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• Ե Ր Կ Ո Ւ Տ Ա Ր Ի Ե Տ * 
Երկու, տարի կ ՚ընէ ահա որ Բագին կը հրատարակուի; Սփիւռ-

քի մէջ իր նախընթացը չունեցող կանոնալյւրոլթեաւքր: 
Ու ատիկա՝ առանց կողմնակի միջոցներու, դիմելու։ Աււանց 

արտատպումի աննիգ կամ թարգմանռւթեան դիւրին նպաստէն օգ՛՛ 
էոըւելու։ ճամբայ ելած էր անուն ու վաստակ ունեցող գրողներուն 
ստեղծագործական կորովը մշտարթուն պահելու եւ նորերուն աս-
պարէդ րանալու կրկնակ աււասադրանքներով: Մնաց հաւատարիմ 
իր կոչումին։ Որոշած է հաւատարիմ մնալ նոյն սկզբունքին նաեւ 
այսուհետեւ: - Շարունակել արեւմտահայ գրականութիւնը, ա– 
ոանց աջ կամ ձախ խոտորելու: էրկնել: Հրահրել, հսկել: 

Երրորդ տարուան երրորդ թիւն է որ լոյս կ ՚ընծայենք: Կա-
տարուած գործին եւ ստացուսւծ արդիւնքին համար ինքնագոհով– 
թիւն եւ այդ կարգի որեւէ սնոտիք արձանագրելը իաըթ– է այս ամ-
սագիրը հրատարակողներուն։ Չտեսութեսւնց թշնամի է եւ թշնամի 
պիտի մնայ գեղեցիկ խօսքի այս թեմը։ 

՛Նկատի ունենալով Բագինի գտած լայն ընդունելութիւնը ըն-
թերցող հասարակութեան րոլոր խաւերուն կողմէ հւ անոր ժողո– 
վըրդսւկա(նււթեան յարանուն վերելքը ամէն գաղութի մէջ, ինչպէէ» 
եւ իր ստեղծած մեծ վարկը Արտերկրի մտաւորսւկանւււթհան եւ 
Հայաստանի մէջ՝ 

Մեր լաւատեսութիւնն ու հաւատքն է որ կ՛ուզենք արձանագրել 
հոս, հանդէպ՝ իրմէ միշտ անրաժան հայ մարդուն եւ դիրին, -
երկու մեծ արժէքներ, որոնք կոչուած են զիրար ամբողջացնել եւ 
յաւերժացնել *» 

ԻԱԳԻՈյ 
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Ա. Ա Ր Փ հ Ն Է 

Այսօր միայն առիթը ունեցայ՝ օրե-

րէ ի վեր սեղանէս վրայ դիզուող շեոր– 

Հա լոր ական քարթերը մ է աո. մի աՀքէ 

անցընելու, տ ք*ոլորն աչ գեղատիպ ու գււլ– 

Նագեղ, բոլորն ալ տպագրոլած մաղ-

թանքներով Հարուստ Ծնունդի քարթեր, 

որոնց տա1լ ստորագրողէն Հոգէգ կր Հփ» 

տենայ պաՀիկ մը, երբ մանալանգ Հե-

ռաւոր նա Հանգ մըն է փոխադրուած ան 

եւ ինչպէս սա ձեռքինս՝ լոկ ստորագրում 

թեամբ մը չէ գոՀացած ու. քերմ տողեր 

ալ աւելցուցած– է էր ձեռքով յ 

Այն ատեն է որ կը յաիզէս լիովին 

գնահատել երբեմն այնքա՛ն ալելորգ թր– 

լող այս սովորութիւնը ։ 

Մ ինչ կը կար գամ Լէզա յի տողերը 

կը պաաո-ի անցեալը պարուրոզ մշուշը, 

կը պայծառանան տարիներու ընթացքին 

աղօտած պատկերները. կը տեսնեմ Լի-

գան այնպէս, ինչպէս աոաջին անգամ ե– 

րեւաց վարագոյրին արանքէն ու այգ 

ամառուան արձակուրդիս Հետ կապուած 

ամէն մէկ յոլշ կը վերակենդանանայ իս-

կ"յն ։ 

Այդ տարէն, %իլ էորքի Հեղձուցիչ 

տաքէն փախչելու Համար՝ ճամբայ ե– 

լանք դէպի Հիւսիս , Արեւը սակայն կը 

Հետեւէր մեզի1 կրակ թափելով մեր ւՀամ-

բուն ու մեր կառքին վրայ ւ 

Ո՛չ սաղարթներով, մ ԷՀ եւ ոչ ալ լի-

ճերուն Հա յե լիացած մակերեսին վրայ 

որեւէ շարժում կար : Կիզող, այրող տաք 

է/՛* "րմէ խուսափելու լաւագոյն 

կերպը տեղ մը կանգ առնելն էր։ 

Պապակած ու յոգնած՝ Հասանք 

վերջապէս քաղաք մը, ուր, ճակատա– 

գրական կռիւներ էին մղուած երկա՛ր 

տարիներ առաջ, եւ որոշեցինք Հոն ալ 

գիշերել։ 

- Հայկական պանդոկի մը խօսքն էր 

ըրած Տ իրանը, - ըսաւ, եղբայրս յ - քա-

նի մ ը փողոց անդէն պէտք է ըլլա յ ւ 

ԵԼ էրապէս, գժ֊ոլար չեղաւ զայն 

գտնել ւ 

Ջեւի ու գիծերոլ իր Հնութեամբ, 

քաղաքի պատմութեան Հետ ներդաշնակ– 

Ոլող ճերմակ շէնք մըն էր, ել Հորիզո-

նին մօտեցող արեւը առատ ոսկեփոշի 

կը սրսկէր անոր առ^եւ փռուած գալար 

մարգին Ու զայն զարդարող թուփերուն 

ու ծաղիկներում վրա յ է 

Պանդոկին տէրը, պճլտացող աչքե-

րով փոքրակազմ ու ^ղոլտ մարգ մը, 

մեզ դիմաւորեց Հին ծանօթի մը ջերմ ու– 

մոլթեամբ ւ Ան ք Հպարտօրէն, ՔՐՈ2" ել 

ինծի տրամադրեց* անպաճոյճ կաՀաւո– 

րումով, բայց առանձին բաղնիքով ել 

սրաՀ կոչուելու աստիճան րնդարձակ, 

իր լաւագոյն սենեակը, որ գիշերոլան 

մը Համար* մեղ կը գոՀացնէր ւ 

Երբ գոլրս կ՚ելլէր՝ 

- Այս գիշեր զուարճութիւնէ | Հիւրա– 

սիրութիւն ունինք վարը, անպայման ե– 

կէքւ ~ ըոալ, Հիւրընկալի գերը լալ կա-

տարողի գոՀունակոլթեամբ է 

Յոգնած Էինք, կ՝ո լզէինք Հանգիստ 

ընել , բայց երբ ազմոլկն ոլ նուագը ըս– 

կըսաւ* կարելի չեղաւ այդ եւ ստիպ– 

ուած 4 իջանք վար յ 

Հետաքրքրական գէմքեր չկային* 

այր ու կին1 ,բոլորն ալ տարեցներ , եկեր 

էին ջերմուկներէն օգտոլելու, ֆէգիքա~ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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կան ցաւերէն թեթեւնալու, կամ այգ ցա-

ւերը Հոն ձգելու* • » 

Գիտելու ել մ տածելու. ընդունակ 

անձ մը սակայն էն Հե՛ր պիտի չկարենար 

լոյսէն բերել այգ Հետաքրքրական չ^ք» 

լող տարեցներու էոլթենէն •»» 

Այգ խամրած՛ ճմռթկած՛ դէմքերուն 

վրայէն պիտի կար գար ցեղին անցեալը 

իր բոլոր ողբերգական կողմերով տ Այգ 

մարած՛ աչքերուն մ ^ պիաի տեսնէր Հայ– 

րենի Հողէն) Հայրենի բարքերուն կրծ՛ող^ 

մաշող կարօ ար, ր այց պիաի աեսնէր նաև. 

աննուաճ կամք, Հաւատք, միչա բռնկե-

լու պատրաստ Հայրենասիրական կրակէ 

ինչ որ աեղի կ՛ունենար սրա Հին մ Է^ , 

Հեո-Օ* Էր Հաճելի ըլլալէ, երբ գրան վա-

րագս յրը շարժեցաւ ու արանքէն գլուխ 

մը երեւաց ։ Սել մաղերովդ ձուաձեւ 

գէմքով, տակաւին երիաասարգ կնո^ մը 

գլա-խը տ հո չոր աչքերը շրջանը ըրին "ր– 

րաՀին ու յանկարծ, զարմանքով կանգ 

առին մեր վբայւ 

- Աղջի՛կ կլիզ, եկո՛ւր , եկուր պարէ 

մեղի Համար, - գոչեց մօաս նստող կին 

մը տ 

Գլուխը իսկոյն կոբսուեցաւ ։ 

- Տեսնելու բան Է իր պարը, - շա-

րունակեց կինը մեզի դաոնալով, - Հոս 

ու Էլրոպա , մ հհ՜ քաղաքներոլ մ Է^, ծ՜ա-

նօթ խոլմբերոլ Հետ շր^ած է , բայց մե-

ղի Համար չի պարեր՛»* 

Տիկինը տեղեակ կը թոլէր ըլլալ ե– 

րիտասարգ կնոՀ կեանքի գիծերուն ։ Այգ 

բանը երբեք չզարմացոլց զիս, որովՀե– 

տել, Հինգ րոպէի մեր գրացնոլթեան 

ընթացքին, - Հարցումներու երկար շա-

րանով - աբգէն շատ բան գիտէր նաեւ 

մեր մասին» »» 

Իր Հետաքրքրութիւնը մասամբ գո– 

Հացում գտնելէ ետք է Հիմա էլ ոլզէր մե-

ղի ալ բաժին Հանել իր ծանօթութիւնէէե– 

րոլ առատ պաշարէն > • • 

- Գժբախտ կին մըն է ք - ըսաւ - Օ– 

տարի Հետ է ամուսնացած ու բաժնուած, 

վիզի ք)ալ– մը ունի, ատոր Համար եկած 

է Հոս է իր բերնէն խօսք քլելյեր թէեւ, 

բայց Հօրաքոյրը խնամէ է մ եզէ, անկէ 

եմ իմացած՛* •• 

Լուրշ ու խորՀ րգաւոբ գէմք մը ա– 

ո֊ալ , բայց իր յա յառնելիք Հզգայացոլնց» 

նոբութիւնը շրթներուն վրայ կազմուե-

լու րոպէին իսկ, վարագոյրը կրկին շար-

ժեցաւ ու այս անգամ ( երիտասարդ կի–՜ 

նը իր ամբողֆ Հասակով երեւացէ 

- Հ ո ՛ ® է Հո՛ս, մեր քովը եկուր գ էլիքէ 

ծանօթացնեմ ձեզի • » * 

Ծանօթացանք է 

- Որքանն պիտի մնաք ք - եղաւ, ա– 

ոաֆէն Հարցումը, որ կեանքի Լող մը ու 

թեթեւ ժպիտ մը գրաւ տրտում աչքե-

րս էն է 

- Վաղը առտոլ կը մեկնինք, - ԱսԷ 1 

Ատուեր մը ինկաւ գէմ քէն I 

- Գէպի ոՈւր յ - եղաւ երկրորդ Հար-

ցումը». 

- Գէպի Բանա տա, - պատասխանեց 

քոյրս ։ 

Աչքերը խոնարՀեցուց , մտածեց , ու 

-> Շատ գեղեցիկ պարտէզներ կան 

Հոս, - յարեց , - պիտի չո լզէ ի՞ք զանոնք 

տեսնելէ ետք ճամբայ ելյել. • . 

Մեր ակնարկը ուղղեցինք եղբօրս» 

վեր լին խօսքը իրն էր* գիտէինք որ կ՚ա-

ճապարէր, բայց կ՚երեւի զգաց մեր փա-

փաքը ու կարճ վարանումէ մը ետք՝ տը» 

ւաւ Հաւանութիւնը է 

*** 

Առաւօտուն, երբ աչքերս բացի* գոց 

փեղկերուն արանքէն ինկած՛ արեւի շողե-

րը ոսկի գիծեր էէն քաշեր տախտակա-

մածին վրա յ , ոլ բաղնիքի բաց պատ ու– 

Հանէն՝ զով ու թարմ օդը ներս կը խո լ– 

ժէր։ 

Ըստ պանդոկի տիրոֆ՝ ծ՛անօթ զօ– 

րավարի մը ապարանքն էր , որ երկար 

տարիներ ետք այսէս Հիւրանոցի էր վե" 

րածոլեր է 

Գոց փեղկերուն պատճառալ ստեղծ-

ուած՛ կիսամութին մ է ջ , ամէն ինչ խոր– 

Հրրգաւորոլթեամբ կը պարոլրոլէր է Կը 

դիտէի ձեղունին անսովոր բարձրութիւ-

նը է սենեակէն ընդարձակութիէձը» երե– 

լա կա յութիւնս թեւեր առած՜՝ ծնունդ 

կու տար պատկերներու է 0 Է բ ո յ տա-

ռապանքի , երջանկութեան " լ սարսափէ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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ՀետզՀետէ կենդանացող պատկերներու է 

Այգ պահոլն, ինձ կր թուէր թէ, յեղա-

փոխական պաաերաղմի օրերուն գոյու-

թիէն ունէր ա յդ շէնքը ( ու կը տեսնէ ի ա– 

նոր բնակիչները Հին օրերու իրենց տա-

բաղով » * » 

Սա սենեակին մէջ թերեւս նորածի– 

նի մը ճիչը, ու դուրսը Հրացանաձգու-

թիւն , թնդանօթներու որ ոտ, արիւն ու 

աւեր ( ի խնդիր շա՛տ ու շատ թանկագին 

բանի մը, որո էն Համար աչխարՀի Վրայ 

այնքա՛ն արիէն Է Հոսեր ոլ պիտի Հո-

սի... 

ՄատնաՀարում մը դրան՝ սթափե-

ցուց զիս տ Եղբայրս Էր որ ձայն կոլ տար է 

Պատշգամին վրայ Էլիզ մ եզի կը 

սպաս Էր , երբ վար ի Հանք է 

Նախորդ դիշերոլան տրտմոլթեամբ 

ու ձանձրոյթով թաթաւուն աչքերը պայ-

ծառ. Էին ու Ժպտուն ։ ինչ որ ա՛չ աւելի 

դարմացուց գիս՝ ա4Գ ոակաւախօս թը~ 

լոզ կինը սկսած Էր շաղակրատել՛ • • 

Բայց կարծես ինքնաբուխ չէին այդ բո– 

լորը, այլ, ներքինը սքօզելոլ, շուրՀին– 

Ներուն Հաճելի ու զուարթ երեւալոլ ճիգ 

մը, 

- Ա՝իա սին պիտի նախաճաշենք, - ր– 

սաւ խորՀրդաւոր ժպիտով մը, - եւ գի~ 

աէ*ք ուր՛՛՛ պարտէզի մը մէջ՛՛՛ Կը 

վստաՀեցնեմ ձեզ, որ շատ գոՀ պիտի 

մնաք եւ դիւրին դիւրին պիտի չմոռնաք 

ձեր այդ նախաճաշը՛ • • Ես ամէն բան 

պատրաստած եմ արդէն , աՀա՛ • • • $՝ա– 

մանակ չկորսնցնենք ու կառք մտնենք՛ ՚ ՚ 

Աղսւոր էր պարտէզը ել առտուան 

այգ ժամուն գրեթէ ամայիէ 

Պղաիկ առու մը գբ/գր/այով կը վա– 

գէր ՚ Հրճուանքի ճիչերով մօտեցանք ու 

անյագ աչքերով դիտեցինք իր յստակ 

թուրերուն խենթ վազքը ել Հոն, իր ա– 

փին մօտ* Հսկայ կաղնիի մը շուքին տակ 

զետեղուած սեղանի մը վյրայ ալ նախսս– 

ճյոշեցինք յ 

էլիզ անակնկալի առՀեւ էր գրած 

մեղ՛. Փռեց մաքուր սփռոց մը* շարեց 

գաւաթները. թերմոսէն լեցոլց տաք 

սուրճը, կողովէն Հանեց թարմ Հայք^ 

Հայկական պանիր հ խաշած Հալկիթ ոյ. 

խմորեղէններ է կերանք ախորժակով, կե-

րանք խօսելով ու կատակելով, մինչ ա– 

ռուն կը վազէր երգելով, ու սաղարթնե-

րը կը փսփսային քաղցր ու խորՀրդա-

ւոր * 

- Ջեղի չըսի" թէ գիրին դիւրին 

պիտի չմոռնաք այս նախաճաշը, կը 

կրկնէր կլիղ զուարթօրէն, բայց եզբայ-

րըս 1լ աճապարէր » 

Երկրորդ պարտէզը բոլորովին տար– 

բեր էր ւ 

Առաջինը ունէր բնական գեղեցկու-

թիւն , որ միշս* նախընտրած եմ • Հոռ 

կար «խնամքէ ու Հչպար», կային ծա-

ղիկն եր ու դասաւորուած շարքեր է Արար-

չութեան Հետ՝ մարդուն ստեղծագործ 

ձեռքը է 

- Եկէ՛ք, - գոչեց էչիզ վազելով, -

Հոս ընդօրինակելու արժանի արձանա– 

գրութիւն մը կա յ \ 

կարդացի ոլշագրոլթեամբ : 

քւա© 16 էօօ տեօւ՚է քօր էհ086 գ հ օ քշօւ*, 
7օօ 1օոշ քօր էեօտշ 
1օօ տհօւ՚է /օր էհօտՑ Հ^հօ ւ՚քյօւշ© 
6սէ քօր էնօ8* Հ^եօ 

1Տ ԹէՔՈՈէ̂  

Կրկին կարդացի՝ էանալով զայն մըտ– 

քիս մէջ քանդակել, մինչ էչիզ| մեր ու-

շադրութիւնը ուրիշ կողմ կը Հրաւիրէր փ 

- Տեսէ՛ք, տեսէ՛ք, որքա՛ն դրամ է 

Հաւաքուեր ՚ ՚ ՚ 

Պղաիկ աւազան մըն էր ցոյց տուա-

ծը , որուն ջուրերուն տակ, արծաթ ու 

պղինձ մանր դրամներ կը փայլէին է 

- Աչքերնիդ գոցեցէք, տասնոց մը 

նետեցէք ել այդ վայրկեանին ինչ որ ըղ-

ձաք՝ կը կատարուի, եթէ Հաւատք ոլ– 

նիք անշուշտ • • • 

իքնղ ացինք ու Հնազանգեցանք։ 

Երբ ես աչքերս թացի՝ տակաւին 

վ»ակ էին իր կոպերը էլ գէմքը վերջին 

ծայր լուրջ էր ք 

Հի՛՛նչ կը ցանկայ արդեօք» , կը մը– 

տածէի , զիաելով աւազանին գորշ յա*– 

տակին նստած՛ գրամները եւ զանոնք Հոն 

վախադրող մարգոց միտքն ու Հոգին, 

վերլուծել ջանալով, երբ կլիղ * առանց 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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աւքէ՚Ր(Լ րանալու.Հ պզտիկ ձայնով մը ր– 

ււ աւ. 
Գիաէռք թէ ինչ էր բաղձանքս » * • 

Զեէլի Հետ ՚Րանաաա երթալ՛** եթէ որ 

մը եւս մնամ այդ մարգոց մէջ պիտի 

խենթենամ . . -

Ակնթարթ մը, ղարմանք արաայայ-

ոէոդ աչքերով իրսէր դէ^^տինք > եղբայրս 

թօթուեց ուսերը, տեսակ մը Համաձայ-

նութեան նշան էր այդ, կա ոքին մէջ տեղ 

կար եւ սւնպատեՀոլթիլն մը չկար : 

Ջեմ կրնար ըսել թէ ճակատագրա– 

պաշտ եմ, բայց , այսօր, երբ դրի կ՛առ-

նեմ այս ԲոԼոՐէԼ աարոլիմ խորՀելու^. 

ինքս ինձ Հարցնելու, թէ արդեօք ի՛՛՛նչ 

բան առաջնորդած՛ էր մեր քայլերը յ թէ 

կարելի* էր լոկ դիպուածի վերադրել 

պատաՀածները ։ 

մ՛ամերը սաՀեր էին• պզտիկ քննու.– 

թենէ մը ետք անցեր էինք քանատական 

սաՀմանը Ու կը բարձրանայինք լեո֊նե– 

րը, տեղ աեղ կանդ առնելով ու փորձե-

լով ծանօթ պանդոկները, որոնք բոլորն 

•ալ դրեթէ լեցուած էին է 

* Երե՞ք սենեակ, ո> ու պաշտօնեան 

դլո*–խր կը չարժէր Ժխտական, - պէտք 

է նախապէս դրած՛ ըլլայիք» 

Հ— Ս՝ի՛ յուսաՀատիք, - սիրտ կու տար 

եղբայրս հ մութը չկոխած տեղ մը կը 

•գտնենք» * » 

Արեւը վայրէջքի մէԼ էր ու անտա– 

յւապատ լեոներուն ու֊ փալփըլացող լի-

ճերուն վրայ ոսկեփոշի կը մաղէր յ 

(Հանկարծ , քո յրս ^ որուն աչքէն ո– 

լինչ կը *1բիպէր գ«չեց. 

Նայեցէք.»• Հոն, այն կողմը»»» 

ցուցատախտակ մը մեզի Հրաւէր կը կար– 

գ ա յ * ֊ » 

ո– Փորձե՛նք, 17 ըսաւ եղբա յրս , դար– 

ձընելով ինքնաշարժը : 

առերուն մ էջէն, նեղ ճամբայէ մը 

բաւական յառաջանալէ ետք երեւաց 

Հիանալի դիրքով ճերմակ ,սիրուն Հիւրա– 

նոցը, որ աւելի ապարանքի մը երե^ 

ւոյթն ունէր ել երբեք նման չէր մեր 

նախապէս Հանդիպած պանդոկներուն, 

որոնց մ ուտ քէն իսկ կը ՂԳա ձէՐ անոնց 

մէջ տիրրղ սլաշաօնականութիւնըՀ որմէ 

Կը խորշէինք բո լորս ալ յ 

Անդլիախօս , լուրջ ու մտացի, բարձ** 

րտՀ^սսակ մարդ մը մեզ ընդունեց սիրա-

լիր ու գեղատեսիլ լքւճին վրայ նայող ե– 

րեք մաքոլր ու տզոլոբ սենեակներ աը–– 

րամադբեց մեզի է 

Բո լորս ալ դոՀ Էինք, Էլ/՛զին գէմքը 

կը ճառագայթէր, ուրախ էինք նաեւ 

մենք, որ կրցեր էինք այս առիթը իրեն 

ընծայել : 

Զգալի փոփոխութիւն մըն էր կա– 

տթէրոլած իր մէջ՛ տեղատուութեան՝ ըս– 

կըսեր էր յաս Հորդել մակընթացութիւ-

նը. » . կը խօսէր ք կը կատակէր է բայց 

նաեւ անվերջ կը ծխէր: 

Չէի ճանչնար զինքը» ծանօթ չէի իր 

•Հ՝ռգեկան կառոյցին եւ ինք երբեք չէր 

խօսեր իր մասին է ու մենք Հարցումներ 

ընելոլ սովորութիւնը չունէինք է 

Սմլներեւ Էր որ ապրեր Էր դաոն յու-

սախաբս լթիւններ , Հիասթափութիւներ, 

4*այց ունէր նկարագրի թե թեւ կողմեր 

ել նաեւ անոնցմէ էր , որոնք շուտով կ ՚ ո -

գեւորուին , կը խանդա վառուին եւ նո յն– 

քան ալ շուտ՝ մտա Ակում ի կը մատնուին 

Այ֊ վուսաՀատութեան նոպաներ կ՚ապրին է 

Երբ վար իջանք, ՛արեւը արդէն ան-

յայտացեր՛ էր 4 Հորիզոնին վրայ ձգելով 

•լոյսի յէլ գոյնի շքեղ երանգներ է 

Լիճը, որուն ամբողջ տարածքը կա-

րելի շէր տեսնել մեր պանդոկէն՝ իր ա– 

յիԼրուն է/րայ *ալևէր մին միւսէն սիրուն 

մեծ ու փոքր ամառանոցներ , ել իր ջու-

րե բուն վրայ դոյնզգոյն նաւակներ | 

Լեռներն էին սակա յն զիս ամէնէն 

օսւելի տպաւորոզը Հ 

Լիճէն անդին , ոչ շատ Հեռու % ղո յգ 

մը լեռներ քով քովի ՚ գրեթէ նսյն բարձ-

ՀՀութեամր ոՀ նոյն մեծութեամբ, բայց 

իրարմ է ա յն քա՛՛ն տարբեր • * • 

Մին անտառապատ է կանանչի բոլոր 

երանգներովը զարգա,բուած ու իր լանք– 

քին՝ կարմիր տնակ մը։ Սաղարթներ ուն 

մէջ կիսովին կորս ուած է կարմիր վարգի 

մը նման կարմիր տնակ մըւ 

Միձսը լերկ է բուսակ անութ ենէ բո-
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լորովին զուրկ, կարծես Հսկաներոլ կող– 

մէ դիզուած Հսկայ քարակոյտերէն կազ– 

մրսած եւ վերԼալոյսին մ էջ՝ գոյն ի ու 

չոյսի առինքնող երանգներով թերեւս իր 

դրացիէն աւելի Հետաքրքրական գար– 

ձած• • • 

֊ Սա լեր ան չանաքին թառած տնակը 

նա յեցէք, - գոչեցի յափշտակուած , ~– 

արդեօք ոռվ կը բնակի Հոն • • • 

ք– Եր^անկութենէ գինովցած նորա– 

պըսակ ամոլ մը ^ - ըսաւ եղբայրս Հեգ-

նանքով յ 

- Ջեմ կարծեր) յարեց քոյրս, • 

աւելի յարմար պիտի Ր//աՐ Ը,Աեէ ար-

ուեստագէտ զոյգ մըք ստեղծագործող 

արուեստագէտ ղոյգ մը է 

- իսկ ես պիտի ըսԷի% իմաստասէր 

մը, ծերուկ փիլիսոփա յ մը է որ այգ 

բարձունքէն կը խոկայ եւ Հա լան արար 

կը խնդայ մարգոց ունայնամ տոլթեան 

վրայ. . . 

Ո*– ՛դաոնալով էլի զին , անմիքապէս 

աւելցուցի . 

** Աեզմէ ոԾվ պիտի Ուզէր Հոն բնա– 

Կէւ՝՝՝ 

- Ոչ ես • . . երբե՛ք • » • կը խենթենա-

յի • •• Հյա՚տ խաղաղ ներաշխարՀ մը ու-

նենալու է մարդ, կարենալ մեկուսանա-

լու Համար այդտեղ*** 

- Բայց չե°ս կարծեր որ ամէնէն փո– 

թոր կոտ Հոգին ԻսԿ պիտի խաղաղէր 

Հոն, այդ բարձունքին վ բ ա յ , բնութեան 

գիրկը 1 Հեռու քաղաքներու ժխո րէն, 

ճնշող մթնոլորտէն. Հեռու պարտադըր– 

ւած տափակոլթիւններէն • • • աշխարՀի 

բոլոր չարիքներէն • • • 

- Ո՛չ ք - ըսաւ կտրուկ եւ առանց 

վարանումի, - ես կհուզեմ մարգոց մէջ 

ՐԱաԼ> Բայց ինձի Հաճելի մարգոց մ է ջ . . . 

Երբ առանձին եմ, սել մտածումներ 

միայն կ՚ունենամ • « • քանդող , փճացնող 

մտածումներ • • • 

կարծեմ պիտի շարունակէր , բայց 

նոյն պաՀոլն* ճաշի զանգակը Հնչեց % 

տանեկան ջերմութիւն մը ունէր 

այս Հիւրանոցը ։ Ոչ մէկ բռնազբօսիկ 

պաշտօնականութիւն է 

ճաշասրաՀին ճակատը գրեթէ կի– 

ճ 1 ց 1 է ւ տ © ճ Եգ & 

սաբոլորակ կազմող պատուՀաններուն 

շարքը չիճին ջ՛՛երերը կը փռէր մեր առ-

ջեւ. եւ նաւոլ. մը վբ***յ եղած Ը.ԼԷաԼոէ՝ 

պատրանքը կոլ տար է 

Հոն, պատուՀաններուն առջեւ, սե-

ղանները միացուցեր Էին եւ իրարու մը– 

տերմացած Հիլրերը՝ անոնց ^ ո ^ Հա–» 

ւաքուած , զուարթ ու վարակող մթնո– 

լորտ Էին ստեղծած * 

Առանձին սեղաններ Էին գրաւած 

երկու երիտասարդ զոյգեր , Հալանաբար , 

նորապսակ ամոլներ, որոնք 1լՈլյզԷին 

գլուխ գլխի ՐԱաԼ ՝ Սեղան մը յատկաց-

ուած էր մեր չորսին ել սեղան մըն ալ 

երկու այրերու, որոնցմէ մէկը ալեւոր, 

բայց շարժումներով աշխոյժ ծերունի 

մըն էր ք իսկ միւսը միջին տարիքի ակ– 

նոցաւոր ու Համակրելի մարդ մը ւ 

Երր ներս մտանք1 այս վերջինը մեծ 

ուշագրութեամբ դիտեց մեզ, յետոյ, 

յանկարծ է աչքերը փա յլեցան, ոտքի ե– 

լալ ու ՀէԼիզա՚Հ գոչելով մօտեցաւ Է չի" 

զին: 

- ի՛նչ Հաճելի անակնկալ. *• Ի՛նչ 

անսպասելի Հանդիպում« • • Երբեք էԷի 

երեւակայեր , թէ Հազարաւոր մղոն ճամ– 

բոր գելէ ետք, սա պզտիկ Հիւրանոցի ն 

մէջ ծանօթ մը գտնելու պատեՀոլթիւն, 

կարելիութիւն կար է 

ինձ թուեցաւ թէ * ԷԺ՚Ժ գէ՚^ՔէԼ 

կարճ, շատ կարճ րոպէ մը մթագնեցաւ, 

Հալանաբար , տխուր յիշատակներոլ յան-

կարծակի յաճախանքէն , Բ ա ի ս կ ո յ ն , 

իր ժպիտը փարատեց ամպը ու պայծա-

ռացան աչքերը է Ներկա յա ցուց մեզի աե– 

ծանօթը, Հին բարեկամ մը, որուն Հետ 

գրացնոլթիւն Էին ունեցեր • 

- ՊՐն. ՓրԷյմըբ, Պրն. ճորճ ՚ Բ ր է յ ֊ 

մըր, պատմութեան դասախօսէ 

Վայելչակազմ Էր պարոնը ել երբ կը 

խօսէր1 իր ջերմ ժպիտը գրաւիչ կը դար– 

ձընէր գէմքը ւ 

Պանդոկապետը, որ սրաՀին մէջ կը 

Հսկէր1 չոեց խօսակցոլթիւնը եւ ուզեց 

գիտնալ, թէ արդեօք 1լոլզէի՞՛նք միատեղ 

ճաշել է 

Պարոն ՚ԲրԷյմըր ոգեւորուած էր % 

չեմ գիտեր էլիզ ինչ կը մտածէր * աչ– 
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քերուն մկջ անսովոր փայլով մը ակըն– 

թարթ մր քննեց մեր դէպքերը» այն ա– 

տեն՝ 

- Անչուշ/ո , ոլրախոլթեամլւ, - պա-

տասխանեց եղբայրս : 

Սպասարկութիւնը անթերի էր յ կե-

րակուրները Համեղ, ձլ խօսակցոլթիւնը 

աոաւելարար կը դաոնար այդ նիւթե– 

բուն չուրՀ, • Փրէյմըր ըսաւ. 

- Այ» գիշեր անակնկալ մը կայ*»» 

Կը տեսնէ"՛ ք ա յդ միա ցոլած սեղաննե-

րուն ճիշդ մէքաեղը նստող կապոյտ շյւր– 

ֆաղգեստով դա չկա դէմ կինը, որ Մ էրի 

կը կոչեն»»• 

Նոյն պաՀուն , ձեղունի խոշոր քաՀին 

լոյ+երը մարեցան ու սրաՀը մնաց շա՛տ 

աղօտ լոյս ի մ ԷՀ • րոպէ մը ետք, խոՀա– 

նոցին դուռը բացոլեցալ ու Հոն երեւաց 

ճերմակ ՀագՈլած, մտացի աչքերով դե– 

ղեցիկ աղըկ մըէ որուն գէմքին վրայ 

կը ցոլար իր բռնած խոշոր կարկանդա-

կին մոմերուն լոյսը* 

Այն ատեն, իսկոյն, գուշակեցինք, 

թէ ինչ էր անակնկալը, եւ թէ որուն 

ծննգեան տարեդարձն էր I 

Տիկնո^ սեղանակիցները սկսած էին 

երգելէ մաղթանքներ ըներ Լոյսերը վառ– 

ուած էին. գաւաթներուն մէՀ խմիչքներ 

կը լեցուէին է Տիկնոջ աղջիկը է որ մօրը 

քուքն Էր նստած՝ զայն ջերմօրէն Համ-

բուրելէ ետք, լծուած էր կարկանդակը 

կտրելու դժուարին գործին , մինչ սպաս-

եակ մը Հիւրերուն կը բաժնէր կտրուած 

մ ասերը : 

Տիկինը յուզուած է ր , աչքերը կը 

սրրէր՛ արցունքներուն մ էջէն տրտմօրէն 

կը Ժպտէր ու քաղցրալուր, մեղմ երա– 

ժըշտութիւն մը սրաՀին մէջ կը տարած– 

ուէր * 

- Կրէ՛ յ" » երգ մը | երգ մը, - գոչե-

ցին ամէն կողմ է ւ 

Այն ատեն, սպիտակազգեստ դեղեց– 

կուՀին է որ պանդոկապետին դուստրն 

էր է *ՂՂահհ. վարանումէ մը ետք, սկսալ 

երգել է 

Զայն գիտելն իսկ վայելք է ր , իսկ 

իր ձայնը ջինջ էր , ախորժալուր ու ջերմ ւ 

- կ՝ուզենք որ Պրն * Փրէյմըրը քիչ 

՚ յ ը ղուարճախօսութիւն ընէ ք -

կընդեղի նման կարմրած մարգ մըէ 

- իմ զոլարճախօսոլթիւններս ամ-

բողջ շաբաթ մը լսեցիք արդէն, վստաՀ 

եմ, չէք ոլղեր կրկնութիւններ իմանալ, 

բա յց ձեզի յա յտնութիւն մը պիտի ը– 

նեմ»» * Այսօր հ մեր մէջ է գնաՀատոլահ 

պարոլՀի մը, Օր» Լիգա » որ յուսամ պի-

աի ներէ իմ այս անգաղտնապաՀութեա– 

նըս տ 

(Հանկարծ, ծափերու տարափ մը 

ծայր տուաւ : Էլիղ յո լզուած ոտքի ելաւ յ 

գլխով շնորՀակալութիւն յայտնեց ու 

նստալ յ 

Ծափահարութիւնը կը շարունակ– 

ոլէբ բուոն ու երկար : Պանդոկապետին 

աղջիկը Պրն• ՚&րէյմըրին քանի մը Հար-

ցումներ ընելէ ետք Հեոացաւ ու քիէ 

վեր^1 նոր երգասլնակէ մը յորդեցան դա-

սական խոր եւ ուժեղ կտորի մը Հնչիւն-

ները է Հոգիները ալեկոծող, էութեանդ 

մէջ սարսուռ, դնող ձայներոլ Հեղեղ մը 

ալիք ալիք տարածուեցաւ: 

Պրն» Փրէյմըր բաներ մը կը Ա՛նչար 

է լի զին , որուն դէմքը ՀետզՀետէ կը լրր– 

ջանար, խոր կեգրոնացում կվարտա յա յ– 

տէր, կարծես շրջապատը գադրած էր 

ա յլեւս դոյութիւն ունենալէ ել ինք՝ 

նոյնացած էր երաժշտութեան փոթորկոտ 

ալիքներուն Հետ է 

Կը զգայի, թէ ինչ որ յամառօրէն 

մեբժեր էր ուրիշ Հիւբանոցի մը անշուք 

սրաՀին մէջ տարեց եւ տառապած ազ-

գակիցներու՝ պիտի չկարենար մերժել 

Հոս ,սա կենսուրախ մարգոց ջերմ պոո.թ–* 

եո ւմին առջեւ է 

Գան դա զօր Էն ոտքի ելալ • ու յան-

կարծ , Հրեղէն էակի մը նման՝ սլացաւ 

սրաՀին կեդրոնը » 

ՕգԸ. իսԿոյն ելեկտրականացաւ, ներ-

կաները մագնիսացանք ինքնամոռացոլ– 

թեամբ սկսան Հետելիլ պարոլՀիին շար-

ժումներուն, որոնք Համակ կշռոյթ էին 

ու շնորՀ ։ Նուրբ մ արմն ով պարիկ մըն 

էր կարծես, քաղցր գինովոլթեամբ վա-

րակս լած Հեքիաթային էակ մ ը , ռրուն 

Հոգին երաժշտութեան Հետ ՀետզՀետէ 

կը փոթորկէր, շարժումները կ ՝արագա– 



Նային, իր դէմ ցցուած չարիքի մը » « -

ջել կը ծանրանար, բովանդակ էոլ–+– 

թեամբ կը պայքարէր, քւայ^ ի վ ե ր է ո յ 

պարտս լած կ՚իյնար » • • 

Հրաշալի էր կլիզի պարը, Համակ 

ապրում էր 1 մեղեդի էր \ առինքնող կըշ~ 

ո ո յ թ էր՛՛ 

Երբ Հմայուած ներկաներուն ծափի 

Հեղեղին մէ^էն եկաւ ու նսաալ կարծես 

այլեւս տարբեր անձ մըն էր % կարծես իր 

էութեան մէջ խտացած դառն ութ են է մը, 

տառապանքէ մը ձերբազատած էր ինք– 

ղինք։ Այտերը շառագունած էին, ել աչ-

քերում մէջ ՔաՂ$Ր ո լ ֊ գոՀունակ ժպիտ 

մը կը փայլէր է 

Մ անչուկի մը Հրճուանքի ճիչը Էրս– 

ոլհցալ լիճին վբայ երկարող կամ 

կէնէ 

- Տե՛ս, տե՛ւէ, Ի՛նչ աղուոր ձոլկ 

մը բռնեցի, կը գոչէր, կարթէն կախ— 

ուած արծաթափայլ ձկնիկը ցոյց տալով 

իր քով կեցող տարեց կնոջ, - տուն տա-

նինք, կ՝ եփե՛՛՛ս ասիկա ինծի Համար»** 

- Ատոբ ս^ւրտեզը պիտի եփեմ, նե-

տէ ջուրը, - սաստեց կինը, - եթէ խո-

շոր մը բռնես* կը տանինք ոլ էլ եփենք, 

« Սֆւելցօւց մեզմութեամր է 

՚հիտեցի շուրջս + հւրիշ ոչ ոք կար է 

Պանդոկին Հիւրերը անյայտացեր Էին կար» 

ծե»տ երբ նախաճաշի իջանք* սրաՀը պա– 

րապ Էր. նոյնիսկ Պրն. ՓրԷյմըրը մ է ջ ֊ 

աեդ չկար ք մինչգեռ, ես կը կարծէի որ 

այլեւս էչիդէն պիտի չբաժնուէր յ \յա– 

խսՐԳ գիշերոլան իր մտերմիկ վերաբե-

րումը, իր Հիացիկ ակնարկները եւ * > * ֊ չ 

երեկոյին իրենց միատեղ պտոյտը ա յգ 

ենթադրել կոլ տային « 

Եղբայրս, լուսանկարչական գործի– 

"*յ*էն՛ կախած, եւ նոր մրցանակ-

ներ. շաՀելսւ Հեռանկարովը ոգեւորուած* 

ճամբայ, ելաւ, ցուցադրութեան արժա– 

նավախել նիւթեր որոնելու \ 

- Օգնական մը է թելադրոլթիլններ 

ընող մը չե**է Ուզեր, - գոչեց քոյրս, ե ֊ 

աեւէն վազելով է 

էԱ՚Ղ եւ ես մնացինք առանձին յ 

ՂԳաՌ "Ր թեթեւցած էր , ել տ ր ֊ 

մտածկոտ , 

մը սթափե– 

րամադիր* խծսելՈլ ք 

* Ի՛նչ աղուոր է Հոս, ա ըսաւ ճօ" 

ճաթոռի մը մէջ բազմելովդ բայց զգացի 

թէ աՀքերը փնտռտուքի մէջ էին, կը 

թափառէին մօտն ու Հեռուձ ։ 

- Այս մարզիկը ո^լր են կոբսոլեր, 

- ըսի) մէջտեղ չկան*.– 

–" Հաւանարար, տեղ մը պտոյտի են 

գացեր, զարմանալի է որ ճորճը բան մր 

շըսաւ երէկ գիշեր • * • ՚ Ր ի չ մը ուշ վերա-

դարձանք՛ այնքա՛ն ըսելիքներ ունէինք.. 

Ցիշեցինք Հին ՕրԼրը, մեր լալ եւ ոլրախ 

Ծրերը, անոնց յս*ջորգող տխուր դէպքե-

րը. . . 

ՊաՀ մ ը մնաց լուռ ու 

յետոյ, կարծես գէշ երազէ 

ցաւ ու գոչեց• 

- Պ՚իտե*՛ս յ տարի մըն է որ չէի պա-

րած • ւ * 

- Եւ ինչո՛՛ւ... 

- Երկար է պատմոլթիլնը » - ըսաւ 

մեղմ ձայնով, — երբ փոքր էիէ կը կար^ 

ծէին թէ օր մը Փաւլովա յի Հաւասար 

պարՈլՀի մը պիտի ըՀլամ... բան մըն 

ալ չեղայ... Ղ՚նաՀատուեցա յ անշուշտ, 

բա յց Փաւլովա մը չէի կրնար ը Աալ ու 

չեղա յ* * • (I՛ չ Ունի մ իր բացառիկ տա-

ղանդը ել մ անաւանդ չուն իմ ել չունեցայ 

իր կամքը.*.» 

Աչքերը երկար պաՀ Հ 

ցան շուրջը • յետոյ կ 

բուն վրա յ ; 

Երէկ գիչեր, իմ յղացումս եղող 

այգ պարով, կարծես Հոգիէս վանեցի 

տարիէ մը ի վեր մ էջս կուտակուած դառ-

նութիւնը, •*• ել յս/նկարծ, ոգեւորուած* 

աւելցուէ, -1» Փաւլովա ըսած է . «Ինծի կը 

Հարցնեն թէ ինչո՞ւ չեմ ամուսնանար. • • 

Ես կը Հաւատամ որ ճշմարիտ արուես՛-

տագէտը պէտք է զոՀԷ ինքզինքը իր ար-

ուեստին է իր վարձատրութիւնը պիտի 

րլչայ* զինքը դիտել եկողներուն պաՀ մը 

մոռցնել աալ կեանքի վիշտերն ու տաղ՛* 

տուկներըֆ յ Ան չի Հաւատար որ յաջո*^ 

ղութիւնը կրնայ երջանկութիւն պարգե– 

ւ1չ։ Զայն կը նմանցնէ թիթեռնիկի մը, 

որուն երեւում ը կարճ րոպէ մը կ*առինք– 

նէ քեգ ու կ* աներեւութանա յ իսկո յն է 

՛ը թափառե– 

առին ջուրե– 

ճ1ց1է1տ©ճ Ե 7 
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«Պէաք է պարես "էրը, ան, 

պէտք է ոգեզին/սցնես զայն, պէտք է 

զայն վերածես շնորՀի , գեղեցկութեան 

ել շարժ՛ումէ , րեմէն վրայ զայն պէտք 

է Հուրի վերածես եւ ներկաները քեղ Հեսւ 

բարձրացնես ու տանիս այգ սրբազան 

Հուրին՛՚՚% Ան կը Հալաաայ որ մեծ ար-

ուեստագէտը այդպէս պէաք է սիրէ՛ թէ 

այդ միակ ւ/էրն է , որ տեւական է ու ան– 

փոփոխէ ձՄեծ արուեստագէտ մը ԸԱա~ 

չու Համար, կ՝րսէ ան հ պէտք է սիրած 

ր/բսս, պէտք է յէէրը լիովին ճանչնաս, 

պէտք է սիրով տառապիս, բայց նաեւ հ 

առանց անոր ապրիլ սորվիս՛^ է 

(Յափշտակուած մտիկ կ՚ընէի զէնքը՛ 

սպասելով իր մասին պատմելիքներուն յ 

- 0 ւ–ն է ի արուեստին պաշտամունքը 

բայց երեւի պէտք եղածին չափ զօրալոր 

շէր ան մ էքս, որ երբ սիրեցի% ամէն ինչ 

մոռցած էի «ոԼ գինովցած՛՛՛ Ամէն ինչ 

տժ՚գունեցաւ այլեւս ու միայն սէրս տի-

րակալեց էժւթեանո* ՚ ՚ Սիրով Ղո^եցի 

արուեստս սիրոյս , երբ սւ(> այդպէս պա– 

Հանվեց է Կ՚ոէզէի տալ ի ր ե ն ինչ որ ու-

նէի % ինչ որ կրնայի ։ Vէքս մէկ բաղձանք 

միայն գոյութիւն ունէր այլեւս, երջան-

կացնել զա յն, արուեստիս Հուրը սիրոյ 

վերածել ու իրեն նուիրել ։ 

V «Որքա՛ն Հզօր է սէրդ^ նոյնքան ել 

մեծ են յուսախաբութեանդ, Հիասթա-

փութեանդ աւերներըէ Պիաի ոլղէի ձայ-

նիս բովանդակ ոլժգնութեամ բը պոռալ 

բոլոր ինձ նման միամիտներուն , բոլոր 

ինձ նման անփորձներուն է թէ տեւական 

սէր կոչուածր դոյու֊թիւն չունի + թէ այր 

մարդուն մէջ այնքա՛ն ուժեղ է իր եսին 

պաշտամունքը , իր նախասիրութիւնե-

րուն , իր Հաճոյքներուն անձնատուր ըլ-

լալու մ արմ ա^ը, որ չի խնա յեր երբեք 

ս՛իրտը անոր՛՝ որ ամէն ինչ զոՀեր է իր 

սիրոյն Համար վՓաւլովա անդր ա դաոնա-

լով ամուսնացած պարուՀիի մը, ըսած 

է • ձԱն երբեք պիտի չկարենա յ մ ոռնալ 

թատրոնը, իր ամուսինը լաւ տղայ մըն 

է եւ ինք երջանիկ, ան կր սիրէ եւ ես 

գրեթէ կը նախանձիմ իրեն այգ բանին 

Համար, բայց տարի մը ետք, ան իր ար– 

ուեօսէը կորսնցուցած արուեստագէտ ու– 

Հի մը պիտի ըլլա յ ) եւ աւելի դժբախտ 

անձ կարելի չէ երեւակայել) ւ Ես կոք~ 

սընցուցի սէրս, ել այդ կորս ուած սիրոյն 

տառապանքը զիս անտարբեր գարձուց 

ե՛լ դէպի կեանքը, եւ դէպի ամէն ինչ որ 

"իրելի էր ինձ Համար ւ կ՚երեւի դէպի 

արուեստը ունեցած սէրս շատ մակերե-

սային էր կը խորՀէի , այլապէս , ան պի-

տի չթողուր ոբ այսպէս գաՀավիժէի ու 

Հոն մնայի առանց փրկարար լաստի մը 

կարենալ կաոչելոլ ։ 

|/>այց կը տեսնեմ որ սխալեր եմ • • • 

Երէ կ դի էիր « յանկարծ, ԳԳացի արծար-

ծում ը Հանգած կարծուած կրակին»•• 

Արուեստս Հուրի վեր ածուած վերագը– 

տալ ղիս ու թեթեւցած սրտով, նոր տեն-

չերով, դարձայ դէպի կեանքը է Հիմա 

գիտեմ, թէ ինչ պիտի ընեմ ( պիտի Հե– 

տեւիմ Փ ալլո վայի խո րՀ ուրդին է Սքան-

չելի ապագա յ մը կը տեսնեմ առֆեւս ՚ 

պարի ու արուեստի պիտի վերածեմ այն 

բոլորը, ՂՈԲ ապրեցայ ւ ճանչցայ կեան-

քը , ճանչցայ մարգոց Հոգին, զինուած 

եմ Հիմա փոբձառութեամբ ու այլեւս 

կամքս պիտի չտկարանա յ երբեք է Պիաի 

երջանկանամ արուեստովս , յօրինած պա-

րերովս , ու վարձատրոլած պիտի զգամ՝ 

գիտողներուն վերացումը, կեանքի տաղ-

տուկներէն պաՀ մը գոնէ Հեռացումը 

տեսնելովդ % 

Այդ պաՀուն էր որ մեզի մօտեցաւ 

պանդոկապետին գեղանի աղՀիկր արե-

ւափայլ ժպիտը դէմքին՛ 

- Երբե՛ք պիտի չմոռնան ձեր .պարը, 

- ըսաւ դաոնալով էլէղէն ՚ ես ալ դասեր 

առած եմ, եւ կրնամ ըսել, թէ ոՀինչով 

ետ կը մնաք մեր բեմերու անուանի պա– 

րոլՀիներէնX 

էլիզի աչքերը շողացին է շնորՀակա– 

Լութիւն յայտնեց ու ֆանաց գոՀացնել 

դեռատի աղջկան Հետաքրքրութիւնը % 

Փոքր տարիքին , իրենց տան մէջ բը– 

նա կող ռուս պարուՀի մը նկատած էր իր 

մէջ պարելու սէրն Ու ընդունակութիւնդ 

եւ սկսած էր դասեր տալէ կարճ ժամա-

նակ վերջ | փոխագրուած Էին Եւրոպա, 

ուր դպրոցական Հանդէսի մը մէջ, իր 

մենապարը ուշադրութիւն էր գրաւած 
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եւ իր աՎել բացած էր դռները պալէի 

լաւագոյն դպրոցներէն մէկուն է Անկէ 

վեր1, դիւրին եղած էր իր վերելքը, չըր– 

ֆած էր եւրոպական զանաղան քաղաք– 

ներ, իսկ մա Հէն ետք՝ մօրը Հետ 

եկած էր Ամերիկա... 

- Եթէ Այրենին մօր ծննդեան տարե-

դարձը չրչչար > Հա լան արար պիտի *քրր– 

կըւ-էինք ձեզ դիտելու վայելքէն, հ֊ եւ 

յանկարծ, դէպի ժայռոտ Օ՚ոը դաո-

նալով՚ աւելցուց, - խղեճ կինը քանի 

մը ամիս առա ջ բաժնուեցաւ ամուսինէն 

եւ այգ բանը խորտակած է գինք է Ո ՚ ֊ զ ե – 

ղինք քիչ մը ուրախացնել, ել կարծեմ» 

ձախողեցանքւ Այս առաւօտ կանոլխ՝ բո– 

լորը մէկ Հաւաքուեցան եւ այդ լեռը 

բարձրանա լու գացին է 

- իրա՞ւ, - գոչեցի է - երանի մ ենք 

ալ լուր ունենայինք« « « 

ինքնաշարժ մը մօտեցաւ պանդոկի 

դրան , եւ °րիոՐԳՐ իսկո յն Հեռացաւ I 

Աչքերս ուղղեցի այդ լեր ան , ա յդ 

Հսկա յ քարակոյտին, ու կուրծքիս տակ 

պզտիկ ցաւ մը զգացի, ղրկուած Ր1էա" 

լուս Համար արկածախնդրոլթենէ մը , 

որ Հաւանաբար տաժանք մըն էր • • • ^ա» 

ժանք՝ բարձրանալը Հոն, բա յց մարդուս 

մէջ շատ ղօրաւոր է բարձունքներ նուա– 

ճելոլ մ արմ աք լւ, ամ էն վտանգ աչք առ-

նելով ճամբայ ելլել Հասնելու Համար 

գագաթը ոլ յաջողելէ ետք՝ նո լա ճումի 

վայելքը Հոգիիդ մ է ջ , դիտել վարը, աչ– 

խարՀը.. • 

էչիզ գլանիկ մը վառեց եւ ծուխը 

ուժով ներս քաշեց յ Շարժումները ք ր– 

ղայնոլթիլն կը մատնէին. դէմքը Հ/»քա– 

ցած էր , նոյնիսկ խոժոռած է 

- հալենք, - ըսաւ, առանց պատաս-

խանի սպասելու է 

- Ի՞նչ պատաՀեցաւ, - Հարցուցի, 

շեշտակի իրեն նայելով յ 

- Ուր որ երթամ՝ նոյն պատմութիւ-

նը , ա. ըսաւ գաոնութեամբ, - երէկ գի– 

շեր զզացի որ այդ կինը կը տառապէր. 

կը ժպտէր, բայց արցունք կար աչքերում 

մ է ջ . ել այսօր , լեռն է բարձրացեր , մոռ-

նալու Համար ինքզինք, այգ բարձունքէն 

տեսնելու Համար թէ որ քաքն փոքր են 

մարդիկ Հոն, վ*սրը) իր ոտքերում առ– 

ջեւ... 
Ու քալեցինք արագ, գրեթէ լուռ, 

երբեմն, երբեմն վայրի ծաղիկի մը% կամ 

անծանօթ տունկի մը առջեւ Հիացումով 

կանգ կ՚առնէի ւ 

Տանկարծ, իրարանցում մը նշմարե– 

ցի... 

Մ եր պանդոկին մ օաիկ բազմութիւն 

մըն էր խռնուած ու աղմուկը կը Հասնէր 

մեզի % Շարժում կար ու վազվզուք է 

- Ի ° ն չ կրնւ»յ ՐՈա1» - ը»#*ւ Էլիզ 
վախցած է 

- Հաւանաբար արկած մ ը , - յարե– 

ցի , եւ իսկո յն դարձանք ետ » 

Բազմութիւնը կը շարժէր, կը տա-

րածուէր | բա յց աղմ ուկը գագբած էր է 

Ձէինք խօսեր | այլ, կարելի եղածին չափ 

շուտ Հասնելու Համար խոշոր ու արագ 

քայլերով կը վազէինք գրեթէ։ 

Երթ անկիւնը դարձանք՚ Հիւանդ փո-

խագրող կառք մը ճամբայ կ ՚ ե լ լ է ր է 

Սրտադողով փնտռեցի եղբայրս ՈԼ 

քոյրս բազմութեան մ էջ* Հոն չէին է ճոր– 

ճը իսկոյն մօտեցաւ մեզի է 

- Այրենին մայրը, - ըսաւ, Այրե-

նին մ ա յրը , Մ Էրին * * * 

- ի՛՛՛նչ եղաւ, - Հարցուց Էչիզ ԳՈՂ՜" 

դըզացող մատներով նոր գլանիկ մը վա-

ռելով է 

- Աիրտը տկար Է եղեր. * . զարմանա-

լի Է որ գաղափարը իրն Էր» ի ՚ ն ք ՀամՈ— 

զեց բո1ոՐԸ ՚ * ՚ անօրինակ կերպով ցր– 

ւարթ Է ր . . . խօսելով, խնդալով մեզ 

կառաջնորդէբ ... 

