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Համազգային Կրթական Եւ Մշակութային Միու֊ 
թիւնը աւարտած պիտի ըԱայ իր քառամԵայ հա-
մագումարը, Մայիս 2010, Երբ լոյս տԵսնէ ԲԱԳԻՆի 
այս հա մարը։ Համագումարէն առաշ Եւ վԵրշ ըս-
ուած Եւ գրուած խօսքԵրը տԵսակարար տարբԵ– 
րութիւն չեն ունԵնար, Երբ մտածման առանցք Են 
գրականութիւնը Եւ ընդհհանրապէս մշակոյթը։ Խո-
րագրով նշուած հարցԵրը հԵռանկարային հաս-
կացողությամբ ազգային էական քաղաքակա-
նութիւն Են՝ ազգի վԵրԵլքին Եւ նպատակնԵրուն 
իրականացման համար։ ՏԵւաբար հաշուԵկշիռ 
պէտք է ընԵլ. ի՞նչ կաւԵլցնԵնք նկարագիր կԵԲ-
տած ու կԵրտող ազգի մշակութային ժառանգու^ 
թԵան վրայ։ 

ԲԱԳԻՆ կը յաւակնի դէպի ապագայ բացուԵլու 
ուղի ըլչալ։ ԱւԵյի քան հնգամԵակէ մը ի վԵր իր 
էշԵրը լայն բացած է նորԵրու Եւ հայագիրնԵրու 
առշԵւ, այն պարզ ըմբռնումով որ անոնցմով պի-
տի կարԵնանք տԵւԵլ։ ՅաւԵրժացող Եւ յաւԵրժա-
ցած անցԵալ մը կրկնԵյու փոխարէն, յարաշարժ 
նԵրկային հԵտ քայլ պահԵլու միտումով, ԲԱԳԻՆ 
արտատպումՀընԵր մԵր մշակոյթի Եւ գրականու-
թեան լուսայոր անցԵայէն, որ կը պատկանի գրա-
դարաննԵրու, հրատարակչատունԵրու, զայն 
պէտք է հասցնԵլ իւրաքանչիւրին, բԵրԵլ տունԵրը։ 
Գրական մամուլը կը նԵրկայացնէ, կը բացատրէ, 
բայց մանայանդ կը յայակնի ըլլալ նորին Եւ ն^ 
րԵրուն բԵմը։ ԼայագոյննԵրը պիտի միանան յա֊ 
ւԵրժացած արժանաւորնԵրուն։ Այս ձԵավ հարս-
տութիւն կը ստԵղծուի։ 

Այս համարով կը խօսուի հայ կնոշ տԵղի Եւ դԵ֊ 
րի, լիիրաւ մասնակցութեան մասին։ Թղթածրար՝ 
զոր բաց պէտք է պահԵլ, ոչ միայն գրականու֊ 
թԵան Եւ մշակոյթի մարզԵրուն համար։ 

1 



ժամանակակից գրողնԵրը ընկԵրային Եւ քաղաքական 
խնդիրնԵրը կը բԵրԵն Եւ կը ձուլԵն գրականության մէջ, որ այ֊ 
լԵւս միջնադարու վարդի մասին հիւսուած տաղ չէ, ոչ ալ արԵ֊ 
ւԵլԵան իմաստութեան շտԵմարան առակ։ ժան-Փոլ Սարթր, 
ՍոլժԵնիցին, Արթըր Սի11բր, կամ Կոստան ԶարԵան (կրկին կար-
դալ "Նաւը ԼԵրան Վրայ" վէպը) Երբ կը ստԵղծԵն, միթէ± անհա-
ղորդ Են մարդու ապրումնԵրուն, տառապանքին, ԵրազնԵրուն, 
այն բոյոր բանԵրուն զորս կը կոչԵնք քաղաքականութիւն, Երբ 
ան սոսկ ճառ կամ կարգախօս չէ։ Անոնք մարդը կը բԵրԵն ժա-
մանակին Եւ պատմութԵան մէջ։ 

ժամանակակից հայ գրականութիւնը այս հունով պիտի ըն-
թանայ կամ պիտի շիջի։ ԱնցԵաի կրկնութիւն, հիացում, գ^ 
վԵրգանք, ստԵղծագործական ճիգի մասին չԵն վկայ Եր, այլ՝ 
լճացման։ ԾանօթացնԵլը քարոզչութիւն է, ոչ ստԵղծագործու֊ 
թիւն Եւ նոր ժառանգութիւն։ Այս հասկացողությամբ յառաջդի-
մութԵան պոչը պէտք է բռնԵլ, ամուր պահԵլ դիցաբանութԵան 
Արիանի թԵյը, նորԵրու յաջող Եւ անյաջող յանդգնութիւճնԵրէն 
արտահանԵլու համար արժէքնԵրը, այսինքն՝ ազգային իրաւ 
վԵրապրումի շունչը։ 

Այս լարումը, այնքան տարբԵր ամբոխ զուարճացնող հրա-
վառութիւննԵրէ, ազգային իրաւ քաղաքականութեան բովան-
դակութիւնն է Եւ կը պահանջէ մարդկային Եւ նիւթական նԵրդ֊ 
րում։ Այս ձԵւով պէտք է նայիլ վաղուան լոյսին։ 

Մշակութային միութԵան մը համագումարը կամ հայ կնոջ 
տարին կ՝ըԱա՞ն մԵկնակէտ մտածԵլու, նախաձԵռնԵլու Եւ փո-
խանակ միշտ նայԵյու դէպի գԵղԵցիկ Եւ յաւԵրժացած անցԵալը, 
այլ նաԵւ յաւԵրժանայու արժանի ապագան՝ զոր պէտք է կԵ^ 
տԵլ։ 

Ոմանք կը սիրԵն աջ Եւ ահԵակ ըսԵլ՝ մարտահրայէր... 

Բ. 
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«ՀԱՅ ԿՆՈՋ ՏԱՐԻ» 

ՄՒ ՄՈՌԱՑՈՒԱԾ ԵՐԵՍԱԿԸ 

ՀԱՅ ԿՆՈՋ 

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐՒ 

«Բագին»ի խ մ բ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ը ա ր ձ ա գ ա ն գ ե լ ո վ 
Ն . Ս . Օ . Տ . Տ . Ա ր ա մ Ա. վ ե հ ա փ ա ռ ի « Հ ա յ կ ն ո ջ տ ա ր ի » 
կ ո չ ի ն , հ ա ր ց ա շ ա ր մը պ ա տ ր ա ս տ ե ց եւ յ ղ ե ց հ ա յ 
ի ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն մ օ տ է ն ա ռ ը ն չ ո ւ ո ղ գ ր ո ղ - մ տ ա ւ ո ր ա ֊ 
կ ա ն , թ է գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա մ բ ա պ ր ո ղ ո ւ ս ո ւ ց ի չ - հ ա ն – 
ր ա յ ի ն գ ո ր ծ ի չ ե ր ե ւ ե լ ի եւ վ ա ս տ ա կ ա շ ա տ ք ա ն ի մը 
տ ա ս ն ե ա կ գ ր ի չ ն ե ր ո ւ , ո ր ո ն ց մ է լ ո յ ս ի ն կը բ ե ր ե ն ք 
վ ե ր լ ո ւ ծ ա բ ա ն - մ տ ա ւ ո ր ա կ ա ն Ռ. Փ ի ր ո ւ մ ե ա ն ի ն ե ր -
կ ա յ ա ց ո ւ ց ա ծ պ ա տ ա ս խ ա ն - յ օ դ ո ւ ա ծ ը ։ 

Հայ դրականութեան մէջ Հայ կնոջ ղերի ու տեղի մասին պատշաճ ու– 

սումնասիրութիւններր այլոց թողնելով, աղինճի ընձեռած առիթր ցան-

կանում եմ օդտադործել վեր Հանելու մի մոռացուած երեսակր Հայ կնոջ Հա-

ւաքական կերպարի՛. Այսպիսով փորձ պիտի կատարեմ ամբողջացնելու 

պատմութիւնից ու դրականութեան ընղմիջից մեղ Հասած Հայ կնոջ կերպա– 

րր, որ պիտի ճանաչել լիակատար եւ անկեղծօրէն իրապէս արժէքաւորելու 

Համար Հայ կնոջ տարին՛. Եղեռնից անցած եւ իսլամ րն տան իքն եր ում իրենց 

կեանքր շարունակող Հայ կնոջ մասին է խօսքս. ի՞նչ դիտենք նրանց մասին. 

Չէ՞ որ ղրանք էլ Հայ էին եւ Հայ մնացին: 

Հայ եւ օտար դրականութիւնն ու պատմադրութիւնր բաղմաթիւ օրի-

նակներ ունեն Եղեռնից անցած Հայ կնոջ մասին, յիշատակումներ նրա 

անանձնական ղոՀաբերութեան եւ բարոյական բարձր սկղբունքների մա-

սին, որպէս կին, որպէս մայր, նրա դերմարղկային կեցուածքի ու րնթացքի 

մասին՛. Այղ կանանցից ու աղջիկներից ոմանք այղպէս էլ ղոՀ գնացին անա-

սելի տառապանքներին, չդիմացան սովին, ծարաւին, Հիւանղու թիւններին, 

ցրտին ու տաքին եւ ղաՀիճների վայրագ վերաբերմունքին. 0եռան.... Ըւ 

մենք այսօր ցաւով ու երկիւղածութեամբ նրանց յիշատակն ենք խնկար-

կում. իսկ ոմանք Հրաշքով վերապրեցին, մի կերպ աղատ աշխարՀ Հասան, 
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նոր կեանքի մէջ մտան ու ընտանիքներ կաղմեցին. ^րանք մեր մայրերն են, 

մեծմայրերր, որ այսօր այլեւս չկան. կենղանի նաՀատակների այղ սերուն-

ղր անցել է արղէն, մեղ թողնե–ով իր եղերական յուշերր ու իր պատդամր 

չմոռանալ, չներել. 

Եղեռնի դրականութեան մէջ անխուսափելիօրէն Հանղիպում ենք նաեւ 

բացասական կերպարանաւորումների Հայ կինր բարոյական անկման մէջ. 

Հայ կինր միայն ապրելու տենչով, իր ճղճիմ դոյութիւնր քարշ տալու սիրոյն 

պատրաստ որեւէ նուաստացում կրելու, ղոՀելու իր բարոյական ու աղղա-

յին բո –որ սկղբունքներր. Ափ սոսանքո վ ու մի քիչ էլ խորշանքով ենք կար-

ղում ղրանց մասին. 

ինչ որ ուսումնասիրման կամ յիշատակման չի արժանացել ղա այն կինն 

է, կամ ղեռատի աղ^էիկր, որ առեւանդուել է, կամ մի քանի ղրուշով 

ստրուկների շուկայից դնուել կամ թուրքի ու քուրղի միջոցով նախճիրից 

§աղատուելՖ ու տուն է տարուեր $արղ ու սպանղից ֆիղիքապէս փրկուած 

այղ կինր կարողացել է արղեօք բնական կեանք վարել, թուրքի ու քուրղի 

կին ղառնալ, նրանից յղացած երեխաներին ծնել ու մեծացնել ու չյիշել թէ 

ղրանք մարղասպանի սերունղ են. Տաս-տասներկու տարեկանում շարու-

նակական սեռային կեանքի պարտաղրուած Հայ աղ^էիկր ինչպէ ս է կարո-

ղացել այղ աՀռելի փորձառութեան Հետ Հա մա կեր պո ւել. Այղ Հայ կանայք 

ինչպէ ս են կարողացել մոռանա լ իրենց ինքնութիւնր, անգամ անունր, ու 

ղաւանանքր, սերնղէ սերունղ իրենց փոխանցուած աւանղութիւններր, 

աղօթքներր, Հայու Աս տ ուածր, ու ղաւանել ԱլլաՀին• Հենց այն ԱլլաՀին, 

որին աղօթելով, նրանից ուժ ու քաջալերանք Հայցելով էր թուրքր Հային կո-

տորում. ինձ Համար, այս կանայք վաղուց մոռացուած ու մեղ Համար ան-

ծանօթ մնացած մի մասնիկն են Հայ կնոջ բաղմաղան, բաղմերանգ ու բաղ 

մա կողմ ան ի Հաւաքական կերպարի. Թող ամբողջական լինի կերպարր Հայ 

կնոջ, որին Արամ Ա• ^եՀափառ Հայրապետր 2 0 1 0 թուականն է նուիրել. 

Այնքան շատ են օրինակներր եւ ղարմանալիօրէն աւելի յաճախ թուրք մե-

րօրեայ դրականութեան մէջ. Երրորղ սերն ղին պատկանող թաքուն Հայ 

Սուլթանր յիշում է թէ իր Հօրաքոյրր ինչպէս յաճախ կրկնում էր լա–ագին, 

§իմ աչքի առջեւ քուրղր ամուսնուս սպանեց եւ ինձ պարտաղրեց իր կինր 

ղառնալ. ° ս իմ կեանքր աղատելու Համար ամուսնուս սպանողի կինր ղար-

ձայ. Երբեք չպիտի ներեմ այղ մարղուն իմ երկու ղաւակների ՀօրրՖ. Եր– 

ւանղ Օտեանր յիշում է բռնի կրօնափոխ կանանց Հետ իր Հանղիպումր աք-

սորի ճամբին եւ փոխանակած բառերր, §այղ բառերր րնղՀանրապէս 

անէծքներ էին իրենց նոր ամուսիններուն ուղղուածդ. Գրիգորիս Պալաքեա-

նր իր աքսորի ճամբին յիշ ում է բռնի կրօնափոխ կանանց, որոնք իրենց 

կեանքր վտ ան դելո վ, գաղտնի ուտելիք էին Հասցնում աքսորեալների կարա-

ւաններ ին. Սեղրակ Բաղղոյեանր դրում է Սիրունի մասին, իր անուան պէս 

գեղեցիկ մի աղջիկ. ՛Նա Համաձայնուել էր կարաւանի Հրամանատար թուրք 

իպոշ Պէյի Հետ գնալ եթէ նա րնղունէր իր Հետ տանել նաեւ Սիրունի 

պղտիկ եղբօր ր եւ րն տան իքի մնացորղացին. Բաղղոյեանրչի Հաւատում, թէ 
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Սիրունր կարող էր կրօնափոխ դառնալ. կ րօնափոխ եղա՞ ւ. Թուրքի Հարճր, 

կինր, կամ սիրուՀին ղարձա ւ. Երեխաներ Ննեց. Խ արբերղցի մի Հայ կին 

արաբի կին էր ղարձել ու արղէն երեք ղաւակներ ունէր նրանից. §կեանքիցս 

աւե–ի եմ սիրում ղաւակներիս• ինչպէս թողնեմ նրանց ու ձեղ Հետ փախ– 

չեմն, լալով խոստովանել էր Հայ վերապրողների խմբին, որոնք պատերաղ 

մից յետոյ Թել-Աֆարից ղէպի 0ուսուլ էին անցնում. ՍեՀեր/Հրանուշր, 

ՖեթՀիէ Չեթինի մեծ մայրր, առիթն ունէր Ամերիկա դալու եւ իր րնտանի 

քին միանալու• բայց նախրնտրեց մնալ ու Հաւատ ար մօր էն ծառայել իր 

ամուսնուն ու ղաւակներին. Պ ատերաղմից յետոյ շա տ երին այսպիսի առիթ-

ներ ներկայացուեցին, բայց քչերր ընդառաջեցին• ի՞նչ էր պատճառր, ան-

սաՀման սէր ու ղոՀաբերութի"ւն ղէպի իրենց միս ու արիւն երեխաներր• 

թէ ղրսում սպասող անորոշ ճակատագրի սարսափ. կամ գուցէ մի աւե–ի 

խոր պատճառ. Որսում արղէն մոռացուել էին նրանք, գուցէ նոյնիսկ մե-

ռած էին սեպւում. Եթէ փախչէին, եթէ վերապրող մնացորղացին միանա-

յին, ղաղտնիքր պիտի բացայայտուէր իր ամբողջ տղեղութեամբ բռնաբա-

րում, ս տ ո ր ացո ւմ, նուաստացում, պարտա ղրո ւած կրօնա փո խո ւթիւն, 

ամուսնական կապ, յետոյ դուցէ եւ աստիճանաբար սէր եւ կամաւոր սեռա-

յին կապ իսլամ ամուսնու Հետ. Աւելի լաւ չէ՞ր միայնակ տառապել ու 

ղաղտնիքր ղերեղման տանել. 

միտենք այսօր թէ թուրք ոճրաղործներր, որպէս ցեղասպանութեան Հա-

տու ղործիք, իրենց ղոՀերից նախ խլեցին մարղկային բոլոր յատկութիւննե-

րր, նրանց անարժան արարածների վերածեցին՛ այղպէս, ղրանց սպանելր 

աւելի ղիւրին կր լինէր. Այս նուաստացումներն ու ամօթանքի ղդացումնե-
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րր ամենաղժուարին արգելքներն էին, որոնց յաղթաՀարելով միայն կարելի 

պիտի լինէր մարղկային Հասարակութեան վերաղառնալ ու որպէս սովորա-

կան մարղ ապրել. Շատերին չյաջողուեց. 

միտենք այսօր նաեւ, թէ բռնաբարութիւնն ու սեռային ոտնձդութիւննե-

րր, երկարատեւ սեռային կեանքի պարտաղրանքր որքան տարածուած երե-

ւոյթներ էին ցեղասպանութեան տարիներին. ^րա պատճառր այն չէր 

միայն որ տեղաՀանութիւններից ու ջարղից առաջացած իրավիճակր թուր-

քին ու քուրղին աղատութիւն էր տուել, մինչ այղ արգիլուած ու անՀասա-

նելի պտուղ Համարուող, Հայ կնոջ ենթարկել իր սեռային ախորժակր գո-

Հացնող, իր Հիւանղ երեւակայութեան թելաղրանքներին. ճիշղ է, սեռային 

անյագուրղ բնաղղր կար՛ բայց կար նաեւ վերից եկած կարդաղրութիւնր 

Հայ կանանց եւ մանր երախաներին իսլամ տներում տեղաւորելու. ° ւ ղա 

Հենրի 0որգենթաուի կարծիքով ցեղային բարեփոխում էր առա^աղրում 

§Հայու արիւնր թուրք ժողովրղին խառնելր ծինային մեծ նշանակութիւն 

պիտի ունենար ամբողջի վրայՖ. 

Սա ցեղասպանութեան տարիներին էր. Հետագայում, կարծես նացիա-

կան գաղափարախօսութեան աղղեցութեան տակ, ձուլումի քաղաքակա-

նութիւնդ փոխուեց. ԱրՀամարՀանք ղէպի Հայր եւ րնղՀանրապէս այլաղգր 

ղարձաւ թուրք Հասարակութեան վարքագիծ ր. ՖեթՀիէ Չ եթինր վկայում է, 

թէ թուրքերրխուսափում էին ամուսնական կապ Հաստատել այն Ընտանիք-

ների Հետ, որոնց մէջ Հա–ի արիւն կար. ՛ման րնտանիքների երկրորղ եր– 

րորղ սերունղներր փորձում են դոնէ պաշտօնական արձանադրութիւննե-

րում ջնջել այղ պա տ կան ելիո ւթիւն ր որ պէս ղի աղատուեն խտրականութի^ 

նից, որպէսղի Հասարակութեան մէջ իրենց վերելքր անղաղար արգելքի 

չՀանղիպի. 0աքրարիւն թրքութիւնր ( ե թ է նման բան գոյութիւն ունի) այ-

սօր էլ ղեռ մեՆ խնղիր է Թուրքիայում եւ ծայր աստիճանի քաղաքականաց-

ւած. իշխանութեան անղամի կամ կառավարական բարձր պաշտօնեայի 

Համար ամենամեծ վիրաւորանքն է նրա Հասցէին Հայկական ծագում ունե-

նալու յերիւրանքր շպրտելր. 

Թուրք պատմագրութիւնր, գրականութիւնն ու մամուլր երկար ժամա-

նակ լուռ մնացին եւ չանղրաղարձան իսլամ Հարեմներում տուայտող Հայ 

կանանց կեանքի պատմութեան մասին. Գրութիւնր փոխուած է. Հրանտ 

^ինքր Համարձակութիւնն ունեցաւ քաջալերելու Հայ ծագում ունեցող ան-

Հատներին բացայայտել գաղտնիքր եւ տէր կանգնել իրենց իրական ինքնու-

թեան ր. Հրանտ ՚^ինքր տեսնում էր խառնածինների Հսկայ թիւր, տեսնում 

էր թրքութեան Հասկացութեան փլուղումր եւ ինքնութեան տագնապր 

Թուրքիայում՛ §ժամանակի ոգին է՝ֆ, գրում էր՛ §Այսօր շատերն են ղեգե-

րում իրենց ինքնութեան լաբիրինթոսում՝ֆ. ժամանակի ոգին է պարտաղ 

րել Այշէգիւլ Ալթրնային ու ՖեթՀիէ Չեթինին Հաւաքել աւելի քան 2 0 0 խառ-

նածինների պատմութիւն ու Հրատարակել Թոռունլար (Թոռներր, 2 0 1 0 ) Հա-

ւաքածոն. ժամանակի ոգին է, որ մղեց Ենի Աքթուէլ թերթին 2007ին Հրա-

պարակելու մի ամբողջ շարք Հայի արիւն ունեցողների խոստովանութիւն-
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ներ. Բացայայտումներր միշտ էլ ղրական արղիւնքների չեն Հասնում. 

Մեծ է թիւր այն անՀատների, որոնք իրենց Հայ արմատներր ուրանալու 

փոյթով միանգամայն Հակառակ ղիրք են բռնում ու Հայութեան թշնա-

մի ղառնում. վերջերս էլ, որ ՚^ողու Փերինչեքր Շուեցարիայում ղատա-

պար տո ւեց բացէ ի բաց Հայոց 3 եղա սպանութեան իր ողո ւթիւն ր ժխտե-

լու Համար. Նրա մեծմայրր Հայ էր. 

Հակաղղեցութիւնր ղէպի որ կողմն էլ որ թեքուի, մի բան յստակ է 

Թուրքիան ինքնութեան տագնապ է ապրում. իշխանութիւններր չեն 

կարող այլեւս թուրք Հասարակութեան միատարրութեան վրայ պնղել. 

Թուրք քաղաքացու բնութագրումր աղգութեամբ թուրք, կրօնով իս-

լամ, կատակ է ի Համեմատութիւն երկրի բաղմաղդ ու բաղմակրօն Հա-

սարակութեան. 

Շարժումր սկսուած է ներսից. Հայ կանայք այսօրուայ Հաղարաւոր 

թուրք քաղաքացիների Հայ մեծմայրերր կատարել են իրենց ղերր. Որոշ 

պարագաներում տառապագին լռութեամբ, այլ պարագաներում ԻՆ-

տ ան իքի մի վստաՀուած անղամին պաՀ տալով իրենց յուշերր մանրա-

մասնութեամբ փոխանցել են կատարուած ցեղասպանութեան իրողու-

թիւն ր. Հրաբուխր պայթել է եւ աւե –ի ուժգնութեամբ պիտի Հոսի երբ 

երկիրր աւելի մօտենա յ ժողովրղավարութեան. Հայոց 3եղասպանու-

թեան եւ թուրք վայրագութիւնն եր ի այս ղժբախտ §ղոՀերր» կարծես 

կեն ղան ա ցել են այսօր թրքութեան Հաս կացութեան եւ թուրք աղգային 

ինքնութեան Հիմերր շարժելու. 

Միթէ՞ չի արժում ուսումնասիրութիւններ նուիրել վեր Հանելու Հա-

մար այս ղժբախտ կանանց թաքնուած կերպարր. 

Միթէ՞ չէր արժում այս կարճ գրութեան ճամբով բացայայտել ցայժմ 

արգիլւած եւ մեղ անծանօթ մասնիկր Հայ կնոջ Հաւաքական ղիմանկա-
րի. 

° ւ սա ղեռ սկիզբն է. 

ՌՈՒԲԻՆԱ ՓԻՐՈՒՄԵԱՆ 
Լոս Անճելրս 

Աղրիւրների եւ կատարուած յղումների համար, տես՝ 

Ռուբինա Փիրումեան, ճոժ 7հօտտ ^ հ օ Շօոէասշժ Լւ ՚^ոց ա յ ա ՚ է շ ^ օնօ՛ 1915 (2008)։ 
ՌուբԷն Մելբոնեան, «Հայերի բռնի իսլամացումը ցեղասպանութեան տարիներին» (2010)։ 
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ՋՐՈՅՑ ԿԱՊԻԿԻՆ ՀԵՏ 

Նոր արթնցած նստեր եմ Հայելիին ղիմաց ու կր ղիտեմ տխուր ղէմքս, ծամած-

ռութիւնն եր կրնեմ տրամաղրու թիւնս փ ոխելու, բայց անօգուտ. Անթափանց մա-

ռախուղի պէս թախիծ մր նստած է Հոգիիս մէջ. ^հիշերր մղձաւանջային երաղներ տե-

սեր եմ. Դուրս կր մղուիմ տունէն, կարծես բանտող միտքերէն փախուստ տայի. 

Հանրային պարտէղ կր մտնեմ ու կր կենամ ցանցապատնէշով բանտարկուած կապի-
կ ի ն քով. 

Ան, կքած ինք իր վրան, պարապ կերամանր կր ղիտէ, ապա սեւուկ թաթիկով ոտ-

քեր ուն տակ կուտակուած աղբի շեղջր կր փորփրէ. Գաղտուկ Հայեացք մր կր նետէ 

վրաս, ապա կր շարունակէ իր գործր. Ցանցի մանր անցքերէն կր փորձեմ ներս նետել 

տուրմի կտոր մր. կր յաջողիմ, սակայն ան միայն կր նայի կասկածոտ. 

- Չե՛ս սիրեր, ինչո՛ւ չես առներ, Համով է,- կ՛ րսեմ. 

Տարօրինակ ձայն կր լսեմ, սակայն աղբիւրին չեմ անղրաղառնար. 

- Չե՛ս ս իրեր,- կր կրկնեմ, ու այս անգամ ա՛լ որոշ է կապիկն է որ կր պոռայ 

վրաս՛ 

- Ինչ սիրել, վրա՞ ս կր խնղաս՛՛՛ 

ԱպշաՀար եմ՛ խօսող կապի՞ կ, ի՛նչ յառաջընթաց. 

Ան փնթփնթալէն աջ ու ձախ կր քալէ ու վանղակին պատերուն կր ղարնուի, խէթ 

Հայեացքներ ուղղելով ինծի. Չեմ կրնար անպատասխան ձգել՛ 

- Կր ներես, չառիր ես ալ խորՀեցայ՛՛՛ 

- Ինչ խորՀեցար, որ չե՛՞մ սիրեր, չե՛՞ս կարծեր որ կր ծաղյրես՛՛՛ 

- Բայց ինչո՛՞ւ, եղբ՛՛՛ 

- Անոր Համար, եղբա յր, որ ո վ գիտէ ինչ էր նետածղ, թերեւս ալ կր պայթի՛՛՛ իսկ 

Հոս սիրել միրել չկայ, այղ պակաս էր՛ բանտին մէջ սիրել՛՛՛ Հր/–այ կր կարծես թէ 

աղբանոցն ալ շա՛տ կր սիրեմ, մեծ Հաճոյք կր ղգամ Հոս թաւալելէն. 

- Ոչ, այղպէս չեմ կարծեր, բայց գիտեմ որ այցելուներր երբեմն կր Հիւրասիրեն՛՛՛ 

ու չես մերժեր,- կր կեղծեմ ու կ ամչնամ իմ կեղծիքէս, որովՀետեւ ճիշղ այղ կարծիքն 

ալ ուն իմ իր մասին. 

- Անշո ւշտ, մեր անտառի պանանր ու նարինջր կր խժռէք, Հոտածն ու թափելիքն 

ալ մեղի §օգնութի՛ ւն» կու տաք՛՛՛ Դուն րլլաս ի՞նչ կ՚րնես, այս ճաղերով փակուած 

կր մերժես առ նել ու անօթի՛ կր մեռնիս՛՛՛ 

Դեռ ինքղինքս չեմ գտած՛ խօսո՛՝ ղ կապիկ՛ քիչ է րսե–ր, նաեւ ինծի Հետ բաղղա-

տուո ղ ու մեղաղրող՛՛՛ 

- Մարղացա ք՛ բարձրացա ք ձեր կ արծիքով ու մեղ կր բանտէք. Այս է ձեր մարղա-
ցումր. 

Մինչ ես գլխուս թափող անոր ղայրոյթին տակ ամօթաՀար ու կարկամած եմ, ան 

կր շարունակէ՛ 

- Դեռ կ ու գաք, կր խթխթէք, կր սուլէք ու կ՚ուղէք որ պարենք, ցատկռտենք, ձեր 
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ուղած ժամանակ, ձեր նուագին տակ, ձեր քիմքին Համեմատ, ան–ուշտ՛՛՛. Պարել 

բանտի՛՛ն մէջ՛՛՛ միայն մարղր կրնայ. 

Ինչ խորիմաստ կր ղատէ այս նախնական արարածր՛ կ ամչնամ մարղ րլլալէս ու 

կուղեմ Հանգստացնել ղինք՛ 

- Այո, ճիշղ ես, միայն մարղու սաՀմանա փակ միտքր կրնար յօրինել իր նմանր 

պատժելու այս ձեւր բանտր. 

Կր կենայ պաՀ մր ու ղարմացած կր Հարցնէ՛ 

- Յուսամ §նմանր», ես չեմ. Դուն րսել կուղես մա՞րղր՛՛՛ մարղիկ ալ կան բան-

տերու մէջ. 

- Օ, անշուշտ, եւ ղեռ բաղմաղան բանտերու՛՛՛ 

Հանգստու թիւն եկած է վր աս, ՀամախոՀ մր գտածի պէս. Այլեւս բնական կր 

գտնեմ կապիկին խօսիյր ու սիրտս բանալ կ ուղեմ. 

- Ներէ՛, չէի գիտեր, որ բանտուած րլլալուղ կանղրաղառնա՛ս՛՛՛ վիճակղ կր 

Հասկնամ, քանի որ ես ալ բանտի մէջ եմ,- կ րսեմ մեղմօրէն. 

- Դո՞ւն՛՛՛ աՀա վանղակէն ղուրս ես, ուղած տեղղ կրնա ս երթալ. 

- Դուն այղպէս կր կարծես քու կապիկային խել՛՛՛ կր ներես, բայց ես ալ բանտի մէջ 

եմ՛՛՛ 

- ինչ բարղ միտքերով ղիս կր շշմեցնես՛ ի վերջոյ ցեղակից ենք, ու ինձմէ շատ Հե-

ռու չես կրնար գացած րլլալ. 

ԽորՀելու բան կ՚րսէ անբանր, բայց ես ժամանակ ունի՛ մ՛ ոչ ալ Հիմա վիճելու տրա-

մաղիր եմ՛ ուստի կ րսեմ՛ 

- Թերեւս ալ ճիշղ ես կարգ մր բաներու մէջ, սակայն ո՛չ այս պարագային՛ մենք յա-

ռաջղիմած ենք Հսկայական բանտեր շինելու մէջ. Ու այնքան վարպետօրէն կր շինենք, 

որ Հոն կ ալանուած ներն ալ, ղուրսէն նայողներն ալ պատրանքր կ ունենան, թէ աղատ են. 

Մենք նոյնիսկ բանտերու մէջ բանտեր ունինք ու ղեռ կր կատարելագործուին անոնք՛՛՛ 

- Բան մր կր բացատրե ս, կր մօտենայ ու կամացուկ կր շշնջայ. 

Այղ միջոցին գիշերուան ճնշող երաղս կր յիշեմ ու կ՚րսեմ ցած ձայնով՛ 

Նախ Հարցում մր քեղի ձեր անտառին մէջ կր պատաՀէ ր, որ ուղտերր առ հւծնե-

րուն վրայ յարձակէին. 

- Իիինչ, Ուղտր՛՛՛ Առիւծին վրա՞յ, ղուն կատա՞կ կ՛րնես^ աչքերուն մէջ շշուկիս 

խորՀրղաւոր արձագանգր ան կր մօտ են այ. 

- Ոչ, բնաւ ալ ոչ. Այս վերջերս աւելի ու աւելի կր պատաՀի, կ՚րսեն. Առակի պէս 

բան մրն է. Աղուէսր ոխով լեցուեր է Ուղտին ղէմ, իբր թէ ան իր որջր խլեր է. ինք ալ 

գացեր, Առիւծին գլուխր ղարձուցեր, անոր որջին ու ուղեղին տէր եղեր, անոր ժա-

նիքներով Ուղտէն իր ոխր պիտի Հանէ. Օր մր ծեր ուղտերէն մէկր, որ ղեռ կր յիշէ իր 

Ուղտ րլլալր, իր եղբայրներուն ղառն ճակատագիրր կու լար ու ղրացիին կր գանգա-

տէ ր, թէ քուղեր Աղուէսին կեր ղառնալ, պէտք է պաշտպանուելու մի–ոց գտնէ. 

Դիտե՞ս ինչ կրցայ արղիւնքր. 

- ի՞նչ, անապա՞ տր կր պաՀուրտի. 

- Ոչ, ո՞վ կր ձգէ, Հարցր արղէն այղ անապատն է. Լուրր կր Հասնի Առիւծին, ան 

աշխարՀով մէկ կր պո ռայ, թէ Ուղտր Առիւծին ոխերիմ թշնա մին է, ղինք, իր որջր, 

իր ցեղր ու բոլորր, բոլորր, կոխկռտելու կր պատրաստուի. 

- Հի՛ Հի՛, Հի՛՛՛՛ղուն առակ չէ, ղուարճալի՚ք կր պատմես. 

- Անշուշտ, մանաւանղ որ ուրիշներու մասին է՛ բայց գիտես այղ ղուարճալիքին 
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վերջր ի՛նչ կրցայ՛ Առիւծր Ուղտին ղէմ պատերաղմ կր յայտարարէ ու կր սկսի Հա-

լածել. ինք պիտի տիրէ բոլոր անապատներու մէջ, որ ուղտերր Հոն պատսպարուե-

լով աշխարՀր չկործանեն. 

- Ըսածղ շատ տրամաբանական չէ՛ մէկր չկա՞յ, որ Առիւծին սխալ րլ–ալր րսէ ու 

փրկէ ուղտերր. 

ԱՀ ա քեղի նոր ղար՛ կ ապիկր բանականո ւթենէ ու ճշմարտութենէ կր խօս ի. Հիմա 

ինչպէ՛ս Հասկցնեմ, որ ճշմարտութիւնր բաղմերանգ երեւոյթ է, քամիներու Հետ 

ուղղութիւն կր փոխէ, որ Առիւծր շատ ալ լաւ դիտէ, թէ ինչր ինչոց է, պարղապէս 

Աղուէսին Հաճելի մկանի խաղ մր կ՚րնէ՛ մատներով բռո ւնցք շինելու ու բանա լո ւ 

մարղանք մրն է, բայց ղարմանալի սթափեցնող աղղեցութիւն ունի ամէնուն վրայ ու 

նոյնիսկ կարգ մր ուղտեր ալ անոր մատներր կր շփեն՛՛՛ 

կապիկր, բոլոր բթամիտներու պէս, շատ լուրջ է, այղ խաղր չի կրնար րմբրռնել, 

ուստի կրկին շուրջս ղիտելէ ետք կր շշնջամ՛ 

- Դուն ի՛նչ օգնելու մասին կր մտածես՛ ղեռ խօսք կայ, թէ անղին ուրիշ կենղա-

նիներ ալ որոշած են Առիւծր յօշոտել՛ խեղճ Առիւծ, չէ"՛՛՛ 

- Չեմ դիտեր ինչ րսեմ, սկսար ղիս ալ Համողել՛՛՛ գիտեմ որ ուղտերր շատ Համբե-

րող են, բայց գէշ կր ղայրանան՛՛՛ եթէ միայն արթննան՛՛՛ Լա՛ւ, թող իրենք ալ փոր-

ձեն լեղու գտնել Առ իւծին Հետ. 

- Դիւրի՛ն կր կարծես, աջ կր ղառնան Առիւծր կր պո ռայ, թէ ոտքիս կոխեցին, 

ձախ կր ղառնան Աղուէսր կր ճուայ, թէ պոչիս կոխեցին. Ստիպուած Առիւ ծէն աղա-

չեցին, թէ §Աստուծոյ սիրոյն, մենք մեղք չունինք, խնայէ». Դիտես ինչ պատասխան 

ստացան. 

- Ի՞նչ. 

Առիւծր ղայրացաւ ու րսաւ §Դուք ինչպէս կր Համարձակիք Աստուծոյ անունր 

բերան առնել՛ Աստուած իմս է, ղուք Աստուծոյ ղէմ գործեր կրնէք, ու Աղուէսին 

տուրք չէք տար, ղիս ալ սնունղէ կր ղրկէք». 

- Միւս կենղ անիներր ինչ կ՚րսեն. 

- Առաջ շատեր Ուղտր կր պաշտպանէին, բայց Հիմա ամէնքն ալ սկսան Հասկնալ, 

որ իրենց մուշտակր պաՀպանելէ ղատ, կրնան Ուղտին թէկուղ պո–էն մաղ մրն ալ 

իրենք փրցնել. Ամէն մէկր բան մր կ՚րնէ Առիւծին օգնելու Համար, որովՀետեւ արքայ 

Առիւծր րսած է ով մեղի Հետ չէ մեղի ղէմ է, ով որ աշխարՀր փրկող, Աստուծոյ 

առաքեալ Առիւծին (ու Աղուէսին, անշուշտ) իր որսէն բաժին չտայ ղժոխքի կրակ-

ներու մէջ պիտի այրի. 

- Աւելի մեծե"րր, րսենք, արջր ինչ կ րսէ. 

- Հրմ, արջին Հարցր քիչ մր լուրջ է՛ գիտես չէ", ի վերջոյ ինք ալ մուշտակաւոր է՛՛՛ 

բայց ինքղինք փրկելու Համար երբեմն տագնապած կր պոռայ, թէ Հասէք, օգնեցէ՚ք 

Առիւծին՛՛՛ Միւս կողմէն ալ ղայրոյթէն երբեմն կր մրթմրթայ ու ղդուշանալով, որ 

իր մորթր բղիկ-բղիկ չրնեն, օձերուն եւ վիշապներուն կր մօտենայ. 

կապիկր աչքերր կր թարթէ արագ-արագ ու կր փորձէ բան մր Հասկնալ, բայց ես 

կր շա ր ո ւն ա կեմ ՛ 

- Աղուէսր լաւ գիտէ, որ այս խաղր կրնայ ձանձրացնել միւս գաղաններր. Առածր 

միտքէն չի Հաներ միշտ որսի մանր մունր վէճեր կր Հանէ, ու անոնք իրենց գործով 

կր ղրաղին. Շատեր, կարգ մր ուղտեր ալ, վտանգէն աղատելու Համար, նաեւ կանաչ 

գոյնէն Հմայուած իրենց մուշտակր կանաչ կր ներկեն ու Առիւծի բանակին կր միա-
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նան՛՛՛ 

- է , ան ալ կ րնղունի ամէնքր, կր Հարցնէ մտաՀոգ, գլուխր քերելով, ու յանկարծ 

լոյս մր կր փայլի աչքերուն մէջ՛ 

- Լա ւ, որ ատանկ է, Ուղտն ալ թող ներկէ մուշտակր ու միանայ՛՛՛՛ 

Ինչ արագութեամբ րմբռնեց ժամանակի ոգին. Բայց ղինք ալ չխաթարել, մանա-

ւանղ իր մ է խելօք րլլալս փա ստելու Համար կ րսեմ՛ 

- Չէ, միամիտ մի րյ –ար՛ ի՞նչպէս կրնայ ամէնքն ալ րնղունիլ. Եթէ աշխարՀի 

վրայ թշնամիներ չմնան, տիեղերքի Հաւասարակշռութիւնր կր խախտի, չէխորՀե-

ցա ր . 
- Լա ւ, կարծեմ որ Հասկցայ՛ Հասկցայ՛՛՛ Միայն, կր ներես, եղբա՛յր, այս ամէն 

պատմութիւնր ի՛նչ կապ ունի քու բանտիղ Հետ. Դործ-բան չունիս գլո° ւխ կր յոգ-

նեց նե ս. 

ճիշղ այղ միջոցին ղրացի կրպակէն ս ո ս կա լի երաժշտութիւն կր պայթի. կապիկր 

րնղո ս տ կր ցատկէ ու կա տ ա ղի շարժումներով, Հրճուագին ճիչերով կր պարէ անոր 

կշռոյթով, ամբողջ ժամանակ յետոյքր տարօրինակ ձեւով տնկելով քիթիս. 

