներ յ ա– 

բոնք ի վերջոյ իրենց միութիւնը կը գտնեն ընկալման նոյն աւազանին մէֆ: 

՛Բանի մը օրինակներ ի նպաստ այս Հաստատումէն• 

1 - Հընգկաց քաւլաքիցըն հանած ջավահիր քար արմանալու.* 
ինչի գիբչիս նսսլըշ կօնիս, օսկէ փարզսւլ արմանալու.* ^ 
Ամէն մարթ չի կանսւ նարի շւսհօվ շըքար արմանալու՛ 
Մարթ հիդըտ չի կա Սա խօսի, Րօստօմի Զալ արմանալու։ 

2>– Աշխարումըս սւիյ չիմ քաշի, քանի վուր յա՛ն իս ինձ ամա* 
Անմահական յըրօվ լիքըն օսկէ փընջան իս ինձ ամա* 
նըտոիմ՛ վըրէս շրվաք անիս, զարթսւր վըրան ՞իս ինձ ամա * 
Աուչս իմացի՝ էնենց սպանէ, Սուլթան ու Խան իս ինձ ամա։ 

Յ՛– է ա ՚ ր , քիզ իսկի զսւվալ քո*– դուշմընին շաււ բացարած*՛ 
Հուտըտ աշիւարըս բըււնիլ է ՝ բալասանի ծաո բացաււած* 

Թըխաիրըտ օկէ վարաղօվ Ասմավուր իս՝ նաո. բացտրած* 
ՏէսՕօդըն շարքըն յ ի֊ գիտի, Լուսնաստըղ պայծսսւ բացարած։ 

ԱՀա թէ ի՚նչպէս Աայաթ֊֊Նովայի եարը միակ քառեակի մը մէէ շուտ-

շուտ տարազ կը փոխէ առանց, սակայն, իր ինքնութիւնը փոխելու է Ըսել 

կ՛ուզենք՝ րոլոր պատկերներուն տակ նոյն ապրումին վայելքն է՝ իր տար-

րեր երեսներովը ւ 

Այսպէ՚ս է Աայաթ–%ովայի արուեստը։ Արտակարգօրէն օժտուած տ– 

նոր ղգայարանքէն* ներշնչումին լուսաւոր Հոսանքը ալիք ՛ալիք ք կը փդուի 
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տաղին վրայ՝ սարսուռի մա անելով անոր տողերը՛ բայց րաոերն անգամ է 

Անոր արուեստը արտէ կեդրոնէն բացուած ցայտաղբիւր մրն է է ուրկէ ա– 

բիէնը ժայթք աո. Ժայթք կը լեցնէ բանաստեղծութեան սրբազան անօթը է 

Ու կարելի չէ չանգրագաոնալ Հանգիտութեան է Ատեղծագործումի սա եղա– 

նակը իրմէ առաք նախասիրած էր մեր բանաստեղծութեան աոաջին Ախոյ-

եանը Նարեկացին, որ իր սիրտը պատառ-պատառ ընծա յա բերեց արուես-

տի բագինին է 
ւ 

ձ 
Ա տյաթ—Գ, ո վա բանաստեղծութեան միջազգային մրցագաչտին ախոյ-

եաններէն է ։ 

Անիկա իր արուեստով մէկէ աւելի մ-ողովուրգներոլ ծառայեց ո՛չ 

միայն իր անՀատական ստեղծագործութիւներով Հարստացնելով անոնց 

բանաստեղծական կալուածը, այլ միանգամայն անոնց աւանդելով թեքն իքէ 

եւ աբտայայտՈւթեան տիպարային տարազներէ 

Բայց անկէ ամէնէն աւելի երախտաւորոլածը ի՛ր ժողովուրդն է յ Ո— 

բո՛սն միայն կրնար կտակել իր անունին փառքը է Անիկա մեր բանաստեղ-

ծ՛ութեան կալուածէն ներս լոյս ի նոր ակօս բացաւ ո՛չ միայն զայն օժտե-

լով իր ստեղծագործական վաստակովը, այլեւ անոր աւանդելով Գեղեցկու^ 

թեան օրինակելի ձելերը է Ասով՝ անիկա մեր քնարերգութիւնը Հասցուց 

նոր բարձունքի մը, որուն պատկառանքով կը նա յէն բանաստեղծութեան 

միք ազգային աշխարՀին քաղաքացիները» 

Եւ այսօր անոր Համբաւը դուրս յորդած է իր ստեղծագործական մի– 

քավայրէն* յարգանքի կանչելու Համար բազմաթիւ ժողովուրդներ իր ծը– 

նրնդեաՆ 2 5 0 – ա մ ե ա յ Յոբելեանին առիթով ։ 

Բայց ուրկէ0 ուր* Գեղեցկութեան ձեւերու այսքան ճոխ դրամագլուխ 

սա €ռամիկէին քով է Ուրկէ0 բանաստեղծական արուեստի Հզարբար% ծիրա-

նին սա <1աքարին* ուռերուն է 

Կը թուի թէ սերունդէ սերունդ թաքուն ճամբաներով թաւալող ըս– 

տ եղծագործ ուժի պաՀեսաը ի վեր քո յ կը կեդրոնանայ եր ք անիկ մօր մը ար-

գանդին մէք, ուրկէ | թերելս իբրեւ միակ ժառանգ, կը փոխանցուի անմա– 

Հութեան սաՀման ուած իր զաւակին յ 

իսկ զաւակը, այլեւս լուււաՀոգի դարձած իր մօրը Համար չունի ա– 

ւելի թանկագին փոխարինութիւն քան օրՀնէնքը իր արուեստին լեզուովյլ» 

8իս չիմացայ, վուճց Փաթ-աթվից աշըղութ-իւնն իմ գլխին» 
Ինձ դիվանա Մեյլոսք շինեց, յխլ դըրից իմ կրակին* 
Իննքն ամիս անեցրել Է , լոսւ դսանայ իմ մօր եօքին, 
Բալքամ կաթի հիդ իմ ծրծի , Էն շիրիս իմ ման գալի։ 

(Աարպեճաներէն խաղեր*– Թրգ՛ Մ« Հաս բա թեան) 

Բայց այլապէս ինչպէս լուծել այս խորՀուրդըգ Աայա՚թ-Նովա • 

Հալպաթ կաթի Հիդ իս ե՚ըծի ( 

Լո՛ւս դաոնա յ քո մ օր Հոդին: 

Ւսկ քո՛՛ւ Հոգին • « • 

Բայց անիկա լոյս ի աղբիւր է արդէն է 
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Առանձին արսւիալթեամր մը ընթերցողին ուշադրութեան կը 
յանձնենք Լ* Տ՚արմԷնի այս բանաստեղծութիւնը, որ Սայաթ–Ղա-
վայի թացսւռիկ արժէքին ձգած |»որ ու այ լագան տպաւոյաւ– 
թիւՏներուն իւսւացեալ թւումը չէ միայն, այլ անկէ վեր րան 
մը, սովսրակսւճ տարազի մը տակ անսովորին հասած գեղեցկու-
թիւն մը։ Աայաթ^Նովսւյի սիրային գեղտւմիՕ շարժսաիթնհրը 
նիշդ հասկցած ըլլալու եւ հասկցածը պատկերաւոր գիւտերով 
արտայայտելու կրկնակ արժանիքներով օժտուած քերթուած մը ։ 

Աղջիկներու ԱքՏին 1քէյ վսւռ անմ՜ար կրակ Սսւյաթ-Նովա, 
Ջա(ւիլ տղոց սի այ բւսրբւաւ* յոյգի լրվէժ Սայաթ-Նովա. 
Իմաստունին միտքն ակօսող* ներկուած դաշտ Սայաթ-Նովւս, 
Ծովեաւ պէս, ծովերու պէս միշտ տարածուն Սայաթ-Նովսւ։ 

Քանի- քերթող, քանի" երգիչ շքեղ բայիդ դէմ յան դի ման, 
վառած մոմերն իրենց տժդոյն՝ երգեցին քեզ Սայաթ-Նովսւ, 
Րսւյց լոյսն անոնց ան կեանք, վտիտ ինչպէ*ս նսւսնէր լոյսիդ վաոման, 
Դուն նրդեէւող ու նրդեճւող արիւնի բոց Սայաթ-Նովա։ 

Բաժակ, բսւժակ բաժնեցիր դուն երակներուդ դինին անվերջ, 
Դուն տանուտէր, բայց սովահար՝ քոլ իսկ Սրտիդ բերքերուն մէյ , 
Դողալներու սրտին տափ, սւն&աս երազ Սայաթ-Նովսւ, 
Դուն ըղձավառ, քու դոդսւլէն սով աչքի լոյս Սայաթ-՛Նովա։ 

Գոզալն անցաւ բաււը մնաց — խօսքդ մնաց Սայաթ-Նովա, 
Շրթներուն մեր քու սւղբիլրիդ չուրը մնաց Սայաթ-Նովա, 
Սրտերուն մեր քու տաՖթարիդ դիրը մնաց Սայաթ-Նովա,— 
Հովերու պէս, ծովերու պէս ւէիշտ տարածուն Սայաթ-Նովա։ 
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էարիա բանաստեղծ մը կը զատուի իր ժամանակի մ ի Հակ տազա– 

չափներէն ամէն րանէ առաՀ իր նուրբ ել խորունկ զգայնութեամբ է Արուես-

տը , պատկերներու, գեղեցկութիւնը, լեզոլի ճոխութիւնը, յանգերու, ճար-

տարութիւնը եւ. այլ շնորՀներ կարեւոր են անշուշտ % բայց ի վերՀոյ գարե-

րու մ ԷՀ բանաստեղծը ապրեցնողը անոր սիրտն Է, մարգկային յաւիտենա– 

կան ապրումները ընկալելու անոր կերպն ու կարողոլթիէնը է 

Արգ) Սայաթ-Նովա որքան մեծ արուեստագէտ, նոյնքան մեծ, Է՚ՈՐ 

եւ ազնուական սիրտ մըն է , որ գիտէ բացառիկ Հերմութեամբ թրթռալ 

կեանքին Հանդէպ ւ Եր ներշնչումին գլխաւոր աղբիւրը սէրն է ք այս զգա-

ցումը որ կը լեցնէ միՀնագարեան մեր տաղերգուներ ու վաստակին կա-

րեւորագոյն մ ասը ւ Սակայն որքա՛ն տարբեր Է Սայաթ—Նովայի սէրը նա-

խորդներու երգած մարմնապաշտոլթենէն է 

Թռիչք ունեցող Հոգիի մը մաքրասուրբ սիրով վերացած՚ Սայաթ-

Նովա կրցած Է իր սիրածը ոգեղինացնել ել իր սիրոյ տաղերը օժտել աղօ– 

֊թասաց բառերու վեՀոլթեամբ։ Երբ կը կարդանք անոր տաղարանը, Է^նք 

Հանդիպիր մեր զգայարանքները շոյող Հարեմական Հաճոյամոլոլթեան, ո– 

բուն անկեալ ճաշակը տարածուած Էր բաւական լայն չափով* թո լրանա– 

կան բարքերու ազդեց ոլթեան տակ։ Չզարմանա լի ինքնուրոյնութեամբ մը 

ել տիրական տաղանդով Սայաթ-Նովա դուրս կոլ գայ ժամանակի կա-

պանքներէն եւ կնոՀ մ ԷՀ կը տեսնէ «սիրտը լոբի պէս խորովող» այն կրակը է 

որ սիբաՀարին առՀեւ կը բանայ երկնային տարածութիւններոլ խորՀուր-

դը է ՄաՀը պարտութեան մատնող եւ կեանքը ան յագենա լի սովի վերածող 

սէրն է ասիկա, որ իր մ ԷՀ ոչինչ ունի Հողեզէն մարմնի ընդՀանրական վա– 

յ ելքէն ։ Նոյն իսկ այն պարագային երբ Ա ա յաթ—Նովա իր «.Գո զարին մարմ– 

ւ նա կան շնորՀնեբը կը գովաբանէ ք զանոնք մեղի կը ներկայացնէ այնպիսի 

նբրոլթեամբ, որ արտաքին բարեմասնութեանց տակ կը զգանք Հոգեկան 

արժէքներու ներկայութիւնը » 
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Անսասանելի սիրոյ մը սլա աճա ոսս ծ տառապա՛՛նքն է արդեօք ազբիւ– 

րը Աայաթ—էյովայի սիրային տաղերու այս բարձր արժէքէն է էնչսլէս կը 

կարծեն ոմանք ։ 

կասկած– չկա յ թէ բանաստեղծութեան էութիւնը տուայտանքն է) 

ներքին բռնկումը, յարատեւ ձգաոլմն ու որոնումըէ Որքան դիւրին ըլլայ 

Վայելքը եւ աժան, այնքան աւելքւ կը նաՀանՓԷ բանաստեղծութիւնը յ Այս 

տեսակէտէն, Աայաթ—^ովայի բարձր ու թոր ներշնչումին մէք դեր մը ու-

նի որոշապէս իր սիրած կնոք պալատական բարձր դասին պատկանելու 

պարագան ւ Աշուղը ձգտած Է եւ չէ Հասած ել անմատչելի գեղոլՀին ա՛-

նոր աչքին վերածոլած է «Հրեղէն) էակի մը յ 

Այսքանը բաւարար չէ սակայն բացատրելու Համար Աայաթ—Օովայի 

տաղերուն եւ տողերուն մէք կարկաչող ել երբեմն յանկարծ փոթորկող ըզ~ 

զացումէն ազնուական գեղեցկութիւնը: Պէտք է ընդունի լ, որ մեծ աշուղի 

Հոգեկան խառնուածքը բացառիկ է : Անոր փիղերու ընգՀանուր սարքին մէք 

դրոշմուած է աստուածային այն ուժը^ որուն շնորՀիւ Հասարակ արՀես-

տաւորը դարձաւ անմաՀ բանաստեղծ: Ւնչ որ տաղանդ կամ Հանճար կը 

կոչենք, ուրիշ բան չէ գրականութեան մէք, եթէ ոչ զգալու եւ արտայայտ-

ուելու անսովոր ուժականութիւն մըէ առանձնա յատուկ յատկանիշներովդ 

զոր Աայաթ՚^Հքովա կը մարմնացնէ այնքան պերճագեղ ճոխութեամբէ 

Աայաթ—Նովան, Էբրեւ սիրերգակ, Հարազատ է Հայ ժողովուրդի Հո-

գիին ւ կարդացէք մեր ժողովրդական երգերը, անոնք որ Հեղինակ չունին 

եւ քառեակի մը սեղմ տարազին մէք սիրային ամբողջ տռամա մը կը խտա– 

ց ընեն է Ո՛չ մէկ մարմներգոլթէէն, ո՛չ մէկ նէլթեղէն ցան կութ էլն է Ամբող-

ջապէս Հոգէ եւ Հոգեշունչ կարօտէ կարելի ամօթխածութեամբ արձակուած 

սիրոյ մրմունջներ, որոնք սիրտէ սէրտ կ անցնին եւ չեն մոխրանար Հա-

ճոյական Հեշտասիրութեամբ ւ Ո՛չ մէկ գռեՀկութիլն է ո՛չ մէկ անսքօղ ակ-

նարկութիւնէ Հայ ժողովուրդի բարձր ոճն Է ասիկա՝ սԷրքԼ իր սրբութեան 

մէք տենչալու եւ ապրելու ւ 

Հակառակ անոր որ Աայաթ՚^ովա իր նախորդներէն գրեթէ բան 

չժառանգեց՝ ճաշակի նրբութեան , զգացումի սրբութեան եւ սիրոյ աղնոլա– 

ցընող զօրութեան Հասնելու Համար, Հակառակ նաեւ այն իրողութեան որ 

ապրած շրջապատը ել մթնոլորտը տակաւին լի էին արեւելեան Հեշտասի-

րութեամբ , էնք^ մ էս մինակըէ աշուղական խաղերը Հասցոլց ճշմարիտ 

բանաստեղծութեան բարձրագոյն ոլորտները է Հաւատարիմ եւ Հարազատ 

մնալով նոյն ատեն իր Ժողովուրդի Հոգեխառնութեան է 

Այսօր ան քեման չէ նոլադող ել տաղեր յօրինող պարզ աշուղ մը չէ 

այլեւս, այլ մեր քնարերգութեան մեծագոյն գէմքերէն մ է կը յ որ կրնայ 

իր պատուաւոր տեղը գրաւել միջազգային Համբաւի տէր սիրոյ երգիչնե-

րու շարքին մ էջ յ 

Մ • ԻԵխԱՆ 
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ԵՐՐ ՀԻՆԵՐԸ ԿԸ ԿԱՐԴԱՆ* 

Այս խորագրին տակ՝ 8– Օշական, «Յուսա-
բեր» ամսագրի յ ա յ որդական երկու տարիներուն 
(11Ա6-47) ստորագրած է Սայսւթ–՚Աովային նր– 

ւիրուած ընդարձակ ուսումնասիրութիւն մ ը ։ 
Մեծ քննադատը բաւական լայն ծաւալի մը վը– 
րայ վեր լուծե լէ ետք մեծատաղանդ աշուղին բ ա -
նաստեղծական արժանիքները* խօսքը կոլ տայ 
այս վերջինին եւ ինքը կը դաււնայ ունկնդիր։ 

Իր հերոսներուն ունկնդիրը դաոնալու այո 
տրամադրութ՛իւնը՝ Օշականի վերքին տարիներու 
կիրարկած քննադատական եղանակներուն ա մ է -
նէն ինքնատիպը, Օշականեա՚նը եղաւ; իր 
էջերուն մ է չ , այսպէս, ունկնդրած է ան ծաւա-
լուն իր գործերու հերոսներէն ոմանք* Օտ– 
եանը, Վ– Թէքէեանը, <է|– Դուր հանը եւ– • • ԻԶք– 
գինք («Օշական* Օշականի մասին») : Հերոսնե-
րուն բերնով անոնց ապրած ժամանակին կաբե– 
լ ո ր ու խռովիչ մասերը մեր օրերուն յանձնելու 
իր այո ձեւով՛ Օշական դուրո կը րերէ քննադա-
տութիւնը իր ապերախտ շրյագծէն եւ զայն կը 
յանձնէ ընթերցողին, ինչպէո սովոր են ընել մ ե -
ծերը, երբ ուրիշներուն կ ՚ընծայեն իրենց մեծ 
սրտին ու մտքին միաձոյլ բերքերը։ 

Մեր արտագրածը Սայաթ- ՚ևովան ոգեկոչող 
վերշին հատուածն է , գոր, վստահ ենք, մեր 
ընթերցողները պիտի կար ղան ապրող ու ապրե– 
ցընող քերթուածի մը վ ա յ ե լ ք ո վ ։ 

Պոււացի իմ կրակը, զայն լեզու լեզու առ-
նելով անոնց շրթներէն, որոնց մարմինները 
ճերմակ կրակներ էին։ Երգեցի եարը, որ րա– 
ո է ապրում մը չէր, այլ խորհրդանիշ կերպա-
րանքը մեր աշխարհին ամէնէն անուշ, սրաա– 
դրաւ յ ուզում ներուն: Եղայ ազն ու համը պա-
լատներուն ու հրապարակներուն: Խենթեցայ 
րսւյց խենթեցուցի, վասնզի ամէն դիծ ինծի 
համար լար մըն էր դէպի մեծ դիրտը կեան-
քին, ամէն ժպիտ, կրակի շղարշ մը, որուն հա-
մար իմ հոդին կը մնար կարօտ, ինչպէս մերկ 
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մանկիկը* խանձարուրին։ Ես եղայ երազ, 
թռիչք, մոռացման ջուր, աղ բիւր անմահու-
թեան մարդոց թշուառ Արտերուն։ Ու մնացի 
միշտ զաւակը իմ ժողովուրդին։ 

Իմ քամանչան լացուց մութ նայուածքնե-
րը հեռու Իրանին ու Թուրանին։ իմ ձայնը 
պալատներու մետաքսին մէջ խղդուած սիր-
տերը բերաւ մարդկային ապրումներու հան-
դէսին։ Հոն ուր ուրիշներ՛ հաստ ու հողէ յու-
ղումներ դրին, ես աւելցուցի իմ ժողովուրդին 
անհաւասարելի քաղցրութիւնը։ Ու իմ երդը 
զաւակն է իմ ժողովուրդին, ինչպէս եմ ես 
ինքս։ Կ՛ուզե՞ս աւելին։ Անոր ճակատագիրը 
պիտի ըլլար իմ ալ ճակատագիրը։ Դուն հեշ-
տագին հպումներով, հիւսքերով յօրինած ես 
քեզի համար իմ կեանքը, փողոցի տամուկէն 
մինչեւ ժամուն ներսը իր գլուխը դահիճնե-
րուն երկարող հանդարտ, ալեփսսւ ու վսեմ 
ծերունին՛ նահատակ ու հայ-քրիստոնեայ: 
Ալ ի՞նչ կ՛ուզես ինձմէ. • - : Մարդ մը չի նը– 
ւաճուիր,մանաւանդ ինծի պէս մարդ մը, որուն 
իւրաքանչիւր օրուան մէջը իրարմէ հզօր յ ո յ -
գերու, արցունքներու անձրեւ է տեղացեր, ա– 
ււակին մարգրիտին, ոսկիին առատութեամ– 
բը, բայց մանաւանդ իրաւութեամբը: փիչ 
ետքը, երբ ես կը քաշուիմ մտքիդ տաշտէն, 
քու Անուշաւսւնդ թ ո ղ ե ր գ է Մ Է իօսք ունիմը։ 
Այդ ձայնէն ու գործիքէն շինուած ջրատար 
Սայաթ Նովան, Խալխի "ևոքարը, տիվանէն, 
եանա եանա ման եկող աշուղը անշուշտ աւելի 
էր քսւն ինք, այգ տղան։ Րսւյց աւելի", ա– 
տոնք, քեզի հետ զայն մտիկ ընողները՝ ա– 
նոնցմէ որոնք երկու հարիւր տարի սա.աջ ան-
կաճ ԱրԷ՚ե այդ երգին։ Ի՜նչ աւելոր՛դ հետա– 
քըրքրութիւն, ձեր ներսը։ 

Իմ օրերուն ոչ ոք որ գլուխ դարձնէր, քո– 
վինին, անկէ անդին, փնտռելու այդ "՛չքէ 
լուսը։ Կար անիկա ամէն մէկուն ինչպէս ին-
ծի համար, իրաւ, լոյս, խռովք, կեանքի մագ– 
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նիս, ի աւարին մէջ ջերմութեան հնոց ու աշ-
խատանքի տաշտին1 գունագեղ երագ* ցաւե-
րու հեղեղին դէմ փրկութեան նաւակ։ Կար ա՛-
նիկա իբր ձայնը, մարմինը մեր ժողովուրդին 
խորհուրդին։ Ու իմ բառերը հագիւ կը խս\ա« 
ցընէին մասնիկները այդ սքանչելահիւս երա-
գին։ Սսւյաթ "Սովան պարգ աշուղ, բայց է , 
այգ պարգութեանը իսկ շնորհովը, քու ապ-
րումներուդ միշտ տաքուկ տապանակը։ Իմ 
հրգերուս մէջէն իրենք զիրենք կ՚արտսւյայ– 
տեն անվերածելի սրբութիւններ, յոյգեր, 
լացն ու վայելքը շօշափելի պատկերներու։ 
Հաւաքէ յոգնութիւնդ զոր կը հասկնամ: Մար՛-
գեր, մեղքի բանուոր, շատ աւելի արագ կը 
սպառին, երբ կան չուած են, քեզի պէս, կրե-
լու գումարը ժողովուրդներու ապրումներուն։ 
Կը հասկնամ մանաւանդ տրտմութիւնդ, որ 
ծնունդ է քեգի պակսող ուժերուն, աւելի լայն, 
ընդարձակ ծիրով բանալու համար մտքիդ 
սահմանները քու ժողովուրդիդ բոլոր շնորհ-
ներուն փառաբանութեան, սերմանացանին: 
Որքան որ կրնաս։ Որքան որ կրցայ։ Ամէն 
մարդ քեզի չավւ։ Ամէն մարդ ինծի չավս Աշ-
խատին ու պիտի ըլլան գոհ, պարտքի ճսւմ– 
բուն, երբ վերջին ոլորտը մտնեն* • • : Ատեն է 
որ բանաս աչքերդ։ Դփտէ խմող տղաքը ու մի 
նեղուիր,որ այնքան սեւ դատուածեղեամը ա– 
նոնք կը վերածեն շոգիի։ Թոյնն իսկ փրկու-
թիւն է երբեմն։ Ի^նչ ընէին, երկաթի, կիրի, 
կաշիի տաժանքին մէջ թոյնի տրուած այդ հո-
գիները, թօթուելու համար իրենց ժանգերը։ 
Իրենց երկիրներուն մէջ, իրենց գերեզմսւննե– 
րը զիրենք պիտի հրաւիրէին մեծ, խենթ պա-
րերու։ Ե՞րբ։ Ջգէ որ խմեն ու խեղճութեան, 
գերութեան իրենց վախերը վանեն։ Դիտէ մա-
նաւանդ պզտիկները, ծառերէն կախ օրրան-
ներու մէջ, գետինը, վազող ու լացող։ Կեան-
քին ծաղիկն են անոնք։ Ու պիտի շարունակեն 
քեգ, ինչպէս դուն շարունակեցիր զիս, նոյն 
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քսուք թուն եր՛կայնքովը։ Թոզ խռոված հոգիդ 
իր խոնջ էն քը դարմանէ այդ. համակ շնորհ, 
թարմութիւն, յոյս ու երազ պատկերներուն 
դիմաց, քու ժողովուրդիդ կեանքին անխար-
դախ գրաւականները իբրեւ։ Դիտէ մանասոնդ 
պարմաններն ու. պարմանուհիները: Ի՜նչ 
փոյթ–, որ իրենց տարազը ու. իրենց մոյնքը, 
շարժումներն ու ծւիսւնքները, խոյանքն ու նը– 
սսզումները քեզի թելադրեն օտար ապրում-
ներ։ Անոնք կեանքն իսկ են, որ իր օրէնքները 
կը ձեւէ քեզ ու մեռելները անգիտելով։ Մէկը 
րոնէր կախարդական հայելի մը հոգիդ դուրս 
կերպարանող ու իրաւ հայելի մը մազերդ առ-
ջիդ թափող։Դուն գտնէիր թ-երեւս կերպը այդ 
երկու ճերմակութիւնները իրարու դաշնաւո-
րելու։ Հոգիիդ մանկութիւնը ու մազերուդ 
րեկումը իրար կը րարեխառնէին ու կրնայիր 
մտնել շրջափակին մէջը քու պապերուդ պա-
լատին, որ հեքիաթին կառոյցը չէ , այլ քու 
իսկ փէաւււսւծ խորհուրդին տաճարը։ Մանու– 
կի թե ֊երով ու ճերմակ իմաստութեամր միայն 
մենք կը հասնինք երբեմն այդ պալատին։ Հե-
ռու, քեզի խորթ, քու մարմինդ յօրինող րիւ– 
րաւոր զգայութիւներուն իրր արձանագրու-
թիւն քու ներսդ պառկած րլուրները հերքող 
սա շինծու ծառաստանին մէջ, տօն տօնող այդ 
եղբայրներդ իրենց հոգիներուն խորը անկո-
րուստ կը պահեն սրբազան կայլակը անմահ 
խորհուրդին։ Ու ատիկա թա՜ւ՝ որպէսզի այս 
մարդոց մութ, ծխոտ, խուժ ցերեկները ըս– 
փոփոլին իբր անսպառ բոյրի մը համասփիւռ 
անուշութեան ծոցը ու դառնան աշխատանքին 
իսկ կշռոյթը։ Ցետոյ, այգ կաթիլ մը րոյրը 
անոնց համար ներկայութիւնն է , ստուգու-
թիւնը, ձայնն ու հրաւէրը անմահ հայրենի-
քին։ 

Զեր գիտունները կը պարծենան, որ գը– 
տած են անհուն ուժերը հիւլէին։ Ի՜նչ բառ 
գտնեմ բացատրելու համար, այս անգամ ա՛-
ւելի իրաւ անհունութիւնը ուժին որ Հոգեղէն 
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Հիւլկն Էհ ձեր բոլորին սրտին էն խորունկ ալ-
քերուն մէջ գահակալող։ ք)ր իմ երգն է . սլուտ 
մը նայուածք* շերտ մը էջ հին ձեռագրէ մը, 
ոզր մը պառաւի մը րերնէն* երագ մը մատաղ 
աղջկան կուրծքէն իր թռիչքը փորձող։ Ու իմ 
ներկայութիւնը։ Իմ յիշատակը։ Իմ քաման-
չան, նոյնիսկ իմ տոսւման, սա տօնական ցե-
րեկին քեգի համար ըլլան լաստեր, դէպի ա– 
ւելի մութ ջուրերը, ուր իարասոյգ կը կարծես 
թ է կ՚ապրի կարապը խորհուրդին քու ժողո-
վուրդիդ։ Դա՛ս՝ սա պարգ, սիրտրաց, տաք 
ուրախութիւնը, մեծին կնճիռներէն ու պըգ– 
տիկին րաց աչքերէն իր աղիքները ոլորող, 
որպէսգի խնդալ սորվիս, դուն որ կը յաւակ– 
նիս թ է չես ծնած, չէ ծնած քու ժողովուրդդ 
այդ արարքին համար։ *Թեգի պէս րարակ մա-
նողները լաւ կ՚ընեն քիչ մը մանկացընելով ի– 
րենց ընդոծին ծերութիւնը, երգին թեւերուն 
յանձնելով տրտմութիւնն ու հոգը։ Դա՛ս* այդ 
թռիչքը աչքերուն ու ձեռքերուն, առանց ահի 
ու առանց ամօթի, մարմիններէն րոլոր ա– 
նոնց, որոնք կ՚ուգեն կապերը կտրտել իրենց 
եւ իր՛ենց պապերուն միջեւ, որպէսգի իրենց 
կուրծքերուն իջնէ լայնքը մեր լեռներուն* ի– 
րենց սրտին չնչին ջուրերը մեր հովիտներուն։ 
Դա՜ս* մանաւանդ երիտասարդներուն եւ երի-
տասարդուհիներուն, որոնք տակաւ կ՚ամչնան 
իրենց անունէն ու գոյնէն, սեւ աչուըներէն ու 
թուխ մոյնքէն, ամչնալէն ետքը իրենց պատ-
մութեան, արիւնին նահանջէն, իրենց ուղեղ-
ներն ի վար» րացուած օտարին պողոտանե-
րուն, որպէսգի մտապատկեր ապրումները նո– 
րոգեն իրենց ներսը, իրենց տարիքներուն, 
հայրենիքի լանջերուն անթառամ ծաղիկնե– 
րուն մէջ իրենց մարմինները միւռոնի նման 
օծող մեծ համբոյրին ներսը անոր խորհուր-
դին։ Ես կ ՚երթամ։ Շատ րան լսեցիր։ Աւելի 
շատ լսեցիր իմ լռութիւններս։ Պարտքին տակն 
ես գրելու գոնէ ուրուագիրը սա ապրումնե-
րուդ, արձագանգը իմ բառերուն, երբ դառ– 
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նաս սեղանիդ ու ար ամա ծ՝ աչքերդ վւսւկես 
սա օրուան նկարներուն. •« Մնացիր թսւրով»։ 

ք*աց են իմ աչքերը։ Արեւը րարակ է ու 
անձայն նուագի մը պէս թափանցուն։ Սայսւթ 
՚Նովայի ստուերը կը զգամ որ կը քաշուի լուծ-
ուելու թաւուտի մը ծոցը։ Իմ դէմն է , իր ա– 
հաւոր ճպոտովը եւ թշուառ քամանչայովը ե– 
րեւանցի Անուշաւանը։ Ինչ փոյթ որ հիմա 
շուք է իր սեղանը, պարապ՝ իր շիշերը։ Ան 
կը վազէ րռնի թափելու իմ րերնին իր բաժակ 
դինին, որ քաղցրացած է, հրաշագործ ուժ 
ստացած երգով ու օրհնէքով։ Ծառաստանն 
ի վար ու վեր, Մայիսի վերջնորդ տօնը, գոր 
սա տղաքը կը կապեն հայրենիքի նորոգ ազա-
տագրման յիշատակին, կը շարունակէ ինք-
զինքը։ Ծափ, ճառ։ Մաղթանք։ Հրաւէր։ 
Խենթութիւն ու գինովութիւն։ Չեմ նեղուիր։ 
Լքած եմ ինքզինքս սա փաթթող, թափանցող, 
կենագործոդ ջերմութեան։ Գլուխները քիչ մը 
աւելի նուագ հակ։ Ոտքերը արձակ։ Խոշոր 
պարը խատուտիկ ու թրթռուն։ Ուս ուսի։ 
Մանչն ու աղջիկը։ Պառաւն ու ծերունին։ Կը 
դսւոնայ մեծ կալը մար՛դկային ալիքին, ինքն 
իր մէ^էն ճարելով իր կշռոյթը։ ինծի կը թը– 
լ ի , ֊ թ է հայրենիքին հեռու բլուրները կու 
գան, կը թաւանան ու կ՚անցնին ամէն անգամ, 
որ մարմիննեբուն ողկոյզը թրթռայ , խենթե-
նայ ու քակուի, գոյներու փրվւուրի մը մէջ 
ինքզինքը շոգեւորելէ վեր՛ջ։ Հայ խորհուրդին 
կրքոտ, անդիմադրելի ուրիշ մէկ տախտակը, 
զոր սա կուրծքերը կը յօրինեն» կը գրեն ու 
կ՚առնեն կը տանին իմ զմայլուն աչքերէն։ Ու 
կը թաւալի իրենց գլխուն, Անուշաւսւնին քա-
մանչան, 

«Մէ անիմ իլթիմազօվ»յ1է • • 

կարծես բերելու համար սա տարտղնումին, 
թրթռումին, թռիչքին մարդկեղէն իր կշռոյ-
թը» այն անտարազելի ներ՛քին տեսութիւնը, 
որ մեր հոգին տեղի մը ծաղիկը կ ՚ընէ , որով 
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լքեր մարմինը տեղի մը հողը կ ՚ ը լ լ ա յ , ստեղ-
ծումի սերմով տրոփուն ու մեր միտքը կը ծ ծ է 
խորհուրդը այդ տեղին վրայ յօրինուող ու 
սրրուող, ինքզինքը կը հարկադրէ այդ հողե-
րուն, կազմելու համար հայրենիքին երեսը ու 
հոգիներուն խորը՝ անոր խորհուրդը։ Ի՞նչ 
դժուսւր է երբեմն պարզ գոյն բաներ կարդա– 
1ը։ Ինչո՞վ է որ մենք կապուած կը զգանք մեգ 
մեր հայրենիքին, գոր յաճախ չենք ալ տեսած 
մարմնի աչքերով, բայց որուն յօրինուածքը 
այնքան անվրէպ ստուգութեամբ մը պալա-
տական ոճ է մեր նսեմութիւնը հակակշռող։ 

Կը մտածեմ ու կը քալեմ։ ծանր։ Յոգ-
նած։ Իեկ, մինչ ուրիշներուն թեթեւութիւնը 
կը վազէ իմ սւռջելէն, զիս առնելու չափ իր 
կշռոյթին մէջ ։ Մարդիկ վաղը պիտի յոգնին 
իրենց երկաթին, ծուխին, քարին ու ս^ւ/աճին 
հետ* բայց են աւելի՝ քան կայտառ։ Ոչ ոք* 
իմ շուրջը, որ ծռած ունենար իր հոգին։ Նը– 
ման ժողովուրդ մը նուաճւււմ մըն է , այսքան 
կորանքներու դիմաց, նժար՛ը դէպի կեանքը 
ծռող։ Խորհուրդին բանուորնե՞րը։ Թ՛ող գրեն 
մարդկային միսին եւ ոչ թ է բամպակ թուղ-
թերուն վրայ: Իրաւ որ տիվանա ես, Սայաթ 
՚Նովա, քանի որ մարդ չի կրնար ուրիշ կերպ 
խմել քո քրրէն, կարդալ* քո գիրը՛» Ա յ ս տ ո -
ղերը՛ հաւանաբար տարբեր պիտի չորակ-
ուէին քեզմէ, ե թ է երբեք գրական քննադա-
տութիւնը ապրէր քու օրերուդ։ Ո՜վ գիտէ ինչ 
աաոուածսւյին պարգութեամր պիտի կենայիր 
գլխուս ու պոռայիր՝ 

- Տ զ ա ՚ յ , ե՛լ ոտքի– տո՛ւր հովուն բոլոր 
այդ մութ ու թանձր բաները, ու պարէ՛, եր– 
գէ , յուսա՛, ապրէ, , աշխատէ՛, ու երբ մահը 
գայ՝ ինկիր առջին։ "Սոր՛էն թ ե թ ե ւ , աչքդ եր-
բեք ետիդ։ Մեր աշխարհը առանց այդ սրբա-
զան կրակին անբնակելի պիտի ըլլար։ 

Իրաւո՞ւնք: - Ունենար պիտի ջրատար 
Սայաթ ՚Սովան։ 

8* ՕՇԱԿԱՆ 
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ձ ս ս ւ ա տ Ե Ղ 

«1Լ81ԼԹ–1ւ114,1Լ8Ի 250–1Լ1քծԱԿԻՆ 11ԴԻԹՈՎ. 

