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ՀՐԱՉ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ

ժ*սսււնաւ եհ Խորհուրդ? ււր
( Դ- Հատոր )

րբ ճշմարտութեան լոյսը կ'1՚յն աք tf ի տակ g ութ Լան ■ո,ջ, 
մարդոցմէ ոմանք պահ մը՝ կ՚ունենան բութ եւ չա ր 

մպիտ մը*. Երբեմն կը մտաբերեն անոնք y անտարբերօր էն ՝
իրենց մեղանչանքները ճշմարտութեան դէմ , եւ յետոյ , կը 
սուլեն ու կը մ խրճուին իրենց նախկին ճամբուն մէջ՝. Կը մնան 
գործակալ հա կաճ չմ ա ր տ ին ՝ եւ աոՀւսւել վարպետորդի :

Ուրիշներ կը բանեցնեն Հղ^իկի կո րծանա րա ր ոատար մը՝ 
կը դո3^ հապշտապ փեղկերը իրենց հոգիին լուսախոյս*. Եւ 
կը մահ\անան' առանց որ ճառագայթ մը թափանցէ հոն :

Կան ուրիշներ ալ՝ շնորհեալ ի ծնէ՝ որ !լամրապնղեն 
իրենց հակադրութիւնր Սուտին դէմ : ճշմարտի լոյս էն 5 խոր- 
հըրդաւոր Ո իւք մը կը շոյէ հոդին որ կը բոնկի ա յ-
լանոլէր ՝ իոիանյթլ^ սրբագործող խանդավառութեամբ :

0

Կան պարագաներ ուր հաւատարմութիւնը կը յա յանուի 
իբր թագուհին առաքինութեանց : ՕրինսՏկ. օրինակ' հաւա
տարմութիւնը դէպի լեղուն , մեր լեգուն կենսալիր*. Ան է 
որ թոյլ կուտայ Հային ճշդրտութեամր , ճշմարտութեամբ 
արտայայտուելու դերազօր արարքովը' մատչիլ հոգիի բարձ- 
րադո յնտիպա ր ին :

«ՍՀեճշդրիտ եղանակով արտայայտուիլ հոգիները խոցո
տել է*»՝ յայտնած է Սոկրատ իր աւադ աշակերտին*.

Երաւ՝ ակնյայտ չէ1* նաեւ թէ' ո լղղա դր ո t թ ի ւնն ալ քար
տուղարին ձգուելփք գործ մը չէ ՝ ինչպէս կը յաւակնէր Լու—
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4 • ԱՆԴԱՍՏԱՆ

մալ։թին՝ դեռ յանզադրութիւնն աւյ մէ£ը համարելով-.
Լեզուն ապրող մարմին մ ըն է , կենսաբանական միաւո- 

րութիւն մը •, քաԸ եւ նման մարդկային կազմալորոլթեան : 
սկայ անոր մէկ բջիջին ի-կ հասած վէրք մը որ ի զօրոլ շպա- 
բունակէ վտանգը քաղցկեղին :

ինչ խօսք . Հ<Ուղղո>դրութիւնը բարոյական ըմբռնումի 

գործ է

0

ճշմարտութեան ճանապարհին ՝ տղա՛ս՝ պիտի լքեն քեղ- 
Պիտի լքեն քեղ յաճախ եւ զարմանալի դիւրութեամբ-. Եւ պի
տի ունենաս սարսու ռը որ միայնութեան թթւոյթը կը ծորէ : 
Պիտի դան րոպէներ ուր պիտի տեսնես Կասկտծն ոլ իր աչքե
րը՝ շնագայլի բիբերուն պսպղումովը՝. [Լկն թ ա ր թ մը նաւա- 
բեկ ու մի ՛լ եհենա /ին անձկութիւնը պիտի Գախջ*ոխէ ղե կան իլը 
հոգիիդ. : &*£֊ Հանկարծահաս պիտի յա յանուի նաեւ՝ խորտա
կս, ,/y, ալիքներէն , ուրուականը որ ուրագում ինն 4 :

Մեծ յոգնութիւն մբ ապա պիտի °րօրէ ալեծուփ միտքդ'. 
Մ անոլկ ի տրտունջներով պիտի ափ ս ո սա ,, ճակատագիրդ 
Գրամոլն*. Պիտի բռնուիս նախանձէն' բիւրաւոր էակներոլ ան- 
նրշմ ա րե լ ի կե անրին :

թ*աիէծայոյդ այն երանգը որայ ներգրո շմուած մեծ Մ 
նալորը ապրեցաւ ՝ պիտի տարրալուծէ բիբերուդ բոլոր դոյ- 
ները եւ պիտի հտստ'ա>տէ հոն իր դմնեա լ ի շիւ ան ո ւթ ի ւն ր 
միա յն ՝ եւ մ իանդ ամ ըեդմ ի շտ :
Ւնչքան ալ տագնապալի սակայն՝ տղաս ՝ լրումդ եղերական ՝ 

ինչքան \ա՚-լ գիրկ ովասիսէ անապատը անջրդի "ր տակս,լ պի
տի տար ածուի մարմնիդ շուրթը եւ հոգիիդ՝ ինչքան տլ վ ր- 
տանդներոլ գոռեխները բղղան շուրջդ անվերջ՝ ասպետ կան
խոյն չուած ՝ ցմահ դուդուկից ճ շմ տ ր տ ին ՝ լո յ ս ի նարօտով՝ դես
պան ու վկայ Ջրալին՝ չկայ վտանգ մը՝ չկայ մահացում մը 
որ ՝ ոդորումներու դո„ մա մոլն՝ չդիմագրաւես , ել անդամ մը 
եւս նետուիս մեծ հաւատարմութեանդ լաստին ՝.

Հուսկ ապա՝ կրնայ ըլլալ „(1 --- գործդ լաւ է աո աո լած
ներուն հետ տիրանաս Օտարոտի ալքիմիայի գաղտնիքնե
րուն որով ^արարչագործուին մանանաները անապատային*.
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0

՜եիսէած է^ք որ բթամիտ մարզիկն են , ի ծնէ բրածոյ մի
ջակները միայն որ ՝ վարմապետա կա՜ն յանձնապաստա՜ն , 

նկարծ կը ջրեն' տարիներս՜վ y տ ա ռա սՀան քո՜ վ դիեցուցած 
բու մ է կ մտածումդ ՝ ձայնիւ մեղմիկ բայց' դատավճռակա՚ն :

0

Ամենահաստ բակէն ամենամե՜ծ մարդն ալ՝ անդամ մը 
որ վանէ իր կեանքէն ճշմարտին գործառնութիւնը' անդի Հող , 
ներգործուն ՝ ի՛նչ բանի կը վերածոլի՝ աստուածնիդ սիրէք՝ 
ին չ խեղճ բանի կը վԼրածուի իր կեա՜նքը՝ իր ա՜նձը՛.

0

--- 'Լարպե՚տ՝ հարզոլք պատանի մը՝ է մարգոլյ
ձգեէիք ձեր պատգամը :

«Վարպետ^ը ել «պատգամ»ը չտա խոշ^յ, չեկան՛.
Կա՞յ պատանի մը սակայն որ ԷԸԷԼաJ , ե ղե ր ա՛կան օ ր էն 

ւոլ1իչ . մշտածա րա լ ս կգբոլնքի :
fr" աւելի շուտ մտածած էի այն մասին թէ' արուեստա— 

դէտը պէ՞տք է որ անպայման պատգամ մը ձգէ՝ կամ' 
կրնա՞յ չձգել՝ թէ' լալ է որ էձդէ՝ քան թէ իմ իսկ ձգելիք 
պատգամիս վրայ : Աին եթէ նոյնիսկ ներգոյակ կեանք մր ու- 
նէր, ես չէի զբաղած զայն բանաձեւի բերելու։ Պատգամը' 
սառնարանի մտածումն է՛. Աթաթիք* իր բնոյթը՛. Ջ բանտար
կուի լ ՛անոր սառած պատեանին մէջ' մտածումի կեանքին ա- 
զատութիւնն է՛. Զրկել զայն իր մէթ-ապպիզմ^' արգիլել է 
էր շնչառութիւնն իսկ ,

Այսուհանդերձ ՝ գիտելով իր տմգոյն գէմքը որ պոր- 
կոլած կը փայլէր այտոսկրներուն վրայ՝ ըսի՛

Ի՛նչ պատգամ ՝ տղա՛ս : ]։գձ մը' թերեւս : Տրո՛ւէր
մարդուն զօրութիւնը' փոխարկելու ծաղկուն վարդագոյնի ՝ 
օրինակ ( տմգոյն երեսը պատանիի մր : Տրուէր մոգութիւնը' 
վերահաստատելու կեանքին մէջ՝ բոլորին համար՝ կեանքի 
ո լր ա իյ ո ւթի ւն ը :
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6 ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ

Ազատագրել մարդը թ շո լա ռո լթի լննե ր էն որոնց ,
իբր թէ' , ճակատագրին մուրն է դպծր ֊■ Արթնցնել գիտակ
ցութիւնը ( որ մարդը սորվի չբամնել մարդ արարածը , ով որ 
ալ ըլլայ ան , մարդկային սեռէն : ինծի ալ՝ տրուէր բախտը 
որ, արիւնիս գինովը, ջոլրի վերածէի արիւնը բոլոր անոնց 
որ դահիճներն են կեանքի ուրախութեան՛.

©

Աղօ՞ թքը , -- հաստատել է ան , լի ցաւակոծ ստրջանքով , 
թէ կրնայի երէկ, այս մամուն, այն պահին ըլլա լ ալե/ի 
մարդկային , եւ չեղայ՛.

Ու արտ որա լիր ապա չալով առնել որոշումը, անմիջա- 
պէս , վա՛ղը, գալիք օրերուն, վճարելու դրամագլուխը, շա
հին հետ, մանաւա՛նդ շահին հետ միասին՛.

Վա՛յ քեղ, եթէ Օր մը վեհանձնութիւնդ բռնեց, ել 
տուիր քաջալերանքի ղոյդ մը խօսք՛ Ոչի՛նչ աւելի քան այդ 
՜քաքթ]]ււքա(ւՀ' կը մղէ դիմաց ինդ անմիջապէս դայն հնչուն դը- 
րամի վերածելու : կը դառնայ անբարտաւան : Աւելի զէշ՝ կր 
դառնայ միջակ, վայրագօրէն վարպետորդի , կ՛որոճա յ նրբին 
չարաշահ ոլթիլններ ։ ինչ որ իրաւունքներ կը վերադրէ իր 
անտեսուած տաղանդին , ինչքա'ն աւելի մեծ քան նուիրակա
նէս ցտածները՛. Հո՛ւսկ ապա , աններող լամառոլթեամբ —
կtuրղ ր եկաե՜ է քեղի   կը փորձէ քեղի ալ քշել այլազան
նուաստացումներէ նոլաստաg ում՛.

Եւ կան ուրիշներ որ իրենց վեըադրուած ակնյայտօբէն 
պա լմանադրական բա ր եմ ասնոլթ ի լննե ր ը կը ծառայեցնեն ի- 
րենց սչնչութեան դին մը տալու եւ քշելու զայն խաբուսիկ 
արմ-էքներոլ առօրեա լ շրջանառո լթ ե ան մէջ՛. Ե՜ւ՝ յաճախ , 
այո՛ , յաճախ կը յաջողին ալ՛, կը յաջողի՜ն ■

©

Մնա քուն դմբա խտոլթ իւնթ* րնկե բութի ւևներո ւն ՝ սլարղ 
է՝ ումերու մեեադոյն մասը յատկաց նելն է անկարեւորին , 
փատին ՝ ոճրայինին՝ էականի կոնա կ&-՛ Եւ յանուն ի^նչ բա- 
նի, եթէ ոչ — քմսՀ յք օտարոտի — յղփացնելու մոլութեանց 
հիտրան եօթնագլխի ՝ յաւե րմացնե լու կեանքին մէջ՝ տրամա-
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

խոհ\ա կանին հաւասար , հա կա բնա կանը ՝ առե ղծուած ա յՒնԸ ■
Ոպ-իչ խօսք որ   աւս/ղ այղ կականն ա լ ՝ քի չ մը շատ
uiUJCtbk. քմակհաւբ կը հաճի մերկանալ եւ գա լ գիրկդ , շատ 
յաճախ ՝ երր թեւերդ բարձրացնելու իսկ ալ անկա րող ես ? եւ 
կամ՝ հազիլ թեւերուդ մէ^ երազի ակը փոխարկուի արդէն , 
եթէ ոչ' ստուերի • • ♦

0

Աան հանճարե^զ մտածումներ որ անլոյս ասուպ ուղե- 
կորոյս կը յայ անուին ոլ կ՚անհետանան՝ ճա կա տադի րնե ր ու 
երկն ակամա րին :

դա ր ե ր ո լ աներկրորդ դա մ ան ո ւթ ի ւն ը զրկեց հա յ- 
կական հանճարը տանելու իր պտուղները դերադոյն հասու- 
նոլթեանց ՝ տալու անոնց իր Հոյգի*ե հուսկ քաղցրութիւն- 
նևրը՝ յալե' րմ արբեցուցիչ՝ անոնք սակայն յայտնուեցան 
Նայիրեան հողերուն վրայ միայն՝ Հմիրանի £)'առի ճիւղերուն 
միայն ՝ աո յաւէ՜տ անթառամ :

Ուզենք չուզենք , հարկ է ընդունիլ ասիկա ՝ ին չպէ ս ան— 
կարելի է չըն դունի լ որեւէ փաստ մերկապարանոց։

0

Մ է1կ անքուն գիշերով դառնալ ճգնաւոր ՝ մէ՛կ պոռթկու
մով առաջնորդ ՝ մէկ գնդակով հերոս --- արմ՜էք չունի : Ա-
տոնք արհեստական ծաղիկներ են : Անոնց թերթերը ցնցոտիի 
ծ ուէնն ե ր ով են շինո լած :

Անոն ք ևէԼ դաոնան սակայն ծաղիկներ չքնաղ երբ կեա նմ[՛ 
կոլգան կեանքին օրէնքներուն մոգութեամբք՝ եղանակներու 
կչռոյթին տակ՝ եւ դե ռ քչիկ մրն ալ կեանքին գաղտնիքնե— 
[*ովը ա րոփուն :

Աետոյ է սակայն մեծ արարողութիւնը։ (Հետոյ է որ 
կարգը կուգայ էական եղելութեան : Այն պահին' ուր մեծ 
ներդաշնակումը ա ե ղի կ՚ունենայ ներհայեցման՝ մտածումին ՝ 
դրօշին ՝ սուրին եւ' Աարդու վերին պահանջներուն միֆեւ։ 
էականը' այդ ամուսնութեան պտուղն է։

Պարբերաբար հարկ է քանդել մենաստանները՝ տաճար- 
ները ՝ զօրանոցները ՝ գրադարանները երբ կը փոխարկուին 
անոնք արգելարանի ՝ գառագեղի ՝ հրկիզման տան։
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8 • անդաստան
Ատըդռւն կոչումն է իյնալ Ոգիի երկնամուխ ճանապար

հին , հլու ծառայական , ունկնդրել անոր մեղեդիները, ար
ձագանգել խելայեղօրէն անոր աղերսանքներուն , կրել ա- 
գիւս մը անոր հիմնարկէքին , ի խնդիր կեանքին արարչագոր
ծուող, ի խնդիր գիտակցութեանց բռնկում ին :

©

Ն ա ղո վր ե g ին մէկ անգամով տէր կանզնեցալ ոչ միայն 
իր հարաղատներուն , իր ցեղակիցներու բարոյական մարՕան- 
դոլթեանը, այլ բոլոր մարդոց ճակատագրին , յանուն բոլոր 
մարդոց վերին բարօրոլթեանը :

Ինչպէ^ս ճանչնար իր մայրը : Այն սէրը որ կը տածէր ան 
որեւէ կնոջ հանդէպ' նուձաղ մեծ չէր ըան այն գորովանքը 
որ ունէր իր իսկ մօրը նկատմամբ -. Մին ել միւսը անսահման 
էին եւ որոնց մեծութեան , որակին' աստուածային վերադի
րը միայն կը մնայ մ ի չտ պատշաճ-. իր մօրը գրաւած տեղը, 
իբր մարդկութեան սոսկական մէկ անդամը, նուաղ մեծարե
լի չէր քան այն տեղը որ աստուածաշնչական ատաղձա /.որ
ծին կինը ըլլալու հանգամանքը կրնար անոր ապահովե, , իր 
հոգիին մէջ՛. Այս կէտէն է երեւոյթին բացառիկ, գերմարդ
կային, զաստուածայինդ ցոլացումը-.

Կարեւորը' մեծութեան այս ե բանդն է, --- մոռնալ ին շ
որ իրեն կը վերաբերի-. Եւ այն որ բոլորին կր վերաբերի' 
դարձնել իրը : Ա'ի ան դա մ ըն դմ ի շտ , անդարձօրէն , ամբողջոլ- 

թեամր:
Անհատն ալ ուրեմն է այնքան աւելի մեծ , ինչքան աւելի 

մեծ չափով ունի զգացումը' տէր կանգնելու , իբր միաւոր 
մը, ազգային մարդկային իմացական մառանդո լթ ե ան ը -,

՛հախ, մէյ մը, կոյս գիտակցութեան մէջ, ազգային 
մառանգի , գերագոյն այս իր ա կան ո լթ ե ան զգացումը բողբո
ջի-. Շն Ո րհիլ ա յղ_ կրականութեան տէ ր կանգն ի ան դաո
նաք ատակ այդ շրջադարձային աՀթին , --- կրեն վերա-
բերողը , տիրանայ հանրայինին ՝ իբր իր գոյութեան իրա
ւունքն էսկ՝ Ե*- երբ հարկն է, յանուն անոր y զոհաբերէ ամէն 
ինչ՝. ^Այո անհատն է որ մեծ է* Ւնչ փոյթ թէ ան ըլլայ '1,ո քն- 
իսկ անա յ բուրեն ՝ անլեզու ՝ երբ իր հո դի ին մէջ կը բարձրա
նան լեոներ , ու կը տարածուկ երկինք մը սրտին վրայ՝.

Հ- Զ-
★
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ՎԱՀՐԱՄ ՄԱՎԵԱՆ

ՊՈՏՈրս՚Հ

Մ ին

I Ս
աղ էք Գու9է ) 11,1Ա'Լ է^Ղս1^ս անձրեւն ամաո ո լան

‘Արեւաքսանձ հողին հետ ու ծառերուն հետ ծարաւ .
Ան ակն կալ չես դիտեր "'֊րկէ^ , ր բ յան կ արծ ,
Ա հղմիւ՝ ւէաէսուէ մը կարծես , օրհնութիւնով֊ մ'ա լ անբաւ՝.

Ե*- այն ատեն շունչն այդ նոր որ կ՚ելլէ վեր մայր հողէն՝ 
1'»յրին հետ ղով } մաքրուած տերեւներուն ւիո շե պատ , 
վարուններու կր բանայ պահ մր կարօտը նորէն ՝
Հին , մ՛տերիմ ձա ,/W. րոլ կենդ անուէմեամրը ղո լա ր թ :

1!՛ մէ£ոցՒն մէ£ կ՝ըւլայ այն քուն յո տակ ամէն իր y 
Ել թափանցիկ , բիւրեղ ել պաղպաջուն , թալշա լին ,
Ար ս,պրիլ կեանքը կյուղես կիրքով մը նոր , անձանձիր :

Վ"'./ձՀՀ?/'7 ,;7.Հ գերագոյն հոն կր մոռնաս ղ„Հւ, սակայն,
թ'է կարճատեւ պահ մ'է լոկ անձրեւին թաղն այղ շքեղ , 
b'է յետոյ առոլան նոյն արեւն է ամէն տեղ :
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10 անդաստան

ՍԵէհսՍՂ. ՍԷՐԵՐ

Սէրն իր աոաջին աչքեր ունէր սեւ՝
Սարսուռ էր միայն՝ երազ ու մ՜ պիտ •
Անո նք ուխտեցին մինչեւ մահ սիրել՝
Սայց այսօր ղի բա ր կը Հանչնան հազի՜ւ ♦ ♦♦ 
Տարիքն սպաններ ս է՛ րն իր աոաջին :

Իսկ ո էրն իր երկրորդ ե՜ ր զ էր կապտալուն ՝ 
Անձաւներուն ^էջ մութ իր հոգիին*
Սրե՜լ էր պայծառ հրաչք անանուն ՝
Զայն ծովերն հեռու բացերը տարին **** 
էարօտն սպաններ իր սէրը ե ր կր ո րդ î

Ու սէրն իր երրորդ արտաքսուած դրա խտէն ՝ 
Տենչերու վարար դետ էր յորդահոս *
Եեա՚նքն էր բաբախուն՝ տիեզե՜րքն անհուն * 
Երբ ալ երջանիկ կը կարծէր ինքզինք ՝
Սէրն ինկաւ օր մ'ա լ Եէրքէն ոտքերուն՝.

Եւ սէ րն իր վերջին իջաւ զեր թ անձրեւ , 
հանձած հողին վրայ ամառ օրերուն *
Փրփրադէզ ծուին էր ալ խաղաղ հ եռուն ՝
Ս'եկնած տատրակներն էին քիւերէն * * *
Ու սէրն այս մեռաւ անբա՜ւ իր սէրէն ♦ ♦ . :

Վ. Մ-
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ԵԴՈՒԱՐԴ ՍԻՄԴԷՇԵԱՆ

$11(1հՍթ եհ եՐթՈՂՈԻթհՒՆ

I ՈԻԾԵԼՈՒ համար քիաոլսթի առասպելը՝ դրականու
թիւնը կը խուսափի մեկնաբանութեան ընկալեալ չափանի- 
շերէն, եւ զայն 1լ ենթարկէ աոսււելապէս ք^անաստեղծոլ- 
թե ան հրաշագործ օրէնքներուն։ Երբ մտածողն ու արուես
տագէտը կ՚ամուսնանան վերլուծողին մէջ՝ ïu/ն կը նայի 
դէմ քե բուն անդիմադրելի համարձակութեամբ մը՝ եւ կը 
փորձուի նոյնացնել ղանոնք բովանդակ կեանքին ՝ տիեղեբտ
կան ել ստեղծադո րծա կան ամբողջ ղօրութիւններուն եւ նոր 
մ ա րդկա յնութիւն մը կ՛ուզէ դիտել անոնց ‘քէՒ Այ ս ումը 
քերթողութիւնն է որ կուտայ գըադէտին ՝ որպէսզի մեկնէ ա- 
սլահովութեամբ իր մտքին դէմ ծփացող ամէն խորհուրդ ու 
պատկեր՝ զանոնք տեսնէ միշտ փոփոխուն դո յնե րոլ տակ ՝ եւ 
ըմբռնէ կեանքին ու բանաստեղծութեան անվերջանալի հոլո- 
վ"յթը :

3)աուսթ այս եղական դէմքն է ահաւասիկ՝ մարդը որ 
կրցած է լուծել Սփինքսին առաջարկած առեղծուածը եւ հե
տեւաբար դարձած է անխոցելի î ու կը շրջի աշխարհէ աշ
խարհ՝ ոդիի մը պէս որ ճանչցած է մահն ու կեանքը՝ եւ 
պիտի ապր ի յալիտենապէս մ եռած ու կենդանի : Սն կը խոս- 
տանայ դե ր բնական լինելիութիւն մը՝ եւ կ՛՛ուզէ փոխադրել 
մ եր ապրոլԱները քերթողութեան կլիմային մէչ, ստեղծել 
նոր միջավայր մը մեր հոգիին եւ զայն ընդունի լ իբր մեր
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մտ։րքւն բա դարձակ ք,բա լա կարդրՀ. ք/բաղ ւ րըն է ան ՝ որ կրնայ 
բեղմնաւորէք մեր ամկնօրեալ տառապան^ներր} սրբել տա
րակոյս ր եւ էլայն քուսալորեք հաւատ քուք , եւ թողուլ Որ այս
ս րտասլնդո լթեամ բ ելլենք բախտ քէն դէմ'.

8իժ'լ ամէն ինք բանաստեղծութիւնով եւ ասլաստանքւլ
անոր հովանիին՝ ճանչնալ իրերն ոլ մարդիկր քերթողական 
ո/ա յծաոութեան մէջ՝ եւ սիրեք կեանքը անոր անսլարաղիծ 
ճաոաղայթին տակ՝. Սղսսյէս կրնանք նմանիք մարդկա/ին 
3)աուսթին՝ ել ներդաշնակեք մեր գաղափարները իր զարմա
նահրաշ անհատա կանո լթեան հետ ՝ աո անդ փնտռէ/ու եւ ա- 
ռանդ ա են հաք ո լ ՝ ,տ յագ_ե ցած բու լ g ։F ի չտ ծարաւի : թի,եյ
արուեստով ամէն բան , ե ր բ մոռացումը կ'աշխատի խլել մեր 
ամբողջ անցեալը, ղալն նուի ր ա գո րծե լ եւ անմահացնեք բա
ցարձակա՛պէս , ht հրամայել մամանակին որ կանդ առնէ , 
հրամայեք արեւուն որ չլքւսրի ա լքելս։

էԼլսքան խիգա խոլթիլն մ են ր կրնանք գանել բանաստեղ
ծութիւնով միայն, որ կր յաջողի գե խաղան ղ ե լ բնութիւնը ել 
տիրանա, աստուածութեան օրէնքներուն , ու կը փրկէ մար
գը իր անձին ուրացումէն եւ անոր կ'ընծա յէ բո յո րոմ թ։ վճիտ 
հողի մը ել անապակ իմացականութիւն մր, նման ձիւնին 
Ար կր հանգչի թոներու անմատոյց կատարին //բա լ : Դարձ- 
ետ, քերթողութեամբ է որ մեղի կր արուի այխարհք, ամենէն 
Զանկարելի երջանկութիւնը , այլ ինքն ապագան տեսնելու եւ 
իբմուք լուսաւորուելու ուրախութիւնը, որ յանկարծ կ'ողողէ 
մեր գրկանքներու ճամբան եւ կր ջն9է մեր յուսահատութիւ
նը, արտօնե/ոլի որ լսենք վաղուան ձայնը բանաստեղծութեան 
մշտահոս Հ ե ղ ե ղ ի*յ, հետ •

նաոլսթ' ^անձնաւորէ այս հրաչքը ել կ'րլ/այ մարգը 
որ կր մեկնէ ամէն ճակատաց րականոլթիլն ու կր նայի ,րս- 
տակօրէն գարերու խորխորատէն ներս, ել կը կարղայ ապա
գային անգիր պատմութիւնը։ իր մէջ քերթողութիւնը հա
մազօր է մարգարէութեան' որ ապառնիին պատգամը կր բե
րէ յանուն երգելու արուեստին, եւ կոլտայ երամչտոլթեան 
գիտակցութիւնը, յիչեցնելով մարգուն թէ պէտք է ըմբոնէ
իրեն համար հնչող նուագները եւ արմանի ըլլայ միշտ իրեն 
րնեա յոլւսծ քնար քէն :

Հոգեկան պերճախօսութիւնը, որ բանաստեղծութիւնով
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կ՚արտայայաոլի մխոյն , իր մեծագոյն դիւցազներգութիւնը 
կլ, գտնէ Ֆաոլսթի շրթներուն վրայ՝ էլ կը ներբողէ բոլոր 
i! արգարէական գաղափարները եւ խորհրգասքօգ ղգացոլմնե- 
րը , տաք ու վայրենի բառերով-, Գերագոյն տրիբունն է ա- 
նոր^ որ կը կանգնի ամբոխներուն դէմ եւ կր խանգավառէ 
զանոնք, որպէսզի մոռնան ամէն անձկութիւն եւ ծնրադրեն 
բանաստեղծութեան առջեւ-. իր ձայնը խօսքն է արուեստին, 
"ր կո։֊տայ հոգիին անկապտելի ազատոլթիլնը , անոր ար
տայայտուելու իրաւունքները եւ մահը արհամարհելու խի
զախութիւնը, ու նաեւ մեր իմացականութեան վերանորոգող 
կարողոլթիլնները' ուր ամէն պատկեր եւ գեղեցկութիւն իր 
ցոլացում ը կը գտնէ ու կը քանդակուի ջնջՈւելէ առաջ՛.

ԱէԸ՚՚ձ ^ԸԳՒ^1 է Ֆաուսթ, դափնեպսակ Ոլ դիլերային 
երամիշտը, որ կը շրջի աստղերուն տակ եւ կ՛՛որսայ եր սի
րուհին, կանգ կ՚առնէ անոր պատշգամին տակ եւ կը հնչեցնէ 
իր կիթառը, յետոյ բարձրանա յ պա ւո ո ւ_հ ան է*և եւ ղայն իր
սրտին վրայ կը ղրկէ յանդգնօրէն , եւ կը տանի կոյսը իր 
սպիտակ նմոյդին վրայ -. Ֆ֊սոլսաի մէջ կր մտյթքի երիտա
սարդութեան աղաղակը, „ր աւելի հասուն է քանի որ ճան շ- 
ղած է նախապէս գերութիւնը, գիտութիւնը ել բոլոր կա- 
խարգոլթիլնները, ել անոնցմէ ետք կը վերադառնա, յաւի
տենական Մայիսին -. իր ալքերուն մէջ կը բռնկի ամէնէն ազ
նուական վերջալոյսը , ճակտին վրայ ցոլքը անմահութեան ել 
շրթներուն վրայ մոլիս, ր գարնանային երազի մը-.

Ան կր բալէ խիզախ եւ պայծառ, կրելով ուռերուն վր- 

րայ պարմանոլթեան պատմուճանը-. Ֆաուսթ կը մնայ ան
կատար էակը, որ սակայն քերթողութեամբ կը հասնի գեր
մարդկային կատարելութեան , ու կը դաշնակցի Աստուծոյ 
հետ , մղելու համար բանաստեղծութեան սրբազան կռիւը : 
Կրօնքը որ կը ծնի այ,, միութենէն, կ'անջատ ուի եկեղեցիէն 
ոլ հԸ կազմէ առանձին պատարագ մը, ուր կը հեծեծենք ներ 
շրնչումի աղբիլրին աո^ել , հոն լոլալոլ համար մեր վէրքերն 
ու մեղքերը -. Ֆ՚աուսթ կը ներկայանայ արուեստին կրօնաւո
րը , որ պիտի իջնէ սրբապիղծներուն մէջ ել ղանոնք պիտի 
խարազանէ անգթօրէն , պիտի վտարէ դուրս հոգեկան խոր
հուրդներու խորաններէն եւ պիտի հաստատէ սիրոյ եւ քնա- 
րերգոլթԼան աոաջին թա գա ւո րո լթիւն ը :
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Ամէն ինչ կ ա նխահաս է Տ)աուս թէ մէջ՝ որ էբր մշակ կր 
գործէ մեղէ համար ՝ գաղտնաբար կը սերմանէ ու կը պատ
րաստէ մեղէ Սահմանուած հունձքը՝ եւ առտու մը կը րախէ 
մեր գուռը՝ որպէսզէ տօնենք ցնծութեամ բ հողէն մեծ Ջ"7"” 
տէկը*. Շնչենք անոր բուրումը եւ զգանք երկրէն մանկական 
զարթօնքը՝ էյնանք այգ ակօսուած հողէն վրայ եւ զայն համ
բուրենք երկէւղածօրէն î

Ձ)ա ուսթ դա տ ա պ ա ր տ ո լած է սակայն ո զխռկէ ղո ւե լո լ ՝ 
որովհետեւ սէրեր բանա ս տ եղծո ւթէ ւն ը եւ հա լատա g անոր : 
ttî» պէ տ Ւ երկ արէ վ էզը դահ էճ էն un լրէն ՝ որ պէտ է փորէ ա- 
նոր աչքերը՝ չրթներն ու մարմէնը՝ եւ պէտէ ջանայ բզկտել 
անոր սէրտը։ fl զո՜ւր սակայն մարդասպանը պէտէ փորձէ 
զայն խորտակել՝ Հք)աուսթէ \ամ էն մէկ անդամ էն տեղ պէտէ 
ծաղկէն նոր շրթներ ՝ աւելէ կենսունակ բազուկներ ՝ հզոր եւ 
տրոփուն սէրտ մը եւ աւելէ բոցեղէն աչքեր : Qաւէտենական 
ծլարձակում էն ալետ\աբերն է ան։ foui ուս թ մեռած է ծնելէ 
առաջ՝ որպէսզէ չունենա յ որեւէ կերպով յարութեան մ տա- 
հոդՈւթէւեը։ Ան կանգնած է ահա աշխարհ է ծովուն վրայ եւ 
կը դէտէ մեր ամէնօրեայ նա լա բեկո ւթ է ւնն ե րը ՝ պաշտպանե
լով մարդուն քերթողական լէաղա քա կրթո ւթէ ւնp եւ մ է շտ 
խոստանալով ապրելու նորօրէնա [լ եղանակ մը՝ որուն պատ
գամն է արուեստով վերածն է լ եւ դեղեց կութ էլն ով սրբանալ :
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T. S. ELIOT

ԴԱՏԱՐԿ ՄԱՐԴԻԿ

1-

lj ենք ենք դատարկ մարդիկ՝
Ս ենք ենք խծկուած մարդիկ՝
Կռթնած միասին
ՀիլխամասԸ լցուած յարդո1Լ՝ Աւա՜զ 
Մ եր չորցած ձայները՝ երբ 
Ա ենք փսփսում ենք մ իա սին 
Լո լ/լ_ են եւ անիմ աս տ 
Ինչպէ ս քամ ին չո [' խոտին ՝
համ մուկերու ոտքերը փշրուած ապակիի վրայ 
Մեր չոր մառանին։

«
հ*ողմ առանց կազմութեան ստուեր առանց գոյն ի՝ 
Ան դամա լոյծ ոյժ՝ շարժուձեւ առանց շարժ՜ման ♦

Ախոնք ովքեր անցեր են
Ուղղակի աչքեր ով՝ մահուան միւս արքայութիւնը 
ՅՒԺյԷհ մ1,ղ^ ոչ իբրեւ կո ր ս ո լած 
Վ^այրադ հոգիներ ՝ այլ միայն 
Որպէս դատարկ մարդիկ
իյծկոլած մարդիկ*
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2-

Աչքեր ՝ չեմ համարձակէր հ անդէպէ լ երազներու ՝ 
Ա ահ ո լան երաղայէն ա ր րա յ ո ւթե ան 
Անոնք չեն յա յանուէ ր :
Այդտեղ , աչքերը
Արեւալոյս են կոտրած կոթողէ մը վրայ^
Այդ տեղ ծառ մը կ' օրօրուէ 
Եւ ձայներ
'Ոամէներուն կ' եր դեն ՝
Ա՚-ե լէ հեռաւոր եւ ա 'Կէ հ անդէ ս ա ւոր 
'{՝ան մարմրուն մէ աստղ։

Թողէք որ ես աւելէ չմօտենամ 
Ա* ահոլան երաղայէն ա րքայութեանը։
Թողէք որ նաեւ հադնէմ
Այսպէս է կանխամտածուած ծպտազղե ս անե ր' 
Առնէտէ վերարկու ? տ դռա լէ կա շէ ՝
Եւ վարոլէմ այնպէս՝ էն չպէ ս քամէն 
Ոչ աւելէ մօտ'
Ոչ մ էն չեւ վերնական հանդէպումը
Արչ ալուսայէն ա րքայութեա ն մէջ -.

3-
Այ ո է մեռած երկէրը՝
Այո է կ ակտուսէ երկէրը.
Այստեղ քարէ քանդակները
Կը բարձրանան , այստեղ անոնը կ' ընղուն ին 
Մեռաե մ արդու </ ը ձեռքէ պաղատանքը 
Խամրող աստղերոլ փալփլում էն տակ :
Արդեօք ա յս պէս է^ն է

Ա ահ ո լան մ է ւս թագաւորութեան մէջ*.
Արթննալով մէնակ'
Այն մամ էն ՝ երբ մենք

դողդողանք փա փ կո ւթե ա մ բ ՝
Շրթներ' որոնք կը համբուրեն
Եը կազմեն աղօթքներ կոտ րուած քարէ :
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4-

Աչքերը ա յստ եղ չեն 
Այստեղ ա չ՚րե ր չկան,
Աեռնող աստղԼրու այս վիհին՝
Այս ունայն վիհին՝
Մեր կո ր ս ո լ\ա ծ թ աղ աւորութիլննե րոլ

՛Այս կո ՛սրուած ծնօտին՝,

Հանգիպատեղերոլ այս վերջին վայրին,
Ս ենք կը խարխափենք միասին,
Ե1 kc զգուշանանք խօսակցոլթիլններէ , 
Հաւաքուած , ուռած դետի այս եզերքին ։ 
Աչազուրկ, մինչեւ որ
՝Աչքե ր ը վե րա յա յանու ին , 
հնչոյկս յարատեւ աստղր 
Մահուան արշալոյսս,յին արքայութեան

բազմաթերթ վարդը՝ 
Միակ յոյսը դատարկ մարդկանց :

5-

Ահաւասիկ կը դաոնանք հնդկաթզենու շուրջ, 
Հնդկաթզենու շուրջ , հնդկաթզենու շուրջ 
Ահաւասիկ կը դառնանք հնդկաթզենու շուրջ' 
Առաւօտեան ժամը հինգին :

Մաղափար ի
Եւ իրականոլթեան միջել,
Շ ա ր J-մ\ւսն
Ել. գոր՜ծողութեան մ իջել
Կ'իյնայ ստուերը

Զի fn է արքայութիւն:
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Ողաղման
Եւ ստեղծագործութեան միջել՝

Ոուզմունրի
Եւ անոր սլա տաս խան ի միջեւ'
Կ’իյնայ ստուերը»

Կեանքը շատ. է երկար :

Տենչանքի
Ե*- ջղաձգութեան միջել
կարողութեան 
Ու գոյութեան միջել 
էշութեան
Եւ անկման միջել՝ 
կիյնայ սաուերը ;

Զի fn է Արքայ ութիւն 
Զի fn է 
Կեանքն, է 
Զի fn է Արք--.

Այս է ձեւը աշխարհի վե րիւււո րութեան 
Այ ս կ ձեւը աշխարհի ւԼե րջա ւո ր ո լթեան 
tkju է ձեւը աշխարհի վերջաւորութեան
Ոչ թէ ^[՚ս,^1ոՅոլէայլ աղ^[,սա^յրով՝

Թ- Ս- ԷԼԻՈԹ

Թրգմ. անգլ • ԿԱՐԻԿ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ
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I l ո. ա յ ժ if չորսը
gpF երկայացուող չորս երիտասարդ բանաստեղծները 

քիչ են տպագրուել Հայաստանում : Դես աւելին , նրանցից 
ոչ մէկը դեո «Աոաջին ժողովածոլ»ով հանդէս չի եկել , չնա
յած նրանց չորսն էլ վաղուց արժանի էին այդ շնորհին: 
Բայց եւ այնպէս նրանք իրենց որոշակի դերը ունեն մեր «երի
տասարդական» (թող ընթերցողը մեզ ների այս արտայայ
տութեան համար, որովհետեւ (կան տարիքաւոր «երիտսւԱ 
սարդներ», որոնէ 51րդ ժողովա՛ծուից յետոյ էլ մնում են 
տհաս , էլ չենք խօսում ոոնացող ապաշնորհութեան մասին, 
եւ կան երիտասարդ «տարիքալորներ», որոնք աոաջին իսկ 
քայլերից նոր աշխարհ են թացում մեր աոջեւ : Ներկայացւոդ 
քաոեակը թերեւս այդ կարգի «տարիքալորներից» են) : 
Անում է աւելացնել, որ նրանց տպագրած հատուկենտ թա- 
նաստեղծոլթիւնները մինչեւ այժմ էլ շարունակում են «ան
հանգստութիւն» պատճաոել գրական եւ լրագրային թա
գում անձերին :

Կարելի է ասել, որ չորսն էլ «Դարուն»ականներ են : 
Դժուար է եւ թնաւ կարիք չկայ , այդ երիտասարդների

ստեղծագործական դիմանկարները գծել այս նեդ սահման
ներում : Քանի որ մենք գործ կ՜ունենաք ոչ թէ մէկ կամ մի 
քանի րանաստեդծոլթիւնների հետ, ոչ թէ մի թանաստեղ- 
ծական անհատականութեան հետ, այլ նոր նոր գծագրուող 
մշակութային մի շարժման հետ, որը սկսում է երեւիլ Հա
յաստանում եւ որի մի մասն է այսօրուայ հայ երիտասար
դական պոհգիան: Աոայժմ նրանք պէտքէ տպագրուեն, իսկ 
ժամանակը ամենալաւ ուսումնասիրողը կը լինի նրանց հա
մար :

ինչո՞ւ այս չորսին ընտրեցինք :
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Շնորհալի ստեղծագործողներ Հայաստանում միշտ է] 
եղել են: Այսինքն, ոչ միայն Հայաստանում: Հիմա էլ Հան- 
լաստանում, կա՛ն շնորհալի , գուցէ ել տաղանդաւոր բանաս
տեղծներ , որոնք կարիլ ազդեցոլթիւն չեն ունենում գրական 
մ՛թնոլորտի վրայ եւ նրանց աշխատանքը նման է կրիլովեան 
առջի օգնութ եան : Այդ շնորհալիները, գուցէ եւ տաղանդա- 
I որները չեն գիտակցում մի կարեւոր թան, որ գրականու
թիւն այսօր մտքի միասնական շարժում է' հիմնուած էս
թետիկական որոշակի սկզբունքների վրայ , իսկ ամէն մի 
գրականութիւն շարժումից դուրս' դաոնում է տնայնագոր- 
ծոլթիւն, մտքի գիջութիւն:

Այս քառեակը ինչ-որ բաներով նման է «Ս'ենք»ի սե
րունդին. իրենց խիզախ արհամաւրանքով դէպի գրական 
կուռքերը, գրական առողջ բնազդներով, իրենց գրական 
կուլտուրայով ու նաշտկով : Աի առաւելութիւն եւս . գործող 
հայ բա՛նաստեղծներից քչերն են, որ ձեռք չեն ատել սպե- 
կոպյաաիվ-հայրենասխրական թեմաներին: Նրանց բանաս- 
տեղծոլթիւնները աոաջին հերթին մարդկանց համար են, 
այնինչ մեր նանաչոլած տւագնեթի ամենահմուտ թարգմա
նութիւնն անգամ չի յուղում օտարագգիներին : Բոլորին հօ 
մ՚էկ֊մէկ չե՜ս բացատրելու , որ Արարատը հայի համար սուրբ 
]եո է-.-: Էլ ինչ պարտադիր է Որ աշխարհի բոլոր ժողո
վուրդները նստեն ոլ մեգ հետ լացեն մեր ցաւերը:

Դաւիթ ՅովհանՕէսը, Յովհ . Դրիգորեանր եւ Ս- Չի]Ոյ- 
եանը յանախակի են զբաղւում թարգմանութեամբ . որոշակի 
եւ խրախուսելի նիգ' միանալու «աշխարհի ձայնին»... նա
եւ մեգ լսելի դարձնելու այդ «ձայնը» :

Վերը խօսուեց գրական շարժումի մասին. այդ շարժումը 

1ւայ գրականութեան նպաստող նոր որակն է, որն անշուշտ 
ւինելոլ է բազմագոյն եւ բազմ՛ակողմանի, ուստի ել ընթեր
ցողը չկարծի, թէ այս չորս երիտասարդով է սահմ՛անափակ
՛ում մեր քերթողական այդ ապագայ որակը:

Երեւան ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹՈՓՉԵԱՆ
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Գաւիթ Յովհաննէսը (Յովհաննէսեան) ծնուել է 1915 թ- 
Երեւանում : Աւարտել է Երեսանի պետ. համալսարա՛նի բա
նասիրական Ֆակուլտետը :

Գաւիթ Յովհաննէսը թարգմանութիւններ է անում անգ
լերենից : ձիմնականում թարգմանում է ամերիկեան եւ անգ
լիական ժամանակակից բանաստեղծներին՝ Ալէն Գինսբերգ, 
Գրեգորի '3որզօ, Ֆէրլինգետտի , Թովլքաս Դայլըն, էլիոտ 
եւայլն :

ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մայրամուտներն ու արեւածազերն իրարից բամանող մամերի 
յոգնութիւնն ոլ տտգնասլբ
իրենց ճիչերով ոլ արիւնոտ սաւաններով ,
իրենց կեղծ բաժանումներով ու անկեղծ գգուանքներով՝ 
անվերջ հատնող աննկատ նորիր լցուող յոյսի ջրհորներով ՝ 
իրենց բոլոր նահանջներով ոլ անա!լնկալոլող

լա ր ձա կո ւմն ե ր ո վ
այն ամէնով՝ ին չ ի սկղբն ու վախճանը նա գիտէ միալն ---
նուիրոլմ եմ քեղ :

Տո՚բ այղ ամէնը ուսիդ վրայ՝ եթէ կա րոց ես-.
Ես արդէն կռացել եմ նրանց ծանրութեան տակ :

Ես զդում եմ ինձ խ ո ս տ ա g ո լած լո լսբ :
Ես զգում եմ մարմնիս բոլոր ծալքերով։

Ես պիտի դիմաւորեմ արեւածագը կանգնած ոլգիգ՝
ձեռքերս վտր ։

©
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Տխուր կայարաններում
անշշուկ
մի ստուեր է ձգւում ղէմքերին եւ անուններին՝.

Մի ձեոք
փայտէ մուրճով
թխթխկացնում է անցնող տարիների դամերը*.

Տխուր կայարաններում y
այնտեղ } ուր շքեղ սպասաւորներն են ՝ 
մեղ հ տմ ա ր 
մի տուն են շինում
մեր ապրաե՜ եւ շսրպրաե ուրախոլթիւնների ՝ 
մեր երաղների եւ մեր յուսահատոլթիլններ ի 
աներեւոյթ տախտակներից :

©

Երէկ տօն էր ( ոլ բա ղմ ո լթիլնն ե ր ր հոսում էին
փողոցներն ի վ'։„ր ,

/տքն մպիտների տակ թաքցնելով իրննց գէմքերր՝ 
եւ յոյս կար նրանց եիեագներէ մէջ՝.

Մ ենք է ինք ա յն տեղ ՝ սիր տ իմ'.
ք^այէում էինք ձուլուաե՜ միայնակ ոլ խուլ

բաղ մ ո լթի ւնն ե ր ին ՝
եւ դու (յիշո*ւմ ես) դողում էիր կ ամ ա ցոլկ
ափերիս մէջ*.

0՜ , գո ւ գիտէիր ,
դու գուշակում էիր այսօբոլւսյ անուրս, իյ արթնացումը՝.
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ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՍԵԱՆ

Հհնրիկ էդոյեանը ծնուել է 1940-ին: Աւարտել է Երեւանի 
39-րդ դպրոցը, այնուհետեւ Երեւանի պեա • համալսարանի 
բանասիրական Ֆակուլաեաը :

Z/ ի Օր տօնավաճառ կը լինի եւ կը հ ա լարո լեն բոլորը y 
ովքեր կը Լսեն յայտարարութիւնը 
եւ կամ կը ցանկանան ճանապարհ ելնել^ 
տօնավաճառը կը բա g ուէ կէսօրին }
մարդիկ կը խառնուեն ծքսնե լո յզներ ին իջած արեւի տա!բ 
մի մուրացկան կը քայլի բազմութեան միջով 
ձեռքերին պահած էր մա շուած կօշիկները 
ել կ՛՛ասի , որ ա շէյարհը դեղեց ի կ կ }

երբ առանց կօշիկներէ էս կանգնում նրա վրայ*..

Ս է օր տօնավաճառ կը էին է եւ կը հաւաքուեն բո լորը 
ովքեր այգ մամ էն պարապ կը լէնեն եւ կամ կը լոգանան 
ցանկոլթէւևնե րէ մկջ^

բանաստեղծ կը քոյ յ հ է բազմութեան մէջով 
ձեռքե ր էն պահած էր մաշուտ ծ ե րազնե ր ը 
ել կաս է յ Որ ա շվսա րհ ը գեղեgէ կ կ y

երբ առան g ե րազներ է ես կանգնո ւմ նրա վրա յ . . .

Մի Օր տօնավաճառ կը լինէ եւ ծ էյնե լո յզնե ր է վըայից 
ոյրեւը բարձրանալով
մարդկանց ուսերին կը թափի լռութիւն
ձի օր տօնավաճառ կը լինի ձեռքերի }
ազդրէրէ,

աԱերի

0
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Մի սեղմիր Օղը քո խօսքերով՝
Մի քամ[՚ր էոյսԸ քո ձեռքերով՝
z/> դա տ ա ր կի ր բամ՜ա կը *
Եւ մի հեռ ացրոլ այն:

Անձրեւը մայթերին իմ ասա կ բա մ ան ում ,
Անձրեւբ '[‘Հ [՛ելով 1'1' ՝հԱկայ
Ասում կ որ այստեղ՝
Այս սխալի մկջ կ իր նպատակը*.

