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8– 0 ն Ա Կ Ա % 

«Սահակ Պարգեսեա<1> խորագրուած ա յս վէ-
պին ձեոագիրը, ինչպէս անցեալ թի-

լով Հաղորդած էինք ընթերցողին, մեզի արա մա– 

գրուած է Չիլիկի"յ կաթողիկոսութեան կողմ է 

ել ոչ Հ եկաւոր օր մը Հրապարակ պիաի ելլէ %աեւ 

Հաաորի ձեւիհ սւակ։ 

«Սահակ <էա|է^եԱէա11>ք գրուած է Օչականի 
վիպական յորդումներուն շրջանին, երեսնակ՜ան 

թուականներու կէսերուն եւ կը պաակերացնէ 9– 

աար քաղաքը՝ Հայ գերակատարներով, գրող, 

արուեսա ագէա է աա֊եւարա կան է մեծաՀա ր*ւա*յ 

ղբօ՛"* 1րՀիկ՝ իք&նց աոաքինոլթիլններով ու֊ մեղ-

քերով, սիրոյ, երազի, Հաւատարմութեան % դա–* 

ւա&անոլթեանք մոլութեան Ու մոլեգնութեանդ 

բարդ Հանդէսի մը մէԼ: 

ք 1)սւհակ քարցհծսՕ) վէպէն տաԲԳ 1"յա "՚ե– 
սած է չորա^Հինգ ԷՀնոյ Հաաուած մը միայն % Հե-

ղինակին գրական գործուն էութեան 4 0 ամեայ յո-

բելեանին ԽէՈ-իթով Հրապարակուած <^ադճանք> 

անուն Հատընտիրին մ ԷՀ, 194Ց/& < 

Օշականի վիպական վա աո ակին նա թավեր– 

չինն է «Աահակ <Գարզեէձան>ք եւ անտիպներուն 

ամէնէն ծաւալունը է 

Ս Ա Հ Ա Կ Պ Ա Ր Գ է Ի է Ա Ն 

ք)աՀակ Պարգեկեան, տրձւմաաՀայ մ եձ– արձակագիրը՝.— ա– 

մ էն էն ցայտուն եւ յաճախ գորհ՜աֆ՜ոլաձ՜ սէիտղոս մը անոր •«֊• սըրսէ֊– 

նեղ ( քիչ մը աւելի Հեւոլ.ն, քէսն իր սովորականը, մաաւ. ^ աշխա-

տանոցը։ Այս մուտքին մԷ^ , րազի վիրաւոր , նկուն փախուսաէն , զոր . 

մեր Հոգին կ՚ընէ երբեմն մեր մ արմ էն էն , զգալի էր տեսակ մը 

քքսգրգոոլթիւն ւ իէա,լ% գիտակցութեան չՀսքսնող անձուկէ մը աո–ա–֊ 

՚ցաէՒ ։ %սրսաած մարդո՛ւ, ճարտարանք, որ ակարներու, վրայ 



2 ք՝ Ա Գ I» է 

րեւալէն՝» կը փորձէ Ինքզինքը սփոփել: իր տունկն շփացուած ամէն 

մարդու նման, , Հրեց պինդ դուռը ետեւէն% վստաՀ ԸԱալով է »/» 

մետաղին ճիչը պիտի ընէր իր ճամբան դէպի միլ» սենեակը է Եկո՛ղ I 

Մէկը ո * ֊ չ ք ի կանչելս՛*լ ճիգ յ Ոչ ոք անշուշտ ւ Բայց այդ աղմուկը 

դիւր էր իրեն, շատ պատճառներով է 

Հարթել Հասակով, յիսունէն քիչ վեր ւ 

Այդ տարիքին իսկ, անիկա գրեթէ ամբողքոլթեամբ, ^ »ա– 

ՀՀ-հ» է մեծ իր կորանքներուն մէք, Հետքերը խռովքով ու խռովիչ ե– 

րիտասարդութեան ^Ը» */> կը յապաղէր մեկնիչ անոր դիմադիրնե-

րէն % խորապէս նենգ , ճկուն , ազատ ու գիշախանձ , ը լյա յով այս 

ամէնը ։ Անկարելի բնականութեամբ մր, եթէ ոչ նոյն րոպէին , դոն է 

այնքան արագ, որ մարդ կր զարմանար տուրքերու սա առատու-

թեան ու կը Հրամարէր դատեչէ % ինչպէս դատապարտելէ անոր ան-

կումներն ու տաղանդին Հեռարձակ խոյանքները ^ ստոբնութիւններն 

ու Հերոսատիպ զոՀաբերումները % գրագէտի դիւրութեամբ ի սպաս 

դրուած անոր անասելի ախորժ՜ակներուն ել > • • իր մողովոլրդի անո-

րակելի դատին է 

ԱաՀակ Պարգեւեան, ականաւոր դէմքերէն մէկը մեր ԱրոՍոԼ– 

ա ա գ է ա 1ւերՈԼ&դի6, որ մեր իրապաշտներէն վերքը յայտնաբերեց 

ինքզինքը արեւմաեան մեծ ոստաններուն մէք, 96^՛ քարդերէն յետոյ , 

մազապուր Հոն ապաստանած երիաասարդութենէն ստեղծելով ան-

մոռանալի ու չքեղ անուններ։ ԱաՀակ Պարգեւեան, նման ամէն Հայ 

գրագէտի է սկսած էր իր ասպարէզը յեղափոխոլթեամր, իր Հպող– 

պատեայ% արձակը տրամադրած անոր սպասին ու՛ • • 1քԱ1ւքքի , 1|Ո– 

րովի, խելքի, ուխտի տ&երաժ՜եշտ մթերքէ 8 ընկճուած, զառածեր էր 
ղէպի տափաստանները Հեղդ ու տխուր կենցաղին, տաքով ախրագո էն 

փաստեր մեր Հոգեկան անկումէն ախպիսի* պաՀերու հ երր մեր ուէք՜ե– 

ք՚Ր անբաւական Էհն մեր իւրաքանչիւրին իսկ նորոգումին, ուր մնաց 

Հաւաքական ազատագրումին : քաղաքական միտքի սա Հասունոլթիլ-

նր, որ տարագրում ին նոլէրն է մեզի , 3 0 - 4 0 տարի առա՛ք անըմբռնե-

լի Հերոսոլթեամբ էր փոխարինուած է քքւ ամէն երիտասարդ Հերոս 

է անպատճառ։ (1ւ ամէն սկիզբ ապացոյց է բանի մրէ ԳոլցԷ եւ այդ 

գ՚խիվայր սուզում ր անծանօթ Հուրերուն մէք կթ բացատրուի, երթ 

գի ակր փռուի ծովափին ւ Բայպ վճռականութեան այս թափը, ան– 

խորՀոլրդ սա կրակը Պարգեւեան ի նման տիպարներուն մէք կր զցեն 

մարգր% բնազդի , քղա էին մզումի սքանչելի արտադրիչ , որ պիտի 

թարթափի իր տղմուտին մէք ու այդ խարխափանքէն յետոյ պիտի 

Հետելի, /այն պողոտայով, իր տուրքերու Հեղեղին » էլրոպան կր 

զարգացնէ անոր սուր կողմերր ։ Պոլսոյ մէք անիկա Հաստափոր խրմ– 

թասգհր մր Աք ի ա ի դառնար։ Փարիզ՝ փաք/ի, կիրքի, խանդի ու մե-

ղա յատուկ պո Հ եմ ի փառաւոր նմոյշ մր եղալ% 0ւ , ենթարկուած այն 

Հսկա, Հրախաղաոքին, ոո իր ,որձապտոքտեն մէք առաւ իր մոդո– 

վուրդին զաւակներ ր, անոնց Հեռանկեաի անքոյթ խորշերէն ան֊ 

գամ, անիկա մէկը եղաւ անոնցմէ, որ Ջարդերէն եաքր անակնկալ 

րախար ունեցան ՛աստի մը կառչե,ոլ ու ցամաք ինկան։ 

Մարդու մր կեանքը տող մր բան է յաճախէ Բայց Հազարա– 

է ո՜ո կէաոերէ , որոնցմէ Աագմուած է աոդր , Ան,ոէ , Գիոքերր քիք 

պիտի գային այդ խաղին իրագործումին է կր փորձենք սակայն է Ու 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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կր դպինք ծրարին, որ կեանքն է Սահ ակ Պարգեւեանին : Ու չընելու 

Համար ամէնուն պէս , կը դաոնանք վերտէն դէպի առաԼ յ 

« • ափաոորդ դար յետոյ է այդ Հերոսական օրերէն է սա դարնա– 

նավերի կէսօրով, անիկա , հա/ածական երէի մը նման, եկաւ ինք-

զինքը թաղելու իր տնակին խորը ^ ԳաՀիրէի արուարձաններէն մէ-

կուն մ ԷՀ՛, քիչ դառնոլթեամր չէր, որ Համակերպած էր սա մեկու-

սացում ին բժիշկները անոր կուրծքին մէ^ խոնաւ բաներ կարծած 

էի՛ն լԱել Հիմա, յիսունէն ետքը, ու արեւ վձ֊ողվեր,, ինչպէս կը 

բացատրէր Հելոլանի սա առանձնութիւնը : Անշուշտ մեծ է բամ-ինը 

տարիքին այս նա Հանքին մէՀ։ իՀնք՝ որ դրամովդ կամ պար աքէ խըղ– 

գըւած > եղեր էր ամէն տեղ աոաջին գիծին, ապրելու տեղ ինքզինքը 

դրեր բոյծի ու ցոյցի, , եւրոպական մեծ ոստաններու մ ԷՀ, աՀ. 

կ՝տանալոլ սրբադան խենթութիւն էր պա տապաներ, մոռնալու 

Համար պարապ իր փորին նոլասաութիւնր, մ շտապէս ուրիշին Հա– 

րեւե լոլած% է 

ք)չ միայն հացին կեցցէ մարդ։ Սրբազան բնաբան մը, ^/յյ» 
^ տարածէր, էլ՛ ընդլայնէր մեր ժողովուրդին ամբող^ութեանը մի-

Օձէ , «րանաւՈյւ փառաբանութիւնը րնե/ու Համար տկար 

կը գանէր մեր լեզոլին բառերը * 

Անշո՛ւշտ է Անիկա կը դիմանար անօթութեան , ^^ որ գմ՜ոլար 

գիտութիւն մրն է , ^ օրէնքներով եւ. , մ ա՛ն աւանդ Հգործնական ի– 

մաստասիրոլթեամբը) ։ Անով էր ( որ սորվեցաւ անիկա , քսանըՀինդ 

տարիէ չաշխատած ապրելու իսկապէս Հոգեսոլրրեան իմաստութիւ– 

նր ու ապրեքու* առածին գիծին — բացառիկ տաղանդ , երբ նկատհ 

առնենք մեր Հարկադրած պայմանները մեր գրողներուն ու Հա զգա֊ 

յին վաստակաւորներունյ 

Աեաստուա՚ծ ժ՜ողովուրդ • • • , մրմռաց անիկա է Հաստ 

եր կզակներուն մ է 9 կոտրտելով գիշերր : 

ձեռնունայն կը դառնար Հշր^ադայոլթենԷ՚ֆ մը, ինչպէս կը 

Հեգնէր ինք դարձոլգարձը, Ղ՚աՀիրէի բազմամբոխ շուկաներէն, 

գաղտնի ոստիկանի մը վայել խնամքով ուսումնասիրած* մեծ վա-

ճառատուները Հայ առեւտրականներու, նոյնիսկ Համեստ կրպակնե-

րը Հայ արհեստաւորներու, որոնք Հցեղին առաքինութեանց տապա-

նակը կը կրէին յա մ աո. ու անմռոլն՚խ % ու փաստ, Հկենդանի օրինակդ 

կր ծառայէին գրագէտէն բանաձեւուած աֆօր|ւ<յմՏ^ր#>՚է.՚Լ ճշգո՛ թետն , 

գնելով անոր ներկայացուցած մատեանները^ միշտ առանց Հասկնա-

լու , բայց գնելով տ խանութէ խանո՛ւթ տ 9 ՛ ի ր ք ե ր ո վ յղի պայուսակին 

աննահանջ բեռը պտըտցնելով յոգնած ատելութեամբ մր : Այս դԱ1րճ– 

դարձումը (Հնարած էր բառը էՕԱՈ^ք՛ իմաստը տալու փափաքով) 

մէկ—երկոլ տարիէ ի վեր • իրմէն աւելի ձանձրացուր ած ըլլալու էր 

իր ազգակիցները , որոնք վյաւիտենական անասոլններ» , անկարող 

գնահատելու անոր մեծ տաղանդը , «ա՛հ առՀի դիւրութեամբ չէին գը– 

ներ ԱաՀակ Պարդեւեանի «"Սե^ոսեաճ տարհցոյցներ»^, լեցուն՝՝՛ այն-

քան գեղեցիկ , շի^՚իչ յօդուածներով , դիտելիքներով , նկարներով ու 

վճարուած • •• դիմաստուերներով , վաճառական կամ պաշաօնեայ դա– 

աակարգէն հ դրամին լոլծոյթովը գոյնի բարձրացածէ Տարեցոյց զե-

տեղելու այս ինքնատիպ կերպը է մէկ—երկու տարի գործադրուած 

իւրայատուկ վայելչութեամբ (ԱաՀակ Հարգեւեան փառաւոր կառքի 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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մը մէք բազմած, գէմն ունենալով գըաչաըը ու կազմարարը, որոնք 

չձիւթէ պէս կը փակէն» , ոտքին՝ կապոցը գիրքերուն, տէրտէր ի մը 

խզճմտութեամբը կը խուզարկէր շուկան, ^ կենար , տարուէ տարի , 

աւքՀ-ձ խանութի աոՀեւ, նկատի չունենալով արհեստին աստիճանը 
Ո լ կ ը մ ա տ ո ւ ց ա ն է ր Հայերէն խօսիլ իսկ չունեցող մարգոց՝ թան կա֊ 

գին իր գիրքը է մեծ վաճառականներէն կը գանձէր դիրքին արժէքին 

Հետ կառքին ալ վարձքը, դուրս ելած ատենը ՀայՀոյելով լիաշուրթն 

այգ էշերուն Հ փարիսեցիներուն , գեղացիներուն , սրասոըրմա՚նինե» 

ր ո ւ ն , ճ ա շ ի շ ն ի ն ե ր ո ւ ն , ոսկերիչներուն եօթը պարտին , քանի որ քիթ– 

պոչով ընդուներ էին իր առաքելութիւնը յ Բանին քարող իր նաՀատակ 

ս ա լ ա ն կ ո ւ մ ը ) • Հետզհետէ Հին ցած, ս*Հ դադրեր էր խօսելէդ ինչպէս 

արգասաբեր ըլլալէ* Բայց անօթութիւնը փառքի, ինչպէս փռրի* 

աննուաճ մեր ցաւերէն կը մնա յ հ Ուզեն ք֊չոլղենք պիտի ճակատինք 

անոր դէմ։ 

Այս տխրութեան Հետ անիկա տուն կը բերէր աւելի խորունկ 

ուրիշ դառնութիւն մը է Ըսի * թէ կը դառնար ձեռնունայն ւ Բայց չը– 

սի, թէ այս դարձը բացառիկ անգթութեամբ մը կը վիրաւորէր զէն-

քը սա վայրկեանին է Անիկա աչքին բերաւ կրկին կերպասեղէնի մեծ 

վաճառատունը, ուր , ամէն տարի , չորս—Հինդ գիրք \ տոկոսալոր բաժ-

նեթուղթի նման, կը 4լզետեղոլէէն* փաթրոճ^ է որ կը ՀայՀոյէը 

անոր պեխերուն, բայց կը վճարէ ր էչխանական ձեռքովդ ար կղա– 

կալին՝ որ ճէզվէթներու դոլէճէն շրջանաւարտ՝ էլ ատէր մայրենէ 

լեզուն է բայց գրագէտէն վախուն Լ շատ էէն ատոր պատճառները • ա– 

ռաքէնը՝ օր• Աոնա *էոՀարեանի Հասցէէն սէրայէն նամակ մը, ԳՈՐ 

գրագէտը տողէն շէէէնով քաւել էր տուած անճարակ եօղղատցէէն) 

ստէպուած էր զրյգով դնելու, կանուխէն բաժանո՛ րգ ։ Նռյնէսկ կե– 

սարացէ վաճառականները, Հա յեվարէն անմասն ըլլա լնուն Հակա-

ռակէ չէէն կրնար աղատի լ այդ ձիւթէն ու պարտաւոր էին տուն տա-

նելու երկունքը մեծատաղանդ գրագէտին հ Չէ՛* որ Հայ էին է ՈւնԷԷ՚ն 

զաւակներ։ Ատէ կա բաւ էր , քաքալերելու Համար Հայ մանկտէն՝ էր 

ցեղը սիրելու, անոր արժէքները գնաՀատելոլ սրբազան մ ա ր զան քէն 

մէք» Հանդս ա էն է տղայ աէոցՀ , էնչպէս կը բարբառէր դաշն. Հր ա– 

պռւրէչ էր ձայնով, դպրոցէ գրաբարէն մէտքը մնացած այդ նա խա-

ղա սութ էլն ը քշելով ու քշելով ։ Ու գովելով Հքա քակորովդ արհես-

տաւորները , տէրտէրէ մը աւելէ սիրտբուխ ու մեծվայելուչէ 

Մերժեր ԷԷն է Նոր չէր ատիկա : 

Բայց մ երժեր էին ամբարիշտ, նուաստացուցիչ առարկու.– 

թեամբ մը, որուն դէմ անոր բոլոր սատանաները Համագունդ գրոՀի 

էին մ տեր , բանալով բերնին փողրակները ու Հրելով դուրս քառորդ 

ժամ մը լուտանք արեւելաՀայերոլն, առաջնորդէն, վաճառականնե-

րուն Հասցէին X Վաճառատունը մեղքն էր գործած վճարելու գեռ նոր , 

իր մուտքէն քիչ առաք, գինը օթեակի մը։ էգէպտոս , Պարոնեան մը 

պիտի յա քողէ ր նոր երեսներ գտնել տոմսակ մեր ժելու մասնագիտու,*. 

թեան մէք, որ մա՚նաւանգ վաճառականներու կիներուն մտածէ Հի-

մա, երբ անողոք խստութեամբ մը չեն բաւականանար մեծապատիւ 

մուրացկաններուն քիթին գո ցելու իրենց դոլռները ոլ Հմա Հա զղն երնֆ 

անգամ չեն ընդունէր ցրսւէչէն , անոնց ծալքէն տակ որեւէ տոմսա՛կ 

կասկածելով ։ ձկերպասեղէնաց՚ֆ մեծ վաճառատունը էրաւունք չու~– 
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նէ՛ր օթեակով մասնակցելու Հ,նոր% այգ ներկայացումէն է քանի որ 

մօտաւոր անցեալին մ էշ թիկնաթոռ միայն վարձեր էր Աահակ Պար-

գեւ ե ան ի Հեզինակութեամբ, անցեալ տարի, յաֆողաբար բեմագըր– 

ւած մէկ ողբերգութեան՛. Վաճառատունը մերձեր է ր , որովհետեւ 

քաղաքին առաջնորդ սրբազանը Հսքեմաձիգ-ֆ իր միջամտութիւնն էր 

գործադրեր փաթ բոնին մօտ, քշելու համար տոմսակը այգ չաբթոլն 

տեղի ունենալիք ուրիշ ներկայացման մը^ Հի նպաստէ արելելահայ 

Հան զուգական՛» թատերագէտ—վյիպագիրի մը, որ ՀգալիսՀ էր պատ-

մական Արարատին ողջոյնները բաշխելու իր Հսիրելի զաւակներուն՛) յ 

յաղթական ո ւ շո յա. ած է սկսելով Պո լիս էն, ք*ղմիր , Եգիպտոս, ք*ագ– 

րատունեաց տունէն պայազատի մը փառքով, ու կը հիւրասիրուէր 

քաղաքին ամէնէն փառաւոր հիւրանոցներէն մէկուն մէ^, ապրելով 

իշխանազունի վայել ճոխոլթեամբ , Հա գգսյ սիր ա ր ա , Հհաճելով» , 

չփղձկելով» այս Հմեծարանաց հարկէնքչ , Հյղփանալով) Հհարգեւեա– 

նի ճառերն են ասոնք, լուտանքին ու յիչոցէն հեղեղէն արձակուող) 

միշտ ազգին սնտուկէն , ամիսներէ ի վեր , որ կը յամենար բաժնուիլ 

Հդրախաէն» է սկսելու համար Հօտար վայրերու) իր ուսումնասիրուէ 

թիւՆը յ ղոր մեծադղորդ յայտարարած էր բոլոր հանգի սաս եղաննե-

րուն , տիկիններէ սարքուած թ է յաս եղաններուն , դասախօսութիւննե– 

բուն առիթով յ Հարկաւ, 4 Հ ր ա ւ ա ր ա ր թափանցում», չնիւթին ընտե-

լացումդ ունենալու համար, ու մ եր ինները՝ ըստ արժան լոյն Լա սոնք 

ալ առաջնորդին ուղերձ—պատասխաններէն կոլ գան) Հ.Ճ ան շնալուէ 

համար չէին բաւեր ժամն ու գպրոցը, աղքատախնամն ու ազգային 

խարխուլ առաջնորդարանը ու պէտք էր փնտռել անոնց Հցայտուն 

գիծերըդ կոմսերու յ դուքսերու, միլիոնատէբնեբու յաճախած պան-

դոկներուն մէքէ։ Աահակ Պարգելեան, որ երեսուն տարիէ ի վեր կ՚ա-

տէր կովկասահայերը ու անսպառ էգերու մէՀ անսպառ, հայհոյանք 

էր տեղացեր անոնց գլխուն, սա անօրինակ ովսանայումին դիմաց 

Հսահմռկածգ , մօտ էր ճաթելու է Անշուշտ , բաւական ապրած է տե-

սած է ու Հանցուցած» մարդ էր անիկա, արքայավայել այդ ընդու-

նելութեան նիւթական կողմին միայն կաո.չե լու; Անիկա Հկուտ կ ՚ ո ւ -

տէր երկինք կ՝ելլէր* ու կը խարանէր Հզորս դու պատուիբեցեր՚ֆ ա– 

ռաքնորդը ու անոր վրա յով ամբող^ «փերեզակայինդ, Հսուտակաս– 

պասֆ սա մտա յնութիւնը , որ պաշտօնապէս կը նո լիրա գործ էր արե– 

ւելահայ գերագահութիւնը մեր ժողովուրդին միտքին ալ վրա յ , այն 

ոգիին , որուն դէմ իր փառաւոր պայքարը չունէր մեղմացում եւ զոր 

պատասխանատու կը ճանչնար հայութեան գերագոյն Աղէտին. • . 

- Ապո՛ւշ , անիրաւ Ժողովուրդ : 

Բարձրաձա՛յն , առանց անդրադառնալու, որ Հկինըֆ կը լսէբ 

անդիէնւ 

.— Արժանի՝ քու աղէտներուդ \ 

Ոաքի" ։ Տէէր նստած տ 

Նոյն ատեն անիկա հանեց լայն իր վերարկուն, թատերական 

այն ընդարձակ շարժումովդ որ նկարագիրն էր անոր խսւոահալած 

գոյութեան ։ Ոճ թէ քարոզ, պատմուածք թէ պարսաւ, անօթութիւն 

թէ կին , յեղափոխութիւն թէ ղուռնակութիւն» , ամէն կարգի իր 

պարտքեր ուն մէշէ անիկա կը քաասկոսւէյւ ամէն բանդ ու կ՚ընէր ա ֊ 

տիկա հաւատալոր X Այսինքն՝ իր եւ իրականութեան մէքտեղը կը ճա– 
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(՛ՀՐ > հՍ. յաՐԴաՐէԲ ^ԼոԼԺ ոէոՐա մը, որպէսզի այգ պղտորութեան 

մէք Հլայնայէնգ, 1 հանգստաւէտ ու պանդոյր, իր սայթաքումները , 

անտեղի , սուտ, ծ՜իծաղելի խանդավառութիւններ , որ մենաշնորհն Հ 

բ " չ " ր ոճի վարպետներուն, խոՐ» անխաո֊ն, ո ւ միմիայն այգ եղող 

արուեստագէտի անպատասխանատու իր արարքները տ հՄ չտա կան 

տմպ^ը, որով կը ձեւաւորուէին իր անկումները, անիկա վերածեր 

Հր | տարիներու ընթացքին ( արհեստական մենագար ութեան է Չ^ր 

կրնար խօսիլ՛, գրել, առանց կեղծ ըլլալու % /)ւ Կ^Ը^՚էր ասիկա ահա–՛ 

է որ միամտութեամր մը, իր խորագոյն փոքրոլթեանց , Հաղաակոլրք 

կործանումներուն մէք իսկ ինքզինքը ընգոլնելով ու Հարկագրել փոր-

ձևլով իրը ամէնէն պարկեշտ , հաւատաւոր , անձնուրաց , ուղղադատ 

գրագէտը իր սերունդին հ Ղ՚էպի նանրամտութիւն , Հթիթեղազօծ Հ//— 

Լ*ս*/Ք> հ գրական յաւակնութիւն , անիկա մնաց զգ**յշ **ւ պահեց ան– 

11՚ք–ՈՂ հպարաութիւնը իր արուեստի հանգանակներուն, կենցաղա-

կան մարզէ իր կորանքները Հակակշռող տեսակ մը փոխ կեցուա՛ծք ւ 

Ամէն սրբութեան ու ամէն հաւատքի գործնական անարգու, անիկա 

կււՀեց ամէն բան իր կիրքերուն, բայց պահեց, նախանձախնդիր , հ ը– 

՛չէ՛ր ք պաշտամունքը իր ոճին Համար, որ կը մնար ւս– 

մԷ֊Էն կորովի, գամի պէս մխուող ԳոՐ^ԻքԸ անոր սերունդին է Ու 

շ1 ղաւ մտահոգ մաքի պարապէն, որ աստանդական իր ուսանողու-

թեան ոլ *»ացի տագնապին Հնոլէրն՚ֆ էր անոր փառատենչ խառնուած– 

քին : Ու բաւականացաւ սանկ ու նանկ իր ճարածէն, մարդոցմէ ու 

թուղթերէ , անհուն դիւրութեամբ իւրացնելով տեսածն ու լսածը, 

վստաՀելով իր զարգացումի ո՛չ թէ մտքին, որ յիմար կաթ–ԱԱ1յ ւքը(ւ 
Է , ուրիշներուն ոսլսատ լաթ՜երը լուսւլու, այլ իր փիղերուն, որոնք 
կեանքին մեծ միսերուն մէք երկարուած Հեռագրաձոզերու նման կը 

մխրճէին ալքերը կիներուն, անոնց մէք կուտուած ղգայնութիլններր 

մագնիսի կտորի մը նման կ՚առնէին ու կը փոխադրէին անոր ոլղե– 

զին։ «Աշխարհը ճան շնալուէ Համար քիղ էր Հարկաւոր ւ Ու կը բար-

բառէր , աո ածովի ու օծուն չնականոլթեամբ մը ճշմարտութիւններր 

մարղոց երեսին: Անիկա երկու բառով ամրողք գրութիւն մր կը սե– 

ւեոէր ու ածականի մը մէք կը խտացնէր մեծ քաղաքակրթութիւն– 

ն1.ր : 0՛ կը պոռար Հաճպարար փառքը» Հրապարակի, իրեն մրցորդ 

գրագէտներուն : Ո՛ կը խարանէր Հմտութիւնը, որ մեզի պէս մ֊ողո– 

վուլղի մը Համար թ ա փ ո ն ապրանք է , շատ–շատ վանքերու զբա-

ղանք՛. Ու֊ կ՚ողբար տաղանդները, այսինքն՝ սուտերը, զայն պիտա– 

կելով թ - ե զ ե ք ա ն գ ա ր ո լ թ - ի ւ ն : Բա՛ռ՝ զոր կը գործածէր ծաղրելոլ Հա– 

մար յա9ողս,ծ իր ընկերները, ազգին մէք Հկալէ փառքովֆ գրագէտ-

ներ, քննազ ատներ , գործիչներ , բոլորն ալ Հա աղան դի մանրավա-

ճառներ» յ Րւ 1լ ողբար իր ալ տաղանդը , որ առակին խոտին նման մա-

նիշակներու փանքի մր պէս կը դատուէր ինկածէ 0 ՜ , իր սրբազան 

զայրոյթը՝ ինք,լինքը զատ , դուրս դնելու իր սերունդէն ւ Ու կը Հ խա-

րազան էր» ան ուր պերճութեամբ, անկարելի անգթոլթեամբ բո/որ 

յաջողածները , Օրե՛ր : Տարինե՛ր հ 

— Ղ՚զամ ժողովուրդ ՚ •• 

ԿՐ9ա^ սելը զատել ճերմակէն , ա աղանդը քաղաքավա–, 

լաւթեան ալիքներէն, ոճը՝ բաոակոյտէն . . . , Պարգեւեանը՚ Հովի,~ 

/ ան էն - ոխերիմ Հակառակորդ, այս վերքինը , ճարտար, յամառ, 
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^փերեզակ» , բայց ճամբան շինող ու Հազգային բանաստեղծ» տ 

յակապ վարպետ» տիտղոսները իր շաա մատաղ ու մեծատարած ճա-

կատին վրայ կրելով վայելչութեամբ ։ 

Ուզածին Հափ կարող էր անիկա շարունակել այս որակումնե-

ՐԸէ Հիմա է յիսունէն ե՛տքը ման աւանդ, երբ ուղեղէն ու սիրտէն Հա– 

ւասաբասլէս վյիրաւոր, վռնտուած այն ժողովուրդէն է որուն Համար 

^վազցուցեր էր» իր միտքին արիւնը, ու %մամուլուած» բարդ զգա-

ցում մը, որ վեց—եօթը տարի զինք սլաՀեց երիտասարդութեան կըրկ՜ 

ներեւոյթի մը մ է , փախեր էր խեղճուկ սա տունը դ մինչ անդին ան-

զուգական թատերագիրը ^աՀէրէէ ամէնէն շքեղ պանդոկին պատըշ– 

գամը թառած% աղուէսի մանր գիչակեր աչքերով դքսուՀիները լը– 

ղՀ՜Ր՛ 

Անոր ձայնը, Հակառակ պարսաւի ուժգնութեան , չդարձաւ 

Հանդարտ Հ տպաւորիչ իր լայնքին է որով կը դիտէր բեմէն կամ օրա– 

գիրին սիւնակներէն , երբ բարձրանար էր ատելութեանց ճնշումին ու 

րսւնար ազբէւրը էր րառհրուն յ պերճդ առատ, փաղփուն ( սո՛ւտդ 

բայց Հտպաւորէչ»։ Անոր աչք էն չէր Հեռանար աբեւելաՀայ թատե– 

րագիր—վէպասանը , կոշտ ու մեծափոր , ա$ին Հակած մարմնակոյտէն 

խորտոլբորտ կեղծիքովը։ 

(Լեցոլց անիկա թաշկինակը խոնաւցած ճակտին տ կտաւը կը փա– 
Կէր– 

Արուարձանին օդը, սա կէսօրէ վերտէն , մեղմդ Հաճելի, Հոս– 

կեգբուագ» իր քեր մոլթեամբը դ անշուշտ Հեռու էր ատեղծե լէ սա կր~" 

ծու քրտինքը, որ տարիներէ ի վեր % նոյնէսկ մ ասով՝ ձմեոներուն , 

մշտական ընկերն էր անոր մարմինին է ԻնչոՈւ կը մտածենք մեր ամէ-

նէն չնչին բաներուն, երբ նեղուած զգանք մ եզ տ Տաւի փշուրն իսկ 

արժէք կը ստանայ այդ րոպէներուն % Մեզմէ փախչելու ճարտար դ 

վարաղուրուած Հնա՞րք մը մեր բեկորներուն վրայ սա յարձակումը։ 

Ո՛վ գիտէ է ԱաՀակ Պարգեւեան չկրցաւ աղատել ինքզինքը ցաւին ա– 

սեղէն ։ Տարիներէ ի վեր կը բանէբ այգ ասեղը իր Հիւսուածքներուն դ 

ինչպէս ոսկորներուն ճամրաներէն, բայց կը բանէր մեղմ, փրթուճ , 

այցելու ել կը նա Հ անֆէր, երբ անոր Հոգին խոր վրդովումներով տա– 

պըլակէբ : Բայց Հիմա* % Ցաւը ուղեղէն մէ^, ափի մը պէս մատնեւոր , 

չառա լիզուած , գառն ու իրաւ, ՀետզՀետէ Հաստատ, 1լ ամրանար, կը 

աեղաւորուէր , աւելէ խոր , դանդաղ, բայց յառաիստու թափանցու-

մով յ Տառապա՞նքը ։ Այնքան վա՛րժ՝ ատոր բոլոր երանգներուն : Այն-

քան Հա՛շտ՝ անոր բոլոր մուրճերուն է Բայց՝ իմացական մարզէ, 

ինչպէս կ՝ընդունէր սանկ ու նանկ ցաւիկները իր անդամն եր էն, ո Լի-

սերէն դ բումբերէն ու թեւերէն, իբր արձագանգներ Հոգիէն փրթած 

այդ Հսկայ ցաւէն դ որ էր վրիպանքն էր։ Ինքզինքը նախանձէ, փոք֊ 

րոգութենէ վեր կարծելու, ընելու Հերոսական իր մարտնչո՛ւմը՝, 

Ա՛տիկ ըրաւ շունչը. իրեն այնպէս եկաւ, որ կարճ կը մտնէր , 

բայց կրկինը ժամանակ կը գնէր դուրս ելլելու Համար ; խռչակին 

տրամագիծը նեղցեոր էր « Երազկոտ , ցաւէն փախչելու ճիգով, անի-

կա եղաւ բեմական իր յաղթանակներէն մէկուն մէէ, երբ սա կծկուող 

խռչակէն պերճանքի > իմաստի դ յուղումի Համագոն* մը Հոսեցուցեր 

էր Տ ամբոխը Հեղեղելով ւ Բայց չկրցաւ դիմանալ մտապատկերին վը– 

րաք է Վասնզի դ տեսակ մը խուլ, Հեռաւոր աղմուկ ալ զգաց , որ կ՝ե– 
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վ,էր խորերը անոր շնչափողին : Ջէ*ր զգացած ատիկա երբեք, թէ նոր 

երեւոյթ էր, որ կ՛՚իյնար իր ուշադրութեան վրայ է Բայց ինչո՞ւ կը 

զբաղէր 1 

(քարդ իր ժխտական պահերը կը շինէ իր ուղեղովը է Անոնք, որ 

այս Գ^ՐԸ կը վերապահեն բախտին, գուցէ զուտ ու շատ գիտուններ 

են, բայց քիչ հոգեբան յ Վասնղի լռին , այդ չարքաշ գեղձը դժբախտ 

վերջապահ ւքըն է , բանակին քայքայումէն յետոյ տակաւին դիմադրել 

փորձող յ Հաօտ , տագնապած , նեղ ո ւ առատ , լաւ ու վատ իր օրերուն 

մէ9 դ Աահակ Պւսրգեւեան իր մտքէն շէր անցուցած զբաղիլ իր մար-

մինով է Անոր վիշաերը արդիւնք Էին անոր ուղեղին, որ հաւատարիմ 

բ՝սյց նման՝ արձագանգին ւ Մինչեւ ծերութիւն, ինչ որ կ՛առնենք 

դ ուրսԷն դ նոյնն Է ներսէն առնուածին հետ ւ Բայց որոշ տարիք մը 

մինչել, դուրս էն առնուածը յաճախ կը յա թողինք ճզմել, չէզոքացը– 

նել ներոէն բխուածով ւ Երիտասարդութիւնը ք հոգեկան պարունակի Տ 

ուրիշ բան շէ տ Ծերութի՞ւնը^ Աւա՛ղ , այո՛ ւ Անիկա խախտումն է չբ– 

կասկած ա ած այս օրէնքինտ Հաւասարակշռութեան հա՞րց , ինչ որ 

երջանկութիւն կ՚որակենք : Ո՛վ գիտէ է Ու Դոլ֊Ք հանդիպած էք ծ երե՛* 

րու ք որոնց մարմինր դեռ չէ անցած երեսունէն ւ Բարոյակա՛ն աՔէճ– 

եօ1ւ<րւ6։ 
՛Ծե՛ր, ւմւոահայ մեծ արուեստագէտը է 

Բայց թոզ մէկը բանար ոսկորին կափարիչը անոր ուղեղէն ու 

կարդալ գիտնար ւ ^որշերանգ, փոթաւոր սկաւառակին վրայ, որ ա– 

իմացականութիւնը կը չ/՚նէր ։ Ու տեսնէ՛ր այդ մէկը յուղումի , 

I իմ արցն ող խռովքիդ անբուժելի ծարաւի այն հսկայ բաբախումը* որ 

կր ստեղծոլէր հոն , աղջկան մը պատկերէն ։ 

Ծե՞ր։ 

— Անրովանղակ ու ապուշ վերադիր1 ո՛վ գիտէ ո՛ր նախանձորդ 

թշնամիէ մը հնարուած , տիտղոսելու համար անոր գրականութեան 

եէ՚կրորդ, վերջին դօտին, ուր լրագրի փոքր , թռուցիկ յօդուածներ 

ս* արուեստէն օտար, տբտմահիւս ներբողներ տիրական նոթը կա 

տային։ Անիկա մտքէն շանցընէր պիտի այդ դժբախտութիւնը ու 

«ազգային քննադատ»էն տար աղուած այդ վերագրումը պիտի հերքէր 

— ԴՐ^1"Վ իր ապագայ մեծ խաղը — կը հերքէր արդէն խռով, պրղ– 

աոր, յաճախ ուռած, երբեմն խոր իր նշմարներովը, ուրՏ իր /իոլ-

թեանր մէջ կանգնած՝ կը յաղթանակէր անոր խառնուածքը . ա՛ն՚ որ 

անոր անձն ու ոճն էր շիներ, ու ան մի՛ւսը՚ մարմնակոյտին լիութե-

հետե լցուող, հացկատակօրէն ճարուած իր փորին բոլոր պաա֊ 

կառանքովը յ 

Անիկա յիմար չէր տակաւին է 

/Յա/Տ եց ճակտէն թաշկինակը է «Աղեիւ կտաւը» (անոր «կինր» , 

Էրկանը տունէն վերցուած՝ մետաքս շապիկներու բեկորներովը կր 

պատրաստէր , աղքատութեան սա օրերուն , Աահակ Պարգելեանի հռե-

տորական ղին,«նշաններէն մէկը նկւստուող տրտմանուշ գանով եռան-

կիւն ձեւերր, բաճկոնին վերի , ^ա^/ գրպանիկէն) խատուտիկ , 

թուղթին թէ կտաւին վրայ , «/^ա իր քրտի՛նքը է Մեծատաղանդ իր 

քրտի նքբ՝ որ շոգի պիտի դառնար սա չհասկցող ժողովուրդին ի սպաս 

հ< ւ;պ առումին րնթաց թին է Մենք փոքր բաներր կր դիտենք մեծ եր ու. 

խուժումին դ*,մ պահպանակ ճարելու, հողով , իր փառքին սա ուըա– 
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ցոլմէն զատ, Աահակ Պարգեւեան կը տտառապէր շատ բացառիկ 

Հմաղմաղ՚ձ ցաւով մըն ալէ Առնուազն Հորս տարի, անիկա Հաչտուեր 

կր անոր պատճառին ու անկէ ազատելու իր Հնարքը որքան ալ - ա– 

նիկա կ՚երթար նեղոսեան նաւերը ու Հոն սարքուած շուայտութիւն– 

ներով կը կարծէր Հէհանեզրկեր անասունը իր մԷքէն կը թեթեւցը– 

նէր պրկումը իր քիղերուն ։ Բա՛յց։ Ու եկած էր օրը, ուր ստիպուած 

կր ընդունի լ անխուսափելին : Աի աճապարէք Հ Գիտնաք պիտի Է Աա– 

Հակ Պարգեւեան տիրակալուած Էր վՀոգեխոյս՚Է ա՛յն տրտմութեամբ , 

որ մանր—մանր կը շամանդազոլի մեր կամքի ճամթաներուն, էլ ուտէ 

մեր քիղերոլն արարչաՀիւթը, կը խղդէ մեր միտքին էոյսը լեզի՛ ՔԸՐ~ 

տինքի մէք, մեզ ընելով լպրծուն խլեակ մը իրողութեանց ծովուն վը– 

բայ, ամէն մէկ ալիքի պարտաւոր կռնակ ծռելուէ 

Բա՛ց , երկինքը ։ 

Որ չէր կրնար աւր ուի լ , Հակառակ ամպերոլ ճիգին: 

Անոր մտքին մէք փորագրուեցաւ կրկին Պօտ լեր ի մէկ Հնչեա– 

կր, դիրքին է քաքն ու արցունքէն աղուած տողերովը ։ Գիտէր գոց տ 

Բայց կր յիշէր միշտ է քով միասին• կը սիրէր զայն շքեղ իր տըրտ– 

մութեանր Համար հ Բայց որուն խոր, մար դկեղէն յուսաՀատութիւնր 

Հասկնալէ աւե ի ընղզգացած էր ասկէ առաք։ (քէկէն կեղեւը ինկաւ 

անոր Հոգիին աչքերէն ու եղաւ անոր ներսը ամայութիւն, բայց ա– 

նոր Հոգին սա բաց , Հ լուսափաղփդ երկինքին տակ , մեռելակիր կառ-

քերէ ամբոխուած ճամբորդ ։ Ո՛՛՛ւր կը տանէին զէնքը Հ ԶաՀեր , յու– 

զսարկու բազմութիւն • ճիվանզատէ անզուգական արեւելաՀայ թատե-

րագիրն ու անոր կապտաչուի, նուրբ աղքիկը, Եղնիկ Ռիթան, իր բա-

րեկամ ու Հպարտ բանաստեղծը, Տ էրան Տիրանեան նոր ժամանած 

Կ֊աՀիրէ ։՛ յքատամ Անգա Մ երովնա , իշխան Պօղոս Արծ ր ունի , Հնդկա– 

Հայ միքիոնատէրր, Արթակի Գա սպա րե ան յ Հք առն ի խուռն ւ Ա փլան– 

տէտ Փալասէ տէր եւ տնօրէն Մ էնաս Մ արան ու Աոնա Գամարեան ՚ • • : 

ինչոթւ մաՀուան սա Հովը, սա պաՀուն այգ ամէնուն ալ վրայ է կաս 

մտքի ձեւազեղծ սա վայրկեանները, երբ արտաքին աշխարհը կը խու-

մէ մէկ գոյնով պատմուճանուած, ան ալ մեր ներսի արեւէն ։ կր 

տանէին ՚. Բայց ո՛՛ւր ։ 

Զայրացած , զարկաւ ոտքերը դետին : 

Ու անոր մարմինը խարխուլ, մանկաշէն խազալիքի մը նման 

հազար խորշերէ Հեծկլտանք Հանեց՛. Ոէ-րկէ"՛ այս նաՀանքի , տկարու-

թեան, ծերութեան զգայութիւնները քիչ-քիչ կը թանձրանային իր 

մէք է Բայց անիկա «ձեռնունայն դարձին հակաււսւկ», իր կեանքին գե-
րագոյն յաքոզոլթիւններէն մէկուն առքելն էր կեցած, ինչպէս շձւոր– 

Հաւորած էէն զէնքը էր ծանօթները, ակնարկելով Հաւանական նշա-

նախօսութեան , որուն առաք էն ձեւակերպոլթէւնները տեղէ պէտէ ո ւ ֊ 

նենայէն ա ս իրիկուն ։ Անոր «կնոքը* աղքիկը, Աոնա ԳոՀաբեան պի-

տի յարմարցուէր ՀնդկաՀայ միլիոնատէր ի շիք ան Պօղոս Արծրունիին է 

Պարզ այ» մտապատկերը բաւ Էր սակայն զինքը կոտրելու՛, կորովա-

թափ , ւԼա ՚րկեան մը մտածեց անիկա րամն ուի լ պատկերէն , որ աղ– 

քիկինն էր ։ Գմուա՚ր , բայց անՀրամեշտ այդ ճիգը անոր արմ֊եց ուրիշ 

տխրութիւն ։ Տեսա՞ւ անիկա ալեւոյթը՛, որ կը մարդանար անոր մաքի 

Հորիզոնին, այս անգամ անկախ ու բռնաւոր : Իր մօտ կարելի զի քու՛֊ 

մով մը — անոր Հզօրագոյն պահպանակը կեանքին բոլոր ձախորդու-» 



10 Ի Ա Գ Ի 1 

թե անց դէմ — անիկա ինքզինքը Հարկադրեց ընդունելու, թէ ժըխ– 

սւական սա ճնշումը անիկա գոլրս չէր բերած, խանութէ խանութ, 

րրտութեամբ, չաըսրաութեամր, երբեմն աւելի վատ՝ կեղծ Համա 

կրանքի լոլոզումով ճամբու. դրուած գրագէտին Հ ոդեբանութենէն յ 

քՒԷ այդ տրտմութիւնը այս սենեակին, այս աունին իր բոլոր կեան– 

քինն էր առհասարակ յ Անոր աչքը ինկաւ փարքէ^ե ւ Գունատ , քա-

ռակուսի , փոքր քարերէն պտղող ու Հոգիին բջիջներուն Հետ Հիւս– 

լող այս թախիծը, այս Հաստատ պոզը կը կաթկթէր մա՚նաւանգ ներ– 

սէն , իր ներսէն դէպի կը չուԱո*–էր ոտքերն է վեր - պարապ 

տեղը կը մսէին անոր ոտքին ու ձեռքին մատները — թմրեցնելով 

դպած մասերը, քալելով որոշ, Հաստատ , զոյգ թեւերէն դէպի սիրտը ւ 

Ոչ միայն ատ։ Այլեւ շոգիի ուրիշ թեւ մը — տաք կը զգար անիկա 

այդ թեւը ՝ — , որ բարձրացաւ, սիրտէն ու գտաւ անոր ուղեղը տ Մեր 

մարմինին խորերըդ ցաւին սա այլափոխումը դիտուած է յաճախ , ա– 

ղէտներոլ նախօրին : ժ՛ողովրդական նախապաշարումներու աղբիւրը 

բնախօս ական է յաճախ յ ԱաՀակ Հարգելեան Հիւանգ չէր եղած , սւ– 

սար ատենը չունենալուն է բայց խուլ ( անողոք նուաճումին տակն էր 

երիտասարդական օրերուն ստացուած վեներական ախտի մը , որ փա–~ 

րիզի մէջ Հիւանդանոցի ամիս մը արժ՜եց իրեն % Տետոյ իրերը մտան 

իրենց լռութեան մէջը, անոր մարմինին ճամրաներէն : Զորս տաբի 

առաջ, այս թուականէն, ունեցաւ գ խու առաջին պտոյտը եւ կոր-

սրնցուց աշքը յ Այսքան յ 

Հիւանդութեան, ինչպէս բժշկութեան մասին թերաՀաւատ 

մարգդ անիկա կը զարմանար իր վրայ, թէ ինչո՞ւ, անդադար, ա-

^՚ԸԳԳաւԻ կերպով մատը կ՚երթար գանկին, ձախ ականջին ետեւօք : 

Ծանրութեան դ Հանգոյցի նման բան մը կը թուէր անոր՝ դիզուած այդ 

կէտին դ կոտաացող% կծկուն, նեղ։ Ու կ՝ արձագանգէր այդ զարկը աչ-

քերուն գունտերէն ալ վար , գէպի զառիթափերը քիթին ։ ՛Նիւթական 

սւ ցաւառիթ, ցալյսմերձ այս զգայնութիւնները պաՀ մը ջնջեցին ա– 

նոր մտքէն արեւելաՀայ գրագէտին յաջոզութիւնները, բայց տարօ-

րէն կրկնաւորեցին իր վարանոտ վախերը օր • Աոնա Գոհաբեանին 

պատկերէն - Երիտասարդ աղջիկը ու անոր արտմոլթիլնը , փարթամ , 

բայց Հ ելուն իր մարմինը ակօսող սառն ցաւերը, յոգնութիւնն ու հ ա ֊ 

ւ ան ական նշանախօսութեան մը մօտիկ նկարը ի՞նչ կապ ունէին, ի– 

րարոլ միացած, խարսխուելու Համար անոր միտքի բեմին» Նոյն այդ 

ճնշումը , ուրիշ ուղղոլթեամբ , գրեթէ Հալածեց դ չքացուց խոր իր ա– 

աելութիւնը առաջնորդին դէմ, որ Հակառակ տարիներով զինքր 

պաշտպան ած ըլլալուն - եպիսկոպոսին անհասկնալի տկարութիւն-

ներ էն մէկն էր այս բարեկամութիւնը Հանդէպ գրողներու - լքեր 

կր ղինքըդ ^դաւաճաներ* դ միւսին՝ «ո^ունաբաշխ Հտպիտին» երեւա– 

լէն ասդին ու Հարուստներու մօտ իր ազգեցոլթիւնը կը գործածէր 

ի նպաստ «անզուգական•» թատերագրին՛. Գիտեց, որ Հեւքը կր յա-

մառէր դ նստէր թէ քալէր ւ 

— Ծերացա՞նք յ 

. . . Գրեթէ չարտասանեց մտածումը, այնքան Հեռու ենթա-

դրելով այնքան մօտ, կարելի դ .անխուսափելի այգ բանը ւ իր վա՞խը , 

Բայց անիկա փայլակով կը տեսնէր ու կը տեսնէր իր մտածումները , 

Իը վա՞խը ։ - կա՞յ աւելի սրտառուչ, քան վախը ծերութեան, որ կը 
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սկսի ։ Անոր աչքը ուրիշ թան կունենար , եթէ ոչ թարմ ու. էլփրփօԼ» 

մարմինը երիտասարդ աղջիկէն , որ կը սպասոլէր վայրկեանէ վայր– 

կհան % Տեաոյ, կարմրեցա՞ լ , թէ աաքցաւ \ Ամօթը քե՛րմ ու սառ.: Ո՜վ 

զիաէ յ Բան մը խումեր էր կրկէն ձախ ական քէն վեր , կոտտացող կէ– 

աէն ու աաք էր այգ բանը , կոպերէն հորող գոլէ մը նման , չրքէնե-

րէն Հոս»ող շունչէ մը նման՛. 