Երթանք Հին Տոլն ասա ան , աղյւիւ– 

րը լոյսին ել իմացւսկանոլթեան յ Ժող՚ո– 

վուրգ մը, որ իր թռիչքները Ողիմպոսի 

ասաուածներուն տուաւ տ Զգենք քԼեւսը 

Կբետէի իր գերեզմանին մէք ու գտնենք 

Ապողոնն ու Տիոնեսիոսը, որոնք մարգ-

կային ճակատագիրը վարած են ւ Անոնք 

Հին են եւ թէ նոր) գոյութեան Հետ են X 

Ապողոնն է որ կոլ աայ կեանքի իմաս-

տի փնտռտուքը գէպէ արուեստը, ՓԻւԻ՜ 

սուիայոլթիլնըէ յաւիտենականութիւնն 

ու կրօնքը. իսկ Տիոնեսիոսը գոյութեան 

անսգիւա շարժումն է , զգայարանքներոլ 

զգլխանքն ու իմաստութիւնը։ Ել բնու-

թեան գեղեցիկ ոլ անգութ արտայայ-

տութիւնը ւ Այնքան գեղեցիկ ել այնքան 

անգութ որքան ծ՜առի մը ծաղկումը Ապ– 

բիլին ել Հողին արգասաւորութիւնը ո– 

րոնք առաւելապէս մարմնա կան արտա– 

յայտութիւններ են % Մարգկային բնա-

զանցական պատմութեան մէք միշտ ալ 

տիրական եղած՛ է կեանքը % Հետեւաբար% 

բնութիւնը, Հակառակ անոր է որ քրիս– 

տոնէոլթիւնը տեսակ մը խուսափում էր 

բնութենէն , Հոգին զատելով մ արմն էն յ 

Հ/ատ խեղճ ճիգ մը^ որովՀետե. մարմինը 

Հոն է երբ ողք են զգայարանքները է Հոն 

Է նաեւ Հոգին է Ծիւրած՝ , ոսկրացած ճըգ– 

նաւորը կեանքին, Տիոնեսիոսին գէմ է , 

որ կը պայքարի ըլլայ այգ կնոք թէ՛ գե-

լի կերպարանքով տ Անոնք կ՚երթան եր– 

կընքին, աշխարՀը ձգելով գելերուն է /»«-

լոր կրօնքներուն մէք Ապողոնը կտյ իր 

յաւիտենականին թոիշքով ել արուեստը 

երկինքին Հետ կապելու Հզօր երեւակա-

յութիւնով ել այգ՚ նաեւ մաՀմետական– 

նեբուն մէք ուր աւելի արգասաբեր Հող 

ունէր Տիոնեսիոսը։ Այլ խօսքովէ այգ կը– 

րօնքին մէք Հեթանոսական տարրերը 

սերմերու նման շարժուն էին ոլ ոդք ։ 

կեանքի այգ զգլխանքն է , որ յաւիտե-

նականութեան է երկնքին դոները կը 

բախէ | որ կարենայ իր զգայարանքնե– 

րը յաւիտենական դարձնել % կ՝ոլզէ գըտ– 

նել նոյն Հուրի փերիները երկնքին մէք 

եւ մ ան աւանդ Հարեմը• եւ ո՞վ պիտի 

Լուզէր տկարանալ այգ ուժեղ արշաւին 

աո.քել: Տիրապետողը է ինքը Տիոնեսիոսն 

Էր իր կէս կենդանի Լբնութիւն) եւ կէս 

մ արգկա յին կերպարանքով ւ կեանքին 

Հետ էր ( Հարեմ ով, երաժշտութիւն ոլ 

պարով է Մէքլիսներու ել Հրապարակնե-

րու վրայ պարող քէօչէկ^^/^՛ մեր օրե-

րուն , Հին Հեթանոսական, առաւելապէս 

Հին սուրիական ներքինիներու տարփա-

լի պարերը կը յիշեցնեն յ Պարը Մէվլէ~ 

վիներուն, որոնք իրենց պարերու մՈ— 

լուցքին. մէք կ՝ո լզէին Հոգին զգալ մարմ-

նին մէք եւ այգ պարերու մոլուցքով Հա– 

զորգակցոլթեան մէջ մտնել ԱլլաՀին 

Հետ ՛՛Այգ մարմնեղէն մոլուցքները խառ-

նըւած էին կրօնական ծէսերուն Հետ յ Ա– 

զանգա լոր ութ ի ւն մըւ - Պարսկաստանի 

մէջ% մտրակներով^ շղթաներու ուժգին 

Հարուածներով՛ կարիլնէին իրենց մ ար– 

մինըէ որովՀետեւ արիւնը ուժեղ խոր– 

Հրրդանիչն էր կեանքին: Ո՛չ միայն ա– 

րի*ն կը խառնէին Հին Հեթանոսները այլ 

ել մարդկային զոՀեր կը մորթէին \ Եթէ 

ուսումնասիրուին Արեւելքի այս օրերու 

աղանդաւորները, պիտի տեսնենք, որ 

անոնը մէջ այնքան թարմ կերպով պաՀ– 

ուած է Հեթանոսականը յ հյզլպաշները 

մէկն են այդ աղանդաւորներէն է 
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Եօթերորգ գարէն առաՀ Հայկական 

մշակոյթը առաւելապէս եղած՛ էր յու-

նական , քրիստո նէութենէն առաՀ եւ յե– 

սւոյ տ Նոյնքան մշակութային կապեր ու-

նեցած ենք Պարսիկներու Հեա Աքամեն– 

եան շբՀանէն սկսեալ: Եօթերորգ գարը 

արգէն շաա բան կը փոխէ արաբական 

արշաւանքով ։ Արարները կը տիրապետեն 

Հայաստանին՝ երեք գար ւԱյգ երեք գարու 

տիրապետութիւնը բաւական է ր , որ է սե-

րունդներու յաջորդականութիւնով, շատ 

բաներ փոխուին Հայ ժողովուրդի բարքե-

րէն , ժողովրդական մշակոյթի ըմբըռ– 

նումէն, եւ մանաւանգ լեղուին մէՀ։ Լե-

զուն միշտ ալ կաբելի էր նկատել մշա– 

կոյթի չափանիշը: Ա՝եր վանքերն ու վա-

նականները ծանր ու Հաստ քարերով 

վանքերուն մ ԷՀ փա կուած ( փակած էին 

իրենց գուռներն ու պատոլՀ անները ա– 

րաբական մշակոյթին դէմ % որ իր որոշ 

ազգեցոլթիւնը գրաւ Եւ֊րոպայի վրայ իր 

բժշկական ( աստղագիտական , մաթեման-

թիքական գիտութիւնով յ Մ եր վանքերը 

պաՀեցին ինչ որ ստացեր էին Հայաստա– 

նէն ել ք+իլզանգիոնէն եւ մանաւանգ քը~ 

րիստոնէոլթենէն ։ Որպէս արաբագէտ , 

մեր մատենագիրներէն կը յիշ"*–ի ^հրի– 

զոր Մագիստրոսը միայն ւ 13–/՛ք գարուն 

երբ կը բացուի վարագոյրը ( կը տեսնենք 

առաւելապէս արեւելեան ազգեցոլթիլնը 

մեր Ժողովրդական մշակոյթին ել մեր 

լեզոլին վրա յ ։ Ազգեցութիւնը արաբա-

կան , պարսկական էւ՛ նաեւ թրքական է 

Այգ մաՀմետական % Հետեւաբաբ Հեթա-

նոսական Հոսանքին առՀել է ր , որ մեր 

վանքա յին մ շակո յթը աւելի կղզիացաւ 

եւ քէել1 լեզունդ ժողովուրդէն անկախ, 

դարձաւ եկեղեցիի լեզու միայն է 3*ողո– 

վըրդական շարժումն Էր, որ իր խառ-

նուրդ եւ ան քերական լեզուով, կը բե-

րէր արտայայտոլթեան անկեղծութիւն 

մը որ կեանքինն կր ոլ արոլեստինըէ Կը 

տեսնենք այղ % Ֆրիկին մ ՀՀ իր գանգա-

տով Լլ կամ ՏովՀաննԷս էրղնկացիին՝ իր 

սիրային տաղերով: ժ՛ողովրդականը ել 

նոյնիսկ մարդկայինն էր որ կ՛արտա-

յայտուէր , որովՀետեւ քրիստոնէականը 

վանքէ բու ել եկեղեցականներու մ ԷՀ 

դարձած Էր առանձին դասակարգ ել ա– 

ռանձին ազգ, եթէ Հազգ՚ֆ բառը կարելի 

է գործածել է 

Մ ասնաւորապէս աշուղականին՝ ել 

նոյնիսկ միՀՀւագարեան տաղասացներուն 

մ ԷՀ մ ենք կը տեսնենք արաբական, 

պարսկական եւ թրքական ազդեցու– 

թիւններ մեր լեզոլին, երգին, բանաս-

տեղծութեանդ մեր բարքերուն դ Հետեււս-

բաբ մեր ապրումներուն մէՀդ որոնք ա– 

ռաւելապէս կեանքինն են տ 

Պարսկաստանը, որուն Հետ միշտ ալ 

մշակութային կապեր ունեցած ենքդ ին-

կած՜ էր ծանր ազգեցոլթեանը ներքեւ ա– 

րաբականին ել թրքականին եւ կորսըն– 

ցուցած էր իր արիական նկարագիրը է 

Տէիբդուսի մը մեծ աշխատանք ըրաւ պա– 

Հելու Հին պարսկականը ։Մեր աշուղակա-

նը պարսկական եւ թրքական գծով ե– 

կած է , որուն էական ազրիւրը եղած է 

արաբականը ։ ՄաՀմետական—քրիստո– 

նէական խառնուրդ մը ւ Մ եր աշխարՀա– 

բար լեզունդ որ իր այժմու կատարելու-

թեան Հասած է , արեւելեան այգ լեզու-

ներու ազգեցութիւնը կրած է * 

Անտարակոյս քրիստոնէական դաս-

տիարակութիւնն է , որ առաւելապէս 

մեր աշուղներուն տուած է նաեւ կրօնա-

բարոյականութիւն ու խրատականում 

թիլն։ 

Աայաթ—Նովա աշուղ ԸԱալէ աւելի 

մեծ բանաստեղծդ Հմուտ էր նաեւ վան-

քա յին դաստիարակութեան եւ այգ% ա– 

նոր մ ԷՀ աւելի կատարեալ գարձոլցւսծ 

էր մ ա ր դ կ ա յ ի ն ը • կը թե քո լինք տեսնել 

անոր մ ԷՀ ընկերայինը։ Աայաթ—Նովային 

Համար1 աղանդ աղա է եւ Հղուլֆը ղուլդ 

Հին կտակարանի օրէնքով սաՀմանոլած X 

Ել արդէն դ «՛Լուլը աղին դաւ֊ դալա. չէ» 1 
ել կամ «ք՚ըսսւնըն մէկ ղուլ չի պահում, 
աղերումէն րեղայփլ ի մ » : 

Եթէ մենք կը տեսնենք դ մեր Հաշ– 

ոլով աղղւսյին գիծը Ա ս/յաթ—Նովայի 

մկՀդ որովՀետեւ Մուզտեսի կարապետին 

ել անոր կնոՀ Աառայի զաւակն էդ եւ ա– 

նոր աշուղական բանաստեղծութիւննե– 

բուն մ ԷՀ կը տեսնենք Հա յ բանաստեղծի 

լուսավւայլ ղէմքը* մանաւանգ անոր 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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սա ղհ լաւն մէք Հա^ ժողովուրդի ել լեզոլի 

աւանդական արտայայտութիւնները կան է 

Աշուղները Հայրենիք չոլնին եւ ա՛-

նոնց արուեստը սաՀմ անափակոլած չէ 

Հայրենիքի սահմաններուն մէք է Ծանօթ 

էին ՀՀինդ , Հա պաչ՝» երկիրներուն : Կ՝ եր-

դէ էն , կը բանաստեղծէին մ է քանի լե-

զուներով , գնելով իրենց տողերուն մէք 

այդ լեղուներոլ դրոշմը։ Աայաթ-^յովա– 

յէ շրքանին ոչ մէայն Հայկական, այլե֊ 

վրացական արքունէքը էն կահ՛ էր պարս-

կական , այսպէս կոչուած , մչակոյթէ 

աղդ ե ցութ ե ան ներքել, մանաւանգ Հե-

րա կլ թագաւորէ արքունէքը ւ Այնտեղ 

կար պարսկական լեզուի, երաժշտու-

թեան եւ բանաստեղծութեան ազդեց ու– 

Եթէ աշուղը Հայ է , իր Հայկական 

լեզուն խառնուրդ է մ է քան է լեզունե-

ր՛՛ ւ Աայաթ–\,ովայի լեզուն ո՛չ միայն 

խառնուրդ է , ա յ Է աշուղական բանաստեղ-

ծութիւներ ել երաժշտութիւն ըրած է 

վրացական ել թրքական լեզուներով \ 

Այդ էր աշուղներու Հրապարակը եւ կամ 

մէքչիսը։ 

Եթէ Աայաթ—Նովայի մէք կար. ազ-

գային գիծ մը,ան ալ անոր քրիստոնէու– 

թիւնն էր , վանքերու ազգային գծով, ե– 

թէ կարելի է ազգա յին գիծ ըսել յ 

Մեր մատենագրութիւններով միշտ 

ալ անծանօթ եղած ենք մեր Հայ ժողո-

վուրդին ւ Թէ ի՞՛նչ էր անոր բարբառը ։ 

Եկեղեցականութիւնը դասակարգ էր այն-

պէս ինչպէս նախարարական եւ իշխա-

նական տուները % Հարստացած եւ մեծ 

կալուածներու տէր էին վանքերն ու ե– 

կեղեցականները իսկ ժողովուրդը իր 

քրիստոնեայ Հաւատքով Հորդային վէ" 

ճակէ մէք էր ։ Եւ մեր բովանդակ մա-

տենագրութեան մէք Հազիլ կը Հանգի– 

"էինք Հռամէկն ասէ» մի քանի խօԱքե-

րու։ ճիշդ էգ որ մեր ոսկեդարը 5–/սշ– 

գարն է գրերու գիւտով եւ թարգմանա-

կան մատենագրութիւնով % ՝ԲբիստոնԷոլ– 

թիւնը ո՛չ միայն տէր դարձաւ Հայ լեզ– 

ուին այլեւ Հայ ոգիին եւ ինքն իր մէք 

դարձաւ նպատակ ել Հաւատք* - Քրէս՜ 

տոնէութիւն քրիստոնէոլթեան Համար է 

Մեր իսկական վերածնունդը կը սկը– 

սի երբ մէքտեզ կոլ գայ Ժողովուրդը իր 

Հում լեզուով, իր տխրութիւնովդ եւ ու-

րախութիւնով : կողովուրդը, անկախ 

վանքերէ , ստացեր է ինքնուրոյն նկաբա– 

ղիր ք եւ մանաւանգ իր լեզոլին մէք պա– 

Հած է Հեթանոսական ոլ աւանդական 

տարրերը ւ 

0 լյա լմնաս էրելով ազղերու լեզուն 

կարելէ է մէքտեղ բերել ազդերոլ պատ-

մութիւնը։ Այգ մեկնակէտով շատ Հե-

տաքրքրական է Հայ լեզուն , որ էր մէք 

ունի տիրապետող ազդերու Հետքերն ոլ 

բարքերը: 

Մ եր վ հրածնունդը սկսալ աւելի կա-

նուխ , \%–րդ գարուն, քան Եւրոպայի 

վերածնունդը, գարուն Փեթրար– 

քայովգ իր սիրոլՀուն ձօնուած սօնատ– 

ներով ։ Ֆրիկ կարեւոր գեր կատարեց 

տխուր վարագոյր մը բանալով։ Աւելի 

կարեւոր գեր կատարեց ՏովՀ աննէս Եր– 

զընկացին հ շարականներ գրող քերակա– 

նաղէւոը) որ որպէս տաղասաց մտած էր 

աշխարՀիկ լեգո լին մէք ժողովրդական 

մաքուր լե զոլով՛ եւ որաքՀետել մեր մը– 

շակոյթին վրայ շատ ուժեղ էր եկեղեցա-

կան ազգեցոլթիլնը , ա,քԳ կանուխ սկըս– 

ուած վերածնութիւնը աղրէ*֊րէ մը պէս 

կորսոլեցալ յանկարծ, էնչպէս յայտնը– 

ւ ած էր։ 15–ր գ » \&–րգ եւ \՚Հ–րգ գաբե-

րուն էր որ նոյն յորգ աղբէւրը մէքտեզ 

ելաւ դ ետէնը ճեղքելով ։ Այգ վեբածնու– 

թէւնը մտաւ նոյնէսկ վա նքերուն մէք, 

ինչպէս ցոյց կու տան ՏովՀ աննէս կա-

թոդէկոս քՒրլկոլրանցէէն տաղերը Պարս– 

կա–թրքական խառնուրդ լեզուով ^որ 

նէ կնոք գովքը մէնչեւ տարփանքին Հաս-

նողէ Այնտեղ կը տեսնենք արդէն աշու-

ղական Ժողովրդական բառերով 

խճազարդուած է 

՝ք՝ րէստոնէական րո յր ունեցող է^՜ 

զուն մնաց վանքերուն ել եկեղեցէներոլն 

մէք: Այգ լեզուով փորձուած գրականու-

թիւնը մէնչեւ վերքն ալ կեղծ մնաց է Հա-

կառակ անոր որ այդ լեզուն եւս ունեցած 

Է Էր տաղանդները է 

Հայ ժողովուրդը, որ Էր մէք միշտ 

ալ պաՀած էր Հեթանոսական աւան դու– 



տօ 

թիւնները » իւրացուր աշուղականը, ուր 

չափի եւ երաժշտութեան մ ԷՀ կար սի– 

ր ա յինը , մ արմն ական յո յզերով ւ Նո յն 

աւանդութիւնով պահեց Հեքիաթներն ոլ 

Հեքիաթասածները ։ Անոնք եւս իրենց 

Հեքիաթներուն մէՀ խառնած էին աշու-

ղականը է Անոնք եւս ճամթաներուն մ ԷՀ 

կ՛՚իյնային, մԷՀլիս կը կազմէին իրենց 

Հեքիաթները պատմելու։ Անոնք եւս ծա-

նօթ էին մի քանի չեզուներու ել երկիր-

ներու է Աշուղները կը սարքէին մրցում-

ներ $ Այգ մրցոլմներուն՝ վարպետը ար– 

ղէն կը մտնէր արքունիքներու ել խանե-

րու Հովանաւորոլթեանց ներքեւ։ Հին 

ատեն առաւելապէս արքունիքներն էին , 

որ կը Հովանաւորէին գրականութիւնը դ 

պատմութիւնը եւ կամ արուեստը: Մեր 

Հին մատենագիրները իրենց Հովանաւոր-

ներն ունեցած են ք նաեւ պարսիկ/գիող– 

ները - էհիրտուսի է Սաատի, Հիզամի -

արքունիքի ել խաներու Հովանաւորու-

թիւնը վայելած են։ Մասնաւորապէս ա– 

շՈլղներուն աոՀել բաց էին դարպասնե-

րը | երբ կ՝երգէին սէրը, գինին ե. կեան-

քը , առաւելապէս Տիո(ասիակա&., քիչ ու 

միչ խաոնելով բարոյականն ու խրատա-

կանը ) որ յատուկ էր Հայ աշուղներուն ։ 

Հիները առանձինն յարգանք ունէին գրին 

թէ ղալամին Հանգէպ ։ Բան մըԳ որ վան-

քերէն կոլ գար ել ինչ որ վանքերէն կոլ 

գարդ սրբազան էր եւ կամ երկնային։ 

Ա ա յա թ—էքովան իր սիրային Հզօր եր-

դերուն Հետ խաոնած է բարոյականը։ 

Տակաւին մեղի Համար որոշ չէ , որ ան 

եղա՛"ծ է կրօնաւոր , վանքի մԷՀ փակ-

ոսեծ ։ Գոլցէ սորված է իր գիրը նո յն– 

պէս իր ՀոլլՀակ վարպետէն դ Օայսմա-

լոլրք է Նարեկ ել Աաղմոս է Ան Հմուա 

էր Հին Կտակարանի անուններուն է Հըմ– 

տութիւն մը, որ կու գայ Ն—րգ գարու 

մատենագիրներէն դ Մեսրոպ Ա՝ աշտոցի 

աշակերտներէն է 

Աշուղութիւնը ժողովրդական + ար-

ուեստ էր եւ կարեւոր արուեստ տ Նախ 

ապրուստի միՀոց • էրդ երկրորդ եւ էն 

կարեւորը մէՀլիսներուն մ ԷՀ գոզալներն 

էին որ աշուղներուն շուրՀ կը բոլորուէին 

ծիածանի պէս աղեղ կապած, եազմանե-

րով ու չարշաֆներով ։Աշուղները գիտէին 

նուաճել կիները, փափլիկ խանումները, 

1էերշնչելով անոնց մարմինները ու գե-

ղեցիկ աչքերուն մ ԷՀ սիրոյ կրակը վա– 

ռելովէ Նման ներշնչոլմՀւեր կոլ տային 

ուժեղ մ արմիններով գօտեմ արտիկները 

ել վւեՀլիվանները է Անոնք ալ իրենց կար-

գին % ինչսլէս նաել աշուղները կը ներ– 

շըն չուէին ուխտավայրերու սուրբերէն 

եւ կամ աստոլածներէն ։ Այգ մոլրատա– 

տուր աստուածներէն էն Հղ°ՐՐ Ծշոյ 

Սուլթան Սուրբ կարապետի վանքն էր ։ 

Վանք մը% որ մինշեւ մեր օրերուն1 պա– 

Հեց իր Հեթանոսականութիւնը։ Ել ա յգ 

պաՀողը ինքը Տարօնցին էր է որովՀետեւ 

այնքան ուժեղ էին այգ ժողովուրդին 

մ ԷՀ մեր Հին բագիններու աւանդութիւն– 

ները դ քրիստոնէոլթեան Հետ խառնը– 

ւած : Ա • կարապետի վանքը Հին ատեն 

կռատուն եղած է եւ յետոյ եկեղեցիի 

փսխուած եւ գուցէ պաՀած է իր վանքի 

ճարտարապետութեան մ ԷՀ ալ Հին Հե-

թանոսական գի^^րը• 

Աշուղ Բաղերօղյի , իր աշուղական 

շնորՀքը ստանալու Համար գա ցած է Ս• 

կարապետ ուխտի եւ անկից յետոյ է որ 

չունգուրը ձեռքն առած աշուղ է դար-

ձեր ։ 

Սայաթ—Նովան իր մէկ ծանօթա-

գրութեան մէՀ Կ՚ըսէ– 4.էս դիւանը լաւն 

է ։ Ով որ սորվի ողորմի ասէ ։ Հիմի 

զեմ Հայեվար (ընգգծ. իրն ասեմ։ Ա– 

մէն աստուած յիս Մ զտեսու որդի Ար ու-

թին ս գլուխ գրի ամենայն խաչի ամա, 

Ա. կարապետի կա բոզութիւնով սորվե– 

ցա յ քամանչան ու չունգուրն եւ ամ բոլ– 

րէն» ։ 

Հայ աշուղներ շատ ունեցած ենք 

երբ մեր Ժողովրդական բանաստեղծու-

թիւնն ոլ երաժշտութիւնը կազմալոբու-

մի շրՀանին մէՀ էին ^ ան կախ եկեղեցական 

տաղերէն ։ Հքատեր ալ կորսուած են 

պարսկական, թրքական լիզոլներուն 

մ ԷՀ: Մենք կրնանք Հայ աշուղական բա-

նաստեղծութեան եւ երաժշտութեան ա– 

ռա Հնութիւնը տալ Նաղաշ 8ովնաթա-

նին՝ (ես չուզեցի աշուղականին մ ԷՀ դա-

սաւորել տաղանդաւոր "Բուչակը) որուն 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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կրթութիւնը առաւելապէս վանքա յին ե՜-

ղած Է ել զրած Է նաեւ, գրաբարովէ Ա— 

չուզի մը Համար շատ կարեւոր զարգա-

ցում Է այգէ Հ,ազաչ Տաքնա թանէն յետոյ 

է որ կոլ գայ Ս ա յաթ—Նվոան , աշուղնե-

րու եւ բանաստեղծներու մեծ վարպետը տ 

Եւ արգէն կոլ գան աշուղներու, շարք մը 

Աայաթ–Նովայէն առաՀ ել յետոյ, ինչ– 

պէս Ատեփաննոս, Ամիգօզլի , Ջամչի 

Ա՝ելքոն եւ շատեր է Կը տեսնենք , որ բա-

ւական քձօզլի՚ծ ել Հօզլաննելւ» կան X Ա– 

շուղները կրթական բնոյթ ունեցող գրպ– 

րոցներէ չէին գար 8 Անոնք կ՝աշակեր-

տէին վարպետներուդ ինչպէս ՀուլՀակոլ– 

թիւն եւ կամ ղաչեմքեարոլթիւն կը սոր– 

վէին։ 

Նոյն գերը կը կատարէին Հին Հե– 

քիաթասացներըդ որոնք պատմել գիտէին 

իրենց գունագեղ լեզուով յաճախ աշու-

ղականին Հետ խառնուած տ Անոնք եւս 

աշուղներու նման ճամբաները 1լ իյնային 

գիւղերու ել քաղաքներոլ մէՀ մԷՀլԷա 

կազմելու ։ Որպէս նմոյշ կուղէ ի Աաե– 

փաննոսէն մի քանի տող բերել, գՈլցէ 

\\–րգ գար, որ անտարակոյս որպէս յը– 

ղացոլմ, որպէս չափ եւ բանաստեղծում 

թիէն այնքան Է յաՀող որուն աթոռը 

կարելի Է անզուգական Աայաթ—Նովային 

քով գնել % 

« ՚եագլոլ աիլպէր, զալում քեսւֆիր, 
սեւ աչեր, հար սեւ աչեր, 

Ցի՞ր չիս իգար օրիկ մը չիս հարցնել, 
եսւ՜ր, հարցնել: 

Շսաւ իմ քաշիր տէր ու շահիր, 
քիղ համար, եսւ՜ր , քիզ համար 

Աչքերդ են ծով ես եղայ խեղն նաւավար, 
հա՜ր, նաւավար: 

Ղարղ եմ եղէր ծովուց ելլել չեմ կարիր, 
հա՜ր, չեմ կարիր»: 

Այնքան ուժեղ են մանաւանգ վերՀին եր-

կու տողերը է Եւ արգէն խճանկարային 

գեղեցկութիւն կայ տողերուն մէՀ: Ար-

ուեստ մը, որուն վարպետը եղաւ– Աա-

յաթ—Նովան ։ Պիաի աւրէք այգ գեղեցիկ 

մոզայիքը եթէ փորձէ ք մէկ խճաքար եւ 

կամ բառ փոխել է Փորձեցէք նոյնպէս 

արդի աշխարՀ արարի վերածել նոյնպէս 

շատ բան պիտի կորսնցնէ ւ Եւ Է՚ղԷ՛աՔ 4՜ 

իրար անցնիլ Աայաթ—Նովան զանազան 

լեզուներոլ թարգմանելու, այս 250—ամ– 

եակին առիթով Հ Ուրիշ լիզոլներու մ ԷՀ 

մ ԷՀ պիտի խեղճանայ մեր Հարուստ Աա– 

յաթ—Նովան ։ Անոր գեղեցկութիւնը ինքն 

իր մ ԷՀ է եւ ա յ գ է բանաստեղծութեան 

իրական արժէքը է 

Հաս1չՆալի Է, որ Աա յաթ—Նովան ա– 

ւելի շատ թուրքերէն եւ վրացերէն յօ-

րինած է իր երգերը դ որովՀետեւ աւելի 

ընդարձակ էր այգ Հրապարակը է 

Նաղաշ Յովնաթան (արգէն վարպետ 

աշուղ մ տած է վրացական արքունիքի 

մէՀ երբ արգէն Ս ա յաթ—Նովա գեռ պա-

տանի էր) իր լեզուով ել իր թԷք&|ւքոՀ 

կեցած է միջնադարեան տաղասացներու 

ել աշուղականի սաՀմաններուն մէՀ։ Ու-

նի խրատականներ , վանքերէն եկած է Ու՛՜ 

նի երգիծանք (սադ իրական Հին ար-

ուեստի) եւ գովք գէօզալներու այնքան 

աշխարՀիկ Հ Տիոնեսիոսն է , որ անոր ա– 

կան Հէն բռնած տարած է կեանքի ակուն-

քին յ Նաղաշ Ցովնաթան Տ օ ն Ժ՝ՈԼան մըն 

էօ՝ 

ՏՀգայարանքներոլ է կեանքի Հզօր ի– 

մաստն է որ ստեղծած է ողբերգութիւ-

նը բախելու գուռը երկնքին դ որ այգ գե-

ղեցիկ ապրումները, ըլլան անոնք կնոՀ, 

արուեստի թէ՛ երաժշտութեան դ յալի– 

տենական դարձնէ : 

Տովնաթանէն յետոյ եկող Աայաթ– 

Նո վային մ ԷՀ կինը Հասած է արուեստի 

նրբութեան է բանաստեղծութեան գեղեց-

կութեան ել Հոգեկան րոմանթփզմ^: Աղ– 

ոլոր տխուր ոգի մը^ որ յետոյ պիտի 

տեսնենք Տէրեանին մէՀէ Տառապանքն Է 

որ անոր բանաստեղծութիւննեբուն տը– 

լած Է խորք ել ազնուականութիւն, ո– 

րովՀետել սիրելով աւելի տառապեցաւ 

եւ այգ արտայայտած Է շատ բնական 

կերպով ծազիկներոլ գոյներուն Հեչ– 

տութեամբ եւ այնքան թաւ $ դիմաց-

կուն ել նաշխուն ինչպէս իր ՀոլլՀակի 

սւէղկեահ^ձ վրա յ գործած կտաւը ք Նոյն 

նաշխերով բան ուած տողեր ել այնքան 

ինքնատիպ ել ստղեծագոբծական որ ե– 

կող ու անցնող Հայ աշուղները անոր Հե-
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տեւեց ան ։ Աայաթ– \,ովա երազին էր որ 

կ՝ուզէր տիրապետել եւ այգ երազը կըր– 

նար վրաց արքունիքի աղջկան՝ Աննայի 

սեմպօլն Ը Ա « * չ ւ Այնքան անՀաո էր անոր 

երազը Հ Անոր իմաստուն եւ. երաժշտա-

կան րանաստեղծոլթիւններուն մ էք ար-

զէն կը տեսնենք անոր դիմագծերոլ ոըր– 

րոլթիւնը | ազուոր աշքերոլ թախծու-

թիւնն ու. ժպիտ մը^ Հոգիով լեցուած է 

Անոր բանաստեղծի անկեղծութիւնն 

ու թախծութիւնն Էր , որպէս ձեւ ոլ բո-

վանգակութիւն, իր ուժեղ ազգեցութիւ– 

նը ունեցաւ մեր ժամանակակից բանաս-

տեղծութետն վրայ հ Հայաստանի բա-

նաստեղծութեան է մանաւանգ վերքին 4 0 

տարիներու ընթացքին բոնագատուած 

մաթՕյրիալփե աղաաոլելոլ Համար, Ա ա– 

յաթ—Նովայի չափին ու բառերուն Հովա-

նաւորութեան ներքել գրած են իրականը 

գտնելու եւ կամ իրենք զիրենք զգալու 

Համար : 

Ա՝ ենք չգիտենք ինչքա՛ն լաւ երա-

ժիշտ եւ կամ երգաՀան եղած է Աայաթ– 

%ովան : Անտարակոյս լաւ քէմանչիստ 

էր երբ Հասած է մինչեւ ւէրաց արքՈլ^ 

նիքը ։ ինչպէս կ՛՚երեւի իր բանաստեղ-

ծութիւնն ե ր ը յաճախ ծանօթ եղանակնե-

րուն յարմարցոլցած է , ըլլան անոնք 

պարսկական թէ թրքական է Տիչած է 

նաեւ Նաղաշ 6 ո վնա թան ին «թասերը չի-

նի կարմիր գինի* եղանակը իր Հ՚Բանի 

վուր քան իմ» գեղեցիկ բանաստեղծու-

թեան հ Տիշած է նաեւ « < ա յեար՚ֆ ուրիշ 

կտոր մըն ալ ։ էԲլբուլն նստած է վար– 

թին լաւ կան շեր նա վար թի Համար» » 

Ուրեմն աշուղական մեր գրականութիւ-

նը Աայաթ–Օովայով , իր երաժշտակա– 

նութեամբ եւ կեանքի Համ ամ արգկա յի% 

իմաստութիւնով կոլ գայ մեր գրակա-

նութեան մէք դիե մը բանալու է առաւե-

լապէս արեւելաՀայ գրականութեան մէք։ 

Ժողովրդականն է որ աւելի կազմուած 

ձեւով մէքտեզ կոլ գայ Խաչատուր Ա— 

բովեանով ել յետոյ Աղայեանովէ Թու^ 

մանեանով ել իսաՀակեանով, որոնք ա– 

*–ելի նկարագիր տուին մեր ժողովուրդին 

•մէք գործածուած օտար բառերուն ւ 

Աայաթ-Հյովան կոլ գայ ըսելու մեր 

մաքրակրօն Հայագէտներուն ( որ բա-

նաստեղծութիւնը Հոգեկան արտայայ-

տութիւն է որեւէ ձեւի բառերով ել ա– 

ռանց քերականական կանոններու խըս" 

տութեան ։ Այդ մասը կարելի է ձգել 

վանքերուն ել վարժապետներուն % 

ինչպէս ըսի, մենք մարմնեղէնը չենք 

զգար երբ կը կարդանք Աայաթ—՚ՀքՈվան , 

ինչպէս կը զգանք նոյնիսկ կաթողիկոս 

Թըլկուրանցիի տաղերուն մէք ւ Կինը Աա– 

յաթ–\,ովային մէք առաւելապէս իմացա-

կան է : Այդ է որ տարած է արուեստի 

ն րրութիւններուն ել բանաստեղծական 

ղիւտերուն է Գիւտեր , որ ընթերցանուէ 

թեանդ ատեն կանգ կ՛առնես պաՀ մը եւ 

այգ տողը կը տարածուի քոլ մէք էԱռ– 

վուտվա արելինֆ պէս է 

Ա ա յաթ—Լքովա կոլ գայ ըսելու նաեւ , 

որ բառերը չեն որ բանաստեղծութիւն 

կը ստեղծեն ա յ լ նիւթն է որ իր բա-

ռերը կը ստեղծէ եւ այդ է իրական բա-

նաստեղծութիւնը ։ 

Հմուտ բանասէր Ախվերդեանի Հրա-

տարակութիւնը Սա յաթ–\,ովա յի տաֆ– 

թաբին, եղած է 1852–/՛Տ՛ ե. երկար ատեն 

անյայտ մնացած։ ՚ՀյՈ յնիսկ մեր առաջ-

նորդող մտաւորական Միքայէլ Ն ալբան– 

դե ան, առաւելապէս ակադեմիկ կրթու-

թիւնով , կոլ գայ ըսելու Աայաթ—՚Աովա-

յի բանաստեղծութեան մասին• <Անալի 

ոտանաւորք առանց ամենայն մտքի բո-

վանդակութեան ել բանականութեանդ է ք* 

Հարկէէ իր շբքանին, անոր գրական ըմ– 

բըոնոլմը այլ էր ւ 4,Ազատն աստուածն> 
էր 1913–ին, որ Աայաթ—՚նովան դարձաւ 

գիւտ մը Հայ բանաստեղծութեան մէքէ 

շնորհիւ կովկասահայ Գրողներու Ա՝ի ու– 

թեան։ Այս մեծ գի ւտը նախ կը պարտինք 

Ախվերգեանին, այլապէս կրնար կորսը– 

լիլ ։ Երկրորդ4 կը պարտինք կովկասա-

հայ Գրողներու Միութեան, որ Հնացած 

փոշին ոլ ժանգը մաքրելով երեւան բե-

րաւ իսկական ոսկին է 

2 5 0 տարուայ Հնութ ի ւն ունեցող %ո– 

վայի բանաստեղծոլթիլնները նոյնինքն 

բանաստեղծին բառերով 1լ ոլյզէի որակել , 

Որպէս սսւվուտվա սւրեւ, 
՛Բանի կենայ կը զարգանայ: 
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Սայաթ-Նովա կը ծնի Ւիֆլիսի մէՀդ 

1712-ին, արելմտաՀայ Հօրմէ (Հալէպ– 

ցի) ու արեւելաՀայ մօրմէ յ 

Բուն անունն էր (կութին Հ ՀալէԱր-

դիներուն նախընտրած անուն ը & արու-

թիւն) Սայեաթեան։ 

Փոքր տար իքէն ՀուլՀակ է ու միա-

ժամանակ սիրող աշուղ յ Երեսուն տա-

րեկանին կը լքէ ՀոլլՀակոլթիւնը ու ամ– 

բոզՀովին կը նուիրոլի աշուղութեան, որ 

կը տեւէ տասնըեօթը տարի է Կը ղործէ 

նոր անունով– Աայաթ—Նովա է 

Կ՝ երկն է տաղեր , նախ ատրպատա– 

կանեան լեզոլով% Ազէրի ( 1 1 5 Հատ) է ա– 

պա վրացերէն ( 3 4 Հատ) դ եւ վերջապէս, 

Տ փղիս ի Հալլարարի Հայերէնով ( 5 3 

Հատ) ։ Կ՚ըսեն թէ իր գեղեցկագոյն տա– 

ղերը գրուած են վրացերէն ։ 

Կ՛ըլլա յ արքա յա կան գուսան ( 1 7 5 0 – 

1 7 5 6 ) է Վրասաանի թագաւոր Հերակլ Բ ՛ ի 

պալատին մեծապէս գնաՀատուած աշոլ– 

ՂՏԼ ։ 
Կը սիրահարուի պալատականուՀիի 

մը (թագաւորաքո յր կամ արքա յաղուս– 

աըր) X Այգ սէրը չէր կրնար փոխադար– 

ձըւիլ յ ազնուապետական օրէնքներու 

խիստ արգելքովտ 

Աայաթ—Նովա Հակառակ այնքան 

մօա ըլլալուն իր կիւրճի գոզալին, սի-

րականը կը մնար անմերձենալի է Կը 

տեսնէր, կը խօսէր ալ, բայց այդքան, 

ու այգքան միայն ։ 

Պալատը պարիսպներ ու պատեր ու-

նի X Պալատը ունի նաեւ աննիւթական 

պարիսպներ անանցանելի է 

կ՝այրի Աայաթ—Նովա իր սիրոյ ան– 

շէՀ Հուրերուն մ ԷՀ է կը վառի ո ւ իր ճեն-

Խ Օ Ս ^ Ե Ր 

Գրեց՝ \ ա ՚ Ն ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ 

ճերույէ՚Էն ճառագայթներ կ՝ արձակէ, / / -

լանք կը մնան անկորնչելի: 

Հրաշք է որ այդ մեծ սիրոյն մ ԷՀ չի 

մահանար բարակացաւէ X 

Ամուսնութիւնը իրեն կը պարգեւէ 

չորս զաւակ , երկու դուստր, երկու ալ 

ուստր $ 

կնոՀ մահէն ետքը կը քաչուի Հաղ-

բատի Ա • Նշան վանքը ( 1 7 7 0 ) * 

կ՝ րսոլի թէ մ եռած է նաՀատակուե– 

լով, 1795-ին եկեղեցիի մ ԷՀ, Թիֆլիս, 

Պարսից Աղա V ոլՀամմէտ Հյահին ներ-

խուժած զինուորներուն կողմ Է հ 

ձ 
Անկարելի սէրն էր Աայաթ-Նովա-

յինը, քանի որ իր սիրուհին, Աննան, 

արքայազարմ էր X 

Ազնուազարմ իշխանուՀի մը կրնա՛՛ր 

փոխադարձել սէրը ռամիկի մ ը, որ նր– 

ւագածու մը, երգիչ մը, խազերու խօսք 

ու եղանակ շինող մրն էր X Ս*յգպիսի ա – 

բարք մը փոթորկայարոյց գայթակղու-

թիւն մըն էր X Տեսակ մը սրրապղծոլ– 

թիւն։ 

Հակառակ Ան նային ու Նովային մօ-

տաւորութեանդ անոնք իրարմէ Հեռու 

էին երկրին եւ երկնքին չափ X 

Անկարելի Սէր... 

Ակնայ բանահիւսութեան մ Է Հ կը 

գտնուի գոհար մըէ որ կը պատկերացնէ 

Անկարելի Սէրը^ սա խտացեալ խորՀըր– 

գան կարով • 

- Աստղիկ մի հրկնա֊ց ի վայր 
կու սիրէր ձկնակն ի ծովա.ն* 
Ո ՚ ւ ֊ չ աստղիկն ի վայր գալու, 
Ո ՚ ւ ֊ չ ձկնակն ի վեր գնալու: 
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իսկ Հաֆչ>զ, իր աներեւակայելի ե– 

րեւակայոլթեամր , Անկարելի Ա Էր (Լ կը 

դարձնէ կարելի սապէս միայն• 

- է»րթ–նհրս յսւկնթ-ագոյն շրթ-նհրուդ 
ե՞րբ պիտի հպին • անհնարին րան: Եթ-Է 
միայն բրուտը իմ աճիւնովս ըմպանակ 
մը շինէ քեզի համար: 

Արեւելեան բանաստեղծութեան մէք 

քանիցս երդուած է Անկարելի Սէրը տա– 

զիկներով, քառեակներով , քերթուած– 

նեբով ու քերթողական գործերով, ո– 

րոնցմէ մէկն է քրաական Հէուրտալու– 

ր1>ը եղանակաւորուած : 

Բայց օրՀնեա՚լ ըԱայ Անկարելի Սէ-

րը է օրՀնեսՏլ Ը1ձայ ^ այաթ-Հյովա յի 

տարիներ տեւող տառապանքը չարչա-

րալից , քանի որ անհնարին սիրոյ տան-

ջալից տուայտանքէն ծնան Հոգիները 

յուղումով յորդեցնոզ անմահ ական տա– 

ղերւ 

Ծ աՀացաւ Ա ա յաթ—Լովա է չհպած 

իր սիրածին , չհամբուրած իր գոզալը * 

Ահա թէ ինչո՛ւ խորապէս խռովիչ, 

սաստկօրէն սրտակեղեք են իր սիրերգ-

ները, իր Հանճարէն Հանդարտօրէն Հո-

սող Հրաբուխներով « 

ձ 

Իր խաղարանը է տաղարանը 4 Հտաֆ– 

թար*ը * . . 