- - ծ * ւ , - գոչեցի անՀամբեբ ւ 

- \յոր էինք բարձրացեր գագաթը, 

երբ ինկաւ • . • 

Զգացի թէ կը վարանի, Հուզեր ըսել 

ցնցող բառը։ ^ 

էլիզ գունատած էր \ 

- Անձն ասպան եղաւ, - մրմնջեց ( « 

անձնասպան եղաւ... 

- Եթէ այգպէս է՝ աւելի մեծ յիմա-

րութիւն չեմ կրնար երեւակայել, - գո-

չեցի ես ւ 

- Մի՛ այդպէս խօսիր, երբ չես ան– 
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ցած նման տառապանքէ մը, - յարեց 

լիզ սրան եղա ծ & 

- Բայց , բա յց Այրենը ունէր ան, որ 

ինչպէս պատմեցին* մօա աաենէն պիաի 

ամուսնանար ՚ ՚ • Ո՛՛՛ւր մնացին մայրական 

իր զգացումները • • • Օր մը թոռնիկներ 

գրկելու երազը չէ՛"ր կրնար քիչ մը 

քոլթեամր զինել զէնքը ( մասամբ թե թեւ– 

ցընել իր տառապանքը , փոխել իր մտա-

ծումին առանցքը % 

- Զեմ կարծեր, - ըսաւ, - միայն 

ժամանակը պիտի թմբեցնէբ այգ տա-

ռապանքը , եթէ սպասէր. . . Գիտէր թէ 

Այրենր այլեւս պիտի բաժնուէր իրմէ եւ 

առանձնութեան գաղափարն իսկ բաւա-

կան էր նման քայլ մը առնելու. Համարէ 

Մ օսաս խօսող երկու կիներ ուշա-

դրութիւնս գրաւեցին է Անոնցմէ տարե– 

ցը՝ կ՚ըսէր՛ 

- Ամէն ամառ, ամուսինը կը բարձ-

րանար այդ լեռը, եւ ինք 1լ ընկերանար 

անոր է Վերքին քանի մը տարիները սա-

՜կա յն | սրտին պատճառաւ դարձեր էր 

զգոյշ ։ Երէկ գիշեր ի՛նք յղացաւ գաղա-

փարը ել Այրեն չկրցաւ ետ կեցնել զայն է 

Է) օսա կիցը երազուն աչքերով երի– 

տասարգ կին մը, գոչեց՛ 

- 0՚ է ^ ՛ ք ը ե Կ ա յ գ * • * 

Առանց անողորմ Հիւանդութեան մը ճի-

րաններուն մէք ամիսներ շարունակ տա-

ռապելուն դիմաւորել անխուսափելին 

գեղեցկագոյն բոպէի մը, երբ Հոգին Հին 

վայելքի մը յիշատակովը գինով է ար-

դէն, - ու նեբշնչուածի մը նման շարու-

նակեց | — Հոն, բարձունքին վրայ, բը-

նութեան ծոցին մէք, ոգեկոչելով անց-

եալի քաղցր օրերը միանալ յաւերժ ու– 

թեան • ՚ ՚ 0՛ յ Գեղեցիկ 1 Գ^Գ^ց էկ 

մըն է ա յ դ . ՚ ՚ 

ԱյԳ միԼոցին, էչիզ որ լուռ, ու մտա– 

խոՀ* Հեռոլները կը գիտէր՝ դարձաւ ու 

պաՀ մը վարանումէ ետք^ ձայնով մը որ 

կարծես կ ու գար շատ Հեռուներէն ( ր– 

սալ * 

- *հիտե*ս , մայրս մ եռալ տաժանելի 

Հիւանգութենէ մը, ել օր մը նոյն ձեւյով 

մաՀանալու սարսափէն մզուած1 միշա 

քովս կը պաՀեմ ասիկա է •• ձեռքը գրաւ. 

պա յուսա կին մ էք« պզտիկ սրուակի մը 

վբայ, - որ կրնայ շուտով վերք գնել 

գոյութեանս ։ Բայց կը մտածեմ , Հիմա 

զարմ անքով կը մտածեմ ք թէ ի՛՛նչ էր 

պատճառը, որ խոր յուսալքումի ժամե-

րուս երբեք ալ մտքէս չանցաւ զայն գոր-

ծածել . ՚ ՚ Երեւի , ենթագիտակցութեանս 

մէք ապրելու, տեւելու տենչը արթուն 

էր եւ արուեստիս սէրը ձոկ թմրած 

միայն ւ Երանի՚ առիթը ունեցած չըԱա– 

յի փորձառութիւնս պատմելու խեղճ կը~ 

Iալ." 
*** 

0աքորղող օրերուն, Լիզայի սև. խոշոր 

ալքերուն մէք նախկին տրամ ութ են էն 

բան մը ինկաւ ։ ՚հարձաւ լռակեաց » « ^ ր 

սաւ խուսափիլ Ճորճէն, մերժելով ա– 

ռանձին պտոյտներու անոր Հրաւէրնե-

րը։ 

Բայց 1$ոլւճ վՀ ատ ողներ էն չէր յ իր 

յամառ պնդումները ՀետղՀետէ ունեցան 

որոշ ազգեցութիւն , եւ օրերոլ ընթաց-

քին կարծեմ, Լիգա այլեւս մոռցաւ պա– 

տաՀած գէպքը * 

0՝այրամուտ էր ՚ նստած էինք դուր-

սը , լիճին մօտ՛. Լո յսի Հեղեղներ 

նէին ծառերուն, լեռներուն ու Հուրերուն 

վրայ ւ 

^Ը. Դէ^ԷԷ ՀրգեՀոլյսծ ամպերը ու 

անոնց ձգտող զոյգ լեռները է Վերքալոյ– 

սի շողերէն Հարուստ երանգներ զգեցած 

լերկութիւնը անսովոր գրաւչութեամբ 

մըն էր պարուբուած ։ Իր խրոխտ ոլ Հը– 

պարտ գագաթը աՀազդեցիկ բան մը ու-

նէր սակայն աչքերուս, ամեՀի ալիքնե-

րու ղարՀուրանքովը կը լեցնէր Հոգիս 

այն օրէն ի վեր, երբ մաՀն էր անցեր 

Հոնկէ։ 

Իր դրացին լ անտառապատը է 

ւարթ էր է Ոսկեհուրով լուացուած իր 

կանանչը որքա՛ն գիտէիր՝ Հոգիդ այնքան 

կը խաղաղէր < ինձ կը թոլէբ թ է , առա– 

ռաքինը իր կուրծքին տակ, իր խոռոչ-

ներուն մ էէ բազմաթիւ որքեբ ունէր , ո լի-

քեր այլազան սողուններու, որոնք մու-

թը իրելէ ետք կոլ գային դուրս շրջե-

լու , մինչ անտառապատին բացատներուն 

վրայ եղնիկներ կը Հաւաքուէին. «• 
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- կարծեւՒ չաւհ Հաւնեցար այդ ար– 

նա կը, - ըսաւ. Լիզս» ։ 

Այլեւս, Ճոըճին նման, ւ/՚ծ&ք ալ ըս– 

կըսեր Էինք Լիզա կոչել զինքէ 

- ինչէ՞՛ն գիտես, -

- տեսներ՝ աչքերը Հոն յառած* 

կը գիաէ ու կը գիաէ. . . 

- Իրա՞ւ, - Հա^ , - երկայր ատենէ ի 

վեր կը գիտեմ... ծձաՀՀձ ւԱւելի , կը 

մտածեմ անոր բնակիչներուն մ ասին . ^ 

Հրճուիմ, խորՀելով թէ՝ տակաւին մե-

կուսացում եւ խաղաղութիւն սիրողներ 

կան աչխարՀի վբայ... 

- Ո՞վ կ՛ուզէ քալել, -

ոտքի ցատկելով տ 

- կք բաւէ որքան քալեցինք այսօր յ 

բո լորս ալ յոգնած ենք, - ըսաւ Լիզա է 

- ք/ք տեսնելս էիճի միւս ափին, նը– 

կարող մարգը, էլ*ուզեմ գիտնալ թէ ի՛նչ 

կը նկարէ, վստաՀ եմ, քեզ մինչեւ Հոն 

տանելու չափ Ում՝ ունին սրունքն երգ * ե– 

Ժ ՚ Ր ~ ՛ 

Լիզա խնգաց , բայց չՀնազանդեցաււ 

- (ք՛ամերէ ի վեր կը Հանգստանաս , 

չի՛* բաւեր , - շարունակեց ճորճ , - մ ար-

ղանքը շատ կարելոր է քեզի Համ ար, ե– 

(յԻ՚Ր » ~ Քաչեց % ոտքի Հանեց զայն եւ 

ձեռք ձեռքի Հեռացան : 

Եղբայրս, որ Հանդարտ նստիլ չէր 

գիւհեր՝ կամրջակին վրայէն ձուկ որսալ 

կը փորձէր, իսկ քոյրս՝ խումբ մը մա– 

նուկներու Հետ զրոյցի էր նստեր է 

Աչքերս Հրճուանքով կը ՀետեւԷին 

Հեռացող զոյգին ։ Հիւանգ ու վիրա լոր 

Հոգի մը բումուած էր• ախտաւոր մտա-

ծումներէ ինքզինք թօթափած, խամրած 

էակ մը կեանքի էր եկած Ու թարմացած, 

նոր Հրասլոյրներով, նոր գրալչոլթեամբ 

կը վառէր դէմքը, ճաճանչներ ի լնէին 
աչքերը. 

Հիճի ափին՝ մարդ մը կը նկարէր. 

ՀէսՆԽնաբար նոյն անձն էր, որուն մէկ 

բնս/Ակաբը տեսեր էինք օրեր աո<ւ#Հ ու 

Ի ՊՂ^ԻԿ ԳՐոյ9 մը ունեցեր , Մարգ 

մըն էր, որ սիրեր էր գեղեցիկը, բայց 

չաւհ ոլչ ՛միայն առիթ էր ունեցեր անոր 

նէէւիրուելհւ*. կը նկարէ ր եռանդով ու 

ճաշակով, Հոգեկան մեծ գոՀոլնակու– 

ճ1ց1է1տ6ճ Ե 7 

թեամր, բայց բարձունքի մը Հասնելու 

Հաւանական ութ են էն կարծեմ շատ էր Հե*– 

Ո.ՈԼ • . » կը ղիահսկցէ՞ր, գիտէ՞ր ատի-

կա.,. քհեոե ԼԱ նայդ մասին չէր իսկ մը-

տս^ծեր, ել լաւ էր այգ, այլապէս պի– 

*հի տառապէր • • • 

Ու Հիմա, կը դիտէի Հեռացող զոյ– 

ղը) որ նկարիչին մօտ էր արդէն Ու կը 

մտածէի Լիգայի մասին... Ճորճին Հետ 

իր երկար պտոյտներուն մասին, իր Հո-

գեկան յեղաշրջումին, իր ճաճանչող ան– 

Հատականութեան ո լ . . . վտանգի մատ-

նըլած իր արուեստին մասին յ 

կասկած չունէի թէ Լիզան կրնար 

բարձունքներ նուաճել յ Ան յաջողած էր 

իր էութեան խորերէն իր ապրումները, 

էր մ ՚ ՚ յ գ ե ր ը ւ իր աահ.ապանքը ձեւի ու 

շարժումի վերածել ու մեզ Հիփնոսացը* 

նելւ 

Օր մը վերջ պիտի վերադառնայինք, 

բայց Լիղա այդ մասին ոչ մէկ խօսք 

նէբ, 

Մ ութը սկսաւ քօղ առ քօղ իջնել ։ 

Հիւրանոց ի շունը, Սքաթին, պոչը շար-

մելով եկաւ ոլորուեցաւ ոաքեբոլս մօտ, 

դունչը առջելի թաթերուն ու տրտում 

աչքերը ինծի ուղղածէ Մարգին վրայ 

պլպլացող կայծոռիկները աստղերու Էին 

նման, իսկ ծառերը կ>օրօրուԷին ոլ օրօր 

կ՚երգէին։ 

Այգ միջոցին էր որ մերինները աղ-

մուկով, իրարանցումով սթափեցուցին 

ղիս: 

- Փափաքդ իրականացաւ, - գոչեց 

Լիզա ճաճանչող գէմքով է 

- Ո՞ր վ»ափաքս, - Հարցուցի զար-

մանքով : 

- նկարիչը. . . ան նկարիչը , գիտե՞ս 

ուր կը բնակի եղեր... 

֊ 0 ^ / 1 . . . 
՚՜ Այգ կարմիր տնակին մէջ, լերան 

վրայի կարմիր տնակին մէջ . » . 

- իբա*ւ • . . առանձի՞ն • . . 

- Ո՛չ, կնոջը Հետ... 
ա ՀըսԻ՞ ւ - գոչե9 քոյրս» *՜ ես 

չյթսի որ Հաւանաբար արուեստագէտ 

*քո/1/ մը կը բնակի Հոն։ 

Ծերուկի մը, տան բուն տէրը ծ– 
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ղող Հարուստ ծերուկի մը Հոգ կը տա* 

%ին եղեր է * աւելցուր Լիգա է 

ո Այգ պարագային թերելս ես ալ 

ՃԷչդ Էի գուշակեր է ծերուկ իմաստասէր 

մը ըսած էի ես ալ: 

- Լա՛ււ լա՛լ, ինձ մ է զատ րոլորգ ալ 

ճէշդ էք գուշակեր, - Հեգնեց եղրայրսյ 

- էէղա՛ I - Դ"Ժտ Ճորճէ - ա՛-

մէնէն կարեւորը Հըոիր տակաւին , Հըս է ր 

թէ բո լորս ալ Հրաւիրուած ենք վաղը՛*» 

Հոգիս խայտաց է ինչպէս պիտի ույ-

ղէի գէթ քանի մը րոպէով այգ տնակին 

^(ք ԱԱալ 1 ա յ գ բարձունքէն չուր քի Հա– 

մայնապաակերը գիտել, տնակը գնող 

կամ շինել տուող ծերունին տեսնել յ 

Այգ ԳԷԼ^Ր 1 ոլշ ատեն, երբ վեր ե՛-

լանք՝ զգացի թէ քունը փախած էր աչ– 

քերէս յ Բացի պատշգամին գուռը ու 

գուբս ելա յ է 

Լուսինը բարձրացեր Էր ու մ եղբա– 

նըման շողեր կը թափէր լիճին Հուրե-

րուն վրայ ել աստղերը այնքանն խոշոր 

էին * այնքա՛ն փայլուն ու մօտ է 

Լեռները լուսնի լոյսով աւելի շեշ– 

տըւած խորՀրգաւորութիւն մը ունէին՚ 

Ոկ Հազիւ տեսանելէ տնակէն՝ պզտիկ 

լոյս մը, աս աղխ մը նման պզտէկ լո յս 

մը կը փայլէր • 

Մօտս շշուկ մը եւ ստուեր մը է Լի– 

զան էր ւ Մ աղերը ուսերուն Է նկած ել եր-

կար պարեգօտ մը Հագած յ 

ք Չե՞՛ս քնացեր, ՀարցոլցԷ զարմա-

ցած է 

Ո՛չ, - ըսալ, - Հապա գո*ւն» • • 

Կ՝երեւէ տնակէ մասէն կը մտածես, -

պւելցուց խնդալով է 

- Չեմ գէտեր, ըսէ , - քունս փախած 

է՚ վաղը մեր վերքին գիշերն է է Հաւա-

նէս բար ատիկա Է պատճառը 

ՊաՀ մը մնացինք լուռ» 

՜ Օ ՚ ֊ ր ա խ եմ, որ գոնէ դուն, պիտի 

. կարենաս աւելէ երկար վայելել այ* բո– 
լորը, - ըսի է 

- Գէտես թէ որքա՛՛ն օգաուեցայ.«, 

՚ » բնութիւնը, հաճելի ընկերակցող-

թէւնը ոլղղակէ Հրաշք գործեցին ք ել 

քանէ առանձէն չեմ՝ կ՛՛ուզեմ ժամանակ 
մԸ քքնալ ։ 

- Ճորճը երկայր պէտէ մնայ»»» 

- ՝Բանէ մը շաբաթ եւս տ ՚հպրոցնե 

բուն բացուելէն առաք պէաք է մեկնէ 

անշուշտ ք Խնդրեց որ ես ալ մնամ է 

- Այդ չէ զարմացներ զիս , - ըսի , ^ 

խոր Համակրանք ու. Հիացում ունի քեղի 

Հանդէպ. 

- (Հուսամ է - ըսաւ , - դուք է բո լորդ 

սխալ շմեկնեցիք մեր երկար պտոյտնե-

րըյ Դրացիներ էինք, կ՝այցելէէնք իրա-

րու » էր կնոք առողջութեան Համար րս– 

տիպուեցալ փոխադրուիլ Հեռաւոր նա՛* 

Հանգ մը եւ տարիներ ետք կը Հանդի-

պինք Հոս*՛՛ էս լսած էի իր կնոք մաՀըէ 

իսկ ինք•է^ մեր բաժնուիլը է Այնքա՛ն ը–՛ 

սելիքներ ունէինք իրարու է 

ւ– Առ յգքան է - ըսի չարաճճիօրէն , 

ես կը խորՀէի թէ արդէն մոռցած ես Ան– 

նսՀ Փաւլովան * » « 

կարծես ցնցոլեցաւ ու բռնեց ձեռքս է 

–ր Ո՛չ է ո ՛ չ , - գոչեց, ^ երբե՛ք ք ինչ 

որ ըսի քեղի ըսած եմ նաեւ իրեն, թէեւ 

կը դժուարանայ Համոզուիլ ք մեր այս 

Հանդիպումը նախախնամութեան կը վե-

րադրէ, Հրաշքի Համազօր բան մը կը նր– 

կաաէ, նախասաՀմանոլած բան մը, որ-

մէ պէտք չէ խուսափիլ՛ • ՚ 

*** 

Ջինք կապս յա երկինք մը» Հորիզո-

նին մօտ միայն քանի մը ամպի ճերմակ 

հսլէննԼր ։ Ինքնաշարժը չրքանը ըրաւ 

ոսհե 9ոլք^րո4. ՓայւՓւացռղ լէ^էն եւ 
քիթը ԲՔ֊ղղեց գէպի լերան վրայ բաց-

ուած արաՀեքոլԼերաֆ մը սաղարթս** 

խիտ /քրտին վյբփյ բացուած, գեղին Ոք, 

կապոյտ վայրի ծաղիկներով եզերուած 

ոլորապտոյտ ճամբայ մը, Որ մեզ կը 

տանէր Հոն, վերը նստած կարմիր չոնա–* 

կին* 

Անիրական բան մը կը թուէր ասի-

կա ^ Հեքէաթայէն բան մը ւ Թռչուններու 

դայլայլ, միքաաներռլ քսլզիւն գ ծառերոլ 

բուներէն վեր մագլցող սկէւռներ յ. 

//<• աՀա չունէ մը Հաքոցը• կատաղի 

Հփքոց Հասած ԲԱալնէս աւետող՛ ՚ * 

Բաւական ընդարձակ բացատի մը 

վրայ 1 գոյնզգոյն ծաղիկներով եղեր– 
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ուած, բաղեղներով չրքանակուած տնա-

կը ու կիսաբաց ղրան աո քել, նկարիչն 

ոլ իր կինը Հիւրընկալի Հեբմ Հպիտով ։ 

՛քառասունը անց, բա յց տակաւին 

թարմ ու սիրուն կին մըն է որ Հին ծա– 

նօթի մը նման կը գիմաւորէ մեզ, մինչ 

նկարիչը կը Հանայ Հանդարտեցնել շու-

նը | 

- Տուսանք անՀանդիստ չըրինք Ջեզ, 

- կ՝ըսենք գրեթէ միաբերանէ 

-» ԱնՀանդի՞ստ, - կը գոչեն այր ու 

կին խնդալով, - ընգՀակառակը, մեծ 

Հաճոյք պատճառեցիք մեզի, մանաւանդ 

Պրն • Հէսքըլին, որ առտոլընէ ի վեր ան– 

Համրեր է դարձած՛«• Հոս, լեր ան գլոլ–+ 

խը է Հազոլադէպօրէն Հիւրեր կունե-

նանք, Հէ՚*Ք ուզեր իր մօտ երթալ, Ուղ-

ղակի վայրկեանները կը Համրէր*«* 

Ա՝տանք ներս \ Հին ձելով կաՀաւոր– 

ուած քառակուսի սենեակ մը, Հազուա-

գիւտ Հնոլթիէններ ամէն կողմ • անկիւ-

նը թիկնաթոռի մը խ"րը իննըսոլնը անց 

ալեւոր ծերունի մը» բարութիւն արտա– 

յայտող ժպտուն դէմք» լայն ճակատ ( 

բամպակ մազեր է 

Հա ղի լ լսելի քՈքքՈ^ ձայնով մը, 

ճբարի եկաք, բարի եկաք*, կը կրկնէ 

ու նշան կ՚ընէ որ նստինք : կը դիտէ մեզ 

Հետաքրքրոլթեամբ, աչքերը ՀետզՀետէ 

նոր կենդանութիւն մը կը ստանան եւ 

ձայնը էլ աշխուժանայ \ 

- Հ/ատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, 

" կ՚ԸսԷ ԳէոլԻ՚Ր շարժելով, - նոյնչափ 

ուրախ է նաեւ Ա՚արթան, այնպէս չէ* 

Մարթ ա, - էլ աւելցնէ դաոնալով ՔՈՎԻ 

պարապ ճօճաթոռին, որուն կապուած 

չուան մը ունի ձեռքին ու խօսած պա՛» 

Հուն կը քաշէ զայն եւ աթոռը կը սկսի 

ետ ու առա ջ չարժիլ է 

էՄ ար թան ել ես երբեմն կը նեղ– 

ուինք առանձնութենէ, բայց կը սիրենք 

մեր այս տնակը, մեր երիտասարդ օրե~ 

բոան այցելուներ կ՚ունենայինք, մեզի 

պէս բնութիւնը սիրող բարեկամներ , ազ-

գականներ, բայց մէկիկ մէկիկ բոլորն 

ալ Հեռացան, մաՀացան • » • Ա՝ արթան Ու 

ես մնացինք մինակ... Պէտք կ ներէք 

Մ ար թային , լռակեաց է , բայց ինծի չափ 

ան ալ Հաճոյք կը զգայ ձեր ներկայող» 

թեն էն է Միչա անբաժան եղած ենք ի– 

րարմէ, եւ ամէն բանէ աւելի սիրած ենք 

բնութիւնը . . . Ամէն գեղեցկութիւն բը– 

նոլթեան մէջ է ՛ ՛ » Հոս, մեր ^ոլր^,», 

նաեւ ամէն ուժ * » » ամէն ում–» » 

Սկսած էր բառերը գմուաբոլթեամր 

արտաբերելդ Նկարիչը իսկոյն մօտեցաւ 

ոլ բռնեց ծերունիին ձեռքե՛րը է 

- Հր՛*՛– ՀԿսՔՐԼ. 4ոգեեցաք, գիտէ՛ք 
ինչ կ՚ըսէ բմիշկը, - ու նշան ըրաւ մեզի 
որպէսզի Հրաժեշտ առնենք է 

Գուրսը երկար պաՀ մը դիտեցի 

1Ոէ–Ր2." * Տան առջեւ գորգի մը նման տա-

րած ուած մարգին վրայ* խոտերուն մէջ 

կորսուած կանանչ խողովակէ մը ջուր 

կը սրսկուէր ու խոնաւ Հողէն, խոտե-

րէն | ծաղիկներ էն բարձրացող բո յրերով 

յագեցած էր օդը է Մօտակայ ծառ Է մը 

անծանօթ թռչունի մը երգը, քիԷ Հե– 

ռուն , քարեբուն մ Է քէն վազող ազյլիւրին 

կարկաչը, թուփերուն, բաղեղներուն 

շուրջ թռչտող գոյնզգոյն թիթեռներ ւ 

Ակնարկս յանկարծ կանգ առաւ ճոր– 

ճին վրայ. դէմքը ուղղակի կը ճաոա* 

ղայթէր ու Լիզային վրայ Հակած՚ կը 

կրկնէր. 

- $եսաոր Լիզա ^ տեսա՞ր, ել ըսել 

թէ տեւական սէր չկա յ » » * 

- ՏԼառամեր– է անիկա, - ըսաւ Լի-

զա , - չտեսա՞ ր որ զառամեր է անիկա, 

- ու ժպտեցաւ է 

Երկա՛ր կը գիտեմ ձեռքս մնացած 

Ծնունդի քարթը, որուն մէկ անկիւնը 

լուսանկար մը կը զարդարէ է Տօնածա-

ռին առջեԼ նստած, Հայու խոշոր սեւ 

աչքերով մանչ մը ու պուպրիկի մը նը– 

ման սիրուն, խարտեաշ աղջնակ մը է Նը՜ 

կարին տակ* ^ ւ / մաղթանքներ , ^ ւ ք 

Հրաւէր մը, ու չորս անուններ, - 2$որճ է 

Լիզա , Մայքըլ եւ ճէյն ւ 

կը Ժպտիմ. կին եւ արուեստ , կ՝ը– 

սեմ մտովի, կին եւ արուեստ * 

Ա. Ա՛ 
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ՍԳԱՒՈՐ ՄԱՅՐԵՐ 
Վիշտը սուրբ Օըւէր է ասսաւածներէն» 
Վիշւոը չիԹշ ոսկի է , որով կրնանք 
Ստեղծել գաղափար են կախարդանք, 
Մութին մ է յ կարդալ դիրք մը լուսեղէն։ 

Հրաշալի վէպն անոնց* որ զոհուեցան, 
Որպէսղի վսսւ մնայ հայրենիքին 
Իոցահուր արեդակն արդարութեան, 
Եւ փսսւքի կամարներ բարձրանային: 

Սգաւոր մայրերու արցունքին հետ 
Կը շողայ ադամանդն յաւհբժութեսւն, 
Կը ծաղկի սիրոյ վարդը ինկաւ էտ ՚ • • 

Անոնք որ ղոհուելով անմահացան, 
Դարաւոր ղօրոլթեսւմր ամրացուցին 
Պանծալի կուռ հիմերն հայրենիքին։ 

ԹԱ՛ԼՈՒՄ ՎԿԱՆԵՐՈՒ 
Շեփորներ կը հնչեն» աղաղակներ 
Մեծաձայն փւաւքն անոնց կը հռչակեն» 
Ջկայ սէր որ ըլլար հայրենիքէն 
Վհհսւդոյն, եւ հոդին պանծսւցընէր։ 

Կը հիւսուին դափնիներ լուսապըսակ 
կը վաոի շկահիւնը սուրերուն* 
Եւ կուրծքեր ծիրանի քօղերու տակ 
Կը հանդչին սրտերով դեո. րարախուն: 

Զի չկայ բացարձակ վախնան երրեք 
Հերոսին* որ արիւնն իր նըւիրեց. 
Կը մնայ յիշ ատակն անոր անշէչ 

Արտերուն վշտահար եւ յուսաբեկ • 
Անոնք* որ դուպսւրին մէջ մահացան, 
կու տան սուրր ներշնչումն հայրենական«• • 

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ 
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(ձկնորսութիւն մը ել. քառասունը 

անց մաըգ մը ուրիշ մարդու մը Հայ 

դիւղ մը կււրսնցնել աո լին տ Աւելի ճիշդ, 

կորսնցնել տուին ընդարձակ սարահարթ-

ներու Օգոստոս մը ել Աեպաեմրեր մը։ 

Երկու ամիս պիտի մնար : Մնաց, -

ի՛նչ դժուարոլթեամր Հազիւ քսանը– 

չորս ժամ է Հաշուեց է վեր առաւ, վար 

դրաւ, չեղաւ՚ անկարելի գտաւ շուտ 

չվերադառնալը« պիտի տուժէր է 

ձկնորսական ճամրորդութեան ամ– 

բողՀ երթ ու դարձին ել ինչ որ գետե– 

զերքը մնացին, թուաբանութեան ուսոլ– 

ցիչ Աեդրակ Հազիւ Հա բիւր մեթրի չափ 

խօսեցաւ, ըստ իր կատարած բարեացա-

կամ Հաշիւներուն, իր ուղեկիցին տասը 

Հազար մ ե թրին դիմաց է թ՝երեւս խօսե– 

ցակ մ իա յն ութսուն % վաթսուն, յիսուն 

Ե Դ – Պ 0 3 Ա Ճ Ե Ա Ն մեթրէ Համրերն իսկ խօսելու դատա-

պարտող պարտադրանքի մը տակ, խիստ 

անհրաժեշտ բառեր կրկնեց ։ Ատիպուե– 

ցաք. քառորդի ի Հեցնել արդէն իսկ Հըո.– 

չակաւոբ իր սակալախօսութիւնը է 

Մա տները ա լ ա պ ր օ ս մազե բուն մ ԷՀ 

խաղցնելով, կը Հաշուէ ըսածները է - Տեղ 

մը ըսի՝ մաիկ կ՝ընեմ՛ տեղ մը ըսի՚ լա՛ւէ 

կամ ուր Հի մը վր***յ ենք, ըսի• - բալա֊ 

կպն Հուր ուն իք, կը բալէ պարտէզնե-

րուն է Երկու անգամ իր ըսածէն բան 

չՀասկնպլով* ըսի իԴչպէս է Ցետոյ՝ -

քաղաքը ւք/ղմոէ,կ կայ < եւ ես աղմուկն ու 

ձայնը կ՛՚ատեմ, ըսի , որպէսզի ինքն ալ 

կարճ կապէ ւ ՛Բանի մը € օ ՚ * ե ր , նաև տե-

ղի անտեղի Հայողներ ըսի ւ վէճ չստեղ-

ծելու Համար < 

Պզտլիկ կզակը քերելով՛ 

ԳՐե8* 
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«V Ջրեզերքի երկու. Ժամուան բառերս 

եղան՝ - Զուկը ձայն լսեց վւախաւէ - ^«է 

եզէգգ քսյն կողմ կքէ էրանի՛՛՛ս է - քՍայծգ 

լաւ. չես անցուցած է - կարթին չուանր 

վախելու Է ( Երկու ժամուան մԷՀ երանի 

երկու ձուկ բոն Էինք է - Երթանք Հ 

իսկ հաչեր, ամ ա ուսնոցին մ ոլխթ սէ-

րը , որուն մէկ սենեակը պիտի վարձէբ 

քաղաքի աղմոլկէն ու շատախօսութիւն– 

ներէն փախչելու Համար, որչա՛փ խօսե-

ցաւէ ֆՍօսքի գլխաւոր Հայթայթիչ գըպ– 

բոցէն, գիրքերէն ու շուկայէն Հեռու, 

ուրկէ՛ ուր մէկ անձի մ ԷԼ ժամ ագրո լած 

այսքան խօսք է 

Հինգ վայրկեան Է , կը քալեն է Բայց 

մուխթաբին բերանը, յայտնի եղաւ, Հե-

տիոտն տեսակէն չ է , աւելի ձիալոր բե-

րան մը էլ երեւի : Կը քալեն Հինգին վրայ 

տասը վայրկեան ա լ ՚ ձ Վ ը ռ ՚ ռ ՚ ռ ՚ Հ ձայն մը 

մը կայ երկու գլուխներու վրայ, - մուխ– 

թարին բերանն Է, որ Հիմա վազելէ Հը– 

բաժ արած՝ կը թո.ի : I) եգրակ շոլրՀր կը 

նայի ւ Մաքուր օգին մ ԷՀ եւ մաքուր Հո-

դին վյրայ ձայն Հանող ոչ մէկ ո լ ր ի չ 

բան է Արտերէ անցնող երկար ճամբայ 

մը, թուաբանութիւնը պաշտող եւ աղ-

մուկը ատող 161 սանթիմնոց սարսափե-

լի օր էն չուռ մարգ մը ել նիՀար, բարձ-

րաՀասակ մուխթաբի մը բերանը 

Օգոստոսի կրակ միՀօրէին է Արտերու վը՜ 

բա յ անվերի խոզաններ , արեգակ եւ 

խանգարիչ խօսք է Խօսքին քովէն, 1 6 1 

սանթիմնոց մարմնի մը մ ԷՀ ՀետզՀետէ 

խտացող թեբելս մէկ միլիոն մեթր Հղայ– 

նութիւն ։ 

Քաղաքի ծանօթներ ըսած էին Աեգ-

րակին, թէ այգ գիւղին մ ԷՀ շատ թերու– 

թիւններով շատ մարգիկ կան, շատ բա-

րի Հոգիով : Այս մուխթարը, բարութեան 

տեսակէտով, եթէ իսկապէս արժանի էր 

՚գաբզ մարգ մը էԱԱալու, այլ մուխթար 
մԸ ՈԼԼալոլ՝ Վ ա 1 ի մը պէտք էր ըԱաբ սա– 

կայն, շատախօսութեան անկիւնէն գի-

տած է իսկ քանի կը քալեն, վալիԹ անգամ 

փոքր աստիճան մը կը թուի Աեգրակին % 

ԶաՀորգաբաբ միտքը կոլ գան աւելի 

բարձբ քբիտղոսնեբէ %Բառերոլ (քարե-

շար յ - ՀձԲաոերոլ կաթողիկոսէ է - «/՚ա– 

ռերոլ ՚Նափոլէոն՚ծ ։ 

(\լ եզրակացութիւն* 

կայծառ կէտէ մը չսկսանք մեր ա– 

մառը է քաղաքին աղմուկէն պիտի փախ-

չէինք իբր թէ՛ աՀա քեղի մէկ մ արգո լ 

մը մէՀ քաղաքի մը վաղոցին չափ խօսքէ 

կը քալեն, կը Հեռանան $ Խօսքը բե-

րան չի վախեր յ մ ուխթաբին բերանն Է 

մ իչա է Եւ այգ բերանին Համ ար ամ Էն 

ինչ առիթ Է խօսելու յ Արտ, ճամբայ, 

Հուր, Հրանցք՝ - խօսք ւ կամուրՀ, սայլ, 

եղ, գորտ՝ - խօսք է Օգ % Լոյ** թռչուն է 

օգանալ - խօսք է Ինչ որ աչքերը կը բե– 

բեն՝ մոլխթարին բերանը իսկոյն խօսքի 

կը վեր ած Է յ ինչ որ քիթն ու ականՀները 

կը բերեն՝ կը գառն այ միշտ խօսք է Այս– 

քա՛ն քալեցին , եւ գեռ բան մը լռութիւն 

չեղաւ է * ձՊոա՚ւէւ ա յգ լե զոլին՝ եր կա՛ր , 

ընգարձա՛ կ , անխո՚նՀ ւ 

կը մտածէ Ա եգրակ - Հ.Օչ ե՛ս մարգ 

մըն եմ, ոչ ալ մուխթարը» արտերուն 

մԷՀԷն գէպի գետեզերք գացոզ լռութիւն 

մըն ենք եւ ձայն մը՛ նայինք ինչ կը 

բռնենք. . ՚% ։ 

Մ էկ մամ անց , կը Հասնին Հր եզերք է ՚ 

Տխուր վայր մըն է Ա եգրակին լսողու-

թիւնը, սեւ, ռմբակոծուած վա յր մը 

ճիչգ: Ախորժակը փախած Է ձկնորսու-

թեան, Հակառակ ձուկ որսալու մոլի մը 

ըլլալուն X Բա յց կը յուսայ գեռ ՚ – ի՛նչ 

յամաւլ լաւատեսութիւն - յ որ մոլխթա– 

բը կը լռէ, երբ կարթերը Հուրը ձգուին : 

Օէոլկերը ձայն չեն ուզեր է Եւ երբ իս-

կապէս , քիչ մը իրարմէ Հեռացած, կար– 

թերը Հուրը կը նետեն, Աեգրակին ուղե-

ղը, ականՀներն ու արամագրութիւնը 

շունչ մը կ՛առնեն, կը սթափին կարծես է 

Կ՝ըսԷ իւրովի՝ 

- Ի՛նչ աղոլոր է այս մաքուր Հ ո * ֊ ր ը ւ 

մաքո՛ւր լռութեան մ ԷՀ, մաքուր կանաչ-

ներով եզերուած է ԱՀա ինք եւ բնութեան 

այս տեսակ բաները " ՚ ֊ ղ ի ղ անկիւնն եր կը 

կազմեն իրարու Հետ, ճիշգ 90 աստիճան 

ուղիղ անկիւն է 

Բայց, Հազիւ քսան քայլ մը անգին, 

երկրորգ ժայռի մը վրայ, հաչեր մտած– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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կոտ ու. մտահոգ կ՝երեւի ։ Սպառնալիքի 

պկս տխրութիւն մը կայ վրանէ Շրթնե– 

րը կը կրծէ ։ Տայտնի Էհ խօսքերու լուռ 

զօրահաւաք մը կը կատարուի միւս ժայ– 

ռին վրայ է Ա՚ուխթարը անհանդուրժելի 

պիտի գտնէ ձկնորսական երկարաձգուալ 

լռութիւն ւ / ՚ յ * . 

Մ (՛Հոցներ ձեռք կ՝առնէ Աեգրակ ։ 

Տեղ կը փոխէ, կը հեռանայ աւելի։ Բայց 

երանի չշարժէր * Տասը վայրկեանի լռու-

թեան գոյավիճակը խանգարուեցաւ այգ 

շարժումով: Իր տեղափոխութիւնը պա– 

տըրոլակ ծառայեց աչերին, որ ան եւս 

տեղը վախէ եւ գայ տեզաւորուի այս 

անգամ աւելի մօտ, գրեթէ ճիշգ քովը է 

- ((Այսպէս աւելի լալ է , վարժապետ, 

արգէն շատ ձուկ չկա յ , կը խօսինք X Վա-

զը աւելի Հեռուները կ՛՚երթանք * ձոլկր 

ա յնաեղե րն է * ինչ որ բռնեցինք՝ լալ, 

գոնէ կը խօսինքյ 

Ու ամ էն ինչ ա յլեւս տեսակ մ ը ե– 

գաւ, փլաւ՚ • • : 

*** 

- Այս կ՝ԸԱայ քոլ սենեակդ, ճիշդ 

իմինիս քով, ըսաւ մ ուխթարը , ոլշ գի չե-

քին . լաւ որ ամ ուր ի ես , վարժապետ , 

կին առ եւ մտիկ ըրէ, զաւակներ ունե-

ցիր եւ մտիկ ըրէ : Տիսուն տարեկան ա– 

մուսնացած մարդ եմ, սել թել մը կը 

տեսնեՈ ս մազե բուս մ ԷՀ տ Գիւղացիներուն 

խնդիրները եթէ մազ մը ճերմկցուցին 

զլխուս վրայք այդ մէկ մազին դիմաց 

կնիկս ել զաւակներս ճերմկցուցին տա-

սը։ Ատիկ ընելէն ընելէն մարդու մը մա-

ղը չիՈ ճերմ կիր, պարոն Աեգրակ ։ Կը 

ձզե^ն որ խօսիս կնիկ եւ զալակ՚ իրե՛նք 

պիտի խօսին, իրե՛նց ըսելիքը կարեւոր 

է , քուկդ ոչինչ՛. ՛Բու մէկ բառդ գլուխ 

կը ցաւցնէ , շատախօսութիւն է , իրենց 

հազարը՛՚ . «ճանըմ մենք ի՞նչ ըսինք՛ 

Դ՛՛նէ բան մը ըսած ըԱայինք տէ* յ Տանը 

իրենց ձայնով կը լեցուի եւ երբ գլուխդ 

շարժես ափսոսալու ձելով, մէկ ալ չորս 

կողմ է ն ՛ ֊ Վ ՛ , մենք բան մը ըսի՛՛նք, գը~ 

լուխդ նեղացածի պէս կը շարժես, տու-

նէն ելլելու մահա&Ա1» » 

կրկնելով . 

- Լաւ որ ամուրի ես ՚ քաղաքն ալ 

քուկդ է , գիւղն ալ, աշխարհն ալ՛ կ*ուտ֊ 

ղես կ՛՚աշխատիս, կուզես չես աշխատիր ։ 

Կնիկ առիոր, չորս պատով բանտ մըն ալ 

հետը առած կըլլաս, փախուստ չկա յ է 

Բանտ մը աղմուկով լեցուն, բանտա-

պահներով լեցուն X Կնիկ , զաւակ , զո-

քանչ՝ ամէնքը միշտ գուռը կեցած են եւ 

ամէնքը միշտ կը խօսին % Մէկը եթէ ել– 

էէ մէկ անգամ էն բառարաններ, զուռնա-

ներ , թմբուկներ , քեմանիներ առնէ տու-

նը լեցնէ, տանին ամէն մէկ անկիւնը 

րատէօ դնէ ել այս բոլորը սկսին իրենց 

ձայնը հանել թնչ կ՝ըԱայ. .» իչաէ աս 

է ամուսնութիւնը, պարոն Աեգրակ։ Լալ 

կողմեր ալ կան ամուսնութեան մ ԷՀ, 

Բայց սա չխօսելու պատմութիւնը ամէն 

ինչ կաւրէ յ Մ անաւյսնգ դուն վարժա-

պետ ես ՚ արդէն մ ինչեւ իրիկուն աշա-

կերտ մտիկ պիտի ընես, վերՀն ալ տու-

նը կնիկ , զաւակներ , զոքանչ ։ Գժոլաբ 

է : Շ ատ բան կա յ ըսելիք, նոր ճանչցանք 

դիբար, երկու ամիս ժամանակ կայ, կը 

խօսինք՛ վազը խնդիր մը կարգադրելու 

համար քաղաք պիտի իՀնէի՛ ւինաս չու.– 

նի, գալ շաբաթ թող մնայ՛ կ՚երթանք 

կամ ուր Հին վարերը, ձուկերը հոն են՛ 

հեռու է , բայց երբ զրուցես՝ ճամբայ 

չի մնար , չես զգար որ կը քալես, չես 

յողնիր յ ինծի Պապանձումն Զաքարիա 

կըսեն, ծա գրելու համար, քանի որ քիչ 

մը աւելի կը խօսիմ եղեր. այգպէ՚*ս է , 

այսօր աւե/ի բան մը ըսի* , Ալր Որ եր-

թաս ահագին շիտակ բաներ կան եւ այն-

քան ալ ծուռ բաներ * պիտի չըսեոս , պա-

րոն Աեգրակ, միտքդ բան մը ինկաւ, 

հոոն պիտի մնայ՛ պիտի չըսելս ասիկա 

գեղեցիկ է , ասիկա սսլԼղ է , ասիկա պա-

րապ է ւ 

Վեր Հա պէս ՚ 

- ՛Բունը աչքերէգ կը կաթի, վազը 

կր խօսինք՛ այսքան ղեդ՚եցիկ աշխարհի 

մը մ ԷՀ մեռելի պէս լո՛՛ւռ մնանք, գիշեր 

բարի, վաղը ՚ ՚ , 

•** 

Թուաբանութեան ուսուցիչ Աեգ բա-

կին մէՀ բան մը սոսկալիօբէն յողնած է» 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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գրեթէ ամէն բան յ ողն ահ՛ է 7 ՛Բնանալն 

իսկ յաւե լեալ յոգնութիւն մը թոլելով 

կր մեր։՛քուքէ կարծես ներսէն է Ամպէ **քէս 

գորշ բաներ կ1 անցնի մ ԷՀԷն, որոնք ամպ 

չեն, խօսքեր են, ըսուած, ըսուելիքէ Բո– 

լորն ալ շատ, խառն, խճողուած, ամպ 

դարձած է 

Արձանագրող երիզի պէս գործիք մը 

էլ աշխատի Հիմա իր մ ԷՀ, աեղ մը, ոլ– 

՛Լեղին Հակակշիռէն կարծես անկախ ։ 

Բունին եւ ուղեղին միԼել եկած Հաս-

տատուած ել զանոնք իրենք իրենց մ ԷՀ 

չէզոքացնող ձայնական գոյութիւն մ ր՝ 

որ յամառօրէն կը մերժէ Հեռանալէ 

Աեգրակ , աղատոլելոլ Համար ա յդ 

օրոսՀե ստեղծուած կացոլթենէն, չի 

կրնար Վիճակ փոխել; Ա՝էկր չատախօ– 

սած է քովը եւ իր ներդաշնակութիւնը 

պառակտուած է ներսը, ոփ գիտէ քանի 

մ՜ամ ուա յ կամ քանի օր ուա յ Համար է 

- Ի՛նչ աքցանով կրնաս գիւրոլ– 

թեամբ դոլրս քաշել ծայրէ ծայր փայ-

տին մԷՀ մխուած գամ մը է 

Գամբ անշուշտ իր Լղայնոլթիւնն Էր , 

ու զայն իր մ ԷԼ ծայրէ ծայր խոթողր, 

Հայ գիլզին մոլխթար հաչերն էր, 0— 

ղոստոս ամսու մը սկիզբը։ Ամէնէն ա– 

1-եքի ինչ բան թունդ կը Հանէր Լիզեբր ։ 

Հյատցող խօսքը : Աղմուկը յ Տ՚խորր յ Ու– 

րիչ ամէն րւսնի չատութիւն զինք այն-

քան չէր խրտչեցներ , որքան խօսքինը է 

Թիւեր, չափեր, զանոնք ճիչդ Հաղորդող 

րառեր եւ լռութիւն: Հյատ ալ չի սըրտ– 

մրա իր, եթէ մարդիկ քիչ մը ալելիին 

երթան : Մ՚սրգ է 1 գէաէ ՈՐ գեղեցկու-

թիւնը եւ կիրք ըսուածը որեւէ բանի 

մԷԼ, քիձ ը աւելի բառերոլ պէտք ու– 

նին : ք՝այց միայն խօսելու Համար •«. • 

Երիզը կր դաոնա յ՛ 

- Տէ՛ր Աստուած, որչա՛փ խօսեցաւ: 

Եւ ի՛նչ բարեացակամ եղայ, ով գիտէ, 

թերեւս ախորժեցայ է Ջեմ կարծեր ՚ երե-

ւի դիմադրեցի մինչեւ տեղ մը է Անկէ 

անդին, ինծի եկաւ, որ ես մարդ մը չեմ, 

րնդարձակ ճերմակ թուղթ մըն եմ է որուն 

վրայ մէկը, մոլխթար էյ աչեր անունով 

մանր մանր կը գրէ : Ոչ, կը շարէ, կը 

տպէ, կը քալէ արտերուն մէԼէն եւ կը 

կարդայ։ Թուղթ, ամէն ինչ թուզթ էր 

մէԼս Լրանցքի կամոլրԼէն անդին 8 Ես 

չդխոցայ, ինք գրեց ուղեղիս մէԼ « Հ ա – 

րիւ ր տարեկան ծերուկը եւ էչը կ*անց– 

նին մեր քովէն»։ ինք գրեց՚ «Տե՛ռ, Տէ՛ր 

Բեն ի ամին , *գիսիքչեթը քովը, պարտէզին 

եզերքները կը փորէ» տ Գրեց՛ «Այս Հաստ 

կինը որ անցաւ, երեսուն տարեկան կը 

կարծես, երեսուն մըն ալ դիր վրան՛ ե– 

րեք ամ ուսին թաղած է , երեք Հատ չի՞ 

թաղեր. երկու գեղեցիկ աղԼիկ ունի, նո– 

րՀն ւզիտի ամուսնանա յ ՚ պատիւով մա– 

քուր Է, բայց բերան կղպել չի գիտեր՛ * ՛է 

ԵրծգԸ Կը խօսի ՚ 

- Խեղճը, կարծես ինք գիտցաւ բե-

րան կղպել երկար ճամբու մը ընթացքին , 

առաւել վերադարձ, վրան գումարած 

երկու ժամ գետեզերք ւ 

Կը զգայ ինքզինք ական Լ մը, տխուր , 

լայն, ստրուկ, աՀալոբ միսիոն մը վը– 

Ր ան։ ԱկանԼ մը ել ոչինչը Ու ներսէն, 

արձանագրող երիզէ մը՛ 

- Իրաւ, Տէր Աստուած ^ այսքան 

չատախօս մոլխթար ի մը գոյութիւնը, 

ի՛նչ դժբախտութիւն գիւղացիներու Հա֊ 

մար, եթէ քիչ մը ինձի Ալէս են, չռոլ– 

թիւն ել թուաբանութիւն սիրող՛ ուզա-

ծին չափ թող բարի, ժիր եւ ճարտար 

ԸւԼայ\ Ի ՚ ն է դժբախտութիւն է 

Կր մտածէ «ւ 

- Ուրեմն մինչեւ լուսին ճամբոբ– 

գէին, մինչեւ լուսին շարունակ պիտի 

խօսէ՞ր, եւ ինք ալ մինչեւ լուսին մտի՞կ 

պիտի ըներ է Եթէ մարդիկ անմաՀ են, 

անմաՀօրէն պիտի խօսի՞ մուխթարը՛ 

տիեզերքին մէկ ծայրէն միւսը մեկնելով 

իր պատմութիւնէւե՞րը պիտի կրկնէ ամէն 

մոլորակի՛. Տաւերժոլթի՞ւնը պիտի ձանձ– 

րացնէ է Տետոյ, դժոլար Է, Աստուած 

պիտի ոլզէ՞ պատժել զինք՛ գիւղի մը 

բարի, խելացի մուխթարն էէ Զի պատ-

մեր, բայց ի՞նչպէս քովը ընդունի եւ 

չձանձրանայ, "կիզբի միլիոն տարինե-

րուն ըսենք չի ձանձրանար, բայց յալեր– 

ժոլթիլնը չի լմննար, մի՞ւս միլիոն տա-

րիներուն, մի՞ւս, մի՞ւսւ Ի՞նչ պիտի ը ֊ 

նէ է Պիտի փախի՞ ՚ բայց մուխթարը ա– 

մէնէն բարի եւ ամէնէն լաւ մտիկ ընողը 
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գոռայ ըսելով կը ձդէ" որ Աստուած փա-

խէ քովէն * կարծեմ ուր Աստուած՝ ինք 

Հոն ։ Աչ ք չ՝ԸԱար . մէտքս կ՚ըսէ 1 որ Աստ-

ուած* մ եղա՛յ, պէտէ ձանձրանա յ* քա-

ւարանէն մ ԷՀ պաշտօն մը մուխթարէն, 

արդեօք Հարցը կը լուծէ* է 

- Ատոնք անդէ աշխարՀԷ րաներ են * 

թոզ Տէրը էր ընելէքը էնք որոշէ. ես 

քնանամ : Կը նայէս շուտով առտու կ՝ըը~ 

լայ ք եւ մուխթարը իր բայերը, էր 

Հոլովներն ու շաղկապները շալկած Հբա– 

րէ լոյս% 1լ ըսէ, Հաւատալով որ լոյսը 

կրնա՛յ բաբէ ըլլալ ինծի Համար, երբ ինք 

խօսի է Բայց եթէ օր մը Համ ր դառնա յ , 

է ՚ ն չ դժոխք իրեն Համ ար է Ա՛ եղք է * • • 

Աք կողին վրայ կը դաոնայ, ձախ 

կողէն վրայ, բարձէն տեղը կը փոխէ է 

Անօգուտ է Ւնչ ալ ընէ, կը զարնուի վա-

չերէն այգ օրուան խօսքերէն մէկն ու 

մէկուն% Բարձէն վրայ բաս., տակը՝ 

բառ, վերմակէն վրայ բառ, մաՀճակա-

լին երկաթներուն վրայ ու տա կը բառ, 

առաստաղը բառ ։ Ամէն կողմ թռչունէ 

պէս թառած Իք աչերի բառ կը տեսնէ X 

ՀձԲառ՝ քիթիգ ՚ 1 բ * " յ , ծոծրակիդ վրայ ^ 

մազերուն մէՀ։ Գրպանդ դարձնես՝ բառ, 

Հանես շապիկդ թօթուես բառ: 

Զգաց քերուըտուք» 

- ՏէՀր Աստուած, բառեր կը դրուէին 

կարծես նոյնիսկ դէպի Հոգին տանող 

ճամրաներոլ երկայնքին * ձայնար կայ-

թիւնն եր , լայնաշերտ խօսքեր, անվախ-

ճան դրուագներ , իրարու մէՀ մտած ման-

րավէպեր , պաամութիւններ, ծրագիր– 

ներ։ 

Ե լ այսպէս, անզգալաբար, Աեգրակ 

փոխադրուեցաւ հաչերի նկարագրած 
վայրերէն մէկուն մէՀ։ 

Տեղ մըն են % գիւղ մ ը , ի/աչերենցր, 

բաւական Հին –աարիներ+ա. մ ԷՀ ւ Ոչ օդա– 

նաւ., ոչ աթօմական ռումբ 1 Ամէնէն մեծ, 

տարօրինակ ել գրեթէ անՀալատալէ բա– 

նը թրէնն է, որ գեռ ոչ ոք չէ տեսած 
այԳ կողմերը է - €&Է՚թ»Հ ել. աշխարՀը 

պզտէկցալ, կ՛՚ըսեն այգ օրերոլ մարդէկէ 

Աստուծոյ գործերսւն խառնուելէն չա– 

ԲէՔ պէաէ պատաՀԷ մարգոց , կ՝աւելցնեն 

ծերերըւ 

՛Լորէն այգ օրերուն, այգ շրՀաններուն 
մէ1> թնդանօթով | որ ոչ ոք չէ տեսած , 

էլ աւարտէ մ արդուն Հնարած սարսափէ 

գէտութէւնը ։ թնդանօթէն ետք, եւ ղայն 

գերազանցող , մէայն Աստուած եւ էր գը– 

մոխքը կանX Այսէնքն՝ Հայո՚ւն զէնքերը, 

որոնք ժամանակ մը աշխատած են ել ո՛-

րոնք օր մը% եթէ լալ գործ ածուէն, նո– 

րէն պէտի աշխատ էն X Մ էա յն ա յնպէս մը 

աղօթելո-լ է , ըստ գէ*֊զէ ծեր եր ուն, ա յն-

պէ՛ս մը*** Հար կա լ թնդանօթը լալ եր-

կաթ հլ լալ վառօդ կ՛՛ուզէ, նաեւ լաւ 

իւղ ։ Աստուած եւ դժ՜ոխքը գործածելու 

Համար ուրիշին գ է մ , պէտք է մաքուր 

Հոգի ել աղօ՛թք ։ 

խքաչերին Հետ Աեդր ակ կը պատի ՀԷ— 

մա այդ դ իւղին ու անոր մէկ Հին թուա-

կանին մէՀ։ Կ՝ անցն էն Լատիններուն կար– 

մէր կղմէնա բով վանքէն քովէն է Խաչեր • 

- Չմտնենք, պէտք չկա յ X Հռոմէ Պա-

պէն մէկ մարդը կայ Հոս, մէՀքէն պա-

րան , գլխսւն՝ գդակ * տ օ մ ի ն ո ւ ս վ ո – 

պ ի ս ւ ք ո ւ մ ել տասը տարէ ամէն օր ա վ է 

մարխս, բազմապատկէ 3 6 5 – Ա յ գ 
բարակ կրօնաւորէն զատ, էր Հարիւր 

տարուայ փիաՏ&յ|ւ(ւ տարիքով խուլ ֆր– 

ր է ր մը կայ 4 որուն Հետ ինչո՛՛՛ւ խօսիս* 

կայ նաե՝ւ Հաստ Եփրանոս վարժապետը, 

որ Օ ՚ լ աւաինոսի կեանքը եւ օսմաներէն 

կ<ը սորվեցնէ ։ Պէտք չկա յ ։ ՛Բեղ Հոս բե-

րէ մէայն Մաւլազաթ վարժապետէն Հա-

մար , քանի որ գուն ալ Հայ դպրոց է վար-

ժապետ ես ։ Ալ ամէն էնչ գէւղ է» Հայ 

՚ լ է ւ ղ չեոս տեսած * բոլորին կեանքը ը՛-

սեմ քեղի, - Հէնդ աշխաբՀ լեցնելու չափ 

մաքուր օդ եւ աասնըՀէնդ աշխարՀ լեց լի՛ 

նեչալ չափ ալ աղօթք ել տխբութէւններ * 

մ է ա բոլոր բաներ ուն վրայ խաչ քաշէ է 

<հւ րնդարձակ քարայրէ մը առՀելէն^ 

ուր քան է մը ակ էր արու. Վրայ պայծառ. 

