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Հ այ րաԱաստևղ ծո ւթիէեը 
եւ

Ե'ԼԻՇԷ ԶԱՐԵնՍ

--- Սիրելի ‘̂ ալււււվյ^ ահա՛ սւնղաս ժ ը
եւս աղուոր րլո ւր իդ վրայ ) Զո ւլա հՆ ու 
ես : £/" եղէ կը սլա կսէ էա րդէն ը :

Հայութենէ հեռու՝ մարդկութենէ հե — 
ռոլ այս Հներշնչեալ բլուրին'» Հ/77",/ * Նա- 
էւորդ Հ^Զրս յց»ս \ալ տեղի ո ւն եղ ած էր > 
չ՛՛Լ՛ ո տարէ առաջ ) ո ւր է շ «նեյւշնչեալ 
Pin^P»/i մը վրայ ) ԱզՈլՕ ? նորող հան — 
դուցեալ Հայր Վրսհանի հետ : Եը սլա տ — 
լոսս տուէ էն տօնել թէյերս էս Հյն\որ հսււՒՒ 
$[){)ամ եակը I փերթուածներ դրած եւ 
թարգմ անո ւթէ ւննե ր կատ՛արած էր Ա է— 
Լէն քէարոլ մեր մեծ կաթ՜ողիկոս — բանաս
տեղծէն ; Աւարտած էր այս աշխատանքը 
ել սկսած ս ւր էշ մը ---  *Ւրէդոր Նս՚ ր եկաց ի :

Հայութեան մեծագոյն քերթողին) 
ֆօթմիսւապլ քերթողէն Հայս վերքին ածա-

Գրեց' Կ Փ0ԼԱՏԵԱՆ

կանը կը պատկանէ Ս էն — ճոն Փերսին) , 
ուրեմն Նարեկացի է 95 աղօթքներուն է*-— 
1“Ա քանչէ լրէն վրայ փոքր է կ քե ր թս ւած մը 
Գրելու վրայ էր Հայր 1Լահան : Անոնցն է 
մՀ)ը կարգաց էնծէ : Ւ^նչ եղան Հյնո րհ ալէ է 
եւ Լյա ր եկաց էէ վերա րերեա լ այգ դո ր — 
ծ^երը ՝ լուր չունիմ ) էմ յանցանքովս :

Այո բոլորը արդարացնելու համար եր
կու բլո լրներո ւն մ ա ս էն ըրած Հեերշընր- 
ետլ» որակումս։ Արդարեւ՝ այս բլուրին 
‘Լրայ մկր տո լեց ան ՝ աս կէ մեկնեցան դէպէ 
>այ քերթողութեան ծաղկաստանը երկու 
Ա2րմէքաւոր հատորներ * նաէւ քուկդ ) ս ի- 
[•ելէ Յարութ՝ «թսւնսւսւոեզծու֊թ-հuiü'p» ե 
քուկդ ՝ ոէրելէ Զուլալ, «Այւհ՜՜ւ_ծ"ԱՍլ1լ՜էւ մ12
նման» :

77 այն հաստատ հաւատքն ունէն , z/^i 
ս՛յոսւեղ պէտէ ծնէն տակալէն ուրիշներ : 
Այստեղ բեղմնաւորուած՝ այս հրաշալի 
րԼՈլ-րէն վյւայ ծնած' նոր քերթուածներ ՝ 
որոնք հայութեան հոդէէն ժ՜այթքող եւ 
‘^եր քերթողութեան երկնակամարէն նէ— 

սուրացող հրա շած էն նոր ՀՀսլատա-
^եկէկ-^եեր պէտէ հանդիսանան եւ Հաշ — 
կՈլ-նք՝^ը որոնց պէտէ ը լ յան ՀՀարեդա — 
կունք» ;

Ե րկոլ բանա ս տեղծնե ր ը միա բերան
կաղաղակեն ♦

Փօլատ ) չե^ս կարծեր որ կը չա — 
փաղտնցես յ

Մաղթանք մըն էր ըրածս ՝ ոէրելէ 
ներ ) հա ւա տք մը նաեւ՝ կը կրկնեմ : էա ւ՝ 
ԼԱէ <- , անցն էն ք հ էմ ա մ եր զրո յցէ առաջէն

օրակարգէն   Հա յ արդէ րանաստեղծու—
թլ՚ւ֊նը -. Այս Հարդի» բառէն մէջ կր պար- 
ւէա կե.!\ արելմ տա հայ բանտ ս տեղ ծո լ — 
թեան համար' Աեծարենց ՝ վարուժ՜ան) 
Մէըէե ան ) Ահ ա ր ոն ) Ա ա ր ափ եան ՝ մինչեւ, 
ձեր եր կուքը ՝ Ա ա րո ւթ եւ Զո լ * J* ս կ 
տ րեւե լահայ բանաստեղծութեան համար

ա ն, Մ ո ւման ե ան ՝ Ջ ա րենց , մ էն չե ւ 
Պարս յր Ա ելակ :

֊ Մի՛ մոոնար ) 1,է[1ե[է ՓօլաւՈ) մ/,
մ ոռնա ր fi * թօփա լեանը ՝ <էր * ճէղմէ — 
ճեղանը՝ մե՛ր էւ ում բէն) էնչպէս նաեւ ու- 
րիչեեր' ս փ էւռքէ ամրողջ տարածքէն :

— Ջէի ն'ոռցած՜ յ ս է ր ե լէ ՀՀ ա բութ ՝ եւ 
չեմ մ ոռնա ր : էա յց թո յ լ տուր որ անո ւե 
մր տամ այդ ուր է չներէն ♦— Ագո լարդ Պ o— 
յաճեանը։ Էր վաղահաս մահէն քանէ մը 
տարէ առաջ մէայն դրած՜ ընւլարձակ քեր
թուածներ Հթադին»է մէք՝ ձեւով մը կը 
ն*էանան ֆրանսահայ բանաստեղծներուդ) 
բանաստեղծութեան մ* աս էն ձեր ըմ բռնու- 
մ էն ։ կ ը պա բունտ կեն դո նէ անոր էական 
տարրերը î

--- Տեղեակ չեմ ) րայց քանէ որ դուն
ես ըսողը * ♦ ♦

——— է ս կ էն չ է քո՛- ւ կա րծ՜ ի քդ ՝ տ յս մա
սին î Զուլալ *

---  Ադուարդ Պօյաճեան ՝ նա խա կրթարա
նէ էմ սէրելէ ուսուցէչս ՝ ըս տ էս ՝ աւ ևԱ, 
մեծ է էր արձակով քան Ւր բանա ս տ ե լէ — 

ծ ո ւթեամ բ :
--- - Լալ ) այժ՜՜մ անցն էն ք մեր նէւթէն)

արդէ հայ բանաստեղծութեան։ կ ը յէ — 
չեցնեմ երկուքէդ աէ) որ մեր ղր ո յց էն այս 
մասը մուտք մ*ըն է մէայն : Ա եր բուն
նէւթը Եղէ չէ Ջսւրենցն է :

— Այղ մ ո ւտքէն առաջ ) կարեւոր ո ւր է չ 
բաներ կան ըս ծ լէք ։

— Կ[Լ կռա հեմ մէտքդ) Յարոլթ) հ[Այ J 
րանաստեղծութեան մ ա ս էն խօսելէ uluu^) 

պէաք է ճչդենք մեր Ա1յԱՕթՈՆ1սն ըմ բռն ու- 
մը րան ա ս տ ե ղծ ո լթ ե ան մ աս էն : Ո *~րէչ 
խօսքով կհուզես որ առաջէն հարցումս րլ-

ւայ *
--- Ե^նչ է քծւլէ համար րանաստեղծու—

թի^նը, ^յսօ՛ր էն" ։ Համաձսմյն ես
նաեւ դուն , Զուլա լ ։

— Այս':
— Հաւատացէք որ նոյն մտածումը ու- 

նեց ած ԷՒ ես : ի սյ յ ւյ ւէա իւ g ած՛ n լ։ չա ա կը 
տարաՏուինք : ՛Հանի որ կ՝ուզէ,ը՝ ատկէ 
աւելի գեղեցիկ բան չկայ ինեի համար’. 
Մանաւանդ որ իմս միայն կարճ հար — 
ցում մը պիտի [՛Ա՛՛՛յ Ւ"է ս1ս"ոա ս էսան — 
ները պիտի տար ղո լր , մանաւանդ դո՛ ւն 
սիրելի Տարութ : Կը յիշև “ արղեօր որ 
այղ նոյն հարցումը ուղղած եմ րեղէ։ 25 
տարի աոաէ եւ պա տասէսանդ ալ արձա
նագրած «Անդաստան»/, մէչ-. Շ՛ատ հև- 
տարրրրական պիտի ըԱա ր ‘^է^յ՚Երել 25 
տարի ա՚ւսւէ ըսածդ ել բաղդատել այ — 
սօրոլան ըսելիրնեբոլդ հետ : Այո ՚1^՚Ր^1՛՛՛ 
տարիներու մեր զրոյցներու ընթացրին 
վերահասու եգած էի արդէն թէ որրա՜ն 
էս ո րաց ուցած էիր այս նիւթը , որրան 
պեղած, ո՛ւր հասած’. Այստեղ կհուզեմ ա-
ւե լցնել նաեւ հետեւեա/ր , ---  իմ ճանչցած
հա յ բանա ս տե ղծներ ու մէէ ) դուն ես ) Ա ա- 
բութ, (ու նաեւ Ահարոնը} , կնսպրիս
բանաստեղծութիւնը ամբողէապէս , լիո — 
վին : Միւսնեըուն համար չեմ 'ըսեր թէ 
բանաստեղծութիւնը իրենց կեանրին կեն
սական հարց եր էն մէկը չէ’. Կը համար — 
ձա կիմ , ըսելու սակայն որ րու մէէդ, ո՛չ 
միայն ամէնէն կենսականն է այն, ա յլ 
նաեւ ամբողջական , մշտատեւ, էսորոլնկ

տ սլր ո ւ մ մ ը-, Գ ո'ւն ) Ա ա ր ո ւթ ) բանաս — 
տեղծո ւթեամ բ 1լապրէս) րանաստեղծու — 
թեամբ կ է րադո ր ծես կե անքւբ ։ 1Մրկէ'' 
քերթողական մա տեան էդ խորադէրը) ւլո ր 
նոր կը հասկնամ ) եւ որուն մաս էն րո — 
լորովէն սխալ մե/լնութէւն տուած էէ ես 
էնծէ ) ու նաեւ ո ւր է չնե ր ու : վ^ու մԷԽ > 
Լյա բութ) բանա ս տեղծ՜ո ւթէւն ը մշս/ագոյ 
վէճակ մ ըն է) մշտագոյ ապրում մը։ 
Զայն կնւպրէս նոյնէսկ երր) օրէնակէ հա
մար ) դլսւնէ կ մը կը փ տ թ թե ս ) դէն է կ^ըձ — 
պես կամ ալ մե տաղէ կտոր մը կը մրճ ա- 
հարես : Ե Լ- ա'Ju ) ո Հ_ մէայն արթնութեան 
րոլոր պահ եր ո լդ այլ նոյնէսկ) պէտք է ը- 
սէէ թերե ւս մ տնաւա՚նդ եւ աւելէ խո — 
րապէս ) երաղներուդ մէջ) ներա շխա ր — 
հէդ) ենթաւլէ ւոա կց ո ւթեանդ անէմանալէ 
էա րա խո րհ ո ւրդ ոլորտներուն մէջ՝.

