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ՀԱՅ ԽՕՍՔՈՎ ԵՒ ԳԻՐՈՎ ՍՏԵՂՏԱԳՈՐԾՈՂԻ, 

ԱՅԴ ՏԵՆԴԸ ՈՒՆԵՑՈՂԻ ԵՒ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ ՀԵՏ 

Հասարակ տեղիք է ըսկ որ գրականութիւնը էեզուով կ՚ԱԱայ, 
ան էեզու է, որ խօսքով կ՚առաջնորդուի, կը ձեւաւորէ հեղինակի 
աշխարհին վրայ եւ դէպի ընթերցող-ընկաթղ միւսը բացուող 
սեւեռումները, յոյգերը, երազները, զգացումները, տեսխքը, 
որոնք, համագումար, կ՚ըԱան գրականութիւն։ 

Լեզուին մէջ կը ծնի գրականութիւնը, առանց անոր ան միգա-
մած մըն է, Լուռ ու համր, անվաղորդայն աղմուկ։ «Գեղեցիկ 
գրականութիւնը», - միշտ պէտք է յիշեԼ ֆրանսական ԼՇՏ ՅշԽտ 
Լշէե՜շտ-ը -, Լեզու դարձող թառերու համանուագ է։ Երբեմն Նարե-
կացի, ՓՕԼ Վերւէն, Վահան Տէրեան եւ Միսաք Մեծարենց պէտք 
է կարդաԼ, բարձրաձայն, հասկնաթւ համար թէ ինչպէս անորոշ 
դէմքով բառային խմորը կը դառնայ բանաստեղծութիւն, գրա-
կանութիւն։ Այս՝ բոԼոր ժողովուրդներու պարագային։ 

Գեղարուեստական գրականութիւնը գրական էեզուով ինք-
զինք կիրականացնէ։ Լեզուն պէտք է գիտնաէ, զայն յարգեի 
անոր հանճարով հաղորդուխ։ 

Մայրուղիները անգործածեյի կը դառնան, երբ ձմրան ձիւնը 
փոսեր կը ստեղծէ, երբ ռմբահարումները զանոնք կը քանդեն։ 
Այդպէս են նաեւ Լեզուները։ Գօսացած եւ նեխած էեզուով գրա-
կանութեան ոջիւի շուկայ կ՚ունենանք (ա^^^հ^ ^սxթսատ, քԼտտ ա^^-
Խէ, պիթ պազարի); Այդքա՛ն։ 

Ռէ Լեզուէն անդին բնական է ունենաԼ շնորհ, տաղանդ կամ 
հանճար, այդ այԼ խնդիր է, եւ անկասկած։ Առանց մշակուած եւ 
հարուստ էեզուի, հանճարը կը մնայ վարկած մը։ Կառատունէն 
դուրս չի գար։ 

Այս մտածումները կը թեէադրուին հայերէնի հանդէպ մեր ու-
նեցած վերաբերումէն։ Վիրաւոր էեզուով ստեղծագործական 
պարին մէջ ինչպէ՞ս մտնեէ։ Խօսքը կը մասնաւորուի Մփիւռքի 
համար։ Հայաստանի պարագան տարբեր է, հոն Լեզուի հո^ո-
վոյթ մը տեղի ունեցած է, ուղղագրութեան փոփոխութեան կող-
քին, օտար բառերու վայրագ ներխուժումով։ Կը կարծենք որ 
այդ բառերը հայացուած են, կամ պարզապէս հայերէն են, մինչ-
դեռ կը նմանին կեղի, եթէ ինքնութեան եւ հարազատութեան 
աչքերուն սեւ մաշկ չէ իջած, նոյնիսկ եթէ տեղատուութեան աս-
պետները անոնց «քաղաքացիութիւն շնորհած են» տպուած 
ամէն կարգի թուղթերու վրայ։ 



Երբ արտաբերուող ֆրանսերէնը աղճատ է, ֆրանսացին 
կ՚ըսէ, որ ենթական մանուկ խափշիկի Լեզուով կը խօսի (բտ^է 
ոկ^)։ Խօսուող հայերէնը ամէն օր քիչ մը աւեյի այդ հունով 
կ՚ընթանայ։ Դեռ երէկ, երբ ան կը գրուէր, այդպէս չէր, Զարդար-
եանի, Վարուժանի, Նարդունիի, Շաւարշ Միսաքեանի, Մուշեղ 
Իշխանի Լեզուն էր, մեչգոնեանցիներու, ճեմարանականներու, 
դպրեվանեցիներու, շրջանակ մը, որ ամէն օր քիչ մը աւեյի կը 
կծկուի։ Ոմանք կ՚ըսեն՝ անվերադարձ։ Անվերադարձը արտա-
քին թշնամիի գործը չէ, այւ ՝ իւրաքանչիւր հայու, ան ըԼԼայ «ամի-
րա», թէ շարքային, սաւանանման վկայականներու մէջ փաթթՐ-
ւած, թէ օրապահիկի համար պայքարող։ 

Այս անկումի պատճառները բազմաթիւ են։ Գործնապաշտնե-
րը - ո՞վ այդպէս չէ, այդպէս չըԼԼաԼ մեղանչում է, որ կ'առաջնոր-
դէ ընկերութեան Լուսանցքի քաւարանը -, աճող անկարեւորու-
թիւններու ցանկին վրայ արձանագրած են հայերէնը, որ բախ-
տաւոր պարագային շաբաթավերջի զբաղում է կամ ազգագրա-
կան բեմադրութիւն։ 

Փըթի նեկր հայերէնը անհանգստութիւն չի պատճառեր։ Այն-
քան վարժուեցանք, որ չենք անդրադառնար անգամ։ 

Որակաւոր հայերէնը հարկ է վերականգնկ նաեւ ժողովուր-
դին մօտ, որպէսզի ընթերցողը վերածնի, որպէսզի գրականու-
թիւնը ապրի։ Փիփըլ ըԼԼաԼու համար որակը պէտք չէ մեռցնեԼ։ 

Չեղած ընթերցողին հաճեԼի ըԼԼաԼու համար հայ գրողը պիտի 
շարունակէ Լեզուի որակի փնտռտուքը, ընթերցումով, ի հարկին 
դիմեԼով բառարանի օգնութեան։ 

Կրկնե՞Լ, որ բառը իմաստ կը փոխադրէ եւ բանաստեղծին 
հետ կ՚երգէ, եթէ բանաստեղծը բաղաձայն չէ։ 

Տեղ մը արձանագրենք. առանց մշակուած եւ հարուստ Լեզուի, 
հանճարը կը մնայ վարկած մը։ Կառատունէն դուրս չի գար։ 

Կը դառնանք «ծագումով հայեր», երբ հայերէնը եւ հայ գրա-
կանութիւնը կը դադրին մեր անեղծ պատկերը մեզի վերադարձ-
նող հայեԼի ըԼԼաԼէ։ 

Գրական յանդգնութիւնը կ՛անցնի Լեզուի բովէն։ 
Մեր պարագային՝ հայերէնի։ 
Զոյգը՝ ազգային վերապրումի եւ շարունակութիւն ըԼԼաԼու 

պատուանդան։ 
ԱյԼապէս օր մը կը կրկնենք, Մեծն Քորնէյի հերոսին հետեւու-

թեամբ, որ «կռիւը վերջ գտաւ կռուող մնացած չըԼԼաԼով», իսկ 
ճառերն աԼ կ՚ունենան փուչիկի ճակատագիր։ 



ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

ՌՈԻՄԱՆԵԱՆ ՇԱՈԻՐՄԱ 

Ռէ ի՞նչ կապ ունէր երկրի հարազատ մեծ բանաստեղծը 
շաուրմային հետ՝ 
անհասկնաԼի կամ անԼուծեփ 
հանեԼուկ մնաց։ 
Աբովեանն ի վար, Ռումանեանն ի վեր, 
խառն ապրումներով, ցնցումէն եԼած, 
քիչ մը շուարած, 
քիչ մը շփոթած, 
շուրջը պատահող անցուդարձերը 
հասկնաԼ փորձող 
ամբոխը հաշտուած իր կացութեան հետ 
Լուռ կ՚երթեւեկէր։ 

Չոր տաքը արդէն 
Գիրկը առած էր 
քաղաքը քրտնող։ 
Ուրարտական արքաները 
կը ծխէին Կարմիր բԼուրի իրենց բարձունքին, 
իսկ վարը արդէն ամէն թաղամաս 
իր արքան ունէր կամ արքայիկը... 

Մակայն դուն չէի՞ր, 
Որ Լուռ բարձրացար 
անմահ Չարենցի տուն թանգարանի աստիճաններէն, 
կեցար սեմին իր ննջասենեակին, 
դիտեցիր նեղ անկողինը, գրադարանը 
եւ պուտտայի արձանիկը։ 
Վերյիշեցիր անձկութիւնը 
դրսեւորուած այն տաղերուն, 
որոնք միմիայն օրագրութեան պէս 
ստեղծագործման թուականը կը կրէին, 
դեռ «Դոֆին նաիրական»ը, «Երկու սոնետ»ը հրաշաԼի 
կամ «Նաւզիկէ»ն, «Լերան աղօթքը», 
եւ խունացած, փճացող 
ձեռագիրները հողին տակ... 
Հողը ոտքիս տակ կը դղրդար կրկին -



ուրուականը Չարենցի, 
եւ ապա միւս սիրեԼի ուրուականը՝ 
Բակունցի, 
որ մղեց քեզ 
բարձրանաԼու մինչեւ Գորիս, 
շատ աւեԼի համեստ 
տուն թանգարանը Մթնաձորի Լոյս քուրմին։ 
ՆաԼբանդեանէն չարչարանքի, 
խողխողումի ձայներ կու գային, 
Լրտեսող աչքեր դեռ կը տեսնէիր, 
արիւնոտ մատներ, 
այս անհեթեթ կացութեան մէջ, 
մեզ սիրեԼի, հակասական քաղաքին մէջ -
կարծես տեղ մը դահիճները 
ոսկրոտ, կէս հում խորոված կը կրծէին, 
որմէ արիւն կը կաթկթէր 
եւ կը խնդային... 

Աբովեանը խաչաձեւող մէկ խաչմերուկին 
Գտած էին այն մատուռը, 
որ օրերուն ստաԼինեան, 
երբ կը քանդէին եկեղեցիներ 
մէկը ԳԼխի ինկած էր, 
թէ այս հին է, հնութիւն է, 
եւ փրկած էր այս բաժինը։ 
Շուրջի շէնքերուն մէջ կորսուած 
մատուռն ահա դուրս կու գար. 
իսկ հիմա ո՞վ պիտի փրկէր 
ինչ որ քաղաքին հարազատն էր, 
իւրայատուկը, զայն ձերբազատէր 
գռեհկացնող կամ զայն աղճատող տգեղ տարրերէն, 
որոնք շատ յաճախ մանրուք շահերէ 
ծնունդ կ՚առնէին։ 

Իսկ քիչ անդին 
ժխորը եւ իրարանցումը, 
որ կը Լսես ու կը տեսնես 
քեզի ծանօթ ԱրեւեԼքի քաղաքները կը յիշեցնէ՝ 
մարդոց վէճերով, 
նոյնիսկ՝ հագուածքով, 
դեռ կը դիտես ծեր կիները, 
որոնք շէնքերու մուտքերու եզրին՝ 
վարունգ, ԼոԼիկ, դեղձ կամ կեռաս կը ծախեն։ 



Երթուղայիններուն նստած անձկոտ դէմքեր 
կարծես կը նային անորոշին 

իսկ շարժավարներ 
անորոշ հայերէնով մը 
իրարու հետ կը վիճաբանին 
կամ կը հայհոյեն։ 

Դուն աւեԼի կը փնտռէիր միւս հայրենիքը, 
որ կազմուած էր հին զրոյցներէն 
կամ պատմութենէն 
մտապատկերն էր ինչ որ մաքրուած ուրիշ աշխարհի, 
որը հիմա, բնականաբար, 
հաշտուեԼու էր 
առարկայական այս աշխարհին հետ։ 

Մոզայիքին մէջ այս զարմանազան 
կը փորձես դիտեԼ, 
տեսնեԼ, հասկնաԼ ի՞նչ կը կատարուի։ 
Հրապարակին շուրջ Օփերայի, 
ճաշարաններու Լոյսն ու ժխորը 
կարծես կը ծածկեն 
ինչ որ կը մնայ տուֆէքաղաքի մութ աղիքներուն։ 
ԱրտացոԼացող ցուցափեղկերու 
պատերու ետին՝ 
ծածկուած կը մնան 
առօրեայի մութ տագնապներ։ 
Երկու թաղ անդին ուրիշ աշխարհ է 
- փԼփԼող պատեր – 
խորունկ անձկութեամբ դիտող նայուածքներ 
կը խուզարկեն կորսուող հետքերը 
իրենց հարազատ աշխարհին ծանօթ։ 

Ահա նստած ես «Արթպրիճ», 
Դէմդ նստած է քառասունի շուրջ բանաստեղծուհին, 
որը երիտասարդ ինչ որ խմբակի 
անդամ կը սեպուի։ 
ԲոԼոր փորձերդ 
հետը խօսկու ժամանակակից քերթողութենէն 
ի դերեւ կ՚եԼԼեն։ 
Իսկ ան անդադար, կիրքով կը ճառէ 
քաղաքական կացութենէն, 
բանաստեղծութիւն կոչուածը 
այս օրերուն նկատեԼով երկրորդական։ 



Կ՛ապշի նոյնիսկ 
թէ մարդիկ այԼուր 
տարակարծիք կրնան ըԼԼաԼ, 
բայց զիրար յարգկ... 
Յամենայնդէպս 
գրականութեան մէջ իր ապագան ամրագրուած է 
Ֆրանսա տպուած հայ ժամանակակից բանաստեղծութեան 
ծաղկաքաղին մէջ, 
ապահովագրուած 
Վ. Գրիգորեանի եւ Պ. Գրիգորի կողմէ, 
վնաս չունի, նոյնիսկ 
եթէ հոն կան ժամանակակից ... մեռած գրողներ, 
կամ բանաստեղծներ, որոնք գիրք չունին։ 
Մակայն ինչո՞ւ զարմանաԼ, 
այս կնոջ հոս ցուցաբերած 
քաղաքական խորունկ կիրքին, 
երբ այսպէս կոչուած՝ շատ մը գրողներ, 
Լքած կոչում, գիր ու երկնում, 
այս օրերուն վերածուած են 
երեսփոխանի կամ նախարարի, 
կամ առնուազն՝ կը ձգտին այնտեղ... 
Իսկ Հիւսիսային նոր պողոտային 
նստած կամ կայնած ցուցարարները 
ստորագրութիւն դեռ կը հաւաքեն 
եւ կը խօսին արդարութենէ 
... մինչեւ հասնին իշխանութեան։ 
Հոս, է՛հ, ինչքա՞ն շուտ 
Դ»Ր»Ր կը շ ր ջ ն 

զոհը դահիճի կրնայ վերածուխ, 
դահիճը՝ զոհի, 
սակայն անկիւն մը բարեբախտաբարք 

արդարութեան մասին խօսող կայ... 

Յամենայնդէպս, այս անհեթեթ կացութեան մէջ, 
մէկ-մէկ բանական բաշխումներու կը հանդիպիք, 
զորօրինակ՝ 
Ռումանեանը արդարօրէն 
վերապահուած է ուսանողներուն, 
իսկ շաուրման, քոԼային հետ՝ 
այդ հաստավիզ, «ազիզ» տղոց... 

Մոնթրէալ 



Ոչ քար է ան 
Ոչ տառ է 
Ոչ ալ սհւ ու սպիտակ 
Օրերու պէս հաշմուած 
Ամուլ ու լուռ կաղապար է 

Մարդերու դէմ պայքարի կոչ 
Նոր թոյներով բորբոքուն ոխ 
Դեռ չաւարտած խուԼ մարտ է 

Ծուխ է 
Յուշ է 
Կիսակործան տաճարի 
Բռնաբարուած աղօթք է 

Անդարման աւեր 
Եդե՜մ կորուսեաԼ 

Ոչ խաղ է ան 
Ոչ դաւ է 
Կամքերէ ներս ընդարձակուող 
Նոր փոս է ան ու նոր դար է 

Տիեզերքի սիրտը ծակող 
Մեղաւոր ճիչ է ամօթի Այպի 

Հհւք է շիկացած 
Զարհուրած կնոջ 

Կնանման տղամարդո՜ւ 

Ցերեկին մէջ գիշեր շաղող 
Կաղամար է 
Մուգ - վտարանդի 

Ռթուածին ու սունկ 
Ա՜յԼ մոԼորակի 



Եռք է 
Հաշիշ - քնար է 
Լրջագոյն պահն է մարգարէութեան 

Լաց է 
Խաչ է 

Մրբապատկեր ու վաւաշոտ մանչ է 

ժամանակի մահը գուժող 
Կոճակէ հնչիւն ու գաղափար է 

Բառախաղ է 
Ռ»Լ - կախաղան է 
Հին պատերազմի նոր խրամատ է 

Յոյս է 
Լոյս է 
Նկարէն յոյզեր 
Ու անթաքոյց սեռայնութիւն է 

Ահազանգ է 
Մարտակոչ է 
Երջանկութիւն հծծող սարսուռ 
Ու սարսռագին մտածո՜ւմ է 

Մետաքսէ սուր է 
Մոխրոտած կոյս է 
Խանդ է մանկունակ 
Արութեան կոչնակ 

Աւարտին վազող 
Վերջին սկիզբն է 
Մրցանքի մե՜ծ ախոյեան 

Պարզագոյն հրաժեշտ Պայթիւն անաղմուկ Պարտասած Երկիր 

ՀԱՄ (Ա) ԿԱՐԳ (Ի9) 

2 Նոյեմբեր, 2011 
Պէյրութ 



ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ 

ՎԱԶԳԷՆ ՇՈԻՇԱՆԵԱՆԷՆ 

ՕՐՀԱՆ ՓԱՄՈԻՔ 

Ծնած չէիր դուն տակաւին 
Օրհան Փամուք 
Երբ հայ մը վեհ 
Փարիզի մէջ 
Միրահարած Լիտիային 
Գովքը կ՚ընէր տիեզերքին ու Լոյսին 
Որ Լեցուած էր հոգիին մէջ հայերուն 
Դաժան դաժան քաղաքներու մէջ օտար 
Աշխարհի չորս ծագերուն... 

Հանդարտութիւն որոնեԼու ընթացքով 
Շուշանեանը իր բաբախուն սրտին զարկով 
Մակոյկի մը տաշտին կռթնած 
Ներքին ձայնին խոյանքը շօշափեԼու երազով 
Եւ դէմ առ դէմ կեանքի դժուար եզրերուն 
Պղտոր ջուրի մէջ նկատեց 
Պայծառ դէմքը ու դէմքերը 
Միրածներուն 
Որոնք ինկան ճամբու կէսին 
Տէր Զօրի մէջ 
Երբ տակաւին ծնած չէր 
Շողը այն բորբ արեւուն 
Որ ներշնչեց Օրհան Փամուքը 
ՀասնեԼու սահմանն անսահմանութեան 
Վիթխարի ու մեծ գրականութեան... 



Փարիզ Փարիզ 
Օրուան Լոյսը աչքերուն մէջ 
Եւ տառապած մեր մայրերուն 
ՏեսԼականը հոգիին մէջ 
Շուշանեանը որբ 
Բայց հպարտ 
Շարունակեց ապրիԼ ապրիԼ 
ԶգաԼ ու մտածեԼ 
ՄտեղծեԼով այն ամբողջը 
- Յիշատակներ 
Հին ցաւերու նոր նոր վէրքեր 
Անհայրենիք ու անպաշտպան -
Որ կտակեց սերունդին մեր 
Մինչեւ Մփիւռքի խուԼ անկիւններ... 

Մերունդը մեր 
Որ չմոռնայ յար յաւիտեան 
Լիտիայի մը 
Եւ կամ 
Լիտիաներու կուրծքին դիմաց 
Հայկեան հողի 
Հայրենիքին շԼացնող խունկն ու բոյրը... 

Շուշանեանը բանաստեղծ էր 
Գեղեցկութեան հուրով շաղուած հոգի մը մեծ 
Եւ բառերու եւ բառերու եւ բառերու 
Բայց չհասաւ նոպեԼական մրցանակին 
Իսկ դուն 
Իսկ դուն 
Փամուք Օրհան 
Հասար 
Հասար... 

Փետրուար, 2012 
Պէյրութ 



ՔԵՄԱԼՊԱՏՇԱՐ 

ՀԱՄԵԷՆԱՀԱՅ ՔԵՄԱԼ ՊԱՇԱՐԷՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ՝ 
ԶԳԱԼՈՒ ԵՒ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԲԱՑ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏ ՄԸ 

Բագինի հեռաբնակ խմբագիր Աւետիս Հաճեան, Նիւ Եորքէն, երկտողով մը 
կ՚ըսէ. «Միշտ տաղանդաւոր երիտասարդներու փնտռտուքի մէջ եմ։ Ամենաբեղուն 
աղբիւրը գտած եմ սակայն թուրքիաբնակ համշէնահայերու մէջ շատ մը երիտա-
սարդներ բանաստեղծութիւն, ոտանաւորներ եւ խաղիկներ կը գրեն Համշէնի հա-
յերէնով։ Առկից կը ղրկեմ նմոյշ մը, համշէնահայերէնով եւ կից թարգմանութեամբ, 
պոԼսաբնակ համշէնահայ երիտասարդի մը բանաստեղծութենէն։ Ռերեւս նորու-
թիւն կ՚ըԼԼայ»։ 

ՀԻՄԻ ՈՒՐՏԱ՞Ղ ԵՍ ՕՐԴԻ ՀԻՄԱ Ո՞ՒՐ ԵՍ. ՈՐԴԻ* 

Շատ հազայի ես քեզի, Շատ սիրեցի ես քեզ, 
դուն հազաերթայ չիգիտիմքի, չեմ գիտեր, թէ դուն զիս սիրեցի՞ր, 
հիմի որտա՞ղ ես օրդի, ո՜ւմ թեւինու, հիմա ո՞ւր ես որդի, որո՞ւն թեւն ես, 

ո՜ւմ էաթղի, որո՞ւն անկողինն ես, 
քանի տայի հազայի գիտեսթայ, քանի տարի սիրեցի քեզ, գիտե՞ս, 

դեռ ալի հազկենիմ։ եւ տակաւին կը սիրեմ։ 
մոլիյէ չիկայիմ քեզիկի։ չեմ կրնար մոռնալ քեզ։ 
գիշէէ պարկելէ զօէէ միտքէս ես, գիշերը երբ կը պառկիմ, միշտ միտքս ես, 
էմմէն տաղ դուն կօս, ամէն տեղ դուն կաս, 
նոյիդուսու փութայի դուն անտաղ ես, ուր որ նայիմ, դուն հոն ես, 
արթուք եզս ինչիք ուտէ չիկայիմ, այլեւս ուտել չեմ կրնար, 
պարկէ չի կայիմ, պառկիլ չեմ կրնար, 
ղէքէզս ուտողում, խելքս կ՛ուտեմ, 
դուն ինծիի դամնեցար, օրդի։ դուն ինծի համար վերջացած ես, որդի։ 

* (Թարգմանութիւն՝ Աւետիս Հաճեանի, Մինէ 
Ուճունճույի օգնութեամբ) 



ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 

ԱՆՎԵՐՋ ՎԵՐԱԴԱՐՁ 

Հայեացքը սաՀեցաւ իրմէ երկու քայլ անդին կանգնած տղամարդուն բիբերուն 

խորր։ Մարմինր սարսռաց։ Ակնթարթի մր մէ^ արթնցան նոր մտաՀոդութիւններ, 

որոնք զինք պաշարեցին եւ իր նոր բացուած օրր ծանրաբեռնեցին դժնետեսիլ մար– 

տաՀրաւէրներով: Դարձեալ ինքր րլլալու է, մտմտաց պաՀ մր, սոսկաց անոր րռնա– 

կալ ներկայութենէն, որոշեց միանդամրնդմիշտ վռնտել այս անկոչ Հիւրր, Հրաժա-

րիլ անոր նոյնիսկ Համակրելի Հրաւէրներէն, քակել կղթկապերր իր սրունքներուն, 

թօթ ուել րաչերր եւ անՀոգ ու աննպատակ թափառիլ Ուր րերդաքաղաքի պատմա-

կան րերդին փէշերէն երկարող կիսամութ ու նեխած թաղերուն խառնարնդոր 

եռուղեռին քայլերով: 

Հաւանարար ճանչնար մսավաճառներու, Համեմավաճառներու, օճառավաճառ– 

ներու, կերպասավաճառներու, բրդավաճառներու, երկաթագործներու, Համետա-

գործներու, ոսկերիչներու եւ զանազան ու զարմանազան շուկաներու բարկ Հոտե-

րուն դաղտնիքներր, թերեւս բարեկամութիւն Հաստատէր այդ Նուռ ու նեղ փողոց-

ներուն Հնամաշ սալաքարերուն Հետ, որսար անոնց շուրթերուն մարած ոտնաձայ-

ներր վերջին անցորդներուն, պաՀ մր դանդաղէր Մեծ Բաղնիքին դրան առ^եւ եւ, 

անտարակոյս, մտնէր ներս: 

Տարիներէ ի վեր այս կողմերր չէր այցելած եւ մարմինր սաստիկ կարօտցած էր: 

Մեծ Բ աղնիքր իւրայատուկ դրաւչութիւն մր ունէր, դարերէ եկող աւանդութեան 

մր Համն ու Հոտր ունէր եւ Հակառակ քրտինք ու օճառ Հոտող անոր ա նշնչելի մթն ո-

լորտին եւ անտանելի աղմուկին, ինք բացառիկ Հաճոյք մր կապրէր, երբ պորտա-

քարի եզրին երկար ու երկար երկննալէ ետք, քրտնաթոր ու թմրած մարմինր կր 

յանձնէր բաղնեպանին ուղտի մազէ Հիւսուած ձեռնոցին Հարուածներուն եւ կ'րմ-

բոշխնէր վայելքր լոգանքին: 



Փ այդ երանական ժամերր։ կարե՛ր ու թաւ ձեռնոցին ճնշումներուն տակ միսե-

րուն մէջ ծուարած կեղտերն ու ցաւերր, կոտրտուքներն ու մեռած բջիջներր ոլոր-

ոլոր դուրս կու գային մորթին ծակտէկներէն, յետոյ տաք ջուրր կր վազէր իրանն ի 

վար, կր բարձրանար գոլորշին, օճառր կր փրփրէր, գուբէն դուրս յորդող ջուրն ու 

շոգին դարձեալ կր խայտային միսերուն վրայ, աղօտ մառախուղր ա՛լ աւելի կր 

թանձրանար, աչքերէն կր կորսուէին գմբէթ ու լուսամուտ, գլգլոցր կեռեւեփէր 

բաղնիքէն չորս ծագերէն, ջուրր կր պարէր մարմարեայ սալայատակին վրայ, քաղց-

րաբոյր կաւն ու օղին կարթննային նարինջին Հետ, զինք արտասովոր երանո^ 

թեամբ մր կողողէին եւ կարծես վերստին կր ծնէր: 

կր պատաՀէր նոյնիսկ, որ երբեմն ջրաՀարսեր յայտնուէին աչքերուն, կամ 

Հարսնեւոր ջուրերէն ծագող բոցավառ ծիծերով կաթնասպիտակ Հուրի-փերիներ, 

որոնց սեւսաթ մազերէն երկարող թաւիշ գիշերներր Հեշտաբոյր խոստումներ 

կանձրեւէին երակներուն մէջ եւ արիւնր կր խայտար: Բայց Հազիւ յայտնուած 

ասուպի մր պէս կ՚աներեւութանային եւ ինք դարձեալ կր թաղուէր լոգանքին յա-

ջորդած կիսաթմբիր արբեցո ւմին մէի 

Չէր դժգոՀեր։ ԱշխարՀն ու իր կեղտերր բաղնիքին մէջ ձգելով դանդաղ քայլե-

րով դէպի ներքնադուռր կուղղուէր, կ՚անցնէր սրաՀին կեդրոնր գրաւած փոքր 

աւազանին կողքէն, ակնարկ մր կր նետէր չորսդին եւ, իրեն Հրամցուած ցամքոցնե-

րուն մէջ փաթթուելէ ետք, գերեջանիկ սուլթանի մր պէս կ՛րնկողմանէր առաջարկր 

ւած թախտին վրայ: Յետոյ կլկլակ ու թէյ կր պատուիրէր մատուցողին, ինքզինք կր 

յանձնէր պարսկական րնտիր ծխախոտին պարգեւած սրբազան ծուլութեան եւ կր 

վայելէր լոգանքին ամբողջական Հաճոյքր: 