Հուրեր կը գումարեն բարի արելէ մը 

•տակ Հ էնք ես ՛Խաչեր կելլեն զառէվերէ 

մյւ գչուխը ։ 

Հէն եկհղեցէ մըն ֆէ ցած է ընդար– 
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ձակ ՚ շուրԼը ամէն կողմ գերեզմանա-

քար » ձ թենին եր է Ասդին , զա ոի վերին 

ճիչդ ԴԼո,–ի՚Ը կարծես, պատշգամալոր 

շէնք մը, սովորական տուներէն բաւա-

կան մեծ ւ Հէէնքին առՀեւ րակ մը ել չարք 

մը թզենի ւ 

Ալ նստած է վաթսունի մօտ մարդ 

մր քարի մը վրայ, թզենիի մը տակ ։ Խո-

շոր զ լուէս ունի, խո չոր քիթ ի մը վրայ 

խոչոր աէլնոց յ հոշոր գիրք մը կայ ծուն~ 

կերան վրայ, ոլ խոշոր նայուածքով կը 

նայի դիմացի բլուրին, կռնակը դպրոցին 

կողմը: 

- Այս Է Մ Ա՛ղա ղաթ վարժապետը, 

Կ՚ըսէ հաչեր ; 
- ինչո՞ւ Ա՝ագաղաթ է 

= Գիտե՞մ * մինչեւ քսան տարեկա-

նը Ծ աղաք Է եղեր• ԵրուսաղԷ մ Էն Ցակոբ 

վարդապետ որ Հոս մնացեր Է տարի մը, 

ըսեր Է իրեն Մ ագաղաթ է Ալ անկէ ետք 

կը սպաննես զինք յ եթէ Ա՝աղաք ըսես » 

Մ ագաղաթ է յ 

Երբ կը Հասնին եւ կուզեն տեղաւոր– 
Ոէ՜եԼ Ք"ՎԸ* է՚^Ք է Սեգրակ , կը տեսնէ 

պայթելու աստիճան դուրս ելած աչքեր 

եւ աննկարագրելիօրէն խորշոմած դէմք 

մը է Կը ծանօթանան ։ - ՛Նստէ, կ*ըսէ Ա ա– 

գա ղաթ վարժապետ իրեն, քովէն ուրիշ 

քար մը հրելով գէպի առաՀ ։ կը նստի է 

Կը նստի նաեւ հաչեր, երբորդ քարի մը 

վրայ է Օղիի սաստիկ Հոտ մը կը փռուի 

իսկոյն • կարծես Հազար տրէմնոց օղիի 

երեք շիշ կոտրտած />//ա յին ա յգ երեք 

քարերուն մէՀտեղէ 

Ջեն խօսիր • կը նային դէմքին սար-

սափելի գիծերուն է Կը սպասեն որ ան 

խօսի ։ 

Ա*ագաղաթ վարժապետ • 

* Երեք Հոգի, - խորՀոլրդ մեծ է 

Բան չեն Հասկնար յ կը նա յին խռիւ 

մա զերո էն, մազերուն պէս խռիւ խորշոմ-

ներուն , խոշոր ակնոցին» 

՝Բիչ ետք, թաց—թաղիք շրթներով. 

" կապոյտ ը, երկինքին վրայ, չլ^րն– 

ցող ճամ բաներուն անգաղտնապահու-

թիւնն է* մութը մօտիկին ել խոստովա-

նութեան խցանն է , - խորհուրդ մեծ է 

Հարցական* կը նային իրարու, ա– 

պա կը նային անոր ընդլայնող աչքերուն դ 

սմբուկի չափ քիթին ՚ 

» Ամէն գոյն շատախօսութիւն է աչ-

քիս մէ1, ամէն Համ շատախօսութիւն* 

բերնիս մէՀ՛ շատախօ՛ս ծաղիկներ, -

խորՀուրդ մեծ X 

Խաչեր. 

* Վարժապետ, ի՞նչ կ՚ըսես, կանո-

նաւոր խօսէ է 

= Մ է յ մը սատանային ձեռքին մ ԷՀ 

կը տեսնեմ կեանքը գնդակի պէս, մ է յ 

մըն ալ Աստուծոյ . ե՞րբ կու տան, ե^րբ 

կ՝առնեն է էքաՀն աչ մ է յ մը սատանային 

ձեռքն է , մ է յ մըն ալ Աստուծոյ• ե՞րբ 

կու տան, ե՞րբ կ՚առնեն - խորՀուրդ 

մեծ։ 

Վարժապեսէ, դիւրին բաներ ըսէ, -

կաղա չէ հաչեր • իսկ ան • 

- հօսքը Աստուծոյ լռութեան գէշ 

վաբձատրուած ծառան գեղեցկութեան 

տգէտ պաՀակն է ։ Իր ստեղծուած օրէն 

ասդին, լեզուն խանգարեց, լեզուն պրզ~ 

տիկցոլց , լեզուն աղտոտեց» Աստուծոյ 

լուռ նպատակներուն վրայ լեզուն սու-

տեր Հնարելով կը քալէ իր ճամբան, -

խորՀուրդ մեծ է 

հաչեր • 

- Օհօ՚է 

Երկար Հասակ մը կը Հանէ վարժա-

պետը , առաՀ ծռած ուսեր ու կ՚ըսէ • 

- Հողին վբայ թզենի, թզենիին վը– 

բայ թուզ, թուզին ՚ է բ ա յ օդ, օդին վբայ 

արեւ, արելին վբայ երկինք, երկինքին 

վրայ.. . ՚ 

- ՀհոբՀոլրգ մ ե ՞ ծ * , կ՚աճապարէ 

ինք, Աեգրակ։ 

* չ - » կը Հաստնա յ ձայնը Մ ա– 

գազաթ վարժապետին ոլ կը շարունակէ • 

- Երկինքին տա կը արև., արեին տա– 

կը ես, իմ տակս Հող, Հողին տակը որդ, 

որդին տակը մութ • > • 

- Չկա՞յ Հխորհոլրդ մ ե ծ * , կը կան-

խէ ա յս անգամ հաչեր» 

* » Կը. Ղայրա9նէ ձայնը, կը զայ– 

բացնէ մորթը, ակռաները, - գուք կը 

խնդաք. ես չեմ խնդար. ես ասկէ ետք 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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ժողով ունի մ բոչոՐ ճամբաներ ուն Հետ , 

բոլոր ճամբորդներուն Հեա է ինչ որ կայ 

ճամբայ է , ինչ որ կայ՝ ճամբորդէ Սիւ-

նը ճամբայ Է, ճամբորդ Է, աս աղը ճամ-

բայ Է, ճամբորդ Էէ Ծաղիկին մԷԼ բնա-

կիչ կա յ , սա ռահ՜ ի/ելք կա յ , անոր թ եր-

թերուն վրա յ սառած երաղ կա յ է 

է լ որովՀետեւ օղի եւ Հոգիի բար-

դութիւն Հոաող ^վարժապետը իր 4(,խոր– 

Հուրդ մեծֆի իւօսքերէն ետք, որոնք նա-

խադաս ութ ի ւններու մթնշաղ էին ա յգ 

պաՀուն , էլ երթայ աՀա բոլորովին ան– 

Հ ասկն աչի արաայայտոլթիւններոլ, կը 

դնէ իր բառեր ուն ել. մտածումներուն 

գէզը սոսկալիօբէն քմաՀաճ եւ իրարու. 

Հակառակ ուղղութեամբ փչող Հողմերու 

առՀեւ, ինք, Աեգրակ, յարմար կը սեպէ 

Հ եռանալ, մ եկնիլ վար մատան ա յգ բա-

կէն ։ հաչեր կը գուշակէ իր միտքը» 

- Վարժապետ, այս պարոնը Հեռ– 

ուէն եկած է է 

V/» գի տունն ան ք աստիճան մը աւելի 

կարծես | խոշոր վարժապետին խոշոր 

աչքերը. 

- Զօճուխնե՚ր , աշխարՀը չօճ ուիք , 

դո՛ւք ալ. ո՛՛ր մարգը կրնայ մօտէն գալ» 

մօտ բան կա՛՛՛յ մ ի թ է . ես որ նստած եմ, 

ամէնէն Հեռու տեղէն եկած եմ իմ քովս 

եւ դեռ այնքան Հեռու եմ ես ինձմէ» ո՞վ 

կրնայ դալ մօտս, երբ ես իմ քովս չեմ. 

աշխարՀի ծայր էն աւելի Հեռու է իմ տոլ– 

նըս, այնքան մըն ալ ես Հեռու եմ տու-

նէս , այնքան մըն ալ ես Հեռու եմ ինձ-

*քէ, այնքան մըն ալ այն Հեռուն Հեռու 

է Աստուծմէ ւ Ամէն մարգ թող իր մօր 

արգանդին մէՀէն երթայ» քանի՜ ար-

գանդներէ պիաի անցնի, մ ինչեւ որ Հաս-

նի Եւային արգանդը, անկէ ալ Ադամին 

կաւին մ ԷՀ, թող ե ր թ ա ՛ յ , թող երթա՜յ է 

Մ օրս արղանդէն փրթելէ ետք՝ քանի՛ 

դե բեղմ անէ ու քանի՜ երկինքէ պիտի քա-

լեմ ւ Արգանդ եւ երկինք է Վաթսունին կը 

մօտենամ, - սարսափելի Հրէշի մը, վա-

խերու աՀաւոր խճողումի մը։ Արիւնս 

խճողումի մէՀ է , միտքս խճողումի մ ԷՀ՛ 

կեանքս ամրողՀ՝ ճերմակ մաղերոլ և սեւ 

արամադրոլթիւններոլ մէՀ, Օղին պիտի 

քնացնէ ներսս արթնցած բ " լ " ր բաները է 

խաչեր . 

- Բան մը եղեր է քեղի, տաքութիւն 

ունիս, մ որթդ կարմրեր է . աՀա մենք 

գացինք է 

Ա*– կ՚ելլեն ոտքի ։ Կը մնայ Մ ա գա ղաթ 

վարժապետ , կռթնած թզենիին , խոշոր 

ԳԻՐՔԸ քարին վրայ, ոտքեր ուն առՀեւ I 

- Շարժում ետ, շարժում առաՀ, 

շարժում աՀ, շարժում ձախ է Նայինք ո՞վ 

պիտի մնա յ է 

իսկապէս խալար բառեր յետոյ \ Ու 

կը Հեռանան յ 

Տխուր է իքաչեր : կը խածնէ վարի 

շուրթին կէսը, կը ձղէ , եւ յօնքին մէկը 

վեր բարձրացուցած • 

- կարծեմ թէ օղին, եկեղեցիին Հա-

յերէնը, Հին գիտուններուն մաշած խո-

շոր դիրքերը ել ծերութիւնը երբ խառ– 

նըւին իրարու, տխուր մարդիկ ել մութ 

խօսքեր էլ ելլեն մԷՀտեղ։ Այլեւս դուն ա– 

սանկ 1լ ըսես, աշխա՛րՀը աս անկ կ՚ըսէ է 

իրենք՝ անանկ յ Ա՝ է կը չափէն աւելի խլ*~ 

մե՞ց , չափէն աւելի կարդա՞ց, ւվրան ալ 

տարիք գումարե՞ ց՝ ալ ինք կարծես պէտք 

է չՀ աս կցոլի, Հանելուկներ, կարճ կամ 

խառն խօսքեր ըսէ « Հասկցա՞ր • ինքղինք 

պզտիկ կը կարծէ եւ խօսքեր ը աւելի կը 

խառնէ, ո ր պէս դի անպայման չՀասկլ 

նաս , եւ ինքը անպայման մեծնայ է Պըղ՜ 

տիկ մաս մը Հասկնաս , Հուզեր» կարծես 

իր մէկ ամօթ տեղը տեսած ըլլաս, կը 

գոցէ, կուղէ անպայման գոցել» դիլեր– 

ուայ մը խալարները Հագած՝ պատիլ, 

խօսք մը ճիպրալթարէն բերելով քեղի, 

խօսք մը Փոր—Աայիտէն, խօսք մը Ամե-

րիկա յի ծայրէն » ըԱել կ՛ուզէ, գնա՛ եւ 

Հասկցիրտ Եղբայր, խօսքը սակայն Հաս-

կըցուելու Համար չէ՛** եթէ մեր միտքը 

չՀասկցուիլ է , այս լեզուն ի^նչ է • կըտ– 

րենք նետենք, եւ նստինք մենք մեզի խոր– 

Հի՞նք» բան մը կ Չըլլա՞յ՛ չՀասկցոլիլը 

վարպետութի՞ւն էէ Ես կը մեռնիմ եթէ 

միտքս շիփ շիտակ չհասկցնեմ * կ՝ ընդ ու– 

նիմ չքնանալ, Հարիլբ տարի խօսիլ, Հա– 

րիւ֊ր լեզու եւ երկու Հարիւր շրթունք 

մաշեցնել Որպէսզի մտածածս ճիչդ Հաս-

կըցնեմ ւ Ամ օ՞թ է ասիկա է Արդէն ո՞ր-

չափ կեանք ունինք որ չխօսինք, մենք 
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մեզ ք / ՚ ձ մը ճանչցնենք ուր ի չին ( - մեր 

կ՚նիկին , մեր զաւակներուն, մեր բարե-

կամներուն , մեր թշնամիներուն, մեր 

ծանօթներուն ; Թրախա՞յ ենք, թէ խըռ– 

փած • • • 

Ապա. 

— «/»/«յց մեղք այս վարժապետէն • 

Հիմակոլան ուսուցի հերուն ուսումը չու-

, փ , խօշ ^ • ով դիտէ ինչ 

ունի այսօր ւ Ըսեմ քեղի ի^ն չպէս վար-

ժապետ է , ես ալ կարդացած եմ քովը։ 

- «Եկեղեցիին բոլոր գիրքերը կար-

դացած է , գոց գիտէ , եւ նորէն ալ Հա յ– 

Հոյանքի անտառ, մըն է։ Չեմ յիչեր ճիչ– 

դը ինչ սորվեցանք իրմէ՛ թերեւս Հայ– 

Հո յանք ՚ օղի խմելն ալ թերեւ֊ս ։ Կը մըտ– 

նէբ դպրոց գինով. չտեսա՞ր. խմած Էր 

նորէն ։ «Եկէք Համար տուէք՛», կ՝Ըսէր * 

Աշակերտներուս դիմաց , դասարանին 

ամբողԼ մէկ պատը բոն ող մանիշակա-

գոյն այբենգիմ մը գրած էր, ամէն մէկ 

զիրը խոչոր թիզ մը։ Ամէն մէկ գիրին 

ծանօթ անուն մը տուած էր այդ տառով 

սկսող ։ Ա—ը յ օրինակ , Աստուած էր է 

0—ն՝ օղի ՚.Մեր այս Ա՝ագաղաթ վարժապե-

տին Հետ ինկած էինք Աստուծոյ եւ օ– 

ղիին միԼեւ, Բ—ով բարկանալով, Գ—ով 

գոռալով, ՚հ—աէ գոզալով։ ք)ւ թէել Ե—ով 

կԳրգէինք, բայց Զ ֊ ո վ կը զայրացնէինք 

վարժապետը ու կը զղջայինք ւ - 4Տ.Վար– 

ժապետին օղի բերելէն աւելի լաւ բան 

չկայֆ կ ՚ ը ս է ր 1 " ւ ֊ կը քնանար յետոյ , 

րամայելով որ նայինք պատին, խոշոր 

խոլոր մանիշակագոյն Այբենգիմին ։ Կ՚ը~ 

սէր՝ - Հնախ ա յ գ պատը, յե՚տոյ քերա-

կան՛, յե՚տոյ սաղմոս, Հաւատով խոստո-

վանիմ»։ 

- Հ՚հա սա րանին մ ԷՀ, պարոն Աեգ– 

բակ, այս Ա՝ագաղաթ վարժապետը կը 

քնանար գլուխն ու երկու ձեռքերը գրած 

նռնենիի դալար ճիպոտներուն վրայ։ Հո-

գաբարձու Հարուստ ՕՀաննէսը կու գար , 

դինով դինով, կը պոռար վարժապետին 

վրայ. Հիյօճա՞ ես թէ Հարբած գոմէշ. 

ել տունդ գնա, խօճան օղի կը խմէ՞ , 

մեղք սա չօճուխներուն, մեղք սա Աս-

տուծոյ աղուոր Այբենդիմին, լուսաւոր-

չական եկեղեցիին • վաղը ասոնք կ՚եԱեն 

կաթոլիկներուն կ՚երթան, ամօ՚թ» տ Կռիւ 

կ՝լնէին մեր աոԼեւ։ Հնամոլն բակը, ատ-

կկ առաԼ գերեզմանի մը վբայ նստած ծե-

րուկ Տէր Պօղոսը ճի լպպէին մ ԷԼ Հեւա-

լով ներս կը մտնէր Հայհոյանքի ձայնե– 

բէն վյրգովոլած | եւ ձեռքերը առա Լ տա-

րածելով կ՝ ըսէր - Հք&ազաղութի՚ւն ամե– 

նեցունֆ յ Հոզաբարձոլ ՕՀաննէսին Հետ 

կը մեկնէին յետոյ, կը նստէին ուրիշ Հե-

ռու գերեզմանաքարի մը վբայ, մեծ ձի-

թենի ի մը տակ : Մ ագաղաթ վարժապետ 

կ՚ըսէր մեզի» «Վարժարանը այս մար-

դուն յանձներ են եւ անամօթը միշտ գի-

նով է . խօճա չի Հաւնիր եւ րոԷՈՐ մար– 

գի կը իրեն գինովի պէս կու գան» մեղք 

եկեղեցիին, մեղք գիւղին է Բայց վնաս 

չունի , տունը բան չըսէք» գալազաննե– 

րը Հոս են ։ Կիրակի կանուխ եկեղեցի ե– 

կէք, ձեր շապիկները Հագէք։ կամաց 

կամաց գիտուն կ՚Ը1Հաք» աճապարելու 

պէտք չկա յ , չոլյո եղած գործին ս ատա– 

նա յ կը խաոնուի է Եմաստունները 1լըաեն 

որ մարդիկ կրիայէ՚ն օրինակ առնելու են 

եւ ոչ թէ անմիտ նապաստակէն է Աղոթել 

եւ կամաց կամաց ճամբայ ելլել , աՀ"" 

խարՀին մ ԷԼ կանոնաւոր մարդ մը ըլլա-

լու Համար։ Զազօթեցի՞ր , ուսումիդ պա-

տը չի բարձրանար : Ուզածիդ չափ բարձ-

րացուր | կը փլի : Ոչ արագ պատող որմ-

նագիրին տունը լալ Է, ոչ ալ արագ Ար– 

ղոց քաշող Հիւսնին սեղանը ։ Բարակ, 

նուրբ զոբծերուն Համար արագութիւնը 

միչա աղէտ է \ Ոսկերիչը կրնա՞յ արագ 

չարժի լ։ Ուրեմն, տզաք, ուսումը ոսկիէն 

աւելի թանկագին է եւ նուրբ յ Եթէ Ս * 

ԱաՀակ եւ Ա. Մեսրոպ աճապարէին*թե-

րեւս այս գեղեցիկ դիրերուն տեղ տաճ-

կերէն գիրեր գտնէին, ել ամէն ինչ աւ– 

րըւէր * Ի՛նչ պէտք կա յ աճապարելու է 

Աստուծոյ տուած օ՞րը կը Հատնի» 

Ո ՚ ֊ ր ի շ առիթով մը • 

- կաթոլիկներուն գո(Րոցը էԸԱա> ձ 

որ երթաք։ կաթոլիկը ՀայՈլն չափ Հին 

չէ* եւ ով որ աւելի՛ Հին է , ան է ամէ– 

յ նէն ճիչգը» Աստուած անոր աւելի՛ իրա-

ւունք կու տայ քան վերԼյը եկողներուն * 

Հայը շա՛տ Հին է է 0 ՛ , ամէնէն Հինն է 

ժողովուրդներուն մէԼ։ Իմաստունները 
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Կ՚ըսեն որ Ադամը Հայ եղած է է եթէ ոչ 

ի՞նչս/էս խօսեցաւ Աստուծոյ Հետ, երբ 

ւսշխարՀի վ յ " ° յ բնաւ լեզու չկար * Տէրը 

անշոլշա Արարատի վրայ էր եւ Արարա-

տի լեզուն պիտի խօսէր առաՀին անգամ • 

եր կրի վրայ ինչ բարձր տեղ կար որ Տէ-

րը Արարատը թողած Հոն թախթ ընէր 

իրեն Համարէ 

Եւ Հակառակ այս խօսքերուձ, եթէ 

մէկը յամառէր կաթոլիկի մ ԷՀ արժանիք 

փնտռելու ձեւ ընել • 

- Աո էս , լակոտ, դալա զան ը Հոս Է է 

Վարժապետին դէմ չեն կենար է Անոնց 

սուրբ Օդոոտինոսը մեր Նարեկացիին 

ձեռքին Հուր չի կրնար լեցնել է թ՝ող ան-

գամ մը դերեզմանէն գան, միասին ծունկ 

չոքած աղօթեն, նայինք Աստուած որո՞ւն 

մտիկ կ՚ընէ աւելի է Ի՜նչ բաներ ըսած Է 

Նարեկացին, աշխարՀի մԷՀ չէ մնացած 

բան մը որ չըսէ ՚ ի՞նչպէս ամէն բան միտ-

քը ինկած է , ի՚նչպէս » կարդա , կարդա , 

բա՛ն չես Հասկնար, մարգ չի Հասկնար * 

Հրտին մէՀէն միտքը այնպէս բաներ կ՚ը– 

° է յ որ ոչ կախարդները կը Հասկնան, ոչ 

ալ վարդապետները տ Նարեկացի Ըսէ*Բ ք 

պէտք է կենաս յ 

Ամէն դասէ ետք, կ՝ուզէր որ բոլոր 

աշակերտները կրկնեն • 

- Վարժապետ, մենք Հայ լուսաւոր-

չական ենք է 

Այս խօսքերէն ետք, կ՚ուրախանար 

Մ ագազաթ վարժապետ , եւ անոր լա յն 

կուրծքը լայն շունչ մը կ՚առնէր է Կ՚լ*– 

"Հբ* 

- Լուսաւորչական ըսի՞ր, Աստուծոյ 

լոյսը մէքն էէ Գրիգոր Լուսաւորիչին պէս 

տասնըերեք տարի վիրապի մ ԷՀ ապրած 
մԿհը չուսաւորչական ըԱայ, Նարեկացին 

ՈէւԽյ ^Ներսէս Շնորհալին ըԱայ , էՀմիած– 

նի եւ Սի սի կաթողիկոսները ըլլան, Պոլ– 

սոյ պատրիարքները ըԱան ել մե՞նք չըլ-

լանք՛, Հայոլթեան բոլոր մեծերը ըլլան, 

Հե՞նք քրլլանք է Այսքան մարգերու մԷՀ 

եռենք կաթոլի՞կ ըլլանք, բրծ՞տ ըլլանք X 

Անոնք տարբեր, մենք աարբեր , էՀմիսւ– 

ծի՚նէ ՚Իրիստոս այնտեղ իՀալ, վերՀա– 

ցաւ։ 

Տետոյ հաչեր տարաւ զինք բոլորո-

վին անկարեւոր նիւթերու մ ԷՀ ւ Տարաւ 

գիւղացիներու տաղտուկին եւ իր մոլխ– 

թարի ձրի մեծագործոլթիլններոէն մ ԷՀ, 

իր բոլոր տեսակի նախասիրութիւնե-

րուն եւ գժգոՀոլթիլններուն մԷՀ% կնիկի 

եւ խն ամիի խօսքերու մ ԷՀ յ կռիւի եւ 

գաաավարութիւններոլ մ ԷՀ, ակռայի եւ 

ոտքի ցաւերու մ ԷՀ, սրամտութիւներու 

ել սրտնեղութիւններոլ մԷՀ ։ Գլուխը 

դարձաւ պայթելու մօտ տակառ ու կը 

մնայ դեռ այդպէս ւ Ենք, թուաբանու-

թեան քսան տարուայ ուսուցիչ* մէկ մէկ 

ալ քանի՞ կ՚ընէ չի գիտեր այլելծէ Ու 

կարծես Հոգն ալ չէ թէ քանի՞ կ՚ընէ է 

կը զարմանայ միայն որ այս երկար 

բարակ շատախօսին Հետ ապրելով, ժո-

ղովուրդը ող՚Հ կը մնայ, կրնայ գործ մը 

ընել, բան մը խորՀիլ^ չգաղթելէ ինք, 

վերՀացաւ, արեւը ծագեցա՞ւ, կը ցատկէ 

ինքնաշարժի մը մ ԷՀ եւ 41իրիկունը կը վե-

րադառնամ ջ ըսելով, ա՛լ այգ կողմը չի 

նայիր է Ա՚իայն, վերադարձի որոշումը 

առնելէն ետք, կը մեղքնայ մնացող ժո-

ղովուրդին • 

- իսկապէ՛ս որ Հերոս ժողովուրդ է , 

իսկապէս Հայ ժողովուրդ* աշխաբՀ մը 

հաչեր իրենց ուզածին չափ խօսին՝ Հո-

գը չէ* աչքս ար Հ մը Աեգրակներ յաւիտ-

եան լռեն՝ Հ"ԳԸ չէ ՚ Ենք Հայ ժողովուրդ 

է • թերի , բարի , տոկոլն * • • 

ինքնաշարժին մ ԷՀ, փոքրիկ թ ո * ֊ ղ թ ի 

կտորի մը վյրայ Հաշուելով, մրափելով 

եւ ասփրօ մը ակռաներ ուն աակ , կը գրէ 

թուաբանութեան քսան տարոլայ ՈԼԱՈԼ– 

ծ / ՚ չ Աեգրակ* 

- ձՎերՀքւն բարեացակամ Հաշիւ– 

հալեցինք 8 ք է ք ^ ե թ ր , կերանք ժայռի 

մքլ վր*ձյ աոլփ մը միս, բռնեցինք խուլ, 

ապուշ, տխմար ձուկ մը մօտ 8 նիլկի է 

Խօսեցայ թերեւս 1 0 0 մեթր * լսեցի՝ տա-

սը Հազար է 

ԵԳ * Պ * 
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ճշմարտութեան եւ սիրոյ լուսապսակը ճակտին, 
կեցե՛ր Է ան հոգիով հաղորդակից Աստուծոյ: 
Օրով կ ՚ը լ լայ աննուաճ, վշտերն որով կ՛ամոքին, 
Կեանքի խաչը ծանրակիր, կ ՚ըլլայ թեթեւ ու հաճոյ ; 

ԻտԷալի լոյս բարձունքին ուր կանգնած Է վերամբարձ, 
Կը սաւաոնի վեհափառ արծիւներուն թեւերով* 

I Մինչ եղտիւրին մէջ վարը, ամբոխը կոյր յ եդակ ար ծ , 
; Թ^յն ու թուքով «ի խաչ հան» կը րարրաոի քինախոով: 

•Ի՜նչ փոյթ փուշերը Տակտին երթ անոնց վրայ կը թսաի 
ւ Անմեղութեան եւ սիրոյ հեգ ու մաքուր աղաւնին* 

Ի՛՜՛նչ փոյթ մախանքը թշուսւո, աղաղակները վայրի, 
I Երբ հաւատքը բալասան կ ՚ըլլայ վէրքին, նոր ու հին: 

Ան գիտէ թէ արիւնն որ կողէն կ ՚իյնայ շիթ աո շիթ, 
I Խիղճերու մուր– ժայոին վրայ պիտի փոխոլի վարդերու, 

Ու աչքերն որ իտէալին կը նային յար անքըթիթ, 

Կը կարդան լոյս կուրծքին վրայ գալիք շըքեղ դարերուն, 
8աւերժսւկան իր խօսքին Յաղթանակի՛ն ալէլուն յ 

Պովնոս այրէ «ւ, 1963 

ԱՐՄԷ*ե ՍԵԻԱ% 
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՚)»ուո.ը զարնուեցաւ, կարծես յ կարեւորութիւն չընծայեց տ Կրկին ան՜* 

դամ զարնուեցաւ, շաա մեղմօրէն ւ Ո՛՛վ կրնար ըԱալ տ Չուզեց պատասխա– 

նեԷ է Ջյէչեց յ որ այգ օր Շաբաթ էր ել թաթման կոլ գար սենեակը մաք-

րելու է 

Գուռը նորէն զարնուեցաւ, ապա մեղմօրէն րացուեցալ է Լոյսէն գի-

մաց՝ ճանչցալ ՀԷաթմայի սլացիկ կերպարանքը է 

- Ի՞նչ կուզես | - ըսաւ կոպա օր Էն է 

- Ոչինչէ Եկայ սենեակգ մաքրելու է 

- Գնա՛ , սենեակս մ ա քուր Է յ 

- Ա՝ աք ո՞ւր է Ներսը կը Հոաի , չե՞ս առներ է 

- ՛Բոլ գործդ չէ * գնա՛, Հանգիստ թ ո ՚ ղ գիս * * 

Գրամ իսկ չունէր աղ ք կան վճարելու է 

- Շատ չի տեւեր, գուն պառկէ եթէ կուզես, ես շուտ մը կը մաք-

րեմ է 

- Գուբս ելիր, - պոռաց կոպտօրէն, - արարերէն չե՞ս Հասկնար, 

ըդ|աա պարրա: 
ԱդՀիկր ձլԱեց ք սկսալ աշխատ իլէ 

Լեւոն աւելի զայրացաւ՚ ելաւ տեղէն, բռնեց աղջկայ թեւէն եւ տա-

րաւ մինչեւ գուռը • 

- Գո՛ւբս, եալլա: 
ԱգՀէկը վիրաւորուած է կեցաւ գրան սեմին է 

- Մ այրս կ՚ըսէ - Խ ա վ ա կ ա ն . գործ չունի, նեղուած է ։ Ա լ ա ք ս ւ ր ի մ , 

վաղը նորէն կաշիատիս . . , Խաւ|աԷա1ւ երիտասարդ է , ումով է՚ • . Ես բան 

չեմ ակնկալեր, տունդ մաքրեմ, Աստծո յ Համար՛ •• չըլլա՞ր՛ 

Արդէն ներս մտած էր եւ սպիտակ ակռաներոլ շարքը կը շողար պը– 

րոնզէ մորթին մէՀէնէ Լեւոն սպառնական նայեցաւ անոր, չգիտնալով ինչ 

ընելէ Աչքերը շամբային փայլ մը ստացեր Էին եւ կուրծքերը ՀպարտօրԷն 

ցցուած է 

Ա՚ԷկԷն ցանկութեան անտես ալիք մը բարձրացաւ է Չհասկցաւ ինչ-

պէս, բռնեց ավՀկան մազերէն եւ մոլեղնօրէն գլուխը քաշեց իրեն ել չըրթ– 

ները առաւ շրթնեբուն մ ԷՀ: ԱՀ ձեռքը Հասած էր ավՀկան կուրծքին ու 

զայն կը ճմլէր ափին մէՀէ Չհասկցաւ ինչպէս պատահեցաւէ Վայրենա-

ցած Էր է 
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Ֆաթման չբողոքեց, կատուի Նման ծուարեցաւ գիրկը ել անձնատուր 

եղաւ չո յանքին է 

- Ա ՚ ա յրս տունը չէ, ոչ ոք կա յ վերը, - փսփսաց է 

Սատանան մտած Էր Լեւոնի արեան մ ԷՀ տ Օրերու գրկանքն ու ներ– 

մըղուած ցաւը՝ պոռթկալու ելք մը կը փնտռէին է Հոգեկան տագնապնե-

րու մամ տնակ, չհասկցուած ցաւը քանգողական Է եւ մեղքի ճամբաներէն 

կը քալէ է Վիրաւոբոլած ինքնասիրութիւնը կը ճգնի աւելէ իսկ նուաստա-

նալ է Հոգին ցեխի մ ԷՀ ագաման դի նման չի փայէիր * 

Սատանան մտած էր Լեւոնին արեան մէՀ։ 

Ֆաթման կատուի մը անշշուկ քայլերով գնաց ու քաշեց պատուհա-

նի վարագոյրը ել դուռը փակեց է Մութը թափ տուաւ մեղքին« 

Լեւոն լսեց աղՀկան զգեստին սահելու շրշիւնը; Աչքերը փակած Էր ։ 

Գիտէր % որ մերկ էր հիմա• ամրոզՀովին։ Հրաշալի բան մը կարէ Նաբաթ– 

ներէ ի վեր զառամած հոգին, կը նետուէր ղէպի կեանքը կրկինէ 

- քէաթմա՛ ւ 

- ՀրամմԷ է տէր իմ, հո՛ս եմ: 

Եւ զղաց աղՀկան տաք մարմինը ։ 

- Ընկեր Աղամ ե ան , վիճակը վիճակ չէ, — Կ՝քԼսէր Վարուժան Ուսուց-

չին , - օրերէ ի վեր սենեակէն դուրս չ՚ե՜լլեր, կ՛՚իյնայ ֆիզիքապէս եւ բաբո– 

յապէս ։ Բան մը ընելու է՛. Գլուխս ամէն կողմ զարկի, - անօգուտէ 

Աղամեան մօրուքը շոյեց ՚ 

- Մ ի բան անելու Է ։ 

- Գոն Է այնպիսի գործ մը ըԱայ , որ իր խառնուածքին յարմարի է Այգ 

նպարավաճառին քով խերը անիծուեցաւ է 

- Մ եր ճակատագիրն Է, Վարում Հան, մեր ճակատագիրը է ինչքան 

րն գուն ակ տզաք ձեզի նմ ան , կանուխ Էն նետւում են կեանքի ասպարէզը 

մի կտոր հացի ի խնդիր , եւ չեն կարողանում շարունակել իրանց ուսումը 

եւ ծառա յել իրանց առաքելութեան է Ա՛ եր ճակատագիրն Է է Բո լորս Էլ Էդ 

ճամրից անցել ենք։ Առ առաւելն, դառնում ես կ Էս անօթի ուսուցիչ կամ 

խմբագիր՛ ՚ ՚ Գարձել ենք վարդապետների եւ հրապարակագիրների ազգ՛՛՛ 

ի դէպ , յիմարս , - ինչպէս չյիշեցի • » • Ասացի խմրադիր ՚ • . Անցածները 

Համոյի հետ Լեւոնի մասին խօսելիս, մտածեցինք նրան մեր թերթի խըմ– 

բագրոլթեան մ ԷՀ տեզաւորել՛ • • կարիք ունեն.՛՛ ինչպէ՞ս չմտածեցի՛ »՛ 

- Ատիկա հիանալի կ՝ՐԱայ, ուղղակի հիանալի ՚ ՚ ՚ կը խենթենայ եթէ 

լսէ ՚ • ՚ Երթամ, յայտնեմ ՚ • » Մեղք է , թո՚Գ ոլրախանայ՛՛՛ 

» Ոչ^ գեռ կաց> առաՀ մի խօսիմ Արամին։ 

- Ցտեսութիւն, - ըսաւ Վարուժան ել իՀալ– փոզո*ք * 

Օրը Նաբաթ էր ։ Գպրոցէն դարձին հանդիպեր էր Ուսուցչին է Այմմ, 

ուղղուեցաւ գէպի Լեւոնի տունը յ Սպասելու հարկ չկար։ ՛Բանի Ուոուցիչն 

ու Համ օն կուզէ ին, անսլայման կը յաՀողէր ։ 

Հրճուանքի մ ԷՀ էր է Լեւոնի դրութիւնը կը տանՀէր զինք է Կը սիրէբ 

ԷՐ ԺԿ^ՐԸ ՒՈՐ կերպով տ Այն սիրով, որ անցեալ սերունդի առաքինութիւն– 

ներէն էր։ Հիմա, մեր գաբը գիտական յառաՀդիմութիւններոլ աննախըն-

թաց սլացքին մէՀգ գաղափարական ու գեղագիտական արժէքները նսեմ ա– 

ցուց։ Օգտապաշտական միտումը կը հետելի բնական զիտոլթիւններոււ 

Գործնական եղիր, երազի ետելէն մի վազեր հ Երազը փոր չի կշտա– 

ՏէՕ՚^Ր » 
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Մեծ գիւտերը միշա կք* յանգին օգաապէօշւաււթեան է 
«Ախ, այս նիւթըտ - ըսաւ. Վարուժան, - չարիքի արմատը այգ Է*** 

Խեղճ Լեւոն . • 

Մ ի՛նչ կը բարձրանար Լեւոն ի տան սանդուխները, Վարուժան նման 

մ տածումներ կորոճար է 

Զարմացաւ երբ Լեւոն ի գուռն ու վարագոյրը գոց գտաւ է Երբեք չէր 

պատահած, որ վարագոյրը այգ Ժամուն քաշուած ըԱար յ 

՚հուո-ը զարկաւ է 

Լեւոնն ոլ Ֆաթման ցնցոլեցան» Արտերը վեր ցատկեցին ՈԼ սկսան 

մոլեգներ էն զարներ «Մայրս է , մայրս ԷՖ , կրկնեց ազբիկը սարսափահար ւ 

Արիւնը ողողեց Լեւոնի աչքերն ու գէմքը։ Վատօրէն լռեցին է Վարուժան 

կրկին զարկաւ« Լռեցին է Լաւ որ ազՀիկը նիգը Հրած Էր է 

Վարուժան քանի մը անգամ եւս զարկաւ, ապա զարմացած Հեռա-

ցաւ \ Ական Հը դրան փակցուցած, Լեւոն թեթեւցած՝ /Աեց անոր քա յչերուն 

ԷՀքը սանդուխներէն X 

- Շուտ Հագուէ ել կորսուէ, - ըսաւ ազՀկան ։ 

ԱղՀիկը "եւ. զգեստը քաչեց գլուխ էն վար ( բացաւ վարագո յրն ու 

գուռը ։ կեանքը վերստացաւ իր վայելուչ գէմքը X 3)աթմային կոպերը ու-

ռած էին քիչ մը եւ աչքերը կարմրած X Մորթը կը վառէր, նայուածքին՚ 

մ ԷՀ քաղցրութիւն մը ւ Բերնին՝ եգիպտական առեղծուածա յին ժպիտ ը վե-

րադարձեր էր $ 

- Մօրս պիտի չըսես, այնպէս չէ՛* ) - մրմնՀեց X 

- Խենթ մի ըլլար, - ըսաւ Լեւոն X 

Մայրս եթէ լսէ, կը մորթէ զիս ։ 

- կորսուէէ 

Տղուն ձայնին մկՀ բարկութիւն, ամօթ, նուաստացում միախառնը– 

ւած Էին է Թշնամական շեշտ մը իսկ կը զանազանուէր տ կարծես աւյՀիկր կը 

մեղադրէր պատաՀածին Համար X Վարուժանի վրայ Հասնիլր, դուռը զար– 

նելյը, իր վատօրէն կծկուիլն ու յռելր — անվայելչութեան զգացում մը ըս– 

տեղծեր էին X 

Եւ սակայն, վարըք յատակը - երիտասարդութեան գինովութիւնը 

եւ լեզուին վրայ՝ կեանքին Համը։ 

կեանքին ոխը առած էր X 

Հ 

Խմբագրատան անկիւնը, պատուհանի մօտ կը գրէր ԼեւոնX ՇնորՀիւ 

Ուսուցչին եւ Խմբապետ Համոյին միջնորդութեան, ընդունուած էր թեր-

թի անձնակազմին մ ԷՀ։ Վճարումը շատ Համեստ էր X Վճարումի մասին ո՛վ 

կը մտածէր սակայն ։ 

Ոգեւորուած էր է ՈւրախութենԷն գիշերները չէր կրնար քնանալ X 0— 

գին մ ԷՀ կը քալէր ։ Նպատակ մը մ տած էր կեանքին մ ԷՀ X Պար պո լած անօ-

թին մԷՀ՝ ինկած էր կաթիլ մը գաղափար X Ազատած էր Տիգրանեանի նպա-

րեղէնի ճաՀիճէ ն\ Այլեւս իւղ չէր Հոտեր; Մ ՚ոած էր բարձր ոլորտի մը 

մ ԷՀ յ Մտքերոլ ել գաղափարներու աշխարՀըտ 

Կը զարմանար երէկի յոռետեսոլթեան վրայ է Երակներէն Հքսան ցու-

լի արիւնէ էր անցեր յ Անպարտելի կը զգար ։ էքոփէնՀաուըրի կամքը զինք 

կը մղէր ստեղծագործելոլՀ կը զգար, որ աշխարհին ըսելիք ունի է 

Ջէր ափսոսար այլեւս, որ ճարտարապետ չկրցաւ ըԱալ X Կարեւորը 
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արաս» յայտոլթեան մԷՀքքք մը զանելն էր է 9՛/՛/»/» լա սա պէս պիտի ծառայէր 

առաքելութեան : 

ձԵրանի մայրս ՚ ՚ դ Հ Ը1Լա1՛ տեսնէր » • • » 

Մօրը պաակերին միշտ կապուած էր ԹագսւՀին ։ Երկուքն ալ իրը 

չէին այլեւս ։ ՛Բանի անգամ փորձեց գրել Թագուհիին, խենթ մտածում ը 

Ունեցաւ Ազեքսանգրիա մեկնելու եւ անակնկալ մը ընելու, ինչպէս ան լ+– 

բած էր իրենէ Չկրցաւ։ Անըմբռնելի զգացում մը կեցուց զէնքէ Իրենց մի՛-

քել կամուր Հը քանդուած Էր է Հաստատ գիտէր ։ Զէր Հասկնար, իրարմէ 

շարունակ կը մեկնէինք բայց կասԱլ միշա Հսն էր, ներսը, յատակը, մնա՛-

յուն տեղ մը ։ 

հքմբագբապեաը Հետաքրքրական մարգ մըն էր է Արամ կը կոչէին 

դինք, առանց մականունը յիչատակելու յ Լալ տպաւորուեցաւ եւ սիրեց ւ 

Ջերմութիւն մը կը ծորէր անձէն է ԱնՀաղորգ, ինքնասոյզ անձերէն չէր է 

՚ հ է մ ք ը , քալուածքը կվարտա յայտէին Հաստատակամութիւն եւ մոլեռան-

գութի էն է Հմուտ Էր ընկերային Հտրցերու եւ պատմութեան; Ինք բո լորո– 

վին խակ Էր ընկերաբանութեան մկՀէ Իր ընթերցումները, - այլապէս բազ-

մակողմ անի, - անտեսած էին այս մարզը, Հաւանաբար իր խառնուածքին 

շատ ալ սիրելի չԱԱալով ։ Մ ոլեռանգոլթիլնը կը տպաւորէ ր ւս. միաժամա֊* 

նակ վարանումի կ՝ենթարկէր զէնք՛, կրքոտ անձ մըն էր Աբամ • քունքին 

երակները միշտ ուռած էին բարձր ճնշույքէ տակ տ Աչքերը արիւն ած է Այն 

տպաւորութիւնը կը ձգէր, որ տեւաբար մէկու մը դէմ լար ուած էր եւ 

պատրաստ նետուելու պայքարի մԷՀ : Անտարակոյս 1 կռուազան մարգ մը 

ըլչալու էր է 

Շատ բան սորվեցաւ Հետագայ տարիներու ընթացքին անկէ է Մարգը 

ընկերվարութեան ախոյեան մըն Էր՛. Ուրիշ պատսլՀան կեանքի վրայ՝ չու-

նէր է Լեւոն Հաստատ Համոզումներ ունէր, բայց միտքը միշա բաց էր կեան-

քի Հոլովո յթին է Կը սիրէր լսել ուրիշներու կարծիքը, թ է կուզ իր կարծի-

քէն Հակառակէ Լեւոնի Համար կեանքը Հաստատուն , անփոփոխելի ել 

վերջնական չէր ւ կարգը կը քալէր գէպի քաոսը եւ քաոսէն կը ծնէր 

նոր կարգը, վերանորոգոլած, նոր ձել ու նոր բովանդակութիւն 

զգեցած է Միաժամանակ, յատակը, Հիմնական, անփոփոխ երակ մը կը Հո-

սէր, որ կեանքն էր բոլոր ժամանակներոլ: 

Իրեն կը թուէր, որ խմբագրի նկատողոլթենէն վրիպած էր այս ի– 

բոզութիւնը յ Այդ պատճառովդ մոլեռանդ էր եւ միակողմանի X Ջէբ Հան-

դուրժեր ուրիշներու կարծիքին։ Զէր Հանդուրժեր Հակաճառութեան։ Եւ 

որովՀետեւ ուժեղ անՀատականութիւն մըն էր , շատեր ինկած էին իր 

դեցոլթեան տակ եւ կը շարժէին իր ծ իրին մէՀէ 

՛Բանի մը շատ մեղմ ու քողարկուած բախումներ ունեցան ւ Խմբագրին 

բոնատիրական վերաբերումչւ Հանդիպեցալ երիտասարդին ըմբու/տ ել 

նոյնքան ում՜եղ անհատականութեանյ Այնուհետեւ, իրարու Հանդէպ եղան 

փափկանկատ եւ ուշադիր յ Մ անաւանգ Լեւոն ը, որ պարտական էր յար գա* 

լիր ըլչալ. 

Մ իայն անհատականութեան ոլ խառնուածքի տարբերութիւնն եր 

չէին) որ իրարու կը բախէին, այլ, նաեւ, Հին ու նոր աշխարհները է 

ւիտենական Հինն ոլ նորը \ 

Լեւոն գոՀոէնակութեան ուրիշ պատճառ մըն ալ սէնէր».- Գրեթէ ա^ 
մ էն երեկոյ, Ուսուցիչն ու խմբապեա Համ օն կոԿ գային իմբագբաաոՕ* < 
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կը մանէին Արամի մօսւ եւ մամերով կը փակոլէին ներսը : կ՚ըսէին, որ ա՛-

սոնք Հ . Ց • ՛հա տնակցութեան ղեկավարներն էին : 

Ուսուցիչը յատկապէս ուրախ էր Լելոնի նոր պաշտօնին Համար ւ 

- Տես, որդի, - ըսած էր է - դպրոցը ուղղութիւն Է տալիս միայն, , 

մարդ ինքն իրան կ՚ուսուցանէ տ կարդա՛, լսէ , դիտէ է ՛Բո եւ Վարուժանի 

վրայ մեծ յոյսեր եմ դրել։ Մեր ազդը պէտք ունի ընտրեալների։ Մեր տա֊ 

րիքը արագօրէն ընթանում է ։ Ապագան ձերն է , ձերն են նաեւ մեր ժողո֊ 

վուրդի պատասխանատուութիւները հ է լ . . , ղիացիր . . « Հաւատա՛ ինձ • . . 

արմէ այս ժողովուրդին ծառայելը • • * Հաւատա՛ ինձ • « • 

- Գու է ի - մԷՀ մտած էր Համ օն , - դու էլ միշտ ոզրեր զա կան ես... 

Տզան մի յոլսաՀատցրու • » • կեանքը պայք,սր է , երիտասա՛րդ, դաժան 

պայքար. . . ^ վերապրեն Հզօրները ել պայքարի ընդունակները ՚ • . 

( ւ/*^/» ժողովուրդի տեւականութեան գազտնիքը.. . ամէն մարգի ա՛-

սածին ականՀ մի տար, նրանք պատմութիւն չդիտեն՛. . ժողովուրդը 

միշտ էլ կռուել է , արիւնել է , Հարկը պաՀանՀել է՛՛– կարեւորը այն 

չէ՝ թէ կո֊ուի մ ԷՀ ո՛վ կը յաղթէ կամ ո՛վ կը պարտուի , այլ կռուելու վըճ– 

ռականութիւնը • • • Այգ է իսկական անպարտելիութիւնը՛ ՚ » Մեր կեանքը 

դաժան էր, խիստ էր է վտանգներով լի, բայց գեղեցիկ՛. » Հերոսականօրէն 

գեղեցիկ՛՛. Հիմի Հերթը ձերն է . . . 

Առա Հին ամսականը առած էր I 

Վարուժանին խոստացած էր % որ լալ քէֆ մը պիտի լնէին % Շաբաթ 

օր էր, կանուխ էն գացին Փարիզիանա , նստան Տ ի դրան ի սեղանը է ՝/՝իչ ետք 

Հասնելու էին Ուսուցիչն ու Խմբապետ Համ օն է 

Այգ գէչեր որոշեցին գինի խմել, Ադամ ես էն ղարեՀոլրը շատ չէր սի-

րեր : Ապսպրեցին ՚Բիանթիի շիշ մը ։ 

- Պրն. Լեւոն, յունական ՝Բոքինէլ/ին աւելի աղուոր է , ըսաւ Տիգ– 

բան ւ 

- էքօ, ո՞վ կը Հարցնէ քոլ կարծիքդ ։ Բեր ՝Բիանթին: 

- Գլի ուս վրայ, պարոն, ղլխուս վրայ ւ 

Գինին եկաւ, Հետը առատ ւք է՜գէ՛ ՝. Բաժակները լեցուեցան եւ պար– 

պըւեցան է 

- ՒնչպԷ՞ս, կը սիրե՞ս նոր գործդ, - Հարցոլց Վարուժանէ 

- Հիանալի է 

- Էրանի քեղի ։ Այգ քառակուսի գլոլխներուն Հետ անՀնար Է աշխա– 

տիլէ Էս ալ գործս կը սիրեմ, բայց մթնոլորտը, Հոգաբարձուներըյ կու֊,՝ 

սակցական Հա կամարտութիւնները է Մ անաւանդ այգ քոլ նպարավաճառի 

կտոր Տիգրանեանդ՛ կը Հանայ զիս պաշտօնէ Հանել տալէ Խելքս չի Հաս-

նիր ^ այս մեր ազգը մէկ ազգ չ է , այլ Հազար ՚ ՚ •* Հերոսականը, ոգեկանը ՚ ՚ ՚ 

ել վատերն ոլ չարչիները ՚ ՚ . Տես մեր պատմութիւնը ՚ • » Հակասական ժո-

ղովուրդ՛». կրկնակ անհատականութիւն , որ մեր պատմութեան արշալոյ-

սէն... չեմ Հասկնար . . . 

- Լորտ Պայրըն կ ՚ ը ս է , որ մեր առաքինութիւննեբը ինքնեկ են, իսկ 

թերութւինները ՚ » . 

-Արդեօ՞ք, արգեօ ք, - ըսաւ Վարուժան է 

- Շատ խորը մի երթար, - ըսաւ Լելոն , - մենք այսօր պիտի զուար-

ճանանք , խերն անիծեմ բոլոր մտաւորականներուն՛«« ամէն մարգ կը խօսի 

բանականութեան յաղթանակի մասին. • • իսկ ես կըսեմ ՚ անկցի տրամա– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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բանութիւնը ել կեցցէ՛ զգացումը... Զկայ աւելէ գեղեցիկ բան, քան զգա-

ցումը... Մեր դժբախտս լթիւններր, - Հակառակ աէրող կարծիքէն, - մեր 

զգացումներէն չ է , որ կը ծնին, այլ մեր բանականութեան սխալ զատում-

ներէն..* Մեր ժողովուրդը մա ած ող ժողովուրդ մը չէ , զէնք վարողը զգա-

ցումն է»•• ել ո գ ի ն ՚ • » 

- , ըմպելին բարերար ազգեցոլթէլն կ՚ըեէ վրադ * • * Լեզուէգ կա– 

պերը կը քակուէն »• • \քօ , $ էգրան ( սա քէպապ^ Համէն նայէնք մ է յ մը ՚ - -

%այէ ք որ մէսը կակոլզ ըլլայ, քոլ կաշիիգ չնմանի*՛* Հթաա ճարպոտ ալ 

չըլլայ, ճարպը որգ կը սնուցանէ է որով լեցուն են ուղեղները մեր գարու 

քաղաքագէտներուն ՚ • • 

- Աւելէ լաւ չէ՞ , որ քԷպապՀ» մեր Հիւբերու գալէն ետք բերէ է -

ընգմի Հեց Լ եւոն ։ 

- Հա, իրաւունք ունի... Տիգրան, քէպապ^ւ դեռ մի բերեր.. . Ես 

քեղի կ ՚ ը ս ե մ . . . Ընկեր Ագամեանն ու Խմբապետ Համօն քիչ մը պիտի ու-

շանան • » • Դ՛աոնանք մեր նիւթին - իմ կարծիքով, քու ըսածէգ ճէչգ Հա– 

կսէէւակն է ոլյյիղր. մեր ժողովուրդը մեծ մտածողներ չունէ՛ ա յգ է էր 

թ ե ր է ն ՛ ՚ ՚ Մէչա զգացումով կը շարժէ, է"կ զղացումը, յաճախ , ազգային 

շաՀերոլ թշնամին է*»՛ 

- Նայէ, նայէ, այս թափանցիկ կեռասէ կարմէր էն յ 

Լեւոն բաժակը բռնած էր լոյս էն դէմ է 

- Հողին արիւնն Է, զտուած ու բիւրեղացած. ՚ » Այս ալ զգացումէ 

ծնունդ է . . . Մեր մ արմն էն մ ԷՀ ոդէէ կը փոխոլէ , որ էլ ոգեւորէ, կը խան-

դավառէ ու կը վերացնէ... Մեծ մտածող ըսիր, մեծ մտածումը կուշտ փոր 

կ՛ուզէ, Հանգիստ ու կայուն կեանք... Ժողովուրդը կ՚ըսէ՛ ար Հը անօթէ 

փորով չէ խաղար՛.. Անցած օր Աողոմոնէ մաս էն կը խօսէինք.. . Հարս-

տութիւն , կանանոց, առատ կերուխում ե ւ . . . Աողոմոն Իմաստուն. . . &ո– 

փէնՀաուըբ... Հարուստ է ր , վայելեց, սիրեց, կերաւ խմեց ո ւ . . . փիլիսո– 

փայեց... Աո. Հելլադան, Աթէնքը, Բէրիկլէսի դարը... Ապա նայէ մեր 

պատմութեան ,էրայ . . . Համեմատական տախտակ մը շինած էր Խմբապետ 

Համօն, թիլերը ճիշդ չեմ յ ի շ ե ր . . . Մեր ժողովուրդը քանի՞ տարի խաղաղ 

ու աղատ ապրած է , քանի՛ տարի պատերազմներու մԷՀ կամ օտարի աիրա– 

կա լա. թե ան տակ . . . 