--- Զայն փոււլեմ ) Փօլա'տ ու կը չը —
նորհաւորեմ քեղ* Աարոլթէ մաս էն րո լո ր 
ըսածներդ ձէչդ են » կը րամնեմ ւլանոնք 
1էովէն * Եը չնոըհաւորեմ նաեւ քեղ) ո՛չ 
մէայն հայ բանաստեղծներուն հանդէպ 
տածած սէ րոյդ եւ գուրգուրանքէդ հ\ա — 
մար) Ահտրոնէն մ էն չեւ թօփալեան ) Ա ա- 
բութն ու ես ) այլ նաեւ) անոնց ստեղծա
գործութեան մ էն չեւ թաքուն ակերը թա
փանցող ակնարկէդ հ ամա ր ։

--- Եր տեսնեմ որ Հա փա ղան g ող ր մէայն
ես չեմ : Լա'լ ) էնչեւէցէ ) թ"յլ տուէք որ 
քէչ մը առաջ յէչած մ էջքերումս ընեմ 
ԷՀ ա բութէն ։

---  Խ ou ելով էբրեւ բանաստեղծ ) կ՝ուզ եմ
շե չտել թէ նաէւ քան բանա ս տեղծնե ր ո ւ 
ներքէն մ ղում ը) բանաստեղծ լէնելու դեռ 
տնդէ տա կէ g հակումն ու տենչը կա ր բա
նա ս տեղծո ւթեա ր յափշտակուած ) րա — 
նաս տե ղծո ւթէւն ը էբրեւ հոգեկան վայելք 
բոլոր ա ր ո ւես տն ե րէ g վեր դասող) ու — 
շադէ ր ու մ ոլեռանդ թնթհլ1^Ա1լ : Արդ y

թ նւ Էր բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւնը Ա
համար։

*1յախ եւ առաջ) անձնամ ո լ ու ւլուտ 
ւլդտ ցատկան վա յ ե լք ) երբ մ է քերթուածէ 
մէջ դտն ո ւմ էր էր անձնա կան փ ո ր ձա — 
ռութեան՝ սէ րոյ) վչաէ ) կարօտէ) բերկ
րութեան) եւ կամ թաքուն յոյսերէ ան- 
բարբառ դոյութէւնը յա յտնա րերո ւած 
մի քանէ խօսքերէ վեհ ու կա խա րդ JO- 
րէն ո լած քէ մէ^ որոնք լուսաւորուած ու 
էմ ա ս ատ ւո ր ո լած ) էր նեղ ու սահմանա — 
փակ կեանքէ մ է ջա կո ւթ է լն ը րա րձրաց — 
նում էէն մարդկա յՒն ճա կա տաղրա կան 
մենութեան \առեդծուածէն :

2 •— Ապա ) բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ եան մէջ նա 
դտն ո ւմ էր կեանքէ ղո ւտ նէւթական կա- 
րէքներէց ու ապրումներէդ վեր ձգտող 
մ է ներաշխարհ ) անհուն կա ր ե լփ ո ւթ է ւն- 
ներէ մ է անջրպ ետ ) ուր բառեր է հրա — 
շա դո րծո ւթեամ ր ) էր զգայական էոյծ ու 
մեղկ զեղումները յանկարծակէ րէւրեղա- 
ցած՝ լուսացոլք գոհարներ էէն ) եւ ուր 
/փ 1" մտածում ը ընդո ս տ եր անդա լո ր ո ւած ) 
մայթքում էր արեան րնազւլակա/ւ JnJ~“ 
ղերով : է^անա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւն ը կա ր ե լէ ո լ — 
թէւնն էր մարդու հոգածէն ու գետնա — 
քարշ ծանր ո ւթ է ւն ը բարձրացնելով հա — 
ղորրյակէց դարձնելու գաղափարէ եւ դե
ղեց է կէ ներդաշնակ ու անբաժ՜ան գո — 
յ ո ւթեան : (\քերգաչնակ եւ անբաժ՜ան ) 
երր մարմինը ղ է տակէ g է հոգու կարելի- 
ո * թ է ւ^էնե ր էն ) եւ հո դէն դէտա կէg է 
մ ա րմն է կարեւորութեան) ։

3 •— Ու վերջապէս ) բանաս տեղծո ւթէ ւնե 
էր այն որ խանդա վա ռո ւմ՝ էր ) որ յա — 
փըշտակերով նրան իր կեանքի ամենօրեայ

ու ս ո վո ր ա կան հունից ) փոխադրում էր 
նրան Ւր Ւ ո ր ո ւնկ ինքնո ւթեան ) իր թա
քուն կա րելի ո ւթէ լիւներ ի ) էր անդէ տա կէ g 
տենչերէ ակնյայտ ներկայութեան :

Աոդական մի ո լորտ ուր ա յն ամ էնքը ) 
որոնք մէնչ այդ քաոսայէն էէն ու շը — 
/է ո թ ) տարտամ էէն ու անորոշ դաոնում 
էէն աւելի քան իրական ) միակ իրականու- 
թիւնը որին արժ՜էր դէտա կց է լ ու հա — 
լա տա լ • • *

--- Լաւն է ) Փօլա՛տ ) նաեւ զարմանալի
ււ ր այրէ օրերուն արդէն կարեւորը ըսած 
եմ ) մէջբերումիդ վերքին մասին մէջ մա
նաւանդ ։

--- Այ՛’’ , շատ լալ. է , կ՝ըսէ Հուլալ
գլանի կը շը թնե բուն եւ երկու թեւեր ը օ-

ԳՒն։
--- թերեւս անհամեստութիւն է ըլՀածս՝

անակնկալէ եկողներո ւն մէջ միակն էի 
ես î որ չգա րմա g ա յ ։ Հին մտ եր իմներէդ 
Հոր ոք առ յաւէտ բաժնուած են ձեզմէ) , 
1լ ըսեմ միակը էէ ) որ կը սպա սէ է «Bui — 
նս1ԱՍւեղծոլ^Եսւմթ»//րչ. , 25 տար էէ է վեր , 
կր նախատեսէին զայն իմ հետս նաեւ հին 
ձ'տե ր իմներէդ' Ոտ րդէն Պօտ ո սեանն ու 
թ1.ր եւս Որր ունէն։ Ւնչ որ զա րմա ցուց 
զէս' մեր քերթո ղո ւթ ե ան անդաստանէ 
ա յս ահա լո ր տափ տ կո ւթ եան եւ ան տա ր — 
բեր ո ւթեան մէք^ անմիջական եւ խան — 
դա վառ կեցուածքն էր մեզմէ ամէնէն 
դժ՛ուարահաճներուն : Անոնց դրական ամ- 
բողջական գնահատանքը :

Ան ոնց մ է առա fինը' Հրահան ահն ուր | 
Երկտր տա սնամ ե ա կնե ր է ի վեր ես չեմ 
կարդացած հայ քերթողական մատեա նի 
մը մաս ին այնքան խոր վեր լուծում ։

Ա* էա յն րա րձրադո յն մ չա կո յ թէ տ Էր y 
բարձր բանաստեղծութիւն ունեցող ժ՜ո — 
զովուրդի մը լաւագոյն գրական քննա — 
դա տները կրնան այդպիսի յօդուած դրել*

Հյահնուր իր կեանքին մէջ) որե՜ւէ հտյ 
2լէրքէ մասին այսքան անվերապահ գնա
հատանք չէ ըրած) բացի թերեւս Ւնտ- 
րտյէն ։

Ոպղակի հրաշալի էր հ.ետհանքր առանց 
Երդիկի հեղինակին այդ «pUljg եթԱպն էթ 
qbphqop»£r :

ԱւաՀղ ) տն պիտի ըլչար իր վ^ՍՍ՛11 
դրուածքը : ՒՀնչ հրաշալի «կարապի bp զ.» :

Ո անա ստեղծ ո ւթեան մասին երկուքիդ 
ալ մեծ հարցումը ուղղելէ առաջ) կ} ո լ — 
ւլեմ այստեղ մէքրերել նոյն խնդրէն մա
սին Ահարոնի մտածումներէն մաս մ ը) 
'ար տա յայտուած այդ նոյն թուականնե — 
բուն :

Անոնց վյրտյ երբ քիչ յետոյ աւելցնենք 
ձեր այսօրուան ըսելիքները) կր յու — 
սամ որ աւելի լա յն ծիր ի մը մէջ դրած 
կիլլտնք հարցը։

Ուրեմն Ահարոնն է ըսողը՝ — « Այ**0!? 
քերթուած մը ԱթԱ1Ա1ծնսւկսւՍ չէ այլ եոգե- 
ծ 6.111 կան : Այլեւս բանաստեղծ — մարդուն 
աձ* բողք իմացականութիւնն է որ) իր
նեՐՅ
լ՚ով, կը մասնակցէ քերթ ուա ^Ւ մԸ Մ ֊ 
ր էնմ ան գաղտնած՜ածուկ ա շվւ/ա տ ան քէն : 
Սիր տը) հոդին եւ միտքը համաձուլ — 
լած րտրկ կրակներու քուրայէն ձ էջ եւ 
թափ ո ւած նորաստեղծ ա շխա րհ ի մը կա
ղապարէն մէջ։ Այլեւս չկտյ մերկամար
մին զգացում : րայց նոյն մշտագոյ եւ 
անվախճան զգացում՛ը կ՛՛անցնի հազարա — 
լոր պրիսմակներէ ) ընդունելով բիւրաւոր 
ձեւեր ու դո յնե ր) որոնք չկայէն մին —

Շար- էջ 3-1

ոլաg ո ւմներ ո վ եւ ար տա g ոլա g ո ւմնե —
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« e ա Ռ ա ջ »

TTcharentz vécut la révolution d’Oc

tobre. Il y crut. Il y participa de toutes 
ses forces, par les armes et la plume. Ce 
fut d’abord, pour lui, une histoire d’a
mour. Il s’y lança librement — si libre
ment, par malheur, qu’il finit par être 
accusé de déviationnisme lors de la 
« grande purge» et jeté en prison, où il 
mourut. C’est qu’il se battit moins sous 
la tutelle de Lénine qu’à ses côtés. Il 
était moins l’homme d’un dogme que 
d’une libre recherche, plus un poète d’ac
tion que le servant d’une théorie. Et 
le poète ne fait très bien que ce qu’il 
aime et ce qu’il veut. Tcharentz fut un 
poète révolutionnaire par fonction natu
relle. — C’est ce qui assure l’authenticité 
de son œuvre — Et ce qu’il annonçait 
était avant tout l’avènement du triomphe 
de l’homme contre tout arbitraire des
tructeur. Cela pouvait être peu, cela de
vint vite beaucoup trop.

