


Վսւրիչ խմբագիր՝ 
Յսւկոբ Պալեան 

Խմբագիրի օգնական՝ 
Արփի Համբարեան 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՍ 
ԱՕուշ ԹրաաԸց (ԼիբպնաՏք 
Սարգիս ԿիրակոււեսւՕ 
(ԼիՀէսնանւ 
Աովսէս ՀեբկեչեաՈ 
էԼիբաԼանք 
Հրանդ ՄւսրգարեաԱ 
(Միացեալ ՆէսհաՕղեէււք 
Աբըմենիկ Նիկողոսեան 
(Հայատած) 
Յարուքիւն ՊէրպէրեաԸ 
(ԳսւՕատա) 
Յակոբ Տէր Ղուկասեաէյ 
(Լիբ ւսնա&է 
Զաքար Քկիշեան 
(Լիբանան) 

էքւսդրում՛ 
Ձար էհ ՁԷօրՀքճեէսն 

Գեղարուեստ ակ ան 
նկարներա ըՕ արութիւն 
Մարալ Փանոսեան 

Հասցէ՝ 
Պայւ0 Հաճուտ, 
«ՇաղզոյեաՕ» կեդրոն 
Բ. յարկ 
տ-ոէ 9ւ1: 
Բ3հւո@հ3ատշ1(3^տ. շօա 
Հեռ. 00961-1-241072 
Տպագրութիւն՝ 
Համազգայինի «Վահէ 
ՍԷթծԱէճ» տպարանի 
Տրաո ւ մ ի կեդրոն ՝ 
Համազգայինի 
Գրատարած, 
ՇաղգոյեաՕ կեդրոն, 
Պւսրե Հա լնէ ւտ 
Հեռաձայն՝ 
(01)241263/4 
Ֆացս՝ 
(01)260329 
Փ ո ս տ ա ր կ ղ ՛ 
80-1006 Պ. Համատ 
Տ-էՈօՕ: 
1ւյյթհ9էՈՀէ@էոշօ. շօէո.1ե 

3 I 
Հրատարակութիւն 

–էամ ազգային ի 
Վատութեան 

ԲԱԳԻՆ 

ՍԵՊՏԵՄԲէՐ 2007 
ԽԵ– ՏԱՐԻ ԹԻՒ 3 

ՋԱՏԱԳՈՎԵԼ ՀԱՅԱԳԻՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ - 1 

** **-ՅԱԿՈԲ ԼԱՏՈՅԵԱԵ - 2 

«ԲԱՆԱՍՏԵՂՇՈՒԹԻՒՆՆԵՐ - ՏԱ՛7 ՆԱՅԻՐԻ - 4 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԵՐ - ՇԱ1ԱՆԴՈՒԽՏ • 9 

•ՊԱՀԱՐԱՆԸ - 3. ԱԻՔԱՅԷԼԵԱԵ - 12 

5ԱՆՑԵԱԼ ԿԱՏԱՐԵԱԼ ՍԷՐ - ԼԱԼՍ ՍԻՍՔԱՐեԱՆ- 17 

ա«ՀՈՆ ԱՆԱՅԱՕՆեՐՈՒ» ՎԵՐԱԴԱՐՏԸ-ԱՐԱԱ ՀԱՅԿԱԶ -
ՄՍՐՕ աԱՁԱՏՐԵԱՆ ~ 22 

ԿԱՐՃԱՏԵՒ ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՏԵՍԱԽՑԻԿԻ -
3 ՊԱԼեԱՆ - ՅՀ 

ԱեԴԱ ԴՐԻԳՈՐեԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՕԻԱԾմՆԸ -
3. Պ. - 38 

ՀԱՅԱԳԻՐ ԴՊՐՈՑԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆՑԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԸ -
ԼԵՒՈն Գ. ԽԱՉեՐեԱՆ • 42 

• ԳՐԱԿԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐ • 52 

ՀԱՅԵՐԻ հոգեբանութեան ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐՕՕՆՆԵՐԸ 
1912-1914 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԻՆ - ԱՇՈՏ ՆեՐԱԻՍԵԱԼ - 55 

ՅԵՏ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - ՍՈՎԱէԱ ՕԻՐԱՆԻ - 61 

•ՊԵՐՃ ՖԱԶԼԵԱՆ ՕԵՄԸ - 65 

ԸՆԿԵՐ ՓԱՆԶՈՒՆԻ.ԷՆ ԱԻՆՉԵՒ "ԽՌՖՈՒՆԻՆԵՐԸ» -
ՆԱՅԱՐէԹ ԹՕՓԱԼԵԱՆ - 75 

ժցատտժ ԵV 
ԿԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ - 80 



Ջ Ա Տ Ա Գ Ո Վ Ե Լ ՀԱՅԱԳԻՐ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը 

հա յագիր գրականո ւթի ւնը ք ա ղ ա ք ա կ ա ն Լական հարց է, կ՚սաընչուի հայ ինբ– 
նոլրոյն ա զ գ ի տե ւականւսցման ։ Անոր զ ա ր գ ա ց ա մը, տարածո ւ մ ը . եւ ընթերցու-
մը, մեր ժառանգ ո ւ թ եան Էլ ինքնութեան տիրութիւն են; Առանց ա զ գա յ ի ն լեզ– 
ւով խ օ ս բ ի , գրաւոր թէ բանաւոր. «հագումով հայեր>»ա ա գ գ մը կը ծնի, Հայաս-
տ ա ն կոչուած հողամասերու վրայ, բայց ան շարունակութիւն կըլլար։ 

Ինչո՛ւ ա յ ս ք ա ն բիրտ ձեւոլ| խօսիլ ; 
Երբ հայերէն գ ր ա կ ա ն երկի մր մասին կը խօսուի , կը հ ա ն ^ ի պ ի ն ք դ ա ս ա կ ա ն 

հարցումին . «Ասոր ւսնգլերէնը չ կ ա > . կամ ֆրանսերէնը. ռուսերէնը, սպաներէ-
նը. արաբերէնը , թրքերէնր...։ Յաջորղ ոստումը. հայածնունդ մարդիկ կը մ շակեն 
գրականո ւթի ւ ն ա շ խ ա ր հ ի տարբեր լեզուներով։ Կը յազողին թէ ոչ, այլ հար ց է; 
Սահմանո ւ մ մըն ալ գ տ ա ծ Ենք. <<օտարագիր հայ գրողներ* , որոնց շուրջ կ՜աղ– 
մըկենք . խ ա ն դ ա վ ա ռ գ նահատո ւ մ ն ե ր կ՚ընենք։ Մշակութային ընկեցիկի հոգե– 
բանոլթենէ կը բ խ ի այս շւիոթը։ Օտար լեզու ոկ արտա յա յտո ւ ի լ Ել տպագրո ւ ի լ 
յառսսյդիմութիւն կը համարուի ։ Այդ տերեւս ճիշդ Է անհաւոին համար , փ ա ռ ք եւ 
նիւթ, բա յց ազգի գան ձարան ի ն Օպաււտ կը բերուի այդ ճ ե ւ ո վ Այո ը ն թ ա ց ք ը 
ծ ա ն օ բ ա ց մ ա ն Եւ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն քարոզչո ւթեան կրնայ նպաստե լ , բայց մարզերդ 
պ է տ ք ;է շւիոթԵլ. բ ա ղ ա ք ա կ ա ն քարոզ չականը ազգա յ ի ն մշակոյթը չի հսսրըս– 
տսւցներ։ Չեն ք ջ ա տ ա գ ո վ ե ր մԼկուսււյցումը, ինչպէս կ՚ըսուի՝ <՚կեթբւ1»՚յի միտու-
մը Լաւ է հայ գրականութի ւնը ծանօթացնել գրողները թարգմանե լ , ա ն ո ն ց գոր-
ծերը տարաձե ւ . հաղորդ ը սա լ ուրիշներու ստեղծագործո ւթեան ։ Երբ կը թարգ-
մ ա ն ե ն ք Եւ կր տ ա ր ա ծ ե ն ք , մեր գրականութիւնը Կը ծան օ թաց ն ե ն ք . Երբ Հանրի 
Թրուայա կամ ՎսսհԼ Բա յտ կը թարգմանո ւին տարբեր լեզուներով. ֆ ր ա ն ս ա կ ա ն 
գրականո ւթի ւ նը կը տարածո ւ ի Էռնեստ ՀեմինկուԷյի գործերը թար գ ման ո ւա ծ 
են բագ մա թ խ լեզուներ ու, ա ն ո ն ց որակաւոր թարգմանութի ւնը գ ն ա հ ա տ ո ւ ա ծ է, 
բայց Հեմինկուէյ կը մնայ ամերիկացի գրող։ ՈւիլԵամ Սարո յեան մեզ կը յուզէ, 
ան ո ր գ ո ր ծ ե րա հայերէն թարգմանութիւնը գ ր ա կ ա ն վայելք կրնայ ըլլալ, բայց 
ա ն ո ն ք ամերիկելսն դրականութի ւն են։ 

Երէց Եւ Ե ր իտասարդ հա յագիր գրողներով հարկ է գբւսղիլ զ ա ն ո ն ք քաջալԵ– 
րել, ջատագ ո վ ե լ աւելի ք ա ն օտարագի ր ն ե ր ը , սպառե լ ան ո ն ց գործերը, հրաւի-
րել, ծան օթացնե լ , ինչ որ կ՚ընենք, ւտեսոլթեամբ. օտարագ ի ր ն ե ր ո ւ պ ա ր ա գ ա -
յին։ Աո աջն ահ ե բթութիւն տա լ հա յագ ի ր ն ե ր ի ն , անոնցմով պ ի տ ի ւոեւէ ազգի 
մշակոյթը։ 

Ս նափառո ւ թ եամ բ կը յիշԵնք որ Բիւզանղիոնի գահին վրայ բ ա զ մ ա ծ Են տաս -
ներկու հա յ կայսրեր։ Ի՛՛նչ բերած Են մեր ազգին.. , Այղպէս ալ օ տ ա ր ա գ ի ր գրող-
ներ ը։ Լ գ գա յ ի ն գ ա ղ ա փ ա ր ա խ օ ս ո լ թ հ ն է երբ չեն ներշնյուիր մեր գ նա հատումն ե– 
րը, սխա լ ճամ բան ե ր ո վ կ ՚ ա ռ ա յ ն ո ր ղ ո փ ն ք Եւ կ ՛առաջնորդենք ։ 

Կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ ի ւ ն ե ր կամ պետութիւն կրնան, ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ն պ ա տ ա կ ո վ , 
հ ա մ ա կ ր ա ն ք ի աղմո ւկ բարձրացնե լ օտարագ ի ր ն ե ր ո ւ ա ն ո ւան շուրջ։ Բայց 
գ ի տ ն ա ն ք սահ ման ը եւ շփոբ չստեղծենք . զուլալներու լեզուով հա յ գ րականո ւ -
թիւն կը ս տ ե ղ ծ ա ի ՛ . կամ ամերիկերէնով, կամ բաբե լական այլ լեգուով մը։ 

ո ՛ ր ն պ ա տ ա կ ի ն կր ծառայեն օտարագի ր ն ե ր™ ջատագո վ ո ւ մ ը եւ անոնց հա-
մագո ւ մարը ։ Եթէ ն պ ա տ ա կ ը ք ա ղ ա ք ա կ ա ն է, թող ն ա խ ա ձ ե ռ ն ե ն պետո ւթի ւ նը 
կամ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ուժերը։ Օման նախաձեռնո ւթի ւ նն եր գ րա կան ո ւ թ եան Եւ ազ-
գային մշակոյթի ծան ոթացո ւ մ չեն, այլ՝ տե ղատո ւ ո ւ թ ի ւ ն ն ե րա բարենիշ ։ Գէթ 
հա յ գրողներ եւ մշակոյթի մարդիկ իրենք թող չխրին անոնց մէյ>։ 

9.Պ, 
3 Սեպտեմբեր 2007 



՜ԲսԽս՛– 

+ * + 

Նոր օրերու քաոսային վիճակը 
Վախ եւ անորոշութիւն կը ներշնչէ 
Եւ վախնալով գալիքէն 
Կը փնտռեմ անցեաչը 
Կը կաոչիմ անոր 
Աւելի գօրաւոր կը զգամ 
Եւ աւելի ապահով։ 
Նոր օրերու տարօրինակութիւնը 
Կը սեղ յք վիգս ու հոգիս 
Ու կը փնտռեմ հին օրագրերս 
Որ կապոփմ ու շնչեմ 
Անցեալի տաք յուշերը 
Անցեալին ու ներկային 
Մէջ 
Կայ տարօրինակ հակադրութիւն մը 
Որ կը նմանի 
Մերկ հաւու։ 

* » * 

Սպասելը 
Ընդհանրապես դժաար է 
Իսկ ինծի համար 
Շատ աւելի դժուար 
Սպասելու տեղ 
Ես կ՚ապրիմ 
Կը վազեմ 
Կը հեւամ 
Ու չեմ մտածեր 
Որ օր մը կրնամ 
Իյնալ 
Իյնալը չի վախցներ զիս 
Ընդհակառակն 
Թափ կա տայ 
Որ աւելի արագ վազեմ 
Որ հասնիմ 
Չհասնելիքին 
Որ ապրիմ 
Չապրուածը 
Որ մեռնիմ 
Կեանքէն կշտացած։ 



Ռ ս * >՝ւ ՚ ն – 

Սեր կեանքը 
Մենք մեր ձեռքով 
Կ ՛որոշենք 
Մեր կեանքը 
Մենք մեր աչքով 
Կը խաբենք 
Կը տեսնենք եւ չենք ուզեր տեսնել 
Կ՛որոշենք, բայց գիտենք որ ճիշդ չէ 
Մեր կեանքը 
Ելեւէջներով լեցուն 
Մերթ կը կենայ 
Մերթ կը կախուի 
Ու կը սպասենք 
Ելեկտրական հոսանքին 
Որ վերելակի նման 
Վերսկսինք Ելլել եւ իջնել 
Մինչէէ որ կոխենք 
ՏւՕԲ-ին։ 

ՅԱԿՈԲ ԼԱՏՈՅԵԱՆ 
Պէյրութ 
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• Առանձնութիւն» - Աոլրէն Ոսկանեան - 2004 
ՏԱՃԱՐԸ 

Կանգնած է հոն անյաղթ,, 
Խ ր ո խ տ ու վեհ, 
Լոյսի ձեռքերով կերտո ւած 
Լո յս դառնալու համար.. . 
Ի զուր ջանացին անմաքո ւր թաթեր 
Արատաւորեէ անոր քարերն սրբազան . 
Ու մ ոխիր ցանել 
Անոր ա նառ ի կ ղ րան առաք . 
Բայց ւսհա հո՛ն է 
Միշտ նոյն փայ լովը արդար , 
Ու երկնային խունկն անոր 
Դեռ կը բուրէ՜ 
Ամէն ա ր դար ի տան շեմին։ 
Անաղարտ ճիչերը դեռ 
Անկէ կը բարձրանան 
Դէպի եթերը բիւրեղեայ, 
Ու պատրո յ գ ը վառ 
Դարձեա լ կ եռւսյ 
Կենսունակութեամբ ամբասիր 
Հրդեհելով խ ո ր ա ն եւ գմբէթ։ 

Սիրոյ ան մահ տ ա ճ ա ր ի ն 
Ո ւխտադիրն Եմ ես խոնարհ ։ 
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Դուրսը կ՚անձրեւէ... 
Կաթիլ մը 
Հանդււտտ սահբու| 
Վար կր սա յթաքի 
Խոնաւ ւսպւս՚կիի անկիւնէն։ 
Անոր մէք ա ր մ ա տ ա ց ա ծ , 
Կ՚ապրիմ վիժումը երազներուս, 
Որոնք երէկ իմս Էին. 
Ել մեղեդին թաւ կշոոյթով 
կը ներփակէ հոգիս, 
Աեւով կ երիզէ. 
Ու կը յօդէ զայն 
Ժամանակի կապանքով , 
Ուրկէ ելքն է անհնար։ 
Գեղձերս զիս կը հրաւիրեն 
Աղերսելու մաղձը 
Վիժածներուն վրայ՝ 
Ու գոռալո՛ւ. 
Բջիջներէս վտարելու 
ՀԵ՚սոքն անոնց, 
Բոլո՛ր անոնց, 
Որոնք 
Իմս էին ու հիմա չկան... 

ԱՅՍ ԿԵԱՆՔԸ ԵՒՍ, ՄԻԱՍԻՆ 
Նամակ «է>փՕ 

Սիրելիս, 
Անեզր հորիզոնին 
Որ ափո ւ ն ք ը որ կը գտնուիս՝ 
Լսէ բարբառը հոգւոյս։ 
Բարբսսո մը, զոր վաղո ւց 
Ստեղծած էի միայն քեզի համար , 
իբրեւ հաղորդակցո ւթեան հաղորդութիւն ։ 
Տիեզերքը հոգիիդ լիովին 
օ ա ն օ թ է ինծի։ 
Տենդերդ, ալեկոծումներդ, 
Ցաւերդ պ ա տ ա ս խ ա ն Օ են ն ե րաշխարհիս 
Ձգա յարան ք ն ե ր ս գոյութիւնդ կ ՛ապացուցեն . 
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Նոյն էութիւնն ենք՝ Ես եւ դուն։ 
Մեզ կ ա զ մ ա ծ Եմ ընդերքիս շաղախով ։ 
Ամէն մէկ շարժումդ 
Յղկումն է ձեռքերուս 
Ձեռքերս, թէեւ մւսնր, 
Բսւյց կարող են ք եզ 
Իրենց մէջ աւհիոփել 
Դուն միշտ հետս Ես, 
Իմ ակունքներէս կը նայիս 
Այս կեանքի դերբուկ ճանապարհներո ւն . 
Այս կեանքը՝ 
Որա դարձո ւածքները միասին 
Չ ա փ ա ծ Ենք տարինե՜ր. 
ԹԵրԵւս դարե ր շարունակ։ 
Մենք միասին հաշո ւած ենք 
Ս ա ն դ խ ա մ ա տ ն ե ր ը պատմո ւթեան , 
Որու թխերէն մէկուն ա ռա ք 
Կատարո ւած է մեր ֆի զ ի քական 
Բաժանումը վերքին։ 
Ահա նոր էքը կը բացոփ , 
Ու մենք կրկին կ ելլենք 
Զիրար փնտռելու... 
Ես քեզ կ ՛որոնեմ 
Իւրաքանչիւր ժպիտի . 
Ակնարկի ներքոյ։ 
Սիրոյ իւրաքանչիւր 
Արտայայտութեան մէջ 
Հոգի դ կը պեղեմ. 
Բայց երբ կայծը հատնի 
Կը պաւորանասրավւիմ 
Եւ օ տ ա ր ա կ ա ն ն ե ր կը դառ նան անոնք։ 
Ու կը գիտակցիմ ՝ 
Որ հոն չե՛ս, 
Դո՛ւն չես... 
Կը մտածեմ յաճախ ՝ 
Գացէ մ օտս Ես 
եւ չեմ տեսներ քԵզ. 
Գուցէ զիս գտար , 
Ու ես անտարբե ր 
Կը խ ա ր խ ա փ ե մ տակաւին ՛ 
Ըսէ,սիրելիս. 
Մի՛ ձգեր կորսուիմ 
Անորոշութեան մեղքին մէջ։ 
Արդեօք ինչ երեւոյթով 
Պիտի ներկայանաս այս անգամ ՝ 
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Թո՞ւխ ես, բէ շէկ. 
Գծագրիչը ի ՛նչ ձեւով 
Նկարած է ք՛եզ ա ր դ ե օ ք 
Առաքելութեանս կռուանին յենած, 
Միացման սրբազան 
ժամուն կը սպասեմ, 
Երբ մեր հոգիները 
Պիտի շողան իրարու, 
Եւ իրարմով լիացած 
Պիտի ըմբոշխնենք 
Ա յս կեանքը եւս 
Միասին... 

ՉԵՄ ՅԱՆԴԳՆԻՐ 

Գլուխդ յենած կրծքիս վրայ, 
Կը ք նանաս անզօր մանուկի մը պէս. 
Ձեռքււ կ՚երկարեմ խրելու համար 
Մատներս մսւզերուդ մէջ ոսկեթել. 
Չեմ յանդգնիր՝ 
Ու բազրիքը թիկնաթոռին 
Ձեռքս իր մէջ կ՚ամփոփէ։ 

Հեւքս ա ն համաչափ 
Մերթ կը մօտեցնէ, 
Մերթ կը հեռացնէ 
Սւկիտակաթոյր դէմքդ ինձմէ, 
Ու ա յնքա ՛ ն մ օտ են 
Շուրթերս կոպերուդ. 
Զորս այնքա՜ն կ՛ուզեմ համբարել . 
Չեմ յանդգնիր՝ 
Կը փակեմ կոպերս 
Ոլ Երկու կւսթիլ կը գլորիմ անոնցմէ։ 

Ի՜նչ անուշ կը ննջես հոգեակ, 
Ու կայլակներն անուրջներու 
կը գգուեն ու կ օրրեն քեզ։ 
Լուսանորոգ շող մը դէմքդ կը համակէ. 
Ու ժ պ ի տ մը սքանչացումի 
Կը գծուի անոր վրայ։ 
Արդեօք ո՛՛վ Է ան, 
Որ քեզի այցի կու գայ։ 
Ո ՛վ Է այն յաւերժաԻարսը, 
Այն փերին կամ թագուհին 
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Ո վ է այն կի՛նը, 
Ո րա հանդէպ տ ա ր փ ա ն ք դ 
Կը յւսյտնես պ ա յ ծ ա տ ս թ ե ա մ բ անկաշկանդ 
Ու ա ն ա պ ա կ մաքրութեամբ։ 

Կ՛ալեկոծի հոգիս, 
Կ ՚արագանայ տրոփը սրտիս4 

Աստուա՜ծ իմ, 
Կը նախանձիմ էակէ մը անմարմին 
Ու գՐւցէ անգոյ։ 
Մարմինս կ՚ւսրձագանգէ խռովքս 
Շարժումներով անհանդարտ . 
Ու դուն կը սթափիս։ 
Գլուխդ բարձրացո ւցած 
Կը Ժւ^տիս նոյն ա՛յդ ժ պ ի տ ո վ կաթոգին 
Ու հիմա ա յ ն քա ՛ ն կ՛ուզեմ ըսել, 
Թէ կը սիրեմ քեզ... 
Չեմ յւսնդգնիր 
Ընդոստ կը կանգնիմ 
Ու դէպի դուռը կը նայիմ. 
Երբ յանկարծ 
Մէկը ուսս կը շոյէ... 

ՏԱՂ ՆԱՅԻՐԻ 

Պէյրութ 



ԽԱՆԳԱՐՈՒԱԾ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ 

Աղջիկները մերկացան 
Ոչ՜ լողալու ջրափին, 
Տողանցելու ցամաքին 
Կշռողովը նահանջին։ 

Աղջիկները մերկացան 
օ ւսռերան պէս մերկ աշնան, 
Ըսպասեցին գալուստը գարնան . 
Տերեւաթափ կանխահաս 
Ի՜նչ պատուհաս... 
Մրգաստանները կը մսին 
Այգիները կը դողան 
Կար օտած են աստաածսւ յին ջերմութ 
Մինչ աղջիկները գարուն 
Կը փնտռեն ոստ ու տերեւ 
Թռիչքներով անթեւ... 

Ամառը ուշ էր. 
Թզենին տրտում տերեւ մը չունէր 
Որ իր մ օտ կանչէր 
Աղջիկները Եւայի 
ծածկելու անոնց 
Մոլորանքը տմարդի... 

Գարունը կարծես, ճմեռ էր բերեր... 

11-12 Հոկտեմբեր 2006 

ՈԴՐ Կ՚ԵՐԹԱՆՔ.» 

Ո՛ւր կ՚երթանք տղաս, հովերուն հետ 
ծովերը խենթ են, 
Հետեւորդ անՓոյթ քայլեր անհեթեթ, 
Առանց ետին նայելու, առանց հասցէի 
Ողջ պատմութիւն մը թողած մեր ետին 
Առանց դրօշի, դէպի անյայտին, 
Ո ւր Կ՚երթանք տղաս, անձայն, գողունի, 
Մեր փախուստէն լառ. բախտը լուր ունի 
երգ ու երազ ետեւ մնացին, 
Իսկ թէ հալի Օամբան Երկար 
Աւսւ գներուն մէք հեղուկ ԹերԵզա Բւսդդսւսւսրէյսււն 
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Ալիքներուն մէջ հեղուկ 
Ալիքներուն մէջ մոխրագոյն, 
Զո՛՛վ կանչենք մեր օգնութեան 
"Կռունկ" իսկ երգենք, բայց րամին ահեղ 
Պիտի ծիծաղի մեր յիմարութեան, 
Ու պիտի խեղդէ Կոմիտասին սուրբ 
Կտակը շնչող... 
Կորուստ է տ ղ ա ս փախ ւ ս ստն այս անզօր։։ 
Հորիզոններուն հեռու, տես, լոյսերը մարեցւսն֊.. 
Աղաւնիները ճերմակ 
Եղան նօՏուող թաշկինակ 
Որ ցնորք Էր, եւ՝ խ ա բ կ ա ն ք 
Կանանչ կանչերը ձուլուող արձագանգ . 
Տղաս, ետ դառնանք . 
Քամիներ խելառ, թոյլ չեն տար, մայր, 
Րտնահետքեր հալեցան ովկիանոսի կրակէն 
Անապատի միլիոնով թող մեր գումարն ւսլ հւսշուեն–,. 
Փրկոլթիւն չկայ սպիտակ քարդէն... 

11 Մարտ 2006 

ՓԱԽՈՒՍՏ 

Անծայն, անշշուկ, հեոացւա տղան , 
օ ա ռ ը համբուրող անփո յթ հովին պէս, 
Բայց տերեւները դողացին այնպէս, 
Աինչ ծառը սէզ 
Հովին փախո ւ ստը կը դիտէր 
Օրօրելով գլուխն անտէր,,. 

* * * 

"Աոաջին հացը կ՛այրի". 
Ըսաւ տ ղ ա ն սիրահար 
Որ մեղուի թռիչք ունէր, 
Որ ծադկանց բոյր կը համտեսէր։ 
Մեղուի լեզուն սուր խա յթոց էր, 
օաղիկը կու լար ցաւէն 
Առանց նեկտար պիտի թառամէր։ 

* * * 

ճ ա ն ա պ ա ր հ ի խաչմերուկին 
Երկու ինքնավարժներ Եկան դէմ դէմի 
ճամ բան լուսաւորող լամբերը փշրեցին. 
Երկուքն ալ եղան զոհերը մութին... 
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Բեռ մը Երազ իր ուսին. 
Սէր փնտռելու տենչանքով 
ճամ բա յ ելաւ տ ղան շփոթ 
Հսւնդիպեցաւ լոյս աղջկան անծանօթ . 
Ինչե՛ր ունէր ըսելիք, 
Ըսէ՞ր, չըսէ՛ր, բայց ի՚Օչպէս ըսէր... 
Լռութիւնը վճռեց վերջապէս. 
Աչքեըու լեզուն պար զ հարցը լուծեց... 

2006 

ՊԱՏՈՒԷՐ ԻՆՔՆԱԽՕՍ 

Երգեք ու համար ձայն Է հարկաւոր 
Մինակ մնաս թէ զուարթ հարսնեւոը, 
Հրաւէրին ջերմ գնա՜ ընդառաջ. 
Որ երգըղ ըլլայ սիրոյ զուլալ կանչ։ 

ժ պ տ է ՛ ամէնուն կեանքը ժ պ տ ի քեզ, 
ժ պ ի տ ո վ ծաղկուն ցաւեր կը բուծես. 
Ունայնութեան հէգ մի դառնար ընկեր, 
Որ իոգիդ պա յ ծաո Երգէ քաղցը սէր։ 

Թէ բարեկամ ես ճեռքըղ երկարէ. 
Անտէրին լքեալ, ոը ք եզ կք սպասէ, 
Աջըդ թող բաշխէ լիաբուռն բարիք, 
Որ խիղնըդ խ ա ղ ա ղ ապրի երջանիկ։ 

Օրերը գալի ք հիւրեր անսովոր. 
Պիտի բախեն լուռ, բ ա խ տ ի դուռն աղուոր. 
Իսկ թէ յոյսերդ մնան խուլ, անզօր , 
ժպտէ՜ դուն դարձեալ, հա ւատքին Ւըզօր; 

7 Հոկտեմբեր 2006 

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 

Պէյրութ 
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ՊԱՀԱՐԱՆԸ 

Ամշոդշ պահո ւ թ ի ւ ն մը բեոցուցին բեռնատար մեքենա-
յին վրայ, երբ ցկորդ հեակւսճառեերը մօրս հագուստի 
սյգւհարանը դագաղի պէս պառկեցուցին անոր մէտ ու 

առանց խոլնկի ու աղօթքի, մեքենայի շարժակին ահատր աղմու-
կով լեց սելով թաղը, առին ու տարին։ 

Կռնակի Արայ պառկեցուցած էիԼ գա,Ե. հայելիով փեդկը ԵրեսԿ 
1 ո լ ա մ ե և ՝|այրկեաե արեւուն ցոլացումը աեոր մէջ լուսաւոր 

անդրադարձներ կը գծէր, որոնք թաղը եզերող շէեքերուև պատե-
լուն եւ պատշգամներուն կրայէն ո ս տ ո ւ մ ո վ . կարծես թաղեցի-
ներուն հրաժեշտ կու տային մօրս փոիյարէն. որ իր կեւսևքհ ու*– 
սՌւեաթ տարիները մէկ ու կէս օրուան մէշ ծրարած էր ու վերջա-
կէտ դրած պատմոէթեահ մը, որուն մէկ ծպյրը Զէյ^հւէւ Լր ա միլ– 

ժցատտժ ԵV 



Թ լ ւ ճ ֊ ա ^ 

սը՝ Հլպէպ. Երկար թեյ մը. որուն վրայ շարոցի պէս իր կեանքի 
քարցր ու լեղի օրերը անցուցած էր։ 

Բացի «Տիթապը Մուգատտես»ը. հօրս Ս. Գիրքը ^այաւոառ 
թրքերէնով, ւոպուած Իսթանպոլլ 1Տ32ին| որուե մէշ Հին Կտակա-
րանը Նոր Կտակարանէն բաժնող քանի մը էշեր կսւն. գորս յա– 
ճախ բացած ու կարդացած Եմ հետաքրքրութեան։ Առաջինը՝ 
ամուսնութիւննԵրոլ արծսւնագրութիէնԿԵրԿ ԵՆ, բոլորն ալ կա– 
ւօսսրուած ինլյեուս հօրս ձեռագրով ամենավերը՛ «Կարդան Մի– 
ըայէլեւսն, Լուսի|ա Չարըգեան. եիյաևը եղւսւ 15-5-1921. ցսակը 
կատարուեցաւ 6–11–1921)ւ..." : Յաշորղ էջին վրայ ծնունդներն Են. 
վերը՝ ամենամեծ ԹՐՈ2Ա. իսկ վեցերորդ Եւ վերջինը՝ իմ։ 

ՎԵրշիե Էջը մահացածներու անուսսՍացաեկն է. ուր շատ բան 
(կայ հօրս ձեռագրով. ընդամէնը երկու անուն՝ իր հօրեղբօր կնոջ 
Եւ իմ մեծ Եղբօրս՝ «ւՍիշէլը մեռաւ 1-1-1941»...: 

«Մեռաւ» բառը յաւանաս|էս բաւական դժուար գրուած ըլլալու 
է հօրս դողդողացող ձեռքով. տասնվեց տարեկան միակ տղւսյ 
զաւակը թաղել, ան ալ Նոր Տարուան առաշին օրը, դծուար բան է։ 

Ւ՝յ ծնունդէս երկու տարի Եւ չորս ամիս առաշ մահացած Եղ-
բայրս 6անչցած եմ իր գերեզմանաքարի վրա|ի լուսանկարէն, 
աւելի ուշ՝ ընտանեկան ւսլււքՈմէն. 

Անծանօթ մեծ Եղբայր... 
Հօրս մա հէն ետք. երեւի իմ պարտականութիւնս է, արձանագ– 

րութիւՆՆերը շարունակել. հօրս անունին ւոակ կ՚աւելցնեմ մօրս 
անունը ու կը փակեմ հ ա ց ա փ ո ր Աւետարաեը։ 

Երանի միշտ գաւակները արձանագրեմ իրենց ծնողներուն 
մահուսէն թուականները, հակառակը չպատահի երբեք; 

* * 

Հալէպի շոգեկառքերոլ կայարանի մեր տունը մէկն էր կայա-
րանի կարզ մը պաշտօնեւյսնԵրուն յատկացուած տասնեակ մը 
տուներէն, որոնց բնակիչները մեծսւմասնութեամբ հւս|Եր Էիե՝ Եա– 
զըճեաններ. Սնրոբեանեեր. ԳազանՏեաննԵր. Գույումճեաններ, 
Խաչատուրէ աններ եւ մենք; Կային մԷկ-Երկու |ոյն եւ տեղացՐ 
արաբ ընտանիքներ ալ։ 

Փշաթելերով ցանկապատուած այս բնակավայրը իր միայարկ 
տուներով ու պարտէզ –բանջարանոցներով, մեր մանկութեան 
դրախտավայրն էր։ 

Բնակիչները բոլորը իրարու բարեկամ, իրարու նեցուկ, զիրար 
սիրող ու յարգող, իրարու օգնութեան փութացող. Բոլոր ընտա– 
նիքնԵղուն հաւրերը կաւարանը կ՚աշխատէին, իւրաքանչիւրը 
տարբեր մասնագիտաթեամբ։ 

Հայրս շարժավար էր. շոգեկսւռշ կը վարէր։ Աշխատանքի ըն-
դունված Էր 1919ին եւ 33 տարի պաշտօնավարելէ ետք, հան– 
գըստեան կոչուած։ 

Տուները բազմասենեակ Էին. զրեթէ բոլորն ալ նկուղային բա-
ժիններով Եւ անաա|ման պարտէզ-բանյարանոցներով, ուր ինչ 
1 ճիշդ ինչպէս որ գրուած է 
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ըսես չէին սսճեցԱԵքւ՝ լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ, սոխ ու սխտոր, 
ազատքեղ Եւ աեաեուխ, դդում Ու վարունգ.-- մէկ խօլյքով՝ չրջսյ՛ 
կա|յյը խանութներու չգոյութեան, ամէե ինչ տեղւոխ վրւպ կ՚ւսճեց– 
նէիե ու կը պատրաստէին. հաւն ոլ հաւկիթը՝ իւրաքանչիւր տան 
հաւնոցէն. հացը՛ թոնիրէն ւսգոխՍ ու խասողը՝ որթատունկերէն, 
մրցանուշեերը՝ պտդաւոու ծաոերէԱ. իսկ նկուղներուն Սեշ միշլո 
ամբարուած կ՚ըլլային ձաւարն ու բրինձը, ոսպն ու սիսեոը. իւղն 
ոլ ձէթը; 

Յմրան ցուրտ օրերուն, աեձրեփե, ցեխին, ձիւնին ու բուքին, 
մարդիկ կրնային շաբաթներով տունէԱ քաղաք չիջնել եւ մթեր– 
լածներէն օգտոփլ։ 

Տուները բաղնիք չունէին լոգանքի համար յատուկ խուցեր 
չկային, շաբաթական լոգանքի համար սովորաբար կ՚օգտագործ– 
ւէին խոհանոցները, որոնց ջեռուցման միջոցներէ գուրկ. անտա– 
նելիօրէն ցոլրա կ՝ըլլւպին ձմրան եղանակին, նոյնիսկ Երբ ղրան 
ու պատուհանին ճեղքերուն լաթի կտորներ խցկուած ըլլային։ 

Լոգանք-տաժանքին ենթակայ անդամը դողդողալէն կը նստէր 
ւիայտեաւ ցածլիկ աթոռակին ու բադևիշի պղնձեւպ թասը կսսմ 
չորցուած ու մէջը պարպուած կոթաւոր դդումը մխրճելով աւսք 
քուրին մէջ, կը սկսէր ետեւ-ԵւոԵւի թափել գլոլխէն վար. մինչեւ որ 
դողը դադրէր եւ երեսն ու մարմինը վարդագոյն դառնային։ 

Տաք ջուրի հարցը շատ հետաքրքրական լուծում մը գտած էր. 
շաբաթը անգամ մը արեէելԵաՍ կողմի տուներուն անմիջապես 
ետեւէն անցնող շոգեկառքը կը կենար ու եռացման աստիճանի 
հասած ջուր կը բաշխէր բնակիչներուն, որոնք, հանդերձ ընտան-
եօք, թիթեղներով եւ կաթսաներով շարքի կանգնած, կը լեցնէին ու 
տուն Կը Փոխադրէին, աճապարանքի մէշ երբեմն ձեռը ու ոտք այ-
րելով։ Ինչպիսի՛ օգտաշատ կարգադրութիւն, վառելանիւթի ինչ-
պիսի՛ խնւպողութիւն; 

Պատերազմին յւսջորդող տարիներն էին, ամէԼւ բան սուղ, ամէև 
բան դժուար գտանելի։ 

Չան պատուհաններուն ապակիները ծածկուած Էին մութ կա– 
պ^տ գռխի թուղթերով, զորս նաեւ որպէս կողք կ՚օզտագործէին& 
դպրոցական տետրերու եւ դաօադիրքերոլ համար։ 

Ելեկտրական լուս կար, սակայն դարձեալ կանթեղ ու մոմ կօգ-
տագործեինք. թ ք որպէս խնայողութիւն, թէ՛ որպէս զգուշութիւն, 
որպէսզի լուսը դուրս չթափանցէ։ 

1941; Ամբողջ աշխարհը բռնկած է պատերազմով։ Կայարանը 
կենսական նշանակութիւն ունեցոդ կէտ է ել անշուշտ ,թիրախ՝ 
ռազմական գործողութիւներու։ 

Ֆրանսական հոգատարութեան (մանտաթի) տարիներն Են՛ 
Անդ լի ակ ան օդանաւերը կը ռմբակոծեն կայարանը։ 

էդբօրս մահուան վր<պ հագիւ ամիսներ անցած Են; Դեո թարմ 
է անոր հողակոյտը, դեռ չէ չորցած մօրս արցունքը։ 

Կայարանի միւս բնակիչներուն նման, ԱԵրիններն ալ կը լքեն 
տունը ու կ՚երթան եոր Գիւղ, ապսալոաև գտնելու հայրենակից 
ընտանիքի մը մօտ, հեռու ըլլալու ՒսսՍար վտանգՒ 
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Հայրս ստիպուած է Մնւսլ. քանի որ պաշտօնը կ՚Ենթւսդրէ որ 
մօտ ըլլայ գործատեղիիս եւ ամէն վաւրկեաե պատրաստ՝ գործի 
գլուխ անցնելու; ԶԷյթունցի անվախ մարգ է, ռումբերու ձայները 
չեն այ լայ լեցներ գինք, ոչ իսկ սոսկում կ՚ունենայ, անդին կրնայ 
«ուլքբ մը պայթիլ. իսկ ասդին՝ ինք, իր գործին, ոչ իսկ տեղէն կը 
շարժի։ 

Սակայն մայրս անհանգիստ Է ու ւսմէն օր լար կ ուղարկէ հօրս, 
սյգաւելով որ գոնէ գիշերները իրենց մօտ անցընէ։ Անդրդուելի 
հայրս վերջապէս տեղի կա տայ. երբ օր մը մայրս անձամբ կ՚եր– 
թա| հօրս աշխատանքի վայրը ոլ օձիքը քի ձգեր, մինչէւ որ համո– 
գէ ու քաշէ հետը Նոր Գիւղ բերէ 

Յաջորդ առաւօտ, երբ հայրս կանուխէն կ՚իջնէ կայարան ու 
գործի գլուխ չանցած, նախ տուն կը հանդիպի ծխախոտի տուփը 
վերցնելու համար, ի՛նչ տեսնէ... իր մահճակալին վրւպի պատու-
հանին ապակին յարգուած, կոտրտանքն ու ռումբի բեկոր մը 
բարձին վրայ, ուր գլխաչափ այրուածը Սը գոյացած Է. իսկ բեկո-
րէն ալ փշուր մը հարուածած է կողքի պահարանի հայելին, որուն 
վերեւի կողմը, ոսպի մը լքԵծութեսսլքբ ծակի մը շուրշ ^ագեր յառա– 
շացած Են, ճ խ գ արեւու ճառւլւգայթներա նման։ 

Նախախնամութի՞ւն, հրւս՞շք հայրս գլուխը կը յւ արու բեր է. 
ծխախոտ մը կը վաոէ Ու կը նստի անկողինին ծաւրը, հայելիին ոի– 
մաց։ Դեռ ապրելիս ունի եղեր։ «Ղոլրպանղ ըլլամ Աստուած...»։ 
Տեղահանութեան, Զէյթունէն մինյեւ Հալէպ. ինչերէ անցաւ ու 
փրկուեցաւ, երբ շուրջը քուր ու Եղբաւր. ագգական ու բարեկամ 
թութի սյէս կը (ծափէին։ Ինչո՞ւ ինը. իր ո ր առաւելութեան համար 
մինքեւ ութսունի դռները պիտի ապրէր ու օր մըն ալ անկռդին պի-
տի մտնէր ու այլեւս պիտի չարթնևար, միեչ իր տասնվեց տարե-
կան միակ մանչը դեռ կեանք չտեսած, իր ձեռքով հողին պիտի 
յանծնէր։ «Աստուած ալ շաշըրմըշ ըրեր է...»։ 

Ծխախոտը կը մարէ, ոտքի կը կանգնի ու կը նաւի հաւելիին 
մէջ. կոտորակներու վերածուած է... 

Ա|դ պահարանը աւդ հայելիով Երկար տարիներ մնաց մեր տու-
նը, ապա մօրս մահճակալին շով, մինչեւ իր մահը, որմէ ետք անոր 
ճակատագիրը ւանձնուեցաւ հնավաճառի մը։ 

Ո՞ւր գնաց, որո՛ւ վերակաճասուեցաւ, ո՞ր տան մէշ հանգըր՝ 
ւանեցւսւ. հագար ու մէկ փլատակներով լեցուն, պատերազմի 
վէրքը վրան մեր պահարանը։ 

Ընկուզենիի փւպտէ պատրաստուած, գոյգ փեղկերով եւ վարի 
մասը գզրոցներով պահարան մըն էր; Մեր տան մէջ ատկէ զատ 
ուրիշ պահարան չկար եւ բոլորիս հագուստները, մասեատրա– 
բար յատուկ առիթներու վերապահուած մեր հաղուելիքները 
անոր մէջ կը տեղաւորուէին. այնքան քիչ բան ունէինք Երեւի; 

Ցախ կորմի վերի փոքր գզրոցն ու վարի մեծ գզրոցը մօրս 
տրամադրութեան տակ էին, միշտ բանալիի տակ; Երկրորդ փոքր 
գզրոցը հօրս կը ւկատկանէը. որուն մէջ կը պահուէին պետական 
թուղթեր, իր նարնջագոյն խոշոր հատիկներով սաթէ համրիչը եւ 
հաւանաբար խնայուած քիչ մը դրամ ու այլ մանր՛մունր, իրեն հա– 
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ք Կ 
յ «ււ.ւ տ– Սար արժէք ներկայացնող բաներ; Աչքի ծայրով նայած եմ մէջը, 

երբ հայրս բացած է մէջէն բան մը առնելու կամ դնելու համար, 
մօրս հակառակ, որ մեր ներկայութեան Երբեք չէր բանար, կը 
սպասեր որ դուրս ելլէինջ եւ յետոյ կը բանար ու կը կղպէր. բանա-
լին ալ. Աստուած գիտէ, որ ծակը կը պահէր։ հյԵդճ կնոջ մտքէն իսկ 
չէր անցներ, որ կրնայի միջոցը գտած ըլլալ ու իր գզրոցները 
խառնշտկել։ Ինչ մեղքս պահեմ, ատենը անգամ մը մօրս դրամա– 
պւսնակէն մանրուքներ գողցած Եմ ոլ յետպ, սրտատրոփ, աչքիս 
աակէն դիտած եմ գինք, երբ դրամապանակը բացած է ոլ մէջին– 
եերը հաշուելու ատեն, շուար կանդնած ու կրկին հաշուած է, 
ապա, ինք սխալած ըլլալուն վերագրելով պակսածը, հաշտուած է 
Եղածին հետ, առանց մտլյին ծայրԷՆ իսկ անցընելու, թե ես կրնա-
յի համարձակած ըլլալ ու մեջէն դրամ վերցուցած։ 

Բացի այդ սրճագոյն կաշիէ մաշած դրսսմապանակեն, մօրս 
ամուսնութեան ոսկեււսյ ւևստսւնին եւ իր երկու բարակ ապարան-
ջանները կը կազմէին գգրոցին գանձերը, եթէ երբեք ձԵռքէն հա-
կէր զանոնք... 