ր]՝ոլ ին չոՈ ւ ես ձգտում փոխել անձրեւի ուղղութիւնը 
Գոլ ինչո* ւ ես ս ե զմ ո ւմ օդը քո ձեռքերով ՝
'քեզանից դուրս Լ կա տա ր ւո ւմ սխտլը *
Եւ քո մկջ կ կտտա բլում ս սլան ո ւթ ի ւն ը ՝

Ա ի խուլ նրբանցքում ,
Ուր օրերն ա ւե լի սլա րղ են ու նա իվ $
Ուր ընթացքն կ ձգւում անսահման երկար խղճուկ 

մամ երի ՝
Գոլ պարզ կը տեսնես որ կեանքն առաւել

աՀքԼ իմաստ ունի
փետուած մայթեզրի աղբարկղներում :

Անձրեւր մայթերին իմաստ կ բամանում ՝
Կծկուած տները լցւում են բարոլթեամբ ՝
Հանդարտ ին չպկ ս երազ »
Հեռաւոր ափերից բարձրանում կ յ,ո կրկնօրինակը , 
Եւ ձոլլլոլմ կ քեղ*.
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Սլավիկ Չիլոյեանը ծնաել է 1940—ին Լենինականսւմ : 
Աւարտել է տեգի միջնակարգ գպթոցէ, այնուհետեւ սովորել 
եւ աւարտել է Երեւանի Պետ. համալսարաւնի թանասիրական 
Ֆակուլտետը : Թարգմանութիւններ է անում ֆրանսերենից. 
հայերէն է թարգմանել « Ասլանի երգը », է որիս Վիանի, 
Պթասէնսի եւ Վիկտոր Հիւգոյի րանաստեզծսւթիւնները :

ե ի մարդ կա ր
մի իսկական մարդ՝
մի շխօս մարդ ,
մ/, անդէն մարդ ՝
մ է մարդ՝ ո ր ը երեխայ չէր եղել»
մ է մարդ ՝ որը 500 տա ր ե կան էր
սէ ձարդ՝ որն ապրել էր Հէն—($ ո ւնա ս տ ան ո ւմ , 
{յոյները տեսել էէն այդ մարդուն 
չՀ/՚ն հա սկսէր ել էն չ ան է էն նրա հետ 
ու վերջը նրա արձանն էէն դրե*Լ* 
նստեր՝ նստեր այդ մարդը
եղաւ ութ հարէլր տար ձ// ան ՝
ե լաւ ո լ_ հ էն Q էնա ս տ ան դնար :
1Լա խերած չէնտրէները ՝
է րենւյ բոլոր գործերը թողերէն
ու նրան քան դա կե ր էն ՝
Ո['Ը դուրս եկաւ մ է մեծ՝ հ ս կա յ պա ր է ս պ
Այս մարդը՝
այս մ է մարդը ՝
եղել է Հէն—1}դէպտոսում .
^գէպաարէնեըը թողերէն խաղաղ երկրադործու թիլն, 
անհ անդէստ սկսերէն ապրել՝
(““J9 չդիմես Ւնէոլ1
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երբ այս մարդը այնքան խաղաղ էր,
շփո թուած եգիպտացիները ,
մեծ—մեծ բարեր հաւաքեցին անապատներից , 
բերեցին ։ որ այղ մարդուն իրենով վախեցնեն 
ո լ կառուցեցին Սֆինքս :

Այդ մարդը այս հին երկրներից 
ելաւ ու գնաց •
ու մնա g ին պա րա պ ւա յդ ե ր կրն ե ր ի մարդիկ ♦
հիմա նսաած է ա յդ մարդը
եւ ա մէն մէկը նր անով ճան ա չո ւե g
այդ մարդուն ուզեցին հայելի դարձնել,
բայց Հայելի ունեցան } իս^Լ այդ մարդը մնաց
քանի որ ոչինչ չստացուեց :
Նորից շրջում է այդ մարդը 
ոլ այս որբանոցի
ա դա դա կն ե ր ը լսում :

Ռ 0 Ն Տ 0

Դու. լոյս ի մէջ
Ես' մթան
՛Նու ինձ երբեք չես տեսնում 
զնում եմ ես գլխիկոր

լւմսի
սխէ

Ես լոյս ի մէջ
*իոլ' մ թան

Lu քեղ երբեք չեմ տ ե սնո ւմ

գլխիկոր
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դնում ես դու գլխիկ՛1 ['

Ղւխի
Գւխ1՛

գլխիկոր

Ես լոյ սէ մէջ
Գո֊.՝ լոյ՛՛ի
բնաւ իրար չենք տեսնում
ու դնում ենք դ.լիէ ի կո ր

գլխՒ
Ղւխե

գլխիկոր :

0

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԳՐԵԳՈՐԵԱՆ

Յովհաննէս Դրիգորեանը ծնռւել է 19-15 թ-• Լենինակսւ- 
նում : Սովորում է Երեւանի պետական համալսարանի բանա
սիրական Ֆակուլտետի մեքենայական թարգմանութեան 
բաժնում : Պարբերական մամուլում տպագրւում է 1961 թը- 
լականի : Յովհաննէս Դրիգորեանը գբաղւում է նաեւ արձա
կով , դրամատուրգիայով, f ննադսւտութեամթ եւ թարգմա
նութեամբ : Շուտոլլ կ'աւարտի եւ տպագրութեան կը յանձ- 
նոլի «Յոյս համար 13» վէպը '■ Եսկ լրագրութիւնը նրա աււօր- 
եայ գործն է :

Թարգմանել է սպանական եւ պորտուգալական ժամանա
կակից եւ կլասիկ բանաստեղծներին* Դոնգորա, Դարսիա 
Լորկա, Ռաֆայէլէ Ալբերտի, Լյուան Ռամոն Հիմենես , Ս*իկէլ 
էրնանդէս, Լուիս կամոէնս եւայլն : Տպագրութեան է պատ
րաստում սպանական ժամանակակից բանաստեղծների ժողո
վածուն :
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*

Այնպկս ծանր կ տառապանքը
սպիտակած պատերուք մաքուր սհնևակում
սեղանին կանոնաւոր շարուած են քամակները
եւ ղես սփռող կ փռած սեղանին
նոյնիսկ ճանճեր չկան եւ լուսամուտներն կ/ մաքուր են 

այնպկս ծանր կ երբ լուսամուտները մաքուր են ՛.
>

Իսկ հեն;, իմ լա սամուտի տակ
համ բուflirt ւմ են ա ու աղայ
Լ ւ ծառերն են կանաչել եւ փողոցները մաքուր են
եւ տրամվայներն են անցնում եւ յոյսերը վառւած են 
իսկ նրանք համ բոլրւում են ո լ չեն բամանւում

ա քսսլկս ծանր կ երբ չեն բա մ ան ւ ում :

ք^Ոքորր լու֊ո կանցնեք եւ սպասում //?/ ինձ 
նրանք ուղում /»?/ տեսնեք թկ ես ին չ եմ անում 
ես փակում եմ սենեակիս դուռը յետոյ բացում եմ
ինչ որ բան եմ մոոացեք --- ում ինչ ղործն կ
իսկ նրանք չե*1ւ rf-սբոու մ նրանք լուռ սպասում են

ա քսսքկս ծանր կ երբ լոլո ս պա ս ո ւմ են :

(Հետոյ անջատում եմ ոաղփոն յետո յ միացնում եմ 
ինչ որ բան Աքկտք կ [“էի ես մոռացեք եմ
ինչ որ բան սլկտք կ անկի ել ես մոոացեք եմ
յետոյ նստում եմ սեղանի մօտ նայում եմ բա մ ա են ե ր ին 
իսկ նրանք սպասում /,-?/ եւ ղ եռ չեն մպաում

ա յսպ-կս ծանր կ երբ դեռ չեն մպաում î

Ւսկ լուսամուտիս տակ համրուրւում /, ?/ նորից
իսկ լուսամուտի ս աակ ծառերը կանաչել են
չներբ րՈքորր իւելօք են ղ եո կատուներն կլ
եւ մարդիկ կանոնաւո ր դնում են դայիս
եւ բոլորն կլ սպիտակ վերնաշապիկներով /,?/

այնպկս ծանր կ երբ սպիտակ վերնաշապիկներով են՝.
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Ես դիտեմ այգիներում հիմա ինչ կ լինում
բոլոր ծառեր ը ա չ,րե ր բ փակել են
ել մերկ արձաններից ոչ ոք չի ամ ա չում
եւ քայլում կ ծերունին եւ հաշւում է քայլերը
եւ ձեռքի մկֆ ձեռքն կ թոռնիկի

այսպէս ծանր է երբ ձեռքի մկՀ ձեռքն է թոռնիկի :

Եսկ նրանք լա բունակում են սպասել
նրանք ուղում են իմանալ թկ ես ինչ եմ անում
ես ,լնում գալիս եմ սենեակում
եւ բոլորովին կլ չեմ հաշւում քայյերս
լետո լ վառում եմ ծխախոտ ծխախոտը ծխում Լ

ա լնսլկս ծանր կ երբ ծիւաիւոար ծխում կ

իսկ լեաո լ ամկն ինչից յոգնած
ես գնում եմ պառկելու քնելու
եւ երագիս մկ? ինձ այբի են գալիս կապոյտ ագծիկներ 
ել նորից տրամվայներ են անցնում գոլարթ աղմուկով 
եւ լետո լ դու ես գալիս մ անում սենեակս
քալում սփռոց ր սեղանի
եւ քամակները ընկնում կոտրւում են 
եւ բ111 g ոռնից ճանճեր A 7/ խում՜ում սենեա կ 
եւ սկսում բղղալ
լետո յ քամին կոտրում կ լուսամուտի բոլոր ապակիները 

ու փախ հում են ներքեւ ում համբուբւող բոլոր րոպ երբ 
ու յանկարծ արձանները բացում են իրենց աչքերր 
ՈԼ յանկաոծ ծառերը բացում են իրենց ահքերբ
եւ ամին եոցմից մարոիե են ցաքիս ձեռքին լապտերներ 
նրանք որոնում եւ g տնում Z#V/ ծերունուն 
եւ տ անոր մ են նրա ն երսանկ ա ոնե լո լ
քւսի թոոնիհր երեար ։աո է /թնում bbnmbb Cbmbrbn

,b։nn , ո ի un, մ b ալիւի րարձրաձա fl։ արաասո։ b,

/brnn հ nbum մ b uub/b n’ mibib րարճրաձա flr )։un iffl'bl 

b լ bu արթնանում եմ եէս սիլերուս։ / մամին
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արթնանում են նաեւ նրանք գլուխները բարձրացնում
եւ շարլում են պատեր ի տակ կո րԼմ^՜կոՂքի
նրանք չեն յՈղնում նրանք չեն դարմանում
նրանք չեն յոգնում միայն սպասում են
միայն սպասում են թ Լ ես ին չ եմ անելու
իսկ ես նստում եմ անկողնուս մէջ
ել արրյունրիեերք հոսում են "՛չբերիցս ներքեւ
գլուխս չեմ բարձրացնում վերեւ եւ արցունքները 

հոսում են
իսկ նրանք մ պա ում են եւ շրջապատում են ինձ 
ել նեղանում է շրջանակը եւ ես մէջտեդոլմ եմ 
արցունքները հոսում են եւ ես շշնջում եմ î

— Սփպէ ս ե^անր է և Ը p լուսամ ուտնե ր ր մաքուր են
այնպէս ե՜անր է երբ չեն բամանւում
այնպէս ե֊անր է երբ լուռ սպասում են
այնպէս ե՜անր է երբ դեո. չեն մպտում
այնպէս ե՜անր է երբ սպիտակ վերնաշապիկներս վ են
"1.^"'ւԼս ե-անր է երր ձեռքի մէջ ձեռքն է թոռնիկի
այնպէս ե՜անր է երր եի։աի,ուոր եիսում է :

Նրանք ինձ րարձրարյնում են իրենլյ ձեռքերի ւիրսյք 
եւ. աոանց ե րդե լո լ տանում են դուրս :

(Հետոյ ինչ որ ,Ո, կր ետ է վերագաոնում 
ել հանգցնում է սենեակի լոյսը*

*
Այսպէս կարելի է մեռնել 
ճիչդ եմ ասում 
այսպէս կարելի է մեռնել 
եւ ինչ օգուտ մամացոյցները լարե լոլց 
կամ կօշիկները փայլեցնելուց

կամ ծանօթներ ին յարգանքով բա րեւե լոլց
մանաւանդ լո լա ցոլելուց
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հանգիստ պառկհցէ^ եւ սպասէք 
չշարմուէք
նոյնիսկ այն դէպքում’ երբ ճանճը կանգնի ձեր

շրթունքին
եւ կամաց—կամաց մտնի ձեր քթանցքը 
ինչ օգուտ նրան <րշեէուց 
չէ որ գրանից ո^ի^չ չի փոթուի 
ուրեմն հանգիստ պառկեցէք եւ սպասէք

(կարելի է մպտալ բայց ոչ շատ որ յանկարծ
բերանբացի տեգ չգնեն)

մ ա րգիկ կը գան կը հարցնեն ին չ է պատահել 
ո չին չ չէք պատասխա
Ւ"կ եթէ նրանք փոր ձեն քշել ճանճին —

աշիյատանք չթողնել
չէ որ վերջապէս գա ձեր անձնական գործն է
նրանք կդասեն որ դրսում Լաւ է --- չհաւատաք
նրանք կը պատմեն ար ելի ու ծա ղի 1լների մասին

— չգայթա1ւ՚լոլէՀ
նրանք իբր հենց այնպէս կը թօսեն աղջիկների մասին 
գուք թերահաւատութեամբ քմծիծաղ կը տաք
յետս յ նրանք կդասեն --- ցտեսութիւն ---
եւ գլուխները օրօրե լով գուբս կը գան

Ա' մՒ2-ե այւո3 ձՒւն է ՛լ՛" il'"
ել այգ մասին կարելի էր մի քանի խօսք ասել

Րայց այղ ՚1նսւյ յետոյ)
ուրեմն պառկեցէք եւ սպասէք
թնչ
ճանճը թռա® լ
(ես ուղում եմ բարկանալ բայց չի ստացւում}
ձիւն է գալիս
ճերմակ ձիւն
■ճե րմ ակ
ձիւն է գալիս
ինչու էք լաց լինում :

3 • ^թիգոյւեան
0
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GARIG BASMADJIAN

SHADOWS

Shadows bear obedience to themselves — 
a donkey punsues a bunch of hair 
baptized in chlorine.

In this sunny marketplace 
a bunch of shadows bring 
shadows under the hammer, 
purchase, bribe, seduce, 
push themselveis, fellow 
shadows into midnight.

I suceeeded in carving a shadow 
out of a December night, mistakenly 
interchanged her with myself.

She haunted me 
wanted me 
only me

I was caught in the quicksands of 
egoism, lost her and my own 
création pulverized my 
everbending backbone.

Today my love
we are shadows in the shade
gloworms in the sun.
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*

ոնպառնասում , մ ի ս տի ք մի դիչեր, 
երբ Բալզակն ու էս կանղնաքլ քովէ քով' 
վայելում կ ին ք անձրեւը ձրէ ,
նա ասաց . --- վ-նա՛ ? դոնէ սուրճ խմիր'
էլոլ-ք]կ մոռանաս , եւ դուցէ յիչես :

Գիշերների մէջ մ [ուտիք մի ղի շեր, 
ինձ բարեւեց հնդիկ մի մոգ,
ԼոյԱերն արդէն մարել էին' 
պարում էին ղոյդեր զինով-.

Պիտի գտնենք դարձեալ ուղին որ մեզ տարաւ' 
րարձունքն անհաս — այնքա'ն մօտ է, 
ճամրան է միշտ դէպ' արեւելք ձգտող հ արաւ՝ 
ուր ադրիւրներ կան մեզ ծարաւ ; 
անապատներ որ արօտ են:

--- Պարում էին զո յղեր զինով ,
տենդը վայրագ կտղուցն եր է' 
դափն էր դոփում տոփանք ոլ դոդ ,
Լո,!"երն արդէն մարել է էն :

— Պիտի տեսնենք լուրթ լեոներից անգին եեււսՀւն 
գիշերներն որ աւսսւօսւ են, 
ուր սեպացած գեղեցկութիւնն է սեւեււուն,
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զի աչքերը նրա թեղուն' 
ներկայութեան մեր կարօա են:

---  չէ կա ցած էգն ոլ- արուն ՝
զուգուած անզուսպ ո լ մ ո լեղէն' 
երկունքներէ մ էջ գալարուն 
դատապարտուած պարում էէն :

— Պիտի լսե7նք սրինգն արթուն եղանակի' 
սրնգահարն ինձ ծանօթ է,— 
համասսւեղեան վայելք է յոյզն իր նուագի' 
զուտ կախարդանք արեան զարկի' 
ուր անհունն իսկ համաոօտ է*-

--- Պարում էէն' քամուած՝ անզօ՛ր'
լարուած ահեղ կչռոյթներէն՝ 
բառաչում էր մ է Աաքսօֆօն'
— լոյսերն արդէն մարել էէն'.

0

Ես գէտ եմ մ է երգ լեռներ է պէս հէն ՝
որ արեւախանձ թախէծ է համակ՝
այս յոյզն ես դէտ եմ ՝ ել լեռներ ը հէն

--- Ես հեղեղատն եմ ՝ այլեւս ցամաք'
անսանձ հոսանքէ յոլչերն եմ խորունկ' 
հեղեղումներէ ուղղութէւնն անձեւ, 
ել ահա՛ ամրան տենդով տոչորուն' 
պապակած տենչում եմ անձրե՛ւ
անձրե՛ւ ՝ անձրե'ւ :

3- Կ-
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( Աււանց խորագրի )

վաղեմի աշունն ամսլոտ կ'ոգեվարի վսեմօրէն
Արիւնոտ վերջալոյսի մ՚՚օծումին մէջ հանդիսական ՝ 
Եղերգէ Հ"վը թեթեւ' զարնուելով չոր ծառերուն 
'քՀըչելով թորն երկինքին թո նջ ամ Ալերուն տա րմն

ուղեւոր :

fiլո լրին րա ր ձ ր ո ւթ են էն դեռ կը դիտեմ սիրտս անձկոտ : 
Անհ ա ն՚ւ1՝ ստ ծովին վրայ արեւին փառքը կը հալի՝
Եւ կ'ըսէք թէ կը մ՜սլտի մեռնիլ ուզող բնութեան հոդին 
Անյոյզ մեծութեան մ' անդորրին մէջ կրօնական :

tjաղաղոլթիւնն է մահուան' ուր իրերը կ'երթան
անվի շտ

Եղերօրէն անձնատուր մա մ ան ակի հոսանքին
Անանց հաճոյքը շինելով բանաստեղծի մը ամբարիշտ ,
հփնո'վ կամակորոյս գեղեցկութեան նուրբ նեկտարէն :

(24 - 11 - 1914 )
©

( Աււանց խորագրի )

^Անվըստահ աշթարհիս' եւ սէրերուն իր դիւրա բեկ , 
fim՛ ց հոգւոյդ հազար դուռներն յօմարոլթեամբ

հ ետաքրքիր -

թոյլ տո՛ւր գեղեցկութեան' մտնել տաճարն այդ 
մ ըտեր իմ

Ու ՛[[՛՛՛ ո •] H [՛ !՛ մինչեւ ցըմահ իր գինիովն աստուածային ։

( 22 - 2 - 1915 )
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ԱՆՎԵՐՆԱԴԻՐ

ՊոկւոՀւմ են՝ թափլո՜ւմ տերեւներ դեղին՝ 
'իմահաճ ^ամքւն քչո՛ւմ կ) տանում ՝
[էրո՛ւմ անողոք՝ լցնում դա՛չա ու ծո/Լ---
Ա ղեղեgկոլի}իլնն ՝ ավւսէմս կե' ղտ դաոնում :

Լոլո ու անողոք պո կւո' ւմ են մկկ֊մկկ՝
իրենց մունջ մահով կեանքը նոքողում ,
1Լերածնոլնդը կարծես հաւաստում ,
՝էե ա նմէ' ու մահուան սահմանը ճչդոլմ :

Պ՝ալոլկ կ հասլած աչոլնը հիմա՝
Ու երանդներն իր անհրապոյր են՝
Սառնաշունչ կ' ղողդոչուն պառաւ ՝
իսկ երդը տիյո^լր՝ մահահամբոյր նրա՝.

8ափչտ\ա կե լ են իր բարը լրիւ՝
Որդ աղքատացած ծերունի կ ն յյ ՝

Զի*-ն ամ ր ր ի կ ին հ այացքր լառած ՝
Սպասում կ իր մահը ակամայ՝.

Լ նաեւ կեանքի երգը մեր՝
Գարնան բուրմունքով հագիլ ար բերած՝
Ձմրան բ քա չո ւն չ օրերն են ճնշում ՝
Ու ամկն ելէա՚զ [ուռ չի ր ի՛մ դաոնում :

Լցուած կ հոգիս ներհակ իահերով՝ ——
Կեանքի խենթ ծովն կ ՝ 0՜ , փոթորկա յո յզ , ---
Նա լաբկում եմ ես յամառ ՝ խորասո րյ ,
&«- չգիտեմ ո՛ւր... մո՛ւթ կ. Վերջաչո Հյս ...
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ՄԵՆԱՒՈՐ ՆՇԵՆԻՆ

Տերեւաթափ :
Ու խո ր աշուն :
1Լմ պ ո լ անձրեւ y
Ու նշենին դաշտում մենակ՝
Հա ռա չում է դողդողադին*
Մե ր կ ու տխուր , անհրապոյրէ
քննութիւնն է խենթ փոթորկում , ---
'Ոամին ոռնում խօլ՝ ահեսաստ՝
"Ոշում ՝ սրանում տերեւները մահադա ՀՈւկ 
Ու տրորոլմ ՝
Ու ամէն տեղ թախիծ սփռումէ
Ա արսոում են թուփ ու ծաղիկ ՝ 

առերն ամէն էաէիս՝ ողբում ՝
ձիւղերն իրենը երկինք պա րղած , 
Աղերսում են ու աղօթս'ւմ • • .

Հէդ նշենին թախծակայլակ
Հեկեկում է լուռ՝ տրտմա գեն,
կանաչագեղ իր վարսերը*
Տերեւներ յ, քնքուշ, նրբին,

0՜ , պոկուել են ղ ր ի՜ լ , y/’A՜'՜ է
ՀՒմ ա չկան՝ չկսՀն հիմա ՝
Հեռաց ե' լ են ՝ մահացե' լ են t
*Լ,րանք աւիւն էին տալիս՝
Տալիս էին արի' ւն ՝ ա ր ե'լ ՝
Եւ որ այնքա՞ն ուրախ—ոլրա խ
Սւսւում ու խաղում էին
Ջեփի լռի հետ ու կա տ'ա կո ւմ ՝
Իսկ քամու հետ սուլում ղուարթ •---
Ո՞ւր են՝ ո՞ւր են՝ ո՞ւր են հիմա t — 

Անհետ ՝ անհետ ՀքաՅ^Լ * * * 
քքենակ թողել մայր նշենին՝
Իր 4ետ1՛ Հևւո կողկողագին :
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Գա րնան օրերն ի՜նչ լաւ. էին , 
ա՜ն թովիչ ու բերկրալի----

պայծառ օրեր՝
Ոեղմնա ւո րման խորհրդով պերճ ,
Ու նշենին կիսա թր թիռ ՝
0՜ , զուգուեք էր գեղեցկօրէն ՝ 
Սնդուս հագած նոր հարսի պէս ։ 
*Լ,ա ղան քն ե ր ո վ զուարթ ՝ ^Ա^ոլչ ՝ 
Հրա պուրն էր առատ բա շխ ո ւմ ՝
Եր թաւ շմային թով չան քովը :
Ե՛ն չ լալ ՝ ի՛նչ լաւ , ի՛նչ լա՜ լ էին 
Ղ*արնւսն օրերն արեւաշող :

Ե կան շուտով ամրան տօթեր ՝
Եւ նշենին բեռնալո րուեց ՝
Ո ա ր ի քն ե ր ո վ ար ե ւ\ավա ռ ,
Ու մայր դարձաւ սիրազեղուն :

Եկա1 լ աշուն՝ աշո՜ւն եկաւ՝ 
Հասունացան մրգերը պերճ՝
Գեղեցկացման ու լոյս դարձան ՝ ---
\,ո ւշ֊մնոլշ ան ո՛ լ շ ՝
Աֆո՜լշ ՝ անո՜ւշ ♦ ♦ .

Աետոյ' ափսո՜ս՝
Ենչքա՜ն ափսոս • ♦ . 
կարիքներն իր յափյափեցին ՝ 
ինոդ լքեցին ծառը մենակ՝
Աշնան հովին՝ ցուրտ՝ տխրաշունչ՝ 
Աշնան հովին՝ որ մ ան գա դո յն 
Գա լու կ սփռեց տերեւներ ին ՝
Ու վարակեց խիստ մահացաւ :
K/v աւեցին խենթ քամիներ՝ 
էի ութ օրերը վրայ հասան՝
Աարսբռացին Լիւղերը նուրբ՝
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Տերեւները լուռ կս կիծով
Պոկուեցին ու թռան հեռու,
Ու- նշենին մնաց մենակ,
Ա*ենաՀկ մնաց մութ օրերին՝
Ա* ութ օրերին ՝ ա շնան հովին ,
Ոնմխիթար , դո ղդո ղա գին ,
կամետ աշնան մէջ առանձին ,
Ա յո մ ո՛ ւթ , ա յս մ ո՛ ւթ , ա յս մ ո՛ ւթ դա շտ ո ւմ , 
Այս ցո'լրտ դաշտում ,
Հարուածներ ի տակ Հար քամուն,
Ու խենթ ձմրան նախերգանքին 
Հողմերի դէմ ահեղասաստ 
Մ ենա կ մնաց հէՀդ նշենին ՝
ՀէՀդ նշենին անմխիթար,
Լո* ւռ , տրտմագին։

ԱՄԷ՛Ն, ԱՄԷ՛Ն ԱՊՐԻԼԻՆ

'Արի' , արՒ' » սիրելիս ,
Տե՛ս, գարուն է , բացուեէ են 
'Ծաղիկները պա րտէղիս :

Նոր հարս է տե ս , նշենիս , 
Ան դուս հագած սպիտակ ,
Ծ*եքծեքում է անթախի ծ :

Ու- ծիրանին , դեղձենին , 
էյնձո ր են ին ծաղկել են 
Նոր աւիշով լո լսած ին :

վե ր ընձ ոլղել է կեանքը , 
ԵրաՀնդ , երսՀնգ բոց\անոլտ 
Ու֊ տարածել հմայքը։

Ոնչո^լ մենք էլ վերստին 
Զենք բողբոջում ծաղկանց պէս 
Ամէ՛ն, ամէ՛ն ապրիլին։

ԱՀ խ , մեծ վիշտս է նորո գլում 
Ամէ՛ն՝ Ամէ՛ն ապրիլին 
Ու հեծում է իմ սրտում :

Արի' , արի՛ սիրելիս ,
Տ ե'ս 5 գարուն է , րացուել են 
\մ\ադի կներ ը պա րտէդիս ։

Եթեսււն, Վ • Գ
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Ո Ւ Ր Պ Ւ Ն 0

Քաղաք դառնաշունչ' դարերու հովէն 
ժխորէն հեռու 
Լուռ ու փառահեղ
Զերդ արծիւ մռայլ կը սաւառնիս դուն 
Հոս կը լսեմ դեռ
Թասսօն րոցախօս , Փասքօլին տխուր 
Ու կը լսեմ եւ քայլերը կայտառ 
քհափաէլլոյին վրձինը որուն 
Երկինքդ է կերտեր :

Քաղաք դառնաշունչ' դարերու հովէն 
Օրերն անցեալիդ այսօր յարուցեալ 
Արբշիռ կըմբոշխնեմ
Եո'
Արեւելքի պանդուխտ մէկ քերթող :
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վեՐՋԻն եՐԳԲ

Թ։ււչու_նի մը յիշսււոակիԱ

ԱՅԻՍ ամիսը նոր անցաւ, գնաց իր տեղը տալով յունի
սին ՝ որ եկաւ ահա՛ , ա ռօ ք—փա ռօը , մպտուն հիւրի մը պէս,
ա ր էլով ել կանանչով հադո ւած , շքուած ;

Ւր տաքուկ շունչին տակ' մեր պարտէ ղին վարգերն ալ 
սկսան բացուի լ ել լի ր փ ր ի լ գոյներոլ պայթուցիկ յորդումով 
մր եւ շքե ղութեամբ մը , որ , անռէիացի բանաստեղծ ճան 
^Ւյ1՛ ըսածին պէս' ^հաճոյք մ րն է յա ւե ր մա կան^չ :

Մեր վարդերը ծա ղկե ցան եւ անուշ անուշ կր բուրեն հի
մա : հայց ս,յս անգամ մեր տան ւպխուն գարեաւ պղտ Ւկ 
վ որձանք մը, որ տասն օրէ ի վեր մեր քունը կը փախցնէ , 
ել որուն յուշարարը մեր տանտիկինն ի ս կ է' Բ "ա;լ ուհին :

--- Արմէնը տուն չեկա լ դեռ, կ'ըսէ, կը կրկնէ ինքնիրեն
տրտում շեշտով մը եւ նոյնքան տրտում դէմ քով մ ր :

Արմէնը վերջինն էր մեր դեղձանիկներու շարքին» չո ր- 
րսրդը նոյն անունով մկրտուած մեր թեւաւոր հիւրերուն, 
կարծեմ երեսուն տարիներու երկայնքին Հ

Անցեալ օխ դուրսը՝ մեր տան պարտէզը, Արմ էն ին 
վանդակը մաքրեի ետք' երազուհին մոռցած էր Ղորել դըռ~- 
նա կ." : Լ* լ ահա իր տունէն տեղէն սպրդեր եւ դուրս փախեր 
էր Արմէնը, իր հետ տանելով իր երդն "ւ գեղեցկութիւնն 
աձ
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անգամ մեր փախստականը տեսանք դրա g է պա ր- 
տէզէ հսկայական կաղնիէն բարձունքը՝ տերեւներու կանան
չէն մէջտեղը՝ արեւոտ շրջանակէ մը ձէջ ոսկիի պէս փայ
լուն երեւոյթ մը՝ միրամ մը կարծես՝ ,ւր երկար չէ տեւեց՛. 
Հալեցաւ շուտով ել լուծուեցաւ բիւրաւոր տերեւներու կա
նանչէն մէջ*.

Անյայտանալէ աււսվ' սակայն՝ լսեցինք էր վերջին եր
դը ՝ էր իսկ մահուան քայլերգը՝ եւ տրտմեցանք անձայն z

թագուհին' յուսալով որ Արմ էն ը տուն կը դառնա յ ո*֊շ
կամ կանուխ ՝ անօթէ կտնա մ բա ր ո վ եւ յոգնած --- պարտէզէն
r եզան էն վրա յ պահեց վանդակը ՝ դուռը բա g ՝ ջուր ով եւ 
Ընդեղէնով ճա խա ցած վիճակէ մէջ։ Ալ մրմնջեց՝ մեղմ ձայ
նով մ ը • — Պփտեմ ՝ ետ պէտ է գա յ :

fimjg վանդակը՝ երկու երեք օր՝ մնաց անտէր ել ա՛
ռանց եր գէ : Պարտէզէն թ ռչո ւնն ե ր ը վրան անդամ չնայեցան 
եւ չա ր ո ւնա կե g էն էրենց թռէ չքները ծառէ ծառ : Աամ' էրենց 
սովորութեան համաձայն' հաւաքուեցան կուտէ եւ ջոլրէ 

համայնական ամաններուն չ_ոլը2_) ո[՚ *LUI Ս IL մարգագետնէն 
երեսը էրենց կը սպա սէ էն ամէն օր : Իրենց եւ սկիւռներու 
գերդաստանէն ՝ որ մեծով պզտէկովը նոյն սեղանէն կը մաս
նակցէր ՝ առանց վէճէ՝ առանց կռէլէ : Ալ շատ չանցած 
սկէլռները՝ մեծով պզտէկութ ծա ռն է վեր կը մագլցէէն՝ 
լայն ու շնորհա լէ պոչերնէն չա լկած :

Օրեր առաջ ^րբ Արմ էն էն տունը կը յոբդէր էր ե ր- 
գովը, ԳԲաՅե ււկէւ֊ո-ներն ո լ թռչունները՝ բոլորն ալ՝ ամէն 
անդամ որ պատահաբար ան ցնէ էն վանդակէն ձօտէն ՝ ո* վ դի՜՜ 
տէ ՝ թերեւս կը հարցընէին էրա րոլ.

__ Արդեօք է՞ն չ մեղք գործեր է սա մեր աղուոր դրա g էն ,
որ բանտ նետեր են ա յ ս սլէ ս Z

Ալ հէմա ՝ կուտով ո լ ջոլրով --- եւ նոյն իսկ փոըրիկ<
հա յելէ ով մը շէնցած եւ դուռն ալ բաց ձգուած վանդակէն 
քովէն կ'ան ցնին կը դառնան ճնճղուկը՝ գիրուկ կարմրա
լանջը՝ կաս կարմիր փետուրներով կարտէնալը եւ կապո յա 
ճայը։ Իայց ոչ մէկուն միտքէն կնանցն ի վանդակին բաց դըս~
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նէն ներս սպրդիլ եւ տէր դառնալ ԷԼրմէնի լքուաե տուն ին , 
տեղին : Ոոլորն ալ ւիարաե՜ են ի ր են ղ աղատ աշխարհին'. Հորյ 
չեն րներ նոյնիսկ h թէ պատահական բուի մը սուր ճանկերն 
ու կեռ կտո լց ր սպառնա յ իրենց աղատ կեանքին : Ու երբ , 
ի ր ի կո լան դէմ' զգան բուի մ ր ահ ա ւո ր ներկա բութիւնը , բո- 
/որը մէկ՝ ա fi քան ումպին ահազանգ մը կը փրցնեն որ խո— 
չոր աչքերով ա լդ փորձանքը կբ փախի սարսափահար ՝ դրա
ցի եառի մը բարձունքէն , ու կ'անյայտանայ' զէչ երազի մր

պէս ։

Արմէնն սյլ՝ վերջին սլահոլն , թերեւս հարցուցեր էր ինքն
իրեն թէ ինք ի՞նչ դո րե ունէր վանդակէն ներս • եւ թէ իր 
շիտակ տեղն ո՛ւ իր դրա g ինե բուն քով պէտք էր որ ըլլար . 
ինչպէս որ եղան֊ էր ատենօք իր նախնիքներու աշխարհը' 
փերմանիո յ Հար g լեռներոլն մէջ՛, էյ լ թերեւս , ո վ գիտէ , 
փախեր էր երազովը այդ հեռաւոր լեռներոլն :

Եւ հիմա՝ իր ստոյգ մահ ո լան մեղքը կէրթար՝ կը պԸ[Հ 
լուէր հաւաքական վիզը այն մարդոց՝ ՈԸ աոաջին վայրի 
թռչունը բռնեցին երբ ձագ էր դեռ ել բանտարկեցին վան
դակի մը մէջ , Որ թերեւս շինուաե էր ուռիի բարակ ճիւղև- 
րով : Այդ առաջին թռչունը ՝ կարեեմ ՝ կաքաւն ըլլալու էր , 
որուն պիտի ,սպրդէին վա յ ր ի դեղձանիկն ու անոր նման 
երդի չ թեւաւորներուն չարքերը-.

Մի՛ հարցնէք թէ ի՛նչ կ'արմէ պզտիկ թռչունի մը կո
րուստը պատմել եւ տրտմիչ անոր անմամանակ կորուստովը -.

Ո՛վ որ սիրտ ունի' կը զգայ թէ տան մը շունը՝ կատուն 
կամ երգիչ թռչունը բոլորն ալ անդամներն են միեւնոյն տա
նը. հարազատներ՝ որոնք իրենց անհաշիւ մտերմութեամրը 
ե, մանաւանդ իրենց երդովը՝ երբ երգել գիտեն-.
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Երգել գիտեն մեր Արմ էնին պէս որ իր անունը փոխ 
աէւած էր մոլշեցի նշանաւոր երգիչ լուսահոգի Արմենակ 
էրահմուրատեանէն :

Եւ մեր Արմ էն ը կ'երգէր կարծես մէկէ աւելի հ ա դա գն ե- 
լաւէ միանգամայն ՝ ամէն անգամ որ ջոլրին վագրը լսէր խո
հանոցին ծորակէն , եւ կամ' հեռոլէն անցնող կառաշարին 
Հ. չա կ ը թունգ հանէր իր պղտ ի կ սիրտը։

Եր անյայտացոլմով մեր տունը կո րսնցուց ամբողջ նուա
գախումբ մը՝ որուն տեղ հիմա դատապարտուած ենք լսելու 
ո ի կա ր է թի եւ ասւիիրինի անվերջ ծանուցումները րոտ [•Ոյին 
կամ հեռատեսիլին խօսնակէն :

Եւ Հվ գիտէ ՝ թերեւս մեր Արմէնն ալ մեծ Աիաման֊ 
թՈյին ըսս՚ծին պէս' ոլղեց մեռնիլ երգելո՛վ, եւ երգելով ալ 
մեկնեցալ ծանուցումներու այս անհամ աշխարհէն*.

Իր վերջին երդը՝ իր հրամեշտի երգը՝ սակայն__որ
աարրե ր էր միւսներէն --- կարծես բոնուեցաւ ՝ կղպուեցալ
յանկարծ մեր Արտերուն մէջ՝ ուր ինկած անուշ ել տրտում 
բաները փախուստի ճամբայ չունին, եւ օր մ րն ա լ , կամաց 
կամաց կը լուծուին՝ կը նոյնանան մեր արիւնին զարկերուն 
հետ եւ այդպէս ալ կը տեւեն *
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Ա.

Գաւաթ մը պաղուկ ջո՛ւր, որ հարալ շրթունքի մը կը 
մօտեցուի ամրան բարկ արելին տակ, ու յանկարծ ես, կր 
քաշուի յ

նորածագ արել մը, „ր ամպերուն գիրկը կ՝իյնայ մկկկն 
ու և1Լ ծածկուի :

Անուշ ձայնով' նոր սկսուած հին էրղ մը , որ կը կտրՈլի 
յանկարծ :

Մայիսի առաւօտ մը' նոր բացուած անուշահոտ վարդ 

ռունգերուդ կը մօտեցուի եըկվայրկեան մը միայն,
ու ետ կը քաշուի , բոյրը հազիւ ռունգերդ շօշափած :

Կարօտի կա՛նչ մը, որ սրտիդ կը դպչի հազիւ, „լ կիստ- 
իւեղղ կ՚ըլլայ դ/բսւիտ խափանումո վ մԸ -

Ալ իՈնչպէս նկարագրեմ, ի՞նչպէս պատմեմ վիճ ա կը հո
գիիս , երբ --- երէկ գիշեր — ե բադիս մ է y հեռալո ր անկեա
լին [սորերէն կորսուած մօրս ձայնը հասալ տկանցիս ՝ հին , 
անուշ մեղեդիի մը նման y բայդ կոտրեդալ ըսնկարծ *. ՍՀիւ , 
ի^նչպէս պատմեմ վիճակը մտքիս-.
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Ի՜նչ լալ է ղգաղոլած ՀԱալը , մանաւանդ երբ ըրածդ 
■էորե մրն է զոր կը սիրես : Ամուլ , անգործ ապրիլը աստի
ճանական ինքնասպանութիւն է պարզապէս : վերցուր ար
ուեստին սէրն ու մշակումը մէթէդ , եւ կը դառնաս ան ար մ էք , 
ամու՜լ անասուն մը*.

Ո բրել թէ հանգիստի համար երբեմն կը պառկիմ կռնա
կի tLrUJJ 1 պատոլհանին մօտ՝ բազմոցին երկայնքը*. ԱՀւդին' 
գրասեղանին երեսը անտէր ձգուած գործ մը՝ դեռ չկարդա
ցուած դիրք մը կամ թերթ մը ղիս կը կանչէ յանկարծէ Ոտ
քի կ'ելլեմ ընդոստ եւ կ՚աշխատիմ , հանգիստը մէկդի դրած :

9-.

Հովն ու անձրեւը պատուհանիս վրայ կ'եր դեն հիմա , 
միաձայն*. Տմբան քայլերգն է իրենց երգածը*. ս լսեր
ոտնաձայնը Տմեռ Պապային ՝ որ կը մօտենայ ահա } դանդաղ 
Pu,jg հաստատ քայլերով*, կը մտածեմ ծառերուն վրայ՝ որ 
Տ եռալոր լիճի մը եզերքը շարուած կը սրսփան ո լ թր^ին
հիմ ա ՝ իրենց վերջին տերելյ/ իսկ հովին բերանը ն ե տ ե լո վ i 

Լիճի՛ն Որ կը դողայ Ոլ գրկաբաց կ'ընդունի անձրեւն իր ծո- 
ցը, ու կը լեցուի՝ կը շէննայ ՝ յղի կնոջ մը նման *.

Լիճին մօտերը՝ ամէնէն պզտիկ թուփն անգամ' հողին 
փարած ՝ ակռաները սեղմած' կը տոկայ եւ կը սպասէ գար
նան որ պիտի գայ անձրեւին ու ձիւնին ետեւէն * Ւ՚նչ հրա
շագործ ում է Գարուսին յոյսը, եւ տաք արեւին՝ թարմ կա
նանչին եւ ծաղիկներուն իւոստումը*.
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Դ.

Օր մը, մենաւոր ճամբոլ մր երկայնքն ի վար քալաե 
պահուս' վեր նայեցայ Ոլ տեսայ թէ ամպերը բզիկ բզիկ 
4 ‘‘‘եե֊անօթ ճանկերու տակ եւ շար մա կա՛/, պատկեր
ներ կը նետ էին երկինքին երեսը- ք)լ տեսայ, ամպերուն մէջ, 
բամպակով հիւսուած մարդկային կերպարանք մը, հասա 
թեւերով բելիար մը, որուն բաց ափին վրայ զոյղ մը ման
կական ձեւեր կր պարէին -. Ու այս անօրինակ տեսարանին 
յառաե' հարցուցի ես ինձի . - Ի՞նչ անուն տալու է այս երե
ւոյթին։ --- ճակատագի՛ր, ըսաւ ձայն մը ներսէս էլ պատ
կերը փակեցալ միտքիս , „լ մնաց հոն , բիւրաւոր պատկեր
ներու քով որ մաս կը կազմեն յիշողութեանս :

Ե-

էամուրջին մօտերն եմ հիմա , հասարակէս g պարտէզին 
մէջ՛- Ճորճ վաշինկթըն կամուրջը իր մետաղեայ պարաննե
րուն հսկայական ոստայնը բացած կներկարի ար ելին 
"’ակ, Հըտս1^Ւ ԼայնքՒն : ճպուռները կ'երգեն հիմա՝ ձառե
րուն գագաթէն ՝ ձայնակցելով ծղրիթներուն՝ որ կարծես 
բամպակ կը մանեն խոտերուն ՝ թուփերուն տակ։

Մենաւոր ճանճ մը բղղա էէն կ'անցնի ականջիս քուէէն։ 
իք ստերը կը շարձին աչքիս տակ} մեղմօրէն ՝ թեթեւ հովի մը 
շունչէն՝ Ոը կը ն ուաղի ՝ 1լի յն ա յ քիչ մը անդին այրող տա
քութեան ‘էիըկը՝ Թո.չուն մը կը էսօսի գլէսուս վերել՝ ծառին 
ծոցէն։

փիչ մը անգին' Տեսիլք մը էլը պարղոլի աչքիս առջեւ։ 
Զոյգ մը սիրահարներ են յայտնապէս ՝ ոտքի վրայ՝ քով բո
վի : Տղ^՚ն կը կա[*Գսյյ ^11Ամակ մը ղո ր բռնած է մատներուն 
մէջ՝ 8ուղում կա յ ձայնին մէջ՝ եւ սէր' աչքերուն խորը : 
Ւսկ աղջիկը մտիկ կ'Ը^ է ամբողջ սէր , ամրողջ հմայք կտրած : 
Կը նայիմ տւլուն ՝ կը նայիմ աղջկան' մտերմական նայուած-
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W մԸ, որ հազուադէպ է։ ^ղուն հետ նոյնացած եմ արդէն։ 
ԵՏեսիլքը կը գինովցնէ զիս *

(Հետոյ կր նայիմ կա մ ո լրջին։ Լի ետ աղե այ պարաններուն 
հսկայական ոստայնը դետին վրայ ձդուած կախօրրան մ րն Հ 
կարծես , որ իր գիրկը կ՚առնէ ղիս ու կ'օրրէ , Տեսիլքը ալ
քերուս մէջ կղսլուած :

Ջ-

Երբեմն կը բարկանամ սա կակուղ սրտիս դէմ , որ իմ 
սեփական դրական զորեերս մէկդի կը հրէ ատեն մը եւ ի՚եր— 
ղի՛երը կր նուիրէ բարեկամներու դորեերոլն : Բայց շուտով կը 
>ա չտուի մ ես ինծի հետ մտածելով իքէ դրա դէտ եւ խմբագիր 
ըլլալը ինքնին ան խ ո ւս ա ւի ե լի պարտականութիւն մ ը կր դնէ 
վզիս' մեր մողովոլրդին տալու ինչ որ ունիմ , ինչ որ կրնամ , 
[մէ գը£_ով եւ թէ խօսքով, ուղղակի կամ ուրիշներու միջոցով 
ո ր միելն Ո յն ՛ճամբայէն կը քալեն ինծի հետ։

Հիմա, այս տողերը դրած պահոլս նորէն կը ղգutմ ? ել 
ի, ո րապէս' աննման գեղեցկութիւնը մեր մայրենի լեզուին, 
որ երբ շիտակ դո բծած ո լի' երամշտ ութիւն է եւ հալած մեղր 
պարզապէս ։ Ամօթ պիտի ըլլար լքել գրիչը, լռեցնել լեզուն, 
ե *- չհիւսել ել չտալ ա յդ ւլեդեց ի կ ու քա ղց ր ե րամ չտ ո լթ ի լն ը :

Հրաշալի բան է աղուո ր եւ իրալ դր ա կան ո ւ թ ի ւն ը ՝ տե
սակ մը պարգեւ կամ օրհնութիւն թէ՛ տուողին ել թէ՛' uunu—

9ողին հ ամ ար ։

1945 (Անտիպ)
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ՆսՐՅԱ1||1Ն ՈԻՂԻնեՐՈԻ ՃՈԻՐՋ
Ինչ շարժառիթ կը մզէ ղլ։ս խորհրդածելու այլազան ու- 

ղէնևլամև UJrrtb ^կտ ր շս ւվմ ե ան :
Գեղեցիկ ցուցահանդէս մը՝ ու անոր ստուերամած հետ- 

րը հոգիիս

ևերհայեցոդական զրոյց մը ուրեմն , ժխտականը ու 
դրականը խերն էլ լ,մ մէջ փն տուե էով :

վերադառնամ օրագրիս վերիին երկու էջերուն :

Օրանմըրիէն կոլդամ :

Կոր մամանակներոլ արուեստի նահա պե տներ էն միոյն 
գործերն են որ կը ցուցադրուին հոն այս ամիս. Փիէր Ա'ոն- 
տրիան : իր ամբողջական գործին նոլիրոլած առաջին ցուցա
հանդէսն է այս' Փարիզի մէջ՛.

Ս օնտրիան' նախաշարմի շ „ յմն է բերած իր տեսոդու- 
թեամբ , մեզ չրջապաաոզ աշխարհին , փողոցէն մինչեւ նորա
ձեւութիւն : Իվ Ս էն էօրանի վերջին հաւաքածոյին մաս կը 
կազմեն անոր պաստառները : Ու արուեստի գործը դէպի ու
ռա բկային տանողներէն մին է, բայց ի՛՛նչ նրբութեամբ-.

Որբ քայլ առ քայլ կը հետեւիս իր յեղաշրջումին' սկըղ- 
բի դասական դործերէն մինչեւ վերջինը' Հասկնայի կը դաո
նան նախ իր մումկալ նկարագիրը, սրբութեան պահանջ մր, 
ինքն իրեն հետ հեշտ կարենալ ապրելու համար ամէն տե
սակ կաշկանդումներէ ձերբազատուելոլ ջանքերը ու տարուէ 
տարի, օրէ օր աւելցող' բնութեան հետ նուաղագոյն նմանու
թեան անհանդոլրմողոլթիլնը.. էլ ի վե^ոյ զուտ անխառն 
գոյներն ու գիծերու հաւատքը իր մէջ իբր միակ նկարչական 
ճշմարտութիլն :
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Այս բոլորը սրահէ սրահ կը տեսնուի յստակօրէն ■ սկիզբի 
բնոլթապաշտ գործերը, յետոյ էԼան վոկի ազղեցոլթիւնը 
Փարիզի շրջանը , վերջապէս վերացականին իշխող բացարձա
կութիւնը, ուր նկարը կը վերտծուի միայն ու միայն գիծե- 
րոլ , գոյն եր ու եւ մակերեսային ումերոլ համագումարին :

իսան տարի մտածած է էիօնտրիան այս ուղղութեամբ, 
հասնելու համար վերացական դպրոցին , լաւագոյն նմոյշները 
տալու.' իր մահէն քան է մը տարիներ առաջ՝.

հալուէ ինծի' երկիւղ^ծութեամբ կը հետեւիմ այս յե
զոյշրջման հ բայց էիօնտրիան իմ խառնուածքիս մարդը չէ i 
^ենահատա կան հ ա ս կա y ո ղո ւ թ ե ա մ ր կը ձ օտենամ այս պաս
տառներուն ՝ առանց սակայն կարենալ իրապէս սիրելու՝.

Եղանակին լաւագոյն ցուցահանդէսներէն մին՝.

Երէկ Մօնտրիանի տպաւորիչ ցոլցա հանդէսը : Բայց այս
օր' իրմէ յետոյ ո*լր կանդ առաւ 'Արուեստ ի Ղ*ործը։

Ենչպէս վաւիոխադիր ծաղիկներ որ կը բուսնին նոյն ճիւ
ղին ե ր կա յնոլթեան առանց սննդարար աւիշէն *էիրար ղրկե
լու y Արուեստի *իործն ու Առարկան հետզհետէ կը ջանան դո- 
յա կցի լ մեր Լոլրջ ^ոյն յաւա կնութ եամ բ եւ հանդաման քո վ ՝. 
Ղ^մուար գոյակցութիւն մ րն է սակայն այս մէկը։

Երեւոյթը նոր է։ Հազիւ տասը տարոլ. Ըս^Լ կհուզեմ իբր 
շուկայ' այսօրոլան ըմ բռն ո ւմո վ :

է) որբին մէջ' այգ լա լա կնութիւնն է նոր } որովհետեւ 
դա բուն սկիզբէն ի վեր դո յա կցած են անոնք ՝ առանց սակայն 
շւիո թուելոլ ի բա բոլ հետ : Տ ա ր ա կա րծ ո ւ թ ի ւն չէ ին ստեղծած 
ցարդ իրենց ինքնութեան շոլրջ եւ ա րմէ քա լո ր ո ւմ ը անոնց 
որոշ ղսյսա կա րգռլթեան մը ենթակայ եղած էր միշտ՝.

Զէ ինք տարուած ղո ր օրինակ խորհելու թէ ՝ ցուցաս բա
հին ճիշդ մէջտեղը ((ծառ մկրնայ համազօր նկատ ուի լ 
պաստառի մը՝ կամ' շարմուն թէ ան շար մ որեւէ հին մեքե
նայ արձան համարուիլ՝.

Հոդ ենք հասած ուրեմն :
(Հ աճա խ կը հարցնեն ի^նչպէս է որպիսութիւնը նկար

չութեան ՝. Լա^ ւ y թէ անտրամադիր պա տ ա ս խ ան ե յ :

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 51

ք»րալ է որ y ինչո* լ նկարչութիւնը տարբեր տրամադ- 
րուած ըէէաJ մենք՝.

որ ան նման է աննիւթական հայելիի մը որուն մէջ 
յոլսւյա^ կը տեսնենք մեր արարքներն ու երազները ստեղ
ծագործ երեւակայութեան ալիքներուն անձնատուր՝.

՛կ՚ըսեն' դարձուց ինք այլեւս է?.Ը արուեստի
պատմութեան :

կ՚ըսեն' արուեստ գոյութիւն չունի այլեւս հինգ հագար 
տա ր ո լան ըմբոնում ով :

կ՚ըսեն' ամէն մարգ արուեստագէտ է։
Զեմ հաւատա ր :
Որքան ալ մղեն մեղ այդ ուղղութեամբ ՝ որքան ալ ջա

նան կարելի բոլոր միջոցներով կամքն ու անոր բովանդակ 
յա յ տն ո ւթ ի ւն բ սանձել կ' ըսեմ ո1 չ :

ԷԼրուեստի Առարկան՝ որով խուզուի փոխարինել նկար
չութիւնը միայն ու միայն նախընտրութիւն մ ըն է՝ որ չի 
կրնար տոկալ մամանակին ՝. կրնայ աո. առաւեյն գաղափար 
մը տալ ան գնող րոպէին մասին՝ բալդ չի կրնար կամուրջ 
ըլլա լ ապաոնիին ու ա նց եալին միջ^ւ֊ •

Ս* ին չ Արուեստի դործբ' որ դպրոցին ալ պատկանի ան' 
ներքին ներդաշնակութեան ներզգ.ացոլթեամ բ յայտնաբեր
ուող ցոլարձակում մը կը պարունակէ իր մէջ՝ բոլոր մա- 
մանուկներուն համար՝. Արհամարհել ալդ ոյձ՜ը ոճիր է*. ՛ինծի 
համարէ իրաւացի իսկ ըլլամ՝ որուն վստահութիւնը չունիմ՝ 
չեմ դիտեր թնչպէս պայքաըիէ աքն թափառական ալիքներուն

t որոնք կուդան տապալել հազարաւոր տարիներու կանգ
նած պա տ ո լա րն ե ր ը î Ուս յց թ*ն չպէ ս : ք*ուն յեղափոխութիւնը 
հոգ է ահաւասիկ :

Ու- վերա դա ռնտնաք եթէ հիմա չարք մը հին յեղափո
խութեանդ ել մանաւանդ զանոնք կարնլի դարձնող դրդի Լ 
ոլմ֊երուն' որո չ րոպէին' ինձ այն սլէ ս կը թուի թէ' կը պակ
սին մեգի այսօր երեք կարեւորագոյն ու տեսակա րար ագ
դակներ՝ նոր յեղափոխութիւն մը յաջողութեամբ պսակելու 
համար' որուն այնքան պէտք ունինք նկարչական գետնի 
.Լրայ :
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՛Լախ' արուեստագէտին կամքը' կարծես ջլատ ո լած ՝ 
գիտունին ա րձանագրած դերազանց ըսռաջխաղա ցումներոլն 
արդիւնք : Հանճա րն իսկ չէ կարող ստեղծագործել առանց 
կամքի :

Ոետոյ' արուեստասէրին հասկացողութիւնը' ամլու
թեան մատնուած արուեստի պատմութեան իրեն դէմ լարած 
արդար ծուղակներով։ &եդ մը որ կ՚անհետանայ ՝ առօրեա
յին կշռոյթո1Լը շլմորած։

Ու. վերջապէս' քննադատին անկողմնակալութեան վար
ձը դատապա րտելի' որովհետեւ կ'անուանարկէ ա լդպէսով 
ինքզինքը։ Արդարեւ՝ այն քննադատը որ ամէն ինչ կ՛ընդու
նի յանուն Ազատութեան ՝ քննադատ չէ' նոյնքան որը պիտի 
ընղու նէր ամէն ին չ' ըսնուև աւելորդապաշտ դասականին : 
Ն լ ա լսօր ՝ ան կ՛ընդո ւն ի ա մէն էն չ. կը վ ա իյնայ' ո՛չ ըսելու։

Անշուշտ քննադատը հոս իբր արուեստասէրի իմաստով 
նախ՝ իր դերազանց տեսլապաշտ ըմբռնումով։ նկատելով որ 
այս կարդի քննադատր գիտակից իր կոչումին՝ կը փնտռէ ու 
կը գտնէ իր ճա շակով' նաեւ կ՛ընդունի ու կը մերմէ էր հ աս-
կարողութեամբ' ու չի կրնար անկողմնակալ ըլէալ։

Յ.օլա ՝ Պոտըլէր ՝ Ափս լինէր կողմնակալ՝ մինչեւ իսկ 
կրքոտ արուեստի քննադատներ են հանդիւլացած ՝ բայց իրաւ 
քննադատներ միանգամայն՝ որոնք առաւել բարերար աղդե- 
ցութիլն են գործած իրենց մա մանա կա կի g արուեստագէտ
ներուն վրայ։

խորհողներ կան թէ Փիքասօ կորսնցուցած է իր գրաւը
'Արուեստին հետ՝ --- ո՛չ անշուշտ՝ այն պատճառով թէ մարդ-
կային դիմագիծը այլափոխած է --- այլ՝ նկատելով որ չէ
համարձակած խորանարդապաշտ ղււլրույը առաջնորդել իր 
վերջին Հանգրուանին ՝ վախնա լով որ չընդո լնուիր արուես
տասէրին կո ղմէ ։

Ւնչո^ւ սակայն մոռնալ որ այսօր իսկ՝ խորանարդապաշ
տութիւնը կը մնայ վերջին յիսուն տարուան ըն թա ցքին փոր
ձուած ու յաջողած միակ դիտական հիմք ունեցող նկարչա
կան վարկածը։

/' » երբ 'Ոանտինսքի եկաւ ձեւը խորտակել խոր
հելով անհետացնել հինցած զգացական կաղապարները րե-
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11ՈՐ չոլնչ , բայց առաւել մօտեցաւ երամչտոլթեան ու 
բա խե ցաւ անոր :

Աքո ) սյնշուչա թէ սիրեցի վերացականը՝ f,u,Jg ի^նչպէս *. 
ԱեՍ^ցի, ինչպէս պիտի սի րէ ի փունջ մը ծաղիկ՝ ծաղկամա
նի մը մէջ. բայց ոչ Պոնարի մը նկարած փունջին նման՝ որ 
ԳՒս Հարսնոլկի ՝ պտուկի կամ ոսկեծաղիկներու դաշտէն ա յ- 
չուր կը փ ո խադրէ :

Այղ , կարմիր ՝ կապոյտ ՝ մանիշակագոյն ու դեղինները՝ 
ծպտուած փունջի ՝ հ\ա յ թա յ թե լո վ նախա շա րմփ չ ո յմը ա յն 
երեւակայական ուրոյն թաղին որ միայն իմ ինքնա թել ադ- 
րութեամ բս կրնայ ծնունդ առնել եւ հետզհետէ բիւրեղանա լ :

Ուրեմն նոյն այդ փունջը չի կրնար նոյն րոպէին երկու 
տարբեր անձնաւորութեան ս եփ ա կան ո ւթի ւնը (Լ ԷՍ" է «ն ո յն 
տուեալներովդ յ Ու յա տ էլա պէ ս թելա դրուած անոր վե րա ցա
կան յատկանիշերէն ՝ «fc« ու միայն ձ„» կամ' «Ուրիշը եւ 
միայն ուրիշը» կրնան ՛ճամբորդը ըլլալ անոր ներքին պատ- 
մ ո լթեան :

վերացականը ըլլալով մեղ արուեստագէտին սւոեղծա- 
գործ երեւակայութեան սահմաններուն հասցնող կամուրջ՝ 
օգնական մեր վերարտադրի չ երեւակայութեան' գտնել տա
լու համար անոր անտեսանելիին վրայ բացուող պատու
հանը ։

Այ՛՛ FnLn[tU^ ըսելու համար թէ ամէն յաջող պաստառ ՝ 
ԸԼլտJ խորհրդապաշտ ՝ թէ տպաւորապաշտ ՝ կամ գերիբա- 
պաշտ որ դսլր ո g ին ալ սլատկա նՒ ան' ունի վերացականը 
իրեն պաշտպան' որովհետեւ՝ գիծերուն եւ գոյներուն յա- 
ռաջ բերած մակերեսային ումերութ նախ եւ առաջ պէտք է 
վերացա էլան ին ձգտի :

'Ոանտինսքիի տեսլապաշտ վերացականը բոլորովին նոր 
չէր ուրեմն • վտանդաւոր սակայն իր ծայրայեղոլթեանը մէջ-.

է'այց հոն ուր ան բա լա ր ա ր մնա ցած ը էէս՛ է կը խո լի ինձ իր 
տեսութիւն ր ՝ բնական ձեւերուն անհ ան դո լր մ ո ղո լթ ե ան ը առ
ընթեր' պաստառը միայն գիծերով ու դոյներով շինել ուզած
ԸԼրսխ է' փոխանակ գիծերուն եւ գոյներուն մէջ ներմուծել 

ջանալու իր ստեղծագործ երեւակայութիւնը*.
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ի վեր^յ էնձ ձեւադրո շմ ու բացարձակ վերա

ցականէն բու-ն տարբերութիւնը հոն կը կայանա,-.
Այսինքն' արտայայտութիւնը, ոչ թէ հետը տալ դոյ 

ներուն ու դիծերուն , ինչպէս կը փորձեն ցոլա վերացականին 
համախոհ զանուողները այլ մէջխ խառնուած անոնց-. 
Ատեղծաղործ երեւակայութիւնը, իբր միջնորդ մեր մր«եւ, 
կրնայ այսպէոով միայն խաղալ ամբողջովին իր ղերը ֊.