Հին դինի , բարկ ու բուրումնաւէտ 

գինի, երգեցիկ գինի, եղանակներու ե՛-

ղերական քաղցրոլթիլններով , իաէա՜լ 

բանահիւսութիւն, որ կ՚ընծայէ արբշո– 

տութիւն, երանութեան ժպիտներ, ինչ-

պէս նաեւ կաթիլ առ ակթիլ արցունք՜ 

ներ կրակէ է 

Տիպար տազեր % խնկելի խաղեր, 

յորդ Հրեղէն զգացումով , որուն մէք կան 

կայծակներ մտածումի դ ինչպէս իր խո– 

Հերուն մէք կան կայծեր զգացումի ւ 

Արտովը կը մտածէ ալ, ինչպէս մտքովը 

ԿԸ ՂԳամ ա / « 
Իր տաղերը վիչաը կը վերածեն վա-

յելքի % իսկ վայելքը վիչտի ։ Ամէն մէկ 

խաղը նկարուն սափորիկ մը ընտիր դի– 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 

նի էէ քանակով քիչ^ ա յլ որակով ա– 

ռատ, որ կը պարգեւէ աղնուագոյն ար-

բեցութիւնըյ խորաբոլխ ապրումովդ զե-

ղումովդ բաւարարոլթեամբ է Կը խռովէ 

ալ է կը խաղաղեցնէ ալ, կը խանդավա– 

ո.է ալդ ու կը մխիթարէ ել կը մաքրա– 

գործէ է Ա՛յս Է կոչումը բանաստեղծու-

թեան . ու Ա ա յաթ–(յովան բանաստեղծ Է 

Հարաղատ եւ յաղթական« 

Բանաստեղծութիւնը Հոգիի Հաց Է 

ու գլխոլ՝ գինի ։ Լիացնող ճաշակում Է 

ել լուսեղէն արբեցում է Այդպէս է Բանը 

Աայաթ—Նովայի ։ Փիլիսոփա յ էդ խրա-

տատու. է դ բայց բարի բանաստեղծ է ա– 

մ էն րանէ առաք ու վեր ամէն բանէ ւ 

Բանաստեղծը Աայաթ֊Հթովան է I 

Բանաստեղծութիւնը իր տազերն են կամ 

նմանները իր տաղերուն է Նմանութիւն ոչ 

թէ ոճի դ ինքնատպութեան , արտա յա յ– 

տութեան կերպերու կամ լեզուի, ա յլ 

նմանութիւն մը իր ընծայած արբեցու-

թեան ։ 

Բանաստեղծներ չեն րոլոր անոնք՚ 

որոնք անկարող են մեզ յափշտակելդ 

յուղելդ արբեցնել։ 

՛Բանգի բանաստեղծութիւնը Հարա-

զատ էդ երբ երգ էդ նոյնիսկ առանց ե– 

զանակի է Բանաստեղծութիւնը Է բաժակ 

մը գինիէ Բանաստեղծութիւնը այն մա-

սունքն Էդ երբ արբեցութեան պահ ու մըդ 

առաւել արբենալու Համար դ կրնանք 

մրմնջել սիրելիի մը ունկն ի վարդ կամ 

սիրուհիի մը ականջին դ որպէսզի Հոգին 

Հրեղէն որմ անկար չութեամբ պա շատա-

նա յ ու պա յծառանա յ < Բանաստեղծս լ 

թիւնը պէտք է ըլլայ նման ԳայէայւԻ * 

նկարիդ բուրմունքի։ Պէտք է ըԱայ ըզ– 

գացումի պէս մ տածում ել մտածում՝ 

նման զգացումի X Ել արտաքինով կամ 

ներքինով՝ մեղեդիէ ՈրովՀետել բանաս-

տեղծութիւնը Բնութիւնն Է մարդուն 

մ Էջդ ոլ ստեղծագործ շունչը Աստուծոյ է 

Սա յաթ—էյովայի բանաստեղծութիւն 

նը Է Հոգեկան այգիներու խաղողներով 

պատրաստուած գերընտիր գինի է ՛Բանի 

Հիննա յճ կը Համովնա յ դ քանի Համովնայ* 

կը Հարսւգանայ իր արբեցոլթեամբ ւ 
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Համաշխարհային գրականութեան 

մ ԷՀ անգամ սա կա լաթ ի լ են ա յն ղէմքե– 

րը յ որոնք սիրո լած են անխտիր, ամէն 

մէկ գրասէրի կողմ է ւ Ա իր ուած սաստկօ-

րէն , անվերապահ կերպով: 

Շէյքը՚ւրիր անգամ քննադատողներ , 

ստորագնահատողներ , նոյնիսկ ուրացող-

ներ գտնուած են է 

Մեր մէՀէ ես հանդիպած եմ մեր դա-

գա թա կան գրողները խծբծողներու, 

բայց ես երբեք Լպատահեցայ մէկ Հա– 

յուդ որ չսիբէ Սա յաթ—Նովան, որ չհիա-

նա յ անոր հանճարին ք որ առաւել կամ 

նուաղ Հերմ ութեամբ չարտայայտուի ա– 

նոր գործին մասին, որ չհաղորդուի ու 

չարբենա յ մ եր մ եծագո յն գուսանին տա-

զերով է 

Ո ւր եմն Ա ա յ ա թ—Ն ո վան Է ամ Էն Էն 

սիրոլած, ամենասիրելին : 

Այս հանճարեղ Հազարան ԲԷԲՈ,֊Է(^ իր 

ողՀոլթեան չսիրուեցաւ ոմանց կողմ է է 

Նախ չսիրուեցաւ իր սիրածէն ւ Զսիր– 

ոլեցալ պալատաբնակներէն, իր յան-

դուգն մտածումներուն ել զգացումնե-

րուն Համարէ Չսիրուեցաւ ազնուակա-

նութիւնով կամ Հարստոլթեամր ՀոՀաց– 

եալներէ ք քանի որ նոլագածոլ, ^ Րգէ է 1 

հեղինակ ու յօրինող էր % այսինքն ^խալ-

խի նոքար% ւ Չսիրուեցաւ մրցակիցներէ 

ոլ նախանձոտներէ, քանզի աստուածա-

յին մեծ մեղք մԸ ունէր - մեծապէս տա-

ղանդաւոր դ հանճարեղ էր տ Չսիրուեցաւ 

իբրեւ իրական արուեստագէտ* Հղայնու– 

թիւձւ ունենալուն, անհատականութիւն 

ունենալուն, արժանապատուութիւն ու-

նենալուն Համար ։ կարելի չէ սիրուած 

ըլլալ բո լորէն յ Մ անաւանգ երբ մարդ 

գագաթ է , գլուխ է , գահակալ է առանց 

թագի՛. &իսուս՝ Սի սո լս ըլլալովդ բոլո-

րէն չսիրուեցաւ* կամ չուզեց սէրուէԼ 

բոլոր էն ալտ Հակառակ որ մեծագոյն 

Վարդապետն էր Սիրոյ Հ Եւ սակայն, իր 

կենդանութեան ոմանց կողմ է չսիրուած 

Աա յաթ—ևովան , իր մ ահէն ետքըդ իր 

Հանճարին զօրքովդ եղաւ ամէնուն Հա-

մար շատ սիրելի Հ Ահա յալէտ Համակ-

րելի Հրաշքը Հանճարին տ 

Երբ Կը մենանա յ վանքին մ ԷՀ, չի 

մոռնար իր սիրական կիւբճի գոզալը է 

Զայն կը վերածէ Աստուածամօր ու կ՚իՀ– 

նէ ծունկի է Ւր միակ վայելքը եղաւ 

տեսնելը տեսիլը սիրականին է 

1)այաթ—Նովայի տաղերը, եղանակ-

ներ ը , ձայնը, նուագահարումը, իր Հան-

ճարին չորս լուսեղէն ծղիները անբաւա-

կան եզանդ Հասնելու Համար Հրեղէն 

Համբոյրի • • • 

ձԱշխարՀս աշխարՀօվ կշտացաւ, իս 

քիղանից սօվդ աչքի լոյս • . 

*** 

Ահաւասիկ ումպ մը իր Հոգելոյս 

սէրէն ու լուս ահ անգէս շէրէն• 

- Ամէն մարթ– չի կանա խըմհ,–ք իմ գիր& ՈՆՐ–Ի2 Գրէ& է 8 

Ամէն մարթ– չի կանա կարթ֊սւ^»իմ յուրն ուրիշ յրէն է ՛ 
. . .՛թանի կ՛ուզէ քամին աանէ, ծովեմէն աւագ չի՛ պակսի» 
Թէկոլգ ըլ լիմ, թ-էկուգ չըլլիմ, մէշլիսնհրում սագ չի՛ պակսի* 
Թէ կու պակսիմ, քի ՚գ կու պակսիմ, աշիւարևէս մէ մսպ չի պակսի: 

Ել իրաւամբ դ Հանճարաճաճանչ ճակատը բարձր՝ կրնար ըսել • 

- Ամէն մարթ– չի կանա սիրի, իմ սէրն ուրիշ սէրէն է ՛ 
Ամէն մարթ– չի կանա գրի, իմ շէրն ուրիշ շէրէն է . . . 

Վիյմոմպլըէ 1963 Ն* Պ՝ 

Ծ Ա Ն Օ Թ ՛ – < Շ է բ » կ ը ն շ ա ն ա ծ է ի ա ւ լ , տ ս պ , շ ա ր ա կ ա ն ։ 
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Սա յաթ–\յովա իր կեանքով եւ. դրա– 

կանոլթեամբ լեցոլց 18"/՛^ ^ա^է /»ա– 

նաստեղծէն գրականութիւնը էր գարա– 

ՀյԼրքանը բովանդակալից դարձնելէ ետք , 

այսօր լուրք քննութեան ե 4ետաքրքրու– 

թեան արժանէ րանասաեղծական վաս-

աակ մըն էէ Երօք, Ս ա յաթ–\թովան ծնաւ 

18–/»ք գարոլ աո.աքէն աասնամեակէն եւ 

նաՀ ատակուեցալ նոյն գարու վերքին 

աասնամեակէն , 1795–^ * 

Երր ՂՋ—րդ գարոլ սկիզբէն գրարար 

լեզուէ եւ գրականութեան վերածնուո-

ղէն լծուած էէն Հայ կղերական մաալո-

րակաները ք միջնադարեան տաղերգու՛-

ներլլ գրեթէ կը գագրէէն ուշագրաւ ըս– 

տեղծագործութէւններէ է Ամրտոլի ճի– 

գերը ք Մխիթաբեան միաբանոլթիւննե– 

րոլ ձեռնարկները ( Պոլսոյ եւ ք*զմԷր Է 

քանքերը գրարար լեզուն կեն դան Է լեզ-

ուի վերածելու լայնածաւալ աշիւատան-

քը՝ մեր գրականութեան պատմութեան 

կարեւոր Է քելէէն մէկը կը կազմեն է Եւ 

սակայն աշիւարՀիկ կեանքն ու աշխար-

Հարարը իրենց ճամրայէն ընթացան ւ 

Աշխարհիկ կեանքին մէք աշուղական 

գրականութիւն մը զարգացաւք սակայն 

աշուղական ստեղծագործութեան նուիր-

ոլոգներուն մեծ մասը չունէր այն զար-

գացումը) ինչ որ ունէր կղերական դա-

սակարգը * որով աշուղներու մեծ ք^է1– 

ճ1ց1է1տ©ճ Եգ 

մը թէել Հրապարակ եկաւ որպէս ստեղ-

ծագործ ող եւ երգող դ սակայն չունեցան 

բարձր գրականութեան մը Հասողոլթիլ-

նը, 

Այս բազմութենէն կը քոկոլէր գէմք 

մը դ որ աստուածատուր շնորՀը Ունէր եւ 

ըստ երեւոյթին նաեւ ուշագրաւ զարգա-

ցում մըդ որ իր բանաստեղծութիւննե– 

բով ոչ միայն իր դաբոլ գագաթներէն 

մէկը կը դաոնար, ա յ լ վաւերական իր 

տաղանդով կը յանձնուէր գալիք դարե-

րու Հետաքրքրութեան է Ատոր կը նը– 

պաստէր երգի իր հանգամանքը ( որ ա– 

Հա երկու Հարիւր յիսուն տաբի յետոյ 

կ՝երգուի Հայ ժողովուրդին կողմէ է եւ 

որքան կը թափանցեն արուեստին ել ի– 

մաստին այնքան աւելի կ1ըմբռնեն Աա– 

յաթ—Նովտ յի բանաստեղծութիւննե բուն 

գրական բարձր արժէքը է 

Ա ա յա թ–\/ովա յի բանաստեղծութիւն– 

ները առաքին անգամ Հրատարակուած 

են Գէորգ Ախվեր գեանի կողմ է 1852-^ծ, 

Ա՛ոսկուա : Ախվերդեան թէեւ ք՚^՜ԻձԿ • 

բա յց Հայ լեգո լի եւ բանաստեղծութեան 

խորապէս ծանօթ ել ըստ երեւոյթին գլ*~ 

րական—գեղարոլեստական ճաշակ ունե-

ցող մտաւորական դ ուշադրութիւն կը 

դարձնէ Աայաթ—Նովայէ ձեռագիր բա-

նաստեղծութիւննե բուն վրայ ել ընդար-

ձակ ոլսոլմնասիրոլթեամբ մը լոյս կ^ըն– 



37 

հ՛այէ Աայաթ—Նովայի Հայերէն երգերըէ 

Աիէվերգեանի ուսումնասիրութիւնը եւ 

ծանօթոլթիւնները ոչ միայն գար մը ա– 

ռաՀ արժէքաւոր Էին եւ. վերջնական կեր-

պով մը կը ներկայացնէին Աայաթ—Նո– 

վան յ այլ այսօր ալ կը մնան ամ էնէն 

Հեղինակաւոր կարծ՛իքները Ա ա յա էյո-

վս։ յի մասին » 

Այգ թուականէն կէս ԴաՐ անցածդ 

1902-չ շրՀանինդ ՑովՀաննէս Թուման– 

եանի եւ Ն * Աղրալեանի նախաձեռնում 

թեամր դ Աայաթ—Նովայի բանաստեղծող֊ 

թիւնները գրական շրՀանակնեբոլ քննու-

թեան եւ գնաՀաաութեան առարկա յ կը 

գառն ան : Ն * Աղրալեանի շնորՀիլ կը վե-

րականգնին այգ երգերոլ եղանակները դ 

որ իր ցանկութեան ժամանակ Հաւլաբա– 

րի երգողներ Էն լսած ու մ ի աքը սլաՀահ 

Էր յ Իրական երեկոներու ընթացքին Աա– 

յաթ—Նովա յի րանասաեզծոլթիւնները կը 

վերլուծուին, անոր րարձր ստեղծագոր-

ծութեան եւ ինքնա յատուկ արժէքի մ ա– 

սին կը խօսին դ իր երգերը Հաւաքոյթնե– 

րու մ ԷՀ էլերգոլինէ Աստիճանաբար ա– 

շուղի ան ո լան շուրՀ կը ստեղծուի բա-

նաստեղծական մթնոլորտ մը կովկասի 

մէՀ», Իրագէտներն ոլ բանաստեղծները 

խոր ուսումնասիրութեան կենթարկեն 

անոր իւրաքանչիւր քերթուածը դ կը ճըշ– 

գեն անոր գործածած բառերուն նշանա-

կութիւնը , կը բացատրեն անոր ակնար– 

կութիւնները եւ այս խոր ճանաչողս լ– 

թեամ բ Ս այաթՀ\յովա յի Հմայիչ բանաս– 

տեղծոլթիւնները կ՝ըմ բոթալին իրենց 

ճշգրիտ իմաստով եւ արուեստով• ել 

Ա ա յա թ—Ն ո վան կը գառնայ մտաւորա– 

կաննեբու բանաստեղծը է 

Նուագն ու երգը բանաստեղծութիւն՜– 

ները մեկնաբանելու կը նպաստէին, իսկ 

նուագն ու երգը աւելի մատչելի էին 

բազմութիւններուն, որով աշուղը կը 

դառնար նաեւ ժողովուրդին բանաս ա եղ– 

ծը է 

Այս Հմայիչ մթնոլորտին մ ԷՀ ժամա-

նակակից գրական մտածողութիւՏւը զուտ 

արուեստի տեսանկիւնէն քննո՛ւթեան ա– 

ռաւ Աայաթ—Նովայի ստեղծագործու-

թիւները ել յանգեցաւ այն եզրակացու-

թեան դ թէ աշուղը Հանճարեղ բանաս-

տեղծ մըն էր 1 որուն խոր զգացումները, 

այլազան մտապատկերները դ եւ արտա-

յայտութեան գեղեցիկ ձեւեր ը ամէնէն 

վաւերական եւ ամէնէն մարդկային ի– 

րաւ բանաստեղծս լթեանց աստիճանին 

դասուեցան տ 

Այսօրդ երբ ամբոզՀ Հայութիւնը գո-

րովանքով կը տօնէ աշուղին ծննգեան 

2 5 0 – ա մ ե ա կ ը դ Ա ա յաթ—Նովան ամենա յն 

Հայոց բանաստեղծն է արդէն է 

Աա յաթ—Նովան նոյն յաՀոզութեամբ 

գրած Է վրացերէն դ ատրպէյճանի թուր-

քերէն եւ Հայերէն դ Հանդիսանալով մի– 

Հազգային գէմք մը կովկասի շրՀանակին 

մ է ի 

ինչ որ յատկանշական է այս պարա-

գային , այն էդ որ 1 7 5 2 – ի ն միայն կը 

սկսի գրել Հայերէն իր տաղերը եւ տետ-

րակին վ^այ՛ կ՝արձանագրէ ք - «Հիմի. 

զուզիմ թ-Է հսւյեվաբ. սաիւք»: Ուրեմն քա– 
ռասունամեայ Հասուն տարիքին դ ներքին 

ապրումներէ մղուած, աւելէ Հարազատ 

զգացումներով մեղի կը թողու Հայերէն 

գրած իր բանաստեղծութիւնները գ Ո— 

րոնցմէ երեսունվեց երգերը Աայաթ—Նո– 

վա յի սէրն ունին որպէս նիւթ յ էսհ. 

միւսները խրատական ել փիլիսոփայա-

կան են : 

Հանդիսաւոր այս օրերուն դ եթէ Հայ 

գրական միտքը Աա յաթ—Նովան կը դասէ 

մեր բանաստեղծութեան Հանճարներու 

կարգին եւ զայն կը նկատէ իր գարու 

գագաթումը ( ինքը% Ա ա յաթ—հովան է իր 

ստեղծագործութեան օրերուն է գիտակ է 

իր բանաստեղծութեան արժէքին է 

Բանաստեղծը ներշնչումն ունի աստ-

ուածատուր » կ՝ արժե Լոր Է իր րանաստեղ– 

ծոլթիլններն ու նուագը • ա յգ խոր գի– 

տակցութեամբ Է որ կը յօրինէ իր եր– 

գերը եւ կերգէ ոլ կը նուագէ մեծ ար– 

ժանապատոլոլթեամբ յ Այն քառեակը որ 

արձանագրուած է իր յուշարձանին վր~ 

բայդ ցոյց կու տայ թէ Աայաթ^Նովան 

գիտէր որ իր Հուրը ի՛նչ Հըրէն է , և գի-

րը ի՛նչ գըրէն՚*< Ա տուգապէս գիտէր թէ 

իր կառուցածը , մտածում ը , զգացածը 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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քարափի քո՛ր Ոէ– ԿրԷն Է» անմաշ Է ել 

կր դիմանայ ժամանակի Հեղեղին. <» 

Ա ա յաթ—Նովա յի բանաստեղծութիւն– 

ները երբ քննութեան կ՚առնենքդ քանի 

մր յատկանշական կողմերով բանաս տեղ– 

հ՜ր կը ներկայանայ մեղի է 

Եթէ աո աքին ակնարկով՚* քնարական 

ել. յուզական ստեղծագործ ողի Նկարա– 

ԳՒՐՐ Կքէ դրօեւորոլի իր քառեակներուն 

մէք% սակայնդ անմիքապէս կրնանք Հաս– 

աատել թէ գործ ռւնինք ՄՏԱԾ Ո՛Լ եւ. 

ՓԻԼԻԱՈՓԱ8 բանաստեղծի մր Հետ ւ 

Մ տածումը տիրապետող յատկանիշ 

մըն է Աայաթ—Նովայի ամբողք ստեղծա-

գործութեան մէք։ Ընդգծելով այս պա-

բադանդ կրնանք աւելցնել թէ բանաս-

տեղծի երգերը ոշ միայն շեն տուժած 

մտածութեան ներկա յութենէն դ ա յ լ քը– 

նարական զեղումները աւելի քան թո-

բունկ ապրումներու Հասած են, յուզումն 

ու մտածումը միաձուչհլով յ 

ԵՐԱՆԳԸ մէկ այլ յատկանիշն է այս 

բանաստեղծին դոր գերազանց վար պետ Ու– 

թեամբ նրբերանգ պատկերներով ել դո յ-

ներոլ Հ ամագրութիւններով կը շլացնէ 

մեզ: իր պատկերները երբեմն շշմեցնող 

են եւ մեզ խորունկ ապրումներու կր 

տանին ։ Գոյները պոռացող եւ թանձր 

ներկեր շեն դ ա յ լ նուրբ երագներ դ որոնք 

ծազվւկներուդ գոՀարեղԷն քարե բու եւ 

մետաքսներու անուններով գոյն կ՚առնեն 

եւ կը Համ ա դրուին այնպիսի ներդաշնա-

կս լթեամբ որ կը շոյեն ու կը թովեն մեր 

գեղարուեստական ճաշակը է 

Մ տածումի դ յո յղի եւ երանգի ներ-

դաշնակութեան կը միանայ իւքսւստաՆՈ– 
րՈԼԱը որ ամ էն տողէ կը թորի« առանց 

ճիգի հ իմաստութիւնը բնածին խառնը– 

ւածքն է բանաստեղծին ։ Ու այս թառ-

նըւածքէն բխող բանաստեղծս լթիւնները 

ճշմարիտ աղբի սրէ մը Հոսող պսպղուն 

քուրին կը նմ անին , իր իսկ բանաստեղծ ի 

քուրին՛ որ «ուրիշ յըրէն» է ։ 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ են Աայաթ-Նովայի 

բանաստեղծական կառոյցները է Առաք– 

նակարգ Հնչարան մըՆ է ել այգ Հնչիւն-

ներով կշռուած է իր քերթուածներու ե– 

րաժշտականութիւնը որ պիտի յարմա-

րէր երդի եղանակին ւ Աակայն իր բա– 

նաստեղծոլթիւններր երբեք շեն տուժած 

թէ խորքով եւ թէ ձեւով այս Հնչաբա-

նական պարտադրանքէն ։ 

ԼԵԶՈՒՆ որ կր գործածէ այս նշա-

նաւոր աշուղը կրկնակի յաականիշնե– 

Րով կը ներկայանայ այսշրուան ընթեր-

ցողին ։ Բանա սա եղծի մա յրենի լեզուն 

Բ՝իֆ/ի"ի բարբառն է , որ ինքնին դըժ– 

ուար Հասկնաքի էր տարրեր շրքաններու 

Համարէ Բ ՚ ս յց բարբառ մը ՐԱալԷ աւելի 

բան մըն էր Թիֆլիսի եւ շրքակայ Հա– 

յութետն լեզուն ։ թող թոյլատրուի մեզի 

ըսել դ թէ ա յգ լեզուն տեսակ մ ը Էաիե՝– 

րանթ« էր ^ բնական զարգացմամբ կազ– 

մաւորոլած ։ Թիֆլիսը կաէկասեան աղ– 

գերու մայրաքաղաքն էր Հ Վրաց թագա-

ւորանիստ քաղաք Ր1էաԼՈէԼ Հանդերձ, 

Հա յերը մ եծամ ասնութիւնն Էին ազգա– 

բընակոլթեսւն ։ Հոն Էին ԱտրպԷյքանի 

Թուրքերը, Հոն եղած են Արաբներն ՈԼ 

Պարսիկներըհ Այղղերոլ եւ ցեղերոլ այս 

խառնուրդը գարերու զարգացման ել 

փոփոխոլթիւններոլ ենթարկուած է Տ / / * . 

Հայը իր բարբառին ձուլած է աբաբերէ– 

նը դ պարսկերէնը է վրացերէնը ու թաթա– 

բերէն ը , Աայաթ—Նովային տալով մայ-

րենի լեզու մը որ \&–րգ գարուն բարբառ 

մը րլլալէ աւելի՛ կովկասեան էսփերան– 

թօն էր՛ բայց ընտանի լեզու մը մին-

չեւ այսօր Բ՚իֆ/իոի Հին Հայերէն առա– 

քացած սերունդին տ 

Աայաթ—Նովանդ ինչպէս յայտնի էդ 

ղրած է վրացերէն ել թուրքերէն Լատըր– 

պէյքէսնեան) բանաստեղծութիւններ է մ այ՛ 

բենի լեզոլի Հմ տութեամբ։ Այս պա բա-

զան պատճառ մը աւելի Է որ օտար բա-

ռեր առատութեամբ տեղ գտնեն Հայերէն 

յօրինումներուն մէք։ Կան տողերդ ուր 

միայն մէկ բառը Հայերէն էդ 

Մնացած բոլորը օտար բառեր են դ -

պարսկերէն դ թաթարերէն դ վրացերէն 

կամ արաբերէն։ Ո*–րիշ միքակ բանաս-

տեղծ մը այգ խառնուրդ լեզոլյէվ իր 

կործանում ը միայն պիտի ապաՀովԷր ։ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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Մինչդեռ Հանճարեղ այս բանաստեղծը 

ամէն մէկ ահ՛ ական , գունաւոր քար , ծա– 

կամ անուն գործածած է* գոյն մը, 

պատկեր մը, իմաստ մը կամ Հնչիւն մը 

տալու իր տողերուն, որպէս Հարազատ 

արտայայտութիւն իր ներաշխարՀին ։ 

Ներկայ ս երանգը եւ գալիք սե բան գ՛-

ներ ը գժուաբ պիտի Հասկնան բանաս-

տեղհի լեզուն, ու այս երեւոյթը, ան-

շուշտ, բացասական կողմն Է Աա յաթ– 

Նովայի գրականութեան է Սակայն անոր 

թողած թանկագին ժառանգութիւնը պէ՝~ 

տի առնենք այնպէս, ինչպէս որ Է - որ-

պէս ինքնայատուկ բուրեան ծաղիկ մը 

Հայ գրականս ւթեան ծաղկաստանին մ ԷՀ ։ 

թէ՛ ձեւը ել թէ բովանդակութիւնը առ– 

նելով ժողովրդական երդերէ , որոնք 

«Ջան կիւլիւմներ» անունով , Ժողովրդա-
կան ծանօթ երգեր են, գաբերով քալած 

Հայ ժողովուրդին Հետ է 

Օրինակ մը է 

Վ ա ր իս ասիմ իմացիր, 
էշխին մէջը հիմնացիր* 
ինձ հուրհան, րերեան արիր, 
Ասում ես թ ֊ է դիմացիր։ 

Հ ագարի ն հագար պիտի, 
էրած սրտին ճար պիտի 
Իս մի էշխ էն քաւնուն ի մ , 
Ինձ մէ սադրուն եսւր պիտի: 

Ս ա յաթ—Նովա յի կրած ազգեցու– 

թիւէներն ալ երբ քննութեան առնենք, 

կրնանք Հաստատել ( թէ ան ա գգուած է 

պարսկական բանաստեղծսւթենէն եւ որ– 

գեգրած է ոտանաւորի առանձին ձեւ մը 

որ նման է պարսկական Հ կա գելեին: 

Ուշագրաւ է նաեւ Հայ տաղասացնե-

րու ազգեցութիւնը է Ուշադիր քննութիւն 

մր ցոյց կու տայ, որ Աա յաթ—Նովան 

շատ բան առած Է Նաղաշ &ովնաթանէն ( 

որ իբմէ 20 տարի առաՀ վրացական նոյն 

պալատին մ ԷՀ պաշտօնական աշուղն էր։ 

Ոչ միայն Նաղաշ Տովնաթանէն, այլեւ 

Հին տաղասացներէն կո սա անդին Երզըն– 

կաց ի ի , Գրիգոր Ազթամարցիի, &՝լկոլ– 

րանցիի արտայայտութեան ձեւեր էն փո– 

խառութիւննեբ կան Աայաթ—Նովա յի 

տաղերուն մ ԷՀ։ «Ուստի կուգաս զաբիպ 
բլբուլ»–ը գրուած է Նաղաշ 8 ովնա թա-

նի «Ուստի կուգաս քաղցր բլբուլ»–/) 

աղգեցութեան տակ : Նոյնպէս սեղանի 

եւ խնՀո յքի նո լիր ուած երգը Նաղաշ 

Տովնաթանի եւ Ազթամարցիի գինիի եր-

գի նմանոլթեամբ կազմ ուած է , նոյն 

տողերով ել նոյն չափերով։ 

Բացի այս ազդեցութիւններէն Ս ա– 

յաթ—Նովան մեծապէս օ գա ուած է ժո-

ղովրդական բանաստեղծս լթիւններէն , 

Եաբի լեգուն բլբուլ է , 
Տաստամագն սմպոլլ է , 
Սայաթ–՛Սովէն լալիս է , 
Մակար դարիպ բլբուլ է ։ 

Ս՝ ատնանշելով ա յս ազդեց ութիւն– 

ները, պարտաւոր կը զգանք անմի Հա պէս 

շեշտ ե լու, թէ Աա յաթ—Նովան Հետեւող 

մը եղած չէ է ինչպէս իրական կեանքի 

դրուագները ղրգիչ Հանդիսացած են իր 

սէրը եւ մ աբգկա յին խորունկ ապրում-

ները արտայայտելու, նոյնպէս ազդե– 

ցութիւններն ալ մղւսծ են բանաստեղծը 

նորակերտ կառուցումներու։ 

Այս կէտէն մեկնելով, հ.աՐ^ւէ ( 

պնդել թէ Աա յաթ—Նովան իր յատուկ ո– 

ճը ունեցաւ, բացառիկ ոճ մը, որ մթնո-

լորտ մըն է , յուղումով եւ իմաստոլ– 

թեամբ ողողուն ։ 

Բացառիկ դէմք մը, մտածում ով եւ 

արժանապատոլոլթեամբ լեցուն, մե-

ծարժէք բանաստեղծութիւն մը կտակեց 

յետնորդ սերունդին ։ 

ձՏիրոՀ ա յ գի՜հին մ ԷՀ յետնորդները 

բացառիկ ել ծաղկաւէտ ծառ մը պիտի 

գտնեն, որ Աայաթ—Նովայինը պիտի ըլ– 

ւայ* 
Ս. 
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- Բան մը գթէ՛ Սայաթ— ՚Նովայի մասին, կը խրնդ– 

րեն ու կը պահանջեն «Բսւգինչի տզսւքը: 
Բան մը Սայսւր-նովայի մասին՛–, վրաս ալիւր 

են տեսել կը կարծեն ջաղացպան եմ • ես ո ՛ վ , Սսւյաթ– 
՛հովան ո վ • * • : 

- Գրէ՛ րանի մը մասին որ կապ ունենայ Սայսւթ– 
%ովայի եետ • օրինակ "եիկոլ Աղրալեանի մասին: 

Այդ՝ ուրիշ։ Նիկոլի մասին - ինչո՞ւ չ է ։ Փոր-
ձենք : 

Եթէ յիշողութփւնս ինձ չի դաւսւնանում, 1919 
թուականի աշունն է ր , կամ 1920-ի գարունը՛ Երեւան 
էր եկեր 0»ուս բանաստեղծ Սերգէյ Գորոդեցկին: 

Գորոդեցկին հայերէն չէր իմանում, թայց իր հայ 
բարեկամների շնորհիւ ծանօթ֊ացել էր եւ սիրել հայ 
գրականութ՛իւնը, թսւբգմանոլթփւններ էր անում հայ 
բանաստեղծներից եւ աշխատակցել էր Վալէրի Բրիւ՛– 
սովի զԱրմիանսկայա Պոէզիա» նշանաւոր ժողովա-
ծուին : Գորոդեցկիին ծանօթ էի Պետերրուրգից եւ 
բնական կերպով դարձայ նրա չիչերոՆէն Երեւանում, 
ուր նա շատ բարեկամներ եւ երիտասարդ հիացողներ 
ունէր, որոնք աշխատում էին նրան հանոյք պաւոնա– 
ո ե լ : Բնական կերպով նա հիւրասիրուեց եւ առաջ– 
նորդուեց Խորէն Սրբագանի կողմից, աւսոնց որի ՛նա-
շը վայելելու ոչ մի նշանաւոր այցելու չէր կարող հե-
ռանալ Հայաստանի մայրաքաղաքից : Դարձեալ բնա-
կան կերպով ճաշասեղանը պատրաստուած էր Առաջ-
նորդարանի պատշգամբում, Զսւնգոլի վրայ , Վհհա-
փսա. Մասիսի աչքի սւոյեւ: 

Աղբալեանը եւ ես ուշացել էինք նաշի* երբ հա-
սանք, պատշգամբը լեցուն էր հրաւիրեալներով, ո– 
յանք արդէն կերել էին չիրթման եւ ձուկը, դատար– 
կել էին կոնեակի եւ գինիի շիշերի մեծ մասը եւ այժմ 
աղմկարար համերգ էին կագմոլմ սեղանի գւխին բազ-
մած Խորէն Սրբագանի թամատայոլթեամբ , սպասե-
լով խորովածին եւ Աայաթ–Նովային: 

Աղրալեանի երեւումը պատշգամբում ցնծութեան 
աղաղակներով եւ ծափերով ընդունուեց: 

- Ո՞ւր կ ո Ր ա Ր յ տնաշէն, մեր հիւրը Սայաթ–"եովա 
է ուգում, լսւում էր ամէն կողմից։ 

- Եա խո չու. Աա յաթ-Հյովա , ես ուգում եմ 1)ա– 
յ ա թ - ՚ ե ո վ ա , անվերջ կրկնում էր լոլիկ դարձած Գո~ 
րոդեցկին: 
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նիկոլը նստեց իր սիրած՛ տեղը - Մասիսի դիմաց 
- եւ անվրդով անցաւ գործի, որպէս զի շուտ հասնի 
միւսների Գրագու*էէն ։ Ապուրը եւ ձուկը իրար յա– 
յորդեցին, Գփկոլը շուտով եասաւ միւսների Գրագու 
սէն% 

- Եա խո չոլ. Սա յաթ– Նովա, աղմկում էր Գորո– 
դեցկին։ 

1փկպը լրջացաւ: Աչքերը յսսւեց Մասիսին: Դա-
նակը զարկեց զինու բաժակին եւ կարծես ձայնը փոր-
ձելու համար սսւաջ մեղմ ապա բարձրացնելով սկը– 
սեց* 

- Գուն Էն գլխէն էմասաուն Էս» 

Տիրեց իւորին լւաւթիւն պատշգամբում։ Վարից 
լսւում էր Զան գոլի տրտունջը: Այստեղից մի ժամա-
նակ Վահան Տէրեանն էլ* աըսաաանել էր • 

- Ոչ մրմունք) ոչ արաունք սգաւոր է 

«էն գլխէն իմաստուն» Մասիսը հեոուից լսո՛՛ւմ 
էր էիկոլին երդը - չգիտեմ բայց պատշգամբում ան– 
շըշուկ լսում էին ամէնքը: իուււն ծափեր եւ դարձեալ • 

- ք)ա խո չու Ս այաթ—նովա յ 

Դփկոլը որ լաւ տրամադրութեան մէջ լինէր, խըն– 
դրանք ի պէտք չունէր • 

- Հսւա՜, ժպտում էր քթի տակ, եւ դանակը խը– 
փում գինու բաժակին ու սկսում մի նոր երդ: էւ այս-
պէս անվերջ: 

ճաշը վաղուց ընթրիք դարձաւ։ Ընթրիքը մօտե– 
նում էր նախաճաշի • . . Առաջնորդարանի պատշգամ-
բից, Զանգուի վերել, Մասիսի հովանու ներքեւ, լըս– 
ւում էին Աղբալեանի մոգական մեղեդիները Աայսւթ– 
Բովայի իմաստութեամբ յագեցած: 

Երբ, մի օր վերք ես հանդիպեցի Սերգէյ Դորո– 
դեցկիին, նա կէս լուրջ կէս կատակ ասաց» 

- Տարօրինակ ժողովուրդ էք դուք հայերդ։ Ասում 
էք Հայաստանը սոված է , բայց ձեր նաշերը տեւում 
են տասը ժամ։ &եր եպիսկոպոսները իմում են դերա-
սանի պէս։ Ջեր գրական քննադատը աշուղ պէտք է 
լինէր • • • տարօրինակ ժողովուրդ էք : 

Այդ օրերին ՚եիկոլ Աղբալեանը դես. չէր արտասա-
նել իր հռչակաւոր նսսւը բոլշեւիկների դէմ եւ դեո. 
«բրինձի կոմիսար» չէր եղել։ 

- Եւ յետոյ, աւելացրեց Գորոդեցկին, տխուր են 
ձեր երգերը բարեկամ։ Տեր իմաստուն Աայաթ—՚Աովա-
յի գեղեցիկ երգերից տխրութիւն է ծորում։ 

Եւ ոուս բարեկամս, կարծեմ իրաւունք ունէր: Նի– 
կոլի Սայաթ–"Նովան տխուր էր ու թախծոտ: 

Եւ արդէն հայերէն ո՞ր երգը ուրախ է ։ 
5 ԳԽկա. 1963 Ա • ՎՐԱ8ԵԱՆ 
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Ն. ԱՂԲԱԼեԱՆ 

ՍԱ8ԱԹ - ՆՈՎԱՅԻ ՀԵՏ 

ն ՛ Ազսպեա*. ուրացուած Աայաթնովայաղէտ մը տյսօրուտն Հայաստանի 
ՍայայՒնովայաղԷտնհրսւՕ կողմէ, 8– Օշականի, 8– Զաւբեանի ել ուրիշներու 
հետ. նշանաւոր վ հր մանողներէն մէկը հղած է մեծ աշուղին գրած րոլոր տա-
ղերուն։ Այն լայն ու լուրշ հեսւսւքրքրաթիւնը որ սկտու Թի Փչի սի մէք հայ <յը– 
րակսւն շր;անակներու մ է յ Սայաթ- ՚եովտյի հանդէպ՛ կը պարտինք V Ադբալհ֊ա– 
նի. աւելի քւս8 ուրիշներու։ թաՈսատեդծ աշուղի մասին V Աղ թալ է անի գրած-
ներն ու խօսածներուն պսակը կը կազմէ սակայն այն ձեոագիր ստոսսր աշխա-
տութիւնը, որ կը կոչուի *Ա • ՛բովայի համարսւրրաոը»: 

Անկրկնելի աշուղին Ծննդ– 2.")0–աւՌւսկը լաւագոյն առիթն է , որ հրատա-
րակչական մը մտածէ փոշիներու տակ մնացած այդ թ– անկ արժէք ձեւսսզրի մա-
սին։ 