Այս անգամ ալ չէր սխալածէ Իրեն Համար յստակ էր, որ բաղնիքր նախապայման 

է Ուր բերդաքաղաքն ու անոր բնակիչներր ամբողջականօրէն ճանչնալու Համար։ 

Անկէ ետք կու գային եւ անոր տարաշխարՀիկ շուկաներր, եւ անուն ու նկարագիր 

փոխած Հսկայ աղօթատեղին, եւ սպիտակ քարէ կառուցուած նրբակերտ կիսապա-

րանքներր, եւ նոյնիսկ քաղաքին շուրջ չորս Հազարամեայ պատմութիւնր ա մփ ո-

փած բերդրէ Թերեւս այս իսկ պատճառով, տարագրութեան սրտաճմլիկ Հանդրր-

ւաններէն Հազիւ այս ափերր ոտք նետած, մեծ Հայրր տուն-տեղ եղած էր Մեծ Բաղ-

նիքէն քանի մր քայլ անդին գտնուող անշուք բակի մր սենեակներէն մէկուն մէջ, 

Համերկրացի երկու ազգականներու Հարեւանութեամբէ 

Սակ այն առժամաբարէ 

Յետոյ, երբ գործերր կամաց-կամաց յաջող րնթացած էին, փոխադրուած էր Ս© 

0առասնից Մանկանց եկեղեցիէն ոչ շատ Հեռու, աւելի րնդարձակ բակով, յասմիկի 

եւ վարդենիներու քաղցրաՀիւս բոյրերուն ու շրջակայ եկեղեցիներու առաւօտեան 

ղօղանջ՛ներուն Հետ արթնցող լուսառատ մենատուն մր, բայց միշտ մերժած էր զայն 

կամ որեւէ այլ տուն մր գնելու կնոջ թախանձագին առաջարկներր, որովՀետեւ ան 

ինքզինք միշտ Հիւր էր սեպած եւ տիւ ու գիշեր երազելով երազած յիշողութեան ու 

կարօտի մշուշներուն մէջ քնացող-արթնցող իր պապենական Հեռաւոր օջախրէ 



Վերադա՚րձրէ Մա՚նաւանդ վերադարձրէ 

Երազած էր երկար տարիներէ Երազած էին տոՀմով ու ցեղով, բայց Ջորեպան 

Սարգիսին ա ս կ ե ա ր ն ե ր ո ւ կողմէ բռնագրաւուած ջորիներր չէին վերադարձած՛, շա-

րունակած էին մնալ ՀետզՀետէ գունաթափող թուղթի կտորին վրայ, եւ տխուր օր 

մր Զատկուան նախօրեակին, քնաթաթախ աչքերր դեռ Հազիւ շփած կարօտաՀար 

սիրտր խանութի ճամբուն վրայ անակնկալօրէն ճաթած էրէ 

Հօրր կենսագրութիւնր տարբեր չէր եղածէ Ան նաեւ մերժած էր յարկաբա ժին մր 

գնելու իր կնոջ անվերջ պաղատանքներր եւ նախրնտրած ապրիլ վարձակալի վիճա-

կով, մանաւանդ ի՞նչ րնել երկինքէն առկախ շէնքի մր կատարր գրաւած թէկուզ 

արեւոտ եւ օդասուն բնակարանր, որուն Հիմերր իրր չէին, Հողր օտարինն էր, իսկ 

պատերն ու պատուՀաններր անցեալ եւ պատմութիւն չունէինէ Չունէին յիշողո^ 

թիւն եւ զուրկ էին երազէ՛՛՛ 

Եւ ան նաեւ, ճիշդ ու ճիշդ իր Հօրր պէս, վաթսուն մէկ տարիքր չբոլորած, սրտէն 

խոցուած տապալած էր անակնկալօրէն, զաւակ պսակելու եւ թ ոռ ու ծոռ տեսնե-

լու բախտին դեռ չարժանացածէ 

Հիմա ինք նաեւ վաթ սունմէկ տարեկան էր, սիրտր քանի մր անգամ փորձած էր 

դաւաճանել իրեն, փրկուած էր Հրաշքով, բայց չէր Հրաժարած ո՛չ իր ազատ-անկաշ-

կանդ ապրելակերպէն եւ ոչ ալ մեծ Հօրր խենթ երազէնէ Հաւանաբար մաՀուան մա-

Հիճր պէտք է գամուէր, Հասկ՛նալու Համար, որ, իր կարգին, կր գտնուի կեանքի ան-

դունդի եզրին եւ ոչ թէ ցածլիկ ու Հնամաշ դուռով այս անշուք տան առջեւ, որ օր 

մր օրանց իրր չէր եղած, որուն ս եմէն ներ ս երբեք ոտք չէր կոխած, եթէ նոյնիսկ 

անիկա կր գտնուէր Մեծ Բաղնիքէն քանի մր քայլ անդին եւ տակաւին մեծ Հօր ու 

Հարազատներուն Հոտերր կր փ սփսարէ 

Մեծ Բաղնիքր ուրիշ էրէ Անիկա առնուազն իր վաղ երիտասարդութեան անբա-

ժան մէկ մասն էր, յուշ եւ յիշատակ էր եւ զինք իր անցեալին կր կապէրէ ^ամանա-

կին դէմ րմբոստանալբ յիմարութիւն էր, պարտութիւնր անխուսափելի, իսկ վերա-

դարձր նոյնքան վտանգաւորէ 

Բայց վերադարձած էր, որովՀետեւ մաքուր էր արիւնր եւ իր բախտր ինք պէտք է 

վճռէրէ Ասիկա շատ լաւ գիտէր իր անունին պէս, եւ ինք արդէն վաղուց վճռած էրէ 

* * * 

Հայեացքր Հալեցաւ դիմացր յամառող անկոչ Հիւրին բիբերուն մէջէ Բայց այս 

անգամ չսոսկաց, պատասխանեց անկումին մարտաՀրաւէրներուն, վաՀանուեցաւ 

իր պապերուն արկածախնդիր յանդգնութեամբ, սրեց սմբակներր եօթր Հորիզոն 

անդիէն զինք կանչող աստանդական ջորիներուն եւ իր ջլապինդ մկաններու շար-

ժումին լեզու եւ կրակ տուաւէ Այն աստիճան, որ պաՀ մր իրեն թուեցաւ, թէ Ուր 

բերդաքաղաքն է իր իսկական դէմքր, իսկ անոր կատղած փողոցներր նոյնինքն իր 

սրունքներուն դուրս ցցուած երակներրէ 

Երակներուն մէջ, Հիմա արիւնր կր վազէր արտասովոր խանդավառութեամբ, 



իսկ փողոցներուն երկայնքն ի վեր կեանքր ելից գիրքին էջերն է, որ կր դարձնէրէ ° ւ 

երթր կ՚երկարէր առանց կանգ առնելուէ Մանուկներ կր գլորէին գնդա կներ ու պէս, 

կր վազէին իրարու ետեւէ բոլոր ուղղութիւններովէ կանչերն ու Հողմերր կանցնէ-

ին անոնց գլուխներուն վրայէն, կր փորձէին կասեցնել բոպիկ ու կիսամերկ լաճե-

րուն վազվզուքր, վտանգին աՀազանգերր Հնչեցնել, որպէսզի պաՀ մր կանգ առնեն 

եւ ինք զգայ ամէն քայլափոխի յայտնուող-աներեւութացող մաՀուան մանգաղին 

անգութ զօրութիւնրէ Եւ ամէն անգամ երբ կր մօտենար կեանքի բաւիղին Հանգոյց-

ներր քանդած այդ անգիտակից Հերոսներուն, անոնց լայնաբաց աչքերէն շարժու-

մին Հրաթեւ փոթորիկներր կր քաղէրէ ° ւ մանուկներր վերստին կր ծնէին, կր ծնէ-

ին իր աչքերր աՀաբեկած մաՀուան կրակին արգանդէն եւ իրենց դէմքերր կր զար-

դարէին տեսակ-տեսակ պատմութիւններով, որոնք ոչ մէկ նորութիւն ունէին, 

գրքունակ էին, զզուելիօրէն ձանձրացուցիչ մանրամասնութիւններ եւ քնարավէ-

պին ամբողջացումր ա՛լ աւելի կրբարդացնէինէ Սակայն իր պաշտօնր այս անուղղա-

ներուն վստաՀելով Հեքիաթասացր սխալած չէր, որովՀետեւ անոնք Հրաշապատու-

մին Հազար ու մէկ Հեքիաթներուն վերամշակուած տարբերակներր կ՚ապրէին եւ 

բերդաքաղաքր կր գեղեցկացնէին շարժումին կենսունակ ջերմութեամբէ 

0օտեցաւ եւ տեղ գրաւեց անոնց միջեւէ Ուզեց րլլալ կիզակէտր շարժում առ շար-

ժում քակուող մանկութեան բոլորակին եւ այս ցանկութիւնր զինք առողջարար 

թարմութեամբ մր մտրակեցէ Յետոյ ձեռքր երկարեց մանուկներուն աչքերէն դուրս 

ոստոստող իր յիշողութեան խարոյկներուն, որոնք պաշարեցին զինք եւ յուշեցին 

ոգիներով բնակուած անել փողոցներ, մութ ու կիսախարխուլ տուներուն շուրջ 

Հիւսուող սեւ ու զգայացունց պատմութիւններուն մաՀադաժան վախճաններր խա-

ւարեցին եւ բարձրացուցին պարիսպր բերդաքաղաքին իր երեւակայութեան մէջ 

բացուող յոյսի աղօտ Հորիզո նին փ ոխարէնէ 

Հիմա արդէն կր շնչէր դժուար ուժասպառ ջորիի մր պէս, եւ կր ջանար կազմել 

վախճանր անաւարտ Հեքիաթին, եթէ նոյնիսկ իր մանկութիւնր վրայ պիտի տարէ 

կորսնցնելիք ալ ոչինչ ունէր, այնքան ատեն որ վերագտած էր ինքզինք եւ ասիկա 

աշխարՀ կ՚արժէրէ 0անաւանդ որ մանուկներուն աչքերր բազմերանգ գրաւչու-

թեամբ մր կր շողային եւ քաղաքին ցաւերր իրենց մէջ կամփոփէինէ 

0աղաքր կ՚եռարէ Հոտերր, որ քաղաքաբնակ կիներուն բերաններէն դուրս կու 

գային, երկունքի ազդանշաններ կր կարդայինէ Յետոյ ինքզինք գտաւ ծովափին, 

մօտեցաւ ծովեզրի ջուրերուն մէջ զուարճացող մանուկներուն եւ անոնց Հետ սկսաւ 

սերտել քերականր ալեակներուն՛. Ջուրր տաք էր, կիզիչ արեւր ծայր աստիճան ան-

տանելի եւ աչքերր սաստիկ կայրէինէ 

Երբ ջուրէն դուրս եկաւ, րսաւ տղամարդուն, որ լողալր շատ Հաճելի է, մանա-

ւանդ Հրեշտակադէմ մանուկներուն Հետ, որոնք կապոյտ ջուրերուն մէջ կորսուած 

քաղցր յիշատակներ արթնցուցած էին, բայց Հազիւ վայրկեան մր ուրախացած ան-

ծանօթ կնոջ Հետ իր առաջին Հանդիպումր յիշած էր, տարուած իրերայաջորդ 

պատկերներուն տարափէն եւ լեցուած սոսկումին վայրիվերումներովէ ինչո՛ւ Հա-

մար զինք դարձեալ կր Հալածէր, արդեօք կապոյտ Հեշտանքին սպառնալիքներր 



Հանդիսադրելէ չէ՛՛ր ձանձրացած, մինչեւ ե՛րբ զինք պիտի քայքայէր իր իսկ մղձա-

ւանջ՛ներուն մէջ եւ փոթորկէր մռայլ գիշերներր իր պարտութիւններունէ 

Փաստօրէն, անցեալր չէր անցած, կր շարունակէր իր խստապաՀանջ ներկայո^ 

թիւնր, օրր նոր նոր արգելքներ ու պաՀանջնէր կր բարձրացնէր, կր սպառնար, կր 

յարձակէր իր վրայ, իսկ ինք անդադար տեղի կու տար եւ կր Հաշտուէր իր անզօրու-

թեան Հետէ 

- Նայէ սպիտակ ներքնազգեստիդ, արիւնով ներկուած էէ 

Տղամարդն էր, որ եղբայրաբար զինք զդուշացուցած էրէ 

Նայեցաւէ ճիշդ կ՚րսէրէ Մարմինր նետեց աւազին վրայէ Տակաւին չՀանգչած ալ՜ 

եակներր միսերր ճանկռտեցին եւ աւագներուն վրայ ձգեցին կարմիր Հետքեր, 

որոնք կնոջական մարմիններու կերպարանք առին եւ տուն վերադարձող փրփրա-

Հիւս շարժումներով դէպի Հեռաւոր ջուրերր սաՀեցանէ Ընդոստ ոտքի ելաւ եւ փոր-

ձեց Հետեւիլ տղամարդուն, որ աչքերուն մէջ կանաչ Հորիզոններու վերջին բեկոր-

ներր ցանեց եւ ձեռքի շարժումներով բաներ մր րսաւէ Թէ ինչ րսաւ, յստակօրէն 

չՀասկցաւ, թէեւ զգաց, որ բեկորներր տակաւ առ տակաւ տերեւներ դարձան, գոյն 

ու պատմութիւն փոխեցին, տեղացին աւազուտքի փրփուրներուն, խառնուեցան յի-

շողութեան Հողմերուն եւ տարտղնուեցանէ 

Երկարեց ձեռքր մանուկ տերեւ մր փրկելու յոյսովէ Վայրի ծովախոտեր յիշո-

ղութեան ծովուն խորր յուսախրած աչքերուն մէջէ Վայրի ծովախոտեր սրունքնե-

րուն պլլուած եւ Հասակն ի վեր բարձրացողէ Վայրի ծովախոտեր աստ ու անդ եւ 

ամէնուրեքէ Բռնուած էր իր իսկ լարած երեւակայութեան թակարդին մէջ եւ 

փրկութեան փորձերր այլեւս ո՛չ մէկ իմաստ ունէինէ 

- Չշարժի՛ս©՛© 

Չկրցաւ պատասխանելէ 

- Ա՛յս էր փնտռածդ,- յարեց գորովալի, բայց միաժամանակ յանդիմանական շեշ-

տով մր եւ մխացող մշուշներու մէջ թաղուած բերդաքաղաքր մատնացոյց րրաւէ 

- Հոն քեզի ինչ^ պատասխանեց անգիտակցաբար եւ աւելցուց,- տակաւին բան մր 

չաւարտեցաւէ Առանց աւարտելու ո՛չ մէկ բան կրնայ սկսիլէ 

- Անկարելի էէ Ուզածդ ի՞նչ է, բարեկամ, չե՛ս գիտեր, որ ժամանակր կանգ չ'առ-

ներէ Դե ռ չհասկցար©©© 

Աստուած վկայ, որ տակաւին չէր Հասկցած, թէեւ փորձեց պատասխանել, որ 

սկիզբր միշտ ալ աւարտելու Հեռ անկարով չի սկսիր, իսկ երբ սկսի, երբեք չ աւար-

տիրէ Բայց ծովաքամին խուժեց բերանէն ներս, աղր ձայնալարերր խեղդեց եւ ակա-
մ ա յ լռեցէ 

Արդեօք դարձեա՛լ կերեւակայէրէ 

Չկրցաւ ճշդելէ Յիշողութեան շքերթր կր յառաջանար, ճամբուն երկու կողմերր 

կանգնած մանկամարդուՀիներ դալար ոստեր կր շարժէին, կերգէին մեղմ ու քաղց-

րաձայն եւ մանուկ թագաւորին մօտալուտ գալուստր կաւետէինէ ճամբան տեղ-

քայլ կ՚րնէր, ծառերու կատարներուն թառած սպիտակ աղաւնիներր թեւ կառնէին, 

երկինքր կր գունաւորէին կաթն ասպիտակ խաղաղութեամբ, մինչ անծանօթ ուղե-



ւորներու թափօրր կր յառաջանար յամրաքայլ ու գերերջանիկէ Բայց տակաւին կր 

լսուէր ծովուն ձայնր, որ կամաց-կամաց ա՛լ աւելի զօրացաւ, գրաւեց միջոց ու տա-

րածութիւն եւ անսպասելի մտաՀոդութիւններ փոթորկեց–– 

Աչքերով Հետեւեցաւ երթին, սակայն ուզեց տեղն ու տեղր արձանանալ ճիշդ ու 

ճիշդ ծովուն կատղած ալիքներր յօշոտող վիշապակերպ խարակներուն պէսէ Արդ-

եօք դէպի ո՛ւր կուղղուէինէ Հաւանաբար, ինչու ոչ, դէպի ծովեզերեայ երկու թիզ 

աւազաններր Հոն շերտացող աղր դուրս Հանելու եւ պարկերու մէջ լեցնելու Հա-

մարէ Աղր ապրուստի իրենց գլխաւոր աղբիւրն էրէ կոշկոռած ձեռքեր ու աղ, աղ ու 

աղբիւր, աղ ու յամեցող այրուցք, աղ ու կեանք եւ աղ ու ճակատագիրէ Եւ աղի 

պարկերուն կողքին արեւու վառ շողերուն տակ չորցող, սառած աչքերով ձուկեր, 

որոնց ապակիի պէս ցուրտ աչքերուն մեռելային անշարժութեան մէջ ծով-ծով 

վտանգներու սպառնալիքներր կարդաց։ 

Վաղր, անկասկած, մանուկներր դարձեալ պիտի գային, պաՀ մր պիտի արձանա-

նային ցամքած աւազաններուն դիմաց, պիտի անիծէին սեւ-սեւ ամպերն ու պղտոր 

ջուրերր եւ յուսաՀատ պիտի ալեկոծէին իրենք իրենց դէմ, կեանքին դէմ, կեանքն 

ու ծովր արարողին դէմ եւ ամէն բանի դէմէ կծկուեցաւ ոզնիի մր պէս, աշխարՀ մր 

ծանրութիւն դլուխր առաւ ձեռքերուն մէջ, եւ մարմինր խճողած ցաւէն խայ-

թուած սկսաւ տարօրինակ ձայներ Հանելէ Վիրաւոր շան մր պէս կր կաղկանձէրէ 

կ՚ոռնար ծնունդի ցաւէնէ ՄաՀուան ցաւէնէ Ցաւին ցաւէնէ կարծես մարմինր կորո-

տար, աղիքներր կր պայթէին, դլուխր անտանելիօրէն կր ծանրանար, աչքերր կր 

խաւարէին եւ դէմքին արեւախանձ կնճիռ ներէնխ առնաշփոթ Հաւանականութիւն՜ 

ներու բաւիղներ կր ճիւղաւորուէինէ 

- Ի՛նչ կր սպասես, չքալե՛ս©©© 

- ՊաՀ մր կենանքէ 

- ինչո՛ւէ 

- Պիտի խեղդուիմէ 

- Խոր շունչ առ եւ թափ տուր ոտքերուդէ 

Չպատասխանեցէ Ալ աւելի կծկուեցաւ եւ յանձնուեցաւ իրերայաջորդ պատկեր-

ներու խաղինէ Երկարեց ձեռքրէ կնոջ թարթիչներր տարտղնուեցան մատներուն մի-

ջեւէ Սարսափեցաւէ Նայեցաւ չորս կողմրէ Նոյն ծանօթ պատկերրէ Ցած առաստա-

ղով, առանց պատուՀանի մութ ու գարշաՀոտ նոյն ս ենեակրէ Մէկ անկիւնր 

փռուած խոնաւ ու սրտխառնուք պատճառող խշտեակ մր, վրան յամառ ու մեծա-

միտ միեւնոյն կինր, որ մեռելի մր պէս ծեր-ծեր կր քնանարէ Անկողինին մէկ ծայրր 

տեղ գրաւեց եւ ափր իբրեւ բարձ սաՀեցուց կնոջ դլխուն տակէ Դզդզուած մազերր 

պաՀ մր դողացին, պարզեցին աՀռելիօրէն կնճռոտած դէմքր, որուն վՀուկ արտա-

յայտութենէն սարսափած ետ-ետ քաշուեցաւ եւ ուզեց փախուստ տալէ այն Հա-

կառակ կայծակի պէս Հեռանալու իր անզուսպ ցանկութեան, ուզեց խօսիլ, Հար-

ցապնդել, ջանաց շաղփաղփել բարձրաձայն, յետոյ ձայնր կամաց-կամաց մեղմա-

ցաւ եւ սկսաւ իր րսած խօսքերր լսելէ ինչեր դուրս կու տարէ 

կինր նաՀ անջեց, վեր բարձրացուց կոպերր, ապշած իրեն նայեցաւ, շրթունքներր 



մօտեցուց ձախ ականջին եւ, իր կարգին, սկսաւ աղաղակել աշխարՀի բոլոր լեզո^ 

ներովէ Ի՛նչ շաՀած էրէ Պարզապէս սուգր դարձած էր ժամադրավայր, Հանդիպու-

մի միակ վայր, որ իր անվերջ մաՀացումին կորուստներով կինն ալ վարակած էր եւ 

ասիկա իրեն մեծ ցաւ պատճառեցէ Զղջաց եւ անոր վիշտր ամոքելու Համար րսաւ, 

թէ իրեն Հետ միշ տ այսպէս կր պատաՀի, կր պատաՀի Հակառակ իր կամքին եւ ա մէն 

անգամ, որ կուզէ քնանալ ու գէթ ակնթարթ մր խաղաղիլ, չես գիտեր ինչպէս, չես 

գիտեր ինչու, մաՀր կր խանգարէ իր քունր եւ ինք աՀուսարսափի կր մատնէ նոյ-

նիսկ իր էն Հարազատ սիրելիներրէ 

կարծեց, թէ րսաւ, բայց իրողութեան մէջ, յուզումր պրկուեցաւ ձայնալարերուն 

շուրջ, սեղմեց կոկորդր, զինք շնչաՀեղձ րրաւ եւ խեղդուկ ձայնով սկսաւ լալէ Յ ե ֊ 

տոյ, երբ յոգնութիւնր տարածուեցաւ մարմինին մէջ, երբ խլիրդի պէս ճէւղաւոր-

ւեցաւ եւ տուայտանքներր Հասկցող ո՛չ ոք գտաւ իր կողքին, րնդոստ սենեակէն 

դուրս նետուեցաւ եւ քամիացաւէ Եւ չՀասկցաւ երբեք, թէ ինչու կր վազէր աննպա-

տակ, լեղապատառ ու վիրաւոր գայլի մր պէս, փնտռելով խաղաղ անկիւն մր, ուր 

կարելի էր ցաւատանջ դլուխր թէկուզ ակնթարթ մր քարին դնել եւ ծածկուիլ աստ-

ղերուն վերմակովէ Վազեց այսպէս, վազեց ու վազեց, մինչեւ որ փողոցներն ալ վա-

զեցին եւ քաղաքի ծայրամասին գտաւ նախկինր յիշեցնող անշուք ու մութ, կիսա-

փուլ ու գարշաՀոտ խրճիթ մրէ Թ ակեց դուռրէ Պատասխան չստացաւէ Դարձեալ 

թակեց, աւելի ուժգին, ա՛լ աւելի կատաղի, մինչեւ որ մանուկ մր երեւցաւ տան շե-

մին եւ յայտնեց, թէ յուղարկաւորութիւնր վաղր տեղի պիտի ունենայէ 0տաւ ներս, 

րսելէ ետք տղուն, որ ձեւակերպութիւններու պէտք չկայ, որ Հեռու Հեռուներէն 

կու գայ եւ խօսելու ո՛չ տրամադրութիւն եւ ոչ ալ ժամանակ ունիէ ԾփոթաՀար 

տղան մնաց տան սեմին, ցախ ու լուցկի փնտռեց եւ երբ ոչինչ գտաւ, յանցաւորի 

անձայն քայլերով ներս սպրդեցաւէ Յետոյ, լուռ ու մեղաւոր, երկնցաւ մանչուկին 

կողքին փսիաթին վրայ, ցուրտր ալ աւելի ճանչցաւ եւ սկսաւ երազել զինք շրջա֊ 

պատած աՀաւոր մթութեան մասին, զոր նոյնիսկ տեսնելու ի վիճակի չէրէ Սարսա-

փէն սպիտակած աչքր ոչինչ կրնար տեսնելէ ° ւ չնկատեց, թէ թոքախտաւոր լոյսին 

դալուկ շողերր ժամեր ետք ինչպէս պլպլացին իր իսկ սպիտակ տեսողութենէն եւ 

խաւարակուր խաւարէն զատ ոչինչ տեսաւէ 

Դալուկ լոյս մր եւ նոյնքան դալուկ շփոթաՀար մրէ կողք-կողքի, իրարու մէջ եւ 

առաւել քան երբեք անջատ իրարմէ, որքան իրարու ագուցուած կեանքն ու մաՀրէ 

Այս մէկր առնուազն այլեւս յստակ էրէ կր մօտենար եւ ան փախուստ կու տարէ կր 

յայտնուէր լոյսր դալուկ, ստուերր կր սկսէր ձեւաւորուիլ եւ կր մարմնանարէ կր 

դառնար կատարեալ ստուեր եւ կր փորձէր Հալածել իրմէ անդադար խոյս տուող 

խօսքին շուքր Հասկնալու Համար, թէ իր բաղաձայն բարբաջանքներր դէպի ո՛ւր 

պիտի առաջնորդեն զինքէ Դէպի Ուր բերդաքաղաքին անապաՀով ու այլամերժ փո-

ղոցներր, թէ ինա Հրաշաքաղաքի Արեւադրան Հրաշագոյն լոյսերր©©© 

Արեւն էր, որ կր խօսէրէ 

Աւազի չափ շողշողուն մարդիկ աւազուտքի թաց ու կակուղ ափերուն երկնցածէ 

0աքուր ու տաք աւազաՀատիկներ, որոնց մէջ գիշերր իր աստղերուն տաղերր ցա-



նած՛ էրէ Թէ այս կիսաթմբիր երանութիւնր որքա՞ն տեւեց, չկրցաւ ճշդելէ 0իայն 

անդրադարձաւ, որ գոՀ ու երջանիկ ոտքի ելան, ափ-ափ աստղախեցիներ Հաւաքե-

ցին, իրենց դլուխներր աստղապսակներով զարդարեցին եւ քամիին թեւերով սկսան 

պարել պարր անվախճան ուղեւորութեան, որ անՀունր լեցուց ծիածանին եօթնա-

խորՀուրդ պատարագով եւ սպասուահ՛ Հանդիպումին ակնթարթր կշռութաւորեցէ 

Աչքր միայն կրնայ բռնել ակնթարթր երջանկութեանէ Աչքր ամենաՀաս ձեռքր 

մարմինին, որ իր տարաբախտ Հոգիին երկնակամարին վրայ արդէն դօտի կապած 

էրէ 

ԹԵԻՍՏ ՓԱԿԱԳԻԾ՝ 
ՀԱԻԱՆԱԿԱՆ ԱԻԱՐՏԻ ՄԸ ՀԱՄԱՐ 

Զինք կ՚որոնէի թառերուն ու կիսափուլ կառոյցներուն փլատակներուն տակ, որպէս-
զի խորանամ իր աչքերուն մէջ եւ սպիտակր խճողած արեան կարմիր առասպելր կար-
դամ։ Կր կանգնէի ծանօթ-անծանօթ մարդոց առջեւ եւ հարց կու տայի իր մասին, սա-
կայն բոլորն ալ կր պատասխանէին, թէ այդ անունով անձ մր չեն ճանչնար եւ անտար-
բեր կր հեռանային։ Չէի յուսահատեր, կր շարունակէի փնտռել զինք եւ անդադար նոյն 
հարցումր կրկնել, որովհետեւ գիտէի, թէ ինք նաեւ զիս կր փնտռէ ... արեանս եւ յիշո 
ղութեանս մառախուղներուն մէջ։ Առանց իրեն անկարելի էր ապրիլ։ Առանց իրեն մահն 
իսկ կրնար դառնալ անիմաստ։ Կր սիրէի յիշողութիւնս եւ կր հաւատայի հանդիպումին, 
որ պիտի դառնար անխուսափելի իրականութիւն, թէկուզ յիշողութեանս մէջ՝ իբրեւ 
վախճանր իրենց աւարտր որոնող ցուրտ ու աւերակ թառերուս։ 

- Հոս ի՛նչ գործ ունիս։ 
Արդեօք ի՞նք էր։ Շեշտակի ու խիստ նայուածքր, նոր սրուած ածելիէ մր աւելի սուր 

ձայնր եւ դժոխքին զայրոյթներր շաչող կոշտ ու խոժոռ նոյնր շեշտր կր հաստատէին, 
որ անկասկած ինք է եւ ուրիշ ո՛չ ոք։ 

- Գիտե՞ս, լուրջ տագնապէ մր կր տառապիմ, մահացու հալածախտէ մր եւ չեմ գի-
տեր, թէ ի՞նչ պէտք է րնեմ։ 

- Չեմ հասկնար։ 
- Բանտարկեալն եմ ինքզինքս րլլալու այս զզուելիօրէն սրիկայ անել բոլորակին եւ 

տակաւին ո՛չ մէկ ելք կրցայ գտնել։ 
- Դարձեալ չեմ հասկնար։ 
- Գերին եմ շղթայակապ ազատութեանդ, բայց դեռ ազատութիւնդ չյայտարարեցիր 

եւ զիս ա՛լ աւելի քու գերութեամբ բանտարկեցիր։ 
- Հեռացի՛ր։ 
- Բայց րսէ՚, ո՛ւր, ո^ւր, երբ ամէն քայլափոխի միայն քեզի կր հանդիպիմ, բռնակա՛լ 

ազատութեանդ, որ ազատութիւն չէ, գերութիւն է ահաւոր եւ անաւարտ խաչելութիւն։ 
- Քեզի հրաւէր ղրկող եղա՞ւ։ 
Անկասկած չճանչցաւ զիս, այլապէս ... ինչո՞ւ այս ցուրտ վերաբերումր, չէ՞ որ ես ան-

դադար մեր այս հանդիպումր երեւակայած էի, ճշդած՝ մէն մի մանրամասնութիւնր 
անոր, րնտրած՝ բառերուս ոսկին ու գոհարներր առասպելին, որպէսզի իր անառակ որ-
դին գտած իմաստուն ծերունիին պէս հայրաբար դիմաւորէ զիս, թողութիւն շնորհէ կա-
մայ-ակամայ գործած մեղքերուս եւ ամենապարարտ հորթր մորթելու փոխարէն՝ լայն 
բանայ սրտին սեղանր եւ իմ կորսուած էութիւնս գտնեմ։ 

- Կարճի կապէ, ի՛նչ կ՛ուզես։ 



- Երեւի, երեւիլ դողդղացի երկչոտ ձայնովդ երեւի չճանչցար զիս։ 
Մոռցար խոստումդ, ուխտդ եւ ... 
Չձգեց, որ շարունակեմ եւ զայրացած գոռաց. 
- Ես բան մր չեմ մոռնար։ 
Աստուա^ծ իմ, ի՞նչ տեղի կ՚ունենար, ինչո՞ւ, ինչո՞ւ եւ վասն ո՛ր սատանային։ Արդեօք 

երէց եղբայրս դարձեա՞լ դժգոհ էր, բայց չէ՞ որ ինք ո՛չ միայն իմաստուն հայր էր, այ-
լեւ՝ ապստամբ ու փառասէր որդին տոհմին, որուն ժառանգին մէկ համեստ աւանդա-
պահն ալ ես էի, ես էի... 

- Շունշանորդիներր, որ այս առասպելր հնարեցին, կարծեցին, կր կարծեն, որ ճիշդ ու 
հարազատ ձեւով շարահիւսեցին։ Ո՛չ, մեծ սխալ մր կայ այս պատմութեան մէջ։ Գնա՛, ջնջէ՛ 
անտեղի յաւելումներր, վերստին խմբագրէ քնարավէպդ եւ հասկցիր, որ Արտաւազդնե-
րր չեն կրնար անձնատուր րլլալ, պարտուելու իրաւո՛ւնք չունին... 

Թեւատ փակագիծր մնաց բաց։ 
Վերցուցի գրիչր, թաթխեցի կաղամարին մէջ եւ ցամքած մելանին աներեւոյթ տա-

ռերով դարերուն տուայտանքր լռած մագաղաթին վրայ սկսայ արձանագրել. 
«Յետոյ դժոխադէմ աժդահաներ յայտնուեցան, զիս մութ ու մահամռայլ քարայրի մր 

մէջ նետեցին, շղթայեցին, իսկ ինձմէ քիչ մր անդին՝ օտարականր, հոգեղբայրս։ Երբ 
մտրակներր շաչեցին, ցաւր գրաւեց մարմինս։ Կոտտացող ցաւերուն նոր վախեր յա-
ջորդեցին։ Յետոյ՝ սալերուն վրայ կայծկլտող կռաններր վերջապէս լռեցին։ Լռեցին 
յոգնասպառ մտրակներր նաեւ։ Մեծ դժուարութեամբ վեր բարձրացուցի արիւնլուայ 
գլուխս եւ մեղաւոր ու երկչոտ նայուածքներով զննեցի ինձմէ քիչ անդին փուլ եկած 
շղթայակապ րնկերս, որուն վէրքերր իմ իսկ տառապանքս կր մռնչէին։ Ան նաեւ կր ջա-
նար աջ ձեռքր երկարել, հասնիլ ձիւթի պէս զուր երկարող մատներուս, բռնել եւ միաս-
նաբար բաժնել մեր անիծեալ ճակատագիրր։ 

Երկու ձեռքեր՝ ճենճերահոտով ծանրացած օդին մէջ։ 
Իրարու ագուցուելու վերջին ճիգ մր, ապարդիւն ճիգ մր, անհեթեթ ճիգ մր, որուն մե-

ռելային թմբիրր յաջորդեց, մկաններր ակամայ քակուեցան եւ ձեռքերր սահեցան վար։ 
«Մարդ րսուածր իր արմատներուն հետ ո՛չ մէկ աղերս պէտք է ունենայ, պէտք է խզէ 
բոլո՛ր կապերր, հրաժարի ամէ՛ն տեսակի պարտաւորութենէ, որպէսզի իր ազատո^ 
թիւնր նուաճէ», պիտի րսէի իր ցաւերուն մէջ գալարող րնկերոջս, բայց ամչցայ ես ինձ-
մէ, անիծեցի տկարացումր եւ վճռեցի լռել։ Եթէ սխալէի եւ րսէի, դուք րսէք, այս ապի-
րատ օտարականր իմ նկատմամբս ունեցած կարծիքր պիտի պահէ՞ր, պիտի մնա՞ր իմ 
կողքիս, ինծի հետ կտրէ՞ր պիտի լեռ ու ձոր, ապատ ու անապատ, ճակատագիր ու 
կեանք, կեանք ու մահ, մահուկեանք ու կեանքումահ, թէ՞... 

Կատղած կռաններր կր շարունակէին գոռալ անէծքր հայրերուն. կր հալածէին զիս 
ամէնուրեք, կր դարբնէին բնագիրր իրենց առասպելին, որոնց հեղինակներր միայն 
հայրերր չէին, նաեւ թուլամորթ որդիներն էին, ամէնէն առաջ ե՛ս էի, նոյնպէս ա՛ն, 
մե՛նք, իրե՛նք, աւերակաց գահակալ ապստամբներն ու իշխանատենչ նորելուկներր, 
անձնամոռ ազատամարտիկներն ու գետնաքարշ սողուններր, անվախճան երեւակա-
յութիւնս էր եւ սմսեղուկ փառատենչիկներուն հոգեկան կուրութիւնր, բայց իրենցմէ 
առաջ եւ վերջ՝ իր միամիտ երազներով ինքզինք եւ իր դարաւոր վիշտր մխիթարել 
փորձող մանուկ թագաւորր, որ խոստացած էր, պիտի յաղթէր իր վախերուն եւ երջա-
նիկ օր մր, անկասկած, դուրս պիտի խոյանար իր դամբարանէն, կանգնէր շքեղօրէն, 
սաւառնէր յաղթաթեւ եւ զիս առաջնորդէր դէպի ձիւներր Մեծ Լերան։ Խոստացած էր 
եւ խոստմնադրուժ չէր կրնար րլլալ»։ 

Անդրադարձայ, որ սկսանք առաջանալ։ Կ՛առաջանայինք միասնաբար, ինք ու ես, ես 
ու ես, կողք-կողքի, դէպի հեռաւոր Երկիրր Դրախտավայր՝ առասպելին տարտարոսէն 



սօսիացած երկու քրմապետերու պէս, յար եւ նման երկիր ու երկինք բզկտած երկգրի 
խանի Մեծ Լերան ամպերն ի վեր ժայթքած սրբազան խոյանքին եւ անբացատրելի 
հպարտութեամբ մր հարստացայ։ 

Եւ ամբողջացայ, ամբողջացաւ ինք նաեւ՝ կատարելապէս, հոգուով ու մարմնով, 
արիւնով ու տեսիլով, եւ ցեղին անպարտելի ոգիին հրեղէն խորհուրդներով հոգեզին 
ւեցանք։ էացա՛յ։ Ես՝ ե՛ս եղայ։ 

Տղամարդր տիրած էր մարմինին, արեան ու երեւակայ ութեան, յիշողութեան ու ժա-
ռանգին, հաւատքին եւ կամքին, տեսիլին եւ ուխտին, տիրած էր փառաւորապէս եւ 
օտարականր նահանջած էր րնդմիշտ։ 

Ծիտր թառեցաւ աչքերուն դէմէ 

Ցնծացէ ԱմենաՀաս ձեռքր բռնած էր ակնթարթր անՀունօրէն երջանիկ աւար-

տինէ Թռչունր մօտեցաւ Հողին ինչ-ի՛՛նչ սէրերր կարմրած նուռին եւ կտցեցէ կար-

միր աւիշր կտուցին ծայրէն կաթեցաւ լիականաչ տերեւին վրայէ Ցնծութիւնր 

կրկնապատկուեցաւ եւ աչքր ինքն իր մէջ իր Հայելիին խորր անՀունացող կապոյտ 

երազին շուրջպարր պարեցէ 

Աորված էր մանուկ Հասակին, որ ցորենի Հատիկր կտցող թռչունր գեղեցիկ պատ-

կեր մր կր պարզէէ Այդ իսկ պատճառով որոշած էր գծել գեղեցիկ նկար մր եւ 

փնտռած իր երեւակայութեան վրձինով նրբաՀիւսած Հազարան պլպուլրէ ° ւ գծած 

էր զայն, շարունակ, բայց միշտ ալ իր երեւակայութեան մէջ, առանց Հրաժարելու 

օր մր իր Հրաշք թռչունր գտնելու եւ սպիտակ թուղթին վրայ գունաբանտարկելու 

միամիտ երազէնէ 

° ւ Հիմա, որ տարիներ շարունակ իր երազած թռչունր յանկարծ յայտնուած էր 

եւ երազր արթնցած էր իր երազէն, կորսնցուցած էր Հմայք ու քաղցրութիւն, կա-

րօտ ու ջերմութիւն, սէր ու Համբոյր եւ դարձած ցուրտ, անՀետաքրքիր ու անար-

ժէք իրականութիւնէ Դինին չէր եռացած բաժակներուն մէջ, անառակ որդին մնա-

ցած էր յուսաբեկ դրան սեմին, իսկ դաժան դարբիններն ու կատղած գամփռերր 

շարունակած էին ոռնալ անէծքր իրենց գաՀերուն կառչած զառամած աշխարՀա-

կալներունէ ° ւ ինք, իր խեցիէ ճակատագիրր միշտ կրելու դատապարտուած 

խխունջի մր պէս, լուռ ու անտրտունջ, դանդաղ ու լոյծ քայլերով իր դագաղր շալ-

կած Հետեւած էր իր արեան կողմնացոյցին թելադրանքին, որպէսզի իր վերջնական 

բնակարանր գտնէ, որպէսզի ժամանակին նոր շունչ պարգեւէ, շնորՀէ ուղղութիւն 

ու նպատակ, շարժում ու լոյս, տարածուի աշխարՀով մէկ, ջնջէ խաւար ու ստուեր, 

լուսանան օր ու գիշեր եւ ժամանակին սպասուած արշալոյսր կանխանշանէէ 

Լեզուին, ինք պիտի րսէր առասպելի՛՛ն արշալոյսրէ 

(Հատուած՝ «Կարծես երազ մը ԸԱար» անտիպ քնարավէպէն) 



ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ 

կիրակի առաւօտ մր, պարոն 0արտիրոս սովորականէն շատ կանուխ ոտքի ելաւէ 

Արթննալր, Հադուիլն ու պատրաստուիլր եւ ապա փողոցի դուռ Հասնիլր դրեթէ 

մէկ եղաւէ 

- 0ա մարդ, ո՛ւր կերթաս ... այդպէս, այս ցուրտին,- յանկարծ կնոջ ձայնր խան-

գարեց սենեակին լռութիւնրէ 

0արդր յանկարծակիի գալով, Հակառակ կնոջր պնդումներուն, նախ §ականջ 

չկախեց՝ֆ, ու երբ կր պատրաստուէր դուրս գալ տունէն, պատասխանեց բարձրա-

ձայն եւ արագ, եւ ջղայինէ 

- Ե կ ե ղ ե ց ի է 

- Խէր է, մարդ,- ա նմիջ ապէս փոխադարձեց կինրէ 

- Ա յ ո \ խէր է , սիրտս ուզեցէ ածիլուա՞ծ է^ րսաւ ու տան փողոցի դուռր բացաւ է 

ՍՐԲԱԶԱՆ 

Զգալի էր, որ պարոն 0արտիրոսի ձայնին մէջ անժամանակ րլլալու շեշտ մր կարէ 

- 0ա մարդ, դո՛ւն պիտի բանաս եկեղեցւոյ դուռր, Համբերէ, ես ալ գամէ Հիմա 

Հարսդ կամ փեսադ կու գան ... մեզ ալ իրենց Հետ եկեղեցի կր տանին՚ֆէ 

- Ո՛չ, կուշանամ, ուրիշ անգամ ... աՀա գացի,-րսաւ կտրուկ եւ գործնականէ 

Խորքին մէջ, պարոն 0արտիրոս իրեն ուղղուած Հարցումներուն պատասխանե-

լու սովորութիւն չունէրէ ԸնդՀանրապէս իր շուրջ բարձրացած աղմուկր շուտով 

մոռացման ծովուն մէջ կր նետէր, միայն ուսերր վեր առնելովէ 

Աճապարանք մատնող քայլերով նետուեցաւ փողոցէ Ըստ սովորութեան անցաւ 

մայթր, կտրեց յաջորդ փողոցր, եւ աՀա ինքզինք բերաւ Հանրային պասի կայանրէ 

Այսքանէ 

Ւրեն Համար այս վայրր բոլորովին անծանօթ տեղ մր չէրէ Ւնք, շաբաթր մէկ կամ 

նոյնիսկ երկու անգամ քաղաքամէջի Հայ մեծ վաճառատուն-շուկան երթալու Հա-

մար, Հոսկէ §կ՚առնէր՝ֆ պասր, ու ոչ միայն իրենց այլ իր զաւակներու րնտանիքնե-

րուն ալ ամբողջ շաբթուան գնումներր րնելէ ետք, նոյն ձեւով ալ, ծանր տոպրակ-

ներով բեռնաւորուած տուն կր վերադառնարէ 



Հակառակ իր յառաջացած տարիքին, տարիներէ ի վեր այս շուկայի ճամբան գոց 

րրած էրէ Անոր Համար այլեւս անծանօթ չէին այդ պ ա ս ե ր ո ւ դրեթէ բոլոր վարորդ-

ներրէ Ամէն անգամ որ ինք վեր, փոխադրակառք բարձրանար, նախ իր անգլերէնո-

վր վարորդր յարգանքով կր բարեւէրէ Յետոյ տոմսակր ցոյց կու տարէ Ապա եթէ 

իրեն §բարեկամ՝ֆ կամ §ծանօթ՝ֆ վարորդներէն մէկր րլլար, անոր Հետ կատակ մր 

րնելէ ու գրպանէն պզտիկ շաքար մր Հանելով Հրամցրնելէ ետք պարապ աթոռ մր, 

տեղ մր գտնելով կր նստէր, միշտ աչքերր պատաՀունէն դուրս յառած, անխօս եւ 

անշշուկէ 

Պարոն 0արտիրոս մեծ Հայր էրէ կր սիրէր տալ, գուրգուրալ, գնաՀատել, վար-

ձատրեր Ծաքարր բոլորին Համար էր, մեծին ու փոքրին, ծանօթին ու անծանօթինէ 

Այս բոլորով Հանդերձ սակայն, ինք երբեք կիրակի օրով չէր փորձած պ ա ս նստիլէ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Ու երբ կայանին աչքի զարնող ամայութիւնր տեսաւ, շատ զարմացաւէ 

