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Կք֊Հ էձ 

ւտ<՚"ւս՜ 11, ԿԱ̂ ՈՍ՚ԿՈՍ 
111։ՈԻ Տ1էՆ1> ւյԻԼԻէէՒՈՅ 



ԾԱՌԱՅ ՅԻՍ11ԻՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՒ ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ ԿԱՄ04Ո, 
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՒ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՍ1* ԱԶԳԻՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՊԵՏ 

ԵՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՀԱՅՈՑ ՍՆՕԻ ՏԱՆՆ ԿւԻԼԻԿԻՈՅ 
ՇՆՈՐՀՔ Սէք՛ ԷՒ Խ Ա Ղ Ա Ղ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ի |ԵԱ1^սԷ ԵՒ ՈՂՋՈՅՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ I֊ 1քէՆՋ 

ԾՒ Օ Ր Հ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն ՅԱՏՈՏ 11ՐԲՌՅ ՀՕՐՆ ՄԵՐՈՅ ԳՐԻԳՈՐԻ Ա1ՒՍԱՒՈՐՉԻՆ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԱԿԱ\. ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ 
ԲԱԴԻ՞օ» աոււ՚ԴՐԻ 50-ԱՄԵԱԿԻն ւ՚յաԻՒ 

ՊէՅՐՈՒԹ, ԼԻԲԱքԱՆ 

Սնծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մսւյրավանքէն հայրապետական 
օրհնությամբ, քրիստոնէսւկան ջեր)$ սիրով ու ազգային վառ ապրումներով կ՚ողջունենք ձեզ 
«ԲագիԶ» ամսագրի հիմնադրութեան 50-ւսւԱււսկիԱ ստիթով։ 

Այսօր մա> ն I. հայ գրականութեան, բայց աստ կապէս՜ այս 50-ամհայ հանդէսին աշխարհացրխ ւս 
հայրենաբնակ մեծ ընտանիքին համար։ Բացառիկ եւ իր տեսակին իւր^ատակ տօն |Տը. 
որովհետեւ հինգ տասնամեակներու վրայ երկարող իր հարուստ կենսսւզբութեամբ, բայց 
մանյեւանդ իր բեղուն գրական վաստակով աԲսւգիՏ» իրաւամբ Լ ուա ո; միայն սվփտքահայ. այխւ՝ 
հայ նորագոյն գրականութեան կենսայւտդ ադբիտներէն մէկը։ Արդարեւ. «Բադիճ»\\ դսդւճսււ հայ 
մշակոյթի անդաստանին զուլալ շար մատակարարող ամէնէն յորդահոս ալիւրներէն մէկը։ 
Գեղարուէատական գրականճւթեսյ0 ծիրէն ներս ան դարձաւ հաւանական ճիգերու, ամբոխական 
խանդավաոււյթհա|եւ հետետդական աշխատանքի վառ հնոց մը։ Հայ կեանքէն ներս ան դարձաւ 
հայ մշակոյթի ա դպրութեան հոգեմաաւոր արժէքներու կենսագործման նոփրաած նորաշունչ ու 
մշտանորոգ առաքելութիւն մը. որ յաջողեցւա իր շարջ համախմրէւ սփիտւսԱհայ դրականՈւթեւսն 
վաւերական դէմքերէն սկսեալմինչեւ Երիտասարդ խոսսւմնալից աժերը; 

Սեր նորագոյն պատմութեան մԼջ. թխսվ քիշ &են կարճատեւ կամ աւելի երկար իրենց կեանքով 
մեր համայնական կեանքը շնչսաւրած ու զայն հոգեմտաար արժէքներով հանաարած գրական 
ամսաթերթերն ա հանդէսներէ Օօպանեանի «Ծաղիկին, մին|յւ «ՍէնքՏ ու «Անի». «Ակօսք ու 
«Հայրենիքէ ամսագիրներէն մին;ե1 %Բագիձ>> երկարող "Հւսյ տիպ ա տառ՛՛ի ոսկեշղթային վրայ 
վերջին հինգ ա աս նա մե ա էյներան բարդուած օղակներուն մէջ. ա Սկա սկւս Ե. այս ՏՕամեայ ցբւսկան 
հաւանական (ար$ աշխաւոանքը եւլւտ ա կր մնայ հայ արդի գրականութեան կալուածէն ներս 
խրայաաուկ ներկայութիւն մը. Հայասաան-Սփիսւք գործակցութեան գօրեդ կամուրջ մը եւ 
ա 11 յ ա նատր գ ա1 սս կիր ներ Ւ. ն մէկը սեյտ ւ ն դէ• ււ հ ր ո ւ (5 դ Փ ւ ւխանցա ած հայ դպրա թեա ն անմար ջա հին: 

«Բագիճ>ղ\ չսահ մէեն ափ ա կո&ցւա միայն սվփաքահայ գրականութեան նոր թափ ա թոիչբ ւոալոյ 
իր սաաքելաթեամբ։ Ան բացուեցսս հայրենի գրականութեան եւ աննախապաշար դատւպաթեամբ 
ու հայ գրողին ու մամուլին պարկեշտ խսաապահանջութեւ^մր արձագանգեց նորագոյն 
նուաճումներուն, բարութիւնը ունենաՅ® միաժամանակ որոմը անջատել ատոք հասկերէն. խորթը 
հար ագատ էն եւ կեղծը՝ իրաւէն։ Ան կրցաւ քայ| պահել ժամանակին հետ համաշխարհային 
գրականութեան նորագոյն շարժումները, աղղութիւններն ա նաաճումները դարձնելով սեփակա-
նութիւնը եւսյ ընթերցողին։ «Բագիձ»ը դարձաւ նս1եւ դպրոց, յատակ (լարետրաթեամքբ ու 
տեսլապաշտ ոգեւորաթեամե ան գուրգուրաց երիտասարդ գ|ւողներու վրայ, որոնք աճեցան ա 
թրծուեցան «Բազիճձի թուրային մէջ։ 

Գոյատեւման եւ սաաւել ծաղկումի «Բազիճ»ի նպատակասլաց յադթերթին մէջ մեծ ա 
անփոխարինելի եղաւ ամսագրի հի մնա դիր ւււ հովանաւոր կազմակերպութեան՛ Համազգայինի 
Կրթական եւ Մշակութային Միւս թեւս ն նիւթւսբարոյական դերը։ Ժամանակի փոթորիկներն ու 
մարաահրաւէրները յսւււթահարած «քհսգխէ վերանորսլ հաւաաբով ա վճոականութեամբ կը 

՜՛ւ 

4 . 
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բարունակէ իր առաքելութիւնը հաւատարիմ իր հիմնադիրներուն նւսիրւսկւսՕ ուղիին։ 

«Բսպիճ»\ւ հիմնադրութեան 50-ւսմեակին առիթով, բ ա ր ձ ր կլւ գնահատենք «Բագին 

հիմնադիրներուն վաստակը ա հ ե տ ա գ ա յ սերունդներուն դրակւսն Օերդրռւճր եւ յաջողութիւն Ար 

մաղթենք (Աշխատակիցներուն ու աջակիցներուն։ 

Մեր աձղքանքն I որ «Բազիճ»ը անմար կրակով լոյս ա ջերմութիւն բաշխէ մեր ժողովուրդին 

ի Հ ա յ ա ս տ ա ն ա ի ւսիխոս Ա շ խ ա ր հ ի ։ 

Հ ա յ ր ա կ ա ն շերմ սիրով. 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄՆԾԻ $11ՆՆ ԿՒԼԻԿԻՈՅ 

Տուաւ Հ ա յ ր ա պ ե տ ա կ ա ն Օրհնութեան Դ ի ր ս այս 

հ Կաթողիկոսարանիս Լ1Նծ|ւ ՏՆէւԱէւ Կիփկխւյ 

Ո ր յ1Լնբիլիւաւ Լ ի բ ա ն ա ն 

Ի 4-ն Դեկտեմբերի 2012 թուին Քրիստոսի , ևւ 

Ի բուին Հա յոց Ո - Ն Կ Բ ֊ 

1|ղ^ո |1ւ «(–սպի (Ափն 

Ս փ ի ս տ ա հ ա յ գրական. մշակութային ա մսաւտրական ա յ ս ա ր ժ է բ ա տ ր դրական |ւանդէսի 

յիսնամեակ1ւն առիթով կ ՚ողշունենբ ու կր շնսրհւստրենթ խմբագիրները, յօդասւծագիրները , 

աշխատակիցները . պատասխանատուները , նաեւ « Բ Ա Գ Ի Ն Ի ընթերցողները։ 

Գ ն ա հ ա տ ա ն ք ւսրժանի կր գտնենք գրականութեան եւ արուեստի նկատմամբ « Բ Ա Գ Ի Ն » ի 

ցուցաբերած բծախնդիր ու ւսնգիջոդ մօտեցումը ել հայ գրասէր նորահաԱ սերունդէէերա 

հ ա ն դ է պ իր տ ա ծ ա ծ հոգածութիւնն ու լսւյէսւփտքտւբխնը։ հ ր էջերուն մէջն է հ ա յ 

ցրաւայնութիւնր իր հին ա նոր ա ս պ ա պ ն ե ր ո վ . ղժա արաբխններով եւ յպգերով։ 

Բովանդակութեամբ խոր Լւ արտաքինով գրաւիչ Տ( յԲԱՓԻՆ»ը հանդիսացաւ ս փ ի ի տ ք ի 

տարածքին գործող հայ դրոդները համախմբելու բեմը, ներկփյսւցնԱրւվ գրական արժանի 

մլակներու գործեր լւ։ 

Հւտտւսսւ յ իսնամեակ մլւ սրան հ ա ս տ ա տ ա ծ հիմը թուլ ր|լայ ա պ ա գ ա յ ի աղին Լւ աստուծո յ 

առաջնորդւսթիլնր անբաժան մնայ « Բ Ա Դ Ի Ն ՚ փ ընտանիքէն։ 

Չերղ 

Վեր. Դոկա. Փպ Հայաոսթեւսն 

Ա տ ե ն ա պ ե տ 

Մերձաւոր Աբեւնլքի Հա յ 

Աւևաարանական Սկեդ1պինկււս 
Միո փ հ ա (Թւ ե ղրո ն ա կ ա ն 

Մարմինին 

Նոյեմբեր 30. 2012 



ւ ա ա ա ւ & ս ՝ ւ>ք ո ւ ւ շ ա Հ ^ ՚ Տ տ ՚ — * – Հ յ ւ > — ^ 
01$ ձւա&ՒաՏԻՏ Շձ ՚աօւսշս&տ ^ ^ < ^ ̂  յ 

ՊԱՏքԻԱքՏ» ՈՒ*ԻՒ1ւ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈ8 
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Հ Ա 8 Ր Ա Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն ԳԻՐ Օ Ր Հ Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

Առ 
՛ԲԱԳԻՆ՛ ՀԱՆԴԷՍՆ 

*ք*ացիե*ի նման գրական հանդէսի մը յիսնամեակի նշումը հայկական ներկայ 

իրականութեան պայմաններուն տակ, ո՛չ միայն ռղջուեեփ այլ գօտեպնդող երեւոյթ է 

Այսօր, հսւեւյէսի հխքնաղրութենէն 50 տարիներ ետք. խոր երա/ստագիտութեամբ ու 

յարգանքով պիտի յիշենք Ա/Խւնեերը Հայ Գիրին ու Գրականութեան, Դպրութեան ու 

Մշակոյթին այն նուիրեալներուն, խմբագիրներուն, խմբագրական կազմի 

անդամներուն. մտաւորականներուն ու գյտղներուն, որոնց կը պարտինք սփխռթեան 

յսւմսւխ անբարենպաստ պայմաններու տակ *ԲացիԵ*ի նման գրական թերթի մր 

յիսեամեայ կենսունակութիւնը։ 

Մեր Եզիպտոսի առաջնորդութեան ընթացքին, յաճախ կը թերթատ էինք * Բա ցին՛ը 

եւ չէինք կրնար զոհունակութեամբ չմտղւձկ որ քանի սերունդներ հայոց (եգուին, 

գրականութեան ա մշակութային արժէքներուն կը ծանօթանային ու տակաւին կը 

ծանօթանան *Բսւզիե։փե ընդմէջէն։ 

՛Բագին՛՛ը վերապրեցաւ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի դժուարին 

օրերուն եւ շարունակեց իր առաքելութիւնը ի սպաս արեւմտահայ գրականութեան 

զարգացման ու աճումին։ 50 տարիները մեծ վկայութիւն են այն իրողութեան որ սւյս 

հանդէսին հրատարակիչները ու խմբագրական կազմի անդամները ոչ միայն ազգային 

ու համամսւյսյկային արժէքներու տէր մարդիկ են. այլ արեւմտահայ աստուածաշնորհ 

ու մեսբոպադրոշմ լեզուն պահելու ու պահպանելու հրամայականին հաւատացողներ 

ու կաոչողներ։ 

Կջ մաղթենք, որ մեր այս Գիր ՕրհԵութեամբ, այսօրուան ձեր գործը արժեւորուի 

երէց թէ երիտասարդ ընթերցողներու թխին աճումով, որպէսզի շարունակեք 

պատմական առաքելութիւնը զորս սկսւսք 50 տարիներ առաջ։ 

Կ՛օրհնենք խմբագրական կազմին բոլոր անդամները, խմբագրապետն ու 

խմբագիրները, աշխատակիցները ու գրողները եւ մեր օրհնութեան կը ւֆացնենք 

քաջառողջութեան, յարատեւութեան ու յաջողութեան մեր ^աէյթակ^Աէրր, աղօթելով աո 

Փրկիչն մեր, որ իր Յայտնութեան չռյսը առատօրէն ծւ 

Դեարռս ԺԹ. 

ԿաթհփկզսՊա^իսւֆ$$աեն Կիչիկիպ 
տողիկէ Հայոց 

Տուեալի կաթողիկոսական Աթոոպս ի Ջմմստ 

Ի ըսանհրորղու մ աւար յամււեաևև Դեկտեմբերի յամի Տեառն 20/2 

Յհրեքտւսսաներորդում ամի Հայրապետութեան Մերոյ 



քւԱլյԱԶ^ևՅՈն 0ԱՅ ԿՈԹԱԿԱՆ ե Ո Մ Շ Ա Կ Ո Պ Ա Յ Ի Ն ՍՈՈԻէէ6ԻՈ-Ն 

հ / ^ / ^ ^ Ո Ւ յ էԾսշ*ււօւտւ*ւ շսւէււտ&լ տօշւտ՚ւ^ 

ԿԵՂՐՈնԱԿԱև ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

Յարատեւ Կենսանա կութի ւն Յիսնամեայ «Բագին»իև 

20 ւ 2 տարին հա; դի)փ 71 լ գրականութեան համա)) հանդիսացաւ ւաականշսյկսւն 
իրադարձութիւններոԼ սւարի մը։ #ւս ղԱՓամւս Երեւանը ԵՈԻՆԵՍ քՈՅի կողմ է հռչակուեցաւ –Դիրքի 
համաշխարհային մայր աըադա ր՚. հայ ;ւ՝սա՚քւդրւ թհան ն>ւփսսկւաւաւդ|ոՂ Յակէւր Մեղապարտի 
նաիւսւձէռնոէթեամր ԱԿԻգք առած հսւյ Նւպւ՚-̂ սսթիւյը «տօէ̂  լ։,. ։ւԼ՚̂ –Հւճւ.սկր իսկ ՛Բագին՛ը 
թեւակոխել իր յիւԼՈԼներռրղ տարին։ 

1962 Յունուարին հոյյ մր Էրիւոաււարդ ու ((թասէր մտաւորակաեներու համատեղ ձիգերով ՊԷրութի 
լոյւ» կը տեսնէր –Բսւդին՛ գրականութեան եւ արուեստի ամսագրի անղըանիկ թիւը։ 

2,ամասփ|ււււրեսւն գրական բեմ մը ստեղծելու եւ ի՛րհէտ-ց շուրշ գրասէր երիտասարդներ համախմբելու 
ճիգին մէջ. 2սւ| գիրի ու դրականութեան նո լիր ու ած սւյդ երիտասարդները հա ւ անարար Վին մտածած, 
ք*Է նորաստեղծ թերթը պիտի գոյատեւէր աւելի յյան կէս դար։ *Բադին»ր դոյւտոեւեց եւ յաջուլելյսււ 
հանդիսանալ սւիիւռրահայ դքւադէսփն, դրականադէսւին հւ արուեստագէտին սւո եղծագործ ակ ան 
թափը քաջալերող ագդակ; «ք3ագին>ը նաեւ կրցաւ հանդիսանալ խորհրդային ձայաստանի 
մտաւորականութէան Սփիւռրի խօււբր եւ մտածումները ւի ոխ տն՚ցող գրական –մտա արական բեմ։ Իսկ 
ևրր համաււփիսյբնան իրավիճակով սկսած •Բագին՛ը ա̂յաաոանի անկախացումէն եար դարձաւ 
նաեւ համահայկական շնորհիւ հայր հհ ի գրողներու մեծ ներդրումին, հա|րեևիե ու հայրենաբաղձը 
կսւմբշօւնցսւն իրարու։ 

Կհւ դարու գրական Ււսկւպ ժաոտնդ մը կայ Բագինի պատ մակ ան էջերուն մէջ, րագմէսաասնէակ 
հեղինակներ. րագ մահ ա ր ի ւ ր գրւսկան սսւէդծադււրծութիւններ եւ րադմահագսւր Էջեր կր կադմեն հայ 
գրականութեան արժէրաւոր գանձարան մը։ Կ՛արժէ այստեղ փակագիծի մէջ նշել, որ ի մօտոյ 
2.ամադդայինի նամացանցային կ սորին վրայ տրամադրելի պիտի ըլլայ ամբողջական 
մատենադիտական ցանկը սդղ պւսակաոէլի ժաոանգին։ 

• Բադինփ գրական ժառանդր ո̂  միայն պահելու, այլ նաեւ աւելի Ուռճացնելու ու դայև ապագայ 
սերունդներուն փո՛խանցելու դժուարին պար տակ ան ու թի ւևր իր ոքերուն ունի –Բագին՛ի այսօրաան 
ամքւււյՕ ընտանիքը։ Դժուարին այո՛։ Որււվհետել եթէ արհեստադիւոութէան ընձեոած ցյւպմտններր 
մէկ կողմ է դ իւրութիւնն էր ընծայեցին ելեկտըոնա|ին հրատարակութիւներու, ընթերցումն եր ու էւ 
ընթերցողին յաււո արադ հասնելու, մ իա կողմ է սակայն տուին ծանր հարուած մը տպագիր 
հրատարակութեան հեւոդնեսւէ տկարացնելով թուղթ–դքիշ–րևթեըցոդ եոէակ հին մտերմութիւնէ11 

• Բադին՛ այսօր ամբողջացուցած Է իր յիսնամեակը ու լաւատեսութեամբ կը նայի ապագային։ Լոր 
մա րտա հրաւէրն եր կան ցցուած իր դէմ. նոր հանգրուաններ կան ևաաճելի ու նոր երաւլևեր 
իրակ ան ացն ելիր։ Այս բոլորը վստահաբար պիտի իրականացուին հայ գրականութեանդ ու մշակոյթով 
հետաբրրրաահ անհատներու անշահախնդիր համադործակցութեամբ։ 

Բարձրը կատա՛ր –Բագին՛ի էյէրուև վրա) տրնած ու աշխատած իւրաքանչիւր խմբագիրի ա 
աշխատակիցի։ 

Վաըձրը կատա՛ր «Բագին՛ի գքւյերթին հասւէտա՚յւսծ ու անոր վերելքին սատարած իւրաքանչիւր 
հայորդիի 

• Բագին֊ի երթը պէ՚տր է շ՛արունակուի։ Պիաի՝ ջարունակա ի։ 

ձսս մա զղային ի Կեդրոնական Վարչութիւն 



ՅԱՐԱՏԵՒ Կ ԵՆ ՍIIՒՆ ԱԿ IIՒ ԹԻ ՒՆ 
ՅԻԱՆԱՄԵԱՅ «ՐԱԴԻՆ»ԻՆ 

2012 տարին հայ գիրի ու գրականութեան համար հանդիսացաւ յատկանշական իրաղարձու– 

թքսններու տարի մթ։ Քաղաքամայր Երեւանը Ե Ո Ւ Ն 1 ւ Մ Ք Ո 6 ի կոդմէ հռչակուեցաւ « Դ ի ր ք ի համաշ-3 

խարհային մայրաքաղաքդ, հայ տպագրութեան նախակարապետ Յսւկռբ Մեղապարտի նախա-

ձեռնութեանդ սկիցբ ստած հայ տպագրութիւնը տօնեց իր 500–ամեա|լը իսկ «Բագին»ը թեւակոխեց 

իր յիսուներորդ տարին։ 

1962 ՅունաարիԱ հսյ| մը երիտատսրդ ա գրասէր մաաարականներու հաւսսաեդ ճիգերււվ ՊԷյ– 

րաթի մէջ լոյս կր տեսնէր «Բագին» գրականութեան եւ ւպաւեսէւփ ամսագրի ւսնէլրանիկ թիւր։ Հսւ– 

մտսփխռրեւսն գրական բեմ մր ստեղծելու եւ իրենց շարք գրասէր ե|փսսսսսւ|պ(1եր համախմբելու 

ճիգին մէջ, Հայ գիրի ա գրականութեան նուիրուած այւյ երխծւԱսարդՍերօ հաւանաբար չէին մտա-

ծած, թէ նորասաեդծ թերթը պիսփ գոյաաեւէր ւսւևլի թան կէււ դար։ <ք Բագին »ր գոյ ա տեւեց եւ յաջո–– 

դեցւա հանդիսանալ սփխոքահայ գրագէտին, գրականագետին եւ արուեստագէտին սաեւ)0տտտ֊ 

ծական թափր քայալերււդ ագդակ։ « Բադին նաեւ կրցաւ հանդ|աա(եպ Խորհրդային Հա յաստա-

նի մտաւ ուժականութեան Սփիւռքի խօսքը եւ մսածալքները փ ո խ ա ռ ո ղ գրական-մտաարական 

բեմ։ Իսկ երբ համսափխռքեան իրւտ|իճւսկւււ| ււկսւսՀ> «Բագին^լւ Հայաստանի անկախացումհն 

ետք դարձաւ Սւսեւ համահայկական շնորհիւ հայրենի գրողներու մեծ ներդրումին, հայրենին ա 

հայրենաբաղձը կսւմրջուեցան իրարու։ 

Կէս ղարու ցլսսկան հսկայ ժառանգ մը կայ « Բագին »ի պատմական էջերուն մէջ բսւզմատասն– 

ետկ հեղինակներ, բազմահարխր գրական ստեղծագործութիւներ եւ րԱճզմսւհազար էջեր կը կւ1պ– 

մեն հայ գրականութեան աբժէքատր գանձարան մը։ Կ%րժէ այստեղ փակագիծի մէջ նշել, որ ի մօ– 

տոյ համազգայինի համսւքանցային կայքին վրայ տրամադրելլւ պիտի ըլլայ ամբողջական մատե-

նագիտական ցանկը այը պասւկառե|ի Ժառանգին։ 

«Բացինքի դրական ժառանգը ոչ միայն պահելու, այլ նաեւ աւելի ուռճացնելու ա զայն ապա՛ 

գայ սերունդներուն փոխանցելւս դժուարին պարտականութիւնը 1ւր ասերուն ունի «Բագիէծփ այ– 

սօրուան ամբողջ ընտանիքը։ Դժուարին այո՛; Որովհետեւ եթէ էւդւհեւււււագ|աաւ|>եւււն րնձեոած 

պայմանները մէկ կոդմէ դխրռլթխններ ընծայեցին էլեկտրոնային հրատարակութիններտ^ ընթեր-

ցումներու եւ ընթերցողին շատ արադ հասներս, միւս կոդմէ սակայն տոփն ծանր հարուած մր տպա-

գիր հրատարակութեան՝ հետզհետէ տկարացնելով թուղթ-գրիշ ֊ընթերցող եոեակ հին մտերմա– 

րխնր։ 
«Բագին» այսօր ամբողջացուցած I իր յիսնամեակը ու լ|սւատեաււթեամբ կր նայի ապագային։ 

Նոր մարտահրաւէրներ կան ցցուած իր դէմ. նոր հանգրուաններ կան նուաճնւի ա նոր երազներ՛ 

իյւակա նացն ելիք; Այս բոլորը ւխտւսհաի՚ւսր ս|իտի իրականացուին հայ գրականաթեամբ ու մշակոյ-

թով հետաքրքրուած աճհատներու անշահախնդիր եամագործւսկցաթեամբ։ 

Վ ա ր ձ ք ը կատսս ր « Բագին »ի էջերուն վրայ տքնած ու աշխճւսւսւծ իւրաքանչիւր խմբագիրի ա 

աշխատակիցի։ 

Վ ա ր ձ ք ը կատա՛ր * Բագին՛՛ի գոյերթին հաւատացած ու անոր վերելքին սատարած իւրաքանչիւր 

հայորդիի։ 

«Բագին>փ երթը պէ՚տք է շարտնակուի։ ՛Սիտի շարունակելի։ 

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւն 



«ԲԱԳԻՆ» 
ԱՄՍԱԳԻՐ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ 

Անխառն ուրախութեամբ եւ յազումով կ՚ողջունենք մեր գրական անդաստանէն ներս 
մուտքը աւետաբեր նորածինի մը, որ կենսունակութեան մը բոլոր նախանշաններով, 
նոր ճամբայ բանալու, գրական անտէր կալուածը ուռճացնելու խոստումներ կու տայ 
մեզի։ 

Այս վստահութիւնը, որ ընդհանրապես կը դժուարանանք ունենալ գրական այլ երե-
ւոյթներու պարագային, որոնք ասուպի պէս կու գան ու կ անցնին մեր երկնակամարին 
վրայէն, աւելի կամ պակաս չափով լուսաւոր հետք մը ձգելով իրենց ետինէ կ՛ուզենք 
ցոյց տալ հանդէպ գրական այս նոր հանդէսին, որ ինքն իր մէջ կը թոփ պարփակել յա-
րատեւելու եւ բարձունքներ նուաճելու տուեալները; 

«Բագին^ի ծնունդը քմահաճ պերճանքի մը արդիւնքը չէ։ Գրական այս ամսագիրը 
չի գար աւելնալու արդէն իսկ գոյութիւն ունեցոդ այլ հրատարակութիւներու պատկա֊ 
ռելի թիփ մը վրայ՝ իբրեւ արտայայտութիւնը անհատական նախաձեռնութեան մը։ 
Անոր երեւումը բնական արդիւնքն է հրամայական պահանջի մը, որուն յարաճուն 
անհրաժեշտութիւնը կը զգային, տարիներէ ի վեր, մշակութային ընդհանրական մտա– 
հոգութիւններ ունեցող գրագէտներ ել մտաւորականներ։ 

«Բագին» իր գլխաւոր ուժն ու կենսունակութիւԸը կը ստանայ այս հրամայական 
պահանջէն, որ ամէնէն աւելի զգալի դարձած էր Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, ուր հայ գրա-
կանութիւնը սիրող ու փնտռոդ զանգուած մը կայ։ Հայահոծ այս գաղութները, ուր բազ-
մաթիւ երկրորդական վարժարաններ եւ բարձրագոյն նախակրթարաններ ամէն տարի 
գրասէրներու բազմութիւն մը կը նետեն կեանքի ճամբաներուն վրայ, պէտք ունէին 
գրական լուրջ ամսագրի մը, որ ըլլար բեմ մը՝ նոր խօսքի եւ շունչի, բեմ մը, ուրկէ կա-
րողանային լսել մեր գրականութեան ամէնէն վաւերական մշակներու ձայնին հետ նա-
եւ՝ ձայնը անոնց, որոնք պիտի գան ճոխացնելու մեր մշակոյթի գանձարանը։ 

«Բագին» անշուշտ ճամբայ ելած է այս առաջադրութեամբ՝ ոչ միայն գրասէր հա– 
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սարակութեան մը ծարաւը յագեցնելու, այլ գրական ամէն նուաճումի նախապայման 
հանդիսացող իւրայատուկ մթնոլորտի մը ստեղծման հիմնական նպատակով։ Ան-
շուշտ այդ մթնոլորտը մէկ օրէն միւսը չի ստեղծուիր։ Վերջին տասնամեակի պարա-
պութիւնը դիւր ա ւ չի լեցուիր։ Բայց ամսագրին առաջին թիւն իսկ, որ այսօր հրապա-
րակ կը հանուի, այդ մթնոլորտի ստեղծման նախատարրերը կու տայ՝ թէ՛բովանդակու-
թեան եւ թէ՛մօտեցման ծեփն մէջ։ 

Նման առաջադրութիւն մը արդիւնաւորելու համար «Բագին» իր շուրջ հաւաքած է 
յզմաթիւ վաւերական գրիչներ, որոնք հետզհետէ լաւագոյն գործերով պիտի երեւան 

անոր էջերուն մէջ։ Ասիկա ամսագրի մը յաջողութեան պայմանն է, բայց ոք միակ։ 
Որովհետեւ, նման հրատարակութիւններու նպատակը վաւերական ու նուիրագործը– 
ւած արժէքներու վերահաստատումը ըլլալէ աւելի, նոր Խյներու, նոր տաղանդներու, 
հայ գրականութեան նոր սպասարկուներու յայտնաբերումն է գերաղանցապէս։ Նորեր, 
որոնք պիտի գային իրենց ժամանակին խօսքը ըսելու, իրենց նոր շունչով վարակելու 
մեզ, եւ իբրեւ հայ ստեղծագործ ժողովուրդի ընտրեալ զաւակները՝ կազմելու մէկ օղա-
կը այն ոսկի շղթային, որ մեր գրականութիւնն է։ 

եւ, ով գիտէ, հաւանաբար այդ նորերուն մէջէն յայտնուի դէմք մը, դէմքեր, որոնք պի-
տի գան անակնկալօրէն, ինչպէս կը յայտնուին բոլոր իրաւ տաղանդները՝ նոր բար-
ձունքներ նուաճելու խոստումով։ 

«Բագին»–ի առաջին թիլը այս բոլոր ակնկալութիւներուն վկայութիւնը չի կրնար ըլ-
լալ անշուշտ, բայց ոչ մէկ կասկած, թէ աստիճանական վերելքով մը, անոր շուրջ պի-
տի բոլորուին հինն ու նորը, մեր գրական անդաստանէն ներս տարիներէ ի վեր հաս-
տատ քայլերով յառաջացողն ու ան, որ իր առաջին քայլերը կը նետէ, բայց բոլորն ալ 
երկիւղածութեամբը մեր մշակոյթի սպասարկուներուն, որոնք կը մտնեն գրական տա-
ճարէ մը ներս, տալու համար իրենց նուիրական տուրքը։ 

Այղ տաճարէն ներս սիրով պիտի ընդունուին բոլորը, որոնք կը հաւատան ազատ 
մարդու ազատ ստեղծագործութեան իտէալին, որովհետեւ հոն տիրապետողը պիտի 
ըլլայ ազատութեան ոգին, որ նախապայմանն է բոլոր մշակոյթներու ծաղկումին։ 

Վստահ ենք, թէ «Բագին»–ի առիթով, մեր այս ուրախութիւնն ու յուզումը այսօր կը 
բաժնեն բոլոր անոնք, որոնք հայութեաՕ յաւիտենական արժէքներուն մտասեւեռումն 
ունին եւ կը հաւատան մեր ժողովուրդի ստեղծագործ ուժին։ 
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«Բագին»ը յիսուն տարեկան է։ 

Հայագիր հայ գրականութիւնը հազարվեց հարիոր տարեկան է։ 
Որովհետեւ դիցաբանութեան Արիանի թեյը բռնած պահողներ եղած են 

եւ կան։ Առաջին քրիստոնեաներու վարարող հաւատքով, նոյնիսկ երբ 
բանակ չէին, այսօր ալ բանակ չեն։ 

Շատ քիչ բան փրկուած է նախաբրիստոնէական շրջանէն, ափսո % 
բացի մեր պատմիչներու արձանագրած առասպելւերէն, վէպերէն։ Վկա-
յութիւներ՝ ստեղծագործական տեսիւք ունեցող ժողովուրդի մասին։ 

վահագնի Ծնունդը՝ աստեղային առասպել: 
Արատշէսի եւ Սաթենիկի վէպը՝ գրեթէ արդիական՝ հրայրքներ արթըՕ– 

ցնող, երբ կը խօսի «Ալանաց փափուկ օրիորդի մէջք»ին մասին... 
Կը սիրենք բադդատուիւ, ստորակայութեան զգացումներ զարգացնե– 

չա համար եւ արդարացումներ փնտռել, նահանջները վերածել։ Հտպի– 
տաթխն։ Եւ քանի որ մեր կեանքի ընկերն է «Կուկըլ»ը, հարցապնդեցէք 
զայն, եւ կը բուժոփբ ձեր րարդոյթներէն։ Ո՛ւր էին եւ ի՜նչ ունէին մեր հի-
ացման Խ կապկամի առարկաներէն շատերք երբ մենք եզնիկ Կող բացի 
ունէինք եւ Վարդանանքի վիպասան Եղիշէ, որ տիպարներ կր քանդակէ։ 

Հակա-մակերեսային գնահատական մք ըրէք, տեսնկռւ համար թէ այդ 
իսկական ժառանգութեան տէ՛ր էք։ 

«Բագին», մեր գիր-գրականութեան 1600 տարիներէն 50ի ընթացքին, 
անցեաչին եւ նորին տիրութիւն րրաւէ բացտելով ապագային վրայ։ 
Անուններ եւ գործեր որոնք զանգուածի հաւաքական յիշողութենէն կը 
ջնջուին, եթէ չեն ջնջուած։ Նորերով աչ չեն փոխարինաիր։ Նիւթապաշ– 
տական եւ սպառողական կիրքը կր նեղցնէ գեղեցիկի, ազՕիփ եւ ինքնու-
թեան դաշտը, անինքնութիւնը հայուն նոր Տապանակ Ուխտին է։ Ոչ 
կ՚ըսենք ոչ կը խոստովանինք։ 

«Բագին»ի հաւաքածոներու գեղակազմ հաստափոր հատորները դի-
տեցի։ Պահարան մը բացքլ գոցեցի, արիշ մը բացի։ Բանալ հատոր մը եւ 



դարձճեւ էջերը, կենդանութեան էջերը անոնց որոնբ չկան, անոնց որոնբ 
դեռ հաւատացեաչի ջերմեռանդութեամբ կը շարունակեն, որպէսզի 
չխամրին հայոց չեզուն, - Շաւարշ Նարդտնիի «ոսկեղնիկ»ը–ք ստեղծեչա 
ազնիւ հոդին, որ անխարդախ հայտն մէջ քիչ մը Նարեկացի է, ճհէքէեան, 
Վարուժան, որպէսզի չկտրուի ինքնութեան յար Արիան ի թեչը, մնայ Փոք-
րիկ Ածուն ուր մեծութեան գործեր կան (ռ՚վ է խօսողը)։ Հատորներ եւ 
անուններ, երբեմն Լուսանկարներ. Կարօ Սասանի, Եդու արդ Պօյաճեան, 
Արամ Գառ օնէ, Գուտցի Միքայէչեան, Վահէ Օշական, ժիր այր Աթթարեան, 
Պօղոս Գոտէլեան, Բաբդէն Փափազեան, երիտասարդներ որոնք այդպէս 
չեն այչեւս։ Բայց նաեւ մրջիւնի եւ պրպտողի շնորհքներով « Բագին »ի 
սպասառկու եդած են, անոնց անունները յիշել ազնիւ տուրք է. Արտաշէս 
Տէր Խաչատուրեան, գիրքերու շտեմարան գրախօսոդը, չուսարձակներու 
շտեմարան Աւօ Թումայեանը, մրջիւնի յամաոոյթեամբ էջեր սրբագրող 
Պետիկ ՀերկկԽսնը։ Եւ ուրիշներ, հաւաքական արարում։ 

Հայ դիրով, խօսքով ա շնորհքով ճառագայթող Էջեր, կէս դարա ճամ֊ 
թաներուն վրայ թացռւոզ Լուսարձակներ։ 

Յիսուն տարի։ Եւ Արիանի թելի երկու ծայրերը իր ափին մէջ հզօր կամ-
քով ու կիրքով պահած Պօղոս Սնապեան։ 

Այն թեյը՝ որ Կաղանդ Պապայի հաւատալու սէր եւ հարազատութիւն է։ 
երագելու ունակութիւն, առանց որուն ժողովուրդները կը դառնան ամ– 
բոխ։ 

Կանգնեցէ՚ք հատորներուն առջեւ, ինչպէս տաճարին մէջ հաւատացեա֊ 
1Ը կը կանգնի Սուրբ Կոյսի պատկերին առջեւ։ Թերեւս կը պատահի ինք– 
նանաաճման հրաշքը: 

Յուսահատական պահտ մը, երր Հայաստան նւ հայութիւն կրնային ան-
հետանալ պատմութեան բեմէն. Աւետիս Ահարոնեան ըսած էր. «Դեռ կայ 
հրաշքը»։ Հրաշքը հաւատք եւ կամք է։ 

Ապագան ի՛նչ կը խոստանայ։ 
Կը կարդայի ոչ թէ Սփիւռքի, այլ հայրենի գրող էդուարդ Միլիտինեա֊ 

նի գիրքը, յոյս տեսած 2006ին։ Հեղինակը արժանացած է մրցանակներա 
եւ շքանշաններու: Ներկայանալի եւ խնամուած հատոր մը։ Տպաքանակը՝ 
400։ 2012 Ապրիլին չէր սպառած։ ԵթԼ համախումբ հայութեամր, հայախօս 
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ գնահատուած գրողին գործը 400 
տպաքանակով յոյս կը տեսնէ եւ վեց տարի ետք չի սպառիր, «Ատէր» 
տրուածներով, ոչ միայն գրական շրջանակները կացութեան մասին պէտք 
է մտածեն, այչ նաեւ «ղեկավարութիւները», շքանշան շնորհողները։ 

Առանց սեփական ինքնութեան անկախութեան, ի՛նչ բան է քաղաքա-
կան անկախութիւնը։ Բայց ինչո՛ւ դադրած ենք այս հարցումը ուղղելէ եւ 
կը բաւարաբուինք հրավառտթիւններա ակնթարթային յոյսով եւ աղմու-
կով : 



Դիտել կը տրոփ, որ ամէն մարդ գրասէր կամ գրող պիտի չը//ա/։ Ո*վ 
հակառակը կրնայ պնդեւ։ Ներկայացող պատկերը կը մզք։ այ/ հաստա-
տում մը ընեթկ պարզապէս ըսեչու՝ որ գրող եւ գրասէր պիտի չմնան։ 
Եթէ հոն հասնինք, ինչպի՜սի Հայաստան մը պիտի մնայ եւ ինչպի՜սի ազ-
գի անդամ պիտի ըԱանք։ Արդէն հրաժարումը տեսութեան վերածողներ 
կը խօսին «համաշխարհային ազգ»ի մասին, կամ «ծագումով հայ»ու մա-
սին։ Հանում-գումարում մը ընենք, տեսնեչտ համար թէ ի՜նչ մնացած է, 
ի՛նչ պիտի մնայ, աւելի ձիշդ՝ ի՛նչ պիտի գրենք էջին տակ։ 

«Բագին»ի յիսնամեակը առիթ պիտի ըչչայ,– կ՛ըլլա%- մե/ւ լինեչաթեան 
սեւեռումին, ազգային չեզուի տիրութեան Խ գրականութեան զարգաց-
ման տեսանկիւնէն։ Այդ լինեչութիւնը առանց հարազատ ինքնութեան բո-
վանդակութեան, ոչ իսկ փող ու թմբուկ է, այչ «ւոաւուլ-զառՕա», ինչպէս 
որ ենք։ 

Վերակա նգ նո՜ւ մը։ 
Ինչպէս որ աւերակներ կը վերականգնոփն ծրագրումով եւ ներդրու-

մով, այդպէս պէտք է վերաբերիլ նաեւ հայերէնի եւ գրականութեան մի-
աժամանակ, որպէսզի տեւէ ւեզուի որակը եւ գիրն ու գիրքը հասնին իւ-
րաքանչիւրին։ 

«Բագին» խորհրդաժողով մը հրաւիրած է, առանց պետութիւն բլչալու, 
որպէսզի վերականգնումի քայւ մը առնուի։ Ինչո՜ւ հայը ինքզինք պիտի 
չտեսնէ այս նախաձեռնութեան մէջ, գրող, գրասէր, ղեկավարութիւներ, 
նաեւ բոլոր անոնք որոնք դեռ սոսկ «ծագումով հայ» չեն։ 

«Բագին»ի 50 տարիները 1600 տարիներու շղթային օղակ։ 

Ո՛վ պատասխանատուութեամբ եւ հայօրէն յանձնառտթեամբ երաշխա-
ւոր պիտի ըչչայ յաջորդ 50 տարիներուն համար։ 

Հրաշքը պատահած էր 1600 տարի առաջ, երբ թագաւորը (վռամշա-
պահ), կրօնապետը (Սահակ Պարթեւ) եւ մտաւորականը (Մեսրոպ) ի մի 
բերած էին իրենց ուժերը։ 

Ոգեկան եռապետութիւնը։ 
Մեր դարա երկրորդ կէսը կ՚ըլլա՛յ կենսական հրաշքին նոր ժամանա-

կաշրջանը։ 

Կ՛ուզե՛նք այդ հրաշքը իրականացած տեսնեչ։ Աւեչի ճիշդ՝ իրականաց-
ներ 

Ց. ՊԱԼեԱՆ 

13 Հոկտեմբկւ 2012, Պիքֆայա 
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«ԲԱԳԻՆ» . . . 

Բէյրութը ես տեսել Եմ անցեալ դարի 66 թուականին Սունդոլկեանի 
անուսսն թատրոնի առաջին ւսրտա սահմանելս ն հիւրախաղերի ժամանակ։ 

Դա ժամանակներ էին, երբ հայոց համայնքը ծաղկունք Էր ապրում։ ԱմԷն 
քսսյլի հայերի խանութներ, աշխոյժ առեւտուր, բուռն մշակութային կեանք, 
մրցութեան մէջ մտած մի քանի թատերական խմբեր, տաղանդաւոր ղեկա-
վարներով, Վարուժան Խտշեան, Պերճ ՖազլՍւսն Ել ուրիշներ.,.խոշոր 
գրողներ՝ Անդրանիկ Ծսսռուկեսսն։ Հասարակական ու կուսակցական ակնա-
ռու գործիչներ, մինչեւ անգամ Սիմոն Վրացեանն էր ողջ-առողջ։ Ել չեմ 
ասում բազմաթիւ ակումբներ, հայագիտական կենտրոններ, լրագրեր, 
դպրոցներ... 

Երազանք էր... 
Անշուշտ էդ մթնոլորտում պիտի ծնաեր «Բազին» ամսագիրը՝ իր վրա) 

վերցնելով հայապահպանման վիթխարի առաքելութիւնը; 
Շնորհաւորում եմ իմ մօտ բարեկամ ու ընկեր, «Բագին»ի երկսսրամեայ 

խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեանին, որին շատ սիրում ու բսսրձր եմ գնահա-
տում։ 

հ հարկէ մենք Հայաստանում շատ քիչ բան գիտենք ԲԷյրութահայութեան 
մասին։ 

«Երկաթեայ վարագոյրի» ժամանակներն Էին։ 
Եւ ինչ մեծ յաջողութիւն եւ ուրախութիւն Էր մեգ համար, որ Էդ ժամա-

նակ Երեւանում Էր սովորում Մովսէս Հերկէլեանը, որը գնում-գալիս Էր ԵրԷ– 
ւան-ՊԷյրութ եւ ամէն անգամ )ւսշողացնում էր իր հետ բերել «Բագին»ի 
համարները։ 

Կարդում էինք անյագ հետաքրքրութեւսմբ, ծայրից-ծայր ու ծածուկ 
փոխանցում մէկս միւսին։ էնքան Էր ձեռքից-ձեռք անցնում, որ քրքրւում Էր 
ու մենք ստիպուած Էինք նորից հաւաքել այն, սոսնձել ու դարձեալ տարա-
ծել։ Շատ բան Էինք իմանում Էդ ամսագրից Եւ Էսօր ես ուզում եմ ուշացած 
շնորհակալութիւնս յսսյտնել ՄովսԷսին։ 

Շնորհաւորում եմ ամբողշ սրտով «Բագին» ամսագրի ՅիսնամԵակը, նրա 
ղեկավար Ցակոբ Պալեանին եւ խմբագրատան ողջ կազմին։ 

Յուսով եմ, որ ամսագիրը, ինչպէս առաջներում, ձեռքից-ձեռք կը խլեն 
ընթերցողները։ Թոդ նրանք անպակաս լինեն։ 

Բոլորդ առողջ եղէք։ 
Միշտ ձեր՝ Սօս Սւսրգսեան 

14.07,2012թ., Երեւան 



ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ 
(«Բագին»ի քառասուն տարիներու վաստակին 

«Բւսգին»ի 50 տարիները խմբագիրներուն, աշխատակիցներուն եւ րնթերցողնե– 
րոէն հետ յիշատակներ կ "արթնցնեն դէմքերու եւ դէպքերու մասին։ Անմիջապես 
ի՛նչ կը ներկայանայ ձեր փշւպութեան պաստառին վրայ։ 

ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆ - ԻնչպՀս քանիցս հաստատուած է, Ափիւււքի աււաքին ասանամեակ-
հերու ն այնքան հարուստ ըովանդ ա կ ո լ թ ե ա մ ը գրական Հրապարակին կր ա ի ր ա պ ե տ է ր 

Պ ո ս թ ր ն ի «Հայրենիք » ա մ ս ա գ ի ր ը , որ 60 ական թո լ ա կ ա ն ն ե ր ո ւ ս կ ի ղ ր ը յ ո գ ն ո ւ թ ե ա ն 

նչ ան ներ ց ո յ ց կու. տար, Պ Է յ ր ո լ թ ի ՀՀ Ա կ օ ս » հանդ է սր իր կ ար դին դ Ապր ած է ր ձգոդակ ան 

ր յ / ա ք է , Անդրանիկ ԾաԻ-ուկեանի « Ն ա յ ի ր ի » շ ա ր ս ւ թ ա թ ե ր թ ը մեծ մասով հեռացած է ր 

դրականէ,ւթենէն ու դարձած կ ո ւ ս ա կ ց ա կ ա ն , ագգ ային ո լ եկեղեցական պ ա յ ք ա ր ն ե ր ո ւ 

կրկէս մը* Ա յ ս փաստական իրականութեան ը ն թ ա ց ք ի ն , ՄիՀին Ա ր ե ւ ե լ ք ի մ է Հ աոեղծագոր– 

ծ ո ղ մի^ին ա ա ր ի ք ի եւ ե ր ե ս ո ւ ն ի շԻւրՀ գ ե դ ե ր ո ղ գ ր ո գ ն ե ր ը կ ՚ ա պ ր է ի ն այս կ ա ց ո ւ թ ե նէն 

դ ո ւ ր ս գալու, ալեկոծ տագնապ մ ր ո ւ կ ը գ գ ա յ ի ն դԻԼտ դրական րովանդ ս ւ կ ո ւ թ ե ա մ ր ամ-

ս ա գ ի ր ի մ ր պահանջը եւ ա յ դ երագին համար անոնք ի ր ա ր ո ւ հետ տեւարար խորհրգակ– 

ցելէ եաքՀ կ ա ր ծ ի ք ն ե ր ո ւ վախանակութիւն կ ՚ ո ւ ն ե ն ա յ ի ն նա ե լ ա գ դ ա յ ի ն ո լ կուսակցական 

պաշտօններու ՛քրայ գանուող պատասխանատու գ Է մ ք ե ր , , լ հետւ Ա յ դ եր սպին (այն Ժամա-

նակ տ ր ա մ ա դ ր ե ց ու յ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն մ շ ա կ ե ց մա նաւ անդ & դ ո ւ ա ր դ Հխյաճետն– Փ ա յ փ ա յ -

ուած նոյն բ ա ղ ձ ա ն ք ը հաս ա լ նաեւ Հ . 3– Դ ա շ ն ա կ ց ո ւ թ ե ա ն Ո ր դ Ը ն դ հ ա ն ո ւ ր Հ ո դո վ ի ն , 

ուր ընարեալ պատդ ա մ ա ւ ո բ ն ե ր ը իրենք եւս զգալով նման ր ե մ ի ա ն հ ր ա ժ ե շ տ ո ւ թ ի ւ ն ը , ո ր ո ֊ 

շեցին ը ն թ ա ց ք տալ գ ո ր ծ ի ն , որուն կ ա զ մ ա կ ե ր պ է , ւ թ ի ւ ն ր վ կ տ ա հ ո ւ ե ց ա ւ կարօ Աասու նիինւ 

Տ ա ր ր ե ր գ ր ո ղ ն ե ր ո ւ հետ չ ա ր ք մ ր հանդիպումներէ ետք, կարճ Աաս ո ւ ն ի ի ր ր ե ւ դ ո ր ձ օն 

խ մ բ ա գ ի ր ն ե ր նշանակեց է դ ա արդ Պ օ յ ա ճ ե ա ն ր եւ Պօդոս Անապեանր, որոնց Հետ մ ի ա ժ ա մ ա ՛ -

նակ ա ո ա ի ց ո լ ց նաեւ խ մ բ ա գ ր ա կ ա ն կագ մ մ ր է յանձինս Բ– Փափա դե ա ն ի , 0 չ ակ անի, 8 . 

Գ ե ղ ա ր դ ի եւ Տ՛ Ո ս կ ո ւ ն ի խ Ա յ ս պ ա յ մ ա ն ն ե ր ո ւ ն մ ԷՀ եւ այս ո ւ ժ ե ր ո վ սկսաւ «Բագին», 
որուն ա ասքին թ ի ւ ր ւ ո յ ս ս,եսս։լ 1 9 6 2 Յ՚էւնուարինտ վ ա ր ք ի ն մԷ9 ե ր ր ե ք պիսւի շմոււնաք է/֊ 

Ի շ խ ա ն ը , Ա Ն" ւ ր ե ա ն ը , Ժ Ա թ թ ա ր ե ա ն ր , Աելքոն Էէդլիդաթեանը եւ ՛Լա պար է, լ Ա ր աքս ի 

Ձ ա ր խ ո ւ ա ե անները, ո ր ո ն ք սերտ ըարեկռ,,քներ Էին « Բ ա գ ի ն »ին եւ որոնց դ ր ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ր 

անպակաս եղան անոր էգերէն՛. 

ւ Հ– 

€ Օ ի չ ո զ ո ւ թ ե ա ն ս պաստառրֆ լի է յ ի շ ե ա ք ն ե ր ա ն ո լ հեէւունեըէն նոյն խանդավաո.ու– 11 

ՀԵՏ 
իրաւունքով) 



իժիւնքչ ապրող ու. աշխաաակցուիժիւննեբբ խոս աացած դ բոգներուն կապուած թանկ յէյ Լ շե-

ր՛1 ՛Է– Գեղեցիկ գործի մը սկիզբէն բխած ոգեւորութեան ուգդակիօրէն մաս կբ կազմէին 

ընթերցող ծանօթ իա։լի։ մբ Հետ նաեւ Հ– 3՛ Ղաշ նակցոլթեան լիերին մարմինին անգաւքԳ/ե– 

բէն կար Օ Աասունիի կոգքին նաեւ Եր՛՛՛անգ քԱաթանասեան, Ա ովսէս Տէր Գա լուստեան եւ 

Արամ ԱաՀակեան–, 

«Բ».– (,1նցնե|ով ասացչաթենէ, «Միջնաբերդ» գրական տարեգիրքի խմքագ֊ 
րութեԱէն, իր ուժերու լիութեան մէջ գանուող Պօղոս Սնապևանր ինքզինք գտաւ 
Սփիւռքի գրական իմացա կան բեմը ըլլալու կոչուած «Բագին» ի խմբագիր ի դերին 
մէջ, երբ դեռ կային գրական կիրք ունեցողներ եւ հայ գիրի եւ գրականութեան ան-
փոխարինելի ուժին հաւատացողներ։ Այդ օրերու պատկերը եթէ տաք, նորերուն 
օգւոակար կ՚ըլլայ։ 

Պ՝ Ս՝ ՚ Անգամ մր աււիթ եղած է <Հ Սէգդ ^Ս էք» Օրաթերթի մ ԷՓ անգբագ առնալու. այն մա-

սին, որ Պօգււս Անապեան «Բս1գիՈ»ի պ ոյառման խմորումին մէթ բնաւ րամէն Հու՚էփւ Մաե~ 

րիմներոԼ շրջանակներուն ծանօթ Է, որ ան այգ տարիներուն իբբեւ անբնդունեքի անուն, ի 

միֆի այլոց կր ՀետեւԷբ ամսագիր մր ունենալու ւոագնապբ զօրութ համր ապրողներուն ու 

յաճախ 1լր բացակսւյէբ խոբՀբդ սյկցական Հանդիպումներէն՛. Ատիկա պա աճ աո, մր չեղաւ 

ււ ակ այն, որ ուրիշ գ Էմքեր ու վարձերէն ետքք իրեն եւս առաջարկուեցաւ գրեք Հանգանակը, 

որ րնղունուեցաւ միաձայնութեամբ. ոլ լոյս տեսաւ առանց բառ. մր փոխելու: Աւ եքցնել 

պէսյք Է, որ «ՄիջՕւՍթերդ» տարեգիրքի երկրորդ ՀաէՈոբին բաժիններուն ՀեաելոգոէԼ" 

թեամբ էքաաաբու եցաւ նաեւ «ՈագքւԶ»ի բաժիններուն տնտեսութիւնը ու ճշդուեցան բա-

ժիններուն պ ա ա ա ս խան ա տ ո ւնեբ բ\ 

Պատմութեան Համար ուրու ազբուած այս աեդեկութիւննեբոլն կար դ ին ք նկատած 

ւգէաք Հ րլլաք, որ «ԲագքւՕ» սերունդի մր Հանդէս ր չեղաւ., այլ դարձաւ երեք ու աւելի սե-

բուն դներ Հիւբընէք ա քող Հանք էէ որ: Պա յմանա կանօբէ՛)։ բսած է կարօ Ա ասունիի սերունդրէ 

Եգուարզ Պ&յաճեսւնի սեբունդբ եւ ՎյսՀԷ Օչակսւնի սերունդբ միաժամանակ զինոլորաղբր– 

լեցան այդ երազին կ են սա զ ործ ման–. Ասս նռ Հետ, բոԼորովին նորեր աո աքին օրէն ստոբագ– 

բուիժիւն ունեցան Հոն՝, 

Լիին^եւ հոս, յիշեցինք միայն Լիբանան ապրող գրողները, բայց պիաի չմոռնանքէ որ 

Ա փիլ ոքի Համարես/ բոլոր դրողնեբր նոյն խանգ ափսււութեամբ ող^ունեցին «ք՝ԼԱգֆէ Ը »ի 

ծնունղբ, առածին օրէն ու Հեաագ ային նոյն ւ։զ ելորոլթեամբ աշխաաակցեքով անոբ, ինչ-

պէս Համաստեղ, Աբամ Հայկազ, Տակոը կարապենց, Գո ւրդէն Մխիթաբեան, Ա. Աբփինէ, 

Վաբգան Գէոբգեան, 8 ոփ Հանն էս Տէ ՚/էճ եան, Ակրաիչ Հաճեան, ՝Հ,շան Պ էշիկթաշքեան, \/ի– 

կոդոս (/արա^եանյ Հբաչ Զ ար գ աբեա ն ք քԼաբեՀ ()րբոլնի, Արս էն Երկաթ հ Սաբզիս ՍաՀ ակ– 

եան, Բենիամին /էՒսւշեանէ Բիլ ղանդ կո անեան, Աբամ Գառ.օնէ, Արմանա, Հայկ Ցովսէփ՜ 

եանէ Ջ^բիկ Միբդոյեանք Լեւոն Գաբ/քէն՛, 

$իշեա լ ղ էմքերբ Հողին գ աբձած են այսՕը, որոնց շարքին պիտի չմոոնանք յիշել նաեւ 

իրենց սկփզրր Հոն բրած ու տարիներու փք՛այ շարունակած չորս՚Հինդ ուրիշներ, արձա-

կագիր ու բանաստեղծ, որոնք առաֆին ամիսներէն սկվե՛ս ք «ՔագիՕ »ի մէք ստորագրու-

թիւն ունեցան ք– Պետրոս Հաճեան, Գէոբգ Աբեքեանք Զուք՛ս ք Գադանճեան, Տաբուիժիւն Զո-

րեցի յ Աաբգիս Սաբդիսեան եւ աւելի ուշ Հանղէււ Լկած եւ աւեքի երիտասարդ բանաս-
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Մ 
Ե 

Ե Ա 

\ Կ ը յ ս յ յ ս ւ ա ք ւ ս ս ր հ ն ք պաշյոաւ1ու6ք 

եւ արՆ/ւսւյայաաթիւՇ ՀւսՀ 

Հոգայճ. Ո | տ վ հ ՜ հ տ ե ւ Հ ա յ Հ ո գ ի ն 
գ ո յ է , ր ւ ս յ ց դ ո ւ ն ո ւ ր ե ք կ ը 
յ ա յ ւ ո ն ո ւ ի ; Պ է ւ ո ք է բ ե կ ա ն ե լ 
դ ա տ ա կ ( < ի ք ը է ո ր Զ ա յ ն 
լ ո ո ւ ք » ե ա ն դ ա տ ւ ս ս ք ա ր տ ա ծ է ։ 

Մ Ե Հ Ե Ս Լ ՛ Ա 
, Կ ը ճ ւ ս ւ ս ւ ս ւ ն ք . Հ ա յ Հ ո գ ի ն ՝ Լ Ո \ Ա Ա 

է , Ո ւ ժ ն է , Կ ե ա ն ք ն է է 

մ ա ր մ ն ա ւ ւ տ ա ս է ծ ս ւ ն դ ր ի ս ւ կ ա ն 
շքեդութեանը մէջ արիակւսճ 

ց ե ղ ի ն , ո ր ա ն կ ը պ ա տ կ ա ն ի ն ք ։ 

Մ Ե Հ Ե Ա Ն 
Կ ՚ ը ս ե ն ք , ա ո ա ն ց Հ ա յ Հ ո գ ա յ ն , 

չ կ ս ւ յ ն ա յ գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն Եւ ն ս ւ յ 
ս տ ւ ս ե ս ս ւ ; ԼԼւՏԷՃ ճ շ մ ա ր ի ա 
ս ւ ք ւ ո ւ ե ս ս ւ ա գ է ս ւ ՝ ի ր ց ե ղ ի ն հ ո գ ի ն 
մ ի ս ւ յ ն կ ՚ ս ւ ր ս ւ ա յ ա յ ս ւ է ։ 

Մ Ե Հ Ե Ս Լ ՛ Ա 



տ եղծն եր էմմա Գ առ օնէ , Հ)ե ար ոս Հ երե ա ն եւ. կորիւ ն է, ա Հինես, ն, որո նք իր ենց լոյ» րնծա– 

յած առանձին շարքերուն եւ երկու-երեք դիրքերոլն Հե։Ո, աճման տարերքներ մտանեցինք 

բայց ճակաաագիրր սէնէէղոք գանուեցաւ նաեւ, իրենց Հանդ Էպ: 

«Բ».– Ի հարկէ, գրողր կամ խմբագիրը, կեանքի եւ իրակւսնութեան վրայ իր հայ-
եացքը կ՚ունենայ։ Պօդոս Մնապեան ինչպէ՚ս սահմանեց իր դերը, որո՛նք եղան այն 
ուղղութիւնն եր ը, զորս ինք շեշտեց եւ ինչպէ՞ս ընկսղաեցան իր ոյւդեգրսւծ ուղղու-
թիւն ները։ 

Պ Ա– Մինչեւ 1908 թ էէ է. ա կ անր , իէէքրագ րակ ա ն գ որ ծր մի էէ/էէ ին տարին Եղ է,լ ար էլ ՚^օյաճ -

հան եւ Պ^դոս Ան ա պետն, ստեղծագործական Է Հերուն առքէն թեր, քննադատական աարրեր 

րնոյթի կքեր Կ սարա գրելով–, Է դուարդ յաճեանի մսւ Հէն ( 1 0 0 6 ) եաք, գրողներու Հեա կապ 

պ ա Հ ելո գ ո րծր ( գրո ւթիւնն եր ուն րնսւ րոլթիլ ն ները ( քննա դ ա աա կ ան նշ մարնե րուն Հ ե տե-

ւող ակ անութ իլն լ,, վերջ ապէս րնթսւցիկ թիլերուն թէ ըացառիկնեբուն ծրւսգիլւներր կագ– 

մ ե լ էէ ւ ՛էէ շիա/ւոտնքր, ինչպէս նաեւ ամսագիրին ուղղութեան սբութիւնր պաՀելոլ աչալբ– 

ջռւթիւնր գրեթէ ամրողֆութեամբ. ծանրացաւ Օ)օդոււ ԱԳէապեանի ուսերունէ Հանրային 

նման գործերր, րնական Է, Համակիրներու Հետ Հակառակորդներ, նոյն իսկ թշնամիներ 

եւս պիաի ունենալին եւ ունեցան, թշնամիներու պարագային, նախկին Գ.Հա յա ստանա-

սէր%ներւււն Հետ անպակաս եգան, մա՚նալանգ կային Հայաստանի պաշտօնական ճկարմր– 

լւաշ սա. այլն երսուն պարբերական խաչակրութիւններր։ Ա՝ենք, բոլոր պարագաներուն, ճիդ 

չխնայեցինք Հաւսւաարիմ մնաք մեր ՀիւՈւական սկդրունքին, որ լայնախոՀութիլնն էր ու 

IայնախոՀութիւնր մնաց: Նկատած պէաք է ըլլաք, որ մեր առաջին թիլէն սկսեալ Հոն ստո-

րագրութիւն ունեցան նոյն իսկ գ ադավւարական մեր Հակառակորդ ներր, նոյն իսկ կուսակ•՝ 

ցոսթենէն Հեռացածներր», անգամ Հեռացուածները։ Պատասխանատու մարմիննելաւն ու 

խմբագրութեան Համար կաբեւորը ենթակային գրական պատրաստութիւնն Էր, անկեդ-

ծ ո ւթիւնր, մասնավորաբար բիւրեղացուցած Հիմնաւոր տեսութիւնը, առաւել՝ լեգո լին 

փայլը կամ ոճին (ոյսր՛ Կր կարծեմ, որ Հեա եւ ալ ակ անօրէն տէր մնացինք այս սկզբունքնե-

րուն, որոնց անդրադարձը, կր կարծենք, որոշապէս գրական եղա լ թէ՛ Ավւիւոքի եւ թէ Հա֊ 

յա սա ա նի գրակա ն Ծ ւթե ան Համար: < Հայա սա անի գբ էս կ ա նու թեսւ ն Համարեր կը նա յ շ ափ ա -

դանցէւլթիլն թո լիլ եւ գրգռել ծանօթ թէ թաքուն ր ան ս ար կււ օներուն եռանդ ր, լ՛այց 

ասոնց քըթէՌչոցնեըր եւ ամլաթենէ բխած մարտական տուայտանքները Հաշուի չեն 

կրնար առնուիլ, երբ ոլնինք ա աղան գա լոր ու Հանդ ամանա է. որ գէմքերուն վկայութիւն-

ներր, որոնք երեւցան «Ռագին»^ ձՌամեակին առիթովք Հանդէսին ԶՕՕՅ թա ականի առա-

ջին Համարի էջերուն՛. Ա՜շակութային ու գրական պաշտօնական մար մ իններուն կարգին՝ 

րնթերցողր, անմն ացոր դ գնաՀաաականներ ու ա ա կ , Հոն պիաի ^անւլ իպի բանա ս տ ե գծա-

կան, վիպական ա քննադատական աւելի քան 1 5 շողշողուն ղէմքեր Ու աոորագըութեանց; 

«Բ».– Հայ մարդուն, հայ գրողին, մտաարականին վերաբերումները պարզ չէին 
կրնար ըլալ։ Դրական երեւոյթներու կողքին կային բացսաականութիւններ, որոնց 
նշումը, ի հարկին քննադատութիւնը, տարբեր ձեւերով կը մեկնաբանուէին։ Նա-
խանձախնդիր խմբագիրը ինչպես կը դիտուէր Հայաստանի կ ո դ մ է եւ ինք այսօր 
ինյպէ ՚ս կր գնահատէ իր անցած ճամբան։ 

ա կա ռակ խըոլչչեէ եսէն ձիւնՀալէն առաջացած որոշ շնչառութեան, կա սա կղա՜ 



կան ճնշումը կը շարունակեր տիրապեւոել, մեր րմրռնումներուն բոլորովին անՀաշտ 

սաստկութեամբ ու յաճախակտնութեամբ։ Գրականութիւնբ ոչ թէ ըստ ինքհան արժկք կր 

Համարուէր Հոն, այլ կր դիտուէր ու կր գնաՀաէոուէր Համայնավար կուսակցութեան քա-

րոզչութեան բերած իր նպաստներուն տրժեչափերով: Անխաււն գրականութեան ծառա-

յելու կոչումով Հանդէս եկած «Բագին» բնակ անօրէն դիրքորոշուած էր այգ րմբռնու– 

մին դէմ ել իր ուժերուն ներկ/ծ չափով մէ,1ք կոդմէ ցոյց կու տար ձգաուէՐէէաւոբ դրաէքա-

նութեան ան Հեթեթո ւթիւնր ել, միւս կողմ Է կր պաշտպանէր Հայրենի մեր գր ոդներէէւն 

ադատութեան իրաւունքրւ « ՅՈ1Ա1Աթ եթ» Օրաթերթին մ ԷՀ, կարծեմ Բենիամին թաշհանի 

գրիչով կարդացած Էինք ու իւրացուցած Սա բիւդեդացած ըանաձհլը, ըստ որուն Հայրե-

նի տեսա բանն եր Էն կը պա Տ ասշուէր ոչ թէ գրականութիւնբ կէէւսակցտկանացնեի այ/ կու-

ս ա կցակ ա նո ւ թիւնր դրակ տ նացն ել: «Բագին » մօտալորապէս նոյն չափանիշով ու պա-

Հանքով կը մօտենար Հայրենի գրողներուն ու կ՛ արձանագրէր իր գնաՀաա ականները–. 

Ազատութեան վերանուաճմւսն տարիներուն կարհփ եղաւ թկ՛ առանձին գրոլթիլննե– 

րու, մէՀ կարդ ալ թէ ուղղակի խոսաովանութիւններ էէէել այդ մասին–. Ատացոլած կարծիք-

ները կր Հաստատեն, որ ապարգիլն չէր եղած ստեղծագործական իրենց ազսւ աո ւթիւնր 

պաշտէգանելու, մեր Հետե ւաէղական պայքարը: Այս մարզին մէջ դրական դեր մր կատարած 

է « Բագին »ը, որուն Համար կրնաք միայն ամէնքով ուրաիէ ըլլալ։ 

«Բ».– «Բսւգին»ի այդ տարիներուն կւսփն հաւատաւոր եւ լխսրժէք գրողն եր > երէց 
եւ երիտասարդ, որոնք հայերէն գիտէին եւ հայու իյւաաւթենէ կու գային։ Նաեւ նո-
րեր յայ տն ա բեր ուեց ա ն: հրո՚նք իրապէս եղան ժառանգորդ եւ շարունակող։ Միւս֊ 
նե՛րը։ 

Պ - Ա" Ցարդ անունով– մականունով յիշա եցան միայն այն աշխատակիցներն ու 

խմբագիրն երբ, որոնք մեծ կ ամ փոքր չաւիի ն (գաւէ աներ բերելով «Բագին»ին, անցան 

կեանքէն, իսկ Հողին դարձածներուն թիլով, դէյԼցէ աւելի ուրիշներ երեւցան այս Հանդէ-

սին մէջ, միջին եւ աւելի փէ,քր տարիքի ուժեր, երիտասարդ տդաք ու աղջիկներ, որոնք դիր-

քերով իլ առանձին գրութիւննեբով կր շարունակեն մասնակցիք գրականութեան րնթաւլ– 

քթո Ա Սոնք կր գտնուին լինելութեան մ է ջ , անակնկաքներ սաեղծելու Հանգ լալան մ ր , եէ 

նոյն պատճառով ճիշդ պիաի չրչչար վճռական կարծիք յա յան ել անոնց մա սինէ Անկարելի Է 
սակայն լուռ էՈւալ ու չր սել, որ այսօր, Սփիւռքի մ է ջ , գրիչ շար ժող տասէն առնուագն եօ-

թը սկսած են «Բագին>փ մէջ. 

«Բ».– Մինչեւ 60ակս*Աները ազգային դաստիաբւսկութեամբ եւ բոլորովին 
«սփիւսք չեղած» սերունդ կար, «Բագին» կրնար համախմբել։ Հայրենիքի մէջ ապ-
րողի պէս գրողներ կային։ «Սփիւռք»ի ներկայ պատկերը,– տարտղնում եւ բազմե-
րես մաշումներ,– կրնա՜յ իրապէս ծնունդ տալ լիիրաւ գրողի։ 

Պ Ա՛– ճ ի շ գ է , որ «Բագին »ի առաջին տարին եր ա.ն երէց թէ երիաասաքւդ սերունդներու 

մէջ քիարժէք դրոգներ կային, բայց պիտի րնգունինք, որ անոնցմէ ոմանք աշխուժացան ու. 

բիւրեղացան ւսռալելաբար « Բագին »ի մ էջ է Սխալած չենք րյլաը, եթէ ասոնց չարքին յի– 

չենքվաՀԷ Օշակ անր, Քակոր Կարտպենցր, Ա– Ար փինէն, քիիրայր Աթթարեանը, Արմանար, 

էհւոն Ակչ յաչ հանը; ^ արտ դ նու ւՌ եր եղ ան ու Հոարաղնու ւՌհր ոլն Հետ եւ եց սւ ն մաշ ո լ ւքներ 1 



էվյբանանեան երկարատեւ պատերազմի հետե։ անքաք Հար էլադ ր արար Հեէէ ադան դր՛սկ՚ս– 

նութեան Համար աւել ի նպաստաւոր չիրանան հան պայմաններէն շուբֆ աս/սբ նորեր է 

որոնք եթէ այղ աննպաստ ստիպումէն զերծ մնացած րլքային, տարրեր րլքաբ թէ% իրենց 

մտաւորական րախտր եւ թէ ազին՝))ի էգերուն թարմ ներդրումներ ոդքունեքու ուբա– 

խո լ. թիլ նր: 

«Ր՝».– Կա՛յ դարման , կա՞ն դարմաններ - նոր ժամանակի հայաբարբառ հսղ գա– 
կանութեան ստեղծման եւ զարգացման։ 

Պ՛ Ս՛՜ «Քւսգի(ւ»ի Հրապարակ եկ ահ տարին ու յաջորդ երկու երեք տասն ա մեա կնեբուն^ 

ճիչդ է , "Ր Ափ (՛լոքի զրո դներ ոլն մեծ մասը կու դար գրականութեան Համար աւելի նպաս-

տաւոր Հա ւաքա կ անութ իլն եր ու ծոցէն, կամ Հարազատ հոդի մր փրայ կոխած բախտաւոր-

ներու շրք տնակներէն եւ, նոյն պատճառներով Համախմրու մ ր , խանդ ավառութիւնր, ստեդ-

ծազ ո բծելու հբավսւռութիւնր աւելի։ ձեռնտու ազդակներ էին, ր ա յգ կր կարծենք դրական 

ս տեղ ծա դ ո ըծո է թիւ. նն եր ո լ Հա մա ր կ արե չի չ է փերգնակ ա ն պ ա յմա ն ներ առա 9ա դրեր, է/ո չ եմ 

գիտեր, թէ Նարեկացին նպաստաւոր քէ նչ պայմաններ ունէր Հրաշակերտելու Համար իր 

« Մատեան ողթերգութեան»ը, կամ շա՞տ նպաստաւոր պայմաններու մէ^ կ՝ապրէր ու կր 

սաեդծագործէր Աբովեան, որ դրեց իր անկրկնելի «ՎէբՔԸ», որ լոյս տեսաւ մ ահէն աասր 

տարի ետք միայն–, իչենք նաեւ ան խուս ա վւելին, Տա կոր Օչակա նրէ որ կ՚րսէ իր դ/ուխ-գոբ– 

ծ՚՚ցին Համար։ « ՄՕա€քՈրդաց»ը յւլացուած ա զ ործաղ րուած է լոյսին արժանանալու յոյ-

սէ մր Հի՚քնէւվին Հեռու Հոգեբանութեան մը մէք՚ձ է Չենք կրնար անահս ընել այս անհերքելի 

իրականութիւննները։ Բացառութիւննեբու այս փաստերուն Հետ, Հոգին ու. հալաքակա– 

նութեան ծնուցիչ ամեբուն կարդ ինչ անկարելի է անտեսել ուսուցիչներուն վարակիչ դե-

րբա, կբկնելոփ աւելցնենք դարձեալ, որ մեզմէ աւելի նպաստաւոր մթնոլորաի մբ մէֆ չէր 

գտնուեր Հքովէաց աշխարհը, ուր վարժապետ մր, թ-լկատինցին, փաղանգ մր գրողներ րն– 

ծայեց միաժամանակ Արեւմտահայ եւ (Վվէիէ ոքի զրականու թեանցէ– ՀՀ1 սրդարեանի, Հա-

մաստեղի։ ք&՝ոթովենցի ոլ \քՈւրի1քեանի պէս եր ախտ աչ ատ դ է մքեբւ 

«Բ».^ Սփիւռքի գրականութիւնը, մինչեւ վերանկախացում, արեւմտահայերէնով 
արեւմտահայ գրականութեան շարունակութիւն էր։ Այսօր տուեալները փոխոււսծ 
են։ Ինչպէ՜ս կը պատկերացնէք ապագան։ Ի՜նչ կրնանք րնե| եւ չենք ըներ։ 

Պ՛ Ա–~ Կր կարծեմ, որ ճիչգ չէ ըսեի որ մինչեւ վերանկախացում (^Լքվփւռքի դրական՛ս ֊ 

թիւնր աբեւմաահայեբէնով կբ մշակուէր եւ ձեւով մբ շարունակութիւ.նբ կբ հանդիսանար 

Աբեւմաահայ գրականութեանդ–, Պ արս կ ահայերր միշտ արե$.ելահայերէնով լեցուցին իրենց 

էֆերրւ Արելելահայեբէնով դրեցին նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան անկումէն ետք 

Ս՚իիւէւք սւպակտանած շարք մր գրողներ՛– Ինչ կր վերաբերի մեր դրականութեան ա պադ ա՛ 

յինէ սխալ չէ բււեի որ Ափիւռքի մէ^ անիկա պիտի շարունակէ արել մտահայեր է նով հան-

դէս դ ալ ու մեծ չափով մր շարունակել Արեւմտահայ զ բականա.թեան ալանդ.ա..թիւնները\ 

Այս տեսութեան մէկ կոդ մին պատ ասխանր կարելի է գտնեք նախորդ հարցումին տրուած 

արձագանգին մէ^, թէ Ափիւ՚ւքի գրականութեան շ արուն ակ ա կանութեան մէֆ պէտք է 

"Ր՚՚յ/^ Ղ^ք1 ՚^ք վերադրեք դրականութետ)/ Ուսուցիչներուն; Անցեալ դ արա. յիսուն ակ ան 

թուականներուն մեր երկրորդ ակ էսն ՛ք՛որ ժ արաններ Էն ո մանք | ձ եմաքէ ա նր, (վ ելդ ր նեա ն 



կրթական Հաստատութիւնը, ԷրուսադԷմի ու Անթիլիասի ժառանգ աւոբաց վարժարաննե-

րը <յ ժ է էէ է յլ ահ Է Էէն դրականութեան մեծանուն ուսուցիչներովդ որոնք կր կոչուէին Լելոն 

Եանթ, հիկո/ Ա)ղբալեան, կարօ Աասունի, ՎաՀան Թէքէեան, ՎաՀԷ •ՎաՀեան , Յակոր Օշա֊ 

կան, Շ՚սՀան Պ է ք՚պէլ՚եան, է դուարդ Տ ասնաւդեէոեան, ք՝իւգանդ Լյդիայեան, Սիմոն Սիմէէն– 

եան–. Հարկ Է յք՚շ^է նաեւ անցեալ դար Ու քառասնական թուականներուն ՀալԷպի մէթ Հաս-

տատուած փաքէէն քյվէփէ ճեմարանը, ուր դրական ուժեր պատրաստելու Աինաս թէօքէօլ– 

եանի եւ Մկրտիչ (քկրտիչեանի ճիգերը քիչ արդիւնք չտուին--

Հիմա քաք պիտի րլլանք ու խոսաովանինք, որ մեր վարժարանները այդ մակարդակնե-

րովդ արժանիքներով ու առտքելութեամբ օժւոեալ ուսուցիչներ չունին։ Գրականութեան 

Ուսուցիչներ եղան ու կան, որոնք տասը եւ աւելի ա արիներ ասպարէ դի վրայ կը մնան, 

բայց նմոյչի Համար անդամ մէկ ուսանող չեն կրնար մղել դէպի գրականութիւն: էս կր 

կարծեմ, որ մասնաւոը ծրադիրով դրականութեան ու սւււցիչներ պաարաստելու Հրում ա յա -

կանի մր առթել կր գտնուինք՝, զՀամադգ ային՚ծի Հա յագ իաական Հիմնարկը այգ պահանջին 

մասամբ գոՀացում տուող լուսատու ձեռնարկ էր եւ դբականօրէն էէրոչ չափով արդաբա– 

ցէէւց իր գոյութիւնբ, գրոգներ տուաւէ Հրապարակագ իրներ, կրթական մշակներ ու ըն-

թերցողներ ել կրնար աւելին տալ, բայց նիւթական ինծի Համար անըմբռնելի պատճառով 

վերՀ գրուեցաւ անոր։ Այն տեսակէտը կր փայփայուի երբեմն, որ Հայաստանր ինք պիաի 

գոցէ Հայագիտականի ձգած այդ բացը Սփիւռքէն ուսանողներ րնգւէւնեքով՚. Այդ մասին 

ես անձնապէս մեծ պատրանքներ չունիմ, այն Հիմամբ մանաւանղ , որ Հա յաս ւո անի մէՀ ու-

սուցման եդանակր դասախօսական կառուցողական սկդըունքնեըով առաջնորդուող 

Համակարգ չէւ Այնքան ատենէ որ դասախօսը դ ասախօսութեամբ կր բաւարարուի եւ ու-

սանողներուն Հետ ստեղծ ադոլւծ աշխատանք տանելու առաքելութեան չի լծուիլւէ Հոն Հագ– 

ւագէպօրէն արուեստի ոլժեր կր ծլարձակին՛. 

«Բ».– Իրապէս ո՛ւր կը գտնուին հայ գրականութեան զարգացման խոչընդոտնե-
րը եւ որո՞նք են պատասխանատուները։ 

Պ՛Ա– Այդ Հարցին պատասխանը կարծեմ արդէն ուրուագրուեցաւ վերի տեսութեան մէջ± 

«Բ»,– Արհեստագիտական նոր նուաճումները կարելի կ՚ըլլա՛ն առաւել մը դարձ-
նել հայ գրականութեան զարգացման համար։ 

Պ– Ս - ի մ ծ անօթութիւններուս ու.... Հակկացոդոլթեանս սահմաններուն մէՀ, սւրՀեսաա– 

գիտական նուաճումները որեւէ դեր չ ո լ ն ի ն , չըսելու Համար բացասական դեր կր խաղան 

անոնք՛. ՛Քիչ մր աւելի ծանօթութիւն ունի մ Համա կ ա ր գ իշքէն մասինէ որուն դիմաց յանգած 

եմ այն եզրակացութեան, որ մտքի ծուլութեան մղող սաըսավէեքի գործիք մըն Է անիկա եւ 

ուրիշ ոչինչ* 

«Բ».– Սիրողական գրականութիւնը ժամանակավրէսլ է։ Մեր գրողներու սաոսսր 
մեծամասն ութի ւնը այլ զբաղումներ ունեցած է; Ինչպէ՚ս հասճիլ արհեստավարժ 
մակարդակ։ Համասփխռքեան, համազգային ծրագիր մը կրնա՛նք մշակել եւ գոր-
ծադրել, որպէսզի հայ գրողը իր գրիչով ապրի, ինչպէս այլ ազգերու գրողը։ 

Պ– Ս-– Սիրողական գրականութիւնբ այսօրուան երեւոյթ չէ ու մա նա է անդ մեղի յատուկ 



երեւոյթ չէ։ Աեծ Ժողովուրդներուն մեծ՛ գրողներէն շատեր իրենք եւս տարրեր պաշտօննե՜ 

րով կբ լուծեն Հացի խնդիրը՝֊ Սեր աղզ ային ել կրօնական րարձրաղ ոյն մարմիններ ր կրնան 

կիս կա աարներուն վա խարէն վ աւեր ական արժէքներուն յանձնել քիչ ժամանակ խլող պաչ" 

ա օնն եր ու Հեէւու պաՀեք պ անոնք գրիչով միայն ապրելու անկարելի ցնորքն եր էն–. 

ՊտաեՀ ա։։ իթ է յ/՚չեք, որ ղրիչով ապրելու վաբձաէւութիւն մը ունեցանք էէ ենք ի Հա յաս՛ 

տան չ Համայնավարութեան տասնսէմեակներուն ու Հետեւանքները անծանօթ չեն ոչ ոքի։ 

Ասւեւլծոլեցաէ. արհեստավարժ գրողներու խաժամուժ ՚քր , ք/բոնքք ճիշգ. Է, գրիչով ապրե-

ցան, րսւյց իրենց դրականութիւնը, ինչպէս ենթագրելի էր ու ինչպէս պատահեցալ, նոյն– 

քան բախաաԼիր չեդաւ ու մեււաւ իրենցմէ աո.աք; Այս առիթով չեմ կր՚հար չյիչել գրեթէ 

զուարճալի մա նր սւ վէպ մր։ Հա յա ս Փ ա նի մէ$ իբր եւ յատ կանշակ սւ ն եր եւ Ոյթ կը պ ա ամոլի 

այն մասին, որ վիպագիր ու «Հայա պատամ» չարքին Հեղինակ Աերօ իր «Մխիթար 
սպարապետ» անուն վէպին Համար ճչգ ուած Հոնորարր Հա չուի սա սւծ, կր կարծէ ղոցել 

Գոբիսի մէ^ կաէւուցա նել տ ոք. ած չ էնքին պ ահ ա նիւ/ծ ծ ախս եբը ( բ ա յց կինը կ ՛ա նղ բաղ աո. նայ 

յանկարծ։ որ տուեալ Հոնորարին մէթ կաՀկաբասիին Հաշիւը չէ եղած։ ձԳուն միամիտ 

կաց՝$է կ՚ըսէ ու աւարտած ձեէւագիր արդէն տպարան գբկուահ վէպիկւ Համար կբ նստի ու 

յիսուն էք եւս կր ղրէ՛ Հող երանական նման շարԺաււիիԺնեբբ եւ անոնց Հետեւող նիւթական 

վաըձատըութիւննեըը պիտի ընդ ունինք, որ բնաւ ի նպաստ ղ բա կանո լ թե ան չեն եգ ած ու 

չեն կրնար րլլաը–– Եւ եթէ նման խորամանկութիւննեբով ու գձուձ Հաշիւներուն ուժ ով 

պիսւի ապրի ղ բոգ մր > լաւագոյն է , որ բնաւ չապրի — 

«Բ».– «Բագին» կամ Սփիւռքի գրական այլ հանդէսներ, ինչպէ՚ս կրնան տոկայ 
եւ տեւել։ Ինչպէ՞ս համոզել գսւնգուածր, որ զգսւշ անոնց ագգափն դերը եւ գօրա– 
վիգ կանգնի անոնց։ Գրողներէն անդին, ղ ե կ ա վ ա ր ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը դեր մը ռւնի՚՚ն, կը 
ստանձնե՞ն այդ դերը։ 

Պ– Ա՛՜ հիամանակի Հարթիչ ղլանին ղիմացաե ըլլալու «Բագի0»ի օրինակին յիչատա՜ 

կութիւնր պիտի բաւէր Աւիիւոքի մէ$ գրական Հանգ էսի մր տոկալու ղ ագտնիքբ պաբղելու 

Համար– Ոչ ոք կը մոռնայ այն իբականութիւնր, որ 191 օին Լիբանանի մէՀ ստեղծուած պա-

տեր աղ մա կա ն եր կ ա բսէ տ եւ տ ա դ նա պ ի բ աց սւ ս ա կ ա ն պ ա յմ՛ս ններ ուն եր կա յնքին, «Բա֊ 
գի(2» աո.անց էլ աղ. արի; այսինքն ամենայն կանոնաւորութեամբ Հրատարակուեցաւ, վա-

յելելով անվերապահ Համարումը Ավփւէւքի թէ Հայրենի գրողներուն։ Թոյլ աո լէք Հիմա 

Հաղ որ ղ ել ուր ի չ եւ վերին աստիճանի օրինակելի իր աղ արձութիւն մբ, միշտ «Բադիե »ի 

աո. նչ Ո Լ թե ամբ.: 1977^ ն, ղու մարու եղա ւ այս ա մս ա գիրը նիւ թապէս "էնա ւ ոբող Հ– 3 -

Գաչնակցութեան Հերթական Համաղ ումարր։ Է, որ պասւերաղմեան եբկաբաձգ ուոգ անո-

րոշութեան մէ^ Համաղ ա մալ ւբ վերք պիտի ղ նէ բազմածախս այս Հր տա ար ս/կ ա.թե ան, իբ– 

րեւ վերջին դոբծ^ իբրեւ 1 5 ա մ ե ա յ ղ ոբծունէութեան պսակ, մանրակրկիտ ու Հեւ ի Հեւ աշ-

խատանք պահանթոգ կորովով մը խմբադ րէէւեցաւ ԵդիշԷ Ձարենցի ծննղեան 8 0 ա մեսւ կ ին 

ն ուիբուած բացառիկը՝, Բայց րարձրաղ ոյն մարմինին անղ ամներբ Համագումարէն վ եր ա -

դ ա ր Հ ան մեր ենթսւգ բա թեն է ն բոլ որո վին տ ՚սըբ եր արա մտղըՈԼ թե ա մ բ մր, ե էւ ո Լ ն իէա ն ղ ա -

վա ռ ո ւթ համբ , եւ ո չ միայ ն ա մԱ ա գ իրին չ ւսր ո ւ նա կ ո ւ թիւ նր ապ աՀո վե ը> ւ պ ա տ ա սխսւն ա -

տուութիլնր գ աըձեալ ստանձնած, այլեւ գ լխաւոը խմբագիրին կ ալքին աէւաֆտբկեցին 

կազմեք խմբագրական վճարովի մարմին մր, ինչ որ տեւ՛չի ունեցաւ ու. խա.մբ մբ երիտա– 



ս ար դ ն եր գրեթէ ամէ նօր եա յ ն եր կայո ւթիւ ն եղ ա ն խմ՝բ ա գ րա ա ան մ^ք՝. երին մար մքւնի ա յս 

պատասխանւստուութիւ նր կտրէI Ժամանակ մր ետք եղածին պէս աո ան ձնեց նաեւ. &Հա՜ 

մագգ Աւյին՝ք)ի կ եգ ր ո նակ ա ն վքւէր< ի ւթիլ նր, որ կր շ ար ո Լ նա կէ Հալա աարիմ մն աք գոՀալոլ– 

թե ամր. միայն կարելիէ գրական այգ ձեռնարկին։ Ա ւիիւռքի մ ԷՀ գ րական Հանգ Էս մր ոտ-

քի կեցնելու ուրիշ միքոց ես շեմ պատկերացներ։ Առանց անՀատ մե կենա սեւերու օժւսնդ 1Ա-

կութիւնր անտեսելու., փաստը ցոյց տուած է,, որ անիկա կր կարօտի մանրանկար պետ ու– 

թիւններ ու օժանդակութեան, ^Համագգային՝»իէ Բարեգործականի եւ ԿիւլպԷնկեանի պէս 

ամրակուռ կառոյցով Հասաաւոութիլննեբու։ 

«Ր*.– Պօղոս Սէւսւպեան, յիււնամեակի այս առիթով, հայ գրականութիւնը մշակե-
լու կիրք եւ փորձութիւն ունեցողներու, եւ անոնց բնական պատուանդան ըլլալու 
կոչուած հայ զանգուածին փոխանցելիք պատգամ մը ունի՚՚ք; 

ՊԱ– Գրականութիւն մշ ակոդներուն ու մշակուածին պատուանդան րլլալու. կոշա.ած 

գանդ ա ածն ե բուն միքեւ իպումր աւելի ակներեւ է սւյսօրէ քան իրարու լրացուցիչ ուժեր րլ– 

լա/ու. ի տ է ալ ակ ա ն կ աց Ութիւ նր: Հիմա մեր թերթ երն ու Հա ն գ է սներր ր ա ն տ ս ահ ղծ ո ւթխ. ն ֊ 

ներ րյս կ՚ընծայեն ու լոյս կ՚ընծայեն արձակ է ի ր , որոնց 9 0 աոկոսր, թերեւս նոյնիսկ տւե– 

լին, սկսած ու աւարտած են կարծես րառ ար աններ էն ըռնօըէն անպատուած ոլ քով քովի 

դրուած ան յոյգ գործ օնն եր, երբ ամէն լ,ք գիտէ, որ գրութիւն մր կենդ անութեա,Րբ օժտե-

լու Համար, ըաո երր պէտք է անցած րյչան ներքին Հասարակածէն, որպէս գի Հայրեն սրտե-

րը սուր լ՛ Հր ուի, ինչպէս պիաի ըսէր եղերաբախտ եղի չէ Զարենց: Այս տեսութեան մասին 

շատ խօսած եմ ու նոր ըսելիք մր չունիմ, թէեւ բնկա լչութիւնս երր եք շեմ գոցած ան ակրն֊ 

կա լներ ու դիմաց. Առանց պատգամախօսի Հշաըքառ» առնելու վրաս, բաղձանքի քողին 

տակ, թերեւս կարելի է քանի մր խօսք րսել դրականութեան նորընծաներուն, որ անմնա֊ 

ցորդ յարգանք մր տածեն Հայոց լեզուն գիտցող ու գործ ած ող բոլորին Հանդէպ, բայց 

գրական ար ժեւ որ Ո ւ մներո ւ պ ար ա գ ային ,դժ ու արա Հ աճ ո , թիլ նր ըլլայ իր ենց կար գ ախօ սը, 

Համադ ումարներու մասնակցելու Հրաւէրը արժէքի Հետ չշփոթեն, չկա չառուին Հաչ– 

ոլախնդրութեամբ շնորՀուած շքանշաններուն ա. երբեք չտարուին յարաբերական 

ճ ամբ աներով ս արքո լած շ ն որ Հ աՀ անդէսներոլ ձրի ծա փ աՀ ար Ո լ թիլն ն եր ո վ, ա յլ ա ռ ա նց աք 

եւ աՀեակ խոտորելու, մխրճուին իրենց էութեան մ է ջ ու երկարատեւ երկունքներու նաՀա֊ 

տ ա կութք, ա մր պ եղ են իր հ նց Հո դ ին երբ, ո ,.ր ա ն պ այմա ն պ խո ի Հանդ ի պ ին շ կ ռ ա Հու ած գ ա ն– 

ձերու, որոնց կարօտով կր տոչորինք ամէնքս֊.– 
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70-ակսւն թուականների սկզրներին էր իմ ծանօթութիւնը, հետագայում յաճախւսկի 
շփումները Մովսէս Հերկէլեւսնի հետ։ Ծանօթացել Ենք մեր տանը, ուր նսս յաճախ էր գա-
լիս եւ Երկար զրուցում հօրս՝ Ռաֆւսյէլ Իշխանեանի հետ։ Զրոյցներն անցնում էին Եր-
բեմն շատ բուռն եւ հիմնականում շօշափում Էին լԵզուի պսսհպանութեան, հայ ժողովր-
դի տարբեր կողմնորոշումների, Հայաստանի ապագայի, ւատկապէս որպէս ուղենիշ 
անկախութեան թեմաների շուրջ։ Այն տարիներին Խորհրդային Հայաստանը զտնւում 
էր տեղեկատուական խիստ գրաքննութեան մամլիչի ներքոյ։ Վտանգաւոր էին յատկա-
պէս ւսյլախոհական եւ Հայաստանի 1Ց–20թթ, պատմութեան, Խորհրդային Հայաստա-
նին վերաբերող քննադատական, սփիւռշում, յատկապէս դաշնակցական մամուլում 
հրապարակուած գրքերն ու ամսագրերը։ Մովսէսը մեզ պարբերաբար բերում էր Բէյրու– 
թում հրապարակուող, Խորհրդային Հայաստանում արգելուած, «Բագին» գրական ամ-
սագիր եւ այլ ազգային բովանդակութեան հրատարակութիւնն եր, ինչպէս նաեւ Աստ– 
ուսսծաշնչի հին եւ նոր կտակարաններ։ Ի դէպ, մայրս՝ Բիւրակն Չերազը մինչեւ վերջերս 
չգիտէր, որ այն տարիներին այդ գրականութիւնը մեզ բերում էր Մովսէս Հերկելեանը։ 
Հայրս այն գաղտնի էր պահում մօրս աւելորդ անհանգստութիւն չպատճառելու հա-
մար։ Դրանք մեգ համար թարմ շունչ էին, Հայաստանի պաշտօնական կաղապարուած 
կարծրատիպերից տարրերուող տեսակէտներ։ «Բագինի» համարներից մէկը նոփր– 
ուած Էր Սկսել Բակունցի յոբելեանին։ Համարում հանդիպակաց Էջերում զետեղուած 
Էին նոյն խորհրդահայ գրողի յօդուածները Բակունցի մասին 1936թ., ուր հեղինակը ոչն-
չացնում Էր Բակունցին որպէս հակայեղափոխական, նա– ցիոնալիստ, դաշնակցական 
ԵԼ 1979թ յոբելեանական յօդուածը, ուր նոյն հեղինակը մեծարում էր Բակունցին, որպէս 
խորհրդահայ լաւագոյն արձակագիր։ 

Մովսէս Հերկելեանը բնսսկւում էր Մաշտոցի (այն ժամանակ Լենինի) պողոտայում 
գտնուող հանրակացարանում։ Իմ աշխատավայրը հանրակացարանի մօտակայցում Էր։ 
Ընդմիջման ժամերին յաճախ Էի այցելում ՄովսԷսին։ Նրա սենեակի պատերը զարդար-
ուած էին իր եւ նրա նկարիչ ընկերների (Վարուժան Վարդանեան, Վիգէն Թադեւոսեսսն, 
Արկադի Բւսղղասարեան եւ այլն) ստեղծագործութիւններով։ Սակայն ամենահետքր&րւս– 
կանը, այն էր որ այդ ստեղծագործութիւնների մէջ էր նաեւ Բրուս Լիի նկարը։ 

Եւ ԵԼԱ մի հետաքրքիր յիշողութիւն։ «Բագին»ի գլխաւոր խմբագիր Պօղոս Անապեա– 
եը Մովսէսի միջոցով հօրս էր ուղարկել շոտլանդական (սկովտիւսկան՝ Բ.) վիսկի, որը 
Խորհրդային Միութիւնում ամենա հազուագիւտ ապրանքներից էր։ Հայրս խմող չէր եւ 
այդ խմիչքը ես վայելեցի Ընկերներիս հետ։ 

Եւ վերջում կ՛ուզենայի շնորհաւորանքևերս յղէի «Բագին» ամսագրին (գրական 
եոամսեային Բ.). խմբագրապետին եւ աշխատակազմին 50–ամեսւկի կապակցու– 
թեամբ՚ամենաջերմ յիշողոլթիւններով։ 

ԱԷԵՏԻԶ հՇԽԱՆԵԱՆ 
19.09.2012,Երեւան 



ԱԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄՇԱՆ 

էկ "°ք՚, %Բ աղինճի յիսնամեակին առիթով, կր Աէոիպուինք (քնեք մեկի Համար չաւո ցաւալի եւ 

Հարէք մր՝ մ ամուլին վիճակր։ ճիչդ Է , որ մեր խօսքր ամէնօրեայ թերթի մր մասին չէ, սա-

կայն եթէ նկատի առնենք, որ գրականութիւն մր կ ապրի նաեւ իր մամուլով, կրնանք Հասկ-

նաք ցաւին ագրիլրր– Որո ւ Համար են թերթերը, որո՛ւ. Համար է մամուլը ւ Եթէ մեր թեր թեր ր 

աե է ու մ ան ա ւ ան գ եր իա ա ս ար գ ներր պիտ ի չ կ ար գ ան, Ուրե ւքն մ ա մոԼքր գադր ած է իր գ երր 

կա,ո.սրեքէ– 

Իր ծնո 

ւնգէն յիսա ն աարի հաք Հարց կու տանք որո՛ •լ Համար է վԲա գին^ր, ււլ ւ ո նյ> են անոր 
Րնթերցոգներր; Օթէ ս/յսօր <ձԲ աղիներ իր երեւումով , իր ձ ե լ ա ւորո լ մո վ , իր րէէվանգսւկոլ– 
թեսւմր ինքգինք կ արգ արաղն Է, արդ եօք նււ յնն է պաքէ ագան րնթերցոդներու առումով: 

Հաւ անարար ճիշէլ ա՛յս մաաՀոգութիւնն կր —թերեւո այն օրերուն ոչ էկ՚ձ" աարոէքութեամր 

~~ *՝Ր է/ր "տիպ Էր ՚ւԲաւք ինձի իւմր ագրո ւթիւնր եօթքէ ա արին եր առաք վեր աւո եսութեան ենթար-

կեք ՀանդԷսր, գ արձնե լ պայն աւեքի Ժամանակակից, աւելի գունագեղ, աւելի գրաւիչ: 

Զելին փոփոխութիւնը կարծէք բովանդակութեան ալ էիովէոխութիւն պարաագրեց նուաղ 

է"լՐհ նուագ մ ասն աղ իա ական, այսօրուսւն երիտասարդութիւնր ներդ րաւելո Լ Համար՛. 