- Ատոնք չքմեղանքներ են,– ըսաւ Վարուժանընդունինք իրողու– 

թւինները... Պղատոն մ ը , Տիքարտ մը չենք ունեցած... Ոչ ալ Տանաէ , 

էէյք^փիր կամ Կէօթէ... Ատոր ի՞նչ ունիս ըսելիք... 

՜ Տիգրան, խերդ անիծեմ է Այս գինի չ է , Հուր է ։ %Որ շիշ մը 

րեր է Մայրդ երեւի քեզ անլուսին , խաւար զի շեր մը ծնաւ, որ այդպէս սել 

ելար . . . 

" 1 պարոն Լեւոն, դէմ քիս մէ նայէր, Հոգիս ճերմակ է , այդ է 

կարեւորը... Զե՞ս լսած, կ՚ըսեն՛– «ճերմակը անուն ունէ, սեւր՝ Համ...» 

Հէ\ Հ է ՚ , Հէ՚՛.. 

- Կորսուէ , անպիտա՛ն 

Ագամեանն ու Համօն երեւցան ։ 

Տղաքը ուրախ՝ ոտքի ելան ։ 
- Գուք արդէն ոգեւորուել է ք , ֊ ըսաւ Ադամ ե ան, - ղէ նստինք X 

Նսաան, խմեցին, կերան։ Խօսակցութիւնը կրկին դարձաւ ոգիի մա– 

սին.•• 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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* ճէչգ կ ասում Լեւոն ըըսաւ. Ագամեանմեր ժողովուրդը կ՝ս–* 

րոնէ ոգին՚ ւ. Բայց տարտամ եւ ընդհանուր մի գաղափար է ողին հի*՛ 

մա . * • Հէները կրկնում էին , մենք էլ ենք կրկնում » • • Մ ի ակնկալէք, որ 

ես տամ ճշգրիտ սահմանումը ••• ի մի Հի այլոց, ամէն մարգ ուղում է ճըշ– 

ղրիա լինել, ինչպէս կարելի է Հչգբիտ լինել բաների մ ասին, որոնք Հո– 

սում են, շար մ մ ան մԷՀ են ՚ * ՚ կարելի կ ճշգրիտ լինել մեո֊ելների մասին ՚ . ՚ 

Ուրեմն, նիւթից չշեղուելու համարոգին զգացումին զտուած, բիլրե–* 

զա ցածինչպէս ասեմաննիւթացած էութիւնն է « « • Նկատի առէք, ա** 

ոացի զգացումին ( ոչ մտածման»»՛ ինչ ասած որ ուղեղն է կատարում գի-

տակցութիւնը, ինչպէս միշտ՛՛» Գրա համար, ճիշդ է ասոլմ - Մեր 

վովոլրգի մեծութիւնը իրա ոգեղինութեան մ է 9 է ՛ ՛ » Նախնական ժողո-

վուրդներ ի մ ԷՀ զգացումը չի հասնում րիւրեղացման, ուստի անոնք մնում 

են զարդանկարչականի եւ խորհրդանշականի վրայ»»* Բնական երեւոյթնե-

րը կարծես այդքան էլ չեն Հետաքրքրում մեր ԺողոՎուրզին» ՚ » Մեր աչ* 

խարհահայեացքը դիտական ոճ վեր լուծողական չէ միանգամայն • • . Բարձ– 

րաւանդակների Ժողովուրդները ինքնասոյզ են եւ Հողին են մշակում՛»» 

Համ աձա՞յն ես , Համ օ՛ * » 

Խմբապետ Համօն լուռ էր տմբաչՀ Ժամանակը ։ ՝Բիչ կը խմէր եւ շատ 

կը ծխէր ։ Կորսոլած էր իր մտքերուն մ ԷՀ ։ 

- իս ձեզ նման գրոց~բրոց չեմ»*» էգ բ աներ էն շատ չեմ Հասկս/նայ. . . 

կը լսեմ. * . կը թուի , թէ սւզիղ են քո զատումները ՚ . . թէեւ մի քիչ վերա-

ցական ինձ Նման գալաոացոլ Համար՛.» Օրինակ, քո ոգին բացատրելու 

ճիգերը ինձ աւելի չփոթեցրին. . . Գոլ էն ասա ՚ – Մենք ինչո՞վ ենք արժանի 

քաղաքակիրթ կոչուելու» »» էգ մեծ ազգերի ժողովին մենք ինչո՞վ ենք Ներ-

կա յանալու * • . 

–Մեր ճարտարապետոլթեամբ, - մ ԷՀ մտաւ Լեւոնտ 

- Գժուար է յստակ պատասխան տալը.»» Ամէն մի մշակոյթ իր բարդ 

միՀավայրի ծնունդն է " » Յետոյ, բաղդատոլթիւնները կարող են մոլորե– 

8Ընել • • * 

- Շատ բարակը մի մաներ, - ըսաւ Համ օ, - Շէյքոփիրը գնաՀատե– 

լու Համար Հարկ չկա յ ամբողՀ անգլիական պատմութիւնը ուսումնասիրե-

լու..* 

Ագամեան լռեց ^ կը ճգնէր իր մտքերը բանաձեւելու է իրեն Համար 

պարզ Էր, բայց կ ՚ ո լ զ է ր , որքան կարելի կ, փաստացի ըլլալ, ինչ– 

պէս միշտ է 

- Համարեա թէ, - կրկին ըսաւ Խմբապետ Համօ, ՚֊ մի օտարական 

տար քեղի նոյն Հարցումը։ 

- Պարզ կ, մկՀ մտաւ Լեւոն խանդավառ., - մեր ճարտարապետոլ– 

թիւնը ել մանրանկարչութիւնը է սրբազան ել ժողովրդական բանաստեղ-

ծութիւնը ։ 

- ԸնգՀ անուր խօսքեր են ատոնք, - ըսաւ Վարուժան , - մ է յ մէկ բա-

ժակ ելս փ ոլ գոլցէ բա ցոլին մտքերը... Խմենք Խմբապետ Համոյի կե-

նացը . . . 

- Կեցցես, Համօ Հան ։ 

Տ՛եր շուքը մեր վյրայէն անպակաս ԸԱայ ՚ ՚ • 

Ագամեան յարձակեցաւ քծպապ^ծ վրայ է Ուաելը֊խմելը կը սիրէր ՚ 

«Կրակը վառ պաՀելսլ Համար, ածուխ կ պէտք», կ՚ըսէր է Մեծ Հիացոլմ 
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ունէր Հին յոյներուն Հանդէպ ւ Անոնք մեր վարպեաներն են, կ ՚ ը ս է ր , ա՜-

նոնց կենցաղը առողՀ էր ։ իրենց ամենախորունկ փիլիսոփայութիւները, 

յաճախ, աեղի կ՚ունենային խնՀո յքի սեղաններու չ՚ււրՀէ 

- Միսը առողՀ բան է , - ըսաւ Ադամ ե ան, - ամէն ապրող էակ, մա– 

նալանդ ստեղծա գործող էակ, ւ/^/ւ ուտելու է % 

- Խենթ բանեբ ես ասում, « Հակառակեցաւ Համօ , - բանջարակե-

րութեան արդիւնքները կենդանաբանական աշխարՀի մ ԷՀ * • • 

- Ուղում ես ասել կո՞ւ/ր, - ընդ մ ի Հեց Ագամեան տ 

- Ուզում եմ ասել ցո՛ւլը, - ըսաւ Համօ ։ 

- գո*. քած ասացիր, ցուլը ի Հարկէ, Հզօր արուն է , Բա45 

կոտոշաւոր է , բաշ չունի»*» ի վեր Հոյ գոմէ անասուն է * • • անտառում ծաղ-

րի կ՝ենթարկուի * • * 

ՊաՀ մը կեցաւ, ապա * 

- ՛հու ուզում ես ասել, թէ մեր ազգը*** Լեւոնն ասաց. . . Մեր բա– 

նաստեզծոլթիլնը կարող է մրցել որեւէ ազգի բանաստեղծութեան Հետ • • » 

Հ^ւ/՛^ պիտի ասես ՚ կատարուել են թարգմանոլթիլններ * • • , թարգման– 

ուել են, բայց ինչպիսի ողբալի*** Ամէն անգամ % որ թարգմանողն ինքը 

տաղանդաւոր մարդ է եւ եղել է բանաստեղծդ օրինակ՝ Վալերի Բբիւսո– 

վը •«. Վեր Հերս Ֆրանսիայո ւ մ , Նարեկացուն թարգմանեց մի երիտասարդ 

Քարթող է եւ տեսար ինչ Հակազգեցոլթիւն ՚ * * Գեռ մեր արժէքները ծանօթ 

չեն մարդկութեան • • • Իսկ կառուցողական արուեստում, մենք Հասել ենք 

Հանգրուան • «« (/՝էր Միջնադարեան ճարտարապետութիւնը Հայ Հոգու ա– 

մենացայտուն ել տիեզերական արտայայտութիւնն է՛՛* Ոչ միայն Հայաս-

տանը եղել է կառուցողական ձեւեր ի մի էնքն ուրոյն աշխատանոց, այլ եւ 

եղել է առաջնորդողը եւ օրրանը նոր ոճերի • »• (*ոմ ան ականը, Գոթականը, 

Բիւզանգականը մեծապէս օգտուել են ել ազդուել մեզանից*** Բաւական է 

կարդալ Բ՚որամանեանն, Ատրչիկովսքին, Գոլտընը եւ ուրիշները**• ինձ 

թուում է , որ նկարչութեան ել երաժշտութեան մ ԷՀ եւս մենք եղել ենք ինք-

նատիպը եւ ազդողը***, էլ չեմ խօսում գորգաՀիլսութեան, յաճխապակիի 

ել միւս արՀեստների մասին՛** Գժբախտարար, մանալյսնդ Հայ եբաժըչ– 

տութիւնը դեռ բաւականաչափ ուսումնասիրուած չէ ՚ ՚ ՚ Ի Հարկէ, միշտ 

կայ փոխ—ազգեցութիւնների Հարցը՛*՛ Հայաստանը օգտուել է Արեւելքից 

ել Արեւմուտքից ՚ ՚ ՛ իւրացրեչ է տարրեր, մ ոթիֆներ * * * Եւ սակայն, ինչ– 

պէս Գոլտընն ասում է , իւրացնելու պրոցէսը պա Հան Հում է «Բարձր կարգի 

ստեղծագործական կարոզոլթիւններ* * * * Ատացածը իւրացնել եւ իր ազգա-

յին բովից անցնելուց յետոյ, ստեղծել սեփական ազգային ոճ*** Ի վեբՀոյ, 

ամէն մշակոյթ պաբտատէր է եւ պարտական**. Գէ, կարծում եմ երկար 

խօսեցի է սա եղաւ դասախօսութիւն * ՚ • 

- Ընդհակառակն, - բողոքեց Լեւոն, ~ ի վերՀոյ, մեր փնտռածը մեր 

Հայկական Հոգին է*՛* թոբամանեանը ուղղակի կախարդեց զիս... Անկէ 

ետք, ձեռք անցուցի Աաբչէկովսքէէն պատառիկներ*** Մեր Հայրենակիցը 

եթէ ըսէր է պիաի չտարակուսէինք՛** Մեր կառոյցները կը Համեմատէ ա– 

ոաՀին դորիական եւ կոթական տաճարներուն Հետ*** Զեւի այդ պարզա-

ցումի ել մաքբոլթեան, մեզմէ առաՀ՝ Հասալ ՀեԱագան եւ մեզյքէ ետք՝ 

Վերածնունդը • • • 

( Տ ա ր . ) Բ. ԿՌԱՆԵԱՆ 
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ԽՄԲԱՎԱՐԻՆ ՑՊԻԿԸ 

Գիշեր մըն Էր: նուագէն վերջ 
Օրր սըրահը մընսւց թափուր՝ 
թեմին վըրայ խաւար ու լուււ 

Սկսաւ վ է « , 
Լեզու աււաւ իւրաքանչիւր նուագարան; 

- էս տուփ մըն եմ կախարդական, -
կոկոզավիզ ըսաւ ջութակն, 
Աղեղիս տակն իմ դիւթավար 
Աստղեր կ ՚իյնան սւսուպահար, 
Արեւն անգամ կը րըււնկի իմ կըրակէս, 
Տիեզերքին ոգին Եմ ես, 
Տարափիս տակն արծաթահունչ՝ 

Կ՚առնէ նոր շունչ, 
Կ ՚ըլլայ արօտ* հոգին երաշտ, 
Լըքուն սիրտը՝ կեանքին հետ հաշտ: 

ժողովուրդը ծափահարեց ինծի համար: 
- Գովքդ է ունա՜յն, 

Դաշնակն իսկոյն բսւրձրացուց ձայն* 
Ր ւ Թի՞ս անթիւ ստեղնաշար 

Ջութա՛կ աղրար, 
Միայն չո՜րս լար –– 

Արձագանգն եմ վաթորիկին, 
էքովերոլ երգն* անդնդախոր, 
Գագաթներու հելքն՝ աստղածոր • 

Հոգիներուն արրեցումն եմ ասսաւածային, 
Երդիկներէն ամպ ու մըշուշ կ ՚ընեմ ցըրիւ ; 
ժողովուրդը ինծի՛ կոլ տայ յարգ ու պատիւ ձ 

- ֊ Վա՜յ • • • հապա ե*ս, 
Թնդաց թմբուկն ինչպէս գաւ ամպ՛ 
Աոանց ինծի դուք կը մընաք միշտ սեւերես» 

Վաշտերուն եմ առաջնորդ լամբ, 
Կռիւ կամ հարսնիք*ինձմէ՛ կ՛առնեն կըշռոյթ ու թափ։ 
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- Երկար լեզուդ քաշէ՛ քհզի 
Իշո՛ւ կաշի, 

Պոռաց շեփորն արոյր հագագ* 
ծագէ ի ծագ* 

Ե՛ս կը րանամ լոյսն սւււսասսն, 
Պատգամաբե՛րն եմ յաղթութեան: 

- Վա՛յ դուն փըչոզ, 
Ծիծաղեցաւ ցնծուն ծնծղան՛ 
Արեգա՛կ եմ ես ոսկեշող, 
Ե՛ս եմ փայլը, խա՛նդը թեմին։ 
Ալ թաւ ջութակ, սըրինգ դալար 
Յարձակեցան յաջորդաբար, 
Մէկը միւսին՝ վարկն ոտնակոխ 
Ըրաւ ինքգինք * աստղ մը փողփող: 
Ամէնէն վերջ խմբավարին 
Ցըպիկն ելաւ իր մէկ ոտին* 
- Ամէն մէկըդ ըրիք գովեստ » 
Ոչ ոք մընաց իր տեղն համեստ» 
Եթէ չտամ ես ձեգի չափ* 
Կրնա՞ք շահիլ համբաւ ու ծափ • * • 

Դուք ձեր գլխին 
Ջէք արժեր մեծ բան մ՚աոանձին։ 

Առակիս միտքն է բացայայտ, 
Շիտակ կ ՚ըսէ ցըպիկն աժան՛ 
Ի՞նչ փոյթ թ է ձայնդ է քաղցրալուր, 
Թէ հոգի մ ՚ես դուն լուսացայտ, 
Խումրի մը մէջ չես իսկ փըշո՜ւր • 

Գիտցի՛ր մէկին, 
Ենթակայ ես ցուպի չափին. 
Մեծաւորդ է պատուի արժան, 
Եթէ նոյնիսկ ըլլայ չոր Փայտ։ 

ԳԱ8Լ ՎԱՀԱՆ 
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Պ. ՍՆՍ.ՊԵԱՆ 

Օ՚ՕՍ VՕՍՏ Ժէտ(62̂ 0ստ, €«էէ« էՈՏէ6ՏՏ6 ճէքօոցտ. 

ծ ո վ , ծառ ու ժ՜այռ: Էւ ի՜նչ ծովածաւալ հմայք այդ ամբողջին վր~ 
րայ ու պայծառութիւն՝ ինկինքն ի վեր: Արդեօք ուրիշ աեդ հանդիպա՞ծ՛ 
եմ նման ճոխութեան մը , եւ կրնա՞մ աչքերուս մէջ պարփակել ՛այո ափին 
չքնադ մանրամասնոլթիւնները: 

Բնութեան կոդմէ մարդուն պարտադրուած անուններուն ամենսւար– 
դարն ու որակաւորը՝ Շձէ© ժ ՚ձշսւ՛։ ծ ո վ . ծաո. ու ժայտ.3 Իրարու կող-
քին, իրերու հետ հաշտ ու եղբայրացած։ 

Տիշողոլթեանս մէջ ծովու եւ լճի թսպմաթիւ ափեր կան, բայց ա– 
նոմէ ոչ մէկը կը համարձակի մօտենալ ու յիշեցնել այս համերաշխ ամ-
բողջութիւնը : 

էս չեմ յիշեր ծսա մը, որ իր արմատները այս անխռով վսաահու-
թեամր ծովուն մօտեցուցած ըլլար: 

էս չեմ յիշեր ծով մը, որ ժայռերուն հետ ունեցած իր տարակար-
ծութիւնը վերջացուցած ըլլար այսպէս: 

Արեւ, կանանչութիւն ու կապոյտ, կապո՜յտ, կապո՜յտ։ Թերեւս ա– 
րեւը երբեք այսքան չէ հհաաքրքրած զիս, կարօտավառ այս ակնարկով 
լեռներուն նայած չեմ ու ծովը ոչ մէկ ատեն այսքան չէ ծովացուցած իր հը– 
մայքը աչքերուս մէջ ։ Հոն սկսաւ, հո՜ն։ Լոյսի քաղաքին լուսածարաւ եր– 
կընքին տակ պատրաստուեցաւ արեւին ու անսահմանին պաշտամունքը ե) 
ստեղծեց այս տաք փոխ–յարաբերութիւնը: Կը նայիմ ու պահ մը անիրա-
կան կը թուի ինծի համայնապատկերին համայնսափիւո. գեղեցկութիւնը: 
Ասսւախլապատ քաղաքին մռայլ յիշատակներէն ու ամենակուլ տխրութե– 
նէն ետք՝ այնքա՜ն շռայլ է այս պարգեւը, որ կարծես վտանգի տակ կը 
գտնուի, յափշտակութեան ենթակադ կը կարծեմ զայն ու կը, պոռամ։ Այս 
ուրախութիւնը բաժնելու, հաստատելու ցանկութիւնը երգեր կը յուզէ 
մէջս: կը խայտամ: ծառին, ժայռին, ծովուն ու արեւին նուիրուած բա– 
նաստեղծոլթիւններ կ՚արտասանեմ բարձրահունչ խանդով: 

էրբեմն նիգ կ ՚ընեմ զսպել ինքզինքս։ Վերլուծումներու կը ձեռնար-
կեմ։ Ամէն բան տեսնելու, բոլոր մսւնրամասնո ւթիւններուն մօէ* կանգ առ-
նելու , անոնց մէջ հեռանալու այս տենդը՝ պարպուած անհատականութեան 
մը անձնատուութի՞ւնն է արդեօք, թէ չարչարանքէն ետք վարձատրուած 
անհատականութեան մը զեղումը։ Ինչ փ ո յ թ ։ Այս պահը բաւ է ինծի ու 
այս ափը լալ է , իր յայտնութենէն մինչեւ անյայտ հեռուներուն ուղղու– 



* 

թեամբ իր ներդաշնակ մեկնումը, Սէն Ռաւիայելէն մինչեւ ՛քան, մինչեւ 
նիս ու Մօնաքօ ու անդին ու հեոուն։ 

Կը յիշեմ ամբողջը եւ ամբողջ երկայնքին ծովազգեստ ու արեւաճ 
բազմութեան անձնամոռ ծ էսը: 

Կ՚ըսեն թէ աշխարհի երջանիկները հոս կը շտապեն իրենց մնացեալ 
օրերը տանելի դարձնելու համար։ 

Կ՚ըսեն, թէ հոս կը շտապեն աշխարհի դժբախտները իրենց այսօրը 
մոռնալու համար: 

1»ս նոր կ՛անդրադառնամ նաեւ Ֆրանսացի գրողներուն եւ անոնց հե-
րոսներուն այս ափին ու արեւուն հասնելու տենչին եւ նոր կը հասկնամ 
անոնց մօտ հասարակաց այդ պապակին սաստկութիւնը: 0 ՜ , արեւը: 

Վերադարձած ենք նիս ու երեկոյ է արդէն: նստած ենք ծովափնեայ 
սրճարանի մը դարպասին եւ վերջացող օրուան հետ՝ վերստին կը մտաբե՛-
րեմ ճամբան եւ ճիգ կ՚ընեմ այսօրուան ընծայէն բաժին մը պահել վաղ– 
ոլան, ինչպէս կ՚ընեն մարդիկ սիրելի դիրքի մը հետ կամ ընթերցումէն 
ետք: Ակսաւ հո՛ն, ճոխացաւ ուրիշ տեղ մը, ծաւալեցաւ բլուրէ մը ետք ա. 
շարունակուեցաւ այն մասէն անդին։ Կը յիշեմ երկրորդ անդամ, կ ՚ընդգը– 
ծեմ նորէն, բայց ոչինչ կը յաջողիմ անջատել ու պահել ինծի։ 

Լեռը լեռ էր ու գեղեցիկ, արեւը քաղցր էր ու շռայլ, ծովը ծով էր 
ու ծով է տակաւին* նոր երանգներով ողողուած ոլ նոյնքան տրամադրելի, 
բայց ինծի կը թուի, թէ այս ամէնքը հոս կրնամ ձ.գել ու մեկնիլ, առանց 
մաս մը հետս առնելու, առանց ինձմէ բան մը ձգելու։ 

Առանց ապրումի տրուած, առանց տառապանքի ստացուած ժառան-
գութեան մը ցրտութիւնը լեցուած է սրտիս ու սկսած է դարձեալ ցըր– 
տսւցճել ղիս: Կարծես մէկը ի նպաստ ինծի կողմնակալութիւն մը ըրած է 
ու տարուած յաղթանակը գուրկ է շարունակելի բանաստեղծութեան մը 
կենսատու տենդէն։ հանդիպում մը։ Մնաք բարով մը* Անվստահելի յիշա– 
տակ մը: Կարելի՛9 է ապրած ըլլալու պատրանք մը կապել խուսափուկ այ * 
յարաբերութեան: Հանդիպում մը: Մնաք բարով մը: Իեղմնաւորման հնսւ– 
րաւորութենէն գուրկ յիշատակ մը: 

Ու նոյն ծարաւը նորէն, անհանգիստ, անյա՛գ։ Աղօթքի, արիւնի, 
ուրիշ արարչութեան մը ժառանգութեան կապուելոլ պէտք մը կը զգամ: 
կարծես ճակատագրուած եմ ոչինչ սկսելու։ Սկիգբ մը չե ՛մ , շարունակում 
թիւն մըն ե մ , աղօթքով, արիւնով ու յամսսւութեամբ շաղախուած շարու-
նակելի պատմութեան մը անգուսպ դերին։ 

Տխրութիւն մը չոքած է վրաս ու կը ստիպէ, որ ուրիշ հոգիով մը 
մասնակցիմ շրջապատին, յիշեմ պատմութիւնը ոլ զառանցեմ կրկին: է ր -
թամ քսան տարի առաջ: 

Միջնարարային գերութիւն մը ապրեցաւ այս հողը Ու հիմա կեանքը 
զուարթ է իր վրան։ Կը նայիմ մարդոց ու կը յիշեմ մեր երկիրը, մեր 
թշնամիները ^ դաժաննե՛րը: Կը յիշեմ, կը դառնանամ աշխարհին դ է մ , եւճ 
ինծի դէմ , քեգի՛ գ է մ , սի՜րտ, որ տկարութիւններուդ գոհ դարձուցիր գի« 
նորէն, գոհ դարձար նորէն, այս պայծառ ժամուն, երբ կեանքը կը խայ– 
տայ1 ույ որբի ու զրկեալի անկիւնէ մը չ է , որ կը նայինք անսր եռեւեփու– 
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մին է * ե զ ի դէմ եւ ինծի դէմ 5 Աշխարհին ու ամէնուն դ է մ ։ 
- Ես հմ այս ր ոլորին պատճառը, - կ ՚ըսէ ձայն մը ճերսէս, ես եմ 

քեզ վարողը, քոս ճակատագիրդ եւ կը կոչուիմ Հայկական Տխրութիւն: 
Ա յ ո ՜ , դո՛ւն ես ու եկած ես: իոլոր այս տակնուվրայութեան անու-

նը, իմ հոգիիս ողջ տակնուվրայութիւնը, որ անխառն ոչինչ կը ձգես ին-
ծի կ՚ընդխաււնուիս ամէն րանի եւ ամէն ինչի ու իմ վրաս կը տարածես 
մռայլ իշխանութիւնդ: 

Դո՜ւն– սէրերս դո՛ւն ընտրած ես, թշնամիներս նշանակած ես դո՛ւն, 
պաշտամունքներս դո՛ւն ձեւաւորած ես, եւ պարտաւորութիւններս պար– 
տադրած եւ դո՛ւն Հայկական Տխրութիւն, դո՜ւն ։ 

Այնքան դժա֊արութեամր հասայ հոս, այսքան դիւրոլթեամր ինչ– 
պէ՞ս եկար դուն, ինչպէ՞ս նանչցար զիս։ Հարաւի տաք դժոխքը ձգած" 
հո՞ս ինչ գործ ունիս՛ վերջացսւ՞ւ գործդ հիւսիսի ցուրտ դժոխքին մէջ, 
որ անյուսութիւնդ ինծի կը բերես կրկին: ինչո՞ւ այս ջերմ համակրանքը. 
ինչո՛ւ այս րիրտ հալածանքը։ Դո՞ւն ես իմ մայրս, որ այս յամսաութեամր 
կառչած կը մնաս ինծի, ե՞ս ծնունդ տուած եմ քեգ, որ սննդառութեանդ 
պատասխանատուն դաոնամ: 

Իմ հոգիիս շղթայակապ Արտաւագդներ չեն տանջուիր. գնա՛ եւ Մա-
սիսի անդունդներուն մէջ ծաւալէ: 

Դաւաճանուած ու Անյուշ բերդին մէջ նետուած վիրա լոր հպարտու-
թիւնը ես չեմ՛ գնա՛ եւ այնտեղ ողբերգէ։ 

«Սեւ հողերչէն կազմուած չէ իմ կսււս՛ շսսլախդ ուրիշներուն Փու-
թացուր : 

Անիի աւերակը ես չեմ՛ ե՞րբ ետ պիտի կանչես սրտիս մէշ վայող 
բուերդ։ 

Տայտնուելէդ ասդին քանի անգամ փորձեցի չէզոքացնել յաճախան– 
քըդ, վարձեցի ամբոխանալ ամբոխին հետ, զուարթանալ զուարթ –հոգինե-
րուն հետ, բայց տեղդ չզիջեցար դուն։ Յամառութիւնդ դուրս նետեց զիս: 
Հանդիպեցայ ուրիշ զուարթ հոգիներու։ իւրաքանչիւր զուարթութեան դ ի -
մաց կւաոաղութետմբ մը լեցուցիր զիս, իւրաքանչիւր պալատի, խոյակի, 
քանդակի դիմաց փշրուած բան մը յ իշացուցիր, դարձեա՛լ յիշեցուցիր մեր 
թշնամիները, դաժաննե՛րը, դաժաններուն ոճը, հրահրեցիր դաժաններուն 
ոճին ձգտող ոխակալ ապրում մ ը : * 

Արարատի սպիտակ պաղատանքը ե՞ս եմ մ ի թ է , որ կը ^արունակես 
տակաւին խւավայոյզ երգդ երգել մէջս։ Վանայ ծովուն կարօտագին կանչը 
իմ սրտի՞ս կը չարչարուի, որ աւելի կը խորացնես քինախնդրութիւնդ։ Ղ,ա–՜ 
րաբաղի լեռներուն զայրո՞յթը միայն կաակուած է ինծի, որ երակներուս 
կենսատու արիւնը կը նահանջէ քու ծննդավայրերէդ եկած թունաւոր հե-
ղումի ն առջեւ։ 

Եթէ ուրիշ յոյս չկսւյ՝ անյուսութեամբդ պահէ այդ պաղատանքը, 
Հայկակա՜ն Տխրութիւն՛ եթէ ուրիշ ուժ չկայ՝ քու սւկարութեամբդ զօ-
րացուր այդ ցաւագին կանչը՛ եթէ բախտը շարունակէ ժլատ մնալ՝ քու 
դժբախտ ներկայութեամբդ զայրացուր այդ զայրոյթը։ Այդ պաղատանքը, 
այդ կանչը, այդ զայյայթը: %սհէ այս ամբողջը ու մի հեռանար է Ո՞վ գի-
տէ, թերեւս ինծի տրուած ամէնէն հզօ.ր ուժը դուն ես հիմա։ 

է, 

Գ– Ա< 
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ԵՒ ՄԱՐԴՈԻ՚ե ԿԸ ՊԱՏԿԱՆԻ 

«Բագ քէն» ի նախորդ թիլէն մէջ, Վ • 

Օչական ստորադրեց յօդուած մը՝ ՀԳրա– 

կան Հարցեր» խորագրով: Տօգուածր ու-

նի երկու մ ասեր ք - Աոաջին մասը կը 

պարունակէ Վ. Օչական ի գրականու-

թեան մասին ունեցած կարծիքներն ու 

առաջարկները) ի"կ երկրորդը մատե-

նագրական չայն ծանօթութեան մը վրայ 

կռթնած՝ կը ծանրանա յ առաւելարար 

արեւմաաՀայ քննադատութեան վրայւ 

Երկրորդ բաժնին մէջ յայտնուած կար– 

ծ իքներուն դէմ տռարկոլթիւններ ոլ 

պատճառաբանուած տեսակէտներ չեն 

պակսիր մեզի, ԲայԱ ա յս գրութեամբ 

֊մենք պիտի զբաղինք առաջին մասով 

միայն : 

• Օչական կը սկսի իր յօդուածը է 

րսելով՝ 

Արեւմտաեայ գրականութիւ-
նը անկումի մէշ Է, 25 տաբի Է 
ի վեր։ 

Եւ թող ոչ ոք վերադրէ այդ 
«արտաքին պայմաններու», ոչ 
իսկ ներքին պայմաններու ։Միակ 
պատասխանատուները՛ այդ դը– 
րականութեան արժէք ու կեանք 
տուողներն են, 50-ի չափ մտքի 
ու արուեստի մշակները: 

Հյատ յստակ չէ այս վան կումբին Հա-

մար պատասխանատուութեան կան չուած 

զէմքերուն ինքնութիւնը» ԲսանըՀինգ 

տաբի առաջ յայտնուողնե՞րը տկարացան 

արգեօք, թէ վերջին քսանըՀինգ տար-

ուան ընթացքին նոր գէմքեր չյա յտնը– 

•լեց ան ու պատճառ դարձան Հան կում էն* : 

$ստակ չէ * ԱրեւմաաՀայ գրականութիւ-

նը փաստօրէն Ա վւիւռքի մ ԷՀ շարունակ– 

ոլեցաւ, ոլ եթէ նախասփիւռքեան գէմ-

քերը, Օչական , թ՚էքէեան , Կ * $Լարեան , 

Լ. Հյանթ, Ա - Զօպանեան եւ մէկ երկու 

ուրիշ վեր ապրողներ մէկ կողմ ձգենք՝ 

պիտի տեսնենք որ ( նոյն այդ դրակա-

նութեան նոր չունչ ու թափ տուող դր-

բողները, վերԱն քսանըՀինգամեա կին 

ու այսօ՛ր հ իրենց վաստակներով նուաղ 

չեն կչռեբ, քան քսանըՀինգ տաբի ա– 

աս ջ՛. Զարիֆեան, 9» ՚կառվարենց, Վ• 

ՀՏոլշանեան մեռան• Զ• Աիւբմէլեան եւ 

Հթ • Հ/աՀնոլբ օտար դոներ բախեցին է 

ճիշդ է , որ երեք չորս Հոգի դաւաճանե-

ցին գրականութեան ել մխրճուեցան ՈԼ 

կորս ոլե ցան ոչ գրական զբաղումներու 

մէջ: Բա յց ինչպէ՞ս կաբելի է Հաւատա-

րիմներուն ճիգերը անտեսել եւ անոնց 

նոր վաստակը առ ոչինչ Համարելով 

փութալ անկման մը դում՛ը տալ & 

՚ԲսանըՀ ինգ տարի առա ջ դիրքերով 

կամ մամուլին բերած իրենց աչխաաակ– 

ցոլթիւննեբով ծաղկում ին մասնակցած 

գրողներ Հաշոլըոլած են Համաստեղ, Ա— 

ւ/ 
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րամ Հայ կազ, ՚ Աարաֆեան, » Պ է– 

չիկթաչլեան , Բ։ ֆ՚օփալեան, Մ • Իշխան, 

Եգուարգ Պօյաճեան–, Ժագ 6 ա կոյտ– 

եան ել ԼԼլյոՆ Գար մ էն . Ամէնքն ալ 

Հրապարակէ վրայ են յսօր եկ միեւ– 

նոյն Հաւաաարմ ռլթ եամր կը շարու-

նակեն ծառա յել գրական իրենց կո-

չումին ւ ԵԿ Ո՛Վ ԿՐՆԱՅ ՊՆԴԵԻ որ ԱՅՍ 
զ րո զն եր ուն վեր Հին քսանամեակին ստո-

րագրած գործերը նուագ Կէէո֊ Կը ներ-

կայացնեն, քան իրենց նախաքառասնա– 

կան թուականներուն գրածները ։ Հա-

մաստեղ «Գիւղ» ՈԼ <Անձրեն>//Հ նո լի-
րա գործեց իր անունը, բայց կարելի՞ է 

պնդել, թէ անկէ ետք գրածները անար-

ժան են իր անունին * Մ • Իշխան «Տւ"–ճե– 

յ ա լ . ն^գ^ով ճանչցուեցաւ, բայց Հետա-

գա յին լո յս ընծա յած գործերը ինչո՞ւ 

Հան ալ անպայման «Տոէ֊&երու եր^քն վար 

դասել է Մարգ չի կրնար առանց խղճա– 

խայթի ըսել, որ Ն՛ ՊԷշիկթաշչեանի 

նախա պատերազմեան գործը աւելի՛ 

կ՛արժէ, քան վերՀին շրՀանին իր գրած-

ներէն կազմուած Հատընտիր մէկ Հաւա– 

քածոն տ Ն • Աարաֆեան քսանըՀինգ տա-

րի ւքւռաՀ անուն մը ունէր, բայց այգ ա– 

նունը ունէ՞ր ա յս օրուան Աարաֆեանին 

կշիդը յ թ՝օփալեանի պարագան նոյնն 

Է։ իսկ Արամ Հայկազ* Եգ* Պօյաճ-

եան, Ժագ 6 ա կորեան, Լ • ԳարմԷ ն% ա– 

ոաւերսբար վեր Հին երկու տասնամէակ-

ներուն արդիւնաւորեցին իրենց գրիչնե-

րը« Արդ, ինչպէ՞ս կ՚ըւլայ որ նոյն այս 

մաբդրց երէկուան գործերը ծ ա ղ կ ո ւ մ ի ն 

մաս կը կազմեն եւ իրենց տարիքին ու 

կարողութիւններոլն լիութեան մ ԷՀ ԳՐ~՝ 

ր ած է Հերը կը ծ առայեն գրական աճ.– 

կումի մը իբրեւ փաստաթուղթ է Հարցր 

կը փոխուի անշուշտ, եթէ Վ. Օշական 

կ՝ակնարկէ նոր գէմքերոլ բացակայու-

թեան ւ կամ յայտնուած նոր գէմքեբուն 

գրականութիւնը Հաշտ չի նկատեր ա-

րեյ֊մաաՀսքյ դրականութեան ոգիին է Այղ 

պարագային չափով մը իրաւունք պիտի 

ք»(.1էենար, որովՀետել Պոլսոյ, Պարսկաս-

տանի եկ Պէյրոլթի մԷՀ է Հեր կը ստորա– 

*քըրուին այսօր, որոնք իրապէս կապ 

չունին աբեւմտաՀայ գրականութեան 

Հետ, եթէ ճդնինք մ ինչեւ իսկ գրական 

որեւէ իմաստ տալ մեր արիւնին, խառ– 

նըւածքին ոլ ա չխ ար Հ ըմբռնումին ան– 

Հաշսք յգ վ,ոխառոլթիւններուն ւ. 

կսղաաբուած ախտաՏանա Հումին ել 

զրողԳւերը պատասխանատուութեան կան-

չող դատաստանին կողքին, տարօրինակ 

է նոյնպէս ներքին ոլ արտաքին պայման– 

մ անները անտեսելու սա անողոք կեց-

ուածքը է 

Որքան որ մենք կը Հասկնանք, քար-

տաքին պայմանները» մեր կամքէն ան-

կախ թաւալած կեանքի զանազան երե-

ւոյթներն են եւ Հարկադրանքները մեր 

վրայ• իսկ ներքին պայմանները գրո-

ղին անձնական ապրումներն են, մտա-

ծումները, յոյսերը, յոլսախափոլթիւն– 

ները» ներքին անձը բաղկացնող միւս 

տենդերը տ Այս պայմանները չեն գրա-

կանութեան անկումին պատասխանա-

տուները , այլ գրողնե՛րն են, կը պնդէ 

Վ* Օշական է Բայց առանց ա յս երկու 

պայմաններուն , ինչպէ՞զ պիտի րմբըո*~ 

նենք նախ մարգ մը եւ պատասխանա-

տուութեան կանչենք զինք տ Ո՛՛վ Է այն 

անձը, որ ժամանակէն դոլրս կ՛ապրի, 

պարագաներէն, ստիպումներէն անկախ 

կեանք մը կը վարէ. եւ ո՞վ է այն միւս 

անձը որ իր ներքին պայմաններէն դուրս 

շահեկանութիւն մը ներկայացնէր «ս յս 

կամ այն Հարցին կապակցութեամբ % 

ւ» ^ամանակ չունեցա յ , չուն իմ \ 

Փորձեցէք ոեւէ գրողի գրական ա– 

ռաՀարկ մը ընել ել անխուսափելիօբէն 

պիտի ստանաք այս պատասխանը, -

ժամանակ չունեցայ, չունի>մ ։ Վէպ գրե-

լով չէր զբաղած եկ ժամանակը բանաս-

տեղծութեան նոլիրած չէ՛բ է Զբաղած Հր 

կեանքին մէկ դժուարութիւնը յաղթա-

Հարելու գործով։ Արտաքին պայմանը 

կ լան ած էր Ժամանակը ու չէր գրուած 

ձեր առա Հարկած յօդուածը է իր մամր– 

տա ցածը, երրորդ գրութիւն մ ը , բա-

նաստեղծութիւն մը, գրական ուրիշ ԷՀ 

մըէ Մէկը այսպէս, միւսը՝ նոյնպէս, ա– 

մ էնքը * ամ էն ուն պէս ու արգէն բան մը 

կը պակսի , անկումը կը * կ * ի է Արտաքին 

պայմանները գեր մը ունին գրականում՛ 

ճ1ց1է1տ6ճ Ե 7 
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թեան ՛աճման կամ զարգացման մ ԷԼ է 

Ւռնչ կրնանք սպասել այսօրուան Պոլսա– 

Հայ ղրողներէն, որոնք տեղական պայ-

մաններոլ. ստիպումով Հազի՛ւ տիրացուէ 

մ ր չափ կապ ունին մեր ժողովուրդին 

ու մշակոյթին ու ոգիին Հետ• կամ՝ պա– 

տասիւանատուոլթեան ամբողԼ ծանրու-

թիւնը ինչպէ՞ս բարգինք Հայաստանի 

զրոզներոլն վրայ է որոնք քառասուն տա-

րիներու իրենց գրածներուն ութսուն աո. 

Հարիւրը, իրե՛նց ձեռքով, կրակին կու 

տան այսօր» Արտաքին պայմանները գեր 

մը ունին գրականութեան զարգացմ ան 

կամ անկմ ան մ ԷԼ, ուզենք թէ չուզենք ։ 

Ունի՛ն տ Ւսկ ներքին պայմանները, ինչ– 

պէս մենք կը Հասկնանք է գրականու-

թեան ամրողԼ տարերքը կը կազմեն յ 

Ներքին մարգը, ի՛նքը է իր անՀատակա– 

նութի՚լնը է Ա՛նձն է որ կ՚արԺեւՈրէ բա-

ռը , տողը, ամրողԼր : Եթէ գա գրին ներ-

քին պա յմաններուն գործոլնէոլթիէննե– 

րըէ գագրի անձին աչխատակցութիւնը, 

կը սկսի գիմակը , կ եղծ իքը , արուեստա-

կանը, անգրական բա ռա կոյտը, որուն 

նմո յ շներ էն զերծ չենք, դժբախտաբար է 

Գրականութիւնը գրողին գործն 
Է, մտաւորսւկանին կալուածն Է 
ու սիյսւլ Է հայրենի հողին պա-
կասը , ժողովուրդին անտարրե– 
րութիւնը ու կեանքի կիրքը ա– 
ւլսւջ քշել որպէս ինքնարդարա-

ցում։ 

4/,<իողովուլ՛գին անտարրերոլթիւնը* , 

ճիշգ Է, մեծ նշանակութիւն մը չունի 

ստեղծագործութեան մը ծնունգին կամ 

աճման մ ԷԼ, կեանքի կիրքը, նոյնպէս չի 

կրնար ար գա բացում մը րցալ գրակա-

նութեան մը անկման. բա յց զՀայրենի 

Հողին* իրականոլթիւնը գրականութեան 

վճռական ազդակներէն մէկն էէ Եթէ մո-

զովս ւրդը ինք օժտուած է ստեղծագոր-

ծական կամքով* Հա յրենի Հ ողին գոյ ու-

թի էն ը էլ աճեցնէ գրականութիւնը եւ պա-

կասը կը պակսեցնէ անոր թափը է Հաւա-

նաբար Հայրենի Հողին պակասն Է պատ^ 

ճառը, որ գաղութահայ կեանքին մ ԷԼ 

մԷԼազգային չափանիշով բմիշկնեբ ու-

նեցանք , փաստաբաններ եւ ԷնժԷնեօր– 

ներ ունեցանք, բայց մի Լա զգա յին ^ա– 

վւանիշով գրող մը չկրցանք ոզԼունել ւ 

Որովհետեւ բմիչկն ու փաստաբանը եւ 

էնժէնեօրները ստացական տարրերով կը 

բեղմնաւորեն իրենց ընդունակութիւն– 

ները, մինչ գրականութիւնն ու արուես-

տը տարբեր ճամբաներով կՀընթանան ։ 

Հողին անիմանալի խորՀուրդը անհրա-

ժեշտ աւիշն է գրականութեան, հռղբ իր 

պատմութեամբ կամ պատմութիւն ||«– 

տեղծելու իր տենչով կը վարակէ իր վբ– 

րայ քալող անձը եւ կը բեղմնաւորէ ա– 

նոր Հոգիէն մ ԷԼ էւրայատուկ այն լինե-

լութիւնը , որով պա յմ անաւորուած է իւ-

րաքանչիւր ժողովուրդի արուեստ • 

Մարդիկ խենթ չեն ք որ գիշեր ցե-

րեկ Հայրենի հող կ՝երազեն, խենթ չեն, 

որ Հայրենի Հողին Համար արիւնոտ գու-

պարներու կը մասնակցին , խենթ չեն , 

որ կ՚աշխատին ամրացնել սաՀմանները, 

•օտարը գուբս կ՛ուզեն վանել իրենց սահ-

մաններէն է /էքենթ չե՛ն է Բնակարան ու 

Հանգիստ ու ֆիզիքա կան ապահովու– 

թիէն ձեռք ձգելու Համար չ է , որ կը 

մզուի պայքարը, այգ բաները Հո՛ս ալ 

ունինք, կրնանք ունենալ ամէն տեղ, 

այսուհանդերձ հող կ՚ըսեն ու Հողին Հա-

մար յանձն կ՚առնեն անասելի զոհ սղու-

թիւնն եր ( անոր Համար, որ Հոծ միայն 

կրնան գտնել իրենց խոբագոյն էութիւ-

նը | պատմական իրենց ճակատագիրը ի– 

րագործելու այն միակ Հնարաւորութիւ-

նը, որ Հայրենի Հողէն զատ ոչ մէկ ուժ 

կրնայ Հայթայթել մարդուն է 

՚ Բ ի չ անդին Վ՛ Օչական դարձեալ 

կանդրադառնա յ այս Հարցին ալ կը ք ր 
րէ 

Ո՞վ այնքան միամիտ է , որ 
կարծէ թէ հայութիւնը հայրե-
նիք դաոնալով, մարդ էակին ա. 
մասնաւորարար գրողին հիմնա-
կան տագնապները կը լուծւււին: 

Ոչ ոք * անշուշտ ւ Մ եր Հայրենիքին 

մ ԷԼ ապրող մարգ էակնները կամ Հայ-

րենիք ունեցող ուրիշ ժողովոլբդնեբ բալ*, 

ծա*ծ են իրենց Հիմնական տագնապնե– 
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րր, որ մենք՝ Հայրենազուրկներս նման 

միամտութիւն մը էաէալի ու վարդապե-

տութեան վերած էինք է Ըսած ենք կար– 

հ ես, որ Արարաաը տեսնելէ եաք ամէն 

ինչ կը վերՀանայ Հ Աեւանի մԷՀ Նարկի– 

սանտալով իրագործած Կ՝ԸԱանք մ եր ե– 

րազը եւ Զանգուի ափին մէկ անգամ 

խնՀոյք սարքելէ եաք՝ այլեւս իրագործե-

լիք ոչինչ կը մնա յ մ եղի ։ կարծես Հա յ– 

րենիք երազե լՈւ կամ վերադառնալու 

մեր միակ ցանկութիւնը այս է , եւ մարգ 

էակին տագնապներուն լուծումը մեր Հե-

ռանկարներուն մ աս չի կազմ եր է Բա յց 

Հայրենիք վերադառնալու ցանկութեան 

Հիմնական մա՛սը այգ է , մարգ էակին 

տագնապները լուծելու կամ լուծ՛ման աշ-

խատանքին ըսա արժանւոյն մասնակցե-

լու Համա՛ր մարդիկ Հայրենիք կ՛ուպեն է 

Տուեալ Հայրենիքին տուեալ անՀատին 

ուրոյն տագնաաը, չխաթարուածը, իր 

ուրոյն Հոգեբանութեան մ ԷՀ յա յան ուա-

ծը խորութեամր ու լոյսով լուծելու Հա-

մար : Որովհետեւ, յաւզենք չուզենք պի -

տի ընգունինք, որ Հայ մարդուն տագ 

նապները եւ ֆրանսացի մարդուն տագ-

նապները , իրենց ամբոզՀոլթեան ու ման-

րամասնութեան մ ԷՀ առնուած, Հասարա 

կաց գիծեր ունենալով Հանդերձ՝ տար 

լ՛եր են իրարմէ է Խռովք, նայուածք, մը 

տաՀոզութիւն , լքուած ութ եան ապրում , 

կեանքի եւ մաՀուան վախ֊յարարեբու-

թի ւններ՝ տարբեր են ։ Արժէքը այգ 

տարբե րութեան մկՀ է ու էականը այգ 

տարբերութիւնը պահե/ն է: էքլ ճիչդ ա– 

տոր Համար է որ մարդիկ Հայրենիք 

կ՛ուզենք Հայրենիք վերադառնալ կ՛եր-

բազեն : Աշխարհի թոՀուբոՀին մ ԷՀ չկոր– 

սընցնելու Համար այգ յատուկը, որ Ա— 

րարատով կրնայ վեհանա լ , Աեւանով 

պայծառանալ, քանդուի Հունչով դաշ-

նաւորուիլ, ու զարգացման իր Հունին 

մ ԷՀ առնելով Հոգին դարաւոր բ եղմնա– 

փոշին՝ յաւերժանալ։ Ա՛յս էէ Այլապէս 

Հայրենիքի մասին մտածող ու զոհողու– 

թիւններոլ յանձնառոլ մարգեր շատ պի~ 

տի չգանէինք 3 ք)չ, այգքան դիւրին ձե– 

ւով կարելի չէ մատի փաթթոց դարձնել 

Հայրենիքին ու Հայրենի Հողին վրայ 

շեշտը գնող մարգոց ճիգերը եւ առա– 

Հարկել, որ աշխարՀաքաղաքացիական 

ձգտումներով բառեր քով քովի ւ՛էն ենք Ու 

Հրճոլինք արմատախիլ գրականութեան 

մը անխուսափելի արուեստ ական ու– 

թեամր ւ \յման յանձնառութիւնն եր ով 

մ ար գ կատարած պիտի րլյար կրկնակ 

դաւաճանութիւն մը, նախ՝ իր Հայրենի-

քին Հանդէպ եւ ապա՝ աշխարՀին ւ Իր 

ազդին ել ապա ամրողՀ մարգկոլթեան; 

Որովհետեւ բնախօս ական այս կազմը– 

լածքը ունեցող ել Հոգեբանական այս 

ժառանգութեան մ ԷՀ մեծցած անձը նախ 

էլ ապրի այս Հայրենիքին Համար եւ ա– 

պա ուրիշ Հայրենիքներու, նախ իր ազ-

գը կը ներկայանայ իրեն ել ապա միայն 

ուրիշ ազգեր ։ Ազգայինը ել ապա մի– 

Հաղդայինը ւ ՄիՀազգայինը ազգայինով 

սնանած Է միշտ» ամէն ինչի ու գրակա-

նութեան բոլոր գլուխ գործոցներուն 

Հիմքը, ծանրութեան կեդրոնը ազգայի-

նը եղած էէ ԱշխաբՀի մ ԷՀ չկայ մեծու-

թիւն մը, որ աշխարՀին պատկանելէ ա– 

ռաՀ իր ժողովուրդին չպատկանի, իր 

Հայրենիքէն առաՀ պատկանի ուրիշ Հայ-

րենիքներու յ Իրենց ժողովուրդէն ոլ 

Հայրենիքէն ստացած սնունդն է , որ մե-

ծերը վա խան ցած են աշխարՀին եւ ոչ 

թէ գուրսի աշխարհ էն ստացած սնունդը 

եւ Հոն Հռչակուած իրենց անունները բե-

րած են իրենց Հայրենիքներուն է Օրի՜ 

նւսկները շատ են է Բոլոր Հանճարները է 

Մենք՝ Վարէին գարուն ուրիշ 
բան չենք ըրած, գործածելով 
գրականութիւնը որպէս ազգա-
պահպանման միջոց ու անոր մէջ 
գնահատելով գլխաւորաբար ազ-
գային ու տոհմիկ շեշտը։ Ար-
դիւնքը մէջտեզն է ։ 

Այսի՞նքն է Արդիւնքը ապարգի՞ւն Է է 

ինչպէ՞ս կրնայ մարգ ինքնիրեն թոյլա-

տրել նման մերձեցում մը «վերՀին գա-

րու՛» մեր դրականութեան ձեռք բերած 

նուաճումներուն I - ՀԱրդիւնքը մԷՀտեզն 

Է»1 Կը Հասկցուի , Որ Հարեւմտահայ գր– 

րականոլթիւնը 2 5 տար ի է ի վեր անկու-

մի մԷՀ* չէ միայն, այլ սկիզբէն ի վեր, 
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իր ծնունդէն ասգէնէ ԱգգայԷն ել տոՀ– 

*քէկ չեչա եւ ուր էշ ոչինչէ ^Արդիւնքը 

մ է Հա եղն ի ։ Անկո՛ւմէ 

Այգ Հարցերը % ազգայինն ու տոՀ– 

մէկ չեչաը, րնական է է իրենց անմիջա-

կան ութ եամր ու ձեւաւորուելոլ անյե-

տաձգելէ աենգով՚* աւելի սլէաէ ար գի լ– 

նալորէէն գրողին ստեղծագործական 

թափը, քան ուրէչ որեւէ Հարց ւ Գրողը 

ա յգ Հարցերը Հարազատ գտաւ ու գրեց : 

Ընթերցողը այգ Հարցերում մ ԷՀ տեսաւ 

գրողին Էրացուցէչ ոլ մը եւ գնահատեց է 

Եղածը այս Էէ Ուրիշներուն ըրածը տար– 

րեր չէ » Ուրիշները իրենց Հանճարով 

յաջողած են տոՀմէկ այգ շեշտը արմ՜ա-

նէ գա է ձնել մէ Հա զգա յին Համարումէն է 

Բուն խնդիրը այս էէ ՄիՀազգային. բար-

ձունքներու Հասնելու Համար ուրիշ ճամ-

բայ չկայւ Ուրիշ ճամբայ չկա յ նաեւ մեր 

տռքեւ է 

- Թէքէեանը ձեզի պաՀեցէք, Կ՝Ըսէր 

ֆրանսացի գրոզ մըէ Մենք նորոլթիւն 

էլույլենք ՚, Մ ենք Բ՝ԷքԷեաններ շատ ու– 

նինք յ Վարուժան բերէք մեզի, ժողո– 

վըբղական ձեր եր գեր էն նմոյշնեբ բե-

րէք է Մեղի պակսողը իւրայատուկ այգ 

լարն է , անկրկնելի այգ լարով միայն 

կրնաք նուաճել մեզ ու բան մը ալելցը– 

նել Համամարգկային գրականութեան 

զ անձարանին 

Ազգայինին մ ԷՀ Համամարգկային 

զարկերակը գտնել ու ց^՚որիէ * Մնացեա-

լը տեղ Հասնելու զուր ճիգ է է Արեան , 

Հողին յ տոՀմիկ շեշտին Հետ կապը կրա– 

ր ողներոլն տրտագրոլթիլնները տեսանք 

ոլ կր կրենք տակաւին անոնց դառն յի– 

շատ ակները Երեւանէն մինչեւ Ափիւռք։ 

Մէկ մասը մոխիր է այսօր, Իսկ միւս 

մ ասը մ ոխիր ըլլալու իսկ անընդունակ է 

Վերադառնանք սակայն ու քալենք 

յօդուածին Հետ -

Գրականութիւնը, սակայն, կը 
է թուի բոլորովին անկախ ըլլալ 

մարգոց խնդուքէն ու լացէն, 
մանաւանդ գրողին անձնական 
՜նսւկսւսւսւգրէն: 