Մ*ոագիր եմ ընթերցողների հես։ զը– 

րոյց անել Ս ա յաթ—Նովա յի մ ասին , մեկ՛-

նելով նրա երդերը թէ՛ լեզո ՍԱ կս՚ն–բա-

նաս իրական եւ թէ՛ գրական–Հոգեբանա-

կան տեսակէտից ։ Այս գործի Համար ես 

ունեմ մի քանի յարմարութիւններ, որ 

մաագիր եմ օգտագործելդ եւ որ ինձ 

թոյ լ են աալիս յանգգնելու մեկնաբանը 

դաոնալ մեզանից երկու. Հարիւբ աարի 

առաք ապրող այդ մեծատաղանդ աշու՜-

ղի ստեղծագործութեան ։ 

իս ծնած ու մեծցած եմ նո յն այն 

քաղաքի - Թիֆլիս - եւ նոյն այն թաղի 

մէք - Հաւլաբար, ուր ծնած ել ապրած 

է Աայաթ—Ն"վան յ Իր մաՀն իմ ծնուն-

դէն բաժնում ութսուն աարի, բայց իմ 

մանկութեան շրքանին Թիֆլիսը դեռ պա– 

Հում էր շաա Հին Հետքեր անցեալ չըր– 

քանից եւ իմ տեսած նիստ ու կացը շատ 

շէր Հեռացած արքայական ձրքանի Թիֆ– 

լիսի կեանքից X ճիշդ է , չկար վրաց թա– 

գաւորութիլնը, ԳՐա փոխարէն իշխում 

էր (հուսը, չկար ել զօրաւոր պարսկա-

կան ազգեցոլթիւն, բայց ժողովուրդի 

կեանքը նոր միայն սկսած էր փսխուիլ 

եւ նիստ ու կացը դեռ չատ Հնամի էր ւ 

Ա եր թաղի եկեղեցին էր այն քՕոքի 

վանքը, որ ժէ ՚ գարուն շինած էր Խո-

ջա ԲեՀբուդը, ԲեՀբոլգեան իշխանական 

տան Հիմնադիրը, որի Լա յն շրջանակի 

մէջ թաղուած էր Աայաթ—Նովայի կինը 

ել ուր Հա լան օր էն մկրտուած էին Աա– 

յա թ—Ն ո վան ել իր զաւակները ։ Գոլցէ 

ա յգտեղ նաեւ պսակուած էր նա Ա՝ ար-

մար անունով կնոջ Հետ ։ Հազիւ գրա– 

կարդաց՛ ա յգ վանքի աջ պատին ներ– 

սից * արեւի կամ մոմերի աղօտ լոյսով 

յաճախ փորձած եմ կարդալ • %Ես Խո-

ջա ԲեՀբոլդ-խ. .« ճգնելով վերծանել 

խունկի ծոլխից սեւցած գրերըդ որ պա– 

տիւնեբով բեռնաւոր, յօրինում էին ինձ 

անծանօթ եւ խժական բառեր յ 

Աեր թաղի մէջ ես տեսած եմ ջուէ՜ 

Հակներ, որ շարունակում էին Աայաթ-

Նովայի արհեստը, նրա պէս իրենց տան 

մէջ մաքոք շարժելով եւ փողոցի մէջ 

Հէնքը կազմելով է Օաճախ անցած եմ, 

քաղաքի մէջ, ա յն նեղ փողոցով է ուր 

խարազները ( աս ի ակ ան քօշկարներ) կա-

րում էին չուստ (եամանի) ու ծոլզայ 

եւ կանանց գեղեցիկ քօշեր զարդարուն 

երեսով, եւ աշխատանքի կշո֊ոյթին զու-

գահեռ երգում էին իրենց իսկ յօրինած 

սիրային կամ ծաղրական երգերը, որ 

իրենց աշկերտները յ երեկոյեան, թնդա– 

ց ընելով փողոցներն իրենց ղի լ Հայնով, 

տանում, տարածում էին Հաւլաբարի ա– 

մենախոնտրՀ եւ աղքատիկ տնակները ւ 

Հ/ատ անգամ իոկ բարեպաշտ մ օրս 

քղանցքը բռնած% %Համբուրելու՝^ գնա– 
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բարձրաշէն եկեղեցին, որ գտնւում էր 

Թիֆչիււի միՀնարերգի՝ ՛Լուր չաղալա յի 

կիսալեր պարսպի աակ ։ Այգ եկեղեցու 

սեղանին աոՀե լ սպանած էին Աայաթ– 

Նո վային* աղօթքը բերնին է Գեռ Թիֆլի– 

սի մ ԷՀ շատ մօքալաքներ կային իմ ման– 

կութեան մ՛ամանւսկ , այսինքն պատուա-

ւոր եւ բնիկ քաղաքացիներ, որ վերից 

Լին նայում եկոլոր տարրին, որ Ո՚ուս 

տիրապետութեան Հետեւանքով սկսած 

Էին խուժել Թիֆլիս եւ վերափոխել 

կեանք ու կհնցաղւ Այղ կո֊օններլշ, (այգ 

ւս ր Հ ամ արՀ ա կան ւս ն ո ւնն Էին տալիս եկ– 

ոլորներին րնիկ քաղաքացիներ լ») ( շոււ– 

տով այն քան շատցան , որ բնիկը քաշոլեց 

իր պատեանի մԷՀ, բայց իմ մանկութեան 

շրՀանին դեռ լայնօրէն Հնչում էր Թիֆ– 

լիսի րարբաււը եւ տիրում էին Հին բար– 

քերը յատկապէս բնիկ տարրի մ ԷՀ: Ն/+— 

րանք երկլեզու էին. վրացերէնը մայրե-

նի լեղուի պէս դիտէին եւ Հայ ու վրա-

ցի շատ մտերիմ էին: Հ^բՀակայ սրբա-

տեղիները - Թէլէթի, Ծղնէթի եւ ծ«Հ– 

նաբագի եկեղեցիները իրենց տօնական 

օրերին Հայ ու Վրացի ուխտաւորներով 

լիքն էին, իսկ Վարգան Աամիկոնեանի 

գստեր Շուշանիկի գերեզմանը, որ դրա– 

նըւում էր Թ՚իֆլիսի Մետեխ կոչուած 

ամրոցի մ ԷՀ Լոր (հուսերը բանտի վերա-

ծած էին) Հալա սարապէս Հայի եւ վրա-

ցու պաշտամունքի առարկան էր , միել– 

նոյն Հոյակապ եկեղեցու մէՀ Հայ ու 

Վրացի պաշտօն էին մ ա աո լցանում Հեր– 

թով՛. 

Վրացին ուրախ եւ անՀոգ ժողովուրդ 

էր. երկրի Հին տէրերն էին է Հայերը նը– 

բանց մԷՀ ապրելով նրանց պէս դարձած 

էին ուրախ եւ սրտաբաց յ քՕնՀոյքն ու 

քէֆը սովորական էր % իսկ ուրախ Հաւա-

քսյթները թաղի մ ԷՀ, երեկո յե ան մօա, 

երբ տան ղործն ու աշխատանքը վեր Հա-

ցած էին, մի բնական պաՀանՀ էր կար-

ծես է Ա՚լՀիկները մէկի աան բակի մէՀ 

Հաւաքուած դափի ներդաշնակ Հար-

ուածով եւ բերանի եղանակումով սկը– 

սում էին պար գալ երկար է սրախօսելով 

ու ՔՐքՀաԼով • միՀաՀասակ կանայք տան 

դոներին նստած խրմովին՝ բամբասում 

էին կամ կատակում եւ անվերՀ ու սըր– 

տանց ծիծաղում: Երբեմն ազՀիկներից 

մէկն ու մէկը դուրս էր գալիս ու սր" 

բանց քաշում ներս եւ ստիպում, որ պա-

րեն է Աղմուկն ու ծիծաղը բոնում էր 

տուն ու եբդիք յ 

Ա՝եր թաղում ապրում էր մի կոյր 

մ իՀաՀասակ կին, քօռ Ա՛ա յին որ գիտէր 

•քաման շ/ս նոլյսդե լ ել Հաճելի ձայնով 

երզել վրացերէն ու Հայերէն յ &աճախ 

կանայք Հաւաքոլյք էին, կանչում քօււ 

Ա՚այուն եւ նրա շուրՀը բոլորած* երգել 

ու նուագել տալիս ել իրենք էլ ձայնակ-

ցում նրան : Տետոյ գափն աոնոլմ ել ըս– 

կըսում պարի եղանակ եւ պարում մեծ 

եռանդով ու սրտանց • երելում էր նաեւ 

Հո դե պա Հուսա օղի կամ գինի, որ խմում 

էին իրար կենաց* սրախօսելով ու եր բե-

մբն չարա խօսելով բայց անցած—գնա-

ցածի մասին ել ճրագները վառելու 

մօտ ցրւում տները, գործից դարձող ի– 

րենց ամուսիններին դիմաւորելոլՀ Վեց– 

եօթ տարեկան տղաները մարդաՀաշոլի 

չէին, ուստի մայրերը նրանց տանում 

էին Հետները այգ Հալաքոյթներին, ուր 

երգում էին ել Ա ա յաթ—Նովա յի երգերը, 

որ մ անուկ տարիքից մնացին յէԼողո*–" 

թեանս մ ԷՀ՝ թէ՛ բառը եւ թէ՛ եղանակըէ 

Մեղ Հարեւան էր կոււլիկ փալին, մի պա-

ռաւ կին, որ Նալբանդ նշանաւոր երգչի 

թոռն էր , նրանից ես սովորեցի իր պապի 

երգերից մէկը, որ յետոյ գրի առնելով 

տուի Ա. ՝Բամալեանին (գաւառացի Հե-

ղինակ) եւ տպագրեց «.Արձագանգ՝» թեր-

թի մԷՀ Հ Նա պատմում էր թէ իր պապը 

գեղեցիկ տղամարդ էր. Հիանալի նուա-

գող, սազը ոչ թէ առՀելը բռնած՝ այլ 

քամակը բռնած էր նո լագում եւ երգում, 

բայց սաղը լարել չգիտէր, ուրիշները 

պէաք է լարէին ոլ տա յին իրան ւ ինձ 

ց ՞ յ ց էր տալիս իրենց տան Հին ձեռա– 

գիրը, որ Հիմա չեմ յիշում թէ ինչ է ր , 

բայց մեծ գիրք ունէր (գուցէ Օայսմա-

ւուրք) շատ ստուար Հատոր է ր , Հիմա 

կարող եմ յիշելով ասել թէ բոլորգիր 

ԷՐ» գլխադիրները մարդագիր ել ձկնա– 

գիր ել լայն լուսանցքների վրայ վեղա– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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րաւոր վարդապետներ նկարած գունա-

ւոր հ էս փորձում էի իմ փոքրիկ մաա-

նեբով ա յգ գրերն ու. պատկերները րն– 

գօրինակել: 

Հայրս քէֆ սիրող արհեստաւոր է ր , 

սիրում էր լալ խմել ու խաղ կանչել ( սո-

վոր արար թաթար բայա թիներ , մ անա– 

ւանգ երբ իմ ազգականները գալիս էին 

գիւղից : Տունր դաոնում էր մի Հարսան-

քատուն . գինին Հոսում է ր , խորովածի 

շամփուրները էիքր գալիս է դատարկ 

դուրս էին գնում • դուրս ու ներսի մար-

դԸ շէր աարրերւոլմ, ամէնքին գինի եւ 

տաք տաք միս էին Հրամցնում ել սուր 

խօսքը, կատակն ոլ տրտում բայաթին 

յաքորդոլմ էին իրար տ Գինուց ու երդից 

աչքս փակւում էր եւ լուսադէմին աչքս 

բանալով^ տեսնում էի դեռ սուփրան 

Լոըփռոցը) գցած եւ խմողների կատարը 

տաք է 

Ս՛այրս դ որ մի բարեպաշտ կին է ր , 

նոյնպէս սիրում էր երգել երբեմն վրա-

ցերէնդ բ այց աւելի բաթայիներ։ Շատ 

Հաճելի ձայն ոլնէր եւ կանանց Հաւա– 

քոյթների անհրաժեշտ անդամն էր* Գիր 

չդիաէր դ ինչպէս ինք էր ասում • էՄ ի 

մաղ էր մնում դ որ կարդալ կարենայ* , 

բ այց ինձ սովրեցնում էր ուղիղ Հեգել 

ու կապել վանկերը ես իրար ետեւից ա՛-

սում էի գրերը եւ նա կապում ոլ ասում 

էր բառը՛. Շատ գրասէր էր• այսինքն 

սիրում էր կարդացնել ու լսել: Լսելով 

թէ Հեռաւոր թաղերից մէկում - Ս ՚ Աար– 

զսի թաղում - մէկը ձՎէրք Հայաստանիֆ 

ունի* յիշոլմ եմ մի օր ձեռիցս բռնած 

ղնաց ա յն թաղը ել Հազար աղաչանքով 

խնդրեց այդ գիրքը% որէ մասին լսած էր 

թէ շատ յալ գիրք է եւ տուն բերելով 

ու Հարեւան կանանց գլխիս ( Հաւաքելով^ 

ստիպեց որ կարդամ ու ես , ո*վ զար-

մանք , 2 յ ՚ ի "էէ" հ.աՐԴաԼ ս կ ս ա յ * որով-

հետեւ֊ իմ խօսած լեզուով էր գրուած է 

իսկ կանա յք բոլորն ան գրագէտ, լսում 

էին մ այիլ եղած, բերանների քուրը գա– 

լովւ 

Այսպէս է որ մի անգամ էլ գտել ու 

գնել էր Աայաթ—Աովայի աժան Հրատա-

րակութիւնը եւ այնոլՀետեւ տուն ԳՐՐ~" 

կից գագար չէին տալիս ինձ՝ խնդրելով 

որ կարդամ ու լսեն X կարդալու Հետ 

միասին քթերի տակ կամ բարձրաձայն 

սկսում էին երգելդ ինչ որ դիտէին ւ 

Մեր թաղի բարձունքից դէպի Բոլյա. 

դետի ափն իքնում էին երկու զառիվայր » 

Արեւմտեան կոզմից իք)*ող զառիվայրի 

կէսին էր շինած Ա • կարապետ եկեղեցին դ 
որի ծոլխն է ինք է Հայրս երեք անգամ 

գնացած Էր Մ ուշ Տ Ա . կարապետին ուխ-

աի ել մեր տան պատին շրքանա կին մ Էք 

կախ ուա ծ Էր Խրիմեան Հայրիկի կոնդա-

կը Հօրս անունով յ 

Ես այդ զառիվարով Էի ՆերսԷսեան 

դպրոց գնումդ որ Բուռ գետի միւս ափն 

էր է ՀՀառիվա յրի վրա յ մի խանութ կար 

ուր նստում էր մի ծերունի ք Հիմա կար-

ծում եմ՝ մօտ 7 0 տարեկան X Մի օր երբ 

դպրոցից տոլն էի դառնում տեսայ որ 

խանութին մէք գինին գրած ու խորո-

վածն առքեւնին՝ նստած են մարդիկ եւ 

ծերունուն երգել են տալիս է կանգնեցի • 

երգում Էր Սա յաթ—Հյովա յից «.Գոլն Էլ 

գլխէն իմաստուն իս • • •» : Եղանակը ան– 

մի Հապ էս սովրեցի ել խաղի վերքին 

դունդունալով շարունակեցի ճամբաս X 

Այգ եղանակը դ յետոյ երեւաց , որ միայն 

ես գիտեմ» Մեր սիրելի 6"վհ՛ Թուման– 

եանը շատ էր սիրում այգ եղանակն ու 

երգը եւ ամէն անգամ, որ նրա շէն սե-

ղանին նստած խմում էինք կախէթի գի-

նին՝ ստիպում էր դ որ երգեմ այդ երգը ւ 

ինձանից սովրեցին շատերը X Հայաստա-

նի Հանրապետութեան շրքանին , Ապիրի– 

գոն Մելիքեան դ որ իմ բարեկամն էրդ 

խնդրեց դ որ Աայաթ-Նովայի եղանակնե-

րը երգեմ ձայնագիր ընկալուչ մեքենա-

յի առք ել դ երգեցի դ ինչ որ գիտէի դ ու 

նաեւ ՀէԴուն էն գլխէն^ը է ԱյնուՀետեւ 

տարագրոլեցանք ։ Մի քանի աարի առաք 

ուրախութեամբ տեսայ դ թէ այն Հին ե– 

զանակը մեծ տաղանդով օգտագործած է 

երաժիշտ Ապէնդէրեան իր սքանչելի էն– 

զէլիին իբր մուտք է Այսպիսով ակամայ 

փոխանցող եղած եմ վաղեմի սերունդի 

մի Հին եղանակի է 

իմ մայրենի լեզուն Արարատեան 

բարբառն Է եղածդ որովՀետեւ Հալլա-

ճ1ց1է1տ6ճ Ե 7 
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բարի բնակ էութեան մի ստուար մ ասր 

Երեսանի գաղթականներ են, բայց փոքր 

Հասակից շարունակ լսած եմ Թիֆլիսի 

բարբառը, աաաիս քոյրերը բնիկ Թիֆ– 

լիս ե ցիներ, Հաբս գա ցած էին ել նրանց 

լեզուն վրացերէն էր կամ Թիֆլիս ի բար-

բառը է Այգ բարբառը գեռ բաւական կեն-

գանի էր ութսունական թոլերին: Իննր– 

ս բնական թուերին Գ. Աունգուկեանի 

թատերակները Հասկանում էին, բայց 

շաա քիչ վայելող կար , որովՀեաեւ Թիֆ-

լիս ի բարբառը Հոգեվարքի մ ԷՀ էր։ Այ-

սօր անկասկած մեռած է արգէն այղ լե-

զուն , քանի որ այգ բարբառով խօսող 

չմնաց, բարեկեցիկ խալը ռուսախօս 

դարձաւ, իսկ խոնարՀ խաւը խառնուե-

ցաւ կռօներին, խօսում է գրական լեզու 

կամ Երեւանի—բարբառը՛, Ես ուրեմն մի 

մնացորդն եմ այն Հին օրերի, որ դեռ 

կարող եմ լաւ Հասկանալ ա յն լեզուն եւ 

բարքը, որ երեւում է Աայաթ-Նովայի 

գործի մ է ի 

Եթէ ասածիս աւելացնեմ, որ երեք 

տարի Պարսկաստան մնալով եւ մասամբ 

Հմտանալով պարսիկ լիզոլին ու գրական 

արուեստին* կարող եմ քիչ ու շատ գը~ 

նաՀատել Ա ա յաթ—Նովա յի արհեստը, որ 

պարսկականն է» որ ես կազմած եմ Աա– 

յաթ—Նովայի Համաբարբառը, մ ի ըստ– 

ուար գործ, ուր նշանակած եմ թէ այս 

կամ այն բառը, որ երգերի մ ԷՀ է կի– 

րարկոլած , որ վեբՀապէս ես եմ կազ-

մած Հա յ Գրողների Ընկերութեան լոյս 

ընծայած Աայաթ—Նովայի երգերի բա-

ռացանկը եւ Հետեւապէս լաւ ծանօթ եմ 

Գ. Ախվերգեանի առաՀին Հրատարա-

կութեան կարծում եմ բաւական կը Հա-

մարուի, որ ներողամիտ աչքով նային 

մեծ աշուղի երգերի մեկնութեան այս 

փորձին։ Եթէ կան մի քանի մարգեր ,թէ՛ 

դուրսը ել թէ ներսը Հայա սա անում , 

որ կարող են այսպիսի մի գործի ձեռ-

նարկել* գրանցից մէկը ես եմ ( 

Այսքան յարմարութեան կ՚՚ղքին» 

սակայն, ունեմ եւ մի քանի ան յար մ ա– 

բութի ւնն եր յ Ջ, եռքիս տակ չէ Գ. Ախ-

վերգեանի առաՀին Հրատարակութիւնը, 

որ մի անմահ գործ է խնամքով եւ Հըմ– 

սաւթեամբ, ղրան փոխարինում է պրօֆ • 

ԱբրաՀամեանի նորերս ԹէՀրան լոյս ըն-

ծայած «Աայաթ—Նովայի տաղերը» , որ 

աբտաապութիւնն է Գ • Ախվերգեանի 

Հրատարակութեան ել որի կցուած է մի 

լրացուած եւ վերստուգռւած բառարան ։ 

Չունեմ ձեռքիս տակ եւ Աայաթ—Նովայի 

վրացերէն երգերի ժողովածուն, որ լոյս 

է տեսած Թիֆլիս 1 9 1 8 թ • ել Գ. Լեւոն– 

եանի լոյս ընծայած Աա յաթ—Նովա յի եր– 

գերը, որ լոյս է տեսած Երեւան* պե-

տական Հրատարակութեամբ է 

Աւելորդ Է ասել, թէ ձեռքիս տակ 

չունեմ նաեւ ոչ մէկ լրագրական յօդ-

ուած Աայաթ—Նովայի մասին, նոյնիսկ 

իմ իսկ գրածները կովկասսւմ է Եւ ար-

գէն Հետազօտութիւն չէ , որ պէտք է գր–* 

բեմ, այլ գի ա ութ ի ւնն երի նիւթ, իսկ 

սոսկական ընթերցողին դիւրութիւն պի~~ 

տի տամ Աայաթ—Նովայի երդերը էաԼ 

հասկնալու եւ, եթէ յա Հո ղի մ խոբապէս 

ներապրելու \ 

Ն. 
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Ա՛ 

քնարերգական բ անաստեզծութիու– 

նը 

- Անյարիր Է անոր կառոյցը ։ Ջեւն 

ու խորքը Հաւասարակշիռ, բնոյթ մը չու-

նին եւ երբեք ալ ունեցած շեն է 

Զեւ անկայուն ու անՀասաաա դ 

թորքը ամուր ու ան յեղլի % իր այո նը– 

կարագրով, գրական սեռերու մԷք ( ա– 

մէնէն աւելիդ քնարերգութիւնը բազմա-

դիմի կերպարանքներ ստացած Էդ ժա-

մանակի ճաշակին Համաձայնէ Լեզուն դ 

ոճը, պատկերները դ թեքնիքը Հպատակ 

եղած են զգացողական դ մտաւորական դ 

ընկերային դ կրօնական այլազան ներ-

գործութիւներու ։ ՀոմերոսԷն մինչեւ 

Փեթրարք դ անկէ մինչեւ արդիական Ռլ՛-

նէ Հյթար դ բանաստեղծական Լարերը թրր" 

թըռացած են տարբեր եղանակներովդ 

շաղա խո լած՝ միշա գարուն զգացողա-

կան կլյիմայով եւ Հոգեխաոնութիւնով * 

Ւ^՚նչ բան Է ուրեմն որ միոլթեան 

գիծ կը Հանդիսանա յ այսքան բազմազան 

ձեւերով արտա յա յտուող բանաստեղծս լ– 

թիլններու միքել է 

- Անոր խորքը« որ լա յնանիստ ամ-

րութիւն մը ունի եւ որուն առարկան կը 

կազմէ Հոգեկան չարժքը - ներքին տե-

ղատուութեան ու մակրն թացութեան 

կչո֊ոյթըէ Տիեզերական դ անփոփոխելի 

տարրն Է ան մարդկային Հոգւոյն, որ կը 

ստեղծէ Արուեստը դ իբրեւ անոր Հիմնա-

կան նախանիւթը է 
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Վիշտը դ անձկութիւնը դ աղէտներն 

ու մաՀըդ ինշպէս բերկրանքն ոլ վայել-

քը , ուժն ու յաղթանակը դ քաջութիւնն 

ու վեհանձնութիւնը ել մասնալորապէս 

"էրը իր բազմապիսի երեսներով երգը–– 

ւած ու պանծացուած են դարերու ըն-

թացքին ու կազմ ուած են քնարերգու-

թեան ազդակն ու զսպանակը, ՐԼԼաէո՚Լ 

միանգամայն մարդկային Հոգին բնորո– 

շող բաղկացուցիչներ ւ 

Արտաքին պատմուճանով շքեղա– 

զարդուած բանաստեղծութեան այս կա– 

ռոյցին ճկունութի՛ւնն է որ թ ո յ լ կոլ 

տայ անոր՝ ըլլալու սեփականութիւնը 

քաղաքակիրթ ազդերուն, ինչպէս յետա– 

մընաց ցեղերուն դ բարձր ազնուականու-

թեան1 ինչպէս պարզ ռամիկէն » Դաոնա-

լով այսպէս մարդկային Հոգւոյն սիրելի 

ու մատչելի % պաշտելի ու յանկուցիչ, 

ան ծնունդ կոլ տա յ ո՛չ միա յն բարձր 

գրականութեան դ իր բազմատեսակ ձե-

ւերով դ այլ նաեւ ուղի կը Հարթէ ժողո– 

վըրգական երգեցողութեան, գուսաներ-

գութեան , սովորական տարազով է Ա1շՈԼ– 

ղոլյյ-հսւն.: 
Որովհետեւ միայն պալատներու մէք 

չէ որ կը ժպտին ու կը տառապին ու կը 

սիրենդ այլ նաեւ յետին խրճիթն ալ ու-

նի իր ցաւի, սփոփանքի ու բերկրանքի 

պաՀերըէ ք՝ ո վանգա կ մարդկութիւնը իր 

բոլոր խաւերով ոլ դասերով միեւնոյն 

Հոգեկան Հրամայականին տակն Է ել ան-

հրաժեշտ Է որ արուեստի դիւթանքը 
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Հասնի ամէնուն, տանելի ընծայելու. Հա-

մար կեանքի մռայլութիւնը։ 

Տա յանի է որ ժողովրդական երգիչը 

ու բանաստեղծը չանին պատրաստուք 

թեան ու ասպարէզի միեւնոյն պայման-

ները, սակայն զգայնոլթեան թափով ոլ 

երեւակայութեան թռիչքով ղոլգորգ են 

իրարու ու ներքին ապրումներով մէկ 

գիծի վրայ կու գան յաճախ։ 

Արեւելեան քաղաքներու անբաժան 

զարգը կը կազմէր մ ի Հին գարու վախճա-

նին , ժողովրդական երգիչներու, երամ 

մը, որան վիճակոլած էր կարելոր գեր 

մը– ՛քաղաքացիներու տ օներն ու Հան-

դէսները շէնցնել, Հարսանիքն ու տա-

րեդարձները փառաւորել, մաՀն ու սու-

գը ամոքել երգերով ու պարերով: 

ք՝ոլոր քաղաքներու մ ԷՀ ալ ընգՀան– 

բացած սովորական այս պերճանքէն՝ 

Թիֆչիսը բացառութիւն չէր կրնար կազ-

մել; Անդրկովկասի խրոխտ ոստանն էր 

ան յ ուր իրարու կը Հանդիպէին ո ՛ չ 

միայն արեւելքի ու արեւմուտքի ճոխու-

թիւնն ու ւլեղեցկութիւնը , այլ նաեւ այ-

լազան մշակոյթներու փայլն ոլ ցոլքը 

իրենց ամ էնէն Համբաւաւոր ներկա յա– 

ցուցիչներով յ 

Ան պարբերաբար 1լ ընդսւնէր նաեւ 

այցելութիւնը թափառիկ ականաւոր ա– 

շոլղներոլ, որոնք կու գային քաղաքին 

միօրինակ կեանքը թարմացնելուտ Անոնց 

ամէնէն սիրական վայելքն էր է Հրապա-

րակային վայրերու մ ԷՀ մրցանքներ կազ-

մակերպել տեղական երգիչներու Հետ + 

ներկայոլթեանը անՀամար բազմում 

թեան, որոնք սրտատրոփ կր Հե տեւէին 

մրցումներոլ իրադարձութիւններուն եւ 

կը ծափահարէ ին խանգավառոլթեամբ 

յաղթականը ։ 

Աշուղին երազներու իր ագործմ ան 

ժամն էր այգ է 

• ԱՀա այսպիսի միՀավայբի մը մէՀ է 

որ, ԺԸ * գարու սկիզբը ծնած ու ծաղ-

կած է Հռչակաւոր ժողովրդական երգիչ 

Ա ա յաթ—Նովա , որուն ձայնին արձագան-

գը լսելի դարձաւ իր հՏ աֆթաբներ ու՛ֆ 

մէՀէն։ Անոր երդերուն Հմայքը խոր– 

Հուրդ ու պաշտամունք դարձած կը գը– 

րաւէ ամէնուն սիրտը» Տ՛ամ ան ակի թան– 

ձըր մշուշին ընգմէՀէն անոր կենսագրու-

թիւնը դժուարին առեզծուած մը դար-

ձած , որոնումներու չ պրպտումներոլ ա– 

ռարկայ կը Հանդիսանա յ դարէ մը ի վեր * 

առանց որոշ ու անվերածելի լոլսաբա-

ն ութիլններոլ յանգի լ կարենալու ։ 

Աա յա թ—Նովա զգա յնական տուրքե-

րով օժտուած պատանի» Թիֆէիսի տե-

ղացի , ինչպէս այցելոլ աշուղներու քը– 

նարերղոլթիւններէ տպալորոլած ք զգա-

ցած է շատ կանուխէն ինքնեկ Հրայրք 

մը անոնց նմանելուք բոլորանուէր Հե– 

տեւած է անոնց , ո՛ր ազգի ալ պա ակա-

նած ըլլան տ Կրթուած է անոնց շունչով 

ու կրակուէ ել գործնականապէս ալ են-

թարկուած է անոնց թովչանքին եւ յբ– 

նորՀիւ իր բնածին ըն գուն ակութ ի ւնն ե– 

բուն, յա Հողած է իր կարգին աշուղ մ ը 

ըլլալ ել գերազանցել իր ժամանակակից-

ները ։ 

Հոգեկան ներքին մղոլյէի եւ գաղտ-

նի մ ղումներոլ անսալով Է որ կը Հա-

սուննան ու կը զարգանան արուեստի ոլ 

մանաւանգ բանաստեղծութեան տուրքե-

րը եւ սովորական ՀուլՀա կի մը ճակատա-

գիրը կը փոխարկեն դափնեզարդ քերթո– 

ղի մը անմաՀութեան փառաբանանքին։ 

Այսպէս եղած է նաեւ Աայաթ-ՀյՈ– 

վայի Համար ։ 

Անոր մուտքը վրացական արքունիք, 

Հետեւաբար ազնուական շրջանակներ ու 

մ ԷՀ, Հակառակ այդ ազգին թթու յար– 

ձակողա կան ազգա յնականոլթեան , իր 

կեանքին գարձակէտը կազմ ած է ( բախ-

տաւորութեան ել անբախտութեան կըրկ՜ 

նակ աւլբիւրը Հանդիսանալով անո լան ի 

ժողովրդական երգիշին է 

Այս գնաՀատանքը մէկէն բարձրա-

ցուցած է անոր վարկը Թիֆլիսի "(էս 

բազմախառն քաղաքի մը մ ԷՀ եւ իր շուր– 

Հը բոլորած է Համակիրներ, ինչպէս 

նաեւ նախանձորդներու անտես լէգէոն 

մը։ Սովորական իրողութիւն մը, որ կը 

յատկանշէ բազմատեսակ ապա կան ու– 

ճւցւէւտ6ճ ԵV 
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թիւններով վարակուած Հնօրեայ խառ-

նիճաղանճ քաղաք մը ւ 

Ար քո էն է պսակաւոր բանաստեղծ ( 

Աայաթ—Նովայի Հմայքին բազմապաա– 

կըւելու զուգընթաց, իր տա զանգն ալ 

գեղեցկօրէն փթթած, գունագեղուած ու 

թորացած է յայտնապէս դանսովոր չափե– 

բու Հասցնելով իր քերթողական թո յան– 

քը յ ինչպէս նաե արուեստագիտական իր 

Համարձակութիւնը։ Տէրր ՐԱա1ո$1 ար– 

ուեստի երեք Հիմնական ակունքներուն 

ձայնին , բառին , նուագարանին թովչան-

քին - կրցած է անոնց Համաձուլումէն ըո" 

տեղծել Հազուաղ էպ ներգաչՆակոլթիւն 

մը , որուն կա խար գան քը անվրիպելի , 

անզսպելի ու արբեցուցիչ դարձած է է 

Ջայնա կան—գործ ի ական երաժշտութիւն– 

նեբուն զուգուած բանաստեղծական մ ո– 

գա կան պատկերները իրենց յանկուցիչ 

սլաքներով դարձուցած են զա յն ւզա լա-

տին , մանաւանգ կանացի շբքանակին ան– 

նըման պաշտելին, ինչ որ ինքն ալ զգա-

ցած Է , ^ՐԲ անձնավստաՀ Հպարտու– 

թեամբ էլերգէ • 

«Ամէն մարթ– չի կանա իըմի իմ շուրըն–– 
ուրիշ յրէն է » 

«Ամէն մարշ* չի կանա կարթ-ա իմ գ ի ր ն – 
ուրիշ գրէՕ է » : 

V 

Ի բրել քերթողդ Սայաթ–է,ովայի մէք 

պէտք է նկատի ունենալ Հետեւեալ յատ-

կանիշները- լեզու, բարոյական ը մ բ ռ -
նում, քերթողական կեցուածք են ար-
ուեստ։ 

Ասոնց քննարկութեան մօտենալու է 

մասնաւոբ խղճմտութեամբ % Արգէն ա– 

ոողՀ քննադատութիւնը նկատողութեան 

կ՚առնէ ժամանակը դ միքավա յրը, ներ-

քին ու արտաքին պայմանները, որոնք 

ծնունդ տուած են գրական դոյացութեան 

մը ել ըստ այնմ կը քանայ արժէքաւո– 

րել զայն եւ ո՛չ թէ չափանիչ կ՚առնէ իր 

ժամանակի գրական ըմբռնումներու 

պայմանները, որոնք արդիւնք են բնա-

կանաբար դարերու աստիճանական յե– 

ղաշրքման մը է 

ճ1ց1է1տ6ճ Ե7 

Լ ե է լ ո ւ ն * – Աշուղները առ Հասարակ 

մէկ լեզուով միայն դ ան ալ Հասարակաց 

տիրող լեզուով արաայայտուելու սովո-

րութիւնը ունին, մինչդեռ Աայաթ–\,ո– 

վա գրած է երեք լեղոլովդ թուրքերէն, 

վրացերէն եւ Հայերէնէ Հազուագիւտ 

պարագայ մըն Է այս դ որովհետեւ քեր-

թող մը պարտաւոր Է լե ղուին ոգիին թա-

փանցել , անոր Հիւսքէն այլապէս պա– 

Հանք կոտ բծախնգրութեամբ ընտրելով 

փափուկդ երաժշտականդ գիւրասաՀ ել 

Հնչուն բառերը յ իր մայրենի բարբառին 

չափ դ տիրացած է նաե լ թուրքերէնի ել 

վրացերէնի ու գործածած է զանոնք, 

թերեւս աւելի՛ յաքողութեամբ դ որովհե-

տեւ նախ երգած է անոնցմով ու տաս-

նեակ տարի ետքը միայն արտա յա յտ– 

ուած է նաեւ Բ՚իֆէիոի Հայ բարբառով• 

«Հիմա գուզի մ թ է հայեվար ասիմ 
(1852): 

Այս պարագան ցոյց կոլ տայ իր իմացա– 

կանութեան բազմակողմանի ծալքերը եւ 

իւրացնելու իր տաղանդը ւ թիֆլիսաՀայ 

բարբառը շատ աղաւաղուած, խաոնա– 

փընթոլւ լեզու մըն է , նկատի ունենալով 

Հայ գաղութի մասնաւորեալ վիճակը դ ո– 

բուն Համաձայն պարտաւոր է ան միքա– 

վայրին յարմարիլդ վրայ տալով նախ 

իր լեզուին մաքրութիւնը եւ յետոյ խոր-

թացնելով զայն տիրական տարրին ըն-

թացիկ բառերով եւ ասոյթներովդ մինչ-

դեռ վրացին ու թուրքը իրենց Հայրենի 

^ՐԿՐ^ Ը.ԱաԼ"՚Լ» ազատ՝ որեւէ ճըն– 

շումէ դ Համեմատաբար մաքուր պահած | 

են իրենց բարբառը է Բնականաբար այդ 

լեզուներով անոր գրած երգերը աւելի 

անխառն ու աւելի Հասկնա լի են Հիմա է ա 

Բայց ատոր լեզուով ի՚*նչպէս ար-

տայայտել Հոգեկան բացառիկ վիճակ-

ներ դ զգա յնութեան բազմ երանդ ցայտ-

քեր եւ մտածողութեան նրբին Հիւսքեր ւ 

Աայաթ—Նովա յաքողած է ո՛չ միայն 

յաղթահարել այդ դժուարութիւնները դ 

այլ իր բացառիկ կարոզոլթեամբ կրցած 

է գոՀացնել նոյնիսկ արքունիքը, որ 

ա՛յնքան նախանձախնդիր է լսելու իր 

ոստանիկ , նրբին լեզուն ք ա՛յնքան տար-
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բեր անտարակոյս ժողովրդական բար բա– 

Ո-էն ։ Աշուղին գործածած Թիֆիսահայ 

բարբառը աղճատուած Է նաեւ թուրքե-

րէն, վրացերէն, արաբերէն, պարսկերէն 

բազմախառնս լրգ բառերով ( որոնց ի– 

մաստը ճշդել այսօր անհնար է , տրուած 

ԲԱա1ոէ1 "Բ անոնք իմաստաբանութեան 

ուղիով, մեծ յեղա շրշումներ կրած են 

ժամ ան ակի ընթացքին ։ Աշոլյլը հար կա– 

դըրուած Էր իրեն ծանօթ լեզուն եր ԷՆ 

փոխ առնեչ բառեր եւ. ասացուածքներ, 

որոնք կարող ըլլային հասկնալի գարձր– 

նել իր զգացոզութիւձներոլ. կրակը ել իր 

խորհրգածոլթիւննեբոլ կնճռոտ ծալքե-

րըւ 

իսւրոչրւկան ըմրոնում - Ժ՛այռի նը– 

ման հաստատուն Է միշտ աշուղին բա-

րոյական լոք բռնումը։ Իր արուեստին ող-

նայարն Է ան ւ Իր գործը ուղղակի ժո-

ղովուրդին հեա րԱարվ, իրեն վիճակ– 

ուած կը համարի զայն կրթելու, բարձ-

րացնելու դեր մը, որով իր բաբո յա կան 

նկարագիրը սլէտք է օրինակելի ՐԱա/ 

միշտ անոր դ որ ա՛յնքան բծախնդիր է 

իր առաջնորդներու վարք ու բարքի մա-

սին։ Այս ըմբռնումը Աայաթ—՚Նովայի 

տաղարանին բովանդակութիւնը համ-

րացնէ ել ազնուական կերպարանք մ ը 

կու տա յ անոր յ Գովաբանել բարին, 

մերժել Լարը, անոր սկզբունք դարձած է 

միշտտ 

^ «Թոզ ինձ ազատ, վատ մարգ լինել 
չեմ կարող», 

Վանողական պատասխանը շատ 

պերճախօս է« 9ՈՏ9 տալու համար 

անոր անսասան ուղեգիծը դէպի արդա-

րութիւնհ Հոգւոյ ու մարմնի պայքարը 

որոշակի բնութագրելէ ետքը, մատնա-

նիշ կ՚ընէ կեանքի հակասոլթիւնները, 

«Թէ վուր հօգուտ կամքն ես անում, 
մարմինդ րեդամաղ անում, վո՛՛ւր մի 
դարդին կը դիմանաս, դու ջրատար Սա– 
յաթ–՚Աովա» : Ան, լման հ ա յ - ք բ ի ս տ ո ն – 

եայ Էհ «Բարի գործել, զի անրարի գոր-
ծը կորած է , սրրսւկեաց ըլլալ, մոռնա-
լով էս կենաց փառքը»: Ան կը փափաքի 

Հայս վաղանցիկ օ ր ե ր ը զարդարել հաւա– 

տարմութեան , համբերութեան , խոնար-

հութեան ցանկալի ծաղիկներովդ յ, 

«Ով քիզի լէւյի պարքիվէ, դուն տա. 
շաքար Սայսւթ-֊ ՚Նովա»: 

Ան կեանքի գժուարոլթիւններէն ներ– 

շընչուած , յօրինած է իր բաբոյական 

շէնքը: 

«՛Լա՛ստ արա շուշէդ չկոտրին, չը 
իյփին քար, Սայաթ-՛Նովա» : 

Աշուղին կեցուածքը սիրոյ հանդէպ-
Թէեւ հոգեկան բոլոր շարժումները կը 

թրթռացնեն աշուղին քնարը , սա կայն 

տիրական թեման սէրն է , իր բազմապի– 

սի երեւոյթներով եւ առաւելապէս զգա-

ցական սէրը, որուն մասին աշուղները 

ունին շատ ինքն ուրոյն վերաբերում մը։ 

Ան պէաք է հպատակի երկու անհրա-

ժեշտ պայմաններու։ 

1 Աշուղը պարտի ունենալ սիրա-

կան մը, ո՛չ թէ իրական, այլ երևակա-

յական գեղուհի մըք անոր յղացած մը– 

տացածին մէկ էակը, կարելիութեան 

ներած չափով կատարելատիպ, բացա^ 

ռիկ շնորհներով օժտուած ել պարտաւոր 

է անոր հանգէպ ցուցաբերել բոցավառ, 

յարում մըյ բուռն Հ անզուսպ ու աննա– 

հան Հ սէր մը ել երգելու դրուատել զայն 

գերադրական խանդով, կրակէ բառերով 

ու պաշտամ ունքի անկրկնելի նուիրոլ– 

մով։ 

2 Հետաքրքրականը այս անվերա-

ծելի սիրոյն գտած՝ ընդունելութիւնն է ։ 

Գեղուհին պէտք չէ փոխադարձէ ա յգ 

անհուն սէրը, պէտք է ըԱայ անգութ, 

անզգայ ու անյուսալի էր պատասխան-

ներուն մ ԷՀ։ Այնքան քմահաճ է ան որ 

իր կամքին միայն կ անսայ եւ միշտ ժրխ– 

տական գիրք ունի, սա կա յն աշուղը 

դարձեալ պէտք չէ վհատի սիրելէ, պաշ– 

տելէ անոր անզուգական գեղեցկութիւն* 

նը ։ Պիաի տառապէ , պիտի չարչարուէ 

այս անզգայ կեցուածքէն գէւք, սէրո յ 

շօշափելի փաստ մը չունենա լուն համար 

եւ պիտի յայտարարէ իր անլուր գժբախ–֊ 

տութէւնը այս անյոյս սէրո յն հանգէպ։ 

կարելի է ըսել թէ սիրոյ այս ըմբոնումը 

միսթիք խորք մը ունի, նման այլակեր-
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պած բեթրարքիզմին յ Հա յանի է որ ւս– 

շուղութիւնը որ դե գրած է այ- պղատո-

նականութիւնը աւելի՛ յուղիչ, աւելի 

սրտաճմլիկ , աւելի՛ ողբերգական ու ա– 

ռինքնող դարձնելու Համար քնարերգու՜ 

թիւնը, Համաձայն ժողովրդական ճաշա-

կին, որ միշտ կլա պաՀանքէր սիրային 

ծայրայեղօրէն զգայացունց գէ"1ՔձՐ» 

տեսարաններ ւ յուզուելու% լալոլ Հա-

մար ։ 

Բնական է երեւակայականները ան– 

Հունս ողբերգական կ՝ըԱային ։ 

Աայաթ-Նովա լրիւ իրագործած է 

այս պայմանները % 

Ան իր սիրականը կ՚անուանէ հ ա ր , 

հուրի, իյան, սուլթան, աչքի ւոյո ««. 
կը նոլիրէ անոր գերադրական գովաո– 

սանքներ• 

«Պատկերքդ ղալամով քաշած, թահրըտ 
ոանգէ ո ֊անգ իս անում, 

«էրէսիտ իյալըն ծածկում է ՝ մագերըտ 
խափանդ իս անում, 

«Բացվել իս կարմիր վարթի պէս, րըւ– 
րուլի հիտ հանդ իս անում, 

«Ակււէքտ օսկոլմրն շարած, պոօշրգ 
մտհանդ իս անում։ 

«էրէսըտ նուր լուսնի նման* քանի կէհա 
կու րոլըրվի • 

«Դաստամագըտ նամ չի ուզի, սսւանց 
հուսիլ կոլ օ լըրվի» ։ 

Աշուղը իԴնչպէս բաղդատէ իր ան– 

մաՀ դեզոլՀին անցաւոր խուսափուկ ի– 

րերոլ Հեա* 

«խումաշ ասիմ՝ շուրեդէն է , կու մաշվի՛ 
«Սայրի ասիմ, ախըր մին օր կոլ տաշվի՛ 
«ձէյրսւն ասիմ, շատ մարթ քիզիդ կու 

հաշվի • 

«իաս վունց թ-արիվւ անիմ, մարտ ի ս , 
գո՛զալ»: 

Բոլոր այս գովասանքներըդ յայտնի է որ 

չեն կրնար իրական էակ մը առարկայ 

ունենալ » 

Աւելի յստակ կը դաոնա յ Ա այաթ– 

Նովայի սիրականին էութիւնը $ երբ ու~ 

շագրութեամբ կարդանք անոր մէկ աննլ^ 

ման տաղը - Մէ խօսք ունիմ իլթիմագօ– 
վ ը . 