Ու երբ դ1“"ենք թկ ՛Լ՛", Տիւոպուրկ Ժը զոր օրինակ 
դոլցէ ամէնէն զուտ փնտռող հողին իր խմբակիցներուն մի
ջել, }՚>1՛ կրնար հանդուրժել նոյնիսկ Աօնտրիանի' որ մեր- 
մած էր որոշ շրթսն մը հպատակիլ անոր «Ուղղանկիւնային» 
ղաղափարին' կը տարուիմ խորհելու թէ այն արուևոտազէտ֊ 
ներր որոնք վերացական դպրոցին <իժր դր ին' էին մանա
ւանդ փիլիոոփայ-նկարիչ, երաժի շտ—նկա ր ի չ , որոնք իրենց 
կեանքին որոշ մէկ րոպէին , բարեբախտ ղո լդա դի պո ւթ իւննե- 

րոլ բերմամբ դարձան ն կա րի <—ն կա րիչ :

Տաջողած ու աւարտած է յեղաշրջումը հիմա պէտք է 
արադօրէն հեռանանք անոնց դծած սահմաններէն ;

Անշուշտ չեմ հաւատար կոյր զուգադիպութիւներու֊. 
Հարկաւ թէ վերացական դպրոցը մեղի բերաւ ազատութիւն 
ու թարմութիւն : Ոչ ոք իրաւունք ունի ժխտելու իր դերը-

Յաջորդելով խորանարդապաշտ դպրոցին , հասցոլց զայն 
իլ, բացարձակ կարելիութեան վերին սահմանին : Բայց' սպա

ռեց ինքզինքը-.

^ւր կը սկսէ արուեստ /, զործը-.
Հո՛ն , ուր «ձեւը» կը սկսի զգենուլ «ոձ/ր» պատմուճանը : 

Հոն, ուր կչո-ոյթը, արժէք, շարժում, բնազդ, մղում տա
կաւ առ տակաւ կը սկսին վերածուիլ դաշնաւորութեան , յար
մարութեան, ներդաշնակութեան եւ չափեալ հալասարակըշ- 
ռութեան -. Պէտք էր սակայն դտնել անկիւն մը Արուեստ ի Ա- 
ռա բկային ալ համար : «Առարկան» պէտք ունի ղինքը հալեց
նող, լուծող, փարատող, զայն իր պարղոլթեանը մէջ դիւթա- 
հրաշ դարձնող տեսիլքի մը-, թելադրութեան ուրիշ ժէկ երա-
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սակն է այս, որ վերացականներուն տեսողութեան կրնար 
մօտենա լ :

Ու եկան անոնք ուրեմն : \ԱՀնոնք որոնք անզգա լա բա ր 
տըղհետէ սահեցուցին , վերածեցին գործը Առարկային՝.

Ու նաեւ պատուարը որ կար նկարչութեան եւ արձանա- 
գործութեան միջել տակաւ առ տակաւ խո րտակուեցաւ :

/T* ա լէվէէէ ա նմիջապկս վերջ, ու նոյն հունին մէջ մնալով 
Կա պօ , Փէվղնէր , Մ ար սէլ Տ ի ՛Վան եւ ուրիշներ եկան իրենց 
շինած առարկաներով նոր սրբութեան մը բռնադատները 
հանդիսանալ*. Այս ‘[երինոյն հեծելա նէլԸ ղոր օրինակ :

Հոս ուշադրութիւն սակայն . U1JU կէ տ ին չոլր^ ահաւա
սիկ, հարկ է սահմանում մը ընդունիլ՝. Ո'կ արուեստի գործն 
ու առարկան նոյն հանգամանքով չեն կրնար ներկայանալ մե
ղի • Աոաջինը ունենա լով դե ր աղան g վերան g ական կարողու
թիւն միանդամայն անցեալին ու ապագային նկատմամբ 
ուրկէ իր ընդհանրականութեան չաւիանիշը մինչ ե րկրո րդը 
ներկային նկատմամբ միայն'.

Ջեմ փո րձոլի ր զուտ նկարչական դետ նի վրայ խորհիլ 
դեր իրապաշտներուն եւ անոնց զանազան խմբաւորումներուն 
մասին,որոնց մտահոդութիւններ ը գեղեցկագիտական' միայն 
նկարչական դետն ի վրայ չմնացին' այէ սահեցան միշտ , հո
գեբանական յ դրական ո լ բան ա ս տ ե զծա կան կալուածներէն ալ 
ներս։ Կ՛եր իրապաշտներ գոյութիւն պիտի ունենան ուր եմն, 
ինչ որ ալ պարտադրէ օրուան ճաշակն ու յայտնութիւնը՝.

Ոայց եկան նաեւ ուրիշներ' ին չպէ ս Պէրէէվի) Օփ—ար— 
ուեստին նախահայրը՝ Վասարէլլիէն քառասուն տարի առաջ 
կա տարած էր արդէն իր փորձերը շարմ ունին ոլզզութեամ բ :

Տը Ա1վաԼ լաւագոյն արտայայտչական վերացականը' որ 
նոր հորիզոններու տէր դարձուց արդի նկարչութիւնը՝. Ա ո լ- 
լամ , Հարթուևկ, իրենց լոյսի խաղերով՝. Ֆօնթանա որ ան
ցաւ պաստառէն ալ անդին : Ով Կ՛լայն , որ պարապութեան մի
ջոց մ ը ստեղծել փորձեց :

//ր ի վերջոյ, այսօր կան, անոնք որոնք կօգտագործեն 
մինչեւ վերջին աստիճանը նկարչութիւնը իբր մխուե
լու պատրանքով մեր ընկերութիւնը* ինչպէս կ' ուզեն հաւա-
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տացնել արտադրելով ճա րտա րա րուեստա կան նմոյշներ ա— 
նոր ՝ որոնք արհեստի կր վերածեն Արուէստը '. ^ուցէ գիտա
կան արհեստ մը' բայց ոչ աւելի՝.

Եզրակացութիւն : Ե րկար դա ր ա շրջանն ե ր երբ նկարիչը 
բնութեան նմանողութիւնը կը փնտռէր առաւելապէս՝ կրօն ա- 
կան քաղաքական եւ այլ ազդակներու ճնշման տակ՝ շատ ան
դամ յ մ իա լն ու միայն կատարումի կատարելութեան մը հ ե- 
տամ ուտ եղաւ :

'նկարչութիւնը իր բարձունքներուն հասալ արուեստագէ
տին ստեղծագո րծ ե ր ելա կա յո ւթեամ բը ՝ երր ,Ան ուզեց պա ր- 
տադրել իր ճա շակը իր ոճը իր ինքնութիւնը • աղատելով 
կա շկանդո ւա ծ ձեւր* գոյնին տալո էէ իշխանական դեր î

('ոլոր մեծ արուեստադէտները եղան յեղափոխական ՝ ո՛ր 
մամանակին ալ պատկանին անոնք՝ ու միայն մեծերը մին
չեւ իսկ իրենց կեանքով : Որովհետեւ՝ որքան ալ որ *^կարիչը 
արհեստաւոր մրն է ՝ ար հեստին սահմաններէն իր հեռացած 
չափով միայն արուեստագէտ է'.

Ու֊ այդ *ււլ իր ապրելակերպի ըմբռնումին մաս կը կազ
մէ' Հասկացողութիւն մը՝, նկարիչ ըլլալ ապրելու կերպ մը 
ընդունի լ է մ իա յնդամ ա յն :

Հոդ կը կա յան այ նաեւ՝ ի բաւին բարձրանալու համար 
գործածած իր գաղտնի ս անդո ւխ ին առինքնող տեսիլքը :

Այսօր ուրեմն ունենալէ վեր^ ծնունդ տալէ վեր^ Փ ի- 
քասոյի մի՝ որ կէս դար ամբողջ իրմով դրոշմեց նկարչու
թիւնը երբեմն կլան ելով իսկ զայն ՝ կը սպասենք նոր հոյլ մը 
ազատարարներու՝ որոնք պիտի գան մղել նկարչութեան սայ
լը առմամաբար փոսի մը մէջ ինկած՝.

Եւ տան գծին ու գո յն ին նոր ար մ էք 5 ստեղծելով նոր մ ի-
Ւցը՝ մեր լո յո էրով՝.

Միւս կողմ է բոլորովին նոր կա ր ե լի ո լթ ի լնն ե ր ո վ առլր- 
ցուն հորիզոններ կը ներկայանան նկարչութեան ՝ աթձանա- 
գոթծոլ.թ-եան, ճարտարապետութեան ու երամըշտութեան 
առբնթեր ՝.

Ո ւ֊չա դրութիւն սակայն բազմադիմի արուեստի ձեւի մը 
չկիսուելու համար' թէ ոչ նոր i‘ան լո ին ս յ,ի ի մը պիտի
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հ անւէիսլկինը : Ո՛ չ , նկ ա1է[1^Ը սԸտ>Ը Է մնայ նկարիչ միայն
նկարիչ :

իր ՂոԼ’^աԼոլ արուեստի միւս ճիւղերուն հետ
պէտր է մնայ մա սնա յատուկ իրեն՝ աււանց լուծուելու անոնց

մէչ-.
Ու նաւը չընկղմելու համար պէտք ունի հանճա րեդ նա

ւապետի մը : Հէմոռնալ սակայն երբեք որ Արուեստ գոյու
թիւն ու *-/'* կամ աւելի ճիշդ Արուեստ ի ըմ բոնում մը կրնայ 
գոյութիւն ունենալ հինին նկատմամբ' միայն ու միայն նորին 
մասնակից ըլլալով՝ նորը հասկնալ '^անալութ նորին ձդտե~ 
լո վ' պայմանաւ որ շինութեան նաիյանիւթերը աւերուած 
չըլլան :

[՛(’[՛ մի$Հ*ց՝ ուր յա յանուի քսաներորդ գարու երկ- 
ԸոԸդ կիոուն մարդը եւ ոչ թկ frf1? նպատակ։

Ես կր սպասեմ ուրեմն ահ ա ղան դ հնչեցնող վայրագ դո-* 
չիւնի մր փրկարար։

Գ. Հ-
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Bumupuih աը տեղ

« թեկնածու. »//'/ հրատարակութեան առթէլ՝ որոշած֊ է ի 
րս ուռթսբանով մը ներկայացնել գործը։ Արդէն սկսած է/< դրև Լ 
երբ տեղէ տուէ այն հակումէս թէ գէրր մը էնրղէնըը պա չտ
որոնելու է առանց հեղէնսսկէն մ էթսմ աո լթ եան ը եւ կամ ու- 
րէ չէ մը կողմ է։ Այդ գործը կը պատկանէ դրա կանտգէ ան ե֊ 
րուն։ Այրական գործ մը աւարտելէն ‘ւկ՚թ հեղէնակը լսողէ 
ընգմ էշտ հեռացած է։ Այսպէս՝ հրապտրակնետուած գործը 
մէս մէնակ պէաը է էնցղէնքը պաշտպանէ հրապարակէն 
վրայ ըմբշամարտէկէ մը նման՝ էն ք էր ոլմերուն ապաւէնած : 
Այ՛- պարադային ուր մեր ըմբշամարտիկը ին քն ա պա շտ պա
նութեան տուեալներ էն գրկուած է , հեղինակը չէ որ այղ.
յետմահոլ պաշտպանութիւնը պիտի կրնայ գլուխ հանել՝ եթէ 
նոյնիսկ յաջողի առմամապէս համակիրներոլ ալ օդնու- 
թեամբ'. /’ վերջոյ ա պա դա յ սերունդներն են որ պիտի վճռեն 
անոր ճա կատաղի ր ը :

Եթէ միջոցԸ ունի իր լիճերը՝ մամ տնակն ալ ունի իր լի
ճերը՝ այն տարբերութեամբ որ եթէ միջողին լիճերը կեն
սատու են ՝ մամանակին էի^^րը ճահիճներն են ՝ կայուն ջուրեր 
ղորս կայունութիւն չճանչղող մամ անա կը կը մատնէ ճա խճա- 
խուտի տա ր րա լո ւծա րան ին 5 ուրկէ իր եզականութեան 
ղումը անդէմ ընդհանրականութեան ծողին մէջ՝.

Շ ա տ ե ր խորհ եղան թէ կարդ մը գրուտ ծքնե բուս մէջ մա- 
հոլան գաղափարը մղձաւանջային վիճակ մը են թադր ե լ կո ւ- 
տայ՝ հոն ուր՝ ընդհակառակը՝ պէտք է տեսնել կենսախայտ 
խաղը՝ ծաղրը իբրեւ զէնք գործածուած ՝ երեւոյթներուն տակ 
դարանակալ մամանակին հետ որ կը գործէ դիմակով : Ամէն 
անդամ որ մարդուն մտածումը կր ղրաղի մամանակով՝ ստի
պողաբար կր յանդի մահուան գաղափարին՝ մամանակը ըլ
լա լո վ մահուան ոործիքր՝. ™ատմ ոլածքէմ րէ ս ո մ ան՝.՝ T "՚ Հ ’ • • ք
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կը կռյանա/ խաբեբան դիմակազերծելուն մէջ ու այղ խաղով 
ի յայտ ^կ,Ած քանդիչին ղէմ քին վրայ փակցնէ լ ամօթի մուրը :

ի վեր?_ Ո Հ մ եր օրերու դրականութեան մէջ մուտք գոր
ծած էեամանակի հարցը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աս տոլածա- 
շունչին Ա ակոբին կռիւը հրեշտակին հետ ՝ ընդունելով որ 
մամանակը իր կարգին կը շւիոթուի Աստուծոյ հետ իբրեւ ա- 
նոր ստորոգելին : Հիները յանուն կեանքին կը կռուէին Աստու
ծոյ դէմ յականէ անուանէ : Բայց ինչսլէ^ս կռուիլ անհունին 
մէջ պարտկած անտեսանելիին՝ անչափելիին եւ անմատչելի- 
ին դէմ : Այսօր մարդիկ աւելի խելացի կը թուին՝ ձգելով 
անպարտելին ՝ իրենց թիրախ կր դարձնեն անոր հունաւորին 
մէջ գործող ներկայ՛ացուցիչին դէմ՝ որ մ՜ամանա\կն է։ *իոնէ 
այսս[էսր,վ գիտենք թէ ի^նչ բանի դէմ կը կռուինք ՝ ինչսլէս
Աակոբ հրեշտակին դէմ ՝ որ այս աշխարհին մէֆ Ասաուծո լ 
ղինուո րներէն է : Ա ա րդը յաւիտեանս ան հա շտ պիտի մնա հ
ս,յդ անսրբագրելի անարդարութեան հետ եւ պիտի կռուի իր 
ամբողջ ոլմո '/ը, կ ատաղի ընդվզումով մը երբեմն՝ իրեն գո
յութեան ը սպառնացող անխուսափելի ո ւմ ին դէմ որ մահն է' 

փան Փոլ Աարդրը կը դրէ թ Լ Մ ա լա ռմ է ի բանաստեղծու
թիւնը Աստուծոյ մահացու հարուածներուն դէմ մղուած 
անդադրում կռիւ մ ըն է եղած'. Աստուծոյ կո ղմ մահուան
դատապարտութեան օրէնքին ջնջում ը : /յ վերջոյ անտեսանելի
ին դէմ Աալառմէի մզած գօտեմարտը կը յանդի այն եզրակա
ցութեան թէ Աստուածը մխտելոլ միակ միջոցը անձնասպա
նութիւնն էէ Արդարեւ մարդը աստուածային մասնիկ մ րն է՝
մ ut սնի կր ո չն չացնե լով ո չն չա ցուցած կ' ր լլանք նաեւ ամ 
ջոլթիլեը՝. թնչպէ^ս կաԸ^էի է սակայն ակէ մը բխած ջոլրին 
կաթիլները ցամքեցնելով կարելի է ամբողջ ակը ցամքեցնել՝. 
Ւր տեւելու կամքին մէջ կեանքը տեւական ինքնախաբէ ու
թիւն մ ըն է։ Բայց եւ այնպէս ինչքան ալ մարդը գիտակցի 
իր ա պարդիւն ջանքերուն ՝ երբեք պիտի չհբամարի ա յս պա յ
քարէն ՝ որովհետեւ ան է որ կը սահմանէ եւ կ^արմեւորէ իր 
գոյութեան իմաստը՝ իր ինքնութիւնը իբրեւ ազատութիւն՝.

Այս աո ղե ր ը պի տ ի չդրուէին եթէ « թե կնածու »ին առ- 
թիւ ստացած նամակներուս մէջ չըլլսւր <այն նամակը՝ ուր 
դրողը ուղղակի մատը դրած էր մամանակի հարցին վրայ*

Fonds A.R.A.M



CO անդաստան

Արդարեւ Ա ■ Բէն կը գրէր Թեհրանէն « Յաջորդականու
թեան րնէլալեալ եւ բութ սովորութեան խախտումն ու ժա
մանակի հոսքի փշրումը մեր դրականութեան համար նորու

թիւն է» :

Գիտեմ թէ fl- ■ Բ ■ ի՛նչ ըսեւ կ՛՛ուղէ , մանաւանդ որ հ1դ 

մը աւելի վա ր իր Նամակին մէջ կը դրէ թէ նամ ա կի մ ը 
սա հմաննե ր ո ւն մէջ ան կա ր ե լի է տալ աւելի մ ան րամ ասնոլ- 
թիւններ իր մ տաեո ւմ p ամ բող^ա ցնե լու համա ր ".Ուրեմն ՝ ձեռ
նարկած րա ցաւո րոլթիւնս ան ո ր Տ ուղղուի ր՝ այք ընդհտն րա
պէս անոնց որոնք նո րութ իւնը կ' ըմ բռնեն զուտ թեքնիք ան
կի՛չէ ղի տուած : Թ ե քնի բա կան ո ւթի ւնը արուեստի գործին 
մահն է՝ անոր նպատակը ըԱաէով միայն առարկաներ արտա- 
դրել։ Արուեստի դո րծն ալ՝ ի հարկէի առարկա լ մըն է՝ բայց 
ոգեւորուած ել շնչաւոր ո լած արտադրողին շունչով '. թեքեի- 
քր հասարակ դո րծ մրն է որ կը ծառա յէ \սւ րո ւե ս տադէ տ ին 
ձեռքին մէջ ստեղծուած առարկա հ ին քա նձնեքՈլ ա ռա ւե լա- 
՛l ո Թ չափով արուեստադէտ ին ո դե ւո ր ի չ ումը ՝ զդա g ո ւմն ե րն 
ոլ մտածումներ ը ՝ որպէսզի ողին ու ՛առարկան մ իաձոլլու ին 
նոր կեն դա նի իր ականութիւն մը ի i^lin բերելու տրամադ— 
րութեամ բ՝. Թերն իրը չէ մարդկային յուղումները ստեղծողը՝ 
թէեւ անոր կը պարտինք լուզումներուն առարկա ք ին փո
խանցման կարելիութիւնը*, Այս կարելիութեան , ինչպէս վերը 
ըսի ՝ առա ւե լա դոյն չափն է որ կը յատկանշէ արուեստագէտը *. 
Մեր օրերուն տնաշինութեան թեքնիքը՝ օրինակի համար՝ 
ինքնեկ գիւտէ չի դա ր : Ան պա րղապէս նոր շինանիւթերու 
պատշաճեցոլմով յառաջ եկած է * Նր> ր շինանիւթերը ա րդիլնք 
են կեանքի նոր պահանջներուն ՝ բաղմամարդութեան եւ արա— 
ղ ո ւթ եան պահանջներուն : fiuj յց ո ր սլէսղ ի կարելի րլլար նոր 
թեբնիըը, պէտք եղաւ նոր գիտելիքներ աւելցնել հին դիտե
լիքներուն վրայ :

Այդպէս ալ արուեստի մէջ։
'Լ^րջՒ^1 յի"ոլ'ե տարիներու, րնթացքին գիտութիւն ր զար

՛ք անտ [ի արադ ոլթեամբ հարստացուր աիեղերյյփ ՝ կեանքի 
ծանօթութիւննե ր ը : կեանքի սկզբնապատճառներուն [վ՚Հ Ր 
աւե/ի տեղեակ ենք շնորհիւ բնագիտութեան ղիւտերուն եւ 
զուգահեռաբար հոգեբանութեան որոնումներուն : Հիները
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նմանը նմանին կը միանայ՝. Այս վարկածը ինքնին 
կը բացատրէ հին ըմ բռն ո ղո ւթի ւնը ՝ որ այսօր կը թուի դ\ա*— 
տա պարտ ուած ըլլալ՝. Այս տեսութեան վրայ հիմնուած ար
ուեստի գործն է զոր հին կ՚անուանենք՝ քանզի , այսօր գի
տենք որ նմանը նմանին չի միանար ՝ այլ իրար չնմանողները 
հակաղոլթիւններոլ ճշդուած օրէնքով որ տ ի ա լե քդի կա կան է : 
Մէկը եւ երկուքը չեն կազմեր երեք՝ ա!Լ նոր միաւոր մը՝ ինչ 
ՈԸ վերադարձ մ րն է դէս[ի մեկնակէտ նոր լինելիութեան ի 
[սնգիր՝. Հիմա կարելի չէ ընդունի լ մա մ ան ակին ո*֊ղիղ գծով 
հոսումը ՝ որ սխալ է ՝ ըԼէա]Լով պատրանք ՝ քանի որ մամանակը 
շարմումին ծնունդն ԸԼէաէով կր գործէ նո լնա կեդրոն շրջա
նակներով ՝ ուրկէ յ օրինակի համար ՝ անոր կիրա ր կումը Ալէն 
Աոպ— 1Կ՚[։1>.ւՒ վէպե րոլն մէջ ուր մամանակը շրջանակ կաղմե- 
Լո՚1 կը նմանէ հրէշէն որ էր պոչը կը խա^նէ-,

ԷԸերմուո էնամ էրէ օրէնրը թէ էնէրմէն Լոյս է կը լի ո [սուի ՝ 
ի" կ լո յսը' ջերմ ո լթեան որ կ՛ա յրէ y կ ր փճացնէ դո յա կցոլ- 
թիւնր ՝ կ՛ ա պա g ո լց ան է որ մ ահը մ ի 'այն կենդանական աշխար
հին բամինը չէ՝ չի մխիթարեր մեզ՝ ինչպէս չի մխիթարեր 
ոլ֊րիչի մը մահը՝ վասնզի ՝ ինչ որ ալ ը1/այ ՝ տեղ մր կարգա- 
զ րուած է մեր մամադրութ իւն ը մահուան հետ՝.

ր հետեւցուի թէ թե րմ ո տ ինա մ ի քը իբրեւ տիեզերական 
ոլմ եւ արարիչ տեւականօ րէն ա մէն այնինչի՝ օր մը ամ բոզ- 
ջութեամբ ջերմութեան վերածոլելով համայն տիեզերքին 
ոչնչացումը պիտի պատճառէ ՝ հակառակ այն կա րե՜իքին թէ 
երկէրը պարԼելով պիտի ոչնչանալ՝. Հիները իրաւունք ունէին 
ուրեմն կրակին վերադրելով աշխարհին վերջը (ագո մ ական 
ռումբ) :

3*ա մ ան ա կ ի հարց^ զրականութեան մէջ մեքենական կի
րարկում չէ i քմայք մը չէ : Ի^չպէ ս նաեւ կա րծո լած ին -/կ ս 
երկրորդական կարեւորութիւն ներկայացնող եզր մը՝. Եր բ 
Փ բուստ յիշողութեան միջոցով անցեալը որսալու ճամբայ 
ելաւ՝ շատ հաւանական է որ մահուան դէմ կռհլ Ը եղաւ 
անոր համար որ կբ գտնուէ ր մահուան մնայուն սպառնալի- 
.րին տակ*. Պերկսոնի հ[իիտա կցոլթեան անմիջական տուեալ- 
ներ^ու պատկերազարդում մը [էր* Օգտագործում մբն էր 
իջնելու համար մա մ տնակին խորրԸ՝ ս Օրֆէոս դմոխք
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իջաւ էքլրիտեսը աշխարհ վերադարձնելու համար։ J*uj մ անառ
կին [սՈր^Ը ուր կր թաղուի մեր կեանքէն մաս մը ա մէն երկ- 
վայրկեան ՝ բերել մակերեսին՝ Լ^Ո['Դ^Է ներկային որ յալի~ 
տենութիւնն է՝ այո ինքն անմահութիւնը՝ ներկայութիւնը որ 
միայն արուեստին միջոցով կ^ իրագործուի : իր վի պա չարքին 
տասնըհ ինգերո րդ հատորին վերջթ տողը դրուած ՝ ե ր բ դագ- 
րերքալ մա մ ան ա կին մնա յունու թ^նը , ա լմմ բանտարկուած 
ա րուեստ ի դո րծ ին մէջ՝ մամանակը վերստացաւ իր ամենա
զօրութիւնը փակաւ ՓրաոԼԱաին վղ՛ին : IJ* ահ ը կրնա ր ա յլեւս 
գործել անարգել : ինչ որ եղաւ :

^Լերջերս Հանրի թրուայա սլա տաս խան ելով հ ա րցումի 
մը՝ կ՚ըսէր թէ ինք հասարակ պատմութիւն պատմող մ րն է։ 
Եթէ ասիկա կեղծ համեստութիւն մը /է } կարելի է հետեւցնե լ 
որ յաճախ՝ եթէ ոչ միշտ՝ արուեստագէտը ինքն ա, կ'անգի
տանայ ախ թաքուն ումը որ ղինքր մղած է գրելու։ Ընդհան- 
րապէ ս վէսլի պատմութիւնը պատրուակ է որով գոյու
թեան կը կանչոլի ՝ անծանօթ հետազօտութիւն մը ՝ որ fխնե
լիս ւթեան հարցն է ։

Ա,)"պէս , որ։ւ/էսդ[, դո րծ կ մը քննադատութիւնը կամ ըմ— 
բըռնո զութ իւն ը իրաւ ը/լա լ ՝ քննողը պարտի մտնել գործին 
Զաներեւոյթ խաւերուն մէջ էլ ի յա լտ բերէ անոր ներքին 
սլատճաոնե ր ը :

Հանրի թրուայա ինքն ալ չի գիտեր թէ ամբողջ կեանք 
մը անցնել հին կուսաստանի մարգոց պա տմո ւթ ի ւնն ե ր ր 
պատմելով՝ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ ինքզինքը նոյնսՀցնել ^3ալի—, 
տենա կան կուսաստանդ դա ղա փա ր ին ՝ վասնզի հ ա լա քա կա- 
նութիւններր անմահ են * անհատներն են մահկանացու եւ հ՛ա
յտ պատկանութիւնը նոյնպէս կորնչական' աւանդութիւ՛ն դար
ձած հայկական ղմ բա խտո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն պատճառով ՝ ձեւով մը 
նոր էն մամ անտ կին դէմ տա ր ո Լած պտ յ քարին լաղթանա կթ 
ձգտումն է *

Այն դիչերը Ուր « Հա] Ul'frni_UlծԹեթ»ոլս երկրորդ հատորը 
սկսայ՝ քք)'1յ1լ(աւծ՜ՈՆ(ւ յ Զառաջին հատորէն երեսունը եօթ տարի 
վերջ եւ յա^.ո11ր1: հատորները իրարու ետեւէ իրագործելու 
վճռականութեամբ ՝ տարօրինակ ղգայնութե ան մը կը
գտնուէի յ Երիտասարդութիւնը անցեր էր եւ ծե րոլթիւնր մա-
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մ ան ակին մէջ մեծ հեռաւորութիւն մը gnjg չէ Ը տար՝. Ա պշս- 
ռուչ կեանքի մը ժամանակին սահմանին լԼրայ աւելցնել եւ 
գիշերային այն Ժամերը՝ գրիչը ձեռքիս՝ գլուխս հակած 
թուղթի գէզին վրայ t հասկնալու համար այն վիճակը որով 
գրուած էր գիրքը քառասուներորդ գիշերը : Գ"g սենեակին 
մէջ՝ սեղանիս կռթնած ՝ երբեմն գըիչր մ ա ան ե ր ո ւս մ է ջ կ  ̂ան
շարժանար ու մտածումս կը ճամբորգէր բաոի մը կամ նա- 
Լսագասո լթեան մը հետամուտ : Այդ պա հ ո ւն է որ Ժամանակին 
հոսումը կը ստանար ուղղակի ֆիզիքական գոյացութիւն մը ՝. 
Ամբողջ միջոցը վարար գետի մը պէս կը հոսէր գէպի անխու
սափելի վախճան ՝ գէ պի ովկիանոս՝. Ա ե ղան ին մէկ կողմը ես , 
ii իւս կողմը ժամանակը գէմ դիմաց՝ եւ ա յն ղգայնոլթիլնը 
թէ ան Լ>բեն հետ ս առած կը տանէ ր ՝ ս մ ս ե ղո լկ սպառնան
քով մը ուրկէ վաԼսը կը ծնէր ՝. Ա'երթ րնգ մերթ դուրսէն 
կառքի մը Լսոլլ թալալում ը կամ խորհրդաւոր ոտնաձայննե- 
րը փո Լսանա կ ինծի Օգնութեան հասնելու աւելի կը շեշտ 
կը ծան րա կշռէ ին անգութօրէն հոսող ժամանակին թշնամու- 
թիլնյ,-. Գիշերը միջոցը եւ ինչ որ կը պարունակէ ան լռու
թեան կը մատնէ ՝ մինչդեռ ժամանակին հոսքը կա ր ե լԼւ է լս ե լ 
առանց լս ո ղո լիք ի ւն ը սրելու : ԼԼն կը պարաադրէ ինքզինքը ի բ՜

րել համատարած ՝ 1"Լ"3"՚Լ Ոլ Ս^'9 աղմուկ՝. Հ2 ի բաւեր ինք
զինքը համոզել թէ՝ եթէ գիշերը կը սահի՝ առտոլան լոյս ին 
հասնելու համար է։ ք}ւ ցերեկը կարծես ժամանակը կը հրա
ժարի՝ կը քաշուի իր սահմաններուն մէջ ու ձայները ոլրա- 
խոլթեան փոխոլած կարծես նոր գոյութեան կան չուած ըլ- 
լա յ ին ՝. ^անցնիս մայթերէն՝ բազմութեան մէջ՝ կը Լսես ոտ

նաձայներդ՝ թէ կաս եւ ո չին չ կը սպառնայ քեղի'. վ*ամանա- 
\կը ճամբադ չի կտրեր ՝ քովէդ կը քալէ անվնաս ՝ անզօր ՝ կը 
հ ետ ելի քայէերոլգ առանg անոնց սլլլո ւե լո լ : իբրեւ թէ գառ— 
նուկ մը ըլլար հիմա ՝ հրէշը :

քՀառասունե րո րգ գիշերը՝ երբ դրութիւնս լրացած էրէ 
այն ատեն միայն անդրադարձւոյ թէ բան մը տեղԼւ ունեցած 
էր այգ քառասուն դիշերներու ընթ ացքին՝. Աէպին ժամանա
կին եոտոբակումբ եւ անոր հատուածներուն խառն ի խուռն 
եւ անկանոն կացութիւնը արդիւնքն էր իմ եւ անոր մ իջել տա-
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րուած կռիւին անկէ ձերբադատուե լու համար։ Արդարեւ. , 
աւարտած՝ անհուն գոհունակութիւն մը ունէր ՝ յաղթանակի 
մը հպարտանքը՝ րայց ի հարկէ ՝ լսյւէ գո՛հ ո ւևա կութ ի ւն ը ոչ 
վէպին աւա րտած Ըէէա էո լ զգացում էն էլ ոչ ալ կաաա րե էու
թեան համոզումէ մը կուգար ՝ քանի որ կը գիտակցէի անոր 
թերիներոլն ՝ սլա կա սն եր ո ւն : (Հաղթանակի հոգեվիճակս կո ւ- 
դար անկէ որ մամանակին հետ մարտնչում մը տ էգԷ ո լնեցած 
էր եւ որ ժ ամանակն էր յաղթուս ղը ՝ հիմա դե տ ին ը ինկած , 
կտոր կտոր՝ ինչպէս պարտուած բանակի մը ղինոլորները 
սլատերաղմի դաշտին վրա J :

Երբ վէպին վբայ կը նայինք արտաքուստ ՝ անխուսափելի 
չէ խորհիւ թէ անոր կառոյցին մէջ fiüjl Վէպ/* հետեւողութիւն 
կամ նորա բարութեան մարմաջ շըէէա J յ ինչպէ ս արդէն գրուե
ցաւ.։ իՀսուերա( նաեւ թէ P‘1j կևսւծ Ու2/ կղկղանքի աղբանոց մըն 
է : նպատակս քննադատներու պատասխանէլ չէր ՝ այս տեսա
կէտը պա բզելու գաղափարը ուն ե ցած էի դեռ ձեռագիրը հրա
տարակիչին յանձնէ լու ատեն : Սիրոյ կամ աւելի ճիչդը Ա եռա- 
յին հարցը որո չ չափով բացա յա յա է ’էրքէ^ մէ$_, է^չպէս չէ 
եւ չէր կրնար ըլլալ մամանակին հարդԸ*

Առիթով մը կա ր ե լի է բացատրել սեռային իմաստասի
րութիւնը որ ի յայտ կոլդայ վէպէն մէջ՝ իբրեւ- կեանքէ պահ
պանութեան ազդակ՝ ո չ թէ միայն սերնդագործութիւն ՝ ին չ 
որ պիտի նշանակէր թէ ամէն անդամ որ այր եւ կին ան
կողին կը մտնեն որդեծնութեան նպատակով ըլլայ։ Եայ հե
տեւաբար ուրիշ պա տճառա բանո ւթ իւն մը : Այդ պատճառա- 
բան ո լթ ի ւն բ պէտք է փնտռէ լ : ք)ւսեալ քննադատին պա ր տա- 
կանո լթի ւնն է դա յն փնտռէ լ : Ջ* fl-
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ֆաԻՆ Պէ^էՕթհհՐեԱև
(Ւր ծննդեան հարիւրամեակին ւաւթիլ)

1891 թուականներուն' Պոլսոյ «Ա՛ ասիս»ը իբրեւ յայտ
նութիւն՝ մեր գրական աշխարհին կը ծանօթացնէր նոր բա
նա ստեղծ մը-. Այգ բանաստեղծը ուրիշ մէկը չէր եթէ ոչ երի
տասարդ ուսուցիչ Գարեգին Պէօշկէօթիլրեանը ՝ որ իր 

['ինդ՚ծը փերթուածով֊ անցաւ մեր շնորհալի բանա ս ա ե ղծնե-
բոլն կարգը :

Դա րեգին Պէշկէօթիւրեան ծնած է 1868^ ամրան' '(մ ո- 
ւ1,ա3 աշխարհի բա ր ձ ր ա լյան դա կին վրա լ թարբերդ՝ Պէշկէօ- 
թիւ.ր ե ան ծանօթ ընտան իքէն :

Հա7/'/?, Գէորգ Պէչկէօթիւրե ան՝ ուսուցիչ եւ Աւետա
րանական եկեղեցիի քարոզի չ՝ կը մեռնի կան ո լիս էն : Եր մ ես- 
նի նաեւ մայրը՝ շատ չանցած։

Ս*յդ օրերուն ՝ կաւր եղին ղե ո. երաի/այ՝ կը յանձնուի մեծ 
Հօրը խնամքին ։ Երբ վեg տարեկան կ'ԸԱ՚Ո ! ՝ կը րլ[”կՈլ- /' Մի- 
սիոնարներոլ դպրոցը խԵփրատ ^ոլէճ) : ի) լ քանի կր մեծնա լ ՝ 
այնքան աւելի զգա չի կը դառնայ հօրն ոլ մօրը կարօտը իր 
մատղաշ սրտին մէջ՝. Ե*- ՛ահա՝ մարգ չի ղիտեր ինչպէս՝ որ
բութեան սեւ կհխըխև շմ'ը մէկէն կը տեսնուի ճակատին
ւԼրայ:

էյ ո րապէս արմատ կապած ա յ ս տառապանքին մ էջէն է՝ 
որ յանկարծ իր սրտին մէջ կը զգայ նոր բան մը։ կյերաշխար- 
հը կը հրդեհուի։ կարծէք ում կուգայ վրան։ Ե*- թեքնտրերա- 
Ըար կը եկսի արհամարհել զրկանքը ոլ սիրեք կեանքը ՝ որ 
զէնքը պիտի առաջնորդէր դէպի անմահութիւն։

Դպրոցէն դուրս շատեր ՝ երբ իրենց պա յ ո ւս տ կն ե ր ր ձ ր- 
զած կ1 ե ր թա յ ին զբօսնելու Զաղբիւր ին ճամբան ՝ պատանի 
Գարեգին կ՚առնէր իր «բարեկամ» սրինգը ու կ՚առանձնանար 
պ՛արտէզի մը անկիւնը ։
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կ*պրոցէն մէջ կ*արեգէնէ սէրած ճէւղերն էէն հա յերէն < 
ան գլեր էն ՝ մաթեմաթէկ՝ երամշտոլթէւն եւ բարոյագէտոլ- 
թէւն՝. Այս բոլորէն ալ այնպէսէ եռանդով մը կը փարէ) որ 
կտլէճէն ուսուցչապետները զայն կ՚անուանեն «արտակարգ 
տղայ))-, էլ էրալ ալ՝ արտակարգ ումերով օմտոլած այս պա
տանէն ՝ տասնըհէնգ տարեկանէն 1լ աւարտէ էքփրատ կտլէճը՝ 
եւ է բրել վա րձա տ ր ո ւթ է ւն կը ստանայ «բացառէկ վկայա
կան» մը։

Շրջանաւարտէ ա յդ փայլուն վկայականը սակայն չէ 
շփացներ զէնքը : կփտութեան ծարաւը սրտէն ք *էարեգէն ալ 
աւելէ եռանդով կը փարէ դէրքէն եւ դա շնակէն : կը կարդայ 
Օսքար ՝ Շէյքսփէր , Ջայլտ Հարոլտ՝. Իսկ է բրել ե րամ չտ ու
էք էւն ՝ օրուան նշանաւոր հեղէնակները :

Իր շրջանաւա րտ ընկերներէն ոմանք դա լառ կ՚երթան ոլ- 

ս ո լց չո ւթ է ւն լնելու : ք}ւ ո մ անք ալ Ամերիկ ա ՝ հետեւելու հա
մար բարձր գէտո ւթէլններ ո ւ :

Անգործութէւնը այնպէս մը կը նեղէ զէնքը , որ յանկա րծ 
էն քև ա լ ՝ Ամերէկա երթալու որոշումը կուտայ։ կը գրէ Ի զ՜՜ 
մէւոնէա՝ բնակող հօր եղբօրը Փրօֆ. կ. Պ է շկէօթէ ւր եան է ու 
կը յւսյտնկ եըաղիրը, թէ «շատ ծանօթ պատճառ մը կը մղէ 
զէ^քը երթալ Ամերէկա սւ֊ թստելէ լ աստուածաբանական դա
սընթացքներուն ՝ որ չէ սէրեր» î

Արդէն պատրաստ մեկնելու՝ յանկարծ հրաւէր կը ստա
նայ Եփրատ (էոլէճէ տնօրէնութենէն ՝ որ կը խոստանար պաշ
տօն մը տալ յառաԼԷկայ վերամուտէն' էր հաստատոլթեանը
մէջ :

յարեգէն Պ է շկէօ թէւր եան տասնըեօթ տարեկան : Իր ա- 
նունը ամենուն շրթունքէն վրայ։ Ունէ պարթեւ հասակ ՝ ա- 
ռողջ մարմէն՝. Ու կէոր դէմք մը՝ թալ յօնքերով՝ որո նց ներ- 
քել կը վառէ էն երկու դեղեցէկ աչքեր : Այս բո լորէն հետ ա- 
փլցուցէք նոր բուսած մօրուքն ոլ պեխերը՝ որոնք փայլ մը 
եւս կ'աւելցնէ էն էր տեսքէն վրայ։

Ինչպէս բո լոր երէտասարդները ՝ որ էրենց սէրերը երդե
րով կ  ̂ա րտա յա յտէ էն էամ' սկսնակ գրո դներ ը ոտանաւո րնե-
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րուԼ) ^արեգին ինքն ալ բռնկած զօրաւոր կրակէ մը, կը գրէ 
իր աոաջին քերթուածը «երգ» որմէ կոլտանք երկու համար 
մ իա յն :

Ահ, երր կուսին շունչն Ըզդա J մարդ՝
Կ,սյրծես ովկեան 

8 իւրում անկեան
Ամօթահար կծկի հանդարտ .

Այնքան ումգին 
Աարսռի հոգին

երր որ կուսին շունչն ըզգայ մարդ՝

Ւսկ երբ շրթունք շրթանդ մօտ ին՝
Կարծես մարին 
8ոդք կամա ր ին

Լռեն շանթինք եւ անհետին»
Ա յն քան ումդին 
Վառի հոգին

Երր որ շրթունք շրթունք մօտ ին՝.

Այ ս քերթուածը՝ դրուած ա յն օրերու հայերէնուէ՝ ու
րիշ բան չի իւօսիր եթէ ոչ սէր : *իար եզին ՝ առանց զայն ցուց
նելու իր բարեկամներուն , կը մտածէ ղրկել Պոլսոյ թերթե- 
բուն։ թայդ մէկէն զղջում մը կը զգայ՝, ^երեւակայէ իր ազ
դականներուն սաստը î Մ ի թէ կա րեւե՞ էր, ան ալ ո ւս ոլց ի չ 
Ղ*ա ր եզին ս ի րո լած ծանօթ թէ անծանօթներէ ՝ ստո րադրէ ր 
ս[էրային բանաստեղծութիւն մը՝. fi ողոքական վարդապե
տութիւնը այն աստիճան կուր ցուցեր էր երիտասարդներու 
եւ երիտասարդուհիներու աչքերը՝ որոնք շատ հեղ չտոկալով 
ոք1 րոյ կրակին ՝ զոհ կ՚երթային օր ու արել չտեսած* Ո՛չ, 
Ղ*ա րեգին շէր ո լզէ ր ենթարկուի լ քարոզիչներու սաստին : 
Փերթուածը կը ծալ լէ ու կը դնէ իր միւս ձեռա գի րն ե րո լև 
մօտ' պայուսակին մէջ*.

Հետզհետէ հասուննալով՝ ուսուցիչ քարեղին իր սիրտը 
կը լեցնէ գեղեցիկ բաներով։ Կը հաւատայ ալրուեստին : Հա-»
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մ ողուած է , որ տրուեստէն աւելէ լալ բան մը չէ կրնար ըլ
լար : I]ը կա['դայ , նոյնէսկ դէշեբները։ Եւ ահա՝ քէչ աո. քէչ 
էր 'Է^^Ը ևէԼ պա րղոլէ նոր աշխարհ մը՝ լեցուն դոյնղդոյն լո յ- 
h երmf :

Եր ստանձնած դասերէն ղատ՝ կուտայ նաեւ դէտական 
ել օրէնքէ վերաբերեալ դա ս ախօս ո ւթէ ւնն ե ր : Հր ա բա թ ը մէկ 
անդամ ՝ էր ձայնը կը լսուէ Եփրատ Ղ*ոլէճէ ա մպէոնէն :

1886 Ցուն էս 20 էն ՝ լուր կը տար ածուէ թէ' Գ ա րեդէն 
Պէշկէօթխրե ան պէտ է տալ էր առածէն դասաէւօսութէւնը :

վարմարանէն րնդա րձա կ սրահը կը լեցուէ բարձ- 
րաւլոլն կարդ է աշակերտներով։ *Լ,էւթն է' Օրէնքը , որ բամ- 
նած էր երկու մաս ե բու— քննութեան օրէնք եւ Մարդկութեան
օրէնք :

քննութեան օրէնքը՝ քան է մը օրէնակներով ներկայացնե
լէ լետո լ ՝ է բրեւ ե դ րա կա g ո ւթ է ւն կուտայ հ ետեւե ալ պատ-

ԿԿ՚Ը =
--- «••♦ Եարելէ^ է արդեօք երեւակայել աշխարհէ դո-

յոլթէմեն աո անց օրէնաց։ ՝1Լքն շեղումները՝ \ա լն էոսռնա- 
կոլթէլևներբ ա յն յան կարծա կան փոփոխումները որք տեդէ 
սլէտէ ունենա յ էն' երբ օրէնք չըլլար ՝ թ՞ն չ վէճակներոլ ոլ է- 
տէ ենթարկուէ էն աշխարհ ր եւ տ էեղե րքը։ Երբ ի կէս դի շե ր Ւ 
յանկարծ պայծառ արեց ր երեւէր ՝ երբ ա շխա րհ ը շեղէր էւր 
րնթացքէց ՝ երբ ովկիանն լանկա րծ բարձրանար ՝ երթ երկ- 
նայէն մարմէններ մերթ շարմէէն եւ մերթ կանդ առնէէն . . ♦

Պ*ա րեդէն ն ո յն քան ճա ր տ ա ր օ ր էն կը ներկա յացնէ երկ
րորդ մասը ՝ որ կոչեր է Մարդկութեան օրէնք :

--- « ♦ • ♦ Ե^ն չ սլէտէ ըլլար մարդկանց վէճակն ՝ ա ո ան g
օրէնքէ։ Երեւակայութեամբ մէ օր մէայն եթէ վերցունենք 
յա շէւա րհ է ահա կսէւ տ ր է ւնհ ե դո ւթ է ւն ՝ մահ ՝ կո տ ո ր ած եւ 
աւեր։ Հետեւեալ օրը կարելէ սլէտէ ըլլսՐ ր դտնել մէկ ո ղԼ 
անձ աչէւարհէ վրայ :

Ուրեմն բնական օրէնքներն կարեւոր են վասն գոյու
թեան աշխարհէ։ Բարոյական օրէնքներն հարկ են վասն մար- 
դ ո g ; Հարկ են օրէնք ոչ մէայն աղդաց ՝ այլ նաեւ ամէն կերպ 
ընկերութեանց ։ Օրէնք զօրականաց մէջ՝ օրէնք եկեղեցւոյ եւ 
եկեղեցականաց համար, օրէնք վարմարանաց համար ՝ օրէնք
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ոԼսոլ.ցչաց էԼ ուստնողտց հտմտր , օրէնք ընտանեաց համար 
եւ' վերջապէս օրէնը, ամէն անհատ/, համար է անհրաժեշտ . . .

/Հ"//' կեանը՝ դէպի լոյս ըալոգ այս երիտասարդը՝ 
188!)—/' աշնան կը հիւանդանայ : « !կ,ա ղ առած է » կըսեն
ազգականները։ Բայց այս «պաղ» նկատումը՝ ո լ, ամենէն շա

տը ութը - տասնըհինգ օր կը տեւէր՝ ամիս մը անընդհատ 
կը չարչարէ գինըը : Հետզհետէ ախորժակը կը պակսի , մկան- 
ները կը թուլնան՝ ու գէմըը կը ստանայ չ„ ր թանի դոյն։ 
ճարահաա կը դիմէ բժիշկներուն ։ Անոնը ալ հիւանդութիւնը 
վերագրելով պաղառութեան , կը յանձնարարեն սնունդ եւ 
հանգիստ։ 8ոլրտ օրերուն համընթաց ՝ օր մըն ալ կը զդաւ 
կոկորդին պատերուն ճանկռտոլիլը։ Աւելի վերջը՝ այդ ճան- 
կըոտոլըները կիջնեն վար ու խթանեն թոըերը։

Հիարեդին նախապէս զգայուն՝ կը տեսնէ ապագան ՝ որ 
հետզհետէ կը ծածկուի սեւ վարագոյրի մը տակ : Կը տխրի : 
Անոր հետ մէկտեղ սակայն՝ դարձեալ կը պահէ իր սէրը ար֊ 
ուեստ^ն հանդէպ' որուն նուի րուած է :

Այլեւս համոզուէ էով դառն ի րա կան ո ւթե ան , 1887 Յուլիս 
ձին Դա րեգին կուտայ իր վէրքին դասախօսութիւնը էքփրատ 
Դոլէճի րնդար ձակ սրահին մէջ՝ ընտ րէլով ՄԱՐԴԸ bpP^1 
նիւթ :

Աշխարհի վրա ք գտնուած ար արածն եր էն ամէնէն կա
տարէս/լր մարդը ճան շնալով՝ կը ջանաք համոզել որ քալեն 
շիտա կ ճամ րա յէն ՝ եթէ կ'ո ւզեն <ա պր ի լ ու յա րատեւել : Ըա յց 
նախքան այդ՝ հարցում մը կ՚ուղղէ մարդուն.

---«♦♦♦ Ո^ւր մոլորահեր՝ դու երկրածին մարդ բանական
ել անմահ . ո0ւր քամիս թափառ եւ չգիտես յո դիմես : Դո՚ւ , 
ի խնդիր երջանկութեան եւ պատւոյ ՝ րա՛ւ շրջեցար ի նանիր, 
բալ ծախսեցիր խոնջ էլ վաստակ՝ մաշելով կեանքդ սակա- 
ւ)ա՝տիւ՝. ԸսՀ լ քրտնաթոր քո ջանքերով՝ տիեզերքն անհուն 
եւ բնութիւնն անսահման ամփոփել փոքր բզեզիդ ծալքերուն 
մէջ. Բա՛լ՝ ետ դարձիր վայրիկ մր. կանդ աո քննել ինչ որ 
կայ քեզ առընթեր . քննել զոր ինչ որ պատկանի քեզ * Հեռա
դիտակ քՈ երկամ րա րձ ՝ խաղաղաւէտ թորԼ հանգչի արդ : 
փամն է պարզել զմանրացոյց ի քննութիւն թէ ո՛վ ես դո ւ ՝ 
եւ ի՛նչ է մարդ...
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Գտրհզէն պահ մր կր կենայ : Կը ^տյէ աջ ու. ձախ : Հոդ 
են օրուան տ էրա կան դէմբերը փրօֆեսէօրներ Պուճէդտն- 
եան , Լէւլէճեան , Սողէկեան , թէնէբէճետն , կյահէկեան եւ 
խաչատուրեան : Հոդ են ուսուցէչներ եւ ո ւս ո լցչո լհէն եր : Հոդ 
են աղող եւ աղջկանց վարդարաններու բարձրագոյն կարգէ 
աշակերտները : Ամէնբն ալ լուռ են , ու կը նայէն այս տասնը- 
էնը տարեկան երէտասարդ դասախօսէն : Եւ ահա , Գտրեդէն 
էնբնավստահ ՝ կուտայ պատասխանը էր հարցումներուն .

Հ (քա՞րդը , արարած մ է հրաշակերտ , որ բխեցաւ է 
սկզբանէ էէն կամբէն տ է ե ղե ր ա ս ա ս տ ■ զանգուած մ է հէաս- 
րանչ անմահ հոգւոյ եւ վաղամեռէկ մարմնոյ: Էակ մէ է մա
զական ել բարոյական վսեմ կտրողոլթէւններով օմտուած ։ 
Հայելէ ճշմարէտ անդրադարձնելու պատկերն զէւր արարչէ : 
Երբ ս տեղե՜աւ նա , ամէն էն չ կատարելութեան կնէբն ունէր : 
Բոյս եւ կենդան է լէութեամր կ'ա շխարհ ա կա լէ էն համօրէն: 
Բնութէւնն համայն կը փայլէր դեղով ու շբեղոլթեամբ եւ՝ 
էբրեւ քնար մշտադալար , կը նուազէր զէւր Հեղէնակն ամե
նարարէ: (]տեղծալ նա էբրեւ տէր մէահեծան ողջոյն ա շ- 
խարհէ եւ՝ հուսկ ուրեմն՝ էբրեւ էակ ազատակամ եւ պա
տասխանատու՝ գործել զոր էն չ կամէ ել՝ էւր գոյութեամբ 
ել գործով ը պաշտել ել փառաբանել վ(վր ա ր չա պե տն տէ- 
եզրէ ... »:

Գծելէ վերջ բոյսէն ու կեն դանիին պատկե րները ՝ մ\ա>րդր 
կը զատէ անոնցմէ եւ կուտապ դերադոյն պատքյւը՛

Հէմ ա ՝ հիւանդութեան ճանկերուն մէջ ծրարուած' գրե
թէ անլոյս՝ Հիարեգին կր մտածէ ձգել հ^ոլէճր ու փա կուի լ 
սենեակին մէջ»

Եւ իրաւ ալ , գարնան առաջին օրերուն ՝ Հէք երիտա
սարդը տիյրո ւթեամ ր կը րամն ուի իր աշակերտներէն ու կր 
վերադառնայ տուն՝ պայքարելու համար մ ահ ո լան գէմ ՝ որ 
կուգար դանդաղ րայց վճռական քայլերով՝

Ս* այի սեան առաւօտ մր՝ ^իարեդին երկնցած անկողնին 
վրայ ՝ կր դիտէ պատուհանին թարյէարը՝ որուն մէջ վարդենին 
պճնուած է վարդերով : Եր վերցնէ դրի էր եւ ՝ «(/էր» էն վերջ 
կը ԳՐԷ bp երկրորդ քերթուածը' «Հհ ատ ութիւն» ՝ որմէ կ} առ
նենք մի քանի տող •
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թափէ թերթերդ մ է կի կ՜մ է կի կ , վարդենիս , 
քու բոյր ծւ թոյր ալ չեն դիւթեր իմ հոդին՝
Փուշէդ ի զատ ոչինչ հրճուանք դու չունիս ՝
Խոցէ' ձեռքերս վիշտերս արեամբ ամոքին։

Կ' ր յ լա յ գի շե ր : Պատուհանէն կը դիտէ կապոյտ երկինքը՝ 
ուր ա սաղերն մոմերու պէս կը պլպըլան անընդհատ։ Տխուր 
է : Գա րձեա լ գրիչը ձեռքին մ էէ -. Գ- Պ է չկէ°թիւրեան , լամ
բարին լոյսին տակ, կը չարէ սրտին յռյզերը •

If ի ւիալւի լի կ, չոգեր կապոյտ երկնի մօտ,
Ծաւի աչու ին ձեր խըւիեցէք անբարբառ ,
Զի ըեզ նման եւ ես ցորեկն անծանօթ'
Գիշերն անքուն վառիմ ՝ դողամ անսպառ :

խուդայ սակայն պահ մը՝ որ կը ղդայ թէ մահն անոյշ է 
քան կեանքը։ Ջի կրնար դիմանալ կուրծքին ցաւերուն։ Ե^- 
լրացնելոլ համար վհատութիւներ՝ կ'ալելցնէ հետեւեալ 

տողերը•

Պատռէ՛ կուրծքդ ՝ րա՛g ^Ո3[ԼԴ ս^լ՜ գերեզման ՝
8ուրտ բարԼևաՅԳ ս^ղմէ սա որբ պատանին ՝
կեանքի վըհատ բեռէն ազատ ըրէ զայն,
Ո՛ւր որ կ'ուղես գըլէ անոր խեղճ հոգին-.