- ինչ կ՚րնե ս, եղբա յր, - կր կա նչեմ. 

- Այս նոր պարր ղրացի վանղակի աղուէսր սորվեցուց, շատ Հաճելի է, Հիմա նո-

րոյթր այս է, միտքղ յոգնեցնելու տեղ ղուն ալ պարէ՛՛՛ 

կր ղղջամ ղրոյց սկսե–ուս Համար՛ այս խեղճ արարածր տանջե–ր ի՛նչ միտք ունի. 

Ըսենք թէ նախնիս եղած է պայմա՛ն է որ կապ ունենա յ ինծի Հետ. Անոր այնպէս 

Հաստատ կերպով ներշ՛նչած են, որ իր ճաղերէն ու Հոտած նարինջներէն ղատ բան 

տեսնելու րնղունակ չէ. կամ ալ այս ղարու կապիկ է, շատ շուտ րմբռնեց պատմա-

ծիս էութիւնր ու գլուխ յոգնեցնե –ու տեղ յետոյքր կր շարժէ՛ ինչ կր փոխուի միտք 

յոգնեցնելէն. 

§Ուղեղիս մէջ բանտ է»,- բա՛ն գտար անոր րսե –ու. Հասկ՛նա –ու Համար ան նախ 

գլուխ պէտք է ունենայ. Մինչղեռ ամէն վայրկեան բաց յետոյքով կր Հրճուի. կամ ալ 
ան ինչո՞վ մեղաւոր է, որ ղուն չես կրնար լուալ յիշողութիւնղ ու նոր կեանքով ապ-
րիլ. 

Այսպէս ժամանակ մրն ալ կր մտմտամ ու կ րսեմ՛ 

- Հիմա եթէ քու վանղակիղ ղուռր բանամ ղուն աղա՛ տ կ րլլաս. 

կասկածով ղէմքիս կր նայի, ապա կր շրջուի ու կր շարունակէ ցատկռտել խենթ 

երաժշտու թեան տակ. Յանկարծ ոտքին տակէն Հոտող նարինջ մր կր գտնէ, 

Հրճուանքով ու յաղթական ինծի կր պարղէ, կարծես րսէր §Ասկէ աւելի ինչի պէտք 

ու նինք». 

Հասկցած եմ եթէ բնկերովի մաՀր Հարսանիք է, ուրեմն Համայնական բանտն ալ 

աղատութի ւն՛՛՛ 

Բանտիս Հաստ ցանցապատերր կր շօշափեմ ու աւելի ապաՀով կր ղգամ. Ով յօրի-

ներ է աղատութեան ցնորքր. Ոչ, ես գոՀ եմ Հոս, կանաչն ալ գէշ դոյն չէ՛՛՛ 

Հայելիէն ինծի նայող կապիկր Հեգնական կր կանչէ՛ 

- Հր°, մուշտակղ ներկելո՛ ւ կ երթաս՛՛՛ 

ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ - ՄԻՆԱՍԵԱՆ 
Հալէպ 
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Ռ Ւ Ա – Ւ ՛Ղ > 

ԶՈՒԱՐԹ ՄԱՅՐԻԿԸ 

Դլուխր կախ, աչքերր գետին, կեցեր է տնօրէնին դր ա ս եղանին առջեւ ու 

պա պան ձեր. 

Թէեւ ղեռ վաթսունին չէ Հասած, բայց իր կեանքին իւրաքանչիւր օրր Հո-

գերով, ղառնութեամբ, ղյրկանքներով ու ծանր աշխատանքով կրկնակի 

ապրելով, արղէն պառաւած, աչքերր փոս ինկած են, Հինայուած մաղերուն 

տակէն մասնաւորաբար խաղին երկու կողմ եր ու սպիտակներր սկսած են 

տարածուիլ. վեր ս տ ին ներկելու ատենր եկեր է, բայց րրածր անփութութիւն 

չէ, պարղապէս ժամանակ չունի, ժամանակ ալ ունենա յ սիրտ չունի. 

Տնօրէնր ձեռքերր սեղանին, մատներրիրարու Հիւս ած, ակնոցներուն մէ-

ջէն Հայեացքր սեւեռած է %ուարթ մայրիկին ու պատասխանի կր սպասէ. 

%ուարթ մայրիկր, որ Հիմա շատ Հեռու է ղուարթ րլ–ալէ, Հաւանաբար 

պիտի նախրնտրէր, որ դետինր ճեղքուէր ու ղինք մէջր առնէր, քան թէ այս 

վիճակին մատնուէր, ան ալ այս տարիքին, իր կէս տարիքր ունեցող տնօրէ-

նին ղիմաց. ինք, որ ամուսնութենէն երկու տարի ետք ամուսինր կորսնցո^ 

ցած էր ու մինակ մնալով իր մէկ Հատիկ աղջկան Հետ, ստիպուած եղած էր 

աշխատանքի մտնելու այս ղպրոցէն ներս, որպէս տնտես-մայրիկ, ու մինչեւ 

այսօր աշխատած էր՛ օր մր չէր թերացած իր պարտականութեան մէջ, միշտ 

աշխոյժ, միշտ սիրալիր, ժպտերես, բոլորր արձակուելէն ետք մնացեր էր ու 

շարունակեր դործր, փաս-փայլուն րրեր էր ամէն կողմ. Յատկապէս տնօրէ-

նին սենեակր ու շաՀածով տուն պաՀեր էր, աղջիկ մեծցուցեր էր, նոյն ղպրո-

ցին մէջ կարղալ տուեր էր, մինչեւ պաքալօրէա, ու երբ օր մր բախտր բաց-

ւեր էր, Հարս տուեր էր 0 ո ւ է յ թ , առանց ուղելու, առանձին մնալու Հեռան-

կարէն սարսափելով, բայց ի՛՛նչ րնէր, աղջկան §բախտր բացուեր էր» ու չէր 

կրնար ղէմ կենալ, թող երթան երջանիկ րլլան, ինք ալ իր ցաւին Հետ կապ-

րի, կր վարժուի. 

ԱՀա արղէն քանի տարի է Հոն են, իբր թէ քանի մր տարի պիտի մնային, 

ղրամադլուխ Հաւաքէին ու դային այստեղ սեփական գործի մր ձեռնարկէ-

ին, ո՞ւր է, տան Հաշիւր շուկան չի բռներ. 

Աղջիկր աղջիկ մրն ալ ինք ունեցեր է, լոյսի կտոր, նենէին երիտասար-

ղութիւնր կր յիշեցնէ եղեր, նկարներր շարեր է պաՀարանի Հայելիին շրջա-

նակին վրայ ու ամէն օր կր ղիտէ ու կր Համբուրէ, եկող-դացողին ալ ցոյց 

կու տայ, - ճիշղ իմ պղտիկութիւնս է՛՛՛ 

ԱՀա թոռնիկր արղէն տասնեօթր տարեկան եղեր է, ու ինք, որպէս մեծ 
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Պ ձ ս ա 

մայր, տասնեօթր տարուան մէջ տասնեօթր անգամ չէ տեսեր թոռնիկր. 

Առաջ ամէն ամառ կու գա–ին, Հիմա, երեւի գործերր լաւ չեն, երկու-երեք 

տարին անգամ մր կու դան. 

Տասնեօթր տարեկան լոյս ի կտոր թոռնիկր ուղող կայ եղեր, աղջիկր իրեն 

Հեռաձայնով Հաղորղեր է, մօրր կարծիքր կր Հարցնէ, մեծ մայր եղիր ալ ղխ 
մ ա ց ի ր , ի ն ք իրենց մ օ տ րլ–ա–ու չէր, ղ ն է ր - վ ե ր ց ն է ր , լ ս է ր - խ օ ս է ր , կ ա ր ծ ի ք 

տար, խրատէր, մեծ մայրութիւն րնէր... կրակր ինկեր ի՛՛նչ րնելր չի դիտեր. 

* * * 

- %ուարթ քոյրիկ, ղեռ չվերջացա՞ ր մր. 

- Չէ, ղեռ գործ ունիմ, ղուն գնա , ես վերջր կելլեմ. 

- Լա°ւ, ես կ՛ելլեմ կոր, ղուռր ետեւէս կր քաշեմ. 

- Աստուած Հետղ,- րսաւ ու սպասեց որ միւս մայրիկին ղուրս ելլելր լսէ. 

Երբ փողոցի ղրան շրխկոցր լսեց, ձեռքերր չորցուց գոգնոցին վրայ եւ ուղղ 

ւեցաւ տնօրէնին սենեակր. Դրպանէն Հանեց ծալուած թուղթր, առաւ Հեռա-

ձայնին րնկալուչր ու սկսաւ մէկիկ-մէկիկ Հաւաքել թուղթին վրայի թիւերր. 

Լսեց աղջկան ձայնր. 

%ուարթ մայրիկր արղէն սովորութիւն ղարձուցեր էր, ամէն Շաբաթ օր, 

բոլորր երթալէն ետք կր Հեռաձայնէր աղջկան ու երկար-բարակ կր խօսէին. 

Դիտէր, որ րրածր ճիշղ բան չէ, յանցաւոր կր ղգար, մասնաւորաբար սկիզբ-

ներր, սակայն, քանի մր շաբաթ ետք, աւելի Հանգիստ կր մտնէր տեսչարան 

ու կր Հեռաձայնէր. 

0անի մինչեւ Հիմա մէկր բան չրսաւ, մէկր բան չէ ղգացած, այլեւս առաջ-

ւան նման սրղողելու պէտք չունի, օրական Հաղար Հատ Հեռաձայն կերթայ-

կու գայ, աս ալ անոնց մէջր կր կորսուի, ո՛վ պիտի ղգայ. 

- 0ա աչքղ չելլէ Արաքսի... մեղի բան սորվեցուցիր . . . 

Արաքսին, իրենց շ ի ր ք է բ ՚ ի կիներէն էր, Հանած-վարած, աչքր բաց մէկր, 

որ վաճառականի մրքով ծառայութեան մտած էր, ու գործատէրր Հոն չե-

ղած ատեն, ո ւր րսես չէր Հեռաձայներ. Մարղր ֆ ա թ Ո Լ ր ա ն ե ր ր կր վճարէր, 

օր մրն ալ բան չէր րսած, բան չէր ղգացած, ղ ա պ ա ա ա յ ի մարղ էր, Հարուստ, 

ծովու ջուրէն քանի մր կաթիլ պակսեր էր, ի՛՛նչ պիտի րլ –ար որ... ղուն ալ 

րրէ՛, ով պիտի գիտնայ ո ր . 

- 0ա աղջիկ, հարամ է, մեղք ունի, ամօթ չէ՞. 

- իշտէ ասանկ րսե–ով մարղ չեղանք, §մեղք ունի, ամօթ է»... րնողներր 

մեղմէ աւելի կր սիրուին, կր յարգուին կոր, մեղի պՈաւՕ րսող մր եղե՛ր է... 

կեանքին մէջ բնաւ հարամ բան չէ րրած, ամէնքր դիտէին ղինք, պար– 

կեշտ, ուղղամիտ, բարի, աշխատասէր. Այս ալ չէր րներ, եթէ աղջկան ու 

թոռնիկին կարօտր, անոնց Հետ խօսելու երջանկութիւնր, կեանքին միակ 

երջանկութիւնր մագնիսի պէս չքաշէին ու ղինաթափ չրնէին ղինք. 

Ու այսպէս, երբ բան մր յաճախ կր կրկնուի, սովորոյթ կր ղառնայ ու ար-

ղէն ղարձեր էր. 
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Այս պղտիկ մեղքր, որ առաջ աւելի մեծ էր ու ծանր կր կշռէր սրտին վրայ, 

թող Աստուած ներէ. կր ներէ. ինչո՞ւ պիտի չներէ. Ի՛՛նչ մեղքեր կր գործուին 

շուրջր ու առանց պատիժի կ անցնին. Առաջ ասանկ չէր, աշխարՀր փոխուած 

է. Առաջ անմեղութիւնր շատ էր ու մէկ Հատիկ մեղքր փուշի պէս կր ցցուէր, 

իսկ Հիմա ճիշղ Հակառակր... 

Մեծ մր կնիկ, յանցաւոր աշակերտի մր պէս Հիմա կեցեր է տնօրէնին առ-

ջեւ ու չի դիտեր ի՛՛նչ պատասխանէ. Լաւ որ բոլորր արձակուեր են, մարղ չէ 

մնացեր ղպրոցր, թէ չէ, եթէ մէկն ու մէկր տեսնէր կամ լսէր, ի՛՛նչ խայտա-

ռակութիւն պիտի ելլէր. 

Տնօրէնր ձեռքին բռնած Հաշուեցուցակր ղեռ վար չէր ղրած. Ցոյց տուած 

է այն մեծ գումարն եր րր, որոնք վերջին ամիսներուն երեւցեր են, սովորա-

կանէն տարբեր գումարներ, որոնց Համար բացատրութիւն չգտնելով, ղի 

մած է Հեռախօսի րնկերութեան եւ մանրամասնեալ Հաշուեցուցակ 

խնղրած. Երեւան եկած է 0ուէյթի քոա.ով Հեռաձայնի թիւ մր, ու խօսուած 

թուականներուն եւ վայրկեաններուն ղիմաց խոշոր գումարներ, որոնք Հա-

ղարներու Հասած են. Տնօրէնր ղարմացեր է, ինք դիտէ, թէ ղպրոցական 

Հարցերու գծով ո ւր կր Հեռաձայնէ Հա–էպէն ղուրս, սակայն 0ուէյթ չէ 

պատաՀած. Ու խ՛ղիրր պարղե –ու Համար ելեր է ու ինք այղ թիւին Հեռա-

ձայներ է ու ամէն ինչ բացայայտուեր է. 

- Տիկին %ուարթ, շաբաթներով խօսածն եր ուղ դումարր գիտե՛ս քանիի 

Հասեր է, րսեմ ղուն ալ պիտի չՀաւատաս... ասիկա րլ–ա–ք1՛ք բան է, նախ 

րսեմ, որ րրածղ դո ղո ւթիւն է. Այստեղ %ո ւարթ մայրիկր աՀաւոր կեր պո վ 

ցնցուեր է. Այո , այո գողութիւն, Հապա ի՞նչ, եւ երկրորղ, եթէ քեղի րսեմ 

վերաղարձուր դումարր, ինչպէս պիտի վերաղարձնես, ուրկէ՞, առած ամ-

բողջ ամսականղ չորս Հաղարի չի Հասնիր. Խելքղ ո՛ւր էր այս տեսակ յան-

ցանք գործած ատենղ, ղուն, որ օր մր իսկ սեւ կէտ չես բերած անունիղ՛՛՛ 

Սիրտր ինչպէս արադ կր տրոփէր. Երերաց կեցած տեղր, գրասեղանին 

ծայրր բռնեց որ չիյնայ ու ետ ձգեց. 

իր աշխատած երկար տ ա րին եր ո ւն րնթացքին, ղպրոցր չորս տնօրէն փո-

խած էր ու բոլորն ալ, առանց բացառութեան, գոՀ մնացած էին իրմէ ու չէր 

պատաՀած, որ ղիտողութիւն մր իսկ բնեն, ուր մնաց յանղիմանեն, պախա-

րա կեն. 

Տնօրէնր նկատեց,- նստիր,- րսաւ, նստիր, քանի մր անգամ կրկնեց ու 

ստիպեց որ նստի, յետոյ ջուր տուաւ որ խմէ. Զգաց, որ աՀաւոր գէշ կացու-

թեան մէջ ինկած է կինր, դոդր ղրած ձեռքերր թեթեւ ղողէ մր բռնուած, չէ-

ին Հանղարտեր, իսկ ինք, արձանացած է, նոյնիսկ ձեռքր չի բարձրացներ 

աչքին տակի արցունքի կաթիլր սրբելու. 

Բարկութեամբ խօսելու սկսած տնօրէնր Հիմա աւելի մեղմացած էր, կր 

փորձէր ղսպել խստութիւնր ի տես այղ խեղճ ու կրակ կնոջ. Դիտէր, լաւ դի-

տէր, որ մայրիկր չէ կրցած չափել յանցանքին տարողութիւնր, ոչ գաղափար 

ունի Հեռաձայնին միջ-քաղաքային խօսակցութեանց սակերէն, ոչ ալ րրա-

ծին յանցանք րլլալէն. 
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Պ ձ ս ա 

Աստուած իմ, այս ի՛՛նչ կրակի մէջ ինկայ, ի՛նչ րնե –ու եմ, ինչպէ՞ ս այս 

մար ղուն երեսին նայիմ ասկից ետք,- կր մ տած էր մայրիկր, Հապա ա ղջիկիս 

ինչ բացատրութիւն տամ... այս Շաբաթ եթէ Հեռաձայն սպասէ ու ձայն 

չլսէ, ինչ պիտի մտածէ. պիտի կարծէ, որ Հիւանղ եմ եւ կամ ինծի բան մր 

եղեր է.... Լրիւ անջատուեր էր տեսչարան էն, աչքեր ր կր բարձրացնէր, բան 

չէր տեսներ, բան չէր լսեր. 

Երկար տեւած էր §ղատավարութիւնր», աւելի քան կէս ժամ. 

Հիմա տնօրէնն ալ աչքերր առաստաղին, սիկարէթ-սիկարէթի ետեւէ կր 

ծխէր ու կր մտածէր ինչ րնէր, ինչպէ՞ ս վարուէր, Հոգաբարձութեան լուր 

տա՞ր, չտա՞ր... Հապա՞ եթէ Հաշուեքննիչ մարմին ր նկատէ... անոնց աչքէն 

բան չի փախիր. ի՛նչ պատասխան պիտի տայ. 

* * * 

Երեկո յեան տնօրէնր, Հոգաբարձութեան ա տ են ա պետին Հետ մօտ ժամ մր 

խորՀրղակցելէ ետք բոլոր Հանգամանքներր նկատի առած, որոշումի մր 

յանգած էին. Բոլորին կողմ է սիրուած, յանցանքի նախրնթաց չունեցող 

%ուարթ մայրիկին պիտի չվնասէին, բայց եւ այնպէս, նկատողութեան կող-

քին, դումարր վերաղարձնելու ձեւ պիտի գտնէին, կա մ ամսականներէն 

քիչ-քիչ կտրե–ով, կա մ իր առնե–իք Հանգստեան թոշակէն եւ կամ Հատու– 

ցումէն պիտի ղեղչէին. 

Յաջորղ օրր տնօրէնին առաւօտեան սուրճր միւս մայրիկր բերաւ. 

- %ուարթր այսօր գործի չէ եկած, - րսաւ, - խոՀանոցն ալ, իր անձնական 

առարկաներէն բան չէ ձգած, Հաւաքեր-տարեր է, արղեօք ինչ կայ, թելե-

ֆոն ալ չունի Հետր խօսինք. 

Այս մէկր տնօրէնին մտքէն չէր անցած, երկվայրկեան մր աչքերր սառած 

մնացին, ապա լաւ,- րսաւ,- ես կր նայիմ, ինծի մեր վարորղներէն մէկր ղրկէ. 

Տնօրէնր վարորղին թելաղրեց, որ երթայ %ուարթ մայրիկին տունր եւ 

նայի Հիւա՞նղ է՛ եթէ ոչ, ապա ղինք առնէ եւ ղպրոց բերէ. 

կէս ժամ ետք վարորղր վերաղարձաւ. 

- Տունր չէր,- րսաւ,- ղարկի, ղարկի ղուռր բացող չեղաւ, ղիմացի ղրա-

ցուՀին բացաւ ղուռր, րսաւ %ուարթր երէկ տակնուվրայ էր, աչքերր կաս-

կարմիր, ի՛՛նչ րրինք չրսաւ պատճառր. 

Տնօրէնր վարորղին թելաղրեց, որ կէսօրէ ետք անգամ մր՛ ալ երթայ ու 

գտնէ մայրիկր եւ րսէ, որ վաղր անպայման ղպրոց գայ. 

Թէեւ ղպրոցի վարորղներէն գաղտնիք չի պաՀուիր, սակայն վարորղ 

Դրիգորր այս Հարցէն լրիւ անտեղեակ էր ու կ աշխատէր ամէն գնով բան մր 

Հասկնալ, երբ կր փորձէր Համողել մայրիկր, որ յաջորղ օրր անպայման 

ղպրոց գայ՛ §Պարոն տնօրէնր պատուիրեց, չգալ չրնես, %ուարթ քոյրիկ, չէ 

նէ տնօրէնր կր նեղուի, Հա», աւելցուց իր քովէն ու ղուրս եկաւ մայրիկին 

տու նէն. 

Յաջորղ առաւօտ սովորականին պէս տնօրէնին ղուռր թակուեցաւ Հա-
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ղիւ լսե –ի մատնաՀարումով մր ու շփոթ քայ–երով ներս մտաւ մայրիկր 

ղողղղացող մատ՛երով սուրճր ղրաւ սեղանին ու կր պատրաստուէր ետ 

ղառնալ, երբ տնօրէնր նշան րրաւ, որ սպասէ. 

Ափսէն ձեռքր, գլխիկոր կեցաւ տեղր ու սպասեց, մին–եւ որ տնօրէնր 

աւարտեց Հեռաձայնային խօսակցո ւթիւն ր, րնկայուչր ղրաւ վար, սիկարէթ 

մր վառեց ու սկսաւ խօսիլ Հանղարտ, մեղմ, քիչ մրն ալ խանղաղատանքով. 

կ արծես ղերերր շյրջուած էին, Հիմա տարեցր տնօրէնն էր, եւ ինք սայթա-

քած մ ան կամարղ աղջիկ մր. 

%ո ւար թի բերնէն ծպտուն իսկ չլսուեցաւ, բոլոր րս ո ւածներր լո ւռ ընղու-

նեց ու երբ ղուրս կել–էր - ներողութիւն,- րսաւ, - մէյ մրն ալ չեմ րներ... 

ձայնր կերկերաց ու աչքերր արցունքոտեցան. 

- 0արղու բան չես րսեր, - րսաւ տնօրէնր, - րսածիս պէս, դործղ կր շա-

րունակես, մարղ թող բան չղդայ. 

Յաջորղող օրերուն, %ուարթ մայրիկր, սկիղթր տատամսելով, բայց կա-

մաց-կամաց, ս ո վո ր ա կանին պէս կր մտնէր տնօրէնին սենեակր, կր մաքրէր, 

կր փայլեցնէր ամէն ինչ, բացի Հեռախօսէն, այղ սեւ գործիքին ձեռք տալ չէր 

ուղեր, մա տներ ր պիտի այրէին կարծես. 

Տ արիներ ր սաՀեցան. %ուարթ մայրիկր Հանգստեան կոչուեցաւ, ստացաւ 

իր տարիներու ծառայութեան նիւթական փոքր Հատուցումր լրի՛ւ, առանց 

պակասի. Հեռաձայնի §պարտքեր»ուն Համար բան չէին ղեղչած. Դտած էին 

ձեւր, պարտքին չափ նիւթական պարգեւ մր տալու որոշում տուած էին ու 

Հարցր փակած. 

Յ՛ ՄԻԱՑԷԼԵԱՆ 

Հալէպ 
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ԱՐՁԱԿ Պձա 
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Պատմութիւնից քիչ թէ շատ տեղեակ մէկի Համար, Բելդրաղից ղէպի Հա-

րաւ, ղէպի կրագույեւաց գնալիս, անկարելի է, մի պաՀ կանգ չառնել ու չմտնել 

սաղա րթախիտ անտառներով եւ րնղարձակ մար գա գետ իններ ով շրջապատ-

ւած, Օպլենաց կոչուող գեղեցկատեսիլ ու կանաչաղարղ բլուրի լանջին թառած 

այն փոքրիկ քաղաքր, որի անունն է Տոպոլա ( ՚1օբօ1&). Մին–եւ ղարի 

սկիղբր այն կոչուել է կամենից, քանի որ գտնւում է Համանուն գետի Հովտում. 

Տ ո պո լան մաս է կաղմում Սերբիայի բլուրներով եւ Հովիտներով Հարուստ 

Շումաղիյա մարղին. Բնութեան Հարուստ բոլոր Հրապոյրներն ու սքանչելիք-

ներ ր ա մփ ոփուած են այղ երկրամասում, որտեղ այցելուն ինքնաբերաբար սի-

րաՀարւում է երեք բանի՛ բնո ւթեան գեղեցկո ւթեանր, ժողովրղի մշակութա-

յին ժառանգո ւթեան ր, բնակիչների ջերմ Հիւրասիրութեանր. 

Այղտ եղից, Տո պո լայից, սկիղբ առաւ սերբ ժողովրղի աղատագրական պայ-

քարր րնղղէմ օսմանեան թուրքերի ղաժան տիրապետութեան՛ ղրա առասպե-

լական առաջնորղր եղաւ Ջորջէ Պ ետ ր ո վիչր, թուրքերի սարսափր, որոնք նրան 

կոչեցին կարա֊Ջորջէ (սեւ Ջորջէ), ոչ միայն թխաղէմ լինելուն պատճառով, 

այլեւ յատկապէս իրենց ղէմ կատարած աննախաղէպ վայրագութիւ՛ներ ի Հա-

մար. 

Առաջին անգամ էր, որ կեղեքուած, Հլու֊Հնաղանղ ռայան ապստամբու-

թեան ղրօշ էր պար ղում բարբարոս ներխուժողների ղէմ. Դա տեղի ունեցաւ 

1804 թուականին կ արա֊Ջորջէ ի նախաձեռնութեամբ, որն ս կղբում մի պ ա րղ 

անասնապաՀ է եղել. Նրա րնտանիքր Մոնտենեգրոյից էր եկել ու Հաստատուել 

Շումաղիյա. Դեռ պատանի տարիքից նա աչքի է րնկել իր խիղախութեամբ ու 

քաջութեամբ. Միշտ ղինուած է շրջել, մի բան, որ բո–որովին արգելուած էր 

քրիստոնեայ Հպատակների Համար. 

Երկու թուրք ենիչերի ղինուոր, տեսնելով Ջորջէի (ապագայ կարա֊Ջորջէի) 

գօտու մէջ ղրուած ղոյգ ատրճանակներր, չեն կարողանում Հաւատալ իրենց 

աչքերին, կարծում են, թէ ղրանք այծի ոտքեր են, քանի որ այղ Հին ատրճա-

նակների բռնակոթերր իսկապէս էլ շատ էին նման այծի ոտքերի. 

Զինուորներից մէկր Հարց է տալիս՛ 

֊ Այղ ո՞ւր ես գնում այղպէս այծի տոտիկներր գօտուղ մէջ խրած. 

֊ Սրանք ատրճանակներ են,֊ պատասխանում է Ջորջէն. 

֊ Եւ ղու գիտես ղրանք գործածել. 

֊ ի Հարկէ գիտեմ,֊ ասում է Ջորջէն եւ գօտու միջից Հանելով ատրճանակ-

ներր կրա կո ւմ է թուրքերի վրա յ ու տեղնուտեղր սպանում նրանց. 

ԱյնուՀետեւ նա, խուսափելու Համար Հետապնղումներից, փա խչումէ. 1781 

թուականին գալիս է Տ ոպոլա, ապա միանում Հայղուկապետ ( * ) ՄիՀալյեւիչին, 

ո րն իր խմբ ով կռւում էր Աւստրիա–ի կողքին թուրք֊աւստրիական պատե– 
րաղմում, 1788 1791 թթ՛. 

Այղ պատերաղմում կարա֊Ջորջէն ռաղմական մեծ փորձ է ձեռք բերում. 

ԱյնուՀետեւ ինքն էլ կաղմում է մարտնչող կամաւորների իր խումբր եւ րնտ րր -

ւում հարամբաշի, այսինքն Հայղուկապետ. 

Տոպոլայում նա սկսում է բաղմաթիւ գաղտնի Հանղիպումներ ունենալ 

սերբ աղա տա տենչ մտաւորակա նների ու ղեկավարների Հետ, միաժամանակ 
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շարունակում է իր առեւտրական սերտ կապերր բաղմաթիւ վաճառականների 

Հետ, որպէսղի այղ ձեւով թուրքերից կարողանայ թաքցնել իր յեղափոխական 

գործունէութիւնր. 

Այղ վաճառականներից մէկր Սաւօ Դանգուբիչր, պատմում է, թէ մի օր 

իջեւանել է կարա֊Ջորջէի տանր՛ տանտիրոջ արտաքին տեսքր այնքան աՀար-

կու է եղել, որ ինքր ամբողջ գիշեր վախից չի կարողացել քնել. 

°նիչերիներր մեծապէս ղժգոՀ լինելով Բելգրաղի փաշայի Հաջի Մուստա-

ֆայի սերբերի նկատմամբ ցուցաբերած Հանղուրժողական քաղաքականո^ 

թիւնից, սպանում են նրան եւ իրենց ձեռքն են վերցնում կառավարութիւնր, 

ապա սկսում են ղաժան Հաշուեյարղարի ենթարկել փաշայի Հովանաւորո^ 

թիւնր վայելած սերբ իշխա ններին ու գիւղական ղեկավարներին. Նրանց 

ուշաղրութիւնից չի վրիպում նաեւ կարա֊Ջորջէի րնղյատակեայ գործունէո^ 

թիւնր. 

Հաւանական որեւէ ապստամբութեան առաջքն առնելու Համար, թուրք 

Հր ո ս ա կն եր ր, 1 8 0 4 թ՛ Յունուարին, մի քանի անգամ ապարղիւն գրոՀում են 

Տո պո լայի վրայ. վերջին յարձակման ժամանակ, բանակի Հրամանատար Ո ^ 

ղուն ՄեՀմեղր խոստացել էր իր Հետ տանել կարա֊Ջոր–էի գլուխր. Սակայն 

պատաՀում է Հակառակր՛ սերբերն իրենք են գլխատում յարձակուող թուրքե-

րին եւ նրանց գլուխն եր ր ղարսում իրենց քաջարի Հայղուկապետի տան առաջ. 

կարա֊Ջորջէն ռաղմա վար ական նկատառումներով քաշւում է մերձակայ 

ան տ ա ռն եր ի խորքր. 

Թուրքերի վրիժառութիւնրչի ուշանում. Բելգրաղի ենիչերիների ղեկավար-

ներից 0իւչիւք Ալին, իր բանակի եւ բանտերից աղատ արձակուած բաղմաթիւ 

մարղա սպաններ ի ու ոճրագործների գլուխն անցած, մտնո ւմ է գրեթէ ամայա-

ցած Տոպոլա. Հրամայում է Հրոյ ճարակի մատնել կարա֊Ջորջէի ապարանքր, 

նորակառոյց եկեղեցին ու սերբերի տներր. Ամէն ինչ ոչնչանում է, մոխիրի է 

վերածւում, բայց չեն կարողանում գտնել Հա յղուկապետի ապաստանարանր. 

Փետրուար ամսի սկղբին կարա֊Ջորջէն իր կամաւորների Հետ ղուրս է գա-

լիս իր թաքստոցից եւ կոչ է անում թուրքերի ղէմ րնղՀանո ւր ապստամբու– 

թեան. Մղւում են կատաղի մարտեր. Թուրքերն իրար ետեւից սկսում են կորց-

նել բաղմաթիւ քաղաքներ ու ամրոցներ. կատ վայրերում սերբերր լեռնային 

բարձունքներից քարերի ու ժայռաբեկոն եր ի տարափի տակ են թաղո ւմ իրենց 

ուղղութեամբ առաջացող թուրք ղին ո ւո րն երին. 

կարա֊Ջորջէի նպատակն էր ոչնչացնել թշնամու ռաղմա կան կենտրոնր 

Բելգրաղի փաշայութիւնր. իրարայաջորղ յաղթանակներր մեծապէս նպաստել 

էին սերբերի մարտունակութեանր. Նրանք, Հակառակ թուրքերի ռաղմա կան 

գերակշռութեանր, 1 8 0 6 թ՛ կարա֊Ջ որջէի ղեկավարութեամբ աղատագրում են 

Բելգրաղր եւ վերջ են ղնում ենիչերիների անողոք տիրապետութեանր. 

կոստանղնուպոլսից սուլթանր պաՀանջում է ապստամբներից ցած ղնել 

ղէնքերր եւ ենթարկուել իր նշանակած նոր փաշային. Սերբերր կտրականապէս 

մերժում են սուլթանի ՀրաՀանգր եւ ղիմում Ռուսաստանի օդն ո ւթեանր. 

Ենիչերիների փոխարէն այս անգամ օսմանեան բանակի նոր ղօրաբաժիններ 

ճամբայ են րնկնում ղէպի Բելգրաղ. կարա֊Ջորջէն, ռուսական պարէնի ու 

ռաղմա մթերքի օգնութեամբ, ղարձեա լ կարողանում է Հերոսաբար ղիմաղր ել 
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թշնամու յարձակումներին. ԱյնուՀետեւ կաղմում է սերբերի ինքնավար իշխա-

նութիւն ր կենտրոն ունենալով Բելդրաղր. ինքր սակայն նախրնտրում է 

բնակուել իր սիրելի Տոպոլայում, վերակառուցում է այն, իր տան մէջ նոյնիսկ 

րնղունում է Հարեւան երկրներից ժամանող բաղմաթիւ ղիւանագիտական 

ներկայացուցիչների. 1811 թ՛ կառուցում է Տ ոպո լայի եկեղեցին, որի արեւմրտ-

եանճակատ ին մինչեւ օրս պաՀպանո ւած է նրա թողած Հետեւեալ արձանադ-

րո ւթիւն ր՛ 

§կամօք Հօրն Աստուծոյ, օգնականութեամբ Որղւոյն եւ շնորՀիւ Հոգւոյն 

Սրբոյ կատարեցաւ կառուցումն եկեղեցւոյս այսմիկ յանուն Ծննղեան ՍրբուՀ-

ւոյ Աստուածածնի, յամի տեառն 1811. ի միապետութեա՛ն Ռուսաստանի 

Ալեքսանղր կայսեր եւ ջանիւք առաջնորղին սերբ աղդի տեառն Դէորգիէ (Ջոր-

ջէ) Աստուածասէր իշխա նի եւ կ ողակցին իւրոյ °լենայի եւ որղւոցն իւրեանց 

Ալեքսէյի եւ Ալեքսանղր ի». 

Թուրքերի ս ո ւլթան Սելիմր պատրաստ էր րնղունելու սերբերի ինքնավա-

րութիւնր պայմանաւ որ նրանք էլ րնղունէին իր գեր իշխան ո ւթիւն ր. 

կարա֊Ջորջէն ղգում էր, որ մնացել է մենակ, քանի որ իր ղաշնակից Ռո^ 
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սաստանր մի նոր պատերաղմ էր սկսել թուրքերի Հետ, իսկ Հարեւան Աւստրր-

իան էլ պարտութիւն էր կրել Նապո լիոն \ի ղօրքերից, Հետեւաբար որոշում է 

րնղունել ս ո ւլթանի ա ռաջա ր կր. 

1812 թ՛ Ֆրանսիայի կայսր Նապո լիոն \ր յարձակւում է Ռուսաստանի վրայ. 

Ռուսաց ցար Ալեքսանղր \ր ստիպուած է լինում թուրքերի սուլթան ՄաՀմուղ 

Հետ Հաշտութեան ղաշինք կնքելու. 

ՄաՀմուղ նկատի ունենալով Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստա նի միջեւ տիրող 

պատերաղմական ղրութիւնր, չի ուղում փախցնել այղ նպաստաւոր առիթր 

վերատիրանալու Սերբիային եւ սպաննելու կարա֊Ջորջէի՛. Դժբախտաբար, 

սերբերի մէջ էլ պառակտում էր առաջացել. իշխան Միլոշ Օբրենովիչր գլխաւո-

րում էր կարա֊Ջորջէի ղրած օրէնքներից ու գործաղրած խստութիւններից 

ղժգոՀ սերբերի խումբր. 

կարա֊Ջորջէն, խուսափելու Համար մի նոր եւ ապարղիւն արիւնաՀեղո^ 

թիւնից, 1813 թ՛ ղառնացած սրտով թողնում է իշխանութիւնր եւ Հեռանում 

երկրից. Թուրքերն անմիջապէս յարձակման են անցնում եւ վերաՀաստատում 

իրենց տիրապետութիւնր Սերբիայում. Նրանք մի անգամ եւս Հրկիղում են Տո-

պոլան կարա֊Ջորջէի նստավայրր. 

իշխան Միլոշ Օբրենովիչր, շնորՀիւ իր ղիւանագիտական ճկունութեան, 

Բելգրաղի թուրք փաշայից ձեռք է բերում որոշ առանձնաշնորՀումներ. ինքն 

էլ Հաստատւում է Տոպոլայում եւ ձեռնամուխ է լինում քաղաքի վերականգըն-

մանր. 

ԱրտասաՀմանում՛ յատկապէս Ռուսաստանում, կարա֊Ջո րջէն մեծ պա -

տիւների է արժանանում. Յունաստանում նա սերտ կապեր է Հաստատում յու-

նական րնղյատակեայ կաղմակերպու թիւնների Հետ, որոնց նպա տակն էր երկ -

րի աղատագրումր օսմանեան կեղեքիչ լծից. Նրանք խո ս տանո ւմ են րստ ամե-

նայնի օգնել կարա֊Ջորջէի՛, որպէսղի նա վերաղառնայ Սերբիա եւ շարունա-

կի իր կիսատ թողած պայքարր թուրքերի ղէմ. 

1817 թ՛ կ արա ֊Ջ որջէն կեղծ անձնագրով Յ ունա ս տանից ճամբայ է րնկնում 

ղէպի իր Հայրենի եր կիր ր, մօտ են ում է իր սիրելի քաղաքին Տ ոպոլային. իշխան 

Միլոշր իմանում է այղ մասին եւ ղաւաղիր յանձնարարութեամբ նրա մօտ է 

ուղարկում նրա երբեմնի Հաւատարիմ ղինա կիցն երից մէկին. 

կարա֊Ջորջէն ոչինչ չկասկածելով մեծ ուրախութեամբ է ր ն ղու նում իր 

մտերիմ ղին ակցին, որր յարմար մի առիթ գտնելով սպա՛նում է սերբ ժողովրր-

ղի աննման Հերոսին, կտրում է նրա գլուխր եւ յանձնում իշխան Միլոշին. վեր-

ջինս Հերոսի գլուխր ուղարկում է Բելգրաղի փաշային, որպէսղի ապաՀով տա-

նի այն կոստանղնուպոլիս յանձնելու սուլթանին իբրեւ նշան իր Հաւատար-

մութեան. 

Հետագայում իշխան Միլոշ Օբրենովիչն ու իր գործակիցներր մեծապէս են 

ղղջում իրենց վատոգի արարքի Համար. Երղւում են շարունակել կարա֊Ջոր-

ջէի սկսած աղատագրական գործր եւ Հաւատարիմ մնալ նրա ոգուն. 

Պատմական այս սրտառուչ, Հերոսական, բայց նաեւ ղաւաճանութեամբ 

արատաւոր ուած ղէպքերր տողանցում էին իմ մտքի Հորիղոնին, երբ սերբ րն-

կերոջս Դոսիտէյ Մոթիկայի Հետ մուտք գործեցի Տոպոլա. Ամենայն երկիւղա-

ծութեամբ այցելում էինք կարա֊Ջորջէի ժամանակից մնացած շինութիւններր. 
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Ղ հ ե ա 

ԱՀա նրա կառուցած եկեղեցին, ուր մի ժամանակ թաղուած է եղել նրա խող-

խողուած մարմինր. ԱՀա նրա ղղեակր, աւ ելի Հեռ ու նրա ղօրանոցր, նրա յիշա-

տակին կանգնեցուած արձանր. 

0աջ է եղել կարա֊Ջորջէն, Հայրենասէր գործիչ, տաղանղաւոր ղինուորա-

կան, խիղախ Հայղուկապետ եւ բանակի Հրամանատար, բայց նաեւ արղարա-

ղատ, ժողովրղի բարօրութեան մասին մտածող եւ նրա շաՀր պաշտպանող. Նա 

նոյնիսկ չի խնայել իր սեփական եղբօր ր Մարին կոյին. Լսելով նրա մասին բաղ-

մաթիւ գանգատներ ժողովրղի կողմից անաչառ ղատի է ենթարկում նրան եւ 

յանցաւոր գտնելով Հրամայում կախել, որպէսղի ոչ ոք չՀամարձակուի խախ-

տել կա ր գո ւկան ոնր. 

Այղ ղէպքից յետոյ մի որոշ ժամանակ կարա֊Ջորջէն առանձնանում է իր 

սենեակում, մերժում է սնունղ րնղունել. Մի անսաՀման տխրութիւն պատել 

էր նրա Հոգին. 

