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V 
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՈՒԹԱՈՒՆԱՄԵԱԿ 
Տուրք տալու փոր&ութիւնը կը խափանէ իրատես եւ հեռատես ըլլալու ուղին։ 

Տարին որ կը սկսի, ի յարս այլ ամեակներու, ոչ միշտ ուրախացնող, - Հայաստանի 
անդրանիկ Հանրապետութեան անկման իննսունամեակ, երկրաշարժի քսանամ– 
եակ–, նաեւ ութսունամեակն Է Համսւգզային Մշակութային եւ Կրթական Միութեան 
պարգապէս ծանօթ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ անունով։ 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ պատասխանատուները, այս առիթով, հաւանօրէն պիտի անդրա-
դառնան հիմնադիրներու կեանքին եւ գործին, անցնող տասնամեակնԵրյս ընթաց-
քին իրականացած աշխատանքին եւ անոր հայ կեանքին բերած նպաստին, նա-
խաձեռնութիւներուն. կրթական, հրատարակչական, գրական, արուեստի Այց 
առիթով, եւ ոչ միայն ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ համար, լաւ պիտի ը Ա ա յ համահայկական 
բնոյթով վիճարկումի էյ մը բանալ հայ մշակոյթի եւ հայ ժողովուրդի գոյութենա– 
կան յարաբերութեան հարցերով, անցեալին Էլ ներկայիդ ի ճտի ունենալով ապա-
գան, Երբ քաղաքակրթութիւները եւ աշխարհը ընդհանրապես արագացման ըն-
թացքի մէջ են, երէկի սահմանները քարտէսներու վրայ մնալով հանդերի, կանհե-
տանան, հեռոլի եւ մօտի հալւկսւցողութիւնը կը ւքանայ։ Համաշխարհ ւսյնացումը 
ընթացքի Աէբ է, տարերային թափով։ Մեր ծերացած մոլորակին շաթՍ հադորդակ– 
ցաբիւններր ստեղծած են ջգային դրութիւն, կապերը անմիջական Են։ Ինչպէս որ 
արդի ժամանակները կը զատորոշուէին Միջնադարէն, այդպէլւ ալ, համաշխաթհայ– 
նացումով, ինչ որ կը կոչէին արդի ժամանակներ, կ անջատուին նոր սկսող համա– 
մարդկային պատմութեան նոր հանգրուանէն, որուն սահմանում եւ անուն պիտի 
տան պատմաբանները։ 

Ազգովին, Հայաստան եւ Սփիւռք, այս կացութիւնը ըմբռնելու եւ ըստ այնմ կոդմ– 
նորոշուելու մտածական աշխատանք չենք ըրած տակաւին։ Հայութիւն, Հայաս– 
տան, հայ մշակութ, հայ լեգու, ինչպէ^ւ պիտի հաււնին ԻՄդարու աւարտը, եւ անկէ 
անդին։ Հռոմ, Չինաստան, հրէութխն, քրիստոնեութիւն, իսլամութխն, Խորհըրդային 
Միաթիւն, եւ ներկայիս Ամերիկեան քաղաքակրթութիւնը, յաւակնած են տիեզերա-
կան ըլլալ, խորհելով որ իրենցմով կը փակոլի պատմութեան օղակը։ Մշակութա-
յին ընդհանուր ռագմավարութեան մը բացակայութեան, երկիրներ եւ ժողովուրդ-
ներ, կը տարուին անմիջական Ել անհեռանկար պատշաճեցումներով։ Այս հսկայ 
սառցակոյլոին երէսցող մասը ամերիկերենով հաստատուող կայսերապաշլոա– 
թիւնն է, որուն առջեւ նոյնիսկ մեծ համարուածներ, ինչպէս Ֆրանսսսն, անկարող են 
կարծէք թումբ կանգնելու։ 

Որպէսղի ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ո ւ թլյ ու նամ եակ ր չըլլայ սոսկ հաշուեւոոլոլթիւն, 
կրկնուող խօսքերու գումար, բանանք վիճարկումի էջը ընդհանրապէս հայ մշակոյ-
թի ինքնութեան եւ անոր ինբնատիպ զարգացման հարցերով։ Անցեալի վերծանու-
մը անբաւարստ է նոր կացութիւնը դիմագրաւելու։ Սեփական խորքի անգիտու-
թիւնը կամ մերժումը, որոնք շրջապատի ազդեցութիւններու ենթակայութիւնը ար– 
դարացնոդ բացատրութիւներ կը փնտռեն, ապագւսյակերւո չեն, ինյպէս համա՝ 
^անցային լատինատառ հայերէնը։ Այլ խօսքով, ԻԲ. դարը պիտի դիմաւորենք որ– 
պէււ ամերիկացի , ֆրանսացի", ոո°ա, թո՛ւրք, պրազիլիացի1, գերմանացի" «ծա-
գո ւմով հայեր», թէ պիտի տեւենք մեր հաււացատութեամբ։ 

Այս վիճարկումը կ ընդգրկէ գրականութիւնը, իմացական աշխարհը, լեզուն եւ 
ընդհանրապէլյ հայ ազգի լինելութիւնը։ Կաղապարուած ճշմարտութիւներ (կան։ 
Չկան «բապոլ»ներ ։ Մեդանչում չեն տարբեր կարծիքները։ Պէտք է յուսալ որ հայ 
մպրդիկ, եւ ոչ միայն մտաւորականները, կը հակազդեն, քանի որ ազգը ոչ ոքի սե-
փականութիւնն է, ան մեզմէ իւրաքանչիւրին մէց եւ հետ ապրող բազմադարեան 
աւանդ է։ 
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Յետ ե ր կ ա ր ա տ ե ւ եւ անողոք հիւանդութեան, Երեւանի մէք, 2է Նոյեմբեր 
2007ին մ ա հ ա ց ա ծ Է Աղասի Այվազեան։ օ ն ա ծ Էր 7 Սեպտեմբեր 1925ին> Վրաս– 
տան։ Յ ա ճ ա խ ա ծ Է Թ ի ֆ լ ի ս ի գ ե դ ա ր ո է ե տ ա կ ա ն Ակադեմիան, եւ ւսպա. Երեւա֊ 
նի գ ե ղ ա ր ա ե ս տ ա կ ա ն հիմնարկին մէջ կ ա տ ա ր ե լ ա գ ո ր ծ ա ծ է իր ուսումը, 1945– 
1948 տարիներո ւն ։ Հ ր ա տ ա ր ա կ ա ծ է բազմաթիւ գիրցեր ։ 1967ին լոյս տ ե ս ա ծ է 
իր « ճ ա ն ա պ ա ր հ ո ր դ ո ւ թ ի ւ ն իր շ ո ւ ր ջ ը » գիրքը , ուր ա մ փ ո փ ո ւ ա ծ են Երգիծա-
կան պ ա տ մ ո ւ ա ծ քներ։ 1%7ին , Ադսւսի ԱյվւսգԵանի վիպակը , իր կ ա զ մ ա ծ դի– 
պ ա շ ա ր ո վ , ի ր ա կ ա ն ա ց ո ւ ա ծ է համանուն շ ա ր ժ ա ն կ ա ր ը ։ Ս օ տ Եղած է շարժա-
ն կ ա ր ի ա շ խ ա ր հ ի ն եւ գ ր ա ծ է «Խաթաբալա>ւ եւ « Հ ա յ ր ի կ » շարժանկարներո ւ 
դիպաշարները՛– Յիշենք նաեւ իր գործերէն « Ը ն տ ա ն ի ք ի Հա յրը» , լուս տ ե ս ա ծ 
1968ին; 2001ին, պ ե տ ա կ ա ն պատուէրով , լո յս տ ե ս ա ծ է ազգային ի ն ք ն ա տ ի պ 
բ ո վ ա ն դ ա կ ութեամբ եւ ա ր ո ւ ե ս տ ա գ է տ ի երգիծանքի իր պատռո ւածքներո ւ 
ծ ա ղ կ ա ք ա ղ ը , « Ը ն տ ի ր Երկեր» , ՅրաչԵայ (Յամրազեանի ներկայացման խօս– 
քով, ո ր ա ն խ ո ր ա գ ի ր ն է « Խ օ ս ք ի Կ ե ն ս ա գ ի ր ը » , որուն վերքին տողերը լաւա֊ 
գոյնց կը խտացնեն ի ն ք ն ա տ ի պ եւ տ ա ղ ա ն դ ա ւ ո ր գրողի տ ա ղ ա ն դ ը եւ հայ-
եացքները , 

«Ամէն մեծ գրող իւրովի է շնչաւորում իր ա զ գ ի գրականութիւնը , այդ յարա– 
շ ա ր ժ մարմինը տ ա ր ա ծ ա կ ա ն եւ ժամանակային թափումների մէր Իողմահար– 
ւող ու խմորուող։ Ադււաի Ա յվազեանը ստեղծում է նոր խորքերի ու չափումնե-
րի գրականութիւն ՛ մեծ ճ ա ն ա պ ա ր հ նշելով նրա համար։ 

«Իբրե ւ խորքի մոգութիւնդ նա կրում է իր մէք նրա նախագո յ տարրերը , 
վ ա ղ ն ջ ա կ ա ն ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ի ց ցայսօր, այս հսկայ, ինքնարարիւ տարերքը , ճա -
կ ա տ ա գ ր ա կ ա ն խմորումներից մին;եւ ամենապարզ , բի ւրեղացած մարդկային 
ապրումները , պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը , արարչագործութիւները , անցեալներն ու գա-
լիքները. որոնց մէշ ճ ա կ ա տ ա գ ր ա կ ա ն պ ա հ է ներկան եւ մարգը երկնքի Երկ– 
րի այդ առեդծուածը–֊֊ 

« Ն ա կրում է իր մէջ Խ օ ս ք ի տարերքը , նրա ընծայաբերո ւած պատմո ւթի ւնը 
եւ փորձում նրա կենսագիրը լինել . . .» ։ 

Բ. 

ժցատտժ Ե̂  



ՀՊԱՆՑԻԿ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ՝ 
ԱՂԱՍԻ ԱՅՎԱԶԵԱՆԻ 
ՊԱՏՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 

Հ ա յ գրականութեան Եւ ընդհսսն– 
րապէս նաեւ հայ լրագրութեան 

հազուադէպօրէն կը հան-
դիպի նց նուրբ Երգիծանքի։ Կը 
թոլի թէ մեր Ժողովուրդը լացու-

կոծի կամ ամիրայական ազդեց ութիւննե– 
րու հետեւանքով, տեդ չունի ծիծաղի հա-
մար։ Երգիծանքը կը համարենք վիրաւո-
րանք եւ կարծէք կը խուսափինք մենք մեզ 
դիտելէ հայելիին մէք։ Աղասի Այվազեանի 
Երգիծանքը ունի գեղարվեստական եւ 
իմաստութեան դրոշմ, ինչպէս բրուտը կու զան, ազգային մշակոյթը կարհամւսր– 
կեանք կա տայ կաւին, ինք կը կերտէ կեր– հեն եւ զիջումները քաղաքական ութի ւն կը 
պսսրներ, որոնց քովէն մենք կսւնցնինք եւ համարեն։ 
չենք տեսներ։ Միթէ° այդ չէ ստեղծագոըծոլ– եյսպէս, 
թեան իւրայատկութեան եւ անկրկնելիու– «Կայ սեւահեր հայ Եւ կայ շիկահեր հայ, 
թե ան յատկանիշը։ Կայ տաքարիւն հայ եւ կայ սառնասիրտ 

Աղասի Այվազեանի 2001ին լոյս տեսած հայ. կայ գործարար հայ եւ կայ անօգնա– 
« Ընտիր Երկեր, հատորը կը բսսցոփ «Հայ կան հայ, կայ արագաշարժ հայ եւ վայ դան– 
Հայը» մենագրութեան նմանող գրութեաՕբ, դաղկոտ հայ Բայց կայ մէկը ԵԼԱ. ՈՐ իմ մէք 
որուն մէք հայու տիպսւրը կը դիտուի բազ– մի մխմխւսցող գաարթակերպ տխրութիւն Է 
մաթիւ անկիւններէ. խոշորացոյց ով եւ հե– ա ռ ա ք ի ն ո ւ մ ։ Դա Հայ հայն է։ Նա երբեք չի 
ռադիտակով։ ԵրեքուկԷս էջի վրայ կարծէք մտածում, թէ ինքն ինչ Է. այնպէս, ինչպէս եր-
կը իյտանայ Վահրամ Մավեանի « Ամէն տեղ բԵք մարդ չի խորհում, որ ինք երկու ոտբ ու– 
հայ կայ՞ի եւ «Հայու բեկորներու բագմա– նի. Երկու ծեռք. մի քիթ եւ մի բէրաէԼ.»։ 
գոյն բնանկարը։ Ադասի Այվազեանի Եթէ ւվահ մը խորհինք այս կերպարին 
«Հայ»ը մարդ է. իր դրական եւ բացատս– առջեւ, որքա ն գաճաճ կը թուին ըլլալ բո– 
կան ստորոգելիներով, ան է նաեւ իր ոլո– լռր անոնք որոնք «Հայ հայ» ըլլալու ստո– 
րապտոյտ պատմուբենէն ստացած Ժա– րոգելին կը բարեխառնեն այլ անուանում– 
ռանդութեամբ. դոյներով, սովորուբիւննե– ներով. ինչպէս՛ արեւելահայ եւ արեւմտա– 
րով Եւ զգացումներով, որ հարագւստու– հայ, սուրիահայ եւ ռուսահայ, ամերիկա– 
թեան պարագային կը դառնայ «Հայ հայ»– հայ եւ ֆրանսահայ, կամ, քայլ մըն ալ ան 
Խօսքը չի վերաբերիր ոչ-հայացաՕ տի– Դին ոստում կատարելով՜ ծագումով հաւ; 
պարներու. որոնք կը կազմեն հայկական Աղասի ԱւվագեաՕ այնքւս ն դիպուկ կեր– 
Ս փ խ ռ ք ի երեւ ե լ ի ական խաւը, մարդիկ պով կը խտացնէ մեր հակասաթիւններու եւ 
որոնք վասն պատշածեցումներու՛ ծունկի ւոխրութիւննԵրու ճակատագիրը։ 
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. Հ ա յ հայն էր, Ոք բազմաթիւ ոգորումնե– թեսսն կողքին, որուն ապացոյցը հանղիսա– 
փց յետոյ յայտնուեց իր պստիկ տարածքի ցաւ դառնաղէտ ներգաղթը, հակսւպատկե– 
սահմանն^յփց դուրս. եւ վռնտուած շան րը ւսյսօրուան նոյնքան ղառնաղէտ արտա– 
նման, «հայրենիքի ոխերին թշնամի» պի– դադթին, կայ նաեւ ւոոկուն յամառութիւնը, 
տակ ով, թախծոտ հայեացքը կուշտ ու կուռ որ Փասքալի եղէգին պէս գիտէ կորանալ 
արեւմուտքից ցանկապատուած Հայաս– բայց չի կոտրիր։ Եւ դժոււսրաթխններու 
տանի կողմն էր սեւեռել։ Ել նա. Երկրորդ կուրծք տալով, «Հայ Եայ»ը կը դիմանար, 
համաշխարհային պատերազմից յետոյ, տոկալու եւ տեւելու կամքով, որպէսզի ժա– 
ղիմեց՛ սովետական իշխանութեանդ, որի ռանգութիւն պահէ. եւ զայն ճոխացնէ։ Հա– 
կացնից ւիրկուԵլ էր քսանական թուական– կաոակ անոր եղած են եւ կան նոյնիսկ հա-
ներին՝ խնդրելով թողնել իրեն այցելել իր յեր, մանաւանդ այսպէս կոչուած վերնա– 
նախկին Հանրապետութեան մսւյրաքաղա– խաւին պատկանողներ, որոնք «ձեռք կ առ-
քը, միայն մէկ օրով, որից յետոյ պատրաստ նեն» հարազատութեան հաւաւոացեալնե– 
էր կրելու իր համար վաղուց արղէն նախա– րը, եւ կամ պարզապէս կ՛անգիտանան զա– 
տեսուած պատիժը»։ նոնք, եթէ չհալածեն։ Հայ մտաւորական մը 

Այնքան այժմէական էԱղսաի Այվազեան։ միթէ՛ չէր ըսած որ բոլոր ժողովուրդներու 
Երբ կը խօսի վաթսունական թուականնե– մէջ այղ վերնախաղ կ՚ւսոաջնորդէ ազգի 
րու մասին, չեմ կրնար չխորհիլ մեր այսօր– յառաջդիմութխնը եւ ազատագրութիւնը, 
ւան մասին։ Իմաստունի ժպիտով կը դիտէ իսկ մեր մէջ՝ կ՚արգելակէ։ 
ան մեր ազգը, որ ազատութեան չափերը չի «Ձեռ էին առնում, ծաղրում էին Յայ հա– 
գիտեր, որ երբեմն ալ ջոկել ալ չի գիտեր, յին, իսկ նա գոհ խնդմնդում էր քթի տակ։ 
անձնատուր կ՚ըլլայ կապկումներու, Պոլսոյ Նրա քթի տակ շատ աւելի իմաստութիւն 
հայերու այնքան պատկերաւոր բացատ– կար, քան ոմանց գլխի մէջ։ Րւ այղպէս, քթի 
րութեամբ՝ թեթեւսոլիկութեամբ, որ կարծէք տակ, անաղմուկ նա կուտակում Էր իր 
էատարր է հայուն մէջ; հարստութիւնը՝ Հայաստանի շնորհը»ը։ 

«Վաթսունական թվականներին մի վաք– «Հայ հայ»ը իր ազգային մեծագոյն ժա– 
րիկ ճեղբ բսւցուեց սովետական երկրում ռանգութեան, հայերէնի քուրմն է։ Ազգի 
մտքի ու խղՏի առջեւ, ու Հայ հայը Հայաս– կազմախօսսւկան եւ բնազանցական մեկ– 
տանի ամէն քունք ու պուճւսխում հսսյկա– նաբանութիւնը կայ Աղասի Այվազեանի 
կան միտք Էր յայտնաբերում, եւ լցրեց րա– գրիչին տակ, խորացող Եւ հորիզոն բացող 
նաստեղծներով ու վիպասաններով, իմաս– միաժամանակ։ Այսինքն, ազգի լեզուն եւ 
տասէլւներով ու նկարիչներով մեր իրսւկա– մշակոյթը առանցքն են «Հայ հայ»ու ինք-
նութիւնը։ Օսկու հետ նաեւ աղբ բերեց նրա նատիպ գո յ ո ւթեան , անդիՕացծութիւՕը 
բաց բնաւորութիւնը, սակայն ի նչ առած... յաղթահարող։ 
Բոլորը իրենն էին,..»։ «Իմ առջեւ են դրուած Հայ հայի հատոր– 

Այս իմաստութիւնը, իր բոլոր ձեւերով, ները։ Նա գլուխը կախ, ամբողջ իր կեանքի 
մեզի կը յիշեցնէ մեր այսօրը, Երբ օտար ընթացքում հաւաքում է հայերէն բաոեր։ 
մշակոյթները կը հարստացնենք, գրակա– Ո՛՛ւմ համար, ի նչ նպատակով... Այղ հարցը 
նութեամբ, երգով, արուեստներով, որոնք մի այլ ոքի ՕԷջ կարող է ծագել, բայց ոչ Հայ 
մեր աւազանին մէջ չեն հոսիր։ Փոխարէն, հայի։ Ու նրան չտատանեց նաեւ այն, որ 37 
ներածումներով կը խաթարենք ինչ որ դա– թուականին երկու հայ՛ համազգեստաւոր 
րերու դիմացած մեր շնորհներ էին, սկսելով սեւահեր հայն ու շիկահեր հայը, ծխախոտ 
մեր ոսկեղնիկ լեզուէն, մինչեւ երգն ոլ էին հանգցնում նրա ճաղատի վրայ՝ մոխ– 
երաժշտութիւնը։ րաման դարձնելով ազնուաշուք գլուխը։ 

«Հայ հայ՞ու անկոտրում հայրենւսսիրու– Նա շարունակում Էր առանձնացնել տառե– 
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րը՝ որւգէս ինքնուրոյն քանդակներ, ուր– 
ւագծային գլուխ գործոցներ, ապա միաց-
նում տարբեր արմատներով ոլ ածանցնե-
րով։ Տառերը բացում էին իր գեների 
լյկ^ր^սյսւոԵ^լծ եւ ի վերուստ սահմանած 
կադմախօսուբիւնը։ Այդ տառերն ու բառերը 
նկարագրութիւնն Էին այն խոչ ու խութ արա– 
հետի, որ տանում էր իր կեանքի հազարամ՝ 
եակների սկիգբը, "լ Էլի նրա նախագոյ ծայ-
րը գնում արմատանում Էր Աստ ուածներ ի 
մօւո։ Ու Հայ հայը ոչ թէ յիսուն տարեկան էր 
այդժամ, այլ մշտամնւսյ ոգու տէրը։ Շատ 
քչերին է տրուած զգալ իր կեանքին այդքան 
Երկար տեւողութիւնը, մնալ իր կեանքի այդ-
քան երկար ժամանակի մէջ»։ 

Ի՜նչ բազմազանութիւն եւ ի՜նչ խորոլ– 
թիւններ կան «Հայ հայ»ու հոգիին մէջ. հա-
զարամեակներու ընթացքին կուտակուած 
անոր ժառանգութեան մէջ, բնախօսակսւն 
եւ հոգեկան, որ կերտած է ինքնուրոյնու– 
թիւն։ Կարծէք Աղասի Այվազեանի տեսա-
խցիկը վը սահի կեանքերու Եւ ժամանակի 
անտես լարերուն վրայ, ուր իմաստներ 
կան, որոնք «Հայ հայ» ուն դէմքը կը ճշդեն։ 
Գոյութենական հորիզոններ, ուր զւսնագա– 
նուքիւնները կը պա տկեր ան ան կենաց ծա-
ռի ձիու թե սսն մէջ, որ ինքզինք կը հաստա-
տէ նոյնիսկ մէկ հայերէն բառով։ 

«Նա տասներեք թուրքերէն բառ էր 
սւսում, մէկ՝ հայերէն, ու նրան թւում էր, որ 
հայերէն է խօսում։ Եւ ինձ էլ արդէն թւում էր. 
որ իսկապէս, հայերէն է խօսում, քանզի այդ 
մի հայերէն բառը իր մէջ հաւաքում էր հուն-
ցում տասներեքը»։ 

Այս պատկերի վերքին պարբերութիւնը 
մեծ պաստառի վրայ լուսարձակուած հայ-
կական «սակա»ն է, առասպելանման 
պատմութիւնը, հին եւ նոր, որուն մէջ կը 
տեդաւորուինք բոլորս. որուն մէջ մեր դրա-
կան կամ բացասական դԵրԵրը ունինք. Նոր 
Զելանտւպէն մինչհւ Բամչաբքա, ՓարիզԷն 
մինչեւ ՓրԵթորիա. Երեւան, Մոսկուա, Լոս 
Անճելըս ԵԼ այլուր... 

«Կայ արկածախնդիր հայ, կայ հարըս– 
տութեւսն ձգտող հայ, կայ ուտոդ-խմոդ 
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հայ. կայ աշխարհի վրայ իրեն հաստատող 
հայ, եւ նրսւնք գնում են Լոս ԱնջելԵս, Օխ 
Նորք, Փարիզ , Տորոնտօ. . Ինչ մեղքս 
թաքցնեմ, իմ անաոակ աչքն Էլ երբեմն 
դրսումն է, մոնմարտրի սրճարանում աշ-
խարհի բոլոր զգացմունքների խաչմերու-
կում, Հոփվուղի կինոստուդիաների տա-
ղաւարներուն՝ լ ո ւսարձակների շողերի 
խուրձի մէջ, Միլւսնի օպերայի բեմում՛ ծա– 
փողջոյններով սսկանջանցքերս լցոնուած, 
Ղրեզտենի փողոցներում՝ բենզինով լի 
(ւ Աերսեդես » ի ղԵկի առջեւ,,. Ու ես գիտեմ, 
Եւ իմ այդ իմացումից հոգեսէր մելամաղձ է 
գալիս վրաս, որ եթէ մենք բոլորս մեկնենք, 
ցրուենբ աշխարհի հեշլռակեցութեան վայ-
րերը Սան Ֆրանցիսկօ, Նիու Ջերսի, Նէա– 
պոլ, Քեպէք– Հայ հայը կը մնայ մենակ։ Ռւ 
նսւ չի նկատի, որ մենակ Է. ու նրա դէմքին, 
ի զարմանս իմ՝ հոգի տնտղողի ջանքերի, 
ժպիտ կը լինի, ոչ թէ կեղծ կ են սահ աստա լո-
ման. ի հեճուկս, ոչ թէ միտումնաւոր, այլ 
նսւխեդակ ժպիտ, Հայ հայի աներկբայու-
թեան ժպիտ, որի նպատակն Ու իմաստը 
այնքան Էլ հեշտ չէ վերծանել։ Ի՛՛նչ գիտէ 
նա՝ Հայ հայը։ Երեւի ինչ-որ բան գիտէ,,, 
Թէեւ նրա մենսսկութիւնը հիմիկուանից ու-
զում եմ ողբալ, բայց ես համոզուած եմ. որ 
արժէ միայն նրա կողքին մի քանի ժամ 
մնալ, ու իմ ողբը յօդս կը ցնդի՝ անբնական 
ու անխոհեմ դառնալով»։ 

Աղասի Այվազեան «Հայ հայ»ու պաշտա-
մունքը ունի։ Ան իի երգիծանքին նիւթ չէ 
դարծուցած, դժբախտաբար, բոլոր անոնք 
որոնք լեզու եւ մշակոյթ կորսնցուցած, 
«ծագումով հայ հայասէր» դարձած են, եւ 
դիրքապսսշտութեան ասպետներ։ Այղ տես– 
նԵլու համար, Աղասի Այվազեան, «Մոն– 
մարտր»ի սրճարաններու առթած զգա-
ցումներէն եւոթ, պէտք է իջնէր Մեծ Մայրա-
քաղաքի հայկական շրջանակները, 
փնտռելու համար հազուագիւտ դարձող 
«Հայ հայտերը... Եւ քիչ մը բոլոր մեծ ոս-
տանները։ 

Ա . Յ . 
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ՄԿՐՏԻՉ 
է Լ 

էսը ճակատին 
իջեցուցած, մեծ 
եւ արագ քայլե-
րով անցաւ Աու– 

լէմանիէ փողոցը։ Շունչ 
առաւ միայն ճիտէյտէի 
Սկիզբը։ Չմտաւ։ Այս ժամուն 
փողոցը խճողուած կ՚ըլլար 
ապրանք բերած գիւղացի-
ներով, վաճառականներով, 
կիներով 

ճիտէյտէն շատ նման էր 
իրենց շուկային, խճողումէն 
աւելի այդ նմանութիւնն էր, 
որ չէր սիրեր։ Յաւ ցաւ ... 

Քայ լերը ղանղաղեցուց։ 
կը նախընտրէր մտնել 
Հարթ ՍիււիԷն, ուր սսեցի– 
ներն էին; Հիմա մէկ-երկու 
ընտանիք այլ երկրացիներ 
եւս կային, բայց թաղը 
կնքուեր էր Հարթ Սիսի։ 

Կը սիրէր սալայատակը, 
փոքր դռնելաւն վրայ դէպի 
զուրս, տախտակեայ պա-
տուհանները,. որոնք խիստ 
ներքինիներու պէս նսւյ– 
ւածք չեն անցըներ, բայց 
որոնց ետին կեցողը ամէն 
անցուդարձ կրնայ ղիտել 
ազատօրէն։ 

Գլուխը վերցուց անցեր 
էր Հարթ Աիսիին մուտքը, 
զարար չկայ, յաջորդէն 
Հարթ Ձէպպէլէն կը մտնէ 
ինչո՛ւ Հարթ ԶԷպպԷլ. գիտ-
ցած բանի մը բառ արաբե-
րէնը, որ աւելի օսմաներէն է 

քան արաբերէն, զէպպէլը 
աղբահաւաք կը թարգմանէ, 
ինչո ՛ւ Հարթ Զէպպէլ։ 

Ստւսւ թաղը, որ առա-
ւօտեան այդ Ժամուն օճա-
ռաջուր կը հոտէր, ղռները 
կիսաբաց Էին, եւ անոնցմէ 
ղուրս բոպիկ կիներ լուա-
ցած բակերէն շուրը դուրս 
կ՛լա լէին. 

հյոր-խոր շնչեց, աչքերը 
փակ. յաշեր խլրտեցան կո-
պերուն տակ։ 

• Քւս ամա ն, մայրիկ 
Աստուածածին ... 

Աւելը ինկաւ կնոջ ձեռ– 
քէն, օճառաջուրը ցատկեց 
Մկրտիչին քիթին-բերնին։ 
Յնցումով բացաւ աչքերը։ 

ԴԷմը կին մըն էր, միջա-
հասակ, գլխուն եազմւսն, 
թեւերը քշտած, ղէմքը սա 
պատի պատանան ճեփ-
ճերմակ, ոգի" տեսեր էր։ 

- Աֆ ըրեր ես. խանում,– 
Մկրտիչը ձեռքը ֆէսին տա-
րաւ եւ քայլ նետեց։ 

- Մայրիկ Աստուածա-
ծին,֊ կրկնեց կինը,– ք ա 
ղուն Մկրտիչը չե՛ն ... 

- Մկրտիչն իմ, հա,– 
կմկմաց Մկրտիչը եւ մտա-
ծեց սա կնիկը անունս ուր-
կէ* գիտէ։ 

- Բա դուն իմ էրիկս 
Մկրտիչն ես, վա՜յ... չես մե-
ռեր... վա՛յ մայրիկ Աստ– 
ւածածին.. . 

- Ի՛նչ,– Մկրտիչը շսսնթա– 
հարուեցաւ. ոտքը, որ քայլի 
պատրաստ էր, ընկրկեցաւ, 
ֆէսը թռաւ գլուխէն, ինկաւ 
օՏառաջուրին մէջ։ 

- Ամա ՛ն, ֆէսդ,– կինը ծոե– 
ցաւ ֆէսը վեր ցուց, փէշով 
փորձեց սրբել, պատճառ կը 
փնտռէր Օարղոլն երեսը 
չնայելու։ 

- Արշալո՞յս,– Մկրտիչին 
սիրտը պիտի պայթէր։ 

Միտքը ինքզինք փակեց։ 

Միտքյշ ինքզինք փակեց 
եւ բացուեցսւլ այլ տա-
րածքներու վրայ։ 

ՏիգրանակերտԷն Այնթէպ 
ճամբան Երկար էր։ Երբ հա֊ 
սաւ (պատմութիւնը չ՜ըսեր 
թէ ո՛՛ր գիւղը), յոգնած էր 
այնքան, որ կարծես լկիտի 
զղջար գալուն. Տիդրանա– 
կերտի մէջ գործ չկա ր. ինչ 
ըլլար կ՚ընէր։ 

Գիւղին փողոցները պաս-
պարապ էին, թէեւ տակաւին 
յետ-միջօրէ էր, ժամը հինգ, 
նոյնիսկ խանութները փակ 
էին։ 

Ռչ բոլորը։ Խանութներէն 
մէկուն առջեւ տ ա ր ի ք ո տ 
մարղ մը ճիգ կը թափէր կող– 
պէքին կեռը անցընելու եւ 

ժցատտժ Ե̂  



կարծես չէր յաջողեր։ 
մկրտիչ մօտեցաւ, 

- Թող էս էնիմ։ 
- Տիգրանակերտէ ն ե ւ . 

ե՞րբ եկեր Ես։ 
- Հըմմի։ Օգնի*մ։ 
- էխ Էխ Էխ ծերութիւն։ 
Մկրտիչը սեղմեց Երկա– 

թեայ Երկու լեզուակները 
իրարու Եւ կեռը անցուց; 

- Ըհը: Որտե՛՛ղ ին մար-
դիկ։ 

- Կիները տունք տղա-
մարդիկ Ժողովի; Յոյս չու-
նենան. ե ղ ա ն ըսածը կ՚ընէ։ 

- Ո՜՛ր ըսէծը. Ո՛ր Աղէն։ 
Ծերուկը ժպտեցւսւ, տիգ– 

ր ա ն ա կ ե ր տ ց ի այս լողուն 
հայերէնը ականջին խորթ 
կը հնչէր, իրենց հայերէնը 
ո ւր. Էհ, գոլէճ ունենալը 
բան կը նշանակի 

- Անունդ ի՞նչ է,– էրտէ– 
շէ ՚ս. Յէրութի՚ն.– ծերուկը կը 
շարունակէր ժպտիլ։ 

- մկրտիչ.– ըսաւ, առանց 
ժ պ ի տ ի ն կարեւորութիւն 
տալու։ 

- Բախտդ լաւ է եղեր,– 
խօսեցաւ ծերուկը.– ուշա-
ցայ, ուշացայ; Ո՜ւր կ երթաս։ 

- ն ՛ ... չիմ զինայ ... 

- Չե՛՛ս գիտեր ուր եկեր 

ես։ 
- Ըղորղ ըսիմ չէ։ 
- Ինչո՛ւ եկեր ես,– լրջա-

ցաւ ծերուկը։ 
- էկիր իմ գործ նայեմ։ 
- Ի նչ գործ։ 
֊ Չիմ գինայ. ինչէղնի . 
- Ուշացայ, շա տ ուշա-

ցայ,՛ տագնապեցաւ ծերու-
կը,– եկո ւր; 

Մկրտիչ չհարցուց ուր, 
չհարցուց ինչու։ Զգացեր էր 

որ խօսք-խորաթան սիրող 
մարդ էր։ Բայլ պահեց ծե-
րուկին հետ։ 

Չես ըսեր ինչո՞ւ է թաղը– 
թաղով փակ. Աղան լուր 
ղրկեր է Ստեփանին աղջի-
կը կուզէ։ 

- Կի՛՛ն էղնի Աղային։ 
Ծերո ւ կը խեթ նայեցաւ 

մկրտիչին, որ չհասկցաւ թէ 
ի՛նչ սխալ խօսեր էր։ 

- Կնութեա՜ն . . երանի 
չէ՜ր ըլլար.–, ա յս գիշեր– 
ւան ... 

Մկրտիչը հազիւ զսպեց 
ինքզինք. իրենց բով նման 
բան չէր ըլլար ... արդեօք 
կ՜ըլլա՛՛ր ... թերեւս կ՚ըլլար 
եւ ինք լուր չէր ունենար։ 

Քանի մը թաղերէ անցան, 
բոլորն ալ փակ դռներով, ու 
հասան եկեղեցի; 

Բակը բերնէ բերան լե-
ցուն էր ։Քար լռութիւն; Կար-
ծես թաղում կաի։ եոյնիսկ 
աղօթքի մրմունջ ԵԼ խոՒնկի 
հոտ չկար։ Մկրտիչին մարմ– 
նէն սոսկում անցաւ՛ 

Երբ բակ մտան, ժողո՛ 
վուրղը յարգանքով ճամբայ 
բացաւ ծերուկին. Մկրտիչը 
հետեւեցաւ մինչեւ առջեւ։ 

- Բարով եկար, Յովհան– 
նէս ւֆէնտի.– ըսաւ Տէր Հայ-
րը,– երանի բարի բերած ըլ-
լաս։ 

- Ի՛՛նչ որոշումի հասաք. 
Րչ մէկ. մոլորեր ենք. 

Աստուած իր լոյսը խափա-
ներ է մեզմէ . Տէր , մեղք 
չհամարես ... բա յց այդ 
աղջկան մեղքը ո րն է; 

- Ես . . .կ ՚առնիմ զինքը 
կին,– ըսաւ Մկրտիչը ու 
զարմացաւ Ի՛՛Ր ձայնն Էր, 
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ի՞նք էր խօսողը , յետոյ սոս-
կաց ու մարմինը դող ինկաւ։ 

- Ո՞վ Է, ուրԿԻ ՚9 Գ 

տի,– Տէր =1այրը նոր անղրա– 
դ ա ր ճ ա ւ օ տ ա ր ա կ ա ն ի ն , -
լ րտես չրլլայ.– կ ա մ ա ց ո ւ կ 
մը խ օ ս ե ց ա ւ Յովհաննէս 
ԷֆԷնտիին ականջին , եւ 
կրկին քննեց երիտասարդը 
ոտքէն գլուխ։ 

- Չէ . ՏիգրանակերտԷն է. 
ի՞նչ ըսիր.– դարձաւ մկրտի-
չին.– կ՚առնե՛՛ս։ 

մ կ ր տ ի չ ը քայ լ մը ե տ 
գնաց, զարնուեցաւ հաւաք– 
ււսծներուն, որոնք զինք Ետ 
առջեւ հրեցին։ 

Յովհաննէս էֆէնտին 
ա ռ ա ն ց պ ա տ ա ս խ ա ն ի 
սպասե լո ւ դարձաւ ժողո-
վուրդին 

- Այս երիտասարդը , որ 
Տիգրանւսկերտէն եկեր Է, 
ի՞նչ Է անունդ, հ ա . Մկրտիչ, 
այս տ ի գ ր ա ն ա կ ե ր տ ց ի 
մկրտիչը կ՚ըսէ թէ կնութեան 
կ՚առնէ Արշալոյսը եւ իր հետ 
Տ ի գ ր ա ն ա կ ե ր տ կը տանի։ 
Տէր Հայր, Երթանք, պսա– 
կե նք։ 

- Երթանք, էֆէնտիս, եր-
թա նք, Աստուած , փ ա ռ ք դ 
շատ 

Հաւաքուած ժողովուրդը 
խորունկ շունչ քաշեց, շա-
տեր կը խաչակնքէին, ու-
րիշներ կաղօթէին; Տէր Հօր 
եւ Յովհաննէս ԷֆԷնտիին 
հետ եկեղեցւոյ բակէն դուրս 
Ելան եւ ճիւղաւորուող թա-
ղերուն մէջ ցրուեցան։ 

Տաիին 1912։ 

ժցատտժ ԵV 



Ռ Ս ^ ի ղ , 
քնձա– 

ԱՐՇԱԼՈՅՍ 
. այրը ամուր սեղ-

մեր էր ա ղ ջ ի կ ը 
կուրծքին եւ խո-
րունկ հեծկ լտոց-

ներով կու լար։ 

Տան երկու սենեակնե -
րուն պ ա տ ո ւ հ ա ն ն ե ր ը 
ամուր փակեր Էին եւ ծանր 
վարագոյրները կար ձգեր։ 
Կիսամութ Էր; 

- Կողպէքը գրի՛ր,– հարիւ -
րերորդ անգամ հ ա ր ց ո ւ ց 
աղջկան; Գիտէր որ ոչ մէկ 
կողպէք կրնար դէմ դնել 
Աղայի կիրքերուն; Գիտէր որ 
քանի Օր ժամէն երբ գային 
Արշալո յսը տանե լ ո ւ , եթէ 
իրենք չբանային ղո ւռը , 
տանողները դիւրաւ կրնա-
յին կոտրել դուռ ու պ ա տ ա -
հան ու տւսնիլ աղջիկը ։ Ի՛նչ 
տուն, ուր տ ղ ա մ ա ր դ չկայ, 
ո չ ամուսին, ո չ մսւնչ զա-
ւակ; 

- Մ ա յ ր , խեղդուեցայ ,– 
խօսեցաւ Արշալոյսը մանր 
ծսյյնով։ Մայրը, ցաւին մէջ, 
աւելի ու աւելի սեղմեր էր 
զինք; 

- Աւելի լաւ չէ՛ր ձեռքե-
րովս իյեղղէի քեզ ու Աղային 
չիտայի . աւե լի լաւ չէ ր 
չ յղանայի քեղ, ա ն պ տ ո ւ ղ 
մնայի ու այս օրը չտեսնէի 
... գ ն ա . . . գ ն ա . . . 

Շւ հրեց աղջիկը սէտիրին 
ւ|րայ ու ոտքի ելաւ։ Աստու-
ծոյ դէմ, կեանքին դէմ. Ադա– 

Վահրամ Դաւթեան 
« Լքուած ն ա ւ ա կ » 

յին դէմ իր անկարող ցաւը 
ա ղ ջ կ ա ն գլիյուն թ ա փ ե ց 
թափով. 