Թէեւ տարին քանի մը անգամ հայրս ՁԷՏէԹԷ. կը փչեր պահա-
րանի ճեղքերուն մէջ վւ այ սաջ ի լներ ը սատկեցնելու հւսմար, սա-
կայն անոնք շրշան մը վերջ կրկին մեջտեղ կ՚ելլէին, ու մենք 
կարգուած անոնց ներկայութեան, սովորութիւն գարձուցած էինք 
մէջը կախուած մեր ծագուելիքները քանի մը անգամ թօթուելէ 
ետք միայն ^եր վրայյ անցընել։ 

Կայարանէն Երբ Նոր Գիւղ փոխադրուեցանք, ինչպէս մեր ամ-
բողջ կահոյքը, պահարանն ալ միասին տարինք, սակայն այս ան-
գամ. տեղի նեղութեան պատճառաւ. աե իր պատուու գիրքը 
կորսԱցուց ոլ հրմշտկելով խցկուեցաւ կողմնակի խուցի մը մէջ։ 

Այգ կիսամութ կիսասենԵակին մէջ խեղճացած, յենած էր պա-
տի մը, կարծես վախնալով որ յանկարծ կը կքի։ Փեղկերը ամէն 
բացուելուն ու փակուելուն սրտակեղեք մդկտոց մը կ՛արձակեին, 
ապա վեհօրեն կը լռէին։ Պատերազմի վեթերան էր. դեռ սպին 
վրան, վատութիւն չէ՞ր գինք այսքան անշուք տեղ գնել։ 

Ու հասււյլ փրկութիւնը, հօր ս մա հէն եւ իւրաքանչիւրիս տուն– 
տեղ ըլլալէն ետք, մայրս անցաւ առանձին փոքր ւարկաբաժին մը 
ու Վիասին տանելով պահարանը, իրեն վերադւււրծոլց իր նախկին 
Փառքը ու ճիշդ իր մահճակալին քով տեղ տուաւ անոր։ 

Յարդէն ճողոպրած Երկու զէ|թունցիներու ամուսնութեան առ– 
թիւ, առագաստի սենեակը գարդարող հագուսաի պահարանը իր 
տէրերուն մահով ինք ալ վերջ տուաւ իր ներկայութեան այն Երդի– 
քին տակ, ուր տասնամեակներ ամբողշ պատմութիւններ հիւսուե-
ցան, հիւսուածները յռւշ դարձան, ծրարուեցան, պահ գրուեցան 
իր մէք ու յետոյ... 

Բեռնատար մեքենային վրայ դագաղի պես պառկած պահա-
րանին հայելիին ՍԷջ երկինքի պատկերն էր՛ 
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ԿԱՏԱՐ ՍԷՐ 
Դառը կը դիմաղրէր, կարծես մէկը ետե– 

լէն թոյլ չէր տար որ քացուէր։ Ու այղ մէկը 
սյրդէն մոռցուող խորհրդաւոր վախերը յի– 
դեցուց։ Դուռը կը ղիմադրէր, խռռոցով մը 
կը տաշէո յատակի փոշեհատիկները. կը 
ճռռսսը, բողոքելով ամիսներու իը անդորրի 
խանգարման դէմ։ 

Սենեակը կիսաՕոլթ է. կրկնափեղկերը 
նոյնպէս փակ Են, թէեւ դուրսը արեւը կ՚այ-
րէ, բայց ներսը գոլ խոնաւութեան, հին 
թուղթերու Եւ անանուն բաներու հոտեր 
կան։ Մահ կը կոչուի այդ հոտը։ Այղպէս կը 
մտւսծէ Լոըկէն։ 

Պատուհանը ղժուարութեամբ կը բանայ, 
ապա կրկնափեղկը, ա ներխուժող արեւը 
մէկէն կը սփրէ սենեակին։ Բայց Լորկէն եր-
կար չի մնար հոն. մաքրող կնոջ հրահանգ-
ներ կա տայ ու կ՛անցնի կից նստասենեակ։ 

եերսէն կը լսուին կնոջ ածխատան 

ժցատտժ ԵV 

ձայները ու Լորկէին միտքը կը տանին հոն։ 
Երկար հիւանղութենէ ետք Վահանին մահը 
սպասելի էը։ Թէեւ Լորկէն իր կարելի չաւիով 
խնամած էր տարիներով աթոռին գամուած 
հաշմանդամը, բայց մահուան հետ ուղղա-
կի. բիրտ հանդիպումը ցնցած էր զինք։ 

Ինք չլացաւ ամուսինին մահը, ժամա-
նակը անքրպետ մը բացած էր իրենց ւֆջեւ։ 
ժամատեղ կեանքը շարունակած էին յաչս 
այլոց։ =էիմա խղճահարութեան պէս բան 
մըն էր ոը կը ճզմէր հոգին։ Տիլանդը մւսնու– 
կի մը պէս խնամած էր ու այնպէս կը գգար, 
կսւըծես իր խնամած մանուկն էր որ խլած 
էին իրմէ, աուսնց մօր, քրոջ, զաւակի տ ա ք 
արցունքներու մեկնած այղ մեծ ու անձնա-
սէր մանուկը։ Կը ցաւէր ոչ այնքան մահը, որ 
փրկութիւն Էր անոր, այլ մարգ արարածի 
ահռելի մինակութեան համար։ Կը զգար, թէ 
մինակ ծգաելոլ վախն էր, որ աւելի անձ-
նասէր կը դարձնէր զայն եւ ուշադիր էր 

հանդէպ, բայց այդ կարեւոր չէր. ու– 
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րիշ է սիրող կնոջ ջերւՏութիւնը. որ ան 
չստացաւ Ու մահացաւ միայնակ։ Թէեւ 
մարդ միշտ միայնակ կը ՕԵ^նի. ո*Ա կրնայ 
զգալ, մօտեԿսւլ այն զգացումներուն, որ ու-
նի անյայտին գւսցողը, երբ. վերջին վայրկ– 
եանին անխօս կը նայի, ինչե ր ըսել կ՛ուզէ 
արդեօք, չըսուած իյօսքեր, որոնք տեղ չեն 
հասնիր այլեւս... 

Չէր լար քար տրտմութիւն մը կը ճնշէր 
հոդին։ Աոաջին օրերուն, երբ ծանօթ ու ան-
ծանօթ մարդիկ ելք ու մուտք ունէին իր 
տունը, ձեռքը կը բռնէին ա պատշաճ բա-
զեր կ՚ըսէին, ինք անոնց մէջ էր, բայց անոնց 
հետ չէր. Առեղծվածային թոյլ ժպիտ մը 
քարացած էր ղէմքին, որ կարճամիտները 
զարմացուցեր էր - մահուան մէբ ժպի՛ ՛տ -
ուրա ՛խ էր– Ո՜չ, ինք մարղիկը կը տեսնէր 
մշաշուած, ինք մահուան ստեղծուածին 
ոլորտներուն մէջն էր, տեսնել կը փորձէր 
հոցին, որ ալ ելած զինք բանտող ու հողին 
իջեցնող մարմնին կապանքներէն, ունայն 
կիրքերէն կը սաւառնէր վեր, բացարձակ 
ազատութեան յաւերժութեւսն մէջ։ Ինք այղ 
խոր անորոշութեան հւսսնիլկը ւիորմէր, հե-
ռացող հոգիին ծիրը, յաւերժօրէն հեռացող 
մարդկային հոգիին հասնելիք ոլորտը, 
առեղծոււսծը տեսնել կը փորձէր։ Բայց 
միայն իր մէջ անվերջ յաճախանք նոյն, տի-
եզերական մեղեդին կը յսէր։ 

Լորկէն սթափեցաւ մաքրող կնոք յայւո– 
նուելէն– Ան աւարտած էր գործը, ամբողջոլ– 
թեամբ լուացած, մաքրած էր երկար ժամա-
նակ գոց մնացած սենեակը։ 

Սենեակին մէք Իիմա մաքրութեւսն թարմ 
բոյրը կը տիր Էր։ Մղձաւանջները անցած 
էին, Երբ մեծ տան մէջ միայնակ մահուան 
ներկայութիւնը կը ստիպէր զինք մութին 
մէջ արագ անցնիլ կղպաած սենեակին քռ– 
վէն։ Կարծես ոգիներէ կը հետապնղռւէր։ Կը 
մերժէր ամէն սնոտի հաւատալիք, բայց ան՝ 
բացատրելի ցգայնութիւններա ազղեցու– 
թեան տակ էր։ Սիայն տեսանելի նիւթին 

հաւատացող իր միտքը չէր կրնար բացատ-
րել այղ խորհրդաւոր երկիւղը։ Ի՛նչ ոգիներ, 
ինչպէ՚ս կրնայ ւսննխթ էութիւն մը ոգին 
(մի՜տքն է ան) ծաւալիլ օգին մէջ ու ճնշել 
իր վրան; Իսկ Եթէ նեղ ու պատի՛ ՛ր է նիւթա-
պաշտ գիտութեան սահմանը, ու իրաւ գո ՛յ 
է մեզի համար անըմբռնելի, անհասանելի 
աշխարհը ու հիմա ներկայ Է հոս, ինչ որ 
բան կ՛ազէ թելադրել, ներշնչել իրե՜ն... 

Կը մտածէր, բայց ի ՛նչու կախ. արդեօ ք 
նոյն վախե ՛րը պիտի ունենար, եթէ սիրած 
ըլլար ամուսինը, թէ պիտի պարուրուէր ան-
կէ եկող գուրգուրանքի ջերմ յիշողութիւն– 
ներռւ մէջ ու լռիկ ւկիտի լար։ Բայց կանացի 
երջանկութիւնը, նոյնիսկ մաԻուան մէք>, հա-
սա չէր իրեն, ինչպէս որ անգոյ էր սէրը, ամ-
բողջ կեանքի մը Երագը։ 

Իւրաքանչիւրը կը սխալի իր ձեւով ու ոչ 
ոք կրնայ երւսշխատըել, թէ այլեւս պիտի 
չսխալի, ունայնութիւն է, անվերջ է սխալնե-
րու շարքը, այդ կեանքն է։ Ժամանակը կը 
բերէ պարտադրուած լուծումներ։ Ան հար– 
ւածներով կը տաշէ մեզ, կը դառնանք ջու-
թակի լարին պէս զգայուն, կամ կը բթա-
նանք առօրեսսյ ցաւերու բեռին տակ։ Բւսն 
մը որոշ է հեղեղը կը հոսի քար ու ծաո քշե-
լով ու իրմէ ետբ կը ձգէ խորւոուբորլո հեղե-
ղատը չորցած յատակով ու ասդին անդին 
մերկացած արմատներով։ Եթէ հեղեղատին 
եզերքը պզտի կ ծաղիկ մը կրցած է տոկալ՛ 
այդ է քու հարստութիւնդ... 

Պէտք է դասաւորէր դիրքերը, որ կինը 
սրբեր ու սեղանին կուտակեր էր։ Կը թեր– 
թատէր, տողեր կը կարդար։ Երբեմն անոնց 
էջերու մէջէն գրոտաձ թերթիկներ կ՚ելլէին, 
համառօտ նշումներ։ 

Գիրքը, ուրԼ|է ելաւ ծալուած թուղթը, հա– 
ւանւսբար չէր բացուած հոս ծննղսւվայր 
հւսսնելէն ի վէր ։ Նամակի թուղթի ղեղնսւծ 
էբ մը, երկու Երեսով գրուած, մւսնր, փախ-
չող գիրերով, րըոնք երբեմն մեծ թռիչքներ 
կը գործէին, միջոցին մէջ չբաւող էութիւն մը 
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մատնելով։ Նամակը Վահանին ուղղուած 
էր Ուսանողական տարիներու վաղեմիու– 
թիէնը ունէի։ 

Գրողը իրեն ալ ծանօթ էր, ան տարի Օը 
միայն իրենց հետ ուսանեցւտ համալսա-
րանը, ա պ ա ձգեց, ծննդավայր վերադար-
ձաւ։ Հոնկէ ուղղուած էի նամակը։ Առաբին 
բառերն իսկ առինքնեցին բանաստեղծա-
կան շունչով 

Գեդամ կը գրէր. «Գուցէ քեգի ուշացած 
նամակ մը թուի ասիկա, եթէ այդպէս Է, այս 
նամակ մի սեպեր այլ կը բաւէ եթէ ըսես, թէ 
ան իր կաքաւը կորսնցոլցած շշուկ մըն է, 
որ հեռաւոր Եղէգնռւտներէն կու գայ, կոր– 
սուաձը քոլ յիշաւոակիդ մէջ փնտռելու,,, »: 

Աչքերը սկսան կլանել տողերը; Շարու-
նակութեան մէջ իր անունը տեսաւ... Շփոթ 
մը կար դէմքին ոլ բան մը կորսնցնողի ար-
տայայտութիւն։ Կրկին կարդաց. 

«Զարմանալի պիտի չըլլայ անշուշտ. 
Եթէ ըսեմ, թէ ամէն անգւսմ, որ քեզ յիշեմ. 
Լորկէին բարի՛, բարի դիմագիծն ալ կ՚ուր– 
ւա գծուի երեւակայութեանս մէջ. այդ Աղջի-
կը, որքա՜ն ծովը կը սիրէր. թէեւ տակաւին 
ծով տեսած չէր. խե՜ղ(Տ աղջիկ, չէր գիտեր, 
թէ ծովը ռչ թէ Լիբանանի ափերուն կը 
գտնուէր, այլ նոյնինքն իր ձով ծով աչքե– 
րուն մէջ, Ես քանի անգամ փորձեցի լողալ 
այնտեղ, սակայն չհամարձակեցայ, որով-
հետեւ խեղդուելու հաւանական ուբեան ալ 
յօժարած պիտի ըլլայի... Լորկէին երկնսս– 
ջինջ աչքերը վկայ»։ 

Կրկին ու կրկին նոյն հատուածը կը կար-
դար ոլ աւելի կը հաստատուէր կորուստի 
զգացողութիւնը; Կողոպտուած էր ինք, 
անարդարացիօրէն, թիւրիմացաբա ր Կե-
ցեր էր գրադարակին առջեւ, նամակը այ-
լեւս ո խ ա ց ո ղ ձեռքին մէջ, հայեացքը անո-
րոշ հեռուները. ու յանկարծ լաց Օը պայթե-
ցաւ։ Նախ փղձկոց մը, ապա աւելի ու աւե-
լի ուժգնացող դառն լաց։ Կարծես փլած 
էին մեձ պատուարներ ոլ ջուրին յորձանքը 
կը թաւալէր, խորտակելով ամէն ինչ։ 

- Խե նթ, խ ե ն թ տգայ, ինչո՛՛ւ լռեցիր, ին-
չո՛՛ւ չըսիր, ինչո՜ւ,– կը կրկնէր լացի մէջէն ու 

ալ աւելի բարձր կը հեկեկար, մինչեւ որ 
սպառեց բոլոր սահմանները ու կրկին ձեռ-
քի նամակին վերւսդսսրՅաւ։ Իր ննջարանը 
անցաւ, մեծ ւսլպոմ մը շալկած Եկաւ նոյն 
տեղը, կարծես Իոն միայն կրնար գտնել իր– 
մէ յափշտակուած երջանկութիւնը։ Արագ– 
արագ կը թերթատէր ու նկարները կը դի-
տէր։ Գտա ւ։ 

Հեռու,. հեռաւոր մշուշներու մէքէն երե– 
ւակուեցաւ ոլ ամէն մանրամասութխն իր 
առջեւ փռեց գարնանային այն օրը։ Ուսա-
նողական պտոյտը Գառնի էր։ Նկարին մէջ 
պատ կերուած է խումբը, թառած աւերակ 
տաճարի աստիճաններուն։ Գեղսււմը 
նստած է առաջին աստիճանին, վարը խո-
հուն, հայեացքը հեռուները, թերեւս ալ հե-
թանոսական դարերու մշուշներու մէջ։ 

Ինք մագլցած Է աւերակի վերը, հովե-
րուն հետ Է, ինչպէս միշտ ու անշուշտ բնա՜ւ 
տեղեակ չէ, թէ «ծովը իր ծով ծով աչքերուն 
մէջն է», բնաւ տեղեակ չէ,,, 

Ամուսինը երբեք չէր նկատած իր աչքե-
րը. կամ նկատեր ոլ լռե՛ր է... ոչ մէկ հաճելի 
խօս ք իր արտաքինին... Այդ անսէրոլթեան 
մէջ ինք սմքեր, ներսը անթեղեր Է կրակները 
ու հիւանդապահոլհի մը եղեր է։ Ծանօթնե-
րու համսւր ինք անզաւակ ու խստասիրտ 
կին մըն Է։ Աիայն։ Ու յանկարծ ոլշացած 
այս հեղեղը, որ հեղեղատին խորտուբորտ 
յատակին միայն չորցող ծառարմատներ 
կրնաւ ձգել 

Հայեացքը յառած Գեղւսմր երիտասարդ 
դէմքին, կարծես անկէ կը սպասէր այն չըս– 
ւած խօսքը, որ ամբողջ կռրսոււսծ կեանքի 
մը անիւը պիտի շրջէր։ Բայց նկարը միշտ 
լուռ, դարերու հեռուները կը դիտէր։ Հեկե-
կանքը կրկին բարձրացաւ, ա պ ա սկսաւ 
լալ փոքրիկ աղջկայ մը պէս, վիրաւոր, յու-
սահատ։ 

Յետոյ հոն Գառնիի ձորին մէջ պատա-
հած պզտիկ դէպք մըն ալ յիշեց։ Վահանը 
մանուշակներ գտեր էր, բերաւ ու տուաւ 
քանի մը աղջիկներու, նաեւ իըեն; Խմաձ 
կէս գաւաթ գինիի", թէ գարնան գինովու-
թիւնն էր, որ մատներուն մէջ զգոյշ բռնած 
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նուրբ ծաղիկը, լալագին ծայնով ըսաւ. «Ին– Գեդամին հետքը։ Անոր քերթուածները եր– 
չր լ փրցուցիր,,,»։ Քանի մը աղջիկ խնդա– բեմն կը հրաւասրկուէին յայտնի ամսագրի 
ցին, մինչ իր աչքերը արցունքոտած էին։ մը մէջ։ Կասկած չունէր որ ան էր. քանի որ 
Նախազգացո՛ ՛ւմն էր, որ իր ապագան կը անուն՝ մականունը շատ յատուկ էր։ Ու քա– 
տեսնէր արմատախիլ ծաղիկին մէջ։ ^այ։– նի" «խենթ* կայ մեր մէջ, որ բանաստեղծու– 
եացքը հանղիպեցաւ Գեդամին. ան կը նա– բիւն գրել շարունակէ։ Երբեմն-երբեմն զայն 
յէր իրեն թախծոտ ժպիտով մը. ան միակն կը յիշէր այղ քերթուածներէն։ Տարօրինակ 
էր որ հասկցաւ իր լացը։ փափուկ զգացում մը կունենար ու կը մոռ– 

- Ինչո՜ւ չխօսեցար, տղա՜յ, ինչո ւ չմօ– նար շատով։ 
տեցար գէթ անգամ մը։ Որո ւ պէտք էր քու Ու հիմա այս նամակը։ Երեսան տարի– 
պղատոնւսկան հիացումդ, բանաստե՛ ղծ։ ներ ւսռաջուան անոր յոյգերը բերող այս 

Թերեւս ալ Ան էր իր փնտռածը, չէ որ Վա– տարաժամ նամակը, «իր կաքաւը կորսն– 
հանը երբեք ալ իր փնտռածը չէր... հր ցուցած շշուկը», ուշացած սիրոյ խոստո– 
սւմուսնութիւնը չգիտակցուած ինքնակի– վանանք... Ամսագրին մէց տպոլող անոր 
զում էր. Այո, չգիտակցուած, քանի որ ինք քերթուածներուն պէս քնարական, երազա– 
կը գործէր տարերային մղումով մը, կար– յին. սիրոյ ըղձանք։ Եւ այղ իր սէրը կրնար 
ծես ճակատագրական ձեռք մը կը հրէր ըլլալ... թերեւս ալ է՛ր... թերեւս ի ՚նք էր անոր 
զինք այղ քայլին, ու, թէեւ հոգին կ՚արթըն– ներշնչանքը։ Այդքան տարինե՛՛ր... բայց ին– 
նար երբեմն ու կամացուկ, ցաւո՛վ կը յու– չու ոչ եթէ ան երազային Էութիւնէ։ 
շէր, թէ Ան չէ, Ան չէ. թէ ււյէտք է ձգել ու Հաշիւ ալ չէր տար ինքնիրեն, Երբ այղ 
փախչիլ հեռու, բայց խիղճը զինք դէպի մասին կը մտածէր որպէս միանգամայն 
ինքնակիզում կը տանէր,,, Չէ, ան չխաբեց, հնարաւոր իրականաթեան։ Չիմացաւ ալ, 
ինք էր որ հովի թեւին քշուեցաւ։ Իսկ ետքը, թէ ինչու հին նամակը ա նկարը, որ այլեւս 
երբ ան այլեւս իր խնամքին այնքա՛ն կա– սեղանին կը պահէր, ցոյց տուաւ բարեկա– 
րօտ էր, ինչպէ՚ս ծգէր ոլ հեռանար... մուհիին, ներքին ջերմութեամբ մը, շփոթով 

Ու չհասկցաւ, որ իր ունեցած ամենա– մը։ Մոռցուած յոյգերու յորդում կը զգար, 
թանկագինը կոլ տար. իր կեանքը։ Չհասկը– ինք, որ շատոնց ինքնիրեն արգիլած էր կին 
ցաւ, քանի որ ինք կեանքէն չէր... Իսկ ղուն, ըլլալ։ Ինչպէ՜ս ըլլար կին, երբ ոչ սէր, ոչ 
բանաստեղծ, այգ հասկնալու) լքած ու հե– իսկ զաւակ մը Ունէր, որան վրայ թափէր 
ռացած Էիր քու ծովափնեայ քաղաքդ, զինք հոգիին ամթոդք ջերմութիւնը։ Եւ ո ւր Էր այն 
ձգած մարդոց աշխարհին մէջ, անօգնւս– այրը, որու համար ինք կին ըլլալ պիտի ու– 
կաէւ... Հաւանաբար ղուն ալ, խե նթ տղայ, զէր։ Ան չկար ու բնսւլ ալ պիտի չգար; 
կեանքէն չէիր, թէ ոչ ինչո՜ւ, ինչո ւ ձայն Աիայն խաչ մը կար, որ տանիլ պէտք էր։ 
չհանեցիր... Բայց ահա ան յայտնուած է մայրամուտի 

Շտկուեցաւ, մօտեցաւ հայելիին, նայե– հորիզոնին վրայ անորոշ, անմարմին։ =1ա֊ 
ցաւ աչքերուն մէջ ու ծովը փնտռեց հոն. ւանարար ան ալ ամուսնացած մարդ է, 
մշուշուաձ էր կապոյտը. փոխեց դէմքի ար– թոռներու տէր։ Չէ, ինք անկէ այլեւս սպսւ– 
տայայտաթիւնը, փորձեց ժպտիլ, փդծկե– սելիքներ չունի . ինք միայն պիտի նայի, թէ 
ցաւ կրկին։ Իր սերունդի ոեւէ աղջիկ պիտի ի՛՛նչ ագդեցութիւն պիտի ձգէ իր անունը 
Երազէր նման նամակ գրող սիրահար, մինչ անոր վրայ; 
իրմէ յափշտակուեր, պահուեր էր ան... Ներքին ձայն մը կը պնդէր, թէ ան տակա-

ւին կը սիրէր զինք։ Բայց ինչպէ՜՞ս կրնայ 
տեւել չխոստովանուած, չփոխադարձուած 
սէրը ժամանակի այս ահռելի անդունդի 

Տարիներ առաջ պատահմամբ գտած էր Փ^յէն։ Եւ սակայն ան ււյէտք է որ ջերմու– 
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թիւն մը պահած ըլլայ իրեն համար. մի>է 
նամակը կը կեղծէ, եթէ ոչ անկարելի է որ 
ան զինք յիշած չըլլայ։ 

Այլեւս աւելի անհամբեր կը սպասէր ամ-
սագիրը (որ կ՚ուշանա՜ր) ոլ ստանալուն 
պէս ցանկին մէջ Գեղսսմին անունը կը 
փնտռէր։ Միշտ տեսիլքի Օը ետեւէն Է այդ 
ադան իրեն պէս անոր ալ վրայէն սահեր 
անցեր է ժամանակը, ձգելով զայն նոյն 
պատանի հոգին։ Ոլ այդ մէկը պիտի դիւ-
րացնէ իրենց հանդիպումը, դիւրաւ պիտի 
հասկնան գիրար. հայեացքով մը։ 

Չէի երեւակայեր, թէ ինչպէս կրնար ըլլալ 
հանդիպումը, բայց ներսէն ճայն մը կը թե-
լադրէր պատրաստ ըլլալ։ Անոր հոգին պի-
տի անսայ իր ձայնին, լուռ գիշերով, բա-
նաստեղծական ներշնչումի պւսհա. մը պի-
տի լսէ իր հոգիին կանչը ու պիտի գայ 
անոր ետեւէն։ 

Յետոյ թոդ նորէն երթայ, թող ըլլայ միշտ 
հեռու, սակայն ինք կ՛իմանա;, թէ այլեւս իր 
հոգին միայնակ չէ այս մոլորակին վրայ։ 

Ամիսներ անցած էին նամակի բացայպյ– 
տռւմէն, երբ իմացաւ, որ ան դասախօսելու 
հրաւիրուած էի։ 

Յուզումը ալիք կու տար ռւ ի զուր կը ջա-
նար զսպել; Նշուած օրը ւսռտուընէ տագ-
նապի մէջ էի, թէեւ դեղահատ ալ առաւ ու 
ինքնիրեն կը յիշեցնէր, թէ ոչինչ կը կապէր 
զինք այդ մարդուն։ Բայց կը պատրւսստը– 
ւէր։ Բնաւ այդպէս հոգ չէր տարած դէմքին. 
եղունգներոլն։ Իսկ մազե՛՜րը, ինչպէ՚՚ս յար-
դարէ, որ անոր յիշեցնէ այն օրերու աղջիկը։ 
Անոր դեղձան մւսզերը առատ, գեղեցիկ էին 
եւ ան արձակ կը ճգէր։ Կը վայելք տարի-
քոտ կնոջ մը,,, Վարսայարդարէն տուն դար-
ձաւ դժգոհ «կնիկի" սանտրուածք մը ըրաձ 
էր անճաշակը։ Գլուխը բսնեց ծորակին 
տակ։ ժամը կը մօտենար, տակաւին պատ-
րաստ չէր ու տագնապը կ՚աճէր։ ճերմակը 
կը վայելէ իրեն, ճերմակ հագուստ հագռւե– 
ցաւ, ծովագոյն քարով մանեակ մը դրաւ 
(չէ" որ ծովը ան իր ւսչքերուն մէջ տեսած 

էր ,,)։ Արիւնը կը խուժէր դէմքին ու աւելի կը 
տագնապեցնէր։ 

Նախ Գեղսսմը իր երեւակայածին նման 
չէր. ինք ճերմակահեր քերթող մը կերեւա– 
կւպէր, մինչ մազերը շատոնց հրաժեշտ 
տուած Էին անոր գագաթին։ Ոչինչ ունէր ու-
շագրաւ համեստ կեցուածքով (բանաս-
տեղծի՜) մարդ մըն էր, որ կը խօսէր ոչ այն-
քան համարձակ, բայց գեղեցիկ, մտերիմ; 

Խօսելէ ետք Գեդւսմ անմիջապէս իջաւ ոլ 
շնորհատրողները բեմին առջեւ կը մօտե-
նային անոր; Յուզումի նոր ալիքը կրկին 
քրտինք բերաւ Լորկէի դէմքին։ Արդէն կը 
տատամսէր մօտենալ, թէ ոչ։ Նոյն ատեն 
մւսրդոց մ էջէն դէպի իրեն կ՚երթար։ 

Կեցած, իր կարգը սպասեց, մինչ շփոթը 
կ՚աճէր; Ի վերջոյ վերջինը հեռացաւ, ու ինք 
ձեռքը երկարեց։ ժպտեցաւ, սպասեց որ ան 
խօսէր, բայց ան չյիշեց։ Ինք կարմրելով 
ըսաւ, 

- Չյիշեցի՚՚ք, Գեդա մ, միասին համալսա-
րանը... Վահանը... 

–Այո , այո, յիշեցի, իրաւ... Վահանը... 
Իո՜ն էք դուք; Վահանը չկս/՚յ.՛ կը ցաւի՜մ; 
Շատ ւիոխուաձ էթ։ Ներեցէք, տիկին Ա..., 
զիս կը սպասեն,– ըսաւ ու ձեռք ըրլլյլ քիչ 
անդին կեցած մէկու մը։ 

Լռրկէն անոր ճամբայ բացաւ։ Ան իր 
անունն ալ չյիշեց... 

Կը կարծէր, թէ ամէնքը իրեն կը նայէին ու 
կը տեսնէին շփոթած-սառած ժպիտը։ Աէկը 
բարեւեց ու ինչ որ բան ըսաւ, ինք ի պա-
տասխան մեքենաբար շարժեց գ լ ո ւ խ ը ու 
նստարաններու եզրերը բռնելով ուղղուե-
ցաւ դէպի ելքը, այլեւս եւոեւ չնայեցաւ. 

Գիշերային երկինքը պայծառ էր, բայց 
աստղերը մեղեդի չունէին, անոնք միայն 
պատրանք –պղպջակն եր կը ցանէին վար; 

- Սենէ, տոմսակ առ, բախտդ փորձէ,– դէ– 
մը կտրեց ու հեգնաբար պոռաց վիճակա-
հանութեան տոմս ծախող կոշտ քիւրտ մը։ 
Նայեցաւ անոր լուռ, ոչինչ հասկնալով ու 
ապա շրջանցեց մատացուող բախտը... 

ԼԱԼԱ ՄԻՍ^ա՚ԵԱ՜ւ 
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« Հ Ո Ն Մ Ն Ա Ց Ա Ծ Ն Ե Ր Ո Ւ » 
Վ Ե Ր Ա Դ Ա Ր Ձ Ը - Ա Ր Ա Մ Հ Ա Ձ Կ Ա Զ 

Ձեր էջերուն ընթերցումով երկու զօրաւոր 
եւ իրարու հակադիր ապրումներ կը խռո-
վեն մեր հոգիները, մէկ կողմէ կը վերապ– 
րինք հայութեան Գողգոթան, իսկ միւս կող-
մէ էսաչեալին յարութեան խորհուրդը,., 

ԽորԷն Ա, կաթողիկոս՝ 

՜ա ՚աիիւ »քի Հայ գրողների Հայ Ժողովրդի ԳԹ-րդ դ արտոկղրին ա։դ– 
ա արած ողրերդ ութիւնն ա. մ՚՚ւքաո ա մներր ւղատկերող դհդար– 
ա^ա լ Լւէէւգւււկ՚է>)ւ րադմաթիւ Էքհր այսօր կլ գ ան լ ու մ են Լ՛ փակ ղէէնե՜ 

/ւ ւ մ–. ԼԼււաածի տիյոէ ր արէոայ։ոյաութիւՀէ% ՚^յէ որ *յայէւօր 
ր ա։ արար չափով ա սուէՌտսիրուաԷք յք Աք "է՛է Հ՚՚՚յկաղի "աԼղծ ադ ործ ու՛ 
թիւ Նր, Գրօղէ որր 20-րդ դարի երկրորդ կկսերին ամերիկահայ ղաղու՛ 
թ քւ լ մ էա* միայն ճանաչա յյյծ Էր. այյեւ. վէնէոոուած ու սպաԱէքԼէէէծ, ք՚ք՚ի 
սահ/ծած գեղեցիկ ղրականութիւնր ոդէւղուած արցունքով եւ օծա ած 
ժպիտով, կւււնւյնեւք խ՛րել պատնէշ Հմայութեան ա ծագման ղէմ, մնաց իր՛ 
ր եէ կ՚՚աորաձՆձրի, ադաս* աղ ր ական պայքարի, Հայ ժողովրդի րՆդ Հան-
րական ցաւի Ափիւււքի դ ւթք, ՚ոն ու կեցութեան փկայո/ղիրր՜ Պ-ր&դ ւ 
որն իր Ժամանակի մոաին խօււեչյ ի՛ր անունի*/1 ււակայն երրեք չդարձաւ. 

ՕԼօրհրի գերինաք յյյյք մշաապՀւ* ւէ^ւաղ (Հէք ամանակի թա/էղ ման/էք,՛. 
Օ; Րրրեր ու.՝% կամ «ււր դ ե ղ իր Լ երու սեր Նղ իլ՝/ կ Հա յկ աղր, //Հ կր ն/աւնցիւ/, 

ովքերյ ծուարե/ո >1 արարակէոն 7 քրտոէքրսն, իք ուրքսէկւսՆ յւնաւսնիւքՆերոէ մ, 
անցան գՏՏապաՀպանութձան ՚/՚՚"՚1յ Հնո՚յոփ, թրծուեցին, որպէսղի ադ– 
ղային ճակաաադ րի Հետ րաիւա մԳւերա մ մարանչԼն Նոր ուժով՛, 

ԱււաքիՆ քիրքր, որով Արւսմ Հայկաղր ներկայացաւ Հան/ալթէ/անր եւ 
մաերիմ, է1է։։ւք է/րոյւյի ք (է հա. Խի «Տեղին ձսւյնէ՜Ն Էր (եր կհաա՚՚րեակ՝ 
1.1)41)^/– ,191յ4^––), ոյ։ն ունեցաւ իր յա^ււրդնհրր՝ <ք.ԷապինԳարաՀիսար ու իր 
Հերոսամարար՚ծ (19էյ7̂ ք–), Հ.Զորւ։ տարի Քքո րաիս,Ոտնի /եո-ներուն մԷ9* 
ա՜շթ.) վէպերը, «.Չորս աչիաւրՀ* (1962 .̂), «Պան,, •>կ՝/ւ (1067̂ 7.), յյյրռաի 
ա1թ–). «Երինկաթխն* (1Ո7Տ/Հ-) ժո ղովէսձուներր՛. (քահրիմ ու պարդ 
քինեքր, րնթերցողի աոաֆ քսիրտր րացհ/ՈԼ՚Ֆ ու է/ր դարձան դրիղի ինքնա՛ 
էոիպութեէէէն ՚/ր՚՚՚ւ •էէկ՚՚/Ններ \ Իր րո/որ սաեղհէսդ ործա թիւ ննէքրր կաււու՛ 
ցե/ով մէկ Հիմքի վրայ անմաՀաւյրեչ է օաար միիւվայրա մ գռյատեւռզ 
Հայ իրականութեան րարքերր, Հոդերանոէ թիլ նրէ որոտի տրոփէր՛. 

Երբ. ՚&վահի կարՕտր սրտա մձ անթեղած ՀԵաՀնէյլրի րնորոյաժն 
Գարւ/Էն (քահարին Գ&ղամ Աեւ. անին գրում էր– &.ք–այւյ ես սւի ղուն աք, ււի– 
րե/ի՛ Գեդամ, ժամանակին չենք ղրեր մեր մանկութի Նր, ղուն՝ քո րիւ– 
րեզեպ դդեակր, ես իմ ոսկի մակոյկ/,՛, է տաղեր ե ն ք խ ո ր ա պ է ս Հա– 
մողոլած էրէ Ոոկեձամ մանկութեան մասին պիտի դրեք միայՆ որոշ 
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վարձաո ա թի՛ նիէյ յեսաչ–. Հայկազն իր պատանեկութեան Հ՛՛ր" տարիների 
պատմութինր դեգարո՛ եսառրկն Հի։ ՛ալ մ Հ, երբ արգկն վաթււանն ո ն 
Էր I ձՈւրախութեամր կր յայանեմ, թէ /քրայի յիէաւն տարիներու ս րն– 
թացքիՆ ունեցած արտադ րանքիս ամԷնՀն սիրրլաձ քւ լ ամէնէն 
*ինաո.ու սյծ ՀՀերր եղած են քիւրտիս տանի յա յ երս. Հի մա, րանի է*ւՀ 
աք տարիքս տեդ մր Հասաւ ՜ գաՆոնք դասաւորելու., ամրոգֆաէյնեքիէ. եւ 
վերIIւնկաէոեքԻԼ <1(71)111^1^^»՛,– Գրում ( Խ՚՚րկն Ա• կաթողիկոսին, թ՚կ– 
պկ՚Ի խիստ դժււլար Հր վաթսուն Աւարեկ՛՛է հէքէ մ քիքեք ա ՚քք՚ի "՚" նեք աաււն– 
վհքք աարեկանա.մ գգաւյահ՚ն ա իորՀաճր, այնքւլ ամենայնի։ սեփական 
ւգատանե1քո։,ի$եան քուոեղէն եղերգների էքաքէռաքէ մի՚ււիւաէլնեքով ադղտյին 
ողրերգ ։ւ՚ թե՛ւ՛ն էրա ին Հայկաղք։ ստեղծ եէք գ եգարա ե՚ւտակւտան րաւէրձրէէէքէ ՜ 
է/Էյ* մի ղ ործ ՀՀ^որս էոս/րի ՝Քիւրտիստանի քեռներա.ն մՀ^՚ծ իւորագրո՚ի– 
Միամիտ է չիյաթարուած՛ անմիջականութիւն ու Հմայքէ կաք յէէէ֊շք1 

պա ասա ււին, որր ոէ միայն դրականութեան նիւթ, այքեւ մի ողֆ սերնքքի 
կենսագրութեան վւա#ւէէ"էթ>ւլգթ կարեքի Է Համարեք. Այդ դորձր նման Է 
տժգունած Հին քէէլւ/անկարի, "րի մի յւանի յէաէլակէյւոի սանտիմեարի 
վք՚տյ գէՈրմանայիսրՀն տեղաւորաամ են րագու՚է էչէսյրեր ու ղէմյ>եքք. 
(քիաՀիւ աւլած են Հայ գրողի ու նրա Հերատների Հակա՚ո՚ոգ րերր\ Լեւոն 
^աւէն Սի՛ րմկեանր, սպասեքով վՀպի ք"յո աշխարՀ գա&գն, գրում 
«Հաճիէ/ շարունակէ՝ պաամեք մեգի կե անյւիգ անվերֆանո/քի պաամու՜ 
թիւնր, որ աոաքին Հերթին պատմութիւնն ( այս աշխարՀի վրայ ապրող 
մարղււէ.ն .. .քէ՛ 

"՚քի Լ, րայւք անվիեեփ^ որ ա^իէարՀում շատ են մարգ կայն*էւ.թեէքքն 
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—/էքւ^յյլ՛ 

րոքՈր դրուաձ ՛է Լ չդքա՚ած օրէնքներն արՀամարՀէւէքներր, ովքեր, թքելով 
սաարինա թեան երեսին, արատոէլսրո՛ մ են մարդկութեան ան,,, նր. 
Մարդկային է.արդ արութիէ նը>, որի Հակասէին տակաւին չի չորացել 1)իտ– 
յ էանթոյի թուքր, Հիւանդաէքե/ Է , սակայն 1դաՀանի ա մ կ .ապրէի իսկ 
դրսէ Համար անՀրաԺեչա Է անսաք սիրող մգր խորՀրղին՛ «I) ՚ ր՚՚՚^ի ք՛ 
կրօնդ, («արկ՛, կհ/քձէ՛, "*»Է՝, միայն թԷ ողՀ մնացիր, մինչեւ էւր փոթորիկր 
անչքնի՛,ք։1: 

&ապինւք արաՀի՚ւարւյի պատանի Արա՚էր իրրեւ դալանաւիոխ Հայ, 
ականեր ՚յեղի ձայնին՝ ապրում ( գտար Համայնքում Քրսէստանի լեււՆե֊ 
րում Հաւատքր ամուր պաՀերւ Տ ում ղ անեք ոփ– Իր կեանքի արկաձներսվ 
քեէյուն եւ ապրումներով Հարու սա այղ ԱԳք դ՚՚՚էւԿաւմ ^^ 
Ոչ միայն վէպ, դչ միայն նրա ոդք սաեղծ՚/էք էէ ք՛ծու թեան Հողնաչւէւրր», այ՛ 
/եւ կեանք.փ է Հա մալ ՕՕւրանքԴ ւ ՀէՇաա րան սււրվեէքայէ>,~ իոսէՈՈ վանում Է 
նա. իսկ յետոյ Վ ՚ Մավեսւնին ոււ/դու ած մի նամակում պիտի ՛Աքի՜ ՀԿր Հ"<՛ 
ւատամ, թէ ադոլ՛,ր րան Է պտաիքր, աչխարՀ տեսնհքչէ, մարդ այ Հանղի՜ 
"էԷէՔ • ք՚՚՚է՚՚Րք Տարղուն մտքին Հռրիդոնր կ րնդարձակեն ու աչ՜ 
խարՀն ու մարղերր քիչ մր աւեքի ճանչն՚սրէւ հէ. Հա՚էկնայա կ օգնեն 1>\ 

Արտմին կեանքի ղեդեքյկէէէ.թք՚< ններով արրած տղային, ղմուարին 
վարձու թիւններ են սպւսաււ մ–. Աակայն նոյնիսկ այն Ժամանակ, երր 
քէէէնաէք ասա է ահ Է աղատութիէ նրէ ել իյ&սք անղ ամ քինեք չի կաքէ՚էէք ՚էարղ– 
կային արմանապաաա ութեան մասին, երր Աէոիպուահ ( թաքւյնեք իր Հայ 
քինեքր կամ պաաւուքէք Հայ Աէնեքու Համար, ինչ որ մի սւեղիէք աո կայծու մ կ 
մպիաքո Երր անգոր Է փյր եք իրականա թեան րիրտ պա ար, ապա այն կա-
ք՛ աք Է 11* քէ1է ̂ ՚յ^՚ձ Հո լ մոր ք7 որպէս ւքէնք ունենա քով՝. Հայկադի դրական 
դ ործ ո ւ նէ ութե ան ՚յՕամե ակի ա/ւթիւ կա ղմակեր պոլ ած միքոէյւաւ ու էՈ*երի 
օրերին Հար՚քոՈքրյւյէք վարելով ՚/ ր՚՚՚քի ճետ Հ– Մարդ արեսէնր դրամ Հ • 
ձ՚յ՚աոնա թեամր քեց/էէն ռրերո յ մասին իասեքու աաեն իսկ այս անոլյ իյօ -
սակիւքր ղիսւէ նաեւ ոչ միայն մպտիք, այքեւ մպտեքք նեյ, ք* ք ւքիաչՆ իէՆյյ աչ, 
այքեւ խնղ. աւքնեչ ., ,16՛– 

Ս) "՛ս՛անի Ար ամին եր քեց՛ չի քր/էւմ յոյււ-Հաւատ-սէր միասնութիւ նր, երր 
սասանս։ ահ է ոչ միայն իք։, այքեւ մի ոդք մոէքէ՚վրղի Հաւատր; ՊաաաՀա– 
կան չէ, ոքւ էի կպում կան պատումի րնղմիքամներ՝ Ա1Ո Աստուած ուղ՛ 
դուած Հարդյադ րուէՈէերով ՝ •՝• (Լյէէ որքա ն ոճիր1 Ասաա ա իմ՛՛ հնչո ւ թո՝ 
ղէ՚ւ՚յիէԱ «ր րարրսէրէէէէ թաթր 1ւպաՆնկ այս ղս/չաերոլն տչխաաանյւր, 
կեանքն ա. ս։Էրր...՚$ ((^ II); ք՝։ւքոյէ իյւադարձութիւններր՝ ք՛արի, չար. յու– 
դառատ, ախար, ան գնա մ են մամանակիւ/ վաղ Հասունացած աղայի դղա– 
յար ա ն ների միք ո էի մաքուր յոյդեր արտադրում Հոդա ւսյխարՀում, 
սրրաղրէ «ւ մ-մեիււ էււմ-դ ՚էէքւում յիչողութեան մէֆ–. 