ՎստաՀաբար պ ա ս ե ր ո ւ կիրակնօրեայ ժամանակացոյցէն անտեղեակ էրէ 

կայանին աղտոտ, մրոտած եւ սեւցած ապակիին վրայէն փորձեց օրուան ժամա-

նակացոյցր կարդալ եւ ա նմիջ ապէս փոսր ինկած մեծ աչքերուն տակէն իր ձեռքի 

ժամացոյցին նայեցաւէ 

- Է՛՛Հ, տակաւին շատ ժամանակ կայ, կր Հասնիմ,- րսաւ մտովիէ 

Այդ օր, կայանին մէջ, պարոն 0արտիրոս նախրնտրեց ոտքի մնալ եւ չուզեց յա-

ճախորդներուն յատուկ նեղ քարէ նստարանին նստիլ կամ անոր մօտենալէ իսկա-

պէս մտազբաղ կերեւէրէ Ջեռքերր ետեւ տանելով, աչքերր միշտ դէպի պ ա ս ի ն գա-

լիք ճամբան Համբերութեամբ սպասեցէ 

Զարմանալի էր, չէ՛, որ տակաւին իրմէ զատ մարդ-յաճախորդ չկարէ իսկապէս 

զարմանալիէ 

Տասր վայրկեան ետք փոխադրակառքր Հասաւ, կայանին նման պաս-պարապէ 

Վարորդն ալ իրեն անծանօթ մէկր կ՛երեւէրէ Ուստի, անխօս եւ անաղմուկ փոխադրա-

կառք բարձրացաւ, բարեւեց եւ առաջին շարքի աթոռներէն մին գրաւելով նստեցաւէ 



Պարոն 0արտիրոս երբեք այս դրութեան մէջ չէր եղածէ իրապէս բան մր զինք կր 

չարչարէրէ 0տքին մէջ բազմաթիւ Հոսանքներ կարծես տեսակ մր անծանօթ դիմադ-

րութեամբ մր իրարու կր բախէինէ 

Հաստատապէս խառնաշփոթ իրավիճակէ ԱնՀանգստացնող մտաՀոգութիւնէ 

կարծես գլխուն մէջ Հրաբուխ րլլարէ Յօնքերր յաճախ վեր-վար կր ցատքէինէ Զգա-

լի էր, որ ինք նստած տեղր մինակր, անձայն կր խօսէրէ 

ճանապարՀի բոլոր կայաններր գրեթէ ամայի էինէ Յաճախորդ չկար եւ եթէ 

կար անոնք միայն մէկ կամ երկու Հոգի էինէ Ո՛ր խենթր այս ժամուն քաղաքամէջ 

կամ շուկայ պիտի երթարէ կիրակի էր չէէ կիրակի օր նոյնիսկ Աստուած Հանգիստ 

կ՛րնէրէ 

Բայց որմւ Հոգրէ 

ինք եկեղեցի կերթարէ 

Երկու շաբաթէ ի վեր միտքր դրած էրէ Այս մէկր անցեալ կիրակի օր ալ ծրագրած 

էր, բայց օրուան տեղացող սաստիկ անձրեւին պատճառով, եկեղեցի երթալր յե-

տաձգած էրէ 

Եկեղեցի կերթար ՀոգեՀանգիստ §կարդալ՝ֆ տալու իր վաղեմի, սիրելի ուսուցիչի 

յիշատակին, որ իրեն Համար պարզ մարդ մր չէր եղածէ 

՚Նախակրթարանի գրասեղաններու Հայերէն լեզուի դասատուն պարոն կարա-

պետր, §մեծ մարդ մրն էր՝Խ, յաճախ իր շրջապատի խօսակիցներուն իր §միտքր կո-

փող մեծ վարպետէ մակդիրով զայն կր յիշատակէրէ 

ինք, ամէն տարի, նոյն այս օրերուն, պարտաճանաչ աշակերտի մր նման, առանց 

շրջապատր խանգարելու եկեղեցի կու գար, ու իբրեւ սրբազան եւ մեծ պարտակա-

նութիւն պարոն կարապետի Հոգւոյն Համար ՀոգեՀանգիստ կարդալ կու տար, լուռ 

ու անաղմուկէ 

Հիմա, սակայն, այս աղմկոտ մեծ ինքնաշարժին դանդաղ րնթացքր տարբեր 

շունչ մր Հաղորդած էր իրենէ 

Հազիւ իր տեղր նստած, նախ աչքերր դուրսէն ներս կեդրոնացուցէ 0անի մր 

վայրկեան ետք տարիներու Հեռաւորութենէն կարօտով ու լուսաւոր զգացումով մր 

բաներ մր յիշեցէ իսկապէս, որ աչքերր սկսած էին փայլիլէ 

Դլխու §Հրաբուխրֆ մարած էրէ Այլեւս ռունգերէն մուխ չէր ելլերէ Եզակի եւ 

վճռական ինքնագոՀութիւն մր, ժպիտ մր գծուած էր պարոն 0արտիրոսի դէմքին 

վրայ եւ անոր շնորՀած սովորականէն տարբեր տեսք ու երանգէ 

Տակաւին երէկ գիշեր երազին մէջ Հանդիպած էր իր Հին ուսուցիչինէ Որքա՛ն ու-

րախացած էր զայն երազին մէջ տեսած րլլալունէ Դիպուա՞ծ էր, թէ Հոգեկան 

ամուր կապէ Չկրցաւ ճշդելէ 

Թէեւ իր ամբողջ կեանքի րնթացքին ճակատագրի դերր մեծ եղած էր, սակայն 



այս օտարութիւնր, այս Հսկայ երկիրր, զինք իրենց ճանկերուն մէջ բռնած էին կար-

ծես, եւ ա մէն վ այրկեան պատրաստ իր Հոգեխռով յուշերր լափելու, զանոնք առյա-

ւէտ կուլ տալուէ 

ԱՀ ա անՀաւասար պաքար մրէ 

ինք կր Հաւատար, որ իր տարիքի մարդիկ յիշողութեամբ միայն կապրէինէ Յո^ 

շեր ունենալն ալ ինքնին կր նշանակէր անցեալ ունենալէ Այսպէս թելադրած էր իրեն 
իր ո ւ ս ո ւ ց ի չ ր է 

Անցեալր անբաժան մասնիկ մրն էր մարդու կեանքէն, այսպէս կարդարանարէ 

Այս յստակ նշան մրն էր, որ պարոն Մարտիր ոս կոչուած մարդր ապրուած կեանք 

մր ունեցած էր ու այդ ապրուածր, որոշ չափով կր պարտէր Հայերէնի իր վաստա-

կաշատ ուսուցիչին պարոն կարապետինէ 

Աղուոր անկեղծութեան մր ծնունդն էին այս բոլորրէ Թէեւ պարոնին ազգանո^ 

նր մոռցած էր, սակայն Հոդ չէր, կարեւորր զայն յիշելն էրէ 

ՎստաՀ էր, որ Հիմա, դրեթէ ամայի այս փոխադրակառքին մէջ, մտովի տեղա-

փոխուած էր ուրիշ շրջան, ուրիշ դար, որ միայն իրեն կր պատկանէրէ ինք իր ու-

սուցիչին Հետ էր Հին օրերու նման, կոտրտած պատուՀաններով դասարանին եւ 

կամ փոշոտ ու քարքարուտ բակին մէջէ 

Մկիզրր կր կարծէր, որ այս ապրումներուն փոխանցումր իր շրջապատին Համար 

վարակիչ եւ կամ օրինակելի կրնար րլլալէ Անոր Համար անկեղծօրէն Հաւատացած 

էր երջանկութեանէ 

Սակ այն ի տես շրջապատի անտարբերութեան եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին ամէ-

նօրեայ վազվզուքին, մէկ խօսքով սա երկրին արագավազ ու Հեւքոտ կեանքին, իր 

անձնական Համոզումր անշաՀախնդիր կերպով սառեցուցած էր, առանց վշտացնե-

լու եւ վշտանալուէ Ապա վերջր, իբրեւ փորձառու մարդ եւ մտածող միտք, ստիպ-

ւած, կեանքր փնտռած էր իր տան պատերէն անդինէ 

Մեծ Հայր րլլալով մեծ գուրգուրանքով մր նախ փնտռած էր իր թոռներուն ամէ-

նօրեայ ներկայութիւնր իր շուրջէ Անոնց աչքերուն մէջ ինքզինք ուզած էր տեսնելէ 

Անոնց անմեղ մանկութեան մէջ ի ՚ ր ր փորձած էր յիշելէ 

Յիշողութիւն մր, որ թէ ձիրք էր եւ թէ շնորՀքէ 

Աւելին• իրեն Համար ժամանակր նոյնն էրէ Երէկ եւ այսօր ու նոյնիսկ վաղր, նոյն 

արեւր ծագած էր կամ պիտի ծագէր ու նոյնպէս մայր պիտի մտնէրէ 

Ու իբրեւ իր մտքի արեւր, իր թոռներէն ետք, Հայերէն լեզուի իր տարեց ուսո^ 

ցիչր միայն մնացած էրէ Ան էր, որ ժամանակի անեզրութեան քաջածանօթ րլլալով 

կր շարունակէր իրեն Հետ եւ իրեն Համար ապրիլէ 

Եկեղեցի կերթարէ 

Այս Հսկայ երկրին մէջ, նոյնիսկ իր տունէն սկսեալ, Հաւատքն ու Հաւատացեալր 



իրարու մօտիկ բաներ չէինէ Եթէ նոյնիսկ էին, պարզապէս մակերեսային երեւոյթ էին, ձեւա-

կան եւ ոչ տպաւորիչէ 

իր կարծիքով, այս բոլորին պատճառր իրենք զիրենք եկեղեցիէն մեկուսացնելն էր մար-

դոցէ 0արդիկ, որոնք գրեթէ անմարդկային դարձած էին իրենց Աստուծոյն առաջ, այս պատ-

ճառով ալ անոնք եկեղեցի չէին ուզեր երթալէ Անոնցմէ շատ քիչերր միայն ձեւով մր Հաւատա-

րիմ էին կրօնական աւանդութիւններունէ 

Շատ քիչերրէ Ու ինք այս վերջին խումբին կր պատկանէրէ 

իրեն Համար այսօր առաջ՛նա Հերթն ու էականր այն էր, որ եկեղեցի երթար ու աղօթք մր 

§րսել տար՜Ֆ յիշատակին այն մարդուն, որ իր կեանքին վրայ լոյս սփռած էրէ 

իր ուսուցիչր, վարժապետր, Հայերէնի դասատունէ 

0էկր, որ իր Հոդին դէպի դիրքերր առաջ՛նորդած էր, միաժամանակ սերունդներ դէպի 

Հարթ ճանապարՀ, դէպի լոյս առաջ՛նորդած, անխոնջ եւ անձայնէ 

Պարոն 0արտիրոս աղմկոտ փոխադրակառքին մէջ, մինակր կ՚ապրէր լոյսին ուրախո^ 

թիւնրէ ° ւ Հպարտ էր ատոր Համարէ 

կրկին յիշեց իր կանաչ օրերրէ Ակնոցին ետեւ Հլուն աչքերր սկսան լողալէ 0տածումներր 

քանի մր անգամ օրօրուեցան գլխուն մէջէ Այն մտածումներր, որոնք սառած յուշերուն ձիւն-

Հալ բերած էինէ 

Յանկարծ վարորդին ձայնր իր նախրնտրած կայանի անուան յիշեցումով, զինք իր մտա-

ծումներէն անջատեցէ 

իջաւ վար եւ աճապարանքով ուղղուեցաւ դէպի եկեղեցւոյ թաղրէ 

Պարոն 0արտիրոսի, Հայ ուսուցիչի առաքելութեան Հաւատքէն թելադրուած ուսուցիչ 

պարոն կարապետ այս տարի եւս պիտի յիշատակուէր ՀոգեՀանգստեան պաշտօնովէ 

Լոյս մր եւս սփռուած էր պարոն 0արտիրոսի կենաց մատեանին վրայէ 

Փետրուար, 2012 

Լոս Անճե/րս 



ԱՐՁԱԿ 

ՄԵՐԻ ՀԵՐՈՒՆԻ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 

ՇՈՂՒկ, ԴՈՒ ԴԵՌ ԵՐԱԶՈՒՄ ԵՍ 

- Լսիր, ՛Նետ, ինչ-որ մէկին անՀրաժեշտ է մտնել իմ ալիքի տիրոյթի մէջէ 

- ի՛՛նչ է, Ակն, խանգարո՛ւմ էէ 

- Ոչ, ո՛չ, ամենեւին, նա սարքաւորում չի օգտագործում, ուղղակի մի ինչ-որ 

աղերս եմ զգում, նոյնիսկ ուզում եմ կամացուկ ականջ դնել նրա ապրու մ՛երին, 

որովՀետեւ ապրումներից բացի սարքերս ոչինչ չեն զգումէ ՛ ա լուռ է, չի խօսումէ 

Տեսնես ինչ ու չի ուզում միտքր բառերով արտայայտել••• Դէ ի Հարկէ, յոյս չունի, 

որ իրեն կր լսենք, կր Հասկանանքէ 

- Սե՛ռր, տարի՛քրէ 

- Այստեղ, լուսատախտակին նրան բնութագրող ժամանակ առ ժամանակ ծագող 

գերբարձր յաճախականութեան տատանումներր ցոյց են տալիս, որ նա շատ երի-

տասարդ է, նախանձելի՛, երիտասարդէ ի՛՛նչ երփներանգ է նրա տատանումների 

արագ փոփոխուող գունային ցոլանքրէ ՛ա Հանգստութիւն է տարածում իր շուրջրէ 

° ս պարուրուել եմ նրա դաշտի բարեբեր ազդեցութեամբ*** Լուրջ եմ ասում, ՛ետ, 

ցանկացած յոգնած, Հանգստի կարօտ էակ, զարգացման որ աստիճա նին էլ 

գտնուի, կարծում եմ, Հաճոյքով կ ուզենայ Հաղորդակցուել նրա Հետէ 

- Ակն, դու չասացիր ոչ նրա սեռր, ոչ էլ տարիքրէ 

- Սեռր վառ արտայայտուած իգական է, իսկ տարիքր Երկրի չափանիշերով, 

մեծ է, նա ուղղակի ծեր է, 10ն անցէ Մեր չափանիշն այլ է, ի Հարկէ, գիտես, տիեզե-

րական չափանիշով նա մի նուրբ ու անպաշտպան ծիլ է, որր կարող է յաւերժ Հրա-

պուրելէ Տեսնես գիտի", զգմ ւմ է իր կարողութեան սաՀմաններր*** 

- Ստացւում է, որ եթէ նա մեր մոլորակի բնակիչ լինէր, ուր տարիքի գործօնր ան-

տեսուած է, մեծ ճանաչում կր վայելէրէ 

- Ա յ ո ' , 

Նե տ, չէ որ զարգացման մեր աստիճանն ունեցող տարբեր մոլորակների 

բնակիչներր յաճախ ծնուած օրուանից ծեր ենէ 

- Այս Երկիր կոչուող մոլորակի բնակիչներր, Ակն, մի անգնաՀատելի յատկո^ 

թիւն ունեն է 



- Որն էէ 

- Չգիտեմ, ինչպէս բացատրեմէ ինձ թւում է, որ նրանք միշտ երա զում ենէ Եր ա-

զում են այն ամէնի մասին, ինչ՛ իրենց մատչելի չէէ Դուցէ երազելով ուզում են 

լրացնել իմացութեան պակասրէ 

- Դու, ինչպէս միշտ, շատ նրբանկատ ես, Նետէ իրօք, մենք գրեթէ երբեք չենք 

երազում, բայց Հենց այդ առումով խոցելի ենքէ Տե՛ս, Երկրի բնակիչների մասին Հա-

մոզուած կարող ենք ասել, որ դրեթէ բոլորր երազողներ ենէ Այս Հանգամանքր 

նրանց թարմացնում է, մղում է ինչ-որ ուղղութեամբ, ասես խթան է Հանդիսանում 

ձգտելու աւելի կատարեալ զարգացմանէ 

- Լաւ, Ակն, Հիմա շարունակում ենք մշակել Երկրի Հիւսիսային բեւեռից ոչ Հեռու 

գտնուող մի որեւէ բնակելի շրջանէ Ընտրեցիր, ասա նրա տեղացոյց տուեալներրէ 

Բացի այդ, երկրաշարժի օջախի խորութեամբ նկարաՀանիր Հողի խորքային շերտե-

րի Համապատասխան խորանարդ Հատուածների եռաչափ պատկերր Հետագայ 

վերլուծութեան Համարէ ի դէպ, կր Համեմատես նաեւ Հակակշիռ երկրաշարժերի 

խորքային Հողերի խորանարդ Հատուածների եռաչափ պատկերներրէ 

- Դրանցիր Հիւսիսային Ամերիկա, ԱՄՆ, Ալասկա նաՀանգի թուային տեղացոյցե-

- Ուշադրութիւն, կատարում եմ թեթեւակի Հորատում Համաձայն տեղադրման 

կանոններով կատարուած Հաշուարկիէ Այս Հորատումր կլանելու է վայրկենապէս 

կուտակուող ցնցումների Հարուա ծների ուժգնութեան մօտ 12 տոկոսրէ 

- Երկրաշարժից 20 երկրային օր յետոյ Երկրի եւ Լուսնի արանքով պէտք է անց-

նի մի մեծ երկնաքար, որն այստեղ է գալիս 3 0 երկր ային տարին մէկէ 

- Նրա անցնելու Հետ կապուած աշխատանքի ծրագիրր մեզ արդէն ուղարկել ենէ 

Դա էլ բարդ ծրագիր էէ 

- Նետ, Հիմա շարունակում ենք թուլացնել լարուածութեան կուտակումներր Հա-

կակշիռ կազմող երկրամասերում, ուր Համարժէք երկրաշարժային գօտիներ կանէ 

Դրանցիր տեղացոյց թուերր, որոնք ես րնտրեցիէ ի՞նչ ես կարծում, Հակակշիռներր 

Համազօ ր եմ րնտրելէ 

- Ակն, Հիանալի է, այժմ Հասարակածի շուրջր նշիր եւս մի չորս կէտ, Հաղորդիր 

ինձ նրանց տեղր ու արագ-արագ Հորատանցքեր բացենքէ 

- Նետ, փաստօրէն, մեզ տրուած առաջադրանքր այնքան ճշգրիտ էր Հաշուարկ-

ւած վաղօրօք, որ մենք լիովին տեղաւորուեցինք նախագծի սաՀմաններումէ ի դէպ, 

այս մոլորակի բնակիչներր րնդունել են ու իրենց Հաշուարկների մէջ մտցրել են 

§ժամանակ՝ֆ Հասկացութիւնր, որր գործողութեան տեւողութիւնն է արտայայ-

տումէ Դա նրանց կողմնորոշում է շատ Հարցերում, չնայած, այդ կողմնորոշումն 

այնքան ակներեւ է տիեզերքում կատարուող երեւոյթների Համաչափութեան մէջ, 



որ բոլորովին աւելորդ բան էէ 

- Ակն, այդուՀանդերձ, ժամանակի Հասկացութիւնն րնդՀանրապէս ու նրա Հաշ-

ւարկր լաւ պարզեցնում է րնդՀանուր կողմնորոշման շատ խրթին Հանգամանքներէ 

- Դնաց, գործիքներր գրանցեցին մեր կողմից կատարուած բոլոր Հորատումնե-

րրէ Հիմա դրեթէ միաժամանակ իրար կր Հետեւեն Երկրի տարբեր կէտերում յա-

րուցուած երկրաշարժերրէ Մեզ յաջողուեց Հաշուած օրերի ուսումնասիրութիւննե-

րի արդիւնքում բ աշխել այս տարածաշրջանում կուտակուած մեծ երկրաշարժի ո^ 

ժր մի քանի լրացուցիչ երկրամասերում՝. Այսինքն, քիչ-քիչ տարբեր տեղերում լաւ 

էէ 

- Յամենայն դէպս, եթէ այս կուտակուած Հարուածր գնար մի ուղղութեամբ, 

մեծ վն աս կր տար, շատ աւերածութիւններ կր լինէինէ 

- Նետ, փորձիր Հետեւել այն ոչ մեծ սարի վրայ վերջերս գոյացած երկու չքնաղ 

լճակներինէ Յուսանք, որ նրանք չեն ելնի ափերից ու չեն գաՀավիժի դէպի ստորո-

- կր նայեմէ Աչքովս չի անցել, իսկ ծրագրում նշուա^ծ է, թէ ինչ կր կատարուի այս 

մեծ երկգլխանի սարի մօտ գտնուող լճի Հետէ Դու էլ այդ լճի վիճակր տես, Ակնէ 

- Ո՛ր սարիէ 

- Այն գեղեցիկ ամենաբարձր սարր, որր միշտ շատ Հեռուից տեսնում ենք Երկ-

րագնդին մօտենալիսէ Հա, յիշեցի, երկրացիներն այն Արարատ են անուանումէ իսկ 

ասածդ լճի անուանումր Վան էէ 

- Դիտեմ, գիտեմէ Առայժմ Հետեւում եմ միաժամանակ տեղի ունեցած երկրա-

շարժերինէ Վիճակր տանելի էէ 

- Ակն, սարքաւորումր ջրի կորուստ է գրանցումէ Դեռ աննշան է, բայց վտանգա-

ւոր էէ Ջուրր որ այս արագութեամբ գնայ, լիճր մի քանի օրում կր վերանայէ 

- Սա կարող է վերածուել մեծ աղէտիէ Միացրու §արդուկր՝է Լճի յատակր մի քա-

նի մետր խորութեամբ մշակի Հորիզոնական ալիքովէ Եթէ այդ ալիքր Հենց երկրա-

շարժի ժամանակ կիրառես, Հակառակուելով ջրի ուղղաՀայեաց արագ կորուստին, 

ապա կր յաջողուի փակել փախչող ջրի ճանապարՀրէ իսկ տատանումներր դեռ մի 

առ ժամանակ կր կրկնուենէ 

- Միացրեցի դժոխային §արդուկր՝ֆէ 

- Վայր տարաւ ջրի միջի կենդանիներինէ Նրանցից քչերր կր դիմանան Հզօր ջրապ-

տոյտներին՛՛՛ 

- Միայն վերջին տատանումներից յետոյ կերեւայ, թէ ինչքան ջուր եւ ո՛ր ուղղու-

թեամբ է վիժել լճիցէ 

- Ասում ես, այստեղիբնակիչներր, այս մարդիկ, ինչպէս իրենք իրենց անուանում 

են, շա տ են տարբերւում մեզնիցէ Ասում ես, նրանք երազո 



- Այո, այդ է պատճառր, որ Տիեզերական Մտքի բարձր ատեաններում այդ յատ-

կութիւնր գնաՀատւում է որպէս յարատեւման սաղմէ 

Դիշեր էր, ուշ ժամէ Հերթական անգամ սաստկացել էր կողիկի անքնութիւնրէ 

Շատ գիշերներ էր լուսացնում բաց աչքերովէ Նա բացեց պատուՀանր, որ նայի 

թռչող մարդատար ինքնաթիռին, որր յոգնած Հռնդիւնով մագլցում էր երկինքն ի 

վերէ Երեւի Մոսկուա էր ու ղեւորւում, դէպի Հիւսիսէ ինքնաթիռր մի քանի անգամ 

էլ աչքով արեց Շողիկին իր լոյսերով ու Հեռացաւ նրա տեսադաշտիցէ 

- Բայց սա ինչ է, այս ձախից կախուածրէ Սա իսկակա՛ն եկուոր է տիեզերքիցէ 

Մենք ունենք թռչող սարքեր, բայց այսքան երկար օդում կախուած ոչ, չունենքէ Այ 

քեզ բա՛ն,- մտածեց Շողիկրէ 

- Սա իսկական տիեզերական մարմին էէ Այսքան ասուել ու գրուել է սրանց մա-

սին, բայց ես անձամբ չէի տեսելէ Հիմա էլ անշարժ կախուած է ոչ մեծ բարձրու-

թեան վրայ ու լոյսերր աշխոյժ պէծպէծին են տալիսէ Այնպիսի տպաւորութիւն է, որ 

կայծկլտալու Հետ մէկտեղ մարմնի ձեւն էլ է փոփոխւումէ Մի քանի րոպէ Շողիկն 

այսպէս նայում էր ու մտածում, իսկ լուսաւոր մարմինր շեշտակի դէպի ձախ ու վե-

րեւ թեքուելով, անյայտացաւ ամպերի մէջէ 

Վերջում Շողիկր կորցրեց Հանգիստրէ Այս ուժգին երկրաշարժից մի 10 օր առաջ 

մի փոքր երկրաշարժ էլ էր եղել, որից յետոյ նրա զգայուն, զգօն էութիւնր ֆիզիկա-

կան ու ժերի անկում էր ապրումէ Վատացել էր Հիւանդ սրտի վիճակր, բժիշկներր 

խորՀուրդ էին տալիս Հիւանդանոց պառկելէ Բայց Հիմա կարդարացուի իր անքնո^ 

թիւնր, նա կր ծախսի այդ անիմաստ կորսուող ժամերր Հետաքրքրագո յն դիտում-

ներ կատարելու Համարէ 

0անի որ Շողիկր երբեք չէր տեսել տիեզերքից եկած թռչող ափսէներ, այդ պատ-

ճառով էլ յատկապէս չէր Հաւատում նրանց գոյութեանրէ Բայց տեսածր տեսած էրէ 

Յաջորդ գիշեր նոյն երէկուայ ժամին, առաւօտեան Հինգն անց կէսին, նա մօտե-

ցաւ պատուՀանին, նոյն ուղղութեամբ նայեց ու նորից տեսաւ այդ տիեզերական 

սարքր, որր դարձեալ կախուած էր երկնակամարի նոյն Հատուածումէ Աչքաչափով 

նա որոշեց, որ սարքր կախուած է մօտաւորապէս 2000 մեթր բարձրութեան վրայ, 

մեծութիւնր, եթէ Համեմատենք մեր երկնակամարի ամենամեծ մարմինների Հետ 

աստղերի, մոլորակների, ապա այնպիսի տպաւորութիւն էր, որ սարքր մի 5 - 6 ան-

գամ մեծ էր դրանցից ու շատ աւելի պայծառէ Այդ եւ Հետագայ մի 6-7 գիշեր յաջող֊ 

ւեց դիտել այնէ Սարքն անշարժ կախուած էր, իսկ առաւօտներր, ժամր 7ն անց կէ-

սին, երբ երկնակամարր լուսաւորւում էր արեւի լոյսով, անՀետանում էրէ Այդ րն-

թացքում նա իր §ՀերթապաՀութեան» վայրր կարճ ժամանակով տեղափոխեց դէպի 

Հիւսիս, դանդաղօրէն մօտենալով իր ուղու զէնիթինէ Շո ղիկր մտովի Հակ աճառեց 

թերաՀաւատներին, որոնք պնդում էին, որ դա աստղ է, կամ մոլորակ, ասում էին, 



որ տարուայ այդ ամսին երկնակամարին շատ պայծառ է փայլում ^իւպիտէրր, որն 

իր զէնիթում մօտենում է Լուս՛ինէ Բայց Շողիկի տեսած մարմինր շարժւում էր 

արեւմուտքից դէպի Հիւսիս-արեւելք Հակառա կ երկն ակամարին կատարուող 

շարժման կանոններինէ 

Բնականաբար, ոչ Շողիկր, ոչ էլ նրա րնկերներն ու տնեցիներր ոչ մի Հետեւու-

թիւն չէին կարողանում անել, որովՀետեւ պաշտօնական տեղեկատուութիւն այդ 

մասին չկար, իսկ Շողիկր Համոզուած էր, որ նրանք աշխատում էինէ 

Այսպէս, 15 օր շարունակ, Շողիկր դիտում էր, ինչպէս եկուորներր աշխատեցին 

Երեւան քաղաքի երկնակամարի Հիւսիս-արեւմուտք գծով, մերթ-մերթ տեղաշարժ-

ւելով, իսկ Հիմնականում անշարժ կախուած վիճակում, մինչեւ երկրաշարժրէ Երկ-

րաշարժից յետոյ էլ նրանք աշխատեցին մինչեւ Նոյեմբերի 7րէ իսկ թէ երբ էին 

սկսել, Շողիկր չգիտէր, որովՀետեւ չէր տեսելէ 

Վանայ երկրաշարժի նախորդ գիշերր, այսինքն 2011 թուականի Հոկտեմբերի 

21ին, ինչպէս նաեւ երկրաշարժի օրր, նրանք աւելի վաղ երեւացին եւ առաւօտեան 

էլ, արեւի լոյսով լուսաւորուած երկնքում պայծառ փայլում էր նրանց սարքրէ 

Հետագայ գիշերներին սարքր այլեւս չերեւացէ 

Շողիկր Հեռուստացոյցով տեսաւ, որ Վանայ լճի ջրի մակարդակր երկրաշարժից 

յետոյ իջել է մէկ մետրովէ Ցոյց էին տալիս ափով մէկ այդ մէկ մետր բարձրու-

թեամբ թաց ուղղաՀայեաց Հատուածրէ §Տեսնես քանի խորանարդ մետր ջուր կո-

րաւ, ո՛ր ուղղութեամբ գնացէ ի՛նչպէս եղաւ, որ ջրի կորուստր դադարեց», - մտա-

ծում էր Շողիկրէ 

Շողիկի տատն ու պապր վանեցի էինէ Երբ թօն օր էր լինում, տատր իր անզօր աչ-

քերր գցում էր օդում կախուած մառախուղին ու երեւանեան պատշգամբին կանգ-

նած, Վանայ կողմր նայելով, ինքն իրեն ասում էր• §0րկր տառեխ ծովում խա-

ղալի...է»է 

- ԷՀ, Մարիամ տատ ջան©©©,- Հոգոց էր Հանում Շողիկրէ 

Վանայ երկրաշարժից յետոյ Շողիկի բոլոր մտերիմներր Համաձայնեցին նրա 

Հետ, որ այլմոլորակայիններր յատուկ եկել էին կառավարելու տարերքր ի նպաստ 

Երկրի ու մեղմացնելու նրա կործանարար ուժրէ 

Երեւան 



ԹՈՎՄԱՍ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

Աւելի քան վեցդարեայ պատմութիւն 

ունեցող Հայ աշուղական երգարուեստր 

անցել է երկու փուլէ Առաջին փուլր, որր 

կարելի է պայմանական անուանել, 

աւանդական կամ րնդՀանուր արեւել՛-

եան՝ 15 դ© սկղբնաւորումից մինչեւ 19 դ© 

կէսերր եւ բուն Հայկական ազգային 

փուլ 19 դ© երկրորդ կէսից մինչ այժմէ 

Երկրորդ փուլր յիրաւի սկզբնաւորւում 

է մեծանուն աշուղ Ջիւանիովէ 

Հանրայայտ §կռունկ» երգի Հնագոյն 

թուրքերէն տարբերակներից մէկի Հեղի-

նակ ՚Լուլ-օղփ Երզնկացուց, որն ապրել 

է 15 դ©, մինչեւ Դիւանին րնկած ժամա-

նակաշրջանում, ստեղծագործել են Հա-

րիւրաւոր Հայ աշուղներ գերազանցա-

ծէս թուրքերէն լեզուովէ 0իայն թուր-

քերէնով ստեղծա գործող Հայ աշուղնե-

րի թիւր Հասնում է ինն Հարիւրի1է Եղել 

են նաեւ աշուղներ, որոնք ստեղծագոր-

ծել են միաժամանակ մի քանի լեզունե-

րով Հայերէն, վրացերէն, պարսկերէն, 

քրդերէն եւ այլ լեզուներովէ 

Այլ լեզուներով ստեղծագործող ազ-

գութեամբ Հայ աշուղներր երգերում 

գերազանցապէս պաՀպանել են Հայկա-

կան միջավայրն ու ազգային նկարագի-

րրէ §Բայց Հետաքրքիրն այն է, որ նոյ-

նիսկ օտար լեզուներով յօրինուած երգե-

րում Հայ աշուղներր պաՀպանում էին 

իրենց ազգային դէմքր», - նշում է աշո^ 

ղագէտ Հ© ՍաՀակեանր2է 0իեւնոյն ժա-

մանակ ա նժխ տելի է, Հարկաւ, արեւելքի 

պարսկա-արաբականի եւ Հետագայում 

թուրքականի ազդեցութիւնր Հայկական 

աշուղական երգարուեստի վրայ, թէեւ 

այն կրել է Հիմնականում ձեւական 

բնոյթէ Խնդիրր վերաբերւում է առաւե-

լապէս օտարալեզու եզրերի դործածե-

լիութեանր (կաղապարներին) 

Աշուղագէտ, երաժշտագէտ Ն© ԹաՀ-

միզե անի տեսա կէտն աւելի որոշակի է© 

§Հայ աշուղների կիրառած տաղաչափա-

կան օտարոտի ներմուծումներ եւ կամ 



մինչ այդ դոնէ տարբերակուահ տեսքով 

չկենցաղավարահ սկզբունքային նո-

րոյթներ չեն եղել Հայ մշակոյթի հիրէն 

ներս»31 Աւելին, Ն© Թ աՀմիզեանր վկա-

յակոչելով Խ© Ամիրեանի ուսումնասի-

րութիւնն, րնդդհում է, որ արդի խօ-

սակցական գրական թուրքերէնում Հա-

յերէնից փոխառեալ 223 բառերից 25ր 

Հայ ժողովրդական պարերի անուա-

նումներ են41 

Ն© ԹաՀմիզեանր եկաւ ճշդելու, ամ-

բողջացնելու այդ տեսակէտր, որն առա-

ւելապէս պաշտպանում ու քարոզում էր 

Դ© Լեւոնեանր, եւ որր դրում է© §Աշու-

ղական տաղաչափութիւնն ուրոյն տա-

ղաչափութիւն է© նրա սկզբնական, մայր 

ձեւերր իրենց կանոններով արաբական 

եւ իրանական հ՛ագում ու նէինէ Հե տա֊ 

գայ դարերում այդ ձեւերր, անցնելով 

մերձարեւելեան միւս ժողովուրդների 

մէջ - թիւրք, ուզբեկ, քուրդ - Հայ աշուղ-

ներն րնդունել են նրանց չափերն ու կա-

նոններր, նաեւ ենթարկել որոշ փոփո-

խութիւնների, Հնարելով նոյնպէս նոր 

ձեւեր եւ բարդ ձեւեր»5է 

Աշուղադէտ Այ© Փոլատեանր խորա-

պէս գիտակցելով Հայ աշուղական եր-

դարուեստի վրայ օտար ազդեցութէւն-

ների Հարցի դժուարութիւնր, դրում է 

Հետեւեալր© §°րկրորդ (մերժու մ ենք 

նրա առաջին պատճառի բացատրու-

թիւնր, որ բոլոր կարեւոր տարրերր 

§լոյս աշխարՀ չեն բերուած») որ Մեր-

ձաւոր Արեւելքի (կովկասեան լեռնաշրղ-

թայէն Սուէզ, Սեւ հովէն Պարսից Ծոց, 

0արմարայէն կասպից հով) ժողովուրդ-

ներ ու երդերուն մէջ Հասարակական 

ԱՇՈՒՂ ՋՒՒԱՆՒ (ՍԵՐՈԲ ԼԵՒՈՆԵԱՆ) 

րնդՀանուր դիհ մր կայ ոսկի երիզի մր 

պէս ցոլցլան, որ անկարելի կր դարձնէ 

վճռական խօսք րսելու ոեւէ մէկուն ի 

նպաստ»®է 

1 7 - 1 8 րդ դդ© եւ ապա 19 րդ դ©, րստ 

աշուղադէտ Դ© Լեւոնեանի, բուն Հայկա-

կան միջավայրում ձեւաւորուել, զար-

գացել եւ կենցաղավարել են երեք աշո^ 

ղական դպրոցներ© 

1© Նոր Ջուղայի պարսկա-Հայկական, 

17 րդ դ© պարսկաՀայ բարբառով, 

2© Թուրք-Հայկական, 1 8 րդ դ©, թուր-

քերէն եւ Հայերէն, 

3© Վրացա-Հայկական, 1 8 րդ դ©, Թիֆ-

լիսի բարբառովէ 

Հետագայ ուսումնասիրու թիւննե-

րում Դ© Լեւոնեանր նոր անուանումներ 

է յաւելում Շամախի, Դերբենտ, Աստ-

րախան, կարս, Ղարաբաղ, Զանգեզուր 

(Ղարաբաղի, Շամախու բարբառով)՛7, 

բայց դրանք րստ էութեան Դանձակի 

դպրոցին են պատկանում եւ ազգագրա-

կան ու լեզուի-բարբառի առումով 

առա նձին դպրոց չեն ներկայաց՛ումէ 



0© Ղ© Աղայեանր աշուղական դպրոց-

ներր ներկայացնում է Դ© Լեւոնեանից 

տարբեր անուանումներով© Նոր Ջուղա-

յի, Պոլսի, Թիֆլիսի, Դեանջայի, Երեւա-

նի եւ Շիրակի8է Այս դասակարգումր 

Համարում ենք աւելի ճիշդ, բայց թերիէ 

Ըստ որում, 0© Աղայեանր մատնանշում 

է դպրոցների առաւել տաղանդաւոր 

աշուղների անուններր© Սաֆար-օղլի, 

Ղուլ-Արութիւն (Նոր Ջուղա), Արթին, 

0եշիշ-օղլի (Պոլիս), Սայաթ-Նովա (Թիֆ-

լիս), 0իսկին-բուրջի (Դանձակ-կիրովա-

բադ), Շիրին (Երեւան), Ջիւանի (Շիրակ-

Ալեքսանդրապոլ-Լենինական)է 

Դժուար չէ նկատել, որ թուարկած 

դպրոցների ցանկից դուրս են մնացել 

Փոքր Հայքի, Ծոփքի շրջանների ստե^ 

ծադործող Հայ աշուղներր, որոնք իրենց 

միջավայրում, Հանգամանքների բերու-

մով եղել են յայտնի ու սիրուածէ 0եր 

ձեռքի տակ եղած նիւթր թոյլ է տալիս 

կանդ առնելու Զէյթունի եւ Արաբկիրի 

աշուղական դպրոցների պատմութեան 

վրայէ 

Զէյթունի աշուղական երդերր տեղա-

կան բարբառով կոչուել են «աւաչներ»է 

Աւաչներր բնութադրւում են ժանրային 

միօրինակութեամբ սրանք դաստաններ 

են վէպ, պատմութիւն, դլխաւորապէս 

թուրքալեզու© մեզ է Հասել նաեւ մի երգ 

Զէյթունի բարբառովէ Զեյթունի աշու-

ղական երգերն րնդգրկում են մէկ դար 

տեւած ժամանակամիջոցում տեղի ունե-

ցած զէյթունցիների մղած ազատագրա-

կան կռիւներր րնդդէմ թուրքական 

բռնապետու թե անէ Երդերր պաՀպան-

ւել են Զէյթունին նուիրուած պատմա-

կան, աշխարՀադրական աշխատութէւն-

ներում, ինչպէս նաեւ երդերի Հեղինակ-

ների աշուղների անուններրէ ինչպէս 

վկայում են աղբիւրներր Զէյթու նի ե ր ֊ 

դերի թուրքալեզու լինելր րնդՀանուր 

քաղաքական պատճառաբանութիւնից 

բացի ունի նաեւ գործնական պատճառ© 

նրանք րստ աւանդոյթի երդւում էին 

մարտի դաշտում թշնամուն դէմ առ 

դէմ91 

Զէյթունի պատմութեամբ զբաղուող 

ներր դրի են առել երգերի որոշ նմուշ-

ներ Հայերէն թարգմանութեամբ, որոն-

ցում յիշատակւում են երդերի Հեղինակ-

աշուղներր© «Ազիզ փաշայի տասթանր» 

(Հեղինակ՝ Ղուլ-խայալ)10, « 1 7 8 0 - է ն 

սկսեալր» (աշուղ Խալիլ)՛1–1, «Պապիկ փա-

շայի վրայ» (Էլֆադ)1*, « Զ է յ թ ո ւ ն ի գ ո -

վասանքր» (աշուղ Ֆերրի)՜13, այնուՀե-

տեւ նշւում են Ղուլ-Տաւութ, կարա-

պետ ՏէրՏակոբեան եւ այլքէ 

Զէյթունի ազատագրական կռիւների 

արձագանդր եղել է այնքան մեծ, որ եր-

դեր են ստեղծուել ու երդուել ոչ միայն 

տեղի աշուղների կողմից, այլեւ Հայ նշա-

նաւոր բանաս տեղծների՝ 0© Պէլէկթաշլ-

եանի, Ս© ՇաՀազիզի եւ այլոց կողմիցէ 

Արաբկիրի երդերր աչքի են րնկնում 

բազմաթեմայնութեամբ ու Հայալեզու 

ստեղծադործութիւնների քանակովէ Այս 

առումով Արաբկիրի աշուղներին կարե-

լի է Համեմատել Արեւելեան Հայաստա-

նում ստեղծագործող աշուղների Հետ, 

որոնք յօրինում էին նաեւ իւրաքան-

չիւրն իր ազգագրական շրջանի բարբա-

ռով (խօսուածքով)է Արաբկիրի աշուղ-

ների երդերր Համեմատելի են արեւելա-



Հայ աշուղների Հետ նաեւ լեզուի ու բազ-

մաթեմայնութեան առու մովէ 

Սայաթ-Նովայի գրեթէ Հասակակից 

Խրիտարն ասում է© 

Գաս մերը սիրեւիս սրտիկըս հովես, 
վա՛տես չեկնոց, մեռնիմ, անունըս 

գովես, 
Տանիս Խրիտարը ձեռօքըդ թաղես, 
Իյնաս հալքիս վրայ իւն ու այն ու 

սէ (յաս)լ4է 

Խրիտարի այս տողերր տանում է րն-

թերցողին Սայաթ-Նովայի սիրոյ զմայլե-

լի, կախարդական աշխարՀր© 

Սայաթ-Նովէն ասաց՝ Արզ անիմ Խա-
նին. 