- Տաւ ու չոր ուտես. . . սա-
տ ա կ դ տեսնէի, այս օրը 
չտեսնէի. . . 

Աղջիկը, սպառած , փ ա -
կեց աչքերը; Երէկ առաւօ-
տէն ի ւ|Եր, երբ Աղային 
սպասուհին ՖԷրիտէ ւսպ– 
լան լուրը բերեր Էր «Սրշի– 
լուս աղջիկ, ուրախ ըլլաս, 
Աղան ք ե զ հաւներ Է», Ար-
շալոյս յոգներ Էր մտածելէն, 
աղՕթելԷն, յուսալէն եւ ամէն 
ւխւյրկէսսն մահանալէն; 
Յստակ էր, որ ճար չունէր; 
Ք ա ն ի մը ժամէն կու զային, 
ինք կը դնէր լաչակը 
գլիյուն, դ ա ր ս կ՚ելլէր Իօրե– 
նւսկան տունէն ու կ՚երթար 
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... ո՛՛ւր արդեօք ։ Այս մէկ ու 
միակ ճ ա կ ա տ ա գ ր ա կ ա ն զի– 
շերէն ետք ի՛՛նչ կը մնար 
կեանքէն։ 

- Աղջիկ բւսկոցները չե՛՛ս 
լսեր, ե լ իր կըսեմ; 

Արդէ՛՛ն, հասւս՞ւ ժ ա մ ը 
մտածեց Արշալոյսը եւ աչ-
ք ե ր ը բացաւ; Քո յրը վազեր 
դուռը բացեր էր արղէն։ 

Ս ե ն ե ա կ ի ն մէջաեղ Տէր 
Հայրն էր, Յովհաննէս էֆէն– 
ւոին եւ անծանօթ երիտա-
սարդ մը; 

- Մայրիկ .. . ,- ըսաւ 
կւսրմրելոկ։ 

- Սի տ ա գ ն ա պ ի ր , աղ-
ջիկս. Աստուած ողորմեցաւ 
քեգի եւ մեր բոլորին եւ իր 
հ ր ե շ տ ա կ ը ղրկեց,– խ օ ս ե -
ցաւ Տէր Հայրը եւ նայեցաւ 
Մկրտիչին։ 

Արշալո յսն ա լ նայեցաւ 
Մկրտիչին, որ քիչ մը վախ-
ցած Եւ շ ա տ շ ո ւ ա ր ա ծ 
կ՚երեւէր։ Արշալոյսը չէր յի– 
շեր զինք տ ե ս ա ծ ըլլալ եկե-
ղեցին , փողոցը ։ Աղո ւոր 
երիտասարդ մըն էր, քսա– 
ներկո ւ - քսաներեք տ ա ր ե -
կան. դէմքին ւ|րայ կ ա ր ծ ե ս 
միայն մեծ աչքերն էին եւ 
փ ո ք ր ի կ պեխը, սեւ եւ 
առոյզւ Պ ե խ ը առո յգ կ ՚ըլ-
լա՛՛յ. մ տ ա ծ ե ց Արշալո յս , 
միտբէն խնդաց եւ անմիջւս– 
պէս յիշեց , որ խնդալո ւ 
ա տ ե ն չէ հիմա։ 

ւ̂ ցատտե Ե̂  



ք ձ ս ա յ ւ Լ * 

- Արշալոյս, աղջիկս, 
Մկրտիչը ՏիգրանակԵրտէն 
եկեր է մեր գիւղը գործ նա-
յելու։ Աստուծոյ կարգադ-
րութիւնն է; Հիմա կը պսա– 
կենք մեգ եւ առաւօտ կա-
նուխ ճամբայ կիյնաք, որ-
քան հեռու, այնքան լաւ,– 
ըսաւ Յովի ան նէ ս էֆէնտին 
մէկ շունչով։ 

Քար լռութիւն։ Կիները չէ-
ին գիտեր ի՞նչ մտածեն, 
վերջին երկու օրերուն 
մտածելու կարողութիւնը 
կորսնցուցած Լին՛. Մայրը 
լյկսաւ լալ։ 

Ի՜՛նչ ըսիր, աղջիկս,– ՋԷր 
Հայրը կրկին խօսեցաւ, 
հարցում չէր - հատէ Եկար 
Մկրտիչին քով կեցիր։ Անուն 
հօր եւ որդլոյ ետգոյնսր– 
բոյ... 

Տէը Հայրը սսրագ-արւսգ, 
բառերը ուտելով կ՚աղօթէր. 
վայրկեան առաջ սա աղջի-
կը Ադային սւչքէն հեռացնե-
լու մ տա հոգու թեւս մբ։ 

Մայրիկը կը շ ար ունակ էր 
լալ։ Պ ա հ մը հեկեկոցը այն-
քան բարձրացաւ, որ պսա-
կի արարողութիւնը ծած-
կեց։ 

- Քիչ մը սուս մնա, կնի կ,– 
ՅովհանՕէս էֆէնտին սաս-
տեց։ Մայրիկին ձայնը 
կտրուեցաւ , բայց ուսերը 
շարունակեցին ցնցուիլ։ 

- ՏԷ. հիմա էրիկմարդ ու– 
նիս տանղ մէջ. Աստուած 
պահէ . մէկ բարձի ծերա-
նաք. մութնալուսուն ճամ-
բայ իյնաք, չուշանաք.. . 

Տէր Հայրը դուրս ելաւ. 
Յովհաննէս էֆէնտին երկու 
ոսկի սեղմեց Մկրտիչի 

ափին մէջ. Մկրտիչ համբու-
րեց ծերունիին ձեռքը եւ 
զինք ճամբու դրաւ մինչեւ 
դուռ; 

Երբ սենեակ ղարձաւ կի-
ները նոյն դիրքին մէջ սա-
ռեր մնացեր էին։ 

- Ինչո \ կեցեր էք - ըսաւ 
ու նստաւ։ 

Մայրիկը շ ա տ մօտ 
նստաւ իր անծանօթ փեսա-
յին՛ Հարսը ոտքի մնաց; 

Արշալուս, նստի .-
Մկրտիչը սէտիրին իր պա-
րապ կողմը ցոյց տուաւ։ 

Երկու քոյր միասին շար-
ժեցան։ 

- Արշալուս, մօտ Էկօ, ի նչ 
մընընինք հըմմի։ 

- Տիգրանակերտցի" ես,– 
զարմացաւ մայրիկը ի վեր-
ջոյ լացը դաղրեցնելով; 

- Դա, Տէրտէրը ըսսսց...,– 
Մկրտիչ նայեցաւ զինք ուշի 
ուշով դիտող հարսին եւ ու-
րախացաւ ի ն չ ա ղ ո տ ր է ։ 

Տիգրանակե՞րտ հարս 
պիտի երթայի, մտածեց Ար-
շալոյս եւ Աղան յիշեց. ո վ 
ալ ըլլայ Սղսսյէն լաւ պիտի 
ըլլայ անպայման։ 

- Ի՞նչ մընընինք հըմմի,-
կրկնեց Մկրտիչը։ 

Աղջիկները իրենց մօրը 

նայեցան։ 
- Դո ւն ըսէ, դուն Ես հիմա 

մեր գլուխը.– ըսաւ մայրիկը 
եւ բոլորը միասին հան– 
գիստ–հանգիստ սպասեցին։ 

Մկրտիչը», որ տսսսնը– 
հինգ տարեկանէն աշկերտ 
եղեր էր իրենց դի լ դի դար-
բինին. նման պարագանե-
րու փորձառութիւն բնաւ 
չունէր։ Պ ա հ մը դէմքը 

մթնեց։ Եկեր էր նոր ՈԼ շա-
հաւէտ գործ մը ընելու, եւ 
հիմա, բան չըրած պիտի վե-
րադառնար, հետն ալ ոչ 
միայն կին, այլ եւ աներ ու 
քենի պիտի տանէր։ Բայց 
ո՚ւրյ Ունեցածը խրճիթ մըն 
էր, մայր մը եւ քոյր մըն ալ 
ինք ունէր։ 

Լռութիւնը երկսւրեցաւ. 
կիներուն հանգստութիւնը 
սկսաւ խսւխտիլ; 

Ինչ ալ ըլլար, ինք Արշա-
լոյսը այդ թուրք շունին ձգո-
ղը չէր։ Մտքէն բնաւ չան-
ցաւ, թէ գիւղին երիտա-
սարդները իրենք ինչո՛՛ւ իր 
ըրածը չէին կրցած ընել։ 

- Ելէք, ինչ կրնաք շալա-
կով տանել հաւթըրտեցէք– 
կապեցէք. մութը կոտրելուն 
կ՛երթեմ հաց կ՚առնիմ ճամ-
բան համար ու կ՚երթանք։ 

Կիները ոտքի Ելան մոլո-
րած. տուն էր, թէեւ փոքր, 
բայց տարիներու տուն, ուր 
կարեւորն ու անկարեւորը 
միասին հաւաքուեր դիգ– 
ւեր էին; Հիմա զատելը դիւ-
րին գործ չէր. ո՞րը ձգել, 
ո՛՛րը տանիլ։ 

Մկրտիչ անկիւն մը 
նստած, զիրենք կը դիտէր; 
ճ ա մ բ ա ն երկար Էի ու 
վտանգաւոր, Երբ երեք կի-
ներ ունիս հետդ։ Ուրկէ 
անցնիլ, ո՝ր ճամբան բռնել։ 

- Մկրտիչ, լոյսը բացուե– 
լու վրայ է. հաց բերելու պի-
տի չերթա ՛ս։ 

Նստած տեղը քուն մտեր 
էր։ ե լաւ , վրան գլուխը 
շտկեց։ 

- Արշալուս, թաս մի ջուր 

կիտէ՜ււ; 
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ՔէԽա՝– 

1սմեց. ե ա Աստուած 
ՍՍԱԼ. մօտեցաւ դրան. դւսր– 

Օաւ. կ ա ր օ տ ո վ նայեցաւ 
հարսին. 

Չիմ ո լ շանայ . պ ա տ -
րաստ ըլլիք, հա՛։ 

Եւ դուռը բացաւ; 
Երկու զինուորներ բրտօ– 

րէն զինք քաշեցին սեմէն։ 

- Աման մայրի կ... 
Կիները անակնկալ կան-

չէն ցնցուած, սառած մնա– 
ցին։ 

- Ո՛ւր,– հազիւ հարցուց 
մայրիկը. 

- Ո՛՛ւր, ապարանք , մեզ– 

րալուսնի,– ըււաւ երրորդ զի– 
նոարը, որ ներս մտաւ, մինչ 
միւս երկո ւքը Մկրտիչը 
քաշքշե լով կը տանէին 

- Բանտ, կախաղան Իսկ 
դուք հիմսւ կը չքուիք կը 
կ ո ր ս ա ի ք այստեղէն, թէ 
ոչ,, , ,զիտէք., , 

- Բախտս սեւ է, գիտէի,– 
ըսաւ Ար շա լո յ սը մօրը , 
առաւ պ ա տ ր ա ս տ ո ւ ա ծ կա-
պոցներէն մին. դուրս ելաւ 
գլուխը ցցած եւ այնպէս մը 
աչքերը լարեց , որ սպասող 
զինուորը ե տ կեցաւ ձեռք 
նետելու իր մտադրութենէն։ 

Մայրը տեսաւ , որ այ-
լ ընտրանք չունի, ք ա շ ե ց 
ւիոբր աղջկան ծեռքէն եւ մէ– 
կւււկան կ ա պ ո ց շ ա լ կ ա ծ 
դուրս ելան տունէն; 

- Ո՛ւր,– հարցուց մայրը 
Արշալոյսին; 

- Զիգրանակերտ, սկես– 
րանցս տուն։ 

Լաւագոյն որոշումը բուե– 
ցաւ ասիկա մայրիկին։ 

Արշալոյս տասնութ տ ա -
րեկան էր, քոյրը տասնվեց , 
իսկ մայրիկը ընդամէնը 
երեսունհինգ։ 

Տարին 1912; 

ԳՈՀԱՐԻԿ 
- Ի՞նչ ունիս. Մկրտիչ , 

տեսակ մը կ ՚երեւիս աչքիս, 
չըլ լա՛յ Իիւանդ ես,– ըսաւ 
Գոհւսրիկ, երբ տեսաւ որ 
սուրբը մնացեր է եղածին 
պէս, իսկ ամուսինը ծանր 
խոհերու մէջ է։ 

- Հա, չէ , , .աղջիկը լա՛՛ւ է։ 

- Ըսի, չ լսեցիր Մկրտիչ, 
առտուն, երթալէդ ետք շատ 
լացաւ , դ ր ա ց ի ի ն ա ղ ջ ի կ ը 
եկաւ քիչ մը խաղցուց զինը, 
մայրը ըսաւ օ դ ի դիր փորի– 
կին. կարծես խիթ ունի, 
կտոր մը լսսբով օ ղ ի դրի, 
լաւցաւ. Մկրտիչ, չե՞ս լսեր 
ինչ կը պատմեմ։ 

- Հա, չէ, ըսիր լաւցա՞ւ։ 
- Մկրտիչ, իան մը կայ, 

ըսէ: 
–Ի՛նչ Էսի մ. օ ՚ֆ . . . 
Գոհարիկին սիրտը ահ 

ինկաւ։ Հազիւ հանգշեր էին, 
հազիւ իրենց օրերը ճեւ 

առեր Էին։ Մկրտիչը, ֆրան-
սերէն գիտնալուն Հալէպի 
կայարանը գործի մտեր էր, 
եւ աղջիկը ծնելէն ետք կար-
ծես ա լ մոռցեր էքւ կախա-
ղանի եւ Արշալոյսի պատ-
մո ւթի ւները ; 

Գոհարիկ գիտէր, որ այդ 
բաները չեն մոռցուիր. մէջդ 
տեղ մը պահուած կը մնան 
մինչեւ մեռնիլդ։ Չես մոռ-
նար, կը սորվիս չյիշել , 
չմտածե լ ։ Օ ր ը կ ՚ապրիս, 
վաղն ալ չես մտածեր , 
մտանելէն ի՞նչ օգուտ, ըլ-
լալիքը կ՚ըլլաք; Իր տեսածն 
ալ քիչ բան չէր։ Իրենց աչքը 
վախցեր էր։ 

Գոհարիկը կրցածին չափ 
լաւ կը նայէր ամուսինին, 
ճիգ չէր խնայեր, դիւրին չէ, 
կ ա խ ա ղ ա ն հասիր , մահը 
տես։ Բայց բախտաւոր 
մարդ է Ակրտիչը, որ ճիշդ 
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կախուելէն առաջ վրայ հա– 
սեր է Սահմանադրութիւնը։ 

Գոհարիկ դժգոհելու տեդ 
չունի, լաւ մարդ է, բարի, 
շատ բարի մարդ է Մկրտի-
չը. քիչ մը լոակեաց է. ի՛՛նչ 
ընենք, մայրը միշտ կ՚ըսէր 
տ ի գ ր ա ն ա կ ե ր տ ց ի ն ե ր ո ւ ն 
կիները չէնէսըզ կ ը լ լ ա ն , 
տդամարղիկը լռակեաց։ 

Այսօրուան լռութիւնը սա-
կայն ուրիշ է, եւ Գոհարիկին 
սիրտը կը դոդայ կատու տե-
սած թռչունի պէս։ 

- մկրտիչ, սիրտս պայթե-
ցաւ։ 

- Կը պայթի , Գոհար, կը 
պայթի՛,.. 

- Ի նչ կայ,– շշուկով հար-
ցուց Գոհարիկ։ 

- Առաջնորդարանէն կան-
չեցին։ 

Չըլլայ Արշալոյսին. . . 
- Հ ա հա, Արշալոյսը գա– 



Թ ս ա ^ 

ցեր Սրբազանին պատմեր է, 
ան ալ օրինաւորը առաջին 
պսակն Է 

՛Է՞։ 
֊Կ՚ըսեն պէտք է դառնաս 

առաջինին։ 
- ի՛նչ, անիկա քեզի կնիկ 

չէ Եղեր մենք զաւակ ու– 
նինք... աղջիկ զաւակ ոլ– 
նինք... 

Լռեցին։ Մկրտիչ այս բո-
լորը ըսեր էր Սրբազանին, 
որ կարծես մարդկութենէն 
շատ բան չէր գիտեր, չէր 
հասկնար. յսսմառօրէն 
կրկներ էր. 

- Օրէնքը կ՚ըսէ առաջինն 
է օրինաւորը։ 

Գոհարիկի ծեռքէն առին 

աղջիկը, տուին Արշալոյսին։ 
Պ ա տ ս պ ա ր ա ն ի սեմին 

Գոհարիկ նայեցաւ Արշալոյ-
սին գիրկին Օէջ լացող, թե-
ւերը իրեն անյուսօրէն եր-
կարող աղջկան, դժխեմ 
պատկերներ բացուեցսւն 
աչքին, կանչող, աղաչող, 
սարսաւիահար ձայներ Փո-
թորկեցան գլուիյին մէջ, 
մայր ունեցող իր աղջիկը 
կ՚որբանսսր. 

- Գիրկղ զաւակ չմնայ,– 
ըսաւ Արշալոյսին եւ անոր 
ւիոխարէն մտաւ Պատսպա-
րանէն ներս։ 

Արշալոյս վեց զաւակ 
ծ նաւ Մկրտիչին եւ բոլորն 
ալ հոդին տուաւ։ 

Մկրտիչ ապրեցաւ մխա-
լով աղջկան, մանաւանղ 
Գոհարիկին սէրը, այնքա՜ն 
քաղցր, այնքան գործնա-
կան եւ իրաւ։ 

Մկրտիչ շա՜տ ուշ լսեց 
իրենց հա նա գեղացի Յակո– 
բին պատմութիւնը, կրկնօ-
րինակը իր պատմութեան, 
բայց 

- Երկուքն ալ իմ օրինա-
ւոր կնիկներս են, Երկուքին 
ալ գլխուն տէրտէրը կար-
դացեր է Եւ ըսեր մեր եկե՞ 
ղեցւոյ Եւ հւպրապետներուն 
օրէնքով ... ես կնիկներս չեմ 
ձգեի։ 

Սինչ կիները կը պատմէ-
ին, որ Յակոբ սսմէն իրիկուն 
ամէն մէկ կինը մէկ կողմը 
առած կը պառկի, «ի՛նչ 
զատ տուն, ի՞նչ զատ սեն-
եակ» ըսեր էի մօրը։ 

Մկրտիչ սէսփիին ան-
կիւնը քաշուած համրիչը կը 
քաշէր Եւ աղի արցունք կու 
լար իր Գոհարիկին եւ եօթը 
զաւակներուն համար։ 

Գոհարիկ Ամերիկա գա-
ցեր էր, եղբայրները տարեր 
էին, եւ հոն նոր ընտանիք 
ունեցեր էր։ Յայկանոյշ նէ– 
նէն եւ իր Լուսիա քոյրը ի՜նչ 
սիրով կը յիշէին Գոհարիկ 
հարսը, որ մինչեւ վերջ ալ 
չէր հասկցած, թէ ամուսինը 
առին, այո, օրինաւորը 
առաջինն է. բայց զաւակը 
ինչո՞ւ առին։ 

Գոհարիկ վստահ Էր, որ 
աղջիկը. իր կաթէն 
գրկուած, անօթի մեռեր էր։ 

ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ 
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ԲԱՐԵԳՈՒՇԱԿ ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԵԱՄԲ 

է ս նո-ր կ մը պիտի բանամ 
Օրատեւորիս մէջ այսօր, 
Ուր զանց առնեմ ամէն ցաւոտ պատահար 

Եւ դառնութիւն ւսռօրեայ. 
Որ, պ ա հ առ պահ, կը խափանեն 
Կեանքիս ընթացքն հեզասահ 
Եւ զանց առնեմ Երեւոյթներ խաբուսիկ. 
Որ չը մատնեն ձգտումներն իմ բնաւգաշտ 
Տեսողական պատրանքներուս յաճախսւնքին... 

Ես հոն պիտի կենդանագրեմ 
Անդրադարձներ բարեդէպ., 
Որ զիս պիտի յուսադրեն 
Բարեբաստիկ գալիքի մը խոստումով. 
Եւ, նօթւսգրեմ, հունչ առ հունչ, 
Հոզուերգն աղու այն առուակին լեռնային, 
Որ կ՛ոզորէ ընդարմացած երգը կեանքիս 
Յնռրսսյուշ ըղձանքներովն իմ մանկութեան. 

Ես նոր էր մը պիտի բանամ 
Օրատետրիս մէջ այսօր, 
Ուր չը յիշեմ անունն անգամ ճակատագրիս. 
Որ կ ենթարկէ Էութիւնն իմ յարաժամ 
Տառւսպայեղց փորձութեան. 
Եւ չարծարծեմ մինչեէ իսկ 
Հարցականներ թիւրիմաց, 
Որ հակառակ ժամանակի բաւալքին 
Դեռ կը պւսհեն հանգամանքներ վիճելի., . 

՛Երբ իրիկուան շամանդաղով պարուրուամ 
Ամայանան փողոցները քաղաքին, 
Պ ի տ ի դիմեմ օրատետրիս մտերմութեան, 
Որ շունչին տակ յիշատակիս բարտիներուն, 
Առաջնորդէ պիտի հոզիս 
Դէպի ափերն անմատոյց, 
Խորհրդաստուեր շաւիղներով նուաճուած 
Նոր խոհերու Նիրվանային բերկրալոյս... 

14 Սեպտեմբեր 2001 
Պկրութ 
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Ու ես ամէն աշխատութիւն 
Եւ ամէՕ յաջող գործ տեսայ. 
Որոնց Իամար մարդ իր ընկերոջ 
Կը նախանձի. 
Ասիկա ալ ունայնութիւն ոլ հոգիի տանջանք է 

Ժողովողի Դ 4 

Ես չեմ կրնար բնութագրել քեզ ստոյգ, 
Թէ ի՛՛նչ ես դան. 

Ցորենաբոյր գայտերու մէջ ծաղկած որո՛մ, 
Թէ մելանուշ երգն օրերուս խեղաթիւրող 
Մահածիծաղ արձագանգ , , . 

Չունիս թէեւ ոչ մէկ ուրոյն Եղանակ 
Եւ գոյութեան ոչ իսկ ուրոյն նրբերանգ. 
Բայց կենթարկես քոլ բ ա ց ա ր ձ ա կ իշխանութեան 
Կեանքի խորհուրդն անրջաբոյր 
ել բնութեան երանգները ծաղկասփիւռ . . . 

ԵՍ չեմ կրնար վերծանել 
Ինքնութիւնը քոլ անվերծան. 
Գիտեմ միայն, 
Որ անբարբառ յուշարարն ես տառապանքի . 
Եւ լեզուակը անղօղանջ 
Սահագուժկան կոչնակին. 
Գիտեմ միայն, որ մեր կեանքի 
Վախճանական հանգրուանը յայտնազործող 
Շ ա ր ա կ ա ն ն ես ողբասաց. 
Եւ ւ(աղամեռ Երազներու 
Տապանագիրն ւսնշիրիմ... 

Դուն, առասպել նանրախորհուրդ, 
Շողասյատուած խոկումներով անմեկին. 
Կը պարուրես եւ կ ՚ողողես հոգիս ւսնվերջ 
հուզումներով անիմաց 
Ինչպէս աշնան ոսկեթախիծ տերեւաթափ. . . 

3 Սաիտ 2002 
Պէյրութ 
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ԵՐԳ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ 

Կու գամ քեզի. 

Երբ հրաշունչ միջօրէին 
Կը թարշամի ամէն մէկ իղձ ծւսղկագեղ 
Ել ցօղաթուրմ դամբաններուն անցեալիդ 
Կը մամռւսնւսյ ամէն մէկ յուշ հեռասոյգ... 

Ամայակուլ դաշտի մը մէջ կը խոկայ 
Բաղձանքներուս արմաւենին մենաւոր, 
Որ, ոստ առ ոստ, պիտի բացոլէր 
Աւետաւոր խոստումներէն գալիքի 
Ել յանձնուէր ընկալչոլթեամբ բազմաթեւ 
Երջանկութեան սաղարթաշունչ հովուերգին... 

Օրերն հիմա զիս նոր երգով կ ողջունեն. 
Բացի բախտէն. 
Որ անսայթաք կը հետեւի քայլերուս 
Նոյն հեգնանքով հոգետանջ.. . 

Այլ դուն իմ ես, հեռաւոր իմ. 
Ինչ փոյթ թէ մերթ ըլլաս անյայտ եւ անթափանց, 
Նւ թողուս որ խորշակները ժամանակի 
Քողարկեն քեգ 
Եւ քողարկեն աչքերը քու հմայիչ 
Անգիտութեան աններբափւսնց շղարշով., . 
Այլ դուն իմս ես, 
Ինչ փոյթ թէ մերթ ըլլաս անփոյթ եւ անտարբեր, 
Երբ պահ մը զիս փորձեն մատնել կորստեան 
Պատահական ամէն կսկիծ 
Ել վերահաս պատուհաս.. . 

Դուն իմ միակ ցնծութիւնն Ես վարակիչ. 
Այնքան ջերմ ես ու սիրուն 
Եւ այնքան քաղցր ոլ հարազատ, 
Որ ես կրնամ կենդանագրել 
Սիրավէպեր սրտառուչ 
Եւ յօրինել տարփոտ տադեր քեզ համար, 
Ել մինչեւ իսկ 
Կրնամ քաղել եղանակներ բազմաձայն 
Անշնչացած սոխակի մը 
Լոյծ լարերէն ձայնական. 

14 
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Միայն չըլլամ նշաւսյկ 
Քոլ երբեմնի նախանձայոյզ բարկութեան 
Եւ չըլլամ գոհն անհեթեթ 
Բու խոհերուդ լւտապատիր կախարդանքին. 
Միայն թէ դուն, հեռաւոր իմ, 
Չը զետեղես դաբիրներուն անցեալիս 
Ոչ մէկ ծաղիկ տխրութեան. 
Չը յարդարեւյ բաւիղները երագիս 
Անիծապարտ սիրոյ թօշնած վարդերով, . . 

22 Յունուար 2004 
Պէյրու0 

ԽՈՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷԶ ԳԻՇԵՐԱԿԱՆ 

Թող անծրեւները ճմրսսն 
Չը թափանցեն տանիքէդ ներս. 
Խաթարելով վայելչութիւնն օճախիդ 
Փոթորկաշունչ մոլուցքով.. , 

Թող պայքարին անարեւները տեղատարափ 
Խոր ծովերու կոհակներուն ղէմ վայրագ 
Ամպրոպային ահեղագոչ ծէսերով, 
Բաւ է միայն, իմ տարագիր բարեկամ, 
Որ զերծ մընաս 

Տարերային սարսափներէն բնութեան 
Ե լ ինչպէս հեզ, երազապաշտ պարմանի, 
Ննջարանիդ անրջածուփ գրկին մէջ. 
Ոսկեհիւսես կւսխարդագեղ պատրանքներ 
Սիրոյ մասին 
Որ Արտերուն մէջ մարղոց 
Մընւսց լոկ վիշտ անթեղուած. 
Բախտի մասին 
Որ դուրս չեկաւ 

Խաբէութեան շրջւսգիծէն իր անել, 
Կեանքի մասին 
Որ միշտ մընաց 
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Ռ ա դ | – » Ն 

յ&^ա՛– 

Խղճախայթի Փշաթելով ցանկապատուած։.. 
Բաւ է նաեւ, 
Որ հողմաշունչ խորութեան մէբ գիշերական 
Ոսկեզօծես երանգներով վիպական 
Տառապանքը մարդկային 
Որ առաւել դառն է ու խոր 
Եւ առաւել քստմնելի. 
Քան անձրեւներն հեդեզային. . 

7 Օգոստոս 2002 
ՊՀա±թ 

ՅԱԿՈԲ ԱԱՆՈՒԿեԱՆ 
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ԵՐԳ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 

Կը դիւթէ զիս առաւօտն այս որ կը բացողի Երակներէս 
Ու կը փ ո ս ի խ ր ո խ տ ա բ ա ր մինչեւ իրերը յետին 
Հոգիիս մէջ կը պարագրեն Երջանկութեան ստուերներ 
Ու միջոցը կը լայննայ կ ՚ըլ լայ շքեղ Երգարա՜ն.. . 

Դեւս կրկի ն կ արթննայ... 

Իգութեամբ մը ներանձնեայ 
Ան կ որոնէ հնչիւններուդ ամէնէն թունդն ու արուն 
Որ ղերթ լուսոյ շարասիւն ան սանձ օթէն պիտ՝ երկարի 
Մինչեւ անտես բջիջները իմ գ ս պ տ ն ւ ս գ ա ղ տ հիւսկէններուս.. . 

Զ ա ր թի՛ր 
Քուրմ ի՛մ արարչական 
Զարթի ՚ո 
Թմբիրէդ բարբարոսական 
Զի ա ռ ա ւ օ տ ն է շջԵդօրէն բիւրեղափայլ 
- Ցկւստարած աշխարհի մարմարակուռ ախոյեա՜ն -

Զարթի ՚ր դուն անլուր 
Գեղեցկօրէն ան թաքոյց 
Անդրշիրիմեան եզերքներու ափափումո ՜վ ւ|արարուն 
Ու հոսհոսիր նեարդներուս ակունքներէն ա ն ե զ ր ա կ ա ն 

Զի արշալո յսն է կոյս ու անբիծ 
Արշալռ յսը մեր հոգիներուն 
- Նաւսաարդեա՜ն առաւօտ -

ԿԵնսախտիղ 
Անկապտելի 
Փառաւորեա լ 
Մի՜թ-չււաւոուած 

« Ո տայր ինձ զծուխն ծխանի 
Եւ դԱռաւօտն Նաւասարդի >»,., 
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Ռ ւ ^ Դ Ի Ն 
Քձա– 

Քո՜ւրմ իմ Բսւն-ա-Ստեղծ 
Լո յսի պէս ա ր դ ա ր 
Անխարդախ ու վեհ 
Ինչպէս նորոգ Սէ՛ր 

Ու մարդկօրէն շաման ղ ա ղ ա ած 
Իբրեւ կամուրջ ա ս տ ա ն դ ա կ ա ն 
Զ ա ն ց ա գ ո ր ծ է ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ը 
Խ ո ր ա ն ա ր դ ե ա լ խ ո հ ե ր ո ա 

Եւ Ազատութեան լուրթ Երգին պէս 
Շեփորէ ա ս տ ղ ե ր ն տիւ ու գ ի շ ե ր ա ա ն 
Գանգի ւն առ գանգիւն 
Հեքիաթ աո հեքիաթ 

Լեցուի ր ան յագուրդ ստեւներուս մէշ 

Լածէ ՛ զիս դ ա ր ձ ե ա լ 
Յաղթանակներո ւդ թաւշեայ արեւի բոսորներուն մէջ 
Գօտեպնդէ ՛ յար յո յսերս նկուն 
Բոմբիւններովր գալիքին կ ա պ ո յ տ 

Րւ մայրացո ՚ ւր ե ր ա գ ն ե ր ս կարմրատենչ 
Տակօ վերմակիդ հ ր ա շ ա ծ ն ո ւնդ .֊ 

Ձարթի ր Դուն 
Գոյ ի մ 
Մղիչն ա ր ա ր մ ա ն ու թուր հաւատքի 

Զ ա ր բ ի ր դուն կրկին 
Ո ս տ ա ն ո վ անզո ւսպ 
Թռիչքով ա ն կ ա պ 

Արծարծէ՛ Իուրը անթեղո ւած կայծիս 
Բռնկէ ներսս կրակներ ցանցիր 
Անհատնում ու կէզ տեսի լքներ ռրպէս 

- Ք ա ն զ ի ցօղ կայ գ ա գ ա թ ն ե ր ո ւ ս չամիրամեայ 
Յեսանուած մ ա ր գ ա ր տ ա յ ե ռ կաթիլներ ամէնո ՚ ւր 

Զարթի ՚ ր ք ա ջ ու սէգ 
Ովկիաններու դղրդիւնին պէս 
Գերէ՛ զ ի ս անհետ 
Եթե՜ր ա ռ եթե՛ր 
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Բ ս ա 

հալոցս ըրէ 
Անաշխարհիկ 
Թոնրահամ 

Քուրային պէս խենթերուն այն սրբազան 
Որոնք օր մը խառնշտեցին երազներս 
Կենաց օսւռի տաղ ու խաղով 
Մերթ կուրօրէն 
Մերթ աչքաբաց 
Գրգռեցին յոյգերս դեղին 
Կամօքն անմարմին 
- Զմռսուած մոմիաներուդ 

Պարտէզներուն ցերթ նմանա՜կ -

Ու նոյնյետայն ամենայնի 
Քանդեցին զիս անհոգաբար 
Առանց դոյզն ստրջանքի 
Աւերեցին զիս վերստին 
Փարթւսմօրէն ու խստւսբիբ 

Որ կաոոլցուի՜մ ես դարձեալ 
Աւելի պինդ ու ս լացիկ 
Որ գոյանա՜մ ես մեկին 
Դրախտին մէջ եդեմական 
Հոգին ընդ մարմնռյ ընդելուզեալ 
Լուսոյ պէս պայծառ 
Արմատացած ինչպէս մուրա՜զ 

Անբեկանելի 
Իրական 
Անյագ 
մ ի շ տ եւ Յաւիտեան 
Դեւ ու Պատարա՜գ. , . 

11 Դեկտեմբեր. 2005 
Մոնթրէսւչ 
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քնհւա՛ 

ԱՆԴՐԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ,,. 

Յ ա զ ո ւ մ մը դ ա ր ձ ե ա լ կ ը լպյննսւյ մէքս 
0 ՜ 

Ա ն դ ր ա շ խ ա ր հ ի այս մ ա ռ ա խ ո ւ ղ ը 
Որ ծ ո ր - ծ ո ր կը բս ւցուի ե ր ա կ ն ե ր ո ւ ս մէք 
Կը լայննւսյ ա ռ ա տ օ ր է ն 
Կը փ ր փ ր ի ա գ ա հ ա բ ա ր ». 

Երկո ւնքի պ ա հ ն է 
Տ ե ն դ ն է ա ր ա ր մ ա ն 
Որ կը ա ա ն ի ղ ի ս 
Թ ե ւ ե ր ո վ ա ն տ ե ս 
Վե ՜ր 

Ա ւե լի վե ՜ր 

Ուր կը ս տ ե ղ ծ ե մ քեզ ո ՛վ ԳԻՐ 
Ամէնէն ա ռ ա ջ ինձմէ ն ե ր ս 
Ներքին ջ ա ր ե ր ո ւ ս ա ռ ա գ ա ս տ ի ն վրայ 
Ա յրո ւմիս ա լ ի ք ն ե ր ո ւ ն ընդերքներէն 
Մ թ ա հ ա լ ա ծ ա ն դ ո ւ ն դ ն ե ր ո ւ ս ա մ ե ն ա խ ո յ ա ն կ խ ն Օ ե ր է ն 

Ու կ ՛արարեմ քեզ 
Գ լ ո ւ խ առ գ լ ո ւ խ 
Հ ա ւ ա տ ք ա ռ հ ա ւ ա տ ք 

Բո լոր ե ր ա ն գ ն ե ր ո ւ ս մ տ ե ր մ ո ւ թ ե ա ն գո յներով 
Բո լոր հի ւսկէններո ւս բորբոքո ւն լ ա ր ե ր ո վ 

Ինծմով ա ն վ ե ր ջ 
Ինճմով ա ն ս կ ի զ բ 
Կը բերեմ քեզի 
Բերքն Վ ա ն ա տ ո ւ ր ի ս 

ՀասկԵրռ ւս ո ս կ ի ՛ ն 

Յ ո ր ե ա ն ն ե րը շ ռ ա յ լ ո ւ թ ե ա ն դ -

Ա ն դ ր ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն 
Մ ի գ ա պ ա տ 
Ա ն ս ա ն ձ 

Խ ա ր խ ա փ ո ւ մ ս 
Մեղրամոմ յոյսի 
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Մագլցո լվ լ յ 

Անկումներու ծ ի ա ծ ա ՜ ն 

Վ եր Ե՞լքս... 
0 ՜ 

ՎԵրելքն իմ ս ի զ ի ֆ ե ա ն,.. 

Յաւերժի Խորհո՜ ւրդ մ ՚անվերծան, . . 

23 Մարտ, 2006 
ՄոՕթրէալ 

ՊԱՏԿԵՐ -1-

Խաչ մը 
Երկու 
Մ տ ա ս ո յ զ մութռւ լո յս 

Ալիքներու շաղփւււդփոլն 

Կին մը 
Մինակ 
Մորմոքուն առւս ւօտ 

Քամիներու վայնասուն 

Գ ա ն ա տ ա 
Անզոյգ 
Մնցահեդճ իրիկուն 

Երազներու ամլութիւն 

Խաչ մը 
Կին մը 
Գ ա ն ա տ ա 

Պ ա տ ր ս ւ ն ա թ ա ՚ փ հովո ւ երգո ւթխն 
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-

ՊԱՏԿԵՐ –2– 

Իրականութեան եւ պ ա տ ր ա ն ք ի ն միջե լ 

Թե լ մը միայն 
Գ ի ծ մը լոկ 

Շ ե շ տ մը ա ն զ օ ր 

Որ մերթ ընդ մերթ կը ցցուի հ ո ր ի զ ո ն ի ս 
Անցելացւսծ անյո յս կիրքով վ ե ր ա բ ո ր բ 

Կամք մը տժգո յն 
Խայծ մը ա ն թ ե ղ 

Տենդ մը հ ա ր ց ա կ ա ն 

Ը լ ւս ւ լ - չը լ ւս ւ լոս . 

Շ ե շ տ մը միայն 
Անէացած սիրոյ 

Լոկ գիծ նը գի ՜ծ 
Ա ր ա ա ն ե տ ա ա ծ պ ա տ կ ե ր ի 

Թե լ մը ա ն զ օ ր 

Մւստաղւսհիւս կեանքի 

- Գո յո ւթենակա՜ն պ ա տ ր ա ն ք -

Սէր Պ ա տ կ ե ր 
Կեանք 

Խ ա ր խ ա փ ո ւ մ 
Խ ա ր խ ա փ ո ւ մ 

Խ ա ր խ ա փ ո ւ մ 

ճ շ մ ա ր ի տ ա ր ա ր մ ա ն 
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Ռ լ յ ա ^ ս 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ 

Գինին նման է մօրս արցունքին 
- Կարմիր է կարմի՜ր -
Անկարեկից կ ա ր օ տ ն ե ր ո ւ յ ա ճ ա խ ա ն ք ո վ լի 
Պ ա տ ե ր ա զ մ ն ե ր ո ւ ա ր հ ա ւ ր ա լ ի ց 

Հնձաններէն ք ա մ ո ւ ա ծ ի ս պ ա ռ 

Դար մը ամբողջ ծով արցունքի 

Մայրս Է ան 

Հ ա ւ ա տ ք մ ա մ բ ո ղ ք լուռ աղօթքի 
Մայրս Է ան 

Կեանք մը անգիր տ ա ռ ա պ ա ն ք ի 

Մօրմէս ինծի ժ ա ռ ա ն գ թողո ւած 
« Վ ա ր դ ա հ ե ղ ե ղ » ս պ ա ս ո ւ մ ի անմեկնե լի դոդն է ան,.. 