Հակառակ այս գառն իրողութեան , Գարեգին մինակ չէ ՛. 
Եփր ատ Գոլէճի ուսուցչապետներն ու ուսուցիչները՝ իր ա 
չակերտներն ու բարեկամները ամէն օր կուդան ՝ յոյս կը ներ- 
շընչեն ոլ կ՚երթան : Կը բերեն ամէն ինչ, որ կը խորհէին թէ 

կրնա յ օգտակա ր ըլլա լ իրեն :

'Այսպէս , տ մէն օր քիչ մը իր ծաղիկ կեանքէն բան մը 
խլելով' օրերը կուղան ու կ'անցնին : Կը զգայ որ ամէն ինչ 
վեր ջա g ած է-. Գիչեր մը երբ այցելուները կը մեկնին, քա
րիւղին լամբարը կը դնէ բարձին մօտ եւ կը գրէ իր երրորդ 
քերթուածը սրինգին մասին, որ ամբողջ տասնըչորս տարի,
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եղած էր իր «բարեկամ սրտագինծը։ Այդ ամէնուս ծանօթ 
«Սրինգծն էր , որ ղինքր պիտի առաջնորդէր անմահու՜թեան

դիրկր:

Ե՛կ իմ սրինգ ՝ իմ բարեկամ սրտագին ,
Նիհ այր չր թն ե ր դ ո'հ , երե բուն յ

գա լկահա ր իմ շրթներոլն }
Երգենք ու լանք , լան ք ոլ միասին’.

Լա՛ g , գի լոկ քեզ դԸտայ հատորն իմ սրտին ՝
^‘ու բա րո ւնա կ կիր կանա չ ,
Երբ մ ի անգութ ձեռք անճա/նաչ^

Ետրեց ըէԼվըեզ ՝ անջատ ե g մ ա յ րն ու որդին :

Եւ թ՚՚յլ տուիր ո լ, կուրերիդ վրայ գալարուի ,
՛Ծակէր բարուին , վէրք երկաթի ,

Մոդ այս վէրրէե' ըսիր , կաթի
Արիւն, բողոք ( միակ լափուի գիւտերուդ՛.

Ես ալ մանուկ մ՛ է ի անմեղ երբ ւԼաղոլր 
Մի անծանօթ պա աճառ կրղիս

Լուծ մը ղԸրաւ, n'pp կոէՒց պՒ"

Եւ հօր ու մօր սիրոյն կարօտ ղիս թոգոլց :

իմ ալ լանջըս ծակծկեցին մանտ ՛Լկրդեր , 
Եւ ո ր պկ ս դուն սիրես որմին 
Յենուլ, լռել, մինչեւ որ մին

Զի յոլգկ քեղ, չես հառաջեր ՝ չես երդեր։

Լո ի կ 5 մնջիկ , սիրեմ եւ ես հեռու կալ 
Ընկերութեան ս ին մխորկն ,
Եւ իմ սրտին, հոգոյն խորէն

Զրննել՝ ըղդաէ՝ Լոէ զարմանալ ու խոկալ։

թո չ Լրոեհոն՝ դտչնտկ՝ քընւսր գեղգեղեն՝ 
3 եկեոեցւ ո / մկջ , ղ ինետտն ?
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Աղօթք ու~ սլար թռչէն ։ խայտան ,
!'<ող ա յ լք վայլեն հաճոյք մարմնոյ հոգեղէն ւ

Ա'խ , իմ "Ըրինղ , աշխարհ յոյսով թող Բերկրի ք 
Թ'Ող բա էստն անոր մ՜ պտի յոյսին՝
Ե՛կ՝ ես ու դուն ի միասին՝

Լանք ոլ երգենք՝ մեր բամինն այս է յ^րկրի*՚<ւ

իր համանուն զԱրինդ»էն վեր^ որ կը բաղկանա յ քսան- 
ութը համարներէ ՝ Գարեգին ուրիշ բան չի տեսներ եթէ ոչ 

ո եւ փոս մը ուր պիտի երթար իր վերջին հանգիստը գըտ- 
նելու :

թայ g գեռ երիտասարդ՝ բանաստեղծ Գարեգին Պէչկէօ • 
թ ի ւր ե ան դիւրո ւթեամբ չի կրնա ր հա չտուի լ ա յդ փոս ին հետ ։ 
Եւ ահա՝ մղուած ներքին ումէ մը ՝ կը սկսի ըմբոստանալ։ 
Պայքարի լ այդ դառն իրականութեան հետ' որ իր գոյութե
նէն մինչեւ այդօր ՝ բազմամիլիոն ծաղիկ կեանքեր բաղադրեր 
էր իր արիւնին մէջ՝. Այս հոգեկան տագնապը տուն կուտայ 
զԳերեզման» անուն արձակ գրութեան մը՝. Աւելորդ պիտի ըէ- 
Լար կարդալ իր այդ գործը՝ որուն մէջ զետեղած է դերեղմա- 
նին ամբողջ պատկերը՝. որպէսզի գաղափար մը կազմուի ՝
յիչատակենք միայն քանի մը տող\

--- « Գերեզմանն արգիլեց այնպիսի երիտասարդաց յա-
ռաջդիմ ո լթի ւն ը ՝ որոնք թերեւս ողջ մնալով հասնէին գա
գաթնակէտն զարգացման եւ օգտակարութեան՝, երերելս ա- 
*-ելի մեծ հանճար մը փայլեցնէին քան որ երբեք փա յ լած 
ԸԱար . . , . ։

Այս դրութիւնը ՝ որ կը րաղկանայ քանի մը մեծադիր 
սիւնակներէ ՝ հրատարակուած է 1892 Օգոստոս ~[Ջին' զթիւ
րակն» ին մէջ՝ ուր խմբագիրը (անունը չեմ յիչեր)՝ կ՛ա լել- 
Ս Հնէ i թէ ^էը փերթողը իր գործին երեսը չտեսած' աչքերը 
փակեր է յաւէտ :

Գ • Պէշկէօթիւրեան ոչ թէ համոզուած է իր կեանքի մօ
տալուտ վախճանին ՝ այլ նոյնիսկ տեսնելով որ մահը արդէն 
եկեր կը թեւածէ գլխուն վերեւ ՝ կ՚արտասանէ վերջփն խօսքը 
հ^Լե ր ջա լո յ ս ի խոհեր» անունով բանաստեղծութեամբ մը՝ որ
մէ երկու տող իբրեւ նմոյչ*
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--- «... Ընդհուպ պիտի մեկնիմ դէպի վերին նոր հայ
րենիք. խադկեւիթիթ կեանքս կը մերձենայ իր վախճանին, 
հոդիս պիտի սլանայ երկիրն անմահութեան ... •

Ո՜հ , այլեւս պիտի լուէ դաշնակը՝ որ այնքան անոյշ եւ 
սրտայոյզ կը թնդար մատներուս ներքեւ-, Այլեւս պիտի դադ- 
l՛ Ւ գւ՚ՒԼ" գրեւէ » բանաստեղծելէ սրտիս խանդն ու հուրը , 
հոգւոյս թախիծն ոլ յոյգերը

Հոդիս ընդհուպ պիտի թռչի այս ցաւատանջ մարմինիս 
ինչպէս կը թռչին թոյրն ու բոյրը խաղիկներուն ■■■

Արդ , մնաք բարեա՛ւ , ո՛՛վ ակնապարար տեսարաններն 
աշխարհի՝ դուք ինձ համար այլեւս տեղ ու հրապոյր չու
նիք : Անաք բարել արեւ , լուսին , աս տղեր եւ դուն աշխ արհ 

բերկրարար . . .
Անաք բարեաւ գեղածիծաղ գարուն ՝ դեղաթոյր եւ դե~~ 

գա բո յր ծա ղի կն եր ու թռչուններ գեղեցիկ :
Մնաս բարեւ ո՜վ իմ դաշնակ փարելի . մնաս բարեաւ ո՜վ 

իմ սրինգ սխրալի , որ մտերիմ էիր միայն դու ինծի ՝ որ միա
սին կը հրճուէ ինք կ'երդէ ինք եւ կուլա յինք • • •» :

Այս քանի մը տողերէն վեր£ ալելորդ է շարունակել 
մնացածը՝ ըմբռնելու համար Հէք բանաստեղծին անհուն 
վիշտը 1 ՈՐ սէՒտՒ Ը՚սյ՜նէր զայն աշխարհէն' իր տուրքը 
չտուած մեր գրականութեան յ

Աշունը իր հովերով՝ ձմեո.ը իր ձիւներով կուգան ու 
կ'անդն ին : ք*ա նա ստեղծը իր ցաւերուն հետ կը զգայ բան մը 
աւելի յուսահատեցուց ի չ*. Այդ օրուան իր այցելուներն էին՝ 
որ կամաց կամաց սկսեր էին պակսիլ։ Ե^- նոյնիսկ իրաւունք 
կուտար անոնց : Աւ ահա օր մԸ, հակառակ իր կամքին ՝ իր 
ամենամօտ բարեկամին' Աո լրէն Որ բեր եան ի կ ըսէ ♦

— Աէ բարեկամներս կը խո ր չին է • * ՝
Հակառակ իր ա յս գո ւշա կո ւթեանը ՝ իր ս ի րե լի բա ր ե՜

կա մն եր էն փրոֆեսէօրներ Qովհ . Պուճիդանեան ՝ Տօնապետ 
ԼՒլլէճե ան ՝ Ա ողիկեան ՝ Արբերեան ՝ Թէնէքէճե ան ՝ հա յեկ՜ 

խան, հ) ա չա տ ո ւր եան եւ ուսուցիչներ զանազան դպրոդներէ ,
իրենց ա յցե լո լթիլննե ր ը չեն պակսեցներ :
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Կը հասնին վերջին օրերը։ խուզեր որ ղիերը տեսնեն այդ 
վիճակին մէչ-. Բայց մտիկ ընող չըլլար Î Ոովհաննէս (յարու-~ 
թիւնեան Լթլկատինցի} ՝ քիուբէն Զարգար եան եւ վար գան 
1Լմիրիւտնեան կը շարունակեն իրենց ա յ g ե լո ւթ ի ւնն ե ր ը մին
չեւ վերջին մամը։

Ո՝ուբէն Որբերեան՝ միակ վերապրող ականատես վէաե ՝ 
կր գրէր Ֆրեղնոյ ի «JT շակ» թերթին' բանաստեղծին նուիր- 
ուած բացառիկին մէջ՝ 1939 Մարտ lO *

--- « փամուկէսի չափ ՝ այս տողերը գրողը օգնեց եւ՝
Հիարեգին զարկաւ երգեհոնը մէկու մը պէս՝ որ ալ պիտի 
բաժ՜նուի իր սիրականէն։ վերջին շեշտերը՝ որ բանաստեղ
ծին մէկ հառաչին հետ սահեցան ՝ միշտ կը կրկնուին սրտիս 
մէջ՝ որ այգ մելամաղձիկ հոգին յիշեմ։ Մահուրնէն ութը 
օր առաջ գացի մնաս բարով ըսելու։ Զկրցայ ՛ճան չնա լ ղիերը** 
Ստուեր մը միայն՝ որ կր րա չկռտուէր տակաւին։ Բոցայայտ 
եւ բոցեղէն Գարեգինէն միայն այդ մնացած էր* Հաղիլ ևԸէ9^ 
ցաւ «երթաս բարով» մը ըսել։ Գացի։ Ու անգամ մրն ալ չի 

տեսա յ ղիերը ։
Ուրեմն բանաստեղծ Գա րեգին Պ է շկէօ թ ի ւր եան կը մեռ

նի 1891^ 6 ու նիսին : Գաղաղին կը հետելին Մ ի ս ի ոնա րն ե ր ո լ 
ել ազգային վարդարաններու հազարաւոր աշակերտները։ 
Գամ բանա կա ններ կը [սօսին Եփրատ Գ՚ոլէճի կողմէ Փրօֆ. Տ- 
Պո ւճի գան ե ան եւ ազգային վարդարաններու կողմէ ին լկա- 

տինցիէ
Ահա բանաստեղծ կ-արեդին Պէ չկ էօ թ ի ւբ եան ի կեանրը , 

որ ծաղիկի մը պէս օր ու արեւ չտեսած' գնաց ու խ տոն ո լե

գալ մայր հողին։
Ծ-Պ-

'XZXZ’
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*

Փարիզ, 6 - 7 - 1935

Մենա դոյն բարեկամ' Պ* Տօնապետեան ՝

Հյատ ներողութիւն եմ խնդրում ՝ որ նամակս այսպէս ու
շացրի : Վ*ե րջե ր ս չափազանց խանդա րո ւսծ էի • օ ր ինակի հա
մար երէկ ամրոցէ օրը տունը մնացի նամակներ գրելու հա

մար ՝ բայց բորԼա3աJ մՒ տորԼ rtr^Ly անընդհատ մօտս բա
րեկամներ մտան ո լ ելան*

Երէկ երեկոյ մեէնեցաւ Ալազանը ՝ ել այսօր վերջապէս 

ազատ եմ։
Շնորհակալութեամբ ստացանք քեզանից թէյը՝ շատ լաւ 

թէյ է եւ առատ խո րապէս շնորհակալ է տիկինս։ Ո*֊րիշ թէ- 
յերի հետ խառնելով պատուական բուրմունք ստացուեց :

Ջ,եր ուղարկած դրքերի երկրորդ մասի նկատմամբ Ալա- 
ղանը ոչ մի տեղեկութիւն չունէր : Առաջին առաքումի մասին ՝ 
որի բազման եւ դասաւորման համար կազմուած յանձնա
խումբի անդամ է եղել ինքը՝ շատ մեծ հիացմունով էր խօ
սում . բոլոր գրասէրներն էլ ուրախացել են եւ 'հիացել'.

ՀՒմ ա նօտեր առաւ՝ որ հարց ու փորձ անէ գրքերի ստա
ցան լինելու մասին եւ դրէ ինձ , եւ նոյնպէս Զեդ իմադ տան։ 
Պատճառ չկայ որ ստացան չլինի- անհանգստանալու տեղիք 
չպիտի ունենաք ։

Ա* ենայարգո յ բարեկամ , կա բն՜ում եմ , որ փա բիզում Հա
սան մեր նիւթի մասին ---  գրի առնել ձեր յուչերը —, մոռա
ցան՛ չէք լինի եւ. կամաց—կամաց ^իրականացնէք։ Եթէ օրը 
մի կամ երկու էջ գրէք t տարի յնտոյ ձլ ունենաք է)—6000
էջնոց արմէքաւոր մի գո րն մեր նոր հ ա սա րա կութ եա ե ը նա- 
նօթացնելոլ համար Տիգրանակերտի կեանքը՝ մամանակի մը-
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տէա յն ութիւն ը ՝ Ջեր պատանեկութիւնը՝ Զեր բանտերը՝ աքսո
րը՝ փախուստը ( կփորգեան ճեմարանի՝ այն մամ տնակի 
կեանքը ՝ էԼմիածինը ՝ կովկասահայերի մտային վիճակը ՝ յու
ղող հոգեկան հարգերը եւայլն , եւայլն ) եւ հայկական չա
րաբաստիկ հարբի փուլերը՝. 'Արդ՝ գօտեպնդուեցէք եւ գործի 
անցէք՝. Պատմութիւնը այդպիսի յոլշերի վրայ՝ է հիմնուած 
եւ մանաւանդ երբ վաւերական տոլեալներից են բղխու մ : 
Աս շատ եմ սիրում յո*֊չեր 'կարդալ՝ երբ նրանք դրուած են 
լին ում պս*ըզՏ անկեղծ կերպով համեստ՝ խոհուն եւ փոր
ձուած անձերի կողմից՝.

Ջերմագին բար ելներ կնոջս եւ իմ կոդմից՝

Ջերդ ա նկեդծ'
ԱԻԵՏԻ‘1’ ԻՍԱհԱԿԵԱՆ

★
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Կերպարուեստը սիրողներին լ՚սւ է ծանօթ Լէոնարտօ տը 
'ԼՒնչՒՒ հ անրայայտ «խնքնանկար»ը ։ ptujg ՝ հաւանաբար ՝ քի~՜ 
երը գիտեն՝ որ համ ա չխա րհ\ա\յ ին արուեստի ա չյդ գլուխ
գործոցը ինչ ներկով է ստեղծուած :

Հայաստանի վաստակաւոր նկարիչ՝ վերականգնող ու 
տեխնոլոգ 'Արմէն Վարդանեանը՝ որը տարիներ առաջ բա
ցատրել է Վան էյկի ՝ Տիրիփի՝ քիեմբրանդի ՝ Վելասկէսի 
նկարչական տեխնիկայի ու գոյների գաղտնիքները՝ գտնում 
է ՝ որ Հխն քն ան կա ր?> ը ստեղծելիս Լէ սնար տօ տը Վին չին օգ- 
տադործել է հայկական բնական ներկեր : Ս*ասնագէտր հե
տազօտել է նրա ստեղծադործութեան բազմաթիւ, վերարտա- 
դրութիւնները եւ եկել այն եզրակացութեան ՝ որ իտալացի 
նկարչի գործածած սանգինա կոչուող կարմիր դո յն ր իր ե- 
րանդներով ամենից աւելի մօտ է հայկականին՝,

Լ*ո կ ին չո  ̂վ բացատ րե լ ՝ որ Լէոնա րտոն գերադասել է 
հայկականը՝. Վուցէ նրանո^վ՝ որ եղել է Հայաստանում եւ 
անձամբ տեսել ու փորձել ա յգ գոյները՝. Այն մամանակնե- 
րում հայկ* ներկերլ քայտնի էին ոչ միտքն Անդրկովկասում ՝ 
այլեւ առախւոր Աս իա յ ի ու էք ւրո պա յ ի շատ երկրներում : 
Հայ վաճառականնե ր ը թան կա լոք՜էք ապրանքների հետ արտա
հանում էին նաեւ ներկեր՝ որոնցմով առեւտուր էին անում 
մ իջա զդա յին շուկաներում :

Հայկական ներկերի լայն ճանա չման մասին են վկայում 
անցեալի գրաւոր աղբիւրնե ր ը : Վեգան կա ր չո ւթեան իտա լացի 
նշանաւոր տեխնոլոգներ հովանն ի վատտիս տա Արմ են ին ին՝ 
քնի լարետէն ՝ Պառլօ Պին օն ՝ Վաղարին եւ ո լր ի չնե ր իրենց 
տրակտատներում յիշատակում են հայկական բոլուսի {դու-
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նաւոր կաւատեսակդ եւ սանգինայի մասին՝ "["^ցից օգտուել 
եև վերածնեգի գարա շյլւԼան ի նկարիչները :

Ս երկերէ սլատրա սան ան գա ղան ի բը Հրս յա ս տա ն ո ւս յա յտ— 
եի Էէ? կագոյն tf-աս տնազներից ՝, ‘իրանբ սշակել են ւրաւիե-

ւ՚/՛a > 'է՚Լ՚Լ՚լԷ՚՚՚՚՚՚՚ւՂ՚՚յ > °1սՐայ1՚ց ։ կամաւոր այլ բարերից ու
Հողերից , որ այնբան շռայլօրէն պարգեւել է բնութիւնը լեռ
նային երկրին ։ յօնական այղ֊ ներկերը գեղարուեստի վար
պետներին ամէնիյ առաջ գրաւել են իրենց բարձր որակով : 
‘իրա լաւագոյն ա պա ցոյցը մեզ հասած ճարտարապետական 
յոլշարձանների որմնանկարներն են ՝ որոնբ անաղարտ են 

մնացել ել այժմ՛ է Լ) հազարաւ! Էակներ անց ՝ ա վբի են ընկնոլս 
վառ գոյներով ու թա ր մ ո ւթեամ բ :

Այգ ներկերի պատրաստման մոռացոլած եղանակը այժմ 
իր վերաենոլնգն է ապրում* : Հանրա պետութեան տեղական 
արդիւնաբերութեան նախարարութեան յատուկ շինարարա — 
կան բիւրոյում ստեղծուե լ է գիտական աշխատանոց , որտեղ 
հետազօտոլթիլններ են կատարւո ւմ բա ր ի g ներկեր ստանա
լու ոլզղոլթեամբ։ Արդէն ուսումնասիրուել են կալինինոյի , 
Ալավերդոլ՝ Հրազգանի ՝ Ա ելան ի՝ Ազիղբէկ"վի եւ այլ չըր-՝ 
ջանների մօտ յիսուն տեսակի ապարներ :

Մ իա յն իքահնազարի հան բուն՛ մասնագէտները յայտն լո
րերն լ են տասներկու երանգի կարմիր տուֆ որոնցից մի 
բանիսը այն բան մաբուր են՝ որ կարելի է ներկանիւթ ստա
նալ թեթեւ վերամ չակմամբ : Այս հանբը օգտագո րծո ւե լ է 
համեմատաբար երկար ժամանակ՝.

Գիտական աշխատանոցում մանրացուած ապարը հարբս֊ 
տացւում է ՝ մաբրւում 2j?rtlL ՝ Գարի մէջ պարունակս լած եր
կաթէ օբսիդը՝ բրոմի , պղնձի մ ի ա g ո ւթ ի լեն ե ր ը թոյլ են տա
լիս ջերմ ամ շտկման միջոցով ստանալ զանազան գոյների ու 
նրբերանգների ներկանիւթեր : Ա ա սնա գէ տն ե ր ը հայկական 
նե ր կե ր ի երկարա կեցութեան ղաղտնէբը բացատրում են հկնց 
այդ մետաղներէ տոկա յո ւթ եամ բ , որոնբ գոյեերը անխոցելի 
են գարձնում խոնաւութեան , բիմիայի լուծս յթների ո լ մըթ- 
նոլորտի նե րդործոՀ թիւնից :
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Գուցէ գտնուած է անցեալի գաղտնիքը։ P*njg քիմ իկոս— 
ները՝ նկարիչները՝ երկրաբանները շարունակում են պր պա
տումները : Գիտական ա շխատանոց ի վարիչ Ս • Մ կրտի չեանր 
ասաց ՝ որ արդէն թողարկման համար պատրաստ են չորս տե
սակի ներկեր' կարմիր կապոյտ ՝ կանաչ եւ դեղին' իրենց 
տարբեր երանգներով՝ որոնց փորձարկում ը լաւ արդիւնքներ 
է տոլ ել։ Գրանք քի չ իւղ են կլանում ՝ բայց ծածկում են հա
մեմատաբար մեծ մակերես՝. Այսպէս՝ 40“Օ0 կրամ կարմիր 
դոյնով կարելի է պատեք մէկ քառակուսի մեթր կտաւ։ երե
ւան եան արտադրանքը «չի փախ են ո ւմ » նաեւ թոյլ թթունե
րից եւ ո ւլտ րամ ան ի շա կա դո յն ճառագայթներից։

Հետազօտութիւներ լ, շա ր ո ւն ա կւո ւմ են ։
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YEGHICHÉ TCHARENTZ

MONUMENT

Il se dresse, le monument métallique. Regarde-le !
C'est un homme debout, les yeux perdus au loin. Sur son visage 
une haute pensée s'inscrit. Son aspect tout entier est fier et superbe. 
Mais dans sa vie, qu'y a-til ? — Tous l’ignorent...
Il y a dans l'existence, des hommes en tout semblables à lui.
Vois-les marcher superbes et fiers parmi la foule des hommes : 
ce sont des monuments... Et on ignore ce qu'ils ont fait...
La tête vide est socle de tels hommes,
car ta bêtise seule en fait des monuments.
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MEFI3TO

Lui m'a dit : « Ecoute-moi ! Entends !
L'énergie issue de tes mains,
tu la dépenses pour le vin, tu la gaspilles pour les femmes. 
Donne-la (donc à tes paroles I Fais-en don à ta plume invincible 

Oui, change-la en haine, en poison, en encre... »

J'ai répondu : « Sire, je t'écoute î »

(Traduction d'HUBERT JUIN)

*
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MARGUERITE LEUWERS-HALADJIAN

LA LITTÉRATURE 
ARMÉNIENNE

DIX-NEUVIEME SIECLE

près le temps de la grande dispersion des intel
lectuels au cours du siècle précédent, l’Armenîe se trouve 
comme mutilée et désorientée. Ceux qui pensent ont quitté 
cette terre tremblante pour fonder en Europe de véritables 
foyers qui ont pour but de préserver et de perpétuer I hé
ritage culturel. Ainsi la congrégation fondée par l'abbé 
Mekhitar s'adonne à la traduction en arménien des grandes 
littératures européennes. L,es deux foyers les plus vivants de 
cette congrégation sont à Vienne et e Venise. Si certains 
Pères Mekhitaristes se livrent à la création poétique,, la 
plupart se tournet résolument vers des travaux d érudition. 
De cette façon, naissent de savantes grammaires, des dicti
onnaires, des ouvrages retraçant les grands moments de 
l'histoire arménienne. Mais les Mekhitaristes sont avant tout 
des traducteurs qui transposent également les oeuvres de 
l'ancienne langue (grabar) en arménien moderne. Pourtant 
les Pères travaillent en vase clos et le produit de leurs ef
forts ne profite qu'à eux seuls. Leur insatiable curiosité ne 
se double pas d'un élan créateur, et leur vaste érudition 
semble les paralyser dès qu’ils écrivent des poèmes. Ce n'est 
pas le grand poème épique Haïk le Héros qui fait la répu-
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tation du Père Pakradouni, mais plutôt ses travaux de gram
mairien et de traducteur.

Alors que les Pères Mekhitaristes ne cessent de prôner 
l'érudition, la terre d'Arménie voit naître un descendant des 
anciens troubadours que l'on appelle «achougs». Djivani 
(1846-1912) perpétue une tradition où s'est déjà illustré 
Sayat-Nova. Ses chants sont empreints d'un lyrisme con
tenu; l'âme dialogue avec elle-même et s'interroge sur la 
destinée de l'homme. La plume du poète s’anime parfois 
dans des récits pleins d'humour où est célébrée la terre que 
façonne le valeureux paysan arménien. Poète du peuple, 
Djivani chante la langue du peuple.

L'Arménie, au début du siècle, a connu une aube nou
velle après la longue nuit de l'isolement et de la souffrance. 
Pourtant, les Russes apparaissent dans le Caucase et se 
heurtent de nouveau aux Perses et aux Turcs. L'année 1828 
voit une partie de l'Arménie, dont la plaine d'Erivan, deve
nir terre russe. Désormais le pays sera scindé en deux : 
d'un côté, l'Arménie turque, sensible à l'influence occidentale 
et surtout française, de l'autre, l’Arménie russe, tournée vers 
l'empire des tsars. Cette dernière se défait facilement des 
restes de l'ancienne langue et adopte le dialecte d'Erivan. 
Par contre, l'instauration d'une langue vraiment populaire est 
plus difficile à réaliser en Arménie turque où les traditions 
sont plus tenaces. Cependant, grâce à l’influence des jour
naux et spécialement du Massîs, la nouvelle langue (achka- 
rabar) ne tarde pas à s'imposer. C'est le triomphe de la 
langue du peuple sur une langue savante, instrument de 
quelques écrivains scholastiques, ennemis du progrès.

La littérature arménienne entre ainsi dans une phase 
nouvelle; elle peut désormais oeuvrer avec fraîcheur et li՜ 
berté. Aux badvéli, faiseurs de vers, succèdent de nouveaux 
poètes influencés par le romantisme : Béchiktachlian (1828՜ 
1868) et Terzian (1840-1909).

Ç/râce aux nombreuses traductions de pièces étrangères,
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le théâtre connaît des premiers essais qui, s'ils sont mé
diocres, n'en révèlent pas moins le goût naissant des armé
niens pour cette forme d'art. Mais la figure qui domine alors 
la littérature arménienne est un poète mort à vingt ans, 
Bédros Tourian (1852-1872). Né dans la misère et persécuté 
par le destin, Tourian eut le temps de crier sa révolte et de 
l'immortaliser dans des pièces et dans des poèmes dont le 
plus attachant est Complaintes. Un foisonnement d'images 
irrigue ses vers maîtrisés.

Les écrivains de cette période rêvent d'une grande Ar
ménie; une littérature vivante et fougueuse s'affirme en Ar
ménie russe. Son fondateur est Khadtchatour Abovîan (1804- 
1848). L'influence de ce dernier n'est pas tout de suite per
ceptible. Il faut attendre l'année 1858 pour que soit publiée 
son oeuvre maîtresse, Les Plaies de l’Arménie. Achevé en 
1841, ce roman est également un manifeste de propagande 
politique. Abovian y invite le peuple à sortir de sa torpeur 
séculaire pour conquérir sa liberté. Cette œuvre où ni la 
race ni la foi ne sont mises en question, a un grand reten
tissement. Elle marque non seulement la naissance d'une lit
térature réaliste depuis longtemps désirée, mais elle est 
encore la première œuvre artistique écrite en arménien ac" 
fuel. L'influence d'Abovîan se fait sentir sur Michael Nal- 
bandian (1829-1866). Polémiste comme lui, il sera déporté 
pour ses idées révolutionnaires. Il apporte un ton nouveau 
qui n'est pas démenti par le grand romancier Raffi (1835- 
1888). Tout en racontant la vie des arméniens de Perse et 
de Turquie, Raffi fait des incursions dans l'histoire nationale, 
en fait ressortir le passé glorieux et s'attache à attiser la 
révolte du peuple contre le Joug ottoman. Le Fou, Les Etin՜ 
celles, Samuel et Djalaleddine comptent parmi les meilleures 
créations d'une œuvre abondante. Le poète Raphaël Pat- 
kanian (1830-1892) s'efforce de refléter l'âme du peuple par 
le truchement de ses sentiments patriotiques. Le théâtre 
révèle enfin un auteur original, Gabriel Soundoukian (1825-
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1912). Le théâtre est pour lui une tribune d’où il veut 
éduquer le peuple. Il donne de nombreux vaudevilles, mais 
ce sont ses comédies qui font de lui le plus grand classique 
du théâtre arménien. La Panique, Encore une victime et 
Beppo sont autant de condamnations d'une société basée sur 
l'inégalité. Ces pièces n'en perdent pas cependant leur 
caractère proprement arménien.

De grands mouvements révolutionnaires ne vont tarder 
à agiter la chancelante Russie tzariste; les Arméniens n'y 
restent guère insensibles. De nombreux écrivains vont d'ail
leurs s'épanouir au sein des luttes populaires ; ce sont eux 
qui feront le lien entre la tradition nationale et la révolution 
soviétique. Avec Hovhannes Hovhannesian (1864՜ 1929), 
une nouvelle poésie lyrique prend naissance. Son recueil 
Poésies, paru en 1877, a un grand retentissement; aux mo
tifs populaires des poèmes, se mêlent déjà des thèmes ré
volutionnaires. Mais le véritable interprète de l'esprit ar
ménien est un autre poète, Hovhannes Toumanîan (1869՜ 
1923). Le folklore et la légende donnent à sa poésie fougue 
et fraîcheur. La contribution du poète a la renaissance de 
la grande épopée nationale David de Sassoun est importante’՛ 
C'est tout le pittoresque de l'Arménie qu’il révèle dans 
Anouche, peinture imagée des mœurs et des coutumes du 
pays ancestral. Sans trahir l'âme profonde de I Arménie, 
il sait lui faire épouser l'idéal révolutionnaire. Il sera un des 
premiers à saluer la création de la nouvelle Republique so
viétique d'Arménie en 1920.

Si le dix-huitième siècle semble marquer l'agonie lente 
de la littérature arménienne de Turquie, il voit par contre, 
en Arménie russe, l'éveil d’une littérature attisée par le 
réalisme. La pression de tragiques événements fera pourtant 
surgir d’Arménie turque une littérature tendue et exacerbée 
qui resplendira un moment, avant de s'enfoncer dans la 
pénombre,
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LE VINGTIEME SIECLE

Le début du vingtième siècle se place sous l'égide tra
gique des massacres en Arménie turque. Après la répétition 
générale de 1894, c'est la grande vague de fureur qui, 
en 1915, entraîne la déportation de quelques deux millions 
d'Arméniens dont un tiers périra de façon odieuse, victime 
de la barbarie ottomane et de l'indifférence occidentale.

La poésie arménienne fond alors en accents déchirants. 
Le sang, les ruines et les larmes participent du carnage 
général au milieu duquel les poètes clament la souffrance 
stoïquement endurée; ceux-ci sont l'expression de l’âme 
nationale, ils ne se laissent pas abattre et font montre de 
couragp jusqu'au terme de leur martyre.

Un poète de génie, Daniel Varoujan (I884"I9I5), de
meure le symbole héroïque de cette époque. Il sait couler la 
violence de sa passion dans une langue aux multiples raf
finements. Poète de l'Eros, Varoujan est aussi le poète du 
peuple dont il veut que la douleur soit sans désespoir. Les 
Chants Païens, Les Frissons et Le Cœur de la Race sont 
ses chefs-d’œuvre. Au nom de Varoujan est lié celui de 
Siamanto (1878*1915). Les deux poètes ont trouvé la même 
mort odieuse dans les massacres. Sianantho élève hé
roïquement la voix pour rallumer les flambeaux d'amour et 
d'espoir de sa patrie. Medzarentz (1886-1908) a été trop 
tôt emporté par la maladie pour connaître le sort de Va
roujan et de Siamanto.

A côté de ces poètes lutteurs, il est le chantre de 
I amour immatériel.

Les massacres se terminent par un désastre pour l'unité 
arménienne. De nombreux réfugiés se retrouvent en Europe 
et en Amérique, à moins que la nouvelle République sovié
tique d'Arménie ne les attire. La littérature arménienne de
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Turquie disparaît avec les massacres, noyée dans le sang. 
Pourtant un poète comme Vahan Tékéyan (1878-1945) s'exile 
au Caire et rêve de la patrie libérée. Il espère en sa
Késurrection Miraculeuse.

La création de la nouvelle République Soviétique d Ar
ménie, en novembre 1920, est saluée par loumanian er 
Hovhannessian avec, à leurs côtés, les écrivains que la pre
mière Révolution de 1905 avait révélés à eux-mêmes : Akop 
Akopian (1865՜ 1935) qui soutient par ses poèmes la lutte 
ouvrière; Chouchanik Kourghinian (1876-1927) dont le chant 
ému se fait l’écho de la souffrance et de la misère du peu
ple; Vahan Terian (1885-1920) dont les chants sont inspirés 
par l'espoir qu’éveille en lui la révolution.

Dès 1922, Tcharentz, Azat Vchtouni et Guevork Abov 
signent la Déclaration des Trois qui prône une ère nouvelle 
de la littérature, l'ère prolétarienne. E. Icharentz (1897-1937) 
a assisté avec enthousiasme à la montée des foules deve
nues folles et a aussitôt chanté la Révolution. Romancier, 
il se plaît à faire une satire des nationalistes, dans le Pays 
de Naïri. Souvent comparé à Maiakovski, Tcharetz nourrit 
sa poésie aux sources lyriques du Moyen'Age arménien pou 
la faire éclore dans la puissance de son réalisme. Victime 
du stalinisme, il meurt en pleine force créatrice, laissant un 
riche héritage où se distinguent des oeuvres poétiques 
comme Poème Héroïque, L'Aurore Epique et L'Oncie Ali.

L'Arménie Soviétique ne tarde pas à assurer des écri
vains qui veulent se retrouver sur la terre ancestrale. Ainsi, 
Avédik Issahakian (1875՜ 1957) qui, dans son poème Abou- 
lala-Mahari se faisait en 1903 le miroir du peuple déchiré, 
donne à sa poésie un relan d'enthousiasme dès qu'il prend 
contact avec l’Arménie nouvelle. Alexandre Chirvanzadé 
(1858-1935) aime à faire dans ses romans la chronique ar
ménienne de la vie de la fin du dix-neuvième siècle. Il 
écrit pour le théâtre une célèbre satire politique : L Allie 
de Morgan. Il est le continuateur de Soundoukian à la scène
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et de Raffi dans le roman. Le poète Hovhannes Chiraz (né 
en 1914) ouvre sans trahir un atavisme lyrique et nostalgique. 
Le Chant de l'Arménie est une des meilleures oeuvres parmi 
celles que produit une pléiade de poètes où s'illustrent plus 
particulièrement Sevorg Emine (né en 1918), Maro Mar- 
garian (née en 1916), Sylva Kapoutikian (née en 1917) et 
Vagharchak Norentz (né en 1903). Naïri Zarian (né en 1900) 
introduit dans la poésie le thème kolkhozien.

Mais la poésie que est consubstantielle au génie armé
nien est alors différente de celle qu'on produit les siècles pré
cédents. Le ton des lamentations a disparu, les plaies ont 
eu le temps d'être pansées, et c'est le thème de résurrection 
qui s'impose. Les poètes ont le sentiment de vivre dans 
un monde nouveau et rêvent d'un avenir pacifique qui tran
cherait sur l'histoire sanglante de leur patrie.

Si la poésie capte ainsi les forces vives de la lifté" 
rature nationale, elle n’est pourtant pas la seule forme dans 
laquelle s'illustrent les écrivains. Un aîné comme Derenik 
Demirdjian (1877-1956) décrit l'homme nouveau qu'a forgé 
le socialisme dans ses récits et dans ses drames. Mais c'est 
dans le roman historique qu'il excelle. Vardanank, dont le 
sujet est tiré de l'histoire nationale du Ve siècle, est le pius 
grand roman qu'ait produit l'Arménie en vingtième siècle.
Il est supérieur au romans de Arazi Movsès (né en 1878), 
de Zabel Essayan et même au Roi Pap de Stépan Zorian 
(1890-1967). Il est vrai que la prose arménienne a toujours 
été en retrait de la poésie au cours des siècles. Et au cœur 
du vingtième siècle, la poésie de la terre d'Arménie est 
une roseraie qui soulage la douleur et embaume l’espoir.

(Encycl. Universalis)
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ARTHUR ADAMOV

UNE POESIE REINVENTEE

L’ŒUVRE D’ARMEN LUBIN

Qu'est- ce qu'un vrai poète ? Selon quels critères peut-on 
en juger ? N'est-ce pas d'abord, en dehors de tout juge
ment, une affaire de cœur, de sensibilité, de chair, de nerfs ?

Armen Lubin est un vrai poète, un des rares en tout 
cas qui s’engage entièrement dans tout ce qu il écrit. C est 
à dessein que j'emploie ce mot d'engagement, au sens de : 
projection dans l’écriture d'un certain nombre d'états, af
fectifs et autres, vécus avec une intensité unique et resti

tués avec la même intensité.
Armen Lubin ne parle jamais que de ce qu'il a vécu

personnellement, en d'autres termes de ce qu'il a souffert. 
Rien de plus injuste que les critiques souvent adressées à 
Armen Lubin, « cet homme qui ne parle que de, son lit 
d'hôpital ». Mais que peut-on objecter au lit d'hôpital,, 
quand celui-ci devient vraiment un centre du monde, un 
lieu où il se passe des choses qui ne peuvent se passer ail
leurs ? Si la maladie est continuellement présente dans 
l'œuvre d'Armen Lubin, c'est sous la forme d'une douleur 
qui n’est pas seulement celle du corps ou de l'âme ou de 
n'importe quoi, mais qui est la douleur d etre.

« La seule réalité qui s'impose à nous, est une réalité
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insoutenable, absurde et parfaitement inutile.... Lors que 
l'homme devient réel... alors les bêtes malfaisantes valent 
exactement les bêtes bienfaisantes. Il n'y a qu'une seule 
chose qui compte, la bête, c'esf-a-dire la vie. Le mal, c'est 
l'éclosion à la vie ». (I)

Ce qui tout d’abord frappe dans cette œuvre, c'est 
la réinvention d'un espace, les rapports et les proportions 
des objets, leur déformation et la déformation du mouve
ment. Peu importe qu'Armen Lubin ait été amené à cette 
vision par les longues stations qu'il doit et doit toujours 
supporter sur les lits plats des hôpitaux. Ou plutôt si, cela 
importe beaucoup. N'est-ce pas cette singulière «situation» 
qui lui a permis d'écrire :

Ainsi s'épanouissent dans un espace réduit
Des liserons fantaisistes et des capucines
Et aussitôt l'espace cesse d'être réduit. (2).

La poésie d'Armen Lubin c’est la conscience du prison
nier, enfermé, limité, borné ; et pour qui le temps et l'es
pace ne sont plus des concepts mais des choses à réin
venter :

Dépassé le barrage, je m'appelle aujourd'hui,
Moi qui m'appelai jusque-là hier ;
L.a lame des profondeurs s'échappe, très claire... (3).

Temps, espace, mort, ces trois choses sont toujours 
inséparables. La vieille idée qui torture les hommes tient 
précisément à cette trinité mystérieuse. Que le temps et 
! espace continuent à être quand la mort rend impossible 
de le concevoir c'est là un thème qui n'est pas près d’être 
épuisé. Armen Lubin y a puisé comme tant d'autres,
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Frustré de la vie extérieure dite normale, privé des pe
tites consolations qui amenuisent si bien le temps et le 
fragmentent, Armen Lubin restitue aux moindres gestes aux 
moindres actes qui entourent sa vie infirme le caractère 
solennel propre aux cérémonies.

L'usage du mot « procès » fait par Kafka a attiré 
notre attention sur l'autre sens de ce mot au caractère 
inexorable et qui révèle ses liaisons secrètes avec la Justice. 
Le « processus » d'une maladie, n'est-ce pas l’image d'une 
accusation, d'un plaidoyer, d'un acquittement, d'une con
damnation. C'est bien ainsi que le ressent Armen Lubin, 
à la fois témoin et accusé en sursis. Mais l'idée de justice 
ou d'injustice qui s’attache nécessairement à la fatalité 
d'une maladie n'est-elle pas liée aussi profondément à l'i
mage d'un payement dont les lois échappent à la compré
hension, puisqu'on ignore qui bénéficie du payement et 
pourquoi on paye.

Mais il ne faudrait pas conclure de tout cela qu'Ar- 
men Lubin écrive de la « poésie philosophique ». Il est 
au contraire un de ceux qui font le mieux éclater l'inanité 
de toute explication en matière poétique :

Quand reviennent porteurs de lances
Les novembres pluvieux
Un chien savant, chien immense
Fait des comptes mystérieux.
Il compte, il compte, il recommence 

Tous les chagrins s’appellent absence
Les chagrins porteurs de lances. (4).

Ici, toute tentative de commentaire ne parvient jamais 
qu'à effleurer la surface. La confession devenue invisible, les 
pensées précises qu'elle a fait naître, rentrent dans l'om-
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bre. Il ne reste plus que des signes Indéchiffrables, de 
grandes figures mystérieuses qui s'imposent dans l'ignoran

ce.

(« Combat »)

(1) Revue 84, juin 1949.
(2) et (3) Revue 84, n° 2, 1947.
Armen Lubin est un poète d'origine arménienne, venu 

jeune en France et que depuis plusieurs années une tubercu

lose osseuse immobilise.
(4) « Le passager clandestin ». Ed. Gallimard.
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ARMEN LUB1N

PREMIERE SORTIE

Le monde du mal était enflure et grand bruit,
Le silence m’amincit, le silence d'aujourd'hui.

Il me dépose dans des limites diaphanes
Avec ses doigts invisibles qui restent en suspens.

Et je marche tout enfermé dans ma transparence,
Le monde fraîchit dans la haute vitrine du silence.

Vitrine où s'étire une robe de bure sans ride,
Où tout convalescent porte de longues manches vides,

Car la souffrance ne me quitte qu avec son ferment, 
Les flots retirés laissent le pays dans le besoin.

Je revois les arbres, le portail. Je vois le ciel 
Qui est ravissement pour un corps qui chancelle.

Tout ce qui aspire, m'aspire avec force et vigueur,
Je sens la langue en verre filé de la fraîcheur.

Celle-là même qui me condamne à subir sa loi.
A traîner mon box d accuse avec moi,

Alors que le portail est là où flotte l'ombre verte,
Là où le monde se souvient, là où il me heurte,

Rappelant la vie qui passe, avec des larmes ou sans.
Le monde se souvient qu'il est d'abord un passant.
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SOUS LA LOUPE

Pour Armand Robin

A l'hôpital où tous les meaux sont nocturnes 
Le malade remonte le rideau couleur de lune,
Il laisse entrer l'air pur et le ciel étoilé 
En leur disant avec rancune :
Nous ne sommes pas rancuniers !

La lune filtrée par des branchages
Promène des loupes savantes sur les lits,
Déchiffrant le rêve, fouillant I agonie
Et en révélant sur des peaux jaunies
L'étrange parchemin d'un apocryphe.

Est-ce bien vrai ? Qu'est-ce qui est faux ?
Comme l'apocryphe aussi a ses sanglots,
Qu'il a ses râles également douteux,
Le doute régit le cœur blême de I hôpital 
Comme une loupe qui se concentre et puis s'étale.

A. L
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Poèmes de

H. Toumanian
(1869-1923)

DANS LES MONTAGNES D'ARMENIE

N otre route est sombre, notre route est noire,
Et dans la nuit
Noire, infinie,
Pendant des siècles nous allons vers les sommets
Dans les rudes montagnes, 
Montagnes d’Arménie.

Depuis les temps anciens, nous portons nos 
riches trésors,

Nos trésors immenses comme la mer,
Ce que, pendant des siècles,
Notre âme profonde a créé, enfanté,
Dans les hautes montagnes,
Montagnes d’Arménie.

Mais combien de fois, l’une après l’autre,
Les hordes noires
Des déserts jaunes
Ont assailli nos paisibles caravanes,
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Dans les montagnes sanglantes,
Montagnes d’Arménie.
Et nos caravanes pillées, massacrées.
Prises de panique, terrifiées,
Décimées,
Traînent leurs plaies innombrables,
Dans les montagnes endeuillées,
Montagnes d’Arménie.

Et nos regards languissants fixent 
Les étoiles lointaines,
L’horizon du ciel,
Dans l’attente d’un matin clair qui doit se lever 
Dans les vertes montagnes,
Montagnes d’Arménie.

L’ADIEU DE SIRIUS

Sirius, terrible passager céleste,
Où vas-tu ?
D’où viens-tu ?
Où te mène ta puissance
D’un élan irrésistible,
D’un élan infini,
Depuis des siècles, des milliers de siècles ?

Sirius, merveilleux bijou céleste 
Qui joue,
Qui scintille
D’une blanche lumière éclatante 
Et qui orne 
Et qui illumine 
Le front éteint de notre nuit.

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 99

Que d’yeux te fixent,
Te regardent,
Aujourd’hui comme nous.
Que d’yeux t’ont regardé, se sont éteints.
Et que d’yeux encore 
Doivent venir,
Qui vont naître de l’inconnu.
Qui de notre terre
De la race humaine
A salué ton vol le premier ?
Ton infini rayon d’adieu
Doit-il un jour
S’évanouir à jamais
S’éteindre et disparaître sans laisser de trace ?

Bon voyage, vielle hôte,
Si tu la vois,
De notre part,
Demande à la mort
— Combien de générations
L’adieu d’une étoile
Coûte-t-il ?

LA VIELLE BENEDICTION

Sous l’immense noyer vert, 
Assis, jambes croisées, 
Tout en rond,
Par ordre d’âge, 
Festoyaient,
Se rejuissaient

Fonds A.R.A.M



100 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Nos géants de grands-pères et nos pèr,es,
Les maîtres du village.
Debout devant eux, tête nue,
La main posée sagement sur le cœur,
Nous étions trois enfants vifs et turbulents 
Trois camarades de classe,
Qui, d’une voix forte les divertissions 
En chantant.

Quand nous eûmes fini de chanter de nos voix 
claires,

Le maître de table à la mine sombre
roula sa moustache

Et avec lui levèrent leurs verres
Tous les grands
Et nous bénirent : Vivez, enfants,
Mais ne vivez pas comme nous.

Le temps passa, ils passèrent aussi.
Nos chants joyeux devinrent tristes.
Et je compris, en déplorant notre sort, 
Pourquoi on nous dit : Vivez, enfants,
Mais ne vivez pas comme nous.

Reposez en paix, aïeux malheureux,
La peine qui vous fit souffrir nous tient aussi, 
Et nous à présent, aux heures de tristesse

ou de joie,
Bénissant nos enfants,
Nous répétons vos paroles : Vivez, enfants, 
Mais ne vivez pas comme nous.
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ILLUSION

Dans la montagne, là-bas ,
S’est levé notre Tchalak
Et s’en va à travers la forêt sombre
Derrière lui, hardiment, va mon frère.

Profondément, ils résonnent 
En cette forêt vierge,
Il les appelle encore une fois.
Il me semble qu’ils reviendront.

En vain, hélas ! depuis lontemps, 
Seules leurs voix claires 
Us ont délaissé nos montagnes.
Me sont restées ....

DESCENTE

Depuis quarante ans je suis mon chemin, 
Droit, intangible.
Je grimpe vers les sommets,
Vers l’inconnu sacré, le monde de lumière.

Depuis quarante ans, par ce chemin terrible. 
Ainsi je suis passé 
Et je suis parvenu,
Je suis parvenu à la paix de mon âme.

J’ai laissé en bas, au pied de la montagne,
La gloire et les trésors,
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La rancune et l’envie,
Tout c,e qui opprime l’âme.

Et je vois tout cela,
Vois de nouveau,
Du haut de ma montagne,
Tout est si vain et vide.

Plein de sagesse et mon fardeau allégé,
D’un rire insouciant,
En chantant,
Joyeux, je descends l’autre versant.

H. TOUMANIAN
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bpurih քհՐթոհԼԵ

ԵՐԿԻՐ ԱԻԵՐԱԿԱՑ

։.Ս թէ ձեր պերճ շէնքին վրայ դաժան աղէտը չիջնէր, 
Եթէ պարտէզը մընար կուսափըթփթ, ծըլարձակ, — 
Դուք կթնայիք դեռ թաղուիլ ծաղիկներով ակէ ակ ,
Դուք կրնայիք ղեռ շողալ, լուսացընցուղ երազներ:

Առաւօտ մը չարար աստ' կործանեցաք դուք ընդվայր ; 
Յարձակեցան ձեր վրայ խարդախ կըրքեր քաղքենի, 
Տապալեցին, երազներ, ձեր սէգ պալատն արքենի, 
Աքսորեցին ձեզ այլուր' ծիլերու պէս հողմավար :

Զուր են վաճկերն այս տկար' ձեր հին փառքին ի պատիւ, 
Ջեր լոյսերուն հողմածուփ, անհետ կորած, ոսկեշող'
Ջեր փափկութեան, ձեր հիւսքին, ձեր պերճանքին անսրքօղ

Աւա՜ղ, աւա՜ղ, կը տիրեն արդ աստոլածներ անպատիւ 
Ու ձեր փոխան պալատին մէջ կը դառնան լըկտի պար, 
Ցանկութփւններ սւմթարիշւո , — այ ծամարդեր դիւահար :
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ՀՐԱԺԵՇՏ

Ս՜րնա'ք թաթով, ալեաց մէջ կեանքին կֆյնամ ակամայ , 
Հոգիս շըւար՝ կը լըքեմ յետին իթեթս ու խոնաթհ 
Սենեակս ութ օրերուն լոյսը հանդաթսլ կը ցոլար- 
Ութ վանկ աո վանկ աոաջին եթգըս ցըրոլած կը մընայ :

Մընա'ք թաթով, ծաոե'ր շէն ու կածաններ հետակայ , 
Ուր երեկոյ մը գտայ կակաչի պէս հըթավաո՝
Ի մէջ կանաչ դալարից այդ ադջընակը սլայծաո, — 
Կը ցալաթ խոթը աչաց անափ գիշերը պարզկայ :

Մնա'ք թաթով, գիշեթնեֆ, աստղածորան գիշերներ՝ 
Հոսող ի մէջ ծաոերուն, p-ըոչնոց երգին մըտհրիմ 
Ու ընկըդմած, կորուսեալ, երազներու մէջ խոթին :

Մրնաք թաթով անցելոյն, ոթ քիչ աոաջ ներկան էր,
Վայրկեաններուն հապըշտապ' ամպեթու պէս տարագնաց, — 
Այժմ խոՆսիկ յոյգերուն լո'կ յիշատակը մթնաց:

Վ. Շ.