Ղաբույ ունիմ՝ քու խաթրու ինձ սըպա– 
նին, 

Հենչանք ըի, եար, գաս իմ զերեզմա– 
նին, 

Ածիս խուղն վըրես ափով, նազանի15։ 
19 դ© Արաբկիրում ապրել եւ ստեղծա-

գործել են Սել-սեֆիլին, Ֆաւզին, Շեւք-

իային, Պրոյենց Առ մոնին, որոնց երգե֊ 

րից մեզ Հասել են միայն պատառիկ-

ներ16է 

Թուարկած դպրոցներին պատկանող 

աշուղների ստեղծագործակա ն ս կ ^ 

բունքներր եղել են միեւնոյնր րնդՀա-

նուր արեւելեանէ Տարբերութիւնր վե-

րաբերւում է աշխարՀագրական Հասա-

րակական, քաղաքական ու էթնիկական 

միջավայրի ու աշուղի փոխյարաբերո^ 

թիւններինէ 

Հայկական մշակոյթր Հնարաւոր չէ 

տարանջատել աշխարՀագրական միջա-

վայրից, ժամանակի քաղաքական, Հա-

սարակական իրողութիւններիցէ Այդպի-

սի՛ է Հայ ժողովրդի ճակատադիրրէ ինչ-

պէս անուանի երաժշտագէտ 0© Բրուտ-

եանն է դիտարկել եւ բազմիցս մատնան-

շել, որ մենք եւս արեւելք ենք, Հայկա-

կան արեւելքէ կարեւոր ու դժուարա-

գոյն խնդիրր զատորոշուելն էր, յատկա-

պէս աշուղական երգարուեստի ասպա-

րէզում, որն ինչպէս ծագումով, այնպէս 

էլ էութեա մբ րնդՀանուր արեւելեան 

երեւոյթ էէ Ո՛րն է ելքր© «Ելքր մէկն էր, 

փն տռել ու գտնել Հենց արեւելեան 

երաժշտութեան մէջ Հայկականի մայր 

երակն իր ինքնատիպութեամբ ու լեզ-

ւական անաղարտու թե ամբ, յենուել 

ինքնաստեղծին, Ջիւանին րնտրեց այս 

դժուարին ճանապարՀր եւ քայլեց առաջ 

ականջալուր ազգայինր զգալու իր աստ-

ուածատուր շնորՀին, ազնիւ ճաշակին, 

երաժշտական նրբին Հոտառութեանրէ 

Այդ երակր Հայ գեղջուկ երգն էր, եւ 

որին նա ապաւինեցէ Ջիւանին զարկ 

տուեց ինքնուրոյն, Հեղինակային յօրի-

նումներին Հնարաւորութիւն տալով 

իրեն, երաժշտական վառ երեւակայո^ 

թեամբ ու բնատուր տաղանդով ստեղ-

ծելու ս եփ ական երաժշտական լեզու՝ 

Հայ երգի ազգային ինքնատիպութեան 

շրջանակներում»1՚է 

Տուեալ աշխատանքի խնդրից դուրս է 

Հայ աշուղական երգարուեստի նա-

խաջիւանեան եւ Ջիւանու ու նրան յա-

ջորդող, նրա Հիմնադրած դպրոցի 

երաժշտա-մեղեդային ակունքների 

քննութիւնրէ 0եր խնդիրն է աշուղի ան-

յայտ, անտիպ երգերի տեղի ու դերի 

ճշդումր Ջիւանու թողած ողջ ժառան-

գութեան մէջ, բանասիրական քննո^ 



թիւնն, ու բնութագրումր, բայց Հարկ 

Համարեցինք մէջբերել 0© Բրուտեանի 

վերոյիշեալ կարծիքր, անՀրաժեշտ Հա-

մարելով լրացնել այնէ ^օսքր վերաբե-

րում է Ջիւանու ողջ ժառանգութեանրէ 

Ուսումնասիրելով Ջիւանու երդերի 

երաժշտութիւնր, վերլուծելով նրա մ օ ֊ 

տեցումներր, ակնյայտօրէն պարզ է 

դառնում, որ նա Հիմնուել է Հայկական 

ժողովրդական եւ Հոգեւոր երաժշտու-

թեան Հզօր Հիմքերի վրայ, որով շատ 

կարեւոր մի քայլ արուեց Հայ աշուղա-

կան երգարուեստի պատմութեան մէջ© 

վերջն ականապէս եւ բացարձակապէս 

ազդայնացուեց Հայ աշուղական մեէոսր, 

Հաստատուեց ազգային լինելու իրողո^ 

թիւնրէ 

Յայտնի է, որ աշուղական երգերն 

ստեղծւում էին արեւելեան էադերո 

արեւելեան մտածողութեամբէ Բայց քա-

նի որ երգերր Հայերէնով էին երգւում, 

ուստի այդ երգերում առկայ էր Հայկա-

կանութիւնր, թէեւ դրանք խառն էին եւ 

զուգաՀեռաբար զարգացողէ Ջիւա նին 

դրանք վերջ՛նականապէս ազգայնացրեցէ 

0 ի Հանգամանք, որ Հիմք է տալիս Ջիւա-

նուն Համարել աշուղական արուեստի 

կոմիտասէ 

Աշուղական երգարուեստր ծնունդ է 

առել մի միջավայրում, որր յագեցուած 

էր Հայ ժողովրդական երգ-երաժշտու-

թեամբ ու Հայ Հոգեւոր-եկեղեց ական եր-

գի Հարուստ աւանդական ստեղծագոր-

ծութիւններովէ ինչպէս նշուել է Հայ 

որոշ աշուղագէտ-բանասէրների կողմից 

(0© 0կրեան, Դ© Յակոբեան, Շ© Դրիգոր-

եան) մի կարեւոր Հանգամանք, որր 

վճռական ազդեցութիւն է գործել աշու-

ղական երգարուեստի ազգային դիմագր~ 

ծ ի վրայէ 

Վերր կանգ առանք աշուղական 

դպրոցների գոյութեան Հակիրճ պատ-

մութեան վրայ, մասնաւորապէս նշե-

ցինք, որ նշուած դպրոցների աշուղներր 

ստեղծագործել են մեծ մասամբ թուրքե-

րէն եւ այլ լեզուներովէ Սակայն ասել, 

թէ բացարձակապէս այդպէս է ճշմար-

տութեան դէմ մեղանչած կր լինենքէ իւ-

րաքանչիւր աշուղ ստեղծագործել է նա-

եւ իր ազգագրական միջավայրում րն-

դունուած, դո րծածուող բարբառով, 

խօսուածքովէ Այսպէս, Նոր Ջուղայի 

դպրոցի աշուղներր ստեղծագործել են 

պարսկաՀայ բարբառով, թուրքաՀայ 

աշուղներր արեւմտաՀայ, Թիֆլիսինր 

թիֆլիսաՀայ, Շիրակի աշուղներր կար-

նոյ, Դանձակի Ղարաբաղի, Շամախու, 

Երեւանի աշո ւղներր արարատեանէ 

«Այս շրջա նի (19րդ դ© առաջին կէս) 

աշուղական երգերր խայտաբղէտ էին 

իրենց լեզուոՎէ ©©© Բ ա յ ց դարի կ է ս ե ր ի ց 

նրանց Համար Հիմնականր դառնում է 

Հայերէնր, թէեւ այստեղ էլ միասնո^ 

թիւն չկար»18է ԱՀաւասիկ մի նմուշ 

պարսկաՀայ աշուղ Տէր կարապետի 

( 1 8 1 4 - 1897 թթ©) երգից© 

Երթանք մեր ճերմակ օթաղն, 
վեր դնենք գինու թաբաղն, 
Խմենք գինի կանչենք տաղն, 
Ըչնես համնաֆաս ինձի խետ19է 

Հայ երգր կրօնի, լեզուի եւ գրի Հետ 

միասին ազգապաՀպանման կարեւոր 



գործօններից էէ Տարանջատ, միմեանցից 

դրեթէ անկախ գոյութիւն ունեցող 

աշուղական երդր չէր կարող ծառայել 

ազգապաՀպանման գործին, դերազան-

ցապէս մայրենի լեզուով գիտակցաբար 

ստեղծադործելու առաջնու թեան պա֊ 

տիւր պատկանում է մեծաՀամբաւ Սա֊ 

յաթ-Նովայինէ Բայց Սայաթ-Նովան յօ-

րինել է Թիֆլիսի բարբառովէ Աշուղ Շխ 

րինի (ՅովՀաննէս կարապետեան, 1821 -

1 8 5 6 թթ©) որոշ երգերի լեզուն աւելի մօտ 

է Հայ նոր գրական լեզուին© 

Այգեպան, ի՞նչ ես անում, շամբը 
բուրաստան չի էինիչ, 

Օձի որքան գեղեցիկն ըչնի՝ սիրական 

չի 1ինիՆ 
Կատուին ուտացնես օրը հազար նազ 

ու նամաթ, 
Տիրասէր ու բարեսիրտ, յայտ է՝ իբր 

շան, չի փնխ20։ 

Շիրինի դպրոցի աշուղներր դեռ շա-

րունակում էին յօրինել մեծ մասամբ 

թուրքերէն լեզուով, որր ՀետզՀետէ 

սկսեց իր տեղր զիջել Հայերէնինէ 

19րդ դ© առաջին տասնամեակներում 

Արեւելեան Հայաստանի Ռուսական 

կայսրութեան տիրապետութեան տակ 

անցնելր մեծ նշանակութիւն ունեցաւէ 

Բանն այն է, որ Հազարաւոր Հայեր 

ՊարսկաՀայաստանից ու Արեւմտեան 

Հայաստանից տեղափոխուեցին Արեւել-

եան Հայաստան, բերելով իրենց Հետ այ-

լեւայլ արՀեստների, ինչպէս նաեւ աշու-

ղական երգարուեստի արդէն իսկ կա-

յունացած դպրոցների աւանդներ21է Սա-

կայն այդ իրողութիւնր պէտք չէ դերադ-

նաՀատելէ 

«Սայեաթ-Նովա» աշխատութեան Հե-

ղինակ Հ© Զաւրիյեանր վկայակոչելով 

Շոպէնին նշում է, որ «Երեւանի խանու-

թիւնր Ռուսաստանին միացնելիս այն 

տեղի արձանագրուած 9 6 աշուղներից 8 5 

Հայեր էին»221 

19րդ դ© երկրորդ կէսին Հայ Հասարա-

կական կեանքր Համակուած էր Ռ© Պատ-

կանեանի մարտաշունչ բանաստեղծու-

թիւ՛ներով, Խ© Աբովեանի, Ըաֆֆու վէ-

պերի Հայրենասիրական գաղափարնե-

րովէ 1 8 5 2 թ© 0ոսկուայում լոյս էր տեսել 

եւ բարձր գնաՀատականի արժանացել 

Դ© Ախուերդեանի «Դուսանքր» (Սայաթ-

Նովան), Դամառ-0աթիպայի «Ազգային 

երգարան Հայոց» ( 1 8 5 6 թ©, Ս© Պետեր-

բուրգ) Ոսկան Տէր-Դէորգեան Յո վՀան֊ 

նիսեանցի «Նոր քնար Հայաստանի» եր-

գարաններր ( 1 8 5 6 - 1 8 5 9 թթ©, 0ոսկուա), 

այնուՀետեւ 0© 0իանսարեանցի «0նար 

Հայկական» ժողովածուն ( 1 8 6 8 թ©, Ս© 

Պետերբուրգ), որոնցու մ զետեղուած 

էին մեծ թուով աշուղական երգեր, Հե-

ղինակների վերաբերեալ կենսագրական 

բնոյթի տեղեկութիւ՛ներով Հանդերձէ 

Հայ Հասարակական կեանքում որոշակի 

դրական վերաբեր մունք էր ձեւաւոր-

ւած աշուղական երգարուեստի, այն 

ստեղծող կրող ու կիրառողների աշո^ 

ղի կերպարի Հանդէպէ Սակայն կար մի 

խոչրնդոտ, որր արգելակում էր աշու-

ղական երգի մատչելիութեանր լեզուն 

էրէ «Այստեղ պարզուեց, որ ոչ թէ Համր 

թուրքերէնի մէջն է, այլ եղանակների, 

թուրքերէն բառերր, որ շատերր չէին 



Հասկանում, շատ անպէտք, Համարձակ 

ու սիրոյ երգեր են եղել արեւելեան 

տռփական բնաւորութեամբ»223։ 

19րդ դարում, մինչ Ջիւանու Հանդէս 

գալր, աշուղներր շարունա կում էին 

իրենց երդերր յօրինել մեծ՛ մասամբ 

թուրքերէն լեզուով։ ^օսքր յատկապէս 

վերաբերւում է Շիր ակի աշուղներ Ի՛։ 

Ջիւանին նո յնպէս իր ստեղծագործա-

կան կեանքի արշալոյսին յօրինել է 

թուրքերէնէ ԱրեւելաՀայ գրական լե-

զուն այդ ժամանակաշրջանում իր Հաս-

տատման գործրնթացի շրջանակներում 

էր– Այն ամրապնդուեց ու զարգացաւ 

արեւելաՀայ գրականութեան էջերում։ 

Հայ ժողովուրդն ապրում էր ազգային 

զարթօնք ու ինքնաՀաստատման գաղա-

փարի վերելք, իսկ արեւելաՀայ գրական 

լեզուն իր դրսեւորումներով պէտք է 

նպաստէր եւ նպաստում էր այդ գոր-

ծրնթացին։ Աշուղական երգր նոյնպէս 

այս գործրնթացի մէջ էր յանձին աշուղ 

Ջիւանու։ 

Ջիւանին ոչ միայն իր ժամանակի 

ծնունդն էր իբրեւ ստեղծագործող, այ-

լեւ ինքր եւս որոշակի ազգանպաստ ազ-

դեցութիւն էր թողնում արթնացող, իր 

ազգային արժանապատուո ւթիւնր գի-

տակցող Հայ Հասարակութեան, Հայ ժո-

ղոՎրդի վ ր ա յ ։ 

1 8 7 1 թ© Ջիւանին Հաստատւում է 

աշուղների ոստան Ալեքսանդրապոլում։ 

Նրա Հիմնական Հանդէս գալու ասպա-

րէզր Տալոյեանների սրճարանն էր։ Այս 

ժամանակաշրջանում Ալեքսանդրապո-

լում գործում էին երեք մեծ սրճարան-

ներ© Տալոյեանների, Հայկազունիների 

եւ կ ուզիկենց24։ Այս սրճարաններն ու-

նէին իրենց մշտական աշուղ-երգիչների 

խմբերր, այստեղ էին Հանգրուանում ու 

ելոյթ ունենում դրսեկ աշուղներր։ 

Ալեքսանդրապոլի աշուղների երգա-

ցանկի լեզուի ու ոճի վերաբերեալ Հե-

տաքրքիր վկայութիւ՛ներ կան ժամա-

նակի մամուլի էջերում։ «Դործածական 

էին այստեղ առՀասարակ տաճկերէն եր-

դերր իսկ այժմ նորերի մէջ սովորական 

են Հայերէն երդերր կ© Պոլսոյ եւ Տփխի-

սու։ Աշուղներր սրճարաններում («ղաՀ-

ուէքում») միշտ տաճկերէն են երգում, 

այնպէս եւ Հարսանիքներում© եւ ժողո-

վուրդր մեծ րղձով լսելիք է մատուցա-

նում նրանց», - գրում է ՅովՀ© Խոջայ-

եանցր25 «Դիւմրի» յօդուածում26։ Յօդ 

ւածադիր Խոջայեանցին կտրուկ առար-

կում է նոյն Ալեքսանդրապոլից մի այլ 

թղթակից։ «©©©Ալեքսանդրապոլր երբ ու-

նեցել է իր մէջ թատրոն (շնորՀիւ յարգո-

պատիւ Սիւնեցի Ալեքսանդրի 0ելիք-

Հայկազեան) եւ երբ թնդացրել թատրո-

նական բեմի վրայ ազգային երգերի ար-

ձագանգր, Հենց այն օրից Ալեքսանդրա-

պոլում աշուղներր սկսել են երգել Հայե-

րէն, որովՀետեւ Հասարակութիւնր այդ 

մասին աւելի սէր եւ Համակրութիւն է 

ցոյց տալիս»2՛7։ Նոյն եւ յաջորդ Համա-

րում յօդուածագիրր ներկայացնում է 

Ջիւանու տասնմէկ երդերր։ 25 ամեայ 

Ջիւանին 1 8 7 1 թ© արդէն անուն Հանած 

Հեղինակութիւն ու յարգանք վայելող 

աշուղ էր։ Շեշտենք, որ Ալեքսանդրա-

պոլից սկսւում է աշուղ Ջիւանու յաղ-

թական երթր։ 

Ջիւանու շրջադարձային նշանակու-



թիւն ունեցող դերակատարմանր բացա-

ռիկ ճշմարիտ գնաՀատական է տուել 

որդին Դարեգին Լեւոնեանր։ «ինչպէս 

մի կռուի ժամանակ, երբ Հակառակոր-

դի այս կամ այն կողմր թուլանում է ու 

սպառնում է վտանգ, երբ առաջաւորի 

րնկնելով նոր ուղեցոյցի պաՀանջ է 

զգացւում, այդպէս էլ մեռած Սայաթ-

Նովայի եւ Շիրինի թուլացած ու միմ-

եանցից անմիաբան ցրուած ու ժերին 

Հարկաւոր էր մի նոր մարդ, որ գործի 

գլուխ անցնէր, Հաւաքէր ցրուած ուժե-

րր, սէր ու Հոգի ներշնչէր ու մեծ ուժով 

տապալէր թշնամուն։ Այդ եղաւ Ջիւա-

նին ու տարաւ փառաւոր յաղթանակր 

կոպիտ ու զօրաւոր թչնամու - թուրքե-

րէնի դէմ»28։ 

0այրենի լեզուի կատարեալ իմացո^ 

թեան, չենք խօսում աշուղական երգար-

ուեստի կանոններին տիրապետելու եւ 

Հմուտ կիր առելու մասին է վկայում 

աշուղի սկզբնական շրջանի ստեղծա-

գործութիւններից «Ով սիրտ իմաստող 

թեան©© ©» սկզյրնատո ղով երգր, որի մի 

քառատողր ստորեւ բերւում է։ 

Կատարեաէ վարք՝ հանդարտ անուն 
ունեցող, 

Ուղիղ կրօն՝ ազգի արիւն ունեցող ՝ 
Բաղդ ու շնորհք՝ գեղեցկութիւն 

ունեցող, 
Մարդուն՝ թագաւորից պակաս 

չեմ ասի29։ 

1 8 7 1 թ© Ջիւանին Հաստատուելով 

Ալեքսանդրապոլում ա նմիջ ապէս 

մխրճւում է Հայաշատ, ազդայէն-Հասա-

րակական խնդիրներով, Հոգսերով ապ-

րող քաղաքի կեանքի յորձանուտր։ 

Վերր նշուեց այն մասին, որ Հայ Հա-

սարակութիւնր րնդՀանրապէս դրական 

վերաբերմունք ունէր աշուղական ար-

ւեստի, աշուղի անձի, դերի Հանդէպ։ 

Հրատարակուած ժողովածուներր դրա 

ապացոյցն են։ Նոյնր նաեւ ժամանակի 

մամուլի էջերում լոյս տեսած աշուղա-

կան երգերն ու աշուղների վերաբերեալ 

տեղեկութիւններր330։ 19րդ դ© 10ական 

թթ© Հանդէ ս եկող Հայ գրողներր իրենց 

անուանում էին աշուղ ժողովրդի ծա-

ռայ «խալխի նոքեար»։ Բանաստեղծ Ռ© 

Պատկանեանր տպագրւում էր աշուղ 

կարապետ մակա նունով31, Պ© Պռօշեա-

նր՝32 Սօ ս։ ՛Լ© Աղայեանր «Յարութիւն եւ 

0անուէլ» վէպի կառուցուածքում ներ-

կայացնում է երկու աշուղի մրցման մի 

գեղեցիկ դրուագ33։ 

«0ի խօսքով, աշուղր ժողովրդի ժա-

մանակագիրն է ու արձագանգր», -

իրաւամբ գրում էր Դ© Լեւոնեանր34 

աշուղի դերի րմբ ռնման ու բնորոշման 

կապա կցութեամբ, մի բնոր ոշում, որն 

աւելի րնդգծեց աշուղ Ջիւանու եւ նրա 

ազգային աշուղական դպրոցի քաղաքա-

ց ի ո ւ թ ի ւ ն ր . 

0եծանուն բանաստեղծ ՅովՀա ննէ 

ՅովՀաննիսեանր Ջիլանուն նուիրուած 

բանաստեղծութեան մէջ իրեն անուա-

նում է աշրղ ՅովՀաննէս։ Ա© իսաՀակ-

եանն իր սիրած երգերի մի շարքն ան-

ւանել է «Աշուղի խաղեր»335 եւ այդ վեր-

նագրի տակ էլ տպագրել իր բոլոր ժողո-

վածուների մէջ («Աշրղի խաղեր»)36։ Տա-

րիներ անց բանաստեղծր չի Հրաժարուել 



իր «աշուղ» կոչումից, ստեղծագործո^ 

թիւններր վերնագրելով «Գատարկուն 

աշուղի բայաթիներից»37, իսկ Հայդու-

կային բանաստեղծութիւն-երգերր ստո-

րագրել է Հայ-Դուսան անուամբ։ Աւ© 

իսաՀակեանր ծնուելով ու իբրեւ անՀատ 

ձեւաւորուելով աշուղների ոստանում 

Դիւմրիում կրել է աշուղական երդար-

ւեստի զգալի ազդեցութիւնր։ Նա, ինչ-

պէս նշում է Լեւոնեանր իր յուշերում, 

ծանօթ է եղել քաղաքի նշանաւոր աշուղ-

ների երդերին, մասնաւորապէս Ջիւա-

նու, նրա որդիների Հետ անձնական 

մտերմութիւն է ունեցել։ իսկ ՅովՀ© 

Թումանեանր յատուկ վերաբերմունք է 

ունեցել338 Ջիւանու նկատմամբ։ Նրա 

«իմ սիրած երգիչ աշուղ Ջիւանին» 

ստեղծագործութիւնր, դրուած 1 8 9 2 թ©, 

կարծես Հաստատում, կանխորոշում է 

երկու մեծ Հայերի ներքին Հոգեկան 

կապն ու ՀոգեՀարազատութիւնր։ 

Սիրեչի Տիւան, ընկերդ իմ հոգու, 
Մարդկային սիրտը հասկանում ես դու, 
Եւ քո ձայները երգիդ հարազատ, 
Լի են յուզմունքով անկեղծ եւ ազատ... 
Երբ հայրենիքն է քո երգում խօսում, 
Կամ նրա վհատ որդին արտասւում, 
Զարթնում է իմ մէջ խոր վիրաւորուած 
Հպարտութիւնը իմ հզօր նախնեաց... 
Բայց, ասա, ինչո՞ւ դու սէր երգեչիս, 
Ինձ վրայ տանջող թախիծ է գաչիս39։ 

տ 
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3• ՊԱԼԵԱՆ 

Արամ Հայկազ ա մէն բանէ առաջ մարդ մրն է, իր ներկայացուցած տիպարնե-

րուն կողքին, չանջատուիր անոնցմէ, զանոնք չի ստեղծեր որպէսզի զանոնք օգտա-

դործէ գաղափար մր արտայայտելու Համար։ Տեսակէտ մր պաշտպանելու Համար 

չի դրհր . 

ինքնատիպ տաղանդ մր, որ չէ խամրած կեանքի աՀաւորութեան մէջ, որ գիտէ 

Հանդիսատեսր րլլալ կեանքին, եւ երբ այդ մեծ թատրոնէն դուրս կու գայ, կր պատ-

մէ, աււանց մարգարէ րլլալու յաւակնութեան։ Բայց այս պատումր ձայնագրիչ 

սարքէ մր չարտագրուիր։ Ան կ՛անցնի իր ինքնատիպ տաղանդի բո 

ուի անոր ալշիմիին, պատումր կր գրաւուի գեղեցիկով։ 

իսկ այդ ալշիմին բազմաթել է© տպաւորութիւ՛ներ պաՀուած կորսուած 

ծննդավայր-Հայրենիքէ մր, ինքնապաշտպութեան Հերոսական կռիւէ մր որ կր 

դրոշմէ պատանին, տեղաՀանութենէ եւ անոր րնկերացող ողբերգութիւ՛ներու 

ձգած ակօսներ, գոյութիւն պաՀելու Համար բրտօրէն ապրուած արկածախնդրու-

թիւններ, իր եւ իրեն պէս շատերուն սական, եւ իր արմատներէն Հեռու նոր աշ-

խարՀի մր պատշաճելու անտարազելի այլ տեսակի արկածախնդրութիւնր Հայրե-

նաՀանուածի։ 

Եւ կր մշակուի մարդոց միակութեան եւ անկրկնելիութեան վկայութիւնր։ 

Եթէ Արամ Հայկազ գեղանկարիչ րլլար, պիտի րսէինք, որ ՆԱ3ԻՖ, (ոա՚ք) դպրո-

ցին կր պատկանի, որ չի նշանակեր թէ ստեղծագործողր ինք այդպէս է, այլ այդպէս 

է աշխարՀի եւ մարդոց վրայ պտտցուցած իր նայուածքր։ ինչ որ մեզի կր բերէ, 

կԵԱՆՔն է, ՄԵՐ կԵԱՆՔր, իր պարզութիւ՛ներով եւ բարդութիւ՛ներով, որոնք 

միշտ եղած են, բոլոր երկինքներու տակ, նոյն եւ տարբեր։ Հոգեբանական բարդ 

կացութիւ՛ներու վերծանումր չ ՚ ր ն ե ր , որպէս գիտութիւն մեր առջեւ չի փռեր թա-

տերական ողբերգութիւ՛ներ, նոյնիսկ եթէ անոնք այդպէս են, մեզ չի տանիր Հոգե-

բանական-գիտական-տեսաբանական բարդ վերլուծումներու ճամբով, նոյնիսկ 

երբ դէմ յանդիման կր գտնուինք ախտավարակ կացութիւ՛ներու։ Պարագաներր 

մէկ առ մէկ են, ոչ բացառիկութեան առումով, այլ կացութիւններր չընդՀանրաց-

նելու միտումով։ Այս պատճառով, ժամանակակից ուսումնական րնթերցողր կրնայ 



այս գրականութիւնր արդիական չՀամարել, ոչ Տոս-

թոյովսկի, ոչ 0աֆքա, ոչ ՇաՀան ՇաՀնուր, ոչ ԶարեՀ 

Որբունիէ °րբեմն միայն °դուարդ Պօյաճեանէ Ոչ ալ 

գեղարուեստական-բանաստեղծական մշակումր Հա-

մաստեղի։ 

Յատկանշական է Արամ Հայկա զի պատումի եղ ա-

նակր։ Ան կր պատմէ այնպէս, որ մենք, երեկոյեան, 

աշխատանքէ վերադարձին, կրնանք պատմել րնթրիքի 

սեղանին շուրջ: Այլ ձեւ ալ չի կրնար րլլալ, քանի որ իր 

Հանդիպած մարդիկր, ոչ կղէոպատրա են ոչ ալ Օգոս-

տոս կայսր։ Մեծ ճակատադիրներ չեն։ Բորբոքած բա-

խումներ չկան։ իր տիպարներր ապրողներ են, առանց 

աՀաւորութիւններու կամ րնթացիկի ծովերուն մէջ 

խեղդուելու, մարդիկ որոնք չեն ազդեր պատմու-

թեան րնթացքին վրայ։ Վերացական չեն։ 

Վերացական չէ նաեւ ինք, քանի որ արմատներ ունեցած է, արմատախիլ եղած է, 

այդ յիշողութիւնր կր պաՀէ, միջազգային րլլալու ոչ ուժր ունի ոչ ալ ցանկութիւնր։ 

Հայ է պարզապէս, իր ժողովուրդի պատմութիւնր զինք ալ առած է իր յորձանքին 

մէջ, ինք չէ րնտրած, քաղաքականացածներու յանձնառութիւնր չէ իր Հայութիւնր։ 

Ոչ ֆոլքլոր, ոչ Հռետորութիւն, ոչ բարոյախօութիւն։ Վարձու առնուած Հայութիւն 

չէ, կարգախօսներու կրկնութիւն չէ, այլ ներկայութիւն առանց դրժումի։ 

Պատմութեան Հանգուցային պաՀուն ծնած էր, 1900ին, իր ծննդավայր Հայրենի 

քաղաքի, Շապին ԴարաՀիսարի Հերոսամարտր ապրած էր, աքսորի ելած է, որովՀե-

տեւ Հոն էր։ Վերապրելու բնազդով թափառած էր, Հասած էր Ամերիկա, աշխատա-

ւոր եղած է տպարանի մէջ: ինչպէս ուրիշներու պարագային, աշխատանքր ամերի-

կայնանալու ճանապարՀն է, կապկումներով, պատշաճեցումներով։ Յաճախ այդ 

պատշաճեցումներր տեղատուութիւն կր դառնան։ 

Բայց այս Արամ Հայկազր, ինչպէս իր սերունդէն շատեր, Ամերիկա բնակած է, 

Ամերիկա չէ ապրած։ Հարկ է րմբռնել տարբերութիւնր։ Բնակելու-ապրելու ոճ մր 

որուն Հետեւորդներր կր նուազին, ամէն օր քիչ մր աւելի կր նուազին։ կարդացա՞ծ 

էք Շաւարշ Նարդու նին, ամէնէն զտարիւնր մեր մտաւորականներուն, որ Փարիզ 

բնակած է, բայց շարականի վերածած է իր բնիկ Արմաշր, անոր փողոցներր, աղջիկ-

ներր, իր թու շին Համբոյր դրոշմող Հարսներր։ կարդալ Հ ամաստեղր® Վազգէն 

Շուշանեանր որ փլուզուող ազգի մր տառապանքր կր վերածէ րնդվզումի։ 

Մեծ աղէտի սերունդր, կամ անոր Հետեւող տարիներուն ծնած, Ծառուկեան կամ 

Մուշեղ իշխան, ազգր, մայրենին, երազն ու կարօտր, րնդվզումր եւ գրականով 



թիւնր վաՀանի վերածեցին, իրենց ինքնութիւնր ապացուցանելու Համար։ Հայաս-

տանր չէր պաշտպանր, իրենք Հայաստանով կր պաշտպանուէին։ Ներկայիս 180 աս-

տիճանի փոփոխութիւն կայ© Հայաստան կր պաշտպանենք, բայց դադրած ենք մենք 

մեզ պաշտպանելէ։ ճիգ պէտք է րնել տարբերութիւնր Հասկնալու։ 

կարդացէք Արամ Հայկազր, ոչ միայն Ցեղին Ջայնր, ոչ միայն 0իւրտիստանի 

լեռներուն մէջ ապրուած սական, Հերոսապատում մր առանց Հերոսացման մր դոյ-

՛երուն եւ աղմուկին, բայց նաեւ երբ օտար աստղերու տակ ծնած Հայածնունդնե-

րր, իրենց զաւակներր, կր յաջողին, կ՛ուսանին, կր տեսնէք կեանքի ոճ մր, դիմադ-

րականի կռիւ, որ լեռներր բարձրացած Հայդուկներու կռիւր չէ, բայց տոկալու եւ 

տեւելու կամք մր։ ինքնապաշտպանութեան կռիւ մր, որ Շապին ԴարաՀիսարի կամ 

Զէյթունի կռիւր չէր, բայց վերջին Հաշուով նոյն տեղր կր տանէր© Հայ փրկելու։ Այդ 

սերունդր անպայման վկայականներու չտիրացաւ, լեզուներ չսորվեցաւ, գրական 

դպրոցներու Հետեւորդ չՀամարեց ինքզինք, արդիականութեան կամ յառաջդէմա-

կան լուսապսակ կրելու Համար, զարտուղութեամբ ինքնաՀաստատում փնտռելու։ 

Մեկնաբանութեան կարօտ բարդ գրականութիւն չմշակեց, ինչ որ երբեմն կր փոր-

ձենք մեր ուղեղի բջիջներր չարչրկելով, ինքնատպութիւն մր որսալու Համար։ 

Արամ Հայկազի գրականութիւնր շարունակուող կեանքր կր պատմէ, ողբերգութե-

նէն ետք արցունքր առանց սոսկ րնդունելի եւ ցուցադրելի ժառանգութիւն Համա-

րելու։ Արամ Հայկազի գրականութեան մէջ կայ կեանքի աւիշր, պայծառ ու պայ-

ծառացնող ժպիտր, առանց ճիգի ինքնատիպ սրամիտ մր, որ Հրաւէր կ՚ուղղէ ժպի-

տով դիմաւորելու օրր։ 

Համեստութիւնր սրամտութեամբ կր դիմաւորէ Արամ Հայկազ, առանց Հոգե-

կան բարդոյթի, երբ Մինաս Թէօլէօլեանի կր գրէ ինք իր մասին© 

§կր ներփ ակեմ կենսագրական ա մփ ոփ տեղեկութիւ՛ներ։ Ամփոփ չրչլալու ինչ 

պատճառ ունիմ որ արդէն... Ոչ Մամիկոնեանց տու նէն եմ, ոչ ալ Բագրատունեաց 

սերունդէն, այլ Հայ, անզիջող Հայ։ 

§ԾնածեմՇ ապին ԴարաՀիսար, 1900ի Մարտին։ Հինգ եղբայրներու կրտսերն եմ։ 

Հօրս անունր Չեքէմեան Արսէն էր, մօրս անունր իւղաբեր։ Հայկազր ինձմէ երկու 

տարու մեծ եղբօրս անունն էր© կցեցի Արա մին ու գրչանուն եղաւ ան ինծի: 

§Անառակութեան Համար վտարուած էի մանկապարտէզէն ու չորրորդ դասա-

րանին լքած նախակրթարանր։ Հոն Տարուինի վարդապետութիւնր սկսած էին 

աւանդել եւ զիս անաստուած պիտի րնէին։ 1915ի ինքնապաշտպանութեան կռիւնե-

րուն բերդն էի եւ Հետագային գրեցի այդ պատմութիւնր։ Աքսորին չորս տարի ապ-

րած եմ արկածներո ապրումներով Հարուստ կեանք մր, Թուրքիոյ եւ 0իւրտիս-

տա նի լեռներուն մէջ: 1919ի Մայիսին փ ախայ եւ Հասայ Պոլիս© ամիս մր կօշկակա-

րութիւն րրի ու երջանկութիւնս անխառն էր, երբ բազմաթիւ Հօրաքոյր՛երէս վե-



րապրող մր զիս կեդրոնական վարժարան դրաւ որ §կաչի կրծող» չրլլամ՝. Մէկուկէս 

տարի ձրի յաճախեցի այդ Հաստատութիւնր© Վերջին վեցամսեային, երրորդ կարգի 

մէջ ուսուցիչ ունեցայ Յակոբ Օշականր, որուն ձեռքր երբ կր սեղմէի, Ամերիկա 

մեկն ումիս առիթով, պատուիրեց որ գրականութիւնր չմոռնամ© 

§- Դրականութիւնր չմոռնաս, մենծ աղա. 