Հոգեկան անզօրութիւնը, աւելէ ճիչդ՝ այգպէս զգալ մը, ոչ 

թէ Հիմա, այլ, ուսանողութեան էսկ շրքասնէն, մ չտա կան վէճակն էր 

անորէ Այգ զգայութեան արդիւնք էր ըԱալոլ սա մեծ՜ակառոյց , բայց 

ներսէն ոսէն մ արմէնը , որ քեբմանոցային, կրամերձ , եգիպտական 

սէզերու նման ուռ ահ՜ էր մինչել էսկ ոսկորներէն հ Երկար, չատ յա– 

ճախադէպ անօթութէւ նները - երկու կարեւոր բերաններ է , սեռէն 

ու փորէն - զայն ըրած՜ էէն սանձակոտոր կեն դան է մը, որ առիթը 

չտՀադործելու ատեն կը բարձրանար անդէմ ամա րտ Հերոսութեան ու 

կը սպառէ ր անկողէնէ ու սեղանէ ընկերոլՀԷ–ընկերները յ Բայց Հսո– 

վէ տարիներուն» , դուք Հասկցէք օրերուն է անիկա կրնար քնանալ իր 

անօթոլթեամբը կշտացած , մարսելու Համար իր թչուառութիւնն ու 

Հզզուանքը՚ֆ ափրիկեան պսաներուն նմանէ 

Զեո֊քը գնաց գրպանին տ 

— Այցաքարտ մը ։ 

Գիտեց : Բանաստեղծին Հետ իրիկուան Հի՜լր : 

- ՄիՀրան Օիսլեան։ 

կարդաց : 

Տրտում , մպտեցաւ գէրէն : Հին օրէնքի Հաստ այս դի՜րը • տա– 

ոասխալ ու խորտուբորտ է որ սակայն իր աիրոքը ամսական կը րե~ 

լ՛ էր Հարիւր ոսկի տ Եղաւ անոր աչքին Ա իսլեանին փոթաւոր ճակատը 

ա արքենի քիթը« որոնք դէմքէն տգեղութէւն դիզելով Հանդերձ » 

փառաւոր վկայականներ են կիներու աշխարՀէն յ Աէրտբաց երէտա– 

սարդ, անոր գրպանը մ շտապէս տրամադրելի էր մեծապատիւ կամ 

զգաստ մուրացկաններուն ւ կեսարացի թէ թոքաթցի (երկու քաղաք-

ներ ուն ալ պա ականելու խելքն էր ունեցած, յաջողելու Համար փաթ-

րոններուն մօտ , որոնք, Հին մարգեր , իրենց ծննդաքազաքներուն ա ֊ ֊ 

սաքինութեանց կը վերադրէին իրենց յաքողութիւնները եւ իրենց ըն-

դարձակ ձեռնարկներոէն Համար խստապաՀանք ընտրութիւն կը գոր-

ծադրէին պաչտօնեաներու ընդունելութեան ատեն), անիկա Հոգին 

էր ազգային գռյն ունեցող շաա մը գործերոլ : Այս տաղանդով էր, որ 

անիկա իրագործել կը ձգտէր , ծխախոտի ճարտարարուեստէն տիրա-

կան երկու երակներու Հաշտութիւնը , իրարու Հակառակ փաթրոննն– 

լ՛ու մտայնութիւնը շաՀազրգիռ պահելով Հանգանակային Հաբցեբոլ 

շարք) պատերարմին Հետ մարմէն առած ւ Սիրող էր ազգը, որուն 

փրկութէւնը կ՝ ակնկալէր չրագրէն ու ճառէն, Ա՚իՀրան Աիսյեան, 

Հակառակ էր գէնքի կուսակցութեան ու այգ գիծով՝ բարեկամ րոչո^ւ 

անոնց, որոնք կը Հարուածէին , Հոգ չէ թէ ինչ Հաշիւներով, «(.արիւնի 

Լւ կրակիդ ծանօթ մտայնութիւնը, որով տոգորուած եղաւ իր սկիգ~ 

բէն իսկ մեր յեղափոխութիւնը $ Անիկա կը շփացնէր մշաապաՀանք 

գրագէտը , կերպը գտնելով %Հոսկէ ու Հոնկէֆ անոր տրամադրելու 

ամսական վարձ, անշուշտ խնայելով անոր արժանապատուութեան« 

Հ,թաքուն» , Հգրականչ տարազի տակ • ու սփոփելով գրագէտին այ-
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րած սիրտը, Հան լուր ապերախտութեան դէմ», որով վարուած էին 

անոր աստուածային տաղանդին Հետ ։ Ու շաբաթը Հեզ մը—երկուք, 

պատերազմի տարիներուն կը ֆրէր մշտառոյգ մուսան Հո լան տա կան 

գարեջուրով ։ 

— Տիմար են այս մարգիկը ։ 

Անիկա այցաքարտին վրա յով մտածեր Էր միւսներուն ւ Գիշեր-

ները կը նեղէին ղինքը | շատցնելով խոնաւութիւնը կուրծքն ի վար ։ 

Ու պարտաւոր Էր Հ բանակ մը մարդ խաղցնել» է 

— Անօթի արֆը խաղա՛յ պիտի ••• , - ըսաւ ինքն իրեն ւ 

— &՝ող գան ւ– Անիկա մտածեց նաեւ ճարտարապետ Աեղրիկեա– 

նին յ Հին ընկեր է որ տասը տասնըՀինգ տարուան մէջ ոէէնշէն Հա– 

սեր էր դիրքի » վաստկելով նախանձելի առատութեամբ, բայց չմոռ-

նալով ծախսելը է Կը պաշտպանէր արուեստագէտները, քանի մը ա ~ 

միս փորը կշտացնելու պայմանով է խմբագրութիւն ըրած ըլլալուն 

Պոլսոյ մէջ% անցած Պարգեւեանին նման էյւրոպա , Հ կծկտած» յէս~ 

նամեայ ւք|ւ<յեյա^ մը ծոծրակին , աւարտած վարժարան մը ու թռած 

Եգիպտոս Հ իրեն նման ։ Առաջին երիտասարդութեան իր զզուանքը (ա՜-

նիկա աբգոսեան Հսկոզութեամր մը պա շարուած եղաւ միգերա կնի– 

կէն, որ սպաննեց անոր սիրտին ինչպէս կը պատկերէ ժողո-

վուրդը այս կարգի անժամանակ սպառումները, մա՛ն աւանդ սեռա-

յին մարզէն) անիկա կը փորձէր տեղթափել ան Հա շիլ. ապրումով մը, 

տրամադրելով իր գրպանը, Աիսլեանին նման , մեծապատիւ մուրաց-

կաններէն իգականներուն ։ Ամուրիի ու պոՀեմի այս ապրելակերպը 

անիկա կը շէնցնէր Եգիպտոս ինկած բարձրաստիճան գերասանուՀի– 

երգչուհիները Հ.գնելով» ու տրամադրելով իր ընկերներուն : Հինքնա– 
աԻսՐ> 1 այսինքն՝ մէկ տախտակէն պակաս , ճարտարապետ Ա՚եղրիկ– 

եանը Հաւատարիմ էր իր երիտասարդութեան Համակրանքներուն ու 

գիտնալով Հանդերձ , որ ԱաՀակ Պարգեւեանը կ՚ուտէր իր Հացը, բայց 

կը ՀայՀոյէր իր ար^ոլ վիզին , կը Հասնէր անոր նեղութեան օրերուն տ 

Պիտի գա՞ր։ Ձէր տեսած զայն պիւրոն ։ 

Գրագէտին տո՞ւնը տ Հար կա՛ լ տ 

Երկաթուղիին մօտիկ , խեղդուկ բան մըն էր անիկա, բայց ըն– 

ղարձակ պարտէզով, խորհրդաւոր ու Հպատմական» թաւուտներով, 

դատապարտուած փճանալու1 առանց տանտիրոջ դրամով աշխատող 

ֆեԱահին, որ շաբաթը երեք անգամ կը 1րէր տունկերը, ժամերով 

յապաղելով պանպունեբուն թեւերուն մէջ, լրտեսելով օր . ԳոՀարեա– 

նի սիլուէթը ու կը կատարէր տանին բոլոր սեւ աշխատանքները, 

ձրի՛։ Անիկա չունի մը պէս կը Հետեւէր «խաւակա» Ա ահ ակին, որ 

հ ուռիկ անոր մարմինին ու ճռպոտ ալքերուն գովքը կ՚ընէր քաղաքի 

իր ծանօթներուն յ Բացի ֆելլահ էն, տունը նշանաւոր էր իր դա շնա– 

կ»վը։ Ու աւելի խորհրդաւոր՝ անոր վրան նուագող աղջիկովը՛, 

ԱաՀակ Պարգեւեան վարժեցուցած էր «իր կինը» (իզմիրցի , 

գրագէտին սիրահարուած, լքած ամուսնական փարթամ տունը ու 

Հետեւած անոր , կապելով ասոր թափառական կենցաղին «.իր երիտա-

սարդութիւնը» Լտիկինը վեր էր երեսունէն այգ Հերոսութիւնը կա-

տարած պաՀուն\ , զոհելով իր ապագան \ազատած էր սնտուկ մը գո-

հարե ղէՆ իր երկու էրիկներէն , մէկը օրինաւորապէս մեռած) , իր 

վրայէն՝ մայրը , քանի որ իր Հեա ունէր աղ1իկը, ա յ ս պաամութհան 
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մէք լայն տեղ ունեցող Օրիորդ Սոնա Գոհարեանր, դեղանի, տարի-

քին լիալիր փթթումին մէք, քսան էն վեր ու տարօրէն գրաւիչ) չերե– 
ԼԷԼ էրհն, երբ դաոնար տուն ք սա ժամուն, իր առօրեայ շուկայէն , 

ուր վաճառականի չափ գործե՜ր կը սպասէին անոր ամէն օր ւ 

Անհուն իր անգթութիւնը, այդ կինը ամէն օր չարչարելու, իր 

րռլռր ձախորդութեանդ քաւութեան նոխազ առնելու, ու շաբաթը Հեզ 

մը երեսին տալու իր դաւաճանութիւնը ամուսնական յարկը լքելու է 

Անիկա կը լացնէր զայն , քանի յառաքանար տարիքին մէք, տարտըղ– 

նող Հբ/չողՖ մոյնքքւն գունաթափումը, Հաստցող, Հկրճիկցող» միսե– 

բուն կծուութիւնը (չքնարերգելովդ ու կու լար իր կարգին , սրտի ա յս 

աստիճան իր չորութեան վրայ, ուրիշ ընելիք չունենալով յ Այնպէս 

որ՝ չորս—Հինգ տարիէ ի վեր տիկին Արտեմիս ԳոՀարեան ամուս-

նական անո՛ւնը, քանի որ գրագէտին Հետ կ՚ապրէր անպսակ - կը 

մնար մունք, աչխատանոցին կից ննքարանին մէք, դադբեցնելով իր 

կարերը, խնայելու Համար սինկերին աղմուկը, որմէ բացառաբար կը 

խրտչէ ր Պարգեւեանի մուսան, արդէն վեց—եօթը տարի կայ, շատ 

դժուարահաճ, վերքերս բոլորովին ապերախտէ Այգ կարե՜րը, մխի-

թարութեան ազրիւր , աղմուկին շահովը՝ քանի որ Պարգեւեան չէր 

խօսեր տիկինին Հետ, միւս կողմ էն՝ քաղքենի վայելքէ իր ազքիկր է 

պուպրի1 կը–, իսկապէս զարդարելու սեփական ձեռքերով յ Ու տեղի 

կ՚ունենային, երբ գրագէտը մոլսաներուն սպասելէն յոգնած, գլու-

խը առնելով ել(էր գուբս, Սոնան Հետը կամ ոչ է Առանձի՛ն, ան ՛զի՜ 

աի դաոնար գիշերը կէսին, մինչեւ պուկը թխմուած երշիկով ու ա– 

զանգերով, գարե քուրով եւ քազցրեղէնով: Անիկա ուտելու արուես-

տին պաաուակալ նախագահն էր , անընկճելի, չփոթուելու չափ ար-

Հեստէն որկրամոլներու ցեղին, որոնք գրաւով սեղան կ՝աւլեն տ Աար– 

զ անաբաղեան այս խնճո յքներուն , ուտելուն չափ նշանաւոր էր իր 

խօսիլը, քերմ, ուժգին, ջնարակուած , պղպեղի պէս կծու, մեղրի 

պէս քաղցր, Համաձայն անձին ու Հարցին։ 

Ամիս մը կայ, որ մայր ու աղքիկ, ձեռագործ ալ կը ր ան էին , 

կնոքական անվրէպ բնազդով, խնայելու Համար մէկ—երկու գոհար, 

որոնք «փախած» էին գրագէտին Հակակշռէն ու կը Հասնէին, իրենց 

Ա՛չքին լուսովը , անոր ծխախոտին , կառքին, Հգրպանածախս^ին, ան-

բախտ ու թշուառական այդ գրպանին, որ երեսուն տարիէ ի վեր 

գառագեղեալ կենդանիի մը բերնին նման կը բացուէբ դուրս էն նետ– 

ւե ՛իք մանրուքին ու մեծին։ 

Գրագէտը, փողոցէն դարձին, Հանոլէր պիտի առանձին, թե-

թեւնար՝ փողոցէն, Հժամանակէն ու միքոցէն» ու անցնէր բազմոց, 

աչքերը փակ՝ անդաճելու Համար մեծ իր գոյութեան մեծ սա «.վրի-

պումը* , ներող ռւ անկեղծ՝ ինքն իր գէմ ւ Այս «վրիպանքը» անոր 

գրականութեան մէք ընթացիկ տարազ մըն էր, որով Հգասաւորեց-ֆ 

տասը տարի առաք իր սերունդը, տարածելով իր կործանումը ամբողք 

իր ընկերներուն, «հերոսական ու յիմարէ, ինչպէս կը պատկերէր իր 

Հզօր, Համադրող ոճը, երբ յեղափոխութեան խանդավառութեան մէք 

Հասակ առած միամիտ, մեծ սերունդ մը կը քախքախուէր իր երազին 

իսկ մեծ ութ են էն ու ցրի», կռւ գար եւրոպական մայրաքաղաքները* 

հոնկէ շարունակելու համար ազատել այս ժողովուրդը՛. 

խարխուլ այս քանափէն, մարդու պէս Հեծկլտուն, պիտի ըն– 
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դունէր անոր բեռը, ճիչդ իր ժողովուրդին նման , ու պիտի լռէր ի 

վհրիյ ւ Երազանքէն յետոյ, բանար պիտի աչքերը, նայելու Համար 

դէմի շալէ^ք», որուն պատսպարոլած պարտէզին մէջ Հիւծախտաւոր 

կին մը, մաՀուան գրաւչութեամբ, առտուն Հալող կ էսօրին շինուող 

Հեքիաթի տեսիւքի մը նման, արեւու Հանգիստը կ՚առնէր, Հարաւին 

թասուած Հով անոսա կէ մը ներս ւ Գէմէն դիտող մը ոչինչ պիտի Հաս– 

կրնար գեղանի այգ պատկերէն ։ Բայց վերլուծող ու Հոգեբան դրա– 

գէտր նոր չէր , որ Հանդիպումր կ՝ընէր այս նախամաՀուան X Ու Հեր-

ւանը եւրոպացիներու Համար ընդարձակ սա6աթոր|աւք^> մր իմաս-

տը ունէր։ Հէմեռնամուտքին , այս ընտանիքը՝ Հիւսիսային երկիրնե-

րէ , վարձեր էր պարապ շալՀն ։ Ամոլս ի նր մեկնած։ Երիտասարդ կի-

նը անկողին չէր ինկած տակաւին, բայց սրտառուչ էր իր թարմու-

թեամբը, սուգովը, պզտիկներովը : Ո*– տարեց կին մը, Հաւանաբար 

աղջկանը մայրր, կոլ գար ու կ՚երթար տիկին ԳոՀարեանին, գրագէ-

տին բացակայութեան ։ Ու աղջիկը՝ տանտիրոջ ։ 

ԱաՀակ Պարգեւեան վարժեցուցած էր Հեր կինը», ամբող9 այդ 

ՀմտախոՀանք»ի պաՀուն, գագրեցնել տունէն բոլոր աղմուկները , 

պնակի ու աթոռի ձայները, մա՚նաւանգ՝ Հխոլ/ ու քաղքենի» խժըյ– 

տուքր մեքենային, Հա պուշ ս ինկեր մը», ինչպէս կը տիաղոսէր զայն 

դրամին, անոր խորՀրդանշանը կազմող Ամերիկա էի դէմ խոր իր ա– 

տեքութեանր պատճառով: Անոր մռլտուքր , ականէին մէջ պիտի բա-

նար անոր կեանքին ուրիշ դժնդակ օրե/ւր, իզմիրեան փառքէն աոա^, 

երբ Հացի սիրոյն ստիպուեր էր անցնիլ այգ ապուշ Հա շյխարՀամասը» 

ու կրեր խորագոյն նաՀատակոլթիւնը խարրերգւյի , տիգրանակերտցի 

ղործաւորներէն, որոնք Հարուստցած, կուսակցութիւն կազմելու ի– 

րենց ծրագրին մէջ ^ սկսեր էին եռօրեաք թերթով մը։ Փարիգէն Հոն 

չ**լնչը առնող մեծատաղանդ արձակագիրը , առաջին յաղթանակներէն 

յետոյ, չոլաով ընկճուեր էր Հաստ, Հաստատ, նիւթապաշտ, Հսեն– 

թինտ» վրայ գողացող ա էգ , որոնք մէկիկ—մէկիկ կրճա– 

տեցին անոր իրաւունքները, իրենց Հժողովքներուն» անլուս տափս*– 

կութեամբը , ոլ կապկպեցհն անոր գրիչը • 0՜ , այդ Ամերիկան, տո-

լարներու երկիրը ըլքալէ առա ջ, երկիրն էր անոր Համար տգէտ ու 

չտես ալդ գեղացիներուն , որոնք Հայ մտքին գերագո քն դաՀիճներէն 

աւելի աղիտաւոր էհն ազգային վերածնութեան, գիրին, գաղափա-

րին արդար փառքին • Հոն անիկա տառապեցաւ մ ա՛ն աւանդ կնոք պա-

կասէն : Ու փախաւ տ Ա ինկեր ը այս ոդիսականին բարբառուն վկան էր է 

Անոր կինը պարտաւոր է ր , Հելոլանի այգ ա։ աղամերձ ամա-

յութեան մէջը իր տնակին, ստեզծե, եգիպտական աւեր մեՀեաններա 

յատուկ կիսաչրշիւն այն լռութիւնը, որուն մէ9 առնոլազն յիսուն 

Հարիւրամեակ մենացած, ինքնացած էր Բանը, Արեւելքի անմատոյց 

ոգին , անորակելի սկդբնանիլթր, ՀարարէաՀայսր» , ինչպէս պիտի 

չվարանէր տարաղե, Եո/՚ա Տեմիրճիպաշեան ւ Որմէ բխեր էին Հղօր % 

արբեն ի քադաքակրթութիւններ , արժանիքի , անՀատի, տաղանդի վր– 

րա , խարսխո, ած փառքեր , երբ դրամր երկաթի կտոր մրն է ր , ու կի– 

V աժան միս, կզակիդ ախորժակովր աղաա էիր ճարելու... 

«V ^ / ՚ 7֊«77» , անկումի, ՏԱ^Յ*^ : ըղձաւորով 

թեամբ անիկա կ՚ոգեկոչէր ա գ անցեալները, ժողովուրդներ ր , 

"Ր"1՛/ , րա/3ք իրեն,յ խորՀու րդը կը Հեգնէ մահը տակաւին ու 
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աւադներէն կր յառնէ Հին խռովքով ։ Մեհենական լռութի՜ւն։ Ուրկէ 

մաս ունէր , անկասկած , կչռոյթը, հոսանուտ, անարդի վայելչութիւ-

նը, պատկերախոյզ տեմպը իր արձակին : Որուն մէք, անոր միւս կէսը* 

Հոյակապ Հոճը» իր մարմինին, ^ րարրառէր անհուն խստութեամբ, 

կիներուն մինչեւ ընդերքը գա լար ագին խորացող, ու կը լացնէր, տա-• 

սր-տասնըՀինգ տարի առաք, զբօսաշրջիկի տարազով, ^ ք անտիպ 

Հաճոյքներու ծարաւի ցնծուհիները, աշխարհի բոլոր ոստաններէն ա– 

նա պատ թափած Հ Կը լացնէր ցաւէ , հեշտանքէ , մինչեւ կէս գիշերնե-

րը է փարթամ իր մարմինր մտքէ չանցած պատմուճանում ով տարազելէ 

յետոյ, տրամադրելով եօթանասուն քաղաքակրթութեանց ամ են երանգ 

աղիճներուն է Այս բարքերը կտակուած Էին իրեն ուսանողութեան շըր~ 

քանի (Փարիզ) զրկագին տարիներէն, երբ փռրը կշտացնելու Համար 

կր յօժարէր կիսեք անկողինր քառասունէն վեր կոմսուհիներու կամ 

պեխաւոր կիներու յ Եգիպտոսի մէք անիկա կը դաոնար իր վարժոլ-

թիլններուն , ոլնակութեանց զսպան ակ էն : Հոգեկան &Աէօա&է1ՏՈ16 

անդարման է երեսունէն վերք ր է ԱաՀակ Պարգեւեան , պաշտօնական 

մակաբոյծ, որքան մեծատաղանդ գրագէտ, հաւտար իմ եղաւ իր առքի 

երիտասարդութեան ւ Անիկա չալցուեցաւ խղճի Հդոյզն$ խայթէ մը, 

մէկ Հարուածով, միանգամրնգմիշտ քանդած ԸԼ1ալով այդ Վչողա– 

կանքը՛» պատանութեան իսկ դուռներէն է Ղ՚եռ տասնըՀինգ տարեկան 

տղայ, անիկա Հրուած էր այդ դմ՜բա խտութեան (կա՛* յ աւելի սեւ, տը– 

խուր բան մր, քան սիրտի տեղ դոնդող մը կրելը կուրծքին տակ) ա– 

մէնէն դժնդակ փորձառութեան մր զնով, ուր տուած էր վրայ իր 

պատանութեան կոկոնը, սրբազան Հանգոյցր, ապտակելով մեծահա-

րուստ բարերարր թազին, պետական շքանշան ուած կապալառու , քա-

նի մը խնամակա •ոլթիւններու ատենապետ, ազգային ականաւոր 

անձնաւորութիւն , շռայ/ ու մեծղի, ախտաւոր ու պատեՀապա՚տ , որ 

իր պա՚ատներր բազ կը պաՀէր ազքիկներո՚ւ ել մանչերու , դպրոց կր 

դնէր զանոնք, իր նկուղներուն մէք նոլաստացնեքէ ետքր ։ Անիկա 

խորտակած էր իր ապագան , բա քց նոյն Հարուածով խորտակած մա՛– 

նաւանդ իր Հոգին՛. Աքս Հարկածը* անոր արդէն դանդաղ, դեռ չկազ– 

մրւած նկարագիրդ «խաթարող» , «սահմռկող՝» անդրանիկ «կիկլոնն» 

էր, խօսելու Համար իր պերճ ոճովր, որ անոր մէք սպաննեց բռլոր 

միամիտ, քիչ մր Հինաւուրց ու յիմար ծաղիկները առաքին անմեղու-

թեան, ին<պէս եւ բացաւ անոր արդէն «չարագէմ֊չ, ոտքերուն առք ել 

զառիթափերը բո քոր մո՚ութիւններուն : Առանց իր գրական տաղան-

դին, անիկա կանչոլած էր նշանաւոր ոճրագործ մր րւլալու , այդքան 

կանուխէն, երբ ապտակէն յետոյ բռներ էր պուկէն այդ կաւատին 

ու զարկեր գետին յ Փախաւ դուրս նկուղէն, կոխկռտե,ով իր անմե-

ղութեան դիակին ՛քրայ՛. Ինչ որ պարկեշտութիւն կր կոչենք, պատա-

նութեան շրքանէ մր մեր մէք փորագրուած, քանդակուած անկորուստ 

կնիք մրն է , զոր կեանքին բոլոր աղտոտ քուրերը պիտի շօչափեն, 

րա,ց անկարող պիտի րւ՚ան լուծելու է Նկարագիրը կը շինուի այդ 

տարիներուն : Ու ոճիրը կր սկսի դպրոցէն : Խիղճ, զգացական աշ– 

խարՀ , բարոյական մենք կ՛՛առնենք այդ տարիներուն ՚. 

ԱաՀակ Պարգեւեան այղ փարթամ մարմինր ժառանգած էր ո՜վ գիտէ 

ո՛ր սեղանաւոր աղա քէն , առեւտրականէն կամ պալատական պաշտօն– 

եա քէն ՚. Ա պաս ուհի անոր մայրր ենած էր այդ տղան գոց պայման– 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 



16 * Ա Գ Ւ \ 

ներ ու տակ, երբ կը ծառայէր Հայ փաշայի մը ապարանքէն մ էջ յ Ա՛ եծ– 

ցաւ. անիկա , օտարին կաթովը, դժնդակ ձեռքերու մէջ, Հ լուսն ի պէս 

կլոր», «կաթ մը երեսով ։ Ո*– գնաց դպրոց է իր երիտասարդութեան 

Հանգում Էն յետոյ, անոր մայրը ուրիշ թաղի մը մէջ քսանութիկ մը 

ճարեց իր էրիկին * որ Պարտիզակէն փոխադրուեցաւ քաղաք , պատ-

րաստ գտնելու թէ՛ գործ, թէ՛ գաւակ ։ Այս բարքերը ընթացիկ էին 

մեր մեծաՀարուստներուն մէջ անցեալ դա բու վերջին քառորդին ւ 

ԱպասուՀիի այս Հշառաւիալները» մեզի տուած՛ են քանի մը մեծ մատ-

նիչներ ու մտքի մարգեր ւ ԱաՀակ Պարգեւեան կը կասկածէ՞ ր մօր-

մէն, երբ կիները այդքան կր չարչարէր աւե>ի վեըՀը ։ Եգիպտոսի 

մէջ անիկա խարատի անասուն մըն էր մէկ—երկու տարի, փախուս-

տէն առաջ։ Կ՚առնէր էր վաՐ^ՔԸ Համաձայն գրպանէն։ նախատելու 
ոէ–րէչ էր ձեւը կ՛արժէ վեր առնել ։ ՊատաՀեցաւ ատիկա Հան Հա մ» կի-

ներուն , երբ երկարած ձելին բերանը խղկեց տոլարներն ու. սթեր լին– 

ները% զզուած անոնց պապակէն յ Ո՛վ մեր անցեալը ւ Երբեմն ի՛նչ կա-

խաղան ես գուն , մեր ետեւէն քալող ։ 

8ԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ 
(Շար. 1) 
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Ա Ն Մ Ա Ր Ե Ր Ա Զ Է Ն 

Անկիւն մը դրի սա անգոյն ծովը իր տժգոյն ալիքներով 
անոր քով գհտհւյհցի սիրագեղ հեշտանքի սպառիչ պահեր 
որոնց մօտեցուցի նոյնքաէ հրաբորբոք շարք մը յուշեր 
եւ յաքողեցսւյ արբենալ հրաբխային դարձդարձիկ պատկերներով 
երթ միտքս ու նայուածքս լուծուեցան այս պատկերներուն մէք 
անհանդարտ թարթիչներէս հսւռաչանման վերացումներ արձակուեցան 
մինչ հպարտութիւնս ալ կը սաւանուէր անպեղելի լռութեան մէք 
հուր յուր եւ փոթորիկ կը սահմանէին նահանջը ովկէանին 
զոր Աքտածումներովս յաջողեցայ լռեցնել քանի մը վայրկեան 
ււլ պիտի լողամ պիտի լողամ յուսակորոյս ընկղմելէ սաաչ 
լոյծ ամայութեան մէք ուր կը հանգչին արդէն մարած երագներ: 

I I 

Աննահանջ սահմաններով այս հորիզոնը երկինք կը քաշ&ւի 
անհետացում անէացում եւ լճացեալ լռութիւն լիաթոք 
անեգրութիւճ անպարագիծ անհունօրէն անսահման 
որ պիտի լսէ բոց հրայրքիս կանչն ու պիտի գայ թառիլ ափիս 
պատկեր մը շալկած անտեսանելի խորէսսրդի մը թրթզացումին հետ 
լսելով լռութիւններ դիւթաերաշ եւ խորհելով անմեկնելին 
պիտի գայ ծառերէն անձեւ ամպերէն կամ ծաղկածին պարապէն 
ծնծղաներու եւ դափերու կշռութաւոր զարկերով արգասաւորուած 

%ստկեր սիրելի տարփանք սիրալի • • • 

ե Ր ե Կ Ո Յ Ե Մ Ն Ա Ն Կ Շ Ռ Ո Յ Թ Ե Ր Գ 

Անանցանելի եւ բութ մտածումներէ պարպուած այս երեկոն 
Անհորիզոն եւ մաշած պատկերն է արագավազ յիշատակի մը հոսքին 
Սէր մը լիաբուռն հրայրքով կը ծածկէր մեթ օբերք եւ կ ՚երգէբ 
Անկշոոյթ խանդով ու անմեղեդի քերմութեամբ թմրեցնելով մեգ 
թայց ոչ իսկ Արձագանգ մը մնաց եւ ոչ իսկ հէոաւոր 8շոյլ 
Մշուշապատ պատկերներու բեկորներով ի գոլԲ Կ& լեցուին բիբերս 
Աղօտ պատրանաթափ ցաւերով պաշտրելով կորսուած հետքեր անլոյս 
Անցնող ամէն պահ կրնար ետ ալ գալ եթէ միտքով վազէի հսաՕէի 
Ու եթէ տարբեր գաղափարներ չկաշկանդէին հինցտծ պատանութիւնս 
Որ ի զուր բանտուած է անցեալին Փախստական հեգնանքին մէք 
Հիմա րթացեալ մտածումներէ պաշարուած անյոյս սա երեկոն 
Ո՛չ յիշատակ կը բերէ ո՛չ պատկեր կը գծէ հրափայլ պանումիս 
Ո՛չ կշռոյթ ո՛չ մեղեդի եւ ոչ ալ անմեկնելի ներդաշնակութիւն 
Երեկոն իմ երեկոս է սւյ ՚եւս վերքին ամենակուլ խաւարէն առաք 
Որուն անգոյն շղարշին ետին ահա կը ցցուի ոչինչի մը պարապը 
Անսէր անժպիտ անհամբոյր պարապ մը որուն մէք է ապագան ալ 
ԻնչպէՆ անցեալն ու ներկան եւ ինչպէս գալիք մտածումներ» 
Որոնց հաւանական լինելութեան իմաստով կը լեցուիմ արդէն 
Ու աներկիւղ կը կանգնիմ այլեւս անմտածում երեկոյին դ է մ ։ 

ՄկաՀք. 1980 ՄԿՐՏԻ2 ՀԱՃԵԱՈ, 
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տուտ ւ ւ օ ա օ . <(*1Ո#Ի1|1)> հհ Ի » ԽՆԴՈՒՔԸ 
— Վեր Հա սք էս եկար, — ըսաւ մար-

դուկը յո լզուած, -~ մամերով քեղի Հ»»#– 

պասեցի, վախ ունէի, որ չես գաներ իմ 

սա եղը է 

Հազիւ, եկած Էի կա ոքովս կանգնելու 

սա եղը , որ մարգոլկին բնակարանին մօ–՚ 

աերը պէաք է գանուէր է Վարանումի մԷ՛^ 

ՀԻ ՔԻ1 մ(Լ 1 Բամ9 է՚ԲԲ Տս՚րղո՚-կր տեսայ, 

մա՚նաւանգ անոր ձեոքի—ոաքի անհամ-

բեր , Աղային շարժումները ել իր ոստու– 

մը այս ոսաոլմը - դէպի կա ոքիս 

գոլոը ել իր Հվեր^ապէս եկարգը՝ վա-

րանումս փարասւեցալ ։ Փորձեց ղիս ԳԸՐ" 

կել իր կար&ոլկ Հասակով, որ Հազիւ 

մինչեւ կուրծքս կը Հասն էր, ել իր կար-

ճուկ թեւերով ամոլը մը սեղմեց գիա է 

Աոանց իմ պաաասխանիս սպասելու՝ քա-

շեց ձեռքէս ել ղիս ներկայացոլց մարդու 

մը, որ «է քիփ» մաըզաթեբթը կը կար-
դար ։ 

— Նայեցէք, մ է օ ս ի է օ Ֆիլիփ, — ը– 

սալ% - եղբօրս աղան, ինծի այցելու 

եկաւ, կաոքով X Աղուոր չէ՞ կա ոքը ՚. Հե-

ռու աեղեբէ եկաւ, միայն ինծի Հա-

մար • • • 

Հը , ըսաւ մէօսիէօ Ֆիլիփ, 

թ ր է Օ&որէ, ել շարունակեց կարդալ 

իր թերթը ւ 

Պայուսակս ձեռքս՝ անցանք ճամբուն 

միւս կողմը յ Անկիւնը ծաղկավաճառի 

խանութ մը կար է 

Պասաոլիրեցի , որ եթէ իրենց Հար-

ցանես՝ քեղի իմ աուես ցոյց աան ։ 

Ահաւասիկ , մ ա տ ս ւ մ Ժոզեֆին , -

ճչաց մարդուկը լի ոլրախութեամբ, 

եղբօրս տղան, որուն մասին ձեզի պատ-

մած էի։ Մինշել այստեղերը եկաւ ( տե-

սա՞ք դիմացի շքեղ կառքը, իր% է , նոյն 

այդ կառքով եկաւ յ 

— Օօօ՛, — ըսաւ մ ատամ ժ՛ոզեֆին 

քաղցրաքաղցր ժպիառվէ թրէ օնորէ , 

•— եւ շարունակեց ՂԲազէէ էր յաճախոր-

դով , որ կարմիր վարդեր դնել կ%ուզէր ։ 

Ծաղկավաճառի քովի Հողէ փողոցէն 

դէպի վեր բարձրացանք է Ա՛արդուկը , իր 

գրեթէ անատամ բերանի շարժումներով 

շարունակ կվարտա յա յտէր իր ուրախու-

թիւնը * Օդը տաք էր , Հակառակ անոր, 

որ կը գտնուէինք Դեկտեմբերի վերքր, 

պարագայ մը, որ անսովոր էր ինծի պէս 

Հիւսիսէն եկողի մը Համար է Համբուն աՀ 

կողմը գտնուող քանի մը ծառերը ծաղ-

կելու երկչոտ փորձեր կը կատարէին է 

Առածին անգամն է , որ կը տեսնէի 

զայն, Բայց ինծի ծանօթ էր Հօրս 

պատմածներէն: 1 9 2 2 / ՛ գաղթականներէն 

էր: Ատենին* այգ փոթորկալից օրերուն, 

ամէն ինչ, նոյնիսկ անունը ձգելով^ 

Երկբէն փախած էր է Ծնողքը նախ Լ ՛Էն 

նամակներ ստացած Էր , քանի մը տարի-

ներ ետք՝ 9*Հ1ք| Տետոյ, եկած Էին Երկ-

բորդ Աշխարհամարտի դառն օրերը, երբ 

մտաՀոգուած եղբայր մը — ծնողքը մե-

ռած Էր եւ Հ երթը անցած Էր եղբօրը , այ– 

սինքն՝ Հօրս - պարբերաբար կ՚ուղար-

կէր ուտելիքի ծրարներ , որոնք մ արդու-

կին Հայրենական կերակուրները յիչեցքէ– 

նելէ աւելի կ՝ օդնէին իր վերապրելուն է 

կարծեմ այդ օրերէն ի վեր մարդուկը 

իրականութեան մէ՚Հ Հօբարս, մինչեւ 

զինք տեսնելս կոչուեցաւ թաղիքները 

չորցած մարդըՀ : Աամառութեամբ մը կը 

կրկնէր Հայրս այս նախադասութիւնը, 

որովհետեւ իրեն Համար պարզ էր, որ 

լաւ չսնանող, մա՛ն աւանդ իւղոտ կերա-

կուր չուտող մէկուն աղիքները պէտք է 

չորցած ըչչային ւ Այս բոլորը կը շա ր ու-

նակէ ր պնդել որքան որ մարդուկը, այ-

սինքն՝ Հօբարս, ՀետզՀետէ չգոյութեան 

աստիճանի Հասնելու չափ սա կալա թի լ 

դարձող նամակները (նամակներ՝ ամ-

բո զզուէին զուրկ անձնական տեղեկու– 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 
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թէլններէ) կր Հեռացնէր մի լա «Առոգէ 

եմ, լաւ. եմյ>ով ւ ի՞նչ գործ կ՚ընէր, ըն-

տանիք կազմ ա՛՛հ էր ւ Այս բոլորին մասին 

ոչ մէկ տող՛, Եւ եղբայրը աւելէ մաաՀոգ 

իւրաքանչիւր ան։ նող աարիով, կ՚ոլզէր 

գոնէ ծերութեան սեմին ունենալ այդ 

աեղեկութիւններր , որպէսզի Հխիզճս 

Հանգիսա րնէ% , ինչպէս կը սիրէր ըսելտ 

իքիղճր Հանգստացնելու պարտականու-

թիւնը վիճակուեցաւ ինծի : Հօրմէս ըս– 

տացայ անհրաժեշտ աեղեկութիւններր, 

Հօրարիս վերքին Հասցէն, դեղնած 

լուսանկար մը եւ գրեթէ կարեւորադոյ– 

նր այս բոլորին՝ չորցած աղիքները է Հի" 

մա, որ քով քովի կր քալենք, կը նայիմ 

իրեն, կարծես պիտի տեսնեմ այգ չոր-

ցած ազիքեերր ւ Զտեսայ զանոնք, տեսայ 

միայն չորցած այտեր, աղքատիկ Հա-

գուստ մր եւ ձեո-քին իմ լուսանկարս, որ 

իրեն ուղարկած էի նամակիս Հետ, ո– 

բուն չոլաով պատասխանած էր: Հևա-

լուդ կր սպասեմ , շուտ եկուր» , կը գրէր է 

%ոյն իսկ չզգա ի– ի տունէն ներս մըւո– 

նելս , այդքան մտազբաղ էի : Աւելէ ճիշդՀ 

զգացի • օդը յանկարծ պաղեցաւ , Ի^՚Ք՜ 

զինքս գտայ քարաշէն տան մը մէք։ Աաո>-

նոցի աստիճան պաղ տ 

— Հիմա վաոարանը կը վառեմ, — 

ըսաւ մարդուկը եւ գործի անցաւ: 

Առիթը յարմար էր X Ես՝ լրատու– 

տեղեկատուն, աչքերս չորս բաց է , տես-

նելու, արձանագրելու Համար ամէն էնչ% 

նոյնէսկ ամենափոքր իբը% որ կար մուտ-

քի սենեակին մէք է 

Մուտքի սենեակը թէ՛ Հիւրասենեակ 

էր եւ թէ խոհանոց : Հիւրասենեակը, այ-

սինքն՝ մուտքի սենեակին այն մասը% որ 

ես Հիւբանոց կոչեցի , պատին կռթնած 

ունէր Հոգեվարք բազմոց մը, որուն զը–֊ 

պանակնեբը մօտալուտ ազատութեան ու-

րախութիւնը նախօրօք կը պարզէին « Առ– 

՛քելը՝ նարինքի սնտուկներու փայտէ 

պատրաստուած սեղան մր, աոանց որեւէ 

լաթի կտորի, որ արմանի ըլլար ծածկոց 

կոչուելու է ՊատԷն կախ ուած քանի մը 

լուսանկարներէ Մէկը Ի՚^ՔԸ* Գ^* 

մարդուկ չէր հ Ըմբոստ նայուածք մը, 

ծխախոտը բերնին մէկ ծայրր, մազերը 

ճակտին ինկած » ոչ թէ ճակատագրի մէկ 

Հարուածով, այլ լուսանկարիչի Հրա-

հանգով , տա կը Լ . ք 1 9 2 7 գրուած է Ծի*֊– 

սին վրայ կին մր եւ երիտասարդ մը, ան 

ալ հին : ՕւրախոլթենԷս Որոնեցի քեղ» 

պիաի պոռայի, բայց ան չէր այրը: Կա-

յէն նաեւ քան է մ ը գունաւոր բացէկներ , 

որոնք հա լան արար իրեն էր ե՛՛նց •— 

ուղարկուած էէն՝ էբրել յէշատակ ճամ– 

բորդոլթեան : Ա են ե ակի՛ս խոհանոցէ վե– 

րածուած մասը ունէր օճախասալ, վ ր– 

րան՝ սեւցած կաթսա յ , աւելէ վերը դա-

րակ մ ը եւ կիոապարապ նպարեղէնի ա– 

մ աններ ։ Ա են ե ակին եաեւի անկիւնը՝ 

փոքր վառարան մը եւ բազմոցին քովէն՝ 

սանդուխ մը, ղէպի վեր է 

- ՚ Ապուրը պատրաստ Է, -- ճչաց 

մ արդուկը : 

Ա եղան նստանք եւ կերանք ապուրը, 

որ աւելի քուրի կը նմանէր տ Վրան մէկ– 

երկու հատ իէ-զէ կաթիլներ , կարծեցեալ 

բանքարեղէնի մնացորդներ եւ անտեսա-

նելի միսի մը Հոտը* Այն ատեն սկսայ 

խորհէ լ, թէ իր աղիքները միթէ ի ս կա-

պէ՞՛ս չորցած էին, ինչպէս կ՝ը"էր Հայ– 

րըս է 

Մ արդուկը շարունակ խօսեցաւ ձեռ-

քի—ոտքի շարժումներով, մեծ ոգեւորու– 

թեամբ, մատնանշեց կարդ մը լուսանը– 

կարն եր, մա՚նաւանգ՝ արա շի նկարը ։ 

Բայց ինշ պատմեց, չեմ յիշեր ՝. Սկսած 

Էի յօրանքել յոդնութենէս եւ անօթութե– 

նէս ։ Միասին սանդուխէն վեր ելանք եւ 

ննքասենեակէն ներս մ տանք պաղը ճեղ-

քելով, որ պայթելու աստիճան լեցուցած 

էր սենեակըտ Ջեմ յիշեր այդքան շուտ 

Հանուիլս ել անկողին մտնելս 9 Ամուս-

նական անկողին մը ըԱալը այն ատեն 

միայն Հասկնայ, երբ մարդուկն ալ տեղ 

առաւ իմ քովս։ Մինակ մարդ մը ի՛՛նչ 

պէտք ունէր ամուսնական ան կողին ի ւ Ու-

զեցի իրեն Հարցնել, բայց ան կծկուած՝ 

միւս կողմ ր դարձած էր ։ Աչքերս կը գոց– 

ւէին ։ Իսկապէ"ս կր ցնցոլէր մարմինը , 

թէ ինծի այնպէս թուեցալ- մի"թէ կու– 

լար ։ Վաղը պիտի Հարցնեմ իրեն ան կո-

գին ին դաղտնիքր, մտածեցի է Կարծեմ 

վերքը քնացեր եմ » 

Առտուն քզային արթնցաւ : քյ ար ութ-

նակ Համացոյցին կբ նայէր • Պիաի ու– 
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շանս/մ^ կը մրմնջար ւ Հապճեպով նախա-

ճաշեցինք եւ կերանք թաներ մը է Հար-

ցումները, դորո փորձեցի ուղղել, մնա-

ցին անպատասխան ։ ինչո՞ւ պէտք ունէր 

ամուսնական մաՀիճի , որո՞ւ Համար ւ 

- Վերքը, ֊— ըսաւ, կտրուկ , եւ նո– 

րէն շարունակեց , - ուշ պիաի մնամ ւ 

Հազաք իքանք միասին, գնում՛ներ 

Իւնէր ընելիք, առիթէն օգտոլելով կ*ու– 

ղէր նաեւ ցոյց տալ քաղաքին կարգ մը 

մասերը տ Զեռքէս բռնած՝ անցանք աղ– 

մըկոաա նեղ փողոցներէ, որոնց երկու կող-

մը կային դան աղան խանութներ , մեծ 

մասը կա՛մ բանջարեղէն եւ կամ մոեղէն 

ծախող : ինչո՞ւ կը տատամսէինք այդ-

քան , քանի որ ատեն չունէր եւ ուշ պի-

տի մնար ։ 

- Անպայման լուսնա պա րաէղ պէաք 

է երթանք % Հ՞ալ, քեղի ցոյց տալիք 

ոլնիմէ 

կեդրոնէն շատ Հեռու չ է ր , նոյնպէս 

ձեռքէս բռնած՝ դիտեցինք օրօրոցները, 

դարձանիլները, ցոյց տուաւ նաեւ միլս 

բոլոր Հրաշալիքները, տուաւ տեղեկու-

թիւներ ւ Հարցոլց , թէ կյուղե՞մ նստիլ 

գարձանիւ, Հարցում մը, Որ մօա քսան 

"^ԲՒԷ հ վեր չէր ուղղած ինծի: Մեր– 

մեցի յոգնած ՐԱալս պատճառաբանե-

լով ։ Նոյն իսկ ծովափ գացինք կառքով, 

մինչեւ Ն • տ Գ»վեց ծովուն գեղեցկութիւ-

նը I Ամառը պէաք է տեսնես , ըսաւ ժըպ– 

տելով, որ Հեռու էր երջանկութեան ժըՀ 

պիտ մը ըլլալէ I է լ յետոյ. 

պիտի մնանք, քաղաք քշէ, 

տղաս • 

Գորշ ու Հսկայ շէնքի մը գորշ ել 

Հսկայ մուտքին աՎելը կեցած էինք։ 

- Ներս պիտի մտնանք, - ըսաւ 
մ արդուկը ւ 

Ջ եռքս ձգած էր ։ Ներս մտանք եւ 

Քա՛լեցինք մուտքի սրաՀի մարմարապատ 

յատակի վրայ էն ։ Մեր քայլերը ^արձա-

գանգէին սրահին մէջ եւ իւրաքանչիւր 

նոր քայլի արձագանգը կը խառնուէր նա– 

խորգ քայլերու արձագանգին ։ կարելի 

չէր ըԱար զան ադան ել, թէ ո* ը արձա-

գանգը ո՛ր քայլին կը պատկանի ։ Մի՞թէ 

առաջ կ՚երթայինք , թէ ետ։ ՛թայլ առ 

քայլ մօտեցանք սրահի վարի մասի դը– 

բան , զոր բանալով դարձանք ձախ ել քա-

լեցինք նրբանցքէ մը վար % Հակառակ ա– 

նոր, որ երկու կողմի պատուՀաններէն 

ներո կը խուժէին դե կտեմբ երեան արելին 

ճառագայթները, պաղ էր նրբանցքը, 

Հապճեպով մը քալեցինք՝ անցնելով պա– 

աոլՀաններոլն քովէն I Ակսայ Համրել 

զանոնք, չեմ գիտեր , թէ ո՞ր թիւին Հաս-

նելէ ետք ձգեցի Հաշուելը ։ 

Հյատ բան մը չմնաց , մրմնջաց 

մարդուկը, երբ երեսիս զարկաւ տաք 

Հով մը յ Հյրքապատը մթնցաււ Նրբանցքը 

Հիմա կը լուսաւորուէր առաստաղէն 

կախ ուա ծ լամբերով։ Մէկ կողմը սովո-

րական պատ է ր , էսկ ^ԻԱԱ(Լ լեցուն 

դոլռներով , վրանին թուանշաններ է Փոր-

ձեցի չՀաչուել ոչ բարձրացող թէւերը, ոչ 

մեր քա յլերը, ոչ առաստաղէն կախ ուած 

լամբերը։ Երբեք պիտի չնշմարէի, որ 

նոր նրբանցքի մը մէջ կը գտնուինք, եթէ 

լոյսը աւելի չթանձրանար եւ ձախ կողմի 

պատին վբայ չերեւէին նոյնպէս դոլոլ-

ներ, ինչպէս որ կային աք կողմը։ Որ-

քա՞ն ատեն քալեցինք, քանի՞ նրբանցքէ 

անցանք, չեմ կրնար ըսել, ժամանակի 

զգացումը կորսնցուցած էի է Կը յիշեմ, 

որ ելանք նաեւ սանդուխներէ վեր , որոնց 

աստիճանները հետզհետէ կը բարձրանա-

յին , իւրաքանչիւր աստիճանի Հետ ոտ-

քերս աւելի կը ծանրանային եւ Հեւացոզ 

մարդուկը մերթ ընդ մերթ 4. Հի մա կոԼ 

գանք» կ՚ըսէր ։ 

— Ահաւասիկ ^ԱւՏԼյ*իկըդ, ճչաց 

մարդուկը * 

Հքանր քունէ արթնցողի աչքերով դի-

*ոեցի շուրջս ։ Մահիճի մը առջեւ կը կե-

նայի , մ Էջը կին մը, շուրջը անՀամաբ 

ուրիշ մահիճներ, մԷքը զետեղուած կի-

ներ ել այս բոլորին չուր՚ջ դարձող, կե– 

ցող, յանդիմանող, ողբացող մարդիկ, 

Համ ազդես տա լոր եւ առանց Համազգես-

տի , խոշոր սրահի մը մէջ բարձր առաս– 

•աաղով է Օդը յագեցած էր անծանօթ նիւ-

թի մը Հոտով, որ Հիւանդանոց կը յիշե– 

ցրնէբ։ Պէտք է ուրախանայի՞ , որ վեր-

ջապէս գտած էի թանթիկ մը, որ ցարդ 

գոյութիւն ունէր իբրել պարզ ենթա-

դրութիւն մը։ իրականութիւնը, որ առ– 

ջեւս է ր , թոյլ չէր տար ուրախութեան 
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ամենափոքր մէկ նշոյլն իսկ։ Ամախքա– 

նման մարմին մը, գրեթէ կորսուած գի-

շերանոցի մը մէք, ցաւէն այլանդակուած 

երեկ մը– պահանջկոտ թել մը, այդ ու-

մա թափ մարմին էն՝ անակնկալ կորովով 

մը երկնցած մարդուկին, միակ Հարցում 

մը չրթներուն վրայ՛. 