Մ ան աւա՛նդ է Շատ յստակ չէ սա– 

կա յն անձնական ճակատագիր ըսուածին 

ետեւ թաքնոլած մտածումը է Ա/ւօրեա– 

յէ՞ն ա յսէնքն , կենցաղէ՞ն , յարաբեբույ-

թի ւնն եր էՈն է Ս Էրը է ուրախութիւնը, 

տխրութիւնը , անորոշութիւնը, մաՀոլան 

զգացումը ք պատրանքները մաս կը կազ– 

մ ե՞ն արդեօք անձնական ճակատագրին է 

Հյատ յստակ չէ ըսել ոլզուածը է Բայց 

եթէ ասոնք չեն, ու ասոնք չեն խանդա-

վառեր կամ ըմ րոստացներ գբողյր, ա յն 

ո՞ր իրողութիւնն է որ նիլթ պիտի Հայ– 

թայթէ գրողին ու սնուցանէ գրականու-

թիւնը ։ Ոչ մարգոց խնդուքը, ոէ լացը, 

ոչ գրողին անձնական ճակատագիրը է 

Բայց Է*նչ կը մնայ անդէնէ Ոչ ուրիշնե-

րը ոչ ինքը: ՕգԷն առկախ բան մըէ Ոչ 

իսկ օգԷն առկախ յ Տարօրինակ թուղթ 

մը, ստացողը անյայտ, առաքողը ան-

դէմ է Տեսակ մը անգրմարգկայէն կամ 

անմարդկային գործունէութիւնէ Բայց 

մարդկութիւնը նկատի չունեցող մարդ 

ուրիշներն ու իր Էական մասերը ան-

տես առնող մէկը իրաւունք ունէ՞ միթէ 

մարդոց խնդուքով , լացով , անձնական 

ճակատագրով գոյացած, մարգոց խըն– 

գուքէն, լացէն ու անձնական ճակատա-

գրին Համար տագնապող բառերով խօսի 

մեզի Հետ եւ ըսէ, որ ատոնք կապ չոլ– 

նին մարգոց Հետ է 

Մ արդ մը կարելէ չէ ամբոդքութեամբ 

անՀւստել ուրիչ մ ար գեր էն է Մ արդը պա յ– 

մանաւոր է մարգկային ով յ Որեւէ գործ, 

որ մարդու մը կողմ է կը կատարուէ կը 

պատկանի ուրիշ մարդու մըէ Ամէն մար-

դու պէս, ամէն գրագէտ յարաբերու-

թեան մէՀ է ուրիշ մարդու մը Հետ է Գո-

յութիւն ունեցող, կամ Հեռաւոր ապա-

գային մԷՀ գոյութեան կան չուած մար-

դու մը Հետ է Եր գոյութեան իսկ պա– 

Հանքով, ի մխիթարութիւն իր գոյու-

թեան է Արարչութիւնը խորՀուրդ մը ու-

նի է Արարչութեան խորՀոլրգը անհեթեթ 

պիտի մնա յ մ իչտ, եթէ Արարիչը ի 

պատկերի ի ւբոլմ չկտտար է իր ստեղծա-

գործութիւնը , երբ ըսելիք խօսք մը չու-

նի ուրիշէն, փոխանցելիք շունչ մը չու-

նէ է Տեսակ մը արարչագործութիւն Է 

նաեւ գրականութիւն է Տեսակ մը արա– 
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րիչ է Նաեւ, գրագէտը, մարգոց խնդու-

քէն , լացէն ու. անձնական էր ճակատա– 

գրէն վեր է >իս յրումներէն կազմած– իր 

վ, ո ր ձառութ ի ւննե ր ը ի պատկերի Էւ-ր ում 

ա յլոց փոխանցելու կոչուած կարօտա– 

վաո. գործօն մը։ ժամանակի ԼՈէ֊նչը, 

կամ մարգարէաշունչը է 

Ըսել թ է հանրութեան քաջա-
լն լոսն քէն կախում ունի գրական 
կեանքի ու. գրողի ծաղկումը՝ կը 
նշանակէ չհասկնալ գրական եր-
կի էութիւնը ։ Կը նշանակէ գը– 
րականութիւնը ստորադասել 
հանրային ճաշակին, այսինքն 
զայն վերածել գործիքի։ 

Հանրային ճաշակին Հետ նոյնացող 

մակաբոյծ գ բ թ չ բ ™ԲԳեօՔ * 

շական Էր մտքին մ ԷՀ, թկ Հանրութիւնն 

0 ւ գրագէտը ան Հատելու, մկկը կամ միւ-

սը մեկուսացնելու մտածում մը կը Հե-

տապնդէ ւ Առա Հէն պարագային, աւե-

լորդ կ ըսեի ամբոզիւթեամբ Համա-

ձայն ենք իրեն Հետ։ Հանրութեան ճա-

շակին դո Հացում տալու միտումով գը– 

րող մարգը ինքնավստահ ութենէ ՂՈԼրկ 

գրողն կ, սեփական ըսելիք չունեցողը, 

ասոր անոր ընթացիկ մտածումները քով 

քովի դնելու գիտութիւն մը ձեռք ձգած 

ժամանակաւորը ։ Այս տիպարին Հա-

շիւը ժամանակը կը մաքրկ, ժամանակկն 

աոյսՀ մենք չենք ուղեր Հաշիւ ունենալ 

Հետը* Համաձայն ենք Վ* 0 լականին յ 

Բայց երկրորդ պարագային գ Հանրու-

թեան եւ գրողին փոխ–յարաբերութեան 

դիմաց՝ մեր ունեցած տուեալները թոյէ 

չեն տար չ օր այգ աստիճան խիստ ըլ-

լանք ու բացարձակ։ Առնենք օրինակ մ ը , 

Հեղինակ մը Գ* Վարոլման յ, Վա-

րում ան ը գրեց, Հանրութիւնը յափշտա-

կեց գրուածքը եւ երկուքը ի միա սին ( 

փա՛ստ կ | ստեղծեցին դրական կեանք 

մը\ Պարզ կ, որ Հանրութիւնը իր ճա-

շակը չպարտագրեց Վարուժանին, այլ 

անձնատուր, եղաւ բանաստեղծին ճաշա– 

(լին։ Հանրութեան մտածելակերպէն կամ 

զղալու եղանակէն վրայ իր սեփական 

ղրսշմը գնելու պարագայէն - ինչպէս կ 

Վարուժանէ պարագան - , գբականոլ– 

թէւնը Հանրայէն ճաշակին ստորադասե-

լու ի՞նչ Հարց կրնայ ծագիլ այլեւս, իսկ 

նման գեր կատարող գործիք մը ինչո՞ւ 

անպայման գկշ գործիք մը պէտէ նկատ-

ուի եւ ոչ թկ լաւ\ Ուշ Հասկցուող, քա-

նի մ ը սերունդ ետք միայն գնաՀատուող 

գրողներու պարագան չենք անգիտանար տ 

Կ՝ոլղէինք ըսել, որ գրողը անպայման 

ունի Հանրութիւն մը, մօտաւոր կամ Հե-

ռաւոր ւ Աղէտը կը սկսի Հանրային ճա-

շա/չին Հետ նոյնացողէն Հետ, իսկ միւս 

աղէտը կը սկսի Հանրութենէն խուսափող 

գրողին Հետ, որ , ինչ խօսք, իր կարգին 

շատ վստաՀելի ուժ մը չ է , պատգամ 

չունեցողն է յաճախ ք որ մշուշին ու ա– 

նորոշէն եւ ան պատասխանատուութեան 

մ ԷՀ կ՚աշխատի օրօրել էր դաոնացած Հո– 

զէն: 

Մեր գրականութիւնը պէտք 
է իր անկախութիւնը ձեււք ձ գ է ։ 
Շատերը կրնան նոյնիսկ կաս-
կածիր թ է կա՞յ հայ գրակա-
նութիւն մը ։ Կայ անշուշտ, սա-
կայն, ճիշդ այդ անկախ նկա՛-
րագրին պակասն է , որ մեր ազ-
գային կեանքի շփոթ ու սպա– 
ււող կիրքերու մշուշին մէշ կոր– 
սընցնել տուեր է անոր գոյու-
թեան փաստն իսկ է 

Այս կայ ու չկային մ ԷՀ կա/ միակ 

յստակ բան մը, անկախութիւնը, որ իր 

կարգին չկայ եւ պէտք Է ձեռք բերել 

զայն։ Մենք չէ որ գէմ պիտի ըԱայինք 

նման պայքարի մը ։ Միայն թէ , մեր ազ-

գային կեանքի չվաթ ու սպառող մշուշը 

եղածը կասկածի՞ տակ կառնէ արդեօք Հ 

թէ կ՝ ուշացնէ չեղա ծին յա յտնոլթիլնը է 

կը վտանգէ գրողին անկախութի՞ւնը, 

թէ անոր ստեղծագործական թափը է 

կ՛ ուշացնէ չեղած էն յայտՆոլթէւնը, կը 

վտանգէ գրողին, ստեղծագործական թա-

փը, կասկած չկայ։ Ազդայէն մշուշը չի 

կրնար գրական անկախութիւնը չքացնել» 

առանց ա յգ անկախութեան եղածը շա-

տոնց չեղեալ պէտէ Համարէինք, մեր 

ապրումներուն ՈԼ մտածումներո՛ւն Հետ 
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կապ չունեցող ուժերուն ծ առայող ըս– 

տըր կա թուղթ պիտի Համարէինք եղածը 

սլ մեկնէինք է Բայց ՎաՀԷ Օչական ի ընդ– 

գըծեշ ուզած անկախութեան պակասը 

ոլրիշխն ծառայութեան մ ԷԼ կորսոլած 

անկախութիւնը չէ ( արտաքին ճնշումի 

մը ^ակնարկեր, կ՝ակնարկէ գրողին ուղ-

ղակի ներքին ու բնական կապերուն ։ Այգ 

կապերուն զոՀուած է անկախութիւնը ։ 

Այս է իր միտքը > Պիտի տեսնենք քիչ 

անգին է 

Եթէ վաղը հայ միտքը դադ– 
րէր ստեզծելէ, ինչ որ այս կէ– 

՚ սօրուընէ սկսած է հաւանաբար, 
՛բայց մենք գեո. չենք անդրա– 
դարձած ո՞վ է այն անձը որուն 
քունը պիտի փաիւէր: Որո՞ւն 
հոդը - մարդիկ ամէն րանէ ա– 
ւսոշ անտէր որբեր են, որոնք 
դուրդոլրանքի ծարաւէն պիտի 
մեռնին աոտուն կանուի), դեռ 

՝ նախաճաշ չըրած: Որո՞ւն հոգը, 
թ-է 50 հոգի ի՛նչ կը մտածեն ի– 
րենք իրենց ու աշխարհի մա-
սին։ 

ՒնչպԷ՞ս թէ որու Հոգը տ ինչո՞ւ ու-

րեմն գիրք կր գրենք մ ենք ել գիրք կը 

գնեն մարգիկ է քՒերթ կը Հրատարակենք 

մենք եւ թերթ կը գնեն մարգիկ։ Բեմէ 

մը խօսելու կը կանչուինք մենք ել մեզ 

ունկնէէրելու կոլ գան մարդիկ % ՏԼոլար– 

ճանալո՞լ Համար պա ր զա պէս , թէ զի-

րենք ՀաՐՀրԿոԳ տագնապներու լուծման 

ի խնդիր։ Գրողին մէկ մտածումը իմա-

նալու տենդին մղումով է 5 0 Հոգիին մե– 

նաշնորՀեալի շնորՀները շեշտելոլ եւ 

ղան ւ/ուածը անբան Հօտի մը վերածելու 

վերի ճիգը նոյն թափով չի շարունակ– 
ո,–իր է Յօդուածին շարունակութիւնը, 

բարեբախտաբար, ուրիշ բան կը շար ու– 

նտկէ 

Գրականութիւն մը զայն ըս– 
տեդծոգներէն ու վայելքներէն 
գատ՝ որո՞ւ համէսր կենսական 
արժէք կը ներկայացնէ։ 

Ոչ ոքի Համար ։ Զայն ստեղծողները, 

վերի 5 0 Հոգին կը ճանչնանք: Որո՞նք են 

սակա յն զայն վայելողները ։ Անոնք ո– 

բոնք քիչ առա Լ տանտէր որբեր» կը կոչ-

ուէին եւ անկէ առա Լ՝ նոյն յօդուածին 

մէԼ% Հանրութիւն անունին տակ ներկա-

յացուած էին իբրեւ աբՀամարՀելի քա-

նակ ։ Վայելողնե՛րը ։ Անշուշտ թէ կան 

վայելոզները , կա՛յ վայելողներուն դու-

մ՛արը, որ Հանրութիւն կը կոչուի տ Հան-

րութիւնը գեր մը ունի գրականութեան 

մը աճ մ ան կամ ան կման մ ԷԼ ։ 

Օրինակ՛ չի բաւե՞ր որ գործ 
մը հայերէն գրուի, որպէսգի 
մաս կագմէ հայ գրականու-
թեան : 

Կը բաւէ տ Բա յց Վ . Օչական կանգի-

տանար , որ լեզուն բառ չ է , քերականա-

կան գիտութիւն ոլ շարադասութեան 

կանոն չէ ։ Տուեալ ժողովուրդի մը բո-

լոր մաանայատկութիէննեբը արեան տր– 

րոփը, աչխարՀին նայելու կեցուածքը( 

ապրելու, շնչելու, շնչալոբելոլ ԲՈԷՈՐ 

կարոզոլթիւնները իր մէԼ խտացնող 

խորՀրգանշանն է լեզուն , անթարգմա-

նելի եւ անփոխարինելի ։ Գրէք Օրինակ 

Հայրենիք բառին դիմաց նոյն իմաստը 

տուող օտար որեւէ բառ եւ զգացէք եթէ 

կրնաք այդ ըարձրաՀունչ բառին ետեւ 

գրած մեր Հրավառ ապրումը։ Ը ս է ք կր~ 

որւնկին ֆրանսերէնը ել ապա սպասե– 

"Ր ֆրանսացի կռոլնկր երգէ ձե– 

Աի՛՝ Լեզուները այս ճամբով նոլիրա– 

գործուած են, տուեալ ժողովուրդին ան– 

Հատականութեամբ անՀատակացած , մ՛ը– 

Հակոյթ դարձած ։ Բնախօս ական իւրա-

յատուկ կազմուածքի մը մէԼ մշակուած 

իւրա յատուկ Հոգեբանութիւն մը խոր– 

Հըրդանշող ու արտայայտող կենդանի 

ուժն է լեզուն եւ% ի Հարկէ , նոյն լ ե զ ֊ 

ոլով արտայայտուող մարդը, եթէ ան– 

տա զանգ չէ կամ արհեստաւոր նովին 

բան ի ւ պիտի փոխանցէ իր ընդգրկած 

նիւթթ* նաեւ լեգո լին կենսանիւթը ել 

զայն դարձնէ մաս իր ժողովուրդին գը– 

բականութեան յ Սակայն ըսել սպուածը 

դարձեալ այս չէ % Հետեւեալն է «–• 
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Տեսայ, հիմնականը այնքան 
ալ գ րականա.թեսւն հայ ըլլալը 
չէ ՝ որքան գրականութիւն ըլ– 
1 ա 10 ։ 

կարծես Հայերէն գրուած ամէն ԷՀ 

գրականութիւն Հաշոլըուած է մեր մ ԷՀ 

ել գրականութեան պայմանները բոլորո-

վին անտեսած ենք Հայ գրականութեան 

մասին խօսած աաեննիս է Ե՞րբ սակայն 

Հա յ կա կան ութ ի ւն ը առաՀին ու վեր Հին 

պայման նկատած ենք, որ այսպիսի մե-

ղադրանքներ կ*րԱան մեգի է «Հա յը) մ աս– 

նալորոլմ մըն Է, եղածին նկարագիրը 

բացայայտող մակգիրը եւ ոչ թէ գրու-

թիւն մը գրականութեան բարձրացնող 

մէկ բացարձակ պայմանը։ Գրութեան մը 

նկարագրով կը չաՀա գրգռուինք գրա-

կանութեան պայմաններր լրացնելէ ետք 

միայնէ Հայ գրականութիւն կը պա Հան– 

Հենք զ րաղ Էտին գ րական արժանիքնե-

րուն Հաւաստիքր ունենալէ յետոյ է խրո-

ղին գրական կարողոլթիւնր ել ցեղային 

իր խառնուածքր, ոգին յ Հակաասկ պա-

րագաներուն դժոլար է մեծ արդիւնքի մը 

սպասեք է ՍմԷն գրող , կրկնենք անգամ 

մր եւս , ՀամաշխարՀային գրականու-

թեան պատկանելէ առաՀ կր պատկանի 

իր աղգային դրականութեան է 

Հայ գրականութիւնը, այսին– 
քրն հայ գրողը ազատագրելու 
Է ինքզինքը հայ ժողովուրդին 
ախորժակը գոհացնելու, անոր 
կեանքը պատկերելու կամ 
անոր ճակատագիրը ձեւաւորե– 
լու հերոսական պարտաւորու– 
թենԷն (ուրիշ հարց թ է վերջին 
երկու պարտաւոյաւթիւնները 
գլուխ հանելու կարող գրող ալ 
չկայ մեր մ է յ ) : 

Հայ ժողովուրդին ախորժակը գո– 

Հացնելու ձգտող, այսինքն սեփական ա– 

խորժակ մր պարտագրելու կամքէն զուրկ 

գրողներուն պէտք է միշտ յիլեցնել ի– 

րենց անՀրաժեշտ եղող այդ ազատա– 

գրութիւնը, կամ Հայ գրականութեան 

յ է լեցնել, որ ազատագրուի նման անշաՀ 

ճ1ց1է1տ©ճ Եգ & 

ու շահախնդիր տարրերէն ւ Անտեղի չէ 

նոյնպէս յիչեցնել միւս խումբին երկու 

գործ ընելու իրենց անբաւարարութիլ– 

նը։ Բայց իր ժողով ուր գին կեանքը պատ-

կերելու ելած գրողը միայն ա՛յգ պատ-

ճառին Համար՝ մեղադրանքի տակ առ-

նել ու սա մ տա յնութիւնը առնուազն ին-

քը մեղադրելի էէ ինչպէ՞ս կարելի է կոչ 

ընել գրողի մը որ գա դրի բնական ըլլա-

լէ յ եւ ժողովուրդին Հետ կապերը խզե-

լու բոն ազբօս արարքին մ ԷՀ արդիւնաւոր 

ազատագրութիւն մը տեսնէ է Հայ գրո-

ղին այսօրոլան ապրումներն ու պարտա– 

ւորութիւնները չեն, որ ապարգիւն են, 

ապարգիւնը պիտի սկսի վազը, վաղը 

պիտի սկսի անբնականը» կեղծը, ան Հիւ-

թը, անհեթեթը եթէ ընթացք տայ Նը– 

ման կոչի մը տ Պրպտեցէք ձեր յիչողու– 

թի՛նը ու եթէ կրնաք գտէք մէկը, որ 

ծագումով այս ազդին պատկանելով յա– 

Հողած ըլլայ այն ազգին կամ ամբոզՀ 

մարղկութեան մեծութիւն մը կտակեր 

Եթէ գտնէք, քննութիւն մը կատարեցէք 

ոլ շուտով պիաի ստուգ է ք, որ ինչ որ 

մեծ է առաՀ եկած է ծագումէն, ցեգա-

ւին բացատրելի կամ անբացատրելի ժա-

ռանգս ւթենէ մը է 

Ատենը եկած Է որոշելու -
կամ հայ ժողովուրդը կամ հայ 
գրականութիւնը: 

Գժույսր Է անշուշտ գտնել մէկը որ 

ա յս որոշումով որոշում կայացնելու 

սիրտ ունենա յ է Ըսենք ընտրեցինք գրա-

կանութիւնը ու քիչ մը ետք իմացանք% 

որ Ժողովուրդը տագնապի մը մատնուած 

Էէ Ի՛՛նչ պիտի լնենք այգ պարագային է 

Պիտի շարունակենք գրականութի՞ւն լք-

նել ել անտարբե՞ր մնալ տագնապին գի՛* 

մաց է Կամ ընդհակառակը, եթէ ընտրենք 

ժողովուրդին ծառայելու պաշտօնը ու 

մեր ծառայութեան ճամբուն վրայ կամ 

միՀնարարի մէկ պաՀուն յանկարծ դրա» 

կան տեսիլք մը յայտնոլի մեզի է պիտի 

անտեսենք տեսիլքը ել աճապարենք մեր 

յանձնառութի՞ւնը շարունակելու < Ինչ– 

պէ՞ս կարելի է նման առաՀարկներուն 

վրայ լրՀութեան չեշտ դնելէ Պատահած 
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է , որ բանաստեղծները մ ոռնան բանաս-

տեղծոլթիւնը եւ. երթան պատերազմի 

ղաշտերը իրենց արեամբ Հեղեղել, ինչ-

պէս ուրիշներ , պատաՀա՚ծ է , պատերազ-

մի գաշտէն վերադառնալէ ետք միայն 

յիչաե՝ են բանաստեղծութիւնը ու արիւ-

նոտ քերթուածներ կտակած մարդկու-

թեան է 

Հեռուն չերթանք է 8 ի չենք ԱլպԷր կա-

միլն Ու վայրկեան մը կանզ. առնենք, 

վայրկեան մը մտածենք իր մասին, վայր-

կեան մր խոնարՀինք իր յաւերժախօս ու 

լուսասվւիլռ յիշատակին առՀեւ է Ալ՚^Էր 

՛թամիլն, վերՀին երեսնամեակի ֆրան-

սական դրականութեան այդ կիսաստ– 

ուածըյ %ր իր բովանդակ փիլիսոփայու-

թիւնը Հիմնեց Ա պ ւ փ ւ ր ա ^ 5 > վրայ, կեանքը 

անիմաստ , անՀեթեթ Համարեց , անհե-

թեթ Հ ռչակեց ամ Էն ինչ , անձնասպա-

նութիւնը մխիթարութիւն ու յաղթանակ 

Համարեց, բայց երբ զգաց իր Հայրենի-

քին սպառնացող վտանգը, անոր ազա-

տութեան վրայ բռնացող բռունցքը, մէկ 

կողմ ձգեց իր վւիլիսոփայոլթիլնը, 

րտժարեցալ իմացական արկածախնդրոլ– 

թիւններոլ թէկուզ բեղմնաւոր ընթաց– 

քէն ել ինքզինքը նետեց Հայրենիքի 

պաչպանոլթեան վտանգաւոր գործին 

մԷՀ է Ֆրանսական րէգիստանս^ կազմա-

կերպչական աշխատանքին մեծագո յն 

տոկոս ր ինքր կատարեց , բան ի լ ել գոր-

ծով , ի՛նքը Ա պ ս ի ւ ր ւ ո – ^ փիլիսոփան, 

Աքս/էր ՛Բամիան » 

Այ» Կ կեանքը, այս Է գրականու-

թիւնը , այսքան մ օտ են կեանքն ու գ քե-

րականութիւնը իրարու՛. Մէկը չի կրր– 

նար չքացնել միւսը, մէկը միւսին Հա-

մար է ։ 

Այս երկու. արժէքները կրնան 
զիրար լրացնել, լաւագոյն պա-
րագային, բայց մենք ոչ այդ՛ 
ժողովուրդն ենք, ոչ այդ գրող-
ները։ Գոնէ մէկը Փրկուի, ո– 
րովհետեւ այդ երկուքը անկա՛-
րող են գիրար փրկել։ 

Տարօրինակ կը Հնչէ նոյնպէս այս 

մէկը, տարօրինակ այս փրկութիւնը* 

Մշոլշոտ՝ իր կարգին, անիրագործելի , 

անկարելի է Հարցը այնպէս դրուած է , 

որ կարծես ժողովուրդին գործին նր– 

լիր ուած ամէն մարդ գրականութիւն 

1լընէ, ու գրականոլթեամբ պարապող 

բոլոր անձերը ժողովուրդին ծառայելու 

Հանքերուն մ ԷՀ կը սպառին ։ Ու կ՚ըսուի 

մեզի՝ կամ մէկը կամ միւսը է Լաւէ կամ 

մէկը կամ միւսը է Բայց ի՛՛նչ կարժէ 

փրկուած գրականութիւն մը, երբ կոր– 

սըւած է ժողովուրդը, կամ ի*նչ կարժէ 

փրկուած ժողովուրդը, երբ մեռած է իր 

գրականութիւնըէ Ե*- յետոյ, եթէ ամէն 

ինչ ձղենք ու ամէնքս մէկ նո լիր ուինք 

դրականութեան՝ ի՛՛նչ Հաւաստիքներ ու– 

նինք կարծելու, որ գրականսլթիւնր կր 

փրկուի, կամ եթէ 40—50 գրողներ լքեն 

գրականութիւնը ոլ լծուին ժողովուրդի 

փրկութեան՝ կրնա՞նք անպայման լաւա-

տես րլլալ որ ժողովուրդը կը փրկր– 

ւիէ Հայրենազուրկ մեր ժողովուրդին 

փրկութիւնը, ըսենք տեւականացումը 

պայմանաւոր կը նկատենք մի քանի Հաս– 

տատութիւններով, մի քանի Հաստատու– 

թիւննեբու գործակցոլթեամր, եկեղե-

ցիով, դպրոցով, կազմակեբպութիւննե– 

բով, արուեստով, գրականսլթեամբ է Ա— 

սոնցմէ մէկը զեղչելով միւսներուն չենք 

նպաստեր , ընդՀակառակը, կը զրկենք 

միւսները իրենց կենսատու մէկ շնչերա-

կէն, թափ էն , խմորումի Հնաբաւորո լ– 

թենէն է Գրագէտը դրա կանո լթեամբ կը 

մասնակցի այդ գործին, այնչափով որ 

կը սպա սոլի գրականոլթենէն է Ե՛ր չա-

փով է 

Այսինքն՝ գրել ոչ թ-Է եայ ժո-
ղովուրդին համար, այլ հայ գը– 
րականութ-եան համար։ 

Արուեստը արուեստին Համար Հին 

տեսութեան մէկ տարբերակը է Եթէ % է 

Հարկ է յ արուեստագէտը ունի սեփական 

տեսիլք մը ել Հանրային ճաշակը նկատի 

առնելու պարագային կը խաթարուի ա– 

նոր ուրոյն ձեւաւոբումը արուեստա-

գէտին լրիւ– իրաւունքն է անգիտանալ 

Հանրութիւնը եւ շարունակել իր երկուն-

քը է Բայց ստացուած արդիւնքը, դարձ– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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եալ, մարդուն կը պատկանէ։ Մարդուն 

ներքին երեւոյթներէն մէկն է գրակա-

նութիւնը ու սխալ է մարդը անջատել իր 

Հոգին ու ճակատագիրը ձեւաւորոզ ու-

րիշ մարդու մը մէկ գոբծունէոլթենէն է 

ի վերքոյ ամէնէն անհատապաշտ անձն 

իսկ անհասներու խոլմրէ մը կու գայ եւ 

գիտակից կամ անգիտակից մզումով մը 

կ՚աշխատի Հաստատել էր տեսիլքը։ Գիրք 

ու թերթ Հրատարակելու փաստը ուրիշ 

բացատրութիւն չունի է Գրականութիւ-

նը կը պատկանէ մարդուն ։ Մ արդուն 

Հետ խօսելու կարօտ, գեղեցկութիւն մը 

Հաղորդելու մզում, խոստ ո վան ինք կամ 

ոչ յայտնա գործելու, Հաղորդելու, բաշ– 

խըւելու տենչ է գրականութիւնը է ու իր 

անունով կատարուած մնացեալ ամէն էնշ 

ապարդիւն ճիգ է ու բոնազբօսութիւն: 

Հայ մշակոյթը ինք նաբաւ, 
հիմնաւոր իրողութիւն մըն Է ու 
եթէ մեր ներկայ կեանքը, իր 
տժգոյն մշակոյթով, արժէք մը 
կը ներկայացնէ, ուրեմն եւ 
նոյնպէս արժէք մըն է մշակոյ-
թը աոանց իր ժողովրդական 
յենարանին: 

Նոյն մտածումն է , որ կը կրկնուէ է 

Նոյն մտածումն Է% որ պիտի կրկնենք 

նաեւ մ ենք ։ 

Ո՞վ Է Հայ մշակոյթը ինքնաբաւ Հա-

մար ոզր Հոս, - ժողովուրդին մաս կազ-

մող անհատ մը ւ 

Ո^վ է մեր ներկայ մշակոյթը - տըմ– 

դոյն - արժելորողը, նոյն անհատը դար-

ձեալ է 

քքվ է ժողովրդական յենարանը դէն 
շպրտողը, - վերստէն նոյն մարգը ւ 

Խօսիլ բանի մը մասին եւ ապա 

ըսել, որ մեզի Հետ կապ չունի, էնք ի՛նք 

է ու մենք մենք, կը կարծենք թէ ըսոլա– 

ծին ճիչդ Հակառակը Հաստատող արարք 

մըն է եւ ուրիշ ոչինչ։ Բան մը գոյու-

թիւն ունի այնքան ատեն, որքան ատեն 
ոլՐիշ բան մը կը բացատրէ , կը խորհըր– 

հէն կամ նոր մարդկային ե– 

բեւոյթ մը։ Բան մը կ՚ապրի ապրեցնե-

լով ուրիշ բան մը ։ 

Այնպէս որ, ձգելով գրողները 
իրենց ճակատագրին, կը մնանք 
մենք մեր ծարաւներով ու ճա-
կատագրով : 

Մնա՛նք\ Բայց / ր ն է մեր ծարաւը, 

ո՛րն է մեր ճակատագիրը X Մեր ծարաւն 

ու ճակատագիրը Հանգիսա պիտի ձգե*% 

մեզ այնուՀետեւ։ Մ եր ծարաւները պի՛-

տի չծաբաւնաԴ գրականութեան» մեր 

ճակատագրին մէկ գիրը գրականութիւնը 

պիտի չըԱա՞՝յ դարձեալ ։ Այո ք գրողները 

իրենց ճակատագրին Հետ փղոսկրէ աշ-

տարակներուն մէՀ չքելէ ետք ք ժողո-

վուրդը իր ծարաւին գոհացում տալու 

Համար, իր ճակատագիրը իրագործելու 

եւ լուսաւորելու Համար, պիտի ստեղ– 

ծ էր Իր գրականութիւնը, ինչպէս ըրած 

է սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը։ Ոչ• 

կանութիւնը կարելի չէ ան Հատել ժողո՛* 

վուրգէն ։ Գրականութիւնը կեանքէն կոլ 

գայ եւ կը պատկանի մարգՈւն X 

Պ. ՍՆԱՊԵԱՆ 

I 
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ԱՆՑՆԱԻՈՐՈԻԹԻԻՆԸ ՎԷՊԻՆ ՄԷՋ 

Անցեալ տարի էր որ սկսսւնք /Տաք̂ Աի Գրական ներու հա8գիպու.մ« 
ներ կազմակերպել, երեք շաբսւթ-ը անգամ մը, մեր խմբագրատան սրահին մէյ; 
Հանդիպածները տեղի, ունեցան կսւնոնաւորարար, մտաւորական (երմ մթնոլորտ 
՛մը ստեղծելով եւ գրական զանազան հսւրցեբու հսւնդէպ լայն հետաքրքրութիւն* 
*դրականութ–իւն փորձող եւ գրականութիւնը «իրող երիտասարդներու մէյ: 

Նոր Տ արիէն սկսեալ, վերսկսած ենք արդէն Գրական Ջ/սւ/̂ -ներյււ հան-
դիպումներ ունենա), այս անգամ երկու շայյաթ-ը անդամ մը, շարաթ– օր, երե-
կոյ եւսն ժամը 6* ՅՕ-ին, նորէն Բագին–\է խմբագրատան սրահին մէյ։ 

Այս տարի, ցարդ տեղի ունեցած են 3 զրռյց&հթ։ Տոքթ" Ր՛ Փափազեանի 
դրութիւնը զոր աւարես կը հրատարակենք եւ որ հեղինակին կոդ մ է թեթ-եւ չա– 
ֆով մը վերանայուած է եւ յօդուածսւյին ձեւ ստացած* զեկուցում մը& է Գրա-
կան Զր՞յց-Է հանդիպումի մը կարդացուած ու տեղի աոսս ծ կարծիքներու լայն 
վաիւանակութ-եան մը: 

6այորդ թիսով պիտի տանք 6՛ Գեղարդի զեկուցումը, յօդուածային ձ^ւ 
ստացած նորէն, Աո.ակ–\ւ մասին։ 

Վէպը , արձակով գրուած, ընդար-

ձակ երեւակայութիւն մըն էէ 

ԱպԷշ Շըվալէյի սոյն սահմանումէն 

է աք թերեւս աւելորդ թուի քննութիւնը 

վէպի անձնաւորութեանդ, անոնց կա-

ռոյցին , վարուելակերպին, եւ մանա– 

ւանգ իրականոլթեան հետ ունեցած հա– 

մեմաաոլթեանց, քանի որ երեւակայու-

թի էն րառը իր հետ կը րերէ ան սանձ ու– 

թեան մ տածում մը, անզուսպ ^"–իէքի 

կարելիութիւնը է 

Անսանձ ըԱայ երեւակայութիւնը թէ 

զսպուած, զառանցանքի մ ԷՀ գրէ իր վէ-

պը հեղինակը, թէ յստակատես պա զա-

րի էն ոլթեամր, վերքին հաշոլով իր ներ-

կա յացնե լիք անձնաւորութիւներուն րը~ 

նոյթը | խառնուածքը , Հոգեկան կառոյ– 

ցը, տրամարանոլթիլնն ու բնազդական 

հակադարձումները կախում ունին հե-

ղինակին ենթադրութիւնն եր Էն , ա յլոց , 

եւ ինքն իր ներաշխարհի մասին, իր եւ 

ուրիշներու գիտակից ու դեռ. գիտակ-

ցութեան չհասած աշխարհներս լ ընթաց-

քին մասին է 

Ուզենք կամ չուզենք, վէպը մարդ– 

կութեամբ թաթաւուն է , քանի ոբ հե-

ղինակը մարդկային էակ մըն ՛է * կաբելի 

է չսիրել մարդկութիւնը, կարելի է մին-

չեւ անգամ ատել զայն % սա կայն եթէ 

վերցնենք վէպէն մարդկութիւնը՝ կը մ լի-

նայ րսա֊երոլ փունք մը միա յն է Վէպին 

դերակատարներն են, կամ կը յալակնին 

ըլլալ մարդկային էակներ է ք&՝Էել երե-

ւակայութիւն , սակա յն հեղինակի հոգե-

կան ու մտային աշխարհի արդիւնք վէ-

պը յ ՛անպայման որ կապակցուած է ապ-

րող էակի մը հետ, մարդու մը Հետ, եւ 

անոր ճամբուէ մարդկութեան հետ է 

Որով , վիպասանին անձնաւոր ու– 

թիւնները, մարդկային մտքի երեւակա-

յութեան արդիւնք՝ ծնունդ են մարդկա-

յինի , կապակցուած են մեր կեանքին I 

Պէաք է ընդգծել իսկոյն, թէ մինչ 

այլ արուեստներու մէք արուեստագէտը 

կրնայ ինքզինք արտայա յտել առանց 

մ արդկա յին էակներու դիմելու, առանց 

կապուելոլ անձնալորոլթեանց, վիպա-

սանը չի կրնար % ՛Նկարիչ մը, արձանա-

գործ մը, մինչել անգամ բանաստեղծ 

մը, եթէ իրենք մասնալոր ձգտումը Հոլ՝* 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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Նենան մարգը Ներկայացնելու, կրնաՆ 

ինքզինքն էն արտայայտել դոյներով, ձե-

զերով , բնութեան նկարագրութիւննե– 

բով, երաժչտոլթեամր. եըաժէշաը ար-

գէն չի կրնար արտայայտուիլ մարգոց 

մ ի ի ց ո վ , եթէ չըլլան յայաագիրները X 

Վիպասանը սակայն առաւելաբար անձ-

նաւորութեանց միիցով է որ կ1արտա-

յայտուի՛ Հերոս մը ունի, Հերոսներ, 

կողմնակի երկրորդական տիպարներ, » -

րոնք անուն ունէն , սեռ, տարիք, երբեմն 

յատկանշական ֆիղիքական կառոյց , գի– 

մաղէծ, որոնք կը շարժին, կ՚արտայայտ– 

ուին, կը խօսին, երբեմն ալ Հետելողա– 

կան կ*ըչչան իրենց ընթացքին, վարուե-

լակերպին մԷՀ։ Մէկ խոսքով, կ՝ապրին 

մեղի Նմանէ 

ինչո՞ւ կ*ըսենք սակայն երեւակա-

յական են վէպին անձնաւորութէւններր , 

եթէ անոնք նման են մեգի։ Ինչո՞ւ կ ՚ ը -

սենք կ՚ապրին վէպերու անձնալյոր-ւ^– 

րութիւնները, եթէ անոնք նման չեն մե-

ղի է Ի՛՛նչ Է տարբերութիւնը վէպերու 

անձնաւորոլթեանց ել իրական անձնա-

ւոր ութի ւններ ուն տ 

Տարբերութիւն մը անպայման որ 

կայ՛ պէտք է ըԱայ՛ այլապէս վէպ ըլ-

լալէ կը գադրի , կը դառնա յ յուշագրու-

թիւն , կամ պաս*մական տեղեկատուու– 

թիւն։ Եթէ Րաֆֆիի Աամուէւը ո չ մէկ 

տարբերութիւն չունենար իրական Ա ամ -

սւէլէն, պիտի ստանայինք պատմական 

գրութիւն մը, մաս մը Հայոց պատմու– 

թենէն։ Եթէ Մալխասի ԶարթօԹք^ Հե-

րոսները ոչ մէկ տարբերութիւն չունե-

նային իրական, ապրած ֆէտայիներէն, 

պիտի ստանայինք Արամի յուշերը է 

Տուշը պատմութիւնն Է՛ վէպը պատ-

մութիւնն է առաւել Լկամ նուաղէ ^ • 

անծանօթը յ Պատմագէտ մը կը զբաղի 

անձնաւորութեանց գործերով, գործո– 

ղութեամր, ու պատմական անձնաւո-

րութեանց խառնուածքին մասին կը խօ– 

սի այն չափով, ինչ չափով որ անոնց 

կատարած գործերէՆ, ունեցած ելոյթ– 

ներէն կրնայ Հետեւցնել։ Պատմագէտը 

արտաքին, տեսանել/,, ոլՆկնդրեԱ, իրա-

կանս ւթեամբ միայն զբաղած էէ 

Վիպասանը աւելի Հեռուները կ ՝ ե ր ֊ 

թայ է Իր բնութեան յատուկ անծանօթ 

քանակութիւնը կը բերէ դէպքերուն, ե ֊ 

րելոյթներուն, եւ անպայման կը փոխէ 

իրականութիլնը որոշ չափով, երբեմն 

ամբողջովին ւ 

Կայ կեանք մը, որ գործողութեամբ 

ու բառերով չի արտայայտոլիր, տեսա-

նեյի, լսելի կեանք մը չ է , ԳԱ%ՏՆԻ 

ԿԵԱՆ՚Բ մըն էէ Գաղտնի բառին սաՀմա– 

նումովն իսկ ուրեմն, պատմագէտին, 

յուշագրէ սաՀմաններէն դոլրս կոլ գայ՛ 

կը զառնայ վիպասանին աշխարՀը յ 

Վիպասանին կոչումն է գազանի 

կեանքը յայտնաբերել, Հետախոլզել, 

քրքրել, լոյս աշխարՀ Հանել ։ 

«Պատմագէտը կ՚արձանագրէ, վի-

պասանը կը ստեղծագործէ», ինչպէս կը 

ստՀմտնէ մէկ տողով է . Մ• Ֆորսթրր 1 

Անշուշտ որ որոշ չափով ծանօթա-

ցում մը անհրաժեշտ է մարդկային յա– 

րաբերութեանց Համար, շրջապատ ր 

կազմող անՀատներոլն վերաբերմամբ ո– 

րոշ տեսակէտներու կազմ ա լորում մը 

միայն կարելի կը զարձնէ ընկերային 

կապակցութիլնները, սակայն բոլոր այգ 

պարագաներուն, մենք արտաքին նշան-

ներով է որ ՄՕՏԱՒՐՐԱՊԷԱ կը ճանչնանք 

զիրար , մ ինչեւ անդամ մտերմոլթեանց 

մ է ի 

Վէպին մԷՀ է որ անձնաւորութիւն 

մը շատ աւելի խորունկ, շատ աւելի ամ-

բողջական էր ար տա յա յտութիւնը կը 

գտնէ, կր դառնա յ ամբողջովին ըմբըռ– 

1՚ելէ ընթերցողէն կողմէ է Վէպէն մաս 

կազմող զանազան անձնաւորութեանց թէ 

արտաքին, եւ թէ մանալանդ ներքին 

կեանքը կարելի է ցուցահանել, եւ շատ 

աւելէ բաղմ երեսանի ձելով, շատ աւելի 

լրիւ՝ քան իրական կեանքին մԷՀ նշմար– 

ուածը: Ատոր Համար ալ , վէպերուն Հե-

րոսները շատ աւելի Հաստատուն կերպով 

ղծուած կ՛՚երեւին, քան պատմական գէմ– 

քեր՛ որովհետեւ ամէն բան կ՚ըսուի ի– 

րենց մասին, գաղտնիք չոլնէն այլեւս 

մեզմէ, մէնչ մեղ շր Հա պատողները մեր 

բարեկամները, մէնչեւ անգամ մեր ազ-

գականները կին, պմոլսէն, կամ զա– 
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լակ նոյնիսկ, ունին իրենց գազտնիքնե– 

րը, ՊԷՏ՚Բ է ՈՒՆԵՆԱՆ իրենց գազանի 

աշխարհը, որովհետեւ կեանքի տանե– 

լիութեան, ընկերային կեանքի պայման– 

մաննեբէն մին է գաղտնիքներու գոյու-

թիւնը ։ 

Հիմնական յատկանիշը ուրեմն վՀ-

պերռւն անձնաւորութեանդ է իրենց ամ– 

բոզ էականութիւնն է , իրենց գաղտնի 

աշխարհին Հրապարակուած ըԱալը Հե-

ղինակին կողմ է է կրնան անոնք թերի 

անձնաւորութիւնն եր ըլլալ % կրնան լը– 

ռակեաց Ա1Լաէ 1 գա ղան ա պաՀ ըլլալ , 

ծ ած կամ իտ ըլլալ , սա կայն ա յգպէս են 

իրենց վիպակից Հերոսներուն Համար 
ՈՋ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ, որովՀեաեւ ընթեր-

ցողը մասնակից կը գարձոլի անոնց 

ղաղտնի աշխարհին, ընկերային, առօր– 

եայ կեանքին մ ԷՀ անտեսանելի մնացած 

աշխարՀին, "ՐՐ տեսանելի է վիպասա-

նին Համար՝ իր անձնական փորձառու– 

թեամր, կամ ուրիշներու ներաշխարհին 

թավւանցելու իր կարողութեամր, ՈՐՐ 

անկասկած գարձեալ կապուած է իր 

անձնական ( ներքին փորձառութեան է 

Վիպասանը , իր գործին մ ԷՀ, ան– 

կաշկանգ Է, ընկերային յարաբերու-

թեանդ պարտադրանքէն ազատագրուած 

է յ, ներքին աբամախօսոլթեան մ ը, ներ– 

քին վիճաբանութեան մըն է որ ընթացք 

կոլ տայ, ել կը մարմնաւորէ իր բազ-

մաթիւ էութիւնները, բազմաթիւ կարե– 

լիոլթիւնները, ներքին չարտայայտուած 

ցանկութիւններն ու մտածումները, իր 

անձնաւորութեանց միՀոցովւ 

՚ Առօբեա յին մ ԷՀ անտեսանելիին յայտ– 

նարերումովն իսկ | վէպերուն անձնաւո-

րութիւները պիտի տարբերէին իրական 

անձնաւորութիւներէն ։ Ի"նչ ձեւով կը 

մ օտենան վիպասանները կեանքի իրո~ 

ղութիւններուն « Է՞^՚է տեղ կը գրաւեն 

վէպերու Հերոսներու կեանքին մ ԷՀ, մեր 

ա՚մէնօբեայ կեանքի Հիմնական երեւոյթ-

ները* ի՞՛նչ միՀոցներ կը գործածէ Հե-

ղինակը , իր անձնաւորութիւնները մեզի 

ներկայացնելու Համար, զանոնք Համո-

զիչ դարձնելու Համարէ ԱՀա Հարցում-

ներ որոնց պատասխանին կապուած Է 

վիպական անձնաւորութեանց ամբողՀ 

կաոոյցը է 

Մարդկային կեանքի է իրական, ԲԸ~ 

նախօսական կեանքի գլխաւոր երեւո յթ– 

ները Հինգ են՝ ծնունդը ( սննդառութիւ-

նը , քունը | սԷրը 1 մաՀը է 

Անչուչտ, կարելի Է ստորաբաժա-

նումներ կատարել, տարբերակներ մըտ– 

ցընեչ այս դասաւորման մ ԷՀ» օրինակ, 

կարելի Է յիշատակել շնչառութիւնը, ա– 

ճումը մ արմնին, կարելի Է սեռը ան Հա-

տել սէրէն, կարելի է չդոՀանալ սէրով 

եւ Հոգեկան այլ մղումներ մատնանչել, 

գլխաւորները կը մնան սակայն յիշա– 

տակսլած Հինգը * 

Ի՛՛՛նչ ղեր կը խազան անոնք մեր ա– 

ռօրեայ կեանքին մէՀ, ել ինչ գեր* վէ-

պերուն մ ԷՀ։ Ի՚*նչ չափով կը վերարտա– 

գրէ զանոԱՀ վիպասանը, կը չափազան-

ցէ՛9 , թէ ոչ նոլազագոյնին կ^իՀեցնէ զա-

նոնք , կամ ամբողՀովին կ՝անտեսէ է 

». 

ՄԱՀն ՈԻ ծՆՈԻ՚եԴԸ 

Մարդկային կեանքին ամենատարօ-

րինակ , ամենա—անսովոբ երկու դէպքերն 

են մաՀն ու ծնունդը, ել երկու գլխա-

ւոր , Հիմնական այս երեւոյթները ան-

ծանօթ կը մնան մեզի է Ոչ ոք ունի յի– 

չողոլթիւնը իր ծնունդին, ոչ ոք կրնայ 
ասէՐԻԼ ՒՐ մահը յ Մենք կը գործենք, կը 

չարժինք, կը յառաՀանանք երկու մեծ 

անծանօթներու միՀեւէ ինչ ալ ոբ դրր– 

«լի այս մասին, ենթադրութիւն պիտի 

ըլլայ ել ոչ վկայութիւն, քանի որ գոլբ– 

սէն դիտուած պիտի ըԱայ ել ոչ թէ ասր– 

րըւած իրողութիւն, ներքին ճչմարտ ու– 

թիւն է վՄարգիկ կը սկսին կեանքը փոր֊ 

ձառութեամբ մը՝ ոբ չեն յիչեր, կ*ա– 

ւարտեն զայն փոբձառութեամբ մը որ 

կը նախագուշակեն, որը սակայն Հաս– 

կրնալ չեն կրնար» (Է. Մ • Ֆորսթըր) ( 

Ահա այս երկու ծայրագոյն սաՀ– 

մաննեբուն միՀել Է որ կանցնի մարգոց 

կեանքը ել այդ սաՀմաննեբուձ միՀել 

վիպասանը իրաւունք ունի յիշելոլ ամէն 

բան , եթէ իր արտայայաել ուզածին Հա– 

մ ար օգտակար Համարէ է Այգ սաՀմա%-



52 * ս Գ Ի % 

ներոլն մ է չ , վիպասանը ծանօթ է ա մ ֊ 

Բոդ1 կյանքին ։ 

Ծնունդը մարգոց քիչ անդամ կը նը– 

կարագրոլի, այն աչ մակերեսային ձե– 

ւով է Երեխաները դրքերուն մԷՀ աշխարհ 

կու դան նամ ակատս ւնէն ս տա ցուող ծը– 

րարներոլ նման աւելի, քան մարդկային 

էակներու։ Եւ եթէ ծննդաբերութեան, 

կամ նորածինին հետ կապուած ապրում-

ներ կը նկարագրուին վիպասանին կոզ՜ 

մ է , երեխա յին ապրումները չեն, այչ 

ղինք շր Հա պատոդնե բունը տ 

Մ Ա Հ Ը – 

Աւելի մեծ տեղ կը գրաւէ վէ-

պերուն մԷՀ, աւելի չաւ դիտուած է , ա-

ւ֊ելի մեծ թուով տարբերակներով կը 

ներկայանայ : Եթէ աւելի փնտռուած ի ֊ 

բոզութիւն մըն է մահը վիպասանին կող– 

մ է , պատճառը այն է որ մահը կ՝ աւար-

տէ պատմութիւն մը, գիրք մը, շատ 

յստակ ու վերջնական ձեւով: Մ ի*–** կ"Գ՚՜ 

մ է , երբ Հեղինակին անձնաւորութիւն– 

ները կը Հասնին մաՀուան, ամբողջա-

ցուցած են իրենց կեանքը, որով աւելի 

լաւ Հասկնայի են թէ Հեղինակին Համար 

եւ թէ ընթերցողին • աւելի ամբոզ^ական 

են ՚, Ծանօթ տուեալներէն մեկնած, Հա-

սած մեծ անծանօթին առջեւ, Հեղինակը 

շատ աւելի ճշգրիտ կրնայ ըլլալ իր անձ– 

•ւորութեան սաՀմանումին մ է ջ , զայն 

բաղկացնող մանրամասնոլթեանց մ է ջ , 

եւ կրնա յ ըլլալ երեւակա յոլթեամբ ալ 

Հարուստ, ինչ որ, ճշգրտութեան Հետ 

կը կազմէ ամէնէն ուժեղ Համադրութիւ– 

նը գրականութեան մէջ: 

Ա^ԴԱՌՈԻԹԻԻՆԸ– 

Մ արդուն անօթութիւնը 

Հազուադէպօրէն կը գործածուի վէպե-

ր ՛ 1 ՛ ֊ մէջ՛, ճաշերը աւելի որպէս ընկերա-

ծին երեւոյթ, անձնաւորոլթիւնները քով 

քովի բերելու Համար կը գործածուին 

Հեղինակին կոզմէ, քան Որպէս բնախօ-

՛ս ական պահանջի մը արտայայտութիւ-

նը ՝. Սննդառութիւնը շատ քիչ անգամ 

Հաճոյք մը կ՝արտայայտէ վէպերուն մէջ 

եւ երբեք չի Հասնիր մարսողութեան է 

Մինչ իրական կեանքի մէջ տեւական 

ցանկութիւն մը կայ մեր մ է ջ , ճաշի, 

ընթրիքի, Համեղ կերակուրներու. այգ 

կարօտը քիչ անգամ կը ցոլայ վէպերուն 

մ է ջ ։ 

Նոյնն է պարագան ՚ԲԱՒՆին Համար։ 

Մեր կեանքին մէկ երրորդը կ՝անցընենք 

քնանալովդ սակայն քունը չի նկարա– 

գբրոլիր վէպերուն մ է ջ , կամ չաա հազ– 
"ւադէպօրէն, այն ալ դուրս էն գիա^լած ։ 

՚Բունին Հետ կապուած երազներն են որ 

երբեմն կը գործածուին, սակայն ոչ որ-

պէս ամբողջ կեանքին Հետ կապուած, 

կեանքին ամբոզիլթեան մաս կազմող 

երեւոյթ ւ այլ որպէս մեր արթուն ապ-

րած ժամանակաշրջանին Հետ կապ ու-

նեցող, յսնսր Վրայ ազդող երեւոյթէ 

Կը մնայ ՍԷՐԸ՛ ել ամէն վէպի ըն-

թերցող գիտէ թէ ան ինչքա՛ն աեղ կը 

՛գրաւէ վէպերուն մ է ջ , մանաւանգ սե– 

աական ձեւթն աակ է Պէաք Հ– նշել իս– 

Հ * 1 / ՛ * , թէ այս պարագային *Սէր» բառը 

Հենք գործածեր որպէս զուտ Հոգեկան 

երեսոյթ, այլ •որպէս բոլոր յուզումնե– 

բուն ամբողջութիւնը, աւելորդ Համա-

բելով ՚ / է ճ ը ՝ ճշդելու Համար թէ ո՞րն է 

Հիմնականը, սե՞ռը, թէ սէրը, զուտ ֆի– 

•զիքակա՞նը, թէ ղոււո Հոգեկանը, քանի 

երկուքն ալ միեւնոյն ամբողջութեան , 

–մարդուն ապրումներն են է 

Ամ ԷՀ՛էն առաջաւոր գիրքը կը գրաւէ 

Աէրը վէպերուն մ է ջ , երկոլ պատճառով է 

նախ որովհետեւ երբ գրող մը կը գագբի 

անձնաւորութիւն մը ներկայացնելէ գր– 

ծելսվ զայն, *ս յնպէս ինչպէս պատմա– 

գէա մը պիտի գծէր պատմական անձնա– 

ստորութիւն մ ը , ֊եւ կը սկսի •ստեղծագոր– 

ծել զայն, ՛սէրը, իր այս կամ այն ար– 

աայայտութեամբ կը գաոնայ կարեւոր 

իր մաքին մ է ջ , եւ եթէ ինք ք ցանկայ իսկ 

իր ստեղծած անձնաւորութիւնը ա յգ 

ոլղզութեամբ մղել, կամ Հետաքրքրեչ, 

.ան , այսինքն ա յգ անձնաւորութիւնը, 

կը դառնա յ շատ պդայուն սիրոյ Հ ան-

դէպ » քսՏեի որ մարդկային Հակ մըն է է 

Կրկնենք, սէր բառը միմիայն &իրա– 

՚ձարո՛ւթեան տՀետ կապ ՛ունեցող, կամ ՝*ե– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 



է ՚ ո + է ՚ յ » 

ճճ^ււէծ մղումներու Հեսէ կապակցուող 

ապէ՜էէւմ որպէս նկատի չո՛ւն ինք, ա յ լ 

որպէէք ինգՀանրակս/ն երեւՈյթ, դումա՛* 

րլէ մեր Բոէ"Ր զգացումներուն, յուղում՛՛ 

նհլէուն, որոնք այս կամ այն մ արզին մ ԷՀ, 

այս կամ էս յն ձելիհ տակ, կու դան կը 

կա պո լին սիրոյ զգացումին Հետ , անոր 

փնէհռսէհւքովը, պսէ Հան Հովը , պակասո-

վը ^ արտայայտուելովը, կամ չար տա–՛ 

յօէյտոէելովյլ ^ ելայլն է 

Երկրորդ պատճառը որ կը մզէ վի~ 

մլւԱԺանները տիրապետող տեղ մը տալու 

Սիբ&յ Փլացծւմին, այն է , որ սէրն ալ, 

մաՀժւս&է նման, յարմար ձեւ մըն Է 

պատէէմութիւն մըէ գիրք մը աւարտելու ւ 

Եթէ վիպասանը առօրեան կ,աղաւա–± 

ղ՚է վեղչելով Աէնկէ ամէնօրեայ սնունդի 

պա Հան Հը , ճաշերը, քունը, 1լ աղաւաղէ 

նաեւ սիրո յ զգացումը, տալով անոր ՏԵ— 

ԻԱԿԱՆՕՒԹԵԱՆ ԿՆԻԲ մը, Ընթերցող–-

ներ ր էատ գիլրաւ կը Համաձայնին այգ 

աղաւաղումին, որովհետեւ իրենց ալ 

ներքին պա հան Հին արտա յա յտութիւնն է 

ան։ Աիրոյ գաղափարին կա պո լած պատ-

րանքներէն մէկն է , թէ տեւական պիտի 

րԼլ,պ ՈՉ Թէ է՛ է ԱՏԷ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՑ: 

Մարդկութեան ապրած Հազարամ-

եակներու կեանքը յ պատմութիւնը, ամ– 

րողՀ մարդկութեան փորձառութիւնը 

արձանագրած Է, 9Ո/Տ աուած Է թէ ՈՋ 

ՄԷԿ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ 

ՏԵՒԱԿԱՆ Զէ, ամէն մարդկային յարա-

բերութիւն նոյնքան անկայուն է որքան 

դինքը կառԻլցոՀ մարդ էակները՛ թէ* 

եթէ ա յգ յարաբերութիւնները պիտի մ ը– 

նսՏէւ, պիւժի տեւեն, ա յգ ալ միմիայն 

կ չի ոքի Հաւասարակշռութեան շարժում-

ներուն ձեւին ահ ակ է , վերիվայրումնե-

րով է որ կրնան մնալ, տեւել՛ բայց եւ 

ւեյնպէւէ մարդիկ կը Հաւատան, ներքին 

պա ՀաՆՀի մը ճնշումին տակ կ՝ընգունին 

Հաւատալ, թէ սէրը մնայուն պիտի ըլ-

լայ » թէ իրենց պարագային պիտի չկըրկ-

նըւի պատմութիւնը, իրենց ապրումը 

տսէրրեբ պիտի ըլլա յ , թէ պիտի գա յ 

կւօաարեաչ անձնաւորութիւնը, կամ մե-

զի ծանօթ ս/նձնաԼո րէււթիւննեբ ը պիտի 

փլք իա լին՝ եձ. կաէձարեալ պիտի դառնան, 

ել իրենց ապրումները, յարաբերութիւն– 

ներ (է իրենց սիրելիներուն Հետ մնայուն 

պիտի դաոնան, տեւական պիտի ըչլան տ 

Մարդիկ կը մոռնան, թէ ապրՈւմ 

մը եթէ մնայուն ըչչա յ , կը դառնա յ ըքլ–> 

կերա յին սովորութիւն, կը դադրի ասլ– 

թէէւմ ըլլալէ ՚ Մարդիկ գիտեն ատիկա 

մարդկութեան անցեալ փորձառութենէն, 

Մա կա յն այս այսպէս է , երբ ուժեղ յու-

ղում մը, ուժեղ ապրՈւմ մը կ^առաՀա– 

նայ մարդուն մէՀ, իր Հետ կը բերէ տե-

ւականին պատրանքը ւ Ահա թէ ինչու 

լ&թերցոզնեբը չեն բողոքեր երբ վիպա^ 

ասնները կը նկարագրեն տեւական զգա** 

յքէէւմներ , երբ կլ աւարտեն վէպը երՀանիկ 

ամոլսնոլթեամր մը՛. Ընթերցողը իր ներ–» 

քին երազանքն Է ոբ աիոի* կու տայ վի-

պասանին , կը նետէ անոր անձնաւորու-

թեանց վրայ, անոնց միՀոցով կ՝իրակա-

նացնէ զանոնք: Ատոր Համար ալ, անի-

ծական անձնաւորութիւները վէպին, 

Հեղինակին երեւակայութեան Ատ եղծ ա– 

դործոլթիւնը եղող անձնալորոլթիլննե– 

ՐէՀ, իր ական ութ եան պատրանքը կը Հագ-

նին ընթերցսգի աչքին, կեանք կառնեն, 

կը դառնան ապրո՛ղ, իրակա՛ն էակներ է 

Վէպը արուեստի գործ մըն է , եւ 

Ունի իր սեփական օրէնքները, որոնք 

տարբեր են մեր առօրեայ կեանքի օրէնք-

ներէնէ Վէպի մը անձնաւորութիւնը ի– 

բտկան է այն չափով, ինչ չափով որ ան 

կ՚ապրի վէպի օրէնքներուն Համաձայն։ 

Վէպերու անձնաւորութիւնն եր ը ի* 

րական են ՈՉ Թէ ՄԵԶԻ ՆՄԱՆԵԼՆՈՒՆ 

ՀԱՄԱՐ, ԱՅԼ ՀԱՄՈԶԻ Ջ ԸԼԼԱԼՆՈՒՆ 

ՀԱՄԱՐ՛. 