Tcharentz — ce qui signifie le Mauvais, 
pseudonyme qu’il tint à prendre pour 
bien marquer qu’il était avant tout celui 
qui s’oppose à toute espèce de pharisaïsme
— étonne par l’accumulation de con
trastes, si tendus et si incompatibles 
entr’eux quelquefois qu’il paraît toujours 
au bord de l’explosion ou de l écartèle- 
ment. Il est tout à la fois un condotüère 
du communisme, un prophète sans Dieu 
mais non sans révélations, le plus fami- 
liei des hommes de la rue, un amateur 
de drogues et d’excitants et un vieux sage 
oriental qui garderait toujours un pis
tolet dans sa poche. Il n’est dupe de 
rien, mais il espère tout. Il réussit la ga
geure d’être le plus logicien des poètes 
de l’avenir — étant étonnemment revenu 
des poètes du passé. Sa poésie construit 
l’histoire. Elle ne la rumine pas... L’ar
tisan est robuste. J’ajouterai, adulte, en 
dépit de ses véhémences et de ses fan
taisies. Il n’appartient pas du tout à la 
race des poètes qui vieillissent autour de 
leur enfance, ou du sens qu’ils en ont. 
Tcharentz se refait au jour le jour. De 
là, une surprenante variété de styles. 
Tour à tour, il brosse de larges fresques 
à touches rudes et hardies, laisse jaillir 
un lyrisme en rocaille, bouscule la langue 
et la métrique ou se plaît à de libres nar
rations familières, pleines de bonhomie, 
au ras du sol. Il excelle à rendre « épi
ques » les objets les plus prosaïques, et 
se plaît à crever le faux sublime par les 
prosaïsmes. Il jongle avec l’hyperbole ou 
se plaît aux sentences concises et abruptes. 
Mais sans naïveté, ni ces « rêveries » qu’il 
déteste, même et surtout lorsqu’il pro
phétise.

Il va sans dire que les fragments trop 
brefs que nous donnons ne peuvent re
présenter tous les aspects de son œuvre, 
mais peut-être les résument-ils assez bien
— surtout ses « Rubbaïyat » qu’il écrivit 
dans les dernières années de sa vie, dont 
la substance est d’autant plus riche et 
pathétique qu’elle est retenue, concentrée 
et comme sous-tendue de litotes et de 
silences. Il y fait le bilan de ses expé
riences, sur un ton sentencieux, à l’em
porte-pièce, narquois, tendre ou amer, 
d'autant plus saisissant qu’il semble ra
valer je ne sais quel désir inassouvi, que 
nulle doctrine ne console, encore qu’elle 
le masque délibérément.

Son matérialisme y paraît être le fruit 
d’un examen métaphysique — lequel 
n aurait eu d’autre solution que son échec 
ou la connaissance de sa vanité. On le 
voit bien dans le fait que Tcharentz 
pique droit sur l’affirmation la plus trou
blante qui soit sortie de têtes humaines : 
celle du non-être de l’univers et de sa 
non-solution tant que son existence n’est 
pas réalisée comme étant non-être. Tcha
rentz ne peut admettre cette tentative de 
dé-création. L’homme est pour lui une 
conjonction de phénomènes assumant un 
devenir à l’intérieur d’un univers. C’est 
ce devenir dont les modalités importent. 
Son acceptation et non pas son refus. Le 
poète ne consent pas à postuler que tout 
dérive d’un « Esprit immobile en es
sence » puisque le postulat lui-même im
plique, pour être formulé,*des substances 
en mouvement. A quoi bon rêver sur 
un contraire que son contraire contient

seul ? « Et la forêt où tout se consume 
et finit est pourtant inépuisable». C’est 
une «inconnue» que l’on doit accepter, 
une organisation présentant une pluralité 
inconcevable de possibles qu’il faut, len
tement, apprendre à discerner et à par
faire. Enfin et surtout, une terre à aimer, 
car elle est le jardin de l’homme. Tcha
rentz garde l’espoir qu’elle devienne 
belle et bonne. C’est rejoindre, à l’ex
trême, le messianisme judaïque, lequel 
doit se réaliser ici. L’imagination du 
poète exige de ne point se satisfaire de 
l'imaginaire. Car rien d’autre ne peut 
boucher les failles que la « réalité ». Il 
s’efforce, héroïquement, de se tenir nu 
devant les énigmes soulevées par le mon
de, nu devant ses propres interrogations. 
Il tentera de ne plus se servir de béquilles 
ou de systèmes, de tout ce qui n’est pas 
science véritable, mais palliatifs illusoires. 
Et, s’il reste une consolation autre que 
« cet ensemencement du sacrifice et deC
la mort», ce ne peut être encore que le 
poème. Celui qui approche le plus de 
Nature. Par quoi j’appréhende un « meil
leur » d’autant plus désiré qu'il semble 
fuir sans cesse.

De tous les poètes arméniens qui eurent 
pour souci la défense et illustration de 
la terre natale, Tcharentz, (pseudonyme 
qui signifie « le Mauvais »), fut sans doute 
celui qui se refusa le mieux à se faire 
illusion. Il ne croyait pas à la divinité 
des mythes. Aussi bien entendit-il, dès 
le départ, se réserver les parts ingrates de 
la poésie, celles dont on ne veut pas : 
charpies de beauté, scandales d’un non- 
conformisme où se puisent des fraîcheurs 
plus vraies, constats désabusés après des 
engagements fervents et féroces ; com
portements qui le conduisent à modifier 
sans cesse son langage et à le tenir, ar
demment, au point le plus risqué. De 
là cette brutalité des contrastes : en 
passe du poème-fleuve au poème gno- 
mique, de la complainte populaire à 
l’ode savante. Mais en toutes choses se 
manifeste cette opposition que son nom 
même souligne et qui percute aussi bien 
les bastions politiques ou religieux, que 
les normes (toujours douteuses) d’une 
saine psychologie.

Il ne s’en tiendra pas aux exclusives 
nationalistes touchant sa patrie, encore 
tju’il soit très attaché, et avec une déchi
rante tendresse, au charme du sol natal ;

le grand Tcharentz par

Luc-André MARCEL

très tôt il arrachera en lui cette borne 
des frontières, qui ne cesse de fomenter 
des désastres, pour adhérer aux idées de 
Marx et de Lénine, et participer à la 
grande aventure. De même son œuvre 
sera-t-elle toute marquée du besoin d’é
mancipation verbale. Elle fusait de toutes 
parts en Europe, encore que les motifs 
en fussent souvent contradictoires. Mais, 
à qui eût suivi de près l’aventure de 
Tcharentz, il eût été aisé de pressentir 
que le même mouvement qui le poussait 
à violenter les interdits détestables — et 
de tous ordres — le conduirait à se victi- 
mer lui-mème et à se voir condamner 
par des dirigeants qu’offusquait une pu
reté semblable.

11 n’est pas étonnant que l’obsession 
de Tcharentz soit le feu. Je ne sais com
bien de fois il à celui-ci fit appel et le 
nomma. L’étrange est qu’il n’en redoute 
pas 1 éfficace. Il le réclame, il y croit 
Se brûler et que tout brûle, tel est le 
salut. Dite de go, la chose semble ab
surde ou maladive (et il est vrai que la 
maladie est en Tcharentz : ce fut effec
tivement un homme qui se droguait et 
il est évident que l’obsession du leu fut

excitée par la drogue même...) Mais 
l’important chez lui est l’usage de l’ac
cident, et ce serait escamoter sa réelle 
grandeur que de ne pas vouloir constater 
ce que cette obsession, par exemple, ali
mente et recouvre. Passant outre aux 
vues de clinique, on voit se soulever un 
autre visage, celui d’un homme qui plus 
qu’aucun autre crut au fait de 1 esprit 
et qui fut astreint à constater qu’il était 
essentiellement celui qu’on refuse. Sau
vagerie toute de conséquence. Par là se 
justifie son nom de Mauvais. Si tous 
croient un diamant détestable et dange
reux quel nom donnera-t-on à qui le 
tient pour essentiel ? Et si l’objet même 
d’une liberté plus réelle se voit banni, 
que dira-t-on de celui qui s’en fit le ser
vant, Voilà découverte cette racine de 
l’incendie heureux, de cette passion où 
l’illusoire ne peut brûler que lui-même. 
11 est très saisissant de voir la drogue en 
Tcharentz accroître la lucidité tant sa vie 
est tenue par le besoin des mutations jus
tes. Et d’abord en gommant ses façons d’ê
tre successives. Nulle ne tient et toutes sont 
vraies. De là que Tcharentz ne redoute 
pas l’artifice. Il le dévore et le purge.

De tous les grands poètes arméniens, 
et il y en eut beaucoup, peut-être est-il 
le plus intelligent, et, par son art même 
d'endosser les chaînes, le plus délivré. 
L’homme, assurément est extraordinaire, 
et l’on va loin à marcher à son pas. Je 
ne sais si le personnage, comme on l’a 
dit, fut plus grand que son œuvre. La 
chose ne me semble pas vraie. Ce qui 
voile aux yeux de certains cette présence 
aiguë de l’esprit serait sa vertu première ; 
le dédain de tout intellectualisme habile 
à donner le change et qui est une des 
calamités des littératures de décadence.

Sa vie ne se joua pas en chambre close. 
Certes. Peu de poètes unirent autant l’art 
de l’écriture à celui de l’action, et s’i
maginer Tcharentz reclus en quelque 
tour pour mieux y subir les conflits d’une 
expérience intérieure serait cruellement 
faux. S’il est sans doute exact qu’il fut 
un instable, il le fut à la façon des ou
ragans. En tout violemment exposé et en
tendant l’être. Rien du chafouin subtil, 
qui spécule sur des bombes. Ce n’est pas 
1 homme des méandres, et il n’avait pas 
le goût des sublimités saugrenues. Son 
œuvre entièrè est imprudente. C’est là sa 
vertu essentielle et ce n’est pas peu.S’il

bavarde, il bavarde et s’il crie, il crie. 
Ce débraillé fait tout son style, et, grâce 
à lui il fera tout son coup d’état litté
raire. Car il en fit un. Il a libéré la 
poésie arménienne des usages rigoureux 
de la prosodie. Et je ne sais trop ce qu’en 
eût dit Varoujean, qui, à l’inverse, ex
celle à revivifier l’art savant et pour qui 
un mot est une chose importante. Ce 
sont les pulsions qui soulèvent la poésie 
de Tcharentz, comme un orage recouvert 
de paroles, ce sont elles qui comportent 
le phénomène verbal conjoint à celui de 
1 être ; c est de ce mouvement sans cesse 
renouvelé du souffle que Tcharentz es
père un renouveau. L’objet de poésie est 
un prétexte. Comme le feu, Tcharentz 
n est pas architecte et ne croit pas à la 
durée. Cela est vrai chez lui à աւ degré 
surprenant et j’avoue ne connaître per
sonne qui me donne à ce point l’impres
sion d’être en proie à une métamorphose 
permanente sans qu’on sache toujours ce 
qui la nécessite. Si nous insistons sur 
cette identification surprenante avec le 
feu c’est qu’effectivement il finit par s’en 
dégager une sorte de philosophie dont le 
premier chapitre pourrait s’intituler :

« Psychologie de la flamme ». S’ignorer 
comme sujet. N’exister que pour l’objet 
où le langage mène sa danse ambiguë... 
Car pourquoi tant de délires en tant de 
paroles ? Pour recréer ce phénomène qui 
naît de deux brandons. Et pouvons-nous 
nous penser sans que nous oublions d’ê
tre ? Une pensée ne peut que caricaturer 
les ligaments rigoureux de la créature, 
ceux de son corps, et ses fonctions... Et 
tout bonheur se devrait d’être plénitude 
et vacance et non point la conséquence 
d'une abstraite méditation sur les lois !