կանիւասքէս քրաււաանես/ն կեանքր պատկերող պտտմա ահքներր 
աոանձին քոյս տեոան սփիւււքաՀւսյ մամու/ումւ Բախտի չար կա^էկկ. 
Հ՚է/յկտդր էոխուր դաւեչաով ՛ք ք՛" մ կ ւՀ (քաջեանին. ՚՚ԵրԷկ սյք աւ արաեւյի 
սիրո՛ն մկկ պա ամու աեք Քխ րաիսսէանի քեոներկն–. Այն սեւ օ՛րերուն 
որո 1 մտքկն կ՝ան,յնկ,, թէ պ, մր անսահման դրական դրամադ քու խ պի– 

՚"Ի Ր11ան ինձի Համար...Հ՜ւ վէպն ււկիղր աո.աէ ազգայինի ու 
մարդկայինի որոնումների ճանապարՀին–, Հայկադր եդեոնի մասին պատ– 
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գործերի շ-էրքա մ եզակի կ Համարում վաՀան Մինախորեանի 
թու ականը» յուչագրութխ նը. էկ ՝ուզեմ եզակին յոգնակի րնկ՝ իմ գործն 
աք անոր կողքին դնֆլով»*է Ապա ԱնթԷւիաս՝ Խորէն Ա. կաթողիկոսին 
դրամ լ, « . .. դ եդ ար Ու Լ ասա կ ա նռր է ն քրիւ գործ կ– իր տաք,աղով Ո1 քո-
ւք,անղակաթեամր րորրովին տարրեր միւսներէն–. ԱրՀաւիրքին յաքսր-
՛է >"Տ ° Խ ֊ տարիներէ,է ), իաւմր մր վերապրող Հայերու կեանրր կքէ պատկե-
րացնէ իրաւ, ու կենդանի ղիծձրով»– հ)իրաւի, փԼպր եղեււնադարկ <էո՛ 
ղովրդի մորմււքիէ սրա ի վէրքի, ս,պրեք ռւ Հաւաաի մասին ականաաեկ-էհա֊ 
րեդրի Հղյուխ գււրհոց Հատորն կ » կ՚նոլթաէյ րումր՝ Տիր այր վարդ ապեա 
Փանոսեանի): 

Յձ աարի աոաք 1972 թուականին Ա. Հայկաղի դրական գործունե-
ութեան ՜ՀՀամեակի կապակցաթյամր, Պկյրութռմ Գկորդ Աեքիտփնեցխ 
դրական մրցանակի րնձե,լած Հնարաւ ււրութեամր քոյս անսալ այս Հմա-
քուր, անսխալ, չաա ներկայանայի գործր»՝". Վձպր քայն արձագտնղ 
ղտաւ. րնթերցոդների չրքանում, մաորե/էււ, խորՀեքու, ինչու չէ՝ նաեւ 
քննադատելու, աոիթ տա եայ շ տա գ րչրՆկեյ,ների> մտերիմների, հանօթ– 
ան&անօթ ար,.լեստա,ւկրների, եւ մկկր միւսին յտի,րգեցին նամակներր. 
ՈրՀա ն նման են մարդկային ճակաաագրերր Հմանաւ աՆգ Հայ Ժ ոդովրղ ի 
ղաւ ակների)–. Է (քեքիքեանն Է դրամ– <ք.Է,, աչ ապրաձ եմ քիւ րտերո։ մկք 
Բիւրակնեան յեոնեքալ իմ ծննդավայրին մԷՀ .. ինչ նմանութիւն հր կա 
տարրեր քեոներու. վրայ ապրսւ ած ոդրերգ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ր . . ւ Ա։։ւ քէէն 
ք/անա Էքեանր, որ իարապէս Համոդուաէ է՝ Հայ Հււդին տրտմում կ՝ Հայոց 
տարագրութեան ու սպանդի մասին պաամոգ դրութիւններր կարդ աքով, 
դրում Է– Հ.&Ա աք ղուրմանճի ցեղին մկկ Հատու ածին մկՀ անցուցի թեր– 
խաչ տղու օրերս եւ խօ ոեցայ միայն անոնց յեղուն. . ,»՚։ւ ՎՀպի յու րք ծկէ– 
ւայւււած մարերի փոխանակութեան կիղակէտա մ ձնէ ււլմ են րադմարր3 
նոյթ Հարցադրոււէներ դրական, դ եդ՛,էրուեււ,ւ,ական, քննադատական, 
Տ այրենա սիրա կ ՚ոն, քաղաք,սկան Լւայքն• այս անդամ անքր չկր էքարոդ 
չսեք, սէ ացնե ք \եղին ակ ֊րնթերցո ,ք կ աոքր: 

Հայկադր յոյս Էր փայփայում, որ մի ռր դիրքր յոյս կր աեսնի մայր Հայ– 
րենիքո ։ մ–. Ամերիկա յա մ սւոեդեա՚ք Որձ ող Հայկաղի Համար իր ոդթ դրա-
կան ուղին կարծես ղարձեք կր մի այնպիսի ք.անցաթղթի% որոնում, որքւ 
թ՚՚յք կք ՚է՚ար նրան *ւքանեք» մայր Հայրենիք, Համարաեյ Հ՚" յ ՚/ր՚՚ղ, 
առանց ՀւսփիւռքՏ։ րաղաղրիչի։ Նրա Համար նեցուկ Էին րնկևրների նա– 
մակներքք– •՚ձԱգու/յր գրուած Է, անկեղծութետմր գրուած Է, որով եւ վ,ո՛ 
րակիչ Է, վարակի* պիտի րքքայ: Հա, եթէ կարենար Հայաստան մտնեք, 
,սգատօք,էն ծախուիք^ վստաՀ է, մ, որ Հագարաւ որնեք, պիտի վքնտո.Էին 
էքէ՚ւյն'1՛՝ կամ* ՚ւՊ՚՚՚աաՀի, որ օր մր այցի երթ առ քաղաքամայր երեւան, 
ղուն ղքեդ չ քթապատ ուած պիտի դ անես Հին ա ն/ւր գրողներով եւ ղրաա 

կանութիւնր անՀունօրԷն սիրող երկու սեոկ նոր երիտասարդներովն -, 
ւՏ"2 ^ա ականին Հայկագր, Հիասթավւա ած երկարատեւ սպտսո։ ւքներից, 
ղրում կ ք,նկեքւոքր՝ ՝՝.•.(/.,,կկ ,ոէ,/րի ա,ւա^ ՀայասսւանԷն Հեասէքրյքրքքլ եցտն 
ՀրատարակեքՈ՛ Համար ա խնդրեցին որ իրենց սդ նե մ ղանոնք ղասաւո– 
րեքա լ Լք իրով օղն եցի–, Քայց րտն մր ղույ,ս չեկաւ, երէ՛ վստաՀարար ղ ի– 
աեմէ թկ դսւյն իք,ենք/ դիաէչաձ ձեւով օ։սրրադրեքոլ» պաչսէռն տոլին մկէր,. 
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ք). 

մը, ու այդ մկկր ամիճներ" վ պթազեցաւ անով. Կ երեւի կր ադասեն, որ 
մեոնիմէ Փորձր ցո յց կա աայ, որ աւեքի կյւ սիրեն մեոնոգներով ղրաղիի 
քան ող քերուք. ..»՚՛՛։ Նամակներից մկկում Հան/քիպում ենք Ր փավւադեա֊ 
Նի դրութեանր– «Չեմ խօէէիր անշոլչա Հայաստանի մամային պաՀտծ 
քէլոլթեան մասին, ինչ կր վերաբերի Համաստեղի ՛ք ործ երան, Արւէւմ Հ՚՚՚յ՜ 
կաղի դոբծերուն, (ք– իչխաճքճւ, ՚կօյա&եանին ել ա^սյ», սակայն նաեւ 
չատպում կ իա ոէՈք՛վաներ է ,, –|ւ«է ել Համաստեղի Հանդ կ պ լիացում կայ 
Հայասաանի գրողներէն անոնց մկք, որոնք ծանօթանայու ւաւիթր »1 նե~ 
ցած են ձեր գրականութեէոն .. .^՚ ւ 

Ցիրաւի, Հա յկւսղն այն դ րոգներից կ, ում անձն էէ Լ գորե՚ր ս՚Նքակսւեքի– 
օրէն կապուած են, ձուքու ած են իրար–, Նա Ս՚իիւՈ րի Հայ դրականութեան 
մկք չատ արաղ գաաւ. իր ուրոյն ՚իեդր, դարձա։ իլ րայատակ ոՏ ունեցաք 
Հեւքինակ՝. (՝ • Փավ՚ակեանր Համոգու ած է. ՜ք՚-անի մր տող կարդայ* ւվ կա– 
րեքի կ մսյնյՆայ ու րսեք այս տա/երր Արում Հայկագինն են՛» ՚ \ Նրա վէպի 
ոճի, արուեստի ե՛ ՚՚՚յք Հարդերի շա րք ժամանակակիցներից չատերն են 
ղրեք ու իյռսեյ (պաամեքւսոՀր ՛գանդ արտ կ, յուղաււատ, սաՀուն, վ՚որսլ– 
կիք), նրա ստեղծագործ ութիւնր մ յ տապկ՛է եղեք կ Հայ դրակս՛ նա թեան 
երախաաւ որներից մէկի Համաստեւքի ու քաղ ր ու թեան կենտյանա մ– վեր՛ 
քքւն ա, դր էս կան ուո. էէէքքւՆ քայլերն անող Հա յկ աղին ՃՏա^ ոյքո վ ու րսւքքհ քսրղ 
/ւօ^քէտ Հեաե՛ եքով, դանա մ ք, որ Հայկ՚սգր ոճի Հարուկս՛ արուե՚/՚էէք՚ն էոի– 
րացեք կ աււանց լւիղքէ ել իր մկք պահում Է ^գեւյեցքէկ ժաոանգքէ, ոքէ կ/է՛ 
դայ մեր գէգԼցիկ դրականութեան երանեքի դոՀերկն՚ձ, ապա շարունա-
կում է ֊ Տծ/7՛ կ րսենք (կէամր արա եսաադ կա կ, կ է՚լգենք բ՚՚եի որ ան 
ամէն բ՚՚/նկ աւեքի ինքն իր Հետ անկեղծ Հայկագն իր Հերոսների Հետ 
կ միչսւ, եւ սեփական եսբ ւ՚աեդծադործՈւթեան մէք ներմուծեքյ։ ոձական 
Հե՚ոաքրքիր տարր Համարում– «Աո աքին ղկմքով իէՕսիքն ու ղրեյր 
...ղործր կր դ արձնեն ւսնմիքական եւ կենդանի– րագմաթիլ գրողներ կր 
նախանձին . . .այղ ձելր յաքողա թեամքէ կիրարկեքուս Համար,. ԼռլոաՀոգի 
վարպեաւ, &ակոբ Օշ՚՚էկան, կ ք՚սէր, թէ գրականութիւնր միակ Ներեք ի 
միքոցն կ ձեր եսր ցուցադրեր։։. Համար* •, Օչականր նաեւ սովորեցրել էր 
իր սանեյէին, որ գրեն Հայոց մարտիրոսութեան պաամա թիւնր, ղրանից 
աւեքի մեծ նիւ թ ղոյութխն չունի Հայ գրողի Համար–. 

Իր Հոգին բնութեան, աչխարհի, այյէ,,յ սրտերից եկող ձայների քսավէոդ 
դարձրած դրողր վկպի իւրաքանչիւր մանրուք անդ ամ պատկերում կ Հո-
ղով, անկեղծութեամր, մանրիկ, նրրին գՀ պոլ ՛Ու երէէվ% կ՚ա,լր՝ Բ փա– 
փագեանին ՚/Կք՛ ՀէէէԼ ասւամ, թկ պարդութքէ՛ նր արուեոտ կ. րսեք լ։ լ րոտն 
չունեցողներն կ , որ մեծ բաոերով կ ա դեն ծածկեք րսեք Ու ք՛ան չա նենաչ֊ 
նին»՝՝,– բանաձեւ,,լ մ Է Հայկագր, իսկ նամակներից մկկում Հետաքրքիր 
իէոստովանութխն Է անում– էԱնձնական յարաբերութիւներուս ու 
դրականութեանս մկք աք անկեղծ եմ ուրիշ ձե՛ չեմ կրնար ըըալ... Չեմ 
դիտեր, թկ աոաքինոլթի լն պէաք կ Հաշուել այդպկս րքքաչս .. .»֊՝ւ 

Հայկ ա ղի ,,տ եղծ աղ որձ ակա ն յա ք,, ղու թեա նրան աքին ա նկ եղծ Ոք,թիւ նն 
կ. իւրաքանչիւր մաՆրո 

V Գ (՚ողր վերքոլծում կ անկեղծ ու թեաւքբ– Նա եր -
րեր չի գիմում չափադանցութիլններք Տպաւորութիւն դործեքոլ Հա-
մար, վստահում կ րնթերցողին թող վերք իններս Հասկանան, թկ ինչ ք 
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ասում գրոգը 1 Առլիէն Ա՝ա նուկ լեա՝,նր Հտյկագին ուղ ՛քո՛ նամակներից 
մկկում ղրո։ մ կ– V.. .Հանգ արա պսէէոմ՚" մին չ նոր Հի կ ք՚քքա )ւ կ ործ եըր) 
մակ,իմ րնկհրր րնթերցո գին. Շունչիդ անկեղծ ութեամը, Հիլ մրրի աղնիւ 
տարագումէւվ, աիպեր խօսեցնեքու վարպետ։։։.թեամր անձիդ եւ ղործիգ 
է՛" Ր$ /"՚յն Համակը՛,՛ թի՛ ն կր ստեղծես անմիքա պէււ*՜՛ Հայկագր, խ՚՚ր– 
Հրըղածեյով գրականութեան Հարցերի չէ՚ւրք, կարեւորում կ ոճր ձախող֊ 
լոքծ Համարելով այն գրոգին, որր չի գս,նո, մ ինքնաախգո՚թիւնր– չկ որ 
ոճն է այն ճամրան, Իք՛ով գեղարուեսար Հաոնում կ ընթերցողի Հոգուն– 

Մէկ յօղուաձում Հնարաար չկ Համակողմանիօրէն քննե/ այո վէպը, 
որի րագմաթիւ չերտեր՝ Հոգ երանականդ րնապաչտական, երգիծական, 
գեղագիտական, ազգագրական, խոՀական, սիրային, աղգային, Հայրե-
նասիրական, քաղաքական, ոճական, ելայլն, կարօտ են աոանձին ո ւ ֊ 
ոումնասիրո՚թեան ՀաբI ամկնն առկայ է ոչ միայն վէպ՛՛է մ, այքեւ Հայկա-
ղի ոգէ ստեղծ՛ող որբութեան մկք)։ 

Անգրսւէլտ՚՚նանք վկպի ժա նրային ընո՚թագըին֊– 
Ընգ ունուած Է ասել, ռր Ափիւոքի Հայ գրականութեան խաչմերուկում 

Հաաւում են կարոտի ու նաՀանքի դրական ուղիներր, էկարօեք» խիստ 
Հայկական զգացմունք արտայայտող րաոով անուանակոչուած ուղղու֊ 
թիւնր ենթադրում Կ ռոմանտիկական չերտեր, այնինչ Հայկաղի վկոյում 
արթուն Է իրապաչտ ողին– Գրողին յաքողուեւ կ իրականէէւթեան սԱ/Հ– 
մաններն այնպէս պաՀեր որ վերջինս չղաոնայ ԻՈ՚՚կ ղ ործիք ղ եղաըուես֊ 
տի Համար. Նա ոսկերչի նրըաճաչակ Հմտութեամը իրականութեան մկչ 
տեսնում կ այն ամկնր, ինչից կարելի է րնարութին կատարել գրականու-
թիւն տանելու Համար. Հայկագր, մանելով գրական ասպարէզ, յստակ 
նպտտակ ունէր՝ ստեղծեք դրականէ, ւթխ ն, որր եղեոնից յետոյ նոր պայ-
մաններդ մ ապրող Հայութեանր կր Հետաքրքրի աո.տւերսպկո իր նխ.– 
թով. չկ՛ որ այն ամկնր, ինչ նա յանձնում կ թղթին, արդ Էն ծանօթ Է ըն-
թերցողին– Գրականութիւնը չի կարոդ չարժում ստեղծել, երր ինքր 
ծնռնղր չկ շարժման, այն պիտի տրոփի, կեանքով Ու թարմութեամր 
րյուխ էԳրող մր տա քու կ իր ժ՚՚՚մանակր, գարր, որ կ ապրի, ու միքավ այ-
րը, ուր կ՚ապրիք– գրում Է Հայկտղը– Յ ի ր ա ւ ի իսկական արուեստագէ-
տին ղժուար կ պատկերացնեք իր միքավայրից ու գարխյ Հեո.ո, նա իր 
ոաեղծագործութիլնր չի կարող Հեզացնեք այն խոհերից ու ապրումներից, 
որն ունի իր ժտմանակր, մասնաւոըապկս՝ իր ժողովուրդը. Որքան կլ 
Հայրենիքի թեման մնայ Հայկաղի ստեղծագործութեան աո. անցքը, նա 
ինքն իրեն Համարում կ Համամարդկային գրող: Հետաքրքիր է, ՛Ա՛ Հա1՛ 
կապյլ գրականութեան նիւթ Կ Համարում մարղուն, նրա անՀատնում 
պայքարը, »էրէր& ապրումները, կիրքը, նախանձը, աաե,ութխնր. Հա– 
ւատն ու գործերը, Ըստ Հայկաղի՝ քանի ոը րոքոր դէպքերը աեղի են ու– 
նենում մաըղու Հետ, ուրեմն վերքին» էք պէտք կ յայտն,, լի միք ա վայրի ել 
ժամանակի միքել, որպէա պատմութեան կերտող գա՚ւնայ գրական՛" -
թեան ն խ թ , խ կ գրական նիւթի վրայ ա չխտտելիս Հնարաւ որ չկ չմատնել 
սեփական նեըաչխաըՀրկիչենք (ի իթմենեան. վասկա^կ,, քո գրածների 
մէ1 չի կարող քինել մի եղակի գիծ, որ եղած չլինի Հկնց քո մէի յայանի 
տողը), Տեղին կ յիչաաակել Հայ գրականութեան յայտնի դկմքերից մէկի 
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Նիկ։, Աղբ աքեանի խսսքը– (/.Գրականութիւնը միայն անձնական կրնայ րք– 
րւ՚ր Հա, արական ձեւով գրական,,, թխ ն կար/,(ի չկ մշակեր. Գրական," -
թ խ ն ր կ արտայայտկ մարդկային Հոդին, այսինքն անոր մտածումները, 
զգացումները ե, կամքը–. Ան մարդ անՀաաի ներքին եւ արտաքին կեան-
քին պատկերացումն կ՛ Արտաքին կեանք րսեքով կր Հասկնանք րնա -
թիւնր, շրքաոյատր եւ ընկերոէթխ. նր, որոնք իրենց անխուսափելի անդ • 
րաղարձր ունիհ մարդկային Հոգիին վրայ...*–՝, Հայկադն իր ներքին 
կեանքի ո՚դիով դաոնում կ արդարամիտ, անկեղծ վաւերաղր,,գ ֊վերար– 
աաղրողր արա աքին կեանքի, րայց ոչ որպկս դիտող, այք իր անաչա,ւ փե-
ք՛ ար (,րմ,յ յ ։։լ նի ամկ նի ել ամկ նքի նկա ամ՚սմր -. 

Ո՛ թէեւ նրա ամկն մի տոդո, մ կայ Հայ (իներ,լ Հպարտութիւն, սկր 
աո Հայրենիքդ այն,,, Հանդերձ անպակաս են նաեւ յ՛արութեան ՕրՀներ– 
դութխ նր, չարի, պաաերադմի ղ աատպարաո լթխ նր, մււյրղերր ոլրա– 
խացնեյու ճիգը - այնքան չաա արցունք կայ աշխար Հի վրայ որ. . 
«Գրեցի երջանիկ րչլաքու Համար, Սիրեցի գեղեցկութիւնը, ո, երր գտյն 
գաայ,րայ նեցի չ ա տեր,, լ ն Հետ », իր դ ,,ա կ ան գ ործ ու նկ ու թե ա նր է.«լիր -
՚Հ՚»՝է»1 քսութեան ժամանակ ասեք կ Հայկակ, ել. ււս, կտրեքի Հ րնգոլ -
նել որպկս գրական Հաւ ատամք–. Արցո, նքնեըի միքից ժպտայռ1 ել ը,,/Որ 
տխուր մարդկանց ծիծաղ ն,,լիրեր,՛ , րարին փնաոեքու եւ թաքստոցնե-
րից ղուրսրերե/ոլ ,,արոյետնակաէ, ճշմարտութիւնը յատուկ կ նաեւ Հայ– 
կ ագին, որր իր Հ այայե գ ու ատեղծ ա գ Ործ ու թեամր կ անդ նա մ < օտտրա 
գիր Հայրենակից-ժամանակտկցի ամերիկհան դրականութեան խոչորւ՛,– 
Դ ոյն գ կ մքի կ Ո Դրին, ել երկ,,, ա,վ դառնում են Հ տմամար դ կային գա գա -
փարների ոիրեքի իՀակիրներ, Հայկագր դրում կ «...Հերոսը մխա ես 
չեմ, այք մտրղր; Հայր, յոյնր, այրիչը կամ իա աքացին չեն, այք Հարգք, որ 
րոքոր .տեսակներին Հիմն ու արմատն կ,* Ե ր բ ոտեգծումի պ.,,Հին 
ա՛ երլՈլմ կ կեանք,,, եըր երագն եըր յոգում են արձան ծովում, Ո՛վ ակ.,,,, 
ք գանի եյքը, եթկ ՈՀ ամենս1զօր Մ ա ի Ղ ( , բ, ՓափադեանրդնաՀաա,,, մ է 
•ոագանղա,,,ը գրողի մարղ արարածի տառապանքներին Հասներ,, ել 
արձագանգեր,, կեցու ածքը, նրա «Համամարդկային մակարդ տկի ր ար Հ -

կ թկ Հայկաղի վկպր կաՆւ(Նա, ք Ա փ ի լ ^ ի ^ ^ Հ 

ների ՀաՀան կկտոԼմ– իրրեւ նաՀանքի գեղարվեստական կ ա ՛ լ ա ֊ 

Կ՚.ըսաեանցաւիճչմտրիտ պաա– 

Արղ. որ գրական ժանրին կ պատկտնու մ քննուող վկպը, 

ա ^ է Ի 7 ։ Հ ՚ՈԻ վկո,ր Համար,., մեն յո՚շադ– 
քուներ ն մկի րնդՀա^ր խ,ք։ա։Ափն ձևրո Հ 

Եդե,լնի գ ր ռ ւ Հ < ա զ ա ր ա լ դ ր Հ , ւ Հ թ ե > , ր 

( ՝ ( %է> Կ ունեցեք Հեղինակը, Փաստերի 
Հ Օ 

<̂ ցատ6<յ ԵV 



Բ Ա . Դ 1 

գկպքԱրի սաոյգ պատում ր ղուդ որդ լու մ կ Հեղինակի անձնական աււյա՜ 
ւ որ ո ւ թիէ )ւ)| եք ՛ ի ք ար առ ր անքին: .. Օք՚ե կկ աիւՕրկ ն եւ միում ումահա կ գ ե– 
։ք արուեսաական շնչով դրուած յուչերր ա ափս են Հասարակական կեան-
քի պաակերր՚քւ : Հայկակի վկպք, թկեւ Համապատասխանում կ յՈ լյադ՜ 
ր ո ՚ թե ան մ անրի վեր՛ ՚ յիչ ե աք յատ կ անիչ ներին, ա յնու Տ անդ երձ սոսկ քիչ ք։ -
ւքութխ.նների չարան չէ՛. կերպաէ էէ քաման ք՚արձր արա ես ար, կաո ո՛ ՛ ր ածքի 
իւ ր այաակ էէ ՚ թի՛ ններր, պ ա ա անե կ ու թ ե ան վք՚պ ա կ ա նացման Հր աչ աքի 
փէքքէձր, կեանքի աո սւքին Հայեաւյքից ս՚նսւեսանեքի թէ" ացոդ երեւոյթներքէ 
իր կենսաէք րոէթեան միք աք պեղեքբ, աչիւարՀաղդ ացմսւն ՚էեվ՚ական բանա՛ 
ձեւ.ո՛ մների յայտնարեր՚էան ե՛ պ՚սսո՚յնեկան ՚էէարիքից իւյյայա Կ,է՚՛ կ կեն՚ 
ս ավվ,քիէ,է,էիայէ,ւթե ան սա եղծ ման պաւոկերումբ թ՚՚յք են ս՛ա քիս այս դ՚՚ր– 
ծր ՛քնեք ՝*այ դրականո՛ թեանր յա յանի ինքնսւկենսադ քէական Կ աք՛ 

րին • ՄւսՀսւրի| Վ թոթովեմւց, Հ. Ասա՚ոարեան, Ջ.՛ 1/սայեան, Ատ֊ Ջ,օր՜ 
եան)։ Հայկադի մտերիմներից մկկքէ ••.ք–ադին–.– ամսաղ րի խմր՛՛է՛ք իր կարօ 
1/ս/ս ունին, կանիք՚քքւոեսեք կ ՚ ՚՜՚-Պ՛ Ւրք՚յ ասք ադային աւ ե/ի ս/իաի դնաՀաւո– 
է՚ւ ի ա կ ՛սրէք ՚սէք՚է ՚ ի, քան մեր օրեքէուն .. ՚։ 

Համառօտ անդրադաո.Նանք Արամ Հայկադի վկպա մ նկաաուած թե՜ 
րութիք նների, կերպարների րնտրութեաՆ, ոճի խնդիրներին - յօդուածի 
նպատակից դուրս կ վկպի ծաւալուն է"."՛էէ էՈւաււիրութիւնր, 

ԸնդՀանք՚ապկս, վկպք՛ քեդուն մաքուր ( , դոյնեբր՝ նուրր եէ Համաչափ, 
պաակերներյւ՝ չքեղ, կբկնութք՚է ններ դրեթկ չկան: Գրողր մի քանի րա– 
քւով| մակէք իր՛՛ վ րանէք ակեք կ տեսանեքի կերպարներ= Եթէ որեւէ տիպար 
,ք այս՛ուն դ ծերով օմւոուահ չէ, ապա այդ կերպարի մկք կարեքի է դ՚ոնեք 
Հկնց իրեն, իր՝ քնարականութեամբ քեռուն Հոգին՛– Ոքէ պէս պաամոդ աա~ 
դանդալոր Հեղինակային խօսքր Հմաօրկն ներՀիււա լ մ կ Հերոսների 
նեյւքին խոսքին, խսՀերին. Հետաքրքրականն այն "ք՛ նա ոձաւորում կ 
նաեւ Հերոսների խօսքր– Վկպոէմ ղործող անձինք ունեն իրենց մաածեքու 
կերպր՝. (Լոկ՛՛է ք են քնա թեան տեսարանների գււդտրիկ նկաբաղ րութիլն– 
նեբ, որոնք կարծես միչ՚ո քրաւյնում են Արամ֊Միւ՚՚քիմի կերպարր. վկպի 
էէխժ-Էն րնղ միիում կ նրա խոՀերով, երր տէր ^ ղգում այղ ք հոներում 
Լ՚քէրաստան կոչուող չեո.նաշխարՀր *,. ֊Օր մր պապերուս Է պաականած ել 
Հայասսւան եդսւծ, ,Կր մտած Էի, որ եթկ պապերս մ ամանա կին պգաիկ 
խարղախութեամր մր այգ աղօթքին մկկ քանի քոէոեբբ վւոխկին, եւ փո-
խանակ էէ.Ջ՛/որձս ձեէէաց մերոց բարի արաՏէի էՏ.Զ<""–ր» ձե/ւաքյ մեր՚՚չյ 
կարակ աբսէհ ադօթկին, այսօր մեր ճ ա կ ասէագ իրր րոքորովին տարրեր 
կ՝ըլչարէ Վաբբ կապա աւուն մ չու չին մկք յողացող երկիրր մերր կ րչ– 
րսր. .–է։ երբ դիմում Է Աստծուն Ա՛Հ անի որ Հեադ խօսքի ք՛ո նուե֊ 
ցայ, բսէ՛, Աւէաա ւ ս՝ ծ , մեր թո-իչքի պաՀր ե րբ պխոի գայ, ել մեգ ո վ պի-
տի էէ* ո աիորղ Հ ...» (Հք 2Տ1)), երբ ար դ կ ն տարիքն աւ, ած Արամ Հայկադն 
կ յո ւչ երի մէ է ներ մո լ* ո է մ իր իա սքր , է,արին երի Հեռ ո ւխյ (<1 Այն Օրէ նիվեր 
անցեր է մօտ կկւէ դար: Մադերաս մ էէ չա՚ոոնքյ ճերմակ կ Հանու ած, ե" 
եօթր ծովով Հես ու եմ այղ քեոներկն– )""յց ե,՛ կր յիչեմ կախարդական 
գիչերներքՀխբտխ՚տանի քեււնեբոէն ու կր դգամ, որ ՛էր ակս բան մր ,Ուա– 
ղած Կ անոնց բարձունքներ",ն վրււ ւյձ ((^ 21Ա)։ ք՛– Փ ավ՛ադ ես,նր քննադ ա ֊ 
էոեքի Է Համարու մ, երբ դր"ղբ սկսում Է ^միքամաեբ եւ էխ ժկաային դիծ 
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զթափա նցեք» ս ե փակ ս,ն խոր Հրգ ած ո ւ թիւններաք– Տ -•-Ը" ՛ո ինծ ի չ ա տ 
աւեքի ում եղ եւ գեղեցիկ պիէոի բ/քային այղ կաորնհրբ, եթկ անձնական 
խոբՀրգած ութիւնր Հեղինակին Հէք ար մեր ա շաղրութիէ նր ել ներքին ապ– 
րումր չեղեր, 1 յա.պամի Հունկն ել րաո երով տանելու մտածումի Հանին՛. 
իԼնթերղողր մաածա մին պիսէի երիք այ միմիայն ապրանքին, յա ղո՛ 

մին 
ճամբով. Ամկն վերքուծա մ կամ Հեղինակին կողմկ յայ՚ոարարա ած մտա-
ծում կր կոտրկ Ներքին թափր. . \Կր կրկնեմ, թկ ասիկա իմ անձնական 
տպաւորութիւնն ( միայնհ եւ րնակ՚սնարար յարաբերական կ իր տրժկ– 
քր) յ&– Հնարս՛։ ոքէ է , "ք՛ քԱէյէ,էՐ նման Հ՚.մի քամաու թիէ ննեբբ՚է՛ առաւերոպկ է՛ 
ղիաեք է որպկս ոճական Հնարանքներ պաէոմածբ կենղանի էքարձնեքու 
Նպատակով, քան անձնական մօտեցոււՌեր իր իսկ պատմածին–, քքաճախ 
այ՛՛ կամ այն երեւոյթի, կերպարի չու.րք կարելի Հ՛ Հեաե՛ ա թիւ ններ անեք 
Հեղին 

ակի սէեսանկիէ նից •. 
Ա Հայկագր իր կեանքի մի Հաաուածր ներկ այացնոէք իրէոէղաաու մ 

Կտեղծ աղ ոքէծ ա թեսէն մկք նեքէմուծ եք կ նաեւ արկածալին աաք։ք։եք,, ոքէոնք 
Հեաաքրքր՚աէկր րնթերցողիՆ մղում են մի յնչով կարղաք գիբքբ– եբբեէՈ։ 
այնքան մեծանա մ կ լալա՛ մր, որ ողբերգականն ՛ ՛ լ իրէսկանքէ երեւակ՚էէ՜ 
յական՜անՀաւանական են թէ ա մ, սակայն այս գղացոգա թքէ։ նր այնքան 
ա ժեղ չկ ւ Որ պ ա տ մ աղ ե ՛ք ար ու ես էո ա կ ան Հիւ սո է ա ծքքէ կ որքյնի վալ եք* ա կ ա –1 
նա թեան կնիքր–. Հայկագյ, չի սեւեէււում ղարՀ ուրեքի պատկերներ կերտե-
լու վրայ, այլ թեթե։ •Հեաաքրքիր-յո» էքիչ ոճով շարադրում կ «ւ,Ռւացոքւ– 
՚ք ՚"քք՚՛ կրած ոէՀարկու Հարուածի եէ նրա Հետ եյ անքների պատմէ՛։ թխ.նր– 
ձԱյ՚է կեանքին ղանաղէսն կքերկն ինձ Համար Հետաքրքրական թո՚ ՚՚գներր 
ղանս։ղան աոիթներով յանձնաձ եմ թուղթին ու Հայ ժողովուրդին՛. Ափ-
սոս, որ քսակ կի ա ժամանակ աղ րական կար ղին կարեւորութիւն չեմ 
տուած՝։) ՚\– խո էէ աովանում կ նա՜. 

Ինչպկ" ի՛ րայաէնչիւր մեծ կտաւի ղործ, այս ՛Ա՛՛ք ր ել։, իլնի թերու– 
թիւններ՛ ՀիմԳւական եւ աո աքին Հէսյհացքխյ նկաաեքի թերա թիւնր Ժամա-
նակագրութեան խախաո՛ ւքէ, կ որոշ մահերում՛, Գա աէեյի յատ Հեէոհ՜ 
ւանքն կ այն րանի, որ Հեղինակր ւքկպր 1Հաւաքեչ*կ այն պաամո։ ածքնե– 
բից, որոնք աո անձին֊տոանձին յոյո կին աեււեյ մամուլի Էքձբումւ Հայ-
կաղր ուրախութեամր յա յանում կ Վ՛ Աավեանին, ոչ, մրցանակ ար աչ խո։ -
թեան 

յան ձնաքսմրին ներկա յացնեքուց աո աք չ՚ւյտ կ աչքսատեք ւքկպի 
գրէ՛ խների միքեւ կապերն ամրացներ,լ Ուղղութեամբ– «Ա՛։ գոյւծն կր, որ 
երեք տարիկ ի վհր Հայաստանի մկք Հրատարակեր։, խօսք կ՚ք՚նկին՛ ղի֊ 
տեմ, որ ամկն այցեքաթեանղ բարեխօսած հ" այղ մասին, ք՚այղ ռղոււո չր– 
րաւ – Հիմա ուրախ եմ, որ անոնք չՀբասոորակեցին՛ այն ատեն Հխէակուան 
պկո րէան պիտի չըլլար՛ Անթիլիաս ղբկեյկ աո աք բաւական մր վրան 1՚1; ՜ 
խաաեգայք լրացուցի ու գ անագան րամ իններ ո է մկք կապ երր ամրացա ցի, 
այնպկս որ մկկ րնգ արձակ վկպի ձեւ առաւI*1. Գրոգր, ոէյնուամենայնիլ, 
մի քանի Հաաա ածներում վրիպեք կ (օրինակ, մի գքխոլ՚է պաամո։ մ կ 
չքնաղ ՀայուՀի Արե,ի մաՀուտն ցաէ ալի պաամութի։ նր, իսկ ղրան յաքոր– 
գող գլխում նկարագրում կ, թկ ինչպկս է Արեւ֊Գի։ քիղարբ իրեն 
սիրում)՛. ԲարգԷն Փավէաղեանր կարծիք կ յա յանում՛ ^Գեղեցիկ իրենց ձ ե ֊ 
ւին մկք, անո նք էոեղ՜աեգ կր պարսւնակեն ժամանակագրական անկարէ,-
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քիաթիոններ, աւեքի ճէէդ պիտի ր ս լ ։ Հասունացման, էոարիՀի բհ-

րած Հասունացման կամ Հասունացման պակասի պա,ոճ աո ով անկտրե– 
էիութիւ ններ է Տեդ ա եգ ՀԼդինակր մա ածու մներ կ՝արտ այայտ Է, որպէս 
ւա՜իԱ. Հայկադի.ք՛ոած ա.Ո,եր, որոնք կր թուին րնթ.երցոզին 1850-1960^ 

մաածոգաթիլններ, եւ անկարն,ի՝ 12X1 ին> , ի պատասխան՝ Հայկազր 
գրում կ «ԳիաԼ որրան դժուար կ վաթօուձէ տարեկանիդ մէէ տասնվեց 
տարեկանիդ խորհածներդ ո, զգացածներդ յիչեչը...* 3 աք որ,, նամ ակր 
Փափաղհանր չի Ուշացնում « Համաձայն եմ քեզ Հետ, թկ աարագրու՜ 
թ խ ն ր ապրող մը տրազօրկ ն կր Հասու ննայ, ք՚նչպկ Ս պատերադմկն դ ոլրո 
եկող 22 տարեկան գինու որ մր. Քխրտիստանի քեէւներուն մկք ապրող 
պատանի Արամր կրնայ մա ած եր զգաք, ս, աո.,,,,դիք, ծածկեք կամ Հրա պա-
րտկեք ,11 Հպարտանաք, որ Հայ կ , անոր Համար ծեծ ուտեք ոէ, մեռնիք ն ո յ ֊ 
նիոկ, կրնայ Հարցս, ՛քներ աք տաք ինրզինքին, Աստծուն, սակայն չի կրնար 
խորՀրդածութխններ ունենաք, որոնք կարգ մր գ իրքեր ու րնթերցտնու– 
թիւնր ոլնին որպկս նախապայման \ 2֊Տ աեզ Է, որ այգ տպաւորու-
թիւն ր կրած Էի) ւ,: 

Բարերախաարար, Հայկազն ունէր մտերիմներ, որոնց Հետ խորՀրր– 
գակցու մ էր գրական Հարցերի չո. րք–. Նա, րստ երե, ոյթին, տաաանուե, է՝ 
վկպն աո անձի ն պատմուած քների տեաքով յանձնե/ «Գկորդ Մեքի տինե֊ 
ցի» մրցանտկարաշխո, թե՛՛ւն զաս, "՛կազմին ել րնթերցոզի դատին, թկ՛՝ 
միացնեք քրտստանես՚ն պտտ<>՝՚,ւթիւններր եւ գարձնեք ամրոզքտկան 
վէ՛գ՜– Ուշագրաւն այն կ, որ վիպական Հիւսուածքից գարս վկպի գ,,,ւխ՜ 
ներր ,գսւՀում են ինքնարոյն ոս,եդծա՚ք ՚,,,ծ ութեան արմէքր յա, ագոյնս 
պատկերացում տայով ՚ձՕրդ դարասկզրին Հայոց կեանքում տեղի ու նե– 
ցած իրագ արձութիւնների մասին Հայկագյ, մտաՀա, ոլթիւնր Հաւանա՛ 
բար կիսեք (՚ րնկերոք Փափագհանի Հետ քյլ ստացեք Հես՚եէ ետք պաաաոխա– 
նր. ••:<Ակնարկած Կի՛ր Քիլրաքաաանի մասին գրածներուդ ենթավերնա– 
գիրներան ա անոնց թայած տպա, որո,թխ ննհրուն, խ ՛ ր ե լ անքատ 
պաամո, ,,,ծք աււնո յ եքո՛ ն. կ ր թո՛ ի իՆծ ի, թկ Հակաս ակ նի, թի շարունա-
կական,,՚ թեան, ենթավերնաւքիրր պիտի տայ անքաա պտտմա ածյ*ի մք, 
տպա՛ ,,ք,ո՛ թի՛ նքւ՝. էքակայն վնս,ս մր շեմ դամարեր ս,,ո/,1քս,\ Գրուածին ար– 
ժկքր քո՛ գզա յնու թիւ նգ կ , Հոգիիդ ՝ րնոլթեան դեդե՚յկէ,ւթիւններուն գի՝ 
մտց րնկայա շի մր վերածս,.իքր, մարզ ո՚նր եգոգ տառապանքներուն ան՜ 
միքապկս արձագանգելը... Տիպարներդ , իրենց ներքին ապրումները, 
մտած ա ՚Ռւերր, Հպումներով կ որ կա. տաս, ՀպոււՈ/եր, որոնք կր պարոլ -
նակեն քեզմկ եկոդ, քո՛ կդ եդոզ ասյյ,,,ւմին ու. գդայնութեան կնիքր ան՛ 
չուշտ, որով պաո՚մոլածքին կաոոյցր կամ ամ/՚ոգքա թիւնր կամ չարռւ– 
նտկականութիլնր կամ րնզՀտտՈ, ած րյքա/յ, նշանակո՛ թի՛ն չանին• րմ– 
րէւշխնուածր յորդ ու,քն Է րնոլթեան ու մարզոց ապրանքներուն ս՚րձա– 

դէոնւյոգ ներս՛չխս՚ր Հի մրձ՞՝–– 

իր ինքնակենսագրական վկպում Հւսյկագր յաքոզութեամր իրակա-
նացրել Է պատումի եւ Նկարագրութեան սերտ Համագործակցում ր, որի 
աո կա յա թիէ նր Հերոսներին դնում Է Արեմական» մանրամաս նա թխննե՜ 
ք,ի մԷ9՛ Ո վ կ Արա,է Հտյկազի վկպի Հերո,,ր\ Ն՚՚՚խապկս ասենք, որ նրս, 
իւրաքանչիւր Հերոժը, սյ,քան Էչ վիպական աշխարՀի քբնակիչ) քինի, մի-
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եէ նոյն ք , ներկայանում Է խիստ իրական կերպարով; Տարրեր առիթնե-
րով կօ,ր,ւաձներոէ մ. ելոյթներում, նամակներում) Հայկագր գրամ կ, 
ււր իր Հերոսր միչւո չկ, որ Հայն (Եք՛/՚ 1907 թա ականին Հայկագրխորա– 
դ իր կր «որոնու մ".՛։ իր նոր ժսդ ո ված ու ի Հոմար, վերքինի'1 մկք ր ա կ մ ո, կ՛քի 
մարդկանց, րադամ խաւ երի անՀատների՝ խաղաղ դաչնութեամր Հդո– 
յակցեքրքէ նրան յա շում կ դիրքր կոչեք «Պանդ ոկ%՝ Հիւրաաուն)լ– 

Հայկագր ՛՛Չէ՛ր" տարի Քիւ րաիսաանի քեոներան մկի վկպամ կերա եք 
կ նաեւ թարքերի եւ քրտերի կերպարներ՝ ամենայն Հաւանականէէւ– 
թեամր այս կերպարների մկք փորձեյաք կանեք մար գուն, իսկ եթէ մար-
դու մկք մարգա որոնում ր յաքոդութեամր յի պսակւում, ապա դագանա-
կեր Աք արարած ր պատժւ ում կ •• Օչակւսնր պնդում կր, որ Հայ դրակա-
նութեան .1Հ–ք թարքերի կերպարներր «.թերթոնային խամաճիկներէ են՛. 
Օչականի կերտած այքագգի կերպաքւՆերի չարքր, կարեքի ( ասեք, ամրոգ– 
քացնում Կ Հայկագր փորձեքով դուրս դաք կերպարների ադդային պատ֊ 
կանեքութեան կսւգապարներից, սակայն երրեք չմոո անայով, որ դ ործ ու-
նի թուրքի Հետ 1 վկպա մ դր՛է՛ք Ր կերաեք Է թուրքերի կերպարներ, ովքեր 
(աւ ե/որգ» Հայասիրութէան Համար պաէէ՚մւէււմ են իրենց Հայրենակիցնե-
րի կ՚՚դմից–. Գրական Հերոսի իր րնարա թեան գնաՀատումր, Համաձայն 
սկկրա նքի, թոդնո ւ մ կ րնթերցողիՆ՝ 

Արամ Հայկակի դՉ՚՚ր" ՚ոարի Քխրաիսաանի քեոներան մկք» վկպր 
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ԿԱՐՃԱՏԵՒ ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ 
ԱՌԱՆՑ ՏԵՍԱԽՑԻԿԻ 

Կանգնած եմ լեր ան կողին գտնուող ճամբա Եզրին. որուն վրայ կը 
կախուին հսկայ ժայռեր* որոնց ծերպերէն բուսած են մշտագա-
լար մացառներ։ էամբուն վրայ ինկած Է լերան շուքը, որ գիշեր– 

ւան զովութիւնը դեռ կը պահէ։ Արկածախնդրական անունով, Սաֆարի, 
ինչպէս Ափրիկէ. փոքր-մեծ վաճառատունը դեռ չէ բացած իր դռները։ 
Ինքնավարժներ կը սուրան, կը վագեն։ Արագ թէ դանդաղ, հինգ կամ տա-
սը վայրկեան տարբերութեամբ պիտի հասնին քադաք ։ Ի նչ հեւք կայ։ Կը 
հասնի հանրակառքը, կը բարձրանամ։ Արդէն տեղ գրաւած Են մարդիկ, 
կիներ, այրեր, բանուորներ։ Ձայնասփիւռի արաբերէն երգերը, միօրինակ 
եւ խլացնող տնկտնկոցով կրկնուող սիրոյ եւ սիրահարի մասին, հազիւ 
արթնցած ճամբորդները կը տանին ընդարմացման։ Սովորաբար օդանա-
ւէն բերած յատուկ սպունգով կը խցեմ ականջներս, քանի որ ինքնաշար-
ժին աղմուկը եւ այդ Երգերն ու ընկերացող երաժշտութիւնը ժխոր կը 
ստեղծեն, երբ կարելի է դիտել Լեռնալիբանանի գեղեցկութիւնը։ Բայց 
գեղեցկութիւն դիտող կա*յ։ 