Fonds A.R.A.M



Գ. ^ԷՐԷՍԹԷՃԵԱՆ

ԱՐԴԻ bPMWÜi ԸՍԹևՑԻւյ dUP8bP

Երբ նաիւըան աււաԼին համաշխարհային պատերազմը երա- 
ըան'չտուիքիւն ը իր հիմերկն ցնցող դէպքեր տեղի կունենա յ ին ք 
/։/7։ օրինակի համար ի. Աի)րաղինոըիի , ի. Ո/Հ/ա Պարթօըի, 
էհէօնպկրկի եւ կ “•["լ (Լ ուրիշներու ար սրա ս ո ւԼոր էլ յանղոլղն 
նախաձեռնոլթիլնները աւանդական դասական հարմոնին հիմ
նական յէղաշրջման կ՝ենթարկէին ՝ երբ կշռ"յթը անոնց 
ստեղծաղործութիլննելաւն մ ԷԼ նոյնպէս նոր իմաստ մը կը 
ստանար եւայլն տարակոյս չկար որ երամչտական արուես
տը կարեւոր ան կիւն աղար ձի մը նախօրեակին կը գտնուէ ր :

Պիտի խօսուէր նոյնիսկ նոր մ ամ ան ակներ ո լ Արս Նւվա/, 
մը մ ասին :

հասական անձեռնմխելի նկատուած օրէնքներու դէմ, 
եթէ այդպէս կարելի է կոչել, ըմբոստացումը այղ ձեւուէ մի
միայն եր ա մ շտ ո ւթ ե ան կալուածին մէջ չէ որ տ Կ.Ւ 'ւ n ւնե- 
նար այլ ան չո ւշա նաեւ բո լո ր արուեստներուն եւ մասնաւորա
բար նկարչութեան մէջ նոյնպէս կ՚առնուէին վճռական լւայ- 
լեր։ իրական պատկերաքանդ շարմոլմը որ պիտի յանգէր 
նոյնպէս նկարին ներքին սլա ր ո ւնա կո ւթ ե ան քանդում ին :

Այ<եմ ԱՈյն երեւոյթներուն յա յանու ելկն մ օտա ւո ր ա պէ ս 
կկս դար յետոյ էրամ՜շտադէտներու մտաղրաղման առարկան է
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դարձած ճշդելու թէ կարեթ՞ Է արդեօք բոլոր սոյն նորա- 
րարութիւնները որոնք երամչաութհան դիմադիծը այլափո
խած են , ընդունի լ իբր ներքին արմատական յեդաչրԼման մը 
հետեւանքը', կը ջանան ստոլդել թէ այդ սերմնացանը իրա
պէս տուա՞ծ է դրական արդիւնք մը կամ սոյն փորձերը երա- 
J-ըշտա կան անտիպ Արս Նովա^ մը ն չանա կո ւթ եան ը արմէքը 
ունի՞ն թէ ոչ՝ այնպէս ինչպէս եղած էր օրինակ միջին դա- 
բուն ï

առթէւ հետաքրքրական պէտ է ԸԷԼա f’ J Ւ Ժ Լ է ան դա
մա յն թէ նոր շարժումէն ռահ վէրաներն են որ մերժած են 
մէշտ էրենք վերադրուած յեղափոխականէ J "Ը Հ" Ը , <"֊֊ 
ոարկելով թէ էրենք փորձը ո չէն չ կը քանդէ այլ կը հետ ելէ 
աւանդական արուեստէն բարեշրջման օրէնքներու ճամբուն՝ 

անոր գծած բնա կան արահետէն :

Ա. Հթէօնպէրկ հեղէնակը ՏOUlbքա.ֆո(ւ|ւք դրութեան դան- 
դատ յայտնած է թէ բնաւ մտադրոլթէւնը չէ ունեքած ըս
տանձնելսլ առաջապահ կամ յեղափոխականէ ղերը ո [' վերա- 
դրուած է էրեն՝ այլ է բր ստեղծագործող արուեստագէտ ու
զած է հպատակէ լ էր ներշնչումներուն ՝ ներքէն մղումներուն 
մէայն :

Այդպէս հարմոն է է ուսուքմ ան էր դասադրքէն յառաջա
բանէն մէջ 'այդ մաս էն կ'ա ր տ ա յա յտ ո լէ ան հետեւեա լ կեր

պով : ‘է
«Դասական դպրոցը կը յենու կերտուածքէ 'կարդ մը 

մէաւորէչ ազդակներու ՝ օր էնա կ թ-0 նալ jl թ՜է՛ , կեռոյ^> 
Մօթ-քւՓ եւայ/ն։ Հակառակ որ սէթ՚իէլ դրութէլնը այնպէս էն չ- 
պէս ո լզեք է հէմնել բոլոԸով!1^յ կը հեռանայ օրէնակ թ-օնալի— 
թ-է^ սկզբունքէն ՝ կը մերմէ ընդունէլ մէաւորէչ այդ բեւեռը 
է բր բռնադատեա լ կանոն ՝ սակա յն մնա ք ե ա լ դա ս ա կան կա յա— 
քուքէ չ տարրերը \կը մնան մ է շտ է զօրու » :

Այսուհանդերձ արդէ երաժշտութեան մաս էն տէրող ընդ
հանուր կարծէքը վճռա\կան է՝ թէ ան ներկայէս էր լէնեչէու
թեան մեծադոյն յեդաշրջման է ենթարկուած արդէն*. (Հոռե
տեսներ նո չնէսկ կրնա խտտես են անոր վերջնական անկումը՝.
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ինչպէս ըսինք, այս հարցին վրայ նոր լոյս մը սփռելու 
մտօք, եւրոպական ե րամ չտա կան մամուլին մէջ լոյս կը տես
նեն պարբերաբար խիստ հետաքրքրական ո ւսումնաս ի րոլ-

թիւններ :
Վերջերս զուիցերիացի երամշտտդէտ Հանս էօշ ձեռք 

զարնելով նոյն հարցին ուգած էր փա ս տա ր կութ իւնն ե ր ո լ ո ւ- 
մով բերել ապացոյցը թէ արդի նորարարական փորձերը , հին 
կարգերը հիմնապէս յեղաշրջող որեւէ բնոյթ չեն կրեր, այլ 
պարզապէս արդէն գոյութիւն ունեցող աւանդական կերպե
րու ձելափոխոլմներն են միայն որոնք ներկայիս աւելի շեչ- 
տուած զարտուղումներով , ձեւափոխոլթիւններոլ միջոցաւ

քքօդտադորե՜ուին :
Տրուած ըլլալով երամշտազէտին կողմէ նիւթին մօտեց- 

մ ան հետաքրքրական ձեւը, ինչպէս նաեւ ներկայացուցած 
պատճառաբանութիւներուն շահեկանութիւնը , ջանա g ինք 
թարդմանարար ներկայացնել անոր դրութենէն կարդ մը հա- 

տոլս/ններ է
Արամշտագէտը միջին գարու արուեստին ել անոր գլխա

ւոր ղէմքերուն բերած նո ր ա րա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն եւ գլխաւորա
բար J-Գ ■ գարու Արս Ն՚վաին վրայ քննական բաւական ըն
դարձակ ակնարկէ մը յետոյ կը յանցի հեաեւեայ եզրակա- 

IJItL թե ան :
« Ի՞նչ կարելի է հետելցնել պատմական այն օրինակնե

րէն եթէ ոչ բնականաբար այն թէ ե րամ չտութ իւն ը իր գոյու
թեան ընթացքին պարբերաբար գտնուած է միշտ կարեւոր 
անկիւնադարձնևրոլ առջեւ : Ի֊ է նորը յս^որդած է հինին ծաղ

կելու համար վերստին անոր աւերակներուն վրայ »։
Լեզուականնորարարութիւնները թէեւ ամէն անգամ ստեղծա
գործական կարելիութիւններուն սահմանները ընդարձակած 
են սակայն առանց յեղաշրջական աղմկալից ցոյցերու տեղի 
տալու : նոր կարգերը հաստատուած են միշտ բնականոն շա

ւիղի մը հետեւանքով» ։

«.Արդ, նախքան աոաջին աշխարհամարտը եւ անկէ վերջ 
նաեւ տեղի ունեցող երամշտական արմէքներու փոխակերպու
մը, ձեւափոխումը կարելի՞ է այս անգամ ալ րնդոլնիլ իբր
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ներկա հ մամանակնե րոլ ԷԼրս *Լյովան :»
«ք*ն չ որ տեղի կ՚ունենար այդպէս ներկայ գարուն առայ ին

տար լ.նւ. րուն իր մ կ ջ կը պա ր ո ւն ա կէ  ̂ր միթէ յեղա շրջման բուն 
սաղմը :

<$Լյդ չը^ա*հի ստեղծաղո բծական ւո]ւալէ՜ք ՛թ՛ին մ կ ջ ի յայտ 
եկող ամէնէն յատկանշական նորոյթը նա իւ հարմոնիդ u ա հ — 
մուններուն անհամեմատ ընդարձակումը՝ ին շ սլէ ս նաեւ ձայ- 
նաշարերուն ք pnvfuip-jlf բոլոր նօթերուն ա ուս լէ լ երբեք
օդտադո րծումն է î Այսուհանդերձ այդ կա ր ե լի չէ ր ընդու նլ,լ 
իրրեւ նորութիւն քանի որ արդէն կանո լիսէն իԱ կ դերման 
Մաքո Ո'էկըր եւ մասնաւորաբար Գլ ոտ Տէպի ւս ի քրոմսւթ-իզ֊ 
Հին օղտադործումր մեծ հ ա մ եմ ա տ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ էին հաս— 
ղոլղ\ած î»

«.(ձետոյ նաեւ այն' թէ հարմոն իք օրինաւոր բոռաՉաիւա- 
ղաղումներր որոնք դաշնեակներոլ պաշտօնա յին կարդալորու- 
մր պիտի ապահովեն * տեղի կ՚ունենան ա բեմ աւելի եւ աւ ելի 
ղան դալլ կերպով : Ա ակա յն դարձեալ արդէն Տ է ոլիւս ի ի ՝ Օրի
նակ «փէօ^ին եւ իր վերջին լ[,^ա^յՒ ստեղծաղո րծո ւթ իւ ննե- 
րուն ■քէջ դայնեակի մր անոր յա^որդող ուրիշի մը հետ ունէ- 
ղած օււկսւնիք կ \ա\պը կարելի չէր ա յլեւս ստուգէ լ :»

«ւՒսկ այլուր նաեւ կարելիէ է իբր նո րո ւթ իւն նկատել նաեւ 
Աւթ-ոնսկիթէ՜^ր?/ թափանցումը մեղեդիական դծի կազմութենէն 
ներս՝. Վյսկնըրի անրնդմէջ մեղեդիներուն իբր հակաղդեղոլ- 
թիւն օրինա ՛! Սթր ավինսքի {Jui/fp^/îf արրե^^յ կ^օդտագործէ
չորս նօթերէ բա ղկա ղա ծ մօթիփներ ՝ մեղեդիակ ան բջի^ե,, 
որոնք 1լայլափոիսէ տեւական կերպով ամ բողջ ստեղծագոր
ծութեան րնթաղքին :»

հՀԼյդ սլահուն նորարարական առաւե լ աչքառու երեւոյթ է 
նաեւ հ՚ակահնշուն (ւոիսոնսւն ) տարրերու ձերբազատումը դա
սական իսստասլահանջ օրէնքներու սեղմումներէն*. Այդսլէսով 
սոյն դաշնեակները կյ, ստանային այլեւս թէ հա րմ ոն իք եւ 
թէ մեղեդի ական կազմ ո ւածքա յին օրինականութիւն*. Ա ա կ ա յն 
այդ ալ անբաւաբար էր անշուշտ ընդունելու համար իբր նոր 
յատկանի շ } որովհետեւ այդ ո*֊րիշ բան շէր այլ Վրսկնրրի եւ 
քանի մր ուր ի շնե րոլ կողմէ f րոլքսւթ-իզլք^ Լա/ն կերպով Օգ
տագործման բնական հետեւանքը*.
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«Կը մնար կչոոյթը։ Կենսական նչանա կո Լթի,ն ունեցող 
այգ տարրին օգտագործումը նորագոյն մամ անա կնե րո ւն կը 
մտնէր բոլորովին նոր փուլի մը մէջ՛. Այսինքն կչոոյթը իր 
կարգին պիտի նոյնպէս տիրանար բացառիկ անկախութեան 
մը։ Մինչեւ այգ կչռոյթը եղած է մեթթ//?, ստորա գա սետլը, 
իսկ այմմ անոր չա րմա կանոլթի ւն ը անկախ կերտոլածքի մը 
հանգամանքը պիտի ստանար ենթարկելով իր կարգին այս 
անգամ մեք-թշ» իր քմահաճոյքին ք իր կրած տեւական փոփո- 
խութիլններուն պահանջքին :»

«'!,յո բոլորէն անկախաբար ե րամ չա ո լթե\ան յարատեւ կեր- 
սւով դէպի գիտականա ցում առած քայլերը պատճառ պիտի 
ԸԼԼայՒն նաեւ մեղեդիական գծին բեկանելուն , Ըսել կ՝ուզենք 
բնդելուգեա լ հնչիւններուն անջատման : Մ ին չեւ ներկա f գա
րուն սկիզբը դեռ f նո լա զախո ւմբային գունագեղ փրփրուն 
հնչիւնր օրինա 'ւՒ համար՝ մեղեդիներու սահուն ընթացումը 
ՈԸ !^բր դեղագիտական տիպար ձեւ կը ընդո լնուած 1 պիտի 
վերած Ոլ-Լը [' Հերկոյ փոքրաթիւ անջատեալ՝ սահմանափակ 
թիւով անկախ ձայներէ գոյացած շարքի մը՝ ձեւ մը որ պի
տի ընդհանրանար գրեթէ ըո լո ր նորագոյն ս ա եղծա դո րծ ո լ- 

թ իւններուն մէջ-.»

«Հարց կուտանք վերստին թէ այգ բոլորը միթէ կ՝ ալեակ- 
ի^ն նոր արուեստի մը արշալոյսը*.-^

«(Հիսուն տարուան հեռաւորութենէ մր գիտելով կարելի 
/գիտի ըէլաը հարցումին բացասական կերպով պատասխանել՝, 
կարելի կ ըս ե լ նոյնիսկ թկ բոլոր սոյն ն ո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը ա- 
մ են ափ ո քր ա սա իճա նի մէջ եւ ա յդ ալ աւանդութեան անոր 
մառան դին սահմաններուն ,n>? 1ւրմած են միայն երամշտու- 
թեան մկջ փոփս խոլթխննե ր մտցնել

«Ն" լնքան անուրանալի ճշմարտութիւն մ րն կ որ ըլլալ Պ- 
Պարթոքի կամ Ա» Հյկօնպկրկի եւ նոյն ի ս կ 1Լէ պըրնի բե
րած նո րութիւննե րը ձեւաւորման տ ե ս ակ կ տ կն դասական տու
եալներ ու սահմաններուն մկջ միայն կրցած են գտնել իրենց 
րուն արմկքը :»

Հէքմկել ճշմարիտ կ որ անոնք Հս^ողեցան երամշտական ա- 
տաղձը՝ նիւթր իրեն արմատներկն իսկ խորապկս ցնցել եւ

Fonds A.R.A.M



110 ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ

սակա յն դարձե ալ դասական մզոցներով է „ր կ['!)'“ն վերստէն 

նոր կարդ կանոնէ մը ենթարկել զանոնք :»

«կա7 նոյնէսկ աւելէն : Երբ 1923/,Î, Շէ օնպէրկ կը յղանար էր 
տասներկու ձայներու դրութէւնը զայն երամշտական հէմնա- 
կան ձեւընկալ ամբողջութեան մը կարենալ վերածելու ու նա
եւ անոր տրամաբանական էմասա մը, բնական ընթացքը ա- 
պահովելու համար պարտադրոլեցալ ընդունէլ դարձեալ ֆո1Ն- 
մէ աւանդական ձեւերը ել ձուլել էր նոր գէւտը անոր կաղա

պարէն մէջ՛.»
«Որքան ալ վճռական էր թօնալէթէէն հեռանալու էր ն ը- 

պատակը սակայն ռրպէ օղէ էր երամչաական մտածումէն է֊ 
մաստը ըմբռնելէ ըլլայ, օգտագործեց մ է չտ կերտուածքէ ըն- 

կալեալ ձեւերր*.դ
«Նոյնը պէտ է ըլլար նաեւ վէպըրնէ պարագան, երր ան 

Տ է օն պէ ր կե ան տեսութեան էմասա ը կամ աւելէ ճէշդ սէյփէլ 
սկզբունքները մեղեղէական եւ դաշեաւորման սահմաններէն 
ուզեց դէպի կշռոյթ՝ ուժականութիւն , հնչական դոյն ՝ թո 
նային թանձրութիւն եւայլն ընդարձակել՝ դիմեց մի?տ ըն
կա լեաք ձեւերոլ միջոցներուն օժանդակութեանդ t

0

Այսուհանդերձ ուրիշ հեղինակալոր միտք մը՝ ճթուքրև- 
շմ ի տ որ նոյնպէս երաժշտագիտական արդիական խում րին ՝կը 
պատկանի ՝ չի բաժներ նոյն տեսակէտները՝. ՀԼն վերջերս «Մը- 
չակոյթի նոր դարագլուխ մ րդ իր յօդուձա&ին մէջ կր մերժէ 
ընդո ւնիլ արդի նորարարական շա րժմ ան մէջ աւանդական ար
ուեստին անոր տեսական կա յա ցուց ի չ ազդակներուն վերալց
րու անոր հետքերուն գոյութիւնը*.

^Ազատագրման շարժումը ինչպէս նաեւ զայն կաո֊ավա
րելու սահմանուած օրէնքներու ստեղծում ը տեզի կ՚ունենայ 
որեւէ աւանդական կապերէ կամ պա ր տագր ո լթի լնն ե ր է բոլո
րովին անկախօրէն*. Անոնք բառին տառացի իմաստով ինքնա
տիպ գիւտեր են՝ տրամաբանութեան եւ զգացումի համազոր-
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ծակցութենէն ծադոլմ արւնորլ օրէնքներ մի այն , ո [' սովոր
ենք մ ենք կ ո չեչ ֆանթէզի» կը դրէր և ր ա ժ՜ շտ ա գէ տ ը ։

Ուրեմն՝ աւանդական ՝ դասական եւ ժամանակակից եչրա~ 
ժըշտո լթեան մ իֆեւ թէ^՚է^ կամ դե դա գի տ ա կան կապերուն 
խզման եւ կամ անոնց ոլ֊ըիչ կեր պի գոյատեւման հարցը բնաւ 
չէ կո րսնցոլցած իր այժմէականութիւնը՝. Յաճախ կը վեր ար- 
ծա րծո լի ան մասնագէտներու կողմէ եւ ուր որ ալ յանգին 
անոնց եզրա կա g ո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ իրենց բերած լոլսաբանոլ- 
թիլններով մեծապէս կ'օմ անղակեն եւ կը դիւրացնեն ան
շուշտ սոյն նորոլթիլննեըը ըմ բոն ե լո լ մեր պատրասաակա- 
մ ո ւթ իւննե ր ը *. Դ • fi*
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Ի՜նչ դա ռն ո ւ թ ե ա մ բ եւ յո յս ե րով ՝
Ւ՜ն չ ցաւերով ոլ ե րդե րով ՝
Ւ՜նչ հեռաւոր դուն լոյսերով
Հոլ հո դէն ես օրօրեր մ է շա .

Ար րու սիրտը մնայ անմեռ ,
Որ երագներն հոն չմարին՝ 
եամ բան ե ր ո լ ւվրա յ օւՈ\ար ՝
Ուր ապրիլն £, մեռնիլ' քիչ քիչ,

Թէեւ անխօս ո լ լուռ ես դուն ՝
ք*այց կը Ւ° սէ սիրտդ անդադրում * 
Աչերդ արդէն են սեւեռուն ՝
Հեռո լն ե ր ո լ վառ լո յսե րուն :

/Zt կը զդաս որ ջի՛լդ ապր ե լո ւ ՝
Կը ջերմանաք հողէ րո յ ր էն ՝
Երր էր ւոեսնես վերադարձը
Առոլնկներու երէէնրև է վեր՝.

Եը ղղաս որ բան մ'աննիւթական
Ւոլդայ քոլ մէջ ու կը հալէ ՝
իԱ կը մ ա դո լէ ե ր ա կն ե ր ո ւդ ?
Երջանկութեան պէս \անանուն i

Եւ պահէն այդ ինրնամոոաց ՝
քէուն կը կարծես տեսնել իրաւ ՝
•իՈւ երկինքը ել հ ողը րու 
Ե<- հեռուներն րեղ այնրա^ն մօտ :

Ո Լ- վերացած երանութեամբ ՝
յապրէս վայրկեանն յաւիտենի ՝
Արտով ծադկած գիշերէն դէմ ՝
Նոր աստդ մ' ին չպէ ս լո ւս ածն ո ւն դ :
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ւհրանսա^ բանաստեղծ ՝ մանկագիր ՝ ^(/z պա ղ ի ր , իքատե- 
ՐաԳ1'Ր } «է°^ռփ» գրական հանդէսի խմբագիր՝ Շ արլ *Լիյոն
մրցանակի թափն ե կիր . ♦ « : Սակայն այն Ւր—երի համար չէ՝ 
որ նախընտրեցի իրմուԼ սկսել հ ա ր ցա զր ո յ ցն ե ր ի չարքս՝ այլ 
իր' Հայ Գրականութեան մօաից ծանօթ լինելուն ՝ Հայոց 
գրականութիւն ի g է$եր ֆրանսերէնի թարգմանելուն՝ եւ 
«էօլւռփ»^ 1961 թէ"1֊ի 8"ւեո լա ր֊Փ ե տ ր ո լա ր ի համարները հայ 
գրականութեան նուիրելուն համար է՝ որ այմմ նստել եմ 
նոյն ամսագրի խմբագրի դրասենեակում ♦ ♦ ♦ :

Ներս է մտնում ինքը Փիէռ ^ամառան՝ երկարահասակ՝ 
կիսասպիտակ մազերով՝ խոշոր սակայն ոչ հայկական քթուէ՝ 
որի մի մասը հալւում է սեւ ու հաստ շրջանակներով ակնոցի 
ներքեւ՝ աւելի տպաւորիչ դարձնելով Կ՚ամառայի ներկայու
թիւնը :

Սեղմում է ձեռքս' ումեղ նկարագիր ունեցողի տպաւո
րութիւնը թողելով ՝ նստում է ազնիւ մպիտր գէմքին f երկա
րում է ծխախոտի տուփը՝ վառում երկու ծ էսա էս ո տն ե ր ը ՝ եւ 
սկսում ենք զրոլցել :

Ծնուել է թուլուղում 1919/'5> * Ե ր կր որդ համաշխարհա 
պատերա՛զմի պատճառով ուսումը կէս է մնացել։ Պատերազ
մից յետոյ աշխատել է դիմադրական շարմման լրագրում որ- 
պէս խմբագիր։ Այգ տարիներին ՝ Փարիզից կ անչլոլմ է ա շ-
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ա • անդաստան
խտտա կցելու «էօրոփ» ամսագրին, որը առաջին անգամ 1923- 
ին է լոյս տեսել , Ո-ոմէն Ո-սլանի նախաձեռնութեամբ :

__ 2էր գրականութեան մեծ մասը դուր տրամագրել
մանուկներուն : Ինչպիսի՛3 պատճառներ էր տալիս ձեր այս

ն’“ էւա ս է ր Ո ւ թ ե ան յ
--- Երախաների համար գրելը ինձ սեփական պահանջ է՛.

Մանկագիրը ուսուցիչ պէտր է որ լինի ամէն բանից առաջ, 
հետեւաբար մի բան սովորեցնի մանուկներին : ՛հրան,, իմա
ցական բնականոն կաղմաւորումը չատ անհբամեչտ է , նկատի 
ունենալով, որ նրանք հետագային երիտասարդներ դառնա
լով' ներկայացնելու են մի ամբողջ սերունդ-, Երախաների 
համար պատրաստուած՜ ամէն գրութիւն պէտք չէ որ տպուի , 
որովհետեւ չատ գրութիւններ յաճախ մանուէին օգնելու տեղ 
վնասում են-, Միլս կողմից, անհբամեչտ է միջազգային ման
կական գրականութեան լաւագոյն նմոյ չների փոխանակու- 
թիլններ կատարոլեն տարբեր ազգերի միջել-,

--- Գուր որ ծանօթ էք մեր գրականութեան , կարելի՛3 կ
խօսել հայ գրականութեան չուրջ,

— Հա յ գրականութեան հանգէպ չատ սէր ունենա լուս , 
կ՛ուզենայի երկար խօսել գրա մասին-. Հայ գրականութիւնը, 
ել բանաստեղծութիւնը մ ասնա լո ր ա պէս , չափազանց ինքնա
տիպ է : Եթէ բանաստեղծութիւն բառը որեւէ ն չանա կո ւթ ի ւն 
ո լ նի, ա սլա դա յայտնսւբհրւում կ նամանաւանգ հայկական 
բանա ստեղծութեան մկԼ • ♦ »

— Ըայց t չէ՞ մ k արծում որ մ է րէ չ չափազանցուած կ 
ա յսպէս է մ է գն ա հ ատ ո ւ թ է ւն • ♦ • :

^ամառան հաստատօրկն վստահ էէ^սղէ Հ^շաով բացա~ 
գանչում կ ♦

հ.ԱմենեւԷ՚ն^ : Ու անտեղեակ է մ ո ւր ա խո լթէ լն է g ՝ նա 
շարունակում կ աւելէ տենդով՝ խանդավա ոո ւթեամբ } իր ա- 
սածը ապացուցանելու համ սղումով»

« Հայ բանաստեղծութեան մկջ կան բարձր որակէ լնա֊ 
րերգութէւն ՝ խորունկ դոյներ ՝ էնրնաապոլթէլն ՝ երամշտու- 
թէւն ՝ չափա կան պրսլտումներ * » :

*Լ,ա շա րունակում կ գովեստով խօսել ՝ էս^Լ ^ս •tri- jiu թո
ղած մտածում եմ , քօ կ աջս քսօսբեոէղ մ է մաս մէայն եթկ
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ինձ մի որեւէ ^այ կամ բանասէր ասէր' ես խուլ ականջ
դարձնելով պիտի ընդմիջէի* բաւարար է*»* Ւսկ այմմ մի 
օտարական ՝ մի ֆրանսացի գրող՝ աւելի ասում քան՝ ասենք , 
հա յ բան ա ս տ ե ղծնե ր ը • • • î

— 'Լերցնենք Զ արենցին î Զա րենց ը մամանակակից ա- 
մ ենամ եծ բանաստեղծներ ից է : ՀՀատ դիւրաւ կա ր ելի է նրան 
Փոլ է լուար ի կողքին նստեցնել :

^ատ դմուա րութիլններ տեսաւ էլուարը մինչեւ մոդո
վս լրդի զգացական լա րեր ին կառչելը » . . ին չպէ ս նաեւ Մա- 
յակովսկին։ ԱՀյհրամեշտ է աւելի մօտից ճանաչել մեծ բա
նաստեղծներին : կլուարն ու ԼԼ ա յա կո վս կին ե՛ լ հարազատ
կերպով ՝ եւ մօտից ճանաչլում են : ինչո^լ համար հայ բառ
նաս տե ղծո ւթեան խորհրդանիշը Զարենցը՝ պիտի չևերկա- 
յա g ո լէլ այդքան մ օտից ու հ\արազատ ՝ ինչպէս են էլուարն 
ո լ Լի ա յակովսկին Տ

Հետե լա բա ր ես մտածում եմ ՝ որ պէտք է աշխատանք 
տանել մասնաւոր այս կապակցութեամբ ♦ ։

Զհ ամարձա կուեցի յի շեցնել նրան՝ որ չանցաւորները 
մենք ենք :

« Անձնապէս մեծ է հ իա ցմ ունքս հանդէպ Զա րենց ի ստեղ- 
ծագործոլթեանը ՝և վստահ եմ որ նրա բանաստեղծութիւն- 
ները կարող են միջազգային ընթերցողի եւ սիրտը եւ միտքը 
գտնել » :

--- Ւ^չ մտածեց ֆրանսական հասարակութիւնը' Հէօրուխ^ի
1961 —ի հայ դրականութեան նուի րուած համարից յետոյ։

--- Լյոստովանեմ ՝ որ դա մի բացառիկ համար ստացլեց՝
էիաստօրէն ամենից մ ո ղո վր դա կան ը Հէօրովք^ի ցարդ LnJu 

տեսած համարների՝ որովհետեւ ֆրանսացի ըն թեր g ո զն երի 
մ եծամա սնութեան համար հայ դրականութիւնը եղաւ մի 
կա ր եւո ր յայտնաբերում :

Ն թէ մի կողմից կային ֆրանսացիներ որոնք չէին ճանա- 
չում հայ գրականութիւնը՝ ապա պէտք է ընդունել,* որ կա
յին նաեւ ֆրանսահայեր' որոնք բոլորովին անծանօթ էին ի- 
րննց դրականութեան . « • : ԱՀնկասկած դուք էլ դիտէք , որ բա
նաստեղծութիւն թարգմանելը ընդհան րապէս զանազան դըմ- 
ո ւար ութի լայներ է ներկայացնում թարգմանիչին ՝ 1էԱկ ծս
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պէտք է աւելցնեմ } որ հայ բանաստեղծութեան մատուցած 
դմուարութիւննեըը անհամեմատ շատ են*.

Բանաստեղծութիւնը մի կարեւոր երես է մ ի տուեալ ազ
դի մշակոյթին, նա տարբեր երկրներ ի ո լ տարբեր մողովրդ— 
ների ամենալաւ ու յատկանշական ներկայացուցիչն է : 
Խօսելով առանձնապէս ձեր մասին , պէտք է ասեձ որ եթկ 
ես հայրենասիրական ոլ սիրային քերթուածներ ի համաշխար
հային սւնտոյոգիա պատրաստելու լինէի՝ ապա այդտեղ մի 
մեծ տեղ կ՚ունենար հայկական բանաստեղծութիւնը ՝.

Տեսնելով՝ որ փորձում է ինձնից աւել հայ լինել՝ մտա
ծեցի՝ որ ես լինեմ ֆրանսացին , իսկ կտՀ^ոան' հայը...

--- Բայց չէ՞ք կարծում ՝ որ այսպէս ասած՝ Հլա լկան»
կը լՒնէ ք1 հայկական բանաստեղծութեան նուի րո լած բամի

տը *** '•
--- Բացարձակապէս ո՛չ*. Հայ բանաստեղծութեան մ է £

ղտնուող արցունքները իսկական արցունքներ են՝ որովհետեւ 
մի հ ս կա յ պատճառ \կայ ե՛ւ այղ արցունքներին՝ ե՛ւ նրան
ցով շաղաիաւած բանաստեղծութեան :

--- ՛իսկական կամ անիսկական ՝ արցունքներ կան . . . Հե-
տ ելա բա ր' «լա լկան ո ւթի £.2/» : • ♦ ♦

--- Ս*եծ բանաստեղծները գրում են ոչ թէ Հլա լկան» բա-
նաստեղծութիւններ ՝ այլ դրում են արցունքներով* ♦ ♦ :

Ասելիք չունենալով՝ նիլթից շեղուեցի*.

--- Այձ՜մ կաբելի է խօսել ձեր դրական վաստակի մասին'.

--- {իրած եմ մա սնաւո րապէ ս վէպեր : Հրատա րա կած եմ
երկու հատոր բանաստեղծութիւն ՝. հփտէ՞ք որքան դմուար է 
բանաստեղծների կացութիւնը քերանսիայոլմ : *էյրանք դրմ- 
բախտ են * . . նրանց կարդացող չկա յ • ♦ . Զեր երկրի նման չէ 

* * » * Ա յստեղ բան ա ս տ ե ղծ ո լթ ի լն ը դրականութեան աղքատ 
ու խեղճ խնամ ին է • * * i Այս կա g ո լթեան տեղեակ լին ելո վ ՝ 
նախ լն տ բ ե լ եմ վի պա դր ո ւթ ի ւն ը : Հյատ եմ ցանկանում թա- 
ւոերգոլթեամ բ զբա ղո ւե լ ՝ սակա յն կացութիւնը ՝ դմն դա կ
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պայմանները՝ բանաստեղծութեան պայմանների նման են • ♦ • 
ոլ մի վլէ1 շ աւելի վատ ա յն հանդամ ան յշով ՝ որ աման թատ
րեր դո լթ ի ւնն եր ը նախըեւոբւում են'. Այսուհանդերձ պէտք 
չէ ո լրանա լ որ թա տ ր ոն ը բարելալլում է :

ա ս կա ծ ելո վ ՝ որ ֆր անս ական թ ա տ ր ոն ո ւմ կարող են 
ներկայացնել նաեւ իմ գործերը՝ նախընտրել եմ ՀիէրևէՀ Սա
կայն՝ չմոռանամ ՝ որ արդէն Ս* ո ս կո լա յո ւմ ու Լեն ինկրատում 
բեմ ա դրուէլ են իմ առածին թ ա տ ե ր գո ւթ ի ւն ը ՝ դրուած մա
նուկների համար՝ հԱրքա յ քիանֆա ր ոն»ը :

ՎԴք ա դնելու համար մեր այսօրուայ հաճէ; ի հանդիպու
մը՝ պէտք է ասեմ որ մեծ է հիացմունքս՝ յարգանքս ու հա
մակրանքս հայ մողովոլրդի ու դէպի նրա մղած աղդապահ- 
պան մ ան պայքարները . . . Այստեղ ա պրո ղ հ ա յե ր ը ֆրանսա
կան անձնագրեր ունենալով ֆրանսացիներ կը նկաւոուեն : 
Սակայն նրանք չեն : *Լ,րանք պահած են իրենց աւանդութիւն- 

ծւ ֆրանսացի ենք ասելու տեղ կդասեն հայ ենք՛*. Աա
անշուշտ շատ լաւ բան է î

Եղել եմ Հ ա լաստանում տարիներ առաջ : Ունեցել եմ 
զանազան հանդիպումներ հալ ա ր ո ւե ս տա գէ տն եր ի հետ՝. 
Տսյաւորութիւններս շատ լալ լինելուն՝ նորից եմ գալու ձեր 
մօտ ♦ . . :

Ս ո լզուած բամանուեցի Փէէռ ^ամառայից : Սքանչելի
հանդ/յպ ում էր մի աւելի սքանչելի անհատի հետ . . . : Հեռա
նայ <Ոչօրուի» հ բատա րա կո լթ իւն ի g ՝ ձեռքերս բեռնաւորուած 
մակագրուած գրքերով՝ միտքս' անմոռանալի յիշողութիւն- 
նե րով y անմոռանալի նկաբադրի » ♦ ♦

( Եւ վերջապէս ալդ նկարագիրը Հմոթիվ»ն էր հարցա-
ԳՐոյցՒս) ։

Փարիզ, 1968 ԿԱՐԻԿ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ
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PIERRE GAMARRA

DESCENTE DE CROIX

Voici le corps de l'homme et si fragilité,
voici l’inerte cœur que remplissait l'été,
voici les mains mordues et voici le côté

d'où le jour se révèle et d’où le jour trépasse.
Regardez les déserts répandus sur la glace 
de ce front, regardez cette invisible face

où le monde chanta, où vibra la couleur
de l'aube, regardez, torches de ma douleur.

Il est mort, il est mort, il est mort.
Primevères,

pleurez, fruits de l’octobre et d’hiver, sources claires 
pleurez devant mon fils, racines des moissons I 
Que vos larmes, que vos géhennes, vos frissons, 
s'unissent dans ma voix, délirante rafales.
Voici le temps dernier, voici la lèvre pâle 
où les mots souverains ne peuvent plus germer 
Il gît, notre levain, il sombre, mon sommet.
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Le silence s'étend à partir du silence
de cette bouche et rien, jamais, ne recommence
si cette chair est vaine et ce soleil éteint.
Voici la mort du soir et la mort du matin.
Voici le dur néant de cette homme et du monde 
et votci l'astre enfuit de ma gorge qui gronde 
de n avoir plus de songe et plus d'embrasement, 
de n'avoir plus d'avril et d'ultime serment.
O Loi, te connaîrai-je en te brisant ?

Mon âme
se trouvera-t-elle en perdant cette flamme 
et que puis-je gagner au moment que le sort 
écrase son œil noir sur ses prunelles d'or ?

De cette arbre séché, mon fils est descendu.
Je suis seule, la nuit décharné mes bras nus.
Des flots de barbelés ceinturent mes espaces.
O colombe I

Mon flanc se creuse et se cuirasse. 
J ai perdu ma charrue et toutes mes moissons,
J ai perdu ma guitare et toutes mes chansons,
J ai perdu ma naissance et toutes mes saisons,
Sur le Visage nu, le vent souffle sa haine.
O forêts,

donnez-moi
votre première graine.

P. G.

Fonds A.R.A.M



Ե- ՊԱՐՍՈԻՄԵԱՆ

ՓոՂ-ՈՑՆԵՐՆ անել

Լաբիւրինթոս անյատակ ըլլալ թոլին ինձ անոնք,
Այդ փողոցնեփը անել, որոնց մորթին ընդմէջէն 
Մանուկ միաքըս կը տեսնէր թիւր հրէշներ հրեղէն 
Որոնց յազթելը' գաղտնի րայց պահանջք էր անողոք:

Ել կը յիշեմ թ֊է ինչպէ՜ս միգով մ՚ահեղ ու անլուր, 
Զսպած վախըս յարանուն, փոյթ քայլերով դողալի,
Կը հասնէի խորքի որմն, ափովս հարուած կուտայ ի 
Որ սպաննեմ չարագործ հրէշները ժայթքող հուր:

p-այց այժմ' մեծցած' ինձ համար թաղերն անել
կորուսին

Խորութիւննին մթապատ ել սարսափնին դիւածին :

Անձըս ի զուր կը փնտոէ փողոցներէն այղ անել 
իմ J եոաւոր անցեալի մանուկ հոգիս մարտնչող,
Որ ի խնդիր բարիին, յաղթէր դարձեալ վախին հին, 
Եւ հալածէր հրէշներ զարկովն ափին որմերուն • • •

•Ըաջութիւնըս այսօրուայ լոկ պիտակն է արտաքին 
Ներքին մութին դէմ կոոլիս պարտութիւնը քողարկող :

Իորենիներ — սեւ կիրքեր — յօշոտեցին զիս թաքուն,
Ո՜վ իմ անմեղ Մանկութիւն, ո՞վ իմ հերոս Մանկութիւն

*
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ՍՏԵՓԱՆ ԹՈՓՉԵԱՆ

‘ԽնհԼւ ՎսՐՈհժԱՆԻ

< -ՏԱՑԻՆ հՐԳՍ»
« Ու֊ ես իսւչիս վրայէն խաչուած Մարդուն նայե

ցայ » -— բանաստեղծական այս տողը ձեւակերպում կր փա
րում ան է հայեացքն "ւ ստեղծադո բծական որոնումը (Հ1՝աղ- 
ղոթավւ ծա\ղէկներ»ում ՝ որ աւարտուեց հէն նէրվանայէ նո
րոգ յա յան ո ւթե ամ բ ■ ո՞ւր էր դնում բանա ս ա եղծը-. Ն/՚րվ ա- 
նա լէց ու յաւե րմա\կան հանդս տէ գա ղա ւէ ա ր է g ա յն էողմ /.՞նչ 
Լ ր գտնելու։ *Լ, է բվան ան լէ է լէ un փայ ական տէւոլբ եզրա յան- 
դում էր, P,UJIJ ^ւ "Հ մէայն տխուր եզրայանգում ՝ այէ եւ 
ան ե լան Լ լէ ո ւթե ան գէ տա կց ո ւթ է ւնն ու մողովրգէ ճակատա— 
դրայէն դատապարտուածս լթեան նախազգացումը։-

Վրսրումանէ պոետական խառնուածքը չէ ր կարող սա
կայն նէրվանայով աւարտել էր ճանապարհը։ կանգնած ահա
ւոր դատարկութեան ՝ ահռելէ ճշմարտութեան աոա^ երբ 
թւում էր է բա կանո լթեան մէ^է այլեւս ո չէն չ հնարաւոր չէր 
ն շմ արել տառապանքէց բացէ ՝ բանաստեղծը կատարեց ան
կար ելէն   ն է բ վան այ էg մեկնեց գէպէ երազը ՝ յսյտնագոր-
}> ւ ց ե բադէ անմ ա հ ո ւթէ ւնը : հ.Հացէն Երգը» այգ վերնէն ճէգէ 
պտուղն էր :

Մ էանգամ է g չստ եղծուէ g այն։ դրած մ է նամա
կում հ րատա րսւկելէ դո բծեր է մ ԷԼ բանաստեղծը նշում է եւ 
հ. Հա g էն Երգը^* Սակայն նման մ է երկ ստեղծելու մտայղա— 
ցո՚-մը աւելէ վաղ չր Լանէ արդէւնք է ր : Մ կրտէ չ Պոտոլրեա- 
նը էր լոլշերում ուշագրա լ ա յն փաստն է պատմում } թէ
« • ♦ *1904// աշնան • • . օր մը ըսէ էրեն .

--- Ղ*անէէլ՝ եկուր դպրոցական ձեռագէր թերթ մը հրա
տարակեն ք ։

Fonds A.R.A.M



122 անդաս տան
__ ի՞նչ անունով, --- Հարցուր.

— Ան ունը դուն ղի ր î
—- թող Եղի Ըլլայ 1 դեռ չհասունցած ցորեն կը նշանակէ

Հանիէլ ամէն թի՛ի մէջ գեղեցիկ ոտանաւոր մը կը սաո- 
րադրէր*. Այդ ոտանավորները գԸէթէ ամէնն ալ «Հացին Եր

գը» հատորին մէջ լոյս տեսան z (1)։
Եւ- ապա, 1914/, մարտին Հարդգէս Ահարոնեանին Հա- 

րոլմանը չայտնում էր ■ «Այձ֊մ կը գրեմ «Հացին ԵրդԸ» , "ր 
յուսամ տարիէ մը լոյս կԸ տեսնէ, այդ հատորին մէջ եր
դուած պիտի ըլլան հայրենի հողի մշակներու աշխատու
թիւնը ել դիւղտկան կեանքի թազա զ մեծութիւները» z (2)
« Հացին Երդը » ներկայ իր ձեւը ստացաւ բանաստեղծի 
կեանքի վերջին. «Աղօրիքը կրում է մարտ 1915 թուանիշը.

ժողովածուն հրատարակուեր 1921 թուականին , անդառ
նալի կորստից փրկուելուց յետոյ : Բանաստեղծի բանտարկու
թեան մամ տնակ տարուած ձեռագրերի մէջ էր եւ «Հո՛ցին 
Երդը»֊ Ինշպէս նշում են հրա տ ար ա կի շները , գրաքննութիւ
նս՛ մ աշխատող «.տխրահռչակ հայու մը անմեկնելի պատրաս
տակամութեան» եւ դրամական զոհա բե րութեանր շնորհիւ 
մողովածուն յաջողոլեց վերադարձնել . Գրքոյկի մէջ հեղինա
կի նախատեսման համաձայն տեղ պիտի զանէին մի քանի այլ 
բանաստեղծոլթիւններ , որոնց վերնադրերը նշոլ՚՚ծ են եղել 
«... բանաստեղծին զրպանի տետրակներուն մէջ հետեւեալ 
շարադասութեամբ.--- Ալվ՚ւը՛ Ախ՚՚ռը, թթխմոր , Փուռը,

Հայրենի սեղան, եւ Հացիս ԵըդԸ»' (3)
Հեսիոդիոսի «Աշխատանք եւ Օրեր» ու յատկապէս Հեր-

գիլիոսի «.Մշակականք» պոէմների ազդեցոլթեամբ ու նմա
նութեամբ է Հար ո ւմանը յօրինել ու դր ուա գել «Հո՛ցին Ե/՛֊

1 «էջմիածին» 1958, Ը :
2 .Դ- Վարուժան, Նամականի, էջ 208, Երեւան 1965:
3 • Դ • Վարուժան , Հացին Եթգր, էջ 3 , Կ • Պոլիս , 1921:
4 «Նաւասարդ» , Բուիարեսա, 1924 :
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է ^Լերգլքւոսը նրա պաշտամունքներից է ր • Պատահական 
չէր ) որ «(Հորդորներ սկսնակներուն?} յօդուածաշարքում խոր
հուրդ կր տալիս յաճա խակի կարդալ «Հոմերոս էլ Վ^երդի- 
լիոս' նախընտրելով Հ . Ա- Ղ ա զի կե ան ի թարդմ ան ււթխննե- 
րԸ* Այդ հանճարներուն մկջ կը դտնկք դրական բոլոր 1Ըս[~ 
րոցներուն եւ ներշնչումներուն խտացումները՝ որոնց մկկոլն 
ինքնաբերաբար պիտի հետեւիք'» : (4)

Վերգիլիոս ի ՀԱ* շակականքը» բա J-ն ո լա ե՜ է չորս դԱբէ '* 

ա ) Հիմնականում հ ա g ա հ ա տ ի կի Ա* շա կո ւթ իւն : բ) Պ տղա- 
տոլ ծառերի ՝ յատկապկս խաղողի մ շա կութ իւն ։ գ) Անաս- 
նապահութիւն : դ ) կիեղուներ : Ուշադրութիւն դարձնելով 
յատկապկս առաջին երկու դրբերի վրայ՝ դմոլար չկ նկատել 
հետաքրքի ր այն հանգամանքը՝ որ Վյա ր ո ւմ՜ անն քնարում կր 
նիւթի նո յն հ ե ր թա կան ո ւթ ի ւն ը . ա') Հ^Հացին Երգը^* բ)
հՈ^խնիին Երգը^ [ծրագրուածէ : Չպկտք կ այմմ պնդել՝ թկ 
եք1 դոր^Ը նա կը լրացնկր լս^որդ երկու նմ անա բո վանդա կ 
ՂԱբերով 1 *նլա ր տելով ՀԱ* եղրին երդովդ ՝ սակայն անկախ 
դր՛անից ակնյայտ կ դասական օրինակի կառո ւց ո լածքա յ ին 
սխեմայի պահպանումը։

Ո^նչն կր բանաստեղծին ստիպում մի նոր բովանդակու
թեամբ ու նոր միտումով վերակենդանացնել ՀԱ* շակականքխֆ 
մանրը։ Միթկ^ երկրագործի քրտնաջան աշխատանքը փառա
բանելու՝ մողովրդի ո լ մտաւո բա կանութեան հայեացքը դկ- 
պի գիւղական հովուերդութ իւնն ու «հողի գեղեցկութիւնը?} 
ուղղելու ձգտումը։ Ա ի թկ0 նա կոչ կր անում վերադառնալ 
դէպի հայրենի հ ողը ՝ չսլան դ խտ ե / ՝ կե անքի ՛ճշմարիտ ուղի 
ընտրել խաղաղ աշխատանքը հայրենի դաշտերում ։ ՀարԼՒլ 
թկ * Ղ/ման նաիվ 'հայեացք նա չկ ր կարող ունենալ՝ քա V' ո ր 
դեռ պոկտակւսն առաջին բայլերն անելիս արդկն տեսել կր 
ահաւոր ի ր ո ղո ւթի ւնն եր տեսել կր պանդխտութիւնն ոլ վե- 
րադարձի անհնարին ո ւթիլնը ՝ հա յ երկրագործի իրաւունքնե- 
սի բարբարոս ոտնահարումը՝ երգել կր վսէ^՜ ՝ երգել կր երկ
րագործի ահռելի ողբերգութիւնը» « ♦ ♦ »մինչեւ երբ իր ար
եամբ հայ գիւղացին սլիտի արտն իր ոռոգկ?} ։ ]]աղաղ աշխա
տանքը երազող կր հայ երկրագործի համար՝ հայ արհես
տաւորի ո լ մտաւորականի համար։ Անհասանելի երազ։

Երեւոյթներ ի աշխարհ ի հետ ձուլուելու ոգու բուռն
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ձգտումը, երկար որոնումներից, Ա1այքարից, իտէա/ներից , 
ապագայի յոյսից "լ յո ւս ահա տ ո ւթ ի ւն ի g յետոյ, ոչ հայրեևի 
երկրռւմ ու բնօրրանում , Ո՛չ էր որեւէ այլ տեղ հաստաոսն 
հոդ չգտաւ : Բանաստեղծը հասել էր նիրվանայի գաղափարին : 
Անհնար էր վերադառնալ անցած ուղիով , անհնար էր լքման 
պեսիմիստական զգացման , Հ-;'- նուիրական անդորրին հաս
նելուց յետոյ փրկութիւն գտնել խաղաղ աշխատանքի ու հողի

մէջ֊.
փոյի թափանցումը բանաստեղծի ներաշխարհ , տպալս 

րութիւննե րի ու J" յղերի կեղրսնացումն այգ նե ր ա չխա ր հ ո , ձ 
ուրիշ լաքերի վրա; է գտնում իր հնչիւնները, քան մինչ այղ 

գտել Էի •
« Հա g ին երգը» աոանձին բանա ս ա ե ղծ ո ւթ ի ւննե ր ի ց հու

սում է ամբողջական մի պոէմ։ Երբեք գուցէ բանաստեղծի 
էպիկան թափանցուած չի եղել այդքան լիրԻ՚ր1ր"1։ երբեք 
հաղորդուած չի եղել այդքան վե րա ց ա կանո ւթ ե ա մ ր ։ Զկայ 
որոշակի մի եբագիր ( որոշակի մի իրականութիւն , որոշակի 
մի մամանակ, որոշակի մի եզրակացութիւն : Հեսիոգոսը եր
գում էր հայրենի Բեստիայի բնութիւնն ու աշխատանքը այդ 
բնութեան մէջ, 'Լերդիլիոսր փառաբանում էր Իտալիան Վա-
րում֊անի համար հայրենի եզերքը չէր կարող այլեւս բանաս
տեղծական մեծարման նիւթ տալ ։ Այգ եզերքը իր մողովոլր- 
գին չէր պատկանում , աշխարհագրական մեծութիւնից վեբա- 
ծւում էր վերացական հասկացողութեան :

'Լեբգիլիոսի պոէմը, գրուած Աեկենտսի պատուէրով, 
հետապնդում էր ոչ թէ երկրագործութիւն ուսուցանելու նր- 
պատակ, այլ ս ո g իա լ-քագաքա կան ։ Անտիկ գրականութեանց 
յայտնի գիտակ ի֊ Տրոնսկին նշում է֊ թեման համապատաս
խանում էր 'Լերդի լիո սի անհատական հակումներին եւ միա
ժամանակ հրատապ էր - իտալական մանր հողատիրութեան 
վերականգման եւ քաղաքի պարազիտային շերտերի մի որոշա
կի մասը քաղաքականապէս չէզոքացնելու նպատակով հանե
լու ել հողին ամրացնելու խնդիրը շատ անգամ էր բարձրա- 
ցել Հռոմում, իսկ քաղաքացիական աւերիչ պատերազմնե
րից յետոյ աւելի էր սրուեր։ Այգ տեսակէտ ի g , նոր իշխանու
թիւնը նոյնքան անկարող եղաւ, որքան ել նախկինը, բայց
հարցը քննարկլում էր ու շարունակում յոլզել մտքերը։
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Պ"էմը՝ Վար ո լման ի համար կարող էր ուշագրաւ լինել 
զուտ ստեղծագործական տ ե ս անկի ւնի ղ ՝ իբրեւ բարձր պոկզի- 
այի արտայայտութիւն : «Մ շա կւռկան քո ւմ » 'Լ^րդիլիոսը ըս- 
աեղծում է հողագործին ուսուցանելու պատրանքը*. Պ"կմի 
"Ht աջին տողերն իսկ ընդգծում էին նման միտում .

Ի՞նչ թան զուարթ պիտ7 ընէ, ո'վ Մեկենաս,
Արմըտիք ներն, ո՞ր աստղի տակ պէտք է մարգ
Հերկէ երկիրն, այգին զուգէ կնձնիին,

Ի՞նչ փոյր ու խնամ պէտք է տանի եզներուն,
Ի՞նչ պետ կամ հօտին, ել ի՞նչ փորձ հաննար 
Լուծանելու համար մեղուն խնայասէր •
Ահա ասոնք է որ երգեմ պիտի ես :

նիւթի բանաստեղծական մ եկնա բանո լթեան մէջ նման 
գործնական երանգի գոյութիւնը հասկնա լի կ ր '* Մինչդեռ Վա~ 
րումանի համար չկար "՛չ նման խնդիր , ո՛չ սոցիալ-քաղա— 
քական նմանօրինակ նպատակ*. ԱՀևաիկ բանաստեղծից նա 
ստանում էր ներ շն չո ւմ , վերցնում ի ղիէէի կ ե ր ան դա ւո ր ո ւմ , 
իւրացնում բնութեան , իր համար՝ մի ն"ր ընկալում : *Լ,րան 
գբա^ւում էր Վերգիլիոսի մեղմ ս ենտի մ են տ ալո լթի լնը , որ 
նուրբ մի չղարշով ծածկում է աշխատանքի ոլ բնութեան' 
պայծառ դոյներով՝ անխառն ներդաշնակութեամբ հոսող 
սլա տ կերն եր ը :

ՍՀնտիկ բանաստեղծը իր պոէմում հետեւող-սկ սնօրէն 
նկարագրում էր երկրագործի աշվսատանքն ու խարԼՈրէի մ շա- 
կո ւթի ւնը *. Վա ր ո լման ը նո էնպկ U ՝ ներկա յա ցնում կ ո Ղ.^ պրո
ցեսը սկսած գարնան Հրալէրից , մշակների ղո,էքից ու 
մինչեւ արԼ°ըիը* Հետագայ պրոցեսը պատկերելու ձգտումը՝ 
(«.ինչպէս կը յ"Ըղի քացխած խմորը տաշտէն՝ ղ" ր -•"•"կ 
կ՝եփեն ղծղջոլկ փուռին մէջ անշկջ* * *» եւայլն} մնաց անկա
տար :

-ա շարքը սկսւում կ գիմ ում ութ ՀՍ* ո ւսա յ ին» ՝ ուր եւ 
բանաս տեւլծն ուրուագծում կ ա յն ընթացքը՝ որ պիտի ներ
կայացուի յաջո րգա բա ր եւ հաստատում նոր կողմնորոշումն 
ու պո կտա կան մտածումը*.
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թ֊է կը սըփռէ հա՜ցը, հա՜ցը սըրրազան 
Ե'նչ բերկրանքներ, արարչական ի՜նչ կորով,
Սորվեցուր ինձ , ո'կ հայրենի իմ Մուսան- 
Սորվեցուր ինձ - - պսակէ քընարս հասկերով ,
Զի կալին մէջ , զով շուքին աակ ուռիին 
Ահա կը նստիմ ու նուագներս կը ծրնի՜ն :

Հացի» արարչագործողն իբրեւ. հիմնական 
մեղեդի , իբրեւ. իգէալի մարմնացում բանաստեղծին կարու մ 
է ե՛ւ. պայքարի դիրքերից , որ իր տարբեր կողմերով բորբո
քուիլ էր նրա ստեղծագործութեան մէջ, եւ հասարակական 
խոր ճեղքուածքնե ր ի g , եւ գաղափարական ծրագրային նպա
տակաւ, լա ցո ւթիւն ից : Գեղեցիկ եւ բարի է երկրագործի աշ
խատանքը-. Կեանքի երանութեան ու դրախտի պատրանքը 

ապաստարանն է , որտեղից թռիչք է առնում բանաս
տեղծի երեւակայութիւնը-. Լիրիկական սոլբմեկտը դուրս է
դայիս նիրվանային փրկոլթիւնից ել ընկնում պարդ ու ան
պաճոյճ, բայց ել իդէա լացուած մի շրջագայութեան մէջ՛. 
Հանդարտ, իգիլլիկ-դիւղական աշխատանքային կեանքի ցո- 
լապատկերը , ի ր ա կանո ւթիւն ի g , ճշմարիտ գիւղի ներքին բա
խումներից ու ամէն մի քաղաքականութիւնից , պատմական 
մղձաւանջի g աղատ մշակների գովքը բերում է իր հետ մի 
նոր ռոմանտիկա , որքան վերացական , երազային ■
Մշակները գծագրւում են ասես «երկրային» յատկանի շերով , 
օծոլած «ոսկի փոշիներովը յարգին» , հողի սրտի բաբախումը 
«իրենց բրդոտ կուրծքին տակ» , արեգակը՝ «իրենց լայն երա

կին մէջ» : Աւելին .