Je ne sais trop, à dire vrai, ce que 
peuvent penser les matérialistes de stricte 
obédience de ce type de révolutionnaires 
et du lyrisme qui les soulève. Peu con
formes aux règlements sociaux imposés 
et peu aptes au service, tels devaient pa
raître les poètes de la révolution d’Oc- 
tobre à un crâne stalinien. Tcharentz 
volait vers l’inévitable prison. Aussi bien, 
comme beaucoup qui prirent les armes 
était-il animé d’un esprit contraire à ce
lui qui préside au bon fonctionnement 
des Républiques. On le voit mal installé 
en quelque ministère. La lutte avait trop 
de goût, ne serait-ce que de pouvoir tout 
en attendre. Le constat est plus amer, et 
la pesée des jours qui suivent plus into
lérable. C’est là que pointe le feu et que 
se renouvelle le besoin des mutations. 
On ne peut enserrer Tcharentz, et toute 
tentative de réhabilitation qui n’aurait 
pour but que de démontrer sa stricte 
appartenance à la Doctrine est absurde 
d avance. Le phénomène Tcharentz se 
joue bien au delà. Ce ne sera jamais sur 
terre assez de flammes, comme il le dit 
lui-même. Son esprit le voue à une per
manente opposition. S’il est vrai qu’il 
fut le père de la jeune génération des 
écrivains d’Arménie soviétique, il est 
moins sûr qu’il les eût toujours approu
vés. Son emprisonnement et sa mort pré
servent sa pureté. Mais en conséquence, 
suscitent-ils tant de modèles ? Il est aisé 
de parler grandement des grands morts. 
En fin de compte cepoète libre, et libre
ment communiste, cognant ses mots sur le 
« cymbale du soleil », moralisateur à la 
façon des ronces, cet excellent et salu
taire Mauvais, devient à sa manière un 
redoutable exemple de ce que doit être 
un vrai poète devant les conformismes 
d’Etat. Banni à jamais des places hono
rables et à qui les médailles officielles, 
tardives ou non, déplaisent.

Mais là encore, à brosser de trop loin 
ce qu’il put être, on s’abuse et la saveur 
vraie de ce tempérament se brouille. Il 

n’en voulait pas tant. A le traduire on 
voit sourdre sa tendresse et tout ce à quoi 
elle se brûla, et sa largeur d’âme. Elles 
allaient de soi. Et il n’était pas l'homme 
d’obscures malices. Sa vie fut simple, en 
dépit de tout ce qui put la déchirer.

Il était né en 1897, dans la ville de 
Makou en Arménie Perse ; et il laut no
ter qu’il garda toute sa vie la nostalgie 
du pays natal. De son soleil surtout, (ce 
qui explique aussi sa nostalgie du feu)> 
dont l’absence, plus tard, sembla lu1 

peser. — (On va chercher très loin, par
fois, des causes fort simples. Il est évi
dent que les jeunes années passées a 
Makou laissèrent au poète un éblouisse
ment d’autant plus intense qu’il était 
celui de la première découverte). Mais 
sa famille émigra bientôt pour s’en venu 
à Kars, ville qui se trouvait sous la do
mination russe. C’est là que Tcharentz, 
de son vrai nom Soghomonian, (Salomon, 
- ce qui explique l’antithèse du pseu
donyme), fit ses études primaires et se
condaires. En 1915, à dix-huit ans, il
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s'engage avec maints de ses camarades 
comme volontaire dans les troupes de 
cboc que levait la Russie pour aller com
battre les Turcs. Les massacres avaient 
soulevé en tout Arménien un immense 
besoin de revendication et de justice. 
Tcharentz prend donc les armes et pousse 
jusqu’au lac de Van. Les affreux carna
ges qu’il vit et qu’il dépeint dans l'aurore 
épique n’ont rien de littéraire. En 18, 
t'est la proclamation de l’éphémcre Ré
publique Arménienne Libre, qui parut, 
un temps, consoler de six siècles d’occu
pations persane, turque et russe. Tcha
rentz se trouve alors à Erévan. Nigol 
Aghbalian, Ministre de l’Education Na
tionale, révèle au grand public, par un 
article éclatant, les dons du poète. Celui- 
ci devient secrétaire du Ministre, place 
tout honorifique, qui lui laisse le temps 
d'écrire comme il l’entend. Mais la Ré
publique disparaît dès sa deuxième année 
d’existence. Les Turcs reprennnent les 
anciens territoires, et Tcharentz, consi
dérant que sa culture est insuffisante dé
cide de partir pour Moscou. En 1920, il 
adhère au parti de Lénine. Il devient un 
de ses plus fidèles compagnons. Il avait 
emporté dans ses bagages deux livres de 
poème : l'aurore épique et la légende 
dantesque. Bientôt, modifiant son style, 
il va publier Les foules en délire. C’est 
le plus rocailleux de ses ouvrages. (A 
tout dire, l’unanimisme était alors à la 
mode en Europe, en conséquence des 
guerres ; et il était fatal qu’un poète aussi 
engagé aidât de toute sa fougue ce mou
vement qui voulait avant tout retrouver 
« le sens de l’humain »). Le choc de Tcha
rentz sur la jeunesse fut très vif. Il devint 
chef d’école. Avec lui s’ouvrait une nou
velle littérature, celle de l’Arménie So
viétique, la seule qui resta du démem
brement de la République. (Et, certes, 
il y aurait beaucoup à dire...) L’influence 
de Tcharentz sur les jeunes écrivains per
sista jusqu’en 1935. Beaucoup d’entr’eux 
ont raconté ce que fut l’homme et ce 
qu’il leur apporta. 11 était revenu à Eré
van. Et c’est là qu’il fut emprisonné sur- 
ordre du Parti Communiste Arménien.

On ne sait trop quand il prit goût à 
la drogue. Il ne semble pas, en effet, que 
le succès, ou les combats politiques, aient 
pu apaiser les frustrations dont il souf
frait. Son instabilité conjointe à son gé
nie, je l’ai dit, brûlait plus loin, et l’on 
peut douter que ceux qui l’approchèrent

Tcharentz est avec Maïakovsky le plus grand poète 
de la révolution russe. Ce qui est bien dans les tradi
tions de l'Arménie: elle hait le médiocre et se veut 
aux premiers rangs. Après avoir donné à Byzance 
quelques-uns de ses plus grands empereurs, elle se de
vait bien de fournir à Moscou certaines de ses plus 
fortes têtes.

1 aient réellement connu, et aient compris 
la singularité de ce qui le dévorait. (Plus 

00 ayance dans la découverte d’un être, 
plus on voit se troubler l’« histoire» et 

s “fflenuiser nos certitudes. Le v rai exi
gerait un don d’ubiquité). En prison, 
pnve de drogue, sa vie devînt un süp- 
pliçe. Ses voisins de géôle racontèrent 
“u ils l’entendaient hurler. Un matin, on 
e trouva mort près d'un pilier de ci- 

111ent. Il s’y était brisé le crâne. C’était 
eu 1937. Il laissait deux filles, qui vivent 
encore. Après la mort de Staline il fut 
rt abilité. (Le mot a je ne sais quoi de 
grotesque...) On réédita son œuvre. Ou- 
'e les ouvrages cités, elle comportait 
fl Iodes et Poèmes, Le Livre de route, 
es poèmes divers et des quatrains non

£^UlUS en receuil, et deux écrits de prose, 
o terre de Naïri, qui est un roman, et des
°uvenirs de la maison de correction d'E- 

revan.
il 'ft découvre peu à peu de nombreux 

tts éparpillés dans diverses familles.
^cpuis que Mikoyan vînt proclamer à 
leve an,}a §randeur du poète et fit la 
de Խ écrous ^e son œuvre la renommée 

e arentz ne cesse de se répandre et

de croître. On le traduit. Et le voici, de 
nouveau, un des maîtres de la jeune 
école.

Ce n’est pas, en ce qui me concerne, 
l’aspect politique de l’œuvre de Tcha
rentz qui me touche. Je n’y crois guère, 
ou, plus exactement, je vois trop, à la 
lumière des événements qui se déroulent, 
combien l’authenticité de tels engagements 
l’emporte en qualité sur l’inévitable ra
goût de l’ordinaire. Mais encore n’est-ce 
pas à cette différence criarde qu’il faut, 
u mon sens, constater la grandeur de 
Tcharentz, mais bien au niveau de sa sa
gesse et j’oserai dire de son prophétisme 
natif. Cet homme trapu, laid, dit-on, est 
d une trempe peu commune. Il casse le 
sens, d’abord, que l’Arménie se fit, à 
tort ou à raison, d’un poète. Ce n’est pas 
en vain que les frontières sautent en lui, 
qui fut pourtant le plus rivé des hommes 
au lieu natal, ni par assaut de démesure. 
Mais surtout parce qu’i! veut modifier 
les références essentielles entre l’homme 
et lui, entre l’homme et l’univers. N’est- 
ce pas là ce qui angoisse tout véritable 
poète et se peut-il que l’un d’entr-eux 
puisse respirer, sans s’interroger sur la 
valeur de la face des dieux ? C’est dans 
cette quête que Tcharentz découvre sa 
race. On dit qu’il fut une sorte de mage 
du matérialisme, et c’est vrai. Son am
bition secrète ne fut pas autre chose, 
peut-être, que de retrouver un art de 
vivre nouveau et, partant, une pensée 
nouvelle dont il lui parut que toute poé
sie, fatiguée de ses vieux pouvoirs était 
avide. Paradoxalement, et par simple con
séquence, ce qui me frappe en lui c’est 
la présence des anciens — ceux qui pen
saient le monde en même temps qu’ils 
en vivaient la musique. Omar Khayam 
ou quelque nouvel Héraclite, mais sans 
rigueur et comme par gourmandise. Un 
poète philosophe tout effréné de vivre et 
pour qui tout est toujours trop peu.