Բաց պատուհանէն կը խուժէ առաւօտեան մեղմ հովը որ օրուան տա-
քի խոստում է։ նոր սր(5արան–ճաշարան մը բւսցուած է ճւսմբու աքին։ Սե-
ղանի մը վրայ շարուած են տասնեակներով կլկլակի շիշեր։ Նոր ազնուա-
կանութիւն է կլկլակի գործածութիւնը, նոյնիսկ կիները այցելութեան կ՚եր-
թան իրենց հետ տանելով նոր գինանոցը։ Բանջարեղէնի տ պտուղի վա-
ճառատունը արդէն բաց է եւ յորդած է դէպի մայթ։ Առանձնատուն մը՝ հո-
րաբերանին, ցուցատախտակը կ՚ըսէ թէ ով է տէրը, բժիշկ մը. անուն, մա-
կանուն եւ հայ։ Կանգ կ՚առնենք, նոր ճամբորդ մը կը բարձրանայ։ Արա-
բերէն երգը կը շարունակուի. խումբ մըն ալ կ՚ընկերանայ երգչուհիին, 
եղանակները այլեւս մեղմաթԵւսմբ կը հասնին ականցի թմբուկիս։ Փոսի 
մը վրայէն կ՛ անցն ինք Եւ կը ցնցոփնք։ Ոչ ոք կը զարմանայ։ Սովորական 
է։ Բաց փուռ մը, հաց Եւ ուրիշ բաներ։ Փակ պատուհաններով ել հսկլլյյ 
պատշգամներով շէնք մը։ Բնակարանային տագնապ չկայ։ Բայց տուն 
չունեցողներ կան։ Հրապարակ մը՜ ուր կայ մեռած ղեկավարի մը զանգը– 
ւածեղ արձանը՛ ամբոդբ հասակով, դէպի առաջ շարժելու բազուկի շար-
ժումով։ Պատշգամներու եւ ինքնաշարժերու վրայ ամրացուած Են տար-
բեր երկիրներու դրօշներ։ Համաշխարհային բաժակի մրցումներոլ օրերն 
են եւ մարդիկ ընտրած են իրենց ախոյեանները... Այս երկրի մարդիկ կը 
սիրեն կողմ ըլլալ։ Դեռ ամրան եղանակը չէ սկսած։ Դանղսւղօրէն կը յա-
ռաջանանք ճամբորդներ որսալու համար։ Արեւոտ օր մըն է։ Երկու աղ-
ջիկներ կը բարձրանան, ճամբոլ եզրի տուները նուազ հետաքրքրական 
կը դառնան, քւսնի որ գոյգ շնորհներու կռնակը Բ աց է, կուրծքի հրապոյր– 
ները թելաղրական ըլլալէ աւելի են, պորտը եւ քիչ մըն աւելի վար ինչե ր 
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կ՚ըսեն, կը խորհիմ ոքւ տաբատը հիմա պիտի իյնայ։ Յուսախաբ կ՚ըլլանք 
ես եւ սուրիացի բանուորները։ 

ձարորդը կը խաղայ ճչակին հետ, որպէս հրաւէր։ Անհաճոյ ճիչ մը։ Կը 
շարունակենք մեր երթը։ Կողք-կողքի երեք դրամատուներ, մեծ ցուցա-
նակներով, գիւղ համարուած այս վայրին մէշ, ուր կեանքը սահմանուած 
է Թամբու երկու եզերքներուն։ Ի նչ կը բանին։ Կրկին փուռ մը, նոյն վեր-
տառութիւներով; էնթեռնէթ-քաֆա։ Խաղալիքներու եւ մանկական հե– 
ծանիւներու վաճառատունը մայթը գրաւած է։ Նպարավաճառ մը, որուն 
դրան ւսռբԵւ կսւն բնական կազի շիշեր, աւելներ, թաղարներ, կերպընկալ 
նիւթէ ւոարբեր գոյներոլ|| խողովակներ։ Կանգ առած Ենք եւ կը սպասենք 
կէս մը վագելով հասնող աղջիկը։ Կ՚անցնինք անուշեղէնի պերճ վաճա-
ռատան մը առջեւէն։ Դեռ լաւ է որ վարորդին հետ չեն համաձայնած որ 
կանգ առնէ, որպէսգի յաճախորդները գնում ընեն։ Չորէն ւ|սսր կախուած 
է պզտիկ հիւրանոց մը, ֆրանսական անունով, ինչ որ ազնուականու-
թեան նշան Հ։ Կամ Ալպեան լեռները յիշեցնելա համար։ Արեւը արդէն 
կ՚այրէ երեսս, հակառակ փչող զով օդին։ Կողք կողքի շարուած վաճառա-
տուներ. կահոյք, գրատուն, համակարգչային սարքեր, վարսայարդար, 
թերթավաճառ, ճաշարան, աւելի ճիշդ՝ խորտկանոց, Եւ՛ Հւսլէպխ Սրի 
Լան քացի անորոշ տարիքով երկու կիներ կը բարձրանան հանրակառք։ 
Դեռ ոտքի են, եւ անոցմէ մին արդէն կը խօսի իր բջիշային հեռաձայնով, 
կարեւոր անձ ըլլալու է... ինչպէս այլ երկիրներու մեծերն ու պզտիկները։ 
Երբ չկային այդ բ ջ իջայ ինները, մարդիկ ւսմէն օր անձնասպա ՛ն կ՜ըլլային։ 
Առջեւս նստած երկու կիները մէկ վայրկեան չեն լռեր, կը խօսին միաժա-
մանակ, զիրար մտիկ չեն ըներ, բայց կը շարունակեն։ Գիշերվան իրենց 
լռութեան վրէժը կը լուծեն։ Ցուցանակ մը, գրուած է քոքթէյլ, բայց ոչ 
սրճարան կը տեսնեմ ոչ ալ ճաշարան։ Երկրորդ յարկի վրայ կը ցուցա-
դրուին ֆրանսական մակնիշով ինքնաշարժներ։ Դեղարանի մսւքրոլ– 
թեամբ փուռ մը, թէեւ այս բառը չ՚արւոսսյայտեր իրականութիւնը, քանի որ 
երեք դռներով այդ վաճառատունը անունով փուռ է, ան տեսակ մը ցու-
ցասրահ է հացի տեսակներա եւ կանեփուկներու, անուշեղէններու։ 
Անունը ֆրանսերէն՛ Ոսկեհասկ,,, Արդէն ինքնաշարժներ շարուած Են 
դրան առջեւ եւ մարղիկ հերթի կանգնած են։ Անդին, դիզուած են ձմերուկ-
ները, եւ մարդ կը զարմանայ թէ ինչպէս այդ ծանրութեան տակ չեն 
ճզմուիր տակը դրուածները։ Թաղապետ մը կայ, այղպէս կ՚ըսէ ցուցանակ 
մը; Երեք երիտասարդներ կը մտնեն հանրակառք, տեղ չկայ, ոտքի կը 
մնան, ուսանող ըլլալու են։ Տիկին մը պիտի իջնէ։ Վարորդին ծանօթ ըլ-
լալու է. քանի որ հանրակառքը կը կտրէ ճամբան, որպէսզի տիկինը ինք 
ստիպուած չըլլայ ճամբան քալելով անցնելու։ Դպրոց մը, որուն համար 
ըսուած է բարձրագոյն։ Վաճառատուներու շարք մը կրկին, ֆրանսական 
մակնիշով մարզական հագուստներ եւ սարքեր, գոհարավաճառ մը։ հե-
տաքրքրական ցուցանակ մը. անգլերէն գրուած՝ Ջրային Ձուկ։ Այս լ Երան 
վրայ կ՚երեւի թէ գտած Են նաեւ ոչ-ջրային տեսակի ծուկ։ Քաղաքին կը մօ-
տենանք։ Երրորդ յարկի վրայ կայ ն օտար մը։ Ի հարկէ, հարկ է առնել եւ 
ծսւխել։ ՜Կանգ կ՚առնենք։ Ուխտաւորի պարեգօտ հագած մանկամարդ 
կին մը դժգոհրւթեամբ կը մտնէ հանրակառք, նստելու տեղչկայ։ Այդ ւոա– 
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րազը ենթադրել կու տայ որ անդաւակ Է եւ կը յուսայ որ Իո սուրբը պիտի 
օգնէ որ պւոդաբերի։ ճւսմբու Երկու պտոյտներէն մէկուն, կը տեսնեմ, վա-
րը. ծովը եւ անոր եզրին, հեռուն կը Փռուի գործարան մը, իր սիւներով եւ 
ծխնելոյզով։ Քիչ մը անդին ապակեպատ շէնք մը կայ։ Կրկին խանութնե-
րու շարք մը. վարսավիր, հագուստ, արդուկիչ, բանջարեղէն եւ պտուղ, 
հա մակար գ է ի սարքեր՝ անգլերէն ծրագիրներու համար, այդպէս գրուած 
է։ Վանք մը։ Ամերիկեան անունով մանկամսուր մը, Արեւածագի ման-
կամսուր, անուանումը կարեւրր է ըսելու համար որ ւսրդիակւսն է։ 

Կ՚անցնինք։ Երգը կը շարունակոփ, մածուցիկ, կպչուն։ Երէկ այսպէս 
Էր, վաղն ալ նոյնը պիտի ըլլայ։ Դէպի լեռ կամ ղէպի ճոր բացուող ճամւբա– 
ներու ծայրին կ երեւին մայրիներու ետին թաքնուած տուներ, լայն 
պատշգամներով, որոնց վրայ գունաւոր ամպհովանիներ բացուած են եւ 
սպիտակ սեղաններ, սպիտակ աթոռներով, որոնց տէրերը հոն չեն կամ 
դեռ կը քնանան։ Բակերուն մէջ կը հանգչին գերարդիակսսն ինքնաշարժ-
ներ, ընդհանրաւկէս գերմանական մակնիշով։ Երկու յարկի վրայ կը ծա՝ 
խեն ւկսսրսկական գորգեր, բայց այս տաքին զանոնք դիտելու տրամադ-
րութիւնն անգամ կը պակսի։ 

Օովու մակերեսէն հեռու չենք եւ առաօտեան զովը իր տեղը ւոուած է 
ալիք-ալիք ինքզինք պարտագրող խոնաւ տաքի մը։ Ինքնաշարժի անիւ-
ներ նորոգող խանութ մը, դրան առջեւ դրուած են բաուչուքէ անիւները, 
իրենց մակնիշները ծանուցող պաստառներով եւ գեղչի խոստումներով։ 
Կողքի (ՏամբաներԷն ինքնավարժները կը հասնին, յանդուգն արագու– 
թեամբ։ Ցուցանակ մը կ՚ըսէ թէ հոն կը գտնուի պատրիարքարան մը. մա-
քուր եւ կանաչապատ, կարմիր կտուրով շէնք մը։ Կը հասնինք ք ա ղ ա ք 
տանող մայրուղին։ Լուսանկարիչի ցուցափեղկ մը, որուն ԼՏէք հեռուէն իսկ 
տեսանելի է, նորապսակ զոյգի մը պատկերը կայ։ Կ՛անցնի բեռնատար 
մը. իր ետին ձգելով ծուխ ու մուխ, եւ այրած իւղի բարկ հոտ։ Խանգար– 
ւող չկայ։ Երբ այնքա՜ն հոգեր կան, ո՛՛վ կը զբաղի քաղաքացիի առողջու– 
թեամբ կամ բնապահպանութեամբ։ Հին եւ ծակծկուած երկու շէնքեր, 
որոնք կը յիշեցնեն պատերազմը, նոյնիսկ եթէ անհոգութիւն եւ անտար– 
բերութիւն կ՚արտայայտեն աշխատող եւ զուարճացող մարղոց դէմքերը։ 
Պատերազմը եթէ չէ մոռցուած անգամ, փակագիծի մէջ դրուած յիշատակ 
Է։ Կամուրջներ, ի ն ք նաշարժերը կու գան աջէն, ծախէն, կ՚անցնին վերէն. 
կը դւսռնան, կարծէք մանուկներու ելեկտրական խաղալիք են։ Տեսակ մը 
կարուսէէ... Մայրուղիին միացող ճամբուն վրայ Ենք։ Երկրորդ յարկի վրայ 
դրամատուն մը։ հայկական ճաշարան մը, գրավաճառ մը, հայոց վանքը, 
լայնաբաց դարպասով ուրկէ կ՝ԵրԵւէ մաքուր եւ ամայի բակը։ Վերջապէս, 
հրմշտուքով, կը մտնենք մայրուղի։ Շէնքերոլ փապուղի մը։ Անցեալին 
այս տարածութիւնը նարնջենիներով ծածկուած էր եւ հիներու ռունգե-
րուն մէջ դեռ կայ անոնց ծաղիկներուն զգլխիչ բոյթը։ Սպիտակ աշտա-
րակ մը, այսպէս է հիւրանոցին անունը, անունն ալ՝ անգլերէն... Վերջին 
հատուածն է ճւսմբուն։ Աջին գեղակերտ առեւտրական կեդրոն մը հա– 
տատուած է, որուն ֆրանսական մակնիշը կարծէք Փարիզը հոս կը բերէ։ 
Շատեր կ՚իջնեն, Ընկերային Ապահովութեան սնտուկի գրասենեակները 
կան։ 
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Բախտի հարց է։ Հանրակառքը կրնայ թեքիլ ձախ եւ հասնիլ Տորայի 
հրապարակը, եթէ բառը պերճանք չէ։ Կամ կրնայ շարունակել ճամբան 
քիչ մը հէռոլէն վերադառնալ, ինչ որ ինձի համար բարիք է, ստպուածչեմ 
ըլլար Երկար քալել, կամ երկրորդ փոխադրամիջոցի մը մէջ չեմ նեսւուիր։ 
Այս խառնակութիւնը ստեղձՐւած է քանի որ ճամբաները կը լայնցնեն Եւ 
շրջագայութեան ուղղութիւնները փոխուած են։ Օսին որ աշխատանքնե– 
րը երկու տարի պիտի տեւեն։ Կ՚երեւակայեմ իրարանցումը ամրան եղա-
նակին, երբ դիւրագնացները հովոցներէն նոյն ժամուն պիտի գան քա-
ղա ք եւ նոյն ժամուն պիտի մեկնին։ Երեք հոգի մնացած ենք ինքնաշար-
ժին մէջ, ճարտարարվե ստական թաղամաս է մայրուղիի երկու կողմը, 
լայնածաւալ անուններով ցուցանակներ, կը վաճառուին ինքնաշարժ, 
ջահեր, կը վաճառուին եւ կը նորոգուին նաւու շարժակներ։ Պիքֆայայէն 
Պէյրութ կեանքը կ՚եռայ։ Փարիգ կամ Լոս Սնճելըս կը լսէի, կ՚ըսէին որ Եր-
կիրը անապահով է։ Հեւքոտ եւ հեւացող քսսղաքՕերուն մէք անապահո– 
վութեան նշոյլը չկայ, անցորդներու ինքնութիւնը ճշդող շրջուն ջոկատ-
ներ չկան։ Կը հանեմ ականջի սպունգներս, քաղաքի խժալուր աղմուկով 
կը թափանցուիմ։ Վարորդը անջատած է ձայնասփիւռը, վերջապէս։ Ու-
րեմն կ՚ուզէր անցորդները զուարճացնել կամ մէկ ժամուան ճամբան 
նաազ ձանճրացուցիչ դարձնել։ 

Բարեկամներու պիտի հանդիպիմ։ Հարիւր մեբր ճամբայ մը ունիմ քա-
լելիք. վաճառատուներու առջեւ կամ ԿԵրսը, մարդիկ կը նախաճաշեն, 
ազգային նախաճաշը, ծոթրինով եւ ձէթով Իացը, որ մինչեւ կէսօր, թերեւս 
ալ մինչեւ երեկոյ կուշտ պիտի պահէ։ Երբ աշխատավարձերը բաւարար 
չեն, այդ նախաճաշը տեսակ մը լուծում է։ Վաճառատուներու երկաթեայ 
վարագոյրները կամ ապակեպատ դռները կը բացուին Եւ վաճառո ղ ո ւ -
հիները դրան առջեւ եւ քիչ մըն ալ մայթը կը լուան։ 

Խճողուած փողոցներով քաղաքին մէց իրարանցումը սկսած է։ Քաղա-
քը կ՚ապրի։ 

Բարեկամներս արդէն պատրաստած ՛են նեսքաֆէն, հայկական սուրճ 
առաջարկող չկայ։ Ընկերութիւնը փոխուած է։ 

Երեկոյեան, վերադարձի ճամբուն վրայ, նոյն կամ նոյնանման տեսա-
րանները պիտի կրկնուին, բայց ինչպէս ամէն օր, նոր տեսնելու պէս 
անուններ պիտի կարդամ, սիրոյ Եւ սիրածի մասին Երգեր լսելով, լսելով 
այնքան որ թոյլ կու տան խցուած ականջներս։ 

Երբ տուն հասնիմ, պիտի բարեւեմ ասերը շռայլօրէն բաց նորահարս 
դրացուհիս եւ պատշգամէս պիտի դիտեմ գոգաւորոտղ լեռները եւ հե-
ռուն, երեկոյեան մշուշին մէջէն հազիւ ուրուագծուող ծովը. Երթուդարձի 
արշաւանքս յիշատակ անգամ պիտի չըլլայ։ 

Յունիսի ցերեկները երկար Են։ Եթէ յանկարծ մշուշի ալիք մը չգայ, 
արեւը դեռ պիտի շարունակէ ցոլալ ծովու հայելիին վրայ, որպէսզի դի-
տեմ չմտածեմ չափսոսամ, ռունգերս բանամ երեկոյեան գոլին հեւո 
բարձրացող վայրի ծոթրինի արբեցնող բոյրին, որ դեռ հաւատարմօրէն 
հին օրերու պէս Է, եւ բաւարարոփմ ակնթարթի երքանկութեամբ։ Վաղը այսքանն ալ կրնայ չըլլալ... 
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Բ ւ ա - Ի Ն 
&Խ*ւ 

ՍԵԴԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ 
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԾԻԱՕԱՆԸ 

Գրախօսելու փորձութենէն կ ու– 
զեն զերծ մնալ, բայց նաեւ բաժնել 
Սեդա Գրիգորեանի ԵԶԵՐՔ՛ 
մկրտուած բանաստեղծո ւթի ւնե -
րու ընթերցման առթած սսնհանգըս– 
լուսցնող հաճոյքը։ Ի հարկէ, ոչ մէկ 
ձեւով կարելի է փոխարինել ուղղա-
կի ընթերցանութեան բարիքը, վա-
յելքի. կարծիք կազմելու կամ գնա ՛ 
հատումներու վճիռ արձակելու հա-
մար։ Յաճախ կը փորձուինք առանց 
գրական Երկ մը կարդացած ըլլա-
լու, նախատրամադր ո ւ թ ի ւ ն ե ր ո վ 
եւ կամ այլոց կարծիքները իւրւսցը– 
նելով, վերաբերում ճշդել, ինչ որ 
մտաւորական անպարկեշտութեան 
համազօր է։ Բացասականութիւն 
մը որ ոչ մէկ ձեւով կը նպաստէ յա՝ 
ռաջղիմութեան Եւ ստեղծագործու-
թեան։ 

Սեդա Գրիգորեան իր ներաշ-
խարհի վարագոյրը կը վերցնէ ան– 
սեթեւեթ պարգոլթեամբ եւ բրտու– 
թեամր, կին մը՝ իր հրայրքներով, կրկին աստանդական դարձած 
հայ մը, հաղորդակցելու դժուարութիւն մը. քանի որ արմատախիլ է, 
որ բեկումներու ծնունդ կոլ տայ։ Խռովիչ անկեղծութիւն մը՛ որ քա-
նի մը բառով եւ ՛ինքնատիպ արտայայտութեամբ ժամանակակից 
հայն ու մարդը կը գրկէ. 

Ոտքերս - տես՛ - մաքուր Են 
Բայց կօշիկներս իմս չեն 
Անոնք Օտարութիւնն են 

Անոնք շրջագիծն են թափառումներուս 

Տուն կը շինենք եւ կը մեկՕինք նոր երկինքներու երազով, մէկ 
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ց ս ւ մ ա ք ա ռ է միւսը, մնայուն յարաշարժութիւն մը որ թափառում է 
ագց ըլլալու համար հայրենադարձուբեան հակառակը։ Վահրամ 
ՄավեաՕի «ԱմԷն տեղ հայ կայ» տարազը այնքան բնական կը թուի, 
չի ցնցեր։ 

ԴւսռնութիւններԷ բխած իմաստութիւն մը կը վազէ գիրքի էջերէն, 
ինք զինք փնտռողի ելեւէջներով եւ խեղդող հեւքով։ Բեկուած զգա-
ցումներ. կարօտներ, չսպիացող վէրքերով տուայտող հոգի մը, որ 
կը վերածուի պատկերի, բայց տխրութիւնը եւ անծանօթ ղարձող 
ծանօթներու առթած մղձաւանջը գեղեցիկը կը նուաճեն, ցաւը կը 
ղառնայ արուեստ։ 

Օրէ օր շուրջս կը հիւծին ղէմքեր 
Դիմակներ կ՚իյնան ոտքերոա առջեւ 
Կը պղտորէ մարգն իր մէջ օրէ օր 
Վճիտ ջուրերը իր արմատներուն 

Այղ ե՛՛րբ էր յանկարծ 
Օր ծանօթներս անծանօթ դարձան 

Փակէ վարագոյրդ Տէ՜ր 
Մինակութիւնս չեմ ուզեր կիսել... 

Փիւնիկի պատկերով, տուայտանք ու յուսահատութիւն կը նա-
հանջեն կեանքի հզօր մղումին առջեւ. 

Այսօր խինդ է ու աւիւն 
Երակներոս մէջ հոսող 
Այսօր տօն Է լուսածին 

Այսօր սէր է սարսռածին 
Քուկդ ըլլալու ցանկութի ւն... 

Մեդա Գրիգորեան տառապանքը եւ տագնապը կը քանդակէ բե– 
լադրական շնչատ տողերով, ըսուածի ետին չըսուածի իմաստնե-
րով, իր մտերմութեան մէջ մտնելու հրաւէր, նաեւ՝ նմանը սիրելու. 

Երկինքէն աստղ մը 
Թաւալգլոր ինկաւ ցած... 

ԳուցԷ ընկեցիկ մըն էր 
Որուն համար այս գիշեր 
Մոմս Երկա ր արտասուեց... 
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Լքումներու պատկերներ֊ որոնք կ ՛ահագնանան մենութեան մէջ, 
կեանքէն սպասում ունեցող բւսյց առանձնութեան մէջ ճմլուող հո-
գին կը ցաւի բացակայութիւներէ Եւ կը ճչայ. 

Մի հետեւիր քայլերուս 
Անոնք չունի ն առաւօտ 
Չանին հետքեր արեւոտ 

Լիանալու, ինքնաիրւսկանացման ձգտող սիրոյ տենչը ներկայ Է 
ամէն բառի Եւ տողի Ետին, կողքին։ Առաւօտ եւ արեւ կը փնտռուին։ 
Բանաստեղծի երւսզը կան յիշատակը գեղեցիկի արահետներուն 
վրայ կը գտնուի, անշպար Եւ պարզ, սէրը միացման, քանի որ սէրը 
կ՚ենթաղրէ երկու ըլլալ. 

Սենք պիտի չուզենք հանղիպիլ կրկին 
ՈրւկԷսգի երբեք չիմանան մարդիկ 
Գաղտնիքը այն մանիշակին 
Որուն թերթերը 
Գիշեր մը ողջոյն 
Մենք միասին փետեցինք,., 

Սէրը՛ խուսափուկ, սէրը՛ երջանկութեան յիշւստակ, որ կը մեծնայ 
եւ կը պայծառանայ ժամանակի հեռուէն դիտուած, անհւսրթութիւն– 
ները անհետացած, անկիրք ու մեղմացած, դարձած քնքշանք. 

Երբ նայուածքդ իմ հայեացքս կը գգուէ 
Ու ծիծաղէս քոլ ժպիտդ կը ծաղկի 
Կեանքն այղ պահուն 
Հոգիիս մէջ 
Խելւսյեղօրէն կը ղօղանջէ... 

Ակամայ 

Ձեռքս կուրծքիս կը տանիմ 
Որ չըլլայ թէ յանկարծ սիրտս 
Անհունին մէջ բաբախէ 
Ու ժպիտդ իր փթթումին մէջ խսսմրի,.. 

Նիւթապաշտ եւ շահախնդրութիւներով վիրաւոր մեր ժամանա-
կին, բնութեան լարերուն հետ բաբախելու ունակ է Սեդա Գրիգոր֊ 
եւսն, գողտրիկ տողեր, յոյսի լոյսեր, տխրութենէ փախչելու առկայ-
ծում. լքումները մոռնալու երջանկութեան ծարաւ. 

Աշունը սենեակս բերի 
Ու ոսկրացած ճիւղերն անոր 
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Արիւնիս մէք թաթխեցի 
Տերեւներուն 
Որու ոստին 
Գո յն փչեցի 
Լո՜յս ցօղեցի 
Եւ աշունը սենեակիս 
Առաստաղէն կախեցի 

Աշունը ԳԱՐՈՒՆ հագաւ... 

Սեդա Գրիգորեանի քնւսրականոլթիւնը թարմութիւն կը բերէ, մեգ 
կը յղէ մեր լառ աշխարհը տեսնելու, այսինքն այն բոլոր զգացում-
ները որոնք մակերես չեն գար, որոնց տեզ չենք տար ք ա ղ ա ք ա կ ր -
թական կեղծիքներուն մէջ; 

Սեդա Գրիգորեանի հայրենասիրական զեղումները այգ մակար-
դակին կը մնան, իր անծէն եւ իր բառերէն դուրս չեն գար, չունին իր 
քնարականութեան շունչը եւ աղուորութիւնը, որոնք կը յսւկանշեն 
իր բանասսւեոխութիւնը։ 

Բանաստեղծուհի է Սեդա Գրիգորեան, ան հայերէն բառ ու խօս– 
քին գիտէ թեւ տալ, զանոնք վերածել ազնիւ երաժշտութեան, 
առանց խժալուր աղմուկի եւ ւկոռոտ գոյներու։ Իրաւութիւն մը՜ որ 
կ՚առինքնէ։ 

Ցանկութիւն մը. գտնել, գնել եւ կւսրդալ ԵԶԵՐՔը, որպէսզի բա-
նաստեղծուհին նուագ աոանձին զգայ ինքզինք եւ մենք ալ հաղոր-
դուինք հայերէն բառ ու խօսքի եւ գեղեցիկ գիրի թովչանքով, նոյ– 
նիսկ Եթէ անոր սաղերը գոոում-գոչիւնով սրահներու մէջ պիտի չար-
ձագանգեն։ 

3. Պ. 
3 Սեպտեմբեր 2007 

ԵԶԵՐՔ, Սեդա Գրիգորեան, Երեւան 2006. 
Նարեկացի Արուեստի Միաթիւն, ս/ս/փ.ՈՅՐ6ցՅէ$18&ց 
Ե֊Նամակ տ&էՅ.հոԽոՅո@տ\՚ո՝>թՁէւօօ. օհ 
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ո 

Ամբողջ Հայաստան աշ-
խարհը լուսաւորութեան 
տենդով եւ ուսումնա– 

ւոԵնչութեսսմբ էր համակուած 
սկսած արքունիքից, իշխանա-
կան տներից, ազատագունդ բա-
նակից ընդհուպ գւսււսռային 
բնակչութիւնը համընդհանուր 
ընդգրկմամբ.՛ Սա Հայկեան Ոգու 
հրաշագեղ թեւածումն էր միա-
ժամանակ, անկասկած։ 

Այս իրադարձաթիւններին ժա-
մանակով հւսմարեա մերճաւո– 
րագոյն մի այլ պատմիչ Դագար 
Փարպեցին նոյնպէս հաւաստում 
է. «...Քանզի ամենայն անմն յոր– 
դորեալ փափաքէր յուսումն հա-
յերէն գիտութեան, որպէս ի խա-
ւարէն. յասորի տանջանացն, 
գերծեալք ի լոյս փութային»։ 

Ի դէպ, Փարպեցին Հայագիր 
Դպրութեան առաջացրած մշա-
կութային այս Յեղափոխութիւնը 
համեմատում է ՀԱՅՈՑ ԴԱՐՁԻՍ 
ՀԱՄԱԶՕՐ ԻՐՈԴՈՒԹԵԱԱ ՀԵՏ, 
ինչպէս եւ Հայագիր Դպրութեան 
նախաձեռնողներից Սահակ Կա-
թողիկոսին Հայոց Դարձի կազմակերպիչ ել իրականացնող Գրիգոր Լասաւոր– 
Հ Տ Տ ° Ր Ս Տ ^ Լ Ո Ր 1 1 է թ Ի ւ ն գ Ի տ ո լ ^ ե ա ն աշխարհիս Հայոց աուաւ» Եւ ր 
։ է Ի Տ * * * » աստուածագիտոլթխն առաջնորդես^ աշխարհիս 
Հայոց,,.Այնպէս որ Հայաստանը «հայ Եր էն ագիաոլթեամբ» տոգորուեց յա տա-
րարում է Ղազարոս Փարպեցին։ Խտացրած ընդհանրացմս,մԲ բայց ել դիմառ– 

ւնաբար եզրակացնում է միաժամանակ աշխարհաբար թարդմանոլ9բեամ ր 
ք Այս ԱՈ, րբ գործի պայծառ ժառանգութիւնն է պահել Աստուած Քեզ (իմա Հայոց 
հ ա յ ր ա պ ե տ ի դ Բայց առաւելապէս կը պատշաճէր նաեւ Աաշտոց^ն ն կ ա տ ե լ 
Օ Տ ս հ Ե ,Ր թ ն ՚ Լ շ ա ղ ի ղ ի դ . որպ սզի սկզբնաւորէս այս մշակութային գործը ել լ ի ն ե ս նմանուող բո սուրբ նախնուն 



որը Հայոց աշխարհին անգիտոլթիմփց առաջնորդեց դէպի ճշմարիտ ւսստ– 
ւսւծագիտաթիւնը։ Այժմ մեր մեծ աշխարհի ամբողջ ժողովրդին այն անօգո ւտ 
մուրացկանոլթիւնից (իմա օտարալեզու դպրութխնից - ԼԽ . ) առաջնորդի ր 
դէպի ճշմարիտ հոգեշահ եւ եկեղեցին գարդարող գիտութիւնը լրացնելով բո 
սուրբ նախնիներից մնացած այն պարապը, որի համար Քեզ էր պահել Աստ– 
ււսծ^,*» 

Բացայայտելով միաժամանակ նորաբաց հայագիր դպրոցների բնոյթը, 
Փարպեցին բնութագրում է դրանք իբրեւ ժողովրդական (իր բադով «հօտ»ի) 
եւ հասարակական դպրոցներ (իբրեւ թսծհէ տօհօօ1տ). «... Կարգեցան վաղվա-
ղակի յայնմհետէ ղպրոցք հօտին ասմանց...»։ 

Լուսաւոր ուբեան այս համասփռումը Հայս՛ ստանում այն զարմանահրաշ 
արդիւնքը տաե ց կարճ ժամանակում, ըստ Փարպեցու դարձեալ, որ «լցսյլ եր-
կիրս ամենայն գիտութեամբ ի հոգեւոր վտակաց սուրբ հայրապետին Սահա՝ 
կայ, իբրեւ գքռլրս բազումս որ ծածկեն գծով...»։ 

Ամէնուրեք դպրոցների բացումը, հայագիր եւ հայալեզու ուսումը, թարգ-
մանչական լայնւսծւսւալ փութկոտ աշխատանքները , նաեւ հեթանոսութեան 
կռապաշտութեան ու աղանդաւորական հերծուածների դէմ պայքարը զուգոր-
դաբար գիրկընդխառն Են ընթանում, որպէս օրինաչափութիւն։ Ի ր օ ք որ բա-
ւականին բարդ ել պատասխանատո ւ խնդիրների լուծման պարտաւորո ւ թ ի ւ -
ներ էին ստանձնել հայագիր դպրութեան ռահվիրաները Ուսուցչապետ Մաշ-
տոցի գլխաւորութեամբ Եւ գործուն ղեկավարութեամբ, որոնք մշակութային– 
կրթական-դաստիարակչսյկան խոր բարեփոխումների ենթարկեցին հայ հա– 
սարակայնուբեան ամբողջ վերնաշէնքը հոգեւոր ներաշխարհը։ Դա միաժա-
մանակ համապետական գործ էր. Դրա վառ ապացոյցն էր եւ այն, որ ուսուցա-
նելու համար Հայագիր դպրութեամբ Հայոց ուսուցչապետ Մաշտոցը «յայն– 
ժամ վաղվաղակի հրաման առեալ ի թագաւորէն սկիզբն առնելոյ...»,– հւսւաս– 
տում է Կորիւն ճշմարտախօսը; 

Պատմահայր Խորենացին նոյնը վկայակոչելով հանդերձ միաժամանակ 
անդրադառնում Է նորաստեղծ Հայագիր դպրութեան աշակերտների ընտրու-
թեան հարցին յուշելով, թէ ինչպիսի պահանջներ եւ իմացական բարեմասնու– 
թիւններ Էին հաշուի առնտւմ աշակերտելու իրաւունք ձեռք բերելու համար։ 

Պատանիների ընտրութիւնը կատսսրւուճ էր, ըստ Հայոց Դպրապետի տուած 
յա նձն արարակւսնխ հետեւեալ չորս կարեւորագոյն իմացական կարողութիւն– 
ների բաւարարմամբ «Ընդ այն ժամանակս եկեալ Սեսրոպայ, եւ բերեալ 
զնշանագիր մերռյ լեզոփս, եւ հրամանաւ Վռամշապհոյ եւ մեծին Սահակայ 
Ժողովեալ մանկունս ընտրեալս, ուշեղս եւ քաջասունս, փափկաձայնս Եւ եր-
կարողիս...»։ Ինչպէս պարզւում է քադո ւածքից 

Առաջին պայմանը աշակերտի խելացի, «ուշիմ», մտապահ լինելն է («ու-
շեղ»)։ 

Երկրորդ պայմանը բառերի արտաբերման խնդրում յստակածայն ( «քաջա-
սուն^) լինելն Է աշակերտի, որ շատ կարեւոր յատկանիշ է բարձրաձայն ընթեր-
ցանութեան համար։ 

Երրորդ պայմանը մեղմաձայն, մեղեդիական, քնքշաձայն լինելն Է, Որ ան– 
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հրաժեշտ է ւդււ||ւոցուՕ Երգեցողական արուեստի Երաժշտութեան ուսման եւ 
շարականների արտաբերման համար («փւսփԼ|ւսձայն»)։ 

Չորրորդ պայմանը երկարսւշունչ («երկարողիս») լինելն է աշակերտի. որը 
շատ կարելոր է թէ բարձրաձայն ընթերցանութեան նախադւսսութիւնների ու 
պարբերոլթիւնների ճարտասանական արուեստի պահանջների համաձայն 
(«առոգանութեան արուեստ») արտաբերման եւ թէ եկեղեցական երգեցողու-
թեան ուսուցման համար։ 

Հայագիր դպրութեան մաշտոցագիւտ գրահամակւսրգը փորձնական նախ-
նական կիբառութեամբ, յամենւպն դէպս, փայլուն յաջողութիւն ունեցաւ, 
սկզբում թագաւորի հրամանով փորձարկման դրուեց Հայաստանի ւսմենա– 
ւխյյրենի Եւ յետամնաց երկրամասում Վասպուրականի գաւառում ը ն դ գ ր -
կուած Արցախում (բնագրային «Աարաց կոդմանք»), որի բարբառային խօս– 
ււսծքը բնութագրում է Կորիւնը իբրեւ «դժուարամատոյց», իսկ այն գործածող 
բնակչութեանը որպէս «սատանայակիր» եւ «ճիւաղաբարոյ», այլ կերպ ասած 
թունդ կռապաշտներ, հեթանոսներ. «Ցայնժամ վաղվաղակի հրաման առեալ ի 
թագաւորէն սկիզբն առնելոյ զխուժաղուժ կողմանցն Սւսրաց, որթ ոչ միայն 
վասն դիւական սատանայակիր բարոլցն ճիւաղութեան, այլ եւ վասն խեցբե– 
կսսգոյն (իմա «խժալուր», «տհաճ», «խոպոտ» - Լ.Խ.) Եւ խոշորագոյն (իմա 
«առաւել կոպիտ» - Լ.Խ.) լեցուին դժուարամատոյցք Էին 

Արդիւնքը, սակայն, չափազանց յուսաղրիչ Էր եւ տպաւորիչ միաժամանակ, 
յատկաւվէս հեթանոսական ու քրմական դասի մատաղ սերունդները վերսսկըր– 
բռւելով եւ վերադաստիարակվելով փոխւում են, բարեկրթւում, առաւել հա-
յանում, իմաստնանում, դառնում մինչեւ անգամ <ւ պարզախօս», ճարտասան, 
ընդսմին նաեւ բոլորովին «նոր մարդ»։ Բնագրային ընթերցմամբ. «Աո ի յար– 
դարել եւ զնոցւս հարուստ ամացն ծնունդս առեպլ (իմա մաշտոցը «ձեռնա-
մուխ լինելով շատ տարիներ բոլորած պատանիներին կրթելու գործին» - Լ.Խ.) 
հանգամանօք օրինւսպատգամացն. մինչեւ բնաւ արտաքոյ իւրեանց բնակոլ– 
թեւսնն զերծանել»; 

Քննելով Հայագիր դպրութեան բացառիկ արդիւնաւէտութիւնն ու յաջողու-
թիւնը, Հայոց պետութիւնը եւ հոզեւոր Առաջնորդութիւնը պաշտօնապէս հաս-
տատեցին նիա համատարած կիրառութիւնը նախ Արեւելեան Հայաստանում, 
ապա, մի առժամանակ յետոյ. Բիւգանդիայի կայսեր թոյլտուութիւնը ստանա– 
լուց յետոյ նաեւ Արեւմտեան Հայաստանում։ Ինչ որ բնութագրական է նորա-
բաց դպրոցներում ընդգրկուեցին ուսումնատենչ աշակերտներ հոծ բագմու– 
թեամբ, «Իսկ իբրեւ զչափ առեալ գիրացն հաստատութեան, եւ համարձակւս– 
գոյն եւ առաւելագոյն գաշակերտութիւնն նորակերտ վսւրդապետութեանն 
խմբէին ուսուցանել եւ թեքել (այստեղ «կրթել» իմաստով - Լ.Խ.) եւ պատրաս-
տական քարոզութեանն անգէտ մարդկան յօրինել (իմա «անգէտ մարդկանց 
համար քարոզելու պատրաստել» - Լ .Խ . ) | Լշանակոլմ է Ուսուցչապետ Մաշ-
տոցի մշակած Ծրագրի համաձայն. Հայագիր դպրութեան ուսուցման հետ մի– 

զուգընթացաբւսր հարկաւոր էր պատրաստել նաեւ այդ նորաստեղծ 
րութեան համար մանկավարժ ուսուցիչների թեկնածուներ, որոնց սուր կա– 

էւիքն էր զգացւում մշակութային այս Յեղափոխութեան անկաշկանդ ծաւալ– 
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ման դիտումով. «Բանգի յորժամ հունձքն բազում էին. Եւ մշսւկքն սւսկաւ.,,–», 
ինչպէս դիպուկ նկատում Է Վարդան Արեւելցին 

Ուսումնառական շարժումը Հայաստանում աննախադէպ էր դպրութիւնների 
պատմութեան մէջ, հադորդում էր դէպքերի ականատես Եւ մասնակից Կորիւնը, 
ամբողջ հայոց ազգը ոտքի էր ելել եւ ձգտում էր ըմբոշխնել լուսաւորութեան 
նոր աղբիւրից, որը եւ միաժամանակ բնութագրում է իբրեւ «բացեալ աղբիւր 
գիտութեան»; Բնագրային ընթերցմամբ. «Որոց (իմա աշակերտները - ԼԽ , ) Եւ 
ինքեանք իսկ ի կողմանց եւ ի գաւառաց Հայաստան աշխարհին հին յորդեալք 
Ել դրդեւսլք հասանէին ի բացԵալ աղբիւրն գիտոլթեանն Աստուծոյ։ Քանզի այ– 
րարատեան գաւառին ի կայս թագաւորացն եւ քահանապետացն բղխեցին 
Հայոց շնորհք պատոփրանացն Աստուծոյ։ Անդ էր յիշելի եւ մարգարէակւսնն. 
Եթէ «Եղիցի ադբիւր բղխեալ ի տան Դափր»։ 

Լուսաւորութեան գանգուածային ընդգրկում ունեցող նման միջոցառումը 
իրականացնելու համար բնականաբար պետակւսն առատաձեռն յատկացում– 
ներ են ենթադրվում։ 

Հարցի միւս կողմն այն Էր, միաժամանակ, որ Հայոց Եկեղեցու «Երկու սիւ-
ներ» դիտուող ՈւսուցչաւկԵտ Աաշտոցն ու Սահակ կաթողիկոսը հետամտում 
էին արագ թափով ամենակարճ ժամանակամիջոցում ապահովել նաեւ Հայա-
գիր Դպրութեան նորաբաց դպրոցների ցանցի համար ուսման մէջ կատարելա-
գործուած մանկափսրժ-ուսուցիչների, ինչպէս վերը յուշուեց. որոնցից մէկն էր 
իրեն համարում նաեւ Կորիւնը։ «Ռր եւ սկսան իսկ սիւնք Եկեղեցւոյ միջամուխ 
ծեռամբ գգործ աւետարանչացն Քրիստոսի գործել, գումարել ի կողմանս 
ճշմարտութեան^ զհասուցելոցս ի կատարումն գիտութեան, բաւականս ԵՒ առ 
ի յայլսն զեկուցանելոյ (իմա «կարող լինեն ուրիշներին Էլ գիտանքներ հաղոր-
դելու, ուսուցանելու», - Լ ,Խ> ։ Իսկ մանկավարժ ուսուցչի իբրեւ տիպար ար-
դէն իսկ ունէին իրենց աչքի առաջ նորավարժները յանծինս Ուսուցչաւււետ 
Սաշտոցի եւ Կաթողիկոս Սսւհակի. նրանց վաստակի հաղորդմամբ նորընծայ 
աշակերտներին եւ իւրացումով, «Րրոց կանոն եւ օրինակ գիւրեանց ւսնճանց 
արգասիս եդեւսլ, եւ պատոլիրեւսլ կալ ի նմին կանոնիս։ 

Ա յ ն ո ւ հ ե տ ե ւ Կորիւնը հաղորդում է, որ որոշիչ նշանակութիւն ունէր առաջին 
հերթին Հայագիր դպրութեան Լսարանի բացումը Հայոց արքունիքում, պալա-
տականների, ինչպէս եւ «ազատագունդ բանակի» բարձրաստիճան զինվո-
րականների համար. «Եւ իւրեանց անդէն գառընթերակաց (իմա «իրենց մօտ 
գտնուողների» - Լ Խ ) արքունիսն հանդերձ ամենայն ագատագունդ բանա-
կիլն, աստուածեղէն իմաստութեամբն վարդապետեալ»։ 

Հայագիր դպրութեան ուսուցման հրատապութիւնը հրամայական էր դարձ-
նում նաեւ ուսումնակրթական գործի աշխատանքային բաժանում կատարել, 
Աահակ կաթողիկոսը ստանձնեց մայրաքաղաքի արքունիքի եւ զօրակայան– 
ների ուսուցման պատասխանատուութիւնը, ւսյդ թւում յականէ անուանէ յատ-
կապէս Աամիկոնեան տոհմի ներկայացուցիչների ուսումնառութիւնը, .Առաւել 
երանելւոյն Աահակայ զԱամիկոնեան որեարն (իմա «Աամիկոնեան մարդ-
կանց» - Լ.Խ.) ի վարժս վ ա ր ղ ա պ ե տ ո ւ թ ե ա ն ն (իմա «ուսման վարժութեամբ» -
Լ.Խ.) պարապեցուցեալ, որոց առաջոյն Վարդան անուն էր, որ եւ Վարդկան կո– 
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՝ I 

չէր։ Նոյնպէս Եւ գամենւսյն ոգի ջւսնայր յերիւրել (իմա «կրթել» - Լ.Խ.) հսաա– 
ցանել (իմա այստեղ «հասկացնել» • Լ.Խ.) ի գիտութիւն ճշմարտութեան»։ 

Իսկ Մաշտոց Ուսուցչապետը ստանձնել էր առաւելապէս հեթանոսական 
ծայրագւսւառային շրջանների կրթութեան եւ լուսաւորութեան պատասխանա -
տուութիւնը, «Յեւո այնորիկ աոնոյր հաւանութիւն Երանելին Մւսշթոց. որւգէս 
զի տէր Եպիսկոպոսն (իմա Սահակ կաթողիկոսը - Լ.Խ.) ի կայենականսն (իմա 
«կւսյազօրքերին» - Լ.Խ.), եւ նա ի սփիւռս հեթանոսաց զբանն կենաց սերմա– 
նիցեն»։ 

Մաշտոցը Հայագիր դպրութիւնը ուսուցանում է նախ Գողթն գաւառում, որ-
տեղ նախքան այղ քարոզչական նւկատակով եղել էր արդէն, իր «առաջին 
ղաստակերտում». «... Որու|ք յանձն եղեալ երանելին շնորհացն Աստուծոյ, եր– 
թեալ իջանէր յԴոտաստակն Գողթան, յառաջին ղաստակերտն իւր։ Եւ անղ ըն– 
ղելական սովորոլթեամբն ի կիր արկԵսւլ զվարղապետոլթիւնն հաւասարու– 
թեամբն բարեպաշտին Շաբաթայ. լի առնէր զգաւառն ողջանիւ աւետարանին 
Քրիստոսի, եւ կարգէր յամենայն գիւղս գաւառին ղասս սրբոց լխյնականաց»։ 

Բնորոշ ւսռւսնձնայւստկութիւնը Հայագիր դպրութեան տարածման Եւ յաղ-
թանակի նաեւ այն Էր, որ համապետական նշանակութիւն ունենալու) Ուսուց-
չապետ Մաշտոցը ամէնուրեք թագաւորի, պալատականների եւ իշխանների 
եռանդուն աջակցութիւնն է գտնում բոլոր հարցերում; 

Գողթն գաւառին սահմանակից Էր Սիւնեաց աշխարհը, որը ըստ Հայագիր 
դպրութեան պատմութեան ՍկղբՕադբիւրի, Հայաստանի հեթանոսութեան միջ– 
նաբերղերից մէկն էր, այդ իսկ պատճառով Կորիւնը «գազանամիտ», «վւսյրե– 
նագոյն» եւ «ճիւաղաբարոյ» մակդիրներով է բնութագրում այն։ 

Դպրապետ Մաշտոցի առաքելութիւնը Սիւնիքում Եւս յսսջողութեամբ պսակ– 
ւեց. Մշակութային Յեղափոխութեան եւ Հայագիր դպրութեան տարածումը, 
բոլոր նշանների հաւաստմամբ, ապացուցում է. որ դա վԵբեւից կատարուած, 
բայց որոշակի Օրագրով իրագործուած նպատակադրում էր։ Սյստեղ Եւս ամ-
բողջական աջակցութիւն գտաւ Հայոց Դպրապետը Աիւնիքի Վաղինակ իշխա-
նից. ա պ ա նաեւ Վասակ Սիւնեցի մեձ իշխանից, «ապա յետ այնորիկ ի սահ^ 
մա նա կիցս ի Սիւնական աշխարհն ելանէր (իմա Մաշտոցը - Լ.Խ.)։ Եւ անդ 
աստուածասէր հնագւսնդոլթեամբ ընկալեալ գնա իշխանին Սիւնեաց, որ էր 
Վաղինակ անուն; Բազում օգնականութիւն գտեալ ի նմանէն վասն իրացն 
առաջի արկելոցն, մինչեւ հասանել նմա բովանդակ ի վերայ սահմանաց Սիւն-
եաց։ եւ Ժողովեալ մանկունս առ ի նիւթ վարդապետութեանն (իմա «ուսռւմնա– 
ռ ու թե ան համար» ֊• Լ.Խ.), առաւել զգազանամիտ գվայրենագոյն գճիւաղաբա– 
րոյ կողմ նացն *>; Բոլոր վայրերում ցայտուն երեւում է Հայոց Դպրապետի կազ– 

1 մակերպչական ջիղը Եւ անսպառ Եռանդը, այստեղ ԵԼԱ Հայագիր դպրութեան 
ուսուցմամր մինչեւ այն մակարդակին հասցրեց նա իր աշակերտներին, որ 

լ նրանից ամենաշնորհալիին նոյնիսկ եպիսկոպոսական աթոռին նստացրեց, 
* որպէսղի իրենից յետոյ շարունակի վերահսկել ու զարգացնել հայագիր 
դպրո ւ թ եան Ուսուցումը Սիւնիքի նորաբաց դպրոցներում. «Եւ այնչափ փոյթ ի 
^ կ ր ա յ անելով եւ ղայեկաբար սնուցանել եւ խրւստել. մինչեւ ի նորունց իսկ ի 
Դպրենեւսցն եպիսկոպոս տեսուչ եկեղեցւոյն Սիւնեաց կարգել, որոյ անունն 

ժց^տտժ ԵV 



Ե ր ե ւ ե լ ի ՛ հ ^Ոաբարո յ ^ ա ն գ ա ւ ո ր ա ց եկեղեց– 
լոյ. Ապւս եւ գերկիրն Սիլնեաց դտսաք վանականաց լնոյր» 

Փարպեցին թանկագին տեղեկութիւն է հաղորդում բացայայտելով Հայա-
գիր դպրոցների զարգացման ու բարգալաճման գաղտնիքը միաժամանակ 
Հայոց Դպրապետը լա ւ էր ըմբռնել որեւէ երեայթների զարգացման արագա-
ցուցիչ լծակը, որ կիրառեց մանւաանդ մտաւոր աճի ու դպրոցների առաօրն– 
թացի պայմանաւ ոըիչ խթանների ներմուծմամբ ու խրախուսմամբ– ևա գլխա-
ւոր շարժիչ ուժը համարեց ԱՐՑՈՅԹԸ &ելեէելս առնելով գմիմեանց») մտաւոր 
զարգացման բոլոր ոլորտներում֊ այղթւում եւ գրչուբեան արուեստում, նորա-
բաց դպրոցների եւ թարգմանիչ լեզուագէտներէ միջեւ. «... Կարգեցան վաղ-
վաղակի յայնմհետէ դպրոցք հօտին ուսմանց. բազմացան դասք գրչաց Ելե– 
ւելս առնելով զմիմեամբք...» 