վ-Այո՛ միւսիւ, րսի, ու պաՀեցիխոստումս։ Ան, իր մաՀէն առաջ նամակով մր օրՀ-

նեց զիս»։ 

Եւ Արամ Հայկազ, կեանքէն վրէժ լուծելու թափով, գրեց։ Բեմ էր մամուլր։ Ապա 

այդ էջերր ամփոփուեցան Հատորներու մէջ: Յաճախ րսած եմ, որ Հայ Հարազատ 

մամուլր, - խօսքր Հարազատի մասին է եւ ոչ աղմուկի ու կագ ու կռիւի -, Հանդի-

սացաւ Հայ դրականութեան տնկարանր, շատեր իրենց գրական առաջին քայլերր 

Հոն առած են, անցեալին աւելի շեշտուած կերպով, երբ այսօրուան պէս անմէջակա-

նր չէր խեղդած զայն։ 

Երբեք բաւարար չափով րնդգծած չենք րլլար ինքնատիպ երեւոյթր։ ՏեղաՀանո^ 

թիւն, դժբախտութիւն, տառապանքներ, իր խառնուածքին անյարիր աշխատանք, 

երբեք ստուեր չձգեցին կեանքր եւ գեղեցիկր սիրող, զուարթախոՀ, լաւատես գրո-

ղի էջերուն վրայ, քանի որ, առանց ճառ խօսելու, մարդկայնական- հ ս ա & ա տ է շ բնա-

տուր շնորՀ ունէր։ 

Արամ Հայկազ տեւաբար Հաղորդութեան մէջ է մարդոց Հետ, ոչ լրագրական Հա-

ղորդակցութեան, երեւութապէս անՀատներ, մասնաւոր՛եր, բայց ոչ բացառիկներ, 

եւ անոնց րնդմէջէն կր գտնէ Մարդր, Մարդիկր, որոնք ունեցած են իրենց սէրերր, 

յիշատակներր, ցանկութիւններր, ինչպէս իրենցմէ առաջ շատեր։ իր սրամտո^ 

թիւնր, ինչ որ սովորաբար կր կոչենք Հիւմրր կամ Հիւմուր, մարդոց նկատմամբ սէր 

է, անոնց Հետ րլլալու ճիգ մր, որ քննադատութիւն կամ չարախօսութիւն չէ։ 

Այս կեանքր ժպիտով դիմաւորելու տաղանդր տխրութիւն եւ ցաւ ողբերգու-

թեան չվերածելու ճանապարՀն է։ 

Արամ Հայկազ տօնելու Համար գիրքեր եւ թուղթեր կր քրքրէի։ Առանց լաւատե-

սութեան, ի մտի ունենալով այն ցաւցնող ճշմարտութիւնր, որ այսօր, քանի Հոգի կր 

փորձուին բանալ եւ կարդալ էջ մր Արամ Հայկազի գիրքերէն։ Ափսո՛ս, ամենուրեք, 

զանազան տեղատուութիւ՛ներով եւ անպատասխանատուութեամբ, մեր Հաւաքա-

կան յիշողութիւնր կորսնցնելու րնթացքի մէջ ենք, եւ Հարցում չենք ուղղեր մենք 

մեզի, թէ ի՞նչ պիտի պաՀենք եւ ի՞նչ պիտի կտակենք անոնց որոնք մեր խնամքով 

պատրաստուած րլլան կտակր րնդունելու։ Դեռ չեմ խօսիր անոնց մասին, որոնք 

օտարացման եւ օտարման ճամբաներուն վրայ անՀաղորդ պիտի րլլան կտակին։ 

Տօնական օրերուն, տունէն դուրս գալ արկածախնդրութիւն է© մեծ ու պզտիկ 

աւազակ՛եր կան, ինքնաշարժի արկա ծի Հա ւանականութիւնր բազմապատկուած 



կ՛րցայ, միջազգային տնտեսական տագնապր կր յուշէ Հրաժարիլ ոչ-անՀրաժեշտ 

ծախսերէ։ Այդ պատճառով, անցեալի օժիտի Հին կապոցներր քրքրելու պէս, դիրքե-

րու մտերմութիւնր կր փնտռեմ։ Աւա՛ղ, անՀետացող ազնուացնող սովորութիւն 

մր,, րնդդէմ Հեռ ատեսիլի եւ Համացանցի մասնաւորաբար օտարաբարբառ կայս-

րութեան։ 

Հեղեղի պէս լուրեր տրուեցան երբ Ֆրանսայի Ազգային ժողովր ցեղասպանու-

թիւ՛ներու ուրացման քրէականացման որոշում քուէարկեց։ Տարիներէ ի վեր Հա-

յոց ցեղասպանութիւնր փաստելու Համար ուսումնասիրութիւններ կ՛րցան, դիր-

քեր լոյս տեսան, դեռ կր շարունակուի այդ աշխատանքր որպէս յիշողութեան 

պարտք մեզի Համար, եւ յիշեցում Հեռուի եւ մօտի բարեկամներուն, բացի թուրքե-

րէն, Հեռու էն եւ մօ տէն այդ ոճիրին առրնչուողներուն, շաՀախնդիրներուն եւ Պի-

ղատոսներուն։ Դեռ մետասաներորդ ժամու իմաստուններ կ՚րսեն, որ Հայ եւ թուրք 

պատմաբաններ թող նստին եւ խօսին։ Ոչ ոք կրնայ դէմ րլլալ երկխօսութեան, պայ-

մանաւ որ ան քրցայ խուլերու եւ Համրերու անկարելի երկխօսութիւն։ 

ինչո՛ւ շարունակել դար տեւած Համրերու եւ խուլերու շատախօսութիւնր։ 

կր զարմանամ որ դեռ փաստի կարիք ունեցողներ կան, գոՀացնելու Համար բո-

լոր անոնք որոնք գնդասեղին վրայ բազմաթիւ Հրեշտակներ կ 

մեծանուն ժողոփներու մէջ: 

Տօնական օրերուն, դիրքերու մէջէն իր տժգու՛ած կողքով դիրք մր երեւաց։ 

Արամ Հայկազի վէպի նմանող պատումր© §0իւրտիստանի լեռներուն մէջ»® 

0իւրտիստա±ն, թէ Հայաստան։ Հարցում է... 

Հոն Հիմա քիւրտեր կ՚ապրին, բայց բանաստեղծի գրածին պէս, պատին տակ ծա-

ղիկներ կր բուսնին© §Վայրի ծաղիկ անունդ ի՞նչ է, րսէ՛ մասուր թէ կակաչ է...»: 

0իւրտիստանի պատին տակ Հայ ծաղիկներ կր բուսնին, ԱՀէմտր եւ ՄէՀմէտր Հողի 

խոր քունէն կ՚արթննան եւ իրենք զիրենք կր վերակոչեն Ասատուր, Պետրոս, Պօ-

ղոս... Նոյնիսկ ֆրանսական Հռչակաւոր §Լր Մոնտ» թերթր անդրադարձաւ երեւոյ-

թին, ինչ որ Հողին վրայ պատմութեան շարունակութեան իսկական երաշխիքր 

կ ր ն ա յ րլլալ։ 

կր կարդամ Արամ Հայկազի, տասնՀինգ տարեկանին ապրած ոդիսականի պա-

տումր։ Այսօրուան Տեւլեթլի անուան տակ ապրած Ասատուրր, Պետրոսր, Պօղոսր, 

Արամ Հայկազի պատումներուն մէջ ցորենի Հատիկներու պէս ասդին-անդին 

ցրուած Հայ տղաքն են, անոնք որոնք կրցած են թաքնուիլ եւ ապրիլ։ Միւսնե՚րր... 

անոնք որոնք շիջած են, անոնք որոնք չեն կրցած թաքնուիլ... 

Փաստեր փնտռելու Համար կարդալ Արամ Հայկազի գիրքր։ կարդալ այդ Հայե-

րէն գիրքերր, րսելու Համար որ կանք։ 

Բոլոր անոնք, որոնք կիսամիջոցներով բարդութիւններր կ ու զեն լուծել, թող 



կարդան այդ անսեթեւեթ էջերր, ոչ պատմութիւն, ոչ ամբոխներր ոտքի Հանող յե-

ղափոխական գրականութիւն։ 

իրաւութիւն եւ իրականութիւնէ 

Արամ Հայկազ քառորդ դար առաջ շիջած էէ 1900ին ծնած, մաՀացած ութսուն-

Հինգ տարեկա նին ։ կ տակած է իր վկայութիւնր։ Լսողներ պիտի մնա՞ն, թէ վասն լաւ 

ապրելու սպառողական րնկերութեան վարդապետութեան, ժամանակավրէպ պի-

տի դառնան եւ Արամ Հայկազ եւ իր կտակր։ Եթէ արդէն չեն դարձած։ Թերեւս 

վերջին րնթերցողներր եւ լսողներն ենք։ 

Բայց լսենք զինք։ 

«Ու Հիմա մենք, անոնց մնացորդներր, կին ու երախայ, կսկիծր սրտերնուս ու 

վախր մեր ուսին, տարագրութեան ճամբուն վրայ ենք։ Ուր եւ ինչո՞ւ կր տանին 

մեզ չենք գիտեր»։ 

Դրուագներր կր խ օսին արմատական բնաջնջման, չարչարանքի, կրօնափոխո^ 

թեան եւ անխնայ ջարդի մասին։ Այդ բոլորին անուն մր պէտք է տալ։ 

Պատմողր դժոխքէն անցած է, տեսած է, կր վկայէ։ 

Մարդր, որ կր վկայէ, ոչ չար է եւ ոչ ալ աՀաբեկիչ: 

Յունական ողբերգութեան թատրոն չի բեմադրեր։ 

իւրաքանչիւր պատկեր ողբերգութեան ամբողջութիւնր լոյսի տակ կ՚առնէ, 

գրեթէ միամիտ պատումով։ Թէ կարելի՞ է նման խաւար լուսաւորել, եթէ փորձ^ 

ւիք Արամ Հայկազ կարդալ, կ՚եզրակացնէք... 

«Այծպրտեր Հասանք, կ՚րսէ մէկր։ 

«Հայ դիւղ է 3 0 0 տուն բնակչութեամբ։ 

«Արտերնիս դող կ՚ելնէ։ կասկած չկայ որ անոնք ալ ջարդուած ու տարադրուած 

են, եւ իրենց թուրք դրացիներն են որ տէր են դարձած անոնց տուներուն ու արտե-

րուն»: 

Որքան լաւ պիտի րլլար որ ՄԱկի կամ &որՀրդարաններու բեմէն Արամ Հայկա-

զի էջերր կարդացուէին, փոխանակ թութակաբար կրկնելու այսինչ օրէնքի այնինչ 

պարբերութիւնր։ 

Ֆրանսացի մեծ դերասան Լիւքինի, մեծ սրաՀներու մէջ րնթերցման երեկոներ կր 

կազմակերպէ։ ԴերասանուՀի մր, Տոմինիք Պլան, Մարկրիթ Տիւրասի գիրքր, «Ցա-

ւր», (Լ& Ժօ՜ս1&Աք), ուր կայ երկրորդ աշխարՀամարտի չարութեան անշպար գրակա-

նացումր, որպէս մենաթատրոն խաղցաւ, եւ առանց լեզուն փոխելու շրջեցաւ եւրո-

պական բազմաթիւ քաղաքներ, թարգմանուած Տ Ա է ս է ա ց Շ ո ^ մարդիկ Հետեւեցան։ 

Ցեղասպանական եւ անմարդկային ոճիրներր ապրուեցան կնոջ մր Հոգիին մէջ: Եր-

կու ժամ սրաՀր լռեց եւ թրթռաց։ Հազար Հոգի։ 

ինչպէս թութակաբար կր կրկնենք «ճանչնալ եւ ճանչցնել ցեղասպանութիւնդ», 



կամ «քրէականացնել» անոր ուրացումր, յաճախ առանց րսելու թէ ինչո՞ւ, Արամ 

Հայկազի էջերր, բեմէն րսուած եւ լսուած, լաւագոյն փաստերր կրնան րլլալ, եթէ, 

ի Հարկէ, բեմադրիչ Փաթրիք Շերոյի եւ դերասանուՀի Տոմինիք Պլանի տաղանդնե-

րր եւ բծախնդրութիւնր գումարուին եւ ցուցադրուին, տարբեր քաղաքներու մէջ, 

այս անգամ մեր տաղանդներով։ Հայերէնով բեմադրել ... ՏԱքա1Ձ.ց6ո^է 

Աւելին© Արամ Հայկազ կր նկարաՀանէ նաեւ ՀայրենաՀանումր, ամայացած գի^ 

ղերր եւ շէներր, ոսկեՀատ եւ լքուած ցորենի դաշտերր։ 

«Հսկողութիւնր Համեմատաբար թոյլ է եւ քանի մր տղաք դուրս կր սպրդին աս-

պատակելու Համար Հայերու լքուած տուներր։ Ոմանք նոյնիսկ կր յաջողին Հաց ու 

մածուն գնել։ ինչո՞վ, չգիտեմ։ Տղայ մր կր վերադառնայ ալիւրով ու աղով, ուրիշ 

մր մեղրով լեցուն պտուկով, զոր գտած է Հայու մր լքուած տան մառանէն»։ 

Լքուա՛ծ տունր Հայուն... 

ինչո՞ւ լքուած, եւ ինչպէ՞ս մեկնած են լքելով մեղրի կարասր... 

Եթէ նկարաՀանողի ոսպնեակր շարունակէ դառնալ աջ եւ աՀեակ© ան պատժե-

լիութեան եւ գազանութեան ցեղասպանութիւնր, տեսարան զոր այսօր անգամ 

երեւակայել դժուար է, Հարիւր տարի ետք, կր պատկերուի© 

«կ՛իմանանք թէ գիւղի տարբեր կէտերուն վրայ եւ կալերուն մէջ, տարբեր քա-

ղաքներէ բերուած գաղթականներ կան։ Չենք կրնար յարաբերիլ անոնց Հետ»։ 

Այս տեղաՀանուածներր իրենք զիրենք կր Համարեն «գաղթական», քանի որ դեռ 

ոչ ոք ունի ամբողջական պատկերացումր կատարուող ո ճիրին–. 

«կէս գիշերէն առաջ, ոստիկաններր ներս կու գան, կր փակեն դռներր ու ճրագ-

ներով կր մտնեն մեր մէջ: կր զատեն ութ գեղանի աղջիկ...» 

Օրէնք, մարդկային իրաւունք, չքացած են։ 

Տեսարանր Հարկ է ներկայացնել փաստ փնտռողներուն։ 

«Աղաչանք, բողոք, կռիւ, պաղատանք, օգուտ չեն րներ։ 

« - Հարս է, երկու զաւկի տէր է, կր պաղատի կին մր իր աղջիկր փրկելու Համար։ 

«Առեւանգիչր այնպիսի տգեղ պատասխան մր կու տայ, որ կիներր կր բռնեն 

իրենց ականջներր ու գլուխնին կր պաՀեն ափերնուն մէջ: 

«Առտուն անոնցմէ Հինգր ետ կր բերեն, յոգնած, ջարդուած, տառապած, ար-

ցունքէն կարմրած աչքերով ու ամօթէն րնկճուած ուսերով։ 

«Ու զարմանալի բան© այն մայրերր, որոնց աղջիկներր ետ չէին բերուած, աւելի 

բախտաւոր կր Համարուէին քան անոնք, որոնց զաւակներր ետ եկան գիշերուան մր 

ակամայ բացակայութենէ վերջ: կարծես ալ անոնք ամօթի, պղծութեան ու մշտ նջե-

նական պժգանքի դատապարտուած անօթներ էին, 

նաւանդ տէր ելլել, բացի իրենց մայրերէն։ 

« - Մէջքս չորնար չծնէի քեզ, իմ անբախտ զաւակս, կր Հեծեծէր մէկր, իր տանջ-



ուած աղջկան դլուխր իր գրկին մէջ պաՀած, մէջքս չորնար, չծնէի քեզ... 

«Ու անոնք բոլորն ալ վշտաՀար էին, ամօթապարտ ու րնկճուած։ 

«Ու զանոնք մխիթարող չկար»։ 

Արամ Հայկազ կր նկարաՀանէ, գոյ՛երու եւ բառերու Հետ չի խաղար։ իրաւա-

կան եզրեր չկան, Հռետորութիւնր բացակայ է։ իրաւին յուզումր բաւարար է։ կայ 

պարզին վսեմութեամբ վկայութիւնր։ 

Ժողովուրդի մր պարզ զաւակներուն բնական դարձած տառապանքր կր շարու-

նակուիէ 

«Ա ռտու մր, բանջարանոցի մշակին քովի Հայ աղջիկր Ասիան գետափին խեղդ 

ւած գտանք։ Տասներեք տարու էր ու յղի: 

«Մշ ակին կինր իր ամուսինր մեղադրեց, որ զինք խաբած էր այդ աղջկան Հետ։ 

Մշակր մեղադրեց իր տղան, իսկ տղան Հայրր։ Ոչ ոք մեղադրուեցաւ սպանութեան 

յանցանքով։ Այդ չէր կարեւորր, եթէ միայն մշակին կինր Համոզուած րլլար, թէ իր 

ամուսինր Հաւատարիմ էր իրեն, այս բոլոր վէճերն ու ամբաստանութիւններր տե-

ղի չէին ունենար։ 

«Բացի Աստուծմէ, ոչ ոք գիտցաւ թէ Ասիան սպաննուեցա՞ւ թէ անձնասպան 

եղաւ։ 

«Խորէնին Հետ Ալոճի ծառի մր տակ թաղեցինք զայն։ 

«Ու անոր մաՀուան լուրր պաՀեցինք Արեւէն, որովՀետեւ մօտ օրէն ան ալ մայր 

պ ի տ ի րւլար։ 

«Օսման իրապէս կր սիրէ իր կինր։ Պաղատեցաւ մեզի, որ բան մր չրսենք անոր։ 

«Խոստացանք լռել։ Արդէն ո՞վ սիրտ ունէր խօսելու»։ 

Անպատժելիութիիւն։ ԱնչափաՀասի դէմ սեռային նախայարձակո՞ւմ։ Ոճրագոր-

ծի Հետապնդո՞ւմ... Ասոնք մեծ բառեր են մեծ ժողովներու Համար։ Խօսողին լու-

սապսակ կ՚ապաՀովեն։ Բայց ո՞վ կր լսէ զոՀերու ձայնր, ինչ փոյթ որ դար անցած 

րււայ։ 

Այդ ժողովներու մասին չի խօսիր Արամ Հայկազ։ Այդ ժողոՀներուն ոչ ոք զինք 

կր Հրաւիրէ։ Հոն ճառերր կր շպարեն բիրտ իրականութիւններր։ 

ինք կ՚արձանագրէ խտացեալ յուզումով ... առանց սեւի ու կարմիրի։ 

Բայց ազգի յիշողութիւն Հանդիսացող գրականութիւնր, րնդՀանրապէս ստեղ-

ծագործական զանազան բնոյթի արտայայտութիւններր, կր վկայեն կեանքի մա-

սին, վերականգնումի։ Այս դժոխքի բովէն անցած Արամ Հայկազ կ՚ապրի որպէս-

զի շարունակութիւն րլլայ, որպէսզի միասին րլլանք։ 

Այսօր էական է Հարցումր© Միասին ե՞նք։ 

Արամ Հայկազի էջերր մեր Հաւաքական յիշողութիւնն են։ 

Երբ Հայերէն գիրքր այլեւս տեղ չունենայ մեր գրասեղանին վրայ կամ բարձին 



քով, ո՞ր Հաւաքական յիշողութիւնր պիտի պաՀենք։ ի՞նչ պիտի պաՀենք։ 

Արամ Հայկազ պաՀեց եւ կտակեց։ Եդուարդ Պօյաճեան կ՚րսէ© 

«Արդ, նոր ժամանակներու այդ սոսկավիթխար խառնարանին մէջ, մարդկային 

բոլոր տեսակի մորթերով ապրող Հրտսրնի ծովախորշին անեզրակա՛ն Բաբելոնին 

մէջ, էվրբթրն Սթրիթի Համեստ Հայ նորավիպագիրր, քառասուն տարիէ աւելի ժա-

մանակաշրջանէ մր ասդին, ոչի՛՛նչ զիջեցաւ իր Հայութենէն։ Մ՛նաց, Արամ Հայկազ, 

սաստկօրէն Հայ Պոսթոնի Համաստեղին պէս, Փարիզի Շուշ անեանին, 'Եարդունի֊ 

ին ու Պէշիկթաշլեանին պէս, Աարաֆեանին, Հրաչ Զարդարեանին ու Որբունիին 

պէս։ Դեռ ուրիշ այնքան լռածներու պէս։ Բոլորն ալ, 1915ի պատանիներ եղան 

սաստիկ Հայ, կրակի պէս կիզիչ։ Ու պայծառ ու մակրնթաց»։ 

Բայց «կրակի պէս կիզիչ» տղաքր Հարազատ էին, չեղան օտարադիր, չծափաՀա-

րեցին օտարագրութիւնր, վաճառքի չՀանեցին Հարազատութիւնր։ կր յիշուի՞ն այ-

սօր։ 

Երեւոյթր մեր ուշադրութեան առանցքին չէ կարծէք։ ինչո՞ւ կարծէք։ իրողա-

պէսէ 

ի՞նչ կրնանք րսել ժամանակակիցներս։ ի Հարկէ, խօսքր չի վերաբերիր շպարի։ 

Երբեմն լաւ կ՚րնենք եթէ Հայելիին մէջ մենք մեզ դիտենք։ Ուրիշր կրնանք խաբել, 

կրնա՞նք մենք մեզ խաբել։ 

Արամ Հայկազ ոչ ինքզինք կր խաբէ ոչ ալ մեզ։ կր պատշաճի, քալող կեանքին Հետ 

կ՚երջանկանայ, բայց միշտ ինքզինք կր լրացնէ իր յիշատակներով, որոնք անՀատա-

կանի սաՀմանր կ՚անց՛ին եւ կր նուաճեն ՀամաՀայկականր, Համամարդկայինր։ 

1 9 3 1 թ ուականր կրող «Միրտս պանդոկ մրն է» պատումր մեզի կր բերէ մարդր, 

Հայր, որ կր քալէ, չի կքիր, բնութեամբ եւ բանաստեղծութեամբ կր գինովնայ։ 

«Խորովածի քմպարար ու ախորժելի բուրում մր, միջանցքէն անցնելով, աշխա-

տութեան սենեակս կու դար։ 

«Դուրսր պայծառ ու ջերմ արեւ էր ու լայնաբաց փեղկերով պատուՀանիս մէջէն 

դեղձանիկս լիա Հագագ կ՚երգէր– Տղաս, բազմոցին տակ, քիթն ու բերնին պառկած, 

խաւաքարտէ տուն մր կր շինէր։ ° ս վար դրի Դրիքր, գորովով ու երջանկութեամբ 

նայելու Համար անոր պզտիկ Հասակին, որ օրրստօրէ կ՚աճէր ու կ՚երկարէր, ինչ-

պէս կ՛աճին ապրիլեան անձրեւներէն գինով ծաղիկներր դաշտին։ 

«կէսօրէ վերջ, երբ փոքրիկներր քնացան ու կինս շարժապատկերի երթալու Հա-

մար «մնաս բարի» րսաւ ինծի, տուփր բացի՛. 

«Հիմա առջեւս է ան։ Ան ալ կր բուրէ։ Այսօր ամէն բան բուրումնաւէտ րլլալու 

Համամտութիւն մր ունի կարծես։ Դարնան օդր, յասմիկներր պարտէզին, խորո-

վածր, տուփր... Բայց այս վերջինր ամէնէն անուշր եւ ա մէնէն Հաճելին կր բուրէ– 



«ինչեր չկան Հոն, ինչեր... նամակներ, ժապաւէններով կապուած ու բուրումնա-

ւէտ տոմսակներ, մէջր սիրտ ու Համբոյր գրուած թուղթեր, արցունքի Հետքերո 

յիշատակներով բեռնաւոր ուրիշ նամակներ, Հեռու եւ օտար երկիրներու դրոշմա-

թուղթերով փակուած ծրարներ, ծաղիկներու բրածոներ, մազերու փնջիկներ վար-

դագոյն ու կապոյտ ժապաւէններով խեղդուած, կոճակ մր, մետաքս գուլպայ մր 

կնոջ: Բայց ես անՀամբեր եմ ու ամէն բան իրար կ՛անցնեմ: կեցէք, պարպեմ տու-

փր, ու քովիկր նստած մէկիկ մէկիկ աչքէ անցնեմ անոր պարունակութիւնր: Եթէ 

անպէտ կամ յիշատակի աղուորութիւնր կորուսած բաներ կան մէջր, կր նետեմ, իսկ 

մնացեալր, մէկիկ մէկիկ ու անգտանելի գանձերու պէս, նորէն իրենց տեղերր կր 

դնեմ»։ 

* * * 

«Աա չորցած վարդր, զոր խնամքով ու Հազար զգուշութիւնով կր բռնեմ մատնե-

րուս մէջ, գունատած է։ Թերթերր, շնորՀիւ կիսաբաց կոկոն մրրլլալուն, դեռ իրենց 

մէջ կր պաՀեն նախկին բոյրէն բան մր, որ գոՀունակութիւն կր պատճառ է ինծի: 

Աշնան վարդ մրն է ան© աս վերջին վարդն էր ձմեռէն առաջ»։ 

* * * 

«Ջուրի մէջ մարուած կրակի կտորի մր պէս սեւ մազի այս փնջիկր Ֆլորինն է։ Ան 

ինծի տուաւ, երբ ամրան իրիկուն մր, նոր քաղուած ցորենի արտի մր մէջ, երկուքս 

ալ փախստական, բայց քով քովի սեղմուած, աղուոր ու անուշ խօսքեր րսինք իրա-

րու– ...© Ամբողջ գարուն մր գաղտնօրէն սիրեցինք զիրար, մինչեւ որ ուրիշներ ու 

մեզմէ Հզօրներ բաժնեցին մեզ իրարմէ... Դիշեր մր աստղերուն արթննալն ու գիւղի 

տուներուն աչք բանալր երկարօրէն դիտելէ վերջ, երբ անջատման պաՀր կր մօտե-

նար, իր մազերէն այս փնջիկր ինծի տուաւ....» 

* * * 

«Աս մետաքս գուլպա՞ն... ճիշդ ձեր գուշակածին պէս է . » 

* * * 

«Տաջորդր ութածալ թուղթ մրն է, յօդերուն վրայ քիչ մր մաշած ու քիչ մրն ալ 

դեղնած: Ամէն գոյնով, ամէն մեծութեամբ եւ ամէն լեզուով կնիքներ եւ ստորագ-

րութիւ՛ներ իրար կր Հալածեն կողին վրայ: կան նաեւ դրոշմաթուղթեր ու տար-

ւոյ եւ ամսու թուականներ– 

«կր բանամ– 

«Խոշոր ու շքեղ գիրեր, Հայերէն գրեր, սրտի մօտ գրեր»։ 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ 
Անցագիր թիւ 2173 

Յանուն Հայաստանի Հանրապետութեան, մենք, կ© Պոլսոյ դիւանագիտական 

ներկայացուցիչ, խնդրում ենք բարեկամ եւ դաշնակից պետութիւնների քաղաքա-

ցիական եւ զինուորական էշխանութէւններէց ազատ անցք տալ պ... եւն© եւն©– 

«կասկածելի խոնաւութիւն մր կր քալէ աչքերուս մէջ: Խնամքով կր ծալեմ թուղ~ 

թր ու մասունքի մր պէս իր տեղր կր դնեմ»։ 

Այդ թուղթերր ես տեսած եմ ՀՅԴ թանգարանին մէջ, գրուած մեսրոպեան Հա-

րազատ ուղղագրութեամբ եւ այդ թուղթերր կր տրուէին Հայերու, առանց գործա-

ծելու ներկայիս րնդՀանրացած «օտարերկրացի» բարբարոս նաեւ Հայերու Համար 

գործածուած բառր... 

էջեր ուր կան կեանքր, սէրր, արմատներու Հանդէպ Հաւատարմութիւնր– Հայե-

րէն գիրերր «սրտի մօտ» գիրեր են, ՀայրենաՀանուած Շապին ԴարաՀիսարցի 3 1 

տարեկան երիտասարդին Համար– 

Ընթերցում կամրջուելու Համար Արամի Հայկազի Հետ եւ իրեն Հետ յաւերժա-

ցած անցեալի մր Հետ, որպէսզի ինքնութիւն պաՀենք– 

Արամ Հայկազի պատումներր մանր թատրոններ են, պարզ մարդոց կեանքի 

դրուագներ, որոնք պատմութեան գիրքերուն մէջ տեղ պիտի չունենան, ոչ ալ ոս-

տիկանական արխիւներու մէջ: 

« - Արամ, ել, տունր գող կայ,- փսփսուքով կէս գիշերին արթնցուց զիս կինս– 

« - ի՞նչ^ վեր ինկայ ես,- տունր գո՞ղ կայ... Հապա շունր չՀաջեց... 

« Սիրտս արագ կր բաբախէր ու ծունկերս քիչ մր կր կթոտէին– 

« - Դողերր կիներր չեն սպաներ, դուն գնա նայելու -, պիտի րսէի, բայց ամչցայ– 

Անգամ մր, երկուք բարձրաձայն Հազացի ազդարարելու Համար գողին, որ արթրն-

ցած եմ եւ կու գամ, փախիր– Յետոյ երկար ատեն, մուճակներս փնտռեցի– Նրբանց-

քի մէջ լոյսի կոճակր դարձուցի ու «Հայր մեր որ յերկինս ես» րսելով յառաջացայ 

դէպի խոՀանոցէ 

« - Յիսուս 0րիստոս, դուն եղիր օգնական,- աղօթեցի ես, ու ափս, գլուխր 

կտրուած Հաւու մր պէս թրվռացող սրտիս վրայ դրած, աչքս մօտեցուցի դրան բաց-

ւածքին– 

« Սառնարանին առջեւ, կաթին շիշր քովն առած, գիշերանոցով նստած էր տղաս, 

ու իր քովիկր, Հանցր, քիթր կոխած մինչեւ բերանր կաթ ով լեցուած իր կապոյտ 

պնակին մէջ, մեծաղմուկ կր լափէր– Տղաս, իր գիրուկ սպիտակ ձեռքր թուլօրէն 

դրած էր անոր մէջքին, ու վրան Հակած, գորովալի խօսքեր կր փսփսար անոր 

ականջին– 

« - Շատ անօթի էիր, Հա՞, վախ եմ րսեր, փափան քեզի պատժեց, չար փափան, 



բայց դուն ալ գողութիւն րնելու չէիր.•• կերա՞ր, ուրիշ տուզես© սպասէ, անդին 

գնա՛, մի լզեր քիթս բերանս, տեսա՞ր, թափեցիր կաթր, սուս, ձայն մի Հաներ, Հիմա 

կ՚արթննայ փափաս... 

«Ուսիս Արայէն մէկր կր շնչէր© գլուխս ետիս դարձնելով տեսայ, որ մաման էր, 

ուշանալուս եկեր էր զիս փնտռելու– 

«Բան մր չրսինք իրարու, ձեռքէ ձեռք բռնեցինք ու մութին մէջ կողք կողքի քա-

լելով վերադարձանք մեր անկողիններու ջերմութեան–» 

Թ ափանցիկ, պարզ, գեղանկար– 

Բայց բացակայ չէ սրամիտ կճոցր© շունր կր պատժէ տէրր կամ գողերր կին չեն 

սպաներ., չրսելու Համար որ կր վախնայ... ԱնՀուն գորով կայ տողերուն մէջ, մի-

ջեւ, զարմացնող գորով, մէկու գրչին տակ, որ անօգնա կան թ ափառած էր 0 ի ւ ր ֊ 

տիստանի լեռներուն մէջ: 

Աղուորութիւն պատմելու Համար, Արամ Հայկազ չի դիմեր Հռետորութեան եւ 

ոչ ալ կր կուտակէ ածականներր, եւ այդպէս կր յաջողի թելադրականութիւնր, կր 

մտնենք իր մտերմութեան մէջ: 

Արամ Հայկազ կրօնական զգացումներր կր տեսնէ, ինչպէս րսինք, պարզ ու 

պարզունակ Հոգիով, նայիֆ– 0 նի մր տող, եւ խորՀուրդր կր Հաղորդուի. 

«Ջիւնր դադրեր էր ու երկինքր պարզուեր– Բոլոր աստղերր իրենց տեղերր ներ-

կայ էին: Միայն քիչ մր աւելի փայլուն ու քիչ մր աւելի մօտ րլլալ կր թուէին– կար-

ծես վար իջած կր թարթէին, ճիգ կ՚րնէին տեսնելու այն մոլորակր, ուր, դարեր 

առաջ, Աստուածորդի մր ծնած էր...» 

Եւ կարծէք իր կարճ ժամանակով ուսուցիչ Օշականի խրատր ականջին օղ րբած 

է– Յակոբ Օշականի խօսքր կր յիշէ© «.•• ես ձեզի րսած չեմ, որ պարզ գրէք, առանց 

սիւսի© կր Հասկնա՞ք– Դրականութիւն րբած րլլալու Համար մի՛ գրէք, աշխատեցէք 

պարզ ու բնական րլլալ© մի տարուիք շիք բառերու Հրապոյրէն...»– 

Արամ Հայկազի գրականութիւնր Օշականի գծած սաՀմանին մէջ մնացած է– 

Դառնութիւ՛ներով ինքզինք չէ թունաւորած Արամ Հայկազ– «Երջա նկութիւն» 

Հատորին մէջ, իւրաքանչիւր էջ, իւրաքանչիւր տող, երջանկութիւնր գտած րլլալու 

վկայութիւն է, զաւակներր, թոռներր, շունր, կատուն, բաբախող կեանքն են եւ ինք 

այդ բաբախումին մէջ կր գտնէ իր ուրախութիւնդ 

«Աշնան մէջ գարուն» նորավէպր երջանկանալու տրամադրութեան բեմն է, գե-

ղեցիկով պարուրուած– Դեղեցիկր րնկալելու Համար սրամտութենէն չի Հրաժարիր– 

«Դեղեցիկ 

բաներր ես շատ կր սիրեմ– Բարին Աստուած ալ զիս, որ իմ վայելքիս 

Համար, գեղեցկութիւն շատ է ստեղծած, ու մատչելի ձեւով մր դրած չորս կողմս– 

Աւելի՛ն© սիրտս ալ մեծ է շինած, որ անոր մէջ, բոլոր այդ գեղեցիկ բաներուն Հա-

մար տեղ գտնուի– ի՞նչ պիտի րնէի, եթէ սիրտս, բռունցքիս չա փ մեծ րլլալու տեղ, 



ձմերուկի կուտի չափ րլլար»... 

Այսպէս սկսող նորավէպր կ՚աւարտի արեւու պէս ջերմացնող պատկերով մր, 

դրացի գեղանի Փրթրիշիայի Հետ– 

« - Շնորհակալութիւն,- ու երկարեց ձեռքր– 

«Աստուա՛ծ իմ... կարծես փխրուն դեղձանիկ մր բռնած էի ափիս մէջ: Ծռեցայ ու 

Համբուրեցի այդ փոքրիկ ձեռքր, յետոյ երեխաներուն թուշերր– 

«- Խնդրանք մր ունիմ,- րսի: 

«- ի՞նչ էէ 

«- Անդամ մրն ալ նայիմ ալքերուդ մէջ ու ճշդեմ անոնց գոյնր... ինծի կր թուի, 

թէ անոնք միշտ դոյն կր փոխեն– 

«- Այո, կր փոխեն– 

«- ի՞նչ կ՚րսէ... Ես ալ կր կարծէի, թէ տեսողական պատրանք է... 