— Բերի"ր է 

Վախկոտ նայուածքը մարդուկին եւ 

պզաիկ ծրար մը փոխանցելյը իմ «թան– 

թիկիս*, որուն ւզա հանք կոտ թելը իսկոյն 

կը կորսուէր վերմակին տակ ։ 

//արդուկին թառերու հեղեղը խառ-

նուրդ մը աման մ խիթա րան քի ել զիս 

«թանթիկիս» յիլեցնելու ւ 

Հքուտով կ՝ապաքինիս , ահաւասիկ 

Վաչէն, որուն նկարը քեզի ցոյց տուած 

էի , չե՞ս յիշեր , եզյրօրս տզան , իրեն Հա-

մար ըսած էի % որ բնաւ եղբօրս չի նմւս– 

նիբ ։ 

Ամէն ինչ ապարդիւն, կինը կորսը– 

լած էր իր ալխարՀին մէք։ 

Չկրցայ ել չուզեցի աւելի նայիլ 

«թանթիկիս»: Բացի Հետս բերած անդ– 

լեր էն գիրքը եւ սկսայ կարդալ այնպիսի 

մոլոլթեամբ մը, ոը անծանօթ էր ինծի։ 

Ուղղակի թաղուեցայ անոր մէք, ուզեցի 

նոյնիսկ բարձրաձայն կարդալ, ողողել 

«թանթիկիս* ել մարդուկին ձայնը օտար 

Հնչիւններով, ստեղծել իրականութիէն 

մը, որ կը տարբերէր լուրքինէս: 

Գո՞ւք էք ազգականը, Հարցոլց 

էրիկմարդու, ձայն մը։ 

Այո , պատասխանեցի՝ ընթեր-

ցումս ընդհատելով : 

Մահիճին քովը նստած էր եւ կը շո– 

յէր «թանթիկիս* ձեռքը, որուն երեսը 

Հանդարտած կը թուէբ ։ Մարդուկը միւս 

կողմն էր անկողինին եւ կը գիաէը կինը 

Հայեացքով մը , որուն արտայայտութիւ-

նը որակել ինծի Համար անկարելի էր ։ 

«Թանթիկիս* ազդականն էր , եկած էր իր 

որպիսութիւնը Հարցնելու ։ 

Դո՛ւք ալ կը Հետաքրքըուիք ձեր 

Հարազատներով , Հարցուց Հեգնական » 

Վստահ չեմ, թէ իսկապէս Հեգնանքո՞վ 

ըսաւ այդ նախադասութիւնը, բայց , ա– 

մ էն պարագայի, աչքերը դիրքի" վրայ 

սեւեռած էր ։ Չպատասխանեցի, ի՞՛նչ կա-

րեւորութիւն ունէր ուզածը, խորհածը » 

եթէ բացատրէի պիտի չհասկնար ։ 

հԹանթիկիս* երեսը վերստին փո~ 

թորկեցաւ, աք ձեռքը կորսուեցաւ վեր– 

մակին տակ, յետոյ գնաց միանալ ձա-

խին , ոբ կը Հանգչէր իր Հարազատին թե-

ւին վրայ։ Մարդուկը մոռցուած ապրան-

քի պէս դեռ կը նստէր մաՀիճին միւս 

կողմըյ 

Ես իՈնչ գործ ունէի Հոս, ի*նչ կապ 

ունէի այս տառապող կնոք Հետ, որ, ի՛-

րեն փրկութիւն բերող անձը մոռցած՝ կը 

զբաղէր իր Հարազատով։ Մի*թէ յ ԸսԻ ես 

ինծի, եթէ չՀարցնէի, թէ կին ունի, զիս 

պիտի չբերէր Հոս ։ Ուզեցի իսկոյն Հեռա-

նալ ։ 

Լուռ էր մարդուկը կառքէն մէք, ո՛չ 

քաղաքին կեդրոնը ցոյց տուաւ, ո՛չ ա– 

նոր ամենաշքեղ շէնքը, ոչ ալ լուսնա– 

պարտէզը ։ Մ իայն անդամ մը ձեռքի կարճ 

ու կտրուկ շարժումով մը* 

Թանթիկդ Հոս պիտի բերեմ, -

ըսաւ ւ 

Հոս ըսածը գերեզմանատունն էր է 

ԳոՀունակութիւն մը կար ձայնին 

մ է ի 

Մէնչ ան ճաշը կը պատրաստէր Հիւ– 

բասենեակ—խոՀանոցէն մէք, ես շուրքս 

դէտեցէ վերստէն, քննեցէ պասէէն կախ– 

ւած լուսանկարները, որոնց արդէն ծա-

նօթ էի։ Աբաշ երիտասարդը մարդուկն 

էր, եւ զոյգը Հարսնիքի տարազներով է 

Ամէն ինչ յար եւ նման էր նախորդ իրիկ-

ւան, մէկ տարբերոլթեոմբ. Հարսը «թան-

թիկս* էր, փեսան կը մնար դեռ անծա-

նօթ։ 

Շատ սպասել պէտք չեղաւ տ Պնակս 

ապուրով լեցնելէ ետք նոր էն ապու-

րով , որուն մակերեսին վրայ այս ան-

գամ կ՝ երե ւայի ն իւղի կաթիլներ առա– 

տութեամբ մը, որ ուղղակի մ տա հո գոլ– 

թի*ն կը պաաճառէր ինծի՝ իր տնտեսա-

կան կացութեան մասին սկսաւ պատ-

մել։ Ուտելու ախորժակ չունէր, ինչպէս 

որ կ՚ըսէր։ 

Առանց որեւէ բանի, նոյնիսկ առանց 

անունի եկած էր Պ ՚ ։ Անցած էր Լ* եւ 

հրապուրուած այդ Հրաշագեղ քաղաքով « 

Եբիաասարդութիւնը անցուցած էր իրեն 
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պէս անանուն, իրեն պէս արմատախիլ 

ընկերներու, Հետ։ Միակ մտածումը ապ-

րիլն էր, վերապրիլը: Գտած Էին անցո-

ղակի դոըծեր, ամիս մը Հոս, ամիս մը 

Հոն : Գործեր՝ առանց որեւէ Հեռանկարի , 

պարղապէս այնպէս : Տնտեսական տագ-

նապի դառն օրերուն վերադարձած էր Պ• 

իր ընկերներուն խորհուրդով , որոնք Հոտ 

առած էհն ւ Նոյն պատմութեան շարու-

նակութիւնը, միայն տարիներուն բերած 

խոհեմութիւնը եւ ապագային անորոշ 

բնոյթ ր ղինք մղած էին մնալ իր վերջին 

ղործի տեզր , ուր կ՚աշխատէր իբրել բան-

ւոր : Ատենին ընկերները քաշուած էին 

իրենց անկիւնը ել մեկուսացած այս նախ-

կին երիտասարդը, որ արդէն քառասու-

նը անց էր ել չունէր ո՛չ Հպատակութիւն , 

ո՛չ տան ել ո՛չ անուն , ողողուած էր մը– 

ռայլ նախազգացումներով է Ամուսնու-

թիւնր երեւցած Էր իրեն իրրեւ միակ 

փրկութիւն ։ & ւ բախտը, ա յդ խայտա-

ռակ բախտր, որ ցարդ ոտք չէր կոխած 

իր գտնուած Հորիզոնները, ներկայա-

ցուցած էր ա յ ր ի Կէն մը, տարիքով 

իրմէ մեծ, բայց աոլնի տէր է Ապա-

հովութեան ծարալցած Էր , ինչպէս ցըկ– 

եանս բանտարկեալր ազատութեան ։ Պատ-

կերաւոր օձը , որուն ծովը ինկողը կը 

փաթթոլի , յայտնոլեցալ իրրեւ անդա-

դար կռկռացող գորտ , որ անընգՀաա գո-

վասանքը կը Հիւսէր իր Հանգոլցեալ ա– 

մ ուսինին ։ Հին Հարսնիքի նկարը ուզած 

էր ամուսնական նոր անկոզինին գլխուն 

վերել կա խելէ Բուռն բողոքէն զգուշա-

ցած՝ ընտրած էր Հիւրանոց—խոՀանոցը 

Իրրեւ յաբմարագոյն տեղ։ Նոր ամուսի-

^ կը բաղդատէր Հինին Հետ ։ Գալով աս– 

ռատինին Համ ար աննպաստ որակումնե-

րուն , անճարակ է ր , այդքան տարի գոբ– 

ծի մը տէր շէր կրցած ՐԱալ, այգ տա– 

րիքին դեռ օտարին քով իրրեւ պարզ բան-

ւոր կ՚աշխատէր \ Ոչինչ ունէր, ո՛չ ճա-

շակ ել ոչ րնտանիք։ Մէկ խօսքով, դրժ– 

բախտ էր տիկինր, այսինքն՝ «թանթի– 

կրս» *. 

Տարիներ շարունակող ա յս կաց ութ ի լ– 

նը դարձած էր անտանելի , երբ մ արդու-

կը , որ Հազիւ կր յ ՚ ՚ ՚ է ՚ ՚ Ղ է Ր ապաՀովել 

Հրնտանիքին» ապրուստը, մնացած էր 

անգործ է Չապրէին իրենց խնայողու-

թի լններով , զթանթիկս» աւելի յաճախ 

կ՝այցելէր իր ազգականները, որոնք մեծ 

Հետաքրքրութիւն ցոյց կոլ տա յին եր-

կու. ծերուկներուն ել, մա՚նալանդ՝ տան 

Հանդէպ ։ 

Օր մր վրայ Հասած էր անբուժելի 

Հիւանդութիւն մը՝ անտանելի ցաւերով։ 

Հ թ՛անթիկս» Հիւանդանոց փոխագրել 

Հարկաւոր էր է Մարդոլկր ամիսներ շա-

րունակ անկողինին կապուած կինը խնա-

մելով ^երիտասարդ մարդը չէր ըներ 

իմ բրածս» շատ դժուարութեան չէր 

մատնուած իր դԻրՔԸ, որոշելու Համար : 

Անորոշ զգացումներով տարած էր զայն 

հիւանդանոց , այցելած էր ամէն օր , տա-

նելով Հետբ յաւելուածական թմրեցու-

ցիչներ : 

Մարդուկը մնացած էր տան մէ^ միս-

մինակ, ինչպէս էր ամոլսնութենէն ա– 

ոյսֆ եւ Հոգեպէս ամուսնութեան ընթաց– 

քին։ 

Լռեց։ Ապուրի պնակը, դեռ լեցուն 

ապուրի պնակը, մէկգի Հրեց, Հարսնիքի 

նկարր պատ էն վար առաւ եւ վեր, նըն– 

իսսենեակ բարձրացաւ ։ Աւելի վեր^ը, 

եք.բ ես ալ պաղը կտրելով մտայ նոյն 

սենեակ ր , որ աւելի տաք թոլեցաւ ին-

ծի , քան առածին դի շերը, տեսայ, որ կը 

քնանար խորունկ եւ Հանդարտ շնչառու– 

թեամբ յ 

Աաքւէրդ օր իրարմէ շուտով Հրաժեշտ 

առինք։ Երկար ատեն ետելէս նայեցաւ 

ել թաշկինակը ճօճեց ։ Ալացող կառքս 

ղիւրաւ կտրեց ճամբան, զիս Հեռացնե-

լով մարղակէն » Մեքենային աղմուկին 

կր խառնուէր միայն խենթ խնդուքս, իմ 

խենթ խնդուքս, Որ երեսիս մկանները 

Կր չս՛րէր , փրթելու աստիճան յ 

ՐԱՖՖԻ ՚ԲԷՊԱՊՃԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե7 
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Երեք թաներ չեն վերքանսէք- -
Գոէձ ել աէրշ եւ մաՀը ւ 

ԾԱՀՄՈԻՏ ՏԱՐՈՒԻՇ 

Դուն այնքան հեռու եւ այնքան մօսւ ես, 

որքան կ՛երկարի կամուրջը անտես 

իմ եւ իմ միք ե ւ : 

իմ եւ իմ միքեւ պառակտումներու 

արնաեաաւմն ես ներքին 

կանաչող * 

դիս սպաննելով 

ամէն օր ու ժամ 

կը ստիպես ատել 

այս լոլո, ու դանդաղ ընթացքը մահուան: 

Դուն այնքան եեւալ եւ այնքան մօտ ես, 

որքան կ՛երկարի կամուրջը անտես 

իմ եւ իմ միքեւ։ 

Աւաղուտքէն դուն կը սկսիս, 

բայց ալիքի հեշտանք ունիս - կը րաշիւես 

ո ւ կը շաչես-կը րարրաոիս ընդդէմ ծովուն, 

րայց չես կրնար չսիրհլ դայ6» 

որովհետեւ արմատներդ իւավահար ընկուղուած են 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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անոր զմրուխտ ընդերքներուն 

եւ մա՚նաւանդ 

ոստրէներու մորթին ներքեւ լպրծուն : 

Աւազուտ քէն կը սկսիս — 

աւազուտքը կը ջնջես, 

կ՛աղա տա դրես զիս րոլոր 

կօշիկներէս կարօտի ու մտերմութեան 

ու կը նետես երախին 

հորիզոնի մը ամբողջ 

Բ ա յց 

անօթի: 

Կը լարես զիս 

ոզնիի փշախուրձի մը նման 

ու կ՛արձակեմ պռունկին կախաղանի մը , որուն 

վերելը թաց արեւն անձրեւ կը մաղէ։ 

Ու ես քեզ սէր կը կոչեմ, 

որովհետեւ ամէն վսւյրկեան զիս կը սպաննես 

ու կ՛արգիլես որ մեռնիմ 

ել մահուան չափ իմ մէջս դուն ներկայ ես 

ու զայն յանախ մոռացումի կը մատնես։ 

Մոռացումի այդ պահերուն դուն ո՛չ հեռու, ո՛չ մօտ ես, 

որովհետեւ մոռացումիս դետին վրայ կամարուող 

միակ կամուրջն ես զիս ինծի ընծայող։ 

կ . Շ Ա Հ Ի ա Ո , 
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ԿՈՐՈհՍՏ^ՍեՐԸ 

ԶՈԻԱՐԹ ՂՈԻԿԱՍԵԱՆ 

1981/է աՈ-աՀին օրերուն, ՀայաստանկՆ Հա֊– 

աալ. էէաՀ*ւան բօթր գրականագէ սա է արձակագիր 

եւ բանասիրական գիաոլթիլններու ա ոք թոր Զշ~ 

ւարթ %ոլկաքեանիէ որ աչքերը փակեց 0 Գեկ– 

ս, եմ բեր 19ձ0ին, կարճաաե լ Հիլանգո ԼթենԷ մը 

Զուարթ Հոլկասեան կը *եի 1 5 Գեկաեմբեր 

ա 1 ի , ԲաաՀնի Գալիբաբա գիւզըէ Ե ֊ 

րեւանի սքետսւէլան Համալսարանի բանասիրական 
ճիւղը ալարաելկ ետք, իր կեանքի սկզբնական 
.ր Հանին, ան կ՝աչխաաի Հայասսւանեան մամուլի 
ղանաղան օրգաննեբուձ մէՀ, աղա կքէ սա ան ձնէ 
այլ պաչաօննեբ, իսկ 1 9 5 8 ք & մինչեւ իր կեանքի 

վերՀը կը պաշտօնավարէ ԳԱ Ա– Աբեղեանի ան-

սան գրականութեան ինստիտուտի մ ԷՀ՝ իբրեւ֊ ա– 

լագ գիտաշխատող տ 

Արձակ սաեղեագորեոլթիւններոլ կողքին, Ջ • 

\ոլկաաեանի գրչին կր պատկանին գրական ու 

գրականագիտական բազմաթիւ յօդուածներ, Հե–~ 

սէաղօսէօւթիւններ եւ մենագրութիւններ է 

Ի Ա Կ Ո Ւ Ն Ց Ւ Ժ Պ Ի Տ Ը 

Եթէ չեմ սխալլում, 1 9 3 0 թուականի աշնանն էր : Կինոստուդիայի սել 

շէնքի մի փոքրիկ սենեակոլմ ես ինձ շատ մենակ եւ օաար էի զգում ; ՛Բաշ– 

ւում էի մասնաւորապէս նրանից , որ վաա էի Հագնուած : Հասարակ կաորից 

կար ած զգեսաս , որ աւելի շատ տնային խալաթի էր նման, պէտք է որ վաա 

յանձնարարական լին էր մի աղէկայ Համար , որն ուզում էր կինոդերասանու-

հի դաոնալ, ՕոլսաՀատութիւնից արդէն մտմտում էի Հեռանալու մասին, 

երբ քննասենեակից դուրս եկաւ Գրիգոր Զախիրեանր գունատ, խոշոր աչ-

քերով մի մարդ, որր Հայկինոյի ղեկավարների ու ռեժիսորների մէք ամենա֊ 

Հասարակ ու պարզ մարդն էր թ^ում է Նա բացատրեց , որ մենք պէտք է ներ-

կայ ան ան ան ք յանձնաժոզովին , մեզ կր տրուեն ինչ-որ աոաիգրանքներ , Հ ա – 
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լաքուածներից մէկը ասաց , որ յանձնաշողովի մ ԷՀ է նաեւ Բակունցը » Դրա-

նից յետոյ սենեակի զանազան անկիլններից շարունակ լսւոլմ էր նոյն անու-

նը՝ ՀԲակունց» * 

Ես այգ ամէնը լսել էի , գիտէի , որ գրող է , բայց ո՛չ տեսել էի նրան, 

ո չ էլ զրահներից որեւէ բան կարդացել յ ամանակի յայտնի գրողներից 

մէկին տեսնելու Հետաքրքրութեան Հետ միասին ինձ Համակեց տագնապը . իսկ 

եթէ յանկարծ պաՀա1վեն վերարկուս Հանե՞լ.. • ինչպէ՞ս պէաք է իմ խալա-

թանման չոբով ներկայանամ այդպիսի մի պատկառելի մարդու ւ Բայց երբ 

ներս մտայ եւ նստածների կենտրոնում տեսայ լայնաթիկունք, բարձր ճա-

կատով մարդուն, որի փոքր—ինչ թախծոտ ու մտաՀոգ աչքերը նայում էին 

Հալատով ոլ ինչ-որ անբացատրելի գուրգուրանքով է գուշակեցի, որ Հենց 

նա՛ է Բակունցը եւ շփոթմունքս անցաւ, սրտապնդուեցի ւ 6ետոյ ինձ այն-

պէս թուաց , թէ յանձնաժողովի միւս անդամները նրա խօսքին են սպասում ( 

ո ւ ես էլ բնազդաբար սկսեցի նրա դէմքի շարժումներին Հետե լել ։ Չարաբաս-

տիկ խալաթով երելալոլ ան յարմարութիւնը մոռացա յ է Վերարկուս Հանելով 

ու գնելով լուսամուտի գոգր ւ նստեցի ցոյց տուած աթոռին ու աչքերս յառե-

ցի Բակունցին ։ Ս՛ի խրախուսական, ուրախ ժպիտ կար նրա դէմքին։ Ինձ թը– 

լաց, թէ նրան դուր եկաւ, որ Հասարակ Հաղն ուած մի աղֆիկ Համ արձակ– 

ւեչ է քննութեան գալ կինոստուդիա ընդ ունուելու Համար ։ Հիմա չեմ կա-

րողանում մտաբերել յանձնաժողովի միւս անգամներին, բայց Բակունցը 

կենդանի մնացել է յիշոզոլթեանս մէջ։ Ջեմ յիշում նաեւ, թէ ով առաջար-

կեց ինձ խաղալ այսպիսի մի տեսարան. գիշեր է , ես սպասում եմ ամուսնուս , 

որը գնացել է վտանգաւոր գործով՛. Ամուսինս ուշանում է , ես ան Հանգս տա-

նում եմ, եւ աՀա բերում են նրա »• • դիակը ։ Այն ժամանակ ես 18 տարեկան 

էի եւ չէի Հասցրել կարգին սիբաՀարուել, ուր մնաց, որ գաղափար ունե-

նայի այդպիսի ողբերգութեան մասին։ Երեւի այգ պատճառով տրուած խըե– 

դիրն ինձ թուաց մի քիչ տարօրինակ , մ ա՛ն աւանդ՝ որ ես միշտ երազե լ էի 

Հերոսական, յեղափոխական—ռոմանտիկական դերերի մասին։ 

ինքնաբերաբար նայեցի դարձեալ Բակունցին ։ Հիմա արդէն նա ինձ 

թւոլմ էր ոչ միայն ամենակարեւոր դէմքը յանձնաժոզովում, այլեւ ամենա– 

Հասկացողն ու մտերիմը։ Նա նայեց Հարց տուողին , յետոյ ինձյ Ոչ մի բան 

չասաց , բայց դէմքի վրայով դժգոՀոլթեան մի ստուեր անցաւ։ Հա լան արար , 

Հարցը նրան դուր չէր եկել, բայց ինձ նայելիս աշխատեց ժպտալ։ Ես Հաս-

կացա յ , որ նա ուզում է յուսադրել ինձ։ Եւ այգ Հայեացքի տակ ես աշխա-

տեցի արդարացնել ինձ։ Երեւակայեցի , որ աղօտ լուսաւորուած մի ընդար– 

ձակ սենեակում եմ, սկսեցի շբՀել այնտեղ , երբեմն լուսամուտից դուրս նա-

յել, երբեմն յենոլել պատին եւ մնալ արձանացած ւ Վերջապէս որոշեցի փո– 

ղոց դուրս գալ, բայց միզանցքից ոտնաձայներ լսելով, կանգ առա դրան 

մօա ։ Պատկերացրի , որ այդ րոպէին պատգարակի վրա յ ներս են բերում ա– 

մուսնուս դիակը.,. Որքան յիշում եմ, սկզբում ձեռքերս տարայ դէպի գը– 

լուխս է քարացայ, իսկ մի վայրկեան յետոյ ծնկի եկայ կարծեցեալ պատգա-

րակի առջեւ։ Աւարտելով դերս, կանգնեցի ել նայեցի Բակունցին։ Նա նա-

յում էր չգիտեմ ի՞նձ ( թէ՞ տարածութեան մէջ , եւ տխոլր , շատ տխուր մի 

թախիծ էր իջել դէմքին՛. Երբ մեր Հայեացքները Հանդիպեցին, ինձ թուաց, 

թէ նա կարեկցում է ինձ ւ կաըհես ես ոչ թէ դերասանական խնդիր էի կա-

տարել , այլ իրօք ամուսին էի կորցրել . . . Չափազանց լոլրջ էր չուր^ը նստած 

մարդկանց Համեմատոլթեամբ . . . 

է ատ տարիներ են անցել, իսկ ես չեմ մոռանում այգ տխուր ել կարեկ-

ցանքով լի Հայեացքը՛. Կարծես թէ Բակունցը գիտէր, որ ոչ թէ բեմի վրայ, 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե7 
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այլ իրական կծանքում ինձ եւ իմ սերնդի բազում կանանց կարոդ էր ել այդ-

պիսի ճակաաադ իր ւէիճակոլել.., 

Տեաոյ, երեւի խոյս տալով մոայլ մ աքերից , նա ինքը ժպտալով ինձ 

մի խնդիր առաջարկեց ՚ 

Պատկերացրէ՚ք, որ երեխայ ունէք, նա չարութիւն է անում, բայց 

դա այնպիսի չարութիւն է , որ ձեզ ուրախութիւն է պատճառում, իսկ դուք 

չէք ուզում, որ նա տեսնի ձեր ուրախութիւնը, դուք ցոյց էք տալիս, թէ 

բարկացած էք • • • 

Նա խօսքերն ասում էր պարզ, յստակ շեշտով, մեղմ ձայնով, առանց 

ձեռքերը շարժելու, աոաֆոլայ պէս ուղիղ նստած ւ Հետագայում ես մի քա-

նի անգամ Բակունցին տեսել եմ տպարանում, լինոտիպի ցեխում ել նկատել , 

որ խօսելիս սովորութիւն շունէ ր ձեռքերր , ՂԼՈԼԷ՚(Լ շարժելու, ուրիշ կողմ 

նայելու։ ՛թայլում էր ուղիղ, ազատէ մարդկանց նայում էր կարծես ինչ-որ 

րարձրութիլնից , բայց գա զոռող իշխանավարի կելուածք չէր , ւ»^* Հպարտ 

ու մեծաՀոգի մարդու բարձրութիւն յ 

Նրա առաջարկած խնդիրը նստած, միայն դիմախաղով կատարելով, 

4» դարձայ դէպի Բակունցր ել ինձ այս անդամ էլ թուաց, ^ ինքն էլ 

է մտել ծնողի դերի մ էշ եւ բարկացած ձեւանալով՝ միաժամանակ գորովան-

քով ժպտում է իր երեխային–. Նա շատ գեղեցիկ էր այգ ժամանակ, թախիծը 

չէր անՀետացել գէմքից , աւելի Համակրելի , իմաստալից էր դարձել 

նրա ժպիտը ։ Այժմ նա մանկան պէս գոՀ էր ինչ-որ բանից, գուցէ նրանից , 

որ աշխարՀում կան մանուկներ, ծնողական բերկրանք. .. $ետոյ նա ինձ մեկ-

նեց բացուած էիվ մի նկարազարդ ամսագիր, «ք/ծչ ծնկներին էր 

գրուած * 

- Պատմեցէք, ^՞ձչ ք նկար ուած այդտեղ, ֊ Հարցրեց յանձնաժողո-

վի անդամներից մէկը , ^ Բակունցը բաւարարուեց իր խրախուսական , յու– 

սադրող ժպիտով: , երեւոյթին, վերջնականապէս Հասկացել էր, որ 

քննութիւն բռնելու Համար ինձ Հարկաւոր էր մի փոքր Հաւատ, ^ 

խբախոյս • • • 

պատկերում էր սրընթաց գնացող գնացք՛. Երկաթուղուց ներ– 

քեւ փոշեպատ ճամբով Հակառակ ուղղութեամբ գնում էր ուղտերի քարաւա֊ 

նը: նա,»^ # նկարին, որ պատմեմ բովանդակութիւնը, երբ Հարց տը֊ 

լողը նորից կանխեց Բակունցին եւ Հարցրեց . 
- ^ * * " * , , 

- Հակադրութիւնը՝ գնացքի եւ ուղտերի , -

ք ա ւ , ձ ս . Բակոլնցի ժպիտն աւելի պայծառ ու ներողամիտ էր։ Նա իրեն 

յատուկ Հանգիստ տոնով Հարցրեց. 
- իսկ ի՞նչ եղանակ է տ 
- Կէսօր է , - պատասխանեցի ՛. 

Այս անգամ նրա Հպարտ, բայց Համեստ ու զուսպ դէմքը ողողել էր 

մի ժպիտով , որ եղբօր ժպիտ էր, դո Հ ունակութիւն արտայայտող Հաըազա– 

տՒ Ժ"՚ինձ"կոմերիտական ուղեզրով գիւղ ուղարկելն՝ կոտնտեսութիւնն 

ամրապնդելու, եւ ես Հեռացայ ստուդիայից, չյաիղոլեց կինոդերասանուհի 

գառնաշ։ Բայց ես կարդացի Բակունցի երկերը եւ Հիմա, երբ յիշում եմ, որ 

նա Չիբանի փուլ»/», «Ալպիական մ ա ^ ա կ » , Հեղինակն է, չեմ Հաւատում 
իմ բախտին՛. Այո՛, ես երինիկ եմ, որ այդ մարդը մի անգամ իմ կեանքում 

գոՀ է եղել ինձանից, ժպտացել է ինձ աւագ ^ ^ ^ ^ 
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Մայիս ամսուան ընթացքին, 6 8 աարեկան 

Հասակին, մաՀացալ. Հայրենի արձակագիր Սա-

րէն ԱյվադԼանէ 

Սարէն Այվազեան կը ծնի 1915^, Գորիսի 

խնձորեսկ գիւղի։ 1934^, Գորիսի մանկավար-

ժական ուսուցչանոցը աւարտելէ եաք, իբրեւ ու– 

աո լցիչ կը պաշտօնավարէ հքնածաիս եւ Տեղ գիլ~ 

ղերու դպրոցներով մ է ի 1942^* կ՚ալարաէ Ա– 

գըրրեՀանի պեաական Համալսարանի (Բաքու) բա-

նասիրական ֆաքիւլթէի Հայկական բաժինը։ 

1947^, Այվազեան լոյս կ՝ընծայէ իր աոաջին 

դիբքը՝ «Անաւարտ զպւզը>։ 
1953^1» կը Հասաաաոսի Էր ելան եւ յա Հոր-

դաբար կը Հրատարակէ <Լհո.ճցինհր>, «հփզՏը», 
«Տուր ձե&քդ, կհաճք», <Ա6շէք կրակների կըզ– 

, «իարի աաւօւո), <կայ եւ յհտմաեու 
կեանք», «ճակատագիրն հայ ոց>, «Աո. ա սօտ լոս– 
1այ> եւ այլ դիրքեր՛. 

ՍՈԻՐԷէւ Ա 8 Վ Ա Զ Ե Ա Ն 

Տ Ո Ւ Ր ՅԼեՌՔԴ, ԿԵԱՈւՔ 

Ա՝ այրս ինձ ասում է ՚ վՀալատիդ Հաւատարիմ եղիր : Հալաա որ չու՛-

նեցար, նեղոլթիլններին չես դիմանար* ՚. իսկ կոմերիտական մոզովներում 

ինձ նեղում են , սպաոնոլմ են , որ կը Հեռացնեն , եթկ մայրս շարունակի մոմ 

վառել Սուրբ Աինասի կիսալեբ մատուռում եւ աղօթք անի։ 

Ինձ Հեռացնեն կոմերիամիոլթիլնից... Գա մահու չափ սարսափելի 

է ։ Բայց երբեք մօրս Հետ չեմ խօսում նրա Հաւատի մասին յ Ախր , մայրս այն– 

պէս լաւ է աղօթոլմ. . . Այս լալ աղօթքներով ենք մենք ապրել, այգ աղօթք-

ներով է ինքն ապրում ։ Չոքում է մայրս յատակին , նստում է բոպիկ ոտնե-

րի կրունկների վրայ , ձեռքերը խաչում է կրծքին , գլուխը Հնազանգօրէն թե-

քում, վառուող արցունքներն աչքերի մՀք, լոլսամուտից նայում երկնքին 

ու մի այլ ձայնով, որով երեւի պէաք է խօսել միայն Աստծու Հետ, ասում է . 

«Տէր, մեղք ենք մենք, անճար ենք, ել մեր յոյսը դու ես։ Տէր, գոլ օգնես 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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իմ անօգնական որբուկներին ։ Եւ փա ոք քեզ , ել զօրութիւն քեզ, ամէն» յ 

Ես ինչպէՈո իմ մօրր զրկեմ այս աղօթքից է 

Ծայրս ինքը չի ուտում* մեզ է տալիս, մայրս ինքը չի հագնում* մեզ 

է Հագցնում, մայրս միշտ չարչարւոլ մ է ու ասում. * Ոչինչ, աչխարՀու մ 

չարչարւում եմ, միւս աշխարհում կ՚արժանանամ Աստծու ողորմութեան» » 

6® ինչսլէ°ս այս աշխարհում միշտ չարչարուած իմ մօրը զրկեմ միւս 

աշխարհում լաւ ապրելու երազանքից յ 

(/՝ այրս երբեմն էլ ըմբոստանում, գանգատ լու մ է Աստծուց1 Աստծուն , 

Բայց ձայնի մէք երկիւղ ։ Բողոքում է , թէ ինչո՛ւ Աստուած չարն ու բարին 

իրարից չի քոԿոլ–*^ ՚ է*նչո*ւ է Հանդուրժում, որ գաղթական Աանասարի եր-

նողները մորթուեն մի ուրիշ հա ւա ա ի մարդկանց ձեռքով : ինչո՛ւ Հիմա էլ նրա 

կոտրտուած սիրտը զարկուեց սիրուց տ Ի՛՛նչ անենք, որ Մ անուշակի Հա յրը 

վատ մարդ էր, թշնամի էր : Ախր, Մանուշակը ազքիկ է . ՀԿինր աղունիկի նր– 

ման բան է , ծուար կը լինի բոլոր խաղաղ կտուրների տակ՛, կինն ի*նչ գործ 

ունի թշնամանքի Հետ՚ֆ է 

Հա յ կա զի Համար Է գան գա աւ ում , որ կարօտ աչքով Է նայում դպրոց 

գնացող—դարձող զմոնթերին՜ձէ Ե*– իր մասին Է գան գա տւ ում, որ վթախտից 

տափն) Է ընկել ոլ ալելացնում Է արդէն ոչ երկիլզածոլթեամբ : քծւ ինչպէ*ս 

քո ձեռքը զօրեց , Տէր, որ պոկեցիր Աստղիկիս իր ծաղիկ հասակում» , ել 

իսկոյն էլ մեզայ է գալիս ու խաչ Հանում երեսը է 

Ո՛՛ւմ պիտի գանգատուի իր ցաւերը ցաւերով լի իմ մայրը , որ ես նը– 

րանից խլեմ իր Աստուածըտ 

Վերիս պէս ես ինչպէ"ս Համոզեմ իմ մօրը , որ Աստուած չկայ , երբ ես 

ինքս լրիւ Համոզուած չեմ դրանում յ ինձ Համար Աստծու լինել—չլինելը կախ– 

ւած է իմ տրամագրոլթիւնից տ Երբ մեր տանն ամէն րան կարգին է , Աստուած 

իսկապէս չկայ, ել ես նրան չեմ յիշոլմ: Երբ գժուարութիւնհերի մէք ենք, 

ել մարդիկ մեզ ձեռք չեն մեկնում, ես ուզում եմ, որ Աստուած Ա՛նի ել կայ 

այդ նեղ օրերում Հ Ես խնդրում եմ նրան՝ մօրս պէս Հայեացքս յառած եր– 

կընքին : խնդրում եմ, որ մեզ Օգնի եւ մեղանչում եմ* մինչեւ այդ նրան մո-

ռացութեան տալու բոլոր մեղքերիս Համարէ Ես նոյնիսկ խոստանում եմ Աս– 

տըծոլն , որ եթէ ինձ օգնի, ել ես ուսումս աւարտեմ, ապա անպայման մա-

տաղ պիտի անեմ որեւէ սուրբ վայրում: 

Այսպէս է , իսկ ինձ նկարում են պատի թերթում, պախարակում են, 

որ մայրս շարունակում է մոմ վառել Աոլրբ Մինասի կիսաւեր մատուռում, 

աղօթք է անում ել պաչում Աուրր Հռիփսիմէի քարերը, երբ անցնում է նրա 

մօտովէ Պախարակում են, որ ես կոմերիտական լինելով, չեմ պայքարում 

կրօնի դէմ է 

Տ ոլզլում եմ, որ այդպէս ինձ նեղն են լծում, որ պախարակում են ինձէ 

ԱՀով մտածում եմ, որ մի օր Էլ կը Հեռացնեն կոմերիտմիոլթեան չարքերից է 

կը Հեռացնեն, ու վե՛րք իմ բոլոր երազանքներին է Բայց մօրս այդ մասին 

ոչինչ չեմ ասում է Եթէ երբեմն ուզում եմ ասել, ական քիս Հնչում է նրա խօս– 

ՔԸ. «Հաւատիդ Հաւատարիմ եղիր ։ Հալաս1 որ չունեցար, նեղութիւն ներին 

չես դիմանար^ յ 

իմ մայրը դեռ նեղոլթիլնների մէք է 

ԱՈԻՐԷՆ Ա6ՎԱԶԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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Փ^—ր—յսր –ամսուան •շէթ—ՅքԻ** 74 աաբէ– 
կան հասակին, Հա<այ»ւ գբականագ բանա-

սիրական դիաՈւթիւններոլ աոքթոբ, փրոֆձւէօր 

Գրիգոր Տակոբեան ւ 

Գրիգոր 8ակսբեա* կը *նի 7 8"ւչի– 1907/ * , 
կարաի Ներքին Բաաէնի Ա, մըալոլ գի-֊դը« 1932^, 
կ՝ալարէոէ Եր էլանի պես, ական Համալսարանի 

չԼզքլագրական ֆսւքինլթէւ. ւ «1»երսէււ 
էւ&որհալա. շարակաՏ&եբք» աւաբաաճաոբ պա,0է֊ 

սք ան է չէ էսւք՝ կը աաանայ բանասիրական գիաու– 

թիլննեբու թեկնածուի աաաիճան, ի»կ 1969/^ կր 

ոաանայ աոքթոբի աաաիճան՝ ներկայացնելով 

«12րգ Դ^րի ԿԻւԻԿ յ̂ւ՛ ե ա յ գրսէկաՕոէթիէնը 
՚էյհրօԷօ էԹ°բհսւ|ի, Գրիգոր Տզայ, ՆհրսԷօ Լամ– 

բբոնացի - . > իէորագր եալ ուէէումնաաիրութիւնբ ։ 

Գչիաւորաբաբ կիլիկեան ՀՐ Հան ի Հայ գ ր ա ֊ 

կանութեան ուասւմնաաիրմա% ու քող ովրգակա– 

նաց մ ան նոլիրօւաձ– Գրիգոր $ակ»բեան, իր կեան– 

ՔԻ ՎԿԱՆ –արիներով կը ,ձոլի Բաակնի ազ-

գագրութիւնն ա բանահիւ**ւթիւնբ ա.*ոլ.մնա– 

սիրելու աշխատանքին՛. 

ԳՐԻԳՈՐ 8ԱԿՈՐԵԱՆ 

ՆէՐԱէՍ ԹՆՈՐՀԱԼՒ\| ե1՝ ՆՐԱ ԲԵՐԱ* 
ԴՐԱԿԱՆ Ն Ո Ր Ո հ Թ Ւ Ւ Ն Ը 

Շնորհ ալոլ պո եզէ ան էր էոլթեամբ եւ բան ասա եղծական մչակո յթով 

ունէ գրաւիչ էաա յատկութիւնն եր յ 

Ամկնից աոաՀ բանաստեղծը սերտ կապուած է էր մամանակի ու կեան-

քէ հետ, որտեղից նա հայթայթում է ճանաչողական մեծ ում, որմուէ եւ 

պայման ա լոր ուած է նրա գոբծերէ ռեալիստական նկարաղբոլթիւնների ար-

ժէքը* Նա բացեց միջնադարեան բնդարմացած արուեստի փակ դոներ ր , ներս 

մտաւ Հաստատ քայլերով, բերելով իր Հետ կենսունակ , թարմ չուեչ* բա-

նաստեղծոլթեանը աշխարհիկ թափ ու ոդէ Հաղորդելու նպատակով I Նրա 

ո՛չ մէայն աշխարՀիկ, այլեւ Հոդեւոր բնոյթի գործերից շատերը շնչում են 

այդ թափով ոլ թարմոլթեամր, թէեւ Հնարալոր մեղադրանքներ կանխելու 

նպատակով նախապէս բացատրում է , որ իր երկը Հար տաքին» , այսինքն* աշ-

խարհիկ կամ յունական—Հեթանոսական Հաֆրոդիտեան» երգերի նման չէ * 

Ես մի ի յայս ախտանայ , 
Թէ չափաւոր րանիւ է սայ, 
Եւ արտաքին կարծ՜ի նմա 
Որպէո եւ զերգն Ափրոդիտեայ : 



ք՝ Ա Գ Ի ն 

Այլ պարզապէս , այդ ձելի չափածոյ խօսքն ընգՀանրապէս աւելի գրա-
ւիչ ու գեղեցիկ է , քան արձակը. 

.».«քանի՞ արդեւք վայհ|չանայ , 
ճշմարտութեան բանս որ ի սմայ , 
Երգոյն հան գոյն Սողոմոնի 
Սա, որ Եր գոց երգ անուանի • • • 
Եւ կամ դաւթհսւնն սաղմոսի՛ • • 
Եւ այլ րագմսւց՝ որ են յայտնի։ 
ք)րք վարեցան չափով րանի: 

Գեղարոլեստական գրականութեան մէք աչքի ընկնող նորութիւններից 

մէկն էլ Հ/նոբՀալոլ լեզուն է։ Գեոեւս ԴարՒ "ՀղբՒտ պոեզիայի եւ 

թէ արձակի մէք այս կամ այն չափով սկսում են մուաք գործել մ՜աման ակի 

խօսակցական լեզուն եւ բանաՀիւսոլթեան ոճերն ու դարձուածքները է Աչ– 

խարհիկ թեմաները ել աչխարհիկ ոգին պաՀանքում Էին նոր , Համապատաս-

խան ոճ ու լեզու յ Պարզ, գեղեցիկ ու գրաւիչ լեզուով են դրուած է/նորՀա– 

լու րոլոր գործերը է 

« Ջ ա ր թ փ ր , փ ա յ ւ ք ի մ ֆ քնարական երգի լեզուն այնքան պարզ Է է որ 

ամէն մի Հայ կարող է Հեշաութեամր յաղթահարել գրաբարը• 

Զարթիք, փաո.ք իմ, գարթիք • • • 
Զարթիք, որդիք լուսոյ, ղսւրթիք • • • 
Զարթիք, նոր ժողովուրդ ք • • . 
Զարթիք եւ մի ննշէք։ 

Նման օրինակները բազմաթիւ են Ներսէս ՀՀնորՀալու բոլոր գործե-

րում , որոնք Հաստատում են նրա Հակումն ու սէրը դէպի մամանակի խո-

սակցական , կենդանի լեզուն եւ մոզով ր գա կան բանաւոր երդերի ու բանա-

հիւսութեան արադ ոճերը • ԱՀա այս լեզուն էր , որ գրական միւս նորութիլն– 

ների Հետ բերեց Հ/նոբՀալին յ 

ՇնոբՀալին մեծ ազդեցութիւն է թողել մեր միքնադարեան բանաստեղ-

ծութեան վրայ։ Գարեր շարունակ շատ գրողներ նեբշնչուել են ՀյնորՀալոլց , 

սովորել նրա արուեստը, ձգտել նմանուելու նրան է թ՛է որքան մեծ է եղել 

ա յդ ազդեցութիւն ր մեր աչխարՀիկ ել Հոգեւոբ բանաստեղծութեան վրայ, 

երեւում է ո՛չ միայն պատմիչների տուեալներից, այլեւ բազմաթիւ գրա-

կան կոնկրետ գործերից , որոնց Հեղինակները ամէն կերպ աչխատել են նը– 

մանուել այդ մեծ բանաստեղծին ՚. «Ողր Էգհսիոյ», «8 խաւս որդի», «Վիպա-
սանութիւն», «Յաղագս երկնից եւ գսւրդուց նորա» պոեմները, Հանելուկնե-
րը , խրատական—մանկավարմական գործերը, շարականներն ու տաղերը ու-

սանելի օրինակներ են եղել գրական շատ սերունդների Համար է 

Ներսէս ՀքնորՀալոլ արուեստի Հմայքը եւ ազդեցութեան խորութիւնը 

կայանում են նրանում, որ նա, որպէս բանաստեղծ, մարմնաւորումն էր այն 

ամէնի, ինչ-որ լաւ էր ու աոաքադիմական մեր Հին գրականութեան մէք։ 

ԳՐԻԳՈՐ 8ԱԿ0ԲԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե7 



32 ք՝ Ա Գ Ի V 

1 2 Գեկաեմրերին, 7 2 աարեկան Հասակին, 

խ՚եՀրանի մկէ մահացաւ թանասաեղհ եւ ուսուցի* 

Հայկ Յովսէփեան յ 

Հայկ Յովսկփեան կը ծնի 1909^, Հարսկաս– 

աանի քէուրվար գաւաոի Աանգսեֆիդ գիւղը է 

Նա ի/նա կան կբք^Ոէ–^իւ^՚Ը կը սաանայ ծննդավա յ– 

րին մկՀ, իսկ երկրորդական ուսումը՝ Նոր Ջ»«-

ղայի Աղգ՛ ՚Հանանեան վարմարանըւ 

1931^ ւ երկրորդական ուսումը սաանալկ 

ետք, կը նեաոլի ուսուցչական ասպարկզ ։ Հ/ր^ան 

մը նաւթա յին ՛ընկերութեան մկՀ պաչաօնավարե– 

չկ եաք, կրկին կը վերագաոնայ ոլսուցչոլ–՛ 

թեան ու թ՚եՀրանի Ազդ՛ վարդարաններուն մկՀ 

Կ՝աւանղէ Հայ լեգո լ եւ գրականութիւնէ 

Հայկ ՅովսԷփէան Հրատարակած Է <Հարս(ւ 

կոնդը», «Հատընտիր» եւ «Երկերի ժողովածու» 
անուն Հասարները, ուր ամփոփուած են իր ե ր ֊ 

կարաշունչ ել. կարճ բանասաեղծոլթիւնները : 

Հ Ա Յ Կ Ց հ Վ Ս է Փ Ե Ա է ւ 

Մ Ո Ռ Ա Ց Ե Լ ԵՍ" 

Մոււացե՚լ եմ վէրք տ. վիշտ՛ աշխարհը հաշտ էր կրկին 
Սրտանց օրհնում եմ հիմա վերադարձի քո ուղին։ 

Նուիրումը քո անչար, գուրգուրանքդ անհատնում 
Անփորձ ա հեց իմ հոգուն նոր խնդութիւն է պարզում: 

Թեթեւ սրտով ու անվիշտ իջնում եմ ես աղօթքի, 
էւ գոհանում, եւ օրհնում անդարձ վծիոը թախտի։ 

Դադարել են սւոյաւէտ սեւ խոհերը կեանք մաշող. 
Քաղցր է , անո՜ւշ շնչիդ պէս՝ սիրոյ լեգուԹ յսւմեցող : 

Դու մի հեքիաթ անպատիր, դու վաո. արփի, քսւղցր յււյս. 
Սիրոյ անճառ ու անուշ հաղորդութիւնը հոգուս։ 

Հեռացել եմ ու թ-ողել անլոյս անցեալի փոշում 
Ինչ որ խորթ– էր ո լ խոտոր, ինչ որ վիշա էր անանուն։ 
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Ամենայն «իրով նուիրում եմ քեզ, 
ինչ որ սաւել ես դու ինձ մի գիշեր՛ 
Ինչ որ անգին գաճձ, 
Մի գիշեր սրտանց 
Ինձ նուիրեցիր՝ 

թ՚ագադըրեցիր: 

էս այգ ամէնը նուիրում եմ քեգ, 
Որ դու չմեռնես• 
Որ ապրես ինձ հետ՝ 
Հենց ա՛յո սաղերում, 
Հե՛նց իմ տաք սրտում: 

Այո հնչիւնների, 
Հեծեծանքների, 
թարբաոը խելաո, 
Այս անպարփակը 
Ել անմեկնելին, 
Որ ամենասուրբ համբոյրով կնքել, 
Ինձ ես նուիրել, 
Ահա վերստին 
*Բեգ եմ նուիրում: 

՝ք*ե՚գ եմ նուիրում, 
Որ ժամանակը, 
Սեւագոյժ մահը, 
Այդ սուրբ կնիքը 
՛Բանդել չիմանայ ՚ 
Որ յիշատակդ 
Անկողոպտելի 
Ու պայծառ մնայ: 

Փ Շ Ո Ւ Ր Ե Ղ . Ա Ւ 

Փշուր եղաւ ու խորտակ, 
թախտի քանդիչ մուրնի տակ՛ 
էլ ի՞նչ մնաց, խեղճ տղայ -
Փշուր եղաւ ու խորտակ։ 

Պաղ աչքերով են նայում, 
շե՛ն հարցնում, չեն ասում՝ 
Ի՛՛նչն է մաշում էս աղին -
Զեն հարցնում, չեն ասում։ 

Ջի՛ տրտնջում, չի՛ խօսում, 
Արցունքն իր մէջ է խեղդում. 
Արցունքն իր սիրտն է ուտում — 
Ջի՛ բողոքում, չի՛ խօսում։ 

«Օրէնքին դէմ է » , ասին՛ 
Օրէնքով սիրտ վւշրեցին՛ 
Յանուն ինչի™ • • • չգիտեմ, 
Սիրտը խոով թալեցին: 

ՀԱՅԿ 8 ՈՎՍԷՓԵԱ՚Օ 
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ո յեմք• եր ա / աո լան «ԿԻԳՐԸ* 0 8 տարեկան 

Հասակին, մահացաւ Հայրենի թատերագիր, « ք ֊ 

ւեատի գործիչ եւ խմբագիր Գրիգոր ՏԷր-Գրի֊ 

գորեան 1 

Գրիգոր Տէւ՚֊Գրիգ՞Բ*՛»* կը 15 Յունուար 
1910^, Երեւան։ Երեւանի կրոլպակայայի «.ե^ 

լան դպրոցը աւարտելէ ետք, 1939^* չբքանալարտ 

կ՝ըլլայ Երեւանի պոլիտեխնիկական հիմնարկի 

շինարարակաձ բաժանմունքն, իսկ 1947 ին՝ 

Արովեանի ան ո ւան Հայկական մանկավարժական 

Հիմնարկի պատմութեան Հիւղէն է Մէկէ աւէլի 

մարզերու մէՀ աշխատելէ ետք, 1 9 5 1 - 6 5 տարե– 

շրՀանին կը ստանձնէ «Գրակէո6 թերթ»^ խ Տ ր – 

դրի պաշտօնը, իսկ 1 9 5 5 * * մինչեւ իբ մակ՝ « Ո զ – 

8ի> երգիծաթերթի խմբագրի պատասխանատու ՈԼ– 

1949/է*» 9֊– Աոլնգուկեանի ան ո լան թատրո-

նին մէ1 կը բեմադրողի Գրիգոր Տէբ-Գրիդոբեա– 

նի աոաջին թատերգոլթիւնը՝ «ԱյԱ աՈՍպեբը 
Ժհբ8 եԱ>: Այնուհետեւ, յա Հոր դ արաբ բեմ կը 

բարձրանան «Վերչին մեխակներ», «Գսւր6ա1 անձ– 
թհւ>, «Լքհո&ոզ Ֆրրա», «Հաջի Փայլակ», «Սո– 
ֆիկի սխաւը», «իմ սիրելի «Թռչնակը 
վաէԼզուկում», «Ա՛խ, ներվեր, ներվեր», «Եկէք 
աճկհդծ խօոե&ք», «Զգուշացէք, &ա դետ. կայ» եւ 
այլ թատերախաղեր է 

ք* Ա Գ Ի Գ 

ԳՐԻԳՈՐ Տ Է Ր - Գ Ր Ի Գ Ո Ր Ե Ա Ն 

Գ Ր Ւ 2 է հ Լ ք է Ո Ւ Թ հ Ի ՚ ն 

Տարիներ առսւք, երր ինքնուրո յն թատերագրոլթիւնը իր մասշտաբու– 

թեամր սլ պրոֆեսիոնալիզմով զիջում էր այսօրուայ մակարդակին , մեր թա– 

աերագէաներր լրբօրէն զրաղլում էին դրամաաոլրդիայի տեսական պրոբլեմ-

նեբով, մասնագիտական վերլուծման ենթարկում դրեթէ ամէն պիես է 

1 9 5 5 թուականին Հրապարկուեց Լելոն Հախվերղեանի «Մեր Օրերի հայ 

դ ր ա մ ա տ ո ւ ր գ ի ա ն » աշխատութիւնը ւ 1 9 6 4 ել 1 9 7 0 թո լականներին լոյս տե-

սան Արծուի Տունանեանի «Արդի հայ դրաման» եւ «Մեր դրամատուրգները» 
գրքերը։ ՛Նրանցով Էլ սպառուեց Հայ թատերագիտական մտքի աղերսը ժա-

մանակակից դրամատուրգիայի Հետւ 

Մնացին աոանձին տեսաբան—քննադատներ% ԱեբգԷյ Գարօնեանը , խա-

չատուր Աւադեանը, Ո՚ոլբէն Աանոյեանը ել, ի Հարկէ, մեր արուեստաբա-

նութեան նահապետ (հուրէն Հարեանը, որոնց ձայնը երբեմն լսւում է Հա– 

մընդՀանոլր լռութեան մէք։ 

Դառնանք մամուլին. «Սովետական Հայաստան» եւ «Կոմունիստ» թեր-
թերը այս Հինգ տարում տպագրել են թատերական կեանքին նուիրուած §Հից 

աւելի յօդուած, սակայն դրանց մէչ մենք չհանդիպեցինք դէթ մի ելոյթ՝ 

դրամատուրգիայի մասին։ Նոյնը եւ մեր Հարազատ գրական մամուլյչ, որն 

այս տարիներին պատշաճ լյվոլթեամբ չի անդրադարձել ժամանակակից թա– 

տերագրութեան Հարցերին ։ 

€Սովետական գրող* Հրատարակութիւնը միքհամագոլմ արա յին ժա– 
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մանակաՀատուածոլմ երախտապարտ գործ է կատարեք՝ տպագրել 9 դրամա-

տուրգի պիեսների աոանձին ժողովածուներ, սակայն մամուլը այստեղ էլ 

Հաւատարիմ մնաց իրեն՝ Հեաեւողական լռութիւն պաՀ պանելով յԻէ^ալ բո-

լոր գործերի նկատմամբ ^ թէեւ դա ամենայարմար առիթն էր՝ բանիմացով 

թեամբ վերլուծելու դրամատուրգի անցած ուղին ։ Այսօրը, նրա յաջողու-

թիւներն ու վրիպոլմներր յ Այս ամէնը, ^աւօք , մեզ բերում է մի Հարկ ա– 

գբեալ եզրակացութեան, որ տարիների ընթացքում դրամատուրգիան դուրս 

է թռել մնացած մանրերի ընկերակցոլթիլնից եւ դարձել մեր փետրաղարդաբ 

գրական աշիէարՀի «Անճոռնի րագիկ»ը։ 

Սկիղրը դբուեց մօտ 25 տարի առա ջ, երբ մի պատկառելի գաՀլիճում 

ազդարարս լեց ^դրամատուրգիան մեր թոյ լ օղակն է՜» տագնապալի կոչը է 

Ղ՛րանից յետոյ, քառորդ դար անընդՀատ, մեր Հոգեւոր կեանքի Հրաձգարա-

նում դրամատուրգիան դարձաւ այն քաւութեան թիրախը, որի վրայ անա-

սելի ոգեւորոլթեամբ սկսեց նշանառութեան վարման քներ կատարել մասնա-

գէտների ու դիլետանտների մի ամբողՏէ բանակ : 

թ՛երթերում ու ամսագրերում, Հեոուստատեսոլթեամբ եւ ամբիոննե-

րի առջեւ, առանց խոր վերլուծութեան , լսում ենք միայն անկիրք արձանա-

գրումներ ու տարերային աՀազանգ : Աինչդեռ մեզ ո՛չ թէ աՀ ազանդ ^ այլ 

զանգ կախո՛ղ է պէաք $ 

ինքնասպասարկման վիճակից դուրս գալու նպատակով ներկայացնում 

ենք մեր առաջարկները յ 

Առաջին. Հարց բարձրացնել գիտոլթիւնների ակադեմիայի արուեստի 

ինստիտուտի ել դրականութեան ինստիտուտի առջեւ՝ երկու տարին մէկ Հա-

մատեղ Հրատարակել «ժամանակակից դրամսւստւրզիայւի եւ թ-ա ալանի պյաթ– 
լ հ մ ն հ ր ը » վերտառոլթեամբ տեղեկագիր , ուր պրոֆեսիոնալ մակարդակով 

պարբերաբար կը վերլուծոլեն արդի թատրոնի ու թատերադբութեան խըն– 

դիրներր, զարգացման ընթացքն ու միտումները՛. 

