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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ 
ՄեՐ ԼԻՆԵԼՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԵԼԻՆ 

ժամանակակից հաղորդակցական միջոցները, պատկերի եւ համա֊ 
ցանցի անմիջականութիւնը, ինչպէս նաեւ զբօս-ժամանցի մերօրեայ 
քաղաքակրթութիւնը հետզհետէ աւելի կը նեղցնեն գիրի եւ գիրքի հո-
րիզոնը։ 

Գրականութենէն եւ գիրքէն հրաժարելու ընթացք կայ, մանաւանդ 
փոքր ժողովուրդներու պարագային։ Նուազ մեծերը դեռ կը դիմադրեն։ 
Խնդիրը համաշխարհային է։ 

Կ՚ըսենք՝ համաշխարհայնացում։ Այսինքն՝ հարթում մշակութային 
տարբերութիւններու։ 

Գրողին եւ անոր գործին ճառագայթման համար անհրաժեշտ են 
ազգային լեզուով հեղինակուած գիրքերու մեծ համարուած լեզունե-
րով թարգմանութիւնները, որպէսզի համալսարաններու մէջ ուսումնա-
սիրուին, մամուլը եւ լրատուամիջոցները անդրադառնան։ 

Եթէ հայկական շրջանակէ դուրս գանք, ո՜՛վ եւ որո՜՛նք իմացած կ՚ըլ-
լան Մուշեղ Իշխանի, Վահէ Վահեանի, Լեւոն Շանթի, Պէպօ Սիմոնեա-
նի, Մարուշի, Յարութ Պէրպէրեանի եւ ուրիշներու մասին։ 

ժան-Փոլ Սարթր այս մասին վերլուծումներ կատարած է (ՏւէսՅէւօոտ, 
2012)՝ փորձելով պատասխանել երեք հարցումներու. 

Ինչ կը նշանակէ գրել։ 
Ինչո՜՛ւ գրել։ 
Որո՜՛ւ համար կը գրենք։ 
Պէտք է պատասխանեն մեր ժամանակակիցները^ գրող, ընթերցող, 

ընթերցումէ հրաժարած եւ չընթերցող։ Նաեւ հայեր, ոչ միայն մտաւո 
րականներ. ինչո՜՛ւ պէտք է գրել, հայ երէն գրել եւ հայ երէն գիր-գիրք | 
կ ա ր դ ա լ ։ ճ 

ժան Փոլ-Սարթր կարեւոր նշումներ կ ՚ընէ։ ^ 
Կ՚ըսէ, թէ գրեյը նկարել չէ, երաժշտութիւն յօրինել չէ։ Նկարիչը եւ ° 

երաժիշտը կը ներկայացնեն պատկերը կամ նուագը։ Գիտողը կամ 5 

1 



ունկնդիրը կը տեսնեն եւ կը լսեն ինչ որ ուզեն, ըստ հոգեվիճակի եւ 
տրամադրութեան։ 

Գրողը տարբեր յաւակնութիւն ունի, կը ձգտի առաջնորդել, թելադ-
րել, պատգամել։ Հրամցուած էջը կը դադրի սոսկ առարկայ մը ըլլալէ, 

,..3 չէզոք չ ՚ըլլար, կ ՚ըլլայ նշան, որ կ՚ունենայ առաջնորդելու, ուղղութիւն 
յ տալու միտում։ Ան ընթացիկ իմաստով ղեկավար չէ, հոգեկան-ոգեկան 
^ խորքի ուղենիշ է, առանց որուն տեղի կ՚ունենայ նկարագիրի կորուստ, 
ճ" ազգ, ժողովուրդ, համայնք կը դառնան ամբոխ։ 
օ . 

. 2 

Ժան-Փոլ Սարթր կը սահմանէ արձակի եւ բանաստեղծութեան նշա-
նակալից տարբերութիւնը։ Կ՚ըսէ, որ «արձակագիրը բառը կը նկատէ 
հում նիւթ, ինչպէս նկարիչը՝ գոյները, երաժիշտը՝ ձայները։ Արձակա-
գիրին ընթացքը հիմնովին տարբեր է։ Անոր համար բառերը առարկա-
ներ չեն, այլ կը նշեն առարկաներ։ Արձակագիրը խօսող մըն է, եւ խօ-
սիլ կը նշանակէ գործել։ Արդարեւ, խօսելով կը յայտնաբերենք, եւ 
տրամաբանութեան վերջին հանգրուանը, յայտնաբերել փոխել է»։ 

Ուրեմն, արձակագիրը իր խօսքով կը յայտնաբերէ, լոյս կը սփռէ, ո ր 
պէսզի մարդիկ գիտնան եւ ոեւէ պարագայի չփորձեն չքմեղանալ, ինչ-
պէս կ՚ըսուի օրէնքին համար, զոր ամէն ոք պարտի գիտնալ։ 

Ինչ կը վերաբերի ոճին, Ժան-Փոլ Սարթրի բացատրութիւնը գրողին 
իմաստութիւնն է, պէտք է ըլլայ, ոճը կը գումարուի խորքին վրայ, բայց 
յարաբերաբար անոր՝ առաջնահերթ չէ։ Երբ ոճը կը դառնայ ինքնանը 
պատակ, կ ՚ըլլայ ճոռոմաբանութիւն։ Դէպքերը, կացութիւնները եւ 
մշակուելիք նիւթը կը մղեն գրողը, որ ան գտնէ արտայայտութեան նոր 
ձեւեր։ Ոճը կը կրէ նիւթը, անհրաժեշտ ըլլալով հանդերձ՝ նպատակ չէ։ 

Գրողը յանձնառու է, կ ՚ազդէ գիտակցութեան վրայ, իմաստ կը փո-
խանցէ, ժամանակին արձագանգն է, խորհրդածող է արժէքներու եւ 
ընտրանքներու համար։ Իր խօսքը ներկայի դատումն է եւ ապագայի 
տեսիլքը։ 

Այս արդէն երկրորդ հարցականին կ՚առաջնորդէ։ 

Ինչո՜՛ւ գրել։ 
Գրականութիւնը յաւակնութիւն է, այն իմաստով, որ գրողը կ՚ուզէ 

թափանցել միւսին գիտակցութեան մէջ, երթալ դէպի միւսը, այսինքն՝ 
հաղորդակցիլ, որովհետեւ ըսելիք-փոխանցելիք ունի։ Այն, ինչ որ կը 
փոխանցուի գրողին կողմէ, կ՚իրականանայ լեզուով, որ միջոցն է, եւ 
ամբողջանալու համար պէտք է ընթերցուի։ Գրականութեան գոյու-
թիւնը կը պայմանաւորուի ընթերցումով, դերակատարը ընթերցողն է, 
որ իր կարգին կը յայտնաբերէ գրողը, անոր գիտակցութիւնը, էջը 

2 առարկայ ըլլալէ կը դադրի ընթերցողով, որ կը լրացնէ գրողին մտա– 
ծումը՝ անոր կեանք տալով, վերստեղծելով երկը, զայն կ՚իմաստաւորէ։ 

3 Ընթերցողը՝ գրողը ինք կամ միւսը՝ որ կը ստանայ էջին վրայ արձա-
^ նագրուած խօսքը, հաղորդակցութեան երկրորդ դէմքն է։ 
2՜ Պարզ, գրողը կ՚ամբողջանայ ընթերցողով։ 

2 
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Գրողը կը գրէ ընթերցողին համար՝ հաւատալով, որ ան մասնակից 
պիտի ըլլայ իր գեղեցիկի եւ մտածումի յայտնաբերումին, հասկնալու 
համար խօսքի արկածախնդրութիւնը, տելաբար կրկնուող եւ նորո 
գուող, որ տեղի կ՚ունենայ անաւարտ եւ ընդարձակուող սահմաններու 
մէջ։ Ինքնաճանաչման փորձ, որ միշտ կարիք ունի միւսին, որպէսզի ^ 
գիտակցութիւնը հարստանայ։ ^ 

Առանց գրող-ընթերցող զոյգին^ եթէ ջնջուին երկուքն ալ ընկերային ^ 
կեանքի հորիզոնէն,- կը յանգինք զբօս-ժամանցի եւ սպառողական ըն- ճ" 
կերութեան, միատարածք մարդուն, խորքէ պարպուած, որուն պատ լ 
կերացումը ունեցած է ճորճ Օրուէլ, տեսնելով իբրեւ թուանշան։ 

Երբ կը դադրի ընթերցումը, մեր ժողովուրդի պարագային՝ հայերէն 
ընթերցումը, կը ծնին այլ ձեւով միատարածք (Տշւ՜եշւէ ^օւօստշ) ծագու-
մով հայեր, որոնք կորսնցուցած կ՚ըլլան իրենց ինքնութեամբ տեւելու 
էական ազատութիւնը, որուն մշակն է գրողը, իր անհատական յաւակ-
նութիւններէն եւ փառասիրութիւններէն անդին։ Գրականութիւնը կը 
զարգանայ խորիմաստ եւ լայնածիր մշակութային շրջանակի մէջ, ուր 
գրող եւ ընթերցող կրնան տեւել միասնաբար շնչելով։ 

Այսօր այս «միասնաբար»ը ամէն օր կը կծկուի, հայ ընթերցողը 
հետզհետէ աւելի կը բացակայի, այդ բացակայութիւնը կը չափուի գ ի ր 
քերու տպաքանակով, աւելի ճշգրիտ՝ սպառած-վաճառուած օրինակ-
ներու համրանքով։ 

Այս նշումներու լոյսին տակ, միթէ պէտք չէ" եզրակացնել, որ ունինք 
ազգային ինքնութեան պահպանման լուրջ խնդիր, որուն կրնաք տալ 
մշակութային քաղաքականութիւն անունը։ Կրնա՛նք ընել այնպէս, որ 
օր մը չըսենք, թէ ուշ է, թէ անատակ դարձած ենք հայկական ազատու-
թիւնը պահելու։ Եթէ այդ ազատութիւնը կորսուի, ի՞նչ բանի ծառայած 
կ՚ըլլան ղեկավարութիւնները։ 

Այս լուրջ խնդիրը հակակարգախօսային եւ հակադիրքապաշտա-
կան է։ 

Գրականութիւնը մտածումներու զարգացման եւ բախման դաշտն է, 
ուր ազատութեան լոյսին տակ ինքնութիւն կը պահուի։ 

Եզրակացնե՞նք, որ ազգային ինքնութեան պահպանման լուրջ 
խնդիր կը դրուի։ Կրկնենք, ունինք մշակութային քաղաքականութիւն 
ճշդելու եւ գործադրելու խնդիր, երբ ամէն օր կը դառնանք քիչ մը ա ^ 
լի հակամշակութային։ 

Կրնա՞նք ընել այնպէս, որ օր մը չըսենք, չըսուի, որ արդէն-այլեւս ուշ 
է։ 

Գրականութիւնը մտածումներու զարգացման եւ բախման դաշտն է, 
ուր ազատութեան լոյսին տակ ինքնութիւն կը պահուի։ 

Ինքնութիւնը ազգի գոլ ատեւման երաշխիքն է, առանց որուն հալ 
մաշխարհայնացումը մեզ կը հարթէ, պահ մըն ալ օրօրելէ ետք՝ որ 
մենք համաշխարհային ազգ ենք։ 

Ի՞նչ ընել, որ գրող եւ գրականութիւն վերադառնան ազգին։ 
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ՄԱՀ ԱՐԱ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆԻ 
1943-14 ԱՊՐԻԼ 2015 

Դոկտ. Արա Գաբրիէլեան (1943-2015) 
կեանքէն բաժնուեցաւ ցեղասպանութեան 
հարիւրամեակի նշման նախօրեակին, 
Նիւ Եորքի մէջ։ Կր պատրաստուէր Երե -
ւան երթալ եւ մասնակից դառնալ համա-
ժողովրդական ալիքին։ Սփիւռքի ոչ-րն– 
թացիկ տիպար մրն էր Արա Գաբրիէլեան, 
Ամերիկա ծնած, բաձրագոյն ուսման տի -
րացած, բայց միշտ կապուած մնացած իր 

^ ժողովուրդին, անոր դատին, մշակոյթին, 
| լեզուին։ Լեզուին՝ որուն կր տիրապետէր, 
է տալով փաստր, որ օտար ափերու վրայ 15 
™ կարելի է տէր րլլալ եւ պահել մեր ոսկեղի– 
° նիկր, այսինքն՝ բարոյալքող տեղատուու– 
օ ՕՏ| 

4 

թեան հակափաստր։ Ուսուցիչ էր եւ Մշա-
կոյթի մարդ ողբացեալ մեր րնկերր, աշ-
խոյժ, գործունեայ, պատնէշի վրայ, հա-
մազգայնական։ Իր կեանքին եւ գործին 
մասին գրեցին րնկերներ, թերթեր։ Զար-
մանալի թող չթուի, բայց «Բագին»ն ալ 
կորսնցուց իր աշխատակիցր։ Արա 
Գաբրիէլեան որոշած էր աշխատակցիլ 
«Բագին»ի եւ իր առաջին էջր լոյս տեսաւ 
մեր նախորդ համարով, բայց ափսոս, այդ 
պիտի րլլայ իր վերջին էջր։ Այլապէս 
կսկծալի, քանի որ հայ երէն գիր-գրակա-
նութեան սէր ու կիրք ունեցող մրն է, որ 
մեզմէ բաժնուեցաւ։ 

«Բագին»ի րնտանիքր կր վշտակցի իր 
կողակիցին՝ Արե-իկին եւ որդիին՝ Արմէ-
նին։ 

ՄԱՀ՝ «ՑԱՌԱԶ»Ի 
ՎԱԱՏԱԿԱՇԱՏ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ԵՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳԻՐ 
ԱՐՓԻԿ ՄԻԱԱՔԵԱՆԻ 

Յուզումով իմացանք «Յառաջ»ի բազ– 
մամեայ խմբագիր Արփիկ Միսաքեանի 
մահր, 20 Յունիս 2015-ին։ Հայկականո^ 
թեամբ բաբախող ժամանակաշրջանի մր 
էջր դարձաւ։ Հայկականութեամբ բաբա-
խող «Յառաջ»ր դադրած էր 2009-ին։ 

«Յառաջ»ր րնթացիկ լրատուամիջոց 
չէր։ Շաւարշ Միսաքեանի օրէն, որուն ու -
ղիղ գիծին վրայ մնաց Արփիկ Միսաք-



եան, ան հայոց լեզուի եւ գրականութեան 
անառիկ բերդ էր, ազգային հիմնականի 
պաշտպանութեան գիծերուն վրայ անզի-
ջող։ Շաւարշ Միսաքեանի «Յառաջեր ար-
մատախիլ ժողովուրդի զաւակներուն հա-
մար հանդիսացաւ դպրոց։ Պէտք է մտա -
բերել «ՅԱՌԱԶ»Ի ՍԱՆԵՐՈ, որոնք հա -
յերէն սորվեցան թերթով եւ գրականու-
թիւն փորձեցին։ «Յառաջ»ր միշտ հանդի-
սացաւ հայ գրողներու եւ մտաւորակա-
նութեան բեմր, Շաւարշ Միսաքեանով եւ 
Արփիկ Միսաքեանով, որուն ՄԻՏՔ ԵՒ 
ԱՐՈՒԵՍՏ յաւելուածներր մշակութային 
զարգացման անշրջանցելի օրինակելի 
էջեր են։ 

«Յառաջ»ր իրաւ եւ հարազատ հայ մա-
մուլի աւանդապահն էր, տուրք չտուաւ 
սոսկ լրատուութեան եւ քարոզչութեան։ 
Չդարձաւ օտարաբարբառ, բարձր պահեց 
հայ ազգային ինքնութեան յատկանիշ լե-
զուն։ Ինչպէս «Ազատամարտ»ր (Պոլիս) եւ 
«Մշակ»ր (Թիֆլիս), ան ծառայեց հայ 
գրականութեան եւ միտքին։ 1925-էն 2009, 
բացի Բ. Աշխարհամարտի րնթացքին 
կարճ դադարեցումէ մր, «Յառաջ» լոյս տե-
սաւ անխափան եւ սփիւռքի հայ մամուլին 
մէջ ունեցաւ իր ուրոյն տեղր։ 

2009-ին «Յառաջ»ի դադարեցումր 
վկայութիւնն էր մեր նահանջներուն։ 

«Յառաջ»ր ծաւալուն եւ բազմածալ, 
գունաւոր էջերով, ուշագրաւի թերթ չէր, 
ան էապէս մթնոլորտ մրն էր, զոր կարելի 
էր ապրիլ անոր էջերու րնթերցումով, կամ 
այդ զգալ իր պզտիկ խմբագրատան մէջ, 
որուն ետին կր գտնուէր նահապետական 
տպարանր։ 

Միայն յարգանքի եւ հիացման խօսք 
հայ մամուլի եւ հրապարակագրութեան 
Մեծ Տիկինի անհետացման առիթով, ցա-
ւելով, որ մեծ համայնք մր անկարող եղաւ 
Շաւարշ Միսաքեանի եւ Արփիկ Միսաք-
եանի հայութեամբ բաբախող մշակութա-
յին ժառանգութիւնր վառ պահել եւ ապ-
րեցնել։ 

«Բ.» 
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տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 

ԾԱՌԸ 
Յոգնած էր, յոգնած 

Անտառին խորքը ծուարած թաքուն 
Այս հի՜ն ծառը ծեր... 

ճիւղերը չորցած, 
Տերեւներն վաղո՜ւց դալակած, խամրած 

Գարունը արդէն հրաժեշտ տուած 
Անցած, գացած էր անյայտ եզրերը վառ հորիզոնի... 

ժամանակի բութ լուծին տակ կքած, 
Յոգնա՜ծ էր, յոգնա՜ծ 

Այս հին ծառը ծեր... 

Արեւի առջին «բարի լոյս»ն անգամ 
Որ սիրոյ բոյրով պահեր կ ՚աւետէր 

եւ հին օրերը նազով կ ՚օրօրէր, 
Հիմա կոշտացած, արձագանգ մ ՚իսկ չէր... 

Բացաւ աչքերը... 
Երազանք մը հին ապրելու համար 

Նայեցաւ վերեւ... 
Ամպերն կուտակուած ահաւոր համերգ մը երկնելու համար 

Պահը կ՚ապրէին... 

Շուրջը նայեցաւ... 
Հին ընկերները չորցած, սպառած մոմերու նման 

ընդհատուած երգի արձագանգ էին... 
Թեքեց գլուխը... 

Նայեցաւ հողին հետ ընդելուզուած իր արմատներուն 
Որոնք պարտասած հողին մէջ խրուած 

Անցեալ երգերու բառն էին մոռցած... 

օ ճիւղերը պարզեց, 
5 Ամպերէն շատ վեր, 
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Ղեհա 

Աղօթեց երկար... 
Բայց բառերն անկար 

Շուրթին քարացան... 

Հողմը երկներ էր... 
Ամպերն ահաւոր կայծակներ շալկած 

Բնութեան երգի նոր յօրինումով 
Շանթերու շռայլ խուրձերով ահեղ 
Հռնդիւնով մը 
Հազար գոյներով 

Հողը ներկեցին... 

Բ
Ա

Ն
Ա

Ս
Տ

Ե
Ղ

Ծ
Ո

ՒԹ
Ի

ՒՆ
 

Յոգնա՜ծ էր ծառը... 

Վերջին ճիգ մ՚ըրաւ՝ դարաւոր գլուխը բարձր պահելու... 
Բայց ո՜ւշ էր արդէն... 

Ու տատանեցաւ յոգնած ծեր ծառը... 

Ու հասակովը պարթեւ ու խրոխտ 
Թեքուեցաւ դանդաղ հողը գրկելու... 

Եւ յանկարծ լսեց խմբերգ մը հաղորդ 
- Դարերու կանչի արձագանգ մ՚ինչպէս -
«Ահա մեր ուսը 
Հանգչեցուր գլուխդ։ 
Հողը տեղդ չէ...» 

Նայեցաւ ծառը 
Իր շուրջը խմբուած, ուս-ուսի տուած մատղաշ բուներուն ցք. 

«Բայց ո՞վ էք» ըսաւ 
«Ուրկէ՞ էք եկած»։ 

Մատղաշ բուները շշուկով ըսին 
«Հին արմատներէդ 

Ծնունդ ենք առած»։ 
յԼ 

12 Ապրիլ 2015, Նիւ Եորք 
<2 
ճ՝ <ւ. 3 (Ո շ ռ 
ւռ 
օ 
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ՎԵՐՏԸ 
0– 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 09 (I* օ 

Նախ՝ մեծ գնահատանք այն հսկայ եւ 
միաձոյլ աշխատանքին համար, որ կա-
տարուեցաւ մեր ԲՈԼՈՐ միութիւններուն 
եւ ժողովուրդի ԲՈԼՈՐ խաւերուն կողմէ, 
առանց խտրութեան, միջազգային հպար– 
տառիթ ձեւով նշելու հարիւրամեակդ։ 

Սակայն հիմա, երբ հարիւրամեակի 
ամբողջ խանդավառութիւնր, յուզումր եւ 
«յաղթանակդ» արդէն հանդարտած են, 
մեզի կր մնայ նոր հանգրուանի մր գի-
տակցութիւնդ ունենալ, եւ րստ այնմ աշլ 
խատիլ։ Հարիւր տարի կրեր ենք ջարդ-
ուած րլլալու ծանրութիւնր, եւ ձեւով մր 
այդ ծանրութեան վրայ բեռցուցեր մեր 
անծրագիր գոլ ութիւնր։ Հիմա ատենն է -
նոյնիսկ ուշ ենք - նոր յիսնամեակի շեմին 
քիչ մր մենք մեզ հաւաքելու եւ մեր շուրջր 
նայելու։ 

ՀԱՐՑԵՐ 

Գլխաւորաբար երկու ճակատներու 
վրայ թերացած ենք, կարեւոր է պիրկ եւ 
լուրջ աշխատանքի ձեռնարկել, թէ՛ ներ-
քին եւ թէ՛ արտաքին ճակատներուն վրայ՝ 
այլ խօսքով «ներս»ր եւ «դուրս»ր, Հայաս-
տան եւ Սփիւռք։ Պերճ Զեյթունցեան 
իրապէ՛ս շատ լաւ խօսք մր րսած էր այս 
առիթով, «Լաւագոյն վրէժր զօրաւոր երլ 
կիր մր ունենալն է»։ Զօրաւոր՝ իր պետա-
կանութեամբ, իր Սփիւռքով եւ թիւով, 
որակր չեմ նշեր, որովհետեւ հարիւր տա-
րիներու րնթացքին նուաճուած այդ որա-
կր բնաւ արհամարհելի չէր։ Բայց զօրաց-
նել երկիրր այնքան, որ իր դերր ունենայ 
միջազգային որոշումներու մէջ, եւ ոչ թէ 

իրեն պարտադրուին այդ որոշումներր, եւ 
ինք անյուսօրէն րնտրէ «երկու չարեաց 
փոքրագոյնր»։ Երկրորդ գլխաւոր եւ տա լ 
կաւին առկախ մնացած հարցդ ինչպէս 
դիմագրաւել Ջարդր, այսինքն անոր իրո 
ղութիւնր ինչպէս ներկայացնել գալիք սե-
րունդին, որ արդէն հինգերորդր պիտի րի 
լայ եւ շատ հեռացած Ջարդի ժամանա-
կէն, կարենալ զգացականօրէն ազդուելու 
համար։ 

Կր մնայ ուրեմն գիտական մօտեցումր։ 
Յաճախ կր խօսուի, օտարներուն կողմէ, 
պաշտօնապէս՝ մամուլով եւ հեռատեսի-
լով, կամ անպաշտօն՝ արտայայտուած 
որպէս հանգամանալի կարծիք, թէ հայե– 
րը ինչպէ±ս պիտի կարենան ապրիլ 
իրենց «ջարդուած» ըլլալու իրողութեան 
հետ, ինչպէ±ս պիտի կարենան նոր սե– 
րունդներ հասցնել եւ դաստիարակել 
այս հոգեբանութեամբ։ 

Անկեղծօրէն նման հոգեբանութիւն եր-
բեւէ չեմ նկատած մեր ներաշխարհին մէջ, 
Հայաստանի թէ Սփիւռքի պարագային։ 
Րնդհակառակն՝ ո՛ւր որ գացեր-հասեր 
ենք, մի՛շտ ալ ունեցեր ենք կարկառուն 
դէմքեր տարբեր ասպարէզներու մէջ. բան 
մր, որ մնացեալիս հպարտութիւն կառթէ, 
քիչ մրն ալ ինքնահաւանութիւն՝ եթէ ցել 
ղասպանուելէ կրցանք մինչեւ միջազգա-
յին բեմեր հասնիլ կամ համաշխարհային 
դէմքեր րլլալ, ուրեմն ... 

«Բաւարարուած րլլալով այս կարեւո-
րագոյն հարցին մէջ, անոնք պիտի կարե-
նա՜՛ն արդեօք պահպանել համայնքային 
կեանքր, մշակոյթր, իրենց ա ռ ա ն ձ ն ա ^ 
տուկ կրթական համակարգերր, պիտի 
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կարենա՞ն արդեօք անցեալը վերյիշելէ 
զատ յառաջ նայ իլ նաեւ դէպի ապագայ՝ 
որպէս մարդկային խումբ», կ՚ըսէ ֆրան յ 
սացի հասարակագէտը՝ Միշէլ Վիէւորքա։ 
Ասիկա հարց մրն է, զոր միայն օտարնե– 
րր կրնան դնել, որովհետեւ եթէ Տարդր 
ապրած եւ Աղէտր տեսած սերունդր 
կրցաւ այս կամ այն ձեւով շրջանցել այդ 
անդոհր, ուրեմն յաջորդ սերունդներր 
շատ աւելի ուժեղ են կրելու այս «բեռ»ր։ 

Այստեղ ալ սակայն ունինք արդէն մի յ 
ակ ջարդուած ժողովուրդը չըլյալու հանյ 
գամանքը։ Առաջինն ենք, բայց ոչ միակը, 
դժբախտաբար։ Հետեւաբար մասնագի֊ 
տական մօտեցումի մը կարիքը ունինք 
այս հարցին պարագային եւս։ 

Ափիւռքի մէջ մեր ֆիզիքական բաժան– 
եալ - չըսելու համար պառակտուած - գո– 
յութիւնը այնպիսի հարցեր կը ներկայաց– 
նէ, որ յստակ չէ, թէ ինչպէս պիտի կարե– 
նանք միանալ եւ ուժ կազմել։ Հարիւրամ– 
եակը ունեցաւ ուժը մեզ միացեալ ձեյով 
ներկայացնելու աշխարհին։ Հիմա ուրեմն 
պիտի վերադառնա՞նք այդ նախկին, բայ 
ժանեալ վիճակին։ Եւ ասիկա՝ տարբեր 

ճակատներու վրայ։ Օրինակ՝ ուղղագ-
րութեան հարցր։ Ունինք այնպիսի 
առաջնահերթ հարցեր, որ կարելի է պահ 
մը ոչ թէ մոռնալ ուղղագրութեան հարցը, 
այլ՝ «հարցի» չվերածել զայն։ Բայց ... 

Հայաստանի մէջ կարգ մը թերթեր եւ 
հանդէսներ սկսած են ըստ բնագիրի ուղյ 
ղագրութեան հրատարակել գրութիւննե– 
րը, թէեւ տակաւին կը շարունակուին 
«Եղեռնազոհ» գրողներու գործերը աբեղ– 
եանական ուղղագրութեամբ հրատա-
րակուիլ, այդպիսով թէ՛ անարգելով յիշա– 
տակը նոյն այդ «եղեռնազոհ» գրողնե-
րուն, թէ՛ ալ դժուարացնելով մեսրոպեա– 
նականին ընկալումը Հայաստանի մէջ։ 
Այս գիրքերուն հրատարակութիւնը իրայ 
պէ՚ս ճիշդ առիթը պիտի ըլլար Հայաստա– 
նի ընթերցողները ընտելացնելու դասա– 
կան ուղղագրութեան, մինչ հիմա կարծես 
կը շեշտուի խոչընդոտը, կը շարունակուի 
յամառութիւնը։ Յստակ է, չէ՞, թէ ի՛նչ կ՚ըս– 
ուի այստեղ. որովհետեւ շատ դիւրին պի-
տի ըլյայ պատահական տող մը վերցնել 
եւ վերստին ապարդիւն վէճերու ձեռնար-
կել։ Ինչ կը վերաբերի Ափիւռքին. մենք 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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եւս ունինք մեր ուղղագրութեաե «հար֊ 
ցր»։ Նկատի առնելով, որ Սփիւռքի մէջ 
չունինք «լեզուի կաճառ» մր կամ գիտա-
կան ակադեմիա մր, որ միաձեւ օրէնքներ 
պարտադրէր մամուլին, գրագէտներուն եւ 
բոլոր դպրոցներուն, ո՛ւր որ ալ գտնուէին 
այդ դպրոցներր, մեր մօտ կր շարունակ– 
ուին ուղղագրական տարբերակներ, 

^ որոնք կր բարդացնեն ո՛չ թէ ուղղագրու– 
թիւնր, այլ զայն ուսուցանելու կերպերր։ 
Ասիկա շատ յստակ է խմբագիրներուն, 
գրագէտներուն եւ բոլոր ուսուցիչներուն 
համար։ Եւ որովհետեւ մեր թիւին կէսր ու-
սուցիչ, խմբագիր, կամ գոնէ ստեղծագոր– 
ծող է (առաւելապէս բանաստեղծ), ուրեմն 
այս հարցն ալ յստակ պէտք է րլլայ։ Տա -
կաւին կայ րնդհանրապէս դպրոցական-
ներու ծնողներուն կողմէ որդեգրուած 
կեցուածքր լեզուին հանդէպ՝ «հայերէնի 
ուղղագրութիւնր ՇԱՏ դժուար է»։ Առա-
ջին մտածումր, զոր կ՛ունենամ, արժանա-
պատուութեան խնդիրն է՝ ֆրանսացինե-
րր օր մր օրանց մտածե՜՛ր են իրենց ուղ-
ղագրութիւնր փոխելու, «դիւրացնելու» 
մասին (բացի շատ հազուագիւտ պարա-
գաներէ), կամ արաբներր, որոնց լեզուին 
ուղղագրութիւնն ալ բաւական դժուար է։ 
Ո՜՛ւր է մեր հպարտութիւնր մեր լեզուով, 
ո՜՛ւր է մեր արժանապատուութիւնր, այդ– 
քան թեթեւութեամբ մօտենալու համար 
երեւոյթի մր, որ մեր ազգային կռուածնե-
րէն մէկր կր համարուի։ 

Կայ նաեւ «առանց լեզուն գիտնալու 
հայ ապրելու եւ զգալու» երե-ոյթր։ Ասի-
կա իրապէս առանձինն լայնօրէն ար-
ծարծուելիք նիւթ է։ Սիայն կարելի է նշել 
այն, որ առանց լեզուին, եւ կրօնական 
տարբերութեան չգոյութեամբ, խառն ա-

2 մուսնութիւններր շատ աւելի կր հեշտա-
նք. նան, եւ, երկար ժամանակի վրայ, ձուլո^ 
3 մի կր տանին (մեր կարգ մր գաղութնե-
^ րուն պատմութիւնր վկայ)։ 
ւճ 
օ 
0 տ | 

ԾՐԱԳԻՐ 

Տակաւին կայ ամբողջ ազգի մր գալիք 
ծրագիրր։ ժամանակին հեգնանքի առար-
կայ էին սովետական հնգամեայ կամ 
տասնամեայ «փլան»ներր, որոնք, խոր-
քին մէջ ծրագրումի ձեւեր էին (այստեղ 
հարցր անոնց յաջող կամ անյաջող րլլալր 
չէ)։ Ո՜՛ւր են մեր ծրագիրներր։ 

Վարժուեր ենք վերջին վայրկեանին 
աշխատելու «ոճ»ին, եւ մանր ձեռնարկնե-
րու յաջողութիւններր որպէս հաստատում 
բերելուն, որպէս արդարացում ցուցադրե-
լուն։ Թերեւս նման «ոճ» արդիւնաւէտ րի 
լայ միութեան մր մէկ յանձնախումբին 
համար։ Բայց ամբողջ ազգի մր պարա-
գայի՜՛ն ... 

1965 թուականին Ցեղասպանութեան 
յիսնամեակր տօնուած էր աւելի մշակու-
թային գետնի վրայ. կարծես յիսնամեակր 
մենք զմեզ հաստատելու ձեւ մրն էր, րսե-
լու աշխարհին, որ կա՛նք տակաւին, եւ 
կա՛նք նաեւ որպէս ստեղծագործ ժողո-
վուրդ։ Յիսնամեակի առիթով էր, որ գրա-
կան թէ արուեստի բազմաթիւ աշխա-
տանքներ կատարուած էին։ 

Հարիւրամեակր աւելի քաղաքական 
բնոյթ կր կրէր, արդարօրէն։ 

Հիմա սակայն մեր ապագան է նժարի 
վրա)։ 

Սելինէ Թումանի, պարսկահայ յօդուա-
ծագիր մր, «Նիւ Եորք Թայմզ»ի էջերուն 
իրաւամբ կր գրէ. «Հայերր Ցեղասպանու-
թեան րնթացքին կորսնցուցին ո՛չ միայն 
ժողովուրդին երկու երրորդն ու ահագին 
կալուածներ, այլ մանաւանդ «գոյութենա-
կան ինքնավստահութիւն» մր (6ճւտէշոէտ1 
օօոԹճշոօշ)». րստ յօդուածագիրին, այս 
կորուստն է եւ Ցեղասպանութեան ճա-
նաչման համար ի գործ դրուած եռանդր, 
որ խոչրնդոտած է յառաջդիմութիւնր որոշ 
մարզերէ ներս, Հայաստանի թէ Սփիւռքի 
մէջ։ 
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Ղեհա 

Նոյն յօդուածին մէջ հեղինակուհին կր 
նշէ իր հրատարակած յուշագրութիւնր, 
ուր հարցադրումի կ՚ենթարկէ մեզ, հալ ե-
րուս համար որոշ հարցադրումներ րնելու 
անկարելիութիւնր կամ արգելքր։ Այս ալ՝ 
հարցադրումներ րնելու քաջութիւնր յաղ ֊ 
թահարելի խոչրնդոտ համարել, ոչ միայն 
պատասխաններ գտնելու, այլ իւրաքան-
չիւրիս ներաշխարհին մէջ այս հսկայ, 
աներեւակայելի եւ անհասկնալի ցաւր 
հասկնալի դարձնելու համար։ 

Նման մեծ ցաւ յաղթահարելու միջոց-
ներէն մէկն ալ յուշարձաններ եւ յուշակո-
թողներ կառուցելէ դադրիլն է։ Նախ որ 
արդէն մեծ թիւով եւ գրեթէ ամէն գաղու-
թի մէջ կանգնեցուած յուշարձաններ ու-
նինք, ապա՝ այդքան նիւթական կարելի է 
մարդուժ պատրաստելու համար ծախսել։ 
Օրինակ՝ ո՛ւր են մեր թերթերուն - ԲՈԼՈՐ 
թերթերուն եւ հանդէսներուն - մասնա-
գէտ խմբագիրներր ... իւրաքանչիւր գա-
ղութ չի՞ մտածեր գոնէ երկու երիտասարդ 
ղրկել մասնագիտական ուսման, մեր մա ֊ 
մուլին վիճակր բարելաւելու համար, 
որովհետեւ - ծուռ նստինք շիտակ խօ-
սինք - մեր թերթերր միայն երէց սե-
րունդն է, որ կր շարունակէ կարդալ. երի-
տասարդներր ոչ իսկ կր թերթեն մեր մա-
մուլր։ Իսկ համացանցային թերթերուն 
վիճակր աւելի լաւ չէ, հոն ալ կր տիրէ այն-
պիսի խառնաշփոթ մր, մանաւանդ լեզ-
ուին մէջ, ու երբեմն այնպիսի տափակու-
թիւններ կր ցուցադրուին, որ միայն ափ-
սոսանք կր ստեղծեն րնթերցողին մէջ, որ 
վերջաւորութեան այդ թերթերուն ալ մեծ 
մասր կարդացուելէ կր դադրի։ 

ԾՐԱԳՐՈՒՄԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՒ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ 

Ծրագրել, անշո՛ւշտ, բայց չկենալ այդ 
հանգրուանին, ինչ որ րրած ենք մեր գրե-

թէ բոլոր ծրագիրներու պարագային, այլ 
ծրագրել ԵՒ կատարել։ Կատարելր սա-
կայն կ՚ենթադրէ նախ որոշումներ կայաց-
նել, յստակ ու երբեմն ոչ-սովորական որո-
շումներ, ու յետոյ՝ անոնց կատարումր հե-
տապնդել։ Ասիկա հսկայ աշխատանք է, 
բազմաթիւ մարդոց միակամ եւ համե-
րաշխ գործակցութեամբ միայն իրագոր֊ 
ծելի։ 

Այստեղ ալ ահագին հարցեր կր դի-
մագրաւենք. 

- Ծրագրողներր միշտ չէ, որ որոլում 
ներ կալացնողներ են։ Հոսկէ կրնան ծա-
գիլ տարակարծութիւններ, որոնք ոչ 
միայն կր խոչրնդոտեն աշխատանքր, այլ 
նաեւ կրնան կասեցնել զայն։ 

- Որոշումներ կայացնողներն ալ, բնա-
կանաբար, զանոնք գործադրողներր 
կրնան չրլլալ։ 

- Երբեմն, դանդաղօրէն րնթացող «ազ-
գային գործ»ի մր պարագային, երբ կր 
փորձենք խնդրին էութիւնր քննել, կր 
տեսնենք, որ անձնական համոզումներն 
ու անհատական հակակրութիւններր մեծ 
դեր ունին։ 

Ո՛ւր է մեր գիտակցութիւնր։ 

ԲԱ5Ց Պ Է Տ Ք ՈՒՆԻ±ՆՔ 
ՆՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ 

Հայաստանի մէջ եւ նուազ թիւով 
Սփիւռքի տարածքին, վեր-ին հինգ տա-
րիներու րնթացքին կառուցուած են 
տասնեակ մր նոր եկեղեցիներ, մեծ մասր 
Երեւանի մէջ, որ կրնայ արդար ժառան-
գորդր րլլալ Անիին, իր բազմաթիւ եկեղե-
ցիներով։ Իսկ Հայաստանի բազմաթիւ 
եկեղեցիներու եւ վանքերու մասին այս-
տեղ չեմ խօսիր։ 

Այս օրերուն, երբ պատրաստուած 
մարդուժի խիստ կարիքր կր զգացուի Հա-
յաստանի թէ Սփիւռքի մէջ, աւելի արդիւ-
նաւէտ չէ" նիւթական ներդրումներուն գ ո 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 տ 
օ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

նէ կարեւոր մէկ մասը դնել մարդուժի 
պատրաստութեան համար, մասնագէտ-
ներ պատրաստելու բոլոր մարզերուն մէջ՝ 
քաղաքականէն մինչեւ մշակութային եւ 
ծանուցողական։ 

Կը շարունակենք համագումարներ եւ 
գիտաժողովներ կազմակերպել, հսկայ ա– 
կան գումարներ ծախսելով, երբ այդ նոյն 

^ գումարները կարելի պիտի դարձնէին 
հիմնական խնդիրներու լուծումները, մա– 
նաւանդ մարդուժի պատրաստութիւնը։ 

Եւ անշուշտ կը շարունակենք ազգովին 
միջամուխ ըլլալ «ազգի գործերուն»՝ 
քննադատելու կամ կարծիքներ յայտնելու 
իրաւունք վերապահելով մենք մեզի։ 

Այստեղ չեմ կրնար չյիշել Ալեքսանդր 
Սարուխանի մէկ երգիծանկարը, ուր կը 
նկարագրուի Առաջնորդարանի բակին 
մէջ նոր տեղադրուած արձանի մը մասին 
գաղութահայերու կարծիքը. 

- Եթէ հակառակ կողմը դրուէր, աւեյի 
լ ա ւ կ ՚ ը լ լ ա ր ։ 

- Քիչ մը աջ պէտք էր ըլլար։ 
- Շատ ցած է, քիչ մը բարձր։ 
- Շատ լաւ է, տեղը շատ յարմար է, 

բայց եթէ այն կողմ ըլյար, աւեյի լաւ կ՚ըլ– 
լար։ 

Երգիծանկարը խորագրուած է՝ «Ազ-
գային գործ է, ամէն մարդ քիթը պիտի 
խոթէ»։ 

Այո՛, յաճախ անտեղի քննադատու– 
թիւններ եւ ոչ-գործնական կարծիքներ կը 
լսուին ամէն կողմէ։ Բայց կան նաեւ 
սրտցաւ մարդիկ, որոնք իրապէ՛ս մտահոգ 
են գալիքով, մեր կացութեամբ, մեր 
«անառագաստ նաւով»։ 

ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

ՀԼ 
Բայց կայ գիտակցութիւն մը, որուն 

յ բացակայութիւնը հասարակութեան մէջ 
^ իր ժխտական արդիւնքները ունենալու 
2՜ կողքին, նաեւ յուսալքումի կրնայ տանիլ 

նոյն ժողովուրդին զաւակները՝ «խէր 
չկայ, պիտի չփոխուինք». որովհետեւ 
անցեալէն այս կառչածութիւնը եւ այս-
քա՛ն կառչածութիւնը կը սանձէ յառաջ– 
խաղացքը ազգի մը, որուն իմացական 
կարողութիւնը բնաւ կասկածի չենթարկ– 
ո ւ ի ր ։ 

Այս գիտակցութեան բացակայութեան 
է, որ լեզուն իր նահանջը կ՚ապրի, որովհե-
տեւ գիտակից հայ ը պիտի հասկնար, թէ 
ինչո՛ւ ամէնէն զարգացած ոստանին մէջ 
իսկ պէտք է պահել մայրենին, կամ պիտի 
հասկնար, թէ գրականութիւնը նաեւ նոյ 
րութիւններու բացուիլ կը նշանակէ, աւեյ 
լի՛ն, կը պարտադրէ՝ 

Որ կարելի է արուեստը դուրս հանել 
ազգայինի տիրապետութենէն, առանց 
«դաւաճանելու» ազգին, 

Որ գրականութեան, արուեստին ու 
մշակոյթին կողքին կայ նաեւ գիտութիւն 
ըսուած բան մը, 

Որ պէտք չէ սփիւռքի տարածքին սեյ 
րունդներու դաստիարակութիւնը ոչ–մաս– 
նագէտ տարրերու վստահիլ, որքան ալ 
«ազգային» ըլլան այդ տարրերը ... 