Անձնաւորութիւն մը իրական է վէ~ 

պին մէՀ Հեւ ատոր Համար իսկ Համո-

զիչ) I կամ Համոզիչ է (ել ատոր Համար 

իսկ իրական) երբ վիպասանը ամէն ինչ 
գիտէ անոր մասին, տիրապետած կ ա– 
նոր ամբողՀոլթեան ։ կրնայ պատաՀիլ 

որ վիպասանը ամէն ինչ չըսէ * շատ մը 

իրՈղութիլններ, ամէնէն բացայայտներն 

անգամ կրնան պաՀ ուած մնալ, սակայն 

ընթերցողը պէտք է ստանայ այն տպա-

ւորութիւն , թէ Հակառակ որ ամէն ինչ 

ըսուած չէ, բացատրուած չէ, ԲԱՑԱՏ՜ 
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ՐԵԼԻ է սակայն ւ Այս զգայնոլթիւնը կը 

բերէ մեզի իրականութեան այնպիսի 

ապրում մը, որուն նմանը իրական կեան-

քին մէ1 չկայ, չենք կրնար զգալ. որով-

հետեւ մարգկային յարաբերութիւնները 

Հիմնական պակաս մը ունին իրենց մ է ի 

բոլորին Համար՝ հ ա ս կ ց ո ւ ե լ ո ւ ե ւ հ ա ս -

կ ը ն ա լ ո ւ պ ա կ ա ս ը : Բառերը կը գործած-

ուին , մարդիկ իրար Հեա է որ կը խօ-

սին, ու կը խօսին իրենք իրենց մասին , 

կամ չուր1իններու, սակայն չեն կրնար 

անցնիլ Հասարակ աեզիք աբաայայաոլ-

թեանց սահմանը, չեն կրնար իրար Հաս-

կին ալ , բացի չաա ընդհանուր, մա կեր ե– 

սային, ուրուագծուած ձեւեբով է ինչ որ 

մտերմութիւն էլ անուանենք, ժամանա-

կաւոր զգայնոլթիւն մըն Է, միից մըն Է 

յարաբերութեան յ կաաարեալ ծանօթու-

թիւնը պատրանք Է է 

Նոյն ատեն պահանկ Է սակայն փըն– 

տըռտոլքը ամբողջականին, ճանաչումը 

Էոլթեանց խորքին, Հասկնալը մարդկա-

յին էութեան խորքին–. Վէպին մԷՀ է 

մ իա յն , որ կարելի է անձնաւորութիւն 

մը ճանչնալ կատարելապէս • եւ այգ իսկ 

պատճառով, այս ոլղղոլթեամբ մօտե-

նալով Հարցին, կարելի է տեսնել որ վէ-

պը աւելի իր ական ութ ի ւն Է քան պատ-

մական նկարագրութիւն մը, որովհետեւ 

անդին կանցնի բացայայտէն եւ ամէն 

մարգ գիտէ թէ բացայայտէն անդին բան 

մը կայ, ոչ գիւրաւ տեսանելիէ 

Վիպասանն Է որ ազատութիւնն ու 

կարելիութիւնը Ունի տանելու ընթերցո-

ղը առօրեա յ կեանքի իրականութենէն 

անդին, տեսանելիէն անդին ու բանալու 

մինչ այգ մթին մնացած աշխարՀը ներ-

քին իրականութեանց , որոնք կամ բոզ– 

Հացն են առօրեա յին մէջ ^ ո / յ ւ մակերե-

սային, տափակ պատկերը, կոլ տան ա– 

նոր խորք, բաբախուն էութիւն, կընեն 

զայն կատարելապէս տեսանելի, ուրեմն 

իրաւ իրական յ 

Պարտաւոր չէ վիպասանը ամէն ինչ 

ըսել մեզի, տառացի օր էն իրապաշտ րլ– 

լալէ Ան կրնայ մարդիկը աչխարՀ բերել 

ծրարի մը նման, արագօրէն մեծցնել զի– 

րենք, կրնայ պարտագրել անոնց որ ապ-

րին առանց ուտելիքի , առանց քուն ի, 

կրնայ պարտագրել իր անձնաւորու-

թեանց որ սիրոյ Հետ ^ սիրոյ մէջ րԱան • 

կրնայ պարտագրել նոյնիսկ որ ամբող– 

ջովին սէր րլչան, միայն սիրոյ մէջ ըլ– 

լան, դարձեալ իրական պիտի թոլին մե-

զի իր անձնալորութիլնները, եթէ ա՛-

նոնք վէպի օրէնքներուն ենթակա յ . են % 

եթէ Հեղինակը կարենայ մեզի տալ ապ–, 

բումը, թէ ինք ամէն բան գիտէ իր անձ-

նաւորութեանց մասին է 

Վէս(ի անձնաւորութիւն մը, ան-

գամ մը կազմաւորուելէ ետք, կազմա– 

լորոլմի իսկ ընթացքին, իրական անձ-

նաւորութեանց նման պարտաւորութիւնր 

ունի յարաբերութեան մ էջ րյ/ալոլ ու-

րիշներու Հետ, իր շրջապատին Հետ՝ յ– 

իրեր, կամ մարգէ 

Վէպին միւս անձնաւորութիւնները 

ելս 1 ինչպէս նաեւ շբ Հա պատ ող իրերը , 

° գ ը , մթնոլորտը, արդիւնք են Հեղինա-

կի երեւակայութեան է Անոնք ալ ենթա-

կա յ են վէպի օրէնքներուն ; Անոնք ալ կը 

կրեն է պարտաւոր են կրել ազգեցութիւն– 

ներ, իրարմէ ՚ պարտաւոր են յարաբերիլ 

Հբանականութեան^ , վընդՈւնելիֆին սահ-

մաններուն մէՀէ Որով, անոնք եւս տար-

բեր պիտի ըլլան առօրեայէն; 

Վէպերու անձնաւորութիւնները ու-

րեմն | որպէս ամբողֆութիլձւ առած, չեն 

կրնար նոյնանալ առօրեա յ կեանքին Հետ, 

կրնան միայն ԶՈՒԳԱՀԵՌ երթալ անորէ 

Երբ այս կամ այն անձնաւորութեան 

Համար Հինչքան կենդանի Է՛ծ, մտածոլ– 

մը կունենանք, այդ կը նշանակէ թէ 

անձնաւորութեան իւրաքանչիւր մասնի-

կը իր զոււլաՀեռականը ունի կեանքին 

մ էջէ Ամբողջութիւնը սակայն անձնաւո-

րութեան , տարրեր Է կեանքէն՝ խտա-

ցած , ոլժզնոլթեամր բազմապատկուած է 

խորքով տեսանելի դարձած եւ անան-

ջատելի կերպով կապուած այս կամ այն 

ապրումին Հետ, այս կամ այն անձնա-

ւորութեան Հետ է 

Այս ձեւով, շատ բարդ կառոյցի մը 

մ^ջ Է որ կը մտնեն վէպերու անձնալո– 

րոլթիւններըէ Պիտի պահեն իրենց սե-

փական դիմագիծը, այսինքն պիտի պար– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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տագր են ինքզինքն էն Հեղինակին , եր-
բեմն նոյն էսկ պիտի ըմրոսաանան Հե-
ղինակին դէմ < նոյն ատեն պիտի յարա-
բերին վէպի մնացեալ տարրերուն Հետ , 
պիտի ենթարկուին Հեղինակի պա Հանի-
ներուն • պիտի ըլյասն կենդանի, ապրող 
էակներ, սակայն կտրուած՛ սովորական 
աաւօրեա յէն. պիտի ունենան իրենց յա– 
տուկ անտեսանելի աշխարՀ մը, որը տե-
սանելի պիտի ըլլա յ նո յն ատեն, եւ րն– 
ղունելքա՝ ընթերցողին կողմ Է ւ 

Ի՞նչ մ ի Հոցներ կան վիպասանին տր– 
րասմտդրոլթեան տակ, դուրս գալու Հա-
մար այս դժուարին կացոլթենէն, բսւրգ 
այս կաաւոյցին մ ԷՀ միոլթեան մը պար-
զութիւնը մտցնելու Համար է 

ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԱՆԶՆԱԻՈՐՈՒԹԵԱՆՑ 
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Վիպասաններու գործածած անձնա-
ւորութիւները կարելի Է բաժնել Հիմ-
նական երկու խոսէ բերում մ|ւա|սԱ1Լ ք տա-
փակ մակերեսով տիպարներ , եւ րԱ1<քւքա– 
խաւ, ԿՈԲ1 99Ոէ–ե մակերեսով տիպար-
ներ » 

Մ իախաւ ասնձնտւորոլթեանց մ ԷՀ 
միայն մէկ ղասղաոփար է , մէկ յատկու-
թիւն է որ նկատի ասաւնոլած է։ Մէկ նա-
խադասութիւն կը բաւէ յաա կանչելու 
Համար անձնաւորութիւնը, եւ վէպին 
մինչեւ վերՀասւորութիւնը միչտ նոյնը կր 
մնայ տիպարը օրինակ, Րաֆֆիի Ոսկի 
Աքաղաղէ Մասիսեանը, Մալխասի Զար-
թօնք/» (Լոիւծ Գեւօն, կամ լսԱգլիակասն 
դրականութենէն, Տիքէնսի մթր • Միք*– 

պըբշւ 
Այս անձնաւորութեանց մեծ առա-

ւելութիւն ը այն է , որ գիւրաւ կը ճանչ– 

ցըլին ընթերցողի յուզական աչքերուն 

կողմ է է Յուզական աչքերը պէտք է տար-

բերել տեսնող աչքերէն է Տեսնող աչքե-

րը յատուկ անուն մը միայն կը կարդան, 

շատ չատ մարմնական նկարագրութիւն 

մը, ինչ ոբ Հիմնովին չի կապեր ընթեր– 

ցուլը տիպարին ւ Յուզումն է է Համակ-

րանքն է որ աւելի կը սիրցնէ տիպարը, 

կը կապէ ընթերցոալին, ատոր Համար կը 
գործածենք յուզական աչքեր բացատ-
րութիւնը է 8 ո ապա կան ա չքերոլ տեսո– 
ղոլթենէն չեն փախչիր նման տիպարնե -
րը, Կ՛՛՛Ր իքը. ձկայ անգամ մը եւս ներ-
կայացնելու զիրենք, Հեւլինակը պէտք 
չունի այլեւս Հսկելու անոնց յաաւաՀխա– 
ղացքին, զարգացման վրայ, անոնք ու-
նին սեփական մթնոլորտ մը, նախապէս 
որոշուած քանակոլթեամբ ճառագայ-
թում մը, որուն ծարաւը կը զգայ ըն– 
թերցողյԼ) եւ որը գոՀունակոլթեամբ կը 
գիմաւոբուի, ամէն անգամ ոբ Հրապա-
րակ կու գայ է 

Մ իախաւ անձնաւորութիւներուն 
երկրորդ առաւելութիւնը այն Է, ոբ գիւ-
րաւ կը յիչուին Հետագային , ընթերցո– 
ղին կողմէէ Տարիներ 1լ անցնին, եւ ի– 
րենք կը մնան ընթերցողի յիչողոլթեան 
մ ԷՀ անփոփոխելի ձեւով, ոբովՀետեւ, 
վէպի տեւողութեան, փոփոխուած Լէէն 
անոնք դէպքերու աղդեցոլթեան տակ, 
դէպքերու բերումով, ա յլ առա Հա ցած 
էին դէպքերու ոլորտներուն մէՀէն այն– 
պէս ինչպէս որ են, ինչ որ աւելի շեչ– 
տաւորած էր իրենց կայունութիւնը է 

Գրական քննադատներէն ոմանք գոՀ 
չեն այս տիպարներէն , անարժէք կը Հա-
մարեն զանոնք, կարելի չէ 1լ ըսեն մարգ 
մը ամաիոփել մէկ նախադասութեան մէՀւ 
Նորման Տ ու կլաս, անգլիացի գրական 
քննազ ատ մը. Հետեւեալ ձեւով կ*ամ– 
րաոաոանէ վիպասանները, իրենց ստեղ-
ծած մ իախաւ տիպարներուն Համար՚ 

«Վիպասանին մօտեցումը կը կա յա– 
նայ մարդկային պարզ, Հասարակ մըտ– 
քին բարդութեան ըմրոնողութեան ան-
կարողութեան մէՀ։ Վիպասանը կ՚ընտրէ, 
գրական նպատակներով, մարգոց մէկ 

կամ երկու երեւոյթը, ընդՀանրապէս աս– 
մէնէն ցուցականները, ել կլ անտեսէ մ ը– 
նացեալ երեսները մարդուն է Ինչ որ իր 
ընտրածին Հետ չի Համապատասխաներ 
մէկգի կը նետուի վիպասանին կոզմէ % 

որով, թէել տրամաբանական ձելով, 
սակայն սխալ տեսանկիւնէն մեկնելով է 
որ կը աորսամաբանէ վիպասանը \ Ինչ որ 
Հեղինակը կը նկարազրէ ճիչդ է , սա– 
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կայէ չատ քիչ Էէ ճշմարիտ բաներ կ՛՚ը-

սէ, սակայն ճշմարտութիւնը չ՚ըսեր* Այս 

Է վիպասանին մօտեցումը, կ՝աղաւաղէ 

կեանքը» է 

Տուկ լաս այս գանգատը արտայայ-

տած է Տի՛ էյչ՛ Լորէնսին, իրենց ծա-
նօթ բարեկամի մը կենսագրութեան 

մ էհ անոր գիմագիծը աղաւաղած ըԱա– 

լուն Համարէ Անկասկած որ կենսագրա– 

կաէ մը գրելու Համար յաիղ ձեւ չէ 

վիպասանի մօտեցման ձեւը. վէպէ մը 

մԷՀ սակայն, այգ ձեւը իր աեղյը ունի է 

Վէպը րարգ կաոոյց մըն է , ուր յաճախ 

կարիքը կը զգացուի, բազմախալ անձ-

նաւորութեանց մօտ, միախալ անձնա-

ւորութեանց ներկայութեան, ինչ որ ա– 

ւելի զուգաՀեո. կը գարձնէ վէպը կեան-

քին է ՏիքՀնս պիտի բաւէր փաստելու 

Համար այս իրողութիւնը է Իր Հերոսնե-

րուն Հեծ մասը տափակ մակերեսով անձ-

նաւորութիւներ են, սակայն կ՚ապրին 

մ ինչեւ այսօր, եւ իրենց Հեղինակը կը 

մնայ անգլիական գրականութեան կար-

կառուն գէմքերէն մին է 

Պէտք է ընդգծել միայն, թէ տափակ 

մակերեսով անձնաւորոլթիւնները աւե-

լի յա Հող ու ապրող են քոմիք ձեւին 

տակյ Լուր Հ, կամ ողբերգական միախաւ 

անձնաւորութիւն մը շուտով ձանձրա-

ցուցի չ պիտի դաոնար, կամ՝ : 

Երկրորդ խումբին կը պատկանին 

բազմախաւ, ցցուն մակերեսով, կոր գի– 

ծերով անձնաւորութիւնները է Ա՝էկէ ա– 
լելի յատկանիշներ ունին, իրարմէ տար– 

բեր, երբեմն նոյն իսկ երելոլթապէս 

Հակասական , անսպասելի ելոյթներով : 

Ծաւալ ունեցող, ցցուն անձնաւորու-

թիւներ են ասոնք, օրինակ Տասթայե.ըս-

քիի Հերոսները է Գիւրին չէ ըմբոն ել զի– 

բեկ, դիւրին չէ Հետե ւիլ իրենց, սա-

կայն ամէն մէկ նոր է շ , ամէն մէկ նոր 

Քայլ» պահուած անկիւն մը կը բանայ, 
արգէ^ իսկ բացուած անկի ան ի մը վրայ 

նոր կէտեր, նոր դիծեր կը յայտնաբերէ, 

որոնք ՀետզՀետէ կը լրացնեն գաղտնի, 

րարգ աշխարհի մը պատկերալորումըէ 

Ցցուն անձնաւորութիւներ են այն 

անձնաւորութիւնները, որոնք կրնան ա– , 

նակնկալի բերել մեզ, ՀԱՄՈԶԻՉ ԶԵՒՐՎ 

ԱԱԿԱ8Ն։ Այն անձնաւորութիւնները ո– 

րոնֆ երբեք անակնկալի չեն բերեր մեղ 

միա խաւ , տափակ մակերեսով անձնաւո-

րութիւներ են է Այն անձնաւորութիւն-

ները որոնք անակնկալի կը բերեն մեզ, 

աււանէք Համոզիչ իլլալոլ, տափակ անձ-

նաւոր ութ ի ւններ են, որոնք կը փորձեն, 

կը յաւակնին ցցուն ըլլալ է 

ՎԷՊԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒՄԻ 

ՏԵԱԱՆԿԻՒՆԸ 

Վէպի Բարվ աշխարՀէն յաքողու– 

թեամր դուրս գալու Համար, վիպասա-

նը , անձնաւորութեանց երկու տարբեր 

ւոեսակներոլ գործածութենէն զատ, իր 

տրամադրութեան տակ ունի նաե., պատ-

մութեան տարբեր անկիւններէ մօտենա֊* 

լու կարելիութիանըէ կարդ մը քննադատ-

ներու Համար ատիկա Հիմնական մի-

ջոցն է վիպասանին է 

Վիպասանը կրնայ իր անձնաւորու-

թիւնները նկարագրել գուրսէն, որպէս 

դիտող մը, վերլուծող մը* մեկնելով ա– 

նոնց արտաքին շարմուձեւերէն, ընթաց– 

քէն, կատարած դործերէն, ա/ւած քայ– 

լեր էն X կրնա յ ըլլալ անկողմնակալ գի-

տող մը, կամ կողմնակալ ։ 

*էամ կրնայ ամենագէտ ըլլալ եւ գի-

տել իր անձնաւորութիւնները ներս էն , 

պրպտելով, քրքրելով ամէն մէկ խորշը, 

կամ խորշ մը միայն անոնց ներաշխար– 

Հէնէ կամ կրնայ ինքզինքը գնել իր անձ-

նաւորութիւներուն "՛եղը, անոնցմէ 

մէկուն տեգր ել կրնայ ձեւացնել թէ ին-

քը մութին մ ԷՀ է , ինչ կը վերաբերի 

զինք շրշապատողներու ներքին մզում-

ներուն , դրգա պատճառներ ուն է 

Կաբելի է անշուշտ այս զանազան ձե– 

ւերը բաղադրել, անոնց միշեւ գտնուող 

տարբերակներ որդեգրել ներկայացնելու 

Հ ամար վէպը է 

Կարելի չէ տարազի վերածել, ելէտք 

չէ տար աղե լ մեթոտի Հարցը է էականը 

վիպասանին ճարտարութիւնն է , արթըն–. 
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Ւ՝ ԷԷ % Ւ Ս 57, 

ց ընելու, մեր Հետաքրքրութիւնը, արթուն 

պաՀ ե լու. զայն, ել մզելու, որ ընղուն ինք 

էր ըսածը , այս ինքն ունենանք էր ականէն 

պատրանքը ւ 

ՏԵՍԱԿԷՏՆԵՐՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ 

I * 

Երրորգ կարելէութէւնը որ կը գըտ– 

նըւէ վիպասանէ տրամ ա դրութեան տակ , 

վէպէ րարգ կառոյցը կենդանացնելու. 

Համար, էր տեսակէտներն են յ էր անձ– 

նաւորութեանց տեսակէտներն են ել ա– 

նոնց փոփոխութեան կարելէութէւնը ւ 

Վէպէն անձնալորոլթէլնները կրր– 

նան | ել վէպէ մեծագո յն առաւելութիւն– 

ներկն մ է ատ է կա , էրենց տեսակէտ-

ներր փոխել դէպքերու եւ չբՀա պատ ող 

անձնաւորութեանց րն թաց քէն ազդեց ու– 

թե ան տակ X Նման փոփոխութիւն– 

ներ՛ իրենց ղոլզաՀեռականը ունէն ա– 

Ոօբհայ կեանքէն մ ԷՀ ։ Մ արդկա յէն կեան-

քէ ընթացքին, մարդկային միտքը տե– 

ւաբաի նո յն արթնոլթեամր, նոյն սրոլ– 

թեամր չէ գործեր է Երբեմն կրնան մար-

էք իկ թափանցել իրենց գիմացէնէ մտա– 

ծողութենէն ներս • երբե՛մն սակայն, ել 

ոչ միշԽ | որովՀեաեւ ուղեզր կը յոդն ի է 

Այս ընդմիջուած ձեւով գործուն Էու-

թիւնն Է, երրեմնակի փայլատակում– 

ներն են ոբ կ*աուաՀացնեն երանգը, այ-

լազանութիւնը մարդկային փորձառու-

թեան՛ որով երբ Համապատասխան ձե– 

ւը գոյութիւն ունի վէպին մ ԷՀ, եւ տ ըր-

ուած է պէտք եղած ճարտարութեամր 

ու բնականոլթեամբ , կ*աւելցնէ իրակա-

նին ապրումը է Բան մը որ կարելի չէ 

նորավէպէն մ ԷՀ, եւ շատ դժոլար է ի– 

րականացնել թատերական գրականու-

թեան մէՀ։ 

Վիպասանը սակայն պէտք ^ խուսա-

փի իր կարծիքը տալէ իր անձնաւորու-

թեանց մասին է Պէտք չէ բանայ ընթեր-

ցողին աոՀել իր Համ ա կրօնքներու եւ 

արՀամարՀանքձերոլ աշխարՀը, յայտա– 

րա՚րոլթիւննեբով իր կողմէ, թէ այսինչ 

տիպարը շատ լալ է է այնէնչը գէչ է եւ 

այլնւ ՈրովՀետել, այգ պարագային ըն-

թերցողը կը մղուի քննելու Հեղինակին 

կարծէ՛է քները անձնաւորութեանց մաս Էն է 

բաժնելու կամ չբաժնելու զանոնք, փո-

խանակ անձնաւորութեանց Հետ է անոնց 

կեանքը ապրելու է 

Նման հչոյթ մ Է Հեղինակէն կողմ է , 

զէնքը դուրս պիտի Հանէր ստեղծագոր-

ծական ընթացքէն, վերածելու Համար 

ներկայացնող լուսանկարիչի ՚^Ա՛ էսԿ 

հձրուեսաը արժէք է իր ստեղծագործոլ– 

թեամբյ 

Վէպի մը Համար Հիմնական տար-

բեր են անկասկած, անձնաւորութիւն– 

ներ էն զատ , նաեւ պատ մոլթիւնը , պատ– 

մ ոլթեան կառուցում ը, Հեղինակին մը– 

տաՀաճոյքը , քմայքը , ինչպէս նաեւ 

մարղարէացումները, կչո֊ոյթը • այգ բո– 

1ՈՐԸ սակայն կու գան ի վերՀոյ մ արդ-

կա յինին , մարգկա յին ի արտա յայտոլւ– 

թեան , անհատին է անձնաւորութեան է 

Ահա թէ ինչու է ո՛բ ձեւն աչ որդեգրենք 

ներկայացնելու Համար, մ իախաւ ներ-

կայացնենք թէ բազմախալ զանոնք, ա– 

ռաՀին դէմ քով խօսինք թէ երրորդ, էա-

կանը անոնց բնական ըԱալն է , Համոզիչ 

Բ1լալն է լ կեանքի մ ԷՀ էրենց զո լգա Հե-

ռական ը ունենալն է է 

Իսկ կեանքը, մշտաՀոս, յարափո-

փոխ , անթափանց, պղտոր գետ մըն կ հ 

իր Հազարաւոր ոլորտներով, Հունի եւ 

ափերու մշտական փոփոխութիւններով, 

որուն Հուրերուն յստակացումը է թա– 

վւ անցիկ դարձնելը վիպասանէն գործն 

է է Եթէ ան ունէ պէտք եղած տաղանդը, 

էր փնտռտուքներու ընթացքին գտած եւ 

ստեղծագործ ած անձնաւորոլթիւնները 

ձե՛ռք կը բերեն կեանքէն աւելէ բան մը 

անմաՀութէւնը է 

ՓԱՓԱԶԵԱՆ 

Այօ ուոում0աօ|էրւ».թեա8 եամար 
լէսյ՜ՏձրԷՏ օզսաւած եմ է. էք. Ֆորւթչէփ <Ա*– 
Փէքթ» ՚>ֆ ակ Ն~վկ> ւյրքէ*։ 
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ՅԱՐԱԿՒ8 4ԱՐ8ԷՐ 

Գրական բանավէճը «սոցիալիզմի* 

կապակցութեամբ մասնաւոր աշխոլմո լ– 

թիւն ղ րսելորեց Գրողներէ Երկրորդ Հա-

մագոսէարէ ( 1 9 5 4 թ ՚) նախօրեակէն եւ 

նրա չւնթսւցքՈւմ ու մանալանգ 1 9 5 6 թը~ 

ւէց յեաոյ: իր մամ ան ակ մեծ աղմուկ 

Հանեց Վ. Հոմերանցելէ ՀԱնկեղծութեան 

մասին—դրականութեան անսովոր 

եւ խորքով ըմրոսա յօդուածը «ՆՈՎԻ 

ԾԻՐ* ամսագրի 1958 թուէ Գեկտեմրեր– 

եան Համարում տ (Փակագծում նշենք, որ 
այգ լայն ժողովրդականութիւն վայելող 

կենտրոնական ամ սագէրը առՀասաբակ 

յա յան է է որպէս օրէնքէ սաՀմաններում 

ազատախոհ կրողներէ եղակէ յենարան 

Խորհրդային Միութիւնում) է ՓասաօրԷն 

ղեռե,ս 1948 թոլին (հՋՒԵԶԳԱ» ամ սա– 

՚ է է բ 1 ք*1" ՚ » ) ա պո լած «Փորձառու մարդ-

կանց եւ նրանց քննադատների մասին* 

յօդո, ածում՝ «Մաքուր է,ղճով մարդիկ* 

գրքէ հեղէն ակ $ . Վերշէգորան առաշ էր 

քաշում է կեանքի ճշմարտութեան* պա-

Հանքյա ել խախտում Էր ըն գուն ուա ծ կար-

ղը ու ըմբոստանում պաշտօնական քըն– 

նադատոլթեան դէմ, այն անուանելով 

Հկեղծ-րարեպաշտական , կեղծաւոր , փա– 

րիսեցիոլթիլն անող, պետական բարո-

յախօս* , Բ այց Հոմերանցելէ ելոյթը 

ւբԻրէն ցնցեց դրական Հասարակայնոլ–^ 

թէ*նը (աոնուաղն) ։ Աւելորդ չէ մի քա– 

նէ քաղուածքներ բերել նրա յօգՈլածէց, 

որոշ էրողոլթիլններ մօտ ի կից պատկե-

րացնելու Համար, Պոմերանցեւը գրում 

էր • «Անկեղծութեան աստիճանը, այ–, 

սինքն բանի անմիջականութիւնը, պէտք 

է չինի գնահատման առածին չափ ան էշը: 

Անկեղծութէլնը ձէրքերէ այն գումարի 

Հիմնական գումարելին է , որը մենք ան-

ուանում ենք տաղանդ* տ Հ.Հայրենական 

պատերազմը եւ գործարանների կառոյց-

ները ոչ մի դէպքում չպէտք է գուբս մը– 

նան գրականութիւնից ։ Բա յց նրանք մեղ 

կը յուղեն այն դէպքում, եթէ դադարեն 

լինել ինքնին նիւթ, ել գառնան կեանքի 

ու գործողոլթիւնների վայր մարդու Հա-

մար* յ «Ես գմգոՀ եմ գրականութեան 

մ էջ առկայ մ եքենաների գզբդիւնից , 

նիւթեր ի միապաղազոլթիլնից յ անալիէն 

ո տտնաւորներ ի պաթոսից : ինձ Հարկա-

ւոր են աւելի շատ լուրջ ոլ ջերմ գրքեր; 

Բայց ես վսաաՀ չեմ, որ խմբագրոլ^ 

թիւնների «մաքրուած մթնոլորտը* կր 

մեղմացնի այս տանջալից կարօտը* \ 

Այստեղ «սոցիալիզմի» մասին խօսք 

չկայ, բայց վւաստօրէն ուղղուած է նրա 

կաշկանդիչ կանոնների գէմ է Պոմերացե– 

*–ը նշեց գրականութեան մէջ ծաղկող 

«էրա կանո ւթիլն գունազարդողներին* , 

«.միօրինակութիւն արտագրողներին* , 

«վՀատ սխեմայասաեղծնեբին* է Այս ա– 

մ Էն ի Համար նա, անշուշտ , դարձաւ պե-

տական պարսաւանքի թիրախ, «մշակ– 

մ ան ենթարկոլեց* ու լո֊եց ւ 

Բայց բո ր բո սա ջուր լիճ նետոլած քա– 

ՐԸ ձ֊Հր կարող ան Հետե լանք անցնեք է 

Գրական Հասարակա յն ութ եան կեանքում 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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աստէճանամար թարմ շարժումներ էէն 

երեսան գալիս է Բանավէճէ ( անցած ճա– 

նապաբՀը վերա գնա Հատելու , կուտակ-

ուած էլամ անընդՀատ հ՛ա գալ Հարցերի 

Համար պատասխան գանելու. պա Հան Հր 

օրա լուր մ ե ծ ան ում Էր է Այգ մթնոլորաի 

Համար խիսա բնորոշ են աւագ սերնգի 

գրոգների Հեղինակաւոբ ներկայացուր 

ցիչնեբից՝ ՀԱոաՀին բերկրանքը* , «Ար-

տասովոր ամառը* ել. զքՕարոյկ* վէ՛գեր ի 

եռադրոլթեան Հեղինակ կոնսաանաին 

Ֆ ե գին ի բացատրութիւնները գրողների 

Երկրորգ Համագումարում $ Նա ասում 

Էր* Հ>է՝այց երբ մեզ Հարցնում են, թէ 

ի՛նչ բան է սոցիալիստական ռէալիզմը, 

իսկ մենք պատասխանում ենք - ծանօ-

թացէ՛ք ֆւոբՀբգային զանազան գրողներէ 

լաւագոյն երկերէ ամրողՀոլթեան Հետ, 

յաճախ մեր զրուցակիցների գէմքին 

Հիասթափութիւն ենք տեսնում է Ա եզնից 

սպասում են գեզազրութիւն • • • Ե*– զար– 

մ անալին այն է յ որ արաասաՀմանեան 

՛էրողը ինչքան աւելի շատ է խօսում այն 

մասինւ թէ արուեստը ազատ է , ԻսԿ 

մենք՝ խորՀրղային գրողներս ՀամաՀար– 

թում ենք արուեստը եւ կարգաւորում 

ա յ ն ն ա աւելէ է յամառ, ու նոյնիսկ 

յա րձա կողա կան դառնում իր պաՀանՀի 

մ ԷՀ, որ պէս զի մենք վեբՀ ի վերՀոյ նրան 

բոլորովին ճիշգ պատասխան տանք, թէ 

ի՞նչ բան է սոցիալիստական ռէալէզմը 

եւ ինչպէռս պէտք է գործել այդ մեթո-

տովյ Ինձ թւում է , որ մասամբ իր յար– 

ձա կողա կան ճնչման շնորՀիւ այդպիսի 

գրողը Հէնց երբեմն էչ ստանում է դե-

ղատոմսի նման մի բան, թէ սոցիալիս-

տական ռէալէզմէ մ ԷՀ պաՀանՀւում է՝ 

5 0 բաժին դրական Հերոս , 5 բաժին բա-

ցասական Հերոս, մէկ բաժին Հասարա-

կական Հակասութէւններ % մէկ բաժին 

ոգեշունչ ռոմանտիկա , ել 1 0 0 բաժին 

Հակոլա գիստիլեատա* Չթորած Հուր) տ 

Գեզատոմ սերով արուեստ չէ՛ ստեղծ– 

լում է Գրականագէտը կարող է դրել Հե– 

տազօտոլթիւն , թէ Հ.ին չպէ՛ ս է պատ-

րաստուած «.ԳՈՆ ԿԻԽՈՏ» վէպը է Բայց 

դրանից մ ենք չենք իմ ան այ , թէ ինչպէ՚ս 

պէտք է պատրաստելհԳՈՆ ԿԻԽՈՏ*վէպը « 

Արուեստագէտը յաւիտենապէս ստիպուած 

է ինքը տաղանդով ու աշիաաանքով 

նարել* իր երկը յ Եթէ նա ընդունակ չէ 

դրանք ապա լաւագոյն գէպքում պիտի 

պատճէններ բազմացնէ»* Այս մտքերը 

վկայում են ք որ խորՀրդայէն գրողներէ 

ա յսօրուա յ ղեկավար ֆեգինը շատ չաա. 

Հասկանում էր գեռ վաղուց է վեր | որ 

Հգեղատոմսերով արուեսա չէ՛ ստեղծ– 

ուի» , բայց ել այնպէս առայժմ մի ան– 

գամ այն անզօր է ձեոք բերել կաշկանդէ չ 

կանոններէ պաշտօնական ու սկզբունքա-

յին վերացում է Գժուար Է գուշակել, թէ 

ինչ կը պատաՀի մօտիկ կամ Հեռաւոր ա– 

պա գա յում , բայց ՝ 3 0 տարէ անընդՀատ 

թ է կույլ եւ, արտաքուստ ՀնազանգՕբէն 

Հսոցռէալիզմ* Հոլովելն իսկ ինքնին չալ 

բարենիշ չէ մի Հսկայական երկրէ մե– 

ծաթիւ մտա լո բա կանո լթեան , մանաւանգ 

արուեստագէտ գրողների ամբողջութեան 

Համարւ 

Ա տեղծաղո բծական խմորումները ա– 

ւելի շե չտուած կերպով դբսելորոլեցէն 

աբեւելտ—եւրոպական արբանեակ երկըբ– 

ներում 1950-57 թուականներէն է Մաս-
նաւորապէս ուշագրաւ էր առա Հին Հեր-

թին Հսոցռէալիզմը* վերաքննելու պա– 

Հան Հը է Նախ Հարաւս լաւի այոլմ , ԻսԿ 

ապա նաեւ Լե Հա ստանում ու Հո լնգա– 

ր իա յում | մանալանգ վեր Հինիս Համա-

ժողովրդական ապստամբութիւնը ճըն– 

չըւելոլ ճիշդ նախօրեակին է բուռն ձա 

ներ լսուեցին ստեղծագործական ազա-

տութեան օգտին X Բազմաթիւ արուեստի 

տեսարաններ ( / * • Վիգմաբ , Գէորգ Լու*– 

կաչ, իւ• Պշի բոս ել այլք) քննական 

վերլուծման ենթարկեցին վսոցռէալէղ–* 

մի* սկզբունքը ւ ինչպէս ընդՀանոլբ գոէ– 

զա փարախօսո լթեան , ա յնպէս էչ գրա– 

կան ա գի տո լթեան ասպարէզում գործող 

այդպիսի մարդկանց ԽորՀբդային Միու^ 

թեան մամուլում սովորաբար անուա-

նում են վռեւիղիոնիստնեբ*, այսինքն 

վերաքննականներ« Վերաքննականները 

նրանք են ( ովքեր երիտասարդ տարի-

քում , կամ այլեւայլ Հանգամանքներից 

գրգուած է ՚ մարքսիստական ուսմունքի 

ինչ-ինչ կողմերով Հրապուրուելովն յա^ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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րհ-լ ե՚ե համայնավար՛ կազմ ակեր պոլ– 

թիԼնների, բայց հետագայում, կեանքէ 

փորձ կ^ւաակեչ*ւք յեաոյ, պահանջ են 

զգօւմ մէ շարք հնացած գբոյթներ վե-

րանայել, էձզաաուել քարացած– գոգմա– 

ների բեռից ձ ճ նոր » է վսԽահ ելի Ուղի-

ներ ընէձրել: Ասենք, առհասարակ, 

մարքսիզմ է «ամենահաւատարիմ* Հետե– 

լ որդներ ը նրսմեք են լինում սովորաբար , 

ովքեր Iեարրսէկան էհեղեկութէւն չունեն 

նրա մ տես էն է Իսկ Արեւմտեան դաղափա– 

րԽկէձՆ մկրաէէւթեամր մարքսէսա հա– 

մսէրոԼհվ մ է#էս Լոր ական ութ եան գերա– 

էլԸչ՚էձզ մ Այ Օր, Հարիլր տարուց է վեր 

արզ էն, ճակսՓտագբականօրէն սերնդէ– 

ւէերծւնւչ «ոեւիզքւոեիճս** է դարձել եւ. 

չ»^բունակում է դառնէս լ է «քիեւիզիոնիզ– 

մխէ հւէԱանքլլ անմէքասլէէէ արձագանգ 

ոէնեֆս1ճ նաեւ իւոալէայում եւ նոյնէսկ 

Ֆէ՜անսէմւյհւմ ք Ա/գ կապակցոլթեամր 

ըստ ամենայնէ ուշագրաւ են ֆրանսիա-

կան «ռեւիզիոնիստ* Անրի Լէֆելբի տե– 

սակէտէէերը (որի «Էսթետիկայի ներա-

ծութիւն* դիրքը իր մամ ան ակ նոյնէսկ 

թաբգմանուել է Հայերէն եւ լոյս տեսել 

Երեւանում) է Ն ա իր «(Հեղափոխական 

վիպապաշտութեան շուրջ* յօդուած ում 
(«Լա ՆուվԷլ Ռեւիլ Ֆրանսէզ* Հ 1 9 5 7 թ* 

Հոկտեմբեր) ել մի շարք այլ աչխատու– 

թիններում խիսւձ քննադատեց նաեւ 

«Ա՚ոցռէտլիզմը* ԱԼ առաՀ քաշեց «յեղա-

փոխական վիպապաշտութեան* իր գե-

ղագիտական ա եսութիւնը՝ «որպէս ար– 

անստի ոճ ել ձրպէս ապրելու ոճ* | Մէթ-

րեր ենք մի քանի աիԽայայտութիւններ ։ 

ԼէֆեԼրը գրում էր, թէ Խորհրդային 

ԾիութիլնՈէմ վարձից անկախ ըմբռնու-

մից «ուզեցին Խսէեղծագսրծոլթեան մե-

թոտ բխեցնել Խրուեսէոի ել քննադատս»– 

կան գնահատումների ասպարէզում» Ի– 

մաօ տա կութ եան Օգնութեամբ եզրակա-

ցութիւնն եր կառուցեցին նախօրօք վեր– 

ցրրած Հասկացհզութիւնից Հառաիլրկ– 

որպէս գեղագիտական) –ւ որպէս 

չափանիշ՝ կոնկրետ երկերի գնահատ– 

մւմն Համարէ Ամէն մի իրական ՀառկաԱ– 

ցԽլէաւթէւն ունի առարկայական Հովան^ 

դակութիւն է լ էերաայայՕ,Ում Է ք ^ 

չէ կարժ/Է նախորդել այգ բովանդակու-

թյանը է Գեղագիտական Հաս կացողու-

թի ւնը արտայայտՈէմ Հ երկերը, «քծւա» 

կերպում նրանց պայմաններն ոլ նրանց 

ծր Էն քները % Բա յց տուեալ դէպքում ք 

ընգՀԽկառակե , ձեւական Հասկացոզոլ– 

թիւնից բխեցրել են ոչ միայն բովանդա-

կութիւնը , այլ նւճեէ. բովանդակութեան 

է/նա հ աոէման չափանիշը % Արդիւնքը՝ տե-

սական ոԼ գործնական դատարկութիւն ք 

հասկացովհւթեան ձեւ առանց բովան-

դակութեան , ա յս ինքն մի բովանդակուէ 

թիԼն, ժիը դալի0 Է «մի ինչ-որ տե-

ղից*.-յ 

հէորՀրդտյին քարոզչական դրա կա– 

կան էէւթ էսն մԷ1 անխոնջ յամառութեամբ 

ճիգ է թափւՈւմ անսէեղեակներին Հաւա-

տացնելու , թէ ինչպէս առՀասաբակ 

խորՀրգային իրա կանո ւթ եան, այնպէս էլ 

մւսսնաւորապէս գրականութեան ՈԼ «օոց– 

ռ է ալի ղմի* մասին արտայայտուող քըն– 

ն՝սւգ&էս*ակս)ն Ա1 եմակէ աները պարզ զըր– 

պԽրտհւթիւննեի են, գաղափարական եւ 

այլ թշնամիների հԼ վնասարարներէ, 

զանազան Հաւատուրաց վերաքննական-

ների երելակա յ ութ եան պտոլղ % Այգ ԳԸ~ 

րակս/նՈլթեան մէջ գործն այնպէս է ներ-

կա յացւԱւմ, ոբ կարծես թէ խորՀրգա– 

յին գրողները յսւսաՀատութիէնից էնք– 

նա Սպան կը լինեն, եթէ նրանց ուսերից 

վերցուէ «սոցոէտլիզմէ* ՔաՂ9Ր բեռը * • » 

Ցօզքւածէց–յօդուած, գրքէտ՜գիրք ^ 

թռչում ուռռադ—լալա տես ական յայտա– 

րարհւթիէնները, օրինակ, այն մասին, 

թէ «սոց • Աէալիղմի գրականութիւնը իր 

մէջ զոԼգակցում է զգա սրամտութիւնն 

ու ռոմանտիկան, ներկայէ նկատառումն 

ու մ աքի թո-իչքլլ դէպի ապագան* եւ 

այլն է Բա յց բձւն իրակ անութիւնը ա յ%– 

քան Էլ բարեյաջող չէ ։ «Ա ոցռէալիզմը* 

էրա կան, կենսական Հող չունէ ւ 

1 9 5 7 թիլէ Ապրէ լին, Մ* սկոլայհւմ 

Հրաւիրեւեյք խորՀրԳ * գրականագէտնե– 

րի Համաժողով՝ ՀամաշխարՀային գրԱ^– 

կանիւթճան իրապաշտ հւզղհլթեան խըն^ 

գի բները քննարկելու Համար ։ Ա՚աւէնսհ* 

կիցներից մէկը յայտարարեց, թէ «մեր 

Համաժողովում Հ դժբախտաբար, քիչ 
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խօծեցին սոցիալիստական ոէալիզմի մա-

սին» ֆ Ել ի ս կապէս, այկտեղ շատ թան 

ասուեց արուեստի վերարերեալ աոՀա-

սարակ . նա ի/նա գարե ան քարանձաւներ ի ց 

մինչեւ մ եր օրերը ւ Բա յց սոցոէալիզմը 

չբշափուեց գլի ալսրա պէս սակաւաթիւ 

պաշտօնական զեկուցողների կոգմից ։ 

Իսկ նրանք էլ քան ա ցին շատ չգովել 

«սոցքլէայիգմի* չո եսութիւնը, այլ շեշտը 

դնել արօրես* յ գրական ընթացքինէ Հը– 

բապաբակում աէւկայ արտադրանքի վր– 

բայ ւ <Ասց«Հալիգմովֆ ամէնից շատ րգ– 

/*ագուողներից մէկը* գրականագիտսւՀի 

Վ- Շչեր բինան ասաց* ։ «Սոցիալիստական 

ոէալիգմի Հասկացողութիւնը իր մ ԷՀ օր– 

զանաքՀէս ընդգրկում է ե ՛ լ գեզաբոլես-

տական-ստեղծագործական ել թէ՛ աոե– 

Վսսկան կողմեր» : Եւ մի շարք թթու ար– 

աայայսէութիւններից յետոյ յա յա արա– 

ք%՚ *Մեբ քննադատութեան գործնակա-

նում տ արածուած Է մի ենթադրութիւն, 

ՔԷ իբր Խորհրդային գրողների Ծիոլ– 

Քեան ՀոմԷն մի անգամ արդէն իր կա– 

ւթեաՏւ բերում ով իսկ անպայման րս– 

«աեդծյալմ Հ միա՛յն ռէալիղմի եր-

կեր: Գա մի պատրանք է , որը չի Հա– 

յձաոբստասխսՀէՈւմ իրերի իսկական վի-

ճակին*–. Այս ամէնէն աւելացնենք, որ 

աէաքֆղմի գրակս&ագիաոակսյն տեսոլ– 

»Ո*Քեան ու գյ*գարռլձստական աոաքա– 

արանքների իաիոլտոլթիանից բայքի, 

յւսասկ չէ նաեւ նրա պատմութիւնը, այ– 

թէ անկեալի ա ՚ բ գրողներին ի՛նչ 

&»1ի»վ պէաք է դասել այդ ԱԼղղոլթեա– 

V 1 Նայած պա^այ գործուն Ո լմեր ի յա^ 

^րերակցոլթեանր, մերթ այն սկսում 

են անցեալ դարի անգլիական չարաիս– 

՚ասՀաձ շարժումներից, մերթ Փարիղ-

Խոն Կոմունայիդ , մերթ թոլԱ^ 

Կաննեբի՝ Գորկո^ երեւան գալու օրերից, 

–*եբթ Հսկտեմբերեան յեղափոխութիւն 

մերթ էլ 1 9 3 0 թոլակւսնից ելայլն, 

,(կգ պարագւմե ինքնին Հասկանաք ի է ։ 

ՈրովՀեաեւ Հարցը գրականագիտական 

Ժ կր»*մ, այլ գյլլտ քաղաքական֊ 

գ՚էպ՚սփաբաիօսական յ 

*Ա–9**~>Ժքքֆ* * ե ր խ Ո բ Հ բ գ ա / թ , 
•ճակը պատկերացնելու համաբ բերենք 

նաեւ, այլ ըոա տմենայեի ծանրակշիռ վր– 

կայսւթիւննեբ ։ Միխայիլ Հքոլոիսվը իր 

արտասաՀմս/եեան ՝ ուղեւոր ութ ի ւններից 

մէկի ժամանակ, 1 -958 թ՛ Մայիսին հար– 

ցագրո յց ունեցաւ Վարշաւայի Հ.ԼԻՏԵ— 

ԲԱՏՈՒԲՆԻ ՆՈՎԻՆԻ» գրական պարբե-

րականի Հետ է ՛հոնի կոզակ՝ (քհաղաղ 

Գոն» ^Հերկած խոպան» վէպերի ^ <Մար-

գ ո / ֊ ճակատագիրբ% ադմ կա յա բոյց պաւո7– 

մըլածքի եւ այմմ պատրաստուող <Նը– 

րանք կռուեցին հայրենիքի Համարֆ գբր– 

քի հանրածանօթ հեղինակ Հթոլոիովը 

գրական անխոցելի քոքերից մէկն է Հա– 

մպւրւում Խորհրդային Միոլթիւնոլմ ։ 

Նրա ստեղծագործութիւնը մասնալոր 
ՔԻայլ չանի, բայց ըստ երեւոյթին Ծւնի 

ինչ-որ առտքին Հայեացքից աննկատելի 

իսրոլթիլն։ Հոչոխովը քերմօրէն կապ– 

ուած է իբ տափաստանային գիլղաչ– 

ի ար հին : Նրա մտածելակերպը անմ իքա– 

կաքւ է ֆլ ոչ գաւանա-վեբացական ։ է լ 

երբ Վարշաւայուքէ նրան Հարց տրուեց, 

թէ ինչ է մտածով սոցոէալիզմ ի մասին, 

Շսլքխովը պա,ռասխանե9. հՏեսական 

ք * " ՚ յ թ ի հարցերը իմ ձեռնհասութեան 

մէք չեն մանում - կք, պարզապէս գրոգ 

Հմ ։ Բայց ես Հեղ կը պատմեմ իմ բարե-

կամ Ալեքսանդր Ֆադէեւի հետ՝ նրա 

մահից <*չ շատ աքլաք տեղի «ւնեցած 

հանդիպման պատմութիւնը է Այն մամա֊ 

նաէլ ես նրան մի այսպիսի Հարց տոլի . 