Երկրորդ. խնդիր դնել գրողների միութեան ղեկավարութեան առջեւ՛ 

առաջիկայում կազմակերպել մի Հրապարակային բանավէճ գրողների , թա-

տերական գործիչների , թատերագէտների , պրոֆեսիոնալ ու սիրող քննա-

դատների ամենալայն մասնակցութեամբ՝ նոլիրուած ժամանակակից թատե– 

րագրոլթեան խնդիրներին : 

Երբորդ առաջարկը, թերեւս , կոր՛ նում է իր յաւակնոլթիլնը, քանի 

որ միայն վերջերս իմացանք , որ մեր վերադաս մարմինների ջանքերով ար-

դէն որոշուել է Երեւանի գեղարուեստաթատերական ինստիտուտում բացել 

արուեստագիտութեան բաժին՛. Այս ձեոնարկումր ուրախացնում է մեղ նաեւ 

մի այլ առումով. մօտալուտ ապագայոլմ ասպարէզ կ՝ի$նեն երիտասարդ 

թատերագէտներ, որոնք նորովի կր մօտենան ժամանակակից թատրոնի ու 

դրամատուրգիայի Հարցերին եւ, օղտսպործելով իրենց աւագ կոլեգաների 

Իրօք Հարուստ փորձն ու դիտելիքները, կուրօրէն շեն Հետեւե նրանցից Ո— 

մ անց դբոշմատպուած մ տածողութեան ը յ 

թանն այն է , որ առանձին թատերադէաներ , ողջ կեանքը նազաճեմե– 

լով Հին թատրոնի դիւթական պարտէզում , մի անբաւ ատրելի-նիՀիլիստական 

խանդավառութեամբ օգտագործում են ամբիոններն ու Հեոուստատեսութիւ– 

նը՝ ո՛չ միայն անտեսելու, այլեւ՝ վատաբանելու ժամանակակից թատերա– 

դրութիւնը–. Ե լ գտել ու ձեռքից բաց չեն թողնում իրենց Հնամաշ զէնքը այ– 

սօրուայ դրամատուրգիական զ ործ երի Հակադրումը դասականների արուես– 

* ԳՐԻԳՈՐ ՏԷՐ-ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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Անցեալ տարուան ընթացքին, 8 3 ա ար եկան 

Հատակին, Պէյրութի մէՀ մահացաւ հանրածանօթ 

երգահան, քամրա վար եւ երաժչաադէա Աշ-ա 

Հաամագբեան ւ 

Աչոտ Հաամագրեան կը ծնի 1898^1 Ւաւրիզ« 

Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ ծննդավայ-

րի Արամեան եւ Ա՛ Անայեան վարժարաններուն 

մ ԷՀ, իսկ միՀնակարգ ուսումը՝ Ատրպատականի 

թ՛եմական կեդրոնական դպրոցը է ԱյնուՀետեւ, կը 

յաճախէ էՀմիածնի Գէորգեա% ճեմարանը, ուր 

արուեատաաէր պատանին աւելի խոր ոիրով կը 

կապո+ի Հայ երամշաոլթեան , 

Աաանադիաակա* կրթութիւնը Գեբմտնիոյ եւ 

եւրոպական երա+Հաական այլ կեդրոններու մէՀ 

ստանալէ ետք, Հասւմագրեան կը նոլիրուի Հայ 

երաժշտութեան տարածման ու ղարդացման է 

Պարսկաստանի, Եգիպտոսի, Ֆրանաայի, Լիբա-

նանի եւ այլ երկիրներու մէՀ կը կազմէ ե րդ չա-

խում բեթ, կ՝աւանդէ Հայ երաժշտութիւն եւ կը 

Հրատարակէ շարք մը դիրքեր* որոնց գլխաւոր-

ներն են «Ռոմանս&եր», «Երաժշտաբան», «Հայ 
երգը զարերի միշից» եւ «Իմ յ ուշերից» ւ 

«ԱՄե1ւԱՅն ՀԱՅՈՑ ԱՈւԱՍՏե՚Լ*Ը» ԷձՄՒԱ^՚ՍՈԻՄ 

Վանի ճակատը մեկնելու, եւ գաղթականութեան վիճակը քննելու Հա -

մաը Թիֆլիսից մեկնել էր մի պատուիրակութիւն, որին մասնակցում էին 

Մ եսրոպ արք. Մագիստրոսը, ՀՀ իր վան զադ էն եւ &ովՀ . թոլմանեանը։ Պատ– 

ւիրակութիւնը դէպի Իգդիր-Վան իր ճանապարհի վրայ էքմիաեին հանդի-

պեց՝ կաթողիկոսին տեսնելու, համարէ Վեհարանից յետոյ հիւրերը պիտի 

այցելէին ճեմարան ել մեղ Հետ Հանդիպում պիտի ունենային է ԱմրողՀ աշա-

կերտութիւնը , ուսուցիչները ել պաշտօնէութիւնը Հաւաքուեցին Հանգիսա-

սրա Հը ել Հիւրերին դիմաւորեցին քիրմ եափաՀարութիլններով է Մեղ ամէնից 

աւելի ապալորեց թոլմանեանը իր սլացիկ, նիհար Հասակով, արեուա լին 

Հայեացքով ել վարակող մպիտով Տ 

Աոաջին խ օսողը եղաւ Մ եսրոպ սրրաղաՆը, որ սակայն յոլգուեց եւ 

չկարողացաւ իօսքը վերջացնելէ Նա յուղումով նկարագրեց ռուսական նա– 

Հանքող բանակի Հետ Կովկաս փախչող գաղթականութեան եանր վիճակը եւ 

նրան օգնութիւն Հասցնելու Հրատապ անՀրամեշտոլթիւնը։ 

Ապա խօսք առալ թ՚ոլմանեանը ել պատմեց Կաթողիկոսի Հետ իրենց 

սւնեցաե տեսակցութեան մանրամասնութիւնը եւ միջադէպը՝ Հետեւեալ պայ– 

մ աններում յ 

Այդ օրերում արելելաՀայ մեծահարուստ Մանթտշեանի կողմից Վան– 

քի շրջափակում կառոլցլում էին երկու մեծ շէնքեր , մէկը՝ ճեմարանի աստ– 

ղադիաարանը եւ թաաերասրահը, միւսը1 նոր վեՀարանը , Պատերազմի Հե-

տեւանքով ստեղծուած շինանիւթի եւ աշխատող բազուկների պակասի պատ-

ճառով՝ աստղադիտարանը ել թատերասրահը մնացել էին անաւարտ, իսկ 

վեհարանի միայն դո ւռ-պատոլՀ աններն էին պակասումէ 
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Զարհուրանքի նման ազդեցիկ այգ մարգը, որի աշխարհազորականների 
մէէ էր Լուսաբեր կրասեր քոյրը, գետի նման արիւն թափեց , նահատակ* լե-

լով՝ փրկիշ գարձալ Արաքսին հասած Բերունիների , կանանց եւ երեխաների 

համար• • • 

• ••/ք* ւմ յայտնի չէ , որ հայրենի հողյա, տուն– տեղը, հարազատներին 

կորցրած, անգամ սովի ճիրաններում մորմոքուող գաղթականները որտեղ էլ 

իրար հանդիպեն, եւ որքան էլ հեռաւոր լին էր նրանց ազգակցական, բարե-

կամ ական կապերը, Հարազատներ էին դաոնում է 

Այդպէս էլ վերջին գաղթից յետոյ, տարիներ անց, ես Այծ եմ ի կին Հան-

դիպեց ի գաւառական քաղաքում; 

Հեռուից նայողների վրայ նա միանձնոլՀոլ տպաւորութիւն էր թող-

նում , 0ր1( յետելից տանում էր Հետաքրքբասէբների երկարող Հայեացք-

ները է 

Ո՞վ Էր սեւաղղեստ այդ կինը, ոում Էր յայտնի նրա կեանքը, ոչ ոք 

չգիտէր ։ 

Գաղթական է , ասում էր մէկը է 

Հա, , Փիլմանց , Լոլսարարանց , Արոյանց լուացարարն է։ 

* թխում: 

Ասում են ձեռքից մաքուր է: 

կծսւ՞ձ։ 
Կրակի կ աոր . փորձել են՝ մօտիկանալ չի լինի։ 

Ավ էր» ՚՛1՝ "«֊Ր է/» Հասել Այծեմիկը։ 

Երբ որդիները ինձ արդէն Հարազատի տեղ էին ընդունում, ^ օր ^ 

Այծեմիկը Հին սնդուկը Հանեց եւ սեղանի վրայ դրեց խնամքով փաթաթած 

մի կապոց ւ 

Ե&է իմանաս ինչ կրակների միքով եմ անցկացրել ու փրկել այս 

սրբութիւնն եր ը ւ 

Սրբութի՛՛ւն տ Աիանդամից շՀասկացայ։ 

Խնամքով էլ բացեց կապոդ—փաթեթը ։ 

Տէ՛ր Աստուած, ես ոչ մի տեղ այդպիսի գանձեր չէի տեսել։ Ոսկիներ 

չէին, ուրի՜շ գանձ էր պարունակում կապոցը, որ տարաբախտ երիտասարդ 

կինը Մաւրակից Հասցրել էր այգ քաղաքը ։ 

- Պապս է երկար մօրուքով, վեր ցցած երկար բեզաւոր մարդու 

նկարի վրայ դնելով մատը, ձայնի Հպարտ շեշտով ասաց նա, սա էլ՛** 

իմ Մելիքսէթ֊Մելօ պապի նկարն էր ւ Աետոյ մենք աչքի անցկացրինք 

Հուսարական տան ասպետների նկարներր , զննեցինք քաջութեան համար նը– 

րանց ստացած շքանշաններ , շօշափեցինք Աաբէթ Ծաւբակեցոլ անոլանագրով 

չուգունէ կափարիչով Համացոյցը \ Միայն ա՞յդ ։ Այրին առանձին փաթեթից 

Հանեց ամուսնու մի տասնեակի Հասնող նկարները, տարբեր նամականիշներ, 

ծովային ոսկէ դաստակով դաշոյնանման կորդիկը, սրի վրայ փորագիր նը– 

լի բա տառեր ել տարեթիւ կար : Երբ ատլասէ կտորի միքից նա ձեռքը վերցրեց 

Հին Աւետարանը, մազա,լաթի իւրայատուկ րոյրը առայ է 

Ո՛՛վ դիաի , թէ վշտի պահերին նա քանի անգամ բացել է այգ կապոցը, 

սիրս, Հանգստացրել Հարազատների անխօս, բայց այնպէս արտայայտիչ 

պատկերները Ռ^ւո^»^ • • * 
ՆՈՐ-Ա6Ր 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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Աայի* ա/«ուա|ւ ը)՚ք^ացքՒ^՛ ւ 68 ՚"արեկան Հա-

սակին, մահացաւ. Հայրենի արձակագիր Նոր—Այր 

(Նորայր Ալեքոանգլ ի ՕարՈլթ ի,նեան) ւ 

Նոէայր Օաէ.»ւթխնեան կշ ծնի 18 Սեպտեմ-

բեր 1912^1, Կարս ի Մավր ակ դիւդՀ I Մ-մուլի 

աշխատողներու յաաուկ դասընթացքի մը Հետե– 

՚ * / < Կշ նուիրոլի լրագրութեան ել երկար 

տարիներ կաշխատի շլանային թերթերոլ մէջ՝ 

Իր. ել խմբագիրէ Այնուհետեւ, կը վարէ վարչա-

կան պատասխանատու պաշտօններ է 

Ա ձակագիր եւ Աագէոզ Ն"ր–Այր Հրատա-

րակած է ա։ է չի քան տասը դիրքեր, որոնցմէ են 

«Աքաւսաի երգը», «Լուլուայ ասսպեր», «Անապատի 
սււսօւօտը», «Պատմութիւն գրուած քարի վրայ»< 

ՊԱՏւքՈԻԹՒԻՆ ԳՐՈԻԱ* ՔԱՐԻ Վ.ՐԱՅ 

Այծեմիկի նշանաւոր պապը կարճ է ապրելւ 0աբԷթ Ա՝աւրակեցին ռուս-

թուրքական պաաերաղմի Ժամանակ Հերոսի մատով րնկԼլ Է իզմայիլ բերդա-

քաղաքը գրաւելիս • . . 

ինչեր շեն լինում աշխարհում • Ա՚արղիկ շատ բաներ են կորսնցնում , 

բայց չեն մ ոռ ան ում Հերոսների յիշաաակր ։ Ա յ ՚ լ ՛՛լ Էս Էլ կարմիր վանքի շըր– 

քա կայքում իրար յաջորդ ող սերունդների Համար անմոռաց Է 0աբԷթ Մ աւ-

րակեցին , որու ստացած թագաւորական պարգեւներն ու նկարները ձեռքից 

ձեռք անցնելով , Հասել են Այծեմի կին է 

Պապս, որին Հասակակից մտերիմ մարզիկ ՄելիքսԷթի փոխարէն Մելօ 

են կանչել, իր զօրական եղբօրից երկար ապրեց տ 

Զ°րեղ ձեռքերով գութանի մաճ բռնող ազդեցիկ այդ մարդը, որ եղբօր 

զոՀուելոլց յետոյ պապ ղարձալ Լ՛ լ Այծ եմ ի կին, իր սրա ի չափ սիրում էր 

նրան, տասներեք զալակների Հայր էր։ ինքն էլ ծիհ աղում էր իր վրայ, երբ 

՚ է մ ո լարան ում էր թուել բոլոր թոռների , նրանց երեխաների անունները է Գեր-

դաստանի Համար աստուած, ղխզոէմ իշխանութիւն վայելող Ա՜ելփքսԷթ պա֊ 

պը եօթանասոլնինն տարեկան էր, որ գիւղ Հաոաւ Նուրի փաշայի բանակի 

արշաւանքի լուրը։ թ՛ող Մելիքսէթ պապի բարի յիշատակն էլ դարերի Հետ 

խօսի։ Նա, որ կարողոլթեան տէր մարդ էր, ել Հուսարական տան գլխաւոր, 

Հանին ոտքի Հանձ; շրքակայ գիւղերի մարդկանց : կարմիր Վանքի աակ կանգ– 

նեցրին փաշայի զօրքի արշաւանքը ւ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե7 ծ.^.^ 
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Գաղթականական մարմինները ուղում էին նոր վեհարանը իրենց յանձ– 

ն ը ՚ ֊ է ր , ուր կարելի պիտի լինէբ մի քանի Հազար գաղթական պատսպարել, 

այնքան՝ որ ընդարձակ էր կառոյցը իր բակով ։ կաթողիկոսը կարականապէս 

մերժում էր , ա՛յն մաավախոլթեամբ, որ կիսաւարտ այդ չէնքը աւերածոլ^ 

թեան պիտի վերածուէր եւ դառնար Համաճարակի բոյն՝ վտանգելով ճեմա-

րանի եւ վանքի բնակիչների կեանքը: 

Օգտոլելով այս պատուիրակութեան այցելոլթիլնից , յէւԻաԼ մարմին-

ները գիմում են նրա միջնորդութեան: 

կաթողիկոսի Հետ այգ մասին խօսողը լինում Է թոլմանեանը , եւ Հա-

կառակ նրան, որ չի կարողանում կաթողիկոսին Համոզել, սակայն շարու-

նակում Է պնդելէ կաթողիկոսն այլեւս յոգնած անվերի պնդումներից բա-

ցագանչում Է.— «էս> որպէս Ամենայն Հայոց կաթողիկոս* թոյ լ չեմ տայ, 
որ գաղթականներ մտնեն դեո. չվերջացած վեհարանը եւ. աւերեն»: «էս է լ , 
որպէս ամենայն հայոց բանաստեղծ՝ պահանջում եմ, որ վեհարանի դոները 
թանաք գաղթ՛ականների առաջ»: 

ԱՀա $՝ոլման ե ան ի վե ր ագրո լած ամենայն Հայոց բանաստեղծ կոչումի 

աղբիլրը, որ պատմեց մեզ ինքը, 0՝ոլմանեանը ծիծաղով1 նոյն օրը։ 

ՀէիրվանղադԷն չխօսեց. ամ բողք ժամանակ արձանի պէս լուռ մնաց։ 

Այգ միեւնոյն տարին էր ք որ ճեմարան եկան Թիֆլիոի Ներսիսեան 

դպրոց ի մի խումբ շրջանաւարտներ* ճեմարանի լսարանական բաժնում շա-

րունակելու Համար իրենց ուսումը։ Գրանց մէջ էր Անաստաս Միկոյեանը, 

Հետագայում սովետական քաղաքական մեծ ԳոՐ^էէ(Լ * 

Գրականութեան մէջ այս ուսանողները ճեմարան էին մտել զինուորա– 

գրոլթիլնից զերծ մնալու Համար , որովՀետել մեր լսարանական բաժինը Հա– 

մա բլում էր րարձրագո յն կրթական Հաստատութիւն եւ նրա ուսանողները 

ազատ էին զինուորական ծառայութեան պարտադրանքից։ 

ԱՇՈՏ ՊԱՏՄԱԳՐԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 
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Օգոստոս ամսա.ան ընթաց , տար եկան 

հասակին երկարատեւ եւ ծանր ՀիւանդոլթենԷ 

Լաք, մահացաւ Հայրենի բանաստեղծ էւ թարգ-

մանիչ Երջանիկ Աոաք1չեանւ 

Երիէիկ Առաքելէ ան կր ծնի 15 Մայիս 

Հրաղղանի էքաքրավանք դիւղը I 1930/է» 

կ՝աւարտկ Երեւանի մանկավարժական ուսումնա-

րանը, իսկ 1 1 1 3 7 / » ՛ ՝ կոմերիտական ա չխասողնե-

րու երկամեայ դասրնթացքը յ Ապա, կը նոլիրո, ի 

ա ագրութեան եւ 1859ի0–82 տարե չրշաներուն 

կ՚աշխաաի «Պիոներ» ամսագրի խմբագրութեան 

մՀ ք՝ իբ,ե. ական աչխատող, իսկ մին-

չեւ 1Թ&Տ* Հա բս ատ ան ի ժոզովրգակսձ ատ եղծ ա– 

ղսրծռթեաԽ Հանրապետական մէք՝ իրրեւ 

բանահիւսութեան րամՆի վարիչ ւ 

Գլխաւորաբար մանկապատանեկան դ րակա– 

նւււթեան նոլիրուած իրք անիկ Առաքեք եան հլ ա– 

աա,ակ»սՆ կ «կսւպոյւո աՕձրես», «Ծաղիկներ», 
«Սիր«ւը երգում է», «Շէկ Մինասն ա. դիմակնե-
րը», «Արեւփ ժպիտը» ե*. «6աօը չափիր, մէկ կըտ– 
|>իր» քերթողագիրքը ել այչ գրքոյկներ , 

ԵՐՋԱՆԻԿ ԱՈ՝Ա՝8ԵԼԵԱ1» 

ԱՆՏՍ.Ռ 

Սեւսւկնած ամպը յանկարծ որոտաց 
Ու կարկուտ տեղաց կանաչ անտառին, 
Լուռ, թ-եւսւկոտոր տերեւները թաց 
Յարկուած հալքի պէզ վար ընկան ծաոից։ 

Ու կայծակները հուժկու, սրարշաւ, 
Իջան, զարկեցին ծառերին ամուր, 
փսւնի* ծառ ընկաւ* ոչ ոք չիմացաւ, 
Միայն անտառը հառաչեց տխուր: 

Հառաչեց տխուր անտառը ջահել, 
Անլուր կորստի ցաւից կարկամեց, 
Որպէս յաղոքի ցասում մի ահեղ 
Իր մերկ «իւղերը երկինք կարկառեց; 

Թէեւ կարկուտը վաղուց դադարել, 
Արեւն է ժպտում մեղմ, դորովափց, 
Սակայն անտառը դեռ չի հանդարտուել 
Ու ծուխ է ելնում անտառի սրտից։ 

ԵՐՋԱՆԻԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 ծ.^.^ 
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V Ա Գ Ա Լ Ե Ա "ե 

Ա՚ասնաւոր ոլրախու թեամր մը ընթերցողին 

չադր ութ ե ան կը յանձնենք Հետագա յ դրուէՕիլ– 

նը, որ յղուած Է ուղղակի I) փիւոքի 

հես, Մշակութային կապի կոմիաէին կողմ է: 

Հեղինակը, \քորայր Ադալեան, Հայրենի ե– 

ք իտսւսարղ ական արձակի ա շիքում ներկայացուր 

ցիչներէ ն մէկն է եւ նոյն աաեն մաս կը կազմէ 

եօթանասունական թուականներուն ա-պաք էղ ի– 

Հած քննադատներու ա յն Հոկատին, որ գրակա-

նութեան այգ սեէւը քանի մը աստիճան աւելի 

մօտեցոլց իբ իսկակած կոչումին« 

Համ օ Աահեանի Հ^անա ստեղծական աշխար-

Հծին վրայ լոյս նետող Ադաչեանի վերլուծական 

այս գյ.ությ,ւնը հայրենիքէն ստացտծ «քսւզի(Լ>/է 

առա էին դրութիւնն Է եւ, կը յուսանք տաղան-

դաւոր դէպքերէ սաորտգրով.ած ուրիշներ եւս ըս– 

տան ալ ւ 

ԲՆՈԻԹԻԻՆԸ ա Ս ա ն Ի ՊՈհԶԻԱՅՌԻՄ 

Բանաստեղծի եւ կեանքի միքեւ կայ միջնորդ տարածութիւնէ Նա այգ 

տարածութեան միքով Է նայում կեանքին ու աշխարհին է Հ. Աահեանի պոե-

զիան այսպիսի մի օրինակ Էէ Այստեղ միջնորդի դերը կատարում Է բնու-

թիւնը է 

քննադատութիւնը Հ– ԱահեանիՏ. յաճախ համարել Է բնութեան եր-

ԳԻԼ՝ ե լ "է առանց Հիմքի։ Գմուար Է նրա պոեզիան մի պաՀ անդամ պատ-

կերացնել բնսւթիւնից դուրս կամ անկախ տ Բնութիւնը նրա մշտահոլով թե-

ման Է է Այստեղից են սկիզբ տոնում բանաստեղծի զգացմունքներն ու մտքե-

րը, տագնապները է ձգտումները, Հոգու ալեկոծումները. « Ե ւ ի ՞ ն չ Է ԱԱԱ-ել 

ին* բնութիւնը» Հարցին նա պատասխանում Է՝ «յաւիտեան նորոգ իր հնու– 
ր ֊ ի ւնը , շրվէժների անքնութիւնը, յոգնսւհ^ով իբ կրկնութիւնը, քսւրափնե– 
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րի համբերութիւնը, անդունդների տարողութիւնը, վէրքերն ապաքինելու 
կսւրողութիւնը, սեւահողի խոնաւութիւնը, մասրենու փշոտ խոնարհութիւ-
նը, ինքնաբաշխումի ուրախութիւնը, ինքնամերժումի խիզախութիւնը ՚ • , 
«ամէն, ամէՕ թան» : 

Համօ ԱաՀեանը, սակայն, չի բացարձակացնում րնու թիւնը, ինչպէս 

վաըւում են պանթէիզմի կողմնակիցները փիլիսոփայութեան եւ գեզարոլես– 

աական գրականութեան մ է ի ՛Նրա աչքում բնութիւնը աշխարհի բազմազա– 

նութեան մի արաայայաոլթիլնն է> 

Մի ուրիշ աշխարհ է աճում, 
Գէթ մենք ենք իրար ճանաչում, 
Մեր լքուած տանիքը ու ես: 
Մթնում է , ճրագը վաոում 
է լ տխուր իրար ենք նայում՝ 
իմ յոգնած տարիքը ու ես: 

Բնութեան եւ Հ,մի ուրիշ աշխարհիդ հակամարտութիւնը բանաս տեղ– 

ծութեանը հաղորդում է մարդկային խոր բովանդակութիւն, որտեղ տրո-

փում է կեանքի ակտի լ երակը ; 

ԱաՀեանը տուել է ժանրային աո. ում ով զտարիւն բնանկարային պոե-

զիայի անզուգական նմոյշներ, որտեղ քարր, առուն, հողը, թոշոլնը, ծ՜ա-

ղիկը ) ամպը , երեկոն , աըեւը, ժայռը , զեփիւռը , անտառը , կենդանին , դաշ-

տը ասես ապրում են գեռեւս անաղարտ նախնականութեամր յ է ՛ լ « Ա ե գ ա մ , 

թացուիր» գրքում, ե՛ւ «իրիկնահաց», «ժայռից մասուր է կաթում», «կանաչ-
կ ա ր մ ի ր ա շ Ո լ ն » Ժողովածուներում բնութեան նախնականութի ւնը Հնչում է 

կախարդիչ երաժշտութեան պէս : Սակայն Համ Օ Ա ահեանի ուժն ու հմայքը 

աւելի շատ այն բնանկարներում է% որոնցում ներկայ է ժամանակակից 

մարդը ։ 

Բնութեան նկատմամբ ԱաՀեանի ակտիւ վերաբերմունքը նրա գրական 

բնանկաբչոլթիլնը արժանացել է նաեւ միութենական քննադատութեան ու– 

շադրութեանը յ «Հսւմօ Սահեսւնի պոեգիայի գոյները՛ հայկական բնութեան 
բ ն ա կ ա ն գ ո յ ն ե ր ն ե ն » դրել է ռուս նշանաւոր քննադատ Ալ. Գիմշիցը։ Ա յ ս ֊ 

ֆոեդից է Լ «Աահեանը խորապէս ագգային բանաստեղծ է » ( Ա . Աարչենկօ) ւ 
Ա ահեանի պոեզիան, ի հարկէ, ունի ազգային շունչ ու ոգի ել հայրե-

նի բնութեան խոր զգացողութիւնը , անկեղծ կա պո լած ութ ի լնը բնութեան ե– 

րեւոյթնեբին, բնութեան անմար կարօտը այստեղ փոքր դեր չե% խաղացել։ 

Աակայն չի՛® թւում, թէ հայ ազգային արուեստի էութիւնը բացատրելիս, 

յաճախ չափից աւելի մեծ նշանակութիւն է տրւում բնութեան առարկանե-

րին ել գոյներին, դրւում է հալասարման նշան մի դէպքում Մ• Աարեանի 

նկարչութեան եւ Հայաստանի բնութեան Հնրրագծերի, գծերի եւ լուսաստ– 

ւերների» միթլ% միլսոլմ՝ Համօ Աահեանի ել այդ նոյն Հնրբոլթիլննեբի» % 

Ազգայինի չափազանց բարդ թեորեման ապացուցելու այս ել նման եղանակ-

ները միշա իրենց փափկութիւնը մերկացնում են՝ հենց որ յիշում ենք ու-

րիշ արժէքներ , օրինակ , ազգայինը ել 8 . Կոշոյեանի նկարչութիւնը, ազ-

գայինը եւ Ե • Զարենցի պոեզիան , որոնէ, ում խախտուած Է ազգայինի Հա-

մար Հայրենի բնութեան Հպարաագիբ» ընթերցման պայմանը , Օրինակները 

շատ են , Հարցերը՝ նոյնպէս ։ Իսկ եթէ ստեղծագործութեան մէշ բնութիւն 

չկայ... Եթէ * ա յ Ղ1՚ոդի 1 արուեստագէտի բառարանն ոլ ներկապնակը Հա-
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յաս տան է բնութեան վառվռուն գոյները չունի... Վ. Տէրեանի երգած աշ-

նան գոյները ամէն տաբի Հայաստանում ծփացող ոսկէ աշունը չէ, սակայն 

անհնարին է պատկերացնել հայոց պոեզիայի ծառն աո անց Տէրեանի ոգու։ 

է լ այսպէս , ի՞նչ գեր է կատարում բնութիւնը Համօ Աահեանի պոե-

զիայում, մինչեւ իսկ% այն բանաստեղծոլթիլններում, որոնք ծայրէ ծայր 

բնութեան նկարագրոլթիլններ են • 

Աահեանը զրուցակից է փնտռում, ել նրա հայեացքը կանգ է առնում 

բնութեան վրայ (ոլրիշներինը՝ մեծ քաղաքի, մարգկանց, մողովբգի պատ-

մութեան, եւայլն) ւ Շարունակելով այգ խօսակցութիւնը նա այնքան է սի-

րում եւ կապլում իր զրուցակցին, որ իրեն համարում է նրա երկուորեակը։ 

Այգ կէտում նա արզ էն միայնակ չէ, նա երկուորեակ ունի, այն էլ բնու-

թեան պէս մի երկուորեակ* շքեղ ու անվերջանալի ։ քննութեան ը երկուորեակ 

գառնա լյլ հարցի գեղարուեստական լուծում է , աոանձնա յատուկ պատաս-

խան, գեղարուեստական ելք գէպի մեծ աշիւաբհը։ Եւ արգէն լիովին իրաւա– 

ցի է Ալ՛ Դիքչիցը գրելով, թէ ԱաՀեանն իրեն շի ամփոփում « բ ն ա ն կ ա ր ա -

յին քնարերգութեան» մէք՛. Նա «սոցիալական բանաստեղծ» է, նրա մօտ 
«բնութեան վերաբերեալ մ Մարումները յա նախ ձուլուած են մարդու մասին 
մտորումներին, հոգեբանական եւ փիլիսոփայական բնոյթի խորհրդածու» 
թիւններին»: 

Բոլոր հիմքերը կան արտայայտելու նաեւ այն միտքը, որ բնութիւնը 

Համօ Աահեանի պոեզիայոլմ ոչ թէ պատկերման նիւթ է (կարող էր նաեւ 

այգպէս լինել) , այլ աւելի բարձր բնոյթ՝ ոճի ղրսեւորում, նրա գեղարուես-

տական ոճի մի շերտը ։ Նա բնութիւնը դարձնում է միքոց զրուցակից , իրեն 

մեծ աշխարհում գտնելու համար։ Իսկ յայտնի է , որ բնութիւնը զրուցակից 

չէ, ել մարգը այս ղէպքում (եթէ զրուցակիցը իր նման մարգ չէ) մնում է 

ինքն իր հետ։ Առերեւոյթ բնութեան մասին աս ուածն ու խօսուածը իր մա-

սին է , մարդու մասին՝ ինքնանկար ու դիմանկար ։ «Կանգնել ես քո բ ա ր ձ ո ւ ն -

ք ի ն , մ ե կ ո ւ ս ի , մ ե ն ա կ , մ ե ն ա ւ ո ր » ՝ որքան այսպիսի գոյներ ու գծեր կան Աահ-

եանի պոեզիայում՝ ծառայեցուած մարդու դիմանկարին ։ 

70 ական թո լականն երին Աահեանի պոեզիայում աւելի որոշակի է գը– 

ծագրլում Հետաքրքիր ու ինքնատիպ մի երեւոյթ. բնոլթիլնից դուրս դտնը– 

լող մարդկային , բարոյական , սոցիալական , հոգեբանական , խոհական, ըզ– 

դացմոլնքային ել այլ սիւմէնեըը նոյնպէս նա հիւսոլմ է բնութեան նիւթե– 

րից՝ բնութեան առարկաներից ու երեւոյթներից ՚ 

Կո֊իւ տայի անդադար 
Ու փրփրէի յրԻ պ է ո ։ 

Թափսւո-էի քարէ-քար 
*սւր փշրէի յրԻ պէս* 
Լուանայի քեգ աշխարհ, 
Ու մաքրէի ջրի պէս։ 

«Ջրի պէս»ը Համեմատութիւն է միայն արտաքուստ, իսկ «հոդով» նա 

բացա յա յտում է բանաստեղծի հայեացքր , որտեղ բնութիւնը չափանիշ է ու 

իդէալ աշխարհը լուանալու , այնտեղ կարգ ու կանոն Հաստատելու Համար ։ 

Բնութիւնը կատարելութեան, բարոյական կարգապաՀութեան է մղում 

մարդկանց , որոնք գործով, խղճով , Հաւաաով , կեանքով Հաշոլետոլ են ն ը ֊ 

րան, ԱաՀեանը Հասնում է ֆանտաստիկայի սաՀմանին, գծագրում արտա– 
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կարգ նրբագեղ մի պատկեր, որաեղ մարգը ամաչում է բնութիւնիդ , բնու-

թիւնը՝ մարդուց. «Մենք իրար «անսւչւսմ էինք, իրարից ամաչում էինք: Մեր 
ս ա ր ի ե ղ ն ի կ ը ո ւ ե ս » ։ Բայց « ա , ի վերջոյ, ֆանտաստիկա չ է , այլ կեանքի 

խորհրդաւոր , գեղեցիկ մի շարժում, բանաստեղծութեան շողշողուն բնա-

կտոր , որ մարգու մէշ արթնացնում է ժամանակակից աշխարհում մաքբուե-

լու ոգի ։ 

Ա ահեանի համար բնութիւնը շաղախ Է ու յենասիւն, անկիւնաքար, 

Իլ յենապաա, որոնք ամրացնում, բարձրացնում են նրա պոեղիայի տունը է 

«Աշխար Հը լուանալու ու Հրի պէս մաքրելու» թեման Հ» V ահեանի Հ տե-

րեւաթափի շրջանի) պոեզիայում գրաւում է նկատելի տեղ։ Գրա հակոտնեան 

Հհին աան» կարօաալից երգն է , որը ոչ թէ յուշ է , ինչպէս շաա բանաստեղծ-

ների մօտ Ղ այԼ կենգանի զգաց մունք • 

Նորից կարմիր ու կանաչ 
Իմ երագները 
Րաց են արել մեր հին տան 
Հին դսւրրասները: 

«Հին տան հին դարբասներից» ներս մանելով բանաստեղծը ոչ թէ հ 

նութիէն , աւերակ Է տեսնում , այլ Iարութիւն * ժամանակակից կեանքի բուոն , 

պղտոր Հոսանքում (հենց հոսանքում եւ ոչ թէ նրանից դուրս) նա յայանա– 

բերում է լուսաւոր, խաղաղ մի օազիս, որտեղ իշխում են բարին ու սէրըէ 

նուիրոլածոլթիէնն ու հալատը, որտեղ մասուր են քաղում, աղուն են ա– 

զում, ալիւր են մ աղում, խմոր են շաղում, կախան են կախում, որտեղ կայ 

գեղեցիկ ալ յաւերժ ական մի աշ/սարհահայեցոզոլթիւն , Որ օՀախի բոցի պէս 

վաաւ է պահում գոյութեան հիմքը ւ 

Համս Աահեանը բացառիկ սիրով է վերաբերում այս ամէնին, բայց 

սա* Հայեացքի այս ուղղութիւնը, ամենեւին շի նշանակում, թէ նա մէէքով 

է դարձել պայթուցիկ ու աղմկոտ ժամանակակից կեանքին եւ ատում է նրան է 

« Զ ա ր թ ն ա ծ հ ո վ ի տ ի ն » ուղղուած խանդաղատական Հայեացքը թելադրուած 

է « ե ր ե ս ա ռ ա ծ դ ա ր ի » վերարերեալ մարդկային ոլ քաղաքացիական անՀան– 

գըսաոլթեամբ, իսկ ամէն անհանգստութիւն, մ ա՛ն աւանդ եթէ այն բանաս-

տեղծի Հոգում է բուն գբեի ծնւում է սիրուց՛. Բնութիւնը՝ լեռներ ը , ձորե-

րը է քարափները, անտառները, որոնց գրկում իր Հին տունն է՝ այս ամէնը 

բանաստեղծի գոյութեան Հողն են՛, 

« Պ ո ե զ ի ա ն կ ՚ՕգՈի մ ա ր դ ո ւ ն » , - մի առիթով ասել է Համօ ԱաՀեանը։ 

Սա Նոյնքան Հին խօսք է , որքան ել դրականութիւնը, շատ վաղ ժամանակ– 

ներից բոլորն էլ կարծել են , թէ պոեզիան կ՛օգնի մարդուն , Այս միտքը( որ-

քան ^ հին, ամէն անգամ նոր իմասա եւ Հնշեղութիւն է ձեռք բերումւ Այժմ 

էլէ ժամանակակից կեանքի բարդ մթնոլորտում, ասւում է կարծես ա– 

ոաըն անդամ- Արուեստի գեղեցկութիւնն ընղՀանրապէս պիաի որ ձ/ւՀօւէ– 

կութիւն բերի մարդուն ել թեթեւացնի նրա Հոգսը , Այդ նպատակն ունի նաեւ 

Համօ ՍաՀեանի պոեզիան, բնութիւնը մարդուն ամենասրտամօտ ել 

Հարաղաա երգն է ։ 

ՆՈՐԱ6Ր ԱԳԱԼԵԱՆ 
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«Րայց անվախ մարդը կը մնայ, ինչպէս հարկ է, 
Մինա՛կ՛ Աստուծոյ դիմաց, - պարզութիւնը զրահ . . 
Եւ գէՏքի պէսւք չունի տն, ոչ ալ 
Հ&արամսաւթ-եաՏ, մինչեւ որ Աաուո-ծոյ ձ«ի)ուլութիւ&ը ><քնէ.. 

ՀԷՕԼ8ԸՐԼԻՆ 

Այս յօդուածը կարելի էր շաա դիւ– 

րոլթեամբ եւ ընթացէ/լ առումով աւելի 

Համապարփակ1 խորագրել 

գէ՜տին կոչումը) » Արուեսաադէա արտա– 
յայտոլթեամր, ճիշդ է , որ գեղեցիկ բո– 

լոբ արուեստներուն մէք իրենց կշիռը ու-

նեցող մարգոց պիաի ակնարկէինք, ել 

սակայն , միաժամանակ , մասնագիտոլ– 

թեան ել դիաութեան իմասաը պիաի 

գանէինք վարուեսաագէագ արաա յա յ– 

աութեան մէք ։ 

Բոլոր արոլեսաադ էաները բնորոշե-

լու Համար, ուրեմն, աւելի նպատակա– 

յարմար կը նկաաենք ձԲանա ստեղծի ար– 

աայայաութիւնը: իմասաը միայն քեր– 

թըւած գՐ"գին չի վերաբերիր, սրովՀ ե– 

աեւ բոլորն ալ ոչինչէն բան , իմասա , 

ներդաշնակութիւն, պատկեր, ձել, բո-

վանդակութիւն եւ քանդակ կը ստեղծեն է 

՝ք1աՈսՀծ քոգմոս կ՝արտադրեն է Աննիւ-
թականէն նիւթական մը մէք տեղ կը բե-

րեն յ որ , դարձեալ բնազանցութեան Հաս-

նելով^ կոչուած է տոկալու ժամ տնակ-

ներու աւերին է 

Ասկէ մեկնելով , բանաստեղծակա-

նո լթ եա մր օժտուած անձը ա՛ն է , որ ար– 

ւեստի որոշ մարզի մը մէք կ՚աշխատի, 

չրսեքոլ Համ ար կը մասնագիտանա յ , ել 

կը Հպի արուեստի բոլոր մարզերուն ։ Լաւ 

գրուած քերթուած մը ե՛լ Հանդակ է , ե՛լ 

երաժշասւթիւն, ե՛լ նկարչութիւն, ե՛լ 

պարային կշ^ռյթ է Նոյնը կարելի է ը– 

սել քանդակի մը առընչութեամբ, երբ ա– 

նոր մէջ երաժշտական ութ ի ւն , լիրիէքէք 

կամ նոյնիսկ շարժում կարելի Է ք^՚դնըշ– 

մարելէ Ուրիշ խօսքով* արուեստները 

միաձոյլ ամբողքութիւն մը կը կազմեն , 

ցորչափ արուեստն Է անոնց մէք տիրա-

պետողը : 

Այս բնորոշումը Հարկ նկատեցինք լի-

նել, ոբովՀետեւ ժամ ան ա կա շր քանը, Ա— 

բուն մասին պիտի խօսինք, միայն քեր– 

թըւածագիբ բանաստեղծներով չբնորոշ– 

ւեցաւ է Աւելի ճիշդ* միայն մէ՛կ մարզի 

պատկանող արուեստագէտները չէին ^ որ 

իրենց բովէն անցուցին ա յս ժամանակա– 

շբքանը , զա յն իրենց ք^ա յա ր աններ ով , 

արիւնով եւ մ աային որոնումներով կեն-

դանագրեցին , այլ նաեւ՝ արուեստի միւս 

մարզերուն ներկայացուցիչները է խամա-

նա կա շրքանը իրենց մով յատկանշոլեցաւ 

եւ իրենք ժամանակը յատկանշեցին ւ Ա— 

պացուցին ( որ արուեստի քննադատու-

թիւնը , արուեստը եւ պարապին մ Էջ 

պատմութեան կոյր բախումները վերծա-

նելու Համար միեւնոյն աղբիլրԷն պէտք 

է բեղմնաւորուէին , ներշնչուէին, առանց 

որուն նոյնիսկ գիտութիւնն ու. մասնա-

գիտութիւնը սնանկ դուրս պիտի դային է 

&լ պատաՀեցաւ , որ տուեալ արուես-

տագէտներ ր ապրեցան պատմութեան թե– 

րելս ամէնէն անկիւնադարձային, ճբգ– 

նաժամային % ցուցանշական ժամանակս*– 
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շրջանէն մէջ ։ ժամանակաշրջան՝ երր 

պատմութեան հոսանքները , րի ւր եղան սի-

լով, պրիսմակի մը մէջ կը կիզակիա֊ 

ւէին ել անկէ այնուհետեւ բխաղ լուտա ր– 

ձակումը, հակաոակ նախատարրին նոյ-

նութեան , լոյսին, կը ստանար բոլորո-

վին տարրեր գոյն, տարրեր կերպարանք 

ել տարբեր ըմբռնում ։ 

Երեք բանաստեղծները ապրեցան Ա • 

Աշխարհամարտը նախորգող եւ յաջորգող 

բոլոր հոսանքներուն քովն ի վեր եւ դար-

ձան հաղորդակից իւրաքանչիւր մանրա-

մասնութեան եւ նրբութեան, որ կը բնո– 

րոշէր այդ ժամանակաշրջանը տ 

թէ՝՝ մարգկային քաղաքակրթութեան 

պատմութիւնը դարաւոր ճզնանք մըն էր , 

որուն ընթացքին մարդ կեցած էր Աստու-

ծոյ կամ բնութեան ուժերուն դէմ մինակ , 

անվախ եւ անզէն, համբերութեամբ րս– 

պասելով ա յն պահուն, երբ Աստուած 

ձախողէր եւ ինք յանձն աոնէր կացու-

թիւնը • թէճ պատ մութիւնը իրերու քաո-

սային դր ութ են էն շօշափելի , իրաւ է նիւ-

թական ա ցած ել ներդաշնակ ամբողջու-

թիւն մը բերելու կը ծառայէր մինչ այդ• 

թէճ այս ա՛յն ժամանակաշրջանն էր դ ո– 

բուն ընթացքին մարգկային տարերքը 

Համընդհանուր բնոյթ ստացած էր եւ 

դարերով կուտակուած լալան պէտք է 

*ամԲքէր» Ո1 մԷԿ ձեւով կը բացատրէ, 

թէ արուեստագէտը կամ բանաստեղծը 

է*նչ գործ ունէր այդ ամէնուն Հետ։ 

Բանաստեղծները, իսկական բանաս-

տեղծները , ք ա ո ս է ն քոտքոււ առաջ բերող-

նե՛՛ր էին։ Այո. բայց միշտ յա ռաջա պա– 

Հի , տեսանողի % գուշակողի դիր քէն մեկ-

նելով ։ Անոնք իրենց ժամանակակիցնե-

րուն կողմ է միշտ ալ ճանչցուած են իբ-

րեւ այն անիծեալները, որ իրենց ժամա-

նակաշրջանի ախտերուն զօրալոբագո յն 

փնադատները եղած են։ Բանաստեղծը 

միշա ալ դատապարտուած է դժգոՀելոլ 

իրեն տրամադրուած բոլոր իրադրու– 

թիլններէն ՚. ԳոՀ արուեստագէտ արտա– 

յայտութիէնը Հակադրութիւն մը եւ տա-

րականոն մր կը կրէ, Այդ տեսակ բան 

գոյութիւն չունի, Չի կրնար ունենալ։ 

Կա՛մ գոՀ է ան , կամ ալ արուեստագէտ, 

բանաստեղծ : Երկուքը միատեղ կարելի 

չէ ունենալ յ Անիծապարտ Տիոնիսիոսը 
այդ կր պա Հա նջէ։ 

Ե լ ահա, քսաներորդ գարու մոլա-

քին՝ արուեստագէտը այլեւս յա ռաջա– 

պաՀ մր չէ , այլ՝ ժամանակակից մըէ որ 

կամովին յանձն առած է մասնակցիլ 

իր ժամանակակիցներու շինարար կամ 

կործանարար աշխաաանքներուն ։ Այս 

մասնակցութեան սկզբնապատճառներուն 

փնտռտուքը մեղ շաա Հեռուները պիաի 

տանէր : կր բաւէ միայն Հաստատել, որ 

Հեկելեան յանձնառու քաղաքացիի առա-

ջադրանքին եւ ռուսական անիշխանու-

թեան միջեւ մղուող երկարատեւ պայ-

քարէն կր բխէր անիկա։ Եւ յետոյյ ան-

շուշտ , 8հդափո|սոնթփՆ& տեղի կ՚ունե-

նար ։ 

Եթէ արուեստը եւ Հաստատուած ի-

բաղրոլթիլնը իրարու Հակադիր աարբեր 

են , ապա յեղափոխութիւն եւ արուեստ 

էրարոլ Հակադիր տարրեր չեն յ Արուես-

տը ի՛նք յեղափոխութիւն է ։ Եւ ինքղինք 

կը գտնէր իր Հարազատ մթնոլորտին 

մէջ։ 

Այս ձեւով է , որ ռուսական ի բա– 

կանութեան մէջ յեղափոխութիւն ել ար– 

ւեսա քով Հովի կու գային, պատ մ ու– 

թեան մէջ թերեւս առաջին անգամ ըլլա-

լով ։ Առիթ մըն էր , զոր պէաք չէր փախ– 

ցընել ։ Միակ անպատեՀոլթիւնը ա՛յն էր , 

որ արուեստը ինքղինք մշաա տեւ յեղա-

փոխութեան մէջ Հաըազաա պիաի զգար, 

մինչդեռ ռուսական յեղափոխութիւնը, 

առաջին երեք տարիներէն ետք, մտաւ 

Հաստատումի , ճաՀճացման ուղին ։ 

Այս պատճառով է , որ բանաս տեղ– 

հին իր յալիաենական գժգոՀութիւնը 

յայտնելոլ առիթ չէր տրուեր միայն, այլ 

անոր կ՝առաջարկուէր, որ լուծում բե-

րէ I գժգոՀութիւնը բանաձեւէ ել նոր աշ-

խարհի մը Հիմը դնելու նպաստէ իր իսկ 

ապրած ժամանակաշրջանին ։ Այս ձեւով՝ 

անկարելի ներդաշնակութեան մը, Հաշ-

տութեան մը առաջարկը կը ներկայանար 

իրեն, իբրել պատասխանատու եւ յանձ-

նառու էակ ։ Փրփրերախ ել լայնահուն 

գետր ստիպուած էր բացատրութիւն տա– 

լ ո լ 1 թէ ինք ինշոՈլ փրփրերախ եւ լայ-

նահուն է , ինչո՛՛ւ ազատ է եւ ինչո՛՛ւ ի 
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րնէ անպատասխանատու, դժգոՀ , կոր-