«Գուգիմ րերանս թաց անիմ, գովքտ 
անիմ թսւրիփի պէս– 

«Տասը տարի է ման եմ դալիս, փատիշա– 
հի շարիՓի պէս* 

«Օիտը տարի էլ ման գուգամ, սագը 
ձեո-քիս դարիպի պէս* 

«իութա էյսւեսանամըս դուն իս Էլ չունիմ 
օ ՚ չ օ վ , ա չ կ ի լ ո ՚ ւ ս ։ 

Եթէ իրական սիրական մը րլ/ար իր 

գովաբանածը, ի*նչ պէաք ունէր աշու-

ղը այսպէս տասնեակ տարիներ, սաղր 

ձեռքին% լեռ> ձորդ քաղաք թափառելու, 

իր սիրածը փնտռելու, անոր մօտենալու 

եւ զայն տեսնելու Համար։ Շատ յատկա– 

նըշական է անոր յուսաՀատութեան մե– 

չամաղձոտ պոռթկումը՛ 

«Աշխարս աշխարօվ կշտացաւ, իս քիգա– 
նից սօվ, աչկի լուս» ։ 

Գրական այս սքանչելատիպ գիւտը է 

զոր շատեր, բանասէր ու քննադատ կը 

մեկնաբանեն դ այնքան որոշ ու պայծառ 

կը պատկերացնէ այն սպառիչ վՀատոլ– 

թիէնը, զոր կ՝արտայայտէ քերթողը։ 

ի՞նչ կը նչանակէ ս ո ՛ վ . . . եթէ ոչ 

ամբոզքական զրկումդ քաղց, որ կը տա-

նի դէպի մաՀացումդ ինչ որ Հասկնալի 

կրնայ դառնալ միա՛յն անգոյ երեւակա-

յական սիրականի մը պարագային ։ 

Այս որոշ բացատրութիւներուն առ– 

շելդ ա՛լ կարելի չէ Աայաթ–%ովան Հա-

մարել Հերոսը տռամի մըՏ որուն Համա-

ձայնդ ան իր երդերուն գիւթ՚ոնքովը կըր– 

ցած էր պալատին մէք թագաւորին քոյ-

րը - չքնաղագեղ Աննան - Հրապուրել, 

• գերել եւ անոր Հետ ունենալ գաղտնի 

յարաբեբութիւններ ել այսպիսի գայ-

թակղութիւն մը կանխելու Համար Հե– 

րակլ Բ* Հարկադրուած է վտարել զայն 

արքունիքէն եւ պարտագրել զայն սքեմ 

առնելու է Ասոնք զրոյցներ են միայն, 

տրուած ըԱալո վ Աայաթ-Նովա յին Հայ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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ճորտ մը ըԱալը , անոր փափուկ, ան կա– 

յոլն կացութիւնը, անոր ամբասիր կեան-

քը ու անթեքելի Հաաւտաբմութիւնը եւ 

Ույլղամտութիւնը է 

Անոր արքունիքէն Հեռանալն ալ ան-

հերքելի իրողութիւն մը ըլլալովդ կարե-

լի է զայն մեկնաբանել արքունիքի մը մ ԷՀ 

աիբապեաող քննութիւններու, մեքենա– 

յութիւններոլ1 զրսլարաութիւննեբոլ 

ցանցերով, որոնք ընթացիկ պատահար-

ներ են միշտ ապականութեան բո յն պա-

լատներու մ ԷՀ է 

Աշուղին ա յլապէս սիրազեղուն տա-

ղերով իր սիրականը անձնաւորելու ճիգն 

ու իւանգը | կարելի է շատ գիւրութեամբ 

յարձակման զէնք դարձնել անոբ գէմ, 

նկատելով զայն ուղղուած պալատին մէՀ 

ապրող իշխանուհիէւերէն մէկուն X 

Էլ հարուածը կ՚ԸԱայ մահացուցի Լ\ 

Ահա իրական պատմոլթիլնը է 

Ս սւյաթ–՚Օովա յ ի արուեստը - Այգ 

արուեստը պէտք է փնտռել երեւակայու-

թեան եւ արտաքին աշխարհի փոխադարձ 

ցոլացման հարազատութեանը մ ԷՀ։ կամ 

ի"՚նչպէս կը յաՀոզի ան վերացական սի-

րականին ու թանձրեալին ճակատագրա-

կան անՀբպետը լեցնել, հոգ է անոր ար-

ուեստին գաղտնիքը X 

Առնենք Ե • երգին վեր Հին տունը եկ 

վերլուծենք է 

«ԹԷգուզ հազար դարդ ունենամ, յիս 
սրտումս ա՛՛հ չիմ ասի՛ 

Իմ հումք ի-հէքիմըն դո՛ւն իս, յիս կ 
ուրիշ Շահ չիմ ասի՛ 

Սսւյայհ-նովէն ասաց՛ զալո՛ւմ, յիս էն 
մահին մահ չիմ ասի՛ 

Հէնչաք ըլի՝ դուն վըրէս լաս մազրա 
շաղ տալով, ա ՚ չկի լուս։ 

- Սէրն ու կեանքի մեծագոյն ու վըճ– 

ռական երկու ազդակները մահը - կ՚ո– 

դե կոչուին հոս, բեմ հանելով անոնց յա-

տուկ հիմնական յուղումները, որոնք ո՛չ 

մէկ մահկանացու անտարբեր կրնան թո-

ղուլ եւ կը գրաւեն Արուեստի ու իմաս-

տասիրութեան ամէնէն էական թեմանե-

րը է Թէ սէրը ամենազոր ազդակն է մարգ– 

կային կեանքին, անհնար է ուրանալ, 

իսկ մահը այն արհաւրալից ուրուականն 

է , որ կը հետեւի մարդուն ու զայն կը 

մտահոգէ , կը Հարէրկէ ք կ՛այլափոխէ է 

Արդ յ Աա յաթ—Նովա այս երկու 

մարդկային զօրեղ լծակները առնելով է 

կը յօրինէ արտակարգ պատկեր մը, որ 

շեշտօրէն կ՚ազդէ ու անտեղիտալիօրէն 

կ՚ալեկոծէ սիրտը եւ զանոնք իրարու կը 

լծորդէ այնպիսի ճարտար վյրձինով մը, 

որ աշուղին սիրոյն արտասովոր ուժգ-

նութիւնն ու վճռականոլթի ւնը երե այսն 

կու գան ան մ ի Հա կան օր էն յ Այս խօսուն 

պատկերը վերացական բնոյթ չունի այլ-

եւս , այլ թանձրօրէն իրապաշտական է 

ու ապրուած է Ո՚*վ չի գիտեր կամ չէ §ր– 

սած իրենց սիրոյն անզսպելի յորձանքէն 

մղուած ոլ անձնասպան եղած երիտա-

սարդներ, կամ յուսախաբուած սիրոյ մը 

զոհ Հուրը նետուած ու խեղդուած պար-

մանուհիներX Այգ սրտաճմլիկ յուշա– 

ծումներ էն յօրինուած յուսահատական 

գահավիժումն է որ աշուղը կը ներկա-

յացնէ նոր ու նկարէն եղանակով մը, երբ 

կը հրաւիրէ իր սիրականը «շաղ տալով 

ի ր մ ա զ ը » լալ իր վրայ, այն ատեն, ա՛յն-

քան երՀանիկ պիտի զգայ ինքզինքը որ 

այլեւս մահը պիտի կորսնցնէ իր սար-

սափը ու պիտի դաոնա յ մտերիմ յեղում 

մը ուրիշ կեանքի X Ահա՛ թէ ի՚նչպէս վե-

րացական սէր մը աշուղին հոգւո յն մ ԷՀ 

թխսոլյսծ յ իրականութեան Հոծութիւնը 

կը ստանա յ X 

Աա յաթ—Նովա յի արուեստը այսպէս 

երեւան կու գայ իր բազմաթիւ տաղե-

րուն մ ԷՀ , որոնք շա ղա պա տո լելով իր 

ձայնի ու քամանչայի կախարդական լա-

լիքներուն , զայն կը Հանդիսացնեն իր 

ժամանակի ու ապագայի պաշտելի ու 

աննման աշուղը X Արքունիքէն պաշտօ-

նանկութիւնն իսկ անժխտելի գրաւական 

մըն է իր բարձր արժէքին, որովՀետեւ, 

մոլեռանդ միՀավայրի մը մ ԷՀ, ինչպէս 

էր վրական պալատը, իսկական արժէ՛քը 

միայն կրնայ նախանձի ու մախանքի թի-

րախ ըԱալ ու Հալածուիլ է 

9» թ՚. 
20-11-63, Ադե ք սանդրիս 
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ԳԵՐԵԶՄԱՆ ՍԱ8ԱԹ– ՚նՈՎ.Ա8Ի 
Անսպառ խունկ է լեցուեր այս ճողեղէն բուրվառին 
Աղ ու վարդով ծածկուած մարմին մը քան կը նանղչի, 
Եթէ ոսկոր եւ արիւն մատնուած են ոչինչի, 
Անծուն սրտին մէջ սիրոյ բալասանները կ՛ այրին; 

Շուրջը ղողցես կերոններ են նոճիները սուդի. 
Բայց &ր&ուանք է թրթււումն արեւսպեղ ստուերին. 
՛Ննջողը Թոս թեւաբսւց ոգի ւքըն էր երկնային. 
ՈՐ Տըրակէզ մատնեավ յուղեց տաւիղ ւքը ոսկի։ 

Ամէն ղի շեր շիրմին վրայ կուղայ տեսիլք մ՚ըսպիտակ 
ՈՐ շաղ կու տայ ծփանուտ մազերը սեւ վսւրղաբոյր, 
Ու զարթումով մը յաւերժ սէրը նամբոյր աո. նսւմբոյր, 

Կը սաարռայ (ալանի, աստեղսւնիւս քողի տակ, 
Եւ լոթութեան բիւրեղէն կը &նչէ ձայն մը ղսւղտնի, 
Երբ քաղին տակ ծխացող սիրտը անվերջ կ ՚արիւնի.,. 

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ 

ՍԱՑԱԹ-՚ՍՈՎԱՅԻ ԿՏԱԿԸ 
Արեւսւհռւր սիրտըդ վստէ՛ եւ. հո՛ւր ցանէ, նա՛յ տըզտյ, 
Այգիներուն վըբայ յակինթ–, կատարներուն րիւրեղեայ , 
Աղջիկներուն ոէրն հասուննայ համբոյրիդ տակ ոսկեշող, 
Վանքի մատեանն աստուածասոլրր* մունջ ու խաւար չըմնայ : 

Անցիր ագա՛տ, անցիր հըպսւ ՚րտ, գուն1 գարնան հո՛վ, հայ տըզայ, 
Սէրը սրտիդ, երգը շուրթիդ թող ծովսւ պէս միշտ ծըփայ, 
Խըմէ՛ գինին մաքուր սիրոյ բաժակներէն քաղցրադող, 
Սիրտըդ պարպէ մինչեւ յատակ, վըշտի մըրուր չըմնայ : 

Կեանքն ալ կու գայ հովի նըման, ո՛ւր երթալն ո՞վ կ՚իմսւնայ , 
Վերը Աստուած, վարը աշխարհ, դուն լոկ անցորդ, հայ տըզայ, 
քԿոյց ունեցիր սա՛գ ոսկելար, եւ կամ* գըրի ՚ չ լուսաշող, 
Կեանքէն միայն գիր ու քանդակ, երգ ու նըւագ կը մընայ: 

Ա՛Ո աշխարհէս հուրն հոգեղէն քոլ անօթիդ, հա՛յ տըզայ, 
Հողի բարիք, սիրոյ երդիկ, պար ու պարիկ՝ քե՛զ ընծայ , 
Բայց երբ կըքի հողն հայրենի, կանչէ քեգ Խսւ՚չն աոկայծող՝ 
Թափէ՛ արիւնդ արեւահուր, ագգըդ յաւե՜րժ կը մընայ: 

10-12-63 8– ԳԵՂԱՐԴ 
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* ԹԱՇԵԱՆ 

250ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 
գարու, սկիզբը , (/ ա յա թ—Ն ո– 

վայէն աւելէ քան երկու գար առաՀ, ա– 

չուղական գրականութիւնը շատ տար ահ•-

ոլահ էր Կովկասի մ ԷՀ X 

Աշուղն ելւը մեհ մասամբ կա՛մ Հայ 

էին ել կամ վրացի յ Առա ւե լա բար Հա՛ յ յ 

Այսպէս՝ երբ (հուսերը գրաւեցին Երե-

յլանէ խանութիւնը եւ մէացոլցէն ռու-

սական կայսրութեան, մէա՚յն այգ նա– 

Հանգէն մ ԷՀ արձանագրուած 96 աշուղ-

ներէն 85—ը Հա յ էին : Այո կը նշանակէ, 

որ աշուղութիւնը տեսակ մը ա ր ե ե ա էր ՚ 

Հետագային դարձաւ այաւեսՍ11 Գողթան 

երգերն ու երգիչները վկայութիւն մըն 

են այն մասին, թէ գրականութեան այս 

սեռը կը մշակոլէբ արդէն Հա յոց աշ-

խարհին մ ԷՀ, թէ՛ քրիստոսէ առաՀ, թէ՛ 

՛Քրիստոսէ ետքէ Մեր պատմահայրը յի– 

չատակած Է քանի մը նմոյշներ Հգող– 

թանֆ կոչուած այգ երդերէնէ 

Աշուղներու գործածած լեզուն կա՛մ 

թուրքերէն էր ԼադբրեՀաներ էն) եւ կամ 

պարսկերէն է ԱռաՀին անգամ Աայաթ– 

Նովան Էր , որ գրեց , բացի թուրքերէ-

նէ յ նաեւ Հայերէն ոլ վրացերէն տաղեր է 

իր մով հ ա յ ա ց ա ւ աշուղական գրականու-

թիւնը : կարելի Է ըսել նոյնիսկ ^ որ մեծ 

տաղասաց ը եղաւ աշխարՀաբարի Հիմ-

նադիրը : Իրմ Է առաՀ , ինչպէս իր մ է 

ետք՝ մինչեւ ԺԹ «, գարու սկիզբը \ գրա-

բարն էր տիրող լեզուն ։ 

Ի հարկէ , Ա ա յաթ—Նովա յի աշխար-

հաբարը լեզու, մը չէր, գաւ.աո.ա.յւարբաո. 
մըն էր է Թիֆլիս ի բարբառը, որ կը խօս-

ուէր մ իա յն, բայց չէր գրուեր Հ Ի՛նք ե– 

ղաւ առա Հինը, որ ա յս բարբառը դար– 

ձուց էԼգրոց լեզու»տ 

իրմ Է առաՀ՝ աշուղները -՛աշուղ Էին 

միայն, տեսակ մը արհեստաւոր է Նախ-

կին ՀուլՀակը պարզ աշուղ մը չէր* այս 

բառին ընթացիկ իմաստով * Արուեստսւ– 

գէտ էր, .բանաստեղծ էր Հկամօքն Աս– 

ւՈուծոյ՝& ; ինք իսկ աեղ մը 1լ ըսէ իր մա-

սին՛ «Ես չիմացայ, թ-Է աշըդութ-իւնր 
ո՞նց փաթաթորեց իմ գլխին • գուցէ կա-
թ՛ի հետ եմ ծծել՛ լուս դսւոնայ իմ մօր 
հոգին»: 

կաթի Հետ ծծուածը լոկ Հաշըղու– 

թիւն՛» չէր , այլ նաեւ բանաստեղծութիւն 

էր , արուեստ էր տ 

Աշուղական գրականութեան *(ԷՀ 

Ա ա յաթ—Նովան ծով չ է , ովկիանոս Էհ 

Հիմա մենք ի զուր կը փորձենք լողալ 

սորվիլ այս ովկիանոսին մ ԷՀ 
* * * 

Պարսիկ գրականութեան մէՀ սովո-

րութիւն էր կեղծանուն գործածել տ Կար-

ծողներ կան, թէ Հաֆըզի օրերէն սկըա 

սա ծ՝ աշուղները իրենց տազերը կը վեր– 

Հաց ընէին յի չատակելով իրենց անունը, 

մանաւանգ կեղծանունը է (՝այց այս սո-

վորութիւնը կար արդէն Հաֆըզէն ա– 

ռաՀ, նոյնիսկ շատ առաՀ ւ Հաֆըզ կ՛ապ– 

րէր Ժ1՚ * գարուն (1300-1380)» իսկ կեղ– 

ծանունի յիշատակութիւնը կը սկսի Ժ • 

դարէն X Պարսիկ բանաստեղծ մը Ղ՛ադի– 

ղի , որ կ՛՚ապրէր ՆուՀ Իպն Մանսուրի օ– 

րերուն (976-997) , իր Հռչակաւոր ՛Հա-

զա լին մ ԷՀ Լգազել) յիշատակած է էր 

անունը տ 

Անունի կամ կեղծանունի յիշաասւ– 

կոլթիւնը պարսիկ բանաստեղծներէն 

անցաւ աշուղներուն X Ս այաթ֊Նովա ինք 

ալ Հետեւած է այս սովորութեան ել իր 

տաղերուն մ ԷՀ յաճախ յիշատակած է իր 

կեղծանունը յ 

ինչպէս ծանօթ է , գերահռչակ տա-

ղասացին մկրտութեան անունն է (ֆարոլ– 

րոլթիւն կամ Արութին, Հալէպցի կա-

րապետի եւ Հաւլաբարցի Ա առա յի որ-

դին » «Անամ Հաւլարարլու, աթամ Հա– 
լարլու» : 

Աայաթ—Նովա անունը ք զոր ընտրած 



* 4 է Ա + 1ւ% 

էր Ար ութէն՛ աշուղ դառնալէ ետք, Հա-

յերէնէ մէք գրուած է վեց—եօթը տար-

րեր ձեւերով- Աայիագ Նօվա, Աայեաթ 

Նօվա , Աայիաթ Նօվա , Աաեաթ Նօվա , 

Աայեաթ Նովա % Աաեաթ Նավա, Աաեթ 

Նտվա X Վրացիները կը գրեն Աավաթնո– 

վա , Աաաթլամա , Աաաթնովա , եւա յլն է 

Այժմ վերջապէս ընգունուած է Աայաթ– 

Նովա ձեւը X 

Ի՛՛՛նչ կը նշանակէ ա յս կեղծանունը 

բառական իմաստով ւ 

Զանազան մեկնութիլննեբ տրուած 

են այս մասին» 

ա • Աէիտ կամ սէյիտ կը նշանակէ 

տէր| իշխան, պետ (արաբերէնի մ է ք 

Պ ա ր ո ն ) տ 

բ* Աէյագ կամ ոէյաթ% որսորգ, 

սիրտեր որսացող յ 

դ* Իսկ Նով՝ նոր, թարմ, երիտա-

սարդ ։ Պարսկերէնի եւ արաբերէնի մ էք 

ն ո վ ա բառ չկայ» կայ ն ո վ (նոր, ինչպէս 

նովրուղ ( - նոր օր, նովբաՀար - նոր 

գարուն) $ 

դ • կայ նաեւ 6 ւ ա վ ա բառը ձայն , 

Հնչիւնդ երգ նշանակութեամբ % 

Աակայն պարսկերէն նով—ը չի կըր~ 

նար նովա գաոնալտ Արգէն տաղասացը 

ինք ալ իր տաղերուն մ էք յաճախ գոր-

ծածած է Նով բառը (Աայաթ—Նովդ Աա– 

յա թ—Նովին, Աայաթ-Նովէն) ։ կը թուիդ 

թէ ռուսերէնի ազգեցութեամբ Նովր վե-

րած ուած է Նովայի X ճիշգ ձեւը պէտք է 

ԸԱայ Աեյյէղ Նավա դ որ կը նշանակէ եր– 

գերու իշխան կամ տաղասացութեան 

վարպետ է 

ՏովՀ • թոլմանեան եւ Վալերի Բրիւ– 

սով Աայաթ—Նովա անունը կը մեկնաբա-

նեն իբրեւ երգերու տէր դ իշխան դ ուրիշ– 

ներդ ինչպէս վրացի Գրիչաշւէիլի, նոր 

տիրապետողդ նոր վարպետ է 

Գէորգ Ասատուր եւ Գարե գին Լե– 

լոնեան ա յն կարծիքը կը յայտնեն դ թէ 

Աայաթ կը նշանակէ որսորգ դ իսկ Նովա 

երգ , նուագ տ Հետ եւա բար՛ Աայաթ—Նո-

վա պէտք է նշանակէ երգի դ նուագի որ– 

սորգէ ՏովՀ • Զաւբեանի կարծիքով^ Աա-

յաթ կամ Աայեաթ բառը աւելի յարմար 

Է ընգունիլ իբրեւ սիրտեր յափշտակող , 

Հմայող» Ուստի՛ Աայաթ—Նովա կը նշա-

նակէ երգով ու նուագով սիրտ յափշտա-

կողդ Հմայողէ 

Աայաթ—Նովայի որգին՛ իւան կը 

կոշուէր Աէյիգով (Իշխանեան) , իսկ ա– 

ւագ որգին՛ Աելիքսէթ իր ազգանունը 

կը գրէր Աա յաթով կամ Աայեաթովէ Ա– 

*–ելի ոլշ աննման տաղերգուին տոՀմը 

սկսաւ գործածել Ատյեագեանց մակա-

նունը է 

*** 

Առեղծուած Է Աայաթ—Նովայի թէ՛ 

անունը դ թէ՛ կեանքը ել թէ մաՀը X Գեռ 

վերջապէս ճշգուած չէ մաՀոլան թուա-

կանը է Ընգունուած Է 1 7 9 5 – / » է Ա պանն ը– 

ւա*ծ Է թէ բնական մաՀով մեռած էէ Ե– 

թէ ճիշգ է 1 7 9 5 յ ուրեմն սպաննուած է է 

Եթէ Հիչգ էէ« ուրեմն մեռած է բնական 

մաՀով դ 1801-^ծ : 

Այս առթիւ կ՛արժէ յիշատակել Հ» 

Ն • Ակինեանի վկայութիւնը ։ Հանգոլց-

եալ բանասէրը կը գրէր 1 9 3 4 " փ 6 , *Վէմ»ի 

մէշ ԼԲ» տարիդ թիւ 5 ) – 

«1925-/&&, երբ կ՚ուսումնասիրէի Ե– 

րելանի Պետական թանգարանի Հայերէն 

ձեռագիբները , ուշադրութիւնս գրաւեց 

ժողովածոյ ձեռագիր մը* ԺԸ՛ գարու 

վերքեր էն դ որ կը ՚ պարոէնակէր ա յ լ եւ 

այլ թղթեր, ի միքի այլոց Ւիֆլիսի Հայ 

կուսա ններոլ Լ ըստ երեւոյթին՝ գՈԱւան– 

ն ե ր Ո Ն ՛ Բ • Թ ՛ ) նամակները դ ուղղուած 

Լազարեւին դ ի Մոսկոլա յ Այստեղ ման-

րամասն կը նկարագրուէին Աղա Մ աՀ– 

մագ հանի յարձակումն $ղփիսի </քա/ 

եւ կոտորածները ականատեսի ԳՐքվ * 

Չափազանց Հետաքրքրական էին անոնք X 

Տոլսով թէ պիտի յաքողէի գտնել Հոն 

որեւէ ակնարկութիէն Աայաթ—Նովայի 

նահատակութեան մասին դ կարգացի նա-

մակները ուշագրութեամբ դ րայց չգտայ 

եւ ոչինչ։ Անշուշտ կուսանները (գու-

սանները) պիտի յիշատակէին վարդապե-

տի մը նահատակութիւնը, եթէ տեղի ու-

նեցած ըԱաՐ • * *> * 

Աա յաթ—Նովա յի էվէպ՚ֆը գրուած 

վեր քացած չէ ։ Պիաի գրուի* օր մը։ 

Յուսանք եւ սպասենք X 

Բ. 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 
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ԱՆՏԻՊ ԵՐԳ ՄԸ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎ.ԱՅԷՆ 
Հետագայ երգը արտագրած ենք ՀՏուսարեր> ( 1 9 4 6 ) ամաաթերթէն է Վերի 

խորագրով եւ էէրեւանի պետական մաաենադարանէնֆ բացաարութեամբէ 

Հետաքրքրութեան Համար փնտռեցինք զայն Սա յաթ- Ն>*վ–յի ՚^եզի ծանօթ 

բոլոր Հրատարակութիւներուն մԷՀ% բայց չգտանք ւ Մ• Ս՚ Հաորաթեան, որ 

տարիներ ու. տաոնամեակներ տեւող տքնական աշխատանքով մը կազմած է Աա– 

յա թ—և ովայի Լրիւ. Հաւաքածոն, Հոն մէկաեղուահ՜ իազերուձ մասին կը գրէ* 

էճիչգ էգ -Է մի նոր խազ մենք չենք Հյայանաբերեըֆ, այստեղ ամ-

փոփուած 65) աւելի ճիչգ 6 8 ի աղերը Համարում ենք Աա յաթ–\, ո վայից մեղ Հա– 

սած ՀԱԶԵՐԷՆ ԵՐԿԵՐԻ ԼՐԻՒ ԺՈՂՈՎԱԾ ՕԻՆ: 
Հ ՛ ՛ ՛ ի ն չ վերաբերում Է եբգչի անունով Հրապարակուած մի քանի այլ իա– 

ղերին, ապա սրանց քաղաքացիական իրաւունք տալը, թէկուզ գրքի յաւելուս*– 

ծում, մեր կ–րծիքովէ կը լին Էր սրբապղծութեան Հասսօար արարք* յ 

Ա/Ո երգը չկայ նոյնպէս Հ ՚ է ֆ չ ի ՚ ՚ ի բարբա/ւին վեր ած ուած վրացերէն ( 3 2 ) 

եւ աղըպէքաներէն ( 7 1 ) խաղերու ցանկին մէՀ։ Հ$ ու* արեր* որո՛՛ւ միքոցով էեււք 

ձգած Է արդեօք այո երգը եւ Երեւանի վետական Մ ատենագարանի ձեոագիր– 

ներէն ինչպէ** Հեռու, մնացած են Աայաթնովայագէտներըլ Արդեօք այո մէ՛՛կն 

աչ մաս կը կազմէ Հերգչի անունով Հրապարակուած մի քանի այլ խաղերին՛» է 

Արդեօք իրապէս սրբապղծութիւն մըն է զայն Աայաթ֊–\,ովային վերագրելըգ թէ 

անտես ո լած արբութիէՅ, մըն է վՕուսաբերֆի այս տազը։ 

Երգը կը յանձնենք Աայաթնովայագէաներու ո Աչագրութեան ւ 

Րլթա֊ լի պէս ձայն է տալի, ինչ քաղցր աւաղ է անում, 
Մ օդ է արի ղուշ ղարսււաշ, կշտումը պսւրվագ է անում, 
իոնիլ է վարդի ջուղկը, դիպին վփանդսւգ է անում, 
Վսւղտ-վաղտ միտն է գցի, իրան իրան հագ է անում, 
Ես ինչ անեմ, իմ սիրելին ինձ՝ իդ գիւլ գաւսւգ է անում։ 

Սալվի րոյ համամիցր գալիս տեղն րեգարիլ է , 
Ունքերն ղալամօվ քաշած, աչքերն իւելքս տարիլ է , 
Ցիտումն օսկէ ամրարչա, հախ էն մարգարիտ շարիլ է , 
Միւրւար գուլարար-ինօվ գար ղալամքարն կարիլ է , 
Զեււն գիմխա գոտկին մեկնած, մինա քեամար սագ է անում: 

Հաքիլ ես սաղրի քոշերը, կրունգն էրծրթէ նալ է գցի, 
Օսկէթ-ելօվ րավթէն կարած, սսւանգ-աոանգ խալ է գցի, 
Գոտկի տուտը մինչեւ եակեն եսւղող, եաման, լալ է գցի, 
)յածկիլ է գարլու չարղաթը, գլխին քիրման շալ է գցի, 
Խնդրում իմ գնանք օթախը, ինձ հիդ ղալմաղալ է գցի, 
Կօսէ հալ չէր վախտը չ է , ուշացնում է , նագ է անում։ 

Թշերէտ գիւլգագ լալի պէս, պըոօշտ լուլա փարա է , 
Խօսեցնում իմ ջուղաբ չիս տալ, էնկողմէն սիրտս եարա է , 
Հաքիլ է գարլի մինթսւնեն, եանիլ է եաշիլ խարտ է , 
Կբնեբը շիմշսւդ է քաշած, բոյին մէ քոշք ու սարայ է , 
էս ինչ անեմ, որ սպանում է , ջալլադի պէս ջագ է անում։ 

՝քԿալցր իխտիլաթ ունիս, Մսըրու ղանդ ու շաքար է , 
Ծոցիդ միջում մի ջուխտ շսւմամ անգին ջավահիր, ալմագտ քար է , 
Ծոցիդ միջում մի ջուխտ շամամ անգին ջսւվայիր, ալմագտ քար է , 
Օվ չէ արի անուշ հուտդ, աշխարքումս ինչ կու էսաէ, 
Հարցրին Աայաթ–\»ովին, էսպէս եարէն բանդիւար է ։ \ 
Բանդ ու փարւան իմ է լ ի , նստած է , ճիրագ է անում։ 
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Մեր աշխատակիցներուն կատարած մէյրերումներուն եւ. յիշատսւկած տաղերուն 
մասին աւքբալջական գաղափար մը տալու համար ընթեր ցողին՛ անհրաժեշտ համարեցինք 
Սայաթ-էովայի հատընտիր գործերը մէկտեղող այո էջերուն կազմութիւնը։ 

Մեծ աշուղին գործին ու կեանքին մասին խօսող րպոր գրողները, գրեթէ աոսւնց 
բացառութեան, այս տաղերէն մէկուն կամ միւսին վրայ ծանրացած են, իրենց խօսքը 
հիմնաւորած են այս հատընտիր տաղերուն յայտնարերած գեղեց կութ իւննե բուն ու ար-
ուեստներուն վ ր ա յ : 

8իշհցնենք անմիջապէս, որ պարագան նհյնը եղաւ, նոյՕութեամր կրկնուեցաւ 
Սայաթ-նովայի նուիրուած Հայաստանհան հրատարակութիւններուն մ է ջ : Մէջբերո\ոդ, 
մեկնաբանուող, արտատպուող կամ արտասանուող տաղերը ասսնք եղան միշտ, բոլոր 
թերթհրուն մ է յ Ու հանդիսութիւններու ընթացքին։ Այս փաստին քով դիւրին կը գաո– 
նայ այ լեւս եզրակացնել, որ ամէնուն կողմէ ընդունուած Սայսւթ–"Աովացի գ լ ո ւ ի զոր– 
ծոցճերը ասոնք են, հայերէնով գրուած այս տաղերը։ 

Ու ճիշգ հոս կը ծագի ուրիշ խնդիր մը, գրական հիմնական հարց մ ը ։ 

Սայաթ-էովաճ գրած է նաև. վրացերէն հ ադրրէյաներէն չեզոքներով, գրածը ե ր -
գած է պալատներու մ է յ , պալատական շրջափակներուն գոհացում տուող րտրձրարուեաո 
լեգու–ով մ ը ։ Մեր աշխատակիցները, ինչպէս նաեւ Հայաստանի բանասէրներն ու քննա-
դատները կը յիշեն այս պարագան, բայց օտար այդ լեզուներով երգւււածին բանաստեղ-
ծական արժէքին մասին շատ բան չեն ըսեր: 

Վրացերէն եւ ազրբէյաներէն լեզուներով գրուած խնդբոյ աւսսրկայ ա յ դ քերթը– 
լածները մենք կը նանչնանք Մ– Ս– Հաորաթեանի թարգմանութեամբ, Թիֆյիսի բարբա-
ռ ո վ ։ Օտար խաղերը Սայսւթ–Բովայի բնիկ լեզուին վերածելու այս աշխատանքը Հաս– 
րսւթեան կատարած է տասնամեակներ տեւող տքնութեամբ եւ պատ կաս. ան ք ազդող խըղճ– 
մըտանքով: 

Որեւէ թարգմանութիւն, որքան ա| յաջող կերպով կատարուած ըււայ, կարելի 
չ է անշուշտ բաղդատել բնագիրներուն հետ եւ եզրակացութիւններ հանել: իայց եւ այն– 
պէս, ա՛ յս պարագային, թ-արգմանութեաՕ ընթացքին կորսոէած աււաւելութիւնՕերը նկա-
տի առնելով հանդերձ, համարձակութիւն կրնանք տալ մենք մեզի, ըսելու 1 որ Թիֆլիսի 
բարբառով յօրինուածները, քիչ անդին տուած մեր նմոյշները. կը մնան դարձեալ Սայսւթ– 
"(ւովայի ստեղծագործութեան րացաոիկ ճառագայթումները: 

•քէսւնի մը լեզուներով հաւասար դիւրութեամբ կարենալ արտայայտուիլը փոքր ար-
ժանիք մը չէ անշուշտ, բայց գրական րացաոիկ արդիւնքներ ձեռք ձգելու ճամբան նոյն-
քան դիւրին չ է ։ Ան խասն բանաստեղծութիւնը իր յատուկ օրէնքները ունի հլ մայրենի 
լեզուին երկրորդական դեր մը չ է սահմանուած մարդու մը ամբողջական կարողոլթիւնը 
ի յայտ բերելու խորհրդաւոր ա. բարդ արարքին մ է ջ : 

Դժբախտաբար Սայաթ-Գովայի տարբեր լեզուներով գրած տաղերը բաղդատու-
թեան ենթարկող եւ արդիւնքը գրական մտահոգութեամբ աստիձանաւորող յօդուածներ 
պակսեցան մեզի ։ էրեք լեզուները նոյն դիւրութեամբ կարդացող, գրող եւ արուեստի 
բարձր հասկացողութեամբ օժտուած մարդը պիտի ըսէ մեզի այս խնդրին կապուած ե զ -
րափակիչ խօսքը; Հայաստանի կամ դրացի երկիրներուն մէջ ապրած հայ մարդը հաւա– 
նաբաբ։ Մենք կը սպասենք բաղդատական ա յ գ յօդուածին։ 
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Մէ խՕՍԿ ՈՒՆհՄ 

Մէ խօսկ ունիմ իլր-իմազօվ, անգան աբա՛, օ ՚ վ աչկի լ ա ս * 
Սըրսաւմքս ինթիգսւր ունիմ, քու տիսրն րարօվ, ա՛չկի լւււօ. 
Աքար քիգ ի՞նչ գէթ. իմ արի՛ կենում եո խըււով, ա՛չկի լուռ՛ 
Աշխարս աշխսւրօվ կըշտացաւ յ ի օ քիգաճից ոօվ, ա՛չկի լուս : 