Դպրութեան պատմութեան Ակզբնաղբիւրի դրուատանքը իշխան Վասակ 
Ախնիի հոգեմտաւոր արժանիքների եյ Մաշտոցի առաքելութեանդ ամէն կերպ 
սատարած փնելու մասին ապացոյց է այն բանի, որ Կորիւնը իր աշխատոլ– 
թիւնը հեղինակել է նախքան Վարդանանց պատերագմը. ամենայն հաււսնա– 
կանուրեամբ 442-443 թվականներին. «Յորում ժամանակի պարգեւեալ յԱս– 
տուծոյ, հասանէր ի գլուխ իշխանոլթեանն Սիւնեաց քաքն Սխյսյկանն Վասակ, 
այր խորհրդական եւ հանճարեղ եւ յառաջիմաց, շնորհատոտ իմաստութեամբ 
Ալւտուծոյ։ Բազում ինչ նպաստռւթիւն ցուցանէր աւետարանագործ վարդսսպե– 
ւոոլթեանն իբրեւ որդւոյ առ հայր հպատակութիւն ցուցանել, եւ ծառայեալ 
ըստ աւետարանին վայելչութեան, մինչ ի վախճան (իմա «մինչեւ վերջը» -
Լ Խ,) զհրամայեալսն ի գործ բերէր. 

Հայագիր դպրութեան համատարած յաղթանակի հետ էր կապուած Ուսամ– 
նագիտական կենտրոնների վանական հաստաւոութիւնների հիմնումը ամ-
բողջ Հայաստանի տարածքով մէկ. որոնց յարատեւման համար եւս սրտացաւ 
հոգածութիւն ցուցաբերեց Հայոց Դպրապետը։ Դրանք այն դարբնոցներն ա 
մարտկոցներն էին լինելու, որոնք ուսումնառակաէհկրթական բարձրագոյն 
իրենց մակարդակով հոգեւորականներ եւ ուսուցիչներ Էին մատակարարելու 
Հայագիր դպրութեան ուսումնարաններին, նաեւ հոգեւոր բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներ հայոց եկեղեցիներին. «Եւ դարձեալ բազում Եւ անհամար 
գունդս վանականաց ի շէնս եւ յանշէնս, դաշտականս եւ լեռնականս, անձաւա– 
մասւս եւ արգելականս բնակեցոլցեալ հաստատէր (Մաշտոց - ԼԽ.)։ Ձորս ընդ 
ժամանակս իւրով իսկ ւսնձամբն օրինակ ցուցանէր, առեւսլ ցոմանս յաշակեր– 
տաց յիւրաքանչիւր մենաստանացն եւ երթեալ լեռնակեաց, սորամուտ ծակա– 
խիթ եղեսւլ գառօրէւսկան գկերակհւրն խոտաբուտ ճաշակօքն վճարէին»,– 
հաւաստում է սկգբնաղբիւր Կորիւնը։ 

Ի դէպ Հայոց Դպրապետի անունով է յիշատակւում մատենագրութեան մէջ 
Գողթնի այժմեան Նախիջեւսսնի գիլզերից մէկը իր համանուն գետով, նաեւ 
մասնաւորապէս դպրոցով իբրեւ Մեսրոպաււսն, կամ բարբառային յորջորջ– 
մամբ ՄԱՐՎԱևԻՍ, որ ենթադրտւմ է հիմնաւորուած լինի հէնց Սեսրոպ Մաշտո-
ցի նախաձեռնութեւսմբ Ուշագրաւ է եւ այն, որ ըստ մատենագրական վկայու– 
թիւնների նախաււյէս այն կոչուեփս է եդել Հայոց Դարձի կագմակերպչի 9րի– 



ք Հ Ա Գ ի Ն 

գոր Լուսաւորիչի անունով, այնուհետեւ Հայոց Դւցրապետի քարոզչակւսն եւ 
մանկավարժական գործողո ւթեան յաւերժացման դրուատմամբ որպէս Մաս– 
րոպաւան կամ Մսրվանիս։ Համանուն յորջորջմամբ նաեւ, դեռեւս Ե. գարում 
տեղանքում նախապէս կառուցուել է վանքի եկեղեցին։ Դարերի ընթացքում մի 
շարք անգամներ այն վերանորոգումների է ենթարկուիլ համապատասխան 
արճանագրութիւնների յիշւստակումով։ Սովետական շրջանում, յանիրափ 
վարչատնտեսական վերւսբաշխմամբ ւսղրպէյճանական կազմում բռնազաւթ– 
ւելով գրկաել Է իր բնիկ հսւյերից, իւամրեցնելով նաեւ նրա Հայագիր դպրու-
թեան սկզբնաւռրման սրբավայրի նշանակութիւնը։ 

Հայոց Դպրապետի անունով մատենագրական ադբիւրներում. տարաբախ-
տաբար, Մաշտոցի հիմնած դպրոցներից միայն այս մէկն է յիշատակւում.,. 

Ինչպէս տեսնում ենք, Հայագիր դպրութեան կառոյցը ստեոծուեց յուսալի 
ամրութեամբ ու յարատեւոլթեամր– Այն Հայոց Դպրապետի երկրորդ Երախտա– 
յարոյց վաստակն էր յիշւսրժանւ 

Մաշտոցը հայագիր դպրութեան հիմնադիր 

Մաշտոցի եւ իր թարգմանիչ աշակերտների առաջնահերթ խնդիրն էր, ազ-
գային ադէտի առաջն առնելու համար Պարսից համաձովոդական քաղաքպ– 
կանոլթեանը դիմակայելու դիտումով, առաջին հերթին հայերէնի թարգմանել 
մաշտոցագիւտ գրահամակարգով աշխարհայեացքային - գաղաւիարախօսա– 
կան հիմնական աշխատութիւները քրիստոնէական ուսմունքին վերաբերոդ, 
ընդ որում միանգամայն համաձայն Սաշտոցի մշակած հետեւեալ ծրագրի, 

ա. Գրքագիտոլթիւն (Տւեյ^տ). այսինքն գիտութիւն ուսմունք Աստուածաշնչի 
սուրբ գրային երկերի մասին։ Այն, հիմնականում, սկիզբ առաւ իւրաքանչիւր 
ժողովրդի մատենագրոլթիւնում Աստուածաշնչի թարգմանռւթեամբ։ Ծագում է 
յն. բւ|3>յ*; բսպից, որ նշանակում Էր նախապէս «պապիրուսի թերթերի վրայ 
գրուած գիրք» առհասարակ, ապա իմաստի նեդացմամբ յետացայում միայն 
«Աստուածաշունչ» գիրքը իր Հին եւ նոր կտակարաններով միասնաբար; Իսկ 
լատիներէն 0ւծքւն3 մատենագրութեան մէջ նշանակում Է «Գիտութիւն Աստ– 
ւածաշնչային մատեանների»։ Բնութագրական է եւ այն, որ աշխարհի բոլոր 
մատենագրութիւն ների մէջ միայն հայերէն իմասլոսււորմամբ է, որ Բիրլիան 
իրաւամբ կոչտւմ է «Աստուածաշունչ» խորիմաստ եզրով, որպէս «Աստծոյ 
շնչով ռւ նրանից ներշնչվելով հեղինակուաձ Գիրք», ընդ որում հայ դասական 
գրականութեան մէջ եւ ամբողջ Միջնադարում նաեւ պարզապէս «Գիր» կամ 

• ք "Դիրք» յղււյցքն էր կիրառտւմ, յունական համապատասխան թփՅս^ բառի հա– 
յերէն ստուգաբանական համարժէքով...; 

X բ. Թարգմանոլթիլնների շնորհիւ նորաստեղծ Հայագիր մատենագրութեան 
առաջացած երկրորդ գրասեռը կազմում են, Աստուածաշնչի տարբեր 

յ տ ^ ր ք ե ր ի ն վերաբերող Մեկնոլթխնները նաեւ հայ տեսաբանների հեղինւսկ– 
ԳՐ Ո լ ա ծ ։ Միջազգային դպրութեան պատմութեան մեջ մեկնողական գրա– 

ՈԼ սեռը լատիներէնով կոչւում է հտքքոտոտսէւօՅ, որի հայերէն բառապատճենումն է 

ւ^ցատտե Ե^ 
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«Աեկնողականք» յղացքը; Առաւել լայն գրասեռի ընդգրկմամբ դրանք եւս 
մտնում են «Սրբախօսական գրականութեան» մէջ։ 

գ ֊ Թարգմանական երկերի Ծրագրային իրականացումից պարզտւմ է, որ 
Հայոց Դպրապետի նախատեսումներում կարեւոր տեղ են գրաւել նաեւ Եկե-
ղեցու ականաւոր Հայրերի աստուածաբանական աշխատութիւները տեսա-
կան հիմնաարումներով ու ընդհանրացումներով, որոնք գլխաւորաբար ուղ-
ղուած Են հերճուածողսւկան աղանդների Եւ շարժումների գւսղափսւրաբանու– 
թեան դէմ, խրատա-բարոյական, հասարակւսգիտակւսն-կեցութային բազմա-
թիւ ու բազմազան խնդիրների արծարծմամբ ա քննարկմամբ– Համաքրիստո– 
նէական գրականութեան մէջ նման գրասեռը կոչւում է «Վայրախօսութիւն» 
(լա. ք՚ՅէոտԿշ); Այս բնոյթի մատենագրական ւսղբիւրները եւս իրաւմւսմբ 
մտնում են «Սրբախօսական գրականութեան» յղանցքի ծիրում (լտ. 
հՅցւօցՐՅբհւՕՅ); 

Սոյն գրասեռի մէջ ընդգրկուող երկերում լայնօրէն շրջանառութեան մէջ են 
դրւում աս տուած այնչափն պսւտգամները իրենց հիմնարար դրոյթներով, ժա-
մանակի գաղափարաբանական-ղաււսնաբանական սուր ու հրատապ հարցե-
րը քննւում են տեսաբանական խորութեամբ եւ ընդհանրացումներով, հա– 
ղորդաւմ նաեւ խրատա-բարոյական առաջադրանքներում ճանաչողական– 
իմացական արժէք ներկայացնող գիտանքների հսկայական հոգեմտաւոր պա– 
շւսր. որոնք մեծւսպէս հոգելին հարստացնում են ընթերցողին. 

դ. "Սրբախօսական գրականութեան» յաջորդ գրասեռը հանդիսանում է 
«Վարքագրութիւնդ (լտ. ՏւօցՐՅթհ^Յ), որ ներկայացնում է Սրբերի եւ Եկեղե-
ցու կողմից «սրբացուած» հայրերի կենսագրուբիւնները գրական մշւսկմամբ 
քրիստոնէական հաւատքի տարածման համար ունեցած ակնբախ ծառայոլ– 
թիւնների, ճգնակեցութեան տիպարային օրինակելիութեան, տեսական ասւո– 
ւածաբանութեան զարգացման ներդրումով. հասարակական հնչեղոլթեամր 
ու ւգատմաՕշակոլթային արժէքով բնորոշուռղ իրենց մատենագրական Երկե-
րի օժտուածութեան նկւստառմամբ։ 

ե. Հարկ է արձանագրել, որ «վկայաբանութիւն սրբոց» (լտ. ահ^էօ1օցւս1ր) 
գրասեռը սերտօրէն աղերսւում Է նախորդ «Վարքագրութիւն» գրասևռի հետ 
եւ միասնաբար իրար լրացնում են; Գրական այս սեռը սրբացուած քրիստոն– 
Եւպ հերոսների հրաշապատում նկարագրութիւնն Է տարփոդմամբ հանդերձ, 
հեթանոս իշխանաւորների. մանաւանդ կայսրերի ու թագաւորների կողմից 
քրիստոնեայ հաւատացեալների դէմ գործադրուած հալածանքների Եւ մար-
տիրոսութեան հանգամանքների, ապա եւ դահճի կողմից գլխատման զարհու-
րելի տեսարանների նպատակադիր գրառումն է գեղարվեստական հերոսա-
պատում Եւ սրտայոյզ ոճով ու հոգեպարար համակումի ներշնլմամբ. յատկա-
պէս հերոսի իտէալականացման ակնյայտ դիտումով Սա իր բնոյթով «Հարանց 
Վարք» գրասեռն է մասամբ յիշեցնում նոյնանալով դրա հետ ըստ գրական 
մշակման եղանակի, տարբերուելով նրանից, սակայն, ըստ նպատակադրում-
ների, գործող անձնաւորութիւնն երխ միջավայրի ու պատումային դրուագնե– 
րի. Վկայաբանութիւնն երի դէպքում գործող անձինք Սրբերն ու սրբացուած 
քրիստոնեայ հաւատացեալներն են, որոնք յանուն հաւատքի զոհաբերում են 
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իրենց կեանքը գիտակցաբար, կրօնական ինքնամոռաց խանդով ու ջերմե– 
ռանդութեւսմբ։ 

զ. ճառընտիր թեմատիկ Պատեանները ընդգրկում են «ընտիր ճառեր» հռե-
տորական արուեււտով շարադրուած եւ սերտօրէն աղերսւում Են սրբախօսա– 
կան գրականութեանը (լտ. (Հհտէօհօտփ Ի դէպ ճառերի ժողովածուի մի այլ տա-
րատեսակը հայ ծեռազրագիտութեան մէջ «Տօնապատճառ» անունով է յայտ-
նի։ Դրանք ճառերի այն համախումբն են ձեռագրական թեմատիկ մատեաննե– 
բում, որոնց «Պատճւսռ»ը բացատրութիւնն է տալիս այս կամ սրբախօսական 
տօնի, այստեղից եւ «Տօնապատճառ» խորւսգրային ձեւակերպումը։ 

է. «Ջատագովութիւն» սրբախօսական գրականութիւնը (լտ. ,&բօ1օց13) այն 
գրասեռն է, որ սեւեռուն դիտումն ունի քրիստոնէական հիմնւսդրոյթների տե-
սական պաշտպանութիւնը ընդդէմ հեթանոսական գաղափարախօ ս ների յար-
ձակումներէ Դասական հայերէնում «ջատագով» նշանակում է «պաշտպան», 
«փաստաբւսն», «դատախազ»,«բարեխօս», նաեւ «կուսակից», «կողմնակալ»; 
Հետեւաբւսր «ջատագովեմ» բայը «պաշտպանում եմ», «յօգուտ մի բանի 
փաստարկում եմ», «կողմնակից Եմ» իմաստներն է արտւսյայտում։ Այստեղից 
Եւ «ջատագովութիւն» նշանակում է այս կամ այն ուսմունքի կամ զաղափա– 
րպխօսութեւսն պաշտպանութիւնը ստանձնել, բոլոր տեսակի ոտնձգութիւննե– 
րից վտանգազերծել ճշմարիտ համարուած այս կամ այն գադավւարաբանու– 
թիւնը, որի համոզուած նուիրեալն է ինքը։ Հետեւսսբար «ջատագովական 
գրականութիւնդ նախսս տես ու ած է եղել քրիստոնէական վարդապետութեան 
հիմունքների պաշտպանութիւնը հետամտող մարտական գրականութիւն իր 
հակաճառական միտուածռլթեամբ։ Այդ գրականութեան ստեղծումը, իր հեր– 
թին յանգեցրեց նաեւ քրիստոնէական աստուածաբանութեան ստեղծմանը 
հւսյրաբանական, վարքագրական ու վկայաբանական գրասերների հետ հա– 
մաղրաբար։ 

ը. «Թուղթ» գրական տեսակը (լտ. բւտէօ)ՅՈ$)։ Հայոց Դպրապետի կազմած 
թարգմանական գրասեռերի ու գրատեսակների Օրագրում կարեւոր տեղ Է 
բռնել «Թուղթ»ը «ուղերձ», «նամակդ կամ «յորդոր» Է նշանակել հոգեւոր 
ականաւոր Հայրերի կողմից յղուած այս կամ այն անձնաւորութեանդ քրիս-
տոնէական համայնքին, այս կամ այն հասարակական խաւին, ընղ որում ընդ-
հանրական բնոյթ ունենալու դէպքում որոշակի պատգամներով նախազգու– 
շացուցիչ կամ կշտամբիչ բնոյթի, բարոյսւ-ղասւոիարակչական նպատակադ-
րումով, քրիստոնեավայել կեցութեան պահանջների առպջադրմամբ։ 

թ. Կանոնական գրութիւնների տեսակը Եւ կանոնագրքերի առաջւսցումը։– 
Թւսրգմանաթիւնների իր Օրագրում Հայոց Դպրապետը յատուկ ուշադրութիւն 
Ւ դարձրել նաեւ Նիկիայի եւ եփեսոսի տիեզերական ժողոլ|ների «Կանոնական 
Որոշումների ձեռքբերմանը եւ թարգմանութեանը նորաստեղծ հայագիր լե– 
զուով Ինչխօսք , Հայոց եկեղեցին դեռեւս իր գոյառման ժամանակներից եւ յե– 
տագայում տրամադրռւթեան տակ ունեցել է ինչպէս յունւս-ասորական եկեղե– 
իների սահմանած «կանոնները, այնպէս էլ Հայոց հոգեւոր հայրերի ու եկե– 
էցւսկւսն ժողոլ(ների ընդունած կանոնները։ Իրականում «Կանոնական որո-

շո ւմները օրէնսդրական ել իրաւաբանական կողէքսներն էին կազմում Միջ– 
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4— ՝ԼԱ– 

նադւսրեան Հայաստանի, նախ քան Դատաստանագրքերի հեղինակումը ԺԱ– 
ԺԲ. դարերում։ 

ժ) Ծիտսկան-արարոդական գրականութիւն (լտ֊ ք*ւ1ս311ւտ) - Հայոց Դպրա-
պետը թարգմանութիւնների իր Ծրագրում որոշապէս նկատի Է ունեցել նւսեւ 

հռետորական ելոյթի գրաւոր աատուաստումը Հայագիր դպրութեան 
մէջ, գրա համար Էլ յանձնարարել է իր աշակերտներին հայերէնի թւսրգմանեւ 
սւսորի եւ յոյն նշանաւոր հայրերի «Քարոզները։ Ել գա միանգամայն հասկը– 
նալի եւ հրամայական պահանջ էր քրիստոնէական գաղափարսւբանութեան 
հիմնատրման ա տարածման համար։ Բանն այն Է, որ «Քարոգ»ը իր մեւու| եւ 
բովանդակութեամբ ժողովրդին էր ուղղուած առհասարակ, անմիջական կապի 
Եւ հաղորդակցման իրսււկանացմամբ. ընդ որում գործնական նպատակների 
հետապնդմամբ; Այն իբրեւ հ րատապ անհրաժեշտութիւն առաջացել է կար-
դացուած Աստուսւծաշ նշային դրոլագներից հետեւոլթիւններ ու դասեր քաղե-
լու միտումից, քրիստոնէութեան հիմունքները ներկայացնելու անհրաժեշտու– 
թիւնից ու քրիստոնէավայել կեանքի պահանջների մեկնաբանումից, առաքի-
նութեան ու բարոյականութեան, կեցութեան արժանւսվայել նորմերի պահ-
պանման թելադրականներից։ 

ժա) "ճառ» եւ «6առագրոլթիւն« գրատեսակը;– Հայոց Դպրապետի թարգ-
մանական Ծրագրում, ինչպէս ակներեւ է առաջադրուած մեր քննութիւնից, 
պատուաւոր տեղէ բռնել Տառը Եւ նրա գրաւոր դրսեւորումը Տառագրութիւնը 
քրիստոնէական մատենագրութեան ստեղծման հետաւկնդած իր նպատակում։ 

Նկատենք եթէ թարգմանիչների Աւագ սերնդի ճիգերն ուղղուած էին յոյն Ել 
ասորի լաւագոյն ճառագրութիւնների ուղղակի թարգմանութեանը, ա պ ա 
թարգմանիչների Կրտսեր սերնդինը ճարտասանութեան տեսական բնոյթի Եր-
կերի հայացմանը։ 

1.(;1֊(1Ն Դ , Խ Ա Չ Ե Ւ ՚ Է Ա . 
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Ւ ^ Ա ք ^ Ի Ն 

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր 
Ստորեւ թարգմանաբար կը ներկայացնենք ժամանակա-
կից չեխ մեծ գրող Միւ ան Քունտերայի ընդհանրապէս 
գրականութեան, արուեստի եւ ստեղծագործութեան 
նոփրուած մտածումներէն երկու հատուածներ։ Անոնք 
այժմէական են, երբ նկատի կ՚ունենանք ազնի է վէպին եւ 
բանաստեղծութեան սպառնացող ձեւազեղծումները, 
որոնք յաճախ տաղանդի եէ տեսիլքի բացակայութեան 
մասին կը վկայեն, ման աւանդ երբ գրական արարումի 
դրդիչ ազդակը ստեղծագործութիւնը չ՚ըւչար, այլ ՝ զար-
մացնելու մակերեսայնութիւնը: 

Վ Է Պ Ի Տ Ե Ս Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը 

Ֆիւտինկ՛ հանդիսացած Է սյռաշին վի-
պասաններէն, որոնք կրցած են մտածել վէ-
պի բանաստեղծական ըմբռնումը. Թոմ 
ճոնզի տասնութը բաժիններէն իւրաքան-
չիւրը կը սկսի վէպի մասին տեսակ մը տե-
սութեան յատկացուած գլուխով մը (թեթեւ 
Եւ հաճելի տեսութիւն, քանի որ այդպէս կը՛ 
բանաձեւէ վիպասանը, նախանճւսխնդրու– 
թեամբ պահելով իր լեզուն, ժանտախտէ 
փախչելու պէս խուսափելով հմուտ անծե– 
րու բարբառէն)։ 

Ֆիլտինկ իր վէպը գրած է 1749ին, ու-
րեմն Կարկանթիւայէնլ եւ Փանթակրուէլէն՛ 
Երկու եւ Տոն Քիշոթէն մէկուկէս գար ետք, 
եւ եթէ նոյնիսկ կ՚ըսէ թէ կը հետեւի Ոապը– 
լէի6 եւ Սերվանթէսի՝, վէպը իրեն համար 
միշտ նոր արուեստ մըն է, այնպէս որ ինք– 
գինք կը համարէ որպէս «հիմնադիր գրա-
կան նոր մարզի մը», այն աստիճան նոր 
որ դեռ անուն չունի։ Աւելի ճիշդ, անգլերէ– 
նով երկու անուններ ունի, նորավէպ Եւ վի-
պերգ, (ոօստւ Եւ քօտՅոօտ). բայց Ֆիլտինկ 
չ՛ուզեր զանոնք գործածել, որովհետեւ, 
հացիւ գտնուած, «նոր մարզը» արդէն 
ողողուած է «ապուշ եւ հրէշային վէպերու 
պարսով մը» (3 տաօաւ օք քօօ1ւտհ ու^տւտ տոժ 

աօոտւօւօստ քօոոՅոօտտ)»։ Որպէսգի նոյն 
տոպրակին մէջ չդրուի անոնց հետ, զորս 
կ՚արհամարհէ. ան «խնամքով կը խուսափի 
վէպ Եզրէն» եւ այդ խուսափումը կը նշէ 
խառնաշփոթ, բայց բաւական ճշգրիտ տա-
րազով մը. «արձակուՕակ-կատակա֊դիւ– 
ցազնական գրութիւն (բւ՜օտՅւ-շօոու-ճթճ 
սոճւհց)»։ 

Կը փորձէ այս նոր արուեստը սահմանել, 
ւսյսինքն ճշդել անոր գոյութեան իմաստը 
(քցտտօո գծել սահմանը իրականու– 
թեան մարզին, զոր կ՛ուզէ լուսաւորել, հե– 
տախուզել, ըմբռնել. «Սնունդը, գոր կ՚առա– 
ջարկենք մեր ընթերցողին ուրիշ բան չէ եթէ 
ոչ մարդկային բնութիւնը»։ Այս հաստատ-
ման հասարակ տեղիք բնոյթը սոսկ Երեւա– 
թական է։ Այն ատեն վէպին մէջ կը տեսնէին 
զուարճալի, օրինակեէի, զբօսնելու պատ– 
մութխններ, ոչ աւելի։ Ոչ ոք անոր կ՝ընծա– 
յէր այնքան ընդհանուր նպատակ մը, ու-
րեմն այնքան խստապահանջ , այնքան 
լուրջ՛ որքան մարդկային բնութեան քննու-
թիւնը։ Ոչ ոք պիտի ուզէր վէպը բարձրւսց– 
նել որպէս այդպիսին մարդու մասին 
մտածման մակարդակին։ 

Թոմ ճոնզի մէջ, պատումի կիսուն, Ֆիլ-
տինկ յանկարծ կանգ կ՚առնէ յայտարարե-
լու համար որ տիպարներէն մին գինք 
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կ՚ապշեցնէ, անոր ընթացքը իրեն կը թուի 
որպէս «ամէնէն անբացատրելին բոլոր սւն* 
Ււեթեթոլթիւններուն, որոնք ԵրբէւիցԼ մտած 
ըլլան սսյդ տարօրինակ Եւ հրաշալի արա-
րածին՛ մարդու ուղեղին մէջ»։ Արդարեւ, 
Ֆիլտինկի համար զարմանքը, այն բանին 
դիմաց որ «անբացատրելի» է * այս տարօ-
րինակ արարածին մէջ որ մարդն է», կը 
հանդիսանսւյ առաջին դրդումը վէպ մը 
գրելու, պատճառը զայն հնարելու։ «Հնա-
րում», (ւսնգլերէն եւ ֆրանսերէն կ՚ըսեն 
ւո^ոէւօո, ինչպէս կը նշէ Լփլան ՔունտԵրա, 
Յ.Պ.), Ֆիլտինկի համար բանալի բառն է, 
ան կ՚ընդգծէ բառին լատինական ծագումը, 
ւոսօոէՏօ, որ կը նշանւսկէ գիւտ, ժծԸօտ/տժ© 
(ժւտօօս©^։ քւոծւոց օսէ)։ Հնարելով իր վէպը, 
վիպասանը կը գտնէ «մարդկային բնու-
թեան» մինչ այդ անծանօթ, թաքուն, պահ– 
ւ ած Երեւոյթ մը։ Ուրեմն վիպային հնարումը 
ճանաչման արարք մըն է, զոր Ֆիլտինկ կը 
սահմանէ որպէս «այն բոլոր բաներուն 
իրաւ էութեան մեր մտածման արագ եւ կո-
րովի թափանցումը ( յ գսւ^ յոը1 ՏՅցտւօՏօսՏ 
թՕՈՏ1|՚31|ՕՈ ւոէօ էհԹ էքԱՔ 6ՏՏՏՈ0Տ օք 311 էհտ 
օեյտծէտ օք օսէ ծ0ոէ&ոոթ13է10ո)։ (Յատկանշա– 
կւսն խօս ք մը, արագ ածականը. - զաշ1< - կը 
հասկցնէ որ խնդիրը կը վերաբերի յատուկ 
ճանաչման արարքի մը. ուր ներիմւսցումը 
կր խաղայ հիմնական դեր)։ 

Եւ ի՛նչ է այս « արձակ ու նսս կ-կ ատակ ա– 
ղիւցւսզնւսկան» 6Աը։ «Ըլլալով գրական 
նոր մարզի մը հիմնադիրը, Ես ամէն կարգի 
ազատութիւն ունիմ այդ իրաււսկան դաշ-
տին մէջ հրամանագրելու օրէնքներ» կը 
յայտարարէ Ֆիլտինկ, եւ կանխաւ կը 
պաշտպանուի ընդդէմ բոլոր չափանիշնե-
րու, զորս պիտի ուզէին իրեն պարտագրել 
«գրականութեան պաշտօնատարները», 
որոնք իրեն համար քննադատներն Են։ Վէ-
պը սահմանուած է իրեն համւսր, Եւ այդ ին-
ծի կը բուի հիմնական, իր էական իմաստով 
(րՅւտօո (յ՚̂ Ատ), իրականութեան մարզով, 
զոր կը ձգտի «գտնել»։ Բայց իր ձեւը ընդ-
հակառակն, կը բխի ազատ ութէ նէ մը, զոր 
ոչ ոք կրնայ սսւհմանաւիակել Եւ որուն հո– 

լովոյթը պիտի ըլլայ մնայուն անակնկալ 
մը։ 

ԲԱՆԱԱՏԵՂօԸ ԵՒ ՎԻՊԱՍԱՆԸ 

Որու բաղդատել վիպասանը։ Քնարա-
կան բանաստեղծին ։ Քնարական բանաս-
տեղծութեան բովանդակութիւնը, կ՚ըսէ ՀԵ– 
կել՚, բանաստեղծը ինք է, ան խ օ ս ք կու. 
տայ ներաշխարհի մը, այղ ձ եավ արթնցնե-
լու համար իր ունկնդիրներուն մօտ զգա-
ցումներ, հոգեվիճակներ՝ զորս կը զգայ։ Եւ 
նոյնիսկ եթէ բանաստեղծութիւնը կը զար-
գացնէ «առարկայական» բնաբաններ, նիւ-
թեր, իր կեւսնքէն դուրս, ՛ ՛ քնարական մեծ 
բանաստեղծը անկէ շուտով ւկիտի հեռա-
նայ եւ պիտի յանգի իր սեփական ւտյստկԵ– 
րը ստեղծելու (Տէ611է տւօէհ տ©Լէ>6ւ՜ ԺյՕ»։ 

Երաժշտութիւնը եւ բանաստեղծութիւնը 
առաւելութիւն մը ունին նկարչութեան 
վրայ, քնարականութիւնը (Ժյտ Լ^ոտօհտ), 
կ՚ըսէ ՀԵկԵլ։ Ել քնարականութեան մէջ, կը 
շարունակէ ան, Երաժշտութիւնը կրկին 
կրնայ աւելի հեռու երթալ բանաստեղծու-
թեան, քանի որ ան կրնայ բռնել ներաշ-
խարհի ամէնէն թաքուն շարժումները, 
որոնք անհւսսանելի են խօսքին։ Գոյութիւն 
ունի Ռւրեմն արուեստ մը. այս պարագային 
Երաժշտութիւնը, որ աւելի քնարական է 
քան նոյնինքն քնարական բանաստեղծու-
թիւնը։ Ասկէ կրնանք հետեւցնել, որ քնա– 
րականութեւսն գաղափարը չի սահմանա– 
փակուիր գրականութեան մէկ ճիլղին մէջ 
(քնարական բանաստեղծութեան), բայց 
ցոյց կոլ տայ ըլլալու կերպ մը, Եւ որ, այս 
պեսանկիւնէն, քնարական բանաստեղծը 
ամէնէն օրինակելի մարմնաւորումն է իր 
հոգիով շլացած մարդուն Եւ ցանկութիւնը 
զայն ըմբռնել տւսլոլ։ 

Երկար ատենէ ի վեր, երիտասարդու-
թիւնը ինծի համար քնարականութեւսն ժա-
մանակաշրջանն է, այսինքն տարիքը ուր 
անհատը, բացառաբար վեղրոնացած ինք 
իր վրայ, անկարող է տեսնելու, հասկնալու, 
պայծառամտութեամբ դատելու իր շուրջ 

ւ̂ ցատտե Ե̂  
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եղող աշխարհը; Եթէ այս վարկածէն մեկ֊ 
նինք (անհրաժեշտաբար ո ւ ր ո ւագծածն 
բայց որ. որպէս ուրուագիծ, ինծի ճիշդ կր 
թոլի), անցումը անչափահասաթենէ հա– 
սունոլթիւն գերանցումն է ք նարական կեց՝ 
ւածքի։ 

Եթէ երեւակայեմ վիպասանի մը ծնունդը 
օրինակելի պատումի մը ծեւով, <« աոաս– 
պեէ>փ, այս ծնունդը կը յայտնոփ որպէս հո-
գեփոխութեան մը պատմութիւնը. Սաւռւգ 
կը դաոնայ Պօղոս. վիպասանը կը ծնի իր 
ք նա րական աշխարհի աւերակներուն 
վրայ։ 

Սիլան Քունտերժ, ՎԱՐԱԳՈՅՐԸ 
ա*ո էՀսոԺ^Յ, ԼՀ քէւՕէձԼ), 

ՏՏՏՅւ Շո ՏՏթէ թՅՐէէՉՏ 
ՇՅաա^ժ, 2005 

ԾԱԼՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

1) Ւ/Տագ՛ Բ&ւօաօ (1707-1754) 
Անգլիացի գրող, 1728-ին բեմադրած է իր 

առաջին կատակերգութիւնը "ւօVՏ տ 
Տ&^քՅէ ատզսշտ"– Հաւանաբար իր լաւա-
գոյն թատրերգութիւնը, զոր աւարտած Է 
1731-ին, քացջԵ)/1 օք ք/ՅցօԺԽտ; օփ 

ՍԽ Յոծ Ծտտէհ օք 7օ(Ո 1հսուԵ 7հտ 
ՕքՏՅէ՜-ն է; իր գլուխ գործոցն է Դօտ յօոտտ" 
կաաակերգոլթիլ նը (1749): 

2) ւ ա յօստտ 
Կատակերգութիւն մըն է, զոր գրած է 

անգլիացի թատերագիր Եւ վիպագիր 
Ւէշոդք Բ&էժ/ա Առաջին անգամ հրատա-
րակուած Է 28 Փետրուար 17–49ին; Կատա-
կերգութիւնը բաժնուած Է 1$ փոքր գիրքե-
րոլ։ 

3-4) եէ խ1Վ7/Հ0ՈԱՏԼ 
Իրարու միացած 5 վիպակներու շարք 

մըն Է, գրուած 16րղ ղարոլ գրող ԲաոցօւՏ 
Հհ>Ե&1յ1Տ–Ի կողմէ։ Ա0 պատմութիւն է երկու 

հսկաներու հօր (ՇՅքցտոէսՅ), իր գաւակին 
թՅՈէՅցա@1) Եւ իրենց արկածւսխՕղրու-
թիւնՕերուն։ Պատմութեան ընթացջը շեշտ– 
ւ ած Է զոււսրթախոհութեամբ. 

5) ԾՕՈ 0Ս1..Հ01Է 
Կոչուած Է առաջին արդի վէպը։ Ոչ ամ– 

բողջութեամբ ողբերգութիւն եւ Ոչ ալ ամ-
բողջությամբ կատակերգութիւն Տոն Քիշո– 
տը կը ներկայացնէ ժէ. ղ արու սպանական 
ընկերութիւնը։ Դիրքին հեղինակն է ացը® 
Օշ ՇՏՈ/ՏՈէ&Տ։ 

6) Բք&ՓխքՏ Րէձ8ԸԼ/\1Տ (1494-1553) 
Ֆրասնական զարթօնքի շրջանի գրող Է. 

Աօսւօին գիրքը ք^ֆցատէ, հրատարակած 
Է 1532-ին, որ սկիզբը պիտի դառնայ 
ՇՅքցՅՈէԱՅ գիրքի շարքին. Հակառակ ունե-
ցած ժողովրդականութեան, գիրքը քննա-
դատված Է Կաթողիկէ եկեղեցիին կողմէ իր 
անուղղափաո գաղափարներուն համար։ 

Առաջին ֆրանսացին է, որ սորված է հին 
յունարէնը եւ 500 բառ ներմուծած է ֆրան-
սերէն բառամթերքին։ 

7) աշսշլ 06 շտԲՀ/Հսւտտ 
Սպանացի վիպագիր, թատերագիր եւ 

կերտողը Տոն Քիշոթ կերպարին սպանա-
կան գրականութեան ամէնէն նշանաւոր 
տիպարին։ 

8) ՉՀօոօ աաըւձ աէօաշձ 

Շնած է Շթութկարթ եւ մեռած Պերլին• 
Իմաստասէր է ծւ կը պատկանի գաղափա-
րապաշտ ՕԺ&Ձէւտէ) դպրոցին։ Հեկէլ հասկ-
նալու համար պէտք Է սկսիլ Ք անթով (ք<ՅՈէ), 
անցնիլ Ոօհէտ-ին եւ Տշհժ11ոց–ի0։ Իր գլխա֊ 
էոյյ գաղափարն Է, ռր բացարձակը երբ կը 
կառավարէ անհատը (Եսը-Հցօ) եւ անհա-
տին շրջապատը (1հտ ոօո Շցօ), ուրեմն ան 
հոմանիշ մըն է մտքին, տրամաբանութեան 
(է=ցօ) Եւ իրակւսնոէթեան (ոօո Շցօ). 
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ՀԱՅԷՐԻ ՀՈԳ–(^ԱՆՈՒԹԷԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ 
ԳՈՐԾՕՆՆԵՐԸ 

1912-1914 ԹՈՒ ԱԿԱՆՆ ԷՐԻՆ 

1912 թուականին, Երբ արդէն հասու-
նանում է Առաջին համաշխարհա-
յին պատերազմը, մեծ տէրութիւն– 

ների Եւ մասնւաորապէս Ռուսաստանի 
կողմից հայութեւսն եւ նրա քաղաքական 
ղեկավարութեան մեծամասնոլթեան մէք 
վերստին սկսում է արմատաւորուել այն 
համոզմունքը, որքրիստոնեայ Ռուսաստա-
նը շուտով ազատագրելու է Արեւմտեան 
Հայաստանը։ Հայութեան Եւ նրա ղեկավար 
ուծերի եւ մասնսււորապէս Հ. 3, Դաշնակ-
ցութեան մեծամասնաթեան հոգեբանու-
թեան մէք նորից տեղի է ունենամ արմա-
տական փոփոխութիւն։ Կրկին մեւաւոր– 
ւում է այն հւսմոզմունքը, որը առաւել մաս-
սայական էր դարձել եերսէս Աշտարակեցու 
ժամանակներից եւ համաձայն որի՛ հայերը 
պէտք է ունենան միայն մէկ՝ ռուսական 
կողմնորոշում։ Ընղ որում, անտեսւում էին 
հետեւեալ կարեւորագոյն պատմական 
իրաղարծութիւնները. 