հս հարցբի, թէ ի«նչ կը պատասխանէր 

նաէ եթէ ո ր ե լ է մ կ կ ր Հարցնե-

ք՞– Ժ^Բ իրեն, թէ ի՞նչ կ 

չի ո տա կան ռէալիզմ ը լ Նա պատասխա֊ 

Ն&*՛ մէկը ինձ հարց աար 
այդ մասին, ես պՀաք է ո բ % ր ս ձ ^ 

կեղծօրէն պատասխանէի. սատանա՜ն 

դիտի , թէ գ ա ինչ է ներկայացնում իրե– 

նիցչ։ Ւերեւս այդպէս պատասխանելով 

ձագէելը կատակ էբ անում ել այդպիլլով 

Հանում Հասարակացնել իմ տուած Հար-

ցի պատասխանը» (հՄԻՒՆԽՆԷԲ ՀԲԵՐ– 

քՕՒԲ*, 3 - 4 Մայիս է 1 9 5 8 թ.) ։ 

էՋախքախում», «Վերքին Օւդեհէնֆ, 

«.Եբիաաասբգ Գւաբդիա* վէպերի Հ ե ղ ի ֊ 

Ֆակ ֆադէեւի մկսւին արդէն մի Փ յ լ ա– 

յգիթով խ<աք Հգաււ Աւձլացնենք միաՀլ, 
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որ Ա տա լինի խայտառակ գործ ուն էու-

թեան ներկուսակցական պսակազերծու-

մից մի քանի ամիս անց՝ 1 9 5 6 թուի Մա– 

յիսին Ֆագէեւր ինքնասպան եղաւ յ իրա-

զեկները վկայում են, որ նա սովորաբար 

սիրում էր խմել եւ թերեւս ճակատա-

գրական անզգոյշ վայրկեանի զոՀ էր է 

իսկ ուրիշները, ոչ առանց ծանրակշիռ 

Հիմքի» պնգսւմ են է Որ այգ գէպքը ան– 

պայման քաղաքական խճճուած գրգա-

պատճառներ ունի է 

էթոլոխովը այնուհետեւ շարունակեց• 

«Եթէ ես ստի պո լած լին է ի պատասխանել 

իմ անունից, ապա կ*ասէի, որ ըստ իս՝ 

սոցռէալիզմը իրենից ներկայացնում է 

Հէնց ճիշգ այն, ինչ Որ պաշտպանում է 

սովետների իշխանութիւնը ել ինչ որ 

ղրուա\ է պարզ Հասկանալի գեղարոլես-

տա կան լեզուով է Աա տեսական բացատ– 

րութիւն չ է , այլ Հեղինակի փորձէ Գրա 

Համար կան տեսարաններ, որոնք պէտք 

է նեցուկներ գնեն եւ նրանց մէջ ամրա-

ցնեն տեսական գամեր* է ծէ ապա. «Ես 

յիշում եմ, որ մարքսիստ քննադատներ ր 

սկզբում իմ երկերը անուանում Էին կոլ– 

լակային (գիւղական ունեւորներ ի պաշտ-

պանող. ֊ Լ . V.) գրողի երկերէ Աւելի 

ու՛շ ես նրանց Համար «Հակայեղափոխա-

կան* գրող Էի է Վերջին ժամանակ իմ մա-

սին դարձեալ սկսել են ասել, թէ իմ ամ– 

բոզջ կետնքում ես եղել եմ սոցիալիս-

տական ռէա/իսաո* ։ Ծեկնարանոլթիւննե– 

բի Հարկ չկայ է 

Ծի 
այԼ երիտասարդ սերնդի ներ-

կայացուցիչ Եւգձնի իւտոլշենկոն 1 9 6 3 թ– Ակղբի ամիսներին Համբուրգեան մի 
թերթի յատուկ Հրաւէրով շրջագայեց 

նաեւ Արեւմտեան Գերմանիայոլմ ել ա– 

պա այլուրեք է Եւ֊տուշենկոյի ստեղծա-

գործութիւնը տարրեր մարդկանց կող-

մից տարբեր Է դնաՀատլոլմ ւ Բայց ան– 

մըխտելի Է, որ նա այ»0րոլայ խորՀըր– 

գային նորահաս գրական սերնդի ցայ– 

աուն դէմքերից մէկն էէ Եւտոլշենկոն 

6 ո լնո լարի 21-ին ելոյթ ունեցաւ նաեւ 

ԾիւնխԷնի Աոֆիէնզաչ սրահում ել սոց– 

* է " ՚ չ ի զ մ ի մասին տրուած Հարցին պա-

տասխանեց այսպէս ԽորՀրգային Ա՚իոլ– 

թիւնում սոցիալիստական ռէալիզմի շատ 

տեսութիւններ են տար ածուած է Ե« ւ օ– 

րինակ է գտնում եմ \ որ սոցռէալիսա եմ, 

իսկ գոգմատիկ-գրոզին թւոլմ է ք թէ 

ի՛նքն է սոցռէալիսա է Ւէ մեզնից ո՛վ է 

իրաւացին՝ գա միայն Աստուած գիտի է 

Մ ի Ժամանակ մեզ մօտ Հասան այն ան-

հեթեթ տեսակէտին, թէ մեր երկրռւմ 

կեանքը այնքան լալ է է որ նրանում չի 

կարող լինել վատի Ու լաւի բախում, այլ 

միայն՝ լաւի ու լաւագոյնի՛ բախում կա-

Բ"Ղ է էինել է Բայց այգ քննադատները 

իրենք վատ օրինակներից մէկն էին մեր 

կեանք ում է Ե՛– մենք՝ երիտասարդ գրող-

ներս, ապացուցեցինք լալի Հետ վատի 

բախման կարելիութիւնը ել յաղթեցի՚նք յ 

Ես ուզում եմ մի՝ անդամ ելս կրկնել , Որ 

մեր սերնդից Է կախ ուած սոցռէալիզմի 

շրջանակները բացել-անջատել, ել երբ 

Ա՛նի՝ մենք այգ շրջանակները 

էլ անջատենք* : Նոյն Եւտուշենկոն Փա-

րիզում, «ԷԷ ԼԵՏՐ ՖՐԱՆՍ լ-Զ» Համայ-

նավար գրական չաբաթաթերթի Հետ ու– 

նեցած Հարցազրոյցում, ի միջի այլոց; 

աէւաց տ «ինձ Համար կարեւորը իրապաշտ 

կամ ձեւապաշտ լինելը չ է . այլ, ինչ 

գաղափար էլ որ գոյութիւն ունենա յ ար-

ուեստի մասին, արդար գործի Համար 

մեռնելու ընդունակ լինելը է Ես սոցիա-

լիստական ոէալիզմի կողմն եմ, բայց 

տակաւին գոյութիւն չոլն ի մի կատարե-

լապէս՛ ճշգրիտ սահմանում է իւբաքան– 

չիւրր մեկնաբանում Է իր ուզած ձեւով* 

(«ԼԸ ՄԱՆԳ13 Մարտ, 1 9 6 3 թ.) » Ան– 

չուչա է - այս թէեւ բաւական չափաւոր 

արտայայտոլթիլնների Համար Մ"սկուա– 

յ*1ւմ Եէ֊տոլշենկոյի ճակատը չՀամբուրե– 

ցինէ Բ այց ասուելիքն ասոլեց, արձանա– 

գըրուեց եւ տարածուեց աչխարՀով մէկ է 

«ինչ գրուեց գրիչով՝ չես ջնջի բրիչով* ւ 

Գրա Համար է , որ խորՀրգա յին իշխա– 

նալորները՝ սարսափում են այսպէս կոչ-

ուած ինքնագլուխ, «անպատասխանատու 

ելոյթներ* ՝ Հրապարակելոլց \ ք՝ 

Բ ՚ ս յ ց ներխորՀրդային իրա կանո լ– 

թեան մէջ ազատասիրական խմորումնե-

րէ այնքան տեսակարար ՚ կշիռ ունեն , 

ման ալանդ որոշ ժամանակից ի վեր, որ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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նոյնիսկ կուսակցական քարոզչապեա Ի– 

չիչովը Հարկ Համարեց այս տարոլայ 

Յունիսին պաչտօնական բեմէց յայտա-

րարել . «Մի մ-ամանակ անՀատէ պաշտա-

մունքի Հետեւանքների գէմ պայքարելու 

պատրուակով առանձին ստեզծաաէործա– 

կան աշխատողներ առՀասարակ սկսեցին 

կասկած յայտնել արուեստի կուսակցա-

կան ղեկավարման անՀրաժեչտութեան 

նկաւոմամբ , Հեգնաբար վերաբերոլելով 

արուեստագէտի Հասարակական պարտքի 

եւ գրականութեան ու արուեստի դաս-

տիարակչական առաքելութեան վերա– 

բերեալ ամէն մի յիչատակոլթեան է ի– 

րենց Հերթին որոշ կուսակցական ու 

խորՀրղՓյին աշխատողներ , կորցնելով 

քաղաքական սրութիւնը, Հաշտոլեցին 

բացայայտ սխալ միտումների Հետ է տե-

ղի էին տալիս ամբոխավարների առՀել, 

վախենալով յետադէմ ու պաՀպանողա– 

կան մարդկանց Համբալ ձեռք բերելուց է 

Բանն այնտեղ Հասաւ, որ որոշ կազմ աս-

կե րպութիւններոլմ նոյնիսկ ամաչում 

էին արտասանել «սոցիալիստական ռէա– 

լիղմ» , էկոլսակցականոլթիլն* , վմ֊ողո– 

վրրգայնոլթիլն* , Հգաղափարայնոլթիւն* 

բառերը* է 

Մինչեւ Հիմա ասուածներից եւ մէՀ– 

բերուած վկայոլթիւննեբից կարելի է 

բխեցնել Հետեւեալ եզբակացութիւննե– 

րը է որպէս ամփոփոսէ X 

Առա Հին • խոբՀ րդա յին պետութեան 

պատմութեան մի մռայլ ու խառնաշփոթ 

պաՀ ի , կենար ոնտցոլած բռնակալութեան 

սանձարձակութեան պայմաններում, քը– 

մաՀաճօրԷն յօրինուեց ել շրջաբերու-

թեան մ ԷՀ գրոլեց €սոց ռէալիզմ) արտա– 

յայտութիւնը որպէս գրականագիտական 

Հասկացողութիւն, պաշտօնապէս մտցը^ 

լեց ՜Գրողների Միոլթեան կանոնադրու-

թեան մէՀ ել փաստօրէն Հռչակուեց պար-

տադիր կանոն է թէել աննշան վեր ապա– 

Հումների վկայակոչումներով Հանք 

թափուեց կոծկել այգ վիճակը է 

Երկրորդ. ՀսոցռԷալիզմի* պա Հան Հր 

իրականում Հանդիսացաւ ամբողՀա տի-

րական իշխանութեան դաղափարախօսա– 

կան ստորոգելիներից մէկը է քանի ոբ գը– 

բական երկերի գնա Հատման չափանիշ-

ները բխում էին ոչ այնքան նրանց գե– 

ղարուեստական կատարման առանձնա– 

յատկութիւններից ք այլ գրեթէ բացա-

ււապէս ա յգ երկերի ՝ պարագայական 

Հգաղափարական* ք նպատակադրումից, 

այսինքն այն Հանգամանքից, թէ դրանք 

որքանո՛վ են նպաստում բռնա տիրու-

թեան առօրեայ ամրացմանը է 

Երրորդ • անցած երեսուն տարում 

ՀոոցռԷալիզմը* մնաց մերկ նշանախօսք, 

կարծեցեալ յանցաւորներին պարսաւե– 

լու եւ լռեցնելու պա տժամի Հոց բայց 

զբականազիտական առումով այն մինչեւ 

Հիմա էլ փաստօրէն խոպան բնագաւառ 

Հ է ինչ որ միանգամայն .օրինաչափ է։ 

Նրա մենաշնորհ ետ լ Հեղինակութիւնը չի 

ճանաչւոլմ խորհրդային հին ու նոր ղր– 

բա կան սերունդների իո կապէս ստեղծ ա– 

գործող տարրերի կողմից։ Այն մ երժը**՛ 

՛ում է նաեւ արտախորՀբդային երկրնե– 

րի ազատախոհ «վերաքննականների* աչ– 

խասա ութ ի աններ ում ։ 

Չորրորդ, միակ գրականագիտական 
աԲ^՝էք ունեցող տարրը, որ կարելի է 

զատել Հսոցռէալիզմի* աւելորդաբանու-

թիւներով ծանրաբեռնուած դրոյթից , 

դա այն է , ինչ Որ մենք անուանում ենք 

<Հեռանկարային դրականութիւն* , իաակ 

ուրիշները կարող են այլ կերպ կոչելՏ 

ըստ իրենց Հայեցողոլթեան » Այդ կէտը 

իր սաղմնային վիճակում որոշ մեկնու-

թիւն է ստացել Գորկոլ, Լոլնաչարսկու 

եւ այլոց արտա յա յտութիաննեբում , այ-

սինքն շեշտուել է գեղարուեսաական գը– 

րականութեան մ ԷՀ կեանքը իր շարժման 

մ ԷՀ պատկերելու գ ա յսօրուա յ մէՀ ապա– 

զայ մտցնելո՛ւ գեղագիտական ՝ յանձնա– 

րարելի պայմանը , Բայց այդ՝ լաւագոյն 

գէպքում մասնակիօրէն կիրառելի ել 

միայն ինքնաբերաբար ընդունելի սկըղ– 

բոլնքը Հռչակելով Հանրապարտադիր ել 

Համապարփակ կանոն ու մանալանդ ան– 

պայման կապելով տիրող բռնակալական 

իշխանութիւնը ամրացնելու պարագա-

յական առաՀադբանքների Հետ, - Հաոց– 

ռէալիղմի» Հիմնադիրները դրանով իսկ 

փակեցին բնականոն գրականութեան 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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զարգացման ճանապարհը, բացառեցին 

նրա սկզբունքային Հիմնավորման Հեռա–^ 

նըկարային Հնարաւորրւթիէնները, թե-

րեւս ակլսմայ Հակասելով իրենց մտա֊ 

յըզացման ոգուն է Նրանք նկատի չառան , 

Ար րոլոր գրողները ոչ պարտաւոր , ոչ Էլ 

ի վիճակի են ընդունելու լենին—ստալին– 

եան ահաբեկչական «սոցիալիզմի* գա– 

զափարախօսութիւնը, իսկ ընդունողներն 

՛Էլ գործնականում չեն կարող Հետեւո– 

ղակլսնօրէն երաշխաւորել իրենց գեզար– 

Հէւֆաաական երկերի մնայուն գրական 

աբմէքըէ Բացի այգ, ԽորՀրգա յին Մ իու– 

թի լնում, ռուսներից զաա , գոյութիւն 

Ունեն նաեւ այլ մողովուրգներ ՝ իրենց 

մչակոլթային–գրական ել քագաքակըբ– 

թակյս% ուրոյն սյ՚֊անգոլթիւններով, ո– 

րոնք &ռաւե՛լ եւս պարտաւոր չեն իրենց 

գլխին Հեղինակութիւն դարձնելու ռու– 

քակաֆ Հոգում ր ուսած զանազան բորբոք– 

Ուած շաղակրատների, որքան էլ նրանք 

Հբոշ պարագաներում յարգի լինեն ի– 

րենց երկրում եւ ինչ-ինչ օտարների մօտ է 

Շատ բնորոշ է , որ նոյնիսկ Գորկոլ նը– 

ման լայնախոՀ մ արգո լ լեզուն չէր զօ-

րում ոչ—ռուս Հաւաքականութիւններին 

կոչել «ազգեր* , «ժողովուրդներ* , այլ 

սովորաբար մեծ մասամբ բա լական ան ում 

Հր պարզապէս «ցեղերով* յ Այս արտա-

քուստ մանր թոլացող ծանրակշիռ ան-

տեսումները չէին կարող վճռական դեր 

Iխաղալ «սոցռէա լիզմի* ճանապարՀին , 

չազդել նրա ճակատագրի վրայ տ է լ գը– 

1*անք վճռական Հետեւանքներ ունեցան, 

իսկ այսուհետեւ, անտարակոյս, աւելի 

եւո պիտի ունենան։ Զանազան միակող-

մանի անմարդկային սխեմաներ ստեղ-

ծող բռնակալներն ու բռնակալապաչտ– 

ձերը, որպէս կանոն, շատ կարճատես են 

՛լինում, ուստի եւ յաճախ Հաշուի չեն 

առնոլմ կեանքի ամենտտարրական գրա-

կան ՛Հիմք ունեցող փաստերն ոլ պահանջ-

ները : Տիրապետման իրենց մութ բնազ– 

զ.ը ել ակնկալութիւնները նրանք յա-

ճախ նոյնացնում են անվիճելի առարկա-

յական , պատմական անՀրաԺեշտութեան, 

^բացարձակ բարիքի* Հետ ել կոպտօրէն 

աանակոխ անում տպրող մարդկանց ա՛-

մեն ան ուիր ական ՝ բխումները, առածին 

Հերթին ազատութիւնը I Այգ կարգի սը– 

խեմայամոլների ուղեղի ծնունդ էր նաեւ 

վպսաօրէձ մաՀածին ֊«սոցռէալիզմը*, 

Ուս Աք ի բնաւ զարմանալի չ է , որ գո-

յութիւն ունեցող ահաբեկչական պայ-

մաններում , առաջարկուող մեթոտի մէջ 

սեղմոլած ել դրական Հեռանկար խոս– 

*դացող քիչ թէ շատ .տրամաբանական, 

Հիմնաւոր տարրը անմշակ մնաց, կիրա– 

ո.ոլթի,ն չգտաւ է Մինչդեռ բնականոն 

պայմաններում ՀԷնց դա պիտի ելակէտ 

ծառայէր Հետագայ ստեղծագործական 

որոնումների Համար, թարմութեան 

շունչ մտցնելով եւ շարժում յարոլցելով 

լճանալու ել քարանալու Հա կամ էտ ինչ-

ինչ տրամադրռւթիւնների մթնոլորտում : 

Խորհրդային պետական գր ա քարոզիչները 

արդէն այժմ իսկ աշխարՀի ճակաաագի– 

բը կանխապէս վճռոլած են Համարում 

ել յա յա արարում, թէ ՀամաշխարՀային 

դրականութեան ապագան լիովին պատ-

կանում է «սոցռեալիզմին* X Որքան տգի-

տութիւն, այնքան էլ յաւակնոլթիւն: 

Գրական մի մեթոտ, որ արդիւնաւէտ 

կիրառութեան ասպարէզ չունի նոյնիսկ 

իր «ծննդավայրումս, ի՛նչ կարող է ա– 

նել Համբողջ աշխարհում* , անկոչ Հիւրի 

իր ողորմելի Հանգամանքով ւ 

Լ* ՄՀՐՏՉԵԱՆ 
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ինչպէս կարող ենք Հ ետելցնել լեղ 

ույս կան վերլուծումից, 

կան վէամ Հեթանոս 

մեր նախադասւս– 

քերթողութիւնը 

չաա Հեոոլ Է եղել արեւմաեան կամ աք-

սորական որեւէ ազգեցութիւնից եւ Հե-

ռէ ելա բար գրա աղբիւրը պիաի փնառել 

Հնագոյն Հնդ–արիական քեր թողու– 

թեան աւանդներ ի մ ԷՀ՛. ՀՆԳ֊ԱՐԻԱԿԱՆ 

աերմինը գործածելով, մեր նպատակն Է 

անդրադառնալ այն շրջանին, երբ մինչեւ 

ա յսօր ճանչցուած Արիական Հնագո յն 

ցեղերը, Հիթթիթները եւ Մ ի թանա ցինե-

րը , , Հաւանաբար գաղթած Հիւսիս ի ց , 

այմմեան Ո՚ուսաստանի անգր—Աեւծովեայ 

շրջաններից, Հասաաաուել Էին կովկաս– 

եան , Անդր—կովկասեան եւ Անաաոլիան 

րարձրա լանդակի վրայ, ՆԱԽ ՛ԲԱՆ Ա8Ն 

որ տար ածուէին իրանի բարձ բա լանդակ ի 

վրայ, եւ նուաճէին ինդուսի Հովիաը Ա– 

րեւելեան Հնդկաստանում է Այստեղ ան-

կարելի է նոյնիսկ Հպանցիկ կերպով մօ-

տենալ այս տեսութեան լեզուագիտական , 

դիցաբանական եւ պատ մ ա—ազգագրական 

ճչմարտութիւնը ապացուցող Հանգա– 

մ անքներին Հ Բաւական է յիչել միա յն է որ 

Ա՝ի Հա դետքի արիացի կասսիթների մօտ 

է , որ գտնուել է առա Հին յիչատակութիւ– 

նը ՍՈՒՐԻԱ արել—աստծո յ , մ . թ . 18 

գար առաՀ, որը աւելի Հին է քան ամե-

նահին Վեդական Հնդ—Արիական գործա-

ծութիւնը։ քհԻԳՎԵԳԱ8ՈԻՄ, որ Հնդիկ 

ամենաՀին Վեդայական գրական աւանդն 

Էհ Հանդիպում ենք չափածոյ մի տողի, 
ոՐԸ թուում է պիտի քուն բերելու Հմայք 

ԱԱԱՏՐԻ ՄԱԹԱ ԱԱԱՏՈԻ ՓԻԹԱ 

ԱԱԱՏՈԻ ՇԻՎԱ ԱԱԱՏՈԻ ՎԻՇՊԱՏԻ 

«՛քնիր մայր, քնիր հայր, քնիր շուն, 
քնիր տէր 

Թոզ քնեն բոլոր ազգականները • շըր– 
ջ ապատի բոլոր մարդիկ պիտի քնեն»: 

Այս կրկնուող ԱԱԱՏՈԻ բառը կարե-

լի է միմիա յն գտնել Հիթիթների մ Օ ա է 

ԱԵԱՏՈԻ «նա պիտի քնի» տեսքի տակ, 

/հիգվեգայից շատ առաՀ, դեռ մ* թ• 1 4 
դար առաք է 

ՆմանապԷս (հիգվեգայի երեք ԾԵ՝Ծ 

ԱԱՏՈԻԱ&ՆԵՐԸ% ՛լածներ% որոնք 

մարդկային բնոյթ ունեն, դրանք ԻՆ՚հ– 

ՐԱտ ՄԻԹՐԱ ել ՎԱՐՈՒՆԱ֊ն են, Դրանց 

մ ԷՀ կաբելի է ճանաչել նախնագո յն Հնդ– 

Ար իա ցիներին է Արդ» այգ երեք ասա-

ուածները առա Հին անգամ յիչաաակուած 

են մ . թ . Ա գար առաՀ, Անդրկովկա-

սում բնակութիւն Հաստատած 1$ ուր Էա-

կան Միթանիների մօտ , Գիգվեդայից 

դեռ շատ.առաՀէ 

Հիմք ունենալով այն ում առած տե-

սութիւնը, որի Հետեւորւքների թիւը ա՛-

րագօրէն աճում ել որի Հ ալանականոլ– 

թիլնը օր ըստ Օրէ ամրապնդւում է նո-

րագիւտ ապացոյցներով, որ Հնդ-Արիա– 

կան ցեղերը, նախ քան Հաստատուելը 

Հիւսիս - արեւմտեան Հնդկաստանում, 

Հասել են այնտեղ կտրելով Իրանէ րարձ-

րա լանդակը եւ կեդրոնական անապատ-

ները , դրանից առաՀ երկար մամ ան ակ 

Հաստատուած են եղել արեւմտեան Իրա-

նում, Հիւսիսային Մ իՀադետքում ել 

Անդրկովկասում, յատկապէս Ո ՚ ֊ ր մ ի ա 
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ել Վան լճերի մի1եւ, ել նախ քան այգ 

թափառական կեանք են վարելիս եղել 

Հարաւա յին քիուսաստանէ տափաստան– 

ներում Սկիւթացիների անու-ան տակ եւ. 

անցնելով կովկասեան լեռնաշղթան Հիմքն 

են գրել Հնգ-Արիական առածին կայս-

րութեան, Հիթիթների իշխանութեան4 

մեզ տրամաբանական Է թւում մօտենավ 

ներում Սկիւթացիներէ անուտն տակ, եա 

գիցերղութեանլլ Հնագոյն Ար է ական գե-

րապրուկների մ է ի ց ով ւ ^ I 

ՈրոԴք են այգ Հնագոյն գերապ-

րուկները ։ Գրանցէց ամենակարելորը 

որպէս գրական կոթող ԱՒԵՍՏ1Ռ է ել. 

ապա /ՒԻԳՎԵԳԱՆ » Հայց նկատի ունենա-

լով, որ մեր Հեթանոսական գէ$երգները 

դրի են առնոլել միայն մ • թ • 

րում, Հաւան արար մեծ փոփոխոլթէւն– 

ների ենթարկոլելոլց յետոյ, մենք նո յն– 

պէ* պիոի նմանութեան եզրեր փնտռենք 

Միքին Պարսկերէնի, կամ աւելի 

չ«ւ»լԱրշակոԱւհաց %օել«ւերԷճի, պար– 
թ – 1 ո ե ր է 6 գրուած գրականութեան եւ 

վերջերս Միջին Ասիայում յայտնագործ-

ուած Տ–+րգ գարոլ Մա/նիական գրական 

աւանգներէ ել Հայ քերթողութեան մէջ։ 

Ա Ւ ե Ս Տ Ա - Աւեստտյէ Հնագոյն մա-

սը բաղկացած է 17 քերթոլտծներից, ո– 

րոնք Հալանարար պատկանում են Ջրա-

դաշտի գրչէն եւ կոչլում են ԳԱԹԱ֊ներ 

կամ ԱւյօթքՕհր : ՛իրանց լեզուն չափա– 

ղանց Հին, անհասկնալի եւ յաճախ ան-

թարգմանելի է . Գաթաների 238 տուն 

րանաստեղծութէւնէց Հաղի ՏՕ-էց ՀՕ-նն 

են որ մէնչեւ *ոյս+ր թարգմանուել են 

րաւարար արգիւձքսվ, մնացորդէ թարգ– 

մ անութիւնը մնացել է գե^եւս վիճելիէ 

Գրանէւվ Հանդերձ նրանց տաղաչափու-

թիւնդ պարզ է . Հինգ ձեւէ գաթաներ 

գոյութիւն ունեն* 

Աոաջին գաթան կազմուած է եռա– 

աուն Հատուածներից է տողը ունենալով 

1 8 վանկ ( 8 + 8 ) 

3 – Ր Գ գաթան կազմուած Է 5 տունա– 

նոց Հատուածներէդ տողը ունենալով 11 

վ"նկ ( 6 + 0 ) 

3-րգ գաթան կազմուած Հ Հ աունա– 

նոց Հատոլածներից, 1 1 վանկ 

Հ֊ԲԳ գաթան կազմուած է 3 տունա– 

նոց Հատուածներից, 1 4 վանկ ( 7 + 7 ) 

5-րգ գաթան, 2 տունանոց՝ 19 վան– 

կանոց երկար տողեր ել 2 տունանոց՝ 

12 վան կան ոց կարճ տողեր % 

ԳԱԹԱՆԵՐԻ* բացի Աւեսաայում 

Հանդիպում ենք ԵԱՇՏԵՐԻ եւ ԵԱՍՆԱ– 

ՆԵՐԻ, աոաջինը դիցաբանական բովան– 

դակոլթեամբ ել երկրորդը «զոՀաբերա– 

կան* եւ ծիսական բնոյթով է 

ԵԱՇՏԵԲՀ մ եծամասնաբաբ կազմը– 

& 1 0 եւ 1 2 վանկանի տողերից » 

Նոյն տաղաչափական կազմութիւնը Ու-

նեն նաեւ Եասնաները է 

Հեաելաբաբ Իրանական ամենաՀԷն 

տաղաչափութեան մէջ մենք Հանդիպում 

ենք բազմաթիւ, վանկային կազմութիլն– 

ների, որոնց մ է չ առաջնութիւն կարելի 

է –ալ. 4 + 4 Ա 8 + 8 Ա էհ 7 + 7 Վ"*ն–, 
կերին՛։ Արդ, եթէ այո չափաբանոլթէլ^ 

նը Համեմաաենք Հայ Հեթանոսական վխ– 
պերդոլթեան գերապրուկներ Է Հեա գ կը 

գտնենք նմանութեան բազմաթիւ եզրեր*, 

այսպէս »րէնակ% 

Երկներ երկին, երկնէր երկիր 
ԵրկՏէր եւ ծո ՚վըն ծիրանի 

ուբ 8 վանկեայ կաղութիւնը բացա յայս* 

է\ Բ ա յ ք աս լա ադաւազւում է , կրկնուեր 

լոք. Համար նորից։ 

եզհգած փող ծուխ ե ^ ա յ ն է ր , 
Ը8դ ծղեգա6 փող րոց ել(ա)նէր, 
Եւ քւ րոցոյՏ վազէր խարտեաշ պասւանե– 

կիկ։ 

Նկատի ունենալով արդէն վերում յէէ* 
ուած այն Հանգամանքը+ որ այ» երգերը՛ 
գրի են աոնուեվ նրանց 4*բԷնումից աո*–* 
նըւազն 6 գար յետոյ, այսգր գմուաթ է 
վկակաղմել նրանց նախնական վիճակը ^ 
ԱյգօւՀանդերձ բսմաատ եղծական մի քա* 
նէ աչքի գար կող յաակսւթխններ նկա* 

տելի են այս պատառիկների մէջ, Որոնք 
ցոյյլ են տալէս ար դբանք յորէնուած են 
եղել վան կայ էն չափաբանոլթեան վրայ. 
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՝Մ » Աբեղեանք*, "ՐԸ այս խնդիրներում 

առայմ մ անգերազանցելի Հեղինակու-

թիւն է Համարւոլմ % չի փորձել խորանալ 

այդ տաղաչափութեան վերլուծման մԷՀ 

եւ բաւականանամ է Հեաեւեալ բնորո-

շում ով. 

էԹէպէտ եւ բառացի Համարուած 

Հաաուածիկների բնագրի ճշդութեան Հա-

մար եւս ասլաՀով չենք, բայց եւ ա յն-

պէս Հնարաւոր է լինում ոբոչել մեր Հին 

վէպի մէՀ գործածուած չափը յ կատար– 

եալ երամշաականոլթիւն չունեն այդ եր– 

.Գ^ՐէԼ» Բայ9 "մ՛են որոչ ռիթմ: Այդաեղ 

դաոնում ենք արձակին չաա մօտիկ ԱԶԱՏ 

ՈՏԱՆԱՒՈՐԻ ՄԻ ՁԵՒԸ, պարզոանեայ 

խառն ոտանաւորը, ոբ յատոլկ է մեր մի 

չարք Հին Հոգեւոր երգերին •» • Բայց Վա– 

Հագեի երգի մ ԷՀ առանձնապէս գտնում 

ենք աողերի որոշ ՉԱՓԱԿՑՈՒԹԻՒՆ , 

ինչպէս լինում է բարգոտնեայ խառն ո– 

տասնաւորներ ի մ ԷՀ ։ Առա Հին երկու աօ~ 

ղերը, որոնք իրար զուդաՀեռական են, 

կշռում են &–րգ ել &–րգ տողերի Հետ, 

որոնք նո յնպէս իրար դուգաՀ եռա կան են Տ 

իսկ ծ-րգ ել ձ-րգ տողերը, որոնք մի 

֊ամբողՀոաթիէն են կազմում, կշռւոլմ են 

•1-րդ եա. &–րգ տողերի Հետ ։ ՎերՀընթեբ 

աողի Հապա թէ* բառերը եր գինը չեն, 

որով իրար Հանդիպում են Համակշիռ 

կերպսվ՝ Հետեւեալ երկու տողերը• 

նա հուր եեր աճէր 
Բոց ունէր մօրուս։ 

՛Ծիւս կտորները Հարկալ, այսպիսի յօ– 

բինուսւծք չունեն ել շոկ պարզոանեայ 

խառն ռառանաւսրներ են տողերի ազատ 

գաաալարաւթեամբ՝% ( Հ . Հ . Գր. քաո. 

Ա՛ ԷՀ 71-72) : 
, Նկատի ունենալով Հնգ—Արիա կան 

,Հձագսյն դրական աւանդները է ինչպի– 

»իքն են Աւեաասն և Ո՚իքվեդաՕ, ինչպէս 
ել, գբանզթ Հետեւող մ ի Հին պարսկական, 

պաՀ լա վիկ գրականութիւնը ել Մանիա-

կան կրօնական չափածոյ գրուածքները, 

"րոնք ԲՈԼՈՐՆ ԷԼ ՀԻՄՆՈՒԱԾ ԵՆ ՎԱՆ-

ԿԱՏԻՆ ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱ0, մենք 

^նք կարոդ միեւնոյն գերդաստանին 

՛պատկանող Հայ Հեթանոսական վիպա-

սանութիւնը բացառութիւն Համարել եւ 

գա գնել ԱԶԱՏ Ոտանաւորի ք ՊԱՐԶՈՏ– 
ՆԵԱ8 ԽԱՌՆ ՈՏԱՆԱՒՈՐԻ, եւ ՏՈՂԵՐԻ 
ԱԶԱՏ ԴԱՍԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՊԻՏԱԿԻ ՏԱԿ ։ 

Հայ Հեթանոս վիպասանութեան այս 

բանաստեղծական Հատուածների մԷՀ 

մենք Հանդիպում ենք այնպիսի Հմուտ 

նրբոլթիւնների, ինչպիսիքն են ՀԱՆԳԻ-
ՏՈՒԹԻՒՆԸ , (ալլիթերասիոն) ինչպէս՝ 

ՀՈՒՐ—ՀԵՐ, ՆՈՎ ԾԻՐԱՆԻ , ԲՈ8 ՄՇ-
ՐՈՒՄ , 6՝ԱԶԱ8 Ի ՎԵՐ Ի ՄԱԱԻՄ > ԾՈՒԽ 
ՃԽԱՆԻ, ՎԱԶԵԼՆ ԵԶԱՆՑ ՎԱԳԵԼՆ ԵՂ– 
ԶԵՐՈՒԱՑ, եւայլն ւ Րանսասւեւլծսւկսւ11 
կրկնութիւն. ինչպէս* 

Եթէ դա֊ յ որս հեծցիս, 
Ց ՛Ագատն ի վեր ի Մսաիս 
Ջքեգ կալցին քաջք, տար ցին 
3 ՛Ազատն ի վեր ի Մասիս 

կամ 

Հեծաւ արի արքայն Աթտաշէօ ի սեաւն 
գեղեցիկ, 

ԷԼ եանեալ գոսկէօդ շիկափոկ պարանն» 
ԵԼ անցեալ որպէս գարծտւի սրաթեւ ըՕգ 

գ ե տ ն , 

Եւ ձգեալ գոսկէօզ շիկափոկ պարանն 
Ընկեք ի մէյքն օրիորդին պանաց, 
ԵԼ շատ ցաւեցոյց գմէշք փափուկ 

օրիորդին * *« 

Վերի 6 աողերի մէՀ մենք Հանդիպում 

ենք ե՛ւ Հանգիտութեան, 4/ւ զուգաՀե– 

ռութեան կամ բանաստեղծական կրկնու-

թեան, ե՛ւ լեղոլի ու կատարոաէող դէպքի 

ներդաշնակ կտրականութեան յ ե՛ւ մակ-

դիրների գործածութեան մ ԷՀ յայտնաս– 

բերուած Հազուագիւտ գեղեցկութեան 

(արի Արքա յն, ոսկէօղ շիկափոկ պա-

րանն , սեաւն գեղեցիկ , արծուի սրաթեւ, 

փափուկ օրիորդ, եւայլն) \ Այսպիսի գձ» 

րազանց արուեստի Հասած բանաստեղծ 

ծութիւնը չէր կարող զուրկ լինել չափա^ա 

բանոլթիւնից, Որը վսաաՀօրէն մեղ Հա-

սած գրաւոր աւանդի մէՀ ազալաղուել է 

աւելորդ բառերի եւ մասնիկների յաւելէ 

մամբ է 

Այդ աալաւաալման Համար մենք լաւա-

գոյն պատմական ապացոյցն ունենք ՓաՀ–+ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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լաւի Հնագոյն դրականութեան մէիէԶԱ– 

ՐԻՐԱՆԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ* որը սկրղբ֊ 
նադրիւրն է Հետագայոլմ կազմուած Աս-

ււ ան Լան «ԽՈԳԱ ՆԱՄԱ*/ի եւ Ֆէրդով– 

սու « Շ ա հ ն ա մ է ի » , 1 8 9 0 թուին, ֆրան-

սացի իրանագէտ է • Բկնվենիսաի ոլ– 

սույնասիրութիւնների չոնրհիւ ապա-

ցոլցուեց որ ՉԱՓԱԾ Ո8 մի ՊՈկՄԱ է , 

որը Ա ասան ե ան գրագիրների լեզոլա կան 

տգիտութեան պատճառով վերառուել էր 

արձակի է Բնագրից Հանելով յետամուտ 

բառերը, Բենվենիստը ներկայացրեց չա-

փածոյ մի պոէմա, իւրայատոլկ տողա– 

րամանմամլւ, որոնք միշտ պաՀ պան ում 

են իրենց վեցվանկեայ չափարանոլթիւ– 

նը։ է• Բենվենիստի այս աշխատանքը 

մեզ տոլեց մ ի Հին պարսկական չբՀանի 

առա Հին չափածոյ երկը* Այս պոէման, 

ինչպէս Աւեստան, յանգեր չի ունեցել, 

րայց չատ տեղեր նկատելի են Հանգի– 

տութիւններ ել կիսա–յանգեր, որոնք 

ստեղծում են իրենց ուրոյն երա մչտ ո ւ– 

թիւնը է Մ • Աբեղեանը, որը €լոկ պար-

զոտնեայ խառն ոտանաւոբներ* Է անուա-

նում Հայ Հեթանոսական վիպասացոլ-

թիւնը, ինքը վերցրել եւ չափածոյի Է 

վերածել եւ տողատել Է < Պ ա ր ս ի ց Պատե-

րազմի* երկրորդ վէպը% նկատելով• 

զԹէպէա պատ մագի ըներ ը ( Բուղան– 

դը եւ Ագաթանգեղոսը) մեր երկրորդ 

Հին վէպի իսկական րնագիրը ճչդոլ– 

թեամբ չեն բերել , բայց . . . կան մօտա– 

ւորապէս բառացի կտորներ, ուստի եւ 

ոտանաւորը դեռ տեղ ունի նրանց գրքե-

րի մ ԷՀ, կամ ճիչդն ասած, վէպի ո տտ-

նաւորները ամրողՀոլթեամբ չեն վերած– 

ուած արձակի • ՉԱՓԱՆՈՑ ՈՒ ԹԻՒՆԸ 

ՊԱՐԶ ԵՐԵՒՈՒՄ է ՆՐԱՆՑ ԵԱՏ ՏՈ՛ԼԵ-

ՐԻ ՄԷԶ*։ 

Մեր Հեթանոս վիպասանութեան կա-

պը ամենաՀին արիական աւանդներ ի Հետ 

եւ. Հետեւաբար նրա սեղմ առնչութիւնը 

Հնգ-Աբիական Հնագոյն քերթողու-

թեան, ապա ցոլցլում է նաեւ Հետեւեալ 

փաստերի Հիման վրա յ է 

ԱրաալԷս-Ալսթենիկի Վէպը պտտւոլմ 

է Հայ—ալանական աւանդսլթիւնների վը– 

բայ| Ալանները, ինչպէս դա ապացուց-

ուած է անվիճելիօբէն, կովկտսում մը– 

նացած ամենաՀին Սկիւթացիներն են, 

նախնագոյն արիացիները, որոնք գեո. 

վերապրում են այսօրոլայ ՕՍՍԷՏՆԵՐԻ 

մ ԷՀ Հ Նրանց լեզուն զՈլտ Իրանական ծա-

գում ունի եւ մնացել Է Համեմատաբար 

անխառն վիճակում ւ Նոյնը պիտի ասել 

նաեւ նրանց աւանգութիլնների մասին, 

ոբոնք ուղղակի մառանգներն են Հարա– 

լային Ռուսաստանում րնակոլոզ Հին 

ՕկՒթ ացիների վիպական , աւանդոլյ– 

թիւնների։ Արդ, Սաթենիկի աւանդոլ– 

թիէնը իր Հնագոյն ձեւի տակ գեռ վե-

րապրում Է ՕսԷաների աւանգութիլննեբի 
մ Հ Լ եւ Օսէտներից բացի միայն Հայերն 

են ոբ պաՀ ել են այգ նախամօր աււաս– 
պ ե լ ը եւ ինչպէս Օսէտնեբի մօտ, նոյն-

պէս եւ մեղ մօտ այդ վիպասանութիւնը 

պիաի իր ուրոյն չափարանս լթիւնը ու-

նենար : Աւելորդ չէ յիշել, Որ Օսէտնեբի 

ն ա խ ա մ օ ր անունը Սատանա կամ Եատա– 

նաէ, որից ծագում է մեր Սաթէն, Աա– 

թենիկ կամ Սաթինիկը (1) ։ 

" ( 1 ) ՕՍՍԵՏԻ՚ե ՚ՕԵՐԸ, որո0ք մեր պատմագրու-
թեան եւ հեթանոս տաղերի մ է յ յիշուել Ա ի– 
րենց, նախնական, ԱԼԱ՚և ա ն ո ւ ա կ , մինչեւ տյ– 
ս օ Ր էլ դեււ պահպանել են իրենց նախ նա «լոյն ա– 
ոասպելնեբր, որոնք նանսւչուած են ա Ր Տ Ե Ա ՚ Օ 
ԱՌԱՍԳԵ1/նԵՐ անուան տակտ Հ հ ր յ ե բ ս ա յ գ ա–. 
ոասպելնեբր, ինչպէս ե ւ Օսետների լեզուն, որը 
Իրանական հնագոյն եւ անաղարտօբէն պահպաքԱ 
ուած նախալեզուի մի ձիւղն է , մ ե ծ ճետաքքր– 
քրութիւն է սւոաշացրել Արեւմուտքի, ինչպէս 
եւ Սովետական գիտական շրջանակներում տ Հհ– 
տաքրքիր է դիտել , որ ոսւտշին իոկ հայեացքից 
յարակից բսպմաթիւ տարրեր կարելի է գտնել 
՚նարտեան աոասպելների եւ մեր Սասանցի Դա– 
^ Ր ՜ Դիւցազներգութ՛եան մ է յ ։ Ա յդ համեմատու– 
թիւնը թողնելով աւելի իրաւասու բանաս էր ների, 
այստեղ յիշենք, որ մեր վիպասանական գրակա-
նութեան ՍԱԹԵՆԻԿԸ \աբտեան աոաոպելներում 
ներկայացուած է որպէս ՚ՕԱհւԱՄԱՑՐ, Սատաէս 
կամ Շատանա անուսւմբ, որը իր քեղի պահա-
պանն Է, խելացի, հեռատես., հիւրընկալ կ ն ո յ 
տիպար, որ միաժամանակ եւ օժտուած Է կ ա -
խարդական եւ հմայական մեծ գօրութեամթ վա– 
ւէսշոէո Է, արուամոլ եւ ա ն գ ո ւ թ ։ Շատանան էո– 
մուսնացած Է քԱրիզմսւզի, իր եղբօր հետ, մի 
այլ ապացոյց այո առասպելաբանութեան խորը 
հնութեան, միէ-ընտանեկան ամուսնութեան ա * 
վորութիւնը գերապրուկն լինելով մայրապետտ– 

ճ1ց1է1տ©ճ Եգ 
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Աւելէ առաքանալով գէսքէ մեր մա– 

մտնակները, տեսնենք թէ տաղա– 

չափական արուեստ էէն գործածում մեզ 

սերտօրէն առն չուած Պարթեւները ւ Ար-

շակոլնեան պահլաւերէնով գրուած «ԳԸ— 

ԲԱԽՏ ԱՍՈՒՐԻԿ»–Է մ է չ է . Բէնվենէստը, 

լեղոլակւսն մաքրագործումէց յեաոյ, 

յայանարերել է 6 վան կան ոց եւ 11 վան– 

կանոց աո ղեր , որոնք կրում են քաււեակ 

չեչտ է Հնագո յն գէւցազներգոլթեան, 

«•ԵԱԳԵԳԱՐԷ ԶԱՐԻՐԱԱէ մէչ նա գաել 

է 6 վանկէ ց կազմուած ( 3 + 3 աո ղեր՛) ո– 

րոնք կազմ ում են 4 , Տ ել Տ տողանոց 
աուներ յ «ՋԱՄԱՍՊ ՆԱՄԱԿ» գիւցազ– 

ներգութէւնը , որը գրուած է Աալլանեան 

պահլաւերէնով, կազմուած է 8 վանկսւ– 

նոց տողերից , ր այց որոնց նախերգանքը 

6 վանկեայ է ։ «ԲՈՆԳԱՀԵՀՏՆ^-ում 1փ–– 
ր է ր գ ը յա յանա գործեց մեծ հնութ է էն ու-

նեցոզ 11 վանկանոց քերթուածներ « 

Մեծ ՀեաաքրքրութԷւն են ներկայած 

կան համայնքի։ Այս առասպելների լքէ-յ գտնում 
ենք, որ ԸՆՏԱ՛ՆԻ՝^, հետագայում ընյյօւ&ուած 
հասկացողութեամր, գո յութիւն չի ունեցել ։ 
Մայրապետական կարգերում զաւակք իր հօրը եւ 
հայրը իր գաւակին չէր ճանաչում։ Հետագայում 
երթ մայրապետական կարգերը փոխարի ծուեցին 
հայրապետական կարգերով, այդ վինակը անհե-
թեթ՛ութիւն թուալով ապրող սերունդների հա-
մար , նրանք ստեղծեցին առասպելներ, ուր հ ա յ -
րերը եւ գաւակները, տարրեր պատճառների հի-
ման վրայ , իրար չէին ճանաչում, պատերազ-
մում էին իրար դ է մ եւ յանաի» հայրը սպանում 
էր իր որդուն մենամարտի մ է չ ; Վերադառնալով 
Շատանային (Սաթհնիկ) յիշենք նոյնպէս որ սա 
աոաչին օրինակն է ԴՈՒԱԼԻԶՄԻ, չարի ե ւ րա– 
րու երկեակ պատկերացման, որը հիմք& է կազ-
մում Միքին եւ Մերձաւոր Արեւեւքի հնագոյն 
դաւանանք ների: ինչ վերարերում է «շիկափոկ 
պարանի» րացատրութեաՕ, դա 6ոյնպէո մենք 
գտնում ենք Այանաց աոասպելարանութեան մ է ջ . 
ուր Շատանային պատժում եՏ «շիկացած՛ մտրա-
կի» հարուածներով: Շատանայ ի սերտ կապակ-
ցութիւնը դեւերի ճետ, որը կարմիր թեւի պէօ 
անց&ում՛ է քարահան առասպելների միջով, ե ւ 
նրա կախարդական մեծ ո ւ ժ ը , ինչպէս եւ վ ա -
ւաշոտութիւնը նոյնպէս արտացոլուել են մեր 
վիպագրութեան երեք «ա&եդծուածայիՕ» տողե-
րում» * 

ՏՈչայ 0–թի%իկ աիկին ՏԵՆՁԱՆԱ՝ 
, Ջ ա ք ՚ ա ք " ՛ յ ք իաւաբա եւ ղւոիյ իալաքձի 

Ւ Աքգ-ւ-1-յ* 

ցնում վերքերս Մ էջէն Ասէայում (Թուր– 

ֆանէ ովասէսում եւ այլուր՜) գտնուած 

Մ անէական երկերը է Այգ Մ անէական 

գրուածքներէ կարելորոլթէւնը սահմ ա–• 

նափակոլած չէ Եր ան եան գրականութեան 

շրջանակով• այգ երկերէ մ է ջ , որոնք 

գրուած են Պարթեւ լեզուով Աողգէերէ– 

նով ել Մ էջէն Պարսկերէնով, մենք գըտ– 

նոլմ ենք բնագրերը այն վար գա պետու-

թեան , որը էր մամ ան ակ էն նուաճել էր 

քԱյղաքակիրթ աշխարհը Չինաստանից 

մէնչել իսպանէա ել լուրջ մրցակէց էր 

՛Հր էստոն էութեան յ 

Այգպէսէ բնագրերէց բաւական է Օ–՝ 

բէնակ բերել մէայն երկուսը, որոնք 

մանր ազնն էն վերլուծութեան են ենթարկի 

ուել Փրոֆ. Հէննինգի (Վ. Բ.) կողմից 

ել որոնց աո. անձ էն հատոր է նոլէրել 

Մէրէ Բօյսը 1՝ե© \1«աօհ6&ո ^աս 

Շ/օԱտ III քաճհւ&ո» Օքսֆորգ, 1954։ 
Այգ երկու պո է մ աներն են ՀԱՆԳԱԳ ՌՈՇ– 

ՆԱՆ» եւ *ՀՈՒՎԻ ԳԱԳՄԱՆ»ը։ Դրանք 

կտրելէ է ՄԱՀԵՐԳ, ՄԱՀՈՒԱՆ ՊԱՏԱ-

ՐԱԳ, ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ անուանել։ Ըստ 

Հէննէնգէ պոէմաները պատկանում են 

Մանէի գլխաւոր Առաքեալ ՄԱՐ ԱՄՄՕ֊ 

ին * ոբը այգ գրել է Պարթեւ լեզուով է 

Այս երկերը ղրուած են չյանգալորոլած, 

չեշտոլած ոտանաւորով, որը, ըստ Հէն– 

նինգի, իրանեան ՆԱԽՆԱԳՈ8Ն ԲԱՆԱՍ-

ՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ յատկորոշ գիծն էէ ՎԱՆ– 

ԿԵՐԻ թիւը իւրաքանչիւր պոէմայի հա– 

մ ար կանխորոշոլած է եւ շեշտերի թի*֊քէ 

վճռական գեր է կատարում չափարանս լ– 

թե ան տեսակէտից է Հետեւաբար ^ գոր-

ծածուած վանկերի նկատառմ ամբ գ ա յս– 

տեղ եւս պիաի ի նկատի առնել տողերէ 

եր կար ութ է ւնը ել շեշտերէ թէլը իւրա– 

քանչէւր տողի մէջ է 

Մ Էջին պարսկերէնով գրուած Ո տտ-

նաւորներ է ուսումնասիրութեան մեծա– 

գո յն դժուարութիւնը կա յանում է բա-

ռեր է ճէշգ արտ աս անութ է ւնը որոշելու 

մէջ• այգ դժուարութիւնը գոյոլթէլն 

չունէ Հայերէնում է 

Վանկայէն տեսակէտէց , ա յս Մ ա– 

հերգական պո է մ աներում Հանդիպում ենք 

8 վանկեայ փոփոխակներէ, որը տաբու– 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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բերլում Հ Տ Ա 1 6 վանկերի միՀեւ (Ան– 

դագ /իոչնան)։ Մինչդեռ. «Հուվի Գագ– 

մանոլմֆ գանում ենք 1-ի փոփոխակներ, 

կազմուած 10-ից 17 վանկերով* կան նաև 

9 վանկեայ տողեր \ Հլեշտի խնդիրը աւե-

լէ գժոլար է որոշել» Հէննինգը առա Հար-

կում է չեչաել բառերի վեր Հէն վանկը, 

որը Համապատասխանում է Հետագայ Ա-

րեւմաեան իրանեան տաղաչափական օ– 

ր էն քներին յ Մի " ՚ ֊ ր ի չ յատկորոչ գիծ 

այո պոէմաներում ւ "ԲԱ նոյնպէս Հան-

դիպում ենք մեր Հին վիպասանական 

Հատուած ների մէՀ, դա բառերի ել եր-

բեմն ամբողՀ աողերի կրկնութիւնն է է 

որը Հաւանաբար ունկնդրողի ուչագրոլ– 

թի՛նը գրաւելու Հնարքներից մէկն էէ 

Սրանց մ ԷՀ գտնւում են նաեւ Հ անգիտ ոլհ– 

թիւննեբ : Գործածուած ոճը պատ կերա– 

ւոր Է, բա յց նմանութիւնները պարզ են « 

Հրեշտակները նմանեցւում են կայծակի , 

անցողիկ վիճակը նմանեցուած Է վարդի 

կամ գիւրաՀալ ձիւնի, զա յրոյթը փո– 

թսրկած ծովի ք տառապող Հոգին՝ աւիք~ 

ների ւ Էր այ տարուբերուող անղեկ նաւա-

կի , եւայլն ։ 

ՄիՀին պար սկերէնի բանաստեղծու-

թեան չեչտերէ խնդիրը աւելի եւս պարզ 

ներկայացնելու Համար աւելորդ չենք 

Համարում այստեղ երկու օրինակներ 

բեբելւ «ԲունգաՀեչաի* Հետեւեալ տողը 

8 վանկեայ է ել չորս չեչտ ունէ. 

Կ ՀՀ՜ 
Կաւատը մի տուփի մէշ էր 

,ռրպէս ամենա—առաՀէն 

պարսկերէն բանաստեղծութիւն՝ Հետեւ-

եալ եօթ—վանկեայ տողն է յիշատակոլմ, 

որը վերադրում է Ս աս ան ե ան թագաւոր 

Բ—Հցամ Գսաբին > 

415 ԼՈ^Հ հՀ 

Այստեղ եւ» իւրաքանչիւր տող երեք չելա 

ունի է 

& անդեր գոյութիւն չեն ունեցել ^ 

ինչպէս ասել ենք։ Բայց եղել են կիսա– 

յանգեր, կամ յանգանման վերՀալորոլ– 

թիւՆներ, մի բան՝ ոբ նոյնպէս Հանդի-

պում ենք մեր վիպասանական տաղերում 

(/> ՏԱ8Ր ԻՆՃ ԶԵՈՒԽ ԾԽԱՆԻ ԵԻ ԶԱ– 

ռ-ԱԻՕՏՆ ՆԱՒԱՍԱՐԳԻ կամ ագաՀին 

Հատուածի մ ԷՀ ձ֊ԲԴ ել 5-րդ տողերը, 

&–>ԲԳ &–ՐԳ աողերը ինչպէս ել ԱԶ– 

ԿՈԻՆԲ ե ԱՐԵԳԱԿՈԻՆԲ) ։ ՄիՀին պարս-

կերէն ում եւս այդպիսի յանգաւորում– 

նեբ յաճախ են տեսնւումդ 

Հայ Վիպասանական Երգերը,այն, ինչ 

Մովսէս Խորենացին անուանում է հԱ– 

ՌԱՍՊԵԼԲ» եւ որոնց քաղել է Հերգիչնե^ 

րէց*% վերաբերում են ՀայկԷց սերած ել 

Եբոլանդ ԱռաՀինի քրոՀ ամուսին՝ Վարդ– 

գէսին ԼչռւրՀ 3 2 2 - 3 0 1 թ Ար–, 

աաշէս Առա Հին < 1 9 0 - 1 5 9 7) Մեծն $իգ– 

բանին% Արտաւաղդ Առա Հինին, Արտա– 

չէս Երկրորդին ել Տրդատ Առա Հինին * 

Արտաշէսի եւ Ալանների թագաւսբի քը~ 

բՎX Սաթինիկի(Սաթէնէ Սա թան) պատ–, 

մութիւնը պիտի գնել 18-34 կամ 100-114 

թուականներէն ե. իսկ Արտաչէս 2րգի 

եւ նրա ոբգի Ար տալաղդ է պատմութիւն 

նը չոլրՀ 7 8 — 1 2 0 թուականներոլմ ք* ե. ւ 

Հետեւաբար այս դիւցազներգութիւնը 

վերաբերում չսւրՀ 4 5 0 սաարոլայ մի չըբ-

Հանի, մինչդեռ. Մ* Աբեղեանը, Հաւանա-

բար Հաշուի չառնելով Վարգգէսին վե– 

բարեր ող բաժինըխ այգ չրՀանը ի Հեցնում 

է չ°ւրՀ 2 5 2 տա բո լայ (Մ ՚ Աբեղեան, 

Հայ Ժողովրդական Առասպելները, ԷՀ 

595-596) (2) է 
Ի նկատի ունենալով Հէն արիական 

տաղԽչափոլթեան ԲոէռԲ աւանդական 

ձեւերը , մենք վսաաՀօրէն կաբող ենք եղ–, 

րա կացնել է Որ Հայ վիպասանական աա~ 

ղաչափութիւնն էլ Հիմնուած է եղել մի 

միայն վանկերի թուի վբայ, առանց չա-

փաբան ական տ ա ր ո ղ ո ւ թ ե ա ն Հտարողոլ– 

թեամբ Հասկանում ենք երկար ել կաբճ 

(2> Գեո, 1897 Վիկսւոր. էանդլտւա& իթ 
«ժալօվածուի»ճ մ է յ գրուած է^– 

«Ամհճտհէդինակաւ ֊ո^ քննադատները, մ ե ծ 
հսւսւսՕւսկանութեամր ենթադրում են որ էքտվ«է« 
1օորենւսյոլ յիշած» ՚Լխդսաանութիւններխ պտատ~ 
ոիկնէրը մասն էին կազմում մի ամյլոդչակա& 
հհթ^սհր է |ա.թեա&, նմանութ յամբ «Շաճնամէյ-քւ . 
ու^ արձանագրուած էթ էայ թա^աւորն̂ րի. պաա* 
մութիւնը ։ Ա յդ պատմական տազերը կարելի ե 
երեք դասի րաժանել է Այն* ի ն յ քննադատները 
անուանում են ԱՌԱ&Ի1» ԿԱՐԳԻ ՏԱՂԵՐ՛ դրանց 
մ է յ պասւմւում էր Հայաստանի, մ ե ծ յ - ա զ ս ս ւ բ – 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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վանկերի զուգորդութիւնը, **րը քաա ե– 
րեւՈյթիհ, երգերում չի դործագըր– 
ւել եւ ընգո լնուած չի եղեչ Հայերի մօտ) է 

Հ»<ւիա Հ» ԳրԷքէ* *եզմ մի յօդուա– 
»րջ Հրաաարակեէ Է ««ա* Հք» 

յ\ք*ո«ու6ւա«տ–/1 Հաաոր 6 , Պ ը ֊ 
րակ ւ , 1926 « Հ » / Հեթանոսական Զա– 
փաբանութիւնը% խորագրի աակ ք աշխա– 

աեչ Է Վերչո-ւծեչ ա յն զանազան Աէազա– 

չափական ձեւաա.սրումները, որոնք Հա-

ոել են մեզ վերԻլյէ յիլՈւած 1 4 պատա-

ռիկներում ։Նա յանգել Է այն եզրակացու-

թեան * **ր այգ Հաա Ուածներ Ում ԳՈՐ~ 

ծ ած ո լել ե% & տարրեր չափեր, որոնց նա 

գասաւորում Է ըսա կարգի. 