Երեկոյեան, Հիւրանոցի պատշգամից ղիտում եմ կանաչութեան մէջ թաղ 

ւած Տ ոպո լան. Ամէն ինչ խա ղա ղ է. ^ողովուրղր Հանգիստ սրտով վերաղառ-

նում է աշխատանքից, մանուկներր առոյգ են, ղուարթ ու երջանիկ. Ձկայ անց-

եալի մռայւր, տառապանքր, օտարի ճնշող ու գարշելի թաթր. 

Սերբ ժողովրղի այսօրուայ եւ ապագայի լուսաշող բարօրութեան Համար է 

ապրել, մաքառել ու նաՀատակուել կարա֊Ջորջէն. ^ողովուրղն էլ երախտա-

գէտ սրտով ու սիրով է յիշում եւ պիտի շարունակի յիշել նրան ու նրա քաջա-

րի ղին ա կիցն երին. 

Առա ւօտ եան, անտառի միջով բարձրանում ենք Օ պլենաց բլուրի կա տարր. 

Մեր առջեւ պարղւում է մի Հոյակերտ շինութիւն, որր կարծես թէ երկնքի ջինջ 

լաղուրից պոկուած մի ղանգուած լինի, սպիտակ ու բարձրաղիր պատերով եւ 

Հինգ երկնագոյն գմբէթներով. Դա կարա֊Ջորջէի թոռան Սերբիայի Պյոտր I 

թագաւորի կառուցած տաճարն է Ս՛ էորգի (Ջորջէի) անուան. 

Տ աճարի ներս ի կողմն էլ Հոյակապ է, ճարտարապետական բացառիկ մտա-

յղացումներով կատարելագործուած եւ բարձր արուեստ մանրանկարներով 

օժտուած. Այղտեղ, ձիւնաթոյր մի մարմարի տակ Հանգչում է Հերոս կա-

րա֊Ջորջէի մարմինր, որ նա խա պէս թա ղո ւած է եղել Տ ոպո լայի մէջ իր կառո ^ 

ցած եկեղեցում. 

Ուղում եմ գրկել այղ մեծ մարղու շիրիմր. Ծնրաղրում եմ նրա առջեւ եւ մի 

տաք Համբոյր ղրոշմում ձիւնասպիտակ շիրմաքարին. Դա թող լինի Հայ ժո-

ղովրղի անկեղծ Հիացմունքի ու Համակրանքի առՀաւատչեան եղբայրական 

սերբ ժողովրղի անմաՀ առա^նորղի նկատմամբ. 

ՅԱԿՈԲ ԱՐԳԼՆՃԵԱՆ 
Մօնթէվիտէօ - Ուրուկուայ 

* Հայդուկ բառը գալիս է հունգարերէն լեզուից եւ իր ակզբնական իմաստով նշա-
նակում է հովիւ, անասնապահ։ Հետագալում, յատկապէս Լալկաններում, հայդուկ բա-
ռը ստացել է պաբտիզաՏ, ազատամարտիկ իմաստ։ 
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ԱՆՇԱՐԺ ԱՌԱՒՕՏ 
(շարքից) 

1. 
Հերթ են կանգնեչ յիշռղռւթիւնները րո\որ։ 
ճանապարհի մարմինը տնքում է ցափց։ 
Տտիպ գռթրշռւ մշուշն է գաւիս, 
Քսւռւմ դէմքերին անցորդների։ 
Շարքերի մէջ անվերջռւթեան, 
Կանգառներից դուրս, 
Մի հի՜ն վարագոյր երկնից կախռւած 
Անյայտ օրերի դիմակն է հռւնձռւմ, 
Ու երեւակայութեան դաշտերում թափուր 
Քարերը իմ վերադարձի յռւշն են շնչում։ 
Երկնակամարում հին աշխարհների, 
Առաւօտռւայ արեւի միջով, 
Գնում են անանուն մարդիկ, 
Ու ռտնահեւքերը նրանց 
Յաւերժացնռւմ են պահը գայիքի։ 
Հերթ են կանգնեւ յիշռղռւթխնները րռչռր, 
Երազի աչքերում դանդա՜ղ ծորում է 
Արտացռչանքը կեանքի, 
Եւ գիտակցութեան արթնացռւմի մէջ 
Տենդագին ձայնով ոռնում է քամին։ 

Մտի՛ր յռւշերիդ դռնով։ 
Քաղաքներ ու մայրամուտներ անցիր։ 
Փոխի՛ր սչաքները ժամանակավրէպ 
Ու հաւաքիր թյսը... 
Հի՜ն աշխարհների դարպասների մօտ, 
Յիշռղռւթեան դաշտերը ւքեչ են մարդկանց, 
Ու թափո՜ւր է տարածութիւնը ... չո՜ւռ։ 

Արդ՝ ժամանակի երակներում Լայնացող 
Զարկերն են թնդում հեռացումի։ 

«Արհեստ եւ արուեստ» 
ՊԱՅԾԱՌ ԿԱՆԹԵՂ 

2. 

ճանապարհը խաղ էր։ 
Դրսռւմ օրը ասես ծաղրածու, 
Անցորդներին րաժանռւմ էր 
Մահռւան օդապարիկներ։ 
Ես կամ, 
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Ես չկամ։ 
Վերջաթ՜յս։ 
Ամէն ինչ ռչնչի շարժման մէջ։ 
Սեղանին դրուած թղթերն են սպասում։ 
Վաղռւայ առջեւռւմ դէմքն է ա՛յս օրռւայ, 
Ու մի կեա՜նք... 

ճանապարհը նստարան էր, 
Նրա մարմնի մէջ՝ տերեւների դողը։ 
Անշարժ քամին, 
Ոչինչը ամէն ինչի շարժման մէջ։ 
Իմ ձեռքերում 
Ցօղունի անծանօթ երաժշտռւթեամր 
Բզզում է մեղուն։ 

ճանապարհը՝ 
Նեղ սահման, 
Տարածութիւն րաց շրջանակում։ 
Դատարկ հայկին իր մէջ որսում է 
Վերջին ծխնեթյզի վերջին ծուխը։ 
Ստուերի մէջ պառկած շունը 
Յռւշն է չափում, 
Եւ օրը րաժանւռւմ է եօթ մասի, 
Օրը մթնում է։ 
Ոչինչը ամենայն անմահութեան։ 
Աչքերը որսում են այն ինչ չկայ։ 
Իսկ ձմեռն իր ճերմակ ձեռնոցով 
Անստոյգ ներկայութեան 
Գոյութիւնն է հսկում։ 
Խաւարի ու Լուսամուտի միջեւ՝ 
Ոչ մի տարածութիւն... 
Կեանքի ընդարձակուող շարժման մէջ 
ճանապարհը՝ 
Անձայն վայրկեանի 
Հեռացող տեսութիւնն է։ 

... Օրը դարձեաԼ իր ակնոցները 
Ռռղկ էր գրասեղանիս... 

3. 

Հաւաքի՚ր հատիկները վերջին ադամաթյսի։ 

Ես՝ իրականռւթեան մայրամուտն եմ ծամում 
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Իբրեւ մօտեցող աշուն։ 

ժամանակի ուրուականը 
Կասկածի բազմերանգ շուկայում 
Պատմութիւնն է ծախում։ 

Հաւաքիր մօր դէմքից ընկնող հայեացքը որբի։ 

Ես՝ թւանում եմ ոտքերը յիշողութեան։ 

Լռութեան ճի՜չ... 

Առաւօտուայ մարմինը՝ գխւատուած օրերի փշածաղիկ։ 

4. 

Սենեակում՝ 
Աթոռ, 
Լապտեր, 
Ու հի՜ն օրերի մատեան։ 
Անդէմ հայեացքը վայրկեանի։ 
Տիղմոտ հայեի։ 

Նայում են ինձ։ 

ժամանակի ջղաձիգ պարանին օրօրուող աչքեր կարօտի։ 

Սենեակում՝ Խոնաւ ստուերների երազներ արթուն։ 
Ու անշարժ առաւօտուայ դէմքին դաջուող Մատեան յուշի։ 

ԿԱՄԻԼԱ 
26 Ապբիւ, 2010 

Պէյբռւթ 
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ՈԳԵՇՈՒՆՉ ԽՕՍՔԵՐ 
ՖԼՈՐԱՆՍ ՆԱՅԹԻՆԿԷՅԼԻՆ 

( Լ ծ ճ յ ՝աէհ էհշ Լ&աբ) 

" 1 հ շ Ճ ո ջ շ 1 օք Օշ^էհ հօտ ե շ շ ո 

ծ ե ա ծ ճ էհաս§հօսէ էհշ 1օոճ; 

յ օ ս ա պ &1աօտէ հշա՜ 

էհշ եշծէւոջ օք հւտ ՝ ա ո ջ տ " 

յ օ ա տ ա օ ա ՝ 

Ըոքհտհ բօհէւօւօւո (1811-1889) 

Երանի այն զինուորներուն վիրաւոր, 
Որոնք օր մր Խրիմի 
Արիւնահեղ բախումներու րնթացքէն, 
Քեզ ճանչնալու պատեհութիւնն ունեցան 
Եւ բուժքոյրի քու գթասէր նայուածքիդ՝ 
Ըմբոշխնեցին խանդաղատանքն աղուանոյշ 
Եւ կարեկցանքն օրհնաբեր։ 

Երանի այն զինուորներուն վիրաւոր, 
Որոնց վէրքերն ամոքեցիր գիշեր ու տիւ. 
Եւ փրկեցիր զանոնք ահեղ տանջանքէ, 
Յոյս ու հաւատք ներշնչելով միշտ անոնց 
Քու բուժքոյրի մաքրամաքուր խնամքով 
Եւ բարեսիրտ հոգածութեամբ, 
Լռութեան մէջ գիշերական 
Մութ ճամբաներդ լուսաւորող՝ 
Աղօտ լապտերր ձեռքիդ։ 

Ըսէ՛ ինծի, ով Ֆլորանս Նայթինկէյլ, 
Ով քեզ արդեօք շնորհեց 
Այս բուժիչ եւ կենարար յատկութիւնն, 
Տե՛ս, շնորհիւ քու մաքրասէր վարմունքի 
Եւ ջանքերուդ բծախնդիր ու անձնուէր, 
Սկիւտարի բժշկական կեդրոնին 
Կենդանարար եւ կազդուրիչ յարկին տակ, 
Մահր նահանջ արձանագրեց, 
Ուր Խրիմի ռազմադաշտէն փոխադրուած 
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Զինակիցներ վիրաւոր, 
Հրաշագործ քու ջանքերով դարմանուած՝ 
Վերադարձան մահէն դէպի կենդանութիւն, 
Ու դէպի կեանք... 

Թէեւ գիտեմ, որ ազնիւ ես, 
Ունիս կեցուածք անվեհեր, 
Ունիս խոհեր աներկդիմի, 
Բայց կր ցանկամ, ո՜վ Ֆլորանս, 
Որ մօտենաս ռազմիկներուն վիրաւոր, 
Աղօտ լապտերր ձեռքիդ, 
Եւ փարատես ցաւերն անոնց անամոք, 
Ոչ թէ միայն 
Քու բուժքոյրի բարեհամբոյր հոգածութեամբ, 
Զերծ պահելու համար զանոնք 
Մահուան դաժան անդոհանքէն, 
Այլ սանձելու համար նաեւ 
Սրտերն անոնց քինախանձ 
Եւ պահելու զանոնք հեռու՝ 
Խորհուրդներէ չարախինդ 
Եւ ռազմական ձգտումներէ քայքայիչ . 

ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 
21 Ապրիլ, 2010 

Պէյրութ 

ՖԼՈՐԱՆՍ ՆԱՅՌԻՆԿԷՅԼ 
կը նկատռւի արդի հիւանդապահռւ– 
թեան հիմնադիրը։ Ծնած է 1820իճ, 
Իտաէիռյ Ֆթրանս քաղաքը։ 1854ին, 
երբ բրիտանական, ֆրանսական եւ 
օսմանեան բանակներռւ միացեաչ 
ռւժերը կը պատերազմէին ռռւսա– 
կան բանակին դէմ, Լօռմօռ 7Խշտ 
թերթէն կը կարդայ անգչիացի վի-
րաւռր զինռւռրներռւ անմխիթար 
վիճակին մասին եւ այս պատճառ 
կ՚ըւլայ ռր ան վիրաւռր զինռւռրնե– 
րռւն այցեէեթւ նպատակռվ թռյչ-
տռւռւթիւն խնդրէ Բրիտանիռյ պա-
տերազմական նախարարռւթենէն։ 

38 հիւանդապահռւհիներէ կազմը– 
ւած խռւմբռվ մը, 1854ին, ան կը հաս -
նի Սկիւտար, Պռ-իս, ռւր կը գտնուէր 
անգէիական բանակի կեդրռնական 
հիւանդանռցը։ Հակառակ հիանդա– 
պահռւհինեթւ ջանքերռւն, կը մահա-
նան տասնեակներռվ զինռւռրներ։ 
Նայթինկէյւ կ՚եզրակացնէ, ռր մահե– 
րռւ աճին պատճառը ռ ՚ չ թէ զինռւռր– 
ներռւն ստացած վէրքերն են, այչ, մեծ 
մասամբ, հիւանդանռցի անմաքրռւ– 
թիւնը, ըմպեի ջռւրի չգռյռւթիւնը, ան– 
բաարար սնռւնդն ռւ շրջակին մէջ 
տարածռւած զանազան համաճա-
րակներն են։ Նռւիրեաչ հիանդապա– 
հռւհիի պնդռւմներռւն վրայ բրիտա-
նական կառավարռւթխնը բժշկական 
յատակ խռւմբ մը կ՚առաքէ հիանդա– 
նռց, ռւր, այնռւհետեւ կը նռազի մա– 
հերռւ թիւը։ 

Անգչիա վերադառնաք ետք Նայ-
թինկէյւ կը գրէ գիրքեր, ռւր յստակօ– 
րէն կը ներկա-ացնէ հիանդապա– 
հռւհիի մը գէխա-ռր պարտականռւ-
թիւնները եւ հիանդներ խնամեթւ 
կանռնները։ 

1869ին, էւիզապէթ Պչաքռւէւի 
հետ Անգւիռյ մէջ կը հիմնէ Կիներռւ 
Բժշկական Քռ–էճը։ 1907ին ան կը 
հանդիսանայ առաջին կինը, ռր ար -
քա–ական ընտանիքին կռղմէ կը 
պարգեւատրռւի Օւձշւ օք աճէ շքան– 
շանռվ։ Կը մահանայ 1910ին։ 
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Ղ հ ե ա 

ԱՉՔԵՐ 

Աչքեր կան ամօթխած, 
Կը կիզեն սրտեր երբ բորբոքին. 
Աչքեր կան հրաբորբոք, 
Կը խանձեն հոգիներ 

Երբ դիպուածով հանդիպին իրենց թիրախին. 

Յաշեր կան անթեղուած, 
Կը կիզեն փակ մատեաններ անցեափ երբ սթափին. 
Ու նկարներ փոշեծածկ, 
Երբ դուրս գան չոյսին, հոգիներէ շրջափակ, 
Կը ժայթքեն թանձր արիւն տաք. 
Աչքեր կան որ կը խամրին, 
Բայց կը կիզեն երէկուան նման 
Երբ դիպուածով դպչին հանգած մոխիրին. 
Յուշեր կան անթեղուած, մոռցուած ընդմիշտ, 
Բայց կ՚առկայծին ակամայ ,, 

Եւ երբ առկայծին, 
Կ՚այրեն երէկի ու գայիքի 
Բոչոր էջերը ցամաք։ 

ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ 

Մեղմ ու յուշիկ 
Ինչպէս նուագը ցայգի 
Կը դարպասես գիշերին, 
Կրկին։ 

Ահա ես 
Նստած պաստառին դիմաց 
Առանձին 
Բառի, բանի որոնումի մէջ, 
Ինքնասոյզ 
Երբ կը դեգերիմ մոչոր ու խոհուն 
Կածաններէն իմ ճանապարհի, 
Կը յայտնուիս որպէս պատրանք ոգեղէն 
Միս ու ոսկորի կերպարանքով անյողդողդ, 
Յաճախանքի մը անմիջականութեամբ 
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Կը հմայես պահը խոհուն 
Գրգանքիդ մենատիրութեամբ. 

Աչ քւնչ խոհ, ի նչ բառ ու բան, կի.ն, 
Գոզայիդ մէջ ինքնապտոյտ կը շրջուիմ, 
Դարէ դար ու երկրէ երկիր պտտուող 
Սա անկատար աշխարհին նման։ 

ՔՆԱՐԻԴ ԵՈՒՆՉԻՆ ՏԱԿ 

Այս գիշեր անգամ մը եւս գերէ զիս 
Սիրոյ քնարիդ յուզախառն հեշտանքով, 
Տար զիս այս խենթ աշխարհէն հեռու 
Մորփէոսի տաքուկ գիրկը խոհուն. 

Այս գիշեր զարկ քնարիդ թաց չարերուն 
Ու քնքշանք պարգեւէ հոգւոյս թաւ թեչերուն, 
Երբ արեւուն տաք շողերը սահին կրկին 
Լուսամուտիս խոնաւ ծերպերէն ներս թրթռուն, 
Ես սուզուած պիտի ըըամ երազիս ակունքներուն, 
Գտած պիտի ըըամ երանութիւնս յաւերժականչ. 

Ա I ի±նչ յոյզ, ի նչ ձանձրոյթ կարող է տիրեչ, 
Ահաբեկեչ իմ հոգիին ծերպերը տամուկ, 
Ի նչ տխրութիւն կարող են պատճառեչ արդ 
Աշխարհի դաւերը, ցաւերն անհուն եւ անագորոյն, 
Երբ թովչանքը քու հմայքիդ, վճիտ երգին անդրայուշ 
Պիտի պարգեւեն ինծի նոր կեանք ու նոր յոյս։ 

Այս գիշեր գերէ՛ զիս, բոչոր ժամանակներէն աւեյի, 
Թրթռացող քնարիդ աներեւոյթ քնքշանքով, 
Դարպասէ խոշտանգուած հոգիիս անդունդները խոր, 
Երթամ սուզուիչ մեր մեծ երազի ջերմ ակունքներուն. 
Վարդաբոյր սիրոյդ զգյխանքին յիութեամբ։ 
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ՆԿԱՐԻԴ ՀԵՇՏԱՆՔԸ 

Գծեցի շրջանակ մայրամուաի շողերով, 
Ու նկարդ զետեղեցի անոր մէջ գգուանքով. 

Նկարդ գերեց զիս, իսկ շողերը 
Դարձան վարս, շպար եւ հրապոյր. 

Աուզուեցայ անոր խորքերը, ու նկարդ 
Ջրաղացի նման յեղաշրջեց իմ հոգին, 
Յուզեց զիս յիմարաբար, կարօտիդ տենդով. 

Այնուհետեւ, դարձար ինծի ներշնչում, 
դարձար ապրում, 
Եղար ամէնօրեայ յաճախանք եւ յուզում, 
Եղար ինծի խոնջէնք մը անվերադարձ ուղիներու, 
Որ ունի իր ետին բորբոք յիշատակ քաղցրաբոյր. 

Նկարդ առի մտորումներուս շրջագծին մէջ, 
Հաճեի յաճախանքի մը պէս գնաց հեռու 
Գիշերուան աղջամուղջին մէջ, անհաս, 
Ու առաւօտեան արեւու շողերուն հետ հպեցաւ 
Դէմքիս բարեւով մը թաց ու քնքուշ։ 

ՔԱ ԴՑՐԻԿ ԱՆՈՒՐՋ 

I. 

Յաւերժահարսի մը նման ճաճանչագեղ, 
Գրկաբաց, կանգնած դիմացս հիմա, 
Խարազանող աչքերով կը պեղես ներսիդիս, 
Կարդաչու շրթներուս վրայի բառերը անթեղուած 
Արտիս տագնապները առկայծուն, 
Ու յուշեչու սէ րդ բոցավառ. 

Մերթ նայուածք մը ծածուկ, ու 
Մերթ դաչկացած ակնարկ մը նուաղուն 
Դուրս կու գան բխ աչքերէդ հրահրուն 
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Հառաչանքի մը նման թախծայուշ. 

Իմ անկարեյի սէր, դուն 
Իմ մտքի յաճախանքը մնայուն. 
Եկուր։ 

II. 

Սաորումներուս թանձրախիտ անտառներէն 
Կը քաչես ոտաբոբիկ ու յամրաքայչ 
Կարծես չխանգարեչու մտքերս ցրուած. 

Կը փշրես տերեւները չոր ու ցամաք 
քու ճանապարհին, 

Կը կոխկրտես կիսարթուն ճճիները 
ամէն քայչափոխի, 

Կը նշմարեմ քեզ, թէկուզ 
Աչքխփուկի անմեղ խաղերուդ մանկական, 
Ու կ՛որոնեմ ծառերու ետին թաքնուած 
դէմքդ կիսափայչ. 

Ո վ իմ անուրջ, ինքնասոյզ վայրկեաններուս, 
Ու անհիւրընկաչ թախծութեանս քաղցրիկ մտերմութիւն. 

Եկուր մտերմութեանս մէջ գիշերին 
Երբ սղ մինակ է իմ հոգին անդորրաբաղձ, 
Խօսէ ինծի սիրոյ գաղտնիքներէն անհուն, 
Եւ շնորհէ ինծի պատրանքը երանութեան։ 

III. 

օ 

Երբ չռութիւնը պատէ աշխարհը կրկին 
Ու փոշիները հանգչին փողոցներուն յոգնատանջ, 
Իմ հոգին կը վերադառնայ սկզբնակէտին 
Որու շուրջ կը թաւաչին հին ու նոր բոչոր անուրջները 

քաղցրայուշ։ 

ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ 
Պէյրութ 
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ԿՆՈՋ ՑԵՂԱԿԵՐՏ0ԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՅԹԸ 
ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ 

«ՑԵՂԻՆ ՍԻՐՏԸ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՈՒՄ 
՚^անիէլ Վարուժանի բանաստեղծական Համակարգի գաղափարագեղարւեստական 

յղացքի ՀիմքԱ §Ցեղին սիրտը՝ ժողովածուն է, որով Վարուժանը փորձում է յայտնա՜ 

բերել ցեղի նախնական կերպարը։ Ցեղ բառի մ էջ տեսնելով Հայի ծագումնաբանական 

կերպարի լիարժէք դրսեւորումր Վա ր ո ւժանը փորձում է նրա մեկնութեան միջոցով 

Հասկանալ առատաձեռնօրէն տրուած եւ ներկայում իր նախնական էութիւնը կորց-

րած Հային: ^ողովածուում ցեղի ծագումնաբանութիւնն ընկալւում ըմբռնւում է նա-

եւ կնոջ խորՀրդանիշի միջոցով, որը ցեղակերտման գործընթացում ցեղակերտման 

ամբողջացմանը նպաստող մասնաւոր, բայց առաւելագոյն գործառոյթով դրսեւո– 

րումներից մէկն է: Բանաստեղծական շարքում խորՀրդանիշի կառուցող այլագրումը 

սկսւում է շարքի նախաբաններից §§^եմեսիս՝ եւ §Զօն՝ բանաստեղծութիւններով, 

որոնցում շարքը կառուցող այլ խորՀրդանիշերից առանձնացւում է կնոջ խորՀրդանի– 

շը: Ց եղա կերտմանը յարիր կնոջ կերպար ստանալու ա ռա^ին նախապայմանը ՚Նեմեսի– 

սի գործառոյթի գիտակցումն ու դրա կրումն է, իսկ գործառոյթի անՀրաժեշտու– 

թիւնը փոխաբերութեան մէջ է. *Աեմես իսն ու Տիրամայրը փոխանուանւում են. 

Դո՛ւ մեզ Աստուած, դո՛ւ Տիրամայր, դե՛հ իջիր 
Պատուանդանէդ եւ ձուլէ մեզ կամքիդ մէջ, 
Եւ օրէնքներրդ գրէ 
Մեր ճակատին վըրայ արեան գրրերով։ 
Բնագրում Տիրամայրը ոչ թէ քրիստոնէական կրօնական պատկերմամբ է, այլ որ-

պէս գլխաւոր աստուածութիւն, որի գործառոյթներում շեշտւում է արարման եւ Հո-

վանաւորութեան յատկանիշները։ Առատաձեռնօրէն տրուած ՚Աեմեսիսի գործառոյ-

թը Հբէժէ արդարութիւն, կամք, Համաբնագրում ստանում է կենարար, արարչական 

ցեղ ապրեցնող յատկանիշներ §Ւջիր մե՛ր մէջ, եւ բընակէ լոկ մեր մէջ՝։ Այս դիմու-

մ ում Վարուժանը առասպելը եւ առասպելի միջոցով նաեւ առասպելական ժամանա-

կը դիտում է որպէս բացարձակ իր ո ղո ւթիւնն եր, որոնց Հետ բանաստեղծութեան եւ 

ժողովածուի քերթող կերպարըկրաւորական Հայեցողական է: §Ջօն՝՝ում կնոջ կերպա-

րը կերտւում է արարչական գործառոյթով եւ մայր այլասացմամբ Հօր եւ տան Համա՜ 

յարաբերութեամբ. 

Եդեգնեայ գըրչով որբ տունս երգեցի. 
Քեզի ընծա՜՛յ, հայր ալեհեր 
Ցամքած ադբիւրէն մեր զայն յօտեցի. 
Քեզի ընծա՜յ, մայր կարեվէր 
Եդեգնեայ գըրչով օճախս երգեցի. 
Ընդ եդեգան փոդ ծո՛ւխ ելանէր։ 
0անի որ նախաբանը Հարցադրումների եւ սկզբունքների առաջադրում է, ապա 

յստակ է, որ կնոջ կերպարը այս առումով պէտք է լինի շարքի բանալի եւ §Ջօն՝՝ում 

կնոջ կերպարի գործառոյթներր խարսխւում են կին՜սիրուՀի եւ կինմայր, այսինքն 

օջախ իմաստի վրայ, մայրը որպէս տան Հիմք, Հիմքը բազմիմաստութեան փ լ ա ն ո վ , 

որ յետոյ շարքում դրսեւորւում է սերունդ տուող, գաղափար սերմանող, պաՀպանող 

31 



եւ այլև։ °րկրորդ նախաբանում կնո^ խորՀրրդանիշր առաւել բարդ ու բազմաշերտ է , 

որտեղ ^ ե մ ե ս ի ս ր յայտնիութեան աստիճանում առասպել է , իսկ րնդՀանուր իմաս-

տային խտացման առումով խ ո ր Հ ր դ ա ն ի շ ։ 0 ի կողմից կ ի ն ր անձնաւորուել է , այ-

սինքն առասպելականացւել է րնդգծելու նրա մէ^ ներդրուած բնոյթր, իսկ մի այլ 

կողմից այն րն թան ում է բազմիմաստութեան ճանապարՀով, այսինքն խորՀր դան-

շացւում է։ կառուցման այս երկու ուղղաՀայեաց եւ Հորիզոնական ուղիներր Հատ-

ւում են Հատման կէտում շեշտելով բուն գաղափարր, իսկ Հատումից դուրս թոյլատ՜ 

րում են տարբեր շերտերի բացա յայտ ում։ Բանաստեղծութեան սկզբում որպէս ար-

&ան կերտուած կ ն ո ^ մարմինր դեռեւս խ ո ր Հ ր դ ա ն ի շ ի աստիճանում է. 

Ծիծե՞րն ահա, ծիծե՞րն ահա արձանին, 
Ա՞՛յնքան մաքուր կըլորցըւած, պաղպաջուն, 
Որ անշուշտ կաթն անոնց մէջ պէաք էր ըլլալ 
Կամ լոյս՝ սառած, եւ կամ արծաթ՝ հալըւած։ 
Կողերն ահա, ահեղօրէն շընչաւոր, 
Որոնց ներքեւ կարծես արեամբ մեծնայ ին 
Արդարութեան, վրէժի սաղմերն երկուորեակ։ 
Շինեց ողն, յոյր բումբերն, ազդրերը ողորկ. 
Շինեց եւ՛ պորան՝ որ զանգուածին մէջ յանկարծ 
Քաոսէն ծնող ասաղի պէս 
ճառագայթներ դուրս պոռթկաց։ 
Այս պ ա տ կ ե ր ո ւ մ բանաստեղծր շեշտում է կնո^ խորՀրդանիշի տո ւեա լ 

ենթաբնագրում իր Համար ամենակարեւոր կողմերր ծնող, որ Համաբանւում է 

սկզբին, ստնտու, որ կապւում է շարունակելիութեանր, րնթացքի կամ ապագայի Հետ, 

եւ այս բնորդում բանաստեղծութեան Հետագայ րնթացքում ներդրր-ւում է գաղափա-

րր։ Պ ա տ կ ե ր ի երկրորդ գաղտնագրուած շերտր կաթ-լոյս-արծաթ Համադրութեամբ 

է։ կաթր որպէս շարունակելիութեան պայման կամ լոյս է սառած, կամ արծաթ Հալ-

ուած։ Լոյսր Հոգու եւ աստուածութեան փոխաբերութիւնն է եւ խորՀրդանշում է ներ-

քին պայծառացումր, տիեզերական ուժի ի յայտ գալն ու բա ր ո ւթեան, ճշմարտութեան 

անՀունութիւնր։ խ ո ր Հ ր դ ա ն ի շ ի բազմիմաստութիւնր շարունակւում է անմաՀու 

թ ի ւ ն , յաւերժութիւն, դրախտ, մ ա ք ր ո ւ թ ի ւ ն , բացայայտում, իմաստնութիւն, բանա-

կանութիւն, վեՀո ւթիւն, ուրախութիւն եւ կեանք Հաս կացութիւնն եր ի մ էԱառած 

որոշիքր բաւականին խօսուն է. սառքելր կարծրանալ է նշանակում, իսկ կարծրութիւ-

նից ու ամրութիւնից կայունութիւն ենք մակաբերում։ Բանաստեղծր լոյսր իր այս 

բազմիմաստութեամբ որպէս գաղափար, դնում է կնո^ գործառոյթի Լսերող եւ սնող) 

Հիմքում։ Բանաստեղծի կերտած կերպարր նոր խորՀրդանիշ է. այն ո չ միայն իրակա-

նացնում է իր դործառոյթր, այլեւ յատուկ դործառոյթր, որ այլադրւում է լոյս։ 

Արծաթր եւս մաքր ո ւթեան, ազնուութեան Հետ է Համաբանւում, Հալուած արծա-

թր, բանաստեղծութեան գաղափարից ելնելով, տարրալուծուած կամ մ ա ս ն ի կ ա բ ա ր 

բոլորին փոխանցուածութիւն է ենթադրում։ 0 ի այլ կողմից արծաթր կամ արծաթա-

գոյնր նոյնացւում է լուսնի Հետ, իսկ լուսինր խորՀրդանրշում է նաեւ մաՀր։ Արծաթն 

ու լուսինր բանաստեղծութեան կառոյցում պայմանաւորում են ծնունդի որակր 

§Արդարութեան, վրէժի սաղմերն ե ր կ ո ւ ո ր ե ա կ » ։ Պ ա տ կ ե ր ո ւ մ վրէժր ենթիմաստօրէն 

առնչւում է արծաթին, այսինքն մ ա Հ ի ն ։ Բնորոշ է, որ այս պատկերին յա^որղում է 

կնո^ գործառոյթին առրնչուող մարմնի մի այլ մասի կերտման պատկեր. 

Շինեց եւ՛ պորան՝ որ զանգուածին մէջ յանկարծ 
Քաոսէն ծնող ասաղի պէս 
ճառագայթներ դուրս պոռթկաց։ 
Պորտր Արեւելքի ժողովուրդների պատկերացմամբ խորՀրդանշում է այն տ եղ ր, 
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Պ ձ ս ա 

ուր զետեղուած է կեանքր։ Նախորդած պատկերի խորՀրդանիշերով իւրօրինակ որա-

կաւորուած կանխորոշում է ծնունդր ճառագայթ, այսինքն այն յատկանիշներր, 

որոնք բանաստեղծր միտումնաւոր րնդգծում է կկնո^ կերպարում, անՀրաժեշտաբար 

ծնում են նոր որակ։ Այս պատկերի գաղափարական Հարցադրումր վերջնական ձեւա-

ւորում է ստանում պատկերի վերջին Համեմատութեան մէ0աոսր այստեղ երկու 

կերպ ունի մի դէպքում այն փոխաբերում է բանաստեղծի կերտած մօր գա ղա փա-

րա կրի ( ժ ո ղ ո վ ա ծ ո ւ ո ւ մ այն մասնաւորեցւում է Հայ մօր կերպարով) Հա կա պատ կեր ր, 

իսկ միւս կողմից այն սերունդի փոխաբերումն է եւ լրացնում է ցեղային յատկանիշ -

ներր կորցրած մօրր։ 

Այս պի սով, մինչ կնո^ անձնաւորելը՝ Ն ե մ ե ս ի ս , բանաստեղծր խորՀրդանիշր ծան-

րաբեռնում է ժողովածուի Հենքր կազմող գաղափարով. կերտում է նոր Հայ կնո^ 

խորՀրդանիշ, ում ծնած կեանքր լուսաւոր է ի ն ք ն ա ճ ա ն ա չ մ ա մ բ եւ տիեզերական ու-

ժով, որ ենթիմաստօրօէն յանգում է ցեղագիտակցմանր եւ ցեղապաՀպանո ւթեան 

նախնական կա րողո ւթեան վերագիտակցմանր։ Ն ե մ ե ս ի ս անուանելով կնոֆ խորՀրդա-

նիշր փոխանցւում է առասպելին միաժամանակ րնդգծելով եւ առՀասարակ կնո^ 

գործառոյթներր., եւ այն, ինչ բնորոշ է առասպելին որպէս վրէժխնդրութեան գոր-

ծառոյթակրի եւ Հենց այդ գործառոյթն էլ գերակայ է դառնում. 

Դո՛ւ մեզ Ասաուած, դո՛ւ Տիրամայր, դե՛հ իջիր 
Պաաուանդանէդ եւ ձուլէ մեզ կամքիդ մէջ, 
Եւ օրէնքներըդ գըրէ 
Մեր ճակաաին վըրայ արեան գըրերով։ 
խ որՀրդանիշով կերտուած ցեղա գիտակցող սերնդի յատկանիշն երին առասպելի 

շնորՀիւ աւելանում է նաեւ յանուն ցեղի վրէժր գիտակցելու յատկանիշր եւ, ի լրումն 

դրա, բանաստեղծի ցեղակերտումր իրականանում է կնո^ արարչական գործառոյթնե-

րի շնորՀիւ, կ ն ո ^ այդ տես ակր դառնում է պաշտամունքի առարկայ կամ աւելի 

յստակ Հիմնաւորւում է այն պաշտամունքի առարկայ դարձնելու անՀրաժեշտու-

թիւնր, իսկ դա էլ իր Հերթին խորՀրդանշում է նոր սկիզբ. 

Պիա՛ ըսպաննենք մեր ասաուածներն հին եւ նոր 
Եւ աճիւնին վրայ անոնց՝ 
Աաաիկէի մեհեանէդ ալ հոյ ակապ 
Պիա՛ քու մեհեանըդ կանգնենք։ 
Պիա՛ կործանենք ապարանքներ ու բանաեր՝ 

Եւ քառանկիւն սալքարերովն իրենց յաղթ 
Պիաի բագինը՞դ կանգնենք։ 
0անի որ Հայկական առասպելաբանութեան մ է^ այդ աստուածուՀու գործառոյթ-

ներով Համապատասխան առասպել չկայ, Վարուժանր դիմում է յունական դիցաբա-

նութեան ր, եւ եղելով նրա էութեան անՀր աժեշտ ո ւթիւնից եւ ցեղի ծագումնաբանօ-

րէն փոխանցուող յատկանիշներր վերափոխելու Համար կանգնեցնում է Ն ե մ ե ս ի ս ի 

արձանր, ում գործառոյթներր միայն այդ ենթաբնագրում դառնում են բացարձակ եւ 

նախընտրելի ի տարբերութիւն Հին եւ նոր աստուածների։ կնո^ այս կերպարի բնակա-

նոն շար ունակո ւթիւն ր պէտք է Համարել §կ արօտի նամակ՛» բանաստեղծութեան մէ^ 

կերտուած մօր կերպար, որտեղ առա^ է մղւում կնո^ խորՀրդանիշի ր ն տ ա ն ի ք ա պ ա Հ 

պ ա ն գործառոյթր, որր, ինչպէս նախորդ գլխում նկատեցինք, աւելի լայն իմաստով 

միտում էր ցեղապաՀպանո ւթեան ր. 

Եկո՞ւր, որդեա՛կ, հայրենի աունըդ շէնցուր.^ 
Դուռն են կոարեր, մառաններն ո՛ղջ դաաարկեր, 
Կը մըանեն ներս լուսամուաէն ջարդուփշուր 
Գարնան ամբողջ ծիծառներ։ 
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Այս եւ յաջորդ §ԼուացարարուՀին՝ բանաստեղծութիւները կա ռո ւցո ւած են Վա-

րուժանի արարում ոչ-արարում ընդՀանուր կաղապարով։ §կարօտի նամակ՝ում 

արարում է կնոջ ընտանիքապաՀպան, ցեղապաՀպան գործառոյթը, բայց միւս կողմից 

բանաստեղծութեան մէջ կերպւում է նաեւ ոչ արարումը արարում իր ակ անացնել 

չկարողացող մայրը. 

Աւերակ տան մէջ անտերունչ եմ թոդուած, 
Մերթ շիրիմիս, միշտ օճախիս ծարաւի. 
Արարում ոչ-արարում նոյն կաղապարով լուացարարուՀի կնոջ կերպարում շեր-

տաւոր ուած են կին-սիրուՀի եւ կին-մայր իմաստները. 

Դեռ մանկամարդ է եւ ադուոր. դեռ իր սեւ 
Վարշամակին տակ ունի 
Կըրքոտ աչքեր զինուած սուգին, ժոյժին դէմ, 
Պատերազմոդ մը գադտնի։ 

Սըրտին մէջ բորբ յադթահարել չէ կըրցած 
Մայրութիւնն իր կուսութեան. 
Մարդ սիրո՛յ կը հրաւիրէ, տդան՝ կաթի 
Իր մատդաշ ծոցը բուրեան։ 
Աա է Վարուժանի կերտած կինը, որ §Ցեղին սիրտը՝ ժողովածուում զրկուած է իր 

իսկական էութիւնից եւ այլ բնոյթ է ձեռք բերել. 

Բայց կը լըւա՜յ։ Յանուն պատառ մը հացի 
Յանուն միակ իր որդւոյն 
Ապագային՝ ան կը դաւէ հասակին 
Վարդերու թարմ հեստութիւնն։ 
Այս կաղապարով կառոյցը վերնա գրից բխած օրինաչափութեամբ ամբողջական է 

դառնում շարքի եւ մասնաւորապէս Վարուժանի ամենաքաղաքական բանաստեղծու-

թեան §Ջարդի՝ մէջ։ Բանաստեղծութեան վերջին մասը կառուցուած է մօր կերպա-

րով, ով նոյն ան ում է Հայրենիքի Հետ Հա կա դրուելով ոչ արարմանը եւ դառնալով նոր 

Հայրենիքի սկիզբ. 

Զի աւասիկ, ահաւասիկ կը տեսնեմ 
Արգանդներուն մէջ ձեր լայն՝ 
Նոր Սադմեր նոր Որդիներու ըստեդծիչ։ 
կնոջ այս լի կերպարը, որ բազմագործառոյթ կիրառութեամբ ու մեկնաբանու-

թիւնն եր ով դրսեւորւում է §Բա գինին վրայ՝ շարքում, ժողովածուի յաջորդ շարքում 

այլ դրսեւորում է ստանում։ ՚ախորդ արդէն մեկնուած բազմագործառութայնու-

թեան եւ յատկապէս արարչականութեան շնորՀիւ կինը դառնում է Հայրենիքի նախ-

կին ոգին վերածնողը եւ այն կրողը։ §Բագինին վրայ՝ շարքում Հայրենիքի ոգին, որ 

Հանդէս է գալիս առասպելական ժամանակի իրողութեամբ, այսինքն այն, ինչ չկար 

ներկալում, կապւում է պապի, թորգոմի առասպելի Հետ, իսկ §կրկէսին մէջ՝ շարլ 

քում նոր ժամանակին անՀրաժեշտ Հայրենիքի ոգին Համադրւում է կանացի սկզբի 

Հետ անուանուելով §ՎերածնուՀի՝։ ՎերածնուՀին Հայի յատկանիշները վերաՀաստա-

տող Հրամայական է, ծագումնակիր կերպարն ու Վարուժանի ստացած քաղաքական 

առասպելը, որ ժամանակի ընթացքում դադրած է առասպելական ըլլալէ եւ ներկայ 

յում վերստին կը դառնայ առասպելական. 