Նոյեմբեր. 2006 
Մոնթրէալ 

Ցաւի օադիկ 

Մեռնողը Երազն էր։ Թ ա ղ ե ց ի ն զինք։ Որբացաւ երկինքը։ Գետի-
նը կ լ լեց անմահութիւնը։ Որոտունը դողաց։ Աարսուռ -սարսուռ 
մաղուեցաւ ։ Կ ա կ ա ն ը րռնեց աշխարհը ։ Կռինչը խ ե ղ դ ո ւ ե ց ա ւ 
ծերպերո ւն մէք։ Ողբը ողբաց ։ Լ ա ց ը լացաւ ։ Ցաւը նորէն ցաւե-
ցաւ։ Մեռած էր երազը ։ Թ ա ղ ե ց ի ն զինք։ Ա ն տ ա ր բ ե ր էին միայն 
դէմքերը։ մարդիկ ։ Ա փ ա փ ե ց ի ն հոդը Եւ բուռ մը անկէ դ ա ր ձ ե ա լ 
իրեն նետեցին։ « Հ ո ղ էիր հող դ ա ռ ն ա ս » ։ մպւսննեցին Ե ր ա զ ը 
մահէն ա լ անդին։ Գ ե ր ե զ մ ա ն ը կակո ւղ էր։ Յաւին շիթերով 
թրջո ւած էր։ օ ի լ մը բացաւ աչքերը։ Խմեց աղի Օիչը ցաւին։ Կա-
նաչը վախէն փախաւ ։ Հողագո յն էր։ Ցաւի ծ ա ղ ի կ մեռնող Երա-
զի։ 
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Արուեստագէտը 

Միայնակ։ Անհանդուրժող։ Դաոնացած։ Վտանգաւոր միտքերու 
գերին դարձած ; Սպաննել էր պէտք։ Արուեստը։ Գ ա ղ ա փ ա ր ը . 
Ներկերու տուփը։ Նուագարանը Հա մա կարգիչը։ Կոտրել 
Փշրել ։ Ոչնչացնել։ Ինքզինք։ Անիրական աշխարհի ի ր ա կ ա ն 
ցաւն էր։ Շուրջը անկայունուբիւնն էր։ Իրերու Եւ մ ա ր դ ո ց խուլ 
պայ բարն էր։ Ինք։ Արուեստագէտը։ Զսպանակներ չունէր 
ձեռքին։ Լաբիւրինթոս էր ներսը։ Դուրսը։ Աշխարհ եւ մարդիկ։ 
Միայնակ էր։ Աստուծոյ պէս Դժգոհած։ Գ ա զ ա զ ա ծ ։ Մեղանչած։ 
Մարդուն մէջ մարդը ստեղծելուն համար։ 

Հնակարկատի խանութ։ Հին ճաշերու նոր խոհագիր։ Անաւարտ 
կրկնութիւն միջակութեւսնց։ երանի՜ թէ միբակութեւսնց։ Անձեւ 
աղմուկ։ Տխրութիւն։ Լալկանութիւն։ Անբանական ամբոխ։ Անտ-
րամաբանութիւն ։ Վազքի։ Չ ա ր դ ա ր ա ց ո ւ ա ծ եոուզեռի ՛ Հա֊ 
գո ւստ ՚կապուստ։ Շպար-շպար-շպար Կերուխում մինչեւ եր-
կինք։ Մինչեւ աղիքներու ճւսթռտուք։ Երջանիկ հաւսւքականու֊ 
թիւն։ Թիւ-Շահ-Գահ։ Սրբազան մահազդ։ « Ա ս տ հանգչին Ար– 
ւեստն ու Արուեստագէտը»։ Մշակոյթ։ 

Մշակոյթ 

Ս.Դ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

Դեկտեմբեր 2006 
Մոնթրէալ 

Միսսւք Թէրզեան, «Մայրութիւն » 
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«ԵՐԿԲԱՆՈՒԹԻՒՆ» 
(Թատրերգութիւն ութ արար, մէկ՝«վկւջ» եւ... շարունակութիւն) 

ԲԵՄ։ 
յ . Արար.– Վարագոյր չկայ։ 

Չկայ տախտակ անաճ։ 
Չկսւն պատեր։ 
Չկայ առաստաղ։ 

Բ. Արար,– Չկայ բնութիւն։ Չկան ծառ, ծառաստան, խոտ, ծաղիկ,... չկան 
ժայռ ու քար, ծով ու լիճ, գետ, առուակ,,., կաբկթող արցունք...։ 
Չկայ հող, գետին։ Չկայ տարածք,..։ 
Չկայ երկինք։ 
Չկայ հորիզոն։ 
Չկայ արարած, օձ, շուն, կատու, փիղ, մժեղ...։ Չկայ նոյնիլւկ մարդ,.,, 
նոյնիսկ որդ...։ Չկայ շնչաւոր..,։ 
Չկայ շունչ։ 
Ու չկան թուղթ, գրիչ, վրձին–.., չկայ խազ.–., չկայ ճիչ...։ 
Ոչինչ, ոչինչ։ 

Գ. Արար– Կայ Չկայ ... 
ոլ միայն ու միայն 
Չկայ...։ 

Դ. Արար–– Չկային մէջ Ես կը գծեմ գոց դռներ...։ Կը գծեմ տկար մսւտներով, որ չանին 

գրիչ ու վրձին...: 

Կը գծեմ մերկ մատներ ով...։ Կը գծեմ գոց դռներ գոց սրտով, ոլ,.. 

բաց յ ուզում ով։ 
Չկային մէջ մեղմօրէն կը սաւառնին գոց ղռները.... փոքր դռները..., մեծ 
ղռները–––, քառանկիւն, եռանկիւն, անանկիւն... 

, Կը գծեմ բարակ գիծերով . . անյայտ գիծերով . ., անգիծ գիմերով 
Ե Ա ր ա ր – Չկային մէջ առանձին Եմ։ 

Ո՚հ մենախօսութիւն, ես կ՚ատեմ քեզ։ 
Զ Աո ար - Գիծ, մօտեցիր։ ԱԻա, ես ձեւ կու տամ քեզի ու ղուն կըլ լաս գիր։ 

Գիծ, մօտեցիր։ Ձեւ կու տամ–.–, եւ ղուն կ՚ըլլաս պատկէր. . . ։ 
Դուն կ ըլլաս կեանք։ 
Կ ըլլաս 
Երկբանութիւն։ 

է, Արար.– Դռներ, բացուԵցէք։ 
Ը. Արար.– Դուն հո՛ս ես, էակ,..։ 
«Վերջ»,– Մենախօսութիւն, ես կ՜ատեմ քեզ։ 

(Չկայ վարագոյր...) 

ԱՐԱ ԱՐՕՐՈՒԱԻ 
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ՏՈՂԱՆՑՔ ԿԵԱՆՔԻ ԿԱՆԱՉ ԿԱօԱՆԷՆ 

Օրերը կ՚սսնցնին հեւքոտ կամ հանդարտ, դանդաղ կշռոյթով, նա-
եւ սրարշաւ, թող չտալով որ հաշուես քայլերդ, որ ևտեւ չմնաս 

Օրերը կ անցնին խաղաղ առուակի հանդարտ հոսանքով, բայց 
մերթ կսմիթով ցաւագին, ցնցելով օրուան ժամ ու վայրկեաններ, 
սլաքին վրայ ժամացոյցին։ 

Հարկ է չափել օրերու կարճն ու երկարը, ըստ տրամադրութեան 
եղանակներու, նկատի առած կարծիքը գարնան, եւ բարկութիւնը 
բուքին, բորանին։ Ցաւին ու ցնծութեան միջինը գտնել առանց մոռ-
նալու գումարն հարսանեաց շքեղ թափօրներու եւ թաղումներու 
մռայլ մեղեդին։ Վերբին հսւշուով պէտք չէ մոռնալ, որ ծնունդն իրեն 
հետ մահ կը բերէ.., 

երբ հաշիւին հիւսքը թնճուկոփ, զերօները բարդացնեն իսկոյն, 
մօտեցիր կանոնին պարզաբանութեւսն, գի տոկոս առ տոկոս բար-
դուող բուրգը հարկ է դիտել հեոուէն, որպէսզի տեսողութեան դաշ-
տը զայն վերածէ կէտի, ու դուն չսոսկաս միլիոնին գալուստէն, որ կը 
մօտենայ թէեւ յամրաքայլ, բայց մի մոռնար որ կրիան ալ ունի շատ 
դանդաղ գնացք, բայց հարիւրամեայ կենցաղ։ 

Հոգերը կեանքին երբ մէթրով չափես, ցնծութեան կշիռը թեթեւ կը 
քաշէ֊ Տափն նժարը այնքան ծանր է, որ .հրճուանքին նժարը կը մնայ 
փետուր կշիռք։ Քեզի կը մնայ ընղունիլ այս ներհակ, զի որոշումը 
նախախնամութեան չես կրնար խախտել։ Ռամիկը պիտի ՛ըսէր 
«Բախտի հարց է»։ Փիլիսոփան սակայն, իր կտրուկ թուրով կը թե-
լադրէ. «Մահը իր ճամբով, կեանքը իր ճամբով»։ 

Երբ ծերութեան հասակը տեսնես դրանդ սեմին, հայելիին մի նա-
յիր. ւսյլ երջանկացիր թէ ողջ ես տակաւին, գլուխդ ուսերուդ գամ– 
ւած կը մնայ, ու կը մտածես քոլ կարգիդ, փիլիսոփայաբար, քանի 
կը մտածեմ, ուրեմն կամ։ Ապրած ըլլալու հրճուանքն այսպէս ու-
լունքի հատիկներու նման կը շարես թելի մը վրայ, որ հարկ է ըլլայ 
այնքան տոկուն, որ շփումէ մը թեթեւ շարքը չփշրուի։ Կեանքի համ-
րիչը իր հատիկներով մատներուղ մէջէՕ կանցնի կամացուկ, նոյն 
ատեն կը զգաս Ժամանցն անիմաստ, որ մերթ կերկարի, բայց երբ 
համրիչն այդ սատափ, յիշեցնէ քեզ թէ ինք կը մնայ յաւերժօրէն փայ-
տ ն , նոյն ատեն պիտի իմանաս, թէ համրիչդ մնայուն-տոկոլն. պի-
տի ժառանգէ հարազատ մը կենսուրախ.., Մխիթարութիւն Է այս, որ 
ծեռքէ ծեռք փոխանցուած համբոյր-կտակը պի^ոի ծաղկեցնէ ծառո 
տոհմիդ։ լ 

Ուրեմն, կրնաս փակել աչքերդ հիմա, հեռու հոգերէ թէ ի՛՛նչ մնաց 
կեանքէն քեզի. համրի՛չ մը միայն–, Գումարելու գանձերդ գնւստւն 
Յիշատակն ալ շուտ կը ցնդի, Երբ կոիսոփ համրիչը ոսկեգոյն...։ 

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 
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Ս ե ն գետի երկայնքին, ափէն յիսուն մեթր ներս, Փ ա ր ի զ ի 
սիրտին վրայ տեղ մը, աստիճաններու վրայ, որոնք ոչ մէկ 
տեղ կը տանին, նստած եմ խոհուն ու մտածկոտ։ Ժամադ-
րութեան ծէք եմ ես ինծի հետ, կամ աւե լի ճիշդ՝ ժամանա-
կին հետ, որ սպասել չի գիտեր։ Ան գ լուխը աոած կը քալէ 

ա կը քալէ անվերջ, աննպատակ, անվախճան ճ ա խ ա ր ա կ ի մը 
նման որ ոչ մէկ տեղ կը յանգի։ Կանգ առնե լ չի գիտեր։ Ինչ որ ան-
դոհանք կը պ ա տ ճ ա ռ ի Կամ այդպէս կը թուի ինծի, եթէ նոյնիսկ իրա-
նա նուօիւն չըլլայ մտածումս։ Աակւսյն ապրող իրականութիւն էր 
մանկամարդուհին, որ կատքէն կ՚իջնէր։ Ան ակնարկ մը ն ե տ ե ց իմ 
կողմս, տատամսոտ, քիչ մը ամօթխած։ 

Սիրուն ֆրանսուհի մըն էր։ Զ ա ր մ ա ն ա լ ի կերպով դարճաւ դէպի 

իմ կողմս մեղմօրէն, խօսեցաւ տ ա ք ոլ մւսրդամօտ շեշտով, անպա-

ճոյճ մարդկային ըսել կո ւզեմ , ինչ որ ամէն օ ր չի պ ա տ ա հ ի ր աշ -

խարհի այս հորիզոնականին վրայ։ Հարցո ւմ ո ւղղեց ինծի, պ ա տ ա ս -

խանի սււյասող դիրքով, իր շուարումը փարատե լո ւ ակնկալու -

ա ծ ս օտարուհին քրոջ մը նման հ ա ր ա զ ա տ կը թուի ինծի իր սպա-

սումին մէջ ԻՐ հարցումին պ ա տ ա ս խ ա ն ը ակնկալե լով ։ 

Ըսաւ պարզ, անպաճո յճ երկու վանկով ա ր տ ա յ ա յ տ ե լ ո վ իր միտքը։ 

Անմիջականութիւն կար իր շեշտին մէջ, ջերմութիւն ու մարդկութիւն 

խտացած էին, բարի սիրտ մը, որ պարզ հետաքրքրութենէ աւելին 

էր։ 
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ք՜հ&յւք– 

Ուզեց գիտնալ որ անհանգի՛՛ստ էի։ Իր օգնութիւնը կ՚ուզէր բերել 
այս անծանօթ քաղցր ֆրանսուհին, անյայտէն ելած մարմին ու հո-
գի առած։ Ի՛նչ էր որ այդ աստիճան մտահոգութիւն յառաջացուցած 
էր իր մէջ, ի տես իմ վիճակիս, ի՛նչ Ենթադրած էր։ Իր այդ անակնկալ 
ու անսպասելի հարցումէն.– ^տ7 - հետզհետէ մտահոգուիլ սկսած 
էի։ Ուրեմն արտայայտութիւնս սւյդ աստիճան լուրջ բնոյթ ստացած 
ըլլալու էր, որ կը մտահոզէր գուցէ գթութիւն յառաջացնող ու հայ-
ցող վիճակ մը, այդ անծանօթահիին աչքին։ Վախնալ պիտի սկսէի։ 
Հարցումը հարցեր կը բանար ուղեղիս մէջ։ 

Անհրաժեշտ էր դարս բերել զինք իր մ տա հ ոգու թե նէ ն, ուր ինկած 
էր ակամայ։ Աոաջին հերթին զինք վստահեցնել անհրաժեշտ էր -
ինձմէ առաջ - ու անկէ Ետք հարցը կարելի պիտի ըլլար քննել։ Ի՜նչ 
կը նշանակ Էր իր այդ « ^ յ եւ մինչեւ ուր կը տանէին զիս 
անոր արմատները. նման հարցում ցարդ ոչ ոք ուղղած էր ինծի։ Հե– 
տեւաբար նախ հարկաւոր Էր, ինչպէս ըսի, վստահեցնել այղ էակը 
փարիզեան սա մթնշաղին մէջ; Հաւաքեցի ինքզինքս եւ ըսի իրեն որ 
« Օ յ եմ այո, |աւ եմ, հոգ մի ըներ, բանի մը կարիք չունիմ, միայն 
թէ ժամաղրուած Եմ ժամանակին հետ, զայն կը սպասեմ, չուշանար 
կը խորհիմ, արդէն շատոնց ճամբայ ելած է ան։ 

Ի հարկէ զարմացաւ։ Առաւել, Ժպիտով մը զիս վարձատրեց այդ 
գեղուհին, (իրաւ գեղեցիկ էր. ինչ որ ոսկի կարժէ այս Օրերուն, երբ 
մարդիկ զիրար կը գերազանցեն սւրտառոցութիւնը գեղեցկութիւն 
համարելով)։ Գոհունակաթեան շարժում մը ըրաւ, Ս ա ր ի շարունա-
կութիւն» ըսելու պէս, յետոյ կղպեց կառքին դուռը ոլ վստահ քայրե– 
ըով առաջ անցաւ, այս անգամ, կ՛ենթադրեմ, երթալով դէպի իր ժա-
մադրութիւնը, որպէսցի ինք ալ չուշանայ, չկորսնցնէ զայն։ Երեկոն 
հեռու չէր, յամր քայլերով կ՚իջնէր վ ր ս 1 Ա , երկինքէն Քաղաքը կը զգե-
նուր իր լուսէ քղամիդը, ֆ ս ( վ ո յ լ յ քաղաքի» պատահական անծա-
նօթին տանող կրաղիւսէ աստիճաններուն վրայ։ Մեղմ արձագանգ-
ներ ունեցաւ այղ խօսքը հոգիիս ծալքերուն մէջ; Կը թուի թէ հոն տե-
ղի ունեցող հանդիպում Եւ անցուդարձ ցոլացեր Էին մարմնիս 
վրայ մարմինս հայեփն անոնց ալիքներուն։ ԻնչպԷ՚ս Եւ ո՚ւոկէ 
եկած հասած էի հոս։ Թէպետեւ մարմնական յոգնութիւն չկար սա-
կայն հոգիս լեցուած էր անլոյծ հարցերով, նաեւ՝ խոր խռովքով՛ 

հանգամանք ստացած էին սա անցորդին նա/– 
ածքէն. Ինք մեկնած Էր սակայն իր հարցումը հարցերոլ ծնունդ 

տուած Էր մտքիս * 6 ւ ինչպէ"ս թէ, ինչ պ է ՚ ս կ ը լ լ ա յ
 Դ 

, ո ո ո Տ ^ վ ա , Ո Ս հ ա զ ի ւ հ ա Ո Ի փ մեթր հեռա– 

ք 1 1 ծ է հ ա յ Կ ը * * * ^ Ո « ա ճ ա ր «եոթր Տ ա մ վ ն , 
ուր գացած էի այդ օր. մեր նահատակներուն յիշատակը յարգԵա 

եաոո7հս I "ք ^ Գ Ո Լ Բ ե ր Ա յ ն ը ^ – Տ ա է – ներով հակառակ շաբթուան մէջ լու , օ ր մը Ը լ լ ա լ ո ւն ։ Հոն տեղի պի– 

^ 1 ՝ ^ տ 1 Ո ա Գ եւ Եկեղեցական արարողութիւն կ ա զ Տ ւ , 
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Ո ւ յ ո ւ . 

կերպուած տեղւոյն հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ կողմէ։ 
Յուղումի Եւ ներամփոփումի խորունկ պահ մը, ինքնին իլրայա– 

տուկ, ղիս տարաւ մանկութեանս օրերուն, երբ նոյն պ ա տ ա ր ա գ ը 
հայաբարբառ լսած էի ու նոյնիսկ փորձած Երգել ութը տարիներ 
շարունակ, աշակերտութեանս օրերուն; Մանկութիւնս կը վերա՝ 
դառնար ինծի, Փարիզի այս մայր տաճարին մէջ, խիտ զգայութիւն– 
ներու խուրձով մը։ Հաւատալ պէտք էր– Բազմահազար ժողովուրդ 
մը երկիւղածութեամբ կը հետեւէր պաշտամունքին նուիրուած մեր 
«սուրբերու» յիջատսսկին, որոնց կարգին մեր գերդաստանի Ժա-
ռանգորդները, որոնք խելագարած էակներու նման սսնշիրիմ վազ-
վզած Էին անապատի արեւախանձ աւագներուն վրայ, անոր ջերմ ու 
փոշոտ հովերէն տարուբեր, ցնցուած, լաթէ խլեսսկնԵրու նման, 
որոնք չէին հեռանար հոգիիս գաղտնի ճսսմբաներէն։ Անոնք չեն 
գ տ ա ծ իրենց հանգիստը նոյնիսկ հիմա, երկար տարիներ ետք։ 
Աներեւակայելի, մանաւանդ անընդունելի վիճակ մը, որ կը գալարէ 
աղիքներս։ –Խաղաղութիւն ու հանգիստ հայցելով անոնց անհան-
գիստ հոգիներուն համար, այս հոյակապ տաճարին մէջ, անոր 
բարձրանիստ կամարներուն ներքեւ։ Բազմութիւնը երկիւղւսծու– 
բեւսմբ կը հետեւէր աղօթքին մւստռւցուած անոնց հոգիներուն խա-
ղաղութեան համար։ 

Արարողութիւնը տեւեց երկար, նոյնքան երկար որքան արարող 
առաջնորդին քարոզը տեղական լեզուով. ուր ամէն ինչ ըսուեցաւ, 
անիծոլԵցաւ բազում անգամ «Չար սաւոանա»ն, որ պիտի կրէ իր 
պատիժը վերջին դատաստանի օրը։ Կը խորհիմ թէ այդքան Երկար 
սպասել չէր ըլլար, անկէ առաջ անպայման բւսն մը ընել անհրա-
ժեշտ էր, առնուազն մխիթարուելու համար, որովհետեւ դժուար պի-
տի ըլլայ այդքան երկար (շատ երկար) սպասել, այսինքն մինչեւ 
ժամանսւկներու վերջաւորութիւնը, ուր ամէն բան ըսուած պիտի ըլ-
լայ, հետեւելով տրուած խորհրդաւոր խոստումին։ Ռւ չարը խա-
փանուած. պւստժուած ու գեհենի կրակներուն նԵտուելու արժանա-
ցած պիտի ըլլայ։ 

Արարողութեան աւարտին կը մնանք մեր նստած տեղը, տեսնե-
լու համար անոր մասնակիցներուն տողանցքը։ Զոյզ առուակներու 
բաժնուած ժողովուրդը բազմւսզգի, դանդաղ քայլերով կը յառաջա– 
նայ ղէպի ելքի դուռը, ուր ըստ սովորութեան խճողուած են զբօ-
սաշրջիկները, որոնք եկած են հեռու տեղերէ, տեսնելու համար 
կոթական արուեստի այս հարազատ օրինակը կառոլցուած միջին 
ղարուն, ուր հոգիի բացառիկ թռիչք կ՚ունենայ այցելուն։ Ձեւած Է 
զրեթէ հարիւր տարի անոր կառուցումը, յետագային հերթական յա– 
ւելումներ եղած են դարերու ընթացքին։ նւշադրութեամբ կը հետե– 
լիմ արարողութեան մասնակիցներու դէմքերուն, որոնք միայն հա-
յեր չէին; Բազմագոյն ու բազմատեսակ անձեր կային, որոնք կար-
ժանանային հետաքրքրութեանս։ մեր աջ կողմի շարքէն յառաջա– 
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ցող - խորանէն դէպի դարսի դուռը - պատկառելի անձ մը մեղմխ. կը 
ծպտի ինծի - զուցէ կռահած ըլլալով մտածումներս։ Անոր շրթներուն 
յստակ բան մը կը դծոփ։ ժպիտ մը, կը պատասխանեմ իրեն իմ 
կարդիտ Ան առաւել ջերմութիւն կը զգայ։ Քաջութեան կարիք չկար։ 
Շարժում մը ծայր կ՜առնէ իր մատներու արանքէն։ Իմ ալ։ Ձեռքս եր-
կարելու մղում մը ծագում կառնէ մէջս; Իր ալ։ Ոտքի կ՚ելլեմ, կ՚եր-
կարեմ ձեռքս դէպի իրեն, այս անգամ յստակ կերպով ոդջանելո լ 
համար գինք։ Ինք ալ իր կարգին ուրախ էր ԵԼ կը բարեւէ զիս ընդ-
հանուր թոհուբոհին մէջ (ինծի այդպէս կը թուի)։ 

- «Աա վա">՛ կ՚ըսէ։ 
- Այո, <ւսսս վա» կ՚ըսեմ, եւ կ աւելցնեմ, պարոն վարչապետ։ 
Անոր ժպիտը կ ընդլայնի, պատկառազդու մարդը կ՚ուրախանայ. 

կարծես վադեմի ծանօթներ Եղած ըլլայինք; Նոյնպէս ես։ Այնուհե-
տեւ պայծառ ժպիտներու յստակ փոխանակում մը տեղի կ՚ունենայ։ 
Կը խորհիմ թէ ուրախ էր զինք Յանչցող մը գտած ըլլալուն համար 
այդ բազմութեան մէջ։ ժպիտը հոգիս կը լուսաւորէ երբ կը հարցնէ՝ 
«սա վա ՚ ՚ Հ այս ալ մաս կազմելու Էր կեանքի առեդծուածին։ Քովէս 
պզտիկ ձայն մը շրթներուն ժպիտ հագած հարցուց, «Կը ճանչնա՚ս 
զինք»։ Անշուշտ ըսի, ֆրանսայի հայազգի նախկին վարչապետն 
Է,.։ Այս մեծ մարդը ինք ալ եկած էր մեր նահատակներուն յիշատա– 
կը յարգելու համար. «Աա վա՛» : Այո, անշուշտ թէ «սա վա՛», եր-
կինքէն իջնող խունկ ու լոյսով ողողուած Անոր շրթներէն բարութիւն 
կը կաթէր։ Իր մետաքսեայ ժպիտը կը վկայէր այդ հանգամանքը։ Այ-
նուհետեւ հսկայ տաճարը պարպուեցաւ, ոչ ամբողջաթեւսմբ, քանի 
որ զբօսաշրջիկները կը շարունակէին իրենց հոսքը զոյգ ուղղու– 
թեամբ դէպի ներս եւ դարս– Սեզի կը մնար կամացուկ ծալել մեր թե-
ւերը, վար իջնել երկինքէն երկիր, այլապէս ըսուած՝ դէպի չոր իրա– 
կանութիւն։ Դուրսը մեր տղաքն ու աղջիկները ինքնատիպ ցուցադ-
րութիւն կազմակերպած էին. մեր սիրելիներու կախաղան հանուած 
խաւ աքար ւոէ սարքուած ուրուականներով, որոնք միշտ հզօր 
տպաւորութիւն կը թողուն պատահական հետաքրքիր զոյնզգոյն 
անցորդներուն վրայ։ 

^իմա եկան նոր տղաք եւ աղջիկներ, յոյսի ու լոյսի դրօշները վեր 
բռնած, արդարութիւն կը պահանջեն մարդկային խիղճէն կամ առ– 
նուագն անոր մնացորդէն, որովհետեւ մեր բնաջնջումը այնքան 
հզօր ու տարերային եղած էր որ երկար տարիներու կարիք Եղաւ 
մեր մորթուած պապերուն հաշիւը պահանջելու համար։ Աոաջին 
օրերուն մարդ չէր մնացած այդ պահանջը ներկայացնելու համար 
ազգերռւ խիղճին, որոնք ներկայ եղած էին լառ ու մունջ, ւսռանց բո-
ղոք բարձրացնելու, ի հարկէ իրենց հաշիւներուն ի խնդիր՛ Հայ ազ-
գը շշմած էր, անկարող ձայն բարձրացնելու, որուն հետեւած էր 
առաւել ահասարսուռ բռնատիրաթխնը, որ միայն իր շահերը կը հե-
տապնդէր սարսափելի անտարբերութեամբ եւ այս՜ յանուն համաշ– 
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խարհսսյին «եղբայրութեան»։ Հարցեր ու վէրքեր կը բացուէին առ– 
ջեւտ Լուծումի մը ակնկալութիւնը երեւակայական էր։ Այդ օր տխուր 
ու մռայլ, ըստ մեր սովորութեան, գացինք դարսը գաւիթին մարմա-
րէ տեսակ մը նստարաններու վրայ նստեցանք ու դիրք գրաւեցինք 
շարունակելու համար մեր զննումները, Իոն ժամանած աշխարհի 
բազմաթիւ ցեղերու ներկայացուցիչներուն, որոնք կը տոդանցէին 
մեր առջեւէն, հաւատացեալ կամ ոչ. անոնք հպարտութիւն ու հա-
ճոյք կը զգային ի տես այս հոյակապ կառոյցին։ Կը լուսանկարէին 
զայն անդադար, զինուած նորագոյն գործիքներով։ Այդ խւսյտաբ– 
ղէտ տողանցողներու շարքին մէջէն կը լսուի յանկարծ մեր մայրենի 
քադցր լեզուն։ Երկու գոյգ հայերէն կը խօսէին յստակ ու պայծառ 
կերպով։ Ներքին ձայն մը կը մղէ զիս ըսելու, «մենք ալ հայ ենք՝», որ-
պէս անկոչ Ւիւր խօսքի մէջ մտնելով։ Անոնք կը դադրեցնեն իրենց 
խօսակցութիւնը, ականջ կու տան ու անմիջապէս թեւ կ՚առնէ 
խօսւսկցաթիւնը։ Հարցումներու շարք մը ձայր կ՚առնէ երկուստեք։ 
Հասկցուեցաւ որ մեր երկրէն էին, հեռաւոր մայրիններու շուքին 
տակ հասակ առաձ ու հիմա ցրուած աշխարհի չորս կողմերը։ Նոր 
օրերու նոր գաղթականութիւն, բայց ոչ նախկինի նման։ Այս անգամ 
յարաբերաբար լաւ պայմաններու մէջ։ « Ո ս կ ե ա յ գաղթականութիւն 
մը», կարելի" է ըսել, չեմ գիտեր, կախում ունի– Մեր պապերը ըսած 
են. «Տէր, պահէ պահպանէ զհայս», գօրաւոր ու ուժզին հաւատքով 
յընթացս դարերու։ Հայ ւսյցելաները միաբերան ըսին,– «Հազար 
ափսոս, սրիկաներու ձեռքը ինկանք, մեր երկիրը աւերեցին, քան-
դեցին, քարուքանդ ըրին»։ (Լիբանանի մասին էր խօսքը, հասկցուե-
ցաւ, անոր ցաւը կ՚արտսւյայտէին)։ «Ինկանք կամ ոչ. հաւատքը չի 
կորսուիը, գետին չիյնար» ըսի իմ կարգիս։ 

Չորս-հինզ հայ քով քովի, ազգը արդէն կազմուած էր. կենդանա-
ցած փիւնիկի նման յարութիւն առաձ։ «ես եմ Յարութիւնը» ըսի 
իրենց, կատակի համար, զուարճացնելու Իամար զիրենք կամ ինք-
զինքս։ Շւսրունւսկաեցաւ զրոյցը։ Դարերէ ի վեր նոյնը, մեր լինելու-
թեան որոնումը ու անոր պահպանումը։ Բոլորս համաձայն էինք։ 
Կասկածներ ու տւստանումներ չկային։ Պայծառ Է մեր ճանապար-
հը։ Նոյնիսկ եթէ մութ ոլ խութեր ըլլան անոր Երկայնքին։ Յաւերժու– 
բիւն տանող միակ ճանապարհը հաւատք ունենալն է մեր լինելու-
թեան վրայ, բոլորս համաձայնեցանք։ Այս էր արդէն նորութիւնը։ 
Իմաստուն դառնալ սկսած ենք։ Պատմութիւնը դաս տուած էր մեզի 
ու հիմա օգտուիլ Ակէտք էր անկէ։ Արդէն հայրենիք մը կորսնցուցած 
էինք, չէինք ուդեր կորսնցնել երկրորդ մը։ Կը սրտապնղէ ժամէ մը 
աւելի տեւած մեր խօսակցութիւնը, մայրենի լեգուով խօսած էինք 
նոր օրերու այս Բաբելոնին մէջ, ուր կարելի Է հանղիպիլ աշխարհի 
մէջ խօսուած բոլոր լեզուներուն։ Եկողը այս հոյակապ կոթական 
արուեստին նկարը կը շսւրուանակէր առնել բոլոր գոյներով, արե– 
ւով, առանց արեւի. ուրախ-գաարթ հասարակութիւն մը կարծես 
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Ուխտի Եկած ըլլար սրբավայրի վերածուած կոթական արուեստի 
հոյակապ տաճարը, Փարիզի կուրծքին վրայ, նոյնքան հետւսքըրք– 
րութեան արժանացած, որքան էյֆէլի աշտարակը։ Այս տեսարան՝ 
ները հաճոյքիս մաս կը կազմէին, տարիներէ ի վեր. այն օրէն երբ 
առաջին անգամ ոտք կոխեցի այս երկրի հոգին վրայ, մայրիներու 
Երկրէն գալով, որ իր կարգին մեզի հայրենիք Եղած էր մեր մեծ ջրհե– 
ղեղէն ետք, ուր ծնողքս կայք հաստատած էին փաիյուստ տալով 
«գեհենի» կրակներէն։ Ուզած էին ամբողջական հիմնական, վերջ-
նական բնաջնջումի ենթարկել իր հոգիին մէջ լոյսի պաշտամունք 
ունեցող մեր ազգը, բայց չէին յաջողած, վկայ մեր սա հոգեպարար 
«խորհրդաժողովը»՛ «Նոթր Տամ» տաճարի հովանիին ներքեւ։ Արեւ 
կար մեր մարդոց հոգիներուն մէջ, անոնք լոյս ըմպած էին արեւի եր-
կիրի Սաննինի կատարէն ու մայրիներու պիպլիական խորհուրդէն։ 
Անոնք արտայայտեցին իրենց ընդվզումն ու հոգիին խռովքը, նորո– 
գելով իրենց յոյսը ծննդավայրին հանղէպ։ 

Մինչ մարդիկ կը դառնային անդադար, այս շքեղ եւ հնադարեան 
կառոյցին առանցքին շուրջ, մենք կը շարռւնակէինք մեր զրոյցը յոյս 
ու լոյս որոնելով իրարու հոգիին, սիրտին ու խօսքերուն մէշ։ ժամ մը 
տեւած էր մեր խօսակցուբիւնը, ինչ որ կարճ թուեցալ ինձի երբ 
բաժնուեցայ իրենցմէ։ Բոլոր բաժանումներու նման լեղի համ մը 
կար բերնիս մէջ։ Յառաջացայ դանդաղ հԼ խոհուն քայլերով ղէպի 
մեր սովորական ժամադրավայրը։ Յայնժամ ընթացք կոլ տամ սա 
որբ աստիճաններու հրաւէրին ուր կայք կը հաստատեմ սպասելով 
կարելիին, որուն հետ համաձայնած էի նախապէս։ Տեղ կը գրաւեմ 
հոն մտորումներով առլցուն, եւ այդ մասնաւոր մէկ պահուն էր, որ 
սիրուն գաղիւսցին հարցուցած էր թէ կարիք չունէի՛՝ օգնութեան 
հարցում որ զիս տարաւ նետեց ցարդ ինծի անծանօթ նոր մտորում– 
ներոլ ծովուն մէջ։ Իրաւ է որ յետ միքօրէի զգայնութիւններս նետած 
էին զիս տարապայման խոկումի ցանցին մէ9, որ կը ցոլար դւմքիս 
ու մարմնիս վրայ։ Այս մէկը բէեւ ծովամոյն ը Ա ալու պէս բան մո չէր 
սակայն հարցականի առջեւ դրած էր պատահական սա անցորդը– 
Զիս ցնցելով, թերեւս տեսակ մը զգօնոլթեան հրաւէր, ոչ իրական 
այլ գէթ երեւակայական, մինչեւ ժամանակներու վերջաւորութիւնդ 
որուն սպասելու ոչ միտք, ոչ ալ սիրտ ունէի, այդ մասնաւոր օրուան 
աւարտին։ 

Ոչ տակաւին։ ժամանակ կայ, կը խորհիմ, յուսալով որ արեգակր 
չի կորսնցներ իր ճանապարհը, կը շարունակէ ի ր տիեզերական հո– 
լովոյթը աստղերոլ համաստեղութեան ընդմէշէն։ 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐԵԱՆ 

Փարիզ 

ՅՁ 
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Ռ ս ա ճ ճ 

Հ Ո Ւ Մ Ա Ն Ի Ս Տ Ա Կ Ա ՜ Ն 

Գ Ա Ղ Ա Փ Ա Ր Ն Ե Ր Ը Լ . Շ Ա Ն Թ - Ի 

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Մ Է Զ 

Հայ ականաւոր մանկավարժ Լ. Շան-
թը մեծ հումանիստ է Եւ նրա ողջ մանկա-
վարժութիւնը լցուած է հումանիզմով, 
երեխայի նկատմամբ անհուն սիրով, 
նրա արժանապատուութիւնը , զգաց-
մունքները, հետաքրքրութիւնները յար-
գելու, նրա բազմակողմանի եւ ներդաշ-
նակ զարգացումը ապահովելու համար 
պայմաններ ստեղծելու, ուսումնական 
գործընթացը հումանացնելու մտահո– 
գոլթեամբ։ ևրսս մանկավարժական դա-
ւանանքը հետեւեալն է. «Ուսուցչի վերա-
բերումը դէպի աշակերտները , երկու 
հիմնական զադալիարի վրայ կը կայա– 
նայ. աշակերտը մարդ մըն Է եւ ընկեր 
մը»։ /Էց43/ 

Շանթը համոզուած է. որ ոչ մի ծնող եւ 
ուսուցիչ պէտք չէ մոռանայ. որ երեխան 
թէեւ անւիործ է, ղեռ տկար, սակայն իր 
սեփական հոգով, իր սեփական ղատո– 
ղոլթԵւսմբ մարդկային անհատ Է։ Ն ա ու-
նի իր հակումները, բնաւորութեան գծե-
րը, մտածելու եղանակը, «սէրերն ու 
ատելո ւթի ւները» ։ Եւ Եթէ ծնողն ու ու– 
սուցիչը այս բոլորը հաշուի չառնեն, 
առանց երեխայի հոգին ճանաչելու, հո-
գեկան կեանքի ու էութեան մէջ թափան-
ցելու, միայն հրամաններով, սպառնա-
լիքներով առաջնորդո ւեր ա պ ա կարոդ 
են խաթարել երեխայի զարգացումը։ 

Դրա համար երեխայի իրաւունքները, 
նրա արժանապատուութիւնը յարգող Լ 
Շանթ խորհուրդ է տալիս աշակերտների 
վրայ նայել «իբրեւ արդէն գոյն ու ծեւ 

առած մարդկային անհատներում ու 
վւսրուել նրանց հետ այնպէս, ինչպէս 
վարւում Ենք մեծերի հետ, յարգել երե-
խայի մարդկային արժանիքները, սիրել 
նրան եւ իր կողմից սիրուելու ձգտում ու-
նենալ, բռնութիւնն ու կամայականու– 
թիւնը փոխարինել սիրոփ համակրան-
քով, մտերմոլթեամբ, փոխադարձ հւսս– 
կացողուբեամբ, մտքի տաղանղի, փոր-
ձի առաւելութեամբ, որովհետեւ «վախ 
ու սարսափ ազդելով, ուժ ու բռնութիւն 
գործածելով, կարելի է անսիրտ մարդիկ 
առաջացնել , բայց ազնիւ. բան մը ստեղ-
ծել կարելի չէ»։ /Էջ7Ձ/ 

Դպրոցի նպատակը Շանթը տեսնում է 
անհատականութեան ազատ ծաղկումը 
ապահովելու, հոգու թռիչքը կաշկանդող 
կաղապարներից հեռու պահելու մէջ։ 
Դպրոցը երեխային պէտք է սովորեցնի 
զգալ եւ ճանաչել իր «ես»–ը, ինքնուրոյն 
մտածելու, ինքնուրոյն զգալու գաղտնի-
քը։ 

Շանթը գտնում է, որ դպրոցում ամէն 
ինչ պէտք է լինի «աշակերտների համար 
եւ աշակերտների միջոցով»։ Դպրոցը 
պէտք է ինքնավարութեան լայն հնարա– 
ւորութիւններ տայ աշակերտներին , 
մանկավարժը պէտք է դրղի եւ վարժեց-
նի Երեխային «ինքնուրոյն Եւ ինքնա-
բուխ ծԵռնարկութիւններու» /Էջ51/։ 

Այս իմաստով ուսանելի են Շանթի մօ-
տեցումները աշակերտական ինքնավա-
րութեան մասին։ Նա գտնում էր, որ 
դպրոցում կազմակերպուող արտադա– 
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ս ա ր ա ն ա կ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ը պէտք է 
ի ր ա կ ա ն ա ց ո ւ ի երեխաների միջոցով։ 
Աշակերտները պէտք է ընտրեն արտա-
դ ա ս ա ր ա ն ա կ ա ն խմբակների, միջոցա֊ 
ոումների տեսակները, որոշեն աշխա-
տանքի ճեւերը. միջոցները, իսկ դպրո-
ցում գործող աշակերտակւսն ինքնավա– 
րութեան մարմինները, մանկական կազ– 
մակերպաթիւնները ոչ թէ մեծերի կող-
մից մանուկների համար ստեղծոււսծ, 
այլ մանուկների կողմից, իրենց համար 
ս տ ե ղ ծ ա ծ մանկական կազմւսկերպու– 
թիւններ Են։ Մեծերը խորհրդատուի, օգ-
նողի դերում են միւսյն։ փսինքն, Շանթը 
պահանջում Է դպրոցից յարգել երեխա-
յի անհատականութիւնը եւ պայմաններ 
ստեղծե լ նրա ի՚նքնադրսեւորմւլւն հա-
մար։ 