«- Պատրանք չէ... Տրամադրութեանս Համեմատ կր փոխուի անոնց գոյնր– 

«-Եռրբ ջինջ կապոյտ է– 

«- Երբ լիովին երջանիկ եմ– 

«- Ուրեմն կր մաղթեմ, որ աչքերդ միշտ կապոյտ րլլան– 

«- ՇնորՀակալ եմ– 

«- կր բաւէ, շատ եղար շնորՀակալ... 

«Թեւր երկարելով քաշեց գլուխս իրեն ու Համբուրեց թուշս– 

«- Հիմա շնորՀակալ րլլալու Հերթր ինծի եկաւ,- րսի– 

«- ի՞նչ բանի Համար– 

«Մատովս ցոյց տուի թուշիս վրայ իր Համբուրած տեղր: 

«- ^ մ ի ս թ ր ր Հէյկրզ... 

«Դուռր բացաւ ու մտաւ մօրր տու նէն ներս»– 

Նոյնիսկ երբ աշուն է, ազնիւներու Հոգիին մէջ միշտ անկիւն մր կայ գեղեցիկի եւ 

սիրոյ Համար– 

Եթէ այդպէս չրլլար 0իւրտիստանի Լեռներուն մէջ աքսոր ապրած մարդր ին^ 

պէ՞ս պիտի չխեղդուէր... 

Մարդր միշտ տրամադիր էր ժպիտ տալու եւ առնելու– 1972ին Պէյրութ Հրաւիր֊ 

ւած էր, եւ երբ զինք կր Հրաւիրէին խօսելու, բեմի վրայ, աշակերտներու կամ բա-

ժակի մր շուրջ, որպէս ներածական կ՚րսէր© «Երբ ես ոտքի կ՚ելլեմ, մտածումներս 

կր նստին»– 

Հիմա որ Հանգչած է, իր խօսքերր ոտքի են, բոլոր անոնց Համար որոնք գիրք կր 

կարդան, իր գիրքերր կր պաՀեն իրենց տուներուն մէջ, եւ չեն գոՀանար յուշ-երե-

կոյով կամ յիսնամեակի, Հարիւրամեակի կամ այլ ամեակներու ոգեկոչական տպա-

ւորութիւեներով– 



Արամ Հայկազ գրող էր– 

դրողր իր գիրքոՎ է գրող – 

Դրողր յարգելի եւ սիրելի է երբ իր դիրքր կր կարդանք– 

Յարգանքի երեկոյէ մր ետք նայինք մեր գրադարանի գիրքերուն– 

Մանաւանդ որ Արամ Ա Հայրապետր այս տարին յայտարարած է Հայ Դիրքի տա-

րի– Լսա՞ծ ենք ... որպէսզի ոտքի մնանք– 

Հոն, մեր գրադարանի գիրքերուն մէջ, կր գտնե՞նք Արամ Հայկազր, որպէսզի իր 

ստեղծագործական աշխարՀր չպառկի, ոտքի մնայ– 

կամ այսօր գէթ միութիւններու եւ կազմակերպութիւ՛ներու մէջ գործող կամ 

անոնց անդամակցող Հայերու որ տոկոսր 

գործերէն... Ըստ այնմ կրնանք ճառ խօսիլ– 

° ւ րստ այնմ անսեթեւեթ կերպով կրնանք րսել թէ իրեն Հետ ոտքի կր մնանք– 

Նաեւ Հայ Դրականութիւնր ոտքի կր մնայ, պատուանդան Հաւաքական յիշողո^ 

թեան եւ Հարազատ ինքնութեան– 

Որպէսզի Հետեւելով անցեալ դարու մեր մեծ գրողներէն Վիգէն Խեչումեանի,-

դժբախտաբար շատ քիչ ծանօթ անուն, քանի որ մանկապարտէզի Հանդէսին չ'ար-

տասանուիր -, շարունակութիւն րլլանք եւ ոչ իրքուցք, Վլատիվոսթոք, Նոր ^ելան-

տա, 0ալիֆոռնիա, ՇանկՀայ կամ 0ոթ տ՚Ազիւր, Հայութեան չառրնչուող սկիզբ 

նորի ... որուն անունր, անկեղծութեան պաՀու մր, մեզմէ իւրաքանչիւրր ինք պէտք 

է տ ա յ – 

Օշականի թելադրած առանց «սիւս»ի գրականութիւնր մշակեց Արամ Հայկազ, 

որուն մէջ մենք մեզ կրնանք դիտել, եթէ Հայու իրաւ կամք պաՀած ենք տեղ մր, մեր 

չապրած տեղաՀանութիւններու ճամբաներուն վրայ չենք կորսնցուցած– 

Արամ Հայկազի գրականութիւնր վերապրումի Հայելի– 

իսկ գրականութիւնր կ՚րնկալուի ոչ թէ դասախօսութեամբ, այլ գրողի գիրքի 

րնթերցումով– 

Փետրուար, 2012 



ՍԱԴՕ ԱՐԵԱՆ 

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔԵԱՆ. 
ԱՔՍՈՐԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ 

Աբրահամ Ալիքեանը, առաջիններից ու եզակիներից մէ-

կը մեզանում, առաջին իսկ հնարատրութեամր յայտնում է 

իր ցաւն ու դառնութիւնը, գրելով «Կարմիր ագիտացիայի եւ 

սպիտակ ակացիայի մասին» դառնութեամր լի յօդուածը, 

պահանջելով ասել ճշմարտութիւնը եւ հաշիւ պահանջելով 

Անդրանիկ Ռէրզեանի, Հրանտ Տէւէճեանի եւ շատ-շատերի 

համար։ Բայց ճահիճը լռում է, եւ բորբոսը, սովետական 

կեանքի դափնեկիր ու պսակաւոր բորբոսը շարունակում է 

ծաղկել։ 

ԵՈԻՐԻ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ 

Աբրահամ Ալիքեան - «Հանդիպակաց Ափեր» 

Ջեռքերու մէջ սեղմուած գիրք է, աղօթագիրք է– Աքսորի վկայարան– «Բռնէ-

բռնէ»ի տարիներուն դիրքն է– կարմիր տարիներու կարօտր եւ բոցավառ աղմուկր 

կայ այդ գրքի եզերքներուն– կարմիրր ես ու դուն կր ծաղրենք, կարմիրէն ես ու 

դուն կր զզուինք, որովՀետեւ կր մտածենք, որ Հոն արգելքներ կային© Հոն կրնայիր 

կորսնցնել անունդ, դառնալ փոշի, դառնալ շոգի ու Հեռանալ Հրապարակէն– 

Բայց առնուազն կար Հրապարակ– 

Բայց առնուազն կային մարդիկ, որ կր կարդային, կար զանգուած, Հանրային 

կարծիք ու նման բա ներ–. 

ԱբրաՀամ Ալիքեանր քանի տարի իր գրածներր պիտի պաՀէր Հողին տակ– 

0անի տարիներ պիտի խուսափէր, որ անունր մնար մութին, չլսուէր այդ անու-

նր ու ինք որպէս վիրաւոր բանաստեղծ, Հեռու իր ազգակիցներէն կամ անոնցմէ, որ 

նոյն լեզուով կր խօսէին– Ոուսերր կր պաՀէին զինք– Ոուսերր փայփայեցին զինք– 

Հասկցան զինք– Առնուազն փորձեցին Հասկնալ– 

Հիմա ինչ ժամանակ է– Մեր ժամանակր ԱբրաՀամ Ալիքեա նի ժամանակին մէ՞ջ է 



արդեօք– Մենք մեր գրական լռութիւններր արդեօք իր ժամանակի սլաքներուն յա-

րիր կր պաՀե՞նք– 

կ՚առրնչե՚՞նք արդեօք մեր մեծ սպասումներր իր աքսորին, իր վիրաւոր կեանքին 

ու զօրեղ բանաստեղծութեան վէրքին Հետ– 

ինք բացակայ է քիչ մր– Մենք չենք Հանդիպիր իր անունին– 

Թերե ւս ան սա պաՀուն իր լռութեան մէջ կր գրէ նոր գործեր ու ադամամութին 

- իր սիրած բառն է ասիկա - կր ստորագրէ նոր տաղեր ու նոր երդեր– Թերեւս լռած 

է, կամ Հին վէրքերուն ճերմակ բարակ շղարշր կր քաշէ, որ յանկարծ չպատաՀի, որ 

բացուի կարմիր վէրքր, ու Հոնկէ արիւնաթարախ Հոսի կրկին©©© 

իր գիրքր միշտ ալ իմ րնկերս է, կողքն արդէն դարձած է վիրաւոր միշտ տանիդ 

բերելէն– Հերոնիմոս Պոսխի նկարին կողքով այս գիրքր մեր ժամանակներու ամէ-

նէն կարեւոր գիրքերէն մէկն է, որմով կ՚աւարտի մեր բանաստեղծութեան փայլուն 

մէկ շրջանր, անով Ալիքեան կր բանայ նոր առագաստներ– Անով խարիսխ կր նետէ, 

աքսորով յատկանշուող բանաստեղծութեան մէջ– Ան իր խօսքով կր դառնայ միա-

կր, որ պիտի երգէ աքսորր ու պատմէ այն կեանքր, որ Հարիւր եւ աւելի բանաս-

տեղծներու աքսորական ժամանակներուն մասին է– 

«Ծղրիթր» կր կոչուի գիրքր– Ծղրիթին թեւերր կտրուած են, ոտքերր կր ցաւին, ներ-

բաններր արեան մէջ կորած են, բայց չի կորսցներ իր Հաւատքր եւ գալիքի յոյսր– 

Այսօր Ալիքեան կապրի իր մինակութեան ամէնէն խոր պաՀերր լռութեամբ, 

բացակայութեամբ եւ անտեսումով– Սակայն այս բոլորր չեն կրնար խանգարել աշ-

խաբհէն րսելու, որ ան մեր բանաստեղծութեան ամէնէն վաւերական դէմքերէն մէկն 

է– Զրսելու Համար ամէնէն վառր, ամէնէն աքսորականր, ամէնէն բանաստեղծր– 

«Ծղրիթր» Հատորր կր բաղկանայ երկու բաժիններէ– Առաջին բաժինր կր կոչուի 

«Ծղրիթր», զոր տպագրուելէ առաջ, Ալիքեան երկար տարիներ զայն պատսպարած 

ու պաՀած էր Մոսկուայի ցուրտ սեւաՀողերուն տակ, երկրորդ բաժինր կր կոչուի 

«Թուղթ չափաբերական»– Պոեմր նուիրուած է երանաշատ լուսակիրի մր ՎաՀէ 

Օշականինէ 

Ալիքեան այսպէս կր բանայ իր պոեմր 

«Սիրելի վահէ, այսօր երազիս տեսայ ցայգային Սան Ֆրանսիսքոն 
Եւ դեռ հեռաւոր քու աքսորանքըդ իմ աքսորիս քով, 
Ինչպէս աշխարհի ծայրին, պրկուած քաղցով վագրերու, 
Եղջիւր եղջիւրի հիւսած սրսփուն զոյգ մը եղջերու։ 

Բարեկա՛մ, մենք չէ որ ընտրեցինք այս աքսորն ի վերջոյ, 
Սակայն ջանացինք, որ ան ըլլայ միշտ երկինքին նման աստուածահաճոյ։ 
Քուկըդ եղաւ լերկ կղզեակի մը պէս, ուր կ՚ապրէր բարի ոգի մը գոնէ, 
Մինչ իմինիս մէջ վխտացին միայն պէս-պէս Գորգոններ, 
Որոնց նայուածքէն կ՚եռային քարեր, թանձր քափ կապած, 
Եւ դժոխքին մէջ անթրոց-ակիշով կը զնգացնէին կաթսայ ու տապակ»։ 



Աս աքսորն այսքան սեղմ, այսքան սրտաճմլիկ ու այսքան ու ժեղ տողերով չէի 

պատկերացուցած– Այն, ինչ որ կրցած է Ալիքեան րնել, ուրիշ ոչ ոք կարողացած է 

տալ– Ու կարեւոր է, որ այսօր խօսուի այդ մասին, որպէսզի ներգաղթի էջին վրայ 

լոյս սփռելով, սորվինք անոր դասերէն– Այսինքն ճշմարտապէս գնաՀատենք, ներ-

գաղթին պատճառած աՀն ու վիշտր, նաեւ մատնացոյց րնենք անոր ծանր Հետե-

ւանքներր մեր մտաւորականութեան ուսերուն©©©© 

Ալիքեանի աքսորր, իր անցած ուղին, իր անցեալն ու փախուստր Երեւանէն, Հին 

երազներդ մանկութիւնն ու Պէյրութր եւ մանաւանդ կարմիրներուն արգաՀատելի 

արարքներդ, միտուած պատժելու նոյնիսկ ոչնչացնելու զինք, աբեւելաՀայ-աբեւմր-

տաՀայ անիմաստ կռիւն ու առկայ տարբաժանումներր, նոյնիսկ կարմիրներուն 

պղծումր խաչին ու Հաւատի ©©© 

Մէկ խօսքով խորՀրդային կարմիր շրջանի ամբողջ պատկերր, ամբողջ աքսորր եւ 

ամբողջ ոդիսականր, զորս դրուած են այսօր տարիներու բեռան տակ կքած Աբրա-

Համ Ալիքեանի վիրաւոր ուսերուն– 

Մեր մօտ Ալիքեան աքսորի գրականութեան լաւագոյն ներկայացուցիչն է– Ապ-

րած է ներգա ղթր© կտոր մր Հող, կտոր մր Հայրենիք փնտռել ու կրակով է որ ան 

ճամբայ ելած է դէպի երկիր©© 

Բայց ինչ փոյթ, երբ այդ կարմիր երկիրր չէ կրցած պաՀել նոյնիսկ մէկ բանաս-

տեղծ©©© 

Այդ երկիրր, նոյնիսկ չէ կրցած պաՀել փոքր երազ մր արեւմտաՀայ ծիներէն, 

փոքր յուշ մր գաղթականի աչքերէն ©©©© 

Ալիքեան գիտէ, որ աքսորր պարտադրեալ է– Պո եմի սկիզբին Համեմատութեան 

եզրեր կր փորձէ որոնել իր ու ՎաՀէ Օշականի աքսորներուն միջեւ– Աքսորր իրեն 

Համար այլեւս լալու տեղիք չէ, չի կրնար րլլալ– Աքսորր ապրելու նոր եղանակ մրն 

է, րլլալու, գոյանալու, եղած գոյութիւնր Հաստատելու ձեւ մրն է– Աքսորի մէջ է 

Ալիքեան, յաւիտենական աքսորի մէջ, մենք ալ մասնակից ենք այդ աքսորին, Հայ-

րենիքր այսօր ալ մեզի Համար շօշափելի իրականութիւն րլլալու երակր չունի– կամ 

ու նի թերե ւս եւ մենք չենք ուզեր տեսնել ատիկա– ի նչ էր Հայրենիք-Հայաստանր 

ԱբրաՀամ Ալիքեանի սերունդին Համար, Հայաստանր, որ պիտի դառնար փրկո^ 

թեան օղակ, կր դառնար կարմիր երիզով անէծքի գօտի, այդ գօտին էր, որ կր սեղ-

մէր իր իրանր, կր սեղմէր իր կոկորդր, կ ՚ ո ւ զ է ր լռեցնել զինք– Ալիքեան կուսակցա-

կան պատկանելիութիւն չէ ունեցած, ուզած է Հայաստան վերադառնալ, որովՀե-

տեւ Հաւատացած է Հողին– ° ւ ի՞նչ րնէր– Մնա՞ր արդեօք Սփիւռքի անդէմ պարտէզ-

ներուն մէջ– Արդեօ՞ք մնար– ի՞նչ պիտի րլլար իր կացութիւնր, մէկր, որ սիրեց բա-

ռր սկիզբէն, շատ Հինէն, մէկր որ ապրեցաւ բառին սնունդով, բառին զօրութեամբ– 

Պիտի տառապէր, պիտի քամուէր սպիտակ էջին վրայ, պիտի Հալէր խարոյկին վրայ 

տարուբերուող երէին պէս©©© 

Ու այս արարքին, վերադարձին դիմաց ան պիտի խմէր ճակատագրի կարմիր բա-

ժակէնէ Ու ինչ փոյթ այս բոլորր, որովՀետեւ ան Հաւատացած էր իր ճակատագրին 

ու ճակատագիրր իրեն Համար չէր կրնար խուսափելու պատուՀան դառնալ©©© 



ԱբրաՀամ Ալիքեան ոչ թէ բանաստեղծութիւնր րնտրած էր բանաստեղծութիւնր 

երգելու Համար, այլ րնտրած էր աքսորր–. 

Սկիզբր աքսոր իր ծննդավայրէն, յետոյ աքսորր իր մանկութենէն, աքսորր որ-

պէս Հայրենիք դաւանուած եւ Հայրենիք սաՀմանագծուած Հողակտորէն, յետոյ աք-

սորր Հիւսիւսի իր «պատսպարանէն»-Մոսկուայէն, յետոյ աքսորր առժամեայ բնա-

կարանէն, դէպի Ֆարայա, Պիքֆայա եւ այլուր©©© 

Աքսորներու րնտրանի եւ րնտրեալ աքսորական– 

Եւ այս ամէն Հանգրուանի Ալիքեան կր սիրէր րնտրել խորադիր մր, աքսորի 

մութնուլուսին կերոն մր բոցավառելու Համար ©©© ամէն աքսորակայանի Համար 

• ի ր ք մր կր տպագրէր ցոյց տալու Համար իր խաչելութեան դժուարին արաՀետ-

ներր– 

° ւ այսօր, երբ իր մենութեանր մէջ, իր լռութեանր մէջ փակուած բանաստեղծր 

կապրի արեւային իր ժամանակր, կապրի մեծ կորուստներու, մեծ լքումներու եւ 

մեծ լռութիւ՛ներու իր ամբողջական ժամանակր– Անոր սիրտր վիրաւոր է եւ աք-

սորեալ, անոր բառր արցունքի կթարանն է– Եղած ու անցած բոլոր ճշմարիտ ձայ-

ներուն մօտ, անոր բողոքր յաւիտենական աղօթքի մրմունջին պէս է– Չի բողոքեր 

եւ չի տարաձայներ– Չի կռուիր իր ճակ ատագրին դէմ– Հաշտ ինչպէս ձնծաղիկր, 

րնդունակ ինչպէս տէրվիշր, եւ Համակերպող ինչպէս Հզօր մայրին– 

Փոթորիկներէն չինկաւ ԱբրաՀամ Ալիքեան, որովՀետեւ գիտցաւ, որ ինք ամէնէն 

առաջ ու վերջ, աքսորի բանաստեղծն է– 

Մ՛նաց այդ պատնէշին վրայ, աղօթեց Վարուժանով եւ Ատոմ Եարճանեանով, 

անոր աչքերր թրջուեցան երբ խօսեցաւ երկրի գրականութեան մասին– Բայց չլա-

ցաւ– 

Այսքան խօսելէ ետք աքսորին մասին, նկատելի է նաեւ, որ Ալիքեանի Համար 

ապրուած այդ աքսորն ու ինքնաքսորր տանելի են դարձած, որովՀետեւ օր մր իսկ 

ան ինքզինք լեզուէն դուրս չէ արտօնած տեսնել, այսպէս կր գրէ գրականագէտ 

Եուրի Խաչատրեանր իր մասին, Երեւան Հրատարակուած «ԱբրաՀամ Ալիքեան 

Հանդիպակաց Ափեր» շաՀեկան Հատորին մէջ© «ԱբրաՀամ Ալիքեան տասնեակ տա-

րիներ ապրել է Հայաստանից դուրս, Հայաստանից Հեռու, բայց ապրել է Հայոց մե-

ծասքանչ լեզուի մէջ, ասել թէ եղել է մշտապէս իր տանր, մշտապէս ապրել գրակա-

նութեան մէջ եւ գրականութեամբ»– 

Ուրեմն լեզուն է իր տունր, իր մնայուն ամրոցն ու Հայրենիքր– 

Ան մինչեւ ծայր, մինչեւ վերջն աշխարՀի Աքսորի բանաստեղծ է– 

Պէյրութ 



Ռ ս ո > ի ղ , Թ Ա Ր Գ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն 

3– Պ– 

ՉԵԶԱՐԷ ՓԱՎԷՁԷ «ԱՊՐԵԼՈՒ ԱՐՀԵՍՏԸ» 
ԳԻՐՔԻՆ ՄԷՋ 

ԿԸ ԽՕՍԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Եւ մանաւանդ յիշել որ բանաստեղծել սիրաբանելու պէս է. եր-
բեք պիտի չգիտնանք որ հաճոյքը բաժնուած է։ 
Ինչպէս մեծ սիրահարները, մեծ բանաստեղծները հազուա-
գիւտ են։ Տկարութիւնները, փոթորկումները եւ երազները չեն 
բաւեր։ Հարկ է որ եղածի լաւագոյնը ըլլայ, կարծր ամորձիք-
ներ։ Ինչ որ սովորաբար կը կոչենք ողիմպիական նայուածք։ 

Չ. Փ. 

Ֆրանսական «Կալիմար» հրատարակչատունը, 1958ին, 
իտալերէնէ թարգմանելով լոյս ընծայած էր Չեզարէ Փավէզէի 
«Ապրելու արհեստը» գիրքը, որ կրկին հրատարակուած է 
2008ին։ Գիրքը գրուած է օրագիրի ձեւով, ճշդելով՝ 1935-1950։ 
Հեղինակին փափաքով գիրքը լոյս տեսած է իր մահէն ետք։ 

Չեզարէ Փավէզէ ծնած է Սան Սթեֆանօ Պելպօ քաղաքը, 1908ին։ Մանկութիւնը եւ պա-
տանեկութիւնը անցուցած է Թորինօ քաղաքը։ Հետեւած է գրականութեան բարձրագոյն ուս-
մանց։ Շրջան մը դասաւանդած է, ապա գործակցած է մեծ հրատարակչատան մը հետ։ Առա-
ւելաբար հետաքրքրուած է ամերիկեան գրականութեամբ։ Կատարած է թարգմանութիւն-
ներ, ինչպէս Հերման Մելվիլի «Մոպի Տիք»ը։ Իր բանաստեղծութիւններու առաջին գիրքը* 
«Աշխատիլը կը յոգնեցնէ», լոյս տեսած է 1936ին։ Գրական մեծ ժառանգութիւն ձգած է. բա-
նաստեղծութիւն, վէպ, նորավէպ, թարգմանութիւն, ուսումնասիրութիւն, իմաստասիրական 
զրոյցներ եւ այս ուշագրաւ օրագրութիւնը։ 

1950ին, Թորինոյի պանդոկներէն մէկուն մէջ անձնասպան կ՚ըլլայ։ Նոյն օրերուն ստացած 
էր գրական մրցանակներ։ Իր տաղանդի լիակատար ծաղկման շրջանը կ՚ապրէր։ Այս արար-
քին պատճառ եղած կրնան ըլլալ սիրային յուսախաբութիւն մը, կամ քաղաքական ձախողու-
թիւն մը, ինչպէս նաեւ իր աստիճանական հեռացումը համայնավարութենէն։ 

Գիրքը կը Վկայէ ապրելու դժուարութեան մասին։ 
Այս տեղեկութիւնները քաղուած են հրատարակիչին կողմէ գիրքին սկիզբը տրուած ծանօ-

թութիւններէն։ 

ՉԵԶԱՐԷ ՓԱՎԷՁԷ 
(1908 - 1950) 



ՉԵԶԱՐԷ ՓԱՎԵԶէ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ԵՒ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ՍԱՍԻՆ 

§ ԱՊՐԵԼՈՒ ԱՐՀԵՍՏԸ » 

(ԼՔ ճ6 V̂ V̂ ,̂ Ր0Լ10 1908, թթ 467) 

1935 

6 Հոկաեմբեր 

Որ իմ վերջին բանասաեզե՚ութիւններէս մէ 

քանին Համոզիչ րլլան, ոչինչ կր պակսեցնէ 

այն աուեալէն որ ես զանոնք կր շարադրեմ 

ՀեազՀեաէ աւ ելի եւ աւեիի անաարբերու– 

թեամբ եւ խորշանքով: &աա ալ կարեւոր չէ 

որ յաճախ սաեզեելու բերկրանքր ինծի Հա-

մար ունենայ ծայրայեզ սասակութիւն: Եր– 

կուքր, եթէ զանոնք մօաեցնենք, կր բացաարր– 

ւին ձեռք բերած աազաչափական ազաաու– 

թեամբս, որ ինձմէ կ առնէ աուեալ անձեւ 

նիւթէ մր մեկնել ով խորացնելու փափաքր, եւ 

միաժամանակ, գործնական կեանքի մարզին 

մէջ զիս Հեաաքրքրոզ բաներով, որոնք 

կաւելցնեն կրքոա խանդ մր կարգ մր բանաս– 

աեղե՚ութիւններու մասին իմ խոկումներուս: 

ԸնդՀակառակն, կարեւորր Հեաեւեալն է– 

ճիգր ինծի կր թուի ՀեազՀեաէ աւելի անօդուա 

եւ անարժան, եւ աւելի արգասաբեր քան յա– 

րաաեւումր այդ դաշաին մէջ, երկար աաենէ ի 

վեր նկ աաուահ՛ Հեաազօաումր րսելիք նոր բա– 

ներու, Հեաեւաբար, մշակումր նոր ձեւերու: 

ՈրովՀեաեւ անգիաացուահ եւ որպէս կարելի 

կանխազգացուաե՛ ոգեկան իրականութիւն– 

ներու առթած անձկութեամբ է որ նախ կր 

սաացուի լարումր: ° ս ինքզինքս ուժգնօրէն 

նորարար փորձերու յանձնելու ցանկութեան 

դէմ որպէս վերջին պաշապանութիւն կր 

գանեմ Հպարա Համոզման մէջ, որ միօրինա– 

կութիւնր եւ միջոցի երեւութական խսաու– 

թիւնր որուն աէր եմ այժմ, կրնան րլլալ լա-

ւագոյն զաիչր ա մէն կ արգի իմացական ար– 

կածախնդրութիւններու դէմ: ^այց պաամա– 

կան օրինակներր, - դեռ եթէ իմացական 

սաեզծագործութեան պարագային ներելի է 



կանգ առնել օրինա կներու վրայ, ինչ որ ալ րլ-

լան անոնք - ա մէնքր ինծի դէմ են: 

Յամենայնդէպս, եզաւ ժամանակ երբ իմ 

գլխուս մէջ վառ էր բուռն զգացում՛ներու 

պարզ նիւթեր ու պաՀեսա մր, իմ փորձառու-

թեանս նիւթր, բանասաեզծական արաայայ-

աութեամբ ուզզուած պայծառութեան մր եւ 

օրկանական սաՀմանումի: Եւ աննշմարելիօ-

րէն, բայց անխուսափելիօրէն, իմ փորձերէս 

իւրաքանչիւրր կ՚առընչուէր այդ խորքին, եւ 

որքան ալ արաառոց րլլայ իւրաքանչիւր բա-

նասաեզծութեան կորիզր, ինծի երբեք չթուե-

ցաւ, որ կր մոլորէի: Ունէի այն զգացումր, որ 

կր սաեզծէի բան մր, որ միշա կր դերանցէր 
( պ ա Հու) ( այժմ) Հաաուածրէ 

Եկաւ օրր երբ իմ կենսական պաՀեսաս ամ-

բոզջովին կլանուեցաւ երկովս, եւ ինծի թուէ~ 

ցաւ որ գործս ուրիշ բան չէր եթէ ոչ կուաա-

կում եւ իմասաակութիւն: Այս այնքան իրաւ 

է - եւ անոր անդրադարձայ աւելի լաւ, երբ 

ուզեցի լուսաբանել զայն ինծի Համար կա-

աարուած աշխաաանքի ուսումնասիրու-

թեամբ - որ այդ պաՀուն կր Հասկնայի իմ բա-

նասաեզծութեանս Հեաագայ ուսումնասի-

րութիւններր, Հոն աեսնելով դործադրու-

թիւնր Հոգեվիճակի գիաակցուած ճարաա-

րութիւն մր, մինչդեռ ես, րնդՀակառակն, 

կրնէի բանասաեզծութիւն-խազ մր իմ բա-

նասաեզծական կոչումովս: Այսինքն ես կրկին 

կիյնայի այն սխալին մէջ, զոր կր ճանչնայի եւ 

որմէ կր խուսափէի, որ նախապէս նպասաած 

էր ինծի աալու այնքան թարմ սաեզծագործ 

վսաաՀութիւն, բանասաեզծելու սխալր, բայց 

անուզզակիօրէն, բանասաեզծին որ ես էի: 

( Ք ճ ^ աօոսաաէսա...) խառնակութեան այդ 

պաՀուն, կրնամ րսել որ այնուՀեաեւ ի զուր 

կր փնառէի իմ մէջ նոր մեկնակէա մր: Հարա-

ւի Ծովերէն ի վեր (բանասաեզծութեան մր 

խորագիրր), երբ, առաջին անգամն րլլալով 

արաայայաուեցայ ճշգրիա եւ բացարձակ ձե-

ւով մր, սկսայ կառուցել իմացական անձ մր, 

զայն ուրանա լու սպառնալիքով եւ Հարցակա-

նի աակ առնելով իմ ապագայ եւ կարծեցեալ 

թռիչքներս, չէի կրնար գիաակցաբար զա-

նոնք փոխարինել: Ուրեմն, կր Հնազանդիմ իմ 

ներկայ անօգուա րլլալու զգացումիս երբ կր 

նուասաանամ ինքզինքիս պարաադրելով 

Հարցապնդել միաքս սոսկ այն միջոցներով, 

որոնք ցարդ անոր Համար բնական եւ արդիւ-

նաւոր էին, րնդունելով ամէն գիւաի Համար 

իւրաքանչիւր մասնայաաուկ պարագայի ար-

գասաւորութեան գիւար% Տրուած րլլալով, որ 

բանասաեզծութիւնր կր ծնի փորձերով եւ ոչ 

որոնումներ 

^այց ինչո՛ւ, այն ձեւով որ ցարդ ես ինք-

զինքս սաՀմանափակած էի ինչպէս քմայքով 

միայն աազաչափեալ բանասաեզծութեան, 

ինչո՛ւ երբեք չեմ փորձեր այլ սեռի բանաս-

աեզծութիւն մր: 0իայն մէկ պաաասխան 

կայ, որ անկասկած անբաւարար է– մշակոյ-

թի, զգացումի եւ այժմ նաեւ սովորութեան 

պաաճառներո ոչ քմայքի, որ ես անկարոզ 

եմ դուրս գալ այս արաՀեաէն, եւ յանկարծա-

կան փոփոխութեան մր արդիւնքր, որ պիաի 

միաէր փոխել ձեւր վերանորոգելու Համար 

նիւթր ինծի պիաի թուէր սիրոզական րլլալ: 

՚Եուասաանալու պարգեւած Հանգիսար կր 

մանէ նաեւ սովորական րմբոշխնումներու 

շարքր, կամ առոզջ սկզբո՛ւնք է: 

Այսինքն մենք մեզ կր նուասաացնենք շա-

Հագործելու Համար փորձի մր Հակազդեցու-



թիւնր, զայն դարձնելով անոր պատրուակ 

ձրի ինքնացուցադրութեան (բարոյականէ 

յանձնառութիւններու) կամ փորելու Համար 

բարոյական րնթացքի շերտ մր, ի վերջոյ 

փնտռելու Համար պարտա կանութիւններու 

խղճամիտ ե՛րագէր մր: 

Թէ տեսակ մր Հաճոյք րլլայ նուաստացման 

մէթն իսկ, իրողութիւն է։ Զատորոշել տեսնե-

լու Համար, որ Հաճոյքր կ՚ապրուի զգլխանքով 

կամ ողբերգականօրէն անկարելի կր թուէ։ 

թորքէն մէ^, քանի որ մօտեցման այլ եղա-

նակ չէի գտներ զգլխանքէն դէմ, քան քանդել 

զայն իրականացնողր (զայն §անօգուտ կեր-

պով տառապեցնելէ), պիտի բաւէր լուսաբա– 

նելու, որ ինքնանուաստացումր յումպէտս 

կամ նուազ կր տառապեցնէ։ Եւ, իմ պարա-

գայիս, ինչպէ՚ս խուսափիմ իմ սովորական 

ուղեցոյցէս, որ է Հակակշռել իմ օրինաւոր 

վիճակս իր ստեղծագործ բեղմնաւորու-

թեամբ կամ ամլութեամբ։ ՈրովՀետեւ այդ 

ուղեցոյցր սխալ է կամ առնուազն անբաւա-

րար է տրուած րլլալով որ ամէն մարդ ստեղ՜ 

ծագործողի արՀեստ չի կիրարկեր։ Օգտակար 

կամ անօգուտ տառապանք մր կր բնորոշուի 

յարաբերաբար ամբող^է գոյութեան մր։ Եւ որ 

աւելի խնդրոյ առարկայ անձր րլլայ միաժա-

մանակ ստեղծադործող, ոչ մէկ ձեւով 

կառրնչուի գիտակցութեան։ Հոս Հարցր կր 

վերաբերի պաՀան^ներու, որոնք թիրախ 

կրնտրեն Հիմերր, արՀեստէն անդին, դասա-

կարդր եւ ազգր։ Եթէ այս կամ այն բանր զեղ-

չենք, ինչ Հիմնաւոր պատճառ կր մնայ պար-

տականութիւններու ստրուկ րլլալու։ Ուրեմն 

Հարկ է իմ ստեղծագործողի վիճակս չանգի-

տանալ, ներքնայարկ իջնելով անկիւնաքարր 

փնտռելու, բայց պարզապէս նկատի ունենալ, 

որ ստեղծագործողէն անդին ես մարդ եմ, 

գործազուրկ մր, ապաքաղաքական մր, լաճ 

մր եւ դեռ ուրիշ բաներ որոնց չեմ անդրա-

դառնար։ Գեղեցիկ աշխատանք է քննել ինք-

նանուաստացման ազդեցութիւնր այդ ամ-

բողՔ վիճակներուն վրայ եւ գտնել Հասարա-

կաց մեծագոյն բաժանողր։ Ոչ միայն ներկա-

յին մէ^, բայց իմ ամբողՀԷ անցեալիս մ է ՛ Ք ա -

նի որ - պէտք է յիշել - մեղքր այլ արարքի պէս 

ուրիշ մր չէ, այլ ամբող^ վատ դասաւորուած 

գոյութիւն մր։ 

Ուրեմն իմ ինքնանուաստացումս մե՛ղք 

մրն է։ 

Գաղափար մր։ ինչպէս որ ես չգիտցայ 

ճանչնալ գեղագիտութիւնր մինչեւ այն ատեն 

որ ունեցայ բանաստեղծութիւններէս փուն^ 

մր, որուն մէ^ ես դիազննութեան ենթարկեցի 

խնդիրր (եւ տեսայ որ Հարկ էր ա մէն ինչ 

վերսկսիլ), Հիմա Հարկաւոր է որ ես իմ առ-

^եւս դնեմ իմ բարոյական արարքներէս մաս 

մր եւ խորՀրդածեմ անոնց մասին եւ որոշեմ 

թէ անոնցմէ որոնք կրնամ վերստին առ նել եւ 

որոնք չեմ կրնար, որոնք են մնայուն դրդա-

պատճառներր եթէ կան (առանց ոչ մէկ տա-

րակոյսի) եւ մնացեալ բոլորր։ ՚^ժուարո^ 

թիւնր այդ արարքներր, զանոնք առանձնաց-

նելով քննութիւն կայացնելու մէ^ է, այնպէս 

ինչպէս կր քննեմ բանաս տեղծութիւններէս 

իւրաքանչիւրր։ ° ւ վերջապէս այս նորութիւն 

մր չէ։ ՛նախապէս յաճախ ես այս փոքրիկ աշ-

խատանքր րբած եմ։ 
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Որ Հանրութիւնր կարեւոր է գործ մր ար-

տադրելու անխուսափելի է։ 0ինչդեռ բազ-

մաթիւ գործեր կան որոնք ծնած են տեսանե-

լի շրջանակի մէանձկոտ, անՀանդարտ եւ 



անկանոն, որ ծնունդ կու աայ մեծ արուես-

աին: 

^այց այդ Հանրութիւնր չէր բացակայեր: 

Պարզապէս, Հեզինակր ինք այդպէս երե ւա-

կայած էր, զայն սաեզծած (որ կր նշանակէ 

սաՀմանած, րնարած եւ սիրած)։ ԸնդՀանրա-

պէս, Հիներր, մինչեւ վիպապաշաներր, ունե-

ցան այս նիւթական րմբռնուած շրջանակր: 

Նորերր կր յաականշուին այս շրջանակի բա-

ցակայութեամբ եւ ա մէն բանէ առաջ կր 

յայանաբերեն իրենց մեծութիւնր (ինչպէս որ 

Հիներր այդ յայանաբերեցին իրաւ Հանրու-

թեան իրենց բնազդական րմբռ նումով, գխ 

աոսիկներէն անդին) իրենց րնարանքով եւ 

այն սաեզծադործութեամբ, զոր գիաեն րնել 

իրենց րնթերցողներէնէ 

Այնուամենայնիւ սխալ է Հաւաաալ իր սե-

փական Հանրութեան ասաիճանական սաեղ՜ 

ծումր դրոզին կոզմէ իսկ: Այնպէս որ բախ-

աաւոր պարադային կր սաեզծենք նիւթական 

Հանրութիւնր, Հրաաարակչին Հանրութիւնր: 

Բայց իրաւ Հանրութիւնր ամբոզջովին են-

թադրուած պէաք է րչլայ առաջին երկէն իսկէ 

կեր-պաաումր (Ապանուածներ-Ծխեց-Նպա-

աակ-Հաճոյացաւ, եւայլն)։ Հարցր այն է թէ 

ինչպէս դուրս դալ պարզ նախադասութենէն 

եւ խօսք դրել: 

Ա յ դ պ ի ա ի րււայ ա ր դ ի վէպին պ է ս ։ Գէպքե-

րու շզթայումր փոխարինե՛լ ներքին Համայ-

նապաակերով։ Վերադառնա՞լ շարժման մէջ 

եզոզ մաածումի արաայայաութեան: 

Պարզադոյն եւ ա մէնէն րնթ ացիկ եզանակր 

մաածումր պաամելու դէմք մր իր անցեալով 

եւ ապագայով աեզադրել է։ 
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կու գայ պաՀ մր երբ կանդրադառնանք որ 

ինչ որ կ՚րնենք իր ժամանակին պիաի դառնայ 

յիշաաակ։ Այս Հասունացումն էէ Հոն Հասնե-

լու Համար, իրապէս, նախ յիշաաակներ պէաք 

է ունենալ։ 

1937 

17 Ն ոյեմբեր - 20 ՛Նոյեմբեր 

Այն ամէնր, զոր կրնամ գիջիլ §զուա բա-

նասաեզծութեան» արդիւնքն է ա մէն բանաս-

աեզծութեան Հոգեզմայլ միացման մաախո-

Հական պաՀուն մէջէ Աշխաացուած մաածման 

բացակայութեան պերճախօսութիւնր կր բա-

ցակայիէ Ամէն բան պիաի եզրակացուի 

գրգռիչ փայլաաակումով եւ իրարու րնդե-

լուզուած զգայնութիւններով։ Այդ էր պաա-

(Հատռւածներ՝ ֆրանսերէն թարգմանութենէն) 
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Հա յերէն գրելու եւ Հա յերէն գիրք 

Հրաաարակելու փորձութեան սփիւռքներու 

վերջին քամիքազներէն է Աեդա Դրիդորեանէ 

իրաւ գրականութիւն մշակելու ցանկու-

թիւն, որ չի ծանծազիր Հայերէն գիացոզի -

կամ դիանալ կարծոզի - ծուռիկ-մուռիկ 

արաՀեաներուն վրայէ Դրա ծէն աւելի րսելիք 

ու նի։ ինք ալ սաիպուած նաւարկած է 

դրականութեան եւ Հրապարակագրութեան 

միջեւ, թէեւ շնորՀ ունեցոզի պարադային, 

Հրապարակադրութիւնր բան մր կր շաՀի, եւ 

գրականութիւնր եթերէն կ՚իջնէ կեանքի 

ոլորաէ 

Դիրք մր– §ՀայուՀիի մր օրագրէն»է կր 

Հասկցուի որ կեանքի Հեա բախումի պաամո^ 

թիւն լսելու կր Հրաւիրուինքէ Ականաաեսի 

կամ մասնակիցիէ Արդէն գրականութիւնր 

միշա աեսակ մր օրագրութիւն է, իրականո^ 

թեան կամ երազիէ Դիրք մր ինքզինք կր 

պաամէէ Դիրքի մր ներկայացումր Հեաաքրրք-

րութիւն արթնցնելու նպասա է, բայց կր 

մնայ կիսկաաար, Հպաաակելո վ ենթ ակա-

յական րլլալու սխալինէ Հեզինակր կրնայ 

րսել, որ այլ բաներ կարելի է րսել, ուրիշ ԻՆ-

թերցոզ այդպէս կրնայ չՀասկնալէ Դիրքի մր 

մասին խօսելու Համար նախ պէաք է կարդալ 

եւ ապա ապաւորութիւն ու գնաՀաաումներ 

փոխանակելէ 

9 պաամուածքներ, 20 Հրապարակագրա-

կան դրութիւններ, որոնք լաւ կամ վաա իրա-

կանութիւններու Հեա բախում ենէ 

Առաջին Հասաաաում– մեր օրերուն, Հայե-

րէնի որակի անկում կայէ Բայց Աեդա Դրի-

գորեան Հայերէն դիաէ, այդ Հայերէնր, ինչ-

պէս այլ առիթով, Ծաւարշ 0իսաքեան դրած 

է, §էՀաց-պանիրի Հայերէն» չէէ Հայերէն իր 

կառուցուածքով եւ բառապաշարի ճոխո^ 

թեամբ, որ կրկնութիւն չէէ Բառերր չեն դո^ 

մարուիր ծաւալ սաեզծելու եւ ապաւորելու 

Համարէ Լեզուն բաւարար չէ գրականութիւն 

սաեզծելու, բայց նաեւ պիաի դիանանք, որ 

§անգրագէա» լեզուով, ինչպէս կ՚րսուի 

Հայասաան, նախնական եւ թափթփած լեզ՜ 

ւով գրականութիւն չ՚րլլար, ճիգր կր մնայ 



սրճարանային խօսակցութեան մակարդակին–. 