ծանարար եւ անսանձելի է ւ 

Սակայն , բանաստեղծները , որոնց մա-

սին կր խօսինք , ա^օ յանձնառութեան եւ 

պատասխանատուութեան փորձառութիւն 

նը ապրեցան ել այդ պատճառով է գըէ– 

խաւորաբար յ որ իրենց պարագան Հե՛-

տաքրքրական կ է 

Ա՝եր նկատի առած ժամանակաշրջա-

նը կարելի է բաժնել երեք կաբեւոր Հան– 

գըրուաններոլ տ 1 9 1 ( ^ 1 9 2 0 ժամանակս/– 

շրջանին Հարաղատագոյն ձայնը կը գըտ– 

նենք բանաստեղծ, քննադատ եւ մտածող 
Ալեքսանար Պչոքի մէք–. 1 9 2 0 - 1 9 3 0 տի– 

րական գէմքր Վլատիմիր Մ ա յակովս կին 

է , Ի " կ շարժապատկերի բեմադրի Է Ա եր– 

գէյ Այդընըշթայնի ֆիլմերը կը կրեն յեա– 

յեղափոխական շրջանի Հանդարտութեան 

եւ Համադրումի բաւականին յաջող, ա– 

ռողջ եւ լայնախոՀ պատկերացումը է 

Այս ձեւով, յիշեալ բանաստեղծները 

կը բնորոշեն ռուսական արուեստի բնա– 

շրջում ին երեք յաջորդական Հանգրուան-

ները , 

1) \յախա յեդափո խական արուեստը, 

2 ) Տեղափոխութիւնը նախորդող ժա– 

մ ան ակ աշրքան ին արմատներ նետած, 

բայց յեղափոխութեան բերած իր մաս– 

նակցութեան բերումով զարգացած ու 

բիւրեղացած արուեստը, 

3) Ներքին խաղաղութեան եւ կար-

գապահութեան ՀաստատսայմԷն ետք, ար– 

ւեստի քոգլքիք խանդա վառութեան ել 

ստեղծագործ ոգիին շարունակման փոր-

ձը ։ 

Նկատի առնուած բանաստեղծները 

իսկապէս մեծ բանաստեղծներ են է Անոնք 

անկեղծ փափաք եւ ուշագրաւ կարողոլ– 

թիւն ցուցաբերեցին արուեստի մէջ տե-

ղի ունեցող Հիմնական փոփոխութիւննե-

րը Հասկնալու եւ բացատրելու մէջ եւ, 

միասնաբար , յեղափոխութեան արտա-

դրած 4.արուեստի գրոլթիւններֆուն լայն 

Հորիզոններ Հայթայթեցին\ 

իրենց յաջորդական ժամանակաշրր– 

ջաններուն, անոնք յաջողեցան արուես-

տի ել յեղափոխութեան միջեւ երեք կա-

բեւոր յարարեբոլթիւններ մշակել՛ 

1) զուտ գեղագիտական մարզ, 

2 ) ընկերային մարզ, 

3) ընկերա—գեզագիտական մարզ, որ 

ծանօթ է արուեստի ին ք իր մասին ունե-

ցած գիտակցոլթեամբ, ընկերութեան 

մէջ իր գրաւած դիՐՔՈՎ եւ յեղափոխա-

կան զանգուածներուն, ինչպէս նաեւ յե-

ղափոխութեան Հետ ունեցած յարաբե-

րութեան բնորոչումով է 

Այս մտատիպարներով թելադրուած՝ 

յիշեալ զէմքերը, արուեստի պատմ ու– 

թեան մ էջ թերեւս առաջին անգամ ըլլա– 

լով, ներկայացան երկու երեսով: Առա– 

ջինը, արուեստի արդէն իսկ ընդ ունուած 

բառարաններուն Համաձայն, Հդրական՚ֆ 

էր, ա՛յն առումով, որ անոնք փորձը ը– 

րին իսկական արուեստի ինչութեան եւ 

գործադրութեան եղանակին տիպար մը 

Հայթայթելու% Անոնք նոյնպէս ապագա-

յի արուեստին շուրջ բս*ն աձ ելումն եր կա-

տարեցին է 

վթացասա կանգը, դարձեալ նո յն բա-

ռարաններուն Համաձայն, անոնց մօտ 

կործանարար կամ քանդիչ երեսն Էր է Ա— 

նոնք այն ատենուան արուեստին վիճակը 

քննադատեցին , նպատակ ունենա լով ցո յց 

տալ, որ անիկա իսկական արուեստը չէր է 

Պատմական վերլուծումներ եւս կատա-

րեցին, որպէսզի ցոյց տան, թէ արուես-

տը ինչո*ւ այդ տխուր վիճակին մատ– 

նըւած էր է 

Անոնք բնականաբար կը մեկնէին ի– 

րենց յանձնառու դիրքերէն եւ ժամանա– 

կա շրջան ի գաղափարախօս ական ել նիւ– 

թապաշտական ձգտումները զօրաւոր դեր 

կը կատարէին անոնց դատումներուն մ էջ : 

ԱյսուՀանդերձ , անոնք կրցան ել մէկը 

միւսին ե տեւէն դուրս գալ ոլորապտոյ-

տէն եւ աւելի ամբողջական տեսութիւն– 

ներ պարզեցին իրենց ասպարէզներուն 

վերջաւորութեան, անշուշտ իրենք զի~– 

րենք Հալածանքի վտանգին ենթաբկե– 

լով է 

Արդ է ի՞՛նչ Էր իրենց սկզբնական դիր-

քը յեղափոխութեան նկատմամբ, երբ 

Հարցը կը վերաբերէր արուեստի եւ յե-

ղափոխութեան միջեւ ներդաշնակութիւն 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 ծ . ^ . ^ 
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մը եւ Համագործակցութիւն մը Հասս 

աելու Հրամայականին ։ 

Պչոքի, Մայակովսկիի ել Այզրնըշ– 

թայնի յեղափոխական դիրքորոշումները 

կը Հեաելին որոշ յաջորդականութեան 

մը։ Տ եգափո խական մ ի աքի նախակարս*– 

պեանեբէն մէկը, Լէօ Թոլս թոյ մեծապէս 

ազդած է անոնց գաղափարներուն վրայ Հ 

թայց անոնց, ինչսլէս նաեւ Թոլսթոյի 

գաղափարները % որոշ Հոլովոյթի մը կը 

Հեաոելին : 

Եթէ գաղափարներու զարգացման սա-

ռումով Թոլս թոյէն որոշ յաջորդակա-

նութիւն մը կը նկաաուի Պլոք-Մայակո– 

վըոկի—ԱյԳրնըշթայն երկարող ճամբոլն 

վրայ , ապա անոնցմէ իւրաքանչիւրը ինք 

իբ մէջ ունի գաղափարներու յաջորդա-

կանութիւն մը եւ Հոլովոյթ մը։ Անոնք 

գիաականացած գրսւթիւններոլ նախա– 

տուեալներով չեն առաջնորդուիբ է Իրենց 

ապրած ժամանակաշրջանի իւրաքանչիւր 

անցոլգարձ իր անխուսափելի անդրա-

դարձը կ՚ունենայ իրենց մտածումի Հոլո-

վո յթին վրայ : Եւ ընգգծելին, այս պսՒ~ 

բադայինդ ա1 յն է , որ Հակաոակ ակրն– 

յա յա տատանումներու, խարխափումնե-

րու ել սխալ Հաստատումներու. է վերջա-

ւոր ութեան անոնցմէ իւրաքանչիւրը կը 

յանգի Հարցին էութիւնը կազմող ճիշդ 

եզրակացութեան մը ու կը կազմէ անկի լ– 

նա դարձը իըմէ եաք եկող մտածողին, որ 

անկէ մեկնելով է իր կարգին, կը մանէ 

որոնումներու նոր գաշա մը, մինչեւ որ , 

միտքերու իր սեփական Հոլովոյթին 

յանձնուելով , էականօրէն ճիչդ իր եզրա-

կացութեան Հասնի X 

Կաբելորը այն է , որ յեղափոխուէ, 

թեան եւ արուեստի միջել յարաբերու-

թիւներու դաշտին ընդարձակումը կը 

պարտինք այս չորս բանաստեղծներուն ։ 

Ել անոնց գաղափարներուն նոյն անձին 

մէջ ել անձէ անձ անոնց գաղափարնե-

րուն շարունակութիւնը, յաջորդականով 

թիւնը եւ Հոլովոյթը արմէ առանձնաբար 

քննութեան առարկա յ դարձնել, որպէս-

զի քսաներորդ գարոլ այս եզակի երե-

. Ա * Ի Ու 

ւսյթր իր ամբողջութեանը մէՀ պատկե-

րանա յ մեր աչքերուն I 

Տիշեալ երեքը կանխող Լէօ թ՝ոլըս– 

թոյ, իբ «Ի՞նչ Է արուետոը» յօդուա– 
ծաշարքին մէջ, արդէն որոշ չափով ճըշ– 

գած էր յեղափոխոլթիւն-արուեսա փոխ-

յարաբերութեան եզրերը I Կը բաւէ ակ-

նարկ մը նետել այդ եզրակացութեան 

Հասնելու ընթացքին մէջ Թոլսթոյի կա-

տարած դեդերոլմներուն վրայ , որպէս-

ղի ո՛չ միայն այդ փոխ յարաբերութիւնը 

յստականա յ , այլեւ* ամբողջական պատ-

կերը իր ապրած ժամանակաշրջանին ե– 

ռեւեփող գաղափարներուն ել պատ մա– 

կան եղելոյթներուն, որոնց անդրադար-

ձին ադդեցոլթեան տակ կը գրէր թ՚ոլրս– 

թոյ։ 

թ՛ոլս թո յ կը մեկնի արուեստ ել յա– 

ոաջգիմութիլն եղրերու քեն ութ են էն , Ա– 

նոբ Համաձայն, «Արուեստը, |սօօքի& 

պէս, հազորդակցռւթ-եան միջոց մըն է 
ե ւ , եետեւարաթ, յաո-աջդիմութ-եան մի-
ջոց մք , այսինքն՝ մարդկութեան առա-
ջընթացը դէպի կատարելութիւն * « • կա-
ռերով մարդ մտածում կը հաղորդէ ե ւ , 
արուեստի միջոցաւ՛ զգացումներ, ո՛չ 
միայն ներկայիս ապրող մարդոց, այլեւ՝ 
անցեալի եւ ապագայի»։ 

(/՝ինչել Հոս գ թոլսթոյի գաղափար-

ները ոչ մէկ ընդվզում կ^առաջացնեն ( 

ԸնգՀակառակն , Հաստատուած իրողոէ*«• 

թիւններ կը մատնանշեն եւ նոյնիսկ 

տակութեան առաջնորդող պարզաբա-

նումներ կ՚ընեն։ Բայց անոր յաջորդ քայ-

լը ամբոզջոլթեամբ կը խզոլի արուեստի 

ընթացիկ բնորոշոլմներէն ։ Ան կ՛ր*է * 

«Անցեալի սերունդներուն փորձարկած 
զգացումները (րոլորը) , հետագայ սե-
րունդներուն կոզմէ ոչ մէկ ձեւով փոր– 
ձարկուե4ու արժանի եԹ։ ճիշգ ինչպէս 
գիտութեան մէչ բնաշրջում կ ա յ , նոյն– 
պէս զգացումներու մէջ բնաշրջում կայ : 
Ասոնցմէ մտււ մը կը մերժուի ել ուրիշ 
մաս մը ծնու&դ կ ՚աււնէ, մաս մը կ ՚աս– 
տիճանազրկոլի, մինչդեռ ուրիշ Թորեր 
կը զարգանան»: 

Առերեւոյթ հ թոլսթոյի ըսածին մէջ 

դարձեալ Հակակրանք ստեղծող ոչինչ 

յ. կայէ Բնաշրջումը մէկն է մարդկային 
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պատմութեան անյեղլի օրէնքներէն է Նոյն 

այս պատմական առաք ընթացին մէք, 

ճիչդ Է , որ զգացումներ կը մերմուին եւ 

նոր մամանակներու պարտադրանքին տակ 

նոր զգացումներ ել ԴԳա յնոլթիւններ 

կը փոխարինեն Հիները , բայց ասիկա 

կ՚ըլլայ ժողովրդային Համապարփակ մա-

կարդակի մր բիւրեզացման անգիտակից 

ճիգով, ոչ թէ մարդկային ան Հ ա տա կան 

կամա յա կանո ւթեամր ծրագրուած մտա-

ծումի ուժով՛. Տետոյ, մարդկային պատ-

մութեան կարեւորագոյն եբեսնեբէն մէ– 

կը, Հ ինը առասպելացնելու Հ ինչպէս նաձ 

բիւրեզացման ճամ բով մեզի փոխանց– 

լած զգայնութիւններոլ եւ զգացումնե-

րու աւանդը շարունակելու Հակամիտում 

^թի^Ր կր մոռցուի հ ԸնգՀակաոակն , թ՛ո– 

լրս թոյի մտքին մէք, արուեստը, նախնի-

ներէն փոխանցուած անոր առթած գգայ– 

նութիւններն ու անցեալին մէ՛ք խորա-

սուզումը Հա լան արար ա յնքան ապար– 

դիէն են, որքան ապարդիւն Է Հաստատ– 

լած գիտական օրէնքները վերագտնել 

ճգնիլր : Գիւտարարը զանոնք գտած եւ 

Հաստատած է արդէն եւ աւելորդ ժամա-

վաճառութիւն պիտի ըլլար է իւրաքան-

չիւր խնդրի լուծման Հետ, անոր մէք 

գործածուող օրէնքներուն գիւտը բնելբ 

ել գիւտին եղանակը ոգեկոչելը: Անիկա 

մարդկա յին քաղաքակրթութեան անկո-

Րընչելի մասնիկն է այլեւս ել քաղաք աս– 

կրթութիւնր իմաստ ունի ճիչդ ա՛յն 

պատճառով , որ քանակականօրէն կը 

բարդուի եւ կրկնոլթիւններէ կը զգուչա– 

ցրնէ մարդիկ, որոնցմէ միակ պաՀանք– 

ւածը օրէնքները արվիլ է է 

Բայց աՀա այստեղ կը ծագի քաղա-

քակրթութեան (որակ) Հակադրութեան 

Հարցը ։ Երեւոյթ, զոր թ՛ոլս թոյ կը չըր– 

քանցէ կամ կ*անտեսէ ։ Արուեստի Հին 

գործերուն մէք խորասուզումը ել այդ 

արուեստը ստեղծող զգա յնոլթիւննեբուն 

ոլորտին մէք կորսուիլը անտարբեր կը 

ձգէ ղինք, որովհետեւ անոնք, ճիչդ քա-

ղաքակրթական ժառանգութեան պէս, 

փոխանցուած են արդէն, ել քանակա-

կանօրէն տ Կարեւորը ապագան է է Մ ար-

դուն դիաակից միքամտութիւնը եւ իր 

ապագան կերտելու անոր ծրագրումի ե– 

զանակները տ 
«Այսպիսով , կը շարունակէ թո– 

լըսթոյ, — արուեստին դերը զգացում-
ներու. այո բնսւշրշումին վրայ գործօն 
կերպով սւգդել Է , որպէսգի աւելի ցած 
եւ նուագ լաւ գգսւցումները, այ՛սինքն՝ 
մարդկութեան բարօրութեան համար նը– 
ւագ անհրաժեշտ զգացումները փոխա-
րինուին աւելի լաւ եւ բարօրութեան հա-
մար անհրաժեշտ զգացումներով»: 

Այստեղ արդէն անգիտակիցը եւ մշա-

կոյթը , իրեն Համաձայն, ոչ մէկ դեր կը 

կատարեն , թէեւ Հիմնականին մէք կը կա-

տարեն ։ Այլապէս , ինչպէ"ս պիաի կարե-

նայինք լալը, բարօրը, անհրաժեշտը զա-

տորոշել ։ Շեշտը աոաւելաբաբ մարդկա-

յին դործօն եւ գիտակից ազդեցութեան 

վրայ կը գր՚"–ի՚՛ 

թոլսթոյի այս դիրքին հանդէպ պաՀ 

մր թոյլատու գտնուելով, շարունակենք 

Հետապնդել իր մտորումները արուեստի 

դերին եւ ձգելիք ազդեցութեան մասին ։ 

Անոր պարկեշտ եւ որոնող միտքը թոյ լ 

պիտի չտա յ , որ սկզբնական Հի մնա լո-

րում մը պաշտպանէ ի գին ամէն ինչի ւ 

Պէտք չէ մոռնալ, որ թ՛ոլս թոյ արուես-

տագէտ մըն է եւ, իբրեւ այդպիսին% ըս– 

կիզրէն բանաձեւուած եւ գիտականացած 

սաեսոլթիւններու վրայ չի Հիմներ իր եզ-

րակացութիւները եթէ եզրակացու-

թիւն պէաք է ըլլայ անպայման յ Մտա-

ծումը, այս պարագային խոկումը, անոր 

Համար ներշնչարան մըն է , ներշնչումէ 

բխած ) եւ ան ինքզինք կը դնէ անոր ո ֊ 

լորտներուն Հաղորդակցութեան մէք, 

պարզապէս արձանագրելով այդ ոլորտին 

թելադրած յաքորդական քայլերը ։ 

թ՛ոլս թոյի այս շրքանի մտածողու-

թեան Համաձայն , ուրեմն , մարդկային 

բոլոր աշխատանքները, արուեստը նե– 

րաոեալ, երկու նպատակ կը Հետապըն– 

դեն ։ Առաքինը՝ քանդել է այն բոլոր բա-

բո յա կան ել ֆիզիքական պատուարները, 

որ մար գուլ միոլթեան արգելք կը Հան-

դիսանան , եւ երկրորդը ճշդել եւ Հաս– 

աատել տիեզերական միակ եղբայրու-

թեան մը մէք մարդկութիւնը միացնող 

Հասարակաց սկզբունքներ ։ 

Մարդկային ամէնէն բարձր զգա– 

Ժ 1 ց 1 է 1 տ 6 ճ Ե 7 
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ցումները, այս առումով, անո՛նք են , որ 

այս միութիւնը կը բարելաւեն եւ. ստո-

րին տեսակները անո՛նք, որ արգելք կը 

Հանդիսանան այս միոլթեան է Հետեւա– 

բար, ինչ որ ճշմարիտ արուեստ Է, պէտք 

Է աո. անց բացառութեան մնայ ԲՈԷՈՐ 

մարգոց ամբողջական ել. ուղիղ Հասո-

ղոլթեան մէշ –. 

Բայց որոինք են բոլոր ^աՐդէհԲ* 

Նոյնիսկ Համայնավարութեան Համ ար է որ 

առանց դասակարգի մարդկութեան մը 

անունով կը խօսի , նախա սլա աո լութի էնը 

բանուոր դասակարգին կ՚երթայ։ թ՚ոլըս-

թոյի մաքին մէջ մարդու ո*ր տեսակը ա– 

մէնէն մօան է իր ոաորոգումներոէն է 

Երկրագործական բանուորը, թ՝ոչըս– 

թոյի Համար % ճշմարիտ մարգու տիպարն 

Էէ Անիկա ա՛յն մարդն Է, որուն « բ ն ա -

կան ոյսսկծր չէ այ լաս երած ։ Չէ այ լա– 
սերած նաեւ արուեստի Հանդէպ իր դիր-

քր։ 

Բայց է էնչպէո որ ճարտարարոլես– 

տական բանուորը տիեզերական մարգու 

տիպար դարձնել փորձուեցաւ, թոլսթոյ 

կը փորձէ երկրագործական բանուորը 

տիեզերական մարգու տիպար դարձնել՛. 

՛Ծանօթ է թ՛ոլս թո յի Հակակրանքը մաս-

նագիաացած ել քաղաքաբնակ արուես-

տաբաններուն Հանդէպ յ Անոր Համար 

նոյնքան Հակակրելի էին Ռուսիոյ ազնը-

ւականոլթիէնը ել ճաըաարարուեստի 

քաղաքաբնակ բանուորը, որուն «բնա-

կան Ոբակ»ք այ լա սերած Էր 1 Միակ փոխ-

ատրութիւնը , ուրեմն, երկրագործական 

բանուորն Էր է 

Այս տեղէն մեկնելով՝՝ թոլսթոյ ԳԷՇ 

արուեստ կը կոչէ ամէն արտագրութիւն, 

որ կրօնական կամ Հայրենասիրական ըղ– 

գացումնեբ կը փոխանցէ, Արուեստի ո ֊ 

բակը, եթէ արգելք պիտի Հանդիսանայ, 

որ անիկա ուղիղ եւ ամբողջական կեր-

պով Հասնի բոլոր մարգոց, պ է տ ք է 

զ"Հեի որ պէս ղի Հաւասարութեան եւ ան-

կէ բխող արդարութեան աւելի կարեւոր 

գաղափարները իրագործուէին ։ 

Նոյնիսկ Ա՝արքս Հակառակ պիաի կե-

նար այս ըմբոնումինւ Անոր Համաձայն , 

«Եթէ արուեստ կ՛ուզես ըմբոշխնել, ար– 
ւեսաի ուղղութեամբ մշակուած անձ մը 

պէտք է ըլ լաս» ։ Որովհետեւ , այլապէս, 
արուեստը փոխանակ դրական ում մը ըլ-

լալու , բացասական եւ նոյնիսկ Հանգիչ 

ում մը կը դառնա յ է Ասոր պատճառը այն 

Էր % որ թ՛ոլս թո յի ըսածը ընելու Համար 

արուեստը Ժողովուրդի մակարդակին 

պէաք էր իջեցնել ել երկրագործական 

բանուորին « բ ն ա կ ա ն Որակ»Հ» բաւարար 

պիտի չըԱար դեղագիտական արժէքա– 

բանոլթեան մը կ որիզը կազմելո ւ Հ ա– 

մար ւ 

Վեր ոյիշեալ գաղափարներուն մ էջ , 

ինչպէս կարելի է նկատել, թ՛ոլսթոյ կեց– 

ւածքային բեկումներ կ՚արձանագրէ « 

Բայց Հարցը Հետագա յին ինքղինք Հա-

կասելու կը վերածուի, է՚ՐՐ արուեստի 

տեսակարար, բայց ոչ անպայման ո բա-

կարա ր գերին Հաւատարիմ մնալով Հան-

դերձ , կը սկսի խօսիլ շնորՀի ել արժա-

նիքի մասին. «Մարգ իր գործին ընդմէ– 
շէն պէտք է արդարացնէ ամէն շնորհ, որ 
աստուածատուր է » , կը գրէ ան ։ «Բան 
մը գործածելէ աոսւջ, պէտք է նախ ըս– 
տեզծես զայն» արտայայտութեամր յայտ– 
նելէ ետք ժամանակակից մտաՀոգու– 

թիւններռւն իր Հաւատարմութիւնը, ա– 

ոանց յս տա կացնելու , թէ ճիշդ վ ել 

իՈնչ պատրասաութեամբ անձ մը կրնա յ 

այդ բանը ընելէ կրօնքի եւ Հայրենասի-

րութեան դէմ խօսող թոլսթոյ , Հոգեփո– 

խոլթեամբ մը, յանկարծ կը խօսի «լաւ 

նիւթով արուեստ»^ մը մասին, որ « է ր – 
կու տեսակ զգացում կ՛ար տայ ա յ տ է , 1 ) 
զգացում, որ կը ծնի մարդուն Աստուծոյ 
գաւակը եւ մարգոց եղբայրը ըլլալու ի– 
րոզութենէն ե ւ , 2 ) զգացում, Որ կը ծԹի 
մարգոց աււօրեայ ամէնուն մատչելի 
խիղճէն, լաւ տրամսւդրութհնէն, հան– 
դարտութեՕէն, ներքին անդորրութենէԹ, 
եւսւյլն» * 

Այստեղ, ո՛չ միայն արժանիքիդ շը– 

նորՀի, կրօնի, խիղճի եւ բոլորովին են-

թակայական ուրիշ տուեալներու աշխաՐ֊ 

Հր կր բա ցոլի, այլեւ յ ե ղ ա փ ո խ ո ւ թ ի ւ ն 

բառը կարծէք իմաստազուրկ կը դառնա յ , 

որովհետեւ նախօրօք Հաստատուած ի– 

րագրռւթիէններոլ տուրք կու տայ թ՚ո– 

լրսթոյ, ամբողջական շրջադարձ մը կա-

տարելով < 
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Առանց յոլսաՀատե լու սակայն , թո– 

լըսթոյ իր վերանական եզրակացութիւնը 

կանխող Հա աո ւ ահ՜ին մէք, յեղափո-

խութեան իսկական մարղր կը գանէ բան– 

լոր գա սա կար գերուն եւ Հրարձր դասա-

կարգերում արուեստի ըմբռնումի Հա-

կադրութեան մ ԷԼ ել կը թելադրէ քան-

դելու երկրորդը ձեւով ել բո վան գա– 

կոլթեամբ | 

Բայց նոյնիսկ այս գեանին մէք Հո-

գեփոխութիւն մը կ՝ արձանագրէ ան է Ան-

շուշտ կը պնդէ տակաւին , որ մոզովըր– 

դա յին ղ անդ ուածները արուեստին մատ-

չելու իրաւունք ունին, բայց միեւնոյն 

ատեն կը նկատէ , որ արուեստով միայն 

վերի դասակարգերը կը Հետաքրքբուին 

եՓ, իսկական գեղեցիկին խնճոյքին ներ-

կայ գտնուելու պարագա յին, մեծագոյն 

Հաճոյքը անոնք կը ստանան։ 

թ՛ոլս թոյ ի վեր քո յ կը յանգի այն եզ-

րակացութեան , որ ցորչափ բանուոր դա-

սակարգը չէ մշակուած, արուեստի եւ 

անոր միքեւ գոյութիւն ունեցող Հակա-

դրութիւնը ի զօրու պիտի մնայ ։ Մշակ– 

լած անձը, իր կարգին , բանուոր ըլլալէ 

պիտի ղ ադրէր է Հակադրութեան երկու 

կէսեբը ան քա տա բար առնելով, ուրեմն, 

Հաշտութեան եզր չէր կրնար գոյանալ, 

որովհետեւ ճիչդ այդ Հակադրութիւնն 

էր, որ զանոնք կը միացնէր: Հա-

կադրութեան երկու կէսերը միասնաբար 

առնելով, Հակառակներս լ մ ի ութի ւն մը 

կը ստեզծոլէր, որովՀետել այդ ձեւով 

կարելի կ՝րչլար ստուգել, թէ անոնք ի– 

րաբոլ վրայ ինչպէ*ս կ՚ազդէին եւ ազ– 

գեցոլթիլնը ի*նչ բնաշրջումի կը Հետե– 

ւէր։ 

իսկ արուեստը կը բնաշրքուէր ճիշդ 

այս բախումին ճամ բով եկած փոխ յա-

րաբերութեան կշռոյթով։ 

ինչպէս կը նկատենք, յեղափոխու-

թիւն—արուեստ փոխ յարաբերութեան նը– 

լիրուած մտորումները թ՝ոլսթոյ կը վեր-

քացնէ ոչ֊յեղափոխական ձեւով դա– 

սակարգեբոլ Հակադրութիւնը ընդունե-

լով եւ անոնց փոխազդեցոլթեան մէք 

տեսնելով մարդկային յառաքդիմոլթեան 

տարերքը։ Աիակ յեղափոխական արտա-

յայտութիւնը, որ կարելի է գտնել իր ր– 

սածներուն մէք, ա՛յն է , որ մաբգկային 

ա զա աա գրուած տրամաբանոլթեամբ կա– 

րելի է Հետե ւի լ այգ փոխ յարաբերու-

թեան եւ փոխազդեցոլթեան Հոլովոյթին 

եւ ստոյգ եզրակացոլթիւններու Հիման 

վրա յ մ արդկութեան ապագա յին առըն– 

չոլթեամբ ծբագիբներ մշակել եւ զայն 

իր կոչումին ծառայեցնել : 

Ա՛իեւնո յն ատեն , թ՛ոլս թո յ չի հրա-

ժարիր արուեստին կոչում մը տալու նա-

խաձեռն ութ են էն : Արուեստագէտը իր 

մտքին կը ներկայանայ ի բրել մէկը, որ 

պատասխանատու դիրքէ ՚զէաք է իր աղ– 

գեցոլթիլնը գործէ պատմական եւ ըն-

կերային Հոլովոյթներոլ վրայ ել թօթա-

փէ իր վրայէն ի վերուստ սահմանուած 

կապանքներ , որոնք առա լ ելա բար ճա– 

կատագրապաչտութեան կը վերաբերին ։ 

Տեղափոխութիւն—արուեստ յարաբե-

րութեան բանաձեւումին թոլս թո յի բե-

րած նպաստը կրնայ չատերոլն , վերոյիշ– 

եալ տուեալներուն լոյսին աակ , չնչին 

թուի լ։ Բայց, իրմէ անմիքապէս ետք ե– 

կող սերունդներուն* մասնալոբաբաբ Ա ֊ 

լեքսանտր Պլոքին, ան կը ներկայանար 

իրրեւ յառաքապաՀ մտածող մը, որ ա– 

ասքին անգամ ըլլալով Հարցերը նոր լոյ-

սի տակ կը դնէր եւ կը զարգացնէր ։ 

Այն Հանգ բոլանային յառաքգիմ ու– 

թիւնը, որ իրեն յաքորգող սերունդնե-

րուն միքոցաւ իրագործուեցաւ, շատ բան 

կը պարտի թոլս թո յին ։ Բայց այս գնա– 

Հատանքը իր ամբողք խորոլթեամբ կա-

րելի պիտի չըլլայ տալ, մինչեւ որ իբ– 

մով սկսած գործին չարունակութիւնը իր 

յաքորդներուն ընդմէքէն քննութեան ա– 

ոարկայ չդառնա յ ։ 

V ԳԻՄԱՀԱԵԱՆ 
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V Տ Ա Ր Խ Ո Ի Տ Ե Ա Ո ւ 

արդի ա տ » տ ա « » տագնապը 

I I – "ՆՈՐ Վ Է Պ Ը 

1քՈր քՏնադատՈնթ-իննը, լանկսւժի հարցը կը Հանդիսանան նոր գրակա-
նութեան աեսական Հաստատումները : Գրական շա րժոլ^ներու պարագային 

նկաաուած Է , որ տեսութիւնները կր բանաձեւուին նախապէս գոյութիւն Ու-

նեցող գործեբէն մեկնելով ։ Նախաքրիսաոնէական դասականութեան մեծա– 

գոյն աեսաբանր՝ Արիսաոտէք ^ աշխարՀ եկաւ Հոմերոսէն Հինգ դար ետք ; 

Ժէ* գարու դասականութեան տեսաբանները իրենց խօսքը ըսին գարու վեր– 

Հերուն , երբ արդէն ՚ Բ ո ր ն է յ , (Հասին , Փասքալ , Ա՛ ո ՚ ի է ր արտադրած էին ի– 

րենց գլուխ—գործոցները • 

Նոյնն է պարագան վիպապաշտութեան, իրապաշտութեան, խորՀրր֊ 

գապաշտութեան , գերիրապաշտութեան է 

Գրականութեան եւ արուեստի պարագա յին , տեսո ւթի ւններր կ՛օրինա-

կանացնեն մասնա յատկութիւները այն շարժումին , որ արդէն ծնունդ աո ած 

է եւ սկսած է ստեղծագործեք ւ Բայց այդ տեսութիլններր նոյն ատեն իրենց 

աղգեցոլթիլնթ եւ անդրադարձները կ՛ունենան ստեղծագործեք սկսած գրող-

ներուն ել արուեստագէտներուն վրայ Տ 

Աք-քէ", ՛Ո՛Ր նախորդ յօդուածներուն մէք ներկայացուած աեսո ւթի ւն-

ները, արաայաէահ,ով Հանդերձ գոյութիւն ունեցող նոր րմբոնում մ ր , ի– 

րենց աղդեցոլթիւնր ունեցան գրական սեոերոլ վրայ եւ ծնունդ տուին կամ 

նուիրականացուցին Նոր վէպը, Ո,ոՈ թաարոնր եւ ^ււ|ր րանասսմո,ծէււթ.իէՐւը ; 
Նպէ վէպը, պէաք է րմրոնենք իբր գրական նոր սեո մր , տեսակ մր 

յղացք, որ կը սահմանէ ո՛չ միա,ն դրական նոր սեո. մ ր , աԱել՝ գրական նոր 

Հասկացողութիւն մ ր , որ իր էութեամբ կր Հակադրուի աւանդական վէպին 

եւ ղա յն գրելու արուեստին ւ 

՛Աւր վէպ* բարգաւաճութեան շրքւսնր կր Համապատասխանէ քեապա– 

տերագմեան տաՐինեոուն.. Անիկա մաս կ ր կաէքմէ ա խ րնդ Հանուր , ե գ ա , բ ր ֊ 

քոլքին , որ Հիմէն ցնցեց մաքւԴկա ,ին *ադաքակրթութիւնր ել մաածեւակեր– 

պր* Այս ցնցումր Հող պատրաստել, րնկերային, ..ադամական, փիքիսուիա,ա– 

Լ բռորովին նոր րմբոնումնեԲու, որոնք 
,արկ տոլին նոԲ գրականութեան, նոՈ նկարչութեան, երաժշտութեան, 
նոր շարժապատկերին տ 

Վ ի ր , ^ արդ հական առումով՝ գրական սեգերու ամէնէն եՐիւոա– 

7 7 \ ։ ։ Կ է Ա ՛ * * Ա<« անիկա բագ– մակ մ նի եւ շինծու ձել մրն է , ^ ի մ ա ս տ ո ^ ^ ^ ^ Հ ^ 

,ա ե ն Ր ե 1 1 Ո Լ Հ * ^ ֊ ^ կ » * « է՛ական մ խ ս ս ե Հ ո ւ ն " 

– ^ » Կամ երաժշտական ոԼ 
րիշներ ճարաարապեւոական, ո>> մ խ ա ( ե խքԱ% ^ ^ * ՚ 

Վէպին արուեսւոը կր յաւոկանշուի ո՛չ այնքան նիւթին րնտրոլթեան 
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մէք, որքան անոր կառոյցին, տիպարներուն ցայտուն գիծերուն, Հեղինակին 

ղգայնութեան ել, վերջապէս , արաա յա յա էական ձեւին մէք է Հարկաւ ՚Աոր 

վ է պ ը շի ճան շնար աւանդական այգ արժէքներուն ԲՈԷՈՐՐ • 

կառոյց , կերպար, արտա յա յա շական ձեւ , աՀա ասոնք են վէպին, ա– 

ւանղական վէպին երեք Հիմնական սիւները։ նոր վէպը, որ կ՛ուղէ ժխտումը 

ըլլալ աւանդական վէպին, վերաբերում ունի Հիմնական այգ երեք տըւ– 

եալներուն մասին է 

1 — ԿԱՌՈ88 

կառոյց բառը կը պատկանի ճարտարապետական եւ ճարտարարուես– 

աո ական մարգին ել կը վերաբերի չին ութեան մը ձեւին, կերտելու գործո-

ղութեան եւ անոր ներքին ու արտաքին մանրամասնսւթիւններուն ; 

Աւանդական վէպին Հիմնական կառոյցը պատումն է , այսինքն՝ իրա-

կան դէպքերու յաքորդական վերարտադրութիւնը Տ Ժամանակի ընթացքին 

Հիմնական այդ կառոյցին վբայ եկած աւելցած են զանազան տուեալներ , ո– 

րոնք կը մատնեն Հ ե ալին ա կին տաղանդը եւ նախասիրութիւները։ Այդ այլա-

զան տուեալներն են, որ պատմութիւնը կը վերածեն վէպի ։ 

Պատումի կռզքին կայ նկարագրութիւնը, տիալոկը, խօսակցութիւնը։ 

՚Օկարագրութիւններուն նպատակն է ձեւ, դո յն եւ դիմագիծ տալ վայրերուն, 

առարկաներուն եւ անձերուն, իսկ խօսակցութիւնները կենդանի եւ ցցուն կը 

դարձնեն Հերոսները եւ գործող անձերըտ 

Պատմումի , տ իա լոկի եւ նկարագրութեան մէքրնդմէք գործածութիւնը 

կը դարմանէ գործին միօրինակ ընթացքը եւ կ՝ աւելցնէ անոր ա յ լա զան ութ ի ւ– 

նր եւ կենսոէնակութիւնը : 

Աւանդական վէպին Հում նիւթն ու մեկնակէտը իրականոլթիւնն է , ել 

սակայն , արուեստի գծով, այդ Հում նիւթը յաճախ տձել է , անբաւարաբ եւ 

պակասաւոր։ Վիպասանը կ՚աշխատի այդ պակասները լեցնել իր ապրած 

փորձառութեամբ, իր ամբարած պաշարով, իր գիտութեամր, իր տեսած 

վայրերով եւ ճանչցած դէպքերով՛. Ի"կ այս բոլորին ձեւ, գեղեցկութիւն եւ 

կառոյց տալու Համար, Հեղինակը ի գործ կը դնէ գրելու իր կաբոզութիւնը 

եւ արուեստը, որոնք կը նկատուին յա քող գործի մը արժե չափերը նիւթը 

ր / լա լով երկրորդական ։ 

Աւանդական վէպը չունի տիպար եւ նախասահմանուած կառոյց մը, 

ինչպէս թատերգութիւնները , որոնց տեւողութիւնն իսկ սահմանուած է ե։ 

պէտք չէ անցնի երկուքէն երեք ժամ տ Սակայն իւրաքանչիւր վէպ պէտք է ու-

նենա յ նուազագոյն կառոյց մը, որուն առանցքը շահագրգռութեան մի ու-

թի ւնն է ։ Այսինքն՝ մասնակի եւ երկրորդական բոլոր դէպքերը, նկարագրու-

թիւները եւ խօսակցութիւնները պէտք է ենթարկուին կեդրոնական դէպքի 

մը կամ անձի մը կամ անձերու , ինչպէս նաեւ գաղափարի մը։ կառոյցի 

գլխաւոր յատկութիւնն է դէպքերու աստիճանական զարգացումը եւ գործո-

ղութեան ընդՀանուր յաոաքխաղացքը յ 

Աւանդական վիպասանին նպատակն է տալ գործ մը , ըստ ընդունոլած 

Օրէնքներուն, ստեղծել աշխարհ մը, որ պատշաճի իր նիւթին եւ գործող ան-

ձերուն : 

*ԷՐ|բ վ է պ ասութիւնը, իր արդիական իմաստով, առաքին անդամ գոր-

ծածուեցաւ 1 9 5 3 ^ 5 » , Մ օրիս Նատոյի կոզմէ , նոր լոյս տեսած վէպի մը գո– 

վաղզական սիւնակին մէք։ Այգ թուականէն առաք կարդ մը քննադատներ ար~ 

ղէն օտեղհած էին հակա վէպ, հակաթաարոն, նսփավէպ, գհրվէպ բառերը. 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե՝վ 
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որոնք սակայն սաիպուեցան ահղի աալ վէպ ասոլթեան նուաղ խրտչե– 

ցընոզ իմաստին աո.քել. | 

Պէաք չէ կարծել, որ Նոր վէ^Ը »եռ մըն է% որ ծնունդ առած կ կարդ 

մը օրինազանց եւ ըմրոսա գրողներու կամքէն, ինչսլէս անծանօթ նիլթ մը 

հնունդ կ՝առնէ քիմիագիաական աարրալուծարաններու սրուակներուն մէք է Ան 

ունեցած է իր նախակարապետները անցեալի մէք ։ Առանց շաա Հեռուները 

երթալու՝ այդ նախակարապետները կարելի է փնտռել ԺԹ գարու կէսերէն 

մինչեւ մեր օրերը , մեկնելով Ներվալէն, ՚Բաֆքայէն , ճռյսէն , Փրուսթէն 

մինչեւ. գերիրապաշտները ել ամերիկացի կարգ մը վիպասանները է Այս բո– 

լոր Հեղինակները ունին Հասարակ յայտարար մը» անոնք ապրած են մարդ-

կային ընկերութեան լուսանցքին վրայ։ Անոնք եկած են այն Համոզումին է որ 

արուեստագէտը առանձին կ աշխարհի մէք եւ իրենց ողքութեան ոչ մէկ յա-

ջողութիւն գտած են ընթերցող Հասարակութեան մօա ւ 

Պէտք է ըսել» որ Նոր վէպի սաՀմանները առաձգական են եւ անորոշ։ 

կան քննադատներ, որոնք լայն կը բռնեն իրենց կարկինները եւ սաՀմանէն 

ներս կ առնեն գործեր, որանք աւանդական վէպերու բոլոր յատկանիշները 

ունին. ուրիշներ՝ շաա աւելի խիստ՝ աաճաբէն դուրս կը վտարեն բոլոր ա– 

նոնք, որոնք իրենց աչքին ուղղափառներ չեն։ Այս երկ ու ծայրայեղութիլն– 

Գերուն միքեւ. կայ միդն ճամբայ մը բնորոշելու Համար ն ո ր վ ի պ ա ս ա ն ն ե ր ը , 

որոնց մեծամասնութիւնը ֆրանսացիներ են» բայց կան նաեւ մեծ թիւով Օ– 

աարականներ : Ահա Ն ո ր վ է պ ի թագաւոբութեան պատկանող Հեղինակները՝ 

ՄՒէէլ Պիւթոր , Աքէն Ռոպ֊կրիյէ • (Ւոպէր Փենմէ , Տ՛ան (հիքարտու , ՚Հլօտ 0– 

լիէ։ Նաթալի Աաոօթ, ՚Բյօա Սիմոն, Աամուէլ Պեքէթ, Աարկրիթ Տիւրա՝ 

Ֆրանսայի Համար ; Պըրոզ , Աալինճէր՝ Միացեալ ՆաՀանգներոլ Համար . քքան֊ 

կինեթի , Պալեսթրինի, Փորթա՝ իտալիոյ Համար. Իվաոաքի՝ ճափոնի Հա-

մար , եւայլն յ 

Այս Հեղինակներուն Հասարակ յայտարարը ընդվզում մըն է աւանդա-

կան գրականութեան ել անոր յաւակնոլթիլններոլն դէմ I Թէ անոնց Համար 

ինչ կը նշանակէ իրաւ գրականութիւն, կը բաւէ կարդալ Ալէն Ռոպ-կրիյէի 

Հետեւեալ տողերը. 

Ժրալ գրողը ըսելիք չունի , Ան ունի միայն ըսելու, ձեւ մր , Ան պէաք 

կ սաեղծէ աշխարՀ մը, բայց մեկնելով ոչինչէն , փոշիէն ։ 

<Ինչ որ կը շաՀագրգոէ զիս, ա մ է ն րա%կ աՈաշ գ ր ձ ո լ ա ր ո ս ե ս ա ն է . 

Վէպերուն ձեւը աւելի զօրաւոբ է , քան անոնց պարունակութիւնը* , 

Եւ քանի մը էշ անդին կ՝աւելցնէ . 

«՚Գործր պէաք է ինքզինքը պարաաղրէ ի բ բ անհրաժեշտութիւն. բ ա յ » 
անհրաժեշտ՝ ռ ՛ չ մ է կ բ ա Ն ի Հ ա մ ա ր , ^ ^ ^ ^ ^ է Ա ^ 

նոր ուժը ոչ մէկ բանի կը ծառայէ» , 

Ն ո ր վ է պ ի հեղինակներէն եւ տեսաբաններէն մէկը՝ ժան Հիքարտու. 

կառոյցի գծով Օդական ել նոր վէպի Հ ի , ռ ա կ ա ն աարբերոլթիլնբ կը բա-

նաձեւէ Հետեւեալ տողերուն մէք. / 1Լ Ր 

<Աւանդական Ապա սանը նախ կը յ ղ ա ն ա յ պ ա ա մ ո ս թ ի լ ն ե լ , . 

րոշէ անոր կ ք Ւ կ ն ռ բ %ախ լ յ չ 

կը յարմարցնէ պատմութիւն մը» ։ * Ր 

ւ՜՚՜Հէ հհհ -
՚ Հ Հ Հ Յ Տ 
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կոլթեան | Էսկ երկրորդը պարունակին է 

Ուրեմն* նոր վիպասաններու. Համար կառոյցը մեծ կարեւորութիւն ու-

նի , բայց իբ ձեւին մ ԷՀ նորը բոլորովին կը աարբեր է աւանդականէն է 

Աւանդական վէպի Հեղինակը կը գործէ ճաբաարապեաի մը պէս, որ կր 

պաարասաէ իր յա աա կա գիծը նկաաի առնելով շէնքին տարածութիւնը, վա յ– 

ՐԸ ք դՒրՔԸ. ( գործածուելիք Հում նիւթերը • Նոյնպէս վիպասանը կը ծրագրէ 

էր վէպէն ծաւալը, դէպքերուն յաջորդականութիւնը, գործող անձերուն ինք-

նութիւնը եւ թիւը» ու ամէն բան է առաջ կ՛ուղէ ըլլալ ճշմարտանման: 

՛նոր վէպի Հեղին ակը կը գծէ նախ իր կառուցանելիք չէնքին արաաքին 

ղիծերը է առանց նախապէս որոշելու է թէ ինչ պիաի ըլլան անոր բաժանում– 

ները , բարձրութիւնը, բնակիչները։ Ան կը ստեղծագործէ առանց նախապա-

շարումի , առանց ծրագրի ւ Ան նկատի չխաոներ իր ընթերցողը, անոր ճաշա-

կը ել նախասիըութիւններըէ Նոր վիպասանը կ՛ուղէ ոչինչ փաստել, ոչինչ 

գովել, ոչինչ քննադատելէ Անոր միակ պաշտօնը գրելն Էէ Բառեր եւ նախա– 

դ ասութիւններ կը շարէ թուղյթին վյրայ եւ այգ բաոերէն ու նախադասու-

թիւնն եր էն կը ծնին աշխարՀ մը, վայրեր, անձեր եւ դէպքեր , որոնք նախա-

պէս գոյութիւն չունէին իրականութեան ել ոչ ալ իբ երեւակայութեան մէՀ։ 

Նոր վիպասանին Համար բառը եւ խօսքը բանի մը արտայայտութիւ-

նը եւ բացատրութիւնը չ է , ա չլ ստեղծագործ ող աարրեր, որոնց ներգո ր– 

ծութիւնը կը ոաեղծէ աշխարՀ մը, որ գոյութիւն չունէր նախապէս ել որ 

կրնայ ըլլալ անՀեթեթ կամ իրականանման է 

Նոր վիպասաններու որգեգրած կառոյցները կրնան ժամանակագրական 

կամ յեաագարձ ԸԱալ, սա կա յն իրենց նախընտրածները կը կոչուին զուգա-

չափութիւն , Հայելիացում , թելադրութիւնէ 

Զ ո ւ ( յ ա չ ա ւ ի ա ֊ թ – Ի Ն ն կը նշանակէ , որ դէպքերը զուգաՀ եռա բար տեղի 

կ՚ունենան երկու վայրերու մ է ի Սակայն այգ վայրերը թէեւ նոյնը չեն, բայց 

ալի բար կը յիշեցնեն յ Երկու քաղաք, երկու փողոց , երկու տուն տ 

Զուգաչափ ական կառոյցի լաւագոյն օրինակը կը գտնենք Միչէչ Պի*–– 

թորի « Լ ա մ ո ս փ Փ ի ք ա ս ի ռ ն » ( « Փ ո վ ա ի ո ւ թ - ի ւ & ը * ) գործին մէջ, որ լոյս տեսաւ 

1957^1» եւ արժանացաւ Թէուֆրսաթ– ՌընոՍեՕ մրցանակին ել Հետագային վե– 

բածուեցաւ ժապաւէնի յ Վէպին կառոյցը արդէն սահմանուած էր Հեղինակին 

կողմ է , ինչպէս կը Հասկցուի իր Հետեւեալ տողերէն՛ 

«Որոշեցի վէպ մը գրել, որուն գործողութիւնը տեղի ունենա յ միան-

գամայն երկու քաղաքներու մէՀ է Բայց ինչպէ՞ս այս երկու քաղաքները կա-

պել իրարու է Միակ միջոցը ճամբորդութիւնն Էր»։ 

Վէպին Հերոսը՝ Տելմոն, միջին քաղքենի մը, կ՝ որո չէ լքել իր կինր 

եւ Փարիզը ու Հաստատուիլ Հռոմ՝ իր ՀոմանուՀիին մօտէ Սակայն շոգե-

կառքին մէջ ան կը վերյիշէ իր նախկին ճամրորգութիւններր եւ իւրաքան-

չիւր կայարանին կը ղգայ , որ իր սէրը կը նուաղի ՀոմանուՀիին Հ անդէպ ել 

կը զօրանա յ կնոջ նկատմամբ է ԾիշԷլ Պիւթորի վէպին կառոյցը կը Հնազան-

դի զգացական օրէնքի մը, որ սակայն Հոս կը գործէ Հակառակ ուզզութեամբ 

ել «.Աչքէ Հեռու, սրտէ հեռու՝) ծանօթ առածը կը դաոնա յ՝ էԱչքէ Հեռու, 

սրտի մօտիկձ ։ 

Նոյն կառոյցին կը Հետեւի ՚Բլօա ՕիԷի « ^ ե մ ա դ ր ո ւ թ - ի ւ ն » վէպը։ Հե-

րոսը, որ երկրաչափ է եւ կը գործէ Ալճերիոյ մէջ, պէտք է մեկնի քաղաքէ 

մը ուրիշ քաղաք։ Կը գտնուի երկու ճամրանեբու առջեւ։ Ան կ՚որոշէ երթը 

կատարել ւ«ք կողմի ճամրէն եւ վերադառնալ ձախ կողմի ճամրէն ։ Երթը եւ 

ղարձը կը կատարուին երեք Հանգրուանով։ Այդ Հանգրուաններուն գիւղե-

րուն անունները նոյնն են եւ իջեւան ած տուները իրարու կը նմանին եւ բՆա– 

ձ 



^ ^ ^ ^ ^ - I՝ Ա * Ի Ն 

կէշնհրբ Կա կրեն նոյն անունները, եւայլն։ 

Հ ա յ ե փ ա ց ո ւ մ ը նոր գրականութեան գիւտը չ է , ան արգէն գոյութիւն 

,,,նէր մեծ գրագէտներու դործերուն մէք։ Հայելիացումի գրութիւնը շաա 

դործահսւած է \Հրգ եւ \1րգ գարու Հոլանտտցի մեծ նկարիչներուն կողմ է . 