Հումանիստ մանկավարժը ուսումնա– 
դ ա ս տ ի ա ր ա կ չ ա կ ա ն ողջ գործընթացի 
արղիւնւսւէտուբիւնը կապում է ուսուցչի 
արդիւնաւէտ աշխատանքի հետ ման-
կավարժի ամենակարեւոր հոգեբանա-
կան յատկանիշը համարելով սէրը երե-
խաների նկատմամբ Ուստի, նա բացա-
ռում է Երեխաներին չսիրող մարդու 
ւԽւտքը դպրոց Եւ առանձնակի խնդիր է 
դնում ո ւսո ւցխ-դաստիարակի /դասղե-
կի/ առջեւ։ Ըստ նրա դասղեկը սովորա-
կան ուսուցիչ չէ։ Նա դասարանի, դպրո-
ցի մ ա ն կ ա վ ա ր ժ ա կ ա ն կո լեկտիւի ու 
տնօրինութեան, դպրոցի եւ ընտանիքի 
կապն ապահովող է։ Սակայն նրա ամե-
նաբարձր կոչումն այն է, որ «դասղեկը 
ընկեր է աշակերտական ընտանիքի ան-
դամ Է», որը երեխաների հետ պէտբ է 
մտերիմ լինի, նրանց հետ խօսի եւ թոյլ 
ւոայ, որ իր հետ խօսեն բոլոր հարցերի 
շուրջ։ Շանթը գտնում Է, որ դրանից 
պէտք չէ վախենալ, որովհետեւ «Անձնա-
կան մտերմութեան շեշտը կ՚աւելցնէ ոլ– 
սուցչի մը բարոյական արժէքն ու ազւյե– 
ցութիւնը տղոց վրայ» /էջ 46/։ Միաժա-
մանակ, ըստ մանկավարժի դասղեկը 

նաեւ աշակերտի ընտանիքի բարեկամն 
է։ Նրա երկրորդ սւարտւսկանութիւնը 
ւոարուայ մէք մէկ֊երկու անգամ ընտա-
նիք այցելելն է։ Սակայն դա ւզէտք է ար-
ուի միայն երեիյ լպի ներկայո ւթեամբ , 

որպէսզի տդու դէմ դաւի ծե ւեր չառնէ»։ 
եոյն սկզբունքով նա յատկապէս բ ա ր ճ ր 
դասարաններում ա շ խ ա տ ո ղ դասղեկնե-
րից ւզահանջում է ծնողական Ժոդով– 
ներն անցկացնել աշակերտների մաս– 
նակցութեամբ եւ բո լոր հարցերը , որոնք 
վերւսբերում Են աշակերտներին , քննար-
կել նրանց ներկայութեամբ, որոշում-
ներն էլ կայացնել նրանց մասնակցու– 
թեամբ նրանց ձայնն ու կւսրծիքը հաշ– 
լի առնելով։ Ահա երեխայի ազւստու֊ 
թիւնների, իրաւունքների պաշտւզանու– 
թեան վառ օրինակ, սկզբունքներ, որոնք 
Շանթը իրականացրե լ է իր պրակտիկ 
մանկավարժո ւթեան մէջ. ե ր ե խ ա ն ե ր ի 
իրաւո ւնքների պ ա շ տ պ ա ն ո ւ թ ե ա ն ը 
նուիրուած մՍԿ-ի յ ա տ ո ւ կ 2 7 - ր դ 
նստաշրջանից (2002թ. Սայիս) 7 0 տ ա -
րի ւսռաջ։ /Այղ նստաշրջանում իրաւամբ 
արձանագրո ւեց , որ երեխայի ձայնը 
վերջապէս պէտք է լսե լի ղառնայ իր 
կեանքին վերաբերող հարցերը լուծելիս, 
իսկ դպրոցը պէտք է հնարաւորութիւն 
ստեղծի դպրոցի կեանքին երեխաների 
մասնակցութիւնն ապահովելու համար/։ 

Շանթի հո ւմանիստական հայեացք-
ներն իրենց արտացոլումն են գտել նաեւ 
դպրոցում ա շ ա կ ե ր տ ի պարտականու– 
թիւններն ոլ իրաւունքները սահմանե-
լիս։ Շանթը իրաւացիօրէն նշում Է, որ 
իրաւունքն ու պարտականութիւնը միշտ 
կողք-կողքի են քայլում, իրաւունք պա-
հանջողը նախ պէտք է իր պլպւտակսս– 
նութիւնները կ ա տ ա ր ի , հ ն ա զ ա ն ղ ո ւ ե լ 
սովորի։ Սակայն, դրան հասնելու հա-
մար մեծ մանկավարժը դպրոցի ղեկա– 
վարութիւնից նախ պահանջում Է «ան-
տեղի ել աւելորդ պահանջներ» չդնել 
երեխաների առջեւ , այլապէս նրանք չեն 
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զգայ Եւ չեն ըմբոնի ղրանց հասարակա-
կան կարեւորութիւնը, «կանոնի եւ օրէն-
քի մեծ քաղաքական ղերը» /Էջ55/ կա– 
րետրելով, որ դպրոցական հնազանդու-
թիւնը երեխաների «հոգիները չի ճմռեր, 
աշակերտական արժանապատուո ւ -
թիւնը չի նուազեցներ, այլ կամքը կը 
կրթէ եւ կամքերու գործակցութիւնը կը 
դիւրացնէ, որով կը ծառայէ բարոյակա-
նութեան թէ անհատական եւ թէ՝ հանրա-
յին տեսակէտին» #$67/։ Հնազանդուեր 
ւսմօթ չէ եւ թուլութեան նշան չէ։ Երեխա-
յի գիւոակցութեանը պէտք է հասցնել, որ 
«այս ինչ. կամ այն ինչ բանը չընելը բա-
րոյական անհրաժեշտութիւն է» /Էք66/ եւ 
բխում է թէ իր շահից եւ թէ հասարակու-
թեան շահից։ Մեծ մանկավարժի համար 
հնազանդեցնելու միջոցներ են սէրը, հե-
ղինակութիւնը, համոզելը, պահանջելը, 
հսկելը։ Ով ուզում է աշակերտին հնա-
զանդածէ սովորեցնել, պէտք է տիրապե-
տի պահանջելու ԵԼ հսկելու արուեստին։ 
Մեծերի հսկողութիւնը երեխային նեցուկ 
լինելու, նրանց առջեւ դրուած պահանջ-
ները Լյաւոարելուն օգնելու մէջ է։ Հսկե-
լու դերը պէտք է կատարել «առանց վայ-
րենութիւներու ու անբնական պատիժ-
ներու օգնութեան դիմելու » ՛է ջ 174/, այն՝ 
պէս որ, բոլորն այն զգացումն ունենան, 
«որ դուն հոն ես, որ ամէն ինչ կը տեսնես, 
բայց միեւնոյն ժամանակ ոչինչով չխան-
գարես անոնց փոխադարձ կապերն ու 
յ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը , անոնց անկաշ-
կանդ խաղերը, անոնց ազատ աշխա-
տանքն ու իրար օգնելը» /էջ 175/։ Իսկ 
պահանջելու արուեստի արդիւնաւէտա– 
թխնը Շանբը համարում է հետեւեալը, 
"Երեխային ներշնչած ու իր կողմից իլ՛ 
րացուած բոլոր օրէնքներն ու Լքանոննե– 
րը միս ու արիւն դառնան տղոց մէջ, 
տղան այդպէս վարուի նաեւ հեռու իր 
դաստիարակէն ու անկախ դաստիարա-
կէն» /էջ 174/։ 

Սեծ հումանիստը ուսուցչի մանկա-

վարժական արժէքը չափում է նրանով, 
թէ որքանով է նա կարողանում իր ներ-
կայութիւնը ճնշոդ ու խանգարող չդարձ-
նել, միջամտութիւնը, դիտողութիւնը, 
անախորժութիւնՕԵրը հարթելու գործը 
պարզ ոլ բնական ձեւով կատարել։ 

Շանթի հումանիզմի, երեխաների 
նկատմամբ անհուն սիրոյ արտայայտու-
թիւն են նաեւ հայոց լեգոլին եւ քերակա– 
նութեանը նո լիրաած նրա 18 անուն դա-
սագրքերը եւ եւրոպական մանկական 
լաւագոյն ստեղծագործո լթիւնների 
թարգմանութիւնները։ Շանթը թարգմա-
նել է եւ իր դասագրքերում զետեղել Լա– 
ֆոՕտենի «ճպուռն ու մրջիւնը»», Կռիլովի 
«Գայլն ու գառը», Տուրգենեւի «ճնճղու-
կը», «Ամենաթանկագին բանը», Դոստո– 
եւսկոլ «Գերի ւսրծխը», ե ւրոպական 
հեքիաթներից «Երեք արջերը», Գրիմմ 
եղբայրներից «Քաղաքային երաժիշտ-
ները», Ռաբինդրանաթ Թագորից «Թղթէ 
նաւակները», «Ամպերն ու ալիքները» եւ 
այլ հրաշալի ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ։ 
Շանթը նոյնիսկ մահուան մւսհճում չմո– 
ռացաւ իր ամենասիրելի Էակին հայ մա– 
նոլկին, եւ գրեց նրան ոլդղուած իր վեր-
ջին « Լ ա ր ը սարին» ոտանաւորը ։ 
Նշուած ստեղծագործոլթիւնների թարգ– 
մանութեան համար կատարած ընտրու-
թիւնն անգամ հումանիստական ուդ– 
ղուածութիւն Ունի, քանզի նրանցից իւ-
րաքանչիւրը պարունակում Է համա-
մարդկային վեհ գաղափարներ։ 

Սերնդի ապագայի նկատմամբ բարճր 
պատասխանատուութիւն ունեցող Շան-
թը գտնում Էր, որ դպրոցական դասա– 
գիրքը պէտք է ունենայ կրթադաստիա– 
րակչական եւ դեղարանս տա կան բարձր 
արժէք, այն պէտք է ապահովի աշակեր-
տի աստիճանական զարգացումը, հւսշ– 
ւի առնի նրա տարիքային, հոգեբանա-
կան Եւ մտաւոր կարողաթիւնները։ Շան-
թը կարեւորում Էր նաեւ դասագրքի ար-
տաքին տեսքը, այն պէտք է լինի Տաշա– 
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կով նկարազարդուած, գեղեցիկ, գրաւի 
երեխային եւ անմիջապէս բացելու եւ 
կարդալու ցանկութիւն առաջացնի։ 

Շւսնթը զբաղուել Է նաեւ ուսումնա-
կան գործընթացը հումանացնելու 
խնդրով։ Ն ա կարեւորում Էր եւ իր պրակ-
տիկ մանկավարժութեան մէջ օգւոագոր 
ծում էր երեխա յակենտրոն մեթոտներ, 
աշխատում Էր ուսումը երեխային հաճե-
լի դարձնել, իւրաքանչիւր դասի ժամա-
նակ անհատական, խմբային եւ դասա-
րանական պարտադիր աշխատանք Էր 
յա Օձն ար ար ու մ. «որուն ամբողջ դասա-
րանը կը մասնակցի, միասին մտածելով, 
միասին դիտելով երեւոյթ մը եւ միասին 
փնտռելով տրուած հարցերուն պատաս-
խանը » /էջ48/։ Նա դասարանական, ան-
հատական աշխատանքը համարել է մի-
ջոց ուրիշի կարծիքը յարգելու ւսնձնա– 
յին որակ դաստիարակելու համար։ ԱմԷն 
աշակերտ կը սկսի հասկանալ, .կ ըմբըռ– 
նէ, որ նոյն բանի մասին շատ ճամբանե-
րով կարելի է մտածել ա դատել Եւ կը 
վարժուի յարգելու ամէն ընկերոջ կար-
ծիքը եւ ոչ թէ տղայական մեծամտու֊ 
թեամբ անվերջ իր մտածածը կը կրկնէ 
խելագար յ ամա ռո լ թեամբ» 

Շւսնթը կարեւորում է նաեւ դասի ժա-
մանակ իրականացուող խմբային աշ-
խատանքը, որը ժամանակակից մանկա-
վարժութեան մէջ բարձր Է գնահատւում; 

«Դասարանական ընդհանուր աշխա-
տանքին մէկ հարցը ուսուցիչը փոխա-
նակ անմիջապէս սեղանի վրայ դնելու 
նախ կը յ անձն է երեք կամ չոթս աշակեր-
տէ կազմուած խումբի մըՒ պսւտոլիրե– 
լով. որ չորսէն ամէն մէկը ինքը Երթայ 
դիտէ երեւոյթը, երթայ ուրիշներէն նոր 
տեղեկո ւթի ւներ հաւաքէ.. . եւ կազմէ իր 
գրաւոր պատասխանը» / |ք4»։ Այնուհե-
տեւ ամէն մէկը խմբի միլս անդամներին 
կարդում է իր եզրակացութիւնը, համե– 
մւստռւմ են. վիճում եւ վերջիվերջոյ ընտ-
րում մէկ պատասխան։ Ուսուցիչն այդ 

մէկ պատւսսխանը դնում է դասարանի 
քննարկմանը։ Ահա ինտերակտիւ մեթո-
տով իրականացուող դաս. որտեղ աշա-
կերտը սուբյեկտ է Եւ դասը արարողնե-
րից մէկը։ Աւելին, Շանթը գտնում է, դւս 
սի ժամանակ անհատական, խմբային եւ 
դասարանական աշխատանքային մե-
թոտն եր ի միաձուլումը ոչ միայն հեշ-
տացնում է ուսուցումը, օգնում է նիւթի 
աւելի մատչելի ընկալմանը կամ աշա-
կերտին գործողութեան է մղում, այլ նա-
եւ դաստիարակչական հզօր գործօն է, 
քանի որ ^հնարատրութիւններ կու տայ 
ընկերական շփման, մտաւ որ շփման, ել 
զգայական շփման ապրումներուն»։ 

Այսպիսով, կարոդ ենք վստահօրէն 
արձանացրել , որ հայ մանուկի զարգաց– 
մամբ. նրա ապագայով մտահոգուած Լ 
Շանթի մանկավարժութիւնը հումանիզ-
մով է շնչում, նրա տեսական ու պրակ-
տիկ մանկավարժութիւնը համեմուած է 
երեխայի բարձրարժէքութեան գ ա ղ ա -
փարով, նրա համար երեխայի շահը վեր 
է ամէն ինչից։ Ուսուցիչ եւ մեթոտիստ 
Շանթի մանկավարժութիւնը երեխայա– 
կենտրոն է ել լայն հնարաւորութիւններ է 
ստեղծում աշակերտի ինքնադրսելռր– 
ման, ինքնաիրացման համար։ 

Լեւոն Շանթի մանկավարժական հայ-
եացքներն այսօր էլ չեն կորցրել իրենց 
թարմութիւնը ել ծնողների ու ուսուցիչ-
ների համար կարոդ են դառնալ ուղենիշ։ 

Ա. Թ Օ Փ Ո Ւ Զ Ե Ա Ն 

Օգտագործված գրականութիւն 
Լեւոն Շանթ, «Ուսում ու կրթութիւն 

Դպրոցականդ Համազգային ընկերու-
թեան տպարան. Պէյրոգհ 1952: 
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ՅՈՐԴՈՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄՏԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴՆԵՐՈՒՆ՝ 
ԻՆՉՊէՍ ԸՆԴՈՒՆԻԼ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ ԵՒ 
ԻՐ ԲՈԼՈՐ ՇՆՈՐՀՆԵՐԸ ՄԱՐԻԱՄԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Սեզ ստեդծոգ Աստուածը տուած է մեզի իւօսքի գործածութիւնը, 
որպէսզի իրարու յսւդտնենք մեր սիրտի խորհուրդները եւ, ունենա-
լով ընդհանուր բնութիւն, իւրաքանչիւրս փոխանցենք մերձաւորին 
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սիրտէն ինչպէս գանձարանէն, դուրս հանելով ծածուկ խորհուրդնե-
րը։ Քանի Եթէ մերկ հոգիով ապրէինք, ապա միտքով անմիջապէս կը 
հասկնայինք իրար, բայց քանի որ միտքերը կարտադրէ մարմինի 
վարագոյրով ծածկուած մեր հոգին, ապա խորքին մէջ եդածները 
արտայայտելու համար կարիք ունի բառեբու եւ անուններու։ Հետե– 
ւաբար. Երբ մեր միտքը կը ստանայ (որեւէ) իմաստալից ձայն, այն, 
խօսքի մակոյկով ընթանալով օդին մէջ, ըսողէն կը փոխանցուի լսո-
ղին. եւ եթէ գտնէ խորին խաղաղութիւն եւ հանդւսրտութիւն, խօսքը 
կը հանգրուանէ սորվողներու լսելիքին մէջ, ինչպէս հանգիստ Եւ 
անխռով նաւահանգիստի մէջ։ Իսկ եթէ մեծ փոթորիկի նման խառ-
նաշփոթ բարձրացնէ լսողներուն մէջ, ապա (խօսքը), օղին մէջ 
ցրուելով, նաւաբեկութեան կ՜ենթարկոփ։ Արդ. այս խօսքին համար 
խււվ խաղաղութիւն պատրաստեցէք լռութեան միջոցով։ Բանի պի-
տանին կը ճանչցուի ամէն բանէն, եւ քխօսքըյ հսւրագւստաբար ըն-
դունողները որսալը դժուար է։6շմարիտ խօսքը ղիւրոլթեամբ կրնայ 
վրիպիլ անոնցմէ, որոնք չեն զգուշանար։ Արարչագործ Հոգիին սեր-
մանածը հակիրճ Է, սակայն այդ հակիրճով շատ բան կը յւսյտնէ, որ– 
պէսզի հակիրճաթեան միջոցով ղիւրին ըլլայ ւզահել յիշողութեան 
մէջ։ Քանի խօսքի բնական կատարելութիւնն է անյատակ խորու– 
թեամբ չպահել նշանակութիւնը Եւ աւելորդ կամ ունայն զուր տեղը 
չտար ածուիլ։ Այդպիսին Է նաեւ Մովսէսի գիրքէն այծմ մեր ընթերցա-
ծը, որ ըստ ամենայնի ջանասէրներդ կը յիշէք, եթէ, անշուշտ, հակիր– 
ճութեան պատճառով այն չէ վրիպած ճեր լսելիքէն; Այղ խօսքին մէջ 
կայ հետեւեալը, «եայէ քեղի։ Թող քու սիրտիդ մէջ երբեք անօրէն 
խորհուրդ չըլլայ» (Բ Օ ր ԺԵ 9)։ 

ՍՈՒՐԲ ԲՍՐԱԵԴ ԿԵՍԱՐԱՑԻ, 
<*Պահոց Գիրք»։ 

ՍՈՒՐԲ ԲԱՐՍԵԴ, 

Ուսանողներուս հետ կատարած վերջին պեղումներուս ընթաց-
քին, հաճեցէք լսել Սրբազան, նոր «գի ւտ , մը ըրի, որան կ՜ուզեմ այ-
սօր անդրադառնալ։ 

Այս աշխարհին մէջ, ուր կիրքեր եւ ախտեր կան. միայն Աստուծոյ 
Հոգին կը վերահաստատէ իրապէս ազատ մարդկութիւն մը, Աստու-
ծոյ պատկերովը ստեղծուած, եւ զօրութենապէս անկախ կիրքերէն։ 
Ել միայն զգացական կամ անհատական փորձառութիւն մը չենք 
զտներ Հոգիով; Հոգին «Եկեղեցին կը ժռղվէ», խորհրդական կարգ 
մը ստեղծելով եւ Քրիստոսի մարմինին իրական ներկայութիւնը 
Կ ՛Իրագործէ։ «Մարգարէները անուանելով» եւ «քահանաներ ստեղ-
ծելով», Հոգին կը վստահեց նէ մեզ թէ քրիստոնէական փորձառու -
թեան մարգարէական եւ անհատական տարրին եւ խորհրդական 
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կարգին հաստատութենական առարկայականութեան միջեւ կենսա-
կան կապ մը կայ։ 

Կրնա նք ըսել, որ Եպիսկոպոսները իրենք կը նոլիրւսզործեն 
«սուրբերը», իբրեւ խորհրդական առաքելութեան մը հաստատութե– 
նական իշխանութիւն; Պրկումը որ կայ հաստատութեան եւ «մար-
գարէներուն» (սուրբերուն» միջեւ օրէնքը չէ. այլ այսպիսի պրկում-
ներ բերող եկեղեցական գիտակցութիւնը ինքը կը վկայէ հաւաքա-
կան պատասխանատուութեան զգացումի մը մասին, քանի որ նոյն 
Հոգին ներկայ է մարմինին ամբողջութեան մէջ եւ Աստուծոյ զաւակ-
ներուն ազատութիւնը նախ կ՜ենթաղրէ, բոլոր մկրտուածներուն կող– 
մԷ, ընտրութեան ֊ճանաչողութեան ճիգ մը. Սրղ, այս բոլորին հիման 
վրայ, կրնանք հետեւցնել թէ ազատութիւնը - ճշմարտութեան հոգի-
ին պտուղը - սկզբունքային գետնի վրայ չի հակասեր որ քարիզմա– 
ներ գոյութիւն ունենան Եկեղեցիին կառոյցը սահմանող, մանաւանդ 
ալ եպիսկոպոսութեան... 

Այլ ան (նոյն այղ ազատութիւնը) կը հաւաստէ թէ քարիզմաները 
(Ա. Կր 12.4-31) Եկեղեցիին կը պատկանին էս թէ բոլոր ունեցողները 
(այղ շնորհները» կրնան իբրեւ անհատներ, անհաւատարիմ գտնուիլ 
անոր հանդէպ... 

Լաւ , ղժուար է հասկնալ թէ ինչ հոգեւոր եւ Եկեղեցաբւսնական 
արդիւնք կայ վերը յիշոււսծ կեցուածքներուն ետին։ Միշտ դժուար 
հասկցած եմ մարդուն կեցուածքը եկեղեցական իշխանութեան 
հանդէպ։ Այս պատճառով, երեք անգամ Սեծ Դուն Բարսեդ, նաեւ Քե– 
զի լաւ ճանչնալով, կու գամ յիշեցնել Քեզի թէ Ի նչ Է Եկեղեցին. 2-րդ 
դարուն արդէն, Սուրբ Իրենիոս կը գրէր. «Հոն ուր Եկեղեցին Է, հոն է 
Աստուծոյ հոզին, հոն է Եկեղեցին., բայց Հոգին ճշմարտութիւնն է» 
ք̂Հ6V. հՅՏՐ 3, 24. 1) 

յլ 
X X 

Կուզեմ սկսիլ ^ուտծ&տ ԼՅԱՏՅոոշի մէկ աղօթքով, որ կը խօսի 
հոգիներու եւ մարմիններու ապաքինման մասին, Ա. Կոյսի սրբա-
րաններուն մէջ. «Միայն հոգիներու վւրվութիւնը չէ որ ան ԼՄարիսսմէ 
արթուն կը պահէ իր քնքուշ հոգատարութեամբ, այլ մարմիններու 
առողջութիւնը եւ կարիքները, ինչպէս եւ (բոլոր ցաւերը) ան կը բու– 
ժէ։ Արդարեւ, իր սրբութիւնը պատուելու յատկացուած ուխտագնա-
ցութեան վայրերուն մէջ ան կաղերը քալել կու տայ, կոյրերը տես-
նել, խուլերը լսել, համրերը խօսիլ, բժշկելով ամէն տեսակի նուաղ-
կոտութիւները . ան կը կատարէ անհաշիւ բժշկութիւներ։ Ահաւա-
սիկ կու գան իր սրբարաններուն սեմին, յանգաւորները, իրենց 
կուրծքը ծեծելով, խոստովանելով իրենց մեղքը, եւ անոնք, ներումը 
ստանալէ յետոյ. ուրախոլթեամբ տուն կը վերադառնան։ Ահաւասիկ 
կու գան մտակորոյսներ, ակար գլուխներ, կատաղածներ, արտա-
ռոց սովորո ւթիւներ ունեցողներ, դիւահարներ, գիշերային վախե– 
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րու կամ ուրիշ զ ա ռ ա ն ց ա ն ք ի մը կամ ի ր ա կ ա ն ա յ ս ա հ ա ր ո ւ թ յ ա ն մը 
ենթարկուած մարդիկ, եւ բոլորն ւսլ իրենց բժշկութեամբ կը ս տ ա -
նան ա ս տ ո ւ ա ծ ա յ ի ն շնորհքին ա ռ ա տ ա ձ ե ռ ն ո ւ թ ի ւ ն ը ։ Վ ե ր ջ ա պ է ս 
ահաւասիկ որ իր ո լոքերուն կը հւսսնին փ ա ղ ա ն գ ը այն մ ա ր գ ո ց 
որոնց հոգին լեցուն է դառնութեւսմբ կամ տխրութեամբ , ա ղ ք ա տ -
ներ. տառապեալներ , սգաւորներ , պ ա ր տ ք ի տ ա կ մտածներ եւ - ինչ 
որ աւելի դէշ է - մարդիկ որոնք անպատուութեւսն մէջ կ ՚ապրին եւ 
ա մ բ ա ր շ տ ո ւ թ յ ա մ բ կը յատկանշո ւին ։ Եւ այս ամէնքին աղօթքները 
եւ աղօթքները բոլոր անոնց որոնք կը գոչեն դէպի իրեն, ան կ՛ընդու-
նի եւ աղաչե լ ով իր Որդիէն, ան իր ողորմութեան մէջ ամէն ցաւ կը 
հեռացնէ անոնցմէ; Քանի , այո , ինչպէս կրակին հպումով , մոմը կը 
հեղուկանայ, եւ արեւուն ուժգնութեան տ ա կ սառոյցը կը հալի, այս– 
պէս ալ. իր երեսին ղիմաց թշնամիներուն զէնքը կը ցնդի, եւ երբ ան 
կը հրամայէ ամէն թշնամութիւն կ ՚անհետանայ» (հտէ հօատ1էՏՏ 
հ/է3ոց|©տ, Տ Օ 1*72, ՐՏՈՏ. Շտւէ 1960, Էջ 216-21 7)։ 

Այո Ս. Բարսեղ, պէտք Է ղ օ ր ա ց ն ե | մեր հ ա ւ ա տ ք ը Ս. Կոյսին հան-
դէպ, մեր հաւատքը մեգ վերածնիլ տալո ւ իր կարողութեան հան– 
դէւց, յիշենք միշտ Աստուծոյ տուած խոստումները , Եսայի մարգա-
րէի ձեռքով, եւ որ կը կարդանք ծէսին մէջ այս վայրկեանին, խոս-
տում մխիթարութեան, կը մտւսծեմ, կը զգամ, կը հաւատամ որ Հայր 
Աստուածը կը խոնարհի մեզմէ ի ւրաքանչիւրիս առջեւ, իր զաւակնե -
րէն իւրաքանչիւրին առջեւ, մեծ տառապանքով , աւելի Իեռու պ ի տ ի 
երթամ ըսելով, որ Աստուած մեզմէ ներում կը հայցէ, ներում այն 
սխալին կամ սխալներուն համար որ գործած Էք, Աստուած կը տես -
նէ ան որ կը գոչէ. Ես չեմ ուզած ապրիլ ։ Աստուած գորով եւ գութ է. 
ամէն մարեմական պաշտամո ւնք քրիստոսակեդրոն է, ը ս ա ծ են դա-
րերու ընթացքին, բայց Որդիին ամէն յայտնութիւնը ի ր ա կ ա ն ի ն մէջ 
յայտնութիւն մըն Է Հօր ս իրտին– Ան եկաւ որ ե ր ե խ ա ն ե ր ո վ սիրտը 
Հօր դարձնէ, ինչպէս ըսաւ Տէրը, եւ ես կը ցանկայի զիրենք առող– 
ջլսցնել, եթէ ընդունփն ինծի դառնալ, եթէ ընդունեին Ետ դառնալ եւ 
ինծի նայիլ, ես կ՛ուզեմ զիրենք առողջացնե լ . . 

Աստուած գորով է, Եւ այսօրուան լեզուին մէջ, գորովը յ ա ճ ա խ 
տկարութիւն նկատուած է, սիրոյ ենթատեսակ մը նկատուած է. ո չ , 
գորովին բնութիւնը ամբողջապէս տարբեր է. գորովը ա ս տ ո ւ ա ծ ա յ ի ն 
յատկութիւն մըն է. պիտի սահմանեմ գայն հետեւեալ ձեւով . Աստ– 
ւած ցօըաւոր Է, Ան զօրութիւնն իսկ Է, արարիչը մեզ շ ր ջ ա պ ա տ ո ղ 
լեռներուն, ւսյս Երկրին իր ամբողջ կորովով եւ ամբողջ ուժով, ւսրե– 
ւային համակարգին արարիչը , արարիչը ամբողջ տիեզերքին ։ Ան որ 
իր ձ եռքին մէջ կը բռնէ այս ամբողջ ուժը. Ան որ ուժեղ Աստո ւածն է, 
որ կրնայ մեզ տրորել , մեզ շանթահարել ։ Սենք Աստուծոյ զօրո ւ -
թիւնը պէտք է իմանանք, Եւ Աստուծոյ հանճարը այն է ոը իր ամենա-
զօրո ւթեան ամենատկւսիութխն մը ը ր ա ծ Է, Կ ա ղ ա ն դ ի խորհուրդին 
կը մերձենանք. Ամենսաւժովը Ամենատկարին վերածած Է ինքգինք, 
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որպէսզի զսսյն ընկալենք մեր թեւերուն մէջ։ ... Ուրեմն գորովը սահ-
մանենք, իբրեւ հանդիպումը ուժին եւ տկարութեան։ Ան շատ ուժեղ 
բան է. Աստուած յաւիտենապէս կը փ ա փ ա ք ի մեզ ընձեռել իր գորո-
վը, մեզ շոյել, շոյանքին մէջ բոլոր դիմադրականո ւթի ւները կը հա– 

լին -
Նախ պէտք Է գոհութիւն յայտնել, շնորհակալութիւն յւսյւոնել նո– 

րէն Եւ նորէն Տիրոջ բոլոր այն կեանքերուն համար, որոնք նախա-
պէս կ՛անգիտանային Աստուծոյ սէրը եւ որոնք Իրմէ ստացան յայտ-
նութիւնը, բոլոր այն կեանքերուն համար, որոնք վիրաւոր էին կամ 
հաշմանդամ զանազան ւիորձութիւններէ, դժուարութիւններէ, կամ 
հիւանդութիւններէ կամ հաշմութիւններէ, եւ որոնք այ լափոխուե-
ցան, առողջացան, կամ ազատագրուեցան կամ խսսղաղեցան, բո-
լոր այս գոյութիւնները որոնք իմաստ չունէին եւ որոնք այս պատ-
ճառով (իմաստի բացակայութեան պատճառով) յուսալքռւած Էին, 
Ել որոնք գտան իմաստը, իրե նց իմաստը Աստուծոյ մէք, գտնելով եւ 
փորձարկելով կենդանի Յիսուս մը, անշուշտ մեռած Եւ յարութիւն 
առած 2000 տարի առաջ, բայց որ ինքզինք կը յւսյտնէ, Ս. Հոգիին 
զօրութեան մէջ, շատ սիրտերու. . 

(Շնորհակալութիւն, Քրիստոս); 
Այո, պէտք է Ա. Հոգին ընդունիլ ասանինք աւելի կենդանի, աւելի 

վստահելի, աւելի խիզախ ճեւով մը, եւ թերեւս հոս անձ մը, շատ 
երիտասարդ աղջիկ մը կրնայ մեզի ուսուցանել; Սարբ Յոգին կը 
ճանչնանւք իր գործերով, ծանօթ ենք Անոր Եկեղեցիին մէջ եւ դուր-
սը, բայց պէտք չէ անոր սխեմաներուն հետեւինք հոգեւոր ւ՚օս1ւոտ–ի 
մը մէջ. այս շատ երիտասարդ աղջիկը, որ կը կոչուի Մարիամ, Նա– 
զարէթի Աարիամ. որուն մասին շատ կը խօսուի հետզհետէ աւելի եւ 
որուն անձը շատ կը տարփողենք, ինք սակայն ամէն առիթի կը նա– 
խընտրէ խոհականութիւնը, նսեմանալը, սէրը մաքուր Եւ ողջախոհ, 
բայց գիտէ իր մասին խօսեցնել իբրեւ Ա. Գիրքի զօրաւոր կինը, ոչ թէ 
խօսելու համար խօսիլ տալ, այ լՅիսուսի մասին խօսելու համար իր 
մասին կը խօսեցնէ, որսլէսգի Յիսուսի վկայութիւնը ամէն տեղ ըն– 
ղունուի. ընդունուի մարգոց սիրտին մէջ, հեռաւոր երկիրներու մէջ, 
նոյնիսկ մեր Եկեղեցիին մէջ. որ պէտք ունի տակաւին յարուցեայ 
Քրիստոսի վկայութեան; 

Այո, արդեօք Ա. Կոյսը մեզի ուսուցանելիք ունի՛, որպէսզի աւելի 

լաւ ընդունինք Ա. Հոգին, աստուածային շնորհքի քարիզմաները, 

որոնք շատ եւ շատ կարեւոր Են քրիստոնեայի պէս աղօթելու հա-

մար ... 

Այո, ՆսսզարԷթի Սարիամը, Յիսուսի մայր. Քրիստոսի մայր, Աս-

տուծոյ մայր. Եկեղեցիի մայր, հաւատացեալներու մայր, մարիամր 

մեզի ի^նչ պիտի սորվեցնէ։ 
Որովհետեւ Աարիամ միտք չունի անկասկած Ս. Հոգիին տեղը 

առնելու, սո ւրբ եւ մեծ Բարսեղ։ Եթէ ան քիչ մը աւելի կը յայտնէ ինք– 
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գինք Եկեղեցիին եւ աշխարհին մէջ, ա ս ի կ ա ւսնոր համսյր է որ մենք 
աւելի ո ւժգնանանք իր շնորհքներու տ ա ր ա փ ի ն տակ։ Լ). Յոգին Եր-
րորդութեան 3-րդ դէմքն է, անշո ւ շտ ան ա ս տ ո ւ ա ծ ա յ ի ն ա ն ձ մըն է, 
որ սէրն է, իբրեւ Հ օ ր եւ Որդիին միջեւ կայացող սիրոյն տուչութեան 
փոխադարձութիւնը . Ան Երրորդութեան առաջին Երկու անձերո ւն 
սէրն Ւ, ինքզինք տալով , ձ ե զ ի կը ներկայւսցնէ Յիսուսը... 

X 
X X 

Սուրբ Յոգիին մասին մտածողութիւնը յ ա ր ա բ ե ր ա բ ա ր ուշ սկսաւ 
Հայրերուն քով։ Իրենիոս զայն ծ ր ա գ ր ե ց ձնող աղւսնղներուն պ ա -
տասխանելո ւ համար։ Ան ա ս տ ո ւ ա ծ ա բ ա ն ա կ ա ն զարգացում ս տ ա -
ցաւ մանաւանղ Աթանւսսին Նամակներ Արապիոնին եւ Բարսեղիդ 
Սուրբ Յոգիի մասին ճառին մէջ։ Քու գործդ կ ա տ ա ր ե լ ա գ ո ր ծ ո ւ ե ց ա ւ 
Քու բարեկամիդ Գրիգոր Ն ա զ ի ա ն զ ա ց ի ի ն եւ Եղբօրդ Գրիգոր Նիւ– 
սացիին գործով , անոր յղեց Կոստանդնո լպո լսի ժողովը, ուր Սուրբ– 
Հոգիին աստուածութիւնը ճանչցուեցաւ , թէեւ տակաւին լոելեւսյն 
կերպով։ 

Կրնանք մենք մեզի հարցնե լ թէ ինչո՞ւ Ս. Յոգիին վ ա ր դ ա պ ե տ ո ւ -
թիւնը այսքան քիչ զ ա ր գ ա ց ո ւ ա ծ էր աոաջին դարերուն։ Պ ա տ ճ ա ռ ը 
պարզ է. նոր ծնող Եկեղեցիին մէջ. Սուրբ Յոգիին ներկայութիւնը 
որոշ էր եւ կը յայտնուէր յատկապէս մկրտութեան եւ հաղորդութեան 
մէջ; Այդ ժամանակաշրջանին , ա ս տ ո ւ ա ծ ա բ ա ն ա կ ա ն վէճերը Որդիին 
աստուածութեան եւ Հ օ ր ը հետ իր յարաբերութեան կը վերաբերէին։ 
Սուրբ Յոգիին վերաբերեալ աղանդ չկար տակաւին։ Իրենիոս Լիոն– 
ցին գրեթէ առաջինն է որ Ս. Հոգիին մասին վարդապետութի ւն մը 
ա ռ ա ջ ա ր կ ե ց ստեղծել , ուր ան իւրաքանչիւր անձին ղերը կորոշէ . 
«Հայրը կ՛որոշէ եւ կը հրահանգէ, Որդին կը գործէ եւ կ ՚արարէ, Յոգին 
կը սնուցանէ եւ կ՜աւելցնէ եւ մարդը կամաց -կամաց ղէպի կ ա տ ա ր ե ֊ 
ւութիւն կը զարգանայ» (Աղանդներու դէմ IV, 38,3). Ան նաեւ շ ե շ տ ը 
կը դնէ Յոգիին կենսական դերին վրայ Աստուծոյ տեսւսնկիւնին մէջ 
ել ցո յց կու տայ որ սրբացումը Յոգիին գործն է։ 

Յետոյ ՏԵրտուղիանոս կը ճշդէ Ս, Հ ոգիի վարդապետութեան բա-
ռ ա պ ա շ ա ր ը . զանազանե լով հոգին. Սուրբ Հոգին եւ Սխիթարիչը , եւ 
սահմանելով Երրորդութիւնը իբրԵւ մէկ էութիւն եւ երեք անձեր , եւ 
ան կը բացատրէ որ Որդին եւ Հոգին «կը մասնակցին Հօր էութեան»։ 
Ան նաեւ կը յայտնէ Սուրբ Հոգիին տեղը մկրտութեան մէջ.,. 