Աեդա Դրիգորեանի պաամուածքներու Հե-

րոսներր, դրական թէ բացասական աիպար-

ներ, կ ու գան ժոզովուրդ երա կէնէ ԸնդՀան-

րապէս մարդ են, Հայ կամ օաար, այսինքն 

անոնց կարելի է Հանդիպիլ նաեւ ամէն աեզ, 

ինչ որ գրական երկր դուրս կր բերէ մասնակի 

կամ Հաաուածա կան րլլալու մեզկութենէէ 

Անոնց րնդմէջէն կր նուաճուի մարդր իր չա-

րութեամբ, բարութեամբ, մարդր՝ րնկերո^ 

թեան մէջ, ուր կ աճին Հակասութիւններր, 

ծնունդ աալով աառապանքներուէ կր սիրէ 

մարդիկր, անոնց ցաւր կր դիաէ իր խոշորա-

ցոյցով, անոնք րլլան օրապաՀիկի մր Համար 

կեանք քաշքշոզ յառաջացեալ աարիքով ան-

աէր ծերեր, քազաքացիական պաաերազմի 

մէջ ունակութիւններու եւ անՀակակշռելի 

մզումներու անձնաաուր երիաասարդներ, 

ս եռ ային նախայարձա կման ենթ ակայ ան-

փորձ եւ անպաշապան պարմանուՀի, պաա-

մաքազաքական գալարումներու աքցանին 

մէջ բռնուած անմեզէ Նաեւ անխուսափելի 

Հա յրենասիրական-ազգասիրական զեզում-

ներ ու առիթ աուոզներ, որոնք կր բերեն 

բարիի վկայութիւնրէ Տիպարներ որոնք դրր-

կից ենէ իրաւ ենէ Յաւելեալ եւ բիրա իրա-

պաշաութեան եւ ճիգի կարիք չի աեսներ զա-

նոնք ապրեցնելուէ 

Զարմանալի կերպով, սաեզծուած աչյխար-

Հէն բացակայ է րնկերութեան վերնախաւր, 

կամ ինչ որ այդպէս կր կոչենք սովորաբարէ 

Անոր ներկայութիւնր կր զգացուի իր բացա-

սական ազդեցութիւններով եւ Հեաեւանքնե-

րով, երբ ծերունին կր զրկուի իր Հացր 

շաՀելու ապաՀովութենէն, կամ վասն օրէնքի 

բռնութիւն եւ բրաութիւն կր գործադրուինէ 

Անխիզճ զինուորականներէ Անոնց մօա 

մարդկայինի նուազագոյն պաակերացումր 

չկայ, բացի պարագայէ մր, երբ ոսաիկաններ, 

փոխադրամիջոց չգանելու պաաճառով, զինք 

աուն կր Հասցնենէ Հաւանօրէն Հայրենասի-

րական զեզում, քանի որ Հայ ենէ 

Բայց Աեդա Դրիգորեան կր պաամէէ Ըն-

թերցումր շաա Հաճելի կր դառնայ երբ կր 

մոռնայ, որ գրականութիւն կ ՚ ր ն է , եւ րն-

թերցոզր կր աանի իրեն Հեաէ 

Դիրքի երկրորդ մասր, իր բնորոշումով, 

§Հրապարակագրական էջեր» կոչուած էէ 

Անցեալին, մենագրութիւն մր պաարասաած 

էի Ծաւարշ 0իսաքեանի մասին, որ լոյս աեսաւ 

նաեւ §Դր ական արձագանգներ» Հաաորով, 

ուր կ ՚ ր ս է ի , որ ան Հրապարակագրութիւնր 

գրականացուցէ Թէեւ, ազնիւ Հրապարակա-

գրութիւնր, երբ րնթացիկ լրաաուութէնէն կր 

Հեռանայ, աւանդական Պոլսէն ժառանգուած 

բառով §զազէթաճի»ո ւթիւն չ՚րլլար, կր 

մշակուի, կր Հարսաանայ ոսկեզնիկով, ազ-

գային խո րքով եւ վայելուչի միջամաու-

թեամբ, իմասաուն դաաաւոր պէաք է րսելու 

Համար թէ ո՛ւր կ՛՚ աւարաի Հրապարակա-

գրութիւնր եւ ո՛ւր կր սկսի գրականութիւնդ 

Դրական շնորՀք կունենայ նոյնիսկ քազաքա-

կան Հրապարակագրութիւնր, եթէ գրոզր ինք 

խորք եւ շնորՀք ունիէ Այս չի նշանակեր որ 

ապաւո-րութիւններու Հեւքին մէջ գրուած 

բոլոր էջերր կր կարեն Հրապարակագրու-

թենէ գրականութիւն ձգուոզ ճանապարՀրէ 

Այդ ճամբուն վրայ Աեդա Դրիգորեան կր 

յաջոզի, երբ իր յանձնառու մաաւորականի 

Հորիզոններէն կր Հեռանայ, կր Հեռանայ 

Հռեաոր ական ախաէէ 

Ունկնդիր լսածին եւ աեսածին, արեւելա-



Հայերէն, թրքերէն կամ անգլերէն §Համեմ-

ներու» շարքին, Արցախի գնգուն Հայերէնն ալ 

սփիւռքաՀայ գրողի դաշար մաած էէ Մէկ 

րլլալու ճամբուն վրայ քայլ մրէ 

Այնքան րսելիք ունիէ Որպէս Վկայ 

դժուար պաՀերու, որոնք արձագանգած են 

իր մէջ, երբեմն պայթուցիկ դառնութիւններ 

կամ քազցրացած յուզումներ, երբ կր բռնուի 

իրադարձութիւններու եւ մարդկային յարա-

բերութիւններու յորձանքին մէջ, րնթացիկ 

բարիի եւ չարի բնորոշումովէ Հրապարակա-

գրական էջերր քիչ մր իր եւ քիչ մր իւրաքան-

չիւրիս քրոնիկոնն են, ժամանակագրու-

թիւնրէ կ՚արդարացնեն դիրքին §օրագիր» րր 

լալու բնոյթրէ 

Պաամութեան գալարում՛ներուն մէջ Հա-

սակ առած է վկան, դժուար եզած է դիմա-

կայումր, անոնք խոցած են զինքէ Չզարմանալ 

երբ մեզմացած յիշաաակ չեն, չեն յանգած 

փորձի իմասաութեանէ Թաարոն է, մարաա-

Հրաւէր եւ ամբասաանագիր, Հրապարակագ-

րական այն էջր ուզզուած Հեռու Հեռաւոր 

նախարարի մրէ 

կարելի են այլ րնդլանումներէ §Ընթերց-

ման պաՀ» բնորոշման դէմ գացած չրլլալու 

Համար, պաամած չրլլալու Համար գիրքր, 

կանգ պիաի առնեմ, յուսալով որ Հայ րնթեր-

ցոզր, Հեռուի եւ մօաի, իր իսկ Հարսաացման 

Համար, կր բանայ գիրքր, ոչ միայն թերթա-

աելու եւ առաջին ու վերջին էջերր կարդալու, 

այլ զրուցելու Համար Հեգինակին Հեաէ Դնա-

Հաաելու կամ քննադաաելու իրաւունքր 

րնթերցումէն եաքէ 

Այս խօսքր Հաճոյախօսութիւն եւ դրախօ-

սական չէէ կոչենք ապաւորութիւններ, փորձ 

զոր պէաք է րնէ իւրաքանչիւր Հայ, եթէ կր 

Հաւաաայ, որ լեզու եւ գրականութիւն ազ-

գային Հարազաաութեամբ աոկալու եւ աեւե-

լու անփոխարինելի կռուաններ ենէ 

Լաւ պիաի րլլար, որ նման Հանդիպումներ 

աեզի ունենային գիրքերու րնթերցու մէն 

եաքէ Ըսէինք թէ ինչ բան լաւ էր, ինչ բան լաւ 

չէրէ Այդ պիաի Հարսաացնէր գրոզյր եւ §գրա-

գէա» պիաի դարձնէր րնթերցոզ Հասարակու-

թիւնդ Հասարակութիւնր րնդՀանրապէսէ 

Դիրքր դադրէր նուէր արուելէ եւ ... շարունա-

կեցեք արամաբանութիւնրէ 

Արգիլուած չէ երազելէ 

Միթէ շաա կր պաՀանջուիէ 
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Պէյրութ 



ԿԱՐՕ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ 

«^Ա՚ՅՈի^իի 0 Ը ՕՐԱԳՐէ^» 
^^ՏՈՐի ԼՈ^Ս ԱՌի^ՈՎ 

ԾնորՀակալական խօսք մր ունիմ լոյսերու քազաքին եւ մեր խաւարի մէջ աուայաոզ քա-

զաքին միջեւ «եօ-եօ խազցոզ» Յակոբ Պալեանին։ ԾնորՀիւ իրեն է, որ §Բագին»ի աւանդու-

թեան վերածուած րնթերցումի երեկոներր գրական սովորական սալոնէ մր անդին անցած, 

աեսակ մր վերակենդանացումն են ֆրանսա կան Աէ^աէս^ V^V^Ոէ^Է շունչին, ուր առիթր կ՚ու-

նենանք ծանօթանալու ժամանակակից գրոգներու եւ անոնց գրականութեան։ 

Հակառակ գրական Հաարնաիր մր պաարասաելու փորձառութեանս, յսաակ չեմ գիաեր 

թէ որքան անՀրաժեշա է աեզեկանալր կամ ծանօթանալյր գրոզի մր կենսագրական աուեալնե-

րուն։ Տուեալներ, որոնք կերկարին ծննդեան թուականէն մինչեւ . . . օրինակի Համար ենթա-

կային կօշիկի թիւր։ Ըսա ինծի, կարեւորր գրոզին ուսումնառութեան եւ կազմաւորումի 

աուեալներն են, մանաւանդ անոր գրական կենսագրութիւնր, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ իր մա-

աենագիաական աուեալներր։ Աեդային մաաենագիաութիւնր 

1 9 9 8 - խմբագրում Երուանդ Տէմիրճեանի «Պարաուած ախոյեանի մր պաամութիւնր» 

2 0 0 6 - «Եզերք» ( բ անասաեզծութիւններ) 

2 0 1 0 - խմբագրում ԼԵՄի Յուշամաաեանին 

2011 - « Հ ա յ ո ւ Հ ի ի մր օրագրէն» (արձակ եւ Հրապարակագրական էջեր) 

կ արժէ նշել թէ Աեդային կենսագրութիւնր եւ իր կեանքի բոլոր Հանգրուաններր, գազա-

փարական եւ զգացական ամբոզջական անկեզծութեամբ եւ նաեւ գրական շքեզ մերկո^ 

թեամբ մր մաս կր կազմեն իր գրականութեան։ 

Նախքան աշխարՀի շուրջբոլորր դառնալր, Աեդան մաս կր կազմէր այս գազութին։ Ծանօթ 

էր իբրեւ ուսուցչուՀի Հայկական վարժարաններու եւ իբրեւ խմբագիր «Ազդակ» օրաթերթի 

գրական էջերուն։ Այս ժամանակաՀաաուածին գրեց աչքառու գրախօսականներ, ուր ան 

աուաւ ոչ թէ աուեալ Հաաորի մր բովանդակութիւնր, այլ իր իսկ կարծիքր, թէ կ՚արժէր կար-

դալ կամ նոյնիսկ ձեռք առնել գրախօսուոզ այդ Հաաորր։ Աեդան խիզախ բայց անկեզծ էր իր 

արաայայաութիւններուն եւ գրութիւններուն մէջ, եւ է մինչեւ այսօր։ 

Թափառելէ եաք 0աաանիներու իշխանին կզզիներր, Հրեշաակներու քազաքր եւ ապա Թա-

գաւորին Բլուրին քազաքն ալ, §Տիկին Արաաքին Դործոց»ին Հեա ունեցած աարակարծո^ 

թիւնր զինք վերադարձուց իր ծննդավայրր, ուրախութիւն պաաճառելով մեզի գրասէրնե-

րուս, եւ ախրեցնելով զինք ու իր րնաանիքր։ ° ւ այս ի շաՀ §Բագին»ին եւ ի շաՀ լիբանանա-

Հայ ապաժամ (չգործածելու Համար «նեխած» բառր) գրականութեան, թարմ շունչ մր բերե-

լով անոր։ 

Աեդան րսելիք ունեցոզ, մանաւանդ ջիզ ու կեցուածք ունեցոզ վաւերական գրոզ մրն է։ 
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Պէյրութ 



ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

ԳՐԻԴՈՐ ՅԱկՈԲԵԱՆ ԵՒ ԱՆՈՐ 
ՅՕԳՈՒԱԾՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ 

Հայասաանի անկախութենէն եաք, գրա-

կա նութե ան §անցումային» շրջա նին ու գրա-

կան պաամադրու թեան ու քննադաաութեան 

ճգնաժամին ընթացքին, սկսաւ ուրոյն արժէ-

քով յաականշուիլ երիաասարդ անուն մր 

Դրիգոր Յակոբեանր ( 1 9 5 8 - 2 0 0 5 ) ։ Շուրջ երկու 

աասնամեակի վրայ ձգուած անոր գիաական 
ճանապարՀր ա ր գ ա ս ա ւ ո ր ո ւ ե ց ա ւ բ ա զ մ ա թ ի ւ 

գիաական մենագրութիւններով, յօդ-

ւածներով եւ Հրապարակումներու իրագոր-

ծումներով։ Ան միեւնոյն ժամանակ 

յեախորՀրդ ային շրջանի արեւմաաՀայ ու 

սփիւռքաՀայ դրականութեան լաւագոյն դէ-

աա կներէն ու մեկնաբաններէն մէկր Հանդի-

սացաւ։ §Դիաակ» բառր պէաք է Հասկնալ ոչ 

միայն աեգեկութիւններու սոսկական պաշա-

րով, այլեւ մեկնաբանական ինքնուրոյն ու 

րնթացիկ չ ա փ ա ն ի շ ե ր է դ ո ւ ր ս ելլոզ լ ո ւ -

ծումներու կիրարկումով։ 

° օ թ ր աարի առաջ, Դր© Յակոբեան անակրն-

կալ կերպով Հրաժեշա աուաւ կեանքին։ 

Փեարուար 1 3 , 2 0 0 5 թ ուա կիր դիմակ 

գրած էր մեզի• 

§ԶարՀուրելի զբագեալ եմ - դասեր, ԼԴրա-

կանադիաական\ Հանդէս, սփիւռքեան դրա-

կանութեան անթոլոգիա Բրիւսովի անուան 

Համալսարանի Համար, նոր մենագրութիւն, 

գրադարան, թանգարան, ասպիրանաներ, 

ինսաիաուաի աշխաաանքներ, լիքր կարդալու 

բան — մի խօսքով պարզ է»։ 

Հազիւ մէկ ու կէս ամիս եաք կր Հասնէր բօ-

թր։ Անխոնջ աշխաաանքի ոգիով օժաուած 

բանասիրական գիաութիւններու աոքթորին 

դաւաճանած էր այդ նոյն անխնայ անձնուի-

րութիւնր։ Ծանր կորուսա մրն էր, թէ բոլոր 

անոնց Համար, որոնք անոր րնկերական ջերմ 

ու անպաճոյճ մաերմութիւնր վայելած էին եւ 

թէ՛ Հայ գրականութեան պաամագրութեան 

ու քննադաաութեան Համար րնդՀանրապէս։ 

վերջերս 0այր Աթոռ Ա© էջմիածնի Հրաաա-

րակչութիւնր ձեռնարկած է §Ա© էջմիա ծնի 

երախաաւորներր վերնագրուած մաաենաշա-

րին Հրաաարակութեան, որուն առաջին ծա-
ւ ա լ ո ւ ն Հաաորր, արդարացի կերպով, Հ ա -

մախմբած է վագամեռիկ գիանականին աշ-

խաաութիւ ններ ուն մէկ կարեւոր մասր 

Դուրգէն Դասպարեանի խմրագրութեամր 

(Գրիգոր Յակոբեան, 
Յօդուածներ եւ ու-
սում նասիրութիւ ններ, 
Ս. էջմիածին, 2007, 
5 5 6 է ջ ) ։ Անոր գիաա-

կան գործունէու-

թեան ամբողջական 

ուրուագիծր Հրամ-

ցրնելով Հանդերձ, 

այս գիրքր միեւնոյն 
ա ա ե ն րնթերցոգին 

աուած է ցրիւ ու դրժ-

ւարամաաչելի ար-



աադրութեա ն մր աուեալներր։ Ասիկա 

կարեւոր է, յաակապէս եթէ նկ 

ունենանք, որ գրականագէաին վասաակր լոյ-

սին եկած էր մեծաւ մասամբ 1991էն եաք, ինչ 

որ կենթադրէ դժուարութիւն անոր միա-

ւորներուն րնդՀանուր պաակերացումն ու 

մէկաեզումր կաաարելու Համար։ 0անրակրր-

կիա մաաենագիաութիւնր (7 էջ) կր Հաշուէ 

Հայասաանեան ու սփիւռքեան 3 1 թերթեր ու 

պարբերականներ, որոնց Հեզինակր աշխա-

աակցած է առաւել կամ նուազ շարունակա-

կանութեամբ։ 

Նիւթերր քազուած են աարբեր պարբերա-

կաններէ ու գիրքերէ եւ դասաւորուած չորս 

բա ժիններ ու մէջ© §Հայ դասական վիպագրող 

թիւն» (թէեւ այս բաժնին մէջ մաած են Լեւոն 

Խեչոյեանին ու Հայրենի 1 9 9 0 - 2 0 0 0 թուա-
կ ա ն ն ե ր ո ւ ա ր ձ ա կ ի ն ն ո ւ ի ր ո ւ ա ծ գրո^ 

թիւններ, որոնք վերնա դրին Հեա առնչու թիւն 

չունին), §Հայ դասական նորավէպի պաամո^ 

թիւն եւ աեսութիւն», §Զանազան ուսումնա-

սիրութիւններ եւ գրախօսութիւններ», 

§ԱփիւռքաՀայ գրականութիւն»։ 

Գրիգոր Յակոբեանի ուսումնասիրական 

գործելակերպր Հիմնուած էր փասաադրա-

կան մեծաքանակ նիւթի Հաւաքումի ու 

աեսաբանական 

վերլուծումի Հ 

մ 

սկզբունքին վրայ։ 

Այսպիսով, ան 

շաՀեկանօրէն կր 

ա ա ր բ ե ր է ր 

Հայրենի գրակա-

նադիաու 

թեան ^ 

թացիկ մօա եցո^ 

մէն, 

որ աւելի 

Հիմն 

մինչեւ օրս, երկի 

մր §բարոյակա ն» 

ու §ազգային» յաա-

կանիշերու վերա-

շարադրանքին ու 

վ ե ր Հ ա ն ո ւ մ ի ն վրայ\ 

ինչպէս բացաարբ-

ւած է խմբագրի յա-

ռաջաբա նին մէջ, 

§գրականութեան 

պ ա ա մ ո ւ թ ի ւն ր , 

րսա Յակոբեանի, ոչ 

թէ գրոգների եւ 

նրանց ե ր կ ե ր ի իրա-

րայաջորդ թուար-

կումներով է ձեւաւորւում, այլ աուեալ շրջա-

փուլում մշակութաբանական րնդՀանուր մի-

աումների եւ դրանց գրականացման ձեւերի 

բացայայամամբ։ Աա է պաաճառր, որ Գր© 

Յակոբեանի դրեթէ բոլոր ուսումնասիրո^ 

թիւններում գերիշխոզ է աեսական դա-

աումների շերար։ Գիանականն իր ուսումնա-

սիրմանն առարկան է դարձնում դրական ար-

աադրանքի ժանրա յին-կառուցուածքա յին 

ձեւերր դրանց ծադումնաբանութիւնր, զար-

գացումն ու անկումր դարձնելով դրակա-

նութեան պաամութեան Հէնքր»։ Այսպէս է, 

որ Հեզինակին Համար կարեւոր ու ան-

կարեւոր գրոզներ չկան© դիրքին մէջ բազմա-

թիւ ուսումնասիրու թիւններ կ ան Գրիգոր 

ԶօՀրապի, Յակոբ Օշականի ու °րուանդ 

Օաեանի մասին, բայց նաեւ Գրիգոր Արծ-

րու նիի, 0աաթէ ոս 0ամուրեանի ու 

արեւմաաՀայ գրակա նո թենէն բոլորովին 

անյայա մէկուն Գրիգոր Աարաֆեանի վի-

պագրութեան մասին։ 

§կարեւոր»ի ու §անկարեւոր»ի Հարցր ա 

նՀր 

րաժեշա է րնդգծել։ 0եր արդի ու ժամա՛նա-

կակից գրականութեան պաամաբաններր առ-

Հասարակ իրենք զիրենք նուիրած են §Հաաըն-

աիրային» ուսումնասիրութեան, իրենց ու-

շադրութեան կիզակէաին պաՀելով այս կամ 



այն §նշանաւոր» Հեզինակր, ու քանի մր աո-

զով կոզմնակի յիշելով §աննշան» անուններն 

ու երե ւոյթներր։ Աակայն, աներկբայելի է, որ 

եթէ գրականութիւնր շզթայ մրն է, կարեւո-

րութիւն կր ներկայացնեն ոչ միայն շզթային 

օզակներր, այլ նաեւ ©©© օզակներր կապոզ բա-

ժիններր։ Հեզինակր քաջ ծանօթ էր այս 

երեւոյթին, որուն շնորՀիւ երկրորդական 

Հարթակի վրայ մնացած երեւոյթներ 

(Օաեանի թերթօններր) կամ անուններ (Մի-

սաք Գօչունեանր) կր վերադառնան գրակա-

նո ւթեան շզթային իրենց ուրոյն արժէքի 

գնաՀաաումով։ 

Գիւրին րնթերցուոզ Հաաոր մր չէ© Յա-

կոբեանի աեսական թռիչքներր կր պարաադ-
ր է ի ն յաաուկ լեզուի մ ր մշաակում^ որ ե ր բ ե մ ն 

կր Հասնէր խրթնաբանութեան, թէեւ վերջին 

աարիներուն ան ՀեազՀեաէ աւելի բիւրեզա-

ցած ոճ մր որդեդրած էր։ Բայց դժուա-

րրնթեռնելիութիւնր լայնօրէն կր փոխՀա-

աուցուի, քանի որ Հեզինակր չէ փորձած ար-

դէն ծանօթ ճամբաներէ քալել, իսկ իւրաքան-

չիւր Գլուխ նորութիւն մր կր մաաուցանէ 

րնթերցոզին։ Նոյնիսկ Հրապարակումներու 

ներ ածականներր կր բնորոշուին իրենց թար-

մութեամբ ու աուեալ Հեզինակին գործին մա-

սին վերլուծական նոր նրբերա նգ մր 

աւելցնելու ձգաումով։ 

ԱփիւռքաՀայ գրականութեան պարագա-

յին, յաականշական է, որ Յակոբեանի ակ-

նարկներր մեծաւ մասամբ նուիրուած են այն-

պիսի Հեզինակներու, որոնք խորՀրդային ժա-

մանածներուն արգիլուած կամ անաեսուած 

էին °րեւանի մէջ (Նիկոզոս Աարաֆեան, 

Նշան Պէշիկթաշլեան, կարապեա Փօլաաեան, 

Յարութ կոսաանդեան, Յակոբ կարապենց, 

վաՀէ Օշական, Գրիգոր Պր/աեան), ինչ որ ար-

դէն ցոյց կու աան անոր Հեաաքրքրութեան 

անսովոր ծիրր։ 

Եթէ վերջին աասնամեակին արեւմաաՀայ 

կամ սփիւռքաՀայ գրականութեան մասին 

աասր լուրջ գիրք լոյս աեսած է Հայասաանի 

մէջ, կր կարծենք, որ այս Հաաորր անպայման 

պէաք է դասուի այդ աասնեակին մէջ։ 

0ազթենք, որ ան Հեաք ձգէ եւ ապագայ ո^ 

սումնասիրութիւններու Հիմք դառնայ։ Գրի-

գոր Յակոբեանի յիշաաակին մաաուցուած 

լաւագոյն աուրքր պիաի րլլայ։ 

ԳՐԻԳՈՐ ՑԱԿՈԲԵԱՆը ծնած է Երեւան, 1958ին։ Թիւ 131 դպրոցը աւար-
տելէ ետք, իր բարձրագոյն ուսումը ստացած է Երեւանի պետական համալ-
սարանի բանասիրական ճիւղին մէջ։ 1983ին սկսած է աշխատիլ Գիտութիւն– 
ներու Ակադեմիայի Մանուկ Աբեղեանի անուան գրականութեան հիմնարկը։ 
1988ին պաշտպանած է բանասիրական գիտութիւններու թեկնածուի ատե– 
նախօսութիւնը, իսկ 1996ին՝ 38 տարեկանին, արժանացած է դոկտորի աս-
տիճանին, հանդիսանալով հայրենի գրականագիտութեան ամենէն երիտա-
սարդ դոկտորներէն մէկը։ Իր երկու տասնամեակ տեւած գիտական գործու– 
նէութեան ընթացքին, ան մասնագիտացած էր արեւմտահայ եւ սփիւռքահայ 
գրականութեան մէջ, ընդ որում Հայաստանի լաւագոյն գիտակներէն մէկը կը 
նկատուէր։ Գիտահետագօտական գործունէութեան առընթեր, կեանքի վեր-
ջին տարիներուն ան կը դասաւանդէր Բրիւսովի անուան լեգուաբանական 
համալսարանին, Ս. Էջմիածնի «Գէորգեան» ճեմարանին, Սեւանի «Վագգէն– 
եան» դպրանոցին մէջ եւ այլուր։ Յանկարծամահ եդած է Երեւանի մէջ, 3 Ապրիլ, 2005ին։ Հեղինակած է եր-
կու մենագրութիւններ՝ «Արեւմտահայ նորավէպը (1880–1910ական թուականներ, ժանրի պատմութիւն եւ 
տեսութիւն)» (1996) եւ «Թերթօն վէպի տեսութիւնը, Երուանդ Օտեան» (2002)։ Հրատարակած է շարք մը 
գրական երկեր՝ Հրանտ եւ Ձապէլ Ասատուրի սիրային նամակագրութիւնը, Յակոբ Օշականի «Հաճի Ապ– 
տուլլահ» վէպը, Երուանդ Օտեանի «Անիծեալ տարիներ» յուշագրութիւնը եւ այլն։ 



ԲԱԳիՆ 

ՎԱՀԱՆ ՁԱՆՈՅԵԱՆԻ ԲԱԳԻՆԻ ՈՒՂՂՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿ-ՅՕԴՈՒԱԾԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 
(Տեսնել նաեւ «Ասպարէզ» եւ Ազդակ» օրաթերթերը) 

«Լեզուի եւ Ուղղագրութեան Մասին...» խորագրուած յօդաած-նամակ մը ստացած էր խմբագրութիւնս, Վա-
հան Զանոյեանէն, Փետրուար 12 թուակիր։ Ներազգային առողջ վիճարկումի եւ խօսքի ազատութեան նախան– 
ձախնդրութեամբ, այդ գրութիւնը կը պատրաստէինք հրատարակութեան, երբ զայն կարդացինք թերթերու մէջ։ 

ԲԱԳԻՆի սկզբունքն է արտատպումչընեչ։ Նաեւ երեւոյթը կը գտնենք զարմանաչի։ Եթէ այդ նամակ–յօդուա– 
ծը պատասխան էր Սեդա Գրիգորեանի Բագինի 2011ի առաջին համարով չոյս տեսած գրախօսականին՝ «Ոչ 
Բարի Վերադարձ ... Սխաչագրաթեան եւ Մասամբ Նորին» խորագրով, ընդունուած կարգ էր որ Վահան Զանոյ– 
եան սպասէր, տեսնեչու համար որ ԲԱԳԻՆ տեղ պիտի տա՞ր թէ ոչ իր գրութեան։ 

Եւ քանի որ այդ գրութիւնը չոյս տեսած է քանի մը թերթերու մէջ, հարկ չենք տեսներ նորօրինակ արտատը– 
պում ընեչու։ Բայց որպէսզի ոչ ոք խորհի, որ խօսքի ազատութեան եւ վիճարկումի մեր սկզբունքային կեցուած-
քէն կը շեղինք, օգտակար կը համարենք այդ հարցով չուսաբանեչ Վահան Զանոյեանը եւ ընդհանրապէս գրա-
սէր հասարակութիւնը։ 

«Սխաչագրաթիւն» բառը Սեդա Գրիգորեանի կողմէ չէ հնարուած, այւ փրոֆ. Լեւոն Խաչերեան զայն բազ-
միցս գործածած է, անոր հունով, բազմաթիւ գրողներ եւ մտաւորականներ այդ ըրած են, նաե՛ւ։ Լեզուի հետ 
առընչուող խնդիրները ենթակայական ազդակներու չեն հպատակիր, անոնք էապէս ազգային եւ քաղաքական 
են, այս պարագային առնուազն ազգի հայրենահանուած կէսի ինքնութեան պաշտպանութեամբ կը բնորոշուին։ 

Երբ ուղղագրութեան-սխաւագրութեան հարցը միասնաբար քննեչու ազնիւ համախոհութեան մասին կը խօս-
ւի, պէտք է միաժամանակ յիշեցնեչ թէ «արդի» կոչուած ուղղագրութեան որդեգրումը ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ որոշում էր, 
եւ միամիտ պէտք չէ ըչչաչ խորհեչու որ համախոհութեամբ որոշում կը գտնուի։ 

Հայ անհատը, որքան աչ յարգեչի, անկեղծ եւ բանիմաց ըււայ, ինքզինքին պէտք չէ թոյչատրէ հիմնահարցե-
րը ւուծեչ եւ չածուած տեսնեչ ենթակայական ապրումներու մակարդակին։ Եթէ այդ կարգի փորձութիւններու 
դաշտը ընդարձակենք, «կոմիսար» Պօղոս Մակինցեանի եւ մեր ժամանակակիցներէն շատերու երազի իրակա-
նացման ընթացք կու տանք, իւրացնեչով չատինատառ հայերէնը, որ արդէն աղէտի վերածուած է համացանցի 
վրայ (որուն համար գրքոյկ հրատարակեչու պատեհապաշտութիւն աչ եղաւ)։ Պիտի ըսե՞նք, մեր կարգին, քանի 
որ մեծ թիւ կը կազմեն հիմա չատինատառ հայերէն գրողները, այդ աչ ընդունինք... Յակոբ Մարթայեանը (թուր-
քերու կողմէ, Մուսթաֆա Քեմաչի, հռչակուած Տիչաչար, չեզու բացող), գերեզմանէն հանենք, որպէսզի թուրքե-
րու համար կատարած ռեֆորմին պէս բան մըն աչ մեզի համար պատրաստէ, եւ համացանցային չատինատառ 
հայերէնը դառնայ մեր նոր այբուբենը... 