ա) Արեւելեան Հայաստանի Դասսա– 
տանի կողմից վերջնականապէս գրսււու– 
մից յետոյ ի դերեւ էին եղել հայոց ինքնա– 
վարութեան բոլոր յոյսերը, Հայկական 
մարզը ունեցել էր շւստ կարճ, ընդամէնը 12 
տարուայ կեանք (1923-1940թթ.) եւ Ռու-
սաստանը հայոց նկատմամբ վարում էր 
գաղութացման քաղաքականութիւն։ 

բ) Արեւելեան Հայաստանի Ռուսաս-
տանին կցումից յետոյ (1823թ. ՛Փետրուարի 
18ի Թուրքմեն չայ ի պայմանագրով), որին 
յաջորդեց 1828–29թթ. ռուս-թուրքական 
ււյատերազմը Եւ որն աւարտուեց գրաւ– 
ւած Արեւմտեան Հայաստանը կրկին Օս-
մանեան Թուրքիային վերադարձնելով, 
կտրուկ կերպով լիոխաեց թուրքական իշ– 
խանութիւնների վերաբերմունքն արեւ– 
մտւսհայաթեան նկատմամբ։ Թուրքն ար-

դէն հային սկսեց վերաբերուել որպէս կաս-
կածելի տարրի, անուղղելի ռուսասէրի, որը 
մգտում է ռուսական տիրապետութեան։ 
Հայերի նկւստմամբ նրա հալածանքները 
դարման աւելի մասսայական. Ել աստիճա-
նաբար սկսեց ձեւաարուել եւ խորանալ 
քրդերին հայոց դէմ տրամադրելու քաղա-
քականութիւնը։ 

գ) Կարծես մոռացուեցին այն հալա-
ծանքներն ու ճնշումները, որոնց ցարիզմը 
գնաց Հ 3. Դաշնակցութեան դէմ Ատոլիպի– 
նի կառավարութեան շրջանում (1906– 
1911 թթ.)։ ևովոչերկւսսկի շրջանի դատա-
կան քննիչ Լիժինը կեղծ վկայութիւն ների 
հիման վրայ ստեղծեց 120 հատորից բաղ-
կացած «Դաշնակցութեան գործը», որի հի-
ման վրայ ձերբակալուեցին դաշնակցա-
կան ել մտաւորական ակնառու շատ գոր-
ծիչներ (Աւ. Ահարոնեան, Աւ. Աահակեան, Հ. 
Օհանջանեան, Ա Աանասեան, 3. Թուման– 
եան եւայլն)։ 

Ձերբակալվածների թիլը հասնում էր 
160 հոգու։ Դաշնակցութեան դատավարու-
թեան արղիւնբում, որը տեղի ունեցաւ 
1911թ. վերջերին Պետերբուրգամ, աքսորի 
եւ բանտի դատապարտաեցին 52 հոգի, 
տաժանակրութեան՛ 4 հոգի (Համօ Օհան-
ջանեան, Աարգիս մանասեան, Յովհաննէս 
Ղազարեսսն. Արշակ Է/արատով)։ 

Այս ամէնը վկայութիւնն են այն բանի, որ 
ցարիզմը Երբեք Էլ չի մտահոգուել արեւմը– 
տահայութեան ազատագրութեան խնղրով 
եւ նրա՛ որպէս հայոց փրկարարի ներկւս– 
յացնելոլ կարգախօսները արհեստածին 
Են, ներշնչուած ռուսական վերին իշխա– 
նութիւններից, մեծ քաղաքականուբիւննե– 
րի մէջ հայութեանն իր կողմը տրամադրե-
լու ցանկութեամբ պայմանաւորուած։ 

Այսպէս կոչուած «ստոլիպինեան ռէակ– 

ւ^ցատտե Ե^ 



ցիայի» շրջանում եւ տակաւին դրանից 
առաջ էլ. երր ցարը Փորձեց բռնագրաւել 
եկեղեցապատկան գոյքը եւ փակել հայոց 
դպրոցները, հայոց հոգեբանութեան մէջ 
տեղի ունեցաւ արմատական փոփոխոլ– 
թիւն։ ԱմԷնարեք սկսեց թեւածել այն հա-
մոզմունքը, որ ռուսները ոչ միայն մեր 
ազատարարները չեն, այլ՝ ընդհակառակը 
ձգտում են ձուլել, նուազեցնել, ոչնչացնել 
հայ տարրը ՝ նրա ա զ ա տ ա գ ր ա կ ա ն 
ձգտումներով, մշակութային եւ տնտեսա-
կան վերելքով պայմանաւորուած։ Հայոց 
հոգեբանութեան մէջ այս վտփոխութեանը 
քիչ չնպաստեցին հայ-թաթարակւսն կռիւ-
ները 1905–1906թթ.. որոնց հիմնական 
ներշնչողը ցարիզմն էր. որը կովկասեան 
թաթար տարրի միջոցով ձզտՈւմ էի տկա-
րացնել եւ ոչնչացնել արեւելահայութեա– 
նը։ Սակայն, հայութեան այս հոգեբանա-
կան վերափոխումը, դ ժ բախտաբար շատ 
երկար չտեւեց։ Եւ այս առումով վերստին 
Կովկասում սկսեց ա շխատե լ ռուսական 
«մութ» ձեռքը։ 

1912թ. սկսած հայութեան հոգեբանու-
թեան մէջ այդ «մութ» ձեռքը դանդաղ եւ 
հանգամանօրէն կրկին արմատաւորեց այն 
համոզմունքը, որ ինքը հայութեան ազա-
տարարն է եւ այս անգամ վերջնականա-
պէս կը գրաւի Արեւմտեան Հայաստանը։ 
Եւ, դժբախտաբար, դեռ Երէկ ռուսական 
բանտերում տառապողները արագօրէն 
տարուեցին այս յոյսով եւ հոգեբանու– 
թեամբ։ 

Արդ, որոնք էին հայութեան հոգեբանու-
թեան վրայ կրկին յօզուտ իրեն ներգործե-
լու ռուսական իշխանութիւնների պատ-
ճառները։ 

191Ձթ սկսած Պալքանեան պատե-
րազմները ցարի համար «սարսափելի» 
կուսակցութեան՜ Հ. 3. Դաշնակցութեան 
նկատմամբ վերաբերմունքը անսպասելիօ– 
րէն դարձրին փաղաքշական ։ Հ. 3. Դաշ-
նակցութեան դատաւ1արութեան անակըն– 
կալ մեղմ ընթացք ձեռք բերելը եւ այնուհե-
տեւ ղատապւսրտուպծների ազատ արձա-

կումը, պայմանաւորուած էին Ռուսաստա-
նի այն փորձուած քաղաքականո ւթեան 
վե-րըստին կիրառելու անհրաժեշտոլ– 
թեամբ, համաձայն որի՝ նա ընդդէմ Թուրք-
իայի իր դարաւոր ձգտումները իրակա-
նացնելու համար խրախուսում էր նրա տի-
րապետութեան ներքոյ գտնուող քրիստոն– 
եւսյ Ժողովրդների ա զատագրական շար-
ժումները։ Հայութեան պարագայում սղդ 
խրախո ւ սան ք ն ե ր ը ը ն թանամ էին քո-
ղարկուած, դաւադիր ձգտումների զուգոր– 
դութեամբ։ Քողածածկոյթը աստիճանա-
բար մի կողմ քաշուեց, երբ վերջապէս 
գրաւուեց Արեւմտեան Հայաստանը։ 

Երբ վերստին 1912–14բթ կեանքի կոչ– 
ւեց Հայոց բարենորոգումների խնդիրը, 
հայոց հոգիներում ռուսական կողմնորոշ– 
ման տեղատուութեան ամենամեծ նուիր-
եալը դարձաւ նորընտիր կաթողիկոս Գէորգ 
ե. Տփխիսեցին։ Վերջինս էր, որ ձեւաւորեց 
Հայոց Ազգային պատուիրակութիւնը՜ Պօ– 
ղոս Նուպւսր փաշայի գլխաւորութեամբ եւ 
ււուսական գաղտնի ներշնչումներով իր հօ-
տի մէջ ընդհանրաթեան հասցրեց այն գա-
ղափարը. որ բրիստոնեայ Ռուսաստանը 
շուտով ազատագրելու է Արեւմտեան Հա-
յաստանը։ Կովկասի փ ո խ ա ր ք ա յ Վորոն– 
ցով-Դաշկովի կաթողիկոսին ուղղուած 
հետեւեալ տողերը նրա սրտից մաքրում 
էին այս անգամ էլ խաբուելու կասկածի 
վերջին նշոյլներն անգամ, «Այժմ կայսերա-
կան կառավարութիւնը առաջարկութիւն է 
արել Թուրքիոյ կառավարո ւթեան , ցոյց 
տալով նրւսն, որ մեր ունեցած տեղեկու-
թի ւ ներով հայերի դրութիւնը Փոքր Ասիա– 
յում վերջին ժամանակները վատացել է եւ 
առաջ է բերում արդարացի գանգատներ 
քրդերի կողմից եղած հարստաԻարաթիւն– 
ների եւ անձնական ոլ կա լո ւածական 
ապահովութեան բացակայութեան վրայ 
բաներ, որոնք առաջանում են վարչական 
անբարեկարգութիւնից եւ վ ա տ կողմից։ 
Դրա հետ միասին Թուրքիային ցոյց է 
տրուած, որ նրա համար անհրաժեշտ է 
այժմից իսկ լրջօրէն զբաղուել վերանորո– 
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գումներով թիւրքաց Հայաստանում Եւ լա-
ւացնել վարչութեան կազմը, մատնանշե-
լով, որ քրիստոնեայ հպատակների օրինա-
ւոր շահերի արհամարհումը եղել է մի շարք 
տարիների ընթացքում Թուրքիայի համար 
մշտական խռովութիւնների Եւ բաբդու– 
թիւնների աղբիւր նրա եւրոպական նա-
հանգներում եւ վԵրջիվերջոյ բերել հասց-
րել է Թուրքիոյ համար դժբախտ պատե– 
րւսզմին Պալքաններում, նրա բոլոր հետե-
ւանքներով։ 

Յետեւելով դարաւոր ւսւանդոյթներին եւ 
խորին զգացմունքով վերաբերուելով հայ 
ժողովրդի տանջանքներին, կայսերական 
կառավարութիւնը մտադիր է այսուհետեւ Էլ 
ամենաբարեացակամ կերպով վերսսբեր– 
ւԵլ Թոլրքիայում կեղեքուող Իայ Ժողովրդի 
կարիքներին եւ ջանքեր գործադրել գոյու-
թիւն ունեցող զեղծումները հեռացնելու 
նպատակով»1։ 

Բնական է. որ կեղծիքով լի այս խօսքերը 
ղոյզն իսկ կասկած չէին թողնելու կաթողի-
կոսի սրտում՝ Հայոց բարենորոգումների 
ծրագրի կեանքի կոչելու հնարաւորութեան 
տեսանկիւնից։ Ուստի Եւ. նա անզուգակա-
նէ) ր էն հանդէս եկաւ հայոց հոգեբանու-
թեան մէջ ռուսական կողմնորոշման վերըս– 
տին արմատացման օգտին։ 

Միւս մարմինը, որ կաթողիկոսից ոչ պա-
կաս նպաստեց այղ հոգեբանութեան փո-
փոխութեանդ նոյն ցարիզմի կողմից կեան-
քի կոչուած Ազգային Բիւրոն էր։ Վերջինս 
բաւական Երկար պահեց Եւ հւպութեւսնը 
ներշնչեց այն համոզմունքը, որ «Ռուսաս-
տանը, որի հովանու տակ ենք գտնւում եւ 
որի շնորհիւ է ազատագրուելու հայ ազգը. 
թափում է իր հարազատների արիւնը յա-
նուն փոքր ազգերի ազատագրման»1։ 

Միայն ցաւ ես զգում այն հանգաման-
քից, թէ ինչպէս էինք մենք ազգովին Իիմ– 
նաւորապէս խաբւոլմ. մոռանալով դեռ 
երէկուայ իրադարձոլթիւնները։ 

Անտեստւմ էր նաեւ Լէոյի այն տեսակէ-
տը, ըստ որի «Ամբողջ մի դար է, որ ռուսնե-
րը առաջացել են Արփաչայից մինչեւ Սլաշ– 
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կերտ, Եւրոպան չէր թողնում նրան առաջ 
շարժուել Եւ հիմա էլ չի թողնի, քանի նրա 
դէմ կան հսկայական շահեր. Պաղտատի 
երկաթուղի, Միջագետք, Միջերկրական 
եւայլն»՛։ 

Բոլորի բաղձանքը մէկն էր՛ «տեսնել 
թուրքահայ ժողովուրդը ազատուած տա-
ռապանքներից եւ ստեղծուած աւտոնոմ 
մի կազմակերպութիւն»՛1։ Եւ սա, անշուշտ, 
պէտք է ստեղծէր ցարական Ռուսաստանը։ 

իրականանում էր դեռեւս 1909թ. Կ. Պոլ– 
սում Ս– Զաւարեւսնի արած մարգարէու-
թիւնը։ Նա իր ըմբռնումների մէջ գրեթէ մե-
նակ էր. Երբ հետեւեալն էր ասում. «Ռուսա-
կան նպատակները չեն սահմանաւորոլիր 
միայն Անդրկովկասը Իլոլ հպատակ դարձ-
նելով, այլեւ անոր հարեւան պետութիւնե-
րը իր հակակշռին ենթարկելով, որպէսզի 
անոնք չյեղափոխուին Եւ մնան յետամնաց, 
ինչպէս որ ինքն է։ Ապացո՛յց կ՚ռւգէք։ Նայե-
ցէք Մահմատ Ալի Շահի եւ գնդ, Լիախովի 
վրայ (վերջինս շահի հետ ճնշում էր պարս-
կական յեղափոխութիւնը - ԱՆ ), նայեցէք 
Թաւրիզի կախաղաններու վրայ։ Լաւ հաս– 
կացէք, Երբ Անդրկովկասը մնայ առանց 
Դաշնակցութեան հակակշռին, երբ մեզ հա-
մակիր գրողները, հասարակական դիրք 
ունեցողները, հաւատացեալ մարտիկները 
կը լքեն իրենց դիրքերը եւ այստեղ 
կ՚ապաստանին անոնք անգիտակցաբար 
ցարական նպատակներուն կը ծառայեն։ 
Անոնց տեղը պիտի բռնեն ցարի վարձկան 
գործակալները։ Մեր հոգեւորականու– 
թիւնը, երգիչը պիտի դառնայ ցարական 
նպատակներուն։ Մեր այնտեղի մամուլը 
փաստաբանը պիտի դառնայ ցարին։ Մեր 
դպրոցները պիտի դաոնան դաստիարակի-
չը ռուսական մեծութեան։ Մեր մարտիկնե-
րը պիտի դառնան ւսնոր որսկան շները Եւ 
մեր զանգուածը պիտի ծծուի սպունգի 
նման ռոլսակւսն հպատակներով։ Եւ այդ 
ժամանւսկ՛ մնաս բարեաւ հայութեան շւս– 
հեիուն եւ ն պ ա տ ա կ ն ե ր ո ւ ն : 

Յիրաւի, 1912–14թթ. հայոց ամբողջ 
զանգուածը ներծծուեց ռուսական նպա– 
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ք - ւ յ ^ ւ ՚ Ղ , 

տակներով եւ այդ նպատակները, դժբախ-
տաբար, համահունչ փ ն դիտւում հայոց 
նպատակներին։ Հայոլթիւնը հոգեկան տե-
ղատուութիւն էր ապրում, բանգի հայոց 
կաթողիկոսը ցատկեց ռուս աշխարհակալ-
ների ուղարկած փրկութեան լաստի վրսւյ 
իր հետ տանելով եւ իր ժողովրդին Չէր 
սխալւում մեծն մարգարէն, երբ շարունա-
կում էր, ՛ ՛Ձեր Պատրիարքարանն ալ իր 
աշխատակիցներով, ոտքերը սօթտւսծ, պի-
տի ոլզենւպ այդ լաստին հեծնել։ Մէկ այլ 
լւսստ անոնք պիտի ծամբեն «Մշակին», 
սոցիալ-դեմոկրատներուն, մեր «ձախ» ըս– 
ւածներուն։ Անոր նշանները կ՜երեւան ար-
դէն Թիֆլիսի մէջ։ Եւ մեր շարքերէն թեթեւա-
միտները պիտի թռնեն այդ լաստին վրայ։ 
Իսկ անոնբ. ովբեր չգիտակցին այդ լաստե-
րուն նենգութիւնը, մէկիկ-մէկիկ պիտի 
ընտրուին ու փճացուին։ Եւ չգիտեմ, թէ ան-
կէ վերք ինչ պիտի ղառնայ հւսյութեան ճա-
կատագիրը։ Գուցէ ան դադրի իսկ գոյու-
թիւն ունենալէ»"։ 

Ինչպէս տեսնամ ենք. Ս. Ձաւարեանն 
ապշեցուցիչ ճշղութեամբ կանխատեսում 
էր դէպքերը։ Ոչ մէկը Ռուբէնից լաւ չի գրել. 
«Դեռ եւս Սիմոնի հողաթումբին վրայ կա-
նաչ չէր ելած եւ ոչ ալ ծաղիկներ բուսած, 
երբ անոր նախատեսութիւնները սկսան 
լրիւ իրականանւսլ։ Անդրկովկասը պար– 
պուած էր Դաշնակցոլթենէն։ Դաշնակցու-
թեան առաջնորդները բանտերու կամ ւսք– 
սորներու մէջ էին, եւ զանոնք փոխարինող-
ները էջմիածինը կամ Ռուսիոյ կամակա– 
տւսր Թիֆլիսի մտաւորականներն էին։ Յա-
րերու հպատակութեան նշան ակնակուռ 
խաչը ճակատին Հայոց կաթողիկոսը մէկ 
կողմէն կը յորդորէր իր հօտին ռուս բանա-
կին մէջ մտնել Եւ անոր զօրավիգ լինելով՛ 
«փրկել» Տաճկահւպաստւսնը, իսկ միւս 
կողմէ ան պատուիրակութիւն կը կազմէր 
<«Հոֆ - Վեստենենկ» ծրագրերը առաջ մղե-
լու համար։ 

Պոլսոյ Պատրիարքարանն ոլ անոր 
կցուած հայ ղեկավարութիւնը կ՚երթային 
կաթողիկոսին ետեւէն եւ ամբողջ հայռւ– 

ժցատտժ ԵV 

թիւնն արդէն կը Իաւատար, թէ իր փրկու-
թիւնը կա գայ Հիւսիսէն»՛։ 

Ս Զւսւարեանը բախտ ունեցաւ այս բո-
լորը չտեսնելու, բայց կեանքից հեռացաւ 
դրանց կանխատեսած մարդու խորին 
կսկիծով։ 

^այոց հոգեբանութեան մէջ ռուսական 
տեղատուութիւնը արդէն ընդհանրութեան 
հասաւ 1Տ14բ. սկգբներից, երբ Յունուարի 
26-ին Ռուսաստանը Թուրքիային պար-
տագրեց բարենորոգումների իր ծրագիրը, 
որը Առաջին Համաշխարհային պատերազ-
մի սկսումով յօդս ցնդեց։ 

Եթէ ընդհանրացնենք, մինչեւ Առաջին 
Համաշխարհային պատերազմի սկիգբը 
հայոց մեծամասնութեան հոգեբանութեան 
մէջ յօգուտ ռուսական կողմնորոշման 
կտրուկ փոփոխութեան հիմնական գոր– 
ծօններն էին. 

ա) Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքամ Ռու-
սական քաղաքականո ւթեան վերստին 
ակտիւացումը, Թուրքիան անդամահատե-
լու ռուսական ձգտումները, որոնք աւելի 
հեշտ իրագործելի կը լինէին՝ հայերին որ-
պէս քրիստոնեայ ժողովրդի վերստին շա-
հելու, նրանց օգտագործելու ընդդէմ Թուր-
քիայի՛ բարենորոգումների ծրագրի (նոյ– 
նիսկ ինքնավարութեան) յոյսերի ներշնչու-
մով։ 

բ) Նորանշանակ կաթողիկոսի, Ազգային 
Բիւրոյի, ռուսամէտ մտաւորականների մի-
ջոցով Կովկասի փոխարքայի այն խորա-
մանկ ներշնչումներով, որ մօտ Է հայու– 
թեան ազատագրման բաղձալի պահը եւ 
դրան ձգտում է ինքը՝ ցարը։ 

գ) Դաշնակցական այն գործիչների բան– 
տարկմամբ կամ չէգոքացմամբ՛ այն վտան-
գի նուագեցումով, որ գալիս Էր նրանց կող-
մից ռուսական քւսղաք ականաթեան երկ-
դիմի Էութեան բացայայտման տեսանկիլ– 
նից֊ 

Երբ զեռեւս Թուրքիան Ռուսաստանի 
հետ պատերազմի մէջ չէր մտել, արդէն 
գրեթէ ողջ ռասահայութիւնը ապրում էր 
Արեւմտեան Հայաստանը Ռուսաստանի 



կողմից շուտւսփոյթ ազատագրուած տես՝ 
նելու հոգեբանռւթեամբ։ Այո հոգեբանու-
թիւնն այն աստիճանի էր արմատացել, որ 
արգէն մինչեւ պատերազմը ինքնաբուխ 
կերպով (անշուշտ, ռուսական գաղտնի 
ներշնչմամբ) արեւելահայոց (նաեւ արեւմ– 
տահայոց) մէջ սկզբնպլորաեց կամաւորա– 
կան շարժումը յօգուտ Ռուսաստանի եւ 
ընդդէմ Թուրքիոյ։ 

Ոգեւորութիւնն այն աստիճանի մեծ էր, 
որ ՀՅԴը ի վերջոյ, ստիպուած եղաւ խախ-
տել էրզրումում 1914թ. Յուլիսին գումա-
րած ընդհանուր ժողովի որոշումը՛ պատե-
րազմի ժամանակ հայութեան չէգոքութեան 
մասին, ինչն ինքնին նշանակում էր հրա-
ժարում կամաւորական շարժումներից*։ 

Ականատեսը լինելով ամէնարեք ձեւա– 
ւորուող ինքնաբուխ եւքւսոսային կամաւո– 
րական շարժումների, Դաշնակցութիւնը ի 
վերջոյ հանղէս եկաւ ղրանց կազմակերպ– 
ւած բնոյթ հաղորդելու դերով։ Արդիւնքում 
1914թ. աշնանը կազմակերպուեցան չորս 
կամաւորական խմբեր։ Հարկաւ, Դաշնակ-
ցութեան ղեկավար գործիչների մէջ էլ կա-
յին զինուորական եւ ղեկավար դէմքեր 
(Համազասպ, Անդրանիկ, 3. Զաւրիեւսն, 
Ռոստոմ եւայլն). որոնք նոյնպէս միառժա-
մանակ տարուեցին ռուսական ներշնչում-
ներով։ Արանց թւում Էր. թէ մի քանի ամսից 
կ ազատագրուի Արեւմտեան Հայաստանը։ 
Այդ հսււատն էր խօսում Օսմանեան խոր– 
հըրդարանի անղամ Արմէն Գարոյի մէջ, որը 
մի շարք ընկերների՝ նրան կամաւորական 
շարժումից հեռու պահելու առաջարկնե-
րին պատասխանում էր. «Մի քանի ամսից 
մենք Կարին կը լինենք»*։ Բայց յայտնի է, որ 
Արեւմտեան Հայաստանը վերջնականապէս 
գրաւուեց, երբ ղրկուած էր իր բնիկ հայ 
տարրից։ Եւ հէնց պատերազմի սկսումով 
յօդս ցնդեց բարենորոգումների խնդիրը, եւ 
պատերազմի առաջին շրջանն աւգացու– 
ցեց, րր շտապ չի գրաւուելու Արեւմտեան 
Հայաստանը։ Ել արդէն 1914թ. վերջերին 
հայոց հոգեբանութեան մէջ բեկում առաջա– 
ցալ՝ ի վնաս ռուսական կողմնորոշմւսն։ 

Այժմ մի փոքր հայոց հոգեբանութեան 
կրկին փոփոխութեւսն գործօնների մասին։ 

Ոոա-թոլրքական պատերազմի սկսու-
մով Արեւմտեան Հայաստանի սահմաննե-
րին գտնուող ռուսական բանակը արագ 
անցնում է սահմանը եւ չորս ուղղութիւննե– 
րով մտնում է սահմանամերձ գաւառները։ 
Կենտրոնական թեւը Կարաուրգանից առա-
ջանում է դէպի ԲԷօփրիքդյ։ Երկրորդ՛ առա-
ջինին օժանդակող թեւը Ստահան գիւղից 
մտնում է Բասէնի դաշտ եւ ոլդղւամ դարձ-
եալ Քէօփրիքոյ եւ Հասանկալէ։ Երրորղ թե-
ւը Արարատեպն դաշտից շարժւում Է դէպի 
Ալւսշկերտի ղաշտ եւ Հին Բայազէտ։ Չոր-
րորդ թեւը մտնում է պարսկական Աւորպա– 
տակւսն ել շարժւում ղէպի Վան։;ո 

Բնականաբար, այս ուղղութիւններով 
յարձակման անցած ռուսական զօրքերի 
հետ կռւամ էին հայ կամաւորական գնդե-
րը։ Ռուսական յարձակումը, որը սկզբնա-
կան շրջանում բուռն ռգեարութիւնների 
տեղիք տաեց, երկար չտեւեց, որով էլ 
սկզբնաւորուեց հայոց մէջ խաբուածի հո-
գեբանութիւնը։ Ռոաները այս յարձակման 
հետեւանքով հասան մինչեւ Հասանկալէի 
դռները, Ալաշկերտը գրաւելով՝ մինչեւ Ղլիճ 
ԿԵտուկ։ Աւելին անել, ինչպէս նկատում է Կ. 
Աասունին, կը նշանակէր գրաւել էրզրումն 
ոլ Տրապիզոնը. որը եղած ուժերով անհը– 
նար էր։ Թուրքերն իրենց ուժերն համա-
խմբելով էրզրումի ճակատի վրայ, նւսխա– 
ււյատրաստուեցին յարձակման։ Ռուսներն 
իրենց ձեռքում էին պահում Բասէնի մեծ 
մասը եւ Ալաշկերտի շրջանը։ Դրոյի գլխա– 
արած երկրորդ կամաւորական գունդը 
անցնում է դէպի Աբւսղւսյի դաշտ, որից յե-
տոյ «պատերազմի գիծը կայունութիւն մը 
ունեցաւ եւ մնաց Գաւրէ-Շամէ-Ալատադ. 
Խ ըլըճ –Գետի կ - Դա ն ա կե րմ ւսզ, Դալի-Բա բ ա– 
Գպրաուրկան»11; 

Դիպուկ է զրել Կ. Աասունին. «Առ սւյժմ 
այսքան էր Թրշահայաստանը»՛2։ 

Երբ գրաւեալ տարածքներ մեկնած հայ 
ղեկավար գործիչները զբաղուած էին հւսյ-
րենաշէն աշխատանքներով, սկսուեց ռու– 
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սական առաջին նահանջը (1914թ. դեկ-
տեմբերին)։ Թուրքական յարմակմւսն հե-
տեւանքով՝ «ԿովկասԵւսն բեմը Բասէնէն 
կը ւիոխաղրուէր զինուորական բնական 
կարգով Ախալրալաք–Լոռի–Դանձակ–Ղս> 
րաբաղ, այսինքն՝ Փոքր Կովկասեան լեռ– 
նւսշղթւպին վրայ»13։ 

Ռուսական առաջին նահսւնջը հայու– 
թեան վրւպ անդրադարձաւ երեք բացասա– 
կան առումով. 

Առաջին, խախտեց գրաւեալ տարածք– 
ների բնակչութեան այն հւսմոզմունքը, որ 
ռուսների կողմից վերջնականապէս 
ազատուած են բուրքւսկան տիրապետու-
թիւն ի ց եւ այլեւս տէր են իրենց հայրենի-
քին։ Նրանց էութեան ու հոգեբանութեան 
մէջ ներարկուեց վախը, որ իրօք անապա-
հով են եւ ցանկացած պահի կարող է 
կրկնուել նոյնը։ Խախտուեց նաեւ հաւատը 
քրիստռնեւսյ ազատարարի նկատմամբ։ 

Երկրորդ Հայ քաղաքական ղեկավար-
ների վրայ ծանրացաւ եւս մէկ հոգս՝ գաղ-
թականութեան հոգսը։ Այդ նոյն հոգսը չու-
նենալու համար ռուսը շատ չանցած որ– 
ղեգրեց մի քաղաքականութիւն, որն էր՛ 

Արեւմտեան Հայաստանը գրաւել այն 
մանակ, երբ վերջնակւսնապէս կ՚ոչնչանւ 
թուրքերի կողմից։ 

Երրորդ, փոիաւեց վերաբերմունքը կւ 
մաւորակւսն շարժման նկատմամբ, սառէ, 
նախկին ոգեւորութիւնը, քանզի ղրւսնով .՚ 
աւելորդ առիթ էր տրւում թուրքերին իրեն 
ջարդերի վաղօրոք ծրագրւսծ քաղաքա 
կանութիւնն իրականացնելու, համսւր։ 

Այսպիսով, արդէն 1914թ. վերջերիւ 
կրկին բեկում սկսոլեց հայոլթեան հոգեբսւ 
նութեան մէջ ի վնաս ռուսական կողմնորո; 
ման, քանզի սկսեց պարզ դաոնալ այ 
ճշմարտութիւնը, որ ռուսներից վերստի; 
խաբոււսծ են֊ ճշմարտութիւն, որն աւելի 
արմատաւորուեց 1915թ. մեծ ցեղասպա 
նութեան օրերին֊ որի մասին տեղեակ փնե 
լով իրենց հետախոյզներից, ռուսները ոչ 
մի փրկարարի քայլ չկատարեցին, ստիպև 
լով մէկ անգամ եւս ճաշակել իրենց քաղա-
քականութեան խաբկանքը։ 

ԱՇՈՏ ՝|.1;Ր11իԱէ;1Ո. 

1) Գաբրիէլ Լազեան, Հա/աստանեւ Հայ Դատը. հայեէ ռուս յարաբերութիւներու լոյսին &ակ. Երեւան, 
1թ1,էէ 15Տ։ 

2) " Հորիզոն», թիլ 204, 17 Սեպտեմբեր, Թիֆչիս, 1914։ 
3) Ա. Վրացեան. Հին թղթեր Շոր պատմութեան համար, Պէյրաթ. 1962. Էջ 123 
4) Նոյն Խղում, Էջ 124. 
5) էէաբէՕ, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակներր, հ. Ձ.. Լոս Անճեւըս, էջ 420 
6) Նոյն տեղում. Էջ 420-421 
7) Սիմոն ՁաւարեաՕ. մահուան եՕթաՕասան ամեակին աոթիւ. Ա. հատոր. Պկրոլթ, 1983, Էր 188. նաեւ 

«Հայրենիք» ամսագիր, Փետրուար. 1950 
8) Տես Հայաստանի Ազգային Արխիւ (ՀԱԱ). ֆոնտ 1457. ցուցակ 1, գործ 83 
9) Ա Վրացեան. Կեանքի սպիներով, Գ հատոր. Պէյբութ. 1963. է$ 37. 
10) Կ.Սաււոլ6ի, ՁրքահայաստաՇը Ա Աշխարհամարտի ընթացքին (1914-1918), Պկրաթ, 1966. էր 37– 

ՅԹ 
11) Նոյն տեղամ, էջ 40 
12) Նոյն տեղա մ,– 
13) Նոյն տեղոէ մ, էջ 51 
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ՅԵՏ-ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 
Տպաւորապաշտութիւնը տեսնուածին նկարչութիւնն է, 
Արտայսւյտչապաշտութիւնը գգացութեան նկարչութիւնն է, Եւ 
Ընկերվար իրապաշաութխնը լսուածին նկարչութիւնն է։ 

Ա, Վիքթըմ 

Եօթւսնասուն տարուան հսւմայնավար գաղափարաբւսնութեան բռնաւոի– 
րութենէն ետք. որ հիմնուած էր պետական ծրագրումի եւ քաղաքական վերնա– 
խաւի կառոյցներուն վրայ, 19Ց0ական թուականներու աւարտին ակնյայտ 
դարձաւ աստիճանական փլուզումը եւ վերջնական քայքայումը Խորհրդային 
Միութեւսն։ 

Իննիսունական թուականներու սկիզբը նախկին Խորհրդային Միութեան 
«անղամ» Երկիրները, հաստատած էին յետ-խորհրղպյին մտածողութիւնը, 
որուն կեդրոնը Մոսկուան էր; որ արդի արուեստի թանգարան, ցուցւսս– 
րահ Եւ հրատարակչատուն է. խաղացած Է գլխաւոր եւ դրական ղեր մը քաջա՝ 
լերելով յետ-խոր հր դային նկարչութիւնը, որ ոչ շարունակութիւնն Է եւ ոչ ալ 
մերժումը խորհրդային իրապաշտութեան, սակայն առաւելաբար մերժումն Է 
հոգիի ու մտքի բռնութեան։ 

Խորհրդային ղարսւշրջանին արուեստագէտին արտայայտուելու ազատու-
թիւնը կաշկանդուած Էր եւ ան պարտաւոր Էր հեւոԵւիլ խորհրդային իրապաշ-
տութեան. իր արուեստը ի սպաս դնելով խորհրդային պետութեան փառաբա-
նութեան; Այսօր ան ազատութիւնը ունի գոհացում տւսլու իր ներքին ստեղծա-
գործ բնազդին։ 

Հակառակ այն իրողութեան, որ յետ-խոր հր դային արուեստագէտները կը 
հետեփն տարբեր դպրոցներու եւ ռւղղութիւններու, անոնք հիմնականօրէն 
իրարու դաշնակից Են ընդհանուր հասարակ յայտարարով մը. զոր կարելի է 
կոչել Նոր Գեղապւսշտութիւն (ծտտէհտէւօւ&ռւ)։ 

ՒմմանուԷլ Քանթ առաջին թարգմանը հանդիսացած է Գեղապաշտութեան, 
սակայն արուեստի ֆրանսացի վփլիսոփսսյ Վիքթոր Քազէնն է. որ 1310-ին 
առաջին անգամ արտասանած է «Արուեստ արուեստի համար» կարգախօսը, 
որ ցարդ կը շարունակուի կիրարկուիլ։ 

Ռուսիոյ նպաստը Ի. դարու արդի արուեստի շարժումին մէջ նշանակալից Եւ 
կւսրԵւռր է։ 1910-ին, երբ Աարք Շակալ Փարիզ հաստատուեցաւ, իրեն հետ 
տարած էր ռուսական սովորոլթիւններուն եւ աւաՕդոյթին էութիւնը, որ թար-
մութեան նոր շունչ մը բերաւ ոչ միայն Ֆրւսնսայի, այլեւ ամբողջ Եւրոպայի։ 

Վասիլի Քանտինսքի կը նկատոփ ամէնէն կարԵւոր հիմնադիրը վերացա– 
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պաշտ արուեստին եւ ստեղծիչը նկարչութեան 
Նոր Ձեփն (Իյտ^ քօւ՚տ)։ 

Ռուսիոյ մէջ սկիզբ առին արուեստի տարբեր 
ոճեր, ինչպէս գերապաշտութիւն 
(Տսբ^ուՅէւտու)է ռսսյոնիզմ (ՏՅ^օատոո), կառու– 
ցռղւսպաշտաթիւն (Օօոտէոյ^ւտւո) եւ ւսրտադ– 
րապաշտութիւն (ԲէօծսշԽւՏա), որոնք իրենց 
ագդեցաթիւնը գործեցին կերպարուեստի 
պատմութեան վրայ. 

Գեղարվեստական այս շարժման, ինչպէս 
նաեւ անոր ընդարձակման սատարած էին ռու-
սական դպրոցի արդիապաշտ արուեստագէտ-
ները, ինչպէս Մայքըլ Լարիոնով, Քասիմիր Աա– 
լեւիչ, Վլադիմիր Թաթլին, էլ Աարքովիչ Լիսիթց– 
քի, Նաթալի Քոնչարովա. Ալեքսանդր Ռոտչեն– 
քօ, Անթուան Փեվսնէր, Նաում Կապօ. Արչիբեն– 
ք օ եւ արիշներ։ 

Համայնավար յեղափոխութեան յաղթանա-
կէն ետք, վերոյիշեալ արուեստի շարժումնե-
րուն առիթ տրոլեցաւ ծաղկիլ խորհրդային իշ-
խանութեան տարածքին, սակայն 1920ական 
թուականներուն արուեստագէտներու վրայ ի 
գործ դրուած կաշկանդումներն Ու ճնշումները 
դարձան անտանելի։ 

Քանտինսքի, Կապօ, Փեվսնէր Ել ուրիշներ 
կրցան հեռանալ խորհրդային սահմաններէն եւ 
իրենց ստեղծագործական կեանքը շարունակե-
ցին Եւրոպայի կամ Ամերիկայի Միացեալ Նա-
հանգներու մէ0Ւ մինչ ուրիշներ, ինչպէս Թաթլին, ձեւագծումներ կւստարեցին 
ճարտարարվեստի մարգին մէջ։ Աալեւիչի նման արուեստագէտներ, որոնք 
չկրցան համակերպիլ կառավարութեան հաշուոյն ստեղծագործելու գաղա-
փարին, անտեսուած էին եւ ստիպուած էին իրենց մնացեալ կեանքը անցընել 
թշուառութեան մէջ։ Շատ մը ուրիշ արուեստագէտներու ճակատագիրը կը 
մնայ անծանօթ; 

Տեղին է նշել, թէ յետ-խորհրդային շարժումը, ինչպէս որ այսօր կը հասկը– 
նանք զայն, արդէն գոյութիւն ունէր Ատալինի մահէն ետք (60ական թուական-
ներէն արուեստանոցներու մէջ)։ Սակայն 70ական թուականներուն. Խորհրդա-
յին իրապաշտութեան սահմաններէն անդին կերպւսրուեստի շարժումին հե-
տեւորդները ցուցադրեցին իրենց գործերը տուներու կամ ստորերկրեայ 
ակումբներու մէջ, ինչպէս Սայաէա Կրուզինզքայա 28րդ պողոտայ. Այս ժամա– 

63 
<̂ ցատ6<յ ԵV 



նակաշրջւսնին ունեցանք բ ա ց ա տ ր ո ւ թ ի ւ ն ը անձնապէս ներկայ ըլլայ ու 
կարգ մը ցուցահանդէսներու, ուր մաս նա ար արար Ալեքսանդր Իսաչեւի. Փլա– 
սինսքիի եւ ՄիխայԷլ Ալեքսանորովի գործերը տպաւորեցիճ մեգ Սին; Չեմիա– 
բին, Փոլիաքով եւ ուրիշներ յւսյողած էին խոյս տալ Խորհրդային ԱիութենէՕ 
եւ նշանաւոր արուեստագէտ դարձած էին Եւրոպսւյի եւ Աքւացեալ Նահանգնե՝ 
րա մէջ։ 

Այսօր, նախկին Խորհրդային Սիուբեան երկիրներուն մէր. արուեստագէտը 
այլեւս ճնշումի տակ ;է եւ կ ընդօրինակէ եւրոպական կամ ամերիկեան ար– 
ւեսւոը փնտռելով դիւրին ճսւմրւսն. այսուհանդերձ զուգընթաց շարժում մր. որ 
հիմնուած է սւռոդբ հիմերու եւ րարմր մակարդակի վրայ, սկսած լ բերել թար-
մութիւն եւ ներքին զօրութիւն, որ կր յիշեցնԼ դարասկիզբ ի դրական խմորումը 
Հռչակաւոր արուեստագէտներ Քոնսդւսնդին ԽՈԷտիարով, Դուրէն Արովեան. 
Ալեքսանդր Մալթսէվ, Վահրամ. Անտրէ Քոսդին, Եուրի Յվերա1.ւ. Ասյմա կ Կ., 
Վւսհան, Սարէն Ոսկանեան, Տաւիտ Տափտ եւ շատ ուրիշներ ունին իրենց իւ– 
րայատուկ ստեղծագործական ոճր 

ևսւխկին համայնավար երկիրներուն մ էր մտքի Ու հոգիի վրայ բռնույփւնր 
մերժելու կեցուածքին իբրեւ արդիւնք ծնունդ առած է Նոր Գեղասյաշտա– 
թիւնը, որ ծանօթ է իրրեւ զարմանահրաշ կամ վերացապաշտ գերիրապաշտա– 
րիւն (քոո|ՅՏէ1օ ււամ ^Ետսքէ1–ՏսՄ(յ;ւ1ւտա) Վւսհրամ, Եարի Ցվեթաեւ, ՍամուԷլ Կ. 
եւ Տւախո Տաւիտ, ւյորլւ ներկայացուցինք յ տ 2 0 0 7 ի մէջ, տիպական 
ներկայացուցիչներն են նորածնունդ այս շարժումին 

Ներկայացուած արուեստագէտները կու գան Հայաստանին, ՈուսիայԷն, Պե– 
լոռուսիպյէպ քհքրանիայէն, Վրաստւււնէն եւ Իւդպէքիստանէն։ 
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ժց^տտժ ԵV ^.^.^.^.ւ 



է յ ք ս ւ ՚ ւ , 
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ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏ 
ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, 
ԹԱՏԵՐԱԳԻՐ ԵՒ 
թ ա ր գ մ ս ս ո ւ թ ի ւ ն . 
ՍՓԻՒՈՔԻ ԲԵՄ 

երձ Ֆազլեանի 
հետ ընթացիկ 
զրոյցն անգամ 

թատրոն է, այդպէս է մարդը, 
Եէ խօսակիցը կր ներքսւշուի 
խաղին մէջ։ Հսկա; կենսա-
փորձ կուտակած արուես-
տագէտը աւելի ջան կխ դա-
րձէ դերակատար եւ վկան է 
հայ թատրոնի, իր սերուն-
դով եէ իրմով րացոէսւծ ու-
ղին, շարունակութիւն էր եէ 
միաժամանակ նոր։ 

Թատրոնը բազւհսր– 
ւեստ լ. կան դերասանը, յ՚ևյ 

մւսղրիչը, թատ երագ իրր, 
րե (էւ պարդ արը, եր < սժիշտը. 