Toute politique sera toujours dépassée 
par le poète. Ce que Tcharentz a con
cédé, comme tant d’autres, à l’action so
ciale, c’est une occasion de lyrisme, et 
l’expérience qui la soutient. Mais il va 
sans dire que le poète préservait d’instinct 
ses risques de débordement. Amours, 
boissons, drogues proposaient d’autres 
duretés et d’autres disciplines. Ce sont 
la des diables rigoureux. De là cette gé
nérosité inlassable vis-à-vis d’autrui, qui 
compense cette stricte mise à sac et à

cendre de lui-même. Est-il rien de plus 
ascétique que ce qu’on dit être un vice ? 
El qui réclame plus d’affreuses vertus, 
et je dis affreuses dans le sens d’une su
renchère d’exigences morales. On s’a
buse étrangement quand on pense qu’un 
vice est chose qui se laisser aller. Voyez 
nos banquiers ! Est-il rien qui exige plus 
de sacrifices, d’assumations redoutables, 
de longs calculs, de préméditations com
plexes, de stratégies difficiles de soi à 
soi, de repentirs et de supputations in
finis ? Est-il rien, somme toute qui exige 
de consommer autant d’intelligence ? Et 
pour peu que l’usage d’une passion soit 
tout alimentée des nécessités de l’esprit 
et de ses besoins de logique, et d’une 
logique qui veuille se vivre et non point 
tant se rêver, quel accroissement du gé
nie et quelles découvertes ! N’est-il pas 
grands que la drogue ou l’alcool aient 
guéri Tcharentz des ambitions de César, 
cachées sous toute peau humaine, qu’elles 
se soient faites préférer aux honneurs 
ordinaires de quelque Académie où des 
gens confectionnent 1 eur sens de l’hu
main « exemplaire » ? Imagine-t-on Tcha 
rentz semblable à ses laudateurs officiels

Ա. էջէն)

չեւ հիմ ա եւ որուն ծնունդ տուաւ ան — 
չուշտ նոր բանաստեղծէն արարչական 
ձեռդը :

մը կնճէէոտ եւ ա ռեղծո լածա յ էն
Լ/որ բանաստեղծները բարդ մ եըենա յէ 

մե դեն ա-
վա բներն են։ Իմ ա ց ա կանո ւթ է ւն ը հասած 
է կէտ է մը՝ որմէ անդէն էԼրԼ-[խէ^_ անէու — 
թէ ւնն է՝ մամ անա կէն ու յ՚ւ՚Ւ՚յ1-'1՛ դուրս :

հ,Մանրամա սնօրէն նկարադրելէ ք էր բո
լոր դրս եր եւոյթն եր ո ւն մ էջ տալէ ետդ 
արտադէն աշխարհը՝ այմմ բանաստեդ — 
à ոլթէւնը հետազօտութեան նոր դաշտեր 
կը փնտռէ ՝ ս ո ւզո ւելո վ մա րդկայ էն էու
թեան դա դտնածածո ւկ թո ր ո ւթ է ւնն ե ր ո ւն
մէՒ ։

- ՀՒմ ա թօսդը ըուկդ է ՝ սէրերէ Բա
րութ ՝ ի՞նչ է րաւնաււսւեղծաթիւնր քեզի 
համար, այսօր: Ի՞նչ ունէս աւելցնելէդ 
Ահարոնէ եւ դու ըսածներուդ վրայ : 'Իեզ- 
մ է յետոյ թօսդը պէտէ տամ Տէււլալթ*.

Աարութ երկար պահ մը կը թո կայ ՝ 
դլո ւթ ը հակած կուրծ դէն : Ապա ՝ հատէկ 
հատէկ՝ կանդ առնելով էւրադանչէւր 
բառէ վրա յ •

— Շ ա տ բաներ ♦ • • : Ան ո պա ռ նէւթ է ՝ 
կարելի է օրեր ով թօսէլ՝ թորհրդածել՝ 
թ ո կա լ • Ի՚սչպէ" բոլոր մէւս արուեստնե — 
րուն մէջ՝ երամշտո ւթ էւն ՝ նկարչութէւն ՝ 
բանաստեղծութեան մէչ ալ կա յ մաս մը՝ 
կր հա սնէնդ տեղ մը որ դմո լա ր բացատ— 
րելէ է։ Ահարոնն ալ՝ ես ուլ՝ եւ բաղ — 
մ ա թի լ ուր է չներ ՝ շատեր ՝ մ եղմ է շատ 
աւելէ մեծեր՝ շատ աւելէ դեղեց էկ վեր
լուծումներով ջանա ց ած են պա տա ս թա —

qui, excusant ses erreurs, se dilatent 
niaisement sur leur géniale contrepartie ?

Autre chose me touche. Le débridé 
mystérieux de son art, et sa science vo- 
lontairement voilée. Il ne faut pas s’y 
tromper, Tcharentz avait couru beaucoup 
de routes. On le voit bien à lire les cir
convolutions de ses styles. Chacun exige 
une remise en question. Chacun constitue 
un acte de désobéissance salutaire. Il 
n’inventorie pas, avec ferveur, comme 
Varoujean, les grandes rhétoriques et ne 
s’interroge pas sur leur bien-fondé.

Dès le départ, Tcharentz opte pour un 
style net, simple, privé d’images, ne re
doutant pas le prosaïsme s’il dit bien la 
chose. Chez Varoujean, homme qui con
nut la contrainte, la vie couve sous le 
langage ; elle le modèle, l’excite et ne 
peut filtrer qu’à travers lui. De là le 
soin apporté aux mots porteurs de vie. 
En Tcharentz éclate le phénomène in
verse ; la vie et ses événements ont dé
bordé les mots. Dès lors, un souci de 
littérature pure n’est plus utile ni même 
concevable, il détruirait l’afflux des réali
tés extérieures. C’est comme par jeu que 
Tcharentz se voit artiste. On ne peut se 
cacher, du reste, que son appartenance 
originelle rattachait ses passions, quelles 
qu’elles fussent, à l’Orient natal. Qui 
cachait-il, au fond, sinon l’ombre de ce 
vieux pacha des légendes, traînant son 
harem de délectations tout autant que le 
sabre ? 11 n’a pas caché dans ses poèmes 
son goût pour la poésie persane. Il lui 
emprunte des formes savantes pour y cou
ler une substance très simple. Mais il 
flairait en cette Perse plus une chance 
et comme un besoin d’incarnation heu
reuse, qu’un excès de raffinement ver
bal. Ses premiers receuils montrent à 
travers quelques influences inévitables, 
(celles des poètes musulmans et celles de 
ses grands précédesseurs arméniens), ce 
libre jeu qui se satisfait moins à écrire 
qu’à vivre. C’est un fait que Tcharentz 
est sans cesse au delà de sa plume, et que 
lui, qui écrivit beaucoup, ne fut pas lié 
par l’écritoire. C’est important pour une 
vie d’homme et je ne doute pas que les 
revendications qu’il exposait aux jeunes 
gens, à Moscou ou à Erévan n’eussent 
beaucoup de poids. L’expérience avait 
longtemps frotté les mots, et ce n’est pas 
en vain que le poète en appelait aux libé
rations vraies des formes et des usages 
de son art. Toute sa vie avait été escortée

նել հարցումիդ — E'bi է բանաստեդ — 
Հլութիւնը :

քէացատրոլթիւն մը տամ , որ համե — 
մատաբար նոր է. բացատրութիւն , 11"['
գտաե եմ Ռօլսւն Տը Ըէնէւ[]ւլ^ ‘ibrpb’1'
մէչ.. Հ աւանաբար էնդն ա՝լ առած է ու — 
rbit որմէ՞ î "՞ր տեղէն ՝ չեմ դէտեր :

Անթադէ տակց ո ւթէւնը կա յ ամէն մար — 
դու մէջ*. Շրջանակ մը գծենդ ՝ որուն ամ
բողջ մակերեսը սեւ է*, ճ է շդ կեդրոնէն 
ճերմակ կէ տ մը*. Այս ճերմակ կէաը ա մէն 
անհ ատէ արտադէն գէ տակց ո ւթ է ւնն է : 
Հետեւելէդ երկու ընթացք կայ՝ արեւել
եան եւ արեւմտեան : Առաջ էն էն մէջ ան
հատը՝ կեդրոնէ այդ ճերմակ կէտը ուրե— 
մրն, կը զոհաբերէ էր Եսը այն ամբող
ջութեան՝ որ կը ղտնուէ էր շու֊ րնւ, 
կ' ընդելուզոլէ ՝ կը մ էանայ այդ չբԼա — 
նակէ մակերեսէ սեւէն*. Ու֊րէշ ձեւով մը 
ըսենդ' կը մերմէ դէ տա կց ո ւթ է ւնը ՝ եւ 
կը մ էանայ բանէ մը որ տ է եղերդն է : 
Ռլրէչ թօսդով կը ջնջէ էր Եսը՝ հասնելու 
եւ մ էանա լու համար ընդհանուր են թա —
դէ տակց ո ւթեան ՝ համ ամ ա րդկայ էնէն *.

Ընդհանուր բառով մը կ'որակենդ այս 
րնթացդը արեւելեան միսթ-իսիզմ : Ա — 
րեւմտեանը կը հետեւէ ուրէշ ընթացքի 
մը ; Աէշտ նոյն սեւ շրջանակն է եւ կեդ
րոնէ նոյն ճերմակ կէտը։ Այս վփրջէնը 
փոթանակ մ էանա լու շուրջ է սեւ մա կե - 
րեսէն՝ հետզհետէ կը ջանայ (խ^Լայ նել 
էր արտադէն դէ տա կց ութ է ւնը ՝ նօսրաց- 
նեւ br շուրջ է սեւը *. Այս վե Լ*ջէնը հ ետըղ- 
հետէ տեղէ կո ւտսքյ կեդր ոնէն տար ածո լող

d’excercices. Il connaissait les raisons de 
l’infidélité ou des désordres apparents. 
Savant de toutes ses cicatrices... il suffit 
d’écrire sur lui pour mesurer les repen
tirs, les dérobades, les élancements de sa 
vie, et combien il est difficile d’en par
ler sans trop de sottises...

Je ne cache pas que j’aime me pencher 
sur une telle nature et sur quelques au
tres, issues d’Arménie. Aussi bien, en
courant volontiers des critiques, je dirai 
que j’ai aimé à ce qu’elles escortent mes 
années. Elles m’ont beaucoup appris et 
je les trouve grandes. Bien plus, je 
l’avoue, que celles de maints autres, plus 
célèbres. Je n’ambionnai rien de plus 
que d’attirer un peu d’attention, et selon 
mes moyens, qui sont courts, sur leur ori
ginalité. Elle débouchait sur des sacri
fices effroyables. Il me semblait que la 
ferveur dont on entoure d’authentiques 
poètes se faisait rare, et qu’il y avait, 
pour un d’entr’eux, comme une nécessité 
toute sainte à tendre naïvement la main 
vers des œuvres qui furent payées d’un 
si grand prix. Ce qui fut une découverte 
exotique, et le fruit d’un voyage imagi
naire, devînt peu à peu, une constance, 
sans même que fut fait un effort, tant 
surabondait le plaisir, et la tendresse. En 
vingt-huit ans d’échanges semblables on 
acquiert des habitudes et je ne dis pas 
qu’elles soient toujours bonnes. Mais 
quoi... encore que je ne sois spécialisé 
en rien, l’aventure des grands vivants 
d’Arménie m’est familière et le lecteur 
serait bien surpris si je lui découvrais 
tout ce qu’elle m’apporta de très doux... 
La récompense passa de loin ce qui pour
tant n’exigeait aucune promesse... Ainsi 
Tcharentz, qui ne crut pas à la sagesse 
de Salomon, succède-t-il à Varoujean qui 
porta toute sa vie un conflit qui se vou
lait amoureux de sagesse, celle du sel, il 
est vrai. Et tout cela baigné en eux de 
jeunesse ; tout cela vécu au plus vif de 
soi... Au point que je ne crois plus au 
royaume des Ombres, même en rêve, 
tant celle-ci, comme on les nomma, et 
si mal, me firent leçon de réalité et de 
la plus tangible.