Յստակ է, որ մեր գրեթէ բոլոր հարցե– 
րուն տակ գիտակցութիւնն է, կամ աւեյի 
ճշգրիտ ըլյալու համար՝ անոր բացակա– 
յութիւնը։ Կարելի է հոնկէ սկսիլ, եւ նախ 
հարց տալ՝ բայց ի՞նչ կը նշանակէ «գի-
տակցութիւն»։ Որովհետեւ գիտակցու-
թիւնը բնաւ պայմանաւոր չէ «ազգա-
յ ի ն ո վ , թէեւ զայն ապահովելուն մէջ է 
ազգին կամ ազգայինին առողջութիւնը։ 

Հարիւրամեակէն ետք թող ասիկա ըլյ 
լայ գիտակցութեան, ծրագրումի եւ տրայ 
մաբանութեան մեր նոր դարաշրջանը։ 

17 Յունիս 2015 
ՀԱԼԷՊ-ԵՐԵՒԱՆ 
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 

ԸՍԻՆՔ 100-ԱՄեԱԿ 

ԱՄԷՆ ՏԵՂ ՀԱՅ ԿԱՅ, ՈՐԹԱՏՈՒՆԿ, 
«ԱՆՏՈՒՆԻ»... 0– 

Այգիի, որթատունկի եւ «Անտունի»ի 
մասին® 

Ամէն տեղ հայ կայ® 
Երբ անցեալ եւ հոգի կը պեղենք։ Կը 

պեղե՞նք։ 
Հոգիները պեղելը առաքինութիւն է։ 
Փոխանակ մեռելներով զբաղելու եւ 

յուզուելու, ողջերով եթէ զբաղած ըլլա-
յինք եւ զբաղէինք® 

Հարիւր տարիէ ի վեր հարենահան– 
ուածներով եւ անոնց սպառնացող աւե-

րով տագնապեցա՛նք, փոխանակ ցեղաս-
պանութիւն հոլովելու® 

Տարիները կ՚անցնին։ Անցան։ Դէմքեր, 
հանդիպումներ եւ դիպուածներ հմայող 
կամ սիրտ ճմլող հետքեր կը ձգեն։ 

Հաստաբեստ ծառի մը կոճղին փո-
րագրուած կամ հնութիւններու պատե– 
րուն վրայ գրուած բառ ու տողի պէս՝ որյ 
պէսզի չմոռցուինք։ Յիշողութիւնը շուա-
րումի կը մատնուի, երբ կը բանայ անցյ 
եալ կարծուածի էջերը։ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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Մոռցուած եւ յանկարծ յայտնուող 
օրեր։ Դաջուած։ Տխրեցնող։ Քաղցրա-
ցած։ Անվերադարձ։ 

Լոյս եւ ստուեր։ 
Մարսիլիա։ 
Զուարթ եւ բազմաթիւ ծագումներով եւ 

խայտաբղէտ բնակ-ութեամբ քաղաք մր, 
ուր, կ ՚րսէին, թէ փողոցր քալողներու 

^ տասնէն մէկր հայ էր։ Որ հայկական 
դպրոց չունէր։ 

Դարերու մէջէն անցած ծովափնեայ 
քաղաքր կարծէք մնայ ուն դարձող գաղ-
թականական կայան էր, բազմագոյն, 
բազմալեզու, բազմատարազ։ Միշտ այդ-
պէս եղած րլլար կարծէք։ 

Անկարելի համարուող հայկական 
դպրոցր ստեղծուեցաւ։ Բարի կամեցողու– 
թիւններ հարկ էր գտնել, երբեմն յաջող եւ 
երբեմն ձախող փորձեր րնելով։ 

Կ՚ուրախանայի, երբ հեռաւոր քաղաք 
բնակող հայ ու մր հեռաձայնով կր բա-
ցատրէի դպրոցին ստեղծումր, նպատա– 
կր, նշանակութիւնր, ան կ՚րնդունէր սան 
պահել։ Այդ հայուն հանդիպելու երբեք 
առիթ չունեցայ։ 

Ուրիշներ, արդէն համաշխարհայնա– 
ցած, չնաշխարհիկ կարծիքներ կր յայտ -
նէին, կ՚րսէին, որ դուրսէն եկողները 
թող ղրկեն իրենց զաւակները, եթէ 
դպրոցը լաւ ըլլայ, մենք ալ կը ղրկենք։ 

Ղեկավարութիւն խաղացող մր, որ ոչ 
գրականութիւն գիտէր, եւ ոչ ալ պատմու– 
թիւն, կ՚րսէր, թէ նման նախաձեռնութիւն 
սուրի հարուած էր ջուրի մակերեսին 
տրուած, այսինքն՝ անկարելի, ցնորա-
կան, բայց երբ դպրոցր իրականութիւն 
դարձաւ, որպէս ջոջ՝ ճաշկերոյթի ներկայ 
եղաւ, պատուոյ հիւր։ 

2 Նոյնքան տիտղոսաւոր եւ գործնա– 
պաշտ ուրիշ մր՝ թէ իրենք ուսումնասի– 

3 րած էին դպրոցի ծրագիրը, եւ գտած 
115 էին, որ ան հասութաբեր չէր։ 
2՜ Այս խօսքերր երեւակայական չեն։ 

Արդէն երեսունհինգ տարիներ անցած 
են։ Յիշողութիւն, որ ջարդ եւ արիւն չէ։ 

Դպրոցր կար։ Հարկ էր զայն պահել։ 
Պաշտպանութեան կարօտ նորածինի 
պէս։ 

Բարեկամ մր րսաւ, որ Պուշ–տիւ–Ոոն 
նահանգի Ս. քաղաքր կր բնակի յաջողած 
հայ մր, Պէյրութի ճեմարանի առաջին սե-
րունդէն։ Յաջողած։ Բնկերային րնդուն– 
ուած բարբառով այդ կր նշանակէ հարս-
տացած։ Աւեյի յարմար անձ կարելի" էր 
գտնել նորաբաց դողդոջ ճեմարանին 
օժանդակելու համար անոր նեցուկին դի-
մելու։ 

Ան ինքնաբերաբար երբեք նորաբաց 
դպրոցր պիտի չգար, ուստի մենք պէտք 
էր, որ իրեն երթայինք։ 

Գացինք երեք հոգիով, հիւրրնկալին 
ծանօթ բարեկամ մր՝ անոր տարեկից, 
նախկին դպրեվանեցի մր եւ ես։ 

Այդ քաղաքին թերեւս միակ հայն էր 
նախկին ճեմարանականր, բայց անդամ 
էր քաղաքապետական խորհուրդին, 
առեւտրականներու դատարանին։ Այ-
սինքն՝ չկար հայկական համայնք, որ 
զայն ներկայացնէր, եւ որ զօրավիգ րլ– 
լար։ Բայց քաղաքի երեւելիներէն էր։ 

Կարմիր կտուրներ կայ ին ճամբու եզ-
րին։ Յետոյ՝ այգիներ։ Գիւղի մր ճամբան 
աւարտեցաւ, եւ մենք մեզ գտանք մեծղի 
դարպասի մր առջեւ։ Յառաջացած աշնան 
տերեւներր խշրտացին ինքնաշարժին 
անիւներուն տակ։ Երեկոն արդէն մութ էր։ 
Դարպասր բաց էր։ Հիւրրնկալր մեզ կր 
սպասէր եւ անմիջապէս րնդառաջ եկաւ։ 
Մեր րնկերակիցր, Պ. Վ., ծանօթացումնե– 
րր րրաւ։ Գեղադէմ եւ գեղակազմ անձ մրն 
էր մեր հիւրրնկալր՝ Խ. Գ., սպիտակած, 
բայց կայտառ։ 

Ուրախացնող տպաւորութիւնս եղաւ 
այն, որ ան նախանձ շարժող մաքուր հա-
յերէն կր խօսէր։ Այդ աշխարհներուն մէջ 
հազուագիւտ երեւոյթ։ 
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Խ. Գ. յաճախած էր Պէյրութի ճեմարա– 
նր։ Այդ լաւ էր, քանի որ նորաստեղծ վար– 
ժարանր իր դպրոցին կրտսեր քոյրն էր, 
նոյն գաղափարական րնտանիքին նա– 
խաձեռնութիւնր, յանդգնութիւնր։ 

Ֆրանսայի գինիներր դասակարգեր ու– 
նին, երբեմն գլխապտոյտ պատճառող գի– 
ներով, թէեւ մարդոց դասակարգերու վե -
րացման սկսած եւ չաւարտող պայքար 
կայ րնկերութեան մէջ։ Գինիներր կր 
պահուին մեծ խնամքով։ Մեծ ճաշարան– 
ներու մէջ յատուկ պատրաստութեամբ 
անձեր կան, կ՚րսեն՝ տօաաշեշւ՜, հայերէն 
կ՚րսէինք՝ տակառապետ, բայց ալ այդ 
բառր գործածող չկայ, արդիականացման 
ճամբուն վրայ օտար բառերր աւե-ի հա-
րազատ դարձած են, մեր աւազանի 
անուններուն պէս։ Գինին արհեստ–ար– 
ուեստ-ճարտարարուեստ է, գինեգէտներ 
կան, օշոօ1օ§սշտ, Հայաստան ալ կան, քա-
նի որ գինեգործութիւնր շատ հին ար-
մատներ ունի մեր երկրին մէջ, Նոյ նահա-
պետէն ի վեր։ 

Գինեգործարանի րնդարձակ սրահր 
մտանք։ Մետաղեայ դրան ձայնր եւ լոյսե– 
րր անհանգստացուցին գերաններու վրայ 
թառած եւ հոն գիշերող տատրակներր, 
որոնք իրենց տեղր մնացին, իրենց թեւե– 
րր քանի մր անգամ թափահարելէ ետք՝ 
նկատելով, որ իրենց վտանգ չէինք սպառ– 
նար։ 

Տակառներ եւ շիշեր։ Արտադրուած 
Գինիի շիշերուն վրայ մեծ դղեակի անուն 
չկար, գրուած էր \1ո ճշ Րօ̂ տ, շրջանի յա-
տուկ գինի։ Այդ անուններու գործածու– 
թիւնր երկրագործութեան յատուկ սպա– 
սարակութիւն մր կ՚արտօնէ։ Սփիւռքի յա-
տուկ դիպուածով մր, այդ տարիներուն, 
կրկին Պէյրութի ճեմարանէն երկրագոր-
ծութիւն ուսանած մր, նախարարութեան 
պաշտօնեայ, Ա. Գ., այդ անուններու տու– 
չութիւնր կ ՚րնէր, &բբշ110;աո օօոէա1տտ։ 
Պէտք չէ մտածել, թէ ինչպէս եւ ինչո՜՛ւ։ 

Գինիի հոտր խաւ կազմած էր պատե– 
րուն վրայ, ռունգ կճելու չափ։ 

Կր դիտէի եւ կր լսէի ճեմարանականր, 
որուն մասին պատմած էր մեզ առաջնոր-
դող Պ. Վ.ր։ Այս ճեմարանականր Ամերի-
կա չէր գացած, ինչպէս որ սկսած եւ շա -
րունակուող սովորութիւն է, բայց չես գի - ^ յ 
տեր ինչպէս ինքզինք գտած էր Թունուզ, Օտ 
ուր ուսանած էր երկրագործութիւն, ապա՝ ^ 
Ալժերիա, այգեգործութեամբ զբաղած էր։ 
Խորհի՜՚նք, որ առհաւական եւ արքետիպե– 
րու չգիտակցուած հաւատարմութեամբ՝ 
հայոց աշխարհին մէջ Նոյ ի առաջին որ– 
թատունկին... 

Հիւսիսային Ափրիկէի այդ երկիրներր 
ֆրանսական գաղութներ էին, կ՚րսէին՝ 
նահանգներ։ Տարիներ անցած են եւ ճե-
մարանականր յաջողած է, հարստացած։ 
Գործնապաշտ հայր, զգալով գաղութա– 
րարութեան աւարտր եւ այդ երկիրներու 
ազատագրական զարթօնքր, լուծարքի 
ենթարկած է իր բոլոր ունեցուածքր եւ 
գործառնութիւններր, փոխադրուած է 
Ֆրանսա, գնած է հողեր եւ կալուածներ, 
շարունակած է գինի արտադրել։ 

Միջոցին, կր պտտէինք պահեստանոց– 
ներուն մէջ։ Գինիի տակառներ, երկրա-
գործական մեքենաներ։ Այդ բոլորր կր 
յուշէին, որ մեծ գործատէր էր ճեմարանա-
կանր։ Դպրեվանեցին եւ ես, թափառելով 
հանդերձ լաւ չլուսաւորուած մառաններու 
եւ պահեստանոցներու մէջ, քիչ մր գաղ-
տագողի, կր փնտռէինք հայկական հետք 
մր, պատահական եւ մոռցուած հայկա-
կան թերթ մր, հայերէն գիրք մր, մեր այն-
քան սիրած բազմատեսակ օրացոյցներէն 
մէկր, նոյնիսկ հին, Արարատի սովորա– 
կան կարօտի պատկեր մր։ 

Ոչ մէկ հայկական հետք։ 2 
ճեմարանականր յայտնեց, որ կալ– 

ուածներ ունէր Քամարկի մէջ, շէնքեր եւ | 
հողամասեր՝ քաղաքին մէջ։ ^ 

Մեր արշաւր աւարտեցաւ եւ հրա-իր– ՚ ՞ 
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ուեցանք կալուածին ծայրամասը 
գտնուող բնակարանը, ուր մեզ կը սպասէ– 
ին տանտիրուհին, որ հայուհի չէր, աղջիկ– 
ները եւ թոռները, զաւակը, որոնց կեանքի 
ընկերները հայ չէին։ Չեմ յիշեր քանի հո-
գի էին։ 

Հայերէնը փոխարինուեցաւ ֆրանսե– 
րէնով։ Ձայնապնակ փոխելու պէս։ Արայ 

^ րի մը վարագոյրը իջած էր, նոր արար մը 
կը սկսէր։ 

Այցելուներս, երեքով, խօսեցանք 
դպրոցի մասին, ուր հայերէն ալ պիտի 
սորվէին տղաքը։ Այդ օրերուն թափ 
առած էին Հայ դատի շուրջ նախաձեռնու-
թիւները, խօսեցանք այդ մասին։ Նաեւ՝ 
հայ մշակոյթի եւ բռնագրաւուած Հայաս– 
տանի։ Նիւթերը անպակաս էին։ Ոմանք 
կ՚երազէին, ուրիշներ կը շատախօսէին, 
ուրիշներ ալ կը նախաձեռնէին։ 

ճեմարանականին աղջիկները եւ զա– 
ւակը երբեմն հարցումներ կ՚ուղղէին, քիչ 
մը հետաքրքրութեան համար, քիչ մըն ալ 
հաւանօրէն քաղաքավարութեան։ 

Ի վերջոյ, հասաւ ճշմարտութեան պա յ 
հը։ 

Զաւակը եւ աղջիկները զարմացած էին 
մեր պատմածներէն, եւ լսեցի հետեւեալ 
արտայայտութիւնը. 

- Մեր հայրը երբեք մեզի չէ խօսած 
այս բոլոր հարցերուն մասին։ 

Վահրամ Մավեանի «Ամէն տեղ հայ 
կայ»–ն յիշեցի։ Ինչպէս հոս։ 

Հոս ալ հայ մը կար, եւ կային միւս-
ները, զորս ինչպէս պէտք Էր անուա-
նէի, չէի գիտեր։ 

Կար հայ մը՝ Լեւոն Շանթի եւ Աղբալ– 
եանի երազներու բովէն անցած, որ ժայ 
ռանգած էր երգեցիկ հայերէն, առանց 

2 զայն կտակելու։ Մտածեցի, որ այս հայ ը 
չէ՛ր ունեցած կարօտի զգացում, իր երդի– 

3 քին տակ հայերէն լսելու ցանկութիւն, չէ՛ր 
^ փորձուած հայերէն Աստուածաշունչ 
2՜ մատեան մը կամ գրաբար Նարեկ մը պա– 

հել բարձին տակ, ինչպէս որ կ՚ընէին հա– 
յերէն չգիտցող թրքախօս եւ անուս մա– 
միկները, որոնց շարքին թերեւս նաեւ իր 
մամիկը։ 

Կը դիտէի լայնատարած հիւրասրահը, 
հոն գտնուող բիւրեղապակեայ ջահերը, 
ծաղկամանները, ճոխ վարագոյրները։ 
Այդ պահուն յիշեցի ֆրանսացի բարեկամ 
լրագրողի մը հետեւեալ խօսքը, ըստ 
որուն, Ֆրանսան կը դիմանայ ամէն կար-
գի օտար ազդեցութիւններու «իր մշակոյ-
թի ձուլման կարողութեամբ», (1& բատտօոօշ 
Յտտւաւ1&էոօ6 ճտ 1& օսեա՜տ &ՅՈ9Յ1ՏՇ)։ 

ճեմարանականէն ի՛նչ պիտի մնար։ 
Ան ոչ իսկ մէկ սերունդ դիմացած էր 

«ֆրանսական մշակոյթի ձուլման կարո– 
ղութեան»։ 

Երբ կը մեկնէինք, դարպասին առջեւ 
կրկին դիտեցի հայ մարդու ձեռներէցու– 
թեան արդիւնքը, երեւակայեցի այդ շրջա-
փակէն անդին ինչ որ կար® Եթէ այս պի-
տի ըլլար արդիւնքը, ինչո՞ւ պայքարած 
էին մարդիկ, ինչո՛ւ կը պայքարէին։ 

Վերջին պահուն ճեմարանականը 
յայտնեց, որ դպրոցին ի նպաստ ըլյալիք 
ճաշկերոյթին ներկայ պիտի չըլլար, բայց 
կը բերէր գինիները։ Այդքա՛ն։ 

Եւ ամէն տարի առատօրէն գինի շարու-
նակեց մատակարարել։ Հաւանօրէն երբ 
հայու հանդիպեցաւ իր պահած գեղեցիկ 
հայերէնով խօսեցաւ։ Թերեւս հիմա ալ կը 
խօսի, կարապի երգի պէս։ 

Իր քաղաքի թերթերուն մէջ իր անուան 
կը հանդիպէի, կը պահէր ԵԱՆը, հաւանօ-
րէն ընտանիքի անդամներն ալ պահած 
են այդ ԵԱՆը։ 

Պիտի ըսե՞նք, որ ամէն տեղ հայ կայ, 
ԵԱՆ-ԵԱՆ։ 

Յաճախ յայտարարուած տասը կամ 
տասնհինգ միլիոնին մէջ արձանագըր– 
ուա՞ծ են այս բոլոր ԵԱՆ-ԵԱՆները։ Մէկը 
դեռ հայերէն կը խօսէր, մենախօսութեան 
պէս։ 
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Պճծա 

Իսկ ո՞ւր պէտք է ար-
ձանագրել հին եւ նոր 
ԵԱՆ-ԵԱՆերր, որոնք 
տան մէջ արաբերէն, 
ֆրանսերէն եւ հիմա մա– 
նաւանդ անգլերէն կր 
խօսին, Անգլիայէն կամ 
Ամերիկայէն հազարա-
ւոր մղոններ հեռու ժո-
ղով կր գումարեն անգլե– 
րէնով, ատենագրութիւն 
կր պահեն անգ–երէնով... 
իսկ եթէ հայերէն ճառ 
պիտի խօսին այդ գրել 
կու տան լատինատաո 
հայերէնով, այս ալ ար– 
դէն նորահայերէնի յա-
ռաջդիմութիւնն է, չվա– 
րանելով րսելու, որ նա-
խագահներն ալ իրենց 
«գրիչ»ներր կամ 
«նեկր»երր ունին։ 

Կ՚րսեն՝ լկտի սնափա-
ռութեամբ, ամբոխ գո– 
հացնելու կամ քնացնե-
լու ճապկումներու ծա-
ռայելով։ 

Ամէն տեղ հայեր կային, հիմա կրնանք 
րսել, թէ ամէն տեղ ծագումով հայեր 
կան, իսկ այդ ծագումէն հետզհետէ պիտի 
մնայ այդ ԵԱՆր, թէեւ այդ անգամ որպէս 
աւելորդ բեռ ջնջողողներ ալ կան։ 

Հայկական սփիւռքներէն դէպի յա–եր 
ժութիւն բարեւ Վահրամ Մավեանին, բո– 
լոր հայ մտաւորականներուն պէս ազնիւ 
եւ բարեմիտ հայուն, որ «ամէն տեղ հայ 
կայ»ով կր հրճուէր... Տեւելու եւ տոկալու 
յոյս եւ կրակ ունէր։ Ունէին։ 

Եթէ համացանցր միւս աշխարհին 
կապուած րլլար, այս բոլորր իրեն կր 
ղրկէի ել-նամակով, հասկնալի րլլալու 
համար՝ ի-մէյլով։ Թերեւս այդ հրաշքն ալ 
օր մր կ՚իրականանայ։ Այս մէկ հրաշքին 

«Անտունի», Գալստեան Հերիքնազ 

աւելի դիւրին կր հաւատանք, որովհետեւ 
արդիական է եւ գիտական։ 

Ոչ յոռետեսութիւն եւ ոչ լաւատեսու-
թիւն։ Նոր օրերու նոր հա–ատք։ Չհա-ա-
տաք անգամ ձեւացուցէք, որպէսզի արդի-
ական րլլաք, չխրտչեցնէք, չխափանէք 
փառասիրութիւններու բեմերու լոյսերր 
եւ բարձրախօսներու աղմուկր։ Դրական 
ե ղ է ք ։ 

Կրկնե՞նք։ 
Ամէն տեղ հայեր կային, հիմա 

կրնանք ըսել, թէ ամէն տեղ ծագումով 
հայեր կան, իսկ այղ ծագումէն հետզ-
հետէ պիտի մնայ այղ ԵԱՆը, թէեւ այղ 
անգամ որպէս աւելորղ բեո ջնջողներ 
եղան եւ պիտի ըլլան, աւազանի 
անունները զեղծելէ ետք։ 
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Երբ կր վերադառնայինք, անձրեւր կր 
մատնահարէր ինքնաշարժի ծածկին 
վրայ, տուներու լոյսերր մարած էին, կր 
տեսնէինք միայն լուսաւորուած սեւ կուպ-
րապատ ճամբան։ Ոչ ոք կր խօսէր։ Կար-
ծէք հոգեհանգիստէ կր վերադառնայինք։ 

ճեմարանականի պահեստանոցնե– 
րուն եւ տան մէջ ոչ Նարեկ կար, ոչ Արա– 

^ րատ։ 
ժառանգներր կային. «Մեր հայրր եր-

բեք մեզի չէ խօսած այս բոլոր հարցե-
րուե մասին»։ 

Հայրր, ինչ որ ստացած էր Լեւոն Շան-
թէն եւ Աղբալեանէն, որպէս հոգիի ժա-
ռանգութիւն չէր փոխանցած։ 

Ոչ առաջին եւ ոչ վերջին հայրեր եւ մայ– 
րեր են այս բոլոր հարցերուն մասին չխօ– 
սող. 

ճամբու լռութեան մէջ, դպրեվանեցին 
երգելու պէս մռլտաց մեր սրտի խոց «Ան-
տունին. 

Սիրտս նման է էն փլած տներ, 
Կոտրեր գերաններ, խախտեր է սներ, 
Բուն պիտի դնեն մէջ վայրի հաւքեր։ 
Երթամ՝ ձի թալեմ էն ելման գետեր, 
Բլնիմ ձկներու ձագերացն կեր։ 

Ա՜յ, տօ լա՛ճ տնաւեր։ 

Սեւ ծով մր եմ տեսէ, սիպտակն էր բո– 
լոր, 

Ալին կր զարնէր, չէր խառնի յիրոր։ 
էն ո±րն է տեսէ մէկ ծովն երկթաւոր, 
Անտունի սիրտն է պղտոր ու մոլոր։ 
Ա՜խ, իսկի մի՛ լնիք սրտիկ սեւաւոր։ 

Ա՜յ, տօ լա՛ճ տնաւեր։ 

Հայու բնակարաններ, որոնց գերան– 
2 ներր կանգուն են։ 

Հայու տներ, որոնք այդպէս ալ չեն® 
յ Երեւացին մեծ քաղաքի լոյսերր եւ 
^ ճամբու ձախին մութին մէջ պարզուող 
2՜ Միջերկրականի անսահմանութիւնր։ 

ճեմարանականր չէ խօսած Կոմիտասի 
եւ Շահմուրատեանի մասին® 

Եւ մտածեցի. գեղեցիկ շէնքեր, բայց 
փլած տներ® ուր «Անտունի» չ՚երգուիր։ 
Անոնց բնակիչներր օր մր կրնան Հայաս-
տան գացող-եկող զբօսաշրջիկներ րլ-ալ, 
ինչպէս կ ՚երթան Թայլանտ, Հոնոլուլու 
կամ Ալասքա։ 

Հայրենադարձութիւն եւ զգացական 
զբօսաշրջութիւն հասարակաց ոչինչ ու– 
նին։ 

Եթէ բարձրախօսներր լռեցնէինք, ա մ 
պագորգոռ եւ Բաբելոնէն ստացուած բո-
լոր լեզուներով ճառերու փոխարէն Շահ-
մուրատեանի հետ «Անտունի» երգէինք, 
թերեւս ծագումները կեանք կ՚ըլլա-
յին... եւ նորերր չէին րսեր. 

«Մեր հայրր երբեք մեզի չէ խօսած 
այս բոլոր հարցերուն մասին»։ 

Այդ հայ հայրր երբեք չէ սրսկած նորե– 
րու հոգիին մէջ՝ որ «Անտունի սիրտն է 
պղտոր ու մոլոր®» 

Բեւեռային աշխարհներու մէջ արմաւե– 
նի տնկելու փորձ րրած էր եւ «այդ բանե– 
րուն մասին չէր խօսած»® 

Եւ մտածեցի, որ ամեակներ եւ տօ– 
նախմբութիւններու յարդի բոցր եւ աղ– 
մուկր ինչպէս մեզի պիտի բերեն ճեմարա-
նականր, որ Թ-ունուզ գացեր էր, Ալժերիա 
գացեր էր, Քամարկէն հողեր գնած է, 
ֆրանսացիի պէս յաջողած է, բայց իր զա– 
ւակներուն «այդ բաներուն մասին չէր խօ– 
սած»։ 

Ամէն տեղ եղած հայերուն տիպա՜՛րն 
էր, թէ" բացառութիւնր® 

Հայ դպրոց կր ստեղծուէր® 
Երբ կր վերադառնայինք ռոմանթիկ 

դպրեվանեցին «Անտունի» երգեց® 

Նուազի-Լը Կրան« Ֆրանսա 
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– Սա ի՛նչ է,– ճղճղաց պուլղարուհին՝ 
նայելով դիմացր դրուած ափսէին։ 

- Տոլմա է, տիկի՛ն։ 
- Եւ սրան դուք տո՛լմա էք անուանում՝ 

այս ջրախառն մասսայի՛ն,– շարունակեց 
գոռգոռալ պուլղարուհին՝ անգլերէն բա-
ռերով պայթեցնելով հայկական ճաշարա-
նի «տուրիստաֆիկացուած» մթնոլորտր։ 

Մատուցողր մի քայլ յետ գնաց, բայց 
պատասխանատուութիւնից խուսափել 
հնարաւոր չէր։ 

- Այո՛, տիկի՛ն, տոլմա է՝ մեր ազգային 
կերակուրներից է։ Դուք փորձէք եւ կր հա– 
մոզուէք՝ շատ համեղ է։ 

Պուլղարուհին նայեց մատուցողին, 
փնչաց ու ձեռքն առաւ պատառաքաղր։ 

Մատուցողր, լարուած լռութիւն դար-
ձած, սպասում էր։ 

- Ռո՚ւ, ո՛նց էք յաջողացրել այս համեղ 
կերակուրն այսպէս փչացնել, հր", շատ հե-
տաքրքիր է։ Մի օր Վառնա կր գաք, կր 
հիւրասիրեմ, կ՛իմանաք հայկական տոլ– 
ման ինչ է։ Գոնէ սխտորամածուն բերէիք 
հետր։ 

- Դուք սփիւռքահա՚յ էք, տիկի՛ն։ 
- Ո՛չ, ես բնիկ պուլղարուհի եմ։ Ե"ւ, ի՛նչ 

է փոխւում։ 
- Ոչինչ, տիկի՛ն, կր ներէք, եթէ ինչ-որ 

բան ձեր սրտով չէ։ 

- Կանչէք վարիչր։ 
Մատուցողի մաշկր ձգուել էր, դէմքր 

երկարել։ Այլ ելք չկար. պատկառելի տ ի 
կինր կարող էր աւելի զայրանալ։ 

Մի քանի րոպէ յետոյ երեւացին ճաշա-
րանի՝ լայն ժպիտով վարիչր, եւ նրան ու-
ղեկցող մատուցողր՝ սկուտեղի վրայ 
դրուած գինին ու գաւաթներր ձեռքին։ 

Տիկնոջ հետ բառ փոխանակել չէր 
ստացւում։ 

Վարիչն անցաւ ծրագրի երկրորդ մա-
սին։ 

- Յարգելի՛ տիկին, մենք հիմա ձեզ երե-
սուն տարուայ հնեցմամբ հայկական գի-
նի կր հիւրասիրենք։ Հաւատացէ՛ք, որ ան-
չա՜փ գոհ կր մնաք։ 

- Ո՛չ, շնորհակալութիւն։ Տուէ՛ք հաշիւր։ 
Վարիչի մասնագիտական հմտութիւն– 

ներր ոչինչ էին կնոջ անվրդովութեան հա– 
մեմատութեամբ։ 

- Տոմա՛, վե՛ր կաց, գնում ենք։ 
Հայեացքներն ուղղուեցին դէպի երի 

տասարդր, ում մինչ այդ չէին էլ նկատել։ 
Տոման հանգիստ վեր կացաւ, գլուխր 

թեթեւ խոնարհեց եւ հետեւեց կնոջր։ 
- Պառաւին տե՜ս, յետեւից գցած ջահել 

սիրեկանին տե՜ս,– նետեց վարիչր։ 
- Հա՜–հա՜–հա՜,– հռհռաց մատուցողր, որ 

դեռ կանգնած էր սեղանի կողքին։ 
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Կինր թեքուեց, ծուռ նայեց երկուսին էլ 
եւ, անգլերէն շպրտելով. «Յիմար ան-
դաստիարակներ, գիտեն, թէ միայն իրենք 
են հայերէն հասկանում», թեւանցուկ 
արեց երիտասարդին ու դուրս եկաւ։ 

յ * * * 

^ Հանդիսութիւնների մեծ դահլիճր շո-
ղում էր լոյսերի առատութիւնից, որոնք 
արտաձգւում էին այնտեղ շարունակ 
պտտուող հայ եւ արտասահմանցի մեծա-
հարուստ գործատէրերի ու տիրուհիների 
արդուզարդի վրայ՝ շլացնելով լուսաճա-
ռագայթների խաղով։ 

«Շատ լաւ է, երկու ժամում երկու յաջող 
գործարքի պայմանաւորուածութիւն, ապ-
րե՛ս, Միրրելկա^ քթի տակ ինքնագոհ 
ժպտալով՝ մտածում էր «Վառնա տո^ 
րիզմ» րնկերութեան սեփականատէր 
պուլղարուհին։ 

- Վեներան երկնքից իջել եւ մենա՞կ է 
մնացել, այս ի՞նչ բան է, թոյլ չեմ տայ 
մտածելու՝ հայ տղամարդիկ այդքան 
անուշադիր են, գեղեցկուհի՛, - ասաց մի 
երիտասարդ՝ քոնեակի երկու գաւաթ 
ձեռքին մօտենալով Միրրելային։ 

- Գեղեցկութիւնր տրուած շնորհ է, 
մարդկանց մասին կարծիք կազմելիս 
դրան վերջում անդրադարձիր, ջահե՚լ^ 
պուլղարուհին քմծիծաղ տուեց, կում 
արեց երիտասարդի բերած քոնեակից ու 
ցածրաձայն շարունակեց^ ինձ մենակ եր-
բեք չեն թողնում, եթէ ինքս չուզեմ մենակ 
մնալ։ 

- –Ըրր, ոնց հասկացայ խանգարում եմ, 
այո՞^ երիտասարդր շփոթուած էր։ 

- ճիշդ էք հասկացել^ լայն ժպտա–ով 
2 պատասխանեց կինր։ 

- Մենակ թափովների հետ ես տա–իս 
3 առնում, հա՞, պառաւ^ արդէն հայերէն 
^ փնթփնթալով ասաց ջահել տղամարդն ու 
2՜ հեռացաւ։ 

- Չէ՛, բա, քեզ նման սկսնակների, որ 
հարուստ պառաւ (ինձնից ի՞նչ պառաւ, 
նեղացկո՛տ յիմար) են ուզում գտնել ու 
առաջ գնալ^ իր մայրենի լեզուով աւելաց-
րեց պուլղարուհին, բայց երիտասարդն 
այդ լեզուն ոչ միայն չէր կարողանայ հաս-
կանալ, այ–եւ արդէն բա–ական հեռացել 
էր։ 

Միրրելայի աչքի առաջ նորից յառնեց 
ցաւոտ պատկերր, որ նրան երբեք հան-
գիստ չէր տա–իս կիսամութր, կիսասովր, 
բթացած ուղեղր, բթացած զգա– արաննե-
րր, երեք տղամարդիկ® 

«Զզուելի՛ նկուղ, էլի միտքս քեզնո՞վ 
արեցիր, աաաայ, ե՞րբ եմ վերջապէս մո– 
ռանալու»։ 

* * * 

- Բայց ինչո՞ւ են հայ հարուստներր 
միշտ ուռած փորերով, իրենց առողջու-
թեան մասին չեն մտածում, ի՞նչ է^ պուլ– 
ղարերէնով բարձր ասաց Միրրելան՝ 
տեսնելով իրեն մօտեցողին։ 

- Ի՞նչ էիք ասում, թագուհի՛, - անգ-երէ-
նով հարցրեց վերջինս։ 

- Ասում էի, որ շատ լաւ մթնո–որտ է, 
շատ եմ սիրում Հայաստանն ու հայերին, 
մանաւանդ՝ գործարար^ վերջին բառերր 
ձայնի խորամանկ ելեւէջներով քաղցրացր 
նելով՝ անգլերէնով պատասխանեց կինր։ 

- Բա մենք ձեզ ո՜նց ենք սիրում՝ ամառ-
ներն ու ձեր ծովափերր վկայ^ հռհռաց 
տղամարդր^ բայց ես արդէն շտապում 
եմ, գո՞ւցէ գնանք։ 

- Մէկ րոպէից, ես մի քանի կարգադրու-
թիւն անեմ օգնականիս ու գնանք։ 

Միրրելան շտապ քայլերով մօտեցաւ 
սեղանների մօտ միայնակ կանգնած Տո – 
մային։ 

- Տոմա՛, սիրելի՛ս, ես Յարութիւնեանի 
հետ եմ գնալու, գիշերն ինձ չսպասես։ 
Լա՜ւ, մի՛ նեղացիր, հոգի՛ս, դէ, գիտես, որ 
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պէտք է, դէ, առաջին անգամ չէ, սովորած 
պիտի լինէիր արդէն, գիտես, որ պարտքի 
տակ չեմ մնայ։ 

- Լաւ, կեա՛նքս, ինչպէս ասես։ 
- Դէ, չմոռանաս, վաղն առաւօտեան 

վարորդին կ՚ասես, որ եօթի կողմերր գայ, 
գնալու ենք Սե-անայ կղզի, ես մինչ այդ 
մեր համարում կր լինեմ։ 

- Եղաւ, սիրելի՛ս։ 
Միրրելան մի քանի րոպէի ց արդէն 

լքեց սրահր, շատ չանցած՝ նրան միացաւ 
Յարութիւնեանր։ 

Կիսամութր, կիսասովր, բթացած ուղե– 
ղր, բթացած զգայարաններր, երեք տղա– 
մարդիկ® 

Այն ե՛րբ էր® 
Վառնայում տօթ ամառ էր։ 
Փոքր աշխատասենեակում եռուզեռ էր։ 

Սեղաններին արկղերն էին դրուած, այ-
լեւս տեղ չկար, իսկ դեռ հինգ արկղ էլ պի-
տի ներս բերէին։ 

- Բորի՛ս, ե՛կ, մենք սկսենք արկղերր 
նկուղ տանել, մինչ Կոնստանտենք մնա-
ցածր կր բերեն։ Անտոն, Դանիէլ, առա՛ջ 
րնկէք,– ասաց Կարէնր։ 

- Կարծում եմ՝ ես էլ կարող եմ ձեզ օգ-
նել,– ուրախ ժպտալով առաջ եկաւ Միրրե-
լան,– տեսէ՛ք, այս մի արկղր շատ թեթեւ է, 
արկղ չէ, արկղիկ է, այ, տե՜ս, Կարէ՛ն։ 

Կարէնր մռայլուած շուռ եկաւ։ Կնոջ 
դէմքր լողափին փայ-ող արեւի պէս իրեն 
էր նա- ում։ ժպիտի մէջ կայծոռիկնէր էին 
թռվռում։ 

- Միրրելկա՛, գա՛նձս, դու կարող ես 
սենեակում մնալ, մենք արագ յետ կր 
գանք։ 

- Իսկ եթէ ես շա՛տ եմ ուզում գալ։ 
Միրրելան ու Կարէնր երկու ամիս 

առաջ էին ամուսնացել։ Երեք տարի րնկե– 
րութիւն էին արել, բայց հանդիպումներր 
կախուած էին Երեւան-Վառնա թռիչքի ու 
Կարէնի գրպանի րնձեռած հնարաւորու– 

թիւններից։ Զոյգի ցանկութիւնր Վառնա– 
յում Կարէնին աշխատանք գտնելն էր։ 
Կէս տարի առաջ էր, որ Կարէնի հօրաք-
րոջ որդին «Վառնա տուրիզմ» րնկերու– 
թեան համակարգչային մասնագէտի թա-
փուր տեղի մասին էր տեղեկացրել, շատ 
չանցած Կարէնն արդէն իր աշխատանքն 
ունէր։ 

Այդ ժամանակ էր, որ երիտասարդր 
Սեւանից տեղափոխուեց Վառնա, բնա-
կարան վարձեց ու մի քանի ամիս յետոյ 
Կարէնի ու Միրրելայի յարաբերութիւ-
ներն ստացան պաշտօնական բնոյթ, օծ -
ուեցին ծիսական կարգերով, օրհնանքնե-
րով ու բարեմաղթանքներով։ Նրանք ե ր 
ջանիկ էին։ 

Միրրելան նոր էր ստացել տնտեսագէ-
տի որակաւորում, սակայն յարմար աշ-
խատանք չէր գտնում։ Կարէնին թւում էր, 
որ կինր չի էլ փնտռում, որովհետեւ նրա 
ուշքն ու միտքր ամէն վայրկեան ու բոլոր 
հնարաւոր տեղերում ամուսնու կողքին 
լինելն էր։ 

- Կարէ՜ն, մեր անցեալի բաց դարակ-
ներն ամէն վայրկեան լցնել է պէտք։ Գի-
տե՜՛ս՝ կ՚ուզէի մեզ իրար կապէին, որ ամէն 
տեղ միասին լինէինք։ 

Կարէնր նման պահերին անձայն 
ժպտում ու համբուրում էր կնոջ դունչր։ 

- Երդւում եմ, որ շատ էք ձգձգում, 
տղե՚րք։ Կարէ՛ն, գնացինք, Անտոնենք հի-
մա յետ կր գան,– իրար վրայ դրուած եր-
կու արկղ վերցնելով՝ ասաց Բորիսր։ 

- –Ըհր՚, գալիս ենք, առա՛ջ րնկիր։ 
- Իսկ ե՜՛ս, գայլո՛ւկս։ 
Միրրելան մեղաւոր կատուի հայեաց-

քով նայում էր ամուսնուն։ 
- Դու էլ արի։ Բայց զգոյշ, քեզ չվնասես։ 
Կայծոռիկներր նորից լցրին սենեակն 

իրենց չարաճճի լոյսով։ Չորսով վերելակ 
նստեցին։ Ինր յարկր ժամանակային մի 
քանի վայրկեան դարձնելուց յետոյ 
նրանք մօտենում էին նկուղին։ Տղաների 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 տ 
օ 
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կատակներին վերջ չկար, իսկ Միրրելան 
անյագ քրքջում էր։ 

Անտոնն ու Դանիէլր դեռ նկուղում էին։ 
Նրանք մի անկիւնում յարմար տեղ էին 
գտել ու շարել արկղերր։ Վերջնական դա-
սաւորութեանն էին նայում, երբ Կարէ-
նենք մօտեցան։ Դեռ չէին հասել անկի^ 
նին, երբ® տարածութիւնն յանկարծ յա – 

^ րաբերական դարձաւ, հոսքագծի վրայ 
գլորուողների պէս երիտասարդներր 
աջուձախ էին հրւում՝ կորցրած յենման 
կէտր։ 

Քաոսր բացել էր դռներն ու ամէն ինչ 
ձուլում էր իրեն։ 

Ականջներում աղմուկի, հարա-հրոցի 
պարկեր էին կուտակուել։ Գլխում ահա-
ւոր բզզոց էր, բայց ամէն կերպ ձգտում էր 
բացել աչքերր։ 

«Վա՜յ, մամա՛ ջան, այս ինչ է եղել, մար-
մինս ինձ չի ենթարկւում»։ 

Միրրելան հազիւ իրարից պոկեց մագ-
նիսի պէս ձգուող կոպերր։ 

«Այս ինչ յիմար երազ է։ էլի երազից 
երազ եմ րնկել»։ 

Ծանրացած մտքերն ու կոպերր ճահճի 
պէս քաշում էին նրան։ Չզգաց՝ ինչպէս 
անջատուեց։ 

Ծանր բեռկիրներր փլուել էին, յենուել 
երկաթեայ դրանր, դուռր ճկուել, ծռմռուել 
էր։ Նկուղի օդր խեղդող էր. փոշու բար – 
ձիկներր թիկնել էին սիւներին, իրերին, 
բերանքս ի վայր րնկած մարդկանց մար 
միններին։ 

Աւազի ու կրի հոսած վտակների վրայ 
ուշագնաց րնկել էին երեք երիտասարդ-
ներ, մի քիչ ձախ՝ կրակոյտի խառր զանգ-

^ ուածից զոյգ ոտքեր էին դուրս ցցուել, 
մարմինր չէր երեւում, մի փոքր այն կողմ՝ 

յ անկիւնում, անկանոն շպրտուած արկղե-
օ րի վրայ երեւում էին եւս երկու երիտա-
2՜ սարդների՝ կողքի րնկած մարմիններ։ 

Թէ նկուղում դեռ ինչքան լռութիւնր 
թագակրի իր դերի մէջ կր լինէր, դժուար է 
ասել, եթէ այդ պահին դրան յետեւից 
ահաւոր դղրդիւնի ձայնր չցնցէր գետնին 
ուշագնաց րնկած երիտասարդներին։ 
Առաջին բանր, որ զգացին, ծանրացած 
մարմինների անկառավարելիութեան 
փաստն էր։ 

- Կարէ՜ն, գայլո՛ւկս, ո՞ւր ես, - Մ ի ր ր ե ^ 
յի ձայնր խեղդուած էր։ 

Արկղերի մօտ թփթփոց լսուեց։ 
- Երդւում եմ, չեմ հասկանում՝ ինչ 

եղաւ^ փնթփնթում էր Բորիսր։ 
- Միրկա՛, ո՞նց ես, հոյ չե՞ս վնասուել, 

ասա՛, ո՞նց ես^ Կարէնր յենուել էր արկղե-
րին ու փորձում էր դէպի կինր շարժուել։ 

- Գայլո՛ւկս, չգիտեմ, թէ ոնց եմ, դու 
քեզնից ասա, դու ո՞նց ես, հոյ վիրաւոր 
չե՞ս։ 

- Չէ՛, նորմալ եմ։ 
Կարէնր մօտեցաւ Միրրելային, ով ար-

դէն նստել էր՝ յենուելով փոշեկոյտին։ 
Նրանք գրկել էին իրար ու լուռ ա ր 

տասւում էին։ 
Բորիսր Անտոնին ու Դանիէլին օգնեց 

ոտքի կանգնելու։ Անտոնի ձախ քունքր 
բացուել էր, արիւնր նեղ վտակով հոսում 
էր։ Դանիէլի աջ ձեռքի մկաններն էին 
կծկուել, ձախով անրնդմէջ շփում էր։ 