Աբւ օր էէ լան եր իա ա սարղոլ թիւ նր ն եր գ լւ աւու եցա՚ւ. • ի ՚ նչ Է երիսէ ա ս ար ղու թե ան աոկէէԿ ր ր ա -
իլ թիլին մԷՀ, որ յաւելում կ արձանագրէ , թէ ... 

Այս Հ արցո ւ. լՈէ եր էէ ւ ն պ սւ ա ւս ս իւանն եր ր յս ա ա կ չեն. Ցսաակ Է սակայն, որ էԲագինգի աւա -

"""Րիմ րնթերց ողներ՚ֆր ա ք չկան՛, 

Այսգր սակայն, աարըեր սէեսակի թուանէկքյին Հաճոյքներու առատութեան մ ԷՀ իրապէս 
կա ն րնթերցողնեը, որոնք ղ իրքի պակաս կ կր աառապին. կամ ընգՀանը ապէս վրնթերցսղ՝հ 
Կ՚՚Հուած ասան մր կէս յ տակաւին, թէ եղած լւ ղրաղ է աներ ո լ յաաուկ Հպարապ վախտի խա– 

Է միայն, եւ րնթերցողներու աչքին ճվա շի ցաներ մը։ 
Արգեօ ք տակաւին կան այն րնթ եր ցուլն երր, որոնց սյւ անգո ւթիւնր ունեցած ենք սվէիլւլքի 

"•ալ1Աէծքի),^ Պոսթընի «Հայրենիք* ամսաղրէն սկսած մինչեւ, էքառուկեանի ՀՀ,ա յիրիձն եւ Աի– 
մոնեանի զ.Աէիիւռքէ՚ր, ընթերցողներ, որոնք ա նՀ ա մր եր ո ւ թե ա մը կր սպասեն Հանդէսին յսյ– 
9"ր,ք Համար ր, ել անոր րնթերցու մր կր դ ար ձնեն իրենց աոօրեայ Հաճոյքներէն մ է կը–. 

սակայն մենք իրաւա նք ա նի ՚հք նման ընթերցումներ վէնսւռելոլ, սպասելու, երբ դա– 
ՐՐ ս՚ձէ Հաճոյքներ արամադրած Է արդէն ոչ միայն րնթերցոդներուն, այլ եւ գրողներուն 



(գրադէա ըաււր չեմ դորհահհր տակաւին)ք 

Հետաքրքրական է սակայն Հարց տաք րնթերցոդ խաւին, թէ ի՞նչ կր վւնտոէ 4.Բ ադինձի նման 

էՏԼպրականուիժիւն, արուեստ, իմացական աչխարՀգ ներկայացնող Հանդէսի մր էգերուն ւ 

Ա. Ընթերցումի հա&ոյքր, ա ասքին Հերթինյ Այս ժամանակներ ուն ա ակ ալին կա՛յ նման Հա-

ճ ո յ ք , թէ" անիկա փոխարինուած է դիտելու եւ լսելու Հաճոյքներով՚, որոնք շատ աւե/քւ դիւրին 

ընկալելի են եւ շատ աւելի • • • Հաճելի՝. 

բ• իմանալու, ծանօթանա չու, ճանչնալու՛ ի վերք ոյ օրէ օր րնդըսյնուոդ սվւիւ ոքի մր մէք րն֊ 

թերցոդյլ իքը միջոցներով դժուար թէ կարենայ իմանալ այլ դա դի է թներու դրականութեան եւ 

արու եստ ի նո ր ո ւ թի լ ն նեըըւ 

ճիչդ՛ 

Ոչ, սխար. ԱՀսօր անուն մր կամ երեւոյթ մր, դիրք մը, նոյնիսկ յօդուած մը կարելի Է դ անել 

• օ; կու կ ըյեր> վհ արադ Ւ հեշտ, ճչդրխո միքոցւ 

Գ– Ե լ Ի վերջոյ՝ կոդմնորոչուելու Համար՛, կար ժամանակ, իր ընթերցոդր մեծ վստաՀութիլն 

ունէր մա մու. լին, եւ Հաւատք՝ խմրադ րին Հանդ է պ, անոր քննադ ատակ ան անաչառութեան եւ 

դրական Հոաաո-ութետն Հ անդէպ՛– 

Ասիկա՝ քննադատութեան, նուադադոյնր քննարկումի պարադան, կամ անոր չգոյու-

թիւնը երեւոյթ մրն է , որ կր խանդարէ րոլոր Հանդէսները, որովՀետեւ աոան^ քննադատու-

թեան կր խախտի դրականութեան հաւասարակշռութիւնր ե։ կր վոսկուի ճանապարհը դրա՞ 

դէտ-րնթերլլող երթեւեկին( ՈրովՀետեւ քննադաաո* թխնր այն է , որուն Հետ կամ որուն դէմ 

կ ՝րլլանք, հա մա մի տ կ ըլլանք կ ամ կր Հա կ ա դրի Լ ինք քն ն ա դ սւ տին •- Հ եա եւ ար ար կրնա նք դաս՞ 

դ ասել ինչ որ Իւնինք, ինչ որ կը Հրամցուի մեդի, որուն ղ ոյութիւնր չենք իմանար յաճախ Հմա՜ 

նաւանդ սփիւէւքեսւն պայմա ններ ւնմէջ). 

Այն Օրէն, որ սկսաւ արդ իտկանիլթիւնր մեր մ ԷՀ - ՚Օիկոդոս Աարաֆեան եւ սվւիւռքահայ 

արդի քերթողութիւն - այսինքն 1 9 3 0 ա կ ա ն ն ե ր է ն , մեր մէֆ դանդաղեցաւ քննադ աաութիւնր, 

որովհետեւ պարդ դարձաւ, որ չկա յ քննադ ատ մր (որ սէնպ այմ անօրէն ս տ ե դծ ւս դ որ ծ անհատ 

չէ), որ ամէն ինչով րչյտյ աւելին քան ր ան ա ստեղծը (նաեւ վիպադիրն ու արձակագիրը), որ 

պրպտող Հոգի է րնղհանրտպէս, միշտ ինքդինքէն դժգոհ, միշտ աւելիին ձգաոդւ 

ԸնդՀանըապէս ինչ որ կր գրուի ժամանակակից գրական արատդրութիւններՈւն մասին> 

կա՛մ ներբողներ են, կամ րնդհանրութիւններ՝, Հազուագիւտ են անոնք, որոնք կրնան որոշ 

դիրքեր ու. մասին խօսիլ եւ յատկութիւներուն կողքին նշեք նաեւ թ երիները. Ասիկա Հսարսա֊ 

փելիԳ է անչուչտ, ոբովՀեաեւ նման յօդուածներու Հեղինակն երբ իրենց <ձ կեանքով» կր վճարեն 

իրենց իրապաշտութեան Համար, դուրս կր հր ուին Համագումարներէ, դրական ՚քրցանակնե՛ 

ր է , որովՀետեւ քննադ աաել կը նշանակէ, ընկերային աէւումով, թչ նա մին եր շահիլ– կեանքի 

արդէն դժոլար պայմաններուն մէէ ով պիտի ուդէ թշնամիներ շահիլ–, էւ մ է խ ե դ եկաւ 

Հքննարկեբր կամ Հ ղ ր սւ դ ատ եթը, որ ի վերքոյ վերածոլեցաւ անողնաշար <նեըկ այացո ւյԻփն 

կամ կեղծ «ն եր ր ողջներ ուն; 

Հեաեւարար, այս ըոլորր նկատի առնելով, կրկին Հարց կու տանք– 

Ընթերցողր կր շարունակէ հաւ աաարիմ մԳւալ <ւԲադինգին 



Սակայն «ոչ միայն ՀացիւԳր աւեքի քան ի զօր ու Է նիւթապաշտ այս զարուն: Բայց ո՛ւր են 

Գրանիշ կեց ոդներրւ 

Հետաքրքրական երեւոյթ մը ծած ուկ֊ծած ուկ ծնունդ առած Է եւ կ ուռճանայ գրականու-

թեան գլխաւոր Հրապարակներէն Հեռու, Հ ա մ ա ց ա ն ց տ յ ի ն րաւիզներու մԷՀ>, ինչպէս ժամանա-

կին կր ծաղկէր ստորղետնեայ արուեստի ալխարՀ մր, նախկին Սովետ Աիութեան տարածքին–. 

Համացանցային զրական Հանդէսները ըսեք կ՝ ուզենք, որոնք անթիւ ան Հա մար անուններ կր 

պարփակեն. Այս անուններուն մեծ մասը, Հազիւ մէկ֊երկու երեւում ունեցած, կր կոր սուի 

՚սնՀեա։ 

Բայց կը մնան փոքրաթիւ. անուններ, որոնք յամառՕրէն կր շարունակեն, յաճախ ուոճանա– 

1"վ, իրենք֊ դիր ենք զարգացնելով, եւ անուն ու ընթերցող նու աճելով Հա մա ցանցի տարածքին 

Հմիշտ նկատի առնելով լեզուներու բազմազանութիւն մը)։ 

Այս աղաքը ինչու չեն երեւիր սովորական Հանդէսներու մկք, իրենց Հետաքրքրական դրու֊ 

թխ-ններ ով՛. Պա աճ աս ներր մէկէ աւելի են–. 

Ա Այս երիտասարդներրկէրովՀեաեւ ջախջախիչ մեծամասնութիւնը անոնց երիտասարդ Է), 

Բոլորն ալ մասն աղ Էտ, աշխատանքի տէր եւ ըադմազրադ մարդիկ են. իրենց Համար աւեքի 

քան ձեռնտու է մէկ ներշնչումով սեղմել կոճ ակներ ր դրեք եւ քեցն եք (ԺօաոԱճւԺ) Հանդէսի էքե– 

ըունւ 

Բ* Հտմացանցային Հանդէսները ձրի են թէ՝ գրելու (նուազագոյնը փոստի Հարցն է), թէ ըն-

թերցելու Հ ա ար ւ 

Գ «կ՝ամչնան իրենց սխալներէն», ինչպէս զեկուցեց Հտմացանցային գրական Հանդէսի մր 

խմբագիրը. Պարզ Հանդէսի մր խմբագիրը, նման պարագաներու, պիտի մերժէր Հրատարակել 

Ժդուական սխալներով լեցուն գործ մր եւ պիտի խրատէր-

՛Նախ գնա լեզուդ սորվիր։ 

Նոյնը չէ պարագան Համացանցային Հանդէսներուն, ուր զրութիւններր յաճախ կ երեւին 

Պնպկս ինչպէս ղրկուած են՝ առանց քերականական կամ ուղղագրական խմբագրումի. Հե-

ղինակային ագատաթխնր քող մրն է միայն, այն աչ շատ թափանցիկ քող մը, որուն տակ կ ու՜ 

էէ ծածկուիք խմբագիրը, Որ երբեէՌ ամերիկահայ է , երբեմն ՀայաստանաՀայ կամ իըանաՀայ, 

"բ այնքան ալ ծանօթ չէ լեգուին՝ արե ւ մաաՀայեբէն, արեւելաՀա յերէն, դասական( տբեղեա֊ 

նական 
Դ> *Բագին–> սկիզբէն կարգ մր սկզբունքներ կր գործադրէր՝ ներկայացուած դբութիլննե– 

1'Բ "է կաք է ԱՆՏԻՊ ըլ/ան, եւ առ աքին անդ ամ ներկայացող երիտասարդ ր պէ՚ոք է ներկայանայ 

«՚ետրակով մ ր , եւ ոչ քանի մր գրութեամր, տալու Համար Հաս տա տում րՀ որ իրբ անցողիկ 

քմ՚սՀաճոյք մը չէ. Աւելի դիւրին չէ* պայմաններ չպաբաադբող Համա թերթի մը մէկ կոճակ 

Կեդմելով դրկեւ գրութիւնը, եւ յա քորդ ժամերուն, ամեն էն ուչբ ր»իրդ °ԲՐ &Հր տատրակ– 

ո՚֊՚»ծ» տեսնել գրութիւնը։ 
Անշուշտ աւեքի դիւրին է, աւելի արագ, աւելի Հմայիչ, մ ան աւանդ որ անունդ ան մ իք ա պէս 

Կ եիէ ^Հեղինակներու ցանկին մէքւ 

էտս, բարի–. 

Այսօր ււակայն տարի՝Տ> քանի երիտասարդ ներկայացած է Հ.Բաղինճի խմբագրատուն, իր 

՛ս, տետրակ մր ստեղծագործ ութիւն բերելով–. 



՚Լոպէլեան մրցանակի իր խօսքին մէջ վէէբա ցի վիպագիր Լքարիօ Վարկաս Լողան կ րսէբ, 

հղբելու նման կարդալն ալ բալոք մրն Է կեանքի անբ աւար արութեան դէմ^ւ 

եթէ ասիկա ճիչդ է , որոշ չափով կրնանք բացատրել — թու. ան չային դարոլ Հմայքէն անդին 

- մեր երիտասարդութեան չըհթերցումի վիճակր բողո՛քի չդո լութ իլն՛. ՈրովՀետեւ անոնք, 

եբիաասաբդնեբր գոՀ են իրենց կեանքէն, կր վայելեն գայն պայմաններուն ներած, յաճախ չնե-

րած չափով ալ, վւրցնե/ով, ճանկելով, խածնելով աւելին, քան կեանքր կու տայ իրենց; 

Հապա ուրիշ թ նչ ձեւ ով բացատրել մեր երիտասարդութեան ձգտումի պակաս ր, չբսելու 

Համար չդոյութիւնր։ 

^աւանաբար^ այս ՚ոոդեբբ կարդալով չէստեր մտածեն թԷ անարդար են այս խօււքերր կամ 

չա փազանցեալ ւ 

Անշուշա կան ձգաոԼէքնատենչ երիտասարդներ, որոնք նպաաակասլաց կերպով կր բարձ՛ 

բանան կեանքի աստիճաններէն; Բայց րնդՀանուրին քանքւ՛ աոկոսր կր կա դ մ են անոնք՛. 

երբ մտաւ ոբականութիւ. նր չի կրնար( կամ իրեն չի ար ուիր միքոցր գրականութիւնը սլաՀե՜ 

լու մասնւսդիտական մակարդակի մր վրայ, սիբոդներր դայն կ իջեցնեն սիրողական մակար՜ 

դակի։ Ասոր կ օդնէ նաեւ Հրատարակութեան միջոցներու ղ իւրութիւնն ու քննադատութեան 

բ ացա 1լւսյութ իւնր՛. 

եթէ մասնադիտութիւնր (թՐՕքնՏՏ1011311ՏՈ1) մէկ կոդմէն ա ն միքակ անօրէն կապուած է կեան-

քր տուեալ աշխատանքով չսւՀելուն, միւ ս կոդմէ կապուած է որոշ, սպասուած մակարդակի 

մր նո ւսւճու մինէ 

Չխոս տովանուած բայց գոյ իրողութիւն Է , որ երբ խմբադիր մբ նիւթականով կր դնաՀատէ 

իր աշխատակիցներ ր, իրաւունք կ ունեն այ իր պա Հանքները եւ պայմաննեբր պ արա աղ րելու; 

Ասոբ Հակաս ակն ալ ճիշդ է, եւ գրեթէ միշտ ի վնաս Հանդէսին եւ դրականութեան՛. 

Այս ա ւլումով դէսլի մասնագիտութիւն ա անոդ քայլ է աշխատակիցն եր ր դնաՀատելու նոր 

շրջանի Հ.Բադին՝ք>ի որոշումր, որքան աք վարձատրութիւնը ր/լայ չնչին կ Սւ մ աննշ ա ն ւ 

Տիսնամեակի մր առիթով եդած այս մտորումները վեըջացնեքՈԼ Համար րէէենք, որ տյսսբ– 

ուան դբականու իժեան մեծաղոյն բացականեբբ, րնթերցոդներու կողքին, են* 

- վստաՀելի դրախօսութիւ ն 

՜ աղնիւ քննադատութիւն 

- լաւ բնտբուած Հ ա ւ. աքս/ծ ոն եր 

թ՛է ինչպէ՝ ս կաբելի է դարմանէք ասիկա, եւ այս յարդելի բացականերր մեր գրականու-

թեան անդ ասաանր Հրաւ իր ել, կր կարծեմ որ միասնաբար խորՀելիք նիւ իժ ^՜ւ 

Ուրեմն նոր յիսնամեակի մբ չեմին յաջողութեան կողքին էլ աւերը դ արմանելու կորով եւ. 

Հմտութիւն կր մաղթենք Հ.ք՝ա դինգին՛. 

Հսւլէպ 



. ՌՈԲԵՐՏ ԵԱԱՅԵԱՆ 

պատմութեան զոհասեղանը 
ՍՐԲԱԴՈՐԾՒՈՒՄ Լ 
ՎԱՐԴԵՐՈՎ ԱՐԵԱՆ 

Մի՛ դարձրու քո խիղճը սփռոց 
սեղանի։ 
Մի ստոէեր-պատռւհաճ ռգտ, 
Ուր դեռ պատա՜նդ Է 
անդրադարձը Անսահմանի: 
Վերականգնել դէմքը ճանապարհի՝ 
նշանակում է քայլե ի 
քպւե՚ւ... 
Ազատագրուած 
երկի ՜ր է քայչեյը Հայի։ Կարմիր յոյս է 
բխում հորիզոնից Լերան։ Կարմիր 
ընդվզո՜ւմ։ 
Հայւե՚չ; 

Օրը լուսանո՜ւմ է եւ մթնո՜ւմ քաղաքականութեան սեղանի վրայ։ 
Տանգի չեզոէա՜կ Է 
մանուկը այս քաջ։ 

քպւե՜լ, քայլե՜ի քայչե՜լ ... 

՛Քայլդ արմատի պէս խրէղ. խրեի.. 
Մինչ էո վէրքերից բխի" 
սպեղանին 
տարա ծութեա 0։ 

Ղարարաղը միակ չեզոՂն է իրերի, 
խորհո՜ւրդը լռութեան։ 

Ղարարաղը շնչառութի՜ւնն է տերեւի ծւ աստ ղի, 
ընդհանրացո ՜(մ՝ 

տիեզերական։ 

Հորիզոնն իր երազ ինքնութի՜ւնն է երգում։ 

Պատմութեան զոհասեղանը 
սրբագործտ Ղմ է 
վսւրդեոոմ աոեան։ 

* 1 * ՚ 2 Սեպտեմբեր; 2011 



Փ 
ՏԵՍՈՂՈՒԹԵԱՆ ՎԱՆԴԱԿ 

օ 
ժ 
13 ճանապարհները 
00 կախուել են 

սիւներից ժամանակի, 

էԼ 
ինչպէս պատառոտաա՚ծ 

էԼ 
երազանքներ (կարդա՛ հագուստներ)։ երազանքներ (կարդա՛ հագուստներ)։ 
Քո շուրթերով (ուր համբոյր 

չի՜ծնւամ այլեւս) մի՜ դառնացրու 
վարքը բառերի։ 

Անձրեփ հանգրաաններ– 

Տերշնչանքի նժոյգներ. 

որոնց բա՜ց եճ արձակում 

սանձերը հորիզոնի։ 

Մի կին ... 

Դու նրա միջով նայեցիր եւ տեսար ... դժոխքը։ 
Քաոսի յետագծեր՝ 

ճանապարհի եզրին։ 

Կանչերը րսւխւտմ են 

Ապագայի պատին։ 
Հորիզոնի կտաւին Տկարում է մի ձեռք. 

ամէն վրձնահարուածից ծնւում է մի ճանապարհ, 

որտեղ բնաարաւմ են գոյճերն Անյայտի։ 

Ծարա ՜ւն է մրրկում 

հայեացքիդ անապատի։ 

Ստուերս տաշտշում է պատեանը վայրկեանի։ 
Հայեացքս վիհ է, 

որի վրայ կախւամ է Սնեզրաթիւնը– 

արմատահան մի ծառ. 

որի ծաղիկները արցունքի կաթիյնե՜ր են ... 

Ինչ որ մէկի հազը դարձաւ յիշողութետն շեմ։ 

Հայեացքիս ժամանակից թափաւմ է այնուհետեւ 
թափօԳն անցեափ։ 

Իսկ պոեզիայում (ձայներր րախ։ ու մ են 

հայեացբների պատերին) 

» ստեղծւամ է գրեթէ՜ իրականտթխՕ։ 

ք՛ Ցանկապատի ստուերը հագնում ք ճանապարհը. 
ւօ 
Ը՛ 
« ՚ 

դրանով կատարում է հեոաՕ եւս մի քա ՜յլ 

28 
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դէպի անորոշութիւն։ 

Լոյսը թուխս է նստեք 

ճեղքերում բարերի։ 

Բառարանի շնչառութեան 

միջով 

գնալով՝ 

կը հասնե՛մ ես հորիզոնին յիշողաթեան։ 

Զսպաշապիկ է 

իմ ժամսւնսւկր։ 

Հայրենիք։ 

Դատարկութեան հո՜ղմ։ 

Ազդի երակներում՝ ոռնացող տնապատ։ 

(ժամանակի ափից կտրում եմ իմ բաժին հացը)։ 

Ւնքնօտտրման մի բեւե ՜ռ է 

այս յռութիւնը։ 

Մի վիհ ստուերի։ 

եւ պատերազմի հետքը 

որպէս ճիչ մոխիրէ 

դո ՜ւրս է թռչում... 

Ցաւն՝ ապաստանարան, 

ցաւը՝ կողմնացոյց, 

ցաւն օրօրո՚ց է 

(ժամանակի ակից խմում եմ իմ բաժին ջո ՜ւրը)։ 

Բացաւմ է 

մի դառ։ Մենակութիւնը 

անդրադարձա ՜ւմ է 

աշխարհի բոյոր պատերի վրայ.–. 

Բառի տարածութիւնը՝ 

Վր ռւ ... հանդիպավա ՜յր... 

Կորչո Դմ, կորչո ւմ եմ ես, 

ծւ ինձ կող է տայիս 

վանդակն իմ տեսողութեան։ 

30 Յունիս, 2011 
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տ 
ՏԱՐԱԾՈՒԹԵԱՆ ԵԼՔԸ 

շ. 
՝օ 
Ր 
13 
Է/) ^ 

շ. 
՝օ 
Ր 
13 
Է/) ^ 

Լռաթևան ընդերքում 

շ. 
՝օ 
Ր 
13 
Է/) ^ վառւամ են 

կրակներ խորհուրդի։ 

Օ . 
ճեդքիր 

Օ . 
անհանութիւնը րաօի՝ անհանութիւնը րաօի՝ 
պատմելով կեղեՂն 

իրականի։ 
Սէրը ապաստարան 

չի դառն այ երբեք, 

որովհետեւ այնտեղ մշասւրթոՂն է 
ստուերը ցսււի։ 

Երկնային Տէրը 

հրեշտակի թեւերն էր 
քսում 

1ոյսին 
վէրքերիս. 
եւ թեւաաբւո ՜ւմ էր 

ծովը ցսււերի 

ու վե՜ր բարձրանամ... 

Շուրթերը, 
որ համբուրում էին ճակատը 

նեոի 

(խաչքար չէ՜ր դա ամենեւին, ոչ էյ 

խորան ... 

եկեղեցու).,. 

Շուրթերը... 
զսպաշապիկնե՜ր են ... 

Բանաստեդծտթեամբ արթնանում է 

առաւօտը 
եւ գրամ 

գիշերաայ թերթերի վրայ։ 

Նահապետ դաշտը պարզում է ինձ 
մի ծաղիկ՝ 

* 

I 
ճ 

որպէս արարչական * 

I 
ճ միջնորդ ո ւ թի ՜ւ ն։ 
% ա 
Օ 

Տ 

Լռութեան ընդերքում 

3 0 
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վառաւ մ են 

կրակներ խորհուրդի։ 

ճեղքիր 

անհանութիւնը բառի՝ 

պասաեչռվ կեղե՜ւն 

իրականի։ 

* * * 

Յիշողաթեան կարմիր թեւե՜ր եմ հանում 

ընդերքից բառի, 

դարձնում ճոպանուղի, 

որով ճամբորդեչով՝ 

հասնո՛ւմ եմ ես ինձ։ 

Հասնո՜ւմ եմ տիեզերքի 

աներեւոյթ կէտին։ 

5 Յալիս, 2011 
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ՄԱՐԴՈՒ ՄԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹԻՒՆ, 
ՄԻ ՀԱՅԵԱՑՔ ԼԵՐԱՆ 

Հորիզոնի ճիսչից ընկնող արցունք է 

ժամանակը։ Շողը 

քքՒփրաացող ձուկ է, 

որ անձրեւի սիւն երից իջնում, սոպւամ է 

սահանքներում առաւօտի։ 

Ամէն մի բաո անի իր վանդակը 

եւ իր ազատութիւնը։ 

Աշխարհի անկիւններից մէկում 

նստեչ է Անյայտըէ 

որպէս կատու։ 

Ո՛վ է գնում դէպի անհանութիւնը բառի։ 

Նոր դոնե՜ր են 

բացաւմ 

ճախրանքում թոչանների։ 

Բիբլիակա Պ ընթացք։ 

Յաւերժութխնը մրսած ձեռքերն է տաքացնում 

անցնող վայրկեանների 

խարո յկի վրայ. 

դա փրկուած հայեացքն է Մասիսի, 

որից եչնում են ծաղիկնե՜ր հաւատի։ 

Աղօթքի բառերից 

թափուող փետուրներ, 

որոնցով սքանչանո ՜ւմ է աշտարակը հոգաս։ 

Փառքի աղի շերտ է երթը մարդկային, 

որը լիզում է անընդհատ տարածութեան ոգին։ 

Իմ գրչի ծայրին՝ 

աչքը 

ճանապարհի, 

որով գրում եմ աներեւոյթ տողեր։ 

Աւար այր ի դաշտից մինչեւ շեմը Ապագայի՝ 

մարդու մի շնչառութիւն, 

մի հայեացք լ երան։ 

7 Յոդիս, 2011 
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> Ո Ս Ր Ո Վ Լ Ա Ո Յ Ե Ա Ն 

ԽՈՐԱՆԻԴ Ա Ռ Զ Ե Ւ 
Խորանիս դիմսւց 
տէր Աստուած 
ցաւերդ սոթտած 

կուրծքիսէ 

ԿԸ նախ 
խաչիդ գամերուն 
յոգնած, 

Խնկամանդ 
առանց խո։ նկի 
կը խոկայ 

կը մխայ հանդարտ, 

երգերս 

տարագիրի մորթի հագած 
հին յուշերա 

չհանգչող 
շերտերը ծամելով 
կը նորոգաին 

ամէն օր. 
Կը փնտռեմ Քե՛զ 

Տէր 

ժամանակի 
հոյովոյթին մէջ հրկիզուած 
բայց չկաս Դան. 

Վարագոյրին ետին 
արեւագաւի ճառագայթՕերադ 
խոյրով օծուած 
խորանիդ 
շքեղութիւնը կր պեղես. 

Խո հերուս 
շերտերը շուարած 
կը հպին 
միւռոնի սկիհիդ 

լուռ 
կը խոնարհին. 

մոմակալ ներ 
կը սթափին 

կը հաւաքեն շողերդ 
կը բռնկին 

կը ժպտիս հանդարտ, 

աչքերուդ ծովէն 
հուր կը ծորի 
սկիհին մէջ 

յաւեբժաթեան; 

կր լուաս 
մնացորդացը վէրքերուդ 

մոռցուած 
կ՛ըմպես գինին 

համբերութեան 
կը ցոլաս. 

Ամպեր 
կը քողարկեն ճառագայթներդ 
կ՚ողջագուրուին 

կը մաղուին կողերէդ 
կը մաքրոփՕ, 
կը շրջեն էջերը 

Տ. % 



« II 

Կտակարանիդ 
կը պեղեն տողերը 

չուռ 
կը յսւյտն արեր են 
Սիոնի լեր ան 
շերտերը գինով, 

կը թափին վար 
կը դիտեն Գողգոթադ 

պարարտացած, 

«Զաւակներդ» շփացուած 
կը յոխորտան, 

Պիղա տոսներ 
աթոռի երկրպագու 
ժպիտով կեղծ 

զարդարուած, 
փ սփսալով 
կը ւուան 

իրենց ձեռքերը աղտոտ... 

«Հաւատամք ի մի Աստուած» 

կը յաշեն թոքերս՝ 
տան 

յուշերան հետ դող ա ցող 
կը մկրտուին. 

Անահիտի 
տարփանքով 
շքեդաթեամբ արբեցած, 
կը խոնարհին 
մեեեանին առջեւ 

քանդուած, 
կը ջերմանան 
փարչին հետ 

գինիին 
քացախահամ 

աչքերան մէջ 
Արամազդի յաշերան 
կը փնտռեն 

Քեզ,., 

Մեղ այ Քեզ 
Տէր 

վանկերս կը մսին 
թող վանկերդ 

չդողան, 
համբերութիւնը 
թող համբարէ կարկաչը 
օրերուն 

դառնահամ, 

ա աղօթքիս 
կաթիլներուն հետ 

դսղկացռղ 

թող ծորին 
դաշխուրանիս 
կողերուն մէջ 

չհանգչող 

հաւաքեն 
Վահագնի 

բաշերը ծառացող 

ա թափեն ափերուս մէջ 
հրկիզուող. 

Կը ներես Տէր 
երգերս 

Նայիրեան թթխմորով շաղեցի 

բառերը Ուրարտական շաղեր հագան 

Հայոց Աշխարհի 
մեղեդիով օծեցին 
կողերը խոցուած 

յաՓշտ ա կո ւ ած... 

«Հաւատամք ի մի Աստուած 



ի Հայր ամենակսղ...» 
Պէտք է Երթամ 

Տէր 
վաղը 
գարուն է հրաշագեղ 
մշտահոս 
շունչովդ հիւսուած, 
վաղը գարուն է 
յետոյ 
Ապրիչ է 

դարձեայ, 
վաղը գարուն է 
ինչո՛ւ չուռ ես 

Տէր... 

Գարուն է՛ր.., 
ձմեռը ցրտայռւշ 

նահանջեց, 
ծափ ա ծիծաղ 
վերադարձան 

տուն, 

ծաղկեց ա ւ վիրաւոր 
աշխարհը մեր՝ 
հսլյու 
հոգին 
փորձեց ժպտիչ, 

Օրհնեցին քեզ 
Տէր 

խոնարհեցան 
աղօթեցին, 
խաչիդ շունչով 
ուխտի գացին 
արտերուն 
՛Քեզ սպասող 

շօշափեցին 
հասկերը նորաբոյս 
քիստերը 

հարսնացող. 

Վանքերդ 

մեզ սպասող 
քաղեցին 

ժպիտները նոր այպս, 
տօն երդ ուռճացան, 

Ծաղկազարդը 
ժամանեց 

ծաղիկներով բեռնաւոր, 
հոգիներ համեստ 

վիրաւոր 
հագան 
ժպիտը անոր, 
հետեւեցան 
հրեշտակներուդ 

քայլերուն, 

ձիթենի ներոլ 
ճիւղեր համբուրելով 
վառեցին 
մոմերը 

անխօս, 
անոնց ւպսով 
հիստած 
«Ովսանաներ» 

շաղեցին 
շրթներով մատղաշ 

խոնարհէղով 
յիշեցին Քեզ 
ժպիտովդ խորհրդաւոր. 

Վերջին Կիրակին Էր 
՜ Տէր 

1ՊԱԻ 
հաղորդութեան... 

Գարուն էր 
Ապբիյ մը նոր 
վարդեր հիւսող 
ժպիտներով բեռնաւոր 
վերադարձն իր աւետեց. է • 



Տ 3 

Գարո՛ւն էր. 

ԵրազԸեր շաղ ակերտ 
շոգիացան 

շէներ 
շաղ կապուող 

շողերով շաղուած 
շիրմաստան դարձան, 
ժողովուրդը 
ՆԱՀԱՏԱԿ 
Գարո՛ւն էր, 

Գարուն էր 
ձիթենիներ հաւատաբոյր 
արեւահամ 
նազանքով բա՜րի 
փուշեր հագան 
զարդարեցին ճակատները մատղաշ, 
մոմերը ծխեցին 
երազները բարի 
ու ծորեցան 
հոգիներուն մէջ 

ծլարձակոաղ անմեղ. 

Գարուն էր 
հոգիներ մատղաշ 
մանուկներու հետ ծծկեր 
ծիծերուն հետ ցամքած 
դարձան հոգեթափ, 

ժպիտն անոնց խարանուեցաւ 
հեգնանքով «մարդկային» 
աւագով 
համեմուածէ 

երազներ արեւաշող 
թալանուեցան 
պղծուեցան 
մայրերուն հետ 
մայրերուն պէս 

ւսնտէր, 

ամրան 
կիզիչ թեւերով հիւսուած 
աւազ ծամեցին՝ 

կող տուին 
ցաւերուն հետ 
ատամներուն փշրուած, 

շորերուն հետ սպիտակ 
շաղ աղ հագած 
պղծուեցան 
երկինքիդ 

տակ բաց. 
«Ողորմեա՚Տէր...» աղերսեյով. 

Մեղ այ Քեղ Տէր 
խամաճիկի 

գոյն եր հագած 
չհետեւեցայ քայյերուդ. 

աղ օթեցի 
համակրանքով 
յարգանքով 

չեկայ ծունկի 
չկրցայ չալ 

բողոքել՝ 
չդարձայ աբեղայ, 

արցուքներս 
կուտակուած մնացին 
քառերուս մէջ 

բանտարկուած.., 

Մ եղ այ Քեզ Տէր 
երգ եր ս յիշեցի 0 քեզ 
բայց չդարձան 

շարական 
ոչ ալ 

աղօթք. 
տառերը 
Մեսրոպեան շտեմարանի 
կոթողներէն կաթող 



շերտերով սնանեցան, 
Մեհենական 
երկաթագիր Էջերու 
ակունքներուն 
յուշագրութիւնը ծամեցին 
ամէն օր... 

Մեղայ Քեզ Տէր 

Մեղայ Քեզ Տէր 
շնորհնքներուդ շաչակակիր 
կորաքամակ 
տարագիր 
կը դեգերիմ 
անձաւներուդ տարագոյն 
շքեղութիւնը կոդ տաչով, 
ներբաններս կ՚արիւնին 
ճակատին պէս 
ճակատագրին 

ժողովուրդիս, 

բՕութագրուած 
բռնադատուած 

Քու շունչով 
դարձանք 

տնազուրկ 
տարւսգիր 
ստրուկ. 

թափառեցանք 
հոոմէական շորերով 
տրեխներով 

Պարսիկի 
Արաբի 
Ռուսխ 

օտարացուող 
Հայ ա հոգին 

Քարշ տսղով 
խաբաեցանք, 

խտչդ շայկսւծ 
ասպետներդ իսկ 
խաբեցին 
ծախեցին մեզ, 

կը ծախեն տակաւին. 

Զոհը դարձանք 
եաթաղանին 

Քոչուորի 
հրկիզուեցանք 
կիզո ւեցանք 
դարձանք կմախք 

փոշիացանք, 
լոյսը հեռացաւ 
օճախներէն « Անտունի» 
մգյոտեցան 
ակունքները Եփրատի 
մնացին 
առանց աղօթքի, 

ապաւինեցանք վանքերուդ 
յօշոտաեցանք 
հրկիզուեցանք 
ծխեցինք ծուխ 
դարձանք 

ածուխ 
աճիւնները մեր անթաղ 
ող ողեցին 
հողը հայրենի 
հասան 

Մարկատէ 
իջան Տէր Զօր 
աւադները 

անապատի 
էափեչով. 
ափքները Եփրատի 
արեան մեր 

կարմիր 
կարմիր 

շերտերով գինով 
աճիւնները մեր չհանգչող 
յուացին 
վերածեցին խունկի 
փոթորկեցան 
եքեւէջով անսանց 
փնտռեցին 
Քեզ, 
զարմանքով 



զայրոյթով 

Մեղայ Քեզ Տէր... 

Մ եղայ Քեզ Տէր 
հրկիզուեցանք 
կիզաեցանք 
դարձանք կմախք 

փոշիացանք, 
Գնչուները տարաբախտ 
«Խաչաբողի Յիշատակարանը» 
քարշ տաքով 

կը դիտեն մեզ 
կարեկցանքով 
արցունքով, 

«Յիշատակն արդարոց 
յոյսով եղիցի» 

շշՏչեչռվ 
յաշելով... 

Մեդայ Քեզ Տէր 
ստրկացանք 

որբացանք 
հարէմներու 
դաջտածքնեբով 
անէծքով 

«ՕԾՈԻԵՑԱՆՔ» 

ւռեցինբ 
ւոեցինք 

ծամեցինք ցաւը, 

ւռեցիճբ 

խորացան վէրբերը, 
ւոեցինք 
ու թութեան արցունքներու 
շերտերով 

չհանգչող 
ողջունեցինք 
սերունդները 

վաղուան սպասող։ 

Լոս Անճեչըս 



Ն Ո Ւ Ն Է Լ Ե Ւ Ո Ն Ե Ա Ն 

էՈԳՈՒՍ ԱՄՊԸ 

Հոգուս ամպի մէջ տրտմութիւն չկայ, 
Ու թախիծ չկայ անձրեւների մէջ. 
Միայն յ ոգնութիւն. թմրութիւն ու քաղց՝ 
Սովահար հոգու ծոյյ դեգերումներ.., 
^ւյէ ինչ-որ բան ակնյայտ դւսոնայ, 
Ռւ պարզաբանուի մի ճշմարտութիւն, 
Միայն թէ արդեօ՜ք շատ կը հեռանայ 
Ցրտահար մարմնի սարսուռը թաքուն։ 
^նչ-որ երկնքում, ասում են, թէ կայ 
^նչ-ոբ «է/ատ բանի» բացակայութիւն, 
^նչ ՜որ արեւի պաղ գծանկար, 
^թադ/ւա^է՝ կայ երջանկութիւն 
Իսկ կա՛յ արդեօք սէր, երբ սիրած մարդուն 
էէ չեն ճանաչում անցորդների մէջ 
երբ 

շրջանցում են անյայտ փողոցում՛ 
մէկուդ փնտռելով նրան անընդմէջ։ 
Եւ թախիծ չկայ անձրեւների մէջ, 
Հոգա ամպի մէջ տրտմութիւն չկայ. 
Կճանաչե՛ր.. քե՛զ.,, բայյերդ չզգա՛լև. 
Ուրեմն իրօք փրկութիւն չկայ... 

* * * 

մի՛ մոռացիր... 
մծոաՔամ էժ ապրեչը արդէն, 

՚՝նձ եմ մոռանամ մաթ անկողնու մէջ 
յ հեռանում ծմ ւբխ մեն ֊մենակ։ 
ՀՀձ մի՛ մոռացիր. 
ԻԱձ թռչուններն են անգամ մոռացեւ 
յ* քայլերիցս էւ չեն խուսափում։ 

հայելին էյ կոյր է ձեւանամ, 
*՝Բրեւ թէ Ոչ Ոք չի կանգնած իր դէմ, 
՝*հպ1ղԱ1 մէջ դէմքիս փոխարէն 
ԱՇձրեւ է միայն մեղմօրէն կաթում։ 

Շնչառութիւնս չի չսամ ոչ ոք, 
Եւ ես ոչ ոքի էչ չեմ ներշնչում 
Ինձ բարեւեւա ցանկութիւնը մեծ... 
Ու սառնութիւն կայ իմ հայեացքի մէջ, 
Եւ իմ աչքերով աշանն է նայում. 
Իսկ ես աշնանն եմ ւառ հիւրընկալամ 
Արեւից փախչող երազներիս մէջ։ 
Գոնէ դու յիշիր, թէ ես մոռանամ, 
Որ ես իսկապէս ներկայ եմ եղել, 
Այդ հիմա՛ եմ ես էաթեամբ աշունէ 

Թէ չէ աշանը ես շա՛տ եմ սիրեր.. 

* * * 

Մի օր կը մատՕի ձեոագիրը իմ 
Կաչանքից յոգնած Լուսաւոր մի դէմք, 
Ու յետ միջօրէն նախատօնական 
Նորից կը ծնուի սեւ ագրի առջեւ։ 
Օրը կ՛աբա բուի օրաթերթերում՝ 
Մշտնջենական հիասթափութետմբ, 
Միանշանակ լուծում կը փնտռի 
Առաջին մարդու հարցն անպատասխան։ 
Եւ վախ կ՚անուանուի ուրախութիւնը, 
Երջանկութիւնը կոր ստի բանբեր, 
Ամէն անկիւնամ կը խաչուի Յիսուս, 
Ամէն մարդու հետ կը ծնուի ճոր նեռ։ 
Ինքնաբանտարկուած դէմքը կ՚արձակուի 
Ամենայն նորի հին կրկնաթխնից. 
Ես ամանորեայ ցուրտ կէսգիշերին 
Ապրելու համար կը ծնռւեմ նորից... 



# # + 

Ես չեմ հասցնում 
Ապրել գոյների խաչմերուկներում. 
Դրանք փախչում են՝ թողնեյով միայն 
0ոյլ երանգների շառաւիղները. 
Որ աւարտւում են արիշ գոյների 
Շառաւիղ ներով։ 
Ուրիշ հետոներ, 
Երազներ ուրիշ, 
Յաճախ կրկնուող 
Պատրանքների շարք 
Ու մոլորեցնող սուրբ քահանաներ, 
երբեք չուշացող քաւութեան սուրբ ժամ. 
Ամէն ինչ անեմ» 
Սիրով կ՚ապրէի աշխարհի ամբողջ 
Անհեթեթութիւնն ա 
Զրկանքները. 
Ու կը ներէի գոյների բպոր 
Փախուստներն անդարձ՝ 
Համար ել ով, որ 
Ամէն շառաւիղ 
Աւարտւում է ճիշդ 
Մխսի ակունքում֊ 

Պէտք է վաճառեմ, սակայն, տարիքս՝ 
Մի քիչ ժամանակ զնելտ համար. 
Ես չեմ հասցնում ապրել 
Գոյների խաչմերուկներում։ 

Ւմ տխրութիւնը վնասակար չէ 
Առողջութեանը ոչ իմ, ոչ էլ քո։ 
0՝ոյ\ տուր մի փոբր զգաք էութիւնս, 
Մի քիչ արտասուել կանանց նախամօր 
Վշտերի համար. 
Նոյն իսկ դրախտում՝ երջանկութեան մէջ՚, 
Նա երազում էր 
Երազեք Օորից՝ 
Ոսկէ վանդակի դառը բացեչով։ 
Միայն ամուսնու փոքրոգութիւնը 
Յաւիտեան կողպեց դռները բոլոր՝ 
Ալֆայից մինչեւ օմէգա եւ մահ։ 
Որպէս հերթական անհաղորդ Ադամ՝ 
Դու չես չսում ինձ, 
Իմ կանխորոշաած յաւերժ բարեկամ, 
Առասպեւաբար վաղեմի ընկեր. 
Մեր միաթխնը խորտակուած էր դեռ 
Աստուածաշնչեան սարր 
ճշմարտութեամբ... 

* * * 

Մի թող, որ բպոր աղօթքները իմ 
Այդբան շուտ հասնեն. Տէ՛ր, ի կատարման. 
Քանզի առաջին օրից արարման 
Համբերութեան մեծ բաժակի համար 
Աղօթամ եմ դեօ։ 

* * * 

* * * 

-... Արդեօք կերա՛ր այն ծառի պտղից, որից 
Պատռւիրեչ Էի, որ չուտես 
- Այս կինը, որ ատեցիր ինձ, նա՛ տաեց ինձ 
Ծառի պտղից, եւ ծէէ կեր այ։ 

ա եւան, հաստատ, աւեփ ցաւեց 
Ամուսնու յաւէտ կոր ստի համար. 
Քան թէ դրախտի եւ կամ Աստծոյ... 
Օրը ամփոփուեց սենեակիս ներս ում, 
Ուրեմն դրսամ մթնել է արդէն. 

Չափաւոր խեյագարու թիւն է, սիրելս. 
Կ՛անցնի, չմտածես, կ՛անցնի։ 
Կը վերադառնանք քո փափաբած 

անդունդը 
Տագնապներից, կրքից հեռու։ 
Չափաւոր վաղեմաթեան մոտխներ են, 
Վայեչում ենք շեղումը օրուայ: 
Յաւերժի պատկերն ու անունը 
Փոխում ենք վայրկեանը մէկ 
Կ՛անցնի, չմտածես, կ՛անցնի։ 



Մի օր, երբ գանք սկզբնակէտին՝ 
Սնուցուած այսօրտայ տագնապով, 
Մեր բո չոր խոստումներ ֊պարտքերը 
Իրենց դերը չիովին կր կորցնեն։ 
Դրելի ս, չափաւոր երջանկութիւն է, 
Չափաւոր վախեր են, որ կ՛անցնեն... 
* * * 

Հոգեղէն րպոր երազանքներից 
ԱնէԽմեծը, թերեւ ս, օդա մ, 
Զրերի խորքում ա կրակի մէջ՝ 
Մայր հողին ամուր կանգնած փներս 
երանութիւնն է։ 

* * 

սիրում ծմ լքեր 

Որովհետեւ ինձ դուր է դայիս դրան շրխկոցը թիկունքիս ետետւմ։ 
երբեմն հաճելիI է զգալ քամու սառնութիւնը 

Տնից բաժանող հազարաւոր կիթմետրերի վրայ։ 
՝&եզ սիրե(ը նման է թրեւ գաչուն 
Անիմանալի ինչ-որ խաչմերուկներում, 

սպի տակ դրօշակները օրհնութիւն են թափահարում 
Ցանկացած վերջաբանով ճանապարհի։ 
ես այւեւս չէ մ վերադաոնայ այնտեղ, 

վերադառնում են՝ դաոնացած հնարաւոր հեոաներից։ 
^Բէ անգամ քնով են ընկել հարբած հրեշտակները 
՚հՕեր կան, որ բա ցաւ մ են միայն հեոանափս։ 

Երեւան 
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Ոչինչից ինձ րամին ընկաւ մի ծեր հոդի. 
Եւ չիաոատ նիւթից՝ միայն ւհսն ակ մարմին. 
Մի մանկաբուռ սիրտ կ կրծբիս եամաձաթէեց, 
ևղւսւ ամբողջ մի մարդատիպ մարդանկար. 
Օր եէսմրօրէճ մաբառեքով պիտի հասՈԼր արարումին... 
Տիեզերքի դաթՕ արնսղուէսյ յաղթող Էր մինչ այն ժամր սոսկ; 
Երբ կեանքի դպժն ազդարարեց տառապանքի մի նոր ծնունդ, 
Ու վաւաշոտ կեանքը նոր Էն Սոր տարփանքին գտաւ սնունդ։ 
Կարեկցողներ եզան՛ հաստատ \ոեքօւգոչ երկնի խորքում. 
Իսկ երկրային ցովւ արբանքում 
Քաղցրահամ էբ երջանկութեան գաւբ տտիպ։ 
Ասուպային ակնթարթ էր ընդամէնը, 
երբ կեանքն ինքնին կանգ էր ւսոեչ՝ 
Լսել ու դէթ մանկափթիթ նորեկ մի ձիչ, 
Եբկնի դոճից, որ ներս բնկաւ կապտաժպիտ։ 
... եւ ոչնչի նմանոէթհամբ, (Ոկ Մարդու՝ 
Ծճուեցի ես՝ իմ հաւ ատի սաղմը սրտիս կարկատեքով։ 

Ուզում եմ սրտիս ցաւը մեդմանայ՝ 
Հաճոյքներ ծծեմ կեանքի ստինքից. 
Ոռճացոզ բուքը թող ինձ միանայ 
Ու թող մեղայ գայ իմ բաւի վրայ։ 

Այսօր ոպամ եմ քիճե) սանձարձակ՝ 
Տրորեք հոդուս կապանքները ողջ, 
ու թոդ դեւերր փնեն համարձակ 
եւ Էյ չփնտոեն մրափե/ ա որջ։ 

Ես կր խառնուեմ վոհմակին նրանց՝ 
ցինիկ կերուխում կը սարքենք այսօր, 
բարոյական դիս կփՕի քնած, 
01 Էէ >Ի ԳԴ$աՏ հոդիս յանցաւոր։ 
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է 
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| 

... Ոպում ծմ սրտիս ցաւր մեդմանայ՝ 
Հաճոյքներ ծծեմ րախտի ստինքից, 
մեռնող օրերից անդարձ վերանադ 
մահերս կախ տայ զղջման աղշթբից։ 
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<յ>եղկ,փեղ կագյոր 
Կախահւ է արդէն քուսամուտներից 
ԳպոբշիՕ օրա այ։ 
Պատշգամբներից հերթական անգամ 
Մէգճ սկսեէ է 
Թափածյ դէպի վար: 

Ով վայեք եք է հաձպբ կենարար 
Ապաշխարանքի ծունր է դրեչ ՝ 
հաբում հեգնեքով ^մեղքերը» վաղաայ։ 
կՊԱերը բոլոր 
^գնակեցութեան երդում են տափս 
Հերթական անգամ Ամենակոյսին 

այս գիշեր 
մԻ մանուկ ծնեն՝ աշակերտ եչա 
Իր Սուրբ Յիսուսին... 
ի"կ այգալպսին որդին Անաոակ 
ՄՓած իճչք ու տուն. 
Դառնամ է իրեն քոկ յայտնի ոպաց, 
Սակայն անաղօթք ա առանց երդում, 
տիրամօր կամքին թէեւ հակառակ 
^թէւ, սահանքով մանում... անկողին... 
՚*՚> օ, ի Պչ հրաշք... 
՛՛որից մեր օրամՀ 
Կպ» է մայրանում։ 

*** 

ԻՆՔՆԱՇԱՅԵՑՈՒՄ 
Անտես չեն եղէդ մեղքերն իմ 
ա չեն սաաԵրաեւ իմ աչքում, 
եդեք եմ անտաշ, եղեք սին, 
յաձախ եմ հարբած մտեք տուն... 

Սովոր չէինք մենք տանը աղօթկ, 
ընթրիքին գոհանաք Տէր Աստծուց... 
ես շատ եմ իմ Դէմքը աղօտ եք 
մերուեքով փողոցին դեռ մանկուց։ 

ես մեծ էի, ու «հգօր», ա.., դատարկ, 
չէր կարոդ ոչ ոք ինձ ամոքեք, 
թէ զօրեղ, կարեկից մի ապտակ 
խայթեք Էր երեսը իմ ջահ եք։ 

/1ւ թաում0 այնպէս էր տանջում ինձ, 
թէ ես էք մեծ պայրար ունեմ դեո. 
հերոսնե՛ր իմ պայծառ, թէ 9եգ պէս 
գաղափար ունեմ մի անմեռ: 

... ես մեղքեր անեմ դեո հագար՝ 
իմ կեանքը աղօթք-մաքառում, 
իմ անցեա՚ք, անպտուղ դոյ անցար, 
յսւձախ եմ յոգնած ղ աո նա մ տան։ 

«՚ ուշսւցեչ Եմ իրիկնահացից, 

^ՂՏԸ մաշամ է մի ամբողջ գիշեր, 
^անկարծ զարթնում եմ ինքս իմ քացից1 

1,աւար է աամակ... ու սուր սար փշեր։ 

Յուղիչ է 
պահը աղօթք աո Բարձրեաք, 

՛Կ Գայ Տ հացխձայն է ինձ հասնում, 
ագաթ նստած է այս մաթր դարձեալ 

"ր նիբհ մեռեալ, Լոյսը չի բացտւմ։ 
1ոպերիս տանջաած թգնութխն իջաւ, 

Կրկնապաակեց խաւարը դժնխ 
՚պած գիշերր իմ բախտը դարձաւ 
՚ թողեց իղձս. որ անյոյս թոշՏի։ 

• ես աշացեք եմ իրիկնահացից. 
ք Պասում չկայ ի՛նչ ոխ է թունոտ, 
,՚ս Դեռ չեմ մեռեք այս մաշող քադցից, 
ակայՕ չի բացւում յւււ սոյ Առաւօտ; 

-
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ԿՐԿԷՍԸ 

Գրիգոր Նյւրիկհսւէ «Վերակաաււ̂ ւէէ11> 

Հա րա լային ք(1 ադադա կանի քրյդք՚ի ՛էր րանակր Նուաճաե Էր աւհքի փոքր կդդի մր աո անց րնդ՛ 

դ քյմութիւ քյ դ սւներէէ , ք՚նչ որ յուււախարա թեան մաանահ Էր Նախւււ յարձակ պինէյԼո բներն ու քւրքւն$ 

թ 11/ դ ա ւ է ւ, ք ա)փ որ անոնք ԷյԷՀքՆ կրքյէււծ յաքք հցնեք արհան 6 *ւ4րաւի իրենց աիւսրժակՆձրր։ 

& ււ ւ. սա լք ււքւէ/րւքուեւյաւ Նաեւ, որ ւաւանւյ մէկ փամփուշտ կրակե/ու դրաւււււսծ կէքդիՆ անկաււււէ՛ 

ւքարե^ւ Էր՜՛ ՝հերէաւ</ ււդ դօրքր շէր (րորոդաՆար Հա դ որդ ա 1/1^1 ք ահդ <ււ/քի)ւհ ր ււ յ V* ՀԼա, էւրէւՆց րայււՍ՛ 

պաղարր այնրան իւեդճ Է (՛է "(՚ է/ԷՒ^1
 Հասկնար նւէյնիսկ ամհՆապարդ ՀրաՀաՆդնհրր ճդնա՛, եկա՛ր՛ 

՚ Լ՛ տա ր, րե ր՝8>ւ 

0 տար ուժ հրո ւ Ն Հրա մա Նա տ " ՚ ր բ մ ա յ ր աքադ ս/ք յդ ահ է ր յո ւ 1/ տ Հ ա ՛ո ական դ ե կ ո յը մր– 

կդդե/յինհբու լեզոկով 4ցիչեր՝ձր հւ Հցերեկթր Հոմանի* են իրարու–, Լէդուն այնքան աարրակւ 

Է, է՛ր Հայո՚Գ հւ ՛Հո նոյն բառով կ արաայա բոհն՛– քւԵ՚է հմ՚ձ, կբ պատասխանեն, եթէ մէկր Հարցնէ 



էով Է ձեր իշխէմնրԳ։ 

Այս տեղեկագիրի բովանդակութեան մաքին իմանալով յաղթական թագաւորը զարմացած, 

իր մօսւ րերԼյ աուաւ կղգիէն Ներկայացուցիչ մր– ք՛՛՛նի որ րորւրն ալ իշխան են րո 

1որն աչ տարուկէ,– 
- Ջեր լեգոյով ինչպէ՛ ս կ՚ըսեն Հյտղթանակ՝Հէ -՚ Հս*րցռ*–*ք արքան, երր իր դիմաց կանգնեցաւ 

քրալեալ կղզիի ներկայացուցիչ իշխանը։ 

- Այնպես, ինչպէս Տպաըտութիւ 5յՕ< կ րկենք,— պատասխանեց Կդգիի իշխանը՛ 
- Ուրեմն, ըս ալ թ աղալ ՚՚րր, Հ՛իմա ււ աււ ւթետ 1ք> եւ ((յիմարո ւ թեան^ ալ նոյն անո ւնր կու տաք 

- Այղ պ էս է,™ Հաստատեց Հպատակող 

Այն աաեն, թագաւորր մենամարտի Հրաւիրեց կղզեցին* 

Մենամարար՝ թաղ աւ որին ու ստրուկին մ իք ել, տեղի պիաի ունենար մայրաքաղաքի նաւա– 

^*սրէոական խազերու կրկ կ սի՛ն մ ԷԳ, Հռովմէական ոճով կաււուցուտծ խաղարան մր, որուն մէքտե՜ 

՚ ք ի արուեստական, կ ք ՚ ՚ ր ւք՚^ին կր ԿտէՒ^1 ՚Ւ"Քէ՛ ոյււզժանաւեր–, 

Կ ՚ւիկւ ա Հա ւ. աք ար կր , եւ ա րքան դ ի ւր ո ւթ հ ա մք ք՛ո խրախեց բո է ա ղ ր աւո՛ ած կղ ղիի ներկ ՚սյա -
Յ^ւցիչբ՛. 

Նետերու ամպեր մարախներու պէ՛/ կ իջնէին կղզեցիին բազմանա լին վրայ, ՛՛բ փայտաշէն նա– 
՚֊է՚կ մրն էր, մինչ կղզեցին Հանդարսարէն կր նայէր արձակուող նետերուն եւ պաշպանուերւ 
"րեւէ ճիգ չէր րներ տ 

Տրկէսի քարաշէն նստարաններէն բտղմութիւնր ոտքի վրայ կր Հետ եւ էր մենամարտին, կր ծի՜ 
*"Դէր ւ կր ծ աղբէր օտարական մարտիկր՛. 

ՊտՀ մր թաղ ա լոր ր իր նաւ. ակր մ<էտեցուց Հպատակ իշխանի մակոյկին եւ ցատկեց անոր մէք, 
0է,լՐ(՛ գրաւ իր Հակառակորդին վղին եւ ծունկի բերաւ, գայն. 

- Ա ՚ յ ս Է յաղթանակ ր,— ըսաւ, եւ ղ աոնալով շրջափակի խուժանին, ւէբ կր շարունակէը ՀայՀս՜ 
11ւք "ւ սուլել ծնկաչոք իշխանին, ձեէւքով ցոյց տուաւ ղտյն շարունակեց՛– Եւ այս աք պար աո Լ՜ 

թխ-նն Է^ 

երր վերք ղաաւ մենամարար, թագաւորը, որ ինքղինք ուժեղ եւ արդար կր նկատէ ր, թէեւ յօ֊ 
"՚րեցալ. այս անղամ Հպատակ իշխանին մենամարտի Հրաւէրը իրենց կղղիի Րա4Ա առարկեց, 

"ր Իրենց փոքր երկրին մէջ կրկէ՚է չկտր֊, 

- Մեր կրկէս ր ձերինէն աւեյի մեծ է , ֊ պատասխանեց կղղեցին, շարժելով արքային եւ պա/ա– 

""սկ աններ ուն բարձրաձայն ծիծ աղբ, որոնք անոր իտսքր կա տա կ Համարած էին; 

նտքորղ աոաւօ տ, արեւածագին, թագաւորը ու Հպս/աակ իշխանբ վէոքր մակոյկով իք ան ծով ու 
1*"4մրէԱյ ելան ւ՚յ Լ պի ղ րաւ ետ լ կդւքին; I) արծ ր տըեւ *ւ վ կ ախ՛ս րդ ուած կարծ ես, քլ երի իշ խա նն ու աբ– 
֊ք""ն խէւրս,ցան ծ ով ուն մէք, որ քունէն նոր կ արթննար–, Հոսանքով տարա ած տերեւի նման կր մօ– 
«՚ձնային վտո. Հորիզոնին, 

Արքան աղեց սաաղեք եթէ, իրաւ Էր, որ կղզիի լեզու ով գիշեր ու ցերեկ նոյն րաոով կ ւսրս՚ա– 
քովին, 
"՝ Այո՛, մեր քեղան մնայուն զտման րնթացբի մԷՀ է, աւելորդ րտււհբէ կր խուստվվւնք, ինչպէս ծա՛ 

"Ր "՛շնան իր մեէւաե աերեւներր կր թօթուէ վրայէն երկինքը, ծ՚ւվբ, մենք, ամէն վայրկեան փոխն ի 

փոխ կր կոչենք^ ըսաւ կղզեցին՛. - Ամէն ինչ մնայուն փոփոխութեան ընթացքի մէք է -

եւ շարունակեց 

՝ - Մեր ւղաւզերր սկսած էին ցանկը կազմել անու ններովը պատմութեան տմէն մէկ էակի եւ բա-

ք՛ ՚կմէն մէկ տարրեր պաՀու՛. Ըոենք, ճնճղուկին այս աո տուտն եր զին իւրայատուկ անուն կու 



տային, տարբեր անուն եըէկ դիշերուան երգինւ ԱնշոԼշա վաղր կէսօրուան երդն աք նոր րառով^ 

մր ւգիէոի նշանակ Էին ։ 

Հանր ա դի»ո ար աններր սկ*։ան գիրցնեք նաեւ երկինքներուն անուններով-

— Օրինակ անցեա լ տարուան ձմրան երրորդ Օրուան մայրամուտէն երկինքին անուն մր տուած 

էին ւ Ա րչ րա։ւր կ ամփոփէր ւսյդ իւրայատուկ պա Հուն երկնային յատկանիշն երր բոցսւվաււ երեք 

ամպերր որ շւլթ այոււսծ կր հ փային ալիքներուն վրայ ծածկելով ի^նոդ արհւր, որուն ուդդու՛ 

թեամբ կր թէւչէր արադ իլնեբու երամ մր։ 

Սակայն կղգիի երէցներէն մէկը Հարց աոկաէ, թէ ինչպէ՝ ս կարելի էր յսաակ կերպով ճշդել, թէ 

ո՛ր պա Հուն սկսած էր արեւամուտ ր։ Ան արդէն սկիդյէ կ աււնէ արեւածագին, որ իր կ արդին կր 

կերտուէի նախորդ դ իշ եըր՝. Այս պ էս պէ ար է սա ի պա. էինք ետ դաււնալ մինչեւ աւլածին աււաւօար• 

ուր ծնունդ առած են ըոլոը օրերը։ Նոյն ձելով, ինչպէ՛ ս կաըեփ է ճշէք Լի թէ ե՛՛րր սկսած ենք ապ՛ 

րիք կամ մեոնիի եթէ աշխաըՀ եկած պաՀԷՆ սկսեալ կեանքին օրերը արդէն կը նոմադին։ 

— Այ" բո լորին վբայ, շարունակեց պատմել իշխանը, մեր երէցները անդրադարձան, որ անի՛ 

մսւաո աշխատանքի ձեո-նարկած էին– 

- Ինչու" աո.սււՕտբ եւ իրիկունը իրարմէ դանադանել, երբ մէկը միևսէն ծնունդ կ աո.նէ , ինչ՚ 

պէս ՚ւբ կէէէ ար եւ ծաււր դիրաը կ րնդդրկեն՝. Էյ լ. աւելցուց• 

— ինշպէ" ս կարելի է պաաերադմի մէՀ յլաէլթել, եթէ մաՀը կարելի չէ յադթաՀարեի– Հաբ$ 

աուաւ կդդեցին, մինչ թադաւորը կր նայէր վիշապի ձեւ է։ վ ամպի մրէ որուն բեր ան էն մաՀամեր^ 

աբեւի քոյւավ գունաւորուած կրակ կ ելքէր, մինչեւ որ Հովր դայն կերպարանափոխեց եւ իժի ձեւ 
տուաւ անոր, ու թագաւորը մեքհնաբար յիշհց հգգուոգ մաըդր օձին իսկ կը փաթթուի՝», ե՛ 

վախցաւէ ոը Ա՛յդ խօսքր րլլար մաՀադուշակ մտածում մր։ 

կ դգեցին կարծես ծովու. օդով Հարբած, իր մենախօսութիւնը շարունակեց՛ 

- ա/լթանակգ պարաութիւն է երջանկութիւն, ցաւ, միայն կեանք մը կր տեւեն, այսինքն ակն՛ 

թարթ մր– էտնչո ւ. տարրեր անուն տալ անոնց, եթէ մէկ րաէւր կեանք, այդ Ր"/ո/՛ իմաստները, այ1 

բսպմապաաիկ պաՀերը Ու ապրումները կը բովանդակէ,— ըսաւ կդդեցին, անաեդեակ արքային 

մւոորոււՈւերուն–. - Նոյնիձկ կեանք ել մաՀ, ի՛նչ են եթէ ոչ մէկը միւսին շաըոլնակութխնր, ինչ՛ 

պէււ արեւածադր ու մայրամուտը՛. 

թ՚ադ աւորն ու կդդեցին տակաւին կր նաւարկէին, երբ որ Հեռաւոր ափի փարոսէն թւսրթափա ՚՛ 

լոյսը դադըեցաւ անլուսին դիշերւււան երկնքին տակ է 

Կ գցեցին գլուխը վեր թեքեց, աստդեըը կարդաց եւ յայտարարեց-

- Կէս գիչեր է> Հաէէանք ովկիանէէսի կեդըււնական կէտը։ 

Հպատակ իէխւսնր թիերը վեր քաշեց՝. 

֊Ասիկա, որ քււ ւ ծովդ է, արքայ, մհը ալ կրկէսն է, ըսաւ կգգեցին ու նեաուհցաւ ծվւացալ ալիք 

ներուն մ է 9։ 

թագաւորը մնաց մենակ, «տար ակադեըոէ– անՀամըոյր լոյսին աակ, մենամարտի մր մէ$ քմ&՛ 

Հաճ Հով ու եւ մաՀաշշէ ։ւկ կուրին դէէէւ 

Ծ՚էվր, որ էսնսաՀման կրկէսի պէսճ կր ծաւալէր չորս կոգմր, իր խորունկ ու աՀարկու երգ՛"I 

խեդդեց թագաւորին ադա դա կը, մինչ իշխանը կր լաք ար անյայտ ու դ դո ւթեա մը, արեւելք կա՛՛ 

աըեւմո ՛ոք, Հիւսիս կամ Հարաւ Կէ՚՚Ր աշի՚էէ՚րՀի, էլ Է Աք ի կեա նք կամ դէպի մա Հ երկո ջորեակ քքւյ՛ 

ը եր, կ ոյր մօր մ է մր ծնունդ ահ. ած դաւակներ, դո լա կր կոչ ենք զժամանակ՝%լ. 

ՉԻմ՛ 



Ս Ա Ր Գ Ի Ս Կ Ի Ր Ա Կ Ո Ս Է Ա Ն 

՛թակուեցաւ լեզունI 

Ես էյր կր փււրձեմ վերծանել լո-ութեան յիշոդութիւնր գարերէ ի վեր ինքդինք յաւելադրոդ 

՚"՚ւաս պեքին, ես՝ Իր կր յաւակնիմ դաոնալ նոր լեզուն Հին –Հին կարօ սւներ փոթորկող արեան 

՚"՚լեդծոլսւծին, Հիմա ա՝) ոչինչ կր յիշեմ։ Շիրիմն ալ– Նոյնպէս՝ Հրապարակը։ Նաեւ Հորիզոն֊ 

ները կոտորակի ՛ք թս/ւիցր, ըայց պարիսպին քարերը տա կալին կ աւլմկեն կ Ո Լ՛ք պ ձայները ժա-

մանակին եւ. Ժամանակ ու անժամանակ կը յուչեն անդ աղ ար ք որ միմիայն իր մով կ ամբո ղքա– 

^՚այ ցեղին արեան ա/ւասպհքր: Հոս եւ ուրիշ ո՛չ մէկ տեղ՝ ինչպէս ստուերր իր երկարամեայ 

Գոյապայքարին եւ արձագանգը գալիք օրերունւ 

Ար խոնարՀիմ յոդնարեռն ծսէնրաթիւնր քամակիս, իրրեւ իժէ կր կարդամ ւՌացոըդ ացնեըր 

Հ՚՚դվմւ վըայ տարտղնուած ոանաՀեաքերռւն, կր կարծեմ վւն^եյ երանդներր մանկութեան սազ– 

մոսներուն, րմրոշխնել երանութիւնր սիրոյ եւ կարօսւի Հանւլիպա.մր ծաղկած լիւա՚^աս նէէւռե՝ 

Ր"ւն, ր այց, դարձեալ եւ դարձեալ, Ո՛չ մէկ խօսք, Ո՛չ մէկ ժպիա եւ ո՛չ մէկ րոյր կր քաղեմ։ Սպի-

տակ անձ կա. թե ան արձագանգները դարձեալ կր խուժեն դեռատի յոյսեր փայփայած աչքե– 

ք՚ռլկ մէ^է կ՚աՀադնանան ֆարդա փշուր սոսկալի պաւոկերներ, կ՝րլլան խուճապ Համւսաարած 

լ Ւնա Հրաշաքադս/քը, իրեն յատուկ րացառիկ Հաւ ատսյրմէէէթեամր, վերստին կ ալեկոծի եւ 

Կաըձ ՛ս կ Է թա նձո փոշին իր կամսւդուրկ որդիներուն փսւխուււաին–. 

Ար յաջորդ Է անտէր ու անպաշտպան շէներուն ադիւոակ սւՀ ա դ ա ն գ ր, սեւ աՀոդ դսւրՀուրան– 

ՔՐ աք ու աՀեակ քայքայուող խրտուիլակներուն, յեսայ իրենց ճակաաադրին լքուած սեւազ-

Դեկա կին երր, որոնց աղապատանքները մնացին անպատասխան, երր խուճապաՀար այրերը 

Հադաքքլաքայրէն փախուստ տուին երկչոտ նապաստակներու պէս^ մոռցան աոՀմանուն ու յի– 

1ոԴ՚ք ւ թիլ ն, ցաւ. ու եըադէ ուխտ ու կոչում, իրենց եաին ձդելռվ ուստրեր ու դուստրեր մինու՜ 

ճսւը պարիսպին ծանր ստուերէն երկարոդ Հեռաւոր մառախուղներու քղանցքներուն կառ-

էլած, 

Ար տեսնեմւ Հիմա միայն կիներ ր կր տեսնեմ՛– Նոյն կիներ ր եւ ցնորաՀար այրերուն միեւնոյն 

/""խռասէր Հայրենի եդերքներէն դէպի ա նծ սւնօթ աչխարՀներ երկար ող, դառնայուչ Օրերու 

՚"ո,*ւերն//րր կնճոոաած կոկորդ իքոսներ ինչպէքէ, որոնք մո այլ մայրամուտներու ստուերները 

*՝»մծմեցին եւ արՀաւիրքներու լերդ ացած քամին երր աւերակներուն վրայ տարա ծեցին– 



Օտարական տղամարդր կանգնած էր 

շուար, ինքն իր մ(^ հր կւի եղկ ուած ու մի-

աձոյլ միհւնո յն ատեն, րնղ ղ է մ իր հր կա՜ 

կենցաղ գոյութեան ու վախճան շճսւնշ– 

ցոդ ամէնօբեայ ներապ աաերադմին, հւ. 

այս իրոդաթիլնր իր մեծագոյն աադ– 

նապն Էբ։ կ "յ՛" թեն ակ ան մդձաւսէ նքբ, 

բայդ եւ արեան մարաաՀրալէրրւ Այս 

իսկ պատճառով ան իր սիրսւր շարունակ 

կր բանար պարիսպին ողբբ կչռութաւո– 

րէքղ ագռաւներ ուն չ՛ոփ ապիրատ սե-

ւազգեստ Կիներուն, եւ անոնք կ արձա-

գանգէին իր խօււքերուն–– Թէկուղ կիսա-

ձայն, թէկոլզ բագաձայն Հաւատարմռւ– 

թե մ,, ել ա՛ք աւելի կր կնճռոտէին իր 

եօթ նահ անգ ոյց առա սպ ելր -֊• 

§ղամա՛ բղ բւ 

Անյիշաշւսր ժամ ան ակներ է ի վեր պա– 

րիսպացած արժանապասաււււթիւնր ցե– 

ղին, արեան ու ժառանգին արթուն տրի– 

բունր նաեւ, որուն 

ձե ոքերէն կարծես 

շանթեր կ արթննայինք շանթ երր կր 

դառնային ուխտապս/Հ բան ս/կնեբ հւ 

արեւելքէն ու արեւմուտքէն նեբիաւժող 

վոՀմակնեբուն դէմ փոթորիկներ 1լր պայթէին: Ջ ե ռքերր, Հաւատարիմ ու յամաո. նոյն մաՀսՐ 

կիր ձհռքերբ յ որո ն ք կբ թուէին իր ձհռքհբբ ր^օ;^ Նոյն ինքն իր ձեռքերն էին արդէն, եւ ադա՛՛ 

մարդը, որ միմիայն փորձութեանդ մուրճով իր րռունցքր կբ պողպատէր ք <ձե ս եմ ձեո քերրֆ, 

կր գոռար, եւ պարիսպր ալ աւելի կր դառնար անառիկՒ Հպարտ ա յաւլթաՀասա 

կ եւ սարսսէ՛ 

փ ելիօբ ԷՆ աո. ն ա կ տ ն ւ 

Իրաւամբ, կարծես երագ մբ րյյաբւ 

Գեղեցիկ երազ մբ, որուն դիւցազնական ՀրդեՀԷն բռնկած գաաւ. ինքդինք, եղաւ վէառաւր՛ 

բապէս ել արմատացաւ Հո՛ն, ԻԼբ էր արդէն, պարիսպին կողքին, պարիսպին Հետ եւ ճի՚շդ պւԱ՛ 

րիսպին պէս՝, եմ ւ պարիսպ բ ես եւԻ$, ցնծաց ի իա բոց սրտի, փաււ աբանեդ պսակադրումը 

ժայռ ին ու ամպին յ սիրերգ ուիժիւնբ ծիլին ու աբեւուն, եւ լիացաւ. ^ 

է լ յայնժամ ահսւսւ: 

սալ, որ ամէն բան իր դոյնն ու Հսւմբ վախեց, նոր թաբմութհամբ մբ ջերմացաւ., արձան՛ 

նեբն ու. շիր մաքա ր երր կ ենդ ւսնա ցան յա նկաբծ, նո յնիս կեղ հր ա մ այր եբո ւ ն լ ացո ւկււծբ ա արբեր 

Համ ստացաւ եւ եգալ տօն Ու շարժում եւ խոյանք ու եբտդ՝, 

Ջ մտահ հց՝, / ՝ ա յ ց նա ել չ ազւստադբո ւ եցա Լ քէտաՀ ոդ ութհ ա Ն ճիբ ա ննեբ Է Ն ւ Հրդ եՀբ տ ա կ աւ.ին 

չէր րւածւ Տուն ու ապարանք, Հրապարակ ԻԼ երկինք կրակներու մ ԷԴ կր տապլտկէին, պատերն 

ԱԱւսԿոոլի ԱւէւսւէււսԼւ. «Հունճց», պւփնձխ Սրուած 



"*– առաստաղները իրարու, վրայ փոլլ կ***- ք այ/՛^ եւ "՛՛սկալի պատկերներ աչքերը կր խճողէին։ 

Ւ նչ տեղի կ՛ունենար՜– Չկրնալ պատասխաներ. Կինը ա՛չ աւելի մօտեցած կր իրեն եւ բաււե– 

րր բիռտելո վ յա յան ած էր կիսաձայն, որ իսկապէս տարօրինակ րաներ կը պատաՀին, թէ շի– 

Րիմները ամէն քիշեր կր շարժին յեդակարծ, թէ՝ ղ արեր է ի վեր ննիւծ մանուկ թագաւորն աք 

դուրս կու գայ իր ղ տմրարանէն, թէ՝ պսք/ատ առաջնորդ ող ճամբուն մասին Հարցումներ կը 

"՛եղայ Ոտքի եք ած մեռելներուն գլխուն, թէ՝ մեռելները քեգու եւ պատասխան կ աււնեն, բայց 

կր չար ունակէ մնալ միշտ նոյն տեղր՝ իրրեւ արքան ան բնակիչ գ երեգմաններուն եւ. տխրա– 

^ այն երգիչը ան վախճ ան գ իշ եր ներու ա ռ ե ղծ ու ա ծ ին: 

ԱնՀաէ ատ աքի բաներ պատմեց, իսկապէս անՀաւաւոալի պտտմաթիւննեբ, բայց չքռեց–. իր 

յիչողոլթենէն վրիպած անուններ ու դէպքեր յք՚չեց եւ. աւեքցուց, "բ ԲոքոՐՐէ մեռելներ են բո– 

1"Բը, ել ան, որ նսբաՀբաշ մանուկներն ու անոնց մանուկ թագաւորը սպաննեց ան, որուն 

քերծած նախճիրին պատճառբ երբ եք չիմացան, չՀասկցան երբեւիցէ, պիտի շարունակէ սպան-

վեք նոյնիսկ մեռելնեբբ–. 

Օտարական անկոչ այցեք ուն մտածեց, որ կուղէ մեռնիլ ւ Գիտէր արդէն, որ ինա Հր աչաքա– 

ՂաՔԱ իրն էր եւ իրր չէր, տւեփ ճիչդ՝ ադամտրդ ունն էր եւ ինք պաբգապէս մեռնիլ կ՚ուգէբ–. 

Խաղը պէտք է աւարտէր: ՚՚է րր պիտի վեբֆ ղտնէ, մեււնիք կ՚ՈԼդեմ», պոռթկաց սարս ա էի ելքէ 

՛լայնով մր, բայց կինր պատասխանեց, որ պէաք է սպասէ, սպասեք սորվի մեռելներէն, որով-

Հեկւեւ եղեր ա մայր երր իրենց արհեստէն վ ադոլց Հրաժարեցան, որովՀետեւ ոչ ոք այլեւս մա՜ 

նք-կ թագաւորին էիր իմ ր կր յիչ է, Հրաժարելով Հրաժարած են մերթ րնդ մերթ այցելութիւն 

""Որո. իրենց րսւրի սովորութենէն, մինչ արիւնը կը պա Հա ն§է ՚ • ՚ 

Ըէւաււ 

Ըստ ւ, ոը պաամաթիլնր միշտ ալ ինքդի՚հք կբ կրկնէ, Հագ արաւոր տարիներ աււսէթ պատա-

՚՝՝1Ած դէպքերը դ արձեալ կբ պատաՀին, վա՚դն Կւլ պիտի պատաՀին, աւելի սարսափելի աՀաւՈ– 

Րոլթեսէմբ կամ նուագ ուժգնութեամբ, նոյնանուն կամ նոր դ հրակատարներով, սակայն ինք 

Կիտի չաբոլնակէ սպասել անոր, որ պիաի գայ, ՈրովՀետեւ ան սպասումին դաՀաԺառանդն է 

^ "^էիգբբ Ր՚՚է՚՚բ անաւարտ աւար աներ ուն՛. 

Աբձ անացաւ. պարիսպին կողքին, ինքն իր մէֆ, մայր դարպասին Արեւադբան մտերմռւ 

թես,մը ք,լ պաՀ մը գգաց, որ որոշ չավւով պարիսպ ոհ դարպաս դարձած է արդէն՝– 

ւ^ադաքբ նոյն քադաքն էր։ Լքես ած թէ կենդ անիյ Հարսնելռր կամ սգաւոր, ինչ տարբերու-

թիւն–, քշականր այն էր, որ պատմութիւն ՈԼ յիշոդութիւն ունեդււդ նո՛յն քաղաքն էր՚, Ե°թը ամ– 

ք՚ապիԳք/լ դարպասներուն առասպելը Հիւսող միեւնոյն Հրաշաքաէլաքբ, որուն մութ խոբերէն 

՚՝իմս, ձայներ կբ բարձրանային, կիսափուլ րնակարաններէն լուսաւոր ղէմքերով այրեր ՈԼ 

՛ա՛՛՛յրելէ դուրս կու դային, կր փորձէին դաոնալ վտՀան ու պարիսպ, եթէ նոյնիսկ խրէՈէւլիլակ– 

^՚եըան ա մը ոխը աակաւին խոյս կոՀ. տար դէպի անորոշ տ ա վւ աս ա աններ, Հաւ անաբսւր դէպի 

՚եո–ԱւլՈր Ուր քադաքր կամ ոչ մէկ տեղ՛. 

՜ Ջմեկնքնք.., 

ՀՐ* էր ։ Իր պ՛ V / 1 ի՚-ր՚՚՚յաաուկ Համով Օշինդր ած կինր֊ Մտերիմ ու Համակրելի նոյն ան" 

"՚չա թշնտմի-բարեկամր՛– 

Ւնչոլ ոյ^– պիսւի պատասխանէր օտաբականբ, բայց տղամարդը այս անգամ ալ գլուխ 

9Տեց ել յանդ ի ման ակ ան շեշտով միթտ մ տ եց • 



- Բոչորր չքեցին զիս՛ Դ՛ո՛՛ւն աչ... 

- Զփորձե նք 

Բա որ մնաց կախուած Օդին մէ^է Տ ղ ամաբղ ո ւ ն աչքեր Էն կրակ կր ժ այթքէը՝– կարծես պիտի 

յօշոտէբ դինք–, Ամչցաւ՛– Մեկնումր իմաստ չունէր՛. Ամէն րան տեսած էր արդէն՛. Արթ՚Ռւի երա" 

զին մ է ք , քուն թէ արթուն, տեսած էր րազմիցս եւ Հիւսած պո ակր դա չիք Օրերու ն. Ո՛չ, ինք 

պէաք է մնար տզա մարդուն կողքին, այժմ եւ միշտ, ուրիշ տեղ Հարազատ չիր իմ պիտի չդ(չտ՞ 

նէին, չէին կրնար զանել, ոչ մէկ քաղաքի մ է ք , յետիյ որո՛ւ Համար պիտի արտասուէինՀա՛ 

պա՛ Հեքիաթը՛. Կրնայի ն ապրիլ առանց երազի, որը ու մեկ ուս ի, Հեռ ու մանու.կ թաղ աւոբխ՛ 

յոյսերու գբօբոց շիրիմէն Ւ ուրկէ օր մ ր ան անպայման դ ՈԼբս պիտի զար, րայց այս անզամ բո՛ 

լ իր Ի վին տարրեր, խրոխտ ու զեզեցիկ, յտղթաՀէԱււակ ԻԼ աիրակայ, երկզ լխանի արծ իլին 

իմա աո ուն զգրութեամբ, ճիշդ այնպէս՛ ինչպէս ինք կր ցանկար, կր պատկերացնէր ոլ կ՚եբսւ՛ 

զէր) նոյԿւիսկ աւանդապաՀ ագամարղ էն աւելխ 

ՀԼզաց, որ կենաց՞մւսՀու Հբայբքէն ըոնո։ ած ծաո.ի մր պէս կր դոգար, կը դողաը իր ողջ է ու՛ 

թեամլ՛ տաղերն ու պատուիրանն երր սօսեաց անտաււին եւ մարմինր Հաճելի երւսնութեէսմբ 

մր կր ղ արն ան ալ ւ։ Հոդին լնդերքներուն կարօտներր փոթորկած աւիշր կր բարձրանար ար՛՜ 

մաանեբն ի վեր, ւէսաեբն ու տերեւները կր լուսաւորէր նորափայւ խոստումներով եւ այտերէ 

թարմ քաղցրոլթեամբ մր կր Համովնային–, Կ՛ելլար արիւնր, սիր ար կր տբովւէբ անՀամաչափ 

կայտաո-Ութեամբ եւ սէր ու զարուն ղ ա շներդ ող յուչեբբ դարձեալ կ է Արթննային է 

Ուրկէ ուր յանկարծ /իէե*/ այխարՀ մր բոյբ կինր, իրենց տարաբախտ Հանդիպումը յիշեց, 

բայց չՀաււկցալ, թէ ինչու Համար մԳէէԱց անշարժ– կաըեես ակնթարթ մր աո աք բյյար: Օր^քԸ 

չէին ծերացած եւ Հանդիպումր^ անկատար– անց ետք իրենց Հանդիպի ւմբ Հիմա վերստին կ՚ալե՜ 

կոծէր ակօսներր ցանկոլթիւններու եւ սպասոււքներու իր դաշս> եր ուն է 

Իրեն ի՛նչ, եթէ կինր չէր լացած թագաւորին անկենդան մարմինին վբայւ թող յար , Ջեււքն 

ու ոտքր բո.նո՛ դ կար՛՛ Եւ եթէ չէր ուզեր՝ յետոյ ինչէք ւ լացած Էր, ինչո՛ւ է «.Ի՛նչ գիտնային, որ 

ես կու չայի իմ սեւ բախտիս Հսէմար՚ֆէ Աո քեղի պատասխան՝. Ոչ մէկ պատրուակ կրնար զի"Ք 

Համոզել, ո՛չ խորՀրդաւոր յղութեան պատմութիւնը եւ ոչ ալ անոր երեք անառակ աղջիկները՛– 

Թէէ՚յ Իւղածին չափ մերկանար, թոդ չարունակէր իր մորթին մորթր ղ աո նալ, թող աղաչէր• 

զայրանար, սպառնաբ, րայց ավ։ մը աղին եւ ծովուն պատմութիւնը թոդ էէւըիշ միամիտի մք 

պատմէր է իրեն ինչ <»՚ 

ինք պիտի չարունակէր ի՛ ր եբթր եւ միայն մարզ արէներուն վայել Հանդիսաւոր ութետ մր 

մոլաք զոբծէբ Աբեւադուռէն ներս, ինչ ալ բյյար ծովուն կախարդական Հմայքներէն փոթոր՛ 

կաե կնի^ անունը՛ Ան կեանք կոչուէր թէ ճակատագիր, մաՀ թէ ձե ունդ , ինք տեղի պիտի չտսւք 

եւ պիտի ապրէր առանձինն, ի՛ր ր.ալիզին մէջւ Վերջապէս, ինք շատ լաւ գիտէր, որ իւրաքան՛ 

չիւբ ծնունդի Հետ աչխարՀ կու գայ անոր կեանքի քարտէսը եւ մարդ իկ, մինչեւ շունչ վելՎին\ 

պէաք է , կը կերտեն ու կ՝ ապրին իրենց բաւիղբ իրենց երջանկութիւ ննեըով ու ղ ժբ ախտ Ի է ՚ 

թիլննեըով, յաղթանակներով ու կորուստներով, սէրերով ու ասւեչութիւ ննեբււվՒ ձզտու մնՒ 

բով ու կասկածներով, վախերով ու քաքագ որ ծութիւններով, միշտ կոբսոլելով իրենց գրերս*՞ 

բաւ իղին մէջ ել կարծելով շարունակ, որ արդէն Հասած են անոր վերջակէտին, Ոտք դրած ե^՛ 

կեանքի մրցավազքին վւսխճանագիծին վրայ եւ զտած կեանքի գնով գնուած ելքի ղուռր–. 