Մակա՞մ օչօվ եա ՚ր չէ ոիրի, էս ի՞նչ արիր, էո ի՞նչ րան ա– 
էշխէմէտ ջունուԹ իմ է լի , ման իմ գալի եանա-եանա՛ 
էս դարդէՕ օչօվ չը քաշէ, վուր մէ գսւնգին չի դիմանա– 
Սիրտը ս լուրի պէս խօրվեցիր էշխիտ կըրակօվ, ա՛չկի լ ո ւ » ։ 

Գօստիրըս դուշման շինեցիր, եադերուն ի՞նչպէս գօստ անիմ– 
Անցկացած օրըն չիմ տեսնում, քանի գուգէ վուր դաստ անիմ» 
Աստուաձ վըկայ խիստ դժար է , գըլուխըս ի՞նչպէս դուս տանիմ՝ 
8իս մէ վւոլքըր նավի նըման, քու էշխըն է * ծօվ, ա՛չկի լուս ։ 

Գուգիմ րերսւնըս րաց անիմ, գօվքըտ ասիմ թ-սւրիփի պէս> 
Տաս տարի է ման իմ գալիս Փադիշահի շարիփի պէս. 
Օխտըն տարի էլ ման գու քամ սագըն ձիւփս Դ.արիրի պէս՛ 
Բութա Շաեսաճամըս դուն իս, էլ չունիմ օչօվ, ա՛չկի լուս ։ 

Թէգտւգ հագար դարդ ունենամ, յիս սըրտումըս ա՛՛հ չիմ ասի* 
Իմ հուքմի-հէքիմըն դուն իս, յիս էլ ուրիշ ՛Շահ չիմ ասի* 
Սայաթ–"Նովէն ասաց, գա՛լում, յիս էն մահին մահ չիմ ասի* 
Հենչաք ըլի* դուն վըրէս լաս մագըտ շադ տալով, ա՛չկի լուռ ։ 

ԱՄԷՆ ՍՍՏԻ ՄեՋԸՆ 

Ամէն սազի մէջըն գօվսւծ դո՛ւն թ-ամսւմ դա՛սն իս, քամանչա՛, 
"Սաքսւզ մւսրթն քիգ չի կանա տեսնի ,դուն նըրսւ պա՛սն իս, քամանչա՛, 
Ղա՚սա արա՝ է՛լ լավ օրերու էդիվըն հասնիս, քամանչա՛ • 
՝քփգ ինձնից ո՛՛վ կանա խըլի, աշուղի րսւ՚սն իս, քամանչա՛; 

Անգանըտ էրծսւթէն պիտի, գըլուիյըտ ջավահիր քարած, 
կութըտ շիրմսւյէմէն պիտի, վաւրըտ սադափօվ նաղշ արած, 
Սիմըտ օսկէն քաշած պիտի, էրկաթըտ փանջարա արած 1 
Օչ օվ գիմէր-ըտ չի գիդի - լալ ու ալմասն իս, քամանչա՛: ւ 

ճիպուտըտ վարազնա ծ պիտի՝ թ-ահր ունենայ հագար ոանգօվ • 
Ձարըտ ոաշի կուդէն պիտի, վուր գուն իւօսիս քագցըր հանգօվ-
Շատին գարթուն կու լուսացնիս, շատին կոլ քընեցնիս րանգօվ՝ 
Անուշահամ գինով լիքըն դուն օսկէ թասն իս, քամանչա՛ւ 

Ածօզիտ էրկու կու շինիս. սաաչ չայի, դափա գուգիս, 
Կու մեձըրվիս այվընումըն, պարապ վաիւտի րափա գուգիս, 
Ցիփ վեր գու քսւս՝ մէյլիսումըն քագցըր գօդ ու սափա գուգիս. 
իօլօրքըտ գոգալնիր շարած մէ յ լիսի կէսն իս, քամանչա՛։ 

օատ տըխուր սիրտ կու խնդսւցնիս, կոլ կըտրիս հիվընդի դոդըն՛ 
Ցիփ քագցըր ձայնըտ վիր կօնիս, րաց կուլի հիդըտ իւադօգըն • 
Խա|իյին էս իլթ-իմսպն արա՝ ասին՛ «Ապրի քու ածօդըն». 
փանի սաղ է Սայաթ-՚Նովէն, շա՛տ րան կոլ տեսնիս, քամանչա՛։ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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ԱՇքսԱՐՈՒՄԸՍ Ախ 2ԻՄ ՔԱՇԻ 
Աշխարումըս ախ չիմ քաշի, քանի վուր ջա՛ն իս ինձ ամա* 
Անմահական ջըրօվ լիքըն օսկէ փընջան իս ինձ ամա* 
նըստիմ, վըրէս ^ըվաք անիս՝ զարբաբ վըրսւն իս ինձ ամա* 
Սուչս իմսւցի՛, էնէնց սըպսւնէ՝ Սուլթան ու. Խան իս ինձ ամա։ 
Մէջկըտ սալթա, չինարի պէս, ոանդըտ Փըււանդի ատլաս է , 
Լիզուտ շաքար, պււօշըտ ղանդ, ակււեքըա մարքրիտ ալմաս է * 
Օսկու մէչըն մինա արած, աչկիրըտ, ակնակապ թ-աս է * 
Պատուական անդին ջավահիր, լալ-Բադհշխան իս ինձ ամա: 

8իս էս դարդին վո՞ւնց դիմանամ* ՛մակամ սիրտըս ունիմ քարած, 
Արտսունքս արուն շինեցիր, իփլքըս դըլիյէս ունիմ տարած, 
՛հուր րաղ իս, նուր րաղչի մէչըն րօլօրքըտ վարթօվ չափարած• 
Վըրէտ շոսւ դամ րըլթոլլի պէս1 սիրով սէյրան իս ինձ ամա։ 

փու էշիւըն ինձի մաստ արավ• յիս զարթուն ի մ , սիրտս է քընած* 
Աշխարս աշխարօվ կըշտացավ, իմ սիրտըս քիզնից սօվ մընաց՛ 
Ե ա ՚ ր , քիզ ինչո՛՛վ թարիփ անիմ* աշխարումըս րան չը մընաց. 
կրակէ, ծովեմէն դուս էկած, ոաշ ու ջէյրան իս ինձ ամա։ 

ի*նչ կուլի մէկ հիդըս խօսիս, թ է վուր Սայաթ–՚Նովու հար իս» 
Շուխկըտ աշխարըս րըոնիլ է ՝ արեդազի դէմըն փար իս՛ 
Հուտօվ հիլ , միխակ, դարիչին, վ ա ր թ , մանիշակ, սուսանրար իս, 
կարմըրադուն՝ դաշտի ծաղիկ, հովտաց շուշան իս ինձ ամա: 

ՔԱՆԻ Վ.ՈԻՐ ՋԱՆ ԻՄ 
–Բանի վոլր ջան ի մ , հա՛ր, քի դուրրա՛ն իմ՛ արա ի՞նչ անիմ՝ 
Արտաււունք անիմ, շատ հոզոլց հանիմ, - հա՛ր, ղադէտ տանիմ։ 
Ասիր՛ «ջէյրան իմ» ՛ թուղ քի սէյր անիմ՛ հա՛ր, մըտիկ անիմ։ 
Մո՛ւտ բադչէճ նտզօվ, քիզ դօվիմ ոազօվ, հա՛ր, իլթիմազօվ։ 

Մազիրըտ դաստա, պըոօշըտ փըստա• հէյրանի վախտ է ՛ 
Եկ դընանք չօլըն, վուր հասնինք դօլըն՛ ջէյրանի վախտ է ։ 
Բըլրուլըն վարթին, վարթըն բադաթին* ոէյրանի վախտ է ՛ 
Մո՛ւտ բաղչէն նազօվ, քիզ դօվիմ սազօվ, հա՛ր, իլթիմազօվ։ 

ճոսւ գանք համդամօվ ՚ յիրգնային նամօվ թուփըն թացվիլ Է՛ 
Խաղ կանչիմ յսւնդօվ, լալենք ոանդօվ, վարթըն բացվիլ Է– 
Սուսան սըմբուլօվ, ղարիբ բըլբուլօվ բաղըն լըցվիլ Է՛ 
Մո՛ւտ բաղչէն նազօվ, քիզ դօվիմ սազօվ, հա՛ր, իլթիմազօվ։ 

Պատվական շինած, նըման նըմանած Լէյ լու դիդարին՛ 
Ե ա ՚ ր , ոլշկըս դընսւց* մազիրըտ մընաց վրա մուհաշսւրին։ 
Բաղըն զարթարած, բըլբուլըն քընած վարթի սաջարին– 
Մո՛ւտ բաղչէն նազօվ, քիզ դօվիմ սազօվ, հա՛ր, իլթիմազօվ։ 

Հադիլ իս ատլաս, թոլրլոլ զար ու խաս* սալթու դալ բօվուն* 
խեյլիտ ունիս թ ա ս , լըցնիս ինձի տաս, ղուրբան իմ քովուն։ 
Թաք դու բաղչէն դաս՝ անիս մասնէ մաս քու Սայաթ՝–՛Նովուճ: 
Մ ո ՚ ւ ա բաղչէն նազօվ, քիզ դօվիմ սազօվ, հա՛ր, իլթիմազօվ։ 
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ԱՐԻ 1ԱՍ0Վ ՂՈՒԼՈՒՂ ԱՐԱ 
Արի. համօվ դուլուդ արա, խալխի Թոքար Աայաթ–էովսւ• 
Ամէն մարթ չի՛ կանա ճանգի շսւհօվ շըքար, Ասւյաթ–"(յովա՛ 
Ով քիգի լիզի պսւրգիվէ, դուն սաւ շաքար, Սայաթ–՛Նովա՛ 
՛Լաստ արա* շուշէտ չը կոտրին, չը խըփին քար, Աայաթ–1#ովա: 

թէգուգ դըրրսւտանըն պահ տաս՝ ծեծօվ չի խըրատվի խիվըն • 
ինչրու անձնէն չը դուս էհա անախտիփ էն չար դիվըն՛ 
Իեդասըլն՝ ասըլ չի՛ դաոնա՛ թոլօվ չի՛ սիպտակի սիվըն, 
Ծոսւըն փետըն չ՛ի դըրըստի ոսւնդան, դո՛ւրգար Աայաթ–՛Նովա։ 
Թէգուգ իմանաս, գիդենսա աստզերու համրարքըն սիրուն՛ 
Անրարի գուրձըն կորած է՛ կարթա Հարանց վարքըն սիրուն՛ 
Ավիտարանի իյօսկիրըն մարքարիտ է , կարքըն՝ սիրուն՛ 
Մի՛ ածի խուզի աոչիվըն լալ ու գովհար, Սայսւթ–նովա։ 

Թէ էս կենաց փաււքըն չ ՚ուգիս՛ էն կենաց ալմասըն կու տան՛ 
Թէ հոքուտ իաթիր շալ հսւքնիս՝ գար քաշած ատլասըն կու տան՛ 
Թէ վուր լալօվ գըխնում անիս՝ անմաեացըն մասըն կու տան՛ 
Խոստովանիս արած միխկըտ՛ չանիս ինք ար, Ասւյաթ–1նովա։ 
Վուր տիգ հարսնիք, վուր տիզըն սուք, վոլր տիղ սօյրսւթ խագ է 

ըլում • 
Վուր տիդ ժամ, վուր տիգ պատարաք, վուր տիգ սիրօվ տադ է 

ըլում • 
Թէ վուր հօքուտ կամքն իս անում, մարմինտ րեդամադ է ըլում1 

վո՞ւր մէ դարդին կու դիմանաս դուն շըրատար Աայաթ–՛նովա: 

ւ ա ս Ա Ր Ը ա ա ։ փ ա ջ ա ր ա ե, 

Աշիւարըս՝ մէ փանջարա է , - թսսլերումէն րեգարիլ իմ՛ 
\քըտիկ տըվօղըն կոլ խուցվի, - դագերումէն րեգարիլ իմ՛ 
էրէգ լավ էր կանց վուր էսօր, - վադերումէն րեգարիլ իմ՛ 
Մարթ համաշա մէկ չ՛ի ըլի, - իւագերումէն րեգարիլ իմ : 

Գօվլաթըն էյթիրար չունէ, յիփոր կերթա ուրուշ–ք արով • 
Լավ մարթն էն է ՝ գլուխ րն պսւհէ աշխարումըս էյթիրարօվ՛ 
Աշխ արը ս միգ մընալու չէ* իմաստնասիրաց խարաբօվ– 
Գուգիմ թըո ֊ չի րըլբուլի պէս, - րագերումէն րեգարիլ ի մ ։ 

0™վ կօսէ թ է յիս կու ապրիմ սաուտեմէն ինչրու մուտըն* 
Աստըձու ձիոումըն հիշտ է մարթու աշխարք ելումուտըն ՚ 
՛Լուրթս էնդուր նամփա չէ գնում՝ շատացիլ է խալխի սուտը ն ՚ 
Քըսանըն՝ մէ գուլ չին պահում, - ագերումէն րեգարիլ ի մ ։ 

Աշխարըս միգ մընալու չ է , քանի նըստինք գօդ ու սափին՛ 
Հում կաթնակիր-Աթա՚մի գաթ, նա՚լաթ ըլի էտ քու րափին ՚ 
Համփիրութինըս հատիլ է , չիմ դիմանում խալխի դաֆին՛ 
Դօստիրըս դուշման ին դաոի - խագերումէն րեգարիլ ի մ ։ 
Ս այ աթ–՛սովէն ասաց՝ դարդըս կանց մէ նարըն շատացիլ է . 
Չունիմ վագվան քագցըր վաւււքս, հիմի դարըն շատացիլ է ՛ 
իըլրոլլի պէս էնդուր գոլ լամ1 վարթիս խարըն շատացիլ է . 
Չ՛ին թողնում վախտին բացվելու, - քագերումէն րեգարիլ ի մ ։ 
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9ԸԼԲՈԻԼԻ ձԻԴ 

ՈՒՍՏԻ Գ Ո Ի Ք Ա Ս 

Ուստի" գոլ քսւս, դարիր րըլրուլ , 

Դ՛ու մի՛ լաց լի» յիս իմ լալու. 

Դու վարթ սյըտոէ, յի՛ս գոզալին,–՛ 

Դու մի՛ լաց լ ի , յի՛ս իմ լալու : 

Ա՛րի, րրլրուլ , խօսի՛ րարըն, 

Օխնըվի քոլ էկած սարըն • 

*Բի վարթն էրից, ինձ իմ հարրն,– 

Դու մի՛ լաց լ ի , յի՛ս իմ լալու ։ 

Ման իմ գալի դիլդարի է ի դ , 

Վունց դարիր րրլրուլ խարի հիդ– 

Դու վար թի հիդ , յիս հարի հիդ,– 

Դոլ մի՛ լաց լի» յի՛ս իմ լալու ։ 

Սալրուի նրման կանանչ ի մ , 

Ե՛կ խօսի, ձայնիտ նանանչ ի մ , 

Դու վա՜րթ կանչէ– յիս հա՜ր կանչիմ, 

Դու մի՛ լաց լ ի , յի՛ս իմ լալու ։ 

՚ \ ա ՚ ր ի թ րրլրուլ՝ ձայնըտ մալում, 

8իս ու դուն էրվինք մէ հալում՛ 

Սսւյաթ–"հովէն ասաց՝ գա՛լում 

Դու մի՛ լաց լ ի , յի՛ս իմ լալու : 

հԻԳ իս էւի , 
Վարթի նրման րաց իս է լ ի , 
Վարթ աջ յա վ թաց իս է լ ի – 

Թաց իս է լ ի . 
Չ՛կա քիգի նման, չ՛կա քիգի նման՛ 

* ի գ նման, քիգ նման — 
Դուն իս աննման։ 

Սիրունութինտ էլավ արրար ՚ 
Մագիր ունիս՝ սիմ ու շար ր ար • 
՝Բի սագ գոլ քայ դուշլու գարրար 

Ղուշլու գարրար. 
Չ՛կա քիգի նման, չ՛կա քիգի նման– 

•քփգ նման, քիգ նման՛– 
Դուն իս աննման: 

էրեսըտ է շամս ու դամար՛ 
Ջանըս դուս գու քայ քիգ ամար: 
Միչկիտ ունիս օսկէ քամսւր– 

Օսկէ քամար՛ 
Չ՛կա քիգի նման, չ՛կա քիգի նման՛ 

փիգ նման, քիգ նման -
Դուն իս աննման։ 

Հաքիտ գարըն ալ իս արի՛ 
Թրլրուլի հիդ լալ իս արի՛ 
Բարկ էրհսիտ խալ իս արի « 

Խալ իս արի՛ 
Չ՛կա քիգի նման, չ՛կա քիգի նման՛ 

* ի գ նման, քիգ նման՛– 
Դուն իս աննման: 

Դարդրս ասիմ՛ գու լան սարիր՛ 
էս ի՛՛նչ րան է ր , վուր դուն ա ր ի ր – 
Ասւյաթ–"եովուն ջունուն արիր -

Ջունուն արիր՛ 
Տ ՚ կ ա քիգի նման, չ՛կա քիգի նման՛ 

Քիգ նման, քիգ ն մ ա ն – 
Դուն իս աննման։ 

ճ1ց1է1տ6ճ Ե7 
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Ցիփ կու. հաքնիս ալ ու ատլաս, 
Տեսնողին կու շինիս մաս մաս՛ 
Դոշիտ պիտի լալ ու ալմաս 

Խարերով, 
Խարերով • 

Բարով տեսա, իմ սիրեկան։ 

Շարերով, 
Շարերով • 

Բարով տեսա, իմ սիրեկան։ 

Արի՛, մէ դարդըս իմսւցի, 
էշխէմէտ համա՜ն իմ լացի՛ 
Օրըս էսպես անց է կացի 

Յիս քիզ դօվիմ խաղի մէչըն, 
Շամամնիրըտ թաղի մէչըն, 
Ս՝ան իս գալի րաղի մէչըն 

Գարերով, 
Դարերով. 

Բարով տեսա, իմ սիրեկան: 

Ե արերով, 
Կարերով• 

ի արով տեսա, իմ սիրեկան։ 

Սսւյաթ–՚Նովէն վո՞՚ւնց դընջանա* 
Աչկիրըտ օսկէ փընջսւն ա • 
Դուշմանի լիզոլն մընջանա 

Տարերով, 
Չարերով ՚ 

Բարով տեսա, իմ սիրեկան։ 

Արի ինձ սւնդան կալ, ա՛յ դիվանա սիրտ, 
Հայա սիրէ, ադար սիրէ, ար սիրէ՛ 
Աշխարքըս քունն ըլի, ի՞նչ պիտիս տանի՝ 
Աստվաձ սիրէ, հոքի սիրէ, եսւր սիրէ։ 

էն րանն արա, վուր Աաոուձու շարքումն է , 
Խըրատնիրըն զըրած Հարանց վարքումն է • 
Տիրիք րան կա՝ հո քոլ մարմնու կարքումն է ՝ 
Դիր սիրէ, ղալամ սիրէ, տաֆթսւր սիրէ։ 

է ՚ կ , ա՛րի, սի՛րտ, մընա դուն մէ դամաղի, 
Հալալ մըտիկ արա հացի ու աղի՛ 
Հենց րան արա՝ մսւրթ վըրէտ չը ծիծաղի՝ 
Խրատ սիրէ, սարըր սիրէ, շար սիրէ։ 

Հընպսւրտութին չանիս՝ դուր դու քաս Տէրիտ, 
Խոնսւրհութին արա կանց քիգ դեվերիտ, 
Աստվաձ դիփունանցըն մին հոքի էրիտ* 
Աղկատ սիրէ, ղոնաղ սիրէ, տար սիրէ։ 

Սայաթ-՛Նովա, էրնէկ քիզ, թ է է՛ս անիս՝ 
Հոքուտ խաթրի մարմնուտ ումրրը կէս անիս՛ 
Թէ դուզիս, վուր դադաստան չը տեսանիս՝ 
Վանք սիրէ, անապատ սիրէ, քար ւփրէ։ ^ ^ 

ԱՐԻ ԻՆՁ ԱՆԳԱՃ ԿՍ.Լ 
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Բանաաաեղեութիւձ / ք , մանա-

րանդ անիաոն բանասա ու-

թի ւձ մը իր բնագիր էն –ւրիչ 

լեզուի մը փոխադրելու կարեա 

լիութեան մատին գրական լաա 

կարծիքներ չկան։ Սայաթ֊նովա– 

յէն կաաաբուած թարգման *ւ– 

նաւթիւններաաՖ մատին գրական 

կարծիքներ բնաւ կարդաց աճ 

չենքւ Ոչ թէ օաար լեզուի մը 

վերաճելուդ այլ Սայաթ-Նովայի 

աազեբը մեր գրական լեզուով 

ներկա յա քնելու պաաա ոխանա– 

աուոլթենէն իակ կը վախնան 

մարդիկ է Այտ ուղղութեամր փ-բձ 

մը կաաարաՆ Է Ծ՛ 0՛ Հաաբաթ֊ 

եան եւ մեն– աշույլբ, իր թալար 

կողմերով ներկայացնող իր խիաա 

աբմկաւոր գորճին ( 1 9 5 9 ) մ է չ 

աեզալոբաճ Է մաաամր գրակա– 

նացոլաճ Էոբա խազ • - Հ՚Բաման– 

վԱչխարումա ախ չիմ քա– 

Հի>. %ՄԷ խ—կ ունիմ, ել Հէն– 

դուր աչկըա չէ ցամաքում* է 

Հաարաթ եան ինքդ աււաՀի՚նը, 

Հասկնալով Հա յա գորեի ե ՛ լ գըմ– 

ոլաբութիւնը ե ՛ լ պաաաախանա– 

աուութեան զգացումին մեՆոս– 

թիւնը* կը յայտարարէ աբաա– 

*ւուչ անկեղճոլթեամր մը« 

–֊Բազմիցս անգամ զալում-ք 

դարձրինք անգութ եւ շչեցին 

պահպանելով Հեղինակի զալումը, 

փադիշահ–ը դարձրինք թազա-

"»քւ Ր—19 էլի մնաք փադիչաՀ 

եւ այլե% լ 

Բամ-նելքվ Հանդերձ այա աե– 

ոակէաը (էլի մնայ փագիչաՀ), 

աո. ի Հեաաքբքբո ւթիւն, կու 

աանք »աար լեզուձ/եբու վերահ– 

ուաե երկ» ւ նմոյչէ բնագիրն ե– 

բու Կ՚՚Գփի^* * 

ԱՌԱՆՑ ՔԻԶ ԻՆՋ ԿՕՆԻՄ 
Ա ւ ս ո Տ ց ք ի գ ի ՞ ն չ կ օ ն ի մ ս օ յ ր ա թ ն ո ւ ււազըն 

Տ ի ո & ե մ Է ո վ ե ր կ օ ծ ի մ չ ա ն զ ի ր ը ն մ է մ է կ . 

Տ ո ւ ն ք ի ո ւ շ կ ո ւ մ ի տ կ ը ս իրսւր շ ա ղ ե ց ի ր * 

Փ ա ե մ է ս կ ո ւ հ ի ո ա ց ն ի մ հ ս ւ ն զ ի ր ն մ է մ է կ ; 

Մ է դ ո ւ դ ո ւ Օ ը ն է ր կ ո լ դ ա ղ ի ն ի ՞ ն չ ա ն է , 

Մ է Օ ո ք ա ր ը ն է ր կ ո ւ ա ղ ի ն ի ՛ ն չ ա ն է , 

Մ է ր ա ղ մ ա ն չ ի ն է ր կ ո ւ ր ա ղ ի ն ի ՞ ն չ ա ն է , 

Փ է յ վ ա ն դ զ ո լ զ է թ ա զ ա տ ը Օ զ ի ր ը ն մ է մ է կ ։ 

՛ Լ ո ւ ր թ ին ա օ | ւ փ ի ր ո ւ ո ա ա ք ա ր դ ս ւ դ ի ր ը ն ՛ 

« Բ ա ղ շ ի ն ե ց ի , վ ս ւ ր թ ր ն ք ա ղ ի ց վ ա դ ի ր ը ն » ՛ 

Ջ ա փ է ն յ ի ս ք ա շ ե ց ի , ս ա Փ է ն յ ա դ ի ր ը ն ՛ 

Ր ա ղ ի փ Տ է կ ա վ , մ ի զ , էտ ր ա ն զ ի ր ր ն մ է մ է կ ։ 

Ա ո ա ն ց ք ի զ ի ՞ ն չ կ օ ն ի մ ա շ խ ա ր ի ս մ ա յ ր ն ՛ 

2 ի ՛ մ ա ն ի ք ա լ ա զ ը ն , չ ի ՛ մ ա ն ի դ ա լ ը ն , 

կ ո ւ հ ա ք ն ի մ մ ա զ ե ղ է ն , կ ո ւ հ ա ք ն ի մ շ ա լ ր ն , 

կ ե ր թ ա մ ո ւ մ ա ն դ ո ւ ք ա մ վ ա ն ք ի ր ը ն մ է մ է կ ։ 

թ ը լ ք ա մ մ է մ ա ր թ ո ա ա ո դ ա , վ ո ւ ր ի ն ձ ի ը ր ա տ է . 

Գ ո ՛ զ ա լ ք ո ւ է շ խ հ մ է ն ս ի ր տ ը ս ա զ ա տ է » 

կ ա ն ց ե օ թ ը ն ի մ ա ս & ա ս ի ր ա ց ը ն շ ա տ է 

է ո ք ո ւ Ս ա յ ա թ - Ն ո վ ո ւ ր ա ն ք ի ր ը ն մ է մ է կ ։ 
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Ւձ՝/ հտօք՚է օոժ էհօսցհէտ օր© 6V6^ ^ւէհ էհ©©, 
Տօ 1՚հ/1Ո6Տ օոժ V6^Տ6Տ 160X6 քո©, 0Ո6 ե/ ՕՈ6. 

Ւ1օ^ ՇՕՈ ՕՈ6 հօոժօց© $61>« էօք ցօտհօտ է^օ1ո $ 
հ օ * օո է**օ տօտէ©™ *օւ ՚է օ $ւոց1« տ*օւո 9 
*Օս1Ժ ՈՕէ ՕՈ8 ցՕՈէէՈՕք է©Ո«յ է^օ ց^©տ 1Ո V^̂ ո $ 
Գօէ հ« ւոստէ ցրօքէ էհ© տօբւէոցտ օո© օո©. 

^611 տօՍ օ\)է քօէհ©ր$, $ք>6օէտց օք տսշհ ՝̂ օ©տ, 
«1 աօ^© օ ցօւ՚ժօո, օէհօո թ(սօէ©<1 էհ© քօտ©». 
1հ©1ո ™<3* էհ© տ^66էո65Տ, ատ© էհ© էհօա/ շ1օտ6. 
1ո տօօէհ էհ©տ© էհւոցտ ե©ք©11 աօ օո© ե / օո© I 

^էէհօսէ էհ©© *հօէ ոօհ©$ սոէօ ա© 9 
^հօէ ^ՕՐէհ շօսէժ I Օք շօտհա©ք6Տ յ«©1 
Հոօ^ՀԺ 1Ո քօցտ օոժ տօշւէժօէհ I ^օսէժ ե©, 
^0ոժ6ք1ոց ՕՀՕՕՈձ էհ© Օ̂ՈV6ՈէՏ, օո© ե/ օո©– 

1օ օւ©©է թ©քշհօոշ© 5օա© օո©, ^հօ աւցհէ է©11, 
Ւկ քօ^ ՕՈ6, հօ^ էօ Աօ* քրօա էհ)ք տթ«1( ; 
քՕք Տօ/օէ ^0X0՛Տ էօոոօոէտ քօք 6X061 
1հ« $6X611 ՝̂ 1Տ© ձ46ո՚տ շօտթ1օ1ոէտ էօՍ ՕՈ© ե/ օո® I 

յքօո». ն օ 
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ԴՈՒՆ էն ԳԸՍօէն 
Դ՛ուն էն գըլխէն իմաստուն իս, խիլքըտ յիմարին րար մի՛ անի., 
էրսւզումըն տեսածի հիդ միզի մէ հէսաթ մի՛ անի, 
Յիս իօմ էն դրլխէն էրած իմ , նուրմեկանց քսւրար մի՛ անի, 
Թէ վուր գիդիմ րեզսւրիլ իս, ուրիշին սար ար մի՛ անի։ 

Ջր կա քիզ պէս հուքմի-հհքիմ* դուն Րօստօմի Զալ , թաք ավուր՝ 
Ասկըտ ասկհրումըն դօված* հա՛մդ ունիս, դոզալ թաք ավուր՛ 
Թէ էսսւնց էլ սուչ ունենամ1 գլուխս արա տալ, թաք ավուր՛ 
Մըտիկ արա քու Ստեղծօղին* նահաիւ տիդ դազար մի՛ անի։ 
Խարալուն հեքիմն էնդուր դուզէ՝ դի՛դ տալու է , ցա՛վ տալու չ է ՛ 
Քանի դուզէ արրար ըլի՝ դուլըն աղին դավ տալու չ է ՛ 
Դու քու սիրտրն իստակ պաեէ, եադի իյօսկըն ավտալու չ է ՛ 
Աստծու սէրըն կանչողի պէս դըււնեմէա չուղար մի՛ անի։ 

Ամէն մարթ չի՛ կանա խըմի՝ իմ ջուրըն ուրիշ ջըրէն է ՛ 
Ամէն մարդ չի՛ կանա կսւրթա՝ իմ զիրըն ուրիշ դրրէն է ։ 
Րունիաթքս ավազ չիմանաս՝ քարափ է , քարոլկըրէն է ՝ 
Աելսւվի պէս, առանց ցամքիլ, դուն շուտօվ ի արար մի՛ անի: 
Քանի դուզէ քամին տսւնէ՝ ծովեմէն ավազ չի պակսի՛ 
Թէդոլզ ր լիմ , թէդուզ չըլիմ* մեջլիսներուն սազ չի պակսի՛ 
Թէ կու պակսիմ, քիզ կու պակսիմ* աշխարիս մէ մազ չ իպակսի՛ 
Սայաթ–՚Աովու դերեզմանըն Հինդ, Հարաշ, Արար մի՛ անի: 

Տօցտտտ© ©ո էօւ է© V^6ոէ ժս շօտսր : ճշտ տօէտ օ1օէՏ ո ՚ օ թ թ ւ ՚ օ օ հ © թօտ ; 
է օ ո է§7© ©ո էՏէ© է ՚ օբթօրէւ©ոէ : օ1օրտ Ոճ ոօստ / էօոքօոժտ թՕՏ ք 
8 ւ ՚ ճ 1 ձ (6 է© տատ հ(©ո ժ ՚ օ ո է օ ո : ժ© ո օ ւ ^ © օ ս ո© ա© հրՕւ© թօտ ; 
Օօւաո© էս ©տ, |© է© տատ 1օտ յ I© աօո<1© ©ո հօ ո ՚ օշշստ© թօտ. 

է օ ո թօէ©ւ1 ո ՚ օտ թօւոէ ւշԱեօտ, էօւ ճօտէօա, ն1տ <1© 1օ\, ա օ ո էօւ ; 
1 օ քօօ© ©տէ ժ© 0©11©տ զ ս ՚ օ ո օհօոէ© ©է էօ ց1օւոտ ©տէ ոօէ>1©, է>©օս յ ՚օւ ; 
Բ օ ս ր տօտ թձՀհճտ, տ՚ւ1տ է© տօոէ ցրօտ, քատ զ ս © ա օ է€է© էօահ©, ւ ՚օւ ; 
Թս ՕճօէԹՍՐ, ©ոէտոժտ 1օ VՕ^x ©է 1 ՚ւոոօօ©ոէ ո© թսուտ թօտ. 

01օւ© ՕՍV©^է© >ք©սէ տօո ք©ա©<յ© ©է էօսէ թօ1տօո ք©թօստտ©քօ ; 
0 © $ օ ո ւոօէէէՏ, հօէէս ա©տ©, տ© ո© տ օ տ օ ; 
1 օ ո 006ՍՐ էօսխսէՏ ց օ ք ժ 6 – 1 « թսր ; «Խտտ մ ՚ օ ս է ս » ո՚«€ՕԱէ©քՕՏ ; 
5է $1 էս ժօւտ օւա©ք էօո ժէ©ս ժ© էօո տճսԱ ո© ա© ^0ՈV0^6 թօտ. 

Օ ո ո© թ « ս է եօէք© օքոտէ ա օ ո ©օս , էօսէ ժ ՚ ս ո © օօհ՛© տ օ ս ռ © օ « օ ս 1 ծ ; 
Օ ո ո© թ « ս է հէ© օտտւ ա«տ տօէտ, էօսէ ժ ՚ ս ո օ ս է ռ շօտտ օոէ ւ ՚ օս1$ յ 
^ օ ո տօ1, ծ աօ1, ո՚©տէ թօւոէ ժ© $օհ1©, ւ1 ©տէ էօսէ ժ© թւտւ-ռտ ա օ ս 1 « ; 
ծ ՚ օ տ օ է© էօւ^օոէ գս< ո© V©ս^ է օ ո օ էօէ ո© 1 ՚©հքօո1© թօտ. 

Լ© V6Ոէ օ ս ^ ե « օ ս 1՚©տթօւ–է©ք, « ո տօե1© ո© ա օ ո գ ս ճ ՚ օ ; 
Օ ս © |© տօւտ, գ ս © |© ո© տօւտ թօտ, I© 1–օւ, ժ© տօւ, ո© ա օ ո գ ս © ™ ; 

|© տ©սրտ, |© տ©սրտ թօսր էօւ, օ ս տ օ ո ժ © , ^հ©V6Ս ո© ա օ ո պ ս տ է օ 

1 օ էօաե© ժ© Տ ^ V ^ է • Տ օ V ^ ^ է©քր© ժ ՚օւ11«սքտք ո© թօտ. 



§4 

(ՐԱԳԻՆՓ ՄԷԶ ՏՊՈԻԱԾ ՏԱԱՐՈԻն ԲԱՌԱՐԱՆԸ 

Ա&ձնէն֊աճյ(ե, Հոգիէն 
Ասկ-աքք, տոՀմ , ցեղ 
Արրտթ–անոՀ> համար 
Ա լ մ ա ս – ^ ՚ ա ն գ 
Ա ծ օ զ ֊ ւ » ուագ ող 

ԱյիվՏումը(1~է#»աւյ>ա»է»ք« 
Ա զ հ ր ո ս մ Է ն – տ է ր ե ր է ն 
Արրսւթ–, ճարաար է ձեոնՀաա 

կրթութիւն 
ղը-ամօթ, ինքնասիրութիւն 

(՚ալւ-Հօւատար | Համեմաա 

Րսպ-այգի 
իազմա&չի-օ»յգեպան 
իսւզաթ–ս>յգեաաան 
իօվուն-Հօ/տս/^ն 
ք^եդասքլ-^աճ զաւակ, անպէտ ք մարգ 
Րհգամսպ ՀԱաԼ-ախրիչ, վիրաւորուիլ 

Րօւթսւ–՛սիրատար ^ կուււք 
(*ե<յար(ւլ– ձանձրանալ, յոգն ի լ, տաղտկանա լ 
թունիսւթ—արմաա. Հիմք 
ՀաՀդ-թմրեցնոզ գձղ, Հաշիշ 
ք* աը—զաո ւղ 
Րաբկ-Հաո, կարմիր 
Հյօո-վԷճի գործիք, < ա լաս ար 

ԳԷք֊վնաա, գէչ խաղ Գօված–գովուած 
Գափ-զուարճութիւն, խրախճանք 

ԴուգոնՏ-^^յ^սած վէքքգ ոսւեցք 
ԳաւՀ-խարան 
Դագիրն-^ձծ, վարպետ Հայրեր 
Դ ա ս տ ա ֊ փ ա ձ շ 
Դա\–ճիլղ 
Դուրքար-Հ իւան 
Դանգին-փո^յ» « յն Հատիկ 
Դավ ւոալ-գալաքք դաւել 

Դ աօ–ն ուագախո ւմր 
Դիլդաչմխիթարող , սփոփող 
Գաը-դ+ուարոլթիձ,, նեղութիւն 
ԴսՀ-կոլրծք 
Դընչաճալ– Հ անգաաանալ 
Դիւլոր-Հա^ա^Հ, աեսք, ղէմք 
Գամռւղ—տրամագրութիւձ 
Դփփունա6ց–ա^ք , ք– լորին 

Ցարրսւբ-քձՀէք 
Զար–»շ/<, լա9> Հեծեծանք 

&,Աձ\1–ոակի է ոսկեթել բանուածք 
Ձ.օղ–զբօոանքւ զուարճութիւն 

էհա չերթալ 

էճդռւր–ա^գ պատճառով, անոր Համար 
էդիվըն–ճւ/ւձ(Հ& 
^՚Ր^ք^^-վսաաՀութիւն, վարկ 

Թո \–կալաքարի Հուր 
Թէպփփ-ծ&ր^ «շ, Գովք 

թ՛ամամ–կատարեալ 
Թահ|է—տեսակ 

Ինթ-իզաբ-^արօա, սպասում ի լթփմագ–աղ աէանք 

Լսւլօս-̂ աքա^ Հ\Ս\–կարկեՀան 

հ^—խենթ 
հւայլօղ–աձ^ո^լ , խաղացող 

հյար– փ " * ֊ Լ 
|ցա||ս–/ււքււՀու^| բազմութիւն 

կանց-̂ ս/է 
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Հ 
Հ ի է ֊ Հ ա մ ե մ ի րո^ս մը 

Հ ա մ դ ա մ – խ օ ս ա կ ի ց , ընկեր 

Հո\.քդյհէԴՎ֊իւի*անաւ*ր 

Հ Է Օ չ ա փ – ա յ ն չ ա փ 

Ղ 
՚ՀոՆ^ք—ճշմարիա, ճշմարտութիւն 
՛Լա 1֊խարդախութիւն, նեղութիւն 

մը շաքար 

՚ Լ ո ւ լ ո ս \ – ծ ա ռ ա յ ո ւ թ ի ւ ն 

աշուղ 

Մ 
Մէ–*** 
Ս՚ասսւ ըլլալ-ա^րճ&աՀ 
յքակամ-միթէ 

1. 
\ |Ոք սւր–ծ–ս/«ա յ ք սպասաւոր 

\ամ–խոնաւ, խոնաւութիւն, թաց 

, դարձեալ 

ն 
է>ըՎաք–<»Հա^, շուք 

էոնիկ-^ոյ^, փայլ 

էյՕւ^-սւ պա էլի 

Հյ ահ րակացու 

էյ ա ղ \յաւ\–սփոել 

Ո 
Ույաւշ–էաք֊պաաերաղմ դ կոԷւ 

Ջ 
Յ ս ւ & զ - ա ա ւ ի ղ 

% 
Հոօշդդ-չրթոէնքգ 

& 
ՏՀօւԽ\&–խելագարէ խելացնոր 

Ռ 

Ռ ա շ , գա-չ-Հրեղկն ձի 

(Ւա&զ– ձ ք ա ձ ք 

Ս 

Ա օ ք - զ ց ր խօաակց ութ իլն 

Սա^^ո^յ ցօղուն, ծղ»ա 

Ստշար–^աոք թուփ 

Սուչ-^ձքք, յանցանք 

Հ 
Վ ա ղ հ ր ո ս մ Է Տ գալիք օրերէն^ անցած օրերէն 

Հաքաղճաե֊թերթուած– («»ակիով) 