«Կ ՚ըսեն թէ ներսըս կ ՚ապրի 
Սիրտ մը մատակ առիւծի, 
Սիրտ լի պդընձէ սիրով, վրէժով քինայոյզ, 
Որ կը խոտէ վարդերն հարսի վաւաշոտ, 
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Պ ձ ս ա 

Եւ հանգըսաի անկողնոյն մէջ կը աեսնայ 
Մեկոնաբոյր շըրթունքներով Ցոփութիւնն 
Որ կը խեղդէ համբուրելով։ Կը ճանչնա՚յ, 
Կը ճանչնայ սիրան այդ՝ թէ հըզօր է ինք միշա, 
Ինչպէս Ապրիլն՝ յըղի աաոք գարունով, 
Ինչպէս մըրրիկն՝ ազաաութեամբ հոլաթեւ. 
Գիաէ որ մէջն հանճարէ լո՛յս է ծորած. 
Բոց է, եւ է բոց ապագան. ան գիաէ 
Որ հաւաաքով գաղափարին խարըսխուած՝ 
Պիաի բանայ կայծակով դուռը Դրախաին»։^ 
Մօր Հայրենիքի ոգու կ ր ո ղ ի ու սկզբնաւոր ողի կերպարր նոյն դ ր ս ե ւ ո ր ո ւ մ ն ունի 

նաեւ «կռուի երթ», « ^ ե ր ե ն ի կ ր » բանաստեղծութիւնն եր ում եւ « Ա ր մ է ն ո ւ Հ ի ն » 

բանաստեղծութիւնում։ «ԱրմէնուՀին» բանաստեղծութիւնում կինր նախապէս կ ե ր -

պաւորւում է որպէս մարմին եւ մարմնի նկարագրութեամբ ու իմաստաւորմամբ ժո-

ղովածուի լաւագոյն գեղարուեստ ական մարմնաւորումներից է, եւ, բացի այդ, նաեւ 

առածին խոշոր գեղարուեստ ական Հանգոյցն է «Ցեղին սրտի՝» եւ «Հեթանոս երգերի՝» 

մի^եւ, որ չբացառելով Հանդերձ Հայ ոգու մարմնաւորման վերոյիշեալ Հնարքր կնո^ր 

աստուածացած րնկալելու իւրօրինակ կառոյց է։ ի տարբերութիւն « Ն ե մ ե ս ի ս ի » , որ-

տեղ քերթող-քնարական Հերոսր կերտում էր կնո^ մարմինր իր ցանկացած գործա-

ռոյթներր կրող խորՀրդանիշ մարմնամասերր շեշտելով, «ԱրմէնուՀին՝» բ ա ն ա ս տ ե ղ 

ծութիւնում կինր մարմնաւոր իրականութիւն է եւ բանաստեղծի կողմից փ ա ռ ա բ ա ն -

ւում է նախ եւ առա^ մարմնաւոր լինելու Համար։ վիպերգում պատմական ժ ա մ ա ն ա -

կաշր^անր մի^ոց է բախտորոշ յարաբերութիւնն եր ում Հայ կնո^ դրսեւորման կ ե ր պ ր 

խորՀրդանշելու Համար։ «ԱրմէնուՀին» «Ցեղին ս ի ր տ ր » ժողովածուում առանձնա-

նում է ոչ միայն գաղափարական յագեցուածութեամբ, այլեւ բարձր գեղագիտական 

արժէքով, որր կանխորոշուած է բազմաբարդ կառոյց լինելու Հանգամանքով։ Գաղա-

փարական կերպար ստանալու առածին քայլր ՀերոսուՀու անուանումն է, որր 

բանաստեղծութեան կառուցուածքային մի արարում ոչ արարում բնորդի գործա-

ռութայնութեան Հիմքն է։ 0անի որ բանաստեղծութիւնր ժողովածուի եզրափակիչ 

մասերից է, ապա տրամաբանօրէն այն պիտի նպաստէր կառոյցի ամբող^ացմանր։ 

Տ այտն ի է, որ Վարուժանր այս բանաստեղծութիւնր գրելիս Հիմք է ունեցել 1 7 ր դ դա-

րի պատմիչ %աքարիա Աարկաւագի ժամանա կա գրո ւթիւն ր, բայց այն սոսկ արտաքին 

կաղապարն է, իսկ բովանդակութիւնր բխում է վարուժանի բանաստեղծական ծրագ-

րի ներքին Հենքից եւ գաղափարական որոշակի սկզբունքներից, որոնց արտայայտու-

թիւնր անուան ինքն ա կա մ րն տ ր ո ւթի ւնն է։ 1907 թուականին Ա. Չ օ պան ե ա ն ի ն յղուած 

նամակում բանաստեղծր Հ ի մ ն ա ւ ո ր ո ւ մ է կերպարր առասպելականացնելու ա ն Հ ր ա -

ժեշտո ւթիւն ր. «ինչ որ կր վերաբերի պատմական մասին, Համակրելի Հայր Ա ն դ ր ի կ -

ե ա ն ինծի մատնանիշ րրած էր նախնեաց գրութիւններուն մէ^ գեղեցիկ դրուագ մր։ 

Այդ առիթ եղաւ ինծի &աՀ Աբբասին դ է մ ք ի ն ծանօթանալու։ Եթէ դրուագն ամբողջա-

պէս առնէի պէտք էի նկարագրել & ա Հ ի ն Հայ կոյսերուն Հետ րրած մէկ կ ե ր ո ւ խ ո ւ մ ր , 

ի ն չ որ գեղեցիկ Հակասութիւն մր գուցէ կազմէր Հայ աղ^կանց նկարագիրն եր ուն մէ 

Մէկ խօսքով խոճոճալով-խոճոճալով Հուսկ Հասայ ներկայ ձեւին, զոր կր յանձնեմ 

Ջեր դատողութեան»։ Անունր այն կրող ա զ ^ ի ց որոշակի պատմական տ ե ղ ե կ ո ւ թ ի ւ ն է 

պարունակում, եւ այդ բնագրային յատկանիշների շնորՀիւ ապածածկագրւում է այն 

կրող ժողովրդի ինքնութիւնր ճանաչելու Համար։ Պատմական տեղեկութիւն կրելու 

շնորՀիւ անուանա ստեղծ ումր նոյն իսկ զուգաՀեռւում է առասպելա ստեղծման Հետ 

որպէս մշակոյթի եւ լեզուի Համատեղ զարգացման արդիւնք։ Պատմական տեսանկիւ 

ն ի ց լինելով մեծ ն եր ո ւ ն ա կո ւթի ւնն եր ո վ այ լա գիր ԱրմէնուՀին ազգային կողմնորոշ-
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ման Հաստատումն է եւ ինքնութեան վաւերացում, որն է Հայ կնոջ խորՀրդանիշ։ 

0արմնաւոր գեղեցկութեան նկարագրութիւնը սկսւում է §°ւ կոյսն իբրեւ աստուա-

ծուՀի մը մերկ է.. .>> բազմանշանակ տողով, ուր կնո^ մարմնաւոր գեղեցկութիւնը իր 

աստուածացման պատճառն է։ կոյսը գլխատառով կապւում է կոյս Մարիամի պաշ-

տամունքին մերկ, բայց ենթաբնագրում անմեղ ու անխաթար, ինչպէս 0արիամը։ 

կնոջ խորՀրդանշացմանը նպաստող յաջորդ կառուցուածքային միաւորները կրկին 

գլխատառով Մարմին եւ Աափոր զուգորդումն է։ Աափորն ու Մարմինը ազգային 

մտաւոր, ոգեղէն եւ ֆիզիկական ուժերի արարիչ, ապագան ու պատմութիւնը իր մէջ 

կրող ու պաՀպանող իմաստաւորում ունեն. 

Ով Մարմին հայ կոյսերու, ո՛վ սուրբ Սափոր, 
Նահատակի, բանաստեդծի, հերոսի 
Սադմն եւ աճիւնն օր մը կրելու դու սովոր։ 
Ցաւի զգացողութիւնը, որ ժողովածուում կապւում է Հայրենիքի վշտի ու տառա-

պանքի Հետ, այստեղ կապւում է ԱրմէնուՀու ազգային ամէնէն նուիրականը 

ս կզբն ա ւո ր ո ղի ու պաՀապանի Հետ, եւ ԱրմէնուՀին սոսկ կնոջից վերածւում է ցեղա-

յինի խորՀրդանիշի եւ երկրպագւում որպէս Հայրենիքի առասպել. 

Ո՛վ վեհ Արձան աստուածակերտ, ես քեզի 
Վադը պիտ՛ գամ եւ ճակատիս ուդփաճեմ 
Դափնեպսակն ու փուշապսակը փետեմ 
Գիրգ ծոցիդ մէջ՝ որ Նիրվանան է ցաւին։ 

(էջ 216) 
Յաջորդող տողերում ԱրմէնուՀին երկրպագւում է որպէս կին, որպէս սիրոյ դրսե-

ւորման լիարժէք կերպար. 

Պիտի երդնում ուխտըս, ըմպեմ բերկրանքս հին 
Աչքերուդ մէջ, եւ վայ ելեմ հըպումէդ 
Խոր հեշտութիւնը վէրքերուս փակուելուն. 
Ո՛վ Շուշանի Թադար, Մատեան խընկաւէտ՝ 
Ուր կը գըրէ Աստուած, մարդիկ կ ՚ընթեռնուն։ 
Առանց պատաՀականութեան կինը շուշան փոխանուանմամբ, կապւում է Աստ-

ուած ածն ի պաշտամունքի Հետ, քանի որ քրիստոնէական կրօն ում այն նոյն ան ում է 

մաքրութեան, անմեղութեան Հետ, իսկ ^^րդ դարից սկսած արուեստում շուշանն ան-

ուանուել է §0ատոննա՝ կոյս Մարիամ Համաբանութեամբ։ Շուշանի անմեղութեան, 

անձեռնմխելիո ւթեան յատկանիշներով սիրոյ ցանկութեան առարկայ կինը աստուա-

ծային անձեռակերտ ու խորՀրդաւոր է ծածկագրւում, որ ստեղծուած է մարդկային 

վայելքի Համար. /Մատեան խընկաւէտ Ուր կը գըրէ Աստուած, մարդիկ կկ՛ընթեռ-

նուն/։ ԱրմէնուՀու կեր պա ր ո ւմ բանաստեղծը շեշտում է կանացի այն սկիզբը, որը կե-

նարար է տղամարդու Համար եւ որի շնորՀիւ երկրպագւում տղամարդու կողմից. 

Ո՛վ դու Ադբիւր կաթի, գինւոյ Ոդկուզակ՝ 
Որ կը խայծիս այգիի մէջ շերտափակ։ 

(էջ 216) 
Այս պատ կերո ւմ եւս Վարուժանը կիր ար կո ւմ է իր ամենաՀետեւողական 

բանաստեղծական Հնարքը խորՀրդանիշ ստանալ խորՀրդանիշների միջոցով, մակ-

դիրները գրւում են մեծատառ կարեւորելով այն բառի իմաստային տ ա ր ո ղո ւթիւնն ե-

րը, որի Հրայ դրուած են։ Համամշակութաբանական արժէք ունեն նաեւ կաթը եւ գի-

նին, առաջինը որպէս կեն ս աՀեղո ւկ, վեր ածնո ւթեան ու անմաՀո ւթեան, լիութեան ու 

պտղաբերութեան խորՀրդանիշ, երկրորդը աստւածային շնորՀ, բնութեան ուժի եւ 

նրա բարերար, կենարար ոգու վկայութիւն։ Պ ա տ կեր ո ւմ կինը սիրոյ առարկայ եւ աղ՜ 

բիւր է կերտւում տղամարդու կերպարի Հետ Համադրութեամբ։ կաթն ու գինին միա-
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Ղ հ ե ա 

սին խորՀրդանշում են կնոջ կերպարի այս անգամ ոչ թէ մայրական, այլ տ ղ ա մ ա ր -

դ ո ւ Համար կարեւորուող կողմր. 

Ո՛վ դու կըռուի, խաղաղութեան գոց Մեհեան՝ 
Որուն սեմէն կ՛անցնի ուխաեալը միայն 
կնոջ ոչ թե սոսկ սիրոյ վայելքի, այլ կենարար սիրոյ առարկայ Հանդիսացող պատ-

կերում սկզբունքօրէն մերժւում է այն պղծողր օտարր, որ ոչ արարչութիւնն է . 

Այն ձեռքն օաար զերծ չըլլայ բնա՛ւ նըզովքէ, 
Որ կ ՚ յանդըգնի բանալ դըռներդ նուիրական։ 
« ° ւ կոյսն ի բ ր ե ւ աստուածուՀի մր մերկ է . . . » տողի կրկնութիւնր եզրափակում է 

կնոջ խ ո ր Հ ր դ ա ն շ ա ց ո ւ մ ր եւ դրա մեկնութիւն Հայ կնոջ խ ո ր Հ ր դ ա ն շ ա կ ա ն պա տ կեր ո ւմ 

միաժամանակ տեսնելով նաեւ վար ո ւժան եան կնո^ր եւ նրա աստուաՆացման պա տճա-

ռաբանո ւածո ւթիւնր։ Արուեստի տեսանկիւնից շատ Հետաքրքիր է բանաստեղծու-

թեան Հետագայ կառուցուածքում կնոջ կերպարի իմաստային փոխանցումր. նախորդ 

պատկերի դիտելի կողմր Հայ կինն էր, կինր սիրոյ առարկայ, յա^որդող պատկերնե-

րում կինր որպէս սիրոյ առարկայ դառնում է դիտելի շ ե ր տ ր , իսկ նրա մէջ շեշտուող 

Հայո ւթեան ոգին չդիտուող տ ես ան ելին պատկերի գաղափարական Հենքր։ Ա ր մ է ն ո ւ 

Հ ո ւ կերպարում կրկին առածին փլան է մղւում ցեղային ոգին կրել ու եւ ա ն պ ա ր տ ե -

լիութիւնր պաՀպանելու գործառոյթր. 

Հոն եզերքին Շահը կեցած մըաախոհ՝ 
Կ ՚երազէր իր Աւարին վրայ՝ որ մը նաց 
Մահուան մէջ կոյս, եւ կուսութեան մէջ՝ դըշխոյ։ 
Այդ կեանքին հեա կ ՚ըզգար թուրն իր ջախջախուած. 
Եւ կը խորհէր առջեւն այդ սուրբ դիակին՝ 
Թէ ան իրաւ ուժն ունէր իր բանակին։ 
&աՀի կերպարի Հետ Հանդիպադրմամբ ԱրմէնուՀու կերպարր քաղաքական երան-

գաւորում է ստանում. Հայրենիքի ոգին մնում է չպղծուած, չապականւած եւ անպար-

տելի. 

Առիւծն անբիծ կոյսը առած կը աանի 
Լեռներն ի վեր, աւերակ բերդն հայրենի. 

(էջ 228) 
ժողովածուի ներքին Հենքր կազմող ցեղային ոգու կառուցումր վերջնական կ ե ր -

պաւորում եւ իմաստաւորում է ստանում, իսկ կառուցման արարում-ոչ արարում 

կառոյցում արարումր, վերջնական Հիմնաւոր ում ստանալով, փոխանցւում է յաջորդ 

ժողովածուին։ 

ԱԼԱ ԽԱՌԱՏԵԱՆ 
Երեւան 
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Ցեղասպանութեան յաջորդած պատմական Հայաստանի կամ թուրքիոյ 

տարածքին մնացած Հայու թեան ողբերգու թեան վերջին երկ ու տասնամեակնե-

րուն սկսանք առաւելաբար անդրադառնալ,- թանձր քօղ մը կար այս Հարցին 

վրայ, որ գլխաւորաբար կու գար զոՀերո ւն իսկ լռութենէն, երբեմն նոյնիսկ 

Հերքումէն, թերե ւս ա ռա ւել եւս չվն ա ս ո ւելո ւ կամ Հոն մնացած Հարազատնե՜ 

րուն չ^նասելու մտաՀոդութենէն ու վախէն բխած։ Ա ակ այն որեւէ խորունկ 

վէրք, որ չի բացայայտուիր, չի քննարկուիր կամ չի դարմանուիր կը մնայ են-

թակալին Հետ՛՛՛ նոյնիսկ մինչեւ գերեզման։ ինչպէս յաճախ կրկնուած է ցե-

ղասպանութեան Հերքումը ցեղասպանութեան շարունակու թիւնն է, ի ս կ այս 

պարագային կացութիւնը աւելի ծանր է, որովՀետեւ պետութեան խտրական 

կեցուածքն ու ստեղծած վախի մթնոլորտը Հետեւողականօրէն կը Հարուածեն 

վերապրողները։ 

ՅԱԿՈԲ ԽԱՉԻԿԵԱՆԻ 
«ԼՈՒՍԱՍԻՒՆԻ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ» 

ԿԱ0 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 0 Ը 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայ գրականութեան մէջ ինծի ծանօթ են միայն Հատու կեն տ անդրադարձ-

ներ այս ողբերգութեան՛ օրինակ Ոաֆֆի 0եպապճեանի մէկ երկու խօսուն 

պատմուածքները՛ մէկը Հայերու թրքական բանակին մէջ զինուորագրու-

թեան անդրադարձող, միւսը 1955ի կիպրոսի Հարցին յաջորդող, ^ոլսոյ մէջ 

յոյներու թէ փոքրամասնութիւններու դէմ ուղղուած սարսափներուն։ իսկ 

անգլերէնով գրուած այս վէպը կ՝անդրադառնայ այդ քաղաքին մէջ մեծցող 

Հա յու մը Հանդիպած բոլոր Հարցերուն ու դժուարութիւններուն։ 

Այսպէս, Տակոբ ^աչիկեան շուրջ 260 էջնոց շատ Հաճելի եւ դիւրասաՀ կեր-

պով կարդացուող վէպ մը ստեղծած է, որ քանի մը մակարդակի վրայ կը զար-

գանայ։ ԱնՀատական մակարդակի վրայ Հոն կը Հետեւինք թովմասի մանկու-

թենէն երիտասարդութիւն գացող սեռային ու փորձառական աշխարՀի աճու-

մին, ինչպէս եւ շրջապատի ճանաչման։ իսկ Հաւաքական մակարդակի վրայ 

ցեղասպանութեան առընչուող խնդիրներու, ունեւորութեան տու րքին, 1955ի 

դէպքերուն, Հայերու Հանդէպ պետական խտրական կեցուածքին եւայլն։ Աւե-

լե՛ն, քրտական Հարցէն մինչեւ ոստիկանական բրտութեան կապուած քաղա-

քական ու ը՛նկերային խնդիրներ կ աւելնան, որոնք վառ ու Համապարփակ 

խճանկարը կը գծեն այս շեշտ ուած Հակասութիւններով լի իր ա կանո ւթեան։ 
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Նման րնկերու թեան մր մէջ, Հեր ոս ին՝ Թ ովմասին նախ եւ առաջ անՀանգրս-

տացնողր սուտն է, որ վերածուած է ծնողներու ն ա խ ա ս ի ր ա ծ միջոցին Հարցե-

րուն մօտենալու։ Առաջին սուտր իննամեայ Թովմասին Համար, ք ր ո ջ ր էմմա-

յի մաՀուան առնչուած է։ Ամառնային ա ր ձ ա կ ո ւ ր դ ի աւարտէն երկու շաբաթ 

առաջ, էմմա երկրորդ յարկի աստիճա ններէն առաջին յարկ կր գլորի, Թով-

մաս մ ե ծ մօրր մօտ կր մնայ։ Հայրր զինք կր Հանգստացնէ, որ քոյրր կ ՛ ա պ ա ք ի -

նի, իսկ մայրր կր բացակայի, որովՀետեւ չի կրնար քոյրր առանձին ձգել։ Մինչ-

դեռ առաջին իսկ վայրկեանէն քոյրր մաՀացած է, եւ մայրն է որ Հոգեբանական 

դարմանումի կ ենթարկուի։ Ծնողներուն երկրորդ մ ե ծ սխա լ ր այն կրցայ, որ 

այս գոյժին փոխանցումր իրենք կատարելու տեղ կր վստաՀին • • • Հայր Պաթո-

սին, որ դասարանին մէջ, աշակերտներուն դիմաց կր յայտարարէ Թովմասի 

քրոջր մաՀուան «աւետիս»ր րսելով, որ ան միացած է Հրեշտա կներու շարքին, 

որուն Համար պէտք է ցնծալ։ Ան երբեք ալ պիտի չներէ ծնողներուն։ Պատմող 

ձայնր պիտի աւելցնէ© «Այս մէկր իր առա—ին Հանդիպումն էր մաՀուան եւ 

ծնողներու սուտերուն Հետ։ Ան չէր անդրադարձած, որ խաբէութիւնր րևդՀան-

րացած էր Հայ ծնողներուն մօտ պաշտպանելու Համար զիրենք ցաւալի ճշմար-

տութիւնն եր էն» ( «Լո ւս ա ս իւնի օր ագրո ւթիւնր», էջ 2 4 ) ։ Հոս կ ՛ ա ն դ ր ա դ ա ռ -

ն ա ն ք նաեւ վէպի ներածական գլխուն, ուր փոքրիկ Թովմասր եկեղեցւոյ մէջ 

երեք մոմեր վառելէ ետք իր ու ծնողներուն Համար, Հալած տաք մոմերր կր մ ի 

աձուլէ, անոր մանուկի մր ձեւր կու տայ եւ կր թաղէ Հոն, աւազին մէջ, երրորդ 

մոմին տակ։ Պատկերր խորՀրդանշական է եւ կր ներկայացնէ քրոջր մաՀուան 

ցաւն ու յաճախանքր, որ անթեղուած կրակի պէս պիտի մնայ տղուն Հոգւոյն 

մէջ իր ամբողջ կեանքին րնթացքին։ 

Հոս անպայման պէտք է արծարծել գեղարուեստ ական իր ա կանո ւթեան 

Հարցր։ Այս դէպքր եւ վէպին մէջ նշուած որոշ այլ տուեալներ կրնան Հեղինա-

կին Տ ակոբ խաչիկեանի կեանքին Հետ աղերս ունենալ, վերջ ի վերջոյ Պոլիսր 

իր մանկութենէն երիտասարդութիւն գացող ժամանակաշրջանի միջավայրն է, 

սակայն այս չի նշանակեր, որ Թովմասր Տակոբ Խաչիկեանն է։ կրնայ ան այն 

տիպարր րլլալ, որուն ինք կր ձգտի, իր միւս եսր րլլալ, կրնայ Հեղինակր իր ան-

ձէն շատ բան դրած րլլալ այնտեղ, բայց ան այլեւս գեղարուեստական անձնա-

ւորութիւն է եւ կ՛ապրի իր ս եփ ական կեանքով։ Պէտք չէ մոռնալ նաեւ, որ 

Թովմաս անունին կր Հանդիպինք Տ© Խաչիկեանի այլ գործերուն մէջ նաեւ, ինչ 

որ կր շեշտ է տիպարին մտացածին րլլալր։ 

Ծնողներ ուն միւս սուտր Թովմասի թլփատման կր վերաբերի։ Տղան Երզրև-

կա մօրր ծննդավայրր տանելու խոստումով, չմեկնած բժշկական քննութիւն-

ներ կատարելու պատրուակով կր մտցնեն Հիւանդանոց ու կր թլփատեն։ ԸԼ– 

ր ե մ ն զարմանա լի° է, որ ան Աստուածաշունչէ Թո վմա ս ին նման կաս կածամիտ, 

ամէն ինչ իր ձեռքով ստուգող տիպար մր դառնա յ։ Աակայն իր վրէժի քայլր 

սոսկալի է© իբրեւ նուէր անտեղիտալիօրէն կր պաՀանջէ այն ճերմակ մ ի ա կ ր 

տուր գիշերանոցէն եւ կապոյտ սնդուս գլխարկէն, որ թլփատուած թուրք 

տղաքր Հագած կ՛ րլլային, եւ օր մր, ծնողներ ուն բացակայութենէն օգտուելով, 

անոնցմով կ իջ՛նէ փողոց ծնողներ ուն անունին շուրջ գայթակղութիւն մր Հիւ-

սել ով, թէ ինչ կարգ մր Հայերու կամ Հրեաներու նման իս լ ամացած, «տէօն լ 

մէ» դարձած էին։ 
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Աա կ այն ամենախորՀրդաւոր լռութիւնը կը վերաբերի Վարդ՝ ու «աքսոր՝ 

բառերուն։ Յատկապէս <ձմիւՀաճիրլիք»ը, աքսորը, մէկ-մէկ կ իյնայ խօսակցու-

թեան մէջ, սակայն իր Հարցումներուն ան միշտ նոյն պատասխանը կը ստանայ, 

երբ որ մեծնաս կը Հասկնաս։ Թովմաս բացատրութիւն կը ստանայ միայն, երբ 

կը սպառնայ այս մասին Հարցնել իր թրքերէնի ուսուցիչ էքրեմ պէյին։ Այսպէս 

Հայրը Անտոնը, կը սկսի իրեն պատմել իրենց Աֆիոն ^արաՀիսարի անցեալէն, 

տեղաՀանո ւթենէն, տարագրութեան մանրամասնո ւթիւններէն, Տէր Զօր էն։ 

Հօրը պարագաները բարեբախտաբար կը յաջողին Հասնիլ °րուսաղէմ, ուր 

Հինդ տարի մնալէ ետք կը վերադառնան Թուրքիա, Պոլիս, Հաւանաբար իրենց 

կալուածներուն վերատիրանալու յոյսով։ Թովմասի մտքին մէջ այս պատումին 

ստեղծած պատկերները կը միաձո ւլո ւին վարդալից, Աշուիցի շուրջ եղած 

զրոյցներուն, կըվերածու ինմղձ աւանջի՛ աքսորը մտքին մէջ կը դառնայ Հոմա-

նիշ մաՀուան, ոչ՛նչացման ու կորուստի։ 

Այս բոլորին վրայ եթէ աւելցնենք, որ ՀամաշխարՀային երկրորդ պատերազ-

մի օրերը կ ապրին ժամանակաշրջանի պատկերը աւելի ամբողջական կը դառ-

նա յ։ Յ ամենայն դէպս, տուեալ ծանր մթնոլորտը Հա ւա սարա կշռող, կշիռքին 

միւս կողմը գտնուող, թեթեւցնող բա ժինը թ ովմասին սեռային արթնացումն 

ու աճումը կը կազմեն։ 

Ան ամէն օր, դպրոցի ճամբուն վրայ գտնուող լուսասիւնին շուրջ երեք ան-

գամ կը դառնայ, որպէսզի բախտ բերէ իրեն, օրը լաւ անցնի։ Ռուս եօթնամեայ 

Անիան, իր կապոյտ աչքերով Հմայած է զինք եւ այնքան մը վստաՀութիւն 

ներշնչած, որ անոր ցոյց կու տայ իր թլփատուած պուպուլիկը։ Անոնք յաճախ 

իրարու Հետ կը քալեն, կը սպասեն զիրար։ Այս գծով վէպին ամենաերգիծա– 

կ ան բ ա ժիններէն մէկը Տիր անի նպարա վաճառատան մէջ տեղի կ ունենա յ։ 

0այրը նրբերշիկներ ապսպրած է եւ Տիր ան Հարց կու տայ, թէ ինչպէս մանրէ 

զանոնք, իսկ Թովմաս յամառօրէն կը պնդէ, որ մայրը իր Հարցումին պատաս-

խանէ, քանի ամէն անգամ որ գեղեցիկ մերկ աղջիկներու մասին մտածէ իր 

պուպուլիկը կը մեծնա յ ու կը կարծրանա յ։ 0երկ աղջիկները գլխաւորաբար 

Հանրային բաղնիքը տեսած է, ուր տակաւին մօրը կ ընկեր անայ եւ վստաՀաբար 

այլեւս պէտք չէ երթայ՛՛՛։ Ան մօրը չի կրնար ըսել, որ պատաՀաբար կիսա մերկ 

տեսած է Հօրը ազգականուՀիներէն էլիզան, որուն անունին շուրջ զրոյցներ կը 

շրջին։ Թովմա սին ծնողները իրեն կը թելադրեն պուպուլիկին Հետ չխաղալ, 

կամ շատ չխաղալ, որպէսզի չապուշնայ։ Աակայն գիտենք, որ ինք չի վստաՀիր 

ծնողներուխօսքերուն։ 

Ուրիշ սուտ մը Հօրը եւ մօրը տարբեր ննջասենեակ՛ներ ունենա լուն կը վերա-

բերի ( թէ Հայրը կը խռկայ ), մինչդեղ Հայրը ՚ ի ն ո յ ի ն եւ ուրիշ՛ներու Հետ կը կե-

նակցի նաեւ, իսկ մայրը չտեսնելու կու տայ այդ իրողութիւնը պաՀելու Համար 

ընտանիքին միութիւնը, անդորրութիւնը։ 

Ամէն պարագայի չեմ գիտեր, Յ՛ Խաչիկեան այսքան Հանգիստ պիտի արտա-

յայտուէ՞ր սեռային Հարցերու մասին, եթէ վէպը գրուած ըլլար Հայերէնով։ 

Վէպին երկրոդ բաժինը նոյն այս Հաւաքական ու անՀատական մակարդակ-

ները կը զարգացնէ։ Ունեւորութեան տուրքը կը ծանրանայ Հայերու, Հրեանե-

րու, յոյներու ու ասորիներու վրայ, ուր մարդոց ունեցուածքը տասնապատի-

կով կը գնաՀատուի եւ Համապասասխան տուրք կը պաՀանջուի։ Եղածը որոշ 
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փոքրամասնութիւններ անգամ մր եւս Հարուածելու ձեւ մրն է, նոյնիսկ °ա-

գուպ Բեքթուրքի (Տակոբ Պ է ք ե ա ն ) նման իսլամացած Հալեր զերծ չեն մնար 

ասկէ։ «Գլխաւոր ազդակներր ճշդելու մէկու մր Հարստութիւնր իր կրօնքր, լե-

զուն ու ծագումն էին» (էջ 100), կր ճշդէ պատումր։ կատարուածր պետութեան 

թրքացման Հոլովոյթին մաս կր կազմէր։ կարգ մր անձեր կր վճարեն, սակայն 

կր մատնուին տնտեսական աղէտի, ուրիշ՛ներ կ աքսորուին թո ւրք-ռո ւս ական 

սաՀմանին մօտ գտնուող Աշքալէի շրջանր, թրքական Աիպերիան, պաՀուելով 

ա մենանախնա կան պայմաններու մէջ։ Թովմասի Հայրր կր փրկուի կաշառելով 

վ ե Հ պ ի պ է յ ր իր մէկ նախկին դասընկերն ու գործակիցր, սակայն ունեցուած-

քին մեծ մասր կր կորսնցնէ։ 

Տաջորդ աղէտր շուրջ տասնամեակ մր աւելի ուշ է, կր յաջորդէ կիպրոսի 

յոյն մեծամասնութեան Տունաստանի միանալու ցանկութեան կեցուածքին, 

որու կր Հետեւի Թուրք ամբոխին թրքավարի Հակազդեցութիւնր։ Երիտասարդ 

Թովմաս Անիային երթա լո ւ ճամբուն, Թաքսիմի Հրապարակին վրայ կր Հան-

դիպի ամբոխին, որ կիպրոսր թ ո ւ ր ք ի ն է կամ թրքական է կարգախօսին տակ 

կր կողոպտէ ո՛չ միայն Փերայի ու շրջապատի յոյներուն, այլեւ Հայերուն, 

Հրեաներուն, նոյնիսկ ցուցափեղկերուն մէջ թրքական դրօշակ ու Աթաթիւրքի 

լուսանկարր դրած, կրօնափոխ եղած «տէօնմա»ներուն վաճառատուներր։ 

կրակի կր տրուին եկեղեցիներ, Տ ո յներու Պ ա տ ր ի ա ր ք ա ր ա ն ն ու դեսպանատո^ 

նր, կր թլփատուին եկեղեցականներ, կր բռնաբարուին կիներ ու աղջիկներ, 

նոյնիսկ յոյներու գերեզմանատունր կր սրբապղծուի։ Միջազգային մամուլր 

դէպքր կր կոչէ կոստանդնուպոլսոյ Ք ր ի ս թ ա լ ն ա խ թ ր ։ իսկ Թովմաս Հոն կր յիշէ, 

որ դեռ տարի մր առաջ Հօրր Հետ կր վիճաբանէր, որ Հալերր իրենց վրալէն 

պէտք է թօթա փեն զոՀի Հոգեր անութիւնր© այսպէս իր սերունդին Հետ, անձ-

նական փորձառութեամբ կր ճանչնայ թուրքր։ 

Մինչ այդ Թովմասի աճումր զուգաՀեռաբար կր զարգանայ գրութեան մէջ։ 

Գպրոցր մտերմութիւն մր կազմուած է իր, Հայկի, Պեկոյի ու Արամի միջեւ։ Ու-

նեւորութեան տուրքի օրերուն կ որոշեն վ է Հ պ ի պ է յ ի ինքնաշարժր պայթեցնել, 

վրան Զորոյի 2 նշանր ձգելով©©©։ Երբ աւելի մեծցած են Հետաքրքրականօրէն 

պատմուած, յոյն Նաւիսքային Հետ իրենց բոզանոցի առաջին սեռային փորձա-

ռո ւթիւնր կայ, ինչ որ կր քաջալեր է Թովմասր աւելի ուշ կենակցելու Անիային 

Հետ։ Այս բոլորէն անցնելու ատեն կր տեսնենք, որ ծնողներուն սուտերէն գա-

նած Թովմասր ի՛՛նք կր սկսի սուտեր րսել ծնողքին, շրջապատին, նոյնիսկ Ան-

իային։ Հետեւաբար պէտք է մտածել, որ երբ անկեղծօրէն չես կրնար արտա-

յայտուիլ րնկերութեան մր մէջ, արարքներուդ ու իրականութեան Հանդէպ չես 

կրնար բացայայտօրէն դրսեւորուիլ, կր նշանակէ որ սուտր այլեւս այդ Ընկե-

րութեան Հիսկէններուն մաս կր կազմէ։ 

Թովմասի րնթերցման սէրր զինք կր մղէ գրելու։ իսկ ՀամաշխարՀային Երկ-

րորդ պատերազմի աւարտէն ետք, երբ ° ր կր ո ր դա կան վարժարանր վերջացու-

ցած է, ինք եւ Անիան կր մտնեն Ամերիկեան գոլէճ© Թովմաս կր Հետեւի գրա-

կանութեան, Անիան բժշկութեան։ Թովմաս նոր Հետաքրքրութիւն մրն ալ ու-

նի երկար վազքր։ Մելպուռնի ողիմպիականներու նախօրեակին են, եւ ան կր 

յաջողի Թուրքիոյ տասր Հազար մեթր վազքի մրցանիշր կտրել։ Աակայն զտու-

մի վերջին մրցումին, անբացատրելի բան մր կր պատաՀի© Թովմաս երկրորդ կր 

41 



Հանդիսանա յ։ 0րցակիցը իր մրցանիշը չէ կտրած, սակայն ա՛՛ն կ ուղարկուի 

ողիմպիական մրցումներուն, իսկ Թովմաս կը դադրի վազելէ։ 

Մինչ այդ, ուսման աւարտին, Անիան բարձրագոյն միջինը ապաՀոված ըլլա-

լով, Ալեքս Աթիվընզ մրցանակին կ արժանանա յ եւ կը մեկնի 0իացեա լ ՚աՀանգ՜ 

ներ իր ուսումը շարունակելու։ 

Վէպի երրորդ բա ժնին մէջ Թ ովմաս շուրջ երկու տարի առանձին է Պոլսոյ 

մէջ եւ կը փորձէ միանա լ Անիային, սակայն ծնողները յաջորդական Հարուած-

ներ ստանալէ ետք, տնտեսապէս տկարացած ըլլալով, չեն կրնար Հոգալ ճամ~ 

բոր դո ւթեան ծախսերը։ իր փորձերը եւս նիւթա կան եկամուտ ապաՀովելու 

յաջողութիւն չեն գտներ։ Աակայն անՀասկնալին Անիային Հետ իր կապն է։ Ան-

իան է որ առաւելաբար կը գրէ իրեն, Թովմաս յաճախ երկար լռութիւններ կը 

պաՀէ, բայց կը սկսի մտ ածել, որ ա ղջիկը զէնք մոռցա՛ծ է, չի սիրեր։ կ ա ս կա~ 

ծող, մութ, արգելակող կամ անբացատրելի բաժին մը կայ տղուն ներաշխար-

Հին մէջ, որ թերեւս իր վազքի մրցումի պարտութեան ալ պատճառ դարձած է։ 

Այս շրջանին իր Հանդիպած վայրերէն մէկը Պարպա էորկոյի գինետունն է, 

ուր Հետաքրքրական տիպարներ կը յաճախեն, անոնցմէ մէկը արՀեստավարժ 

պատմութիւններ պատմող քիւրտ 0ուրատն է, որ անձրեւոտ օր մը ներս մտնե-

լով ոճրալին կամ սիրալին պատմութիւն մը պատմելու տեղ, Շէյխ Աայիտի 

ապստամբութիւնը կը պատմէ աւելցնելով՛ «Ո՞Հ այս մասին բան մը գիտէ այ-

սօր։ Այն լռեցուած էր ականազերծուած ռումբի մը պէս, թէեւ ոչ մէկ վտանգ 

կը ներկայացնէր երկրին՝ ( էջ 205 ՝)։ կացութիւնը քիչ մը կապրիէլ 0արքէզ Լոր-

քայի «Հարիւր տարուան լռութիւն՝ը Հատորի սպաննուած ցուցարարներուն 

վիճակը չի յիշեցներ, որոնց մասին քանի մամուլը չէ գրած դէպքը տեղիի չէ ու-

նեցած։ Այս ինքն բոլոր բռնատիրութիւններու իշխանութեան տակ իրականու-

թիւնները նո յն գրաքննութեան, լռո ւթեան կը դատապարտուին։ 0ուր ատին 

տագնապը բոլոր ինքնո ւթիւնը վտ անգո ւած փոքրամասնութիւններուն տագ-

նապն է։ Ատոր Համար ալ ան կըսէ, եթէ քիւրտերը դադրին իրենք-զիրենք 

քիւրտ կոչելէ, քրտերէն խօսելէ եւ թուրք կոչո ւին, թրքեր էն խօսին, այդ օրը, 

պիտի չդառնա՚յ ճնշումի ու ձուլումի օրը։ Շաբաթ մը ետք Թովմաս «ճիւմՀիւ-

րիյէթ՝ի մէջ կը կարդայ, որ 0ուրատ Թոքայ, որ իբրեւ թէ արդէն քննութեան 

տակ էր քիւրտերը պետ ո ւթեան դէմ գրգռելու յանցանքով, ձեր բա կա լո ւած է 

թրքութիւնն ու թուրք ազգային ինքնութիւնը անպատուելու (ժշացօէտց) 

մեղքով, յատկապէս °որկօ Օրէսթիի գինետան մէջ խօսած ճառով, իս կ գինե-

տունը փակուած է անորոշ ժամանակով, քանի տէրը այդ վայրը կը գործածէր 

Հակապետական գա ղտնի գործուն էութեան Համար։ Այսպէս կը Հասկնանք, որ 

կրնայ Թուրքիոյ մէջ արդարութիւն չըլլալ, սակայն բռնատիրութիւնը ամէն 

տեղ աչք ու ականջ ունի։ 

Թովմասին յաջորդ քայլը «՛որ ստորագրութիւններ՝ անունով Հայերէն-

թրքերէն Հանդէսի մը Հրատարակու թիւնն է, որուն Համար կը դիմէ Հնութիւն-

ներ վ աճառող պարոն Շաթոյի, որ անպայման արդի արուեստի սիրաՀար մը 

չէ, սակայն կը տպաւոր ուի իրենց խօսակցութիւններուն ընթացքին «Հին՝ ու 

«թանկարժէք՝ գորգով մը Հետաքրքրուած օտարականներուն Թովմասի մի-

ջամտութենէն, որ իր լաւ ան գլեր էն ով ինքզինք իբրեւ գորգերու մասնագէտ կը 

ներկայացնէ եւ կը յաջողի օտարներուն մեծ շաՀով ծախել գորգը։ Պարոն Շա-
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թօ, իբր եւ թերթին տէրր, օգտակար կրլլայ նաեւ Հանդէսին արտօնագիրր 