- Տղե ՚րք, բա Կոնստանտն ո՞ւր է, 
երդւում եմ՝ ինքր հասցրել է նկուղից 
դուրս թռնել,- ասաց Բորիսր։ 

Բորիսի խօսքերին ոչ ոք ուշադրութիւն 
չդարձրեց. ամէն մէկն իր գործով էր զբաղ 
ուած։ 

- Տղե՚րք, ոնց հասկացայ, երկրաշարժի 
միջով անցանք^ ժպտալով ասաց Դանիէ-
լ ր 

- Լաւ է՝ մի քանի քերծուածքով 
պրծանք, լուրջ բան չեղաւ։ Կարէ՛ն, դուք էլ 
լաւ էք, չէ՞։ 

- Հա՛, Դանիէլ ջան, նորմալ ենք, խնդիր 
չկայ։ Տե՛ս՝ այդտեղ ջուր, հիւթ, նման բան 
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«Սեւ վարդը», Անատոլի Աւետեան -պդինձ, դրուագում 

չկա՛յ, բերես՝ խմենք, ուշքի գանք։ 

- Աչքիս վրայ, հիմա նա- եմ, շէֆ,– կա -
տակի տուեց Դանիէլր։ 

Անտոնն զբաղուած էր վէրքր դարմա-
նելով։ Բորիսն օգնում էր րնկերոջր։ 

Մի ժամ յետոյ նրանք բաւարար չափով 
ուշքի էին եկել, զրուցում էին՝ ուտելով 
Դանիէլի գտած հացի եւ պանրի բրդուճ-
ներն ու խմե-ով գոյնզգոյն փաթեթներով 
լիմոնատներր։ 

Տիկ-տակային րնթացքր սղոցելով 
անցնում էր նկուղում փակուած մարդ-
կանց նեարդերի վրայով։ 

- ժամանակն է մեր դրութիւնն ուսում-
նասիրելու, տղե՛րք, վե՛ր կացէք, առաջ րն– 
կէք, տեսնենք՝ ոնց բացենք դուռր։ 

- Հա՛, դէ, ձեզ տեսնեմ, թա՛փ տուէք ձեզ, 
արջե՛ր,– հռհռաց Անտոնր։ 

Փոշու քուլաներ, դէս ու դէն րնկած 
առարկաներ, փլուած բեկորների կոյտեր, 
խուլ աղմուկ ուղեղում ու ականջներում 
եւ® երկաթեայ ճկուած դուռ, որն անհնար 
է բացել։ ™ 

Տղաների նեարդերր տեղի էին տուել։ 
- Տղե՛րք, եկէ՛ք մի հաստ բան գտնենք, % Մ) 

փորձենք էս նեղ պատր խփելով՝ ջարդել,– ^ 
առաջարկեց Դանի-լր՝ տրորելով ձեռքր. շ՜ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

յիշել էր ցաւր, չէր ուզի մկաններր գործի 
դնել, բայց առաջարկելու մէջ իմաստ էր 
տեսնում. թող ուրիշներն անեն։ 

- Երդւում եմ, դու յետեւովդ ես մտա-
ծում, Դանիէլ, թէ չէ ուղեղդ չի՞ յուշում՝ 
կարող է էդ պատի էն կողմում աւելի 
վտանգաւոր է, քան՝ էս։ 

- Ի՞նչ ես առաջարկում, գոմշակաշի՛։ 
^ - Նստենք ու սպասենք դրսի օգնու-

թ ե ա ն դ հանգիստ ասաց Կարէնր։ 
- Դէ°, գնա՛, դու էլ, դի՛նջ, կնկադ գրկիր 

ու սպասիր, ես դուրս եմ գալու, կեան-
քումս եմ էսքան փակ տեղում մնացել։ 
Արա՛, դուք չէ՞ք հասկանում՝ ես խեղդւում 
եմ։ 

- Դու խեղդ–ում ես, մենք էլ սաունա֊ 
յում հանգստանում ենք, էլի՜^ ձեռքր զայ-
րոյթով թափ տուեց Անտոնր։ 

Դանիէլր կատաղած յարձակուեց եր – 
կուսի վրայ։ Հրմշտկոց սկսուեց։ Կարէնր 
խառնուեց, Միրրելան նրան միացաւ։ 

- Միրկա՛, հանգիստ տե՛ղդ նստիր։ 
Կարէնր մի կողմից փորձում էր կռուող-

ներին բաժանել, միւս կողմից՝ հեռու տա-
նել կնոջր։ 

Միրրելան, միեւնոյն է, առաջ էր 
խցկւում։ Հարա հրոցից նրան էլ բաժին 
հասաւ։ Աղջիկր յետ-յետ գնաց, կորցրեց 
հաւասարակշռութիւնր եւ րնկաւ փ^եկՌ^ 
տ ի Վրա յ ։ 

Ոտքերր, մազերր, ոտքերի մազերր, 
ոտքերի մաշկր, սառնութիւնր, օձային 
սառնութիւնր, մեռելային սառնութիւնր, 
մեռելայի՞ն...իսկ ինքր երբեւէ զգացե՞լ էր 
դա, տեսե՞լ էր® 

Ձեռքերր թրթռում էին սրտի զարկե-
րին համաչափ։ 

™ - Աաաաա՜։ 
Թէ ճիչր ոնց թռաւ կոկորդից, ու մի քա-

3 նի վայրկեան բոլորր քարացան, չէր յ ի 
Տ շ ո ւ մ ։ 

2՜ Զոյգ ոտքեր էին յայտնուել իր ձեռքերի 

մէջ, դաղում էին իրենց սառնութեամբ, 
բայց ոնց որ սոսինձոտ լինէին։ 

Կարէ՛նր, գայլո՚ւկր, գրկել էր, քաշում 
էր, փակում էր աչքերր, սեղմում էր ուսին։ 

Չէ՜, ինչ սեղմել, տես–իքի պէս մագնի-
սացած աչքերով նա– ում էր փոշեկոյտից 
դուրս երեւացող զոյգ ոտքերին, ամուսնու 
րնկերներին, որ բռնել, քաշում էին այդ 
ոտքերր, քիչ-քիչ կերպաւորուող մարմնին, 
դէմքին, մազերին, չռուած աչքերին՝ Կոնս-
տանտին® 

Արեւի բարի լոյսն անցնում էր նկուղի 
գերիների կողքով, նրանց ոչինչ չէր յու-
շում ժամանակի ու նկուղից դուրս գո– ո^ 
թեան որեւէ կերպի մասին։ 

«Հիմա պիտի փրկարարներր արդէն 
եկած լինէին, ախր, ո՞ւր են, մի ձայնն ինչ 
է, դրսից չի լսւում»,- վրդովուում էր Կ ա ^ 
նր։ 

«Երդւում եմ, աշխարհի վերջն է եղել։ 
Մենք մարդկութեան վերջին հիւլէնե՜րն 
ենք (Բորիսր կեղծ վերամբարձ ոճով եր-
կարացնում էր բառր), ձեզ պինդ պահէք, 
տղե՚րք»։ 

Ասում էր, հետն էլ ձեռքով խփում պա-
տերն, նեղւում մութուլոյսի մէջ անտեղ-
եակ ու փակուած լինելուց։ 

Հացի ու ջրի պաշարներր շատ էին 
նուազել, սկսել էին տնտեսելով վերաբեր 
ուել իրենց գոյութեան միջոցներին։ 

Հանւում, գումարւում, էլի գումարւում 
ու բազմապատկւում էին սիրտ սեղմող 
հանգամանքներր։ Երիտասարդներր 
ամէն մի անկարեւոր բանից բորբոքւում 
ու վիճում էին։ Լաւագոյն տարբերակր 
քնելն էր, շա՜տ քնե–ր, մին–եւ աչքերր բա– 
ցէին ու լոյսր տեսնէին ոչ թէ պատերի մի 
քանի փոքր ճեղքերից, այլ ամբողջու-
թեամբ։ 

Միրրելան իրեն հանգիստ էր պահում, 
չնայած անցանկալի դրութեանր՝ Կարէնն 
իր հետ էր, իրեն կապուած. էլ ի՞նչ էր 
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Ղեհա 

պէտք։ Կարող էին ժամերով իրար լուռ 
գրկել ու զգալ երջանիկ։ 

- Արա՛ Կարէն, հերիք չեղա՜՛ւ՝ անկիւն– 
ներում լկստուէք։ 

- Թէ" դուք մարդ էք, մենք այստեղ՝ հէչ, 
էլի։ 

- Տղե՛րք, ի"նչ էք ասում, ձեզ չեմ հասկա-
նում, խելքներդ հացի հետ էք կերել։ 

Կարէնդ վրդովուած ոտքի կանգնեց ու 
մօտեցաւ միւս տղաներին։ 

- Եա՜, էս ոնց էգիդ մենակ թողեցիր, 
վազի՛ր, գրկի՚ր, որ չուտենք, չտանենք ո ր 
ջդ։ 

Տղաներդ ջղաձգուած ձայնով հռհռում 
էին։ 

- Լսէք, գժուե"լ էք, ուզո՛ւմ էք րոլորիդ 
մորթեմ, ի՛նչ էք ասում։ 

- Արա՛ Կարէն, այստեղ ինչ կայ, հաւա-
սար կիսում ենք։ Մի էգ, չորս՝ որձ։ Հերլ 
թով, կարգով® 

Փորին հասցուած բութ հարուածդ 
ստիպեց Անտոնին ծունկի գալ։ Միւսնե-
րդ շնագայլերի նման վրայ տուեցին։ 
Ծնկի եկած Անտոնն էլ սկսեց ոտքերից 
քաշել։ Բռունցքներին փոխարինեցին դա-
նակների հարուածներդ։ Լսուեց Մ ի ր ^ 
լայի գոռոցդ։ Նա մօտեցել էր։ Պէտք էր մի 
կերպ նրան հեռու պահել։ 

Յանկարծ իրականութիւնդ երկփեղ 
կուեց։ Երկու զուգահեռ աշխարհներ էին, 
սակայն երկու աշխարհներում էլ նոյն 
կռիւն էր՝ տարբերութեամբ, որ առաջի-
նում մարդիկ էին, երկրորդում՝ կենդանի-
ներ։ 

Գիշեր էր։ Նժոյգն դնթանում էր ճանա-
պարհով։ Հեռւում երկու բորենի կային։ 
Մի քանի քայլ։ Երեւաց երրորդդ։ Նա մօ-
տեցաւ։ Հեռացաւ։ Աւելի մօտեցաւ։ Առալ 
ջին երկուսն էլ մօտեցան։ Մօտեցան թի լ 
կունքից։ Երեւաց չորրորդդ, հինգդ, վեցդ, 
եօթդ® Նժոյգդ շարժուեց դէպի աջ։ 
Նրանք դիմացն էին։ Յետ գնաց։ Մաշկով 
զգաց իրեն դիպչող քաղցած շնչառու-

թիւնդ։ Սահմռկեց։ Խփեց սմբակով։ Բո լ 
րենիներդ կէս քայլ յետ գնացին ու աւելի 
թափով յարձակուեցին։ Ամուր բռնել էին, 
ժանիքներդ խրել փափուկ մսերի մէջ։ 
Արիւնդ չռռում էր։ Բորենիների կարմրած 
աչքերն աւելի լայն էին բացւում։ Փերթ-
փերթ արնախառն մսակտորներդ ^ յ 
առանձնանում էին նժոյգի մարմնից։ ^ 
Պառկեց մէջքի վրայ։ Մի քանի լաւ հար լ ^ 
ուածներ յետ շպրտեցին գիշատիչներից 
երեքին։ Միւսներդ շարունակում էին վա-
յելել ուժալքուող կենդանու կողերդ։ Երի-
վարդ ճիգ արեց բարձրանալու։ Կողքի 
դնկաւ։ Մշուշուած աչքերդ նկատեցին մօ-
տեցող ձագին։ Թփռտաց, սմբակով ջար-
դեց բորենիներից մէկի դունչդ։ Թաւալ ֊ 
գլոր տուեց։ Կանգնում էր, երբ կողքդ 
խրուող ատամներն ու դրանց կրողների 
ծանրութիւնն ստիպեց վայր դնկնել։ Տես-
նում էր, բայց այլեւս չէր զգում։ Այլեւս չէր 
տեսնում։ Չէր շնչում։ 

Կարէնի արիւնակոլոլ մարմինն դնկած 
էր գետնին։ Միրրելայի գոռոցներդ վե-
րածուել էին խուլ ճիչերի։ Գրկում էր, դէմ 
քդ քսում արիւնոտ վէրքերին ու ոռնում, 
հառաչում, մի քանի վայրկեան անշարժա-
նում, վերանում իրականութիւնից, ու նո-
րից տեսարանդ կրկնւում էր։ 

Տղաներն հեռու էին քաշուել։ Ջղաձգու-
թեան նոպան արդէն անցել էր. սառել, 
մնացել էին։ 

Նկուղում ժամանակդ սահմանումներ, 
չափ ու ձեւ չունէր։ 

Կինդ սիրելիին փաթաթուած ուշա-
թափուել էր։ 

Սկզբում չէին համարձակւում մօտե-
նալ, բայց երկար թողնելն էլ իր հետե-
ւանքներդ կ՛ունենար։ 

Ուշքդ կորցրած կնոջդ տարան մի անլ 2 
կիւն, իսկ ամուսնու դին դրեցին երկաթէ 
մեծ տակառի մէջ՝ Կոնստանտինի տակա- | 
ռի հարեւանութեամբ։ ^ 

ւճ 
օ 
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Կիսամութը, կիսասովը, բթացած ուղե-
ղը, բթացած զգայարանները, երեք տղա-
մարդիկ® 

Աշխատասենեակում, տանը, նիստերի 
ու սեմինարների ժամանակ, ամբոխի կամ 
միայնութեան մէջ Միրրելան չէր դադա– 

Տ րում մոռանալ նկուղում անցկացրած 
Տ կեանքը։ 
Տ ®. 

Սառը օդը շոյում էր տասնեակ աստի-
ճանների վերելքն յաղթահարող մի քանի 
այցելուների դէմքերը։ Երեւում էր՝ զբօ– 
սաշրջիկեր էին։ Սեւանայ կղզու վանքը 
սովոր էր օրուայ տարբեր ժամերին աշ-
խարհի տարբեր ծայրերի հիւրերին շլացը– 
նելու, բայց այս անգամ զարմացած ու 
մռայլ էր տեսքը։ Հէնց այդպէս էր նրան 
բնորոշում պուլղարուհին, ով դեռ շարու-
նակում էր բարձրանալ աստիճաններով՝ 
թեւանցուկ արած Տոմային։ 

- Երեւի դեռ կիսաքուն է^ ցածրաձայն 
ասաց տղան։ 

- Չէ՛, դժուար թէ, Կարէնս ասում էր՝ ին-
քը միշտ արթուն է, հսկում է մեր քունը։ 

- Ո՞վ էր ասում։ 
- Բը, Կարէնը, չես ճանաչի, մոռացիր։ 
Կրծքավանդակում մի բան ոլորուեց, 

կոպերը փակեց՝ թաքցնելու ակնագունդը 
ողողող հոսքը։ 

- Իմ սէր^ հայերէն շշնջաց պուլղարո^ 
հին^ կեան՛քս, արեւ՚ս, գա՛նձս։ 

Հայկական սառը օդը սպունգի նման 
ծծում էր օտարուհու շշուկները։ 

«Գայլո՛ւկս, քո բառերը խատուտիկի 
սերմիկների պէս պտտւում են գլխումս, 
մէկ-մէկ էլ այնքան հարուածում ն ե ա ր ^ 
րիսսսս® ուզում եմ կտրել ու դէն շպրտել 
ջղերս»։ 

™ - Միրելկա՛, ո՞նց ես, ամէն բան կար– 
I գի՞ն է։ ^ 
յ - Հա՛, ի հարկէ, կարգին է ամէն բան, 
^ կարգին, ինչպէս արդէն քսան տարի է։ 
2՜ - Լա՛ւ է։ Թէ չէ գոյնդ գցել ես, վախեցայ, 

թէ բան է պատահել։ 
- Դու հանգիստ մնայ, ոնց որ արդէն 

հասանք։ Մտի՛ր վանքը, մի քանի մոմ 
գնիր, ես հիմա կը գամ։ 

Տոման մի քանի վայրկեան վարանեց, 
բայց նայելով Միրրելայի դէմքին, գլուխը 
կախեց ու գնաց դէպի եկեղեցին։ 

Լիճը կապոյտ պաստառով շարժան-
կար էր յիշեցնում։ Նայողին գամում էր իր 
պաստառին՝ դարձնելով մշտական դ ի 
տորդ։ 

Թեթեւ քամին Միրրելային յուշեց 
առաքելութիւնը։ Ծոցից քաշեց հանեց 
վզնոցը, մետալէոնին հայկական զարդա-
նախշեր էին։ Դողացող ձեռքերով բացեց 
այն, մէջը գործ զանգուած էր երեւում։ 
Զգուշօրէն լցրեց ափի մէջ։ 

- Մեր հողը քեզ մայր չդարձաւ։ Խառնը 
ուիր քո հողին։ 

- Մեր ջուրը քեզ չյագեցրեց, խառնուիր 
քո ջրին։ 

Փակեց աչքերը։ Անշարժ կանգնել էր՝ 
վերացած իրականութիւնից։ 

Սեւանայ լճի ալիքների ձայնն ու ճող-
փիւնները խառնուել էին Գեղամայ լեռնե-
րի թարմ, սառը օդին ու սուլելով խփւում 
էին կնոջ մարմնին։ 

Քամին նոր ձայներ էր բերում աստի-
ճանների վրայով նոր-նոր բարձրացող 
մարդկանց խօսակցութիւններից, այդ 
աստիճանների մշտական բնակիչների՝ 
մուրացող նուագողների երգերից։ 

Միրրելան սփաթուեց, խորը շնչեց ու 
դանդաղ քայլերն ուղղեց դէպի եկեղեցին։ 

Կոյր ձեռնադաշնակահարը շարունա-
կում էր երգել. 

Պտտոփ՚ր, պտտոփ՚ր, կարուսել, 
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել։ 

Երեւան 

26 



Ղեհա 

ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄՒՐՏԵԱՆ 

Տ Ի Ր Ա և ե ^ Ի՝ՍՏՐԱ© 
Ա ե Ո ^ ե Ի ե Ր Կ Ո ^ Ո Ւ Թ Ի ^ Ը 0– 

Տիրան Չրաքեան-Ինտրան հայ գրա-
կանութեան ամբողջ պատմութեան մէջ 
ամենաառեղծուածային դէմքերից է։ Րստ 
էութեան, այսօր՝ Ինտրայի եղերական 
մահից շուրջ մէկ դար անց, դարձեալ մեր 
առջեւ է գրեթէ միֆական մի կերպար, որի 
կեանքի ու գործի հեքիաթդ (Յ. Օշական) 
ոչ միայն չի մարում, այլեւ շարունակում է 
բորբոքուել նոր ուժով։ Գնահատութեան 
բեւեռացումների հարցում Ինտրան, ի 
հարկէ, բացառիկ երեւոյթ չէ։ Նրանից 
առաջ մեզանում կայ Եղիա Տեմիրճիպաշ-
եանի նոյնքան ցայտուն օրինակդ։ Հա-
մաշխարհային գրականութիւնից զուգա-
հեռներ են ծնւում յատկապէս էտկար Փ ո 
յի, Արթդր Ռեմպոյի, Շարլ Պոտլէրի 
հետ։ Ա. Զուերեւդ էտկար Փոյի մասին 
գրում է՝ «ճակատագիրդ հոգ էր տարել, 
որ լեգենդներն (առասպելներ) ուղեկցէին 
թէ՛ նրա յաղթանակներին եւ թէ՛ աղէտնե-
րին՝ շարունակելով ապրել տասնամեակ-
ներ, երբ էտկար Փոն վաղուց արդէն գո-
յութիւն չունէր աշխարհի վրայ»։ Պոտլէ-
րի կեանքի եւ ստեղծագործութեան հե-

տազօտողներից մէկդ՝ Ն. Պալաշովդ, 
նկատում է, թէ՝ «Պոտլէրի մասին լեգենդդ 
դժուարացրել է նրա ստեղծագործութեան 
եւ անհատականութեան դնկալումդ»։ 

Նման գնահատականներդ կարելի է 
տարածել նաեւ Ինտրա-երեւոյթի դմբռնլ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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ման վրայ։ Այստեղ, սակայն, կր փորձենք 
անդրադառնալ ինքնատիպ գրողի կեան-
քի եւ ստեղծագործութեան շուրջ տարբեր 
քննարկումների ու տեսակէտների առիթ 
տուած հարցերից մէկին՝ անունի երկուու– 
թեանր։ 

«Ներաշխարհ»ի սկզբում զետեղուած 
«Առ պայծառ իմացականութիւնր Ռեթէոս 

^ Հ. Պէրպէրեան» ձօնի եւ բուն երկի Ինտ -
րա ստորագրութիւնների միջեւ կայ մի 
փոքրիկ գրութիւն /«Ծանօթութիւն»/, որր 
պատկանում է Տ. Չ. /Տիրան Չրաքեան– 
Պ.Դ./–ի գրչին։ ժամանակի իմաստով, այդ 
գրութիւններր շուրջ 6 տարուայ հեռաւո-
րութիւն ունեն («Ներաշխարհ»ն աւարտ -
ուել է 1900 թ. հոկտեմբերի 16-ին, Ծանօ– 
թութիւնր գրուել 1905 թ. սեպտեմբերին, 
Ձօնր՝ հաւանաբար, գրքի տպագրումից 
առաջ՝ 1906 թ. մայ իսին/։ Այսինքն՝ Ձօնի 
հեղինակր աւելի մօտ է 6 տարի առաջ 
գրուած «Ներաշխարհ»ի Ինտրային, քան 
իրեն ժամանակակից Ծանօթութեան Տի -
րան Չրաքեանին։ Արդ, եթէ գործր, գրու -
թիւնր հեղինակի ներաշխարհի ինքնադրր– 
սեւորումն է, ապա ին-ո՚ւ անունի այս եր -
կուութիւնր։ 

Խնդիրր ծագել է այլ հետազօտողների 
առջեւ եւս, սակայն տեսականօրէն առա– 
ւել հիմնաւոր քննարկուել Գրիգոր Պրլտ -
եանի «տրամ» շահեկան աշխատութեան 
մէջ։ Այստեղ հետազօտողն առաջ ին ան– 
գամ դիտարկում է րնթերցուող գրութիւն– 
ների «Այ-ատարրութեան» ետե-ում «զա-
նոնք ծրագրող ենթակայութեան»՝ հեղի-
նակի, երկատուածութեան իրողութիւնր։ 

Նախ՝ նկատենք, որ անունի երկուու– 
թեան հարցր Տիրան Չրաքեանի կեան– 
քում նորութիւն չէր։ Մինչեւ Ինտրան այն 

2 ունէր իր մի մասնաւոր նախադէպր՝ Տ ի 
րան թէ Չրաքեան, տարբերակով։ Կեան-

| քի վերջին տարիներին եւս Տիրանր 
^ կանգնեց ոչ միայն իր անունի երկուու– 
2՜ թեան, այլեւ անուանափոխման փաստի 

առաջ՝ Տիրան Չրաքեանի փոխարէն կոչ– 
ուելով Խաչատուր /կամ ինչպէս արտա– 
սանում էին շատերր՝ Աչատուր/ եղբայր։ 

Ո՞րն էր այս ամէնի պատճառր, ին-ու 
անունների այս խայտաբղէտութիւնր մի 
անհատի շուրջ։ Թերեւս, պատասխանր 
մէկն է՝ իր անհատականութեան անսովոր 
էութիւնր, ներքին բարդութիւնր, հոգու 
լայնածաւալութիւնր, իր բառով՝ «թռչու– 
նութիւնր», որր ոչ մի կերպ չէր տեղաւոր– 
ւում մարմնական մէկ անօթի անձուկ 
շրջանակների մէջ։ 

1896 թուականի աշնանր գրած նա– 
մակներից մէկում Տիրանր ողջունում է 
Միքայէլի՝ «մտերիմի մր գրող Տիրան» եւ 
«խօսակցող Չրաքեան» անունների տար-
բեր նշանակութիւնր զգալր։ «Այս տարբե-
րութիւնն էր, որ ինծի րսել կու տայ շատե– 
րուն, թէ կ՛ուզեմ, որ զիս կամ պարզապէս 
«Տիրան» կոչեն՝ կամ, եթէ կ՛ուզեն յարգա-
կան մակդիրով մր տալ անունս՝ «միւսիւ 
Չրաքեան», գրում է նաեւ հիացած ա ^ 
լացնում. «գրագէտի, վարպետ գրագէտի 
խօսք մրն էր այդ զանազանութիւնր ւոտւո– 
սշր րնող խօսքդ, որովհետեւ ամէնուն 
գործր չէ նախ մարդու անունր բաժնել իր 
գործերուն մէջ»։ Այնուհետեւ բացատրում 
է, թէ խօսակցութիւնն աւելի պատշաճում 
է անձին, աւե-ի բնորոշում է րնկերային 
մարդուն՝ «րնտանիքին անունն է աւե-ի՝ 
քան անհատինր։ «Չրաքեան» ուրեմն»։ 
Մինչդեռ մտերմութիւնր գործ ունի «մար– 
դուն հետ», ոչ թէ անձի, եւ «մարդուն 
անունր «Տիրան» է օրինակի համար»։ 
Բնորոշ է նաեւ «Ներաշխարհ»–ում եւ այլ 
գրութիւններում /«Տորոսէն անցք», նա-
մակներ/ Իռենա-Վերժին անունների 
տարբերակումր՝ նոյն սկզբունքով։ 

Հասկացութիւնների, իրերի ու երե– 
ւոյթների, նրանց միջեւ շարժուն փոխյ ա– 
րաբերութիւնների խորքային դիտար– 
կումներր սփռուած են Տիրան Չրաքեանի 
ամբողջ գրականութեան մէջ եւ նրա 
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ստեղծագործական մտածողութեան մէկ 
իւրայատկութիւնն են ներկայացնում։ 
Կարծում ենք, երեւոյթր նոյն բացատրու-
թիւնն ունի նաեւ Տիրան Չրաքեան - Ինտ-
րա անունների գործածման վերաբերեալ։ 
Այսինքն՝ նոյն հեղինակի այդ երկու 
անուններր ներկայացնում են ստեղծա– 
գործող անհատականութեան էութեան, 
ներաշխարհի տարբեր մակարդակներն 
ու դրանց միջեւ գոյութիւն ունեցող փոխ-
ներթափանցումներդ Ահա թէ ինչու, իր 
զտուած, սաստիկ զգացուած ու ապրուած 
ներէական վիճակներր ներկայացնող 
գրութիւններր /«Ներաշխարհ», «Նոճաս-
տան»/ ստորագրում է Ինտրան, իսկ խան-
դավառ, պայծառացեալ պահերից բնա-
կան տեղատուութեամբ համեմատաբար 
հանդարտ վիճակների վերադարձած հե-
ղինակի գրութիւններր՝ Տիրան Չրաքեա-
նր։ Ինչ վերաբերում է վերր յիշատակ-
ուած «Ձօն»փն, ապա Ինտրա ստորագ-
րութիւնն արդարացւում է հէնց նրանով, 
որ դա գրողի հոգու վեհագոյն լարերի 
թրթռացումներն ամփոփող գրութեան 
սրտագին նուիրումն էր այդ հոգին առա– 
ջինր ճանաչած ու գնահատած Ռեթէոս 
Պէրպէրեանին՝ «առ մեծապայծառ իմա -
ցականութիւնր»։ Այսինքն՝ երկխօսու-
թիւն մեծ ու խորունկ հոգիների, «շատոնց 
վարպետ մր» դարձած աշակերտի եւ Ու -
սուցչապետի միջեւ։ 

Բայց ինչո՜՛ւ Ինտրա, րստ էութեան ի՜՛նչ 
է բովանդակում այս անունր։ Յայտնի է, 
որ Ինտրան, րստ Չրաքեանի, «կայծա-
կող մեծ հնդիկ աստուածին անունն է»։ 
Միաժամանակ, նաեւ Տիրան անուան բա-
ռաշրջմամբ կազմուած ձեւր։ Այդ պատ-
ճառով էլ որոշ հեղինակներ /Կ, Զարեան, 
Ստ, Կուրտիկեան, Հր, Թամրազեան/ 
Ինտրայի փոխարէն գործածում են Ինդ– 
րայ ձեւր։ Թերեւս, հնդիկ աստծոյ անունր 
Տ, Չրաքեանին գրա–ել է Արե-ելքի՝ նրա 
հոգու ու մտքի, զօրութիւնների նկատ-

մամբ ունեցած ներքին սեւեռումների, հ ո 
գեհարազատութեան պատճառով։ 

Բայց, թւում է, այս դէպքում առաւել 
կարեւորր Չրաքեանի մեկնաբանութեան 
երկրորդ մասն է՝ «զոր իմ անունս կր թոյ-
լատրէ կատարեալ ներողամտութեամբ՝ 
կազմել օոծջաաաշ-ով» /րնդգծումր մերն է ^ յ 
- Պ, Դ,/։Նշանակում է, Ինտրայի /հնդիկ ^ 
աստծոյ/ անուան ծնունդի մէջ, այնուամե- ^ 
նայնիւ, գլխաւոր դերր, տիրոջ դիրքր Տի– 
րանինն է, որր «կր թոյ–ատրէ»։ Հետեւա-
բար, հնդիկ աստծոյ անունր յանկարծա-
կան «միթական խուժում» չէ Տիրան 
«անունէն ներս», ինչպէս կարծում է Գր, 
Պրլտեանր, այլ վերջինիս «կատարեալ 
ներողամտութեամբ» թոյլատրուած 
անուն՝ Տիրանի զօրութիւնր, առաւել ներ-
քին, խոր տեսակր, նրա էութեան որակա-
պէս մէկ այլ ու աւելի բարձր մակարդակր 
խորհրդանշող։ Այսինքն՝ էապէս կարեւո-
րր հնդիկ կայծակող աստուածր չէ /նրա 
փոխարէն կարող էր եւ մէկ ուրիշր լինել/, 
այլ Ինտրայի անունի մէջ «աստուածա-
յին» զօրութեան փաստումն ու նշումր, ին-
չր նոյնիսկ մի փոքր յաւակնոտ ու չափա-
զանց էր թւում Տիրանին /«թէեւ շատ 
մարդկային չրլլայ»/։ 1903 թ, փրոֆ, Հ, ճե-
ճիզեանին գրած նամակում, անդրադառ-
նալով այդ հարցին, Տ, Չրաքեանր գրում 
է, «Մեծափառ Հնդիկ վասուին անունր 
իբր կեղծանուն գործածած րլլալուս ներո-
ղամիտ եղէք, անունիս մէկ ծոծջաաաշ-ն 
է»։ 

Այս տեսակէտր դուռ է բացում ոչ պա-
կաս կարեւոր մէկ այլ հարցի պարզաբան-
ման համար եւս։ Ի՛նչ է Ինտրան՝ կեղծա-
նո՜՛ւն, ծածկանո՜՛ւն, թէ այլեւս առանձին ու 
լիարժէք հեղինակ՝ իր անունով մեզ հա-
սած գրական կոթողների։ Բստ էութեան, 2 
սրանք լիարժէքօրէն նոյն իմաստր չունեն։ 
Այսպէս, գրական կեղծանունր անունն է, | 
որր կեղծում է հեղինակի բուն անունր՝ ^ 
ինչ-ինչ հանգամանքներից /քաղաքական, ՚ ՞ 
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ընկերային եւ այլն/ ելնելով, այն ուրիշնե-
րից թաքցնելու համար։ Օրինակ, «Մար-
տիկ աղա» յայտնի վէպի հրապարակու-
մից տարիներ յետոյ միայն յայտնի դար -
ձաւ, որ Պետրոս Ագաթանը Միքայէլ 
Կիւրճեանն է։ Կայ նաեւ կեղծանունի 
/արեւմտահայ իրականութեան մէջ գոր– 
ծածուել է նաեւ ստանուն ձեւը/ աւելի տա– 

^ րածուած տարբերակը, որը չի թաքցնում 
հեղինակի բուն անունը, այլ հանդէս է գա-
լիս որպէս նրա գրական անուն՝ հէնց այդ 
կողմը շեշտադրելու համար։ Ծածկանու-
նը իր մէջ ներառում է նշուած տեսակնե-
րը, սակայն, առաւել բնորոշ իմաստով, 
նշանակում է հեղինակի բուն անունի 
ծածկում, այսինքն՝ ոչ միայն կեղծում, 
թաքցնում, այ-եւ ամբողջովին ընդգրկում 
է այն, դառնում այն, փոխարինում կամ 
բռնում հեղինակի տեղը։ Գրիգոր Պըլտ– 
եանը գրում է՝ «Ինտրան ծածկանուն կամ 
կեղծանուն չէ, այլ անուն, որը մեկնում է 
երկի տարրերից։ Այն չի ծածկում Չրաք -
եանը։ Եւ դա նոյնիսկ հակառակ է Չրաք-
եանի բացատրութիւնների»։ Այս ամէնը 
ճիշդ է, բայց, մեր կարծիքով, ամբողջ 
ճշմարտութիւնը չէ։ Նախ՝ որովհետեւ, 
ինչպէս արդէն ասել ենք, Տիրան Չրաք-
եանն իրեն չհաւ ատալու ոչ մի հնարաւո-
րութիւն չի ընձեռում մեզ, եւ ապա այն 
պատճառով, որ այստեղ գործ ունենք ոչ 
թէ պարզ փոխանցման, այլ առաւել կամ 
նուազ փոխներթափանցումների այն 
երեւոյթի հետ, որի մասին խօսք եղաւ քիչ 
վերեւում։ Բանն այն է, որ Տիրան Չրաք– 
եւսնն ու Ինտրան ոչ մի գրութեան մէջ 
ամբողջովին չեն ծածկում-ընդգրկում-փո 
խարինում իրար, այլ տարբեր գ ր ո ւ թ ի ^ 
ներում հանդէս են գալիս տարբեր զօրո^ 

2 թենական ներկայութեամբ ու համամաս 
նութեամբ՝ դրանով իսկ ընդգծելով եւ ըն-

3 թերցողին յուշելով, թէ տուեալ դէպքում 
^ անհատականութեան ինչ խորքերի հետ է 
2՜ նա պատրաստւում առնչուել։ Այս տեսա-

կէտից, իրօք, «Ներաշխարհ»ում ու «Նո -
ճաստան»ում հեղինակն Ինտրան է, բայց 
նրա մէջ նրա Եսը ծնող, աճեցնողը՝ Տ. 
Չրաքեանը, այնուամենայնիւ, ներկայ է 
որպէս համահեղինակ /թէկուզ եւ այն 
նոյն սկզբունքով, որ «թռիչքի մէջ նախկին 
սողը ներկայ է»/։ Բայց ներկայ է փոքր ինչ 
շրջուած /Տիրան - Ինտրա/՝ որում Ինտ-
րան երկի /իմա՛՝ անհատի ներաշխարհի/ 
ամենախոր շերտերը պեղող եւ ապրող 
ակնյայտ հեղինակն է, իսկ Տիրան Չրաք-
եանը ոգեղինացման այդ արարքը գործ -
նականացնող, գրի մէջ դնող անտեսանե-
լի համահեղինակը։ Եւ ճիշդ նոյն կերպ, 
Տիրան Չրաքեան ստորագրութեամբ 
գրութիւններում աներեւոյթ ներկայ է 
Ինտրան /այս դէպքում արդէն հաստա-
տապէս կարող ենք ասել՝ «խուժում է»/ եւ 
սրատես աչքը նրան կարող է նկատել 
ուղեգրութիւնների, նամակների, յ օ դ 
ուածների եւ այլ գործերի առանձին 
դրուագներում կամ ամբողջական մասե-
րում՝ յանկարծ կոթողացած։ Այստեղից 
էլ՝ Ինտրայի գրութիւնների սակաւու-
թիւնն ու Տիրան Չրաքեանի հեղինակած 
գործերի անհամեմատ առատութիւնը, 
քանզի Չրաքեանը շատ յաճախ չէ, որ ի 
զօրու է լինում արթնացնելու կամ յղանա-
լու Ինտրային՝ գրութեան, Խօսքի եւ Լեզ-
ուի մէջ արձանագրելու համար նրա գե-
րագոյն ապրումների պահերն ու վիճակ-
ները։ 

Այս ամէնը, անշուշտ, իր որոշակի հիմ-
նաւորումն ունի նաեւ աւելի խոր՝ իմացա-
բանական հարթութեան վրայ։ 

«Բագին». Տիրան Չրաքեան, Ինտ-
րա, 1875, սեպտեմբերի 11, Կ. Պոլիս -
1921, յունիս 6, Սլիվան (Աղ&նիք նա-
հանգ)), արեւմտահայ բանաստեղծ, 
քննաղատ, փիլիսոփայ։ 
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Յայտնի է, որ ցաւր հասարակական չի 
լինում, ցաւր միշտ էլ անհատական զգա-
ցողութիւն է, որր փնտռում է կարեկցողներ 
ու մի կարճ րնթացք իր տառապանքով 
վարակում նաեւ նրանց։ 

Ցաւր, ինչպէս թերեւս եւ ամէն բան, 
նաեւ յաւերժական չի լինում։ Միշտ էլ ժա– 
մանակր պահանջում է իրենր, իսկ կեան– 
քր, բնաւորութիւնր, տարիքր անում են 
իրենցր։ Ամենաջերմ խոստումն էլ մոռաց– 
ւում է, եթէ այդ խոստումին ջերմութիւն 
տուող դրդապատճառր վերանում է։ Այդ է 
պատճառր, որ միշտ տուժողր ցաւին կամ 
մահուանր ենթարկուողն է եւ ոչ թէ կեան– 
քի ու կենդանութեան զա-ակր։ Սակայն 
լինում են դէպքեր, երբ մարդկային ցաւի 
ու ողբերգութեան ուժի առաջ նահանջում 
են ամէն սովորոյթ ու բան, ամէն սահման 
ու օրէնք, ու կարծէք, շեղւում է աշխարհի 
սարքած կարգր։ Լինում են դէպքեր, երբ 
ցաւի մշտական զգացողութիւնն է դառ– 
նում կենսունակութեան եւ յաւերժութեան 
խորհրդանիշ։ Լինում են դէպքեր, երբ ցա– 
ւր չի ունենում եւ ստանում հնութիւն, այն 
դառնում է մշտական եւ չսպիացող։ Իսկ 
դա այն ժամանակ, երբ այն որեւ է տեղի 
կամ ժամանակի հետ կապուած չէ, կամ 
որեւէ մէկի։ Դա լինում է այն ժամանակ, 
երբ ցաւն իր մէջ է առնում մի ամբողջ ժո-
ղովուրդ, որ ուր գնում, ինչքան ապրում, 

ինչպէս իր հաւատր, իր ցաւն էլ տանում է 
իր հետ։ 

Այդպիսին է մեզ համար Մեծ Եղեռնր, 
այդպիսին է մեզ համար մեր Մեծ ցա-ր. 
այն մխրճուած է ամէն մի հա– ի, մի ամ-
բողջ ազգի գիտակցութեան եւ հոգեբա– 
նութեան մէջ։ 

Յիշում եմ՝ շատ փոքր էի, երբ առաջին 
անգամ, հօրս ձեռքր բռնած, բարձրացայ 
Եղեռնի յուշարձան՝ Ծիծեռնակաբերդ։ 
Առաջին անգամր չէր, որ շուրջս տեսնում 
էի բազմաթիւ մարդկանց, մերոնք ինձ 
շատ էին հետներր առել շքերթների, ինչ– 
որ հանդէսների։ Գլուխս վեր ձգած՝ հետե-
ւում էի կողքովս քայ–ող մեծահասակնե– 
րին, մանկական հետաքրքրութեամբ ու– 
սումնասիրում շատերի կրծքին փակց-
ուած շքանշաններր։ Առաջ էլ շատ անգամ 
տեսել էի նոյնր, բայց այս անգամ շքան -
շաններից բացի տեսայ խամրած դէմքե– 
րով փակցուած լուսանկարներ, իսկ շա-
տերի թեւին՝ նաեւ սեւ կտորից թեւկա-
պեր։ Սեւ գոյնր միշտ էլ ազդում է, ինչ-որ 
ճնշում գործում, բայց քանի որ շուրջս 
շատ մարդ կար, հայրս էլ կողքիս էր, չվա– 
խեցայ։ Հայրս ինչ-որ բան պատմեց, բա -
ցատրեց։ Պատմածներից ես ինձ համար, 
յիշում են, այն ենթադրութիւնր արեցի, թէ 
մենք եկել ենք մի մեծ գերեզմանոց, որ -
տեղ թաղուած են սպաննուած շատ մար– 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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դիկ, եւ երաեց թաղուած դիակներից է, որ 
գոյացել է Ծիծեռնակաբերդի բլուրր։ Երե-
խայական ասեմ, թէ մանկական մի զայ-
րոյթով ծառս եղայ եւ մտքումս սպանող-
ներին ուղղեցի իմացածս ամենավատ 
խօսքր։ 

Յետոյ յիշում եմ, որ երկնքում շարու-
նակ ծիծեռնակներ էի փնտռում, որոնց 
այդպէս էլ չտեսայ... 

Մի օր էլ մի զաւեշտական դիպուածով 
մեր տանից ծնողներիցս թաքուն մի ոսկի 
մատանի թռցրի ու հետս տարայ մանկա– 
պարտէզ։ Յետոյ պէտք է իմանայի այդ 
ոսկու գինն ու արժէքր եւ միամիտ արար-
քիս չարութեան չափր։ Յամենայն դէպս 
այդ օրր տղաներից մէկի հետ իմ համոզ-
մամբ յաջող փոխանակում արեցի եւ ոս-
կու դիմաց ստացայ տեսածս յուշարձանի 
պատկերով մի կրծքանշան. մուգ կապոյտ 
ֆոնի վրայ պատկերուած էր Եղեռնի յու -
շահամալիրր։ Յետոյ, ի հարկէ, յանցանքս 
բացայայտուեց, մայրս մատանին յետ 
բերեց, ինձ պատժեցին. միակ մխիթա-
րանքս եղաւ այն, որ կրծքանշանր մնաց 
ինձ® եւ առ այսօր։ 

Տարիներ անցան, տարիների հետ մե-
ծացայ ու հասկացայ, որ միլիոնր տասր 
կամ հարիւր չէ, մէկուկէս միլիոնր հազար 
ու տասր հազար չէ։ Յիշում էք, մեր երդ-
ման կամ սիրոյ հաւաստման համար որ -
պէս բարձրագոյն չափանիշ շատ յաճախ 
վկայում էինք միլիոնր. միլիոնի չափ սի-
րում եմ, միլիոն անգամ երդւում։ Ու մի օր 
միլիոնր ինձ համար դարձաւ ողբ ու ցաւի 
չափ, ամէն մի միաւորր՝ մի մահ, ամէն 
զրոն՝ ոճիրների ծանր շղթայ ի մի օղակ։ 
Եւ այդ օրր մանկական իմ միամիտ վատ 
խօսքր փոխուեց ամենաթունդ ու պինդ 
անէծքի ու հայհոյանքի։ Ատեցի թուր 
քին... 