Սխաչագրութիւնը սխաչագրութիւն է, եւ ազգի արմատներու հաւատարմութեան եւ ցանկաչի միութեան հա-
մար անոր սրբագրութիւնը վեր-ընկերային, վեր-տնտեսական, վեր֊«նոմանքչատուրա»յին խնդիր է, եւ հեռանը-
կարային վերաբերումը չի կրնար բաւարարուիչ կատարուած իրողութեան ընդունման պարտո^ողականո^-
թեամբ։ Պարկեշտութեան դէմ է էական խնդիրներուն չուծում տաչ, անհատական որոշումով։ Բարձր գիտակցու-
թեան աստեղային պահու մը, անհատական եւ ենթակայական մակարդակը գերանցեչով, Շաւարշ Նարդունիի 
յանդգնաթեամբ, պէտք է կրկնեչ, որ «կատուին կատու պէտք է ըսեչ»։ 

Առանց խմբագրութեան կողմէ կատարուած միջամտութեան Վահան Զանոյեանի գրութեան մէջ, զայն պիտի 
հրատարակէինք, յուսաչով որ չայն ըմբռնում ունեցող հայ մտաւորականութիւնը, առանց խուսանաւումներու 
կ՚արտայատուէր ներկայացուած հարցերուն մասին, ըստ ձեւի եւ ըստ խորքի, այսինքն ազգի մշակութային եւ 
ինքնութեան հարազատութեան եւ հեռանկարի զոյգ տեսանկիւններէ։ 

Հետաքրքրուողները կրնան Վահան Զանոյեանի գրութիւնը գտնեչ Ամերիկայի «Ասպարէզ» եւ Պէյրութի «Ազ-
դակ» օրաթերթերուն մէջ, թերեւս այդ գրութիւնը ղրկուած է այչ տեղեր աչ։ ԲԱԳԻՆի էջերը, որակաւոր եւ հե-
ռանկարային վիճարկումի առջեւ բաց են։ Բայց կ՛ուզենք անգամ մըն աչ կրկնեչ, որ ԲԱԳԻՆ արտատպում չ՚ըներ, 
եւ իրեն ուղղուած նամակ մը երբ հանրային սեփականութիւն դարձած է արդէն, հարկ չի տեսներ տպեչու։ 

Ազգային-քաղաքական-մշակութային խնդիրները շատ չուրջ են, մանաւանդ մեր ժողովուրդին համար, ի 
մասնատրի Արեւմտահայութեան եւ Արեւմտահայերէնի (որ ի դէպ, ինչպէս բազմիցս ըսուեցաւ՝ վտանգուած է), 
ենթակայական պայմաններու մէջ չածուած տեսնեչ։ Անհատականի եւ հոգեվիճակի տրամաբանութիւնը ճիշդ չէ 
ազգային եւ հեռանկարային համարեչ։ 



ԲԱԳԻՆ 

ՑԱՒԻ 
ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ 

«Ինքնադիմանկար» 

I 1 

Քանի մը պատկերներ եւ Մովսէս Ծիրանիի յօդուածը մարդուն մասին մղեցին ԲԱԳԻՆը՝ ճանչնաչու էտիկ \ 
\ Բերդեանը։ Մեր ժողովուրդի անցած ուղիի արտայայտութիւնն է այս արուեստագէտը, որ գոյներու եւ գիծե- \ 

րու աշխարհին մէջ ապաստանած, կը փնտռէ եւ կը հարցապնդէ՝ անհատական եւ ազգային ճակատագիր մը։ ՝ 
\ Ի՛նչ բան։ Շռայչօրէն ընծայուած դառնութիւններու աչֆան եւ օմեկան։ 

Իր մասին կան տիրական կարծիքներ։ Արուեստի ներհուն քննադատ ժոզէֆ Ռարրապ, կը նշէ թէ ան հայ- ՝ 
րենահանուածի ժառանգ էր, «բնազդական հակում մը ունէր չքեաչներուն անբախտութիւնը, քանդուած քա- ՝ 

\ ղաքներու ու հետզհետէ փշրուող գիւղերու եւ աւերուած տուներու տխրութիւնը նկարեչու։ Արդի կեանքի ոչ ՝. 
մէկ հետք® »։ Երբ ցաւը հզօր է, տիեզերքը կը փոքրանայ եւ կ՚ամփոփուի տառապանքի գաղտնարաններուն . 
մէջ, ստեղծեչով պայմանները ժամանակէն անդին երթաչու, ուր կան անանուններ, նոյնանման դէմքեր, ՝ 

• որոնց համար օր եւ եղանակ կրկնութիւն են։ 
Մովսէս Ծիրանիի յօդուածը՝ խորագրուած «Իրաւութեամբ Անիծուած Արուեստագէտը» եւ ժոզէֆ Թարրա- • 

պի ջերմութեամբ գրուած «Վերջին Թաւջութակահարը» խորագրով էջերը, ծանօթացումէ աւեչին են, տեսակ • 
մը գրականութիւն, քանի որ ինք, տիպարը, վիպային հերոս մըն է։ 

Արուեստագէտը իր ստեղծածով է որ կամուրջ է իր ներաշխարհին եւ արուեստասէրին ըմբռնումներուն եւ • 
զգացումներուն միջեւ։ Հոգեշահ է իմանաչ արուեստագէտին չխոստավանուող յազումները, որոնք ստեղծա- • 
գործաթեան գրգիռ են։ Հեռակայ զրոյցով «պեղեցինք» էտիկ Բերդեանը։ Իրեն պէս շատեր ապրեցան հայ- • 
րենահանման հոգեկան ցնցումի ցաւով, ծ՚աաՅէւտատ-ով, նոյնիսկ անոնք որոնք ուղղակի զոհ չէին, բայց այդ • 
ժառանգած էին, հայր, մայր, թերեւս՝ ծիներ, մեծ գիտնականը Եունկ պիտի ըսէր՝ ոոհռկտշտ։ 

Մարդու, պատմութեան եւ արուեստի ըմբռնման վրայ պատուհաններ կը բանայ մեր զրոյցը։ Հայը, եւ ար- : 
: ուեստասէրը, երբեմն պէտք է նային անոնցմէ ներս, ոչ միայն արուեստագէտը ճանչնաչու, այչ նաեւ՝ իրենք : 

զիրենք։ 
Մեր զրո՛յցը՝ հեռախօսով։ էդիկ Բերդեան դժուար կ՚արտայայտուի, չ՛ուզեր խօսիչ իր եւ իր ընտանիքին ; 

անցեաչին մասին։ Ընդառաջեց։ Խօսեցանք իր ստեղծագործական կեանքին մասին։ Երբեմն իր խօսքերը կը ; 
զարմացնեն, եւ հարկ կ՚ըչչայ ճշդեչ։ Տառապանք, դառնութիւն, անիրաւուած ու չքուած ըչչաչու դաժան իրո- ; 

I ղութիւն կը ստիպեն զինք՝ իր կեանքի վերաբերող որոշ շրջաններ կամ եղեչու-թիւններ թաքցնեչու։ 
Ռուսերէն մասնագիտական բառերու մեծ մասը վերածած ենք հայերէնի։ 
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ԲԱԳԻՆ. Սիրելի Էդիկ, հեռակայ այս զրոյցը 
մարդկային ջերմութիւն չունի, ի հարկէ, բայց կը 
խնդրեմ որ ամփոփ կերպով խօսիս քու մասիդ։ 
Ո՞վ է Էդիկ Բերդեանը։ 

էԴԻԿ ԲԵՐԴԵԱՆ՛ Ես չեմ սէրում էմ մասէն խօ– 

սել, չեմ էլ կարող֊ Աէրում եմ մեկուսացան ապրել, 

Հեռու դրսէ աշխարՀէ ժխորէցՀ ° ս ապաստանում 

եմ էմ պատեանէ տակ, էմ արուեստէ աշխարՀէ մէջ 

ու նկարում ե մ ֊ ° ս տուրք չեմ տուել ոչ քաղաքա-

կան ճնշու մներէն, ոչ էլ արուեստէ շուկայէ պա– 

Հանիներէն֊ իմ աշխարՀր ունեմ, դա էմ Հայրենէքն 

է, Հայրենէ բնաշխարՀն էր տարատեսակ կենդանէ– 

ներ ով, էմ անցեալը, յէշողութէւններ, որոնք ստեղ– 

նագորնութէւններէս գլխաւոր դրամագլուխն են֊ 

Ես չեմ դաւաճանում էութեանս, այլ նկարում եմ 

այնպէս, էնչպէս էնքս էնճ եմ թելադրում, այրում 

եմ էմ ստեղնագորնութէւններէս Հետ, որոնք էմ 

զաւակներն են֊ 

Բ. Սակայն, փաստօրէն, կը վաճառէք ձեր գոր-
ծերը։.. 

է՛ Բ՛ Այո, դրանք §խոպան՝Ֆ են մեկնում, Հեռա-

նում են էն&անէց֊ ° ս ստէպուան եմ վաճառելու, 

եթէ չվաճառեմ էնչո՚վ ապրեմ֊ ^ամանակէն կարո-

ղանում էէ աշխատել շէնարարութէւններէ վրայ, 

այսօր առող՚^ութէւնս Հնարաւորութէւն չէ տալէս֊ 

Տետոյ ուզում եմ ստեղնագորնել անցեալէ րացր 

լեցնելու Համար֊ Երբ վաճառում եմ մէ կտաւ, յատ-

կապէս այն որ սէրում եմ, անմէֆապէս նկարում 

նոյն թեմայով մէ ուրէշր֊ ° ւ այս պատճառով ալ 

ննւում են շարքեր ու տարբերակներ՛՛՛ 

Բ. Դեռ չըսիք թէ դուք ո±վ էք։ 
է՛ Բ՛ Պապերս խարբերդցէ են֊ ° ս չեմ որոշել 

նկարէչ դառնալ, ննուել եմ այդպէս֊ Մէնչեւ Հէմա 

էմ ներքէն եսր, էմ էութէւնր, էմ Հոգէն թելադրում 

են էնճ նկարել եւ չեմ կարող թողնել ստեղնագորնե– 

լր այնպէս էնչպէս §ալքոՀոլիքր%, չեմ կարող ոչ 

բաղդատել այլ բանէ Հետ, ոչ էլ կարող եմ բացատ– 

ր ե լ ֊ 

Բ. Դուք աւարտած էք Փանոս Թերլեմեզեանի 
անուան ուսումնարանը։ Բնական է, որ իբրեւ 
աւարտաճառ նկարած ըլլաք մեծ գեղանկար մը, 
որուն ոճն ու թեման պէտք է որ յարիր ըլլայ ին 
«սոցիալիստական ռեալիզմ»ին։ Կրնա՞յ ըլլալ, որ 

« Յեղափոխականներ» 

տուրք տուած չըլլաք իշխանութիւններու պահան– 
ջին։ 

է՛ Բ՛ Բացատրեմ֊ իբրեւ վկայականէ աշխա-

տանք ես նկարել էէ մէ դրուագ Աարդարապատէ 

ճակատամարտէց եւ անունր դրել §Աարդարա– 

պատ՚Ֆ֊ <§^ոմպոզէցէա՝Ֆյէ երկու կողմերում նկարել 

էէ զէ՚նուորներ, մէկր որ երէտասարդ տարէքէն 

պապուս է յէշեցնում, գնում է դէպէ պատերազմէ 

դաշտ, կռուելու, էսկ մէւսր յոգնան վերադառնում 

է կռուէցՀ ՛Նրանց արանքում երկու ազատամար– 

տէկներ տանում են մէ վէրաւորէՀ Դասատուներս 

Հայրենասէր եւ տաղանդաւոր նկարէ^եր է է ն ֊ խու-

լում Դրէգորեան, ^ուտոլֆ Կարզալոյեան եւ վա– 

ղամեռէկ Վանէկ Համբար&ումեան֊ Աշխատանքս 

շատ Հաւանեցէն, սակայն առա^արկեցէն որ անունր 

փոխեմ֊ Ակզբում րնդդէմացայ եւ յետոյ Հասկացայ, 

որ չէր անցնելու եւ ես զրկւում էէ վկայականէցՀ 

Առաջարկում էէն կոմունէստական ճակատամար-

տէ անուն֊ Վաղամեռէկ Վանէկ Համբար&ումեանր 

մէջէն ճանապարՀ գտաւ եւ առաջարկեց որ անունր 

դնենք §Տեղափոխականներ՝Ֆ՛ ով է ՚ ն չ ուզում էր 

թող Հասկանար֊ Համաճայնուեցէ, եւ անցաւ֊ 



Բ. Հիմա ո՞ւր է այդ նկարը։ 
է՛ Բ՛ Այն ատեն էն&անէց վերցրեցէն էբրեւ 

նուէր, երկար տարէներ կախուան մնաց ուսումնա-

րանէ մէջանցքում, սակայն, թէ Հետագայէն ուր 

տարուեց եւ է ՚ ն չ ճակատագրէ ենթարկուեց չեմ 

էմանում֊ Լուսանկարր ունեմ, սեւ-ճերմակէ֊ Կր 

պատկերաՀանեմ եւ կր ղրկեմ֊ 

Բ. 9եր ուսուցիչին՝ Վանիկ Համբարձումեանի 
անունը երկու անգամ յիշատակեցիք, երկու ան-
գամին ալ «վաղամեռիկ» կոչեցիք զինք։ 

է՛ Բ՛ Այո, ափսոս եղաւ նրան, տաղանդաւոր եւ 

Հայրենասէր արուեստագէտ էր, նա էնճ շատ էր 

պաշտպանում, բոլորս սէրում էէնք նրան֊ 0է օր 

լուր բերէն, որ որսորդական Հրացանով էնքն էրան 

է խփել, (էբր թէ) արկանով֊ Կասկանելէ մաՀ է ր ֊ 

Բ. Մուշեղ Գալշոյեանի մասին ալ այդպէս ըսին, 
սակայն ճշմարտութիւնը մինչեւ այսօր չէ բացայ այտ– 
ւած։ 

է՛ Բ՛ ճէշդ էք ասում֊ ° ս այն ատեն ասել եմ, թէ 

նրանց մաՀերր նման են էրար, եւ սպանութեան ճե– 

ւր այդքան էլ տրամաբանական չ է ֊ Համբարճում– 

եանէ ատեն մենք կասկաններ ունեցանք, սակայն 

Հարցր շուտով փակեցէն֊ Եթէ Դալշոյեա նէն այսօր 

յէշում են նաեւ էբրեւ Հերոսէ, ապա Համբարճում– 

եանէն ոչ ոք չէ յ է շ ո ւ մ ֊ Նա էլ մեն Հայրենասէր էր եւ 

տաղանդաւոր դասատու եւ արուեստագէտ֊ 

Բ. 9եր կենսագրութեան մէջ մութ ու պակասա-
ւոր տեղեր կան։ Դուք ծնած էք Երեւանի Կոնտ 
թաղամասը եւ ապրած թշուառութեան մէջ. ինչո՞ւ 
եւ ինչպէ՞ս եղած է ատիկա։ 

է՛ Բ՛ է , դուք էն& ստէպում էք քրքրել էմ անց-

եալն ու թարմացնել վէրքերս֊ ° ս ննուել եմ ոչ թէ 

կոնտում, այլ նրան կէց աւելէ թշուառ §^ուրքէ 

մաՀալա» կոչուան Հէն թաղամասում եւ շատ աւելէ 

վատ պայմաններէ մ է ջ ֊ Հոն ոճրագորններէ, մաք-

սանենգներէ, գողերէ եւ Հէւանդութէւններէ բոյն 

էր, ուր ապրում էէն ազերէ թուրքեր, մէայն երկու 

Հայ տուն կար֊ 0ենք եւ մէկ էլ ոսկերէչ ՏովՀաննէ– 

սէ ընտանէքր֊ ^աղր լքուան ու անտեսուան էր պե-

տութեան կողմէց, նոյնէսկ միլիցան մուտք չունէր 

էդտեղ֊ Տներր Հողաշէն էէն, մէայն մեր տունր թէ– 

թեղանանկ տանէք ունէր եւ երկու յարկանէ էր՛ Նա 

գտնուում էր Հէմէկուայ §Հրազդան» մարզադաշ– 

տէ տեղր, ճորում֊ Օձերով, կարէճներով ու այլ թու– 

նաւոր կենդ անէներով ու մէջատներով լեցուն թա-

ղամաս, որտեղ անցկացրել եմ մանկութէւնս֊ կայէն 

նաեւ րնտանէ կենդանէներ, կովեր, էշեր, շուներ, 

կատուներ, նոյնէսկ երբեմն պաՀում էէն ճէեր֊ Այս 

թաղամասր քաղաքայէն կեանքէ Հետ կապ չունէր֊ 

° ս սէրում էէ կենդանէներէն, յատկապէս էշերէն ու 

շներէն, որոնց պատկերում էմ յատուկ վերաբեր-

մունքով, դրանք եղել են էմ րնկերներր֊ ° ս չէէ կա-

րող խաղալ թուրք երերխաներէ Հետ՛՛՛ Լլռութէւն, 

յայտնօրէն կր յուզուէ, ապա՛՛՛՝) Ինչ ասեմ, ման-

կութէւնս անցել է դաժա՛ն, շատ դաժան֊ խնդրում 

եմ, նմանօրէնակ Հարցեր մէ տուէք էնճ՛՛՛ 

Բ. Լաւ, անցնինք պատանեկութեանդ եւ ուս– 
ման տարիներուդ... 

է՛ Բ՛ Երբ մէ քէչ մենացայ, տեղափոխուեցէնք 

Կոն տ, որտեղ մեր կեանքր շատ տարբեր չէ եղել 

§թուրքական մաՀալա՝»էց֊ Այստեղ բնակչութեան 

մենամասնութէւնր Հայ էր, սակայն նրանք էլ մեզ 

նայում էէն էբրեւ ժողովրդէ թշնամէներ֊ Այդ 

շրջանէն ես րնդունուեցէ փանոս ^երլեմեզեանէ 

անուան ուսումնարանր, որր էնճ Համար թէ խա-

ղավայր էր, թէ դպրոց եւ թէ §կեանքէ վայելք» 

այն ատենուայ Հասկացողութեամբ֊ իմ մանկական 

եւ պատանեկան թշուառ կեանքր նստուանք է թո-

ղել էմ մ է ջ ֊ Ուսումնարանում երբ նկարում էէ կէ՜ 

սաւեր թաղամասեր, կէսափուլ եկեղեցէներ, քանդ– 

ւան տներ, անտեսուան ու լքուան, սակայն ազնէւ 

ու աշխատասէր մարդկանց թշուառ կեանքն ու մէ– 

ջավայրր, էնչ որ դուր չէր գալէս էմ ուսուցէչՖերէն֊ 

՛Նրանք գնաՀատում էէն էմ տաղանդր, սակայն վա– 

խէ ազդեցութեան տակ պաՀանջում էէն ուրախ բա-

ներ նկարել֊ Ջէէ կարողհ ինչպէս դաւաճանէէ պա-

պերէս, որոնք եկել էէն ^արբերդէց ՛՛՛ Հայրենէք, 

Հող, արժանապատուութէւն, ամէն էնչ կորցրան 

Հայեր՛՛՛ 

Բ. Առիթով մը ըսիք, թէ դուք ձեր պապը չէք տե-
սած, սակայն շատ կը սիրէք զինք. երեւակայո^ 
թեա՞մբ կը պատկերէիք ձեր պապը։ 

է՛ Բ՛ ճ է շ դ , նրան չեմ տեսել, սակայն կայ լու– 

սանկարր, որէց բազմաթէւ անգամներ պատկերել 

եմ նրան֊ Աարդարապատ մեկնող ֆէտայէն պապս 

է, էսկ Հէմա երբ կարօտում եմ նրան, կ ր ա ֆ ի ք ա ն ե ր 



Լպրտել պապ ուս ոտ քերէ տակ։ Պապս դլուխր 

կորցրածդ յարձակւում է թուրքէն վրայ« նրա սուրր 

խլում ու սպանում թէ նրան եւ թէ մէ քանէ այլ 

թուրքերէ՛՛՛ էնք կարողանում է փախչել ու մէանալ 

ֆէտայէներէն« էր րնկերներր բոլորն էլ սպանւում 

են՛՛՛ ^ուրքերր կոտորում են նաեւ ողՀԷ գէւղր« 

փոքր աղ^էկներէն էրանց Հետ են տանում՛՛՛ 

Բ. 9եր գերդաստանէն միայն մեծ հա՞յրդ ազա-
տած է։ 

է՛ ի՛ էս ունեցել եմ նաեւ Հօրաքոյր« որ եղել է 

Ֆրանսէայում եւ այնտեղ էլ մաՀացել է։ Նա եղել է 

մէ փոքրէկ սէրուն աղ^էկ։ ^ուրքերր նրան էրենց 

Հետ են տարել Նա մեծանալուց յետոյ փախել է՛՛՛ 

երկար պատմութէւն է՛՛՛ 

Բ. Իսկ մեծ մայրդ ո՞վ էր։ 
է՛ Ի՛ Ւնչպէս ասացէ« պապս եղել է ֆէտայէ« 

կռուել թուրքերէ դէմ։ Նրանք« մէ ամբողՀԷ խումբ 

որբեր ազատել են թուրքերէց ու բերել Դէւմրէ։ 

0ամս եղել է այդ որբերէց մէկր։ 

«Մերկուհին» 

(գծանկարներ) եմ անուն։ Պապս այդ ես եմ։ Երբ 

նկարում եմ« նա կողքս է« ներշնչում է էնձ։ 

Բ. Ինչո՞ւ այսքան տպաւորած է քեզ, ո՞վ էր ան։ 

է՛ ի՛ է՜« է լ է ք ր ք ր ո ւ մ էք վէրքերս։ Երկրում ՛՛՛ 

Խարբերդում ՛՛՛ (պաՀ մր լռութէւն) պապուս աչքէ 

առա^ ՛՛՛ թուրքերր կտրել են էր եղբօրր դլուխր ՛՛՛ 

ու դետէն Լպրտել։ 

Բ. Խնդրեմ պատմէ ինչպէ՞ս պատահած է դէպ– 
քը... 

է՛ Ի՛ Աս չեմ սէրում որ էնձ ստէպում են« §0ակէ– 

պէչէք՝^ներր չեն կարողացել ստէպել՛՛՛ Դու բարէ 

մտքով ես անում« քանէ սկսել ենք« փորձեմ պատ-

մել։ Երբ թուրքերր եկել են մեր դէւղր կոտորելու« 

պապս էր եղբօր եւ մէ քանէ այլ Ընկերներէ Հետ« 

դէւղէց փող են Հաւաքել« որ տան թուրքերէն 

նրանց դութր Լարժելու Համար։ թուրքերր փողր 

արել են եւ աւելէն են պաՀան^ել՛՛՛ Պապուս աղբօ– 

րր«որ տարէքով փոքր էր« Գլոլխր կտրել են եւ 

Բ. Պիտի խնդրեմ, որ քանի մը խօսք ալ ըսես 
ծնողքիդ՝ հօրդ ու մօրդ մասին։ 

է՛ Ի՛ խնդրում եմ ուրէշ առէթէ թողնել չեմ կա-

րող՛՛՛ արդէն յոդնեցէ՛՛՛ այսօր այսքանր Հերէք է։ 

Եթէ արուեստէ մասէն Հարցեր ունես« խնդրեմ՛՛՛ 

Բ. Ուրեմն անցնինք յաջորդին։ Հայրենահան– 
ւածի ժառանգը իր հոգիին մէջ տեղ մը կը պահէ՞ 
այդ ցնցումը։ Էդիկ Բերդեանի ստեղծագործա-
կան երազանքին մէջ տեղ մը կա՞յ վերապահուած 
յափշտակուած Խարբերդի մասին։ 

է՛ Ի՛ 0էթէ կարո՛ղ եմ մոռանալ Խարբերդր։ 

Հայկական դէւղեր որ նկարում եմ« դրանէց մէ մա– 

սր Խարբերդն է։ էմ երեւակայած Խարբերդր։ 

Բ. Հայու ճակատագիր՝ որմէ դուն ալ բաժինդ 
ունեցար, Գիւմրիի ահեղ երկրաշարժի հետեւան-
քով։ Ի՞նչ կը պատմէ այսօր քեզի Խարբերդը, ի՞նչ 
կը պատմէ Գիւմրին։ 

է՛ Ի՛ Թէ՚Խարբերդր, թէ Դէւմրէն մաս են կազ-

մում յէԼողութէւններէս եւ նստուածք են տուել 

մէ^ս այնպէս« էնչպէս մանկութէւնս։ 

Բ. Կեանքը գեղեցիկ է, կ ՚ըսէ հայ գրող մը։ Գոր– 



«Արուեստագէտը եւ բնորդուհին» 

ծերդ կը փնտռեն գեղեցիկը, բայց քու բերած գե-
ղեցկութիւնդ տարբեր է, տխրութիւնը գեղեցիկ 
կ , ըլւ ա " յ ։ 

է՛ Ի՛ Դեղեցէկր կապ չունէ տխրութեան կամ ու-

րախութեան Հետ։ էս նկարում եմ բնութէւնր, մար– 

դէկ որոնք լքուած են, անտեսուած, սակայն 

աղարտուած չեն, ագաՀ չեն, ապրում են նուազա-

գոյն պայմաններում, նրանք ներդաշնակուել են 

բնութեան եւ մնացել են մարդ, իսկական մարդ։ 

Արանէց գեղեցէկ բան կա՛յ աշխարՀում։ 

Բ. Սովորութիւն է գեղանկարիչները ենթարկել 
դասակարգումներու։ Քեզ կրնա՞նք դասել տպա-
ւորապաշտներու խումբին մէջ։ Դուն ո՞ւր կը դա-

սես ինքզինքդ։ Պատահա՞ծ է որ նման հարց ո ւ ղ 
ղես դուն քեզի։ 

է՛ Ի՛ Ես սերտել եմ արուեստէ պատմութէւնր ոչ 

թէ էնքզէնքս էնչ որ խմբէ մէ^ տեղադրելու Համար, 

այլ էմանալու Համար, թէ էնչպէ՚ս է զարգացել ար-

ուեստր, նոյնէսկ ես չեմ մտածում կամ որոշում է՛նչ 

պէտք է նկարեմ եւ է՛նչ չպէտք է նկարեմ։ ° ս նկա-

րում եմ այն էնչ սէրտս է ուզում։ Այն է՛նչ որ Հնուց 

է Վեր նստուածք է տուել մէ^ս, այդ եմ նկարում։ ° ս 

նոր մարդ չեմ, չեմ էլ րնդունում ժամանակակէց 

կեանքն ու նոր մարդկանց ապրելակերպր, դա թէ 

կեղձ է եւ թէ անմարդկայէն՛։ ° ս Գլխադէր, էսկա-

կան ՄԱՐԴն եմ փնտռում։ Ուր է, կա՛յ։ ° ւ կարծես 



«Կոնտ թաղամասը» 

թէ կայ։ թէ՛ սովետական Լրֆա 

դրանք լքուած ու անտեսուած մարդէկ են եւ անմեղ 

ու Հաւատարէմ, ես աւ ելէ եմ սէրում նրանց քան 

ժամանակակէց ագաՀ ու անխէղճ մարդկանց, կեն-

դանէներր նոյնէսկ աւելէ են մարդկայէն քան ժա-

մանակակէց մարդր։ Տեսէք, թէ ոնց են աւերում 

էրենց էսկ ստեղծած քաղաքակրթութէւնր, տեսէք, 

թէ ոնց են կոտորում անմեղ մարդկանց։ Աւելէ ճէԼ-

դր կոտորել են տալէս էրարու, որոնք ոչ էրար ճա-

նաչում են եւ ոչ էլ էրարու Հետ ոխ ու քէն ունեն։ 

էսկ էդ վեր^էններր, բարձունքներու վրայ նստած 

մեծաՀարուստներր, էրար ճանաչում են, էրար Հետ 

խնդէրներ ունեն, եւ այդ խնդէրներր լուծելու եւ 

կամ էրենց ԼաՀերր ապաՀովելու Համար սպաննել են 

տալէս անմեղ մարդկանց անմեղներէ ձեռքով։ ° ս 

նրանց Համար չեմ նկարում, դա սալոնայէն ար– 

ւեստ է, թէկուզ անօթէ էլ մնամ։ ° ս նկարում եմ էս– 

կական մարդկանց, ազնէւ աշխատանքով էրենց Հա-

ցր վաստակած մարդկանց Համար։ 

Բ. Գործերուդ մէջ կայ աշխարհ մը, որուն հա-
ւանօրէն չես հանդիպիր շուրջդ։ «Հանդիսատես» 
արուեստասէրն ալ չի գիտեր այդ, բայց կը տեսնէ 
կտաւներուդ ետին։ Ի՞նչ աշխարհ է ատիկա։ Փա-
խո՞ւստ իրականութենէն, զոր կը մերժես, որ հա-
ւանօրէն քեզ մերժած է, թէ պատկերներ եւ կացո^ 
թիւններ, որոնցմէ չես ուզեր հեռանալ։ 

է՛ Ի՛ ՈրոԼ չափով արդէն պատասխանել եմ այս 

Հարցէն։ 0էայն աւելացնեմ, որ այո , ո՛չ մէայն 

փախչում եմ, այլ զզւում եւ մերժում եմ Լռայլու-

թէւն, ագաՀութէւն եւ կողոպուտէ վրայ յենուած 

ժամանակակէց կեանքր։ ° ս սէրում եմ բնութէւնր 

եւ այն խոնարՀ մարդր, որ ապրում է բնութեան 

մէջ բնութեան նման։ Այս կեանքր կարող է լէնել 

եւ ուրախ, եւ յուզէչ, եւ բանաստեղծական, է ն չ 
պ է ս ե ր ա ժ Լ տ ո ւ թ է ւ ե ր , է ն չ պ է ս Ա ո խ ա կ է երգր եւ 

կախեալ է էմ Հոգեվէճակէց։ ° ս չեմ նկարում փող 

վաստակելու Համար, թէեւ Լատ ել պէտք ունեցել 

եմ փողէ՛՛՛ էմ Հոգու կանչր աւելէ կարեւոր է, քան 

փողյր եւ նոյնէսկ աւելէ, քան փառքր։ Երբեք չեմ 

ձգտել ճանաչման։ ՛Նոր է որ մարդէկ Հետաքրքրր-

ւում են էնձմով՛՛՛ 

Բ. Կոնտի տեսարանները ծանօթ են մեզի, 
Սփիւռքի գաղթակայականներու պատկերով։ Ին-
չո՞ւ այդ պատկերները. յիշատակի՞, թէ՞ բողոքի 
համար։ 

է՛ Ի՛ է դէպ ^ոնտէ անունր տուել եմ բազմաթէւ 

նկարներէ, որոնք փաստօրէն §թուրք մաՀալա՚^յէ 

խեղճուկ փողոցներն են պատկերում։ Չէէ ուզում 

§թուրք^ անունր յէԼել։ եւ ՛Նկարում եմ ցոյց տալու 

Համար, որ այստեղ ապրել են էսկական մարդէկ, 

սակայն անէրաւուած ու լքուած։ ° ս կարօտում եմ 

այդ կեանքէն, մարդկանց, չներէն ու էԼերէն, նե-

խած փողոցներէն ու Հէւանդկախ մուրացկաննե-

րէն։ 

Բ. Բնանկարներդ, ինչպէս հովիւը իր դառնե-
րուն հետ, ճակատագրապաշտ խաղաղութիւն մը 
կը բերեն։ Բայց կը վկայե՞ն նաեւ այն մասին որ 
խեղճերը քաղաքակրթութեան յարաբերաբար 
լքուածներն են, ճամբու եզրին մոռցուածներ։ 

է՛ Ի՛ Այս Հարցէն պատասխանել եմ։ Աւելացնեմ, 

որ քաղաքակրթութէւնր, մանաւանդ այսօրուան 

քաղաքակրթութէւնր մեզ Հեռացնում է մարդկայ՜ 

նութէւնէց, բնութէւնէց։ Աուտ բա ներ են արդարու-

թէւնր, մարդկայէն էրաւունքներր, ազատութէւնր։ 

§Իոմժ՝Ֆր (տնանկը) աւելէ ազատ է, քան երկրէ նա-

խագաՀր կամ մեծաՀարուստր։ §Իոմժ՝^ր աւելէ 

մարդ է, քան բոլորր, ովքեր նրան խղճում են եւ 

ողորմութէւն են տալէս։ 

Բ. Ինչո՞ւ այդպէս կառչած կը մնաս անցեալի մը 
պատկերներուն, որոնք պիտի չդիմանան, արդիա-
կանութիւնը պիտի գայ եւ աւլէ զանոնք։ Այդ վախճա-
նէն առաջ իսկ տեսակ մը կարօ՞տ են այդ նկարները։ 



է՛ Ի՛ ° ս երբեք չեմ մտածել, մտաՀոգ էլ չեմ թէ 

էմ ստեղծագործութէւններր պէտէ դէմանա՚ն ժա-

մանակէ մաԼումէն, թէ՚ ոչ։ Հաւատում եմ, որ 

§արդէականութէւնրՖ աւելէ ենթակայ է աւլուելու 

եւ մոռացուելու, քան էմ արուեստր։ §Արդէակա– 

նութէւնրԴ եւ կամ ժամանակակէց Լարժումներր ես 

մերժում եմ, չեմ Հերքում նրանց, ոչ թէ նրա Համար, 

որ այդ տեսութէւններր սխալ են եւ կամ անար– 

ւեստ, այլ նրա Համար, որ ես էութեամբ եւ խառնր՜ 

ւածքով նրանց նման չեմ, §Հներէն՝ֆ չեմ Հետեւում, 

այլ ներքէն թելադրանքներէս։ Արուեստր Հէն եւ 

նոր չունէ։ Այսօր ով է՛նչ է ուզում անում է, ես էլ էմ 

ուզածս եմ անում, ես որեւէ մէկէն չեմ խանգա-

րում, նրանք էլ էնձ թող չխանգարեն։ 

Բ. Ըսել կ ՚ուզէք, թէ բնաւ չէ՞ք ընդունիր նորա-
րարները։ 

է՛ Ի՛ Ես այդպէս չասացէ, Լատերէն եմ րնդու– 

նում եւ գնաՀատում, մէ խօսքով նրանց ովքեր էւ՜ 

րայատուկ են եւ չեն րնդօրէնակում ուրէչներէն։ 

Այսօր, թէ աԼխարՀում, թէ մերոնց մօտ Լատերր 

նկարում են ուրէքներէ նման։ ° ս նկարում եմ է՛նձ 

նման։ 

Բ. Աշխարհի մեծերէն զո՞վ կամ որո՞նք կ ՚ընդո^ 
նիք եւ կը գնահատէք։ 

է՛ Ի՛ Սալվատոր Տալէէն եւ 0արքս էրնէսթէն եւ 

էլԻ ո ւ ր է Լ ՚ ն ե ր էլ կ ա ն ՚ " 

Բ. Իսկ հայրենի գեղանկարիչներէ՞ն... 

է՛ Ի՛ Բատերէն՛՛՛ Օրէնակ Ոուբէն Աբովեանէն 

եւ ՎաՀրամ Դաւթեանէն։ ՛Նրանք ունեն էրենց աԼ-

խարՀր, ստեղծել են սեփական կերպարներ ու Հա-

մապատասխան մէֆավայր, էսկ մէւսներր րնդօրէ-

նակում են դրանց։ Օրէնակէ կարէք չկայ, ես չեմ ու-

զում ոչ ոքէ վէրաւորել։ 

Բ. Զարմանալի է որ գործերուդ մէջ պոռոտ եւ 
զիրար հակասող գոյներ չկան։ Ինչո՞ւ։ Մերժո՞ւմ 
նորի։ 

է՛ Ի՛ Նախ ասեմ, որ վերտէն գործերէս մէ^ թէեւ 

պոռոտ գոյներ չկան, սակայն զէրար Հակասող գոյ-

ներ կան, ունեմ նաեւ կէսավերացական գործեր։ 

Դրանք կախեալ են պաՀէց եւ Հոգեվէճակէց։ Չեմ 

մերժում նորր, այլ վատորակր, կեղծր, մտածուած 

«Մարդը եւ բնութիւնը» 

ու կաղապարուած արուեստր, էնչպէս սովետում 

էր։ Այսօր տարբեր ձեւերով նոյն սկզբունքներէն 

Հետեւում են։ Եթէ սովետում բռնատէրերն էէն թե-

լադրում, այսօր Լուկան է թելադրում ճաԼակր, որր 

խէստ կասկածելէ է եւ վէճելէ։ Ով է ասում, որ ես 

ժամանակակէց եւ կամ նորարար չեմ։ Ես էնքզէնքս 

Համարում եմ խէստ ժամանակակէց արուեստա-

գէտ։ Այսօր չկա՛յ լքուած, թԼուառ ու անտեսուած 

ժողովուրդ։ Երկրագունդէ բնակչութեան մեծա– 

մասնութէւնր այդպէսէն է։ Զարգացած եւ քաղա– 

քակէրթ երկրներում եւ Լռայլութեամբ գերյագե-

ցած քաղաքներում լէքն են §բոմժ՝ֆերն ու օրուայ 

Հացէ կարօտներրՀ Չեն ուզում նկատել նրանց, ար– 

ՀամարՀում են նրանց նորաձեւութէւններէն Հետե-

ւող արուեստագէտներր, ու չեն պատկերում նրանց 

կեանքր։ կան էնձ նման Լատեր, որոնք տարբեր ոճե-

րով պատկերում են խեղճերէ կեանքր ու անուղ– 

ղակէօրէն պաշտպանում նրանց էրաւունքներր։ ° ս 

էմ կեանքն եմ պատկերում եւ պաԼտպանում եմ էմ 

եւ առՀասարակ մարդկայէն արժանապատուու– 

թէւնն ու էնքնասէրութէւնր, եւ ցոյց տալ, թէ էսկա-

կան մարդր ես եմ, էմ նմաններր, որոնց տեղ չէ 

տրւում ու չեն գնաՀատւում նրանց արժանէքներր։ 

Բ. Կը ներէք եթէ ձեր զգայուն հարցերուն մօ-
տեցանք։ Շնորհակալ ենք այս հետաքրքրական 
զրոյցին համար։ 

է՛ Ի՛ է ՜ Հ , է՛նչ էք ասում, ես եմ ԼնորՀակալ։ Աա 

էմ առածէն Հարցազրոյցն է՛։ Արանէց առաՀ էնձ ա-

նով չեն Հետաքրքրուել։ 
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