Բայց միշտ ա ո. անձ ի՛նն •-



ՒնՀո լ ուշացած Էր՛ 

Եթէ ակկէ առաք դայի, պաՀ մը մտածեց օտարականը, Հաւանաբար գալուստս դիմաւորոդ 

"քաՀնորդներ գտնէի, դռնեբԻԼ սեմին բաբտիացած անձնամոռ Հաւատաւորներ, մուտք դոր– 

էէ էոյ" "է՝ "Էր ծխող Համեսսւ երդերէ ներս եւ վայելէ ի դ րկաբաց մտերմութիւնը արեգա֊ 

կունք աչքերով կտրիճներուն, որոնց մասին նոյն իսկ չէի մտածած՛. 

Եթէ ասկէ առաք դար, առասպելը Հաւանաբար Հասն էր իր աւարտին եւ իր անվախճան 

ււայւոանքներն ու որոնումները վերք գտնէին միանգ ամբնգ միշտ ՛. Բայց Ժամադրութիւնը 

դարձեալ չէր յարգած եւ ինքդինք գտած էր Ուր բերդաքաղաքի փէչերուն՝. Փորձած էր ըսել, 

ՈՐ այլեւս յոգնած է այս քաղ աքէն, ձանձրացած՝ անոր միապաղաղ վազքէն ու, դինք Հալածոդ 

անվերջանալի պաըտալորութիւննեըէն, գգուած՝ ծուխերու մէՀ թաղու ած գինետուներուն 

անառագաստ գինարբուքներէն, թէ՝ ինք վաւերական որդին է կիսափուլ ու անմարդաբնակ 

միւս քադաքամայբին, որուն դռնեբր սպասու մներու լուռ կրակներէն կր ճարճատին, շիրիմ-

ները անպաշտպան ու լքուած ըլլալու տ առա սլա նքէն իրենք իրենց վրտյ փ"Լ1 կ ո լ մեռած 

քարի սպնեբը դաւադիր քամիներուն դէմ անՀտւսւսաբ մարտեր կը շարունակեն մղել, իսկ բա– 

՚ևափնեըը ամրոցներուն ու խաղացքներուն տակաւին կորսոկած կբ մնան տարագրութեան 

մութ ոլ անապաՀով ճտմբսւներուն վրայյ 

Եթէ, եթէ, եթէ 

Սակ այն արդէն ուշացած էր ել ինքնարդարացման բոլոր փորձերը այլեւս 

"է մԷԿ իմաստ 

Ոլ՚նկին\ Ուդեց խօսիլ, իր վերջնական պտըաոլթիւնբ խռԱսյռվանիլ, բտյց ամչցաւ անփառու-

նակ վախճանէն եւ նախրնտբեց լռել՛. Ջ է" որ ինք նաեւ ագամաբդ էր1 ճքքչ, պիտի չյռեմգ, 

մսյմսւաց ւդաՀ մբ, յամառեցաւ,, վճռեց ել, փորձեց րէէեք, որ մտնէ՚լկ թագաւորը դեռ. իրեն կը 

"պասկ( շիրիմներն ու աղօթարանները տակաւին խււլնկեբու մէջ կր քնանան, խաղացքներն ու 

ապարանքները Հադաբ-Հագար Հրաւէրներ կ ՝ադտն1 իսկ թիթեռներն ու ծառերը Հարսս/նեկան 

ԼՈլ"Կյգգեսսէնեբ կր ձեւեն՛. Ուդեց գռռալ իր աղիքներուն խոբերէն, բայց չկրցաւ, որովՀետեւ 

՝՝՚կկկւռակ իր ծով ցանկութեան, տակաւին Հոս էր եւ ոչինչ կր խօսէր՛– Գըէկխր առաւ ափերուն 

եւյ անձն ո ւ եցա ւ անդադար անել բոլորակներ պ արգոդ Հարցումներու յորձանքին՛– 

Հիմա արդէն առանձին էր, աւելի ճիշդ իր նախաՀայրեբր յիշեցնոդ սպիտտկամօբուԿ Հեք՛ 

իաթակացին Հետ, որ իր Հիւսած գեղեցիկ սու տեր ու պատրանքին յենած ԱրդոսիՀայեացքնե– 

Բռվ անորոշ Հորիդոնին նոյնքան անորոշ ուդիներր կր խառնշտկէր՛– Արդեօք որո ւ. կբ պատմէր 

իր այնքան ծանօթ-անծ անօթ առասպելը, իըե ն, ինքղինքխն, իր այնքան սիրելի Հեռաւոր քա– 

Ղ՚"քա մայրին յաւերժ ութ ե ան առեդծ ուածները կնճռոտած պարիսպի՛ն, եօթնաժանիք քամի-

դէմ եօթր դ արպակնեըուն անառիկ ամըութիւնբ աշխարՀով մէկ աղաղակող երկդրյ՛ 

Ւ՚անի արծ իլ նեըո՞ւն, ար ելուն "կ արեան անառիկ դօբոկթիլնր փառաբանող աքաղաղնե՛ 

Իո ւն, թէ Հեռոլնեբու մառախուղին մէՀ անէացող մսւբդ կային կիլէէւէթնեբուն.** 

Հաւան ար ար ինքգինքին, բայց միաժամանակ )ւտե ւ անոր այ լիւ՛ն, աո. անց որուն կրնար 

՚^հւԱլ թհրի ձէ սւնՀեթեթ, անՀեռանկաբ եւ անիմաստ յար ու նման առ անձնութեան աՀաւո՛ 

Ր՚՚ւքժենէն սարստփաՀար իր կամակոր ստու 

երին՛, 

" Ար տեսնե ս, ՀըգեՀբ նկատած չունի ս,– յանդիմանական շեշտով սա ստեց ալեւորը եւ շա– 

Ր՚՚ւնսլկեց 

տես, Հոն, ամէն բան սկսաւ այր իլ, սւ մ է ն բան, -• 

Ջ պատասխանեց՛, քնացաւ քերականր յիշուլութետն եւ յանձնուեցաւ խամրած օրերու ակ– 



նաիյաիղ Հրախաւլին*. 

Լք իա սնար ար մա ած էին ք) է ր բեբղ աքագաքի Փրկէէէ թե ան քք*ար պասէն ներս, ո գքս լնած բւ> յն 

էէ ւ երկար սպիտակ զգեստներու մէջ ծոյլ –ծոյլ թաղուած արեւակէզ դէմքերով մօրուսաւոբնե– 

րր, որոնք աՀէւե/իօրէն քրտինք ու անապատ կր Հոտէին, կանգ աո ած էին բերդաքաղաքի լան-

ջին իր գ եր ւ լ աստ անին գ եղեց կօրէն գա ժա ն եր աղ ային օր երր յո Լէոզ քար ա կ եր ա բնակ արա նին 

աէՎեւ եւ, աո.անց Հրաւէրի սպասելու, մտած ներս–– Նոր ծաղկած քեպսլէթթ ծառին բ-ոյբբ բա՛ 

կր ողողած էր իր արեւելեան իւ րա յատուկ քաղցբութեամբ\ Ս՝ււյր մարտ կերա էէ պիտակ աւազսէ՛ 

նին լուսադ եզնաւա ն ցայաազբիւբբ թէեէ լռած էր, բայց յասմիկի թուփին եւ վարդ ենիի թա՜ 

գարներուն միջեւ ոստոստող ֆ|Ալհ՞ֆիլլէ՜ ճն&գուկներր տակաւին կր ճռուողէին մշտադալար 

յիշ ատ ա կ ն եր ; Ւր մանկ ո լթ հա ն իւա ղ րն (լ հ բներն է ին , որ ո նց այնք ա ն կարօ տցտծ էր ՝- Մ՚>տ եցա ծ 

էր Հորին, դոյլ մր 9ուր դուբււ քաշած էր եւ ափով իյմած սաէւնասառն քուրբ–, Ափ մր, երկու 

ափ, երեք ափէ յետոյ դ արձեաի բայց շէր յա ղ եղած: ինշպէ ս կշտանար իր մանկ ու թե ան քաղց՛ 

բ օրէն տխուր ու. երազային յիշ ատ ա կներէն, որոնք ափ աււ ափ արթնցած էին եւ ղինք ւիոիւադ՜ 

րած այլ աշիյարՀ մր, որ կարօտ էր անամոք եւ պայծառ, յիշողութիւն, երազ էր կապոյս* եէ– 

մաատանք օրերու ամէնօրեայ ամանոր՜. 

կիսամութ ու խոր Հր դւս լոր սենեակին յուշիկ–յուշիկ լիացող Հմայքին ա)ւձնտտուր իր ման՜ 

կութ իւնր վեր ստին ապրած Էր՛՛ Պատանու թիւնր միացած Էր յիշ ատ ակներ ու Հարււանիքին եւ 

սեղանր կենդ անացած թանաք ու երազ բուրող նոր աղ իր Էթերով։ Գ՛րած Էր ինքնամոո աց, մի՛ 

ամի տ երանութեամբ, սիրտն ու Հոգին քամած Էր սպիտակ Էգերուն ակօս՜ակօս ծլարձ ակալ 

տսւ դեր ուն մէջ եւ աղաս ած, որ ան Ժամանէ բառեր ուն Հետ, առաջին սիրոյ սպիտակ նժոյգին 

վրայ վւառաւորապէս բազմած եւ տիր^ կամքն ու զօր ո ւթիւնր երազներու իշխանուՀիին։ 

էջեր ու էջեր լեցուած էք՚ն զիրար իւաշաձեւող քաղցր ւ1երաււլբոււՈւերով, Հոգիին քարայրնե-

րը լուսաւ.ոբուած էին Հաճելի ջերմութեամբ մր եւ թ՚էւււթերր կուաա/լաած իրարու վրայ1 

Աաանեբբ ղաւած Էին ծանրանիստ օրերուն սուր խայթոցներէն, յեաոյ մարած էր յոլշեբու 

լա պա երր եւ որոշած էր քնանաբ. 

Կ՚ատէր անկողինր եւ Հաւանաբար այդ էսկ պասւճառովէ կր խուսափէր միշտ նոյն ժամա ն 

անկ ո զինին մօտենալէ– Աւել ի ճիշղ զայն դատարկ կր թողուր եւ, եթէ սխալմամբ նոյնիսկ 

անոր մէք սպրղ էր Հոն չէր քնանար, ինչպէս աււ Հա սարակ ա ր ի շներ կ՝րնէինլ. ինք կր նախբնտ՛ 

բէր կծկուիլ բազկաթոռի մր կամ նոյնիսկ չոր ու ցամաք ճ՚ւճո, ան աթոոի մր մէջ, կիսով փա՜ 

կել աչքերր եւ խոկալ ու խտկար Ն՚՚յնիսկ քոլնին մասին, որ լուռ, զիշեբու ան մութ ու անշշուկ 

բնկերն էր, րայց ել առկայծ րսպսէեբբ իր արթմնի երագներուն. Կրնար սենեակէն դուրս եք լել 

եւ քիչ մր թավէառիլ անլոյս ու անձայն փողււցներուն մԷ9է րայց ինք կ ատէր խաւ արր եւ կր սի՛ 

բէր կիսաձայն լապտերին լուսա խազերու ն Հետ բաժնել իր յամրաքայլ մտածուէՈւերր; Չէր 

քնանար՛. Անկողինր անղիմադբհլի թակարդ մըն է ր , որ անշարժութիւն եւ մաՀ կր Հոտէր–, իր՛ 

մ է առաջ Հայբբ քնացած էր նոյն անքլողինի՚հ մէջ, աւելի առաք Հաւանաբար մեծ Հայրր էլամ 

նոյնիոկ իրեն անծանօթ Հարազատ այլ ննջեցեալ մր\ քյւ ճիշղ այս ի"կ սլատճաււ ով, աււ անց Հս/՛ 

զ ուսս։ ու էլ<>շիկ Հանելու, կ՝բնկողմանէբ բազ կա թո էլին մ Էք եւ. կր մաածէր ոլ կբ մտ ածէր՛. ք/–ա՜ 

1. Սիրրոա ընտանիքին պատկանող ղեղնաղպն խոշոր պտուղ, որմէ Ուր քաղաքի բնակիչները քաղց՛ 

բաբպր մրգանաշ կը պատրաստեն։ 

2. Արեւեքեան անուշաբոյր սպիտակ ծաղիկ։ 



մեր չսյրունակւ Այսպէս ւ Ն"/՛՛ ղ իրքով եւ աո-Հասարակ միեւնոյն անկիւնէւ՛. Յեաոյ անխուսա-

փելի յոգնութիւնր կու դար ու կ* առեւանգէր գինք. Ա՝ի մի այն յՈ գ ն ա թի ւ նր, եթէ նոյնիսկ անի-

կա քոլն կոշա էր է 

Կ արթննար ւ Ղ"եո ( " յ " ր չյ՛ագուած կ՛ արթննար–. Զգ ուշ*" ք&եամբ ոտքի կ եք/Էր եւ կր փորձէր 

ԷՕշափել խաւարր շնչաւորոգ ագամա մութին թեթեւ սԱւէէ ւ երներ րյ, Կր վախնար այկ պաՀԷն, 

մանի լկի մր շավւ կր վախնար անխօս, ք՚այղ մաՀ ու ագէսւ որոտացող մթութենէն, իրովՀետեւ 

միշտ ալ ինքգինք կր գանէր առանձին ու անպաշտպան՛. Տ այնժամ կր գիմէր անկո գինին, վեբ– 

՚ք՚սկր գ յ ո լ խ ր կր քաշէր եւ քուն կ*աղերսէր։ Բայց քունր կր մերժէր գար. կր տապ/տկէր «յՕ ոլ 

Հագար ու մէկ Հնարքներու մասին կր մա ած է ր , կ՚ե/լէբ ոտքի, ոեգանիկին ծայրբ գրուած 

փարչէն ումպ մր քուր կր խմէր, երկու ումպ, երեք ումպ, սարսափ մր ք՚՚ւր, մղձաւանջ մր 

ք.՚"Ր> յեաոյ ղաբձեալ կր յոգն էր մարմինը եւ ան եր եւ ոյթ րեմագրիշր նոյն խագր կր կրկնէր: 

Ամէ՛ն գիշեր։ 

Կ ՝արթննար արեւուն առածին շոգերուն Հետ, որոնք սենեակն ու աշխաըՀը կր յոլային խա-

յ ր ի ն ա Հուս արս ափն եր էն, եւ երջանիկ թմրութիւն մր կ՚երկարէր կոարտուոգ մարմինին 

մկաններուն մէք–. Ուրախութիւնը կ արշալուս էր արտակարգ աշխուժ ութ եամր, սակայն ինք 

՛ս՝ շ՚սրունակ էր մԳւալ երկն լյա ծ կեանքր օրՀներգ ոգ կա յա աււ ճառէսգ այթնհբան \ետ եւ կր 

մտած Էր իր մաՀ ո ւան մասին, որ զու. տ անձնական Հարց Է ր , գոր միշտ իր կողքին կր գտնէր, 

"լ՛ուն ներկայի ւթենէն՝ Հողին տակ րնգմիշա քնանալու գ աղա փար էն ահս/լոր կերպով կր սոս-

կար–. 

Գիշատիչ մտածումները նեաա եցան անկ ողին էն գուրս, վարձեցին դաշինք կնքել այս ա մե-

՛՛՛՛՛գ Օր սագայէլին Հետ, աղաչեցին քոլնր արթնութեամր շաղել եւ ղինք ոտքի Հանեցին՚. 

Մինչեւ ե րր ինք իր կեանքէն դուրս պիտի ապրէր՝. Հարցումին նոր Հարցումներ պաաաս– 

Ւ՚տնեցխ, եւ այն ատեն վերջնականապէս Համոգու եցաւ, որ իր մար մին ր միշտ ալ ծոյլ-ծոյլ պի՜ 

"՚1՝ Ա՚֊չանւսր եւ այս Հարցր ինք երբեք պիտի չՀաս կնաբ Է 

Բ՚Աէլերր գիր ար կղպեցին–, 

Օենեակր նոյն սենեակն Էր: Ինք գարձեա լ առանձին Է ր , սակայն միաժամանակ առանձին 

որովՀետեւ մւսՀբ տակաւին իր կողքին Էր եւ ինչ-որ խօսքեր կր չադակբատէրէ 

ե (՛աղն ե բու ի շ խան ո է Հին մշիկ՛մշիկ կր քնանար քիչ ան ղին, կիսաւ արտ նախաղսւսաթիւն– 

՚՚^՚րոլ սեւագիր Էջին վբայ, տակաւին թարմ մելան բա բոգ թուղթին թավւանցիկ ար շալիյսնե– 

Ր՚՚ւն մէջ կր ննքէր խաղաղ ու երջանիկ, ան մե գանակ ժպիտը ղ էմքին եւ կարծես իր անաւարտ 

*՚Րս՚գներր կր գ արպասէր–. Մինշ ինք, ո՛վ խոբՀոլրղ քԱնբացատրելի, լապտերէ1 կր վառէր ու կր 

մ։ւ1ր էր( կր մարէր ւ ււ կր վառէր եւ ինքգինք կր մխիթարէր՛, ի՛նչ տարբերութիւն՛. Տարրերու– 

էԴ՚ նր Հիմա այն է ր , որ ինք 

արգ էն վեր աո ած էր կոպերր, լարած աղեղնեբբ իր յողնիլ շճանչ՜ 

•քյ,յւ՛ ՛Լ Հայ ե ացքնեբ ուն, կա ա ա ր ա ծ վ եր աքա ղբ () ւ.բ ք ա ղ աքի կ ի" ա մո ւթ գո իՀ ն երո լ ն մ էք 

"""("ողն ու ած իր երբեւՐնի անպատասխանատու. ել ցովւ Օրերուն, լա ծ ած ծ սւծ կագ իր թնճակ" 

խաւ արին եւ եգրակ ացուցտծ , որ ճակատտգ րական Որոշումը գինյւ կր սպասէ՛ Կող մնոր ո շ ո ւ մր ա նխոււէավւելի էր՛. 

Խոստովանս։ թիլ.նր նախաքայլն Էր պատմական որոշումին, եւ ՕտարականըՂ մեծ ղժուա-

ք""–թեամբ, փսփսաց տղամարդուն– Հ-Եբբ աջ ձեո քիս մատնեբբ կր յողնին եւ ցաւն ալ միքնա՜ 

մ՚Աաիքյ ոսկոըբ կր սկսի կրծել, գրիշր կք՛ ք" Է ուժասպսէո եւ կր քնանայ թանաքամանի մէք* 



ԱԿԱՍ՝ԱՃ Ը^ԳէՐիԶՈիՍ՝ 
ԿԱ11՝ 4 Ի Ս Ա Ւ Ա 0 Տ 

Աղբիտները դարս կը ժայթբէին եր կրի 0 ընղերքներէն, կը դառնային շարժում ա գետ 
եւ գետերը կ՚այեկոծէին չուսափայւ մակերեսը ծովաճ։ Կը նաւարկէր փոթորիկին կաշըմ– 
բուռն աչիբները ճեղքեյով։ Տապանը խճողուած էր գինով բանաստեղծներով ու նոյնքան 
ինքնամոռաց երաժիշտներով, որոնք իրենց քնարներուն քուսաձայն չարերը կ՛արթնցը՛ 
նէին, կը պայՎին Հատեսի կատղած թմբուկներուն կշռոյթներով, յետոյ՝ կը խաղաղէին 
յոգնարեկ եւ ղէպի ուր որ տեղ սեւ ագռաւներ կ՚արձակէին։ Քամասուդրայի հերմէսները 
կը մնային անտարբեր։ Նոյնպէս՝ զինբ այնքան հմայած հեռաւոր էրոորատոն եւ երազը 
իր կիսաւարտ վերջաբանը կը ղօղանջէր։ Ո՛ւր էր ինք։ Ի՞նչ պիտի ըԱար վախճանը իր 
քնարավէպիՕ։ Չէր գիտեր, տակաւին հաստա՛տ չէր գիտեր էւ այս իրողութիւնը զինք աւե– 
չի կը սարսափեցնէր։ 

Ափերը հեռտ էին, մահուան չափ մօտ ծւ կեանքէն աւելի հեռու, եւ աւազուտբին բա-
կտող աչիքներտն փրփուրները այ յ եւս ոչ մէկ համ ունէին։ Կը շնչէր ղժաար։ Մօտեցաւ 
հաւան ցռուկին, մօտեցաւ իր ճօճ աթոռին մէջ անտարբեր օրօրուող աքեարին, որ ամե-
նայն հանդարտութեամբ Ճամբորդող այիքներան այչամերժ ու քմայքոտ հեքիաթները կը 
պատմէր։ Յիշեց Յովնանը եւ սարսափեցաւ։ 

Յետոյ, երբ ան վեր բարձրացաւ իր կեանքի ճօճաթոռէն, երբ ծխամորճը զետեղեց 
շրթներան միջեւ, երբ աչքերը սեւեռեց երկինքի ոպեկորպս աղաւնիներուն եւ հին ֊հին 
կարօտներու կայծքարով յւս մեց ող երազներուն նախերգաճբը վառեց, տակաւին իրենց 
հեքիաթները չպատմած՝ ծովը յանկարծ կորսաեցաւ մռայւ գիշերներա սարսափները գի-
շերած բաւիղին մէջ եւ տիրեց լեզտին սանամին որոտացող սահմռկեցուցիչ քաոսը։ 

Ձ շարունակեց՛. 

Մէկդ Ի նեւոեդ գրիչր, V I " աքեց թուդթերրճ գեաեդեց մախսւդին մէք եւ Լ բա էէ աքի–– Բայց ոտ՛ 

քեբբ մեբժեցին շարժիI եւ. ինքդ ինք դտաւ նոյն մեկնակէտին ՚/րայ՛– 

կծկոլ եց ալ էն տբձ ան ա յին անշ արժո ւ (ժիւ նր աՀո ււ/ ար Ո ա փին եւ., նոյնիսկ աո. անց Հրաժեշէէ՛ 

(ՈաքՈԼ, որոշեց Հեռանալ Փրկութեան ՛իա ր պասին նեդ թադերը խէւոդած շունշանորդի աո.էէ*՜ 

քաբկներու եւ Համակրելի ցնորքներու պատրաստաբան ու խաբեբայ վաճառէւրդներէն– Փո՛ 

դոցնեբր կր վխտային ճարպիկ ու. չարաճճի մանուկներով, որոնք աք Ո1. ձախ կր վազվզէին եւ 

քադաքր կբ Հա մե մ էին իրե նց դ ր աւիչ ներկայուիքեամբէ 

- ինչ II լ կ՛ու դես առանձին մնալ, երբ կբնաո միանա ւ ինծի եւ միասին մուաք գործել կեան-

քի բոլորակէն ներս է 

Նայեցաւ ձայնին ուդդութեամր–. Վտիա քռյ" մր կ՚առկայծէր արձագանգին մէք եւ կարծես 



ԻՐ 1̂ 11 ՒՏԱՍԻԷՓՆԻՆ կր սպասէ բ : 

՝ Եկէք լրէ ամրանա դնենք ժսւմսւՆսւկին բոլորակր, որովՀեաեւ առանձին Օրերուն պււակր կա~ 

ՐԷ՚ԷԻ չկ կազմեր 

Ջայնր առնուաղն երկրորդ անձի մր անՀրաԺեշտոէ-թիւնբ կր շեշտէր՝. ինչո՛ւ չփորձէր։ 

նստեցաւ ստուերին կողքին, ճտքճքած ու դաժան Հոդին վրայ եւ սկսան դծել մեծ ր ոլոր ակ մր։ 

՝յեսյէյյ երբ յոյսբ տարածեց, նկատեց, որ բոլորակին անթիւ կէտերէն անՀամաբ մարդիկ 

Իրենց Ուդդութեամր կբ շարժէին՝ դրաւելու կիդակէտր բոլորակացած առասպելին, որ ինք Էր 

^ ո՛ բիչ ո՛չ ոք ւ 

Ընդ ոստ ցաակեց–– 

Ո աք երբ կր դողային:: 

Ւնչո է այս տճապարանքր, երբ քայ/ մբ անդին Փրկութեան Դարպասն Էր՝– Տէանաց պաասէէւ– 

Ի՚՚սն մբ ճարեի պրկել բանականութեան լար երբ, սակայն դդադէ որ անդ իմադ ր ելի յուղում մբ 

հ^կորդր խեդդեց ել մնաց անկ ա բոզ ու անընկեր։ ՊաՀ մր փորձեց դիմել արեւելեան տերվիշի 

՛էր խվւդադոլթեամբ իր յիշոդութեան մէկ սւնկիւնր ծալապատիկ ծուարած Հեքիաքժասացին 

յայլրնելու. Համար անոր, իժէ կր րւէ խօսքել7, որոնք նախապէս րադմիցս լսած էր, որոնք կաբ– 

^ես Հիմա թեւ կ՚առնէին իր յիշոդութեան մոռցուած մէկ վիրապէն, որինք կարծես ՀըդեՀին 

Հոան ոլ վայնասոլններր կբ ճաթո աէին, որոնք կր խուժէին իր ոդ$ էութենէն ներս, կ՚աՀագ– 

բ՛անային աՀռելիօբէն, մինչ սա Համակրելի ծերունին... 

՜ Լսեցխր... 

Խո լ լ ես <–՛ ես բան մրն ալ շ լսեցի՛. 

՝ Հայց... 

՜Բայց ի՞նչ... 

Տեսայ քեղ, Հոն... 

Ար դտռանցե ։/ ... ինձմէ ի նչ կ՝ ուղ ես– ՚ • 

՝ Ոչինչ 

–Այն ատեն լռէ՛: ք$ետոյ Ո վ ես դուն՝. 

՝ Ես՝ ե,, եմ... 

՚ Ե կ աչ ե՛ս... 

" ԴՈՒՆ Բ՛՛ԻԲ ՔԻՉ աոաք... 

ք/եդւս՚յ Տէբւ ի նչ փորձանքի Հանդիպեցւսնքւ 

Ըսիր ՀրդեՀր, յետոյ քըՀեղեդր, յետոյ Հրեշտակն երբ, յեսէոյ ... 

Ա չ Կբ բաւէ, եււ քեղ չեմ ճանչնար, կբ Հասկնա ս՛. 

Պիտի շրսե ս, թէ ինէ տեղի կ* ունենա յւ 

Չեմ դիս,եը դուն էլ իա ե ս~–. 

՜Եթէ դիանայի կբ Հարցնէի . •• 

պատասխանր քանի՛ ՜քսէնի՛ անդամ քսած էյո 

Ծտբու.նակելր իմաստ չունէր՝. Ջդեց, որ բնդմիշտ Հեռանայ օտարականին Հարադատ պատ– 

էնը Հանդիսացող սա կասկածամիտ ալեւոբբ, որ Բաբելոնէն նոր դուրս եկած շփոթաՀարի մր 

"Կա՚ Ոըոլիժիւնր ձւ՛լած էր վրան՛– ինք լալ ծանօթ էր մարդկային այԿ տեսակին անտեսակ 

՚՚՚Րքոց րրած-ոյ եւ խաբեբայ կերպարին, որ Նոյեան Տապանի ս/դ ռտւին նենդ ու ապերախտ 



բնաւորութիւնբ ունէր եւ ունէր սմսեղուկ նկարագիրը Ինա քաղաքամայրի մորթապաշտ 

ներքինիներուն: 

Թող րնդմիշւո Հեռանար եւ, եթէ կ՚ուգէր թող իրեն Հետ տանէր նաեւ իր Հոգեղբայր օաա– 

րակա՛հը– թող Հեռանային ձե/ւք՜ձե"քի, նոյնիսկ եօթը Հորիղոնէն անգին, միայն թէ ան վեր՛* 

տար իր րագմաՀանգոյց քնարապատումին, որ ամէն օր իբմէ նոր գոՀեր կը պաՀտնքէր եւ բա՜ 

էւեբոլն քավ։ լիգող ըոցալեգոււսկներով Հին ՈԼ նոր կորուստներուն ըաբելոննեբբ կը փոթոր* 

ԿՀր՛ 

երկար մտմտալը. Ա՝էկէ աւելի լ՛ււծոււՈւեբ բանաձեւեց, յետոյ ուրիշ այլբն արանքներ ու վբւսյ 

դանգ աղեցավ եւ վերջապէս որոշեց՝, Պիտի Հեռ. ան ար՜– Հհո ացողբ ինք պէաք է րլլար՝. (մի՛միայն 

ինք, որովՀետեւ Հեռացումը միայն կրնար գինք փրկեր 

՛Ք այ/ երր քտկրլեցան ինչպէս կապերը լեղ ուին, եւ սկսաէ. իր փբկոէ,թեան ուղին գծել–, ՝թայ\ 

աււ քայլ, ծանր ՈԼ դժուաբ, Հայեացքր՝ երկինքն ի վեր բարձրացող ծուխի ամպեբուն֊– Կը ակր 

Վիշապի պէս կը սող ար դէպի տուներն ոլ դ էմքերը Ուր քաղաքի իւուճտպաՀար բնակիչներուն 

ել ՀբղեՀբ կը ղ առն ար անդիմադրելի• կործանարար ՀրդեՀ մ ը , որուն բոցերը լեղ ու կ առնէին 

աչքեր ու մէջ ել աչքերը Հը ամայթք Հայեացքներով երկիրն ու երկինքը կը խճողէին՝. 

Օտարական տղամարդր ըսաւ, որ եթէ այսպէս չաբունակոլի աո անձնա թ են Էն կր մեռնի֊ 

Ըսաւ աղեկտուր պոռթկումով մր եւ ալ աւելի պռստեց ՀրգեՀին դէմ անկ,աո ացող իր Հայ* 

եացքներր ՝, 

Կրակը ամէն բան կը լափէր, կուլ կոլ տար փողոց ՈԼ գո.իՀ, գինետուն ու աղօթարան, ծա՛ 

ռաստ ան ու մենաստան, ապատ ու տնւԱպւԱԱւ, կին ու այր, ծծկեր ու ծերունի, սողուն ու 

թռչուն, ո չի/ար ու աքաղաղ, որոնք նոյն բարբարոս կապոյաով կր մթագնէին ել երկինքին 

լաղուէորթր ալ աւելի կր բռնկէր–, թանձր ու սեւակապՈյէԻ Հեղձ ուցիշ ՀրդեՀ մ ր , որուն ուրոււս՜ 

կ անները ասուններն ՈԼ անասունները կր բռնաբար Էին բորենինեբա կատաղ ոլթեա մր, կր 

խորտակէին դուռ ու ցանկապատ, գարպաս ու պարիսպ եւ տյԱաՀար գսՀերՈւն աչքերուն մէք 

մա Հա գոյն ՀրգեՀին յագթանակր կբ քբք^ային I 

(Լսաւ, թէ արդէն կր մեռնի եւ մա Հու ան սեւասեւ. աղաղակներր լսեց՝. Ըսաւ, թէ ծ անօթ-ան՛ 

ծանէէթ մեռան վաղուց ել շորս ծագերէն քառասմբակ արշաւող ճենճերաՀոաին գէմ վաւ( 

եկաւ–. #լ(քեււս/յ՝Տ>, ըսաւ եւ երկինքի կոյր ՛՛լ անգօբ աստղերուն Հետ իրենց անզօրութի՛–նր ող՜ 

բացող թեւ ար եկ Հրեշտակներուն արտասուքին տակ ճգմուեցաւէ Ըսաւ, եւ լացաւ, լացաւ եւ 

բսաւ, լացաւ ու լացաւէ կամ՚սյ՜ակամայ, գիաութեամբ ու անգիտ Ու թեամբ, ըռնագըՕսի/յ եէ– 

սրտակեղեք՝ ճիշղ Ւնայի եղերամայրերուն պէս ու եղերամայրերէն աւելի–, ԱշխարՀ մը կո՛ 

բուստ Ու վիշտ լացաւ՛ եւ նոյնիսկ մաՀոււսն նախա նձեց ալէ 

էքարղիկ ամէնուըեք կր կաղկանձէին վիրա լոր ղայլեբու աՀեղադղոբգ ոռնոցներ, որոնց 

գօբաղօբ աղմուկէն երդերուն ճարճատած պատերն ու աանիքնեբբ վ՛ալ կոլ գային այլանդակ 

դիակներ ՈԼ. վրայ, կմախքները փախուստ կու տային իրենց ապաՀով կարծուած գամլ՚աննե՛ 

րէն եւ աղէտին գգու Լ լի Հո ար իր թոքերը կբ խեղգէբ–, Տեսայ, երբ վայնասուններն ու լացու՚ 

կոծերը ակնթարթ մր բլեցին, րուեցալ սաըսսւփեքի աղմուկ մր, որուն յաքորգեցին նոյնքս՛^՝ 

դժոխային ոբոտոլմնեբ– Տ այնժամ ամէն բան սել ասել բոցերու ն մէք քայքսէյուիլ սկսաւ–, Ն՚՚ձ՜ 
նիս/լ բերդաքաղաքը, նոյնիսկ ծովը, եւ երկինքէն սեւաքար տեղա տարավ։ մր տեղ աւր 

Անձրեւը շ ար ու նսւկուեցաւ քառասուն ցերեկ եւ քտո.ասո՚.ն գիշեր, եբկնաՀասակ ալիքներէ 
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"եւ աղաղակ ՀայՀուչներ՛ով վաՀանուեցան եւ փոթորիկը ինքն իր վրայ յարձակեցաւ՝. Ա մ Է ն ոք 

՚"մէն ոքի դէմ եւ երկիրն ոԼ երկինքը փոթորկած մաՀապաաերագմէն ոչ մէկ աժղ ահայ կամ ոչ 

մէկ անդամայոյծ Հրեշտակ փրկուեցաւ։ 

ՋրՀեդեգը ՀեադՀեաէ աէ ե^ւ փո^Ժոր կ եցա ւ 3 րայց ա յ էէ անգամ է Հրար&րաէջաւ. եւ ա նձոե֊ 

Հգսւղբեցաւ ւ Անկ Ո գինին մէկ անկ իլն ր կծկուած՝ փորձեց քայլ պաՀել իր իսկ երկիւղէն թեւ 

"ք– թէւիչք առնող մտած ու ւԲեերուն Հետ՝, էքեւոոյ՝ մաՀճակալբ տապան Հռչակեց եւ որոշեց ճեղ-

քել եօթր երկար ամիսներ փոթորկած իր մեղաւոր մտածումներր, րայց քուրերր ղինք դարձ-

ե՚Աք պա շարեցին եւ առին իրենց մա ղի քներ ուն մ ԷՀ– 

Աէե ւ որ Հ եքիաթա ս ացր կր շ արո ւ նա կ Էր պ ա ա մեր Հ֊–՛ Հ ետ ո յ , սիրելիս,քրհեզ եղր լ ա ,ի եց Հր ղ ե-

՝՝Ր ե լ աարածուեցաւ քաղաքին վրայ՝. Ծոփր ղուրս պոռթկաց իր մար մին Էն, յօչՈԱէեց ապատ ՈԼ 

մսապատ, լիճ ու ցամաք, ասոլն ոլ անաւ/ուն եւ ամէն բան վերջնականապէս թաղուեցաւ 

մւսՀուան Հեղուկ գերեզմանին մէք* Ապա՝ անճանաչեքի բ լյա լու աստիճան ուռած միլիոնաւոր 

դիակներ սկսան բարձրանաք ծովուն տարտարոսներէն, ծփացին մաՀածովուն ածխաղոյն մա– 

կերե սին վրայ, մաՀաղանղին լ եղ ակներ ր պայթեցա ցին եւ քտղաքէն մնացին մխսյն լալանա 

ռէսչ ու կցկտուր ճիչեր, որոնք սատկած ձուկերու բորոաիքներէն դուրս եկան եւ սկսան բ,Աբձ– 

Րս՚նւսլ կապարաՀոա անջրպետն ի վեր, ուր այլեւս ոչ ոք ղիրենք կր ւսէր՝հկ՛ 

Ամպերը դարձեալ որոտացին, (ոյսեր պայթեցան ել չանթերը երկինքի խաւար մարմին ր 
Բզկտեցին՛. Տեսայ, եքւր ասուպներն ու աս աղերն ։սք կատղեցան, ղ աժ ան աստուածներր երկիրն 
Ի վար Հաջեցին պատուՀաս ու անէծք, ալեր ո լ մաՀ եւ սաբսաւիտՀար Հրեշտակները փախուստ 
"՝"Լին իրենց երկբային սրսրոցներէն– ւէա դեցին աստ ՈԼ էս նդ, ղէպի ղրախտ ու ղժոխք, քաւ ա– 
ր՚սնին դարպասները թակեցին եւ ապաստան ու վ՚բկո ւթիւն աղերսեցին, Տիրեց քաոս աիեգե֊ 
Ր"՚կան–. ճիչերն ու աղաղակները վաթոքէկեցան աՀաբեկէէէ ած ա մր ոխն եր, մատա մռայլ ուրուա-
կաններ կծկուեցան յեղուին անձեւներուն մէջ եւ մարդիկ մոռցան, թէ մինչ այղ ինչպէ ս կբ 

ե*>սէինւ 

Թե Լար եկ Հրեշտակներուն արտասուքը կր չ արունակուէր\ կ՛ անջրա պետանար անէծքր 

ԴեՀենի սատրապներու ն եւ Հրեշտակն երր կու լային երկար եւ անծայր լացուկոծ մր ինչպէս 

Ւրենց յոլսախաբութիւններր, սպասումներն ու կարօաներբ՛. կու քար երկինքը նաեւ եւ Հըեշ– 

"""կներու ն, ե՛լ անոնց վերջին յոյսին կառչած ղոՀեբուն Համար, մինչ իրենց իսկ ճակատ աղ -

/՚Օ՛ չանթա Հար խլե ակներքւ միամտաբար դեռ կր յուսային, որ առասպելէ դուրս նետ ուի այս 

"՚իեգ եր սյկան քաոսէն եւ Հիւսէ եօթր ուղիներր վւբկու թեան եօթնախ՚ւրՀուբդ ծիածանին: 

"՚Հյ աո.ասպեք/1 կքէ ծուլանար շարժիք եւ աք աւելի կը կնճռոտէր լեղուին դոբղեան Հանգոյց 

Կ**պերը.գ 

(Հսւսաաւ<> «Կարծես եր աղ մր բչրսր» սւնսփպ ք(ււ«րսււ|է«ւԱւ) 
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«ԲԱԳԻԼ» պարբերականը իմ կեանքի մէջ մտաւ դեռեւս վաղ ուսանողական 
տարիներին, այսինքն՝ մի տեսակ գրական մանանայի համբաւ էր ձեռք բերել, 
որով ուզում էինք օծել գրւսկանութեանը նուիրուած եւ հայրենասէր մեր հոգի-
ները։ Հա/աստւսնում ուսում ստացող արտասահմանցի ուսանողներից ոմանք, 
այդ թւում նաեւ Թորոս Թորանեանը, որ ազատ ելումուտ ունէր հայրենիք, ու 
նաեւ բանաստեղծ էր, լաւ ըմբռնելով հայրենասիրութեան մեր հոգեւոր քաղցի 
գոյութիւնը, որոշեցին օգնել այդ իրական քաղցը ինչ-որ չափով յագեցնելուն։ 
Այդ ուղղությամբ աոաջին քայլերից մէկը հենց «Բագին»ի համարներից մի քա-
նիսը մէզ հասցնելը եղաւ; Դա վաթսունականների սկիզբն էր դեռեւս։ Անհատի 
պաշտամունքը ջախջախել էր Խրուշչովը, բայց ստալինիգմն ու կոմունիստա-
կան իշխանութեան «բարոյականութիւնը» լիարժեք իշխում էին։ Ծս յիշում եմ, 
թէ ինչ յափշտակութեամբ էինք կարդում մենք այդ համարները, որոնց մէջ 
գրականութեան բարձրագոյն չափանիշներին հէտեւելու, ւսգգային–հայրենա-
սիրական ոգին վառ պահելու նախանձախնդրութիւնը գերակայում Էր մնա-
ցածին։ Ինձ անձնապես ոչ ոք չէր սովորեցրել, կամ դրդել, որ չսիրեմ բոլշեւիկ– 
ների իշխանութիւնը, ոչ ոք, բացի այղ իշխանութեան խօսքի-գործի աբսուրդի 
հասնող հակասութիւնը, բացի նրա՝ ազգային տեսակը ոչնչացնելու մոլեռանդ 
սեւեռումը։ Ի հարկէ, յետոյ՝ այղ իշխանութեան Փլուզումից յետոյ պիտի հաս-
կանայինք, թէ ինչ հանճարեղ տարածք Էր ստեղծուել (համոզուած եմՒ որ 
ստեղծուել էր ոչ այն նպատակով, որ իրենք Էին ուզում), ազգային յատկանիշ-
ներով ու ազգային պետութիւններով մարդկային համակեցութեան համար։ 
Նման մի համակարգ ստեղծելու համար մարդկութիւնը դեռ շատ ճանապարհ 
ունի անցնելու։ 

«Բագինը» շատ բախտաւոր էր, որ Պօղոս Սնապեանի Նման հիմնադիր 
խմբագիր ունեցաւ։ Շատ բախտաւոր էին բոլոր նրանք, ովքեր Սնապեանի 
ձեռքի տակ դարձան լրագրողներ, գրականութեան նուիրեալներ։ Միտումը 
ճիշդ էր, ուղղութիւնը ճիշդ էր. հայրենիքը վատաբանելու հակում բնաւ չունէր, 
ընդհակառակը՝ ինչ որ արւում էր՝ յանուն հայրենիքի էր։ Հայրենիքում տիրող 
իրավիճակի սթափ վերլուծումները, կեղծիքների խիզախ մերկացումները, 
գրական չինովնիկների եւ Նրանց հետ դաւադրօրէն դաշնակցած գրական մի-
ջակութեան նուաստ հաճկատարութեան երբեմն անողոք քննադատութիւնը, 
ամէն գնով ւոաղանղաւորների ճանապարհը փակելու գարշելի աւանդոյթի 
խարազանումը «Բագինի» կողմից , նոյն այդ չինովնիկներն ու միջակութիւնը 
գաղափարական դրօշի տակ «ջախջախելով», փորձում էին Պօղոս Սնապեա– 
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նին մեր անտեղեակ ժողովրդին ներկայացնել որպէս հայրենիքի թշնամի։ 
Իրականում դա մի խղճուկ վայրահաչութիւն էր, եւ եթէ անկեղծ լինենք, «Բա– 
գին»ն ու Պօղոս Սնապէանն էլ իրենց համար կարեւոր չէին, այլ իշխան ու թի ւԱ– 
ներից այդ սաիթով եւս մի բան պոկելու հնարաւորութիւնը բաց չթողնելը։ էլ 
չենք խօսում այն մասին, որ Պօղոսի արդար ու սուր գրչի ւուսկից դրանք ոՂր 
պիտի փախչէին։ 

1972 թուականին մէկ ուրիշ իսկական մտաւորական հայի՝ բանաստեղծ 
Գառնիկ Ադդարեանի հրաւէրով առաջին անգամ ւսյցեւեցի Պէյրութ։ հմ կեան– 
քում դա լուրջ փոփոխութիւն էր։ Գառնիկին յանձնարարուած էր ինձ հեռու պա-
հել «թշնամական բանակի» հետ հանդիպումներից ու ազդեցութիւններից։ 
Բայց Գառնիկ Ադդարեանն ու Պօղոս Սնապեւսնը նոյն հայութեան ակունքնե-
րից սնուող մարդիկ էին։ Նրանց մէշ ի՞նչ թշնամութիւն կարոդ էր լինել։ Եւ չկար։ 
Ծրագրի մէջ կար այցելութիւն Պօղոս Սնւսպեանին՝ իր գրական խմբակի հետ 
միասին, Եւ առանձին այցելութիւն «Բազին»ի խմբագրատուն։ Առանց մանրա-
մասնութիւնն Երին անդրադառնալու, որոնց մեջ ուշադրութեան արժանի շատ 
պահեր կան, ուզում Եմյիշել խմբագրատուն այցելութիւնս։ «Բագին»ի տնօրէ-
նը լեգենղար Կարօ Սասունին էր։ Ինձ ուղեկցում էր Լիբանանում սովետական 
Դեսպանութեան հիւպատոս էդուարդ Խոջոյեանը; Իմ տեսած սովետական չի-
նովնիկներին ոչ յատուկ բարեացակամութեամբ դիւանագէտը հետեւում Էր, թէ 
Ինչ հունով է ընթանալու մեր զրոյցը։ Շատ մարդ կար, եւ սովորական ծանօ– 
ԹութիՕփց յետոյ, ինձ խնդրեցին պատմել Հայաստանեան անցուղարծերից; 
վիճակը մի ւիոքր բարդ էր, կամ ուղղակի ես էի այդպէս կարծում, որովհետեւ 
1972 թուականի Մայիսի 26-ին Պէյրութ-Երեւան օդանաւով սովետական իշ-
խանութիւն հւսստատուելուց ի վեր առաջին անգամ Հայրենիք էր եկել Կարօ 
Սասունին իր հրաշալի որդու՝ Նիւ-Եորքի հաշուողական կենտրոնի փոխտնօ– 
Րէն Բաբկէն Սասունոլ հետ, Մայիսի 28-ին, խախտելով Հայաստանի Հանրա-
պետութեան զբօսաշրջիկների մասին օրէնքը, ուխտագնացութեան էր գնացել 
Սարդարապատ եւ հասնելով այնտեղ, մի հսկայ բազմութեան գլուխն անցած, 
«Մենք անկեղծ զինուոր ենք» երգելով գնացել էր դէպի յուշարձան, հասել էր 
մինչեւ հացատուն, եւ այդտեղ պատկան մարմինները նրան առաջարկել էին 24 
ժամուայ ընթացքում թողնել Երկիրը՝ վերոյիշեալ խախտումն արձանագրելով։ 
Այդուհանդերձ, ուխտագնացութիւնն, ուրեմն, կայացել էր։ Հայր ու որդի դա 
համարում էին իրենց կեանքի սւ մեն ա երջանիկ օրը՝ ոչ թէ այն պատճառով, որ 
հրագործուել հր զօրավարի տասնամեակների երազանքը, այլ որ՝ Հայաստանն 
Իրապէս ռէալ գոյութիւն ունեցող Երկիր է, իր ամէն ինչով Ել օրէնքներով, ու 
կարող է այդ օրէնքները խախտողին դուրս դնել՝ ով էլ, որ նա լինի։ Ես, առանց 
Աւելորդ պաթոսի եւ յանձնարարականով փառաբանութեան, ուզեցի շեշտել, 
ՈՐ հայրենիքից բարձր որեւէ այլ գաղափար չեմ ուզում ընդունել։ Խմբագրու-
թեան աշխատակիցներից մի բաւական ազնուական, տարիքին ոչ իւրայա– V ՝ 
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տուկ ձիգ կեցուածքով տիկին, որի անունը մինչեւ հիմա էլ չգիտեմ, ընդմիջեց 
ինձ խիստ շեշտադրութեամբ մի հարցով՝ «Կ՚ուզէք ըսել, որ հոնտեղ ամէն բան 
լա՞ւ է։ Այսօրուայ «Ագդակին» մեջ յօդուած մը կայ, ադոր իՂւչ կրնաք ըսել»։ 
Յօդուածն ասում էր, որ Հայաստանում աւտոգործարան կայ, արտադրում է 
«Երազ» մակնիշի աւտոմեքենաներ, իսկ Հայաստանի քաղաքացիները չեն կա-
րոդ այդ մեքենաներից գնել։ Իմ մտահոզութիւնը քաղաքավարութիւնը չէր, եւ 
ես անկեղծ ծիծաղեցի։ Նախ ասեմ,– ասացի,– ինչ լաւ է, որ չեն կարողանում 
գնել, որովհետեւ այղ մեքենաներն ուր որ ուղարկում են, Փչանում, մնում են 
ճանապարհին, եւ յետոյ՝ երանի ղւս լինէր Հայաստանի միակ, կամ ամենա-
ծանր թերութիւնը։ Ասացի՝ «Տիկին, ես Ձեզ կարող Եմ այնպիսի թերութիւններ 
պատմել, որ զարմանքից պապանձուէք».,. Մեր հիւպատոսը, որ հազիւ էր 
զսպել ծիծաղը, վեր կացաւ տեղից, ասաց՝ «Կը ներէք, իմ գործերը շատ են, ես 
էստեղ անելիք չունեմ, դուք զրոյցը շարունւսկէք»։ Իսկապէս որ Տիկնոջ հար-
ցերն սպւսռուեցին, կարծես թէ պապանձուելը եղաւ, իսկ Աւիոն՝ Կարօ Սասու– 
նին տուեց հանգուցալուծումը, ասաց՝ «Եղբայր, մենք հանդիպում Ենք բանաս-
տեղծի հետ, քաղաքական հարցերն այստեղ ի՞նչ գործ ունեն։ Ահա, թէ ով էր 
«Բագին»ի տնօրէնը։ Ես այնպէս եմ կարծում, որ նրանք վաղուց ձեռ էին քաշել 
Հայաստանում իշխանութեան գալու մտքից; Նրանք ուզում էին, որ իրենց 
պաշտպանած Հայրենիքն ապրէր լիարժէք կեանքով, իրենց էլ տրուէր Սփիւռ-
քի դաժան պայմաններում հայապահպանութեան իրենց դժուար աշխատան-
քին, իրենց նուիրումին համապատասխան յարգալից վերաբերմունք։ Քաղա-
քականութիւնն ու հայրենասիրութիւնը հիմնովին նոյնացնելու կարիք չկայ։ Դա 
կարող է ծնել ահաւոր քաոս եւ սանձարձակ ու լկտի գործունեութեան համա-
կարգ։ «Բւսգին»ն աճեցրել է նաեւ գրական սերունդ, ովքեր արժանաւորապէս 
խնկարկում են իրենց ծնարանին։ Շնորհակալութիւն «Բագին»ին Եւ թող բա-
զում յոբելեաններ ունենայ։ 

Ռ Ա Զ Մ Ի Կ ԴԱՒՈՅԵԱՆ 

15-09,12թ. 



ԼԵՌ-ԿԱՄՍԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴԻՆ 

Խորհրդային կառավարութիւնը Լեռ Կամսարին մինչեւ մահ հալածեց Եւ արգելեց 
Գրելը։ Թէեւ պէտք է զարմանալ ու գնահատել, որ նրանք մեծ հանդռւրժողականու– 
թիւն ցուցաբերեցին մահապատժի չենթարկելով նրան։ Ռ՞ր կառավարութիւնը կարող 
էր մարսել երգիծաբանի այսչափ անառարկելի ատելութիւնն ու ծաղրուծանակը։ Ո՛վ 
Էր Նրան իրաւունք ւոուել այդքան յանդուգն ու մերկապարանոց հնչեցնել ու թմբկա-
հարել բոլշեւիկեան արատները։ Մի՞թԷ գրողի մօտ ի սպառ բացակայում էր ինքնա-
պաշտ պանական բնազդը։ 

1917 թուականին, երբ Ռուսաստանում պայթեց Հոկտեմբերը՝ դղրդաց նաեւ հեռա-
ւոր Հայաստանը, Լեռ Կամսարի չարագուշւսնքը չուշացաւ մամուլում՝ «Ազատու-
թեան առաջին օրերը», 17թ., «Նիկոլա ցարին նամակը Ուլեանով Լենինին», 18թ. եւ 
Բազում այլ էջեր։ Այդքան հեռուից այսպէս խորը եւ ճշմարիտ ըմբռնել բոլշեւիգմի էու-
թիւնը՝ ուղղակի ապշեցուցիչ էր։ 

1920 թուականին «կարմիրների» քարտէգն արդէն անցնում էր նաեւ Լեռ Կամսարի 
հայրենիքով։ Եթէ ան «մինչ աքլորականչը» արդէն «Երեք անգամ ուրացել էր» լենի– 
նիգմը, հիմա պէտք է դէմ– դ է մի յսսյտնէր իր վերաբերմունքը։ Առիթը երկար սպասեց-
նել չտուեց։ Փետրուարեան ապստամբութեան ճնշումից յետոյ, երբ բանտում կաց-
նահարել էին հայրենիքի դաշնակցական նուիրեալներին, Երգիծաբանը գիշերով իր 
Ընկերոջ հետ չանսալով արգելանքը՝ բանտ էր թափանցել Ել գաղտնի հողին էր յանձ– 
նել գանկւսհատուած մարմինները։ 

Ո՞վ կը դիմանար այսպիսի «ստոր դաւաճանութեան»։ Յաջորդ առաւօտն իսկ, մի– 
Լիցիան(1) սկսեց փնտռել յանդուգն չանսացողին։ Բարեբախտաբար, այդ քաոսի մէջ, 
երգիծաբանը յաջողացրեց ճողոպրել Պարսկաստան; 

Սովետական կառավարութեան մեծահոգութիւնը չափ ու սահման չունէր իր դէմ 
մեղանչածն երի նկատմամբ։ Բագում մտաւորականների հետ, Սովետական Հայաս-
տանը հայրենիք հրաւիրեց նաեւ Լեռ Կամսարին։ Պայմանը մէկն էր՝ միասին կառու-
ցել նոր, հաւասար Եւ արդար հասարակութիւն։ Ո՞վ կը մերժէր այսչափ համամարդ-
կային նախաձեռնութիւնը։ Եւ 192էթ.–ից սկսած գրողը բոլշեւիկների կենտրոնական 
°Րգան(2) «Խորհրդային Հայաստանի» անխոնջ աշխատակիցն Էր, եւ օրը օրին 
Տպուում Էին նրա երգիծական Էջերը, ծիծաղ պարգեւելով հայ ժողովրդին։ Նորաս-
տեղծ կառավարութեանը Նոյնպէս դուր էին գալիս գրողի կսմիթներն ուղղուած ար՛ 
սւաքին կայսերապաշտական աշխարհին, դաշնակցական ղեկավարներին, հոգեւո– 
Րականներին եւ «հնի մնացուկներին»։ Դա է վկայում այն փաստը, որ Երբ 1931 թուա– I 
Կանին «պրոլետ» գրողները կազմակերպեցին Լեռ Կամսարի «գտումը», կառավա– չ 
Ր^ւթիւնը ոչ միայն ազատեց երգիծաբանին, այլեւ թոշակ նշանակեց, որ նա հնարա– է 
Գրութիւն ունենա) առանց նիւթականի մասին մտածելու, զբադուի միայն գրելով։ Ան 



փոխանակ լաւոլթեւսնը լաւութեամբ պատասխանէր, փորձէր յարմարուել, տեղի 
տալ, մի փոքր վարձահատոյց լիՆԵլ՝ եթէ չփառաբանել, գէթ աչք փակել արդէն ակն– 
յայտ իրողութեան հանդէպ, Երախտամոռ ապիրատը հատու գրիչը շրջելով 180 աս-
տիճան՝ ուղղեց ընդդէմ բոլշեւիկեան իշխանաւորի եւ ամբողջա տիրական համակար-
գի։ Չփոխեց Էլի իր «գէշ» բնոյթը՝ բոլոր իրավիճակներում եւ ժամանակներում խփել 
անարդար իշխանաւորին, որ պաշտպաՍած լինի հալածուածին, խեղճին, մերժուա– 
ծին, արդարին։ 

Արդէն սկսել էր «կարմիր տեռորը»՝ ձերբակալութիւն, աքսոր, բանտարկութիւն, 
գնդակահարութիւն։ Վախենալու եւ ընկրկելու փոխարեն, Լեռ Կամսարն իր «գտման» 
ժամանակ 300 հոգիանոց դահլիճում կոմունիստ ղեկավարների Երեսին շպրտեց. 
«Դուք աւելի վատն Էք, քան թուրք կառավարութիւնը։ Նրանց իշխանութեսսնը ես 
ազսւա էի գրում»։ 

Կառավարութիւնը, որն իր ձեռքով էր կանչել եւ բերել այս մարդուն՝ ձեռքը ցաւն 
ընկաւ։ Միւսների պէս իրեն չէր պահում՝ անկախ էր, անվայելուչ ըմբոստ, իր գլխից 
ձեռք քաշած եւ իրեն տրուած շնորհները չէր գնահատում։ Խելքի բերելու համար ան-
շուշտ պէտք էր պատմել։ 1935 թ. նոյեմբերին կոմունիստական իշխանութեան համ-
բերութեան բաժակը լցուեց, եւ դաստիարակելու մւոօց Չեկան ձերբակալեց Լեռ Կամ-
սարին, մեղադրելով նրան ֆաշիզմի մէջ։ 

- Ես ոչ թէ ֆաշիստ, այլ ֆաշիստներից էլ դէնն եմ, քանի որ ֆաշիստները ազգային 
սոցիալիստներ(Յ) են, իսկ ես առհասարակ սոցիալիզմ չեմ ընդունում՛, լինի դա ազ-
գային կամ ոչ ազգային,– յայտարարեց յանցապարտը։ 

Հետագայ դաստիարակումն ու անձի վերափոխումը շարռւնակուեց Երեւանեան 
բանտում, երեք տարի Սիբիրում եւ տասնըեօթ տարի բասարզեչարեան աքսորում։ 

Աքսորի կէսերին կոմունիստները որոշեցին ստուգել՝ արդեօ՞ք արդիւնք տուել է 
պատիժը, Չեկան հրահանգեց Ստեփան Չօրեանի, Աւետիք հսւսհակեանի եւ Լեւոն– 
եանի, Լեռ Կամսարին հետեւել եւ տեղեկագրել, խոստանալով ազատել եւ վերա-
կանգնել նրա գրելու իրաւունքը։ 

Ֆիզիկական պատիժը գաղափարական կռուում միշտ տանուլ է տալիս։ Երգիծա-
բանը առանց վարանելու Չեկայի նախճիրը յայտնեց իր գրչակից ընկերներին։ Ուրեմն 
պէտք էր երկարացնել պատժաչաւիը, այնքան որքան անհրաժեշտ էր իւրաքանչիւր 
բնական մարդուն վերադաստիարակելու եւ ճիշդ ուղու վրայ դնելու համար։ Այո՛, 
բնական մարդու եւ ոչ Լեռ Կամսարի նման անաղուհաց ու անուղղայ մի ընդդիմախօ-
սի, որ այդպէս էլ մի դրական բան չէր տեսնում մեր լայնարձակ եւ փառապանծ սովե-
տական հայրենիքում։ Տեսնելով, որ հալածելով արդիւնքի չեն հասնում, կոմունիստ-
ները որոշեցին խրախուսանքի օգնութեանը դիմել։ Յիսունակ անների սկզբին Կենտ-
կոմը Լեռ Կամսարին աքսորից Երեւան է հրաւիրում եւ սովետական կատակերգու-
թիւն գրելու յայտ է ներկայացնում, խոստանալով բարձր պատուագին, ներկայաց-
ման իրականացում թաւորոնում՝ տոկոսային վճարումով եւ ստալինեան մրցանակ։ էլ 
իՂւչ կարող էր երազել սովամահութեան եւ թշուառության Եզրին հասած յուսահատ 
եւ մոռացոււսծ վտարանդին։ Միանգամից Ե՛ւ փառք, ե՛ւ փող, ե՛ւ վերադարձ դէպի հա-
սարակութիւն։ 

Բայց «խեւին խրատն ի՞նչ կ՛անի՝ սեւին սապոնը»։ 
Չկարծէք Լեռ Կամսարը վիրաւորուած կամ չարախնդօրէն մերժեց կոմունիստնե-

րի արդէն բազմիցս մեկնած օգնութեան ձեռքը։ Նա մեկնած ափի մէշ յօժարակամ եւ 
հաճոյքով պարզեց «Պլենում»(5) թատերակը, որը շառաչուն ապտակ էր բոլշեւիկեան 



Բ Ա է Գ Ի Ն հ 5 0 - Ա Մ Ե Ա Կ Ռ ա դ ի ն 

ամբողջատիրութեանը։ Այսպիսին Էր Սովետական Հայաստանի այդ ապերախտ եւ 
անառակ գաւակի վերաբերմունքն իր ապրած երկրի եւ իր ապրած ժամանակի հան-
դէպ։ 

Յիշելով եւ խնկարկելով այն միլիոնաւոր անմեղ գոհերին, որոնք ոչ միայն չէին 
Ընդդիմացել, այլեւ ներբողել էին բոլշեւիկներին իւր հրէշաւոր առաջնորդներ Լենինի 
եւ Ստափնի հետ միասին, մեզ մնում է սովետական իշխանոլթիւնների Լեռ Կամսա– 
Րի հանդէպ հանդուրժողականութեան եւ ներողամտութեան վերաբերեալ վերն առ-
թած զարմանքն, էլի թողնել ապշեցուցիչ զարմանք... 

Վանուհի Թովմասեան 

Օսսնօթ– «Պլենում»ի(5) ձեռագիրը պահոաւմ է Լեռ Կամւարի ընտանեկան ար– 
խիւում։ 

ձեՌ-ԿԱՄՍԱՈ 

Պ Լ է ւ II Ւ I 
(Անտիպ) 

Գորհոդ ա Նհ\ քւ՜՚հք 

Նախագահ, Ֆինանսական մասի ներկայացուցիչ Գարգէն Աւագեաճ, Անասնապահա-
կան վարչութեան պետ Զաբարեան. ՍոցիաչիստակաԸ"" շինարարաթեան պեա Գէորգ– 

Կանանց միութեան նախագահ Մարօ Փռթիկեան, Լիկուիդացիոն (լուծարքի) յանձ– 
Զէ**Ժռզովի անդւսմ Պապիկեան, Սոցիպոգիական (Ընկերային) գիտութխնների թեկնածու 
"Ովսէս Մարտիրոսեան, Հայաստանի գրողների միութեան նախագահ Արմէն Ցակոբեան, 
ռւՈղագրական սեկցիայի" նախագահ Մեւբումեան, Մօր ա մանկան կոմիտէի բարտա– 
Դսր Անիկ ՄինասեաՕ, Կոլխոզային" վարչութեան նախագահ ԿարապետեաՕ, Ներբին 
Դործերա կոմիսար՛** Չուպոով, Պատգամաւորներ։ 

^յ ա խ ա գ ա հ ֊Ընկեր Ն ե՛ր, Հ ա յա ս ա ա նի խորՀ ր ւ՛լ այնաց մա ն 2 5 ա մե ակ իննու իր ո ւ ած յոր հլեա -

* ՛սկան նիսսւն կր Համարեմ րացիւած–. (Ծափեր). 
Օէ՚է/իալիււաական^ այն շինարարութիւնր, որ 1/ա տարուեցաւ այս Հաշուետու ժամանկաշր՜ 

Ճ1Ց1Է1Տ6Մ ԵV 
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քանում, անկարելի Է սեղմել մէկ նի՛ստի մէքէ 2,ո տա-

րի առաք այս երկրռւմ կ իշխէր դաշնակցական կոլ– 

սակւրււ իքիւնր, որ քայքայած էր երկրի էկււնէւմի՜ 

եան™ ու եր կիր ր մա ան ահ պարսւիդանակա 
Ն(1.) 

թշ ուառ ու թե ան: (ի՝ աո անդ ելո վ սւյղպ իս ի մի եր կիր, 

մեր կ ու ս ա կցո ւթիւ նր կ ար ո դ ացս/ւ ա մենա կ ար ճ <ք ւս– 

մանակում վերք սւա լ այդ պրիմիաիէի՝" թշուսւռու– 

թեանն ու երկիրր վերածեք կտաար հա լ դժոխքիւ 

(Ծափեի1> 
(Լյստեդ Հաւաքուած պատդ ամաւ.որներր մէկ առ. 

մէկ պիտի նշեն ձեզ այն էտապնհըը՝^, որո վ Լենին ի 

կուս աէլցութիւնր Հա սալ աննախրնթաց այս վերեք–՛ 
Ք Ի Ն՝՝ 

Այժմ խօսքր կր պա ակ ան Է ֆին ու ն ս ա կ ան1 ւ<՚ մա սի 

ներկայացուցիչ րնկեր Գուրդ Էն Աւադ հանին՝, 

Աւագեան – Ընկերնե՛ր, որեւէ երկրի Հզօրութեան 

չափանիշր իր ֆինանսներն՝1^ են, որոնք սերտ կապ-

ուաե են ժողովուրդի յաքոդ կերպով տուըքադրելու 

Հեսքք ինչպէս կռվին չի կարելի մէկ պտուկէն կթել, 

մնացեաչր թողնեի այն պէս ալ^ի կարե/ի տուրքադր-

ման որեւէ օրեէկտ անտեսել այդ այտուցներ ու խանդ տրա մուեր առաք կը րերէ ժոդովըդ V 

կան սսէինքին մէքւ 

՝Բաշհլ, ծծել ժողովրդական րոքոր ռեսուրսները^" • տ Հա այււ է եղած մեղ ղեկավարող 

սկդրունքը ՀՀաւանութիւ.ններ աքէն ու ձախէ ն)է որն ան յոդդ ողդ կիր առ եք է մեր կ առ ա վ արու՜ 

թիւնր։ ԼԼռտքներ մեր տուրքերու Ադայի մտսր կր Հաւաքուէր <(ղ լիւաՀտրկէ ն՝&: Հետազային 

պսւրդուեցաւ , որ դ քիւ ա Հ ւսր կր չի արդարացներ իրեն, վասնզի <Հդլուխն դո յա կան ր չո ւնէ իր Հո՛ 

մանիշներն ու Համանիշները՛– Պէ՚ոք էր Հտրկտդ րել մարդ կ անց այն դդ այարսւ նքներն ու ս ա ո ս 

նի մասերը, որք ունէին Համանիշներ՛– Պետութիւնր երեք անդամ տւհքի կ Օզտուէր եթ՛է Հսւրկք1 

Ժողովրդին կռնակին վրայ դրուէր, ինչու որ կոն ակն ոլնի <ձկռնտկ՝$>, Հքամակքք՚ֆ ու. %մէքք% 

Համանիշներր\ Եթէ խորՀրդ ային իշխանութիւնր գոյութիւն Ունենար նախապատմական այն 

դարում, որ րոտ Գտրուինի մարդիկ պոչ ունէին, մեր պետ ու թիլնր կրկնակի կ Օդտռւէր 

տուրք մր Հ<պոչին՝% լիրայ դնելով, տուրք մրն ալ վադիին՝»՛. ի՝այց Հոդ չէ, եթէ այդ չրքա նն աս 

ցած լդլալով, Ժողովրդեան պոչկէ ա զատուեցաւ ֆին՛՝"՝ մասի ձեռքէն, էսա որ փոխարէն ներկայ 

մարդ կութիւնն ունի <\փոր՝>) ու «.ստամոքսէ, որոնք կրնան Աքն ել (պ ո չիյնձ թոդ ած րացր։ թ՝քւք 

րլլայ, որ այդ ստամոքսներ ր դատարկ րլլան՝. 

Մեր 1լառավարոլթիլնր այժմ կ ուսումնասիրէ ածականներէ ֆինանսապէս՝1ք" ՕդտուելՈէ– 

Հարցր։ Հ,Զաըը% շիսւակ է, ածական է , րայց Վչաըուիժիւնը՚ն դոյական է՛. Երեւակայէք մեր այ" 

չարութհամր լեցուն երկրին մեք, որպէսի՛ ֆ ին ան ս ա կ ան՝Հ,>1 էֆեկտ՝™՝ կրնայ ստացուել այս վե՛ 

րադսւկան զոյականէն՛, ք՝տյց, րնկերնե ր, դոյտկա նն ու ածակսւնր ոշինչ են, եթէ Օգնա.թես>& 

չՀասնէ րայը դործոզոլթիլնր՛– Այդ Դոյ*ք մասունք լ՛ա նին եր ն ա ռսւնց րայի նոյն է , ինչ վադ ոն՜ 



ներն^ առանց շոգեքարշի՜. *Կէաք Է վերափոխեք ողֆ խոնարհման սիստեմր11՝ ու վերցնելով 

միայն Հհ տայ» բայբ, իան՚սրՀել այսպէս՛. ԼքաՀմանագ րական ներկայ տուրէ աո ւր, տուր, յ՚՚գ՜ 

^"՚կի՝ տուէ՛ք, տուէ՛ք, տուէ՛ք: Ապառնի՝ պիաի տա՝ ս, պիտի տաս, պիտի տաս–. Յոգնակի՝ պի– 

՚սի տա՛ք, պիաի տա ք, պիտի տա՛ք; Ընդունելութիւն ներկայ՝ տա քու ես, անցեաք՝ տա քոլ էիր\ 

է՚ նչ նշանակութիւն ունին մեդի Համար քեղուաբանական դոկտրինաները"՚ մենք պըոլետա֊ 

րական™ յեղափոխութիւն կքէ կառուցենք–. Մենք քեղ ուի պէաք չուն ինք, դրամի պէաք ոլն ինք. 

Վեզ ոլն արա ահ է ոչ թէ մարդոց միտքը յայանելու, այլ ընդ Հակառակբ թաքցնելու եւ կեղծե-

լու Համար», րսեր է Յակ որ Պ՚սրոնեա նրՈւրեւքն թող կորչի այղ լեզուն I (Ծափերի 

Հարկ սւալր պիտի րյլայ երկու ձեռքով• այդ նպատակին Հասնելու Համար մեր ղպրոցնե֊ 

Րում պիտի մարմնամարղութիւնն այն ձեւով ընթանայ, որ ա ( Ր ՈԼ ձախ ձեռներր Հաւասար յա֊ 

է*ղոլթեամբ Հարկ տան–. Աէկ ձեռքով ստանան՝ երկու ձեռքով սւանվԾափի Մէկ ձեռքով 

"տանան՝ երեք ձեռքով տան. (Ծափ)֊. Ընկերնե՛ր, ոչ մէկ ձ ե ռ ք ո վ չստանան ու բոլոր ձեռքերո-

վդ տան՛. (Բուռն ծւ երկարատեւ ծափերի 

Ն ա խ . - քԱօսքր կր պատկանէ տնասնապաՀական վարչա,թեան պետ րնկեր Զաքաբեանին։ 

Ջաթարեան ֊ Ընկերնե՛ր, դ եռ սրանից երեք տարի առաՓ մեր կուսակցութեան կա մաղ ու– 

էքԱ՛ր ում մեր մեծ առաջնորդ ր էլ իր եկա իէ^ տուաւ ղարկ տայ անասուններունէ Ակգբում, մեր 

՚Աէլաջնոլւդի այս պաւՈղ ամր տաոացի Հասկցուեցաւ աշխատաւոր ղիլղացոց կողմէ եւ սկսեցին 

անխնայ ծեծել անասուններուն՝- Ցետոյ միայն Հասկցուեցաւ դիրեկտիւին՞**իմաստը ու ամե– 

՝*""չտապ կերպով անասնաբուծ ո ւթիւնր Հայաստանում Հասաւ աննախրնթաց վերելքի՝. 

Ընկեբնե՛ ր, անասուններու ղարղացման պբոցեսբ™՛ ունի երկու մոմենտ՛^–. Մէկր թուական 

՚^ճն է անասուններու, միւսր որակական ցուցանիշնեբոլ բարձրացումը՝, 

9՜յյյքով առաջին ՀարցինՒ պիտի նշեմ, որ նախախոբՀբդային շրջանում Հայաստանում անա՝ 

"՚՚ւ֊ններոլ աճն թողնուած էր ինքնաՀոսի–. Անասուններու կատաբեալ իրաւունքին էր թողն– 

"1-Աւձ– ծնեք կամ մեռնի բ. Մեր իշխանութիւնն սակայն, անմիջապէս պլան ա լոր եց ա յ դ 1աՐ՜ 

ժ"ւմըէ եւ նախաձեռնութիւնր անասուններէն վերցնելով մեր ձեռքբ կենտրոնացուցինք՛. 

Ըստ Հողժողկոմատի՝^ Օբէնսղիր պլանի ՚3"*, անասունները պարտաւոր էին 1 0 0 տոկոսով աճ 

աէսլ լ՚(| տոկՈԱ միայն անկում– Հետաղ ային պարզուեցաւ, որ պլանին՝™՝ կատարումբ ինչքան 

^^Հտ էր մանր անասուններու Համար, այնքան դժուար խոշոր եգջհրաԼՈրներոլնէ Այծն ու ոչ– 

Ւ՚՚Արը շն որՀիւ իրենց ղոյղ ծնելու սովորութեանր կրնային աւելին մեռնիլ նախա տես ուած էն, 

ք""յց կովն, օրինակ, մէկ Հորթ բերելու Հետեւանքով կՀաշոլած յաճախակի ստերջութեան 

ամանքր) ս տիպ ուած էր երկար տարիներ ապրիլ եւ չկարենաք իր ժամանակին մեռնիէ 

^"վեբբ դժուարին կացութեան մատնուեցանւ Կերի այն քւսնակր, որ յատկացուած էր անոնց, 

"՛նրալարար էր՛. Ուտել այղ կերն ու չմեռնիք անկարելի էրւ Այղ. պատճառով կենտկոմն՚ 

Հլութեան առաւ այդ Հարցն ու անկման տոկոսն աճեցոլց–. Այժմ մեր անասուններու անկման 

էՈէ,կՈէ,<կ աննախրնթաց բարձրութեան Է Հասած՛. (Ծափի Այդ տոկոսնք րնկերնե՛բ, տասէն մէ՜ 

Կ է ն քառասունի Հասաւ՝– (Ծափ)՛. Այո ( քառէսսուն եւ տեղ-տեղ մինչեւ յիսուն վաթսու ն, (Աւե– 

1-Ւ ծափի Իսկ Արթիկի ֆերմայի՛՝™՛ ստախանովականներր՚3* մինչեւ Հա բիւր եւ աւելի տոկոսի՛. 

ծափեր)։ Ընկերնե՛ր Արթիկի սովխողյձ՚&ձ) այլեւս անասուն չմնաց–, (ՀանդիսակաՕՕե-

օվացիա կը սարքենի 

Այժմ ես կ անցնեմ անասուններու որակական աճին՝. Այղ առթիւ կս/ղմակերպոլ եցաւ սե– 



քեկցիէէնՀա կայան մբէ որն սկսեց արա ա Ա աՀմա նէ ն ր եր ու ահ ցեղ սւկան ցո Լ չերի Լ մ իք ո ցաք ազրն՛ 

Լացնել տեղական անասունները՝, Բայց, ընկերնե՛ր, այս ասպարէզում յգործն այն յաքոդու՛ 

թեամբ առաք չէր երթար ինչ քանակական աճի Ժամանակ՛ ՑոԼքերր արտասահմանում գնուահ 

Էին դ ասակարդ այնօրէն խորթ տնտեսութիւններէ եւ օժտուած Էին խտյտարղէտ րնաւոբոլ– 

թեամր, որն խոբապէս ազդեց այդ ցոլքերու արտադրողականութեան վրայ–, Ցուլ մր, օրինակ( 

որ զն էէ լած Էր շվեյցարացի բողոքական պաստորի մը"՝ տնտես ուիք իլն Էն, սիրոյ, ա շ խ ս յ ր Հ ա յ ի ն 

ունայն ցանկութենէն Հեււու, հոմով ու. պաՀքով կ՝անցունէր ողք Ժամանակը եւ իրեն ներկա՜ 

յացուած կովերու երեսն անդամ չէր նայեր՝, 

Այս ցուլն որպէս արտադրական միաւոր չս/րդ տբացռւց իրեն ու շուտով անոր Հոդ.ի)է Հան՜՛ 

ոեոձեա, աշխտրՀ սլացաւ, մարմինն Լենինականի տռաքին ճաշտրանր դնսյց, իսկ կսւշին Երե՜ 

լա նի կա շեղ ործ արան՝, 

ՖրանսայԷն ւլնուած երկրորդ ցուխ Օքադուլիի սէէվխոդբ**3
 մտնելով, իր ողք կեանքում 

չնստս/ւ: Օրերով դէէմի յատակին կը նայէր ՈԼ քղա ձիդ ինքզինքը կր քիզէբ՝ ԳԲՂ՚ՒԻԷ ստնտուի 

ազդեց 111 թե ան տակ աչքեր ր կբ վւայլէին, բայց երբ իրեն ըեդմնալոբուիժեան Համար կով մը կը 

մատք լցուէր ան մ իք ա պես աչքին վւայլր կբ մարէր եւ սիրոյ տրտայայսէէէւթիլնբ արդ աՀատան՛ 

քի կր փոխէր։ Յղփացած բուրժուայի™ վերաբերմունք, ինչպէս կր տեսնէք, որն չի կամենար 

բանուորական երկրի Հասարակ ծագում ունեցող կովերու. Հետ յաըտըեբել՝, 

թրքանային կաքիտէի Հրամանով անմիքապէս գլիւտտուեցալ ՈԼ կարմիր պարտիղաննե– 

բու՝ա ճաշարանն ուղարկուեցաւ ցուլը՛. Բոլշեւիկները ցերեմոնիա՛՝^ չեն ճանչնաբւ (Ծափ)–– 
Այո՛ ք մորթեցինք, րնկեբնե՛ ր, ու մի խումբ պարտիդ աններ ի13Տ՛ Հետ կերանք վրան մի քոտ կառ 

գինի խմելով: (Ծափեր)՛– Նա
 , որ սոցիալիստական*"՛ դ ոմում չի ուզեր նստել մեր վաբումր կը 

նստէ։ (Բուռն ծափեր)–. 
Գալով անասուններու կաթնատուութետնը, պիտի րկ եմ, որ յեդ ափ ոխութեան աո աք ին տա՜ 

բինեբր կովերն չէին ուղեր մեր տուած սնունդով մեր ցանկացած կտիժր տալ; Աւելին կ ՈԼզէ՛ 

ին\ Բայց ձեռք սւռնուաե յատուկ միքոցների շնորՀիւ կո վերն Հասկացան, որ ք՚ոլշ եւիկներոս 

Հետ զ ործ ունին եւ պէտք է զդոյշ ըԱալ քիչ մր––* 

Ընկերնե՛րէ այսպէս էր սոցիալիստականանասնապաՀութեսէն վիճակն մինչեւ ՀամասէԱ»՛ 

բ ած կոլխոզ ացումր*՝ս–– 

1 0 2 7 թուին Համաոուսակա ն կեն սւ կոմը™ ոլ մեր մեծ ա ո, աքն որդ Սա ալ ինն Հրաման տուին 

գիւզացիութեանր իրենց անասուններով մէկտեդ կոլխոզ է մտներ 

Գիւղացիներրէ նկատի ունենալով, որ կոլխոզում*Հճ՝ յաւիտեանս այլեւէէ չէդք՚աի կշտանան, 

դիշեբոլայ մր մէք մորթեցին իրենց անասուններն ու կերան այն Հաչողով\ որ այլեւ ս բնաւ չսո-

վածանան՛, Բայց բնութիւնն ունի իր օրէնքները։ Մ" Ի երես չտեսած դիւղսէցին մէկ ան դամէն 

այդքան միս ուտեք ով սարսափեփ ր՚յե ստացաւ եւ. ուր մտաւ սւյնտեդ կեղտոտեց՛. Բայց կէ՚բ 

խոդբ ^՛ քաղաքական շատ մբ Հաբցերու Հետ լուծեց նաեւ կոլիոդնիկներոււ՝՛՝ ստամոքսային 

խնդիր բ՛, էյ ւ լուծեց արմատապէս։ Ո՚֊բ կ ս ՚ յ կոլխոգ*" սւյնտեդ ստամոքսն անելիք չունի՛– 

(Բառն ծափերի, 
Նւս(ս.՜ կբ պատկանէ սէքցիալիսսւական՛՝ շինարարութեան պետ բնկեր Գէորդ եանին՛՛ 

Գէպւգեան,– Ընկերնե՛ր, Հեղ ուկ առարկան ինչ ամանի մեք լեց ուն ենք, այդ ամանի ձեւք 

կ առնէ 1 Այդ օրէնքին ենթակա յ է նաեւ մարդն ոլ ժողովուրդ ր։ Բնտկարանր մարդու ամանն 



է; Բնակարանի միջոցով կաբեքի Հ ձեւ աւորեք ոչ թէ մարդու մարմինր միայն, այլեւ անոր Հո-

գին, մտայնութիւնն ու աշխաըՀայեացքն–, ԽսրՀրդային իշխանութիւնր, որ կոչուած Է սոցիա՜ 

քիոտօրէն11*1 ձեւաւ որ ե լ ն տիւն ի կապիտալիստական***՛ Հաս ար ակո ւթիւնր, րնա կան արար չի 

կրնար անտեսել բնա էլա բանային շինարար ո ւթե ան ընձեռած՛ այս առաւելութիւնը; 

՛Լք ախն ի Հասարակարգ ում մարդ իկ կ ապրէին առանձնացած բնակարաններումդ թշնամի ու 

տարա մերժՀ ոգեբանութեամբ՛. Բնակարանի միջոցով ի նչ կերպ կարելի է Հասնել մեգ ցանկա-

լի Հաւասարութեանն ու եգբայբութեանր։ Եթէ ծանօթ էք մեդոլապաՀութեանը, գիտէք տն~ 

Հոլշտ, որ մեգ ուի երկու տարբեր ընտանիք իրար խաոնելու ժամանակ ինչպէէւ թ շնամաբար 

Կը կոտորեն իրարու; Այգ պ(Ատճաո.ով մեգուապաՀր երկու րնաանիք միացնելէ առաֆ ցանկա-

պատ կր գնէ այգ ընտ ան իքն եր Ո Լ տրանքր, որ նախքան միանա լ ր քիչ մը գիր ար Հոտոտեն, 

տեսնեն.ճ նատեն, ապա միանան; երեւակայէք, ոչ մէկ կոտորած; 

Արգ, այգ իմաստուն կենդանիներու օրինակով, մեր շինաբարութեան մէք աշխատեցինք 

կիրառեք նոյն մեթոդը՛. Շինել 4 - 5 յարկանի շէնքեբ՚ տախտակամածները նօսբ տախտակներէ 

՛էլ բացուածքներով, առայժմս միայն խոՀանոցն ու արտաքնոցբ րնդՀանուր–– 

թայց պէտք է նկատեի րնկերնե ը, որ այս մեթոգր չտուաու ցանկաքի արդիւնք եւ մասսան^՚ 

փոխանակ մօտենա քոլ իրարու, աւելի թշնամացան ու ոխերիւքնեբ գ արձան; 

Այգ բնակարաններում յաճախ կբ պատաՀԷր, որ վերի յարկում ապրողը Հարսանիքի ո լ պա– 

Րի մէջ էր, իսկ վարի ապրողի տունէն նոր դուրս կր տարուէր իր էէ իր ե լիին դագաղը–– Այսպի– 

էով լացն ո լ 

ծիծադբ իրար խառնուելով, յարաբերութիւները կր լար Էր անվերի կագ ու 

Կ՛լոլի առիթ ընծա յեքով՛. Գա քով րնգՀանուր խոՀանոցին, այնտեղ աք ղբութիլնր մխիթարա-

կան չէր; Մէկ ունեւոր րնտանիքի կճուճի մէջ եռացող մսի կտոբբ ՀեագՀետէ շրջան կ լ՛նէր Հոն 

կերակուր եփող տասնումէկ րնտանիքի կճուճներու մ է ջ , եւ շատ անգամ մսի Հետքն անգամ 

Հէբ երեւայ խոՀանոցում; $անտիրուՀինեբն ագի, պղպեղի ու Համեմի տոպրակներր կողերէն 

կախած կ երթեւեկէին, եւ. գողութիւնն սաստիկ ղաբգացաւ; Մեր իչիւանութիւնր, տեսնելով, 

**ր խոՀանոցի բռնած ճամբան ղէպի սոցիալիգմ" չի տաներ, իր յոյսն արտաքնոցի վրայ դրաւ, 

էրպէս կոլեկտիւ^ դադափարախօսութեան յենարան–– 

Բայց Հոս ալ սոցիալիդմԳ։1՝ այլ արգելքի Հանդիպեցաւ; ՄասնաւՈր նսւխաձեռնութեամբ կու՛՛ 

թ՛ակուած արս։ աքն ողը կ է՚/եկ տի ւ " ՚ ՚ Հիմունքներով շէր մաքրուեր; Ագրր ձմեռը կր լեււնանար 

էԱյնաեգ, ի՚էկ ամառր Հալչելով դուրս կու գար տունէն եւ աջ ոլ ձախ տարածոլելով ողջ շէնքն 

գտրշաՀոտութեամբ կը լեցունէր; 

Ասոր վրայ իշխանութիւնը յայտարարեց բնակարանային Հւէ/Պ**՝՛– Ըստ այգ մ բնակարաննե-

րը սկէէեցին շինուել սաստիկ մեկուսացուած եւ բոլոր մասեր բ առանձինւ Փողոցի դ ուռնէն 

՚՚եբս մտնելով, րնտանիքն ինքգինքն կր գգար մենաւոր Աէյնպէս, ինչպէս քհոբինսոնն իր կդգի՜ 

ին մէջ-. Ու ինչ անձկութեամբ քհոբինսոնն կր ձգաէր ղէպի մարդկային Հասարակութիւն, նոյն 

՛Այդ նոր տան բնակիչներր կր ձգտէին գէպի կոլեկտիւր՝"՝; 

Ակնյայտնի իրողութիւն է այն, որ անՀասանելի, Հեոալոբ, գոյութիւն չունեցող առարկան 

^իշտ քաղցր է մարդուն; Նոյնն է գաղափարներու աշխէԱրՀին մեք–֊ 

Բայց, րնկերնե ր. մենք բոլշեւիկներ էէի^ք ՐՍայ *ո,սյի^՚Ք՛ ՈՐ երեւոյթներն ըհթա՜ 

^"Ային իրենց բնական րնթացքով: Աեբ մեծ առաջն որ ղ ընկեր Ա տա լինն րսաւ 1 ձրդ Համագու-

մարում, ճԶկայ բերդ , որ չգրաւէ բոքշեւիկը՝է> -



Մեն ք արիւն ր՚՚՚քյ կր թո էյն ենք Ժողովրդեան երակներէն այնչափ, որ սոցիալիզմի՛՝ յենավէայ՜ 

տով միայն շարժուի սւեդէնէ Մենք Ժողովրդին «մահ կսւմ սոցիալիզմ) երկընտրանքին աոքեէ 

կր կանղ նեցունենք՝– Մեղ մօտ սոցիալիզմ° պիաի ըլլայ, թէ ի՜նչ միջոցներով ինքր թ"՚ք որոշի* 

(Ծափեր)՛. 
Նախ,– Ջայնյ։ կր պատկանէ կանանց միութեան նա խազ ահ րնկեր Սարս Փ՚՚թիկեանին; 

Փոթիկեան,– Ընկերնե՛րէ // անանց միութիւնր կազմուեցաւ Հ այտ ստացաւ մ սկսելա1 եօթ Հո-

գաց ել Հասաւ ներկայ պատկառելի քանակին՜. Ընկերներ, կինր անցեայում երր եք Հաւասար 

չէ եգեր տղամարդուն; Գեղեցիկ կնոՀ տղամարդն իր գլի/ուն է գրեր, տգեղին ոտքի տակէ 

Միայն խորՀրդային իրաւակարգ ու մ կինն աղ ատուեցաւ այս քոկոգական անպաաուութենՀն 

ու սկսեց գ ոբծածուել Հաւասար իրաւունքներովդ Մ՚սրգ"ց արգիլուեցաւ անմիջական ընտրու-

թիւն կատարել եւ կնոթ կարիքի ղ էպքում մարգն ս տիպ ու ած էր դիմել Աշխատանքային բոբ– 

14 ա ձին՝*" կամ մեր միութեանր կին ստանալու Համար՛. 

Մ՚՚ցիա լիզ մր " դա անՀա տակտն ճաշակի Ժխտումն է: Եթէ տնտեսական, քաղաքական 

կեանքում մեր իչխանութիւնր գեո. չէ Հասել։ Հքքէկը բոլորի եւ բոլորր մէկի Համարի լոզունգի 

իրականացմտնր, կանանց մօտ այգ լոզունգ ին իրականացումր փաստ է արդէն՝– Ես Հոս կրնամ 

Համարձակ յայտարարել, որ մեր մէկր բոլորին կր պատկանէ աո.անց բացառութեան , իսկ բո՛ 

լորս ընկեր Ատալինին՛ (Բոան ա երկարատեւ ծափերի 

Ընկերնե՛ր I կինն գաէլավէաբախօսսւթիւններու մէջ անփոխարինելի ղեր ունի կատարելիք 

ու կր կատարէ՛– Ակղրում մեր գ եղարուեոտական գրականութիւնբ փորձեց աո անց կնոֆ մաս-

նակցութեան, միայն մբոս։ բանուորի Հուժկու բազուկին յենած ա ար ահ ել սոցիալիստ ական՛՛ 

գաղափաբախօսութիէն–. Ու Հիւանգին գառն գեղ տաք էն վերքը ձեոքիղ պատրաստ 

պիտի ունենաս նաեւ կտոր մը չաքար, որ վերտէն ըեըանր խօթես; Եթե ոչ, Հիւանղն ղեգբ ետ 

կոլ ս՛ա յ եւ բում ուէՐՏւ ապարդիւն կ անցնի՛. ՛Է/ ախկ ին Հասսւրակութ/էնԷն մեգ անցած մասսան՛** 

Հիլանղ մրն է; Երբ Հսեւ ու մր ոտ՝Տ> բանոէոր մր կու տաս, ետքէն ալ պատ բաս տուիր ք կարմիր 

աղ9իկ՝ծ մր մատուցել իրեն, ուրիշ կերպ շ բլլարւ կոլխոզի՝" յա յա ար արման առածին աաբին ոչ 

մէկ Համակրութիւն առաջացա ւ աշխաաալորութեան մէջ, բայց երբ մ հր բանաստեղծները 

գրեցին «կոլխոզ աղջիկ կարմրեք ա, տանելու տարին սք»՝ անմքփսպէս կոլխոզային շարժումն 

նոր թաւի ստացաւ; 

Մեր միութիւնն, րնկերնե՝բ, ամուսնութեան շուրջ գոյութիւն ունեցող շատ մր նախապսք 

շարումներ արմատախիք րբաւ; Առաջներ մարգ ՈԼ կին մի մարմին կը նկատուէր, անբաժանե-

լի1 Հիմա մենք ուզած վայբկեանին կրնանք բաժանեք այղ վմի մարմինր՚ձ երկուսի եւ արանք՜՛ 

ներր մարդու ուզածին չավ։ կին շարել, կնոջն՝ ուզածին չավ։ մարգ չարեր Առաքներ մարգն 

կնոջ ձեռքը կր խնդրէը, իսկ Հիմա կինը մարդու ձեռքը ոչ միայն կր խնգրէյ այլեւ կր պաՀան՜ 

ջէէ Կինբ կր խմէ ալկոՀոլ, կր ծխէ պապիրոսի րորւր տեսակնեբրւ Ըսէո թուս/կան տուեալներու 

մեր միութեան 17550 անդամ վԱեւան^ կբծխէ, 130 անգամ՝ «Գաւիթ՝*, 18 Հոգի՝ ՀիքանկեֆիՀ, 13՝ 

ձԱրեւելք^, մնացեալն ((Արեւմուտք՝)); Կինն այժմ իր կարիքները բա։ արաբերււ Համար անխ՜ 

տիր կ օգ տոլէ տ դամ ար գոց բոլոր ՀայՀոյանքներէն, այն աաբբեբութեամբ, որ երր անոնք 

<Հ.կնիկ՝է> կը ՀայՀոյեն, մենք Հէրիկ՝%՚– Հին ժամանակներ մարգ ո։ կինն քմէկ րաբձիէ կր ծերա՛ 

նային, այժմ, մարդուն թոյլ տալով ինչ բարձի կամենայ 4 ե բանայ կանայք բնաւ շեն ծերքԱ՞ 

նար; Գեղն են կարւքիը կր ներկեն, ճերմկեն սեւ կր ներկեն մազերըւ 



Մինչ ն ախկին կանանց քՏ՛ապն երկար էր, խելքր կարճ մեր խելքն աք, մազն աք կարճ կ\ Լքեն ք 

՛ալ ատ ենք ամէն տեսակ չափն րնարեբքլ կամ մերժելու; 

Գալով ծննդաբերութեան Հարցին, րն կերն ե՛ր, պէսյք է րսեք, որ Հաւասարութեան սկդբուն֊ 

Հր օբյեկտիւ ՞ դժու աբռւթեանց կր Հան/քիպի քիչ մր։ Օրինակ, ինչո՝ւ պիտի ծննդաբերական 

Աաւր յատկապէս կինբ քաշէ, իսկ մարդն ձեռքն եաեւ դրած պատի ո/նՀոդ–, Ա՝եր կուսակցոլ֊ 

թխ նն սովոբու թիլն ունի անցեալէն վերցնելու այն ամէնր, ինչ պէտք է իրեն ներկայիս՛, իսկ 

անցետ/ոլմ կային ցեդեր, երբ տղամարդիկ կկդսւծ իրենց երկունքի բռնու ած կանանց կողքին 

Ա՛նոնց Հետ ՀաւէԱսաբտպէս ցաԼ կր քաշէին՛– $ ամենայն դէպււ այս Հարցր բաւականին բարդ է , 

եւ մենք յոյս էէԼ-նինք, որ յառաքիկ այ մեր կուսակցական Համագումարին կբ լա. ծ Է մեր մեծ 

"՚ո-տջնոբդ բնկեբ Ատտքինրւ (Ծափեր). 