անոր նպատակն < , առանց գործին ընգՀանուր ներդաշնակութեան վնաաե֊ 

ր.ւ , ց ո յ ց տալ մանրամասնութիւներ ւ Այս դրութեան լաւագոյն օրինակն է 

Վան Այքի «ԱրնււլՓԻ ^ՈՕԳիI^ «կարը» ՚ Այա և ԿԻՆԲ ձ ե ո * ձեռքի բռնած՝ կանգ-

նած են սենեակին մէՀտեղը եւ կը նային մեր կողմը ւ Իրենց ետին կախուահ 

գոգաւոր Հայեյին կը ցոլացնէ ամբոդՀ սենեակը եւ զոյդին ամբոզք Հասակը 

ետեւէն։ Գրականութեան պարագային՝ Հայելիացում կը նշանակէ գլխաւոր 

դէպքի Հոլովոյթին ագուցել երկրորդական դէպքեր, որոնք կապ ունին անց-

եալին եւ ապագային Հետ։ 

ւ^ելագլաւթիւ&ը Հայելիացումին մէկ աարրեր ձեւն է ։ Միշտ գլխաւոր 

դէպքի Հոլովոյթին ընթացքին , րաո մը կամ աոարկայ մը պատճառ, կը դաո-

նա յ , որ դէպքին Հոլովոյթը ընդՀատուի ել ծնի նոր դէպք մը կամ նոր պատ-

կեր մը ՚. Այսպէս , Ռոպ-Կրիյէ իր վէպերէն մէկուն մէք դէպքերու Հոչովոյթր 

րնգՀ ատելով՝ կր նկարագրէ մամ ան ակին ցուցափեղկի մը մ ԷՀ տեսած գիրքի 

մը կողքը՝ իբր իրական երեւոյթ ւ լօտ Աիմոն նոյնը կ՝ընէ պատի մր վրայ 

տեսած գովաղդի մը պարագա յին է 

Այս բոլորէն կրնանք Հետեւցնել, որ կառոյցը Հիմնական տուեալներէն 

մէկն է աւանդական ել նոր վէպին ^ այն տարրերութեամր , որ աւանդական 

վէպի պարագային կառոյցը պարդ է եւ ըմրոնեչի , իսկ նոր վէպի պարագա-

յին կառոյցը աւելի բարդ է եւ կը նմանի պուտ տա յա կան տաճարներու 

ղան դո ւա ծին՝ իր Հաղարումէկ բաժանմունքներով, լաբիւրինթոսներով, աս-

տիճաններով եւ զարդերով ։ 

2 – Կ Ե Ր Պ Ա Ր Ն Ե Ր Ը 

Կերպարը թատերական գործի մը կամ վէպի մը գործող անձն է ։ կ ե ր ֊ 
սէաՐԸ ԿՐ. յատկանշուի ո՛չ միայն իր արտաքին երեւոյթով, այլեւ, ու մա՚նա– 

ւ.անդ՝ իր ներքին բնութեամբ, Հոգեբանութեամր ու խառնուածքով ։ իսկ 

երբ վիպասանը տաղանդաւոր Է ել Հանճարեղ, այդ կերպարներէն ոմանք կր 

դառնան ախպարներ , յաւիտենական տիպարներ, որոնք կ՚ապրին իրենց Հե-

ղինակէն անքատ կեանք մը : 

կաոոյցի պարագային նկատեցինք, որ աւանդական ել նոր վէպերու 

մօտեցումր աւելի ձեւական է , քան էական։ Երկուքն ալ կը Հաստատեն կա֊ 

ռոյցին կարեւորութիւնը, բա,ց կ ր վիճին անոր ձեւին ու դիծերուն մասին։ 

Հարցը կր փոխոլի , երբ կարգը գայ կերպարին եւ ոճին ւ 

Աւանդական վէպին Համար կերպարը յաճախ կը գրաւէ առաջնակարգ 

աեղր ել Հեղինակը, բծախնդիր քանդակագործի մը պէս, կ՚աշխատի անոր 

տալ կատարելութեան երեւոյթը՝ զայն դարձնելով ճշմարտանման եւ յալեր– 

մական։ 

Նոր Վէպը սակայն խնղրոյ առարկայ կը դարձնէ ո՛չ մխսյն կերպա-

րին գոյութիւնը , այ եւ՝ անոր ճշմարտանմանութիւնը , Նոր վէպի տե-

սաբաններ,, արուեստական եւ կամայական կը նկատեն կերպարներու սահդ– 

ծումը տ 

Ի*չպէա րոինք, աւանդական վէպերու մէք կերպարր կը նկատոլի 
հին առանցքը, ե. մեծերոլ կարգին կ ր դ ա ս ռ լ ի ն ա յ % վ ի պ ա ս ա ն ն ե բ ր ^ ^ 

իրենց կերպարները կբցած են վերածել աիպարներու, որոնք կանգուն կը մր– 
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նա%՝ Ժայռի վրայ քանդակուած արձաններու պէս ։ Այդ կերպ արները կեն դա– 

նի էակներ են նաեւ է կը ճանչնանք անոնց ֆիզիքական երեւոյթը , տարիքը, 

անցեալը , լր Հա պատը , խառնուածքը, ներաշխարհը ել մտածումներըյ Փձձ– 

՚ / ա է / ՛ Էակներ ըլլալով Հանդերձ , անոնք սովորական մահկանացուներ շեն, 

"V/՛ խորհրդանշաններ , որոնք իրենց մ ԷՀ կը խտացնեն ո՛չ միայն մեր ի– 

աէալներլայլեւ* մարդկային արժէքները, յատ կոլթիւնները, ձգտումները, 

թերութի ւններն ու մ ո լութիւննե րը : 

Մասնակցելով Հանդերձ վէպի Հոլովոյթին, ենթարկոլելով անոր գոր– 

ծոլնէութեան՝ այդ տիպարները ունին անքատ գոյութիւն եւ, ^ պա հանքի/ 

հարկին, անոնք կրնան մուտք գործել տարրեր վէպի մը մէք եւ Հոն ապրիլ 

իրենց ինքնութեան ել խառնուածքին Համեմատ տ 

Նոր վէպի պարագային այսպիսի յատկանշական ել խորհրդանշական 

կերպարներ գոյութիւն չոլնին , պարզապէս անոր Համար , որ, ինչպէս կ՚ըսէ 

Ն՛ոթա լի Ա առօթՀ «Ո՛չ միայն վիպասանը դա դրած է Հաւատալէ իր ստեղծած 

կերպարներուն , այեւ ընթերցողը, որ, իր կարգին , չի յաքողիր Հաւատալ 

անոնց : Աւոաի ղրկուած այգ երկու նեցուկներէն, կերպարը կը կազմ ա լուծ– 

ու կը փոշիանա յ՝» : 

Աակայն ինշպէս ըսինք, նոր վէպը յստակ սահմաններ չունի ւ Եւ յա-

ճախ, նայած քննադատի տեսակէտներուն , նոյն վէպը կրնայ ոմանց կողմէ 

նկատուիլ աւանդական, եւ ուրիշներու կոզմէ՝ նոր է 

Նոր վէպի տեսարաններէն շատեր չափազանցուած կը նկատեն Նա թալի 

Աառօթի վերի Հաստատումը : 

Աակայն ընդհանուր առմամր նոր վէպին հիմնական աոաքադրանքը 

մերժումն է աւանդական վէպի պարունակութեան եւ արտայայտութեան ձե– 

I ին ւ 

«Նոր ժամանակաշրքանը, — կը գրէ քիոպ-Կբիյէ , — տեղ չունի արտա-

կարգ տիպարներուն Համար, այլ՝ անանուն ու պատահական անձեր ու, ո ֊ 

րոնք կ՚ապրին առօրեայ եւ աննշան դէպքերու 

Այդ պատահական անձերը շսւնին համոզում, ոչ ալ յստակ կեցուածք: 

Անոնք շեն Հակադրուիր ոեւէ մէկուն, չեն մարմնաւորեր իտէալ մը, անոնք 

շեն կրնար Հանդիսանալ յաւիաենական տիպարներ տ 

%որ վէպի տեսարանները եւ հեղինակները, որոնք ականատես եղան 

աշխարհի ամէնէն խենթ ու ան չուր արկածախնդրոլթեան եւ բարոյա-

կան ու մարղկային բոլոր արժէքներու ոտնակոխման, դարձան անհաւատ ել 

յոռետես ու ծիծաղելի նկատեցին կրկին փառաբանել մաբդր , անոր յարգած 

արժէքները, անոր մեծութիւնը , որոնք հանդիսացած էին աւանդական վէպի 

Հում նիւթը է 

Նիցչէի Ա ս ս ա ւ ա ծ աչ հ ւ ս Է Հաստատումին, նոր վէպի Հեղինակները 

արձագանգեցին՝ Մարգը ոչ հւս Է յայտարարոլթեամբ։ Մարդը ոչ հւս Է իբր 
անհատականութիւն, իբր մտածող, զգացող, տառապող ու վճռող էակ, եւ 

դարձած է պատահական, անճանաչելի եւ անանուն տարր մը։ 

Մարդը ամբոխին մէկ աննշան մասնիկը նկատելու մօտեցումը նոր վէ-

պի տեսարաններուն գիւտը չէ սակայն։ Այս գաղափարը զարգացուցած են 

շատ մը Հեղինակներ , որոնցմէ յիշենք ՚թաֆքան , ճէյմս ճէյ»ը, Աելինը է 

Փրուսթը ։ 

Տաւիտեն/սկան արժէքները դարձած են փլատակներ , Աստուած կը մը– 

նայ մեծ բացական ել մարդը կ՚ապրի նոյն աշխարհին մէք, որ չունի որեւէ 

նշանակութիւն ։ 
Նոր վէպի մէք գործող անձերը ^ենթարկուին դէպքերուն ել չեն Հա– 
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կազդեք,՝ անոնց ընթացքը փոխելու Համար է Անոնք իրենք զիրենք կը Նկատեն 

աշխարՀի մասնիկները, ենթարկուած անոր օրէնքներուն ւ Մինչ աւանդական 

վէպի կերպարները կը գործեն , կր պայքարին , կը յաղթեն կամ կը պարաը– 

ւին, նոր վէպի կերպարները կրաւորական են ու անտարբեր վկաները կեան-

քին , եւ ոչ թէ արդարադատներ ել ասպետներ, որոնք պաշտօն աաացած են 

պայքարելու եւ բարելաւելու աշխարՀի բաները * 

կերպարին ինքնութիւնը եւ ներկայութիւնը նոյն կարեւորութիւնը չու– 

նին այս չարմումին պատկանող բոլոր վիպասաններուն Համար, որովՀետեւ 

նոր վէպը չի յատկանշուիր այնքան իր պարունակութեամբ % որքան այդ պա-

րունակութիւնը արտայայտելու եղանակով ւ 

էլ որովՀետեւ օրինակը աւելի խօսուն է , քան տեսական որեւէ բացա-

տրութիւն , պիտի աշխատինք քանի մը տողով ներկայացնել այս շաըմումին 

ամէնէն ծանօթ չորս վէպերը, ոբպէսզի ընթերցողը ունենա յ որոշ գաղափար 

մը անոնց կառոյցին ել կերպարներու մասին ւ Այս չորս վէպերը ամէնէն ծա-

նօթներն են ըսինք, բայց ոչ ամէնէն յատկանշականները, որովՀետեւ այգ 

յատկանշական նոր վէպերը անբացատրելի են եւ անընթեռնելի I 

«ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍԻՆ ՄԷՋ» - Ալէն Ռոպ-կյփյէ: 
Այ" ՚ԼԷ՚ԴԸ գրուած է առածին դէմքով, բայց պատմողները երկու են է 

Առածին պատմողը գրագէա մըն է , իսկ երկրորդը զինուոր մը ւ Զինուոըը 

կը պատմէ ա րկածա խնդրութ իւն մը, որուն մէք կը յայանուի րմիշկ մը։ էւ 

վերք ի վերՀոյ այգ բմիշկը կը նոյնանա յ գրագէտին Հետ, որ վերադարձած 

է իր սենեակը զինուորին գրութեան մէջ։ 

«ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԻ ՄԱՐԻԸՆՊԱՏԻ ՄԷՋ» - Ալէն Ռոպ-Կրիյէ • 
Այս Վէպին թեման կորսուած սէրն է , մոռացումը, վերյիշումր , Մա– 

րիընպատ ջերմուկային Հռշակաւոր քաղաք մըն է , իր պալատներով, իր քա-

զինոյով, եւայլն: Այդ պալատներէն մէկը վեր ած ուած է պանդոկի եւ ունի 

ֆրանսական ընդարձակ պարաէզ մը– Հոն մարդ մը եւ կին մը իրարու կը 

Հանդիպին, բայց շենք գիտեր, թէ ե՛րբ, անցեալի՞ն թէ այսօր։ Բայց մեղի 

այնպէս մը կը թելադրուի , որ անոնք իրարու Հանդիպած են անցեալին եւ 

զիրար սիրած ։ ժամանակը դագրած է գոյութիւն ունենալէ եւ անցեալն ա 

ներկան սաՀման չունին : Հեղինակը կը բացատրէ, թէ ա յ ս մ ա ր գ ք լ ե լ է բ 

նը գոյութիւն կ՝ ունենան , երբ ինք կը խօսի անոնց մասին, իսկ անկէ դուրս 

անոնք անտեսանելի ուրուականներ են \ 

«ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ» - Միշկ Պիւյար: 
Հեղինակը կը պաամէ աննշան եւ սովորական դէպք մը, բայց զայն 

կԴնթարկէ նախածրագրուած ու խիստ կառոյցի մ ը ւ Հոս գոյութիւն ունի 
կերպար մը, որ ունի անուն մը, ընկերային գիրք եւ ընտանիք։ Տե,մոն բա-
րեկեցիկ քաղքենի մըն է , որ կը բնակի Փարիզ , 0 ր մըն ալ կ^րոշէ լքել իր 
եենո ե. . - . Լ Լ * լ* I I I է ի լ , . . պ ւ վ Ղ որ կր գտնռլՒ Հւլռմ։ ն Հ * 1 " 

է ր կ ռ . ք ա զ ^ է ր ը ւ ե ր կ ո լ կ է ն ե բ ը ե լ ե ր կ ո լ ա ո լ ն ե ր ^ ո ^ 
կը փոխկ իբ մ/.աքը, Լ 

«ՄՈՏԵՐԱԹՕ *1ԱԹԱՊԻ|.Է» - Մտրկրիթ. Տխրա– 

է ձ Ր Հ հ, Դ7Կ"Վ՝ զ ա ՚ ն վ ք - յ ես ա Հ , 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ ԵV 
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րէտի գործարանին մէք ել այժմ մատնուած է անգործութեան ։ 

Ուրեմն՝ Անն եւ Ծ՚՚վէն ականատես կ՚ըԱան ոճիրի մը։ Մարգ մը իրենց 

աչքին աո քել կը սպաննէ իր սիրած կինը, յետոյ՝ անոր արիւնլուայ եւ ան-

շունչ մարմինը կ՛՚առնէ իր բազուկներուն մէք ու կը Հեռանայ։ Աաքորդ օրը, 

Անն եւ Ծովէն իրարու կը Հանգիսլին ծովեզերեայ սրճարանին մէք եւ կը խօ-

սին իրենց տեսած ոճիրին ու անոր գրգա պատճառն եր ու մասին։ Անն կը Հաս-

կրնայ, որ սէրը ել մաՀը նոյն իրականոլթեան երկու երեսներն են ել կ՚ե-

րագէ , որ Ծովէն , կիրքի մը պաՀուն, զինք կը սպաննէ ու զէնք առնելով իր 

բազուկներուն մէք կը տանի յ իրենց յաջորդ Հանդիպումներուն Անն ակնար– 

կութիւններ կ՝ընէ այգ մասին։ Ծովէն կը Հասկնայ կնոք միտքը ու մերմելով 

կը Հեռանայ ւ իւրաքանչիւրը կը վերադառնա յ իր առանձնութեան, որովՀե– 

տեւ անոնք կը պատկանին ընկերային տարբեր գասակարգերու ու չեն կրնար 

դուրս գալ իրենց մորթէն ւ Անն պար տուած է , որովՀետեւ չէ կրցած իրա-

գործել իր անՀեթեթ երագը, իսկ իր շրքանակը խաբուելով երեւոյթներէն , 

զինք կը դատապարտէ իր վարած անբարոյական կենցաղին Համար, սակայն 

ինք գոՀ է , որովՀետեւ յարգած է խաղին օրէնքները եւ ճչգած՝ պատշաճու-

թեան սաՀմանները։ 

Այս չորս օրինակներէն կարելի է Հետեւցնել, որ շօշափելի կերպար-

ներ գոյութիւն ու նին նոր վէպի բնագաւառին մէք, իրենց ֆիզիքական եւ Հո-

գեկան յատկանիշներով։ Եթէ աւելցնենք, որ վերքին երեք գործեր ր՝ « Ա ն ց -

եալ տարի Մարիընպատի մէք», «Փախփզւթ-ին&ը» եւ «Մոտերաթ-օ ^անթա– 
պ ի լ » վեր ածուած են շարժապատկերի, ինչ որ կը թելադրէ նիւթի որոշ Հե– 

աեւողականութիւն, այն ատեն կը ստիպուինք ընդունի լ, որ նոր վէպը թ ս՛-

գաւորութիւն մըն է , ուր կը տիր է այլազանութիւն եւ վերոյիշեալ գործերը 

կբ պատկանին անոր աք թեւին : Հախ թեւի գրողներու պարագային՝ Հարց 

չկայ ստեղծելու այսքան շօշափելի կերպարներ։ Անոնց վէպերուն մէք գոր-

ծող անձերը մարդաձեւ ուրուականներ են, որոնք կարծէք իրենց շրքապա– 

տին ն ե կ ա թ - ի ֆ պատկերներն են, եւ կամ՝ զիրենք շրքապատող աշխարՀի 

բարձրաքանդակներուն փոսերը ։ 

;1 •— ԼԵԶՈՒՆ ԵՒ ՈՃԸ 

Լեզուն եւ ոճը կապ ունենալով կսւԺ^ Հարցին Հետ, ընթերցողին 

պիտի թելադրենք այդ նիւթին վերաբերեալ մեր ուսումնասիրութիւնը։ 
Լանկաժի Հարցը (լեզու, ոճ) կախում ունի աւանդական եւ նոր վէպի 

ոաՀ մ անում էն : Աւանդական վէպը պատաՀած եւ երեւակայուած դէպքերու 

արտայայտութիւնն է լանկաժով, իսկ նոր վէպը այգ նոյն լանկաժին միքո– 

ցով կը ստեղծէ նոր դէպքեր ։ Աւանդական վիպասանը կը գործածէ նախա-

պէս կազմաւորուած եւ ընդունուած լանկաժ մը եւ, եթէ տաղանդաւոր է , 

անոր կը պաբտադրէ իր կնիքը։ Նոր վիպասանը, որ նկատի չունի նախապէս 

գոյութիւն ունեցող դէպք մը, կ՚աշխատի ստեղծել նոր ձեւեր, լանկաժի Նոր 

խաղեր, որոնցմէ կը ծնին Iոր դէպքեր եւ նոր պատկերներ։ Աւանդական վէ-

պին Հերոսը գործող անձ մըն է , իսկ նոր վէպինը՝ կրաւորական, ուրկէ այս 

նոր սեռին որղեգբած ձեւը, որ մենախօսութիւն մըն է , անկարող եւ պարտը– 

,ած մարդու մը մենախօսութիւնը, որ ամբարելէ ետք առատ բառամթերք՚ 

սանոնք կր գործածէ իր ուզած ձեւով : 

1 ՆՈՒՊԱՐ ՋԱՐԽՈՒՏԵԱՆ 

(Շար– 5) 

ժւցւէւտշժ Ե՝վ 
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Լ . Մ Կ Ր Տ 2 Ե Ա 1 > 

Պ Ա Ր Ո Յ Ր Հ Ա Յ Կ Ա ձ ն Օ 
ՒՐ ԺԱՍ՚Ա՚նԱԿԱԿՒՅնեՐյ՝ Ո ԼՈՐՏՈՒՄ 

Ա– 

1 9 8 0 թ– Մայիսին, ին չսլկա յա յանի 
կ, Հայասաանում պատշաճ Հանդիսաւո-

րութեամբ նչուեց Գաւիթ Անյաղթ անու-

նով նշանաւոր Հայ փիլիսոփայի ծննդեան 

\Հ)Հ)§ամեակր։ Յոբելեանը, այս կամ այն 

չափով , արձագանգ գաաւ նաեւ Հա յաս– 

տանից գուբս ; 

Այգ բարձր մակարդակի եւ Համաղ֊~ 

գային տարողութիւն ունեցող յոբելեա– 

նը, բնականաբար, չսաՀմանափակուեց 

սոսկ Հանդիսաւոր՝ զանգուածա յին կամ 

դիտական Հա լա քո յթներով , ա յ լ նա իւա– 

պա ար աս աո լեց երկար մամանակ յ Այգ 

աոթիլ ւքա՛ն ալանդ պատրաստուեցի% ու 

Հրապարակս լեց ին պաակաո֊ե լի թուով 

յօդուածներ ու գրքեր , ինքնաբերաբար 

մի նոր աստիճանի բարձրացնելով, եթէ 

կարելէ կ այսպկս արտայայտոլել, դա-

ւիթ—անյաղթադիտութիւնը ու մի անգամ 

եւս , աոաւեէ լայն շառաւիղով , ժոզո– 

վըրդականացնելով փիլիսոփայի անունն 

ոլ գործը է 

Հա յաս ա ան ե ան տուեալ յոբելեանի 

կապակւութեամբ, մեր յիշողոլթեան մէք 

անմիքապէս յաոնում կ մի այլ ՀԱն յաղ– 

թի» պատկեր , որը ծնուել է Գաւիթ Ան– 

յաղթից երկու Հարիլր տաբի աոաքւ Գա 

յոլնատառ մատենագրութեան մէք յա յա-

նի Պրոյերեսիոսն էէ որը Հայ իրականու-

թյան մէք ծանօթ է իբրեւ Պարոյր Հայ– 

կագն է 

Պարոյր Հայկազնի անունը եւս, ի 

Հարկէ , Հայ իրականութեան մէք յիշա– 

տակուել ու յիշատակլում է մամանակ 

աո մամանակ, բայց ըստ էութեան ոչ 

այն չափով , որքան որ Հարկաւոր է ւ Այդ 

անունը սովորաբար յ ի շլում է թռուցիկ 

ու մակերեսային կարգով , այն էլ գրեթէ 

բացաոապէս Հոոմոլմ նրա պատուին Ժա-

մանակին կանգնեցուած յուշարձանի ա– 

ո֊իթով՝ իբրեւ իր տեսակի զուա Հետա-

քրքրաշարժ իրողութիւն I 

Երբ Համեմատում ենք Գաւիթ Ան-

յաղթին միւս Անյաղթի Հետ, դժուար չէ 

բացատրել, թէ ինչու է առա ք ինը մշտա-

տեւ Հռչակ վայելել, իսկ երկրորդը Հա– 

մարեա՛ մոռացութեան մատնոլել » թ՛է ել 

Գաւիթ Անյաղթը եւս իր գործոլնէու– 

թիւնն սկսել ել ծաւալել է օտար միջա-

վայրում , այգուՀանդեբձ, նրա կեանքի 

վերքին ել ամէնից կարեւոր մասը կապ– 

լած է Հա յ իրականոլթեանը է Մ ինչգեո 

Պարոյր Հայկազնը ապրել ու գործել Է 

լիովին օտար միքավայրում, մեսրոպ– 

մաշտոցեան դիր ու դպրութիւն ստեղծ– 

ւելուց շատ առաք եւ միայն ինքՏ* իր 

սեփական արտակարգ տաղանդին ապա– 

լին ած է 

Բացի այդ, Գաւիթ Անյաղթը թողել 

Է գրաւոր ծանրակշիռ ժառանգութիւն, 

իսկ Պա բո յր Հա յկազնը* ոչ , թէկոլզ ել 

օտար որեւէ լեզուով : Գրա փոիւարէն* 

Գաւիթ Անյաղթի կեանքի բուն պատ մ ու– 

թիւեը անհամեմ ատ քիչ չափով է յայտ– 

նի, այն էլ երբեմն վիճելի , քան Պարոյր 

Հայկազնի կեանքի պատմութիւնը իր 

ժամանակակիցների թողած վաւերական 

գրաւոր վկայոլթիւնների շնորՀիլ | Գրա-

ւոր ինքնագիր ժառանգութեան առկա– 

յոլթիւնը թոյլ է տալիս, Հետեւապէս, 

որպէսզի Համաբեա՛ բազմակողմանի քըն– 

նոլթեան նիլթ դառնան Գաւիթ Անյաղ-

թի թէ՛ կեանքի ել թէ ստեղծագործա-

կան վաստակի բոլոր Հնարալոր կողմե-

րը է Մինչդեռ Պարոյր Հայկազնի պարա-

գան նման քննոլթիլնների նիւթ չի ըն– 

ձեոնում, յամենայնդէպս՝ աշխարՀաՀայ– 

եացքային ու գաղափարական ինքնութիւ-

նը պարզելոլ իմաստով : 

Ժամանակին Գաւիթ Անյաղթին շատ 
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երկեր են վերագրուել\ Բայց այսօր, քըն– 

Iէական ուսումնասիրութիւնների ար-

դիւնքներէ Հիման վրայ, վաւերական են 

Համա բլում Հոր** աշխատութիւն, -

«Ասւհմանք իմաստասիրութ՛եան» կամ 
«Գիրք սահմանաց», «Վերլուծութիւն նե-
րածութեան ն Պորփիւրի», «Մեկնութիւն 
ի Վերլուծականն Արիստոտելի» ել «Մեկ-
նութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտե-
լ ի » է է* Հարկէ , մամ ան ակի ընթացքում 

միչտ էլ Հնարաւոր են էնչ—ինչ շտկում-

ներ կամ տեղաշարժեր, բայց ներկայոլ– 

մըս այդպէս է ներկայանում իրերի պատ-

կերը։ Օրինակ, Հենց մեր օրերին լրբօ-

րէն Հետազօտլում է , ասենք, Գիոնիսիոս 

Արեոպագացու անունով տարած ուած 

չորսվեր կեր ի Հեղինակութիւնը Գաւիթ 

Անյաղթին վերադրելու. Հարցը Լ տե՛ս 

«%ստմա–բանասիրական հանդէս»^ 1980 
թ . ՀՀ 1 ում ( 8 8 ) ապուաե Աեն Արեւշատ– 

եանի յօդուածը) ։ Կամ էլ մասնագիտա-

կան վեր լուծ ութի ւնների միջոցով փոր– 

ձըւում է ապացուցել Գիոնիսիոս թրա-

կացու «Արուեստ քերականութեան» Հա-
յերէն թարգմանութի ւնն ու մեկնաբա-

նութիւնը նմանապէս Գաւիթ Անյաղթին 

վերագրելու Հնարաւորութիւնը (տե՛ս 

միեւնոյն « Պ ա տ մ ա - բ ա ն ա ս ի ր ա կ ա ն հ ա ն -

դէս»^ 1980 թ՛ ՀՀ 3/90"*–*՛ միեւնոյն Հե-
ղինակի Համապատասխան յօդուածը) : 

Եւ այսպիսով, եթէ Գաւիթ Անյաղ-

թի թողած գրական ժառանգութեան կա-

պա կցոլթեամ բ յիրաւի ասելիքներ շատ 

կան, նրան վերաբերող այս կամ այն գը– 

րոյթը Հաստատելու կամ մեբժելու ուղ– 

դոլթեամբ, Պարոյր Հայկազնը պատմու-

թեան առՀեւ ներկայանում է սոսկ իր 

արտասովոր անձով ու ընթացիկ , այս– 

պէս ասած՝ մասնագիտական գ ործ ու– 

նէութեամբ, իր բնածին կարողոլթիւն– 

ների բնոյթով ու մակարդակով, բ այց 

ոշ կենսա—մտալոր Հորիզոնների ու ա– 

ռընշութիլնների ընկալման ու մեկնա-

բանման ինքնոլրոյն Համակարգով, այլ 

կերպ ասած՝ ներքին աչխարՀովէ ինշ որ 

նոր ասելիքների տեղ չի թողնում Հետա-

զօտողներէ մօտ։ 

ԱՀա թէ ինչու Հայ իրականութեան 

մէք Պարոյր Հայկազնի վերաբերեալ գրա-

կանութիւնը պարզապէս շատ աննշան է : 

Տողերիս գրողը Հնարաւորութիւն չունի 

պա բզելու, թէ անցեալ գաբում կամ մեր 

գարի սկղբին որտեղ ել ինչ է գբուել ու 

ապուել աոՀասարակ Պարոյր Հայկազնի 

մասին ։ Տայտնի է միայն Րաֆֆու Հա-

մապատասխան գրքոյկը 1 որը էրերի բեր– 

մամբ նոյնպէս գրեթէ անծանօթ է ըն-

թերցող լայն ալան դո լածն երին ։ Տեղեկա-

նալու եւ պարզելու անկարելիութիւնը 

պայմանաւորուած է ո՛չ միայն ժամա-

նակի ամբոդք մամուլն ու գրականութիւ-

նը անձամբ աչքի անցեացնելու Հասկանա-

լի դժուաբոլթեամբ, այլեւ մերօրեայ 

Համապատասխան մատենագիտական ամ-

փոփումների ել տեղեկատուների կամ 

ուղղակի Հետազօտութի ւնների բացա կա-

յռ լթեամ ր: Այնպէս որ, մեր օրերին Պա– 

րոյբ Հայկազնի անձին ու ժամանակին 

անդրադառնալ նշանակում է Համար-

եա՛ խոպան դե ան ի վրայ գործել, ապա-

ւինելով բացառապէս օտարալեզու գրա-

կանութեան ընձեռած մեծ մասամբ կըց– 

կըաուր տուեալներին ։ 

Պարոյր Հայկազնի Հանդէպ գոյու-

թիւն ունեցող կամայ-ակամայ ան տար-

բերութիւնը այնքան օրինական է Հա֊ 

մարլոլմ, որ նոյնիսկ այն Հրատաբա– 

կոլթիլններոլմ , որտեղ թւում է , թէ ան-

պայման որեւէ Հանգամանալից խօսք պի-

տո ասու էր նրա մասին, Հեղինակները 

րաւարարլոլմ են սոսկ թռուցիկ յայ տա-

րա բու թիւննեբով, առանց նիւթի մէք խո-

րանալու կամ գոՆԷ այգ ուդղութեամբ 

խորանալու ցանկութիւն կամ թելադրանք 

յա յ անելու է &օսքը վերաբերում Է ամէ– 

նից առաք Հայ փիլիսոփայութեան պատ– 

մութեանը նուիրոլած աշխատութիւննե– 

րին կամ յարակից Հրատարակոլթիւննե– 

րին։ 

Այսպէս, Երեւանում տարիներ առաք 

լոյս տեսած «Հայ փիլիսոփայական մտքի 
պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն » քաոաՀատոր աշխատու-

թեան ԱռաՀին գրքում, որի Հեղինակն է 

Հենրի Գաբրիէլեանը, բառացիօրէն մի 

քանի տող է միայն յատկացուած Պարոյր 

Հայկազնին (էջ՝ յ Գա պատ ճառա-

բան լու մ է նրանով, որ՝ «Դժբախտա-
բար , Պարոյրի մասին եայ մատենագիր– 
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նհրը տեղեկութիւններ չեն հսւղորդոսք • 
այդ նշանակում է , որ նա հայ իրակա– 
նութեսւն հետ քիչ է աոընչութիւն ունե-
ց ե լ » : Եւ ա յւէքանով Հարցը փակուած Է 

Համարւոլմ ։ 

Պարոյր Հա յ կապն Էն նկատե լիօրէն ա– 

ւելէ Հ.յարգանքով» է վերարերլոլմ Հայ 

փիլիսոփայութեան պատմոլթեանը 1ւր– 

ւիրուած մ է այլ աշխատութեան Հեղինա– 

կը։ Վազգէն Զալոյձանը էր «Հայ փիլի-
սոփայութեան պատմութիւն, հին եւ մի-
ջին դարերի ժամանակաշրջան» անուն 
ոուսերէն գրքում (Երեւան, 1 9 5 9 թ *) ա– 

ւելէ քան երկու էջ է յա ա կացն ում նրան 

36-39) < Նա պատկերացում է տա-
լէս մ ե հ՜անուն Հոետորի անձնական ինք-

նութեան , նրա մամանակաշրքանէ եւ յա-

րակէց Հանգամանքներէ մասին, շատ 

ընգՀանոլր գծերով։ Ջալոյեանը Պարոյր 

Հայկագքւէն նոյնքան տեղ է յատկացնում 

նաեւ էր մէեւնոյն գրքէ Հայերէն Հրա-

տարակութեան մէջ՝ «Հայոց փիլիսոփա-
յութեան պատմութիւն, հին եւ միջին 
դարեր» (էրեւան, 1975 թ ՚ , էջ՝ 3ծ–38) » 
Գրանով Հանդերձ, անկարելի է գոՀա-

9ո*–ցէչ Համարել այն , էնչ որ մինչեւ Հէ– 

մա ասուել ու գրոլել է Պարոյր Հա յ կազ֊ 

նէ մասէն, քան է որ մեր օրերէ Համար 

շարունակում է բաւական մութ մնալ 

նրա դոյութիւնը ։ 

Զալո յեանը, է մէջէ այլոց, դրում է 

Հետեւեալը. «Մենք, ցաւօք, պէտք է ար-
ձանագրենք , որ Պրոյերեսիոսի ոչ մի երկ 
չի պսւհպանուել, ուստի մեղ համար շատ 
դժուար է որոշակի րան ասել նրա հայ– 
եացքների համակարգի էութեան մասին։ 
Րացի ա յ դ , Պրոյերեսիոսի մասին յիշա– 
տակոդ ադրիւրներր սահմանափակում 
են նրա միայն կեանքի մասիը եւ հասա– 
րակական֊քաղաքական ու մտաւոր գոր– 
ծունէութեան արտաքին կողմերի մասին 
տեղեկութիւններով եւ ոչինչ չեն հաղոր-
դում , րսա էութեան, նրա մտածելակեր-
պի մասին։ Այնուամենայնիւ, մենք հիմք 
ունենք ենթադրելու, որ Պրոյերեսիոսի 
աշխասաւթիլնները, ձեւով լինե|Ով հռե-
տորական , պէտք է տարրեր րնոյթ ու-
նենային. հաւանարար, նրանցում քննը– 
ւ ա ֊ մ էին քաղաքական, պատմական, փի-

լիսոփայական հարցեր։ Իացի ա յ դ , չի 
կարող պատահել ք որ Պրոյերեսիոսը, 
ինչպէս եւ այն ժամանակուայ ուրիշ շատ 
հոետորներ, չունենար գա&աՓսծ ներրո– 
ղական, մա հախ օսական եւ նման սւիպի 
գրական ելոյթՕեր: Իսկ Օրա աշխարհա-
հայեացքի րնոյթի վերարերեալ մենք 
հակուած են կարծելու, որ նա նէոպ՚լա– 
տոնիգմի փիլիսոփայութեան հետեւորդ 
է ր ։ Այդ րանը պնդելու համար եիմք է 
ծաոայում Պրոյերեսիոսի Օէոպլատոնա– 
կան շրջապատը, յատկապէս նրա կապե-
րը այդ փիլիսոՓայութեան ասորական 
ուղղութեան գործիչ նե րի * էամրլիխոսի 
խմրի հետ: Ըստ որում* պէտք է ընդգը– 
ծել , որ Պրոյերեսիոսի նէոպլասանիգմն 
իր րնոյթով ու ձեւով չէր կարոդ խան-
գարել նրա քրիստոնէական դաւանան-
քին, որովհետեւ այդպիսի նէոպլատո– 
նիգմի փիլիսոփայութիւնն ընդհանուր 
շատ րան ունէր քրիսսանէութեան հետ՛ 
շատ հարցերում այն քայլ աո֊ քայլ վե-
րաճեց այդ կրօնի աստուածաբանութեա– 
նը : Ահա թ է ինչու քրիստոնէական եկե-
ղեցու թագում նշանաւոր հայրեր դարձան 
այդ փիլիսոփայութեան հետեւորդներ» ւ 

Եթէ վւիչիսոփայութեան պատմու-

թեան գրքում շաա բան չի ասլում Պա-

րոյր Հայկազնի փիլիսոփայակա՛ն աչ– 

իւարՀաՀայեացքի ոլ ներդրման վերա-

րերեալ , դա ինքնին Հասկանալի է , քա-

նի որ գրաւոր եւ ուղղակի վկայութիւն– 

ներ չկան Հրապարակում եւ Հետեւապէս 

անիմաստ է այդ ուղղութեամբ անՀիմն 

դատողութիւններ ոլ զանազան վերա-

գրումներ անելը։ Եթէ նոյն գրքում չի 

ներկայացւում նաեւ մեծանուձ Հոետոբի 

կեանքը իր գոնէ յատկանշական գծերով, 

որովՀետեւ նրա ժամանակակիցների թո-

ղած գրաւոր ազբիւրների վկա յոլթիւն– 

ներր վերաբերում են բացա սապէս Հգոր– 

ծոլնէոլթեան արտաքին կողմերին»% դա 

եւս ինչ-որ չափով կարելի է Հասկանա-

լի Համարել, քանի որ փիլիսոփայութեան 

պատմութիւնը աոաջին Հերթին գաղա-

փարների պատմութիւն է , այլ ոչ թէ այդ 

գաղափարները ձեւակերպած անձանց 

կենսագրութիւն, թէեւ վերջինս էլ իր 

պատշաճ տեղն ունի եւ սովորաբար օգ– 
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Տէ ում Է՝ առաւելագոյնս պարզելու եւ. 

մեկնաբանելու, աոկայ գաղափարների ծը– 

նոլնդն ու Հոսքը ւ 

Բայց եթէ այգպիսի մեղմացուցիչ 

նկատառումները որոշակի ու վճռական 

գեր են խաղում աուեալ պարագայում, 

մի աեսակ արդարացնելով գրաւոր խօս– 

քի ժլատութիւնը Պարոյր Հայկավն ի վե– 

րարերեալ փիլիսոփայութեան պատմու– 

թեանը նո լիր ուած Հրատարակոլթիւննե– 

րում ( նոյնը չի կարելի պնդել աոՀասա-

րակ , Հայոց եւ Հայ մշակոյթի պատմու-

թեան աեսակէաից \ Պարոյր Հայկազնը 

ամբողջովին Հայասաանեան ծնունդ Էր, 

իսկ նրա օրօք՝ Հայաստանը մեկուսա-

ցած չէ ր մնացել աչխարՀից , մա՛ն աւանդ 

ան միիսկան Հարեւան քաղաքակիրթ աշ– 

խարՀից է Ուստի* նրա կեանքի ու գոր– 

ծոլն էութեան պարզաբանումը միաժա-

մանակ նշանակում է իր ժամանակի Հայ-

կական ընգՀանուր կապերի յաւելեալ 

պարզաբանում ։ Տուեալ պարագայում 

այնքան Էլ մեծ նշանակութիւն չունի այն, 

որ նա ապրել ու գործել Է Հայաստանից 

դուրս է Վերքին Հաշոլով՝ նա եւս , ամէն 

մարդու նման , պէտք է որ մի որեւէ տեղ 

ապրէր ու գործէր » Իրերի բերմամբ՝ մեծ 

մասամբ Աթէնքը Հանդիսացաւ նրա գոր-

ծուն էութեան մնայուն դաշտը՛. 

իսկ Պարոյր Հայկազնի իրական դի-

մագիծը պարզելու Համար վերին աստի-

ճանի օգտակար են Հենց յատկապէս նրա 

«գործունէութեան արտաքին կողմերը» 

բնութագրող վկայութիւնները ։ Հենց այդ 

արտաքին տուեալնե՛րն են կողմնորոշիչ 

ուղենիշ ծառայում նրա մարդկային էու-

թիւնը բացայայտելու գործում։ Գա զա 

փարները երբեմն կարող են սխալ Հաս 

կացուել ու մեկնարանուել, սեփական ՜է 

կամ ընդօրինակով ի լինել, մի խօս քով՝ I 

անանձնական Հանգամանքներով պայմա 

նալորուելւ Մինչդեռ մարդկային թանձ֊I 

րացեալ գո յոլթեան ու վարքագծի ար– 

տա յա յտոլթիւնները , վաւերական լինե—Դ 

լու դէպքում, վկայում են ըստ էութեան I 

անփոխարինելի իրողոլթիւնների մասին ։ V 

ԱՀա այգ առումով էլ ինքնին <&(»«՚հ/7>Հ–| 

րական է Պարոյր Հայկազնի պարագան։ 

Բայց , ինչպէս ամէն մարդու կեանք \ 

ու պատմական ներկայութիւն, Պարոյր 

Հայկազնի կեանքը եւս չի կարող բացա– 

տրուել միայն իրենով, որքան էլ առատ 

ու մանրամասն լինեն այդ կեանքը բա-

ցայայտող վկայութիւնները (եթէ այդ– 

պիսիք աոՀասարակ գոյոլթիւն ունենա-

յին) ։ Իւրաքանչիւր ան Հատի կեանք, 

մա՚նալանդ յա քորդ սերունդների աչ-

քում, առաւել ցայտուն Է երեւում իր 

ժամանակա շյրքան ի ու ժամանակակ ից նե-

րի ոլորտում: Ուստի՝ ուշադրութեան ա– 

ռարկայ ծառայող անՀատ մարդու կեան-

քը միշտ Էլ նախընտրելի Է տեսնել կամ 

ներկայացնել Հասարակական ընգՀանուր 

ոլորտի մէք, այլապէս անխուսափելի է 

միա կողմ ան ի ո ւթի ւնը , վրիպումը եւ խե-

ղաթիւրումը ։ ԱՀա թէ ինչու այս ու-

սումնասիրութեան մէջ Պարոյր Հայկազ-

նի կեանքն ու գործոէնէութիւնը գիտ– 

լոլմ է , անՀրաժեչտաբար, նրա ականա-

ւոր ժամանակակիցների՝ գործակիցնե-

րի կամ Հակառակորդների ոլորտում, 

նրանց ապրած մ իջավայրում : 

Բացի այդ, այստեղ ներկայացուող 

.թեան 

.ած 

ստարակո տուեալները ոչ մի *»րս> 

մէջ չեն ամփոփուած ու շարագրու, 

տողերիս գրողի աշխատանքը դիւրացնող 

ձելովւ Այդ տուեալները մէկ առ մէկ 

Հաւաքուած են այլեւայլ միմեանցից 

անկախ ել տարբեր ժամանակ, տարբեր 

ծրագրով ու նպատակով կազմուած ԳԸ(– 

քերից, մի աեսակ ինքնուրոյն խճանկար 

ստեղծելու եղանակս վ՛ Պարոյր Հայկազ-

նի վերաբերեալ, պէտք է ասել, ոչ մի 

յատուկ ժամանակակից ուսումնասիրու-

թիւն գոյութիւն չունի եւ ոչ մի լեղուով՛. 

. Նրա անունը յիշատակւում է միայն նրա 

* ժամանակակիցների Հեղինակած ու Հի– 

•«/«• ապուած կամ նրանց մասին գրուած 

Ներօրեայ գրքերում, ինչպէս եւ Համա– 

I պատասխան Հանրագիտարանային Հրա– 

1 .ոարակութիւններոլմ X Այգ Հբատաբա– 

լթիլններից մեր նիւթին վերաբերող 

\,քսա էութեան կցկտուր տուեալները Հարկ 

եղել Հաւաքել ամփոփել ու շարադրել 

| ւրոշ տեսանկիլնից, նրանց պա ամա կա– 

• օրէն փոխադարձ առընչութիւնները ու– 

I չադրոլթիւնից չՀ եռացնելս ւ պայմանով։ 

I Այսպէս թէ այնպէս, այս ուսումնասի– 
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ր ութ հան նպատակն է Համառօ տարար 

ուրուագծել Պարոյր Հայկազնի պատ մ ա ֊ 

կան գործունեութիւնը, **րոշ չափով էլ 

նրա ժամանակաշրքանը եւ ք մ ա՛ն ալանդ՝ 

նրա Հետ այս կամ այն բնոյթի առրն– 

չոլթիւն ունեցած ականաւոր մամանա– 

կա կիցն երին՝ յարակից Հանգամանքնե-

րովդ իբրեւ պատմութիւն եւ պատ մ ու– 

թեան վկայոլթիէն ։ 

Ի– 

Պրոյերեսիոս—Պարոյրի անունը /Ի~ 

չատակլում Է նրա ժամանակակիցների՝ 
ոՐոչ թուով Հեղինակների երկերում, զա-

նազան աոիթներով ։ Այգ վկայութիւն-

ների Հ իման վրա յ , նրա անունը յիչա– 

տակւոլմ Է նաեւ աւելի ուչ կազմուած 

իր տեսակի Հանրագիտական բառարան-

ներում կամ ծաղկաքաղերում I Բայց նրա 

վերաբերեալ աոալել Հանգամանալից վը– 

կայոլթիլնը թողել Է իրեն ա չակերտած 

Եէնապիոս Ա ար դես ցին ։ Էքւնապիոսի մա-

սին այս ուսումնասիրութեան մէք աոան-

ձին կը խօսուի յա քորդ Հատուածն երից 

ւէէ կում, իսկ Հիմա Հարկաւոր է սաՀմա-

նափակուե լ նրա եւ Պարոյրի անմիքական 

աոընչութեամբ ։ 

Եւնապիոսը Պարոյրին առաքին ան-

գամ տեսել է 3 6 2 թ«վն, Աթէնքում, երբ 

ինքը 1 6 տարեկան պատանի էր, իսկ Պա– 

րոյրը արդէն, իր ասելով, 8 7 ա մ ե ա յ 

պատկառելի այր ։ Իր ուսուցչի կեանքին 

ու գործունէութեանը նա անդրադարձել 

է «Փիլիսոփաների եւ սոփեստների կեան-
ք ը » վե բնագրով աշխատութեան մէք, ո– 

րը գրուել է 3 9 6 թո լականից յետոյ։ Ա– 

մէնից առաք միանգամայն ակն յա յա է , 

որ աչակեբտը ուսուցչի Հմայքի տակ է 

գտնւում եւ ամէն կերպ քա տա գովում է 

նրա այլեւայլ բարեմասնութիլնները է 

Այգ քատագովական կշիռը չափելու 

Համար պէտք է յիչել, որ Պարոյրը բա-

ցայայտ քրիստոնեայ էր, իսկ էւնապիոսը՝ 

թունգ Հակաքրիստոնեայ ։ Բայց, չնայած 

դրան, չարագրանքի մէք բոլորովին մի 

կողմ է գրուել Հարցի այդ կողմը ու նը.-

կատի առնոլել միայն Պարոյրի անձնա-

ւորութիւնը՝ իր բուն իսկութեամբ ։ Պէտք 

է նչել, որ Պարոյրի մասին ակնածանքով 

են արտայայտուել թէ՛ քրիստոնեայ եւ 

թէ Հեթանոս ք նոյնիսկ Հակաքրիստոն-

եայ Հեղինակները։ Օրինակ, նրա ան– 

լան ի եւ Հակաոակորգ Հռետոր Լի բանի ո– 

սր իր նամակներում խոստովանում է , 

թէ նա իր տաղանդով նուաճել է աշխար– 

Հր, նուաճել է փառք ու պատիւ է իսկ 

քրիստոնեայ Հեղինակներից մէկն Էէ իր 

Հերթին վկայում է , որ ժամանակի Հռե-

տորներից ոչ ոք չէր կարող մրցել Պա– 

րոյրի Հետ, քանի որ նա բոլորին յազ– 

թում էր եւ նրա խօսքը Հաշուի էին առ-

նում թէ՛ Ար եւե լքում եւ թէ Ար ելմո լա-

քում է Այսպէս է ներկայանում Պարոյրի 

դնաՀատման ՀաՐՏՇ. * 

թ՛է որքան ուշադիր է էւնապիոսը 

Պարոյրի Հանդէպ, երեւում է Հենց նը– 

բանից, որ իր դրքի զգալի մասը, ուղ-

ղակի Հաոիլծի բաժինը», յատկացրել է 

նրան ։ Այսպէս , գրքի մերօրեայ Հրատա– 

րակութիւններից մէկում 1 1 2 տպագիր 

էքերից Համարեա՛ 24|» նուիրուած է Պա-

րս յրին, նա՛ է շարադրանքի առանցքն ու 

կենտրոնը, այսինքն՚ խօսւում է կա՛մ 

ուղղակի նրա եւ կամ էլ նրա Հեա ան մի– 

քապէս կապուած եղելութի ւնների մա-

սին։ Գրքում խօսւում է շատերի մասին, 

բայց ոչ ոք այդ առանձնաշնորհեալ պատ-

ւին չի արժանացել ։ Գա երեւում է Հենց 

առաքին Հայեացքից՝ արտաքին առու– 

մ ով, եթէ մի կողմ դնենք շարադրանքի 

բովանդակութեան իւրայատուկ ուղղու-

թիւնը ։ 

Ել ) առհասարակ , Եւնապիոսը ա յն– 

պէս է ներկայացնում Պարոյրի անձը, 

շարժուձեւն ոլ խօսելաձելը, որ մեր Օ– 

րերի քիչ թէ շատ տաղանդաւոր ոեւէ 

նկարիչ, առանց յատուկ ուժ տալու երե-

լա կա յութեանը, կարող է գծել նրա Հա-

մարեա՛ բնական պատկերը։ Բացի այդ, 

քանի որ յա յանի են Պարո յրի կեանքի 

ճանապաբՀի Հիմնական Հանգրուաննե-

րը ) օտար ու Հեռաւոր Հեղինակների թո-

ղած վկայութիլնների Հիման վյրայ, բա-

ւական դի լրանում է այն պատմավիպա-

սանի գործը, որը երբեւէ կ՛ուզենա յ 

անդրադառնա լ նրա կեանքին **ւ ժամա– 
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նա կին , պարոյբ—Հայկազնեան երելո յ– 

թին։ 

Պատմական անցեալին վերաբերող 

մերօրեայ Համապատասխան Հրատարա– 

կոլթիլններոլմ, Լորրորգ դարէ կապակ– 

ցոլթեամբ - Հանրագէտական բառա-

րաններում , այս կամ այն Հեղինակէ եր-

կերէ լոյս ընծայման կապակցութեամբ 

զետեղուած նէւթերոլմ կամ էլ Հենց պար– 

ւլապէս պատմագէտական Հ եաազօտու– 

թէլններոլմ բնականաբար յիչատակ– 

ւում է նաեւ Պրո յերեսիոս—Պարո յրէ ա– 

նունը , իրրեւ ^չորրորդ դարէ յոյն Հռե-

տոր ել սոփեստ», առանց մոռանալու 

նրա Հայոլթէլնլ»: Բայց այդ Հայութէւ– 

նը ամէն մարդ էր աեսանկէւնէց է ձեւա-

կերպում , Հր բեմն էլ կարծես թէ գէմե– 

լով մեր օրերէ եզրաբանական կաղապար-

ներէն : Պարոյրը > ըստ յէչատակողի կամ-

քի , մերթ վՀայ է» կամ ՀՀայաստանցի», 

մերթ էլ ՀՀայկական ծագում ունեցող» 

կամ ՀՀայ ընտանիքում ծնոլած» , եւայլն ՚. 