Եզին շոգիքն ի՜նչ փոյթ թէ իրենց ձեռքերդ կ՜ոծէ,
Եւ ախոռի հոտ կոլ գայ իրենց նախշուն լոդիկէն.
Նախ անոնց լայն ալիին մէջ կր ծլին սերմերն համօրէն :

Բայց «ախոռին հոտն» անգամ ւԼարոլմանի մշակներին շի 
դարձնում աւելի երկրայինԱմէն ինչ երեւութական է - Ամէն 
ինչ բանաստեղծը գունալո բում է իր երազի բա րձ րո ւթ իւն ի g : 

իր թափանցիկ այգ երազը նա ծածկում է պոէտական զար-
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դալաւն^նելվ։ ու բնութեան հմայող պատկերների հագուստով՝ 
դրանով իսկ իր երդերին ա յնքան նիւթականութիւն ու Հ^հողե- 
ղկնութի ւ հաղորդելով՝ որրան անհրամեչտ կ մտածումի 
ա րտարին բանաստեղծական ձեւալորման ու մարմնացման 
համ ար ։

ինքնախո րա սուզում ը եւ ն ի ր վան ա յ ի լոյսը բերերին կար
ճատել մի հանգստութիւն : Այդ անդորրը ներքին մեծ լա ր- 
ուածութիւն ունէր : Ն['բ կարծես արտաքին աշխարհի հետ բո
լոր կապերը խզուած են ՝ բանաստեղծը հոգու անվճռելի կռի- 
ւը փոխագրում կ Հմայիչ տեսի լներ ի ասպարէզ՝ այղպիսով ի 
յայտ հանելով կեանքի ու ինքնա դր ս ե ւորման Հզ°ր ձգտումը։ 
^Հաճելի կ ինծի միշտ լարերս փոխել եւ վերանո րոգուի լ ար
ուեստիս մկջ^>* արդեօք սովորական վերանորոգում կամ վե
րանոր ոգո ւելո լ քմահաճույք կր դա։ f* հարկկ ո չ։ թ ր զգա
ցումների ու յուզմունքների ՝ մտածումների ո լ երաղների 
համար բանաստեղծը նոր միջավայր գտաւ» տ ե ս ի լք • ար 
մարգարկներ ու սուրբեր շեն յայտնւում ապագայի իւտոպի կ 
նախագծեր տալոլ համար։ մի տեսիլք կ ՝ ուր անվրդով
ու անաառապանք ՝ իր բախտաւոր հունով հոսում Լ կեահքը՝ 
հեռու՝ քաղաքևերի աղմուկից ՝ հասարակա\կան վայրիվերում
ներից ՝ խալարից ու յ ե տա մնա g ո լթ ի ւն ի g ՝ ազգային հնչում
ներից ոլ չարդերից ։

վայելել զմեծ լռութիւնն աստղերուն մկջ ծովացածդ , 
արբենալ «գինովն Անհունի մեծ կարասին ՝ ուր կը ճմլուին ա- 
սոլպներ՝» ։ ՛Ատ այլեւս հեթանոս վայելք չէ , բաքոսեան պոռթ
կացող կենսումը չկ ։ Այս ա ե ղ կայ վերացման տրտմութիւն 
վե րա ցո ւմ վշտերից ՝ վերացում հա յրենիքի նիւթական *»ա. ւ կա 
g ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ի g ? վերտ ցում կո ր ո ւս տն ե ր ի g ո լ մ ռա յլ նախա- 
զգացումից։ Ա'ի ինչ "ր աեղ արթնանում կ հ ին , տխրաձայն 
հայրենիքը՝ բայց «մեծ Լռութեան» առաջ ամկն ին շ հալւում 
կ։ վօղանջներ չկան։ Անում կ մեղմ ՝ թախձոտ ՝ ամկև 
հետ ասես հա չտուած ՝ անհունի ու մամանակի անսահմանու
թեան առաջ ամկն ինչ մոռացութեան մատնած զգացումը։ 
Տխուր փիլիսոփայութիւն »

Fonds A.R.A.M



128 • անդաստան
Հե՜շտ է մըսլքիս ընկղմիլ կապոյսփն մէջ լուսալիք, 
Նաւարեկիլ — թէ հարկ է — կըրակներուն ւքէջ վերին , 
Դրտնել աստղեր նորանոր, կորսոլած հին հայրենիք' 
Ուրկէ ինկած հոգիս գեռ կուլայ կարօտն եթերին :

Վերանալ, քա՜ղցր է ինծի թեւերուն վըրայ լըոութեան , 
Լըսել միայն Միջոցին շընչաոութիւնն անիոով,
Մինչեւ աչքերս գոցուին քէնի մէջ դիւթական,
Ու կուղերուս տակ լքընայ Անհունը իր աստղերուլ :

Այսպէս, այսպէս կը նընջեն գիւղին մարզիկը ամէն. 
Հոտաղն է իր սայլին վրայ , վերմակին տակ լուսածոր , 
Հարսն է գէգի կատարին' ծոցը րացոլած զեփիւռէն' . . 
Ուր կը պարպէ Յարդգողն իր կաթը սափոր առ սափոր :

իր երազն ու տեսիլքը Վարումանը շի հիւսում ցանցկեն 
ու փխրուն թափանցիկ որո ակե րնե ր ի g : ՛Ոգու ինքնա խ ո րա ս ո լի

զումն ու հեքիաթի որոնում ը բիբտ ի րա կանո ւթ ի ւն ի g դուրս , 
թւում կ սլիտի հասցնի ր ներքին դաշտանկարի , նրբագոյն 
զգացումների , հեշտահոո Ոլ գիւրափոփո խ ապրումների 
մանրաքւսնգակին : Սակայն «Հացին երգը» զգայական , չօշա- 
փելի պատկերների մկջ խփում կ կեանքի զարկերա՛կը՛. իա- 
նաստեզծը պահ սլան ո ւմ կ հիմնականում քերթութեան իր ե 
զանակը, թանձր ւլոյներ՝ զգացումի աւշոտ , մարմնեղին ար
տացոլում , խիզախ վրձնատտ րուած , տեսողական նկարադը- 
րումների գե րա կշռո ւթ ի ւն , աճելութեան , կեանքի ծաղկման 
գուԼք'. իրա արուեստի վերիին այս գիծ ը Ար դալիս կր «Հեթա
նոս երգերից» , որո շակիօրկն խ թանում կ «սրբազան հացի» 
ա ր ա ր շո ւթ ե ան ողջ պրոցեսի էկէլալտացքւոն պատկերումը*. 
Ս*արդու, մեծագոյն բախտաւորութիւնն այստեղ է' ^ակօսնե
րու մէջ խինդ ցանելու» : Եւ դարնան աւետարեր նարդիսի 
ծլումն արդէն կը խորհրդանշէ աճելութեան գեղեցկութիւնը»

Մեզի եկէք • — ձեր սերմով լի թուո֊երուն 
Մենք կը սպասենք կիներու, լուււ ըղձանք ով . 
ճ՚անանչն արդէն խրրոլէցաւ մեր սըրսւերոլն ;
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Եւ֊ այնուհետեւ , հատիկի ուռչելը՝ ելելն ու աճելը բա- 
նաստեղեը ներկայացնում է ներքին ջերմութեամբ՝ ինչպէս 
յոյս ՝ ինչպէս միակ յոյս : Այսպէս . «Այմմ հողին տակ կ^ու- 
ռին հունտեր ինչպէս ծիծերն ոլլերուն) ՝ ապա առաջին ծ ի-
լերը իբրեւ յոյսի առաԼին ընձիւղում • « --- Հօտաղ ինձի ծիլ

Ը րեր»,, հրնձւորին յոյսԸ վբան» * այնուհետեւ դարնան
անձրեւի ծիծաղը* «Տիաշտերուն վրայ տրտմութեամբ 
ւմաոուլ անձ ր եւը չէ ասիկա) ՝ եւ վերջապէս « . ♦ *կը կատղի
դաշտը յուռթի' որ հոն պիտի արածող ուլը խեղդի) • --- ահա
ամբողջ այս ընթացքը յոյսի՝ երջ ան կո լթ ե ան ՝ գեղեg կ ի 
ծաղկման [‘դէայն է դրսելորում : Բայց ուրտեղ ցանել եւ 
որտե^ղ հնձել այդ իդէաԷԸ'*

Մ է Վ արումանի արուեստի մէջ ապշծցուցիչ է*. ‘քա
նրա առնականութիւնն է նոյնիսկ ամենագրամատիկ ՝ ամե
նաանյուսալի ՝ ամենամռայլ պահերին՝, իր փոքր մողովրդի 
դաման ճ\ակա տագր ի առե ղծո լածը լրումն ու յուսահատու
թիւնը ն րա պոէզիան եր բեր չի ցողում արցունքով ամ Լնա- 
մռայլ տողերի մէջ իսկ :

Գեղեցկի ծաղկման իդէաԼԸ պահպանւում է պո է ղի ա յի 
սահմաններում : քքիակ ճշմարտութիւնը՝ որ «Հացին երգի) 
մէջ չի խզում ի րա կանո ւթեան եւ Հդէալի ևա ս11ճ» դաշտերուն 
երազն է անայլայլի i Բանաստեղծը չէր փախչուն* րաղարի 
գեհենից դաշտերի միամիտ օդը շնչելու ել ա յդսլիսով վսեմ 
արուեստի ազատութեան ուղին գտնելու համար*, 'քսսշտերի 
[՛դի Լէիան ե բաղի հ ան դր ո լան ը եղաւ : իսկ երադր երազ էլ 
պիտի մնար*, քիչ ծաղկման գաղափարը ՝ ո՛չ առկայծ յոյսը՝ 
ոչ էլ յատկապէս գիւղի ի րա կանո լթ իւն ը ? որտեղից բանաս
տեղծը տ պա լո րութիլններ էր բաղում ու մշակում նոր կեր- 
տոլածրի ^ԼալԸ՝ ^որլՒ ամուր կանգնելու եւ վաղոլայ
խա գա ղ օրն ապահովուած գտնել ու հիմք չէր կ արող դառ
նալ : ^քիւ֊ղը նա իդէա լա կանա ցնում էր հէն g այն պատճա
ռով ՝ որովհետեւ տեսնում էր մո ղովրգի բնօրրանի անվերա- 
դարձ կորոլստը՝ նախազգում աշխատանքի անկարողութիւ
նը բարբարոսութեան եւ սպասուող ողբերգութեան ա Ո աչ :

Հա y դասական ռոմանտիզմի երազի կո նկր Լ տութիւնը ՝ 
հ ա ս ար ա կական վերանորոգման պատրանքներն ու ապագայ
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զատագրութեան համոզմունքը կորսուած էէն կա ընես :
«Հեթանոս» շրջանէն յատուկ Վահագն, Վանատուր աստ

ուածն երէն եւ Ասաղէկ գէցուհոլն գալէս է փ ո [սարէն ելու 

Պանն իր սրինգով *

Փււսփ կայծի՜ն, տաշտի հացի՜ն ի ինգիր 
Ըլլալ Պա՜նը կալելաւն • • •

Հովէլներէ , ձկնորսներէ, մ ե դո լա պա հն ե ր է հովանաւո
րը, անտառներէ ու դաշտեր է կճղակաւոր աստուածը խտա
ցնում է անդորրն ու մ էայնոլթէլնը , էգէլյէան ու յուսոյ ու- 
րախոլթէլնը-, Պանն էր հետ բերում էր եւ ներդաշնակութեան 
ձգտումը-. Հովուերգական մթնոլորտն ու մշակներէ աստ
ուածացումը այդ ձգտումով էր էմ ա ս տա լո ր ւո ւմ • «Պ երգեմ 
մշակներն' որ սայլերուն կատարէն աստուածներոլ պէս 

կանգուն» :
Իղէալի գեղեցկութիւնը նշում է Հեղելէ՝ նրա անխառն 

միասնութեան ՝ հանդարտութեան եւ կատարելութեան մկջ 
կ : իա խումը խախտում կ ճշմարտապէս ի րա կան ի եւ բարո
յականի այղ ներդաշնակութիւնը։ Միասնական իգէ^էԸ բա֊ 
մանւում ՝ հասնում կ հակամարտութեան. Հյս • * ՛գեղարուես
տի խնդիրն այստեղ կարող կ ՛այն լինել՝ որ մի կո ղմի ց ltJJeL 

տարբերութեան մկջ չխորասուզի աղատ գեղեցկութիւնը՝ եւ՝ 
միւս կողմից ՝ երկատումը եւ սրա պայքարը անցկացնի առ- 
ժամանակեայ ՝ որ սլկողի հարմոնիան ստացուի իբրեւ ար
դիւնք՝ կոնֆլիկտների լուծման միջոցով»։

իրականութեան մղձաւանջը ամենուրեք խախտում կ 
իղկալի անխառն միասնութիւնը։ Մաբդոլ բնութեան եղծա— 
նումը Վար ո ւմանն արտացոլեց Հիոզգոթայի ծաղիկներում»։

«Հուցին երգը» ներդաշնակութեան վերականգնումն 
կր ՝ արուեստագէտի սխրագո րծոլթ իւնը ։ Ս[սրագործու
թիւն ՝ որովհետեւ վիթխարի կորով էր հարկաւոր
դոնկ արուեստի մկջ ներդա բնակութեան հասնելու համար ։ 
% ու , բա մանահ ա տո լած ո լմեր ի միաւորս լմԸ, էրտկանոլ- 
թեան ողբերգական Հ ակտս ո ւթի ւնների յա ղթա հ ա ր ո ւմ ը ՝ սո
ցիալական ազատութիւնն ո լ անհատի նե րքին ու արտաքին 
ներդաշնակութիւնը այն երազն կ ր ՝ որ ՛սույց ելում կր բանաս ~ 
տեղծին իր ողջ ստեղծագործութեան ընթացքում ։ *Լ/երդաշ-
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նակութեան եւ անհատի ամ բո գթս կանո ւթ եան գաղափարը նա 
գտել էլ, գեռեւս անտիկ արուեստում : «Աշակականքի» դա
սական մանրի վերականգնման փորձը դրա հաստատումն է:

Բանաստեղծը հասնում է գործողութեան եւ ընկալման 
հաւասարակշռութեան : Գեղեցիկ է բնութիւնը , բարի' հով
ուական մթնոլորտը , վսեմ մշակների աշխատանքը , մարդու 
գո րծո ւն է ո ւթի ւն ը բնութեան մէջ՛. Այստեղ չկայ „չ մի բա
խումդ ոչ մի հակասութիւն , չկայ ներդաշնակութեան խտխտ- 
ման իրական ողբերգութիւնը-. Այդ պատճառով էլ «Հացին 
երգում-» աշխատանքը չի նկարտզրլում իբրեւ գեղեցկի՝ բա
րու՝ հարմոնիայի նախասլայման : Ահա. «Հունձքը».

0, Ի՜նչ կոծեր, հորիզոնէ հորիզոն ի՜նչ նուաճումներ, 
Ի՜նչ հեծկրլտանք հանճարներու, ի՜նչ ւիըլուզոսոզ

ովկիաններ :
Այստեղ աննշանի , անկատարի , տգեղի , գո ր շ սովորա

կանի հետքն իոկ չկայ՝ ամէն ինչ վսեմ է՝ լեցուն երկրի ել 
երկնքի օրհնանքով՝ աստղեըի ու լուսնի լոլսով: (Հաղթահա
սակ ՝ հղօր աստուածացած են մ շակները ՝ որ «քր տինքներ ո վ 
մարգարտեայ բնութեան թագ՜ն են հիւսեր», հո լա կապ եւ 
բարի է բնութիւնն իր ընթ ու ւյ քի ոլ լի ո իյա կեր պո ւմներ ի իր 
Լքնղ անսահմանութեան մէջ՝ գեղեցիկ՝ կոթողային են կեն
դանիները .

Ցուլերս. սււքէԹ? գԸ1ոլ֊1Սնի(ւ կախ , կարծես դիւթուած 
Ինձ կ'երեւան

Գոմէշներուն րիրերն ահեղ՝ աստզերուն տակ 
Մերթ կը շողան :

Կ'էնէ միջատ մր, շուրջն ասոնց, ճաճանչւաթիո 
Միշտ ելեւէջ :

ճերմակ եզը, կարծես կույլք մ’է, ձուլուած լուսնին 

Արծաթին մէջ : ....

Բարձր եր ե լա կա լ ո ւթ ե ա մբ ու բանաստեղծական զարմա
նալի մ ո գո ւթ եա մր նա իգէ ա լի ու կա տ ա ր ե լո ւթ ե ան աստիճա
նի է հասցնում ամենահասարակ թոլացող ու սովորական 
դարձած երեւոյթներն ու իրերը՝ գո րծո գո լթի լննե րն ու էակ- 
ներին: «Հ ագին Երգի» ոդ£ թնո լորտը նա ողողում է իր պա յ-

Fonds A.R.A.M



124 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

ե֊առ տեսիլքի յոյսով-, Այդպէս նա պո է տա կան ա ցն ո ւմ է գու
ռը, որ «կը մրմնջէ ուռիէն տակ չքեղ»-. 'Լարումանէ դուռը 
էզակի է՝ միայն այն է լցւոլմ» աղբիլրին երդովը բիւրեղ, 
աստղին' բիւրեղ արցունքովդ : Ալ ապա >

Խորհուրդին մէջ ըստուհրին 
էընունքի ջինջ աւակսւն մ'է կարծես ան՝
Ուր քաղցրօրէն կը մրկրտռւի լոլսընկան'
Տըղու մը պէս նորածին :

խաղաղութեան ու մա մ՛ան ա կ ի բախտաւո ր հ ո վ՚՚ լո յ թի ե- 
բազի ներշնչումով 'Լարս լմանը հանդարտ մի չարմում է հա
ղորդում բանա ս տ ե ղխո ւթեան ը : Q-անղաղ հոսող ջոլր , եզների 
յոգնաբեկ ընթացք, Աաւերմական խաղաղութիւն այս աշ
խարհի վրա հ ։ լիառատ կե ա նքի անխախտութիւն : Ո չին չ չի 
խանդա րում երջանիկ հանգստութիւնը ՚

Կ'րմպեն ալիքն անապակ ,
Լոյս ծ՜իւրումը պարեխներուն սաոնաւկերա.
Ու չեն խըթտչիթ լուսընկայէն' որ մերթ֊ մերթ
Կկուլայ իրենց րերնին տակ:

ինչքան դաման էր ճշմարտութիւնը՝ այնքան մեծ' խա
ղաղ կեանքի տենչանքը ՝ ինչքան ծանր էր գոյութիւնը ՝ ա յն- 
քան րարձր երազի : Ահա թէ ինչու այդքան կա տա րեալ
ու այդքան սքանչելի է այն ա շխա րհ ը իր դոյներով ՝ իր ձայ
ներով ՝ գաշտերով ՝ երկնքից թափուող աստղերով ՝ իր 
մշսւկներով ու եզներով ՝ որ շա րմուեց ու Լոլ-^չ առաւ ^Հացին

Երգի» մէջ-.
Ջրի երգով սկսուած հանդարտ շարմումը վերջանում է 

զ ան գա կի կա րկա չով «

Կ'երթ-ան յետոյ ? օրօրուն ,
Գոմին խաղաղ գաւիթին մէջ պսակելու•
Կը կարկա՛ջէ գիւղամէջէն, զերթ աււու ?
Զանգակն իրենց վիզերուն :

Աքս ձայները այսպէս անմահացած էլ պիտի մնան՝ կո-> 
ը ուսեալ դրախտի մորմոքը չլռեցնելու համար Հ
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էՍԹեՏհ^Յհ W8bPP 

«ԴևՂԱՐՈՒեստ» -iimmhir

1908 թուականք էք արտքն քմքֆլքսում ՝ Գարեգքն Լեւոն-
եանք նա քյաձեռնո ւթեամ բ ու քւմբա դրո ւթեամ բ լո յս տես՝աւ 
հքքե ղար ո ւե ս z/i» դրա կան—դե դա ր ո ւե ս տա կան — ե րամ չտա կան 
պատկերազարդ հանդէսք առաջքն դքրըը ♦ Մքնչեւ 1921 թուա
կանը հրատարակուեց ընդամէնը եօթ գքրը* Հանդէսք առա
ջքն քոկ ղթքե էI՛ ընկնում նքւթևրք հարստութեամբ
ոլ բաղմաղանոլթեամբ , որոնք տեղաւորած էքն հետեւեալ 
հք մնա կան՝ այնուհետեւ դրեթէ չփոփոխուող բամ քնն և ր ո ւն ՝

ա') Գեղարուեստ ք տեսականը՝, ր^ Գեղարոլեստք պատ
մականը*. Գեղարոլեստք դրականը* դ) Գեղարուեստն
ըն տանք քում եւ դպրոցում : /z) If ա տ ենաքւօսա\կան-քննա
կան *. ղ) Գեդա րուեստա կան նամա կանք։

քմէեւ էսթետքկայք քՀնդք րնե ր ը տեղ էքն դանում Հատ կա
պէ ս առաջքն {ընդհանուր հարցերի եւ չորրորգ {էսթետ ք կա
կան դաստ ք արա կութ քւն^ բամ քնն երում , սակայն մքւսներոլմ 
նոյնպէս՝ հանդէսք հեղքնակները՝ ելնելով նքւթք ընձեռած 
հնար ս/լո ր ո ւթք ւնն ե ր ք g այս կամ ա յն չափով անդրադառ
նում էքն քնչպէս առանձքն արուեստներք տեսական , այնպէս 
էլ ընդհանուր է սթե տ ք կա կան այլեւայլ քյնդքրներ ք ։

«.Գեդարոլեստք՝» առաջքն բամնում « էս թե տ ք ա կա՛կան 
քյնդքրներ » ընդհանուր վերնա դրք տակ Գ* էեւոնեանը հան- 
գՀ ս եկա լ մք չարք յօդուածներով՝ որոնցքց առաջքնը տալքս 
էր զէս թետ ք կայք արմատք՝ գեղարուեստ ք առանցքք» դե-
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ղե g կո ւթ ե ան գաղափարը : էսթետը նախ պարզում էր գեղե
ցիկի օպմեկտ իվո ւթեան Հարցը՝ դե'թ*Հ}[՛ կը բնութեան d ԷԼ 
գոյութիւն ունի1* մարդուց անկա թ, 1։նչպէս ւոյսը՝ ջերմոլ- 
թիւնըդ օգը եւ այլնz

Գեղեցկութիւնը մեր զգայարանների ՝ զգացմունքներիդ 
հոգեկան աշխարհի մէջ պիտի որոնել։ Այն չի չափլում ոչ 
մտաւոր կարողութեամբ^ ո՛չ բանականութեամբդ ա յ լ զգաց
մունքով ո լ ճաշակի չափով : Գեղեցիկը հա զոր գլում ու հաս
կանալի է դաոնում մեր ներաշխարհին երկու բարձր զդա յա- 
րանների' տեսողութեան ու լսողութեան միջոցով'. Հետեւա
բար դ լոյսը գեղեցիկ էդ երբ մենք տեսնում ենքդ մինչգեո. 
այն չի կարող գեղեցիկ Ա՚եել ի ծնէ կո յ ր մ ա րդո լ համար դ 
որը չի տեսնում ՝ ուստի եւ չի կարող գաղափար ունենալ այգ 
գեղեցկութեան մասին՝. Զ մխտելով գեղեցիկի դո յ ո ւթ ի ւն ը բը- 
նութեան մէ ջ դ Լե ւոնեանը չի հաստատում ինքնին գեղեցիկի 
գաղափարը դ այն հիմնաւորելով Օպմեկտի եւ սիւպմեկտի ո- 
բոշակի փոխյարաբերութեամբդ դեղեց ի կը համարելով մարգ- 

կա յՒն հոգու մենա շն ո րհ :
Կրկնելով Կենտին , Լեւոնեանը գտնում էր ■ գեղեցիկ է 

տ յն յ որ անմիջական իւր ձեւով ‘ա՚րւսվ է բերում մեր ձէի ան— 
,ահ հաճոյք : Եւ ընդունում էր սա իբրեւ պատրաստի պոս
տուլատ , չմտնելով Կտնտի էսթետիկայի մանրամասների 
դրոյթի էութեան մէջ՛. Ընդունելով Կ՚սնտի բնորոշման մի մա
սը' գեղեցիկ է այն ինչ դուր է դա լի ս ( ինչ հաճելի է առանց 
որեւէ շահագրգռութեան , Լեւոնեանը չեդւում էր այդ բնո
րոշման կանտեան հիմնա լո րո ւմ ի g . որեւէ առարկայի գեղեց
կութիւնը մենք կարոդ ենք ըմբռնել այն մ֊ամանակ՝ երբ հաս
կանում ենք այգ առարկան։ Մինչդեռ Կան տ ի մօտ գեղեցիկը 
կապ չունի ո՛ չ հասողութեան , ո՛ չ էլ բանականութեան հետ , 
այլ գաաեյոլ կարողութեան։ Ըսուի եւ դեդեցիկը հասկանալու 
եւ հասողութեամբ գնահատէ լո լ մոմենտը դուրս էր ընկնում 
ինքնին։

1Լյնուհետեւ Լեւոնեանը անցնում էր ճաշակէ լյեկնաբսւ- 
նութեանը։ Եթէ «մի բան հասկանում ենք՝ ասում ենք գե
ղեցիկ է» , իսկ գա հնարաւոր է ճաշակի առկայութեան գէպ֊ 
քում : Նա նկատում է , որ այն , ինչպէս ցոյց է տալիս բասի
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uhi! աետէ!լան նա^սասլէս 1լւււսլւււա^ կ ղե լ խստորին ղդայա-
րաններից^ մէկի' ճաշակելի րի հետ՝ յետ աղայում անցնելս Լ 
ՀՀբարձր զղայալւաննելվւֆ տեսողութեան եւ լսողութեան ՝րր—. 
չանը։ ճաշակը իւրւստեսակ միջնորդ ղեր կ կատարում դե- 

եւ հասողութեան մթել ♦ դե ղե gփ կը չ ի ընկալուի ՝ եթկ
Հ]_թեի ճա շա կը յ 'Այս րան կա ր ե ւո ր ղեր կա տ ա ր ե լո վ ՝ ճա շա կը 
ըստ Լեւոնեանի ո' չ բնածին կ ՝ ժ՜ առան գա կան ՝ ո՛ չ ընղուն ա՛
կութ իւն կ ՝ ո՛ չ ղի տ ութ իւն որ կա ր ելի լինկ ր ս ո վո ր ե լ . Հ//7- 
Լակը կարելի կ միայն դաստիարակել։ ճաշակը միշտ բազէք ա- 
ղան կ մինչեւ իսկ հակասական 5 ուստ ի անհատական բն "jP 

ունենալով՝ շի հասնում երբեր մի որոԼ նորմայի ու մի որոշ 
սահմանի՝ որպկսղի լիապէս հասկանալի Ա՛նի րո Լ" է ին : 
Ատացլում կ որ ճա շա կի հարցում ամկն ինչ որո շլում կ անհա
տի յ ա ր ա րե ր ա կան մլա ր ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ո ւԼ :

ճաշակը անհատական երեւոյթ համարելով՝ Լեւոնեանն 
ա յնո լամ ենա յնի լ առաջարկում կ ՛ճաշակի նորմա լի՝ տարրեր 
ճ աշտ կներ ի րաղմաղանո ւթեան մկ £ մի որոշ սահմանի իր ըմ
բռնումը։ Գեղեցիկը եւ ճաշակը չտփուելով անհատի յարա
բերական կա րո ղութիւններով ՝ ոճ հ ա ս կա g ո ղ ո ւթ ե ան ու
միջոցով ձեռր են բերում ընդհանրական օրինաչափ ն շանա կո լ- 
թիւն ու փոխադրլում սոց իա լական չա փան ի շն ե ր ի ա ս սլա ր կ ղ .
«Ազդեր ը՝ մողովոլրդները ՝ --- դրում կ Լեւոնեանը՝---իրենց
խմ բա կցական կեանրի մկջ ի Լ՛են g մօտալոբակի միակերպ ճա
շակով ստեղծել են ոճը* ոճը արդէն յայտնի ղարձած եւ դա~ 
բերով րա ղա րա g ի ո ւթ ի ւն ձեււր բերած ուրոյն ճաշակի ամ րա— 
պրնղոլած ձեւն £» : (1)

Այն ո լա մ ենա յն ի ւ ՝ ճաշակի անհատական եւ համընդհա
նուր բնո յթ ի հակա ս ո լթ- ի լն ը Լեւոնեանն այնպէս էլ չվճ-ւեց , 
թկել փորձեց որոշակի սահման դնել ճաշակի ['էթ1- զուտ 
սիւպմ՜եկտիվ կարողութեան եւ ոճի' իբրեւ ճա շա կի հասա րա- 
կական ՝ համընդհանուր արտայայտութեան մ իջել : 1,Լ ան- 
վըճռելի կին մնում ոչ միայն ճաշակի սիւպմ՜եկտիվ ու հա
սա րա\կա կան բնոյթի ՝ հակասութիւնը^ այլեւ հայեցողականի 
ու դո րծնա կան ի ՝ սիւպմ՜եկտիվի ո լ օպմ՜ե կտ ի վի ՝ ղ դա յա ղա
նի ու բնականի ՝ անմիջականութեան ու սլատմակսւն փորձի։

1 «Գեղարւրւեսւրւ» ? 1908; թԽ- 2; էջ 1 :
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ճաշակի ուսումնա ս է րութեան ընթացքում է ս թետ ը նշում էր 
այս հա կա ս ո ւթի ւններ ը , մերթ փորձելով հաշտեցնել [սւնւ1 [։- 

ջա կանո ւթ ի ւն եւ պատմական փորձ), մերթ ընդունելով մէ
կը մերմելով միւսը) զգայական ընկալում եւ բանականութիւն > 
մերթ թողնելով զո ւգա հ ե ո , իրարից ասես անկախ վիճակում 
[հայեցողականն ու ղո րե՜նական ը) :

Գեղարուեստի եւ էս թետիկայի մէջ Լեւոնեանն տնքա 
տում էր «երկու գործօն ել տրամագծօրէն ներհակ -, ո սանր
ներդ --- իտէալիղմ եւ ռեալիզմ : Մէալիստների համար ճշմա
րիտն իր ողջ մերկութեամբ անհրամեշտ է, անկախ այն բա
նից } թէ նիլթը, պատկերը գեղեցիկ են թէ ոչ՝. Իսկ գեղա
պաշտները, իգէալիստները սկսած Պղատոնից մինչեւ ռո
մանտիկները առաջնութիւնը տալիս են գեղեցիկին, թէ կուղ 
յաճախ անգոյ, երեւակայական , ցնորական :

իդէա լիզմ ը ել ռէա լիղմ ը գեղարուեստի ու էսթետ ի դայի 
մէջ Լեւոնեանը տարբերանշում է այսպէս ■ կայ իգէալների 
աշխարհ, կայ իրական աշխարհ, մէկը ի գէ ա/Հ է ■, միւսը 
ռէալիզմի հիմքն է կազմում Հայս հ ա ս կա g ո զո ւթ ի ւննե րն ի 
միջի այլոց, ներկայ գէպքում , կապ չունեն փիլիսոփայական 

իգէ՚ա լիզմ ի ու մատեր իա լիզմ ի հետ) :
Ար գ ի՞նչ է իդէալը : Գրական գի տո ւթի ւնն ե րն ու մետա

ֆիզիկան գոհացում չեն տալիս մարդու ստեղծագործական 
պահանջներին ել մարգը, ինչպէս գրում է նա, իր ոգու 
թռիչքներին Հըկայան գտնելու ծրագրեր է կազմակերպումդ 
— ահա իգէալը՝. Աի կո զմ ի g իգէալեերը՝ կտրուելով երկրա
յինից րա լա րա ր ո ւթ ի ւն են տալիս բացառապէս մարդկային ո- 
գոլ ՀՀանշահ ձգտումներին» , միւս կողմից' իդէալԱերը ջանա
լով լուսաբանել «փւտոպիկ ձգտումների նպատակակէտը» բե
րում մոտեցնում են մարդկային լաւագոյն կեանքի նպատա
կին'. Մի դէպքս ւմ այսպիսով, երկրից նրկինք, միւս ղէպ- 
քում երկնքից երկիր :

Մեծ Ու բազմազան իգէալների աչխարհը Լեւոնեանը բա- 
մանում է երեք գլխաւոր մասերի. ա) կրօնական լ11լէալ , 
աստուած երեւան է գալիս մարդու մէջ, աստուածամարդը 
ՀԲուդգա , փրիստոս) : Կամ անհատը կրօնական բարձրագոյն 
էքս թազի հասնելով ներկայացնում է մի մարմնացած իգէսԱ,
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այւավւսուէ հասնելով աստուածամարդ կոչումէն (Հուս է Տ ո- 
լըսւոոյ) : ր) P‘UipnjUlÇ^mml|UlÛ իգէալ • անհատը յաղթ անա- 
կում կ էր մկջ մարդկայէնըդ «Ես?>ով դերէշխոլմ մարդկանց 
*Լրայ ոլ ^ա^գ^ում մեր առաջ է բր ե ւ դե րմա րդ ՝ մարդաստ֊ 
ուած (Եանտ , Նէցչկ) : դ) Տ^եւլեցկսւգիսւական 1Ղ1^էլսԼ{1 հաշ- 
տեցնում կ երկու ներհակ էդկալները դ մէկողմ էցաստո ւածա- 
յէնը՝ երկնայէնըդ կրօնականը աշխարհը բերելով ու մարդ
կանց առջեւ դնելով էրրեւ ձեռա կե րտ ստեղծադո րծոլթ էլն- 
ներ ՝ մէւս կոդմէց^ ճարտարապետութեան ու երամ շտու թւ^ն 
մէջոցով երկնայէնը րարձրա ցնե լով դէպէ վեհը , երկնա քէնը :

Որրան կլ էդկա լներ է նման դասաւո րում ը անբաւաբար լէ- 
նՒ, ա յնուամ ենա յնէլ կականը դեդե ցկադէտա կան էդկալը 
սահմանելու, փորձն կ (հաւանօրկն դ Լեւոնեանը նկատէ ,,նի 
ոչ թկ կս թետ է\կա կանն էբըեւ լա յն հասկացողութէւն * այլ 
ւլուտ դեդե gէ կը էրրեւ տուեա լ էդկալէ կութ էւն) :

«Տէեդարուեստէ» նոյն ձր՜րդ համարում ♦ ե]ամա ՚Ա’- 1'Ր 
«Տէեդա րուեստ ը եւ մ ա տեր էա լէզմ ը» յօդուածում տալէս կ է- 
դկալէ հետեւեա լ բնոր ո չո ւմը • մեր դլխում եդած դեդե g է կէ 
դա դա փ արէն ՝ է'էկա էէն ձդտում ենը մօտենա լ ու էրականա ցնե լ 
ստե ղծա դո րծե լո վ դե դա ր ո ւե ս տ ա կան երկեր արտադրելով։ 
Ւդկա լլ, է հարկկ պատրաստ է մ է բան չկ i ^եղեցէկէ դադա- 
փարը՝ էդկալը, հեդէնակէ համուլմ ամ բ կաղմւոլմ կ վր-որՀե.ս~ 
կան ճանապարհովդ ««/ ս տ է ճ ան ա կան վերացականս*ցում ով» :

Երկու «ներհակ հոսանքները» Լեւոնեանը սահմանում 
էդկալա\կանէ ու ռկալականէ էր ըմբռնման համաձայն։ Ւդկա- 
լէ դադափարէ եւ էրա կանո ւթեան հա կասութէւննե ր է ու 
փո խ յա րա րե րո ւթեան մկջ կ էն չպկ Ա նա ՝ այնպկս կլ hjiuiJ-ակը 
դտնում խնդրէ բացապարզման բանալէն։ Լեւոնեանը Շելլէե- 
դէն կ համարում « էդկա լական կսթետէկայէ հէմնաղէրր » 
թկեւ յ մէն չեւ դերմանացէ էդկա լէստ փէլէոոփան երկու ուղ- 
ղութէլնները երեւացել են սաղմնայէն , ոչ կատարեալ ձեւով։ 
Իդկալական կսթետէկա յէ կո դմնա կէ ցն ե ր ը ասում կ էն Ր_ստ 
Լելոնեանէ ♦ «Տեեղարուեստէ դերը նշանաւոր կ մեղ համար 
ա յն բանով» . « որ ձդտում կ ա յդ ցանկալէ աշխարհը ել բա
նէ բարձր կ դե դարուեստը y այնքան աւելէ մօտեցնում կ մեղ 
այդ երանելէ աշխարհէն ։ Մեր ճնշէչ , անցաւոր աշխարհը
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մէայն մէ բեկորն է ԷդԷալներԷ աշվսարհէ ։ Գեղարուեստ,ս- 
կան ստեղեադորեոլթէւնները հետեւապկս ԷդԷալեերԷ տմե- 

նակատարեա լ օպմեկտացումն AJi» : (1)
Աւարտելով նէւթէ նախնական լոլսա րանո լթէւնը Լևւոն- 

եանը առաջադրում է հետեւեալ դրոյթները.
տ) Գեղարուեստը պկտք կ էր բոլոր սահմաններէ մկջ 

մնա ւ ղեղարուեււտ :
ր) էդկայէզմը զօրեղ կ ռէալէղմէց եւ յաւերմտկան է։ 
դ) քէկալէզմը կեանքն կ, որ անկատար կ եւ երերուն-, 
դ) Աէմրոլէզմը բխում է էդէալէղմէց եւ մխտում ռէա-

լէզմը ։

Առտջէն դրոյթը պարզում կր զեղարուեստէ դէպն ու նը- 
պտտտկը հասարակական կեանքում-. Լելոնեանն ուղղակէօրէն 

կանգնում է էսթետէզմէ դէրքերում , ոչ առանց կրքէ հաստա
տելս,Լ , որ «Գեղարուեստը գեղարուեստէ համար» հակամէ- 
տոլթէւն չէ նշանակում արուեստագէտէ լէակտտար էնքնամ- 
փոփում, այլ եառայութէւն դեղեցէկէն, վսեմէն, էզ կա

յէն : Գեղարուեստն էնք էր մէջ, էր սահմաններէ մկջ, ալս- 

պէ ս ո վ պէտէ դտնէ էր նպատակը :
Երկրորդ դրոյթը ձեւակերպում է հետեւեալ հարցադրու

մը. «Ո՞րը պէո,ք է լէնէ զեղարուեստէ նպատակը, պատկերել 
կեանքը... այնպէս էնչպէս որ է ս կա կան ո՞ ւմն է (րւէտլէզմ), 
թէ այնպէս էնչպէս դեղս, ր ո ւե ս տաղէ տ ը երեւակայում, տես
նում է էր հոգու աչքերով, էնչպէս որ ցանկալէ կ համարում 
որ եղաե լէնէ , կամ առանց դեֆևկտներէ , ուղղուած , կա
տարեալ դա ղա փա բտկան ա ցած (էդէալէղ՚> .) » : (2)

Իրականութեան տրտացոլտցման խնդէրը , արուեստագէ
տէ կողմնորոշումը էդէալներէ ու Գրականութեան մէջե, 
կսթետէ սխեմայէ համաձայն վճռւում էր պարղօրէն . ռէա՝ 
լէստները ընդունում են մէայն առս^էնք, էգէալէստները 

երկրորդը-. Երկրորդէ տ ռա ւե լո ւթ է ւն ը հաստատող էր դրոյ
թը նա ապացուցում է ելնելով նախադրեալ այն սկզբունքէդ , 
թէ գեղարուեստն արդէն մ է էդէտ լական երեւոյթ է, դրա-

1 «Դե ղալաս, սւրւ» , 1911, > էջ 1 ։
2 «Դեղաթուեստ» , 1913 , թխ- 5, Էջ 10 :
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//wïi դէտութէլններն են, որ ոԷալ են*. Գեղարուեստէ մ թշ 
մարդը պէտէ գտնէ էր «հոգեւոր գաղափարական , էր երա
ղայէն աշխարհը» : 'Աբսոլէլտէ որոնման ճանապարհէն գեղար
ուեստը պէտէ հրամարուէ եղածը՝ տեսածը ընդօ ր էնա կե լու ՝ 
բնութեանը նմանուելու անէմաստ՝ սէղէֆեան չար չարանքէց : 
Գաղափարէ թագաւորութեան աոաջ Լեւոնեանէ պատկերա
ցրած ռէալփղմը մնում է կտրուած թեւերով- այն պէտէ 
նմանուէ բնութեանը՝ էսկ քան է որ էգէա լէզմը մէայն կա
րող է աղատոլթէւն տալ ա բուեստագէտ է մտածումներէն՝ 
բան է որ գաղափարը «սահման ու վերջ չունէ»՝ ապա էգէա- 
լէզմը ոէալէղմէց «զօրեղ եւ յաւերմական է» ■

Ո-է ւս լէզմէ նման պարզունակս! ղո ւմ ը բնականօրէն յանգե 
ցնում է երրորդ դրոյթէն : «Մենը գեղևցէկը չէ , որ փընտ-
ռում ենք՝ այլ ճ շմար էտը» ահա՝ ըստ Լեւոնեանէ ՝ ոէա-
լէստներէ հաւատամքը՝ ո ր էն նա հետեւեալ մեկնա բանու- 
թէւնն է տալէս . եթէ ռէալէստ արուեստագէտները աշխատում 
են արտայայտէ լ կեանքն այնպէս էնչպէս որ կայ ՝ ապա շատ 
դեղեց է կ բաներէ հետ պէտէ արտայայտեն նաեւ շատ տգեղ 
երեւոյթներ ՝ որոնցմով լէ է կեանքը *. Տգեղը ճշմարտութեան 
այն կողմն է՝ որով՝ էնչպէս նկատում է նա՝ տարուած են 
լատկապէս ռէա լէսաները՝ սակայն՝ էնչպէս նա է պըե 
դում ։ գա կատարւում է գե ղեg է կ է կորստէ ու էդէսէ[ա 
ղըրկման գնով : Նա չէ հասնում արուեստէ մէջ տգեղէ գոյու
թեան էրաւունքէ մխտմանը ՝ սակայն ՝ նա գանում է որ ռէա- 
լէղմը փրկլոլմ է էգէալէղմ է չնորհէւ *. Իր հնա ր ա ւո րո լթ է մե

ներով ռէալէղմը անկարող է հասնել կատարելութեան*.
Պ ա րղա բան ե լով չորրորդ դըոեթը . Լե՚անեանը ՝ որոշ փ - 

փոթութեամբ՝ նախ կրկնում է -էմվոլէ հեգելեան բնորոշու
մը. սէմվոլը բուն նշանակութեամբ մ է պայմանական նշան 
է ՝ որ հանդէս է բերւում ոչ էրեն' այդ ն չան է համար ՝ այլ մ է 
ուրէշ մէտք եւ թաքնուած գաղափար արտայայտուելու նր- 
պատակով*. «Բարձր ոէա լա կանո ւթեան» ղրսեւորման մէջոցը 
սէմվոլէ արտայայտութէւնն էր՝ էեչպէս նկատում է Լեւոն- 
եանը՝ հակառակ լէնելով «նա աո լրա լէղմ էն ՝ բնութեանը նը- 
մանուելոլն» ՝ ս էմվո լէսաները ձգտում էէն հասնել «երամըշ- 
տոլթեան եւ բանաստեղծութեան նախկէն մէացումէ՛!» : Գր՚ո
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համար էլ նրանց պոէզէան աւելէ երա մշտական է քան նկար
չական :

Ղ*երմանացէ տնտեսագէտ ^արլ Բէւխերը էր «Աշխա/սահ
քը եւ ոէթմը^ հետազօտութեան մէջ աո֊աջադրեց արուեստէ 
ծագման մ է տեսութէլն այնպէս է գծերովդ որոնք մէն չ այգ 
վրէպել էէն տեսաբաններէ աչքէց : «Գեդա րուես տ է» ա/ւաջէն 
համարում 1Ս ♦ Աամուէլեանը առանձէն յօդուածով ներկայա
ցրեց Բէւխերէ դէբքԸ՝ յ՚ս^.ոՈ: համարում նրա տեսակէտները 
կոնկրետացնելով Հ'"յ մողովրդական ա շխա տանքա յ էն երզերէ

նէւթէ վրայ ։

Ջերմանա g է տնտեսագէտ է հաւաստումով ռէթմը այն օ- 
զակն էր դ որ նա խնադարեան հա սա րա կո ւթէ ւն ո ւմ աշխատան- 
քը մ է ա ցն ո ւմ էր արուեստ էն եւ խաղէն : Ըստ որում մամ tu- 
նա կայ էն արուեստները Լե րամ շսր ո ւթ էլն դ պոէզէա ՝ պար) ե- 
րեւան են գալէս աչէւատանքէ \կատարման հեւո մէասէնդ էսկ: 
տարածական արուեստները (նկա ր չութ էլն դ քանդակ) մարմ
նաւորում են աշխատանքէ արգէւնքէ մէջ՝» քեէթմը մ է կոգ~ 
՛Ա՛Տ դառնում է «տնտեսական զա րգա g մ ան ! սկզբունք?, ՝ մէւս 
կոզմէզ , flJ * Աամոլէլեանէ ձեւակերպումովդ «պարվ ակում կ 
էր մէջ ս տ ե զծադործո ղ դե զար ո ւե ս տ սւկան ըք/ազզ.^ :

Որքան աչէւատանքէ ռէթմը աշխումանում էդ նոյնքան 
կենդանանում ու աշխումանում են եւ համ ա պա տաս [ասն ա շ- 
աանքայէն երդերը*, էք • Ա ամոլէ լեանն այդ զ ոյց է տալէս հուն- 
ձէդ քաղհանէ դ էն չպէ ս եւ տնայէն ա շխա տ ՚սն քն ե ր է երդերէ 
օրէնա\կներով*. էլ քան է որ աշխատանքս/յէն ոէթմն կ որո
շում երդէ տեմպն ու տակտը եւ էականը դա կ դ ապա հոր 
երդերէ բանաստեղծական բո վան դա կութէ ւնր շատ յաճախ 
ո լդղա կէօրէն չէ առնչւում աշխատանքէ բովանդակութեան 
հետ*. Այսպէս թէ այնպէս դ անկախ նրանէց ա շէ/ատան քա յէն 
երդերը խմ բա կան են թէ անհատական դ արադ ռէթմով են թէ 
դանդաղ դ էր են g բանա ս տ ե ղծա կան կազմ ով ուղղակէօրկն ար- 
տա ցոլում են աշխատանքէ բո վանդակս լթէ ւնը թէ ո էդ էրենց 
ծագման արմատը աշխատանքն էդ ա շխատահքայէե ռէթ^Ը* 
Բէւխերէ տեսութէւնը Ա ամոլէ լե ան ը կա րո ղանում է հաստա

տել հայ աշխատանքս/յէն երդերէ օրէնակովդ սակայն էր ա—

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ lil

ռա ւե լո լթի ւնն ե ր ո վ հանդերձ՝ այդ տեսութիւնը բաւարտր 

LnJu լէ? սփռում այն ^-րտՒ ‘Լե* աJ » թէ թ^Դպէս է նախնա- 
դարեան մարդը հասել գեղեցկութեամբ՝ ի րա կանո լթիլՀյ ից 
անջատուած դե ղա րո ւե ս տա կան ձեւուէ հիանալու ա ս տ ի ճան [,ն, 
լ,նչպէ ս է ձեւ տւորւել էսթետիկական զգացումը։ է^նաԼլանօրէն 
այղպէս էլ սլ!1տի լթեկր , որովհետեւ թիւխերի տեսութիւնը 
ըո տ էութեան մեխանիստական տեսութիւն է ր *

էսթետիկական զգացումն էլ Լեւոնեանը համա րում էր 
դե ղա րո ւես տա Լլան երկէ/ գնահատութեան չափանիշ» ձեւէ/gy 

բո վան դա կոլթ իլն ի g ել ոլղղոլթիլևից առաջ՝ գեդա րուեստա֊ 
կան երկը ՝ գրում էր նա ՝ մի որոշ տրամադրութիւն պիտի ա ր- 
աայայտի պիտի էսօսի մեղ հետ , նրա մէջ մենք պիտի զգանք 
«գեղեցկութեան ոգու. ա fg ելո ւթի ւն ր$> : Գեղարուեստը սրտի 
հետ գործ ունի ՝ ծառայում է ղղա ցմ ո ւնյխ ե ր ին ՝ բիրտ բարքե
րթն ու կենդանական բնազդները մեղմացնելու՝ գեղեցիկի ՝ 
վսեմի ՝ ազնիլի սերմերը ցանելու գործին։ Լիաքուր դե ղե g կո լ- 
թեան սլա շտ պան ո ւթ ի ւն ը Լե ւոն եան ը ամ բա ցն ո ւմ է ձեւի ու 
բովանդակութեան փ ո էս յա րա բե ր ո ւթ ե ան ուսո ւմնա սիրո լ —
թեամ բ : *Լ,ախ տենդենցը ան Փա տ ելո վ բո վան դա կութ իլն ի g ՝ 

էսթետը պնդում է y Որ տենդենցը վնասում է գեղարուեստը։ 
Մինչդեռ աււանց բովանդակութեան ՝ ո չին չ չարտայայտող
գեղարուեստ րյ նման կը լին ի ^արհեստական ծաղկիդ Հ Գեղա
րուեստ էւ կատարելութիւնը որոշլում է ձեւի եւ բո վան դա կո ւ- 
թեան ամբողջական ներդաթւաԼլութեամբդ ՝ մէԼլի ել մ իւս էէ 
«համ ահաւ՝ա սա ր արմէ քո վդ : Այ ստեղից նա եղրաԼլացնում է y 

որ տենդենցը պարմանի կր լին էւ դե զարուեստ կոչուելուդ՝ երբ 
ձեւը «zi ւմե ղ է բո վան դա Լլո ւ թ եան չափդ î \յա նկատում է ՝ որ 
ղ եղա րուեստ ի պատմութեան մէջ \կան տենտենցիող եր կեր՝ y ո 
րոնք ՝ա յնուամ ենա յնիւ «հանճարաւոր գործերդ են y եւ֊ տեն
դենցի զվնասակար ա ղդե g ո ւթի ւնի ցդ փ րկուե լո լ պատճառը
գտնում է ձեւէ/ ու բովանդակութեան չէսախտուած միասնու- 
թեան մէջ :

&եւի ո լ բովանդակութեան էձէդէրը փորձում է իւր ու րո յն 
վճռել հ » ւԼկունեանր իր Հ@կիւստ էի ո դէն եւ զեղարուեստրդ 
յօդոլածում » եթէ մենք ղմայլւում ենք էէաֆայէվ նելարով y 

այդ ոչ թէ գծերի «շիտակ դասաւորութեանդ համար է՝ այլ 
նրանում արտայայտուած գաղափարի*» Սմէն ինչ վերապա^ե-
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լով յատկապէս բովանդակութեան ը , նա հասնում է ձեւ[ւ 
թերադնահատման •, ի հակադրութիւն այս կարծիքի , Վ • Ս ե- 
նակը Տէրեանին նո լի ր ած իր քննական տ ես ո ւթ ի ւն ո ւմ սխալա
բար ենթադրում է , թէ ս իմ վո լի ս անե րն էլ երկրորդական նշա
նակութիւն տալիս էին բովանդակութեանդ ձգտելով հաս
նել ձելի երամչտականոլթեանը : Մինչդեռ նրանց որոնած ձե- 
ւ֊Ա ենթադրում էր համապատասխան բովանդակութիւն եւ ոչ 
թէ ինքնանպատակ ձեւ :

Գեղարուեստիդ խմ բադիրը հանդէսի մասնակիցներին 
լիակատար ազատութիւն էր տալիս եւ կոգք ևորԼ^Ւ ,քա^ախ 
տպադրւում էին իրարամերժ֊ կարծիքներ ու տեսակէտներ 
զա րդացլում էին երբեմն հակադիր տ ե ս ո ւթի ւնն եր î Այսպէս՝ 
ի հակադրութիւն այն կարծիքների թէ ստեղծագործական 
պրոցեսում առաջնայինը արտաշխարհը չէ ՝ այլ ա րոլեստա- 
դէտ ի ներաշխարհը՝ հայեցուածքը՝ սուբժ֊եկտի à էջ կամ 
սուբժեկտ ի առաջ կանգնած անբացատրելին ՝ իրրացիոնա լը > 
Հ . Ա ո/ովեանը հաստատում էր ♦ հասարակական երեւոյթնե— 
րբ՝ միջավայրի հրատապ հարցերը այսպէս թէ այնպէս անդ- 
րագարձլում են արուեստագէտի ներաշխարհում եւ անհատա
կանը ձոլլւում է հասարակականի հետ : Ար ո ւե ս տ ա գէ տ ը կամ 
հ րաժա րլում է հասարակական խնդիրներից յանուն «մաքուր 
ա րուեստ իդ ՝ կամ արտայայտում «ժ՜ողովուրդի \կարիքըդ։Ար 
ուեստի մէջ քա ղա քա կան—ս ո g ի ա լա կան ուղղութիւնը դէժ է 
բուրժուազիային ՝ մինչդեռ նրա շահերին հ ա մա պա տ ա սխա
նում են յուսահատական կոչերը՝ «գեղարուեստը գեղա րուես- 
տի համարդ հակամիտութեան գրսեւորումները ։ քյլնելով այս 
ղիր.ըորոչոլ-^իր Հ* Vոլովեանը Տէրծանի պոէղիան համարում 
Կ ա նկեղծ ՝ սակայն ժամանակակից հասարակութեան միա
կողմանի g ո լա պա տ կե ր :

*Լ,ա Հէ[՛ պատկերացնում ՝ որ արուեստագէտի ինդիֆերեն- 
տիղմը հ ա ս ա ր ա կսլկան-քա զա քա կան խնդիրների նկատմ ամ ր 
ներկայ գէպքում ՝ բնաւ չէր բխում բուրժ՜ուա կան պրակտի
ցիզմի ոլ գռեհկութեան ջատագովութեան ձգտումից*, ճ ի շա 
հակառակը։ Այսպէս (Գեղարուեստիդ թղթակից Ա երքիւրիու- 
սը ա րուեստ ը հակադրելով բուրժոլական կշտապնդութեանը 
դրում էր - « • ♦ ♦ Ամենից գլխաւորը մոռացանք   Թիֆլխ* ի հա-

Fonds A.R.A.M



•ԱՆԴԱՍՏԱՆ 143

սարակութիւնը» ի հարկէ նա փայլում էր իւր պատուաւոր 
րա ցա կտ յո լթ Լ ամ ր Հձ է® որ պատկերները չէ ր 'կար ելի շա ր ե լ 
շամփուրի փրայ ե/լ խորոված անել կամ gnjy դրուած ար
ձանները գառի փոխարէն փուռն ուղարկել ♦ ♦ ♦ Մախլա  ̂ս» î

y՝ ւ 4 ո ղմի g հասարակ մ՜ողո վրդի «բա լա գան այ ին-բո ւլ- 
վա բային» ճաշակը բարձրացնելու^ միւս կո ղե? իg բոլրմո լա
կան ստամ որս ի ոլ գրպանի ցածրոլթիւնից գեղեցիկն ա նՒ~ 
տելու ո լ փրկելու ձգտում ը արուեստագէտի ու տեսարանին 
հասցնում են «գեղեցիկի երկրպագութեան յանուն գեղեցիկի» , 
հասցնում էսթետիզմի ՝ անջատում մ՜ողովրդի շահերն ան մ Հզօ
րէն պաշտպանող՝ յաճախ եւ անարուեստ ՀՀըա ղա րա կան - սո

ցիալական ուղղութիւնից :

«Գեղարուեստի» մի ա յ լ տեսաբան Տիգրաև ՀՀաւէնը 
կանգնում է կոպիտ սոցիոլոգիական այն կարծիքի վրայ , թէ 
գեղարուեստը «դասակարգային շե ր տ ա ւո ր ո ւմն ե ր ի մարի ու 
հոգու»՝ յոյսերի ոլ իգէալևերի հարազատ արձագանգն է։ 
Այսպէս ՝ զֆէ ո դա լա կան բռնապետականդ շրջանակում կլասի
ցիստները իրենց ներշնչումը ստանում են ուղղակի տիրապե
տող՝ «վայելող գասակա բդերի» ոլորտից’. Բարձրանում է 
«կուլտուրական ու առաջաղէմ» բուրժուազիան ՝ ռոմանտիկ
ները նոր տիրապետողի յաղթանակն են փառաբանում եւ 
փշրում են կլասիցիզմի կապանքները։ Հ* Ակունեանն արդէն 
պնդում է՝ որ առանց գեղարուեստի ոչ մի հասարակական 
խմբակցութիւն չի կարող դոյոլթիւն ունենալ՝ գեղարուեստը 
կռւում է բ11 լո ր հակասոցիալական ձգտումներ ի ^ետ ել ջա
նում է ի մի խմրել՝ միացնել մարդկանց — ս հա գեղարուես

տի զաստուածային գերը»։
«Գեղարուեստի» տեսաբանները մի ե"՛յրայեղո ւթb լն /' 3 

միւսք, մէջ են ընկնում , մերթ գեղեցիկն ու արուեստը կրա
բերով֊ հասարակակա՛ն իյնդի րն ե ր ք,g , մերթ ղրանում դտնել, է 

դե ղա ր ո ւե ս տ ի գոյութեան միակ գրաւականը՝ մ ե ր իմ էլ ել 
նելով այստեղից բացարձակացնում են գեղարուեստի հասա
րակական դերը : էսթետը գեղեցիկի բացարձակ իշխանութեան 
մէջ էր զանում փրկո֊-թիձ-ր՝ կոպիտ սոցիոլոգիզմի ներկա
յացուցիչը գեղարուեստի աներեւակայելի հասարակական
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աղղեցոլթեան ՝ է՚չ1սող կա մ բարձրացող դասակարգերի ձըգ- 
տումների ուղղակի արտայայտութեան : Երկու մօտեցումն կ 
բացառիկացնում են գեղարուեստը՝ pulJ‘) հ ա\կաn ui կ ծայրե- 
րի*ք՝ առաջին ը սոց իա լական ՝ Հանցողիկդ ի/ն դ իրն ե ր ի ց անջա
տելու ՝ ե րկրո րդը նո յն իւն գ ի րն ե ր ի ց գոլրո դե դա ր ո ւե ս տ չըն
դունելու :

Ս - Թ.