Մտովի փորձեցի պատկերացնել մեր 
զոհերի հոծ բանակր, գտնել ու տարբերել 
դէմքեր։ Բայց երեւակայութեանս մէջ տե-

սայ միայն Սիամանթոյին, Վարուժանին, 
Զօհրապին, Կոմիտասին, Ոուբէն Սեւա-
կին, Թլկատինցուն... Նրանց էի ճանաչում 
ու նրանց տեսայ։ Ու նրանց հա-ածանքի 
ու մահուան մէջ տեսայ մնացած բոլորին՝ 
ահաբեկիչ անտարբերութեան մէջ սրի ու 
սովի մատնուող հայութեանր։ Հայո^ 
թեան ողբր զգացի հոգուս մէջ եւ լսեցի 
ցաւից բարձրացող նրա մռնչոցր։ Ց ն ց ո ^ 
ցի ու ցաւեցի... Ու չգիտեմ ինչու յանկարծ 
մտածեցի, թէ որքան աւելի տանջուեմ այդ 
ցաւով, այնքան աւելի հայ եմ։ 

Երբ անգամ մատդ մի փուշ է ծակում, 
ցաւից մատդ բնազդաբար տանում ես բե-
րանդ, դարման ու կարեկից փնտռում։ 
Իսկ երբ վիրաւորուած է քո ազգր, քո ժո-
ղովրդի պատմութիւնր, նրա անցեալն ու 
ներկան, նաեւ ապագան, ո՜՛ւմ կարեկից 
անես ու փնտռես։ Թերեւս միայն մի ուժ 
կայ, որ կարող է թիկունք դառնալ, մի ուժ, 
որ փոքրին էլ կարող է դարձնել մեծ, տկա-
րին՝ հզօր եւ յաղթական։ Դա ժողովրդի՝ 
մեր միասնութիւնն է, մեր ոգեւորութիւնր։ 

Առանց ցաւի սուր զգացողութեան, 
առանց իւրայինների ցաւի ապրման չի 
կարող լինել մեծագործութիւն։ Միշտ էլ 
րնդհանուր ողբերգութիւնր մարդկանց 
միացնում է մի րնդհանուր կապով։ Նման 
դէպքերում զարթնում եւ աճում է ազգա-
յին ինքնագիտակցութիւնր, իսկ ժողովրր 
դի դառնաղէտ վիճակից ծնուած համազ-
գային հայրենասիրութեան գաղափարն 
ու զգացումր հետզհետէ րնդհանրանում 
են, դառնում ազգային միութեան օղակ-
ներից։ 

Տասնամեակներ շարունակ Հայ դատր 
լսելի լայն արձագանգ չէր ստանում աշ -
խարհում, ասենք, մեզանում էլ մինչեւ յե-
ղափոխութիւնէ խորհրդային տարինե-
րին, պետականօրէն այնքան էլ խրախու-
սելի չէր բարձրաձայն խօսել Եղեռնի թե -
մայից։ Իսկ այսօր, երբ աշխարհի մի զգա-
լի մասր հայանպաստ դիրք է բռնում Հա^ 
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Ղեհա 

կական հարցի նկատմամբ, թուրքերր չեն 
դադարում համոզել, թէ իբրեւ իրենք ի 
բնէ եղել են բարի ժողովուրդ, թէ հա) երի 
անխոհեմութիւնն է եղել նրանց ողբեր– 
գութեան պատճառր։ Թ՛ուրքիան չի փո-
խել իր քաղաքականութիւնր։ Նա առ այ-
սօր անզիջում կեցուածք է րնդունել մեր 
հարցի նկատմամբ եւ նմանւում է մի մաշ-
ուած անիւի, որ պտտւում է ու պտտւում 
եւ իր րնթացքի մէջ միայն իր ճռնչիւնի 
եղանակր փոխում։ Դարեր են պէտք, որ 
թուրքր քաղաքակրթուի, եւրոպականա-
նա), մարդանայ։ Բայց որքան էլ թուրքր 
փորձի աշխարհի առաջ արդարանալ, մի-
եւնոյնն է, չի կարող, հեշտ բան չէ աշխար-
հին խաբելր։ Սակայն ինչ էլ լինի, աշխար-
հի ու մեր առջեւ մենք ենք մեր ժողովրդի 
դատական գործի վարողր, մենք ենք մեր 
ազգի խղճի եւ յիշողութեան թարգմանր։ 
Առաջինր մենք պէտք է մեր ուսերի վրայ 
առնենք Ցեղասպանութեան ճանաչման 
հարցր։ Թերեւս չափազանցրած չեմ լինի, 
եթէ ասեմ, որ ինչպէս տարիներ առաջ՝ 
մօտ անցեալում, այնպէս էլ հիմա յաճախ 
մի տեսակ ինչ-որ օտարացում է զգաց– 
ւում, մեր հայրենիքր շատ անգամ մեզնից, 
մեր անձից զգում ենք խիստ հեռացած։ 
Քաղաքական-տնտեսական կեանքի լար -
ուածութիւնր, ժողովրդի բարեկեցութեան 
անկումր, նրա հայրենաթափ լինելն ու 
ցրուելր շատ-շատերի մօտ առաջ է բերել 
մի տեսակ հիասթափութիւն։ Յայտնուել 
են անգամ այնքան «շրջահայեաց ու խո-
հեմ» մարդիկ, որոնք գտնում են, թէ ի սէր 
այնքան կենսական ակնկալուող քաղա– 
քական յարաբերութիւնների կարելի է 
նոյնիսկ Հայկական ցեղասպանութեան 
յիշատակն ու կարեւորութիւնր նսեմացր– 
նել։ Քիչ չեն նրանք, ովքեր մտածել են 
տալիս, թէ Ցեղասպանութեան յիշատակր 
մատաղ սերունդներին տանում է հոգե-
բանական խեղումների։ Բայց արդեօ՞ք 
կարելի է ցա-ր փոխանակել որե-է նկա-

տառման հետ, որքան էլ այն լինի օգտա-
կար արտաքին յարաբերութիւն կամ շա-
հաւէտ առեւտրի հնարաւորութիւն։ Ցաւ ր 
որեւէ գնով չի վաճառւում կամ սակարկ– 
ւում։ Կասկածից վեր է, որ եթէ մենք 
գնանք նոյնիսկ ամենափոքր որեւէ զիջո-
ղութեան, ապա վարձատրութիւնր կր լ ի ^ յ 
նի շատ կարճ, եւ մենք, բացի արհամար– ^ 
հանքից ու յարգանքի կորստից, ոչինչ ^ 
ձեռք չենք բերի։ 

Այսօր՝ հայ ժողովրդի դէմ գործած մեծ 
ոճիրի 100-րդ տարելիցին, մեր վէրքերր 
դեռ բաց են։ Եւ նրանք այդպէս կր մնան, 
մինչեւ որ ճշմարտութիւնր յաղթանակի, 
եւ արդար փոխհատուցումր կատարուի։ 
Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ մենք 
միշտ յիշենք մեր Մեծ ցաւր, յիշենք ու յի– 
շելով երազենք մի բան, որ մի օր մեր դա– 
տր պիտի գտնի իր արդար լուծումր։ Իսկ 
եթէ չյիշենք, մենք չենք կարող մեր հոգու 
մէջ արթուն պահել մեր դատի զգացումր։ 
Մեր գործողութիւններր պիտի լինեն 
նպատակաուղղուած։ Մենք անցեալի ու 
պատմութեան հետ անաւարտ դատ ու-
նենք, ուրեմն պիտի երազենք ու նպա-
տակ ունենանք՝ այդ դատր շահելու։ Այլա– 
պէս անպտուղ կր լինի մեր յիշողութիւնր, 
մեր ցաւր, անիմաստ կր լինի մեր կեանքր։ 
Եւ լաւ է, որ մենք արդէն հասկանում ենք, 
ուշքի գա-իս, որ լոկ ողբր բա-ական չէ։ 
Նաեւ հասկանում ենք, որ պէտք է մեր բո-
լորի սրտերր հաւաքել, մի կրծքի տակ 
դնել, այդ ժամանակ միայն մենք կր 
զգանք մեր միասնութիւնր։ 

Նահատակներր մշտապէս ձայն են 
տալու, անհանգստացնելու ու զգաստու-
թեան են կոչելու մեզ - ապրողներիս, 
ծնուածներիս ու դեռ չծնուածներիս, ու 
միշտ էլ աւելի են պահանջելու, քան մենք 2 
րնդունակ կր լինենք տալու։ Ու եթէ սխալ– 
ուենք, մենք ենք տուժելու։ հ 

շ ռ 
Երեւան 2՜ 
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆՔ 

ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԷՆ ԱՆՏԻՊ ԷՋ ՄԸ 

Ո՜Վ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ, ՄԻ՞ԹԷ ԴՈՒՆ 
ԿՐՆԱՅԻՐ ԱՅԴՔԱՆ ԴԱՌՆ ԾԻԾԱՂԵԼ 

ՄԵՐ ԱԶԳԻՆ ՎՐԱՅ 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

Երկրորդ աշխարհամարտից յետոյ 
յաղթանակած հզօր երկրներր մկրատն 
առած աշխարհն սկսեցին վերաձեւել 
իրենց վրայ։ 

Հայ դատն նորից նետուեց շրջանա– 
ռութեան մէջ։ Այս անգամ շահարկողր 
Սովետ Միութիւնն էր։ 

Այլեւս րացուել էր Խորհրդային 
Միութեան կայսերապետական ախոր– 
ժակր։ Ստալինր, ոգեւորուած իր յաղ-
թանակով, չուզեց րաւարարուել միայն 
եւրոպական մասի նուաճումներով, 
փորձեց ձգուել նաեւ դէպի Արեւելք՝ դէ-
պի ռուսական անկատար երազանքնե-
րի նեղուցներր® 

Եւ 1945թ.–ին խորհրդային կառավա– 
րութիւնր պահանջեց հալ երին եւ վրա-
ցիներին վերադարձնել այն երեք նա– 
հանգներր, որոնք Ռուսաստանն էր 
նուիրել Թուրքիային 1921թ. Մարտի 16– 
ին, Մոսկուայում ստորագրուած «Լե– 
նին-Աթաթուրք» պայմանագրով։ Րստ 
այդ պայմանագրի, Պաթումի մարզր 
Թուրքիայից անցնում էր Վրաստանին, 
Հայաստանի Կարս եւ Սուրմալու գա– 
ւառներր՝ Արարատ լեռով, անցան 
Թուրքիային, իսկ Ազրպէյճանին յանձն– 
ուեց Նախիջեւանր։ 

Մոսկուան կաշառելով Ազրպէյճանին 
եւ Վրաստանին խորհրդայնացրեց այդ 
երկրներր, իսկ Աթաթուրքին սիրաշա-
հելով, փորձում էր ձեռք բերել «կարմիր 
թուրքի» բարեկամութիւնր։ Այդ ժամա– 
նակուայ, համարեա մահամերձ Հայաս– 
տանի իրաւունքներր հաշուից դուրս 
էին։ 

Սակայն, յաղթելով պատերազմր, 
Ստալինր նորից տենչաց Տարտանելր, 
եւ 1945թ.–ին չեղեալ յայտարարուեց այդ 
պայմանագիրր, եւ Թուրքիային վերջ-
նագիր ներկայացուեց հետ քաշել իր 
զօրքն ու բնակլութիւնր մինլեւ 1914 թ. 
սահմաններր, որպէսզի խորհրդային 
բանակր, որն այդ ժամանակ Արաքսի 
ափին էր, անարգել մտնի այդ տա-
րածքը։ 

Հայ ժողովուրդր ցնծութեան մէջ էր։ 
Նոյնիսկ Անտոն Քոչինեանն արդէն 
նշանակուած էր Կարսի նահանգապետ։ 
Զինուորական գործողութիւններր ղե-
կավարելու էին մարլալներ Ռոքոսովս– 
քին եւ Թոլպուխինր։ 

Բայց աւա՜ղ։ Աշխարհի տէրերն 
իրենց շահերն ունէին, որոնք ոչ մի 
կերպ համահունչ չէին ցեղասպանուած 
հայ ժողովրդի շահերին։ Եւ Անգլիան, 
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Պճծա 

Ամերիկան ու Ֆրանսան՝ «համաշխար-
հային սա քիսէճիները»՝ ինչպէս որակել 
է Լեռ Կամսարը, «քիսէներն(1) ու սապոն-
ները՛2՛ ձեռքերնին», իրենց ծա ռայու– 
թիւնը մատուցեցին Թուրքիային։ 
Խորհրդային զօրքին արգելուեց մտնել 
Արեւմտեան Հայաստան։ 

Պատմութեան մէջ եթէներ չեն լի-
նում, բայց այնուհանդերձ, եթէ Ստալի– 
նին յաջողուէր իրագործել այդ տա-
րածքների վերադարձը, արդեօ±ք Հա-
յաստանին կը միացնէր, այն Հայաստա-
նին, որը խորհրդայնացման հէնց առա-
ջին տարիներից ծուատուեց պոլշեւիկ-
ների կողմից, եւ ժողովուրդի մեծ մասն 

էլ տեղահանուեց դէպի Սիպիր կամ զոհ 
գնաց «կարմիր տեռորին»։ Դժուար է 
ասել։ 

Չգիտեմ այդ օրերի պաշտօնական 
մամուլն ի±նչ է գրել, ինչպէ±ս են հրա-
պարակախօսները մեկնաբանել կա-
տարուածը® 

Բայց գիտեմ ահաւասիկ ինչ կերպ է 
ներկայացրել Լեռ Կամսարը (չնայած 
նրան արգելուած էր գրելը) այդ դէպ-
քերն իր անտիպ օրագրութեան մէջ՝ ի 
փոխանցում սերունդներին։ 

ՎԱՆՈՒՀԻ ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ 

0– 

Երեւան 

ՀԱՏՈԻԱԾՆԵՐ՝ ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԻ 
«ՉԱՊՐԱԾ ՕՐԵՐ» ԱՆ ՏԻՊ ՕՐԱԳՐԻՑ 
Ուրբաթ Հայաստանի հարցր իր ամ-

բողջ ծաւալով հրապարակ է ելեր։ Առջի օր 
ամերիկահայ ներկայացուցիչներր դեկ-ա– 
րացիա(3) մր ներկայացուցին Սան Ֆրան-
սիսքոյի կոնֆերանսին պահանջելով, որ 
Թուրքահայաստանր Սովետական Հա-
յաստանին կցուի ու իրենք ալ երթան սո-
վետական կարգերում երջանիկ ապրեն, 
ինչպէս հոն ապրող իրենց եղբայրներր։ 

Այս դեկ-արացիային ձայնր, թէեւ հայ-
կական էր, բայց մարմինր պոլշեւիկեան։ 
Պոլշեւիկներն արտասահմանի հայու– 
թեան բերանով դէպի արեւելք կ՛ուզեն եր– 
կարել։ 

Բոլոր կարդացողներն րսին, որ սա սո-
վետական թե-ադրանք էր, ին-ու որ ման-
կական անհամբերութեամբ մր, ամէն նա-
խադասութեան վերջր, խորհրդային հո-
ղին կցուելր կր պահանջէր։ Աւելին, ամ-
բողջ դեկլարացիան «կցուել» էր։ Մնաց-
եալ արգումենտացիաներն(4) անոր համար 
մէջ կր բերուէր, որ «կցումներր» տարա-

ծական երեւային։ 
Դեկլարացիային հեղինակներր ճաշկե-

րոյթ ալ կազմակերպեցին սովետական 
դելեգացիային(5) համար® 

Ասոր համար ալ ժողովուրդր խօսեց, 
թէ սովետական դե-եգացիան փող տուեր 
է հայերուն, թէ մեզի ճաշ տուէք։ Ինչո±ւ, որ 
դիւանագիտական օրինականութիւնր 
պահպանուի։ 

® Բայց կեղծիքր այպանելի է, անգամ 
եթէ ատով Հայկական հարցր պիտի լուծ-
ուի։ Ոչ մէկ ամերիկահայ ճիշդ կր զրուցէ, 
երբ իղձ կր յայտնէ՝ սովետական կարգե– 
րում ապրել։ 

Եթէ «ապրելուն» տեղ մեռնել րսէր՝ 
ատոր խօսք չունեմ, մեռնելու համար 
միայն ստեղծուած են մեր կարգերր։ 

Բայց ես «կցել» բառէն չկռահեցի, որ 
ամերիկահայ դե-եգացիան մեր կառավա-
րութեան կողմէ էր թելադրուած։ Ես աւելի 
հաստատուն եւ աւե-ի րնդհանուր կանոն 

Հ. 
ճ՝ <ւ. 3 (Ո շ ռ 
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ունեմ գուշակելու։ 
Այն բոլոր շարադրութեանց մէջ, ուր սո-

վետական կարգերր «երջանկութեամբ» 
կ՚որակուեն, գիտցիր որ՝ պոլշեւիկեան 
ծագում ունի։ 

Չորեքշաբթի 15.– Հայկական հարցր 
Օ կր շարունակուի օրօրուել մարդկանց 

մտքին մէջ։ Ռուսաստան կ՛ուզէ Տաճկա– 
հայաստանր Կովկասի Հայ աստանին մի-
ացնել եւ այդպիսով գրա-ել տաճկական 
հողերէն որոշ մասր մր։ Անգլիա՝ րստ երե-
ւոյթին կր հակառակի Թուրքիայի թուլաց-
մանն ու փոքրացմանր։ Անիկա ուժեղ 
Տաճկաստան կր ցանկայ, օր մր Սովետա-
կան Ռուսիոյ դէմ գործածելու համար։ 
Հայերն ալ, կարծելով, թէ այս հզօր հակա-
մարտութեանց մէջ իրենց ձայնր հաշուի 
կ՛առնեն՝ այսպէս կամ այնպէս կր ցան-
կ ա յ ։ 

Բայց փաստօրէն Հայկական հարցր 
միշտ ծառայած է որպէս խայծ զանազան 
պետութեանց ձեռին, իրարմէ ձուկ բռնե-
լու համար։ 

Ներկայիս հայ ազգր երկու մասի է բա-
ժանուած։ Կէսր Ռուսաստանր զարկեր է 
իր կարթին ու գցեր տաճկական ջուրեր, 
ցանկալով հայկական վիլայէթներր(6) 

բռնել, հայութեան միւս կէսն ալ Ամերիկա 
է իր կարթին խրել, որ Ռուսահայաստանր 
բռնէ ու իր հսկողութեան տակ ազատ Հա-
յաստան շինէ։ 

Նայենք որո՛ւ կարթր ձուկ կր բռնէ։ 
Ա՜խ, փոքր ենք, փոքր, իբրեւ խայծ ան-

գամ փոքր ենք ու ոչ մէկ ձուկ մեզ վրայ ու-
շադրութիւն չի դարձուներ։ 

Առօրեայ կեանքում փոքր արարածնե-
րու չի զլացուեր բոյոր զգայարաններ աշ– 

™ խարհ տեսնելու, ճանչնալու ու ինքնօրէն 
I ապրելու, բայց փոքր ազգին կր զրկեն իր 
կ քիթն, աչքն ու ականջն ունենալու եւ ինք– 
^ նուրոյն ապրելու իրաւունքէն։ 

Մեզ համար շատ ուրախալի էր հար– 
օ 

կաւ երկու Հայաստաններու միացումր թէ-
կուզ ռուսական հողին վրայ, բայց ի՛նչ 
օգուտ, որ պոլշեւիկեան ռեժիմր(7) բանի մր 
չի նմանուեր։ Ատիկա պարզապէս մահ-
ուան ռեժիմ է՝ գերեզմաննոց։ 

Երկու Հայաստաններու միացումր մեր 
դարաւոր ազգային բաղձանքն է, այդ 
ճշմարիտ է։ Բայց մենք կ՛ուզենք միանալ՝ 
միասին ապրելու եւ ոչ մեռնելու համար® 

Ռուսաստան, որու տակր Անգլիան ու 
Ամերիկան պատերազմի ժամանակ մէյ 
մէկ բարձր ու կակուղ բարձ դրին, այժմ 
այդ բարձերր սկսեր են իջնել ու իջնել։ Հա-
ւանաբար, մէջր օդ է լեցուած, տեղ մր 
ծակուեր է, ու Ռուսաստանր չի կրնար 
գտնել՝ կալնելու համար։ Այժմ իր ուշադ 
րութիւնր Տաճկաստանին վրայ է, ակնդէտ 
կր սպասէ Անգլիայի ուրիշ կողմ նայելուն՝ 
հարուած մր հասցնելու, բայց վերջինիս 
աչքր միշտ այս կողմն է ու Տաճկաստանր 
անվնաս կր մնայ դժբախտաբար, մնայով 
Անգլիոյ ուշադրութեան կեդրոնում։ 

1945թ, 

Խորհրդային Ռուսաստանի քաղաքա-
կանութեան մէջ Ստալինր ոչ թէ այրի կին, 
այլ այրի մարդ է, որ իր հարազատ Վրաս 
տանն առած Ռուսաստանի տուն տրն-փե-
սայ է գացեր այս րոպէիս։ Խորհրդային 
Սիութիւնր բացի Ստալինի հարազատ 
Վրաստանից, ունի տասնհինգ այլ խորթ 
հանրապետութիւններ, որոցմէ մէկն է մեր 
Հայաստանր։ 

Տաճկահայաստանի հետ վարած իր 
քաղաքականութեանր մէջ սկիզբներր 
ցոյց տուաւ, թէ իր միակ նպատակն է 
տաճկահայկական վիյայէթներր մեր երկ -
րին կցելով մեծ Հայաստան ստեղծել։ Յե-
տոյ, մէկէն, ամէն տեսակ րնտանեկան 
նկատումներր մէկդի թողնելով, այդ վ ի ^ 
յէթներր Վրաստանին բերանր կր խոթէ® 
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Ղեհա 

Որպէս թէ բաւական չէր ծածուկ տեղ ողջ 
Աջարեստանր, Կարաչայր, Հիւսիսային 
Կովկասր ամայացուց իր բնիկներէ ու 
Վրաստանին տուաւ, հիմա ալ տաճկա-
կան վիլայէթներր։ 

Ռուսաստանր աչքի պոչով կր դիտէ 
հարկաւ, այս աչառութիւնր, բայց ձայն չի 
կրնար հանել, որովհետեւ® կնիկ է։ 

Իսկ Արեւելքում կինր իրաւազուրկ է 
րնտանիքում։ 

Անգլիա, Ամերիկա եւ Ռուսաստան, որ 
առաջուրնէ մեծ էին արդէն, Երկրորդ հա-
մաշխարհային պատերազմէն վերջր տէր 
դառնալով ողջ աշխարհին՝ աւելի մեծցան, 
րսել է՝ զառամեցան ու սկսեցին խաղալ 
աշխարհի մնացեալ 54 մանր ազգերու 
հետ չարաճճի ծերուկներու նման։ 

Աշխարհի մանր ազգեր Սան Ֆրանսիս– 
քօ կանչեցին եւ աշխարհի սանձր այդ 
մանրիկ պետութեան ձեռքր տուին։ ճիշդ է 
50-ր փոքր էին, բայց կայ ին եւ Անգլիայի, 
Ամերիկայի ու Ռուսաստանի նման ամեհի 
ազգեր, որք եթէ խրտչէին, այդ «միաւոր-
ուած ազգերու» քարտուղարութիւնր աշ-
խարհի մէկ պատէն միւսր կու տային։ 

Այսպիսով, երեք մեծ ազգեր իրենց 
սանձր «միաւորուած ազգերու» քարտու– 
ղարութեանր յանձնելով, պատուիրեցին 
ղեկավարել իրենց, եթէ սխալ ճամբայ 
բռնեն կամ անիրաւութիւն մր գործեն՝ ան– 
միջապէս սանձր պիտի քաշէին ու մտրա-
կէին։ Այդ առթիւ, եթէ ուժի պէտք ունենայ 
քարտուղարր, կրնայ իրենցմէ զօրք հանել 
ու յարձակուել իրենց վրայ։ Օրինակ, 
կրնայ Անգլիոյ մէջ զօրահաւաք յայտարա-
րել եւ այդ զօրքով յարձակուել Անգլիոյ 
վրայ, համաձայն կանոնադրութեան։ 

Այսպիսի հետաքրքիր խաղ դեռ դիւա-
նագիտութիւնր չէր տեսեր։ Եթէ կենդանա-
կան օրինակով բացատրելու լինենք, պի-
տի պատկերացունենք այսպէս։ 

Առիւծր, վագրն ու բորենին իրենց ղե-

կավարութիւնր նապաստակներու կր 
յանձնեն։ Երբ առիւծր օրէնքէն շեղի՝ իր 
մէկ թաթր նապաստակին պիտի յանձնէ, 
որ անով իրեն ապտակէ։ Աւելի զուարճա-
լի խ ա ղ ։ 

Եւ այն ո՞ր տխմար պզտիկ ազգն է, որ 
Ամերիկայի խաթրին(8) պիտի դպնայ։ Այն ^ 
Ամերիկային, դէպի որր ուղղուած է աշ– Օ* 
խարհի բոլոր պետութիւններու աչքր, փո– ^ 
խառութեան ակնկալութեամբ։ Չէ" որ ողջ 
աշխարհր այսօր Ամերիկայի սեղանի 
փշրանքներովր կ՛ապրի եւ այնքան 
պարտք ունի, որ ամօթէն այդ մեծ պետու– 
թեան երեսր չի նայեր։ 

Այս րոպէիս ղեկավար Քարտուղարու-
թիւնր Լոնտոն կր նստի ու սկսեր է իր գոր– 
ծառնութիւնր։ Ամէն օր գանգատներ կ՚րն -
դունէ։ Իրանր կր դիմէ ու կր գանգատի 
Ռուսաստանի վրայ, որ եկեր իր երկիր 
հիւր՝ ու հիմա չի ուզեր դուրս ելլել։ Կր 
խնդրէ վռնտել։ Ռուսաստան նամակով մր 
Քարտուղարին կր խնդրէ, որ անգլիական 
զօրքր Յունաստանէն դուրս հանէ, քանի 
որ պատերազմն աւարտեր է արդէն։ Ուք -
րանիան, այդ Ռուսաստանի խաթէր հա-
մար ստեղծուած չակերտաւոր անկախ 
պետութիւնր, կր խնդրէ Քարտուղարին 
բռնել Անգլիոյ ձեռներր, որ Ինտոնեզիայի 
վրայ չյարձակի ու թոյլ տայ անոնց ան-
կախ րլ-ալ։ Միացեալ ազգերու քարտու– 
ղարր կր կարդայ դիմումներր ու կր ժպտի 
անմեղ երեխայի ժպիտով։ Յետոյ այս դի– 
մումներր փռռաններ շինելով, զբօսանքին 
բակր կ՚ել-է ու բաց կր թողու քամու ուղ 
ղութեամբ։ 

Ի՜նչ զուարճութիւն։ 
Բայց ես չեմ բարկանար ու բնական կր 

գտնեմ այս խաղր։ Վեց տարի մարդկու– 
թիւնր ծանր մարտերով անցուց, պէտք ™ 
չէ՛ր, որ քիչ մրն ալ զուարճանայ® ® 

ճ 

1946թ, շ 
օ 
ւճ 
Օ 
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0– 

Հիեգշաբթի 15. ֊ «Համաշխարհային 
հայկական քոնկրես» Նիւ Եորքում։ 

Օրր նոր, լուրր նոր։ 
Այն ժամանակ, երբ Անգլիան ու Ամերի-

կան աշխարհի այդ զոյգ տէրերր, անոնց 
հետ նաեւ աշխարհի ողջ պետութիւններր 
միացած կ՛ուզեն Սովետական Սիութեան 
տէրիտորիան(9) կրճատել, ոչ մի ռեպարաց– 
իա(10) չվաճառել, րստ ամենայնի խեղճացր– 
նել ու ջնջել աշխարհի երեսէն։ Այն ժամա-
նակ, երբ Ամերիկա 400 միլիոն վարկ կու 
տայ Տաճկաստանին Սովետական Սիու -
թեան վրայ յարձակելու, կր զինէ Իրանր, 
Չինաստանր, Յունաստանր միեւնոյն 
նպատակով, ճիշդ նոյն ժամանակ մեր 
«դեմոկրատ» հայեր Ամերիկայում «հա-
մաշխարհային» քոնկրես կր գումարեն ու 
կր պահանջեն Տաճկահայաստանր միաց-
նել Սովետական Հայաստանին։ 

Անգամ այդ այն ժամանակ, երբ սովե-
տական հա– երր խե-ակորոյս, մահն աչքն 
առնելով Տաճկաստան կր փախչեն ու դա-
հիճներու գթասրտութեանր կապաւինեն։ 

Սա ոչ թէ «համաշխարհային քոնկրես» 
է, այլ սա համաշխարհային տխմարու-
թիւն է, որն կր գրգռէ Թուրքիոյ մօտալուտ 
պատերազմի ժամանակ մտնել Սովետա-
կան Հայաստան՝ եղած-չեղած հայո^ 
թիւնր կոտորել ու դարձնել մեր երկիրր 
«համաշխարհային հայկական ամայու-
թիւն» . 

Սա պոլշեւիկեան գիծ է։ Կրիայ ի վրայ 
նստել՝ ձիու երիշով քայլել։ 

«Համաշխարհային հայկական քոնկ-
րես», այդ դու չէ, որ հա–աքուեր ես Նիւ 
Եորք, այլ Ստա–ինն է քեզ հաւաքեր, այդ 
քո լեզուդ չէ, որով կր խօսես, այլ Ստա–խ 
նի լեզուն, այն Ստա–ինի, որ վերջերս իր 
բոլոր յոյսերր կորսնցուցած՝ փրփուրնե-
րու կ՛ապաւինէ եւ յարդի շիւղերու ձեռք կր 
մեկնէ խեղդուելու իր տագնապին մէջ։ 
«Քոնկրե՛ս» ո՛ւր կր մտնես այն նաւր, որն 
16 տեղով ծակեր է։ «Դեմոկրատ հա– երու 
համաշխարհային կոնգրե՛ս», դու գիտե՛՛ս 
ինչի ես նման, դու նման ես այն ողորմելի 
մրջիւնին, որն նստած է ձիու երկար պո-
չին, եւ կր կարծես, թէ այդ պոչն Աստուած 
ստեղծեր է քեզ համար, որ վրան հանգրս 
տանաս։ 

Ո՛չ, ո՜վ «քոնկրես», պոչն կենդանուն 
տրուած է իր սեփական կարիքներու հա-
մար։ Նայէ՛, երբ ճանճ մր թառի իր գլխուն, 
ինչպէ՜ս կ՚ոլորէ քեզի իր պոչին հետ եւ իր 
ճանճր կր քշէ, քեզի օդր հանելով։ 

«Քոնկրե՛ս, Աստծու սիրուն, խեղճ ենք, 
մեղք ենք։ Երկու հայ է մնացեր, ան ալ 
դուն մի կոտորել տայ, պահպանիր «հա-
մաշխարհային» լռութիւն, նայենք սա 
սպասուելիք պատերազմին կռուող փիղե-
րր ինչպէս պիտի շարժեն։ Ու պատահ-
մամբ, եթէ ոտր մեր գլխուն չդնեն ու 
չճզմեն, փառք տուր Աստուծոյ ու ապրիր 
աշխարհի ինչ անկիւն ալ րլլայ։ 

1947թ, 

1.– 0իսէ - շփոց։ 
2.– Սարոն - օճաո։ 
3.– Դեկլերացիա - կառավարական կաճ պաշտօնական յայտարարութիւն։ 
4.– Արգումենտացիա - փաստարկում։ 
5.– Դելեգացիա - պատուիրակութիւն։ 
6.– Վիլայէթ - նահանգ։ 
7.– Ռեժիմ - վարչակարգ։ 
8.– Խաթէր - քու սիրոյդ։ 
9.– Տէրիտորիա - հողամաս։ 
10.– Ռեպերացիա - հատուցում։ 
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Ղեհա 

ՆՇԱՆ ՈՐԲԵՐԵԱՆ 

ՄԱՇՏՈՑԻ ԳՈՐԾԻ 
ԱՌԵՂԾՈԻԱԾԸ 

Նուիրում եմ մայրենիի՝ լեզուի ու խօսքի 
Մաքրութեան հաղորդաշարերի հեղինակներ 

Արտեմ Սարգսեանին եւ Տենրիկ Յովհաննիսեանին 

Մ) 
X– 
շ– 

Հ— 
շ– 

Մաշտոցի յոբելեաեեերը միշտ եշուել 
եե համազգային հաեդիսաւորութեամբ, 
փորձելով (սակայն երբեք չկարողանա-
լով) նրա վաստակի արժանին լրիւ հա-
տուցել, որովհետեւ դժուար է Նրա մե-
ծութիւնը ամբողջութեամբ ընդգրկել։ 
Մաշտոցեան յոբելեանների առիթով, 
կրկին անդրադառնում ենք, որ Մաշտո-
ցը միշտ մեզ հետ է՝ գրելու թէ կարդալու 
պահին, մեր մշակոյթի հետ առնչուելու 
պահին թէ մեր լեզուի յարատեւման ամէ– 
նօրեայ պայքարի պահին։ Երբ խորհում 
ենք աշխարհի ժողովուրդների պատմու-
թեան մէջ մեր տեսակի ներկայութիւնը 
պահպանելու մասին, մեր խոհերը մեզ 
տանում են դէպի Նա, դէպի մեր լինելու-
թեան ոսկեդարի ակունքները։ 

Այս նիւթը վերնագրելիս եւ գրութի^ 
նում շեշտել եմ առաւելապէս Մաշտոց 
անունը, հետեւելով նրա կենսագիր Կո– 
րիւն պատմիչի եւ հին աղբիւրների օրի-
նակին, ովքեր (ըստ ակադ. 3. Մանանդ 
եանի), վիճելի եւ կասկածելի են համա-
րել Մեսրոպ անունը, ինչը սկսել են գոր-

ծածել աւե–ի ուշ ժամանակներում։ Անց-
նող տարուայ՝ Մաշտոցի ծննդեան 1650-
ամեակի առիթով, կրկին մեր խոկում 
ներն ու մտորումները մեզ մղում են խո-
նարհումի, ի գնահատումն նրա կատա-
րած այն մեծ գործի, ինչը բնորոշում է 
Մաշտոցին՝ որպէս հայ ժողովրդի ինք-
նագիտակցութիւնը արթնացնող սերմ-
նացանի եւ ինքնութեան հետագայ պահ-
պանման պայքարը ուղղորդողի։ Յիշել 
Մաշտոցին՝ նշանակում է յիշել նրա գոր-
ծը։ Իսկ այդ գործը նրա գրաստեղծումն 
է, ինչը մեր ժողովրդի դէպքում նոյնացաւ 
ազգակերտում կոչուող երեւոյթի հետ։ 
Հետեւաբար, նրա ծննդեան յոբելեանը 
նշելու առիթով պարտաւորուած ենք 
զգում կրկին ու կրկին անդրադառնալ 
ինքնազոհողութեամբ ապրած իր Աստ -
ուածահաճոյ գործունէութեանը՝ հայ ոց 
գրերի գիւտին, մէկ անգամ եւս շեշտելու ^ 
համար երկու բառով պարզապէս գրերի § 
գիւտ կամ յայտնագործութիւն համար է 15 
ուածի տարողութիւնն ու հետեւանքնե- ^ 
րը։ Կանխամտածուած, չեմ յիշատակում 

օ 
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գրաստեղծմաե թուականը, որովհետեւ 
այդ տարեթիւը մին–եւ օրս համարուել է 
405 թուականդ 0ինչդեռ, 0աշտոցի 

^ աշակերտ եւ կենսագիր Կորիւնի «Վարք 
յ 0աշտոցի» գրքի վերջում տրուած նախ– 
^ նական (հին) ժամանակագրութեան 
^ (ինչն աղաւաղուել է հետագայում) վերա֊ 
^ կանգնուած ճիշդ տարբերակի, պատմիչ֊ 

ներ 0ովսէս Խորենացու, Փաւստոս Բիւ ֊ 
զանդի, Ասողիկի վկայ ութիւնների, 0ա– 

^ տենադարանի երեք ձեռագրերի բնագ-
րերի եւ ականաւոր հայագէտներ 0 . 
Չամչեանի, Լէոյի. Ն. Ադոնցի, ու մանա– 
ւանդ 3. 0անանդեանի կողմից պատմա-
կան անցքերի ու փաստերի համադր– 
մամբ կատարուած հաշուարկումների 
հիման վրայ գիտականօրէն ապացուց-
ուած է, որ մաշտոցեան հայոց գրերը 
ստեղծուել են ոչ թէ 5-րդ դարի սկգբին՝ 
405-ին, այլ 4-րդ դարի վերջերին՝ 391-392 
թ.թ։ Սխալ հաշուարկումը (405-ճթ. հաշ-
ուարկը) արել էին ֆրանսիացի գիտնա-
կան Տիւ–որիէն եւ գերմանացի լեզուա-
բան, հայ երէնի մեծ բարեկամ 3. 0 ա ք – 
ուարթը։ Նրանց այդ «անմեղ» սխալը 
ցայսօր շարունակւում է մնալ գիտական 
եւ մեր կեանքի ամէնօրեայ շրջանառո^ 
թեան մէջ։ Աւելին, Գ. Տէր 0կրտչեանը, 
այդ սխալը «ճշդում է»՝ 0աշտոցի գիւտի 
համար սահմանելով 405-416 թուական-
ները (սա դեռ մինչ օրս գործող օտարա-
մոլութեանը մեր տուրք տալու լաւագոյն 
օրինակներից մէկն է)։ Ակնկալում ենք, 
որ Հայաստանի Գիտութիւնների Ազգա-
յին Ակադեմիան աշխարհին պաշտօնա-
պէս կը ներկայացնի պատմական 
ճշմարտութիւնը՝ շուրջ մէկեւկէս տ ա ս 

2 նամեակով առաջ տանելով մաշտոցեան 

Գիւտի ստեղծման թուականը։ 
յ Արդեօք մի՞շտ ենք գիտակցում, թէ ին-
^ չուաւելիքան 1600 տարիների ընթաց-
| քում այս հայորդին շարունակ յիշուել ու 

փառաբանուել է, իր գործը քննուել ու 
գնահատուել է՝ սրբացուելով ժողովրդի 
ու եկեղեցու կողմից։ Ի՞նչն էր գաղտնի-
քը, որ մեր մեծագոյն զաւակի վաստակի 
ազգովին մեծարումը դարձաւ իր՝ այլեւս 
յաւիտենացուած փառքը, բացառելով 
այդ փառքը մէկ այլ ուրիշի հետ կիսելը։ 
Փորձենք համառօտակի պատասխանել 
այս կարեւոր հարցադրումներին։ 

Նախ, նկատի առնենք, որ 5-րդ դարի 
պատմական, նաեւ մեր եկեղեցուն առա-
ւել հետաքրքրող զուտ կրօնա-քրիստոնէ-
ական հանգամանքներից ելնելով, 0 ա շ – 
տոցին (եւ իր արած աշխատանքը) 
կտրում են մեր ժողովրդի պատմութեան 
փաստացի իրական հիմքերից, դարձնե-
լով նրան զուտ երեւակայական ու եթե-
րային մի իտէալ. որպիսին մատուցել է 
Կորիւնը՝ գրելով, թէ 0աշտոցը գիրը 
ստեղծեց միայն «արտասուալից աղեր-
սանքներով, հեծեծանքներով ու աղօթք-
ներով»։ Բայց կայ նաեւ հակառակը, երբ 
փորձում են նրան թերագնահատել՝ 
ներկայացնելով որպէս սովորական 
«մուրացեալ» գրեր գծագրողի, ով, իբրեւ 
թէ, ձեւափոխելով օտար՝ յունական, 
ասորական, արամէական եւ այլ այբու-
բենների տառերը, ստեղծել է հայ ոց այ-
բուբենը։ Եւ փոխարէնը աւելի բարձր են 
գնահատել ասորի Դանիէլ եպիսկոպո-
սին, յղում կատարելով նրա մօտ պա-
հուող եւ իբր իր հեղինակած տառերի 
հետ կապուած մեզ յայտնի պատմո^ 
թեանը։ 0ինչդեռ, իրականութիւնը աւելի 
ճիշդ է ներկայացրել պատմահայր 0ով– 
սէս Խորենացին, գրե–ով, թէ՝ 0եսրոպը 
փափաքում էր գտնել հայոց հին գիրը 
(այդ մասին աւելի մանրամասն՝ ս տ ո 
րեւ), վերծանել դրանց հնչիւնները։ Եւ 
դէպի Ամիդ, Եդեսիա, այնուհետեւ Փիւ – 
նիկի վրայով Սամոս դեգերումներից, 
հեթանոս մատեաններ գտներս համար 
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փնտռտուքներից՝ «բայց շահ չգտնելուց» 
յետոյ գրաստեղծման պահը Մաշտոցին 
շնորհւում է Աստուածային տեսիլքով եւ 
Աստծոյ թաթի երեւոյթով. «Եւ տեսնում է 
ոչ երազ քնի մէջ, ոչ տեսիլք արթնութեան 
մէջ, այլ սրտի գործարանում նրա հոգու 
աչքերին երեւում է աջ ձեռքի թաթ՝ քարի 
վրայ գրելիս...։ Եւ ոչ միայն երեւաց, այ-
լեւ բոլոր հանգամանքները (այսինքն՝ 
գրերը) նրա մտքում հաւաքուեցին՝ ինչ-
պէս մի ամանում։ Եւ աղօթքից վեր կե-
նալով ստեղծեց մեր նշանագրերը»։ 

Բնական էր, որ մաշտոցեան «առեղծ– 
ուածով» զբաղուեցին աշխարհի՝ տասն– 
եակների հասնող լեզուագէտ–պատմա– 
բան գիտնականներ՝ սկսած հին դարե-
րից մինլեւ մեր օրերը, Մաշտոցի աշա-
կերտներ՝ կենսագիր Կորիւնից ու պատ– 
միչներից մինչեւ հին աշխարհի դրացի 
ազգերի ներկայացուցիչներ, 19-20-րդ 
դարերի հնդեւրոպական լեզուների 
օտարազգի եւ հայ լեզուաբաններից, 
մինչեւ այսօր ապրող մեր սերունդի գիտ-
նականներ,– բոլորն էլ հիմնաւորելով 
Սուրբի արժանի լինելը իր փառքին։ Ու -
րեմն որն է պարզաբանման ենթակայ 
խնդիրը։ 

Այո՛, 6-7 հազար տարուայ հնութեամբ 
մշակոյթ ու արհեստներ, մետաղագոր-
ծական, շինարարական եւ այլ հմտու-
թիւններ ունեցող ժողովուրդը պէտք է որ 
իր փորձն ու իմաստութիւնը սերունդնե-
րին փոխանցելու միջոցն ունենար։ 
Գիտնականները փաստում են, որ Ք.ա. 
1-ին հազարամեակի եւ յետոյ՝ նախաք– 
րիստոնէական շրջանի օտար հեղինակ-
ներն են վկայել, թէ անհնար է, որ նման 
զարգացած տնտեսութիւն եւ մշակոյթ 
ունեցող ժողովուրդը, սեփական գիր ու 
գրականութիւն չունենար։ Մեր օրերում, 
ակադեմիկոս Պ. Հերունին փաստելով 
Քարահունջի աստղադիտարանի 7500 