Nous énumérions, Poladian et moi, 
toutes les raisons de notre ferveur. Mais 
en est il une seule qui vaille le simple 
enchantement, alors qu’il s’éleva de vies 
aussi terribles?., au point que je ne sais 
plus conclure et ne le veux pour rien au 
monde...

Fonds A.R.A.M



« « a » « 4 >

ճառագայթումներուն ՝ կր դառնայ մ ո իս — 
րաղոյն , կ'ըլլա յ աղօտ մոիսրագոյն՝ ւ! թն
չել որ դառնայ ամբողջովին ճերմակ՛. 
Այո արեւմտեան ընթացքն ալ ոպրեմն կը 
հասնի գերագոյն գի աակւյ ո ւթ եա և : 'քյուլս- 
ճելով իր շուրջի սեւը՝ կը հասնի տիեզե
րականին ՝ համամարդկայինին ։

Ես հետեւած եմ երկու ընթացքներուն 
ալ՝ արեւելեանին' Հնդկաստան ՝ արել — 
մ տեան ին' Եւրոպա է Բնական է իմ կարե- 
լիութեանց սահմանին մէջ՝ Աւելցնեմ 
նաեւ թէ մարգ — անհատը՝ այգ ճերմակ 
կէտը՝ հե տեւելով մէկ կամ միւս լՓր-աց- 
քին կը հա սնէ էր տաղանդը արտս՛ յայ- 
տելս ւ բարձրագոյն ձեւէն ։ Ը_[_ԼԱէJ ՜՜
նաստեղծ ՝ մ եծ նկարիչ ՝ երամիչտ , ւի ի — 
լի un փա յ ՝ ճգնա ւո ր . • • կամ որ ել է ու- 
Pi՛չ մը՛, "նախապայման է տաղանդը՛.
Այգ ճերմ ակ կէտը՝ մէկ կամ միւս ըն — 
թարքն ի վեր ճամբայ չելած , պէտք է 
ունենայ բնածին այգ ճիրքը՝ ըսենք այգ 
լոյս ի նշոյլները՝ կայծերը՛.

ի^ահնուր իմ գրքիս մասին իր յօդուա
ծին մէջ հպանցիկ կերպով կը չօչաւիէ 
ույս կէ տ ը : Երր կը խօսի «սեւ ա՛րեւ.մջ/ 
մ աս էն, «֊Աօլէյ նուար՚ֆ :

Որովհետեւ քէչ մը առա՛ջ յէշա^ երկու 
«pQp-Uigf»îrÆբուն մ ա ս էն 1լ ըսենբ նաեւ 
«սեւ արեւ.» եւ «ներմակ սւթեւ» : Պէտբ չէ 
կար ^եԼ թէ «սեւ»£ սեւ է՛ երկ ու^ն ալ 
լո ւսա լոր են , երկուբհ ալ ճառագայթուն :

Շ ահն ո լրէ յօդուածը ղէ ո այնբս՚ն աւելէ 
ոլրսԱսացուց ՝ եր ր նկատեց է թէ ան տեւլ- 
եակ էր՝ "'J" բոլորէն։

«Օսւփօ» գլխարկս կը հանեմ :
--- վա՛լ՝ շա՛տ է""֊ y Հրաչաէէ սկ :

Եթէ կարենամ ՝ ս ի ր ե Ա։ Ա ուր ութ ՝ այս 
•Լեր^յ՚ն ըսածներդ ամփոփել՝ ույս այնբաե 
բուրդ է^դէրը պարզագոյն ձեւով ներ — 
կա յացնե լ հա յ բն թ ե բ ց ո ղէ h ՝ կա տ ա ր ած 
պէտէ ըլըոմ ղր ո ւց ա դր է է մ պա րտա կանո լ- 

թիւն ս եւ շատ գոհ սլէտէ մնամ : Զայնը 
բուկդ է հէմա՝ սէրելփ ԶՈԼԼաԼ}'

--- Ո P ընդհորնուր դէծ եր ո ւն մէջ րո —
լորու! էն համաձայն եձ 3 "՚ ր "՚թ է տուած 
սահմանումէն' բանաստեղծութեան մ tu— 
u էն :

Իմ կ ոդմէս կյուղեմ սլղտէկ յաւելում 
մ*Լ1 ընել։ [Էստ էս բանաստեղծ — անհատը՝ 
որ կվարտա յայտուէ ՝ պէտբ է ունենալ էր 
յատուկ շեշտը։ &աղ ու տաղաչափ ո լ — 
թ է ւն շէ բանաս տեղծո ւթէւնը ՝ այլ մ տբէ 
եւ սրտէ նոր կշռոյթ մը։ Արդ՝ բանաս — 
տեղծէն ւլո րծածած «լե՜զու Û» կենսական 
կ տ ր ելոր ո ւթէ ւն ունէ • • ♦

--- Զուլալ՝ 1լ օրօրէ Ղ՜ԷՈԼՒ՚[Լ (Հյսբոլ֊թ)
է ւրա բա նչիւր լեզու ունէ էր յա տո ւկ հա և- 
ճարը :

--- Համաձա՛յն » շարունակէ՛ ուրեմն ՝
Զուլալ։ Արդէն կը մօտենանբ արդէ հայ 
բանաստեղծութեան ՝ ուստէ եւ Զա րենց էն ։

--- Հայ բանաս տեղէ էն մէջ ամէնէն ա-
ո֊աջ ես կը փնտռեմ հայ կակա նու թիւնր : 
Հայ ո ւթեան մէա յն յա տո ւկ ուր իչնելԱ 
տարրեր ղդայարանբ մը՝ տարբեր ա շ — 
էւարհայեացբ մը՝ ուստէ' տարրեր ա Ալ
րում մը։ Ինծէ համար հայ էրականու — 
թէւնը կը րէ1 է y մանաւանդ բանաստեղծէն 
համար ՝ հայ լեղոլէն » ♦ ♦ :

Այ ո ՚, հայկականութ-իւնը : & ատ բան 
ո Լ նիմ ըս ե լէբ y կրնամ ո ւս ո ւմնա ս է ր ո ւ — 
էք էւն մը դրել կամ դա ս ա խօս ւթ է ւն մը ը- 
նել ա յս մ աս էն :

--- Աովւթը կը ստեղծենբ որ լնես ույդ
ղա սաէյօս ո ւթէւնը ՝ հէմա ՝ եթէ /լ ո ւղէբ * ՚ »

--- - Զ վեր ջա ց ո ւց է ըսելէբս ՝ ս է ր ե լէ՛ Փո
լատ ՝ աւելէ չտարածուելու համւսր ըս եմ 
մէայն որ այդ հսւյկակա(աւ_թյլլնը մեղէ 
կուդայ մեր հէն դրա կանո ւթենէն ։ Արդէ 
հայ բանաստեղծութենէն օրէնակ մր տամ ՝ 
բացատրելու համար մէտբս* վար ում ան 
ել Ա* եծա րենց : Վևսբումանէ մէջ հա յկա — 
կանութէւն գրեթէ չկա յ : Ա էջաղդա յէն է 
վար ո լման։ Ա եծա րենց' ամ բողջուէէն 
հ ա յկա կանութէւն է։ Լք էայն մէկ անգամ 
կը ծնէ այսպէս է անուշութէւն ։

— Մ եհ արենցէ համար հ\ամաձայն կբր— 
նամ PJ քա ! 1 Զոլ-Լա'Լ} ԸայՍ վար ո լման է 
համւսր ըսածդ ամրողջովէն շեմ բամներ ։ 
վա ր ո ւմանէ իրալզաշա բե ր թո լածն ե ր ը ՝ 
օրէնակ' «Օրհնեալ ես գա. ի կսւնսւյս»^, 
րնկերա յէն բեր թո լածն ե ր ը ՝ օրէ նակ' «Մա
յես մէկ»£, հ ո վո ւե ր դական բերթուած — 
ները՝ օրէնակ' ամբողջ «Հացէն Ե րգը?> 
է րենց համապատաս խանր շունէն օտար 
գրականութեանց մէջ։ Հարցո՛ւր Լէւբ — 
Անտրէ Ա արսԼ Ան ՝ որ դո ւր ս էն ՝ վերէն կը 
գՒ տէ մ եր բանա ս տե ղծո ւթ է ւն ը : Որեւէ 
արդէ բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւն ՝ ֆ ր ան ս ա կան ը ՝ 
սՀեդԱ,ականը ՝ դե րմ անա կան ը «Հացին

Երգը» չունին : Վի ր գի լի ո ս էն ի վեր այղ
նիւթի մասին այդ գեղեցկութեամբ րան 

չէ դբոլաե՜ *
__ Կրնայ ըլլալ։ վար ո ւմանէ արուես-?

տէն արմէբը չէ խնդրոյ առարկան ։ 'Լա
ման ա յդ բո լո ր ը կրնար ֆրանսերէհ 

որեւէ բան չէր
րուժ՜ա 
քրոմ է տա դլ՚եւ >
սքաէսեր անոնց 'արմէբէն։ Րայց Ա եծա
ղաԱ ր տալեր էն 
դա կս ե ր

րենց է բեր թո լածները մ է մէայն հայերէ
նով կրնա յէն ղփաց ո ւէ լ՝ դրուէ լ* ոչ մէ!լ 
ուրէշ լեզուով ։ Կրցա՛*յ հասկցնել մէտբս •

---  Այո՛ յ եւ հարցը ա՛յս ձեւով դրուած
ամ բո 'Լն՚վւ^1 համաձայն եմ բեւլվւ ։ Ո՛՜ր է շ 
է^նչ ունէս ըսելփբ արդէ հայ բանաստեղ
ծութեան մաս ին:

--- Հայաստանէ մէջ՝ կէո դարէ է վեր՝
մեր բանա ս տեղծնե ր ը դմբա էյտաըար չեն 
կրցած ձեր բա՝ղա տուէ լ Զարենցէն եւ է — 
րենց սեփական երդը յօրէնել ։ Ոացարւու- 
թէւև կը թուէ դո լցէ կաղմել Պարոյր 
Աեւձակ : Ին^ատէպ է ՝ տաղանդ ունէ բայց 
ղոհն է էր շաղակրատութեան ։ Իր բերթ- 
ւածնեբո ւն մէ^ բանաստեղծը ղոհն է լ,Աւ
ü տրդո լաւ ^այ. ,ւն :

Արեւել ահա յ եր ո ւն մ օտ շատ անդամ 
հայկական շեշաը կը շփոթուէ մողսվրդա- 
կանո ւթեան հետ : Ա,սոր ա մէնէն գէչ օրի
նակը Աւե տէս Իսահակեանն է էր « Հօն- 
քուր, հօնքոՆթ կուլաւք»նձ^րօ^ :