Հ
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ս ււ ր b ւ հ ն
(կլալ աղքատ բայց նանչնալ այն սեղաններն երազին, 
Ըլլալ տըգեզ թայ g ցոլա՜լ պայծառութիւնն աստղերուն,. . 
ըլլալ տժգոյն բայց ապթիկ հզոր թափովն հոգիին, 
ճանչնալ, սիրել, զմայլի՜լ, երգել կեանքն ոն բնութիւնն . . .

Քողարկուած ցաւերուն՝ գուշակել ղէմքն յուզական, 
Ընղոլնիլ վիշտը որսլէս երաջանկութեան ուղեկից , 
Ըազմութեան ւքէջ միայնակ զգալ հոգիդ անսահման, 
Ըայց հաղորդուիլ մարդկային նակատագրով անձկալից :

Ս.զա'տ զգալ մտածումդ, ակատ ե'ւ իյիղնդ անկաշառ, 
Յիշել գաղտնի պաշտումով ապրըւած սէր մը վնիտ 
Որ դես մարմինդ կ'առինքնէ հին յոյգերով սիրավառ 
ե՛ւ ուժ կուտայ ժպտելու եւ նոթ իմաստ մը կեանքիդ • • • :

Ապրի՜լ , մինչեւ ոթ երակդ ըսսլաոէ խունկն իր հալուէ 
Եւ արշալոյսը մոռնա՜յ վառել շողերն իր կրկին-•• 
Մինչեւ ձայները ղադրին երգ ու նըւագ ըլլալէ 
Եւ֊ թաց հողը քեզ սեղմէ մայրագորով իր գրկին • • • :
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֊թաթերն այս սուրբ ? որ բարձրացնում ենք մի աո մի 
Ու շրջշրջում ծեոքերի մէջ մեր դողդոջուն'
Չի շարժըակել ո՛չ մի տարերք ու թշնամի, 
Անվրդով են հենքերն իրենց որպէս անիւն :

Երթ բարձրացնում ենք քարերն այս արեգնակէգ, 
Որ սրտերի տրոփից են դարձել խորշկէն' 
Տանարի ոզջ անջրպետն ենք գրկում կարծես’ 
Վիմաքարից մինչ գմրէր-ն ու կաթողիկէն :

Թ ելածում են զգացումները մեր լսին ? 
Որմնացքներից լուսալռրւում ազօտակի 
Եւ փորձում են թասել վանքի ելուստներին :

^այն մտնում են մի տեսիլի մէջ մաշտոցեան,
Որի աոջեւ իր կարկինն է թացել ոսկի 
Աստուածարեալ մի մարդ' (ծ֊որոս Թորամանեան :
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Բ-

Արծիւների տարմեր են եղել այստեղ բնասեր,
Ու կալոարուել է այստեղ տրեխների մի նաիյնիր 
Ահա մարմնից պոկոտոլյած Փետրափնջեր ցանուցիր, 
Բիտ ու մագիլ թգքկտուն , րրդոտ ոտքեր ու թեւեր :

0', այգինե'ր են այստեղ ասպատակուել , երթ բերրի 
Այ գեկոլթն է բաշիուել հնձաններին , կողովին • 
Ողկոյգների յոյզերից քարն է կպչուն տակաւին,
Եւ օրհնեալ նուոն է նման կանաչած գոս գանգերի :

Բայց բնակել են այստեղ հրեշտակնե՜ր պահապան - - •
Նրանց անուամբ են թրծուն գիշեր, այգ ու միջօրէ ,
|ծէեւ քնել են անգարթ ի լուր անլո՜ւր աւերման:

Հրեշտակներ պահապան, որ ամենայն ի չարէ
Պահպանելու էին մեզ ու ողջ երկիրը հայոց,
Երբ չե ն փիկել չարերից իրե'նց տունն իսկ — Զուարթո՜ց :
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կառա խում բը
Հեռաւոր հանգրուանն ե ր ո լ
Մէ՛ջոցն մէջ
ի ր թե ւե ր ը տարածող
Սեւագոյն կարաւաններն
Մեր խա չո լած յոյսերուն :
‘նուն պողւգատեայ ճամբաներուն 
հքոլլ (/՜խորը կարօտի 
Եւ մա րգոց աչրերուն
Արեւահամ արցունքները փշրող 
կարօանե րո լ կարօտը : 
կ՝ուն կառա խում բը 
Մեր բազմամարգ քաղաքին 
թեւաւոր տենչերուն 
Մեր ա չեկոծ սրտերոլն 
կ՝ուն գարունները աւետող 
■Ահարկու թռիչքը
Մեր գունագեղ հորիզոններուն î
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«Կ ԵԱՆքԴ ԿԱ S ԱԿ Ե Ր Գ Ո Ի ԹԻԿՆԸ »
(էր ական խմոր ունեցող՝ եւ մ՝ա սնա ւո ր ա պէ ս ՝ մարդկայ

նական վա ր ա կէ չ ՝ հաղորդական եւ ա J լա պէ ս սրտամօտ մթնո
լորտ ս տ ե ղծո ղ 22 պաւոմոլածքներ տեղ կը գրաւեն վերոյէչ- 
եա լ հատոր էն մկջ ï Հե ղէնա կր ՚Ա . Արփ էնկ անծան օ թ անուն 
մը չէ դրւսսէր հասարակութեան համար՝. Արդարեւ՝ դրադէ- 
տոլհէն՝ որ կր բնակէ *Լւէւ Եn ր ք երկու տա սն ա մ ե ա կն ե ր է է 
վեր պարբերաբար կը հրատարակէ աոաւելարար յուշագրու- 
թե ան ձեւը յէթքցնոդ կամ աւ ելէ ճէշդ օրադ ր ո ւթեան տա բա
ղը հ ա տ կան շո ղ պա տ մ ո ւած քն ե ր ՝ որոնք ապրումէ եւ խէ,ըճըր՜ 
դածումէ ղոյդ ուղէներով կը պատկերացնեն մարդկայէն ըն- 
թացէկ ա պ ր ո ւմն ե ր ր ՝ հ ո դե բան ո լ թ է լնն ե ր եւ յ ա ր ա բե ր ու
թէ ւնն եր :

«Կեանքէ կաաակերդոլթէլնը^ ուրեմն ՝ երկու տասնամեակ- 
ներոլ դրական վաստակէ մը g ո ւց ա դր ո լթ է ւնն է , վաստակ մը 
որ որոշ անկէլնէ դէտոլած՝ յատկանշական է թէ էբրեւ 
[սորք եւ թէ էբրեւ դրական ձեւ î

(էրագէտո ւհէն ՝ որ ե ր կնա քե ր ե ր ո ւ բնակէչ է ՝ ներքէն եւ 
ար ատ քէն դրդյա պատճառներէ մղուած ii է շտ կր փնտռէ սան
դար տ ՝ [սա ղաղ մէ ջա վ ա յ ր մը՝ որ բնութէւնն է այս պարա
գայէն՝. Արդարեւ՝ գրեթէ էր բոլոր նէւթերուն առանցը կամ 
աւելէ ճէշդ պէտէ ըլլար ըսել դո րծո ղո ւթեան g թատերաբե
մերը կը հանդէս անան հան դե րն ու զբօսավայրերը , ծառաս
տանն ե րն ու դե տ ա փն ե ր ը î

Այսպէս կ որ Ա. Արփէնէէ պա տ մ ո լած քն ե ր ո ւն մէջ կը 
պակսէ ա լս օրուան մեքենական կեանքը՝ կր բացակայէն դա 
րէն յատկանէշը կազմող մխորր՝ մարգոց շնչասպառ հեւքը 
եւ բազմոլթէւննեբոլն խօլ ւ1ա1լ֊Ը՛
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Սակայն բնութիւնը, որ կենարար ներկայութիւն մր 
դարձած է հատորին զրեթէ բոլոր էջերուն մէջ,չէ վրձինուած 
հարուստ , կարող եւ ճարտար վրձինով մը : կ ը թուի թէ գրա 
զիտոլհ իին համար հիմնականը լոիպարներոլ ցուցադրութիւնն 
է , տիպարներ , որոնց իրենց այլազան ու բազմազան նկարա- 
դիբներով, հ ո դե բան ո ւթ ի ւննե ր ո վ ու մտածումներով կր պատ
կերացնեն կեանցր, առնուազն անոր մէկ կարեւոր եւ յատկա- 

ն ըշա կան երեսը :
Այլազան նկա բադի րներ ո լ տէր իր տիպարները մեծ մա

սամբ Հալեր են։ Եւ ասկէ նաեւ' անոր սլա ամ ո ւտծրն ե ր ո ւն 
երկրորդ առանձնա յատկութիւնը , որ միեւնոյն ատեն կարեւոր 
լականի շն է իր դրականութեան : Ակամայ , թերեւս առանց 
մասնաւոր ձդտում ի , կարդ մը հայ տիպարներու միջոցաւ մե
զի կր ներկայացուի ամ ե ր ի կահ ա յո ւթեան դիմագիծը, մաս- 
նաւս ր արար այդ ափերուն վրայ հաստատուած հայ մարդոց 
հայրենական ապրումները, ադդային մ աս։ սրանջո ւթ ի ւնն ե ր ը , 
երազները, յուսա քսա բոլթիւններ ը , ոմանց սայթաքումները, 
եւ դէսլի ուծացում տանող քայլերը։

կարճ' Սփիւռքի հայութեան մէկ մանրանկար պատկե

րը ։
կատարուած մատնանշումներուն վ[,այ ՚յլէտ.ր կ աւել- 

gընենք նաեւ, թէ Ա - Ար փինէ ի լեզուն ունի պատմելու , զրու
ցելու հաճելի եղանակ մը, որ անշուշտ ինքնատիպ ոճն է նիւ 
Եորրաբնակ դրադի տո լհ ի ին :

0

«ՎԻՐԱՒՈՐ ԱՐԾԻՒԸ»
Այսպէս կը կոչուի Պէյրռւթի մէջ հրապարակ ելած Արա 

Արծրունիի պատմոլածրնե բուն հատորը։ Հեղինակը ունի 
գրելու. ՝ ստեղծագո րծե լու ներքէն կէրրԸ՝ մղումը կեանքէն 
քաղած էր տսլալորութէւննե ր ը եւ այդ տսլաւո րոլթէւններուն 
եքրս/ք խարսխած էր դատումներն ու խոհերը յանձնելու թուղ
թէն» էնքն է՝ որ կը գրէ* « Տես փորը էէ թ*1_թՒկ' ձգած եմ 
ծնողք՝ կէ՚ե ՝ զաւակ՝ քոյրեր՝ բարեկամներ ՝ թլնամէներ 
որոշած զրուցելու քեղէ հետ » :

ու
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Ուրեմն սրտամօտ^ անկեղծ ՂԸոյց մրն է առալելաբար որ 
•ո եղի կ՚ունենայ այս գրվլթն էգերուն մէջ՝. Զրոյցը մենախօ
սութիւն մրն է իրողութեան մէջ՝. ^Արդարեւ ներրին գիծով ի- 
րարոլ ղօղուած եւ իրարու յս^որդող ու զիրար լրացնող ՝ ամ— 
րողջացնող պատմ ո լտծրներո ւ մ էջէն տպաւորապաշտ եւ շատ 
անգամ խորհրդապաշտ գրողին ներրին աշխարհն է՝ որ ի 
յայտ կուգայ՝. իր աշխարհը՝ կամ աւելի բնորոշ պիտի ըլ- 
Լար ԸԱևլ իր պատանեկութեան տարիներու միջավայրը Լի
բանանն է ան շուշտ , Հա յութեամ բ զգեցած Պ է քրոլթ Ը ՝ Ո ՛- 
այգ մ իջավայրը նման բո լո ր միջավայրերուն՝ հեղինակին 
տուած է յուսախաբութիւններո լ ՝ յուսաբեկումներու՝ հիւս
ուած ա սլա խորտակուած դե դե զիկ երազներու առիթներ՝. 
I] եան րի սեմէն նե րս ոսկի երազներով֊ ել ան ո ւր^ւ ե ր ո ւ մէջ օ-
րօրուելով մուար գործած պատանին ՝ --- իմա հեղինակը՝---
դէմ յանդիման գտնուած արտա րին Հոր ի րա կանո լթեան ՝. Աս
կէ նաեւ են թ ա ըս կան զգացումներու եւ իմացական խոհերոլ 
հիւսրը ՝ որ կը հրամցոլ ի ընթերցողին , երբեմն գողտրիկ էջե
րու ՝ նաեւ սլատմ ուածրներոլ միջոցով :

Վաւերական ս տ եդծա գո րծութեան համար հարկ է ՝ սա
կայն ՝ որ նիլթը « հասուննա յ » գրողին մարին մէջ՝. Ըսել 
կուզենր՝ թէ կեանրէն ստացած գրագէտին տպաւորութիւն- 
ները եւ այգ տպաւո րոլթիւննե րէն ը[սՈղ ապրումները ՝ ա- 
նոնց դաաակնիրը կազմող իմացական դատումները սլէտր է 
յստակ պատկերանան գրագէտին մօտ , եւ ասրս միայն' այն 
ս,լ երկար մշակումի ճամբով՝ յանձնուին գրչին : Այլ խօսրով 
անհրամեշտ է որոնումի տագնապ եւ խորանալու ճ Լ։ ւգ ո ր- 
ոլէոգի ապրում ը հասնի իր լրում ին ՝ դրական ճա րտա բու- 
թե ամ բ մը գտնէ մանաւանդ սրտի մղումները եւ մարի խո- 
Հ^րը ընթերցողին փոխանցելու ա ր տա յա ըո ո ւթե ան իր խելնա- 
աիպ կերպը :

'Արա Արծրոլնի կուտայ այգ խոստումը՝.

©

Նորերոլ մէջ անկասկած ուշագրաւ գրող մ ըն է նաեւ 

Ներսէ ս վվ՚ըաոլփան հ որուն 1? պա տմ ո ւածրներոլ փորրի կ հա~
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անդաստան

բրածոն 151 էչ « ՆՈՅՆ թաղի մարդիկ » ընդհանուր խո-
րադրէն տակ, լոյս տեսաւ անցեալ տարէ Պէյր-թէ ■> ԷՒ

Հոս եւս մի^սվայրր Պկյրռթն է , աւելէ մասնաւորելով
.դչեր կրական եան այղ բա,լարէն մէկ հայաշատ թաղը՛. Ե' 

Հէրապեան լուսարձակէ տակ կը հանէ էր առօրեայ կեանրը 

ապրող թաղթ մը մարդոց օրուան հնհնոլրները, ցուցադրու 
թեան կը դնէ, յաճախ դողտրէկ էչերոս մէ^ցով, բա լ. րե բ , 
որոնր ղեռ երէկ հայունը չէէն, եւ որ կեանրէ սրընթաց թա- 

լալռլմէն ել արտարէն, օաար, աշվսարհէն հես. կատարուող 
շփումներուն հետեւանրով սկսած են մաս կազմել, ա ւա զ , 
նաեւ մեր կեանրէն: Կը հետեւէ ուրեմն, թէ երիտասարդ հե 
ղփնակբ կր րալէ է րա սլա չաս .-թեան ուփէներէն, կը փոր*է 
կեանրը ներկայացնել « էնշպէս Որ է », առանց անս. եղէ խոր
հ ըրղածո ւթէւննե րոլ , անհարկէ բա ր ո յա խօս ութեան :

Կարճ՝ ներկայ է դրաղէաը, բայց չփ միջամտեր : 
իր Տէպարները ապրող մարղէկ են բոլոր խաւերէ ■

արհեստաւոր, առեւտրական, դործէչ, հոն կայ դպր“3. ա- 

կոլմբ, վաճառատուն եւ փողոց: , էն չ որ յատկանշական
է մեծ մասը ներկայացուած է կենդան է ղոյներով եւ թե թե- 

լա սահ ոճով֊ մը։
Երիտասարդ հեղինակը ունէ դիտելու եւ, մանաւանդ, 

հիմնականը, բնորոշը ընղհանուրէն առանձնացնելու ել զայն 
կուռ եւ ներդաշնակ կառոյց ունեցող պա տմ ո ւած րն ե ր ո ւ մ է֊ 
չ..ցով ընթերցողէն ուշադրութեան յանձնելու ընդունակու
թիւնը : Եւ ասիկա կարեւոր կէտ մըն է , որ կը թօսէ է նպասա 
ղրողէն դրական արման իրէն: Պէտր է մատնանշել նոյնպէս

վէրապեանէ ուրիշ մէկ ա ռան ձն ա յա ա կո ւթ է ւն ը , որ զու
արթամտութիւնն է , թեթեւ ճխ-մոՆթ^ : Ահա թէ էն շո ւ հ"Ա , 
ղբրէն մէջ չեն ղարդանար , էրենց լրումէն շեն հասնիր տրա
մս, թէր պահերը, հակառակ շատ անդամ նիւթին իսկ բերու
մով էրեն ընձեռուած պա տ եհ ութէւննե ր ո ւն :

Մեր կարծիրով երիտասարդ հեղինակը պէար է մշակէ
էր այս դէծը, --- հէւմոլրը — որ կրնայ արմ եւս լ. ել էր դրա-

կան ղործերը Î ,

0
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Պէյր՞-թլ- ֊քէջ « հ ամագղա լին »ի նախաձե ռնսւթ ե ամր 
առանձին հատորով մը լո յ ս տեսաւ (Հովհ . /Ս ան [j'աս եհ Lui'hh 

•քարգ անտիպ մնա րած թարգմանական դո րծե ր էն երեքը
ՇԷՅՔՍՓԻՐ/, «Ան տոնիոս եւ կլէոպատրա^^ «fi աղում աղմուկ 
վասն ո չին չի շ> եւ « Փոթորիկը » թա տ ե ր դո ւթ ի ւնն ե ր ը :

Գեռ լուծուած չէ ա յն Հա $ ը ՝ թէ անուանի շէյքսփիրա- 
գէէՈը իր կեանքի ընթարքին քանի թատերդութիլն թարգմա
նած է անդլիա ր ի աշխարհահռչակ թ ա տ ե ր ա դիր էն :

Ա աանանշուած թիւերը կը տարուբերին 12էն 20ի միջել։ 
Այսպէս է « Հա մլէթ»ի 'Լիէննակ ան տպագրութեան յսւսախւ- 
րանին մէջ դիտել կը ա ["“Ւ > թէ Մ ասեհեան մ ին չեւ 19jÎ1 
թուականը թարգմանած է ընդամէնը 12 թա տ ե ր գո ւթ ի ւն : £> « 
Գարագաշի պնդումով թարգմանական գործերոլ թ1,լ՜1Լ կը 
հ՝ասնի\մձ~ի ՝ Հայաստանի արուեստաբաններէն • (Հարեանի 
թուարկումով^ ^-ձ—ի ՝ կեդր . (յանձնախումբի ՝ Լթեհրան} հա~ 
ւասաիարումութ 17'՛ի ՝ իսկ իբանահայ գրագէտ Գ* ԳարՀիիի 
համաձայն՝ քսանի։

^՛ամենայն դէպս անվիճելի է՝ որ անուանի շէյքսւի իրա
գէտը ան գ լի ա ր ի թատերագիրի գործերէն (1) թարգմանած Լ 
առն ուա էլն 13 եւ Ա1Ա|Աւ1ւ11ւլաթԱ1|1 1{) թատերգութիւն : Այս հաս
տատումը կը հ իմնո լի ց՝տրգ հրատարակուած կամ ձեռագիր 
վիճակի մէջ ա սլա հ ո վ ձեռքե րու մէջ մնացած գործերոլ վը֊ 
քայ- Այ սպէս ցայսօր հրատարակուած թարգմանական եր
կերն են----«Հ^մլէթ» 1891, «.Ինչպէս կ՝ ո լզէք» 1895, «//•"“
ձէօ ել 3*իւլիէթ» 1896, «Վ^ենետ Ւևե վաճառականը» 1897 , 

Լիր-» 1Ց98, «Մակբէթ» եւ -.Օթելլօ-» 1921—1923 , «/#'-■
տոնիոս ել կ լէ ո պա արա» ՝ «Ի գուբ աղմուկ» եւ «Փոթոր 1՚կը» 
1967 (2): Իսկ անտիպ կը մնան հետեւեալները*—
կեսար»՝ «կորիոլանոս» եւ «Միջամառնային գի շե ր ո ւա յ ե- 
բագը» (3) :

^յսւտ հաւանական է , որ թարգամանուած գործերոլ. շտ ր - 
Հէին եԼԼԷան նաեւ «թիմոն Աթենացին եւ «ձմեռնային Հեքեա- 
թԸ» թատերգութիլնները ՝ քանի որ յա յանա բերուած են էջեր 
վերոյիշե ալ երկու թ ա ր գմ ան ո ւթ ի ւնն ե ր էն ։

Ա ասեհեան ի թարգմանած եւ֊ցարգ անտիպ մե՚ացած թա
տեր գութ իլննե րէն առաջինը՝ որ տեգ գտած կ ներկայ հա
տորին մէջ՝ Անգլիացի թատե րա գրի ստեղծագործական եր-
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րորդ, — 1601 1607 չրԽ^Ւ դորձերէն է — ՚ՀԱնտոն1ւոս եւ. 
Կլէոսրոտրա» , որուն նիւթը հեղինակը րաղաե է Պլ՚՚ւ֊՚ոարրո- 
սի «Անտոնիոս ի կեանքը» ա շխա տ ութէն կն :

ի)*ատ երգութիւնը առաջին անգամ ն ե ր կա յա g ո լած է 1.608/'1 
Հանճա րեղ թա տեբագիրը փորձած կ ցայտուն դարձնել 

ել բացայայտել պատմական երեր գէմքերկն ՍՀնթոեիոս Ան֊ 
թոնիոս } Օքթ ալ եւ Եղկոպատրա իւրաքանչիւրին ի րա կան դի՜՜ 
մագիծը տռամա թիք մի £in վա յ ր ի եւ պատմական րրադա ր-
ձութիւննե րու չրջաղիեին մէ^.

'էյերկայ հատորով ներկայացուած եր կր ո ր գ թաւոերգոլ-
թիւնը «թագում ազմ ոլկ վասն ո չին չի»ն Շ է յըսփ ի /' ի ստեղ
ծագործական երկրորդ Հր^_ա^ի 1օ05”1601յ գործերկն մ կ կն կ 
որ առաջին անգամ բեմադրոլած կ 1600/^։

Հեղինակը իր նիւթին հիմնական ատաղձը քաղած կ Պել- 

ֆորկսթի ծանօթ գործկն «Եղերական պա տմ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ժո
ղովածու^ :

«Փոթորիկը» ՝ որ այս հատորով ներկայացուած երեք 
թա տ ե ր գո լթ ի ւնն ե ր կն վերջինն կ ՝ դրուած կ 1611/^ î

Հինգ արարներէ բաղկացած Շ է յ<Ըսլիի ր ի U'JU *էՈէ. 
մասնագկտ արուեստաբաններու եւ թատերագկտ նեք ու կողմէ 
կը նկատոլի կատարելութեան հասած գործ մը ոճի ել մանա
ւանդ թա տ ե ր ա կան շարահ ի ւս ո ւթե ան տ ե ս ա կկ տկն :

^Լերոյիշեա լ երեք թարգմանական գո րծե րով եւս կը հաս
տատուի ա յն անվիճելի իրողութիւնը } թկ հ ա յ իրականու- 
թեան մկջ թովհաննկ ս ]յ՝ան Մաս եհ եան կը մնայ անգերազան
ցելի թարգմանիչը անգլիաgի հանճա րեղ թատերագրին գոր
ծէ բուն։ Ե*- իր թարգմանական բեղուն աշխատանքս Հ. V ա- 
սեհեան եզակի նպաստ մը կը բերէ ըեգհանրապկս հայ դրա
կանութեան եւ յատկապէս թարգմանական արուեստին î

ԾԱՆՕԹ//ՒԹԻՒՆՆԵՐ

1 •— fj‘ եր ձեռքի տակ գտնուած Հէյ-րոփէ՚րի ամբո ղջա կան 
գո րծե րու անգլերկն հաւաքածոյէն կը պարզուի՝ թկ անգլիա- 
յՒ աշխարհահռչակ թատերագի ր ը գրած է ընդամէնը 37 թա- 
տերգութիլններ ՝ որոնց վրայ պէտք կ աւելցնել^ անշուշտ ՝ 
անոր գր չին պատկանող ՜\Սճ^ձ^ներն ու քե ր թո լածն ե ր ը :

2' Տիշեալ դո րծե րկն մէկ քանին արժանացած են երկ
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րորդ տպագրութեան : 'խանի մը երկեր վերամշակոլած են 
թարգմանիչին կողմ է է

3 •— ^Ապահովաբար յա յտնաբեր ո լին ուրիշ թարգմանու
թիւնն եր եւս՝ եթէ անհրամ՜եշտ պրպտոլմները կատարուին :

0

« ԱՌԻԻԾԱՐՔԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՏՐԴԱՏԷՍ »

Հարլ Պրէֆէնի երկարաչունչ եւ այլապէս ինքնատիպ այս 
վէպը՝ որ իբրեւ նիւթ եւ ֆոն ունի Հայոց Պատմութեան մէկ 
բախտորոշ մամանակաշ^անը ՝ երբ Հայոց ա շխարհէն ներս 
մուտք կը գործէ քր ի ս տ ոն է ո ւթ ի ւն ը եւ կը սկսի յամառ ու 
վճռական սլայբԱյԸը հ խ1 ու նոր աշխարհներս լ՝ հին ու նոր 
ըմբռնումներու միջեւ՝ երբ իրարու դէմ յանդիման կոլգան 
ի րերամ երմ ու հակադիր երկու դա ղա փարախօս ո ւթի ւններ ՝ 
վարդապետական տեսո լթիւևնե ր եւ՝ վերջապէս՝ մեր պատ
մութեան էջերուն մէջ իրենց անջնջե լի դրոշմը եւ անունը 
կ^արձանագրեն Տրդատ ՝ Գրիդ որ Լո ւս ա ւո ր ի չ եւ ուր ի շնե ր :

Տարբեր հարց է եւ՝ հետեւաբար ՝ մեր նիւթէն 
դուրս կը մնայ անդրադառնա լ դէպքերէն եւ դէմքերէն շա- 
տերուն պատմական վաւերականութեան մասին ՝ կամ
թէ որքանը կը համապատասխանէ իրականութեան ե. որքանը 
պարուրուած րօղ մ րն է միայն' կրօնական շունչով յագեցած :

Հէո ւից եր ի ա ցի հեղինակին ներկայ ընդարձակ վէպին 
խո րա դի րն է' ըստ բնադրին' Հխրիստոս ինքնակալէ եւ 
ըստ թարդմանիչին' ^Երուանդ Տէր ՍՀեդրէասեան — էտան] 
հ.Առ[։ ւծ-ար քա յն Հա յ„ց Տրգատէա» է ։

աս ի դպրեվանքէն Լոյո տեսած հաստափոր 6|Հ) 
մեծադիր էջ՝ վէ պ մ րն է մեզի հրա մ ցոլածը՝ որ Հայո^ մե
ծագոյն արքաներէն Տրղ՚Ատի գործին ն կա ր ա դր ո ւթ եա մ ր ՝ 
փառաւո ր ա նցեալի մը հ մա յ ի չ պատկերացումով՝ ոգեշունչ 
դրուագներու մ է կտ եղում ով ել ցուցադրո ւթեամ բ եր.՝ մաս- 
ն ա ւոր ա պէ ս քր ի ս տ ոն է ա կան եւ հեթանոսական վարդապե- 
տ ո ւթիւննե րո լ մեկնաբանական էջերով ^ւ ՝ վերջապէս ՝ մ՜ա- 
մ անա կտ շր ջան ի մը կենցաղի ՝ բարքերու՝ ճաշակի ՝ ըն բռնում- 
ներոլ եւ ա յ լ մ անրամա սնո ւթիւննե րո լ բա ցա յա յտ՚ո ւմ ո վ ՝ կո
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է մնայուն արմէք մը ներկայացնելու հալ դրա կանո լ- 
թԼան մէ^ թարգմանական գթով։

կյերածական կարճ տողերու մէջ հեղինակը կը բանաւորէ 
bU '&Ա1Ւն յղացման եւ յօրինման գաղափարն ու դրդապատ
ճառը։ Հայաստանի եւ անոր տառապանքներուն մասին եղած 
սլարղ բանախօսութենէ մը ծնունդ առած է գաղափարը $ A<_
պատմուածքի մը սկզբնական միտքը, պատմական աղբիւրնե- 
րոլ խոր ուսումնասիրման ճամբով, վեր ած ուա ծ է ներկայ եր
կար աշուն չ վ է պին :

Հեղինակին ներածական խօսքէն ի բայտ կոլգայ , որ ան 
"•անգամ անօրէն ուսումնասիրած է սլատմավէպին մամ անտ- 

պատկերացնող հայ եւ օտա ր տղրիւրները , շատ
տեղամ , ղմրախտարար հակասական :

Իրողութիւն է , որ մեր ղրևթէ բոլոր սլա ամ աղի րնե րն ալ 
անխտիր , քրիստոնէական ներ րին տենդով մը վա քակուած՝ 
պատմական ի րա դա րձո ւթի ւնն ե րն ու ղէմքեր ր ն եր կա յա g ո լ- 

ցած են կրօնական տեսանկիւնով : //*եր պատմիչներուն մօտ , 
էնչպէո հ ա ս տ ա ա ած են պատմաբաններ , պաեսած է րեն՛ական— 
քննադատական nilb^^ ամԼ խօոքութ ձգտում բ պատմութիւնը 
ա րձանագր ե լու ստուգումներու , հետտղօտսւմնե բու ճամ բով ։

Պատմական աղբիւրներու հա կա ս ո ւթ ի լնն ե բ ը մեծ ղմո լա- 
րութիլններ յա րո լցած են հեղինակին : «Ոչ մ ի ա քն մամ անտ- 
կաղրական հ ա կա ս ո ւթ ի ւնն ե ր ը , այլ մանաւանդ ղմ ո լա ր ին ե- 
ղալ անձնաւոր ո լթիւննե բուն տա ր բե ր տա ր բե ր կե ր պո վ ներ
կայացուած ԸէէաԼԸ աղբիլրներոլն մէջ՝ բանի որ իւրաքան- 
չի^ԸԸ իր պա ամ ի չին կո ղմ է դ՛ա տուած է այս վերջինի ս կրօնա
կան եւ բարոյական տեսակէտովդ , --- կը խոստովանի հեղի
նակը իր ներածական խօսքին մէջ՝.

Օտար հեղինակին հիմնական արմ՛ան իքը այն է՝ որ խո- 
րապէս ուսումնաս 1՚ւ՚Կ'> ետք պատմավէպի մամ անտ կ/ս շր ջան ի 
պատմութիւնը եւ իր տ րամ՛ս/ դրո ւթեան ներքեւ ունենա լէ ետք 
պատմական հա րո լս տ տուեա լնե ր , փաստական եւ ե րեւա կա
յական ճամ բով յաջողած է ստեղծել տուեա լ մամանակտշըր- 
ջանի կեն ղանի y բա բա խուն եւ ա յ լա պէ ս յարա շարմ պատկեր ը :

Պատկերացնել շրջանի ներքին կեանքը Ոունաստանէն 
Հռոմ , ապա մ ի ե չե լ Հա յա ոտ ա ն : Մ էշ տ հիմնակէտ ունենա
լով պատմական հաւաստի փաստերը , իրական եղելութիւն-
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Փիլիսոփայական ՝ կրօնական - վարդապետական հար
ցերն ու ըմբռնումները , վարկածներն ու տեսակէտները , 
րոնրմկ շատերը կր պահեն իրենց այմմէոլթիլնը մինչեւ այս
օր } շատ անդամ ներկայացուած են տրամախօսութեան ձեւին 
տակ , ինչ որ կ'աշխումացնէ նոյնիսկ իմացական խորը ունե
ցող էջերու բովանդակութիւնը :

վերջապէս դարաշրջանի բարքերու՝ կենցաղի՝ հադոլսա 
կապոլստի հմտալից պատկերացումները՝ խնքոյ քն եր ու ՝ աօ- 
նահ անգէսն ե րո լ , մ ր g ա ր շա ւն ե ր ո լ նկարագրական ինքնատիպ 
կջերը կը վերստեղծեն ել համայնապատկերի մը ձեւով ամ
բողջական կը դարձնեն մամանակի ընդհանուր պաակերր՝ 
հաստատելով միեւնոյն ատեն քննադատ Բելինսկիի այն միտ֊ 
ՀԸ, թէ «.սլատմավէպը սլատմոլթեան ամբողջացումն է՝ ա- 
նոր մ իլս երեսը» •

'Արտայայտիչ գունագեղ նկարագրական էջերէն կարճ հա- 
'ոո*-ած //ը ստորեւ՝ նուիրուած' վրսրդավառի *

« 1Լա[ւդելւ ՝ վարդեր ՝ դղե ա կին վեհինաճեմ սիւներուն 
չ՚՚պ՚ջ, ներսը դուրսը՝ վանդակապատներուն շո*-րջ՝ ա,Լ111որ- 
ն ե րուն չուրջ : Հսկայաբերձ վա ր դա կա մ ա րն ե ր դրանդին ե ր ո ւ 
Ulf>U 1 յաղթական կոթողներու պէս՝ որոնց ներքեւ հիլրերը՝ 
իրենը ալ յոտից րղլուխ վարդերով ծածկուած կր ճեմէին 
իյեդամ իա ՝ եւ ամէնէն աղուոր ՝ դեղանի ՝ պճնաւոր գերուհի
ները կը պատուասիրէին ՝ վարդապսակ։ . .. (իուռ ղալով՝ 
կենալով՝ նստելով՝ պառկելով միանգամայն կ՚ուտեն կը իը- 
ձ են ըստ պիտոյից եւ նախասիրութեան ՝ ամենաթանկ պտուկ
ներէ ւ ամ ենաղդի անօթներէ ոսկեձոյլ՝ արծաթակուռ՝ ճենս/— 
պակեայ՝ բիլրեղեայ՝ իսկ ըմ * սլան ա կն ե ր ը բամակ ՝ դա լա թ , 
ապակեղէն եւ եղջեր ա յէՀն > ամ էնքն ալ վար դա դա լար պա ր ու
րո լած : fin լոր հ ի ւր ե ր ը ս պի տ ա կա ղդե ս տ ՝ ճաճան չա լո լիռո 
պարեգօտ ՝ թեթեւ թափանցիկ ՝ դա լա ր ո ւն , հանղրէճ լօգթլ է 
հոլանի թեւ՝ վիղ՝ ծոծրակ՝ ոտքեր բոկ՝ կամ ճերմակ հողա
թափով ՝ որուն խրացը --- էնչպէս գօտիներն ու ապարօշները

պսպղուն քարերով ու մա ր դարի տն եր ո վ յեռո լած : Լալա- 
ղոյն երդի չնե րն ու երգչուհիները եւ երամի չաները այսօր 
իրենց արուեստը կը նոլիրէին օտար Այյտուածոլհ իի մ ը։ Այ
սուհանդերձ ՝ամենէն հ ո յա էլա պ նո ւա դն ե ր ը ե՜լ դա շնա կութ իւն— 
ները հեղեղի պէս կը յորդէին ՝ կը գետահետէին առատօրէն
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մինչևլ գիչեր քրմանոյչին հագագէն ու տա լի գէն»*.
Սէր ա յ ին ապրումներու տաք տողեր 1լ ա մ րո ղիվա ցն են այս

գործին համագրական ա րմէքը   գրական վայելք պա րգեւե-
լով գրասէրին եւ ընթերցասէ րին :

'հ,1Լո-իւծա րքա յն Հա յոր Տրգատէս»ի վէպին մէջ վիպական 
դո րծ ո զո ւթ ի ւնն ե ր ը առատ եւ տիպարներ ը շատ են ՝ իս^Լ [Լ^՚Լ՜՜
գըրկուած մա մ անա կա շբ ջան ը՝   էք ր րո րգ գարու երկրորդ
կէս էն մինչեւ 7* • գարու աոաջին երեք տա սնա մ եա 1լն երը ---
տարածուն՝ այսուհանդերձ ՝ վէպը աՀքառու է իր կուռ քոլք- 
փոզիսիօն ով*. Արդարեւ՝ տարբեր մասերոլ դասաւոր ումը 
գոյդ կ^ընթանայ ներքին տրամաբանական կապակցութեան եւ 
նիւթին ^սիւմէին^ հիմնական դիծերու բնական հոլովոյթին 
հետ : Երկի ամ բողջ տա րածքին ա էլներեւ է յ ա ր ա կա ր գո ւթ ի ւն ը 
նիւթին հետ հաշտ քա լո ղ դո րծ ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ՝ դարա չրջանլ, 
մտածողութիւնը պայմանաւորող պա տմա—բն կերա յին վիճակի 
բացայայտումը եւ երեւոյթները պա ր ղա բան ո ղ արտաքին ու 
ներքին ագդակներու մատնանշումը*. Այսպէս է՝ որ ըմբռնելի 
ևը դառնայ վէպին պատմութիւնը՝ որ կը սկսի Տրդատի եւ 
իյ nu րովիգոլխտ ի արեւմո ւտք փախուստէն ՝ 1]ոսրովի սպանու
թենէն ետք ՝ եւ կը զարգանայ բնական ճամբով մը հետեւե լով 
արքայազունին կեանքին մինչեւ թագաւորութիւն ՝ ալս ինքն 
ընդգրկելով 252էն մինչեւ 330 թուականը երկարող երկար 
մամ անա կա շր ջան ը :

Ուրեմն ՝ Հայող պատմութեան էջերէն քաղուած փառա
ւոր անցեալի մը պատկերացումն է մեզի ներկայացուածը՝ 
նկարադրուած գրաւի չ ոճով ՝ լեզոլով եւ հողե թով շուն չով *.

Վփրոյիշեալ վէպը^ որ գերմաներէն լոյս տեսած է Պազէ- 
ւէ' Զրիցեր ի ա՝ 1021—^2#, թարգմանած է վաստակաշատ
մտաւորական մ ը Ե ր ո ւան ղ տէր Անդրէասեան (Ե տ1939ին :

թարդմ անիչը ՝ որ մեր վերջին շրջանի հաւլուադիւտ հա
յէ րէնադէտնե րէն մէկը եղած է եւ ՝ միեւնոյն ատեն լալա- 
պէս տ իրա պետած է կարդ մը օտար լեգունեբու [փ բանս եր է- 

ան ե ր էն ի եւ մասամբ նաեւ անգլերէնի՝} յաջողած է 
վէպը թարգմանել նկարչագեղ լեզուով մը՝ ուր ամէնէն ա- 
ս֊աջ ի յայտ կուդայ հայերէնի հա րո ւստ գ անձը՝ որ հոս իր 
գոհարները չոայլօրէն կը բա չխ է աջ ու ահեակ*, թարգմանի-
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Լեր1Ոլն հատու եւ մ իամամանակ յուռթի է՝ ի ս կ ոճը այ
լապէս ինքնատիպ î

Լեզուին եւ ոճին մէջ տիըակ ան է դասա կան շունչը nu— 

կեդաըեան մա տ ե անն ե ը ո լ մթնոլորտը՝ որ արդիւնք է թարգ- 
մ ա նիչին լե ղուի բացառիկ հմտութեան ել հ ա յէ ր էնա դի տա կան 
լա յն պա չա րին :

0

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Հակառակ Սփիւռքի աննպաստ պայմաններուն՝ հայ 
դրականութեան ՝արեւմտահայ թեւը կը պահէ իր կենսունակ 
տրոփը եւ ՝ նոյնիսկ տեղ տեղ՝ առաւելաբար նոր անուններու 
երեւումով֊՝ իյոստումն ու քոյսԸ կուտայ ապագայ նուաճում— 
ներոլ եւ յ աջո ղո լթի լնն եր ո լ : Արդար պիտի չըլլար բաղդա
տութեան գիծ մը քաշել արտասահմանի եւ Հայաստանի դրա
կան կեանքին մի$եւ :

Տարիներ առաջ քուրդէն Ա' ահա րի ափսոսանքով դիտել 
կուտար՝ թէ «Սփիւռքի հայ մամ անա կա կից դրականութեան 
բանաստեղծական թեւը թոյլ է եւ չի արձանագրել ն չանա կա- 
լեց նուաճումներ վերջին տարիների ընթա ց քո £_</» :

են անշուշտ ՝ այսօր ՝ ա յն անունները՝ որոնք Ս փի*-Ո.քը 
կը սլա հեն իրենց բանաստեղծութեան ճա ռա դա յ թո ւմ ին մէջ*. 
Մանաւանդ նոր անո լնն երը :

Սակայն քե ր թո ղա կան արուեստը բնաւ սպառելու տրա
մադրութիւն ցոյց չի տար ՝ հակառակ իր արձանագրած տագ
նապի պահերուն*. Ունի արդարեւ իր նուիրեալներն ու մը- 
շակները :

Մ • Ւշխանի «ՏԱՌԱՊԱՆՔ» հատորը՝ որ հրապարակ կո լ 
գայ բանաստեղծին լոյս ընծայած վերջին դործէն' «Ո ո կի ա- 
Հր,լն'^էն հինդ տարի ետք՝ առաջին առթիւ կը հաստատէ հա- 
սոլևոլթեան աստինաչափ մը՝ որ իր անդրադարձը ունեցած 
է նաեւ բանաստեղծին մտքին եւ սրտին վր*ոյ*.

հ-Սոկի աշունքին մէջ եւս նշմարելի էր --- տեղ տեղ նո յն
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իսկ ցայտուն էր  բան ա ս տ ե ղծ՜ ին տրտմաթախիծ շե*տը
կևանքի զանազան երեւոյթներուն հանդէպ ; երեսուն եւ աւելի 
տարիներու դրական վաստակին մէկ երեսը ներկայացնող ույդ 
հատորին մէջ եւս կային տուայտանքներ եւ արտում մտո
րումներ^ մելամողձոտ տողեր՝ տա ռա սլա դին տուներ : (Լ լ լ

սակայն ասոնց կողքին ու աւելի բացայայտ դիծերով երեւան 
կուզս,լ, խանդաղատանքը տուներուն ք հիւղին ել երդիքին 
հանդէպ՝ թրթռուն ղդայնութիւնը ծլարձակոլոդ նոր լոյսին՝ 
Լողին լ, խնդիր ՝ վերջապէս բանաստեղծ լչ իր 'Աւղտն՚չրււԼ
կը լոէր մանկական նոր ծիլփ մը խնդութեան մեղեդին-. 
«Տտռապանք» քերթուածներու հատորին մէջ իմացական ՝ 
խոհական տարրը թէեւ առատ՝ այսուհանդերձ չի սեղմեր՝ 
չի ճզմեր ղդացական տարրը ՝ Ոը կը մնա յ տիրապետող : քիլ- 
րեմն բանաստեղծ՜ին սիրտն է՝ „ր կը գանուի գերակշիռ
•ւեր-րի վրայ-

Ա • իշխան իր դրելաձեւին մէջ միշտ կը մնայ Զդասա
կան»՝ այսինքն' ալանղապաչտ Արդարեւ տա սնամ ե ա կն ե բ է 
ի վեր անփոփոխ կը գործադրէ չափածոյ արուեստին աւան
դական ձելերր՝ ինչպէս օրինակ՝ նկարագրութեան եւ պա
տումի ճամբով բացայայտել «նիլթ»ը՝ բառերոլ բախումով 
ստեղծել էլշռոյ թրէ

0

•փերթուածի մը վերնադիրը' « ԱՊՐԻ IJ'-IT ԵՌՆԻՄ» , դար
ձած է այլաբանական այլ յատկանշական ընդհանուր խո
րադիրը վառնիկ Ադդարեանի բանա ս տեդծո ւթի ւնն երո լ նոր 
հաւաքածոյին ՝ զոր լ„յս ընծայած է «Հայաստան» հրատա
րակչատունը Երեւանի մէջ 1968/, à :

Յետր-եղեռնի տարասփիլռ սերոմնդի մէկ ներկայացոռ- 
մՒէի կ վառնիկ Ադա րեան եւ՝ հետեւաբար ՝ զարմ անալի, չէ ՝ 
որ բանաստեղծը առալելաբար երէկուան ել այոօրուան սե
րունդներուն ազգային ապրումներուն , երազներուն ՝ յոյսե- 
րոլն եւ յոյգերուն թարգմանը դառնայ ՝ ղանոնք արձագանգէ 
ծ աղէ ծագ ;
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Մեծ Եղեռնի Q իսնտ մ ե ա կին ա ո.թ է լ բանա ս տ ե ղծ ը լո յս 
ընծայած էր «//ատեան ցաւի ու հատուցմանդ սլոէմըդ որ իր 
ատենին արմ անացած էր թ'էքէեան Մշակութային Միու
թեանդ Պէյրութ դ դրական առաջին մրցանակին։

«Ապրիմ - մեռնիմ^ը կը բովանդակէ 37 բան ա ս տ ե ղծո լ- 

թլ..ն ե, «Ն փիւ-Ո-բդ եր կաբա չուն չ բեր թո լածը : Ղ*րքո յկ1։ն

դրևթէ բոլոր զոր})ե ր ո ւն մէջ --- հոն ուր մ ի լոքն ու սիրսւր
չ1' հայ1՚ր մո)րդկսյյ1'ն քաւեր ու եւ դմբա խտո ւթիւննե բուն ---
կարմիր թելի մը նման կը յա յանուի րան ա ս ա ե ղծ ին տառա
պանքին կսկիծը դ հո դե կան դա լա րումնե րը դ կոծն ու բողոքը 
հայութեան արեւմտահայ թեւին բամին ինկած գմխեմ ճա
կատագրին համար։ Աի*-Ա կողմէ կարօտաբաղձ Հայն էդ որ 
բնական մղումով մը իր աչքերը կր յառէդ մի շտ ու տեւա- 
քարդ դէպի հ այրենիք դ որուն ո լրա խո ւթիւննե ր ը իրն ալ են 
անկասկած :

Ամէն տրուես տա դէտ մարմնաւորումն է հոդի ի կամ ո- 
ղիի մըդ իսկ մեր պարադային դ հայ դրադէտը կը մարմնացնէ 
աեպայմ ան հայ ոգինդ որ նոյն իսկ ար տեր կրի պայմաններուն 

ոլր կենսատու աւիշը' ենթահողը չքացած է մեր ոտ- 
քերուն տակէն դ կը մնայ միշտ առոյդ ու կենդանի։ 9* • Աղ- 
դարեան ունի ապրումը այդ ոգիին* արդարեւ դ իր մտահո ԸՒ 
դոնին ու >ոդեդաշտին մէջ վսեմ արձանի մը նման վառ է հ՝այ- 
րենիքի դիմագիծը։ Ասկէ նաեւ անոր կարօտաբաղձ հայ
եացքը դէպի Արտքս ի ափերը :

Օտար հորիզոններու տակ ապրելու տառապանքը եւ հե
ռաւոր հայրենիքի մը կարօտը զինքը դարձոլցած են մտա
տանջ եւ վշտահար : Ասկէ նաեւ տրտմա զէն լարը իր ^rP՜ 
ո լածն ե ր ո ւն ։

Բանաստեղծը իր մտորումներն ու խոհերը դ յոյգերն ու 
տադնսւ պները կվարտա յայտ է ալեկոծ ել յուղուած շ^ԼտուԼ 
մը> "ր եթէ մէկ կողմէ ներում֊ կը դարձնեն 9* • Ադդարեանի 
հայրենական ապրումները դ միւս կողմէ պատճառ կը դառ
նան դ որ իր դործերուն մէջ յաճախ արուեստը զգացումներու 
յորդ ալիքին եւ միտքերու զեղումին տակ երկրորդական դի՜՜ 
ե՜ի 1Լր1սյ մնայ։ Ա*եաց որ հրապարակագրական ջիղը զօրաւոր
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է էր մէջ , էն չ որ տեղ տեղ ճառախօսութեան տպաւորութիւն 
մը կը թողու ընթերցողէն վրայ :

ժ. ՄԻՐԻՃԵԱՆ

0

«ԻՆՔՆԵՐԴՈՒԹԻԻՆ»
Եօթանասուն հէնղ հնչեսւկՆձշ.// ւ փունջ մ ըն է Լելոն 

•Լարղտնէ այս ղէրքը, ԱւնիււրԱ1գիթ 75 հնչես, կնե ր' դրէ առ
նուած 1957—1967 տասնամ եակէն , մ էակ ներշնչարան ունենա
լով էր անձը, էր խոհերով ու յուղումներով, էր ÜUUipllLli'îiÆ— 
րով ու ապրումներով՝. եէւթէ այղ սահմ անա ւո ր ո ւթ է ւն ը ան- 
չուչտ թէ պէտ է առէթ տար էնքնակրկնումներու , որոնք սա
կայն չեն նոլաղեցներ գեղեցկութիւնը արտայայտութեան եւ 
էնքնաղատումէ , ամէն քերթուածէ տալով նոր հեւք եւ նոր 
իմաստաւորում :

Լոյս տեսած երեք դՒԸ^Ը Ոե Լեւոն Վյարդան. երկու- 
քը' պատմա—իմաստասիրական խոկումներ ՝ խորագրուած
Դիրք ||Ն(աւ_ասի (1959, Պէյրութ) եւ ՓիւՍիկեան ԱփերաՆ 
վրայ (1960, Պէյր ութ} : Ե ր [1Ո րդԸ իր քերթուածներուն առա- 
ջէն ծա ղկեփունջն է , Ի6ք ներգոՆթիւն , որ լոյս տեսաւ 1968/' 
ւԼախճան ին : ք*ացի ատ ո նցմէ ունի պատմա—իմաստաս ի րական 
ուս ումնա ս ի ր ո ւթ ի լեն ե ր ին չպէ ս են ՜ճըպըան եյԱւլիլ ^ըպթան^ *
Ցեղասպանութեան Ծագումը եւ էարինի ու Շրջակայքի Տե
ղահանութիւնը :

Ահա հնչեակ մը «Ի*եքն ե ր դո ւթ ի ւն» հատորէն ----

(Հաճախ տըղոլ մը աԼքՈլԼ կը ն՛այիմ ես ա յն ճամ բոլն
Ուրկէ մին ակ քալեցի' մերթ եր դե լուի՝ մերթ անձա յն ՝ 
Երբեմն լաց մը զըսսլած կոպերուս տակ լռելեայն՝
Ու մերթ շրթներն իմ պրկած ցաւին ներքեւ յար\ւսճոլե ՝

Զոր ^ԼԸրեցի մարդու պէս՝ հպարտութեամբ աննըկուն . 
Տառապանքին երբեմն տուի նոր ձայն բազմալար ՝
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'Լերաեեցի զայն խօսքի եւ յանձնէ ց ի բառ առ բառ 
(իամ անա կին , ես չեղա յ բբնաւ նըմ ան մ աբդեբուե

Որոնց ճամբան եղաւ լայն , քայխ' հեզասահ, միամիտ, 
Հոդին' թեթեւ, սիրտն աղատ' կաշկանդումէն ուղեղին. 
Ընդհակառակն , այն ճամբան ուրկէ մտայ աներկմիտ

Հաւատքով ես, քերթողի հոգիով ալ անվարան,
Եղաւ մ իա յն խոչ ու խութ , եւ դաւ եւ ցաւ անհաշիւ , 
իէորոնք հիմա երդ րրաե կը քալեմ ես իմ ճամբան'.