ա պաՀո վելո ւ կաշառելով դատաւորր։ Թովմաս երեք թիւեր ո ւ Հրատարակու-

թեան Համար դրամ կր ստանայ իր Հովանաւորէն ու կ անցնի գործի։ Ստացած 

թրքերէն գրութիւնն եր ուն մէջ կայ նաեւ դատարանի մեքենագրողին Տ աքթի-

լօ Սապրիի մէկ շատ շաՀեկան պատմուածքր, որ ս կ ի զ բ ր 0աֆքալի մէկ խոլ 

րագրին նման «Գատր» կոչուած է։ Անշուշտ ինք կր փոխէ խորագիրր, սակայն 

քաֆքայական աՀաւոր կացութեան մր մէջ կ՚իյնայ։ 

Պատմուածքր, որ «Գաղտնի ճամբան» վերնագրով կր Հրատարակուի, լրտե-

սական բնոյթ ունի եւ կապ ունի Թրքական օդանաւային րն կեր ո ւթեան մէկ 

մատուցող ուՀիին Հետ։ Սապրի Հարցին ծանօթացած է իր գործին բերումով։ 

0անի մր օր ետք Թովմաս մամուլին մէջ կր կարդայ, որ Սապրի սպաննուած է 

եւ ոստիկանութիւնր անոր տունր խուզարկած է։ Թովմաս ոստիկանատուն կր 

կանչուի եւ կր Հարցաքննուի այս գծով։ Աւելի ուշ, տան ճամբուն վրայ, ինքնա-

շարժ մր կր կենայ, անծանօթներ կ առեւանգեն ղինք եւ մարզասրաՀի մարզիկ-

ներու մուտքէն մտցնելով կր սկսին խոշտանգել երկրորդ կամ այլ պատմր՜ 

ւածքներու մասին Հարցնելով© ան ուշակորոյս վար կ՚իյնայ© դէպքր կր տեղե-

կագրէ ոստիկանութեան, սակայն գիտէ, որ կեանքր այլեւս վտանգուած է։ 

Ատկէ ետք իր ամէն ճիգր, որեւէ ձեւով ի ն ք զ ի ն ք Ամերիկա կամ Գ ա ն ա տ ա նետել 

է Հասնելու Անիային։ 

ինչպէս կր տեսնենք քառասունական թուականներէն մինչեւ վաթսունա-

կաններու ս կ ի զ բ ր երկարող ժամանակաշրջանր կենդանի կերպով մեզի կր փո-

խանցէ Տակոբ Խաչիիկեան։ ինչպէս ժամանակակից վէպին մէջ յաճախ կր Հան-

դիպինք, Հոն Հրապարակագրական բաժիններ կան յատկապէս առրնչուող 

Հանրապետութեան թրքացման Հո լո վո յթին, ուսումնական ծրագիրներէն մին-

չեւ ր ն կ ե ր ա յ ի ն , տնտեսական ու քաղաքական ոլորտր երկարող։ Սակայն կայ 

նաեւ Հեղինակին երգիծական գիծր, որ կրնա յ նո յնիսկ ծանր կացութիւններ 

Հեգնանքով դիմաւորել։ ԱմենաշաՀեկանր ծածկուած, քօղարկուած աշխարՀի 

մր բացայայտումն է գրական մակարդակի վրայ։ Տ© Խաչիկեան ցեղասպանու-

թեան նուիրուած «Ամառ առանց այգաբացի»ի վէպէն ետք աՀաւասիկ «Լու-

սասիւնի օրագրութիւնը» կր բեր է, յստակօրէն րսելով, որ վերապրողներուն ու 

անոնց ս ե ր ո ւ ն դ ն ե ր ո ւ ն ողբերգութիւնր կր շար ո ւնա կո ւի։ 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 
Ապրիլ, 2010 

0ոնրէալ 
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ԻՆՁԵ՜Ր կ՚ԸԱԵՆ 
ԱՒԵՏԻՔ ԻԱԱՀԱկԵԱՆԻ ՆԱՄԱկՆԵՐԸ 

Դարակներու մէջ չշարուած, տուփերու մէջ խառնիխուռն դրուած գիրքերու մէջէն ինքզինք յայտնա֊ 
րերեց հարիւրեօթանասուն էջերէ րաղկացած հատոր մր. «Աւետիք Իսահակեանի նամակներր», 1959, 
Գահիրէ, հրատարակութիւն՝ «Յուսարեր»ի։ Նամակներր ուղղուած են Վ. Նաւ ասարդեանի, Ռ. Դար -
րինեանի, Ե. Խաթանասեանի եւ Վ. Ահարոնեանի։ Անոնք կր կարդացուին վէպի մր պէս. կենսագրա-
կան ծանօթութիւն, պատմութեան որոշ ժամանակաշրջանի մր վկա-ութիւն, րանաստեղծի մր հոգեկան 
վերիվայրումներու դրսե-որում։ Հա–անօրէն գիրքր կարեչի է գտնեչ գրադարաններու մէջ, անշարժ 
պառկած, «Յուսարեր»ի պահեստին մէջ՝ ծրարներով։ Ոմանք պիտի րսեն՝ վերահրատարակենք։ Ի՞նչ 
կ՚րնենք հրատարակուածներուն համար։ Նկատի ունենաչով որ մեր ժամանակակիցներու մեծամաս– 
նութիւնր պիտի չտեսնէ այս գիրքր, փորձենք «ծաղկաքաղ» րնթերցում մր րնեչ, ոչ-հեռաւոր անցեաչի 
տարրեր մէկ պատկերր ունենաչու համար։ Ինչե՜ր րսած է Աւետիք Իսահակեան։ 

Կր զեղչեմրոչոր խօսքերր որոնք կր վերարերին անձնականի, րնկերականութեան, քաղաքավարու-
թեան։ Հաշաստանի Հանրապետութեան խորհրդայնացումէն ետք նախապէս արդէն տարագիր Եւրո– 
պա ապրող հայ գրողին ապրումներր եւ դատումներր կր գտնենք այդ նամակներուն մէջ, մտածում-
ներ եւ դիրքորոշումներ, որոնք կր հետեւին դէպքերու հո–ովոյթին եւ տիրական կերպով՝ ենթակաշա-
կան ուղղութիւններու։ Բանաստեղծի ստեղծագործութեան չեն վերարերիր այս էջերր, այւ մեր պատ -
մութեան որոշ մէկ շրջանի անոր կեանքին։ 

Վարդգէս Ահարոնեան, էջ 123-169, «Ի՞նչ են ասում Աւետիք Իսահակեանի նամակներր» խորագրի 
տակ վեր-ուծած է զանոնք։ Աւետիք Իսահակեան, 1906ին, ցարական րանտէն երաշխաւորութեամր 
ազատ արձակուեչէ ետք մեկնած է Եւրոպա։ 1916ին, ցարական կառավարութիւնր արտօնած էր հայ 
տարագիրներու վերադարձր, ինք մնացած էր արտասահման։ Տատանումներէ ետք, համայնավարնե-
րու հրա-էրներուն րնթացք տաշով, վերադարձաւ 1926ին, գիտնաչով կացութիւնր։ Այդ կր վկաշեն նա -
մակներր։ 1930ին վերադարձած է արտասահման։ Վարանումներ ունեցած է վերջնական կերպով վե-
րադառնաչէ առաջ։ 

Վարդգէս Ահարոնեան, որ ճանչցած է Աւետիք Իսահակեանր, կր վերչուծէ այդ նամակներր, կր փոր-
ձէ ցոյց տաչ րանաստեղծին անձնաւորութիւնր եւ նկարագիրր, միաժամանակ անոր կեցուածքներր 
ազգա-ին եւ քաղաքական հարցերու, Հաշաստանի ներքին եւ միջազգա-ին կացութեան մասին։ 

Աւետիք Իսահակեան եղած է դաշնակցական եւ ՀՅԴ Կեդր. Կոմիտէի անդամ։ Նամակներր հրատա-
րակուած են իր մահէն ետք, չվնասեչու համար իրեն։ 

Մէջրերումներր կ՚րնենք այնպէս ինչպէս որ անոնք տպագրուած են րնագրին մէջ։ Ընթերցողին կր 
մնայ մտածեչ եւ հասկնաչ ժամանակր եւ կացութիւններր։ Ի հարկէ մէջրերումներր զորս րրի երրեք չեն 
կրնար փոխարինեչ գիրքի րնթերցումր։ 

Հակառակ իր «անկախութեան» եւ «թարս» րււաչու յայտարարութիւններուն, երկրորդ վերադարձէն 
ետք, րուռն ու րիրտ խօսքերէ ետք, ինք աչ տուրք տուաւ եւ Ստաչին գովերգեց, րանաստեղծութիւն ձօ-
նեց «Մեծ Ստաչինին»։ Կրնա՞ր խուսափիչ... 

Յ. ՊԱԼԵԱՆ 
22 Մա-իս 2010 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ 

«Հա յաս տանից մի թիզ Հող տալու չէ Եւրոպան մեզ, լիրբ Եւրոպան, որ կաշառուած Հայերի ոսկի-

ներով, որ կողոպտեց թուրք ժո ղո վո ւր դր, Եւրոպան իր թերթերով, սենատեօրներով, նա խա գաՀնե-

րով, կա թ ո լ ի կ Հոգեւորականութիւնր, միս իոնա րներր... բո լո րր, բո լո րր՛՛՛ Հայաստանր թողնելու են 

թիւրքին, եւ խրախուսելով որ մնացած Հայերին էլ ջարդեն. Եւրոպան այսպէս կ ՛ ո ւ զ է լուծել Հայոց 

Հարցր. ով որ կոյր չէ, նա կր տեսնի. եւ այսօր ի՞նչ են ուզում ^ ա շ ն ա կ ց ա կ ա ն ն ե ր ր ո ւ Ռամկավարնե-

րր (Նուբար փաշան), նորից լիզել սրիկայ եւրոպացու դռներր... Անգլիան եւ Ֆրանսիան Հնարքներ են 

մտածում թիւրքին Հասցնել մինչեւ Քադու։ Ռուսր նրանց Համար Հազար անգամ վտանգաւոր է, քան 

իս լա մր, Հա միս լամո ւթիւնր, որին գիտեն կթել, ծծել...»։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 24 Դեկաեմբեր 1921, Վենեաիկ 

«...Զմիւռնիայի ջարդից, աւերից յետոյ, վախենում եմ Հերթր գայ Պոլսին. եւ յետոյ Երեւանի Հա-

յաստանին, եւ ի՞նչ կայ զարմանալու ու անսպասելի, քանի որ Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի Հետ ողջ աշ-

խարՀ խօսք մէկ են արել — ջնջել Հայերին, ջնջել տեղ պատրաստելու Համար իրենց վաճառականներին 

ու շուկայիկ՛ներին, ջնջել ի տրիտուր Թիւրքիայից ստանալու Համար կոնսեցիաներ եւ Հասարակ բա-

ներ, - բուրդ, բամպակ, թիւթուն։ Ամօթ, գութ, ա զ ն ի ւ խօսք, խոստում - բոլորր սուտ խօսքեր են եղել, 

միայն խաբելու, միայն փողի Համար։ ° ւ զզուելին ու զայրանալին այն է, որ մեր «բարեկամ» դաշնա-

կիցներր եղան մեր ամենակատաղի թշնամիներր. եւ սա Հասկանալի է ու տրամաբանական»։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 3 Նոյեմ. 1922, Վենեաիկ 

«Ես Լօզանի ժողովից մեզ Համար ոչ մի յոյս եւ սպասելիք չունիմ, դա մեր վայրագ թշնամիների ժո-

ղովն է, ուրիշ ո՛չ մի բան, թուրքերից աւելի յոյս ունիմ մի բան ստանա լու, քան սրիկայ, դաւաճան, 

լիրբ Եվրոպայից լինի Ֆրանսիա, Անգլիա, Իտալիա։ Այնպէս որ ուրախ եմ, որ մերոնք որոշել են թուր-

քերի Հետ բանա կցելո ւ Համաձայնել, լաւ կրլինէր, որ բօ լշեւիկն եր ի միջնորդութեանր եւս դիմէին, մա-

նաւանդ որ Ռակովսկին Հալասէր է. գոնէ կարսն ու մի բան Թուրքա-Հալաստանից տան, մինլեւ 

վան, կամ... ի՞նչ աս եմ. ասածիս չեմ Հաւատում...»։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 29 Նոյեմ. 1922, Վենեաիկ 

«°ս կարծում էի, թէ բօլշեւիկներր մի-երկու տարուայ մէջ կ՛ջնջեն Քրեստ-Լիտովսկի խայտառակ 

դաշինքր, կարսի դաշինքր եւ նրա Հիման վրայ կ ՚ ր ն դ ա ր ձ ա կեն մեր Հայրենիքր գոնէ 1914 թ . սաՀ մա նր. 

գոնէ ինձ այդպէս էին նրանք ասել, եւ այդպէս էին յո ւս ադր ել ռամկավարներին։ ^այց բոլ որ նշան-

ներից այնպէս է երեւում, որ բօլշեւիկներր մտադիր չեն թուրքերի Հետ գէշանալու, եւ եթէ մեր ունե-

ցածր չտան, թուրքերի խլածից մի թիզ Հող խլելու չեն. սա պարզ է ինձ։ / ° ւ Հենց սրա Համար արժէ որ 

բօլշեւիզմր ր ն կ ն ի , եւ իմպերիա լիզմ-ցարիզմ գայ, բայց սա էլ շուտով չի լինելու»։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 21 Փեարուար 1924, Վենեաիկ 

ՀԱՄԱՅՆԱՎԱՐՈԻՌԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Այդ շների Հետ գլուխ ե լնե լր դժուար է, նոյնիսկ անկարելի. ոչ օրէնք կայ, ոչ դատ, միայն տեռոր։ 

Մի լաթի կտոր միլիոնաւորների արիւնով կարմրած շինել են մի ֆետիշ. տակր մի յիմար, անՀեթեթ 

գաղափար մոնղոլական, անգիտա կան, նախնական-ան ասն ական կոմունիզմ, որին իբրեւ բանա լի սե-
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ր ո ւ ն դ ն ե ր ո ւ կ ո ւ լ տ ո ւ ր ա ն ե ր են զոՀում չնախատեսելով որ սրա վերջր յանգելու է մի չտեսնուած ու-

ժեղ ցարիզմի, մի ազգայնական Ռուսիայի... Եւ դեռ Լենինին Հռչակում են Հանճար։ Ոճրագործ 

աւանդիւրիստներ են նոյնիսկ Հակառակ իրենց մարքսիզմի։ Թաղեցին ամէն բան, եւ սոցիալիզմ, եւ 

դեմոկրատիա, եւ ապագայի Հաւատ, եւ երազ։ 

« & ատ բան կարող եմ գրել, բայց վախենում եմ գրգռել այդ դեւերին եւ վրէժր թափել այնտեղ մնա-

ցողների վրայ։ 0արդ չգիտէ թէ ի ՞ ն չ պ է ս վարուի այդ Թալաթների Հետ»։ 
Նամակ Ռուբէն Դարբինեանին, 25 Փեարուար 1923 

«Սոցիալիզմր նոյնիսկ ի՞նչ բ ա ն է որ մարդու ոգեւորէ։ ° ս կամաց-կամաց Հեռանում եմ սոցիալիզ-

մից։ կարլայլ, Նիցչէ, &պենգլեր - աՀա ոգեւորութեան աղբիւրներ. ազգ, մեծ մարդ, ա ն Հ ա տ , ազգա-

յին կուլտուրա, եւ դասակարգեր, մանաւանդ անՀրաժեշտ է գիւղացին, որ մայրն է ազգային գոյու-

թեան, կուլտուրի, կրօնի, պոէզիայի։ ի՞նչ է բանուորր - մեծ քաղաքների նախանձոտ վիժուածք, 

տգէտ, ամբարտաւան, մեծամիտ. կարծում է թէ ինքն է շինել կուլտուրան։... 0արքսր գրոշանոց փի-

լիսոփայ է, շատ նաիվ։ 

«... ° ս խղճում եմ բանուորին - միայն այսքան։ Բայց նրա պաշտամունք, նրա դիկտատուրա - դար-

շում եմ»։ 
Նամակ Ռուբէն Դարբինեանին, 15 Սեպտեմբեր 1923 

«Բոլշեւզմի տեւողութիւնր շատ է ջղայնացնում ինձ։ Նրա դ ի մ ա ն ա լ ր չ ե մ կարող բացատրել, թէեւ 

Հակառակ է իմ լսած ու կարդացած սոցիո լոգիկ տ ես ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ի ն ։ 0ինչեւ ե՛րբ պիտի մնայ։ Ափսոս 

չէ՞ ր ցարիզմր... ինչ բռնեց սրա տեղր — թաթարական Հեգեմոնիա կ ո վկա ս ո ւմ։ Երեւի, մինչեւ որ վեր-

ջին բոլշեւիկ-կոմիսար շունր չսատկի Լենին ի պէս, օր չենք տեսնելու, փչանում է նրանց շ ն չ ի տակ 

ամէն բան, մանաւանդ երիտա սար դո ւթիւնր...»։ 

Նամակ Ռուբէն Դարբինեանին, 3 Ապրիլ... 

«°ս բօլշեւիզմի մասին իմ ուրոյն կարծիքներր ունեմ, որ Հոս պարզել երկար կ տեւէ. այսքանր 

ասեմ, որ ոչ միայն կօմմունիզմից, այլեւ սօցիալիզմից օր-օրի վրայ Հեռանում եմ. եւ այսպէս, Համա-

ձայն չյինեյով նրանց Հետ (բօլշեւիկների), ուզում եմ որ նրանք մ ն ա ն , կօնտր-րեվօլուցիօնից վախե-

նում եմ, եւ ատում եմ գրեթէ բոլոր յեղափոխութիւններր, առ Հասարակ բան դուրս չի գալիս յեղա-

փոխութիւններից, (ֆրանսական յեղափոխութիւնրնոյնպէս վիժո ւած բան ե ղ ա ւ ) , եւ գիտեմ որ նրանք 

մնալով, աջ կ երթան, կ՛ փոխւին, եւ ի վերջոյ Հին Հունին կ՚Հասնին. մեզ Հարկաւոր է իմպերիալիստա-

կան Ռուսիա. եւ այդպէս էլ լինելու է. ինտերնացիօնալ, սոցիալիզմ, պրօտելարիատ - դատարկ բա ներ 

են. իր ական բաներ են ազգ, Հայրենիք, ազգային կուլտուր գաղափարներ, եւ միշտ էլ մի իշխող դաս 

պիտի լինի, թէկուզ ոգու, մտքի իշխանութիւն։ / «0ենք Ռուսիայի թեւի տակ կամրանանք, կր շատա-

նանք, եւ 50 տարուայ մէջ կ՚Հասնինք մեր տենչանքին, մեծ Հայաստանին, մինչեւ վան ու 0ուշ, բօլշե-

ւիզմր միայն մեզ է նպաստաւոր, այսինքն ներկայ բօլշեւիզմր, որ վելիկօռուսի իշխանութիւնն է. 

վրացուն եւ թաթա րին վն ասակար են նրանք, ինչ որ կատարւում է Հիմա Ռուսիայում, նրանց այս 

էվօլուսիօնր, իմ սրտովս է։ Այսպէսով Համաձայն չեմ մեր ր ն կ ե ր ն ե ր ի «Անկախ, 0իացեալ Հայաստան» 

յորջորջումներին, եւ մինչեւ մաՀս կր մնամ ՛դաշնակցութեան Հաւատարիմ, որովՀետեւ նա Համապա-

տասխան է իմ ազգային տենչերին, Հակառակ լինելո վ թէեւ ձեր բո լորիդ օրուայ պօլիտիկին, կամ ու-

ղիղն ասած դուք պօլիտիկ չունիք եւ Համբերութիւն. ս պա սեցէք, տ ե ս ն ե ն ք ի՞նչ է լինելո ւ. ոչ միայն 

մտքեր չունիք, ինչ որ սրտերնուդ մէջր կայ, յայտնում էք։ Հայ բօլշեւիկներր, թէեւ նրանց Հէրն ալ 

անիծած, շա՛տ, անՀամեմատ լաւ քաղաքագէտներ են. սքանչելի կեղծել գիտեն, եւ գործր առաջ քշել»։ 
Նամակ Վ. Նաւասարեանին, 18 Դեկա. 1923, Վենեաիկ 
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ ՆԻՒԹԵՐ 

«Դուք լաւ չէք պաշտպանում յաճախ ձեր վրայ եղած յարձակումները, օրինակ Ալեքսանտրապոլի 

դաշնագրի նկատմամբ, այդ տխուր դաշնագիրը զաւակն է աւելի տխուր ու ամօթալի դաշնագրի 

Բրէստ-Լիտովսկիի, որով Աովետները գրաւած Հայ նաՀանգները (Վան, Բիթլիս, էրզրում...՝) եւ կար~ 

սը, կաթումը... տուեց թուրքին։ ° ւ Հիմա էլ Մօսկովայի խողովակով կարաբեգիր եկաւ ստանալու 

խոստացածը. դուք այդ միշտ նրանց երեսին պիտի տաք. մինչ այդ Հերիք է. եւ իմ կարծիքով ոչ Իթ՜ 

թիՀատը, ոչ ցարիզմը, ոչ Գերմանիան ու Անտանտը աւելի Հիմքով չկործանեցին մեր տունը, ինչքան 

բօլշեւիզմը, այս գազանական շարժումը, որ մուկ դարձած թուրքերին Հասցրեց մինչեւ Քագու՝։ 
Նամակ Վ. Նաւասարդեանին, 3 Ապրիլ 1924, Վենետիկ 

«Դու ինձ ներշնչեցիր թէ բօլշեւիզմը իր վերջի սկիզբն է ապրում. իսկ Ձարենցը գլուխս է տանում, 

թէ աւելի ամուր ենք, քան ամէնամուր պետութիւնը օրինակ Անգլիան...։ Երկուսիդ էլ չեմ Հաւա՜ 

տում, երկուսդ էլ երազում էք...՝։ 
Նամակ Վ. Նաւասարդեանին, 16 Մարտ 1925, Վենետիկ 

Հ.Յ.Դ.Ի °Ի ԱՆՈՐ ԴԵՐԻՆ ՄԱՍԻՆ 

«Մեր ճակատագիրը կախուած է աւանակ եւ ոճրագործ Ռուսիայից 

Նամակ Վարդգէս Ահարոնեա նին, 14 Սեպտեմբեր 1921, Ազոլօ 

«...ես շա՛տ եմ քննադատել Դաշ՛նակցութիւնը, եւ շա՛տ խիստ ըստ իմ տաք, անզուսպ տեմպերա-

մենտի, բայց Հիմա տեսնում եմ, որ Դաշ՛նակցութիւնը իր սխալներով Հանդերձ ուղիղ գի& ունի 

բռնած։... Պարզ է, որ բօլշեւիզմը թշնա մի է Հա յաս տանի միացման եւ անկա խո ւթեան. նրա սրիկայ 

ռուս ու ջՀուդ շէֆերը Հայաստանը զոՀեցին 0 . 0եմալի բարեկամութեան Համար, թքելով ո՛չ միայն 

Հայերի, այլ եւ իրենց ս ոցիա լիս տ ական ծրագրի վրայ...՝։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 18 Օգոստոս 1921,Ազոլօ 

«...Միակ փրկութիւնը դժբախտ Հայ ժողովրդի — ռուսն է լինի ցար, կադետ, թէ բօլշեւիկ. ընտրու-

թիւնը ռուսի եւ թուրքի միջեւ է...՝։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 24 Դեկտեմբեր 1921, Վենետիկ 

«Դաշ՛նակցութիւնը երկրի մէջ թող մի կերպ Համակերպի բօլշեւիկների Հետ, իսկ դրսի գաղութնե-

րի Դաշնակցութիւնը մնայ օպօզիցիօնի մէջ, քննադատէ բօլշեւիզմը (արդար եւ իրաւացի կերպով) 

մշտական յարաբերութեան մէջ լինի ռուս օպօզիցիօնի Հետ ապագայի Համար՝։ 

Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 30 Յունուար..., Վենետիկ 

«... ԱրտասաՀմանի դաշնակցականները պիտի Հաւատարիմ մնան, եւ պայքարին, քննադատեն, 

մանաւանդ Մոսկովա նստած սրիկաներին աւազակ Ռադեկներին ու Զինովիեւներին եւ ընկ. որոնց 

շնորՀիւ այսօր կովկասում Հեգեմոնան իսլամի ձեռքն է, եւ թող ոչ մի Հայ չյուսայ, թէ քանի բօլշեւիզ-

մը կայ, Հալաստանի Հողին վրայ մի թիզ Հող կաւելանայ, երբեք, դեռ պիտի խլեն։ ՚Լարսը, Իգդիր 

եւայլն, կորած են, մինչեւ Աօվետների անկման օրը՝։ 
Նամակ Վ, Նաւասարդեա նին, 3 Ապրիլ 1924, Վենետիկ 
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ՄԱՐԴՈՑ, ԴԷՊՔԵՐՈԻ °Ի ԳՐԱԿԱՆՈԻՌԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Լսել եմ, որ մեր ՚ ա շ ն ա կ ց ա կ ա ն ր ն կ ե ր ն ե ր ի մ է ջ խօսք է եղել թէ ես բ ո լ շ ե ւ ի կ եմ։ Երբեք, չՀաւա-

տաս։ Բոլշեւիզմր եղաւ Հայութեան գերեզմանր, սկսած 1 9 1 8 թ . » ։ 
Նամակ Ռուբէն Դարբինեանին, 22 Օգոսաոս 1922, Վենեաիկ 

«...Հա. այստեղ է պոլսեցի բժիշկ վ. Թորգոմեան. միշտ տեսնում եմ,- ոչինչ մարդ է, տգէտ, մեծա-

միտ, երկերեսանի, պոլսական տիպ. ամենաքոսոտ ռուսաՀայր անՀամեմատ բարձր է այդ պոլսեցի 

աննկարագիր արարածներից» (վարդգէս ԱՀարոնեան էջ-յատակի ծանօթութեան մէջ կր գրէ. «Ոչ 

ճիշդ, եւ ոչ արդար է Աւ. իսաՀակեանի դատումր բժիշկ վաՀրամ Թորգոմեանի մասին։ Բժ. վ. Թոր-

գոմեանր ճանչցուած է իբրեւ ազնիւ, նուիրուած եւ Հայրենասէր Հայ Հանրային գործիչ», Տ. ՊՕ։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 28 Դեկաեմբեր 1922, Վենեաիկ 

«Եթէ ձեռքդ րնկել է Երեւան Հրատարակուող «Նորք» Հանդէսր, կարդա վ. Թոթովենցի յօդուածր, 

որ ասում է «պէտք է ասել, որ գաղութների պաՀպանողական մամուլը պաշտպանում է խորՀրդա յին 

իշխանո ւթիւնր պարզապէս վարկաբեկելու Համար դաշնակր. եթէ ոչ խորքում նրանք էլ պատկանում 

են Հա կա խորՀրդա յին կարգերին»։ 

. . . « Պ . Մակինցեանին գրել եմ թէ դուք բօլշեւիկ չէք, այլ Հակադաշնակցականներ, եւ ր ն կ ե ր ն ե ր 

թիւրքին, վրացուն, Հնչակին ու պ ա Հ պ ա ն ո ղ ա կ ա ն ն ե ր ի ն » ։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 5 Մայիս 1923, Վենեաիկ 

« Ո ւ ր ա խ եմ, որ երկրում մերոնք Հաշտուել են տիրողների Հետ, գոնէ մորթերր կ՛ազատեն, իսկ 

դուրսր մնան օ պ պ օ զ ի ց ի օ ն , քննադատեն, պաՀանջեն Բրեստ-Լիտովսկի-կարսի դաշ՛նագրի լուծումր, 

եւ քարոզեն Հայ վրացական Համերաշխութիւն, սակայն կարծեմ դա էլ գլուխ գալու բան չէ, այդ օպ-

պօզիցիօնր, որովՀետեւ բօլշեւիկներր չեն տանի եր կեր ես վարմունք մեր կողմից, կր պաՀանջեն որ ար-

տա սա Հ մա նի ՛ ա շնա կցո ւթիւնր Հրաժարի իր վարքագծից։ Տեսնենք ապագան ի՞նչ ցոյց կր տայ։ Տ ամե-

նայն դէպս մեր շ է ֆ ե ր ր , որ թուով մի 20 Հատ են, պէտք չէ երկիր դառնան, մանաւանդ իրենց Համար. 

մի օր էլ դրանց բոլորին պատի տակ կր շարեն։ ° ս նոյնիսկ վախենում եմ գնալ, թէեւ ինձ Հրաւիրում 

են ճամբու ծախս տալով, վախենում եմ իմ անսանձ լեզուից, եւ գիտնալով որ միջավայրր փչացած է, 

լրտեսուած, գլխիս խաղ կր խաղան. ես էլ եմ սպասում՛»։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 12 Սեպաեմբեր 1923, Վենեաիկ 

«Բոլշեւիկներր գրեթէ գրական մարդիկ չունեն։ Մի Ձարենց ունեն, մի գաճաճ, որ բ ո լ շ ե ւ ի զ մ ի թե-

ւով կր թռչի եւ նրա Հետ էլ պիտի յօդս ցնդուի»։ 
Նամակ Ռուբէն Դարբինեանին, 15 Սեպաեմբեր 1923, Վենեաիկ 

«Ջ՝արժեր այդքան աղմկել 0աջազնունու շուրջր (կակնարկէ 0աջազնունիի «՚աշնակցութիւնր 

Անելիք Ջունի» դիրքին, որ օրին շ ա Հ ա գ ո ր ծ ո ւ ե ց ա ւ եւ մեծ աղմուկ Հանեց, Ա. վրացեան պատասխա-

նեց իր «՚աշնակցութեան անելիքր»ր գիրքով, Տ. Պ . ) . այդ մարդր, ես ճանաչում եմ նրան 1904 թուից, 

(առաջ էլ ճանաչում էի, բայց այդ թուից մօտիկից) նա մեծամիտ, փոփոխական մարդ է (թէեւ տա-

ղանդաւոր) ողորմելին մի՛ թէ չգիտէ, որ բօլշեւիզմր բոլոր սօցիա լօտիկ տեսութիւնների Հակառակ մի 

քրտական մտայնութիւն է, որր պիտի անցնի, թերեւս երկար տեւելով, .../ բայց մնալու ապրանք չէ. 

պէտք է նրա շէֆերր Լենինի պէս սատկին, պէտք է դեռ քաշենք։ 0աջազնունին մ ի ՞ թ է կարծում է, թէ 

առաքինու թիւն է ենթարկ ուել բռնո ւթեանր եւ մի՛ թէ իր Հարուածներով կարող է մի օրում ոչնչաց-

նել պատմութիւնից ծագած կուսակցութիւններր, որոնք իրենց իդէոլոգիան ունին եւ իրենց նաՀա-
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ ՆԻՒԹԵՐ 

տա կներն ու իտէալները։... Տղայ է այդ մարդը, կամ թէ չէ, մտածուած կերպով է արել թողութեան 
թ ո ւ ղ թ ձ ե ռ ք բ ե ր ե լ ո ւ Հ ա մ ա ր վերադա րձի...՝: 

Նամակ Վ. Նաւասարդեա նին, 3 Ապրիլ 1924, Վենետիկ 

«Ես առՀասարակ ուշք չեմ դարձնում իմ մասին եղած գր ա խօս ա կանն եր ի վրայ։ Ամենալաւ քննա-

դատը ես ինքս եմ իմ գրուածքների մասին։ Դրա Համար էլ, օրինակ, երբեք ականջ չեմ կախում Օշա-

կանի տարիներից ի վեր իմ մասին գրածներին։ Նա խ եւ առաջ գիտեմ թրքաՀայ գրողների փչացած, 

ֆրանսացած ճաշակը։ Դիտեմ Օշականի ամբարտաւան բնաւորութիւնը, նրա Հատուածական աչա-

ռութիւնը եւ իմ դէմ ունեցած թշնամութիւնը, որ վաղուց է, երբ Պոլիս էի եւ քննադատում էի նրանց 

սիմբո լիզմն ու ֆրանսական գրականութեան կողոպուտը նրանց մեծ ու փոքր գրողների կողմից։.../ 

ճշմարտութիւնը այն է, որ եթէ ես, Յ. Թումանեանը կամ Յ. ՅովՀաննէսեանը օգտուում ենք Հայ ժո-

ղովրդի ոճերից - ձեւերից, այն մտածումով է թէ Հայ տոՀմիկ գրականութիւն ենք մշակում։ իսկ 

թրքաՀա յ գրողները նոյնը անում են ֆրանսական եւ օտար գրականութիւնից։ Եթէ ժամանակ ունե-

նամ, ցոյց կը տամ, թէ Վարուժանը, Աիամանթօն, Մեծարենցը եւ միւսները, նրանց մէջ էլ մեր սիրելի 

Վ. Տ էրեանը, ի՛՛նչքան են կո ղո պտ ել ՎերՀարնին, Վերլէնին, Բոդլերին, կ ար դո ւչիին, Լէօպարդիին, իսկ 

ՎաՀան Տ էրեանը, բացի այդ, նաեւ ռուս Բալմոնտին, Բրիւսովին, Մերեժկովսկին եւն՝։ /«Այստեղ էր 

ՎաՀան Նաւասարդեանը, երէկ գնաց Եգիպտոս ու ասում էր, թէ Օշականը իր թրքաՀայ խմբով ատե-

լով ատում է ռուսաՀայերին եւ նրանց գրողներին, ու բղաւում է թէ «մոխիր պիտի դարձնեմ իսաՀակ-

եանին. նա ո՞վ է իրեն մարգարէ է ծախում, անապատ գնում...՝։ / «Վերջապէս, Աստուած բո լորիդ 

բարի տայ։ Հայութիւնը երկու ազգից է կազմուած իրար ատող, իրար չՀասկացող։ Աա գալիս է մի-

անգամայն ինձ Համոզելու, որ իմ տեղը Արագածի լանջերի վրայ է, ինձ ծնող ու ինձ Հասկացող ժո-

ղովրդի մօտ՝։ 
Նամակ Ռուրէն Դարբինեանին, 12 Փետրուարի, 1925 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ 

«Ասում ես, թէ ես կարող եմ Հայաստան դառնալ. անշուշտ. առաջ նոյնիսկ պաշտօնապէս Հրաւի-

րեցին, ճամբու ծախքերս Հոգալով, թէեւ նրանից յետոյ դժգոՀ են ինձնից, որ իրենց կողմը չանցայ. 

դրա Համար չէին պաՀանջում ինձնից ոչ 0աջազնունու կամ Ձալխուշեանի պէս մեղայականներ ու 

ստորութիւ՛ներ, այլ լոկ գրել նրանց թերթերում, նրանց ուղղագրութեամբ, (ոչ թէ ո ւղղղութեամբ) 

եւ լինել Երեւանում, կամ Թիֆլէզ։ ի Հարկէ ես չեմ կարող բարոյապէս ինձ թաղել ու խայտառակել, 

ես Հանգուցեալ ՅովՀ. Թումանեանի խմորից չունիմ, բաւական ալ թարս մարդ եմ, եւ վերջապէս ես 

Հայրենիք, ազգ, լեզու, Հայաստան անբաղդատելի չափով աւելի եմ սիրում քան բանուորն ու միջազ-

գային իլլիւզիան եւ ՀամաշխարՀային յեղափոխութեան բյըֆը, Հա , եթէ բօլշեւիկները գէթ 1914 թ. 

սաՀմանին Հասնեն, այն ժամանակ կը ներեմ նրանց եւ կը Հաշտուեմ.... ես չեմ կապուած կուսակցու-

թիւնների Հետ, կ ուսակցութիւնների Համար չեմ ես ստեղծուած, այլ կուսակցութիւնները ինձ Համար. 

ով որ Անին ու կարսը, կողբն ու Նախճւանը ինձ կուտայ, նա իմ աչքի լոյսն է.- եթէ ցարը տայ, ես մօ-

նարխիստ եմ։ / Բացի այդ, եթէ գնամ Ռուսիա, արդեօք Հանգիստ կը թողնեն ինձ նրանք, թէ պիտի 

լրտեսեն էլ լակոտ բօլշեւիկները ծաղրեն, քանի որ Լենին ասած Հրէշը ռուս երիտասարդութիւնը 

փչացրեց ամբարատաւանութեամբ, լրբութեամբ, նախալոեթեամբ (ռուսերէն գռեՀիկ, անպատկառ, 

ստաՀակ, ճշդում Վ.Ա.՝)։ Առայժմ չեմ գնայ, գուցէ միւս տա րի, 1925, թերեւս շատ բան փոխուի՝։ 
Նամակ Վարդգէս Ահարոնեանին, 21 Փետրուար 1924, Վենետիկ 
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«Հայաստան գնալս, տեսականօրէն վճռել եմ, բայց երբ, չգիտեմ. այս տարի անցաւ մինչեւ գնամ 

ձմեռ կր լինի, մնամ միւս տարի... Ո ւ ր ե մ ն , եթէ գնամ, գարնանր պիտի գնամ։ Գրում ես թէ գուցէ 

«գնալս փ ո շ մ ա ն ե մ » ։ ինչո՞ւ. ես Հիացած չեմ, որ փոշմանեմ. ես գնում եմ ժամանակաւոր, մի տարով, 

մենակ, րնտանիքս վ ե ն ե տ ի կ թողնելով... եւ ոչ թէ գնում եմ Սօվիէթական կարգերով Հիանամ...» 