3 

Ր 
Ր ա ղ ի Փ ֊ մ ր ց ա կ ի ց , խոչընդոտ 

Փ 

Փ ա հ Հ - գ ի տ ա կ ց ո է թ ի է ձ | միաք 

Փ Է յ վա(1գ–«ք աաուաաա 

՝ ք կ ո լ ա < յ ֊ խ ա ր դ ա խ ո ւ թ ի ւ ն դ փորձանք 

Հ ա մգ֊փաոքք փառաբանութիւն 

ՀոմԼգ—եզանակ, ուք, Հնարքէ չափ 

Հ ա մ ա շ ա ֊ մ ի շ տ է ամէն անգամ 

Հ ա յ ա – ա մ օ թ , ա մօթ խած ութ ի ւՏ> է պատկառանք 

՚Լազաբ-յ ասում, բարկութիւն 

Ղ,ՈՆ\–ծաո.այէ տարուկ 

՚Լոաւ^ու^օք) Հանք 

՛Լափա–» ոլրճ 

՚Հռ&աղ-Հիլր 

Մ Է ձ ը ր վ ի լ ֊ մ ե ծ ա ր ո ւ ի լ 

Մ է յ լ ի տ - Հ ա ւ - ՚ Հ ՚ ՚ / ք , Հողով 

Մ ա լ ո ն մ – յ ա յ ա ն ի , Հաակնալի 
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Հոգ է լոր անսպառ Հարստութիւններ Էր ըա– 

տեղծել մ֊ողովուր գն Էր իմաստութեամբ, բայց 

ղէ-Ք Է յայանոլէր մէկը, ար Հաւաքէր ու գրէ 

աոնէր, ուսումնասիրէր «ս, էրեն է*կ ստեղծողի 

սեփականութիւնը դարձնէր այգ արմէքեերը ւ Այգ 

պատուաւոր գործի առածին նախաձեոնողը Հայ 

իրականության մէԼ Հանդիսացաւ րմիչկ Գէ»րգ 

Ախվերգեանը է Ախվերգեանը մանում Է մ-սղովյրգի 

մ է չ Հկենգանի աղյբիւրից աոձելոլ կեն գան ի ղը– 

րո յցներ* է Նա Հալաքում Է մ ո զովք դա կան աւան– 

գութ ի՛ններ, չանգիւլ ումներ, առակներ, մանի– 

ներ, գուսանական տաղեր* Նրա Հանքերով Հա– 

լաքւում Է կովկասում ապրող Հայ, թուրք, վ/Է~ 

բաշի աշուղների ու խազ ասողների գրաւոր ու 

բանաւոր բազմաթիւ խաղերն ու ա աղերը I Աշու-

ղական ու ժողովրդական տաղերի մեծ Հաւաքա– 

ծու Է ոաեզծւոլմ նրա մօա է 

Հում նիւթը մշակելու, լե զոլա կան սխալ-

ներն Ուղղելու, ծուռումուռ յանգերը կարգաւո-

րելու Համար նա ստիպուած Է լինում ուսում– 

նասիրեչ Հայ բարբաոները, ոճական դարձուածք-

ները եւ մայրենի լեզու ի քերականութիւնը է 

Երկար տարիների քրտնաջան ել դմո լարին 

աշխատանքից յետոյ Ախվերգեանը պաարասաւում 

Էր ՚Հրատարակել Հայ աշուղների գործերը, երբ 

տեղի ունեցաւ այն յայտնագործութիլնը, որ մի 

անմեռ անուն ապաՀովեց Հայ գրականութեան 

մԷՀ « $այ տնագործս ւեց Աա յաթ–Ն"վայի երգերի 

տաֆթարը է 

Երբ Աղա ՄաՀմԷգ խանի Հեծելազօրք Վրաս– 

տանի աաՀմանին էր մօտենում , Աա յաթ—Նովան 

Հաղպատի վանքում էր գտնւում է Լսելով, ար 

պարսկական գօրքերը շսւաով մանելու են &՝Էֆ~ 

լիս, շտապում Է աուն ել իր զաւակներէն (»»ււ– 
նէր երկու տղայ* Ծելիքսէթ եւ ՕՀան, երկու 

ազՀիկ՝ Աառա ել (Բարիամ) ուղարկում ՄոԳԴ"կ < 

Տեղափոխուելու ժամանակ Ծելիքսէթը էր Հետ 

վերցնում Հ՛ Հօր երգերի տաֆթարը ու նրանից 

ժառանգած քաման չան ւ Անցնում են տարիներ « 

Մելիքսէթի որդին՝ Տէր-Մովսէսը, որ կրթու-

թիւն էր ստացել թիֆլիսում՝ եւ աշխատում էր 

նոյն քաղաքի Զգրաշէն եկեղեցում որպէս աւագ 

քաՀանայ, Մ ողգոկ ք գնում իր Հարազատներին 

տեսութեան ւ Նա իր քրո^ որդու . մօա տեսնում 

է Աայաթ–Աովայէ ձեռագիր տաֆթարը, վերցը– 

նում, էր Հետ բերում է թիֆլիս» Ախվերգեանի 

Համալսարանական ընկեր րմ՚իշկ ՏովՀաննէս Փոն– 

գոյեանը իմանալով, որ Ախվերգեանը Հաւաքոլմ 

է Հայ գուսանների ստեղծագործութիւները, մեծ 

գժոլարոլթեամբ վերցնում է $էր~Մ»վ*է»ից 

Աայաթ—Նովայի երգերի ձեռագիր տետրը՝ նը– 

լիրում Ախ վեր գեան ին է 

Ախվերգեանի ուրախութիւնը սաՀման չու-

նէր է Սայաթ-Հւ ովան գերում է նրան իր բանաս-

տեղծական մեծ Ք՛չով ու տեղական երանգով աու– 

լըցուն լիրիկական Հոգեբուխ երգերով է Նա յե– 

տաձգում է Հայ աշուղների Հրատարակութեան 

եռանդագին գործը եւ անմիՀապէս ձեոնամ ուխ 

լինում Աայաթ—Նովայի երգերի Հրատարակու-

թեան* 

Ախ վեր գե անը Ա այաթ—Ն ս վա յի աաֆթար ում 

գտնում է 1 1 4 թուրքերէն ել 4 6 Հայերէն բանաս– 

աեղծութիւններ * Հիացած երգչի անկրկնելի լի-

րիկական երգերով, Ախվերգեանը խորամուխ է 

լինում այգ 4 6 խաղերի վերծանմանը ել &ԱԷ-

գըրտմանը է Իր ուսումնասիրութեան ընթացքում, 

նա յայանաբերում է նաեւ Աայաթ—Նովայի վը– 

րացերէն մի քանի երգերը։ Աայաթ-Նովայի 

գործերը խմբագրելիս եւ վերծանելիս, Ախվեր-

գեանը բացի տաֆթարից, որը գլխաւոր աղբիւր 

է եղել, իր տրամադրութեան տակ է ունեցել 

նաեւ այլ ձեռագիր երգարանների մէէ ցրուած 

նրա երգերը* 

Համեմատելով տաֆթաբի մի քանի երգերը 

ժողովրդի մ ԷԼ տարած ուած ու արգէն ժողովըր– 

դա կան ութ իլն գտած երգերի Հետ* նա մեծ տար-

բերութիւն է նկատել գրանց մ է ի 

Ախվերգեանին վիճակւում է կազմել ոչ միայն 

Աայաթ–Ն*վայի երգերի տեքստերը, այլեւ. գրել 

թ՝ իքի լք։ ս ի խօսակցական լեզսւի քերականութիւնը, 

էԹիֆլէսի բարբառի մի քանի յատկութիւններու 

վյւա յֆ ուշագրաւ Հետազօտութիւնը, տալէս քե-

րականական կառս լցո ւածքի գիտական մեկն արա– 

նութիւնը, ել վերջապէս երգչի տեքստի մէէ 

մտցնում իր կէտագրոլթիւնը է Վերծանելով Աա– 

յաթ—Նովա յի անդրկովկասեան ժողովուրդն եր ի 

լեզուներով գրած տաղերը, Ախվերգեանը ընդար-

ձակ մի յառաքաբան է գրում, որը Հետագայում 

դարձաւ Հա յ բանաստեղծների ուսումնասիրուէ 

թե ան Համար սկզբնաղբիւր ւ 

ԱՐՓԻԿ ԱԻԷՏԻՍԵԱ^ 

ճ 1 ց 1 է 1 տ 6 ճ Ե 7 
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Ի Ա Ն Ա Ս Տ Ե Ղ ^ Ո Ի Թ Ի Ի Ն Ն Ե Ր ՝ 

ԲԱաՍՏ&ՂծԻՆ ՄԱՍԻՆ 

8 սւ յորդող էրեք չորս Էերուն արտատպուած՝ րանաստեղծութիւնները, Սա– 
յաթ–Բովայի մասին գրուած րանաստհդծուր-իւններուն ամրողշ գումարը չեն կազ-
մեր ։ Հայաստանի մ է յ րսւգմաթիւ րանաստեղծութիւններ նուիրած են մեծ աշու-
ղին, հիներն ու նորերը, նորագոյնները, Թումանհանէն ու իսահակեանէն սկըս– 
եայ մինչեւ Աշաո Գրաշի, Թաթուլ Հուրեանն ու Արշալոյս Մարգարհանը: Բայց 
մենք ձգեցինք շատը ու ընտրեցինք քիչը, րանաստեղծութիւն բովանդակող մա*– 
սը միայն; ի հարկէ։ Անուն շինուած անուն մը րան մը կը նշանակէ անշուշտ, 
րայց ամէն րան չի՛ նշանակեր։ Համրաւը յւաւարար պատնսա֊ մը չ է կարծելու 
կամ կարծել տալու համար, որ համրաւեալին գրչէն ելած ամէն իօսք պատ-
գամի մը տարոզութփն&ը ունի: 

Դժբախտաբար մեր հայրենիքին մէք միշտ այս սկզբունքով չ է , որ կը մօ-
տենան մարդիկ ուրիշ մարգոց, չափէ& աւելի յեղյեղելով վաղահարուած ա– 
նուններն ու անոնց իւօսքերը։ Այս տկարութիւնը կրկնուեցաւ այս աո ֊իթով եւս . 
Աայաթ–կովային նուիրուած րացաոիկներուն ու աոանձին հրատարակաութիւն– 
ներուն մ է յ : «Ասում է»ներօւ հեղեղի մը էսկանասմա եղանք դարձեալ, տեղի եւ 
անտեղի, մանաւա՚նդ անտեղի, երր կը հաստատենք, որ տուեսւյ նիւթին մասի& 
իրենց իօսքն ու ապրումը տասը անգամ աւելի կշիո կը ներկայացնեն, քան |>–– 
րենց դրութիւննեբուն մէջ հիւրընկալուած այսինչ հեղինակին այնինչ ու յա– 
նաի ոչի՛նչ միջամտութիւնը: 

Անունէն սա ֊այ* արժէ՛քը։ Բանաստեղծէն աո. այ բանտստեղծտւթիւնըյ 
իանաստեղծութիւններ րանաստեղծին մասին։ 

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎՍ, 
•** 

հյօսքդ եգաւ գսա. ու գաււբաբ, Սսւյաթ–Նովա, -
Իայց չունեցա՛՛ր հար ու շարբաթ–, Սայաթ–1Նովա։ 

Ոսկէ բաոեր, անգին քարեր, լալ ու գոհար շարել ես գ ո ւ , -
փեգ միայն քո եարն է վաււել - քանի"1 եարեր վաոել ես գու յ 

Ո՛՛ր շահն ունի այդքան ոսկի ու անգին քսւր, Սայա՛թ–՛Նովա, ո 
Ջի ունեցել քեգ պէս շոայլ իյալիյյւ՝ նոքար, Սայա՚թ-՞Նովա: -

Ե* ՅԱՐԷՆ8 
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ՀԷՀյ , իմաստուն, գոհար գրչով դու գրուած գիր> Սայաթ–նովա, 
էարի բոցով, խօսքի խոցով վառուած հոգի, Սայսւթ–նովա, 
Գոլ ուրիշի մութ– գիշերին աստեղակիր, Սայաթ–՚նովա, 
Փափաք սրտի, պապակ սրտի անվարձ ջրկիր, Սայաթ–նովա։ 
^ ո խագհրը շոգշոգում են թ ֊ ա ն կ , թանկագին փսսւքի նման, 
Հարուստ Հարուն Ալ-Օ֊աշիդի ապարանքի սարքի նման, 
Անունըդ միշտ վսա. կը մնայ արեգակի վսաքի նման, 
Համր ոլրելի համբաւ* անցած երկրէ-երկիր, Սայաթ–նովա: 

Դու րլրուԼ ես՝ րարով բացուած խաս րագերի վարդի կարօտ* 
Ծովի պէս խորն, երկնի պէս րարձր, սիրտըդ մօտիկ մարդի կարօտ* 
Ժպտի ծովում ընկած ձուկ ե ս , - գո գալ ների կարթի կարօտ* 
էշխըդ քուրա, դարդըդ մեծ ու անկարեկիր, Սայաթ–նովա։ 
էս ի՞նչ ասեմ թ՛ագաւորին ու քո հարին - սարի սմբուլ , 
Աշխարհը մի փշոտ վարդ է ր , ինքըդ Փշի վրի բ լ բ ո ւ լ , 
Րե գարե ցիր սիլաւց, սոլփրից, մոմը եգաւ եաբի համբոյր, 
Դու մագեգէն հագուստի մ է յ ՛ երկաթագիր, Սայաթ–նովա։ 

Դու խաղի–խազ, խագուլի բագ, ոսկէ փինջան՝ ալ գինով լ ի , 
*Խւ երգից մարդ չի կշտանում, դու խադ ու շան անհատնելի, 
*ք1եգ խոցեցին թշնամին ու հարի խանչալն արիւնալի, 
Երկու սրի բերանն ընկած սիմ ու սկիհ, Սայաթ–նովա։ 
Աշխարհը ո՞ւմն է մնացել, որ քեգ մնար, ո՜վ անմուրագ, 
Դու իմաստուն, նարտարաձեո, խելք ու հնար, խօսքի ալմագ, 
Է ա , Աալոմոն Տարօնցիս է լ , ասում եմ քեգ, - յար կը մնաս -
էրեք ագգի եգր ա յ րութ-եան շագախ ու կիր, Սայաթ–նովա։ 

Ջ կայ մի կեանք, որ չտեսնեմ քեգ նրա մէք, Սայա՜թ-նովա, 
Մի հուր հոգի, որ չտեսնեմ քեգ նրա մ է յ , Սայա՜թ-նովա; 

էար սիրեցիր, հարի՛դ մատաղ, սիրո՛ւդ մատաղ, մատաղ քեգ, յա՛ն , 
Ջկայ մի հար, որ չտեսնեմ քեգ նրա մ է յ , Սայա՜թ-նովա։ 

Սիրող սրտի, դաղող դարդի, վսսաղ վարդի դու խա՛ս րլրուլ , 
Ջկայ մի « ա ՜ խ » , որ չտեսնեմ քեգ նրա մ է յ , Սայա՜թ-նովա։ 

Դու միշտ րացուած ոսկի սինի, հաց ու դինի, դու խազ ու տաղ, 
Ջկայ մի ք է ֆ , որ չտեսնեմ քեզ նրա մ է յ , Սայա՜թ-նովա։ 

Դու անարցունք լացի նման, աւելի խո՛ր, աւելի զօ՛ր, 
Ջկայ մի ա չ ք , որ չտեսնեմ քեզ նրա մ է յ , Սայա՜թ-նովա։ 

Սիրող սրտի ագիգ տաֆթար, սիրող սրտի դեղ ու դարմա՛ն, 
Ջկայ մի վ է ր ք , որ չտեսնեմ քեգ նրա մ է յ , Սայա՜թ-նովա։ 

Կեանքդ կրակ, սէրդ կրակ, հուր-յաւիտհան դու կենդանի, 
Ջկայ մի կեանք, որ չտեսնեմ քեգ նրա մ է յ , Սայա՜թ-նովա։ 

ՍՈՂՈՄՈն Տ Ա Ր Օ ա ՛ 
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• ձ 
էս էլ աշխարհ տաղով եկայ, րայց դու իմ րար Սայաթ–Նաիս, 
էրեք շուրթեր իրար րերող կովկսաի եար Աայաթ–Նովա , 
Իմ կովկսւսեան մարգարտաշատ լեռնապարը շող–մատանի* 
Դու մատանու անգին քարը, հայոց քնար Սայաթ-՛Նովա;. 

Ա՜Ի> թ է գայիր 

, քեգ կը տայինք՝ փառքի հագար դարեր վրան՝ 
Մասիս սարը՝ քեգ քամանչա, ձիւնը՝ սադաֆ քարեր վրան, 
Արծաթ Զանգու, ոսկի Արագ՝ միշտ հայախօս լարեր վրան, 
Դու դարդիման իմ հայ սրտով կովկասի եար Աայաթ–՛Նովա ւ 
Սարն Արարատ՝ որ քեգ ունի՝ միշտ անարատ լեռ կը մնայ , 
Քո տաղերով մեգ տուն կանչող հայրենի ծուխ-ձեռ կը մնայ, 
Կրծքին սադաֆ քո քեամանչէն* շատ աստղերից վեր կը մնայ , 
Դու սարերն էլ տուն կը րերես սիրով մեր վառ, Սայաթ–՚Նովա։ 
Ջսւրենցի պէս Շիրսւգն ասաւ1 խելք ու միտքս տարել ես դու , 
Քեգ միայն քո եարն է վառել, քանի եարեր վառել ես դու , 
«էրգով, առանց գէնք ու գօրքի, քանի սարեր առել ես դու , 
Կովկասն առել, երդ ես դսւռել վէրքովդ անմար, Սայաթ-Նովա։ 
Այն մայրը, որ քեգ է ծնել՝ ուրիշ աստղեր դեռ կը ծնի, 
Թէեւ վաքր է ոսկու նման՝ ինչ ծնեց՝ անմեռ կը ծնի, 
Մի խեղճ քարուան, րայց դարէդար անմահութեան րեռ կը տանի, -
Դու մի խարխուլ հայ խրնիթից ծնուած աշխարհ, Սայաթ–Նովա։ 

8ՈՎՀ- ՇԻՐԱԶ 

• 
Քանի՜ տարի մէջ լիս ներում տա՜ղ ես ասել, Սայսւ՚թ—Նովա, 
Քանի՛՛ տարի դու սրտերի հե՜տ ես խօսել, Սայա՛թ–Նովա, 
կարօ՛տ րլրուլ, ամէն գարուն եկե՜լ ես դու վարդերի հետ, 
Ու սիրելով, ու սիրուելով՝ մե՜գ ես հասել, Սայա՛թ-Նովա: 

Դու տաղերո՜ւմ, դու րաղերո՜ւմ, սիրողների թաղումն ես դ ո ւ , 
Առաջին սուրր համրոյրների լուսաշաղախ շաղո՜ւմն ես դ ո ւ , 
Թէ որ րեկուեց սիրոյ ձամրէն, վառուող սրտի դաղո՜ւմն ես դ ո ւ , 
Վառուող սիրտը քեգնի՚ց է միշտ աղրիւր ուգել, Աայա՛թ–Նովա: 

+ Սիրոյ հագար ե՜րգ ենք լսել , րայց քո երգը ուրի՛շ է , չ է ՜ , 
Սիրոյ հագար վէրք ենք տեսել, րայց քո վէրքը ուրի՜շ է , չ է ՛ , 
Աշխարհը՝ լի դոգալնհրով, քոնի տեսքը ուրի՛շ է , չ է ՜ , 
«Իմ գիրըն ո՛ւրիշ գըրէն է » - լա՜ւ ես ասել, Սայա՛թ-Նովա։ 
Ամէն երգիչ իր քնարին քո սագից մի լա՜ր է ուգում, 
Ամէն ջահել քո գոգալի նման էշխով հա՜ր է ուգում, 
Ամէն աղջիկ սրտում թաքուն քեգ պէս սիրահա՜ր է ուգում, 
Ուրիշ ո՞վ է քեգ պէս սիրել ու երագել, Սայա՛թ-Նովա։ 
Ջի մեռնի էն ժողովուրդը, որ քեգ նման սիրե՜լ դիտի, 
Որ վէրք երից երգե՛ր ծնել ու այրուելով՝ այրե՜լ գիտի։ 
Մեր երգերո՜վ, մեր վէրքերո՜վ դար ոլ դարեր քայլե՛նք պիտի՛ 
Ու դու մեգ հետ՝ քո քամանչով գալո՜ւ ես դ ե ռ , Սայա՛թ-Նովա: 

ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈԻՏԻԿԷԱՆ 
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երբ խօսում են փսսւքի մասին, ես մեր Մասիս սարն եմ յիշում, 
Մեծ նարեկի րաււն եմ յիշում ու տաֆթարը Սայաթ–նովի, 
Մեր հնագեղ տաճարների ամէն քիւն ու քարն եմ յիշոսէ, 
Ս իփ-սադա ֆ ա ծ էն քամանչէն ու րարբսաը Սայաթ–ն»վի: 
Սայաթ–նովան սրտեր վառեց իր քամանչի լարերի հետ, 
Սիրտը մարեց ու թ-աֆ աոաւ գոգսւլների պարերի հետ, 
նա յաւիտեան գրոյց կ՛անի աշխարհ եկող հարերի հետ, 
Ա՜խ, թ-է սրտիս խօսքը լսէր անգութ– հարը Սայաթ-նովիՀ • 
նա աշխարհից փշեր քաղեց, վարգեր թողեց ֆշերի տեղ, 
Է լ րոյր սաաւ նրա վարդից ամէն երկիր ու ամէն ցեղ, 
Գարունների ձեոքը վրան, միշտ լուսաւոր ու միշտ շքեղ, 
Աշխարհի հետ պիտի ծաղկի Հավլարարը Սայաթ–նովի։ 

ՄԱՐԻԱ ՑԱԿՈՐԷԱն 

ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՇեՐ 
<Իըւբռւ.լի պէս ԷՏգուր գուլամ՛ վարթիււ խարջն շատացիլ է * 
2ի6 թողնում վախտին բացուելու^քաղերումէն բեզարիլ ի մ > : 
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Գիշերվա այս խորունկ ժամին 
Ո՞վ է արդեօք լու®, մաքաւաւմ՝ 
Հոդին խւավ, ցասումնալի, 
Վերջին ճէթով կանթեղ վառում։ 
Մտորում է նա ինքնիրեն 
ՀԿոմանչի հետ իր անբաժան, 
Մթին խուցն է տան վւոխարէն 
Րանտել նրա վիշտը դաժան • • • 
Ո՛չ պատերը սեւ , սաոնաշոլնչ, 
Ո՛չ գգեստը վանականի, 
Ջեն սպանել սէր ու անուրջ, 
Չեն մոոացրել «ռաշ-նագանին» • • • 
Լսում է նա սիրակարօտ 
Հորովելը անուշ ու հ է դ , 
Մէկ թ-ոչում է Աննայի մօտ 
Սրտում հագար հաոաչ ու վէրք: 
Մէկ րլբ^լ լի Է լալիս, 
Վանքը նեղ Է , սիրտն՝ անսահման, 
Մէկ երէկուան երնէկ տալիս* 
Վանդակն ընկած ղշի նման։ 
Մէկ ոամիկի ձայնն է լսում– 
«Արի համով ղուլուղ արա», 
Ինքը մէկն է , վիշտը* րագում, 
«Վո՜ւր կրակին նա դիմանա»։ 

Գիշեր է խոր» այգ ուշ ժամին 
նրա հոդին արթուն է դ ե ո , 

Գոյժ են րերում, որ թ-շնամին 
Իր հայրենի հողն է մտել։ 
Էլ կանթ-եղն է վառվում վերջին* 
Անհաւասար կոուի բոցում 
Թշնամին է վշտոտ երգչի 
Խոցուած սիրտը նորից խոցում։ 
«՛թանի գուգէ քամին տանէ՝ 
Ջի պակասի ծովից աւագ», 
Ի այց աշխարհի մէջլիսներից 
Պակասում է ոսկէ մի սագ • • • 

Ում հասնում է երգի հուրը* 
Հրդեհւում է նրա հոգին, 
Ով խմում է նրա ջա֊րը* 
Վարդ է բացւում նրա կրծքին, 
Ամէն մարդ է գերւում, այրւում 
Ոսկեփնջան նրա գրով, 
Ամէն մարդ է սիրահարւում 
նրա երգած վարդի բոյրով : 
էրգչի սէրը վարդի ֆոխուած, 
Շրթից-շուրթ է անցնում անվերջ, 
Ու ապրում է Սայաթ–նովան 
Ամէն սրտում, դարերի մէջ ։ 

ՍհԻՐԷն ՄՈԻՐԱՏԵԱն 
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Մ Ե Ծ Ը Ղ Ց Ա Ի Ո Ր ն ՈԻ Բ Ե Ջ Ա Ր Ա Ծ Ը 

Պարոյր Աէւակ որ Ջարննցէ1 ետք միակ ասք, խրոխտ եւ անկաշառ ձայնն 
է են լայն հետաքրքրութիւներ ունեցող իաբար-ափանց միտքը |սոբհրգահայ <յր~ 
բականա.թ–եա&, Մհսրոպ Մաշտոցի ծՏնդեսւն 1600-ամեակին աոիթ-ով ապացոյցը 
տալէ ետք ազգային յաւխոենական արժէքներու, եւ արուեստի օրէնքներու ճա-
նաչումին, տարի մը յեսայ , կա. «յայ ուրիշ ձաոազայթ-ոզ ւյէմքի մը աււիթ-ով, 
անգամ մը եւ» ինքզինք պարտագրել մեր համարումին: 

քէոյոր մեծերուն մեծուր-իւնը անոնց ազատ արտայայտուելու փաստին մ է յ 
կը տեսնէ երիտասարդ բանաստեղծը, ինչպէո ներկայ զրակսւնութ-եան մէք իր 
ձեոք րերած զեղեցկութ-իւնները մենք կը նկատենք արդիւնք իր քաքութ-ետն։ 

Ստորեւ տրուած՛ հատուածը բաւական բնորոշիչ է այդ ուզգուր-եամր: 

Մ եր ականթներում դեռ Հնչում է բանաստեղծէ ձայնը է երր Հակա– 

գ ըրուելովդ նրանց, ովքեր է րենց <կէնքը գինու թասումն են տեսնում՛) կամ 

«քեփերում ու մԷՀյիսոլմ», Է^ՔԸ. Հրամայաբար գոչում է» 

իմ լեզուն Էլ ազատ իւօոիլ Է ուզում– 

Ու եթէ Աա յաթ-՚Նովան ման է գալէս, ապա ո.չ թէ է/ս օսկի ԷգնեՆֆ ք ՚ 

այլ ա զ ա ՛ տ ի օ ս ե լ ո լ հնարաւոբութէւձներէ Հետեւից ։ Ե*–, ճիշգն ասած, 

այստեղ էլ նա անձնապէս ոլ առանձնապէս ման չի գալիս, որովՀետեւ նա 

իւօսում է միշտ էլ աղատ, միչտ էլ անկաշկանդ ։ 1 

իր ուժերի այս խորունկ գիտակցոլթեամբ է , որ ամէն մի ճշմարիսք\ 

բանաստեղծ իրեն «բեդամաղ անող» աշխարհում ոչ միայն ապրել է , այլեւ 

մաքրադրել այգ աշխարՀ ի սեւագիրը դրա դիմաց յաճախ վճարելով իր••• 

ամօթ է ասել բարեկեցութիւնը, այլ իր կեանքը, բայց փոխարէնը ստա-

նալով անմահութեան մոպւՀակ՝ գալիք վճարունակ սերունդներին հաս– ^ 

ց է ագրո ւած հ ՚. , 

Ա ա յաթ—Նովան գիաի ու յայաա բարում է• ^ 

Փակ աչկիրօվ րէյթ-իրըս չին հասկանա։ 

Եւ իմանալով այս1 նա այլ բան չի անում, քան այգ յւեյ^երՕ\| (այ– 

սինքն՝ իր բանաստեղծական երկտողերով^ րաց է անում Հէնց այգ փակ 

աչքերը է Ու եթէ չմոռանանք, որ մարդիկ Հասկանում են ոչ միայն աչքե-

րով, այլեւ ականթներով, ապա մաաՀան չենք անի ել այն ուժը է որ ձայ– 

ն Ի ն ն | . 

Աայաթ—Նովան, բնականաբար, գիտի իր այգ ուժն էլ* 

Սայաթ-էւովԷն եմ, ուժըս ձայնիս մէ յն է ։ 

իսկ այգ ուժը որքան հզոր է՝ որոտի նման, առաւել եւս ներթա-

փանց է 1 ւ ւ ա դ ի ո ա կ տ ի ւ ճառագա յթնեբի պէս յ կարելի է մին չես իսկ ոչնչա– 

ցընել ձայնայարոյցին, բայց անկարելի է սպանել այգ ձայնը, որովՀետեւ 

նա արձագանդում է) ըստ որում արձագանգելով ոլժգնանում է ահագնա– 

նում I 

վՀԷ՚նց բան կօսիմ, վուբ ա մ ր ե ր Ո ւ մ ձ է ն հ ա ն ի » (մէկ այլ թարզմա– 

նոլթեամբ՝ «որ ամպերը գոոալ սկսեն») , - աՀա բանաստեղծի ինքնագնա– 
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Հատման այն քձութագրութիւնըդ որ դմ-ուար է ձեւակերպել աւելի յա– 

Ամպերում ձայն Հանող, ամպեր գոռացնող այգ ում֊ը եթէ թարսիր-

ուած է չմանգապատուող եւ անքակտելի այն շղթայովէ որէ Օղակներն ե% 

ճիշղն ու ճշմարէտր % 

Այգ շղթան կարող է ջրիմուռով պատուել, բայց ոչ երբեք Հատուէլ։ 

Այգ շղթան կարող Է կրակ նետուել, բայց ղրանից ոչ թէ թուլանալով տա-

րայօգուել դ ա յ լ ամբանալով կրկնաղօգո ւել ւ 

Աայաթ—էքովայի խօսքով ասած՝ 

Կրակ էլ ատս* 4քշմարիտի6 լք ահ չը կ ա ։ 

ԱՀա այո աներկբայելի Հ ամողմունքն է Աայաթ—Նովային դարձնում 

անդրդուելի եւ աներկիւղ իր խօսքը խրոխտ ու յանդուգն, իր կեանքը 

գիտակից ղոՀողոլթիւն ւ 

Ել միայն այսպիսի Համողմունքի, այսպիսի ՀեռաՀաս Հաւատի տէրն 

Հ ՜ » "է ԿաԲոՂ Էք "1ԻաՒ "•"Էք 

ք^է « ո ա խօսիմ, լխլուս կքտբէք, զուգէք ս ր է ք բանհոքի, 

Վեքէճ 4 Աս սաւած, Աքքհւք&՛ յիօ-լհգուիս ա ա չի մօգհճա յ 

Արդեօք պէ❁աք է ասել, որ ճշմարտութեան եւ արդարութեան սի-

րոյն ամ պեր գոռացնող այսպիսի մ է կը այլեւո չի կարող ունենալ ո ՛ չ մի 

վախ ու երկիւղ ( ո ՛ չ մի սասա ու սարսափ՝ ի սէր այն ճշմարտութեանդ 

որին զկրակ էլ տաս՝ մաՀ չը կայֆ եւ ի խնդիր այն արդարութեանդ որին 

ուշանալ կայ, բայց չգալ չկայ ։ 

ԱՀա այո խորին գիտակցսւթեամբ էդ ոբ ճոքար Աայտթ֊Նովան ձեր-

բաղաաւում է աշխարՀի թո լոր ակրերից ու տիրակալներից • 

Սայա՛թ-նովա, է ՛ լ | ց մ ա է չիո &օքաբի, 

Տու|ք)ւ վալի , թաք ավուր, խած չիս գ հ գ ի : 

կարո՛՛ղ էր այսպիսի մէկը չՀասնել այն բախմանն ու ընգՀարմանը դ 

գտար մի բառով ասած* այն կոնֆլիկտին, որ Հազարամեակներ \չաբունակ 

կազմում է ճշմարիտ բանաստեղծների ոչ թէ կեանքի մի դրուագը, ա յ լ 

բախտի վճիռը, Համարեա՛ թէ ճակատագիրըէ 

Բախումը բանաստեղծի ել վվալի , թաքա վուր է խանի» ։ 

Ընդհարումը Արդարութեան եւ Անիրաւութեան տ 

կոնֆլիկտը ճշմարտի եւ Ատի տ 

ծւ կա*յ մի ժողովուրդդ որի պատմութիւնը նշած չլինի այդ ընգՀա– 

բումը« ք 

Արքաների եւ բանաստեղծների ճանապարՀներր խաչաձեւում են նոյն 

անխուոափելիութեամբդ ինչպէս ոբ Հաաւում են երկրագնդի միքօրէական– 

Հորիզոնականները ւ 

Եւ այդ բախումից խորտակլում է բանաստեղծի կեանքը դ րայց ոչ 

գործը դ ոբ ամրապնդւում է : 

ԵԼ այգ ընգՀարման մէք յազթելով էլ պարտւում է արքան, որովՀե– 

Հետել մեռնելով էլ անմաՀ է բանաստեղծը, այսինքն՝ Արդարութիւնը եւ 

ոչ Անիրաւութիւնը, այսինքն՝ ճշմարիտը եւ ոչ թէ Ա ուտը է 

Աայաթ-Նովայի դրաման Էլ չէր կարող չվերածուել ողբերգութեան է 

Ե*• իր°Ք Էլ վերածուեց % 
ք. ԱԵՒԱԿ 
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ՍԱՅԱԹ– ՆՈՎԱ-Ե. ՋԱՐԵՆ8-3. ՕՇԱԿԱՆ 

Սայաթ–%ովան, «խաւքի իր երրորդ շրքանիՏ, նոր վերծանողներ տւ մեկ– 
րաններ չունեցաւ միայն, այլ ունեցա, նաեւ իր րանաստե ղծական աւանդութիւն–՛ 
ներուն հետեւող որոշ թիւով հետեւակներ։ Այո ուղղութեամբ ամէնէն աւելի 
իր մասին խօսեցնող դէմքը եղաւ է» Ջարենց, 1921-ին լոյս ընծայած ^Տաղարան) 
հատորով: 

Հայ տսւոանի քննադատներէն ոմանք «պրոլետարական» դիրքերէն մօտենա-
լով դիրքին* պրոլետարական րաներ րոին, իսկ միւսները խանդավաւաւթեամր 
ալ բունեցին Հ$ազարան)^ Սայաթնովեան տաղերը։ Այդ իանդավաոութիւնը ընդ-
հանուր դարձած է այսօր ու կը պահէ իր թափը: 

ինչ կը վերաբերի արեւմտտհայ քննադատութեան, ընդգծենք, ոթ միայն. 
Օշականը ճեոք աււաւ վՏազարան)^։ Վերլուծեց նաիւ Աայար–՚Նովան, բաղդատեց 
Տարենցի տաղերը Սայաթ-՚Աովայի տաղերուն հետ, քիչ գտաւ Ջարենցի րերա– 
ծը, հիմնաւորեց դժդոհութիւնը, ի)ստացաւ ու րսա.երբ խստացնելով եզրակա-
ցոյց– 

- Պիաի Ըսէք\ թէ անիրաւութիւն է մեծագոյն բանաստեղծի մը սա ու երին 

մ ԷԼ սովորական երգիչ մը խեղդելու, չքացնելու այս փորձը « Բայց ինչուն Էր 

պԷաքէ Դչ սք մեղաւոր է Ւր՚^է զատ է 

Այո տողերուն հրատարակութենէն ուղիղ քսան տարի ետք՛ երբ դարձեալ 
Սսւյաթ–՚Աովայի եւ անոր կաղապարներն ու րաօերը կրկնողներուն մատին կը 
խօսի Օշական՛ կրկին կ՚անգրադսանայ, որ այդ անպատասխանասաւութեան կա– 
պակցոլթեամր * 

- Ուրիշ նմոյչ մըն է արեւելաՀայ միւս ա ն հ ո ՛ ւ ն պսԷաին ( ծ * Հարենց) 

զազրելի բաբ Ոտին, Աա յաթ—Նովա յի կաղապարը չարաշուք աափակութեամբ մը 

Հասարակ ր աււերու վրա յ բոձադրող) I 

Ուրեմն երկու յստակ կարծիք կայ այո ուղղութեամբ: Ա՛էկը իփստ ժըխ– 
տական, միւսը խիստ դրական։ Օշական քսան տարի շարունակ եւ նոյնութեամր 
պահեց իր խստութիւնը, ինչպէս Հայաստանի քննադատները երկու անդամ քսան 
տարիներէ ի վեր կը պահեն իրենց խանդավսսւութիւնները: Օշական տեղեակ էր 
այդ խանգավտոութիւննհբուն, երբ կ ՚ըսէր իր իօսքը, իսկ Հայաստանի քննա ֊ 
դառները անտեղեակ չեն Օշականի կարծիքին երր կը յայտնեն իրենք կարծիքը; 
Ս՛եր արտադրած յօդուածին հեղինակը, Եդ– ձրրաշեան կը հաղորդէ, որ 

- Նոյն ժամանակ բոլորովին Հակաս-ակ գիրքերից ե/նող արտասահմանի 
դաշնակցական մամուլը Աայաթ-Ն-վայի Լա րենց եան ոճաւորոլմը համարում էր 
Հկեզծ զգեստ), ^դատապարտելի փորձ) եւ այլծ» է 

Դաշնակցական մամուլին մԷյ յայտարարուած այս «կեղծ ղգեստ»ը եւ <դսւ– 
տապարտելի փորձ»ը դուք կը գտնէք քիչ անդին, Օշականի յօդուածին մ է ք : կը 
նշանակէ, թ՛է դիմացի էշին վրայ մեր արտատպած յօդուածին հեղինակը կար-
դացած էր նոյն հարցին վերաբերող Օշականի վերլուծումը: Այս պարագան 
կրկնակի կերպով շահեկան կը դարձնէ վէձըՀ ֊ Ընթերցողին կը մնայ կարդալ 
եւ հանել իր եզրակացութիւնը, «ոնաւորում> կոչուած գրական այս տարօրինակ 
երեւոյթին մասին։ 

Մեր կարգին՛ պիտի ոսլէինք այս վէնէճ ու «ոձաւորումէն» դուրս հանել 
Տարենցի հՏաղարան)^, լեցնող քերթուածներէն երեքը, Տարենցի եւ միայն Տ « – 
րենցի դրոշմը կրող երեք գեղեցկութիւնները* « ծ » իմ անուշ)ը, «Երբ է– <ի 
աշիւարՀը մաայ ես), եւ ^Հայաստանին) \ կարդացէք։ Դ ատեցէք | 
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ՉԱՐԵէւՏԻ ՍԱՑԱԹ-ՆՈՎԵԱն ՏԱՂԵՐԸ 

Առաքին Հայեացքէն բաւական աա– 

բօրինակ է այն փաստը ( որ Հենց 2 0 – ա – 

կան թ • թ • սկղբին՝ յեղափոխական ըս– 

տեղծագործութեան ամենաբոլոն /«ււքսւ» 

նա կաչրքանում Ձարենցը կլանւում է 

Աայաթ—Նովայովդ կրկնում նրա թեմա-

ները , յեղուն, տաղաչափութիւնը է />-

րօքէ– զարմանալի չէդ. «Երգ Ժողովրդի 
մասին» , աւագէոսլոկմներ, «Ողջակիգուալ 
կրակ», «ԱմենապոԷմ» ել դրանց կողքէն* 
«Տաղարանը»* «Երսւգ տեսայ , Սայաթ– 
՛հովէն մօտս եկաւ սաղը ձեոին »• •» կամ* 
«Աշուղ Աայաթ–՚Նովի նման ես երդ ու 
տաղ պիտի ասեմ* • •» ու նման ուրիշ րա– 
նաստեղծութիւններով է Ւ*նչ Է սա • պը– 