ւոյսերու խաղը։ Լերկաէա-
ցումները ամբողջական 
ստեղծագործութիւն են եւ 
անցած է ւպն ժամանակը 
երբ կարկտաններով բեմ կը 
յարդարէին։ Մեծ թատրոն-
ները կ՚որդեզրեն շւսրժանը– 
կարի ճոխութիւնը, օփերա* 
հէ՚րր ծախսալից են եէ 
աուսնց պետական յատկւս– 
ցամի կարելի չէ զանոնք 
իրականացնեի շարժանկա-
րի համար կր ծախսուին 
աստղաբաշխակւսն գու-
մարներ Աեծ թատրոնները 
կր գոյւստեւեն պետական 
նեցուկով։ Կր զրուցենք։ 

Թատերական արու ե սաը 
հասկնալու եւ բացատրել ու 
փորձ Պերձ Ֆսպլեանի 
իրականացումներուն եւ 
ըմբռնումներուն ընդմէջէ0։ 
Այս նխթր զրոյցով չի սպա-
ռիր Ընթերցողր, հանդիսա-
տեսը եւ արուեստասէրը 
իրենք պիտի բանան գոց 
պատա հւսնները, իարւսցնե– 
Iա համար վայելքը։ 

Արու եստւսզէտները երի-
տասարդ են մինչեւ սդն 
ատեն որ կր ստեղծագոր-
ծէն։ երբ հարց կր արուի 
Պերծ Ֆապ եանի. թէ քանի 
զարու Օներ ընծայ տա ած Է 
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I ն 1ՍհէւՐ Սկրտչեան եւ Պերճ Ֆազլէլկն 

եւ ուրկէ եկածէ այս 
կիրքը, ան կը խօսի առանց 
ընկրկումի, անցեալը վերա-
կենդանացնելով։ 

- Սւսնակ տարիքիս, վեց– 
եօթը տարեկան էի, հայրս 
զգաց որ հարկ Էր զօրացնել 
դէպի նկարչութիւն հա-
կումս։ Բայց ան զիս չէր բա– 
ւարարեր, քանի որ նկար-
չութեան մէջ շարժում չկար 
եւ այղ զիս կ՚անհանզըս– 
տացնէր։ Պոլիս պետական 
մանկական թատրոն կար եւ 
հասկցայ որ իմ ուզածս 
շարժում Էր; Կեանքի պատ-
կեր Էր թատրոնը, կը շար-
ժէր։ Ըսի որ այս Է իմ 
փնտռածս։ Եւ այդ ուղղու-
թեան պէտք էր հետեւէի։ Կը 
յաճախէի պետական թատ-
րոններ։ Հայկական թատ-
րոն գոյութիւն չունէր, 
դ ժ բախտաբար ։ Այդ օրե-

րուն լաւ ուսուցիչներ կա-
յին. Գերմանիային եկողներ 
եղան, յառսւջդիմական ար– 
ւեստագէտներ՝ փախչելով 
Հիթյերէն, քանի որ Թուր-
ք իա պատերազմին չէր 
մասնակցեր; Այդ շրջանին 
հիմնեցին թւստերակսսն 
ակադեմիան։ Տասնըվեց 
տարեկան էի երբ դիմում 
կատարեցի եւ յետ քննու-
թեան՛ ընդունուեցայ։ Պայ-
ման էր թուրք ըլլալ եւ մէկ 
մեթր ութսուն հասակ ունե-
նալ։ Զտում կ՚ուզէին ընել։ 
Ես ոչ թուրք էի եւ ոչ մէկ 
մեթի ութսուն հասակ ունէի։ 
Գրեցին որ աոաջին ղիմում 
ընողը ես էի եւ զիս տեղեակ 
պիտի պւսհէին. դիմումս ըն– 
դունուած էր։ Գրութիւն մըն 
ալ ղրկած էին զոր Իարկ էր 
սորվիլ Եւ արտասանել ։ 
Սորվեցայ Եւ ընկերներուս 

առջեւ սկսայ արտասանել, 
ընկերներս՝ Ռոպէր Հատ– 
տէճեան, Զւսհրւստ, Վարու-
ժան Աճեմեւսն ել ուրիշներ։ 
Թատրոնի որակաւոր ուսու-
ցիչներ ունէինք եւ կարգա-
պահութիւնը խ ի ստ Էր։ 
Թատրոնի սէր ունեցողնե-
րով սալոններու մէջ ներկա-
յացումներ կը կազմակեր-
պէինք։ Թատերական 
դպրոց ընդունելութեան օրը 
գացի, ութսուն թեկնածու-
ներ եկած Էին, չորրորդն էի։ 
Քննութեան սրահէն դուրս 
եկողներէն իւրաքանչիւրը 
յայտարարեց որ յաջողած 
էր։ Զարմանալի էր որ բոլոր 
թեկնածուները կը յաջողէ-
ին։ Նման սերունդ գոյութիւն 
չէ ունեցած։ Իմ կարգիս, ես 
ալ մտայ սրահ, ինչպէս ար-
տասանեցի, չեմ յիշեր։ Յան-
կարծ մօտեցաւ փրոֆեսէօ– 

ժցատտժ ԵV 



Պերճ ծազլեաևը քաււաց1յԱէլ1Եսւկ մը առլսշ, 
Գրիգոր Քէօսէեանի ել1գիծանկարչւ՚ւթեամ|բ։ 
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րը, թուղթ մը տուաւ ըսաւ 
որ լեցնեմ եւ շաբաթ առա-
ւօտ ժամը ութին ներկայ ըլ-
լամ աոաջին հանդիպման։ 
Որոշեալ Ժամուն ներկայ 
եղայ, ինծմով միասին հինգ 
տղայ Եւ երկու աղջիկ էինք։ 
նիշդ ժամը ութին, Երկու 
ւիրոֆեսէօրները ներս 
մտան, դուռը գոցեցին եւ 
ըսին՝ դուք յաջողեցաք, 
աւելցնելով որ արուեստի 
առաջին պայմանը կարգա-
պահութիւնն է։ Ըսին որ 
մենք ճեղի ւոսսղանղ չենք 
կրնար տալ. Եթէ ունիք ու– 
նիք. բայց մենք ՃԵզի կար-
գապահութիւն կրնանք 

պարտագրել ։ Յաջողու-
թեան առաջին պայմանն է 
այդ։ Իրապէս կարգապա-
հութիւն կար։ Ալքոլը արգիլ– 
ւած էր բացարձակապէս, 
ներկայացումէն առաջ, յե-
տոյ ինչ կ՛ուզես կ՚ընես։ 19է– 
եւ քուլիսներուն մէջ խմող-
ներ կան հոս, բայց իմ ներ-
կայացումներուս մէջ այդ 
արգիլուած է։ Ես ալքոլը կը 
սիրեմ, բայց ներկայացման 
օրը մէկ կաթիլ անգամ բե-
րանս չեմ դնեբ։ Ալքոլը 
պատճառ է հակակշիռ 
կորսնցնելու։ Դասընթացքը 
կը տեւէր չորս տարի, առա-
ւօտ եւ Կէսօրէ ետք։ Երրորդ 

տարիէն սկսեալ առաւօտ-
եան դասերէն ետք. կէսօրէ 
Ետք կը մասնակցէինք փոր– 
ձերու, պզտիկ դերով մը 
կամ որպէս ֆիկիւրան, եւ 
այդ ճեւով բեմին վարժու-
թիւնը ձեռք կը բերուէր։ 
Անացեր էինք չորս տղայ եւ 
երկու աղջիկ։ Ինծի մէկ եր-
կու նախադասութիւններով 
դեր կու տային, իսկ ընկերս 
արդէն, Սիրանօ տը Պերժը– 
րաքի մէջ գլխաւոր դերա-
սանին փոխարինողն էր, այ-
սինքն, եթէ գլխաւոր դերա-
սանը հիւանդանար, ինք 
պիտի խաղար։ Ես տակա-
ւին մէկ Երկու նախադասու– 
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թիւն կ՛ունենայի; Գացի Մոհ– 
ւէն էրթողրուլին, որ է/նակ– 
եանին, Վահրամ Փափազ– 
Եանին ընկերն Էր; Ըսի. վաը– 
ււյԵտ, ես տակաւին մէկ եր-
կու նախադասութեան մէջ 
Եմ, ընկերներս արդէն դերեր 
ունին։ Ըսաւ, որ նախ ինծի 
ըսէ, երդում ըրէ որ դուն 
թատրոնը պիտի չճգես, քա-
նի որ ղուն տաղանդ ունիս, 
ըսի՛ կ՚ընեմ։ Ըսաւ որ ղան 
այս թատրոնէն դուրս ելիր, 
այստեղ թրքական թատրոն 
է. քեզի տեղ չեն տար, եթէ 
ես տամ, անօրէնութիւնը 
պիտի ըսէ որ ինչո՛ւ հայՈւ 
մը կու տաս դերը, թուրք մը 
չկա յ։ Եւ դարս եկայ։ Թարք 
ընկերներու հետ անհատա-
կան խռւմբեր կազմեցինք 
եւ այդ ճեւով սկսաւ ասպա-
րէզս։ Սխիթարեւսն Սսւնոլց 
Սիութեան թատերախումբ 
կազմեցի։ Յետոյ ձգեցի եր-
կիրը եւ հասայ՛ հոս, Լիբա-
նան։ Վահրամ Փափազեան 
իր յովերուն մէջ կը խօսի 
այս Սոհսէնի մասին, որուն 
համար կ՚ըսէ, թէ տաղան-
դաւոր Երիտասարդ էր եւ 
ինք անոր թելադրած էր 
Գերմանիա եւ Ոուսիա եր-
թալ, եթէ կ՚ազէր յառաջդի– 
մել։ Դիրքի այդ էջը թարգ-
մանեցի Ել ՄոհսԷնին ղրկե-
ցի։ Ինծի պատասխանեց , 
ըսելով որ Փափագին ըսեմ 
որ իր ներկայ դիրքը իրեն 
կը պարտէր,,, Երբ Վահրամ 
Փափագեան Պէյրութ եկաւ, 
այդ նամակը իրեն տուի, 
յագուեցաւ, ես ալ յագուե-
ցայ; Այդ նամակը այսօր կը 
գտնուի Փափագեանի 

արխիւին մէջ։ 
Պերճ Ֆագւեան կը սիրէ 

պատմէ/, մենախաղի պէս 
բան մը։ Իր կենսափորձի 
ընդմէջէն, լաւ պիտի ըլլար 
արտահանել թէ ի՜նչ է թա-
տերական արուեստը, քա-
ղաքակրթութեա՞ն հետ 
ծնունդ առած է, թէ մաս կը 
կազմէ մարդու աշխարհի 
մէջ ըլլալու կերպին, բնու-
թեան հետ կապին։ 

- Բոլոր արուեստներու 
միակ նպատակը բնութեան 
կաււքկումն Է։ Բնութեան մէջ 
եդած չակերտուած սխալին 
ուղղութիւն տալ։ Այդ կապ– 
կումի ընթացքին պէտք չէ 
մոռնալ որ ընկերութիւնը 
մաս կը կազմէ բնութեան։ 
Կը զգամ որ արուեստի 
առաջին քայլը շարժումն Է; 
Շարժում ընելու համար 
մարդ հարցում ըրաւ, ինչո՛ւ 
լոյս, ինչո՛՛ւ մաթ, ինչո՛՛ւ փո-
թորիկ, սկսաւ պատասխան-
ներ փնտռել։ Բոլոր ար– 
ւեստներու ընթացքը այդ 
փնտռտուքն Է։ Ինչո՛ւ մահ, 
ինչո՛ւ ծնունդ, հարցադ-
րումներ, որոնք մինչեւ այ-
սօր գոյութիւն ունին։ Կը 
գգամ որ արուեստի ծնուն-
դի աղբիլրը բնութիւնն Է, 
անոր կապկումը։ Սարդը 
սկսաւ կրակին շուրջ պա-
րել։ Առաջին արուեստի 
շարժումը պարն Է, անոր 
առջեւ բնութեան շարժման 
կապկումը։ ժամանակի ըն-
թացքին մարդը ուզեց ար-
տայայտուիլ, խօսիլ մար-
գոց. իր միտքերը փոխան-
ցելու համար; Այս ընթացքը 
երկու ուղղութիւն ունեցաւ։ 

Սին յունական թատրոն՛ի 
ծնունդի ուղղութիւնն Է, երկ-
րորդը արեւելեան, չինա-
կան Եւ ճաբոՕական. ուր 
պարը աւելի շեշտուած է 
քան բառը, յունականին մէջ 
տիրապետող է բառը։ Թատ-
րոնը միակ արուեստն է որ 
կը խօսի զանգուածին։ Բա-
նաստեղծութիւն, նկարչու-
թիւն, արձանագործութիւն, 
նոյնիսկ երաժշտութիւն, կը 
խօսին անհատին։ Երեւա-
կայեցէք թատրոն մը որ մէկ 
հանդիսատես ունի։ Եթէ բա-
նաստեղծութիւնը մէկ ըն-
թերցող ունի, ան գոյութիւն 
ունի։ Նոյնպէս՝ նկարչու-
թիւնը եթէ մէկ դիտող ունի, 
ան գոյութիւն ունի։ Եթէ 
թատրոնին մէջ հանդիսա-
կաններ չկան, թատրոնը 
գոյութիւն չ՚ունենար։ Ես 
տեղական թատրոններու 
հետ շատ ա շ խ ա տ ա ծ Եմ, 
ամէն իրիկուն կ՚երթայի եւ 
նօթեր կ՚առնէի։ Նոյնիսկ 
կամայական փոփոխու-
թիւնը կ՚ազդէ հանդիսատե-
սին։ Ան կ՚ազդոփ զանա-
զան ձեւերով Օրինակ, եթէ 
հանդիսականներուն մէջ 
կիներու թիլը աւելի է. 
խնդուքը նուագ կ՚ըլլայ, քա-
նի որ կիները նուագ քահ-
քահով կը խնդան։ Այս հար-
ցերը ընկերահոգեբանա– 
կան ծեւով վերլուծած եմ։ 

Այս Օծումներէն Ետք հե-
տաքրքրական պիտի ըլլար 
գիտնալ թէ Ե ՚րբ թատրոնը 
սկսաւ ղառնալ Ժառան-
գուող ստեղծագործութիւն։ 

- Ուրեմն պիտի խօսինք 
արեւմտեան թատրոնի մա– 
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սին, քանի որ արեւելեանի 
մասին շատ աւելի տարբեր 
բաներ կարելի է ըսել։ 
Թատրոնը, իր ներկայ մեւը 
ստացաւ այն օրէն երբ բե-
մէն սկսան հանդիսատեսին 
հաղորդել միտքեր, օրի-
նակ, պատերազմի պարա-
գային։ Առաջինը Թեսփիսն 
Էր, որ բեմ ելաւ միաժամա-
նակ երեք դեր խաղալով, 
ծէս, գինիի աստուծոյ, Բա-
գոսի փառաբանանքը։ Այղ 
օրը այծ կը մորթէին։ Այծի 
զոհուելու վրայ է որ է ռ ց օ ժ ճ 
բառը ստեղծուած է, ոչ հա-
յերէն ողբերգութիւն բառը։ 
Յունարէն տրախուս այծ կը 
նշանւսկէ եւ օճա երգ, այ| 
ււինքն՛ այծի երգ։ Մենք չռր– 
դեգրեցինք յունարէն բառը, 
եւ ըսինք ողբերգութիւն, եւ 
ասիկա մեմ երեւոյթ է։ Այս– 
պէս կ՚ըսեն միայն հայերը, 
բացի Հայաստանէն. մինչ-
դեռ ողբերգութիւնը շատ 
գեղեցիկ բառ է, իսկ օօւ^տ– 
ժւց-ն ալ Շօտօտ օծւտն է։ 
Առաք միայն ողբերգութիւն 
կը խաղային, իսկ կատա-
կերգութիւնը սկսաւ Արիս– 
բոֆւսնով. եւ Կը խաղային 
միայն Բոմոս շրջանին մէջ։ 
ԻնչպԷ՚ս կրնան գիտնալ թէ 
թատրոնը յունակա՛՛ն է թէ 
հռոմէակսւն, քանի որ եր-
կուքն ալ ամփիթատրոն ու-
նի ն։ Յունական թատրոնը 
բեմին վրայ խորանի պէս 
տեղ մը ունէր, ուր կը մորթէ-
ին այծը, ուր կ՚երգէին. որմէ 
վերջ թրաժետիայի երեք 
ներկայացումները տեղի 
կ՚ունենային։ Դժբախտա-
բար, այդ ներկայացումնե-

րէն շատերը կորսռւած են։ 
Յետոյ, ինչպէս բոլոր ար– 
ւեստներու պարագային, 
եկաւ անկումի շրջանը, երբ 
հսոմէացիներու ձեռքը ան-
ցաւ թատրոնը։ Հաղորդակ-
ցութիւնը կորսուեցաւ։ Սո– 
վւոկլէսի ժամանակ, Երբ Ան– 
թիկոն կը խաղային, քառա– 
սուն-յիսուն հազար հանդի-
սատեսներ կ՚ողբային, ինչ-
պէս Եկեղեցիին մէջ։ Այդ հա-
ղորդակցութիւնը կորսուե-
ցաւ։ ՀռոմԷւսցիներու հետ 
թատրոնը դարձաւ ներկա՝ 
յացում եւ հիմնուեցաւ առա– 
ւելաբար խօսքի վրայ։ Ներ-
կայացման ձեւը կը տեւէ եւ 
այսօր քսան-քսան հինգ 
հոգիի առջեւ ներկայացում 
տեղի կ՚ունենայ։ 

Միջնաղարուն ալ թատ-
րոն կար ծւ Եկեղեցին, մօտ 
ըլլալու համար ժողովուր-
դին. ԿԸ դիմէր ներկայաց-
ման ձեփՕ։ Պերճ Ֆագլեան 
շարունակեց. 

- Աիջնադարուն թատրո-
նը մեծ ժողովրղականու– 
թիւն ունեցւսւ, մանաւանղ 
օօոոտժւց ՚Յժտ-ով, յան– 
պատրաստից ներկայա-
ցումներով, գիւղերու Եւ այլ 
վայրերու մէջ, փողոցը, 
դուրսը բեմ կը շտկուէր. 
խումբեր կու գային եւ յետոյ 
դրամ կը հաւաքէին։ Թատ-
րոնը մեծ ժողովրդականու-
թիւն ունէր եւ եկեղեցին Ժո-
ղովուրդ կը կորսնցնէր։ Որո-
շեցին թատրոնը առնել եւ 
ձեւը փոխել, ո^տէծքտտ-նե– 
րու ձեւին վերածել, եւ 
անոնք անգամ սկսան դուր-
սը, փողոցին մէջ ներկայաց-

նել։ Շրջան մըն էր որ ան-
ցաւ։ Ի/1̂ &1տւ՚&5–նԵրը մեծ հե-
ղինակներ չտուին, բայց 
օօռւ8ճւՅ ժ©119ժտ–ն մեծ ազ– 
դեցաթիւն ունեցաւ թատրո-
նի զարգացման ընթացքին 
վրայ։ 

Ի հարկէ այս բոլորին մէջ 
կայ մեր պզտիկ պատմու-
թիւնը. բանի որ կը խօսուի 
Արտաւազդ թագաւորի մա-
սին, որպէս թատերագիր, 
հելլենիստական շրջանին: 
վկայութիւն կայ, բայց գործ 
հասա՛ծ է: Ո՞ր թուականէն 
սկսեալ թատերական գրա-
կանութիւն ունեցած ենք։ 
Ո՛ր թուականէն սկսեալ 
հայկական թատրոն եղած է։ 

- միայն Վանի շրջանին 
մէջ տեսնուած գրութիւններ 
Արտաւագդի մասին կը խօ-
սին։ Անոր մասին խօսուած 
ԷՊլուտարքոսի գիրքին մէջ, 
ուր կ՚ըսուի թէ Արտաւազդ 
թատրոնի մարդ եղամ է. եր-
կեր գրած է, խումբեր բերած 
է, ներկայացումներ տրուած 
Են Տիգրանակերտի մէջ։ 
Բայց ի՛նչ լեզուով դրած է, 
պարզ է. յունարէն գրած է։ 
Ինչ կը վերաբերի Իայ թատ-
րոնին, գիտէք, տասնեակ մը 
մայրաքաղաքներ ունեցած 
Ենք։ Տասներկու մայրաքա-
ղաքներ ունեցած ժողո-
վուրդ մը ինչպէ՚՚ս կրնայ 
թատրոն ստեղծել։ 

Զարմանալի ճակատագ-
րով ժողովուրդ եղած Ենք եւ 
ենք։ Թատրոն անեցած ենք 
ՀայասսէանԷՕ դուրս. Թիֆ– 
լիս եւ Պոլիս, որոնք հայկա-
կան քաղաքներ չեն։ Ի՛նչ է 
անոնց դերն ու տեղը այս 

ժցատտժ ԵV 



արու եստի զարգացման 
մէջ, այդ աւանդը կը պահ՛ 
փ\ կը ներ շնչէ՞։ 

- Յունական, հռոմէական, 
միջնադարեան թատրոնի 
պատմութեան մասին կը 
խօսինք, կու տան ք հեղի-
նակներու անուններ։ Հայ 
թատրոնի ւ՚ւաւփն կը խօ-
սինք, հեղինակի անուն 
չենք տար, հեղինակ չկայ։ 
Մենք թատերական շար-
ժում ունեցած ենք, բայց 
ո՛՛ւր են մեր հեղինակները։ 
Մեր պայքարը միշտ եղած է 
թշնամիին հետ, ներքին 
հարցեր չեն դրսեւորուած։ 
Յունական թատրոնին մէջ 
ներքին հարցեր կան։ Յետոյ 
միայն Թիֆլիս եւ Պոլիս 
սկսանք հեղինակներ ունե-
նալ։ Մեծ ղեր կատարեցին 
մեր բանաստեղծները, ինչ-
պէս Դուրեան ել ուրիշներ։ 

Քանի յիշուեցաւ Դուրեա– 
նի անունը, հետաքրքրա-
կան պիտի ըլլար գիտնալ 
թէ ինչո ՛ւ անոր Սեւ Հողերը 
չեն ներկայացոլիր։ 

- Լեզուի հարց կայ։ Թէեւ 
կարելի է պատշաճեցում 
ընել, բայց այղ ԴարԵւսն 
չըլլար։ նոյնն է Սունդուկ– 
եանքւ համար, անոր կարգ 
մը գործերը կարելի չէ ներ-
կայացնել։ 

Բայց լեզուի հարցը 
կրնա) արգելք ըլլալ։ Օփե-
րա կ՚երթանք եւ երդուածին 
բառերը չենք հասկնար, նոյ-
նիսկ Երբ մեր դիացած լե-
զու ով ըլլայ, կը հետեւինք 
թարգմանութեան։ 

- Խնդիրը տարբեր է։ 
Օփերային կեդրոնական 

միտքը երաժշտութիւնն է. ոչ 
խօսքը։ Օրինակ, Շէքսբիրի 
Օթելլոն, բառերը լաւ պիտի 
հասկնաս որ ըմբռնես, իսկ 
Վերտիի Օթելլոյի պւսրա– 
գային երաժշտութիւնն է որ 
կը խանդսսվառէ։ 

Թէ Պոլսոյ մէջ ծնունդ 
առած թատերական շար-
ժումը շարունակուեցա ՛ւ թէ 
ոչ. այս մասին Պերճ Ֆազլ– 
Եան կ՚ըսէ. 

• Պոլսոյ դերը եղաւ այն, 
որ շարժում մը սկսաւ եւ ան 
ծնունդ տուաւ թրքական 
թատրոնին։ Թուրք թատրո-
նի պատմութիւնը կ՛ընդունի 
այս իրողութիւնը։ Թրքա-
կան թատրոնի թրքերէն 
գրուած ււյաւոմութխՕը ու֊ 
նիմ, ուր կ՚ըսուի թէ թրքա-
կան թատրոնը հայերու 
ստեղծագործութիւնն Է, մա– 
նաւանդ՛ Սնակեան Էֆէն– 
տիի։ Երբ թրքական թատրո-
նի քոլլիսները կը մտնէք, 
հոն կը տեսնէք Մնակեանի 
խոշոր դիմանկարը։ Պոլսոյ 
մէջ հայ ազգային թւստրռն 
կարելի չէր ստեղծել, ան 
շատ հեռու էր ԿիլիկիւսյԷն, 
Թիֆփսքւ մէջ ան գաղւսփա– 
րականօրէն կարելի եղաւ, 
որովհետեւ կից էր Հայաս-
տանի։ 

Անդրադարձ եղաւ աւէլի 
մօտ իրականոլթեան մը, Լի-
բանանի համար եւս կ՚ըսուի 
թէ հայերու միջոցաւ տեղա-
կան թատրոնը ստեղծաե– 
ցաւ։ Հետաքրքրական պի-
տի ըչլար գիտնալ որ ներ-
կայ հայ թատրոնը կը 
գտնուէ ՛ր Պոլսոյ ել Թիֆլի-
սի շարունակութեան վրայ 

թէ ոչ։ Ֆազլեան կը բացատ-
րէ– 

- Ոչ։ ե ա խ պէտք Է զատել 
սփիւռքահայ թատրոնը Հա-
յաստանի թատրոնէն։ Պա-
րագաները նոյնը չեն։ Փոք-
րամասնութիւն մը կրնայ 
թատրոն ունենալ, ինչպէս 
որ ժամանակին շատ մեծ 
թատրոն մը ստեղծուեցաւ 
Սոսկուայի մէջ, հրեաներու 
կողմէ. որ միքազգայնօրէն 
մեծ աղմուկ հանեց, հիմա 
Թել Աւխ կը գտնուի, Հ ա պ խ 
մսս, հեղինակ անգամ 
տուաւ, ւսնոր բեմադրհչն ալ 
հայ էր, Եւգենի Վախթանգո– 
վը։ Սփիւռքի մէջ ալ հրեա-
ները թատրոն ունեցան, 
քանի որ Իսրայէլը ստեղծե-
լու գաղափարաբանոլ– 
թիւնը ունէին։ Ինչ որ պակ-
սեցաւ սփիւռքւսհւպոփեան, 
արեւմտւսհայութեան, այն է 
որ ղեկավարութիւն չունե-
ցանք. ղեկավարութիւն՛ որ 
պիտի հասուննար, գիտենք, 
ան գոհ գնաց եղեռնին։ 
Արեւելքի մէջ ղեկավարու-
թիւն մը ունեցանք, որ 
ստեղծեց ա ն կ ա խ Հայաս-
տանի յղացքը, ան յետոյ 
աքսորուեցաւ, երկրէն 
դուրս եկաւ, այղ արդէն ու-
րիշ հարց է։ Կային ղեկա-
վարներ, Չօպանեւսնի պէս 
մարդիկ, բլպց համւսխըմ– 
բուած չէին, կարելի չէր 
շարժում ստեղծել, ճիշդ 
ատոր համար Թիֆլիսի 
թատրոնը շատ աւելի ար-
դիւնաւոր եղաւ, հեղինակ 
տուաւ, ըլլայ Սունդուկեա– 
նը, ըլլայ Շիրվանզադէն, 
նոյնիսկ Շանթը, որ արեւմը– 
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տւսհայերէն կր գրէր, բայց 
կովկասեւսն թատրոնը բե-
մադրեց զինք, Արմէն Արմէն– 
եանն էր - Գւսսպար Իւիէկ– 
եսսնի եղբայրը - որ աոաջին 
անգամ բեմ հանեց Շանթի 
«Հին Աստուածները»։ 1940– 
1945 տարիներուն, երբ նոր 
ղեկավարութիւն Եկաւ, 
թատրոնը զարգացաւ 
Սփիւռքի մէջ, առաջին ան-
գամ, պէտք է խոստովանիլ, 
Լիբանանի մէջ, եւ ազդեց 
ռրպէսզի ստեղծուի լիբա– 
նանեան թատրոնը։ Յետոյ 
լիբանանեան թատրոնը ըն– 
ղօրինւսկեց Եգիպտական 
թատրոնը, նաեւ երաժշտու-
թիւնը; Սակայն Ռահպանի 
Եղբայրներն էին որ ստեղ-
ծեցին տիպական լիբանւսն– 
եան Երաժշտութիւնը։ 

Հայերը թատրոն կր սի-
րեն. կւսմ կը սիրէ էէն։ Առա-
ջին Աշխարհամարտէն ետք. 
նոյնիսկ հիւղաւաններու 
մէջ. թատերական ներկայա-
ցումներ կը սարքէին, տար-
բեր երկիրներու էլ քաղաք– 
ներոլ մէջ կային տեղական 
եւ սիրողներու թատրոններ։ 
Ի՛՛նչ եղաւ անոնց նպաստը 
արուեստին եւ ընդհանրա– 
պէս հայ կեանքին։ Օրինակ. 
Հալէպի մէջ վարորդները 
թատերախումբ ունէին։ Զա-
ւեշտներ կամ Քորրատօ կը 
խաղային։ Այս մասին հե-
տաքրքրական Էր Պեր6 
Ֆազլ եանի դատոլ մը։ 

- Պոլսէն մնացած ժա-
ռանգութիւն։ Յամենայն 
ղէպս, հայ Ժողովուրդը հա-
ւա քական սւրտայայտու– 
թիւններ ունենալու ատակ է, 

համախմբուած արտայայ-
տութիւներու կարօտ ժո-
ղովուրդ է։ Հալածուած ըլ-
լալով, ինքզինք զօրաւոր կը 
զգայ Երբ համախմբուած է։ 
Գաղթականները կը 
խմբուին, կը մտնեն իրենց 
ծանօթ շրջանակին մէջ, որ– 
պէսզի ուժ զգան, հետեւա– 
բար համախմբուած ժողո-
վուրդի մը արտայայտու-
թիւնը պէտք է ունենան։ Հա-
յը, տեղացի ժոդովուրղին 
հետ համախորհուրդ ապրե-
լու կարելիութիւնը չունէր, 
ուստի կը զարգացնէր իր 
սովորութիւները։ Օրինակ, 
Ֆրանսայի մէջ, Գմբէբեան 
ել ուրիշներ, համախմբուած 
ներկայացումներ կոլ տա-
յին։ Այսօր հայ երիտա-
սարդներ ունինք, որոնք 
տեղական թատրոնին ուղ-
ղակի մաս կը կազմեն, քա-
նի որ սովորութիւները այ-
լեւս ֆրանսական եղած են։ 
Լոյնը՛ Ամերիկա։ Այսօր նոյ-
նը Լիբանանի մէջ, ոլր կան 
հայածին դերասաններ եւ 
դերասանուհիներ։ Անոնցմէ 
մի քանին հայերէն գիտեն, 
մի քանին չեն գիտեր։ 

Յիշուած տուեալներէն 
անղին. հիները եւ նորերը 
ժողովուրդին մէջ թատրոնի 
սէրը պահեցի՞ն թէ ոչ։ Այլ 
խօսբով, ի ՛նչ է կացութիւնը 
այսօր։ Օրինակ, Ֆրանսայի 
հայերը տեղական թատրոն-
ներ չեն երթար ընդհանրա– 
պէս, բայց երբ հայերէն զա-
ւեշտ մը կը ներկայացուի, 
համախումբ ներկայ կ՝ըւ– 
լան։ Հետաքրքրական է լսել 
Պերճ Ֆազւեանը որ կէս 

դար բեմին ծառայած էր։ 
- ԹԵ թե ւ Երաժշտութեան 

համար աւելի դիւրին սրահ 
կը լեցուի, քան ղասական, 
ինչ որ իրականութիւն է նա-
եւ ֆրանսացիի պարագա-
յին։ Այսօր թեթեւ կատակեր-
գութիւն մը Երեք տարի բե-
մի վրայ կրնայ մնալ Փարի-
զի մէջ։ Ինչպէս Պոյինկ-Պո֊ 
յինկը որ քսան տարի մնաց։ 
Իսկ լուրջ թատերզութիւնը 
վեց ամիս, մէկ տարի կը 
մնայ։ ԱյսպԷս է աշխարհի 
ամէն կողմը։ Համեմատու-
թ ի ւ ն ե ր ը նոյնն են նաեւ մեր 
Ժողովուրդի պարագային ։ 
Խ օ ս ք ը Լ յ ՕՅՈէՅէհՇՏ 
•հՅտքօ-ի մասին չէ, որ մին-
չեւ հիմա կը ներկայացուի։ 
Բայց այդ թատրոնը քանի ՚ 
հոգիի տեղ Ունի։ Լիբանան– 
ցի մեծ Իեղինակնեիէն մէկը, 
որ քառասուն ութը Երկիր-
ներու մէջ թարգմանուեցաւ 
եւ բեմաղրուեցաւ, ժորժ Շե– 
հատէն, զոր ես թարգմանե-
ցի եւ ներկայացուցի եւ 
պատմութեան անցաւ, այ-
լեւս չի ներկայացուիլ Այ-
սօր Սարոյեան ոչ ոք կը 
ներկայացնէ։ Իրենց ժամա-
նակը անցաւ։ Այսօր ժո-
ղովրդականութիւն կը 
գտնեն ե րաժշտախաղն 
թատրոնները եւ կատակեր– 
գութիւնները։ 

Լիբանանի քսանե-
ր որդ դարու կէսԵրԷն 
սկսեալ, եռուն թատերական 
կեւսնք կար. Գ ասպար 
Իփէկեան, ժորժ Աարգիս– 
եան. Վարուժան Խտըշեան, 
Գրիգոր Սադամեան, Պեր6 
ՖազլեաՕ եւ ուրՐշներ։ Ի՛՛նչ 
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էր հաշուեկշիռը այդ աշխա-
տանքին այսօր հայկական 
եւ. քիչ մըն ալ անդին, լիբւս– 
նանեան ճակատի վրայ: 

• Սեր դարուն, միջազգա-
յին թատրոն ը տ ա գ ն ա պ ի 
մէջ է։ Ֆրան սան, ուր խաղ– 
ցայ, Գանատան , տեղեակ 
եմ նաեւ Իտալիան, Ամերի-
կան քիչ մը տարբեր աղղոլ– 
թեամբ, ստեղծած են բաժա-
նորդագրութեան գրութիւն 
մը - Հա յա ստան ալ, ա ր 
կ ը ս ե ն աբոնեմենտ։ Սյս մեծ 
վաճառատո ւ ն ե րո ւ ոճն է։ 
Եթէ երկոէ տոմս առնէք եր-
րորդը ծրի կու տ ա ն - եթէ 
բաժանորդագրո ւած չըլլաք 
կրնաք տեդ չգտնել։ Լիբա-
նանի մէջ, հովանաւորուած 
խումբեր կան։ Օրինակ, եթէ 
հովանաւորը բարեսիրա-
կան միաթիւն մըն է. անոր 
սիրոյն կը գնոլի տոմսը, ոչ 
թէ թատրոնի սիրոյն։ Պւս– 
տահե ցա ւ որ հովանաւոր 
միութիւնը ձրի տոմս բաժնէ, 
սրահը լեցուեցաւ։ Ամերիկա 
թատրոնը պ ե տ ա կ ա ն նե-
ցուկ ունի եւ ով որ թատրո-
նի տոմս կը գնէ, այդ ծախսը 
կը նուազեցնէ իր տարեկան 
տուրքէն։ 

Թատերական այս եռան 
կեանքը ծնունդ տուա ՛ւ թա-
տերական ինք նադիր երկե-
րու։ Պայմանները հասո՜՛ւն 
են նման երկեր ու ստեղծ-
ման համար։ Մօտաւոր 
անցեալի թատերական 
եռուն կեանքը թատերա-
գիրներու ծնունդ տուա ծ ք; 

- Պատմութիւնը նկատի 
ունենանք։ Սեծ թատերա-
գիրները թատրոնի մարդիկ 

եդած են։ Շէքսբիր, Մոլիէր 
դերասան էին։ Աոփոկլէս բե– 
մւսդրիչ էր։ Սեր թատերա-
գիրները չեն գիտեր թատ-
րոնը ինչ է։ Սեղանի Ետին 
նստելով թատրոն չի 
գրուիր։ Վէպ, բանաստեղ-
ծութիւն կը գրուին։ Թատրո-
նը իր օրէնքները ունի։ Իր 
լեզուն Ունի։ Երբ տիպարը 
պիտի ստեղծես, վիպագի-
րին պէս չես կրնար անոր 
հասակը կամ գեղեցկու-
թիւնը նկարագրել։ Թատե-
րագիրը պիտի գիտնայ 
բազկերակը թատրոնին։ 
Երեւակայեցէք որ Չեխով, 
որ ա շխարհի ամենամեծ 
թատերագիրներէն մին է, 
ամէն օր թատրոն կ՚երթար 
դիտելու համար։ Հետաքըր– 
ք ը րական դրուագներ կան։ 
Հա յաստանի մէջ քանի մը 
հոգի թատրերգութիւն գրե– 

երբ դիտել կը տրոփ որ 
կան նորեր, որոնք գրեցին 
«Թաքսի-թսաՏի»» եւայլն, 
Պերճ Ֆազլեան առւսնց այ– 
լեւայլի կ՚ըսէ՝ «ավքՈԼշ բա-
ներ»։ ԹԷ հոն ուր պետական 
յատկացումներ կան. ինչո ՛ւ 
թատերագիր չի ծնիր. Պերճ 
ՖւսգլեաՕ կը շարունակէ։ 

- Ամբողջ ս ո վ ետական 
շրջանին, Հա յաստանի մէջ, 
երբ թատրոնը սկսաւ շ ա ր ֊ 
ժիէ, մէկ անգամ Շանթ չներ-
կայացուցին։ Հայերս Երկու 
երեք քառորդ հեղինակ ու– 
նինք. Աանդակեան, Շանթ, 
Շիրվանզադէ՝ կէս, Պարոն– 
եւսն քառորդ ՛ որպէս թատե-
րագիր։ Այսօր մենք Շանթ 
մը տակաւին չկրցանք ներ-

կայացնել Հայաստւսնի մէք։ 
Եւ ստուգուեցանք մնալ դա-
սականներու վրայ, որովհե-
տեւ վիճելու հարց չկար։ 

Դիտել կը տրաի որ Հա-
յաստան Պարոնեան շատ 
կը խադան. Պերճ ՖազչեաՕ 
կ՚ըսէ. 

- Պարոնեանի թատերա-
կան Երկերը, «Մեծապատիւ 
Սուրացկաններ»ը, «Պաղ– 
տ ա ս ա ր Աղբար», միւս գոր-
ծերը շատ տկար են։ Երբ կը 
կ ա ր դ ա ք անոր «Ազգային 
Ջոջեր»ը, դէմքերը, կը մտա– 
ծէք որ աՕ միջազգային 
հանճար է, բայց ոչ որպէս 
թատերագիր ։ Հ ա յ ա ս տ ա ն 
Պարոնեանը շատ տգեղ կը 
խաղան , կը ձեւազեղծեն ։ 
Ես իրենց ըսած Եմ որ ոչ թէ 
Պարոնեան կը խ ա ղ ա ք , այլ 
կը ծաղրէք պոլսահայը։ 

Դիտել կը արուի որ թա-
տերական երկերու թարգ– 
մանութիւնը & բեմադրու– 
թիւնը օգտակար Են։ Բայց 
Պերճ Ֆագլեան կը խորհի 
որ ճաշակի զարգացման 
պէտք Է նպաստեն անոնք եւ 
մւսնաւան դ թարգմանող 
թիւնները ըլլան որակատր 
հայերէնով, քանի որ գրողը 
ոչ խայտառակ անգլԵրէնով 
գրած ք եւ ոչ ալ խայտառակ 
ֆրանսերէնով։ Անորակ 
թարգմւսնաթիւններու պա-
րագային կ՚սւռարկուի որ 
թատերական լեզու Է... Այս 
կարեւոր խնդիրով հե-
տաքրքրական Էր իմանալ 
իր կեցուածքը։ Օրինակնե-
րը չեն պակսիր հոն ար դեռ 
հայերէնով ներկայացում-
ներ կան։ 
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- Հարց է թէ եղածը թարգ– 
մանութի՚ւն Է թէ հայացում։ 
Ֆրանսայի մէջ յաճախ 
թարգմանուի լն չեն ըսեր, 
այլ՛ պատշաճեցում, ՅճՅթէտ 
թՅէ։ Օրինակ, կարգ մը բա– 
ռերռւ թարգմանաթիւնը հա-
յերէնի մէջ շատ գռեհիկ է 
դեռ, չենք գործածեր, օրի-
նակ, Ղւը^ հայերէն թարց– 
մանութիւնը շատ գռեհիկ է. 
չենք գործածեր, պիտի 
չթարգմանես, այլ նոր հա-
մապատասխան հայկական 
ձեւը պիտի գտնես։ Թարգ– 
մանութիւնը կնոջ կը նմանի, 
հարագատ պիտի ըլլայ, 
հարազատը անպայման 
հաւատարիմ չէ, իսկ հաւա-
տարիմը անպայման գեղե-
ցիկ չէ։ Պարոն Ալեք մա– 
նակեանի թատերական 
գործերու մրցանակաբաշ-
խութեան յանձնախումբին 
մէջ էի։ Մրցանակներ տրուե– 
ցսւն, բայց այդ գործերէն ոչ 
մէկը ներկայացուեցաւ, հե-
տաքրքրական էին, գեղե-
ցիկ էին, բանաստեղծական 
էին, բայց թատերական չէ-
ին։ Ուրիշներու պարագա-
յին ալ, կերպարները չեն 
կերտուած։ Կը կարդաս 
Շէքսբիր, գիտես թէ ո՜՛վ է 
այդ տիպարը։ Մեր պարա-
գային հարց կու տաս թէ ո՛՛վ 
է խօսողը, «Մարզպետին է 
խօսողը թէ «Աբրահամ»ը։ 

Հանդիսատեսի տպաւո-
րութիւն մը. յաճախ բոլոր 
տիպարները նոյն լեզոավ 
կը խօսին։ Մինչդեռ իւրա-
քանչիւրը իր ոճը, իր շնչա-
ռութիւնը պիտի ունենայ։ 
Կ՚ըսեն թէ ոճը մարդն իսկ է։ 

- նիշդ այդ կ՛ուզեմ բա-
ցատրել։ Պարզ է. թատերա-
գիր չունինք։ 

Հարց տրուեցաւ թէ բոլոր 
հայկական ներկայացա մ– 
ները կը տեսնէ՛։ Պերճ 
Ֆացլեան սրամիտ կերպով 
արտայայտու եցաւ։ 

- Երբ գիտեմ որ ճաշարա-
նի մը մէջ ուտելիքը լաւ չէ. 
չեմ երթար։ Քիչ մը ամէն 
տեղ, հայերը թատրոն կ եր-
թան... քաջալերելու հա-
մար։ Մարդիկ կը խորհին որ 
ներկայացումը յաջողեցաւ, 
քանի որ սրահը լեցուեցաւ։ 
Ցնցիչ բեմադրութիւններ 
տեսած եմ եւ երբ կը բաղ-
դատեմ, կը խորհիւՅ թէ մենք 
ո՛ւր Ենք դեռ, ո՛ւր Է միջազ-
գային թատրոնի ուժը։ Մեր 
ներկայացումները թէքնիք 
տեսակէտով այնքա ն 
ւոկար են, ոչ երաժշտութիւն 
կայ, ոչ լուսաւորում, ոչ 
շնորհքով բեմայարդարում։ 
Անոնք Կ՛ենթադրեն հսկայ 
ծախսեր։ Բեմադրիչ մը, 
մեկնելով Չեխովի մէկ խօս– 
քէն, որ ինք Բալենիի Այգին 
կ՚երեւակայէ բոլորվին սպի-
տակ բեմի վրայ, զայն ներ– 
կւսյացուց այդպէս եւ աղ-
մուկ հանեց։ ԲԵմւպարղա– 
րումը արուեստ է, ստեղծա-
գործութիւն։ Ժամանակա-
կիցները այդ կ՛ընեն նաեւ 
Ֆրանսական դասականնե-
րու հետ, մթնոլորտ ստեղ-
ծելու համար։ 

Զրոյցը ընթացաւ գրա-
կանութեան, բանաստեղ-
ծութեան. վէպի, դիւցազ-
ներգութեան եւ թատրոնի 
ըմբռնման ուղիով։ Ներկա-

յիս, հեռատեսիլի կարճ եւ 
անարուեստ ժապաւէնները, 
կրկնուող նիւ թերով, եկամ-
տաբեր են, բայց թատերա-
գիրը կը խեղճացնեն եւ 
որակի կորուստի պատճառ 
կ ՛ըլլա ՛ն։ Պերճ Ֆազլեան կը 
հետեւի իր մտածման արա-
հետին։ Նկատի ունենալով 
յիշուած կարճ ժապաւէննե-
րը, հայերէնի տեդատոաւ– 
թիւնը քիչ մը ամէն տեղ, 
աւելի կամ նուագ, մանա– 
ւանդ Սփիւռքի պարագային, 
տեղ կը ձգե՛՛ն թատրոնի եւ 
թատերական գրականու -
թեան: Ի0չպէ"ս կարելի Է 
հարկ տաչ ինքնագիր թատե-
րական երկերու։ Այղ բոլորին 
մէջ, հարկ էր խօսիլ հայ 
թատրոնի ներկայի մասին, 
ընդհանրապէս Սփիւռքի, 
մանաւանդ ՚ Լիբանանի մէջ։ 

- Չենք կրնար բաղդա-
տել։ Հեռատեսիլը անհա-
տական յարաբերութիւն է( 
իսկ թատրոնը հաւաքական 
ապրումի Եւ <3&ք0ս1տւոտոէ–ի 
պահ կ՚ընծւսյէ զգացական 
եւ մտային։ Ինչպէս ֆութպո-
լի մրցումի պարւսգային, 
Երբ քառասուն հազար հոգի 
«կոլՅ կը պոռան։ Իսկ բնա՝ 
կան է որ թատրոնի լեզուն 
ըլլայ հարազատ եւ ունենայ 
որակ։ Հւսյ թատրոնի ներ-
կան խեղճ է։ Պատճառը 
Իանդիսատեսի պակասն է. 
նոյնիսկ Երբ սրահները լե-
ցուն են, քանի որ հրաւէրնե-
րը բազմաթիւ են։ Ըսած եմ. 
դպրոցներու մէջ տարին 
քանի մը անգամ ներկայա-
ցումներ պէտք է տրոլին, որ– 
պէսզի ապագայ հանդիսւս– 
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տեսը պ^տրասէ^ոփ։ 
Ծրագրին մէջ կայ, բայց 
չ՚իրագործուիր։ Լիբանանի 
մէջ պատահէցաւ ուրիշ բան 
եւս։ Յարգելով հանդերձ 
Հա յաստանի արուեստա-
գէտները, անոնց արտա-
հոսքը ապակայունացուց 
Լիբանանի հայ թատրոնը։ 
Անոնք պիտի տեսնէին 
սվփւռքահայՈւն պահանջը։ 
Հակառակ անոր որ երիտա-
սարդ եւ հետաքրքրո ւող 
տարրեր կան, բայց զանոնք 
շարժման մէջ դնող չկայ։ 
Այս նպատակով ալ նախա– 
թատերական շարժում 
պէտք է ստեղծել։ 

Կարելի չէ անգիտանալ 
Հայաստանի թատերական 
կեանքը, երբեմն ռուսա-
խառն, Երբեմն արդիակա-
նութիւն համարուող զար– 
տուղութխններով; Ներկա-
յիս. Հայաստանի մէջ կա-
տարուող բեմադրոլթխննե– 
րը կրնալն դասուիլ 
արեւմտեան միջինի մը մէջ։ 

- Մեր դրացի երկիրնե-
րուն մէջ բեմադրուքիւններ 
եղան, որոնք հւսմաշխար– 
հայնօրէն մեծ աղմուկ 
ստեղծեցին։ Թիֆլիսի մէջ 
Շէքսբիրի Ոիչըրտ Գ. թատե-
րախաղը ներկայացուցին, 
իրենց լեզուով։ Դերասանը 
բեմ կը մտնէ, իր մենախօ-
սութիւնը կ՚ընէ, այդ միջո-
ցին, կամաց-կամաց կը 
ստեղծուի այն մթնոէորտը 
որ մեզմէ իւրաքանչիւրը 
ինք Ռիչըրտ Գ. մըն է, իւրա-
քանչիւր անձ վայրագ մըն է։ 
Իսկ աշխարհի բոլոր երկիր-
ներուն մէջ Պրեխտ ներկա-

յացուցին, իսկ Հայաստանի 
մէջ ոչ իսկ մէկ անգամ։ Լի-
բանանի մէջ չորս անգամ 
արաբերէնով Պրեխտ ներ-
կայացուած է։ Պրեխտ քսա-
ներորդ դարու ամէնէն մեծ 
հեղինակն է։ Ան համայնա-
վար էր եւ սովետական 
շրջանին ալ չներկայացու-
ցին։ Արգիլուած էր։ 

Ըսուեցաւ նաեւ որ 
Պրեխտ համայնավար էր. 
բայց Սովետ Սիութիւնը ինք 
համայնավար չէր Եւ վար– 
կաբեկեց ընկերվարութխ նը։ 

Պերճ Ֆազլեան իր ետին 
ունի բեղուն ասպարէզ մը։ 
Այսօր, կռթնած իր անցեա-
լին վրայ, ունէ ՛ր բաղձանք 
մը խաղալու կամ բեմադրե-
լու երկ մը. ինքզինք քիչ մը 
աւելի իրականացնելու հա-
մար, կարօտ մը՝ դեռ չեղա-
ծը ստեղծելու։ 

- Այո, աիտի ուզէի Գե-
ղարդի եկեղեցիին մէջ Նա-
րեկը ներկայացնեէ։ Բայց 
այդ ալ կապուած է նիւթա-
կան միջոցներու։ Գեղարդը 
ինքնատիպ վայր է, երեւա-
կայեցէք, ւսմէն անկիւն մէկը 
կայ շղթայուած, Ժողովուր-
դը պիտի քսղէ եւ տեսնէ, 
պիտի մասնակցի դերասա-
նին հետ, հա ւաքական 
աղ օթ ք եւ ողբ, կարեւոր չէ 
թէ ամէն ինչ հասկցուի։ 
Հանդիսատեսը դուրս ելած 
պահուն ինքզինքին հար-
ցումներ պիտի ուղղէ, ի՛՜նչ 
էր, ի՛՛նչ պւստահեցաւ ինծի։ 
Պաալպէքի մէջ ՄետԷա ներ-
կայացուցին, սեւամորթնե-
րով, կէս յունարէն, կէս լա-
տիներէն, ժողովուրդը բան 

չէր հասկնար, բայց լար– 
լած ուշադրութեամբ հետե– 
ւեցաւ։ Մթնոլորտ կար։ 

Ինչպէս կ՜ըսեն, թատրոնը 
սուղ հաճոյք Է։ Սփիւռքը 
մարդուժ եւ նիւթական մի-
ջոցներ ունէ՛ր տրամադրե-
լիք ւսյդ սոլդ հաճոյքին։ 

- Մարդուժ ունի սփիւռքը։ 
Նիւթական ալ ունի։ Նիւթա-
կան մասը տուող չունի։ 
Թատրոնը շարժում մըն է։ 
Լիբանանի մէջ այդ շարժու-
մը սկսած Էր, շնորհիւ Գաս– 
պար ԻփԷկեանխ ժորժ Աար– 
գիսեանի եւ ուրիշներու։ Այդ 
կանգ առաւ։ Այժմ թատրոնը 
հանդէս է։ Վարչութիւները 
ծրագիր կը կազմեն, երկու 
ճաշկերոյթ, մէկ պարահան-
դէս եւ մէկ ներկայացում...։ 
ևերկայացումը, ճաշկերոյ-
թի նման հանդէսի կը վե– 
րածուի։ Այս հարցերոլ մա-
սին աղմուկ ստեղծելու 
ցանկութեան պարագային, 
կ՚ըսուի՝ «գրեցէք»,,, 

Պերճ Ֆազլեանի հետ 
ԳՐՊ90 սկիԳԲ Խ ունէր, 
բայց չունէր եզրակացու-
թիւն, մեր ժողովուրդի ներ-
կայ կացութեան պատկե-
րով, Հայաստան եւ Սփիւռք։ 
Վիճարկում պէտք ք ստեղ-
ծել, յստակացումներու եւ 
նոր հորիզոններ բանալու 
համար։ Շարունակելի է։ 

Բ Ա Դ Ո , 
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«ԸՆԿԵՐ ՓԱՆԶՈՒՆԻ»ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ «ԽՌՖՈՒՆԻՆԵՐՕ» 
ՄԵՇՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԿՈՉԵՑԵԱԼՆ ՍԱՐՐՒԽԱՆ 

իր էէռա եր՚ք իծագիր ր յ յ ա ք ո ւ 

ձդտումր մնաց գ երՀւրւր. եւ հթէ 
խադի շդար գիծերիւ ա մակա– 
Նա թեան Հմայքկն ՚" ար ու .ած , 
(Լքքքքւ,աՆէքր \)ս,րա.խէէ,Ն Հաէա– 
նաչ՛ար ահ քու* ի րքր"ր մեր երրորդ 
էրդիծադիրր $ակէէր Պ՛աբոնեօ,– 
նկՆ ե՛՛՛ր I" էէրուան՚ք Օաեանի 
կոէքքին՝. եւ որ՚՚վՀետե, աոաջին 
եբկուքկՆ տարրեր րս,Ն ՛էրն այ 
ունկր քաեքիք ու ա՛ս/իք, ուդեւյ 
անոնէք մտեր մա թեան մկք մնաք 
քքէաւքու Հքիչ նպաստ ր երեքա Հ ա • 
մար ինքնատիպ մօտեցումով 
մր, նկարի կապով միացաւ 
իրենց, րարյ հրրեք չմաւցաէ իր 

՚քք՚իչր՝– էքոե*իօն ա դրիչր ք"Ր՜ 
ծ ածեց Հաւասար երքանկու՜ 
թեամբ՝. 