տարուայ հնութեամբ աստղագիտական 
չափումների համապատասխանութիւնը 
այսօրուայ տուեալներին, նոյնպէս կար -
ծում է, որ առանց գիր ունենալու հնարա– ^ 
ւոր չէր այդպիսի մակարդակ ունենալ։ յ– 
Գիր ունենալու լաւագոյն ապացոյցնե– ^ 
րից է նաեւ այն, որ նախամաշտոցեան ^ 
շրջանի գրաբարեան կանոնարկուած եւ ^ 
կատարելութեամբ աչքի ընկնող զարգա– ^ 
ցած լեզուն չէր կարող գրերի ստեղծու– ^ 
մից յետոյ կարճ ժամանակամիջոցում ^ 
այն մակարդակը ունենալ, որ անմիջա– 
պէս ստեղծուէր Սուրբ Գրքի՝ աշխարհին 
զարմացրած յայտնի հայերէն թարգմա– 
նութիւնը (նոյնիսկ հայոց հին անգիր 
բանահիւսութիւնը ունեցել է նման մա– 
կարդակ)։ Բացի այդ, հին հայ հեթանո– 
սական պաշտամունքի շրջանում արդէն 
ունէինք գրի եւ դպրութեան Տիր չաստ -
ուածը, ով գրում եւ պահում էր նաեւ 
մահուան դատապարտուածների ցուցա-
կը։ Յիշենք հայերիս մօտ տարածուած 
առօրեայ անէծք՝ «Գրողի տարած», 
«Գրողի ծոցը գնա՛», կամ՝ «Գրո՛ղը քեզ 
տանի» արտայայտութիւնները։ Այդ 
«գրողը» Տիրն էր։ Հետեւաբար, գիր ու-
նեցե՛լ ենք, որ գրի աստուած է պաշտը– 
ուել։ Աւելին, ըստ պատմաբան եւ սե– 
պագրագէտ Արտակ Մովսիսեանի, մեր 
ժողովուրդը իր անցեալում ունեցել եւ 
օգտագործել է 12 գրահամակարգ՝ 
սկսած ժայռափոր գծապատկերներից ու 
գաղափարագրերից մինչեւ ուրիշների 
(Մերձաւոր Արեւելքի երկրների) ունե-
ցած վանկային սեպագրերից խիստ 
տարբերուող սեփական տառային սե-
պագրերը, եւ մին-եւ մեր ժողովրդի մէջ 
իսկապէս գրագէտ խաւ համարուող ™ 
քուրմերի գրած մատեաններում գործա– 
ծած գրերը (որոնք, ցաւօք, հիմնակա– | 
նում դեռ անվերծանելի են)։ Դրանցից ^ 
մնացած են համարւում նաեւ, այսպէս 2՜ 
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յ– 

X– 
ժ– 

0– 
ճ– 

ՃԼ <2 
ճ <ւ. 3 
ԱՅ Ր ռ 

կոչուած դաեիէլեաե գրերը, թէեւ իրակա-
նում դրանք երբեք էլ ասորի Դանիէլի հե-
ղինակածը չէին։ Նա միայն այլազգի 
դպրութիւնների դիւանների մէջ գտել էր 
հին հայկական գրերից մնացած 22-24 
համր գրեր, որոնց հնչիւնային արժէք-
ները արդէն կորսուած եւ մոռացուած 
էին։ Դանիէլեան եւ մաշտոցեան գրերի 
առնչութիւնները լաւագոյնս ուսումնասի-
րել է գրականագէտ Ալբերտ Մուշեղեա-
նը։ Րստ նրա՝ Դանիէլը այդ պակասա-
ւոր տառերով փորձել էր իր իմացած 4-
րդ դարի հայ երէնին յարմարեցուած այ-
բուբեն ստեղծել՝ իրենց ասորական այ-
բուբենի օրինակով, որը չունէր հայ երէ-
նին յատուկ ձայնաւորներ, վանկատման 
հնարաւորութիւն եւ լեզուա-քերականա-
կան հո-ովումների, խոնարհումների, ու 
կցական բառաստեղծումների այլ լու-
ծումներ։ Պատմիչների տեղեկութիւննե-
րը կան, որ Մաշտոցը նոյնիսկ երկու 
տարի փորձել է աշակերտներ ուսուցել 
դանիէլեան գրերով եւ համոզուելով, որ 
դանիէլեան գրերով անհնար է արտայայ-
տել հայ ոց լեզուի հնչական ճոխ համա-
կարգը, ստիպուած էր լրացուցիչ ստեղ-
ծել եւս 12-14 գրանշաններ, միաժամա-
նակ որոշելով լրամշակուած նոր, ամ-
բողջական այբուբենի գրանշանների 
հնչական արտասանութիւնը։ Սխալ էին 
նրանք, ովքեր կարծում էին, թէ նախա-
մաշտոցեան շրջանում հայերէնի հնչիւն-
ները աւելի քիչ են եղել։ Մինչդեռ, ըստ 
գերմանացի լեզուաբան Մաքուարթըի, 
«...Այն ժամանակուայ օտարալեզու 
յայտնի (նախամաշտոցեան) այբուբեն-
ներից ոչ մէկը ի վիճակի չէր արտայայ-
տելու հայերէնի բազմաթիւ ու դժուարին 
հնչիւնները», աւելացնենք՝ այժմեան 
գործող լատինական, յունական եւ այլ 
հիմքերով այբուբենները նոյնպէս ի վի-
ճակի չեն եւ այդ հանգամանքը, ա կ ն ե ^ 
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ւաբար, խոչընդոտում է հայերի գրական 
արժեքների լայն տարածմանը։ Ալբերտ 
Մուշեղեանը հերքելով Մաշտոցի գործը 
թերագնահատողներին, ապացուցում է, 
որ Մաշտոցի ստեղծած այբուբենում 
տառերի ձեւը, ձայնաւորները եւ աջըն֊ 
թաց գրելաձեւը չեն վերցուած յունարէ֊ 
նից։ Նա փաստում է, որ հայ երը արդէն 
Քրիստոսից չորս հարիւր տարի առաջ, 
քրմերի մեհենական մատեաններում 
գործածուած հին հայոց գրերում ունե-
ցել են դրանք, թէեւ լրիւ չեն հասել մեզ։ 
Բստ նրա, Հայոց այդ հին գրերը, որ գոր– 
ծածուել են Հայաստանում, ազգակից 
էին նախաքրիստոնէական հին ժամա-
նակներում գործածուած հնդկա–արիա– 
կան կամ եհծարօտէծ-խարափոշտա 
(թարգմանաբար՝ էշի կաշւի մագաղաթ 
խարա-էշ-, տես խարազան-էշի մտրակ, 
եւ փոշթա-կաշի, փոստ) գրերին։ Ալ-
բերտ Մուշեղեանի հետազօտած այդ 
գրերը ժամանակին դուրս էին մնացել 
հնագրագէտների տեսադաշտից, մինչ-
դեռ դրանք եղել են սեմական գրերից 
տարբեր եւ աւելի կատարեալ։ Դանիէի 
եան գրերը, ըստ երեւոյթին, այդ գրերի 
մնացորդներն են։ Տեղին է նկատել, որ 
մեր լեզուաբանները կարծես թէ դեռ չեն 
բացայայտել եթովպական գրերի՝ առաւ 
ջին հայեացքից ընդհանուր նմանու-
թիւնը մեր գրանշաններին, թէեւ նրանց 
մօտ կան նաեւ ճիշդ մեր նոյն գրանշան-
ներից։ Եթովպահայ ազգականներս 
ասում են, որ, օրինակ, մեր Վ եւ Ս տա-
ռերի պատկերով տառեր իրենք էլ ու լ 
նեն, բայց տարբեր հնչումով։ Պատմա-
գէտ Արտակ Մովսիսեանը վկայում է, որ 
եթովպացիները ունեն «գաղթական 
գրեր» արտայայտութիւնը, դա համարե-
լով որպէս հնարաւոր տարբերակ կամ 
հետեւանք՝ կապելով Հայաստանից 
գնացածների միջոցով այնտեղ քրիստո 

նէութեան տարածման փաստի հետ։ Այս 
ամէնից յետոյ մեզ իրաւունք ենք վերա-
պահում եզրայանգելու հետեւեալը։ Քա-
նի որ. ^ 

Ա) Հնդկաստանից մինչեւ Եւրոպա յ– 
տարածուած հնդեւրոպացի ժողովուրդ 
ների (ովքեր դրացի սեմական ժողո ^ 
վուրդներից տարբերուելու համար ^ 
իրենց անուանել են արիացիներ), հնդեւ-
րոպական նախահայրենիքը գտնուել է ^ 
ոչ թէ Ռուսաստանի հարաւում կամ Գ ե ր ^ 
մանիայում եւ կամ՝ Պալքաններում 
(սրանք մերժուել են գիտնականների 
կողմից 1938 թ. Վիեննայի համագումա-
րում), այլ, այսօր ընդունուած տեսո^ 
թեամբ՝ Հայկական Լեռնաշխարհում, 

Բ) Այդ արիական ցեղը 6-7 հազար 
տարիներ առաջ հնդեւրոպական նա-
խահայրենիք Հայկական լեռնաշխար-
հից գաղթել ու տարածուել է մինչեւ Եւ-
րոպա ու Հնդկաստան (յայտնի է ժողո 
վուրդների մեծ գաղթ անունով), եւ այդ 
ժամանակ հնդեւրոպական նախալեզուն 
տրոհուել-բաժանուել է տարբեր լեզունե-

րխ 
Գ) Գրի գոյ ութեան տարիքը նոյնպէս 

երկարում է մինչ եւ 6-7 հազար տարինե-
րի խորքը, 

Դ) Եւ հաշուի առնելով տարբեր ժողո 
վուրդների այբուբենների փաստար 
կուած որոշ գրանշանների նոյնը կամ 
նման լինելը միմեանց եւ հայոց այբուբե-
նի որոշ տառերին, 

Ե) Հետեւաբար, վերը նշուած Հնդկա-
արիական «Խառափոշթա» (եհ&աբօտէ&) 
այբուբենը (եւ նրա մնացորդ դանիէլեան 
գրերը) ստեղծուել են Հայկական Լեռ-
նաշխարհում եւ ունեցել են նոյն դերը, ™ 
ինչպէս, ասենք լատիներէնը՝ այսօրուայ 
եւրոպական այբուբենների համար։ | 

Կարեւոր է շեշտել, որ մինչեւ մաշտոց - ^ 
եան գրերի ստեղծումը, հայոց հին գ ^ 2՜ 

43 



Ռ Մ . Դ Ի Ն 

րի հետ կապուած՝ վերը եշուած նախա– 
պատմութիւեը երբեք չէր կարող դոյզե 
իսկ նուազեցնել Մաշտոցի գործի արժէ– 

^ քը։ Որովհետեւ նրան փառք բերած գոր– 
յ ծունէութիւնը հետեւեալում էր. 
^ Մաշտոցը գիտութեան մարդ լինելով, 
^ հետաքրքրուած էր ոչ թէ ամէն գնով հե– 
^ ղինակային փառքի տիրանալու պատ– 

ուախնդրական սին մղումներով, այլ 
(Խորենացու ձեւակերպումով) հայոց 

^ հին գիրը փնտռել–գտնե–ու իր իսկ փա-
փաքով։ Նա լաւ գիտակցում էր, որ 
գտնուած գիրը իր ժողովուրդի մշակոյթի 
կարեւորագոյն կռուանն է։ Այլապէս ան-
հետ կը կորչէին հին հայերէնի հետքերը, 
կը խզուէր սերունդների կապը։ Չենք 
կասկածում, որ եթէ չլինէր հայոց հին 
գրերի գոյութիւնը վկայող դանիէլեան 
գրերի հարցը, Մաշտոցը կը ստեղծէր ի՛ր 
գրերը, ինչպէս դա արեց դրացի Վրաց 
երկրի ու Աղուանքի ժողովուրդների հա-
մար։ Կարծում ենք, որ Մաշտոցը, ըստ 
երեւոյթին, աւելի կարեւորել է՝ 

ա) Իր ժողովուրդի նախասկզբնա-
կան մշակոյթի հիմքը համարուող գրաս– 
տեղծութեան գոյութեան բուն փաստի 
հիմնաւորումը, 

բ) Հայ ոց հին գործածական այդ գրի 
յարատեւութեան, վերագործածման եւ 
պահպանման գործօնը, 

գ) Մեր հնադարեան այդ գրահամա– 
կարգին տէր կանգնելու եւ ժառանգելու 
իրաւունքի իրականացումը, 

դ) Այդ ժառանգած ազգային գրի շա– 
րունակականութեան ապահովումը։ 

ե) Այս բոլորը՝ յանուն հայոց ունեցած 
գրային համակարգ(եր)ի միասնականու– 

2 թիւնը վերականգնելու իր տեսլականի 
իրագործումի։ 

յ Հետեւաբար, ժողովրդի համար չէր 
^ կարող լինել աւե–ի մեծ գործ, քան այս 
I նկատառումների ապացուցումը կամ 

դրանց իրականացումը, ինչին ի վերջոյ 
հասաւ մեծ գիտնականը։ Միայն այս 
նպատակի համար նրա տքնանքը բաւա– 
կան էր, որ նրան ազգ կերտող հանճարի 
փառքով պսակէին։ 

Մինչդեռ, նա արեց է՛լ աւելին. 
Մաշտոցը իր փնտռտուքների ար– 

դիւնքում գտած հին հեթանոսական հա-
յոց գրերի մնացորդ համարուող դանիէլ-
եան գրերի պակասը լրացրեց, դրանց 
անհետացած հնչոյթները որոշեց (հնա-
րաւոր է՝ քուրմերի մօտ պահուած մեհե-
նագիր գրքերի հետ համեմատելու շնոր-
հիւ), տառերին անուններ ու թւային ար-
ժէքներ շնորհեց եւ որոշակի կարգով դա-
սաւորեց, դրանք կապեց ու վանկեր 
(սիղոբաներ) կազմեց, սահմանելով 
դրանց հնչիւնակապակցութիւնների եւ 
ուղղագրական մի քանի ելակէտային 
կանոնները։ Ահա, այս ամէնի արդիւն– 
քում նա արդէն կարողացաւ ստեղծել 
հայոց լիակատար նոր այբուբենը։ Այդ 
այբուբենը, շնորհիւ իր կատարելութեան 
ու կատարեալ ինքնատիպութեան, հին 
մատենագրութեան մէջ համարուել է աշ-
խարհի առաջ ին ա՛յն վեց նախաստեղծ 
այբուբեններից մէկը, որոնք եղել են լրիւ 
ինքնուրոյն եւ վերցուած չեն ուրիշներից։ 
Այդպիսին են համարուել՝ Արքադի (բա -
բելա-ասորականը, փիւնիկեանը), Եգիպ-
տականը, եբրայականը, յունականը, լա-
տինականը եւ մաշտոցեան հայկական 
այբուբենը (միւսները, օրինակ՝ ռոմանա-
կան լեզուներից ֆրասիականի, սպա-
նականի, իտալականի այբուբենները 
կազմուած են միեւնոյն հիմքի՝ լատինե– 
րէնից վերցրածով, սլաւոնական ժողո-
վուրդների ընդհանրական գիրը կազ-
մուած է գլխաւորապէս յունական հիմքով, 
իսկ արաբական աւելի քան մէկեւկէս 
տասնեակ երկրներինը միեւնոյն սեմա– 
կան հիմքից են)։ Հետաքրքրական է, որ 
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Պճծա 

հեադարեաե մատեեագիրեերի համոզ֊ 
մամբ աշխարհի այբուբեններից աստ -
ուածային ծագում ունեն միայն երկուսը՝ 
հրէականը (Մովսէսի բերած աստուա– 
ծային պատուիրանների տախտակը) եւ 
Մաշտոցի ստեղծածը՝ «Աստծոյ թաթի» 
տեսիլքային միջնորդութեամբ։ Տարբե-
րութիւնն այն էր, որ հրեաները թշնամա-
բար դիմաւորեցին եւ կոտրեցին Մովսէ-
սի տախտակը, իսկ հայերը՝ թագաւորից 
ու կաթողիկոսից մինչեւ ռամիկ ժողո-
վուրդ, ցնծութեամբ դիմաւորեցին Մաշ -
տոցին։ 

Մաշտոցի ստեղծած գրաբանական 
համակարգը (այբուբենը, ուղղագրական 
կարեւոր կանոնների սահմանումը եւ 
լեզուա-քերականական դրուածքը), այն -
քան կատարեալ էր, որ դարերի ընթաց-
քում փոփոխման ենթարկելու կարիք 
չզգացուեց եւ անթերի ծառայեց տարբեր 
դարաշրջաններում մեր լեզուական բա-
նաւոր խօսքի բոլոր գրական ճիւղերին։ 
Այդ գրահամակարգը կարողացաւ գրա-
ւոր արտայայտել նոյնիսկ մեր բազմա-
բարբառ խօսուածքները։ 

Մաշտոցեան գրահամակարգը նաեւ 
այնքան կենսունակ էր, որ ո՛չ միայն 
ապահովեց հետագայ դարերում հայ 
գրականութեան ու գիտութեան զարգա-
ցումը, այլեւ այդ գրահամակարգով հնա-
րաւոր էր լիարժէք հաղորդակցուել ար -
տաքին աշխարհի հետ, ապահովելով 
նաեւ գիտական տարբեր ճիւղերի ամե-
նաբարձր մակարդակին համարժէք հա-
յերէնով տեղեկատուութիւնը։ 

Մաշտոցը այն լուսաւոր հանճարն էր, 
ով հանդիսացաւ քրիստոնէական դա-
րաշրջանի հայոց ազգի նոր գրի ու 
դպրութան ստեղծողը, առաջին այբբե-
նարանի հեղինակը, առաջին ուսուցիչը 
եւ առաջին թարգմանիչը։ 

Մաշտոցը, մինչեւ գրաստեղծմանն 

անցնելը, նաեւ առաջինն էր, ով միայնակ 
կարողացաւ ամբողջապէս ուսումնասի-
րել լեզուների մէջ իր բարդ իւրայատկու-
թեամբ յայտնի հայերէնի հնչիւնաբանու- ^ 
թիւնը (լեզուագիտական առանձին յ– 
ճիւղ) եւ հիմնովին համակարգել մեր լեզ- ^ 
ուի բաղաձայն եւ ձայնաւոր հնչական ^ 
կազմը, մի գործ, ինչն այսօր մի ամբողջ ^ 
գիտական մասնագիտական խմբի աշ- ^ 
խատանք է համարւում։ Փրոֆ. էդ. ^ 
Աղայեանի իրաւացի բնորոշմամբ, Մաշ- ^ 
տոցը իր ժամանակի ականաւոր գիտ-
նականը, ոչ միայն լեզուագէտ էր, այ-եւ 
հնչիւնաբան, ով տիրապետում էր հայ ե-
րէնում տարբեր խօսուածքների եւ ընդ-
հանուր հնչական համակարգին, մեր լեզ-
ուի քերականական կառոյցին, դրանց 
հիման վրայ սահմանելով իր եզակի ուղ-
ղագրութիւնը։ 

Մաշտոցը իր գրաբանական գործու-
նէութեանը զուգահեռ, երկրի տարբեր 
գաւառներում շրջելու եւ ուսուցչական 
գործունէութիւն ծաւալելու ընթացքում 
նաեւ քարոզում էր քրիստոնէութիւնը եւ 
յընթացս պատրաստում հոգեւորական-
ներ, ինչը, մեր կարծիքով, ուղղուած էր ոչ 
միայն կամ՝ ոչ այնքան եկեղեցական 
սպասաւորներ պատրաստելուն, որքան 
ապագայ դպրոցների համար ուսուցիչ-
ներ ապահովելուն։ 

Մաշտոցի գործունէութեան գնա-
հատման մէջ պիտի ուզէինք շեշտել եւս 
մի հանգամանք։ Յայտնի է, որ քրիստո 
նէութիւն ընդունելը երկրում ուղեկցուեց 
նաեւ հեթանոսական որոշ արժէքների 
ոչնչացումով (թերեւս եկեղեցին չհամա-
ձայնի մեզ հետ), ինչպէս օրինակ, պաշ -
տամունքային կոթողները ոչնչացնելով ™ 
եւ այդ տեղերում եկեղեցիներ կառուցե-
լը, քրմերին հալածելը, նրանց մօտ եղած | 
հնագիր մատեանները անհետացնելը եւ ^ 
այլն։ Մինչդեռ Մաշտոցը իր փնտռած 2՜ 
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դանիէլեան գրերը գտնելուց յետոյ, 
Գողթն գաւառում յատուկ հանդիպելով 
քրմերին, փորձել եւ յաջողել է գտած 
դանիէլեան գրերը համեմատել քրմերի 
ունեցած մատեանների մէջ եղած հայ ոց 
հին՝ մեհենական անուանուած գրերի 
հետ։ Եւ ահա, Մաշտոցը մեր հնագոյն ու 
նոր (իր ժամանակի) մշակութային ժա -
ռանգութեան շարունակականութիւնը 
կեանքի կոչելու փաստով, որոշ չափով 
չէգոքացրեց նախաքրիստոնէական ար– 
ժէքների կորուստի մասին եկեղեցուն 
ուղղուած ամբաստանութիւնները։ 

Մաշտոցի շրջագայութիւնների առա-
ջին հանգրուանը գուսանական արուես-
տով փայ-ող Գողթն գա-առում, թերեւս 
նպաստեցին Մաշտոցին՝ խորամուխ լի -
նելու հայ տոհմիկ երգարուեստի նրբին 
ծալքերին, ինչը գգացուեց նրա ստեղ-
ծած հոգեւոր շարականներում։ Նա 
սկգբնաւորեց 5-րդ դարի մեր միջնադար-
եան հոգեւոր երաժշտութիւնը։ Եկեղեցու 
պատարագներում հնչուած մաշտոցաս 
տեղծ շարականներից, սաղմոսներից 
շատերը գնահատւում են որպէս ժողովըր 
դական երգի ակունքներից սերուած եր -
գարուեստ, Եւ այսօր տեղի է ունենում 
նաեւ հակառակ գործընթացը՝ հոգեւոր 
երգի ագդեցութիւնը մերօրեայ երաժըշ -
տական գործերի եւ երգարուեստի վրայ։ 

Սակայն Մաշտոցը նախ եւ առաջ քա-
ղաքագէտ գործիչ էր։ Երկրի պատմո^ 
թեան խառնակ ժամանակներում, երբ 
Հայաստանի հպատակաբաժանման ու 
պետականութեան կորստի, նաեւ սեփա-
կան բանակի բացակայութեան պայ-
մաններում Բիւգանդիոնի ու Պարսկաս-
տանի տիրապետութեան տակ ծագել էր 
ագգաձուլման իրական վտանգը, երբ 
նոր քրիստոնէացած երկրի համար եկե-
ղեցու ասորերէն եւ յունարէն պատա-
րագների իմաստը անհասանելի էր ժո-

ղովրդին (ինչը, անշուշտ, խոչնդոտում էր 
քրիստոնէական հաւատքի տարածմա-
նը), երբ արքունիքի գրագրութեան գիրը 
յունատառ էր, մէջտեղ էր դրուած երկրի 
ու եկեղեցու ինքնութեան պահպանման 
գերխնդիրը։ Մաշտոցի լուսաւոր միտքը 
գտաւ այդ պայմաններում դրութիւնից 
դուրս գալու, ագգակործանումը կասեցը 
նելու միակ իրական ու ամենաարդիւնա-
ւէտ տարբերակը, այն է՝ պահպանել լե -
գուն՝ նրան ագգային գիր շնորհելու 
(կամ այն վերականգնելու միջոցով։ Նրա 
հեռատեսութիւնը յուշում էր, որ թագա-
ւորագուրկ եւ անգէն հայրենիքի փրկու -
թեան միակ յոյսը ագգային արժէքների 
յարատեւման մէջ է։ Յիրաւի, ծրագրուած 
նոր ստեղծուելիք լեգուապահպան գիր 
ու գրականութեան միջոցով միայն կա -
րելի է ապահովել ունեցած սեփական 
մշակոյթի եւ աւանդութիւնների հետա-
գայ պահպանումը, գարգացումը եւ փո-
խանցումը յաջորդ սերունդներին, իբրեւ 
գոյապահպանման հնարաւոր եւ մատչե-
լի լուծում (ինչպէս միշտ, լեգուապահպա-
նումը այսօր էլ համարւում է ագգային 
անվտանգութեան հիմնարար գործօն)։ 
Մաշտոցը գիտակցում էր, որ գիր չունե-
ցող բանաւոր լեգուները աւել ի շուտ են 
ենթակայ ձուլման կամ վերացման եւ ի 
գուր չէ պատմաբան Մանանդեանի 
պնդումը, թէ՝ լեգուի, կրօնի ու մշակոյթի 
պահպանման համար հայ ժողովուրդը 
պարտական է ոչ միայն ապստամբած 
ժողովրդի (Վարդանանց) արիութեանը, 
այլեւ աւելի շատ՝ հայ գրի ու լուսաւորու-
թեան այդ մեծ տարածողին։ ճիշդ են 
ասում, թէ Մաշտոցի 36 գինուորները 
հային հասցրեցին մինչեւ այսօրը։ 

Իրաւացի է այն կարծիքը, թէ քաղա-
քագէտ-գիտնական Մաշտոցը պարսիկ-
ների դէմ պայքարում իր երկրի հիւսիսա-
յին կողմի ապահովութիւնը աւելի իրա -
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կան եւ ամուր դարձնելու համար ստեղ-
ծեց նաեւ Աղուանքի ու վրացիների գի-
րը, նրանց մէջ եւս քրիստոնեութիւնը 
մայրենիով արագ տարածելու, կղզիա-
ցած չմնա-ու, մեր դրացիական կապերը 
ամրապնդելու եւ դրանով նրանց մեզ 
հետ համադաշնակից դարձնելու հա-
մար։ Կորիւնը վկայում է, թէ՝ Մաշտոցը 
վրացիների գիրը ստեղծելով, «առանձին 
եւ անջատ-անջատ լեզուներով խօսող 
այդ վրացիներին համախմբեց, վերածեց 
մէկ ազգի»։ Այդպիսով Մաշտոցը անդր -
կովկասեան երեք ժողովուրդների 
դպրութեան ու մշակոյթի զարգացմանը 
նպաստելու իր նախաձեռնութեամբ 
ստեղծեց լայն ճակատ՝ ընդհանուր 
թշնամու դէմ։ Հետագայում արաբների, 
պարսիկների եւ քոչուոր այլ ցեղերի դէմ 
այդ տարածքի երեք երկրների միասնա-
կան համատեղ պայքարի բազում օրի-
նակներ ունեցանք։ 

Մաշտոցը իր այբուբենի ուսուցումը 
սկսեց՝ նախ «մարաց կողմերն» անցնե-
լով։ Դա Նախիջեւանի, Գողթնի, Արցա-
խի կողմերն էր։ Նպատակը սոսկ այն 
չէր, որ այդ կողմերում հեթանոսութիւնը 
եւ քրմերի ունեցած ազդեցութիւնը ա ^ 
լի ուժեղ էր եւ պէտք էր քրիստոնէու-
թիւնը տարածել։ Նպատակը քաղաքա-
կան էր, այն է՝ սահմանային մերձակայ 
հայկական գօտին ուժեղացնել՝ պարս-
կական ազդեցութեան եւ ոտնձգութի^ 
ների դէմն առնելու համար։ Յաջորդ 
քայլով Մաշտոցը անցաւ արդէն գրեթէ 
հռոմէական մարզի միաւոր դարձած 
Բիւզանդական Հայաստանի ապահո 
վագրմանը՝ ընդդէմ յունարէն դպրոցի 
կողմից առաւել արագ ձուլող քաղաքա-
կանութեան։ Մաշտոցը գիտէր, որ Բիւ -
զանդիան դէմ էր իր գօտիի մէջ հայկա-
կան լեզուի ու դպրութեան ուժեղացմա-
նը, սակայն չէր կասկածում, որ կայսրը 

կը թոյլատրի իրեն հայկական դպրոց-
ներ բանալու, պարզապէս վախենալով 
պարսից կողմի հետ հայ երի հնարաւոր 
մերձեցումներից։ 

Այսպիսով, Մաշտոցի խորաթափանց 
քաղաքականութեան շնորհիւ պարսիկ-
ներին ու յոյներին չյաջողուեց պետա-
կանութիւնից զուրկ հայ երին ձու-ել։ Եւ 
ինչպէս ամէն անգամ, այսօր նոյնպէս, 
երբ մեր ազգային ինքնութեան կորուս-
տի վտանգի առաջ ենք յայտնւում, մենք 
ազգովին պէտք է դիմենք փորձութեան 
պահին մեր պատմութեամբ արդարաց-
ուած, ազգափրկիչ Մաշտոցեան դասին։ 

Ահա սրանցում է կայանում գիտնա-
կան եւ քաղաքագէտ Մաշտոցի սրբաց-
ման փառքի յարատեւման գաղտնիքը։ 
«Խաւարն անիծելու փոխարէն մի մոմ 
վառիր» (սպարապետ Վազգէն Սարգըս 
եանի ասոյթը)։ Մաշտոցը ջահ վառեց՝ 
իր ժողովրդին խաւարից դէպի լոյս 
առաջնորդելու համար։ Սա էր Մաշտոցի 
գործը, իսկ դա պահպանելն ու սերունդ-
ներին ժառանգելը, մանաւանդ համաշ-
խարհայնացման այս օրերում՝ մե՛ր 
գործն է։ Ահա թէ ինչու, պարտաւոր ենք 
միշտ յիշել Մաշտոցի յիշատակի հան-
դէպ Պ, Սեւակի (եւ մեր) յանձնառու-
թիւնը՝ 

Ու մենք փոքրերս ու Մեծդ մի օր 
Հաւասարւում ենք, դառնում աջա– 

Կի9« 
Դու գործն ես արել, մենք յանձն 

ենք առել։ 
Տէր լինենք այդ յանձնառութեանը։ 

Մարտ 2013 
Ռոտ-Այլընտ, (Միացեալ Նահանգ-

ներ) 

յ– 

X– 
ժ– 

=1 յ– 

0– 
ճ– 
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ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

47 



Ռ Մ . Դ Ի Ն 

ԱՆՈՏէ ՎԼԱԴհՄԻՐԻ ԴՈԼՈՏԽԱՆԵԱՆ 

յ– 

X– 
ժ– 

0– 
ճ– 

ՍԵՌԻ ԵՒ ԱՐԵԱՆ 
ԵՆԹԱԳԻՏԱԿՅՈՒԹԵԱՆ ԽՌՈՎՔԸ 
ԺԱՄԱՆԱԿԻ 
ԵՒ ՏԱՐԱԾՈՒԹԵԱՆ ՄԷԶ 
5 . ՕՇԱԿԱՆԻ 
«ԾԱԿ ՊՏՈՒԿ» ՎԷՊՈՒՄ 

Չունինք գրող մը, որուն ամէն մէկ տողէն մեզի 
գային այն լայնքով, տարողութեամբ 

մտածումներ, 
յոյզեր, քաղցրութիւններ ու տրտմութիւն, 

որքան ասոնք իրաւ են Օշականի մօտ։ 
5ԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ 

ՏԼ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 

Գրակաեութիւեե աշխարհի գեղար֊ 
ուեստակաե կերպաւորումե է, ուստի եւ՝ 
ժամանակի ու պատմութեան քեեութեա֊ 
եը դիմանում են միայն այն արուեստա-
գէտները, ովքեր բերում են նոր ու ինք-
նատիպ մտածողութիւն, կերպարի հոգե-
բանական դիտարկման բազմահամա– 
կարգ մօտեցումներ։ Այս առումով յատ -
կանշական է Յակոբ Օշականի ստեղծա-
գործութիւնը, որ «պատկերակերտներու 
կամ ժանեակի, զեփիւռի, սոխակի եւ լու– 
սինի ցուցահանդէս սարքողներու մե-
նաշնորհը չէ, այլ «ժողովուրդին մեղքե– 
րուն ու արժանիքներուն տրտում կամ 

շքեղ հանդիսարանը»։ 

Հակադրման փորձով հանդէս գալով 
ազգային գրականութեան նահապետա-
կան աւանդոյթների դէմ՝ Օշականը կա-
յուն նախապատուութիւն տուեց հերոս-
ների վարքագծի սեռային դրդապատ-
ճառների գեղարուեստական քննութեա-
նը, որն առաւելապէս արտացոլուել է 
«Ծակ պտուկ»ում։ 

Վէպում իբրեւ բնաշխարհիկ հայ 
գրող դրսեւորուած հեղինակի պատկե-
րած գիւղաշխարհն ամբողջանում է ա ^ 
տեղ ապրող մարդկանց «զարտուղի» 
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վարքագծով, նորովի բա-
ցայայտում գգայութիւննե-
րով ապրող մարդուն, ով 
ներշնչւում է գօրեղ ապ-
րումներով։ Այդ ապրումնե-
րը, մարդկային գիտակցո^ 
թիւնից անկախ, արդէն 
փորձարկուած են պատ-
մութեան վիթխարի տեւո 
ղութիւնների մէջ։ «Օշակա֊ 
նի արուեստին երկու հիմ-
նանիւթերն» են՝ « գ գ ա ^ ո ^ 
թիւն եւ միտք» (մտածում), 
որոնցից, ի վերջոյ, սկիգբ է 
առնում գործողութիւնը։ 
Կեանքն իր բնական իրադ 
րութիւններով շերտաւոր 
ւում է գիտակցական եւ են-
թագիտակցական ոլորտ-
ներում։ Հերոսների հոգե-
բանական ապրումները, 
ենթագիտակցական շեր-
տերում ծաւալուող խռովք-
ները մարմնաւորւում են 
բարքերի եւ օրէնքի ուժ 
ստացած աւանդոյթների 
ձեւով. «Կեանքը բարքերու 
հանգոյց մըն է»։ 

Մարդկային գոյակերպի 
մէջ գիտակցօրէն ս պ ա ռ 
ուած ժամանակը դիտւում է առանց 
կրքի, ապրումի։ Բայց «կը մոռնանք մեր 
չգիտակցուած ժամանակը, որուն բո-որ 
հիւլէները թրթռուն են անով (կրքով)։ 
Կիրքին կիկլոնը (պտտաՎրրիկ֊«Բ»>) 
կ՛անցնի մեր ներսի անդունդներէն ու 
մեգ կը սարսէ, ընդերկրեայ բախումնե-
րուն ամբողջ ողբերգական արհաւիրքո-
վը» Այսպէս, կենսական գօրեղ ձգտում -
ները փոխարինում են հոգեւոր ապրում-
ներին։ Կատարելութեան ձգտումը 

մշտարթուն ուղեկիցն է Օշականի կեր-
պարների։ Սրանից է ահա սկիգբ առ-
նում հոգեխոյգ գրողի գեղագիտութիւնը՝ 
պատկերային արժէքաւոր համակար-
գով, ինքնատիպութեամբ եւ հոգեբանա-
կան համապարփակ վերլուծութիւնե-
րով։ Վերջինների հիմքում, անշուշտ, ըն-
կած է ֆրոյտեան հոգեվերլուծութեան 
սկգբունքը մարդու սեռական կեանքի 
մասին։ 

«Ծակ պտուկ» վէպը սեռախտաբանա-
կան-սեռաճարակ գգացողութիւնների 
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հաեդիսութիւե է, «կեանքէն գողցուած, 
փրկուած, պահուած պատկեր մը»։ Այդ 
պատկերի մէջ ընդգծւում է վէպի գլխա-
ւոր հերոսուհին՝ Նազիկը, որի կեանքը՝ 
ծննդից մին-եւ մահ, «անշրջագիծ» զգա– 
յութիւնների, արեան եւ սեռի, ոճիրների 
ու կրքերի կծիկ է։ Չէ" որ «կիրքերուն 
կիրքն է սեռը», առանց որի կեանքը կը 
լինէր անարիւն ու «անապրելի»։ «Կիրքը 
Օշականի վէպին արար-անիւթն է»։ Յի-
րաւի, Օշականի «Ծակ պտուկ» վէպը 
մթին յոյզերի հանդէս է, որտեղ կրքերն 
անգամ մարմաջով վերամշակուած են 
ներկայանում։ Այդ կրքի սերմերը լող են 
տալիս մարդու արեան եւ հոգու «ծովե-
րուն մէջ», եւ շատ յաճախ անգիտակա– 
ցաբար, հակառակ մեր բոլոր ջանքերին՝ 
դուրս են խուժում ափերից, կլանում մեզ 
իրենց յորձանքի մէջ (գիտակցութեան 
հոսք)։ 

«Իրականութեան մէջ ամէն ինչ ենթա– 
կայ է պատճառահետեւանքային կապի 
տիրական ազդեցութեանը, որի կարեւոր 
գործօններն են՝ բնաշխարհը, սովորոյ– 
թը, կենդանի կեանքը, մարդը, սեռը, 
բնազդը, ժառանգորդական շղթան»։ Այս 
ամէնի ծնունդն ու հետեւանքն է ծակ– 
պտուկ Նազիկը, որն իր գիտակցական 
կեանքն ապրում է «ջիղերով, քիչ անգամ 
ուղեղով»։ Այսպէս, մարդու ներքին 
կեանքը հնարաւորութիւն է տալիս նաեւ 
վերհանելու 19-րդ դարավերջի հայ գիւ -
ղաշխարհի ներքին շերտերը՝ հաւատա-
րիմ արեան կան-ին ու նրա «վարդապե– 
տութեանը»։ Բայց գիւղը «կը զարնուի 
քաղաքէն արեան, հոգեղէն ր1&տա&–ի բա– 
ղադրութեամբ մը», իր ժողովրդով, 
որոնց՝ դարերով սրբագործուած բար-
քերն ու աւանդոյթներն ամբողջացնում 
են հայ ժողովրդի համընդհանուր կեն– 
սափիլիսոփայութիւնը։ Այդ կենսափիլի– 

սոփայութեան մէջ վեր են յառնում հոգե– 
ղէն միութիւններ, ինչպիսիք են՝ կիրքը, 
զգացումը, երազը, տառապանքը, հեշ-
տանքը եւ զգայ ական շատ այլ ձգտում-
ներ, որոնք կրում են ազգային խառնը– 
ուածքի, ժառանգականութեան հաւա– 
տակնիքը. «Օշականի գիւղը, իբրեւ 
բարք, գտած է իւրայատուկ բիւրեղա-
ցում։ ...Կեա՜նքը։ Որ երբ կ ՚ապրուի՝ 
տրամա է, երբ սուզուի տեւողութեան 
մշուշներուն ծոցը՝ բարք անունը կ ՚առ-
նէ»։ Հեղինակը բարքերն ու աւանդոյթ– 
ները ինքնատիպ միջոց է դարձնում ժա-
մանակաընթացքի վերլուծման եւ կեան-
քի արտացոլման համար. վէպի էջերում 
պատկերուած շուրջ քսան հիմնական 
վիճակները հոգեբանական այն վայրկ– 
եաններ են, որոնք ներկայացնելու հա– 
մար հեղինակը դրանց հիմքում դրել է 
«կտոր մը բարք»։ 

«Ծակ պտուկ» վէպում Օշականը նախ 
կարեւորում է սեռական հակումի ժա-
ռանգորդական փոխանցման պահը, ին-
չը ի սկզբանէ դրսեւորւում է մայր եւ աղ-
ջիկ Նազիկների վարքագծում՝ դառնա-
լով ճակատի գիր։ ժառանգականու-
թիւնն այ-ընտրանք չունի։ Դուստր Նա-
զիկը ժառանգում է մօր անունը եւ «ըստ 
օրինի նաեւ անոր մեղքերը»։ Մի հին 
աւանդութեան համաձայն՝ նրա անուան 
հետ քայլում են արիւնը, ոճիրը, խենթու-
թիւնը։ Եւ «միջին էն իր գոյնովը, մարմ 
նովը, աչքերուն յանդգնութեամբը եւ 
կուրծքին շքեղ խռովքովը» առանձնա-
ցող աղջիկը ենթակայ է դառնում իրա-
կան-հաւանական բոլոր փորձութիւննե-
րին։ Բառերն անզօր են՝ բացատրելու 
այն «եղերական երեւոյթը, որ աղուոր 
աղջիկն է գեղերուն մէջ։.Անոնց ճակա-
տագի՜րը։ Աստուած թշնամուն չտայ։ Ու 
Հայրապենց Նազիկը մէկն էր անոնցմէ»։ 
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Գրողը թափանցում է հերոսների նե-
րաշխարհը, բացում ապրումների, կրքե– 
րի կծիկը, սեռի, սիրոյ եւ մահուան խոր-
հուրդը։ Իր գործադրած ստեղծագործա-
կան մեթոտը հեղինակին հնարաւորու-
թիւն է տալիս վեր հանելու կեանքի դրա-
ման օրէնքի ուժ ստացած բարքերի տի– 
րոյթում։ Վէպի գործողութիւնները զար -
գանում են հերոսների ենթագիտակցա-
կան շերտերի վերլուծման ու բացայայտ-
ման տրամաբանութեամբ։ Իսկ դիպա-
շարային ծաւալումներն, ի վերջոյ, յան -
գեցնում են նրան, որ սեռի եւ արեան 
պահանջը եւ կեանքի անկազմակերպ 
«կարգաւորման» բնական ընթացքն ան-
էացնում են իրական կեանքին բարքե-
րով պարտադրուած բարոյական քողը։ 
Օշականը մանրամասն նկարագրո^ 
թեամբ վեր է հանում Նազիկի՝ ծնողնե-
րից ժառանգած արեան շերտերը՝ ընդգը 
ծելով նրանցում եղած կատաղի հոսքե-
րը։ Այդ հոսքերը ներհիւսուած են սեռի 
եւ արեան անյ ագ զգացումին։ Այս ամէ– 
նից վեր է յառնում մեղքի գաղափարը, 
որ վէպում ժառանգականօրէն փոխանցը 
ւում է ծնողից զաւակին։ «Անոր մօրը 
մեղքը իր ճակտին թառած չարագուշակ 
լոյսի մը պէս պտըտուեցաւ անոր հետ։ 
Անոր հօրը մեղքը աղտի պատմուճանի 
մը պէս կը փաթթէր զինքը», - գրում է 
Օշականը՝ կարեւորելով նաեւ Նազիկի 
գեղեցկութիւնը՝ որպէս նրա ողբերգա-
կան ճակատագրի ուղենիշներից մէկը։ 
Որբ մնացած Նազիկին հոգեպէս տան-
ջում էր նաեւ մօր մահուան առեղծուածը, 
ինչն աղջկայ միտքը բորբոքում էր ան-
պատմելի զգացումներով։ Նա իր երեւա-
կայութեան մէջ կերտում է մօր կենդա-
նագիրը՝ նկատելով, որ «մօրը վրայ խ ո ր 
հելէ ետք անպատճառ կը խաղար իր 
մարմինին հետ»։ 