Նախ,– Զ ա յՆը ր ա ա (րսՆԷ ^^^^ւա^ո^11
 յաՆՅւնաժս դուք ի անդամ րՆկեր ^ա^^ծա^է/։ 

Պապիկեան.– Ընկերնե՛ր, Հ այտ Կ տ անի իաբՏբ դ այն տցո ւմէն աս տք մեր երՏլր ին տ էր ն ո լ 

°*նօ–բէնր դաշնակցական կառավարութիւնն էրւ Այո կուսակցռւ.թիւնն սկիդբն առաւ, կամ 

՚"< ելի ճիշդ ստեղծ ուեցտւ %$–ական թուականն եր ՈւԿւ ՝Բրիստափոբ Աիքտյէլետնի Հանքերով՛. 

ԱՅԴ կուսակցոէ թիլնն բացարձակ կ՚ւիւ յայտԿ4բտրելով սուլթանիդ մին, արժանացաւ Համիդ՛ 

եան ռեժիմին անողոք Հալածանքին, որն այդ աս պար կղում տուաւ մեծամեծ զոՀերւ Իր նպա-

տակն Էր ստրուկ Հայուիժիւնն աղատել տաճկական (ծից եւ ադղային ինչքն ու գ ո յ ք ր ապս/Հո– 

՚/՛/ քր ղ ակ ա ն յափշտա կ ո ւ (Ուե ր ից ; 

ես չդիտեմ ու չեմ կրնար բսել ի նչ քաղաքական նպատակներ կր Հետապնդ Էր այդ թուա-

կաններուն սոլ լթանիդ մր, բայց այն Հանգամանք/7, որ նա նոյն եռանդով կքէ Հալածէր ու կր 

րնաքնքէբ դաշնակցական կուսակցու թեանր ինչպէս մենք այոօբ( ցոյց կու տայ, որ սուլթա– 

նիդմր շատ բնդ Հանուր կէտեբ ունէքւ մեր Ա տրքս-էենինեան դ աղ ավւար ախօսոլթեանր Հետ, եւ 

"Ք չատ բան պարտ ակտ ն ենք սո ւ լիժ անիդ մին։ 

Ընկերնե՛ր, դաշն տ կցա կան կու Ա Կ՚կցո ւթե ան վերադնսւՀաւոման ասպարէգում որււշ տարա– 

ձայնութիւ ննեխ՝*՝ առ աքւսցան մեր կուսակցութեան շարքերու մ եւ կան մինշեւ այսօր՛. ք)բոշ 

ԿսքՈբտունիստակա տ ւսրրեր տ ւսշ տ ո լ ո ւլ ա կ տն վ եր արեր մու նք կր ցո լց ա ր եր են յ այտ ար արե՜ 

Ս՝վ, որ դաշնակցութիւնն իր ժաման ա կի ^ե դ ա փռխա կ ա ^ ո ւ ա / ^ / յ ւ ի լ . 5/ 5/ եւ իր էէէ-Ժհրէյ էՀք 

Իր Հասկցած ձեւ. ով կ աշխատէր օդ տս/կար ր/քալ Հալածական Հայ ժո դ ո վո ւ բ դ ին, եւ ցոյց տսւլ 

՚»աճիկ կ ւԱռտվաբուիժեանր, որ Հայն ալ կրնայ կռուել իր տարրական իր ա ւ/7ւեքն հր ր պաշա– 

^քանելա. Համար եւ սաեզերւաե չկ միայն ոչխարի նման կ ո ս* ո րա. եք ու.: 

Մեր 

կուսակցութեան միւս մ ՛ասր, որոնք կանգնած էին այդ կուսակցութեան Հանդէպ ան" 

՝՚ճ՚չտ դիրքի մէք եւ յեդավախականօրէն աւելի դդասա էին, կ ՝առարկէին բսեքով– 

՜ Հ&Գաշն սւկցո ւ իժի ւ ն ն պ է աք է դ ուշ սւ կ է ր , որ 

տ տ ր ի յեաո յ (ի ուս աս տա նու մ Հ ռկսւ եմբ եր -

Տ՚Ա՚ն յեդավւ ոխութիւն պիտի ծ աղ էր ու սպաս էր դրան, իսկ եթէ չէր կրնար սպասել, իր կամ– 

Րկն անկախ կա սակցու թիւն պիաի րքքար՝ գէթ ազնուութիւն պիտի ունենար ՑռվՀաննէս 

Մկբտչին նման յայտարաբեք, որ ես յեղափոխական կուսակցութիւն չեմ, ինծ մ է յետոյ Հոկ– 

՝*> եմր եր եա ն յեդ ա փ ոխո ւթիւ նր պիտի գայ, որու կօշ իկի վ> ո կ երր քա նդե լա. անդ ա մ ար Ժս/նի շ եմ 

՚-ք; Մենք իր պբոդրսւմի՝–Հ՝ մէք այդպիսի յայտարարութեան չենք Հանդիպեր, այլ բ նդ Հա կա-

՛՛՛ս կն, կարդալով այդ պբոդրամր™, այն տպաւորութիւնն կր ստանաս, որ դաշնակցական 

Կ՚՚ւսակցռ ւ թիւնն անդամ չի եր աղ ած Մեծ Հոկտեմբերի մասին՛– Հանգամանք մբ, որ ցոյդ կու 



տայ թէ դ աշ նակցութիւնն դեռ այն ժամանակ, երր մեր կուսակցութիւնը գոյութիւն չունէր 

յայտնի թշնամական դիրք էր բ՛ւնս/ծ մեր Հանդէպ ու իր մաուզերիստ խմբապետներու մի-

ջոցով կր սպառնար մեղի։ 

Աւելին* Դաշնակցական կուսակցութիւնն անդամ Հոկաեմբերեան յեդափոխութենէն յետոյ 

իսկ կամեցաւ իր դոյութիլնր պահպանել ու չուդեցալ մեո-նիր Աա արդէն անլուր անպաակտ– 

ոխութիւն է ր , ու մեր կուսակցութիւնը արժանի Հակահարուածը տուեց ռուսական զինոլորնե– 

րի օւլնութեամբ՝ բռնելով այղ տնայնագործ յեղափոխականների մեծ մասին կացնահարել ու 

էրեւանի բանտի նկուղում անոնց դիակները շարել այնպէս, ինչպէււ ձուկը աակա ռին մ է ք , 

(Ծափ), 
Որովհետեւ ես չեմ կրնար Հասկնա ի թէ Լենին ի ու Աաալինի աշխարհ գալէն ետքը, ինչպէ՞ս 

կարելի է ինբնուրոյն կերպով մտածել ու գործել. Ինչո՛ւ փնտռել ճշմարտութիւն՝ երբ արգ էն 

գտնուած է այն, էր կու անգամ Ամերիկա կր գանուէ–. (Ծիծաղի 

Այս բանն այդ կուսակցութեան պատմական տեսութիւնն ընելէն վեբՀ, կ ուզեմ վերադառ-

նալ Հայաստանի խորՀբղ այնացման առածին շրջանին՛. 

Ընկերնե՛ր, երբ 1921 թուին բոլշեւիկեան ղօբամասերը Հայաստան մտան, դաշնակցական 

մայրերը Պարսկաստան փախսւն, իսկ ճուտերր բռնեցինք, ճշմարիտ սկզբնական շրջանին 

չատ կոտորեցինք, բայց ի նկատի առնելով, որ կուսակցութիւն մր ոչնչացնելու համար բաւա-

կան չէ միայն ֆիգիքական բնաջնջում, այլ նաեւ պէտք է բարոյական կոտորած, մեր կուսակ-

ցութիւնը ձեոք գարկաւ այդ ակտուալի պրոբլեմին՚1*՛ լուծմանը: 

Դաշնակցական կուսակցութիւնն այղ թու ականին Համարեսէ լուեոլած Էր ի սպառ ու գո-

յութիւն չունէր Հայաստանում1 Մաս մր Իրան փախած, մաս մր կոտորոլած ու գետնի տակ 

թաղուած, մաս մը Համլետի նման Չլինե՛՛լ, թէ չլինեըթ շրթունքին, կբ դեգերէր Հոս-Հոն, մս/Ա 

մրն ալ ուղղակի կազմալուծուած ու ձեռք քաշած՛. 

Հարց գրուեցաւ անմիջապէս կազմակերպել այդ կուսակցութիւնն ու գագափարապէս կո-

տորել–. Նման այն աշտարակինճ որ խաղաքարտով կբ շինուեն ու վերտէն փչելով կբ քանդ ո լեն՛՛ 

Աենք վերակազմեցինք դաշնակցութիւնն ու գնելով ակնատի մը մէջ՝ թ ՚ ՚ յ լ տուինք որ վազաԱւԳ 

գ որ ծ են ։ 

՛Բանի մր Օր %գորեելէն% ետքը մեր կուսակցութիւնն կատուի քայլերով ակնատին մօտեցավ 

ու ^միաո՛ւ, միաո՛ւն կանչեց՛, կուսակցութիւնն, Համաձայն մեր նախապէս բրած յանձնաըա՛ 

րութեան, մէկ–մէկ սկսեց <Տքայքայուեր կամովին ու բոբւր կոԼսակցականներր ղ եկլարացիա* 

ներ ով™ Հանդէս գալով թերթին մեջ սկսեցին իրենց սխալներն րնդուներ 

Ըստ այդ դեկլաբսէցիաներուա 1 8 3 դաշնակցականներ ի սպառ %եբես կր գաբձնեն՝ծ այղ կու՛ 

սակցութենէն, 3 6 Հոգի «.զզուելով% դուրս կոլ գար այդ կուսակցութենէն՛ Հոգի %կԸ 

պժգար՛» այգ կուսակցութեան անունր լսելով, 2 1 0 Հողի ձշատ վաղուց» մտադրուած էր /ք&1 

այն, իսկ 19 հոգի՝ «.քիչ վաղուց366 Հոգի ^սաստիկ զարմացերV էին, թէ ինչպէ"ս այսքան տս*՛ 

րի այդ կուսակցութեան շարքերը մնացեք Էին՛. 4 3 հոգի՝ ՎչԷին գաբմացերՖ՛. Մէկ Հոգի ՀշշմածԳ 

էր այդ կուսակցութեան յետադիմութեան ու Հակա յեղափոխական բնոյթին վրայ երեք Հո գի 
չէր Հ շշմած ՛ծ ւ Հանրագումարում բո ք որբ միասին ցուցադրաբար ձղուրս կ եքյէին» այղ կու՛ 

սակցութեան շարքերէն ու «.կր քտյյ*այուէին%ւ 

Դուրս գաւովդ այդ ՛լ աշնակցակններր% Հարցուցին ՝ 



~ Ցրուե նք, թէ էՈ/անք երկրորդ անէքամ էքայքայուելու»1 

՜ Բաւական Էպատասխանուեցաւ իրենց, Վեր քէն այս քայքայուածները մէկ-մէկ բռնելու/, 

բոլորին ալ Աիպիր ղրկեցինք սառելու Համար, ինչու որ քայքայուած մարմինները սովորա-

բար ա աքի շեն դիմանար. Այսպիսովք րնկերնե՛ ր, մեղ որպէս լիկվիղացիոն™ յանձնաժողովի 

՛Կ՛այ կուսակցութեան կողմ է դրուած պարտականս ւթիւնր Հար իլը տոկոսով կատարեցինք: 

(Եափ), 

Նախ.– Ջայնր կր պատկանէ սոցիոլոգիական™ ղիտոլթիլնների թեկն ած ու րնկեր Մովսէս 

0 էսրտիր ո ս եա նին: 

Մ ա ր ա ի ր ո ս ե ա ն իմ շատ սիրելի եւ թանկ աղ ի՛ ն է րնկերնե՛ր–. 

Երկար տարիներ ուսումնասիրելով մարդկային կեանքի պատմու թիլնր եկած եմ այն եզրա-

կացութեան, որ մարղն աո. Հա սարակ անկարող է ապրիլ առանց որեւէ յիմարութեան Հաւա֊ 

"՚ալոլ.. կամ պիաի Աստծուն Հաւատայ, կամ պիտի խմէ, կ ամ ծխէք Աեր կուսակցութիւնն ու 

Կ՚՚՚ոավարոլթիլ նր, որ այսօր աշխարՀի ամէնէն մեծ ղ ործ արանները մեր երկրին մեջ կչինէ, 

"՚մենաղիգանէո™ ելեկտրասաանցիաներ*1 ու քամու ջաղացներ մեր քաղաքներում կր կանդ -

ՆեցնԷ, Հարկաւ չէր կրնար րաւարտրուել այս ստանդարտ՝**, սովորական ու դարերու րնթաց– 

քո ւ մ մաշուած յիմ արութիւններով–, Այս բոլոր յիմար ու թիլններբ կատարելով Հանղեբձ, մեղի 

՝՝՚սրկտւոբ էր նոր, մինչեւ այժմ դոյութիլն չունեցող մեծ յիմարութիւն մր, որ պատիւ բերէր 

Բ"լշելիկեան կուսակցու թեանն ու մեր մեծ առաջնորդներ՝ րնկ երներ Լենին ին եւ Ա տա լինին է 

Ս՚՚ցիաքիղմի141 գաղափարը մենք չստեղծեցինք, շիտակ Է, բայց այղ ղաղափաբր մենք իրա-

կ՛անացուցինք ու ցոյց տուինք անոր ամենաբարձր յիմարութեան աստիճանը–. 

Այս փաոքր մեղի միայն կր պատկանէ՛. 

Անցողիկ հայեացք մր նետելով մարդ կա թեան ղաւանած կրօններու պատմութեան վրայ 

՛քիս՛ի տեսնենք, որ սւարրեր դարերում տարրեր կերպարանք Է ունեցեր այն՛. աի ւ ա պ ա ա մա ՜ 

կան մարղն պաշտեր Է իր նախահօր ողին, ապա կերպարանալոբել Է յանձինս տոտեմներու9" 

Դ՚– թալիսմաններում I Ապա պաշտամունքն րնդ Հանրանալով վերած ուեր Է կռէԱպաշտու– 

ք՚^եան, բազմաստուածութեան եւ. մի աս տ ո ւ ած ո է թեա ն -. 

Մեր կուսակցութիւնն, կամենալով Օղ տա ել անցեալի փորձէն, ա ղեց յենուեյ ատոնցմէ ոբե֊ 

Վ մէկինք կաս.ու ցելոլ համար իր ղիղա ն՝*՝ կրոնքս 

Տոտեմը չտա էր կուստար™*։ Բազմաստուածութեան չէինք կրնար հետեւել, որովհետեւ 

Խորհրդային Միո ւթիւնր այդքան աստ ուածներ չունէր: Տոյնեբն ունէին իրենց սիրոյ, պատե՝ 

Ր Ա՛ղ մի, ծովի, ցամաքի, իմաստութեան, չարութեան ու բարութեան ասաոլտեներր, բայց մեղ 

մոտ ասս, ուածա թեան այղ բոլոր ֆունկցիաների՝ կենտրոնացած են մեր մեծ Ա տա լինին մէջէ 

Յունական ո՞ր պատերազմի աստուած ր կրնար յաղթել Գերմանիայի Հիտլերինէ Բայց դենե՛ 

ք ՚ ՚ ՚ լ ի ս ի մ ո ւ ս Աաալինն յաղթեց՝. Ընկեր Ա տա լինն կր կոչուէ նաեւ բանտարկութեան աստուած–, 

՛՛ւ արին ղ ործ մր։ խորհրդային բանտն ստեղծել ոլ դեէլավարելբ յան ական ծովի աստաա– 

ո*–թենէն ղժուար ղ ործ էւ 

Աշխարհի չորս մաս էն միայն երեքն է ծով, խ,կ մէկր ցամաք, իսկ Խորհրդային Միութեան 

Իրս մ աս էն տասնչորս մասր բանտ է ու ցամաք բնաւ, չունի–. Գտնել այղ քան անմեղներ, մե՛ 

<՚սղբանքներ ստռււ ծել ոլ րանսւարկել այղ աստուած ային ուժի միայն կր կարօտի՛ ՚, 

Ընկերներ, բո լոր վերոյիշեալներէն կր Հետեւէ Ուրեմն, որ մեր կուսակցութիւնն չէր կրնար 



րն ղուն եք բազմաստուածութիւն՝ ինչու որ մէկ ասաուաե ունէր ք այն է Ատ աքին ր ւ Կամենալով 

պարզաբանեք մեր աստուածութեան անձնակազմն րնդՀանրապէս, պիտի բսեմ, որ այղ աստ-

ուածութիւնն որոշ նմանութիւն ունի քիբստոնէութեան աստուածութեան–. Այնտեղ Հայր, 

Որդի եւ Աուբբ Հ՛պի, այստեղ, մեզ մօտ՝ Լենին, Ատալին եւ Մարքս՛. Երեր բնութիւն, մի աստ-

ուածութիւն, որոնք անբաժանելի են ու նկարնեբու մէք Հանդէս կու զան միշտ միասին՛– 

Ա՜եբ նմանողութիւնբ քբիսաոնէական միտստուածութեանբ չէր սաՀմանավւակոէեբ Հաբ՛ 

կա ւ. այս էական փոխ առութե ա մբ • մենք փոխ աո-ինք նաեւ իր կրօնն տարածելու միքոցառու մ՛ 

ներր, քրիստոնէական եկեղեցու պրոպագանդր՝*՛* մեր սոցիալիզմն՝" տաբածելոէ եւ արմատա՛ 

ւորելու Համար; 

Եթէ ծանօթ էք Հայոց պատմութեանդ Գրիդ որ Լուսաւորիչն Հայաստանի կքւատուներր 

թէ կր բնաքնքէբ եր կրի երեսէ ն, այլ պահելով ձեւեր ր, նոր ք՛ով ան ղ ակութիւն կ աշխատէր դնել՛ 

(,Ձեւով Հեթանոսական, բովտնդակութեամբ քրիստոնէական)։ Քանդուած կռատան տեղ 

վանքեր կր կառուցէր, քուրմերու տեղ՝ քահանաներ՛– Մենք, տառացիորեն Հետեւեքով այդ օրի՛ 

նա կին, քանդած եկեղեցիներու տեղ լենինեւսն անկիւնն եր շինեցինք ու քրիստոնէական 

կնունքն կարմիր կնունքով փոխարինեցինք։ 

Բայց պիտի նկատեմ, րնկերնե՛ ր, որ այս փորձր ցանկալի արդիւնք չտուաււ Մեր անկիւննե՛ 

բբ ան վերք թափուր մնա քով, սարդ երր պա տեր էն իք ան ու Լենին ի արձանն, կախոլած քահն ու 

Լենին ի տաս Հատորներն անքակտելի ոստայններով իրար միացուցին ՈԼ անարզել սկսեցին 

ճանճեր որսաք ով, անոնց աբիւնբ ծծել։ 

Աւեքի բաղդաւոր չեղաւ մեր կարմիր կնունքն–, խնայած այն Հանղ ամանքին, որ այղ կնունք՛ 

նեբ ով կնքուած երեխան եր ուն մեր կուսակցութիւնն ու կառավարութիւնը չորս կտոր քաքս/ 

շորյ կէս մետր կլէոնկա Հ*Ա՝ոմչաթէ ռուս.) ու եր1քու ձեռք չամաշրխ ՛՝ կու տար այնուամեն՚սյ՛ 

նիւ կնքուողներ չեղան–, 

Ի՛ նչ կր նշանտկէբ այղ, րնկերնե ր–. 

Այղ կբ նշանակէբ՝ մեր րնտբած կրօնն, սոցիա/իզ՚Րք՛՝ այնքան սուտ բան էր, որին ոչ ոք կր 

Հաւատար է 

Աա արդէն մեր յաղթանակն էր՛ Ջ է որ մեր ՀիւՌւական նպատակն էր զ ործ ել աշխարհք"1 

ամէնամեծ յիմարութիւնբ՝– Ես Հրապարակով պիաի յայտարարեմ ձեզ այս բեմէն, որ մեր կու՛ 

սակցոլթիլնն, ղեկավարութեամր մեր մեծ ս/ռաքնորղներ Լենին ի ու Ատ աքին ի, Հասաւ այք 

զեբաղոյն յաղթանակին–. Փա՛ռք մեզի՛. (Բուռն ու երկարատեւ ծափահարութիւն, որն օվաց-

իայի - Հ1Տ> - կը փսխուէի 

Բայց մենք վերցուցինք նաեւ քրիստոնէական եկեղեցու պատկեբապաշ տութիւ նր եւ այնպի՛ 

սի ետ ւալ տուինք նրան, որ մարդկութիւնն դեռ չէր տեսեր–. Հնում ընդունուած էր բո ել 

ՀԱստուած ամէն տեղ է»± Մ ի Աստուած ամէն տեղ չէ, բայց Լենին ի ու Ա տա չինի արձաններն 

ու պա ւո է քերները, իրօք ամէն տեղ են; Մենք զործի ղ ցելով մեր դաճի գ ւյբծարանները, գետնի 

վրայ արձան կանդնեցրինք, պատերոլն պատկեր կախեցինք, այնպէսէ որ խորհրդային քաղՕ>՛ 

քացին զոյղ առաջնորդներու պատկերներն չտեսնելու Հնաբաւորութենէն ի սպառ ղըկոէԱ*^ 

էր* 
Արձան Էր կանզնած անդ ա մ Հտորիչե/եան ղատարկո լթեանձ մէք 

Արձաններն ու պատկերները դուրս էին բերուած աշխարհի ամենաբազմազան ձեւեըով– Օւ 

ՃՒՑՒԷՒՏՏՃ ԵV յ 



մէկ մարմնամարզիկ, ոչ մէկ ցիրկիս տ*™՝ ըրաւ մարմնի այն շարժումները, որն րրին Լենին ի ու 

Ս՛ոս,լինի արձաններբ: 

Ի նչ կր ներկայացնեն Լեն ինն ու Ատւսքինբ, րնկերնե՛ ր է 

Լեն ինն ու Աաաքինր ոչ ւսյք ինչ են, եթէ ոչ սոցիալիզմին սիմվոլներ™ ւ Լենին ու Ա աս, լին, դա 

Կր նշանակէ սոգիա քիզ մ՝՛ : 

Ահ ա քեդի Լենին ի արձան մր աք ձեռքը սլ ար ւլ ած, ձախը գրպանը՛. Ընէք ունէ սոցիալիզ ՚քն^ւ 
9ե էւ րնւլ ուներ ահա քեզ ի երկրորդ արձան, աք ձեռքը գրպանը ձախր պարզ ած։ Ահա քեզ ի 
՛Արձան մր Կա տած, պպզած, ծ ալպատակ–, Արձան մը Ժպտերես է լուրք, տխուր, վերք ա պէս լացա-
կսւմած; Ի՛նչ, կ՝առարկես, որ սոցիաքիգմին"՝ չես Հալ ատտր։ Եթէ կայ ձեւ մր որով միայն կր 
հաւատաս ք՚սէ թ՚"ք այք/ ձեւով կայնեն, միայն թէ Հաւ աատս՝. 

Զորրորւլ վաք՛ ձն, որ մենք ընդօրինակեցինք քրիստոնէական կրօնէն այն էր, որ աստ ուա՝ 

ծախադ.% անուններ ստեղծեցինք–– ՝Բբիս,ոոնե աներն «.Աստուածատուրէ ճՔրիւււոոստուր՚ֆ 

ե Լայքն, մենք ձԼենա», ձՆինեբ, «Ատոքէն–» եւ այլն՝. 

Այժմ մեր գիտնականներն կ աշխատեն անուններու Հետ մէկտեզ առաջնորդներու կերպա-

րանքն ալ պասաւասաել երեխաներու նԱյդպիսի փորձեր տրուած են անցեալ ումէ 3 ակ որն, 

Օրինակ, կա մեն աք ով Լարանի ոչխարի հօտէն բացառապէս սեւ ու ճերմակ ղ առներ ստանաք, 

Րքի ոչախարներն քրւսծ ատեն, նախշած փայտ խազ ցուց քուրին մէք, ու բոլոր զ առներն այն 

"՝արին երփներանգ ծնուեցին... 

Այժմ քանի մր իասք ա Ատուածներ ու բնակո ւթե էսն տեգի մասին--

Ը ն կեր նե՚ր, ինչպէս գիտէք, աս տ ո ւ ած ն երր քա նի գ ե ռ կ ո էլքի վիճ ակոււՐն Էինէ կ՝ տ պ րէ ին 
ողովուրդի կողքին–, ՀետզՀեաէ յոյները իրենց աստուած ներր Օլիմպոսբ բարձրացուցին, 

կրեաները Աինա լեռր Հանեցին, իսկ Հայերը Ա ասիս–. 

Չ՛հայած այն Հանգամանքին^ որ Ռուսաստանն բացարձակապես Հարթավայր ըւլալով ,>՚– 
բարձրութիւն ունէր, րայց մենք մեր աստուածներն աւեքի ան մատ չեք ի ղարձուցինք ժողո– 

վո ւը գին, քան վերր յ ի չու ած ազգերն իրենց բարձրաբերձ լեռն եր ով է Մենք մեր ասա/ււ ածն երբ 
Դրինք կրեմ (ի պալատ ու մ եւ. այնպիսի պարիսպներ քաշեցինք չՈԼբքր, Որ Ժողովուրդն մ աքէն 
"՛՛՛գամ չանցունի տեսնել զանոնք, Ե< այս զգուշութիւնը մէկէ աւեքի պատճառներով անՀրա– 

՛ո էրէ Եթէ իսրս՚յէ/ի Աստուածր Աինա քերան վրայ բարեկամաբար տեսնուեցաւ Մովս էսին 
*՝եա Լենին ը ժողովրդեան երեւալո՚ն պէս կապրսնր անոր վրայ ատրճանակ կրակեց ու Լեփ– 

վիրաւորուելով քաշ եց, քաշեց մեռաւ––– այսինքն*՛՛ չմեռաւ զմո ս ուած վիճակում Աաւ՛ 
Գ՛1 (կ՚ււմռ> ապրեց, Ա տա լինն Չ եր չիք ի ու քիուղվելաի Հետ ԹեՀրանում երեւա/ուն պէս 100 տե– 
՚՛ "քիսաներ՝ " պատրաստուեցան ս պանն եք զայն գմոսեք ոլ Ա ւսվղոլէյ"^ ղրկեք յաւիտեանս ապ– 

Օկոլւ 

Այժմ մէկ ուրիշ բան՝– 

Ընկերնե՛ր, 

ես, եթէ կր յիշէքւ զեկուցմանս Ժամանակ մատնանշեցի այն սուտը, որն քասւա կ 

՚՛ Ր ՛՛քոր կրօններուն, առաւ ելապէս մեր կրօնին՝– Ա եր քարոզած սուտին անուանեցի սոգիա լիս֊ 

՛՛՛Ա՛կտն՝ * սուտ կամ ղիտտկան՜սոցիալիստական՝՛ սուտ; 

0 րն է , տեսնենք, այգ սուտի, կամ որ նոյնն էՒ կեղծիքի սոցի,սլիսս,ականՈ՝ էու թիւ նը–. 

Սոցիալիզմի՝՝՝ աս ա ուած ընկեր Ատաքինը եւ սսցիաքիզմի՝*՝ քահանայ կոմունիստներս կ ապ~ 

է՚^՚նք անսահմանափակ ճոխութեամը՝. Միութեանս բոլոր կտորի գ ործ արաններն մեղի համար 



կտոր եզէն կր պատրաստեն, Մէութեանս բոլոր ուտելիքի գործարաններն մեգի Համար կոն-

ֆետ՝՛® էււ կոնս եր էի՛® կր պատրաստեն՛. Այն կոգմ, քիչ մր Հեռու. 1րսյնած Է անկուսակցական 

մասս ան™, ինաելիգ ենցիա Լ™, որն բացարձակապէս անօթի Է ու տկլորէ կ իմունիստ մ ասր 

ամէն օր իր կոճակներր կր Հեռացնէ, որ շար/արր կոճկուէ, անկուսակցական մասր ամէն օր 

մէկ մա ա կր մօաիկցնէ կոճակներր, որ շալվաբր վար չասՀԷ Հեթե շալվար ունի Հագին, ի Հար՚ 

կէ): կուսակցականր եթէ սխալմամբ մեռնէ , 163 բեռնակիր, 220 մարգ ատ ար մեքենայ կ երթա լ 

գագ ագին ետեւ էն, իսկ աոքեւէն րնթացոգ ւգոակի երկաբութխ նր ձյարղ ագողիֆ նման անՀաշ՛ 

ուե քիՏ ՛ք յարգ ագոգ ի՝է։ չ ա փ ա ն սա Հման ւ Անկու սա կցակ ա նն, որ մ եռ նէ , ս ո վոր ա կ ա ն, ա մէ նօր ե՚սյ 

գործ կա քոար ալի մր նման, գ եր ե գ մա ն կ երթայ մեծ մասամր պատանով, անպսաքլ, միձիանի 

տաճ կ ա յ ո ^ , տա ճկա™ մր, որի ձին մէկ կոգմ է կ՝ երթայ՝ միւս կոգմ է կինճ՛ լ, թէ° չլիներ 

կ արտասանէ միտքին մէք։ 

Բոլոր տօնական օրերուն, բո/որ Նոր տարիներուն պետ ակ ան պ ա Հեստի գուււնեբր ու գինիի 

տակաոներր կր բացուեն կոմունիստին Համար՜. Երգ, պար, ծաւի ա. ծիծ ա գ՛. Անկուսակցսւքլսւ՛՛ 

նին տունն ամայի, ցուրտ, մութ, խաւար, լաց ու արտասուք–. 

ինչպէս կր տեսնէք, այս երկու կենցաղներս է. Հեո աւ որութիւնր իրարմէ աւելին է քան՛՜-

քան • • - քա ն • -. ( (՛այց տիեգ երքի մեք այդ պիսի Հեո. ա լ որ ո ւթիւ ն գոյու թիլ ն չու նի, որ Համեմա ~ 

սք եմ 

Եւ սակայն, այս Հեռ աւորութեամբ ապրող մարգիկ գիր ար Հրնկե ր՝ձ կ անուանեն: Անմիքսէ՛ 

պէս Հարց կր ծագէ ի նչի բնկեբ– քք՚բն է այգ Հբնկերււււթեան՝» ինչքր, որն կէսր մէկին, կէ"Ր 

միւսին կր պատկանէ; Ջ կայ: Այ՛/ պատճառով ալ կր կոչուէ սոցիա քիս տա կան՝1՝ կամ ար՞ 

սոլիւա<ք1<1 սուտ Ու մեգ կր տարրերէ նման գ ւսգավւարախօսութիւններէ •-

Միով բանիւ, րնկերնե՛ ր, մեր որ կոգւՈւ նայես սուտ է ու կեգծիք–. Այգ սուտերուն Հտւատ՚ս* 

լու Հկէմաբ Հարկաւոր է յիմարացած մասսա՝*"՛՝։ էէ)ելքն ու բանականութիւնն, ատոնք մեր (Iե՜ 

Ժիմի՝*® ոխերիմ թշնամիներն են\ Այգ պատճառով աՀա, մեր կուսակցութիւնն ամենայն իք՛ս՛ 

լամբ տաս տարին անգամ մր մեր գիտնակ աններ ուն, գ ր ալներս ւն, ուսուցիչներուն ու րոլոր 

մտածոգ դասին կր բլլնէ, բանտ երբ լեցունելով կբ կոտորէ՜՛ Վերքին կոտորածն եգտւ 

թ ու ին, երբ ոդք /)• ու. ս ա սա ա նա. մ մտ ած ոգ մա ր գ. չ մնաց տ յլ եւ Ա: 

թող կորչի՛, խելքր. (Ծափեր)–. 

Ընկերնե՛ր, 

այժմ եր էլա. խօսք Հակա յեղափոխական բւսնակի նուււցներա մասին, որ երբեմն 

մեր ակ ան քներ ուն կր Հասն Է ա ր տ աս աՀ մանէն՛. 

Մեր Հակառակորղնեբր կբ մեղ ա գ ր են որ պէս թէ մենք մեր սոցիալիզմ*՛ կառուցելու մեթոդ՛ 

ներբ վախ ենք առեր Աերվանտեսի Գոն ՝Բիշոտից–. Ընկերներ, դա անամօթ ղբպարաութիւն է 

մեր եր 

եսին շպրտուած եւ ոչնչով չի կարելի ապացուցեր Երբեք Լենինր Գոն ՚Բիչաոը չէ ԱոԱ՛ 

սին անտի վրայ նստած, եւ Աաալինբ Աանչ ոն չէ աւան ակին բագւքած իր գինու տիկին Հետ՝– Աք ՚ 

գով վրացի րլլաք, այգ չի նշանակեր խմող կամ շաշլիկ (խորոված, ռուս՛ ) ուտող բլլար 

Յետոյւ Ինչ նման ու թիլն կայ Գոն ՚Բիշոտի ու քենին ի իդէոքոգխսյի՚"Ւ մէք. ի սպան ացի ա ւ՚՛ 

պ ետ ն իր ն պ ա տա կին Հ ա ս նելու, ա յԱ ինքն մ ար գ կ տ յին թ շՈԼ աո ո ւթեա նր վ եր ք ա ալո լ Հա մաք՝ 

ծա խեց իր տունն, իր ձիերն ու էշ երբ՝. Ա՚ինչղ եո Լենինր այղ նպատակով ձեռք բերեց ո 

գք Կրէ՛՛ք՜ 

լբ, իսկ իր "՛ի՛ քան երր լեցուուեղան ժալսվրգ ի բոլոր Էշերն ու ձի երր։ Գոն ՝Բիշոան րնղ ամէնք 

Գոէ ւցինիա մր Ունեցաւ., այն ալ... իր երեւակէս յութեանր մէք, մինչղեռ Լեն ինն ա Ասւալինք՛ 

ՃՒՑՒԷՒՏՏՃ ԵV յ 



Ռուսաստանի բոլոր Գուլցինիաներն իրական, ռէափստական՝՛՝* ձեւով– Ակտուալի– 

•՝• Փոքրի՛կ նմանութեան կէտ մր միայն կայ, այգ ալ այն է, ռր երկու նովատորներն (նո-

Ր՚սրներ, ռուս ) միանգամայն անմեղ մարդիկ իրենց թշնամի Հռչակե/ով նիզակներով վրան կր 

յարձ կէին։ Նման ութիւն մր գուտ տակտիքակա Լ» եւ ոչ րնաւ իդ եո յոգ իակսքն™ --

Ընկերնե՛ր, ն ախքան վերքացնելբ, եկէք միասին ւդոոանք կեցցէ՛ մեր Հայր, մեր ՀօրեւլբւԱյր, 

մեր առաջնորդ, մեր Հարագասէ, մեր պաշտելի, մեր ա աո ուած րնկեր Ատալինբ։ (Բոլորը Ոտքք1 

ծքած օվացիա - ™ - կը սարքեն). 

Նախ.– Ընկերնե՛ր, առաջարկ կայ տաս րոպէ րնդմիքում տաք ոլ ես քուէարկութեան կր 

դնեմ– Ով Համաձայն է՝ ձեռք բարձրացնէ։ Անցաւ միաձայն՛, կբ յայտարարեմ ատս րոպէ բնդ– 

միիլմ–, 

Վ Ա Ր Ա Գ Ո Յ Ր 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԷՆ Ե$Հ 

Նախ.– Ընկերնե՛ր, 

Հոս արձանագրուած (լան եւս երեք մարդ՛– Ի նէլատի ու նենալով, որ մենք 

"((ենոլմից*՝ յետոյ կենտկոմի՛*՝՝ քարտուղարի բնտբութիւն ուն ինք, Հետագայ խօսողներու ժա-

ժէսնէսկր կր սաՀմանափակեմ, տալով ամէն մէկին տասնՀինդ րոպէ ժամանակ՛. ( Ձ ա յ ն ե ր ե ա ֊ մաձսւյճ ենք, համաձա՜յն ենք)՛. 

Այժմ ձայնը կը պատկանէ Հայաստանի գրողներու միութեան նախագ ատ րնկեր Արմէն 3՚"~ 

կոբեսւնին՛. 

Յակոբեան.՝ Ընկերնե՛ր, մեր միութիլնբ կտդմուեցաւ Հայաստանի խոբՀրդ այնացման 

ա"–աքին տարին՝, Մ ենք ըստ մեծի մասին Ոտ անաւորներ գրոգներ ենք՛. Մեգ Հր ա մ այո Լա ծ էր Հհ-

՚^ելել մեր սոցիալիստական՝*՛ երկրի անցու դ ար ձին հւ կուսակցութեան ՈԼ կսւռավաբուիժհան 

Բ^քՈր չաբժումնեբբ ոտանաւորի վերածել֊, կբ գրէինք երեք տուն՛– Առածին, երկրորդ՝ սոցշի– 

^"սր աբո ւթիւ է9") երբորդ տուն ներբող մեր մեծ առաք նորդ րնկեր Աաալինին։ էրբեմն, երբ 

հերր 

՛՛դի շտապ կարիք կար, մէկ տուն շինարարոլթիլն, երկու ներբող՛. Չէր բացառուած նա-

եւ ամբողջովին ներբող դրե/բ։ 

Ընկերնե՛ր, մեգի չեն կարդար։ Հին նախս,յեղափոխական շրջանի գրողներն կը կարդան՝, 

Սեր կաղմակերպած գրական Հանդէսներու մ ԷՀ, երբ իմացուի, որ ելոյթ ունեցողը պրոլետ™ 

Գրող է յ ՀրգեՀԷ փախչողի նման ինքդ ինքնին դուրս կր նետեն դ ուռնէն ու սլ ատուՀ աններ էն-. 

Սա ան Հանդուրժելի երեւոյթ է, ու ես յատկապէս կբ խնդբէի այս Հսւմագ ու մարին վճռական 

հեցներ ձեռք առնեի այլապէս մենք կր դառնանք միայն խուլ ու Համրերու երգիչ՛. 

երկրորդ ՀամաշխարՀային պա տեր աղ մին սաստիկ ատեցինք Հիտլեբե ան Գերմանիային ՈԼ 

^՝^ոփնի դ բաւ մանր մասնակցեցինք \§–ոտնեայ քերթուածներով։ ք)ւնինք ամէն կարգի շքան՜ 

ւ^ննհր՛. Պաէոհբադմէն վերք տոլն վերադ աբձուցինք մեր Հերոս դինուորնեբոլն ՈԼ պկակեցինք 

յ՚է՚ենց սպասող աղջիկներու Հետ ակտ իլ՝*՝ մասնակցութիւ ե ցոյց տայով այդ. առթիւ տեղի ու– 

^՚1։ցոդ կեր ու խո 

ւ. մին: ի՝այց մեր աչքից չվրիպեց նաեւ որդեկորոյս մայրիկըւ Անոնց Համար 

ևնք լացինք, բայց կարճ, որ չխանգարէ երկրռւմ տիրող յաղթանակի ցնծռէ թեանը՛ Այդ մտյ՝֊ 

է՚երոլ վիշւոր մենք լացինք չակերտներու ու վւակադիծներու մեք՝, Րայց այնուս/մհնւսյնիւ, րն– 

հերներ, ես 

այսօր պիտի աՀագանգեմ, որ գրողներու իժեմաԳ։՝^ նուաղեր է ու շուտով կբ Հատ-

՛ի՜– Մենք այս րոպէիս կցուահ ենք Հայաստանի միլիցիական^ վարչութեսւնր, քանի մր կարդւս– 



պաՀական ոտանաւոր ունինք գրելու եւ վերքլ֊ Ջ ՚ ս $ ք ՚ Հատիկ չունի եւ շուտով քարր քարի 

քսուի պիտի՛, էներգիա *"՝ չի պակսեր մեգի, միայն թող նիւթ արուի երգ ելու։ Էս վերքաէքուցի՛– 

(Ծափ> 
Նախ.– Աայք։ր կր պա ակ ան Է Լա ս ժ ողկոմատին՝^ ՚՛ կից ուղղագրական ՜սեկցիայի նախագ ւս^ 

րնկեր Լիեյքումեանի՝հւ 

Մէւլյամեան,– Ընկերն է1 ր , կար Ժամանակ, երր կր կարծէին, թէ /եղուին եւ ուղղւսղրւսկան 

կանոններուն ձեէւք տալ չի կարելի՛ Մենք, սակայն, 24 թոլին ձեւ(ք տուինք ու աշխաբՀր 

շքանգուեց. 2 5 թուին նորէն ձեսք ա ուինք ու նոր էն չքանղուեց, յ սակէ քաքայերոէ ած սկսե-

ցին ք ամէն աարի ձեռք տա/ ոլ վախել Հայոց լեղ ուի ուղղագրութիւնը։ Է լ իրօք՛ Ցունաստանն 

ու Հա յաս տան ր միեւնոյն վիճակակից Հին աղ ղեր են, երկար տարիներ տաճկական րոնա կսէ-

լութեան տակ տառապած•- Ինչո՛ ւ մէկր յէ՚ով գրուի, միւսը Հո՜ով–– 2ւ\ թուին մենք ընդունե-

ցինք Մանուկ Աբեղեանի ուղղսպրութիւնը եւ Յո*.նաստսւնն ու Հայաստանը ՀաւասարասլԷ» 

Հո՞ով գրելով ստիպեցինք յի՜ին ըւել ու րոքորովին ձայն չՀտնել բառի սկգրին ա թոյ/ տալ, որ 

Հո-ն ձայն Հանէ ։ Իսկ յի֊ն, որպէսղի պարապ չնստի տուն, կարղ աղրեցինք «Երեւանէ/ ել ըոլոր 

եչ-ով սկսուող բառեր ուն կցուել եւ կիսաձայն Հանել; 

Բայց մենք րնղ ունելով անկուսակցական գիտնական Ա անսւկ Արեգետնի (Մանուկ խաչա-

տուրի Աբեղեան (1865–1944)է Հայաղ էտ, գբականագէտ, լեգուաբան, բադարանաղէտ, բանւԱ– 

Հաւաք, պրոֆեսոր (1922), բան՛ գիա– դոկտոր (1935), ՀԱԱՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1.943)է Նրա ան-

ուտն Հետ է կապուած 1922–ի մարտի 4՜ի գ եկրեսավ "՚ Հայաստանում կատարուած ուգղւսգ ՚ 

բութ հան բարեվախումբ, որն արեւելաՀայ արդի ուղղագրութեան Հիմքն է) է Աւ ղղաղրոլ– 

թիւնը վիրաւորած եղանք շարք մը կոմունիստ եւ մեր կուսակցութեան նուիրուած լեզուէԱ՛ 

րաններու, որոնք նոյնպես կ՝ ուղ Էին խառնել քիչ մը մեր լեզունէ Այղ նոբրնծս/յ լեզուաբան՛ 

ներա ն չվՀաաեցնելոԼ եւ ընդ Հակառակր քաջալերելու Համար Հինգ տաբի եաքր մեր քերտկսէ՞ 

նո ւթիւնր բացինք Արարատ ՛Հ արիբ եանի ( * Արարատ ԱաՀակի ՛Լարիր ետն (1Տ99֊1977)| խ ոտր՛ 
ղաՀայ լեգուաբան, բան– գիա, դոկտոր, պրոֆեսոր (1940), ՀՄԱ Հ ԳԱ ակադեմիկոս, Լ960) աւ).՛ 
քել ա.ղածին չավ։ խառնելու Համարէ Երր ալեկոծութիւնը ղաղբեցաւ Հայ քերականութեան 

մէջ՝ ՀեագՀեաէ Ա ելակին ՀԳուրդէն Գրիգորի Աելտկ, 1904-1981, խոբՀբւլաՀայ լեգուաբան, 

բան գիտ՛ Գոկտոր, 1948, պրոֆեսոր, 1948, , ՀԱԱՀ ԳԱ ակադեմիկոս, 1971), ապա ոչինչ չիմա-

նալու պրոֆեսոր Գէորգ Աբովին ՀԳէոբգ Ար յակ ի Ար 0^,1897-19^0, խոբՀբգաՀայ գրոգ, V/"՛"՛ 

կան աղ էտ, պրոֆեսոր 1937), ՈԼ Ց՛՛վիկ Աելիքեանի (Ց՛՛վիկ Աամիկոնի (Ռլիքեան, 19021953, 
խոբՀբգաՀայ գրող, գբականագէտ, Պրոֆեսոր 1 9 3 0 , տրամաղ լաւ թեան սոսկ գրուեցաւ՝ 

Հրապարակէն անՀետանալով ստատիկ ՝՛1՛ Հայ քեբտկանությունր երկու տող բան գրոգ ՚^Ր 

գրիչը ձեոք վերցնելով սսւիպուած էր Հեռախօսով Հարցանել ինֆոըմբիւ րոյին ՝*՝՝ թէ այսօք՛ 

Հացր յի՚Ո վ կր ղ բուէ, թՀ Հէէ-ով* Ե՚ օրական երկու անդ տւք– վ ասն գի շատ Ժ ամանա կ առտուր՛ 

նէ մինչեւ կէ սօրին աո.անձին ուղդ աղբ ակ ան կանոն կր կիրաո ուէբ մեր լեղ ու ին մէջ, կէսօրէ* 

մինչեւ իրիկու. նն՝ այր Զէլ՛ բացառուած գիշերային ՈԼ ցերեկային աղդ աղ բո ւթիւնր։ Մ է՛ր կոԼ՛ 

սակցութիւնն որուն ալք իմաստը իր յեղԱւվէոխութ եան մէք էր, քաքա/երեց այս լեղ սլային յա-

րաշարժութիւն բ ել աՀա սա քսանՀին ղ տարի մեր լեգո լին օրօրէքցր կ օրօրուի աո. անց քա ՚՛ 

բերելու Հայ լեգա.ին; Հայերէն լեղա ի ըառաըանր երկար ժամանակ կ ուգէր եր կա ոուս բ՚Ա՛ 

ո.ի Հբաւ էր սարքել րայց բառարանում աեւլ չկար՛. Այգ պատճառով Լուսժողկոմատն1քՈ) Հանեց 



"է-գէն չպրտեց մեր րաո ար ան էն ՀխորՀբդ ային» ու Տյեդափոխոլթիլ ք» բառ. երր եւ անոնց տեղ 

Հրաւիրեց Ա-ա սասաանէն Հսովեաական՝» ել. Հո ելո/ՈԼցիա՝» րաււ երր–. Հիլրասիրա թիէ ն մր որ 

եթէ այս ընթացքով շարունակա ի յոյս ա նենք, որ Հայ րաո եր միայն Հին տ ապանաքարեըէ, Լ 

վրայ պիաի կարղ անք; Է լ այղ լաւ Է-. (իուս յեղուն այն քեղան է, որով կր խօսի մեր առաքնորղ 

ընկեր Աաալինր, մեր Աստա ածր–. Ջ՚՚՚մչեանի «Հայոց ւպատմութեանդ մէք Աստուած Հայ քե֊ 

զուով է խօսեր–. Ներկայ ասաաաեր /լուսերէն կր խօսի՝ մենք պէաք է սովորենք խօսել այղ 

՚սսաա աեային լեզուով–, ( Բուռն երկարատեւ ծափ). 

Նախ. - Ջս/յնր կր պատկանկ մօր ու մանկան կոմիտէի քար աո Լղար րնկեր Անիկ Մինասեա֊ 

Նին, 

Մինսաեան Ընկերներ, յա յան ի ման1լավաբժ ԼայբՆիցն իր Ժամանակին խօսերյվ մանուկդ 

եեր ու դ ա ս տիար ակ ու թե ա ն մա սի ն ր ս եր Է- «Տուէք ինծ ի մանո ւ կ ն եր ո լ ղ ա ս ,ոփարա կ ո ւ թխ. նր 

է*1– ես շուռ կու աամ ո էլք Էյ է բ ո պան՝ք>: 

Իսկ մենք ոչ թէ է)ւրոպան, այլ մնացեալ չորս մայր ցամաքներն ալ կ ուզենք չուռ տալ– 

Երեւակայեցէք ուրեմն, թէ որքան Հարկաւոր է, որ մեզ աան մանուկներու դաստիարակու-

թիւնը։ 

Նախապատմական մարդկութիւնն, երբ ոչինչ չէ ու նեցեր՝ ունեցեր է եբհխայւ Ըսեք է մարդ֊ 

Կ՚"յին առ աքին ու \ի։1*էւտկան ս ե փա կ անա թխ նն եղած է երեխան՝–, /Հա տեր ունեն նաեւ. Հւս– 

1ւ ա ղ եր ն ու միլ ս կենդ ան իներու 

Հոկաոեմրերեան մեծ յեղափոխութիւնը, որն իր սուր ծայրով ուղղուած էր ս ե էիս/կանո լ-

1'էեան գաղափարի ղէմ, Հաբկաւ չէր կրնար անտարբեր աչքով տեսնեի թէ ինչպէս մայր մր իր 

"թվ՛ական ար ղանդ ով կր յղանայ, կր ծնէ սեփական երեխա յ , ս եվ, ակ ան ստինքներով կբ դիֆ 

է/Ունէ, կր նստեցանէ ծունկերու ն, տանանինա կ րսէ ա. կր խաղցունէ։ 

Այս անթոյլատրեցի երե Լ ույթին վերք տալու եւ որդեծնութիւնն Հասարակական ռեքոերուա 

՛քՐ ՛Այ ղ նեչոլ Հ ա մ ար ս ա եղծ ու եց սւ ն ծ ն նղ ար եր ա կ ա ն կ այաններ ո լ մ ա ն կ տ մս ուր նեբ: կ ա քանն ե -

ՐՈւմ, մէկ զիշեբուայ մէք կ ա զատ ա էին մօտ 1 0 0 ծննդկաններ– Անոնք միասին ցտէ կը քաչէ– 

/՚՛՛– Իսկ մենք դիտենք, որ ոչ միայն ցաւն, այլեւ մաՀն րնկերով Հարսանիք է–. 

Ծնուելով այս պէս ի կոլեկտի։ ՚՝ պայմաններում, անոնց երեիէտն երր կր լողացուէին ա. կր 

գ՛՛՛րուէին զաւ ակաաան դարակներու վրայ, եւ ծիծ տա լա. ժամանակ կր խառնա էին այղ նո– 

1"»ծիններր իսքամպիլի՝*՛ թա ղթեբու նման եւ կր բաժնուէր մայրերուն այն Հաշ ու ով, որ ըո– 

Իր երեխաներն փ 

ոիւս ինկած մայրեր ծծէին՛, 

Ա այրական զղ ացմունքր թուլացաւ ու Հաւասարուեցաւ ինկուբատորներով՝ ճուտերը Հո-

Վ*ս ն Ա, լ ,,բ ,, ղ Հ ա լ եր ՈԼ զղ ացմու նքին է Այն ուՀետհէ մայր երբ թեթ ելց ա ծ տա ն եր նին կր ւ՛լ ւսո նա-

•էք՚^> ք՚սկ մ ան ու կներբ մսուր կր ղբկա Էին կոլե կտիւ՝*՛՝ կերպով լալու տ 

Մենք նորածիններու մայրերն առինք, մայր ա պետն եր տուինք, որք աւեքի լոլրք Էին ու տա– 

ք "՛՛նին ա չէին բներ երեխաներ ուն, այլ մեր մեծ աոաքնորղներ՝ Լենին ի ոլ Ա տափն ի մ անկ ո լ՛ 

Իիւնր կ աւանդէին իրենց; Այղ մտնա կներբ իրենց ծննդ հան չորրորդ օրը արզ էն իրենց թո֊ 

V» վանքին մեք Լենին ի ու Ատալինի բերած ցիտատնհրէն^ յաքող կ*օգւոուէին սեվէ ական մտքե՝ Որ է՛է էլ աքն էյր ղ ն ե բու (Հ ա ո* է ՛ծ ՜ն եր ով ար տ ա յայա ել Ո վ: 

եթէ մեզի յսւքողա էր մեծացնեք մանկատան երեխաներ, կար եք ի էր յուսալ, որ շավւաՀաս 

գ՚**ռնա քով ոչ մէկ բառ սեփական չէին զ ործ ածելու, այ/ պիտի առաքնորղներոէ խօսքերբ 



կրկնէին ա մր ո ղքու թեա մր, րայց գժր աղղ ար ար ա ն ոնք ր "\"րր կր մեռ նէին - Ի մա նր կ ոլ եկ տիւ. 

փորՀարութհամրէ ոմանք անհատապէս մահիճներէն վար գլորուելով, ոմանք երկու, հերթի 

գիշեր-ցերեկ լալովէ ոմանք պատռուած սոսկանեբէն (ծծակ ռուս), Հոսող կաթէն խեղդուե-

լով, ոմանք այ ատոր հակառակ՝ խցուած սոսկանեբէն չՀոԱՈղ կաթէն սովամահուելով, ոմանք 

իրենց կեղտոտութեան մէք յարատեւելով (կապիտալ™ ֊ կեղտոտութիւն), ոմանք մոռացոլե-

լով մայրապետներէ, եւ այլն; 

Մինչեւ ութը տարի մեր նոր սերունդ ին թո յլ տուինք այսպէս մեռնիր յոյսր Գարւինի գնա՛ 

կ ան լ։նարութեա 

վբայ դնելով, րայց երկար շարունակել այսպէս չէր կարելի, որովհետեւ 

Խորհրղային ի շի։ւս նո ւթե անր հարկաւոր էին մահկ ան ացուն եր ո ւ ամէն Հասա կի կադր եր՛*" ն ո ՚ 

րաեիններէն մինչեւ զառամեալ Հա սակր, այդ պատճառով ալ յայտարարեցինք ծննղաբերա՜ 

կան ՆԵՊ՝41", եւ թո յլ տուինք, որ մայրերն ձնեն անՀատապէսճ ամէն մայր իր Համար միայն՝. Այս 

սիստեմով^ երբ աճի ու բազմանայ մեր քաղաքացիո ւթիւնր, այն ժամանակ նոր էն կր բանանք 

մանկատունեբ ու կր կոտորենք անխնաբ (Բոան ծափեր)–. 

Ն ա խ . " Ջայնր կր պատկանէ կոլխոզային (Հաւաքական ադարակային) վարչութեան նախայ 

կ աՀ րնկեր կաբւսպետեանին՝. 

ԿարԱ1Ա|եաեան,– Ընկերնե՛ր, կոլխոզային™ շարժումր խորհրղա յին իշխանութեան փառքն 

էէ (Ծափեր)–. Մինչեւ 1 9 2 7 թիւր մեր կուսակցութիւնն կ՛ ո լզէր պրոպագանդի՝** միքոցով Հա մո-

գել մասսային™ շարժի լել ղէպի սոցիալիզմ°՚. Մասսան™ չյսեց մեգի. այգ պատճառով 1 0 2 1 

թուին մեր մեծ առաքնորղ րնկեր Ատ ա լինն բսաւ –<Որ ոչ լո լիցի ունկամբ ՝ լուիցի թիկա մբ* ու 

այնպէս մտրակեց, որ մասսան™ անդ ուն գ գլորուի գի նման, յանկարծ ինքգինքր կոլխոզի 

մէք ինկած տեսս/լ։ 

Ի^նչ է սոցիալիզմ1՝; Դա կր նշան ակ է հաւասարութիւն, իսկ Հալասաբութեանր կարելի է 

հասնել երկու կերպ կամ բոլոր մարզ ոց բարձրացունել հասց՝է։ել հարստութեան ամէնաբ աբձր 

կէտին, կամ իքեցնել, Հասցնել ամէնա վերքին րնչազրկութեան; Աենք րն արեցինք հա Լ աս ա՚ 

րութեան վերքին ճանտպաբՀբ եւ 1 9 Զ 7 թուին ձեռք զարկինք ժողովրդեան շտապ աղքատաց-

ման; 

Աղքատութիւնն, ընկերնե՛ր, առանց կոլխոզի՝^ անհնարին բան է; կոլխոզն՛™ է մայր բոլոր 

թշուառո՚-թեանցք կիքխոգնիկն՝"՝ իբա օրում չի ծիծաղում; 

Մբն է կոլխոզի՛™ էութիւնդ 

Երեւակայեցէք անք բդի, աւազոտ անապատում ծարաւէն պապակած մարդ մր սափոր մթ 

քուր զանէ ու փոխանակ անմիքապէս բերնին գնեյով ծծելու այգ քուրը, տանի հեռաւոր բււԱէ՛ 

զուտն եր Է շինուած առուի մը մէք լեցուն է, ու սպասէ, որ այգ սափորին քո Լբր շիկացած աւաղ՛ 

ներու վրայէն հոսելով գայ իր բերնին հասնէ ու խմէ ՈԼ ծարաւբ յագ եցունէ֊,՛ 

Մեր գիւղացի կոքխոգնիկը™ չարաչար աշխատելով, փոխանակ իր աշխատանքի արդիւնքէ 

անմիքապէս ուտելու, կր տանէ այն ա կոլխոզի՝՝*՝ ամբարր լեցնելով, կու գայ տունբ եւ կք. 

սպասէ, որ իր աշխատանքին արղիւնքբ հոսելով գայ, իր բերնին Հասնէ ո։ վայելէ; այնւ 

Աակայն կո լիագին ամբարէն մինչեւ կոլխոզնիկի1Հք> բերանը աւելի ծծողն եր կան, քան ան/Ա՛ 

պատի աւ ազն երր* 

Գիւղացու աբիլն-քբտինքով աշխատած կոլխոզային՚ս՚ այղ րարիքր խոշոր սկուտ եղի Հք 

վրայ նախ կբ մա սա լցո Լ է պետ ութեանր՝ իր Հ պլ ա նր^՝ վերցնելու համար; կր վերցնէ–– Ու յան՛ 



կարծ այնքան կր թեթեւնայ սկուտեղը, որ մէկէն վերել կր բարձրանայ– 

Յետոյ կոլխոզի՝™՝ նա խազ աՀր սկատեգր կր մատուցի շրքկո մին, որ իբր վերցունէ , յե։ոո յ Զհ– 

Կ՚սյի նախա գ ա Տ̂ /ւե 1 յե ա ոյ մեքեՆ ա ա ր ա ա էւ ր ա յիՆ ^ ա յա ե ^ ^ իր ե աո ր իՆ1 ՚ ^"՚՛ /յ է. լ^ Լր$ր & կ հհ Լաեդը 

Գի՚֊դ կը բերումէ Գիւղ Ում կոքխոզթ՝1 նախսյզ աՀր իբենր կր վհրցա նէ, Օդնականն՝ իրենր, Հաշ– 

ՈւասրսՀր իրենր, քարտ ււ ւ զարն՝ իրենր, զիլզխոբՀրզի նաիոսզաՀն՝ իբենր, ֆերմայիվա– 

Րիչն՝ իբենր, բրիգադիրն"™՝ իրենր, նապեան իրենր, Հնզ սւպետն իրենր, չորս սւպետն իլ՚ե– 

Նր, երեք,ս պետն իրենր, երկուսս, պետն իրենը–– $ետոյ կոլ. զայ բաշխիչ մարմինն, կր սրրէ 

սկ ուա եզ ի էքրայի փոշին ՀեթԷ կայ) ու այդ ամրողք բարիքն ստեղծող ղիւղացան կու տայ ի վա-

յեքա. ,քն... 

Հոս սոցիալիզմն՚4՛ սովեալիզմ կր զ աււնայ արզ էն։ 

Այսինքն այն ինչի կր ձգտէր մեր կուսակցութիւնն ու կառավարութիւնը։ (Ծափեր)։ 

Ընկերներ, սոցիալիզւՈւ՝՝ կր նշ տնակէ նա ել վԱէկր բոլորի, բոլոբր մէկի Համար*։ Լոզունզ 

մը որն երկու մաս է կր ըագկանայւ Մենք լոզունգի ա ոտքին մասն անտես առնելով, իրս, կա-

նցուցեր ենք վերքին մասը միայն: Մենք բո լորս մէկի Համար ենք՛. Եւ այդ մէկը, րնկերնե՛ ր, է 

մեր մեծ առ աքն որդ րնկեր Ա տայինբ–. (Ծափ, որճ օվացիային - կը փոխուէ)։ 

Անշուշտ * թո լորը մէկի Համար» լոզունզ ի ստեզծողր չէ իմացեր, որ ժամանակին րնկեր 

Ատ ալին ի նման մի առաքնորգ մր պիտի ծնէ՛ Այրս պէս անիկս, կր խորհէր Հթոլորը կէսի Հա՜ 

լոզունզ ր, վասնզի մենք բո քորս Ա տաքին ի կէսին հազիյ արժանի ենք. Մեր Միաթիւնր 1 5 0 

Դլիոն մարզէ կր բազկանայ րնզ ամէնր։ Քիչ է Ա տա լինին միայն 1 5 0 միլիոնէ վւաո արտնուեբ– 

Ատա լին ի խօսքեբբ 150 միլիոն է կրկնուե/ն ալ քիչ է՛ անոր խօսքերր պէաք է կրկնուէր ողք 

՚^ալ,դկոլթեան կոզմէ՝ զարեր շարունակ–. (Բաոճ Ո1 երկարատեւ ծափեր)–. 

Նլսխ.– Ջայնբ կր պատկանէ ներքին գործեր ու կ ո միս ար1՝՝"* րնկեր Զուպռովին։ 

^ուպռով,– Ընկերնե՛ր, ներքին գործերի կոմիսարիատ"™՝ գա Չեկան է, պետական պատժիչ 

՛նորմին՝ մեր պետութեան միակ յենարանը–– Խորհրդային Միութխնն, գա ինքնին մի պատիժ 

է Ա՛րդէն. 

Մեր մեծ լենինն, խո ս ելո վ վւ արիզ եա ն ձկոմո ւնա» յի մա սին կ րս է. 

– Կոմունան պարտա եց որովհետեւ քիշ կոտորեց: Մ՛ենք րոլշեւիկնեբս չուզելով կրկնել Փա՛ 

ԲՐզի գ որ ծած սխալբ սկս եցի նք չ ա ա կոտ որել, կո տ ոբել մար զ կ անց ա նխնա յ, կոտորել գ իչ եր ու 

(/երեկ օրա.այ մէք քսանչորս Ժամւ 1921 թա ին Հայաստան մտնելով, սկզբում կացինով կր 

"պ ՛ս նէ ինք: Հեւսագ ային տ եսն ո ւ եցա ւ, որ շիաա կ է, կ ացինի սա ր ո ա վւր մեծ էր ժո զ ո վբ գ եա ն 

1էր** սակայն իր արա ա գ ր ակ ան էֆեկտբ™ քիշ էր "Լ չէր համապատասխաներ մեր ինգաս– 

«՚րրիար էպոխային՝՝"»։ Ակ " եցինք գ նգ ակտ> ար ել մինչ եւ 192") թո լ ,ս կանր՜– Ա յգ թո ւ ա կ ա նին 

մեր պաս,ժ ական քա դա քա կանո ւթիւնր շբքագտրձ կատարեց՛. Քաղաքականին գուզ որդ ա.եգ 

տնտեսական էֆեկտ՝"՛՝ ստանալու խնդիր ր: ճիշղ նոյն թո լականներին Մոսկուայում հարց 

՛է Ր" 1 եց Ռուս ա ս տ ա նի Հիլ սիսր բեւեռ ային գ օ աին իլըացն ելու–. կ ար ել Սիպ իր ի անծ ա յր ածիր 

Վտառները, աշխատել անգրըեւեռային արղխնաբերոլթեան մէք եզ աւ օրոլայ լոզունգ ր եւ 

էութեանս բոլոր ծ այր եր էն սկսուեց տաժանակիրներու շարաններ գէպի Հիւսիս՛, (/եր կոմ՛ 

վ՚րիատր ՚0*՛ այն ուհ եա ե ւ խնա մքով սկս եց լ> ւս նա արկ եալներ Հ ա լ աքե լ եւ գրկ ե լ Հիլ սի,,, Հ ետ եւ • 

՛՛Աք կարգով; քեուսաստանէն կու զային յատուկ այգ նպատակով րնտրու ած մարզիկ, կր 

"՚Գցնէին մեր բանտարկես, լներր եւ Հայաստանի կ առավ արա թ ե ան ր վճարելով ըանտարկեա– 



լի կեանքի Համար, կ ՛առնէին կր ա անկին Գ.Էտապներով^՝^–– 

Այն չավավ, որ այն աաեններ մեր արդիէ նարերութիւնր թոյլ կր զարգացած, գերեվաճա-

ռութիւնը... ը ՚ը, ներողութիւն, Հ»... բանտարկեարսվաճաոութիւնր գաբձաւ մեր Հանրապե-

տութեան ղյխաւոր եկամուտի աղրիւրրւ Օրական Հազար, օրական Հինդ Հազար բանտարկեալ 

կր բառնայինք ապրանքատար վագոնների, որոնք ամիսներով ճամբայ եբթարւվ, այնքան 

կ՝ ոքլոտէին, որ բեխերն ու միբուքնին կր ճերմակէին այդ կենդանիներու միւիոնտւոբ ձուիկ-

ներդ վ ւ 

լքեր Միութեան Հիլսիսային ձեռնարկութիւնները սկսեցին րաբդաւաճել ու եկամուտ տաք 

մեզիւ կառավարաթիւնր չեչտր անասու ններու վրսւյէն վերցնելով մաբզոց վրայ գրաւ։ 

Ա ատ(ինն անմիքտպէս յայտարարեց թէ՝ տմարդն ամենաթանկ կապիտալն՚՜™^ I է» ու 1 9 4 3 

թուին արդէն զեկրետ™ յայտարարսւեց, որ չամուսնացած օրիորդներն ալ կրնան ծնեք ամուս-

նացածներուն Հաւասարւ Եւ մեր իգական սեռին արզ անդն երբ րացուեքով սկսեց ան վերք են ել 

մեզի <կապիտԱ*լ%՚^: 

Չեկայի առքեւ նոր խնզիբ էր դրուած՛ ինչպես բանտարկել այդ Հոծ մասսան4" առանց 

Որեւէ յանցանք Հագցնելու իրենց: Պէ՚ոք էր ստեղծեք նորանոր յանցանքներ եւ գնել գործածու-

թեան մ գ 

Ընկ եր ն ե՛ր, ես ա յժմ կ ՝ ա նցնեմ յանց անքն եր ու ս ա եզ ծ ա գործո ւթեան ւ 

Լենին ի մւսՀու ան ու Հ ո կա եմբ եբեան մեծ յեղափոխութեան տարեդարձի օր երբ կու տային 

մեր յանցաւորնեբու մեծագոյն տոկոսն: Այն օր, երբ մեռաւ Լենինր, եթէ մէկը մի փոքրիկ 

ժպիտ խադցունէր շրթունքին, ան մ իք ա պէս կր ձերբակալուէր մեր օրէնս գրքի Շ՜-րգ յօդուա-

ծի Հիման վրայւ Ատոր Հակառակ, Մեծ Հոկտեմբերի աաբեգար ձի օրր եթէ մ է կբ համարձակ՛ 

ուէբ տխրեք նոյն յօդուածի տակ իյնալով Հուզդիչ չագերի1՝™6 կր գ ատապարտուէր - Այգ պատ-

ճառով, յեղափոխական օրուայ մեռելն երր պար ու ծիծաղով կր թաղուէին իրենց Հա բազազ-

ներս ւ կոգմ է, իսկ Առաքէնոբղի մաՀ Ո Լ ան օրուայ ,Ամուսնացողն երր լաց ու կական կր բարձրս)՛ 

ցունէին զրկախառնուելիս: 

Այս մէկ: 

Պատժի եբկբոբղ աղբիւրն էին մեր թերթերըւ 

ինչպէս գիտէք, խորհրդային թերթ ր լոյս չի տեսներ կարդալու համար՝ այլ ծխախոտ ծխե-

լու կամ մէք ր մթերք փաթթելու, չուկայ երթ ալիս, իսկ բոլոր օրաթերթերու վրայ ամէն այն օր 

անխափան կր տպուէ մեր մեծ առաքնոբգ րնկեր Ատաքինի նկարըւ 

Այն թերթի մեք, ուր կայ Ատ ա լինի սլա տկ երբ վ, աթթել մթերք՝ կր գ ատապարտուէր մեր 

օրէնս գրքի բո չոր յօդուածներովը միասին: Ըստ այղ յօդուածներու՝ չոր մթերք փաթթողը կր 

դ ա տ ապ ար տա է ր հինգ տ ար ի ա գ ա ս՛ա զրկ ման՛ ի" կ թ աց օրինակ, թթու կաղամբ կամ րթ 

րար՛1*"* կամ տոմատ"Ո՛ փաթթողը տասբ տարուայ֊ իս կ եթէ մէկր այգ նոյն թեբթր աըտաքնս՛ 

ցր կ ր տան ի ր ն ա էլ ա ն կար իքի Հ ա մ ար այգ մարգը կբ գա տա պարտ ուի քսան տարի աղա տա զրկ՛ 

ման, տաս տարի ձայնազբկութեան եւ Հինգ տաբի գ նղ ակաՀարո ւթեան։ 

Այժմ թոյլ տուէք ինծի մի փոքրիկ չեղում, բացատրելու թէ ի նչ կր նշնակէ Հինգ աաբու&յ 

զնգ ւսկաՀարութի։ նր՛. 

Ընկերնե՛ր, մեր բոլոր բանտերու մէք կան <մաՀուան կամերաներ)01*։ Այղ կամերաները" 

կ ը նետս ւ են զ նղ ակտ Հարու թե ան գ ա ա ա պ ար տու. ածն երբ մինչե ւ պատ Ժի ի կ ատ ար ա ծ ելք ՚՛ 



՚՝<սնտային աշխատակցին Հրամայուած Է օրական տասն անգամ բանալին փականքի ծակին 

րայց չբանալ՛. Գատապաբաեալբ ամկն անգամ պիտի կարծէ, թկ եկան իրեն գնգա– 

կաՀարութեան տաներ,ւ ու կր սկսի զողաք մահո Լ ան գ ալով: Օրա կ ան տասն անգ ա մ այսպէս 

գեգակէսՀարուելով, ամսական երեք Հարիւր անգամ կր մեռնէ մարղր, տարեկան երեք Հագար 

վեց 

Հարիլր, իսկ Հինգ տարում Հինգ անգամ ա լելի՛. 

Այս Կ մեր <(.գերագոյն պատիժ» լա ածն, այլապէս ի՜նչ պատիժ է րոպէական գ նգ ակսւՀարու -

թիլ նր որ, մեր ո ր քագ աքացին չի ցանկայ այսօր մեռնի/ այգ յանկարծական մահով . ու 

"՚գատուեք մեր ձեււ 

Պէաք է 

նկատել, րնկերնե ր , խորհրգ ային աււ աքին տարիներում մեր գործր յւս քող կ երթար՛։ 

ժողովուրդն Հին էն պահած էներգիա"՛՛՝՝ ունէր իր մէքր յանցանք գործելու; Աեր իշխանութեան 

* ամանակ մատնուելով սովի, թուլացաւ ֊ինկաւ ու այլեւս յանցանք գործելու ուժ չէր մնացեր 

Վրան։ Պկաք կր գոռով քաշեի ոտքի կանգնեցնել ՈԼ ստիպեի որ յանցանք գործէ–. Աեր պատժիչ 

ծ՛գարաս,լւս) խոմ չէ՛՜ր կանգնելու–. Այգ աո թիլ մենք տարանք նաեւ Հա մոգիչ աշխատանքներ, 

հ՚՚չ րնեքով անոնց սոցիալիստական՝ ՝ գգացմունքին; Այս բոլորբ, րնկերնե՛ր, առօրեայ, պատա-

հ ՛ ս կան յանցանքներու շարքին կր պատկանէ ին՛. Ասկէ գատ կային նաեւ Ժառանգ արար անց՝ 

՚ե"Գ յանցանքներ, որոնք մեգի րանտարկեալներու ւՏնայոլն կադրեր (ներկայացուցիչներ) կր 

մատակարարէին–. Այ,, պէս՝ դաշնակը միշտ գ աչն ակ կր ծնէր, կուլա կր՝ կուլակի, տէրտէրը՝ 

"՛Կրտէր, սպեկուլեանտր սպեկա լեանտ՝ ՚®5, որոնք ր ոլորն ալ ձերրակալա թե ան ենթակա յ էին 

^մրոգք սերունդներով՛. Այսպիսով, րնկերնե՛ր, յանցանքներու թիւր այսս/էս բազմանալով, 

մեր կոգեքսլյ՝" սկսեց Հսկայական ծաւ ալի Հատորներու հասնել, թղթէ կրիզ ի մ™ առաք ք ՛ ե ր ե լ 

մեր Միութեան մէք։ Հարց գրուեցաւ խորհրգ ային արգ արագ ատութեան առաք; Աւելի նպա– 

՚Աս, կա յարմար չէ" արգեօք, որ վախտն ակ յանցաւՈր չարժումներր արձանագրելով մեր 

"Րէնսգրքերա մէք նշանակել այն շաբժո.ւմներր միայն, որոնք յանցանք չէին՛. Աակայն, ար, 

Րագիրր չիրագ ործ ո ւեց այն պատճառով որ նախ գժուաբ էր գանել այնպիսի շարժում, որ 

յ՛անցանք չնկատսւկրք երկրորգ եթէ ճարուէր իսկ, այգ չաբժոլւԸեերր պէաք էր պահեստի ու՜ 

^՚^՚նս,ի ,սպ ադայում յանցանքներ ի թիւր մեծացնելու համարէ Որովհետեւ, Օր մրն ալ կրնար 

Լագերային™* վարչութիւնը Հայաստանի կտռավարութենէն 50000–/; փոխարկն 100000 կալա֊ 

՚ յ Ա յ ՚ ո ր պա հանքեի ինչ պէտք էր րնեբ. Բա յց րնկերնե՛ ր, մենք յե գա վախս, կան կուսակցութիւն 

Հէինք /ինի, եթէ չյագթ 

ահա բ էինք այգ գ ժոլաբո* թիւնբ–– Մենք ստեղծեցինք Հօսոբի սովեշ– 

է^նիէ՚ֆ* անուն մարմին մրէ որուն թոյլ կր արա ած ի լզած մարգ ոլն, ս,ռ անգ որեւէ մեգագ– 

Րանք աւլաքագ րելՈԼ, ուղղակի բռնել ու Աիպիր աքսորել–. Առ աքին առթիւ հարկաւ ձերբակալ֊ 

"լեցան խո չոր ու անճոռնի քիթ ունեցողներր, կարճահասակներն ու ծ ագկատարներր կանանց 

թրքերէն, իսկ աղամաբգոցմէ անոնք, ոբք գեղեցիկ կին ունէին, վերքապէս, րնկերնե՛ ր, Չե-

՛ք՛՛ն րրաւ բոլոր Հնաբաւոբր եբկիրբ ղ ատաբկելու Համար, իսկ այսօր, որ մեր կամքէն անկախ 

մ՚Արղիկ կբ բազմանան, այստեղ ղեր կր խաղայ միայն Ու միայն Գա բվին ի (Հրնա կան բնտրու֊ 

թեան\ տեսութիւնը։ խորհրդային Աիութիւնր կր գտնուի այն երկբազունղի վրայ, Որուն 

էշութեան օրկնքներր պար տաղ իր են ն ոյնպկս; ե" վերքացուցխ (Ծափերի 

Նաիյ..– Ընկեբնե՛ր, սրանով խօսողներու, ցանկբ կր Համարեմ վ՚ակուած–. կր յայտարարեմ 

"՛Աս բՈպԷ քւնգմիքա մ, որմէ յեսյք՚յ կ անցնենք Կենակո մի™ քարտուղարի րնտրաթեանր; (ժողովականները կը հանգստանաՍ, իսկ բեմին վրայ նախագահը ջղափն ու անհան– 



գիստ կը խօսէ, հեռախօսի լսափողը ականջին։ Տաս րոպէն անցնելով, ժողովուրդը իր 
աեղը կը նստէ ու կ՚առաջարկէ ընստութհանն անցնել՝ դոփելով ոտներով, ի նշան ան-
համբերութեան)։ 

Նախ,֊ Համբերութիւն ընկերնե՛ր, մեր րնարութիւննեբը բուրժուա կան՝** երկրներ ու. ընա՜ 

բութեանց չի նմաներ: Լքեր ըԱտրիլթիլննեբն ազատ են, այնքան սպատ, որ երկար պէաք է 

մտածել, թէ ինչպես օւլ տուենք այղ ազատութենէն՛֊ Երէկ իրիկունդ քքոսկուայէն ուղիղ զծով 

Հաղորդուեցաւ մեղի թեկնածուին անունը՛– Դ՛ա վ^եզիբեանն էր, եւ մենք մտադիր էինք այժմ 

ղնել նրա թեկնածութիւնն ու րնտրութեանն անցնել՛– Գիղեբուայ Ժամի երկուսին փոխուեք է 

թեկնածուն ու լուր է տրուած մեղի սպասել առայժմս, մինչեւ նոր թեկնած ուի անուն տալր– 

ք/ւս տաս րոպէ դաղ ար, մինչեւ յայտն ուի մեղ այղ ւ թեկնածուին անունն ստանալուն պէս՝> 

ձեր ազատ կամքին ^ թողնուած թէ ինչպէս ընտրեր. Համաձա յն էք–. 

Մէկը պատգամաւորներէն. - Ընկեր նաիյազ ա Հ, Մոսկ ոլայէն այստեղ հազիւ թէ մեզի տա-

սը րոպէի մեք թեկնածուի անուն զ այ, մանաւսւնդ ինչպէս կ երեւ.ի Հոն ալ տարաձայնութիւն՚ 

կայ՛. Մի՚-ս Կ ո ՚ յ մ է մենք սաստիկ յոգնած ենք եւ կ ուզենք Ժամ առաք տուն Հասնելւ Ե» կ առա՛ 

Հարկեմ դերանուն մր ընտրել ու ցբուեբ Ետքէն երբ Աոսկուայէն եկաւ սպտսուած անունն 

մեր րնտրած գեր անունը կաբելի է վերցնել ու տեղբ այղ անունը դներ Կը կարծեմ թէ այ 11 ձե՛ 

ւի ընտրութիւնր որեւէ սաՀմանսյվւակում չի բերի խոբՀբղ ային Հ ա զ ա ա1՝> ընտրութեանը; 

Բոլոր պատգամաւորները միասին.– Համաձա՜յն ենք, Համաձա՛յն ենք–. 

Ն ա խ . Քուէի կր դնեմ առաքարկբ\ իք՜ վ է ղէմ ք)չ ոք՛– Անցաւ, միաձայն՛, (իողովր կը Համա՛ 

սեմ վ, ակուած։ 

1945 թ> 

Ծ ԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆ ԵՐ 

1. Սիլիցիա - ոստիկսնութիւն 
2. Օրգլյյն (պաշտօնաթերթ) 
3. Սոցիալիստներ (ընկերվարականներ) 
4. Սոցիալիզմ (ընկերվարութիւն) 
5. «Պլենում» (լիագումար) 
6. Սոցիալիստական (ընկերվարական) 
7. Սեկցիայի (բաժնի) 
8. Կոլխոզային (հաւաքական տնտեսութեան) 
9. Կոմիսար (պաշտօնատար) 

10. էկոնոմիկաս (տնտեսութիւնը) 
11. Պարտիզանական (հրոսակային) 
12. Պրիմիտիվ (նախնական) 
13. էտապները (հանգրուանները) 
14. Ֆինանսական (Ելեւմտական) 
15. Ֆինանսներն (ելեւմուտշ) 
16. Օբեէկտ (կւսորյց) 
17. Ռեսուրսները (աղբիւրները) 
18. Ֆին ֆինանսական (ելեւմտական) 
19. Ֆինանսապես (դրամապէս) 
20. էֆեկտ (արդիւնք) 

21. ՎագոններԼ (կառաշարը) 
22. Սիստեմը (դրութիւնը) 
23. Դոկտրինաները (վարդապետ ութիւնները) 
24. Պրոլետարական (ընչազուրկներու) 
25. Դիրեկտիւ (ուղղութիւե) 
26 Պրոցեսը (ընթացքը) 
27. Սոմենտ (պահ) 
28. Պլւսնաւորեց (ծրագրեց) 
29. Հողժողկոմատի (հոդի ժողովրդական կոմի՛ 

տէի) 
30 Պլանի (ծրագրի) 
31. Կենտկոմն (Կեդրոնական Կոմիտէն) 
32. Ֆերմայի (ագարակի) 
33. Ստախանովականները (Ստախանովը սշ՛ 

խտտանքի հերոս էր) 
34. Սովխոզ (պետական ագարակ) 
35 Օվացիա (յոտնկայս ծափահարութիւն) 
36. Սելեկցիոն (որակի ընտրութիւն) 
37. Պաստորի (Եկեղեցական հովիւ) 
38. Բուրժուայի (քաղքենիի) 



39. Պարտիզան 
40. Ցերեմոնիա (արարողութիւն) 
41. Կոլխոզացումը (հաւանական ագարակնե-

րու ստեղծումը) 
42. Կոլխոզ (հաւաքական ագարակ) 
43. Կոլխոզնիկներու (ագարակի աշխատաւոր-

ներէ 
44. Սոցիալիստօրէն (ընկերվար ականօրէն) 
45. Կապիտալիստական (դրամատիրական) 
46. Մասսան (զանգուածը) 
47. ԿոլԵկտիւ (հաւաքական) 
49. ՍԵՊ (Լոր Տնտեսական Քաղաքականութիւն) 
49. Բորսային (սակարան) 

Օբյեկտիւ (առարկայական) 
®1– Լիկվիդացիոն (լուծւսրրի) 
52. Ռեժիմի (վարչակարգի) 
53. Տւսրաձայնութիւններ (տարակարծութիւն– 

ներ) 
54. Օպորտունիստական (պատեհապաշտա-

կան) 
Պրոգրւսմի (յայտագրի) 

56. Մաուզերիստ (զինԵալ) 
Ակտուալ (այժմէական) 

5&. Պրոբլեմին (խնդրի) 
Դեկլարացիաներով (յսսյւոարարութիւններով) 
Սոցիոլոգիական (ընկերային) 
Ամենազիգանտ (ամէնէն հսկայ) 
Ելեկտրաստանցիաներ (ելեկտրակայաններ) 

®3– Ստանդարտ (եոյնատեսակ) 
Տոտեմներու (էօէտա, ցեղախումբի մը հասա-
րակաց պատկանելիութեան նշանը) 

85. Թալիսմաններիս (հրաշագործ գրութիւն) 
Գիգանտ (հսկայ) 

. Կուսւոար 0 նախնակա՞ն 
Ֆունկցիաները (հանգամանքները) 
Պրոպագանդը (քարոզչութիւնը) 
Չամաշըր (շոր իմաստով) 

Լ՛– Յիրկիստ (կրկէսի արուեստագէտ) 
՚2– Սիմվոլներ (խորհրդանիշներ) 
՛Յ. Սաւզոլէյոլմ (կոթող դամբարան) 
Հ– Տեռորիստներ (ահաբեկիչներ) 

Կոնֆետ (շաքար) 
Կոնսերվ (պահածոյ) 

/ - Ինտելիգենցիան (մտալորականոլթիլնը) 
0 Տաճկայով (սայլ) 

89, 

90. 
91 

94. 
95. 

79 Աբսոլքուտ (բացարձակ) 
80. Իդեոլոգիայի (գա դափ արստանութԵան) 
81 Ռեալիստական (իրապաշտական) 
82, Ակտուալ (Այժմէական) 
83, Տսսկտիքական (մարտավարական) 
84, Աոցշինարարութիւն (ընկերվար 

շինա բարութիւն) 
85, Պրոլետ (ընչազուրկ) 
86, Ակլոիլ (գործօն) 
Ց7. Թեման (նիւթը) 
88. Եներգիա (ուժանիւթ) 

Լուսժողկոմատին (Լուսաւորութեան-կրթա֊ 
կան նախարարութիւն) 
Սեկցիայի (բաժնի) 
Դեկրետով (հրամանագրով) 

92 Ստատիկ (անշարժ) 
93. հնֆորմբիւրոյին՝ (տեղեկութեան գրսսսեն– 

եակին) 
ՌԵպերու (երկաթուղի) 
Իսքամպիլի (խաղսսթոլդթ) 

96. Ինկոլբատորներոլ (ձուերը արուեստական 
կերպով տաք պահող սարք) 

97. Ցիւոատներէն (մեջբերում) 
98. Կապիտալ (ամբողջական) 
99 Կադրեր (պաշտօնատարներ) 

100. Դիրեկտորին (տնօրէնին) 
101. Բրիգադիրն (աշխատանքի խումբի վարիչը) 
102. Կոմիսար (նախարար) 
103. Կոմիսարիատ (նախարարութիւն) 
104. Ինդուստրիալ (ճարտարարվեստական) 
105. էպոխային (ժամանակաշրջանին) 
106. «Էտապներով» (հանգրուաններով) 
107. Վագոնները (գնացքր կառքերը) 
108. Կապիտալ (դրամագլուխ) 
109. «Ուղղիչ լագերի» (Ուղղիչ տուն) 
1 1 0 . Բիբար (պղպեղ) 
111. Տոմատ (լոլիկ) 
112. Կամերաներ» (խուցեր) 
113. Էներգիա (ուժ) 
114– Ապարատը (վարչութիւնը) 
115. Կուլակ (հողատէր առեւտրական) 
116. Սպեկուլեանտ (չարաշահող) 
117. Կոդեքսը (օրինագիրքը) 
118. Կրիզիս (տազնապ) 
119. Լագերային (բանտային) 



Ա. Ր–ԱՐ1;Ւ. «Ր-ԱԳԻ՚Ն» 

Տարին՝ 196)3։ Բն ա կա վայր ս Հաչէ էգ ւ 

•Հարկն էփվւէ ճեմարանի աո. աքին դասարանի աշակերտ էի՛ կեանք կոչուած ե/արան թ 

մանր սանդխամատ երբ, որ ոնց վրայ արձանագրուած էր մանկութիւն, մնացեր էին վարէ՛I 

սկս եք ք էի Հարց երր պատանութեան Հբտրձանքէնգ դիտեք ու յա լ ակն ութիւնն եր սնուցսւնեք, "ք 

աչ պէտք ^ խերսհաււ Համարուիմւ 

Շնորհիւ մեր ուսուցիչներուն, ղ տսանիւթերը չր քանցած էին Հայս օր դոց սորվէ՛ ֊վաղր մո(* 

ցի՛ր»ի դրութիւնը, եւ սկսած էին մնայուն տեգ դրաւեք մեր իմացական աշխարհին մէք= Այէ 

դասանիլթերէն մէկր այյեւս մեգի չ է ր ներկայանար սոսկական է Հայեր էն» եգրով, ինչպէ" 

եդած էր նտիսսկրթարանի տարիներուն, այլ կր կոչուէր Հգբականութիլն*ւ Աեքենագ բուս/* 

րագմագրուած է ք եր ով դասագիրքն ալ պատրաստուած էր այնպէս մր, որ ա սոլցիչներուն ա՜ 

սո լցման շնորհիւ՝ սկսած էինք գ րո* թիւններու հետ ծանօթանալ հեղինակներուն՝ Պեարք" 

Գուրեանին, 3 ակ որ Պարոնեանին ու այլ դասականներու, անոնց կեանքին ա մշակած դր՛"՛ 

կան ու թե ա ն միքեւ կա պ ին, յար ակցութեան, գուգորդո ւ թիլ ններ ան՛. Ա։ ելի՛ ն, մե գի կր 

լագրուէր չր աւ ակ ա նան աք լո կ տրամ ագրու ած գ ա ս տ գ իրքեր ո ւ ն էքեր ո վ, այլ փնտււ եք ոԼ կ աք՛ 

գալ նշոււսծ Հեգին ակներ էն այլ ժ աո անգ ութիւ ններ ալ, որպէսգի աւելի՛ քաւ ճանչնայինք գV՛ 

նոնք, աւ եքի լայնածիր դարձնէինք գիր" վ արուեստ կերտողներու մասին մեր ծանօթութիւն 

նե Ր (՛ ՛-

Այղ Օրերուն, տուներու մէք հարուստ գ րադ արաններ չկա յին Հայս օր աչ սկսած են հագում՛ 

՛ք է պ դաոնալ)– մեր տունր եղած-չեղած ր %Աքէեւ ելք% օրաթերթի հր ա տարակա ծ թերթօններէ 

հաւաքուտծ-կագմուած քանի մր գիրք Է(՚ ւ քանի մր հատ ալ բարոյական պաամա ածքներ ր"՛ 



վանդ ա կող Հատ որ ն հր ւ Աեր էյ ա ս ա զ իրքին մէք ,ո եզ ա ւ որ ի ւած Հ եղ ինակներո ւ. ն ղ որ հերկ ն չ,,լ– 

տետեւաբար, րնթերցա մի նորածիլ ծարաւս կր վարձէ ի (՛Աղ Լցնեք «Գանձերու կղզին»ի. 