Նոյն ժամանակ, Ն ո վ ա տ ի ա ն ո ս խորապէս կը հասկնայ Հոգիին 
դերը Եկեղեցիին շունչ ընձեռող եւ քարիզմաներու բազմութիւն մը 
առթող,,, 

Աղեքսանղրիացիները , ԳղեմԵնտ եւ Որոզինէս իրենք ալ Սուրբ 
Հոգիին տեղը կը նշանակեն, առաջինը Յոգին իբրեւ Բանէն ել լող 
լոյսը ներկայացնելով . Բանին զօրութիւնը որ մարդիկը դէպի Ա ծ -
ուած կը քաշէ, երկրորդը ցոյց տալով թէ Հոգին սրբացումի ւսղբիլր 
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է (ՅովհաննԷսին Աւետարանին մեկնութիւնը. II, 10, 77)։ Բացի ասկէ, 
Որոգինէս արդէն հարուստ երրորդական աստուածաբանութիւն մը 
կը գծէ. Երրորդութեան մէջ երեք ւսնմերը զանազանելով, շեշտելով 
անոնց միութիւնը, եւ ստորագծելով Հին Ուխտի եւ Նորին շւսրունա– 
կականութիւնը։ 

Բայց ամէնէն աւելի Աթանասն է որ. 359–360ին, ստիպՈւեցաԼ 
զարգացնել Սուրբ Հոգիի աստուածաբանութիւն մը իր բարեկամին 
Թմուիսի եպիսկոպոս Սերափիոնին պատասխանելու համար։ Ասի-
կա բւսնավէճի մէջ էր քրիստոնեաներու հետ, որոնք Սուրբ Հոգիին 
մասին դժուար ընդունելի կարծիքներ կը յւպտնէին, զայն արարած 
մը նկատելով... Աթանասը կը ւիործէ այն ատեն ցոյց տալ թէ Սուրբ 
Հոգին ամբողջութեամբ աստուածային է, որ ան համագոյակից է 
Հ օ ր եւ Որդիին (Նամակներ Սերաւիիոնին, I, 28) եւ որ ան մեզ կ՚աստ– 
ւածւսցնէ։ Այսպէս ան կը գրէ, «Հայրը լոյս Է, Որդին իր փւայլքը, Հո-
գին ան որմով մենք կը լուսաւորուինք» (անդ, I, 29)։ Հոգիին Էու-
թիւնը իրական եւ կայուն Է, ան միացած Է եւ նոյնացած Է միւս երկու 
անձերուն հետ, բայց Որդիէն տարբեր է (Նամակներ Սերաւիիոնին, 
IV) ։ 

Նոյն շրջանին. Արեւմուտքի մէջ, Իլարիոս կը զարգացնէ նոյնպէս 
Երրորդական աստուածաբանութիւն մը, արիոսականաբեան դէմ։ 
Արդէն, Իլարիոսին կեանքը քիչ նմանութիւններ չունի Աթւսնասի 
կեանքին հետ, որովհետեւ ինքն ալ արիոսականութեան դէմ պայ– 
քարեցւսւ եւ աքսորի ենթարկուեցաւ։ Իր Երրորդութեան մասին եր-
կին մէջ, ան կը ճշդէ աստուածաբանական բւսռւսպւսշարը եւ Արեւ-
մուտքի մէջ կը ներմուծէ, Տերտոլդիանէն աւելի յստակ ՇԵւով, մէկ 
էութեան եւ երեք անճերու միջեւ զանազանումը, երեքը «մէկ Աստ– 
ււսծ» ըլ լալով Ինչպէս Սփրաաթը, ինչպէս Աթանասը եւ Դուն Բւսր– 
սԵդդ, ան կը շեշտէ որ Սուրբ Հոգիին դերը սրբացումն է, արմատա-
կան փոփոխութիւնը արարածին որ. այսպէս, աստուածային կեան-
քին կը մասնակցի .. միայն թէ. իր խոկումը Սուրբ Հոգիին մասին 
բաւական համառօտ է, ան կը հաստատէ թէ Սուրբ Հոգին աստուա-
ծային է, որ ինքը առանձին կեցող Էակ մըն է, Հօրմէն եւ Որդիէն տար-
բեր 

Իրականին մէջ, դուք Կապադովկիացիներդ Սուրբ-Հոգիին վար-
դապետութեան իր ամբողջ հէնքը տուիք, եւ ասիկա ուրախալի 
պատճառով մը. Բարսեղ Կեսարացիիդ փառաբանական նորարա– 
րութիւնը, Ս. նսբտւ^գստփ տօնին ատեն . 5 Սեպտեմբերին, վստահա-
բար 374-ին (փոխանակ կրկնելու աւանդական փառատրութիւնը 
Փ ա ռ ք Հօր, Որդիին միջոցաւ, Սուրբ Հոգիին մէջ. Դուն ընդունեցար 
նոր փառատրութիւն մը. Փառք Հօր, Որդիին հետ, Սարբ-Հոգիին 
ԻԵտ, երեք անծերուն հաւասարութիւնը յայտնաբերելով). որմէ յե– 
տխ,՝Դուն ԿԵսարիոյ վեհ եպիսկոպոսդ, տուիր երկար արդարացում 
մը յօրինելով Սուրբ Հոգիին Երկը (Տեսնել ք0Ս01–167է «Լտ 
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քէՓէէձ՛– 

7րՅ|1& 83Տ|10 ՏՍք էտ ՏՅ|Ոէ–էւՏթՈէ», քՀՏՇհ6քՕՒ16& Տ016ՈՇ6 
^11ց16Ա56 34 0 9 % ) ֊ էր 325 -350 . 3 5 11997), Էջ 11-40); Քո ւ բարե -
կամդ Գրիգոր Ն ա զ ի ա ն զ ա ց ի ն Քեզի իր օգնութիւնը մատուցեց իր 
Բանաստեղծութիւններուն մէշ Եւ իր 31-րդ ա ս տ ո ւ ա ծ ա բ ա ն ա կ ա ն 
նառին մէջ (Տեսնել IV).–ծ. տլմ 1'ցբբօքէ ժտ Տ. 

Չէ (16 Տ 0^ցՕ1ք8 3 |Տ) 1Ի6010ց(6 էՈ1"||է3^8». 00ՈՈ31ՏՏՅՈ(^ 
Ժ6Տ Բծւ՚ՏՏ Ժօ 1՚6ց1ւ56 6 5 (1997) , Էջ 28-31), Քու եղբայրդ Գրիգոր 
Ն ի ւ ս ա ց ի ն Քու գործդ շ ա ր ո ւ ն ա կ ե ց 379-Էն 394 (Տես 0, 

՚ Տւաբ1ւ<;ւէ6 ժտ ՈՅէս^ ծ^ւոտ տէ |1տծւօէւօո« տո Օւտս 
տտԽո ՇքտցօւէԹ ճ& իյ̂ տտտ", ՏԽԺՏՏ ԲՅէո&էւԸՅ $ (1965), Էջ 308-411)։ 
Դուն, սուրբ Բարսեդ, առանց յայտնապէս ըսելու որովհետեւ այդ 
պարագային հակառակորդներդ ք ե ց եռասւոուածութեամբ պ ի տ ի 
դւստաււյարտէին - հ ա ս տ ա տ ե ց ի ր Աուրբ-Հոզիին աստուածութիւնը 
եւ մեր կեանքին մէջ իր ունեցած սրբացումի դերը; 

Աթանւսսին եւ Քեզի հետեւելով, Գրիգոր Նիւսացին կը յղէ մկրտու-
թեան երրորդական բանաձեւին եւ մեր աստուածացումէն կը մեկնի 
Հոգիին ամբողջական աստուածութիւնը եզրակացնելու համւսր; Ան 
կ՚ըսէ նաեւ թէ Հոգին համագո յակից է Հ օ ր եւ Որդիին։ Զայն յիշելու 
համար, ան կը գործածէ ղամբարին պատկերը , որ իր լոյսը կը բաշ-
խէ աւնոմիոսի դէմ, II, 419), կամ աղբիւրին պատկերը, եւ կը փորձէ 
այսպէս լաւ հասկցնել երեք անձերուն գործունէութեան միութիւնը։ 
ԱյսպԷս, կը գրէ. «Ամէն գ ո ր ծ ա ծ ո ւ թ ի ւ ն կը բղխի Հօրմէն, կը զարգա-
նայ Որդիով եւ կը կատարո ւի Հոգիին մէք» (էրեք աստուածներ 
չկան, Ր Օ 44, 125)։ Ան մեզ կը ներմոլծէ Աստուծոյ խորհուրդին մէջ, 
բացատրելով , «Կը տեսնե ՛ս փառքին շրջանակաձեւ շարժումը։ Որ-
դին փառաբանո ւած է Հոգիով. Հայրը փառաբանո ւած է Որդիով։ Նա-
եւ, Որդին փառաբանուած է Հ օր քով եւ Միաբնակը Հոգիին փ ա ռ ք ը 
կը դառն այ։ Որովհետեւ Հայրը ինչպէ՞ս պիտի փառատրուի , եթէ ոչ 
Միաբնակին իրական փառքով; Նորէն ինչպէ՚ս Որդին պ ի տ ի փա-
ռատրուի, եթէ ոչ Հոգիին մեծութեան մէջ։ Նոյնպէս ա լ Սուրբ Գիրքը, 
Իբրեւ շ ր ջանակ մը, կը փառատրէ Որդին Հոգիով եւ Որդիով Հայ-
րը»... 

Ամէն պարագայի տակ, Կապադովկիացիներդ վ ճռական դեր մը 
խաղացիք Սուրբ Հոգիին աստուածութեան սահմանումին մէջ։ Բայց 
դուք պարզ մտավարժութեան մը մէջ չմնացիք, ընդհակառակը , դուք 
յ ստակացուցիք Հոգիին սրբացնող եւ աստուածացնող դերը, իր տե-
ղը ծէսին. մանաւանդ ոբւօ1Ռտտ–ի մէջ (Տեսնել 6 . ՏՕ©1Հ1ՒյՏ1<0^, 
^ ԼւաՐցւԹ &ւ &ՇՇ|(55101օց16 էՈՈ|13|ՈՏ Ժ& Տ– 035||6». (Ո էսԺ13ՈՏէ|0Տ 
ւ ՚ օհտոէ ՇէԺ՚ՕՇօւԺօոԷ, հտ, II, Փ ա ր ի զ , 1970, Էջ 211-231. V. 
յ օ 0Ր01Տ տո ւ՚^տբոէ Տ31ՈԷ, Փ ա ր ի զ , 1980, հտ. III, Էջ 294-330, եւայլն ..): 

Նոյն ձեւով. Կիւրեդ Երուսաղէմացին պիտի ճշդէ, գրեբէ խորհըր– 
դազգած շեշտերով, Սուրբ Հոգիին դերը մկրտութեան ծէսին մէջ. ք\/րդ 
ղարոլ մէջ առկայ մէկ սովորութեան արձագանգը հանդիսանալով; 
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Բայց հեղինակ մը կայ, որ Ս Հոգիին վարդապետութեան զարգա-
ցումին մէջ վճռական դեր մը ունի. Դիղիմոս Կոյրը։ Իրաւ, ան սահ-
մանած է Սուրբ Հոգիի աստուածաբանութեան եւ նոյնիսկ Երրորդա-
կան աստուածաբանութեան մը կարելոր զիծերը եւ Օգոստինու յ 
ինք ալ, իր Օծ 7հուէՅէ6–ին սկիզբը, լոոլրք կու տայ անոր . 

Ինչպէս տեսանք իրեն ուղղուած նամակիս աղերսով, Օղոստինո– 
սին մտածողութիւնը Սուրբ Հոգիին մասին յարւսբերաբար ուշ շրջա-
նի է։ Իր դարձին մէջ, Քրիստոսի միջնորդութեան փորձառութիւնը 
ընելէ յետոյ, ան կը փորձէ հասկնալ Երրորդութիւնը եւ հետզհետէ կը 
գտնէ Սուրբ Հոգիին դերը։ Բայց ան արագ կը հասնի Սուրբ Հոգիին 
մասին զարգացած մտածողութեան մը, ինչպէս կը վկայէ 0 6 քւժ6 Թէ 
5V̂ ^փ^>Î -ն; Աւելի ուշ. Երրորդութեան մասին իր Երկով (XV. 17, 31), 
ան գրեթէ խորհրդազգած եզրի մը կը յանգի, ըսելով. 

«Երբ այս Հոգին, Աստուած Աստուծմէ կը տրոլի մարդուն, ան 
զայն կը բռնկէ Աստուծոյ եւ մարդուն սիրով, որովհետեւ սէր է։ Սար-
դը չի կրնար սիրել Աստուածը, բացի Աստուծմով»; 

Անկասկած Օգոստինոս աւելի կը բացատրէ Երրորդական խոր-
հուրդը, քան թէ կ աոաջսւրկէ Սուրբ Հոգիի զարգացած վարդապե-
տութիւն մը, բայց գեղեցիկ էջեր կը յօրինէ Աոլրբ Հոգիին մասին իբ– 
րեւ սէր Առաւ եւ, ան կը ցայտեցնէ Սուրբ Հոգիին իրական ղերը Եկե-
ղեցիին մէջ։ Հոզին է, որ, իբրեւ սէր կը ներշնչէ Եկեղեցին, հետզհետէ 
բո լորքրիստոնեաներուն մէկ սիրտ եւ մէկ հոգի շնորհելով Քրիստո-
սի մէջ. ինչպէս էր Երուսաղէմի առաջին համայնքը... 

Նոյն ատեն եւ Սիմէոն նոր Աստուածաբանէն առաջ ալ, Յովհւսն– 
նէս ԿասԱիացի, որ անապատի Հայրերուն աւանդութիւնը կը կրկնէ, 
ցոյց կու տայ թէ որքան Հոգին Սուրբը կ ագդէ աղօթքին վրայ, զայն 
կրակէ աղօթքի մը վերածելով։ 

Եփրեմ Ասորին, որ «Սուրբ Հոգիին քնարը» կոչուած է. նաեւ կ՚ար– 
տայայտուի Հոգիին բխման մասին։ 

Իսկ Կիլրեղ Աղեքսանդրիացին, հիմնուած Արեւելքիդ վարդապե-
տական զարգացումներուն վրայ, ո վ Բարսեղ. կառաջարկէ Աոլրբ 
Հոգիին ամուր աստուածաբանութիւն մը, յիշելոկ իր լուսաւորող եւ 
աստուածացնող դերը; 

Կարդացած է ք Հոգեգալուստի մասին իր ճառերուն մէջ, ԼեաՕ 
Սեծը, որ աւելի իր քրիստոսաբանական ուսումնասիրութեանդ ծա-
նօթ է. Սուրբ Հոգիին մասին գեղեցիկ հատուածներ ունի, ուր իր 
գործունէութիւնը կը ճշդէ։ 

Կրնանք յիշւստակել նաեւ Դիոնեսիոս Արիսպագացին, որ թէեւ 
հայրաբանւսկան ժամանակաշրջանին չի պատկանիր, բայց արե-
ւելեան թէ արեւմւոեւսն միջնադարին վրայ իր ազդեցութիւնը ձգած 
է։ Սուրբ Հոգիին վերաբերող հատուածները շատ քիչ են իր գործին 
մէջ եւ կրնանք մենք մեզի հարց տալ, ո վ վարպետ. եթէ էհ&Յոօհւզստ 
Հոգին, որուն ւսն կը յղէ, կրնա) նոյնացուիլ Սուրբ Հոզիին հետ։ Իր 
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միջնորդութիւնը շահեկան է, որովհետեւ կը յսսյտնագործէ Հոգիին 
դերը խորհուրդներուն մէջ; 

Աւարտելով, ճեւով մը. հայրաբանական շրջանը, որ տարրեր բա– 
նավէճերոլ հողը հանդիսացաւ, Ռոմսսնոս Երգեցողը Հոգեգալըս– 
տեան բնագիրը կը մեկնաբանէ, ողբերգական եւ բանաստեղծական 
կերպով.. Ահ, եթէ իրար լսէինբ աւելի լրջօրէն եւ աւելի հաւատար– 
մօրէն, կը հաւատամ որ Ս. Հոգին շատ աւելի դիւրաւ կ՚ընդունուէր 
այն ատեն, ինք եւ իր քարիզմսսները; 

Արդ. ահաւասիկ չորս մեծ պատւսսխանները, որ կրնամ առաջար-
կել ւփնչպէ ս աւելի լաւ ընդունիլ Սուրբ Հոգին» հարցումին համար, 
անշուշտ, կան ուրիշ պատասխաններ, ոմանք չեմ գիտեր անձնա-
պէս. ուրիշներու մասին կը մտածեն շատ զօրաւոր կերպով, բայց 
զանոնք միայն կը յիշատակեմ, ինչպէս խորհուրդները, խորապէս 
ապրիլ խորհուրդները, սիրտերը եւ աւելի որոշապէս Ա. Հաղորդու-
թիւնը, ասիկա շատ կարելոր Է Ա. Հոգիին ընդոլնոլմին համար, Ս, 
Հոգիին վերանորոգ ընդունումին համար մեր կեանքին մէջ, յետոյ 
կայ նաեւ Աստուծոյ Խօսքին ընթերցումը, օրինակ, ոչ թէ մակերեսա-
յին ընթերցում մը, այլ խորացած ընթերցում մը, եթէ նոյնիսկ ամէն 
օր քիչ մը. եւ այսպէս, ուրիշ վայրեր, բայց ասոնք աւելի ձեռք բերե– 
լի Են, կը կարծեմ 

Բայց առաջին չորսը որ հիմա աւելի ճշդեցի, պաշտամունքը, գո-
վեստը, սիրտի ներքին լսողութիւնը եւ իրերալսոդութիւնը, ասոնք 
վայրեր են Ուր շատ յաճախ անբաւլլյրարոլթեսւն, անհոգութեան եւ 
անտեսումի մատնուած ենք, մեր հոգիները, մեր սիրտերը բաւակա– 
նաչւսփ համոզուած չեն թէ այս վայրերը կենսական են, թէ ասոնք 
կեանքի վայրեր Են Ս, Հոգիին մէջ... 

Բայց ահաւասիկ մեզի հաւաստութիւն մը կը պատահի, երբ Աւե-
տարանները Եւ նաեւ Եկեղեցիին աւանդոլթխնները այս մասին 
քննենք, նախ Աւետարանները, այս չորս մեծ պատասխանները, այս 
չորս մեծ վայրերը Սուրբ Հոգիին ընդունման, զանոնք մեծապէս կը 
գտնենք եազարէթի Մարիամի կեանքին մէջ, Կոյս Աարիամի հոգիին 
մէջ, կարծես այս Կոյսին հոգին միայն այս վայրերով կազմուած է. 
կարծես Կոյս Աարիամին սիրտը շինուած է միայն այս չորս հեռան-
կարով. այս իմաստով, որոշ Է որ եթէ մեր հոգին, մեր սիրտը (զրեթէ 
հոմանիշ Են) սկսի նմանիլ Կոյս Աարիամի Հոգիին, այն ատեն կը 
թափանցենք Սուրբ Հոգիին մեր կեանքին մէջ ընդունման նոր ձեւի 
մը, նոյն կենսունակութեան մը մէջ։ 

Անշուշտ, Աստուծոյ շնորհքն է որ ինք միայն կրնայ մեր հոգին 
նմանցնել Աոլրբ Կոյսին հոգիին բայց լաւ է որ մենք դիտենք Մար– 
իամը ինչպէս ինք կ՜ընդունէր Աոլրբ Հոգին., քանի այն ատեն եթէ 
սկսինք զայն ընդօրինակել այս երեւոյթով. Սուրբ Հոգին պիտի վար– 
լի մեզի հետ, ինչպէս վարուած է անոր հետ, կամ թերեւս մեզի հետ 
ան կը շարժի շատ աւելի դժուարութեամբ, ել լռաթեամբ. դիմադրու– 
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թեւսմբ մեր կոդմէ. բայց վերջապէս ան պիտի ընէ, ինչ որ անոր հետ 
ըրաւ, ընկդմեցալ ոչ մէկ արգելքի պւստահեցաւ, ան իր դիմաց հան-
դիսյԵցաւ հոգիի ազատութեան, հոգիի հլութիւն մը. Սարիամի մէջ, 
որու համար ան կրցաւ գալ ինք անմիջապէս, բայց ինք եւ իր գոր-
ծերը. ոչ թէ միայն ինք. ինք եւ ինչ որ Ս. Հոգին կ հ լ զ փ ընել, Քրիս-
տոսի անունով եւ Հ օ ր կամքով, Սարիամի հոգիին եւ կեանքին մէջ։ 

Խորհրդածեցէք այս մասին ինչ որ Աւետարանները մեգի կը 
յւսյտնեն Սարիամի հոգիին մասին Աւետման պահան, ուրեմն Եթէ 
Աարիամ մեզի ըսելիք մը, ուսուցանելիք մը ունի մեզի աւելի լաւ ըն– 
դունիլ տալու համար 0 Հոգին Եւ քարիզմաները (որովհետեւ Սար– 
իամը ինք նաեւ քարիզմներ կը կատարէր, ամէն պարագայի որոշ 
քարիզմներ, ասիկա շատ յստակ է Աւետարաններուն մէջ), ուրեմն 
եթէ Աարիամ մեզի ուսուցանելիք մը ունի Հոգիի ընդունման կալ-
ուածին մէջ, ատիկա նախ իր թոյլատրելովը կ՚ըլլայ որ... խնդրենք եւ 
ցանկանք որ մեր հոգին ի ր հոգիին նմանի։ 

Բայց Աարիամ Եզակի ւսնծ մըն է, չենք կրնար խորապէս նմւսնիլ 
ուրիշի մը. նոյնիսկ երկուորեակներ, որոնք իրարու կը թուին նմւսնիլ 
ֆիզիքապէս ամբոդջութեամբ եւ հոգեբանօրէն գրեթէ ամբողջու– 
թեսսմբ. իրականին մէջ., Երբ կը քննենք խորքը, կը տեսնենք իւրա-
քանչիւրին միակոլթիւնը, ուրեմն շատ մեծ տարբերութիւն մը մէկէն 
միւսին... Ուրեմն կայ մեծ տարբերութիւն մը Սարիամի հոգիին մէջ եւ 
իմ հոգիիս մէք, բայց հոս նմանութեան հարց կայ, այսինքն Սարիա-
մի հոգին շատ լաւ ընդունող էր Հոգիին; 

,,.Ասիկա շնորհք մըն է, որ Աստուծմէ իսկ իրեն տրուեցաւ. լաւ , 
հոգիէն հոգի նմանութիւնը Ս. Կոյսին հետ, այն Է, որ մենք հրաւիր– 
ւած ենք Աստուծմէ խնդրելու նոյն շնորհքը որ ան տոււսւ Մարիա– 
մին. Ս. Հոգիին հնազանդութեան շնորհքը, յիշատակած չորս վայրե-
րուս ճամբով։ Արդ, ինչպէ ս ընել, որ մեր հոգին ւսւելի նման ըլլայ 
Կոյս Սարիամի հոգիին եւ որ. այսպէս, մենք աւելի կարենանք ըն– 
դունիլ Ս, Յոգին մեր կեանքերուն մէջ, ինչպէս իր քարիզմաները։ 

Ամէնէն կարեւորը մարեմական ադօբքի մեթոտները չեն Սարիա-
մի հոգիին ւ)օտենալու համար, վերջիվերջոյ, անգամ մը եւս, Աւե-
տարանին պէտք է դիմել, եւ Աւետարանը վերջւսււյէս յստակ է իր 
պարզութեան մէջ. վերակարդանք միասին Յհ 19, 25-26-ը. «Յիսու-
սի խաչին մօտիկ կեցած էին իր մայրը, մօրաքոյրը, Կղէոպասի կի-
նը Սարիամը ԵԼ Աարիամ Սագդաղենացին։ Յիսուս երբ տեսաւ իր 
մայրը եւ իր սիրած աշակերտը, որ մօրը քով կեցած էր, ըսաւ մօրը. 
«Կին, ահաւասիկ զաւակդ»։ Յետոյ ըսաւ իր աշակերտին. «Ահաւա-
սիկ մայրդ»։ Եւ այդ օրուընէ աշակերտը զայն իր մօտ առաւ»։ Կան 
քանի մը զօրաւոր կէտեր հոս խորհրդածելիք, այս կարճ Սարիամի 
աւետարանին մէջ, Խաչաոտին, նախ կարեւոր ժամի մը մէջ ենք. Յի-
սուս կը մեռնի - Յիսուս ամէն ինչ կ՚աւարտէ իր կեանքը սիրով տա-
լով բոլորիս համար– եւ իր կեանքը կուտայ որովհետեւ կը սիրէ, խա– 
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չին վրայ մեծապէս տառապելով. եւ երբ կը տառապինք, մեգի ամէ– 
նէն կսսրեւոր թոտղ խօսքերը կ ՚ ա ր տ ա ս ա ն ե մ եւ Յիսասի սիրտին 
մէջ կսւյ «կտակ», «աւետարանական» փափաք մը, նաիրել բան մը 
որ իրեն էր եւ որ կու տայ բաժնելու համար, պէտք է հասկնալ իր 
վերջին խօսքերը, իր աշակերտին կ՚ըսէ. «Կին, ահաւասիկ զա-
ւակդ»։ Մեծադիր կին։ Ասիկա ցոյց կու տայ մտերմութիւն մը մօր եւ 
աշակերտին միջեւ. այո, որովհետեւ Յիսասի խօսքը իմաստութեան 
մէջ տեսնող Աստուծոյ խօսքն է։ փսպէս, ամէն աշակերտ կը դառնայ 
Աարիամի որդի։ Մենք բոլորս սիրոլած աշակերտն Ենք Յիսուսի, եւ 
այսպէս Յիսուսի կամքով Աարիամը կը դառնայ մեր մայրը։ Այււ է իր 
կտակը... 

X 

X X 

Դան Ես հիմա ինչպէս Յիսասը Մարիամին համար։ Մարիամին 
համար, Ղուն որդի ես; ԵԼ այդ ժաման, կ՚ըսէ աւետարանիչը, աշա-
կերտը զալն կ՛ընդունի իր մօտ– Աւհտարւսնիչը կը փ ա փ ա ք ի ըսել, թէ 
այււ ժամէն սկսեալ, աշակերտը սեպեց Աարիամը «իրեն համար»։ ԵԼ 
ինչպէս ես եմ ուրիշ ս. Յով հանն էս մը, սիրուած աշակերտ մը. ես ալ 
հրաւիրուած եմ Աարիամը առնելու իբրեւ Յիսուսէն նոլէր մը։ Անց-
նի նք զգայնութիւններէն. կայ Աւետարանը։ Այսպէս, եւ այո, դիտենք, 
այսինքն իմ հոդիս պիտի նմանի Աարիամի հոզիին. եթէ պիտի ըն-
դունի Սուրբ Հոդին հետզհետէ աւելի, եթէ առնեմ Աարիամը ինչպէս 
Յիսուս զայն կ ա տայ ինձի, իր բարքով, խաչին վրայէն, ասիկա շատ 
բան կը փոխէ։ Կ՚առնեմ որովհետեւ Յիսաս զայն տուած է։ 

Պէտք է սորվիմ զայն իմ մօտս առնել։ Ինչ որ Յիսուս տուաւ մար– 
ղոց ԽաչԷն սկսեալ, պիտի ընդունիմ։ Կրնա՛՛մ այս նուէրը ընդունիլ։ 
Հարկ է որ իմ մէջս սորվիմ ընդունիլ Աարիամը։ Կան զանազան ձե-
ւեր Մարիամին մօտենալու։ Սակայն, միշտ հարկ է որ մեր սիրտը 
սորվի Մարիամը առնել, ստանձնել։ 

Սրդ, հիմա չեմ կրնար հոս Մարիամը բաժնել Խաչին խորհուր-
դէն... 

Այո Աարիամը շատ փոքր է, կրնաս զինք առնել... 
(Պէտք է սիրել այս նուէրը։ երբեմն նուէրներան մասին կարծիք կը 

յայտնենք։ Այս նուէրը կուզեմ...։ Եթէ փւսփաքածս չունենամ, կը նեղ՛ 
ւիմ; Պէտք չէ ընել նւսխայօրինոււսծ պատկերացումներ Ա. Կոյսէն)... 

... Ան կը դառնայ իմ մայրս։ Այն ատեն կրնամ ունենալ աւելի 
յստակ կարծիքներ, ո՛՛վ լ Սաըիամ։ Այս մտերմութենէ մը մեկնելով, 
մեկնելով այն մայրութենէն որ Յիսուս ինծի տուաւ խաչին վրայ։ 

Այսպէս հոգին աւելի եւ աւելի կը նմանի Ա. Կոյսին։ 
Հոն ուր կ՚ապրի Մարիամ, հոն կու զայ Ս. Հոգին զօրաթեամր ել 

մեղմութեամբ։ 
Եւ այս գաղտնիքը միայն ընտրեալներուն համար չէ, բոլորին հա-

մար է։ 
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"Երբ կը յիշեմ Եւայի անհնազանդութիւնը, արցունք կը թափեմ, եւ 
եըբ կը տեսնեմ Սարիամի տուած պտուղը, դարձեա լ կը նորոգաիմ; 
Անմահ բնաթեւսմբ. աննշմար զեղեցկութեամբ, յաւիտեաններէն 
առաջ լոյս Հօր Աստուծմէ Լոյսէն ծնար իբրեւ խօսք եւ Աստուծոյ Որ-
դի, մարմին առիր Աարիամ Կոյսէն, որպէսզի քու սուրբ ձ ե ռ ք ո վ 
ստեղծո ւածը Ադամը կրկին նորոգես։ Սուրբ, անմահ, յաւերժ , 
անըմբռնելի, անայլայլելի, անփոփոխելի, դուն որ Աստուած ճ շմա-
րիտ Որղին 1;իր յաւիտեաններէն առաջ ախորժեցար սադմնանսսլ 
սուրբ կոյսին արգանդին մէջ, որպէսզի նախապէս ստեղծուած մար-
դը քու սուրբ ձեռքերովդ, որ մեռած է մեղքին համար կրկին կենդա-
նացնես։ Բարեհաճութեամբ առաջ եկար, աննշմարելի Հ օր կամքով 
եւ բարեհաճութեամբ, ասոր համար բո լորս ք ե ց թագաւոր կը կո-
չենք օգնէ մեզի, դուն որ ծնած ես կոյսէն, խանձարուրի մէջ պատ– 
ւած. դրուած մսուրի մէջ եւ կաթ խմած Աարիամէն. որպէսղի մեղքին 
համար մեռած նախաստեղծ Ադամը կրկին կենդանացնէ։ ճ ո խ ա ց ա ծ 
աստուածային գիտութեամբ արտայայտենք գոհացողական ք ա ղ ց ր 
խօսքեր , փառաւորենք Աստուծոյ Խօսքին հ ա ճ ե լ ի զօրութիւնը, 
քաղցր վարդապետոլթեամբ ա ս տ ա ա ծ ա յ ի ն շնորհին արժւսնի շնոր-
հ ա կ ա լ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ուղղենք, որովհետեւ երկիրը, ծովը եւ բոլոր տե-
սանելի եւ անտեսանելի արարւււծները Աստուծոյ մարդասիրութիւնը 
կ՛օրհնեն ու կը փառաւորեն, քանի որ անոր բարձրութեան մէջ կը 
ներաոուին. քանի Աստուած ըլլալով մարմին ցցեցաւ Եւ ծայրագոյն 
խոնարհութիւնը առնելով ծնաւ սուրբ Կոյսէն, որպէսզի անհնազան-
դութեան պ ա տ ճ ա ռ ո վ մեռածը կրկին նորոգէ։ 

Դարձէք , ժողովուրդներ, եւ եկէք բոլորս օրհնենք Կոյսէն ծնածը . 
որովհետեւ յաւիտեաններէն առաջ աստուածութեան Փ ա ռ ք Եւ նկա-
րագիր եղողը, չարչարելի եղաւ մեզի աղքատներուս նման, շատ 
վայելուչ իշխանութիւնը որ Աստուծոյ կերպարանքով էր ծառայի 
կերպարանք առաւ, ան որ լոյսէ հագուստ կը հագնի, մարդոց հ ե տ 
քա լեց ինչպէս անարգ մը. ան որ կ ՚օրհնուի քրովբէներէն եւ բիւր 
հրեշտակներէն աշխարհի մէջ կը կենցաղավարի ան որ սկիզբէն 
կայ եւ կեանք կու տայ բոլոր ւսրարածներուն սուրբ Կոյսէն ծնաւ, 
որպէսզի նախաստեղծ Ադամը դարձեալ կենդանացնէ։ Քրիստոս 
մեր Աստուածը առաւ մարդկութեան սկիզբը, ինքը անսկիզբ ը լ լալով 
Հայրն Աստուծոյ հետ, որպէսզի վեր բարձրացնէ դէպի անսկիզբը 
Աստուածութեան սկիզբ ինկած մարդը, եւ առաւ ծառայի կերպա-
րանք սուրբ Կոյսէն, որպէսզի մեզ առաջնորդէ դէպի փառաւորեալ 
տէրունական նկարագիրը։ Հողեղէն պատկերը զգեցաւ, որպէսզի. 
(մեզ) հաղորդ դարձնէ երկնային կերպարանքին, սուրբ Կոյսին զիր-
կը բազմեցաւ , որպէսզի մեզ աջակ՛ողմեան դարձնէ իր Հօր յատկա-
կան. իմ գձո ւձ մարմինին պւստճառով դրուեցաւ գերեզմանի մէջ, 
որպէսզի յաւիւոենական կեանքին ժառանգորդ ընէ մեզ. անհասա– 
նեյին սուրբ կոյսին արգանդին մէջ պատուեցաւ, որպէսզի մեղքերու 
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պատճառով ապականած Ադամը նորոգէ։ 

Հօր զօրութիւնը եւ աղբիլր կենդանի։ Ք ր ի ս տ ո ս մեր Աստուածը, 
կենսաբեր է այս խորհուրդը որ կենդանի լեզուով ալ արտասանե-
ցինք, անվախճան կենդանութիւն առատօրէն բաշխելով իր վրայ 
յուսացածներուն, եւ շնորհքի հոգիով լուսաւորելով մարդկային ցե-
ղը, անոնք որ ծարաւ են կը յագենան այս կենդանի, մշտնջենահոս 
եւ քաղցր աղբիւրէն; Ասոր հւսմար ալ. Աստուծոյ Խօսքին պէտք է 
ւհւստուցել) միակ բարբառով մը, որ կ՚ըսուի արժանաւորութեան, 
փրկութեան առիթի եւ պատշաճութեան համաձայն երիտասարդնե-
րէն. ծերերէն, մանուկներէն եւ կիներէն, քանի անճառե լի աստուա-
ծութեան աստուածային ադբիւրէն Աարիամէն կը բիփն Ս. Հոգիին 
շնորհները եւ պարգեւները։ մեծագին մարգարիտը առաջ եկաւ մի-
ակ սուրբ Կոյսէն, որպէսզի նորէն կենդանացնէ մեդքին համար մե-
ռած նախաստեղծ մարդը։ է-ն, արդարութեան արեգակը, երկրի 
վրայ երեւցաւ եւ մարդկային կերպարանքով մեր ցեդին մօտեցաւ– 
արժանաւորեց։ 

Թանծրադանդադ մարդռցմէս պահելով աստուածութեան փայ-
լող ճառագայթները, մեզ լեցուց Սուրբ Հոգիով եւ մեզ արժանացուց 
երգ ըսելու իրեն հրեշտակային օրհներգներով։ 

Ոսկի վարսէ ծաղիկներով, հիւսուած իբրեւ պսակ, (մեր) անծերը 
պսակել ուզելով անթառամ ււյարտէզներուն մէջ, Քրիստոսի տուած 
բարի պտուղները մատերով ներկայացնելով կթենք, որովհետեւ 
սուրբ Կոյսին աստուածային տաճարը այսպիսի պսակով ճիշդ Է 
փառաւորելը, որովհետեւ լոյսէ մարգարիտը յառաջ կա գայ. որպէս-
զի խաւարին եւ մահուան ստուերներուն մէջ իջած (մարդը) դարձ-
եալ վերածէ մշտական լոյսին։ 

Քրիստոսի աստուածային խօսքերուն մահադեղը վայե լե լով 
շնորհքի վայրկեանի մը մէջ արժանի օ ր հ ն ո ւ թ ի ւ ն ե ր ղրկենք անոր։ 

Խորհուրդներուն անմահ պտուղները կթել շտապենք, որպէսզի 
հոտը բուրէ, խօսքերով փավւկանանք Աստուծոյ շնորհքներուն մէջ 
եւ շտապենք մեղքերուն գէշ հոտը հեռացնել, մինչեւ հագնինք ուղիղ 
գործերուն բոյրը։ 

Հաւատքի զրահները մեր ձեռքը առնենք, առաքինի վարքով 
զգեստաւորուինք եւ սուրբ , անաղտ ել մաքուր զգեստը պահպա-
նենք. որովհետեւ ասիկա է առաքինութիւնը, խաղաղութեան հետ 
ապրող, սիրոյ լծակից ել յոյս տուող համաբնակ ծաղիկ, եւ երբ գառ-
նուկները ա յս հաւատքով կը ճարակեն Երրորդութեան լուսէ գաււս– 
զանը կը բխեն։ Եւ մենք, ո վ սիրելիներ. Փրկիչին բուրաստանը դի-
մելով, աստուածային շնորհալի խօսքերով, հրեշտակին հետ «Ու-
րախացիր , բերկրեալ*ը (Ղկ 1,28) ըսելով սուրբ Կոյսը կօրհնենք, 
որովհետեւ անկէ նախ ծագեցաւ մշտնջենահոս լոյսը, որ մեզ կը լու-
սաւորէ իր բարութեամբ։ 

Ինք սուրբ Կոյսը, որ եւ Աստուծոյ պատուական տաճար, Եւ 
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սրբագործոււսծ քաւարան, եէ զոհերու ոսկեայ սեղան է, իր գերա-
զանց մաքրուբեան պատճառով առաջադրութեան աստուածային 
խունկ ել սուրբ շնորհալի իւղ բազում պատուական շիշով բերելով, 
իբրեւ քահանայական խոյր ընդունելի եւ անպատմելի նարդոսը 
հրամցնելով Աստուծոյ ոունգերուն, ինք (Տիրամայրը) որ միայն 
սուրբ է մարմինով Եւ հոգիով։ Դուռը (Եգ. 44. 1-2) որ դէպի արեւելք 
կը նայի եւ ելեւմուտերոլ միջոցով ամբողջ աշխարհը կը լուսաւո-
րէ.,.» (Գրիգոր Սքանչելագործէն, ճ ա ռ Սուրբ Աստուածածինին եւ 
մշտական կոյսին մասին)։ 

X 

X X 
ՍՈՒՐԲ ԲԱՐՍԵՂ, 
Քու ծննղեանդ տարին, 329-ին, Եկեղեցին դժուսսր վիճակի մէջ Է։ 

Հազիւ հինգ տարիներ անցած են Աիկիոյ ժողովէն ի վեր (325)։ 
Եպիսկոպոսները, այն ժամանակ, Արիոսի դէմ վերահաստատեցին 
Եկեղեցիին հաւատքը։ Ինչպէս Հայրը Աստուած է, Յիսուս. որ անոր 
«համագոյակից» է, Աստուած է։ Փրկելու համար մեզ, Յիսուս մեր 
ամբողջ մարդկային բնութիւնը ընդունած է, ի բացառեալ մեղքէն։ Ան 
իսկապէս Աստուած է եւ իսկապէս մարդ... 

Դժբախտաբար, ժողով մը, նոյնիսկ տիեզերական, բաւարար չէ 
քրիստոնեաներուն հաւատքը ներդաշնակելու համար Պէտք է խօ– 
ւփլ տիրող անհամաձայնութեան մասին... Անծերը եւ Եկեղեցիները 
զիրար կը պատռտեն։ Յետոյ, կայսերական ուժը ինքդինք կը մխրճէ 
այս աստուածաբանական վէճԵրոլն մէջ, ինչ որ աւելի կը բարդացնէ 
խնդիրը։ Յայտարարութիւները եւ Երկերը կը բազմապատկուին 

Ս. Բարսեղդ պիտի գրես. 
«Եկեղեցին կը տառապի, ... ան կը զիջի հակառակորդներուն շա-

րունակական յարձակումներուն դիմաց ինչպէս պիտի ընէր նաւ մը. 
երբ ծովուն մ էջէն ալիքները գան. ետեւ-ետեւի. զինք փորձարկելու 
համար Հայրերուն (Նիկիոյ Ժողովին) վարդապետութիւները ար-
համարհած ենք. առաքելական աւանղութիւններուն ուշադրութիւն 
չենք դարձուցած .. Հովիւները վռնտուած են, եւ անոնց տեղը կ՚առ-
նեն չափազանց չար գայլեր որոնք Քրիստոսի հօտը կը պատըռ– 
տեն»։ 

90-րղ նամակը 
Այս պէս է Կացութիւնը Սնտիոքի Եկեղեցիին, Թուրքիոյ հարաւը։ 

Հռոմէն եւ ԱղԵքսանղրիպյէն ետք, այս քաղաքը երրորդն է Կայսրու-
թեան մէջ, Եւ ԻՐ Եկեղեցին, ժամանակ մը, Պետրոս Առաքեալին 
նստավայրը Եղած է (Գրձ 11֊ 19-27)։ Օրուան եպիսկոպոսը Եւստա– 
թէսն է, որ Արեւելքի մէջ մեծ համբաւ կը վայելէ իբրեւ տրիոսւսկւսնու– 
թեան բուռն հակառակորդ մը։ Այս հերետիկոսութեան հետեւորդնե-
րը կ՛ուզեն զայն ամէն գնով ոչնչացնել։ 

330-ին, սիւնհոդոս մը կը հաւաքուի Անտիոքի մէջ– Հարցը շուտ կը 
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1Խխ– 

լուծուի, Եւստաթէսը իբրեւ «ււաբելլիական» կը ղատուի եւ իր եպիս-
կոպոսական պաշտօնէն կը զրկուի։ Ասիկա սկիզբն է «Անտիոքի 
հերձուածքին, որ Արեւելքի Եկեղեցին պիտի թունաւորէ գրեթէ լման 
դար մը։ 

Նոյն վերաբերումը կը տեսնենք Աղեքււանդրիոյ Եկեղեցիին հւսն– 
դէպ Անոր երիտասարդ եպիսկոպոսը Աթւսնաս, ևիկիայի հաւատ– 
քին պաշտպանը, ինքն ալ կ ա ր տ ա ք ս ո փ Սուրի ժողովի որոշումով 
(335); Ան պիտի ուղղուի դէպի Գերմւսնիոյ Թրէվ քաղաքը։ 

Բարսեղդ, որ այն ատեն օրօրոցի մանուկ ես, Ք ա կեանքիդ - եւ 
մանաւանդ եպիսկոպոսութեանդ - ընթացքին, պիտի ապրիս այս բո-
լոր պրկումները, ժամանակին մէջ վերակենդանացած։ Քոլ տեւա-
կան մտահոգութիւններէդ մէկը պիտի ըլլայ Արեւելքի ԵԼ յատկապէս 
Անտիոքի մէջ վերահաստատել հաղորդութիւն եւ միոլթիւն (Նա-
մակ 123); 

Քու մօրդ Եմեղիային կողմէ, Դուն կապադովկեան կարեւոր ըն-
տւսնիքէ մը կոլ գաս, իսկ հայրդ ւիաստսւբան «հին» Բասի փոսը 
Պոնտոսէն, հարուստ ազնուական նախնիներէ կը սերէր։ 

Քեզ դաստիարակեց հօրենւսկւսն մեծ-մայրդ Սաքրինան. որմէ 
գեղեցիկ յիշատակներ ունիս. 