Նամակ Վահան Նաւասարդեանին, 28 Օգոսաոս 1924, Վենեաիկ 

«...կարող է պատաՀել, որ ստիպուած լինեմ մի օր կովկաս վերադա ռնա լո ւ, որովՀետեւ իմ °ւրո-

պա մնա լյր տնտեսապէս կայուն չէ. այսօր կայ, վաղր չկայ։ Խօսքս միջոցների մասին է։ Եթէ բացար-

ձակ թշ՛նամի լինեմ նրանց դէմ, ո՞ւր գնամ. մենակ չոր գլոլխ չեմ, երեք Հոգի ենք։/ Եղբօրս տղան ձեռ-

քերի մէջն է, բանտում, որ կարող են վնասել.../ Բայց սրանով չեմ ուզում ասել, թէ ր ն դ դ ի մ ա դ ի ր 

ձայն, կարծիք, գործ պիտի չլինի։ Պէտք է լինի, սակայն խնամքով, զգոյշ, տրամաբանական, կուսակ-

ցական շաՀերից վեր, միայն Համազգային»։ 
Նամակ Ռուբէն Դարբինեանին, 4 Մայիս..., Վենեաիկ 

«Հայաստանում ա պ ր ե լ ր , Հ ա ր կ ա ւ , Հաճելի է - Հայրենի միջավայր, Հարազատներ, Հին ր ն կ ե ր ն ե ր , 

մանկութեան անուշ վայրեր (թէեւ կէսր կորած ու աւերած), ր ն տ ա ն ի վարք ու բարք, երգեր, սովոլ 

րոյթներ, այդքան. միւս կողմից տՀաճելի շատ բան կայ - աղքատութիւն, տիկտատուրա, շղթայակապ 

մամուլ, ձանձրալի մարքսիստական ֆորմիւլներ, վրդովեցուցիչ ռուս-թրքական մթնոլորտ, բար եկա-

մութիւն... եւ այսպէս օրօցքի մէջ օրօրւեմ, վեր, վար, գնամ-չգնամ»։ 
Նամակ Ե. Խաթանասեանին, 25 Հոկա. 1924, Վենեաիկ 

«Հիմա լուրջ ուզում եմ գնալ։ 0ու երկիւղներդ իմ մասին իրական չեն. ես գնում եմ Հաւատարիմ 

իմ °սիս եւ մեծամասնականներր ինձ յարգում են, Հենց դրա Համար։ ° ս արդէն նրանց յայտնել եմ թէ 

գալիս եմ Հայ ժողովրդի մօտ եւ ոչ թէ ձեզ մօտ... եւ եթէ որեւէ բանով քեզ Հաճելի չի լինի Հայրենի մի-

ջավայրր, նորից դարձի քո վենետիկդ։ Այդպէս են գրում նրանք»։ 
Նամակ Վահան Նաւասարդեանին, 26 Յունուար 1925, Վենեաիկ 

«ինձ Հայաստան կր թողնեն իբրեւ գրողի, որովՀետեւ նրանք Համարում են ինձ ռէակցիոնէր, 

նացիոնալիստ։ Ջարենցն ասաց, եթէ այսօր Նաւասարդեան իրեն յայտարարէ կոմունիստ, երկու ձեռ-

քով կր գրկենք եւ կ ՛ ր ն դ ո ւ ն ե ն ք , որովՀետեւ նա մարքսիստ է, սօցիալիստ է, իս կ եթէ ես ինձ կ ոմունիստ 

յայտարարեմ, վրաս կր խնդան, որովՀետեւ ծովերով Հեռու եմ սօցիալիզմից»։ 
Նամակ Վահան Նաւասարդեանին, 21 Յուլիս 1925, Վենեաիկ 

« 3 ո ւ կ է ս տարի տանջուելուց յետոյ թոյլտուութիւն ստացայ արտասաՀման գալու։ Եկայ եւ զղջա-

ցի։ Այնտեղ տառապանքր ծովածաւալ է, բայց մխիթարուած ես, որ Հայրենիքի Հողի վրայ ես, ժողո-

վրրդիդ Հետ խմում դառնութեան բաժակր, մենակ չես, պայքարում ես, Հալածւում ես, բայց Համա-

կիր աչքեր սիրով Հսկում են քեզ եւ նրանց սրտերի մէջ պատսպարան ունես...։ 

«Ջգիտեմ ի՞նչ պիտի անեմ։ Հայաստանից մեկնելուց ինձնից խօսք առան վերադառնալու Համար։ 

Խօսք տուի։ վերադառնալ ուզում եմ եւ չեմ ուզում։ Ջեմ ուզում խօսքս դրժել, սա ծանր կ՚գայ ան-

գամ ապրող ինտելիգենցիային, վատ կ անդրադառնա յ, բայց գնալ եւ ինկնել նորից բռնութեան տակ, 

գազազուել, իրար ուտել, գալարուել իրար վրայ եւ լռել - այդ էլ չեմ ուզում, բայց մնալ այստեղ, այս 

զզուելի Փարիզում, սա եւս անՀանդուրժելի է...»։ 

Նամակ Վահան Նաւասարդեանին, 11 Օգոսաոսի 1930, Փարիզ 

ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ ՆԻՒԹԵՐ 
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Մարտ ամսուան վերջին եւ Ապրիլի առաջին օրերուն, Եունեսքոյի 
սրահին մէջ, բեմադրիչ Ռատուան Համզէի յղացումով բեմ բարձրա-
ցաւ լիբանանցի տաղանդաւոր բանաստեղծ Ունսի էլ-Հաժի §Առա֊ 
քեչուհին մինչեւ աղբիտները երկարող իր վարսերով» պոեմր։ 

Ունսի էլ-Հաժի գրական յիսնամեայ վաստակր մեծարող այս իւ– 
րայ ատուկ նախաձեռնութեան առիթով, « Բ ա գ ի ն » ի խմբագրու-
թեան անդամ Սարգիս Կիրակոսեան պատրաստեց այս ամփոփ 
թղթածրարր։ Ցայտնենք, որ մեր աշխատակիցին թ ա ր գ մ ա ն ո ^ ի ^ 
ներր քաղուած են §Մայրիներու ծիածանր» անուն անտիպ ժողո-
վածուէն, որ ի մօտոյ լոյս պիտի տեսնէ Երեյանի եւ Պէրութի մէջ։ 

Բանաստեղծ, արձակագիր, մտաւռրական, թարգմանիչ 
ռւ խմբագիր Ունսի Էչ-Հաժ ծնած է 1937-ին, հարաւային Լի-
բանանի Ժեզզին քաղաքբ, անուանի լրագրող ու խմբայ 
գիր Լուիս Էլ-Հաժի »րդիքին տակ։ Տակաւին երկրորդական 
կարգերու ուսանող 1954-ին, մամուլին մէջ կը սկսի ստոյ 
րագրել կարճ պատմուածքներ, ուսումնասիրութիւններ եւ 
բանաստեղծութիւններ։ Կանուխէն կը նետուի մամյոյ ասյ 
պարէզ եւ յաջորդաբար կը դառնայ նախ «Ալ-Հայ աթ», 
ապա «Ան-Նահար» օրաթերթերու մշակութային բաժինի 
պատասխանատու խմբագիր։ 1957-ին, երբ Եուսէֆ էլ-Խալ 
կը հիմնադրէ «Եը՚ըր» եռամսեան, Ունսի էլ-Հաժ կը դառնայ 
հանդէսին աշխոյժ խմբագիրներէն մէկը ստորագրելով 
բանաստեղծութիւններ, թարգմանութիւններ եւ ուսումնա-
սիրութիւններ նուիրուած ֆրանսացի եւ օտար արդի բա-
նաստեղծներու։ 1960-ական թուականներուն կը թարգմա-
նէ շուրջ 10 թատերախաղեր եւ գործնապէս կը մասնակցի 
լիբանանեան արդի թատրոնի ծնունդին։ 

1964-ին, Ունսի էլ-Հաժի խմբագրապետութեամբ 
համարաբական եւ միջազգային հռչակ վայեյող «Ան– 
Նահար» հաստատութիւնը կը սկսի հրատարակել «Յա-
ւելուածը» խորագրեալ իր շաբաթօրեայ մշակութային-
գրական ներդիրը։ Միաժամանակ յաջորդաբար նաեւ 
կը վարէ «Ալ-Հասնա՚ը» եւ «Ան-Նահար ալ արապի ուալ 
տուա յի» շաբաթաթերթերու եւ «Ան-Նահար» օրաթերթի 
պատասխանատու խմբագրապետի պաշտօնը։ 

Լիբանանեան եւ արաբական ազատ բանաստեծո^ 
թեան հիմնադիրն ու տեսաբանը հանդիսացող Ունսի 
էլ-Հաժ հրատարակած է վեց քերթողագիրքեր «Չպի-
տի», «Հատուած գլուխը», «Գայիք օրերուն անցեա յը», «Ինչ 
շինեցիր ոսկիով / ինչ ըրիր վարդով», «Առաքե յ ուհին մինչեւ 
աղբիւրները երկարող իր վարսերով» եւ «Ղեհաճաշը», ինչ-
պէս նաեւ իր արձակ գրութիւնները ամփոփող «հառեր, 
բառեր, բառեր» (երեք հատոր) եւ «Աւարտներ և 1» ու 
«Աւարտներ և 2» հատորները։ 

Աւելի քան տասնեակ մը լեզուներու թարգմանուած 
Ունիս էլ-Հաժի բնորոշ գործերուն կողքին, իր բանաս-
տեղծական արուեստին նուիրուած են համալսարանա-
կան աւարտաճառեր։ 

Ներկայիս, Ունսի էլ-Հաժ կ ապրի Պէյրութ եւ կը վա-
րէ «Ալ-Ախպար» օրաթերթի խմբագրական խորհուրդի 
խորհրդատուի պատասխանատու պաշտօնը։ 
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0երօրեայ մարդուն պարտադրուած ճակա -
տագիրին դէմ ծառացած, ըմբոստութեան եւ 
անձկութ-եանց սեւ ամպերով ծանրաբեռնուած 
«Չպիտի» («Լան») հատորը 1960ին լոյս ընծա -
յելէ ետք, ընդդիմադիր քերթողութեան ջահա -
կիր եւ արաբական արձակ բանաստեղծու-
թեան տեբաբան, (հիմԲադիր բաԲաստեղծ ու 
քննադատ Ունսի էլ-Հաժ ապրեցաւ արմատա -
կան հոգեփոխութիւն մը։ Վերոնշեալ հատորի 
էջերուն յստակ դիմագիծ կազմած ըմբոստ, 
խոովա-ոյգ եւ քիչ մը անձնասէր սիրերգու-
թիւնը, որ շարունակուեցաւ երիտասարդ բա-

գ տ ա ծ է իր ներքին խաղաղութիւնն ու նուրբ 
երաժշտականութիւնը՝ Ս. Գրա-ին սաղմոսնե-
րուն, բայց յատ - ապէս «Երգ երգոց»ի հոգե-
թով եղանակներուն բարերար անդրադարձ-
ներուն շնորհիւ։ 

Չմոռնանք, որ այդ օրերուն, «Երգ երգոց»ը 
ժամանակահունչ լեզուով ու մտածողու-
թեամբ թարգմանելու աշխատանքին լծուած 
Ունսի էլ-Հաժ արդէն հրաժեշտ տուած էր իր 
ներքին դժոխքին, ապրելու համ՝ սիրոյ դրախ -
տին կենսուրախ, բայց միաժամանակ յամե-
ցող ու անսպասե-ի անձկութիւններով խալա-

ՈՒՆՍԻ 
ԿԱՄ 

ՍԻՐԵՐԳՈՒԹԵԱՆ 
նաստեղծին իրերա-աջորդ «Հատուած գլու-
խը» (1963) եւ «Գալիք օրերուն անցեալը» 
(1965) զ ո յ գ հատորներու էջերուն, թէեւ նուազ 
ջղապիրկ ու ա՛լ աւե-ի մեղմ յոռետես երանգ-
ներով, 1970ին լոյս տեսած «Ինչ շինեցիր ոսկի-
ով/ինչ ըրիր վարդով» հատորով բացուեցաւ 
խաղաղ ու լուսապայծառ նոր հորիզոններու։ 
«Գալիք օրերուն անցեալը» հատորի առաջ-
նորդող բանաստեղծութեան՝ « ՛ Փ ո թ ո ր ի կ ը » 
խորագրեալ անկատար սիրերգութեան հո-
գեխռով վերիվայրումները, այսպիսով, ապրե-
ցան իրենց երկր որդ մակ ընթացութիւնը, երբ 
«Ինչ ըրիր ոսկիով...» հատորի երանական աշ-
խարհին նախերգանքը հանդիսացող համա-
նուն պոեմը եւ անոր յաջորդած նոյնքան 
քաղցրահունչ միւս սիրերգութիւնները եկան 
ծանուցե-ու, որ իր ժամանակը կանխած եւ 
նուիրականացած աւանդական լեզուամտա-
ծողութեան օղակներուն տարտղնումով իր 
նոր ու ընդդիմադիր լեզուն ու ոճը կերտած 
Ունսի էլ-Հաժի արձակ բանաստեղծութիւնը 

ձեւուած տարաշխարհիկ նոր ժամանակը։ 
«Մարիամ կոյսին աշնան տերեւները» խո -
րագրեալ բանաստեղծութիւնը, որուն հա- երէն 
թարգմանութիւնը կը յանձնենք «Բագին»ի ըն -
թերցողներու ուշադրութեան, կը կարծենք, 
կրնայ բնորոշ նշոյլ մը հանդիսանալ։ Հոս այ-
լեւս չկայ «չմարմնացող մարմին»ին տուայ-
տանքը, անբ ումներուն ընտր Բալ կի-ը արդէն 
ճեղքած է մտատանջութիւններուն մշուշը՝ 
դառնա-ու համար կապոյտ անհունին մէջ 
ճախրող համամարդկա-ին ջինջ հոգեվիճակ 
ու կենսապարգեւ ներկա- ութիւն, տօնն ու եր -
գ ը երիտասարդ բանաստեղծի մը, որ կը խօ-
սի իր նոր կեն-ափորձին մա-ին եւ Աստբլա-
ծամօր լուսեղէն էութիւնը կը տեսնէ նոյնիսկ 
աշնան մահամերձ տերեւներուն մէջ։ Կարե-ի է 
երկար խօսիլ «մեղեսիկի մը նման» «յանկարծ 
մեռնող» բուրումնաւէտ թախիծի մասին եւ 
կանգ առնել անոր յաջորդած, օրինակ, էէՄեկ֊ 
նէ, մեկնէ եւ երկիրը թող օրհնուի», «էԳեզեց-
կագոյնը ընթերցողուհիներուն», «Ան, որ կը 
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հագուի զգեստը վարդին», «քկը նախանձիմ» 
եւ նոյն յստակութեամբ ու գոհունակութեան 
միեւնոյն բուխ ապրումներով քաղցրացած այլ 
բանաստեղծութ-իւններու դիմաց։ Եզրակաց-
նելու համար պարզապէս պէտք է աւելցնել, 
որ այս հատորով ընթերցողին կը ներկա– անայ 
ամբողջականօրէն նոր Ունսի էլ-ճաժ մը, որ, 
սակայն, խորքին մէջ, երկրորդ երեսն է միեւ-
նոյն բանաստեղծին՝ ինչպէս ցերեկը շարունա -
կութ-իւնն ու լիացումն է խա սարին։ 

հնչպէս կ ՚ըսեն, «նոյն դրամին երկրորդ երե-
սը» հանդիսացող սիրերզակ Ունսի էլ-ճաժ, 

ախոյեանը հանդիսացող Նիզար Գապպանիի 
հեթանոսական երդերուն փոխարէն՝ երդեց 
հոգիին եւ աստուածակերտ սի րուհիին յա սեր -
ժական էութիւնն ու անոր ներքին գեղեցկու-
թեան խորհուրդները, որովհետեւ՝ 

«Եւ Աստուած ստեղծեց մարդը, 
էգ ու արու ստեղծեց, 
որպէսզի երկինքն ու երկիրը գեղեցիկ 

մնան»։ 
Երկրի եւ երկնքի արար-ագործութիւնը բա -

նաստեղծականօրէն ընթերցող եւ վերապրող 
պոեմն է «Առաքելուհին՝ մինչեւ աղբիւրները 

ԷԼ-ՀԱԺ 

ԱՐՇԱԼՈՅՍԸ 
յար եւ նման բոլոր տաղանդաւոր բանաս-
տեղծներուն, իւրաքան-իւր քերթողադիրքի 
հետ նուաճեց ո՛չ միայն նոր աշխարհ մը, այլեւ՝ 
իր վաստակին վրայ բարդուող բանաստեղ-
ծական նոր որակ մը։ Ամբողջական բանաս-
տեղծի է՛ն պեր-ախօս օրի-ակ հանդիսացող 
Դանիէլ Վարուժանի պէս, այս տաղանդաւոր 
բանաստեղծն ալ միշտ ապրեցաւ ինքզինք 
շրջանցե-ու փառքն ու հրճուանքը։ «Առաքելու-
հին՝ մինչեւ աղբիւրները երկարող իր վարսե-
րով» պոեմը, որ 1975ին լոյս տեսաւ առանձին 
հատորով եւ բանաստեղծին մեծ բարեկամին՝ 
Փօլ կիրակոսեանի ներդաշնակ ու թե-ադրա -
կան խորհրդանկարներով, հանդիսացաւ գա-
դաթնակէտը Ունսի էլ-ճաժի սիրերդութեան, 
աւե-ի ճիշդ՝ ամբողջական մարդերդութեան։ 
Տոկուն ու վաւերական դլուխ-դործոց մըն է 
այս ստեղծագործութիւնը, որ իգա-ան մար-
մինին ֆիզիքական բարեմասնութիւններն ու 
արտաքին գեղեցկութիւնը փառաբանող նոյ-
նիսկ անուանի սիրերդակներու, ինչպէս՝ սեռին 

երկարող իր վարսերով»ը, որուն կեդրոնական 
հերոսը՝ առաքե-ուհին, սիրոյ յաւերժական ա ղ 
բիւր Եւան է, իր ժամանակին ծնունդն ու ներ -
կա-ացուցի-ը եւ, միաժամանակ՝ անդր-ժամա-
նակին, այսինքն՝ բացարձակ ժամանակի խոր-
հուրդներուն եւ դո-ութենական ազնուագոյն 
ապրումներուն մարմնացեալ առաքե-ուհին։ 
Այս իսկ պատճառով, վե-աս-աց հանդիսաւո-
րութեամբ ձե-աւոր ուիլ սկսող այս սի սերգու-
թիւնը կ ՚առաջնորդուի կնոջ եւ մարդուն առա-
ջին հանդիպումէն, բարձրանա-ու համար 
«Աստուածաշունչ»ի պատգամած արարլա-
գործութեան երա նական ոլորտները, ճանչնա -
լու Գերագոյն Ուժին խորհուրդներն ու 
գաղտնիքները, ըլլալու, նոյնանա-ու համար 
սիրոյ կենա րար աղբիւր Աստուծոյ հետ եւ ար -
շա-ուսե-ու մարդուն աստուածացման տօնը։ 

Մ. ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 
Պէյրութ 
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ՈԻՆՍԻ ԷԼ-ՀԱԺԷՆ 

^Ո^ՈՐԻԿԸ 

Երբ խենթացայ եւ որոշեցի ծիծաղխ 
կիներուն կռնակը մահիճ մը շակկ տուի 
մինչեւ որ բու որը սկսան գիտնաչ թէ ինչ ունիմ 
թագաւորին կը նայէին եւ սկսան մարմնին նայիչ 
այդ է պատմութիւնը 
եթէ մեր ժամանակը վերադառնար ով վէպերէն դուրս 
եկող զայն կ՚ընէի թանկագին նոյնիսկ մահէն աւեյի։ 

Ինչպէս կը տեսնես մէն մի բառ 
հրապարակեցին մէն մի բառ 
եւ կը թուի ինծի, որ հակասութխնները գումարեցի, 
թէ ա"ւ չեմ ծառայ եր ըըաւու նոյնիսկ ստախօս 

(կամ չափազանցեթվ) 
եւ կ՚ենթադրէի ու կ՚ենթադրէ բացի ասկէ որ իյնամ 
նրբագեղ շանաձուկի պէս 
քնաթաթախ՝ օձաձուկ ինչպէս 
բայց տեսողութեամբ 
եւ հրաշքով 
պաշարեմ համախմբումները 
աղէտները 
հարցերը 
եւ միւս կողմը։ 

Ինչ բաներ կան չեռներու ետին 
ինչ յուշեր բայց տաք երկիրներո՞ւն մէջ 
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ինչ հակամարտութիւններ եւ սիրաբանութիւններ 
Եւրոպայի արեւոտ ափերուն 
Ի՞նչ կեդրոնացումներ ձեզ կը վախցնեն մեր տռփանքներէն 
ի՜նչ փոխարինող էիր 
Իմ սովերով խայթուած ո՜վ հմայուած 
բանտարկեաչն իմ տռփանքիս 
ընդառաջկով Լուտանքներուս 
եւ հրաժարումիս անոնցմէ 
ինչ Լեզու էիր հեշտանքներու համարձակ զոր փորձեցին քողարկկ 

աչիքները խոյացող՝ սիրեի անցեաչիդ ետին եւ ծածկեցին 
արձանացուցին քեզ 
եւ քաշեց զիս ան իրեն որ քեզ առնեմ իր վրայ եւ թիթեռ ըը ամ 

ինչպէս աչիք կը դառնամ 
եւ գազանի մը նման որ կ՚արածի կոկորդին տակ 
կը կործանիմ 
եւ մէն մի կին կը կործանեմ ես քու մէջ։ 

Չեղաւ սէր մը բացի սէրէս 
բացի սէրէս 
չեղաւ սէր մը բացի սէրէս 
բացի սէրէս 
չեղաւ սէր մը բացի սէրէս 
վերադառնաթվ կրակին եւ քալեչով առիւծին հետ 
Ինչպէս երգեց ո՛չ ոք երգեց 
եւ ինչպէս բզկտուեցաւ շանթը շինող ակռաներուն պէս 
արագ, արագ եւ աւելի արագ 
եւ ինչպէս խոժոռեցաւ եւ մագնիսուեցաւ մագնիսացումը մուկին 
եւ ինչպէս յորդեցաւ ցաւերով անձնական 
ցաւերը ցաւ երը անձնական 
կը կրկնեմ 
կը կրկնեմ 
մինչեւ որ ըւլայ օրէնք յարգանքի - ցաւերը ցաւերը անձնական 
եւ ինչպէս կծկուեցաւ ինքն իր վրայ գիրքը թրջուած 
եւ պապակ մը բացուեցաւ չոր տերեւի նման 
եւ բացուեցաւ եւ փակուեցաւ 
եւ ինչպէս համեստացաւ եւ աղաչեց 
եւ ձայներուն մէջ խեղաթիւրուեցաւ 
եւ հանգստացաւ սարսափին մէջ 
եւ երկնցաւ Լռութեան մէջ 
եւ ինչպէս յորդեցաւ ցաւերով անձնական 
ցաւերը անձնական ոչ ոք գիտէ ինչպէս 
եւ թէ ինչպէս ապստամբեցաւ եւ ուրիշը եղաւ 
կարկի չէ նկարագրեչ բայց պիտի վերադառնայ 
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եւ թերեւս ինձմէ տարբեր ուրիշ մը 
եւ թերեւս ինձմէ տարբեր ուրիշ մը յաջորդ անգամ... 
Միայն ատկութիւնս եղաւ 

ինչ որ յիշեցի չի ջնջուիր 
ինչ որ յիշեցի չի մեռնիր 
բայց չմեռցուց զիս 

(մի ձգէք որ սպաննէ ձեզ) 
ատեչութիւնն այդ 
ատեչութիւնն այդ որ ծիծաղ է եւ խնդուք։ 
Ետիս են խնդացողները որ թշնամիներս էին 
միացայ իրենց 
(միացէք ձեր թշնամիներուն) 
աւկի ձախաւեր դարձայ 
աւկի վնասակար 
որովհետեւ երբ քեզ գտայ հագուստի տակ 
անկէ աւեէի վտանգաւորը չշօշափեցի 
քու մէջ գտայ ամէն ինչ 
եւ երբ ձեռքս վրադ դրի 
կերայ ես քեզ պատառ-պատառ եւ կերար զիս պատառ-պատառ 
ճանչցայ յայնժամ թէ իմ սովը որքան, որքա՜ն պիտի ըչւայ 
եւ կորուստս ըԼԼ այ որքան 
եւ թէ որքա՜ն ես կ՚աւարտիմ 
եւ որքա՜ն եմ ես անսահման եւ որքա՜ն եմ սուրի նման 
եւ թէ ինչպէս 
ո՜վ թռչող էգ, սեռը ահա իմ խոտերուս քեզ կ՚երկարէ 
եւ միմիայն իմ խոտերս կ՚ողջագուրես։ 

Զգացած էի որ տարբեր ես դուն 
եւ իմ սէրը երկինքին կրակներով ու ջուրերով խառնկէդ ետք 
կազմ ու պատրաստ ըրի բու որ արուեստները 
վճռականութեան ու հիացումի 
մօտ երկինքին 
եւ սկսայ մարմինդ կիներուն մէջ ես գտնեչ 
եւ կիները՝ մարմնիդ մէջ 
եւ սկսայ վրադ հակած կորսնցնկ սովորութիւնը դատարկին 
եւ սկսայ սպասեչով միայն քեզ յայտնաբերկ 
որ կիները ունին բերան 
որ Կաւան ձեռք 
որ կ՛աւ ան կին 
կ՚ըԼԼան շարժումը թռչունին, կ՚ըչւան շաժումը յովազին, 
կ՚ըԼԼան շարժումը իժին 
եւ երբ եղար հեշտանքիս մէջ 
եւ իմ մարմինն աչ եղաւ 
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ւեցուցի քառակուսիները 
եւ դարս եկար կանչկով սրբուհիի մը նման եւ Լռեցիր բոզի պէս։ 
Կընտրեմ ես քեզ 
բոթր տեսակի ձախողութխններուս մէջէն քեզ կ՛ընտրեմ 
ձախողաթխնը 
որ զիս վերածեց ինքնութեան թուղթի 
եւ աղեղս յառաջ մղեց փետուրի պէս 
եւ ցորենի պէս աղաց 
քարայրի պէս դատարկեց 
եւ ըրաւ քաջ յանդգնաթեամբը մահապատիժին 
յետոյ զնգաց անոր մէջ զնգոցը ծնունդին զնգոցը մահաան 
եւ զնգզնգոցը ծնունդին 

կ՛ընտրեմ ես քեզ իբրեւ կինը իմ փառաւոր տենչերուս 
եւ դեռ կինը անկումներուս 

եւ ձայնդ կ՚արձագանգէ. «Կը սիրեմ քեզ» 
եւ ձայնդ տակաւին կ՚արձագանգէ. «Կը սիրեմ քեզ»։ 

Հասայ Լացին եւ չԼացի 
բայց ըմբոստացայ երբ ես հասայ ըմբոստութեան 
եւ տպեցի քա վրադ երբ ես քեզմով տղամարդը կը յօշոտէի 
փառքը քա սպաննող ներկայութեան։ 

Բառերաս մէջ հիմա շեղբ մը կը փայյի կարծես թէ ան կը փայի 
ժողովարդի մը ճիտին եւ արիւնն իր զայն չ՚աղտոտեր 
մսխումն անկաշկանդ եւ աւերը կը փային 
կը փայյին դիակները կիներուն 
եւ ասիկա կը սպաննէ քեզ, 
եւ բանաստեղծ եմ ես ինծի համար 
եւ հերիւնաած իմ ջիղերով 
եւ ամէն անգամ որ կը պարտաէի՝ կը շահէի 
եւ իմ ձեռքերս միշտ կը կոտորէին 
եւ իմ դիակէս ժամանակը որքան աԼ բուրէր բոյրը դրախտին 

եւ կարկաչէր գուրգուրանքը դժոխքին 
կը բարձրանային հաճոյքները գազաններան 
բնակող մարմնիդ մէջ 
դան կ՚ատէիր զիս 
(արդեօք իրա՞ւ կ՚ատես զիս) 
որովհետեւ ինչ որ քեզ կը սպաննէ 
եւ կը սպաննէ զիս 
կը սպաննէ քեզ մեռնեէէդ ետք 
փորկէ ետք մարմնիդ մէջ փոս մը խորունկ 
կը սպաննէ քեզ 
եւ ջինջաթխնդ քեզ կը շպրտէ իր ճիրաններուն 
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ճիրաններուն մէջ խաղաչիքի մը նման։ 
Կուզեմ կանգ առնկ եղերերգկէ եւ մօր նման 
ծնրադրկ 
բանաչով գանձարաններս իբրեւ սեփականատէր 
թագաւոր 
տարածկով 
վառկով բանաստեղծութեամբս հոգին երկրի 
շրջանցկով 
շահկով 
շահկով ձգուկով անկաշկանդ գեղեցիկ առանձին 

միջամուխ ըչւաչով ամէն բանի մէջ 
մերժկով 
ընդունկով 
անիծեաչ եւ չի մնար քար մը որ չթռի ձայնիս համար։ 

Ըսի իրենց որ ես օր մը քեզի համար այս քերթուածը 
պիտի գրեմ 

ըսի իրենց երբ խենթացայ եւ երբ որոշեցի խնդաչ՝ 
ոչ քերթուածս գործի կը ծառաւէ եւ ոչ աչ մարմինդ։ 

Ասիկա փոքր աղջիկ մըն է որ իր հօտէն շեղեցաւ 
կը ծածկեմ մշուշը ներշնչումիդ անոր մարմինով 
ինչպէս քիչ եւ կը ճեղքեմ ներշնչումն իր փոքր։ 
Եւ մշուշն ի դէմ կը շարունակեմ շպրտկ 
մարմին մարմինի վրայ 
մարմնիդ վրայ 
մարմնիդ վրայ 
մարմնիդ վրայ որ չի մարմնանար։ 

(«Գաչիք օրերուն աճցեաչը» - 1965) 
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Ռախիծը որ մէջս կ՚ապրէր մեռաւ 
իր տեղը գրաւեց, իր հողմերով եւ անձրեւներով, 
ժամանակը տխուր։ 

Բանաստեղծութիւնն սկսայ տարօրինակ նկատեչ 
մանուկներուն համար մանուկներ կ՚ըսեմ 
կնոջ ծունկին՝ կնոջ ծունկ 
բարտիի կտրուած ճիւղին՝ բարտիի կտրուած ճիւղ 
եւ ես, Լացող ուխտը մշուշին, չէի օգտագործեր 
անունները անուններուն գործածուող 
անոնք առանձին չմեծցան 
բայց որովհետեւ բանաստեղծ էի 
եւ էի ուխտը թախիծին՝ կ՚անուանէի 
օրինակ 
տերեւներն աշնան՝ կոյս Մարիամ։ 
Այդ մէկը ես որքա՜ն կը զգաւի 
եւ ինչպէս ըսի 
այս իրերը չէի անուաներ 
այԼ կը տեսնէի 
եւ ա՜հ հարուստ էի 
եւ ինչ որ զիս կը շօշափէր կը կախարդէր 
եւ ինչ որ ես կը շօշափէի՝ կը կախարդէի 
անծանօթ չէի այս ճշմարտութեան 
բայց չէի գիտկր 
եւ օր մը առաւօտուն կարծեցի 
որ յաւերժ եմ, 
մինչեւ որ 
բուրեց թախիծը որ արդէն գոյ էր 
եւ որ չէի գիտեր ինչպէս 
մեռաւ յանկարծ՝ մեղեսիկի մը նման։ 

(«Ինչ շինեցիր ոսկիով /ինչ ըրիր վարդով» -1970) 
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6ՐԿԱՐՈՂ ԻՐ 

Այս է պատմութիւնը արարչութեան միւս երեսին 
կը գրեմ զայն 
մկանով կորսուած 
կը գրեմ բառին հակառակ աղղաթեամբ 
կը գրեմ 
յիշողութեան հակառակ 
եւ ամէն բան եղաւ 
ինչպէ՜ս եղաւ։ 

Ինչպէ՞ս գնաց ժամադրութեան առանց հանդիպումի՝ 
փոխանակ որ հանդիպումի ան երթայ առանց ժամադրութեան 
ինչպէ՞ս թաւաչեցայ 
եւ պիտի չբարձրանայի 
մեծարեցին զիս անդունդին մէջ 
ուրեմն ինչու բարձրանամ 
պաշտեցին մեղքերս 
քանդակեցին նկարս 
եւ պիտի չբարձրանայի 
գրեցին դիրքերը եւ զիս փաթթեց կանչ մը հոյակապ 
ուրեմն ինչո՞ւ բարձրանամ 
եւ երբ անցայ չերան վրայէն եւ խոնարհեցայ 
գիտակցեցայ որ ոչ ոք խոնարհեցաւ նախապէս 
անդունդին վրայ 
եւ չըսիր բարձրացիր 
բայց բարձրացայ 
որովհետեւ բարձր ես դուն 
եւ անդունդը երազեցի 
Եւ երբ տեսաւ քեզ՝ Յորդանան գետին մէջ մկրտուեցաւ 
եւ փոխեցիր զիս 
շուշանի մը պէս նետուեցայ գահիդ ոտքերուն առջեւ 
դուն ես թագուհին եւ աղքատն եմ ես 
եւ թագուհին ի՜նչ կը խնդրէ աղքատէն 
ինչ զոհողութիւն եւ չըրիր դուն զայն 
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եւ մեծագոյնը զոհողութիւններուդ այն էր որ էիր 
գեղեցկագոյնը դուն կիներուն մէջ 
Ինչպէ՞ս տամ քեզ ես քեզի որ նուէրս չխեղդուի նուէրիդ մէջ 
եւ ի՞նչ տամ քեզի 
ո՜վ Լռութիւն ընծաւումը պայթեցնող 
որքա՜ն քիչ է իմ սէրս, կը կարծեն որ հեղեղ է ան 

բայց ես գիտեմ որ իր ձայնը մեծ է աւեի իր Լռութենէն 
հազիւ քեզի ես նուէր մը ընծաւեցի եւ ան քեզմով նուիրուեցաւ 
հիմա որքա՜ն կը հասկնամ հեշտանքը ջուրին՝ ովկիանոսին 

մէջ Լուծուող, հեշտանքը տիրեաԼին որ տիրուի աւկի 
ուժեղ, հեշտանքը խեղդուողին որ խեղդուի աւկի 

խոր եւ որքա՜ն կը հասկնամ ափսոսանքը ստուերին 
որ աւկի շուք չի կրնար ըԼւաԼ 
ո՜վ դուն կին ազնուական եւ երեւոյթ անկրկնկի 
ի՞նչ տամ քեզի 
հիմա Լոյսով նշան կ՚ընես եւ կը սերմանես զիս բարիքին մէջ 
բարձր դաշտերուն մէջ զիս կ՚անձրեւես 
եւ կ՚ընես զիս թուզ ու խաղող որ թռչուններն ինձմով հրճուին 
քու սէրէդ է բոցը գթասիրտ եւ հուրը ուժեղ 
քու սէրէդ ես քիչ կը մնայ որ սուրբ կը դառնամ 
կըլլամ քու սէրէդ, 
Տէ՜ր իմ Լսէ զիս 
իր սէրէն կու գամ 
թշնամի մը տուին ինծի եւ աղեղուեցայ ես նետի նման 
եւ սիրուհիս աղեղեց զիս զերթ ծիածան 
հրեցին զիս խաւարին մէջ անկում ինչպէս 
եւ սիրուհիս ոտքերն իմ անտառին մէջ հաստատեց 
պահեց զիս ան փոթորիկէն թռչուն ինչպէս 
եւ պարզեց Լայն 
կայմին բարձունքէն զիս պարզեց դէտին կղզի մը ինչպէս 
եւ աղաղակեց կայմին կատարէն ճիշդ դէտի մը պէս. 

§Հասա՜նք, հասա՜նք» 
իր կարեկցանքէն ես կապ մը կ՚առնեմ բու որին համար եւ 

եղբայրներ կը դառնան 
եւ չարիքը արածեցի եւ սիրուհիս զգաստացուց զիս 
հետեւեցայ թռչուններուն գիշատիչ եւ Բաբկոնի աշտարակներուն 
յայտնուեցաւ սիրուհիս եւ աղօթք դարձայ 
պահեց զիս ան եւ Տէրն ինծի յայտնուեցաւ 
ո՜վ իմ սիրուհիս 

կ՚երդնում ըԼւ աԼ խաղաԼիքն ու պարտեաԼը քու 
կ՚երդնում որ պիտի փորձեմ ըԼւ ւ աԼ արժանի՝ աստղդ ուսիս կրկու 
կ՚երդնում որ պիտի փորձեմ լսել կանչն աչքերուդ եւ 

ըմբոստանամ իմաստութիւնը շրթներուդ 
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կ՚երդնում մոռնալ տաղերն իմ որ պահպանեմ քեզ 
կ՚երդնում վազել սիրոյս ետեւէն եւ կ՚երդնում որ շարունակ 
պիտի յաղթէ ան ինծի 
կ՚երդնում մարիլ երջանկութեանդ ի խնդիր ինչպէս աստղերն ցերեկուան 
կ՚երդնում արցունքն իմ ապրեցնել ափիդ մէջ 
կ՚երդնում ըլւալ միջոցը կը սիրեմ քեզ կը սիրեմ քեզ զոյգ խօսքին միջեւ 
կ՚երդնում մարմինն իմ շպրտել յաւիտեան քու ձանձրոյթիդ առիւծներուն 
կ՚երդնում ըլւալ լայնաբաց դուռը մարմնիդ՝ 
հաւատարմութեան վրայ խոստումներովը գիշերուան 
կ՚երդնում որ նախանձը ըլւայ սենեակն սպասումիս, 

մուտքս՝ հնազանդութիւնը եւ կեցութիւնս՝ լուծուիլը քու մէջ 
կ՚երդնում ըլւալ երէն ստուերիդ 
կ՚երդնում որ դեռ պիտի ցանկամ ըլւալ գիրք մը բաց՝ ծունկիդ վրայ 
կ՚երդնում ըլւալ բաժանումը աշխարհին քու եւ քու միջեւ 

եւ միութիւնը անոր՝ միայն քու մէջ 
կերդնում կանչեէ, կանչկ քեզ եւ կը շրջէ գլուխւն իր կւջանկութխնը նոյնիսկ 
կ՚երդնում երկիրն իմ կրել քու սիրոյդ մէջ եւ աշխարհը՝ երկրիս մէջ 
կ՚երդնում սիրել քեզ առանց գիտնալու թէ ես քեզ որքա՜ն կը սիրեմ 
կ՚երդնում քաւ ել իմ կողքին եւ բաժնեկցիլ քեզի հետ 
բարեկամն այս մէկ հատիկ 
կ՚երդնում որ կեանքն իմ թռչի մեղուի նման քու ձայներուդ փեթակէն 
կ՚երդնում անձրեւ ես իջնել քու մազերուդ կայծակէն 
հանդերն ի վար աշխարհի 

կ՚երդնում ամէն անգամ որ սիրտս գտնեմ տողերուն մէջ, 
բացագանչեմ. «Գտա՜յ քեզ, գտա՜յ քեզ» 

կ՚երդնում խոնարհիչ Ասիոյ գագաթներէն որ պաշտեմ քեզ ա՛Լ աւեի 
ո՜վ գիշեր, ո՜վ գիշեր 
աղօթքս կը բերեմ 
Տէր իմ Լսէ զիս 
սիրուհիս կը տնկեմ, արմատախիլ մի՚ ըներ 
եւ զայն օժտէ տարիքներով որ չեկան 
օժտէ զայն դուն տարիքներով իմ գաւիք 
կանաչ ձգէ տերեւն իր 
որ հովերն իր տարտղնեմ 
բարձր ձգէ վրանն իր զի բարձրութիւնն իր վրանին 
հեշտ է երկնի թռչուններուն 
ապրեցուր զինք դուն երկար մայրի ինչպէս եւ թափօրները 

թոռներուն թող որ անցնին իր ձեռքերուն տակէն բուժիչ 
ապրեցուր զինք դուն երկար մայրիի պէս եւ հրաշքն իր 

կը շրջանցէ կեդրոնները սահմաններուն հեռաւոր 
ապրեցուր զինք դուն երկա՜ր մայրիի պէս եւ իր քային 

կը հետեւին մեղանչումին նման իմ ժողովուրդներ բազմաթիւ 
իր դուռը բաց ձգէ Տէր որովհետեւ աղաչանքը երդիքի տակ լոկ կ՚ապրի 
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ձիւներովը տարիներուն օրհնէ զինք որովհետեւ իմ սիրուհիս 
կը մէկտեղէ ինչ որ բաժնուեցաւ 
եւ հսկէ իր աչքերուն Լոյս աստղերուն զի ծնունդը անոնց տակ է 
ահաւասիկ անձրեւը 
ծխնեթյզներն կը բարձրանան ժամանողը ողջունեթւ 
համբոյրէ մը կանձրեւէ 
պարման երկիրը բրացաւ 
բերքերն են որ կը բարձրանան 
Լսեցէք տրոփը հունձքին 
բաժան-բաժան կայսրութիւնը միացաւ 
իր սէր թագը խաղաղութիւն է կայսրութեան 
անկարկին դարձաւ յստակ ճշմարտութիւն 
համբոյրէ մը կ՚անձրեւէ 
եւ աքսորը կու գայ փուչ 
թօթուեցէք աքսորին վրայ փոշիները աքսորի 
եւ եկէք 
յուսատահութեան խորերէն եւ սառոյցին մատոյցներէն 
ցանկութիւններուն փչատակներէն եւ համբերութեան մոխիրներէն 
եկէք 
եղէք զիս ինչպէս ես ձեզ եղայ 
ձեզ բուժողն եմ ես 
ձեզ տապաչողն ու փրկողն եմ 
իմ սիրուհիս կորսուածը բացայայտեց 
կորսուածը մատնանշեց 
առաքեթւհին յաղթեց ջինջութեամբ 
բոթր ուժերուն ան գութով յաղթեց 
եւ կը վկայ է, կը ծանուցէ ան վերադարձն ահա 
եկէք 
բաց է թագաւորութիւնը 
երամները սոխակներուն թագաւորութեան դրան սեմին 

կ՚աճապարեն զինք ողջունկու 
քանի մը համբոյր անդին կը կենաք դրան մօտ 
գանձերն են մենակ 
երկիրն է մենակ 
կեանքն է մենակ 
եկէք 
գԼուխներուն ձեր մուտքին ոսկիով պսակ հիւսեցէք 
եւ այրեցէք ձեր ետին 
եւ այրեցէք ձեր ետին 
աշխա՛րհն այրեցէք վերադարձի արեւով։ 

Հայացուց՝ Ս. ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 
(Հատուած՝ համանուն բանաստեղծութենէն - 1975) 
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ՀՈՐՀԷ ԼՈՒԻ ՊՈՐԿԷՍ 
(1899 - 1986) 

Պորկէս արժանացած է միջազգային բազմաթիւ մրցանակներա եւ 
պատոտյ դոկտորի կոյումներու Արժանթինի, Հարաւային եւ Հիւսիսային 
Ամերիկաներու կարզ մը համաչսարաններու կողմէ։ Պորկէս զրած է բա յ 
նաստեղծութիւն, պատմուածք, վիպակ, վէպ, ուսումնասիրութիւն, քննայ 
դատութիւն։ 

Անոնք որոնք կարդացած են իր զրութիւններն ու վէպերը, այն գաղա-
փարը ունին, որ ծնունդով կոյր եղած է ան։ Իրականութեան մէջ ժառան-
գական հիւանդութիւն մըն է, որ խչած է գրագէտին տեսողութիւնը, կեանյ 
քի հինգերորդ տասնամեակին։ Պորկէս իր երկար կեանքի ընթացքին ու յ 
նեցած է քաղաքական որոշ կեցուածքներ, որոնք անդրադարձ գտած են 
իր գրականութեան, ինչպէս եւ իր կեանքին ու գործին մէջ։ 

Լ տ Տ տ ք 
Ւ է ա ա ՚ ն ճ * 

Լսւտ 8 0 ք § 6 Տ 

ԲԱԲԵԼՈՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ 

Տիեզերքը (շատեր պիտի րսէին մատենադարանի) կազմուած է անորոշ, թերեւս 

ալ որոշադրուած թիւով վեցանկիւն սրածներէ, օդի Հսկայ անցքերով եւ շատ ցած 

ցանկապատերով շրջապատուածէ Սրա Հ ն ե ր է ն որեւէ մէկէն մարդ կրնայ տեսնել, ան-

վերջանա լիօր էն, վերի եւ վարի յարկերրէ ՍրաՀներուն ձեւաւորումր միօրինակ է 

քսան դարակներ, իւրաքանչիւր պատին Հինգ դարակ, կր ծածկեն բոլոր կողմերր, 

բացի երկու կողմերէէ Անոնց բարձրութիւնր, որ գետնէն մինչեւ առաստաղ կր Հաս-

նի, Հազիւ թէ սովորական գրադարակէ մր աւելի րլլայէ 

Ազատ կողմերէն մէկր կ առաջնորդէ դէպի նեղ անցք մր, որ կր բացուի այլ վեցան-

կիւն սրաՀի մր վրայ կրկնօրինակր առաջինին եւ մնացեալներունէ Այս անցքին աջ եւ 

ձախ կողմերր երկու շատ փոքր պաՀարաններ կանէ Առաջինին մէջ մէկր կրնայ ոտ-

քի կեցած քնանալ, երկրորդին մէջ գոՀացնել սեռային պաՀանջներրէ Այստեղէն է 

նաեւ որ կ անցնի ոլորապտոյտ աստիճան մր եւ կր բարձրանայ մինչեւ Հեռու Հեռո^ 

ներրէ Անցքին մէջ Հայելի մր խճմտօրէն կր կրկնապատկէ ամէն երեւցող բ ա ն է Ա յ ր ե -

ր ր այս Հայելիէն կ եզրակացնեն, որ 0ատենադարանր անսաՀման չէ (եթէ անսաՀման 

է, ինչ ո՛ւ է ուրեմն այս խաբուսիկ կ ր կ ն ե ր ե ւ ո յ թ ր ) է ° ս կր նախրնտրեմ երազել, որ 

անոր փա յլեցո ւած մակեր ես ն ե ր ր անսաՀմանր կր ներկա յացնեն եւ կր խոստանան . 