Բռնկուած կրքի իւրաքանչիւր յորդո^ 
մի մէջ հեղինակը նկատելիօրէն ընդ-
գծում է հերոսուհու հարուստ ժառան-
գութիւնները։ Տասներկու տարեկանում 
աղջիկը կին էր արդէն եւ մայրանալու 
ճանապարհին ահա հօր եւ տատի կամ-
քով պիտի ամուսնանար Զաքարենց Տա-
քարի հետ։ Մինչ Նազիկն իր մէջ կրում 
էր արդէն երեք ամիս առաջ կեանքից 
հեռացած Թումասիկի ժառանգին, հա-
կասական զգացողութիւնները բզկտում 
էին աղջկայ սիրտն ու միտքը։ Ինքը ոչ 
այլ ինչ է, եթէ ոչ շարքային մի ծակ 
պտուկ, ում հետագայ ճակատագիրն 
արիւնով է գրուած։ Աղջիկը կրկնում էր 
մօր «...ահաւոր փորձը, ամօթը, դառնու-
թիւնը՝ ապրելուն եւ դարձել էր երկու 
հզօր զգացումների խաղալիք՝ «ան սէրը 
կուզէր։ Ան մահը կուզէր»։ Մնում էր 
հնազանդօրէն հաշտուել մահուան գա-
ղափարի հետ։ Բայց «ամիսէն հարսա-
նիքն էր®»։ Վէպում այս նախադասո^ 
թեանը յաջորդում է մեծ մօր եւ թոռան 
նոյնաբովանդակ երազների նկարագ-
րութիւնը, որը հարուստ հիմք է հանդի 
սանում հերոսուհու՝ հետզհետէ ուր-
ուագծուող ողբերգութեան զարգացման 
համար։ ճակատագրական, թէ նախազ-
գուշացնող առաքելութեամբ՝ նոյն գիշե-
րը տատի եւ թոռան երազներում երե-
ւում է մայր Նազիկը։ Յանդուգն, անվախ 
Հայրապենց Խաթունը երազի տրամա-
բանութեամբ գուշակում է իրականո^ 
թիւնը։ Եւ չի սխալւում մեծ մայրը, տա-
ռապանքը փորձարկուած է դառը ժամա-
նակով, հարս Նազիկի ճակատագրա-
կան մեղքով։ Նախախնամութեամբ 
սահմանուած մի վճռով՝ Նազիկը առա-
գաստի գիշերը դուրս շպրտուեց փողոց։ 

Նազիկն այ-եւս ծակ պտուկ է գիւղի 
բերանում, իսկ նմանների ներկայող 
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թիւեը չի կարելի եոյեիսկ միեչեւ առաւօտ 
հանդուրժել։ «Ծակ պտուկները չէին ապ-
րեր։ Եթէ անոնք չսպաննէին իրենք զի -
րենք, գեղը իր արհամարհանքին, դան-
դաղ ու անզգամ ծաղրանքին տակ կը 
չորցնէր զանոնք», սա էր գիւղի օրէնքը։ 
Սակայն Տաքարը, ի վերջոյ, պիտի պար– 
զէր, թէ ում հետ է նախկինում կենակցել 
իրեն մէկ գիշեր պատկանած Նազիկը։ 
Այդ ընթացքում, Տաքարի հետ մենակ 
մնալով, Նազիկը կարծես վերստուգում– 
վերահաստատում եւ ինքնարդարացը– 
նում է իր արեան տեն-ը, սեռի պահան-
ջը. «Անիկա տեսաւ, ու շատ յստակ, թէ 
ինչ որ կինն էր իր մէջ, տակաւին չէր առ-
նուած, չէր նուաճուած։ Թէ՝ էրիկ մարդը, 
այր տարրը դեռ դուրս էր իրմէ։ ...Ու ահա 
կը դառնար ան իր իգութան, մէկէն ի մէկ, 
այն անորակելի բանին, զոր մշակէր էր 
այնքան կանուխ, անպատում ճամբանե– 
րէ, հաւաքեր էր ցեխին ու արիւնին ու 
մեղքին մէջէն ու տուած անոր՝ ձեւը իր 
զմայլելի մարմինին®»։ Օշականը հան– 
գամանօրէն բացում է մեղապարտ կնոջ 
հոգու գաղտնիքները։ Մահն ու սէրը հա– 
ւասարապէս տիրական են դառնում գիւ-
ղացի աղջկայ մտածումների եւ զգա-
ցումների մէջ։ Հեղինակը հերոսուհու 
վարքագծի դրսեւորման ինքնատիպու– 
թիւնը բխեցնում է կենսաբանական գոր– 
ծօնի (սեռի եւ արեան), բնական գրգիռ-
ների առաջնայնութեան գաղափարից։ 
Կինն էապէս կենսաբանական էակ է եւ, 
որպէս այդպիսին՝ առեղծուածային, 
անքննելի։ Գեղեցկութիւնը հպարտու-
թիւն է կնոջ համար, բայց շատ յաճախ 
կործանարար է դառնում, երբ բախւում է 
հասարակութեան մէջ արմատաւորուած 
կարծրատիպերին։ 

Գիւղացին ըմբռնումով, ներողաբար է 
վերաբերւում մահուանը, հիւանդութեա– 

նը, նիւթական զրկանքներին, բայց 
անասելի անողոք է կնոջ մեծ ու փոքր 
մեղքերի հանդէպ, որի դատն սկսում է 
հեգնելով, ապա նրա ճակատագիրը 
պահ տալիս երգերին՝ մեղապարտի ան– 
ուանը դաջուած դատավճիռը սերնդէ սե-
րունդ փոխանցելու միտումով։ Կարճ 
ժամանակամիջոցում բախտավճիռ սայ-
թաքումը լեզու է դնում գիւղի բերանում 
եւ վերհիւսւում է Նազիկի ձօներգը՝ շա-
րունակելով շահարկել զոհի գեղեցկու-
թիւնը, մօր անցեալը, հօր դժոխային 
վարք ու բարքը եւ, առհասարակ, Հաի 
րապենց տան բոլոր թաքուն եւ անանուն 
մեղքերը։ ժողովրդի արդար դատով՝ 
«մարն ու աղջիկը դրուեցան նոյն գիծին 
վրայ։ Ու խօսեցուցին ժառանգութիւնը, 
ամբարշտութիւնը։ Ողբերգական գիշեր– 
ուանից օր չանցած՝ գիւղացու շուրթե– 
րին էր հին ու հզօր երգը՝ 

Սիրեմ, Նազիկ, ընքուընիդ, 

Օս կի գրիչէն քաշած® 

Յիրաւի, եղերական երետյթ է գեղե-
ցիկ աղջիկը «գեղերուն մէջ»։ Ողբերգու-
թիւնն առաւել քան սոսկալի է, երբ նոյն 
գեղեցիկը մերժ-ում է հասարակութեան 
կողմից, սեփական ընտանիքից, աւելին՝ 
սիրելիից, իսկ յիշեալ վէպի հերոսուհու 
պարագայում՝ կնքւում «ծակ պտուկ» 
անունով։ Արգելուած պտուղը քաղցր է 
լինում. առերեւոյթ անպատասխան 
թուացող սիրոյ զգացումը աղջկայ մէջ 
աւելի է սրում սիրելիի կողքին լինելու, 
նրա առնականութիւնը վայելելու ցան-
կութիւնը։ Անպատիւ եղած հերոսուհին՝ 
հոգեպէս եւ ֆիզիքապէս ջլատուող Նա-
զիկը, հա-ատարիմ իր սեռային «յաճա– 
խանքին», անկարող էր միտքն ազատել 
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Տաքարենց Տաքարի մասին մտածումնե-
րից, որոնք պտտւում էին անկողնային 
տեսարանների, մերկութիւնների եւ գայ– 
թակղութիւնների շուրջ։ 

Չբաւարարուած ցանկութիւնները 
ծնում են տառապանք։ Ֆրոյտը նկատել 
է, որ մարդկային քաղաքակրթութեան 
կատարելագործման համար անհրա-
ժեշտ է եղել (եւ է) ճնշել մարդու սանձար-
ձակ բնազդներն ու կրքերը եւ դրանք են– 
թարկել հասարակութեան կողմից սահ-
մանուած օրէնքներին, եւ որ ամենակա– 
րեւորն է, բարոյական սկզբունքներին։ 
Բայց միեւնոյն ժամանակ մարդու 
ճնշուած ու ենթագիտակցութիւն մղուած 
բնազդները չեն ոչնչանում, այլ շարունա-
կում են էական դեր խաղալ մարդու հո-
գեկան աշխարհի ձեւաւորման գործում՝ 
ուղղութիւն տալով եւ վերաիմաստաւո 
րելով մարդկային վարքի ամենատար 
բեր դրսեւորումները։ 

Նազիկի եւ Տաքարենց Տաքարի փո-
խադարձ սեռային հակումները, արեան 
խլրտուքը իմաստաւորում են մարմնա-
կան ցանկութիւնների վերերկրային, լու-
սեղէն բնոյթը։ Օշականն անհատի հոգե-
կանը դարձնում է իրականութեան ար-
տացոլման յատուկ ոլորտ, իւրատիպ 
ոսպնեակ, որի մէջ տրոհւում-անդրա-
դարձւում է մարդ-միջավայր բազմա-
շերտ ու բազմաբարդ համակարգը։ Այս 
երկու հերոսներն իրենց կեանքի ընթաց-
քով, սիրոյ եւ սեռի ենթագիտակցական 
խռովքով հակադրւում են տիրող միջա-
վայրի սպանիչ ատելութեանը՝ հաւատա-
րիմ մնալով ի վերուստ սահմանուած 
ճակատագրին։ Գ. Յակոբեանը* նկա-
տում է՝ «նորավէպն էր, որ ստեղծաբա-
նօրէն առկայացրեց հոգեբանութեան եւ 
հոգեվերլուծութեան գեղարուեստական 
անդրադարձումը»։ 

Մեծ մօր՝ Հաճի Խաթունի մահուամբ 
սրւում է Նազիկի ողբերգութիւնը. աղջի-
կը բո-որովին մենակ է մնում սեփական 
գերդաստանի եւ գիւղի ատելութեան 
առջեւ։ «Գեղը կ՚ատէր, բայց կը հեգնէր 
ու կ ՚երգէր Նազիկը». 

Սիրեմ, Նազիկ, ընքուըեիդ 

Օս կի գըրիչէն քաշած® 

Թւում էր՝ մահը միայն հոգեկան ան -
դորր պիտի բերէր Նազիկի խռովայոյզ 
հոգուն, բայց համակերպուելը յարիր չէր 
հերոսուհու բնութեանը։ Ծակ պտուկնե-
րի մէջ էլ զարտուղի Հայրապենց Ն ա զ ի 
կը կրաւորականութիւն չի դրսեւորում իր 
վարքագծում եւ չի համակերպւում իր 
ճակատագրի տրուածքին. իրար են 
խառնւում սէրն ու կսկիծը, պատրանքն 
ու իրականութիւնը՝ հնչեցնելով սիրոյ 
տառապանքի յաւերժական դրաման ե ր 
ջանկութեան փնտռտուքի ճանապար-
հին։ Անշեղ ընթանալով երջանկութեան 
հետքերով՝ կործանւում է սեռի եւ ա ր 
եան խլիրտներին հաւատարիմ հերոսու-
հին, սակայն վերջինիս գեղեցկութիւնն 
ու տարաբախտ ճակատագիրը յաւեր 
ժում են երգերի ու յանգերի մէջ. 

Սիրեմ, Նազիկ, ընքուըեիդ, 

Արուն գըրիչէն քաշած® 

*Գրականագէտ, մեջբերում՝ Յա– 
կոբեան Գ., «Արեւմտահայ նորավէ-
պը», Երեւան, 1996, էջ 66-67։ 

ՍտհփաԱակհրտ 
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ՓԱԹՐՒՔ ՄՈՆՏՒԱՆՕ 

| ՓԱԹՐԻՔ ՄՈՆՏԻԱՆՕ 
11 2014-Ի ՆՈՊԷԼԻ 
է ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՓՆԵԿԻՐ 

Այսօր ունիմ այն տպաւորութիւնը, որ յիշողութիւնը նուազ 
ինքնավստահ է եւ պարտաւոր է տեւաբար պայքարիլ յիշողու֊ 
թեան կորուստի խտոձտԽ) ու մոռացման դէմ։ Մոռացման այս 
խաւին, մոռացման այս զանգուածին պատճառով, որ ամէն բան 
կը ծածկէ, կը յաջողինք միայն բռնել անցեալի պատառիկներ, 
կտրատուած հետքեր, մարդկաշին խուսափուկ ճակատագիրներ։ 

ՓԱԹՐԻՔ ՄՈՏԻԱՆՕ 
Հատուած Սթոքհոլմի իր ճառէն 

ՀԼ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Ր 
օ 
ւՕ 
օ 

2014-ի Գրականութեան Նոպէլ ֊ 
եան մրցանակը ստացած էր 
Փաթրիք Մոտիանօ՝ ծնած 1945-
ին։ Շուէտի ակադեմիոյ մէջ իր 
արտասանած խօսքը նպաստ է 
գրողը եւ գրականութիւնը հասկը– 
նալու, կը լուսաբանէ գրողը եւ ըն-
թերցողը, որոնք այս կամ այն ձե– 
ւով լրացուցիչ են։ Ուշագրաւ վկա-
յութիւն մը՝ գրողին եւ գրասէրին 
համար։ Ստորեւ թարգմանաբար 
ընթերցողին ուշադրութեան կը 
յանձնենք իր խօսքը, զայն կարելի 
հարազատութեամբ հայացնելով։ 

Խմբ. 
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Ղեհա 

ատշօս^տ ճ ւ ՚ ճ շ ճ օ տ ա տ տստօօւտտ 
Րճւաշտ։ ^ օ ա ւ ճ ^ օ 
(0*1Ոտ^ճ, 2014, 34 րր.) 

Նոպէլի գրականութեան դափնեկիր 
Փաթրիք Մոտիանոյի խօսքը 

Շուէտի Ակադեմիոյ մէջ մրցանակի ստացման օրը 

Պիտի ուզէի ձեզի պարզապէս րսել, որ 
երջանիկ եմ ձեր մէջ գտնուելով եւ որքան 
զգացուած եմ այն պատիւին համար, զոր 
ինծի րնծայեցիք՝ շնորհելով Նոպէլեան 
Գրականութեան մրցանակր։ 

Առաջին անգամն է, որ ճառ պիտի արլ 
տասանեմ այսքան բազմամարդ ժողովի 
մր առջեւ եւ որոշ վախ մր կր զգամ։ Կր 
փորձուինք խորհիլ, որ գրողի մր համար 
բնական է այս փորձր։ Բայց գրող մր ... 
գէթ վիպասան մր ... յաճախ դժուար յալ 
րաբերութեան մէջ է խօսքին հետ։ Եւ եթէ 
յիշենք ուսումնական տարբերութիւնր 
գրաւորի եւ բերանացիի միջեւ, վիպասա֊ 
նր աւելի ատակ է գրաւորի, քան բերա-
նացիի։ Ան սովոր է լռելու, եթէ կ՛ուզէ թա– 
փանացուիլ մթնոլորտով մր, պէտք է, որ 
հալի ամբոխին մէջ։ Կր լսէ խօսակցու– 
թիւններր առանց այդ երեւոյթր ունենա-
լու, եթէ միջամտէ խօսքի մէջ, այդ կ՚րնէ 
միշտ քանի մր զգոյշ հարցումներ ուղղելու 
համար, որպէսզի աւելի լաւ հասկնայ իր 
շուրջի կիներն ու այրերր։ Իր խօսքր տա-
տամսոտ է, իր գրութիւններր տեւաբար 
ջնջելու սովորութեամբ։ Վստահաբար՝ 
բազմաթիւ սրբագրութիւններէ ետք, իր 
ոճր կրնայ ջինջ րլլալ։ Բայց երբ խօսք 
կ՛առնէ, ալ կարելիութիւնր չունի իր վալ 
րանումներր ուղղելու։ 

Կայ նաեւ այն, որ ես կր պատկանիմ 
սերունդի մր, երբ մանուկներուն թոյլ չէին 
տար խօսելու, բացի քանի մր հազուադէպ 
առիթներէ եւ եթէ արտօնութիւն խնդրէին։ 
Բայց զիրենք չէին լսեր եւ շատ յաճախ 
իրենց խօսքր կ՛րնդհատէին։ Այս կր բա-

ցատրէ մեզմէ ոմանց արտայայտուելու 
դժուարութիւնր, երբեմն վարանոտ, եր-
բեմն արագ, կարծէք ամէն վայրկեան 
վախնային միջամտութենէ։ Հոնկէ է ան-
կասկած այս ցանկութիւնր, որ զիս գրա-
ւեց, երբ մանկութենէս դուրս կու գայի։ Կր 
յուսաք, որ չափահասներր ձեզ պիտի 
կարդան։ Ուստի պիտի ստիպուին ձեզ 
լսել առանց միջամտելու եւ գէթ մէկ ան-
գամ պիտի գիտնան ինչ կայ ձեր սրտին 
վրա)։ 

Այս մրցանակի ծանուցումր ինծի անի-
րական թուեցաւ, եւ անհամբեր էի գիտնա-
լու, թէ ինչու զիս րնտրած էիք։ Այդ օրր, կր 
խորհիմ, որ այդքան ուժգնօրէն զգացի, թէ 
վիպասանր որքան կոյր է իր իսկ գիրքե-
րուն նկատմամբ, եւ որքան րնթերցողնե-
րր աւելի գիտեն, թէ ինչ կր գրէ ինք։ Վխ 
պասան մր երբեք չի կրնար իր րնթերցողր 
րլլալ, բացի իր ձեռագիրի շարահիւսա-
կան սխալներր սրբագրելէ, կրկնութի^ 
ներր վերցնելէ կամ ջնջելէ աւելորդ պար լ 
բերութիւն մր։ Իր գիրքերէն սոսկ շփոթ 
կամ մասնակի պատկերացում մր ունի 
ան, ինչպէս նկարիչր, որ զբաղած կ՚րլլայ 
առաստաղին վրայ որմանկար մր գծելով, 
պառկած լաստակներու վրայ, շատ մօտէն 
զբաղելով մանրամասնութիւններով, 
առանց ունենալու ամբողջի պատկերա-
ցումր։ 

Մենակեացի հետաքրքրական աշխա-
տանք է գրել։ Վհատութեան պահեր կ՛ու լ 
նենաք, երբ կր խմբագրէք վէպի մր առա-
ջին էջերր։ Ամէն օր սխալ ուղիով րնթա-
նալու տպաւորութիւնր կ՛ունենաք։ Ուստի 
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փորձութիւնը մեծ է ետ գալու եւ հետեւելու 
այլ ուղիի մը։ Այդ փորձութեան առջեւ 
պէտք չէ կքիլ եւ հետեւիլ նոյն ուղիին։ 
Ատիկա քիչ մը կը նմանի ձմրան գիշեր մը 

^ ինքնաշարժի մը ղեկին ետին գտնուելուն 
յ ՜ եւ յառաջանալ սառած ճամբու վրայ, 

առանց տեսողութեան։ Ընտրանք չունիք, 
^ ետ դարձ չէք կրնար ընել, ստիպուած էք 
Ժ շարունակել՝ ըսելով, որ ճամբան պիտի 

աւարտի, վերջապէս պիտի ըլլայ աւելի 
& կայուն, եւ մառախուղը պիտի չքանայ։ 

Գիրք մը աւարտելու պահուն, ձեզի կը 
թուի, որ ան ձեզմէ կ՚անջատուի եւ արդէն 
կը շնչէ ազատութեան օդը, ինչպէս մա-
նուկները, դասարանին մէջ, ամրան ար-
ձակուրդի նախօրեակին։ Անոնք ցրուած 
եւ աղմկարար կ՚ըլլան եւ բնաւ չեն լսեր ու-
սուցիչը։ Նոյնիսկ երբ կը գրէք վերջին 
պարբերութիւնները, գիրքը ձեզի հանդէպ 
կը ցուցաբերէ թշնամանք՝ ձեզմէ ազատե-
լու իր աճապարանքին մէջ։ Եւ ձեզ կը լքէ 
հազիւ թէ գրած կ՚ըլլաք վերջին բառը։ 
Վերջացած է, ձեզի պէտք չունի այլեւս, 
արդէն ձեզ մոռցած է։ Այնուհետեւ ընթեր 
ցողներն են, որ զինք պիտի յայտնաբերեն 
իրեն։ Այդ պահուն կը զգաք մեծ պարապ 
մը եւ լքուած ըլլալու զգացում։ Նաեւ տե լ 
սակ մը անբաւարարութիւն գիրքին եւ ձեր 
միջեւ եղած կապին, որ շատ արագ 
խզուած է։ Այս անբաւարարուածութիւնը 
եւ անկատարի զգացումը ձեզ կը մղեն 
գրելու յաջորդ գիրքը, հաւասարակշռո^ 
թիւնը հաստատելու համար, առանց եր-
բեք անոր կարենալ հասնելու։ Տարիներու 
անցքին հետ, գիրքերը կը իրարու կը յալ 
ջորդեն եւ ընթերցողները պիտի խօսին 
«երկ»ի մը մասին։ Բայց դուք պիտի ունե-
նաք զգացումը դէպի առաջ երկար փա-
խուստի մը։ 

I Այո՛, ընթերցողը աւելին գիտէ գիրքի մը 
կ մասին, քան գրողը ինք։ Վէպին եւ ընթեր 
^ ցողին միջեւ կը պատահի երեւոյթ մը, յար 
« եւ նման լուսանկարի մը պատրաստո^ 
օ 

թեան, այնպէս ինչպէս այդ կ՚ընէին թուաի 
նացման ժամանակէն առաջ։ Մութ սեն-
եակին մէջ, անոր տպագրութենէն առաջ, 
լուսանկարը քիչ-քիչ տեսանելի կ՚ըլլար։ 
Քանի կը յառաջանանք վէպի մը ընթերց-
ման մէջ, նոյն քիմիական ընթացքը տեղի 
կ՚ունենայ։ Բայց որպէսզի նման համա-
ձայնութիւն գոյութիւն ունենայ հեղինա-
կին եւ ընթերցողին միջեւ, անհրաժեշտ է, 
որ վիպագիրը երբեք չմղէ իր ընթերցողը -
այն իմաստով, որ կ՚ըսուի երգիչին հա-
մար, որ ուժ կու տայ ձայնին - այլ զայն 
անզգալաբար տանի եւ անոր ձգէ բաւա-
րար կարելիութիւն, որպէսզի գիրքը կալ 
մաց կամաց զինք դրոշմէ, եւ այդ արուես-
տով մը, որ կը նմանի չինական ասեղնե-
րով դարմանումի (&օսբսոօ1ատ), երբ կը 
բաւէ ասեղը մխել ճշգրիտ տեղ մը եւ հոս-
քը կը տարածուի ջղային դրութեան մէջ։ 

Այս մտերիմ եւ լրացուցիչ կապը վիպա-
գիրին եւ իր ընթերցողին միջեւ, կը խոդ 
հիմ, որ կը գտնենք երաժշտութեան մէջ։ 
Միշտ խորհած եմ, որ գրելը մօտ է երաժըշ-
տութեան, բայց շատ աւելի նուազ ան-
խառն, եւ միշտ նախանձած եմ երաժիշտ-
ներուն, որոնք ինծի կը թուէին վէպէն ա ^ 
լի բարձր արուեստ մը կիրարկել - նաեւ 
բանաստեղծները, որոնք աւելի մօտ են 
երաժիշտներուն, քան վիպագիրները։ 

Մանուկ՝ սկսած եմ բանաստեղծութիւն 
գրել եւ անկասկած անոր շնորհիւ է, որ 
աւելի լաւ հասկցած եմ մտածումը, զոր 
կարդացած եմ տեղ մը. «Գէշ բանաս-
տեղծներով է, որ կ՚ունենանք լաւ արձա-
կագիրներ»։ Եւ ապա, ինչ կը վերաբերի 
երաժշտութեան, վիպագիրի մը համար 
այդ յաճախ կը վերաբերի իր դիտած բոլ 
լոր անձերը, համայնապատկերները, փո-
ղոցները բերել երաժշտական հատուածի 
մը մէջ, որ իրեն անկատար պիտի թուի։ 
Վիպագիրին մօտ միշտ կը մնայ ափսո-
սանքը անխառն երաժիշտ մը եղած չըլլա-
լու եւ յօրինած չըլլալու Շոփէնի «Գիշերա-
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յիններ»ը (Լտտ ̂ օօէսատտ)։ 
Վիպագիրի մը յստակատեսութեան 

պակասը եւ քննական հեռաւորութիւնը իր 
գիրքերու ամբողջութեան կը կապակցուի 
երեւոյթի մը հետ, որ կախում ունի նաեւ 
երեւոյթէ մը, զոր ես նկատած եմ իմ եւ շա֊ 
տերու պարագային, ամէն նոր գիրք, այն 
պահուն, երբ կը գրուի, կը ջնջէ նախորդը 
այն աստիճան, որ զայն մոռցած ըլլալու 
տպաւորութիւնը կ՚ունենամ։ Կը կարծէի 
զանոնք գրած ըլլալ մէկը միւսէն ետք՝ 
առանց շարունակականութեան, յաջոր-
դական մոռացումներով, բայց յաճախ 
նոյն դէմքերը, նոյն անունները, նոյն վայլ 
րերը, նոյն խօսքերը կը յայտնուին մէկէն 
միւսը, ինչպէս զարդագիծերը գորգի մը, 
զորս հիւսած ըլլայինք կիսաքուն վիճակի 
մը մէջ։ Կիսաքուն վիճակ մը կամ արթմնի 
երազ մը։ Վիպագիր մը յաճախ գիշերաշր-
ջիկ մըն է, այնքան թափանցուած իր գրե-
լիքով, որ կարելի է վախնալ, թէ կրնայ 
ճզմուիլ փողոցէն անցած պահուն։ Բայց 
կը մոռնանք գիշերաշրջիկներու ծայր աս-
տիճան ճշգրտութիւնը, երբ կը քալեն տա-
նիքներու վրայ, առանց երբեք իյնալու։ 

Նոպէլի մրցանակին հետեւած յայտա-
րարութեան մէջ ուշադրութիւնս գրաւեց 
հետեւեալ խօսքը, որ կ՚ակնարկէ վերջին 
Համաշխարհային պատերազմին. «Ան քո-
ղազերծեց Գրաւման աշխարհը»։ Ես, բո լ 
լոր անոնց պէս, 1945-ին ծնածներ, պալ 
տերազմի զաւակ եմ, եւ աւելի ճշգրտո^ 
թեամբ, քանի որ ծնած եմ Փարիզ, զաւակ 
մը՝ որ իր ծնունդը պարտական է Գրաւեալ 
Փարիզի։ Անոնք, որոնք այդ Փարիզին մէջ 
ուզած են շուտով մոռնալ, կամ միայն յխ 
շել առօրեայ մանրամասնութիւններ, 
անոնցմէ ոմանք խաբկանքը կ՚ունենային, 
որ ի վերջոյ ամէն օրուան կեանքը այդքան 
ալ տարբեր չէ անկէ՝ զոր կը վարէին բնա-
կան ժամանակի մէջ։ Գէշ երազ մը, նաեւ 
անորոշ զղջում մը, որ այս կամ այն ձեւով 
վերապրած ենք։ Եւ աւելի ուշ, երբ զաւակ-

ները հարցումներ կ՚ուղղէին անոնց այդ 
օրերու Փարիզի մասին, անոնց պատաս-
խանները խուսափողական էին։ Կամ լուռ 
կը մնալ ին, կարծէք ուզելով ջնջել իրենց 
յիշողութենէն այդ խաւար օրերը եւ մեզմէ 
թաքցնել բան մը։ Բայց մեր ծնողներու յ ՜ 
լռութիւններուն դիմաց, ամէն բան կռահե-
ցինք, ինչպէս որ մենք կարծէք այդ ապ– ^ 
րած ըլլայինք։ ժ 

Տարօրինակ քաղաք՝ բռնագրաւման ^ 
տակ գտնուող Փարիզը։ Երեւութապէս Փ. 
կեանքը կը շարունակուէր «ինչպէս 
առաջ», թատրոնները, շարժանկարի 
սրահները, երգ-երաժշտութեան զբօսա-
վայրերը, ճաշարանները բաց էին։ Ձայ-
նասփիւռէն կը լսուէին երգերը։ Նոյնիսկ 
թատրոններու եւ շարժանկարի սրահնե-
րու մէջ աւելի մարդիկ կային, քան պատե-
րազմէն առաջ, կարծէք այդ վայրերը ըլլա-
յին ապաստարաններ, ուր մարդիկ կը հա-
ւաքուէին եւ կը սեղմուէին իրարու՝ ապա-
հով զգալու համար։ Բայց անսովոր ման -
րամասնութիւններ կը նշէին, որ Փարիզը 
նոյնը չէր ինչպէս անցեալին։ Ի ն ք ն ա շ ա ^ 
ներու բացակայութեան պատճառով, ան 
լուռ քաղաք մըն էր - լռութիւն՝ ուր կը 
լսուէր ծառերու սօսափիւնը, ձիերու 
կճղակներուն թխկոցը, ամբոխին քայլե-
րուն ձայնը պողոտաներու վրայ, եւ ձայլ 
ներու խառնաշփոթ աղմուկը։ Փողոցնե-
րու լռութեան մէջ եւ պարտադրուած մու լ 
թին, որ ձմրան կ ՚իյնար ժամը հինգի 
շուրջ, եւ որուն ընթացքին պատուհաննե-
րէն նուազագոյն լոյսն անգամ արգիլուած 
էր, այդ քաղաքը կը թուէր բացակայ ըլլալ 
ինքնիրեն - քաղաք «առանց հայեացքի», 
ինչպէս կ՚ըսէին բռնագրաւող նացիները։ 
Չափահասները եւ մանուկները կրնալ ին 
մէկ վայրկեանէն միւսը անհետ անյայտա- ™ 
նալ, եւ նոյնիսկ բարեկամներու հետ ® 
անոնք կը խօսէին կէս բառերով եւ խօ- կ 
սակցութիւնները երբեք անկեղծ չէին՝ ^ 
զգալով, որ օդին մէջ սպառնալիք մը կը 

Օ 
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սաւառնէր։ 
Այս գէշ երագի Փարիզին մէջ, ուր կա-

րելի էր զոհ ըլլալ մատնութեան մր եւ հա-
մախումբ ձերբակալութեան մը՝ գետ-
նուղիէ մը ելքին, դիպուածային հանդի-
պումներ կ՚րլ-ային անձերու միջեւ, որոնք 
երբեք իրարու հանդիպած պիտի չըլլային 
խաղաղութեան ժամանակ, անստոյգ սէ-
րեր կը ծնէին կրակմարի շուքին, առանց 
երբեք վստահ ըլլալու զիրար պիտի վե-
րագտնէին յաջորդ օրերուն։ Եւ այդ՝ յա-
ճախ անվաղորդայն հանդիպումներուն 
իբրեւ հետեւանք, յաճախ վատ հանդի-
պումներ, որոնք հետագային ծնած են մա-
նուկներ։ Ահա ինչո՞ւ բռնագրաւեալ Փարի-
զը ինծի համար միշտ եղած է ինչպէս 
սկզբնական գիշեր մը։ Առանց անոր ես 
երբեք ծնած պիտի չըլլայի։ Այդ Փարիզն է, 
որ չէ դադրած զիս յաճախելէ, եւ որուն քո-
ղածածկ լոյսը կը ծփայ երբեմն իմ գիրքե-
րուս մէջ։ 

Ահաւասիկ նաեւ փաստը, որ գրող մը 
անթաքցնելի կերպով կը դրոշմուի իր 
ծննդեան թուականով եւ իր ժամանակով, 
նոյնիսկ եթէ ուղղակի մասնակցութիւն չէ 
ունեցած քաղաքական գործին, նոյնիսկ 
եթէ մենակեաց մը ըլլալու տպաւորու-
թիւնը կը թողու, քաշուած հոն, որ կը կոչ-
ուի «փղոսկրեայ աշտարակ»։ Եւ եթէ բա– 
նաստեղծութիւններ կը գրէ, անոնք պատ-
կերովն են այն պահուան, երբ կ՚ապրի, եւ 
որոնք պիտի չկրնա– ին գրուիլ ուրիշ ժա-
մանակ։ 

Այսպէս, Եէցի (̂ տ&էտ) բանաստեղծու-
թեան ընթերցումը, այս իրլանատացի մեծ 
գրողին, զիս միշտ յուզած է՝ Վայրի կա– 
րապեերր Քուլի մէջ։ Այդ զբօսայգիին 
մէջ, Եէց կը դիտէ կարապները, որոնք կը 
սահին ջուրին վրայ. 

Տասնիններորդ աշունը իմ վրաս 
իջաւ 

Այն օրէն որ աոաջին անգամ ես 
սկսայ զանոնք հաշուել, 

Զանոնք տեսայ, աոանց աւարտած 
ըլլալու հաշիւը 

Յանկարծ կը բարձրանային 
Եւ կը զուարթանային կտրատուած 

մեծ շրջանակներ կազմելով 
Իրենց աղմկալի թեւերուն տակ 
Բայց արդ կը սահէին հանդարտ 

ջուրերու վրայ 
Վեհապանծ եւ գեղով աոլցուն։ 
Ո՞ր կնիւնէ ցպիկներով իրենց 

բոյները պիտի շինեն, 
Ո՞ր լիճի ափին, ո՞ր ճահիճին, 
Պիտի կախարդե՞ն այլ աչքեր, երբ 

ես արթննամ, 
Եւ պիտի գտնեմ, օր մը, որ անոնք 

թոած են։ 
Կարապները յաճախ կը յայտնուին 

ԺԹ. դարու բանաստեղծութեան մէջ - Պո ֊ 
տըլէրի կամ Մալջարմէի մօտ։ Բայց Եէցի 
այս բանաստեղծութիւնը չէր կրնար 
գրուած ըլլալ ԺԹ. դարուն։ Իր ի ւ ր ա ^ 
տուկ կշռոյթով եւ մելամաղձութեամբ, ան 
կը պատկանի Ի. դարուն եւ նոյնիսկ այն 
տարուան, երբ գրուած է։ 

Կը պատահի նաեւ, որ ԻԱ. դարու գրող 
մը երբեմն ինքզինք բանտարկուածը զգայ 
իր ժամանակին եւ ընթերցումը ԺԹ. դա-
րու մեծ վիպագիրներուն - Պալզաք, Տի– 
քենզ, Թոլսթոյ, Տոսթոյեւսքի - իրեն 
ներշնչէ կարօտախտ մը։ Այդ օրերուն ժա-
մանակը ձեւով մը աւելի դանդաղ կ'ընթա-
նար, քան այսօր, եւ այդ դանդաղութիւնը 
կը պատշաճէր վիպագիրի աշխատանքին, 
քանի որ աւեջի լաւ կրնար կեդրոնացնել 
իր ուժը եւ իր ուշադրութիւնը։ Այդ ատե-
նէն ի վեր ժամանակը արագացած է եւ 
ցնցումներով կը յառաջանայ, ինչ որ կը 
բացատրէ տարբերութիւնը անցեալի վի-
պական ծաւալներու, մայր եկեղեցիներու 
ճարտարապետութեան մերօրեայ ոչ-շա-
րունական եւ կտրատուած կառուցումնե-
րուն միջեւ։ Այս դիտանկիւնէն, ես կը 
պատկանիմ միջին սերունդի մը եւ հե-

58 



Պճծա 

տաքրքրուած եմ գիտնալու, թէ ինչպէս յա-
ջորդ սերունդներր, որոնք ծնած են համա– 
ցանցէն, բջիջային, ել-նամակ, եւ այլ, գրա– 
կանութեամբ պիտի արտայայտեն այն 
աշխարհր, ուր իւրաքանչիւրր մնայուն 
կերպով «կապուած» է, եւ ուր «րնկերային 
ցանցերր» մաս մր կ՛առնեն մեր մտերմու– 
թենէն եւ գաղտնիքէն, որ ցարդ մեր սե-
փականութիւնն էր - գաղտնիութիւն, որ 
խորք կու տար մարդոց եւ կրնար րլլալ վի-
պական մեծ նիւթ։ Բայց կ՛ուզեմ լաւատես 
մնալ ինչ կր վերաբերի գրականութեան 
ապագային եւ համոզուած եմ, որ ապա-
գայի գրողներր պիտի ապահովեն ապա-
գայի շարունակութիւնր, ինչպէս որ րրած 
է իւրաքանչիւր սերունդ Հոմերոսէն ի 
վեր® 

Յամենայն դէպս, գրող մր, ինչպէս ոեւէ 
ուրիշ արուեստագէտ, որքան ալ սերտօ-
րէն կապուած րլլայ իր ժամանակին, որմէ 
չի խուսափիր եւ միայն օդր, զոր կր շնչէ, 
ինչ որ կր կր կոչեն «ժամանակի օդր», իր 
գործերուն մէջ կ՚արտայայտէ ոչ-ժամանա-
կաւոր բան մր։ Ռասինի եւ Շէքսփիրի բե-
մադրութիւններուն մէջ կարեւոր չէ, թէ հե-
րոսներր հագած րլչան հիներու պէս կամ 
բեմադրիչ մր ուզէ անոնց հագցնել «պլու -
ճինզ» կամ կաշիէ բաճկոն։ Ասոնք անկա-
րեւոր մանրամասնութիւններ են։ Կարդա-
լով Թոսլթոյր, կր մոռնանք, որ Աննա Ք ա ֊ 
րենինա 1870-ի շրջազգեստ հագած է, ան 
այնքան մօտիկ է մեզի մէկուկէս դար ետք։ 
Եւ յետոյ, կարգ մր գրողներ, ինչպէս էտ -
կար Փօ, Մէլվիլ կամ Ստանտհալ, աւե-ի 
լաւ հասկցուած են իրենց մահէն երկու 
հարիւր տարի ետք, քան անոնց կողմէ, 
որոնք իրենց ժամանակակիցներն էին։ 

Ի վերջոյ, ի՞նչ հեռաւորութեան վրայ կր 
մնայ վիպագիր մր, կեանքի լուսանցքին 
վրայ, զայն նկարագրելու համար, քանի 
որ եթէ անոր մէջ մխրճուած էք - գործի մէջ 
- կ՛ունենաք շփոթ պատկեր մր։ Բայց այս 
թեթեւակի հեռաւորութիւնր արգելք չ՛ըլ-

լար անձնականացման կարողութեան, որ 
իրեն կր պատկանի րնդդէմ իր կերպարնե-
րուն եւ անոնց, որոնք զինք ներշն-ած են 
իրական կեանքի մէջ։ Ֆլոպէր րսած է. 
«Մատամ Պովարին ես ինքս եմ»։ Եւ 
Թոլսթոյ անմիջապէս նոյնացած էր անոր 
հետ, որ գիշեր մր նետուած էր գնացքին 
տակ, Ռուսիոյ կայարաններէն մէկուն մէջ։ 
Այս նոյնացման կարողութիւնր այնքան 
հեռու կ՚երթար, որ Թոլսթոյ կր միախառնր 
ուէր իր նկարագրած համայնապատկե-
րին եւ կր ներծծէր ամէն բան, մին-եւ Ան -
նա Քարենինայի թարթիչներուն բացխ-
փումր։ Այս երկրորդ հոգեվիճակր նարգխ 
սականութեան հակառակն է, քանի որ 
կ՛ենթադրէ միաժամանակ ինքնամոռա-
ցում եւ հզօր կեդրոնացում, կարենալ ^ 
դունելու համար նուազագոյն մանրամաս 
նութիւնր։ Այդ կ՛ենթադրէ որոշ առանձ-
նութիւն։ Ոչ ինքնամեկուսացում, բայց 
թոյլ կու տայ որոշ աստիճանի ուշադրու-
թիւն եւ գեր-յստակատեսութիւն արտա-
քին աշխարհին նկատմամբ, զայն բերելու 
համար վէպին մէջ։ 

Միշտ խորհած եմ, որ բանաստեղծր եւ 
վիպագիրր խորհրդաւորութիւն կու տան 
արարածներուն, որոնք կր թուին րնկրղ 
մած րլ-ալ ամէնօրեայ կեանքին մէջ, ա ր 
տաքնապէս անշ ուք իրերուն,- եւ այդ կր 
ստիպէ զիրենք պրկուած ուշադրութեամբ 
եւ գրեթէ քնածութեան ձեւով (հյբոօէւզստ) 
հետեւիլ։ Իրենց նայուածքին տակ, րնթա-
ցիկ կեանքր կր պատուի խորհուրդով, առ-
նելով տեսակ մր լուսաւորում, որոնք կր 
գտնուին իւրաքանչիւր անձի խորքր։ Բա-
նաստեղծին եւ վիպագիրին, նաեւ նկարի-
չին դերն է քողազերծել այդ գաղտնիքր եւ 
այդ լուսաւորումր, որոնք կր գտնուին իւ-
րաքանչիւրին խորքր։ Կր խորհիմ իմ հե -
ռաւոր զարմիկիս մասին, նկարիչ Ամէտէօ 
Մոտիկլիանիի, որուն ամէնէն յուզիչ 
կտաւներր անոնք են, ուր ան որպէս 
բնորդ րնտրած է անանուններ, փողոցի 
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մանչեր եւ աղջիկներ, սպասուհիներ, 
պարզ գիւղացիներ, երիտասարդ աշ-
կերտներ։ Զանոնք նկարած է սուր գիծով 
մր, որ կր յիշեցնէ թոսքանական մեծ 

^ աւանդութիւնր, Պոդիչելիի եւ Քուաթրո– 
յ ՛ չենդիի սիէնցի նկարիչներր։ Այս ձեւով ան 

անոնց տուած է - մանաւանդ քողազեր– 
^ ծած է - ամբողջ շնորհր եւ ազնուականու– 
Ժ թիւնր, որոնք իրենց մէջ էին, իրենց հա– 

մեստ կերպարանքին տակ։ Վիպագիրին 
& աշխատանքր այդ ուղղութեամբ պէտք է 

րնթանայ։ Իր երեւակայութիւնր, հեռու 
իրականութիւնր ձեւափոխելէ, պէտք է 
թափանցէ անոր խորքր եւ յայտնաբերէ 
այդ իրականութիւնր ինքնիրեն, ենթա-
կարմիրներով եւ անդրմանիշակագոյննե-
րով (տքաասջտտ տէ ս1էյ–̂ 1օ1շէտ) զննելու հա-
մար այն, ինչ որ կր գտնուի երեւոյթներու 
ետին։ Եւ հեռու պիտի չրլ–ամ հաւատալէ, 
որ վիպագիրր տեսակ մր տեսանող է, աւե-
լին՝ տեսլապաշտ մր։ Նաեւ՝ շարժագիր մր 
(տւտաօջաբհտ), պատրաստ արձանագրելու 
ամէնէն աննշան շարժումներր։ 

Ես միշտ վարանած եմ կարդալու իմ 
հիացած այս կամ այն գրողին կենսագրու-
թիւնդ Կենսագիրներր յաճախ կր ծանրա-
նան պզտիկ մանրամասնութիւններու 
վրայ, ոչ միշտ ճշգրիտ վկա– ութիւններու, 
նկարագիրի գիծերու, որոնք կր թուին յո^ 
սախաբութիւն եւ շփոթ պատճառել, եւ 
այդ բոլորր ինծի կր յիշեցնեն կարկտանդ 
ման ձայներր, որոնք կր խանգարեն ձայ– 
նասփիւռի հաղորդումներր եւ անլսելի կր 
դարձնեն երաժշտութիւններր կամ ձայնե-
րր։ Միայն իր գիրքերու րնթերցումր մեզ 
կ՚առաջնորդէ գրողի մտերմութեան մէջ եւ 
հոն է, որ ան կր գտնուի իր լաւագոյն ա դ 
տայայտութեամբ եւ մեզի կր խօսի մեղմ 