•Միքնոբգ Տէր Պապանձի ու ձէս Ա անցանք Գործ եցի%ի նման հատորներով։ 

Այդ օրերուն կր, որ րնաանեկան պայմաններու ր եր ումով, ծնողքս բարեկամութիւն Հաս-

տատեց Գերձակեան րն տանիքին, ըսել կ աղ եմ Հայկազեան վարժ արանի երբեմնի տնօրէն 

Գիպպ ոս Գ եր յ ակե ա նի նոր ակ ազմ րն տ ա նիքին հետ։ բ ա ր ե կ ա մներո ւ եւ. հ տ ր աղ ատն եր ո լ մի -
քել 

քքյե/ու թիւններու վախւսնակումր րնկաքեսւք ււովորութիւն էր այղ օրերուն, պատ կեր աս-

փիւէւձ ոլ այլ արզի սարքեր չէին գրաւած մարգոց հետաքրքրա թիւններն ու չէին մսխեր ժա֊ մանս, կրէ 

Դ-երձակեաններուն հետ մեր փոխ-այցելութիւններր եր կարեցան ա լեյի քան մկկ տարուան 

^է՛՛՛՛ի Որմէ ետք, րն տանիքիս հետ աեղաւիոիաւեցանք Պկյրաթ։ Այղ օր երկն. սակայն, քանի մր 

՚էցր ո լ ՚" նմո Ո. ան աքի յիշ ա ա ա կներու ու քու նքա շ արին մկք առանձնապէս կր ,Ո,այ <Բա գ ինձ 

՛Ա՛ ակ ան ամսագ իրին հանդիպումս ու աււ աքին մտերմութիւնս՝, 

Գերձակեաններր կր բնակէին էՆէյէթ կոչուած թաղամասին մ է ք , բազմայարկ յէնքի մր 

՚Աքլւսքին յարկը։ Աո աքին օրէն իսկ, աստիճանն երր խորհրղա ւոր ազգեցութիւն մր ձգած էին 

՚քր՚ԱԱ ( թ ե ր ե ւ ս անոր համար, որ յետմիքօրէի ուշ ժամերուն կր հասնէինք հոն ու աստիճանն ե-

ՀՐ 

լուսաւորուած չէին րԱարհ Ներսն այ, կոկիկ հիւրասենեակին մ է ք , կայէ խորհրղ աւորու֊ 

^ "՚ ծ " 1 րիչ եր անզ մր. ա,լ ա Ոէո ւսղէն կ ախո լած /ուս ամվ, ո վ, ր ա յնքան չէր ա պ ա ւ ո ր եր զիս, որ -

ք,էյ/՚՛ սենեակին մկկ անկիւն ր զետեղուած սեղանիկի մր վրայ բազմած լուսամփոփը, որուն 

""՛՛Կր, իր ար,11 վրայ գիզու ած Էին ... ^Բագին^նեբր։ Լ 

ուսամւիովւր կարծէք թէ գիտոււՌաւ որ 

^՚Րպով տեգ աղ բուած կբ այնպէս մր, որ սենեակր մտնող մր անմիքապէս աչքերր սեւեոէր 

"Հ՚ոնց վրայ (հս/ւանաբար նման միտում չկար, րայց այղ պ էս կր սաացուէր)։ 

՛Փա գինիներու գէզին հետ աո աքին հանդիպումիս, պահ մր մնացի գգուշաւոբ– չէի գիտեր 

ի նչ էին 

"՚յ՚ք թեբթերր I Պ՛ Փիքիպպոս, նկատելով, որ աչքեքէս սեւեռ ած կին թեբթերուն, 

ւ^ստիարակի մր հոգածու ժպիտով, ու Հխեյքր մատ մր չօճ ախիս հետ դնելով*, բացատրեց, 

"Ր տաբի մր առաք սկսած գրական թերթ մրն Է ր , ու հար ցուց, թէ արդեօք կարդայ կր սիրէ ի* 

Հ՛"" տատ ակ ան պատասխանս բարի ժպիտով մր դիմաւորելով, արտօնեց, որ զանոնք կարղա֊ տի՝ 

Լուսամփոփին կողքին գրուած րազկաթսպ, այնուհետեւ եղաւ իմ ժամադրավայրս՝ վթա– 

՚ք՚ն»/՚ն Հետ։ է ս , որ այդքան ալ Հետ աքրքր ուած չկի երէցներուն խոսակցութեան նիլթերով, 

յ՚է բաղկաթոոին վրայ գտայ "փրկ 

Ոէթեան լաստ մրէ ուր աւելի քան սայրի մր շարունակե֊ 

յ/՛ «Բագ ինձի ներաշխարհին հետ ծանօթութեանս զարգացումն ու. աաբածումրւ ճեմ աք, ան ի 

Կ՛՛Ա կան ղ ասա պահեր ո ւ , է չավւ ու անոնցմէ աւեքի հաճելի էին այդ պահեր բ իր %$ղաս՝Հ 

"ք ՚" տմ,, ւ ա ծքո վ, Ար տ մ Հ այկ ա զր գ ար ձաւն ախա սիր ած Հե ղին ա կներ է ս մ է կր, ո լ րիչ ներ ալշոլ– 

," ՝ք է՚ն կ V աՅա Ն Հ "Ակ՛" էքԻն մ ս ՚ ապատկեբկսն եր ս թա փ ա նցեց այն իրա կ ա ն ո լթիլ նր, որ գ բ ո գ 

"է՛՛լս, ել, անպայման մեոած-քարգի զոհ զա ցած մէկր չէր, զայն միայն Հեռաւոր անցեալին 

V ՚գէաք չկ փնտռել, այլ կրնար իմ ժ ամանա կներ ու ս ալ ապրիլ աշխար Հի վրայ տեղ մր, ինչ-

՚Ժսին էին Հայկազն ու արիշներ, որոնք կր տողանցէին առ աքին «Բաղ իններուն է ք եր ոլն՛. 

•՛Այսօր Պրն, Փ ի լիւղ պոս Գերձակեանր չկայ, սակայն ւսնոր անունր եւ բնակարանին այգ 

; ՚՛ " ս ՛ լոբ ա ն կիւ նր ինծի հ ա մ ար զուդ որ դ Ու ած կր ւՈւ ա ն ՝ ՝Բ աղ ին ին հ ետ է 



Բ. ՔԻՉ Ս1Ը ՄՏԷՐաւՒԹԻՒ ՜Ն 

Տ արիներ ետք, երր կեանքի ելարանին պատանութիւն արձանագրութիւնը կըուլ սանգ խսէ" 

մատերն ալ ւՌացեր Էին վարը ոլ կր մօտենայի երիտասարդութեան Հանգրուանին, Հ.ԲւԱ՜ 

գինձին Հետ աւելի ի՚որ ծանօթացման աո-իթներ ստեւգծուեցան Հայկազեան Բոլէճի (այժմ Հա-

մալսարան) ուսանողութեանս տարիներուն՛. Գրականութեան դասընթացքներուն, անցեալի* 

Ու Ժամանակակից գրական թերթերուն չարքին, իր կարելոր տեգն Ունէր ((.Բագ ին՝Տ>ը% 

Ձ աւելեալ ու. անմիջական պատճս/ո. մըն ալ ունէի– ինծի Հասակակիցներ իրենց աեղր շահան 

էին ճթա դին՝»ի էգերուն՛. ՛Նախապէս, ուչադրութենէս վրիպած էր այն իրողութիւնը, որ վթս*՜ 

գին^ը միայն տարեց գրողներու Ժէսմագրավայրր չէր, այլ հոն տեգ ունէին նաեւ երիտասարդ ՛ 

ներ դրական իրենց աո աքին փորձերը յաքողութեամբ նոկ աճողներ–. <Հ,Բ աղինճի էքեբուն Հան՛ 

դիպեցայ ձիրք ու ատ ղանդ ունեցող րն կերն եր ու ու րնկերուհիներու արձակ թէ չափածոյ դի՛ 

րերունւ Անոնցմէ մէկ քանին մինչեւ այսօր աք կր լուսաւորեն մեր գրականութեան երկնակա-

մարը, սիրողական պայմաններու մէք արհեստավարժ գրողի տենդով կր թիավարեն մերթ խա՛ 

դադ, սակայն մի՝չտ ալ վաթոբկուն ծովերու վրայ–. Այղ սերունդէն մաս մր կարճ ատեն ետք 

Լքէ՚Ց ԴՐՒԱԼ> չՀաԱաւ համակարգ իչնեբու էղ ար աչրքա , սակայն կր մնայ էքԲագին^ի գանձա-

րանին մէք յ իր թոդած էքերով վաւերագրեց գրական նոըութի ւն Ու նորարարութիլն՛ վս՚աV՛ 

Հարաը այդ փագանգի էութեան մէք ^Բադին^ր ներկայութիւն է ցայսօր\ (Ա նթե գՈ ւ ած կրակ՛ 

ներ կրնան օր մը վերստին բոցավառիր քանի մր օրինակ կարեքի է տեսնել նորագոյն ճթա՛ 

գինիներուն մէք...)։ 

^ Գ Դ ՐԸ31,11ՒԹԻ|՝Ն Լ 

ագին՚&ին Հետ ուղւլակի Հաղորդակցութեան մէկ այլ ճ,դարա չբքան՚ճ ապրեցայ յետ֊ուսւԱ՛ 

Նոդական տարիներուս, երր Լիբանանի տագնապի աո.աքին օրերուն, միացայ $.Ազգտկ՝&է 

խմբագրութեան: Բաժանուած Հ,Արեւելեան՝հ ոլ ձԱրեւ մտ եան՝3> Պէյրութներոլ վեր ածուս 

երբեմնի վԱիքին Արեւելքի ֆաըիզ Հքը ապրեցաւ մթագ ն 

Ռ լմի երկ էԱբաչ ունչ Ժամանա1լա չրքտ** 

մ ր , որ իր խափանարար ազգ եցութիլնր ունեցաւ նա՛ եւ <ձԲագին7>ին, ինչպէս աշխատանքի գ րե՜ 

թէ Ր"/որ մարզերուն վրայ Լխօսքր շինիչ մարգերուն մասին է , կապ չհւնի զէնք կոչու.ած չւԱ՛ 

րք՚քի^1 Հետ, որ իր ՀԼծագկումըյ» եւ անախորժ տիրապետութիւնբ չարունակեց աւելի քան I՛3 

տարի); 

ւ11ակք* Հ"՚գոբգակցու.թիլն)է> արտայայտութիւնբ չեմ գործածեր ա շ խ ա տ ա կ ց ո ւ թ ե ա ն 

կամ գործակցութեան իմաստով, այլ ակնարկութիւնս կ երթայ, այգ օրերու տարապայմս& 

կացութիւններուն բերումով՝ «Բագինէ՚ֆի երբեմնի խմբագրատան մէք •• ՚ բնակո ւ թիէն Հասա՛1՛՛ 

տելՈւս ճԱգդակ՚Տէի անձնակազմի կարդ մը ^ արե ։ ել ալ՛ ն ա կք) անդ ամներուն հետւ 

ձԲագինֆի խմրագըատունր կը գտնուէր «.Ազգակցի խմբագրատունէն ապարան ճամրս^ 

կիսուն, չէնքի մր աո.աքին յարկին վրայ՝– \,ախապատերտգմեան պերճաշուք խմբագրատունդ 

ուր տարիներ շարունակ գործած էին Հիմնադիր սերունդն ՈԼ տնոբ անմիքական գործակից՛ 

ները բո լոր ուած կարս Աասունի անուն նահապետին չՈԼբք, տագնապի տարիներուն հէսր՛ 

Տ 

86 ^ ^ ս . . * ո, * ո, 



կէԱդրարար վեբածուած Էր ... պահեստանոցի. Փագին»ի ու <ԳըՕչ ՚սկ՚նի թիլերու կոյաերը 

ՀապճեպօրԷն Հոն փոխադրուած էին, շուտով դարաններու վրայ կանոնաւոր ոլ ժամանա-

կագրական կարգով դասաւորուեցան երախտաւոր երխոասարգ ը նկեր ոք մր կողմէ, որ, ափ– 

" Ո ս , բաւական կանուխ Հրաժեշա աո լ ա լ կեանքին. Այս պահե ստանս ցին սենեակն երբ, նոյն-

պէս Հարկադրաբար, վերածուեցան «Ազգակցի անձնակազմի Հաբեւելաբնակգներու բնակա֊ 

՚խյր֊ննք արանին, ու այդ պաշտօնր տնձտնձբոյթ պահեցին մօտաւորապէս աասնամեակ մր–. 

Տրուած լղքաքով, որ ես , ս/ մաս կբ կազմէի Հաբ եւ ելքցիներու Լ», այգ չր քանին ամէն Օր գիշե-

րեցի Հաւաբածոներու գրացնա թե ան մ է ք , ԱՀա թէ ի՛նչ ըսեք կ ՝ ու. գ էի Հուղղ ա Տ ա դ որ գ ա կցա -

1՚1իւն» ակնարկոլքԺեամը..– 

Այգ գրացնոլթենէն ւՌացած անուշ ոլ քեգի յիշատտկներէն կ՚առանձնանան երկուքր. 

՛ԱՈ աքին ր՝ ագատ ժամերուս, հոն գտնուոգ Հին թիլերու էջերուն մէք խորասուզուելու հա– 

ճ"յքն էր, Հազուադէպ Հաճոյք՝ այգ տաժանքի Օրերունւ Երբ անկարելի կր դառնար «արեւ եր 

ձս*%* շբքան անցնիլր, երբ ան ապահովս ւթիւնր, զէնքով ու զինես։քներով, նա՛եւ Հեռ ու էն հաս– 

Հրթիս-ներով պաշար ած կ՝ րյրսբ խմբագ րատունն ու ննքաաեգին, երբ թաղէն, մինչեւ իսկ 

1&քէն դուրս զալբ կբ վերած ով ր պերճանքի կամ արկածախնգ րոլթեան, «թաղ ինձի Հին 

թի ւ երր գ ոնէ ինծի համար կբ վերած ո ւ էին առօրեայէն Հեռացնող եւ գրական ծովերու կամ քի-

չերս վրայ նաւարկելու գբօսանքխ Հի՛նչ մեղքս պահեմ, այգ ընթերցումները յաճախ ղիս աք 

մ1 ած են մա ածելու, որ պէւոք է գրիչս վարձեմ նաեւ գրականութիւն կոչուոգ կալուածին մ է ք , 

՛Գնչել իսկ քանի մը պատմուածքի ու վիպակի ուրուագիծեր կազմած եմ, Համարձակած եմ 

Ք՛ոնի մր բան սկսելու, սակայն չեմ յաքոգած Հետելողականօրէն շարունակեի աք ո՜ւր մնաց 

վերամշ ակեի յղկել ոլ. ինքնահամոգումի Հասնիք, թէ գրուած լ։ կրնայ րնգ ունելի նկաաուիք 

Ի՚մբտզրոլթեան կոգմէ. գաղտնիք չէ, որ խթաղին»ի խմբագբութիւնր միշտ ալ եղած է խստա– 

՚կսՀանք, ներկ ա լացուած գրական փորձերն ու. ստեղծագ ործութիւ նները չափած է նուրբ ու 

ՐբՈ ւ թիլ ն թերս ղ բ ո ղ կշիռք ո վ, չ է նա Հ ա նքա ծ խս ա ապ ա Հ ան քո ւ թ ի լ նր քնն աղ ատողներու ար֊ 

Լիւներուն առ քել, որովՀե տեւ Հաւատացած է, որ գրական գործ մր պա գաբի մէք մատուցուող 

"՚պրանքի չի նման իր, այլ կր Հարկադրէ որոշ մակարդակ, ճաշակ Ու նոր արարութիւն • ստո-

րոգելիներ ոլ ն ախտ պայմանն եր՝ որոնք այսօր շատ կալուածներու մէք բաւական տուժած են 

Դ՚՜ "՛Հանքած արզ ի,ս կանո ւթեան Ու ազատականութեան թերի ընկաքոլ,.քներ ուն պա աճա՛ 

հայրենիքի մէք թէ այլուր: 

^ Երկրորդ կար եւ որ յուշր՝ այղ օրերէն, տխուր ղբուազ մբն է, որ կ՛արժէ այստեղ արձա֊ 
,Ա1 Գրել «.Բագին*ի է ք եր էն զուրս բոբէ բո լ ած պատմութեան դխո անկիւնէն–, 

յ ՝^ 77՛ Փետրուարին, է Արեւմտեան» Պէյրութի կարգ մր թաղամասերը կ քան Ող ռազմական 

Գործող ութիւ ններ ոլն հետեւանքով, Ա՛ աթ-քի աթ թաղն աք առնուեցաւ կրակէ գօտիի ,քէք; 

՛՜է Դ է՛շեր մ ր , թեբթր մամուլին յանձնելէ ետք, երբ թ ք ղին էէքիր աււ^եսյ էէդ ր ա ռւ^՚Ն երր ււր//Հ մ ր 

՛Հեցին ու յա քո ղեցանք <ննքարան» հասնիք, ունէինք այն Համոգումր, որ նախընթաց ն մ անօրի֊ 

""կ դրուագներու պէս, զինես։լներր լոյսին Հետ պիաի քաշուէին փողոցներէն՛, կր սխալէինք՛. 

Ր " Ր Յազելէն առաք, բախումները սկսան այնպիսի սաստկութեամբ, որ ոչ միայն քնանալր 

"է ՛Ալ անկարելի, այլ սա խցուեցանք ապաստանիք խմբագ րաաոլն-մթերանոցին փողոցէն հե֊ 

, ռ Լ 1'նկոգ սենեակնեբր, որովհետեւ ուսերոլ վրայէն արձակուող հրթիռները ագատ երթեւե– 

Գիմէւ էին չկնքին չարք, վարբ՝ փ ողոցին մէք, երբեմն կր հարուած էին կողքի պաս։ շէք ամները, 



վերի յարկերու. պատուՀէսննեբբ։ Քանի մր Ժամ ետք, շէնքի բնակիչներբ բախեցքւն մեր դուռն 

ալ ու Հրաւիրեցին իքւ՚ել ղ ետնա յարկի յետսամասբ գանուող պաՀեստՈէնոցր, որ նախապէ* 

ղ ործ ած ուա է կր իրրեւ կարի գործատուն։ 

Աւելի քան երկու օր ինքնակամ բանտարկութեան դատապարտուեցանք այղ կէս-նկուղա* 

յին պաՀես տանի ցին մէք– էիր ան ան ի պատերապմր ապրողներու Համար, նման կացութիւն ան՛ 

նախրնթաց կամ իլրայատուկ չէր, րոլորՈ աք նման կճաշեր $ Համտեսած էինք տարրեր Հանղրք 

ւաններու* իւրա յատուկը՝ երկրորդ օրուան յետ մ իք օր էին տրուած աՀադանդն էր։ Գրացի մր, 

որ Համարձակեր էր քանի մր վայբկեան իր րնականտրանր րարձրանտ/ու, մանա կներու ն ու՛ 

տեոտեդէն բեբեքու նպատակով, եկալ րււր տալու, որ մեր րնակավայրր ՀրդեՀ առած էր––– 

Վագեցինք վեր– Հրձիգ փամփուշտ մր Հասած էր դարակներուն վրայ դասաւորուած ՀաւէԱ՛ 

ք ահոներուն, կքէ ակր Չցատկած՝/) Էր նաեւ երկրորդ սենեակ մր, ուր «/՝ ա դ ին% ն եր ն ու Հ՚հր0՛ 

շակֆներր կուտակուած Էին դետ ինը։ Եթէ կրակր տ արածուէր, կրնար ամրոդք չէնքր Հրոյ ճւՍ՛ 

րակ դարձնեք, անկախ դրական գանձարանի մր փճացման վւո անդէն--

Այդ օրր սորվեցանք, թէ թուղթի կոյտ երր մարեք ր ինչպիսի տաժանք է եւ ինչ կր նչանս/կէ 

անթեղուած կրակ֊, ՛նախնական միքոցներով Հբչէքուիժիւն ընելու պւսրտաւորուտծ էինք– դբա՜ 

ցիներ տրամադրեցին փոքր կաթսաներ ՈԼ դոյքեր, որոնցմով քուր կրեցինք ու մարեցինք կր*"՛ 

կր՛ Գոն է այգ պէս կարծեցինք, որովՀետեւ, երբ կբակոցնեբէն ու Հբթխլնեբէն Հ ա յ ա ծ ական 

վերագ արձաե էինք ներքնայարկի տպա ստանա բանը, վերստին տբուեցաւ տՀտդանգր– ՏւՀբդե՛ 

Հր վերսկսած 

է լ ա յագէս, Հրդեհը քանի մր անգամ մարեցաւ, կարճ ատեն ետք վերստին բոցավառեի 

պայմանով՛, կբակր <կր սրսՀուբաէր^ թուգիժերու կոյտին տակ, կբ իժ ուէքյ պ ս / ր տ ո Լ ա ծ րԱ^է 

քո ւ ր ի Աքէ 11 կ ու. մն եր Է ն , ս տկա յ հ քիչ ետք քուրր կր շոգիան ար ու գպաՀու բտ ած > կր տ կբ ղ ար ւէ ես*է 

կբ բոցավաո-Էր (ինչպէս որ եդած է մեր աղ գա յին պայքարը–*) ւ 

՛Քանի մր Ժամ ետք, երբ աք մթԿւցած էր, յաքոդեցանք –>բդեՀր վեբքնականապէս մարեք՝, 

քանակութեամբ թերթ փճացաւ ՀբդեՀին ու <Հբչէքներռւս* Հասցուցած քուրին Հետեւանքով՛ 

սակայն Հտւաքաեոներն ու ւզաՀձռտին մեծ աղ ոյն բաժինր փբկա եցտն։ 

^ Դ, է ;ՐասՏԱՒ11ՐՆԵՐՈՒՆ * 

Այսօր, երբ արադ ակնարկ մր կր նետեմ «.Բագինյծ/ւ կիսկատար Հաւաքածոյիս վրայ, կ անդ-

րադառնամ (նոյնը կրնեն, վստաՀաբար, զԲադինղի բ էէ (Ոքէ Հետեւորդներ/յ)յ որ գրական այ" 

Հանգ Է– սն ալ Ի՛(է ձեւով արտացոլած Է պատերազմական տարիներու վիճակր–. Աերթ եւլած I՛՝1՝ 

երկարատեւ ընգմիքէէւմի չրք աններ, յետոյ նաեւ ս տիպ ուած եդած Է ներկայանալու տարեգիր՛ 

քի դիմագիծ ով– կարգ մբ ստւււար թիլերու մէք Հտւտքադրուած են Հայրենի նորագոյն աղ& 

տամար տիկն եր ու գրիչի արգասիքներ, որոնք գրականին կողքին՝ ունին վաւ երագ բտկան 

փոխարինելի սյրժէք։ 

Վերքին տարիներու ն, ձԲաղ ին»ր զգեցած է նոր դիմտդիծ-զ ու նւսւ.որում, տեղի ունեցած է 

չափանիշներու վեբաաեսռլթխն, <Տ.Հին Բ ագիներ չկայ, կայ զ\,պէ Բագինդ, որ սակայն չէ ղս՚ք 

րած ձԲադինձ րլլալէ ու կր ճգնի շարունակել Հիմնական առտքե/ութխ նբ, պաՀպանել կամրք 



քողի իր բազմերես դ եր ակտ տարո ւթիւնր. կամրջում՝ Հինին ա նորին. Հայրենիքին ու սփիւռ-

քին, Հա յո ւթեան Ու Դա արին մ իջել՝, 

էԲալքին»ի Հաւաքած ոներուն, րսել կ ուզեմ՝ Նաիար/ք շրքանի Հաւաքածոներէ,լն մկք թան– 

կարժէք ել յաաոլկ տեգ ունին կարգ մր Հսկաներ ու նուիրու ած բացառիկ թիլերէ քքանր Հան– 

րագ իա արանն եր ու տարողութիւն ո ւ նին Գանի Է լ Վարուժանի, Միս աք Մեծարենցի, Պետրոս 

Բուրեանի, Ցակոր Օրականի, Ակոեք Բակունցի, վազգ Էն Շուշանեանի ոլ մեր գրականու-

թեան արեւելեան ու արեւմտեան երկնակամարներր լուսազարդող անմահներս՝Լ նո լիր Ուած 

յատուկ թիւերր, որոնք մ երթ գրաւած են ամրոգք թիլ մր (եբրեմն աք յորդած՝ յաքորգ թիւե– 

րու. Է ք եր Էն ներս), կամ թիլի մ ր մէկ կարեւոր բաժինր: Տակաւին, &Բ ագիներ կարեւոր գերա-

կա լոարութիւն ունեցած է եւ ունի Օտար գրողներու ել մաաւորսւկաններոլ «(.Հայացմանդ գոր-

ծին մէջ, Հակառակ այն իր սւ կանո ւթեան, էքր մեր ժողովուրդի զաւակներ քւ ւլ րասէր զանգոլա– 

^Ր, այսօր, ձԲա գինձի ծնունդի օրերէն ոլ սկզբնական տասնամե ակներ էն շա՛տ աւեքի գիւրոլ– 

ք&իւ. ն ունի օտար Հ եղի նակ ներ ու ծան օթա նա քու իրենց բ նւս քք իր էն, ա յսո լ ամեն ա յնի ։ , գ բակ ան 

միտքի կարգ մր ճառագ այթներր յաճախ կր ,Ռան Համեմատաբար սեղմ օղակի մէք, Հետ եւ ա– 

Ր ս ՚ ր , «Բազինձի կամբ^ալի այս գերբ կբ /Ռայ անփոխարինելի 

Թող այս աողերբ բլքան մոմ՝ Հիմնադիր ոլ արդէն պատ մութ հան անցած վւ ագան զի յիքա֊ 

"՝ակին, ծաղկեփունջ՝ րոչոր անոնց, որոնք «Բադին»ի աոաջին Հ անգբուաններէն ի վեր կր 

՚Ո/ւսն պատնէշի վրայ, գուրգուրացած են նոր եր ուն ու խնամատարի յանձնաււութեամր կր 

Հարոլնակեն անգնահատելի այղ զեբր, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով թելադրելով՝՛ որ 

մնայուն արժէք ոլ գրական Ժառտնղ ութիւն կերտելու Համար, պէաք է բլլալ նորութիլն բե-

1՚"գ, սակայն աո անց Հրաժարելու անցեալի մեծ եր ուն կերտած բարձունքները նոլաճելու 

ձգ տումէն։ 

Սւպաւ. 2012 
Լոս ԱՍՃևւըս 



ՎԲէժվյրմէՆ 

Վ 4 Ր Մ Մ Ե Լ Ա Ն Ի Բ Ո Յ Ր Ը 

Մեր Ժողովուրդի պարագային, գրականութիւն Եւ հրապարակագրութիւն 
երկուորեակներ են, երբ որակի հետամուտ են։ Շատեր հաւանօքւէն մէծ 
գրողներ կ ըլլային, Եթէ «մամուլ»ի բիրտ աոօրեան չխամրեցնէր իրենց 
տաղանդը։ ԹԷԵւ, միջագգային բեմի վրայ եղսսծ Են մեծեր, որոնք հրապա-
րակագրութիւն ըրած Են գրականութիւն ընելու պէս։ Այդպես Է( օրինակ, 
ֆրանսացի Ֆրանսուա Մորիաքը; Վրէժ-Արմէնի յետադարձ հայեացքը սե-
րունդի մը Եւ իր իսկ անցեալին մասին, այդ կը վկայէ։ Յամենսս/և դեպս, եթէ 
մելանի գոյրով Եւ գոյնով գինովնալ չի գիտեր գրիչ բռնողը, ոչ յիշատսսկԵլի 
հրապարակագիր Կ՚ըլլայ, ոչ ալ վաւերական գրող։ Վրէժ-ԱրմԷնի «յուշագ-
րութիւնդ տիպարային կերպով «սվփւոքահայ»ու նկրտումի պատումն է։ 

ԲԱԳԻՆ 

ճՀորիգոն՚^ի Հեսւ աււրնչութիւնս շատ ՀեէլոլնեբԷն կա. գայ... 

կր 11 կ էյ ի վ.Հունձք%Էն մեր դպրոցական պարբերաթերթէն, որուն նախաձեււնեց Հինգերորդ 

դ աււ ար անի մեր զ աստիսւբակն ոԼ միաժամանակ ֆրանսերէնի երիտասարգ ուսուցիչր պարոն 

(քինաս Գմգ մեանր ՀարիւրամեակքՀ՛) աարինէ Աւելցնեմ, որ իրմէ առաք, չորրորդ դասարանի 

մեր դաէէաիարակր պարոն Լեւ ոն Գալեմքերետնր Հրատարակած Էր փոքրաեաւալ &Ա՚տւ/կե~ 

փ ոլ նք^/ր, որ ս ա կ ա յն ման կ ա պ ա ա ա նեկան թ երթ մքէն Էր , րա յց ոչ ա շ ա կ եր տա կան, այսինք 

ա չակերտներ ու կոդմէ պա ար աււ աո լած չէր: ԱՀա պարոն Մինսաի ճակատագրական բառերք՚ 

Հ, Հունձքն ի անդրանիկ թիէ ի առ աքին էքին վչ"այ՛ 

^Դպրոցական պարբերաթերթ մր վարժարանէն ներս "՛գոց քամրա ած ասման մէկ լբւսցոև՛ 

ցիչ մասր պէաք է կագմէ ու տ գան ձեւով մր պատրաստէ վագուան կեանքին։ 

ՀԽ մրա կան ա շխա ա անքն եր ր տգոց մէք աո.իթր կր սաեգծեն ի յայտ բերելու իւբաքանշիւրր իր 

ձիրքեր բ գան ագան մարգերու մէք։ Ոմանք կր գրազին խմբագ բու թեամբ, ա րիշներ նշանակ՛ 

ուած են մարզական կամ գեգ արուեստ ակ ւսն թգթակից՝. Անոնցմէ իւրաքանչիւբր իր վրայ կք՛ 

զ գ այ ր ար ո լակ ան պ ար աա կ ան ո ւ.թ իւ. նր միացնելս ւ իր տ ն Հ ատակ ան կ արո էք ա թիէ. ններր րն դ Հ*" ՚ 

նոլր աշխաաանքին%: 

Պ ար ոն Գմգմեան ՚քի՚է այ անդամ Էր նշանակեր թերթի խմբագրականէ մարմնին է կազմուս՛^ 

մեր գա սար ան ի աշակերտներէն։ §տքորգ տարիներուն բտրձրտզոյն վեցերորդ Լն ութերորդ 

կարգ ելաւ աշակերտներս պիտի կազմէինք այգ մարմինը, որուն գրեթէ մնայուն անգամը պէ՛ 

աի Հանդիսանայի։ հ/մրադ րակա ն ժո ւյ ո վներ բ պ իտ ի դ տ ո. ն ային կ ա րեւոր մ է էլ մա ս ր էլ պ ր ոցս* ՚ 



կան կ Լա նքխւ Հ ա մ ե նէ ն ղ աս տիար ա կչ ակ ան մ ա սր, քա նի որ խմրա կ ան աչ խա ա ա նքի ր նթ ագռին 

ես պիաի ծանօթանայի նաեւ, գործակիցներուս կտրողութիլննեբուն եւ ձիրքերու ն, ՈԼ ՀհտպՀե՜ 

°»Է Հգլխաւոր* խմբագրի մր դերը ստանձնէք պ ործ երր բաժնելով, բ սվանդ ակութեա ն աո. աքին 

նախագիծր պատրաստելով, սրրադ րսւթիւններր րնելով–. 

Խ մր ապրեք անկասկած պարոն ԳմգմեանԷն սորվեցար ընդունիչ րնկերներուս գրածներ րէ 

կարդալ, սրբագրել, ընդվգխ, մերժեչ, հանդ ուրժեք, Հաւաքել, Համադրել, դասաւորել, Էի,դրել, 

ե*– այ լնէ Մանաւանդ խումբ ով աշխատիլ, միասին կատարել այդ ր ոլորը, եւ միշ էո իր Հա մը եր ա– 

աար ներկայութեան վտը սւ Ն ռ ւ սՈէյ՚ եր քքլ ( էՌ ար ա կ ա րե՛ է$ լ^^քլ ՆՆ եբ էտ լ ա ^է/ ի ւէե^քյ ւ իր լ^ -

մՈլնքր կամ որոչումբ բնդ ունելու կաըեչիութեամբ (Համես՚ոուիժեա մր): 

Դպրոցական օրերու եբքանկագոյն պտՀեբն Էին անոնք խմբագրական աշխատանքի տրա-

մադրած պաՀեըս, իրենց յուսախաբս, թիլններով ու դժգ ոՀութիլննեբով կամ սրտնեղոււքնե-

Րով ու սրաՀատնոււՌերով Հանդերձ–. ՈրովՀետեւ, այո , խմբագիրը ամեն մարդ գ ոՀ չի կրնար 

որովՀետեւ, այո , ամէն բան կա%ոաբեալ չէինք Հասներ րնելոլ, ՈրովՀետեւ, այո՛, դրամ 

չկարւ րայց այդ ամենէն ետք, երբ փայլուն Ու գունաւոր ան ու տնաթերթը տպարանէն կր Հաս– 

նէը ու դեռ չչորցած մելանի Հոտբ այնպէս զգլխի՜չ կերպով կր լեցնէր ռունգերս, եւ կր 

սկսէինք կցիչով միացնել սթենսիլի վրայ մեքենագրուած ու այգ պ էս ր ա դ մա դ բո ւ ա ծ խմորս,-

"՝իպ էիր(* »լկ 

տդմել թերթր այն ատեն ուրախու թիւ նս չափ ու սաՀմտն չէր ունենար է Սեփա-

կան գրութեան լոյս բնծայման առթած Հաճոյքը կբ նսեմանար խմբագրած թերթիդ Հրատա– 

Րակուիլր 

տեսնելու երանութեան քով՝. 

ՎունձքԳի աոաջին թիւով Է, որ ոտք դրի մամուլի Էգերուն մէք դե,լ տասնչորս չեղած՝, 

ակցոլթետն նման շաբադրո, թիլն մըն Էր, *ձէյլեկաբոնիկ ցոլցաՀանդ էս՝Տ> մեր այցելու-

Բեան նո լիր ուած–. Աոաջին անգամ Հեռատեսիլ կր տեսնէինք մեր կեանքին մէի Պարոն 

Գմդմեանի ներածական Հխմբտ գբակտնՎն ետք զետեղուած էր Հա Հան Թէքէեանի «Յարու-

թեան շունչն է աՀա» քերթուածը, ել ան Որ նեբքեւ ՝ ւ ցաՀ տ ն դ է սր՝Տ) շարադրութիւնսէ 

Մեր արաբերէնի ուսռւցիչբ Համա լ էֆէնաին, որ Հայերէն ալ գիտէր կարդալ (Հետագային 

Կիտի տեղեկանայի կարծեմ, որ ծագումով աչ Հայ էր), կշտամբելու պէս դիտել տուաւ, որ ես 

* ւՐ> Վահան թէքէեանր ուր... Համեստութեան առածին ղասն էր, որ ինծի կր ա բոլ էր այս աս֊ 

պար է դին մէք առած առտքին քայլերուս Խէւթիւ. Ըսի արդեօք ք-ամալ էֆէնաիին, որ նման տն– 

Համեստ յա լ ակնութիւններ չունէի երբեք, եւ թերթին խմբագիրներէն էի, ճիշդ էր, բայց է քաղ -

Ր«ւթիւնը իմս չէր, ու սուցիչս կազմած էր թերթր. Այդ պատասխանատուոլիժիւնբ ինծի պիտի 

՚/՚՚ԱւաՀուէր քառ որդ դար մբ ետք միայն ճՀորիզոն՚ֆի օրով՝. 

Այդ առտքին յօդուածէս ետք, յա ջ որդ թիլերուն մ ԷՀ դրածներս ազգային մտտՀոզ ռլթիլն– 

՛՛՛՛Ր կամ Հպարտանք արտայայտող նիւթեր ու նո լիր ու ած էին, ցոյց տալով որքան ուժեղ աղղե– 

9"՚–թեանը տակ կը գանուէի տիկին Ծ աղկունիին՝. Խեղճ տիկին Ծ աղ կ ունի՛ որքան նեղացու-

էինք դինք օր մը, երբ խմբագրութեան կոդմէ բողոքի նամակ մը յղեցինք պարոն Գմդմեանին, 

՚՝Րովհետեւ մեր նախկին ուսուցշուՀին թերթին մէք աշակերտի մբ շատ երկար մէկ յօդ ո լ ած ր զեա եղել տուած էր առանց խմրտգրութե 

անս բո վէ ն անցնելու՛, ի՛ նչ մեծ ամա ու թիլ Ն՛ 

Այնքան լուրջի առեր եմ եղեր «Հ ունձք՝5>ր, որ երբ առիթով մր աՆկ ւսր դ ա պ աՀու թիէ ն եմ րր եր , 

"յդ տարա ան մեր դաստիարակ ուսուցչուհին իբր պատիժ զիս զրկեր Է իմ կ, մ են Էն աւելի սի– 

ր ան Էս խմբագրութեան Ժոդովին մասնակցելէ= Այդ օր, 2 1 նոյեմբեր 1 9 5 5 , օրա տետրիս 

կարդ ա մ Հ ես, եւ եալ արձ ա նագ բո ւ թխ նր. 



զքէվ սիրելի «Հունձքէ, այսՕրուրնէ սկսեալ քեզ կրկին Հափով կր սիրեմ–––՝» 

Օրրիր ֊ի աշնան Ե գի սլա Ո սի վրայ վԱաէգի պատերազմ անունով ճանչցուած» եռա կոդ՛ 

մանի յարձակումր տեգի ունեցաւ էէւ մի քանի ամիս, աունր մնացինք, եղբօրս հետ սկսայ Հրա՜ 

տ տրակ ել ՚<; հաս՛կերս։ ս փիւռ» անուն պաաի թերթ մր– ի) մրաց իր ր պարզապէս անգործ չէր 

կրնար մնար 

Հ Հունձք»ի օրերս վերյիչեցի, երր 1103 2 յունուար 1&ին աււ աքին Հանդիպումս ունեցայ թոռ՛ 

ներ ուս ս՛արեկից, ւիոքր խումբ մր աշակերտներու Հես, Աուրր Յա կոր ազգային վարժարանի 

բարձրագոյն կա բդեր էն, իրենց օգներ։ ւ որ դպրոցին թերթր սաեգծեն, ինչպէս ինձմէ խն գրուե-

ցաւ անօրէն ուհիին կոգմէ; Համակարգ իչներու սրահին մէք եգաւ այգ աււ աքին զժոգով ՝»ր՛ 

խանգսւվաո. մանչեր ու ագքիկնեբ էին, որ մտա գրած էին իրականացնել այ։։ ծրագիրրւ «Հորի՜ 

զոն»ն ։սլ խոստացած էր այգ թերթր իր Էքերուն մէք լոյս բնծայեբ. Տ ՛սկալին համացանցի վ/՚ս՚յ 

ա ք պ ի տի զ ես՛ եզ Է ին: 3 աք որ գ. հան գ իպ ումն երբ ս կ ս ա նք գ ր ագ ար ա նին մԷք գ ո ւ մ ար եք, սեգ ա ՜՛՛ի 

քուրք, աւեքի հանգիստ կերպով իրենց բերած թուգթեբբ մեր առքեւ բանալու եւ տեսնելու հա՚ 

մարւ Թէեւ որոշու եցաւ առտքին թիւր յս րնծայեք մարտի կէսերուն, սակայն Հ<կայծ»ի աւււս* 

քին թիւր հասաւ յունիսի սկիգրըւ կ՝երեւակայեմ մեր աշակերտներու խանդ ավառՈւթիւնբ՝. 

յա ւ եք եա լ երիտ ա սար գ ացսւյ; 

Տ ՛գ ուած գիրր, թերթն ու գիրքր անբացատրելի Հրապոյր մր ունեցած են ինծի համար ման-

կութեանս վազ օրերէն: Չեմ գիտեր ինչո՛ւ այգ պէս էր՚ թերեւս անոր համար, որ մեր աունր 

բ տ գում հրա տ ա ր ակ ու թիւնն եր ով էր լեցո ւ ած, գբքի, թո ւ գթի եւ մերս նի հ Ո տի հ ա ն գ է պ մա ս նա՚ 

ւոր յարգանք մր, սիրահարութեան հասնոգ զգացում մր կր սաւառնէր տան մէք Հին էն ի վեր՚ 

Մեր ննքար անի ապակի դռներով գրազ արանին մէք իրենց պատուոյ տեգր ունէին Հ Հայրենիքէ 

ամսազիրներու կազմուած հա սա ավար հա սարն երբ Աեսրոպ մեծ հօրս ժառանգ ր՛. Անոնց կ ոգ՛ 

քին նաեւ, հին թիւեր «Դրօշակ» ի, ձԱասիսվI, «Ծա,՛լ խրի, ՀԱ նահիտՖի, նոյնպէս կազմուած– 

էԱկօս՝>ները մնացեր էին հատ հատ, ինչպէս «Հայրենիքէի նորագոյն համարները։ Հ<ք՝տգինձք՛ 

պիտի միանար անոնց չատ աւելի ուշ, տարբեր յար կար աժնի, նոյնիսկ տարբեր եր կրի մեր գբ"1՛ 

գ ա ր ա ն նեբու ն մէք, է) գ իպ ա>՚ ս Հա "սքո ւ.ած համար ները նոյն պ է ս կ ագ մու ած ՚. 

Ան չուշտ միայն թերթ ու պարբերաթերթ չկար մեր տան մէքւ Մ՛ոտենա դարան երթալու եւ 

կարդալիք գիրք վ՚ոխ առնելու պէաք չունէինք– կրնայինք մեր ընթերցասիրութեան ամրոգքա՛ 

կան յա դեցում տալ մեր տան բոլոր սենեակներուն մէք տարածուած գրադարաններէն, անոնց-

մէ օգ սա լելով երկար տարիներ; Ատ կայն գրքամոլ էինք մայրս ՈԼ ես, ո՛ իր արա գիրք նաիրե՛ 

քա Համար ամէն պատեհութիւն ար գա բանալի առիթ էր՝ Ամանորին, քՀտաիկին, տարեդարձ* 

ներոլնւ Հայրս կր սպառնար մեծ խաբ ոյկ մ ր ընել այգ գրքերով ու մեգ անոր վրայ այրեի րԱ՚յՅ 

յա ք է՛րգ առիթին ինք կ՚բլլար նոր գիրք մր կամ պարբերաթերթ մր սաւն բեբոգբ֊– Աեր տան գրւՍ՜ 

գարանր հարուստ Էր նաեւ բառարաններով, որոնք նոյնպէս Աեսրռպ մեծ հօրս Օրերէն հա սեր 

էին մեզի–. Անոնց մէք կային, օրինակ, Նոր այր Բիլգանգացիի կամ Մեսրոպ Նուպաբեանի 

ֆրան սեր էն ֊հայեր էն, ու ԳայԱէետնի հո մ անի շներ ու ե՛ Մխիթարետններռւ հայերէն առձեռն 

բառարաններուն նման հրա տարակա թիւններ՝– իմ աս աքին յւսւեքումր այգ Հարստութեան 

վրայ քՐտլխասեանի ճԲտցա աբականեր եգսււ, որուն լուսատիպ նոր, բայց խեգճ հրա տար ակ"1 

թե ան աիր ս՛գայ շնորհիւ Գաքուստեանէն շբքանասար տ եդած տաենս ստացած էք րամսւ1լս՚" 

պարզ ե։ ի մբԽ՛ 

ւՒՒէ Էք՛ Ւ^՚^Ւ Համար մտնեք «ԼիպբԷրի Ծեր ունեան», ներշնչել թարմ գրքեր ու բոյրր 



՛քանեք ՀԱ փիրուզի կամ *թ*էն–թէն*ի նոր թխր, կամ նախրնտըարար կագմուած Հատորը, ղե– 

ք երիք պարոն Բէսնիկեանի «.Տեքթա Պուքշոփ^ի նեղ անցքերուն մէք, թղթատելու մեր սիրած 

է՚ապմաթիլ ճգոմիքսֆները ու ձեռք ձգեք ու անոնցմէ մի քանին, մանաւանդ եւրոպական ման-

կ՛ս պ ա ա ա նեկ ա ն դրա կա նո ւթե ա ն, այղ պ է ս էք իւ ր ա մա՚ոչելի պ ա ա կ եր աշ արի վե րածու ած յա լ ա ֊ 

գոյն նմսյշներբ, կամ անգլիական գրականութեան մեղի ծանօթ Հատորները, ՀՏար-Էլշարք) 

Գրատունէն դնել Հայասաանէն Հասած վերքին գլ՚քերր կամ <ւ8 ՈւսաբերԳի գրատունէն՝ թե/ւթի 

մատենաշարի նորագոյն Հատորներր, ինչպէս նաեւ Պէյրութի, Փարիգի ու Պոսթընի Հրատա-

ք՛ ա կութ իլ նն երր։ 

Այլ աղրիւ րներէ աք կր Հարււտանար մեր ղրաղ արանր՛– Արաաղաղթոքք րն տանիքներ իրենց 

Գրքերը կուգէին ակումբին նա իր ել, եթէ, իբր թուղթ, կշիռքով՝ Հնավաճառն եր ան չծա ի,էին, 

կամ Հէգպէքիէ^ի մեծ պ արտէ գի ցանկա պաաերա ն առքեւ ու վրան ցուցա դրուող Հին գրքեբու 

վաճառորդներուն չյանձնէինւ ԵրըեւՈւ ես սւլ պիտի օգ տուէի անոնց ձգած թողօնէն։ 

Գրելու Հանդէպ Հետաքրքրութիւնս թերեւս կու գսւր նաեւ անկէ, որ մայրս գրական փոր֊ 

ձեր կր կատարէր <ձՅա սարերծի մէք, եւ ամէն անգամ որ իր գրածներէն մէկր լոյս կր տեսնէր, 

"՛օն սւկ ան մթնոլորտ մր կր ստեղծ ուէբ տան մէք է Բո լորս ալ մօրս ուրախութեան մասնակիղ 

Կ ք՚լ/այինք։ 

թերթին ժամանման ակնդէտ կր սպաււէր մայրս. Ամէն յետ միք օրէի, մեր յարկաբաժնի պա֊ 

"՚ոլՀանէ ն ան կողով ր կախած էլ ըլլարէ մէքը նամակատուփի ր ան աքին ու իր մեծ ակնկալու-

թիւնը։ Երբ գպրոցէն կր վերադառնայի, ե՛ս պիտի Հանէ ի թերթը տուփէն եւ չորս յարկ վեր 

ճ"ւմբուս վրայ՝ Հապճեպով ալքէ անցրնէի անոր չորս էքերր, մտովի նշե/ով կարդալիքների 

նախքան մօրս յանձնելս, Համբոյրիս Հետ մեր տան սեմին1 կարծես առանց թերթի՝ ներս մ տնե-

ր՛ լ իրաւունք չունէի։ Մայրս անՀամբերութենէն էլ ե էւ ա ը ՚ 

՜ Նոր Էն թերթին Կէսբ կա բղացիր, այս որքան ժամանակ կը դնես վեր ելքեր, լ. Համար: 

Հետաքրքրական է ի՛մ մատքը ՀԱուսաըեըձի է ք եր էն ներս։ Աինչեւ վերքերս այնպէս գիտէի, 

"Ր առտքին գրութիւնս Հոն լոյս տեսած էր 1956 դեկտեմբեր ՚ձ1֊ք, թիլով, կաղանդի առթիւ, 

կարճ, աղօթքի նմս՚ն լ՛ան մր, «Հայո ւ Աստու ած)–> վ երկ, աղբուսւծ I Աակայն երբ Հին թա ղ թեր ուս 

մէք մսւ այ այս ւլ իրքր գրելու պաշ ար Հալ աքել ու Համար, յա ն կ արծ չ ար ագրո ւթե ա ն ա ե տ ըակ– 

ներկ ս մէկուն մէք գտայ կարու ած ա Հոն փակցուած ՚՚ւբիշ կարճ գրութիւն մր, ճԱրեւի շ ողխ 

Կր$> վերնտղրով ու գ բո է ած Աեծ եղեռնի քառասնա մետ էլի ոգեկոչման աո թիլ՝ 1 9 5 5 ապրիլ 24-ի 

թիւով | Երկուքն ալ Հայերէնի ՈւԱՈւցչուՀիիս տիկին Ծաղկոլնիի աղդ այն աշուն շ ոգիէն 

ներշնշուած ... 

Նախ րնկ. Գաըրիկ Լագեանն էր, որ պիտի ք աք աքերէ բ, որ գրեմ, պարբերաբար ինծի 

"՛ալով արաբերէն լուրեր թարգմանելու կամ մեր գան ագան ձեռնարկներս լ, մտսնաւ որարար 

երիտ քս ս ար դ աց միու թ եա ն Հանդէսն եր ու , պ տ ոյսւ ներ ու թդթակցո ւ թիլ ն ն երր գրելու պար ա ա -

կանսլթիլնր՝. $եաոյ րնկ - Բեն իա մին քՒաչեան կամաց-կամաց աւելի լայն պիտի բանար թերթին 

^քերը գրածներուս ասք եւ , մինչ իր ընկերը, Հայերէնի ՛քիւս ուսուցիչս պարոն Ա ար ղիս ԱաՀակ– 

է՚անբ, որուն այլեւս դպրոցին դուրս պիաի Հանդիպէի, գալար տանիքին վրայ երբ միասին 

՛՛՛որս, կր խաղ ային, անրնգՀատ ականէս պիտի քաշէր, յիշեցնելա որ միշտ Հար ախ բաներ ու 

մասին գրէ՛»՝, « 3 ո լ ււ աբ եր Տ>ը իմս գ ար ձաւ ժտ մ ա նա էլի րնթ ա ՛լքին, ես՝ 3 ո ւ ս արեր »ինր Այ ն տ ե ղ 

լաւ յօդուած Հրատարակելէ Ոէ այէլ ւսո թիլ շնոբՀաւորտնքներ ստանա ք Է աւելի մեծ էքոՀա.-

^""Հլութիւն 1ք ՛ Ա ք էծ ես շկաբ ինծի Համաքէ տյ՚ք օրերուն: 



Յօդուած ագբութիւնր կիրքի վերած ուեցաւ, Համալսարանի տարիներու։/, երր. Հակառակ որ 

դ ա ււ հր ով ու. ակումբային պաբսւականութիւններով ալ բեռնաւորուած Էի, եդան շրջաններ, 

երբ շաբաթական Հեբթտկանութեամր գրութիւն Հասցոլցի թերթին; 

ի՝ այգ ք ՛է՛ չ կր գրէր 1 7 - 1 8 – աաբեկան այււ պատանին կամ երիտասարդը այդ Օրերուն « 8 ռւսա՜ 

բերէփ նման պատկառելի թերթի մր մ է ջ , ի նչ կր Համարձակէր դրել–. 

Գրած յօդուածներէււ մէկր, զոր վերնագրեր էի «,ք)ւււուգի չ կ՝ուզէք՛ , արտատպուեցաւ 

Ավփւռքի այլ թհրթերՈԼ ալ կոդմէ՛ շնորՀաւոբռւթիւններ աչ ստացայ, բայց միւս կոդմէ նախ-

կին ուսուցիչներս այն տպաւսրութիւնր ունեցան, որ բռել կ՝ոլդէի թէ սւլ ատե՚նն է , որ նորեր 

զան իրենց տեգր–– Բան մր, որ մասամբ ճիշ դ էր միայն։ 

Վկ՛ուզէ^ք ուսուցիչներ, որոնբ արժանաւոր նուիրեալներն րլլան եւ բռնեն արժանաւոր մեկ՛ 

նո դներ ուն տեդր՛. վտտեցէք յար մարտդ ոյն, հւ մտնա է անդ տրամադ իր ա չա կեր տներ բ, ազգա-

յին վարժարանի մէք հղած Ժամանակ իսկ, զանոնք այդ ուդդութեամր պտտրաստելով՛– 

• Է Լ ման աւանդ ինչո՛ւ չզգացնել այգ տդոց ու աղջիկներու է*, որ մի՛ վախնաք, անօթի չէք 

ւՌաբ, ոչ ալ մերկ՝ երբ ուսուցիչ րյյ՚՚՚Ք " 

՚" Այլապէս՝ մի յուսաք, որ եթէ ազդր դնէք, երկինքէն իքնեն թեւաւոր ուսուցիչներ եւ րն՜ 

գունին, մ ան աւանդ կս/րհնան դասաւանդել ազգային մեր վարժարաններէն ներս Հայերէնդ 

դրա բաբ հւ ազգային պատմութիւն՛. 

«.Ուսուցի՞չ կ՚ս ւ զէք –>, ^Յուսաբեր), 1957-09-03 
Այլ յօդ ուած մր՝ Վեն սանին մասին, որ օտար վարժարան կբ յաճախէր, բայց կու դս՚ք մեգի ւ 

որ իրեն Հայերէն սորվեցնեմ՝- Օր մրն աք դ աղբեցաւ դալէ, որովՀեահւ 

- Հայրիկս քուղեր Իր Հայերէնի դաս առնեմ. ՚ձԱնգլերէն սորվէ, եթէ ՆՈՐ (եգու մբ կ՛ուպե* 

սորվիլ- Հայեբէնր քեզի օգուտ չի բերերէ, կ՚ըսէ անէ 

Է բրորդ, յօդ ուածով մբ կ ՛արծարծէի նոր սերունդին Հայերէն չկտրղ տչու ողբերգութիւնը, եւ 

ամբողջ չարք մր առաջարկներ (չընէի, միամտաբար, ինչպէս մինչեւ օրս կ՚ընեմ շատ այլ Հար՜ 

ցերու վեըաըԼըԼալ գ աբմանելու Համար այդ կացա թիւնը, Հրաւիրելով, որ մշակութային Ոլ 

եբիտասարդ ական միութիւննհրը իրե՛նցը բնեն այս Հարցը–, 

Չորրորդ կարճ գրութիւն մը կ՛ արծարծ էր տարեց կնոջ մը պարագան, որ տան գրքերը Երի՛ 

տ ասա բղացի գրադարանին կ՝ ս լզէր նա իր ել, որովՀետեւ 

- Մեր ժա ռանգ որդներ ր դուք է ք , Հհտհւաբար մեր ժառանգութիւնն աչ ձեզվւ կ իյնայ, Հս/յ 

երիտասարդութիւն–. Տղաս մեկնեցաւ քանի մբ տարի առաք եւ այււ գրքերը Հետը չտարաւ–, Վօ*՛ 

դր աքլքիկս ալ պիտի երթայ, ան ալ պիտի մեկնի–, 

է լ Հինգերորդ մր, <&ՊաՀապան Հրեշտակեր, որ ժանոյին մասին էր, աւելի ճիշդ իր ձտԱ1՛ 

տարին, որ իր Հոդած ութ հան յանձնսւած այս Հայ տդուն, գուցէ ծնողքէն գաղտնի, Հքանի որ 

անոնք իրեն կ՝ուգէին Հաւատացնել, որ ինք ֆրանսացի ^–յյ, Հայերէն սոբվեցու ցած էր ու թելադ ՚ 

բահ կարդա լ <Տ,Ա՝ու.սա տաղի։ քւսռտսուն Օրերբ՝ձ՚, 

- քի-անօ, ի՛ նչ գիտես Մուսա տաղի մասին՛. 

՚ Տատաս րոաւ <կէի)> ա։ւնեմ կարդամ՚ շատ ադուոր է հղեր՛ Հոն կայ եգեր ի՛ր ալ պատմու՜ 

թիւնբ; ի՞նչ կ՚րյյտյ, դան աո Հ.նէ՝ֆ կու լուռ՛ Ա՛ ինծի րսած է , որ եթէ Հայերուն կռիւներուն մա՛ 

սին դիրք մր գտնեմ, ֆրան սերէ նի վ, անպայման կարդա մւ 

Այս տեսակ Հարցեր սկսած էին չարչրկել միտքս–, ի)Լ ւսՅԴ չտրչբկումր այգպէս ալ պիտի Է**՛ 

բռլնակուէբ, աւելի ճիշդ կբ շ աբունակուի– 



Յօդուածներս դոներ էին, որ իմ Ներաշխարհը կր ր ան ային ընթերցողին աէՎել , Նկատի ա -

նկի յա ա կա պէս տարեկիցներս, որոնց Հես։ կ՛ուղ է ի ր աժն ել մարերս, մա ահո ղ ո ւ թիլ ն ներ ս , 

երադներս: Յեաոյ նաեւ սկսայ ցանկ ութիւ.ններս ու ա ռ աքար կներս ուղղեք երէց սերունդին, 

անոնց, որոնք կր անօրինէին մեր Հաւաքականէ։ւթեան առօրեան, մեր ազդրն կեանքր; 

կր տեսնէի մեր այղ կեանքր, կր նկատէ ի որ բարեփոխութիւներու որքա՛ն աեղ կար, ու կը 

Գրէի ու կր ղրէի, առանց յուսաՀաաելու, եւ միշտ ալ այն ակնկաքութեամը, որ տեղ մր մէկր 

պիտի լսէը ըսածս ու թ երելս Համաձայնէր ինծի Հետ։ Նոյն Հարցեր/, տարրեր առիթներու, 

տարրեր անկ խ ններ է դիտուած կր վերադառնային, կր տագնապեցնէին զիս, կը չար չըկ էին 

միտքս, ու կը յանձնուէին թաղթինւ Անոնք մի քանի առանցքներու շուրք կր դառնային– Հա– 

յապաՀպանում՝ լեզու, զ իրք ու մշակոյթ, Հայաստան Ու Հայ դաս,է Հասարակական աշխա-

տանք, աւեքի ճիշղ նուիրում այղ աշխատանքին՝ կուսակցութեան ճաԺրովւ Փակագիծի ,քէք 

Կյ Լ ե ա Ն ե Հ "Ր նոյն այդ Հարցերը Կ ՝ ար ծար ծ էի ն ա մ ա կ ս, կից րն կ եր ն եր Ո ւ ս գր կածնա մա կներ ուս 

մ է ք , անոնց Հարցումներ ուղղեք ով, Հայդ Հարցումներուն) ի՛մ մտածումներս աք փոխանցելով, 

ու իրենց կարծիքները Հայցելով՚, Անոնցմէ մին թովմասն է ր , վարգապետեան Թովմաս ը, որ 

Ամերիկայէն Վիեննա՝ Մխիթարեաններուն զացած էր Հայերէն սորվելու ճիգ մր ընելով, Աեր 

•*ան կանոնաւոր այցելու ինծի գրեթէ տարեկից Հայր Վարդ ան Աշ գարե ան էն տեղեկանա/ով 

*յս մասին, կապ ուեր էի իրեն Հետ Ո Լ սկսեր նամտկակցոլթիլն մր, որ աՀա գրեթէ յիսուն տա 

(՛Ի Կ կր շտրունակուի, թէեւ անդլերէնով: Ան լրագրութեան Հետեւեցաւ ու այգ ասպարէզին 

մէք ալ ,Ո,աց ա ծառայեց, աշխատակցելով նաեւ Հայկական անզլիատառ մեր մամուլին, ի 

Տասնաւորի ձաշատօւ 
Հայերէնի մոռացման կամ աղա լադ ման խնդիրը յատկապէս կը յուղ էր ղիս, Եգիպտոս էն 

՛Արտագաղթի տարիներն էին, ու մեկնող երիտասարդներուն ուգգելով խօսքս, անոնց կր քար ո֊ 

՚յէի Վայերէն խօսիլը ձեզի Համար թող արժանապատուութեան Հարց ըլլայ| պատուոյ 

խնդիրքէ Ա պ ա կր չար,,լ.նակ Է ի Հքարոզէս– ՀՀայերէնին Հետ, Հայերէնին մ ի ի ցաւ, Հայերէնին 

< ամար պ ա Հեցէ՛ ք մ եր մշ ա կ ոյթր, ըսւապէս ծան Շ թացէ՛ք մեր զ ր ակ ա նո ւ թեա ն եւ արու ես տ նե -

ր»ւն, քաջ գիտցէ՛ք մեր պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն ը » իսկ վերջաւորութեան ալ կր խթանէի, որ ՀՀարխ բ 

՛Աո. Հարիլր Հայ» րն տան իքն եր կազմեն։ 

Ուրիշ առիթի մ ր , միչա արտագաղթողներուն ուղղելով խօսքս, ափսոսա քով, որ մարդիկ 

Իրենց ունեցած Հայերէն գրքերը կր լքեն գաղթ,,,հ ատեն, եւ օրինակ վերցնեք ով Հօր մր պտրւֆ 

՛քան, որ «մէկ քառակուսի մեթր յատակով ու վաթսուն սանթիմեթր րարձրութեամր սնտուկ 

Ր լեցուցած էրՖ Հայերէն գրքերով՝ Հետր տաներ,, Համար, կ՛ եզրակացնէի– «Գտցէ՛ք, եթէ ան֊ 

վայման պէաք է երթաք, րայց, ի սէր Աստուծո՛յ, Հայ գիրք տարէք ձեզի Հեա^ 

Մեծ եղեռնի յիսնամեակին աո թ ի , յօդ ա ածս ընդվզում մրն է ր , րնղ վզում՝ լսելով անմեղ Հայ 

պատանիի մըխօսքը, որ Հաւան արար տունէն իմացած է ր , թէ՝ «Ինչ օգուտ ունի Հայերէնը, ին– 

Ի Լ սորվիլ - աւելի օգտակար բաներ կան սորվելիք, ո լր գործածելու Համար - ուսման թէ 

Գործի Համար օտար լեզուներ կբ գործածենք, շուկայի վրայ Հայերէն գիտնալով խ՚նշ կբ շա^ 

Հինքշ) Յետոյ Հարցումը կր դնէի տարբեր ձեւով՝ (լթտյց իրապէս, ինչ օգուտ ունի, ինչ ո ւ ան՝ 

պայման կ՝ուզենք Հայ ապբիթ֊ Աւ պատասխանս <ՈրովՀետեւ մեր իրաւունքն է ատիկա։ 

ՌրովՀետեւ կէս գար առաք մեծ անարգ արութիւն մր գործուեցաւ մեգի Հանդէպ եւ ցարդ սւյղ 

՚" ն էսր ղ արո ւ թիլ նր չէ վ եր ցո ւ ա ծ : % 

Կան ախէն Համոզումս ղարձած էր Զարենցի պատգ ամր, որ մեր փրկութիւնը մեր Հաւաբա -



կան ուժի մէք է֊ Երբ Մեծ Եղեռնի յիսնամեակբ Համագաղութային կերպով նչսւեցաւ, ու այղ 

աքլթիւ. պասքէիԺ՜պոլի մր գա շարք կազմակերպուեցաւ գաղութի բոլոր մարզական ակումբնե-

րուն մտսնակցութեամբ, Հարց տուի, թէ՝ ՀինէոԴ չընդլայնել ղաշ/Որ եւ էրն գգբկել նաեւ մշա-

կութային մարգր֊.% Ի) ւ կ՝ առաջարկէի ունենա/ սւ ար եկ ան երիտասարդական վ։ առա տօն մր, բո՜ 

ք է՛րին մասնակցութեսւմբ: Բ՚սյց ատկէ ա/ անգին, Հայրենիք ֊Սփիւռք յարարեբութիւննեբոէ– 

Հա աո ատման, սերտացման առրնթեր, կր մտած Է ի, թէ՝ «ՏկԷաք Է քանդել նա ել այն թումբերը, 

որ բարձրացեր Էին բոլորովին անիմաստ կերպով Հայերու եւ Հայերու միք ել, եւ ծով ըԱալԻէ 

տեղ վերածս։ եր Էինք վ։ոքր–փոքր լիճերու ^ 

կուսակցութեան չարքերը ղիմոզ նորրնհ ան եր ուն ուղղերւվ խօոքս - եւ կ՛ուզէ ի, որ շա՛տ ըը 

/ան եկողները, ծառայութեան պատրաստ երիտասարդները - կբ գրէի՝ «Եիժէ ոեւէ մէկր կու 

գայ դաշնակցական րլբսքով վւաււք վւնտո-եչու Համար, սխալ դԻԼէէ զարկած Է- այստեղ դափ-

նեպսակներ չեն բաժնուիր, այլ վւշէպսակներ, որ Հիւսուած են Հայութեան սիրտ լէ խոցոգ փու-

շերովդ Այո՛, Ֆետայինեբոլ. օրինակը ներշնչման մեծ ադբիւր էր եդած ինծի Համար՛. Երեք 

տարրեր տարիներ ստանձներ էի մեր տօնակտտաբահ Ֆետայինեբոլ օրա ան բանախօսի, աւե-

լի ճիշդ դասախօսի պաշտօնբ, ու Ժր աք անօրէն ուսոււէնա սիրեր անոնց նուիրումի ոգին, նկսէ՛ 

բադ իրն ու ապր ելա կերպը, գոբծունէութիւնր–. Հիմա, շարունակելով նոբբնծաներոլն ուղ դա& 

խօսքս, կ՝աւելցնէի֊ ձԱյսօր երիտասարդ դ աշնակցականբ ֆեաայանալու Համար յանձնառՍԼ 

պիտի ըլլայ ամէն օր, ամէն Ժամ ինքզինքէն մաս մր տալու, ամեն Օր քիչ մր մեռնելու, եթէ կ ոլ՛ 

զէք, կամ իժէ՝ ամէն օր շատ մբ ապրելու՝ որովՀետեւ ի վերքոյ ինչպէ՜ս կարելի է ապրիք առանց 

տրուելո՛ւ, առանց տս/քոււ Աք"Օր տրուեքիքբ աբիւնբ չէ բնգՀանրապէս, այլ միտքն ՈԼ Հոդին, 

շունչն ու քրտինքը, ժամանակը, մ ան աւանդ ժ ամանակը, /՛այց ի Հարկին նաեւ աըիւնրւ՚հ 

Մեր վարիչներէն երկուքին վաղահաս մաՀուտն առիթով, երբ ինծ ի կը վի&ակոլէր դամբա-

նական խօսելու տխուր պարտականութիւնը, կր շեշտէի նոյն ս։յդ զոՀաբերութեան պատրէԱք 

տակամուիժիւնը, որ սորվեր Էինք իրենցմէ ք իրենց օրինակէն*. Մէկը ^րիգքր Գարա պաճետնն 

էը, ծնողքիս տաբեկիցնեբէն, այնքան չէնչող այդ մաբդբ, որ իր ներկայութեամբն իսկ 

կ՝ առինք նէր քեզ , մ իլս (է (խիր այր ճիգմէ&եանն Էր, որ մեր ծնողներուն ու մեր միքեւ սեղմող սե-

րունդէն էր, որ գիտէր իր խանդ ավառռւիժեամբ ու գործելու ալիէ նով մեզ ալ խանդավառ ե/ ՈԼ 

ղ ործ ի մ ղ ել ՝-

Այդ Ժամանակ կ անդրադառնայի, որ մեր ներշնչման այդպիսի ադըիլբ Հանդիսացող այ* 

կուսակցութեան պատմութիւնը չէր դրուած, աւելի ճիչդ՝ բ նդ Հա տուած էր, քանի որ Հանրա-

պետութեան անկախութեան կորուստէն ետք ոչինչ դրուած է ր , ոչինչ ունէինք սորվելու ու 

սորվեցնելու Համար այն մասին՝ վթէ ինչպէս քառասուն տաբի տարագիր Հայր Հայ /դտՀեցինք՝ 

ճեմարան, ակումբ բացինք, գիրք ու թերթ Հրատարակեցինք, նաեւ ինչպէս Հայ դատ Հեաապըն՛ 

դեցինքւ Պատմագիբբ պէտք է վերակենդանացնէ այււ բոլորը, սակայն պէտք չէ մոռնայ նշե( 

սխաք ներն ոլ վբիպու մներն աք, որպէսզի գալիք սեըունգները դանռ նք չկրկնեն. ...Պէտք է գրեք 

ամենայն բար եիոլճութեամր եւ ւսնաշառութեամբ, պէտք է դրել ման աւանդ ներշնչու մով, Խ"՚ 

րենացիիւ Վսւրանդ եանի պէս պէտք է Դրեք "ւ տալ ամբողջական եւ իրաւ ւզատկերր. • 

Այս բո քոր ՀտմոդոււՌերու ս, Հաւատալիքներուս, երազներուս խտացում/։ Հանգ իստցԱ*լ 

Երիտ աս՛ս բղացի Օրուան տռթիւ ուղերձս «.(/եր գերբ՛», որ արտատպուեցաւ. Արտ երկրի մեր 

ա Ա իժ եր իժ եր ՈԼ ն կոդմէ, յատկապէս իմ շւսա յարգած ^.Տաո աք՛» ի, եւ որուն գ րականօրէն տնղ 

ր՚սգ արձաւ ԳաՀիբէի ։։ ամկավար պաշտօնաթերթ Հ,Աբեւ1>բ\ Բ՚սյց չէի կրնար եր եւ ակայել, որ 



Փաբիզէն Շալարշ Նարդ ունի մր պիաի ՀԽւագրէր, իսկ կարօ Փռքատեան քաք՚սլեըա– 

կան նամակ մր յգէը։ Այս վեր քինին պատասխանեցի, որ այդ դրութիւնս սկսած Հր խմորուիլ 

Հեքիոպո/սոյ մեր ակումրին մէք այն գիշեր իրեն Հետ մեր Հանդիպման ատեն, ոլ Ա Վրացեանի 

էԱննիբալը դռների առքեւ ի յօդուածը գրգած Էր, որ ես ալ թուղթին յանձնեմ մտքերս։ Շեշտ– 

Ուելիքբ այստեղ այս մտա լոբտկաններ ուն այդպէս քաք ա քերական կեցուածքն էր նորերուն 

նկատմամբ ւ 

Փօքատեան այ/ապէս այ ինծի Համար ուսուցիչի, առաքնորգի ղեր խաղացւ ինք Հզբոյղինե-

րու վարպետն է ր , ու մղեց ղիս, Որ ես աք փորձեմ դրական կամ Հրապարակագրական այղ 

ԳմանբԳ/ր, ոլ ատկէ խրախուսուած՝ ԳաՀիբէ ապրած վերքին չորս տարիներուս յաքողեցայ 

Հբււնեթ ղադաթր այցելող, կամ Հոն ապրող, կամ այ Հեո ոլէ Հեւլոլ ինծի նամակով պատաս-

խանող տասնՀինղ արուեստագէտներ, գրողներ, գործիչներ, որոնց Հետ ունեցած Հա բցտ զրոյց-

ներս Հս,լ անարար Նպաստեցին, որ րնթերցոգներր աւելի լաւ ծանօթանան «մեր ականաւորնե-

րուն, անոնց կեանքի Հանգրուաններուն, սէրերուն եւ նախասիրութեանց, մտած ոււքներուն եւ 

գաղափարներուն, վայլել այգ գբոյցներբ միքոց մր Հանդիսացան Հոլանող երիտասարդ ին Հա֊ 

մար, իր իսկ սէրերն ու նախասիրա թիլններր, մտածումներն ու գ ագափարները յստակացնե-

լու, բիւրեղացնելու. Համար՝– Իւրաքանչիւրի պատասխանին մէք Հարցնողբ ինքգինքէն մաս մր 

Կր գանէ, ինքդ ինքն իսկ կր գտնէ^ւ 

Գուցէ ամբողքր ինքգինք փնտււեքու ճիգ մ րն է ր , ճիգ մր՝ ճանչնալոլ ս եվ՛ ական ներաշխար-

հը։ 

Գրածներս սակայն կր նսեմանա յին գրելիքներուս քով, այսինքն միշտ մաքիս մէք գրելու նոր 

Հրագիրներ կբ յա ,լաքանս, յին՝, Տ եւ արար նոթեր կ՚առնէի գրպանի նոթաաետրիս կամ թուղթի 

Ա՛ արբեր չ ափի կ տ որ ն եր ոլ վրայ, գ բ ելիք յօդուածներու, ս վեր ն ա գ իր ներ կ ՝ որ Ոէէի, բայց չէի գո-

հանար յօդուածներով, կր ցանկագրէի գրելիք գրքերս՛ ԼԱ անունները, երբեմն՝ քիչ մրն այ ան֊ 

Դին եր իք ալով Համառօտ ծրագիր մրն ալ գրի 1լ առնէի՝ անոնք պիտի ըյլային վէպեր կամ յոլ– 

քսգրոլթիլններ, նուիըոլած ըն տ ա նիքիս է րնկեբներուս, աւգէո Հսյյ յեղավւոխական շարժման 

պատմութեան, կամ անոր նուիրուած Համայնագիտարան մը, որուն ձեռնարկեցի մի քանի րն֊ 

կեբ֊բնկերուՀիներ Հետս գործի ս,լ լծերվ, յուսալով որ 1965-ին՝ Դաշնակցու թեան 1օ–տմեակին 

Կր Հասցնենք ու մեր երի տաս արդն եր ււ ւ նոլէըը կ՚ըլլայ ա ՛սիկէս այղ կաըեւոը տարեգ արձին 

"աթիէ.֊ սակայն, աւս/էի մինչեւ Օրս կր սպասէ Հրատարակութեան։ 

ծալարչ Նարղունիի ուղղուած նամակիս մ է ք , շնորՀակալութիւն յտյտնելով իրքաքալեբան– 

րին Համար, կը խոստովանէի– «Հայ դրականութեան, պատմութեան, յեղափոխա թետն ու լեգ– 

ուի մասին ինչ յանդուգն յատակաղիծներ կբ պատրաստեմ ինքս ինծի Համար, ապագային 

°՚նոնց վրայ բարձրաբերձ չէնքեր Հանելու Համար։ Չեմ գիտեր ժամանակ եւ կա բոզութիւն պի֊ 

՛սի ունենա մ , գիտեմ սակայն, որ կ՛ա գե՛մ ունենալդ 

Ցանկութիւններր մէկ կողմ, սակայն ունեցած ժամանակս կր խլուէր նաեւ ճարտարապետի 

՚^ռօրեայ զ ործովս, որով ի Հտրկէ ապրուստս պիտի Հոգայի, ու կուսակցական աչխատանքնե– 

Րովս Պատանեկանի ու երիտասարդ աղի մէք\ 

Տարութ ՝Բիւբքճեանին, որուն ծանօթացեր էի Հեռուէ Հեռու, երբ ինք ճեմարանի ճՋաՀա– 

հիր>ի խմբագիրներէն էր ու ես ոլսաբ եր 1>ի ^էյրիտաստրդ ական շ աբժու մ՝$> –ին, ու այդ Օրե֊ 

Ր՚՚ւն կանոնաւոր կապի մէք էինք մեր սրտերն ու մտքերր բանալով իրարու, երանի կու տայի, 

"Ր պատ մաածք գրելու ատեն ունէր, իսկ ես դասախօս ութիւններ միայն կր գրէիյ այն ալ 



վւոխադրակառքեբուն մէջ կամ դործէս դ ոդցա ած պւսՀիկներու, ու կը նախանձ է ի, որ ինչքան 

աք նախնական դրական շրքանէՈ՚կ մր կար Պ Է յր ութ, մինչ եւյ ինքդ ինքս տառացխ>րէն անապսէ ՚ 

աի մէք կր զգայի։ Փ "՛կա գիծի մէք, կր վերյիշեմ կարօ եՀեւսնի միեւնոյն դ անդ ատր, երր ֆա-

րիդ Հանդ իպ եց այ իրեն– լոյսեբՈԼ քաղաքին մ Է 9 ինք եւււ ինքզինք կր դդար անապատի մէք՛ Նա-

մակի մր մէջ տակաւին Հարց կու աայի, թէ ի նչ եմ, ի նչ պիտի ըլլամ՛ իրր ճարտարապետ կ ու 

զէի տակաւին ուս ան ի ի Հեղինակութիւն մր դաոնաք ու երթալ Հայրենիքս շէնցնել– իրր դրոգ՜ 

լ՛ան սա էր մե՛ծ ծ բագիրներ ունէի– իրր գործիչ կ՝ուդէի նուիրուիք նոր սերունդ ի դաստիարա-

կութեան՝, իսկ մէկ այլ նամակի մէք ՈԼղդու ած կարապենցին, նոյն Հարցերը արծ արծ ե քով, ինք-

զինքս կր նմանցնէի ձիարշաւի մարզիկի մր, որուն կա ոքին երեք ձի լծուած են, ոլ ամէն մէկր 

տարբեր ուղղութեամր կր փորձէ վազեր. 

Գրեք սկսեքէս աասր տարի ետք, 2 5 տարեկանիս, կ՛ անդ բադ առնայի^ որ եթէ լ՚ոլոր թերթեր ր, 

որոնց մ է ջ յօդուած ստորագրած էի, դիզէի վրայէ վրայ, 3 0 սմ բարձրութիւն կ՛ունենային, սա-

կայն ոչինչ, գրեթէ ոչինչ կր կշո-էին– դեռ. չատ ՀեռՈԼ էի գրա1լանութեան մէք իմ ցանկացած 

բարձր Ո ւթենէս, Հրապարակագրութիւն էր բրած Ա միայն: Պէտք էի քաւ ճանչնաք մարդու Հո՜ 

գին, տկսէրութիւններր, զօրութիւնն երր եւ մանսււանգ ճան շնա լ Հայ մարդր, ծանօթանաք 

անոր անցեալի սխրագործոէթխ ններու ն ու զսւլիքի երազանքներդ ւն՚. 

Ատ մտա ցած հրագիրներս միայն սեվւական գրելիքներուս չէին վերաբերեր–, կր զգայի անհ-

րաժեշտութիւնը մեր կեանքին մէք կարեւոր նսրո ւթիւններ ու ներմուծման յատկապէս Հրսէ 

տսւրակչական մարգէն ներս: ԱնՀրաժ եշտ կբ նկսւտէի, որ լոյս տեսնէ երիտասարդական ամսս՛՜ 

թերթ մր, դրական, պատմական, քտդաքական, մարզական, մչակութային, ընկերային ու դր°՛ 

սանքի բաժիններ ով, ՈԼ Հարց կու տայի ես ինծի, որ կրնայի ե ս գլուխ Հանել նման ծ բագ իր1 

Այք առիթով մր կր մա ած էի , որ ՀայապաՀպանման գործին մեծ նպաստ կրնայ Հանդիսանալ գե* 

դա տիպ շաբաթաթերթ կամ ամսաթերթ մր, փայլուն թուղթի վբայ, գունաւոր նկարներով, Հա՛ 

յուն եւ օտարին ծանօթացնելով Հայ կեանքբ, ու կ՛աւելցնէի որ նիւթական գոՀոդութեան առ՛ 

ջեւ կանգ պէտք չէ առներ Նման Հրաասւրակութիւններ ունեցաւ մեր մամոԼլբ յետոյ, բայց ա/՛* 

դէն ո՛չ իմ ներդ բումով, բայց այդ արդէն կարեւոր չէ։ 

Հ Հայր են իք» ամսագ իրր, որ երեք սերունդ ի կեանքին մէք գերակատար էր եդած, կր Հալա՛՛ 

տայի, որ երիտասարդացնելու ատենն էր. ու Համարձակեցայ նամակ մր գրել անոր րսւզ մա մ՜ 

եայ Հիմնադիր խմբագիր, ծերունազարդ րնկ՛ ք)՝ ուր ԷՆ Գարբինեանին, առաջարկելով, որ ամ* 

սագ իրր դառնա յ Հայկական & 0̂ (101՜՚Տ I մր, Հանդիսանալով Հայի ւթեան կեանքի Հայելին, 

ունենա յով նման բաժիններ «Ի նչ կր գրեն մեր թերթերրԳ ^դաշնակցական, ոչ-դ աշնակցական, 

Հ այաս տ ա նեւս ն"ձ, սւյ կ եա նքր արտ ա սաՀմ ա նի ա. Հայաստա նի մէջ», «Հայ դ տ աի ա շ խսւ տ անք ՚ 

ներր» վկարճ տեղեկութիւնն եր ով մեր քտդաքական գործ ունէ է՛ ւթեան, պա ամա թե ան, եր կրէ 

պայմաններուն, եւայլնի մասինձ, ձՀայերր միջազգային բեմերու վրայ՝Տ>, ճՀէսյ երիտասարդ ու՛ 

թիլ նրձյ գբւսկա ն՜մշ ակու թ ա յին ն որ ո ւթի ՚ ն ն եր, վերքա պէս Հ սւյ մարդ ր խսւ ն դ ավա ռոգ լ Ո Լք՛եր I 

մէկ խօսքով իսկական Հայրենիք մր պանէլուխա Հա յուն Համար՛. 

զՎասն Հսւյ գրականութեանդ յօգա ածս գրելէ ետք մէ1լ Ժամ տեսԱէկցո՛ թիլն մր ու.նեցեբ Է Է 

այն ատեն մեր թերթի խմբագ իր րնկ. Աարղիո Ջէյթ քեւսԿւին Հետ: Այնպիսի քայնածիր ծ րսւղ իր* 

ներ մէքտեդ նետեր էի, որ ան րսաւ, որ երբ Հայաստանի Հանրտպեաա թեւս ն վարչապետ րլքսւմ 

այն ատեն կ՝իրականացնեմ ՛Այգ րոլորր–՛– Պետութի՛ւն մր պէտք է զանոնք կատարելու Համար՛՛ 

Ու խօսեցանք ։ւ ւ էէ սւ ք ւս ղր՚ս նքն երէ ս իւրաքանչիւրին մասին, թելադրեց որ /ա Լա տես չրքք""^ 



Իրատես ըԱամ, իրական,ււթիւնը փորձեմ դն ահա տել ու... չյուստհատիմւ 

Քսանմէկեբոբդ տարեդարձի առթիւ, ,,ր տարեկից րնկեր ուհիիս աք տարեդարձին կր զու– 

գադիպէրկ կր խորհրդածէի, խօսքս իրեն ուղղելով, թէ կր տեսնեմ կեանքս գդակ աո. օդակ կր 

յա,ւաի,նայ նոր ծբագիբնեբու, նոր պարտաւորութիւներու ինքնապարտադիր թէ դուրս էն 

պարտադրուած, նոր նշանակէտերու շղթայ մր կազմելովւ կր վերջացնեմ մէկ գ ործս եւ ահա 

երկրորդին մէքն եմ, առանց որ փնտռեմ զայն. Եւ կր կարծեմ, որ անդ ործ մարդ չի դան ուիր 

աշխարհի երեսին, եթէ ամէն ոք ի՛նքը ստեդծէ իր ընելիք գործը, փոխանակ սպասելու, որ գոր-

ծը մանրիկ քայլերով ներկայանա յ իրեն՝– 

Ես իմ երջանկութիւն/1 այդ գործին մէջ կը տեսնէի՝ <հասարակական աշխատանք մր կատա-

րել ու անդրադառնալ, որ օգտակար կ՚ըլլամ՝ երջանկութիւն ք » , կր գրէի՝. 

8 ար ութին ուղղուած նամակի մը մէջ, Հա դուռը բան մր գրելը, գրել կարենա՛լը՝ ե^անկոլ՜ 

ադուոր ըան մը կարդալը՛ նոյնպէս՚.% 

Կարդալով Հյ իր ազին այն տոգբ, որ «ոչ մէկին իմ հոգին պարտ չմնայ ոչ մի բան՝», իըեն կը 

Գրէի* թկ որքան նոյնը կը զգայի ես ալ, որքան կ ՚ ա յ ր է ի այն մտքով, <&թէ պարտքս չվճարած 

կրնամ հեռանալ աշխարհէն, ել թէ կ՝ուզէի, որ ապրած իւրաքանչիւր վայրկեանս դառնտյ 

յս ուրիշին համար, գառն այ կարկաչ սիրոյ, ախորժալուր երգ, ամոքիչ ւէպեդանի՚.% 

Վերջապէս շատ էի տպաւորոլած Համօ ()Հ օյՆ^էձյֆքհաՆի աս/էւ^աՆւա^ բիՆ ։քք11ւյ^ դրա-էճ^եաեէ ՜ 

՛՛աչ երեք բառերով «Ապրեցաւ ինչպէս քարոզեցի՛– Ապագայ կնւվս ուղղուած նամակի մը մէջ 

ԳԱԳրէՒ՛ ^Երանի՛ թ է օր մը ես ալ նոյն դ նահատւոնքին կարենամ արժանանալ եւ կարենամ յար՞ 

քած ըլլալ մարդու, հայու եւ ամոլսնի իմ բոլոր յանձնառութիւններբ, մանտւանգ չհեռանամ 

՚սշխարհէն Արաաշէս Ա*–ի խօսքերով՝ "գործս կիսատ մնաց...՝՝, այլ կարենամ գործս շարունա-

կողն ալ պատրաստել իմ եւ այլոց գաւակներէնտ ծ 

Գաղափարական դաստիարակութեանս մէջ կուսակցական ղեկավար բ ա զ մ ա թ ի ւ /Ընկերներ, 

Հեռու կամ մօտիկ, Իրենց գերբ ունեցած են անկասկած, սակայն երեք անձեր յատուկ պէտք է 

չեմ, երեքն ա/ կապուած <1.3ուսաբեր՝է>ի հետ՛. 

Առաջինը Գաբրիէլ Լտգեանն է. Ցունաստանէն եկած էր Գահիրէ , իր կնոք, նիյնպէս կուսակ-

ցական, տիկին Նաթալիին հետ, որ ծագումով յոյն էր, ամբողջովին հայացած, այն աստիճան, 

V ամուսնռյն օգնած էր նոյնիսկ իր խմբագրական աշխատանքն եր ուն մ է ջ ֊ . Մեզի համաը ընկ– 

Լադետն «Յուսաբեր»/, խմբագիրներէն մէկն էր, պարբերաբար յօդուածներ կբ ստոբագբէը, 

բայց Կ՛ենթադրեմ ինքն էր լուրերու պատասխանատուն: Չէինք դիտեր, գոն է մենք, մինչեւ իր 

մահը, որ շուրջ քսան տաբի Հ 8 Գ - Բիւրոյի անդամ էր՛. Հանդէսներուն կբ խորշէր առքեւի 

Հ^բքի աթոռներուն վբայ նստելէ–. 

Ի՛նք հիմնած էր Հ ՚ 8 Դ Երիտասարդաց միոլթիլնը, ու հօր մը պէս կը Հետեւէբ գաւ,կին ք ա յ ֊ 

ւեբոլն՝. ժպտադէմ Ու դիւրահաղորդ մարդ էր, բոլոբս որեւէ ատեն որեւէ խնդրով կրնայինք 

՚^ետր խօսի/֊. Ծնողքս վերջին տարիներուն նաեւ ընտանեկան բարեկամութիւ ն էին հաստատած 

Լա դե ան ընտանիքին հետ, ու ինծի համար մեծ իմաստ ունէր գտնուիլ նման անձի մբ մտերմու-

թեան մ է ջ ֊ . Ցոզնիչ չէր դիտեր։ Ան ոնցւքէ էր, որոնք իրենց գրՕսւսնքն անգամ աշխատանքով 

Կ՝ անցընեն. 

Ինքնազիբնեբռլ յուշտմատեանիս մէջ իբմէ հետեւեալ գիրը կը մնայ. 

ճԽօսքը առանց գործի մեռեա/ է... նշանակոլթենէ զուրկ էէ Քիչ խօսիլ եւ շատ գործել, ահա 

հան ար ան մբ ամենքխւ համարէ: 0-6-55 ԳաըրիԷլ Լտզեան 



երկբոբւլ անձը ընկեր Վահանն Էր, ա ւ քԱ Ա ար գ եա՛ ն Վ ա հ ա նր, որ օր մր յանկարծամահ եղաւ, 

երբ ես դե էլ աաբեկան չէի եղած–, (է ա քորդ առաւօտ գոյժր դպրոց աանււղր ես Էի, գէթ իմ դա՛ 

Ա արանս ինձմէ պիտի ղիանար, եւ եթէ աշակերտներուն մգա րնկ• Վահանի մ աՀր մասնաւոբ 

հ ա կազդ եցո ՛թի՛ ն մր պիտ ի չձգէր, մե ր ն ա խա կբթաբա նի ֆր ա ն սեր է նի ա ս ււ ։ցչ ո ւ Հին աիկին 

Գուբեան ափերր այաերւււն զարնելով է*Լա խ, վա՛խ՛» պիաի գոչէր, ձմեծ Հայ մր կորսնցու-

ցինք** 

Մեր մատենագրութեան ուսուցիչը պարոն Կ ոստ անգ եանբ, աոիթով մր, խօսելով էզնիկ 

Կոդբացիի մասին, զայն է . գարու Վահան ա ւ ա ս ար ղ. ե ա ն ն էր կոչած իր կոլո. ոճին, հակաճա-

ռելու արուեստին եւ ւլեււ ով գիտէ ինչ-ինչ արժան իքն եր ուն Համար: Նաւ ասարղ եանր չէր, որ 

Ա՛ գարու մատենագրին կր նմսւնցնէր, այ/ հակտոակր... էյւ եթէ քյզնիկի 1Եղ& ազանդ ոցքչ-էն 

Հ ա աո Լ ա ծներ միտ յն կ ա ր ղ ա լյա ծ էի զ բաբ սւ ր ի գ. ասին համար, \,աւա ս ար գ եա նի վ եր քին ա արի՛ 

ներ ու խմբագրականներր լավէելով կր կարդայի, հմայուած անոր ոճ Էն ու Հակաճառութեան 

արուեստէ ն՝. 

Ջինք յաճախ կր տեսնէի, երբ վերի յարկի իր բնակ արան էն կու գաբ իր կնոք րնկՀ. Հեր սի լ՛ 

իայի Հետ թեւանցուկ, յուչիկ քայլերով թէյ մր առնելու դալար տանիքին վրայ, կամ ալ երր 

խմբագրատուն մտնէի> խմբագիրներու մէք ֊մէքի լ՛ացուող ղ րասենեւսկներէն վեր քինին մէք 

գին ք կր նկատ է ի գլուխր Հակած տռքելի թուղթերուն ու թեբթեբուն վրայ: Հետր խօսելու 

առիթ կրնամ րոել, որ չէի ունեցած՝– Իր Համբաւաւոր ճառախօսութիւններն աք չեմ ունկնդ՛ 

րած, ք՛ացի մէկէն, որ թեմական րնտբութիւններու նախօրեակին արտասանեց, զուցէ վերքին 

անգամ–– Ատ կայն իր ազգ եցո ւթիւնր մեր բո լիրին վրայ անուրանալի էր։ Ակնածանք մր կր զգա՛ 

յինք, երբ զին ք մօտ էն կամ Հեռուէն տեսնէինք՛ Ռ վ կրնար գ անգ ատի լ, որ շոլրք 4 0 տարի ան 

Բիւրոյի անդամ էր եզ ած։ 

իր մահով, շարքերր յանկարծ պարապ մր զգացին իրենց զլխու ն վերեւ : իր յու ղարկաւոբու՛ 

թիւնր գաղութի կեանքին կարեւոր իրադաբձութիւններէն մէկն էր՝. Աուբբ Գրիգոր Լուսաւււ՛ 

րիչ եկեղեցին ու անոր բ՛ոկը կք* յ՚՚րգէք՛ հայութեամբ, Համակիր կամ ^Հակառակորդէ։ Հ՛Ի վե՛ 

րին էրուսագէմք>ր, որ Հարսբ Ագապին երգեցք այդքան յուզիչ չէր լսուած թ երեւէ», այդքան 

մորմոքով։ (Հետոյ գուբսր Հաւտքաա ձ ժո ղ ս վ ո ւ բ էլ ին ա ռքեւ իւՕ ս ու եցքս ն ղ ա մր ա ն ա կ ա ն ներք՛ ՝• 

Էս՝ գանդ ակատան սիւներկն մէկուն կողքին ծա արած , կը հետեւէի, ու կարծես մինչեւ Հիմս՛ 

ականքներոլս մէք կ՛ արձագանգէ րնկ՚ Գրիգոր Պ՚Աքյրգճեանի խօսածր։ ի զուր չէ, որ չ րքակս՚ձ 

տեդացի բնակիչներր հարց կու տային, թէ Գո ՛վ է մեռնոդր, հայոց թագաւո րր՚&ւ 

Երբորգ. անձր Բենիամին թաշեաԿւն էր։ 

Կրնամ անվարան խոս տո վանիլ, որ իմ ճսւնչցած գործիչներէն ի նք եղաւ զիս ամեն էն աւ ելի 

տպա լոր էէ/լ ր, ղ աս տիար ակողբ, թրծողր՝– ինք թերեւս ատկէ քար չունէր՝– Իր անսահման համես՛ 

տութեան մէք զուցէ չէր իսկ կասկածեր, որ իք՛ մ է աւելի վւ այլ ուն ղ էմքեր ու ներկայութեան 

դաշնակցական պատանին գի՚նք պիտի փնտռէր, ի՛ր խօսքր պիտի ունկնգրէր, զի՚նք պիտք՛ 

դարձնէր իր մտատիպ արր։ 

Բենիամին Թաչեան հրապարակէս ղ բութիւնր վերածեց արուեստի: Այլ պայմաններու յոէԱՀ 

թերեւս դառն ար անուակէ ի երգիծաբան, մեր պայմտնԿւերր գինք վերած եր Էին խմբագ րի։ 

Իր սրամտոէ.թիւնր տեւ ար ար կր նկատուէր իր գրաւոր թէ բանաւոր խօսքիկէ մէք՝– իր հե՚$ 

ունեցած Հաբցագրոյցիս մէք, աԿւ ինքզինք կր բնոլթագբէր Հետեւեալ ձեւուի ճիմ ծԿւած տար ի" 

երեք կարեւոր ղէսլքեբ պատաՀտծ են– նախ Պանք Օթոմանի գրաւումը, երկրորդ սաստիկ 



երկրաշարժ մր, երրորդ աննախընթաց ձիւն-ձմեռ–. Ասոր համար է, որ խառնուածքով,– /՛այց 

միայն ֊ -. խա ո նո ւ ա ծք ով, - յե ղ ափոխա կ ան եմ, րնութ եա մր | յար աչ արմ , րնաւ Ոբութ եամբ՝.֊. 