Արեւմ տահա յ բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւնը
նոյնպէս չէ կրցած ձերբաղատուէ լ Վա
րուժան — Թէքէեան աղդեցութենէն :

--- p\m ց է ֆ ր սՀն n տ հ տ յ բանա սա եղծնե -

լ՛է'՛1 =
Այո՛ ՝ բացէ անոնցմէ։
--- Իսկ դուն ՝ Ո ա ր ո ւթ ՝ է^նչ ո ւհ է ս ըս ե-

լիք մեր արդէ բանաստեղծութեան մա — 
սէն « բեղմ է ետբ պէտէ անցնէնբ Զա րենց—
ին:
- Այ՛» բոլորը ՛՛բ ըսուեցաւ ճէշ*լ Լ • 

Ահար ո ե/, ըս տծները ՝ էմ էններս են թ ա — 
դէ տա կց ո ւթե ան ՝ ներհայեցողութեան մա
ռէն ՝ դալ հ\ասնելու մեր արդէ բանաս — 
տեղծութեան : Անո ր կը պակսէ եերաշ — 
իյարհը:

Այն հիմնական աա ր րը օր կա յ իմ սիրած 
մեծերուն մէջ՝ էտկւսր Փօ, Մալարլքէ, 
Պօտըլէր, Վալէրի, ֊Ըլօտէլ, Սէն - ճօո 
Փերս :

— Կը յիչեցն 1,մ ձեղէ որ ունէնբ ա յդ 
բո լ դո րծածած բառդ ՝ ներսւշ^ՍԱԼրհ է բ՜“ 
րեւ էւորաղէր ղէ բբէ մը՝ Ինտրա յէ Հ[/ե— 
րաշէւարհյչը ։

--- ԱրձսՀ կ ՝ բայց էմ փնտռա՛ ծ ո ՝ սէ —
րե լէ Կարօ ՝ ա՛յս ՝ Ինտրան ։

----- Ij Ո յն պէս ՝ այդ բու փնտռածդ կա յ ՝
վսեմ ու ահաւոր՝ ամենախոր ումդնոլ — 
թեամ լւ Ijtu ր եկա ց է է մօտ։ Ա լ սմյս՝ վերը 
Jl- շո ւած մեծ եր էդ հևս ղսՀր տարէ առաջ ♦ . • 

---  5 խայտառակ Կարօ՝ ե՛ս պէտէ
ասէ է ՝ բե րնէ ց ս խլեց եր • . ♦

---  \քերողութէՀւն ՝ Ոտ բութ ։ Կա՛ յ նաեւ ՝
ղան աղան չափերով մեր արդէ բանաս — 
տեղծութեան մէջ Ա եծ ա րենց ՝ հհ էր եան ՝ 
էնչպէս ըսէնբ՝ Ինտրա՝ թէբէեան՝ Ահա- 
րոն ՝ Ասւրաֆեան ՝ դո՚Ն\ւ՝ Ցարութ ՝ եւ 
ղեո քեօփալեան ՝ ճէղմ էճեան ՝ Զուլս՛ լ* * * : 
Տ արօր էնակը այն է որ շատ ոլղտ է կ չա
փով մէայն կայ \արդէ հայ բանաստեղ
ծութեան երկու մ եծադո յննե ր ո ւն մօտ՝ 
վա րո լման եւ Զ՚սրենց ։

---Այո՛ ՝ ^էշդ- է ըսածդ ՝ Կարօ ՝ անոնց
d օտ կան ո լրէ շ բաներ » ♦ ♦

--- Զոպա՛ լ, գէմըէդ կը հ ասկնամ ՝որ
բո լո բովէն համ ա ձայն չես այս վերջէն 
ըս ո լածն եր ո ւն ։

--- Վարում֊անի մասին ըսի ըսելվւըս ,
միջազգային չաւիանիշով բանաստեղծ է՝ 
flU,J!J "է 1‘մ ս՛իրած բանաստեղծներէն , 
մանաւանդ հա՛յ բանաստեղծներէն՝ իր 
քով ապրումը թէ ձեր բառով բանաստեղ
ծական ներաշիյարեն իսկ աւելի լեզոլա— 
կան է , գեղարուեստական : Իսկ ինչ կր 
վերաբերի Զարենցին' ո ւնի ե՛լ ներԱ1շ — 
իյաթհ ՝ ել Հայու դրոշմ ï 'կերաշխարհ' 
բաւական մեծ թիլով քերթուածներու մէջ 
որոնք անծանօթ կը մնան հայ հասարա
կութեան մեծամասնութեան : Անոնց հա
մար Զարենցը »Ես իմ անոյշն» է՝ «Տան1- 
ղէական աոասպե|» ։ «Մօրս համ՛ար գ֊աԱ 
զէլ», առ առաւ ե/ն «Սոմա» եւ բանէ մ ր 
ո լրի թ՛եր: Հապա՞ միւսները... կարդա - 
!ւէք «Մահոսոն աեսիլ»^/ ՝ ո բուն չորս տո
ղերը միասին ըհարեցինք' այս բացա — 
ռիկին ճակատը զետեղելու համար . . .

«Որպէս լքուած թ-աւջոլթ-ակի ձգոլած 
մի լար'

Սողում է սիրտս կարօտով մի ահարկու. 
Կարոտներիս գագաթ֊ն է այն' վերջին

քնար'. __

Մի պիրկ պարան ու երկնուղէշ փայտեր 
երկու :

— Այնքա՜ն աւելվ. յուզիչ՝ ողբերգ՛»- 
կանօրէն վսեմ՝ որ ան գրուած է 1920 - 
ին՝ մեր հայրենիքին մէջ տեղի ունեցած 
քաղա իա ց իա կան կռիւներուն ըևթացքին = 
Զարենց իր անձը կ'ո ւղէ զոհել՝ քւսւու - 
թեան նոխազ դառնալ՝ պայմանով որ 
գա դրին եզյրայրասպան կռիւները: Ինչ - 
պէո փափաք կը յայտնէր Պապր , գեռ 
բտ նի մը 'սւ մ էս չկայ՝ Մոկասփշեոյի պտ - 
տան դևերը աղատելու համար ♦ • • [iu^f 
կա կանո ւթ է ւն ը ՝ ԶՈԼԷ1Ա Լ :

--- Zf/ստ մը քերթուածներ ՝ յիչե^
հատը. — «Լուսամփոփ պէս սպ?իկ»£ = 
Հայու ղզայնութիւն է՝ անկրկնելի ՝ մա- 
նա լանդ անթա ր դմ անե Աւ • • ♦

--- \,երէ՛ էնծէ որ րնդմէջեմ րեղ՝ ԶՈԼյ~*
լա լ ՝ բա յց դուն Զա րենց է մ աս էն ըս Լ — 
լէ բներդ մ է՛ մ ոռնա ր • ♦ • Ան թ ա ր դման ելէ ՝ 
ա յո' : Առէթն է որ հոս սլղտէկ մԼղբ մը 
բաւեմ : Իրալունբ ունէս ՝ ԶոլէաԼ ) Հար
թուածներ կան ՝ ղորս պէտբ չէ ոլ՜ր11Լ 
լեզուէ մը թարգմանել։ Ամէն լեզուէ մ ԷԼ 
կան ա յդպէս էներ : Կ^ խհր1ո ^1՛ւ՜^
Անտրէ Մ արսեյն ու ես պէտբ չէ ՛է՛՛ր ՜” 
ձէէնբ թարդմանել «Լուսամփոփէ պէս 
աղջէկ^ը՝ չտ՛ղէ էն բ մ անա լան ղ : «Լուսալք— 
փոփ»^ր դէւտը բանաստեղծական գոհևսր 
մ րն է ՝ մէա յն հա յ երէն ի մէջ սակայն:

Այգ մէկ տողը ամբողջ բերթուած մը 
քլ ա րմէ : Ի ր ա ւո ւևբ ո ւհ է ս ՝ Զ՚"-Էա է ) զուտ 
հայկաւկանութլււն է : Իայց երբ անոր հա- 
d'ապատ'"սխանող ֆրանսերէն ÜiUjUl t- 

(]'ՈԼ1Նհ/ ղնենբ {որեւէ ոլ֊ր[՚շ ք“11ղ ւևայ 
այս վևրջփնը փոխարէն ող) կը ստանանբ 
ահաւոր տափակութէւն մը՝ կը դործենբ 
սրբւսպրլծութէւն մը դրեթէ։ \յոյնը «ա ր ե- 
լա համրէն հ'ս/մ ա ր : Զ Օ պան եան թարգ — 
մանած է Անսօլկյեէ՜ : Ար եւո տ եւ արե — 
լահամ նոյն բաները չեն։ Ա* ենբ 'էրէնբ՝ 
Լէւբն ու ես «Օ կու ԱՕլեր» : Իմաստով 
աւեԱւ ճէշդ թերեւս բայց տափակ՝ շէն- 
ծու ։ 30 տա ր ո ւան փո րձառութէւես' 
թարդ մանո ւթեան ՝ մարզէն մէջ ղէ" բե — 
րէն ‘"յն եզբա կաց ութեան որ շատ մը 
փերթուածներու ամէնէն ՛չեղեց է քլ մա — 
սերը աևթա ր ւլմ անե Աւ են՝ որու! հետեւ ան— 
բամ անե Ա լեզուէ՜ն, որու! utJu աչէ""[՚հ ե- 
կած են անոնբ ։

Զ՚սրենցէն լալ թարդմանութէւններ ու- 
h էնբ ՝ առանձէն հատո րու[ լո յս տեսած եւ 
արմանաց ած Հայկ Սերէնկյււլեան դրա — 
կան մրցանակէն։ Նօյն^ան յաջողներ 
վարումանէն՝ նոյնպէս արմանացած մըր- 
g անա կէ ( փ . {ք ելիսփնե զի ) :