1Ա — 7 վանկեայ էոոզեր 

7 ձ* 9 վանկեայ աո ղեր ( 4 x 7 , 
« X » , 2 x 8 ) 

գ – 7 + ® ~ 18 վանկեայ աո ղեր 
Գ՛– 6 + 9 * * 15 վանկեայ աոզեր 

, ե*^ % վանկեայ էոոզեր 
Նա աւելացնում Է. «կարելի Է վսսաւՀօ– 

րէն Աէսեվ որ այո չափարանութիւնը Հաչ" 

ների եւ ազգային հերոսների սիյրագործութիւն– 
ներըտ » յ « կարգի մէք Էփ« մտնում բանաստեղ-
ծական այն հատուածները, որոնք վերՈրերում 
են ծ * « ս ս ն ղ ի որդի 8իգրտնի€> Վահագնին, նրա 
որդի Արսւսւշէս Գ-ին, վերջինիս օրգի Արտաւագ– 
դին ես Վւսրդդէսինէ 

ե՜ՐԿՐՈՐԳ ԿԱՐԳԻ ԵՐԳԵՐԸ Մօվսէս ևորենա– 
ցի& յսւտկապէ» յիշո*.»ք է որպէս «ԵՐԳԱՐԱՆԴ 
ՐԱՆծհՈՐՓ»* Ա յ գ երդերում, հայ գօւսանները 
պատմում էին Ասորեստանցիների, էքեդոքիների 
եւ հարսիկների արարքները, որը ընդգրկում էր 
երկար մի ժամանակ ստրջան; 

Վերջապէս, ԵՐՐՕՐԴ ԿԱՐԳԻ ԵՐԳԵՐԸ նրանք 
են, « Ր պարունակում են Ասորեստանցիների, 
յատկապէս իիւրսոսդի& վերաբերող յատուկ սւ– 
ւաՕդոլթիւնէեր, որ ղե*եղտւած են Մովոէս * ո – 
րենաց^ս. %ա»մա.թհա& Ոսւաշին եւ երկրորդ մա-
սերի. մ ի շ ե ւ » ։ 

Վերի ղի« յող« .թիւն6երը, չնայած շաո թ ե * 
րի եւ պակասաւոր րնոյթ– են կրում, այնուհան-
դերձ չեէե կորցր%Լ ի ր ե ծ | Էական նշմարտութիւ– 
6ը, յաւէւկապէ» սաամին կարգի վիպասանական 
պսաււտէւիկնելփ վծրար եր#ամր <՝ 

ծ * Ս՛ակռերը սա տանը յս. Տ»հնւռմէ&». 

իր յ . դ ո ւ ա ծ ո ւ մ (տե* Հ ք Ո Հ Ո Խ Ա Օ օ ն ո օ է ո * , 
յ . * ա ւ է պ ս « « Օ 2 2 8 , 1 9 3 5 ) իւօոելով հայ 
գիւցագնավէպերի մասին, իրաւամր եգրակացր– 
նում է , որ նոյնիսկ այնպիսի յարանուն էֆ ^ ւ » 
ցագէսէվՀզ, |4չպխ>ին .Է Հ^ուաաամ Հ ա չ լ է Ուդ– 

ուի էր առնում միայն պարզ վանկերի 

թէւը\ Աթոանց նկատի ՜ունենալով 4քրկար 

եւ կարճ վանկերը, ել որ գրանց չեչտը 

կայանում էր ոչ թէ րաոի երկարացման* 

***յէ ղրան աւելի զօրութիւն րաչխեչՈյ. 

Համար, այնպէս որ գրանց կարելի է 

Համեմատել Աւնոտայի եւ. ուլ չքքանի 

յունական բանաստեղծութիւնն երի Հետ I 

Վերույմ յիշսւած տաղաչափական մեւԽ* 

րը կարելի է գտնել այլ ազգերի Հնագոյն 

տաղերի մ ԷԼ է Այսպէս օրինակ* 

ա ) յ վանկեայ տողեր կարելի է 

նել Հին—ի ր լանգական գիւցազներգու– 

թիւնների մ ԷԼ ւ Լիտուանական <1*11108– 

ներթւմ ել նոր–յունական պո Էմ աներում 

(Պարթեւով/՝ ան ի ական Ա՝ աՀ երգերում չատ 

ենք Հանդիպում Ղ վանկեայ տողերի փո–* 

փոխակներին % Զ.– Մ \ 

ր) 7+6=13 վանկանոց տողեր կան 

Ա ատ ուռն եան բանաստեղծութիւնն երի 

մէջ ք ինչպէս ել նոր–յունական քերթո-

ւածներ ում տ Աատուոն եան բանսւստեգ– 

ծոլթիլնները ընդօրինակուած են Հին 

Լիդիական տաղաչափոլթիւնից , որոնք 

ղսւկիօրէն չի ծագում պարսկական « Շ ա հ | ա մ է » ի | , 
այլ ւյրսւ սկգրնադրիւրը սսւաշարկում է Փնտռել 
«արիական» մի դիւցագնավէպի մէջ , որը ընդհա-
նուր ծնողն է եղել իրանական, ինչպէս ե ւ Հ ա յ -
կական սսւասպելների ւ, Մակլերը ենթադրում է , 
որ՝ «Հնդկական մի Ռիգվեդա, դրուած 660–ի& 
")ՏՅ թսւականներին փրիստոսիք, առաջ, ԳԱՀԼԱ– 
հ Ե Ր Լ՚՚1ւ լեզուով, կարոդ է աղրիւր ծառայած լ ի – 
նել ինչպէս «ՏԱՀ ՚ևԱՄԷ»ին նոյնպէս եւ <քէՈԻԱ– 
ՏԱւքՕԱԼյ-իւ, եւ «ՐԱՐԶՕ–աՄԷ>–իՕէ Այս վ ե ր -
քին պօէէհւյսւմ Զալը Աւաաւնի իշխանն է , Գ ա » 
ւփթը * «պի եղբայրն է , քեոսաամը նոյնպէո Զալի 
հղրայրն է , իսւրզօ կամ իարգէն Գաւիթի որդին 
է եւ Օհանը կարգէի եօրեղրայրն է : խոլորի 
հայրենիքը Սասունն է , Տոյնիսկ ե թ է ա յ դ էսւաքԼ– 
դութիւնները գրի են աոնուել կ ո ւ շ ի ց շասէ հե– 
ռռ«^ րաչց նրանց հայրենիքը միշս մՏում V 0 » * 
սունք» ; 

Այդ ընդհանուր աղրիւրը, որը Մակլերը 
փնտռում Է հնդկական 0փդ Վեդաներում, մ ե ծ 
հաւանականութեամր կարոդ Է «ԶԱՐԵՐԱ՚ՆԻ 
ՌԱՍՊէՎԸ» լինել , Ո|փ լրիւ թարգմանութիւ&ը 
չափ աղանք անհրաժեշտ ^ հայ աոասպե լ ո ր ա ճ ո ն * 
թհան ու.սում1եսսիրւււթեամր պարապուՈղնե րի 
համար։ Այդ առասպելի թարգմանռւթիւնը, հ ե -
տե ւելով րհնվենիստի տողահատման, կը ներկա-
յացնեն՛ք հ ա յ ընթերցողին մի էոյլ պատեհու– 
թեաւ^.։ 
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յայտնագործուել են Ա արդիս ում եւ Հե– 

տեւաբաբ Փոքր-Ասիական ծագում ո ւ -
նեն։ 

գ ) 6 վանկեայ տողր Աւեստայի 

ընդ ունուած տաղաչափութիւնն Է է Գրա 

Հանդիպում ենք նաեւ Հնդկական Վեդա– 

յական դրականութեան մԷՀ, Հնդիկ ՍԼՈ– 

ԿԱ—ներում, Ալբան ե ան Հին քերթողուս 

թեան, ինչպէս եւ արդի բանա ստեղծ ու– 

թեան մ է ի 

գ ) 9 վանկեայ տողեր չատ յաճախ 

են դտնւում Հայաստանի քրիստոնէական 

քերթողութեան մ ԷՀ եւ երբեմն էլ նոր-

յունական բանասաեղծոլթիւններում | ( 9 

վանկեայ տողեր յաճախ են դտնլում նաև 

պա ր թև—մ ան իա կան դրականութեան մ ԷՀ յ 

Բացի այդ, որպէս եոավանկի բաղադրու-

թիւն , դրան կարելի է Հանդիպել նաեւ 

իրանի Հնագոյն դիւցազներգոլթ իլնների 

մ է ի Ջ. Մ • ) 

ե ) 6 + 9 ~ 1 5 1 Արա Համար նմանու-

թիւն չեմ գտել* * 

Ապա Գրէյը աշխատել է որոշ փոք-

րիկ փոփոխութիւններով յարմարեցնել 

գոյութիւն ունեցող Հայ Հեթանոս բա-

նաստեղծական Հատուածները իր գտած 

Հինգ չափա բանա կան ձեւերին ւ 

Մ եզ թուում է , ոբ Գրէյի առա Հար-

կած Հինգ ձեւերից կաբելի է ընտրել 

երկուսը, որոնց բաղագրոլթեամբ կը 

կարդա ցոլեն մեր բոլոր բերած օրինակ-

ները ւ Բնականաբար որոշ յա պա լյա ւմն եր 

կամ աւելորգ բառերի կրճատում պէաք 

կը լինի վերստանալու Համար բնագրի 

նախնական ձեւը է 

Եթէ վերցնենք ամէն մի Հ ատուած ի ց 

միայն այնպիսի մի աող, ուր ոչ մի կըբ– 

ճատում անել կարելի չլինի, առանց ա– 

ղարտելու քերթուածի միտքը, ինչպէս 

օրինակ 

1 - ի ց – ԵրկնԷր երկին, երկնէր երկիր 
ԵրկնԷր եւ ծո ՚վըն ծիրանի... 

սբա չափը բացայայտ կերպով 4 + 4 է , 

որը Հին արիական, Ալեստեան աւանդա-

կան չափն է է 

2-ից - Հատուած գնացեալ ՎարգգԷս 
մանուկն * • « 

Նորից 4 + 4 * Աւեստա % 

3-ից - ՛ք եգ ասեմ, այր քաշ Արտաշէս.», 
(Iայն չափը) 

4-ից - Եւ ո՛՛ւստի տացէ քաշն Արտաշէս 
Հագարս ի եագարաց եւ րիւրը՚ս 

ի րիւրուց. • յ 
Ընդ քաշագ-գը՚ւոյ կոյս օրիորդիս 

Սլանաց.«. 
( 3 + 3 ) ( 3 + > ) ( 3 + 3 ) պարթելալեզու Հը– 

նագոյն դիւցազներգութեան, «ԶԱՐԻՐԱ-

ՆԻ ԱԻԱՆԳՈՒԹԵԱՆ» չափ աբանոլթիլնն 

5 - ի ց – Հեծաւ արի արքայն Արտաշէս 
Ւ սեաւն գեղեցիկ 

Եւ հանեալ գոսկէօդ 
Շիկափոկ պարանրն 

^"Րից 3 վանկերից բաղադրեալ աողեր 

են, Հետելոզականոլթեամբ արիական 

դիւցազներգակ քերթողութեան է 

6 + 7 աննշան փոփոխութիւններով ըս– 

տանում ենք նո յն եռավանկ բաղադրեալ 

տողերը 

8 : ( 4 + 3 ) + ( 4 + 3 ) = 7 վանկեայ տողեր 

Պարթեւ^Մանէական Հիմներ ։ 

9 ՚ ։ ( 4 + 3 ) + ( 4 + 3 ) = 7 վանկեայ աողեր 

10 > ( 4 + 3 ) + ( 4 + 3 ) = 7 » » 
11 - «Ես աւերակացըս որպէ"ս ր-ագաւո– 

րեմ–. •> 
1 2 – Վեր Հէն երկու տողերը 3 + 3 են X Աո 

ոաՀին երկու տողի մ ԷՀ անշուշտ աղա– 

այս ղում կայ ւ Գրէյ այլ մի փոփոխակ Է 

առա Հար կում • 

Եթ-Է դու յորս եեծցես 
Ցագատ ի վեր ի Մասիս՛.» 

որը չնայած մօտենում է 6 վանկեայ չա-

փին , բայց գոՀացուցիչ չէ յ 

1 3 – «Ո՞ աայր ինձ գծուիյ ծխանի 
Եւ գսսւաւօտն նաւասարդի՛ * 

4 + 4 = 8 վանկ (Աւեստա . Հին արիական) է 

1 4 – Այստեղ նկատւում են 4-ի ել $–ի 

բաղագրոլթիլններ , բայց որեւէ լուծում 

դո Հա ցուցիչ չէ , Ա յ ս մէկն էլ Հե տեւենք 

Աբեղեանին ել անուանենք վպաբզոտնեայ՜ 

խառն ոտանաւոր* կամ Հ.ազատ ոտանա– 

*–*րի մի ձեւը* ք 
I ••••.( 

(Հերշ) 

ՄԻՐԶԱ6ԵԱՆ 
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«ՍԻՄՈՆ ՄԱՇԱՐԻ ՏԵՍԻԼՔՆԵՐԸ» 
Պ է յրութի մէջ կազմուած է թատե-

րախումբ մը , «ժամանակակից լիրանաք^ 

եան թատրոնը* անոճով, որուն ղեկա-

վարութիւնը ս տանձն ած են, իրենց ան-

քատ ճիգերը միացնելով, բեմ ա գրիչ– 

խմբավարներ Ան թո լան Մ ոլլթաքա ,Պերճ 

3)ազչեան, ճէլալ էՕոլրի եւ Ա՝իչէլ %ո– 

րայէպ ։ 

Անկասկած որ անհրաժեշտութեան 

մը, պահանքի մը զոհացում կոլ տայ 

նման ձեոնարկ մը ։ ք&ումբը ( իր կազմա– 

լորում էն այս կողմ, Հրապարակ եկաւ, 

մէկ ամսուայ մ էջ գրեթէ, երկու լուրջ 

ու ծանր կտոր Հրամցնելով Հասարակու-

թեան* Աթրինտպէրկի «Հայրը*, եւ վեր-

ջ ի ն ը , 1 4 յ 1 5 , 1 6 Փետրուարին, Պէբթոլթ 

Պրէխթի «Աիմոն Մաշարի տեսիլքները* » 

Երկուքն ալ ֆրանսերէնով, երկուքն ալ 

կիլլպէնկեան թատերասրահին մէջ ներ-

կա յացուած I 

Աոաջինը տեսնելու առիթը չունե-

ցանք, եբկրորգ ներկայացումը, Հակա-

ռակ կարգ մը պակասներուն, կամ թե– 

րոլթեանց, իր ամրողՀ-լթեանը մէջ վա-

յելք մը եղաւ, իր բերած թափով, ար-

ուեստի ձգտումով, սէրով, գրեթէ բո-

լոր մասնակցողներուն մօտ է 

Պրէխթ գիւ֊րամատչելի Հեղինակ մը 

չ է , եւ թատրոնի դասական ըմբռնում-

ներէն գիտակցաբար Հ եռոլ կը պահ է 

ինքզինքն ու իր թատերակները է Կը Հա-

ւատայ թէ արուեստը կրնայ, ել պէտք 

է միքամտէ պատմութեան կառուցումին 

մէջ• ատոր Համար ալ իր թատերակնե-

րը վերածած է քարոզչական նպատակ-

ներով գրուած տրամներու, որոնց թա-

լալում ին մասնակից կ1ուզէ քնել ընթեր– 

ցողը, կամ Հանդիսատեսը, ոչ որպէս 

զուարճացող, կամ ըմբո չխնող, այլ "ր– 

պէս պաղարիւն քննադատ, ընկերութեան 

վերանորոգող անՀատ, եւ ա յգ վերանո-

րոգումին մասնակից մասնիկ։ կը շաՀի 

այս .մօտեցումէն անկասկած վարդապե-

տութիւն մը, թերեւս կը շահի նաեւ ըն-

կերութիւնը, անուղղակի կերպով մ ը , 

սակայն կը կորսնցնէ թատրոնը ( որ 

պատրանքներու պալատ մըն է , եւ չի 

կրնար վեր ած ուի լ լուսանկարչատան մըէ 

Արուեստին գերը անուղղակի է պատ-

մութեան մ է ջ , եւ ոչ ուղղակի։ Արուես-

տագէտը , թատերագիր, վիպասան, բա** 

նաստեզծ , կամ երաժիշտ , յուղումը կ ա– 

ոաքացնէ, եւ ա յգ յուղումն է որ մտա-

ծել պիտի տայ, աստիճանաբար ք Հետա-

գա յին, Հանդիսատեսը ել կրնայ մզել 

զայն պատճառներ ու փնտռտուքին , ուր 

վերացման ք եթէ վնասակար պատճառյ– 

ներոլ Հանդիպի ։ Անմիջա կան օր էն սա-

կայն , Հանդիսատեսի ձգտումը նո յնա– 

նալն է բեմին վրա յ պատաՀածներուն , 

եւ այնտեղ գործող անձնաւորութեանց 

Հետ ։ 

Այնքան ճիշդ է ասիկա, որ մ ինչեւ 

անգամ երբ Պրէխթ կը խազան, ել գե-

րակատարներն ու բեմագրիչը * Հալա– 

տարմօրէն կը վարձեն առաջացնել Պը– 

րէխթի պահանջած <տիսթա11ոթասի&– 

6»–ը, Հանդիսատեսին եւ ներկայացուած 

տիպարին միջեւ, Հանդիսատեսը դերա-

սանին խաղը կը կապակցէ տիպարին 

Հետ, կը վեր ածէ զայն նոր տեսակի տի– 

պարի մը, եւ ԿԸ ՏԱՐՈՒԻ ԱՆՈՎ, այն-

պէս ինչպէս պիտի տարուէր դասական 

ձելի տիպարներով է 

Երկու բառով անհրաժեշտ կ բա-

ցատրել Պրէխթի « Տ ի ս թ ա ն ս ք Ւ ս ա ի ո ն » – ^ 

տեսակէտը, պահանջ ր, Ըստ Պրէխթի , 

թատերական ներկայացում մը դպրոց 

մըն է , ուր պէտք է դաստիարակել Հա-

սարակութիւնը , վերածել զանոնք ընկե-

րային կառոյցի դիտակից, գործօն, պա– 

հ անքատ էր մասնիկներու % Ատոր Համար 

պէտք է այնպիսի ձեւով մը ներկա յա– 

ցընել ողբերգական երեւոյթները, որ 

Հանդիսատեսը ՉՏԱՐՈՒԻ 8ՈՒԶՈՒՄՆԵ– 

ՐԷՆ, Ա8Լ ԿԱՐԵՆԱՏ ՊԱՂԱՐԻՒՆ ՄՆԱԼ,՝ 
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եւ ՏԵՍՆԵԼ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՆԱՏՈՒՆԵՐԸ ողբերգութեան է Աաոր Հա– 

մ ար է կ ըսէ Պրէխթ | գերասանը պարտա-

ւոր է գործ ած Էլ արուեստական միքոց–* 

ներ, ցո յց աա լու Համար Հանդիսատե– 

սին թէ ֆԳւք գեր մըն է որ կը խաղայ, 

ա ի սլար մըն ք– որ կը ներկայացնէ, որո*ն 

տեսակէտները է կամ գործերը կրնայ 

ինք չբաժնել, մինչեւ անգամ քձնագա–, 

տելի գանել է Իր արուեստական միքոց– 

հերով, Հօրինակ է դաոնալ Հասարակու-

թեան իւ խ°սԻէ ԻՐ ներկայացուցած ախ-

պարի մասին , կամ ծպտումը այնպէս մը 

կատարել որ յայտնի ըլլայ թէ ծպտում 

մը կա յ հ կամ ելեկտրական լ"յոերը ուղ–՛ 

ղտկի րեմին վրայ տեղաւորելով լուսա-

վորել բեմը4 ելեկտրական թելերը տե-

սանելի եւայլն) բեմ սադրիչը, դերասանը Հ 

պէտք է «ա ոաքացնէ որոշ Հեռաւորու-

թիւն , Հանդիսատեսին եւ ներկայացուած 

տիպարին միքեւ, պէտք է արգիլէ ն ո յ ֊ 

նացումը երկուքի ապրումներ-էն, պաՀե" 

ըսլ Համար Հանդիսատեսի պայծառատե-

սութիւնը , եւ քննադատական ոգին* ար– 

թո՛ն» 
Պրէխթի Համար այս բոլորը անՀրա– 

ժեշտութիւններ ենէ որովհետեւ աշխար– 

Հի բոլոր գմուարութիւնները, իրեն Հա-

մար , վերածՈլած են շատ պարզ բանի 

մը, դասակարգերս լ պայքարի մը, ոյու.ր– 

Ժուա դասակարգի շահագործման գ է մ , 

զրկուածներու դասակարգին մղած պայ– 

քարը* 

Այս ոաՀմանումէն եաք պարզ է ան-

շուշտ| որ Պրէխթ, Համայնավարութեան 

գազավւարական օրերոլֆ խանդավառս 

ուած գերմանացի Հեղինակը, ունի իրեն 

յատուկ աշխարՀ մը, որ ծաւալը կոր– 

սընցոլցսւծ է , ել վեր ած ուած է մակե-

րեսի մը միայն , ուր ամ էն ինչ դիւր ալ 

կարելի է գծել, զուսյ նիւթապաշտական 

մօաեց՚ումով մը ։ 

Պրէխթ կը մ ոռնայ ^ թէ ընկերայինը 

միայն դասակարգայինը չ է , Ամէն ինչ 

դասակարգերու պայքարին եւ նիւթին 

կապելը մարդը պզտիկցնել է չափէն ա– 

՚ ձ լ ի * իսկ մարդկութեան դժբախտ ու– 

թԻ^Ը. ԿՇ ՎՎ այն րոպէէն, երբ կ՝ար~ 

զի լուի իրեն երխզը՝ մեծնալոկ, ըլբսլւդ 

աւելի բարձր, աւելի գեղեցիկ, աւելի 

արդար, աւելի ուժեղ, զուտ ներքին Հո– 

լովոյթով մը| ներքին յաղթանակներ 

տանելով իր պզտիկութեանց վյրայ է 

Առանձին նիւթ մըն է այո անշուշտ, 

եւ արդէն իսկ բաւական Հեռացանք բուն 

նիւթէն, որ ֊ « Ս ի մ ո ն Ս ա շ ա յ փ տ ե ս ի լ ք ն ե -

րդ*»– ներկայացումն էր «Ժամանակակից 

լիր անանեան թատրոն* ին կողմ է * Աա-փ 

կայն Հարկադրանքին տակ էինք այո շե+ 

ղում ը կատարելու՛, քանի որ առաքին 

անգամն է որ Պրէխթ կը ներկայացուի 

Պէյրութի մէք եւ առաքին անգամն է , 

որ կարծիք կը յա յան ուի այգ մասին % 

Չբաժնելով Հանդերձ Պրէխթի 

սակէ աները մարգն ոա. աշխարՀը Հետս** 

քըրքրող Հարցերս* վերաբերմամբ) կա-

րելի չէ չհաստատել, թէ ինք անկեղծ ^ 

ել Համոզումով կ՝արտայայտուի, ե*. ոչ 

թէ Հրահանգներով Ւ Ատոր Համար աչ 

իր տիպարները կեանք ունին է եւ թա* 

աերական արուեստի քննութեան կրնան 

դիմանալ որպէս այգ • 

«Սիմոն Մաջարի տեսիլք&եբ»|ւ կը 
ներկայացնէ երկրորդ պատերազմի ըն-

թացքին, գերմանական ուժերէն ներ– 

խումուած Ֆրանս ան , այգ ներ խուժու-

մին գէմ պայքարելոլ պատրասա պար-

զունակ աղքնակ մը, որ իր ընթերցանու-

թիւներէն տարուած, կը կարծէ թէ ինք 

մ՛ան տ*Արք յչչչալոՀ. կոչուած է , « 4 – 

սիլքներ ալ կունենա յ այդ ուդզոլ– 

թեամբ, եւ չի տեսներ, թէ իր չորս կող-

մը , ընկերութեան մակաբոյծները ,պ*ւբ– 

ժուա դասակարգի ներկայացուցիչներ% 

պանդոկապետ մը^ իր մայրը, Հարիւրա-

պետ մը, գնդապետ մը, եւ մ ինչեւ ան–> 

գամ քաղաքապետ ը ( կամ կը շաՀագոբա 

ծ են գրութիւնը, ի նպաստ իրենց քսա-

կին * կամ առնուածն քաջութիւնը չուա-

նին ընդվզելուX ինք, աղքնակը, Սիմոն 

Մաշար , կլքնդվգի է կրակի կու աայ պէն^յ 

գինի չսւեմարանը, որպէսգի Գեբմանսո«ւ 

ցիներու, ձեռքը չիյնայ, ել իր ազգա~ 

կիցն եր սլ իսկ կողմ է կյւլ դատապարտուի 

յիմարանոց մը գրուելու \ 

Թատերակը գրոլած | փոխն ի 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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իրականոլթիւնը , ել աղջկան տես իլքե ե– 

րը ներկայացնելով, իրականոլթենէն 

տեսիլքը Հանելով, տեսիլքէն մղելաէ 

իրականոլթեան : ԱմբոզՀ թ՛ատերակը 

աղջնակին տեսողութեան բովէն կ անց-

նի : Ատոր Համար ալ ղայն մարմնաւորող 

ղերասանուՀիին տրուած էր ապաաոՀԻ 

թիւնը ամբողջովին ապրելու գերը ( ա– 

ոանյ Պրէխթեան «ււփսթ–ա(աիսաիււ1ւ;»ք 

աո֊աքացնելու: ինչ որ խոր ապրումով 

կրցաւ իրականացնել Օր • Մ արի Բլոտ 

էտտէ է ՇնորՀալորեյի* ինքը բեմ ագրի– 

չյշ | թէ՛ բեմագրոլթեանը Համար, ել թէ 

հայր կ իլս թալի գերի խաղարկութեան 

Համարէ Պրն. ճէլալ էՏուրի , ոբպէս բե– 

մսյ գրի ՀՀ յայտնութիւն մըն էր մեղի Հա-

մար . նման դժուարին կտորի մը մ ԷՀ 

կրցած էր պաՀ ել եւ Պրէխթի ըմբռնո– 

ղութիւնը անխախտ է ել բեմ ական շար– 

մոլմներու , տեղափոխոլթեանց բնա կա-

նո ւթեան պաՀանՀը » 

Պրէխթի Հեռալո բացումը առա Հաց 

նող յա Հող գիւտեր էին երկրորգ տեսիլ-

քի տեւողութեան , Հյարլ թադալւ*րին եւ 

Ժան տ՝Արքի վիճակին մ ԷՀ մտած անձ՛» 

նաւորութեանց պանան ուտելը ( իրար 

Հ րամցնելը« ինչպէս նաեւ չորրորգ աե– 

սի լքի ընթացքին, Ժան տ՝Արքի դատա-

ւորներուն խամաճիկի չարմումներ ընել 

տալը, խամաճիկի դիրքի մ ԷՀ պաՀելյըա 

Աակայն ինչքանն ճիչդ էին անոնք ք նոյն 

իսկ Պրէխթեան աեսանկիսնէն, վիճելի է% 

որովՀեաեւ պէտք չէ մոռնալ, թէ ՏԵ– 

ԱԻԷԲԻ ԲԱԺԻՆՆ են անոնք, եւ ոչ իրա– 

կանութեան , որով Հեռուէն գիտելու յ 

տեսիլքը քննադատելու կարիքը չկայէ 

Տեղ տեղ, խօսակցո ւթեան չափա-

զանց արագութիւնը անՀասկնալի Էլը 

դարձնէին թատերակին թէքԱթը • բեմա-

կան մասնաւոբ արագութիւն մը կայ, որ 

արագութեան տպաւորութիւնը բերելով 

Հանդերձ, բաւական դանդաղ է , յստակ– 

օրէն լսելի եւ ըմբռնելի դաոնալու 

մար Հանդիսականներէն» Մասնաւռբ ասս 

չադր ութ ի էն եւ վարժութիւն կը պաՀ ան– 

ՀԷ այս մասը է 

Դերասաններէն ոմանք դեռ սկսնակ, 

ոմանք աքդէն իսկ բաւական փորձառու, 

ամէնքն ալ բերին սակայն թատերակի 

խաղարկութեան ( իրենց թահոերա❁սէբի 

խանդավառութիւնը է ան սակարկ ^իգը՝ 

լաւը ընելու, փորձելու գէթ չալը տա-

լու ւ Նման տարրերով, որոնց թիւ֊ը ՎքԼ**՜ 

տաՀ ենք պիտի երթայ աւելնալով ( » -

բովՀետեւ ճիչդ ք|»Խխզզացած են կազմա-

կերպիչները խումբին, Լիբանան կարի-

քը ունի սեփական մնայուն թատրոնի 

մը, կայ բարձր արուեստի ծարաւը ու-

նեցող շօշափելի թուով Հասարակութիւն 

մը| կայ նաեւ ճաշակը որոշ չափով, ո– 

րը կարելի է ներկայացումէ ներկայա-

ցում Հարստացնել, ազնուացնել» ո լ ր ի չ 

ի՛՛նչ էլ ո լզէ արդէն իրաւ թատրոնի իրա-

կան Հանդիսատեսը) է Խումբի ղեկա-

վարները կրնան իրականացնել, ինչպէս 

կը ծրագրեն արդէն, ներկայացումը 

Ա ար թրի , ՇէՀատէի , ել Շէ յքսփիրի 

գործերուն I Նէսիպ Նուժէյմ ԼՓաթբոնի 

դերով) յ Մարք ժոֆրո$յս (Ժորժի գե-գ 

ՐՈՎ) | Ժողէֆ թ՚արապ (Տեսիլքներս*, 

բաժնին մէՀձ Շարլ թագալորի դերով) յ 

Միրա Հասս էն ՀՄարի Աոլփոյի գերով), 

Գրիգոր Աաթամ եան Լ՚&ոլոնէլի 

ուշադրութեան արժանի ուժեր են, Ո^ւ 

բոնց յարատեւ օգտագոբծումը արուեստ* 

տի արժէքաւոր գործեր ու բեմադրոս^ 

թեան մ ԷՀ % կրնայ բերել իրենց անՀրա– 

Ժեշտ Հասունացումը9 փորձառութիւնն 

ու– թէքնիքը է Իրենց ներկայ խաղարկու** 

թիւնը ինքնին ուշագրաւ Էր ել գնաՀա–\ 

տոլթեան արժանի է յ 

Մասնաւոբ յիշատակոլթիւն մը պէտք 

է անկասկած ( նկարիչ Փօչ ԿիրԱւկոսե*»** 

նի տէքորներուն Հ սամար, ոբոնք իրենց 

գոյնով ելլ երանգներով, 1940- /& Ցանիս 

ամաուայւ Հ ոգեբանա կան ստուերները , 

ներքին մթութիւններն ու չսյսի փնտըա֊ 

տուքբ կ՝արաայայտէին ^ լաւագոյն*» 

Չըմբռնեցինք սակայնդ թէ ի ն չ Հ լ չ 

կազմակերպիչները աբտօնած էին հ կամ 

չարգիլեցին եխելը սբաՀէն ներս, ինչ 

որ շուտով անշնչելի դաձուց մթնոլորտ 

տը, դժուարացնելով Հասձոյքթւվ Հետե՛* 

ւումլա ներկայացման I Արդեօք ա՞յգ աչ 

Պրէխթեան «սփսք>աճսխափււ<Լ»/Ա» մաս կը 
կազմէր. . . Փ՛ 
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Երկու <էթէ* կայ Հայաստանի բանաստեղծութեան 

մէՀ եւ երկուքէն իւրաքանչիւրին Հետեւող արդիւնքը 

տարրեր նկարագիր մը կը պարգէ։ Աւելի ճիչգը մէկը 

կրցած է նկարագիր ճարել. իսկ միւսը մնացած է ան– 

նըկարագիր։ Աոաջինը ծնունդ աոած է Հայրենի Հո-

ղէն եւ բեղմնաւորած է իր պայմանագրած խնդիրը, 

մինչ երկրորդը եւ երկրորդին Հետեւող պատմութիւ-

նը դուրսէն ներածուած ապրանք է , գրսեցիի մը չափ 

անՀաղորգ իրական մեր ապրումին: Խո՛րթէ 

կարդանք աոաջինը նախ եւ ապա չարանա կեն ք 

խօսիլ երկրորդին մասին -

Աշնանամուտ Է՛*» իմ լեռնաշխարհն Է շողում ոսկեւոր, 
Մասիսի վրայ լոյ սի ծուէն է ձիւնը նորապատ • * • 
փայլում եմ, քայլում՛ •• Չգիտեմ սակայն, թ է ի՞նչ խօսքերով 
ԷԼ ինչպէ՞ս լինեմ ես շնորհապարտ 
նրանց, որ հողն այս, փոքրիկ այս հողը՝ նման նշխարի, 
Փրկել դարերից, փրկել դաւերից ագահ աշխարհի, 
Փրկել են, բերել ու ինձ շնորհել» • • 
Միայնութեան մէջ յաճախ եմ խորհել-
էս ի՞նչ կհոնէի, եթէ չլինէր հողն այս մի պատսա, 4 

Թէ ճամրիս վրայ չխշշար բարդին այս բարձրակատար, 
Թէ չշնչէի րոյրը այս հողի, ուրցի, փշատի, 
ԹԷ աշնան քամին թոնրի հոտն առած դէմս չվսւգէր, 
Թէ չշրքէի ճանապարհներին հին Արտաշատի, , ւ 

Եւ աւերակն այս քարէ լւաւթեամբ 
Ինձ նախնիներիս պատգամը չասէր Հ 
Ես Ի՛՛նչ կ ՚անէի, եթէ չլինէր հողն այս մի պատսա, 
Ինչո՛՛վ կը լցուէր անհունը հոգուս, 
Երակներիս մէ յ իմ արիւնատար 
Ինչպես կը խայտար եւ ինչպես դէպի սիրտս կը հոսէր 
Այն գգացումը, 

Օր հալէ մարդուն դարձնում է աստուած 
Եւ կոչւում է ս է ր . * . 
Ինչպէս աւիշը ծաււարունն ի վեր, 
Նա մայր հողից է բարձրանում իմ մէջ երակ աո երակ, 
Մի բոսւ սրտիս մէյ. դաոնում է անհո՜ւն, անթո՜ց մի կրակ, 
Այրում է , տսւնշում, 
Ու այնպէս քա՜ղցր է այդ տաքութիւնը: 
Եւ տան էութիւնն այդ գոլցէ հէնց ինքը՝ երջանկութիւնն է . . . 

ՎԱՀԱԳՆ ԴԱԻԹԵԱՆ 
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Ի՞նչ վ՛՛անկիր - զարմանքով պիտի Հարցնէր Հայաստանի բանաստեղ-

ծութեան քաջատեղեակ ընթերցողը % Եզաձ՛ին ա յնքան վարմ ուած ենք, որ 

անելիք մասը գրեթէ ի՛նքն ալ ծանօթ է է քրտինք կ՝արտածէիր ոլ կը նե– 

րածէիր անարիէն ր աներ է Կը շարունակէ իր Հայաստանի բանաստեղծս 

թեան մէջ խոտան ներածելու խոտանային գործը* / / է կ՚ըսէիր, կամ ոլ^ 

բիլին ըսածը իւրացնելով կը ջանայիր Հաւաստիացնել մեզ, որ չէիր կըԲ~ 

նար քրտինքդ արտածել ու խորթ ապրանքներ ներածել 

ԹԷ Հոկտեմբերը պալատների դէմ կււոլի չկոչէր. 

ժամանակաւոր նոյն գործը լուսաւոր Հռչակելով, կը պնգէիր ուրիշներուն 
Հետ, որ չէր ծագեր լ"*յսը 

Թէ չլի&էր հոկտեմրերեան լոյսը՛ փււուսւծ իմ մայր հողին, 
խաւարը կը տիրէր, անշո՛ւշտ, եւ կը կործանէր ամէն բան՝ 

է 

Թէ Հոկտեմբերը հրաշքով իր վեհ 
2դառնար եւ քո հողին պատոսոնդան։ 

Թէական բաներ ընելէ ետք* կը սկսէիր երգել այսպէս միանուագ 

թափովի թ է ՚ - թ է ՚ ՚ - թ է ՛ » Կամ նոյն «Հրաշքով* Հ րա շա դո բծուած՝ չուր ջերկըր–՝ 

եայ թռիչքներ կը կատարէիր ու անգրովկիանոսեան սէր մը մշակած կ՝քս-

սէիր մեզի* «Մենակ չես, ՚^ււ ՚ւպա», 

0 ՜ , Փու ֊պա, սիրտս յաչում է դէպի ափերդ ծաւփ. 
Ու տենչում դաոնալ քեղ սատար ու սիւն 

ՎաՀագն Գաւթեանի ել իր ընկերներուն քնելիքը այս էր ել այս կար-

գի բաներ է Իրենց քնելիքին մասին կասկած չկար է Խնդրականը իրենց ըլ– 

լալիքն Էր է «եթէ չլինէր հողն այս մի պատաո» ; 
Այգ պատառ մը Հողն Է , որ բանաստեղծ գարձոլցած Է զիրենք* կիրք 

ՈԼ շունչ ու խորՀուրգ ընծայած իրենց բառերոլնէ ԱրմԷքի բարձրացած են 

այն ատեն, երբ ան ապրում ոլ աւելորգ երախտագիտոլթիլններով չեն սԸՐ~ 

բապղծած իրենց Հիասքանչ զեղումները մեր գարաւոր Հալին առջեւ է 

Բնորոշ Է Վ. Գաւթեանի այս քերթուածը, տաք ու Վարակիչէ Կբրկ՝~ 

նենք է կը ստացոլէ1* լ• ա յս արդիւնքը՝ 

Թէ չշրջէի ճանապարհներին, հին Արաաշատի, 
Ել աւերակն այս քարէ լւաւթ-եամբ ՝ 
ինձ նախնիներիս պսւտզամը չսաէր: 

ՎաՀագն Գաւթեան միշտ « Մ ե ն ա կ չ ե ս , *Րո՛ ւ պ ա ծ չէ ըսած է ՈԼ Հոկ-

տեմբեր ու Նոյեմբեր միայն չէ կուտակած մեր առջեւ, այլ մասնակից գար*֊՝ 

ձուցած է Ընթերցողը ամբողջական վայելքներու, ամբողջական Համոզում 

ոլ գուրգուրանք յայտնաբերող իր կարգ մը քերթուածներով \ Այգ քերթը-գ 

լածներէն մէկը դիմացի « Հ ո ղ » ե է յ Գարձուցէք էքյը ու կարդացէք իր միւս 

«Արարչուք֊իԱԱք է 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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Պզաիկ Հաճոյք մը էկ ընթերցողին 

համար հետե լիլ արարչագործութեան 

մը, ա ր աենգ կայ, նոյնիսկ կիրք կայ, 

ու կայ տենդին ու կիրքին Համազօր բան 

մը, որ կը կոչուի խօսքի վայելչութիւն» 

Հայաստանի բանաստեղծութեան մ ԷՀ 

թերեւս միակ անունն է Վահագն Գա ւթ-

եան , որուն մօա կաբելի է ընդգծել այս 

արժանիքը, իր «Թոնդրակե ցիներ» քնա– 
րախաղէն ասդին, իր Հոգիին հարազատ 

բոլոր կտորներուն մ ԷՀ է Ա յ ո ՛ , խօսքի 

վայելչութիւն ։ Աէէաց որ, հոս, վարա-

րածին» առարկայական ներկայոլթիւնը 

այնքան կաբեւոր չ է , որքան «ԵՄ շար^ 

թերի տաք օրհնութիւնն եմ տեղում»: 
Մ եր ՀՀողֆն ու լեզուն չատ բան կըր– 

նան ակնկալել Վահագն Գալթեանէն, 

եթէ Հ Հողմին վբայ մնայ Ու լե զուին ո– 

դիին մէշ է Վահագն Գալթեան ի՞նչ պէտք 

ունի մինչեւ Փուպա ել Տոլրոլիւանեան 

հեռունեբը սաւառնելու եւ անհամոզկեր 

խօսքերով ինքզինք մսխելու հ Ծ եր քի-

չը մեզի՛ ։ Մեր տեղը « Հ ո ղ » / ձ վրայ է ք 

եւ գործը «Արարչութիւն» : 

* 

Ուրիչ լաւ բանաստեղծութիւն մը, 

ուրիչ լալ բանաստեղծէ մը ւ 

Հայ մարդուն իրական արժանիք-

ներն Ոլ ապրումները կը ցոլան այս պըզ~ 

աիկ Ու. գողտրիկ քերթուածէն է Կեանքի 

փորձութի ւնները ապրած այլ իր պայ-

ծառութիւնն ու լաւատեսութիւնը պա–. 

Հած մարդուն երգը,– « չ հ ա մ ր ա ն ա մ , 

չմանրանամ, չծանրանամ»։ Երգ, տա-
ռապանքը գիմ ա գրաւելու կամք, Հպար-

տութիւն եւ ամրութիւնէ Աւելի չէ*ր չա– 

հեր արդեօք արուեստը, եթէ Աահեան 

այս դասաւորում ով վեր Հացն էր քերթը– 

ւածը, առա Հին տունը վերքը դնէր։ Մե– 

՚1Ի ԿԸ թ«վէ թէ նման դասաւորում մը 

աւելի պիտի զօրացնէր անոր 

րամ ա բանա կսձ կառոյցը, արուեստը է 
Բայ9 »իբ«*ձ Է այս քերթուածը, դիրքի 

մը առա Հին Է Հը, մարդու մը առտոլան 

արտասանելիք առա Հին խօսքը. . . « Ա պ – 

րեմ այսպէս հա(յա՚ր տարի». . . 

ԱՐԱՐՏ1ՈԻԹԻՒՆ 
Էս սւմէն օր գիշերային խաւարում 
Կարօտներից, երագներից ի մ անտես 
՛ Ա ր ի ց ք ե ՚ գ ե մ , քո հրա՛՛շքն ե մ արարում1 

Յնանաչուտծ, սակայն հմուտ աստծու պ է ս ։ 

Խաւարի մէշ ես ի մ կոպերն եմ փակում 
Խ լ ո յ սի կաւն ափերիս մ է յ շաղախած, 
Հրաշագիծ քո ձեւերն եմ քանդակում. 
Հրաշագի՛՛ծ, նրաշաձե ՚ ւ , անաղա՛՛րտ՛» 

Դփշերայ ին մետաքսածուփ խաւարից 
•քո վարսերի գիսակներն ե մ յարդարում, 
Մի գ ս յ գ աստդ եմ պոկում կապոյո կամարից 
Ու քո կրծքի տաք ալիքն եմ դարդարում։ 

Շոդ եմ առնում, ցօդ եմ սանում լուսավսսւ 
Ու թափանցիկ կոպերիդ տակ անթեղում՛ 
Հասակդ ի վար, ուսերդ ի վար, կուրծքդ ի վար 
ի մ շուրթերի տաք օրհնութիւնն եմ տեղում է 

Ու փայում ե մ , փայփայում ե մ շարունակ, 

Սաւառնում ե մ , թ ե ւ ե ր ի » մ է յ առած քեղ, 

Ու մնում ե մ լուսարացին ես մենակ, 

Մեն ո ւ մենակ, մի դահրնկէց աստծու պ է ս ; 

ՎԱՀԱԳՆ ԳԱԻԹԵԱՆ 

ԱՊՐԵՄ ԱՑՍՊէՍ 
Ապրեմ այսպէս հագա՛ր « ա ր ի , 
իսւիաւեմ ճագար ժ ս ց » ու քա|փ՛, 
Փնչեմ հագար հողմ ալ քամի 
է ՛ լ ամրանա՛մ՛, ե \ ամրանա՛մ; 

թ՛ո՛ղ աչքերիս յոյսն էլ մարի, 
Միայն միտքս փոխ ուի րսսւի, 
Համերգի մէշ այս աշխարհի 
2 համրանա՛ մ , չհամրանա՛մ։ 

Փոշի դաոնամ րարձունքներում, 
Հալուեմ է ս ի մ արցունքներում, 
Միայն կեանքի մանրուքներում 
Տ մանրանա՛ մ , չմանրանա՛ մ : 

Թոդ ծանրանամ եոգսի րեոով, 
Բայց Օերշնչուած մնամ նորով, 
կեանքի վրայ ոչ մի օրով 
2 ծանրանա՛ մ , չծանրանա՛մ: 

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ 
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ս փ ւ ։ ւ ռ * 
ՊՐՒՒՔՍէԼ 

էՐԳՋՈԻՀԻ Աէ,ԱՅԻՍ–ԼՈԻԻ$ 

Վերքերս, Պելճիքայի Զ՛Այն—Պատկե– 

րասփիայւէ ֆլաման յայտագիրներոլ վե-

րամուտի չարքին բացումը կատարուած 

է խիստ Հետաքրքրական ել. յա քող է ր 

ւագաՀանգէսսվ մը, որու ձա յնալոր 

բաժնին մենակատարը եղած է երգչուհի 

Լոլիղ Պոզապալեան է 

ՊրիւքսԷլի Վը Աոլար-ֆ օրաթերթին 

երաժշտական քննագաաը այս աոթիլ 

գրած է , թէ մայրաքաղաքի արուեստա-

սէր ընտրանին Հրճուանքով վեր ունկ րն– 

գրած է «այս արժէքաւոր երգչոլՀին, որ 

օժաոլած է լա յնաշունչ ֆ ծաւալուն , 

քաղցրահունչ ձայնով մը, միքնակին մէք 

տաք ու ոլոր* ճաոագայթիչ զիլ բարձ– 

րոլթեանց վրայ ւ Երաժշտական պատ– 

րասաութեամբ ինքնավստահ, խելացի 

եւ ղղայուն մեկնարկոլֆ որ ձայնին ամէն 

ճկում տալու արուեստը իւրացուցած է 

" ՚ ր գ է ն է Շնորհիւ այս բոլորին, Լոլիզ 

Պոզապալեան Հաւասար յաքողութեամբ 

ել իւրաքանչիւրին յատուկ զգացումով 

մեծաբանեց ել յաքորդաբար երգեց 

Վերս, ի ի՝ «Օթեչլոյի» Ողջոյն քհղ ՄէԱ– 

րիամը, ք|ւ*իի երգը, ՎեպԷրի ՀՖրայ– 
Ժ * ֊ Տ Ի Ա կ ա թ ի ե ղ ա ն ա կ ը , եւայլնէ 

Միջազգային յաքոզՈւթեանց ճամ– 

բուն վրայ անոր Հաստատաքայլ ընթա-

նալուն մէկ ապացոյցն ալ այն Հրաւէրն 

է , որ Պերլինի օփեբան քարած է վերքերս 

Հայ. երգչուհիին, որպէսզի Արեւմտեան 

Գերմանիոյ Համբաւաւոր բեմին վրայ 

մեկնաբանէ «Հոֆմանի Պաամուածքնե– 
Ր«ւն* կանացի գերերաւն գլխաւորը » 

ՓԱՐԻԶ 
ՀԱՑ ՆԿԱՐԻՁՆէտՐՈԻ 8ՈԻ8ԱՀԱնԴԷՍ 

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՏ 

«Ան*» շաբաթաթերթը անդրադսա– 
նալով հայ արուեստագէտներու ցոլցա– 
հանդէսին, որ կազմակերպուած էր վեր-
յեր» , կը գրէ . 

«Այս ցուցահանդէսը համախմբած է 
հայ ծագումով փարիգցի նկարիչներ* 
Արմես, ժանսեմ, ՚Շապրոլ, Սհքար, ժե– 
րանեան։ Ամբողջութիւնը, որ գանագան 
Սւաղանդներոլ վկայութիւնը կը բերէ , 
շատ արժէքաւոր է » : 

ՆԻՍ 
ՕՐ– ՐԵՐԱՈւ ԳԱՐԱԽԱ՚եԵԱ՚եԻ 

« Ա Լ Ի Փ ա 1 » ՊԱՍ ՏԱՌԸ 
Վիլֆրանշի մէք (Ծովային Ալպեան– 

ներ) վերքեր« տե ղի ունեցած է 2 6 տեղա-

ցի նկարիչներս լ գՈբծերուն ցուցագրոլ– 

թիւնը% Ոփս » Մ ա թ է ն կը գրէ թէ Վիլ– 

ֆրան շի մէկ բաժակին արժանացած է 

Օ՛ր 1 Քերրոն Գա րա խան եան է Պաստառը 

«Ալիքները* գնահատուած է քննադատ-

ներու ել Հասարակութեան կոդմէ ւ 

ԹԵձՐԱՆ -
ՐԱՖՖԻ ՊԵՏՐՈՍէՈՈւԻ ՌԷԱԻԹԱԼ^ 

Թեհրսւնի « Ֆ իլհարմոնի ք »ի հրաւէ-
րով իրանի մայրաքաղաքը գա ցած էր 
հայաղգի տաղանդաւոր դաշնակահար 
Րսւֆֆի Պեարոսեան, որուն Ռէսիթալը 
տեղի ունեցած է 0՝եկտ« 15-ին, հիացում 
պատճառելով ներկաներուն: 

Իթանի թերթերը մեծ գնահատանքով 
կ՛արփայ«ցտուին ճայ արուետոագէսփ 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 
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ՕՐԵՐԸ» ՆՈՐ ԳԻՐՑԵՐ «ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՔԱՌԱՍՈՒՆ 

«Երեւան» թ՜երթի թղթակիցը տե-
սակցութիւն մը ունեցած է բանաստեղծ– 
թարգմանիչ Պարոյր Միքայէլեսւնի հետ, 
որ լծուած է Ֆրանց Վերֆելի ծանօթ 
գործին արեւելահայ թարգմանութեան 

աշխատանքին– «Մուսա լերան քառա-
սուն օրերը» հայ ժողովուրդին դիւցազ-
նական ոգիին պերճախօս վկայութիւնե-
րէն մէկն է , - յայտարարած է թարգ-
մանիչը ու , ապա, աւելցուցած, - դեո 
անաւարտ էջերէն յարութիւն կ ՚առնէ մեր 
ժողովուրդի ամէնէն ողբերգական թը– 
լականներէն մէկը՝ 1915-ի եղեռնը։ ք*ո լ ր ք 
ամենակուլ եաթաղանը հուրի եւ սուրի 
կը մատնէ հայկականը, Հայութիւնը։ Եւ 
ահա այդ մղձաւանջէն իրրեւ լուսատու 
աստղ կը ճաճանչէ ճակատագրին բերու-
մով աշխարհի մէկ անկիւնը նետուած 
Հայոլթեան մէկ բեկորին գոյութեան եւ 
չգոյութեան հերոսային անմահ պատ-
մութիւնը։ Պատմակսւնօրէն կարճ ակը 8– 
թարթ մը կ՚ընդգրկեն այգ դէպքերը, որ 
տեղի ունեցան 1915 Ցուլիս 30-էն մինչեւ 
Սեպտեմբեր 10։ Սակայն այդ ակնթարթն 
ալ բաւական էր ցոյց տալու մեր ժողո-
վուրդին անմեռ ոգին, անոր աշխատա-
սիրութիւնը , տոկունութիւնը: Մուսա 
լերան ապաւինած հայ քաջորդիները ե– 
րիցս անգամ ետ մղեցին թուրք հրոսակ-
ները, բազմաթիւ անգամներ յուսահա-
տութեան եւ կատաղութեան մտանեցին 
թուրք ջարդարարները»։ 

Գործին թարգմանութիւնը, հաւա-
նաբար, լոյս տեսնէ այս տարուան ըն-
չացքին։ 

ՎՐԻՊԱԿ 

Մեր ճախորդ թիւով տրուած Վ . 0– 
շականի յօդուածին մէջ (էջ* 46) յիշա– 
տակուած «ՄԵՆ*» պարբերաթերթը 

« Ջ ո ւ ս ւ ր թ ն ո ց » - Լոյս տեսած է ճար-

տարապետ Տ էրան Ա՝ արութեան ի քննա-

կան ծաւալուն այս աշխատութիւնը, որ 

նուէրուած է աշխարՀի ճարտարապետա-

կան կոթողներէն մէկը նկաաուող Զը– 

ւարթնոցի տաճարի ուսումնասիրութիւ-

նը է 

Աոանձին գլուխ մը յատկացուած Է 

Փարիզի Աէնթ Շափէլ եկեղեցիի բարձ-

րաքանդակին , ուր ներկայացուած է Զը– 

ւարթնոցի ճարտարապետական ձեւը % 

ԻԻՆԵՍ*Ո8Ի ՆԵՐԿԱ9Ա8ԱԻ8ԻՋԻՆ 

ՀԻԱ8ՈԻՄԸ 

Հայաստանի Հեռագրական Գործա-
կալութեան ներկայացուցիչը տեսակցու-
թիւն մը ունեցած է Իւնեսքոյի միջազ-
գային երաժշտական խորհուրդի քար-
տուղար1 ճէք Պորնոֆի հետ, որ վերջե– 
րըս Հայաստան այցելած է ։ 

ճէք Պպւնոֆ հիացումով արտայայտ-
ուած է Արամ եյաչատոլրեսւնի, Աայաթ– 
Նովայի եւ Եդ՛ Միրգոյեանի մասին։ 
Ուշագրաւ գտած է անոնց երաժշտական 
արուեստը: Գոհար Գասպարեանի մասին 
ըսած է , թ է ան հոյակապ երգչուհի է , 
«արտասովոր, անծանօթ, բայց դիւթիչ 
բան մը ունէր իր մեկնաբանութիւնը»: 

պէտք է կարդալ «ԶՈԻԱՐԹՆՈ8» ամսա-
թ ե ր թ ։ 

Իսկ այս թիւին առաջին էջի վերջըն-
թեր սաղի ԻՐՄԷ—8 կպրդալ ԻՐԱՐՄԷ։ 



ՄԷԿ ՏԱՐՈՒԱՆ «ԲԱԳԻՆ» ԿԸ ՆՈՒՓՐԵՆ 

ՍԻՐՎԱՐԴ ԳԸԼԸՃԵԱՆ, Աթէնքէն՝ 
$իկ. Ատրինէ Մալաքեանին (Հռոմ) 

8ՈՎՀ- Կ– ԳԸԼԸՃԵԱՆ, Պէյրութէն՛ 
Պ* Պետրոս ելիտոնեանին ԼՄիացեալ Նահանգներ) է 

Զեր տպագրական ամէն տեսակ գործերուն եամար դիմեցէք 

Տ Պ Ա Ր Ա Ն Ա Տ Լ Ա Ս 
որ սարքաարուսւծ է արդիական մեքենաներով եւ դոյդ տողաշար-
ներով : 

Մասնաւորաբար կը ստանձնէ դիրքերու տպագրութիւն* Լի-
բանանի թէ արտասահմանի համար: 

Մաքուր եւ անթերի տպագրութիւն 
Խղճամիտ գործ 

Հասցէ՛ -
8ՊԱՐԱՆ ԱՏԼԱՍ 

Հհս.՛ 24Ո402 
Նամակատուփ՝ 2743 

Ռիւ սւը Ֆրանս 
Պէյրութ– - Լիբանան 

ճւցւէւտտճ Ե ^ 



ՏԱՐԵԿԱ՛Ն ԲԱԺՆԵԳԻՆ 
ԼԻԲԱՆԱՆ 20 Լ– ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ– ՈՍԿԻ 

ւԼարչութ-հան հ ա ս ց է – 

ա օ ս ա » օ տ « ) տ ա յ ա ւ 

Տ . Ր . 5 8 7 , Ք6^*0ԱԷՀ - ԼՒԵՏՒՈ 