պադ-գաւակ–,» Բայց ասիկա ինքդ ինք Հեգնելու ձե,. մրն Հր միայն• ամենեւին պադ –զաւակ չէր 

ինք, քշախօ,, բլլալով Հանդերձ I Մի։ ս կոդմէ՝ պէաք էիր կարենայ թափանցեք իր է ութ են էն 

ներս մտնեք ու համար իր Հարուստ ներաշխարհը, ու Հաղորդակցելու Համար իրեն հետ՛. 

Հ այ քեզ ուի Հմուտ, Հ այ դր ա կ ա նութե ա ն քաքս, ծ տ նօթ այս Համեստ մար դ/է կ՝ աւելցնէր Նաեւ, 

որ «որեւէ վկ այտ կան չու նիմ, ք՛ացի կ արծ եմ մանկ տ պ արտ է դի վկ այակ անէ ս», Հակառակ անոր 

Որ յաճախած էր Ատափազարի կեդրոնական վարժարանը ու Պոքսոյ Հինդլեանի Նոր դպրոց/,. 

4է սա կայն ո՛չ մէկր աւարտած եմ... կամքէ անկախ պատճառներով, այսինքն ,,'չ թէ բթամիտ ըլ-

լալուս Համար, այլ ճակատագրական դէպքերու Հետեւանքով. Եըուանդ Արմաքէշխանլեանի 

պէս, իմ ա/ լաւագոյն դպրոցս եղած է ինքնաշխատութիւնըֆէ 

Կ ենթադրեմ, որ դիւրին չէր եդած իր կեանքըւ ինք չէր խօսեր այդ մասին, դոն է ես լ՛ան չէի 

թեր, սակայն շշուկներ եկած էին ական քիս, որ կինը Հիլ անդ է ր , զուցէ ք դա յին կամ Հոգեկան 

հիւանդութիւն մրն էր ունեցածըէ Ունէին նա ել մանչ մր, որ մեզի Համար կատտըեալ անծանօթ 

մրն էր–. Անդ ամ մր միայն իրենց տոլնր երթալու առիթ մր ունեցայ՝ դիրք մր կամ մի քանի դիրք 

գներ, լ Համար,՛ այո՛, անյայտ գրավաճառ ալ էր ան, րայց ով գիտէր այդպէ,, րքյա/ը. Գուռը 

թացողը տիկին թաշետնն է ր , որ աո աքին անդամ կր տեսնէի, իսկ զիս ընդունողը՝ ի՛նքը, տան 

Հագուստ կաս/ուստ,ւ վ թէ ներքնազգեստներովդ Հիմա յստակ չէ մտքիս մ է ի Ան զիս տարաւ իր 

«գրատուներ, որ տան սենեակներէն մէկն էր, ուր ոչ մէկ կարասի կար, րայց դ էդերով դիրքեր՝ 

մերկ տախտակամածին վրայ շարուածէ Եթէ միքոցը ունենայի՝ Հարիւրաւոր գրքեր կրնայի 

Ր՚ւփշտակեք, տանի/ տոմնւ Առի ուզածներս, ինքն ալ քանի մր Հատ ի՛ր կոդմէ նռւիրեց ինծի–. 

Ես դինքիըր խմրաղիը ճանչցտյ, ուրիշներ տեսած էին իք՛ը ուսուցիչ- ի Հարկէ իր անունը մե– 

գի ծանօթ էր դպրոցական մեր օրերէն՝ որպէս մեր Հ, Հայկարան» դասադըքերու շարքին Հեդի– 

նակրւ Սպիտակահեր գլուխն օրն ի լ՛ուն գրասեղանին Հակած աշխատողն էր ան։ թաշկինակը 

Vկին շ ո ւրք քր աինքր ծ ձ եր։ լ Համար, դ իմա ն ար։ վ տ աքին, ա ն տ ես եր։ վ ա դ մո լկը,՛ չէ Ոլ, արդ է ն 

ք՛ ա։ ակտն ծանր Էր լսողութիւն/,,– ան չեմ դիտեր քանի՛ ժամ կ՝ անցընէր իր խուցին մէք ութը , 

"•ասր , տասներկու–. Հարցն,, դր ով էր. կարծես անգիր Օրէնք րք/ար, որ Հայ թերթի խմըագի– 

Րր իր ս եգանին առ քել պիտի գտնուէր օրուան որ ժամուն աք որ մտնէիր խմբագրատունէ 

Ան տաւտտտցտծ Էր, որ իր խմբագրած թերթր «ղաղեթափ չէ, պէտք է գտնուի առաքելու 

$իւն ունեցող օրգ անէ մը պսւհանքոլած բարձրութեան վբայ– 

Կուստկցական էր, բայց ոչ կոլսակցամոլ, իրեն Համար չկային կուսակցական շահեր, այլ 

Գայն ազգային շաՀեր–, Լ ա մ ո ւ թ սիւնակին մէք, նոյնի,,կ երբ իր սուր դ ք՛չով քա շքշուքնեբոլ 

կ՝ենթարկէր ռամկ տվարներբ, Հնչակեաննեքւը (լսւմ Հտյ Համտյնսւվարներր կ՝ ս,ն,լբս,,լ առնս/– 

Փբ, 

"Ր դադ բեր զանոնք սիրել Է որպէս իր ազգին մասնիկները։ 

Մօտէն կբ Հետեւէբ Հայրենի զ բա կանութեան ոլ կ ա շխատէը տռաւե/ազ ո յն Հավ, ով գաքն ծա– 

նօիժացն եք Ա փիլ ոքի Հ ա յո լթ ետն։ 

Հաճոյք էր գիտել խմբագրապետը երբ կը սրրազրէբ։ Վարժ որսորդի մբ պէս կը կրակէր ըս-

է՛՛ ը աւ եք որդ ստորակէտներուն ու բութերուն վրայ, անոնցմէ Ողք ւՈւացածներն ալ իրենց յար 

մ՝"ք՛ «՛եղերը գես, եղելով* Աւելբ ձեռքին, մայրենիքի սուրբ տաճարէն դուրս կր Հան էր վփարի– 

" րաՈ– երր, ա ծ տ կ ան նեբբ մա ն ա ւ ա նդ , որ ո նք կր ծ տ նր ,սց նէ ին, կը գ ժո լ ար ացն էին խօոքը 

Կր խուզէր, կր կոկէր երկար նախադ ասոլթիլններր, կր միացնէր, կը շաղկապէրդ կը դիմէր իր 



անդ ալաճան օգնականին էքկրատին Օգնութեան* 

Արգ արել ( ուսաբերան էր, որ բնտանեկան յարկէն եւ. ագգ ային վարժարանէն ետք, Հայե-

րէնի Հանդէպ ինծի սէր ու ակնածանք ներշնչելով, կր դաոնար Հայեցի կրթութեանս Համալսա-

րանր՝ Եր լեգո ւակսւն նշ մարն երր <Տ.Թիւրն ոլ թ երինք) այգ Համալսարանի լեգո լի, ուդգագրոԼ՜ 

թեան ու քերականութեան ղասերս էին՛. Այս ՈԼ մի քանի այլ շարքերր, աո. անձին Հատորով 

Հրատարակուած, մինչեւ Օրս ինծի ուղեցոյց կը Հանդիսանան։ Ափսոս, որ իր այգ ամրո գ$ վաս-

տակէն Հինգ փոքր Հատորներ միայն լոյս տեսանք եթէ չեմ սխալիր: 

Կուսակցական ԺոգովներՈԼ մէք թէ Հրապաբակաւ, ան կըքաքալերէր նոր սերունդի գրական 

ձիրքերը; Աւեքի քան աասր տարի է, որ Հանգ ստեան կր կոչուէր, նորեկի մը գիքելով իր աթոռը, 

բայց պայմաններու րերումով միշտ կր ստիլգուէր վերստանձնել իր պաշտօնը, երր նորեկը կր 

Հրաժարէր, կր մեկնէր, ինք մնա/ով միշտ միեւնոյն անկաշառ, անըասիը, ծառայելու պատ-

րաստ Համեստ գինուորր, իր բառերով ձվարժապետ մաբգր1>\ 

Հարցագրոյցիս վերջաւորութեան Հարցուցի իրեն, թէ երիտասարդութեան ուղղելիք պատ՛ 

գամ մր ունէ՛ ր՝. Տիչելով ու կրկնելով երէց ընկերոջ մը պատասխանը, երբ ի նք իր կարգին ատե՛ 

նին նոյնր Հարցուցեր էր անոր Հպատգամր դուք ձեր մէք փնտռեցէք^, ան րսաւ. 

- եթէ կ ուգէք, որ անպատճառ բան մը աւելցնեմ իմ կոդմէս, դժգոՀ եդէք դուք ձեդմէ, ոչ 

թէ ուր ի շներ էն՝. Ունեցէք ներանձն ական դժդոՀութիւն, րայց ոչ արտ անձնական՝. Աո աքինր 

յաոաքատար ուժ է , երկրորդ ր յետ ատ ար, եթէ կարելի է այսպէս ըսեր Ո՛վ որ գոՀ է ինքն իր՛ 

մէք չի յառաջգիմեր. կը յառաջգիմէ ա՛ն, որ դժգոՀ է իր անձէն, ունեցածէն, տուածէն, նոյնիսկ 

տալիքէն՛.& 

3 ուշ ամաաեանիս մէք իր աբձտնագ րածն ալ ակ անք ի օդ րլ1ալիք խօսք է՛ 

ճՈգին իրակա ն ութիւն մր ըլլալով Հանդ եբձ երագ մրն է, երագ մր բլլալով Հանդերձ իրակս/՜ 

նոլթիլն մրն է։ եթէ միայն երագ մը լդքայ, մաս պիտի չկազմէ կեանքին–, եթէ միայն իրակա* 

ն ութիւն մր Րքքայ, մենք այլեւս Հասնելիք տեգ մր պիտի չունենանք՛. 

ճՋգտիլ Հաս նիք ոգիին պարտք մրն է եւ միաժամանակ իրաւունք մր։ 

վԱենք այդ պարտքին ծա/լան ենք եւ այգ իրաւունքին աէրր։ 

թ. թաշեա 

ԱՀա այդ ոգին նելւշնչոգ մտաւոբականն էր Բենիամին թաշեան–. 

ԻՄՈՒՂԵՊԱՏՈԻՍէՏ 

(Հեդի&ակին յուշսւգրակւսն անաիպ հասստէն, հատուած մամուլին նո Փրուած գլախէՕ 



ՆԱՐՒնէ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԸ 
ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ 
ՄԱՄՈէ՜ԼՈՒՄ 

Նշանակալի է կ ոստան Ջ.*"ր հան ի գերր անցեալ դարի Հայ մամա լի պա ամա. թե ան մէք։ Ա՜տ՛ 

մուլում սփռոԼսւծ է նրա ալք Ժաււ անգո ւթիւնր՝ յուչելով ինչպէս Հետաքրքրութիւնների, իմա-

ց՚՚ւթեան սւսՀմաննեբբ, այնպէս էյ ներկայացնելով մաքի անպարագրելի ընդգրկումն ու բագ֊ 

մաժանր ստեղծագործութեան գրեթէ գերակշիռ. մասր բանաստեղծ ութիւններ, դեդաբուես– 

"՚ական պատկերներ, դրական դիմանկարներ, խոՀագրութիւններ, դրաքննադ աաական, թա՛ 

ս* եր ա գիա ական, մչակութաբանական բնոյթի յօդ ա ածն եր, իսկ Պո լսում նրա Հրատարակած 

ՄեՀեան (1914^) եւ Բարձրա վանք Հաշթ ) Հանդէսները մէկ անգամ չէ, որ իրենց արժանի 

ղնաՀաաականն են դաել ուսումնասիրողների կալմիցւ (Աոանձին չէր Հրատարակեր, կային 

Օրական եւ ուրիշներ - Բ 

ԽորՀրդ աՀայ մամուլին Ջ՛՛՛րե ան ի մ ասնակցս ւթիւնր կարելի կ ր աժ անել երկու շրջանի 2 0 – 

Կ՚կան եւ ձՕ-տկան թա ականներ–. 1 Հ՚Հ՚ձթ-ին , բնգա ասք ղնալով կառավարութեան կողմից Հայ 

մ՚ոաւորականոլթեանր Հայրենիքում Համախմբելու Հրաւէրին, գրողն րն տան իքով տեգա– 

փոիոիլմ է ԽորՀրդ ային Հայաստան։ Հանդէս է գա քիս Պա\քաք1, Խորհրդային հւպաստա(1, 

Նոթ ԱկՕԱ լրագրերում. Նորք Հ ա ն դ է ս ո ւ մ։ Հեռ անա. մ կ երկրից եւ մինչեւ 1 ա թ . ապ-

ր՛ում է (/ւ ր աղա յա. մ չդադարելով մասնակցա թիւն ունենալ Հայրենիքի մա ալ.որ կեանքինւ 

Ա ո ս տ ան $Լա ր եա նի 1920–ա կ ա ն թթ • Հր ա պ ար ա կ ո ւ ւՈւերր խորՀրղ տ Հայ մա մո ւլո ւ մ Հիմնա -

կանո ւ մ վերաբերում են նորաստեղծ երկրի ոգեղէն կեանքի ձեւաւորմանլս Նրան Հետաքբք– 

Ր՚՚ւմ են մշակութային կեանքի տարբեր ո լոր տներ ր ժողովրդական արա ես տ, պարարուեստ, 

1րտկանա թիւն, թատրոն, կերպարուեստ։ Ամէնուր արտ այայտւում է գրողի Հարուստ իմա– 

&ակ ան ռ ւթիւնր, Հայ եւ Համա շ խա ր Հ ա յին մչ ա կ ո յթի գ երագ ա նց ուսա ւ/նա սիր ո ւթե ա մր 

Կք՚թ՚՚Լած մաքի աղնուական գրաւ.շա թիւնր: 

ՀՀարեանի ՚քՀ լակ >՝:•• նԼրր ոչ միայն ղիտաբկու մներ էք ւ իա Հա դ րո ւ թիլ ններ, ւսյլեւ փոքբածաւալ 

՚՚՛ ՚աւէքԳւասիրո ւթխններ են, որոնցում վերլոէ.ծաբտնի յստակ քննա թիւնր ներքուստ լռւսա– 

՚ "րո ւ ած Է ար ուե ՚քէո ա գ Է ուի ղ եզ եցկ ա գս/բգ ող Հայեացքի ա ռ կ այծ ո ւ մն եր ո վ: Զ.՚"Ր ե ան ն րնէլ գ րբ -

^(՚՚ւն մքւ Հայ ե ացք Է նե տա մ մչակո ւ թա յին իր ո ղ ո լթ հանը, Ոտեդծ ում ար ա.ես տի գ որ ծչի ամ՜ 

ւ՚՚՚ղքտ կ ա ն ղ իմ ա ն կ արր, դ իտ ար կա մ եւ ընդՀ ա նր աց նո ւմ Հ ա մաշխա ր Հ ա յին մչակոյթի Հ ա մսւ -

՚1 ա ա կ եր ա մ, ապա մասնաւ որա. մ խորՀրղ տՀ >սյ իր ա կանո ւթե ան մէք, իր իգէալն ու ղ եր աղ ռյն 



ն պա տակ լ, մէկն է՝ աո եղծ ել Հարուեստի Հայկական ոճ՝/> կամ ՀՀայ աըաեստր» կշնգգծույմն քոքն 

է — Ն՝ Պ–)* Գա, ըստ Զաըեանի, իրագ ործելի Է մշակէ,յթ-պետութիւն կապի պարադ Ա/յում։ 

Անժրխտելի իրողութիւն Է, որ իւրաքանչիւր ժողովուրդ աշխարհին Է ներկայանա մ իր ագգա– 

յին դիմագծով, անկրկնելի, ուրոյն մշակոյթով( իւրօրինակ ճաշակով եւ ոճով: իսկ երր մի 

աղղ կորցնում Է աշխարհին նայելու իր հայեացքր, կեանքն ապրելու, ղդալու եւ վերարտադ-

րելու իր կերպն ու կարո դո ւթիւնր, փորձում Է նմտնուել, ընդօրինակեք օս։արին, անխոԼԱէԱ– 

վէելիօրէն ենթակա յ է փոշիացման, քան ղի ինքն իրեն ղրկում է ււեփական իդ էէս քներից, մտա՜ 

լոր ոԼ հոդեւոր ուժից, դիմակայելու ել գոյաաեւելու կարողութիւնից: Այս ՛ք իրքերից Է ղ րՈ ՚ 

ղր քննում արուեստի ղերն ու նշանակու թիւնը խորհրդահայ կեանքում &ժամանակակից ար՛ 

ոլեստրԳ* ԷսսԷէէւմ։ Այսւոեղ Ջ,արեանր ներկայանում է ոչ միայն Որպէս մշակոլթարտն, այ/ 

նաեւ Որպէս տնտեսադիտու թեան քաջահմուտ գիտակ հեաեւեքով տհաճելին օղ աակարի հեաԳ 

սկպր ունքին՝– վեր լուծ ել ով սւր աեր կրի վարձը, Հայաստանի պաամէսքաղ աքակ ան անցեալն ու-

ներ կան, տչխաըհագրակ ան, ընա կլիմա յա կան, րնկերա-անաեսական եւ ր աղու,մ ա ց պայման-

ներ աոաքադրում են մշակոյթի եւ ժողանսւեսութեան պարդացման հեռանկարային ՈԼ իւըՕ՛ 

րինակ մի ծրագիր։ Գրողն անշոլշա խրախուսելի է համարում Հ արտասահմանի պարոնների) 

հայրենիքին ճմի որոշ երաղրով, գործնական աո-աքտրկութիւններով՝^ ծա/լայելու մղումը, 

սակայն վտւսնղ աւոր է դիտում դրանց անփոփոխ կիրառումը Հայաստանի գիլզերում: ձՈւԱ՜ 

աի ինչ ւսնենք»,– հարցնում է գրողն, ու առաջարկում գարկ տալ արհեոտաղ որեա թեանր– 

Հրացուելիք արհեստ ան ոցնեըը միատեսակ չեն կար ալ լինել ամլ՚ալք երկրռւմ- ամէն մի ,լ իւդ 

պիտի Օգտագործի իր տեգ ական միջոցները եւ տեղական ոճը» , ինչը կը նպաստի արտերկրում 

նրա հւսնգէ պ հետաքրքրութեան մեծացմանն ու արտա՚^անմանր։ Անհրաժեշտ է տրհեստա՚ք որ՞ 

ւթե անր հաղորդել նոր շունչ, նոր ժամանակների ողի սգ տա ե/ով մշակման նորանոր մի՛ 

քոցներից, րնգլայնեքով ղրանց կիր առ էէ ան ոլորտները, ըաըձըացնե/ով որակր եւ այլն։ կատսէ՛ 

ր ելա գործելով արհեստագ ործա թիւնր կր խթանուեն, ինչպէս կ իր առա կան արուեստի ՛Աք՛) 

Ճիւղեըը, այնպէս էք տնտեսութեան գաըգ ացման նախ ա ղ ր ե ալները, կ աճի Հետաքըքըութիւնր 

մեր եր կրի, ժողովրդի, նրա մշակոյթի հանղէպ, երկիրը կր գառնայ գր<չսա>ըքութեան հե-

տաքրքիր ՈԼ հեւ,, սւնկ ար ային կենտրոն, եւ, որ ս/մէնաէ ականն է, էլնիլթ ականից դուրս, ՒԱյդ 

ա 

ըհես աանոցներր հայ ժոդովըդական արուեստի գ արգ ացման տեսակէաից կարող են խաղաք 

Հսկայ գեր։ Ամէն մի Ժողովուրդ դոյութիւն ունի այնքան, ինչքան նա ղրսեւորել է իր սեփա 

կան ոճր* Հայ Ժողովրդական արուեստը կար ալ է լ՛ան ալ ահւսգ ին կարելիու թիէ ններ Հայ Հան՞ 

ճարը երեւան ըեըելու համար\ 1յսւ ցոյց կր տայ ու դիներ, որոնք փակ են անհաս, արուեստէ"՚ 

գ Էս,ների Համար, Նա կր զարգացնի ճաշակը, ու կր գրսեւորէ վերջապէս մեր ագգ ային գ էմ՞ 

քր»: Ազգային գ իմա գիծն 

,ս մըո ,լ քւս կ սւ նաց նելո ւ գ քի՛՛ս ւոը եւ ամէնակատտրեալ միքոցր «Հ^/ 

թատրոնիդ ստեղծման Հարցն է ժասնաւ ոըապէս նոր գ ա գ ավւաըախօ՚ւ ո ւթ եան, նոր Հասւսրւք՛ 

կակարդի պայմաններում։ Փա կագ ծ երում նշենք, որ թատրոնը մ չտա պ էս եղել է գրոգի՝ Հա՛ 

սարակոլթիլն-մշակութային կեանք փոխյարարերիլթեան գիաարկուէՈւեըի առարկան։ Իք 

առաջին Հրապարակուէ,երր թատրոնի մասին նա արեք Է գեռ Պոքսի « Ազ1Ա տՍԼ|մարՄ1» օլ՚Ա>՛ 

թերթքէւյմ ( 1 6 1 0 թ–) եւ « Մեհեւսն» ՀանդԷսոլմ ( 1 9 1 4 թ–), իսկ խորհրդահայ մամուլում հայ թ՛11՛ 

Աւերակ ան կետ նքի կագմակ եր պ ման ա Հ ետ աղայ գ ւսր գ ացմա ն հես սյ նկ ար)էերին ա ն էք (է աղ աք՛ 



*ել է յօդ ուածսւշ արով–, Եթէ խմբաւորելու լինենք դրանք, ապա պիաի աոաքնորդ էէ լենք թատե-

րական խա դա շրջանի փւսկոււքն ամփւլվէոդ անդ րա դարձներ ով, որոնք, է՚բռչ ի մա սա ո վ. Հտ– 

կիրճ, (՛այց ամրոդքակւսն դ ասախօսուիժիւններ են, եւ նոր թատերաշրջանի բացման նախ սւ– 

պ ա ար ա ւէ տա կան աշ խա ա ա նք Ների Հ ամա կոդ մա նի դ իա արկ ոլ մ՜ա էլ ա^ա բ կ ներ ով: Ա՝եւ Ա կար 

միը իբրեւ, մեծ դե դադ Է ս՛ եւ մշակոլթտբան թաարոնի Հանդէպ դարեանական վ երար եբմւլլն– 

քբ մի աո-անձնակի շեշտադրում ունի, քանդի այն էԼժողո վբ դա կան ոգու ամենսւկաէոարեա լ 

ար տա յայտ էէ ւթիւնն Էէ Նա հ ադկոլմ Է այն ադդ երի մօ տ, որոնք, ան ա ես ա պէս եւ քսւ դա քա կա-

ճ՛ապէս զարգացած, ներկայացնում են իրենցից կազմակերպուած մի միաւոբֆ՝. Այս իմաստով 

թատրոնր, որ ^Համադրական արուեսսէ Է շէԱդկապուահ արուեստի բոլոր կամ դրեթէ բոլոր 

ճիւդերին, արտայայտում է մի Ժողովրդի տենչերն ու. ձդաամնեբր, Հոգեմտաւոբ կարողուՀ 

թիւններն ու ձեոքբեբումԳէեբը, արա ադոլում նրա պատմութեան ուդին եւ են իժ ա էլ բում այն 

Հնարաւ որո ւթիւնն երբ, որոնք կարոդ են նպաստել <լնոբ մշակոյթ ստեղծելում Լրնգգծ ոււ$ն իմն 

4 — Ն– Պ-) իդէա/ի իրագործմանը. 

Աո.աքին Հ այեացքից այն տպաւորութիւնն է սաեդծլոլմ, թէ Զաբեանբ դր ուա տում է 

Խորհրդային վարչակազմի Հոգածութիւնն ու Հ ո վա ն ա ւ որչ ո ւ իժի ւ նր թ ա ար ո նի Հանդէպ, երբ 

խօսում Է ^Հասարակական դ իտակցուքժիւնր կադ մակեբպհքՈԼ անՀբաժեշտու թեան՝ք> մասին, 

Ի"Կ ոբպէս Հակադբու թիլն մատնանշում ղՀին, եըէկուայ, այսպէս անուանուած բուրժուա՜ 

կան թատրոնի էութիւնր)՝)–. Միանգամայն այլ Հարց է, թէ նա, որպէս խստապաՀանք ու բարձ-

րաճաշակ իժատերագէտ֊Հանդիստատես, ինչպէս է քննադատում նախորդ թատերաչրքանր 

կամ դրուաաու մ նորի կսւգմակեբպման Համար ձեռնարկուած բարեփ ոխ ու մները, եւ այլ ինչ 

նպատակներ են Հետամտում այդ անդրադարձնեբր։ Այս տեգ, աՀտ, դբոդր Հանդէս է գալիս 

Որպէս չբքա Հ այեաց եւ լայնախո Հ մտա ծո դ ՝ նրր օրէն չ ր քսւ նցե քով պ արա տգ ըուոդ դադ ու փա րա– 

խօսութիւնր։ Նա իր առաջադրած մշակութային ծրագիրը քօգաբկոլմ է յդոլմ կատարելով 

ամանակին ու նրա ընձեռած նպաստաւոր Հանգ ս,մանքներին՝. Ըւ թէպէտ դբոդր խօսում է 

Գսկակտն Համամարդկային, տիեզերական թատրօ-դիւցազնեբզ ռ ւիժիւ ստեղծելու մա սին, 

ի նկատի ունի տզզային թատրոնր, ազգային զ բա կ անութիւնբ, ազգային աբուեստբ՝ Համա– 

բայք Համաշխարհայինին եւ զերծ կապկոլմԳէերից, անճաշակ բնդ Օրինակո ււՌեբից, խեդճու– 

թիլ նից ու է գա դո լ թային մտ այն ո ւ թիլ նիցն \ Այն պիտի ն մ ա ն ո լի Հայ ժո դ ո վրգ ին ՝ ճգոռէւգ 

իրենց ագքա ա ՈԼ թե ան մէջճ ինքն այ ատուկ ել Կտյ իբականէէւթեան նման խոպսւն, րայց վեհա– 

է՚՚՚-ք»ւ Սեփական թատրոն ունենալն արդէն իսկ խօսում է մի ժողովրդի պետականութեան, 

տ՛նտեսական զարգացման, բայց առաւելապէս՝ ազգային ոգու կատարելութեան մասին՝. Այս 

իմաստով ազգային թատրոն ստեղծելու նախապայմանն, ր սա գրողի, կապուած է երկու Հան-֊ 

1՚Ա մանքի Հետ նախ ուրիշի եւ սեվւական փորձ լւ ճանսւչե/ն Է, ապա խաղացանկի րնտրռւ– 

թիւնը : Մեր թատրոնը, դիտում Է Ջաբեանբ, չունի իր զարգացման պւստ մոլթիւ, նբ, աւան-

՛է "յթն երբ, ան գա մ ի՛ր իժ ա ա եր ական դրակ անո ւթի ւ նբ, այլ « կ տ պո լ, ած Է մեծ ատ ադսւնդ դ եր ս, ֊ 

կատարների անուտն Հետ եւ ոչ թատրոնի, ոբպէս ոճտւորուած արատ /այտա թիլն ադգային 

Հանճարի է ...Մեր թատրոնր բխած չէ Ժողովրդի մ տա ւոբ եւ գեղ տգիտական անմիջական պա~ 

Հ՚սնջից, ինչպէս մեր վէպբ, օրինակի Համար, նա չի եղել այդ պահանջների արտ ա յայտ ու-

թիՕւբ *, Այս Հ Աէնդամւսնքն ունի եւ իր աէւաւելուիժիւնբ, ե՛լ իր թերու թիէնրւ Անցումային, 

Ի՚Աէոնակ Ժտմանակնեբբ յաճախ մեծ արուեստագէտին յուշում են ստեղծագործութեան շասւ 



աւեքի քայն քԻԱ պարէդ, քան սեփական երեւակայութիւնն կ, ստեղծագործական փորձր, արար-

չական րնագգ ր\ էէ/Օսքբ Հդիլցագներգ ութեանղ, Ժողովրդական բանահիւսութեան մասին կ, 

քանդի արուեստը կենս ունակութեան իր աւիշր մշտապէս քադում կ սեփական Վութեանճ ար-

մատներիդ, Հողից, ժողովրդից, ով «Ունի թաքնուած ղ անձեր, չյայտնատեսուսւծ Հանճար, Հա-

րուստ չտեմարան, ուր կարեքի կ քոկեք արուեստի լաւագոյն գոհարները. Եւ այդպէս կ եդած 

միշտ եւ ամկնուրեք՝ թատրոնը ադաք է եկեք ժողովրդական տօնակատաբումԿւերից եւ կրօնա-

կան ծկսերից»–. Այդ պ Կ ս են ծնունդ առել եւ իրենց աստիճանական զարգացումն ապրել թէ 

Հեքքէնական թատրոնը, թէ՛ միջնադարեան բեմարուեստը Ֆրանսիայում, իտա/իայումք իս՛ 

պան իա յում: Մինչդեռ Հռոմում այն արդէն Հայրսսերլամ էղ, քանդի այլեւս կտրուած է 4Հժո-

ղովրղական Հանճարից» ու ՀինքնուրոյնութիւնիցԳ ՚ Այղ պէս է նաեւ ժէ դարի Ֆրանսիական 

սալոնային խաղը–. Աւստի Հայ թատրոնի Համար պատմութխ ն եւ աւանղ ոյթ չունենալն առա-

ւելութիւն է այն իմաստով, որ Հնարաւոր կ դառնում ստեղծել մերբ (Լժոդովրգ ական թատբո՛ 

նը» (ընդգծումն իմն կ - Ն– Պ ) , որը բեմ կր բարձրացնի Հայ «ժողովրդի տօնախմբութիւնե-

րը, կրօնական եւ այլ սովոբութիւնները՚ֆ։ 

Յատկանշական կ, որ նկարչութեան ասպարէդում ՏԼարեանը Աակոբ կ ոք ո յետնի եւ Մարտի՛ 

բոս Աարեանի ներկա յա թեամբ փաստում կ, եւ Հաստատում, <հայ նկարչութենէ՝ ազգային 

ոգեկերտուտծքի եւ ոճի արձանագրման ուրոյն ուղին. Անշուշտ, Այվազովսկին, էաՀինը, Ա ա՛ 

խոխեանը մեծ նկարիչներ ենք սակայն Հստեդծե լ են նրանք Հայ նկարչութիւնը, աո լե՞լ են 

նրանք ինքնա յատուկ, Հաւաքական, մեգ շբիսպա տող բնութեան, մարդկանց, զգեստների հո-

գեկան կառոլցուածքի ոճը։ Դժբախտաբար՝ ոչ»։ Ցակոբ կոիյեանն այն բացառիկ արուես՛ 

տագկտնեբիգ կյ ով իր ազգային արմատները, աըեւեքեան ապաւորութիւններր ն ե ը դ ա շ ն ա կ օ ՛ 

ըէն շաղկապում կ եւրոպական կրթութեանր նման (Լվերածննդ եան չրքանի իտալական բուր՛ 

գետ աներ ի ( * * ) այն անխոնջ վարպետներին, որոնք զար մտնա (ի դիւր ութ եամբ անցնում էին 

քանդւսկագործութիւնից նկարչութեան, ոսկերչութիկնից փորագրութեան, եւ ամէն մի գոր-

ծի վրայ դնում էին հաւաս ար կ երպով իր ենց ճաշ ա կի, տա գանգ ի մնայո լ ն կ նիքբ% կ ոջոյե,ս նէ 

Համար գեղեցիկն ամկնուրեք է, եւ այն ի ցոյց է գնում ամէնապարզ ու ամէնասեդմ գծաւՈ՛ 

րումներով՝ մերթ նուրբ հեգնանքով, մերթ ւսնկեգծ ու անզուսպ հրճուանքով: Նրա թէ՛ գծագ՛ 

բակ ան (գրաֆիկական), թէ՛ նկարչական, թե՛ զարդանկարչական աշխատանքներին բնորոշ են 

պարգութիւնր, Համաչափութիւնը, չարժա կանո ւթիւնր, թեթեւութիւնն ու մեղմ քնքչոԼ՛ 

թիւնր դրոչմուած նկար չի տա գանգ ով ՈԼ ոճ ա լոր մ ան ինքնատիպու թեամր ֊. Բայց այդ ամէ՛ 

նից բարձր մեր ազգային տո աս պելի (է պոս) ի կոքոյեանական ո ճ ւ Ա Լ որ Ո Լ մն է ՝ «իտալական գԱ՛՚ 

սա կան ո ճ ի գունագարդմամբ, քիչ Հօտաբի* հայեացքով «դիտուածդ, բայց տաղանդաւոր՝ յօ-

րինուածքի իմաստի վ, ուր րնդ գծուած է €Համարձակ ըմբռնումը, համաչափ գ ասաւոըումը եւ 

ներղ աշնակութիւնր» 1 

«.Մար տիրոս Աաբեան եւ իր արուեստրԳ վերլուծական էքերր իրենց կչռոյթով (ռիթմով^– 

բանաստեղծ ականու թ համր (պօկ տիկայով), եր ան գա լոր մ ան նուրբ ա խորը գզ ացոզութիւն՞ 

ներ ով, արեւելքի ու արեւմուտքի կենսա փիլիսոփայութեան Հակադրմամբ, փիլիսոփայական 

ընգՀանըացումներՈ վ ոլ մշա կութաբ տնական դ տսախօսութիւ ն ֊վեր լուծ ութ եամբ կոչաԺ I 

Փ հեգնում, որի առանցքում Զտրեանր յայտ նար եր ում է Մարտիրոս Աարետն-արուեէէէոադէ՛ 

տին։ Այստեղ ամբողջանամ է նաեւ Ա՝ար տիրոս Աարեանր-մարդր իր ծԿւնգ ավ ա յրով, ուս Ի Լս 



նառութեամը, վւնտ ռ տուքներով, ձգ սալմնեբով, րայց առաւելապէս՝ իր արուեստի յա յան ս,ս֊ 

տեդծմամբ Արեւմուտքին ցոյց տալ Արեւելքի կհասկացռւած է ո ւթիւնր», այդ կերպ՝ նաեւ, 

մեր եր կրի երանգը, րոյրը, խառնուածքը, ոճ լւ, Հոգեկան ձգտումներն Ու գգ ացոլւՈ/երր. Այս 

իմաստով Ջարեանր Աարեանին բնորոշում է որպէս ճարեւելցիք», ով «իր տեսողութեան ինք-

նա յա տուկ կաբողութխ ններով է բանաստեղծականացնում է Արաբ ատեան դաշտի անմեկնե-

լի տտրերքբ, երանդ ա լորում մեր ագգային ինքնագիտակցութեան քժաքնաթաքուբ կա բո ղու֊ 

թիւններր, ոճալորելով՝ շունչ ու ոգի ներարկում նրա անպաբագծելի էաթետնը, (միֆտստեղ– 

նոլմ ստեղծում) Հայաստանի Հերոսապատումր՛. է լ այղ տմէնր՝ անպաճոյճ ու նախնական 

պարգութեամբ, առանց յաւ ակնութիւ ններ ի, կենսական գուարթութեամբ՝ օ ծուած ար ել ե լ՛ 

եան ներղաշնակութեամր րլ խէաստա թեամբ, Հոգեւորի ու նիւթական֊առաբկայականի իղ -

Լալական Համադրմամր՝. 

Մարտիրոս Աարեանի Ատեղծազ ործութիւնր, սակայն, վենետիկեան ցուցաՀանգԷ սում ներ-

կայանում է ոչ թէ Վաւելի ամբողջական եւ կատարես/լ կերպովինչպիսին է նա եւ ինչպիսին 

յայտնի է Զ"*բեանին, այյ իր որոնողական գործերով, էն Հր գրողն անկեղծօրէն քննագկլտում 

է թե թե ւ տ կի ակ նար կելով Աովետական վարչ ակագմի սաՀ մա նա փ ա կութ հա ն պայմաններոլ մ 

նկար չի /է՚լ խուսանաւելու, ե։ ինքնարտայսւյաման սեփական ուղին Հաստատելու ճիգերըւ 

Նկար չին, ցաւ օք, գա չի յա քհղու եր Մի կողմից Զ՚սրեանն արձանագբա մ է Հաճապարանք, ան-

հանգստութիւն, անՀա մրեր ութիւն. Նա չափագանցա. մ է գոյն երր, երբեմն կեղծում, եւ աւեքի 

մտւսՀոգ է շլացնել գիտողին, քան տպաւորուել, միւս կողմից՝ նկարիչբ փորձում է իրագործել 

Խ առաքելու թիւնր՛ «Աաբեանր Հայկական իրականութեան մէք վ,նտ ռում է ինքն իրեն; է լ 

դրա մէք է իր առաւելութիւնը եւ իր ուժր։ ... Նրա անցեալր մեգ երաշխաւորում է , որ վերք ի 

վեր<քոյ նա պիտի տայ Հայ ոճր Հայ իրականոլթեան^–. 

վՀնեւոիկեէսն միք աղդ ային ցուցաՀանգԷ սին նո լիր ուած թդթակցութխննհբբ սովետաՀայ 

^ամուլին նշանակալից են երկու իմաստով–. Վենետիկի միք ագգային կերպարուեստի ցա ցա֊ 

Հանգէսր վերլուծական աշխատասիրութիլնում ներկայացնելով ցուցաՀանգէսի կառուց– 

"ւածքբ, առանձին–աո անձին ել Հանգամանքէն վերլուծելով նկարչական արդի ուղղութիւն-

երն ռւ գպրոցներբ (էքսպրես իոնիդ մ , ռէա/իգմ, նատուրալիզմ, իմպրեսիոնիզմ, ֆուաու– 

Րիգմ, կուբիզմ, իմաժինիգմ, կոնստրոլկտխ իգմ, սուպրեմտտիգմ, պրոռ աֆայէլիստնեբ, Ալե– 

**երբուրգ եան հւ մոսկովեան դպրոցներ), զոլգաՀեռելով միմեանց օտար եւ սովետական տա-

՛լ աւարներ բ՝ առաջնութիւնը տալիս է վերքինիս։ «ի միք ի այլոց» յիչհլով մի լ ան հան թերթերի 

Քննադատութիւ նր խորՀրղ Ա՛յին ՚ոագա Լ.աբի քա ղ տքակ անացուած ութեան վեր ար երետ լ Զ.ար– 

եանր <ԼՀակաճառում է1>, թէ այստեղ ակնառու է «նոր կազմակերպուող իրաւակարգ երի շար-

ժական եւ քղային թափը, յեղափոխական ա մրող ք ական թափը Աոհմպրհ Այստեղ կեանք է»է 

*Րը բխում է այդ «իրական կեանքի» արտա յա յտոլթիւնից ու անՀրաժեշտ Ո ւթիւնից–, Աիանգա– 

մ՚սյն Հասկանայի հւ ընկալելի է զաբեանական խօոքի հբկիմաստոլթիլնը–֊ Նախ՝ գրոգն արդէն 

Հեծացեք էր Հայրենիքից, սակայն վերջնականապէս չէր խզել կապերը, եւ ապա՝ ղ եռելս զգում 

Կր լրտեսողների՝ իրեն յառուած Հայեացքներէ չնայած որոշակիօրէն զգալի է յուսա/քման, 

"արսափի, անյայտութեան ապրռԼէՈւհրի յաղթաՀարումբ՝ ի տարբերութխ ն «ճանապարհի 

Ն°թեր> օրագրութեան( Միւս կողմից վենետիկեան ցուցահանդէսի կազմակերպման փորձը 

Հ*ւչՈւմ է մշակա թային իր աղ ար ձութիւնից շաՀոյթ ստանալու գարե տնական ծրագրի մա֊ 



սին։ Վենետիկբ, ինչպէս Հայասաանր, չունի ա ր ղ. ի լնար եր Ո ւթիւ ն : Ո ր Աք Է ս դ ի անցեալի իր Հրա՛ 

պոյրներր կարոգանայ մատուցեք այխսւրՀին, դրանք Համադրում կ ժամանակի պաՀանքնե՛ 

ր/՚նք վերածում անոր արժԷքնեբի՝Տ> ապրելով գուտ ղրօսաչբքութեան Հաշուին՛. ի/որՀրդաՀսւյ 

մ ամու յին իր աոաջին թղթակ ցո ւթիւնր եղաւ. Է միք ՎերՀարկն– քէիչոդա թիւններ եւ ապաւՈ՛ 

րոլթիլններ էք իմ անկար վերլուծական Էքերր, ուր դարեանական յա շերից յաոնոլմ Է Էմիւ 

Վ^երՀաՈ-էն գեղագէէՈր, Հայրենասկբն ու մարդր էԼվեՀանձն եւ ասպետական, րմրոստ ու աղ՛ 

դամիա, կենււասկր ու հււսւնգ ուն , պարդ ու ա նմիք ակ ա ն ̂ : ՀՀէսրԼանր մի Աէէւնաձին էէ իր ով ու 

քերմութեամր յ( իա ււ ու. մ նրա անՀա աա էյ ան 111 թ եան ու իմաստութեան մասին քիշ եք աք լեգո է ի է 

բանաստեղծութեան, ադ ՛լային ոդու եւ ա դ դ ա յին դ ր ա կ ան ո ւթե ա ն փոխյարաբ երութիւնների 

վերաբեր եա լ իրենց այն գրոյցր, որն ստիպում կ Զ,"1 ք՛թանին վերանայեք իր ուդին, վեր ադա ււ՛ 

նալ իր արմատներին։ Բւսնաստեւլծի կեբպարր ՀՀաբետ նն ամ, ՚ոդ էականացնում ( Հա յ ՛ք ալսվրբ՛ 

դի, նրա պատմութեան եւ մշակոյթի Հանդէպ վեր Հ աո է ն եան վերաբերմունքով • խսիրում էր 

Հայերր–՛– 8աճ ախ խռ սա մ էր Չօպանեանի մասին եւ դ ով ում էր & աՀինր։ իր սեղանի վրէԱք 

րնտրեայ գրքերի մէք նա պաՀում էր Հֆօպանեանի թարգ մանած «Հայ ս/շ ուղներր1է, եւ էսս ում 

Էր, որ այգ երգ երր Համա շխէււրՀա յին գ լա.խ գոլւծոգների շարքին են պատկանում»՝– Ւէէկ 01/ք~ 

Հակ Ձօպ անեա նի նուիրու ու անխոք սւշխատանքր մէկ անգամ եւս սէպացո լցում են գար ես՛" 

նա կ ան ծ ր ա գ րի իրա դ ո րծ ելիո ւ թիէ նր: Խ "ք՛ ՚»/"/ ս՛ յք՚ն մա մո Լքի ն Զ ա ք՚ե ա նի վերքին Հ ր ապ ար սէ ՚ 

կուէՈւերից Է Արշակ Զ օպւսն եան ի <լ՚Լա բղաս տան» Ժողովածուի վերաբերեալ գ րախօսա թիէ-ն 

աշ խատա սիրո ւթիւնր։ Հայ գրականութեան եւ արուեստի մ շ ակր տարիներ շարունակ բաց։"՛ 

ո-իկ բծ ախն դ ր ո ւթեա մք եւ բ ար ձր ճ տշ ա կ ո վ Է րնտր ել. մոո. աց ումից վ։ ր կեք, բ անա ս տ ե դծ ա կ սէ ՚՛ 

ներշնչանքով թարգ մտնեք, Հր ա տ ար ա կեք ու եւրոպացուն Է Հրամցրել մ իքն ա դ ար եա ն Հայ բա՛ 

նաստեդծ ո ւթեան վերաբերեալ ա շիւսւա ո ւթիւննեբ յ ժողովածուներ։ Այդ էգէս եւ «Վար էլ էԱԱ ՚ 

տան^ր, որ գարդ արա ած Է (ԻԳ դարի կ իլիկ եան մանրանկարչութեան Հանճարեղ նմուշների 

արտանկարներով՝– ժողովածուն բնդ Հանուր պատկերացում Է տաքիս Հայ գրականութեան 

պատ մութ ե տ ն, ա գ ղ ա յին ո ճի, կ ր ած ագ ղ եցո է թիւ նն ել՛ ք՛ վ ե ր արեր եալ, Հարս ա ագնո ւմ Համ աշ՛ 

խսւբՀսւյին մչակոյթի դ անձսւրանր՝. Այն «կարեւոր Է եւ օգտակար ոչ միայն մեգ Համար, ս՚քք 

նաեւ եւրոպական գրականութիւնբ, եւ մսւււնսււ էւրւսպէս միքնադ աբեէսն գ րւսէրսնութիէ նր ու՛ 

սումնա սիրելու Համար՝. Ա եր այղ գ րականոլ թիւնր դ եո ոչ ոք բաղդատական մեթոդ ով շէ ու՛ 

սաւՌա սիրած՝. Պէտք է Համեմատել թէ՛ արեւելեան բանաՀիւսութեան Հետ եւ թէ՛ ել ր ոպա կա՛1՛ 

միքնադ ա ր եա ն քերթութեան Հետ՜ֆ է ՚\Վ արգ ա ս տ սւն»ր պ ար գորոշ կ եր պով մ ատ ն անշում ( 

ՏՀարծանի գ եդադ իտաէլան Հաւ ատամքր. ագգային մշակոյթն անգետ ք ի իր ,սբժ Է քաք Է կենգՍ*՛ 

նի, իսկ գ եղադէտի պարտքն է տէր կանգնել ս եվ» ակ ան Հա ր ստ ո ւթեան բ, Չուսումնասիրել եւ 

լոԼէէաբս/նել նոր աշխարՀայեացքով», անՀրաԺեշտուիժեան դէպքում վերարժելորել, նոր Հոլ՚ք** 

գ ո ն Կւ եր բ ացել նրսւ պա տ մ ո ւթեա ն ու սա ւՈ/սւ ււ իր մա ն ու. ինչ ու. չէ, աշ խա ր Հ ին ծ անօթ աց ներ՚ւ՝ 

՝,ագորգ ակից դարձնելու ուղդ ութ եամբ այնպէս, ինչպէս վէսրւում ք Աբշակ Չ°պանեսւնր, եւ 

ինքր Հ՛ա արագ իր » ՀՀարեանր–. 

Խ ՈրՀրդ ային տ արին երի գ ա ր ե ա նա կ ա ն կ ենս ա Գ բու թիլ նր, բ ա ր ել՛ ախ ՛ո ար ա ր, ան Հ ետեւ ս՚նք 

չւքնաց: Համագործակցելով Հ.Հայրենիք» ամսագրին, ստեղծեց 1918-1024֊ական թթ. Համէ"՛ 

պ ա տ կ երր, <$. բ տ ն կ Օօ պր ել մա մո ւթի ո ս կ որ ն երր»յ, «Հյէսւր քերւսն վրայ» վկ պ եբո ւ մ, Հ; Ա նց որգՐ 

եւ իր ճամբան» Օրագրա թիլնում, Փարիգում նախաձեռնեց Ա քՕԱք ԼԽհէՏ (19Ձ5) ղրակ 



նութե ան եկ արուեստի հանդէսը, Ա Ան՜ում՝ ճաԼՇՈւՅՈ (^ւաՈէ։ւ1յ՛ (1040) հայագիտական պար-

բերաթերթը ել այլն; 

Այն ուամենայնիլ, գրոգի Համար Հայրենիքում ապրեքը, նրա Համար ստեղծ ագ Իրծելր ար-

ուեստագէտի իդէսէքն Հր, ուստի միանգամայն րնսւկտն կր նրա վերագ արձր Հայաստան, նրա 

՚՛ Գ եշ նշում ր երկրի վ եր ահ ն նգ ո վ, նր ա եր ա գ ների ո ւ յո յս եր ի իր ա գ որ եմտ ն ա կ նկա լիքն ո լ խան -

գավառ տրամադրութիւնը– Երկրորդ շրքանն ընդգրկում Է 1 9 0 1 – 1 9 6 $ իէո ւ ականները, երր գրո– 

ղը Վաղդ Էն Ա կաթոդիկւէսի Հրաւէրով վերջնականապէս Հաստատլում է Հայաստանում– Այդ 

տարիներին նա Համէսդործ սւկցել Է Աովետակտն Հայաստան, Երեկոյեան Երեւան օրաթերթե-

րին, Սով ետ ւսկ ւսն գրականութիւն, Աէէվեսէական արուեստ ւսմսագ րերին դ քխալ որա պէս անէլ– 

րադ աոնա/ով Հա յա ստան՜ս վէիւոք կապերին, դ ր ա կ ա նո է ,թեա ն , արուեստի Հարցերին– Հիմ 

՚ոպտւորռւիմիւններր խորն են ո։ յո լ դ իշ է (Լ րւտե/յ Հաստատուն ու յալ իա են ակ ս/ն Հիմյւերն են 

դրուեք այն Հայ մշակոյթի, որ մեր ւորորոււսծ պատմական շրջանում, Հայը երեք, Է"Րս անդամ 

վ*որմեց դտրդւսցնեք եւ չկարէէդացաԼ՛ • ՚ է 

9 ՝ / ՛ " Դ Ի Տ Օ - ս յ կ ա ն ն եր ի խոր Հր դ ւսՀտյ մա մո ւ յին թգ իմ ա կցո ւ թիւ ն ն եր ի ա ռ Ա/նցքո ւ մ դ ր սւկ ան ու֊ 

թիւնն Է՝ որպէս եր կատու ահ ագդի միաւորող իդէսէլ, քեգէէէն որպէս Հա յկա կանութեան, Հա֊ 

ւ աք ա կանո Լ թեա ն ո I. դի, ա պ ա եւ ս ե վ։ ակ ան կե ա նքք՚ն, &ա կ տ տ տգ ր ին ու ա նՀ ա տա կ տ նո ւ թե անր 

յե սւ աղ տրձ Հ այե "՚ցքր; Ջնայա ծ ի) որ Հր դ ա յին Հ տյա ս տ տնո Լ մ դ րա կ ա ն Ո (.թիէ նր դեռ եւ ս դ իքէւ ՚. մ 

Է գիաութեանը, սակայն իսկական մեծ դրականութիւն ունենա քու. ըոյոը նախագրեաքներն 

"տեդծ ուած են՛. Ա՚ինչդ եռ պետականուիմեան ըացակայա թիւ նր, Հայրենիքի կորուստր, ռւծաց– 

ման վտանգն այ/ ր ան են յուշում սվյիւ ո քի պարադ սւյում։ ԱվւիւռքաՀայ գրականութեան Հե– 

Ոսւնկ ար ներն, րսսւ գ ր ո դի, պայման տւո րո ւած են ս վ՚ի> ".քի գ ո յո ւ թե ա մր, ինքը ենթա կայ Է 

կասկածխ Աւիիւ ռքա Հ այ գրողների աո աքին սերնդի յաջողութեան դրա* ակ անր (Լրնգ Հատս Լած 

արեւմտւսՀայ՚գրսւկանուիմիւնքւյ> շարունակեին Էր, սեւի ակ ան արմատների, յիշոդութեան 

՛գա Հ սլան մսւն ջանքեր ր։ իսկ սւՀա դ ադթօջախների ղ ոյութիւնր ենիմ տդրում ^ քեգռւի կորուստ, 

Ուսւոի թէեւ կր քին ի սվւիէ ռքաՀտյ «գրողի յա յանու թ ի լ ն ր ա յ ց չի ստեղծ ուի Հա մրո դրական 

Դրակ անութիէ ն%։ ԵԼ քանի որ քեգուով Է սգայմ տնտւոր ուած մեր ագդի գ ոյութիւնր, ապա ու-

ղին մէկն է միասնական դրակսւն Ո ւիմիւն ՝ միասնական չեզո լոմէ Ատ կայն սվէիէ ոքաՀայու֊ 

թեա ն խնդ իրր չի ս ա Հ մա նսւվւ տ կլում ա յսք ա ն Ո վ, այք նա եւ սւ դ դ ա յին շաՀ եր ի Հ ա մ(՛նգ Հանո ւր 

մւսըս,ավաըէէւթհամր, Հայըենիք-սվւիլռք Համադ ործ ա կցուիմ համը–. ԱփիւռքաՀայ կոմիտէնե՝ 

Րր, մամուքրէ կա սա կցուիմիւններն իրականացնում են միայն քաղաքական ծքւագիր, ինչն ի 

"Կ դրան է ենթակա յ է ձախողման, քանդի շարունակում են մի ա մ սարէն Հաւատաք արեւմտեան 

տէրութիւնն երին, յուսաք Հայ դատի, ցեղ ասպ անութ հան ճանաչման ու քաղաքական ւսրգսւ– 

Ր՚ււթ եա ն յ ա դթա նա կին մո ո ա ն սւ չո վ շ սւ Հ երի ր ախմ տ Ն ոլ Հ ամրն կ ն մ ա ն կեղծ տ Լ Ո ր քա դ աքէս -

կան ոլթիւնը՝. Աովետակտն Հայաստանում Է/ ժոգովներում Հւսշուետա ու թիւնն եր են ներկա֊ 

րսցւում Հսվւիւ ո քսւ\սւյո ւ.թ եւս ն Հետ մշակութային կապերի՝» ուղղուիմ համր կւստարուած ու 

կ ՛ս տար էէ Լ ելիք աշխա տ ա նքն երի վ երաբեր ե աք, մ տ տ Հոգ է ում «Հա յ դ իր ր եւ խօսքր, Հայ մշ ա կո յ-

թը եւ. Հայր են աս իր էէ է թիւնր կենդանի ու վառ պւսՀելու» խնդրով, իշխտնու թիւնների նախա֊ 

Հեո.նութետմը ու պաշսւօնապէ ս ցեղասպանութեան գոՀեըի յիշատակին յուշարձան է կանգ՜ 

՚՚եցւ ում՝ դատ ապ ար տ եւ ով « ա յղ քս տ մն ե լի ո ճ իրր>՝>, իս կ Վ ս ա Հ մսւ ն ային դօ րքերր եւ իր ենց Հըա֊ 

՚ք՚ս նա սւ արը պ ա տ ո ւ ի կ ա ն դ ն ած ը ար ելու էք» (ընդ դծու էքն իմն Է - ն՛ Պ •) ՚ (Ի՛" մանա կ ն երր 60 -



ականներն են, րայց ամէն րան յիչեցնում է «Նաւր քերան վրար վէպում ներկայացՈԼՈդ 

կեանքը; Ուստի Էական Է, երր գրոգբ յօդուածն ա յ Լաբանում Է ^Հասկացա վերջաբանով՝. 

Ջաըեանը, վերջնականապէս հանգ րուանելով խորհրդային Հայաստանում, հրաշալիօրէն գի-

տակցում էր իր Հցմահ բանաարկութիւնը՝/>ւ Նրա խօսքի ազատութիւնը ոչ թէ սաՀմանավւակ-

ուած էր, այլ առհասարակ ազտտազբկուած, ուստի ազգայնական իր գաղափարները, ծրագ-

րերը, ոը ոբոշակիօրէն երեւում են առաջին շրջանի հրապաբակոււքներում, 6 0 ֊ ա կ ա ն ն ե ր ի ն 

աւելի խորը տողերի ենթադ ր ո ւ թիւններ ո ւմ * Պ -) Հենթա տեքստ եր ում) են, գրեթէ անտեսա-

նելի կամ, աւելի ճիչդ, գ աղ տնագրուած հաըցազրոյցներում, ու ՀԼէոնարդօ դա Վինչին եւ 

ՀայաստանըՏ գասախօսութիւն-ուսումԿւասիրութեան մ էջ՛. 

թէեւ Երեւանում գրողն ապրում էր ներամփոփ, մերժուած եւ գրեթէ մեկուսացած կեան-

քով, սակայն դասախօսութեան ըկթերցոլմր, ապա եւ տպագրումը «Սովետական Արուեստ» 

ամսագրում ճահճացած իրականութիւնը շարժել ոլ, մշակութային կեանքը բարձրացնելու, 

արուեստի մասին պաշտօնապէս ընդ ունուած պարզացուած տեսութիւնը Համակողմանի 

քննաբանելու, թարմութիւն մտցնեքու փորձ էր՝– Միւս կողմից՝ այն, կարելի է ասելՒ Զարեան֊ 

գեգագէտի, Ջ,արեան–մտածողի, ՏՀաբեան-գիտնականի տարիներ ի վեր հեաելոգականօրէն 

կատարած պրպտումնեբի, հետազօտութիւնների՝ գիտական թիւր կամ աըգարացիօրէն Հաս-

տատուած թեզերի հանրագումարն է, ուր միանգամայն որոշակի է փաստերի ը ն դ ո ւ ն մ ա ն 

կամ հերքման գարեանական մտածելաձեւը՝. Նախ նա դրանք թուարկում է , տաքիս համառՕԱ՛ 

պատմութիւնը Լէէոնսւըգօ գա Վինչիի ձեռագրերը, դրանց տխրահռչակ ^ ճ ա մր որ դ լււթիւ նը», 

րովանդակութիւնր), ենթարկում տրամաբանական վերլուծութեան, համադրում, հակադ՛ 

բում, կատարում իր եգբակացութիւննեբր, զուգա՛հեռում յայտնիզիտնականների տ եսակէտ֊ 

նեըին (քիիխտեր, Ատրժիգովսկի), ապացուցում՝. Նկարչի կ իլիկ իա կատարած ճամբորդս ւ՜ 

թիւնր Ջարեանր պայմանաւորում է մի շ՚սրք Հանգամանքներով Ֆլորանսոլմ հայերի ներկա՜ 

յութեամբ, դիրքով, հայկական ճարտարապետական եւ հոգեւոր կենտրոնների դոյութեամբ, 

Հատ լ ան տ եան» օրագրերում Հայկական նամակների առկայութեամբ, գրանցում պատմաշ-

խարհագրական ճշգրիտ եկ հաւաստի փաստերի Լ արա ղ ը մա մը., <(,$երրա Արմէնիա՝)) –ի մուգ 

գ եղնագ ոյն կամ բաց շագանակագ ոյն ներկի յիչատակմամբ ՈԼ կիրառմամր, բայց առաւելա-

պէս հայկական ճարտարապետութեան & գ մրէթային շինութեան% սկզբունքի ընղուն մա մր ու 

տար ած մա մրէ Կ ոստ ան Զտրեանի ձԼէոնարդօ զա Վինչին ել Հայաստանը& դա սախօսո ւթիւնր 

կարեւորւում է ոչ միայն չօչափուած նիւթի ոլ հարցադբումների իւրօրինակութեամբ, այք 

նաեւ առանձնանում փիլիսովէայական րնդհանրացումներով ՈԼ հոգեբանական խորքի նուրբ 

անցումներով։ Նկատի ունենք հէնց իրեն՝ $էարեանին–. 

Գաբերի Հեռա լոր ութիւնից ներկայացնելով ժամանակի մտայնութիւնն ու հոգեբանոԼ՛ 

թե ան ընդհանուր համապատկերը՝ նա դիտարկում է նկարչի հոգեվիճակը մեկնաբաներ"/ 

անաւարտ թողած Աուբը Հեըոնիմոսի պաստառի վեր լուծ ութեամբ։ Անհունօըէն դժբախս* ւ 

այլեւս անդօր ապրեքու զրպարտանքի, խարդաւանքի ու նախանձի մթնոլորտում, ճնշուած ւ 

լքուած ու յուսահատ %ֆաուստեան մտքի տէր» այդ Հսկան կամենում էր լոկ չփախչել քաղ՛ս՜ 

քից••• գտնել իր ագաաութիւնր՚հ՚ւ Այն տպաւորութիւնն է ստեղծւում, թէ նկարչի մասին գրե* 

լիս գրողն այլաբան ում է իրեն օտար, հալած ե ալ, չգնահատուած ՈԼ չհաս կտցուած, սա կայն 

Հուժկու կամքի տէր, որ շարունակում է ապրել ու տոկալ, երագել ու իըագ ործ ել իր ե ր ա գ ն ե ՜ 



րը։ Բայց, ի տարբերութիւն Լէսնարղոյի, Ջ,աըեանի վերադարձը Հայրենիք ժա մ. անակալոր 

Ար, այլ րնդմիչտ, ուստի եւ կրկնակի ցաւոտ ու կրկնակի ոդրերդական՝, Իւյկ վերադարձի 

Հեքիաթը Հիւսուել կր սկսել ւ–լեռ մանկութեան տարիներից, Հանգ ուցու ել դրոգի կենսագրոլ-

թեան ր, ստեղծագործական ծրագրերին, կենսազգ ացոգութեէսնը, րայց աւլտւելասլկս գեղա-

գիտական Հաւատամքին. ..կեանքն րնղ ունել, ինչպէս նա ներկայանում Է. *. Բանաստեդծր 

տեսնում Կ ներքին աչքով, իսկ ներքին աչքերր մասն են տիեգերքի, որր միշտ ներկայ կ նրա 

մկք–. ինչ որ կայ աիեգերքոլմ, կայ մեր մէք» է Այս պէս է իր ՀարցազբոյցնեբՈւմ եւ տեգի, ժա-

մանակի եւ գրողի մասին վերլուծական փորձում, քարհանը Հանրագումարի կ բերում յիրա-

ւի ապրուած մի Տլեանք, ուր Ալեքսանդր Շ իբվանգաղ կի Հրապոյրով կ մասնալորապկս յայա– 

Նէսստեղծւում դրականութեան առասպելը, ապա ՚իոխաձեււում գրամաաիզմով լի իլէակա-

նութեան եւ արարչական վսեմ կամքի, Արչակ Ջոպանեանի ներքլա յութեամբ՝ ագգային ինք-

նագիտակցութեան Հեռաւոր ար ձագ ան գներ ի յուչերր, Է մ իլ ՎեըՀաոկ նի՝ մայրենի լեղ ուին, 

՛է եվ, ական արմատներին դարձի իմաււսւուն խորՀրղ ով. • • ԱյնուՀետեւ Ջ.աը եան ի կենսագրու՛-

թեան ր գուգաՀեռ վերակենդանանում են Հայ եւ Համաշխարհային դրականութեան եւ մշա– 

կոյթի նշանաւոր գործիչներ Պիկասօ, Շ ՛՛՛գալ. ԼեԺԷ , Թադոբ, Աիամանթօ, Վարուժան, թեքկ– 

եան, Օշ ական• • -

Անշուշտ, խորՀրդաՀայ մամուլու մ կոսաան ՀՀաբեանի բոլոր Հրապարակումներին Հնարա՜ 

ւոր չկ մկկիկ-մկկիկ անգ բագ աո նալ, ինչպէս, օրինակ, թիֆլիսոլմ ԱրբոլՀի Հազարպետեանի 

ղեկավարս/ծ պարի արուեստանոցի մասին զ րախօսո ւթիւնր, Ա աքս իմ Գորկու մահ ո լան տա֊ 

Ր^՚ւՒսՒ կապտկցութեամբ զրուէսծ գիմանկարը^ եւ այլն՝. Նշանակալիցն ու յատկանշականն 

Կ> ՈՐ իր բ ո լ ո ր ՀբապաբակոււՈւերում, անկախ ժ ամանակաչրջանից, ընդ ունուած գաղա-

փարական ուղղուած ութիւնից ու վայրից, անգամ նիւթական ու Հոգեբանական վիճակից, 

Ջաբեանր Հետեւողականօրկն ՈԼ տենղագին մտասեւեռմամբ իրաղ ործում կ մշակութային 

ե ր ա զ ր ի ի՛ր առաքելութիւնը, ինչը, յիրաւի, արուեստագէտի խորակրկիտ Հետազօտութեան 

ու մասնագիտական մօտեցման, լուսաբանման, անկողմնակալ վերաբերմունքի կարիքն ունի՛. 
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«ԲԱԳԻՆ» ԱՄՍԱԳՐԻ 50 ՏԱՐԻՆԵՐԸ 
Յետադարձ հայեացք մը «Բագին» Գրականութեան եւ Արուեստի ամսագրին ան-

ցուցած 50 տարիներուն վրայ կը նշանւսկէ ուժ տալ մեր յիշոդութեան, կարենալ 
պատկերացնելու համար անսակարկ նուիրումը այււ ամսագրի հիմնադիրներուն, 
որոնք ոչինչ խնայեցին, որպէսզի «Բագին» մնայ պատնէշի վրայ։ 

Ու մնաց։ Երէց սերունդէն մինչեւ նորընծայ գրիչ շարժոդը ունէին եւ ուն ին ան-
շուշտ մէկ նպատակ եւ մէկ տեսիլք։ Պահել հայ գիրը, հայ գրականութիւնը, ագնիւ 
խօսքի ու մտորումի խորհուրդը վասն վադուան հաւատքին։ 

50 տարիները կէս դարոլ հեւք ու ոգեւորութիւն կը յիշեցնեն։ Ամսագրին հիմնա-
դիրները կը հաւատային իրենց նախաձեռնութեան։ Կը հաւատային, որ Սփիւռքի 
մշակութային կեանքը պէտք էր ընթանար ոսկեդարոլ տեսիլքով, որով միայն կա-
րելի պիտի ըլլար պահել ու պահպանել հայութեան ինքնութիւնը, յստակ դիմագի-
ծը։ Լեզուն էր պայմանաւորուած ուժը։ Անոնք գիտէին,թէ առանց լեզուի եւ անոր 
զօրութեան կարելի պիտի չըլլար ունենալ դպրոց ու գրականութիւն, պատմութիւն 
եւ թատրոն, բանաստեղծութիւն եւ երգ, մէկ խօսքով՝ պիտի կորսնցնէինք մենք մեզ 
դէպի կորուստ ու ձուլում յառաջանալով։ 

Այսօր հւսմաշխարհայնացման տեսաերիզ է պարզուած մեր աչքերուն։ «Մեծ ձու~ 
կերը կը կլլեն փոքր ձուկերը» ասացուածքը ծանրօրէն կը բարդուի մեր ուսերուն, 
ընկճելու եւ խոնարհեցնելու համար մեզ։ Փրկութիւնը միայն մեր գիրն ու գիրքն է, 
մեր ինքնութեան ծածանող դրօշը, մաքրամաքուր երանգներով։ 

Այսօր պահն է յիշելու մեր երախտաւոր սերունդը, որ մեգի յանձնեց «Բագին»ը, 
որպէսզի մենք ալ մեր կարգին զայն փոխանցենք նորագիրներու։ Նոր օրերու ար-
տառոց երեւոյթներու դիմաց յուսահատիլը անկումի կառաջնորդէ, հետեւաբար 
պէտք է կառչիլ արմաւոներուն։ Եթէ ծաղկուն ծառէն քանի մը տերեւ դեղնի եւ թա-
փի, հարկ է զօրացնել արմատը, որ խրած է հայաբոյն հողին մէջ, ուրկէ կարելի չէ 
արմատախիլ ընել զայն։ 

Հողը, արմատը, լեզուն եւ գիրը։ Կարելի՛՝ է մոռնալ Մեսրոպ Մաշտոցը, ուրանալ 
զայն, մոռնալ սեփականը... 

* * + 

1960 թուականի աոաջին տարիները բախտաբեր եղան սփիւռքահայ գրականու-
թեան ծաղկումին։ Լիբանանի մէջ ստեղծուած գրական նորութիւն մը նկատուեցաւ 
նոր ամսագրին լոյս ընծայումը։ Նախաձեռնող դեմքերն էին Կարօ Սւսսունի, Եդ– 
ուարդ Պօյաճեան, Պօղոս Սնապեան, Յարութիւն Գագանճեան /Գեղարդ/ Տոքթ. 
Բւսբգէն Փափազեւսն եւ այլ մտաւորական-գրողներ։ Պէյրութ մայրաքաղաքի մէկ 
Թաղին մէջ վարձուեցաւ յարկաբաժին մը, ուր կը համախնբուէին գրասէր երիտա-
սարդներ, որոնք իրենց նախափորձերը կը կատարէին։ Պօղոս Սնապեան, իբրեւ 
Գրականութեան եւ հայոց լեզուի ուսուցիչ ու դասախօս, իր շուրջ համախմբած էր 

ռ 
րյ՛ 
տ 



խումբ մը իր շնորհալի աշակերտներէն, զանոնք կը քաջալերէր, որպեսզի ստեղծա-
գործէն։ Շաբաթական յատուկ պահեր որոշուած էին գրական հանդիպումներու, նո-
րեկներու նոր գրութիւնները կ ընթերցեին եւ նշումներ կը կատարէին։ Գնահատա-
կան կամ ուղղիչ նշմարներ օգտակար կ՚ըլլային նորազարթ երիտասարդին կամ 
երիտասարդուհիին՝ իր ճիշդ ուղղութիւնը որոնելու եւ գտնելու։ Անուններ կարելի է 
տալ այդ թուականներէն. 

Յարութիւն Պէրպէրեւսն, որ որդեգրեց ընդհանրապես բանաստեղծութեան մար-
զը եւ որ մինչեւ օրս կը շարունակէ արտադրել Գւսնւստայի մէջ, հաւատարիմ իր 
սկզբունքին եւ ներշնչումներուն։ 

Նազ Տէր Սարգիսեան, որ յայտնւսբերեց* թէ շնորհալի արձակագիր մըն է։ Ան 
ստորագրեց պատմուածքներ «Բագին»ի մէջ։ Լիբանանէն Գալիֆորնիա տեղափոխ– 
ուելոկ շարունակեց մնալ հայ մամուլի աշխատակից, ստեղծագործեց, բայց վերջին 
տարիներուն իր անունը չենք կարդար յաճախակի երեւումով։ 

Քնար Ճինպաշեան-Սէֆէրեան։ Նոյնպէս շնորհալի գրիչ մըն էր, գրեց պատ-
մուածքներ, այսուհանդերձ ամուսնական իր պ սւ րտ աւորո ւթիւնն եր ը արգելք հանդի-
սացան շարունակելու իր շատ սիրած գրականութիւնը։ 

Շլօ Սւսրաճեան-Հերկելեան; Բանասւոեղծութեամբ սկսաւ արտայայտել գրական 
իր ներշնչումները; Եղաւ «Բագին»ի աշխատակից, ապա լոյս ընծայեց բանաստեղ-
ծական ժողովածուներ։ ԱՆ չլքեց գրիչը, պարբերաբար կը ստորագրէ մեր մամուլին 
մէջ, նոյն ատեն լոյս ընծայելով բանաստեղծութիւններոլ նոր գիրքէր։ 

Պետիկ Հերկելեան /ՀԵրեան/, վաղամեռիկ տաղանդաւոր բանաստեղծ, որ լոյս ըն-
ծայեց չափածոյ եւ արձակ գործեր։ Կ աշխատակցեր նաեւ «Ազդակ»ի; հնքնուրոյն 
եւ նոյն ատեն գրականութեան տենդով տարուած ստեղծագործ հոգի մը եղաւ ան։ 
Ափսոս սակայն, որ ճակատագիրը եղաւ դաժան եւ զայն խլեց իր տարերքէն, հայ 
գրականութեան անդաստանէն; Իր յիշատակը կը մնայ վառ։ 

Ազնիւ Գարալէքեան, Պօղոս Սնապեանի աշակերտուհիներէն, ունեցաւ խանդա– 
վառութիւն, լոյս ընծայեց նորարար ոճով քերթուածներու գրքոյկ մը։ Իր ուսուցիչը 
քաջալերեց զինք, բայց ամուսնական-ընտանեկան պարտաւորութիւնները անջա-
տեցին զինք մասամբ իր սիրած գրականութենէն։ 

Սկզբնական օրերու յիշեալ խմբակէն բացի, հետագային Համազգայինի Հայագի-
տական Բարձրագոյն Հիմնարկի աշակերտած ուսանողներ ոգեւորուեցան գրւսկսւ– 
նութեամբ, շարունակեցին գրականութեան ուղին, քաջալերանքով իրենց ուսուցի-
չին, ստեղծագործեցին երկեր։ Անոնց պատմուածքները տպուեցան «Բագին» ամ՛ 
սագրի մէջ։ Այս խմբակէն կրնանք յիշել անունները Սալբի Թաշճեան-Քիւրքճեանի, 
որ լոյս ընծայեց Նաեւ գիրքեր։ Նորա Բարսեղեան, որ կը կատարէ «Ազդակ» օրա-
թերթի խմբագրի իր պաշտօնը, գրելով լիբանանեան կեանքէն քաղուած յօդուածներ եւ 
մեր գաղութին մեջ կատարուած ձեռնարկներ ու անցուդարձներ։ Նոյն ատեն ան կը կա-
տարէ խմբագրական իրագործումներ, պարբերաթերթեր կամ գիրքեր խմբագրելով։ 

Պէթի Փանոսեան-Տէր Սարգիսեան, որ փայլակնային երեւում մը ունեցաւ «Բա-
գին »ի էջերուն, ապա անցաւ «Ազդակ»ի խմբագրատուն, ուր եւ առաւելաբար կւս– 



տարեց թարգմանական աշխատանքներ։ Ան եա ամուսնացաւ եւ մեկնԵցաւ Հայաս-
տան, ինքնաբերաբար խզելով իրւ կապը լիբւսնանահայ գրական կամ մամուլի աշ֊| 
խատանքներէն։ 

Վստահ Ենք, որ եթէ շարունակուէր Համազգայինի Հայագիտական Բարձրագոյն– 
ամբիոնի ընթացքը, պիտի շարունակուէր նաեւ նոր հունձքերու «արտադրութիւնը»։ 

Լիբանանահայ գրողներ յարատեւօրէե իրենց մասնակցութիւնը բերին «Բագին» 
ամսագրին; Երէց գրողներու շարքին, ինչպէս՝ Ժիրայր Աթթւսրեան, Մ. Իշխան, Գե-
ղարդ, Ե. Պօյաճեան, Պ, Սնապեան, Տոքթ, Փափազեան, ապա իրենց աշխատակ-
ցութիւնը բերին Սարգիս ԿիրակոսԵան, Օահանդուխտ, Շոլշիկ ՏասնապետԵան, 
Տսյկոբ ՄանուկԵան, Փանոս ճերանԵւսն, Սեդա Գրիգորեանք որ շրջան մը ստանծնեց 
«Բագին»ի փոխ խմբագրի պաշտօնը։ Տիշենք նաեւ, որ մօտ տասնամԵակԷ մը ի վեր 
«Բագին»ի խմբագրապետութիւնը ստանձնած է Տակոբ Պալեւսն, որ ոգի ի բռին 
կ՚աշխատի ամսագրի տարածումը ընդլայնելու, նաեւ իր գրական Եւ թարգմանչա-
կան երկերով կը ծաղկեցնէ «Բւսգին»ի էշերը։ Ան ունի յատուկ գրական-մշակութա՛ 
յին քաղաքականութիւն, տեղ կու տայ նոր անուններու, նորարարներու ստեղծա– 
գործաթիւններուն, ընթերցողին ձգելով անոնց գնահատականը կատարելու պար-
տականութիւնը։ 

նոր ծիլերու յուսատու յայտնոլթեամբ մեր գրականութիւնը պիտի ունենայ նոր 
ծաղկում, նոր օրերու լոյսով պայծառացած։ 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՊԱՒՈՐՈքԹԻԻՆՆԵՐ 

Իւրաքանչիւր անձ կ՚ունենայ իր յիշողութիւնը մանկութեան թէ պատանութեան| 
տարիներէն։ Այդ յիշոդոլթեան առընթեր կ՚ունենայ նաեւ իր հակումը, ճաշակը, սերյ 
հանդէպ այս կամ այն ասպարէզին, մշակութային անդաստանի մէջ։ Իմ սէրս հակա< 
է դէպի գրականութիւն։ Մանուկ թէ պարման տարիներէն ընթերցանութիւնը գրա-
ւած, առինքնած է զիս, հետեւաբար ունեցած եմ հետաքրքրութիւն գրողներու, բա-
նաստեղծներու նկատմամբ։ 

1950ական թուականներուն, Խաչվերացի տօնին, ընտանեօք գացինք Այնճար, ուր 
կ՚երթայի առաջին անգամ ըլլալով։ հնձմէքանի մը տարիով մեծ Եղբայրս քովս Էր,| 
Այն մօտեցաւ Եւ ականջիս փսփսաց խորհրդաւոր շշուկով, ցոյց տալով մարդ մը. 

- Այս մարդը կը տեսնե՞ս, Ծղուարդ Պօյաճեանն Է եղեր, բանաստեղծ... 
Եղբօրս մատնացոյց ըրած անձին Ես ալ նայեցայ լրջութեամբ։ Մեզի այնպէս թուե– 

ցաւ, թէ հայոց պատմութեան խորերուն եկած մատենագրի մը կը ծաևօթանայինք։| 
Այս սէրն ու հետաքրքրութիւնը մեզի ներշնչած Էր ընթերցանութիւնը, որ մեր ընտա– 
նիքէն ներս թարմ հաց ուտելու կը նմանէր... 

«Բագին» Եղաւ մեր երկրորդ դպրոցը, օրաթերթերու կարգավիճակին բարձրա-
գոյն դասարանը։ Գաղութը ունեցած էր իր «Ակօս» ամսագիրը Համազգայինի «Նշսսնք՛ 
Փալանճեան» ճեմարանի հովանաւորաթեամբ։ Հոն եւս թրծուած էին նորածիլ գրիչ– 
ներ, Երէց ու վաստակաշատ գրողներու փաղանգը արժեւորող, դէպի ապագայ սլա֊ 
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ցող անունները թեւաւորող։ 
Երկիւղածոլթեամբ եւ խոնարհումով կը մտնէինք «Բագին»ի խմբագրատունէն 

ներս, մասնաւորաբար գրական հանդիպումներու օրերուն. Երբ հոն կը հսւմախըմբ– 
ւէին խմբագիրները, ամսագրին վարչական պատասխանատուները։ Կը հետեւէի 
զրոյցներուն, թելադրանքն եր ուն, գրականութեան ճանապարհը պայծառացնող ուղ– 
ղութիւններուն։ 

Օր մը անակնկալ դասաւորումով առիթը ունեցայ հանդիպելու բանաստեղծ եւ 
արձակագիր Եդուարդ Պօյաճեանի։ Յիշեցի տւսսնամեակներ առաջ Այնճարի տօնա-
կատարութեան Եղբօրս մատնացոյց ըրած անձնաւորութիւնը։ Կարծես մարգարէ մը 
եղած ըլլար ան, քանի որ եղբօրս յարգալիր վերաբերումը նման մտածում մը եւ 
պատկերացում մը կը ներշնչեր։ 

Առիթը՝ իմ մէկ գրութեանս մասին իր կարծիքը եւ արժեւորումը իմանալն Էր։ 1961 
թուականն Էր, Երբ ԹէքԷԵան Մշակութային Միութիւնը յայտարարած էր մրցանք 
Մեսրոպ Մաշտոցի հնարքին՝ հայոց գիրերու գիւտի 1560ամեակին առիթով։ Յայ-
տարարուած էր ներկայացնել վէպ կամ վիպակ, պատմուածք կամ բանաստեղծու-
թիւն, երաժշտական յօրինում մը կամ գեղանկար, քանդակ մը; Հետաքրքրական 
գտայ յայտարարութիւնը, ուզեցի գրել վէպ մը Մաշտոցի մասին։ Ապաւինած էի հա-
յերէն լեզուի ծանօթութեանս, նաեւ՝ գիտութեանս՝ Համազգայինի «Նշան Փսղանճ– 
եան» ճեմարանի հայագիտական ուսմանս։ Ամիսներ տեւած աշխատանքներս 
աւարտած նկատելով, ուզեցի գրագէտի մը կարծիքը ստանալ, երկիս մասին գնա-
հատական մը իմանալու նպատակով։ Դիմեցի եղբօրս բարեկամ, ճեմարանաւարտ 
եւ ուսուցիչ Յակոբ ժամկոչեանի։ Ան առանց կարդալու գիրս՝ ըսաւ. 

- Լաւ է որ երթաս Եդուարդ Պօյաճեանի մօտ եւ անոր կարծիքը իմանաս։ 
Մախ զարմացայ նման թելադրութեան մը համար, որովհետեւ կը կարծէի, որ ինք 

Ելա կրնար տեսակէտ մը տալ գրութեանս վերաբերեալ։ Այսուհանդերձ, ան կը ւիա՞ 
ւիաքէր, որ գրագէտ-բանաստեղծ մը տար վճիռը տուեալ գրութեան։ 

Առանց ժամանակ կորսնցնելու, յետմիջօրէ մը գացի «Բսւգին»ի խմբագրատուն, 
ուր եւ գտայ Եդուարդ Պօյաճեանը առանձին, գրասեղանին դիմաց։ Բացատրութիւն– 
ներ տուի, տետրակս յանձնեցի իրեն, մեքենագրուած 50-60 էջ։ Սկսաւ կարդալ, քա-
նի մը էջ դարձուց, վեր-վար նայեցաւ, մինչ էս կը սպասեի մտահոգ, թէ ի՞նչ արդիւնք 
պիտի տար։ Պահ մը Ետք նայուածքը ինծի ուղղելով ըսաւ չոր շեշտով, 

- Մթնոլորտ չկայ... Պէտք է մթնոլորտ ստեղծես; 
Լուռ մնացի, մտածելով ՄԹՆՈԼՈՐՏ բառին իմաստին մասին; հ՞եչ Էր արդեօք 

մթնոլորտը։ Մեսրոպ Մաշտոցի կենսագիր Կորիւնը կարդացեր Էի քանի մը անգամ։ 
Կարդացած Էի նաեւ միւս մատենագիրները հինգերորդ դարու Հայաստանի մէջ տի-
րող քաղաքական, կրօնական եւ մշակութային կեանքին իրազեկ դառնալու համար։ 
Բայց այս ինծի անծանօթ «մթնոլորտ»ը շվտթեցուց զիս։ 

- Անգամ մը եւս անցիր այս վէպին վրայէն,– ըսաւ ան։ 
Վէպը անուանած էի «Հացեկացէն Կու գամ»։ Ե. Պօյաճեան զգաց անտրամադիր 

կեցուածքս, աւելցուց 



- Մի՛ կարծեր որ սսնպէտք գրութիւն մըն Ւ, որքան որ գգացի, նոր մշակումի կը կա–| 
րօտի։ Հիմա միյ մտահոգուիր, թելադրանքիս հեւոեւէ եւ կը յաջողիս։ 

- Մրցումի պիտի ներկայանամ, պարոն Պօյաճեսսն,– ըսի տրտմած ու մտահոգ։ 
- ճիշդ անոր համար ալ ճիգ մը եւս պէտք է ընես, - ըսաւ գրագէտը, ու ես բաժն-

ուեցայ գրասենեակէն տրտմաթախիծ տրամադրութէամբ։ 
Չյուսահատեցայ; Երկար մտածեցի «մթնոլորտ» բառին մասին, որ գրականու-

թեան մէջ կարեւոր արժէք մը կը ներկայացնէ ուրեմն, կրկնեցի մտովի։ 
Գրութիւնս վերամշակեցի, շաբաթներ տեւեց այս չարչարանքս, բայց զգացի, որ 

բան մը ւիոխուեցաւ։ Մթնոլորտ բառին իմաստին թափանցեցի, որ կը նշանակէր քիչ 
մը ոգեւորութիւն, քիչ մը իրապաշտ զգայնոլթիւն, քիչ մը Ւփւմըր եւ քիչ մըն ալ ան-
կեղծութիւն։ Ասոնց գումարով կարելի էր մթնոլորտ մը ստեղծել մտածեցի էւ մաս–| 
նակցէցայ մրցումին։ 

1962 թուական։ Հայրենի բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեան այցելած էր Լի-
բանան, ԹէքէԵան Մշակութային Միութեան հրաւէրով։ «Սինեմա Քափիթոլ»ի ըն-
դարձակ սրահը լեցուած էր հանդիսականներով։ Պիտի յայտարարուէր Մեսրոպ 
Մաշտոցի Գիրերու Գիւտի 1560ամեակին նուիրուած մրցանքին արդիւնքները։ Վէպի 
բաժնին մէջ անունս յայտարարուեցաւ իբրել մրցանակակիր։ Ուրախութիւնս մեծ 
Եղաւ, յիշեցի Եդուարդ Պօյւսճեանը Եւ իր հեդինւսկաւոր խօսքը. «Մթնորլորտ 
չկայ »ն... 

Յաղթանակս կը պարտէի «Բագինտի խմբագրատան անմոռանալի մթնոլորտին։ 

«Բագիև» ուղիղ քառասուն տարի շնչեց ու բարգաւաճեցաւ։ Հիմնադիրներուն մեծ 
մասը հեռացաւ այս աշխարհէն։ Պատասխանատու խմբագրի պաշտօնը մնաց Պօ-
ղոս Անապեանի ուսերուն. որ 40 տարիներու իբրեւ խմբագիր իր ծառայութեան հա–, 
մար մեծարուեցաւ պաշտօնապէս, արժանաւոր կերպով։ 

ներկայիս «Բագին» կը շարունակէ իր ընթացքը, բայց ոչ ամսական դրութեամբ,| 
այլ1 եռամսեայ լոյս ընծայումով։ Ինչպէս նախկին օրերուն, սփիւռքահայ գրողՍերու 
շարքին կը տպուին նաեւ հայրենի գրողներու Երկերը՝ բանաստեղծութիւն, արձակ; 
թէ պատմագիտական կամ յուշագրական երկեր։ 

նոր օրերուն «Բագին» իր Էջերը բացած Է սկսեակներու, որոնք պիտի աճին Եւ| 
մշակուին իրենց նորարար գրիչով, նաեւ իրենց հայեացքով ետեւ նայելով, որպէսզի| 
ծանօթանան անցեալէն Եկած գրական ժառանգութեան, կերտեն ներկան, ողջունե– 
լու համար հայ միտքի ապագան, ամենայն արժանաւորութեամբ։ 

«Բագին» ուխտավայրն է սւիիւռքահայ գրականութեան անդաստանին։ 

ՇԱՀԱնԴՈՒԽՏ 
Մայիս, 2011 



ՄՈՎՍԷՍ ՀԵՐԿԷԼԵԱՆ-ՕԻՐԱՆԻ 

«ԲԱԳԻՆ»Ի ԹԱՓԱՆՑՈՒՄԸ 
ԽՈՒՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ՝ 

ԼՈՒԱԱՄՈՒՑ ՏԱՐԲԵՐ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐՈՒ 

Մեր վերքին հարիւր տարիներու պատմութիւնը դեռ ամբողքական գնահատման չէ են-

թարկուած։ %որ սերունդ մր պիտի գայ եւ հեռաւորութեան ընձեռած անաչառս ւթեա մը պխ 

տի արձանագրէ եւ գնահատէ՛. 

«ԲԱԳԻՆ^Ի 50-ամեակր առիթ էր որոշ բաներ լսելու, իւորհբդապահական քողը վերցնելով՝ 

Մասնակի թո լացող երեւոյթի մը մասին հատուկենտ տեդեկութիւններ ունին մեղմէ շատեր, 

քաղուած հանդիպումներէ եւ զրոյցներէ՛. 

Այս յոբելեանը թելադրեց սեփական անցեալի մասին յուշեը վերակենդանացնեի արդէն անց-

եալ դարձած Ժամանակաշրջանի մը ինքնատիպ նախաձեռնութիլննեըուն անդրադառնալու՛. 

Երր « ե ր կ ա թ է վաըադոյըզի ետին կբ գտնուէր «.խորհրդային* կարգերով Հայաստանի Հան-

րապետութիւնը, անընդունելիներ եւ ան ընդունելի գադափարներ կայինւ Բայց անոնք հոգե-

կան սնունդն են ժողովուրդներու հարագատ մտաւ որականութեէսն է 

խորհրգ ային աշխարհին մէք կար ագատութիւններու սահմանափակում։ կար արդիլուսէձ 

գ ըականութիւն, որ րն ական կրողն Է դաղավւ աընեը ո ւ։ Արքս՚ն աչ անթափանց ըչյան սահման-

ները, գափավւաըներր միշտ ալ գտած են ճամբաներ, սահմաններէն միլս կողմ անցնելոււ ժո-

ղովուրդներու դէպի ազատութիւն երթի պաամութիլնր այդպէս գրուած էI 

«ԲԱԳԻՆԴ, իր ղ աւանս,ծ սկդրունքներով ել ագգային նկարագրով, արգիլուած գրականու-

թիւն էր խորհրգ ային իշխանութեան կոգմէ ։ ինչպէ՞ս ան հասած է հայ մտաւորակտնութեան, 

տանելով տարբեր խօսք եւ միտք, արժէքներ եւ գադափարներ։ 

Այդքան ալ հին չէ այդ պատմութիւնը։ Արուեստաբան Մ»վսէս Հերկելեան, այղ Օրերուն ու՛ 

սան ող, €րնգ յատակեա յՀ աշխատանք կատարած է՛, իր վկայութիւնր, ի հարկէ ոչ-ամոդքակա^ 

զրոյցի սահմաններուն մէք, միայն րնդհանուր գաղափար մը կրնայ տալ կատարուած աշխս՛՛ 

տանքի եւ «անունն եր^ու մասինւ 

Թէ Ի՛նչ պայմաններու մէք էթԱԳԻՆ* մատք գործած է խորհրդային Միութիւն, որ թուա-

կանէն սկսեալ եւ ինչո՛ւ, Մովսէս Հերկելեան կր պատմէ՛. Տուշեր, անուններ, դրուագներ ԴՒ 

րար կը հրմշտկեն։ 

ճ&71–ինէ Հ-8-Գ՝ Բի՚-րոյի որոշումով, հեռացայ Զդարթայի ԼԼիրանան) ուսումնարանէնI 

ուր ճարտարարոլեստակտն գծագրութեան կը հետեւէխ– Պիտի երթայի հայագիտութեան հե՛ 

տեւելու՛. Գացի։ թելադրուած էր կապեր ստեղծել՛. Տրուած էր քհաֆայէլ իշխանեանի անունխ 

որ գանձ մը գտածի պէս դիս ծանօթացուր Վագդէն Մանուկեանի Լհետագային վերանկախէԱ՛ 

ցած Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ)՛, կբ փորձէինք տանիլ «ԲԱԳԻՆ^ի* «Ագդ^Կ 

Շ աըաթօըեակ՚ոի որոշ թիւեր եւ ագգ ային եւ յեղավախական գ րւսկանո, թիւն՛. Այս րնելու հւԱ՛ 



մար կ՝ անցնէինք որոշ ճամբաներէ, նոյն իսկ Ա՚ոսկուայի 0 տեսայի, իՐ"չ հասցԷներովԳէ 

Սահմանափակ թիլով հասնող այղ հրատտբակութիլննեբբ որո նց ուղղուած կ ըչ/ային եւ 

ինչպէոս կ բնդունուէին, երր կր հարցուի, Մովսէս Հերկէլեան կր բացատրէ. 