«–.Ձեր կողմերէն կին մը... Ինծի ուսուցանեց Գրիգորին (Սքանչե-
լագործին) խօսքերը. բոլոր անոնք որոնք բերանացի աւանդու– 
թեամբ իրեն հասած էին, զորս ինք կը պահէր եւ կ՜օգտազործէր 
դաստիարակելու եւ հոզեւորապէս պատրաստելու համար այն 
Փոքրիկ երեխան որ ես էի այն օրօք^Նամակ 204.6 

Քու ծնողներդ Եմեդիան եւ Բասիլիոսը կազմեցին Նիկիայի հա-
ւատքին մէջ խոր ա պէս արմատացած զոյգ մը։ Ունեցան բազմաթիւ 
երեխաներ։ Առաջնեկը, Աաքրինան, իր մեծ-մօր անունը կառնէ Յե-
տոյ կը ծնիք. Դուն Բարս եղը (32&–ին), եաւքրատիոսը . որ վաղամե-
ռիկ եղաւ 22 տարեկանին, յետոյ Գրիգորը որ դարնալ ևիւսիւտի 
եպիսկոպոս։ Մաքրի նայէն բացի, ընտանիքը կը հաշուէ չորս այլ քոյ-
րեր։ Անոնցմէ ոմանք ամուսնացան եւ Քեզի տոփն քրոջորդիներ՛՛ 
յ Է ջ

 Ո Դ Կ ը պ Ա ք տ Ի ս ա « ա ջ ի ն դաստիարակութիւնդ Նէոկեսարիայի 

Բասիլիոս («հին^ը) Քեզի հռետորութիւն կը սորվեցնէ, քերակա-
նութիւն, թուաբանութիւն, երաժշտութիւն եւ աստղագիտութիւն– 

Դուն կը սորվիս նաեւ աղօթե, եւ խորհրդածել Սուրբ Գիրքը– ՚ 

341-ին, կը ծնի ընտանիքին կրտսերը, Պետրոս, Աեբաստիպյի 
ապագայ Եպիսկոպոսը։ Ան, կը գրէ Գրիգորը, 

«Վերջին զաւակն էր իր ծնողներուն։ Սն միաժամանակ որոիի Եւ 

էր. որովհետեւ ԵրԲ ան կը ծնէր լ ո յ ս ի ն / ի ր հ ա Ի 
ՐԸ կը հեռանար այս կեանքէն»։ ՝ ՚ 

Գրիգոր Նիւսացի, Սուրբ Սաքրինային կեանքը 12 

Պատանեկութեանդ տարիներուն, Դուն կը կագմալորուիս Կե– 
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ս արիայի մէջ։ Ըլյլո Գրիգոր Նազիանզւսցիի, այս քաղաքը « ճարտա-
սանութեան Մայրաքաղաքէն է... Այս չափազանցութիւնը ցոյց կ ա 
տայ, թէ Կապադովկիայի մէջ այս ճիւղը որքան կարեւոր դեր մը 
ստացած էր, 

«Անիկա հաշմանդամի շարժում մըն է, առանց արտայայտութեան 
գաղափար մը»; 

Գրիգոր Նազիսւնգացի, Բւսրսեդի գերեզմանագիրը, 13,1 եւ 4 
Դան կը յաճախես դպրոցները.– Կ՛ըմբոշխնես Պղատոնը , Արիստո– 

տէլը եւ Պղոտինին գործերը, ծանօթ ես նաեւ ստոյիկեաններուն։ 
Դուն փայլուն եւյ, կը սիրուիս ուսուցիչներէդ եւ կը յարգուիս Քու 

ընկերներէդ։ 

349–ին. քսան տարեկան հասակիդ, կը թողուս Կսւպադովկիան 
հասնելու համար Կոստանդնուպոլիս, կատարելագործէ լու համար 
Ք ա մտաւորական պատրաստութիւնդ։ Այս շրջանին, սոփեստ Լի– 
բանիոսը հոն կը փայլի իր ճարտասանական դպրոցովը։ Ան Քեղի 
կ՚ուսուցանէ յատկապէս իմաստութեամբ ապրելու արուեստը։ Գրի-
գոր եիւսացին, իր աւադ Եղբօր ճամբով, Լիբանիոսի շատ ջերմ 
աշակերտը (տես Գրիգոր Նիւսացի, Նամակներ 13 Եւ 14); 

Կոստանդնոլպոլիսը երկար չի պահեր Քեզ։ Քոլ գիտութեան ծա-
րաւի հոգիդ կ՚ուղղուի դէպի Աթէնք, Իմաստութեան Եւ Արուեստներու 
հայրենիքը։ 

Ինչպէս ամէն համալսարանական քաղաքի մէջ, ուսանողական 
կեանքը աղմկարար, կռուարար է։ Հազիւ տեղ հասած, Դուն շրջա-
պատիդ կը տիրես բացառիկ անհատականոլթեւսմբ։ Օրինակ. Դուն 
այն հազուագիւտ ուսանողներէն չէի՞ր, որ «Եւ2սէՅց6»–Էն զերծ 
մնացիր։ 

Փոխանակ ինքզինքդ «ձգելու», Դուն Քու շուրջդ կը խմբես քանի 
մը բարեկամներ... Քու ընկերներդ, ուրախութեամբ. իրենք զիրենք 
«քրիսւոոնեայ» կը կոչեն։ Անոնցմէ է սկիզբէն Գրիգոր ևազիանզա– 
ցին, իր վկայուբեամբ Դուն խումբին անտարակուսելի 
(Գրիգոր եազիանզացի. Գերեզմանագիր ս, Բարսեղի 22.1),,, 

Ս. Բարսեղ, ամբողջ կեանքդ պիտի կրես հետքը այն համայնագի-
տական մշակոյթին, որ Քեցի տրուեցաւ ՍթԷնքի մէջ։ 

Գրելով Քու քրոջորդիներուդ, տասնհինգ տարիներ յետոյ. Դուն 
անոնց կը բացայայտես թէ ինչպէս Հին Յանաստանի բանաստեղծ-
ները, պատմաբանները եւ ճարտասանները կրնան առաջնորդել 
մեզ աւետարանական ճշմարտութեան (Բարսեղ, Նամակ երիտա-
սարդներուն հելլենական զրականութենէն օգտուելու ճեւին մասին 
7 եւ 2>... 

Դուն լաւ գիտես թէ ինչ կը գրես։ Համալսարանական տարինե-
րուդ, Դուն սկսւսր տիրապեւոել փիլիսոփայութեան, տրամաբանու-
թեան, աստղագիտութեան եւ երԼյրաչափութեան Կը սերտես նւսեւ 
բժշկութիւն... լերդային հիւանղղ (որ ես) հարկ կը զգայ անոր... Յե– 
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— ՐէԽռ՝– 

լոոյ կ ՚անցնիս ճարտասանութեան եւ քերակաՕութեա | որուն գով-
քը կ՚ընէ Գրիգոր Նագիւսնզացին Քու գերեզմանագիրիդ մէջ (23,4)... 

Վերջապէս. Աթէնքը, Բարսեդիդ եւ Գրիգոր ե ա գ ի ա ն զ ա ց ի ի ն հա-
մար. այն վայրն է, ուր կը սկսի Եկեղեցիի Պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն եւ Մարդկու -
թեան ամէնէն գեղեցիկ բ ա ր ե կ ա մ ո ւ թ ի ւ ն ե ր է ն մէկը։ Օնորհիւ Գրիգո -
րին զ գ ա յ ո ւ թ ե ա ն , կրնանք երկու մարդիկդ միացնող մտերմութիւնը 
ըմբոշխնել... 

«Իւրաքանչիւրս միւսին փ ա ռ ք ը կը կազմէր։ Կարելի է ըսել թէ մէ-
կուն եւ միւսին մէջ մէկ հոգի կար երկու մարմին կրոդ»։ 

(Գերեզմանագիր, 20, 2) 
«Երբ, ժամանակին հետ, մենք իրարու խոստովանեցանք մեր բա-

րեկամութիւնը եւ թէ մեր ձգ տումին առարկան Փիլիսոփայութիւնն 
Էր. այնուհետեւ, մենք իրար համար ամէն ինչ եղանք, ունենալով մէկ 
առաստաղ, մէկ սեղան, նոյն զգացումները, մեր աչքերը յառած նոյն 
նպատակի մը, զգալով թէ ամէն օ ր մեր փոխադարձ զորովը աւելի 
կը ջերմանար եւ կը զօրանար»։ 

(Անդ, 19,1) 

Չեր բարեկամութիւնը, Քրիստոսի վրայ կեղրոնացւսծ, «բոց մըն Է, 
որ կ՛այրի, առինքնող եւ օդային» (Անդ. 17,4>...Գրիգոր Նազիանզւս– 
ցին, Աթէնքի մէջ իր կեցութիւնը նկարագրելով, ի սրտէ կը կանչէ, 
^ ա ր տ ա ս ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը փնտռեցի, երջանկութիւնը գտայ»... (Անգ 

355-թ-ին գարնան, շատԵրու տխրութիւն պատճառե լով , Բաը– 
սեղդ կը ձգես Աթէնքը, մինչդեռ Գրիգոր հոն կը մնայ ժամանակ մը 
եւս; Երկու բարեկամներդ իրարու կը խոստանաք իրար վերագտնե լ 
Կապադովկիայի մէջ, հոն ապրելու համար աւետարանական ճգնու-
թիւնը, զոր կը կոչէք «Կատարեալ կեանք» կամ, աււելի յաճախադէպ 
«Փիլիսոփայութիւն»։ 

Դուն կը վերադառնաս հայրենի ք ա ղ ա ք Ել Քու գորձունէութիւնդ 
կը սկսիս իբրեւ հռետոր, որմէ շուտով կը հրաժարիս կեանքդ ամ-
բողջութ յամբ վերսկսելու համար։ 

Յետազային, Դուն այսպէս կը նկարագրես Քոլ հոգեւոր արթնու-
թիւնդ. 

«Ես իմ ժամանակս վատնած եմ յ իմարութի ւներո ւ վրայ իմ երի-
տասարդութիւնս անցուցաձ եմ զուր գործերով եւ ուսանած այն 
իմաստութիւնը, գոր Աստուած յիմարութիւն կը համարէ (Ա Կր 1 20> 
Ես արթնցայ յանկարծակի կարծես խոր քունէն։ Ես տեսայ Աւետա-
րանի ճշմարտութեան հիասքանչ լուսը եւ Տանչցայ այս աշխարհի 
իշխաններուն իմաստութեան ունայնութիւնը, որ ենթակայ է կորրս– 
տեան |Ա. Կր 2,6)։ Ես շ ա տ արցունք թափած եմ իմ թ 1 ւ ա ռ կեանքիս 
ընթացքին եւ աղօթած, որ ինծի տ ր ո փ առաջնորդ մը, Ո Ր իմ մէօս կո 
հաստատէ ճ շմարիտ աստուածպաշտութեան ս կ • • ունքնեոո»– 

Ս. Բարսեղ ևամակ 223 
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Կարճ հիւանդութենէ մը վերջ, Դուն հրաժարեցար Եւսւռաթիոս 
Սեբաստացիի նման ճգնական կեանք վարելէ Եւ առանձին. 355-ի 
ամառը , մեկնեցսսր Ադեքսանղրիոյ, Եգիպտոսի, Պաղեստինի , Սար– 
իոյ եւ Սիջագետքի տարբեր համայնքները այցելելու։ Ս, Բարսեղդ 
ԿԸ ԳրեԼև 

«Ես հիացայ անոնց ժուժկալութեան Եւ տոկունութեան, սքանչա-
ցայ անոնց յարատեւութեան աղօթքի մէջ Եւ քոլնի յաղթահարման; 
Չընկրկելով բնական որեւէ կարիքէ անոնք միշտ առաջնային կը 
համարէին հռգեւոր նպատակները, քաղցած ու ծարաւ, մերկ ու 
ցրտահար անոնք երբեք չենթարկուեցան մարմնին, երբեք չցանկա-
ցին ուշադրութիւն դարձնել անոր։ Ապրելով կարծես իրենց մարմի– 
նէն դուրս անոնք ցոյց տուին, որ ամէն բան այս կեանքի մէջ անցա-
ւոր է եւ պէտք է քաղաքացիութիւն եւ տուն ունենալ երկինքին մէջ։ 
Այս ամէնը հիացուց զիս։ Ես օրհնեալ անուանեցի այս մար՛գոց 
կեանքը, անոնք ցոյց տոփն, որ իրենց մարմինին մէջ կը կրեն Յիսու-
սի մահը (տե ս Բ, Կր 4.10)։ Ել Ես աղօթեցի, որ նմանիմ իրենց,.,» 

(Անդ) 
ՈւխտազնացութԵնէն վերջ. Դուն Քոլ ունեցուածքդ կը բաժնես 

աղքատներուն եւ 358 թ ին կ առանձնանաս Իրիս գետին մօտ (ՆԷո– 
կեսարիայէն ոչ հեոու), ճգնելու նպատակաւ։ 

Շուտով Քեզի կը միանան Քու օրինակովդ ոգեշնչուած եւ վանա-
կան կեանք ապրիլ Փափաքող արիշ քրիսւոոնեաներ։ Այցելունե-
րուն մէջ է նաեւ Գրիգոր Նագիանզացին, եւ դուք միասին կ՚ուսում-
նասիրէք Որոգինէսին աշխատութի ւները եւ կը կազմէք «Ֆիլոքալ– 
իա» ժողովածուն, նաեւ վանական երկու կանոնախումբեր, որոնց 
ազղեցութեամբ վանական կեանքը կը սկսի տարածոլիլ ։ Այս՛ պատ-
ճառով, Ղուն կը կոչուիս 

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐԷՆՍԴԻՐ։ 
Այս ժամանակաշրջանին նոյնիսկ, Դուն Քեզ կը դրսեարես իբրեւ 

գործի մարդ եւ կարճ ատենէն քանի մը վանքեր կը հիմնես։ 
Քոլ արտակարգ ունակաթիւններդ օգտագործելու համար Երեւի, 

Կեսարիայի մետրոպոլիտ Եւսեբիոսը քեզ քահանայ կը ձեռնադրէ, 
364 թ ին։ 

Դուն Անոր պիտի յաջորղես, իր վախճանէն յետոյ, 370-ին։ 

Ժողովուրդդ Քեզի շատ կը համակրի (վերջապէս Հայրապետ մը, 

որ սիրուած է)... 
Կը հիմնես հիւանդանոցներ, որբանոցներ, դսյրոցներ, տուներ 

աղքատներու, ճամբորդներու եւ օտարականներու համար... 

ԹԱՍԱՐ Տ Ա Ս Ն Ա Պ Ե Տ Ե Ա Ն 

(Շար. 1) 
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Յւսճւսխ կը մոռնանք որ աշխարհիկ գրականութեան կողքին 
եղած է եւ կայ նաեւ կրօնականը։ Յակոբ Արք. ԳլընՇեան, որ 
ՄոնթԷիվիտԷօ կը բնակի Ռւրուկուայի Առաջնորդի 
հանգամանքով, կը զրախօսէ Թամար Տասնապետեանի 
ինքնատիպ աշխատանքները։ Երբ կը խօսուի կրօնական 
պատերազմի կամ քաղաքակրթութիւներու բախման մասին, 
բնական ք որ իմացական որոնումները բացոփն նաեւ 
կրօններու ուղղութեամբ: Ստորեւ կը հրատարակենք Յակոբ 
Արք. Գլընճեանի գրախօսականը, որ միաժամանակ մեր առջեւ 
կը բանայ կրօնական գրականութեան ծանօթանալու դռները։ 
Կրօնական խնդիրները ներշնչած են մեծ գրողներ եւ 
բանաստեղծներ։ Յիշենք Գրիգոր Նարեկացին եւ Ներսէս 
Շնորհալին, իսկ մեզի աւելի մօտ ժամանակի դանիացի մեծ 
գրող Սորէն Քիըրքըկարտը։ Բագինի այս եւ յաջորդ 
համարներով կը հրատարակենք Թամար Տասնապետեանի 
անտիպ նոր գործը ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻԻՆ՝ ՆԱՄԱԿ։ 

Բ 

օանօթ. Թամար Տասնապետեան գրող է, 
դասախօս եւ աստուածաբանուհի։ Ան 
ստացած է իր տոքթորականը Աորպոն-Փարիզ 
IVհամալսարանէն եւ կը դասաւանդէ 
մարեմաբանութիւն եւ հայրաբանութիւն 
Լիբանանի Քասլիքի Աուրբ–=էոգի 
համալսարանին մէջ։ Գործշն կերպով 
պայքարելով արեւելքի մարեմակաան 
շարժումին մէջ, ան գրած է նաեւ հայ 
ֆեմինիստ աստուածաբանութեան մասին: 
Հեղինակ Է բազմաթիւ հատորներու: Վերջին 
երկուքն են. «Օգոստինոս սիրելի» (Անթիլիաււ 
2005) եւ «ՈրոգինԷս սուրբ» (Պէյրաթ 2006)։ Այս 
վերջինը ԲԱԳԻՆի այս համարով գրախօսած է 
Յակոբ Արք. ԳլընՇեան։ 

Բ. 
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Յոյժ գնահատելի Երեւոյթ է այն հանգամանքը, որ ն ե ր կ ա յ ո ւ մ , յանձին 
Թւսմար Տասնապեւոեանի, հայութեան մէջ ունենք մի տաղանդաւոր 
աստուածաբանուհի։ Երանի թէ իր նմանները շատ լինեն մեր Եկեղեցում, 
որպէսզի փոխուի այն սխալ մտայնութիւնը, որի համաձայն աստուածա-
բանութիւնը նկսստտւմ է լոկ տղամարդկանց մենաշնորհ ու սԵւիական 
կալուած։ 

Միւս կողմից էլ պէտք է ասել, որ Թամւսր Տասնապետեանի աստուա-
ծաբանական վաստակը իսկապէս հիացմունքի արժանի է։ 2006 թ. Պէյ– 
րութում հրատարակուած նրա «Որոգինէս սուրբ» անունը կրող գրքի վեր-
ջաւորութեան մենք տեսնում ենք ցանկը նրա լոյս ընծայած աւելի քան 60 
գրքերի, որոնք ընդհանուր ւսռմւսմբ բաղկացած են աստուածաբանական 
մանրակրկիտ ուսռւմնասիրռւթիւններից, Յիսուսի չարչարանաց խոր-
հրդի, Ս. Կոյս Մարիամ Աստուածածնի վերաբերեւսլ մեր նախնԵաց գրոլ– 
թիւններից, հայրաբանական յօղուածներից. ինքնատիպ նամակներից 
ուղղուած Որոգինէս Աղեքսանղրացուն (185-253) Եւ Ս, Օգոստինոսին 
(354-430) դիտուած ֆեմինիստ աստուածաբանութեան տեսանկիւնից։ 

Մեր տրամադրութեան տակ ունենք միայն մի քանիսը վերոյիշեալ 
հրատարսւյկոլթիւններից, որոնք ինքնըսւոինքեան խօսում են Թամարի 
մտաւորական Եւ գիտական բարձր պատրաստութեան, ինչպէս նաեւ նրա 
մաքրաբոյր հոգու եւ աստուածատուր շնորհների մասին։ 

Վերջերս նա ինծ ուղարկել էր իր մէկ կարեւոր աշխատութիւնը, որ կոչ– 
ւում է «Որոգինէս սուրբդ Դւս երկարաշունչ Եւ միաժամանակ աստուա-
ծաբանական հմտութեամբ ու խորքով գրուած մի նամակ Է ուղղուած 
Որոգինէսին։ Նմանատիպ մի նամակ նա հրատարակել էր 2005 թ. ուղ-
ղուած Ս. Օգոստինոսին։ 

Որոգինէս ԱղԵքսանդրացին ամենայն իրաւամբ համարւում Է հիմնա-
դիրը Սուրբ Գրոց գիտականացուած մեկնութեան։ Միեւնոյն ժամանակ 
նա Եղել Է ներհուն քարոզիչ, վաստակաւոր դաստիարակ, քրիստոնէու– 
թիւնը ջատագովող վւայլուն աստուածաբան։ Նրա որոշ եզրայանգումնե– 
րը կրել են ազդեցութիւնը ստոյիկեան եւ նոր-պլատոնական մտածելա-
կերպի։ Յետագայում նա դւստապարտուել Է Կ. Պո լսի եկեղեցական ժո– 
ղովից (553) թ.)։ Սյղուհւսնղերձ նա համարւում է Եկեղեցու առաջին հայ-
րերից մէկը։ 

Թամարը հէնց սկիզբից չի վարանում Որոգինէսին որպէս սուրբ ընդու-
նելու. դա Երեւան է գալիս ուղղակի գրքի վերնագրից «Որոգինէս սուրբ»։ 

Քանի դեռ եկեղեցին պաշտօնապէս չի հռչակել Որոգինէսին իբրեւ 
սուրբ, Թամարի այղ կապակցութեամբ առած քայլը մի գուցէ յանդգնու-
թիւն համարուի, բայց, իրականում, դա վկայում է այն մասին, որ ինքը 
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խորւսպէս ուսումնասիրել Եւ լաւագոյնս ըմբռնել Է մեծ աստուածաբանի 
անբասիր կեանքն ու վաստակը։ Այս առումով կարելի Է նոյնիսկ ասել, որ 
Թամսւրը կանխում Է Հռոմի պ ա պ ա որ նոր միայն վերջերս, 2007 թ Ապ-
րիլի 25-ին, իր շնորհած հերթական մէկ ունկնդրութեան ընթացքում ասել 
է. « որհրդածելով եկեղեցու հնագոյն շրջանի մեծազոյն սսնձնատրու– 
թիւնների մասին, եկէք այսօր ճանաչենք նրանցից ամենահռչակաւորին 
Որոգինէս Աղեքսանղրացուն»։ 

Որոգինէսի կեանքի եւ աստուածաբանական վաստակի մասին ամ-
փոփ տեդեկութիւններ տալուց յետոյ, Թամարը անցնում է իր բուն նպա-
տակին. բացատրելու համար այն, որ Որոգինէսի արտայւսյւոութիւննե– 
րում նկատւում է որոշ կնատեացոլթիւն կամ իզականութեան արհամար-
հում։ Դրա հիմնական ա ս տ ա ռ ը այդ հայրատիրական ոգին է4 որ գերիշ-
խող է եղել Եկեղեցու նոփրապեւոութեան, վարդապետութեան եւ Ս. Գրոց 
մեկնութեան բնագաւառներուն։ Այդուհանդերձ Թւսմարը, արդար մօտե-
ցումով, մէջբերում է նաեւ Որոգինէսի այն խօսքերը, ոլր նա հռգեւոր 
իմաստով չի ընդունում որեւէ խտրականութիւն այրերի եւ կանանց միջել, 
երբ գրում Է. " Աստուածային Աուրբ Գիրքը չ՛ուզեր այրերը Եւ կիները 
իրարմէ բաժնել սեռով։ Աստուծոյ առջեւ չկայ սեռի զանազանում, բայց 
հոգիին արժէքով է որ այր կամ կին կ՚ըսուինք։ Որքան կնոջական սեռին 
պատկանողները Աստուծոյ քով կը համարուին իբրեւ զօրաւոր այրեր, որ-
քան զօրւսւոր այրեր դրուած են տկար եւ նուաղկոտ կիներուն կարգին» 
(Թ.Տ., էջ 45-46)՝ 

Բայց Թամարը դրանով չի գոհանում։ Նա, համաձայն ֆեմինիստ ւսստ– 
ւածաբանաթեան կատարած որոնումների ձեռք բերած տուեւսլների. 
հաստատում է, թէ «Նախնական Եկեղեցիի բազմաթիւ համայնքները 
բաղկացած Էին կիներէ եւ սսյրերէ, եւ կիները հոն այրերուն հետ հաւասար 
էին, վերցնելով առաքեալի, եահսկոպոսի եւ համայնքի պատասխանա-
տուի դերեր» (Թ.Ց., Էջ 9)։ 

Տիշդ Է, որ նախնական Եկեղեցու բազմաթիւ համայնքները բաղկացել 
էին կանանցից եւ տղամարդկանցից ընկերային համահւսււսսար իրա-
ւունքներով, բայց ի՜՜նչ փաստ կայ. որ նրանք ստանձնում էին նաեւ միեւ-
նոյն պաշտօնները, որ այդ համայնքներում կանայք վարում Էին «առւսք– 
եալի. եպիսկոպոսի Եւ համայնքի պատասխանատուի ղերերը*։ Աանա– 
ւանդ նկատի ունենք եպիսկոպոսի դերը։ Թէ ինչպիսին Է Եղել այդ Եպիս-
կոպոսի հանգամանքը չի ասւում։ Արդեօք նա նկատուե"լ Է ւզարզապէս 
իբրեւ «տեսուչ եկեղեցեաց», այսինքն բողոքականների ընդունած Տսբտւ– 
տէտոժ6ոէ–ի իմաստով, միայն եպիսկոպոսի վարչական հանգամանքով, 
թէ՛ նա ըստ առաքելական յաջորդականութեան ձեռնադրութիւն ստա-
ցած եւ հոգեւոր իշխանութեամբ օժտուած մէկն է եղել։ 

Ամենայն հաււսնականութեամբ այդ առաքեալի եւ եպիսկոպոսի (վար-
ժական առումով) դերը ստանձնած լինի նաեւ Թամարի յիշած Աարիամ 
Աագդաղենացին, որն իսկապէս Էլ եղել է Քրիստոսի յարութեան պատգա-
մի առաջին վկան եւ ըստ պարականոն Աւետարանները կամ զնոստիկ– 
եան վարդապետութեան Տիրոջ սիրելի աշակերտուհին։ Աարիամ Սագ– 
ղադենացուն վերագրուած Աւետարանում յիշտւմ է. թէ նա մի տեսիլքում 

58 

ւ̂ ցատտե ԵV 



Յիսուսից ստանում է յատուկ ուսուցումներ, որի պատճառով Էլ Պ ե տ ր ո ս 
առաքեալը զարմանքով ասում է– «Վարդապետը խօսել Է մի կնոջ հեւո 
այնպիսի բաների մասին, որոնք անգիտանում ենք։ Այնպէս որ հարկ Է վե-
րադառնալ ՈԼ լսել այդ կնոջը։ Արդեօք Տէրը նրան մեզանից գերադասե՛՜լ 

է»։ 
Վէրոյիշեալի առնչուբեւսմբ Թամարը, ի շարս այլ գրութիւնների.յիշում 

է նաեւ Փիլիպպոսի Գործերը (\^\/–դդ դարերում գրուած), ուր «Մարիամ 
Քրիստոսէն կը ստանայ առաքեալը իր առաքելութեան մէջ քաջալերե լո ւ 
եւ իրեն իր ճամբորդութիւններուն մէջ ընկերակցելու առաքելութիւն» 
(Թ.Տ,, էջ 34). Այնուհետեւ հոյակապ է Թամւսրի եզրակացութիւնը. 

«Մւսրիամ Մագդադենացին, որուն Յիսուս «կին» կ՚անուանէ, կ՛անոնա-
ւորէ Փրկիչը փնտռող մարդկութիւնը՜ Հարսը, ան նաեւ Եւան է։ Եդեմի 
պարտէզին մէջ առաջին կինը նախապէս խոյս տուած էր, Յարութեան 
պարտէզին մէջ, կինը կը ճանչնւսյ իր վւսրդւսպետը եւ այսուհետեւ զայն 
չի լքեր։ Երեկոյեան զեփիւռին մէջ Աստուած կը խօսէր անոր հետ, որ պի-
տի հմայուէր մեդքով, Յարութեան առաւօտուն ան կ ա գայ չորցնել ար-
ցունքները անոր որ եօթը դեւերէն արձակած էր եւ անկումի Եւան կը 
դառնայ նաեւ հաւատքի Եւան» (Թ.Տ., էջ 96)։ 

Թամար Տասնւսպետեան, Ս. Օգոստինոսին եւ Որոզինէսին ուղղած իր 
նամակներով, փորձ Է անում Նոր Կտակարանի երկու կնոջական կեր-
պարներին Սարիամ Աստոււսծածնին եւ Մարիամ Սագդւսդենացուն 
ազատագրել Աւետարանի հայրւստիրական խմբագրումների կաշկան-
դումներից։ Դա ինքնին ողջունելի փորձ Է։ Դրա հետ մէկտեղ, եթէ նկատի 
ունենանք Թամարի ասածի համաձայն Եկեղեցին իբրեւ «հաստատու-
թիւն» (Թ.Տ., էջ 10), ա պ ա անհրաժեշտ Է, որ այն ձերբազատ ուի տղա-
մարդկանց տիրապետութիւնից։ Բայց երբ հարցը տեղափոխւում Է հար-
բեր մակարդակների, երբ, օրինակ, ֆեմինիստական դիրքերից փորձ Է 
արւում մեկնաբանել Ս. Երրորդութեան կամ Քրիստոսաբանութեան յա-
տուկ հարցեր, այն ժամանակ, դժբախտաբար, կւստարւում են լուրջ շե-
ղումներ քրիստոնէական ուղղափառ դրոյթներից, ընդ որում հանղէււ է 
գալիս բարոյագիտական մի նոր հայեցակարգ, որը բոլորովին հեռու Է 
քրիստոնէական լինելուց։ 

Հարկ Է շեշտճլ , որ Աստուծոյ մասին գոյութիւն ունեցող վարդապետա-
կան բնոյթի բացատրութիւնները հիմնուած են աստոււսծայայտնոլթեան 
տուեալների վրայ, այնքանով որ դրանք անհրաժեշտ են մեր փրկութեան 
համար։ Մեղադրանքը, ըստ որի հսսյրատիրւսկան մեկնաբանոլթիւնները 
զրկել են Աստծուն իր իգականութիւնից, բոլորովին անհիմն Է եւ անտեղի. 
Երբ յատկապէս առ ոչինչ է համարում Լոզոսի մարմնացումը տղամարդու 
կերպարանքով։ Ինքնին վտանգաւոր է աստուածային խռրհարդների մա-
սին խօսելիս ստուգութիւն ցուցաբերելը, միշտ պիտի նկատի ունենալ 
Հերոնիմոսի ասածը. «Այն, ինչպիսին որ Աստուած չէ, դա է որ մենք գի-
տենք, իսկ ինչպիսին որ նա է մենք չգիտենք» (հւտրօո^տստ, ժ ^ 
^ՈԸհ^ՅէՏւ՛, I, հԽՈնհՏՈ, 1963, էջ 25)։ 

Յիսուս Քրիստոսի մարդեղութԵան խորհուրդը ինքնաբերաբար մեզ 
պէտք է մղի փառաւորական առումով (Եւ ոչ թէ կոյր հաւատքով) պաշտե– 
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լու այդ խորհուրդը եւ դրա մասին խոկալու, այլապէս նոյն սխալը կը գոր-
ծենք, ինչ որ արեցին 451 թ. Քսւդկեդոնի ժողովի մասնակիցները քննար-
կելով մարմնացած Յիսուսի աստուածային եւ մարդկւսյին բնութիւնները 

ե դրանց վերաբերԵալ բանաճեւումներ որղեգրելով. որոնք պւսրզապէս 
մարդկային մւոքի արգասիք են։ Իսկ թէ ինչո՜՛ւ Յիսասը մարմնացաւ տղա-
մարդու կերպարանքով, դա էլ ունի իր խորհուրդը, որն արդիւնք է աստ– 
ււսծային անկաշկանդ նախընտրութեան եւ կարգաւորութեան։ Իսկ եթէ 
սիրահար ենք հարցադրումներ անելու նման գերբնական խորհոլրդների 
մասին, այն ժամանակ, հետեւոդական լինելու դէպքում, պ ի տ ի հարց 
տանք նււյէւ, թէ Յիսուս ինչո՛ւ չծնուեց Երկսեռ յատկանիշներով, քանի որ 
ֆեմինիստներն ասում են, թէ տղամարդու կերպարանքով մի Փրկիչ չի 
կարող փրկել կանանց։ Ինչո՛ւ նա չծնուեց իբրեւ յոյն, հռոմէացի. սեւա-
մորթ կամ եգիպտացի, քանի որ եզիպտացիք էլ ունէին գ ա ղ ա փ ա ր ը մի 
գերագոյն աստուածութեան։ 

Որպէսզի ծերբազատուենք նման անտեղի հարցեր տալո ւց եւ քննար-
կումներ անելուց, անհրաժեշտ է, որ սկիզբից եւեթ գիտենանք ու հսսմոզ– 
ւենք, որ Աստուած ընտրութիւն անելիս բոլորովին անկախ եւ անկաշ– 
կւսնդ է գործում, նա ենթակայ չէ մեր նախասիրութիւններին։ Այս է պատ-
ճառը, որ նրա նախաձեռնած ողջ գործընթացը մարդկանց փրկելու 
նաատակով, կորստեան մատնուածների համար «յիմարութիւն» է (Ա, 
Կորնթ. Ա. 18), այլ խօսքով –հրեաների համար գայթակղութիւն է եւ հե-
թանոսների համար յիմարութիւն » (Ա. Կորնթ. Ա. 22-25)։ Աստուծոյ իմաս-
տութիւնը տարբեր է մարդկային իմաստոլթիւնից։ 

Վերադառնալով մեր բուն նիւթին մենք ամենայն գնահատանքով ար-
ձանագրում ենք, թէ Թամար Տասնապետեանի «Օգոսւոինոս սիրելի* եւ 
–՛Որոգինէս սուրբ» գրքերում տեսանելի է մի առողջ, կ շռադատուած եւ 
սուրբ գրային տեսակէտների հետ հաշտ «ֆեմինիզմ», որն իբրեւ ուղենիշ 
ունի Ա. Կոյս Սարիամի տիեզերական մայրութիւնն ու Աարիամ Աւսգդա– 
ղենացոլ եկեղեցական առանճնայատոլկ առաքելութիւնը իբրեւ քարո-
զող եւ փոխանցող Տիրոջ յարութեան փրկաբեր պատգամի։ 

Վերոյիշեալ երկու գրքերը մեզ առիթ են տալիս նշուած երկու սրբուհի-
ների կերպարները աւելի մօտիկից ճանաչելու եւ վերագնահատելու 
նրանց տեղն ու դիրքը Եկեղեցում։ 

Սեզ կը մնայ ասել. Վարձքդ կատար , սիրելի Թամար, ղու հայ աստ– 
ւածաբանուհի. որ առաքինի կենցաղովդ ու բեղուն վաստակովդ բարձ-
րացնում ես հայուհեաց դերն ու վարկը մեր սուրբ Եկեղեցու նուիրական 
կեա նքում։ 

ՅԱԿՈԲ ԱՐՔ. Գ Լ Ը Ն 6 Ե Ա Ե 
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Մ Ա Ր Դ Ը Բ Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

ՊԱՍՏԱՌԻՆ ՎՐԱՑ, 
ՊԱՍՏԱՌԸ՝ ՎԻԷԹ-ՆԱՄ 

Հին կաճ նոր, բայց տարբեր աշխարհ մը, որ գլխիվայր կր շրջէ 

0տեսնելու եւ գ<գւսլու կերպերը։ Թրթոլռը խոզակէն երբ դուրս կոլ 
գայ, կը թռի. իր հիւսած փակ աշխարհէն տարբեր երկինքներ եւ 

հորիզոններ կր գտնէ։ Լիբանանի լեռներէն կամ Փարիզի Ւյֆէլի աշտարա-
կէն հեոոլ, մարդիկ կան. կ՚ապրին, տարբեր աչքերով, հասակով, կիներ 
կան նրբամարմին, քարի եւ հողի կենսատու միաձուլումներ կան անկրկ-
նելի գԵզեցկուբԵամբ, ծով ինկած լեռներ, կեանքի առեղձուածը ըմբռնելու 
Եւ բացատրելու կոչուած տաճարներ, մոլորակի վրայ աքսորուած մարդու 
յափտենակւսն երազը, ոչ քրիստոնեայ եւ ոչ մահմետական. Երբեմն 
թաքնուած անմատչելի բարձունքներու քարանձաւներուն մէջ կամ գա-
գաթներուն վրայ. 