Լոյսր ապաՀովուած է գնդաձեւ պտուղներով, որոնք լամբ անունր կր կրենէ իւրա-

քանչիւր վեցանկիւն սրաՀի մէջ, Հակառակ կողմերով դրուած երկու լամբեր կան. 

անոնց լոյսր անբաւարար է եւ անմարէ 

Մատենադարանին բոլոր այր եր ուն պէս ես ալ, երիտասարդութեանս, ճամբորդեր 

եմ, ես ալ թափառեր եմ գտնեչու Համար գիրք մր, թերեւս գրացուցակներուն դրա-

ցուցակրէ Հիմա որ աչքերս Հազիւ կր կարդան ինչ որ կր գրեմ, սկսած եմ մեռնելու 

պատրաստուիլ, քանի մր փարսախ Հեռու այն վեցանկիւն սրաՀէն, ուր ծնած էիէ Երբ 

մեռ նիմ, բարեպաշտ ձեռքերու պակաս պիտի չրլլայ զիս ցանկորմէն վար նետելու 

Համար. գերեզմանս օդին վիՀր պիտի րլլայ, մարմինս անվերջ կերպով պիտի 

մխրճու ի եւ փ տի ու լուծուի Հովին մէջ, որ անվերջ անկումէ ս պիտի ստեղծուիէ 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
֊ Պ ձ ա 

Կ՚ըսեն թէ Մատենադարանը վեր^ չունիէ իտէալապաչտներր կ՚ըսեն թէ վեցա նկիւն 

սենեակները բացարձակ անջրպետին Համար անՀրա ժեչ տ ձեւերն են, կամ նուազա-

գոյնը անՀարժեչտ են մեր պատկերացուցած անջրպետին Համարէ Անոնք կր տրա-

մախոհեն, թէ եռանկիւն կամ Հնգա նկիւն սենեակ մր աներեւակայելի ԷՀ ( 0 ի ս թ ի ք ն ե -

րԸ կրսեն թէ իրենց պայեառատեսութիւնրիրենց բացայայտած է բոլորաձեւ սենեակ 

մր, որ կր պարունակէ բոլորաձեւ մեՆ գիրք մր, որուն ողնր չարունակական է եւ կր 

Հետեւի պատերու լրիւ չր^անակին։ Բայց իրենց խօսքր կասկածելի է, իրենց բառր 

տարտամէ Այս չՅր^աստեղնային գիրքր Աստուաե՛ Է)Հ Հիմա կր բաւարարուիմ դասա-

կան Համոզումը կրկնելով Մատենադարանը գունդ մրն Է, ո րուն ճչդրի տ կեդրոնր 

վեցանկիւններէն որեւէ մէկն է եւ որուն չր^ագիե՚ր անՀասանելի ԷՀ 

Հինգ դարակներ ունի վեցանկիւնին իւրաքանչիւր պատր, իւրաքանչիւր դարակ 

երե սունՀինգ նոյն ձեւով կազմուած՛ գիրքեր, իւրաքանչիւր գիրք բաղկացան է 410 

էջերէ, իւրաքանչիւր էջ քառասուն տողերէ, իւրաքանչիւր տող մօտաւորապէս 

ութսուն սեւ դիրերէէ իրեր կան նաեւ իւրաքանչիւր դիրքի ողնին վրայէ Այս դիրերր 

չեն նչեր այն, զոր գիրքերր պիտի րսենէ իտեմ որ այս անՀասկնալիութիւնր սկիզբր 

խորՀրդաւոր թո ւեցա ւէ Ամփոփելէ առաջ եզրայանգո ւմր (որուն գիւտր, Հա կա ռա կ 

ողբերգական լուսարձակումին, թերեւս պատմութեան դլյխա ւո ր իրողութիւնն է), կր 

փափաքիմ քանի մր լո ւհ՚ո ւմներ յիչել՛ 

Առածին Մատենադարանը, ի յաւիտենէ, գոյ ԷՀ Այս ճչմարտութիւնր, որուն ան-

միջական Հետեւութիւնր աչխարՀի ապագայ յաւիտենութիւնն է, կասկածի տակ չի 

դրուիր որեւէ տրամաբանող միտքի կողմէէ 0արդր, անկատար գրադարանապաՀր, 

կրնայ պատաՀա կանո ւթեան կամ չարաբաստիկ կիսա-Հար կադրանքի արդիւնք ըլ-

լալէ Տիեզերքր, իր դարակներուն վայելուչ դասակարգումով, առեդե՚ուահ՚ային Հա-

տ որն եր ով, ճամբորդներու Համար անվերջանա լի աստիճաններով, նստակեաց գրա-

դարանապաՀներու Համար փոքրիկ արտաքնոցներով, կրնայ միայն աստ ուա Նի մր 

գորե՜ր ըլլալէ իմանալու Համար տարբերութիւնր աստուաՆայինին եւ մարդկայինին, 

կր բաւէ բաղդատել այս տՀաս ու դողդողուն խորՀրդանչաններր, զորս ձեռքս կր 

մրոտէ դիրքի մր կողքին, դիրքին մէջ եղած՛ կենսական դիրերուն Հետ ճչգրիտ, 

նուրբ, կատարելապէս սեւ, անկեղհ՚ելիօրէն Համաչափէ 

Երկրորդ Ուղղագրական նչաններր թիւով քսանՀինգ են1 է Այս դիւտր կարելի 

դարձուցաե՛ Է, երեք Հարիւր տարի առաջ, Մատենադարանի րնդՀանուր տեսութիւն 

մր ձեւակերպել, եւ գոՀացուցիչ կերպով լուե՚ել ոչ մէկ ենթադրութեամբ քակուաՆ 

խնդիրը անձեւ եւ քաոսային բնոյթր գրեթէ բոլոր դիրքեր ունէ Այն զոր Հայրս տե-

սաՆ Էր 1594րդ չրջանակի վեցանկիւնի մր մէջ, կազմուած էր ^ ^ ^ ^ դիրերէն, կամա-

կոր կերպով կրկնուահ՛ առա ջինէն մինչեւ վերջին տողրէ Ուրիչ մր, որուն այս չրջա-

նին յաճախ կր վերադառնան խորՀուրդի Համար, գիրեր ու լափիւրինթոս մրն է, 

որուն վերջընթեր էջր սակայն կրսէ §0 ժամանակ քու բուրգերրֆէ Այսքանր գիտց-

ուած է իւրաքանչիւր յստակ յայտարարութեան տրամաբանական տողին դիմաց, 

փ արս ախներո վ անիմաստ խօսքեր կան, բառային խառնա կոյտ եր, անՀաս կնալի բա-

ներէ (Դիտեմ որ տարաե՚աչրջան մր կայ, որուն գրադարանապաՀներր կր մերժեն սին 

եւ աւելորդապաչտ սովորութիւնը դիրքեր ո ւն մէջ իմաստ գտն ելո ւն եւ զայն Համա-

զօր տեսնելուն երազներու կամ մէկ ու մր ափի քաոսային գիե՚երուն մէջ գտնուած 

իմաստին . . . Անոնք կրնդունին թէ այս գրութիւններր ստեղծողները կապկաե՛ են 

քսանՀինգ բնական խորՀրդանչաններր, բայց կր պնդեն, որ այս կիրարկումը պատա-

Հական է, եւ թէ դիրքերը իրենք իրենց մէջ ոչինչ կր նչանակենէ Այս Համոզումր, պի-

65 



ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

տի տեսնենք, ամբողջովին ալ խաբէ ո ւթիւն չէ) 
Երկար ժամանակի մր Համար Հաւատացուած էր, որ այս անթափանցելի դիրքերը 

կր Համընկնէին անցեա լի կամ Հեռակա յ լեզուն եր ունէ ճիչդ Է, որ ծերերը, առաջին 
գրադարանապաՀներր մերինէն չատ տարբեր լեզու մր կր գործածէին* ճիչդ է, որ 
քանի մր մղոն դէպի աջ, լեզուն բարբառային է, եւ իննսուն յարկ դէպի վեր ան լ 
Հասկնա լիէ Այս ամբողջը ճիչդ Է, բայց 410 անփոփոխելի Էջեր չեն կրնար 

առնչուիլ որեւէ լեզու ի Հետ, անկախ անկէ թէ որքան բարբառային կամ նախնական 
է այդ լեզուն. Շատեր կր նչեն թէ իւրաքանչիւր տառ կրնայ ներգործել յաջորդ տա-
ռին վրայ, եւ թէ 71րդ էջի 3րդ տողին ՚^ՃՇ^ին արժէքը նոյնը չէ, այլ էջի մր նոյն չար-
ուածքին Հետ բաղդատելով. Բայց այս տարտամ կարծիքը ի զօր ու չեղաւ է Ո ւրիչներ 
գաղտնագրութեան մասին մտածեցին* այս ենթադրութիւնը րնդՀանրապԷս րնդոԼԱ-
ուած էր, թէեւ ոչ այն իմաստով, որ Հեղինակները ի մտի ունէինէ 

Հինգ Հարիւր տարի առաջ2 վերի վեցանկիւններէն մէկուն մեծաւորը կր Հանդիպի 
•իրքի մր, նոյնքան առեղծուածային, որքան միւսները, բայց որ միատեսակ տողերու 
մօտաւորապէս երկու էջեր ունէր. իր այս գտածոն ցոյց կու տայ թափառական վեր-
ծանողի մր, որ իրեն կ ըսէ թէ այդ տողերը փորթուկալերէն լեզուով գրուած են՚ ու-
րիշ՛ներ եբրայերէն կըսեն. Լեզուն մէկ դարու ընթացքին կա ռո ւցո ւած էր Կ ո ւարա-
նի սամոյիտական լիթուանական բարբառ մր, դասական արաբերէնի Հոլով՛ներով՝. 
Պ արուն ա կու թիւնն ալ վերծանուած էր՝ միաձուլուած վերլուծումներու կարգ մր 
գաղափարներ, տար բեր ակն եր ու օրինակներով եւ անսաՀման կրկնութիւնն եր ով 
նկար ազար դո ւած. Այս օրինակները տաղանդաւոր գրադարանապաՀի մր Համար 
կարելի կր դարձնեն գիւտը Մատենադարանի Հիմնական օրինագիտութեան. Այս 
մտածողը կր նչմարէ թէ բոլոր գիրքերր, որքան ալ իրարմէ տարբեր բնոյթի, նոյն 
բաղկացուցիչ՛ներով կազմուած են գիր է գիր միջոցը, կէտր, ստորակէտը եւ քսաներ-
կու տառերը. Ան կր խօսի այլ իրողութեան մր մասին, զոր ճամբորդողներր կր Հաս-
տատեն Հսկայ Մատենադարանին մէջ երկու նոյն ան մ ան գիրքեր չկան. Այս երկու 
անվիճելի կարծիքներէն կր Հետեւցնէ, թէ Մատենադարանը ամբողջական է եւ անոր 
դարակները կր պարփակեն քսան եւ աւելի ն չանն եր ու կարելի բոլոր զուգորդո^ 
թիւններր (թիւ մր, թէեւ չատ մեծ, բայց ոչ անսաՀման), կր պարփակեն ամէն ինչ 
ապագայի մանրամասն պատմութիւնը, քերովբէներու ինքնակենսագրութիւններր, 
Մատենադարանի Հաւատարիմ ցուցակները, Հազար ու Հազար կեղծ ցուցակներ, այս 
ցուցակներուն կեղծ ըլլալը ցուցադրող ցուցակներ, Պազիլիտեսի գիտական աւետա-
րանը, այդ աւետարանին մեկնաբանութեան մեկնաբանումր, քու մաՀուանդ ճչգրիտ 
պատմութիւնը, բոլոր լեզուներով գրուած բոլոր գիրքերուն թարգմանութիւնր, բո-
լոր գիրքեր էն իւրաքանչիւրին աղաւաղումր. 

Երբ կր յայտարարուի թէ Մատենադարանը բոլոր գիրքերր կր պարփակէ, առա-
ջին տպաւորութիւնը մեծ ուրախութիւն մր կ՚ըլլայ՛ ամէն մէկը ինքզինք անձեռնմ-
խելի եւ գաղտնի գանձի մր տէրը կր զգայ. ԱնՀատական թէ ՀամաչխարՀային Հարց 
մր չկար, որուն պերճախօս լուծումը չըլլար վեցանկիւններէն մէկ ուն մէջ. Տիեզերքը 
արդարացուած էր, տիեզերքը յանկարծ բռնագրաւած էր յոյսի անսաՀման տարածք-
ները. Այդ չրջանին չատ բան խօսուած էր Արդարացումներու մասին մարգարէա-
կան եւ չքմեղական գիրքեր, որոնք բոլոր ժամանակներուն Համար տիեզերքի իւրա-
քանչիւր մարդու արարքները կ արդարացնեն եւ անոր ապագային Համար վիթխարի 
գաղտնիք մր կապաՀովեն. Հազարաւոր փառատենչիկներ իրենց վեցանկիւնները 
լքեցին եւ աստիճաններէն վեր խ ուժեցին, իրենց Արդարացումները գտնելու սին 
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նպատակներէն մղուածէ Այս ուխտագնացներր նեղ անցքերուն մէջ կր վիճէին, մութ 
անէծքներ կու տային իրարու, զիրար կր խեղդէ ին յաւիտենական աստիճաններուն 
վրայ, այդ խաբէական գիրքերր օդանցքներուն մէջ կր նետէին, եւ նոյն ձեւով ալ վար 
կր նետ ու էին Հեռ ու շրջաններու բնակիչ՛ներուն կողմէ, մեռնելուէ Ո ւ ր ի շ ն ե ր խելա՜ 
գարած էին ... 

Արդարացումներր գոյ են (ես տեսած եմ անոնցմէ երկուքր, որոնք ապագայի ան-
ձերու կ՚ակնա ր կեն, անձեր, որոնք թերեւս երե ւա կա յա կան չեն), բայց Հետազօտող-
ներր չեն նշեր, որ մարդու 

մր իր Արդարացումր գտնել ու կամ այլ տարբերակի մր Հա-
ւանա կանո ւթիւնր կրնայ զէրօ րլլալէ 

Ասիկա այն ժամանակն էր, երբ մարդիկ նաեւ կր յուսա չին, որ մարդկութեան 
Հիմնական առեղծ ուածն եր ր, ինչպէս Մատենադարանին ծագումր եւ ժամանակր, 
կրնան բացայայտուիլէ Այս ծանրակշիռ առեղծուածներո ւն բառերով բացատրուե-
լու կա րելիո ւթիւնր ճշմարտանման կր թուի, եթէ փիլիս ոփ ան եր ու լեզուն կարող եւ 
բաւարար չէ, բազմաձեւ 0ատենադարանր պիտի կարենայ արտադրել պաՀանջուած 
աննախրնթաց լեզուն, բա ռեր ո վ եւ քերա կանո ւթեամբէ Արդէն չորս դար է, որ մար-
դիկ վեցանկիւններր սպառեր են . . . Պաշտօնական պրպտողներ կան, Հաւատաքննիչ-
ներէ Տեսած եմ զիրենք իրենց պարտականութեան մէջ ամբողջովին յոգնած կր Հաս-
նին իրենց շրջապտոյտներէն, կր պատմեն կոտրած աստիճաններու մասին, որոնց 
պատճառով կրնային մեռնիլ, անցքերու եւ աստիճաններու գրադարանապաՀներուն 
Հետ կր խօսին՛, երբեմն ամենէն մօտիկ եղող Հատորր կ առնեն ու կր թերթատեն, գէշ 
բառեր փնտռելովէ Անշուշտ ոչ ոք կ ակնկալէ բան մր գտնելէ 

Բնական է որ այս անՀակակշռելի յոյսին մեծ յուսախաբութիւն մր յաջորդէրէ 
^ ր ե թ է անտանելի էր Համոզումր, թէ վեցանկիւնի մր մէկ դարակին վրայ թանկագին 
դիրքեր կան եւ թէ այդ թանկագին գիրքերր անՀասանելի ենէ ԱնՀաւատ աղանդ մր 
առաջարկեց, որ պրպտումներր դադրին եւ ա մէն մարդ գիրերով եւ նշ աններով ձեռ-
նածութիւններ րնէ այնքան, մինչեւ բախտի անՀաւանական նուէրովր այս կանոնա-
կան գիրքերր կազմուին՛. 

իշխանութիւններր ստիպուած եղան խիստ օրէնքներ պարտադրելէ Աղանդր ան-
Հետացաւէ Բայց մանկութեանս տեսած եմ ծերեր, որոնք երկար ժամանակներու Հա-
մար կր պաՀուրտէին արտաքնոցներու մէջ, արգիլուած մետաղեայ գաւաթով մր, 
ուր մետ ա ղեայ փոքր ս կա ւա ռակներ կային, եւ աստուածային անկ արգո ւթիւնր կր 
կապկէինէ 

Ո ւ ր ի շ ն ե ր ճ ի շ դ Հա կա ռա կր կր Հաւատա յին կարեւոր է անօգուտ աշխատանքներր 
չէզոքացնելէ Անոնք վեցանկիւններր կր ներխուժէին, յաճախ ոչ-կեղծ Հաւատարմագ-
րեր ցոյց տալով, Հատոր մր կր թղթատէին տՀաճութեամբ, եւ ամբողջ դարակ մր կր 
դատապարտէինէ Անոնց խանդավառութիւնր բազում գիրքերու անիմաստ բնաջն-
ջումին պատճառ դարձաւէ Անոնց անունր անիծուած էէ Բայց անոնք, որոնք այս խե-
լագարութեան պատճառով բնաջինջ եղած Հգանձեր՜ֆր կողբան, անոնք երկու ցայ-
տուն իրողութիւններ կ անտեսեն. 

ա . 0ատենադարանր այնքան վիթխարի է , որ մարդկային որեւէ նուաճում անչա-
փելիօրէն փոքր կր մնայէ 

բ . իւրաքանչիւր օրինակ եզակի է , անփոխարինելի, բայց (որովՀետեւ 0ատենա-
դարանր ամբողջական է ) միշտ ալ քանի մր Հարիւր Հազար անկատար օրինա կ ներ 
կան, գործեր, որոնք միայն գիրով մր կամ ստորակէտով մր կր տարբերին բնօրինա-
կէնէ ԸնդՀանրական կարծիքին Հակառակ կր Համարձա կիմ ենթ ադրել, թէ մաքրա-
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գործողներուն պատճառանք աւերին տարողութիւնը չափազանցուած է, մոլեռանդ-
ներուն ս տ եղծած սարսափին որպէս արդիւնք. Անոնք բոսորագոյն վեցանկիւնի գիր-
քերուն Հասնելու ցնորքէն մղուած էին, գիրքեր, որոնք սովորականէն փոքր են, նկա-
րազարդուած, մո գա կան եւ Հզօրէ 

Այդ չրջանէն մ՛նացած այլ սնապաչտութեան մրն ալ ծանօթ ենք իրքին Մարդը. 
Մարդիկ կենթադրեն, որ վեցանկիւնի մր մէկ դարակին վրայ պէտք է ըլլայ գիրք մր, 
որ մնացեալ բոլոր գիրքերուն բանաձեւն ու Համառօտութիւնն է; գրադարանապետ-
ներ էն մէկը կարդացած է այդ գիրքր եւ դարձած աստուծոյ Համազօր բան մր. Այս 
շրջանի լեզուին մէջ այդ Հեռու աղանդին Հետքերը կր յամենան տակաւին. &ատեր 
թափառած են Զինք գտնելու Համար. Ամբողջ դար մր ամենատարբեր չրջաններու 
մէջ սպառեր են ապարդիւն կերպով. Մէկը ինչպէս կրնայ գտնել գաղտնի եւ յարգե-
լէ այն վեցանկիւնը, որ կր պատսպարէ Զինք. Մէկը յետադարձ ձեւ մր առաջարկեց 
գտնելու Համար Ա գիրքր, գտնել Բ գիրքր, որուն մէջ նչուած է Ա գիրքին տեղը, 
գտնելու Համար Բ գիրքր, նախ գտնել գիրքր եւ այս ձեւով յաւիտենապէս ... 

Տ արիներս այսպիսի արկածախնդրութիւններու մէջ մսխեր ու վատներ եմ. ԱնՀա-
ւանական չի թուիր նման կատ արեա լ գիրքի մր գո յո ւթիւնը տիեզերքի դա ր ա կն եր էն 
մէկուն վրայ3, անծանօթ աս տուածներու կ աղօթեմ, որ մէկը, գոնէ մէկը, թէեւ Հա-
զարաւոր տարիներ առաջ, կարդացած եւ ուսումնասիրած ըլլայ այդ գիրքր. Եթէ 
պատիւը, իմաստութիւնն ու երջանկութիւնը ինծի Համար չեն, թող անոնք ուրիչնե-
րուն Համար րլլ ան. Անոնք թող երկինքներու մէջ րլլ ան, թէեւ իմ տեղս դժոխքի մէջ 
է. Թող ես նախատուած ըլլամ եւ ոչնչացուած, բայց թող ակնթարթի մր Համար, մէկ 
էակի մէջ քու վիթխարի Մատենադարանդ արդարացուած ըլլայ. Ամբարիչտներր կր 
պնդեն, որ անՀեթեթր բնական է Մատենադարանին մէջ եւ թէ տրամաբանականը 
(նոյնիսկ Համեստ եւ պարզ բանիմացութիւնր) գրեթէ Հրաչքի Հա մա զօր բացառու-
թիւն է. Կր խօսին (գիտեմ) §Հրատապ Մատենադարանին մասին, որուն պատաՀա-
կան Հատորները անրնդՀատ վտանգին մէջ են փոխուելու, եւ որոնք կր Հաստատեն, 
կր ջրեն եւ կր չփոթեն ամէն ինչ, ցնորած աստուածի մր պէս՝ֆ. Այս բառերը, որոնք ոչ 
թէ կր մերժեն անօրինութիւնը, այլ կապացուցեն զայն, տխրաՀռլակ կերպով կր 
Հաստատեն իրենց Հեղինակին զզուելի ճաչակն ու ան յուսա լի տգիտութիւնը. Գրա-
կանութեան մէջ Մատենադարանը կր պարփակէ բառային բոլոր կառոյցները, քսան-
Հինգ խորՀրդանչաններով կազմուող բոլոր տարբերակները, սակայն բացարձակ 
անտրամաբանութեան ոչ իսկ մէկ օրինակ կարելի է գտնել այնտեղ. Անօգուտ է նչել, 
որ իմ տնօրինութեանս տակ գտնուող բազմաթիւ վեցանկիւններու լաւագոյն Հատո-
րը խորագրուած է 1հշ Շօաետճ 1հսոճտէօ1օբ, ուրիչ մր 1հշ Ր13ՏէՇ1 Շէ&աբ, այլ Հա-
տոր մր ա1օ. Առաջին ակնարկով անՀասկնալի այս նախադասութիւններր 
խորՀրդանչական կամ գաղտնագրական միջոցներով կրնան արդարացուիլ՛ այսպի-
սի արդարացում մր բառային է եւ, ըստ վարկածի, արդէն գոյ է Մատենադարանին 
մէջ. Չեմ կրնար միացնել կարգ մր գիրեր՛ զորս աստուածային Մատենադարանը չէ 
կանխատեսած եւ որոնք գաղտնի լեզուն եր էն մէկուն մէջ աՀարկու իմաստ մր չո^ 
նին. Ոչ ոք կրնայ յստակօրէն արտասանել վանկ մր, որ լեցուած է քնքուչութեամբ եւ 
վախո Ա, եւ որ այս լեզուներէն մէկուն մէջ աստուածի մր անունը չէ. Խօսիլ կր նչա-
նակէ կրկնաբանութեան մէջ իյնալ. Այս բառային եւ անօգուտ թուղթր, ինչպէս եւ 
անոր Հերքումը արդէն գոյութիւն ունին անՀաչիւ վեցանկիւններու Հինգ դարակնե-
րուն վրայ գտնո ւո ղ երեսուն Հատո րներէն մէկուն մէջ. ( Հ աւանական լեզուներու 
թիւ մր նոյն բառացանկը կր գործածէ; անոնցմէ ոմանց մէջ մատենադարան խորՀր-
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դանիշր կ արտօնէ ճշգրիտ բանաձեւր այս ամենուրեք եւ յաւիտենական սիսթեմր 
վեցանկիւն սրաՀներու. բայց մատենադարանր Հաց է կամ բուրգ կամ որեւէ այլ բան, 
եւ այս եօթր բառերր, որոնք զայն կր սաՀմանեն, այլ արժէք կ՚ունենանէ ՛հուն որ զիս 
կ ՚ ր ն թ ե ր ց ե ս , վստա՞Հ ես որ իմ լեզուս կր Հասկնաս)է 

կանոնաւորապէս գրելու պարտադրանքր զիս կր շեղէ մարդերու ներկայ կացո^ 
թենէնէ Ամէն բան արդէն գրուած րլլալու մեր Համոզումր մեզ կր ժխտէ եւ կամ ոգի-
ներու կր վերածէէ Շ ր ջ ա ն ն ե ր գիտեմ, ուր երիտասարդներր գիրքերուն կր խոնարՀին 
եւ անոնց էջերր կր Համբուրեն բարբարոսաբար, բայց մէկ գիր իսկ կարդալ չեն գի 
տերէ Համաճարակներ, Հերետիկոս դաւեր, ճամբորդութիւններ, որոնք ա նխ ու սա -
փելիօրէն յելուզակութեան կր վեր ածո ւին, բնակչութիւնր տասանորդած ենէ կ ա ր -
ծեմ թէ նշեցի տարուէ տարի աւելի յաճախակի դարձած անձնասպանութիւններրէ 

Թերե ւս ծերութիւնս եւ վախերս կր դաւեն ինծի, սակայն կր կասկածիմ, որ մարդ-
կային տեսակր . . . այդ ինքնուրոյն տեսակր . . . անՀետանալու վրայ է, սակայն Մա-
տենադարանր պիտի տոկայ լուսաւորուած, միայնակ, յաւիտենական, կատարելա-
պէս անշարժ, թանկարժէք Հատորներով օժտուած, անօգուտ, անեղծ, գաղտնիէ 

« Յ ա ւ ի տ ե ն ա կ ա ն » բ ա ռ ր գրեցի։ Այս բառր Հռետորական սովորութեամբ չէ որ 
ա ղա ւա ղեցիէ կ՛ րսեմ թէ անտրամաբանական չէ մտածել, որ աշխարՀր յաւիտենական 
էէ Անոնք որոնք սաՀմանափակութեամբ կամբաստանեն զայն, կենթադրեն թէ Հե-
ռու շրջաններու աստիճաններուն վրայ, անցքերուն եւ վեցանկիւններուն մէջ ան 
կրնայ իր աւարտր գտնել . . . ինչ որ անՀեթեթ էէ Անոնք որոնք զայն անսաՀման կր 
պատկերացնեն, կր մոռնան, որ գիրքերուն թիւր ի վերջոյ սաՀման մր ունիէ Հին Հար-
ցին Հետեւեալ լուծումր առաջարկելու յանդգնութիւնր ունիմ 0ատենադարանր ան-
սաՀման է եւ շրջաստեղնայինէ Յ ա ւիտ են ա կան ճամբորդ մր եթէ կտրէր Մատենադա-
րանր մէկ ծայրէն միւսր, որեւէ ուղղութեամբ, դարեր ետք պիտի տեսնէր, որ նոյն 
մատեաններր կր կրկնուին նոյն անկանոնութեամբ, (որ կրկնուելով կր վերածուի 
կանոնի, կր վերածուի ԿԱՆՈՆին)է Առանձնութիւնս, այս ազնուական յոյսով, ուրա-
խութեամբ կր լենայ4է 

Անգլերէնէ թարգմանեց 

ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ 
Հալէպ 

1.– Բնագիրը թիլեր կամ գլխագրեր չի պարունակեր. կէտադրութիւնը սահմանափակուած է ստորակէտով եւ 
միջակէտով. այս երկու նշանները, գիրերուն միջեւ եղած միջոցներն ու քսաներկու տառերը անծանօթ հեղինակին 
կողմէ բաւարար նկատուած են (խմբ.)։ 

2.– Նախապէս ամէն երեք վեցանկիւնի համար մէկ մարդ կար։ Ինքնասպանութիւնն ու թոքային հիւանդութիւնները 
խախտեցին այս տոկոսը։ Անճառելի մելամաղձոտութեան մը յիշատակը; կար ժամանակ երբ բազմաթիւ գիշերներ 
անցքերէ եւ աստիճաններէ կը ճամբորդէի, առանց մէկ իսկ գրադարանապահի հանդիպելու։ 

3.– Կը կրկնեմ՝ գիրքի մը կարելիութիւնը կը բաւէ, որ այդ գիրքը գոյ ըլլայ։ Անկարելին է միայն, որ մերժուած է։ 
Օրինակ՝ ոչ մէկ գիրք կրնայ աստիճան ըլլալ, թէեւ կան գիրքեր, որոնք կը խօսին, կը քննարկեն եւ կը ցուցադրեն այս 
կարելիութիւնը, եւ կան այլ գիրքեր, որոնց կառոյցը կրնայ աստիճանի մը կառոյցին նմանիլ։ 

4.– Լէթիսիա Ալվարէզ տի Թոլէտօ նկատած է, թէ այս հսկայ Մատենադարանը անօգուտ է։ Խստօրէն ըսուած՝ 
միակ մատեան մը բաւարար պիտի ըլլար, սովորական չափի հատոր մը, ինը կամ տասը կէտաչափով տպուած. 
չափազանց բարակ էջերու անսահման թիւ մը պարփակող (վաղ 17րդ դարուն Գավալիէրի ըսած է թէ բոլոր կարծր 
մարմինները գերմակարդումն են անսահման թիւով մակերեսներու)։ Այս մետաքսեայ ձեռատետրին գործածութիւնը 
յարմարաւէտ պիտի չըլլայ՝ իւրաքանչիւր էջ իր ծալքէն բազմաթիւ նմանատիպ այլ ծալքեր պիտի բանայ։ Մէջտեղի 
աներեւակայելի թերթը երկրորդ էջ պիտի չունենայ։ 
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ԱՐՈՒԵՍՏ 

ԵՈՒՐՈԶ (ԵՈՒՐԻ ԳէՈՐԳԵԱՆ) 
ՑԱՒ ՈՒ ԵՐԱԶ ԴԱՋՈՂ ՄԵօ ՆԿԱՐԻՉԸ 

Իրաւ ստեղծագործողը, գրող, բանաստեղծ, հրապարակագիր, 
արուեստագէտ, մտերիմ հաւատքը ունի որ ինք կոչուած է առա -
քելութեան մը։ Սովորաբար քաղաքական դէմքեր իրենք իրենց 
կը շնորհեն նման կոչում, բայց եթէ դիտենք բազմադարեան 
պատմութիւնը, ո՞վ կը յիշէ Պղատոնի, Վոլթէրի, Միքէլ Անճելո-ի 
եւ ուրիշներու ժամանակակից դրամատան տնօրէններ, նախա-
րարներ, յիշուելու պարագա– ին անոնք սոսկ անուններ են, բայց 
ժառանգութիւն կտակած են մտքի մարդիկ։ 

Այս մտածումները ունեցայ երբ Եուրոզի, Եուրի Գէորգեանի, 
հանդիպեցայ Պէյրութի արուարձաններէն Անթիլիասի իր ժամա-
նակաւոր աշխատանոցին մէջ, եւ քանի մը ամիս ետք Լոս Անճե– 
լըս, կրկին, ուր կը գտնուին իր արուեստանոցի սրահները։ Հոն 
կը հանդիպիք կերպարուեստի զանազան արտայ այտութիւննե 
րու. մտածումներու եւ ապրումներու ինքնատիպ բեմադրութիւն 

մը։ Իր ստեղծագործութիւներուն չափ հետաքրքրական անձնաւորութիւն է Եուրոզ։ 
Անխարդախ, թափանցիկ, կիրքով բնակուած կեանք մը, ինքզինք ըլլալու մնալուն լա– 
րում մը։ 

Եռւրի ԳԷռբգեաՏ 
ԵՈԻՐՈԶ 

^եղան կարչո ւթեան եւ քան-

դակագործութեան պարագա-

յին, անմիջականօրէն տեսանե-

լին եւ ՀրամցուաՆր գոյներ, 

գիծեր եւ ծաւալներ են։ Եթէ 

արուեստասէրին Հայեացքը 

անոնց վրայ կանգ առնէ, Հոն 

յամենայ, չյառաջանա յ, չՀաս-

նի այլ մակարդակ, ներկայաց-

ուած գործերը կր վկայեն ար– 

Հեստաւորի մասին, թերեւս 

ճարտար, իրականութիւն վե-

րարտադրող, բայց չենք 

գտներ Հոգիի եւ միտքի արտա-

յայտութիւն, այսինքն իսկա-

կան արո ւես տր։ ° ո ւր ո զի գե-

ղանկարները կր խօսին, քանի 

որ ինք ըսելիք ունի, կ՚ըսէ, կեր-

պարները լռած պատկերներ, 

անմիջականութիւն ունին։ ° ւ 

կր փոխանցուի Եուրոզի Հա-

րազատ կիրքը։ 

0արդը, ճարտարապետ, գե-

ղանկարիչ, տառապած է, 

ազատութեան եւ իրաւունքի 

կիրք ունի։ ԽորՀրդային Հա-

յաստան եղած տարիներուն 

պայքարած է, Հալածուած։ 

կ ո ր սնցո ւցած է գա ղա փ ա ր ի 

ընկերներ։ Բանտ մնացած է։ 

կ՚ըսէ թէ կ՛՚ուզէր դուրս գալ 

երկրէն։ Եօթը տարի չէ կրցած 

աշխատիլ տնային կալանքի 

պայմաններու տակ։ վերջա-

պէս կրցած է Հասն ի լ Ամերի-

կա, ուր ապրելու Համար գործ 

փնտռած է, չէ դիմած ընկերա-

յին օժանդակութեան գրասեն-

եակներր, նախընտրած է 

տնանկի կեանքը, փիծծա տա-

րած է տուները եւ գրասեն-

եակներր, եւ երբ ժամանակ 

գտած է, իր սենեակին մէջ 

նկարած է, իր իր ա կանո ւթեան 

եւ ինքզինքին վերադառնալով, 
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Ղ հ ե ա 

քանի որ տառապանքր մ ա ր դ ր 

կր բանտարկէ ինք իր մէջ. 

Արուեստի գո րծեր ո վ եւ 

անոնց ցուցադրութեամբ զբա-

ղող Տ եպո ր ա 0ուրի պա տ աՀա-

բար կ իմանա յ որ Ռ՛ուս իաչէն 

տղայ մր եկած է որ կր նկա– 

ր է . . . է կ ր տեսնէ ° ուրո զի դոր-

ծերր. Ապրուստի միջոց չունի, 

պարտքեր ունի, Հուզեր վաճա-

ռել իր գործ եր ր։ Պնդումներ, 

Համոզելու փորձեր: Վերջա-

պէս ցուցասրաՀ կր դրուին 

° ո ւր ո զի դործերր եւ առա^ինր 

կր ծախուի 1 8 Հազար տո չարի: 

° ւ կր սկսի ° ո ւր ո զի ն ո ւ ա ճ ո ւ -

մ ր արուեստի աշխարՀին մ էջ՛, 

ինքնատիպ °ուրոզ, որ կր 

նկար է երբ կր մտածէ եւ կր 

զգայ՛. Արուեստւի քննադատնե-

րր զինք կրնան տեղաւորել այս 

կամ «դպրոց»ին մէջ, րսել որ 

«քիւպիստ» է, կամ կր Հետեւի 

«ֆիկիւրաթիֆ» ի ն ք ն ա տ ի պ 

ուղիի՛. իր մեծղի քանդակներր 

կարելի է բաղդատել ժամանա-

կակիցներու, ինչպէս Ֆերնան-

տօ Պ ոթիրոյի գործեր ուն, բայց 

անոնք տարբեր բան կ ՚ ր ս ե ն ։ 

° ուր ո զի դո րծեր ր դուրս 

եկած են 0 ա լիֆո րնիայէն, 

Ամերիկայէն. Հռոմի մէկ նոր 

սուրբին Արքանճելօ Թա-

տինիի խորՀրդանկարր ( 3 0 0 X 

2 0 0 ս մ . ) կ ՛ ի ր ա գ ո ր ծ է , որուն 

արժէքին 2 / 3 ր կր նուիրէ Պրէշ-

ի ա յ ի ե կ ե ղ ե ց ւ ո յ է 

0արդկային ի ր ա ւո ւնքր եւ 

կ ացութիւնր խո րՀր դանշո ղ 

գեղանկարներու շարք ունի, -

«քիւպիստ» - դրոշմով, զոր 

0Ակր Հրատարակած է որպէս 

դրոշմաթուղթ: Այդ դեղան-

կարներր խո րՀր դա պա տ կեր-

ներ են ուր կր գտնենք սէրր, 

դաժան կեանքր, կինր զոր 

պէտք է սիրել: °ուրոզ ամե-

նայն պարզութեամբ կ ՚ ր ս է որ 

երբ կր նկարէ ինքզինք լաւ կր 

զգայ՛ կր ն կ ա ր է ի ն չ որ ի ն ք 
կ ո ւ զ է . 