ձՅաաուկ որոշում կար «ԲԱԳԻՆ^ր տարածելու երիտասարդ ազգայնական խմբաւորում-

ներու եւ մտաւոբականոլթեան շբքանակներՈւն մէՀ։ ինծի րսուած էր, որ անոնց եւ Պօղոս 

Սնապեանի միքեւ կապ հ ա ս տ ա տ ե մ , ՊօղՈԱ Անապեանր ծանօթացնեմ ել վարկբ բարձրացնեմ 

յ՚սշս անոնց-, ՊօղՈԱ Անապեանր լա լա պէս կատարեց այդ Օրերուն իբմէ պա հա նխւածը եւ ակն-

կա լութի ւննեբը, եւ ընդհանրապէս բոլոր,է մեր պարտականութիւնը կատարեցինք, ոբպէսդի 

հայրենի մտաւոբականութիւնբ լուսաբանուի եւ տեղեակ ԱԱար Այդ օրերուն էր, որ ՀԲԱ– 

ԳԻՆ»Ի Աեբէն Պօղոս Անապեան ստտլինեան հալածանքները կոչեց Հերկ բոբդ եդեոնգ, ել այգ 

բնորոշումր րստ աբժտնւոյն չէ գնահատուած մինչեւ այսօրI Բոլորին անձնապէս ես չէի տար 

էԲագինՀները եւ կողմնակի ճամբաներով կբ հասցնէինք։ Ոմանց ուղղակի կու տայի ՀԲԱ– 

ԳՒՆ՚ձր, ինչպէս Պետրոս Այնթապեանին, որուն եղբօրորդին՝ Մացակը կ՝օգնէր ցրուումին, 

ուղղակի կր հասցնէի Աօս Աարգսհանին, իիաֆայէչ իշխանհանին, Ալպեբթ կոստանեանին, 

Հրանա Աաթեւոսեանին, Աննա Պ ետբ ո սեանին , Ալպերդ կ Ո Ա ա անե ա նին, Ցակոբ Ցակրբեանին, 

Սէյրան Խաթլանճեանին ՛այլն–. &ԲԱԳԻՆ% կր դրուէր կարդ մբ դասախօսներու, գրողներու՝ այլ 

մտաւոբակտններու դարակներու կամ գզրոցներուն մէք կկարդա եւ փոխանցի բՖ նշանաբա-

նով՛ւ Քիչեր դիտէին որ հրատաբակութիւննեբբ փոխագրողբ ես էի. Աբդիլուած էր ուսանող 

կամ վտդդեն Ա՜անուկեանի նման ընդ հատակեսւյ քաղաքականս լթեամբ զբադուոդ ընկերնե-

րու զԲԱԳԻՆ՝է> տալ, որպէսզի դոբեբ չխանդ ար ուէբԳ: 

Մովսէս Հերկէլեան շատ պատմելիք ունէր, բաներ որոնք հաււսնօբէն երբեք պիտի չդրուին՛. 

Հետաքրքրական պիաի ըլլար դիտնալ, որ <ԲԱԳԻՆ*ր մտաւոբականութետն քաղաքական 

մաածողո լթեան ինչ նպաստ կը բերէր–, կր շարունակէ պատմել– 

3Խորհրդային Միութեան մէ$ պատահած խնգիբնեբուն կբ տեղեկանային նաեւ «ԲԱ-

ԳԻն^էն– Հայաստան դաշնակցական մամուլ չէր մաներ–, ՎԶարթօնք» եւ «Արարատ» կր ստա-

նային, բայց անոնք կը գրաքննուէին եւ կարգ մբ թիլեր կբ վերցուէին՛. Այդ շրքանի մտ,ԱԼՈրա֊ 

կ՚սնութեան յոյսր Գա շնտկցուիժիէ. նն էրէ ոը տէր կբ համարուէր հայոց ազգային քաղականու֊ 

թեան եւ որ այդ ուժբ արհամարհելի չէր–. Այդպէս կը մտած էին, օրինակ, Համօ Աահեան, 

Վ^արդգէս Պետրոսես/ն, ԱեբՕ Խանզադեանէ Ա/պերդ կոստանեան, քիազմիկ Գւսւոյան եւ. շատ 

Հատեր։ Գաչնակցուիքիւնբ խորհուրդ էր եւ այդ պատճառով աւելին կբ սսլասու.էր՝Հ% 

Այս աշխատանքր, ո ր ո ւ ն մասին ամբողջական պատկեր կաբելի չէ տալ, օգտակար եղա Լ սե~ 

Րունգ հասցնելու, երբ կբ հարցուի, Աովսէս Հերկէլեան կ րսէ– 

ճՊէտք է անվարան նշել որ &Բ ԱԳԻ Ն » / յ ճամբով մտաւսրականութիւնը կը ծանօթանար 

"փիւէւքի դրա կանութեան , րայց նաեւ խորհրդային էս յրսխոհներ ո ւ , ինչպէս Աոլժենիցինի, Աա– 

ի՚արովի ւ «.ԲԱԳԻՆ՝»/՛ ղ ուր սի աշխարհին վբայ բացուած պատուհան էր։ Մտաւոբականնեբէն 

I տ տեր յօդուածի նիւ իմ եր կբ ղրկէին, կ ո լզէին որ այդ նիւթեր ուն մասին գրուէր։ Ոմանք 

Գէսշնակցութեէսն դէմ կր գրէին, որպէսզի կարենան անոր կաբծիքր մէ^րէրեր. Պօղոս ԱԳ՚ապ֊ 

եւսնի դէմ դրա ածնեբու Ն մէք այս ձեւի աբտայսւյտութիւննհր կան։ էս նիւթեր կը բերէի, բայց 

նահւ կարգ մր նիւթեր եւ տեգեկութիւննեբ անգիր կր սորվէի եւ կր տեդեկացնէի։Օրինէսկի Հա– 

մ՚Աբ եթէ Կ ու դէին որ աթոմտկտյանի կամ այլ յատուկ նիւքերու մասին նիւթեբուն մասին 



դրուի (քարեւ որ տեդեկութիւննէրր իրենք կր փոխանցէին ինձի որոնց մէկ մ ասր կր տրամագ՛ 

րէի «Ազդակ Շաբաթօրիակձին։ Օրինակի համար, ՛Լար արա դի Ագրպէյճանի կցման վերա քե-

րոց դադանի րոչոր աբձաՆագ րութիւննեբու միքրոֆիքմերր բերած եմ Ռազմիկ ՛ք՛աւ ոյեանի եւ 

քհաֆայէյ իչխանեանի օդնա թեամր եւ թարդ մանա.թեամբ՝%–. 

Հետաքրքրական էր գ իտնաք, թէ անկախ այս հաստատուած մտա լոր ականներէն, երիտսէ՛ 

սարդներր ինչպէ"ս ընդունած են եւ քայլ ,գահած–. Աովսէս Հերկէքեան կր յիչէ անուններ 

«Այդ երիտասարդները բազ մա թիւ էին, տաղանդաւորներ։ Աո. անց ամըոգքական ըլլալու յի՛ 

շեմ անուններ. Ալեքսանդր թովղեանր, վաղամեռիկ Ա/աւք,կ Զիքոյեանր, Գաւիթ Աովհաննէսր, 

Հենրիկ էղոյեանր, Արտ եմ 8 արա թքսնեանր, (քակոր Մովսէսը՝. Ասոնք նոր արն եր էին, սովետի 

հասկացոդութեամր–. ՀԲԱԳԻՆ^Ը այս ըոքորր քաքալերեց, ծանօթացուց՝. Երր ձԲԱԳՒՆ* իրենց 

մասին կրդրէր, անոնք գոհ կրլլային, որովհեա՝ իրենց համար վարկ էր. Հակառակ իրենց ազ-

գային գիծին, այս երիտասարդներու նորարարական ձգտումնեբուն կր հակադրուէին Ռազ-

միկ Գաւոյեանր, վահազն Գաւթեանը, ՚ օւրիչներ՝. «ԲԱԳԻՆ* կողմնակից էր նոր եր ու առոգք 

րմրրնումներուն ու իսկական օժտուածներուն՛. Ամանք «ԲԱԳԻՆ^ի ցրուումին որպէս ար՛ 

գիւնք, շատեր ուղղակի կապ հաստատեցին ՀքօղոԱ Անապեանի հետ–– Բացի ազգային հարցեր է ւ 

«ԲԱԳԻՆ»Ի հեա Հայաստան կր մտնէր նաեւ արեւմտահայ եւ յեղափոխական գրականութիւն՝ 

3 ակ որ Օշական, Համաստեղ (Աւգիտակ Ջիաւորր), Արա մ (քանու կեան, Գարեգին Ն^դեհ^ Ռ**լ՛ 

բէնի յուչերըւ Անոնք թէեւ նմանօրինակ դիրքերը ուղղակի կր (ափէին ու կր փոխանցէին իրա-

րու սակայն շատեր արեւմտահայ բանաստեղծ Ինտրան կամ Տեմիրճիպաշեանր րնկաքեքէ՚ւ 

դժուարութիւն կ՝ ունենային, բայց կ րնգոլնէին Հրահան Շ՚սհնուրը, Վ ազդեն Շոլշանեանք՛ ւ 

Անձուրին ելայ/ն՝. Աասււորականութեան խաւ մր կար, որ կ ըսէր թէ «հոս է գրականոԼ՛ 

թիւնը՚ֆւ կ՝ ավէսոսամ որ անկախո ւթիւնր որակ չբերաւ գրականութեան–, Ա ով ետ ի ժամսէնւսկ 

ճնչումր կարՒ բսյյց կ՛որ նաեւ դիմադրութիւն՛. Համայնավաբները այգ պայքաբբ չէին կրնաք 

խանգարեր ել կարգ մր առտքնակաըգ գէժքեբ նոյնիսկ կր խրախուսէին, ինչպէս Ջո ն Կիր*– 

կոսեան եւ Ա/եքսան կիրակոսետն՛. Հիմա օտար մշակոյթներ անարգեք կը թափանցեն Հայսէ ՛՛-

տան. Ա ով ետ ի ժամանակ ազւ այնական ուժեր ր կր պայքաբէին ազգային գետն ի վրայ–. Պիտի ն>"՜ 

խրնտբէի այդ օրերու պայքարը, քան մեր օրերու ապազգային ոդոդումբ՝. Հիմա աղատութիլնը 

կր րէւնսւր արուի ի վնաս ազգին եւ երբեմն կր չարաշահուի նոյնիսկ–– Ա նկ ախո ւ թիւ. նր ս տ եզ ծ ո է Ա& 

ագգային պա յմաններ ր տակաւին ըստ արժէէէնւոյն չկրցաւ գնահատել եւ արժեւորեթ; 

ԱովսԷս Հերկէքեան այգ օրերուն կատարուած րնգյատակի աշխատանքի մասին տեգեկսԼ 

թիւննեըու շտեմարան է, հաւանօրէն, եթէ իր յուշերու կարկինր րոյն բանայ, կրնայ րացայս՚ք 

տել այ/ապէս լուսաբանող մանրամասնութիւննեբ, որոնք օգտակար կ րքքան մեր պատմու 

թե ան առարկա յ,ս կան բմբռնու մին եւ մեկնաբանութեան, հիմա որ կիրքեր ր հանդարտած են՛– 

ձԲԱԳԻՆ՚ծ իր յիչուած նախաձեռնութիւներով, ցոյց տուած է, ինչպէս ընդ ունուած Հ 

Արեւմուտքի մէք, որ գ ը ա կանո ւթիւնր չեզոք չէ, ան նսէեւ յանձնառո ւթիւն է, պ ա տ ա ս խ ա ն է ք ՛ 

տա. ութիւն ստանձնող, ֆրանսերէն կ ըսեն ւաեետԼ բառարանր կ ըսէ «գինուորեա ք՝^, որ բ՛" 

ռի արդի իմաստը չի տար \ 
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ՀՊՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽՄԲԱԳՐՈՒԱԾ ՕՐԻՆԱԿ 

ՊԱՐՁՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ 
«ԲԱԳԻՆ»հ 50-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ 
Ես ուրախ եմ որ այսօր հանդիպեցի Մովսէսին։ Խորհրդային տարիներին մենք 

յալ ընկերներ ենք Եղել, յաճախ հանդիպել ենք, մանւսւանդ նշանաւոր բանաս-
տեղծ Ռ. ԴաւոյԵանի տանը, որտեղ Մովսէսը սքանչելի հիւր Էր, եւ լալ յիշտւսկներ 
ունեմ Մովսէսից, քանի որ ես Ռազմիկի հարեւանն էիէ եւ ինքը գափս Էր Ռազմիկի 
մօտ, եւ Ես ԷԼ Էի իջնում եւ հանդիպել Ենք իրարու միշտ։ Դժբախտաբար տարիներ 
Են անցել, Մովսէս ապրում է Բէյրութում, ունի իր գործը, որ կապուած է արուես-
տի հետ։ 

Այն տարիներին ես առիթը ունեցայ իմանալու «ԲԱԳԻՆ» ամսագրի մասին եւ 
ւսռիթ ունեցայ կարդալու Եւ շատ ուրախացայ, սիրեցի։ Այն ժամանակ ԲԱԳԻՆի 
խմբագիրը Պօղոս Սնապեւսնն էր, շատ համակրելի եւ շատ կարող մի անձնաւո-
րութիւն; 

Բոլոր այն «ԲԱԳԻՆ»ները, որոնք Ես առիթ եմ ունեցել կարդալու, ինծի պատճւս– 
ոել Են մեծ գոհունւսկութիւն, ուրախութիւն եւ հաճոյք, քանի որ ես շատ եմ սիրում; 
հայոց լեզուն, գեղեցիկ հայերէնը, այնպէս որ այսօր կրնամ ըսել, որ երկար տա-
րիներէ ի վեր, Անկախութիւնից յետոյ առիթ չեմ ունեցել կարդալու «ԲԱԳԻՆ»։ 

Այստեղ կ ուզեմ նշել, որ Մովսէսը, որ ինձ «ԲԱԳԻե»ներ էր բերում, ինձ համար 
մեծ ուրախութիւն էր։ Այսօր իմացայ որ այս տարի «ԲԱԳԻՆ»ի հիմնադրման 50– 
ամեակն է։ Այդ առիթով կ՛ուզեմ շնորհաւորել «ԲԱԳԻՆ»ի ողջ անձնակազմը։ Հիմա 
Իմանում Եմ որ *ԲԱԳԻՆ»ի խմբագիրն է Յւսկոբ Պալեանը, ողջունում Եմ Ել շնոր– 
հաւորում եմ «ԲԱԳԻՆ»ի 50-ամեակը Եւ մաղթում եմ, որ Յւսկոբ Պալեանը երկար 
մարիներ շարունակէ իր կարեւոր առաքելութիւնը, ծառայելու հայ մշակոյթին եւ 
լեզուին, ի փառս հայ գրականութեան եւ հայ ժողովրդին։ 

ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆ 
7/8/2012 

6.Գ. Նաեւ այսօր կ՛ուզեմ նշել որ Մովսէսի հետ ինձ հիւր են իմ նկարիչ ընկեր՛ 
Ներս. Սուրէն Ոսկանեան, Վահան Ռումէլեան, Դաւիթ Դաւթեան, Վահրամ Դաւ– 
ԹԵան, որոնց հետ լաւ ժամանակ Ենք աևցակացնում։ 

Բագին,֊ Երկտողը ստորագրած Են նաեւ. Վահան Ռումէլեան, Վահրամ Դաւ– 
Թեան, Դաւիթ Ղագթեան, Սուրէն Ոսկանեան։ 

օ 
« 
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ՏԱՐԻՆԵՐ ԱՆՑ 
ՍԵւււտեմթԵրԵսյն մի գեղեցիկ օր, բջջային հեռախօսիս վրայ մի զանգ է 

հնչում,վերցնում Եմ, Եւ ի՞ՆչՒ մի ծանօթ ձայն, որ երկար տարիներ էր անցել չէի 
լսել։ Հեռւսձայնողը առաջարկեց հանդիպել, սիրով ընդունեցի հրաւէրը եւ գնա-
ցի։ Մենք հանդիպեցինք, ողջագուրուեցանք, անցանք մօտակայ սրճարանը եւ 
տեղաւորուեցինք յարմւսրաւետ բազկաթոռների մէջ; Եւ ւսնմիջապէս մեզ մօ-
տեցաւ մատուցողը։ Պատուիրեցինք երկու սուրճ, որ մի քիչ հանդարտուենք։ 

Հանդիպումը ինձ համար շատ անակնկալ էր անշուշտ, բայց միեւնոյն ժամա-
նակ շատ հաճելի, որովհետեւ հրաւիրողը իմ հայրենակից Մովսէս Հերկելեանն 
էր։ Մինչ մենք կ՚անցնէինք մեր հանդիպման բուն նիւթին, ես մտովի գնացի այն 
տարիները, այնքա՜ն հետաքրքրական եւ անմոռաց յիշատակների պահերը, 
յատկապէս ուսանողական տարիներին։ Բնականաբար խօսքս մեր նիւթին 
հետ շատ անմիջական կապ ունի։ Կապ ունի այնքանով, որքանով մեր թեմայի 
համար աղբիւր հանդիսացող կապն է. Եւ այստեղ է որ պիտի ասեմ խօսքս Մով-
սէս ՀԵրկելեւսնի մասին։ 

Մեր մտերմիկ զրոյցը գնալով հետաքրքրութիւնս աւելի բարձրացրեց, երբ 
Մովսէսը ասաց որ «Բագին» գրական հանդէսի յիսնամեակի կապակցութեամբ 
ուզում է, որ ես գրեմ իմ շատ սիրելի լուսահոգի հօրեղբօրս՝ Պետրոս Այնթւսպ– 
եանի մասին։ հեչ խօսք առաջարկը իր կողմից ինձ համար մեծ պատիւ էր։ 
Ղրանով անշուշտ ուզում էր նաեւ իր երախտագիտութիւնը յայտնել հօրեղ– 
բօրս, քանի որ երկար ժամանակ մտերիմ լինելով, լաւ ճանաչելով, քաջատեղ-
եակ էր իր բնաւորութեանդ միշտ ասում էր թէ այս Փոքրամարմին մարդու մէջ 
որքան թաքնոււսծ գանձեր կան, գանձեր որոնք շսստուշատ օգտակար կարող 
են լինել իւրաքանչիւր մարդու համար, առաւելապէս ուսանողի համար։ 

Հօրեղբայրս բնաւորութեամբ բարդ մարդ էր, բայց Երբ կարողանում էիր ըն-
տելանալ եւ հասկանալ, սկսում էիր կապուել եւ ուշադիր լսել։ Լինելով շատ 
գրքասէր, ծանօթ էր Եւրոպական գրականութեանդ հայ գրականութեանդ Եւ 
պատմութեանը, կարող էր պատասխանել իւրաքանչիւր հարցի, տալ դրանց 
մանրակրկիտ պատասխանները եւ մեկնաբանել։ 

1946 թուականին, ներգաղթի ժամանակ, հօրեղբայրս ոգեւորուած լինելով 
կոմունիստական գաղափարախօսութեամբ, մեծ ազդեցութիւն է ունեցել իր 
հարազատների եւ շրջապատի վրայ հայրենիք մեկնելու գործում։ Միշտ եղել է 
արդարամիտ Եւ սկզբունքային մարդ։ Իր կենսագրական մանր ամա սնութիւն– 
ներին շատ տեղեակ չեմ, բայց գիտեմ, որ իմ պապիս՝ Թովմաս Այնթապեանի 
առաջին կնոջից է, եւ կրթութիւն է ստացել Կիպրոսում, Մելգոնեան հաստա՛ 
տութիւնում, ամուրի էր, ընտանիք չէր կազմել, գուցէ դա էլ իր ճակատագիրն 



էր։ Ինքը եղաւ ինձ համար ծնող Եւ կեանքի լաւագոյն ուսուցիչ, ոչ միայն իմ, այլ 
նաեւ շատերի։ Սկզբնական շրջանում բազմաթիւ առաջարկութիւնն եր Է ստա-
նում որեւէ բուհում դասաւնդելու, բայց չգիտես ինչու մերժել Է։ ԳուցԷ դրա 
պատճառը իր բնաւորութեան գիծն է եղել, չգիտեմ, ինչն է։ 

Այդ ծանր ու դժոււսր տարիներին, մի կողմից մարդկանց հիասթափութիւնը, 
որի պակերացումները չունէին, որը անշուշտ իր հոգեբանական ազդեցոլթիւնը 
ունեցաւ, այդ թուում նաեւ հօրեղբօրս պատկերացումների՝ կոմունիստական 
գաղափարախօսութեան նկատմամբ։ 

Ես ծնուել Եմ 1946 թուականին, Լիբանանի Անջար գիւղում։ Դեռ ինը ամիսը 
չբոլորած, շատերի հետ, ներգաղթում ենք Սովետական Հայաստան։ Սկզբում 
մեր ընտանիքը հաստատւում է եոյեմբերեանի Բաղանիս գիւղում, որտեղ էլ 
ծնւումէ իմ միջնեկ քոյրիկս; Շատ երկար չենք ապրում այնտեղ, ընտանիքս տԵ– 
ղափոխտւմ Է Տաւոլշի Սյգեհովիտ գիւղը, որտեղ Էլ կային մի քանի մուսալեռ– 
ցի ընտանիքներ։ Սկսեցի յաճախել գիւղի դպրոցը, որ բաւականին հեռու Էր մեր 
տնից; Սովորեցի այդ դպրոցում մինչեւ 9րդ դասարանը։ Մօրս առողջական վի-
ճակի պատճառով մենք ստիպուած եղանք գալ Երեւան։ Ընտանիքիս ծանր վի-
ճակը ինձ ստիպեցին, որ ես պէտք է աշխատէի եւ ուսումս շարունակէի Երեկոյ– 
եան դպրոցում։ հ հարկէ այդ ամէն շատ դժուար էր, ինչ խօսք ընտանիքի հոգ-
սը, ուսումս, մօրս առողջական վիճակը, որը գնալով վատանում էր։ 

Շատ չանցաւ մայրս մահացաւ, հոգսերը աւելի շատացան, բայց կեանքը շա-
րունակվում էր։ Աւարտեցի դպրոցը եւ 1965 թուականին ընդունուեցի Երեւա-
նի պետական համալսարանի բանասիրական, լեզու եւ գրականութիւն բաժի– 
նը։ՀԷնց այն ժամանակուանից էլ սկսուեց իմ եւ հօրեղբօրս կապը։ Միշտ հե-
տաքրքրվում էր իմ ուսանողական կեանքով, ընկերներով, խորհուրդ Էր տալիս 
եւ օգնում Էր բոլոր հարցերում։ Մեր շփումները աւելի Էին դառնում ջերմ յատ-
կապէս ուսանողական հարցերում, որը ինձ շատ օգնեց դիմակայելու Եւ յաղ-
թահարելու բոլոր հարցերը։ Երբ Ես առաջին անգամ ծանօթացրի իմ համալսա-
րանական ընկերներին հօրեղբօրս հետ, բոլորն հիացած էին նրա բանիմացու– 
թեւսմբ։ Ընկերներս յաճախ էին ցանկութիւն յայտնում հանդիպել եւ ուշադիր 
լսել հօրեղբօրս։ Մեր զրոյցները վերաբերւում էին ազգային հարցերին,, ան-
շուշտ մեր ուսմանը, խօսում եւ քննարկում էինք, լսում էինք իր թելադրանքնե-
րը եւ մԵկնաբաևութիւնեերը։ Չկար որեւէ բնագաւառ որից հարցեր էին առա-
ջանում, նա յստակ եւ սպառիչ պատասխանում էր։ Ընկերներս շատ գոհ էին եւ 
հիացած։ Զրոյցի թեմաները բազմազան էին. Գրականութիւն, պատմութիւն, 
քաղաքականութիւն, ընտանեկան։ Հօրեղբայրս լաւ ծանօթ լինելով արեւմտա-
հայ մեծ գործիչներին, ծանօթացնեմ էր բոլոր այն գործերին, որոնց մասին 
չգիտէինք, որովհետեւ արգելուած էր այն ժամանակ։ Այդ բացը իհարկէ լրաց-
նում էր ինքը, ներկայացնելով բոլոր երեսներով; 

Այս ամէնը անշուշտ ունեցաւ իր դրական ազդեցութիւնը մեր հետագայ 
Լ. 



կեանքի վրայ, սրանց շնորհիւ էր որ մեր հայրենասիրական, յեղափոխական 
պատկերացումները աւելի խորացան։ Շնորհիւ հօրեղբօրս մենք կարողացանք 
իյորութեսսմբ ըմբռնել այն յեղափոխական դաշնակցական գաղափարները, 
որոնցով առաջնորդուել էին մեր մեծ նուիրեալները։ 

Այս ամէնը տեղի է ունենում այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, որ ապրում 
էր հայ ժողովուրդը, յատկապէս ուսանողութիւնը։ Բոլորս մեծ խանդավառու– 
թեամբ պատրաստուում էինք նշելու մեր մեծ Եղեռնի 50-ամեսսկը։ Եւ պատա-
հական չէր նաեւ այն հանգամանքը, որ թարգմանուել էր Ֆրանց Վերֆէլի «Մու-
սա Լերան քառասուն օրը» գիրքը, որը մեծ խանդւսվառութեամբ ընթերցւամ 
էր։ Ոգեւորութիւնը աւելի մեծացաւ, երբ շնորհիւ Փայլակ Այնթապեանի Եւ Փա– 
շայեանի կւսգմակերպուեց համալսարանի հին շէնքի սրահում Մուսա Լերան 
հերոսամարտի մասնակիցների հանդիպումը ուսանողների հետ։ Այդ միջոցառ-
մանը մասնակցում էին նաեւ իմ ուսանողական ընկերներս, որոնք գիտէին ան-
շուշտ ինձանից, որ այդ հերոսամարտի հերոսներից է նաեւ իմ տատիկս ՄԱ-
ՆՈՒՇԱԿԸ Այնթապեան (ՄւսնուկԵան)։ Ընկերներիս հետաքրքրութիւնը գնալով 
աւելի էր մեծանում, միշտ ցանկութիւններ էին յայտնում ծանօթանալու տատի-
կիս հետ։ Ծանօթացան, ի հարկէ, միշտ սիրում էին լսել իր պատմութիւնները 
այդ հերոսամարտի մասին եւ միշտ ոգեւորւում էին։ 

Մեր ամէնօրեայ հանդիպումների ժամանակ մի անգամ հօրեղբայրս հարց-
րեց, թէ ես վստահո՞ւմ եմ ընկերներիս։ Հարցումը ի հարկէ զիս անակնկալի բե-
րեց, բայց առանց տատամսուելու պատասխանեցի, որ լիովին վստահում Եմ։ 
Այդ ժամանակ ինքը վերնաշապիկի տւսկից հանեց խնամքով թերթով փաթե– 
թաւորուածը։ «Բագին» ամսագիրն էր, եւ «Ագդակ» շաբաթաթերթը։ Այդ օր– 
ուանից սկսուեց իմ ծանօթութիւնը ամսագրի հետ, որի համար շատ ուրախ եմ։ 
Լաւ չեմ յիշում, թէ թիւ որ ամսագիրն էր այդ, բայց վստահաբար կարող Եմ 
ասել, որ ամսագրում ընդգրկուն յօդուած կար Համաստեղի մասին։ Ուրախու-
թեանս չափ չկար, պիտի տանեմ ընկերներիս եւ բոլորս միասին պէտք է կար-
դայինք։ Այն ժամանակ երբեւէ հօրեղբօրս չէի հադցնում որտեղից է ձեռք բե-
րում, դա այնքան էլ ինձ համար կարեւոր չէր։ Կարեւորը որ մենք բոլորս օգտը– 
ւում էինք այդ հնարաւորութիւնից։ 

Հօրեղբայրս շատ զգոլշաւոր էր իմ նկատմամբ, վախենում էր, որ ինձ ԻԵտ 
որեւէ տհաճ պատահար տեղի չունենար։ Ես այդ ժամանակ հասկացայ, որ մի-
եւնոյն ժամանակ ինքը շփւում էր որոշ մտաւորականների, բայց երբէք էլ չէի 
հարցնում դրա մասին, ուրախ էի որ կայ այդպիսի շփում։ 

Բաւական վստահութիւն շահած ըլլալով հօրեղբօրս մօտ, մի անգամ զրոյցի 
ժամանակ հասկացայ, որ այդ գործում իր մասնակցութիւնը ունի իմ զրուցակի-
ցը՝ Մովսէս Հերկելեանը։ Այդ օրերին մեր քննարկման առարկայ էր նաեւ Ծա– 
ռուկեանի «Թուղթ առ Երեւանը», որը Նոյնպէս ՀԵրկելեանի միջոցաւ էր հասել։ 
Թեման շատ արդիական էր եւ համապատասխան ժամանակի ոգուն։ ՀԵ– 



տաքրքրւսկան էր նաեւ մի միջադէպ, երբ հերթական «Բագին» ամսագիրը հա-
մալսարան էի տարել ընկերներիս հետ կարդալու, մոռացել էի գրասեղանի դա-
րակում; Յաջորդ օրը գնացի փնտռելու, բայց ապարդիւն։ Այս մասին երբ տեղ-
եակ պահեցի հօրեղբօրս, նա չյանդիմանեց ինձ, սսւելւսցնելով, թէ մէկ այլ հա-
մալսարանական ուսանող կօգտուի եւ կը կարդայ, դա լաւ է։ Դրանից ես ինձ 
թեթեւցած գգացի։ 

Թէեւ մասնակի ձեւով յիշելով եւ ներկայացնելով այս ամէնը, ուզում եմ ասել, 
որ դա մեծ քաջութիւն էր իր կողմից այն ժամանակ; 

Հօրեղբայրս լինելով համեստ մարդ, երբեք իր մասին չէր բարձրաձայնում,,, 
Մնացեայը յաջորդ սերունդների գնահատականն է։ Նւս վստահ էր կը գայ ժա-
մանակը եւ ամէն ինչ իր տեղը կ՛ընկնի; Ինչ խօսք այս ամէնը այն սերմերն էին, 
որ սերմանել էր ինքը, հետագայում ծիլ տուեցին, ծնուեց 1988 թուականի շար-
ժումը եւ Արցախի ազատագրումը; 

Մենք աւարտեցինք համալսարանը, ոմանք աշխատում էին իրենց մասնա– 
գիտութեամբ, ոմանք այլ գործերով։ Ընտանիքներ կազմեցին, բայց մեր կապը 
հօրեղբօրս հետ շարունակւում էր։ 

Մի առիթով հօրեղբայրս գնացել էր Արցախ, եկաւ եւ հիացած պատմում էր 
Արցախի բնութեան մասին, քանի որ ինքը քաջատեղեակ էր ողջ պատմութեա-
նդ սկսեց ինձ բացատրել մանրամասն։ Զրոյցի վերջում ասաց, որ «գիտես ես 
կարծում եմ որ մեր պապերը դեպի Մուսա Լեռ գնացել են Արցախ աշխարհից»; 
Ես զարմացած էի, բայց նա պնդում էր, որ ինչ որ կապ տեսնում էր։ Անկախ 
ամէն ինչից, ես միշտ հպարտացել եմ իմ հերոս տատիկներով եւ պապերով, Ես 
հպարտ եմ որ Մուսա Լեռցի Եմ։ 

Օգտուելով այս գեղեցիկ պատեհութիւնից, իմ եւ ընկերներիս կողմից շնոր-
հաւորում եմ «ԲԱԳԻՆ»ի 50-ամեակի կապակցութեամբ, ցանկանում եմ ստեղ-
ծագործական անձնակազմին արեւշատութիւն Եւ ստեղծագործական նորա-
նոր յաջողութիւններ։ 

Այդ օրերին «Բագին»ը մեզ տալիս էր հռգեւոր ազգային աւանդ, որի համար 
մենք բոլորս երախտապարտ ենք։ 

Մ. ԱՑՆԹԱՊԵԱն 
23/08/1912 

I ձ 



ՓՈՔՐԻԿ ՏՈԻՇ՝ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱԲԱՆՈՎ 

Անկեղծ ասած, ինձ Երբեք դուր չի եկել այն մարդկանց բւսցասական-ցուցադ– 
րական վերաբերմունքը խորհրդային պետութեան հանդէպ, ովքեր, այս կամ 
այն չափով լինելով այդ շարժիչի պտուտակներից, նաեւ լիուլի օգտոլած լինե-
լով դրա ընձեռած բարիքներից ու երբեւէ զգացած չլինելով այդ մամլիչի 
ճնշումն իրենց ուսերի վրայ, Եկած նոր կարգերին յարմարուելու ակնյայտ 
մտահոգութեամբ եւ նորար եւ գիտակ ամէն կերպ տաքուկ տեղ ունենալու 
ձգտումով շտապեցին առաջինը յայտարարել այդ Երկրի անտանելի անմարդ-
կային բարքերի մասին, ինչը, ի հարկէ, անառարկելի իրականութիւն է, թէեւ 
քսան տարի անց էլ դեռեւս չենք զգացել այս նորի առաւելութիւնը, բացի մի բա-
նից՝ ինչ ուզում Ես կարդայ, ինչ ուզում Ես՝ գրի, ինչ ուզում ես՝ գոռայ, ոչ տես-
նող կայ, ոչ կարդացող, ոչ էլ լսող։ 

Այս ընդարձակ նախաբանը գրեցի «Բագին» գրական հանդէսի հետ կապ-
ուած փոքրիկ մի յուշի առիթով եւ այն բանի համար, որպէսզի ասեմ, որ միայն 
մարդիկ չէին այդ անիմաստ արգելքների «բարիքներից օգտուողները»։ Այն 
Ժամանակ էլ ոչ ոք չէր թաքցնում, որ կար արգելուած գրականութիւն եւ տեղե-
կատուութիւն, որը կարող էր հասանելի լինել միայն յատուկ մարմիններին եւ 
մարդկանց, որոնց թուին էին պատկանում նախաբանումս նշած ապագայ 
«դժգոհ» տարրերը։ Բացառութիւն էին նաեւ այն մարդիկ, որոնց աշխատանքի 
ընթացքում ինչ-որ անմեղ փաստ՛ տարեթիւ, ծննդավայր եւ այդ կարգի էլի ինչ-
որ բաներ ճշդելու համար թոյլատրւում էր օգտուել յատուկ ֆոնդերում պա-
հուող նման թերթերից, ամսագրերից ու գրքերից՝ նշելով կոնկրէտ նիւթը, ան-
ձը, թեման, որոնց հետ կապուած առաջանում էր նման անհրաժեշտութիւն։ 

1972-ից,աշխատանքի անցնելով Հայկական սովետական հանրագիտարա-
նում, հայ ժողովրդի պատմութեան բաժնի նիւթերի հետ կապուած, յայտնռւե– 
ցի «արտօնեւսլների» ցուցակում։ Այդ կարգի ոչ-համահասանելի հանդէսներից 
մէկն էլ «Բագինն» էր, որի նախորդ համարները հանրագիտարանի խմբագրու-
թիւնը հիմնադրման առթիւ նուէր էր ստացել, իսկ հետագայ համարները պար-
բերաբար շարունակում էր ստանալ։ Թէեւ, խղճի մտօք ասած, այդ չափազանց 
արժէքաւոր հրատարակութիւնում, ափսոս, ժամանակի արգելքների զօրու– 
թեամբ բացակայումէ «Բագին» հանդէսին վերաբերող բառ-յօդուածը։ 

Օգտուելով մեզ ընձեռուած այդ համեստ շնորհից, առիթը բաց չէինք թող-
նում արգելուած ինչ-որ նիւթ կարդալու համար, որը կարելի էր գտնել, ասենք, 
միայն «Բւսգին»ում, մանաւանդ որ գրադարանավարուհիները, յաճախ առանց 



թողտուութեան, մեզ տրամադրում էին ամսագրի պւսհանջուած համարը; 
Նման նիւթերից մէկն էլ Սոլժենիցինի, այն ժամանակ շատ աղմուկ հանած, 

Նոթելեան մրցանակի սաթիւ գրուած խօսքն էր ու, թէեւ խորհրդային պաշտօ-
նական մամուլի որեւէ ներկայացուցիչ չէր համարձւսկուել հրապարակել, այ– 
նոււսմենայնիւ, դա թարգմանաբար տպագրուել էր «Բագին»ում։ Դրա իւրա-
քանչիւր ընթերցող իրեն համարում էր «ագւսսրամտութեան քամիների զեւիիւ– 
ռիկ» ել, մեղմ ասած, նրա սիրտը չընթերցողների հանդէպ առաւելութեան ինք֊ 
նաբաւ զգացողութեաբ էր լցւում։ 

Այդ երջանիկներից մէկն էլ ես էի։ Գրադարանավարուհին անխօս ինձ տուեց 
«Բւսգին»ի այդ համարը, եւ Ես յաւիշտակութեւսմբ սկսեցի կարդալ։ Այղ ընթաց-
քում իրենց գործերով գրադարան մտան մի քանի աշխատող, բարեւեցին, 
նստեցին իրենց գործն անելու։ Միայն մէկը մօտեցաւ, գլխիս վերեւից հայեացք 
գցեց ամսագրի վրայ, որոշ ժամանակ ի միջի այլոց զրուցեց գրադարանավա-
րուհու հետ ու դուրս ելաւ։ Մէկ ժամ չանցած՝ ինձ կանչեցին գլխաւոր խմբագ-
րի տեղակալի սենեակ, որտեղ դրսից եկած եւ ինձ դեռեւս համալսարանից քա-
ջածանօթ անձը, ինձ տեսնելով, ձեռքը մեկնած՝ ընդառաջ եկաւ֊ «Վւսռլեն ջան, 
գործով եկել էի, ասացի մեկից քեզ էլ տեսնեմ» ու մի քանի րոպէ լաւ ու վատս 
հարցնելուց յետոյ գնաց։ Այդ օրուանից ինձ համար պարգուեց աշխատողնե-
րից շատերին յուգող հարցը եւ իմացայ, թէ հիմնարկում ում աչքն էր շարունակ 
հետեւում մեզ։ 

Շատ յետոյ իմացայ, որ ինձանից առաջ նոյն սենեւսկում եդած գրադարանա-
վարուհին խիստ զցուշացուել էր՝ առանց թոյլտուութեան արգելուած գրակա-
նութիւն տրամադրելու համար։ 

ՎԱՌԼԵՆ ԱԼԵՔՄԱՆԵԱՆ 
Գրող, հրապարակախօս 

է 



Ի Շ Խ Ա Ն Չ Ի Ֆ Թ ^ Շ Ա Ն 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 

Հայ դ րականութիւնը միքադ գային դ հանի վրայ ո՝ Լր Է, ծանք) թ Է– որքա՛՛ն ու իր ո՛նց կոդմէ՛ 

Հարցումր (որ մէկ չէ անչհւշտ) կր Հանդիպի, Հարեւանցի կերպով կր ղ իմա լոր ուի, անոր 

Հանդիպումին ու դիմաւորո ւթեան աո-իթներր աարրեր կրնան լ՚յ/ալ, ել կ արեք ի չէ աո. իքժնե– 

ր ուն ա արր հր ո ւթիւնր Հաշուի չառնել– Ար ա աքին ր, մ երր չկարծուողը, իր դրական վիճակին 

մէք չօչափելի կր դ աո.նայ յանկարծ, առիթով մ ը , ՜ Օաաը հր կրի մր մ է ք , կամ Օտւսը մարդու մր 

,յիմաց, կամ ալ օտար դրու թե ան մր դ է մ յանդիման - հւ կարհլիու թիւն կ ընծայէ ա Նոր աււքեւ 

կենա քու թարդ մանուելու՛ սկդրնական իմաստով մը Հասկցուելու ն պաս, ակով։ Օաաը էն 

Հասկցուելու հւ ինքդինք օտարին Հասկցնելու դուտ մարդկային յարաըեըո ւթե ւսն վ եր ար երո դ 

«թարդ մանակս։ ն» մ արմ աք մը կայ։ Այնսլէս ալ դրականութիւնը «.վախտդ ըուելո ւ՝Տ> ու ծանօ-

թացուելու ընական ընթադքի մը ենթարկուելու Հակամէա էէ Որեւէ դ ր ական է, ւթեան միքւսդ՛ 

ւլ ա յնացո4,մ այս րնական րնթացքր ունի իըըեւ մեկնակէ Ա11 ք)լ այսպէս, առա քին Հերթին նախ՛ 

նա կան թարդ ման էւ ւթեա մր Հոր Հոս ուրիչին Հետ Հ ա ն դ ի ւ դ ո ւ մի մր սկիդրն Է միայն) Հայ դըԱէ" 

կանո ւթիւնր կր լ՛ացուի դէպի միք ադդ ային ըեմ, այնքան աաեն որ Հայերէնր միքադ դային /ե՛ 

դու մր չէ ՚ ու ինչ որ կր թարդ մանուի ա՛ լ միք ադդ ային է սւրդէն։ Այս Հանդիպումը կրնա յ դրա* 

կան կտորներու թ արդ մանած ոյ վալնքի մը կամ կարեւոր առանձին երկերու մաաուցմամք՛ 

սկսիր Ակս ած է։ Օրինակ, Մովսէս ի/որենացիի երկին եւրոպական լեդոլ ներ ու թարդ մանու՛ 

թիւններր կամ դրական փունքերու նախաձեռ նոլթիլննեը Ա՛ Ա– Պլէքուէլի՝՝ (անդ լեր էն), Ա– 

Լտյսթի1 (դ հր մաներէն), Ա՛ Զ°պանեանի՝ էֆը անսեր էն) Հաւաքած ոներր, պար դա պէս քանի մր 

օրինակ տալու Համար , կրնան այս կացու.թեան մասին վկայելտ 3 ատ կանչ ւսկան է որ քիթ յ՛լ Աք՛ 

լալ վերքն ու ի դալալ սէլիդրր կա տարուած այս աչիւատանքին սկիդրն իսկ կր դ անաին նս՝/եէ 

Հ ույեր Է նէ թար դ մանի դ ոչ Հայ թարդ մանիչ ն եր: 

ինքդինք օտարին թարդ մանելով եկոդ այս ինքնս/ցումէն Հեռու չի կենար նաեւ օտարք՛ 

թարդ մանելով եկոդ Օտարացու մը։ Այս երթուդ ւսրձն ու առուսաւրր, Հիւրընկալու թիւնը երկ՛՛ 

կոդ մ անի է: 

Պէաք է ուր եմն Հաստ ա տ ել, որ ՝. ս/յ դրակ ան ութե ա ն 4 ա նս թացո լ մր կ ա մ միքւս դ դ ա յն ացՈ 1– * 

մը «օտարին՛» ու «մեր» ՀանդիպոււՌերէն կը մեկնի։ Արքան կադմակերպ րլըսյ այդ Հանդի՛ 



է ա ս ս 

8 ճ Օ I ճ 
ճ & յ տ ւ տ ա տ , 

նւա ճոշէւ՚(ք \՚օշսա ձէաօւսցւսա Շռւաա1օՅ, & 
Օօ1եէւօւ« \՚՝օւ՚1Խէա; ծառուտ® ճւա 

տառատւէռ իոէա ՕաատՓատ 
օւհւէտոււք 

աաւա ա ցշ&ծւ^ւ* $|տշաււՏ| 
օ ա ^ ճ շ է ա ւ ւ ա 

ձ Տ ւ\1 Տ X I շ օ Ա Ս 

Աքէէէմբ, նո յնք ՚՛ւ ն ա ր ղ իւ նա ւ Է ա րլ լ ա ՜ 

քու կար ելք՛ ուիմխ նր կ ունեն այ անէ 

(/՛խիթար հա՛նն եր ու ^ ի ւր ո պ ա Տ լբ ա -

ղիրր ՀՀխՈ,ուած Վիեննա, 1Տ-17 ին) 

մասնաւ որաբաբ եւրոպական երկիր-

ներ ու ն մւԷ ք էլ ա քո ա ր ո ւ ա ծ .րւս ւլ ար ա ՜ 

կան ո Լ գիաէււ1լսւն անցու գ սւբմերր Հա-

յերէնի կր թ,սրէք մանէ Հօաարէն կր բե-

րէ քուրերր), րստ երեւ ոյթին եւրոպա-

կան լեդուներա անաեղեակ իր ագդա՜ 

կիցնեբբ, -անոնք որոնք Մխիթարեան 

ա), մ իք ական շրքանակին մէք են ու կր 

կարդան լբսւգ իբր, - տեղեակ պաՀելոլ 

Հա մար : ն՚՚յն լբ սւ ղ իր ն Է ( ի դ իա ու-

թիլն մ ան ալանդ Հայաստանի մ Է9 

լրագրող ու դրոգ խլականջներուն, որ 

է֊ 

ճ * օ տ. տ ձ ճ օ օ ւ ս –ոՏձյ՛1 

V Տ I ԼՏՏ. 
ճ ա ճ ա ռ ս ։ յ^ւ՚աէոօաա ՏքՇՅռօ^ 

Լ I I5 Տ I հԼ, 

ինչ-ինչ օտար եւլրեր նա ի. եա յայ 

իրե նդ Հա յ եր Է ն թ ար դ մա նա.թեւս մր ո ւ 

ապա միայն բնագրային տարբերակ -

նեբր կբ վ՚ակտգծէ, տյսպէս* սաՀմէս– 

նագրութխն (Շ<)11ՏէւէԱէ10Ո>, Հիէւպա– 

աոս (յգոնէէոլ), ծրագիր Հթասլադ ), գի֊ 

ս սւ ւ,որ աս աղ Հգ ույրուգ լու երլտբգ), 

ծ երակ Ո յա (ՏԼ՚11^է) եւ այլն*՝՝. 

թ՝ւսրգմանոլել,էվ լուրերն ալ եգ– 

բերն ւսլ իւրացւքան ու $,Հայ1լտ/լանաց– 

մ ան՛ձ կամ ա յ՛ւ աքին աստիճանի մր 

վրայ ընդունման (Հա յկ ակ անագում բ 

միայն լեգ էէ է ա կ ւսն մակարդակի մր 

Լփլփաս հայեր ք (և 1,այւ|սյ|ւկ.– էււսպփԼւււս Պ|ւանտ, 1680 
Մա զա բիճ էևՀ<էր1<է<տղարաև Փա րի զ 

՛քրայ դիտեքբ քիչ պիտի բլլար, նուագա– 

դոյնր ոչ ա մ յ ՛ողք ական) Հոլովոյթի մբ կ ենթարկուին, որովՀետեւ. մտմուլր Հոն ինքն իրեն 

Իրաւունք տ ուած Է կողմնորոշիչ դեր մր խաղալու, աղդ տ յին լեգո լին ալանդ ու մին Հսւնդ Է պ 

դո բեն ակ անօրէն դգաստ կեցուածք մբ Ոբդեդրելով։ էբեէոյթր թ երելս մակերեսային թուի 

(/« Կ բ՛լրի եւ եգբի փոխագրութիւնէ քանի այգու, դ եէւ գործ շուն ինք բովանդակային թարգ-

ման ու թե ան Հետ–, Հ ա ւ ան էս կան Է– 0 դ աա կ ա ր Է ս ա կ այն տյգ ենթա դ ր եսւլ մ,ս կ եր ես Էն ա նդ ինբ 

տեսնեի վ։, ո ի,տ դ ր ո ւ թ ետ ն ա յս էւ եւ եր ո ւ ն մասին խոր Հր դ ած ել ոլ Հա մար մա մա ն տ կ ունենալ( 

Դ դ ա լու Համար որ Համող ումէ մ ր մեկն ա ծ ներքին տ ես ութիւ ն մր մտբ մին կ ՝ սանէ, կր թ ՛ս նձ -

բանայ, կր տարած ուի ու շբ քանսւկ կր ստեղծ է , երբ անոր ար տա յա յտուքմիւ ններբ յարատեւ 

բանեցումի մբ կ ենթարկուին– ճիշդ ինչ պ էս մամ լոյ մեքենան կր մամ/է ու կր մամլէ Հիմեբեւս 

՛Այս օրերուն պէտք է բսել կր մամլէբ), մինչեւ որ սեւութիւնն եր գիրի վիճակի մր մէք մէքտեգ 



դ ան; Լքամլող գործիքին սակայն արժանիք վերադբելր պիաի նմանէր զայն շքանշան ով մր 

պարդ եւատրելա անտրամարական արարքին•- Ա արժէ (ասեի որ մամչող յանձնաււու թե ա ս ս ր 

դոնէ ուրուագիծ ր գդալի է Հէլրոպա»յի էքերուն։ 

Այս դրութեան սկիդրի Հարցումին տարածքն ու մեծութիւնը թերեւս երրեք չպպանք ու նոյ-

նիսկ կարծենք որ պատասխան կու տանք, մինչդ ե՛լ Հարցումին անսանձելի ուժգնութիւնր եւ 

բազմակողմանի նկս/րագիրր պատասխանի մր նախապայմանները կր կագ մեն։ 

Այսպէս, օրինակ, ամերիկեան-եւրոպականի՛ն (դիւրին ա ճիչդ իսկ չէ այս ակամայ գոյակ-

ցութիւնը, վսաաՀ եմ, պաՀ մը մոո-նւսլով նոյնիսկ ամերիկեանին ալ եւրոպականին աչ ենթսւ՛ 

բւսժւսնումները) թէ՛՛ Աիքին կամ Ծայրագոյն Արեւելքի գրական աչխարՀներու նկատմամբ 

Հայ գրականութեան ունեցած դ. է մյ ա ն դիմա նո ւ թ ե ա ն մասին կր խօսինք՝. Աիքեր կրակ ան ր 

շրքապատոդ երկիրներուն միքեւ մշակութային ճաշակներու նմանութիւններու յայտնւսբե՜ 

ըումր ցամաքամաս եր ՛՛լ (աո անց այգ յտյտնաըերման էսկ\ արդէն գ անցուած տարբերութիւն՛ 

ները կը չքացնէ՛. Աիտքբ աչխարՀագրութիւն չի ճանչնար, թէեւ. միջավայրի մր ծնունդն ու 

բնակիչն Այնպէս որ երբ ՀամաչխարՀային ոլ միք ազգ ային գ բակ անուիժեան մասին Է խօս՛ 

քըէ ան մ իք ա պէս Հտբկ Է անգ բաղ ալլնա լ, որ պատմականօրէն ո ր մշաէլո յթներուն Հետ ս/դեըս 

ունեցած է Հայ գ բակ ան ո ւթիւնր է ովքե ր գինք թ ա րդ մա ն տ ծ են ու ան ինքդինք որո՜նց թարգ-

մանած է։ Հայկական կոչուածը մչԱւկութային պատկանելիս ւ.թիւն մր ունեցա ծ է եւ ունի 

պատմականօրէն պայմանաւոր: Պատմական-քադաքական կացութեան արդիւնք Համարելու 

է , Օրինակ, Ժ*Ջ–"Ժ՝Ը– դարերու Հայ բանաստեդծ –աշուղներուն լեգուական խառնակոԼ թիլնն 

ու պէսպիսութիւնը, եըըեւԲն նոյնիսկ ամբոգք ութ եամբ. ՀՕտար՝է լեզուներով, Հա յա տ աււ կամ ոէ 

(պարսկերէն, թրքերէն է վրացերէն), ստեղծ աղ ործ ո ւթիւնր։ ինչո լ Գրիդ որիս Ադթամարցի եր-

բեմն ամբողֆութեամբ պարսկերէն տողեր պիտի արձանագրէ իր քերթուածներուն մէք։ $աս՛ 

Հաւանաբար ոբովՀետեւ իր գարւս շրջանի գրաւոր լեղ ոլն խօսակցական լե ղուին Հետ սերտ յա՛ 

բաբեր ութ եան ս էլս ած Է; Ու խօսակցական լեղ ուն ալ դ իւրաբար կ իւրացնէ օտաբալ՛անու՛ 

թիւ ններ ր իրենց ՚ձ Օասւր)՝) ու չթ՚սբգմանա ած վիճակ ով; Անկախ լեգո ւ ներ ուն միք եւ կատար 

ուսւծ փոխանակութիւններէն, վէոխաո,նա ած բառեբէն ու րոելաձեւերէն լեգուագգ ացոդո ւ՛ 

թե ան ներքին աստիճան մը կայ, թերեւս աննուաճելի, որ տուեալ լեդուն եգակիութեամբ մր 

կ օժտէ, գ ործ ած ոգին ու գործածելով գէլտցոէլվէն լեգո՛ ակ իրին Համար։ Ա՚հթարգ մ անելի Է այղ 

աստիճսւ նին նունն ու Էութիւնը: 

թարգ մանելիքն սակայն ենթակա յ Է իւրացնող (ինչպէո նաեւ Օտարացնող) դործոդու թե ան 

մր; Պատմական Աղեսիա֊Ո ւրֆ՚սաՈւ.րՀա քադսէքր իր հայ րնակչութեան ներկայացուցած կս՛՚ 

րեւորոլթեան Համար նաեւ չրքան մր Հք)ւրՀայւԱԱԱյԱւն՝ֆ կամ հԱիք էսդ ետք Հայոց» անուններու 

<&թաբգ մանութեա մբ% յիշ ատակ ուած Է; Աակէսյն բնական ար ար միայն Հայեր չեն ապրած Հոնէ 

ոչ ալ Հայերբ միշտ 

մեծ տմասնութիւն կաղմտծ են։ Պատմագիտութեան էլա լա ածն Է անշուշւԱ 

ստուգ եչ որքա ն վաւերա1լան կոչումի մասին Է խօսքը\ Էյը բեմն միայն Հայ պատմսւգ իրն եր էէ է– 

բաղձանքն ոլ Հնարքն որ ճշմարտութեան կը վերած ուի կամ միայն Հայ շբ ք տնակներ Ո Լ ծտ՛ 

նօքժ ս/նուանումԳյեր են անոնք, ա յգ շբքանակէն ւլուրս չեկած ՚. թարղ մ ան ու թ եան մէք գգ ացՈ՛ 

ղութիլն մր կայ իւրացնելու եւ օտարանալու; 

Հայ գրականութիւնբ ծանօթ ^՜։ էս թոնիս), Գոբպատ (այսօր թարթու), կիս տխել սւգ սէր ք՛ 

եր եւ ոյթ ունեցող անցորդ մը ծս/՚էւօթ Լ խաչատուր Աբովեանի անէէւ ան րլ քանի մր նախագ ա՛ 



Կ ութիւն ալ կրնալ Հիւսել անոր շո Լքէք՛. Այս Հձծա նօթութիւ ն»ր կապ ունի անշուշտ Ար ո վետն ի ոչ 

թէ վաստակինք այլ տուեալ քաղաքին Համալսարանր աղաս, ունկնղիրի կարգավիճակով ու-

սանած ր լ լա լու Հանղ ա մանքին Հետ։ 

Հարկ է թերեւս Հոս ան մ իք ա պէս աւելցնել, որ Ար ով եան էն, թու մանեանէն կամ Ձօպանեա֊ 

նէն կատարուած թարղ ման ութիւ ններր յարաբերաբար ուրիշ Հեղինակներէ կատար ու ածնհ֊ 

րուն մեծ թիւ մր կր կագմենւ Ա յ ղ Հեղինակներուն ձծանօթ» րչլալու Հանգամանքը նախ մեր՝ 

Հայերուս քով վայելած ծանօթութեամր կր սկսիւ 

Օտարն եր էէ էն Համար ծ անօթ ա ցոլ մի ծառայող թարղ մանու թիլննեբը գրականութեան նիլ– 

թր եւ որ ակր Լու. անշուշտ նիւթին ալ որ ակր) ի նչ Հաէասաբութեամբ կլա ներկայացնեն ու քէ*նչ 

Հաւասարակշռութեան մասին կը մտոըեն; թնչհ Է այն, որ օտարին Համար դէպի Հայկականը 

թարգ մ անելի մուտք մր կրնայ գ իւրացնել֊– Այս մոլտքր թարգ մանո ւթեան վիճակ մրն է արդէն 

ինքնին,Գ ուռը կը բանաս ու կը մտնես կր թարգմանես; 

Հ Հա յաս տան» ու «Արարատ» իբրեւ րաո եր պէ աք է միշտ Օրօրուին տողերուն երկայնքին, 

Ո(՚պէսգԻ կտորները Օտարներ ոլն Համար Հասուն նկատ ուին ու գ անոնք Հրամցնելու Հւսմաբ 

կթարգմանենքգ անոնք Չօտարացնելով)։ իբրեւ խորՀրգանիչ «Հայկականդ նկարագրի, 

՛Անուններ րլլար՚վ անոնք կը մնան անթարգմանելի ու էի ակ։ Խ որՀրդ անի շները լեգուէ լեգո լ 

անցնելով կը կրկնուին պարզապէս, առանց թարգ մանուելու։ Օտարներ ալ այսօր յաճախ 

ՀԱրմինի ա%յի տեղ նոյնիսկ <ք.ՀայասաանՏ բառր կր գ ործ ած են; թնա կ անարար այգ անուններ բ 

անթարգմանելի պիտի մնան ու իրենց թե/աղ բակ անութետմբ՝ վ՛ակ է էրբ սակայն բառր իբրեւ 

թառ. չի կար էլ աց էէ Լ իր, այլ անոր թելաղ բանքր ար ձագ անգ ող վիճակի մ ԷԷ կր լս ուի, կամ ներ֊ 

Կ"ւյ ոլ պարուրուած կ րլլայ իր արձագանգով՝ ան կբ գառնայ պեղելիք, ու այն ատեն Հետա-

զօտութեան աշխատանք մր անհրաժեշտ կ ՝ըլլայ։ Արձագանգի երկու օրինակ պիտի տամ սաո՝ 

րել։ 

Զուլալ Գագանճեանի եւ # ովՀաննԷս Գրիգորեանի Աբարատ-Հայասաան մէք բերող երկու 

կտորները կ անցնին միայն բառերուն պատկանող սահմանները ու կր յուշեն մուտք մր դէպի 

՚Ոչխաըհ մը, լերան ու եբկրին առքեւ երկու մանրաշխարհ բանալով, որոնք, րսենք, Հայերուն 

Կը պատկանին, Հայերէն կբ մեկնին։ Գրիգորեանի քանի մը տող երր «Հայաստանդկր գծեն 

Իրրեւ ի ոքրատարած աշխարհագրութիւն, զոր կրնաս գըպւսնգ ՚քնել ու. ճամըոըւլեի վէոքրիկ՝ 

՛Արցունքի մր կաթ ի լի՛է է մեծութեամբւ Փոքրո լ թեն Էն ՈԼ արցունքէն աւելի ըսուած բան մր կայ 

՚՝"^֊ ունեցածդ վրաղ կրելով զայն Ունենալու կարելիութիւնը: թէեւ ունենալուն զարգացու– 

մը չուն ինք է կրելն ալ ունենալն ալ այստեղ մակերեսի մր վրայ են ոլ բաց ամէն զարգացումի 

՛ԱՈ քել, ինչ որ գործն է առհասարակ պատմողական քննա գ ատուիմ եան մը, որ կրնայ մինչել 

Հ՚սստրակ տեղիք Հասն ի լ կամ հոնկէ իսկ մեկնիր. Հայաստանը վրադ կրելով ունենա լր թելադ-

րութիւն մրն է, Հայ ըլլալու մասին յուշարար՛, խօսքը սփիւռքսսՀայոլ մասին չէ անշուշտ։ թե-

քելս սվյիւո-քացոդ Հայաստանի։ 

Գագանճեան կռուի երսծ է Ար ար ատին ահագնութեան գէմ, ըսելով. Եթէ լեռ ես ո աքերուդ 

Վրայ կեցիր, ո՛չ թէ մեր սրտին մէք, իսկ եթէ լեռնութենէն աւելին ես ձախալսւծ ես, գիացած 

^՚Ժր*՛՛ Գագանճեան համարձակ ու լկտի, Գրիդ որ եան աւե/ի խաղաղլ ու մտորունւ Էր կա. հատ-

ուածներն ալ ^Հայկական» նիւթեր ծեծելով, ՀայրենասիրՈւթեաԿէ տեսակ մր կբ Հրամցնեն, 



որոշապէս պիրկ, սա անց թացութեան, չըսելու. Համար՝ անմարսե/ի կրկնոդռւթեանւ Երկուքէ 

ալ կր նկրտին մա ածումի սաՀմանսււոր Հոր ի էլին մր րանալ, Հայ ըլլալու ձելեբ թարգ մանել, 

սեղմ աո ՛լեր ու յ անձն ուած։ ՈԼ թարգ մանիչբ, որ օտարը անի իլ՚րեւ ՀասցԷատԷր (Հա յա ն իսկ 

պատկանի ւլ օտաբութիւԿւբ պւոՀ մր մոոնալով), կրնայ թարց մանուիմ ե ան տռթիւ մա ած ել 

Արարաաին դէմ մղուած այս պայքարին մասին, որ տարբերուիժիւն մր Ու. նիէ եր լ՛ ղայն կր 

գնենք Աբարատապաշտ տողերու անտառին դիմաց է ճ ամրան Հեռու չէ մինչեւ & աՀնաբի 

աՆարեկ^ին գէմ ունեցած ընդվզումը, - եթէ անշուշտ այղ ճամբան դրութեան շարժիչն իսկ չէ 

- եւ մինչեւ անոր դուդաՀեո. րնթացոզ դ ր տ կ տ ն ախա ո. ն ալ պոռիժկոււԻւեբ Հօրինակ կ. ֆ որսա՜ 

հանի քանի մր վէպերուն նիլիժեբր), ուր սիրեփ րնղ վ զու մ մր կր դծադրուի, երբ ինքնութեանդ 

դէմ պայքար կր մ II ես, տարամօտութիլն մբ կր ստեղծ ես–. 

կ՚երեւի եթէ բախտաւոր օր մբ Հայ զրոդ մբ Ն՚՚պելեւսն մրցանակին արժանանա յ, Հաւաքա֊ 

րար շունչ մբ պիտի քաշենք ՈԼ Հանգստանանք, վսսսսՀինք մեր ՛Հ միք ու դ դա յին» ըլլալուն կարո՜ 

դա կանութեան՛– Ի՛՛նչ աղդ ակներ նկատի կ՝ առնուին՝ միքազգայնացման Համար–, վերքին ՏԱ// 

միքադդայիններէն մէկբ Հր անդ Տք՚նքր կարեփ է սեպեք. Սխալ է անշուշտ Տինքի աո. թիI դրա-

կան ներկաբսցուցչի մասին խօսիլբ–. Նեղ պարագայի օրինակ մբ սեպեցէք ւլ այն, ի չդոյէ այլի 

մը Հրապարակին վրայ I իբբեւ Հրապարակս/դիր բնդ ունելի պիտի ըլլար, չտա Հա է անտբսէր ՚ 

իր յօդուածներուն բովտնդտկութհնէն շատ աւելի սակայն իր լ՚ացմիտ կերպարը, ճԱկօս/փ՝1* 

է քերան թ՝ուբքիոյ մէք նախապէս չբսուած ՈԼ, չգրուած նիւթեր ու եւ ըսելաձեւ երու զ ործ ածու՛ 

թիլ ն ր, փ ո քրա մաս նո լ թեա ն մք/ յս տակ ձ ա յնր բքլտլ Ո Լ իր ի նքնտ կազ մա կ եր պումբ յա տ կ «Ա նիչ ՜ 

նեբ են, որոնք դէպի միքազզային Հրապարակ Հրեցին զինք ինքնաբերաբարւ կարծիքի ազա՛ 

տա թե ան Համար բաշխուող Հենբի ֆօն Նանն լէն մբցանակբ Հա մ պո լ բկի մէք (2Ո0(յ) որ ոչ 

իմաստ մր ունէր՛. Բուն միքտզդայնացումբ սակայն իր ս սլանա թեամբ տեղի ունեցաւ ու դար-

ձաւ շատ եր ու զ ուրդ ուր անքին ու Հիացումին առարկան, ցաւէն եկած Հտ մակրո է թեն էն Լ II՛"1 

անդին–. Գերմանացի Հասարակ խօստկից մրն ալ կրնայ այսօր «թրքս/Հայ թդթակիցքին սպանու-

թեան ակնարկել։ Արեւմտեան մամուլր յաճախ մէք բերեց զինք ու մ է քբ հր ՈԼ.մն եր ո ւ ժաման Ա՛-

կր չէ ալ անցած դեռ։ իր անուամբ դպրոց եւ ՀիէՈւաբկ ծնունդ առին շատ շուտ։ ԵրկրոբդՐ 

նոյնիսկ թուրք բժիշկի մր նուիրս/տու նախաձեոնուիժեամբ։ Անշուշտ նաեւ, ինչպէս այսպիսի 

պարագաներուն սպասելի է , ստեղծ ուեցաւ՝– .վնախանձո դեներու խմրւսկ մր, ցանց մր նոյնիսկէ 

որուն անդամները իրենք այդքան «մեծ՝» անուն մը չկրցան վաստկի լ, չ միք ազգ այն անտի նռք 

նիսկ ակամայ, առանց այղ վւառասիրուիժեան, ոլ $ինքին փակցուցին <$. լրտեսէի կամ նա տզա 

գ ոյն՝ թրքասէրի տեղի-անտեղի պիտակ մբ։ Անոր արտադրանքը պայծառ իմտցականուիժեւսն 

մբ մասին չի վկայեր, սակայն միէշտ չէ որ վւտյլունութիւնր Հանբ ած անօթութեան կ առաքնո/՛՜ 

դէ–– ԵրբեէՈք կեցուածք մբ, խօսք մբ, նկարագրի տակաւ լայնցոդ ու. յստակացող գիծ մբ, յայւՐ՜ 

նութիւն մբ, բայց մանտւ անդ քարոզչութեան շատ զՕբսէւոր մեքենայ մբ աՀա Հրապարակ կՐ 

քաշեն, որմէ թ երելս Հրաժարում իսկ չկայ֊ Ե– գարու Վար դան Ա պարտ պետ կր խոստովանէր 

իր ճառին մէք, րստ անշուշտ Եդիշէի գրաււոլ մին, որ իր նիզակակիցներէն շատեր աւելի քս>լ 

էին իր մ է ու արժանաւոր, րայց ինքն էր սպարապետ նշ տն ակ ուած՝– կրօնական ոլ քադաքակւ՚մ՛ 

ղեկավարներ միշտ չէ որ լաւտդ ոյն տիպարներն են իրենց շբք տնակներուն։ Ոոսւտկ է, որ ՊՍ՚յ 

մ աններ ու ծնունդ շտսւ մր բարձրացա ւԻէւեբ կան։ Տեղ մր ընտրութխ ն մբ տեղի կ ա նենայ։ քքՎ 

քւնշ սլայմսէննեբ նկատի կ ՛ոռն Է Հարկ Է ու սու աս իր ել։ քԼնտրՈւթիւէէ կամ էէ չ, տրտաքին ճէէ՛ 



// սւ սւ է ն տ ս դ ին ներքի ն ճ ա կ ա աի վր ա յ ծ ա նօթացո ՚ մի մր ւո ն Հր ա ժ եշ սւ ո լ թիւ նր, Նիկ՚՚ք Ա՛լք՛ ք ՜ 

ե անի ր հր նո վ ըսուած, ժամա նա կավրէպ չէ, թէեւ մ հր պ ա ա մււ ւ.թէ, ան վ եր արեր ո էր. Նոյնը, 

էո էլ անց էի ո փ ո խո ւ թե ան կր նայ էք րա կ ա ն ո է. թե էս ն Հ ա մաքէ ա ք րս ու իք. ՀՀ ի ր ալ ո յ. նք չոլնինք պ ա -

Հանք ե քու. օտարն եր Էն որ մեր պ ա էո մ ո ւթիւնր իմանան եւ աեսնեն թկ ի՛նչ ենք մենք– բայց 

դժբախտ էէ ւթիւնր ա՛յն կ որ Հայոց մէք կը պակսի այց Հեաաքըքբու թիւնր եւ չտտեր կքէ կար-

է՛ են թկ քւսգ ացպաննելւ ենք մհնք՚ն ՝-

Հա յա սա անի մէք խոբՀբդ ային խոբՀրգաւոր կարէքհր կր դասաւորէին թարգ մ անելի գործե-

ք՛ ո ւ ն րն ս,ր ո ւ թի, նն երբI Թ եր հւ ս ա ն կ ախո ւթհնէ ն ետք ա նխոր Հ ո ւը էք մն ացած հն թարգ մանու– 

թե ա ն վ եր ար եքա էք պ ա տո ւէրն եր ր: <(.Ա պ ո՝լո Հ ր ա ա ա ր սւ կչ ո ւթե ա ն թաք էդ մանչա կ ա ն իր ա դոր– 

եոլմնեոո. Հ ա յսէսէուս նի Գրողներու Ա՚իոէ թե ան պա արա սա ահ Հատորները Հայ գրտկանու– 

թիէնր օաէււր քեգունեքավ ներ կայացնող չարքր անկասկած Հես, աքրքր ակ ան նախաձեռնու-

թիւնն եր են։ Սեր դ յխկն էքեքէ կ այդ բո քոր Հասարն եր ուն որակական մակարդակը դնաՀաահէ; 

Հ՚՚՚րցր Հոն կ, որ սէյդ դ նա Հաէո ականը, քննական աքդ ձեոնարկու մր սէեդի չ ունենալէ քէնդ Հան՜ 

Ր՛" պկ"ւ՛ Ս հէք մ սիլ նա կ ն հր ո է ժ օ էյ. ա ա դ ր ախօ ո ա կ ա ն ներ տ արին երո է. ու նոյնիս կ ա ա ս ն ա մհա կ -

ներու ընթացքին չեն կրնար Հքննադաէոութեան՚ֆ վերած ուիր, Հա ա որն երբ կր ս, պո լին, աւլա– 

ւհքադոյնո ծ ավւաքքոյններու սա սակ ո ւթեան տակ կբ խեդ դո ւ.ին։ Հա ա էէ քէներուն ՀրաաաքէԱքկ– 

չասէէէէ ներ Էն դուրս դ աք ով Հրապարակ դրուիքր պարւոաւորութեա)ւց ՀեէՈ կապ չունեցող պար-

տականութիւն մր կքէ Համարուի՜– Իսկական ծանօթացա մր սէեդի չ ունենար։ (Այս Հաստատու-

իք՛ կրնայ քիչ թկ շատ էյեր էսլ, եր իլ Հայ Գիրքի Հրատարակութեան, արեւելք թկ ար եւ մոլ աք, 

Հարսւ։ թկ Հ իլ սիս - ու մանա ւ ա նղ Հինղ Հ ս,ր իլ ր ա մե ա յ յո րեք հն ա կ ան այս ա արի րս ո լ ած ): Աին չ -

՛քեռ անոնք պիաի ունենան իրենց Համապատասխան քննա/ւկմսւն չրքանակները։ ճիչդ Է, ամէն 

չբքւս ն ՛ս կ մա սնադ իա ա կան չէ , սակ ա յն մսւ ս նապ իա ա կ ա նէն աս ղին, ղ ր ա կ ա ն խօսքին ՝ դրա խօ -

•՛ութ եան դո յա ո ման Համար գետին մր կայ, ուր վէճ ու տեսութիւն՝ թարդ ման ութ հանց մա-

ԿԻ՝։> ԸԱ*»փք զրոյցներով պիաի բիւրեղ ացնեն Հբատաբակոէ աե Հատորներուն սէհղն էէԼ գերբ։ 

ք՜՚՚՚յց ու ր Կ ապրինք։ Էէ ինչի Համար; 

«Աստղիկ» թարգմանական Հանդէսը, Երե ւ ան, մաւ ն սւ լո ւ չէ։ Ի էէ կ Ա վ՚ի՚–ո քի ՚ ^ ՚ կ ք թաքէղ մա ՜ 

՛՛Աէկ ան աչխաէո՚սնքր աեդի կ ունենայ րստ նախասիրութեան, րացի Ախիթտրհաններու ծրադ -

րա I որ թ ար ղ մա ն ո ւ թիւ նն հր կ ն, սւր ղ Է ն պ ա տ մո է թ հ ան անցած : Մար կ Նչ անե՛ս նի « Կ ,ս մ» վ եր -

ր՛ ւ ծ ակ ան Հանդ Էսին քանի ւկւ Հա սա բներ ր կր Հետ ա պնդեն թարղ մանութիւնր իբրեւ հ բաղ իր 

Որ դ եղ ը եք ք ք լ ւիա էէ ա սիր էէ ՛թի՛ նր, ո ւ վւ որ ձ եր կր դ նեն րնթերց ո ղ Հ տ նր ո ւ թ եա ն տ ր ա մա ղ բու՛ 

թե ան տակ։ Միայն վերքին թի, ին մ է ք է որ գործակցական թարգմանս ւթեան կր Հանդ իպինք–. 

Անչոլչ ա անՀ տ ս, ա կան իր ա գ որ հում մրն է թ ար դ մա նո է թիլ նր, որ երբ ս ա կ ա յն խմբ ա կ ա յին 

"էչիէտտանքով իրագործուի, տա բրեք է բնթացքււվ մր յառաք կր տարուի։ (յ գարու, մաաենսէ– 

գ իր ն եր ուն Հ ա մար թ ար գ ման ա կ տ ն ա, շխա տա նքբ գ բակ ա ն աչ խա րՀ բ ացո ւ եք ո ւ միքոց մրն Է ր : 

Գր ել ս կ սիք , նախ թար գ մ ա ն ել Ո վ I Ատ հ գ ծ սւ գ ործ ա կ ան ա շխա տա նքին չ ար Ժիչ աղ բիւր լ» թ ա ր ղ -

մենութիւնն Էէ Նոյնը կարելի կ ըսել Մխիթարեսւն թարգմանական շարժման մասին, բոլոր 

՛ԱնՀ՛, աժհշտ տարր երո է թք՛է ննեբբ վերցնեք Է ետք՛. 

Այս օր ե քաւն կարելի Է Հա մա ցանցի ճամբով նոյնիսկ խմբային թարդ մաԿ/ուիժիւ ններ կատա-

րել։ թարգ մ անա ած կա որը կամ երկը քանի մր վայր կ հ սւ ն Է ն կր կ տ ր Է ց ա մա քա մասեր էէ Լ ձամ– 

(՚տն ՈԼ քանի մը վայրկեանէն երրորդի մը ափը Հասած է Այս դիւրութենէն օդ տա իք ուղող– 



նեբբ սակայն մենք չենք, որ Համացանկին ու Համակարգիչին միքոցաւ ՀաքՈ ւթիւնն ոլ Հայա՜ 

զ իտութիւնր կապիկներ գ ու. նտզարդ ելու (կարծեմ ձկապիկձն աք Հզ ո ւնա գարդ ո ւմգն ալ րս/րդ 

փոխարերութիւններ չեն) գեղագիտութեան ծառայեցնել դիտենք կամ ալ Համացանցային Հա՜ 

մագումարներ կքէ կազմակերպենք՛ ատկէ անդի ն: 

կր վերադառնամ սկիզբի Հարցումին ո լբ կր կանգնի այսօր Հայ դրականութիւնը Համտչ՛ 

խարՀայինին դիմաց կամ մէք։ &ատ մեծ Ու բազմակողմանի Հարցում մր, նկատի առած դբա՜ 

կանութեան տարբեր ժամանակաշբք աններ բ։ Ս՚իայն մեր օրուան մասին խօսիքն անգամ 

դմուաբ է՛. 1,. Ադբալետն խոբենտցիի ինքնսւՀաստատման ծանօթ խօսքին դիմելով (ձածոէ 

փոքր ենքձ) փորձ մբ կ՝րնէ պատասխան մը ճարելու՛ «(•՝֊) թէեւ մեր մշակոյթբ չի կրնար բագ՜ 

գ ատուիք մեծ ազգերու մշակոյթին Հետ, բայց անարժէք ալ քք»*։ Անշուշտ շատ յստակ տեդտդ՛ 

բում մբ չէ այս մէկբ՛. Բայց Ադբաքեան շուտով կ ակնարկէ ռուսական եւ պարսկական դրա՜ 

կան ու թեա նցէ յի լեցնելով, որ ռուս երբ մինչեւ ԺԸ՛ գար, իսկ պաքւսիկնեքէն աք մինչեւ քի՛ դաի 

դրական մեծութիւննեբ չեն տուած՛. Հաստատում մր, որ Հայերուս մասին կաբելի չէ րնել, րԱք 

Ադբաքեանի։ քքւրեւմն այստեղ Ադբաքեան բադդ ատեքիութեան Համար չավւանիշ կ րնգունի մեծ 

երկ մբ, երկի մր մեծո։ թիւնբ–. Բայց ինչսլկ ս կրնայ երկ մբ մեհ բլլաի փոքր երկերու դիմաց՛ 

Աո աքին յատկանիշ մրն է անմիքապէս՝ անոր սաՀմանազանցո ւթիւ նըI ԱաՀմաննեբ չճանշնս/՜ 

լու այս կեգրոնախոյս Հանդ ամանքր անշուշտ նաեւ Հակադրուած է ինքնակեդրոնութետն մր՜– 

ինքնակեդբոնութիւնր իբբեւ հիւթ սակայն կրնայ բաց ու Համամարդկային րքլալ։ 0դոստի՜ 

նոս կամ \քսւրե1լս1ցի զուտ ներքին նիւթեբբ դէպի գուբս բանալով զանոնք ար տ աքն ացն ե լ Ո ւ 1 

Հսէմտմաբդ կայնական աբ տաքնո ւթեան մբ յանձնելռւ Հմտութիւն մը ունին ՈԼ ատով 

կ անձն ական ացն են իրհՆդ սեփական չնկատուոդբ, օտարբ։ ԱաՀմտններու քկյքոււՌ Է որ տեղք՛ 

կ՝ ունենա յ, ինքնաբտ տկեդբոնութեան յտռտքացումով: Այդ պատճառով ընթերցողին մուտքՐ 

ազատ Է նման երկերէ ներս, կր բաւէ որ ան թարգ մանուած բլլայ ծանօթ լեզուի մբ։ 

թարդմտնոէ թեան նպատսւ կր՛– «(•••) փոքր Հայ ժոդովբդի դրական մեծ ու պայծառ արուեւէ* 

տր մատուցել այլ ազգերի, բնթեբցման աւելի լայն ասպարէզ Հա նեթ". ա քո, ճա մրա ն միայն 

երթն է *՚*յգ, ՛՛բու ն դաբձբ կբ կատարուի Հոնկէ բեբու ածով, թւսրդմսէնելիքով: 

Գերմանի* 

Ծ ԱՆՕԹՍ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆ ԵՐ 

1. ՏյցըՏէ̂ Տւ տ,, ձոոօուՅՈ բօտատ, ք^ո^ՑէՏ տոէօ էոց1ւտհ V&̂ տտ ԵV Տէօոտ 0օ$էօՈ՚ 
1Հ–օե–0|1տ 01-ՕէհՏ ,̂ 1096. 

2.ծւ1հււԻ Լ61ՏԼ ^տտուտշհտ 0յշհ1©ք. 1տ1Ե©քտ. \/օո/ււ1հսք Լտւտէ. Օքտտժտո սոճ Լ&ւբշւց, Բւտ^օո 1898. 
3. քտտէ^ւ յ© բօ6Տ16 տէ աստւգստ Ձւ՚աոու&ոոտտ֊ ք̂ ւ̂էՅէւօոտ Ատ բօՌատտ ցոէւռուտոտ Ա&Ճ՛ ՏՈ ք̂ ՈՇ31Տ 

/Հ. 7ԺւօեՅՈ13Ո, ԲՅՈՏ 1945. 
4. Տես «Եւրոպւււ. շաբաթական լուրեր», 15 (3) Փետրուար, թիւ 7, Վիեեեսյ, 1848֊ էշ 26-27։ ՇԵղ^Դ՛ 

րումնԵրը բնագրային Են։ 
5. Տես 6. Գրիգորեւսն, «Հսպասւոսւն», հէՓ ց̂ւ՚Յուտհ օ^/հօ^հՅոո&տ-ցհցօ^Յո 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
Սւս իմ Երկիրն Է - չսսփԵրոլ| այնպիսին -



որ կարոդ եմ վերցնել հետս, 
թէ մի հեռու տեղ գնամ։ 
ՓդԸրիկ՝ իԼւչպէս ծերացած մէյպր, 
Փոըրիկ՝ ինչպէս նորածիԼւ զաւակ 
իսկ քարլոէզի վրայ 
ընդամէնը արցունքի մի կաթիլ,,. 
Սա իմ Երկիրն է - չաւիերու| ւպնպիսիե. 
որ սպաւոօրէն տեդաւորել եմ սրտիս մէջ, 
որ չկորցնեմ յանկարծ 
6. Տես Ձ. Գազաեճեան, «ԲԱԺԱԿ Ի ՁՇՌԻՆ», Շայւաեակելի հատորին մէք (ՎԵնԵւոիե-Ս Ղաօաո 

1988), էջ 115.* 
թէ՝ աւելորդ բեռ, անիծի՛ց արմատ 
ու ցաւ, կորսոլէյ հոգիէս, սրտէս, 
եթէ աստուած ես՝ այսօր հասկցայ 
թէ աստ ուածի՛ն ալ ձախողածը կայ. 
Եթէ խորհուրդ ես՝ մնացիր անհաս, • 
այս ժողովուրդին փորձանք մը պակաս, 
իսկ եթէ լեռ Ես՝ կեցիր լԵրաե Սկէս 
ծանրացած հոդի՛ն, ո՛չ թէ սրտին մէջ։ 
7. ե, Ադբալեան. «Հայ Դասական Գրականութիւն», Պէյրոլթ 1951. էջ 41։ 
8. Նոյն, էջ 25՛ 

9. Դ. Իշխանեան, «Առաջաբաե», Հայ Գրականութիւնը օտար լեզուներով.. Մատենագիտութիւն, կազ-
մեցին՝ Ա. նագիկեան, 3. ևւսչատրեան, Ա. ՑիցիԼեան Խմբագրութիւն Եւ առաջաբան՛ Ռ. ԻշխանեաՆ 
Երեւակ 1971. էջ 13։ 



1 Ր Ա Յ Ո Ա Ն Մ Ա Հ Ո Ւ Ն Ի 

Չ6Տ–*|»|||,Ռ11Տ0՝ՆԱ՚ՅԻ՝Նէ՝Ն դ ի տ ո ւ ա ծ 

Այս անգամ, երեք ու կէս աաքէի հայէ միաքն, 

ա շ խ ա տա ն ույի պ տ Հ ար տնքա մԷք թխմո ւ ահ 

թուղթերս ղ աս ա ւորեքո ւ էրսրղր ք, էրու՛– Փո-

խէս դրէքւ հլէ ս առ աք , ցար դ կ ո լ ա ա կ ո ։ սւ ծնե– 

րէն մա ս մր վերա մչ ա կ մա ն ա ղ ո յցի ն մէք 

ղրկած էի շրքապաււյտի։ Պ՚՚՚Հածներս սակայն 

չեմ մոռցած - ւքեր ի վարիյ կր յիչեմ ինչ ոլնիմ– 

նիմ, որոնք քանակով այդքան այ չաս, չեն՛. 

/Սղումէն Լիր "՛նա նէն մ եր վ։ աիւո ւ աո էն ի 

վեր, քաղաքէ քաղաք, տունէ տա ն բաւ ական 

փոխադրուած ենք, եւ. րս՚Ի րնակարա 

ններ ՈԼ 

ա ար ած ութ եան, անոնք 1րաI՛ րնդքԱէյնած են, 

կամ կծկուած՝, Ե՚րրհմն կեանքի, գործի, միտ-

քի Հանգ լա է աններ Էն օրինակներ վերցնեք ով, 

երբեմն ույդ Հանգրիւաննհբէն անկախ՝. 

իիկ այս օրերուն, իրր, չսչափեքին սլԱւՀեքբ 

իր առանձին արժեւոբումր ունի, իր տեղր, 

երր մ հհ մա IIք ւ կր նաո «կայ ոլ չկ այ՛ծի, Ք այո ոչ ,՝> եր ո լ վ երած եր, վ Հ ա մա կ արդ չ ային չ տ ե մ ար "՚ ՚ 

նի մր մէկ տւսրրերա կին մէք ււքւսրէիակեք, կամ աի եթէ վստաՀիս, էոհգաւորհք Հա մացանցային 

ամպի մր մէք ցրուած մէկ երկու քքիք "՚ 

նղին՝. 

Այո մէկր սակայն պաՀած եմ– խոր ա գիր ր «Հայկական Հսւմաստեղուիժիւն՚ֆ, անմիքւսպէւ՛ 

տեգի պիաի չտար պարունակութեան հւ Հեղինակին անանր ծալուածքին տակ պաՀուած ր(՚ 

րսքի Լ ն, Հս/պճեպ նայո ւ ա ե քի ւքր ո ւ չ ա ղ ր Ո ւ թեա ն էգի՚ոի չ արմ ա նա նար : ճ "՛կ ւս ա ի ն ր աք ա վւս ՛ւ 

«8տռաի>ր կ երեւէր, եէ. չտա Հա ք անարար այղ Էր էգ ա աճ աո ր ոքէ ւգաՀսւծ Էխ ^ Տ առ աք»ներ/՛ 

միչտ պաՀած եմ՝– $ ակր, մուգ կարմիր թանաքով մքէ, ենթ ախորագ իր (է «Միտք եւ Արուեստ՝*1 

կիրակի, Աայիս 10, 19Տ7; թուղթր ասիս,Էն դեդնաե Է ւսյքեէս, րւսյղ ոչ վէաեքէէէ. տստիճէԱ^՛ 

ւիխրուն գ արձած՝. 

Չեմ յիչեքէ ուրկէ ձեռքււ անցած էրւ «Տ առաքէի,ն չէի բաժանորդագրուած - որեւ է թերթի չեմ 

բաժ անորգ աղ րոլած, մտնալ անդ այգ տարիներուն՛. Գքւհթէ նորեկ Միացեալ նաՀանգներու 

մէք, մեր վաստկած ամէն մէկ սենթր Հա չիլով պէտք էր ծախսէինք, բայց պէտք էր նաեւ //ւ"^՛ 



Ֆրանսի,,քոլի Համազգային Մշակութային Աիռվժեան «Նիկ»/ Աղրալեան» մասն աճ իւղի վար-

չութեան քարաուղարր րյյայի, որովՀետեւ ատենաղրու թիւններր հայերէնով կրնայի դրի առ-

նել, ել որովհետեւ պէՀ )տք էր դոհող ո ւ֊ թյ՜ւ ւ֊ Ն րՆելւ ր ս կ ք^եր^ւՆ ա արքէ Ն, տ ա լ սյ Ն ա ր սւ ր ( որււ^Էսէ^ֆ 

ինքդ ինք պաչտօնակտնացուցտծ կադամկեբպսլթեան անդամակցած բլլամ. ՎտհԷ 0Լական 

նոյնպէս վարչութեան մաս կր կազմէր I Այդ տարիներուն ֆիլմի փաո աս, օն ի մր ծրագիրը ներ-

կայացուցած էի վարչութեան, ու անաարրերոլթետն առքեւ գտնուելով՝ ոչ այսքան ծանօթ 

Հան ձիս տակաւին այդպէս ւ քնացած) Ա տոմ էկո յետնի մր հես, նտմակցտծ էի ու իր մ է խնղ ր ած 

ֆիլ մա գրութիւն ու կարդ մր կենսագրական գիծ եր, որ պէս դի վարչութեան մնացեալ անդամ– 

ներր ճանաչման ոլ հտմրսււի ճամբռլն վրայ եղող, երիւտաստբդ հայ արուեստագ է/ո մր քա-

ջալերած րլլալու հմայքով հրապուրեմ: Ապտսածէս աւելի ծ աւա^/ււԼ յԱվա^արաՆ մր աաս^ս/^է ^^յ 

Ատոմէն, եւ խանդավաոութեամր մեկնաբանածԱլ ե / ի ՚ ն . վարչութեան ան տարբերութեան ել 

համեցող ոբոշումբ դարմանելով, ստիպուած էի անձն ակտն նամակով իր մ է ներողամտութիւն 

խնդրեր ղ$աոյսիին այս Օրինակը նոյն ծրարին հետ պահուած էր, ուստի կ՛ ուզեմ ենթադրել 

ՈՐ Վ՚սհէին կր պատկանէր։ 

ինչու ինծի տուտծ պիտի բլլաբ. Օրին ակ ծառայեք ու, ուղղութիւ՛ն տալու, նախրն– 

թացի մբ համար, այդպիսի ծրագրի մբ ծաւալի ն ու տարողութեա՛՛ն անդրադառնալու.; Պա՜ 

րունա՛ կ մբ ստեղծելու։ Հհ ատեցնելո՜ւ\ $եմ յիշեր։ թայց ՎէսհէՆ յաճախ կ աշխատէր խօւլակ՛֊ 

Հլութեան ծ իրն ոլ սահմաննեբբ հրմշտկեի ընդլայնել։ 

Առաքնորդոդր Գրիգոր Պբլտեանի Է գրութիւնն Է(բ), ե, նիւթբ այգ տարուան Ապրիլին, 

Հայ Լսատեսոդական Ընկերակցութեան նտխաձեոնութեամբ Փաբիգի մԷք կայացած հայկա-

կան ֆիլմերու, փ առա տօն ի քննարկումը։ Ջեմ գիտեր թէ ան վերք ինն էր իր տեստկիւն մէք։ 

Ակս այ կարդալ, աւելի ճիշդ բառ մբ, խօսք մր փնտռել, միտքի մր հանդիպի/, որ գայն կար-

դացած բլլալս յիշեցնէ ֊. $ե սակէտ մբ գտնել, որ օրին կրնայի բնդունած կամ մեբժտծ րլքալ, 

րայց ամէն տոգի հետ դէմ յանդիման էի հայերէնով ընթերցողին յանձնուած Պբյտեանի կեր-

պարուեստի քննարկման մօտեցումներուն, որոնցմէ բաժին մր պիտի արտատպեմ, նախ՝ ան-

գամ մը եւս հանրային ոլորտին յտնձնած ըլլալու նպատակով, ձեւով մր միտքերու վերա մը– 

չակման ագոյցին, երկրորդ յետադարձ ակնարկ մր նետելով րնդ լայնելու տես անկիւնէ մր, որ 

այդ ժամանակ պիտի չկարենայի բներ. Վեր քա պէս Ոլ ման ա Լան գ հարցնելու, թէ ինչու հան-

րութեան յանձնուած այդ մօտեցումբ տակաւին հանրային չէ դարձած, ու մանաւանդ հա քե֊ 

Բէնով կերս/արա եստր առհասարակ գնահատականներ,,լ ու հպտբտութիւններու դաւ առնե-

րէն ասդին չէ կրցած անցնիլ, ու քննարկման ոլ վերլուծումի աշխարհները թափանցեր 

Հոս պիտի ցատկեմ 2003 թուական, Աան Ֆրանսիսքօ, Որովհետեւ մեր վերքին փոխագրոկ՛ 

թիւնբ Լոս Անճելոս էրI Գասախօսոլթետն մր առթիւ Նիւ Եոբքէն Ժամանած Փ / ՚ ՚ ՚ ֆ ՛ Անահիտ 

Քասապետնին ու երաժշտագէտ Գէա Ֆաբհտտեանին ծանօթացայ֊– 2002 / ^ , անոնք գրեթէ 

՛Անձնական քանքերիվ եւ Աւրանանցի անհատ է մբ յատկացուած փոքր գումարով մ բ , Նիւ էոր– 

Քի մէք հայ ֆիլմի փառատօն մբ յա քո ղցա ցած էին, եւ կուդէին գիտնաք, թէ Աան ֆրանսիսքոն 

՛ու նման ձեռնարկի մբ պատրաստ էր։ Եւ է՛ր: Ես սակայն վեբասլահու թիւննեբ ունէի՛. Երկար 

ատեն հեռացած էի պա բղա ցոլած ագգ ագրականնեբէն, որոնց մէք նաեւ պաշտօնապէս բն– 

Գ ունուած ոլ վեր եր էն վաւերացուած հայկականէ մ բ , բայց տակաւին կապս պահած ու օր մր 

վերադարձս,ծ լեգո լին. Վերապահ եմ նաեւ տիրապետ եք փորձող մշակոյթներու արժեւռրում– 



օյ̂ տօւօ̂  ւ 
ներ Ո Լ ն Հա ն էք Է պ , ա քԱ պ ա ր ա ղ ա յին ա մեր ի1րս–ս։րեւ մ՛ո եւսնի 

րնղ ո ւ ն մա է ծ իր եր է, ն; Աէոա Հո էլ Նաե է. փ Ո խ աղ սւր ձ օր եա նթա -

լիւլ մ ի ու. ինքնա ֊Օրեանթալիդմի ծուղակներ Էն: 

Գ որեւէ լսւսաեսողո ւթեան ու. կեր պար ու ես սւ ի Հետ Է, խէկ 

Սան քքէրսէնսիսքոն, Հակ աո. ակ Գա (իքիսր նիոյ մէք րյլալուն, 

միչ >Ո կասկածով , քմծիծ աղով , չատ ա ն ղ ։ս մ շ էիս։ էյ ա ծ ինք նա՜ 

Հաւանութեամր, րայց մ ան աւան ղ քննա(ղ աաա)կան աչքով կր 

նսւյի Իր մ Է քիչ մր Հարաւ, Լայնքին երկայնքին աարածու ած Լոս 

ԱնճԷլոսԷն սվէո ու ած ին՝. 