Արեւմտեան կոչուած սաստողական ընկերութեան տիեզերքէն անդին՜ 
հին կամ նոր. հին Եւ նոր աշխարհ մը. ԿիԷթնամ։ Այն Օրէն որ լռած Են ռում-
բերը, կարծէք մոռցած ենք անոր գոյութիւնը։ Բնական դարձած զգայա-
ցունցի ստրուկներու վերաբերում։ 

Աշխարհ տեսնելու հետաքրքրութիւներուս առանցքին չէր եղա^ ՎիԷթ– 
նամը, պատմութեան գալարումներուն մէք գանսւզսւն անուններով գոյա-
ցած եւ տեւած երկիր մը, ուր հեռաւորութիւները ոչ միայն մղոններով, այ՛. 
նւսԵւ Երկրագունտի շուրջ հիւսուած երեւակայական հորիզոնականներով 
կը չափուին, որոնց մասին անցեալին լսած Ենք երբ բանակներ իրարու կր 
զարնուէին անցնելով մէկէն միւսը։ Վիէթնսւմ Երկիր մըն Է որ անուններ փո-
խած է, մասերու վևրածաաձ, Աննամ կամ Քոշէնշին, Հնղկաչին, ըստ ներ– 
խռլժողնևրա կամայականոլթիլններուն։ ԹԷ Վենետիկ քարի վրայ կառուց– 
ւած գեղատեսիլ քաղաք Է, դիտէինք, բանաստեղծութիւն՛ իր ջրանցքնե-
րով. երեւակայութեան խւոիղ տոտղ կոնտոլներով եւ անոնց այլ ժամա-
նածներէ եկող նաւավարներով. եկե դեցիներով, գինովութիւն աո թող իր 
հրապարակներով, անցեալի փառքը յիշեցնող կոթողներով, պալատնե– 
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քԽէՈՒ 

րով.. Կիէթնսւմ հազարամեւսկ ն եթոլ յիշողու^ւն պահած է իր թագաւոր– 
ներով. կայսրէրով. ցարդ պաշտամունքի առարկայ իր իմաստուններով 
որոնց խորհուրդները կը տեւեն տաճարներու ճակտին կամ ներսը դար– 
ւած գաղափարներով։ Կարծէք իմաստութեան պաշտամունքը անին մար-
դիկ. հաւասարւսպէս։ Հոս է որ կը զգացուի հողի, շարի. բնութեան սերտ 
կապը, փխրուն եւ հգօր միաժամւս&ակ։ Կեանքը կր տեւէ հոյ|ի Ա բուրի 
վրա;, ծփացոդ գիւղեր եւ ծփացող շուկայ, մարգարիտի ագարակներ 
բան քարեղէնի մշակութիւն՝ յուրի մակերեսին, գետաբերանի տեւաբար 
ողողուած ա՛նհամար կղզեակներու վրայ բրինձի արտեր. ա ր օրն ի բ ո ւ ը 
սրածայր գլխարկներով կիներ Եւ սւյրեր, հակած տունկերու վրայ կր բսս– 
նին Անոնք մ սա կը կագմեն բնանկարին։ ժամանակը եկած անցած է 
պատկերները մնացած են անփոփոխ; Աւելի 6իշՈ. կարծէք ժամանակը 
կանգ աղած է հոս Աըեւա ջերմութիւնը մնայուն է. ւիաԼյ եըկինբի մը տակ, 
ուրկէ լոյսը կը մաղուի անշարժությամբ. յիշեցնելով այն պահը Երբ Աստ– 
՚ւած տակաւին ամբողջովին չէր զատած ովիանոսները եւ ցամաքը– 
Օննդոցը նախորդող պահը։ 

Թատերաբեմ բազմաթիւ պատերազմներու, հին եւ նոր ժամանակնե-
ր դ . որոնք կը պատմուին, ինչպէս վէպ, առանց կիրքի, խրացուած ընոե– 
ւուզուած անմիջական ներկային, կայսրութիւններ. իրենց հարիւրաւոր 
գեղուհիներով, ծայրայեդոփիւններու անձնատուր իշխաններ որոնք բա-
րաբներու կերած խոտէն կը քաղեն իրենց առնականութիւնը, ամէն օր 
յիսսեակ մր կիներու տիրելու համար։ Առասպե՛լ... Պալատներ կառուօ– 
ւած Են, գծելով ջրանցքներ, պ ա շ տ պ ա ն ո վ վիշապներով՝ որոնբ հոս 
բարի Են։ Քալած Է ժամանակը, իշխոգները չեն յաջողած անհետացնել 
տարբերութիւնները եւ աւելի ըան յիսուն ցեղային խմբաւորումներ կապ– 

ԻՈենց Իւրայատկոլթխններով, բարքերով. մշակոյթով, կենցաղով– 
քաղաքները թափանցուած են արգիականութխն համարուող հսկա, ,էն– 
քերով, ինքնավարժներով, յորդող վաճառատուներով եւ ելեկտրոնայհն 
սւսրքերով, քիչ անգին տուներ կան ջուրի մակերեսէն քիչ վէը բարձրացող 
գերաններ ու վըսյյ կւս^ւցուած, ինչպէս հեռաւոր անցեալին, ողոդո մ | ր | 

Լ ս ա ծ եք հ Ո պ ա 2 Ա 5 & ե 1 Ո ւ հ ա մ Ա , Ո ; ^ " ^ ե ս ի լ ի պլեհաւաքներօ 
հասած են հոն, բայց բրինձը կը մաքրեն հ » ա մ ե ա կ ն ե ր ո ւ սովորա– 

Թ Տ ճ Տ Ա Գ ^ լ ո ւ ւ ս լ է ^ ե ւ ս Հ ի աւերները 
Ի ն բ ն ո ւ ^ ւ ն չ ՛փական մշակոյթը եւ կենցաղը 

՚ ^ ^ ո ւ մ ը աեղի չէ ունե 
ցած ի հեճուկս ինքն-Ոլթեան տ ա ք ո ւ թ ի ւ ն ե ր ո ւ . Իսկական քաղաքական 
Ո6 մք խաղաղութեան ճամԲուն վրայ։ Ի ն ք & ա տ ի պ է Լ մ ու^ 
ւոեգի դարձած գրականութեան թանգարանը եւ մարդիկ կ ո ւ ՚ գ ա ^ ա – 
ղորդուելոլ իրենց իմաստուններդ խորհուրդներով։ ե ա խ ն ի ն ը ր աօար– 

ք ե ւ
հ

ն ; Ր ե Ո Ր Կ Ը արժէքը ս " ե . 
նուր, ամէն ոք. կաշխատի; է ծնողքներ® հանդէպ անխափան սէոն 

Յ է Տ ո Տ ք Ր կրող լ, փ ո խ 6 ա ն ա ; 1 ն մագնիս 

սոսկ * ո * ի * ե ր ա ծ ե լ ո լ ^ 

ա Տ Ւ ՚ 1 ^ ^ հազար վեց հարիլը քիլո– 
մեթր Երկարութեան, այդ տարածութիւնը կը կըկնապատկԼ հո ն աո ատ 
ւած ել չապականած աւագով ծովեգերքը ^ ն ո Տ ա ^ Լ ^ 

9 Տ Ճ Հ Ո Գ * ԿԸ շարունակէ պահել իր անունը եւ չի դաոնար ^ո Շ ի մինհի ք ա գ Տ յ լ 
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մեձ ու պզտիկ քաղաքներ թոյլ չեն տսւր տեսնեյ Կիէթնւսմի ինքնատիպ 
պատկերը, եւ հարկ լ աչքի առջեւ ունենալ քարտէսը։ Պատերազմական 
ժապաւէններու մէջ տեսնուած անթափանց գրեթէ կոյս անտառներ, ռետի-
նի էակութեան տարածութիւներ, ծովէն ժայթքած սրածայր գագաթնե-
րով բարձր լեռներ, իրենց անխաթար վայրււյգութեւսմբ, ծածկուած կանա-
չով։ Բնութեան պարզած մուգ կանաչի ետին. միշտ ներկայ են մարդիկ, 
այր եւ կին, որոնք կը բանին, կրկնելով բաղմադարեան շարժումները, 
բրինձ կր մշակեն, սւփի չափ մակոյկներու վրայ կանգնած ձկնորսութիւն 
կ ընեն, գարերու խորքէն եկած մէկը միւսին նման եւ միաժամանակ տար-
բեր պատկերները վերարտադրելով։ Ին; որ ճարտարարվեստական քա-
ղաքակրթութիւն կը կոչենք, դեռ չէ պատ ուա ստուած քաղաքներն անդին 
հանդարտ կշռօյթով շնչող բնութեան եւ մարդոց վրայ։ 

Բրինձի արքայութիւնն Է այս երկիրը, ուր հսւրաւային շրջանին մէջ, Աե– 
քոնկի գետաբերանը առանձին երկիր մըն Է. ՀւպաստանԷն. Պելձիքայէն 
աւելի ընդարձակ. Լիբանանի քառապատիկը։ Հիւսիսը, Կարմիր ԳԵլոի գե-
տաբերանը կը կրկնէ պալոկերր։ Ամառ ճւ ձմեռ չկայ.| բրինձի տունկերը 
ամէնօրեայ աշխատանք են։ Իսկական շտեմարաններ են յուրով ձածկը– 
ւած արտերը։ Յուրի եւ ցամաքի ընղյսնուած տարբերութիւնը ջնջուած Է 
հոս։ Տարաշխարհիկ պտուղներ, համեմներ։ վիշապի պաոլղ. իր արտա-
ռոց արիւնագոյն կեղեւով եւ հսւգիլ թէ քաղցր համով... Այս երկրին մէջ ճաշ 
կ՚ըսուի .<քոմ>՚, որ կը նշանակէ նաեւ բրինձ, եւ այդ պարզ Է անոր համար, 
որ ան սնունդի հիմնական մասն Է. երբ պահանջկոտ զբօսաշրջիկ չենք։ 

Շով, քուր, երկինք, լեռներ, կը հիւսեն այս երկրի ժողովուրդի հոգիի, 
մտքի, առասպելներու, աշխատանքի եւ արուեստներու հորիզոնը. Արդէն 
այղ կը պատմէ իրենց ձննդոցի առասպելը, ըստ որուն ծովու վիշապը եւ 
հիւսիսի լեռներ™ իշխանուհին միացած Են եւ ծնունդ տուած հարիւր զա-
ւակներու. որոնց կէսը հետեւաձ է ծովու վիշապին եւ միւս կէսը լեռներա 
իշխանուհիին։ Անոնք բազմանալով գոյացուցած են երկրի բնակիչները; 
Հակաւէակ հԵւԱաորութիւններու ել սւալւբերոլթիւններու, նոյն արմւստէն 
սերած ըլլալու գիտակցութիւն է պատումը։ Այս փարումը ծտզման, նոյնու– 
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թե ան. ապրեցուցած է թշնամիներու Եւ, ներխուժոդներու դէմ մնայուն, 
հզօր աննկուն, պւպքարը, որ այսօր կը ղրսԵարոփ կորզուած ժամանակը 
վեքււսնուաճելու կամքով, լսւրուած հեւքով, ուսման. ճար տար արուեստի, 
վերսւշինութեան բոլոր մարզերէն ներս; 

Աւսրդիկ ևւ բնութիւն տեսնել անբաւարար է ճանչնալու համար ՎիԷթ– 
նամը, ար. անյիշատակ ժամանակներ Է ի վեր, աո ասպ Ելներ, իմաստուն-
ներ, տաճարներ՝ ՚<ւիւսկոտ>ւ՛ կառուցաած Են քւսղաքնԵրոլ մէք, անհւսսսւ– 
նհլի բարձունքներու վրայ կամ գաղտնարան քարանձաւներու մ է ջ. ուր կը 
հա սնիք Բուրումնաւէտ Գետին վրայ հաստ երկաթեայ թերթերով շինուած 
թակոյկներով, ..սամփան«ներով, զորս կր թիավարեն ամէն տարիքի կի-
ներ. Գետի ոլորապտոյտին, ափի մօտ. կը ծփան նունուֆարներ իրենց 
Եոեմակսւն գոյներով. լոբիւսներ. մարդկային ձեռքեր չեն մշակեր զանոնք, 
չեն խանգարեր; Անհամար տաճարներ, ուր խորաններու ւ|րայ կը բազմին 
Պուտտաներ կամ Շիլաներ, յոյներու, ոսկիի, արեւելքի բոյրեքու մէջ։ 
Խորանի Ետին խորան կայ, կարծէր առաջին աղօթքէն եւ սրբուելէ ետք, 
դէպի յաւերժ ընթացքի երկրորդ հանգրուանը կը շւսրունակոփ, «նիրվա-
նադ հ ա ղ ո ր ք ^ ե ա ն պահը, որ հասարակաց Է կրօններու։ Երգ, թատրոն, 
խամաճիկներու զարմացնող բեմադրոլբիւն, քուրի վրայ, ըսին, հին աւան-
դութիւն մը, ժողովրդական արուեստ։ Սարղիկ ստեղծած են իրենց առաս-
պելները, ժամանակի ընթացքին անոնք ծեւաւորած են իրենց դէմքը. հո-
գեկան աշխարհը, ծնունդ տալով մարդկային իմացականութեւսն տարբե– 
րութխննԵր ստեղծելու ենարին; Ոչ աւելի լաւ, ոչ աւելի կատ, այլ յիշեցում 
մը. մարդկութիւնը իր մխսթիւնը փնտռած է գ ւսնագ անարիւններու մէջ, 
վարձելով հասկնալ եւ իւրացնել շրջապատը, խճանկարի հատիկի պէս 
տեղա լ որա էլով նոյն այր բնութեան մէջ, բրինձի արտ թէ տաճար, մրբնա– 
բոյնի նմանող շուկաներ, շերամ բուծանող եւ մետաքս թել բանող կիներ 
ա դեռատի աղջիկներ։ Հակառակ պերՏ հխրանոցներօւ եւ լայնանիստ 
կամարներու , անցեալը կը շւսրանակուի անայլայլ, քանի որ ամէնօրեայ 
կեանքի մէջ ներկայ են նախնիները, անմոռաց, ծէսերով յիշուող։ 

Հանոյ.. Անվերջանալի առասպելներու քաղաքը։ Ազատագրութեան 
երազանքը եւ թշնամիներու ղէմ յարատեւ կռիւը կը պատմուի, պատմած 
Են դարէ դար։ Կը պատմուի որ քաղաքի լիճի անտես խորութիւներէն 
եկած ոսկեւսյ կրեայ մը թագաւորին յանձնած է կախարդական սուր, որ– 
պէսզի արտաքսէ թշնամիները, եւ այդ պատահած է ժե . դարուն։ Իր շղթա-
ներու փշրուելուն սպասող Աասիսի վիհերուն մէջ բանտարկուած մեր Ար– 
ս՞ււաւսզդին պէս։ Եռացող քաղաքի մայթերու երկայնքին շարուած են ան-
վերջանալի շուկաները, պպզած կիներ ճաշեր կ եփեն եւ նոյնպէս պպզած 
մարդիկ կը ճաշակեն տաք ապուրը, տեսարանները կր կրկնուին ցերեկ ր|– 
լայ թէ գիշեր։ Քաղաք մը, ո Փ հին, աւերակ տուներու կողքին դեռ կը տե-
ւեն գաղութարարներ կառուցած դեղին տուները, որոնց րակԵրան վրայ 
կը հակին <• պանեան" ծառերը, մաղելով լոյսը։ Արկածախնդիրներ Եկած 
Եւ անցած Են, տարաշխարհիկ զգայնութիւններու անձնատուր՛ եթէ այդ 
բակերը խօսէին, եթէ «պանեան. ծառը պատմէր թէ ինչպիսի սէրեր էլ կիր– 
քԵր յաւերժօրէն թաքնուած Են իրենց ստուերներուն տակ՛ Եկած ա գա– 
ցած են անոնք։ Այդ շէնքերը կարծէք կ որոճան անցեալի անցած փառքեր 
լուռ, իրենց Երկաբեայ վանդակորմերու ետին, օնդարՅակ եւ սիւներու՛ 
վրայ կանգնած անմարդաբնակ պատշգամներ. Կայսր մր անուանած է 
այս քաղաքը՛ «Գետի Կորութեան Աէջ ք>աղաք«.. Ոչ թէ անհատր կո դրոյ– 
մէ կեանքը, այլ բնութիւնը։ " ձ 
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Սոր շէնքերը, հոս թէ =փւէ. Տանանկ թէ Աայկոն, կրաղիւսի կուտակում-
ներու Երկանաքերեր. նոյնն են, ամ1նուրԵք, ինչպէս ևիւ Եորք, կամ Աենի 
ափին կ առու ցոլ սյծ նոր րաղամալփ շէնքերը. Հոնք-Քոնկի քիթ-քիթի բու– 
սած դէպի վեր տարածութիւն փնտռող աղդաճիգ աշտարակները՛ Իսկա-
կան ^իէթնամը հին քաղաքն է. ուր անյիշատակ ժամանակնԵրէ ի վեր նոյն 
վաճառականները, նոյն կրպակներուն մէջ, նոյն ապրանքները կը ծախեն 
աս աո լածներու տրուելիք րնծաներ. բժշկական բոյսեր. արծաթե այ զար-
դեր յ ա ր ա շ ա ր ո վ ճոխացած, մետաքսԵայ վառ յոյներով հագուստներ 
զորս սպառողական ընկերութիւներէ Եկած զբօսաշրջիկներ կյ1 գնեն 
չհագնելու համար։ Յարաշարժ շուկայ մը. ուր կիներ կր շրջին իրենց 
գլխուն Վրայ Կրելով հնդկեղէգէ հիւսուած սկուտեղՕԵրոլ վրայ հաց կամ 
տարօրինակ տեսքով բանջարեղէններ, պտուղներ տանելով, կամ կ անց-
նին իրենց ասին դրուած զաւազանի հ̂ը երկու ծաղրերէն կախուած զամ-
բիւղներու մէջ դիզած նոյն պտուղները եւ բոյսերը։ Չաշխատող չկայ։ Հա– 
ցիւ քալող մանուկներն անգամ բացիկներ կը ծախեն,. 

Անշոջանցելի է Գրականութեան Տաճարը, ուր կայսրերն անգամ, Երբ 
այցի կու գան. կ իջնեն իրենց ձիէն. Արեւմտեան աշխարհի դխանակալնե– 
րը հին Եւ նոր «նոմանքլաթոլրա»ները հոգեփոխութեան կ՚ենթարկոլին 
Եթէ ուխտի երթան այս տաճարը, հազարտմեսւյ համալսարան մը, ուր յար-
գանք կը մա տա ցոփ իմաստուններում որոնց արձանները դրուած են խո-
րաններու վրայ։ Հեռաւոր այդ երկրին մէջ, խորհրդաւոր քաղաքը հրաւէր է 
ներամփոփման, շահախնդրութիւներով եւ նիւթւսպաշտոլբեամբ յատ– 
կւսնշոաղ ժամանակակիցներուս ուղղուած, սորվելու ոչ միայն գիտու-
թիւն, այլ իմաստութիւն։ Սււտարանի մը վրայ հանգչաձ, կը մտածեմ ղի– 
տէլով. երբ յիշատակի որսորդներ անդադար կը լուսանկարեն, որպէսզի 
իրենց վերադարձին,,, քաղքենիի հաճոյքով պատմեն՛ մոռնալէ առաք։ 
Բայց ի ՚նչ կը պատմեն, բացի աչքերու հրամցուսւծ խտիղ պատճառող գոյ֊ 
ներէն, որոնք պիտի սառին լուսանկարի մը փայլուն թոլղբին վրայ... Եւ 
պիտի մոռցուին, յաջորդ արշաւանքէն ետք. Աարոք կամ Մա տա կաս կար։ 

Այս դրափչ եւ զբօսաշրջիկները հետաքրքրող տեսարաններուն մւսս կը 
կազմեն նաեւ «փուս-փուս^ները, սրտի ցաւ պատճառող, Երբ մեր մէջ 
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կ՚արթննայ մարդը եւ կը ղադրի զբօսաշրջիկը։ Հէծանիւի մը կցուած բազ-
կաթոռ կառք մը, որուն վրայ կր բագմիբ, Եւ երասկներով կամ րոպիկ մաքա 
ւ̂ ւ՜ւ. ձե(3 կը պտըտցնէ փողոցէ փողոց, ինչպէս սայլի լծուած գրաստր։ Բազ-
մաթիւ են անոնք։ Անցեալին իրենք կը լծուէին սայլակին. Համայնավար 
վարչակարգով պետութիւնն անգամ չէ ջնջած հինէն եկող այս ստրկային 
պատկերը։ 

Քաղաքները, առաւօտ Եւ երեկոյ, գործի սկսելու եւ գործէ արձակուելու 
պահան. կր պսւրգեն գերիրապաշտ պատկեր մը։ Ասպարաւոր շարժակնե-
րով հեծւսնխներ կ՚ողողեն փողոցները. այրեր, իրենց երեսները Եւ մորթը 
ապականութենէ պաշտպանող կիներ եւ աղջիկներ, կը հոսին, կանգ կ՚առ-
նեն, մեղուներու պարսի պէս։ Կը փոխագրուին առանձին, Երկաբով, յա* 
ճաքս իրենց միջեւ սեղմած անչափահաս գաւակ մը, առանց նուազագոյն 
պաշտպանութեան, կը փոխագրեն սպանդանոցէն ելած չորս կամ հինգ 
քերծուած խոգեր, շինութեան աղիւսներ, հսկայ պարկերու մէջ թխմուած 
բանջարեղէններ։ Իսկ երբ անծրեւ սկսի, այս բոլոր ճամբորդները կը 
ծածկուին թափանցիկ անձրեւանոցներով, որոնբ կ՛ոտին հովին հետ։ Հա– 
նոյի աւելի քան երեք միլիոն բնակիչներուն կէսէն աւելին այս փոխադրա-
միջոցն կ՚օզսափ, ստանց հաշուելու պարզ հեձանիւներր, նոյնքան բազ-
մաթիւ եւ նոյնքան բԵոցուած; 

Տրտունյ չունեցող կամ ճակատա գրապաշտ ժողովուրդ մը, որուն ճկոյ-
թը նորին մէջ է, իսկ ինք դեռ անցեալի մէջ սոլ զա ած։ 

Այս պաստառին վրայ տարբեր գոյն եւ ձեւ ունին կիները, իրենց մե-
տաքսահիւս պարեգօտներուն մէջ. բարալիկ մէջքեըով, հազիւ նշմարելի 
քնքշութիւն պարզող կուրծքերով, որոնբ կը հակադրուին մեգի ծանօթ Եւ 
գնահատուող փսսրթամութիւններուն։ Գրեթէ անժպիտ ղէմքերու վրայ 
իրենց առասպելի լեռներու իշխանուհիին շնորհը կայ. անւոարազելի մեղ-
մութիւն մը. որ կարծէք «նիրվանայի դուռն է։ 

Այդ <ւնիրվանայի դաոը կը գտնուի հաւ ան օրէն մեր երկրին վրայ. Վի– 
էթնամի հիւսիսը, ար ցամաբը կ՛երկարի ծովուն մէջ, կամ ծովը կը թափան-
ցէ ցամաքին Օէջ. Հալոնկի Օոցը։ Ինչ որ պալոկեր էր. Շէյմս Պոնտի ժապա-
ւէնի տպաւորի; շրշսւնւսկ, որպէս աշխարհի հրաշալիք, կր փռուի ւպքի 
առջեւ։ Ծովէն ժայթքած համրիչի հատիկներու պէս լեռներ, կամ անյիշա-
տակ ժամանակներու աստեղային մէկ պահան, աստղերէ պոկուած բե-
կորներ, որոնց ստորոտը Երբեմն կան տնակներ, ուր զբօսաշրջիկներուն 
կը վաճառեն յիչսւտակի իրեր, կամ անոնց գագաթին նստած կր գտնէր 
տաճար մը, Երկինքին մօտ. Երկրէն անպատուած։ Կը յիշեմ, այղ պահուն 
Ֆետերիք Նիցչէի խօսքը, թէ մարգ պարան ձըն է ճգռւած կենդանիի եւ 
գեր-մարդու միջեւ, այսինքն՛ աստաածանալու ցանկութիւն։ Այղպէս է այղ 
"փակոլո՚>ը... Ինչպէ՚ս կոչել այդ ժայթբած լեռները. լեռնաշղթայ՝ առանց 
բաժնող անդանղներու, անդունդներ՜ ջութին տակ. . ժամանակի ընթաց-
քին, բնութիւնը կառուցած է կամարներ, որոնց տակէն կ՚անցնին Օակոյկ– 
ները. եւ ականատես կ՚ըսսւծք պատմութիւն չունեցող շբաբարերու Եւ 
պւոկաքարերու տօնախմբութեան։ Փոքրիկ ծովափ մը եւ ջուրը նելոուելա 
ցանկութիւն, զգալ գոլը, կամ բարձրանալ ընկղմած լերան գագաթը, ար 
կը բացաի ընդարձակ քարանձաւ մը, հազարամեակներու ընթացքին գե-
ղազարդուած հովի եւ ջուրի համատեղ արուեստով, առաստաղէն կախ– 
ւած Ժայռւսծեւ շթաքարերը, գետնէն բարձրացող պտկաբարԵրլ կը պատ-
մեն բնութեան հգօրութեան առասպելը, որուն մէջ մարդը հիւր է, մոլորա-
կի մակերեսի թաղանդին կպած հխլէ։ 
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Գիշերը, հազիւ վէտվէտացող լիիրուզակագոյն ծովուն վրայ, նաւը կար-
ծէք կանգ առած է ժամանակի գիժին վրայ տեղ մը, Երանութեան մը ակըն– 
կալաթեւսմբ, որ պիտի գայ ստեղծագործութեան թեւերուն վրայ։ Այդպէո է 
Հաւոնկի ծոցի պահը, անսկիզբ եւ անվախճան խորհուրդներով առլցուն, 
Վիշապներու փոխադրած Ժայռաբեկորներդ դիմաց, երբ կը փոքրանանք, 
ուր կան դեռ չըսուած առասպելներ անտես քարանձաւներու ա ; Արդէն, 
վիէթնամացիին համար, Հալոնկ սոսկ անուն մը չէ, ան կը խտացնէ ժողո-
վուրդի Երեւակայութիւնը յաճախող պատկերներ, կը նշանւսկէ «վայր ուր 
վիշապը կ՚իջնէ ծով»... Անբնակ կ դղեակն Եր, որոնց քովւն երբ կ անցնինք, 
կամ ուր ոտք կը դնենք, մեր մոլորակի Եւ անոր վրայ մարդկային մեծ ար– 
կածախնդրութեան սկզբնաւորութիւնը ապրելու յաճսփւանքը կը կրկնենք, 
կը կրկնուի։ խզում առօրեայէն, քաղաքակրթութիւն կոչուած տառապեց-
նող ճնշումներէ,.. Առասպել, յագուելու տրամադրող մթնոլորտ, վազքի եւ 
հեւքի ստրուկ աչքերու առշեւ պայւզոտղ գեղեցկութիւներ, սիրոյ զգա-
ցումէն անդին խաղաղութեան ներթաւիանցում... Հալոնկի ծոցէն դէպի 
<՚նիրվանա>՛ ճանապարհը շատ կարճ է։ 

Աայկոն կամ Հօ Շի Աինեի քաղաք... Հակառակ անցեալի նմանող ւիո– 
դոցնհրուն, ուր առնել-ծախել անդադրում կեանքի արտայայտութիւն Է։ 
քանդուած քաղաքը կը վերաշինուի մեզի համար հարազատ դարձած 
երկնաքերերով, ինքնաշարժերու երթեւեկը եւ մթնոլորտի ապականումդ 
մեգ կը նախապատրաստեն վերադարձի։ Արդիականութեան եւ յայււսջդի– 
մուքեան ժահրը հոս հասած Է արդէն։ ԵԼ պէտք չէ զարմանալ ԷթԷ օր մը Հա– 
լոնկի ծոցի ժւպռաբեկորներուն վրայ, քանդելով առասպելները, զերարդ֊ 
իական հիւրանոցներ կառոլցոլին, վասն ամԵնազօր դրամագլուխի կու-
տակման։ 

Ինչո՛ւ միօրինականացնԵլ աշխարհը, խորհուրդները եւ բազմադար-
եան ժաօւսնզոլթիւնները վերածել ապրանքի... Պղատռն Սոկրատի ըսել 
կա տար որ հարցումները աւելի կարեւոր են քան անոնց տրուած պա֊ 
տասխանները։ 

Հարցումներ՛ որոնք չեն սահմանափակոփր Հալոնկի ձոցի կախար-
դանքին մէջ։ 

Փակագիծ գոց. որպէսզի ժամ անսւկավրէպ չհամարուինք։ 
3. Պսսլեան 

Աայկոն 7 Նոյեմբեր 2007 
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ԳՈՒՆԱԳԵՂ ԷՋ ՄԸ 
ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆԻ ԿԵԱՆՔԷՆ 

օոդյւքւ 

Հայաստանի անդրանիկ հանրապետութեան վերջին 
վարչապետը, Սիմոն Վրացեան, Փարիզի մէջ կը հրա-
տարակէր ՎէՄը, ինչպէս գրուած է կողքին վրայ, ՀԱՆԴԷՍ 
ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԵՒ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ։ Հետաքրքրական պարբե-
րական մը, բազմաթիւ պատճառներով։ Նախ անոր հա-
մար որ անկախՈէթիւն կերտած քաղաքական դէմքեր եւ 
հերոսներ հոն են, կենդանի առասպելներ, ապաստան 
գտած տարբեր երկիրներ։ Նոր կազմուող Սփիւռքին կու 
տային յոյս, գոյն, կազմակերպական նպաստ։ Անոնք 
կենդանի վկայութիւն էին, տարագիր զանգուածներուն 
կը ջամբէին մշակոյթ, որպէսզի ինքնութիւն պահուխ 
Վէմերը այսօր ալ կը կարդացուին հետաքրքրաթեամբ։ 

Քաղաքական մեծ գործիչը իր պատմական նշանա-
կութիւն ունեցող զործերուն զուգահեռ, մօտ մնացած է 
մշակոյթին եւ մշակոյթի գործիչներուն։ Ինչպէս կ՚ըօէ, 
դերասան Յովհաննէւէ Զարիֆեանի հետ ունեցած է 
զրոյց եւ ապա զայն հրատարակած Է ՎԷՄի Յուլիս-Հոկ֊ 
տեմբեր 1937ի համարով, էջ 45-58։ Հայաշխարհը եւ անոր պատմու-
թիւնը ճանչնաչու էջեր կան, որոնք սոսկ թիւ ծւ թուական չենէ այլ կը 
վկայեն մեծ փոթորիկը նախորդող տարիներու ԿԵԱՆՔի մասին։ Հոն 
են հայ գիւղերը եւ գիւղացիները որոնք թատերական ներկայացում-
ներ կը պահանջեն, արուեստ գնահատող ոսկերիչներ կան, Բայազի– 
դը, Աղթամարը Եւ Վանը, վարդապետը եւ հայոց հերոսապատումի 
դէմքերը։ 

Ա, Վրացեանի կազմած «կենսագրութեան» խորագիրն է ԴԵՐԱՍԱՆ 
31ԱՀԱՆՆէԱ ԶԱՐԻՖեԱՆ ֊ 1879թ. Մարտ 23 - 1937թ. Յուլիս 9։ Այս մա-
սին որպէս ծանօթութիւն, կ՚ըսէ. «Ս/ս կենսագրութիւնը գրի է առնը– 
ւած 1936թ. Սեպտեմբեր 26-ին, Սանթոս" նաւի վրայ, Ըրազիլիայի 
եզերքներին։ Զարիֆեանը թելադրել է եւ Ես գրել եմ։ Սան Պաւլօ քա-
ղաքում կսպմել եմ վերջնական ծեւը, որ կարդացել եւ վաւերացրել է 
ինքը Զարիֆեանը։ Որով կարելի է ասեչ, թէ ինչ որ այստեղ ասուած 
է՝ ամբողջովին իրեն Զարիֆեանինն է»։ 

Թատրոնի պատմութիւնը ուսումնասիրողին համար շահեկան 
տուեալներ կան այս «կենսագրութեան» մէջ։ Հատուածները որոնց 
տեղ պիտի տանք, արտատպում ընելու միտումի արդիւնք չեն, տե-
սակ մը հում նիւթ են անցեալի եւ ներկայի միջեւ զուգահեռներ գծե-
լու։ Այսպէս, թատրոնը չի ներկայանար որպէս սոսկ արուեստի ար– 

՝ 1ււ<ւռ*ւ*էա. 
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տայայտութիւն, ան միաժամանակ ժողովրդական եւ ժողովրդային 
տօնախմբութիւն է։ երբ դերասան Զ՛արի ֆեան կը պատմէ, ամբողջ 
ժամանակաշրջան մը կը վերակենդանանայ, գիւղ եւ քաղաք, մար-
դիկ, հայերՀետաքրքրական Է իման աչ որ ժողովուրդը ինքնաբուխ 
կերպով սէր եւ հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէ թատրոնի նկատ-
մամբ։ Զարիֆեանի պատումին մէջ, թատերականացման կողքին 
ներկայ է նաեւ նուրբ սրամտութիւնը։ 

Հիւրրիյէթէն ետք եկող եւ Աոաջին Մեծ Պատերազմը նախորդող 
տարիներն են։ 

Խիստ հետաքրքրական է գիտնալ որ Աոաջին Մեծ Պատերազմի եւ 
անդրանիկ Հանրապետութեան շրջանին, թատերական եռան կեան-
քը շարունակուած Է Հայաստանի եւ Թիֆլիսի մէջ։ Յովհաննէս Զա– 
րիֆեան կը վկայէ նաեւ հայրենակերտումի շրջանի եւ անոր հետե-
ւող տխրութեան մասին։ 

Բ. 

Հատուածներ՝ ՎԷՄ հանդէսէն, Յուլիս-Հոկտեմբեր 1937, Փարիզ 

էջ 51, 52, 53 

՛Այդ ի՛նչ բարոյական օրէնքով դու երեք ամիս է քաղաքը 
ներկայացումներ կու տաս. իսկ գիւղերը անտես արած ես"... 

«1911թ.–ին վերադարձայ Թիֆւիս եւ 12 հոգինոց ւՏի խումբ կազմելով 
անցայ Վան՝ նախ Թիֆլիսում. Ալեքսանղրաւկոլում եւ Երեւանում ներկա-
յացումներ տալուց յեւոոյ։ 

«ճանսյպսյրՒփն, ընկանք Դրոյի ձեռքը։ ե ա այն ժամանակ մեծ վաճա-
ռական էր ԲայւսզԷդում եւ յսսյւոնի էր Լուրէն էֆէնդի անունով։ ԳԾուսսր չէ 
երեւակայել, թէ Սարէն էֆէնդին ինչ Փաոաւոր ընդունելութիւն ւսրւսւ մեզ, 
ինչ քէֆեր սարքեց։ Եւ ստիպեց մի ներկայացում կազմակերպել հասա-
րակութեան հւսմւսր։ Յւսրմար շէնք չկար։ Ղրոյի պահեստում, շաքարի եւ 
նաւթի սյրկդների վրայ մի բեմ սարքեցինք եւ ներկայացում տուինք։ 
Առաջին դերասանական խումբն էր, որ տեսնում էին բւսյւսզէդգիք։ ԱներԵ– 
լւսկայելի բազմութիւն էր հաււսքուել՜ հայ թէ թիւրք, որ անսահման ոգեւո– 
րութեամբ եւ բառն ծափահարո ւթի ւներով էր հետեւում ներկայացման։ 
մենք Էլ խաղում Էինք բարձր տրամադրութեան մէջ։ Անկեղծօրէն պէտք է 
ասեմ, իմ դերասանական կեանքի ամենէն լուսաւոր օրերից Է Բւսյազէդի 
ներկայացման օրը, որ գլուխ եկաւ միայն Դրոյի զարմանալի նախաձեռ-
նող ոգու շնորհիւ։ Տնաշէնը մեզ ուղղակի վառեց իր խւսնդափաութեաւՏբ։ 
Եթէ մի օր գրուելու լինի հայոց թատրոնի ամբողջական պատմութիւնը, 
Դրոյի անունն էլ պէտք է յիշել "ռահվիրաների՛՛ շարքում, իբրեւ Բւսյազէդի 

հայ թատրոնի հիմնադիրը... 
«Վանում էլ՝ նոյն ոգեւորութիւնն ու եռուզեռը, մանաւանդ, Երիտասար-

դութեան մէջ։ Հո յակապ ընդունելութիւն ցոյց տուին եւ անվԵրբ հխրասի– 
րութիւններով մեզ ձեռքից ձեռք Էին խլում։ ներկայացումները տալիս 
Էինք Երամեւսն դպրոցի սրահում, որը միշտ լեփ-լեցուն Էր, ասեղ ձգելու 
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տեղ չէր լինում։ Խաղացինք ՚Աիրա էֆրոլյ՜՜ը, Անյայտ կինը", " Չար Ոգին", 
Ժան Ռուլ՛՛ը. ՚Թոյլերն ու ուժեղները", "Անմեղ մեղաւորները", "Արցունքի 
ովիսւը՛՜, Բւսղդասւսր աղրարը", եւ կուսակալ ՃԷվտԷբ բէյի խնդրանօք, 
խրքերի համար, "Աղամ, Եսս" թիլրքերէն; նէվտէբ բէյը ջերն ընդունելու-

թիւն ցոյց տուեց խմբին, մի փառաւոր խնջոյք սարքեց եւ 500 ոսկի էլ 
նուէր տուեց - ներկայացման բոլոր տոմսակների գինը։ Այս 500 ոսկիով 
էխ որ հետագային գնացի Աոսկուա ուսանելու՝ Դրամատիկակւսն Ընկե-
րութեան թոշակի փոխարէն։ 

«Վանում մնացինք Երեք եւ կէս ամիս։ Անմոռանալի Են այդ օրերը։ Վա– 
տցոց ցոյց տուած համակրանքն ու յարգանքը արտակարգ էր։ Ես երբեք 
եմ մոռանալ այն մեծ խնջոյքը, որ տրուեց մեր մեկնելուց առաջ։ Խանդա֊ 

վառ ճսաերին վերջ չկար։ Հարիւրաւոր ստորագրո ւթի ւներով ծածկոււսծ 
մի ուղերձ տրուեց մեզ։ Եւ մի արծաթէ հոյակապ պսակ, պատրաստուած 
վանեցի ոսկերիչների նուրբ արհեստով եւ խմբի բոլոր անդամների 
անունները վրան արձանագրուած։ 

«Չմոռանամ յիշել եւ Ադթամարի պարագան։ Մեր նախավերջին ներկա-
յացման օրը Վան հա սա ւ Դրոն։ 1է . հասկնալի է. ո ւր է Դրոն, այնտեդ է Եւ 
քէֆ ու ղալմաղալ։ Արա առաջարկով էր՛ որ մի մեծ խմբով ելանք գացինք 
Աղթամար։ Դրոյից զատ, կային Իշխանը, Գարնէնը, Ռաֆւսյէլը եւ շատ ու-
րիշներ։ Գնացինք Դանիէլ վարդապետին հիւր։ ԵԼ մէկ շաբաթ մնացինք 
Դանիէլ հայր սուրբի հիւրասէր ու ջերմ շնչի տակ, բնականաբար, քէֆե– 
րով եւ ուրախոլթխննԵրով։ 

" Ս ի օր էլ, տաք քէֆից յետոյ, կատարներս լաւ կարմրած՝ թռանք ձիե– 
րը ԵԼ արշաւեցինք լեռների ուղղութԵամբ։ Ես աննկատելի կերպով բա– 
ժանուեցի խմբից եւ առաջ անցայ, յետեւիցս գալիս էր դերասան Գւսրա– 
զաշը։ Բաւական հեռացել էինք, երբ, յանկարծ, մեր ճամբան կտրեցին 8– 
10 ճիաւոր քրդեր Եւ հրացանները մեր կողմը ուղղելով՛ պահանջեցին, որ 
կանգնենք։ Ես սարսափեցի ու սմքեցի թամբի վրայ։ Մտածում Էի, թէ շան 
սատակ պիտի լինենք ու զոհ պիտի դառնանք վայրենի քրդերին։ Գինո-
վութիւնս մէկէն անցաւ; 

«Բրդերի առաջնորդը առաջ Եկաւ եւ հայերէն հարցրեց, թէ՝ "Ո՛՛վ է ձե-
զանից դերասանապետ Զարիֆեանը՛՜։ Անունս որ լսեցի, է լ աւելի վախե– 
ցայ ա մնացի լուռ։ Քիւրդը նորից հարցրեց, այս անգամ աւելի խրոխտ 
ու, կարծես, սպառնական ձայնով։ Ես կմկմալով պատասխանեցի Ես 
եմ". Քիւրդը էլ աւելի բարձր ձայնով ասաց. "Այդ ի՞նչ բարոյական օրէն-
քով ղու Երեք ամիս է քաղաքը ներկայացումներ կու տաս. իսկ գիւղերը 
անտես արած ես"... 