™ ձայնով, առանց իր ձայնր նուազագոյն չա-
I փով խանգարողի։ 
կ Բայց կարդալով գրողի մր կենսագրա-
^ կանր, երբեմն կր գտնենք իր մանկո^ 

թիւնր դրոշմած իրադարձութիւն մր, որ 
օ 

եղած րլ–այ արգանդի պէս իր ապագայի 
գործին, առանց որ ինք միշտ ունենայ այն 
յստակ գիտակցութիւնդ որ այդ որոշիչ 
իրադարձութիւնր վերադարձած րլլայ, 
տարբեր ձե–երով, յաճախելու համար իր 
գիրքերր։ Այսօր կր մտածեմ Ալֆրէտ Հիչ– 
քոքի մասին, որ գրող չէր, բայց որուն ժա-
պաւէններր ունին ուժր եւ շաղկապումր 
վիպային երկի մր։ Երբ իր զա–ակր հինգ 
տարեկան էր, հայր Հիչքոք իր զինք կր 
ղրկէ նամակ մր յանձնելու բարեկամ ոս-
տիկանի մր։ Տղան անոր յանձնած է նա-
մակդ եւ ոստիկանր զայն բանտարկած է 
ոստիկանատան այն վանդակապատ 
բաժնին մէջ, որ կր ծառայէ որպէս խուց, 
ուր կր պահեն զանազան տեսակի չարա-
գործներր։ Տղան, սարսափած, սպասած է 
ժամ մր, մինչեւ որ ոստիկանր զինք ազատ 
արձակէ եւ իրեն րսէ. «Եթէ վատ րնթացք 
ունենաս կեանքի մէջ, հիմա գիտես, թէ 
քեզ ինչ կր սպասէ»։ Այս ոստիկանր, որ 
իրապէս մանկավարժական տարօրինակ 
սկզբունքներ ունէր, հա–անօրէն սկզբնա-
կան պատճառն է Ալֆրէտ Հիչքոքի բո–որ 
ժապաւէններու մէջ գտնուող սարսափի 
սպասողական (տստբտոտ) եւ մտահոգո^ 
թեան մթնոլորտին։ 

Պիտի չուզէի ձեզ ձանձրացնել իմ անձ-
նական պարագայովս, բայց կր խորհիմ, 
որ մանկութեանս կարգ մր դրուագներր 
հետագային ծառայած են որպէս ծննդոցի 
կաղապար իմ գիրքերուս։ Յաճախ ծնող-
քէս հեռու կ՚րլ-այի, բարեկամներու մօտ, 
որոնց կր վստահէին զիս, եւ որոնց մասին 
ոչինչ գիտէի, տեղեր եւ տուներ, որոնք 
իրարու կր յաջորդէին։ Այդ պահուն ոչինչ 
կր զարմացնէ մանուկ մր, նոյնիսկ երբ կր 
գտնուի անսովոր կացութիւններու մէջ, 
այդ իրեն կատարելապէս բնական կր 
թուի։ Աւելի ուշ միայն մանկութիւնս ինծի 
առեղծուածային թուեցաւ եւ փորձեցի յա-
ւելեալ տեղեկութիւններ ունենալ այն ան-
ձերուն մասին, որոնց ծնողքս զիս յանձ– 
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նած էին եւ տարբեր վայրերուն, որոնք 
տեւաբար կր փոխուէիե։ Բայց չաջողեցայ 
ճշդել այդ աեձերէե շատերր եւ ոչ ալ ճշդել 
տեղագրութիւեր անցեալի այդ վայրերուն 
եւ տուներուն։ Այս առեղծուածներ լուծե-
լու ցանկութիւնր, առանց յաջողելու, եւ 
խորհրդաւորութիւն մր թափանցելու, ին-
ծի գրելու փափաք տուաւ, այնպէս որ 
կարծէք գիրր եւ երե-ակայականր կրնա-
յին ինծի օգնել այդ առեղծուածներր եւ 
գաղտնիքներր լուծելու։ 

Քանի որ հարց են խորհրդաւորութիւն– 
ներր, կր խորհիմ, մտածումներու զուգոր– 
դութեամբ, ԺԹ. դարու ֆրանսական վէպի 
մր մասին. Փարիզի գաղտնիքները։ Մեծ 
քաղաքր, այս պարագային Փարիզր, 
ծննդավայր քաղաքս, կապուած է իմ 
առաջին մանկական տպաւորութիւննե-
րուս եւ այդ տպաւ որութիւններր այնքան 
ուժգին էին, որ անկէ ի վեր երբեք չեմ դադ– 
րած «Փարիզի գաղտնիքներր» հետախու– 
զելէ։ Կր պատահէր, երբ շուրջ ինր կամ 
տասր տարեկան էի, որ առանձին պտր– 
տէի, եւ հակառակ կորսուելու վախիս, եր-
թալ աւե–ի հեռու, թաղերու մէջ, զորս չէի 
գիտեր, Սէնի աջ ափին։ Այդ կ՚րլլար ցերե-
կին եւ ապահովութիւն կր ներշնչէր ինծի։ 
Պատանութեանս սկիզբր ճիգ կ ՚րնէի 
վախս յաղթահարելու եւ արկածախնդրու– 
թիւնս շարունակելու գիշերր, դէպի դեռ 
աւելի հեռու թաղեր, գետնուղիով։ Այսպէս 
է, որ կր սորվին քաղաքր, եւ այդ րնե–ու 
համար հետեւեցայ իմ հիացած վիպագիր-
ներէս շատերուն, որոնց համար, ԺԹ. դա-
րէն սկսեալ, մեծ քաղաքր - այդ կոչուէր 
Փարիզ, Լոնտոն, Ս. Փեթերսպուրկ, Սթոք– 
հոլմ - եղած է բեմր եւ գլխաւոր առարկա-
ներէն մին իրենց գիրքերուն։ 

էտկար Փօ իր «Ամբոխներու մարդր» 
նորավէպին մէջ առաջիններէն եղած է 
ոգեկոչելու այդ մարդկային բոլոր ալիքնե– 
րր, զորս կր դիտէ սրճարանի մր ապակի-
ին ետե-էն, եւ որոնք անվերջ իրարու կր 

յաջորդեն մայթերու վրայ։ Ան կր գտնէ ծե-
րունի մր, տարօրինակ արտաքինով եւ գի– 
շերուան րնթացքին անոր կր հետեւի Լոն– 
տոնի տարբեր թաղերուն մէջ, անոր մա-
սին աւե–ի բան գիտնալու համար։ Բայց ^ 
անծանօթր «ամբոխներու մարդն» է եւ յ ՜ 
անօգուտ է անոր հետեւիլ, ան միշտ պիտի ^ 
մնայ անանուն, եւ անոր մասին երբեք 
բան պիտի չգիտնանք։ Ան անհատական ժ" 
գոյութիւն չունի, պարզապէս մաս կր կազ– ^ 
մէ զանգուածին այդ անցորդներուն, Փ. 
որոնք կր քա–են խիտ շարքերով կամ զի-
րար կր հրմշտկեն եւ կ՚անհետանան փո-
ղոցներու մէջ։ 

Եւ կր մտածեմ նաեւ Թոմաս Տր Գէնսէյ 
բանաստեղծին երիտասարդութեան մէկ 
դրուագին մասին, որ զինք յաւերժ դրոշ-
մած է։ Լոնտոն, Օքսֆորտ փողոցի ամբո-
խին մէջ կապուած էր երիտասարդուհիի 
մր, մին դիպուածի արդիւնք հանդիպում-
ներէն, որոնք կր պատահին մեծ քաղաքի 
մր մէջ։ Անոր րնկերակցութեամբ անցու-
ցած էր բազմաթիւ օրեր եւ ստիպուած 
եղած էր Լոնտոնէն հեռանալ ժամանակ 
մր։ Համաձայնած էին, որ շաբաթ մր ետք 
ան զինք պիտի սպասէր ամէն երեկոյ նոյն 
ժամուն Թիշֆոլտ փողոցին անկիւնր։ 
Բայց զիրար երբեք չէին վերագտած։ 
«Վստահօրէն մենք բազմաթիւ անգամներ 
մէկս միւսր փնտռած ենք, նոյն պահուն, 
Լոնտոնի հսկայ լաբիւրինթոսին մէջ, թե-
րեւս իրարմէ բաժնուած եղած ենք միայն 
քանի մր մեթրով - աւելիին կարիք չկայ 
յանգելու համար յաւերժական բաժան-
ման մր»։ 

Անոնց համար, որոնք հոն ծնած եւ ապ-
րած են, քանի տարիներր կ՚անցնին, իւ -
րաքանչիւր թաղամաս, իւրաքանչիւր փո-
ղոց, կ՚ոգեկոչէ յիշատակ մր, հանդիպում ™ 
մր, Վիշտ մր, երջանկութեան պահ մր։ Եւ ® 
յաճախ նոյն փողոցր կապուած է ձեզի կ 
համար յաջորդական յիշատակներու, այն– ^ 
պէս որ կարծէք շնորհիւ քաղաքի մր տե-

Օ 
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ղագրութեան, ձեր ամբողջ կեանքն է, որ 
ձեր յիշողութեաե կր վերադառեայ յաջոր-
դական հատուածներով, այնպէս որ դուք 
կարենայիք վերծանել դիզուած գրութիւն– 

^ ներր բազմաթիւ անգամներ գործածուած 
յ ՜ մագաղաթներու։ Եւ նաեւ ուրիշներու 

կեանքր, հազար հազարաւոր անծանօթ– 
^ ներու, որոնց կր հանդիպինք գետնուղիի 
Ժ միջանցքներուն մէջ կամ խճողումի պահե– 

րուն։ 
& Եւ այսպէս, ինչպէս երիտասարդու-

թեանս, օգնելու համար ինծի որ գրեմ, կր 
փորձէի գտնել Փարիզի հեռախօսի ցու– 
ցակներր, մանաւանդ անոնք՝ ուր անուն– 
ներր ցանկագրուած են փողոցներով եւ 
շէնքերու թիւերով։ Մէկ էջէն միւսր, րնկղ– 
մած քաղաքի մր տպաւորութիւնր ունէի, 
ինչպէս Ատլանթիտր, եւ շնչել ժամանակի 
հոտր։ Տարիներու պատճառով, որոնք ան-
ցած էին, միակ հետքերր զորս ձգած էին 
այդ հազար հազարաւոր անծանօթներր, 
իրենց անուններն էին, իրենց հասցէներր 
եւ իրենց հեռախօսի համարներր։ Երբեմն 
անուն մր կ՚անհետանար, մէկ տարիէն 
միւսր։ Այդ հեռախօսի հին ցուցակներր 
թերթատալու մէջ գլխապտոյտ պատճա-
ռող բան մր կար, մտածելով՝ որ այլեւս հե-
ռախօսի համարներր պիտի չպատասխա-
նէին։ Աւելի ուշ ես պիտի զարմանայի Օս֊ 
սիփ Մանտելսթամի մէկ բանաստեղծու-
թեան տողերու րնթերցումով. 

Ես վերադարձայ իմ ընտանի քա-
ղաքս մինչեւ հեկեկանք 

Մինչեւ մանկութեան ջղային կծիկ-
ներ, մինչեւ բնաջիղք մորթի տակ։ 

Փեթերսպոտկ (...) 
Ի հեռախօսներուս, դուն ունիս հա-

մարները։ 
™ Փեթերսպոտկ։ Ես ունիմ հին օրե– 
I րու հասցէները 
է Ուր մեռեալները կը ճանչնամ 
Դ իրենց ձայնէն։ 

Այո՛, ինծի կր թուի, որ դիմելով Փարիզի 

օ 

հեռախօսի այս հին ցուցակներուն, ցան-
կութիւն ունեցած եմ առաջին գիրքերս 
գրելու։ Կր բաւէր անծանօթի անունր 
րնդգծել մատիտով մր եւ երեւակայել՝ թէ 
ինչ եղած էր իր կեանքր, հարիւրահազա-
րաւոր անուններու մէջ։ 

Կրնանք կորսուիլ կամ անհետանալ 
մեծ քաղաքի մր մէջ։ Նոյնիսկ ինքնութիւն 
փոխել եւ ապրիլ նոր կեանք մր։ Կրնանք 
երկարաշունչ խոյ զի մր դիմել, գտնելու 
համար մէկու մր հետքր, ունենալով միայն 
կորսուած թաղամասի մր մէջ մէկ կամ եր-
կու հասցէներ։ Կարճ նշումր, որ երբեմն 
կայ որոնման քարտերու վրայ միշտ ար-
ձագանգ մր գտած է մէջս։ Յայտնի վերջին 
բնակարանր։ Նշումներ անհետացման, 
ինքնութեան, ժամանակր որ կ ՚անցնի, 
սերտօրէն առրնչուած են մեծ քաղաքնե-
րու տեղագրութեան։ Ահաւասիկ թէ ինչու, 
ԺԹ. դարէն սկսեալ, անոնք յաճախ եղած 
են կալուածր վիպագիրներու, եւ անոնցմէ 
մեծերէն մի քանին նոյնացած են քաղաքի 
մր հետ. Պալզաք եւ Փարիզ, Տիքրնզ եւ 
Լոնտոն, Տոսթոյովսկի եւ Ս. Փեթերս 
պուրկ, Թոքիօ եւ Նակայ Քաֆֆու, Սթոք-
հոլմ եւ Հիալմար Սոտէրպերկ։ 

Ես կր պատկանիմ սերունդի մր, որ 
կրած է ազդեցութիւնր այս վիպագիրնե-
րուն, եւ ուզած է, իր կարգին, հետախուզել 
այն, զոր Պոտրլէր կր կո-էր «օձապտոյտ 
ծալքերր մեծ քաղաքներու»։ Ապահովա-
բար, յիսուն տարիէ ի վեր, այսինքն այն 
շրջանէն, երբ իմ տարիքիս պատանիներր 
հզօր զգայնութիւններ կ՚ունենային յայտ– 
նաբերելով իրենց քաղաքր, անոնք փոխ– 
ուած են։ Ոմանք, Ամերիկա կամ ինչ որ կր 
կոչէին Երրորդ Աշխարհ, դարձած են «մեծ 
ոստաններ» (ատջ&բօ1տտ) մտահոգիչ ծա-
ւալներով։ Անոնց բնակիչներր կր 
գտնուին պատերու ետին, յաճախ լքուած 
թաղամասերու մէջ, եւ րնկերային պատե-
րազմական վիճակի մէջ։ Հիւղաւաններր 
հետզհետէ աւելի բազմաթիւ են եւ աւելի 
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Պճծա 

ու աւելի շօշափուկներով։ Մինչեւ Ի. 
դար, վիպագիրներր կր պահէին քաղա-
քի ձեւով մր ռոմանդիկ պատկերացու– 
մր, ոչ այնքան տարբեր Տիքրնզի եւ Պո– 
տրլէրի պատկերացումէն։ Եւ ես պիտի 
ուզէի գիտնալ, թէ ինչպէս ապագայի 
վիպագիրներր պիտի ոգեկոչեն այդ 
հսկայական կեդրոնացումներր երեւա-
կայածին երկերու մէջ։ 

Դուք բարեացակամութիւն ունեցած 
էք ակնարկելու ինչ կր վերաբերի իմ 
գիրքերուս «յիշողութեան արուեստին, 
որով ոգեկոչուած են մարդկային ամէ-
նէն անբռնելի ճակատագիրներր»։ 
Բայց այս գնահատումը իմ աեձէս աե– 
դիե կ ՚երթայ։ Այս իւրայատուկ յիշողու– 
թիւնր, որ կր փորձէ հաւաքել անցեալի 
քանի մր փշրանքներ եւ այն քիչ հետքերր, 
զորս անանուններ եւ անծանօթներ ձգած 
են երկրի վրայ, ան նաեւ կապուած է իմ 
ծննդեան տարեթիւիս. 1945։ Ծնած րլ-ալ 
1945-ին, քաղաքներու կործանումէն եւ 
ամբողջ բնակչութիւններու անհետացու-
մէն ետք, զիս, ինչպէս իմ տարեկիցներս, 
անկասկած աւե-ի զգայ ուն դարձուցած է 
յիշողութեան եւ մոռացման նիւթին։ 

Ինծի կր թուի, դժբախտաբար, որ կորս– 
ուած ժամանակի որոնումր չի կրնար րլլալ 
Մարսէլ Փրուստի ուժգնութեամբ եւ ան– 
կեղծութեամբ։ Իր նկարագրած րնկերու– 
թիւնր դեռ կայուն էր, ԺԹ. դարու րնկերու– 
թիւն մր։ Մարսէլ Փրուստի յիշողութիւնր 
կր յայտնաբերէ անցեալր իր յետին ման-
րամասնութիւններով, ինչպէս ապրող 

պաստառ մր։ Այն տպաւորութիւնր ունիմ, 
որ այսօր յիշողութիւնր շատ աւելի նուազ 
ինքնավստահ է, որ պէտք է պայքարի յի-
շողութեան կորուստի եւ մոռացման դէմ։ 
Մոռացման այս խա-ին պատճառով, մո-
ռացման այս զանգուածէն, որ ամէն բան 
կր ծածկէ, կր յաջողինք որսալ միայն անց-
եալի պատառիկներ, կտրատուած հետ-
քեր, փախչող մարդկային ճակատագիր– 
ներ գրեթէ անբռնելի։ 

Բայց անկասկած, այդ կոչումն է վիպա-
գիրին, մոռացման սպիտակ մեծ էջին առ-
ջեւ, յայտնաբերել կիսով ջնջուած քանի մր 
բառեր, ինչպէս այդ կորսուած սառցակոյ– 
տերր, որոնք կր խոտորին ովկիանոսի 
մակերեսին վրայ։ 

յ– 

ճ– 
0– 

2014, ՍթոքհոլՎ 
Հայացուց՝ Ց.Պ. 

Ամփոփ մատենագիտութիւն Փաթրիք Մոնտիանոյի երկերուն 

Լ& բ1&օշ ժշ 1'ՔէօԱտ 1975, Ս ո շ յՇԱՈՇՏՏՇ 1985 , Օ օ ա Տ ա ժ շ է 1999, Օշտ 1ՈՕՕՈՈԱ6Տ 
2 0 0 0 , Ք բ հ շ ա շ ո ժ շ 2 0 0 2 , Լ& բշէւէշ ե ց օ ս 2 0 0 2 , ճօօւժշոէ ոօօէսաշ 2 0 0 5 , Ս ո բշժւ§է66 
2 0 0 6 , Օ&ոտ 1շ Օ&ք© ժշ 1& յշսոշտտշ բշէժսշ 2 0 0 7 , Լ Ա օ ո շ օ ո 2 0 1 0 , Լ ՚ հ շ է ե շ ժշտ ոսւէտ 
2 0 1 2 , ^օա&ոտ 2 0 1 3 Շ&էհշոոշ Շշէէւէսժշ 2 0 1 4 , Ր օ ա զսշ էս ոշ էշ բշէժշտ բ&տ ժ&ոտ 1շ 
զաւէւշէ 2 0 1 4 , Օւտօօատ ձ Րճօ&ժտաւշ տսշժօւտշ 2 0 1 4 . 

ՃԼ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո շ օ 
ւօ 
օ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

ՎԱԼԵՆՏՒՆ ԽԱՉԻԿԻ ԹՈՎԱԱՍԵԱՆ 

(Տ) 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

ՏԻԼՏեա՚ԱՐԻ ԳեՐԳԱՍՏՕՍԸ 
ԵՐԱԺԸՏՈհԹԻհՆ Ծ1Ծ1Փ,հՐՈհ ՊԱՏՄՈհ^Իհ1 

Արեւմտեան Հայաստան (Կոստանղնուպոլիս), Ռումինիա (Պուխարեսթ), 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ (Մասաչուսէց, Ուաշինըթըն), Անգլիա (Ման– 
չեսթըր), Քանատա (Նիւ Փրանսուիք)... նման երկրների եւ քաղաքների ցանկը 
կարելի է շարունակել, որտեղ 400 տարի անղաղար արտաղրուել, կամ մատա-
կարարում եւ արտաղրւում են աշխարհի բո–որ անկիւններում ամենայայտնի 
եւ տարածուած, ամենատարբեր չափերի, ձեւերի ու հնչողութեան, նմանը չունե-
ցող եւ մինչեւ այսօր հայկական մէկ գերղաստանի պատկանող 11Լա1ձ^ մակ-
նիշի բարձրակարգ ու բարձրարժէք ԾՆԾՂԱՆԵՐԸ (Շ^ոհս1)։ 

Հայկական ԾՆԾՂԱՆԵՐԻ արտաղրութեան պատմութիւնն սկսուել էXVII ղա– 
րում, երբ կոստանղնուպոլսաբնակ ալքիմիկոս Աւետիս 1-ը, 1618 թ. Ոսկի ստա-
նալու նպատակով քիմիական փորձեր կատարելիս, յայտնաբերել է պղնձի, ար-
ճիճի, արծաթի խաոնուրղի միացութիւնից իւրայատուկ մի համաձուլուածք։ Եւ 
այղ համաձուլուածքի մետաղից պատրաստել է հնչեղ՝ ենթաձայններով հա-
րուստ արտակարգ հնչողութեան ԾՆԾՂԱՆԵՐ, որոնք ղուրալի, ականջալուր եւ 
երկարատեւ հնչողութիւն ունէին։ Սուլթան Օսման Բ.ն էլ տեղեկանալով այղ 
մասին, հէնց Աւետիսին անուանեց «Ծնծղագործ հաչորղի» - 2Ավյւսո 1ո ձ^աՏ^ 
1ձ(2Ա՝ հնչեղ, Օյւ-ջի՝ պատրաստող, ԽՈ- եան՝ հայկական ազգանուան վերջա-
ծանցը, հայորղի) ձուլածոյ 80 ոսկի տուեց, օսմանեան զինուորական ընտրեալ 
յատուկ նուագախմբերի համար այղ ծնծղաներից պատրաստելու համար։ 

1623 թուականին, 50-ամեայ Զիլջիյեան Աւետիս Ա.ը, սուլթանի հովանաւորոհ 
թեամբ ստացաւ երաժշտական յատուկ գործիք պատրաստելու եւ պալատից 
ղուրս ծնծղաներ կոփելու արտօնագիր եւ Կոնստանղնուպոլսի Սամաթիա ար 
ուարձանում ղարբնոց հիմնեց ու սկսեց իր գործը ծնծղաչաշինութեան ասպա-
րէզում։ 1929թուականին Աւետիս Գ.ը Ամերիկա տեղափոխուելով Մասաչուսէցի 
նահանգի Քուինզի քաղաքում հիմնեց 2Ավյւսո ծնծղաների կոփման գործարա-
նը, Նորուէլ տարածաշրջանում նշուեց շԱվյւսո-ների 350-մեայ յոբելեանը։ Ար-
հեստն այնուհետեւ անցաւ Աւետիսի սերունղներին, 1977 թ՝ Արմանին, ապա 
նրա ղստերը Քրէյգիին, 1999-ին։ Այղ ընթացքում եւ մինչեւ այժմ բո–որ Զիջ^ 
եանները, ինչպէս եւ Քրէյգին ու կրտսեր քոյրը Դէբբին, ինչպէս նաեւ նրանց 
ղուստրերը, շարունակում են ընտանեկան աւանղոյթը։ 
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Աւետիս Ա. Զիլջեաև Աւետիս Բ. Զիլջեաե 0երոբ Զիլջեաև Արամ Զիլջեաև 

(Տ) 
–Օ 

Աւետիս Գ. Զիլջեաե 

...Այսպէս սկսուած 2ւ1ճյտո մակնիշի արտադրանքր շարու– 
նակւում է դարեր շարունակ եւ իր մէջ կուտակել է արդէն 2ւ1ճյտո– 
ների 17 սերնդի կուտակած հարուստ փորձն ու անսպառ գիտե– 
լիքներր։ 1929 թուին ծնծղաների արտադրութիւնր տեղափոխում 
են Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ, Մասաչուսէցի Նահանգ, 
Քուինզի։ Որոշ ժամանակ անց, այն ժամանակուայ մակնիշի սե-
փականատէր Աւետիս Գ. որոշում է արտադրութիւնր տեղափո– 
խել նոյն Նահանգի Նորուէլ քաղաք։ Այս իրադարձութիւններր 
համրնկնում են վաճառատան հիմնադրման 350-ամեակին, եւ 
դրանից սկսած արտադրութեան վայրր չի տեղափոխուել։ 1977 
թուին մակնիշի ղեկավարութիւնր ժառանգաբար անցնում է որ-
դուն՝ Արմանին, իսկ 1999-ին նա էլ իր հերթին ղեկավարութեան 
ղեկր յանձնել է իր դստերը Քրէյգին։ Իր քոյրիկի՝ Դեբբիի հետ նրանք շարունակում են 
մակնիշի ղեկավարութիւնր մինչեւ օրս։ Այսօրուայ դրութեամբ 2ւ1ճյ1օո–ների վաճառա– 
տունր իրաւացիօրէն համարւում է րնտանեկան հնագոյն ձեռնարկութիւնր Ամերիկա– 
յում եւ Կանադայում։ 

Գերդաստանի Պատմական սխրանքները 

1618 Ընտանիքի եւ առեւտրական վարկանիշի ստեղծումը 
Կոստանդնուպոլսեցի Հայ ալքիմիկոս Աւետիս Ա., յայտնաբերել է մետաղների 

մշակման բացառիկ մետաղաձուլուածք։ Ստացուած մետաղից նա ձեռնամուխ է եղել 
ծնծղաներ պատրաստելու, որոնք աչքի են րնկնում պայծառ երկարահունչ ձայնով։ Այդ 
ծնծղաներն առանձնանում էին նոյնիսկ Փոքր Ասիայի յայտնի վարպետների պատրաս-
տած զարդերի շրջապատում, որոնց նմանատիպ գործիքների փորձն սկիզբ էր առել 
դեռեւս XIII դարից։ Իսկ հայկական մեհեաններում, ապա եւ եկեղեցում, Քրիստոնէու– 
թիւնր որպէս պետական կրօն րնդունելուց յետոյ, քշոցներ (ծնծղաներ) օգտագործուել 
եւ օգտագործւում են հոգեւոր ծիսակատարութիւնների ժամանակ, ի սկզբանէ եւ մին– 
չեւ այսօր։ 

Օսման Բ. սուլթանի ենիչերիների նուագախմբերն անմիջապէս տիրապետեցին 
2ւ1ճյաո–ի պատրաստած ծնծղաների օգտագործման ճարտարութիւնն ու հնարներր, 
դրանք օգտագործելով նաեւ ծիսական արարողութիւնների, հարսանիքների ժամա-
նակ, ինչպէս նաեւ օսմանեան բանակում։ Սուլթան Օսման Բ. Աւետիսին հռչակեց այդ 
արհեստի հիմնադիրը համարելով նրան Օսմանեան Թ-ուրքիայում ծնծղաների պատ -
րաստման եւ արտադրութեան հիմնադիր։ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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1623 թուականին Աւետիսը, Մուրադ Դ. սուլթանի օրհեութեամր, արտօնագիր է 
ստացել թողնել Օսմանեան պալատը իր անհատական գործին հետեւելու համար եւ 
Կոստանդնուպոլսի Սամաթիա արուարձանում հիմնել է իր սեփական դարբնոցը, որլ 
տեղ էլ ծնծղաներ է կոփել ու պատրաստել։ 

1651 թուականին Աւետիսը ծնծղաների պատրաստման արհեստագիտութեան 
հՈ գաղտնիքները փոխանցել է իր աւագ որդուն՝ Արամին։ 

1680 թուականին դասական երաժշտութեան հեղինակներն սկսեցին ծնծղաներ օգ ֊ 
տագործել իրենց ստեղծագործութիւններում։ Դասական երաժշտութեան առաջին 

<:֊ ստեղծագործութիւնը, որտեղ հնչել են առաջին ծնծղաները, գերմանացի երգահան Նի ֊ 
^ քոլաս Ատամս Սթրունկքայի «Եսթեր» օփերան է։ 

XVIII դար՝ ծնծդաները եւ երոպական զինուորական նուագախմբերը 
XVIII դարի ընթացքում Եւրոպայի զինուորական նուագախմբերում տարածուեց 

ծնծղաների համատարած օգտագործումը։ 1782 թուականին Վոլֆկանկ Ամատէուս 
Մոցարթը ծնծղաներն օգտագործել է «Առեւանգումն Հարեմից» օփերայում՝ ենիչերի-
ների երաժշտութեամբ։ Քսան տարի անց ծնծղաներ է օգտագործել Եոզէֆ Հայտնը իր 
«Զինուորական սիմֆոնիա»յում։ 

XIX դար՝ ՃԱմբսո ծնծդաները եւ դասական երաժշտութիւնը 
XIX դարի կէսերից Հեքթոր Պերլիոզն ու Ռիխարտ Վակնըրն իրենց ստեղծագործու-

թիւններում սկսեցին լայնօրէն օգտագործել ծնծղաները, նշելով, որ այդ ստեղծագոր-
ծութիւններում պէտք է օգտագործուեն միմիայն 2ւ1վրօռ–ի ծնծղաները։ Այսպիսով 
ծնծղաները վերջնականապէս նուագախմբում գրաւեցին իրենց հիմնաւոր ու արժանի 
տեղը, իսկ 2ւ1վրօռ մակնիշը լայն ճանաչում ստացաւ։ 

1851՝ Միջազգային ցուցահանդէսներ եւ պարգեւներ 
Աւետիս Բ.ը լաստանաւ է կառուցել, որով (1851) ճանապարհորդել է Մարսէլ, յետոյ 

Լոնտոն (1862). այս քաղաքների տօնավաճառներում նա ցուցադրել է իր ծնծղաները, 
արժանանալով պարգեւների, մետալների եւ պատուոյ գրերի։ Աւետիս Բ.ի մահից յել 
տոյ, 1865 թուին, գերդաստանի գործն անցնում է նրա կրտսեր եղբօրը՝ Քերոբին, քա-
նի որ Աւետիսի որդիները Յարութիւն Բ.ը եւ Արամը դեռեւս փոքր էին։ Քերոբը Եւրո 
պա ամէնամեայ վաճառքի է արտահանում 1300 զոյգ ծնծղայ, միաժամանակ շարունա-
կելով մասնակցել միջազգային ցուցահանդէսների Փարիզում (1867), Շիքակոյում 
(1893), Վիեննայում (1873), Պոսթոնում (1883) եւ Պոլոնիայում (1888, 1907). Զիլջեանի 
ուղեւորութիւններից եւ ոչ մէկը առանց պարգեւի չի անցել։ 

1868՝ Սուլթանի հովանաւորութիւնը 
Զիլջեանների ընտանիքը, աւերիչ ու կործանիչ մի քանի հրդեհներից յետոյ ի վիճա-

^ կի չէր մարելու պարտքերն ու նոր նիւթերի ծախքերի հոգսն ապահովելու։ Նրանց 
առաջարկուել էր գործարանը Փարիզ տեղափոխել, սակայն ընտանիքը ոչ մի կերպ չէր 

յ համաձայնում հեռանալ հայրենիքից։ Այն ժամանակ իշխող տիրակալ Սուլթան Ապ լ 
^ տուլազիզը յանձնարարեց անել հնարաւոր ամէն բան, օգնելու վերականգնել առասպե-
2՜ լական ծնծղաների արտադրութիւնը։ 
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Պո^ Զիլջեաև Արման, Զիլջեաև Քրէյգի Զիլջեան Դեբբի Զիլջեան 

0էդի Զիլջեաև 

1909՝ երկրորդ գործարանը Պուխարեստում 
Մահկանացուն կնքելուց մէկ տարի առաջ, Քերոբ Զիլջեանր 

ծնծղաների արտադրութեան գաղտնիքներր փոխանցում է Աւ»լ 
տիսի հասակ առած որդիներին։ Նրանցից աւագր, Յարութիւն 
Բ.ր, հրաժարւում է գերդաստանի գործր շարունակելուց, սկսելով 
քաղաքականութեամբ զբաղուել, դառնալով Կոստանդնուպոլսի 
գլխաւոր դատախազ։ Այդ պատճառով ճարտարագիտական 
գաղտնիքներին տիրացաւ կրտսեր որդի Արամր։ Նա համարեց, 
որ քաղաքական անկայուն եւ անվստահելի պայմաններում Կոս– 
տանդնուպոլսում շարունակել ծնծղաների արտադրութիւնր 
դժուարին խնդիր է։ Միանալով հայկական ազատագրման շարժ– 
մանր, Արամր տեղափոխուեց Պուխարեսթ, որտեղ էլ հիմնել է 
2ւ1վրօռ ծնծղաներ արտադրող երկրորդ գործարանր, այն դէպքում, երբ Քերոբի 
դուստր Վիկտորիան ջանում էր Կոստանդնուպոլսի արուարձանում իր բարձրութեան 
վրայ պահել ու պահպանել գործարանր։ Հետագայում վերադառնալով հայրենիք, 
Արամր կարգաւորում է ծնծղաների արտահանումր Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ-
ներ։ 

1927՝ Ծնծղաների աոաջին Գործարանը Միացեալ Նահանգներում 

1927 թուին Արամր նամակ է գրել ամերիկաբնակ իր զարմիկ Աւետիս Գ.ին, յայտնե– 
լով, որ եկել է իր հերթր րնկերութեան ղեկավարութիւնն ստանձնելու։ Բայց Աւետիսր, 
ինչպէս եւ իր հայրր Յարութիւնր, չցանկացաւ րնտանեկան երեքհարիւրամեայ, սա լ 
կայն ոչ այնքան բարձր եկամտաբեր գործի պատասխանատուութիւնն ստանձնել։ Բա-
ցի այդ Աւետիսր Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների քաղաքացիութիւն ունէր եւ հրու– 
շակեղէնի, նպարեղէնի սեփական գործարան, այդ պատճառով էլ Արամին յայտնեց, որ 
չի ցանկանում վերադառնալ Կոստանդնուպոլիս։ Սակայն, քանի որ Աւետիս Գ.ր մնա-
ցել էր րնտանեկան գործի միակ ժառանգր, որոշուել էր, որ նա ծնծղաների արտադրու-
թեան գործարան պէտք է հիմնի Միացեալ Նահանգներում։ Արամր ժամանեց Միաց-
եալ Նահանգներ եւ զարմիկին բազմակողմանի օգնութիւն ցուցաբերեց արտադրու-
թիւնր բացելու եւ սկսելու գործում։ 

Այսպէս ճազի դարաշրջանի ակունքներում Մասաչուսէցի նահանգի Քուինզի քաղա-
քում յայտնուեց Ամերիկայում 2ւ1վրօռ ծնծղաների առաջին գործարանր։ 
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Արամ Զիլջեաեի համակը 1927-ին Ամերիկա/ում բնակուող Աւետիս զարմի-
կին 

-Լ0 

«Սեպտեմբեր 18.1927 
Սիրելի Աւետիս, 

Ուրախութեամբ եւ տխրութեամբ կը գրեմ այս համակս։ Կը ցաւիմ, որ այս 
Հ տարիքիս եւ վիճակիս պատճաոաւ, ինծի անկարելի կ՚ըլլայ որ շարունակեմ այս 

300 տարուան հոչակոյ գիլլերը շինել։ 
Հիմակ դուն կըլլաս այս Զիլճեան ընտանիքին այր անդամը. եւ կ՚ըլլայ քու 

պարտականութիւնը շարունակել շէնքը այս նշանաւոր գիլլերը, որ 3 դարուան 
զիլճեան ընտանիքին հպարտութիւն էր։ 

Մնամ սիրով 
Արամ» 

1930-ականներ՝ հոր ոճի համար ծնծղաներ 
Աւետիսին յաջողուեց համագործակցութիւն հաստատել ճազային երաժիշտ ճին 

Քրուպայի հետ։ Նա օգնել է վարպետին ծնծղաներր ճազի առաջադրած նոր պահանջ-
ներին յարմարեցնելուն, մասնաւորապէս, խորհուրդ է տուել դրանք աւելի բարակացր– 
նել։ 

ճազի ակունքներում գտնուող աֆրօ-ամերիկացի երաժիշտներդ արագ լեզու գտան 
Աւետիսի հետ, քանի որ նա էլ ապրելով Փոքր Ասիայում յաճախ ազգային խտրակա-
նութեան ճնշումների էր ենթարկուել։ Սակայն 2ւ1վրօո գործարանում ազգային խտրա-
կանութեան ոչ մի արտայայտութիւն գոյութիւն չունէր եւ ճազմզէններ Չիք Ուեպպիի եւ 
Փափա ճոյ ճոնսի համագործակցութեամբ էին յայտնագործուել այն ծնծղաներր, 
որոնք հարուածային համակարգերի անբաժանելի մասն են կազմել՝ հւհծէ, բօրշւ էհտ 
օատհ, ոճշ, տբ1օտհ ս տւշշ1շ (ծնծղաների տարատեսակներ, որոնց ամրացւում եւ յարմա-
րեցւում են տարատեսակ աղմկարար օժանդակ յարմարանքներ, օրինակ, շղթաներ)։ Ի 
դէպ, նման ծնծղաներն անուանել է ինքր՝ Աւետիսր։ 

1935՝ Արմանն ըմբռնում է գաղտնիքները 
Աւետիսր ճարտարագիտական գաղտնիքներր փոխանցում է իր տասնչորսամեայ 

որդուն՝ Արմանին, ով աստիճանաբար խորամուխ է լինում գործի բոլոր նրբութիւննե-
րում։ 

1940-ականներ՝ պատերազմական ժամանակների դժուարութիւները 
1941 թուականին Ամերիկան մտաւ Համաշխարհային Բ. պատերազմի մէջ։ Պղինձն 

ու անագր դարձան ռազմական արդիւնաբերութեան հիմնական նիւթերր։ Աւետիսր 
2 ռազմական պատուէրներ էր րնդունում Միացեալ Նահանգներից եւ Սեծն Բրիտանիա-

յից, որպէսզի նրանց աւեչի շատ անհրաժեշտ նիւթաքանակ հասցնի։ Վարպետներից 
յ շատերին ռազմաճակատ էին ուղարկել, որի պատճառով 2ւ1վրօո գործարանում երեք 
^ աշխատող էր մնացել։ Ի հեճուկս դրա, ռազմական պատուէրներր ժամանակին կաչ 
2՜ տարւում էին, դրանով իսկ րնկերութիւնր յաղթահարեց ծանր տարիների դժուարո^ 
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թիւնները։ Համաշխար-
հային Երկրորդ պատե-
րազմը պատճառ հան -
դիսացաւ, որ 2ւ1ճյտո– 
ների գործունէութեան 
պատմութեան ընթաց-
քում միակ անգամն էր, 
որ Ծնծղաների պատ-
րաստման գաղտնիքնե-
րը փաստագրուեցին 
(մինչեւ այդ դրանք բա– 
ցառապէս փոխանցւում 
էին ժառանգաբար՝ բա-
նաւոր)։ Դա կատարուել 
էր այն դէպքի համար, 
որ Աւետիսի որդին կա– 
րող էր ռազմաճակա-
տից չվերադառնալ։ Սակայն Տիրոջ ողորմածութեամբ 1945 թուին Արման Զիլջեանը 
պատերազմից ողջ եւ առողջ վերադարձաւ եւ լիիրաւ, ամենայն պատասխանատուո^ 
թեամբ ամբողջ արտադրութեան պարտականութիւնն իր վրայ վերցրեց։ Այդ շրջանում 
նա սկսեց ծնծղաների հնչողութեան փորձարկումներ կատարել։ 

1950-ականներ՝ ՀԱմբսո-ը եւ ժամանակակից ճազը 
1950 թուականի նախաշեմին Տայ^ո-ի գործարանն իր 15 աշխատակիցներով թո-

ղարկում էր տարին մին–եւ 70.000 ծնծղայ։ Յետպատերազմեան տնտեսավարութիւնը 
(Միացեալ Նահանգներ արտադրուած ծնծղաները ներմուծուածներից աւելի էժան 
էին) եւ այսպէս կոչուած ժամանակակից ճազի արագութեամբ տարածումը յանգեցնում 
են Տայ^ո-ի ծնծղաների վաճառքի աճին։ Ինչպէս եւ նրա Աւետիս հայրը, Արման Զ ի ^ 
եանն էլ եռանդուն համագործակցում էր առաջատար թմբկահարների եւ ծնծղահարնե-
րի հետ, այն ժամանակ նրանց թւում էին ճին Քրուփան, Պատտի Ռիչը, Սաքս Ռաչը, 
Շելլի Սաննէն, էլուին ճոնսը եւ Ռոնի Ուիլեամսը։ Պարբերաբար նրանց ցուցադրելով 
իր մակնիշի արտադրանքը, Արմանն սկսում է աւելի լաւ հասկանալ, թէ երաժիշտներն 
ինչ են պահանջում ծնծղաներից։ Իսկ դա իմանալով, կարելի էր դասակարգել ճարտա-
րագիտական որոշ նրբութիւններ (ոս^ոօշտ)՝ ի պատասխան փոփոխուող երաժշտական 
սկզբունքների։ 

1960-ականներ՝ հւհսէ, «Ռտո Տջսէ» (Նոր Հարուած) 
Գործարանի գործերը շարունակում էին վերընթաց ապրել, արտադրութիւնն աճում 

է, եւ Արմանը հասկանում է, որ նա միայնակ արդէն ի վիճակի չէ ստուգել, տեսակաւո 
րել արտադրուող բոլոր ծնծղաները։ Այսպէս, երաժշտական գործիքների արդիւնաբե-
րութեան մէջ հանդէս է գալիս արուեստագէտների (երաժիշտների) հետ փոխհամագոր 
ծակցութեան առաջին յատուկ բաժինը։ Այդ բաժնի հիմնական խնդիրը կա– անում էր 
թմբկահարների ներգրաւումը, մասնակցութիւնը ծնծղաների տեսակաւորման եւ ընտ-
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րութեան գործին։ Յատկապէս որպէս 
այդ համագործակցութեան արդիւնք 
թմբկահար Լուի Պելլսդնի շնորհիւ ի 
յայտ է գալիս հւհՕ; « ^ 6 ՝ 8շՕ;»դ։ Նո ֊ 
րամուծութեան տարբերութիւնն ար -
տայայտւում էր ծնծղաների համա-
կարգի վերեւի մասի կշռի պակասեց– 
ման եւ ներքեւի մասի աւելացման 
մէջ։ Այդպէս, մէկ ոտնակով նուագե– 
լիս ստացւում էր աւելի յստակ հնչիւն։ 
Շուտով « ^ 6 ՝ 06^է»դ թմբկահարների շրջանակում գործնապէս դնդունուեցաւ։ 

1964՝ ՏջսէԽտ-ը պայթեցնում են աշխարհը 
1964 թուականին առասպելական քառեակդ նուագում է էդ Սալիւանի ցուցադրու– 

թիւնում, ի յայտ բերելով իրականում իրօք 2ւ1վրօռ ծնծղաների պահանջարկի պայթու-
ցիկ, փոթորկայոյզ ալիքներ։ Մէկ տարուայ դնթացքում պատուիրուել է 90.000 ծնծղայ։ 

1973՝ Նոր արտադրամաս 
Արուեստաբանության վերջին խօսքով կահաւորուած նոր արտադրամասդ բացուեց 

Մասաչուսէթս նահանգի Նորուէլում՝ գործարանի 350-ամեակի առթիւ. 1981 եւ 1998 
թուականներին արտադրական այս տարածքներդ, որպէս օժանդակ տարածքներ դն– 
դարձակուել էին։ 