ի Հարկէ, գրանով նրա Հայոլթէէնը չի 

Հ երքւոլմ , բայց մ Է տեսակ մշուշապատ– 

լոլմ Է է \Հ շան ակում Է , կողմնոբոշոլե լու 

Համ ար լալագո յն ձելը մԷա յն այն ար– 

տտյայտութէւններէ վրայ յենուելն է ւ 

որոնք գոյոլթէւն են ունեցել սկղբնաղ– 

բէւրներում, արտացոլելով ժամանակի 

մտածելակեըպը ։ 

Պարո յրը երկար կեանք է ապրել 9 1 

կամ 9 2 տարէ ։ Ամէնուրեք ծննգեան թ ը ֊ 

լական է Համարլոլմ 276^» Է"Կ մա Հոլա-

նը՝ 367/» կամ 368ք * Նա ծնուել է կապա֊ 
ղովկիա յէ գլխաւոր քաղաք կեսարիա– 

յոլմ ։ Բայց նրա ծնողները այնտեղ էէն 

տ ասե/ Հա յաս տան է խորքերէց , ըստ &է– 

նապէոսէ, Հայաստանէ այն մասից, որի 

սահմանը կպած է Պարսկաստանին տ Եր-

բեմն նչւում է եւ– Հօրենական բնակավայ-

րէ կամ բնաշխարՀԷ անունը Հկուկու– 

սուս» ։ Նշւո՚Տ է նաեւ Հայրանունը 

ՀՊանկրատէոս» է 

Ըստ երեւոյթէն, Պարոյրը չունեւոր 

րնտանէքֆ գաւակ է , որովՀետեւ յայտ– 

նէ է , որ նա շատ նեղութէւններ է քա-

շել կէտասարդ տարիներէն։ Երիտա-

սարդ աարէքում էլ ուսման սէրը նրան 

առաջնորդել է Անտէոք։ Հետագայում նա 

պատմում էր , որ էնքը այգ ընտրութէլ– 

նը գիտակցաբար է կատարել եւ չի կա– 

մեցել միանգամից Աթէնք գնալ ։ Անտիո– 

քոլմ ուսանել է ք)ւլպիանոսի մօտ ել որոշ 

ժամանակ անց մեկնել է Աթէնք՝ ուսու-

մը շարունակելով (Հոլլիանոս կեսարա– 

ցոլ մօտ։ Պարոյրր՝ թէ՛ իրրեւ Հայրե– 

նակից ել թէ իրրեւ արտակարգ ընղու– 

նակոլթիւննեըով օժաուած աշակերտ, 

մեծ համարում ունէր ուսուցչի աչքում 

ել բարեկամական յաբարեբութիւննեբի 

մէք էր նրա Հետ։ 

Եէնապիոսը պատմում է , թէ ինքը 

Հետագայում տեսել է Տուլիանոսի եր-

բեմնի Համեստ ու անշուք տունը, "ՐՐ1 

սակս*յն , Հոգելոր լոյս էր ճառագայթոլմ 

ի բրել Հսուրր տաճար» ։ Բոլոր կողմերից 

երիտասարգներ էին գալիս նրա մօտ, 

Հմայուելով նրա ճարտասանոլթեամբ եւ 

ազնիլ բարքով: Եւ ապա այգ երիտ ա– 

ոարղները, բազմաթիւ աշակերտները, 

ուսումն աւարտելով ու իրենց երկրները 

վերադառնալով, տարածում էին ոլսոլց– 

շի Համբալը։ Տուլիանոսի աշակերտնե-

րից ամէնից նշանաւորը հանդիսացան , 

րստ Ե՚-նապիոսի , Պրոյերեսիոսը , Հե-

փեստիոնը , Եպէփանիոս Ասորին եւ ՚հիո– 

փանտոս Արարը, որոնք որոշակի Հռչակ 

էին վայելում իր ժամանակ : 

է ւ ահա 3 4 0 թուին վախճանուեց Տու– 

լիանոսը , նախապէս իր տանը նուիրելով 

Պարոյրէն տ Պէտք եղաւ նաեւ նրա յաջորդ 

ընտրել% իբբել առաջատար սոփեստ Լու– 

սոլքիչ) է ճարտասանական բարձրագոյն 

դպրոցի վարիչ եւ ուսուցչապետ է Առկայ 

մի շարք թեկնածուների մէջ Հվիճակն 

ընկա լ» Պարոյրին ։ Բայց շատ էին նաեւ 

մրցակիցները , նախանձորդներն ու Հա-

կառակորդները ։ Ուսումնասիրողները նը– 

շոլմ են, որ Աթէնքի րնակչութիլնը ընգ– 

Հանրապէս խիստ բարեացակամ էր Պա-

րոյրի Հանդէպ ՚. Նաեւ ուսանողները ։ Իսկ 

Հակառակորդները, իրրեւ կանոն Տ դրսից 

եկածներ էէն , որոնք ուղում էէն ասպա– 

ըէղ շահել որեւէ գնով , նոյնիսկ խարդա֊ 

լանա նքներէ ։ 

Այդ Հակառակորդներէն մ է պաՀ յա– 

էողուեց վերէֆ իշխանութիւներէն գ ը ր ֊ 

ղել, որ նրանք Պարոյրին արտաքսեն Ա– 
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թէն քէց , ան յայսւ պատճառով I Բայց Պա– 

Ր" յՐԸ կարճ բացակայոլթիւնից յեաոյ 

նորից վերադարձաւ, այնաեղ I Բացի այդ, 

կա յսերական վերադաս պաշտօնեաները 

ժամանակ աո. մամանակ Հրապարակային 

մրցութեան Էին Հրաւիրում Պարոյրին, 

նրա կարողութիւնները սաուդելու Հա-

մար ել նա միշտ Էլ յաղթական Էր դուրս 

գա լիս է ԱմԷնից զարմանալէն նրա ար-

տա կարգ յիչոզութիւնն էր ։ Հրապարա-

կային մրցումների մամանակ նա արտա-

սանում էր յանպատրաստից ճառեր, ո– 

րոնք տեղնուտեղը սզագրւում էին է Եսկ 

յետոյ կրկնում Էր նոյն ճառը, րաո. աո 

րաո, առանց որեւէ շեղման, Ի^է ՈՐ կա-

րելի էր ստուգել սղագրական արձանա– 

գրութեամր է 

Այգ ձելով ամրապնգուեց Պարոյրի 

գիրքը ք Այգ պայմաններում օրէցօր ալե– 

լացաւ եւ կայսրութեան արեւմտեան, 

եւրոպական մասի տիրակալ կայսր կոս– 

տասի սէրն ու Համակրանքը նրա Հ ան-

դէպ է Օրերից մի օր ք ճշգրիտ թուականը 

դմոլար Է որոշել Լընդոլնուած Է նշել 

ա ի եւ 347^ միքեւ) , կայսրը Պարոյրին 

Հրաւիրեց իր նստավայրը Գաղիա Լայն 

մամանակ թէեւ կայսրութեան պաշտօ-

նական կենտրոնը Հոոմն էր, կայսերա-

կան մնայոլն նստավայր շկար, այլ դա 

այնտեղ էր, որտեղ որ դտնւում էր կայ-

սեր գլխաւոր րանակաճամրարը) * Պա-

րոյրը նրա մօտ մնաց որոշ մամանակ , 

եղաւ, այսպէս ասած, սեղանակից ու 

զրուցակից, ցոյց աուեց իր ճարտասա-

նական կարողութիւնները է կայսրը նրան 

շնռրՀեց պատուաւոր* Հնարաւոր բարձ– 

րագոյն տիտղոսը, Հստրատոպեդարխ» 

Լորի բուն նշանակութիւնն այսօր դրժ– 

լար Է վերծանւոլմ) , ցանկութիւն յայտ– 

նեց նիւթական առատ պարգեւ տալ, ո– 

րը եւ Պարոյրը իր կողմից ձեւակերպել 

տոլեց ԱթԷնք քաղաքի օգտին է 

Վերադարձին Պարոյրը անցաւ Հռո– 

մովյ այնտեղ եւս ցոյց տալով իր կարո– 

ղութիլնները , Հմայելով քաղաքի Հա սա-

րա կութ եանը ւ Աենատի որոշմամբ Հռո– 

մ ում մի արձան կանգնեցուեց Պարոյրի 

պատուին՝ Համապատասխան մակագրու– 

թեամբ յ Այգ մակագրութիւնը տարբեր 

աղբիւրներում մի քիչ տարբեր ձեւով Է 

փ ոխանցլում , երեւի բնագրից թարգ-

մանութիւնների միքոցով տար ածուելու 

պատճառով, երբ աննկատելիօրէն Հար– 

թըւել են նրբութիւնները է Բայց իմաս-

տը անվիճելի եւ յստակ է , - Հոոմը մե-

ծարում է Պարոյրին է իր Հաւաքական 

կամքը արտայայտում այսպիսի խօսքով 

«քաղաքների թագուհի Հո ֊ոմը ճարտա-
սանութեան թագաւորին» է 

Աւելի ուշ% նոյն Աենատը գրաւոր ա– 

ոաքարկ արեց Պարոյրին, որ նա գնայ 

Հռոմ ել ստանձնի Հռետորական պաշտօն– 

ներից մէկը է Բայց նա յարմար չգտաւ 

անձամբ գնալ եւ որոչեց, որ իր փոխա– 

րէն գնայ իր աշակերտ Եւոերիոս Աչեք– 

սանդբացին է 

Պարոյրի մրցակիցներից ու Հակա-

ռակորդներից յայտնի են Հիմեր իոսը, 

Ղ՚իուիանտոսը եւ Աոպոլիսը * 

Պարոյրի նշանաւոր աշակերտներից 

այստեղ կարելի է յիշել Բարսեղ Մեծ Կե– 

սաբացուն, Գրիգոր Նազիանզացնուն ու, 

մ ա՛ն ալան դ՝ Ա ոլլիանոս կայսրին % Վեր– 

քինս աշակերտելու առիթ է ունեցել 3 5 5 

թուականի ամրան եւ աշնան երեք ամիս-

ներին, Համեմատաբար կարճ մամանակ , 

երբ դեռ արքա յագն իշխան էր եւ ուսումն 

ընդՀատեց պարզապէս կեսար դաոնալու 

Հ ետեւանքով ւ Բայց այդ կարճ մամտնա-

կում նա խիստ տպաւո րուե լ էր Պարո յ– 

րից յ ինէ ՈՐ արտացոլոլել է իր դրական 

ժառանգութեան մէք ։ 

էքւնապիոսի կողմից Պարոյրը ներ-

կա յացլում է իբրեւ մի վիթխաբա Հասակ 

ել բարեկազմ ու տպաւորիչ անձնաւորուէ 

թիւն ւ Նոյնիսկ իր առա քացած տարի-

քում նա պա Հ պանում էր երիտասարդա-

կան աշխուժութիւնը եւ կորովը, ճար-

տասանական ՜խօսքի ուժը, անտարիք ու 

ան մ ա Հ անձնաւորութեան տպաւորութիւն 

թողնում կենսագրի վրա յ ։ Նրա ներկա– 

յութիէնից խիստ տպաւորլում էին ել ա– 

չակերտներն առՀասարակ է 

Տեղին է նշել մի պարագայ եւս ւ Հռե-

տորական Համալսարանում աշխարՀի 

տարրեր երկրնեբից եկած պատանի ու ե– 

րիտասարդ աշակերտները իրենց յարա-

բերութիւներ ի ընթացքում խմբւոլմ էին 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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առաւելապէս Հայրենակցական "կըզ– 

րունքով է Եւ աՀա Պարոյրի Հետ այգ ի– 

մաստով կապուած էին մա՚նաւանգ կա– 

պադովկիայից եւ Պոնտոսից Աթէնք ե– 

կածներր, նրա շուրքն էին խմբլում նը– 

րանք։ Իսկ նա էլ, թւոլմ է , յատուկ Հո-

գատարութիւն էր ցուցաբերում նրանց 

Հանգէպ ւ թ՛է ել փ աս տօր էն ոչ մի տեղ չի 

յիչատակւում «Փոքր Հայք» արտայայ-

տոլթիւնը քանի որ Հ Հա յաս տանը» 

ինքնին բաւական է Համա բլում ներելի 

է կարծել, որ Աթէնք ուսանելու գնացող 

երիաասարգների լարքում որոչակի թիւ 

էին կազմում ել յատկապէս Փոքր Հայ– 

քից ելած Հայերը ։ Vտովին մամանակի 

պատ մ ա—քաղաքական քարտէ զին նայե-

լով% դժոպսբ է ոլրիչ եզրակացութեան 

գալ։ 

362^ (Հունիսին, երբ արգէն միանձ– 

նեայ կայսր էր ք 6ուլիանոսը Հրամայեց, 

որ գպրո քներում այլեւս քբիստոնեաներ 

< դա սաւանդ են ; \թա վճռել էր վերականգ-

նել նաի/աքրիստոնէական է աւելի ճիչդ՝ 

Հելլէն ական մշակո յթի վարկը եւ ամէն 

կեր$գ քանում Էր սաՀմանափակել արա-

գօրէն Հող նուաճող քրիստոնէութեան եւ 

քբիստոնեաներ ի յառաք խաղաց ում ը : \ը– 

բա շբ քարեր ականը, ի Հարկէ, քրիստո– 

նեաների Հաւատափոխոլթեան անմի՚քա– 

կան Հարց չէր դնում եւ առհասարակ դէմ 

էր որեւէ խտրականութեան, բայց իրա-

կանում այնպիսի՛ նախադրեալներ ու 

պայմաններ էր ստեղծում, որ կրթու-

թեան ասպարէզում անելանելի էէիճակի 

էին մատնւում թէ՛ քրիստոնեայ ոլսու– 

ցիչները ել թէ քրիստոնեայ ծնողների 

դպրոցական տարիքի զաւակները ։ Եւ այգ 

քաղաքականութիւնը գործադրւում էր 

Հետելոզականօրէն , որից թէ՛ տուժող-

ներ եւ թէ շաՀողներ կային ։ Հաւան արար 

շատ ուսուցիչներ յաբմարուեցին նոր քա-

ղաքականութեան ր եւ , քրիստոնէութեա– 

նը կարեւորութիւն չաալով, իրենց գոր– 

ծոլնէոլթիւնը չարունակեցին Հեթանո-

սական ճանապարՀով է 

Բայց տուեալ դէպքում մեզ Համար 

կարեւորն այն է , որ Ա ուլիանոսը բացա– 

(Շար. 1) 

ո ու թե ան կարգով Պարոյրին թոյլատրեց 

շարունակե լ իր ուսուցչական գ ործ ու– 

նէութիլնը քրիստոնեայ մնալով ։ Աա– 

կա յն Պարո յրը մ երժեց այդ աոանձնա– 

չնորՀր, չուզեց բացառութիւն դաոնալ 

իր դալանակիցների չարքում եւ Հրապա– 

րակօրէն Հրաժարուեց ուսուցչական աս-

պարէզի ց \ Այդ €անգործութեան» ժամ ա– 

նա կա շրքանը իրերի բեբմամբ երկար չտե-

ւեց : Աուլիանոսը 363^ ամրանը կռուի 

ընթացքում զոՀուեց Տ ԻդրէսԻ ափին։ 

՛Իրանով էլ ինքնաբերաբար խափան– 

ւեց նրա ծրագիրն ու քաղաքակա-

նութիւնը : Ե լ Պարոյրը նոյն 363^՚ծ նո-

րից վերադարձաւ իր պաչտօնին , Հ ալա-

նա բար այգ պաշտօնը շարունակելով մին-

չեւ մաՀ ։ Գրաւոր պատմութիւնը չի թո-

ղել մի այլ մարդու անուն, որը այդ ժա-

մանակ Հետեւած Պարոյրի օրինա-

կին ել Հրապա րակօրէն Հրաժարուած ի՛-

րեն չնորՀոլած արտօնութիւնից : Մէ՚կ 

բացառութեամբ։ Գա Հռովմէացի Հռե-

տոր Մարիուս Վիկտորինուսն էր, որը ^ի 

քանի տարի առաք քրիստոնեայ էր դար-

ձել ել մեծ տպաւորութիւն թողել Հռով-

մէական Հասարակութեան վրայ։ 

ինչպէս որ արդէն ասուեց , Պրոյե– 

րեսիոս—Պարոյրը վախճանուել է 3 6 7 կամ 

3 6 8 թուականին, այսինքն՝ 9 1 կամ 9 2 

տարեկանում ։ Գամ բանական խօսք է ար-

տասանել իր պաշտօնակից Գիոփանտո– 

սը ( իսկ տապանագիրը պատրաստել է իր 

սան Գրիդոր ՝Ն ազի ան զա ցին : 

ի դէպ, մասնագիտական գրականու-

թեան մէք յիշլում է նաեւ «Պրոյերեսիոս» 

անունով մէկ ուրիշ անձնաւորութիւն, 

իբրեւ ՀԱինոպի եպիսկոպոս», որը մաս-

նակցել է 342^ Աարդիկա-Ֆիլիպոպոլսի 

Աինոդին, ինչպէս ել 343^ (Հարցակա-

նով) Գանգրայի Աինոդին ։ թ՛է ել սա դեռ 

ոչինչ չի նչանա կում ու վկայում, ր այց 

չի էլ կարելի բոլորովին անտեսել է որով-

Հետեւ աշխարհագրական այդ մ ի քա վայ-

րում Հայութիւնն այդ ժամանակ նշանա-

կալի ներկայութիւն էր ել գործունեայ 

տարր ։ 

ԱՏԻՈՆ ՄԿՐՏԶԵԱՆ 
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Մ– Ս– Հ Ե Ր Կ Ե Լ Ե Ա Ն 

Ս Ա Ր Գ Ւ Ս Ւ Ս Ձ Ս Տ Ո հ Ր ե Ս Ո ւ 

Սսւրզիճ Խաչասաւրեան, ^ատիօաթ-վայի դիմաց, Ածանտծ* քարայր֊տաՑար, թիէ 1 

Ա փիւռքաՀայ իրականոլթեան մ ԷՀ օ– 

աարներըլ յաճախ փորձած են սեփակա-

նացնել մեր էերմէքներր, որոնց կարգին 

գեղանկարիչներ , ինչպէս այվազովսկի , 

Եակոլլով , Ար չի լ Կորքէ Աաո յեան , եւա յ– 

լրն։ 

1930ական թուականներուն նո յնլ» 
պաաաՀեցաւ Աարգիս Ի) աչաւոուրեանի 

պարագային, երր էլրոպայի աարբեր 

ոստաններուն մէՀ ան ցուցադրեց իր 

պարսկական որմնանկարներուն պատ-

ճէնաՀանոլմներրլէ Եւրոպական կարգ մլլ 

թերթեր յամաոօրէն ղայն անուանեցին 

պարսիկ գեղանկարիչ , աոանց որեւէ տեղ 

յիչելոլ անոր Հա յկական պատկանելիով-

թի՛նը) կամ Հա յկական կերպարուեստին 

բերած անուրանալի նպաստը Տ 

Աարգիս իյաչատոլրեանի արուեստին 

մասին խօսելու Համար , Հարկ Է անոր 

կեանքն ու գործոլնէութիւնլլ բաժնել ե– 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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րեք շրջաններու է Այգ շրջանները այն-

քան զատորոշ են իրարմէ, որ առանց վա-

րանումի կարելի է անուանել զանոնք՝ 

Ա • - Հայկական, 

Բ - Պարսկ ական, 

9* Հնդկական է 

Իսկոյն պէտք է ընդգծել, որ Աար-

գիս էՕաշաաուրեանի արուեստին Հիմքը 

միշտ կը մնայ Հայկականը, նոյնիսկ երբ 

պարսկական կամ Հնդկական որմնանկար-

ներ կը պա աճ էն ա Հան է ր ան ։ Այս վերջին– 

ներուն մէջ դնելով Հանդերձ պարսիկ ես 

Հնդիկ ժողովոլրղներու խառնուածքն 

ու ոգին մարդկային գետնի վրայ, այ~ 

նուամենայնիլ , արուեստի Հանդէպ ունե-

ցած մօտեցումն ու արուեստի արժէքներ 

փրկե լու ֆբ նախանձախնդրութիւնը ան-

պայման կը մատնեն իր գաղթական, 

տան քուած, սպանդ տեսած Հա յուն ապ-

րումներըX ք՝ոլոբ պարագաներուն, նոյն-

իսկ իր լաւատես ու զուարթ գործերուն 

մ է ջ , տարագիր Հայու թախծալի վիճակ-

ներ կը փոխանցուին գիտողին ։ 

Ա արդիս իյաչաաոլրեան ծնած է Մ ա– 

լաթ իա, 1886^, կօշկակարի Համեստ 

ընտանիքի մը յարկին տակ X Հայրը Թաւ– 

բիզէն էը, իսկ մայրը բնիկ մալաթիա– 

ցի : Ուսման Համար պատանին կը ղրկուի 

կարնոյ Աանասարեան վարժարանը, զոր 

փայլուն յաջողութեամբ աւարտելէ ետք, 

կը մեկնի էւրոպա (Հոոմ, Զոէ–ից^րիա 1 

Փարիզ)՝ զեղանկարչոլթեան մէջ Հմտա– 

նալրւ« էւրոպայի մէջ թափառական 

կեանք մը անցընելէ ետք, երիտասարդ 

ֆյաչատոլբեան կը վերադառնա յ Հայրե-

նիք եւ 1915^Տ» ու Հետագայ դէպքերուն 

կը բաժնէ մեր ժողովուրդին վիճակուած 

բոլոր վերիվայրումները X 

Արարատի շուքին՝ աբեւմտաՀայ 

գաղթականներու գառն վիճակը շատ կը 

յռլղէ զինք ել կը սկսի նկարել անոնց 

կեանքը՛. Այս գործերը Հետագային ցու-

ցադրեց տարբեր քազաքներու (Պոլիս, 

ԳաՀիրէ , Վիեննա, Փարիզ, Լոնտոն, 

Պրիւքսէլ, Ամսթերտամ, եւայլն) մէջ՝ 

գեղարոլեստական յագեցուածութեամբ 

աշխարհին ցոյց տալով Հայ ժողովուր-

դին դէմ գործադրուած ոճիրին շարունա-

կութիւնը ։ 

Ցուցադրուած նկարներուն մ Է՛ջ յատ-

կանշական էին գաղթականներու կենցա-

ղէն առնուած կեանքի պատկերները, կի-

ներու ել մանուկներու տիպարներ , որոնք 

արհաւիրքներէն ճողոպրած ժողովուրդի 

մը շար շարանքները կը բնոլթադրէին տ 0– 

բինակ, «Պաասպաբհ ալները կ՚երթան հաց 
բերելու», «Որթերը ճաշի կը սպասեն», 
«Որբուհին՝ հիւսելու ատեն», «Լուացա-
ր ա ր ո ւ հ ի ն ե ր ը » , եւայլն ։ Ան մասնաւոբ 

ուշադրութիւն կը դարձնէր զգեստներու 

թափթփած ձեւերուն ել գունաթափում– 

ներուն , մանրամասնօրէն նկարելով զա-

նոնք, որպէսզի կարենայ առաւել եւս 

ցայտուն դարձնել ծագումնաբանական 

կերպարները, անոնց ապրած վիշտն ու 

վերապրելու եւ գո յա տեւելու կամքը X 

Այս առումով յատկանշական են Հետեւ-

եալ կտաւները •— «Աասւււնցի կիները» , 

«ԲասԷնցի երիտասարդ կինը», «Մշեցի 
տարագիրը», «Սասունցի 90ամեսւյ կի-
ն ը » , ելա յլն : Երփնագրողը իր կերպարնե-

րուն դէմքի (մասնաւորապէս աշքերուն) 

արտայայտութեան, Հագուստներու եւ 

միջավայրի միջել Հոգեվիճակի եւ տրա-

մադրութեան նոյնութիւն մը կը ստեղ– 

ծէր , ինչպէս , օրինակ , շատ մը տեսա-

բաններու մէջ, գաղթականները միջնա-

դարեան (երբեմն կիսաքանդ) Հայկական 

յուշարձաններու , եկեղեցիներու , վան-

քերու Հետ , կապ մը Հաստատելով անոնց 

լքուած ճակատագրին ու իրենց , 

տունը, Հայրենիքը կորսնցոլցած Հայուն 

միջել ։ Այս ԲՈԼՈՐԸ Կը ներկայացուին 

«Աւերակներու մէջ» եւ նոյնաբնոյթ այլ 
բազմաթիւ պաստառներու ընդմէջէնէ 

Աարգիս էՍաչատուրեան միայն գաղ-

թական Հայօւ թշուառոլթիւնները ( « Տ ա ն -

ջանք» , «Ցուսսւհատածները», «Գաղթա-
կան կիներ», «Ոսլեկորոյսները») չէր 
պատկերեր, այլ նաեւ նկատի առնելով 

Հայու ամուր , տոկուն ու կենսասէր խառ– 

նըւածքը կը շրքէր գաղթականներուն 

մէջ ու կը նկարէր նոյնիսկ անմխիթար 

վիճակի մատնուած է այլ կեանքի Հանդէպ 

յոյսով լեցուն անոնց ուրախ պաՀերը, 

ինչպէս՝ «Տօնական օր Սեւանի ափին»» 
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Գոյա ւհին 

«Հայ գեղջկական նշանտուք», «Խրախ-
ճանք Օշականի մէջ», «Պարը», եւայլն։ 

Աարդիս Խաչաաոլրեանի եր ան դապլ*– 

նա կը (վառ կարմիրը, ծիրանին, նարըն– 

քագոյնի զարնող դեղինը, կարմրաւուն 

մանուշակագոյնը) ել ձելերու ոճաւ֊որու– 

մը կ՝առըն չուին ինչպէս Հա յա սա ան ի րը– 

նոլթեան, նոյնպէս եւ Հայասաանի ման-

րանկար չոլթեան ։ 

Պարսկական որմնանկարչոլթեան զար-

գացման վրայ Հայ արուեստագէտներու 

ունեցած վաստակը Աարդիս խաչատուր– 

եանի մէք այնքան Հետաքրքրութիւն ար– 

թընցոլց , որ ան անՀրամեչտութիւնը ըզ– 

գաց երթալու Պարսկաստան եւ տեղւո յն 

վրա յ ուսումնասիրելու սեֆեաններու 

արուեստը ։ 

\աէն 1ՀԱի մամանակաշրէանին, 

ան երկու անգամ այցելեց Պարսկաստան 

ել սեֆեաններու արուեստի գործերէն 

կատարեց 1 5 0 պատճէնաՀանոլմներ , ո – 

լանք դատապարտուած էէն աստիճանա-

կան կորուստի ք 

Պատմութենէն դիտենք, որ րդ գա-

րու սկիզբն երուն Հ/ահ Արաս Ար աքս ի ա– 

փին գտնուող Ջուղայի ժողովուրդը բոնի 

ումով տեղա փոխեց Պարսկաստան* իր 

երկիրը չէնցնելոլ եւ , յա՛ տ կա պէս , իր 

նոր մայրաքաղաքը Ա պա Հանը զա ր գա– 

ցընելու Համար ւ Հետագային , ՀյաՀ Աբա-

սի ծրագիրը իրականացաւ, որովՀետեւ 

բացի անկէ, որ Հայերը վարպետ արհես-

տաւորներ էին , ունէին նաեւ վաճառա-

կանական դասակարգ , որ կապ ունէր Հե-

ռաւոր երկիրներու Հետ (Հնդկաստան, 

Իտալիա , Ֆրան սա , Հոլանտա ) 1 Նոր Ջ ու*– 

զայի Հայերը, միլս ասպարէզներու կող– 

քինճ զարգացուցին նաեւ դե ղան կար չու– 

թիւնը, 

Պատմոլթիւնր կը վկայէ, որ պարսիկ 

թաղ աւորներոլ կողմ է էլրոպայէն Հրա-

ւիրուած նկարիչները կը նախընտրէին 

Սպահանի քրիստոնեայ Հայկական թա-

ղամասի, այսինքն* Նոր Ջուղայի մէք 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե7 ծ.^.^ 
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բնակիչ ել բնական է , որ իրենց աշա-

կերտները աուաւեչարար պիաի ընարէին 

այդ թաղամասի բնակիչներէն՝ Հայերէնէ 

Հայ որմնանկարիչները կարեւոր ղեր 

կատարեցին Պարսկաստանի մէք ։ Իբր ել 

ժ աո. անդ ունենալով Հայկական մանրա-

նկարչութիւնը ել օղ աո լելով եւրոպացի-

ներոլ ձեոք բերած Հմտութենէն, նաեւ 

աղգուելով տեղական պարսկական ար– 

ւեստէն , անոնք ստեղծեցին նոր որակ մը , 

որ ինքն ուրո յն տեղ ունեցաւ սեֆեան նը– 

կար չութ ե ան մԷՀ ։ Անոնք նկարաղար դե-

ցին Հարուստներու բնակարանները, Հայ 

եկեղեցիները ել երբեմն ալ պալատներ, 

դաոնալով արքունի նկարիչներ : 

Հայ նկարիչները միչտ չէ , որ կը 

ս աորագրէին իրենց կտաւները , սակայն 

Հակաոակ ասոր, բաւական թԻԼ"՚Լ ա– 

նուններ Հասած են մեղի է Օրինակ, Մ ի– 

նաս , ՏովՀաննԷս Մրգոլզ, Տէր Ատեփա– 

նոս ՊատկերաՀան, ՊատկերաՀան Սի-

մոն , ՊատկերաՀան Թաթոս, Աւետիք, 

$՝ոգգան Ա ա լդանով է Այս վերջինը իր 

կեանքի չոլրՀ 15 տարիները (իուսաստան 

անցուցած ՐԱալով, դարձաւ յայտնի ա– 

նուն մը ցարական կայսրութեան մէք։ 

Աարգիս իքաչատուրեանի պատ ճէնա– 

Հանած պարսկական որմնանկարներուն 

քսանըչորս Հատը ընդօրինակուած են Հայ-

կական տուներէ : Այգ գործերը թէեւ յա-

ճախ անստորագիր , սակայն իրենց ոճով , 

գո յներով եւ կատարողական Հմտու– 

թեամբ կը տարբերին միւսներէն ել սեֆ– 

եաններոլն նկարչութեան մէք մտնելով 

Հանդերձ, Հայկական չունչ մը կը կրեն՝ 

իրենց մէք պահելով տարբերիչ երակ մը տ 

Գոյներու պարագային, Հայկական տու-

ներէ պա տճ էնա հան ուածներուն մ էջ տի-

րական են բաց կարմիրն ու ծիրանին, ո– 

րոնք գրեթէ կը բալ ակային միւս նկար-

ներ էն % ել կամ՝ Հոն նկարուած կերպար-

ներուն ղիմագիծերը, երբեմն ալ Հա-

գուստներ ր Հայկական են \ Իրրեւ լաւա-

գոյն օրինակներ կրնանք յիչել «Ձիասւր 

հայ որսորդը» եւ «Լողացող մերկ կինը»: 
Ա. իյաչատուրեանի պատճէնաՀա– 

նումներէն կ՝ եզրակացնենք, որ սեֆեան 

նկարչութիւնը մանրանկարչութեան եւ 

Հաստոցային նկարչութեան միքեւ գտնը– 

լոզ դպրոց մըն է , ուր այնքան ալ կի– 

բարկոլած չեն լոյսի, չուքի ել կամ նը– 

կար չութ ե ան Հեոանկարա յին սկղբուն 

ները ։ 

Պարսկական արուեստին քաջածա-

նօթ՝ Ա. հաչա տուրեանի պատճէնաՀա– 

նոլմներուն ցուցահանդէս ը անձամբ դի-

տած ել նոյն աոիթով « Հ ա յ ր ե ն ի ք » ամ-

սագրի 1 9 3 2 Դեկտեմբերի Համարին մէք 

ստորագրած իր յօդուածը Լեւոն Մ եսրոպ 

այսպէս կը վերջացնէ ՚ 

«Խաչատուրեան իր որմնանկսւրներու 
ցուցահանդէսով վեր կ՚առնէ հայկական 
փառաւոր, րայց մոռցուած՛ անցեալի մը 
վրայ ձզուած վարագոյրին մէկ մասը : 
Գեղեցիկ է իր աշխատանքը: եյաչատուր– 
եան մեզի ընդնշմսւրեք կու տայ հայկա-
կան մշակոյթ՛ի զետին մը, ուր իր նա-
խորդները1 նոր–յուդայ եցի հայ Նաղաշ-
ները ստեղծեր են ինքնուրոյն հայկական 
անկիւն մը ։ 

«եւ նիշդ ինչպէս որ Խաչատուրեանի 
գործը կը ձգտի փրկել պարսկական ար– 
ւեստին մէկ շրջանը, անոր հետ պէտք է 
փրկել նաեւ թ՛անկագին հայկական ըս– 
տեղծազործութիւնը հայ Նաղաշներուն, 
որոնց վերջին աշխատակիցը եղաւ Նա-
ղաշ Աարգիս Խաչատոլրեանը»: 

Պարսկական որմն անկարներու պատ– 

ճէնահ անուժներուն գտած միջազգային 

յաջողութիւնը Ա. հ)ա չաաոլր եանը մղե-

ցին զէպի նկարչական նոր սխրագործու– 

թիւն տ Այգ փուլէն ետք, ան սկսալ երե-

ւան բերել եւ արուեստի աչխարհին ծա-

նօթացնել այս անգամ աւելի գեղեցիկ ու 

վեՀ արուեստի մը ոգին : 

1937^1 արուեստագէտը մեկնեցաւ 

Հնդկաստան : Մաքաոելով բնութեան եւ 

Հիլանդութիւններոլ դէմ եւ յաղթաՀա– 

րելով իր ճամբուն վրայ ցցուած բազում 

այլ խոչընդոտներ՝ ան կրցաւ պատճէնս*– 

Հանել Աճ ան տայ ի , Պատամիի % Պաղի եւ 

այլ քարայր—տաճարներու ո ր մնան կարն ե– 

րէն գեղեցիկ նմոյչներ՝ փրկելով զանոնք 

ժամանակի աւերներէն ; Ան աոաջինը չէր , 

Որ կը փորձէր նման պատճէնահանոլմ– 

ներ կատարել Հնդկաստանի մէջ, սա-

կայն երբ վերադարձաւ էւրոպա եւ ապա 

Միացեալ ՚ՆաՀանգներ, ուր ցուցադրեց 
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իր պա տճէնաՀանումներ ը, շնորՀիլ ա– 

նսնց Հարազատութեան ել նոյն ատեն Հե-

ղէն ա կա յ Էն էնքնուրոյն մեկնաբանման՝ 

մեծ յաքողոլթիւն գաաւ ։ իր ցոլցաՀան– 

ղէսէն աո ի թաք , եւրոպացի ու ամերիկա-

ցի տեսաբաններ չզլացան իրեն զրո լա– 

տա կան խօսքեր , դարձնելով զէնք մ ի քաղ– 

դային անուն մր ՀամաշխարՀային ար– 

ւեսաին մ է ի 

Հնդկաստանի արեւային ու կենսու-

նակ բնութեան մէք ծաղկած էր ինքնու– 

րոյն մշակոյթ մը% որուն առանցքը կը 

կազմեն Աճան տայ ի , էչլորայի , Պա տա– 

միի, ՄաՀաբալիպոլրամի , Պաղի , Մ ա– 

գոլրայի եւ այլ մայոակերտ տաճար-

ներ տ Ասոնց մէք ամէնէն աչքառուները 

Աճանտայի քարայր—տաճարներն են, թի-

լով 2 9 Հատ, որոնք կերտուած են 8 0 

մեթր բարձրութիւն ունեցող քարէ Հրս– 

կայ զանգուածի մը մէք։ կառուցումը 

սկսած է քրիստոսէ առաք Յքք– գարուն 

եւ տեւած Հազար տ արիէն աւելի տ Ա յս 

տաճարներուն վրայ Հնգիկ վարպետները 

աշխատած են մասերու Հանման սկզբուն-

քով , ա յնպէս՝ ինչպէս մեր մայռափոր 

Գեղարդը , որ այդ պատճառով ալ կը կոչ– 

լի Այրի վանք։ Աճանտայի քարայր—տա– 

ճարներոլ որմնանկարներն ու որմնաքան-

դակները կը ցոլացնեն Հ^՚դիկ ժողովուր-

դին բովանդակ կեանքն ու մտածելակեր– 

պ ր ՚ . 

Աարդիս ք&աչատուրեանի Հնդկական 

պատճԷնաՀանոլմներուն մէք, կրօնական– 

Հողեւոր թեմաներու կողքին՝ մենք կը 

Հանդիպինք նաեւ կենցաղային տեսա-

րաններու (պարեր , խնճոյքներ, գիւղա-

կան տօներ , սիրային ել սեռային տեսա-

բաններ) : Այդ որմնանկարներով Հաղոր-

դակից կը դառնանք Հնդիկ մոզովոլբդի 

խառնուածքին եւ գեղարուեստական բուխ 

ու Հանճարեղ նուաճումներս էն է 

ինչպէս ըսուեցաւ, այս որմնանկար– 

նեոուն մէք շռայլօրէն պա տկեր ուած են 

սէրն ու սեռը, որոնց դրսեւորման իբ-

րեւ չօչափելի պատկեր յաճախ կը Հան-

գի էդին ք Հնդիկ կնոք կերպարին , որ դար-

ձած է պաշտամունքի առարկայ ու բարձ-

րացուած աստո լածներու մակարդակնե-

րուն յ 

կամ սար Աւետիսեանի վկայու 

թեամր, ականատես քննադատ մը Աճան-

տայի տաճարներու որմնանկարներուն 

մէք երելցած կն ոք կերպարին մասին կ՝Ր՜ 

սէ. 

«Ես չեմ կարոդ պատկերացնել ո՜ւրիշ 
աւելի ճշմարիտ ու ասպետական կանա-
ցի պաշտամունք, քան Աճանտայում։ 
Ըստ երեւոյթին, ոչ մի տեզ կինը չի 
սէոսւցե– նման կատարեալ երկրպագում 
ու ըմբռնում: Քնայած ակն յայտ իրական 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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պատկերացմանը, զգում ես, որ կի&ը 
մեկնարսւՕւում է ոչ որպէս անհատ, այլ՝ 
ինչ-որ մեծութիւն։ Այն ոչ միայն ոեւփ 
մարմնաւորումն է , այլ՝ ամրողջ աշխար-
հի գեղեցկութեան»: 

Աարգիս իքաչատուբեանի արժանիքը 

կը կայանայ այն փաստին մէջ, որ այգ 

Հասպետական կանացի սլա չտամ ունքը» , 

այգ Հսեռի մարմնաւորումը», այգ գե-

ղեցկութիւնը ան կրցա*– վերարտադրել 

նոյն ումգնութեամը եւ արուեստի բարձ– 

րութեամր ։ Ան կրցաւ մխրճուիլ պատ-

մութեան խորքը, ապրիլ Հեթանոս Հըն– 

դիկներու կեանքր, զգալ անոնց պէս եւ 

բազում գմուարութիլններ յաղթաՀարե– 

լէ ետք, կորուստէ փրկել Հնդկական 

մէհքի ու^ոաղանղի բազկերակը Հանդի– 

սաԼող բազմաթիւ որմնանկարներ ։ Այս 

Հարազատութիւնը կը բացատրուի ա– 

նո՛վ, որ արուեստագէտը թէ՛ առՀաւա-

կան ժառանգութեամբ ել թէ խառնը– 

ււսծքով նո յն տարերքը կը կրէր ՚ 

Հնդկական արուեստի մասնագէտ եւ 

արուեստի տեսաբան Տոքթ. Ա • « ՝ք՝ոլ– 

մարաչոլմի, Աարգիս խաչատուրեանի 

պա տճ էնա Հանումներուն մասին կու տայ 

Հետեւեալ վկայութիլնը. 

«Աոանց անտեսելու նախկին պատ-
մէ ՚ւսւհսւնումներու փորձերը, կրնամ ը– 
սել, թէ իր՝ 1) • Խաչատուրեանի պատ– 
նէնահանումները ցարդ լաւագոյնները կը 
հանդիսանան, եւ անոնք, որոնք բնօրի-
նակները չեն տեսած, կրնան ուսումնա-
սիրել այս պատնէնսւհանումները: Ըսել 
չեմ ուգեր, որ մեքենայսւկանօրէն կա-
տարուած գործեր են անոնք, այլ ըսել 
կ՛ուզեմ, որ արուեստագէտը իր թափան-
ցումով յաջողած է վերստեղծել րնօրի– 
նակներու ոգին»: 

Ա. խաչատուրեանի մտասեւեռումը 

եղած է բեօրինակներու ոգին ու էութիւ-

նը վերստեղծելու տենչը, որուն յայտ– 

նաղործումր այնքան Հռչակ բերաւ իրեն , 

որ միջազգային չատ մր թանզարաններ 

զտեցին էր դործերէն, ինչպէս, օրինակ , 

Փարիզի Լուվրը, Թրեքաաերոն , Անգլիոյ 

Լա մին կթոնը եւ Պ եր լինի , Վիեննայի , 

ԱթոքՀոլմի, Աս լոյ ի , ԳաՀիրէի , Պոմպէի , 

կալկաթայի ել ամերիկեան կարգ մը քա– 

ղաքներոլ բազմաթիւ թանգարաններ ։ 

Տարիներ առաջ , իր կինը , նկար– 

չուՀի Վավա Ա արդիս, էջմիածնի պետա-

կան պաակերասրաՀին նոլիրեց տասնեա-

կէ մը աւելի մեծադիր պաստառներ , ո– 

րոնցմէ մեկնելով կրնանք եզրակացնել, 

որ Հնդիկ արուեստադէ տները իրենց տե-

սածը չէ , որ կը նկարէին , այլ՝ իրենց 

իմացածը, այնպէս՝ ինչպէս Հին եգիպ-

տացիները կամ մեր մանրանկարիչները յ 

Անոնց նպատակը իրականը, տեսանելին, 

չօչափելի աչխարՀը վերարտադրել չէ ե– 

ղած, այլ մարգկային ներաչխարՀի պե-

ղումն ոլ անոր գ ո յն ի , գիծի եւ լոյսի ար-

տացոլումը : 

Հին Հնդիկները կեանքը կը մեկնա-

բանէին իրենց ըմբռնած կրօնական փիլի-

սոփայոլթեամբ, Հոգիին աալով կարեւոր 

տեղ : Աակայն նոյն ատեն կեանքի վայել-

քին տեղեակ ԸԼ/ալով՝ եւ Հեթանոս ապ-

րումներ ո էն ընթացք տուող ժողովուրդ, 

փորձած են նիլթն ու Հոգին իրարու Հետ 

Հա չտեսնել ւ Եթէ Աարգիս խաչատուրեա-

նի պատճէնաՀանոլմները դիտենք իբբել 

ամբռնութիւն , պիտի տեսնենք , որ նիւ-

թականի եւ Հոգեկանի , ներաչխարՀի եւ 

արաոաչխաբՀի միջել գոյութիւն ունեցող 

յարատեւ պայքարը կայ Հոն։ Այս պաս-

տառները տոգոբուած են ճշմարիտ, ա զ ֊ 

նիւ , ներււործօն ոլժականոլթեամր : Եր– 

րեւ օրինակ կրնանք յիչել « Պ ա ր ո ւ հ ի ն » 

անուն պաստառը , ուր պարող Հնդիկ աղ-

ջիկը , Հթախծալի» նազանքով Համակ– 

լած՝ ի յայտ կը բերէ թաքնոլած ոեռայ– 

նաթէ.ան յորդ ապրումներ ։ Անոր կանա-

ցի շարժումներն ու մարմնին ծփուն Հիւս– 

լածքնեբը կը ցոլացնեն կնՈջ չբացա յայտ– 

լած ցանկութիւններոլն խռովքը ։ 

ՄՈՎՍԷԱ Ա• ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ 
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ՕՐԸ» 

(ՊԵՐՃ ԶԷՅԹՈՒՆՑԵԱէւ) 

Հայրենի « Գ ա ր ա ծ » տմաադրի 1 9 8 0 > սեպտեմ– 

բերեան Համարին Հրատարակուած է Պերճ 

Զէյթոաձցեանի ուշագրաւ մէկ թատերդսւթիձը՝ 

«Աաոծոյ տսա&երկու օբք> խորագրով < 
իբրեւ «ողբերգութիւն՝ ըսւո հ օ յ ո յ պասւմ&ս 

թ-եան մոսէիւ&երի» ներկայացուող այա իր 
նախանիւթեբը կր քաղէ Հայոց պատմութեան մ է չ 

Տիգրան բ . կամ Տիգրան Մեծ անունով Հան օթ 

ա րքա յ ին թագալորոլ թեան մամ անա կաշրէան էն , 

որ կր յաականշոլի քաղաքական , զինուորական 

ու քաղաքակրթական մարզերու. մԷԼ Հա յաաաանի 

բացառիկ բարգաւաճումով աւ Հզօրացումով է 

13 գործ՜ող անձեր ունեցող այ» թաաերախա– 

ղին գլխաւոր կերպարները կր ներկայանան Հե-

տեւեալ ձեւով* 

Հայոց Արքայ • - - Հարուստ Հոգեբանս ւ– 
թեամբ կերպար մըն Է, Ան ինքն իր մԷԼ կշ զղայ 

կոչում՛ը զօրացնելու իր երկիրը՝ Հայաոտանըէ 

եւ ամ Էն Հանք կր թափէ այգ ոլղզութեամբ, ո– 

րովՀեաել Համոզուած է , որ իր մողովուրգը 

«պէտք է միշտ յիշիլ որ ուժն է դոյատեւելոլ 
պայմանը։ Ուժը եւ մի այ 6 ուժը> ։ թատրերկին 
մ ԷԼ միայն էԱրքայ» անունը կրող այ- տիպարը 

Տիգրան Ս եծն է , որուն թագաւորութեան 

նին, իբրեւ պետութիւն1 Հայաստան ապրեցաւ իր 

գերագոյն փառքը է Սակայն, իր մոզովուրդին ք ո . 

յաաեւման պայմաՆը ումը նկաաող արքային Հա-

մար կա յ իր Համոզումին բնական Հետեւանքը ե– 

ղող կարեւոր Հարցադրում մը, որ թաաերախա– 

ղին մԷՀ կը բանաձեւուի քրմապեաին կողմ է՛ 

«ճիշդ էւ դու հզօր երկիր ստեղծեցիր, բայց մը– 
տածե՛լ ես, արդեօք, թ է ինչպէս պիտի այդ ե ր -
կիրը պահես։ • • •Այսպիսի հզօր մի երկիր միայն 
աստոլածները կարող ե9 պահել: •< • Հաւատա– 
ցընում եմ, գժւււար չէ աստուած լինելը, ար– 
քայից արքայ : Աստծու & պաշտելն է աւելի դըժ– 
ւար։ • • • Ե թ է չընդունես աստուածութիւնը՛ հր– 
Կիրը կը տրոհուի, լաթի պէս ծուէՕ-ծուէն կը 
լինի։ Այսքան ազդ մի մարդու ետեւից չի՛ զնայ : 
Միայն աստուած է նրանց պէտք» ։ 

Այս խորՀրդածոլթիւննեբը, Հռոմէաց իներսլ 

կողմէ պաբտութեան մատնուած ու արքային քով 

ապաստան գտած (Ր իՀրղաա էլպատորը Հռոմէա– 

ցիներուն յանձնելու կամ չյանձնե լու երկընտ-

րանքին ՀԼտ, կը կազմեն թատերգոլթեան այն 

- Ի Ա Գ Ի ՛ե 

Հանգոյցը, սր արքային ժիտքը Հանգիստ չի ձը– 

դեր աւ զայն կը աարալբերէ Հոդեմաային եռու-

զեռի մը մէշէ Եւ, Ի Վ*ր1«յէ իկպէ– 

*ՒէՇէ <հայոց արքան, որ մեր պատմութեան սւ> 
մենսփմաստուն այրերից մէկը եղաւ, չընդունեց 
ա ս տ ո ւ ա ծ ո ւ թ ի ւ ն ը » , » / » իրեն թ » յ լ պ ի - ՚ ի տար 

(քիՀրդատը ՀռամԷացիներուն յանձնելու ւ Այգ 

իակ պատճառով, ան «իր ազդականին, դաշնակից 
Ս՝իհրդատին որոշեց չյանձնել հոոմէացի զօրավսւ– 
րին։ Որովհետեւ ե թ է պատերազմը դրսից կը կոր-
ծանի երկիրը, ապա դաւաճանութիւնը ներսից կը 
քայքայի ա յ ն ։ է ւ ա յ ղ վեր չինն աւելի է վտան-
գաւոր» է 

ՏամենայնդԷպա, Հայոց արքան չընդունելով 

Հանդերձ աստուածութիւնը («Էքս եմ կոտրել իմ 
ա ր ձ ա ն ն ե ր ը » ) , կը մնայ Հղօր ու գերիշխող ա Տ ւ . 