Զղ ա լի են իեէքէեանի շունչը եւ 'անոր տաղաչափական 
սիրուն արուեստին շղար շումները ՝ բայց թէքէեան կոսւբ մր 
չէ ] եւոն Վրսրդանի համար » ան ունի իր սեպհա՛կան որոնում
ները, իր մտքի սլացքները , լեղուական ու ոճ այ ին տրգիա- 
ցումներու հետ : ՀձՏէրեան ու ՆԼա ր ո ւման , *Լյարեկացի եւ փու~ 
չակ , մի ջնա դարեան մեր բոլոր տաղասացները հաւասարապէս 
սիրելի են ինծի համար եւ դա րձած են աղբի*֊ր ներշնչում- 
ներուստ կ'րս է որպէս պատասխան ա յն նկատողութեանս թէ 
թէքէեանի շունչը գերակշռող է իր քերթողութեան մէ^է Լ* 
Վարդան իր T»QfԹհթգՈւթ-Եսւ(ւ մէջ ունի ձգտում կեանքը եւ 
մարգիկը չափելու իր \յԱ.ին աստղանա չափով , ին չ որ պատ
ճառ եղած է ամենէն աւելի չարչարելու անձնական դեր'՛"— 
նուններր :

9>« ՊՕՀԱՐԵԱՆ

Fonds A.R.A.M



ԿԱՐԻԿ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՒՅ ԱՆԴԼՒԱԱԱՆ ՊՈԷՋԻԱՆ

Ւնչպէս Հայաստանում , այնպէս էլ 'Ս^ւդլէական դրակա
նութեան թագը բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան ղէխ ի^յ է ։

'Անգլիացիները իրենց բանաստեղծութեան այսքան երկար 
մամանակուայ յաջողութիւնը {նկատի ունենալով անգլիական 
բանաստեղծութեան ինքնատիպը) , կը պարտին ՝այն իրողոլ- 
թեանը, որ ՀԼնգլիան կղզի է • • • եւ տառացիօրէն կղզիացած է 
աշխարհից-. Հ անաշխարհային առա իին պատերազմից ի վեր 
այղ- մեկուսացումը աստիճանաբար շոգիանում է՛. Ապացոյց , 
նոր սերունդի ( մասնաւորէս պէս բանաստեղծների օտար լե
զուներին տիրապեւոելը , վերջին քսան տարիներին մոլեռանդ 
թա ր դմանութի ւննե ր ը , եւ վերջապէս ամենահամոզի չը այս֊ 
օրոլայ Աչբիոնի պոէզիան է : Այսինքն' հեռացում աւանդա
կան պահպանողական բար ոյա դի տ ութի ւնիg , որը շարմման 
մէջ է[* դնում 14—րդ դարից ( Ջոֆրի Զոսերից սկսած մինչեւ 
նախաառաջին պատերազմ եան տարիների բանաստեղծէս կան 
մթնոլորտը (Վ . Բ ■ Ցիճս (1865-1939) եւԴ- Հ- Լորենս (1885 
-1930) :

^այՅ 'ժամանակակից անգլիական պոէդիա յի վրա յ ի րեն g 

նշանակալից ւա զդե g ո ւթի ւնը թողել են „չ թէ Աիճսն ու Լո- 
րենսը , այլ իլյոթն ու Օդընը : Երկուսն էլ հիմնականում մ տա
ծողներ են, որոնք մ տահոգոլած են թարգմանելու ել մեկնե
լու քան վերափոխելու աշխարհը։ *երանք աւելի մտքի ու գա- 
րԼափարի բանաստեղծներ են, քան կըըի ու զգացմունքների։
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է Լ 3 Ո /'*'

քեոմըս Ստըրնղ էլյոթք։ (1888—1965) բանաստեղծութիւն-
ները հաւասարաչափ մեծ ազդեր ութ իւն են թողել եւ տարա— 
ծուած են Ատլանտ եան ովկիանս սով ողողուող երկու անդք իա- 
իւ ou ափերը :

Հքնուել կ Աիսսուր իում } կրթութիւնն ստացել Հարվ'Ըքդի , 
Ն ո ր բոն ի եւ 0 կսֆո րդի համալսարաններում î

1948^2ր l?LJn յանձնում են Նոբելեան մ ր ցանա կը , ո ր-
պէ" «Մոդեոն բանաստեղծութեան հե՜տքեր բոցավաււող սլիո- 
^երի»՝. Նրա միւս դրական մրցանակների ցանկը վեր կ թու

արկումիս եւ դմուար կ ներկայացնելը*.
1>Լյո PՒ բանաստեղծական նախորդները բամանլում կին 

երկու խմբի մի խումբը հաւատարիմ կր անցեալին՝ միւսը 
ներկային*. Էէյոթը վե ր ա կո չե g անցեալը ներկա լով [իդեալա
կան անցեալ վո ւըլա ր ներկայով^ *.

երբ նրա մ՜ա մ անա կա կի ցն ե ր ը պո կտա կան սնունդ կին հա- 
լարում ար դի ւնաբեր ո ւթի ւնիg ՝ ադա բակային ի դդի լյա յ ի g ու 
կենցաղից , էլյոթը ամ Լնուր յա յտնա բեր ում կր մահուան դո— 
յոլթիլնը*. Նա երդում կ ծարաւի ՝ փլատակների ^րկփրը՝ 
կեղտոտ , մ դլած վիհեր ՝ է ման ագին հիւ րանո բներ , ել գէ. ■ տեխ 
որոնցում ջրի փո խա րկն ի*֊ղ կ հոսում :

Նրա հ ե տա ղօ տ ո ւթ ի լնն ե րի արդիւնք կր «Աւելորդ Երկի
րը» պոկմը՝ (Տհը վսւսթ- լա քււռ) որը լի է մահուան տենչա լի g 
էլերով եւ ներկայացնում կ դարիս թեւակոխման շրջանը*.

iLJnPb «Աւելորդ երկիրը» } «եթկ այս դարում անդլերէ- 
նով գրուած ամենամեծ բանաստեղծութիւնը չկ անկասկած 
ամենից հ ռչա կա ւորն կ» յ Ե բ կա ր ՝ խ ր թ ին , ըն դհ անր ա պկ ս ա- 
Ո-եղծուածա յ ին եւ լեցուն այլոց մտքերի ան չա կե ր տ մկջբե- 
րոլմներով*. [«Աւելորդ Երկիրը» պոկմի 434 տողից՝ մօտ հա- 
ր[էլրԸ պատկանում է քանդէին , Հյէյքսփիրին , Վեբլենին ՝p ո դ- 
լեր/ւն եւ այլոց . . . ) : «Այ „ պոկ մը կարելի կ անուանել քսանէ- 
բո բղ դա րոլ Ո դի ս ա կան ը ՝ կամ աւետուածէս յին կա տ ա կե ր դո ւ-
թ[էլէեը^>:

1Լյո կո թո ղը եւ երեք տ\ար ի անց դրուած «Ա*ատար կ մար- 
դ1՚կ»ը, {Տհը հ օլլո լ մկն^ մամ անա կա կից անդլօա մե ր ի կետն 
uln^tlbtujb աւ^ ենա յեղա շրջող դոբծերից են*.
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Հիատարկ մարդիկ»ը ներկայացնում է աւելի քան յուսա
հատ մ է կեցութիւն : թառն ու անողոք ճշմարիտ տողերով ]շլ- 
յոթր այստեղ տալիս է մի սիմվոլիկ պատկեր անարմէք, ան
հաւատ եւ նշանակութիւն չունեցող մամանակի-. Մի յոգնած 
աշխարհ , որտեղ քարի քանդակները հաւաքլում են մեռնող 
աս աղե րի ունայն վիհում... մի աշխարհ, որի կազմը առանց 
կազմութեան է՝ ստուերը ասանզ դո լնի < Ոլ^Ը անդամ ալոյծ , 
եւ շարմումը առան զ շարմման ♦ . . եւ վերջապէս մի աշխար 
որը վերկանալու է Հո չ թկ կրակոցով այլ ողբալից աղերսով» :

Այս է մեռած երկիրը 
Այս է կակտուսի երկիրը 
Այստեղ քարէ քանդակները
pu/րձրազլում են՝ այստեղ նրանք ընդու

նում են
Մի մեռած մա րդո լ ձեռքի սլա դատանքը 
Մի խամրող աստղի փալփլում ի տակ

Աչքերը ա լստեղ չեն
Այստեղ աչքեր չկան
Մեռնող աստղերի վիհում
Այս ունայն վիհում
Մ եր կո րս ո լած արքա յ ո լթ ի ւնն ե ր ի
Այս ջ,ոխկ ախի չ ծնօտ ում * » »

կլյոթի պոէղիան ունենում է մի մեծ անկիւնս։դարձ : քա
ռասուն տարեկանին՝ երբ նա արդէն գտել էր ուսումնասիրել 
ունայնութեան սահմանները խար խավ/ ելով վերադառնում է 
հաստատուած հաւատքի : Այս մամ անա կա միջո զ ին ինքն իր 
մասին ա լսպէս է արտայա յալում • ((ou անկլօկաթոլիկ եմ հա
ւատքով՝ քաղաքականութեամբ արքայական՝ եւ կլասիկ* 
դրա կանո ւ թե ան մէկ» :

կլյոթ հեոնում է յուսա խա բութիւն ի զ ել լաւատեսի աչ
քերով է մօտենում է կեանքին ՝. Մէկը միւսի ետեւ /'3 ա շխա րհ 
են զալիս նրա կրօնական շնչով դրուած սա եղծադո րծո ւթ իւե- 
ները՝ թատ եր գութիւնները։
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Յիսուն տարեկանում էլյո թ ամ ենա սի րո լած ու մէչբե
րողներով հոլովուող բանաստեղծներից էր , եւ այսօր նա հա
ւանաբար «աշխարհի բանաստեղծութեան ամենում եծ աղդե- 

ցութիւնն 4» î
(Լմեն այն հաւանականութեամբ աշխարհի բանաստեղծէս- 

կան ամենամեծ աղղեցութիւնր լինելով ՝ էլյոթ շատ կարեւոր 
գրական քննադատ է : Ո ր պէ ս քննադատ նա բարեփոխեց մի 
ամբողջ սերունդի պոէտական մտածողական միտքը-, ւչլքթի 
արձակով դրուած քննադատական էջերը համաչափ քայլերով 
րնկե րակցում են նրա' պոէղիային :

ԷԱոթի մոդեռն բանաստեղծութեան «Հիմնադիր նա
խագահ» լինելը ակնածանքով ու մեծարանքով է ընդուեւում , 
Օդընի «բարձր ու բանական» տաղանդը հիացմունք է սբսււճա- 
ռում :

0 Գ Ը Ն

fl լինս ան Հի ուղ Օդրնը ծնուել է (Հորկում կԱնդ լիտ ) 190 f — 
ին։ Համաշ խարհա լին աոաջին պատերազմից յետոյ քյքնդլիա 
յում պոէզիան յանկարծակի անկում ունեցաւ : Պատերազմում 
փայլուն երիտասարդ բանաստեղծներից շատերը սպաննուեցին 
ել նրանց պո է տ ա՛կան խ րէ[վ Ը ր մնացին սպիտակ : Ւսկ նրանք , 
ովքեր վե րտ դա ր ձան տուն } տա րօր ինակ հ իա սթափ ում ով գը- 
րի շները ձեռք չվերցրին։ Ոմանք էլ պատերազմ ի արհալիրք- 
ներից զարձան խեղաթ իւրուած հոգեպէս ՝ ֆիղիքապէո ՛• Ու
րիշներ էլ ապաւլտւսն գտան եւ ե ր գե g ին գիւզա կան հ ուէոլՏ,ր— 
դութիւնը։ fitujg ոմանք էլ մխրճոլեցին ծանր աշխատանքի ՝ 
տնտեսական սնանկութեան } յոգնած հողի րնդերքր եւ երգե- 
Յեն խալարն ու հոգեկան դատարկութիւնը։

ՆԼնրջի խմբի ձայնափողը Օգրնն էր* Նա հեռանալով հ ա յ- 
րենատենչ մտքեր ից , զգացումներից ՝ անցեալի իդիա լնե ր ից , 
դրեց գմուա ր ին ներկայի մասին։ Այսպիսով նա մի նոր կեանք 
բերեց անգլիական լ ե տ պա տ ե ր ա ղմ եան պոէղիային։

Սպանական քաղաքացիական պատերազմ ։ Օդընին տես
նում ենք վիրաւոր հանրապետական մարտիկների պատգա
րակները էրելիս • Պատերազմից վերադա՛ռնալով Օղըեը ներ
կա յ ան ո ւմ է մարքսիստական ողով գրկուած րանաստեզծու
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թիլններով։ «Կամ պիտի սիրենք մ իմ էանց , կամ մեռնենք.. .«
յոյսն ու. սէրը նա գագաթնակէտի է հասցնում Աի- 

սուս էն ձօնուած մահերգում , որը կարծես եւ մեծարանք է եւ

աղօթք եւ. եղերե ր ղութի ւն :

իա տ նէացալ խստա շունչ ճմրան տարերքում 
Աառել էէն վտակները, կայանները ամա յէ,
Այլանդակել էր ձէւնը արձանները հանրային ,
Սնդիկը սուզուել էր մեռնող օրուայ երախում, 
օ<։ ք"1/"/' բարոմ հարերը հաստատում կ ին 
իրա մահօրի եւ մութը եւ ցուրտ ը :

1ՏՅՏ/^ Օղը^ը ԷՀում է ԱնգլԷան եւ մեկնում Ամերիկա։ 
1916/Æ միայն նա դառնում է Ամ երիկեան քաղաքացի. (Մինչ 
օրս էլ քննադատներէ մի ստուար խումբ հաստատում է , որ 
կա քոլելով մայր հողից Օդընը կորցրեց իր բանաստեղծական 

թովչանքը) ։
իմ խօսքը Օդ 1^1* մասին ուղում եմ ամփոփել ԱՀեղլիաg ի 

բանաստեղծ Ատիֆըն Լքսլեեդըրի ( ծ՜ Z/. 1909) տողերով. հՆրե- 
սունական թո լականն եր ի պոկղ[,այ1' չտ լսեմ ան ղլիւաւո ր ազդե- 
ցութիւնը անկասկած Օդընի զօրաւոր անհատականութիւնն ու 
հմտութիւնն կր ♦ նա իր սերունդի ամենափայլուն բանաս

տեղծն կ ր^> ։

թ 0 Մ Ը Ս

Աթէ Օդընը երեսոլնական թուականներէ ամ ենա կար ե ւոր 
բանաստեղծն էր , քառասունական թուականներէ նոր վարպե
տը, անշուշտ , Մէլըն թ“ոմ րսն էր ï (191Ն“1953) :

ինչպէս մեղ մօտ Ջարենցի , այնպէս էլ թոմրսի շուրԼ ը"~ 
տեղծոլած են բաղում լեգենդներ : Ա ա կա յն , միակ իրողու
թիւն ր այն է, որ նա քառասուն տարեկանին մեռնում է ալ- 

կա հո լէ g :
իբրեւ բանաստեղծ խոմ րս ր արմէք է եւ աւելի J-n—

գովրգական։ Արա բանա ս տ ե ղծո ւթի ւննե ր ր մասին շատ մեծ 
կարծիքներ են ւիոխանակլում • 'թի ե ր մամանակի ամենս կա
տարեալ բանա ս տ եղծո ւթիւննե ր ը պատկանում են թ ոմրսի 
գրչին՛» (Միդ} կամ Հիէլըն խոմ էսը բանաստեղծ է, որի հա—
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մար շատ շատ անդամներ կտրելէ է գործածել հանճար րա 

ԱՀ» {Սպենդըր)-.

իմոմըսի ձայնը խրա յատուկ կ ու տարօրինակ*, նա մեծ 
ասմունքողի բոլոր յա ա կո ւթ ի ւնն ե րն ունէր : Յաճախ կարդում 
էր իլ, րանասաեղմութիւնների հետ նաեւ ուրիշների գործերը-. 
Մինչեւ օրս էլ .{աճա սլում են նրա արտասան ո լթի ւններ ի 

ձա յն ա պ h ա կ h ե բ ը :

թ-ոմըսը ոչ միայն հաւատում էր, որ «տպագրուած բա
նա ս ա ե ղմո ւթ իւն ը գես կէս բանա ստեղծութիւն է» այլեւ 
արտասանուածը բանաստեղծութեան գաղտնիքը դուրս բե

րելն է » :

3 լ մահը իշխանութիւն պիտի չունենա յ 
Մ երկար ած մ եռեա լնե ր ը միասնանալու են 
Հողձ ի հւ արեւմտեան լուսնի մարդու հետ՝
Երբ նրանց ոսկորները մ աքրւում են 
Եւ մաքուր ոսկորները ա նհ ետանում ՝
*Լ,րանք ունենալու են աստղե ր ոտքին եւ արմուկին՝ 
թէեւ խելադա բլում են նրանք ՝ սակայն ապաքինուելու եհ * 
թէեւ սուզւո ւմ են ծովի մէջ ՝ յառնելու են նորէն ՝
թէեւ սիրահարներն անհետանում են բա յ ց սէրը ոչ»
Եւ մահը իշխանութիւն ունենալու չէ»

« ^իլըն թոմըսի բանաստեղծական Հըս,չ_£ը >իձ'ելում Լ 
սիմվոլիստների լեղուական յ ե դա ւի ոխ ո ւթեա մ բ եւ սիւրրէա- 
լիստների կախարդական ինքնազօրութեամբն

Ինչպէս տեսնում ենք նրա կրքերը իսկական են ՝ ողին 
այնքան համողի չ՝ որ չի վարելի չհիանալ։ թոմըսի ճարտա
սանական՝ հռետորային բանաստեղծութեան բերած վնասա
կարութիւնը այն էր՝ որ նրա յա ջո ր դն Լ;ր ը կարծեցին ՝ թ կ 
բան ա ս ա ե ղծ ո ւթ ի ւն ը պէ տ ք է մ իա յն տ պա ւո ր ի չ լին ի » » U.JU 

հա րո լած էր ի մ ա g ա կան ո ւթ ե ան ը :
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Փ Ա Ո Ւ ն Գ

հաւանաբար, մամ անա կա կէ g ան դլէ ական բանաստեղծական 
արուեստէ մաս էն էյօսե լէս ա նկարելէ է չյէ շել 84 տարեկան 
Ամ երէ կաց է « խենթ աքսորականէ ՝ մեծ բանաստեղծէ էզրա 
Փ ա ունդէ անունը î

Այն դերը որ ՍՀնդլէայում ու Ամ եր է կա յում ւԼէճակուած 
կր էլյոթէն ՝ Ամերէկայում եւ ԱՀեգլէայում վէճակոլեց էղրա 
Փա ունդէն : էէյոթը էր հ1Ն-ելորդ ե ր կէ ր ը» սլո կմ ձօնել կ էր 
լաւ ընկերոջը Փաունդէն • Հ^կղրա Փաունդէն y աւելէ մեծ 
վարպետէն}»։ Փաունդն կ որ սրբագրել^ մշակել ու խէստ 
կրճատել կ «.Աւե լո ր դ երկրէ}» ձեռադէ րը :

Տասնըհէնդ տարեկան Փաունդ մտնում կ համալսարան։ 
'Իսանէց յետոյ սլար ս ա լո ւմ կ Ամ ե ր է կան եւ հեռանում հայրե- 
նէրէց ։ Նա թափառում ♦ բնակում կ Փա ր էղո ւմ } Լոն դոն ում 
եւ էտալէայում հ ւէաթսուն տարեկան հասա կում նրան բան
տարկում են Վրս շէն կթոն ո ւմ հ որսլկս հայրեն էրէ դալաճա նՒ 
Աակայն չորս հոդե բո յմներ է վկայութեամբ ՝ հաստ՛ատում կ 
նրա Հ^խեն թ^ էէնելը եւ բանաստեղծը աղատւում կ բանտ է g եւ 
տարւում հոգեբումարան ։

Նրա <ձՏ աղերը» Լրանթօս') ամերէկեան բանաստեղծու
թեան ամ ենաա րմկրալո ր դո րծե ր է g կ : Իէքրւ թը վկ ա յում կ • 
Հ^Փաունդէ «£ աղե ր»ը մ էակ երկար բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւնն կ էմ 
մամ անա կա կէ ցնե ր է կալմէց դրուած , ո ր ը կարող եմ հաճոյ- 
բուվ ու հէացմունրով կարդալ։ Այն մէ անսպառ հանք կ երէ~ 
տասարդ բանաստեղծներէն օդտուելոլ համար . ♦ :

Իմ բաւլաբ ՝ ս է ր ե ցեա լ
*1*ու կոյս ես առանց ստէնյչներէ
'է ո լ նուրբ ես նման ա բծաթկ եղեդնէ
Լո է ր էնձ 5 ^ո^լէր էնձ'
Եւ֊ ը” մկջ պէտէ ներարկեմ մէ ոգէ՝
Եւ դու պէտէ ապրես յալէտեան . ♦ .
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ԱՅՍՕՐ

մոդեռն բանաստեղծութեան հիմնադիրների 
Փտունդ՝ Օղըն ՝ թ՚ոմըս} մամանակը անցել է։ քԼյսօր 

նորարար բանաստեղծների պոէզիան ցոյց է աս լիս {իր ոճով
եւ պարունակութեամբ} անջրպետ մի բամանում :

Հարկաւ պատճառների g մէկը ամենուրեք անխուսափելի
դմդո հ ո ւթի ւնն ու անա ա ր րե ր ո ւթ ի ւնն է գրա կան եախնիհերի 
հանդէպ։ Պատճառներից միւսը արտասանական բանաստեղ
ծութեան մո ղո վր դա կան ո ւթ ի ւն ը ստիպում է երիտասարդնե
րին դրել արտասանելիք բանաստեւլծութիւննե ր :

Այսուամենայնիւ մ՜ամ անա կա կի g անգլիական բանա ս- 
տեղծներին էլ կարելի է բա ման ե լ երկու խմբի» առաջինը նա- 
[սրնարում է «գրքայինդ բանաստեղծութիւնը [սեղմ ՝ ղոլսպ ՝ 
այսինք1ւ անգլիական աւանդականը» » ♦) յ *Լ,րանք կարեւորու
թիւն են տալիս նախ պա տ շաճո ւթեանը ել ուշադրութիւն 
դա րձնում , ո ր իրենց գործերը կարելիին չափ կատարեալ լի՛
նեն տ պա դր ո ւե լո ւց առաջ :

Արանց լաւագոյն ն եր կա յա g ո ւցիչն երն են» Թեդ Հյուղն ու 
Ջոն Սէլկթը 1930, Ջ՚՚ֆր[, Հէլն ու. Մտկբեթը 1932, Թ-մ 
Գուճը 1929, '/•///< ս տաֆո ր ԼոդԸ 1926 եւ ուր իշներ :

Երկրորդ խմբին են սյա ական ում Ա* Մ ի > ր [ն ու֊ Ա. Հևն-
l՛ ւ՚ն 1932, U‘".IPI'I Հրրուէ['3ր 1935, Րրսւյն Պոսթընր եւայ/ն-, 

11 բանը ա յն բանաստեղծներն են ո բոնը ղբււյք են բեմերից
հնչ ող մ ե լդե կլա մ ա տ ի կ ՝ արտասանական եւ երդի տեքստա 
բանաստեղծոլթիւններ : Այս հոսանքում ամ ենատա րածուածը 
քնարերգական Հպոպ» [պայթեմն} շարմումն է։

Արատա սանական բանաստեղծութեան օր՜օրի մեծացող 
պահանջը հաստատում է ՀՀ ապրող» բանաստեղծութեան ղերն 
ոլ նրա ՝կեն ս ա կան ներդործոմն ն շանա կո լ թլ, ւնը : ան ա ս ա եղ- 
fi ութ իլն ՝ որը ուզզակի եւ պարղ է խօսում մողովրդի հետ :

Երիտասարդ բանաստեղծները իրենց ս տ ե զծա ւլո րծո ւթ ի ւն- 
հերը կարդում են մեծամասնոլթեամբ երիտասարդ ուկնդիր- 
ների»»» Այս մա մ անա կա կի g անգլիական բանաստեղծութեան
ամ ենա յատկանշական ն կա ր ա դի րն է î

Ամ երիկեան ո լ անգլիական պոէղիան ՝ թէեւ դրւում է մ o— 
տաւո րապէս նոյն լեղուով՝ այլեւս նոյնը չէ եւ֊ ոչ էլ լեղուից
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ղատ այլ կապեր ունի : Անգլիական «պոպ»ր աարբերւում է 
ամերիկեան «բիթ» բանա ս տ ե զծո ւթի ւնի g : Երկրորդը չունի 
անգլիական լրջութիւնը։ Դ՛ո աւելի անսանձ է, ինքնամ Այ

տոյց եւ հասնում է մինչեւ անտրամաբանականին։ Լեզուն խօ- 
սակցական է , նոյնիսկ ռամիկ , բառբառային , կոպիս, ու ան
կանոն խեղաթուած եւ ծայրայեղ երեւակայական։

(իա մ՛ան ա կա կի զ ամերիկեան պոէղիան կո ր ցնե լով արուես
տի ուղիները վե րածո ւե լ է արհեստի : թւում է y որ այն ըն
թանում է ղգա ցա կան ուղիով : Որտեղ նորաձեւութիւնը ՝ անո
րոշ ոճը՝ ստեղծագո րծո ղի համար ամէն ինչ է ։ իսկ միտքը՝ 
եւ դաս,սղութեան հետ կապ ունեցող բոլոր երեւոյթները ն ը- 
շանս,կութիւն չունեն ։ իրաւ է ՝ որ սլոէտը պիտի տիրապետի 
բանաստեղծական արհեստին ՝ այսինքն կառուցման տեխնի
կա յէ՚ն՛ սակայն լո կ ա րհ ե ս տա գի տ ո ւթ ե ա մ բ սլոէղիա չի ստեղ- 
ծըւում ։

«Ոիթ» բանաստեղծների ա մ են ա մ ո գո վբ դա կան ս^ւաթա րդ- 
ներն են Ալլըն Դինզբերգը 1926 ել Լորենս 3)եր լինդէ թին ։

Ա/լըն Դինղբե րգը ասում է տյս.

քյԱ մի կոյտ եմ որդերի եւ վէրքերի
Եւ ճաղաաութեան եւ որովայնի եւ գարշահոտութեան ։

Եսկ 3) ե ր լին դե թ ին .

Պէտք է ջնջել բժշկութիւնը 
Ո րպէ ողի մարդը մեռնի 
Երբ մ՜ամն է հասել» ♦ .

Անգլիական ու ամերիկեան մ՜ամ՜մ անամլա կի g գրա կան դըսլ- 
rn3H Ըարրե i~ ,յ,նորոշ : Զա ՛ի ա ղան g ո ւթի ւն չի քինի եթէ ու
սենք՝ թէ մի բանաստեղծութեան մէջ իրար կողքի կաբելի է 
գտնել եւ գերիրապաշտութիւն եւ խորհրդապաշտութիւն եւ 
նո լն ի ս կ ռոմանթիղմ ։

վերջացնելուց առաջ աւելորդ չենք համարում տալ հա
մառօտ մեր հարց եւ զրոյցը՝ որը ունեցել ենք՝ ժտ մտնա կա- 
կից անգլիական բանաստեղծութեան երկու շա ր մ~֊ո ւմն ե ր ի 
Լդրական ՝ ար տա ստնա կա լաւադո յն ն ե ր կա յ >ս g ս լց /, չն ե բ ի ց' 
Ջոջէ Մակբեթի ել Ա տյքըլ Հոբովիցի հետ ։
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Մ Ա Կ Բ Ե Թ

Հանդիպեցինք անգլիական ռա տ ի ո հ ա ղո ր դմ ան շկնքսւմ 
(ՊՊՍ) 5 միասին բարձրացանք իր դրա սենեակը։ Որոշեցինք 
սուրճ խմել։ երկու յարկ ներքեւ՝ ռա տ ի ո հ ա ղո ր դմ ան սրճա

րանում սուրճի ԼՈւր^ Ս*Ու3Լ ♦
^(,րա կրայ առաջինը աղդել կ պատերազմը՝ յետոյ 1911” 

ին՝ հօր մահը՝ եւ տասներկու տարեկան հասակում ունեցած 
մտային խանգարումը։

« Հի լան ղան ո g ո ւմ բաւական կարճ պա տ մ ո լած քն ե ր դրեցին 
կարդացի բանա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւննե ր ել սկսեցի մտածել՝ սովո
րել*** մտածեցի մահուան՝ պատերազմի՝ կեանքի եւ բոլոր 
սեւ դոյների մասին : [Լշխո յմ՜ չկ ի ♦ ♦ • մարմինս վտիտ կը ու 
տկար ՝ որը պատճառ եղաւ րի չ յոգնեցնելու մարմինս եւ չտա 
գրելու։ 'ձՀք—ին ղղա g ի պատերազմի ու ֆա շիղմ ի վա տ թ ա ր ո լ- 
թիւնները եւ ղրեցի տարրեր բանա ս տ ե ղծո ւթ ի ւնն ե ր • * * 
սկսեցի դրել երեւակայութեամբ ու դր ե g ի նաեւ յուզմունքով 
ինքևա կեն ս ա դրա կան բանա ս տ ե ւլծո ւթ ի ւնն ե ր ...» :

Աւր ի Լ սկոտլանտացիների նման ՝ կեանքի մեծ մասը տսլ 
րել կ Լոնդոնում ։

'Անգլիական ռա տ ի ո յ ի պոկղիայի բա մ՛նի վարիչ։ \յրա բա
նա ս տ ե ւլծա կան ստեղծագործութեան մեծ մասը ընդգր կում կ 
ֆաշիզմի վա յր ա ղո ւթ ի ւնն ե ր ը : Ա'եծ հետաքրքրութիւն ունի 
նաեւ փորձառական բանաստեղծութեան՝ եւ դրել կ ձի պո g մ 
թղթախաղի ձեւով՝ մ կ կ ուրիշը հանրագիտարանի եւ մկկ ու
րիշն կ լ բազմահա տուած հանելուկի ձեւով * * * Զ,եւեր ՝ ձեւեր ։

ե' ր կա ր ա հ ա ս ա կ ճա շա կո վ հա դնո ւած , դե զնա ւուե բե ղե
րով* ցորենի մաղերով : ԾնՈւ/.լ է 1932/-Î- Լ անակաշիրում , 
հրատարակել կ երեք բանաստեղծութեան գիրք լ երկու ան
թոլոգիա : Ամուսնացել կ : Օկսֆո բղում կարդացել դա սա կան
/լրականութիւն :

^Հարցնում կք ՝ թկ ովքեր են ազդել իմ՛ կեանքի ու բա
նաստեղծութեան վրա J * * * Բոլոր անձամ բ կամ գրքե րո վ > ուն
դի սլած ու ծանօթացած մարդկանցից միմիայն մի մեծութիւն 
ազդել կ վրաս՝ Հեմինղուեյը։ Ս նա g ած հանդիպած մարդիկ 
ինձ այնք՛անով են ազդել՝ ին չպկ ս չհանդիպածներս • • ♦
դառնալով Հեմ ինդո ւե յ ին ՝ նա ով միայն աղդել կ ք f,r‘~

խել կ եւ կեանքս եւ բանաստեղծութիւնս ։
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«JJ* արդը կործանւում Լ y սակայն նա չէ պարւուում • ♦ . » 
ասում կ Հեմէնդ .ուեյր * էքս հետեւում եմ ա քս թօսքե ր էն հ tu- 

մարեա , պա շտամ ունքաք :
—— Հ՜ աա լէ ս ձեր ա շէյտտանքր î

Արդէն տասներկու աա ր է կ որ ռատէոյակալանում եմ
տշէյատում եւ սլկար կ ասեմ ՝ որ շարունակելու եմ աշէաւ— 
ւոեք 5 ո րովհետեւ Ւնձ շատ կ օգնում օաա րնե ր է y տա ր րե ր բա
նաստեղծներէ հետ 'կապ ունենալու մկջ1 , եւ էնձ աւելէ մո- 
ղովրգական կ դարձնում ♦ ♦ ♦ :

--- Պոկղէա լ է մաս էն ձեր հեռանկարը î
---  Յէսուն տարէ յետո ք վկպերր սլէտէ մեոնէն ♦ . Պոկդէտն

սլէտէ ապրէ սակա լն աւելէ աղատ՝ աւելէ պարդ պոկղէա : 
ւէլստեղ սլոկղէան պայթում կ} ծաղկում կ՝ սակայն հէն սե
րունդը լրբօրէն չէ ընդունում Î Ս* էն չեւ 25 տարեկաններն են « 
որ սլոկղէան տեսնում են որսլկս լաւ կեանքէդ մ է մաս։

Jj ր էտասա րդ բանաստեղծները պկտք չկ , որ յաջողութէւն 
ակնկալեն ՋՀձէդ առաջ։ Հյատ շատերը վհատւում են մեր մ՜ողո- 
էականներէդ եւ 26ր չհասած հ եո անում են դրականոլթէլնէդ^ ։

---  ան դլէ ական սլոկղէան էնչպկ^ս կտրելէ կ բնո
րոշել :

---  Սնդեա լույք* ան ղ լէ տ կան բանաստեղծութեան հա ըստ ու-
թէւն ր աներեւակսւ քե լէ կ ր ։ \յո լնէսկ մՒ սերունդ առաջ ♦ . . 
յէքմ՜մ ունէնք ա յն պէ ս է դկմքեր , էն չոլ էս Ւք ունկէնք մէ ր ան է 
տարք, առաջ — քշպոթ, Դ ք՛ լըն քեոմըս :

(քամ անտ կտկի g պոկղիտն կոպք,,ո կ՝ ցնցող... որովհետեւ 
այստեղ գոյութիւն ունք, մ ք, շատ ղղոլելի [•։"՛,_ ՝ որին անհրա
ժեշտ կ Հ՛եցել , եւ ւա՚յգ շրջապատից դուրս բերէ/ (Այս պատ
ճառով կ , որ Օդընը Ամերիկա ցնաց . . .) :

Ներկայիս ամ ենա քաւ աշքսատանրր համա շքաս րհա /ին պո- 
կդիայի անղյերկնով թարգմանութիւնն կ : Անգլիացիները վատ 
լեղուաբաններ են , բարերս։խտաբար նոր սերունդը մեե ձըգ- 
տում ունի օտար լեզուներ սովորե/ոլ , եւ օտար լեզուներիդ 
թարգմանութի ւններ կատարելու --- անդլերկնով այսօր հա
մարես/յ բոլոր լեղուներէդ բանաստեղծական թարգմանու
էր? էւններ ունենք * ԷԼլէսուտ , որ հայերէդ ո չէն չ չունենք ։

Պկաք կ ընդունել ՝ որ ՀԼմերէկան աւելէ նպաստաւոր կ 
բանաստեղծներէ համար քան Սնդլէան ու քէրանսէան ♦ . . է/օս-
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Հը նիւթականի մասին կ, այսինքն , Ամ հ ր ի կա յո ւմ կարելի է 
բանաստեղծութիւն դրելով ապրել... մի բան՝ որի մասին 
՛Լա իւ են ո ւն կ tl տածել եւ Ան դլի ա ց ին ։ եւ Ֆբանսիա ց ին ... : 
Յատուկ ակնածանքով թօսելով հայերիս մասին՝ Աակբեթը 
ցանկացաւ իր մի քանի սիրս։ յ ին բանա ստ եղծո ւթ իւննե ր ը լո ju 

տեսնեն ա muջին անդամ հա յե րկնով: (3 Օղո ւած է նեղ սահ
մաններում ներկա յա ցնո ւմ ենր մէայն դ[*անցէց մ Լ կը) »

ԹԽԱՄՈՐԹԸ

Ահ ա երկու կւսնա յը րա յլում են , ս ոլղւում 
յԱաւարԷ մէջ՝ հեռանալով էնձնէց։
Մ է կը նա է , ո րէն
Կորցնում եմ այմ՜մ : Աէւսը նա 
"■Լ կորած էր խաւարում 
Եւ֊ յա յ անո լած դարձեալ։ 
վևլ,ջ չկայ՝ միայն 
Կ անայր րա յլում են տարտամ 
1էլուխնե ր ր թաղած մութէ մէջ՝
Լոյսը երեւում Հ, մ է չտ ետեւում ,
Եւ է մ ստուերն ահա
Եոարատւում է նրանց մարմէններէ վրայ՝ 
էՒխամորթն է 
Լոյսի դիմաց :

Հ Ո Ր Ո Վ Ի Ց

Աայ<ԸԸԼ ՀոԸ ո՛ԼԷ3է^ նոյնպէս վէճակուեց հանդէսլել բնա- 
կավայրոլմ։ քէոմանտէկ^ սեփական վրձէնով ստեղծուած նը- 
կա բներով շրջապատուած : Մ եր զրոյցը ^,ոըէց պոէզէան էր :

Հորովէցը խմ բադէրն է Հքյոր ք*ա ման ո լմն եր» (Ն է ու Տ է- 
1էարչըրս) արուեստներէ հանդէսէն } հէմնուած ճֆ՚Հմձէն y նկա- 
րադրուած խ՝այմղէ կոդմէց ՝ էբրեւ Հա մ ենա կա ր ե ւո ր ՝ ամ ենա- 
էական ՝ ա ռաԼա պա հ ՀքՀեդլէո յ մոլռնա լըքչ :

—՜ րն է ձեր պոէղէայէ համառօտակէ բնորոշումը։
--- Այսօր պոէզէան ցատկում է տպադրուած է$էց դէպէ

գործողութէլն ՝ 1ե^Ա1է շ111 Լ՛մում : ԷԼս տ էճանա բա ր բսւ՚յաստեւր 
ծութ էւն դր ե լո վ մ էա յն՝ կա թելէ է ասլրուս տ վաստկել • • պատ- 
ճարւը րն թե ր ցո ւմներ ը ՝ ա ր տ ա ս ան ո ւթ է ւնն ե րն են • ♦ . բանաս
տեղծ ո ւթ է ւն ը սկսուեց բանաւորով ՝ եւ վերադառնում է • * Հ
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Ս՛եր պտրզուեց որ նա ծնոլել է Գերմանիայի

փրանկֆոլրա գազարում 1935/-'", բազմազաւակ ընտան իրում , 
ամենակրտսերը տասը ղալակներից : Պատերազմի տարիներ : 
Փախուստ : Ալսոլմ : Գործնական ըմբռնում ոիրոյ եւ պատե
րազմի : Աւարտում է Օկսֆորդը : Գրում է : 'Ապրում : ք, կա ր ո լն : 
մասնակցում ցուցահանդէսներ է :

1965/'^ զանազան երկրներ ի բանաստեղծներէ հետ , կար- 
դում է Ալրերա Հո լոմ ՝ (ուր ի միջի այլոց նաեւ հանդէս են 
եկել ամերիկացի ԳիեզրԸրդը եւ Հազնսենսկին} : նրա ունե
ցավ միւս արտասանական երեկոյթները շատ ես: թ արդմ ան,, լ 
է գերմաներէնիդ ՝ ֆրանսերէնիդ , հունգարերենից: Ամո-՚Նա- 
ցել է Ֆրանսիս Ձ,ուրըրի հետ... ուսուցչուհի , դերասանու- 
հի րանաստեզծ եւ մ ուսա • ♦ ♦

_ Զեր կարծիրով ինչոլիսի՞ն ե 2000 թուականի պոէտա- 

կան սլա տկերը :
---  2000 թ ո ւա կան էն ? ղրրեր ը ա ե կա ր ե ւո ր են լինելու ՝ * • *

թանա ս տե զծն ե ր ը վերադառնա լու են տրուբադուրներին . . . 
բանաստեղծութիւնը չատ մակերեսային ու պարզ պիտի լի՛՛՛ի :

ինչպիսի՞ եւ Ո՞ւմ նման կ'ուզեիր էթ՚՚ել ■

--- Կ՛՛ուզեմ միշտ ազատ լինել , հետեւաբար չեմ փափա
գում մեծ լինել՝ եւ իբրեւ բանաստեղծ եւ իբրեւ նկարիչ:

Արտա ս անո ւթ ի լեն ե ր ը չատ են օդեում բանաստեղծին , 
դրա համար այսօր բան ա ս տ ե զծն ե ր ի մեծ մասը կարդուն են:

Ո՚իլյըմ Ոէեյկ՝ ՚ս՚,"էԱ՚աՏ1՛ նշանաւոր բանաստեղծը չտա 
ե ազդել ինձ վրայ...-. Տարիներ առաջ դրում էի եւ նկարում 
նրան նման: Աետոյ սկսեցի դրել Ւ- /’ • Կամինղղի նմ սն : 
Այսօր , վերչապէս զտած եմ իմ սեփական ոճը , դրում եմ ինրս
ինձ նմ ան ... :

ԿՆՈՋՍ ՆԻ ՇԱԳՍՀԻՆ
Երբ մեր երկու մարմինները 
Կը մ եկն ո լեն հանգստի (

թռչին մ եր ոգիներ ը 
Ուղիղ դեպի եըկինգ՝
Այսէնրն մենք աշխարհ էն 
Լտ լա զո յն ը կը տանք ՝
Սյ՛ուն g զարմանալու 
Թէ էն չպէ ս է քամէն 

Ստէպում մոմ եր էն աղօէեել։

©
Եթեւ֊սւն, 1969
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Sonia TOPALIAN ՍՈՆԱ ԹՕՓԱԼԵԱՆ
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BRUNA TCHIBOUK — Nu

ՄԻՇԼԻ՜Ն ՉՊՈԻ-հճԵԱՆ — Մերկ կին
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BEZDiKIAN — Compos+iion
3- ՊԶՏԻԿԵԱՆ ֊ փորագրութիւն
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YEPREMIAN — Le couple 

ԵՒԳԻՆԷ ԵՓՐԵՄԵԱՆ — Զոյգք.

Fonds A.R.A.M



G. AKOPIAN — Nature morte
Դ- ՅԱԿՈԲԵԱՆ — Պտուղներ
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ևՐՈհեՍՏԻՑ լքհՈԻԹհհն
թՈՐՈՍ ՌՈՍԼհն

վքրանսահայ արուեստագէտները իրենց գործերով ու 
ցուցադրութիւներով միշտ ալ պատուաբեր դիրքեր գրա
ւած են Փարիզի դժուարահաճ միջավայրին մէջ՛. 'Լերջին 
պատերազմէն առավ գոյութիւն ունեցած է հայ արուեստա
գէտներու «Անէ» խմբակցութիւնը, որուն մաս կազմած են 
էակար Շահին, Յովսէփ Փուշման, Ա . Ա արեան, Ա. թաչա- 
տոլրեան, Յակոր Գիւրչեան , Շ- Ադամեան, Ա. Շապանեան, 
Արմ ին իա Բաբա յեան , Աաֆայէլ Շիշմանեան , 3 . Գազանճեահ 
էլ ա յչ նչանա ւոր ա ր ո ւե ս տ տ դէ տն ե ը :

Տարիներ յետոյ կազմուած է «Լայ Ազատ 'Արուեստա
գէտներու Ա էութիւնը», որ բազմաթիւ ցուցահանդէսներ 

սարքած է *
Երկար դադարէ մը յետոյ y անցեալ տարի Լ որ կտզ 

մոլեցաւ «Արուեստից Թպաս Ռոսլին Միութիւնք», նպա
տակ ունենալով համախմբել ֆրանսահայ բոլոր արուեստա
գէտները' այլեւս սերտ կապ եւ հաղորդակցութիւն հաս
տատելու սփիւռքի եւ մանաւանդ հայրենիքի արուեստագէտ- 
նե րուն միջել, գո րծուն է ո ւթեան լայն ծրագրով մը-. Այս 
կենսական ոլ անհրաժեշտ գործի կապակցութեամբ խիստ 
գնահատելի են Ա փիւռքահա յութեան հետ մշակութային կտ
պի կոմիտէի պատրաստակամութիւնն ու աջակցութիւնը-.

«Արուեստից քժորոս Աո Ալին Ա էութիւնը» երախտապարտ 
է Գալուստ Կէւլպէնկեան Հիմնարկութեան, որուն գրական 
աջակցութեան շնորհիւ, ու մանաւանդ Պ- Ա՚՚պէր Կէւլ֊ 
պէնկեանի գիտակից պատ րաստա կամ ո ւթեամ բ կարելի եղաւ 
աոաջին ցուցահանդէսը սարքել Գ- կէւլպէնկեան հաստ 
աո ւթեան Տան սրահներուն մէՀ, եւ մեծ յաջողութիւն ար- 

ձանադրեց ։

©
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ԱՐՈՒԵՍՏԻՑ ԹՈՐՈՍ ՌՈՍԼԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

7 Մայիս 1969//տեղի ունեցաւ. թորոս քիոսլին Արուես- 
տ1'3 իոլթեան նկարի չներոլ եւ բանդա կա դործն եր ո ւ ՝աոա 
ջին ցուցահանդէսին բացումը ՝ Գ* կիւլպէնկեան Հիմնար
կութեան մէջ որ իր գնահատելի հովանաւորութիւնը տուած 
էր այս ձեռնարկին , տրամադրած ըլԼա-էով նաեւ Ավընիւ տ՝ի- 
էնայի իր շբեղ սրսՀհնեըը։

Ցուցահանդէսին պաշտօնա՛կան բացումը տեղի ունեցաւ 
^այ î ֆրանսացի եւ օտար արուեստասէրներու հոծ բազմու
թեան մը ներկայութեան ուր կը ն կատուէ ին Հայրապետական 
Պատուիրակ Տ* Սերովբէ Արը* U՝ ան ո լկէ ան } Սփիլռբահա- 
յութեան հետ Մշակութային կապի կոմիտէի նախագահ՝ 
Պ* Վ* Համազասպեան y Սով. Միութեան Փարիզի դեսպա
նատան Ա ♦ րարտոլղար Պ ♦ Մ • ի]արազեան եւ տ ի կին ը Պ ♦
քիոպէր ^իլլպէնկեան ՝ ա շվսա րհահռչակ գրող Վիլեամ Ս ա- 
ըոյհան հ Սեվրի Մուրալոեան վարմարանի տեսչութեան հայ-
րծրը^ բիլդանդադէտ Օր* Սիրարփի Տէր կերսէոեան , Վահ
րամ Մ ավեան } արուեստի համբաւաւոր բննա դատ ի Տոր- 
նան բանաստեղծ Ռուբէն Մ ծլիր, գրագէտ—թատերագիբ Պ « 
Գա բրիէ լ Արոլթ ՝ ճար տարա՚պետ Եդ • Եւթի ւճեան եւ ա յլ բադ- 
մաթիլ ան ձնա լո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ։

Աք ո ցուցահանդէսով քՒորոս Սաս լին Մ ի ութի ւնը զեղե- 
ցՒկ ։էա դաւի արն ունեցած էր մեծարելու յիշատակը երկու 
արուեստի հայ վարպետներու՝ Գէորգ Եակոլլովի եւ Լեւոն 
Ա իլթիւ-նճեանի ? անոնց գործերոլէ յատկացնելով դլվսաւոր 
սրահներուն ամենալալ պատերը :

կկար!չներոլ տարէց սերունդէն՝ Հ/ահն աղա չ, Գարոլնի 
կը ներկայացնէր նկարն եր ՝ առլցո ւն փա ր իզէան փողոցներու 
անձ ր ե ւա բո յ ր մթնոլորտով յ Աիլղանդ (d՝o փ ա լե ան ունէր երկու 
իւղանկարներ , մէկը՝ հայոց հին պատմութենէն ներշնչում՝

Fonds A.R.A.M
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«S/'«/tn/7» մը , միւսը' «Դեռատի աղջնակը» պտուղներու <ափ- 
սէո՚Լ մը։ թօփալեանի երկու գորեերն ալ օեուն են ոսկեգոյն 
ԼՈյսՈլԼ ոլ֊ բանաստեղծական չուն Լուէ յ

էեաֆայէլ թերում եան , կը ներկայանայ երկու ել ծաւա
լով փոքր նկարներով՝ ո լր յայտնի են գոյներոլ նուրբ զգա- 
ցոլթիլնը ել բարձր որակի հասնող կատ ա ր ո զա կանո ւթի ւնը :

էէարեհ Մոլթաֆեանէն երեք գորեեր' կիմիաենի ել Հը- 
ռիփսիմէի տաճարները եւ Սեւանայ լիճը լուսնի լոյսով։
Զ" լ ս պ եւ փափուկ երանգներ ï

Գ. Սակոբեանի գորեերը կատարուաե են նկարիչին լա
տուկ կարմիրներու՝ նարնջագոյններու ել բագ կապոյտներոլ 
սլա յծառ գոյներուԼ։

Ս^րտաւաղգ Պէրպէրեան կը մասնակցէր Հայաստան ուր
ուագծուած- ՝ բայց Փարիզ ստեղծուած նկարակալա f ին եր
կու աշվսատութիւններով. «Հաղբտտի վանքը արշալոյսին» եւ 
հ.Համբեբդի աւերակնհրը)) :

Պերմօ (Պերճ Կոստանեան) կըներ կա յա ցնէ ր ծովեզերէս։ հ 
քաղաքէն ներ շնչուած բնանկարներ ՝ ուր ծովը ( երկինքը , 
նաւերն ոլ տուները կապոյտներոլ եւ գորշերու համանուագ 
մը ևԸ կազմ էին :

Երանգային նուրբ զգացողութիւն կայ կրէիր փան (Գոլ֊ 

յումճե ան(ի ոչ—պատկերաւոր գործերուն մէջ՝ ուր յայտնի 
Լ նկարչական ուրոյն ոճային անհատականութիւն։

Պրիւնա Զ ի պո լք (Մ ի շըլին Զ ի պո ւքճ ե ան( ի բնորդուհի- 
ները ցոյց կուտան իր տաղանդը ել «անհամերաշխ» գոյնեը 
իրարու հետ նե ր դա շն ա կելո լ ա չքառոլ կա ր ո զո լթ ի ւն ը ï

Սամուէլ Փափաղեանէն' Հևա թի լր—մ ո ր թ» մը եւ ծեր 
կին մը • Հակառակ գծային կամաւոր ան ընխեոն ե լի ո լթ՜ե ան 
շեորհիլ երանգային նուրբ յարա դր ումներո լ յաջողած է անուշ 
թախծոտութիմն մը ստեղծել իր գործերուն մէջ*.

Մ * Տկբ Մ ա ր գար եան կը ներկայացնէ իր աշխատանոցին 
ներքին մտերմիկ մէկ անկիւնը յ

Ցուցահանդէս ի կիրառական արուեստի միակ նմոյշը կը 
պարտինք Եիտէթ Գարպոնէլի (ք'արայեան( ՝ որ արդէն համ
բալ եւ ւիաստակ ունեցող խեցեգործուհի է։ ը ներկայանայ 
այստեղ կա լէ եւ զանագան քարի տեսակներ է պատրաստուած
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աեըորսւթէֆ թռչունով մը՝ որուն մէջ զարմանալի հայկա֊ 

կան ութ իւն կայ*
իր ջրաներկերով' Սերմ՜ Տէր Մ իք ա յէչեան անմխտ եղի 

վարպետութիւն gnJÿ կուտայ ուր օդա թափանց ել բանաս
տեղծական մթնոլորտ կայ։

Լոյս ի եւ ստուերի աստիճանական գործածութեան վար
պետ մըն է Գրխէ որ ԼքՈրիկեան ՝ որ ո լն ի երկու֊ ման տաջո ւր 
փ ո րա դր ո ւթ ի ւնն ե ր :

*իա լով բանդա կա դո րծ ո ւհ ի Տա րիա ^յամ սարա կան ի i/t/— 

ւելորդ սլիտի Ըլլար ծանրանալ իր մասին՝ բանի որ իր տա
ղանդը ծանօթ է արդէն բո լո ր ին ՝ բա • g ըսենբ միայն թէ այս
տեղ ներկայացուցած սլրոնզէ արձանները ան վի՝ճ ե լի Օ ր էն կը 
բարձրացնեն ցուցահանդէսի ընդհանուր մ ա կա ր դա կը :

Հա յ արուեստաս է րնե բոլն թէեւ նուՕԱ՚զ ծանօթ' Ըայ^ 
արդէն յայտնի է վիրան սա կան սալոններուն ^վւդրան էյուսլէ- 
սէրեանի տաղանդը։ իր պրոնզէ արձանները՝ որոնբ կնոջա
կան իրաններու իւ ի ս տ ուրոյն ոճա ւո /? ո ւմն ե ր ^7# ,/X A վար-
պետոլթեամբ յղկուած ՝ կը գրաւեն բոլոր այցելուներս. ու
շադրութիւնը ։

իլդինէ Ե փր ե մ ե ան կր ներկայանայ երեբ գործերով՝ 
որոնցմէ մին էյոմիտասի կիսանդրին է. հ ե տա բրբրա կան են 
նաեւ իր հտպիտներու խումբը եւ֊ j^Î/zï£ մարմին մը։ IL/n գոր
ծերը կը պարղեն իր մօտ առինբնող տաղանդ մը։

Էմ մ՛ան ո լէ լ Փ ա փ աղե ան իր մասնակցութիւնը կը բերէ 
«Հողմա րձան^ով մը՝ որ ունի տիեզերագնաց գործիբներոլ 
խորհրդաւոր ու տրամաբանական կառուցոլածբ։

Այս ցուցահանդէսը կա րեժ է փայլուն յաջողութիւն մը 
նկ ատել ՝ թէ՛ [.ր 'արուեստ ի բարձր որակին համար եւ թե 
այն լայն արձագանգ "•L որ գտաւ հսպ ել տեղացի արուես
տասէրներու շրջանակին մէջ*.

Մէ ոլթիւնը շատ աւելի լայնածաւալ դո րծ՚ոլն էու
թեան հեռանկարներ ու ւ/, տակաւին իրաղո ընելիք -. Ս.յ ս անդ
րանիկ ցուցահանդէսը իր առաջին ել յաջող բա յ լն էր դէպի 
նորանոր նոլաճումներ։ Ա • Tj * Պ*

•
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Ֆրանսահայ նկարիչ Ար տալաղդ Պէըպէըեան , որ վերջերս 
Հայաստան այցելած էր՝ Ֆրան սա վերադարձին ստանձներ 
նկարել Լիոն քաղաքի Ա . Աակոբ եկեղեցւոյ գլխաւս ր խորա
նին կամարապատը։ Ա . Պէրպէրեան ՝ որուն չարք մը գործերը 
կը զարդարեն քանի մը հայկական եկեղեցիներ Ֆ ր անս ա յ ի , 
ինչպէս նաեւ այլ երկիրներու ֊քէջ, որ մ իա յն Ա՛ ո ն[, Լկե-
ղեց֊-ոյ մէջ ոմնի ութը պաս տասներ (J] ա չելո ւթի ւն , Աար H-— 
թիւն յ չո րս ա ւե տար անիչն եր ը ՝ էիմ իա ծնի հիմնադրութիւնը՝ 
Աս. կո բ Ա* ծրնա g ին} ՝ մա սնա դի տսւ ցած Ըէէա լ կը թուի հ.Ո գեւՈլլ 
գեղանկաթչՈՆթ-եան. մէջ՝ ո լրի ներէ սա տարբերութեամբ որ 
հարազատօրէն հայկական են այս չարքի պաստառներուն ո ճն 
ու տիպարները։ Անոնց մէջ նոյնքան ու հաւասարապէս տպա- 
ւ.ո լ •Ւ}. ոլ ակնբաիւ են մթնոլորտին ու տիպարներուն հարազատ 
հ ա յ կա կան ո ւթ ի ւն ը ։

Ա • Պէրպէրեան' հաւատարիմ հայկական մանրանկար- 
.թեան Հոգիին ու տառին» ՝ կի օգսէադո րծէ անոր խորհրդա- 

նր դա՛ ններն ու թարմ դոյներոլն ճոխութիւնը ՝ հանդիսանալով 
հարազատ մառան ղորդը մեր ւիասահեղ անցեալի մանրանկա
րիչներուն :

իսւլակը իմաստասէր Ոլ դե զաղէ տ Հրահան Պէրպէրեանի ՝ 
ան ծնած է 1923 Նոյեմբեր ՜[Հ>ին ՝ Վյսրնայի մէջ՝ Պուլկսւրիա ։ 
^կանուխէն հաստատուելով Փարիզ^ Արտաւազդ Պ է րպէ րեան 
հ ե տ ե լած է Վ*եղա ր ուես տի g 'Ազդս՛ յ/՚ն P ա ր ձ ր ա զ ո յն Վյսր մ Այ

րանի ղասընթացքն էրուն եւ յաճախած է հԱ րանտ Լք ոմ ի էր» ի 
ակադեմիան։ Ա ա սնա կցա ծ է բազմաթիւ հաւսքական ցուցա
կէ անդէ 1/ներոլ եւ սարքած է չարք մը անհասէական ցուցահան
դէսներ Փարիզի ՝ Պէյրութի եւ Երեւանի մէջ*. Ունի չարք մը 
գործեր ՝ որոնք մաս կը կազմեն անհատական հաւաքածոնե- 
րու' բազմաթիւ քաղաքնէրու մէջ*. Ան սաանձնած է Արուէս— 
u։l"J Եւ ր ո պակտն Ակադեմիային մրցանակը 1987ին î
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