Ես հասկացայ, որ թիւրիմսւցաթեան մէջ Եմ, որ այս քխրդերը Լ լ ր դ 
չեն, այլ մեզ պէս հայ քրիստոնեայ մարդիկ, Եւ սիրտ առնելով՝ սկսեցի 
բացատրել, թէ մեղքը իմը չէ. ի՛նչ անեմ, որ գիւղերամ յարմարութի ւներ 
չկան։ նիշդ այղ վայրկեանին վրայ հասաւ Դանիէլ վարդապետը ել բա-
ցագանչեց՝ "Տղայ. Գալուստ, այդ ի՛նչ բաներ կընես"։ Պարզուեց, որ խօ-
սող "քիւրդը՛՛ խմբապետ Գալուստն է, որ զիւղերից մի-մի ներկայացուցիչ 
առած Եկել էր, որպէսզի մեզ պարտադրէ գիւգացինԵրի համար ներկայա-
ցումներ կազմակերպել։ 
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«Դանիէլ վարդապետի առաջարկով որոշեցինք գի ւղացիների հ ա մ ա ր 

Էլ ներկայացում տալ։ Դանիէլ վ ա ր դ ա պ ե տ ը խոստացաւ յարմարութիւն– 

ներ ստեղծել եւ կարգադրեց Գալուստին, որ գի ւդացիներին հաւաքէ։ Գա-

լուստը իր քրդերով գնաց Դանիէլ վ ա ր դ ա պ ե տ ի հրամանը կատարե լո ւ , 

իսկ մենք վերադարձանք Աղթամար. ուր Դանիէլ վ ա ր դ ա պ ե տ ը իսկոյն ան-

ցաւ գործի եւ կապերտներից ու տ ա խ տ ա կ ն ե ր ի ց մի բեմ շինել տո ւեց 

դպրոցում։ 
<-Սինչ այստեղ բեմն էր պատրաստւում , միւս կողմից սկսեց հպւաքուե լ 

"ունկնդիր հասարակութիւնը", ոտքով ու սայլով, զուռնայով եւ երգ ու 
պարով ամէն կողմից գալիս էին գիւղացիք իրենց ընտանիքներով ՝ հետ-
ները բերելով ոչխար, | ա ւ եւ ամէն տեսակ ուտելիքներ ու խմիչքներ։ Ինձ 
համար էլ նուէրներ էին բերել՝ ոչխար, կարազ-պանիր . եւայլն։ 

«Շո ւտով ամէն տեղ բռնեցին սայլերը։ Սկսուեց կերուխումը, երգն ու 
պարը, ճիշդ ուխտի օրերի նման։ Երեք օ ր շարունակ, ցերեկ ու Երեկոյ 
ներկայացումներ էինք տալիս, եւ գիւղացիք հերթով ունկնդրում էին, իսկ 
դուրսը մնացողները քէֆ էին անում։ Ներկայացրինք Ահարոնեանի "Ար-
ցունքի հովիտը– Եւ Աբելեանի "Սարուող ճրագները ՛ ։ Աննկարագրե լի 
խանդավառութիւն , տ օ ն ա կ ա ն ցնծութիւն էր տիրում։ Այղ օրերը անմոռա-
նալի են ինձ համար, իմ ամբողջ բեմական կեանքում ես այդպիսի ան-
կեղծ ուրախութիւն չեմ տեսել»։ 

էջ 55, 56, 57 

«Բանակը զէնքով պաշտպանում էր մեր հայրենիքը, 
քաղաքական գործիչները պետական շէնքն էին 
Կաոուցանում, մենք ՚ դերասաններս էլ մշակոյթի 

տաճարն Էինք ծաղկեցնում մեր նորազատ հայրենիքում»։ 

«Թիֆ լիսի եւ Բագուի խանղավառութիւնը, ինչպէս ասացի, ամէն ամառ 
լիոխադրւում էր եւ գաւառները։ 1916-ին ես մի մեծ խմբով անցայ ԱլԵք– 
սանդրապոլ , ապա՝ Երեւան եւ այլեւս մինչեւ 1920-ի աշունը Հա յաստա-
նից չհեռացայ։ Թէ պատերազմի , թէ յեղափոխութեան եւ թէ անկախու -
թեան շրջանում, այդ ընդհանուր թոհուբոհի եւ ոգեւորութեան մէջ, մեր 
խումբը հերթով ներկայացումներ տուեց Երեւան, Ա լեքսանղրապոլ . Կարս 
եւ այլ վայրերում։ Բանակը զէնքով պաշտպանում էր մեր հայրենիքը, քա-
ղաքական գործիչները պետական շէնքն էին կաոուցանում, մենբ դերա-
սաններս էլ մշակոյթի տաճարն էինք ծաղկեցնում մեր նորազատ հայրե-
նիքում՛ Ինչպիսի անսահման ոգեւորութիւն եւ անձնազոհութիւն ամէնքի 
կողմից ի նք անմոռաց օրեր՛ Ես երջանիկ եմ, որ մասնակցել Եմ անկախ 
Լ ա ս տ ա ն ի ստեղծումին, երջանիկ եմ անսահման, որ ես էլ ւ>Ի քար եմ 
դրել մեր սիրելի հայրենիքի պ ե տ ա կ ա ն շէնքի հիմքում։ Այդ հիմքը, հաւա-
տ ա ինձ ամուր է, որքան էլ շատերին այսօր խախուտ երեւայ. Այս օրերը 
կ ՚անցնին։ Յիշո՚՚ւմ ես սպաներէն երգը՝ ԲՅՏՏՅա I Կանցնի 

« ի ում եմ ա 1 7 թուի ձմեռը։ Խաղում էինք Կարսում։ Սի օր էլ եկաւ 

հանգստանալո ւ Սեպուհի կամաւորական գունդը։ Սեպուհը կպաւ օծի– 

71 

<̂ ցատ6< ԵV 



Ռ Ա ք ^ Ի Ն 

քիցււ, թէ տղաների համար ներկայացում պիտի տաս ՛՜Ինչո՛ւ չէ, տանք", 
աւյացի եւ խոստւսցայ խաղալ ՜՛Խենթ՛ ը։ Կամաւորների համար յարմար 
նիւթ էր։ Բեմի համար գինոարներ էին պէտք։ Խնդրեցի, եւ Սեպուհը ու-
ղարկեց մի հարիւրեակ։ 

^Ներկայացման օրը սրահը լեփ-լեցուն էր։ Շնչել կարելի չէր։ Ուր կա-
րելի էր ոտք դնել, խռնուած էին կւսմաւռրնԵրը։ Բեմի վրայ կազմ ու պատ-
րաստ կեցած էր Սեւդուհի ղրկած հւսրիւրեակլւ հարխրապետի գլխաւո– 
րութեամբ։ Ես խաղում էի Վարդանի ղերը Եւ գտնտւմ էի զինոտրների մէջ։ 
Հարիւրապետին սովորեցրի, թէ ինչ պէտք է անել, ըստ խաղի ընթացքի։ 
Տեսարանը ներկայացնում էր Բայազէղ բերդը։ Վիճակը յուսահատական 
էր։ Ռուս գնդապետը - դերասան Գարագաշ - գալիս բացատրում է զի– 
նուորներին, թէ հաց ու ջուրը վերջացել է, բերդի վիճակը տագնապալից 
է; Ո՛վ կը հասցնէ այս նամակը Զօր. Յէր Ղոլկասեանին։ Այս հարցը երեք 
անգամ պիտի տրուէր եւ երրորդ անգամը ես զինոտրների միջից պիտի 
կանչէի՛ "Ես", ոլ կամաւորներն էլ "կեցցէ" պիտի գոռային։ Բայց իմ բա– 
ցատրութիւնից հարիւրապետը այնքան յազուեց ու ոգետրուեց, որ Գա– 
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րագաշի առաջին իսկ հարցի վրայ՝ առաք անցաւ եւ ղողալով պատաս-
խանեց. ՛Ես կը տանեմ"... Բեմի վրայի եւ սրահի կւսմաւորները "կեցցէ՚նե– 
րով ու ծափահւսրութիւններով թնդացրին սրահը։ ՚Դէ, շան որդի, ասացի 
ես, որ դո է կը տանես, յաջորդ մասն էլ դու խաղա ... Բայց մեր ճարպիկ 
Գարսսգաշը իսկոյն փրկեց դրութիւնը. ՛Ոչ, զաւակս, պատասխանեց նա 
հարիւրապետին, դու այսւոեդ հարկաւոր ես. ուրիշ մէկը չկս/յ , որ այս 
նամակը տանէ"։ Էս իսկոյն առաջ անցայ եւ գոչեցի. ՛Ես"։ Բայց այս ան-
գամ ոչ բեմի վրայի գինոլորները ծափահարեցին, ոչ էլ ՛ունկնդիր հասա-
րակութիւնը"... Խաղը, ի հարկէ, անցաւ շատ յաջող։ Ներկայացումից յե-
տոյ Էլ, զորս դու պատաիրեցիր, մի լաւ քէֆ ունեցանք... 

«Անկւսիւութեան շրջանում էլ. փոխ առ փոխ խաղում Էինք թէ Ալեք-
սանդր ա պո լու մ, թէ Երեւանում։ Երեւանում մեր տրամադրութեան տակ 
էին Զանփոլատեանի թատրոնը եւ Պարլամենտի սրահը։ Խումբը բաղ-
կացած Էր առաջնակարգ ուժերից - Մայսուրեան, ԱբԷլեան, Աւետեան, 
Յարութիւնեան, Աանուէլեան. Բերոյեան, Գարագաշ, Օ լ գ ա Գուլազեան, 
Արաքս Զարիֆեան, Յասմիկ, Օր, Սբրահւսմեան, Օր . Սիւզան, Ս, Աէի– 
խանեան եւ ուրիշներ։ ՍԵծ ոլ փառաւոր խումբ էր։ Վճարումները շատ լաւ 
էին։ Ոգեւորութիւնը՛ անսահման թէ դերասանների եւ թէ հասարակու-
թեան մէջ։ Ամէն օր ներկայացումներ էինք տալիս, էլի միշտ սրահը լիքն էր 
լինում եւ թատրոնի դուռը բացուելուց շատ առաջ արդէն կիշէի վրայ յայ-
տարարութիւն էր փակցւում. թէ՛ "բոլոր տոմսակները ծւսխուած են՜; Մար-
դիկ ժամերով հերթի էին կանգնում տոմսակ ձեռք բերելու համար՛ Ի՜նչ 
օրեր Էին... 

® ա | յիշեմ եւ 1920 թ. անկախութեան տօնը Երեւանում, որի հանդէս– 
ների, այսպէս ասենք, թատերական մասը ինձ էր յանձնոած ։ Սկադ. Թա– 
մանեանը ծրագրեց ու կազմակերպեց քաղաքի արտաքին զարդարան-
քը, իսկ Ես ծրագրեցի ու վարեցի հանդէսների մասը - շքերթները փողոց-
ներում. հրապարակային հանդէսները, Երեկոյթներն ու ներկայացումնե-
րը։ Հայաստանի մայրաքաղաքը վԵրաձուեց մի հսկայական բեմի, դերա– 
կատւսրաներն էին Պետութեան վարիչները, բանակը, արհեստակցական 
միութիւնները, աշակերտութիւնը, արիները, գիւղերից Եկած բազմութիւն– 
ները, մի խօսքով՛ ողջ հայոց ժողովուրդը։ Ով այն օրերին Երեւանում էր, 
կը յիշէ, թէ ի՜նչ փառաւոր հանդէսներ տեղի ունեցան Հանրապետութեան 
տարեդարձի օրը։ Եւ ես հպարտ եմ, որ այղ օրոսսյ հանդէսների կազմա-
կերպիչների մէջ կայ եւ իմ անունը։ Ես էլ, իբրեւ հայ մշակոյթի համեստ 
մշակ, անմասն չեղայ մեր Պետութեան ստեղծման գործին։ 

VԱփսոս որ այդ հեքիաթային օրերը Երկար չտեւեցին։ Եկաւ չար բա-
զուկը եւ քանդեց ամէն ինչ։ Ինչ որ շինուած էր՝ աւերակ դարծաւ։ Եւ մենք 
նորից դատարկիւն՝ ընկանք երկրէ երկիր տարագրի սեւ ճակատագրին 
մատնուած։ 1920թ. աշնանը ես հեռացայ Թիֆլիս, այնտեղից՛ Պոլիս, ուր 
մնացի երեք ամիս։ Ապա, ամէն տեղ ներկայացումներ տալով, անցայ 
Ռումանիա, վերջը Հիւս. Ամերիկա, որ դարճւսւ իմ երկրորդ հայրենիքը։ 
Այստեղ տարիներ շարունակ, զանազան քաղաքներում ներկայացումներ 
տուի Սիրողների հետ։ 1923ին. Նիւ-Եորքում, մեծ փայլով տօնուեց իմ բե-
մական գործունէութեան 25ամեայ յոբելեանը, առաջնորդ Տիրայր Սր– 
քեպ֊ի պատուաւոր նախագաԻութեամբ։ Նոյն հանդէսները տեղի ունե-
ցան եւ արիշ քաղաքներում։ Ուրախ Եմ ասելու, որ իմ ներկայութիւնը 
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Ամերիկայում անպտուղ չանցաւ, ստեղծուեց թատերաէււսն կեանք ել 
առաք Եկան թատերական ուժեր։ 

«1927-28 թուականներին ճանապարհորդութիւն կատարեցի Եւրուկւս– 
յուն. Եգիպտոսում եւ ուրիշ վայրերում՝ ամէն տեղ կազմակերպելով ներ-
կայացումներ։ 

«Չորս տարի էլ եղայ Հար. Ամերիկայում։ 
Տայւսստան չգնացի, եւ այդ ինձ մեծ ցաւ է պատճառում։ Չեմ ռպոլմ , 

որ ոսկորներս օտար հողի մէջ բաղուեն։ Անպատճառ պիտի տեսնեմ մեր 
սքանչելի Մասիսը ու ւսյնպէս մեռնեմ։ Բայց քանի այս սրիկաները այն-
տեղ են, չեմ երթայ։ 

«Փորձեցին խաբել ու տանել։ Նոյնիսկ ազգականներիս մէջ գցեցին։ 
Դերասան ընկերներս հաւաքական նամակ էին գրել, որ գնամ։ Խոստա-
նա մ էին լաւ տեղ տւսլ Պետական թատրոնում - չգնացի։ Աբէլեւսնն էլ երբ 
մեկնեց, ասաց. որ եթէ լաւ լինի, կը գրէ, որ ես էլ երթամ։ Գնաց ու ոչինչ 
չգրեց։ Հասկացայ որ դատարկ խՕսքեր են, ազատ կեսսնքի եւ ստեղծա-
գործութեան վարժուած մարդկանց տեղ չկայ այնտեղ։ Արդէն Աբէլեանն էլ 
դժբախտ եղաւ։ Գերադասում եմ անօթի մնալ ազատութեան մէջ, քան թէ 
կուշտ ապրել, բէկուզ ա կ է վանադակում։ Սիւսյն Երբեմն հոգիս նեղւում է, 
սիրտս կրծում է մի անհանգիստ որդ. տարիները անցնում են, ծերանում 
ենք, ժանգոտում ենք տարագրութեան մէջ, եւ մեր ուժերը, մեր տաղանդը 
ի զուր կորչում է... 

«Ամերիկայում մի քանի լաւ պատեհութիւնն եր ներկայացան, որ նիւ-
թապէս կարող էի յաջողել - հայ բեմի սէրը թոյլ չտուեց։ Քալիֆորնիւսյամ 
հրաւէր ստացայ մի մեծ հի մնար կու թե ւսն մէջ բեմական արուեստ ուսու-
ցանելու, լաւ վարձատրութեսւմբ ու դիրքով, չընդունեցի - որովհետեւ 
եիւ-եորքոլմ հայերէն ներկայացումներ պիտի տայի։ մի ուրիշ անգամ Էլ 
սինեմայի շատ շահաւէտ գործ պատահեց - էլի հայ բեմը ւսրգելք եդաւ։ 
Եւ այսպէս դէրվիշ էլ մնացինք, 
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Ամէն արուեստ կը ձգտի բանաստեղծութեան։ Արուեստներու 
գագաթր կամ հայրը բսէՕսատեղծաթիւնՕ Է։ 

Յարութիւն Թորոսեան 

Հակառակ իր հան-
դա ր տա բար ոյ ար-
տաքինին, այս 
ա ր ո ւ ե ս տ ա գ է տ ը 
փոթորկոտ հոգի 

մը ունի, գեղեցիկի եւ ճշմարի-
տի հանդիպման կէտին վրայ 
ինբզինք կը դասէ։ Դիտելու եւ 
տեսնելու շնորհը, իր վրճինին 
տակ, կը հրաւիրէ խորացման։ 
Այս իսկ ւցատճառով է հաւա– 
նօրէն որ մերժած է իր ստեղ-
ծած աշխարհը առեւտուրի 
առարկայ դարձնել Եւ զարմա-
ցած է որ իր գործերէն մին վա-
ճառուած է Լոնտոնի հռչակա-
ւոր Աոթպի՚զ աճուրդի կեգրո– 
նին մէշ։ Երբ իր մասին կը խօ-
սի, (Լոյն ընթացքը Ունի իր 
մտածումը։ Թէ ինչո՛՛ւ նկարիչ 
դարձած է Յարութիւն Թորոս– 
եան, իր պատասխանը լուսա-
բանելէ աւելի, մարդը ճանչնա– 
լու աւփթ է։ 

- Ամէն էակ կը ծնի ինչսյէս 
որ պէտք է ծնի. ըստ նախախ-
նամութեան տնօրինման։ 
Մենք ալ նկարիչ դարձած ենք։ 
Սին կը ծնի թռչան, միւսը եր-

գիչ, բանաստեղծ, մենը ալ 
նկարիչ ծնած Ենք։ 

Կոչած զգալու խնդիր է. ի 
հարկէ։ Բայց դէււլի նկարչու-
թիւն հակա մը ինչպէ՞ս եկած է, 
ինչպէ՚՚ս զգացած է, ժառան-
գականութիւն կսւ >: Ան կը շա-
րունակէ պեղել իր ծիներու 
պատմութիւնը, 

- Սեր ընտանիքի պարագա-
յին Ժառանգականութիւնը դեր 
ունի։ Մօրս կոգմէ ճարտարա-
պետներ եղած են, երկու հա– 
րիւր տարուան ժամանակի 
դիծին վրայ։ Վերջին ճարտա-
րապետը մահացաւ Փարիգ, 
Պօղոսեան Բարսեղ կը կոչ– 
ւէր, իր մեծ հայրը պատմած է 
այս ինծի։ Սեծ հայրը կառու-
ցած է Կեսարիոյ եկեղեցինե-
րէն մին։ Հայրս Եւ մայրս ալ 
հակում ունէին արուեստի, 
գծելու։ Սայրս կը գծէր։ 

Արուեստի շնորհները ընգ– 
հանրապէս կանուխէն կը 
յայտն ուին, քանի որ բնատար 
են։ Ո՛ր տարիքին ինք զգա-
ցած է իր կոչումը, գիտակցած 
է Եւ սկսած է գծել, կը պատմէ 
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- Լիբանանի հայաշատ 
Պոլրճ-Համուտ քաղաքի ԱԵս՝ 
րոպե ան վարժարանը կը յա-
ճախէի, շուրք տասը տարե-
կան էի. քառասունական 
թուականներուն, եւ հոն անդ-
րադարձաք որ ես լաւ կը գծէի 
կ ըսէին որ Ես գծագրիչ Էի, կը 
գնահատէին։ Դասարանին մէք 
երկու հոգի լաւագոյն գծող-
ներն էինք, Ես Ել Տիգրան 
անունով տղայ մը։ Մեսրոպ– 
եանէն Ետք յաճախեցի Աբ– 
գարեան վարժարան, եւ հոն 
ծաղկեցայ, աշխարհին բաց– 
ուեցայ։ Կը գծէի ազգային ղէմ– 
քեր. բանաստեղծներ, հայրւս– 
պետներ, այրպէս էր հայ դպրո-
ցի մթնոլորտը։ Գծածներս կը 
գնահատուէին եւ բարերար մը 
առաջարկեց որ գիս նկարչա-
կան Ակադեմի ղրկեն։ Սայրս 
մերժեց. ըսելով որ ընտանիքի 
միակ տղան է եւ պէտք է աշ-
խատի, նեցուկ ըլլւպ։ Այգպէս 
էր այդ օրերուն, երբ կեանքը 
դժուար էր։ Բայց դպրոցը ծգե– 
լէս հինգ տարի վերջ նկարչա-
կան Ակադեմի գացի. 



ք 
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Լաւ գծել բաւարար չէ գե-
ղանկարիչ Ըէւալու համար։ 
Մարոիկ կսւն որոնք շատ լաւ 
կը գծեն բայց գեղանկարիչ 
չեն՛ Անոնց սահմանին եւ 
փոխլրսւցման մսւսին, Յարու-
թիւն Թորոսեան կ՚ըսէ. 

- Լաւ գծագրիչ ըլլալ բաւա-
րար չէ գեղանկարիչ ըլլալու 
համար, բայց լաւ գծել պէտք է 
գիտնալ քանի որ գծել եւ 
նկսյրել, գիծ Եւ գոյն զիրար 
կ՚սւձբողշացնԵն, ածանց 
գծագրութեան նկարչութիւն 
չկայ, բայց առանց գոյնի 
գծագրութիւն կայ, օրինակ 
Տիւրէրը* եթէ նկարչութիւն 
ըրած չըլլար եւ միայն իր 
գծագրութիւները տեսնէինք, 
պիտի բաւէր, մենք պիտի 
մտածէինք որ ինք մԵծւսգոյն 
գծողներէն մէկն է աշխարհի։ 
Կամ Հանս Հոլպէյն". որ նոյն՝ 
պէս հզօր գծագրիչ եղած է։ 
Երկուքն ալ գեղեցկագոյն 
նկարչութիւնը ըրած Են եւ 
տուած Են անմահ զործեր։ 

Նկարիչները,, եւ ընղհսւն– 
րապէս արուեստագէտները, 
անմիջապէս յաջողութեան չեն 
հասնիր, յաճախ կը պատահի 
որ ւիաոք եւ յաջողութիւն կը 
տրոփն յեսւ մահու։ Օրինակ-
ները բազմաթիւ են։ Այսօր 
աստղաբաշխական գումար-
ներով վաճառուող կտաւներու 
հեղինակները թշաաո Եղած 
են։ Կը նշանակէ որ քաւարանի 
շրջան մը կայ արուեստագէ-
տին համար եւ այդ շրջանին 
մարզիկ լաւ չեն ապրիր։ Յա-
րութիւն ԹոքՈսեան ինչպէ՚՚ս 
անցուցած է այղ քաւարանի 
շրջանը։ 

- Երկար ժամանակ Ֆրան– 
սա մնացի, հոն ուսանեցայ Եւ 
արուեստի գիտութիւնս կա-
տարելագործեցի։ Աոաջին 
նպատակը նկարիչի մը, երբ 

կը հա սան նայ, Երբ ինքզինք 
կը համարէ նկարիչ, իր գործե-
րը ցուցադրել Է, յանդգնու-
թիւն. կ՛ուզէ ցուցահանդէս 
կազմակերպել։ 1Չ6Ջին ցու-
ցահանդէսս տեղի ունեցաւ 
Փարիզի մէջ Ե* Եղաւ զարմաց-
նող, աոաջին հերթին՛ նաեւ 
զիս։ Փարիզի մէջ առհասա-
րակ երեք հարիւր ցուցա-
հանդէսներ ւոԵդի կունենան 
ամէն տարի, որոնց երեսունի 
մասին միայն կը գրեն քննա-
դատները, որովհետեւ միւսնե-
րը անկարեւոր կը սեպեն։ Ցու-
ցահանդէսիս մասին, երեք 
տարբեր թերթերոլ մէջ, կւսրԵ– 
ւոր յօդուածներ լոյս տեսան։ 
Գիտէի որ արժէք մը, ուժ մը ու-
նէի. բայց իրապէս զարմացայ 
որ Փարիզի պէս դժուարահաճ 
տեղ մը, ար այնքան մեծ է 
նկւսրիչներու թիւը. քննադատ-
ներէն մէկը կ՚ըսէր թէ պէտք Է 
հետելիլ Թորոսեանի, քանի որ 
ան բանաստեղծ նկարիչ մըն Է։ 

Երբ հարց կը տրոփ թէ ինք 
համաձայն Է այդ քննադատի 
ըսածին, Յարութիւն Թորոս՛ 
եան խանդավառութեամբ կը 
շարունակէ. 

- Ես համաձայն եմ այս ար-
տայայտութեան. քանի որ ես 
իմ էութԵամբս բանաստեղծ ու՛ 
թԵամբ թրծուած եւ մեծցած եմ։ 

Ուզեցինք գիտնալ թէ, ինչ– 
պէս սովորութիւն Է, այդ ցու-
ցահանդէսը կազմակերպուած 
էր հայերո՛՛ւ կոդմէ թէ... 

- Այդ ցուցահանդէսը կազ-
մակերպուած էր Փարիզի մէջ 
յայտնի ՕԽԵ Ժ&5 զսՅ|ք&^տց1– 
տի սրահին մէջ։ Ես չէի կրնար 
ցուցասրահ մը, կալըրի մը 
վարձել, այդ կալըրին իմ գոր-
ծերս ձրիաբար ցուցադրեց։ 
Բախտաւորութիւն մըն Էր։ 
մարդիկ Եկան առանց նախա-
պէս եղած ծանուցումի, դիտե– 
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ցին. գնահատեցին։ Քննա-
դատները եկան, հակառակ 
անոր որ ես հրաւէրներ չէի 
ղրկած; Այս ցուցահանդէսը 
մեծ կարեւորութիւն ունեցաւ 
ինծի համար, յաջողութեան 
մեկնակէտ մը։ 

Իր գործերուն հանդէպ 
ղրական այս առաջին վերա-
բերումէն Ետք, բնական պիտի 
ըլլար որ Յարութիւն Թորոս-
եան ուզէր Փսւրիդ մնալ, ինք– 
զինք իրագործելու եւ մեծ յա-
ջողութիւներու հասնելու, հա-
մար։ Թէ ինչոա չմնաց, ինք Կը 
պատմէ. 

Պատճաոները բազմաթիւ 
էին։ Երկար ասւեն քաւարանի 
մէջ ապրեցայ. Փարիզ, նիւթա-
կան իմաստով, եւ եղաւ պահ 
մը, երբ զզացի որ եթէ Փարիզ 
պիտի ապրիմ Եւ պիտի չկարե-
նամ նկարել, ինչպէս բազմա-
հազար նկարիչներ որոնք Փա-
րիզ կու զան, ել չեն յաջողիր 
անմիջւսպէս, ստիպուած կ՚ըլ-
լան այլ գործեր ընել։ Պահ մը 
հասաւ, երբ ես որոշեցի որ Լի-
բանան պէտք Է վերադառնամ, 
իմ երկիրս, իմ ծննդավայրս։ 
Կային նաեւ ընտանեկան 
պատճառներ, ինչպէս հօրս 
հիւանդութիւնը. Եւ ես ընտա-

նիքի նեցուկ էի։ Այս բոլորը 
քով-քովի գալով, պատճառ 
եղան որ Ես վերադառնամ Լի-
բանան։ Այսինքն չէր արժեր 
ըսել որ Ես Փարիզ կ՚ապրիմ Եւ 
ուրիշ գործով զբաղիմ, նկար-
չութիւն չեմ ըներ։ Եւ բազմա-
հազար են նման նկարիչներ։ 
Ես վերադարձայ Լիբանան 
1966ին։ Այղ տարիներուն 
Եռան կեանք կար Լիբանանի 
մէջ. եւ երկիրը բարգաւաճ էր։ 
նկարիչները լաւ կ ապրէին, կը 
գնահատուէին, իրենց գործե-
րը կր վաճառուէին, անոնք կը 

դասաւանդէին։ Ա;ս բոլորը իս-
կական պատճառները չէին վԵ– 
րադարճիս. այլ կային բազմա-
թիւ պատճառներ, որոնց շար-
քին՝ Լիբանանի հանղէպ իմ 
սէրս. Աւելցնեմ նաեւ որ ես չեմ 
կրցած հաշւոոփլ Ֆրանսայի 
կեանքին հետ, կլիմայական 
պայմաններ եւ նաեւ այն որ 
մեր մանկութիւնը հոն չէր ան-
ցած, ասիկա ամէնէն կարեւոր 
կէտԵրէն մէկն է, հարազատու-
թեան փնտռտուքը։։ 

Երբ Յարութիւն Թորոցեան 
Լիբանան կը վերաղառնայ, 
արդէն հաստատուած նկարիչ 
էր։ Կը խօսի այղ օրերուն մա-
սին, ակնյայտ կարօտով։ 

- Այդ օրերուն, 1967ին, ցու-
ցահանդէս մը տոփ Համրա 
թաղամասին մէջ, եւ տեղտյն 
ֆրանսական հեռատեսիլի Եւ 
ձայնասփիւռի տնօրէնը, նշա-
նաւոր մարդ Էր Եւ հիմա անու-
նը չեմ կրնար յիշել, իր հա-
ղորդման բացման խօսքին մէջ 
ըսաւ թէ կարեւոր ցուցահան-
դէս մը տեղի կ՚ունենայ, Յա-
րութիւն ւՅորռսեան կը ցու– 
ցաղրէ իր գործերը եւ թելադ-
րեց որ մարդիկ Երթան Եւ տես-
նեն։ Յաջորդ օրը, հինգ-վեց 
նկարներ ծախուեցան։ ժորժ 
Աաատէին տիկինը... տեսակ-
ցութիւն մը ունեցաւ ինծի հետ 
եւ հրատարակեց։ Այդ ալ 
նպաստեց ցուցահանդէսի յա-
ջողութեան։ 

Զգայուն հարց մը կայ, զոր 
կարելի չէ շրջանցել։ Նկարիչ-
ները, Եւ ընդհանրապէս ար– 
ւեստագէտնԵրը անհանգիստ 
կ՚ըլլան, Երր իրենց կը հարցը– 
ւի թէ ո՛՛ւր կը զետեղուի իրենց 
արուեստը, դպրոցներ, նմա-
նութիւներ։ Պատասխանը 
ակնկալուածէն տարրեր էր։ 

- Այս հարցումը սիրելի է ին-
ծի։ Ամբողջ արուեստի պատ– 
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ւն՚՚ւթիւնը, ւ1էյը ըլլւպով հնա-
գիտութիւնը, տքար յսսյտնաբե– 
րամները. ինչ որ կապ ունի 
արուեստի պատմութեան հետ, 
կը նկատեմ իմ ժառանգու-
թիւնս։ Սաեւ քադաքակըթու– 
թիւնները, ինչպէս նաեւ կրօ-
նական ըմբռնումները կը հե– 
տաքրքրեն զիս։ 

Երբ նկատել կը տրուի որ 
ինք կը հետաքրքրոփ այն բո-
լոր տուեալներով որոնք կը 
վկայեն մարդու հետքի մասին 
աշխարհի վրայ, պատասխա-
նը դրսյկսյէհ է, ինչ որ կը թե-
լադրէ այն հարցումը թէ ինք 
հայ Է. հեւոեւաբար ո՛ ւր կը զե– 
տեղոփ այդ բոլորին մէջ հա– 
յութիւնը։ 

- Ես չեւՅ կրնար այդ մասին 
կարծիք յայտնել։ Բայց բննա– 
դատները ըսած են որ ես բա-
նաստեղծ նկարիչ մըն Եմ։ Եւ 
ես գոհ եմ այդ սահմանումէն, 
քանի որ առանց բանաստեղ-
ծութեան արուեստ չկայ՛ Ամէն 
արուեստ կը ձգտի բանաս-
տեղծութեան։ Արուեստներու 
գագաթը կամ հայրը բանաս-
տեղծութիւնն է։ 

Ինքնատիպ գեղանկարիչի 

անցած ուղին հևտաքրբրա– 
կան պիտի ըլլար գիտնալ, հո– 
ԼՈՎՈՅԹ Ել հանգրուաններ։ 
6իշդ Է որ հոլովոյբի ընթաց-
քին տեղի կ՚ունենայ հասունա-
ցում, այդ չէ միայն կւսրեւորը, 
այլ արուեստագէտի աշխարհը 
տեսնելու կերպերը ի նչ ըն-
թացք ունեցած Են, հարցա-
կանները ինչպիսի փոփոխու-
թիւներ կրած են, կամ ինք՝ 
գինք պատահա՛ծ է որ հարցա-

կանի տակ դնէ։ 
- Դրուած հարցը բուն նպա-

տակն է նկարչութեան, այ-
սինքն՜ յաւիտենականութեան 
եւ անհատականութեան 
առընչոադ խնդիրները, աշ-
խարհահայեացքը. թէ ինչպէս 
ես տիեզերքը, աշխարհը կը 
տեսնեմ, ի՛նչ ըմբռնումով, 
հարցեր՝ արտաքին աշխար– 
հէն դէպի ներս, որոնք նայ– 
ւածքը կ՚ուղղեն միշտ դէպի 
ներ ս: Բայց կան քանի մը 
հանգրուաններ որոնք կարե– 
տր են, օրինակ 1953-1955 
շրջանը, երր Ակադեմի կ՚ուսա– 
նէի, ապա Փարիզի շրջանը, 
1956-1366. Երբ Ես հասունցայ 
որպէս նկարիչ եւ քաջութիւն 
ունեցայ Փարիզի մէջ ցու-
ցադրուելու։ Սպա վերադար-
ձայ Լիբսւնւսն Եւ գացի Հայաս-
տան; Հոն դտայ սւպսաաժնե-
րոլ երկիրը ել զանոնք նոյն-
քան սիրեցի որքան կը սիրէի 
ա|դ երկիրը։ Հոն անդրաղար– 
ճայ, տեղ մը, որ Ես իրաւունք 
չունէի ամբողյյութեամբ վերա-
ցական ըլլալու; Հայրենի հո-
դը, հայրենի երկիրը, ինծի 
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սյատկանեյիութեան գիտակ-
ցութիւն տաին. իրականու– 
թիւնը ընդունելու եւ իրւսկա– 
նաթեան հետ ճակատելու, 
իրականոլթենէն մեկնելու կո– 
րուք։ ևսւեւ տեղ մը, ունեցայ 
այն զգացումը որ ես իրաւունք 
չունէի օդին մէք սաւառնելու, 
որ մենք ունէինք հոդ; ԱյսպԷս, 
ևս աննիւթականէն դարձայ դէ-
պի հայրենի հոգեւոր նիւթը, 
այսինքն՛ ոգեւորուեցայ։ 

Հոս Յարութիւն Թորոսեան 
վերլուծեց հողԱորի. արուես-
տի. մշակոյթի Եւ հայրենիքի 
ամբոդջականութեան գաղա-
փարը։ 

՝ Հոգեւոր նիւթը այն մշա-
կոյթն է զոր հայրենիքը ամբա-
րած է գարերու ընթացքին, ինչ 
որ թոյլ կա տայ ըսեյ որ հայրե-
նիքը նաեւ մշակոյթ է։ Հոն 
ըմբռնեցի նաեւ որ մշակողը 
կր պաշտպանա ի հողին վրայ։ 

Երբ հարց կը տբուի թէ նկա-
րիչները կը ղաւաոին թանգա-
րաններու մէբ իրենց ներկա– 
յոլբեամբ, ինք դիպակ խօսք 
կըսէ 

- Բանաստեղծը գրեց, ոնր 
պիտի գնենք իր գրածը, հոգի-
ներու մէյ։ Նկարչութիւնն ալ 
հոգիներու մէշ իր տեղը ունի։ 
Յաճախ գործեր կը գնուին եւ 
պահեստներու մէբ կը դրուին, 
այղ պէս է Հայաստան, այղսյէս 
է Փարիզ։ Երբ ես բանաստեղծ 
եմ, կը զրեմ եւ կ՛աղաղակեմ, 
ապա կարեւոր չէ թէ գիրքը 
զնուած է թէ ոչ։ Այսինքն, 
ստեղծագործութիւնը ստեղ– 
ծագործողին բաւարարա– 
թիւնն է։ Հոս ըսեմ, որ խնդիր– 
ներոլ նիւթական բաժինը զիս 
երբեք չէ հետաքրքրած։ Այղ 
պատճառով ալ դասեր տուած 
Եմ կեանքս ապահովելու հա-
մար։ Վերքերս ուրախացայ 
Երբ իմացայ որ նկարներէս 

մին աճուրդով ծւսիաւած է լի– 
րանանցի նկարիչներու գոր– 
ծերուն հետ։ Այս չի նշանակեր 
որ չկան լալ նկարիչներ որոնք 
իրենց գործի առեւտրական 
երե սին ալ կարեւորութիւն ըն-
ծայեն։ 

Նման զգայուն եւ տեսիլք 
ունեցող անձը, ին;պէ\ւ կ ապ-
րի իր հայ ազգային հայրենա-
սիրութիւնը եւ լիբանանցիու– 
թիւնը, խնդիր է, որ քիչ բէ շատ 
մտածող մարդոց համար 
դժուար յաղթահարելի Եր-
կու ոլթիլն կը լւլոեղծէ.։ Յարու-
թիւն Թորոսեան անոնցմէ է եւ 
կը բացատրէ. 

- Լիբանան ծնած եմ, մշա-
կոյթով հայ եմ, գիտեմ պատ-
մութիւն եւ դրականութիւն, 
դժբախտաբար բւււղդատա– 
բար լիրանանեւսնը քի; գի-
տեմ, Ֆրանսան ինծի տուաւ 
գիտութիւնը։ Ամէն անգամ որ 
Հայաստան կ՚երթամ, կ՛ագեմ 
հոն մնալ, այս զգացումը հզօր 
է, կը զգամ որ երկիրս հոն է։ 

Հայաստան ԵԼ Ափիլյյքի բո-
լոր երկիրներուն մէշ մեծ 
թիւով հայ նկարիչներ կան, 
անոնք կազմաւորուած կ՚ըլ-
լան տարբեր մշակոյթներու 
ւսզղեցոլթխննԵրով. զորս 
չենք կրնար անգիտանալ։ Հա-
կառակ այս իրողութեան, հե-
տաքրքրական էր գիտնալ րէ 
անոնք հասարակաց զի ծ մը 
ունի՛ ն եւ ինչպէ՚լյ կը ղրսեւոր– 
ոլի այդ գիծը։ Յստակ տեսա-
կէտ կը յայտնէ արուեստագէ-
տը։ 

- Անոնք կրնան ունենալ 
ազգային հասարակաց գիծ 
Եթէ հայ մեծցած են եւ հայ 
մշակոյթ ստացած են, երբ 
մշակոյթ ունին. արեւսն ձայնը 
լսելի Կ՜ըլայ, երբ շարական կը 
լսես պատմութիւն գիտես, հա-
յերէն գիտես Եւ կը հաղորդ՛ 

79 

<̂ ցատ6< ԵV I 

աիս։ Հայը պիտի հաղորդուի 
հասարակաց տուեալներով։ 
Դուրսը վւառքի հասնողները 
ազգին համար պիտի կոր– 
սոփն Եւ հայրենիքը պիտի 
փնտռէ հարազատութիւն պա-
հած իր զաւակներուն գործե-
րը։ 

Սեր ժամանակի երէց սե-
րունդին կը պատկանի Յարու-
թիւն Թորոսեան։ Նորեր կան, 
Երիտասարդներ, որոնք ազնիլ 
գԵղանկարչոլթԵան կը հետե– 
փն։ Անոնց մասին կ՚ըսէ. 

- Ագնիւ ղեդանկարչաթիւնը 
արգիլուած չէ։ Կան գաղտնի 
աժեր, որոնք կը կազմակեր-
պեն եւ կը ստիպեն որ նորերը 
որոշ հոսանքի մը հեւոեւին, 
որ պէս զի իրենց գործերը ծախ– 
ւին; Եթէ կարենան պահել հա-
րազատութիւն եւ ինքնուրոյ– 
նոլթիւն. այղ կ՚ըլլայ իրենց իս-
կական յաջողութիւնը։ 

Յարութիւն Թորոսեան չխօ-
սեցաւ իր գործերա ինքնուրոյ– 
նութեան մասին, երբ ցիտենք 
որ տեւաբար կը փնտռէ եւ խո-
րացման հետամուտ է։ Ունի 
գուներու, երանգներու եւ գի– 
ծերու իր ինքնատիպ լեզուն, 
ինքգինք չի կրկներ, մանա– 
ւանղ որ այն հազուագիւտ ան– 
ձերէն Է որ նիւթապաշտութենէ 
հեռու մնացած է, մշակելով 
գեղեցիկի առաքինութիւնը։ 
Կեանքի լիութեան հասած այս 
արուեստագէտը ճամբայ ցոյց 
տոտղ խօսք կ ըսէ. 

՝ Եթէ հայ ենք, մեր մշակոյ-
թը պէտք Է ճանչնանք եւ անով 
հաղորդուինք, որպէսղի մեր 
գործերը նկարագիր ունենան. 

Զրոյց զոր հարկ Է շարու-
նակել արուեստասէրներու Եւ 
հայերու հետ։ 

թ 
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