1 9 5 6 ի ն ԽորՀրդա յին Հայաս-

տան ծնած ° ո ւ ր ի ^էորդեան, 

տասր տարեկանին արդէն 

կ աշակերտէ Յակոբ ^ոճայեա-

նի գեղանկարչական դպրոցր: 

0արդն է °ուրոզի ստեղծա-

գործութեան առանցքր. ժողո-

վուրդր, բանաստեղծր, աներ-

դիք թշուառր, Ամերիկայի 

«Հոմլես»ր, Հոգիի լոյսն ու 

ստուերր, սէրր, դաղթականր 

եւ ապաստան փնտռողր. Այ-

սինքն մեր ցաւագին ժամա-

ն ա կ ր ։ կ ր սիրէ պատմել, իր 

պատկերներր եւ դէմքերր կր 

խօսին: կ ր Հաւատայ որ ար-

ուեստր կրնայ ծնիլ միայն 

ԿՆՈԶ ԴԻՄԱՆԿԱՐ 
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ազատութեան մէջ։ 

Ւնք կր շարունակէ նկարել 

այն Հաստատ Համոզումով, որ 

աստո ւածատո ւր շնորՀով, նոր 

գործր ա ւ ե լ ի գեղեցիկ կրԱայ 

եւ ամբողջական։ կատարելա-

գործման ուղին քանի որ 

մարդը բանական էակ է։ Այս– 

պէս է որ ինք կր տարբերի ու-

րիշներէ, որոնք իրենց լրումին 

արդէն կր Հասնին երբ երիտա-

սարդ են։ Ւնք կր Հաւատայ որ 

դեռ Հասնելիք տեղ ունի։ 

Եւ թերեւս այդ կոչումը 

շեշտո ւած կերպով կր զգայ 

երբ կուաթեմալայի մէջ շա-

բաթ, կր նուիրուի իր գործին, 

դպրոցները կր փակուին եւ 

աշակեր տներ, Հազարներով, 

կու գան ° ուր ո զի աշխա րՀր 

տեսնելու։ 

Ւնքնատիպ °ուրոզ, որ յի-

շո ղո ւթիւն ունի, եւ իր ար-

ուեստը կր ծառայեցնէ բարե-

սիրական նպատակներու, այ-

սինքն մարդոց ցաւին դար-

ման փնտռող կազ մա կեր պու -

թիւններու։ Ւնքզինք չի բան-

տարկեր իր եսին ու սոսկ գեղե-

ցիկին մէջ, եւ թերեւս այս իսկ 

պատճառով արագօրէն նուա-

ճած է Հոգիները։ Այդ կր վկա-

յեն թանգարաններու մէջ ար-

դէն տեղ գրաւած իր գործերը, 

իրեն զօրավիգ կանգնող մեկե-

նասները եւ քննադատները։ 

Ե ուրո զի գործեր ուն դիմաց 

կր զգաք վա ր դին պատգամը, 

Համբոյրի խորՀուրդր եւ 

երաժշտո ւթեան արձագանգը։ 

կր Հաւատայ որ դեռ իր վերջին 

խօսքր չէ ըսած, իր զգացում-

ներր եւ միտքը վերջին գոյնր 

չեն դրոշմած։ 

Այս տողերու ետին պէտք չէ 

փնտռել ազգային-Հայրենակ-

ցական սնափառութիւն։ Եո^ 

րոզ արդէն Ամերիկա յէն 

դուրս է, ՀամաշխխարՀային եւ 

Համամարդկային արժէք ունի։ 

քննադատները իր խորՀրդա-

նիշներուն մէջ պիտի գտնե՛ն 

նաեւ իր ազգային պատկանե-

լիութեան առՀաւական լոյսր, 

թէ պիտի գոՀանան զինք ամե-

րիկայնացնելով եւ Համա-

մարդկային կաղապարի մէջ 

ձուլելով ։ 

Ամերիկայի րնձեռած մի-

ջոցներով լայն ճամբայ բաց-

ւած է ° ուրոզի առջ եւ եւ ինք 

դեռ անակնկալներ վերապա-

Հած է արուեստի աշխարՀին։ 

6. ՊԱԼԵԱՆ 
Պէյրութ-Լոս Անճելրս 

Դեկտեմբեր 2009-Փետրուար 2010 
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ԵՈՒՐՈԶի 
ԽՈՐԻՄԱՍՏ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐԸ 

Զ 
ս 

Ն 

I 
ծ 

Խօսքր չի վերաբերիր այն Տ ^ ա ե օ Ա տ ա ի ն , որ իբ-

րեւ գրականագիտական Հոսանք ծնունդ առաւ 

1 8 8 0 ա կ ա ն թուականներուն ու տա րածո ւեցա ւ 

աչխխարՀով մէկ, այլ այն խո րՀր դան շանն եր ուն, 

որոնք իբրեւ գեղարուեստ ական արտայայտչա-

ձեւ կ օգտ ա գո րծո ւին կեր պա ր ո ւ ես տի մ էջէ 

ԽորՀրդանշաններու այս տեսակի օդտադործու-

մր սկսած է իբրեւ Հաղորդակցման միջոց, նախա-

մարդու վաղ մարդկայնացման շրջա նինէ 

Ն ա խ ն ա դ ա ր ե ա ն ժ ա յ ռ ա պ ա տ կ ե ր ն ե ր ր խ ո ր ք ի ն 

մէջ խորՀրդանշաններ են, որոնցմէ յառաջացած 

են մեՀենագրու թիւնր (հւշա§1օբհւօտ) եւ ծի սա կան 

լեզունէ ԽորՀրդապատկերի մր միջոցով պատգամ 

փոխանցել թէ գործնական է եւ թէ՛ աւ ելի Հաղո^ 
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դա կան։ Այս իսկ պատճառով զայն շարունակեցին 

օգտագործել կերպարուեստագէտներէն շատեր, 

ինչպէս Փապլօ Փիքասօ, վասիլի 0անտինսքի, 

0արք Շակալ, Փօլ 0լէ, Սալվատոր Տալի, եւ այլն։ 

Խ որՀրդանշաններու օգտագործումը կեր-

պարուեստագէտներու քով, միշտ չէ որ մտած-

ւած եւ գիտակցական բնոյթ ունի, երբեմն 

խորՀրդապատկերներր ինքնեկ են եւ կր դրսեւոր-

ւին տարերայնօրէն։ Այսպէս է Եուրոզի պարա-

գային, որուն գլխաւոր երեք խորՀրդանշաններն 

են Լոյսր, Նուռը եւ կապոյտ վարդը։ Անոնք թէ 

իբրեւ ձեւոյթ եւ թէ իբրեւ գոյն մէկ կողմէ յագե-

ցած են ներքին յուզականութեամբ, միւս կողմէ 

գրաւիչ են արտաքին կեն ս ո ւն ա կո ւթեա մբ եւ գե-

ղեցկութեամբ։ ա•-Լոյսր տարերայնօրէն °ուրո-

զի Հոգիէն բխած առՀաւական ծնունդ է, բ•- ՛Նու-

ռը ցեղային յիշողութեան արգասիք, գ ՚ - կապոյտ 

վարդը ս եփ ական Հոգեմտաւոր տաղանդի դրսե-

ւորում։ 

ա.– Լոյսը 
միտենք, որ Հին աշխարՀի մշակոյթներուն մէջ 

լայնօրէն տար ածուած էր արեւի պաշտամունքը 

իբրեւ կեանքի աղբիւր, իբրեւ Հայր աստուածու-

թիւն։ միտենք նաեւ, որ լոյսր Արեւէն է որ կր ծնի 

եւ ոչ թէ Հակառակը։ 

Սա կ այն դիցաբանութիւնը Հակառակը §կր 

պնդէ».. .։ Հին յոյները կր Հաւատային, թէ գոյու-

թիւն ունի լոյսի դիցուՀի մր Թէիա անու-

նով, որմէ ծնած են գլխա ւո ր լուսատուները՚ 

Հելիոս աշ1ւՕՏ) Արեւր, Սելենէ (Տշ1շՈ6) Լուսինը 

եւ հ ոս (ՏՕՏ) Արշալոյսը։ Յոյներէն առաջ եւ գու-

ցէ նաեւ յետոյ լոյսի պաշտամունքը գոյութիւն 

ու նեցած է Հին աշխարՀի այլ մշակոյթներու մէջ 

եւս, որոնց շարքին նաեւ Հայերու։ 

Հայկական դիցաբանութեան մէջ լոյսի աստ-

ւածր 0իՀրն (^ւհշ1՛) էր, որ կր պաշտուէր, ողջ 

Հայաստանի տարածքին։ Հին Հայկական օրացոյ-

ցի 8րդ օրն ու 7րդ ամիսը նուիրուած էին 0իՀր 

աստուծոյ, իսկ Հեթանոսական սրբավայրերը կր 

կոչուին մեՀեան, շատ Հաւանաբար ի պատ իւ 

0իՀրի։ Լոյսի աստուածութեան աւելի կարեւո-

րութիւն կր տրուէր, որովՀետեւ Հայկական դի-

ցաբանութեան մէջ, լոյսր միայն ֆիզիքական չէր 

որ կր Հակադրուէր խաւարի դէմ, այլ այն Հոգե-

մտաւոր լոյսն էր, որ կր պայքար էր նաեւ խաւա-

րամտութեան եւ նեղմտ ո ւթեան դէմ։ 

Հայ ժողովուրդը երբ քրիստոնէութիւնը ըն-

դունեցաւ իբրեւ պետական կրօնք, 0րիստոս նախ 

Համեմատուեցաւ լոյսի աստուածութեան եւ այն 

աղօթքները, որոնք նուիրուած էին լոյսի աստ-

ւածութեան, վերածուեցան քրիստոնէական շա-

րականներու, ուր Հաւատացեալը 0րիստոսի կր 

դիմէ իբրեւ §լոյս, արարիչ լուսոյ», ուրիշ աղօթ-

քի մր մէջ Հայ քրիստոնեան կ՚ըսէ՛ §Առաւօտեան 

աչք, մեծ արեգակ, շողերդ սփռէ՛ խաւար սրտիս 

մէջ...»։ Այո, Հայ Հաւատացեալին Համար լոյսի 

աղբիւրր Յիսուս 0րիստոսն է, որ իր Հոգեմտա-

ւոր շողերը կր սփռէ մեր խաւար սրտերուն մէջ, 

կր լուսաւորէ մեզ ներքնապէս։ 

°ուրոզի §գո ւպիստականք) (խորանարդապաշ-

տական) բնոյթի կտաւները մեծաւ մասամբ 

կ ողողուին երկինքէն թափուող այնպիսի շողե-

րով, որոնք թէեւ իբրեւ Հոգեմտաւոր լուսերանգ 

կր բաշխուին ձեւոյթներու վրայ, սակայն §անրս-

կիզբ են ու անՀաս»։ 

Ուրեմն, Լոյսր ° ուրո զի Համար շնորՀքի, 

իմաստութեան եւ մտքի ու Հոգիի պայծառո^ 

թեան եւ նաեւ յոյսի խորՀրդանշան է։ 

0րիստոսէ Հազարաւոր տարիներ առաջ յղաց-

ւած շումերական §կիլկամէշ» պոեմին մէջ, երբ 

ջրՀեղեղէն ետք §Ո ւտ նա պիշ տիմ» (՛ ոյ ՛ ա Հա պե -

տի նախատիպարը) առաջին անգամ լոյսր կր տես-

նէ կր բացա գանչէ՛ §°ւ այն ատեն եր դիքը բացի 

եւ լոյսր զարկաւ երեսիս»։ 

Պատկերացուցէք, որ ջրՀեղեղի Հետեւանքով 

տասներկու օր խաւարի եւ անորոշութեան մէջ 

մնալէ ետք տապանի պատուՀանր կր բանաք եւ 

լոյսր կր զարնէ ձեր երեսին։ Հոս է որ լոյսր իր 

աստուածային արժէքն ու իմաստը կր զգենու 

մարդու Համար։ Հոս է որ անոր անՀրաժեշտո^ 

թիւնր կենսականօրէն կր զգացուի...։ Հոս էր որ 

Նոյ ՆաՀա պետ ր առաջին անգամ լոյսր դիմագրա-

ւելու Հրճուանքը կ ապրի։ 

Եուրոզ իր ստեղծագործական գերլարուած 

պաՀերուն, ոչ միայն կապրի լոյսր կորսնցուցած 

ու զայն վերագտած ըլլալու գեղագիտական Հա-

ճո յքր, ա յլեւ կ ապրեցնէ զանոնք իր կտաւներուն 

վրայ ու կր փոխանցէ ակնդիրին։ Ւնչպէս §Աիրով 

պաշտպանուած» եւ կամ §կիրակնօրեայ», §Առա-

ւօտ» կտ ա ւն եր ր։ 
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Վերածնունդի շարք մր դեղանկա ր իչներ ո ւ 

մօտ լոյսր պատուՀաններէն կր թափանցէ եւ 

կ ողողէ գլխաւոր կերպարր կամ շրջապատր (Լէո-

նարտօ Տ ա - Վ ի ն չ ի , Վ ե ր մ ե ր . . . ) , ուրիշներու պա-

րադային լոյսր կր բխի 

ուղղակի գլխխա ւո ր կեր-

պարէն (յատկապէս երբ 

Յիսուս մանուկն է այդ 

մ է կ ր ) (Գաւաճօ, Ռեմպ-

րանդ . . . )է 

Եուրոզ թէեւ երբեմն 

վերածնունդի վարպետ-

ներու նման կամարաձեւ 

պա տո ւՀանն եր եւս կր 

պա տ կեր է (ինչպէ ս 

« Ն ե ր շ ն չ ո ւ մ ր 0 ե ր Միջեւ» 

կտաւի պարագային), 

սակայն անոր լոյսի աղ-

բիւրր անորոշ կր մնայ 

եւ չի կեդրոնանար կեր-

պարի մր կամ առարկա-
յի մ ր Վրայ, որովՀետեւ 

Եուրոզի Համար Լոյսր 

մ ի շ տ լ ո յ ս է , կ ա յ ո ւ կր 

մնայ իբրեւ տ ի ե զ ե ր ա -

կ ա ն գոյ, խա–արն է որ 

Հ իմա կ ա յ, ս ա կ այն քիչ 

յ ե տ ո յ կ ր ն ա յ չրչալ...է 

ճիշդ այս պատճա-

ռով լոյսր նաեւ յոյսի 

ա ղ բ ի ւ ր է Եուրոզի Հա-

մարէ 

բ. ֊ Նուռը 
Նռան խորՀրդանշանր այնքան Հին է ու այն-

քան տա րածո ւած տարբեր մշակոյթներու մէջ, որ 

կարգ մր մասնագէտներ կենթադրեն, որ կենաց 

Ծառի բնօրինակր Նռնենին պէտք է որ րլլայէ Հին 

աշխարՀի քիչ թէ շատ զարգացած բոլոր ժողո-

վուրդներր կր պաշտեն ծառր իբրեւ կեանքի ա ղ 

բ ի ւ ր է Անոնցմէ ի ւ ր ա ք ա ն չ ի ւ ր ր կր պաշտ էր այն 

ծառր, որ առաւելագոյն չափով սնունդ կու տար 

մարդուն եւ բուժման յատկութիւնն եր կր դրսե-

ւորէրէ ° ւ որովՀետեւ տարբեր տարածքներու 

վրայ, տարբեր տեսակի ծառեր կային, իւրաքան-

չիւր երկիր կր պաշտէր իրեն յատուկ ծառ մր կամ 

բոյս մրէ Չինացիներր կր պաշտ էին ճին-սենկր, 

Հ ն դ ի կ ն ե ր ր մ ան կոն, բաբելացիներն ու Հրեան եր ր 

արմաւենին, Հին եգիպտացիներր ժանտաթզե-

նին, յո յներր ձիթեն ին, իսկ Հա յերր ն ռ ն ե ն ի ն է 

Նուո-ր իր Համեղու– 

թեան զուգաՀեռ ունի 

նաեւ գեղեցիկ ու Հե-

տաքրքրական տեսքէ 

կտրելու պարագային 

անոր արնագոյն ու կի-

սաթափանց Հատ իկ նե -

րու փեթականման շար-

ւածքն ու կշռո յթր, ոչ 

միայն կր զարմացնեն 

այլեւ կր Հիացնեն մարդ 

արարածրէ Ասոր վրայ 

եթէ գումարենք նաեւ 

անոր բու ժիչ յատ կու -

թիւններր, ապա րմբրռ-

նելիի կր դառնա յ թէ ին -

չ ո ՛ ւ նուռր կր դասուի 

իբրեւ կեանքի աղբիւր, 

իբրեւ պտ ղաբերո ւ-

թեան, սիրոյ, եր իտ ա-

սար դու թեան եւ նոյ -

նիսկ ան մա Հո ւթեան 

պտուղէ 

Հինտուիզմի մէջ 

Նուռր կր խորՀրդանշէ 

յաջո ղու թիւ ն ( բ ա տ բ շ ո ֊ 

է^) եւ պտղաբերութիւն 

(քշւ-էաէյ) ե ւ ուղղակիօ-

րէն կ ա ռրնչո ւի արգասաւորութեան Հողի դխ 

ցուՀի ՊՀումետեվիի ( 8 հ օ ս ա 6 ճ 6 V ^ ) եւ պտուղնե-

րուն սերմ պարգեւող կանեշայի (0&Ո6Տհ&) Հ ե տ է 

իսկ Այուրվետայի ( ճ ^ ս ^ շ ճ ծ ) մէջ վկայութիւն 

կայ այն մասին, թէ Նռ նենին իր բո չոր մասերով 

(արմատ, կեղեւ, տերեւ, ծաղիկ եւ պտուղ) կ ՚ օ գ չ 

տագործուէր իբրեւ դեղամիջոց տարբեր տեսակի 

Հիւանդո ւ թիւններ բուժելու Համարէ իր բուժիչ 

յատկութիւններուն, Համեղութեան ու գեղեցիկ 

տեսքին շ՛նորՀիւ, Հին մշակոյթներու մէջ Նռան 

շուրջ Հիւսուած են եղեցիկ ա ռա ս պելներ ու 

աւանդութիւնն եր է Յունական դիցաբանութեան 

մէջ Տիտան-Օրիոն ( ՚ Ո է ծ Ո - Օ ո Օ Ո ) աստուածո^ 

ՀԵՇՏԱՆՔ 
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Ա Ր Ո ^ ծ Ա Տ 

թ ե ա ն կ ն ո ջ անունր Պոեօթէա (ՏօՇէՇծ) է , որ կր 

նշանակէ Նուռէ Յունական այլ բարբառով մր 

Հողի դիցուՀիին ՌՀէա ( Տ հ շ & ) անունր եւս Նուռ 

իմա ս տ ր ունիէ Նուռր իբրեւ կեանքի - մաՀուան, 

յաջողութեան եւ առՀասարակ աստուածային 

յատկութիւնն եր ունեցող պտուղ բազմիցս կր յի-

շատակուի ու կր մեծարուի յունական առասպե-

լաբանո ւթեան մ է ջ է Մինչեւ Հիմա գիւղական 

շրջաններու մէջ Նուռր յաջողութեան եւ արգա-

ւ ա ս ո րո ւ թեան խ որՀր դան շան էէ Ոչ միայն 

Հնդկական եւ կամ յունական դիցաբանութիւննե-

րու քով, այչեւ բազմաթիւ արեւելեան Հին մշա-

կոյթներու մէջ նռան կր վերադրուին բուժող, 

բեղմնա ւո ր ո ղ եւ եր իտ ա ս ա ր դացնո ղ յատ կո ւ-

թ ի ւ ն ն ե ր է իսկ Հրէական կրօնքի մէջ, Նուռր ոչ 

միայն Սուրբ է ու անմաՀական, այլեւ ճշմարտա-

ցիո ւթեան խորՀրդանշան էէ Ըստ Հրէական 

աւանդութեան, նռան Հատիկներու քանակր 613 

է, ճիշդ այնքան, որքան ԹորաՀ (7օ1&հ) պատուի-

րաններու քանակրէ Հայկական եւ Սասանեան 

թագաւորական դաՀերու նման, Սողոմոն իմաս-

տունի թագին ձեւր եւս ներշնչուած կր թուի րլլալ 

Նռան ծաղիկէնէ իսկ սեմական դիցու Հին եր էն մէ-

կր ուղղակիօրէն կր կոչու ի Ռրմման ( ^ շ ա ա օ ո ) , 

որ կր նշանակէ Նուռէ 

Նռնենիին իբրեւ կենաց ծառ Հնագոյն պատ-

կերման կր Հանդիպինք ուրարտական որմնան-

կարներու մէջէ Հայերու պարագային եւս Նուռր 

մտած է կենցա ղի մէջ եւ մինչեւ այսօր կր Համար-

ւի սիրոյ, պտղաբերութեան եւ անմաՀու թեան 

խորՀրդանիշէ Ըստ ազգագրական բնոյթի Հայկա-

կան աւանդութեան մր, մինչեւ ԺԹ դարու վերջե-

րր երբ գիւղական շրջաններու մէջ կինր յղանար, 

կ ամչնար բառացիօրէն տեղեկացնելու ամուս-

նոյն, այլ նուռ մր (իսկ նուռ չ ր լ չ ա լ ո ւ պարագա-

յին կարմիր խնձոր մ ր ) կր նուիրէր անորէ Հեթա-

նոսական շրջանին Հայերր նուռէն գինի կր պատ-

րաստէին (այս ս ո վո րո ւթիւնր մինչեւ Հիմա կրշա-

ր ո ւ ն ա կ ո ւ ի ) որ կր Համարուէր անմաՀո ւթիւն 

պարգեւող Հեղուկ (Նեկտար) իսկ Հայ Հոգեւոր 

մշակոյթի մէջ նուռր լայնօրէն օգտա գործ ուած 

է, թէ Հոգեւոր գրականութեան, թէ մ ան ր ան կա-

չութեան եւ թէ բարձրաքանդակներու մէջ իբրեւ 

0րիստոսր խորՀրդանշող եւ անմաՀո ւթիւն պար-

գեւող պտուղէ Այս իմաստով մեզի յայտնի են նա-

եւ վերածնունդի ռաՀվիրաներու Սանտրօ Պոթի-

չելլիի եւ Լէոնարտօ տա Վ ի ն չ ի ի սրբանկարներր 

" ^ ծ ճ օ ո ո ծ օ ք էհշ բ օ ա շ ջ ւ ՜ ծ Ո Յ մ շ " եւ " ^ տ մ օ ո ո ծ աձ 

օհւ1ճ ՝աէհ բ օ ա շ ջ ւ ՜ ծ Ո Յ մ շ " ս տ եղծագործ ո ւ թիւննե-

րրէ Ա յ ս սրբանկարներուն մէջ, ճեղքուած եւ բաց-

ւած նռան Հատիկներր կր խորՀրդանշեն Յիսուս 

մանուկի ապագայ տառապանքներն ու չարչա-

րանքր, որոնք սակայն յարութեան եւ անմաՀո ^ 

թեան խորՀուրդր եւս կ ՛ ա ւ ե տ ե ն է 

Նոյնիսկ հուրանին մէջ նուռր քանի մր անգամ 

կր յիշատակուի իբրեւ Աստուծոյ ստեղծագոր-

ծութիւն եւ դրախտային պտուղէ 

Այս բոլորէն ի յայտ կու գայ թէ Նուռր Հին աշ-

խարՀի մէջ, իսկապէս կենսական նշանակութիւն 

ունէր եւ իմաստային առումով աստուածային 

խորՀուրդներ կր պարունակէր իր մէջէ 

Ուրեմն պատ աՀա կան չէ որ Հայ նկարիչներ (եւ 

ոչ միայն Հայ) թէկուզ բնազդաբար եւ տարերայ-

նօրէն Հրապուրուին Նուռի տեսքով ու պատկե-

րեն զայնէ 

° ուրո զիի պարագային նուռ խորՀրդանշանի 

պատկերումր սերտօրէն կա պո ւած է անոր յիշո-

ղութեան Հետ, թ է կ ո ւ զ ցեղային առՀաւական ճա-

նապարՀովէ Եուրոզ կր յ ի շ է , թէ տակաւին պա-

տանի աշնան եղանակի մր կայցելէ նռնենիներով 

Հարուստ Հայաստանի ^անգեզուրի շրջանր, եւ 

յանկարծ իր առջեւ կր բացուի նռնենիներու պո^ 

րակ մրէ Աշնան թեթեւ քամիի ազդեցու թ ե ա ն 

տակ նռնենիներր կ ՚ օ ր օ ր ո ւ ի ն , երփներանգ տե-

րեւներրբոցավառ դաշտի մր տպաւորութիւնր կր 

ստեղծեն, իսկ անոնցմէ կախուած կարմիր ու գե-

ղեցիկ նուռերր պսպղուն կայծերու նման շունչ 
ու կենս ունակութիւն կու տան բնո ւթեան տա-
րերքինէ 

Պատկերացուցէք, որ յոգնած, անօթի, ծարաւ 

ու կրքոտ պատանին Հրապուրուած տեսարանի 

ա ն դ ի մ ա դ ր ե լ ի քաշողական ութ են էն, կր վազէ եւ 

իր Հանդիպած առաչին նուռերր կր քաղէ ու կր 

ծծէ անոնց Հիւթր, այնպէս ինչպէս սովալլուկ մա-

նուկ մր պիտի ծծէր իր մօր կաթրէ Պատկերացու-

ցէք թէ արբունքի շրջանի մէջ եղող այդ զգայուն 

պատանին ի՛նչ մեծ բա ւա կանո ւթիւն պիտի ստա-

նար այդ Հիւթեղ ու ճաքճքած նուռերէն, որոնցմէ 

բացառուած չէր կրնար րլչալ նաեւ անոնց «էրոչ 

թիք» Հանգամանքրէ իսկ երբ իր ծնողներն ու ո^ 
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ԱՐՈՒԵՍՏ 
Ղ հ ե ա 

սուցիչներր բացատրու թիւններ կ ո ւ տա ն իրեն 

նուռի օգտակարութիւններուն եւ խո ր Հուրդ նե -

րուն մասին, Եուրոզի յիշողութեան մէջ նուռը կր 

մնայ իբրեւ Համեղ, գեղեցիկ, սակայն խորախոր-

Հուրդ ու աստուածային պտուղ մր, որուն Հիւթը 

ծծելը կր դառնայ ծիսակա ն եւ սեռա յնօրէն 

խորՀրդանշական.. .։ 

ԱՀաւասիկ թէ ինչո ւ °ուրոզի սիրող զոյգերր 

իրենց սեռային յարաբերութեան ամենաթէժ 

վայրկեաններուն իսկ ծիսականօրէն իրենց ձեռքը 

բռնած կ՝ր/–ան նուռ եւ կամ կապոյտ վարդ։ Ւսկ 

թէ ինչո ւ կապոյտ վարդ, այդ մէկն ալ կրբացատ-

րենք ստորեւ։ 

գ.– Կապոյտ Վարդ 
կ՛րսուի, թէ միջնադարուն Արեւելքի մէջ ար-

Հ ես տա կան միջոցներով կր ստանային կապոյտ 

վարդ, որ սակայն լազուարթ կապոյտ (&2.Ա1ւՇ ե1սշ) 

էր։ Ւսկ 2004ին ճափոնական (ՏԱՈէՕՐ^) եւ աւստրր-

իական (ք10Ո§6Ո6) զոյգ ծաղիկի ընկերութիւննե-

րու միացեալ ջանքերով կրցան ստանալ կապոյտ 

վարդի տեսակ մր, որ լայն ժո ղո վր դա կանո ւթիւն 

ունեցաւ, ոչ միայն իր գեղեցկութեան եւ իւրա-

յատկութեան Համար, այլ նաեւ իր մէջ պարունա-

կած խորՀրդանշական իմաստին պատճառով։ 

° ւր ո պա կան կարգ մր աւանդութիւններու մէջ 

կապոյտ վարդը կր խորՀրդանշէ ցանկու թիւննե-

րու իրականացման ( ծէէՅաաջ էհշ ւ ա բ օ Տ Տ ւ ե Խ ) 

առեղծուածր (ա^ՏէՇ1^)։ կապոյտ վարդը իր մէջ 

կր պարունակէ այն խորՀուրդր, որուն տիրանա-

լով ենթական կրնայ իրականացնել իր ամենամեծ 

ցանկութիւններր, նոյնիսկ կրնայ երիտասարդու-

թիւն ձեռք բերել եւ կամ առինքնել տենչացող ան-

ձը ու սէր ներշնչել անոր։ կապոյտ վարդի Հասկա-

ցողութիւնը, առաւելաբար տարածուած էր ԺԹ 

դարու կէսերուն վիքթորեան ժամանակաշրջա-

նին ( ^ օ է օ ո օ ո ՚ Ո ա Շ Տ ) ։ 

0ինչեւ այսօր չինական բանաՀիւսութեան մէջ 

կապոյտ վարդը կր խորՀրդանշէ անՀասանելի սի-

րոյ յոյսի (սՈ2ւէէաՈ2ւե1շ 10V6) բանալին։ Զայն ձեռք 

բերելու պարագա յին նո յնիսկ կարելի Է Հասնիլ 

մերժող սիրոյ Էակին ու Հմայել զայն։ 

Ւսկ կան ժո ղո վո ւր դն եր, որոնք կր Հաւատան 

թէ կապոյտ գոյնր ինքնին բուժիչ եւ կազդուրիչ 

յատկութիւն ունի։ Հայաստանի Զանգեզուրի 

լեռներու 3300 մեթր բարձրութեան վրայ §կա-

պոյտ» անունով լճակ մր գոյութիւն ունի, որու 

շրջանի ժողովուրդը մինչեւ Հիմա կր Հաւատայ 

թէ լիճը բուժիչ յատկութիւններ ունի։ Ըստ տեղի 

բնակչութեան, եթէ մէկը մաքուր սրտով ու Հա– 

մոզ ումով անոր մէջ լողայ, ապա կր բուժուի իր 
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Ա Ր Ո ^ ծ Ա Տ 

Հիւանդո ւ թիւններէնէ 

Հնդկական դիցաբանո ւթեան մէջ Հարէն 

Վիշնուի (Լօւ՜ճ \1տհՈս) եւ Հարէն 0րիշնա (Լօ1՜ճ 

սրբազան գոյնր կապոյտն էէ Անոնց 

մարմնի գոյնն իսկ կապոյտ է , որովՀետեւ րստ 

Հինտու դիցաբանութեան կապոյտ գոյնր կարո-

ղութիւնր ունի իր մէջ ծծելու (ծետօՐե) բոչոր տե-

սակի չարու 

թիւններն ու նոյնիսկ թոյներրէ Միեւ-

նո յն ատեն կա պո յտր կր խորՀրդանշէ ք ա ջ ո ւ թ ի ւ ն 

ո ւ վճռա կանո ւթիւն ( ե Ր ^ Շ ^ ծ ո ճ Ճշէշ1ատ&էաո) , 

որոնց միջոցով աստ ուածն երր կ ոչնչացնեն չարր 

(ՇV^1)է Ա յ ս պատճառով Հինտու Հաւատացեալն երր 

իրենց տառապանքներու եւ Հիւանդութիւններու 

փրկութեան Համար կ՚երթան եւ կաղօթեն Հարէն 

Վ ի շ ն ո ւ ի ն եւ Հարէն 0րիշնայինէ °ուրոզ եւս ունի 

տառապող մերկ կերպարներ, որոնք ամբողջո^ 

թ ե ա մ բ պատ կեր ո ւած են կա պոյտ ի տարբեր 

երանդներովէ Ըստ բնազանցո ւ 

թեան ( ա Տ է ^ ֊ 

բհ յտւօ) ՝ " 8 1 ս շ ւտ էհշ օօ1օր օ ք էաէհ, տշւ՜շուէյ աձ հ^^-

ա օ ո յ , ե յ հ շ 1 բ ւ ո ջ էօ տօօէհ էհշ ա ւ ո ճ . 1է ւտ § օ օ ճ քօր 

օ օ օ 1 ւ ո ջ , օ&1աւոջ ւ շ օ օ ո տ է ա օ է ւ ո ջ &ոճ բ ա է շ օ է ւ ո ջ 

Օ օ օ ճ քօր ^ շ ր տ , օ ^ 1 ա ւ ո ջ էհշ ե օ ճ յ աձ ա ւ ո ճ , ^^^տ-

1Ո§ ք ր շ գ ս շ ո օ յ . " որ թարգմանի՝ «կապոյտր 

ճշմարտութեան, պայծառութեան եւ ներդաշ՛նա-

կութեան գոյնն էէ կր զովացնէ, կր Հանդարտեց-

նէ, կր կազդուրէ միտքն ու մարմինր, միեւնոյն 

ատեն կաշխուժացնէ ա ն Հ ա տ ր . . . » է 

իսկ անտ ինսքիի Համար իւրաքանչիւր դո յն 

իր իմաստր 

ունէրէ Ան կրսէ, թէ կապոյտր մա-

քուր է եւ անսաՀման, արտաքին Հանգստութիւն 

յառաջացնող» է 

Հակառակ անոր, որ բնութեան մէջ կապոյտ 

վարդ գոյութիւն չունի, Եուրոզ մաքուր սիրոյ 

խորՀրդանշան վարդին Համար րնտրած է կա-

պոյտ գոյնրէ Պ ատ աՀա կան չէ, որովՀետեւ մարդ-

կային Հասարակութիւնր աւելի քան երբեք մարմ-

նա կա 

նի զուգաՀեռ կարիքր ունի նաեւ մտային եւ 

մանաւա՛՛նդ Հոգեկան կազդուրման եւ բուժմանէ 

Ան երբ կազդուրման եւ բուժման գոյնր ու մաչ 

քուր սիրոյ խորՀրդանշ 

անր իրարու կ ՛ ր ն դ ե լ ո ւ զ է 

նոյնութեամբ չի պատճենաՀաներ վարդր, ո՛չ բո-

վանդակութեամբ եւ ոչ ալ ձեւոյթով, այլ նոր 

յղացքով կր «սրբագրէ» զայն ու կր վերածէ սե-

փական ստեղծագործու 

թեան է Օրինակ, վարդր 

պէտք է փշոտ րլլայէ Միջնադարեան թրուպա-

տուրներր ( է ա ս ե օ ճ օ ա ՜ ) Օմար Խայեամ, Սայեաթ 

Նովա . . . ) երբ սէրր կերգէին, չէին մոռնար անոր 

փշոտ, ծակող յատկանիշր, ո ր ո վՀետ եւ սէրր 

ցաւցնող է նաեւէ Եուրոզի կապոյտ վարդերր 

փուշ չունինէ Անոր Համար կապոյտ վարդր չի 

ցաւցներ, այլ րնդՀակառակր, պէտք է որ Հան-

գրստացնէ ու բուժէ տագնապաՀար ու Հիւանդ 

մար դրէ 

Փաստօրէն մաքուր սիրոյ վրայ Հիմնուած 

մարդկային փոխ յարաբերութիւնն եր ու նուազ՜ 

ման Հետեւանքով րնչաքաղցութիւնն ու նիւթա-

պաշտ ո ւթիւնր երբեմն ծա յրա յեղական չափանիշ-

ներու կր Հասնին ու կ ապականեն մարդու միջա-

վայրն ու ներաշխարՀրէ Յատկապէս կարգ մր ժո-

ղովուրդներու քով կոտնաՀարուին մարդկային 

տարրական իրաւունքներն իսկէ ի տես այս բո չո-

րին զգայուն արուեստագէտր կր տագնապի, կր 

տառապի եւ ուրոյն յղացքներով կր պայքարի յա-

նուն մարդու մտքի ու Հոգիի ազատութեան, յա-

նուն մարդկային Հասարակութեան կազդուրման 

ու առողջացման... 

ԱՀաւասիկ թէ ի ն չ ո ՛ ւ °ուրոզի ստեղծագոր-

ծութիւներուն մէջ յաճախ կր Հանդիպինք կա-

պոյտ վարդի պատկերման սիրող զոյգերու ձեռ -

քերու ն, կիներ ու ճակատներուն վրայ շարուած 

իբրեւ գլխազարդ, ծա ղկեփ ո ւ նջի ձե ւով դրուած 

ծաղկամաններուն եւ կամ նոյնիսկ սուրբերու 

ձեռքերուն (Սուրբ Արքանճելօ Լատինի), ուր կր 

փոխարինէ խ ա չ ր իբրեւ մարդկութեան (դուք 

կրնաք րսել քրիս տ ոնէ ա կան) խո րՀր դանշանէ 

կապոյտ վարդի միջոցով մարդկութեան կր փո-

խանցէ «սիրեցէք զմիմիեանս» յայտնի խօսքր, որ 

Հանդո ւրժո ղա կանո ւթեան, Համեր աշխու թեան ու 

խաղաղութեան պատգամն էէ Այսպիսով կապոյտ 

վարդր ° ուրո զիի ոչ միայն կարեւորագոյն խոր-

Հրրդանշանն է, այլ նաեւ գեղագիտական րմբրռ-

նումներու գաղափարական առանցքր կր թուի րլ-

լալ, որովՀետեւ ան իր ողջ արուեստով կր ձգտի 

բարիին, վսեմին ու գեղեցիկին բառին ամբողջա-

կան իմաստովէ 

Այս առումով Էուրոզի արուեստր պատմողա-

կան բնոյթ ունի, սակայն չի սաՀմանափակուիր 

խօսքի իմաստով, անոր խո րՀր դան շանն երր թէ 

գեղեցիկ են իրենց արտաքին տեսքով, եւ թէ թա-

թաւուն են ներքին Հոգեմտաւոր յուզականով 
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ԱՐՈՒԵՍՏ 
Ղ հ ե ա 

թեամբ։ Ե ուրո զի մօտ ներքին յուզա կանո ւթիւնը 

կր դրսեւորուի տարերայնօրէն, որովՀետեւ անոր 

խորՀրդանշաններր կր բխին ներքին ու ժեղ թե -

լադր ա կանո ւթեն է, որ ոչ 

միայն կր խթանէ երեւակա-

յութիւնն ու զգայական աշ-

խարՀր, այլ նաեւ կր նպաս-

տէ ու կր յուզէ արուեստա-

սէրր։ 

Փիքասօ եւս յանձնառո ւ 

(ՏՈ§Յցշ) կերպար ու ես տա -

գէտ էր՛ ան իր ստեղծագոր-

ծո ւթիւններր աւելի ազդու 

եւ ուժեղ դարձնելու Համար 

չէր վա րաներ խո րՀր դան-

շաններ օգտագործելէ։ Օրի-

նակի Համար §կերնիքա»յի 

մէջ պա տկեր ուած ցույր կր 

խորՀրդանշէ դաժանու-

թիւնն ու խաւարամտու-

թիւնը, իսկ ձին տառապող 

ու պայքարող մարդկու-

թիւնր։ Ան կ՚ըսէ. §Պէտք է 

պայքարիլ այն ամէն ինչի 

դէմ, որ կր սպառնայ երեւա-

կայութեան ազատութեան»։ 

Փաստօրէն Փիքասօ չէր Հան-

դուր ժեր իր ժա մա նա կի 

բռնատիրութիւններր (յատ-

կա պէս սպա նա կա ն) եւ իր 

արո ւեստով կր պայքար էր, 

յանուն մտքի ու Հոգիի ազա-

տութեան։ Ուրիշ տեղ մր Փի-

քասօ աւելի կր յստակացնէ իր միտքը. §^եղան-

կարչութիւնր բնակարաններ զարդարելու Հա-

մար չէ, ան պատերազմի գործիք է չարագործնե-

րու վրայ յարձակելու եւ անոնցմէ պաշտպանուե-

լու Համար»։ Ւ Հարկ է Փիքասօ ոչ թէ կ արգիլէր 

գեղանկարներով զարդարել բնակարանները, այլ 

կուզէր Հասկցնել թէ գեղանկարչութիւնը յար-

դար ային (ճշօօաէ^շ) առարկայ չէ։ Արուեստը 

որու միջոցով կարելի է պայքարիլ ժխտական երե-

ւոյթներու դէմ յանուն մարդկային իրաւունքնե-

րու կրնայ այլապէս փոխարինել աշխարՀակոր-

ծան զէնքերը։ Անոր Համար արուեստով մղուած 

պայքարը շատ աւելի մարդկային է ու արդիւնա-

ւէտ քան որեւէ տեսակի զէնք։ 

Ւր արուեստով, գոյներ ով ու խորՀրդանշան-

ՆԵՐՇՆՉՈՒՄԸ ՄԵՐ ՄԻԶԵԻ 

ներով նոյնը կ՚ընէ նաեւ °ուրոզ։ 

Ւ սկա պէս արուեստով մղուած պայքարը ամե-

նամարդկային ու ազնուագոյն պայքարի տեսակ 

է։ 

ԴՈկՏ. 0ՈՎՍԷՍԾՒՐԱՆՒ 
Պէյրութ 
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ԻՄԱՍՏԱՒՈՐԵԼ» 

Հեղինակ՝ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
Անթիլիաս, 2009 
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«ԲԱԶՄԱՎԷՊ» 
Հայագիտական հանդէս 

Հայկական ճեմարան Սրբոյն Ղազարու 
Վենետիկ - Ս. Ղազար 

2009 

«ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՄԷԶ ԵՒ ՄԻԶԱԶԳԱՅԻՆ 

ՈՒԺԵՐՈՒ ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ ԱՆՈՐ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ» 

Հեղինակ՝ ԴՈԿՏՈՐ ՍԱԼԷՀ 
8ԱՀՐԷՏՏԻՆ 

«ԽԱՉԻԿ ՊԱՊԻԿԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» ԹԻԻ 2, Անթիլիաս, 2010 

«ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 
ՏԱԳՆԱՊԻ ԸՆԴՄԷԶԷՆ» 

(Խոհեր եւ անդրադարձումներ) 
Հեղինակ՝ ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ 

Պէյրութ, 2009 

«ՊՈԷԻՍԸ 
ԵԻ ԻՐ ԴԵՐԸ» 

Հեղինակ՝ 
3. ճ. ՍԻՐՈԻՆԻ 

Ա. հատոր 
(1453 - 1800) 

Վերահրատարակութիւն 
Անթիլիաս, 2010 
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