Հաաականոլթեան տէր մարգ, եւ Որքան ալ ինքն 

իրմէ փախուստ տայ, ամէն պաՀ դարձեալ կը 

Հանդիպի իր ներքին էութեան («Էս ձեր բոլորի 
աչքերում իմ մարդկային արտացոլումն ե մ տես» 
ն ո ւ մ մ ի շ տ » ) է Ան Հանդէա կոլ գայ իբրեւ վճռա-

կան իշխանալոր, որ տրամաբանութիւնը Հմիչտ 

էլ վճռի մ է ի կը գանէ եւ իր վճիռը կ՝առնէ Հ<ա– 

մաաարած լռութեան մ է ի , երբ, վ ե ր տ է ս , կը 

լաէ իր ՀսեփակտՆ ձայնը» ւ 

Միհրդատ Տ ո ն տ ա ց ի » - Հոնտոսի Հմեծագոյն 
արքան», ինչպէս կ՝ը–է ինք ։ խորամանկ, պա-

աեՀապաշա ու դիւանագէտ անձ մ ը, որ շաՀա– 

գործելով իր ազգականական կապը Հայոց արքա-

յին Հետ (ան իր քոյրը կնութեան կոլ տայ Հա– 

յ-3 արքային) > Կ՝™֊գէ ճողո"քրիւ Հ*»մէաՏինե– 

րոլ ձ եռքէն, վեր չինն եր ուս կողմ է պարտութեան 

մատնուելէ եւ Հոնտոաէն դէպի Հայաստան փախ-

՛չելէ ետքէ Իբրեւ դրական կերպար, Մ իհրգատը 

թատերգութեան ՏԷՀ ունի Հանգուցային տրմէք։ 

Արդարեւ, զայն ՀռոմՀացիներուն յանձնելու կամ 

չյ ան ձնե լու Հարցն է , որ կը տագնապեցնէ Հա-

յ-ց արքունիքը ել իբրեւ անմիջական պատրուակ 

կը շաՀագո րծոլի Հռո մ էացի զորավարին կողմ է , 

ներխուժելու Հայաստան ւ 

Հայոց Թ ա զ ո ւ ե ի – Հ ա կ ա ռ ա կ ՄիՀրգատի 
քո յրը | այսինքն ծագումով պարսիկ մը ր / քա– 

լուն, ան Հանդէս կոլ գայ իբրեւ Հայաստանի 

չաՀԼրով խորապէս Հետաքրքրոող ու զանոնք 

Հետապնդող Հայրենաաէբ թագոԼ Հի, որ երեք ա– 

րու զաւակներ, իր բառով՝ Հարծիէձեր» պար գե-

լած է Հայոց գաՀին | Յատկանշական են իր ա– 

մուոնին ուղղուած անոր Հետեւեալ իւօսքերը , 

«Տանձնիր Միհրդատին։ ՀոոմԷացուն տուր ։ Թէ 
չ է հայ կանայք քեզ չեն ների իրենց որդիների 
անիմաստ մահը։ • • • Դ ո ւ սսւանց ա յ դ էլ վասաւ– 
թիւն ես արել քո որդիներին։ Ստեղծել ես մի 
հսկայ երկիր, որ միայն դու կարող էիր ծնել 
ու պահել։ իսկ նրա՛նք։ ՛Սրա՛նք, նրա՛՛նք, որ չ ո ւ -
նեն քո հանճարը, որ տէր, են համեստ ընղու*– 
նակութիւնների, նրա՛նք ինչ անեն։ Այդ հարցին 
ինչպէ*ս պիտի նրանց պատասխանես քո մահռւան 
մահձում։ (Ծունկ է չոքում) Աղաչում եմ քեզ, 
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քո որդիների անունից եմ աղաչում, Հոոմիձ տուր 
քո էոաէած երկիրները, տո՛ւր, տո՛ւր, աււանց 
մտածելու տուր։ ՛Նրանք այգ են ուզում միայն։ 
Մի թոդ. որ կործանեն նաեւ այ8, ինչ իմ որդի~ 
ներիձ է պատկանում։ Մի իլիր Հայաստանը 6ը 
րա&ց ձեոքից> ւ 

Պատմիչ • - Գէպքերու առարկա յա պաշտ ար-

ձանագրողը ըլլալէ աւելի, թատրերկին մ է շ , ան 

բարոյականութեան ձայնն է , որ պատմութիւնը 

կը գրէ երկու օրինակով՝ իսկական ու կեղծ, 

այգս/էս ակնարկելով պատմութեան մ ԷՀ կատար– 

ւող միակողմանի ու սխալ մեկնաբանութիւննե– 

բուն կամ խեղաթիւրումներուն յ Էլ վաւերական 

պատմութիւնը ան արքային ցոյց կ—Լ տայ թատ-

րերկի վերջաւորութեան, երբ արքան է որոշելով 

էքիՀրդատը Էյանձնել ՀռոմԷացիներուն՝ կը փաս– 

աէ իբ ալ մանաւորոլթիւնը պատմութեան առ– 

ի լ է իր Հետեւեալ խօօքե ր ոլն մէք, պատմիչը կբ 

խտացնէ Հոսցթց պատմութեան Հազարամեակներու 

փո/ ձաոութիւՆը. «Հասկացիր» արքայ, գոլ կըղ– 
զի հո, որ երրեք չի միանալու մայր ցամաքին– • • 
<իստահսւկան մի աստդ, որ ամրողչ ուժով փայ. 
լեց ու հանգեց նոյ&քաձ շուտ– • • Այ8, ինչ դու 
արեցիր, այլեւս երբեք չի լինի– • • Որովհետեւ 
անրնսւկան Էր քո երկունքը– • • Դու րհո. ես լի&ե– 
լու յետնորդներիգ վրայ: Ծանր ու եա&ելի մի 
րեու։ Էո ուզում եմ քեզ գցել նրանց ուսերից։ 
• • • Սա դժբախտ հող Է, արքայ • • • Միք անցքի պէ՜ս 
ոտքերի տակ ընկնում» • • ի8չ քամի ասես չի անց-
նելու այո տեղերով* • • Ինչ հարեւաճ ասես չի 
ձգտելու ու տիրել այն՛–՛ Ջէ» արքայ, մեզ ուրիշ 
տեսակ թագաւոր է պէտք՛՛՛ Օչ թէ խհղք, այլ 
ուրիշ տեսակ» • •»« 

Այս խօսքերուն տրուած արքային մեկնաբա-

նութիւնը կ՝ըԱ–յ Հետեւեալը. « Ո ւ ր ի շ տ ե ս ա կ , 

որ ոչ թէ իրական, այլ բարոյական յաղթանակ-
ներով է կերակրելու իր հպատակներին։ 1*ա մեղք 
չե՞ն, որ թեւեր եո տալիս նրանց, որպէսզի յ ե -
տոյ թռչել ուզենան եւ վեր (ի ամենավեր չին 
պահին, երր ապրելու ու մեռնելու հարցն է վքծ– 
ոըւում, յանկարծ պարզոնի, որ հսոփ թեւեր են 
դրանք։ Եւ հաւի պէս էլ ողյ-ողյ մորթուեն։ 1)ա 
չի* քո ուրիշ տեսակը։ Ցիմսւ՚ր պատմիչ, յիմա ՚ր ։ 
ինչ լաւ է , որ առասպելներն են աշխարեր պա-
հում, ոչ թէ պատմիչները»։ 

Ծաղրածու՛Արքան յաճախ կը նախընտրէ 

ճշմարտութիւնը լսել ծաղրածուին բերնէն, ո – 

րովՀետեւ Հեգնանքի քողին ընդմէշէն վերջինս 

ընդՀանրապէս խորիմաստ խորՀրգածութիւնհեր 

կ՚ունենայ ւ Աովորաբար խնդուքի գործիք մը 

Համարուելով եւ արՀամարՀուելով արքունի մե-

ծաւորներու, յա՛տկապէս՝ քրմապետին կողմէ, 

ան երբեմն կ՝ապրի Հոգեկան տագնապի պաՀեր, 

ինչպէ* երբ արքային կ՝ր–է– «ե» է\ չգիտեմ ինչ 

եմ ուզում» (Պաուզա) Երեւի մարդ եմ ուզում 
լ ի ն ե լ » » Աակայն, ծաղրածուին փշոտ խօսքերը, 

որոնք գառն ճշմարտութխն կը պարունակեն, 

պատճառ կը դաոնան քրմապետին կողմ է անոր 

կործանումին ու սպանութեան« 

Փ ր մ ս ւ պ ե ս ւ ՛ Աւանդական ողիւխոՀութեան 

եւ չափսււո ւոլթեան ներկայացուցիչն Էէ Աքւ քա– 

Հալերոզ չէ ում ի պաշտամունքը եւ այս գծով 

երբեմն կը Հակադրուի արքային տեսակէտնե-

րուն է ՍՀւոր նախընտրութիւնը կ՚երթայ գաղափա– 

րին՛ «Ուժի կողքին եթէ գաղափար չդնես, այդ 
ուժը հիմնաւորող մի գաղափար, երկար չես դի-
մ ա ն ա յ » ։ քրմապետը լաւատեղեակ Է արքունի 

բոլոր անցոլգարձերոլն ու դաւադրութիւներուն 

եւ, Հետեւաբաբ՝ անոր կարծիքները աւելի գործ-

նական ու Հեռատես նկարագիր կը կրեն ։ 

Մնացեալ դերակատարները (Հարճը, թագաս– 

ժառանգներ Տիդրանը, Հարեհը եւ Արտալազդը, 

ՀռոմԷացի ղօրավարը, ՀռոմԷացի պատուիրակը 

եւ Հոնտոսի պատուիրակը), այո կամ այն չա-

փով, իրենց նպաստը կը բերեն թատրերկի աշ– 

խարՀին ամբողշացման, ««. բոլորն աչ կը կրեն 

ինքնուրոյն ու դիպուկ գիծ մը կամ գիծերւ Պա-

րագայ մը, որ թատերգոլթեան գործող բոլոր 

անձերը կ՚օժտէ կենսուձակոլթեամբ ել. Հաղոր– 

դականոլթեամբ տ 

Ջէյթոլնցեանի այո թատեբգոլթեան մ է չ Հա-

լա սսւր կարեւորութիւն ընծայուած է թէ՛ ար-

տաքին դիպաշարին եւ թէ գլխաւոր Հերոսներու 

(ել յատկապէս Հայոց արքայի) ներքին Հոգեբա-

նական խմորումներոաձ ու զարգացումներունX 

Արտաքին ու Ներքին գործողութիւները կ՛ընթա-

նան ղուդաՀեէւաբար եւ թատերական դասական 

մթնոլորտի մը մ է շ , Այս մթնոլորտը ուշագրաւ 

կերպով կը թարմացնեն բեմական թեքնիքի կարդ 

մը նորութիւններ, ինչպէս 12 պատՈլՀանները, 

որոնք կը խորՀրդանշեն ՀռոմԷացի զօր ավարին 

կողմ է Հայոց արքային տրուած 1 2 Շրուայ պայ-

մանաժամը՝ Ա՚իՀրդաաը յանձնելոլ Համար ւ Այս 

պայմանաժամէն իւրաքանչիւր օր անցնելուն 

Հետ, պատուհան մը կը փակուի, այդ ձեւով փա– 

կեչով արքա յին ելքի դոլոձերը եւ վերջաւորու-

թեան , բոլոր պատուՀաններու փակումովըս– 

տեղծելով անել մը> որ ոչ մէկ աեզ կ՚առաքհոր– 

գէ, բացի Հոոմէացինեբուն Հետ պատուաբեր պա-

տերազմէն ւ 

Խորհրդանշական այլ բեմայարդարանք են 

արքային կիսանդրիները, որոնք կը խօբՀրդանը– 

չեն արքային աստուծոյ, կամ կուռքի վերածոլի– 

լը ։ Աակայն արքան երկար չի կարենար տանիլ 

անոնց կաշկանդիչ ներկայութիւնը իր չուրՀ եւէ 

Ի Վեքէ"է՝ ԴԻէ՚՚Բ ՛ է գաղտներէն կը կործանէ ու 

կը փշրէ զ–նոնքէ փորձելով վերադառնալ իբ 

մարդկային վիճակին ՚. 

Էրկին գլխաւոր արժանիքները կը կազմեն 
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Հայոց պատմութեան փորձտռոլթենէն քաղուած 

իմաստութեան խտացումը, հոգեբանական բա-

ղում տեղաշարժերն ու բախումները, որոնք ա– 

ռաւել չե չտուած են գլխալր Հերոսին՚ արքայից 

արքայի կերպարին մէՀ, ինչպէս նաեւ խ-րՀըր– 

գան չա կան թեքնիքի կիրարկումը բեմա յարդա-

րումի կալուածէն ներս (Հեր ոյիչեալ 12 պատու-

հաններն ու արքային կիսանդրիները) է 

Յատկապէս ընգգծելի է ընդհանուր առմամք 

Համոզիչ թատերականութիւնը» Գլխաւոր կեր– 

պա րներէն իւր աքան չիւբր՝ Արքան , Մ իՀրգատը, 

թ՛ագուհին, Հքաղրածուն, փրմապետը եւ Պատ-

միչը, իրենց ուրոյն դիմագիծն ու անհատականոլ– 

թիւնը ունեցող տիպարներ են, որոնք իրենց յա-

տուկ մասնակցութիւնը կը բերեն թատերական 

գործողութիւններոլ եւ Վիճակներու զարգացումին 

մ է չ , ստեղծելով ինքնին ամբոխական թատերա-

կան աշխարՀ մ ը , Բայց երկի վեր1աւորութ եան 

երեւան կու գա յ այս թաաերականութեան վա-

ւերականութիւնը խոցող ուղղակի րարոյախօսա– 

կան քարողի րամին մը պատմիչին բերնով ար-

տասանուած եւ հանդիսատեսներու դահլիճին ուղ– 

ղըւած, որ մեզի կը թ-ւի անտեղի ու գեղար– 

ւեստական արժէքէ զուրկ ։ նախընտրելի է ր , որ 

պատմիչը մնար լոկ թատերական կերպար ու 

չմանէր մեկնաբանողի աքլորդ դերին մ է չ , ըսե-

լու Համար. «Էս, հայոց անանուն «քի պատմիչ, 
հաւատալով իմ տրհհաոի, իմ մասնագիտութեան 
անսխալ հոտսաութեանը, հանդիսաւոր յայ տարա-
րում եմ՛ մենք դեո շատ խենթութիւններ ե&ք 
անելու– • • : |քի հոգու չդաւաճանելու համար ամ– 
րոզշ երկիրն ենք պատերազմի մ է յ քաշելու, մեր 
գերուած թագաւորին կեանք ենք իատոանալոլ, 
պայմանով, որ նա ընդամէնը խոնարհուի օտար 
թագուհու սաայ, իսկ նա անցնելու է գլուխը 
բարձր պահած, պարսից շահի կաձանռցճ ենք 
գերելու եւ ապա վերադարձնելու մեծահոգաբար, 
քանիցս հաւատալու "ենք թշնամու ոուա երդում-
ներին, ոագմի դաշտում րոնելու ենք ախոյեան 
արքային ու րաց ենք թողնելու, որովհետեւ հա • 
յոց սպարապետը իրաւունք չի վերապահում ի– 
րեն՛ թագաւորի գերելու ։ Եւ ի»նչ։ Գուցէ հենց 
այդ խհ&թութիւնների շնորհիւ ենք ապրելու եւ 
յարատեւելու։ Որովհետեւ այդ խենթութիւններն 
անուն ունեն, եւ այդ անունն է բարոյականու-
թիւն* « 

ԱյսոլՀանգերձ, պերճ ՏԼԷյթ ունցեանի այս 

թատերգութիւնը, վԼրոյիչեաչ իր բազմաթիւ 

րարեմասնոլթիւններով՝ կը մնայ բաւական ու-

շագրաւ սաեղծադործութիւ ն մը, մ ա՛ն աւանդ երբ 

կը դիտուի ժամանակակից մեր դրականութեան 

(Հայրենի ել Սփիւռքի թեւերով) թատերական 

սեռի շատ ազքաա (քանակով եւ յա՛տկապէս ո– 

րակով) ծիրէն ներս տ 

Կ• 

«Ծ Ո Ւ է Ն Ծ Ո Ւ է Ն 

Ե Ր Ի Տ Ն Ե Ր » 

(ՊԷՊՕ ՍԻՄՈՆԵԱ՚ե) 

Վեր1ին տասնամեակի ընթացքին քերթողա-

կան զոյգ գործերով Հանդէս դտլէ ետք է«նաի>ե|Լ– 

գա&ք» (1968) «կանաչներոլ. աոասպերլը» 
(1977)3» 1979^1 Պէպ՛ Սիժոնեան լոյս ընծաեց 

«Հեքիաթ Հայաստանի մասին» արձակ էչերոլհա– 
4.աքածոն ւ 

Ուղիղ տարի մը ետք, ան Հրատարակեց 

նոյնպէա արձակ է Հեր է բաղկացած « ֆ ս ւ է ն ծ ո ւ է ճ 

ե ր ի զ ն ե ր » խորագրով իր յաշ»րգ գործը, որուն 

բովանդակութեան մ է չ տեղ կը գրաւէ նաեւ նա– 

խորգը . 

Ե»ւր1 երեք հարիլբ էէեր Հաշուող այա գոր– 

ծը կը ներկայանայ Հետեւեալ բաժիններով՛-

«Դպրոցական չսկսած վերամուտը, վերամուտի 
չհնչած «լանդակները», «Անծսսւ մանկութիւն», 
«նամակներ՛ կսսլանդ Օապային եւ կաղանդ ®)սւ– 
պայէն», «Հեքիաթ Հայաստանի մասին», «Ար-
ձակով դրուած րանաստեղծութիւններ», «Ս՝ա0– 
րապատումներ» եւ « է լ հեքիաթ Լիբանանի մա» 
սին»։ 

Այս գործի թեման կ՝ընդգրկէ Պէպօ Աիմոն– 

եա&ի մանկութեան յիչատակներուն, Ամանորի 

ապրումներուն, կրթական աննպաստ պայմաննե֊ 

Ր*ւ նկատմամբ անոր դաոձոլթետն եւ ընդվզու-

մին, Հայրենիքէն քաղած իր տպաւսրութիւննե֊ 

ր-ւձ եւ, վերՀապէս, Լիբանանի հ անդէպ իր հիա-

ցումին արձագանգները ւ 

Մօ տա լոր անցեալէ մը ծնունդ առած եւ մ ի– 

քավայրային տարանջատ պայմաններէ փոխանց-ը– 

լած «ծուէն ծուէն երիզներ» են այգ արձագանգ– 
ները, որոնցմէ իւրաքանչիւրը կը յայտնաբերէ 

ցաւի թէ հրճուանքի, հիասթափութեան թէ ան-

խառն վա յելքի համ ա պատասխան անդրադարձ 

մ ը , 

Հիմնականին մ է չ , Հեղինակը կը սեւեռէ եր-

կու տարբեր մ իջավայրեր - Լիբանան եւ Հա-

յաստան մ է կը ստուերոտ, միւսը լուսաւոր, 

որոնց պայմանական հակագրութեամր գոյացած 

« է ո ւ է ն ծ ո ւ է ն » յոլշերոլ եւ ապրուած պահերոլ 

Հանրագումարն է այս Հաւաքածոն ։ 

Յատկապէս ա՛յս սեւեռումով է , որ կը թա– 

լաԺ Պէպօ Սիմոնեանի կեանքին յուչագրական 

ժապաւէնը, որ կը պաբագրկէ նաեւ Հեղինակի 

զգացական կեանքին « մ ա ն ր ա պ ա տ ո ւ մ » յուչերը, 

մինչեւ իսկ անՀարկի եւ անշահ մ ան րամ ասն ու– 

թեամր ։ 

Գործին առա չին վաթսուն էքերը, որոնք ա– 

ււաւելաբար կը ծանրանան հայկական կրթական 

օճախներու վրայ ունեցած լի բանան ե ան տագնա-

պէ ժխտական անդրադարձումներուն՝ պարզապէս 

արիւնահեղ իրադրութեամբ ստեղծուած կացու-
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թեան մը մէկ տխուր վկայութիւնը կը Հաստա-

տեն, 

«Հեքիաթ՛ Հայաստանի մասին» բաժինով ( 

Հեղինակը Հայրենի Հոդ եմ տա լոր իմացումները 

ՀՀեքիաթ)ի ձեւով իբ անչափահաս մ ան չուն պատ-

մելու փորձութեան կը մատնուի « Արդարեւ, 

Հար ց է գիտնալ, թէ իր մ ան չուն եւ տար աշխար-

Հի Հայ մանուկներուն ուղղուած Հայ ժողովուր-

դի գոյութեան Հանգբուանային նուաճումներուն 

շՈԼրՀ իբ վՀեքիաթյը Հաղորդական ի՛նչ Համե– 

մատութեամբ արդեօք կրնայ արմատ արձակել 

անոնց մատղաշ ընկալչոլթեան* . . ւ Աւելի՛ն. Հայ-

րենի աչխարՀը Հեքիաթ մը չ է , այլ զգացական 

եւ իմացական տուեալներով Հարուստ իրակա– 

նութիւն մը, որ կը գիտակցոլի ո ՛ չ թէ Հեքիա-

թի ճամրով, այլ ըմբոձումի աստիճանական 

զարգացումով։ 

Պէաք է աւելցնել, թէ Պէպօ Աիմոնեան դըբ– 

լագ մը յո%շագրեչով* կը կորսսւի յաճախ յարա-

կից այլ մտորոլմներոլ մթնոլորտին մ ե ւ այս 

պատճառով տուեալ նիւթը չի նպաստաւորուէր 

ուրոյն եւ ամբողջական իմաստ մը բացայայտող 

տարազո վ մը: Օրինակ, «Մանկութեանս կորսը– 
լած՜ օրեբէօ մէկը» յուշագրութեան մէՀ, Հեղի-
նակի կորս ուած ՝ՐԱալու դժբախտութենէն աւելի 

իրազեկ կը դաոնանք շատ յանկեբգուած– հայրե-

նադարձ նաւերու օրհնաբեր առաքելութեան ։ 

« ֆ ո ւ է ն ծ ո լ է ն երիգճհր» գործին Հիմնական 
մէկ աքլ թերութիւնը կը կայանայ այն իրողու-

թեան մէՀ, պ» յուշագրուած դրուագները չեն 

կրցած անցնիլ ստեղծագործ երկունքի մը բո-

վէն, այլ մնացած են ձեւի թէ յզ-ցքի իրենց 

նախնական վիճակին մ է ի Այս իմաստով, «Աոա– 

յ ի 1 Ցիչը» , «Ցուգապրումներ», «Անծաո. մանկու-
թիւն» է «կօպնտոս», «Զատիկը* աււանց հաւկի-
թ ի » Խ. այվ գրութիւննեբ իրենց կառո լյային աշ-

խատանքի գծով կը Հսոլտատեն որոշ առրնչու-

թի ւն մը՝ երկրորդական կարգի սդակերտնեբու 

յւասոլկ շարադրական փորձերու Հեա է 

«Հայոց պատմութեան դասապահ մը» դրսւ~ 
թեամբ կ ՛արծարծուի արտագաղթի Հարցը, ուր 

Պէպօ Աիմոնեան աշակերտներու Հետ հարցադը– 

րոյցի միիցալ կը Հաստատէ այն իրողութիւնը, 

որ եթէ Շահ Աբասի որով Հայեր բոնի կերպով 

կը Գ՞՚ՂԲէէ՚ն գէ"էի Պարսկաստան, ներկայ Հա-

յաստանի Հայերը, սակայն, կամովին կը գաղ-

թեն Հայրենիքէն, «կարգ մը դ ժ ո ւ ա ր ո ւ թ ի ւ ն ե -
րու չտոկալու թուլամորթութետւմթ կամ դուրոի 
աւելի 4ոիւ ու փարթամ կեանքի գրգիււներէն հը– 
ր ա պ ո ւ ր ո ւ ա ծ » ւ Այս ախտագին երեւոյթը, գըմ– 

բախտաբար, դարձած է գրքունակ ձեւի պատ-

կերացում մը% մինչ կը սպասուէր, որ անիկա 

ըլլար ապրոլած ողբերգութեան մը մէկ իրա-

պաշտ յղացումը, կրն ա՛ր այգպէս ըԱ-ի եթէ Հե-

ղինակը ներկայացնէր արտագաղթի ճամբան բըո– 

նած Հայաստանցի Հգաղթականֆի մը ոդիսակա-

նը՝ անոր տառապանքին այլազան երանգներովւ 

Հ լ ո ւ է ն ծուէն երիգներ»«էձ լա լագ ոյն կտոր-
ներէն կաբելի է Համարել «Էյս գիրքը չեմ միա՛՛յն, 
այլ հայ գիրքը», « ի մ Հայաստանս» եւ «Դիմա-
դրող հայ մօր րեկորի մը մասիէ1» գրութիւնն ե– 
րը, որոնք թէ՛ խորքի եւ թէ արտայայտութեան 

տեսակէտէն կը յա յտնա բերեն Համապատասխան 

ջերմութիւն մը։ Տատ կան շա կան է մ ա՛ն աւանդ 

«Դիմադրող հայ մօր րեկորի մը մաոին» գրու-
թիւնը , ուր Պէպօ Աիմոնեան կը յուշագրէ եղեռ-

նէն ճողոպրած եւ Լիբանանի Պաթրուձ գիւղին 

մ է չ արար, քրիստոնեայի մը Հետ ամուսնացած 

տարագիր Հայ մօր մը բերանացի պատմումները 

մէՀբ երելով անոր կեանքէն կարգ մը սրտայոյզ 

դրուագներ ։ Հոս Հեղինակը կրցած է աոձուաղն 

իրապաշտ գո յնով ներկայացնել իբ ցեղին ար– 

մաաներուն դեռ կառչած եւ ազգային դրոշմը 

ղալակներոքձ մէէ անաղարտ ւգահելու ցան կու– 

թեամբ նախանձախնդիր Հայ մօր մը թաքուն 

տառապանքը ։ 

Հաւաքածս յի մնացեալ բաժիններուն մէՀ 

չենք Հանդիպիր, սակայն, վեբոյիշեալ Հեր մ ու– 

թեամբ «ղա տկեր ուած այլ վկայութեանց, որոնք 

կարենային բերել կեանքէն քաղուած ապրումի 

մ՞ը մէկ սրտառուչ ոգեկոչումը եւ փոխակերպել 

զայն Հաղորդական վայելքի՛. 

Մանկութեան դրուագները, ընկերային ա– 

նարդարութեանց դէմ արտաբերած ընդվզումները 

եւ ազգային անկորնչելի արժէքներու նկատմամբ 

ցոյց տրուած ակնածանքը, որքան ալ Հարազատ 

բխումը եղած ըԱ—ն սեփական նկարագրով յատ– 

կանշուած փորձառութեանց՝ չեն կրցած գր-ե– 

լորել ինքնատիպ պատկերացումի մը գ ր ՚ չ մ ը ։ 

Հեղինակը արձանագրած է երանայուշ ամէն մէկ 

պահ օրագրային ճշգրսաութեամբ միայն, առանց 

երրեք Հետամուտ ըլլալու պայն նորաշունչ թար– 

մոլթեամբ կենսագործելու ճիգին < 

Գործը շատ թան պի-ի չահէր անկասկած, ե– 

թէ Հեղինակը ձերբազատէր անոր բովանդակու-

թիւնը օրաթերթային սիւնակներու վերապահ֊ 

լած Հո-ետորաշսւՀչ զեղումներէն ել մաքրտգաէր 

երիզները իր յսւշերուն ոչ–շահ եկան ապրում-

ներու ծոլէններէն։ 

Հատորը պիտի շահէր, եթէ Հեղինակը չկոր-

սըւէր ծուէն-ծոլէն պահերոլ եւ մանրապատում 

յոլշերոլ յորձանոլտին մքք, "Լ կեդրոնացնէր իր 

մտածումը Հիմնական առանցքի մը շուրհ խ " Ր ֊ 

քի Հետ զարգացնելով արտայայտութեան այն 

ինքնատիպ եղանակը, որ էատարրն է արուես-

տին է 

0. Ծ՛ 
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ձրտնսաՀայ հանրածանօթ թատերագիր ^աէ» 

(քաք Վարուժանի նորագոյն երկու թատերա խա-

ղեր ր՝ «Գիշատիչ թոչռւնի մահը» եւ «Պատշգամի 
թագաւորը^, վերԼերս ներկայացուած եւ Փարի– 

զի ՀԼիւսերներ» թատերասրահին մԷԼ, արժանա-

նալով ֆրանսական մամուլի, թատերասէր հա-

սարակութեան եւ թատերական չրԼանակնեբու 

բարձր գնահատանքին է 

Աւելի քան հինգ տարիներէ ի վեր, ման—^ագ 

Վարուժան կը նկատուի ֆրանսական թատրոնի 

նորագոյն սերունդի կեդրոնական գէմքեր էն մէ-

կը ւ իր ստեղծագործութիւնէւերը կը հրատարակ֊ 

ւին ֆրանսական հանրածանօթ հրատարակչատու– 

ներոլ կոզմէ ել թատերասէր հասարակութեան 

կը հ րամցուին մէկէ աւելի թատերասրահներու 

բեմերէն, ինչպէս նաեւ պատկերասփիւռային եւ 

ձայնասփիւռային Հաղորդումներ ու միԼոցաւ է 

Ան գրադաոնալով մեծ յաԼոզութեան արժա-

նացած «Գիշատիչ թռչունի մահը» թաաերգու– 
թեան բեմագրութեան, « Ֆ ի կ ա ր օ » օրաթերթի 

թատերական քննադատը ստորադրած է ֆրանսա-

հայ թատերագիրին արուեստը բարձր գնահատող 

յօդուած մը, ուր կը կարդանք• ( Է օ չ ա փ ա զ ա ն ց 

կը սիրե՜մ ժ>աճ–ժ>ագ Վարուժանի թատրոնը յ Ա– 
նիկա թատրոն մըն Է, որ ուշադիր Է պարզ մար-
գոց նկատմամբ, այսինքն՛ անոնց հ անդէպ, ո– 
րոնք աղքատ են ել տկար։ Ջերմ եւ քսպցբաժը– 
պիտ՛ Վարուժան հազիւ թ է գութ կը տածէ ո – 
նոնց նկատմամբ։ է)ւ, յանկարծ, կը պայթի ող-
բերգութիւնը, որ ոսւնացած է աոօբեայ րոյոր 
հարուածներէն, այդ Փոքրիկ եւ այրող վէրքե-
րէն։ Վարուժանի թատեբզոլթիւնը պարզ է , յ ո ւ -
զիչ, ոզչաիոհ ել պարկեշտ* հաւանաբար քիչ մը 
պարզամիտ, ինչպէս միշտ կ ՚ըլ լան գերիր ապաշ տ 
թատերախաղերը»: 

«Գիշատիչ թոչունի մահը» կը թուի ըԱալ 
շարունակութիւնը «ճակատը» թատերախաղին, 

որ ր եմադբոլեցտւ 1979^, նոյն բեմադրի չին եւ 

դերակատարներուն մաոնակցոլթեամբ I թատե-

րախաղը կը ներկայացնէ համեստ ընտանիքի մը 

աոօբեայ կեանքը, տագնապները եւ ողբերգու-

թիւնը, այս անգամ ներս էն գիտուած եւ ոչ թէ 

Հճակատ»էն ։ 

Գործողութիլ նները տեղի կ՚ունենան հիւսի– 

սա յին ձրանսայի մէկ փոքր տնակին մ ԷԼ, ուր 

կ՝ապրի թեւատ այրի մը՝ իր վեց երեխաներոան 

հետ։ Համերաշխ, զուարթ ել խաղաղ ընտանիքի 

մը տպաւորութիւնը ձգող այս ընտանիքին ան֊ 

գամնեբը կ1 աշխատին տան մԷԼ ել իրենց ապրուս-

տը կ*ապաՀովեն գերձակոլթեամր, մինչ իսկական 

որեւէ աշխատանք չունեցող հայրը իր ժամանակը 

կ՝ անց ընէ ապսպրանքները տուն բերելովէ Ար-

տաքնապէս տխուր, երկչոտ, բայց մեղմաբարո յ 

եւ համակերպող անգամն է ան ընտանիքին, ո– 

բուն մէկ այլ պատճէնն է պարտէզի փոքր հիւ-

ղակին մ ԷԼ ապրող մեծ-մտյրըւ 

Գրագէտը մանրակրկիտ կերպով կը ներկա-

յացնէ անցուդարձերը, ընտանիքէն ներս տիրող 

ոգին եւ քայն կը փորձէ դարձնել իսկական ըն-

տանիք մը՝ ընտանեկան կեանքի մ՛ը մտերմու-

թեան մ է չ ներթափանցելու եւ հասկնալու Հա֊ 

մար ա & ր ա ց ա տ ր ե լ ի ն , որ կը կատարուի թատե-

րախաղին վախճանական տեսարանին մ ԷԼ I 

Արդարեւ, թատերգութիւնը կ՝աւարտի Հրա-

ցանի կրակոցով մը։ Հայրը կը սպաննէ իր զաւա-

կը ւ ինչո՛ւ ւ Քրովհ եաեւ աւագ որդին կուրծքին 

կտածած է արծի ւ մը, որպէսզի օր մը ամէն ինչ 

լուծուի այո կամ այն ձեւով, այո կամ այն մի– 

Լոյալ է ՎեբԼապէո, ընտանիքին Հայրը այլեւս չի 

կրնար ՛ըլլալ միայն ստուեր մը, ֆիզիքապէս 

ներկայ, բայց իրոզապէո բացակայ ^ներկայու-

թիւն» մ ը , 

Հան-Ժագ Վարուժան, ինչպէս դիտել կու 

տան յօգուածագիբները, նիւթի զարգացման ըն-

թացքին կը զգ ո ւշանայ մեկնաբանոլթիլններ կա– 

տարելէ, հեռու կը մնայ ողբերգութիւնը բացատ-

րողի դերէն, Ան կը ներկայացնէ ընտանիքի մը 

առօր եան՝ իր ամենափոքր մանրամասնութիւննե– 

րով եւ հանդիսատեսին կը ձգէ ողբերգութիւնը 

իր զդայականոլթեամբ մեկնաբանելու գերակա– 

տարոլթիւնը լ 

ման–մտգ Վարուժանի նորագոյն երկրորդ 

թատերախաղը՝ «4խոոշզտմի թազուհին», մարդ-
կային բարդ կացութիւններու վրայ լոյս սփռող 

բազմաշերտ խաղ մըն է , ուր կ՝արծարծոլին 

զուտ անձնական եւ համամարդկային տագնապ-

ներ է 

թատերախաղին միԼավայրը ծովափ մըն կ, 

ուր կը ժամանէ կին մը, որ կը ցատկէ պայթող 

իւրաքանչիւր ռումբի աղմուկին Հետ ւ Ասոր կող-

քին կը տեսնուի քանի մր օրէ ի վեր ծովափ Հաս-

տատուած երկրորդ կին մը է Ան անտարբեր է եւ 

–չինչ չի լսեր ել արդէն վարժ ուած է այդ դժո– 

խա յին աղմոլկին I 

կօոակցոլթիւնը, որ ծայր կու տայ երկու 

Հերոսուհիներուն միԼեւ, իր լրումին կը Հասնի 

երրորդ կերպարի մը՝ սրճարանի մատուցողին 

միԼամտութիւններով եւ ձայնասփիւռի Հաղոր-

դումներով ւ 

Ծ արդու օտարումը առանցք ունեցող այս 

թատերախաղին միԼոցաւ, Վարուժան կ՛ուզէ քոյց 

տալ, որ մարգ էակը անտարբեր է աչխարՀի 

անկարգութիւներուն ել անմարդկա յին ա– 

րարքներուն նկատմամբ, &ԻէԳ այնպէս* 

պէս պատչգամի թագաւորը անձրեւին, 

միին, ցուրտին եւ արեւին զօրութեան դէմ ւ Հե– 

տեւաբար, իր ամուսինը լքած ՀերոսուՀին կ ՚ ո – 

բո չէ վերադառնա լ իր ամուսնո յն՝ մոռնալով 

ռում բերը, մարդկութեան ճակատին սպաոնա լի-

քի մը պէս փորագրուած գազանոլթեանց արատ-

ները , գամպոճցիներոլ Լարդը, որուն մասին ձայ-

նասփիւռը կը կատարէ հետեւեալ յայտարարուէ 

թիւնը. «Թուրքերու կսղմէ կազմակերպուած եա~ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 
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յերու քարդէն եւ նացիներու կողմէ կազմա-
կերպուած հրեաներու քարդէն ետք, ահաւասիկ 
դսւրռւս երրորդ ցեզասպանււլթ-իւնը* զամպոճցի–» 
ներուՕը։ Հարաւ Արեւելեան Ասիոյ մէք, մին-
չեւ օրս սպաննուած են երկու միլիոն եւ հինգ 
հարիւր հազար կին ու տղամարդ, ծեր ու մա-
նուկ», 

սւրգուն ՝ըն կերա յ էն այս օտարումէն ղու– 
գա Հեռ., քննադատները Վարուժանէ /իչեալ 

ծ էն մէջ կը տեսնեն նաեւ կիներու օտարումը 

էրենք իրենց մէջ է Աւելի՛ն • երկու դե ր աս ան ո ւ– 

Հէներու ձայնային ելեւէջներուն, Հոգեվիճակէ 

այլ կացութիւն արագ անցումներուն է մարմնա-

յին ճկուն լեզոլին եւ ճոխ Ու առոյգ դէմ ա խա-

զերուն վրայ կեղ.րոնանալով՝ թատերադէրը ո ՛ չ 

մէայն կը Հեգնէ քաղքենիութիւնն ու մարդը «-

տարող երեւոյթները, այլեւ կը ատեղծէ ա՛յն ի– 

րալ խաղը, որ իր վերջնական եզրակացութեան 

մէջ կը վերան ուի քաղաքական առողք կեցուած– 

քի մը է 

Այո նոյն Հաոոլնութիւնը ի յայտ կու գայ 

թատերագիրին վերքին ստեւ՛լծումներէն մէկուն* 

«Ափսոս»^ մէջ նաեււ Վերջերս էԱոթրէ–> Հր՛»֊ 

տարակչատ ունէն լոյս տեսած «ԱփսՈՈ»^ Հերո-

սը՝ Շուշան կր կատարէ Հետեւեալ Հարցադրու-

մը. «Այսօր ո՛վ դես կը խօսի 3Օրդ յօդուածին 
մասին» ւ 

թատերախաղյլ կը սկսի եւ կը զարգանայ 

այս Հարց ադր ում—ամրաոտանո լթեամ ր , որսվՀ ե– 

տեւ, գլխաւոր Հերոսին Համ ողում ով՝ ո՛ Հ մէկ 

բան, ո ՛ չ մէկ արարք, դէպք կամ իր ական ու– 

թիւն աշխարՀի մէջ անցեալին չի պատկան ի ր է 

Ընդհակառակն, անիկա մաս կը կազմէ նա՛ եւ մեր 

ժամանակին, կեանքէն եւ Համայն մարդկութեան 

կեանքէ Հոլովոյթին։ Աւելի՛ն. այն բար բար ո սու– 

թիւնները, զորս մարդկութիւնը կը կատարէ ներ-

կայիս է Հոս կամ Հոն, այս կամ այն տարողուս 

թեամբ* կը Հանդիսանան շարունակս ւթէւնը այն 

բարբարոսութիւնն երուն, որոնք ի գործ գրուե-

ցան անցեալինւ Այս առումով* թէ՛ ձեւով, թէ՛ 

նիւթով եւ թէ արծարծուած Հարցերը մշակող 

աշխարհահայեացքով՝ «Ափսա1»ք »ք»Հ չափով 

համադրութիւնն է այն քո լոր ստեղծումներուն, 

զորս գրած է մ–ան–<իագ Վարուժանէ 

Վեբոյիշեալ թատերախաղը « Ա փ ՚ Ա Ո Ա » խորա– 

գրելով՝ ւիան-մագ Վարուժան կը մտադրէ մատ-

նանշել իբ պատկանելիութենէն բխած տագնապ-

ներն ու ապրումները ։ Աւելի՛ն, այս նոյն թա-

տերախաղին Համար, Սայաթ-Նովայի մէկ քառ-

եակը իբրեւ բնաբան օգտագործելով՝ Հեղինակը 

աւելի եւս կ՝»ւզէ չեչ—եչ իր ծագումը, Այսպէ– 

սով, ան կ՛ուղէ շեշտագրեի թէ ինք Հա՛յ է ել 

ունի ազգային, մարդկային եւ արուեստագէտի 

բարոյական պարտականութիւնը1 ըսելու ա՛ յն 

ճշմարտութիւները, որոնք իբ ծագումէն կը բը– 

խին եւ կ՚ալեկոծեն իր ողք էութիւնըI 

Գ. Տ– 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ ԱՀահիտ Աահինեանթւ, «Ծարաւ» վէպէն <« 

Պերճ ՋէյթուՆշեանին, «Աուոուածնհրի կան– 
1981/՚է, Հայաստանի մէՀ, պետական մ ր ց ա ֊ չ շ > թատերգութեան Համարէ 

ՌուբԷն Ջ-րեանին, « Է ջ է ր հ ա յ կ ա կ ա ն շ է յ – 

ք ր ս փ ի ր ա պ ա ս ա ւ ւ ք ի ց » երկհատոր աշխատասիրու-

թեան Համարւ 

նակ շնորՀոլած Է Հետեւեալ դէմքերուն 

Մ ուշեղ Գա աո յեանին, «էքարւււթայ տարի աէ, 
պեյւը) Ժողովածուին Համարէ 

Յ Ո Ի Շ - ԵՐԵԿՈՅ՝ 
Մ– ԳԱԼՇՈՅԵԱ՚ՕԻ Մ Ա Հ Ո Ի Ա Ն 

Ա. ՏԱՐԵԼԻՑԻ՛Ն ԱՌԹԻՒ 

քքարոլթայ սարի խորՀոլրգներն ու կանչերը 

պանծացուցած այս ^աչ երեկոն փակոլած Է 

կաթնաղբիւրին վայել Հայկական տոՀմիկ սեղա-

նով, 

Աւելի քան տաբի մը առաք, անհեթեթ դիպ– 

լածի մը Հետեւանքով մաՀացած Հայրենի տա-

ղանդաւոր արձակագիր Մ ուշեղ Գալշո յեանի յի– 

շատակը ոգե կոչուած Է Նիւ Ե-րքի Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Աո աքն որ դարանին մ Էշ, Ուրբաթ՝ 20 

Նոյեմբեր 1981^։ 

Մ ուշեղ Գալշոյեանի մաՀուան Ա. տարելիցին 

առիթով տեղի ունեցած այս յոլշ—երեկոն կազ-

մակերպած են Հայ գիրի եւ արուեստի սիրահար 

չորս երիտասարդներ, Արեւիկ ԳաբրիԷլեան, 

Օարոլթիւն թիր եաքեան, Արիս Աեւակ ել Նորիկ 

ՏովսԷփեան է 

Առա չին Հերթին, Արիս Աեւակ Հակիրճ եւ 

անպաճոյճ ոճով ներկայացուցած Է Մուշեղ Գալ-

շոյեանի գրականութիւնը, որուն յաքորդած Է 

Արեւիկ ԳաբրիԷլեան՝ ներկաներուն կարդալով 

տաղանդաւոր գրագէտին անժամանակ կորուս-

տին առիթով գրուած գառն ու կսկծաՀաբ իր 

պոռթկումը ։ 

Ապա, մէկական վառած մոմ ի ձեռին, քառ-

եակը կազմող չորս երիտասարդները կատարած 

են բեմական ՛ընթերցումը Գալշոյեանի «կանչը» 

պատմուածքին, որուն մեկնաբանման ընկերակ-

ցած են մեղմ ու յուղիչ Հայկական գեղջկական 

մեղեդիներւ 

ժւցւէւտշժ Եգ 



Ս՜ԵՐ Ը Ն Թ Ե Ր Ց Ո Ղ Ն Ե Ր Ո Ւ Ն 
(ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԿՈ ՚ԼՄԷ) 

ՐԱԳԻ՚ե իր 21րդ տարին կը թեւակոխէ այո թիսով։ 
Լոյս կը տեսնէ ամէն ամիս, տարին 12 թիս։ 
թաժանորդագրոլթիւնները օդային թղթատարի ծախսերն ալ 

կր ներստհն։ Եթէ հասցէներու փոփոխութիւներ տեղի ունեցեր 
են, կը խնդրենք տեղեկացնել մեր ներկայացուցիչներուն կամ 
դրել ուղղակի մեր հասցէին։ 

կեանքի պայմանները փոխաեցան ամրողշ աշխարհի, յատկա-
պէս Լիբանանի մէջ, արտակարգ չափերով։ Ամէն ինչ ողած է , 
երբեմն, եռապատիկ համեմատութիւնով, - սւշ խատա վար ձերաւ 
շարունակական յաւելում, ինչպէս նաեւ թուղթ, տպագրութիւն, 
աոաքմսւն ծախսեր, ամէն ինչ դէպի վեր ոստում կատարած է ։ 

Հակառակ այս բոլորին սակայն, ՐԱԳԻՆ անցնող տարիներուն 
գբեթէ նոյնը պահեց իր բաժանորդագրութեան պայմանները, տո-
կալով վերը յիշուած ծանր պայմաններուն։ Այս բոլոբէն ետք, 
այսօր հարկադրուած ենք բաժանորդագրութիւներու յաւելում 
կատարելու, քաջ գիտնալով որ մեր ընթերցողները պիտի բաժ-
նեկցին մեգի այս մարգէն ներս։ 

Արտասահմանի մեր ներկայացուցիչներէն կը խնդրենք նկա-
տի ունենալ այս պարագան։ 

21րդ տարուան ՐԱԳԻնի բաժանորդագրութեան պայմանները 
հետեւեալներն ե ն * -

Տարեկան բաժնեգին՛ 

Լիբանան 125 Լ– Ոսկի 

Արտասահման 40 Տոլար 

Հատավաճառ* 

Լիբանան 12 Լ– Ոսկի Սուրիա ՚ . . 13 Ս– Ոսկի 

ԻԱԳԻՆի ներկայացուցիչներու հասցէները 

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ 
ս ր . յ . ա ւ է ճ տ օ տ տ ւ ^ ա 

6, Օօ76Րոա©ոէ Ոճ. - 86&ՕՕՈ ա ո , Տ շ ճ ա Փ . 2 1 0 0 
ձ ս տ ՚ ա ձ ւ ւ ձ 

Ա֊ Մ– V ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐ*ԱՆ 

ա . Ո Ճ 1 0 
9417, ՇԱՈ՚&Ո ռօ&ճ - Տւհ^Ր Տրոոջ 11.1). 20901 

ս . տ. ձ . 

Ճ Տ 8 Ճ Ո Տ 2 ՐսԵԱտհաՏ Օօ. 
11, 1>1&է6Տ1 ձ11էՐ0թ160Տ - ճէհ6ՈՏ 117 - Օ 1 1 Տ Տ 0 Տ 
8ՈԻՆԱՍՏԱՆ 

ձ շ ձ. ռ օ տ 
11, ՐԱէ6& 11ւէՐՕբ1©ՕՏ - ^.էհՑՈՏ 1 1 7 - Օ & Տ Տ Շ Տ 

ԳԵՐՄԱՆԻԱ 

ճ. ւէձտօաաւճւվ 
ՃԱոսատէռ 51 8000 աոօհճո 40 

Ժ 1 ց 1 է 1 տ 6 ճ Ե 7 

Ֆ Ր Ա Ն Ս Ա - Մ Ա Ր Ս Է 8 Լ 

ա . տճււտճօ տււաճւտք 
69, ԼՅ. Շ ա ե ճ ւ ՚ Օ - 1 3 0 0 1 1^861116 

ք II ճ. Ւք 0 տ 

ՖՐԱՆՍԱ - ՓԱՐԻԶ 

ճ2ճ0^աճ111> Տ6ե(1օտ&ժ&ւՐ6 
17, &116 816116 - 75009, ՐծՈՑ 

ք II X 1Վ օ Տ 

ՓԱՆԱՏԱ 

ԻՏԱԼԻԱ 

ճ Ւ ք ՚ ա ճ ա տ աօւէէւ /ա 
1101, Րհ&ոոտշյք ճթէ. 406 

Տշ&ւ–հօւ՝օսշհ, Օոէ. ա » 2Թ2 
Օ ճ Ւ* X Օ ճ 

Առ ււքւճՕԻք տօստւճտտա* 
Օ. Ր. 239 - 35100, Բ&Ժէ̂ Յ, - Ո ՚ ձ Լ * 

ԿԻՊՐՈԱ 
Ճ1110 ՚ Ր ճ ^ ա յ ա 

24, ճջո&օօտ աէտւտ տէ. (Ո&է 4) 
ձ֊յ՝ ՕհօտշէւօՅ — աօօտճ — Օ ՚ ^ ա ս Տ 

ԻՐԱՆ - ԹԵՀՐԱՆ 

« ճ ւ ա » ճ ա ւ շ ո տ ո 0 » ւ 1 7 
յաոհօսո — Տտ19,աւ 

ր . օ . տօճ 4 2 2 — ւ ՚ շ ե օ ր օ ո — 

ԻՐԱՆ ֊ ՀԱՐԱԻԱՅԻՆ ՇՐ*ԱՆ 

678671, 674384 
ար. ՏԹՃ1» տււ^ա^ճշճւււճ^ 

1տքց,հ&ո Սո^շրտւէ^ — ճւ–ա6ոօ1օ^ Տշօէւօո 
ւտք&եձո ո ա փ 

ԱՆԳԼԻԱ 
օ . օ ւ ^ ւ ւ յ ա ւ ճ Ի ք 

47, Տհսէէ16^օՈհ 11Ժ. 
տ. V/. ւ ւ , Յ ա – ւ օ ո ճ օ ո - տ ա ւ ճ ւ ՚ ա 

ԱՐԺԱՆԹԻՆ 
1ՃՐ. ճ ա ՝ Ա Տ ճ Տ Օ Ճ Ա յ ա ^ ա ւ ճ ^ 

շ / օ « ձ ռ ա ա ձ » 
Տ1 Տ&հ^ԺօՐ 4627 

1414, 8Ա6Ո0Ց ճե՝6Տ 116թ. Ճ&ՕՏԱ ՚Ո^Ճ 

Ցրուումի կեդրոնսւտէզի 

ԼԻԲԱՆԱՆ - Գրասաւն. Սա֊բԷէւ 

%ահր էլ Մոթ– 
հեռաձայն 893344 

ՍՈՒՐԻԱ - Գրասալն Օմար Խայհամ 
Թիլէլ պոքղոտայ — Հալէպ 

Վարչական պատասխանատու՛ ՎԱՋԷ ԻՐՈԻՏԵԱՆ 



Լ Ի ս ա ս 

Հատավաճառ 12 Լ • Ո • 
Տարեկան բաժնեցին 125 Լ– Ո– 

ԱՈԻՐԻԱ 

Հատավաճառ 15 Ս • Ո • 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 

Տարեկան րաժ10^ին 40 Ամերիկեսւն տպար 

Ա Ա Ա ձ լ ւ ^ ձ Աք 

Հկ&յ ՀԱյտ՛ 

Բ Հ X I ԻՎ Տ 
ա ^ ս ք Ո & ո տ ս տ լ լ տ 

ւ ո ճ ւ ս ս ւ ա & Ճ8ոտո<շստ 

օ». յ լ ա ա ս ս ս ւ 

է Ա Դ Ւ ՚ ե 
ԱՄՍԱԳԻՐ 

ԴՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
է հ ԱՐՈՒԷՍՏԻ 

հ՚ւքբսւգի|| 
ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊեէՈ* 

հ»ւք(*սւգրւսթհւււՆ անդամներ 
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

ՍԱՐԴԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 

Վարչական պատասխանատու 
Վ Ա Ձ է ՐՐՈԻՏեԱ՚Ն 

» . թ. 11 - Տ 4 0 4 - է^ւ ՚ՕՍէհ . Ա » * Ա 
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