րոլեաարական բանա սա եզն՜ ի մ՜ամանա– 

կա լոր խոաորո" ւմ իր Հիմնական ճանա-

պարհից , թէ° պո Է ա ական մի « թ - ե թ - ե ւ 

ի ւ ս ւ ղ » , որին չպէաք է ԼՈէ–բԼ ուշագրույ-

թի ւն յաակացնել : %§–ական թոլակաէ^ 

ների « ձ ա ի յ » քննադատութիւնը, նոյն– 

իսկ բարեացակամ վեբաբերմունքի դէԱլ-

քում Հակուած էր Հենց այդպէս ԴՐ~~ 

նաՀատելոլ Ջտրենցի այդ ցիկլր է « Տ ա -

ղ ա ր ա ն ը » Համարլոլմ Է ցաւալի թիսրի՜ 

մացութիլն եւ սայթաքում է "ԲԱ 

կսւպւում պրոլետարական բանաստեղ-
ծի կոչմանը», նոյնիսկ «վայել չ է պրո-
լ ե տ դ ր Ո ղ ի ն » ՚ Ն Ո յ ն մամանակ , բոլորովին 

I Հակառակ դիրքերից ելնող արտասաՀ– 

մանի դաշնակցական մամուլը Աայաթ– 

\ ՜\քովայի չարենցեան ոճաւորոլմը Համա-

րում Էր «կեղծ զգեստ», «դատապարտե-
լի փորձ» եւայլն ։ 

Այժմ դ ձոԲս տասնամեակ անցդ մենք 

Հնարաւորութիւն ունենք շատ աւելի ճիշդ 

ու ամբողջական ըմբռնելու Զաբենցի ըս– 

տեղծադոբծական զարգացումը % մամ ա– 

նակակիցներին տարօրինակ թուացած 

նրա « խ ո տ ո ր ո ւ մ ն ե ր ը » » Ծեր օրերի Հեռ– 

ուից մենք տեսնում ենք դ մասնա լոր սա-

պէս , որ « Տ ա ղ ա ր ա ն ը » ինչ-որ քմաՀաճ 

շեղում չէր այդ զարգացումից, այլ նը– 

րա Հետաքրքիր ել բովանդակալից օ– 

ղակներից մէկը։ Ցատկապէս այն փաս-

տը դ որ «Տաղարանը» գրուած է 1920– 
1 9 2 1 թ ՚ թ ՛ ՝ « Ա մ հ ն ս ւ պ ո է մ ի » ել միւս 

յեղափոխական ստեղծագործոլթիւնների 

Հետ միաժամանակ, չի կարող Համար-

ուել պաաաՀական զուգադիպութիւն ել 

ոչ էլ սոսկ Զաբենցի գեղարուեսաական 

Հեաաքրքրութիւնների բազմազանութեան 

արտայայտութիւնդ ա յ լ ունի գաղափա-

րական խոր իմաստ X Դիմելով Աայաթ-

Նովա յին դ ց"յց տալով նրա տրամ ա գրու-

թիւնն եր ի եւ արուեստի Հարազատութիւ-

նը իր Հոգուն դ Տարենցն ընդգծում էր իր 

մերձալորոլթիւնը ժոզովգական տարեր-

քի եւ պոէզիայի Հետ է «Տաղարանի» կեր-
տումով Չարենցը ասէք յայաարարում 

էր Դ որ իր ներքին գիտակցութեան մէք 

իր յեղափոխական պոէմներն ու բանաս– 

տեզծոլթիւնները ամենեւին էլ չեն Հա-

կասում Լ ինչպէս այն ժամանակ թւում 

էր շատերին) , այլ լիովին ներդաշնա-

կում են ժողովրդական ստեղծագործու– 

թեանըդ սիրոյ և֊ մարդկային ուրիշ « յ ա -

լ ե ր Ժ ա կ ա ն » զգացմունքների պարզ ու վը– 

ճիտ պոէզիա յին ւ Տրամադրոլթիւնների 

եւ բանաստեղծական ձելերի իրօք շատ 

ցայտուն տարբեբութիւնները ոչ մի Հիմք 

չեն տալիս Հակադրելու այդ ստեղծա-

գործութիւները՛. Մենք գործ ունենք ոչ 

թէ բանաստեղծի ինչ-որ գաղափարական 

«երկատուածութեան», «հոգեբանական 
կոնֆլիկտի», այլ նրա զգացմունքների 
եւ Հեաաքրքրութիւնների Հարստութեանդ 

բազմակողմանիոլթեան Հետ է 

Աա յաթ—Նովա յի ոճաւորոլմը Զա-

բենցի կողմից* ի Հարկէ նպատակ չու-

նէր լիովին վերստեղծելուդ « ո ե ս տ ա ւ ր ա – 

ցիայի ենթ՜արկելու» նրա պոէզէայի գը– 
ծերըդ գրելու ճիչդ այնպէս, ինչպէս 

Աայաթ-Նովան ։ Նախ դ դրա ոչ մի ան-

հրաժեշտութիւնը չկար , քանի—որ Աա-

յաթ-Նովան լիաձայն խօսել եւ խօսում 

է իր անունից եւ նրան «փոխարինել* դ 

«լրացնել» ո ՛ չ պէտք է եւ ո ՛ չ էլ Հնարա– 

ւորէ Եւ– ապա՝ լիարժէք գրական ոճա– 

ւորումը երբեք իր առքեւ այդպիսի « ո ե ս – 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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տ ա ւ ր ս ւ ց ի ա յ ի » ի&գիր չի գնում ք այլ 

արագիցիոն ձեւի *^իՀոցով արտայայ-

տում է այնպիսի տրամադրութիւներ ք 

որոնք ձ՚ւ. ծանօթ են, ե՛ւ միաժամանակ՝ 

նոր % ք)ճաւո րմ ան բուն ձեւն Էլ աւան գա– 

կան գծերի Հետ միասին Հանդէս Է բե-

րում եւ նոր կողմեր, զարգացում, Հա– 

րրսաացում է Այդպէս է եւ Զարենցի 

«Տաղարանը», գա ոչ թէ Ա այաթ֊Նո վա-
յի իմիտացիան է , այլ նրա բանաստեղ-

ծական աչիւարՀի որոշ կողմերի օգտա-

գործման միՀոցով . Հենց իր՝ Զարենցի 

խոՀերի եւ զգացմուձքների բազմակող-

մանի վերարտադրութիւնը յ (\ճաւորման 

Հիմքր տրամադրութիւնների այն ներքին 

նմանութիւնն է , որ ծագել է երկու, բա-

նաստեղծների միՀեւ (յիչենք, որ « Տ ա -

ղ ա ր ա ն ը » գրուած է բանաստեղծի սիրա-

յին Հրապուրանքի ժ՜ամանակ եւ նուիր– 

ուած է ապագայ կնոՀր* Արփենիկին) է 

Ո ճա լորումը նպատակ ունի րնդգծ ելու 

այգ ներքին նմանութիւնը է Սայաթ—Նո– 

վայի ոճի տարրերը, որ օգտագործում 

Է Զարենցը, օգնում են աւելի վառ. ար-

տայայտելու եւ Հասկանալի դարձնելու 

բանաստեղծի այգ տրամագրութիւննե– 

րը, քանի որ լա յն Հասարակութեան գի՜ 

տակցութեան մ ԷՀ Աայաթ–\,ովայի ոճը 

Հենց սիրոյ» մարդու եւ աշխարՀի նը– 

կատմամբ Հումանիստական պա յծաո 

Հայեացքի գրսելորման լաւագոյն գե-

ղարուեստ ական ձեւերից մէկն է է 

2 0 – ա կ ա ն թ ՚ թ • սկզբում 1 8 – ր գ գա-

րի մեծ բանաստեղծի նկատմամբ այս-

պիսի ակտիւ ստեղծագործական Հետա– 

քըրքրո^թի^՚ր մի անգամ եւս ցոյց էր 

տալիս է թէ ինչքան ամուր, օրգանական 

էին Զարենցի կապերը դասական գրակա-

նութեան Հետ ։ Այս փաստը սուր Հակա-

սութեան մէՀ էր գտնւում կլասիկների 

Հանդէպ այն ժխտական վերաբերմունքի 

Հետ, որ յատկապէս 1 9 2 2 - 2 3 թո լական-

ներին արտայայտեց Զարենցը («Երեքի* 

դեկլարացիան, մի Լարք յօդուածներ , 

«Ռոմանս անսեր» պոէմը եւայլն), եւ ո– 
րը նա մի քանի տարի անց լիովին յազ– 

թաՀարեց հ 

Ա այաթ—Նովա յի Հմայքը Զարենցի 

Համար ամէնից առաՀ կեանքի ու մար-

դու նկատմամբ լայն Հումանիստական 

վերաբերմունքի մ ԷՀ է , սիրոյ զգացմուն-

քի արտակարգ խոր ըմբռնման մ ԷՀ, վեր– 

Հապէս, «խալխի նոքար» բանաստեղծի 
Հոյակապ կերպարի մ ԷՀ, որն իր վիթ" 

խարի տաղանդն ամբոզՀոլթեամբ նոլի– 

րել է ժողովրդին է Աիրոյ տրամադրում 

թեան ամենատարբեր ելեւԷՀների պատ-

կերման մ ԷՀ, որը իրօք Աայաթ—Նովայի 

երգերի Հիմնական նիւթ է կազմում, 

Զարենցը գտնում է մեծ երգչի ոզՀ աչ– 

խարՀ զգացողութեան եւ գեղարուեստս*-

կան վեՀութեան բանալին է 

«Տաղարանը», որը բաղկացած Է եր-
կու. քառեակից եւ. քսան բանա ստեղծ ու– 

թի՛նից | բացւում Է Աայաթ—ևովայի 

«Ի՞նչ կօնիմ հեքիմըն, Ի՞նչ կօնիմ չա՜ 

ր ե ն • * • » երգի Հետեւեալ տողերով • 

Հիգրո իօօի՛, մի՛ կե(Լա իքւավի պէս՛ 

Տալ զա տրւիր* գեմիս տարար ծովի պ է ւ ՛ 

կու մհո.6իմ, - չիռ տհսճի Սայաթ–Նովի պէս՛ • • 

Իրօք, սա Էլ ՀԷնց « Տ ա ղ ա ր ա ն ի » 

բազմաթիւ բանաստեղծութիւնների 

րամագրութեան տիրապետող տոնն է , 

Հիմնական երանգը• պոէտի դիմումը 

«անսիրտ գ ո գ ա լ ի ն » , սիրոյ ել բարու-
թեան կրքոտ յորդորները , խոցուած սի՜ 

բո յ | կարօտի եւ Հիացմունքի միախառն 

զգացմունքը, որ մեզ այնքան լալ ծա-

նօթ է Աայաթ–Նովա յի տաղերից է Այս 

իմ աստով շատ յատկանշական Է արգէն 

առաՀին բանաստեղծութիւնը, ոբը իւրէ^* 

րինակ նախերգանքի գեր Է խաղում ամ– 

բողՀ շարքի Համար ւ Այստեղ Հանդիպում 

են բանաստեղծութեան քնարական Հե-

րոսն ու Աա յա թ—Ն ո վան է կատար ւում Է 

զգաց մ ոլնքների , երգի $՚որՀքԻ «փո-

խանց մ աճ» մեծ ակտը ւ Ամէն ինչ տեղի 

է ունենում երազում, բայց այնքանն ի՛-

րական ու շօշափելի է գրական ոճալոբ– 

ման շնորՀիւ այնքա՛ն Հարազատ ու բլ^ 

նական են Աա յաթ—Նովան ու նրա « գ Ո – 

գալը». 
Երազ տեսայ ՚ Սայաթ–նովէճ մօտս էկաւ սագը 

ձեոիէ, 
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Հրի նման վառման գինու էակէյրած թ-ասը ձեոին, 

նստեց» անուշ երգեր ասաւ՝ հին քամանչի մասը 

* ե ո ի ն ։ 

էճպէս ասաւ, ասես ունէր երկնքի ալմասը 

ձեոին։ 

Ու Է0 երգին «րօր-շորոր, ինչպէս հուրի, ատլաս 

ո ւ իաօլ 

Էրազիս մէջ գոզալն էկաւ՝ ինքն է լ վսա.մա& 

քաղցր երազ՛ 

նազանք արաւ, Սայաթ–՛կովի սիրտը լցրեց 

միրգ ա. մուրազ, 

1|ա6գնեց–մնաց՝ գ է մ ք ի ց քաշած՛ օսկէկարած 

խասը ձեո.ին։ 

• Աայաթ—Նովայի պոէզիայի ինքնա-

տիպ Հմթնո լորտն՚ֆ այս բանաստեղծու-

թեան մէք վերստեղծլում Է մի շարք գե-

ղարուեսաական մանրամասներ ի եւ. այղ 

պոէզիա յին յաաոոլկ բառերի օգաագործ– 

մ ամր (սաղդ քամանչա , օսկէքբ ած թաս , 

երկնքի ալմաս % օսկէ կար ած խաս դ օսկէ 

մաղդ մուրազ, մրմուռ, Հուրի դ աալաո 

եւայչն) է ք՝այց ամէնից կարեւորը մեծ 

երգչին յաաուկ տրամագրութիւնների՝ 

սիրո յ խոր թախծի դ անպաաասխան Ըէէ~1 

գացմունքիդ բուռն մղումի ու կարօաի 

մոտիվներն են ւ որ Չարենցը ցոյց Է տը– 

լել Սայաթ-Նովայի կերպարի մ Էի ել-

նելով նրա երգերի րնալորոլթիւնից • 

Գ ա յ ե ՚ ց - ձ ա յ է ց Սայ ա թ - ն ովէն, ամպի նմաճ 

աիաւր մ&աց՛ 

Ասաւ՝ Ջարե՜ճց, Էս գոզալից սրտիս մ է հին 

մրմուո մնաց* 

Սիրտս վսաուեց, մոխիր գարձաւ՛ ինքը ՛կրակ 

ո ւ հուր մնաց՛– 

Դո՛ւ, էլ նրա գովքը արա, որ գայ* օսկէ մազը 

ձհտւիճ: 

էսպէս ասաւ Աայ աթ–՛Սովէն ու վեր կացաւ, 

որպէս գիշեր, 

Գնաց նորից տխուր ւււ լոսւ* «իրար հազար 

մուրազ ու « է ր * 

ԵթազՏ անցաւ - գո՛ս մնացիր, պատկերքը քո 

մ&աց լուսէ* 

Մէկ էլ իմ իւեզն սիրտը մնաց* Սայաթ-Նովի 

1 սազը ձեոինI 

կարդալով այս բանաստեղծութիւնը է 

մենք յիրաւի տեսնում ենք, թոլմանեա-

նի բառերով ասածդ « Ս ս ւ յ ա թ - ն ո վ ա յ ի 

սփաւր-սւգնիւ գ է մ ք ը » , նորից զգում 

ենքՏ թէ «ով է գժրախտը սիրոյ մ է յ եւ 
թ է որտեղ են մերժուած սիրոյ իսկական 
հառաչանքն ու. տառապանքը»։ 

Այսպէս Դ « Տ ա ղ ա ր ա ն » ^ առաքին իսկ 

բանաստեղծութիւնը մի տեսակ կանխո-

րոշում է շարքի Հիմնական թեմանդ -

բանաստեղծը մնացել է «Սայաթ–՚նովի 

սագը ձեւէին», իսկ նրա՚ աո քել գոզալի 
€ լուս է պատկերքին» է և. նա Հռչակում 

է իր մեծ նախորդի ոճով ու յանգովդ 

նրա բնորոշ տրամադրութիւներով եր-

գելու վճիռը ։ Այդ վճիռը նորից Հաս-

աատւում է չարքի յաքորդ երգի առա-

քին իսկ տողերում. 

Աշուղ Սայաթ–նովի նման՝ ես երգ ու տաղ պիտի 

ասեմ, 

է ր գ ե մ պիտի գիշեր-ցերեկ - ու սրտի խաղ 

պիտի ասեմ՛ « • 

Ոճաւորման միքոցները այստեղ մօ-

տաւորապես նոյնն են դ ինչ ել նախորդ 

բանաստեղծութեան մէք% Աա յաթ—Նո– 

վայի պոէզիա յին յատուկ բառերի ել ըմ– 

բըռնումների օգտագործումը դ որոնք 

Համապատասխան տրամադրութիւն եւ 

միքավայր են ստեղծում* օրինակ՝ « Ա ս տ ղ 

օ լ նկար շորեր հագած՛», «ԷշԻսդ՝ ԿՐաԿ՛ 

սիրտս Էրեց անհասնելի մուրագի պէս»* 
«Վարգ ե ս , գոգալ», «Աշխարհը մի րաղ 
է , գ ո գ ա լ » ( ի ս կոյն յիշռւմ ես Աայաթ– 

Նովայի Հռչակաւոր խօսքերը « Ա շ խ ա * – 

ր ը ս մ ի ր ա ն յ ա ր ա է » ) եւայլն ։ Այստեղդ 

ինչպէս ել ամբողջ շարքում, Աարենցը 

չի դիմում մեծ երգչի տողերի կամ ա ր ֊ 

տայա յտութիւնների ուղղակի փոխառ-

մանդ մէքբերման (ասպէս կոչուած ռե-

մինիսցենցիայի) դ որըճ ի դէպ դ նոյնպէս 

միանգամայն Հնարաւոբ է դրական "– 

ճաւորման մամանակ ւ Նա իր նպատա-

կին Հասնում է միայն առանձին « ս ա յ ա թ 

- ն ո վ ե ա ն » բառերի օ գտա գործ մ ամ բ . դը– 

րանք դրւում են այնպիսի կոնտեքստում, 

ծառայում են այնպիսի բովանդակոլյ֊ 

թեանդ որ ընթերցողն իրեն զգուՀ է Աա– 

յաթ-Նովայի պոէզիա յի աշխարհում, 

շնչում է նրա բանաստեղծական վսեմ 

շունչը։ ԷԳ՛ ԶՐԲԱՇԵԱՆ 

(«Սով* Գրականութիւն» 1963) 
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3. ՕՇԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ 

( Հ ա ո ւ ո ծ «Սզիօէ ՏոքեՕցււ ա0ու6 ուոօււ16աօ|ւաւքհճէճ) 

0առերոլ ոլ տարազներու գործաւոր 

մը, Զարենցը, Հո՛ս է որ չի տեսներ Հգա-

րերու մ չուշին մ ԷՀ» Հանգչած ու բիւրե-

ղացած ձեւը , գոզալը , այն Հ ինա յոլա ծ 
ու հ-թրի պէս կեո. ունքերով՝» աղջիկը որ 

քօղերուն տակ իւորՀոլրգ ու Հեւք, կը՜ 

բակ ու պաղուկ Հուր կը գաոնայ փոխն 

ի փոխ այրելոլ ու զովացնելու ընղու– 

նակ է Որուն մօտենալու. Համար բանաս-

տեղծը պարտաւոր է արեւելեան դար-

պասի բանաձեւեր էն գուբս, դնելու անձ-

նականութեան ամէնէն խորունկ Հեծքը 

իր տաղերուն սիրտը, ու թ աղե լու զո– 

զալը, հարը, աչքի լուսք փափոլկ կամ 
ճենճերուն աղաչանքին,կրակի պէս կար– 

մըրած տարփանքին է միամիտ կամ յոլ– 

սաՀատ արցունքին մ ԷՀ: 

Փերթուածի մը վերլուծումը պիտի 

բաւէր ցոյց տալոլ Համար բոլոր մեր ա– 

շուղ––բանաստեղծներուն՝ անՀրպետը, որ 

կը զատէ իրական արուեստագէտը Հե-

տեւակ տաղաչափներէն ւ 

Աայաթ—էքովա կ*ըսէ • 
Մ Է խ օ ս ք ո ւ & ի մ ի լ թ ի մ ա զ օ վ , ա ն ց ա ծ ա ր ա , 

ո ՛ վ ա չ կ ի լ ո ւ ս – 

Սըրտումըս ինթփզար ունիմ, քու տիսըն բաբով, 

ա չ կ ի լ ո ւ ս ՛ 

Աջար քեզ ինչ զէթ. իմ արի կենում ես խըռով, 

աչկիլուս* 

Աշխարս աշխարով կըշտսւցաւ, իս քեզանից ս օ ՚ վ 

ւ աչկիլուս։ 

ԱՀա իրական , ան մի Հա կան է մողո– 

վըրդական ու մեծ բանաստեղծութիւնը^ 

Ու սրտի Հանգարտութեամբ ՕովՀան– 

նէսեանի ք ԻսաՀակեանի, Զարենցի գոր-

ծերը կոլ. տայի ձրի, ունենալու. Համար 

զմայլելի տողր՝ 

Աշխարս աշխարօվ կշտացաւ, իս քեզանից 
սօվ աչկիլուս՛ 

Բայց շարունակենք* 

Մ ա դ ա մ է լ օչ օվ ե ա ր չ է ս ի ր ի , է ՛ ս ի ն չ ա ր ի ր , 

է օ ի՛ ՛նչ ր ա ն ա ՛ 

է շ խ է մ է գ ն ո ւ ն ո ւ ն ի մ է լ ի , մ ա ն ի մ զ ա լ ի 

ե անա եանա, 

էս դարտէն օչ օվ կը քաշէ, վուր մէ տանգին 

չի դիմանա՛ 

Սիրտըս լուրի պէս խորվեցիր էշխիդ կրակօվ 

ա չ կ ի լ ո ւ ս : 

Այո՛, բառերը շղարշի պէս բարակ 

են ու թափանցիկ : Զենք զգար անոնց 

ծանրութիւնը* կարծես ուղղակի սիրտէն 

փրցուած զգացումներ են որ տողին վքՀ՜ 

բայ կը գրուին եւ որոնց արտայայտու-

թիւնը գրեթէ չէ վնասուած բառերուն 

սպաննող պատանքէն ւ Ու անոնց ներքե– 

լէն կը թփրտայ զգացումէն է Հրդե՚Հ ըզ– 

գացումին անՀուն մղումը տ Անոնք մօտ 

են խորտակուելու, բռնկելու ըսելս կու 

գայ, որ պէս ալի իր մերկութեան մ ԷՀ թըր– 

թըռայ մեր առՀեւ սիրտը բանաստեղծին 

երբ կ՝երեւակայեմ զայն քէմա&չէճ առ– 

Հին, լարերուն վրայ ամէն մէկ րառը 

այդպէս ճոլալք այգպէս Հալել տալէն է 

Ու աղա՛ պատանքը եղանակին գ ԱԼ ան-

Հուն ըղձանքը գորովին ու սիրոյն• ^ յ » 

րեթէ Հացի Համար լացող անօթիին գա-

լարո՛ւմը, որ կը խաղայ բառերսւն Հետ ( 

կը Հարցնէ, կը զարմանայ, կը յանգի* 

մանէ մեղմօրէն ու. երկիւղով * Ու ծիրա-

նի է բոցը ուր կը դաոնա յ բանաստեղ-

ծը , ոլ կենդանի է ու անմար* բոցը որ 

կը պտտի այրելէն ԱԼ այրելէն, (եսւ&ա– 

ե ա ն ա ) յ Հոս է մեծութեան գաղտնիքը է 

Այսպէո է որ այրեցան մեր մեծ բանաս-

տեղծները ւ Այսպէս է որ ճենճերեցալ. 

Նարեկացին ոլ, մխաց Բուրեանը է Այ*է 

շեշտին վրայ ( ոբ իրարու, կը միանան 

ցեղին զգայնոլթեան րոլոր Լարերը ք բա՛* 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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կըսեալ անոր մեծագոյն իմացական գէմ– 

քերէն, մինչեւ, անոր սրտին պարզագոյն 

պատմողները, աշուղները է Ինչ բնական 

են պատկերները, ինչպէս կոլ գան ի– 

րեՆք իրենց, անակնկալ բայց անգիմա– 

դրելի է Գուք բռնած ունի*ք ձեր այէշ. 

խեղճ սիրտը, գոզալի մը աչքին գ է մ , 

անոր ձիւնավաո. մարմինին կրակին գէմ է 

գիտակցաբար , ՚Լէգ^Ր^՚էգ &ուո, որպէս-

անմեղ խորվոլի ինչպէս դաշտերուն 

ամէնէն անմեղ թռչուններէն մէկը, ^ ^ 

ծայբէն • • » 

Ու աՀա ձեզի տող մը դարձեալ նոյն 

քերթուածին մէկ քառեակէն որ գիրք մը 

կ՛արժէ . 

Էս մ է փուքըբ (Լաւի նքման, քու Է փ ը 8 է ծով 

ա չ կ ի լ ո ւ ս : 

Ու վերջացնելու Համար 
Թէկուզ հագար տարա ունենամ, ի մ սրտումս ա ՛ հ 

չ ի մ ասի՛ 

ի մ հումքի հէքիմըն դուն իո՛ հո էլ ուրիշ Շահ 

չ ի մ ասի– 

Սայաթ–\«ովաՏ ասաց՛– Ջ ո ւ լ ո ւ մ , ես է ն մահիճ 

մահ չ ի մ ասի, 

Հէնչափ ը յ լ ի ՛ դուն վ բ է ս լաս, մագըդ շաղ 

տալով ա չ կ ի լ ո ւ ս : 

ԱՀա թէ ինչ ըսել է զգալ, բայց մա-

նաւանգ ի՛նչ ըսել է զգացածը ար տա յայ– 

տել է Հոս է արուեստը, այն արուեստը 

որ չի վախնար կրակին կաթելէն հ ա յ– 

սինքն զգացում էն է որ կը ձգտի զայն 

տարազի տակ ձգելու ու բառերը էլ ընէ 

կակուղ ու ամ՜գոյն է մեղբամոմէ պա-

տատներուն պէս ոբպէսզի դո էն տեսնես 

անոնց տակ մլիկ մլիկ կոտտացող ոլ պը– 

տըտող բոցը • խենդեցած արի՛էն ը երի-

տասարդին է ինչպէս կը խնդայ անիկա 

մաՀուան վրայ» ու կը մեռնի, ոբպէսզի 

վայելէ սիրականին մարմինը , երբ «մա– 

գերը չաղ տալէն» անիկա փռուի իր մե– 

ռելին վրայ է Վերլուծ՜ումը աւելորդ կու 

գայ Հոս է 

Բայց, տարօրինակը Հոն Է որ այս 

բանաստեղծութիւնը ճանչնալէ յետոյ է 

տակաւին կան մարգեր որ չեն Հասկնար 

իրենց դժբախտ մինակութիւնը, ու 

լեն անոր լեզուն ու. ձեւերը կր կեն լու է /)է 

այս երեւոյթը ամոբղջ շարժումի մը 

Համար է 

Զարենցը այս դժբախտ Հետեւակնե-

րուն ամէնէն յաթոզներէն կը նկատեմ ու 

կու տամ Հոս անոր տաղերուն լաւագոյն-

ներէն մէկը, 

Էս օր մեր փողոցով անցար - շյւթՑհրդ գինու 

թաս Էին. 

Մազերդ օսկի, արրշում, աչքերդ ալմաս Է ի ն ։ 

Փողոցում կեցած մնացի՝ աչքերս պղտոր ո ւ 

գինով 

Արեւը խաղում Էր վ ր է գ ՛ հագիդ շորերը 

իւաս Էինյ 

ՄԷ աչքով վրէս նայեցիր՛ ասի թ է սիրով է է լ ի , 

կարմրսւգուն կրակի նըման, այտերդ 

կարմիր-կաս է ի ն ; 

Ասի թ է ՛ ոտքերդ ընկնիմ, ր ա յ ց տեղում 

կեցած մընացի՛ 

Այտերիդ կարմիր կըրսւկին աչհրըդ 

անմաս է ի ն ։ 

Առէք ձեզի սովորական բանաստեղ-

ծը ։ Փերթուածը խորքի ոչ մէկ դիմաց– 

կո էն ութիւն ունի է Ոչ թէ Սա յաթի գո-

զալն է որ կ*անցնի, այլ նոր օրերու աղ-

ջիկ մը: Ան ալ ի՛նչ ազՀիկ է ՀերՀին աո-

ւլին մԷՀ անիկա կը մատնէ ինքզինքը ։ Ո*– 

չեմ Հասկնար պատճառը որ այգ կաս-

կարմիր աղ քի կը կը Հագուեցնէ խաս չո-

րերով ւ Առն ուա զն ընդվզեցնող է այս 

Լափը անտարբերութեան, որով մէկ եր-

կու բառերով մարդիկ կը յաւակնին տե-

ղական գոյն ստեղծելու, ու Հին քաղա– 

քակրթութեանց ձեւերը վերբերելու ա– 

ոանց Հարկաւոր թափանցումը ունեցած 

ըլլալու» Տաղաչափութեան փորձերու 

Համար ժամանակակից կեանքը չէր պակ-

սեր իրեն է Ի՛նչ տժգոյն են ու մաշած վե-

րադիրները է Ո՛չ մէկ գիւտ լեզոլի կամ 

զգացումի % Գինու թ ա ս , ոսկի մ ա գ , ա– 
պըրշում մսւգ, ալմաս ա չ ք , խաս շոր, 
կաս կարմիր այտ եւ ընկերութիւն» Զա– 
րենց չի գիտեր թէ ինչ որ ամէնէն խեղճ 

երգը կ՚ընէ տաք ու Համակող, զայն ար-

տաբերող Հոգիին իսկական գինովութիւն 

նը, խանդավառութիւնը, խենթութիւնն 

է որ ձեւին մ էջէն կանցնի բառերուն I 

Զա րենց չի գիտեր թէ ամէնէն շքեղ ձե– 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 
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տա կաս ԷՆ չի կասկածիր թէ բանաստեղ-

ծը միայն դ բա յց մեծ բանաստեղծը կըր– 

նայ իր շրջանէն , շրջապատէն , ժամ տնա-

կէն անցնիլ անգին ու. մօտենալ Հինդ 

Հանգչած ձեւերուն։ Թէ՝ ատոնք լո յս 

աշխարհ բերելու. Համար անսաՀման տա-

ռապանք է Հարկաւոր դ շատ աւելի դբ~ 

ժընգակ աշխատութիւն մը քան իր առ– 

քեւէն ամէն օր անցնող երեւոյթներէն 

բան մը կեցնելը արուեստին տանելու 

Համարյ 

Պիտի ըսէք թէ անիրաւութիւն է մե– 

ծագոյն բանաստեղծի մը ստուերին մէք 

սովորական երգիչ մը խեղդելու ^ չքա– 

ցլնելու այս փորձը է Բայց ինչուն Էր 

պէտքւ Ոչ ոք մեղաւոր է Հոս իրմէ զատ ։ 

Գրելու այս եղանակը «վոճաԱբել» 

որակած են անոնք որ չեն ուզած տեսնել 

աճպարարութեան եր քանի կ անպատաս– 

խանատոլոլթիւնը տ Հքատ ալ պարզ չէ 

բառին իմ աստը է ինծի կոլ գայ թէ ա– 

տոբ մէք պէտք է Հասկնալ Սա յա թի ոճը 

նմ անցնելու աշխատանք է / / լ ա յն ատեոն դ 

ի՛նչ բանի պէտք կոլ գայ այս կեղծ ըզ– 

գեստը յ 

Բառ , պատկեր, նոյնիսկ բացատրու-

թիւնն եր դ որոնք յատուկ են Ս տ յաթին դ 

կրկնուած կը գանէք Զարենցի մէքդ ան-

հրաժեշտ փոքր փոփոխութիւններով ։ 

Սայաթ—Նովա կը գրէ 
Անմահական շըրօվ լիքը օււկէ փընչան ես ինձ 

համար 

Զարենց փընքանը (բաժակ) չ ի ն ի ի 
կը վերածէ ու կը գրէ 
Շրթներգ կրակով լիքը ոօկեկըրած չինին են շան 

քքէ֊րիշ մը (Սայաթ—Նովա) 
էս մէ ղարիր րուլրուլի պէս, դուն օււկէ 

ղափաղի նման 
էրեսըս դի վուաիսւ աակըն, ա՛նց կաց 

փիանաաղի նման 

Զարենց կը գրէ 

Փըոել եմ իւաս իալիչէքը, վրէն ծաղիկ անեմ 

շարած՛ 
Ոսւքիդ կարօտ սպասում են, շահըն շահի, 

իյանի են շան; 

Հայտնի կԳբելայ թէ ի՚նշ ըԱկ է 

<լվոճաւորումը* է 

Զարենց ի այս փորձը դատապարտե-

լի է մ անաւանգ անով որ, ուրիշներուն 

նման չէ ուզած իր մօթիֆները օրինա-

կելէն վերքը պատււելոլ դիւրութեան ա– 

պաս տանի լ Լինչպէս կ ՝ընեն առհասարակ 

ուրիշներէ Կարելի չէր Աայաթ—Նովան 

չքացնել) տ Ու վստաՀութեամբ մը որ 

առնուազն կարելի է մանկական որակել, 

մէկ ոստումով ինքւլինքը դրած է 18~/»|ք 
գարու Ժողովրդական մեծ բանաստեղ-

ծին ճիչդ քովիկը* 

Բայց ինծի կոլ գայ թէ մարդ ոչին-

չով մեղաւոր է իր յալակնոլթեանցը 

սահմանին Համար Հ կարեւորը արդիւնքը 

պիտի ըլլար * կոստան Տէարեան չէր բա-

ւականանար ինքնիրեն պարզ աադանդի 

մը վերադրումով Հ կը թելադրէր էնվ^~ 

զինքը իրը Հանճար մը տեսնելէ Ու կը 

Հաւատար այգ ինքնաթելադրանքի ար-

ժէքին ներքին ուժերը չարժելու տեսա-

կէաէն X 

Եղիշէ Զարենց դ ամէնէն աւելիդ տա-

ղարանին աւարտումէն վերքը պարտա-

ւոր էր զգալու որ գարերու մուժն ու 

փոշին խառնշտկելու պէտք չունէր ինք֊ 

զինքը մեզի բերելու. Համարէ Պէտք է 

Հասկցած ըլլար թէ իրեն չափ անցեալը 

զգացողներ լէդէոն կը կազմէին իր քո-

վիկն իսկ• թէ մ անաւանգ ինք ամէնէն 

դժբախտն էր ատոնց քանի որ այգ աշ-

խատանքը փորձող ամէնէն խեղճ գործա– 

*–որը իրմէն աւելի խնամք ու խղճմտու– 

թիէն յաքողած Էր գնել արդիւնքին մէքէ 

Եթէ ուրիշներ ժողովրդական անա-

նուն երդերու մօթիֆները շահ ագոբծեցին 

Հասնելու Համար ծանօթ միքակութեան դ 

այնքան ալ դատապարտելի շեն որքան 

Եղի չէ Զարենց Համեստ քնարաՀարը որ դ 

"է մէկը գիտէ թէ ինչու դ ցանկութիւնը 

կ՛՚ունենայ այսպէս մեծ արուեստագէտի 

մը տարազը դ բառերը է արտայայտու-

թեան եւ խորքի կարդ մը պատկերները դ 

ըսելու ընգՀանուր շեշտն ու գոլնալորոլ– 

մը փոխ առնելու՝ պատմելու Համար 

մեզի շատ Հասարակ ու սովորական ըզ– 

գացումներ կամ իմաստութիւնդ որոնք 

վիրաւորիչ կը դառնան խորՀբդապաշտ 

թե քնի քով բանաստեղծի մը գրիչին տակ է 

ՕԾԱԿԱՆ 
. («Հայւ֊հՏիք» ամսագիր ք&է&) , ւ ֊ 
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ԲԱԳԻՆ 1964 

1964-ի տարեշրջանին մեր ընթերցողները «ք՝ագին»ի մ է յ պիտի 
կարդան՝ 

ա) Ողրացեալ Եղ– Գասպարեանի անտիպ մէկ գործը՝ - ՛ՆԿԱՐ2ՈԻԹԻԻ՛Ն 
նւ ՆԿԱՐԻ2ՆԷՐ։ 

քլ) Լ ՛ Մկրտչեանի խնամուած ընդարձակ ուսումնասիրոնթիւնները՝ եւոր– 
եըրդաեայ Գրականութեան մասին։ 

0 * Օշականէն խիստ արժէքաւոր եւ անտիպ գրական էշեր ։ 

գ.) Արարական Գրականութեան մ ե ծ գէմքերու եւ գործերու մասին ու-
սումնասիրութիւներ եւ թարգմանական էշեր՝ արարական գրականու-
թեան ծանօթ գրիչներու ստորագրութեամր: 

ե) Հայաստանի մ է յ վերջերս նոր թարգմանութեամր հրատարակուած «Ի– 
լիական»ի եւ «Ոդիսականէ մասին շահեկան ուսումնասիրութիւն մը՝՛ 
յունական գրականութեան հմուտ Կարապետ Գալֆայեանի ստորա– 
գ ր ո լ թ ե ա մ ր : 

Վագգէն Շուշանեանէն անտիպ նամակներ իր անտիպ մէկ լուսանկա-
րին հ ե տ ։ 

է ) Անտիպ քերթուած մը Վ– Թէքէեանէն։ 

ը ) Հայաստանի գրական ղէմքերու հետ Կ • Փօլատեանի գրոյցները։ 

թ) |օմրագրութեանս ուղղուած գրական այժմէական նիւթեր շօշափող նա-
մակներ* ընթերցողներու կ ո ղ մ է : 

Ասոնցմէ գատ Բագին պիտի շարունակէ ընթերցողներուն եւ մտաւո*– 
րական շրշանակներուն մ է յ մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծած իր Գէմքերու 
ե ւ Նշմարներ ու շարքը, ինչպէս նաեւ միչագգ • գրականութեան նուիրուած 
րաժինը: 

«փտի գրախօսուին տարուան ընթացքին Հայաստանի թ է արտասահ-
մանի մէք լո յս տեսած գրական րոլոր գործերը ։ 

Բագին կանոնաւորարար լո յս կը տեսնէ ամէն ամսու 20-ին։ 

ԵԱՆ0Թ — Տեղի աՆձկսլթեսՈ, պատճառով փոխանակ այս թիւով մէք խոստացած Ոա– 

յաթ֊ՆՎայէ ~մէ""լ1 թ^ռարանը հրատարակելու., ատիպուեցանք կազմել մեր արտատպած 

տաղերուն դմսւարշմրոնելի րա*–եր«ան $անկՌ ԼԷԷ 6 4 - 6 5 ) միայն, 



ՍՊԱՈՓԼՕԻ ՄՕՏ է 1 

ԵԴ. ՊՕՅԱՃեԱՆԻ 

«ՏՈՄԱՐ Տ Ա Ր Ա Գ Ր Ի Չ 

ԳԻէ 4 Լ– Ո– 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ «ԼՐԱՅ է ՛ 

ԳԱՅԼ ՎՄձԱՆհ 

«ԳԱՅԼԻ Ա Ւ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ը 

ԳՈ 3 Լ– Ո– 

է 

ՆՈՐ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ 

Վ Ա ձ է Օ Շ Ա Կ Ա Ն հ 

« Ք Ա Ղ Ա Ք Ը » 
(ԴԻԻՑԱԶնԵՐԳՈԻԹԻՒ՚ււ ՄԸ) 

ԳԻն 5 Լ– Ո– 

ՄՕՏ ՕՐԷՆ ԼՈՅՍ »|Ը ՏԵՍՆԷ՝ 

Պ– Ս Ն Ս . Պ Ե Ա Ն Ի 

«ԵՍ Ա Յ Գ Շ Ո Ի ն Ն ԵՄ» 

Տ ՊԱՐ Ա՛Ս Ա Տ Լ Ա Ս - ՀԵՌ– 2 * 5 ^ 0 2 - Պ Է Յ Ր Ո Ի Թ 



տարեկա՛Ն աաւէգւդ 
Լ ի ի Ա ա ՚ Ն 20 Լ . ՈՍԿԻ 

;ԱՐՏԱԱԱՀՄԱ՚ե 7 ՏՈԼԱՐ 
ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ՛ ՈՍԿԻ 
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վ այւչոսթեան հասցէ • -
ա ւ օ ա վ ւ օ > ւ ա > ս ա > յ ա * 
6 . Ր. 587, Տ6^ՐՕԱէհ - Ն\ն2ւՈ 