Աքեքէէոէնդր Աս։րուխան... 
Ակիդրկն կիՆ ե՛լ դծանկարր 

է՛լ ղիրր. Ծն~.ծ՝ Աճար 

իք՛յ ^Վք,ասաան) Ար՚ոէոնա ^ 
աւանին մկք, յա Տախեքով Պա՛ 
թումի ոՈլսական վարէէաբանր, 
մանկութեան տարիներուն ար– 
դկն կր ՚/՚ք՚ոյ ներքին խքրաոլմ– 
ներ, ււրոնք անՀանդ"սրա կր 
՛ք ար ձնեն իր "*2ր, մղեք ով ղք՚նր 
նախ նկաքւներու քեդ՚՚ւ* ՛վ ար տա՛ 
յայտուեքոլ–– Իք խօսքն /ո,եքու 
այդ ձդաո՛ մր այնքա Ն դպ՛աւ որ 
( իր մօտ, որ չատաք կ՚ւսնդր՚ս– 
դ առն՛է,յ թկ միայն նկար չու-
թի– նր չի քաւեր իր րսեքիքներր 
Հո չակեր" I բն*ոսյնեօք 
կր փոխադրուի կոսսւանդՆ"լ– 
պոքիս, ուր յաճախե/ով վվ՚եննա 
կս,ն //խիթարեէէ/նՆերու վարմ՚ո– 
րանր, իր Հոդին կր ր ա՛քէ՛ ի ամկ՝ 
նկն մաքուր Հայերէնի չքեդան– 
յվ՚Ն։ ԱՆ դաած ( իր ոարերքր, 
ինր տարիներ մնաքէէվ Ա՛խիթ՚ււր– 
եաննեբու յարկին տ՛ոկ, մինչեւ 

ՀամայխարՀային Ա– պատերադ– 
մի վսէիւՀանր՛. 

Սարդ կութիւնր տակաւին 
կ՛անգ իտանայ, թկ թուրքիոյ 
յԷչ ղ ործա դրա ած կ Մեծ եդեո ՜ 
նր Հայութեան ՚քկմ. 

Աարախան քանի մր աարի 
եւ՛, կր մնայ Պո քիս, ուր կ՚այխա– 
տա կցի Հկստւքոօր հրդիծակտն 
ամսաթերթին, մք՚նշ թուբքխ՚յ 
մկք կր ծաւա/ի քեմաքակաՆ յար– 
մոլ մ ր, որ կր յանէքի սու քթսէն՛ս-
կան ո-եմիմին աապաքմ՚սն. կա՝ 
ւյութխնր անդամ մր եւս աՆա– 
պէւէՀով դաոնա քով, ան կ՛անցնի 
վվյեննա, ապա ^րիւքսկք, ™լԲ 
եր քրւ լ ՛ո արի կր յա ճախկ Գծագ-
րական Արուեստներու Ակա-
դեմիան, քաք ա քերուած իր 
րեդրօրր Առաքեք Աարուխանի 
կոդմկ, եամՏֆթ պատմէ,էրան, րա– 
նէօօկր, դրոդ եւ Հասարակական 
դործիչ– 

քքասնաւոր Հրաւ Էբ՚՚՚ք Վիեն՜ 
նայէն կ՛անցնի ԳաՀիքՎ, ՛ ՛ ՛ ր կր 
Հաստատուի վեք՚շՆական&րկՆ, 
սկիդրր "է*"Լ ՚ոօնւէէ\ք՚որեյաք ֆա– 
քուսաեան վարմ՚սրաՆին մկք 
իբր գծա դ ր ու թեան դասաաոք, * 
ԾանօթաՆա/աք եղ իպտաՀայ 
խմրադիր Վարդւսն ՀՀաքարէա– 
նին, այս էքերքինին Հեսէ կր Հր՚ս– 
աարա կկ Հայկական սինեման 
պաակերադ արդ եքէգիծակ՚էէՆ 
չարաթաթերթր, որուն Հրաաա– 
րակո՚թք" Նր վերքին շրջանին կր 
շարունակկ Էրոյ անդ Օաեանի 
խմրադրութեամր; 

ԱյՆուՀետհւ (քարա խան կ րՆ– 
դարձակկ իր էրքանակր, երդի՜ 
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ծ անկարնա կան արուեստի էյ<Ւ>>վ. 
I Հ 2 6 ի ն ծանօթանալով եաքիպաա֊ 
ցի յրադբոդ ԱոՀամկա Աթապիի, 

^/Ր ՜՛ք՝ ագարակէ Հք– 
(;ւ,ւււՀֆ–, շ^բւէւքքսւթե/ւքժքւ\ (կււ 
գ՛՛րէ տ կցո ւթի ւ ա յ պսւաԼՀա -
թխՆ կ՝րՆեւյ,յՀ իրէն՛ էքա Լ քքծ եք ա 
եգի պ ա աւյի ի եր էյւ իծ ™ է կ «* Ն յ էէիպ "ք ՜ 
րր, Մասրի յէֆկնաին; 

1934̂ 1̂  Աարքէէ խան եէոնգթ 
անուն մրն Է էսրդկն Հրապարա -
կ ի ՛ ք ր ա յ , կ ր ս կ ս ի աէխասսձւկէքիք 

ճԱխր քաայ, ատսքւ*է ւք,Ախպար կր 
Տւ այք թերթհրու, որոնէք 

շարքին՝ «1.Ը ՐէՕ̂ ՈՇՏ գ^՚թհէւս, 
«Լտ ՇււաաոՕտ «Լս էՅւաքտսպ̂ ՚ր– 
էւճուա»ւ 

Հ ա մ ա շ ի ւ ս է ր Հ ա չին Էչր կ ր / է ր ղ 

պ ա տ ե ր ա զ մ է ն ա ա ր ի մ ր սւոէսք 

Ա ա ր էէ է խ ա ն կււլ յ փ ա յ ի ր ա ռ ա ծ ի ն 

գ լ ո ւ խ ՜ դ ո ր ծ ո է յ ը 1 / ր ա ա ն ղ $ Ատ -

ե ա ն ի « Ը ն կ . Բ– ֆ ա ն ի ւ ն ի ի 

ՀքփւգրքՏ**ր եւ Վ^ասպուրակաՆքքՀ 
Շ է ք թ ա յ ա դ ե ր ե ո է ա է կ պքստե՛ 

ր ա գ ե ւ Օ ա ր ո ւ խ ս ւ Ն դ ա Լ ր կ ի ր 

ե ր եք Հ ե ր է* ս Նե ր ը , Ա ՛ ո լ ^ ոքին ի , 

ՀԻԲւԷր եփ ՀՒր*–Հիթ*1 ^թուրքի 
ե ր ե ք գ լ ո ւ խ ն ե ր ի *, էյէւրս Հ ա ր -

է ած եք Է պ խ ո ի չ յ ա գ ե ն ա յ խ մ ի ն չ & է 

անոնէք ստապալումայ ո ւ Հեոա*յէ9Լ-

մ ր մ ի ի ս էքէքէտձ յին ք ա էյ ա ր ա կ աՆ 

Հ ր /էէ պ ա ր ա կ Է ն յ Ւ ր ս ա ե դ ծ ա ղ ո ր -

ծ ա կ ա ն ա մ ր ա յ ք ո լ ժ ր գ ե ր ա գ ո յ ն 

ե ր ք ա ն կ ո ւ թ ե ա մ ր զ օ ր ա շ ա ր ժ ի 

ե ն թ ա ր կ ա ծ կ Լ* բ ո լ ո ր ճ ա կ ա ա ա – 

ւ է ա ր ա ե ր ո ւ հ Հ ա յ եէ ին կ ր մակ– 

նակէքիւ ի ր պ ա ա ե ր ա գ մն ա* կ 

այՆ, ո ր կ ր մ ղ ո ւ ի ափրիկԼօտՆ 

Ա ա մ ա ք ա մ ա ս ի ն վ ր ա յ է " ւ ր դքւկիւյ 

Լ ի պ ի ռ յ մ կ ք , Աո ա ն ց ք ի ու ժ ե ր ր 

տ ե ղ ա դ ր ո ւ ե ր են ա ր դ Հ ն եւ Հա՜՝ 

«եր են է ք ք ՜ Ա յ ա մ կ յ ն ո ւ կ ր սպաէա– 
ն ա ն Թ */ ի պ ս * ո ** ի ^ = Ա յ ք / յ դ կ ո , 

յ ս ա ա կ ո ւ ա ն ե ր կ ր ա յ պ ա ա ղ ա մ ՜ 

ն ե ր ա ա ր ա ծ է ւ կ ի ր ա ւէ/ ն ս ր ե ա յ 

երէք թ ա ն կ ա ր ն ե ր ո վ , ո ր ո ն ք մ ի շ ա 

կ ր պ ա ն հ ա ւ ք ն հ ն ս ւ ւ ն վ Հ ա յ ո Հա* 

է ա ա ր ր էք եք ք քն ա կ ան Հ ա ղ թ ա ն ա ՜* 

կ ի , ան ի ր ւքործ&ն մ ա ս ն ա կ ի է ՜ 

թ ի ւ ն ր կ ր բ ե ր է աէքաա ա չ խ ա ր Հ ի 

պաշ ա պ ա ն ո ւ թ եա ե ւ 

֊ $ Մ ա յ ի ո 1 9 4 5 , վ ե ր ք կ ը էք սանէ 

ա յ խ ա ր Հ ա ւ ձր պ աւ^հր ալք մ ր ; 

" Յ ո ւ ն ի ս 19-4.Դ, Աէորէո խ ա ն կ ր 

Հ ր ա ա ա ր ա կ կ ի ր ե ր կ ր ո ր ղ գչոէ-խ՜ 

դ էաբձոըր, –։՛; է 011 էէ՛ ՃԱՔՈՔ• -,» ե ր կ ֊ 

չ ե գ ա \.*իրէէէնսԼրՀն եւ ա ն ւ ք յ ե ր Լ ն ) 

՝ւ աաէէրր : Հյ է ո րՀ –^արխ ր ք ի ս ա Ն 

Է թ ր ո ւ սւ ե քք ւքսյաե ն ո յ ն 

թիէ ով երեքին ա ն կ ա ր ն ե ր ո ւ ՆԼր– 

ք ե ւ ւք ր ո ւ ա ձ թ ո ւ ա կ ա ն ն ե ր ը կ ր 

անկա– 

ր ի չ ր ա յ լ ա ծ ի ն օ ր Հ ն գփրա» ա ր ժ ի 

Լնթարկէէէ աձ գինուս քաւէք ան ի մր 
յ ա ն ձ ն ա ո . ո ւ թ հ ա մ ր Հ է ա Լ ւ աե կ 

պ ա ա ե ր ա էք մ ի ^ ա ր /ք աքքո ւ մ ն ե ՜ 

ր է ս ն , մ ի ն շ ե ւ վ ե ր ք ի ն Հ ա ն է ք ր / ո ա– 

նրէ 

Հ ա մ ա շ խ ա ր \ ա յ ի ն խ ա ղ ա ղ ՜ 

թ ի ւ Ն ր ւ ք ե ր ա գ է ո ն ո ւ ա ծ Հ , եւ ( ք ա ՝ 

ր ո ւ խ ա ն կ ր ն ա յ ւքերսաին Նէոիր– 

ւիք Հ ա յ կ ե ա ն ք ի ն , մ ի շ տ ա չ խ ա ՛ 

էոսքկէքեքով ե դ ի պ ա ա կ ա ն Հարա– 

թ ե ր թ ե ր ա է , իՆշ պՀ ո ԱՀ* 

րամ՛* մ ե ծ ա էք 1ք Լէք ի կ թ ե ր թ ի ն -

ի ր ե ր ր ո ր դ ղ ք ո լ խ ֊ դ ո ր ե ո է յ ր , 

8էէ,կոր պ 
ա ր ո ն ե ա ն ի •:•: 1քե ձ սք պ ա -

ա ի ւ ( / ո ւ ր ա է ք կ ա ն ն ե ր ր ^ , ք ո յ ս կ ր 

աեսնէ ա2ին**ւ Կր քքրՀ եքպի. 

ւ) էփէկան թէձէ ա Լր ախաէքեր , 4 (ք ե )ւր 

Հայերէն չենք գիաոեր% ք էէքէ 

կր րե մոէ ՛ք ր " ք ի Հ ա յա ս ա ա նի 

էքքա ա կ Լրա էյվէիէ Ո ի թ աէոր ք՛նի ն 

մէք* ;՛ ԱյքՎ ք^ղ **ր "ք աՀ 
Ո՛ րր*"թ կր Հաւէնիմ՝ թագումս 

սքաարասաեքքկր:•:•, Ա է, էէ քեէք դո՜ 

ղան է^իէէ՚քք– 1է էէէձէնաք որ յի֊ 

շաաակա թեան ար*) անի Հ 

ճՎասն եփթՆ ո ւ կԼսիէք էրւէրձԼղ– 

Լաք էյ՝եդաէյ մ ե ր / / է յ տ Հ ս է ա ո ր ր , 

ո ր ո վ ծ ա ղ ր ա ն ր ի ա ո աք է կ ա յ կ ր 

զաիձնէ 
ճ ա ար ներ ՚* ւ Տ Հեա 

մեմաաահ տ արւէյ էւահքւակփԱյու՜ 

թեան բարդ քքյթր՛ 

Գրակ ան ա եր աք իձ ա նկարչ ա ՚ 

կան էյ ործ ո ւ նկ ո է թեա ն ղո է ւյ ա -

Հձո կր կէէէէքմակհրպէ ւր\ յ քքաՀ ան -

ղ կ ւ* ներ , որոնտյմկ ա էւ աքինր աԼ -

դի ունեցա* կր ա 7 ի ն , ԳաՀիրկի մ կ ի 1968/^, իր ւքււրհԼրր կր էյ ո ւ ՚ 

փագրոսին Երեւանի, Լենինակա-

նի եէ Կիրովականի մկֆ Ցէո-էքա– 

Է ո ի աէ արաինի քքս/քէա իէա% 

իր դորեեբր կր նու.իքւկ Էյրեէ անի 
Պետակա ե Հ) աւո կ երա սրա Հին ւ 
Հինդ տարի Լար կր մաէ*ն*սկ*քի 
Մոնթրկէէէքի ԼՔանատա) միքա^֊ 
՛է աքիՀք էք"* ԱաՀանէք Հ **ին եւ կ՝ ար-
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մ անանււէյ էէ. երդ իծ էէ )յ կ արչ " ՚ ՚ 
թեան նաՀապեսէձ 1րէքա.մին՝ Աք՜ 
նէւէ Հետե է , ֆացաՀէՐՆէքՀ էէոհր կր 
կադմէէէկեր՚դկ թ-որէէնթսյի, ՚հքէւ 
նորքի, Պ՚՚սթրՆի, Տիթրոյթ/ւ, 
ա՛ք/՛" Փարիդի մկք 1 

Ս ա ր ** ՚ խ ա ն ի ՛է աե՚քծ ադ ործ էէ է -

թ ե անէ) ո դ ի ս ա կ ա ն ր ս կ ի դ ր 

ա ո ած կ ր Ր– Փ ՚ ս ն ք ո ւ – 

ն ի ձ ո վ , ո ր ո ւ ն յո՛ ք ո ր դ "էծ կին 

«է՝է1էւլ էււււ-՚քո;. .» եւ, էէքեծսւսրււ– 
III քո. մ ա . ր ա ց կ ա Ն ն ե ր ր * – , Աք՛ն Է 

" ՚ յ դ Փ ա ն ք ո ւ ն ի ն դ ա ՚ ք թ ա ծ կ ր 

ա ր ա ա ս ա Հ մ ՚ ո Ն , եւ Հ ի մ ն ա ծ կ ր 

րնտէսնիյ1, սարէք ս կ ս ա ծ կ ր ծ ե ր ա -

նա/ եւ խ ո ֆ ի ՚ ր , Այ՚է՚դկ՚՚՚՚՚ք կ "ք՛ 

Ա ա ր ո ւ խ ա ն ի ա ք ի ՛ ՛ ս ք ՚ Հ ր Հարսա՚էէ– 
էրէտլ ա, աՆդ ա էք կ պ էէ էքր ք՚ն կ ե ր 
ք1ք,,ֆոէնիի, որուն կււդքին ան– 
րաման կ՛եր եւ կին աիկին 
խոֆանուշն ։էյ. իրեն՚յ Հարադա– 
լիր՝ ա յնքա՛ I Համսւկրեքի 
Խոֆոէնիկր* *"ւ Հայ մ՚էքքռքի 
•Յրկաններու՜՝ ՚՛ ՜ * կ քերքէ դարդա– 
ր էէդ այս շարքին երդքէծանկար– 
ներր ւհսմաՆակի րնթացքին 
կազմեցին յե ա-պւԱ աերա դմե՚սն 
սփիւռքաՀայ կեանքին ՚դաակե– 
րադ այ՛դ մ ամ՚ոնակադ րու՜ 
թխնր, նոյնքան ւ/ռրաւոր ո։ ան-
միջական պատդ ա՚էներով յագե-
ցած, որրան իր նախորդ աոեէք– 
ծադործութխննհրր–. Երք Կ(՚ խ°՜ 
սինք Սարա խանի մասին, ան– 
րամանեքիօրկն, ինքն ար հր՛"յ՛ար 
կր յիշենք անանր դա՚՚ական եր– 
դիծադ իրին՛ Եք՚ո՛ անդ Ատեանի, 
ե՛. էիոխադ ար ձար ուր , նււյն -
րարձր՚սդոյն ֊ մակարդակի 
էքրայ, կոդք֊կոդքի. 

Բացաոփկ Կ երեէոյթր « շ 
մխսյն 1/րուանդ Օտեանի կ ա֊ 
պ ա կ ց ո ւ թ ե ա մ ր I Ս ա ր ՛ " խ ա ն ի 

ա ն ւ ւ է ն ր սքէԱէադին կ ո չ ո ւ ն ք ի 

Հ ր ա ւ կ ր մ ր ն ո ւ ր ն ե ր կ ա յ են էէ Հ 

մ ի ա յ ն Հ ե դ ի ն տ կ ն ե ր ր ի ր ն կ ա ր ա – 

դ ա ր դ ա ծ դ ո ր ծ ե ր ո ւ ն , ՚սյ/ ն ա ե ւ 

կ ե ն դ ա ն ի կ ե ր պ ա ր ն ե ր / , ի ր պ ա տ -

կերած Հերոսներէ՛՛ն, որոնք 

կ՚ապրին իրենք իրենցմով, ր ա յ ՚ յ 

նսւեէ իրենէք րուն սաեդծ՚սրար– 
ներու րառերոէն խորքով՝. Նոյն 

դ ործ րնթ "՛Աք՛ կր յայտնուի քււ՚՜ 

ւրսքւսկան մեծ դկմքերու կա– 

ւդակէքութեամք. Բ"քոր կերպար՝ 

ներր կ՚ապրին աո անց պոէէէ՚ճկն՜ 

ներու աք, այնքա՛ն Հա մոդա մ ո մ 

ու Հաւաաքով, քաէատեսու– 

թհամր երկնուած են էէէնոնք։ 

4/ասէճկններու քխ"է ՛էն րքյաքով 

Հանդերձ, "՚ն՚՚նք կրնան դ ործ եք 

ա՛՛՛՛՛նց պաաճկնք՛ ելք– ()տեան֊ 
Աարուիէէէէն ււերա դործակչյոլ– 

թե՚՚էն արիշ պարադսէյ չկայ աա– 

ր ե դ ր ո ւ թ ե ա ն ՚ ք մ կ ք . Ա յ ս իմաէէ– 

աաք Կ ո ր շ ւ ս ր ա ն ա կ ե ք ո վ ի ր ե ն ց 

ե ր կ ո ւ ք ի ն դ ո ր ձ ա ն կ II ւ թ ի ։ ն ր , 

ո ա ք ի Հ ա ն ե ր ՚ վ հ / ո ֆ ո ւ ն ի ն ե ք ՚ ա . 

րն ա ՚ ս ն ի ք ր , Ատրէէ լ խ ա ն կ ր դ ր է 

Փ՛Ա ն ք ո ւ ն ի ն ե ր ո ւ դ ե ր դ աս տ ա ն ի ն 

պ ս ո ո մ ա թ ի ւ ն ր , մ ե ՛ ր մ ա մ ա ն ա – 

կ ա դ ր ո ւ թ ի է ն ր , Հ ա ն ճ ա ր ե դ ո ւ 

խիդաիէ՝ իր(է յ։յացք–. Ա Հ ա ա յ ս 

կ. Խ ւ ւ ֆ ո ւ ն ի ն ե ր ո ւ աւան՜ 

դ ա վ կ պ ր , ո ր կ ր կ ա դ մ կ ի ր չւ՚ր՜ 

Ր՚՚ՐԴ էյրէէիէ-դործոցր, եւ որ աՆ– 

աիպ կր նկա՚Իաի՛ մինչեէ Հիմա 

՛է է՛է՛ ք/՛ եւո՚ք Հրատարակ-

ուած չյցչաքուն Համար ւ 

ինչպկս իւրաքանչիւր երդի– 
ծ անկ ար աո էէւնձ նաւդ կ ս աո ած 
կր նեչւկ այացնկ նկարի ա պւսա– 

ձկնի Հալւէ/ոարակշոեէէէք ամրաչ– 

ք ութ իք I՛ մր՝ Հեդին-՚կին միաքն 

Ի լ դդ աէրյէ մԳ՚երր պաակերա– 

դարէքեքու Համար, այդ պկ ս աք իր 

փւլոաակր ներդ ՚ոշնակօրկն կր 

Նեքէկայաընկ մկկ կոդմկ երդ իւ-

ղանկարներ ու ամրիէքքաթիւն 

մ ր , եէ միւէէ կոդմկ դրաւ.որ եր-

կերու ամրոդքէէւթիւն մր՛-

իր տարերքն ու Հրայրքն կին 

երդ իծ անկարգութիւնն ա երդի– 

411ււքրէէէթիւնր, որդնյ։ կը մխէէ– 

ձուքուկին իր ներաշիւարՀին 

՛Աք– Ջ՚՚րաւոր դիծերաք քւնու-

թադրուած եւ կաւոարերո՚դկւք, 

աԱրկրայգրԷն խօսուն դկպքին 

կ րնկերանայ պասւշան , դու ՛է՛դ 

ա յ յ /՛է մական պատճկն մր– Զկայ 

երգիծանկար մր քքարոլիանկն 

որ չունենա յ պաաճկն մ ր , ր " ՚ յ ց 

այս ւդաաէճկնր շի դ աքէ ն կ ա ր ի ն 
մ կ ք պակաս ւեր քրա՚քնեքա կամ 

ամրոդքացնեքու,– նկւսքէքէ պակա-

սաւոր յՀ իր մօսէ–, այք ոաեւքծե– 

քա մթնէէքորտ մր արւՀւսդւսՆդոդ, 

քէնդ արձ՚՚ւկեքաւ։ աարսէծքր, ՛ւ՛ ր 

կ ապքէին ա կքէ էքործ են իք, էքերա* 

կա ս՛արն երր, որով կր ստեդծռլի 

մեդի ծանօթ միքավ՚սյրր իր 

Էրքան ակի ն մկք աէւնուած , եւ 

ուր կր ներւքրաւա/՚նք րաց 

դոնկն ներս մ անեք ու պկս՜՛ 

Լաւատեսութեան ի նչ սւնրս– 

պաէւ դրամսւդքո՛ խ ու նենսւքու կ 

արուեաո՚՚՚դկտր, որ ՛՛ք միայն 

կր դիմանայ մարդ կ"*թեան դի՜ 

մւձէկէէէքէէէծ ւք՚եծաւքոյն, րախաո– 

րոչ Տակ՛սսէումԳւերու ճնշոէ էՌւե– 

րան, անորոյ Հե" անկարներուն 

էքիմադ շ՚քէնկճւււիր անձնապկս, 

այ/ եւ յարամամ կր Հոչակկ քա– 

<̂ ց̂ է̂տ6< ԵV 
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ւատեէւաթեան պատգամր՝ գի– 
նաթափիոդ Հեդնանյւ/էվ մր, րս– 
ւաաեոութիւն մտերիմ կեանքի 
ռ լ էքակար դակֆն 
մինչեւ Հաւ աք ական րախոէմնե– 
էէէէչ Ղք՚՝ք***3՝ Հաւ աաայով անիաւ-
սափեփ պայծառ. վադորգայննե– 
րա.–. Ամկհ մկկ ծաղրանկար 
րադկայո կքիլ օղ ակն կ, ,Ակ 
դրուադր մեր պատմութեան–. 

Սարդ չքէ յագենար դարձելսյ 
էէ։ գարձեէսյ ՛ւ ան դիէգձչ վ ի՛ր Հհ– 
րոսնհրաՆ, վաղեմի ծանօթնե-
րու ֆերմ ։էաերմ"ւթեամր, մե– 
ձկՆ յ)էինչեւ պգաիկր–, Հագիէ 
քրՐՔԸ րա*քած անոնք կեՆոու՛ 
նուկսւթէամր մր կր կատարեն, 
կ ապրին իրենց ։իւատււՀուած գԼ– 
բերր նէ.,իրապհս,ական կար-
գով, առանց սակայն մամանա– 

կին մկք սէ,,–^մէ,էնափակ,էլեյւ։ւ • 
անցեայր կ՚ապրի ներկային մէք 
նոյն ոլէքականռ, թեամր,֊ Ընկեր 
Փանքոէնի, Ընկեր Աաբօափու -
Նի, Րկս Ակրգ», Քէէէչ Մրկօ, Ըն-
կեր Հւաւօ, երիտոէսարդ մտաԼէք– 
րական։,,թեան Հարա զա՛տ ներ– 
կայաւյու է/ի՚յ իք է, լ Աւօ, ել անուն-
ներու ամրաքք քան ակր կր տո– 

ՂաԿէ> ՓւՐեէ"Վ Էգերուն շրի,– 
նակր, պասյճէֆին ւչիրերր ՛վերա-
ծեքով շունչի է,լ ձայնի, կեանքի, 
րն։յ։»րձակ ա ի՚որ աարածւււ– 
թե ան։/ մկք արձ ա դ ա նգ , 
րնադրին ՀանդԷՎ սրէոաբուխ 
Հաւ. ա,ո ար մո ւ թեամր մրէ երգ ի -
հագիր ռլ երդ իծ,զնկարիչ՝ ներ-
դաշնակ ,,ւ դ։։ւ ,ք երթի մր 
ա՝ 

Երդին անկար այղ\ սակայն 

(քսւրուիւան միշա կր յարդ ^ դե – 
դ ագիաա.թեա հ Հրա մայակ ա և -
Ներն ար– ք*ր մատիտի՝• ծայրին՛՝ 
գունդդհդ Համանուագի կր վԼ– 
րածո ւ ի Հա մ այնա պա ակ երր: Էր -
՛ք Ւ^ ա ^*կարչա կ ան սահդ ծ ագ պք-
ծ ք* է թ ե էււ նէք մ^ $ ահ կր մՆա չ ^ քյ ՜ 
վին եւ միշա դեէրող կա մր 

Է* վերք*** պկ *1 կ ամ ^ ախաւղ Հ ս 
մարդր ադնիէ ու ազնուականէ 
իր մեծութեան ա *ի աո֊քին մկՀ 
այնքա Տ> Համհսա ոէ ծ աււայա– 
ք՚Հրւ Հա՛ր ագատներուն մէք Հա՛՛ 
րադս/տս է/ր, Մեծ ՀաՀքի Դ՚էյլդա– 
րաւյ կ"վ կա՚՚ետՆ յ սէիարՀՀն 

եկած, եւ. ։։ր Հաւաաււ/րմօքւՀն «է 

Նուիրոէ.մէէէի ե յյ/րր էէէյԼէյ Հ*է*չրհնի– 

րք՚Ն ու Հայւււթձան, եւ ազգտչին 

ծիրկն գուրէւ իր անմիջական 

Հրքաւգաաին, ու աւեքի /"՚յն 

րնգղրկամէէվ Համայն մարդ-

կութեան, եւ այդ գհրադոյն, 

անապական երֆանկո, թիւնր /ի 

աւր** ւյ եւ իմասաաւ է*րե*յ իր 

կեանֆր–, ԼամաչխարՀայիՆ Երկ ՜ 

Ր " / ՚ Դ պատերազմի աւարակն 

ա ՛ ե ք ի յայ ն վ ա թ ն աարիներ 

են անցեր, այք Այ-իէադոմ ադա, 

ՓաՆիււնքէ, Խոֆունի, թկ (քաո– 

րի կֆկնաի, ՀիթչԷբ , , յ . Մ՛" Ա 

նի եւ Հիրօ Հ ի թ օ , յաճախ ՚քմիւհ,է 

ա ճակատադրէււկաՆ պաՀեր սեա 

ւձապ, եր ք անկս։ թ ի , ն կր քնչԼն 

այսօր ար. 

եթէ օր մր դրսլկր իր կեն– 

սագրութիւ նր ամրոդՀական 

րնդգրկոէմով, անկասկած պի– 

քի ստաւ/ոլկ, կրկնէկպկս ՀԽՀձ– 

կսքն, էէ* է՛ է հա քներով Հարստա-

ցած, սկքպրկն մինչեւ վերք »լ– 

չադրոլթխն կքխնող վկպ մ ր . 

Հարիւրաւոր կքերկ այ ան,յին 

յորդոգ, առիթ աա/ււվ ր։յսին րե՜ 

քէեքու ասածին Հերթին մոոցր՜ 

ւ ած, անտես։։,.անուն մրն ս,ի 

Հա դի, գրաւյււ յ $"էկի * * * * * մ ր 

ագդ ային ,,լ միիսգգ " է յ ի ն , պաս։՛ 

մական ա արդի Հարիւրաւոր 

<̂ ցատ6< ԵV I 



Հ եդինակներո լ անու եր 11 ւ 
շ արքին դ րանշոլ ած, - Աւ։ արեք 
Աարոէիւան, Հւսքածա Հօրեդրայ– 
րր մեծ ծաղրանկարիչին՛ էրկէաէ 
անա ններա ն ան՝*րամեք՚Ի դռ/ -
ք/՚7՚7"յ ^՚ Կ արգարա՚նվֆՀ ա 
կ՝ երաչխաւ.ււր"է.ի Նէւչնինքն վսւս 
աակւոքր ՀանՀարեդ ծաւքրանկ՚ււ՛ 
րիչիՆւ ԱյադԷս, օղակ աո ^դ՚"կ, 
իր Հերթին Առարեք ԱաքէՈՀխանի 
ւռ ՛կա, ան աք եկոՀռԼ մր ինֆնտր ե -
րարար կր րանաչ դարպասներր 
մեր աՆմիիւկան ա՚հքքհաքին, 
խդումի ՚քիծկն անդին, մինչեւ 
Աքերսանէքր Մսւնթաշեանց. . 

1977, 7Զ տարեկանին՝ Մեծն 
Աքերասնդր կււչեէքեսւքն Աարու՛ 
խան Հրամեք ա էԱՕ.Ա/1 կեանրկն, 
վերքնականօրկն վերադ աներ,ւ 
Համար Յակ՚էք՛ Պարոնեանն ու. 
երա-անդ 0տհանր–– 

՝1, ԱԶ 1ձՐէԹ Թ<>ՓԱԼ էԱՆ 
Փարիդ 

օսեօյՅՍԳՐՈՒԹԻՒն 

16է–6 Ժտ ֆրանսաբանութիւն 
կը ե;ւյյ1յւսկէ սւնդւսղար ծաղրանքի 
ւսո–սւ>րւԼ|ւ–Ա| (Ալալ պինդ (Ա՚ււիյ 

Յակոբ Պսսրոնեանի «Սեծա֊ 
պատի ւ մո ւրացկաններ ՛ ա ն նկա-
րազարդո ւմը նախաւկէււ իրագործ-
ուած էր 1943-ին. հատոր ո վ լՈ|Լւ 
ւոհււնելէ աղաջ 

՚" ՍԵրելի կը ղառնայ գոլգոր– 
դոլմ մը սսյսՈւհււՅնրԵր̂  քՈւոր հլս– 
մեմաաութիւնները պահե|Ոկ Տեււ– 
Օէյլով Ո| դիտելով Խռֆրւնիները. 
ի (յ̂ ւկէււ չյիշել հւսճւսկքլյ-՚՚Կմտա-
ծումով մը Սերփււնրէսի ւււ̂ Եղծսյծ 
Տոն Տիշոթի գործակից Աանչօ 
Փան;ա|ի եւ ԹերԷզ Փանյայի սիրե– 
լի՛ դասար Սան^բան. Խռֆունիկ 
Եւ ՍւսՕձիքսս. ծնսսծ միջերկրակա-
նի ւ«ւսյզւս1յի սւ րէ ւ ւ1ւո Ե տ ն եւ արե-
՛լ Ւ.լԷան ափերուն 

••** «ՕարթօՕք» (՚̂ էյիութ) էւ 
• Սրես՛ (Գահիրէ)։ 

՚ " " Ակ ն ւսր կ ո լ Թիլ քւ ը Լւ՚էրթւՍք 
•֊ւիեննայի «Սիւիթարեան գրավա-
ճառանոցի ընդհանուր, գրացու-
ցակէն, սյյլս>սՀէւ> մեծարժէք մա-
տենագիտական ու՛ղեցոյց մը այն 
հիմնական պատճառով. որ այս 
գրացուցակը կը թոյլատրէ ճամյՅոր– 
գեւ ։1ւս մա Լակին ՕէքէՕ. տրուած ըլ-
լալով որ հոն ցուցակագրուած կան 

ղարէ&ՕիՕ̂ Եւ 21 րդ դարոլ նա-
խօրեակդ կամարոլոդ ժամանա-
կաշրջանի հայ (եւ օտար) հեղի-
նակներու եւ Ոաւագիտական երկե– 
|ւա անունները 

-ԱԼԵ6ՍԱՆԴՐ ԱԱՐՈէԽԱԱ՝ ԱՐ– 
ւէՍՏԸ–. • 60 էյ. գունատիպ Եւ սեւ– 
մԵրմ**ւ։յ վերարտադրումի ւններով 
պաւոկերսւգարդ, հեղինակ Սաթե– 
նիկ Աելրրէսսն. տւսւս^անակ 300 
օրինակ երեւան 2004 

Սարուխան - Թրքերէն ՏտքԱ 
կամ Տտք® յօո անունից, որ բոլն 
նշանակում Է Դեղին Խւսն. Տես Հ. 
Աճառեանի « օ̂սյոց անճնւսնուննե– 
րի քլսռարան". ա̂ւՈՈքւ Պ.. Էյ 460 էւ 
465՛ 

•ԱւԵՔՍԱՆՂՐ ՍՍՐՈՒԽՍՆ (Ար՛ 
տան^յ*. 1398 - Գահիրէ 1977) 

1925-1926 - • Հա յկական Աինե՛ 
ւ>սե" ամսսւթԵրէ) 

1936 - Երոէսւնքւ Օտեանի (.Ըն-
կեր Փան̂ ունի.– 

1839-1942 - "ԼՅ ՕՅՐ̂ յոտ" ււյմ՝ 
սաթերս. 

1941 - "0տ«6 Օստւ՚ք»...՜ ֆրսւն– 
լւեքւէն է. ւ անգլերէն օւյււ հատորը կը 
համսւդրէ Երկրորդ համաշխարհա-
յին պսււոեքւագւ1ի կարեւոր Ււսւնգըր– 
ւաններու ն նուիըոլսւՀ) ծաղրա-
նկարները 

1962 • Յակոր Պաըռ1յԵանՒւ«Սե– 
ծապասփւ մարացկանն է ր 

- •• Աենք մեը ակնոցով–։ 
1063 - ՚֊Սէն^ հայերէն յենք գի– 

ւոեը՛.– 
- Քառասուն ՒւլււզարԷ աւելի 

ծաղրանկարներ, որոնք կը կազմեն 
–Սարդկային կսււոակերգքււ6իւնյյ 
նււսւքւսւշսյրը, տեղ գւ̂ ած են գանա– 
գան էրկիրէւԵքւա մաՕոլի էգերուն 
մէք 

- "Զարթօնք՛ եւ "Արել., օրսւ– 
բերբերքււ էյերուն մէք մնայ 

Խւ^էաւնիներու ը ն տ ա ն ի ք ի ն ճաղ– 
րանկսւրնէրա ալպոյը, իր վերքին 
Գլւ1ւիյ–գործոց(1 

՚ ԱՐՏԱՆՌՒՅ - Քաղաք ԼՏեծ Հայ– 
րի Գագարբ նահանգի Կղաըքէ 
գօոաոի, Տորոխ գ ետ ի Սրբանուշ 
վ տ ա կ ի վր^ յ ՛ Պարումէն հէ>ւ>ու 
Օյժմ Ագակալէ. Թուրքիա 

»ԱՌԱ&ԵԼ ՍԱՐՈՒԽԱՆ (Սրւոա– 
նւ1ւյ, 1803 - Պրիւքսէլ. 1949) Հօ– 
րեղրււյյՈր Ալ. Սսւրուիւանի. ււյա;– 
տօնի բերումով շ ր ջագա յած է բազ-
մաթիւ Երկիրներ եւ ուսումնասի-
րած է հայ գաղթավա յ րերո ւ պ ա տ -
մութիւնն ու մշակոյթը Իր գիրէԵ– 
ր ա ն մնկ մասը գրո ւած Է լսրեւմտւս– 
Ււայ՚եքւէն, իսկ միւս մաւյը արէտւելւս– 
հսսյէրէն։ 

1034-1911 - ս. Աանթաշեանցի 
նա ւթարղի ւ նաբերական էւ առեւ– 
լոսւրական ընկէրո ւթեան լ իագոր 
ներկաւացուցիչ, աս յա լ իազ օ ր վա– 
ք՝Իէ 

1395 ՝ .<եեւ ծովրւ օ ոսակլ յ յ ն 
էզԵիՔԸ֊.։ 

1096 - <• Կովկաււեան լերանց 

1911-1917 - Լ ի ա գ օ ր վաՐԻէ 
օւոարերկրեաւ նաւրաւին ընկերու-
թեանդ ՛ 

1912 - « ՜Հ ա | ևսյկւսՍ խնղիրն եէ 
Ս գ գ ա փ ս Ասւհմանադրոլբի ւնս 
13 ր լ րքիայ Ո ւ մ • 

1924 - Գեք|այւոլԵսՄւական գոր-
ծեր, ինչքէս «հյորհրղաւռր աղյիկը 
եւ իր գաղտնիքը–, ինքնակենսագ-
րական գրուագներու^ հիւսուած 
իրապաշտական վէւււը 

1926 - •՚ՀոլլանդաԼւ Եւ նաւերը 
<ՅԶ– Ժ13. դարերում– 

1930 - Յարգանք Ււաւ նահաւոլյս– 
կին - յիյողուբիւններ յաւիտենւս– 
կան քաղաքից–։ 

- ււԼէղԵքւււսնղր Սանրա;– 
Եանց մեծ վաՍադսւկանն ա բարե-
գործը •>• 

1936 ՝ «Ֆիրղոււի Եւ Սովււէս 
Խորենացի - քւոՕՕսքը; 61 

(13ՈՏ Ե 1|11|&ք31ււք6 ցտօոցւ– 
ՏՈՈՏ՝ւ։ 

1937 Բելգիա եւ հայերը ՛ 
1939 –«Վրաւււոան եւ հա|Երը՛՝ 

ե̂ ց̂ է̂ տ6ե ԵV 



ք ^ Լ ^ Ի Ն ս ա «սա» 

«ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ - Զուտ սովետական սպանութիւն» 
Սերգէյ Գալոյեան 
Երեւան, 2007 
Ե՜Ն ամակ VI™ բոոէ@^տհօօ. շօտ 

ՊԱՐՈՅՐ ԱԵՒԱԿ– 

«ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ» 
Շահպան 
Պարուր. 2007 
Հասցէ (Հհ^ՇհւՕ 

9 0 80Ճ ՑՕ-124 
ՏՕՄք^յ հծհտՕՍՕ-Լ&ՏծԱՕԱ 

«ՍԱՀՄԱԵԵԵՐ» 
Յարութիւն Պէրպէրեան 
ԵքԵւան, 2007 
Հասցէ 5073 ՇԼ4ՍԸԸԼ 

ևԳԱ&Լ. Օ Ս ^ Տ ^ Շ , 
Ւ | 7 ^ 208 

ԱածւէաՏՏեւ 

60 
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«ԵԼՔ ԴԷՊԻ ՆԵՐՍ - ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԿԻՆ ԳՐՈՂՆԵՐ՛՛ 
Կազմող Ալիս ՅովԻաննիսԵան 
Երեւան. 2006 

«ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ - 2>> 
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