1976՝ ԵՐԵ0 ՍԵՐՆԳԻ համատեղ աշխատանքը 
Աւանդոյթդ շարունակելով, Աւետիսդ գործարանիի ղեկավարութեան աշխատանք-

ներին մասնակից է դարձրել իր թոռնուհուն՝ Քրէյգիին։ Այսպիսով, այդ շրջանում գոր-
ծարանդ միաժամանակ ղեկավարում են Զիլջեան գերդաստանի երեք սերունդ՝ Աւե-
տիս Գ., Արմանդ, Քրէյգին։ 

1977՝ Արմանը վերցնում Է ղեկավարման սանձեր 
1977 թուականին Աւետիս Զիլջեանն իր Արման որդուն նշանակում է գործարանի 

Նախագահ։ Երկու տարի անց հօր մահից յետոյ, Արմանդ դառնում է նաեւ տնօրէննե-
րի խորհրդի Նախագահ։ Այդ շրջանում նա մեծ միջոցներ է ներդրել արտադրութեան 
արդիականացման, հետազօտական, փորձակառուցողական, եւ ճարտարագիտական 
աշխատանքներում,ստեղծելով «Հնչիւնի գիտաշխատանոց» հետազօտական բաժինդ։ 

1980՝ Յեղափոխական արտադրութիւն 
80-ականների սկզբին Արման Զիլջեանդ շարունակում էր արտադրութեան արդիա-

^ կանացման գործում մեծ ներդրումներ կատարել։ Արտադրութիւնում հադէս են գալիս 
պտտուող փողեր, դրոշմող կրկնակի հեծաններ, ճշգրտուեցին համակարգիչներով ղե-

3 կավարուող յանձնարարուած ծրագրերով կոփման որոշ անճշդութիւններդ։ Այժմ Ար– 
^ մանին հնչիւնի եւ դրա հնչողութեան փորձարկումներին արդէն ոչինչ չէր սահմանափա-
2՜ կում։ 
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1981՝ ճ (0երոբ) ծնծղաների առասպելական շարքը 
X շարքի արտադրութեան ծնծղաներն օգտագործող երաժիշտների հետ շարունա-

կելով համագործակցութիւնր (էլուին ճոնս, Թոնի Ուիլեամս) Արման Զիլջեանր որո-
շում է վերաստեղծել ծնծղաների առասպելական շարքի ձեռքով կոփելու աւանդոյթր, 
որր Քերոր Զիլջեանի պատուին X էր նշւում։ Նման որոշման անհրաժեշտութիւնր հիմ-
նաւորուած էր այն բանով, որ երաժիշտներր դժուարանում էին իրենց հին նոյնատիպ 
գործիքներին շուկայում յարմար պահեստամասեր գտնել, որոնց արդէն րնտելացել 
էին։ Եւ Արմանր չսխալուեց, նորացուած X շարքի գործիքների վաճառքր կտրուկ աճեց։ 

1981՝ ՌՌԲԵՐՌ ԶԻԼՋԵԱՆ 
Աւետիս Զիլջեանի երկրորդ որդին՝ Ռոբերթ Զիլջեանր ծնուել է Պոսթրնում (Մասա– 

չուսէցի Նահանգ), որտեղ եւ հիմնուել էր 2ւ1վրօո գործարանի ծնծղաների արտադրու-
թիւնր։ Աւետիս Գ. ծնծղաների պատրաստման գաղտնիքր յայտնել էր իր որդիներին՝ 
Արման եւ Ռոբերթ Զիլջեաններին, սակայն եղբայրների միջեւ տիրող անհանամաձայ– 
նութիւնների պատճառով Ռոբերթր (808)1981–ին հեռացել է, թողնելով գործարանր 
եղբօրր եւ Տ ճ ա ճ ^ (ՍԱԲԻէՆ) 2ւ1վրօո ծնծղաներ արտադրող եւ արդիւնահանող գոր-
ծարան ստեղծել Քանատայում՝ Նիւ Պրանսուիք քաղաքում։ Ռոբերթր նոր գործարա-
նի անունրկազմաւորել է իր գաւակների՝ Սալլիի, Պիլլի եւ էնտիի անունների առաջին 
վանկերից, որն այսօր համաշխարհային փառք է վա– ելում, ինչպէս Պոսթրնի 2ւ1վրօո 
մայր գործարանր։ 

Ռոբերթ Զիլջեանն իր մահկանացուն կնքել է Քանատայի Մեն Նահանգի Նիւ 
Պրանսուիք քաղաքում 2013 թուականի մարտի 28-ին։ 

1983՝ Նոր աւանդոյթ՝ ամբսո-ների Օր 
1983 թուականին արտադրութիւն հարուածային գործիքների մտակարգուած հւհՕ; 

Տ/2 ։ Ինչպէս անունից է բխում, դրանում վերեւի ծնծղան X շարքից էր, ներքեւինր 2 
շարքից։ Արմանի որդին Ռաբ (Ռոբերտ) Զիլջեանր, Լոս Անճելեսում, երաժիշտ ար -
ուեստագէտների հետ ունեցած ծանօթութիւնների միջոցով, Քալիֆորնիայում նոր 
գրասենեակ է բացել։ Այս առթիւ նշանաւորւում է առաջին 2ւ1վրօո Օօ^ տօնախմբո^ 
թիւնր։ Հանրայայտ կատարողների ղեկավարութեամբ յագեցած վարպետութեան դա-
սրնթացներով եւ այլ միջոցառումներով հանդերձ, ոչ միայն ^ժրտռ-ների, այլեւ, երաժրշ-
տական գործիքների ամբողջ արտադրութեան աւանդոյթր դարձան։ 

1988՝ Թ-մբուկի ՃԱմբսո փայտիկներ՝ Կրակով նուագիր 
2ւ1վրօո վաճառատունր Ալապամայում թողարկել է սեփական արտադրութեան 

թմբուկի փայտիկներ, որտեղ անհրաժեշտ մեծքանակի րնկուզենի է աճում։ Շատ շու -
տով հանրայայտ թմբկահարներր, որոնց թւում եւ Զոն Քրամրրր (Աէրոսմիթր), անց-
նում են 2ւ1վրօո վաճառատան փայտիկներով նուազելուն։ Նրանց թւում՝ Լուի Պելլսր 
նր, Թ՛ոնի Ուիլեամսր, Վիննի Քոլիւթր (Սթինգ),Տեննիս Չեմբերսր (Քարլոս Վանթա-
նա)։ Հ. <2 

1990՝ Նորամուծութիւններ, առաջատար երաժիշտների համագործակցու– % 
թեամբ օ 

Վիննի Քոլիւթր ներգրաւուեց Շստէօա ծնծղաների նոր շարքի մշակմանր։ Նորամո^ § 
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ծութիւնը շուտով դարձաւ 2ւ1վրօո մակնիշյի նոր, երաժշտական արուեստուն նոր կա-
ղապարներ հաստատող ամենատարածուած մոտելներից մէկը։ 

1995՝ Իր տեսակի մէջ նուագախմբային աոաջին առանձնասենեակը 
1995 թուականին 2ւ1վրօռ գործարանը յատուկ շէնք կառուցեց, որտեղ տարբեր 

նուագախմբերի երաժիշտները կարողէին իրենց անձնական օգտագործման համար 
ծնծղաներ ընտրել եւ գնահատել։ Նուագախմբային առանձնասենեակի առաջին հիւ -
րերն էին Լոնտոնի եւ Պոսթոնի սիմֆոնիկ նուագախմբերի, ինչպէս նաեւ Թագաւորա-
կան նուագախմբի երաժիշտները, ովքեր միեւնոյն ժամանակ ստանում էին աշխար-
հում հարուածային գործիքներ եւ համապատասխան պիտոյքներ արտադրող առաջին 
գործարանի որակի 1ՏՕ 9001 Շ Տ 8 . ա ա ^ 1 Տ ը ։ 

1998՝ Առասպելական թմբկահարներ 
Գործարանը նշեց իր գո-ութեան 375-ամեայ յոբելեանը չորս հանրահայտ թմբկա-

հարներ երաժիշտների՝ Ռոյ Հէյնսին, էլուին ճոնսին, Լուի Պելլսընին եւ Մաքս Ռուչին 
յանձնելով՝ ճաշոօօո Օաաաշրտ ճ^հ^6V6ա6ոէ ճ^ա՜ճ մրցանակը։ Հանդիսաւոր այդ արա-
րողութիւնն անց էր կացնում Պիլլ Քոսպին։ Նման նշանաւոր երեւոյթի առթիւ, 
Պերքլիի երաժշտանոցը հիմնեց պարգեւատրուած իւրաքանչիւր թմբկահար երաժշտի 
անուանական կրթաթոշակ։ Ի դէպ, այս երաժիշտներին մրցանակների յանձնման ժա-
մանակ բեմահարթակին նրանք հանդիպեցին առաջին անգամ, ընդհանրապէս։ 

1999՝ Ընտանեկան աւանդոյթների ղեկավարումը 
Արման Զիլջեանն իր դուստր Քրեյգիին նշանակեց գործարանի աւագ կառավարիչ։ 

Նա իգական սեռի առաջին ներկայացուղիչն էր, որ կառավարման գործընթացում պաշ-
տօն ստանձնեց։ Արմանի կրտսեր դուստրը՝ Գեբբին, դարձաւ պատասխանատուների 
բաժնի վարիչը։ Նրան էլ հէնց փոխանցուեցին 1623 թուից ամենայն փութաջանո^ 
թեամբ պահպանուող համաձուլուածքների արհեստագիտութեան գաղտնիքները։ 

2002՝ Սիրելի ԱՌԱՋԱՏԱՐԻ կորուստը 
Արման Զիլջեանի գիտահետագօտական վերջին ծրագիրը դարձաւ X Օօոտէ̂ ոէւոօբ1շ 

շարքի ծնծղաների արտադրութեան թողարկումը։ Այդ ԾՆԾՂԱՆԵՐՆ ի սկգբանէ 
մշակւում էին որպէս նուագախմբային, սակայն հետագայում լայնօրէն օգտագործո^ 
ցին ոճշ ոճում եւս։ 

Արման Զիլջեանն իր մահկանացուն կնքեց 81 տարեկանին, դեկտեմբերի 26-ին իր 
տանը՝ Արիգոնայում։ 

2003՝ անընդմէջ նորամուծութիւնների 380 տարի 
շ յ ւ օ յ ւ ճ ^ գործարանի հիմնադրման 380-ամեակի առթիւ ճաշոօօո Օաաաշրտ 

ճ^հ^6V6ա6ոէ ճ^ա՜ճ երկրորդ մրցանակը շնորհուեց հանրայայտ թմբկահար Սթիւ 
Քատտին, ով էլ իր հերթին մեծ շուքով նշեց իր մտերիմ բարեկամ Արման Զիլջեանի յ ի 
շատակը։ 

Միեւնոյն ժամանակ «ՀՆՉԻՒՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑ»ն սկսեց տիտանի (1ւէ3.ո, մետաղ 
օ մը) համաձուլուածքի ծնծղաների արտադրութիւնը, որոնք երաժիշտների շրջանում 

շատ արագ գտան իրենց նուիրեալ կատարողներին։ 
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2004՝ Պահպանելով գերդաստանի աւանդոյթը 

Զիլջեան գերդաստանի 15-րդ սերնդի Արման Զիլջեանի դստրերի՝ Քրէյգիի եւ 
Դէրրիի դուստրերր՝ Սամանթան եւ Քէդին ու էմիլիան այսօր Զիլջեանների 16 եւ 17 սե-
րունդն են, որ աւանդաբար պատասխանատուութեան մեծ զգացումով շարունակում 
են աշխարհահռչակ գերդաստանի գործր։ 

2006՝ ճ Շստէօա խաչաձեւված շարքի թողարկումը (կհոմջ, խառն, խառնա-
ծին) 

2ւ1վրօռ–ի նորամուծութիւնների մշտական ձգտումն արտայայտուեց X Շստէօա խա-
չաձեւուած շարքի ծնծղաների արտադրութեամբ։ Հարուածային գործիքների վարպետ 
կատարող Աքիրա ճիմպոյի մասնակցութեամբ իրականացուած արտադրութիւնում 
իրականացուել են մետաղի թրծման արուեստաբանութեան եւ մշակման երկու տար-
բերակ՝ աւանդական եւ 8ո11տոէ։ Արդիւնքում միեւնոյն ծնծղան, կատարման տարբեր 
ոճերի դէպքում կարող է տարբեր կերպ հնչել։ Նրանից կարելի է արտաբերել ե՛ւ պայ-
ծառ ե՛ւ մթագնած հնչողութեան երանգներ։ X Շստէօա շարքի արտադրութեան ծնծղա– 
ներր նշուել են 1ոէշաՕ;աոծ1 Րատտ ճ^ա՜ճ ատւեաշտտշ-2006, ինչպէս նաեւ 2007 Օ Տ Ս ^ եւ 
Օաահշտմտ ամսագրի «Տարուայ ԾՆԾՂԱՆԵՐ» մրցանակին։ 

2008՝ 385-ամեայ ամբսո ընկերութեան յոբելեանը 
Րնկերութեան յոբելեա-

նի առթիւ 2ւ1ճյաո 
Օաաաշրտ ճ^հ^6V6ա6ոէ 
ճ ^ ^ ճ մրցանակ շնորհ– 
ուեց հարուածային գոր-
ծիքներին հրաշալի տիրա-
պետող Զինջրր Պէյքրին 
(&6&ա)։ Լոնտոնում 
յանձնուած մրցանակր 
նրան դասեց այդ պատ-
ուին նախկինում արժա-
նացած մրցանակակիրներ 
Ռոյ Հէյնսի, էլուին ճոնսի, 
Լուի Պելսրնի, Մաքս Ռաչի 
եւ Սթիւ Քատտի անուննե– 
րի շարքին։ 

Միաժամանակ 2ւ1վրօո գործարանն սկսեց արտադրել Տաոշշ 12 (88 տոկոս պղինձ 
եւ 12 տոկոս արճիճ) ժամանակակից համաձուլուածքի Րւէօհ 81&օե ծնծղաներ, գործա-
րանային սեւ ծածկոյթով։ Այդ ծնծղաներն աչքի են րնկնում իւրայատուկ հարուստ 
հնչողութեամբ։ 

Երեւան 

*Արուեստագիտութեան թեկնածու 
Կոմիտասի անուան ԵՊԿ դոցենտ, Հայաստանի ժուոնալիստների, Թատե-

րական գործիչների միութիւնների եւ Երաժշտական ընկերութեան անդամ 

Մ) 
–Օ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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ՑԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 

^ ԱԵԱՏՈԼի ԱՒԵՏԵԱԱ՝ 
| ԱԶԱՏ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ ՄԸ 
է– 

Արարում եմ ինչպէս կամենում եմ, 
ինչ կամենում եմ եւ ինչով կամենում եմ։ 

Անատոլի Աւետեան 

Հակառակ երկրի դիմագրաւած դժուա֊ 
րութիւեեերուե, Երեւանդ եռացող քաղաք 
է եւ կդ շնչէ արուեստով, երգահանդէսներ, 
թատերական ներկայացումներ, պարա-
յին ելոյթներ, նկարչական ցուցահանդէս-
ներ։ Սրահներդ միշտ լեցուն են, հեռատե-
սիլդ լայնօրէն կ՛անդրադառնա) գրակա-
նութեան։ 

Հայաստան թերեւս այն երկիրն է, ուր 
նկարիչներուն թիւդ բնակչութեան բաղ-
դատած, բարձր տոկոս կդ ներկայացնէ։ 
Նկարչութիւնդ անարգել կրնայ անցնիլ 
մէկ երկրէն միւսդ, սահման չի ճանչնար, 
լեզուական արգելք չունի։ Սիաժամանակ 
կարելի չէ արձագանգել բոլորին, եւ հասկ-
նալի է, որ ենթակայական դատումով, 
զրոյցի համար կ՚դնտրուի գեղանկարիչդ։ 

Լսել Անատոլի Աւետեանդ, որ դնդհան-
րապէս լոյս կդ սփռէ իր արուեստին եւ 
մասամբ նաեւ Հայ աստանի եւ հայ գե– 
ղանկարչութեան վրայ։ 

Նիւթերու, գոյներու, երանգներու հետ 
| զուարճացող բրուտ մդն է այս արուես 
ճ տագէտդ, նիւթի եւ գոյներու ալշիմիստ 
Յ մդ, նիւթով երազող, երազդ նիւթին շ ն ^ 
° ռութեան վերածող։ 

° Իր անուան շուրջ աղմուկ չստեղծող 
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արուեստագէտ է Անատոլի Աւետեան, 
որուն ստեղծագործական դաշտդ կդ յատ-
կանշուի տեւական որոնումով։ Երբ զինք 
ճանչցայ շուրջ երեսուն տարի առաջ, կդ 
պեղէր հայկական հին արուեստի թաքուն 
աշխարհդ, կդ դաջէր մետաղդ, կդ դրուա – 
գէր, անոր կու տար թեյադրական ձե–եր 
եւ ինքնատիպ գոյներ՝ առանց երանգապ-
նակ գործածելու։ Ան հաւասարապէս 
կ ՚օգտագործէ մետաղ ու փայտ, քար, 
ապակի, կտաւ եւ ներկեր։ Սուրճ կամ 
վրձին ճամբայ կդ հարթեն ստեղծագոր 
ծելու։ 

Բանաստեղծական դիմագիծեր կայ ին 



Ղեհա 

դաջուած մետաղի 
վրայ,– որ հայկական 
հին արուեստ է,– չէզոք 
շրջանակներու մէջ, 
հրաւէրներ՝ մտնելու 
քչախօս Անատոլիի 
ստեղծագործական աշ– 
խարհր։ Ինք չէր բա-
ցատրեր իր գործր, այդ 
զգալու եւ բացատրելու 
իրաւունքր կր թողուր 
արուեստասէրին, որ– 
պէսզի ան տեսնուածին 
մէջ ինքզինք կարենայ 
սեւեռել։ Իրաւ արուես– 
տր արդէն ինքնաճա– 
նաչման հայ ելի է, իրա– 
կանութեան եւ տենչե– 
րու միջեւ ձգուած ուռ– 
կան։ 

Յաճախ դիտած եմ 
Անատոլի Աւետեանի 
առաջին շրջանի կուսա– 
գեղ դէմքի գիծերով կի – 
ներր, կրակէ անցած 
պրոնզի երանգներով, որոնք լոյսին հետ 
կր փոխուէին, մերժելով ծիածանային 
գոյներու խաղին կախարդանքր։ Այդ եթե-
րային դէմքերր կարծէք կր բռնէին վա-
ղանցուկի եւ մնայունի ակնթարթր, միշտ 
պատուհանէն ինկող լոյսին հետ փո– 
խուող։ Այդպէս է ստեղծագործութիւնդ 
որ արուեստի եւ արհեստի, խօսքի եւ 
երազի բաժանարար սահմանն է։ 

Տեսած էի Անատոլի Աւետեանի Վանա– 
ձորի արուեստանոցր, երբ տակաւին ամ – 
բողջովին մայրաքաղաքի նկարիչ չէր։ 
Երեւանր մագնիսի պէս իրեն կր քաշէ Հա-
յաստանի բոլոր շրջաններու տաղանդնե– 
րր՝ գրական, երաժշտական, գիտական, 
կրթական, արուեստի, քաղաքական, 
ամայացնելով շրջաններր, հոն ստեղծե-
լով «գաւառականութեան» մթնոլորտ, ուր 

«Կարվիր սարեր», 2010, ևիւթ կտաւ, իւղաներկ 

ժամանակր կանգ կ՚առնէ։ Քիլեր կր դի– 
մադրեն մեծ քաղաքի կանչին։ Կրնա՛ն 
չդիմադրել, այնքա՜ն բազմաթիւ եւ հաս– 
կնալի են պատճառներր։ 

Տարիներու րնթացքին տեսած եմ 
Անատոլի Աւետեանի ստեղծագործական 
ոճին մէջ տեսակարար հոլովոյթ, չեմ րսեր 
նորութիւն։ Մարդր այդպէս է, տպաւորե– 
լու միտող նորութիւն–արտառոցութիւն չի 
փնտռեր։ Նոյն խորքն է, նոյն լարերն են, 
բայց ինչպէս մեղեդին, պատկերներէն 
անդին լոյսի խաղերր կր փոխուին։ 

Բ. Աշխարհամարտին մասնակցած 
հայրր, որ գերի ինկած էր, փախած է, 
մասնակցած է դիմադրական շարժումնե-
րու, Գերմանիոյ դէմ, Եւրոպական երկիր-
ներու մէջ, Պարսկաստանի ճամբով վե-
րադարձած է Հայաստան եւ Ստալինի 
կողմէ անմիջապէս աքսորուած։ Մօրր րն– 

(Տ) 
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օգ 
յշ 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

«Մայրութիւն», 1999, հիւթ պղինձ, դրուագուՎ, անագ, պատինա 

տանիքն ալ աքսորուած է որպէս գերմա-
նացի, տան անդամներդ իրարմէ բաժնե-
լով եւ քշելով տարբեր վայրեր։ Մինչեւ իր 
տասնհինգ տարիքդ, իր սիպերական 
ծննդավայր աքսորին մէջ ապրած Անա-
տոլի Աւետեանին երբ հարց կդ տրուի, թէ 
ի՞նչպէս եղած են իր օրերդ, ուսում, նկա– 
րիչի շնորհի յայտնաբերում, այդ օրերդ 
հետք ձգած են իր հոգեկան աշխարհին 
մէջ, ան կդ պատմէ։ 

- Այդ օրերը մասնաւոր հետք չեն 
ձգած։ Երբ չէի խօսեր դեռ, կը եկա րէի, 
շնորհ՝ ժառանգուած գերմանացի պա-
պէս, մօրս հօրմէն։ Սիպերիոյ Փրոքո– 
փեւսք ծննդավայր քաղաքիս մէջ Պիո-
ներական Պալատ կ ՚երթայի։ Մինլեւ 9– 
րդ դասարան հոն էի, ուր կար շատ լաւ 
նկարչութեան դասատու մը, որ ինծի 
ըսաւ, թէ կը նկարէի նոյնքան լաւ, որ-

քան կը քանդակէի։ Մեր 
քաղաքին մէջ հայ չկար, 
Երեւանի ձայնասփիւռը 
հոն չէր լսուեր։ Հայրս՝ Հա-
յաստանի կարօտով, 
Պաքուի ձայնասփիւռը կը 
լսէր։ 

Անատոլի Աւետեան 
միայն 1967-ին Հայաստան 
կու գայ, այդ օրերու Կիրո 
վականդ, այժմ՝ Վանաձոր։ 
Կ՚դսէ, որ կրնային աւելի 
կանուխ գալ, բայց Հայ ա ս 
տանի մէջ այդ օրերուն 
կեանքդ դժուար էր, եւ Փրո 
քոփեւսքի մէջ իր դնտանի-
քդ լաւ պայմաններու մէջ 
կ՚ապրէր։ Հայաստանի եւ 
Վրաստանի արուեստի 
վարժարաններուն մէջ կ՛ու – 
սանի։ Կենսագրութիւնդ 
ցոյց կու տայ, որ շուտով կդ 
գնահատուի։ Ուզեցի, որ 
խօսի իր արուեստի զար-

գացման հանգրուաններուն մասին, հայ-
կական հին արուեստ մետաղի վրայ դաջ-
ուած իր դիմաստուերներէն մինչեւ այսօր 
ուան գոյներդ, որոնք ինքնատիպ ոօէա՚շ 
աօրէշ-ներ են։ Անատոլի Աւետեան կդ 
պատմէ, 

- Մետաղի վրայ աշխատիլը նորոյթ 
էր 60-70-ականներուն։ Բենիկ Պետրոս 
եան (20-րդ դարու երկրորդ կէսի նշա-
նաւոր արուեստագէտ, 1939-1996) 
սկսած էր այդ ընել 60-ականներուն, ան 
ուսումնասիրութիւններ կ ՚ընէր Մատե-
նադարանին մէջ, մատեաններու դաջ-
ուած կողքերու վրայ։ Բենիկ Պետ ր ո ս 
եան եւ Դաւիթ Երեւանցի (այժմ Ֆրանլ 
սա) կ ՚աշխատէին մետաղի վրայ։ Այդ 
ձեւէն հեռացայ։ Մետաղին պէտք ունէի 
ծաւալներու համար։ Ինձմէ առաջ ոչ ոք 
այդքան գոյն աշխատած է մետաղի 
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Պճծա 

վրայ։ Բենիկ Պետրոսեան կ՚ըսէր, որ 
մետաղի գործը իեձմով մեծ յառաջդի֊ 
մութիւն ար ձաեագրեց։ Ապա անցայ գ ե ֊ 
ղանկարչութեան՝ մետաղի վրայ։ 

Առաջին անգամ հանդիպած էինք երկ-
րաշարժի օրերուն։ Վանաձորր հարուած-
ուած էր։ Աղէտր ինչպէս դիմաւորած էր 
արուեստագէտր։ 

- Երկրաշարժի տպաւորութեամբ 
գործեր ստեղծած եմ, ինչպէս ոէկվիյէմ, 
տխրութեամբ յատկանշուող պատկեր-
ներ, մութ գոյներով։ Նման մթնոլոր-
տով գործեր միշտ ալ կան, ինչպէս Ցե-
ղասպանութեան 100-ամեակի։ 

Նիւ Եորքր ժամանակակից արուեստի, 
նաեւ նկար-ութեան մեծագոյն կեդրոննե-
րէն մէկն է։ Անատոլի Աւետեան տարի մր 
հոն մնացած է։ Հետաքրքրական էր իմա-
նալ, թէ ինչպէ՛ս դիմաւորած էր այդ աշ– 
խարհր եւ ինչպէս րնկալուած էր ինք։ Պա– 
տասխանր զարմացնող էր։ 

- Նիւ Եորքի մէջ ես ցուցահանդէս չեմ 
ըրած։ Հոն կեցութեանս ընթացքին ես 
տեղեկութիւն հաւաքեցի, ցուցասրահ-
ներ եւ թանգարաններ այցելեցի, հոն 
մեծ նկարիչներու գործերը կա– ին։ Հոն 
ռուսի մը պատկանող մեծ ընկերութեան 
մօտ աշխատեցայ որպէս ներքին գեղա-
զարդող - Ժ6Տ1ցՈ6^ Ժ600^է10Ո 1Ոէ6™6 -
վճարուած էի։ Չկրցայ հոն ցուցահան-
դէս ունենալ, որովհետեւ ձեռքի արկած 
ունեցայ եւ վերադարձայ Երեւան։ 

Նկատի ունենալով, որ արուեստի շու -
կան մեծ քաղաքներու եւ երկիրներու մէջ 
է, միթէ պէ՛տք էր Հայաստանէն դուրս 
գալ միջազգային ճանաչում գտնե–ու հա-
մար։ Ակնարկեցի Եուրոզի, որ լայն ճա-
նաչման արժանացած է։ Մանաւանդ որ 
Հայաստանի նկարիչներր րնդհանրապէս 
«քոթէ» չեն, ինչ որ անկարելի չէ, եւ անհ -
րաժեշտ է միջազգային հրապարակ գա-
լու համար, ներկայ րլլալ աճուրդներու, 
Սոթպի՚զ (Անգլիա) կամ Տրուօ (Փարիզ)։ 

«Ամերիկա.1», 2006, հիւթ կտաւ, իւղաներկ 

Այս մասին խօսեցաւ Անատոլի Աւետեան։ 
- Անցեալին, խորհրդային օրերուն, 

նկարիչը ապահովուած էր։ Պատուէր-
ներ կը ստանար։ Այժմ նկար գնող չկայ։ 
Մշակոյթի նախարարութիւնը պէտք է 
զբաղի նկարիչի եւ ստեղծագործու-
թեան ճանաչման հարցով։ Նկարիչը, 
անցեալին հետ բաղդատած, ոչ մէկ 
պաշտպանութիւն ունի։ Իսկ միջազգա-
յին հրապարակ գալու նախաձեռնու-
թիւնը պէտք է ունենայ մշակոյթի նա-
խարարութիւնը, նկարիչը այդ միջոցնե-
րը չունի։ Արուեստաբաննե րը պէտք է 
կատարեն ծանօթացման աշխատանքը։ 

Անատոլի Աւետեան մասնակցած է գե-
ղազարդումի - ա՜է ճտօօ - ցուցահանդէսնե-
րու, այսինքն հրապարակ եկած է նաեւ 
կիրարական աշխատանքներով։ Այս պա-
րագային խնդիր կար, թէ ո՜՛ւր կր գտնուի 
գեղազարդում-կիրառական արուեստի եւ 
ստեղծագործական արուեստի բաժանա-
րար գիծր։ Ներկայիս, ինչպէս կ՚րսուի, 
ճշտւջոշւ՜-ներ հեշտութեամբ կ՚անցնին գե -
ղանկարչութեան ոլորտ, քիչ մր ամէն 
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«Ծովափին», 2011, հիւթ ալիւմիհ, հերկեր 

տեղ։ Այդ սահմանի մասին արուեստա^ 
տր կ՚րսէ. 

- Այդ սահմանը կը ճշդուի գործած-
ուած նիւթով, օրինակ, փայտի վրայ աշ-
խատանքը, կիրառականը եւ ար ուեստը 
կը զանազանուին գունանկարներով, 
նկարներով, իւղաներկի, կտաւի եւ 
թուղթի գործածութեամբ։ Կիրառական 
ժամանակակից գործերը գեղեցիկ 
կրնան ըլլալ, ժամանակակից նկարա-
գիր ունենալ։ 

Նկատի ունենալով Հայաստանի 
տնտեսական կացութիւնր, հետաքրքրա-
կան էր գիտնալ, թէ Անատոլի Աւետեանի 
գործերր երկրին մէջ կր վաճառուէ՛ին, մա-
նաւանդ, ինչպէս ինք րսաւ, երբ պետա-
կան աջակցութիւն եւ պատուէրներ չկա-
յին։ 

- Գործերս կը վաճառուին։ Հանրա-
պետութեան նախագահը եւ ղեկավա-
րութինը գործերէս նուէր կը տանին երբ 
կը ճամբորդեն։ Նոյնպէս՝ Ամենայն Հա-
յոց կաթողիկոսը։ Նաեւ երկրի հա-
րուստները իրարու կը նուիրեն։ 

Րնդլայնելով զրոյցի սահմաններր, լաւ 
պիտի րլ-ար իմանալ Նկարիչներու միու -
թեան անդամներու թիւր, քանի որ ժողո-
վուրդին հետ առաջին շփումով իսկ կարե-
լի է տեսնել նկարչութեան, երգի եւ 
երաժշտութեան հետեւողներու մեծ թիւր։ 
Ինչ էր միութեան ոչ-անդամ նկարիչներու 
համրանքր։ Հարց էր, թէ, բնակչութեան 

բաղդատած, տոկոսային հաշիւով շատ 
մեծ չէ՛ր անոնց համրանքր։ Նաեւ անոնց 
գործերուն մէջ կր գտնէի՜՛նք մեր ժամանա-
կակից եւ անմիջական պատմութեան եւ 
կեանքի արտայայտութիւնր, լոյսով եւ 
ստուերով։ 

Նկարիչներու միութեան վարչութեան 
անդամ Անատոլի Աւետեան րսաւ. «Միու ֊ 
թիւնը ունի 760 անդամ, իսկ Միութենէն 
դուրս մեծ է անոնց թիւը, թերեւս մէկ-եր 
կու հազար է։ միութիւնը ամէն տարի, 
ընտրութեամբ, կ ՚ընդունի նոր անդամ-
ներ։ Միութիւնը ոչ մէկ նպաստ կը ստա-
նայ պետութենէն։ Բնական է նաեւ, որ 
նկարիչներ, ինչպէս նաեւ բո–որ արուես-
տագէտները, կ ՚արձագանգեն իրենց ժա-
մանակին, բնութեան, տագնապներուն»։ 

«Լուսաբաց», պղիհձ, դրուագում, հերկեր 
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Յաճախ տեսակէտներ արտայայտ-
ուած են նկարյութիւնդ եւ դնդհանրապէս 
արուեստներու մէջ բնորոշ «ազգային» ի^ 
րայատկութեան ներկայութեան մասին, 
դսուած է, որ արուեստի մէջ անտեղի է 
ազգայինդ փնտռել, թէ ան էապէս համա-
մարդկային է։ Ինչ կդ մտածէր արուես-
տագէտդ այդ ազգային դրոշմին մասին, 
նաեւ ինք ստեղծագործական-նկարչա-
կան դպրոցներու կամ հոսանքներու մէջ, 
խորհրդային սոցՒարթ (ժողովրդական 
արուեստ) տպաւորապաշտ, վերացական, 
կամ այլ, ուր կդ տեսնէր ինքզինք։ 

Անատոլի Աւետեան դասական ծանօթ 
վերլուծումներդ չ՛դներ։ Պարզապէս 
կ՚դսէ, որ ինք ոչ ապստրակտ է (վերա-
ցական), ոչ ռէալիստական (իրապաշտ), 

- Ոչ մէկ ուղղութեան կը պատկանիմ։ 
Համամարդկային եմ, բայց ան ալ ազլ 
գային է, ազգայինը զգացում է, որ կու 
գայ հողէն, երկրէն, մարդոցմէ, պատ-
մութենէն։ Գործը իր գոյ նով, գիծով եւ 
ոճով կը զգացնէ իր պատկանելիո^ 
թիւնը, կը զգացուի, որ արուեստագէտը 
հայ է, առանց բացատրութեան, աչքը կը 
տեսնէ։ Ես կը զգամ։ Բայց եթէ կ ՚ուզէք, 
որ բացատրեմ, թէ ո±ւր է իմ գործերուս 
մէջ ազգայինը, ես չեմ կրնար բացատ-
րել։ Հայաստանի եւ սփիւռքի նկարիչնե-
րու տարբերութիւնը կը զգացուի շրջալ 
պատի ազդեցութեամբ։ Սփիւռքի հայ 
արուեստագէտը կարօտի հայրենասի-
րութիւն ունի, բայց իր գործը իր ստալ 
ցած մշակոյթին եւ շրջապատին հ ա ր 
կատու է, Հայ աստանի հայ արուես տա-
գէտը հեռուէն չի դիտեր երկիրը եւ ժողո-
վուրդը, կ ՚ապրի, անոնք իր մէջ են։ 

ճիշդ է։ Անատոլի Աւետեանի արուես-
տդ դասակարգումի չ՚ենթարկուիր։ Բնու յ 
թեան հանդէպ սէր կայ, այդ վարդերու եւ 
գոյներու բնութեան մաս կդ կազմեն իրե-
րդ եւ մարդիկ, գաղափարներ եւ կրօնա-
կան յուզումդ, կիներդ, որոնք կարծէք ան-

«ճամբորդութիւն Հնդկաստան» շարքէն, 
«Հնդկական Մատոննա», 2012, նիւթ կտաւ, 

իւղաներկ, աքրիլիք 

միջապէս պիտի խօսին, բան մդ պիտի 
խոստովանին, թելադրականութիւն, որ 
իրաւ արուեստի յատկանիշ է։ 

Առաջին շրջանի մետաղի վրայ դաջ-
ուած կիներդ կեանք կդ բերէին նիւթին։ 
Իսկ հիմա գոյներդ կդ պատմեն կինդ՝ երբ 
ան կդ կանգնի հայելիին առջեւ իր գաղտ-
նիքդ չդսելու կամ աղաղակելու համար® 

Մետաղի վրայ դաջուած յայերժական 
կինդ սիրոյ, ցանկութեան եւ հրայրքի վա-
րարող խորհուրդ է։ Եւ Անատոլի Աւետ յ 
եանի կիներդ, իրենց լուռ սպասումով, 

Հ. <2 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

</3 

.յլ 

«Հրազդանի կիրճում», ստուարաթուղթ, իւղաներկ 

ծաւալներով, կորութիւններու կատարե– 
լութեամբ այնքան մօտ են մեզի, ինչպէս 
մեր երազներր։ 

Իր կայքին վրայ Անա-
տոլի Աւետեան գրած է. 

Արարում եմ ինչպէս 
կամե&ում եմ, ինչ կամե-
նում եմ եւ ինչով կամե-
նում եմ։ 

Աիրում եմ գոյնը, ձեւը, 
գիծը, ծաւալը, ֆակտու– 
րան։ 

Չեմ յարում որեւէ ոճի, 
բնոյթի, ուղղուածու– 
թեան։ 

Նիւթերի բազմազա– 
նույթունը եւ ամէնօրեայ 

փորձարկումները իմ տարերքն են։ 
Ես երջանիկ եմ։ Ես ազատ եմ ար– 

ուեստում։ 

ՀԼ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Ր 
օ 
ւՕ 
օ 

Անատոլի Աւետեան ծնած է Սեպտեմբեր 1952-ին, Փրոքոփեւսք (Սիպիր), աքսորակա-
նի ընտանիքի յարկին տակ։ 1967-ին ընտանեօք փոխադրուած են Հայաստան, Վանա-
ւոր (Կիրովական)։ 1969-ին կը մտնէ Երեւանի Փանոս Ռերլէմէզեան արուեստի վարժա-
րանը, 1972-ին Ռիֆլիսի Արուեստից ակադեմիան, 1976-ին կաւարտէ Երեւանի Գեղար 
ուեստից դպրոցը եւ նոյն տարին կը մասնակցի Իսլանտայի մէջ կայացած «Հայաստա-
նի արուեստը» ցուցահանդէսին։ 1983-ին Լրագրողներու տան մէջ՝ անհատական ցուցա-
հանդէս։ Կը մասնակցի Հոլանտայի մէջ Հայ մշակոյթի օրերուն։ 1984-ին՝ հայ արուեստի 
ցուցահանդէսին Սենթ Փեթերսպուրկի եւ Մոսկուայի մէջ։ 1988-ին՝ անդամ Խորհրդային 
Միութեան Արուեստագէտներու միութեան։ 1989-ին՝ Հայ զարդարուեստի ցուցահանդէս՝ 
Զուիցերիա։ 1992-ին՝ Երեւան եւ Փարիզ։ 1993-ին՝ Ֆրանսայի Մշակոյթի նախարար ժաք 
Ռուպոնի հրաւէրով՝ Փարիզի 13-րդ թաղամասի քաղաքապետարանին մէջ։ 1994-ին՝ Հա-
լէպ, Ուաշինկթըն եւ Լոս Անճելըս, 1997-ին՝ Շիքակօ, Աթլ անթա եւ Երեւ ան։ Նոյն տարին 
անդամ կ՚ընդունուի ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Արուեստագէտներու միջազգային միութեան։ 2001-
ին՝ Պելճիքայի Քնոք-Զուտ պանթէոնին եւ Մոսկուայի Նկարիչներու ցուցասրահներուն 
մէջ։ 2002-ին՝ Հայաստանի նկարիչներու տան մէջ, Երեւան։ 2005-ին՝ յոբելեանական ցու-
ցահանդէս, Երեւան։ 2006-ին կ՚ապրի եւ կը գործէ Նիւ Եորքի մէջ։ 2007-ին՝ ցուցահանդէս 
Վանաձոր։ 2008-ին՝ Գորիս, նաեւ՝ Երեւանի նկարիչներու տան մէջ։ Անդամ է նկարիչնե-
րու միութեան վարյութեան։ 2009-ին կը ստանայ Հայաստանի վաստակաւոր արուես-
տագէտի եւ Վանաձորի Պատուոյ քաղաքացիի կոչումները։ 2012-ին յոբելեանական՝ 
Վանաձոր, Ալլ ահվերտի, Երեւ անի Արդի Արուեստի թանգարան։ Պարգեւատրուած է 
Լոոիի մարզպետի ոսկի շքանշանով։ Գործերը կը գտնուին Հայաստանի արուեստի ազ-
գային ցուցասրահին, Ազգագրական եւ Երեւ անի արդի արուեստի թանգարաններուն 
մէջ, Մշակոյթի նախարարութեան, Հայաստանի արուեստի հիմնադրամի, Մոսկուայի 
արուեստներու հիմնադրամի, Պոսթոնի ԱԼՄԱ թանգարանի, Փարիզի քաղաքապետա-
րանի, Փարաճանովի տուն-թանգարանի մէջ, նաեւ՝ Հայաստանի, Ռուսիոյ, Ֆրանսայի 
եւ Ամերիկայի նախագահներուն, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին եւ Հ^ոմի պապին նստա– 
վայրերուն մէջ։ 
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^ԱՍ՜ԱՊԱ^ԿէՐ 
«ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ» Ա. Հատոր 
Հ ե ղ ի ն ա կ ՝ Տ ա կ ո բ Օ շ ա կ ա ն 

Անթիլիաս, 2015 

ք^ս՚ււ/՚ք Մաս+փսւ. 
Տե՜րէսէքԼր 

Փէղնած 
րէւււոահսւքւԼ ւկէ 

«ԸՆԴ Ե Ղ Ե Գ Ա Ն ՓՈՂ» 
(Հայոց Ցեղասպանութեան թեման հայ 

պոեզիայում) 
Հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ ի ւ ն Հ ա յ ֊ ռ ո ւ ս ա կ ա ն 

համալսարանի 
Երեւան, 2015 

«ՏԵՐԵՒՆԵՐ Դ Ե Ղ Ն Ա Ծ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐԷ ՄԸ» 
Հ ե ղ ի ն ա կ ՝ Շ ա ւ ա ր շ Մ ի ս ա ք ե ա ն 
Մարսէյ, 2015 

90» 
7ՐՅՈՏ|Յէ|0Ո ՅՈ0| ՅՈՅ^Տ1Տ ե^ հ6ՐՅՈճ ^ՅՐ^ՅՈՅՈ 
ա™ 2014 

« 7 հ Ը 01= Լ Օ Տ 7 7հ1ՒյՕՏ» 
^ 1 0 | 3 2 |1Ց1|ՅՈ 

Ւ1Ց \/\/ 7օր1<, 2015 

« ք . 

ւօտ^ 
աաօտ 

2տՒ|քՅէ1 
90 

ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԸ 8ԱՆՁՆԵՆՔ ՀԵՏԵՒԵԱԼԸ. 

ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՉՂՐԿԵԼ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, 
ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՊԷՍ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ ԵՆ ԳԻՐՔՈՎ, ՄԱՄՈՒԼՈՎ ԿԱՄ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՎ; 



ԱՆՏՈՒՆԻ 

Սիրտըս Նման է ԷՆ փըլած տըներ,– 
Կոտրեր գերաններ, խախտեր է սըներ. 
Բուն պիտի դընեՆ մէջ վայրի հաւքեր 
Երթամ՝ ձի թալեմ ԷՆ ելման գետեր. 

ԸլՆիմ ձկներու ձագերացըն կեր։ 
Ա՜յ, տօ լա՜ճ տընաւեր։ 

Սեւ ծով մ՚եմ տեսէ, սիպտակն էր բոլոր, 
Ալին կը զարնէր, չէր խառնի յիրոր. 

ԷՆ ո՞րն է տեսէ մէկ ծովն երկթաւոր,– 
ԱՆտուՆի սիրտն է պըղտոր ու մոլոր։ 
Ա՜խ, իսկի մի՛ լնիք սըրտիկ սեւաւոր։ 

Ա՜յ, տօ լա՜ճ տընաւեր։ 

Ր " ՀԱՄԱԶԳԱՑԻՆ <Ա5 ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱ5ԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 