չ արժան կարի աո աքեն փորձերր քաղ ՛Ա-

քէն քանի մր մղոն Հար աւր 1 Ր /^Աօ՜^ մէք տեղի ունեցած էին, 

այլեւս ն չանա է. որ ւլարձած Հետաքրքրութիւն մը էիասաերէէ. 

ն պ ա ա ա կով; Աււ ասպ ելր կր խօ ս ի ն ա եւ ղ ր ա մա կ ան կ ո կի կ ղր ա -

էի մր Հեո Աէնկարիկէ մասին (այղ պիսի աո. ասպ ե քներ Ո է. կ ոէ ղեմ 

Հաւատաք, ղԱէնոնք կր նախրնսւրեմ վեՀացած բիւրեղացածնե-

րէն, որոնցմէ նոյնիսկ կր վախնամ)՜– Փորձաո ական ֆիքմր Հոն 

իր իւրտյաաուկ աեղր ա պատ մութի է նր ունի, Տհ1Ո Ւ էԱՈէ,11 0 
/\ Ո 111 Տէ Ա Աէ6–/ւ Աիա ցետ ք նւս Հ ա նղ ն եր ու Փորձ ա ւ։ ակ ա ն ֆիքմի ։ս ռ ա քին ղ ս։ սրնթ ւսցքն եր Էն մ Է կր 

Հաստատած ըչչաչուն, ու տիտղոս պարղեւած ( I՜1 Ւ ե է VI Ւ/՚լ)։ իսկ քսէէյտքր նման ծրէսղիրնե՜ 

ր ա. եւ կ ա Լք մ ա կեք։ Աք ո ւ թիւններ Ո ւ մֆչ ա ա ե էք ա ո ւ. ած Է ու. ք աքէս քեր սւ ծ, սէքսեք 11 
։ք Տյո Ի ռաստւ՜օ 

\1սՏէԱ1Ո 01՝ ք̂ ՕէԽ ո ԽՀ-ի՝ ա 1 – ի /ւՈ 1է1 Լ տՇտճ ծրաղրէն –, 

Տ ղ ացքային ո*. ա ե սա երիղ այի ն արո Լ ե ս տր ն ոյնպ Է ս իր քո րայ ա աո ւկ ոճ երր ղ ար ղ ացո ւցած Է 

Հոն, ղանաղանուեքով արեւեքեսէն սէէիի տարր երակներէն նուաղ ղոյաթենական անձկութիւն" 

ներէ տ ՛ս ո՛՛է Աքէ՛ էք , Սէ սէէւապեցնող, տարրեր ապսէստոււսծոէթեսէմր, քէսււոտեսութեսւմր Ոէ. Կ՛Ա՛ 

ճ ո յք ն եր էէ ւ Հրճու. սւնքն ե րո Լ ս ա Հմանն եք։ ո 

մ, նո ւ աղ ղր կ սւ նքն եր ուի տ արրեր մտ աՀ ո ղ ո լթիւննե՜ 

ր ով ՈԼ քէ։ Լ ծո Լ մԿէ եր էէ վ , ղ ր կ րնղ ր սւց, տարր եր մ եր կ ո ւթեա մք՛, ա էւ էէ» նց ինքղ ինք մ ա էէ ն տ Լ Ո ր կ եր ՚ 

պով քուրքի աէւ նեքոԼ , ծանր ծախելու, աշխարՀի ու մարղ կա թե ան րեէւր ասին ասած րքքաքՈէ 

խոժոռ նայա, ածքին յ աւլածէ Աէւանց անցեաքէ մը մա ո. անգ ուա ծ փառքերու րեռնա ւՈրումնե՛ 

րուն ու կսւշկանղ ՈԼ՚քԳէերուն; Հեսւաքքէքքէական պիտի րքքար այղ միքավայքէին մէք ոչ միայն Հս։յկակս։նի մը ։ղ ատ մա կա նք՛ն 

կառչտծր քննարկեք, տյք նա ել ղան աղ ան ա/իքներով տարրեր աչխարՀ աղրու թիւններէ, կքի՛ 

մսւ ն եր է, քա ղ աքա կ ա ն պ այմաններ է ու անցե ալներ է , 4 ա է տքա կ ա ն թէ տ ն <է ն ա կ ա ն վ էր քել* է , 

ն եր քին ո է ար ա աքին պ ա ղ պ ատ ե ր ա ղ էքԿւ եր Է. պ տ տ մո ւ թիւ ն ն եր Է, օր Հ նք ներ Է ո է պ ետ ո ւ թիէ ն նե՜ 

լ։Է Հաւ աքուեքով Հոն Հաստաաա ած ղ աղուիք ին ու քաղաքին միք եւ. կապ մր ստեղծեք; Բայց նէԱ՛ 

եւ ներքին թէ, արտաքինէ տիրապետող արժել որա էքԳւերր լա սարձակի տակ 

դներ 

Բա յղ ինչո ւ ա յս եր կ ալ։ շ եղ ու մ շ րքա ղ "՚յու մր; 

«Երե է ան եան ղ պրոցձի ղ ործ եր էէ է ն մեծ մաս լ։ իրապաչաո 

, թե ա ն կ ա ։ք տ ղ ղ ա քի Լ թ հմա ներՈ ք 

պատկերացում մր կր կիր արկ Է եւ կքէ կէսդմէ ղրեթէ Հտկոտնեայ րեւեո ր Ա Փէ քէ չեանի եէ. Փ >" ՜ ր աճ ւսնո վի ար տա գրո 

ւթե ան, ոքանք րո քորով ին տարրեր մորէր ա կ ային ե ն, աւելի <ք.էի ո րձսէռէԱ 

էլ էս ն ու խն ղ է՛՛՛՛է ա րոյէք՚Ֆ՛. 



՛Լախ երեւտնեան դպրոցը։ գ. Պըրոետն Հոս անուններ չի տար, բայց թէ* բնդհանրացումր 

եւ թէ՛ անոնց Ա. Փ է չէ չհանին իլ. Փտրաճանովին Հտկոտնեայ բեւ,եէւր նկտտելր կրնան ենթէսդ– 

Բ եք այգ դպրոցին յարաբեբտբար ժխտական գնահաաումը. Երկրորդ ու րայց ալեքի կաբեւռր՝ 

Հոն աչքիս զարկածբ չակերտուած ու աո կախ մնաէքթւծ փորձառականն Է, խնդբա յաբո յցր որ 

յօդուած բ չէ շարունակած Հետապնդել ոլ այգ Հաէէաատումով, այո պարադային դնաՀատա– 

կտնով, բաւականացած անցած Է պատ մոգ ականներ ու վ եր լուծ ականին, մանաւ անդ անդրա-

դառնալու, Բադ բաւ» Տովաննիսեանի ար սւ ա դր ո ւիժի ՚ ն ն եր Ո ւ ն: 

Ե արժուն պաա կերին Ու իժա էՈր եր դ ո ւ թեա ն դու դալիբումր թէպէա անխուսավէեքի էր, բայց 

ոչ ան պայման, ոչ իսկ վերքն ակ ան– Փորձառականը ունի առնուադն Հարիւրսւմիայ պատմու-

թիւն ՕՇՕ^ՕՏ մանաւ անդ ՕԱՕՒյ 1Որ–/ք ՕոձՈէճ ՚\ ՈէՈ1 ու նեցած է եւ ոլ– 

նի իր դան ադան դպբոցնեբր, չբթանային քաղաքական սւնսւեւյական մշակութային ու լեգո Լա-

կան աշխարհագրական պա ամա կան աղդ եցոլթխններռվ, անոնց մրցակիցներով ու Համակիր-

ներով՝. ՝Բայք ւգաՀած է կերպարուեստի ժամանակակից բոքոբ շարժումներուն Հետ, երբեմն 

ա ռ աքն որ դ ած է երբ եմն Հ ետ եւ ած– Ք տդ աք ա կ անն ո ւ բնկ եր ա յինբ Հ արցսւքննած , սեռ ա կանու-

թեան իլ սեռերու քաղաքականութեան Հաքւցեբր արծարծածէ Պատկերի ու ձայնի յտրարեբոլ– 

իժիլ ն ն երր լսած, այգ երկ Ուքին Հ տ մաժա մ տ կ անր քա կտած, քսեք ու ոլ տես նեք ու կե նս ա ր ա նա-

կ ա նր պբ պ տ ած ու սւնո նց ս ա Հմա ննեբր Հր մշ տ կ ած , դ ոյնի եր տ նդ ի ^ եւի գ գ ս ւ յսւ ր ան էսյինին, 

մութի ու քՈյսի ֆիդիք ա կ ա նին յ ս նդ բ ա դ ար ձ ո Լցտ ծ , Ժամանակի ծաւ ա քին ոլ խո ր անտր դ ին, տե– 

Լէէդութիւնբ պատմոդտկանէն բաժնած, երաժշտութիւնը մթնոլորտէն, պտտմուիժխնբ՝ պատ-

մեք էն, չալալն ակտկտն ութ եան խաբկանքին անդ բտդ տրձուցած, դրուածին ու բեմագրուա -

ծին, րեմա դրուածին ու նկաբաՀանո լածին, խմբագրուածին, խօսքբ խօ սա կցաթեն Էն, ղերա– 

սանր ֆիլմէն, վաւեբադ րակտնր տարբաղադրած, ՛լա դարձակին ու պաս սւ առին միքեւ կապի 

յար ւսբ եր ո ւթիւ նր քն նար կ տ ծ • պ ա տ կ երի ու ձայնի ա բձ ա ն ա դ բո լ թիլ նր, ար Հ ես տ ա դ իաութե,,, ն 

ֆէգիշիդմբ մերժած: Պ տա կեր բսռւտծր վ հրատես ութ հան ենթարկած , ձայնր դե էրած , *արժու -

մբ իր ձայնէ ն բաժնածւ Լսելն Ու տեսնելը, տեսնելն ու. դիտեքբ զանազանածէ Գիտտմո լա. թեան 

\դիատպաշտութեա ն) նէսյուածքր բացայայտածէ. ՚ԼայԻԼածքր դիտած՝. 

Այդ սա գերբ գրուած տարին, , փորձառականն սւլ այգ տասնամեան տիրապետող 

կառու ցականր կր փորձէր վան եք՝, Ն որ ս եր ո լ ն դ. ւքր րմր ո ս սւ տնաքռ վ, տյքեւ ս քադ տքա վաբու -

թիւնբ մէկ կողմ դ րած , անձ նէսպ Էս կ անարդ Էր նա ել գ այն կիր ար կ ո գ ներբ, տիր ա սլե տ ո ղր 

ապտկառու ցելու, Հաւաքականը անձնականէն վ երաբժեւոբեքո լ, անՀատականր դտրձնեքոլ 

վաւերական մեկնակէտ–. Արուեստի պատմութիւնն ալ աբեւմտտկհդ բոն դ աղութւսրարութե– 

նէն աղտ տազ բեր լ, Տարիներով Շ16Ո16Ոէ ՒԱէՏէհ/՛ եւ էհ 6 /\\՚ՅՈէ կեղծ 

ընտրութեան միքեւ սկսած է ր , գրեթէ որպէս Հակ ազգ եցութիլն դէպի երթաք, \/©հ՚6է 
5.1 VIՏ^*/, Ժողովրդայինին, այդ Օրերուն ոչ միայն որպէս Հակ ազդ եցա թիլն այք նաեւ կտրեւ որ 

Հանգրուան մ բ յետ արդիականացման ճամրուն, «բարձր» ու Հցած» արուեստներու դնտՀտ֊ 

տ ակ անն երբ վեբաբժեւորելով՝. ՕշաԺՏ–^ ձայնր սկսած էր լսուիլ, յետկառոււյականութխնն ու 

երրորդ ալիքի Ֆէ մինիդ մբ սկսած էին իրենց տեդր պա Հան քել։ վերքին տաքարիւն մանիֆէս– 

թոնեբբ Հը ա պ ար տ կ ո ւ ած էի նավ երքա պ է ս իրենց ձեւով մքւա սին Հա ն դ ս տ ետ ն կ ոչ ուած: 

Մի քան ի Հանդիպումէ ետք, Անահիտին ել Գէային Հետ եղած խօսակցու թիլններր սկսած 

էին ձեւ առնել ե, մօտեցումները յսաականէսբ վստահ չէինք թ է բաւ արար գործ կար, եւ եթէ 



կար մ իք այր իՆր իր Ներկան կ՝ ապրէր, սերունդին անձկութիւններն ՈԼ յա դումներր կ ար՛ 

տայայտէ՞ր–– Ընղանուածէն, վարպետներէն ու վաբպետոլթհնէն անդին բան մր կր փնտռէ ը 

Վերապրա՞ծ էր զանոնք: Տակաւին պարտական կր զգա՛ր զոՀեըուն Համար նոր գոՀոգո՚ թիւն՛ 

ներ րնելոււ 

էէ. կա՛ր, գ արմանա քիօրէն կար։ Տարիներով կուտակուած Հաւաքածոյ մր կար, րնդ գրկելով 

նոր երեւանեան մր, մոսկովեան, ֆրանսական, գերմանական( ամերիկետն, դանատական, 

աւ ստրսւքիական, յ իր ան ան եան։ կաբելի Էր գ անոնք մէկաեդա ած Հրամցնեի աեսոգականի նոր 

խաւ ա կզութիւն մր սկս ի ի նիւթր զարգացնել, գեղագիտականւ, արժէքներու ծագումներուն ու 

րն ար Ո ւ թի ւ ններ ուն, ք ա գ տքա կանէ պ սւ ամա կան, աշխ ար Հա գրական րնկ եր ա տ նտ ես ա կ ա ն 

պայմաններէն մեկնելով ուսումնասիրել։ Բադդ ագ ատակ անի ու քննարկման եզրեր գտներ 

գրեի ա կագ եմ ակ ան կամ Հրապարակտգ բային Հր ատ ար ակութ իւ ններ րնել ; 

<լզ.Հայ% արուեստի մր Հետ միայն եօթը պորտ Հեէւուէն կապ ունեցող, շատ վաւերական ար-

ուեստագէտներու գործեբուն մուտքր փառատօնէն ունի անկասկած դրգոիչ բնոյթ, բայց կր 

մն ա յ անբաւ արար, քանի որ չէ եդած մտ ած ու մի աշխա տ անքր՝», կ ըսէ Գ • Պրլ ա եա ն ՚. 

Գրեթէ սերունդ մր անցած է այդ տողերու Հրատարակումէն ա նորբ լ եզ ուին ու մշտկոյ՚ 

թին պատմութեան նոյնքան անծանօթ է, եթէ ոչ աւելի, ու տակաւին այդ մտածելու եւ վեր՚ 

լուծելու աշխատանքին լիովին չէ ձեռնարկած, նոյնիսկ երբ ան րնկ արս ծ է արգ ի յդացքներն 

ու տարազոււէնհրրւ Հայերէնի տիբապեաելոլ սաՀմանափտկումնեբու պատճառով դժուսւք՛ 

թէ Հասկնայ մշակոյթի ներքին խօսակցութիւննեըը, նա աճումներն ու ձախողութիւններրւ 

« Փա ռ ա տ օնր Հ ամայնա պ ւս տկ եր ն էր < Հայ մշ սւ կ ո յթ՝ձ կոչս Լ ելիք ա մր ո դքի խայտ ար գէս՛, քիւ 

մր անՀոդ այլազանութեան, ինչ կր վերաբերի պատկերային կալուածին։ Սփիւռքի նոր ու նո՛ 

բագ ոյն, Հազուագիւտ բեմագիրնեբէն մինչեւ էրեւանի Հայ Ֆիլմի մասնագէտները, միջազ-

գային ֆիլմի չուկայի քանի մր մր մեծանա ն արտագրողներէն մինչեւ «սիրողայինդ նկարագ-

րի մարդիկ տեղ գտած էին, դրեթէ Հաւ ասար իրաւու նքով՛. Անուններ չեմ տար։ Ջեմ ալ մոռ-

նար, որ որոշ մեծաՀամբալ, աբտտսաՀմանեան վարպետներու գործեբուն ներկալ ո ւթիւնր՛ 

եթէ միշտ Հաճելի է ու սիրեփ, կր ստեղծ է անխուսափելի «տագնապ մր ինքնութեանս: 

Աւելի ետք, Գ• Պրրոեան կր յիչեցնէ՛ «Փառատ օնն երր Հրաւէրներ են Հանդիսատեսին, որ 

կոր սնցնէ գ ք" ՛խ զոր ծո ցի ա նմե ղու նա կ դ ա ղ ափ ա բր: կամ ներ կ այացո ւ ած գ ործ երր ր ո լոր ն Ա՛ք 

զտարիւն գլուխգործոցներ են, կամ ալ մի քանին հն, (՛այց կորսա ած միք ակութիւննե րա մէք\ 

էրկու պարագային ալ վւառսէտօնայինր կր բանի գլուի/ գ ործ Ո ցին դէմ։ ՐրովՀե տեւ Հակուս^ 

է ցուցադրելու ինչ որ կ արտադրուի առ Հասարակ այսօր մօտաւոբւսպէսֆէ 

Մինչ առ աքինբ, 200 4 –/ւ վւառտտօնր, որուն ծ րս/գ իրր գրեթէ նոյնութեամբ կրկնուեցաւ Նէւ 

էորքի մ է ք , առիթ էր մինչ այգ Հաւաքուածէն ընտրութիւն մր ներկայացնելով աոնուադ՝1՛ 

տասնամետկ մր եթէ ոչ աւելի ետ երթալով խցուած խոգովակներբ մաքրելու։ 2006–^ փւսռւԱ 

տօնը շատ աւելի նոր գործ եր ու Հաւաքածոյ մրն էր, ոմանք աւելի արդիական, ոմանք դաս՛1՛՛ 

կան, Հ ետ աքըքբւս կ ան անակնկալներով–. 

Աեր րնտբութխններով չէինք ուզած ոչ մէկ սեռ մերժել, մանաւանդ րնդունած էինք դոՐ՜ 

ծեր, որոնց արտագրութեան արժէքները փառ ա տօն ային իմաստով յղկուած կրնան չնկաւ" 

ուիր Նախընտրած էինք որ ընդ ունուածը քննարկող ոլ այժմէական Հարցեր արծ արծ ող նխ 

թերով ծրագիր մր կազմեք. 



իսկ ՂՕա֊ինր նախընտրեցինք վերջնականապէս յետաձգեր Գիտմամր երկու տարուան Հե֊ 

ււաւորռլ թե ամբ, նոր գ ործեր արտաղ րե/ու. առիթ ու Ժամանակ տա/ու; վ^անակլ՛ Կակայն րա՛ 

լար ար չէր, Հապ իլ թէ ՚ձ-էն 4 ժամս լ ան ծրագիր մր պիսւի կարենայինք քով քովի դնեի մինչ 

՛ո ո. աքին երկուքը ՝20–ական ժամ էին, երեք օրերու վրայ ներկայացուած: 

Ֆիլմ րսա ած ր ինքնին Հմայք մր ունի,. որ տարՕրինակօրէն աակսււին կր շարունակէ պաՀեր 

Իր շոլրք ստեղծած կ Հրապոյր մր, որ անտրամաբանական տուայտանքներու տեղի կու տայ–. 

Տակաւին րո/որո վին Հոն չենք, (1քՕԱէԱե&–/* եօթ ութ տարեկան երեխա յ մրն է), րայց Հա մա կար-

ղիչն ու Համացանցր վերքին տասր տասնՀինղ տարիներուն ար տաղ րոլթեան ու չբքագայումի 

ժողովրդականացնելով ու. աւելի մատ չեքի ղարձնե/ով, պայն կեղրոնացեալ բնտ– 

րանիի մր մենաչնորՀու.մէն ապա տա գրելու վրայ են՛՛ ԱրաՀներր պիտի ս տիպ ուին կամ ղէւներր 

փակեք կամ ա/ պատկերն ու ձայնր գգայացունց, կրկ կաս յին այնպիսի Հտմեմաաոլթիլններ ոլ 

Հասցնել, որ տան մէք դժուար րլլայ գ անոնք վերարտադրեք. 

Ինչպէս քիչ առաք յիչեցի փորձառականը ֆիլմի երեւոյթներն Ու խորքր Հաբցաքննւսծ ու 

տարրեր Հորիդ ոնն եր տեսած է, տուեալներու պպ ա յա բանական թավւ անցումը, անոնց մակ ե՛-

րեսն ու (ան)պիաակից խորքը Հարցաքննած: Երբե մն յա քող ած է երբեմԳէ ձախողած, տ եսու-

թիւնն եր գրած է Ու կր չարունակէ գրեք– Արգ իա կան ր տագնապեցնոդ առարկայականն ոլ են-

թակայականը Համերաշխութեան եղը եր (վերա)գաած են ոլ գրկընդխառն դպրոցնեբու ու 

վարպետներու Հասկացողութիւնր կբ մեբժեն, նոյնիսկ մեըժելով նորութիւնր ինքնին որպէս 

գրաւական։ Այղ իմաստով յետաբդիականբ վերք կր դնէ ոչ միայն արդիականին, այլ նաեւ եւ 

աւելի կարեւոր ինպինքին՛– 

12Տ7–ին, Պ եր լինի Պատր տակաւին կանդ ուն էր–. Երկուստեք չէինք գիտեր թէ տակաւին 

որքան պիտի էքնէսր, կամ նոյնիսկ եթէ մենք պիտի մԳէայինք– Գալիք անկախա թիւններու ադա-

ս՛ ու թիէ. ննեբր ա նձկ ու թիւ ններ Էին միայն։ 

Փառսւտօն մր կրնայ Որեւէ բան րլյտի ցուցադրելու ել ցուցադրուելու միքեւ–. Զայն ծրաղ -

ր Ողն եր էն կախեալ է, թէ քւ նչ կուզեն րնել եւ կամ րսել անոր Հետ: & Փ ա 11 ա տ օն» յղտցքն ու բա-

ռր կ ըսեն «փաոքր աօնեթ։ Երկու արմատներն աչ եթէ կրօնականը կը յիչհցնեն՝ են, ոլ լա աի-

նա կան ծ ադա մին Հարազատ կբ մնան։ ԸնգՀանրապէս սակայն սիրողականին կամ մ իք ակու-

թ ի ննել է էէ Լ փս/ռքր չէ որ կը տօնենք այլ ՛ք ք՛* խ՜գործռցի, ուբեւՈւ բառի րնտրութիւնր ինքնին 

սխալ Է, սխալ նա ել ակնկալու թիւնն եր մտաբերելուն Համար: Ատն Ֆրանսիսքոյի Հայ Ֆի/մի 

Փա ռ ա տօ նն այգ անուանումը կը գործածէ, րայց գրաւոր Հաստ սւ տ մա մ բ մը այդ գադավէաբր 

մերժած՛. Գլուխ-գ ործ ային անմեղունակ ր լ լա լուն անգրագաոնալբ ա ղին եր Էն մէկն Է արուես-

տին փառաբանա կա հէն ՈԼ շուկայականէն դէպի քննարկման ու վեըլուծական աչխարՀրւ 

կայ նաեւ աըխիւային աչխատանք մր, Հա ւ աքսէծ ոնեբու խմբագ բա մն ա անոնց ժամանա-

կագրական ոլ Համակարգուած դասավորումը պատմականէն ներս; էեգռւին փնտռտուքի 

տնային պարտականութիւնր, խօսակցութիւններ սկսելու Համար ոչ միայն մնացեալ մշա-

կոյթներուն Հետ, այլ որպէս նախտպայմանր՝ ինքն իրեն խօսելու ( 

Սա Անճեատ 18 ԼԼպքփի 2009 



ԴՈԿՏ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ 

5 0 0 - Ա Ս ն Ա Կ 

Հայկազեան համալսարանին մէք, Հայ Տպագրութեան 
50Օ*ամեակին առիթով, Լիբանանի տպարանատէրերու եւ 

հրատարակիչներու գնահատման հաեդիսութեաե ընթացքին, 
7 Դեկտեմբեր 2012-ին, ուսումնասիրուած Եւ յատկանշական ելոյթ 

մը ունեցաւ դասախօս Անդրանիկ ՏագԷսեան։ Ան ԲԱԳԻեի 
տրամադրութեան տակ դրաւ իր կարեւոր 

եւ օգտակար խօսքը։ 

Պիտի էէ լզէինք IIր այււ ձեռնարկով Հանրութեան ներկայանար Համապարփակ պատկերը լի– 

րանաՀայ տպագ բութեան եւ անոր աւելի քան Հարիւրամեայ երթին, սակայն կտբելիուիժիւ ն* 

ների ւ եւ ժամանակի սսւՀմւսնափակռւմր անկատար ձգեց մեր իղձ-փափաքըւ 

ԱյդուՀանդ երձ, այս ձեռնարկով Հայկազեան Համալսարանը քտյլ մր եւս կ առնէ իր (բու-

մին Հասցնելու Հայ տպագր ութ եան ՀինդՀարիւրամեակի տօնաՀանդ էսն եր ու իր ծ բադ իբր՝ 

Արզ արել, լի բանա Հ այ մամուլի պատմութեան, լիբանաՀայ մամուլի զ ործիտներու եւ 2 0 1 0 եւ 

2011 ին գիրք բ՚բ՛ ընծայած լիբանաՀայ Հեղինակներու նուիրուած ձեռնարկն եր էն եսւք, այսօր 

կու գանք մեր եբախաիքբ տա քու լիբանաՀայ ապաբաններուն, գ բատ ուն-Հբատտբա կչա առլ-

ներ ուն, տպագրիչներուն, Հրատաբէսկիչներունւ 

՚է$էգ ս/գ ր ո ւթիւ նր Հ ր եա սւ նին Է մ"՚րգ կ ային մ տ տ ծ ման՝է>, Հ զ իւ ա եր ու զ իւ. սւք> եւ Հաստուած ա՜ 

յին արուեստ» որակած Է քժէոգիկ, երր լոյսին կու տար իր ճՏիպ Ու $աո%ր, է91Ձ/ւե, իք՚բեւ 

գրական կոթոդ-յիշատակ Հայ տպազըռւթեան չորսՀաբիւբամետկինւ 

Ու եթէ որ Ոչ չէ թ է Հայ մ ոգովուբդբ նշած է Հայ տպագրութեան նախոբգ դ արա գ աբձներրւ 

այդուհանդերձ անոր չորրորդ դարադարձին տռթիւ, Վենետիկ֊*՚Հիեննայէն մինչ ել Պոյիս, Նոր 

Նախիքեւան, Բ՝իֆլիս ու է ք միածին, Հ. \,եըսէս Ակին եան, Հրտչեայ Աճառեան, ԱագաքիսՏ 

Արք– Օրմանեան, Հայր Արս էն քԼէսզիյկեան, Լէօ եւ ուրիշներ իրենց գ իրքերով Հանդիսաւորէս՜ 

պէս տօնախմբած են Հայ տպագրութեան չորս Հաբիւ բամեակր։ Որեւէ Ժողովուրդի կեանքէն 

մէք մեծ ու փոքր բազմաթիւ դէպքեր կր պատաՀին՝. Բայց այդ Ժողովուրդի ազգային, իմացա-

կան գիտակցութիւնր այդ դէպքերէն կրնայ ընտրել միայն մի քանին ու անոնց տալ այք իմաս՛ 

տաւոբում, Հուսկ զ անգ ուտծայնացնել այդ նշ անաւ որու մբ՛. Արդարեւ, Եւբոպայէն Պոքիս 1 

Թիֆ/ք՚" "Լ է ք միածին, Հայութիւնբ լաւապէս կբ զ իտակցէբ Հւսյ տպագրութեան բացարձակ 



ք^ւաա^ Բ Ա Գ Ի Ն Ի Տ Օ - Ա Մ Ե Ա Կ 

քքեյէիկւ եւ այդ իրադարձ ութ եան կու տար 

իլ ր սւ յա սւ ո ւ կ իմա ս ա ա լոր ումէ Լէօն իր 

պատմիւաեքնեբու Հատ որբ կոչեք ով «Հայ՝ 

կական Տ պադ րա թիւն՝$է կը կատւսրէ Հե– 

քոեւեաք Հասսյաադւմր– պադրութիւնն Է 

այն աււսւնէքքր որի չ՚՚ւրքք ո/տոյա են դաւի։, 

իմ պատմէէւածքնեբբ... Տ պարանը միայն 

տբՀեստտնոց չէ, նա դ/էականութեան Հո-

դին Է, աւ ւ ան/ք նրան անկարելի կր քին Էր 

եոեւ սէկայեք անդ ամ այն ամէնը ի՚ք՚չ ոլ նենք 

այսօք ք^-Տւ 

եթէ ի՛*" չի դ ոյութիւնր վկայութիւնր 

եզ ա ւ րն ա ա նիքին քր իս տ ոնէ ո ւթ ե ա ն, իս կ 

Հայերէն Հաէք ո ր դ սւ կքյՈ I թի՛ նր րն ա ա նիքի 

Հայ պ աս։ կան եքիւու թե ան, ապա Հայերէն 

՛ք իրքքմ՛ Ղ "յ" ՚ /Հ/" նր ա յդ տ ո ւ նր վ եր ած եց 

դ ի ւ ո սւ կ իԱ ե ւ յան ձնա,ւու Հայ րն էի ա նիքի: 

Այչ խօսքռվ, Հայ սւ պադ իր դիրքր, դարձա է 

հայ Ժոդովուրդ ի ինք նո ւ.թեա ն իարՀ ր դ ա -

նիշ մր ոլ Հտւտււտեց, որ դ իա ակ ան կ՚Աք՜ 

է էէ, ծ ն եր Էն մէկուն իւր օրին ա կ Հայկակա-

նացումով, այժ՛մէական, դր ո շ մալ.որ, 

խորՀրդ անիշ մր աւելցաւ Հայ ժոդովուրդ ի 

դոյաաեւման ե։ մեր ելքի դին անոդին՛. 

Տպագրական կալուաեի յարգելէ ներ-

կայացուցիչներյ րարի եկած էք ար՛ ձեռ.– 

ն ար կին, որ նուիրուած է լիրանաՀ այ ան՜ 

տեսուած մար դի մր տպագրու. թե աս՛. 

Պէտք շէ շաա գէչ դդալ այս անտեսում թե– 

րադամէն, որովՀետեւ լիբանաՀայ ճտքրս– 

տադրակից նման կալուածներ շատ կսւն, 

Որոնք կր սպաս են ասա մն ասիրման, 

պրպտումխ 

%Ն"Ր Բառդ իրք Հայկազեան էեդուիՖ նշանաւոր բառ. արա Նր կր բացատրէ Հրւստարակ րսւ– 

ռբ իբր ել ՀՀքարոդ որ ի Հեռաւ որս ս։ ար ած է դրանն, Հռշակոէլ, մոլ նե տիկ. Հրապարակիչի, ի" կ 

Հր ա ա ար ակ ել լ։ &Հանդ իս ացո ւցա նեթ– Ա ա ն նա եւ. ճՀբ տ տ ա բ ա էլիչ ծ, ձՀրւս տ ար ա էլ օր Է ն Դ ր տ ո եր ր, 

ինչպէս եւ <Հբապաըակերը «յայանել Հրապարակի, յայտնի առնել, Հ ռ չւսկեթ՛. Բառարանը 

էոպադ բեքբ կր բացատրէ. Հգծագրեք իբրեւ ս՛իպ եւ օրինակ. ստոէ.երադ րել եւ դ րոշմեբ իմաս-

տով, <է,տպ անարբ Ասեր տիւ յա բիի տարրանա ի յինքեւսն կրել ՀաւաստելուԲ առար անր շ ու-

նի սւ պ ա դ բիչ ք ւ տ ռ բ. ի դէպ, ճՀ րաա ար ակ* բ առ բ շ Ո լբք 8 5 0 սււսբի առաք դ ործւսծսւծ է Ներս էս 

Յակոյ) Մեղապարտ, Օւր^աթագիրք, 
վեԱնսփկ. 1512 



ՇնորՀա/ինէ իսկ ^ Տիպ » բառր ճկնիքի նշան, օրինակ գրոշմուածք, նմանութիւն, կերպարանք, 

ձեւ՝ի կր գործածէ (յ– գար էէ ւ պատմիչ Ադաթանգ եգոսր ։ 

Այսօր մենք Հանրութեան կր ներկ այս/ցնհնք լիէ՚ւսնաՀայ ապագրութեան ճիգրէ որ կր թուէբ 

թէ սկիզբ կ առնէ 1911̂ Ւյ, բայց ի յա յա եկաւ որ ան առնոԼԱւգն եսէ կ՚երթայ մինչեւ 1994,՛ Միայն 

յաւելեալ պրպսւումներր թ հրել ս կարենան այլ տուեալներ աւելցնել 1894 ին Հայերէն եւ Հայսւ-

աառ թրքերէն լոյս տեսած երկու գ իրքեր ուն, նոյնիս1լ աւելի հա տանիլ Հայատառ թրքերէնի 

թուականը Ա,բանանի մէքէ Կարելի է ըսել, սակայն, որ լիբանաՀայ տպագրութեան կա լա ած ը 

չեչէոակիօբէն րնդարձակ էէ Կր Հաշուէ շՈԼրք 1 4 0 անուն ապարան Հրատարա կիչ-Հրա տարա կ -

չատուն, ու առեւտրական մատենաշար, եւ կ ընդգրկէ Պ էյրութրէ ճիւնին, Հարիսան, ՛Լագի-

րր, թրիփոլին, Այնճսւրր, իսկ եթէ, ներառնենք Հայ Հեղինակներու արաբերէն դիրքեր ր ապա 

նաեւ, Աայա ա ն: 

Հսւստաա է այլեւս, որ լիբանաՀայ ապագրու.թիւ նր ոչ միայն ունի նախաեւլեռնեան, այլեւ 

19^7 դ գարու Հանգրուան մրէ Իսկ յետեդեռնեան Հանգ րա. անր կր սկսի վրանաքադաքէնւ Ա։րա– 

նաՀայ տպագրութիւնը տեղական ծնունդ ունի՚ այսինքն չէ ՛՛՛գաղթած Պո քիս էն կամ Հալէ՛ 

պէն՝. Ո ք՛ոչ գգու չաւո բութ համր կրնա նք Հաստատել, թկ լիբանաՀայ տպա դրա էլան էլ ալո ւածի 

Վերելքը կր սկսի 1 Հի՛ւթականներէն Ւ երր կր Հաշուենք աւելի քան մէկու էլ էս տասնեակ նորեկ՜՛ 

Տաքոբգ տասնս։ մ հա կր 1930-39 չրքանբ, կր Հաշուէ 22 նորեկ, իս կ հ ադկումր էլ ու գայ 1050-59 

չրիոնին երբ կը Հաշուենք 29 նորեկ–– Ամփոփեք ով 19ՁՕ-1950 չրքանր կր ՀաչոլԷ չուբք 81 նորեկ, 

իսէք յա քորդ ող մինչեւ 20ԼՀ թուականը չորս տասնեակ նորեկ՝. Ասիկա Հետեւանք է ապագրա՜ 

կան կալուածին կեդրոնացման գ ո ր ծ րն թացին: Արգ արեւ , տպագրական գործր անի երեք մեծ 

Հանգրուան- նիւթի յառաքացումր, որ գրեթէ կապ չունի լիբանաՀայ տպարաններուն Հետ, 

բացի կարգ մր պարագաներէ երր Հբաաարակչսւտուն-Հրատարակիչը վճարովի Հատոր (մ ա ՚ 

նաւանղ. բառարան) ապսպրած է պատրաստեր Արկրորդբ կբ վերաբերի նիւթին տպադրոԼ՜ 

թե ան պատրաստումին, այսինքն նիւթին է քաւոր ման ՈԼ նկարելով քիիլմի վերած ուելուն. 

ՀՈԼ սկ փլաքի վերածս ւ ելուն է Այս գ ործրնթացն Է որ երբեմն կատարուած Է մի քանի ա չխտ-

տան ոցներու մէքէ Օրինակ գոյութիւն ունեցած են գինկոկրաֆի աո անձին աշխատանոցներ: 

Հետագային, այս դոբծրնթացր մէքլէոեգու ած է մէ կ աշխատանոցի մէք, իսկ Համակարգչային 

գրոլթեամբ առաւել եւ ս խտացած է ան ու շուկայէն դուրս մւ՛լած կարգ մր աշխասւանոցներ՛՛ 

Ականատես ենք լիբանաՀայ տպարաններու, որոնք կծկոլա ծ են Ու վերած ուած միքնոբդ Հրա-

տարակիչներու, ինչպէս նաեւ տպարաններու, որոնք ծաւալած են ու ներառած նաեւ տպագ– 

րո ւթիւնր, ինչպէս կաթոդիկոսաբէսնի էՈպէԱրանը; 

կարգ մր տպարաններ իրենց գ ոյութեւսն ընթացքին ունեցած են անուանափոխումներ–– 

Ո մանք տէր փոխերւվ ունեցած են նոր անուանոււԻւեր, ուրիշներ պաՀպանելով տէրեր ր փո-

խած են աչ խա աավայըեը ր: 

Լուսաբանութեան կարիք ունի Հրատ ար ակիշ Հա ս կացո ւթիւնր՛ կան Հրատարա էլ իչն եր, 

որոնք տպարան չունին, մինչ ուբիչներ ա նին\ կան եւ գրատուներ որոնք կատարած են Հրա-

տարակութիւներք Ասոնցմէ ոմանք " ր ՚ ՚ չ ուղղութիւնն եր ունին դիրքի բնոյթի վերաբերեալ՛– 

Հբատաբակիչներր առել տրական Հաշու.ոււՈւեբով Հրատարակած են Հ ատորնեբ լւստ շուկայի 

պա Հանք արկի՛. Անգին քմ երթ երբ իրենց թերթօններով յաւելեալ թավ։ տուած են տպագրական 

դ ործունէսւթեան՜– 



1 9 6 0 ակ ա ններ ու. վել,ջ–1տ0 ականներու, սկիզբին կր Հանգիպինք կամրքեալ ղ ործ ա նէո լթիւն֊ 

ներ ու, երբ Հրատարակչ՚սւոունր կամ Հեղինակ ք ւ աբտառաՀման Է , ի"կ տպագրութիւնր կր կա-

տարուի ՊԷյր՚*ւ.թ։ 

Տ պարան/Հրատարակչատուն մատենաշարերին ոմանք լո յ։ւ ընհայած են Հասաւ կենս, ղ իր-

քեր, ոմանք եղ ահ են կարճակեաց, ուրիշներ ունին ե անրակ շի ո. րերք՛. Ձենք կրնար չառանձ՜ 

նացնել «Սեւանար իր պատկառելի բերքով, նաեւ դասադիրքերով, զԼէօկրավիւր^ր իր գունա-

ւոր տպաղ րութեամբ Ւ գթսկեգարք>ր իր կենցաղային դիրքերով Ւ ՎԱ՝շակ՝)>ն ոլ ճէտվէ սն՚Դը իրենց 

պատմուածքնեըու. մատենաշարերով, կիսա-դբական եւ կիսա֊առեւտբական իր քառասնամ– 

եայ գործու նէութեամբ <ւփոմիկբավիւր՝$>ր, կարճատել սակայն յատկանշական Հատորներով 

աո.անձնացող «Արամաղդ Մատենա չար՝Տ>ը՚– էյ Լ կան տակաւին անոնք, որոնք երկարակեացներն 

են՝ «Տօնիկեան՝)>ը, ((.Համազգային՚ձր, «Աեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթոզիկոսութեան Տ "ք արաներ ել 

«Եիբակ՝իր\ Այսօր գործող լիբանաՀայ տպարաններուն բացարձակ մեծտմասնութ՚իւնր (այն 

աո. ու մով մխրճուած է լիբանանեան տպագրական դաչտլ. Ամփոփելու Համար շեշտենք, որ Փ՜ 

րտնաՀայ տպագրական կալուածը կայտառ. եւ աշխուժ է, նկատի աոնելով որ անոր Հերթա-

կան նորեկր 2Գ\1–ին ծնած ճՀայկազեան էունիվրրսիթի Փրէս՝»ն էր՛. 

Գիտենք որ թերի է մեր այս ճիգ ր, ըսինք արդէն որ թերի Ու անաւարտ է ան, աննախրնթաց 

ըլլալուն պա*ոճաո.աւ\ ԱնՀրաԺեշտ է այս թերին առաւելագ ռյնս նուազեցներ ԱՀա թէ ինչու 

այս յայտագիր՜դրքոյկը սեւադրութիւ ն մրն է եւ նախափորձ լիբանաՀայ տպադրոլթեան Հա-

մապարփակ պատկերին յառաք ացման՛. Աւստիէ կոչ կ ուղղենք եւ կանխաւ շնորհակալութիւն 

կր յայտնենք բոլոր անոնց, որոնք որեւէ տուեալով կրնան յաւելում բերել մեր այս աչխատան՜ 

քինյ որպէսզի միասնաբար արդ արութիւն բրած ըլլանք լիբանաՀայ տպագրութեան եւ զայն 

մար մն ա լոր ո ղ ներ ուն՛. 

Հազար օղորմի Հայ տպագրութեան Հայր $ակոբ Ա եղ ա պա ր սւ ին , անոր յաքորգ ներ Արդար 

Գպիր թռխաթեցիին եւ դալկին ԱուլթանշաՀին, ԱովՀաննէս $եբզնցիին եւ իր որդի /Աաչա֊ 

տուրին։ Ծունկ մր աղգթք ՈԼ բուրվառ մը խունկ անոնց լիբանաՀայ յետնորդներուն, որոնց-

մէ շատ եր ուն յոգնաբեկ աճիւնները կր Հանգչին 1փր անանի թէ Սփիւռքի ու Հայաստանի Հան-

րապետութեան Հոդին մէք։ կամք ու կորո վ մեր այսռբուան գործ ալ տպար աններ բ շնչաւոր ող 

Հայ մարգոց, որոնց ճիգով աւելի կ ամրապնդուի Հայուն գոյեըթր հւ բիւր երախտիք Հայ 

տպագրութեան Հին ու նոր բոլոր գէմքերուն, սատարող ներ օէ^, ւքեկ եՆաս Ներո ւ ՆՀ /յք ե ա Նքի 1 

մաքիգ Հոգիի թէ նիւթակա՛ն նէէւիրաաունեքաւնւ 

7 Դեկտեմբեր 2012 



Վ Կ Ա Յ Ո Ւ Թ Ե Ա Մ Բ 

Այս տարի լրացաԼ Զմիւոնիայի աղէտի &0֊ամեակր, երր քեմալականներր հրի մատնեցին 

Ք ա ղ աքի քր իսա ոնէական թա ղ ամա ս երր ոչ նշ ացնե ր, վ Ո Լ զ ա ղթ ա կ ան ղ արձ նե՚լո վ հ ա զ ար աւ ո ր 

Հայերիդ յոյների եւ. այլ քրիստոնեաների։ Այս րարրարոս ե (լ ա՛հա կ ով իժուրքերր վերք սալեցին 

թուրք–յունական պատերազմին (11)19—11)22)։ Այս մասին րաւական զրո լել ^՜, պահպանս ւե լ են 

անզ սւմ նկարահանուսւե տես ար աններ՜. իՀմիւէւնիայի հր զեհին Ժամանակ քաղաքու մ կ եզ ել նա՜ 

եւ հայ րեմի ականաւոր զ երասան էէովՀտննԷս Ա^րԷլետնր, որի զուստրր Ատրիկան ք յ ի շ ատա-

կել Է այզ մասին հօրր մասին յիշոզուիժիւններում (տե ս Աարիկւս Ալ՚Էլետն, Հէիւք՝ հօր ՈովՀտն՜ 

նէս Արէլէանի մասին*, երեւան, 2000, է$ 27-31, ռուս երկն). 

թ ար զ մտնար ս/ր ներկ այացնու մ ենք Զմիւ ոնիայի աղէտի վերարերեա/ Հատու տեր՛. 

Հայրիկին Հրաւիրեցին Հիւրտխսւղերի իզմիր (Ջ.միւււ նիա)։ Զմիւ ո.նացի Հայերր մեզ պատմե-

ցին, իժէ ինչպէս էր Արէլեանր կարօտու մ րն տանիքին–. Այղ Ժամ տնակ ս էլս ու եզ յոյն եր ի սլատե՛ 

րազմր թուրքերի Հետ։ 1/ենք ապրում Էինք Հիւրտնոցում, որ գտնւում Էր քաղաքի Հայկական 

մասում, ափից Հեռու է Տեսնելով ամէնքի եւ ամէն ինչի, էՈէԱրՀտնումր մենք Հասկացանք, որ 

քաղաքր վտանզ ի մէք է, եւ որ շուտով իժուրքերր կր մանեն։ է։ իսկապէս այղ պէս էլ պտտա՜ 

Հեցւ Այրլամ էր քաղաքի Հայկական մ ասր, թու րքերր ձերրակալում էին Հայերին եւ յոյներինւ 

Բոլոր մարզիկ եովափ իժավալ եցինւ Մեզ ւՈէում էր հետեւեյ նրանց Օրինակին եւ նոյնպէV 

ղ ուրս վա զել աո. Ա՛նց իրեր ի ՛իր կ ելո վ մ իա յԿ/ ՛քեր կ ե ա նքր: ... ո վ ա փին ր ար ել ո ն ետ ն խա ո ն աշ -

փոիժ էր՛– Բոլորն Օզնութիւն էին սպասում Օտարեր կրետ ք նա։ երիզ՛. Անսովոր մի ղաաց կար, 

երրեէՈ։ ք սւում Էին իրենց զա լակն երին կանչող մայրերի ճայեերրէ Խեղճ Ժողովուրղ ր մէքքին 

ղրած տանում էր իր կարս/սիներր, շատ փոքրիկ երեխաներին լաթերի մէք վէաթտթաե, 

Հիւսէն ղ ան Ո ցից ղուրս Էին եկել խալաթաւոր Հիւ սւնղներր եէ ոտքերր Հազիւ, շարժելով ղնոէ մ 



կին ա մր ոխի Հետ– պա– 

ալս Հո լ մ կին եւ կ 

րեր, որոնք ձեռքեբր 

՛ո ա ր ած ե րւ վ, գնում 

կին տ մր ոխի միի» վ 

չՀասկանալ ով, թկ ինչ 

կ կաաարւում։ ի բենդ 

այրոլոգ Հիւանդա-

նոցները լքեցին նաեւ 

Հող եկան Հիւա՚Լւղ Նե– 

րր\ Հարուստ Հայերը 

եւ յոյներ ր մեծ դու-

՛ք արն եր ով բարձրա– 

նում կին ն աւեր, որ 

մեկնելու կին քյւրո– 

պայի աարրեր քա– 

ղ աքն եր, իս կ չք աւ ո ք ՛ -

ներն ո ւր գնային; Եր՛ 

լ՚եւՈէ աղջիկները լո-

ղում կին ղկպի նաւ ե -

րը, որ Հերթի կին 

կ ա նգն ահ : ՀՀ միլ ււ ՜ 

նիայի յոյն եւ Հայ աղ– 

քի էլն երր չատ լաւ կին 

լալում ել կարող կին 

երկար ,ռալ ջրի վրայ։ Անւա»»1|ւ ԼԼւԼ̂ եան - Պիևտա. ա > պ ղ ի | 

Նրանք լողարէվ մօտենա.մ կին նալ երին, ե, րո-նելով ճոպաններից խնդրում կին նաւաստի– 

ներին իրենց տախտակամած բարձրացներ Անխիղճ օտարերկրացիները կարում կին ճոպան՝ 

ները, ո րպկ ււ գի ա ղջիկներ ր չկարողանան լ ող ալ իր/ւնց մօտ; 

Աենք գ նացին յւ այն տ ե զ , որ տ եղ կ ան գ. ն ած կ ին թ ո ւ րքա կ ան իչ խա ն ո լ թիւ ններր ՝Ք եմաք փ տ -

Էայի ղեկավարութեամբ՛ (քո գնած, քաղցած մենք սարսավւեքի տեսք ա նկինք, սակայն գլխա– 

՚-որր չնկատոլ ել ու վախն կր։ Ա այրիկ ր Հայրիկին մի գլուխ վալերիան կր տալիս, ի է\էկ մենք 

գլիայրկներն այնպկս կինք խոթեք գլուխներս, որ մեր աչքերր չկին երեւում– գա )ւբսւ Համար 

կր լ ո ր սւ գատու կինք տեղ ՛Ո էք ա ն րա լ իր ոգու էք ներից, որ ո նք ա նօր ի նո յ թի՛ նն եր կ ին էլ սւ տ սւ ր ո լ մ, 

տանում կին աղջիկներինւ ԱոաւՀւտուայ կողմ մենք սաքւսավէեքի պատկերի ականատես եղանք; 

թուրքերի չտար կին րեր Ում մերթ յոյներ ի, մերթ Հայերի, իսկ մեր կողքին տեդաւ որա ած կր 

մի Հայ րն տան իք ամա. սիՆր, կինր եւ որդին; Ամուսինն ուսուցիչ կր։ Տ անկարծ Նրան մօտե-

ցան, բռնելլին եւ սկսեցին քարշ տալ դկպի շտսւր։ Նս՚ աո անց եր էլ ար մտած ելա դուրս պբծալ, 

նետուեց ծովր ել. լողաց։ (Ի ա մա պ "՛Հն երր սկսեցին կրակել է եւ մի ակնթարթում քուրբ կարմրեց 



այդ խեղճ ուսուցչի արիւնի՛էյ՛– Կնոք ել որդու աչքի առաք նա սկսեց խեղղ ոլել, իսկ նրանք նոյ՜ 

նիսկ (Այց քին Լ չ չկարողացան վախենալով ժամէս պահն երից–– Այգ ս,ե էէ ար անր ծ՛ անր ագդեց 

Աք ՛Է ք հանի վբայ։ ՛էյ ա նոյնիսկ ասաց• <է*ինամ չւո՚սբ հւ ասեմ, որ ես Էլ Հայ եմ՚ֆւ (իտյրիքլր նրան 

Հսւնզ ստացրեց եւ իւնգրեց շեշտել այն, որ մենք պատս/Հաբար ենք ՀՀմիւ/ւնիայում, որ մենք 

ռուս ասա անցի գ երասաններ ենք եւ այլն–. Այգ ժամանակ մի ինքն,ոչ էսրժ անցս, ւ, որտեղ 

նստած Էր ՛Բեմս, լ փաշան, որ ո՛– չագ իր նայեց մեգ՛, ՛իս, գեղեցիկ , 1լ ամսւ յին գ Էմքով մարգ Էր՜՛ 

Պէ՚ոք է Որո չէինք ի՛նչ ձեռնարկել՜– Հայրիկը որոշեց գնաք ՝Բեմա/ փաշայի մօտ՛. Մենք էքոլրսհ 

Էինք կանգնած եւ տեէէնում Էինք էէ/մ Էն րան, որ կաաաբւում Էր շաարի շէնքոլ մ՛. ԱՀա Հայր ի՛ 

կր Հանեց իր անգլիական գլխարկը, իր բաբի աչքեր ր ղ արձրեց գէպի քաղաքի պարէս։ եւս գիմ 

բէյը՛ Աբ է չէ անր գերազանց էր խօսում թուրքերէն՜. Ես վախով նայում էի իմ սիքւեքի Հա յքէիկին 

եւ մտածում Էի, որ յանկարծ նրան Էլ կարող են բռնեք, ինչպէս այն խեղճ ուսուցչին՝– Բայց 

տեսնում եմ, որ Հտյրիկքւ երկար խօսում է, ք"1կ ",յգ Ժամանակ մի եբիսւտււտբղ. ՀայուՀի, 

գրկին երեխա յ , մօտ են ում է ւ, եգանին եւ ինչ-որ բան է ասում Ք հազ իմ բէյին։ Ատ Հայրիկին 

թուղթ է տաքիս, ել վերքինս զուրս է գ աքիս սենեակից: Աօտենալո մ մհո Հ այրիկն ասաց, որ 

մեզ օթեւան են տաքիս թռլրքական Հիլբանոցոլմ։ Զմիւռնիայռւմ թուրքերն ապրում են ստ՜ 

բի վրայ, հւ ՀբգեՀն այն տեգ չէր Հասնում– քաղաքի գրեթէ ողք թուրքական մասր չէր վնաս– 

ուել։ Հիւրտնոցում կեղտը սարսափելի էր, մեծ քանակութէամբ քուեր կային, սակայն մեր 

գրութեան մէք անյարմարութիւ.ններր նկաաելլ/ չափազանց մեծ ճոխոէ թիլն կր քին Էր: Մեզ 

անձնագիր տոէ եցին, որ մենք ռուս գ երասաններ ենք, եւ մեր ազգ անունն Էլ ո ու սական ձհ լոս 

Էր ԱրԷլովներ է 

• Մենք որոշեցինք մեկնեք Աս,բ՛նիկ : .... գնացինք փնտռելու, իտալական Հիւպատոսին, քա-

նի որ նաւը, որով պիտի մեկնէինք, իտալական էր՛, վ^անի որ քաղաքի եւրոպական մասն այբ– 

ւում էր Հիւպատոս բ նստեք էր ծովի ավւին եւ մուտքի արտօնագրեր էր տա լիս \ \Աբէլեա– 

նր | սկսեց պատմել, որ երբ նա կանգնած էր Վ՝ես,գիմ բէյի մօտ եւ բացատրում էր նքւան, որ 

մենք ռուս աստ անցի գ երասաններ ենք, որ պատաՀարար ենք բնկել Հէմիա նիս,, Հէն։լ այգ ժա-

մանակ մի երիտասարդ Հտյու Հի մանկիկը ձե է ւ քին մօտ հղեք Է սհւքանին եէ. ասել՛ ՀձԱյո, ես զի՜ 

։ո եմ, նրանք ռուսներ հն)/> է ձԱՀա ինչպիսի Հերոսութեան Է րն գունակ ՀայուՀին՝հ,— Հիս,ցած 

ասաց Հայրիկր՝. Այղ ՀայուՀին վյբկում Էր իր ամուսնուն, որբ որպէս Հայ, բանտ էր նետուս/ծ, 

սակայն նրա մէք Համարձակութիւն եղաւ օգնեք Հայրենակիցներին։ Հ.Այգ ՀայուՀին իսկական 

(իաննա ,ք Արկ է ^՚ ք — ասաց նա՜– Մեր կենսախինդ տբ տ մս/գ բ ո ւ իժիւ նր յամենսւյկւ գէպս չկարոգւԱ– 

ցաւ կոտրել Ար է լ եան ի տխր ութիւնբ, որին ա տնքում էր անարգ արութեան մասին միւս քր, ոբ 

բոլոր երկ բներ ի քաղաքագէտները, մեծ քադաքականութեամբ զբաղուեր՚վ, կործ ՛սնում են 

փ ոքր ժո զ ովուր զ ներին, ի սկ եւրոսլացինհրր նալերից չսւրժանկտրի նկ սւբաՀսյնու լքներ են կա-

տարում վախանակ օգնելու գոՀո լողն երին։ քՒուրքաՀայելփ ողբերգ ու թիւնլւ չէր ւլ աղ տրամ՛. 

Անսովոր խորբ, զգայուն եւ բաբի մարգ լինելով նա չէր կարող պատկերացնեք, որ քաղաքա– 

կիբիժ եւրոպացիները կարող էին այգ պէս գաժան վարուել յոյնեբի եւ Հայերի Հետ Հանգիստ 

թողնելով քաղտքր փորձանքի մէք եւ Հեռանալով իրենց նաւերով ւ 



ՀԱՆՐԻ ԹՐՈՒՍ8Ա 

Հանրի Թրուայա <1911-2007) ֆրւսնսագիր մեծ գրող է, 
Ֆրանսական Ակադեմիայի անդամ, որ յաճախ մերժած 
է պատասխանել իր հայկական ծագման մասին հար-
ցումի. Փարիզ հրատարակուող հանղէսի 1 
Յունուար 1939-ի համարին մէջ ստորագրած է ֆրանսե-
րէնով յօդուած մը, Հայկական Պատարագի մասին, Լ յ 
1^6ՏՏ6 ՏՕ16ՈՈ©118 խորագրով։ Կ ը հրատարակենք բնա– 
գիրը կցուած թարգմանութեամյշ։ 

ՀԱ՝է/ՒԻ11(Ս՝ՈՐ Պ Ա Տ Ա Ր Ա Գ Ը 

կա։ օ տա ն* 11 ր ահին մ է ք , քիչ մր ցուրտ, քիչ մր դորչ, վերքին խօ ս ա կցութիւննե րր եւ վերքին 

Հազ երր ղ աղրհցան; 

Կր գիտեմ անանուն դէմքերր ղ աՀյիճին , սպասումով սառած , լռութեամր ազնուացած, 

պա ար ասա րնղ ու նելու եր աժ շ աս։ կան մեծ այիքներր, որոնք պիտի զան զիրենք ողողելու; Բե-

մին խորքր երղ չաիա։ մրր կր Հաւաքուի ղ անղ աղօրէն, կր կ ա զ մա կ եր պ ո ւ ի: Հոն կան այրեր եւ 

կիներ իրենց տմէնօրեայ ղ էմքով, իրենց մութ զ ոյն Հագուստներով, իրենց կոնքն ի վար կախ֊ 

ւահ թեւ. եր ով, իրենց պարկեշտ աշխս։ տա լորի նայուածքով–. Համեստ Հօտ աՀազնութեամր 

մ արզ կային, սոս կ մ ար ղ կ ային, զ որ լոյս հ րր ւ ո յս եր ր իմ աչքիս չ ե ն փառաւորեր. ո ո լ սակ ա ն 

մայր եկեղեցիի երգիչներր\ Բ՛Ա յց արզ էն պարոն Օննիկ Պէրպէրեան կր մաղլցի աղքասւիկ վ,այ-

տա շկն պւստուանղանին վրայ ե։ իր ձեո քերր կր րարձրտցնէ այս Հսւմրհրող ղ էմքեր էն վեր; էքԼ 

կր ծնի երղ մր, միայնակ եւ անապակ, կ ուոի, կ իք նէ, խորՀրղ ալ.որ շարժումներ քյՏ Հե տեւե-

լով՛ Կ ունկնդրեմ իրարու յա քորդ ող տարր հր չարժումներր այս Հանդիսաւոր պատ ար աղին–. 



Երգչախումբ ի ձայներ Բ իրարու կր խածնուին մակընթացութեան աղմուկի մր մկ ք–. 

Խմբավարին թեւի շարժումները զիրենք կր կասեցնեն, կր վերացնեն, իրարու կր խաոնեն 

զերթ Հնազանդ աարրեր –– Ինք Հոն Է տ Անոնց վրայ կը տարած ուի իր սեւ ուրուանկարով: ինք՜ 

զինք կբ զսպկ ինք այ չերգելու Համւսր, այգ կր զգամ՝. Բայց իր ամբողք մար մին կ ն. իր ամբողք 

նայուածքէն, կը սա եղծէ անոնց յավւչաակութիւնըւ վյսյրկեան աո. վայրկեան, մէկ կտորէ 

միւսը, ա յս պատարագի պա ակերը աւելի գգա/ի կը դ աՈ-նայ կբտխ 

Ան դրոշմուած Է զուտ արեւելեան զգօն եւ խոհական տխբոլթեամբ մրէ Ան ս անձագ երե 

նկարային կր դաււնայ, գազանօրէն հրա է.էր ուգդելով յուղ մ անէ Ան պարզ է ել բարբարոս ինչ-

պէս նոյնիքն Զ"՚ըչարանքը–֊ Ան կր յ՚՚լզէ քանի որ չի փնտռէր յա զում աււթեբ. Ա՜ենակատար 

մեկնաբանններր, պարոն վ^եչէճետն եւ օրիորդ Այ պան, արտակարգ րմբոնամր ունեցած են 

այս արուեստ ի խորքին–. Անոն ք խազ ցան նրբութքռններու վը՚սյ–– Անոնք խոլսավէեցան է ռինգ է : 

Անոնց գնահատելի դսպա ած ո ւթիւնր կարելի գ արձա ց իրենց ամըռգք ծաւտլր տալու վեր քա-

ւս րոլթեան հրաշալի ալէ լուեաներուն–. 

Այո՛, կարճատեւ րւութենէ մը ետք, այս յաղթական երաժշտութիւնը, յաղթանակող, ցնցեց 

Հանդ ի ս ականներ ր ինչպէս խորութիւններէ բարձրացող ալիք մը–, Պահ ու ան մը ընթացքին, 

կեանքը դարձաւ քինք, սիրտ (իր, անհրաժեչտ մեզմէ իւրաքանչիւրին համար: է տեւի շարքէն 

լսեւլի Հետեւեալ խօսքբ-

- ինչպէս չհաւատալ ասկէ ետք՛. 

Այդպէս կր զգայի նաեւ ես I 

Աւելի ուշ, ապակեայ դահլիճին մէք, կր դիտէի ամբոխի Հոսքը: է Լ կը մտածէի, որ բոլոր 

անոնք որոնք կր մեկնէին, իրենց վերարկուները հագնելով, իրենց ժամացոյցին նայելով, պա՛ 

բոն Աննիկ Պ Էր՛գ Էրեան զանոնք երեկոյի մր ընթացքին, սւր տա կարդ կերպով Հարստացուցած 

Էր՛ 

Փայւխւի Տա;աէ|սււպւ ւյ&Աւհճերէն մքւն 

Հւսյացաց՝ 3. Պ. 
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Ժէ դարու ֆրանսական 
գրականութեան մեծ դէմ– 
քերէն է Լա Ռոշֆուքօ։ Սե-
րած է ազնուական ընտա– 
նիքե։ Եղած է զինուորա-
կան։ Արկածախնդիր եւ 
ըմբոստ է, մեր դարու այ– 
լախոհներու պատկերով։ 
Մաս կազմած է Լուի ԺԴ 
թագաւորի դէմ կազմա-
կերպուած Լ յ Րւօոմշ 
անունով շարժման։ Իմաս-
տուն մըն է, որուն 
«Խորհ րդա ծութի ւնները», 
առածի կամ բարոյախօ– 
սական վճիռներու ձեւով, 
կը մոռցուին, քանի որ մարդիկ հետզհետէ 
կը ղադրին գիրք բանալէ։ Բախտաւոր 
պարագային, իր անուտն եւ գործին կը 
հանդիպինք գրասեղաններու առջեւ, դա– 
սւսգիրքեյտւ մէջ։ Բարոյախօսւսկան բնոյ֊ 
թով «Խորհրդւսծութիւններ»ը հասունցած 
եւ յղկուած են երկու հետաքրքրական 
անձնսււորութիւններու հետ գործակցելով։ 
Առաջինը կին մըն է, մարքիզուհի տը 
Սապլէն, որուն յարկին տակ տեղի կ՚ունե-
նային գրական հանդիպումներ։ Երկրորդը 
Ակադեմիայի անդամ ժ ա գ էսփրին է, 

" Հձ՛ 

«ժանսէնիսթ» մը։ «Խոր– 
հըրդսւծոլթիւններ»ը բազ-
միցս կը հրատարակուին, 
կը սրբագրուին։ Գրելու 
ոճը յատուկ է ժամանա-
կին, որ կը հակադրուի եր-
կարապատում բւսրոյա– 
խօսոլթիւննեքտւ։ Գրա-
կան սեո ւ/ըն է Լա Ռոշֆու՝ 
քոյի գործը։ Ուրիշներ ալ 
փորձած են, բայց ինք կը 
մնայ անգերազանցելի; 

Ամէն օր քիչ մը աւելի 
նիւթապաշտ, մակերեսա-
յին եւ անհատապաշտ 

դարձող աշխարհին մէջ, Լա Ռոշֆուքոյի 
կարճ, խիտ եւ դիպուկ խօսքերը դարման 
են լրագրական եւ քաղաքական ճառի 
առատաբանութեան դէմ։ Թարգմանոլ– 
թիւնը, այս պարագային, կը բախի խօսքի 
խիտ մշակման եւ ճշգրտութեան; Ընթեր-
ցողին կը ներկայացնենք փունջ մը Լա 
Ռոշֆուքոյի «Խորհրդածութիւններ»էն, 
զորս ինք կը կոչէ տՅ*աւ6 կամ տտոէշոշ©։ 
Հայերէն «առած» եւ «վճիռ» բառերը, զորս 
կը գտնենք բառարանին մէջ, անոնց 
ճշգրիտ իմաստը չեն տար։ 



Մեր առւսքինաթիւնները, շատ յաճախ, այլ բան չեն եթէ ոչ ծպտուած ախտեր։ 

Միսցն արհամարհելիներն են որ կը վախնան արհամարհանքն; 

Միայն մէկ տեսակ սէր կայ, բայց կան բազմաթիւ տարբեր պատճէններ։ 

Եսը բոլոր շողոքորթներու մեծսւզռյնն է։ 

Ին; որ մենք կ՚ընդունինք որպէս առաքինութխններ յաճախ մէկտեդամ մըն է 
զանազան արսւրքներու եւ զանազան շահերու, զորս պատահականութիւնը 
կամ մեր հնարամտութիւնը գիտեն կարգաւորել։ Ել միշտ արժէքով կամ զգաս– 
տութեամր չէ որ մարդիկ արիասիրտ են եւ կիները զգաստ։ 

Կիրքը յաճախ ամէնէն ճարտար մարդը կը դարձնէ յիմար եւ յաճախ ամէնէն յի– 
մարները կը դարձնէ ճարտար; 

Այս մեծ փայլուն արարքները, որոնք աչքերը կը շլացնեն, քաղաքական դէմքե– 
րու կոդմէ ներկայացուած են որպէս հետեւանքները մեծ ծրազիբներու, մինչ-
դեռ անոնք պարզապէս հետեւանքներն են տրամադրաթիւններու եւ կիրքերու։ 
Այս պէս, Օգոստոսի եւ Անտոնիոսի պատերազմը, զոր կը վերագրեն անոնց աշ-
խարհի տէր դառնւպու փառասիրութեան, թերեւս ուրիշ բան չէր քան նախան-
ձի հետեւանք; 

Շահախնդրութիւնը կը խօսի ամէն տեսակի լեզուներ, եւ կլէ խաղայ ամէն տե-
սակի անձի դեր, նոյն իսկ՝ անշահախնդիրի; 

Անոնք որոնք շատ ուշադիր են պզտիկ թաներու, սովորաբար անկարող կը 
դառնան մեծ թաներու հետեւելու։ 

Մենյւ րաւարար ուժ չունինք հետեւելու համար մեր բանականութեան; 

Դժուար է սահմանել սէրը։ Ինչ որ կարելի է անոր մասին ըսել, այն է, որ հոգի-
ին մէջ ան իշխելու կիրք մըն է, միտքերու մէջ ան համակրանք մըն է, եւ մարմ-
նին մէջ ան այլ բան չէ եթէ ոչ թաքուն եւ նուրբ ցանկութիւն մը տիրանալու 
անոր զոր կը սիրենք, բազմաթիւ խորհրդաւորութիւներէ ետք։ 

Մարդոց մեծ մասին մօտ արդարութեան սէրը աղ բան չէ եթէ ոչ անարդարու-
թիւնը հանդուրժելու վախը։ 

Աւելի դիւրին է իմաստուն ըլլալ ուրիշներու համար քան ինքզինքին։ 

Յաճախ մենք մեզ կը համոզենք, որ կը սիրենք մեզմէ հզօրները։ Սակայն եւ 
այնպէս շահախնդրութիւնն է միայն, որ ծնունդ կա տայ մեր բարեկամութեան։ 
Մենք չենք տրուիր անոնց քանի որ անոնց բարիք կը ցանկանք ընե|, այլ անոր 
համար զոր մենք կ՛ուզենք ստանալ; 



Մեծ յիմարութիւն է ոպել իմաստուն ըլլալ աոանձին։ 

Հպարտութիւնը չ՛ուզեր պարտական ըլլալ, եւ եսը չ՛ուզեր հատուցել; 

Շահախնդրութիւնը ի ցործ կը դնէ ամէն տեսակ սաաքինութիւններ եւ ախտեր։ 

Գովել իշխաններր իրենց չունեցած առաքինութիւններան համար, կր նշանւս– 
կէ զանոնք անպատիժ կերպով անարգել։ 

Կը ներենր այնքան ատեն որ կը սիրենք։ 

երբ մեր ատե|աթխնը շատ ուժեղ է. ան մեզ վեր կը դասէ անոնցմէ զորս 
կ՛ատենք։ 

Կիները նուագ կրնան յադթահարեյ իրենց պչրւսնքը՝ քան կիրքը։ 

Հաշտութիւնը մեր թշնամիներուն հետ սոսկ բաղձանք մրն է մեր կացութիւնը 
բարելաւելու, յոգնածութիւն պատերազմի նկատմամբ, եւ վախ որեւէ չսւր 
դիպուած է։ 

Սարդիկ կան որոնք երբեք սիրահարուած պիտի չըլլային եթէ երբեք լսած չըլ-
լային սիրոյ մասին։ 

Քիչ կր խօսինք երր սնափառութիւնը չի խօսեցներ; 

Սովորաբար կրթութիւնը զոր կու տանք երիտասարդներուն երկրորդ ես մըն 
է զռր անոնց կը ներշնչենք։ 

Ծայրայեղ հաճոյքը զոր կր զգանք մենք մեր մասին խօսելով մեզ կը վախցնէ 
նոյնը չտալէ մեդ լսողներուն։ 

վեհանձնութիւնը կ՚աբհսւմարհէ ամէն րան, ամէն բան ունենալու համար։ 

Դութը յաճախ զգացում մըն է ուրիշներու դժբախտութեան մէջ։ Այս ճարպիկ 
նախատեսութիւն մըն է դժբախտութիւներու, ար կրնանք իյնալ։ Օժանդակու-
թիւն կու տանք ուրիշներու, զանոնք յանձնաոու դարձնելու համար այդ մեզի 
տալու երթ գտնուինք նմանօրինակ կացութեան մէշ։ եւ այս ծառայութիւնները, 
ցորս կ՚ընենք, ճշմարտապէս խօսելով բարիքներ են զորս մենք մեզի կանխաւ 
կ՚ընենք։ 

Տկար սւնձեբր ւսՕկեդծ չեն կրնար ըլլալ։ 

Հսդացուց՝ 3. Պ. 
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է 

Փարիզի թօԿւուտ ուրբաթ մրն Հ՜ւ 

Ա ։ք ենա յկէ Արբ ս զ տ կյի իա դ որ զ ա յն , 

եր ր մ ա ր զ իկ իր ենց մ եո. ետք ն եր ուն 

մոմ եւ ծաղիկ ա անեք Է ես։ք, գիւղի 

իրենց բնակս։ րտնր կ երթան, քանի որ 

ղ Այրոցներն այ երկու շաբաթ փակ 

կ ր յ չան է 

Արուարձան քաւ/աքէս կր մեկն իմ, 

Փարիզի մուտքին կը մզեմ ինքնաշար-

ժը, գետնուդիի կաոաշաբբ անդամ մր 

փոխելով, լոյս աչխարՀր կր վերագտ-

նեմ ձՎերստյի Գուււր՝&, ի Հարկէ ոչ ոք 

տ յագէս րսաՆ է ե։ կ ր սէ, այլ 1՚1111Լ՝ 
Աէկ ժամէ աւ եյի ճամբոր-

դս ւթիւ ն, մեծ մասր քաղաքի րնգեր– 

քէնւ Լայն վագոց մը, ասրս մազ լցոզ 

նեղ վւարիզետն Հին փողոց մր, ել վե-

րելքի ծայրր ղուէւ մր՝, իՀանգի կոճ–Աէ-

կին վրսէյ անուն չկայ՛. Միշտ չի պա~ 

տ ա Հիր, րս։ յց շ Է ն քի թնա կիշ ն եր Է ն մ Է -

կր րւրսլու Է , շուարումս տեսնելով, 

ղուէւր կր բանայ եւ վերակացուն ցոյց 

կու տայ րսւբեկ տ միս գ ուէւրւ 

Գ ե տն այա ր կ ի րնս։ կ ար տ Ն մը, ե ւ 

աբւլ Է ն ղրան վրայ մեձ տտաււ գբուսէծ 

Է Ռք՚ւբԷն, ի Հարկէ ֆրանսերէն: 

Պէյրոէ թ ծնած, Հայկական վարժա-

րաններ յաճախած, երիտասարդի ար– 

ս։ աքին ով իիուբէն, Լիբանանի քաղա– 

քաղ ք՛ա կան ։զ սւ ս։ երա զ մբ ն ւս խորգ Ո ղ 

օրերուն, Հաս ած է Փարիզ՝. Րնա կարա-

նի գուռր կբ բացուիէ քիս՛ բ էն Հոն կր 

նկարէր, Հոս աք կքէ նկար Է •• Աւելի ճիշգ 

սլիսէի բքքտյ (՛սել, կ որոնէ, կր խօսի 

գիծ եր ու եէ անոնց ուղ ղ ութիւննեբ ուն 

Հետ՝, երբ մէկ սենեակէ միւսը կ անց-

նիմ, այն տպաւ որու թիւնբ կ ու նե֊ 

նտմ, որ աանտէրր ամէն բան կար զ ու 

կանոնի ենթարկած է , եէ. մեկնումի կր 

ւզ ա աքէ ւս ս ս։ ո ւ ի: 

Գա աս ւոբ էէ է. ած նկա քէներ եւ շբ քա-

նակներ , իրարու կողքին, ինչ ւզ Էս զ իր-

քեր բ ղ տրակներու մէք\ Միք անցքի 

սք տ տերուկ։ ւ(բայ քանի մր մանրիկ 

գորգեր 

- Գ ո բ գին մվւայ հ,ԱտսւԿէ։ս՝ֆ ղ րուսւհ 

Ի 

թուական մըն աք– 9 0 0 ; 

Աք։ էէ է. ես տա զ Է սւբ, ի նքւլ ինք կր 

էին աո. Է դրախտ կ որո ւս հալէն վ> ր կ ր ՜ 

ււսծ այգ ։զ ա տ ւս IX ի կ Ն եր ո ւ Ն մ է ք է 

Ա նո նք յո է շ ա ր տրներ են, տնա ղ մո է. կ 

վկաներ ւ 

Մի շ ս՛ շ ի լզ ա աէսՀ իր • Հ ս։ յեր Է Ն Հ ւս ս -

տա էի որ բաս ար աններ ալ կան: ԱԿ։ ոնց 

ներկայութիւնը բան մբ կ բսէ մոռ.– 



00 
ջ 

՛է 



ցո լ ո էլ ս։ արք՛ հր ո ւթե ա ն մր մ ա ՜ 

սին. 

Արուես տ ւս դ Է ՛ս նհրոԼ Հ ես՛ 

՚11*" (՚11* ^^նին արուեէէտ Է , քա– 

նի որ էսն ինք կր խօսին, իրենք 

իրենց ձայնին ունկնդ իր I Ի 

Հարկէ, կր րւեն ՀւււրցոււՈւհրր, 

ր այց ա նո նք սոս կ մեկն ակ է ա 

են, էլայծ են, այդքան՝. 

Այսսքէս է որ լսեցի քհաք՚էնր 

ԼՆաճարեա ս), ին ք ալ արուեստի 

ա աճ արի մենակ եաց մր: 

ներկ կտաւնհքէՈԼ կ էլ ող 

քին, նաեւ քր ՚ ս ն կ ար ներ : Բ այց 

քէւ ւս 1լ ե աց այս ար Ո ւես ա ա դ Է ար 

տեւ արար որոնումի մէք է , եւ 

կր վերադառ, նայ դէպի դ (՛հր, 

որ մեկնակէտն է նկարչու– 

թե ասէ Ան տարուած Է դձ ան-

կարներու Հեա սկսոդ եւ չա-

ւարտող իր մտերիմ դրսյց՛"/1 

երր կ ո՛ղ Է խօսեցնել դիեր> 

անոր թաքուն ուժր, Հաս սալ– 

թեն Էն ե1լսդ ձայն լ է, լեղ ու մր 

որուն պէաք է վարժուիլ, եթէ 

կ ար ենսւ նք: 

Գիծր, եւ անով կէսդ մոլ ող 

նկ՚սրր, որ պատկեր չէ, նախա-

փորձ մր չէ, «տ ն ինքնանպա-

տակ, նկարչական ամրողիս՜ 

կան դորե է%է– կ րսէ (հուրէն–. 

Երր Հաք՚(յ կր ՛սրուի, թէ այղ ւ՛լիներով խօ-

լէ հլու արուեստր, միթէ ուրուսւղ իծ չէ , (հու-

րէն կր մեկնի լայնածիր բացատրութեան մր 

Համար– *ւԱշխտտանքներ։։ ճեպ անկարներ չեն 

(օագտտ). նաիւա վարձեր ալ չեն Պարդ, 

նուադադ ոյն միջոցներով, մաս՛իա, թո՛ դթ, կր 

փ որ <1 ե մ ն կ արչ ա կ ա ն ա մՐ ո դ քակ ան դ որ ծեր 

կ հր աել–– Ան շ աչ տ նկ ար իչր կր նայ ճ եպ անկար 

մր որ էդ Էս այդ պ Ի" ին "՚ մր ս ՛լք՛1՛ էրսծ ն կ ա ւէ՚ել, 

եւ անոր չվերադառնալ, բայց ան մտած ուած 

Է էէ ր պէս ճեպ ա՛հ (լար։ Աշխատանքներս /՚ 

սկդբանէ մա ած ո ւ ա ծ ե ն որ պ Լ ււ նկ ւսրչակ ւս ն 

ամբողջական ւլ է։բծեր՜– Հոս մ ի ՚ ո ք ր , մօաեցու՜ 

Ար տար լ՛ հո են. Նիւթին րնկ ա լ ման, կերտՈԼ՜ 

մին, դ էէ բծած ո ւ ած պարդ միզողներուն յարա՜ 

րերութիւններր տարր եր են>1 



Գժուար կ Հետ եւ իք քի ու. րէնի որոնման ոլո-

րապտոյտին՜– ինչ էէր կ ք՚նկ սոսկ նկ՚սրչու– 

թիւ ն շկէ սքեէքումի աշխատանք մրն կ, թ Է ի նշ 

կր պեդէ\ այ/ք աք արուեստասէրին րււնաե 

«թերս դրականութիւնէն է , ան կ որ ստեդծտ– 

դ ործս* ա ծ կ ն մ ե կ ն ե ք ո ՛ք ինք Աք իտ ի Հ ա ս կ ն այ, 

իմերել՛։ դորեր վերսաեդծ կ իր ենթակա յակ՛՛՛ն 

՚սդդ ՚սկն եր ո վ 1 

Ռ ուր էն կ րն է ճչդում մր- զի մ նկարներ՛է 

վերացական չեն, անոնք կր մեկնին րնաթե– 

ն կ ն ել աո արկ ւսյկն, Հ տ էէ ն եք ու Հ ամ՛ար ոչ թկ 

նիլ թի ն եր կ այադ մ ՛ան, տյք ՛էէ ն Ո նց թե ք ա դ ր ա -

կ տնո I թե տն ւ ժ ա մա ն ։ս կի վր ա յ մէք ՈI Ր ՛ք Աք ա տ -

մո դ ա կ տ ն ր նոյթ չո՛ նին ա ն ո նր , այսինքն 

դ կ ոքք եւ դ ի սք ուած չ են պ ։ս ա մ եր (ւ1է1օ1օ); 

ձիշէք Է որ անոնք վերացական չենէ րայց 

տնո նց մե կ նար ան ո ւ թե ա ն մկ ք վ եր ՚Ացտ կ ա նու՜ 

թիէ ն կ տյ | ս։ ն միքա կ ա ն ս։ ես նա ածէ ն տ նդ ին 

նա յե քու Հր աւէր^ւ 

Վեր քա սք էս կարեքի կ ր/ք՚ոյ Ռ ուր կնքւ բերել 

րնթսւդիկ ճանաչման մուկ ՛սրէք ակ , որէդկսդի 

ր՚էկ, թկ ե րր ս1րււսծ Է ՚քծեք, ինշէդկ ս կտտա՛ 

րաե կ իր ընտրութիւնս, ո վ ուշտէք րա թի՛ ն 

էք ւ ՚՚րձ ո ւ ցած կ իքէ տ ա ղ ա նդ ին ք ք ա քա քեր ա ծ, 

ինչսքկ՛ ՛է ստացած կ իք։ կաց մա է որումր՝– 

((Լք ա ՚ւնտ ւ որ թո ւ տ կան մր չեմ յիշեր–– Ման-

ւ 
3 



կութենէս ււ 1/1/ած ե մ գծեի եւ. 

կապուած էի արուեււաի, ինչ որ 

ուշա գ.ր ութ իւ նր գ րաւսւծ էր 

չրք ապատիա իմ ընտրութիւնս 

ըրած կի եւ ծնոգներւ/ արգելք 

չ եգ ս/ն։ Հ այկ ա կ ա ն վ արժ սւր ան -

ներր ա։ արտեքէ ետք, յաճախե-

ցի Լիր ան ան եան գեգարու ես– 

աիռ ա կ ա գ եմի ա ն : Ն եր կ սւ յաց -

ուած ճիւգերուն մէք, Որպէս 

գ. ե գ ա ր II ւ. ես ա տէրս ն ա մր ո գքա -

կ ան պ ա ար աստու թիէ– ն, րն արե-

գի ներքին ճարտարապետու-

թիւն/,, որ կր ներաոնէր գանա– 

գա ն նիւթեր,– նկարչութիւն, 

քա նգակ ւս գ ործ ՛էէ թի ւն, ճ ար -

տարապ ետութիւն, եւ.այլն–, 

որոնք Հետ աքրքր ա էլան եւ սւմ– 

րոգիսկան իքա եւյա ն ինծի– Ինչ 

որ կր դասաւանդուէր րաւա– 

ր,որ չէր գաս, նկարչական 

մտ ա Հոգու թիւ նն եր ուս Հ ա մար տ 

Աւարտեցի եւ եկայ ֆարիգ։ Հոս ա/ աւարտե-

ցի I ;օօ1օ Տսրօոօաօ (1օտ ձրէտ 
• տմօաւքտ Ր(Մ1Տ–ե, եէ. մասնագիտացա յ 

ն կա ր չ Ո ւթ եսւն ել ո ր էՌւ ա ն կ սւ րչու թէ, ա ն ճիլ գե-

րու ն մէջ (ԲշաէԱՈ6 - 1ՈԱՈ11)։ Ատացած եմ 

նաեւ Արուեստի Պատմութեան ՛թքա յա կան 

(13 Լ /\ ): Արժանացած եմ նկարչա թե ան մրցա-

նակի, Ֆր անսայի կաճառէն (1ոՏէ11Ա1 Ժօ 
ք՝աք1էէ)։ իրագործած եմ րտգմաթիւ տշխա– 

տ ա նքներ Ո ր մն ա ն կ արչ ո ւ թե ա ն մար գ է ն ն եր ս ւ 

Ատ ււ նա կց ա ծ եմ Հաւ աքա կ ա ն ցո ւցա Հա նգ է քէ-

ներ ու։ Ունեցած եմ նաեւ չարք մր անՀ ա տա-

կան ցացաՀանգ Էսներ, Ֆրան սա եւ տարրեր 

երկիրներու մէք »։ 

Ապա գրոյցր ընթացաւ րնգՀանրապէս ար– 

է ես/որ եւ մա սնա լ որ ար ալ, ՌուրԷ նի արուես-

տը Հասկնա լա. ա գ գութ ետ մր՛. կարծէք նկար– 

ս սւ եէ/ծ ման Հ ո գ ե էքեր քո ւ ծ ո է մր չութեան 

կրնէր։ 

ՀՋ/՛" Հետաքրքրոգր գիծն է , գի ծին փոիւյւս– 

ր ար. երո է. թի։ նր ո ւ րիչ գ իծ եր Ո ւ Հետ, տ արա -

ծա. իժ եան Հետ, գ իծ ին ինքնո ւթիւնր, կերպե-

րու. կերտումր, տեւլագրումր տա ր ած քին մԷՀ, 

անոնց մտերիմ կասլերր; Հայեացքս կր մեկնի 

նկա րչ ա կ սւ ն կ եր պ արու ե ս աի աո աքա գ ր ա նքէ : 

Հէւգե վիճակի որոնումը կարեւոր տեգ կր 

գ րաւէ գ է,ր ծերա ս մէք։ կր <յ1 գ տիմ գ իծ ին է 

գ ծ ւս ն կարին իրսւէք ործ մա ն եւ ւ1՝եէ/՝1ււսրա՝նոլ– 

թ եա ն ա յժ մ Է ա կ ա ն ացմ.ան,– ինչ որ ւս ն >( երք ն Ո -

րոգուող րնթացք մրն Է , ինքնին Հետաքրքրա-

կան եւ կքանոգֆ։ 

քեուրէն (սաոնա.սւծ քո՛ք եւ Հետաքրքրու-

թիւնն եր ով Հեւլա է սպա/լողա կան րնկերու– 

թենէն եւ լ ո ւ ս արձակներ է Հեոու 1/ ապրի։ Ան 



կբ ա ք եւ կ ապրի իր Կէերտ շիւաքէՀին մէ ք, 

կ ապքէի աո. անց ւսնտաքւրեք։ քէքքարո ժա մա ն ա -

կի թրիժէլտցոէմին–. իր աշխատանքներ ր Հոգե-

վիճակ մր, ապրում մր, խ՚՚ր քոա թիլն մր կր 

թ հրս գ ր հն : քի ուբԷԿ, իւա գ ա գ ար ա աքին ի ա ակ 

անՀանգ արտ հոգի մրն Է ք 

Կր շ ւսբու նակուի զրէէյցբ եւ կւսրեւււր ք՛ա-

ներ կ քաա ին, էք ւսսրնթէսցք սէք։ու.հսսէս։սէք,ին 

Հ ա մար; 

«Նկ արշ Ի ք. թիէ նր նոր յարաբ եք։ ի լ թի լ նն եք։ 

հւ էքապհք։ կր ստեգծ Է մարգոց միքեւ, մայ։գոգ 

հւ ք՚րագ աբձու թիւննհր ու միքեւ: Տե ււնհքու ել 

քէնկաքհքէ/ւ տարբեր ձեւեր կքէ թերսէք րէ– Նկար-

էութիւնէ* միայն էլ ծեք եւ նկարեք շէ, ան լեգո է 

մրն Է իր կաււոյցով եւ օր Էնքներ ով, նաեւ 

մաային աշխատանք Է կհգու ածք թհլագքէ ար. 

Հւսոկնաքն ու. Հասկցուի,քքէ Որոշ շաւիով պատ– 

բ ա էէ տ էէ է. իմ ի լն կ հ նիժտգ ր ե ն, մի ։։։ յն մա կ եր ե ,յք, 

կր տեսնենք եթէ նայինք ու անցնինք, մինշ– 

ոհււ աէ.եքի անՀքւաժ հշտ Է խէւբր թ ա էի անցեք ^: 

Երր կբ Հարցաի, թէ ո՛՛ր ստհգծ սւգ ործ ոգ– 

ներս լ գ ե անկարներ բ գի՚հք կր տպա յ ո բեն, 

կ բոկ– Հ Հին հր էն իիամպքւտնտի մելանով 

է/էանկաքւնեքւբ, անոնց մէ ք գիհր տշխարՀ մրն 

է • իքէ թ ե քտգ բտկ,ւ։Կ։ուիժ եամր եւ վեք։սւ։յէէէ1րս-

նութեամբ–. Ն՚՚րեբԷն ձիտքոմէթթի, ՏրՔու– 

նինկ, ճ ա,յբք,ք։ ճոնս, ել շատ ուբիշ),եբ՝ի\ 

Աք, գ իտ ե մ ս սքիտ տ կ թ ուէքթ ի վրա յ մսա։ իս։ ի 

միտ գ ոյն հւ սե։ ի ու գ քէքւշի լոհս ակ մքւ ներ ւլ սւշ–՛ 

նակութհամբ գիծ երու ինքնատիպ խաղը, եթէ 

ել։ աժշ տա կ տ ն ։։ տեգ ծ տ գ ո ք,ծ ո ,.իժի, ն րքք ա քւ պ ի -

տի բսէինք ՂքՄահՕւա,^, մէկ նկար է միւսր 

նոյն եւ տ ա րք՝ եր թբթո տգ ո ւ մներ ո վ տ քեկո– 

ծուոդ, եւ եթէ տբամագրուիք իժեքւսգրտկտ– 



նՕ 

ւշ 

ւ. 
֊տ 

սու թե ան ձ այնին եւ 

քոյսի ու սեւի խաղին է 

րսա Հոգեվիճակի եւ 

պաՀոլ, կր տեսնէք... 

Աէքր կը դաո-նայ 

ձեո ք, ա փ , մա տ , կր 

էէ ա հ ի նե րդաշն ա կ 

փ ո ւ նքեր ո ւ ն ղր ա յ; 

քք-ուրէն կր փորձէ 

խորանա լ աարրեր ԴԼ. 

ա շ խար ՚^ին մկ ք։ Փ որ ՜ 

ձ ութիւն ան ի մ ա նա ՚ 

յի ն իմանաքոլ–. Աելին 

րնղ մկ քէ ն յ ա յանու ող 

յոյս կայ–. 

կր տեսնէք յարա -

փ ուի ոխ նկարներ, 

րնակուած երկրաչա-

փական ղ իծ եր էէ մ, 

որոնք երրեէԻէ կր խօ-

սին ա ն էյն էէ ղ Ժամա -

նա կ ի եւ Հ ո վեր ո ւ. մա -

սին, մասնակից կ րյ– 

րսք ս ա եղծ աղ ործ՝ ու– 

թեան= 

ո յ լ ՛ է լ է է I է է ւճ էական արուեստի քեղուին Հետ՛, 
քիուրէս չ ուղեր խօսիք աէւցհաքի իր գործ էյ՜ * ՚ ՚ I I I է 

րռւն մ ասին է տարուած Է ղիծերոլ Հետ է.ն ա– 

ղ անցական դրոյցով– Լեզուով մը որմով 

Հ արկ Է թ ա էի անց էէ ւ իք: 

Մուտքին եւ եք քին իւղաներկի եթերային 

ղ իծ եքէով քի ար Էն ի մայքէր կր Հսկէ՝. 

Իսկ Ժողովուրդի մը աՀեդ աղէտէն 

էիրկուած նչանադ քէեքավ իյսսող ղորդի Աքա -

տառիկներ կը շարունակեն պատմեք եէ յոլշեք 

էսքէմատնեքւու եւ Հարազատութեան մաս ինք 

էյ ւ Ռ ուր Էն կը քսէ ու կքւ պեդէ իր Հո ղին՝. 

Հոգիներ... 

իսկ արս ւես տասէ րր կը դտնէ սսւեղծա– 

դ ործութիւն քսեք ու եւ տեսնելու Հրաշքին տա-

նող ինքնատիպ քեղ ոլն, էք քւնէոեքանա յ նկար– 

2 Նոյեմբեր 2012 

Փարիզ 
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