Հ///Դ ՝ հ էմ ա շա ր ունակէ ՝ Զո՚-ԼաԼ •
— Զ՛" րենց մէակհ է որ մ է'շտ ՝ ամէն

մատեանով կը վերանորոգուէ ։ *եաել վա- 
ր ո ւման ։ Զարենց հևս՚սաւ հո՛ն Լ *Ի է ր ր 

ա ն ա պ ա ր հ է ) որ այլեւս երգը
տարաւ այն աղտ տո ւթեան ՝ որ ար —
ձ՚սկը կը յիչեցնէ : ըստ իս ՝ ա՛յս է
^'^'Լ^ք՚՚՚յ միջւսղգտյին ըաՆաս տե ղծ՜ ո ւթ եւսն 
յատկանիշներէն մէկը: '(քննդե ան 80 եօ
մահուան հ\)ամեւսկը առիթ մը պէտք է 
ԸԼԼայ ւ1'Խէն վերահ ա ս տա տե լո ւ էր դո ր-

nP 3u'l"l տեսած s
—- Բեզ դա՛րձեալ կ՝ըևգմիջեմ ՝ սիրելի 

Զուլալ: Ինչո՞ւ այս լռութիւնը՝ առ առա- 
ւելև հպանցիկ յիչատակոլմ մը միայն' 
Զարենցի մահուալ ձՀ)ամէակէն : Երեւանէ 
մէջ հասկնալի է: Մէկու մը մահուան
սլա տճառ եղո զներ ը պա աճառ չունին խօ — 
սելոլ : ԱւեԱւ ճ ի շդը պատճառ ունին լռե
լու: Ափիւռքը սակայն՝ ո՛չ՛. Այգ մահ
լան գէմ եղողներու լռութիւնն է ՝ անոնց 
յանկարծակի ան տա ր բե ր ո ւթ ի ւնն է որ
հասկնա Ա, չէ ; Ըստ իս մեղի, համար , մեր 
'արուեստագէտներուն համար մաոնաւո - 
րապէս ՝ բանաստեղծ ՝ վիպագիր , երա - 
միշտ՝ աշուղ՝ աւելի, կարեւոր է մահը 
քան թէ ծնունդը ; Ըսել կ'ուզեմ ՝ սխալ 
չհասկցուիմ . ինծի համար եւ արար աշ
խարհի համար՝ աւելի, կարեւոր է գիտ - 
նալ թէ Վարում ան ը՝ Աիամանթօն ՝ Ինտ
րան՝ կոմիտս,,, Վարդապետը՝ Ըակունցը՝ 
Զարենցը՝ Պարոյր Ա ելակը՝ աւեԱ, հեոուն 
երթալով հւ՚ոչատոլր Աբովեանը , Ատյաթ- 
Իովտն ե՞րթ մեոան, ո՞ր տարիքին մե և 
սան, ի՞նչպէս մեոան, քան գիտնալ ա - 
նոնց ծննդեան թուականներն ու ծննգա - 
վայրերը :

Գիտնալ մանաւանդ թէ ինչո՞ւ մեոան 
անոնբ :

Ե" լյսյս մ աս էն։
--- Գիտեմ՝ կարդացի, կարդացի ուրիշ

Imprime sur les Presses du Journal «Haratch» 83, rue d’Hauteville, 75(

Commission Paritaire : N° 'Հ՚ՀՕԳՀ

թերթել, ալ՝ ներկայ եղայ հանդէսէ 
կամ անոնց նկա լ։ ա գր ո լ թ ի լննե ր ը կ,,,^ 
գացի-. Այ՚է պատճառով ալ արդէ-,, 
ընդմիջեցի՝ Զ՚"-Լ-»Լ՛ Զարենցի հ,սմ։^ 
թուարանօրէն ալ գմուար չէ մի,„^ ,1լԱ։

80^5 կը բաձ՜նո ւէ "Հով-հե,. •'"LUlïn

մնացորդի ■ : Ականջ մ թ տար ,սյս
ծիս ՝ Զուլալ՛ գուն շարունակէ խպ 
Զ աըենցի մասին :

--- Շ ատ դրուած է Զարենցի մասխ:
բոլորն ալ մակերեսային՝ առանց դլւս, . 
կան լուր ջ խորացման ու վերլուծուՏխ 
Անհրամեչտ է՝ եւ ուշ չէ տակաւին՝ 
կայացնելու Զարենցի կեանքը նաե՛ւ խ 
բո է1՛ Ը բացասական կսղմեր,, Վ - Ան կ „ք 
լաւագոյնս պիտի բացայայտէ ել պաշ , 
զաբանէ մեր գրականութեան մէջ մշակ, 
լած գուցէ մի,„կ անկապաշլոոլրփււ(1լւ (Վ 
քատանս) ւ ԱւեԱ։ ճիչդ է ըսել այգ անկս,, 
ոլտշտութիւնը բարձր բանաստեղծ,։, . 
իմ եան վերածողը (Գիշերային պչրոլհխ^ 
Պրինցեսա մահ՝ Տրիոլետներ՝ Տ՛ազ hl. 
լած խի զա խ ճանապարհորդէն ՝ եւայէ^< 
Զար ենցի "Ըոշ բեբթո՚ ածներուն մԷ9 ն|ոԱ1- 
լէրեսւն շունչ մը կայ :

— Աէր^մ՛ բանաստեղծներ ՝ Տարուէ էւ 
Զուլ՛" Լ ՝ չէ՞Հ> կա բծեր որ . . .

--- ք՚^նչ ըսել կ ուզես :
— Զէբ կաըծեր որ ՝ «Չարին ծ սոլիկ - 

ներր» եւ Չ՚աւրենց տարօրէն՚սկ եւ ան - 
սպասելէ ղո ւղո բ դո ւթ է ւն մը կը կաղ - 
մեն ♦ ♦ ♦ Զ"՛ րենց է մաս էն շատ բան կար - 
դաց ած եմ ՝ մ անա ւանդ |1957£ե ի վեր. 
Ամէն պարագայի Զարենց ծանօթ է ^,։ւո~ 
Լէէվ՛' Վէրլէնի՝ Հայն է ի ՝ ի հարկէ Տե), 
ւլ ա ս\սւ'կ անն ե բ ո ւն Շէյքսփէլ՛ ՝ Տանթէ} 
Կէօթէ ։ Էտկաբ Փօ՝ թերեւս ՝ բ՚"յց էմ 
կա բծեր Ա աչար մկ ՝ վա ւէւ՚Ւ ՝ փլոտէլ 
Սէն — ճոն Փերս : Ար ձա կագէ բներ էն Պալ- 
'Ը"^ ՝ 3)լ՛'"լէր ՝ Աու՚՚օ ՝ բնական է նաեւ
ամ բողջ ռուս դբ ա կանո ւթէ ւնը Պա֊չկ^՜ 
էն թօլ սթռյ եւ Ո"""՚ոյեւսկէ ։ Ո՛- նաեւ
ո ւր է Աւե ր : Հոս շմ ոռնամ ըսելու որ un - 
վետ ահա յ լաւագո յն դրա կան բննադատ - 
ներէն' Աո լրէն Աղաբաբեան հ ե տ ս՛ րր գրա
կան ո ւս ո ւմնա ս իրոլթիւն մը ունի՝ լՍովե- 
սոսկան գրականութիւն 1975 թիւ .11) Չա-
րենցի մասին՝ հետեւեալ խորագրով 
ճանապարհի Դիրքը եւ հետեւեալ ենթա- 
խորագրովվ Հայոց ՊՆԱտմուլլիւսո' Ջա- 
րենցի մեկնարանոլր֊եամթ : Ազաբարեա՚ււ 
՛ալ մէ£բեԲէ նաեւ Զ ար են g է հ Լ տեւս՛ լ չորս 
տողերը՝ մ է շտ Ւր յ->Ղ .ուածին դբփը՝ 
«Դու գիտես, որ քո մատեանն այս փղ1^ 
fi չ թէ օրերի համար ես գրել,
Այլ տարիների' հեոակայ ու ջին?,
Եւ գուցէ, անգամ, դարերի համար:»

Ապա , Աղաբաբեան , վկ--
յութեամբ կ՚ըսէ թէ այս իոորազիրը ^"՚՜ 
րենց \տ՝ռած է չէն փ է լէ un փայ — 0J}"

Աղաբաբեան 1լ ո ւս ո ւմնա\ս է րէ եւ glUJ՜ 
տուն մ էջքերում հեր "՛Լ ևր հաստատ(
Զարենց է կրած ա ւլւլե ղ ո ւթ է ւննւ եր ը bul 
րեկաց է , ան թէ եւ Ա է՛" մ անթօ : Լա Լ
կարծեմ յողնեցանբ՝ եղրակացնենր 1,1 
վերջ ացնենբ :

--- Կ"՚բօ ջան ես բա ղ ց ե լ եմ ՝ կր ր՚,,լՀ

"•յսբան «երկնային սնունզ» • ա նցնենը Հ 
սլա տրա ս տած համեղ, «երկնային
ներ»ին:

--- Լա՛ւ՝ Յա բութ ՝ բ՛ան մը ըսէ '1է1'

ջա ցնենբ :
--- Եդրակացութէւնը ղբ ո ւց "՚դէ

կ՚ընէ ։
--- Ի ան մը դուն ("՛է ) բան մ ըն Լ

կ՝ըսեմ :
--- Ատոր ալ լա՛ ւ • • • Զ՚՚՚Լ՚ենց

ետբ յայտն ո լող հ"՚յ բանա ս տեղծներոԼ
մ եծադո յնն է* Եւ ա՛յս ՝ հակաոտակ էւ՛ Pb 

րութէւննեբուն ։ Հր՛"ք-’-խայէն ր"'նւԱԱ

տեղծ է Զարենց ՝ հեղ ե՚ը" 'Ւն ■■ . Լ
֊ Այո, 3 "՛լ՛ ո ւթ ) Զ՛"լ՛ ենցն '"'j't 

Հայոց սէդ լեռներէն (fin յթքող հր՚"1'"ւ1“ 

ւսյղ նոյն լեռնե բ էն թա լա լո ղ հեղեղ՛՛
--- Ա ենք բոլորս ՝ Հայաստանէն ս՛իի՛1

մինչեւ այսօր՝ իր ազդեց ո ւթե»1'!1 ՝Ո 
կ ապրինք :

--- Իրէբտ՝կացնե լու համար՝ խոյ Լ
այգ «ազդեցոլթելսն» բառիդ կցեմ "՚1՚1 
մըն ալ «իշխանութեան» տակ : Ի շի»'1'1' 
"րովհետեւ Զարենց՝ մեր բանւսւ""ե'ւէ' 
թեան մեծագոյն էշխաննեբէն մէկր՝ 
բնա րէն հումկու լարերուն '[p^J 1
<<արք այ այկան» մեր լեզուն :

ԿԱՐՕ ՓՕԼԱՏԵԱՆ

Fonds A.R.A.M



ԿԻՐԱԿԻ
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

5
DIMANCHE

5 FÉVRIER

1978

LE NUMERO 1,30 F 

53քփ ՏԱՐԻ — ԹԻՒ 14-048

ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ
ՕՐԱԹԵՐԹ

ՀԻՄՆԱԴԻՐ Շ Ա Ի Ա Ր Շ ՄԻՍԱ֊ՐԵԱՆ

Fondateur I SCHAVARCH MISSAKIAN

HARATCH
Le Seul Quotidien Arménien en Europe Occidentale 

Directrice : Arpik Mjssakian

83, RUE D’HAUTEVILLE, 75010 PARIS

— Tel. : 770 - 86 - 60 — Fondé en 1925
G. C. P. Paris 15069-82 571027317 A R. C. PARIS

ՐԱԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանտս Տար • 200 Ֆ • Վեցամսեայ H0 Ֆ •
Արտասահման Տար • 230 Ֆ • Հատը 1 Ֆ • 30

53e ANNfT — N° 14.048

ՕԻՋՆԱԴՕՐեԱՆ ԳՈՅԱՐՆեՐ
Սեպտեմբեր 19 թուակիր նամակով մը, 

Աաչիկ խէօլէօլեան գեղեցիկ գաղափար 
,/չ, յայտե^Ր <&առս1&է այս թիլերուն 
համար, այն' որ Հընտբեևք մոռցուած եւ 
անծանօթ կտոր մը' որ վեբածնոլնդի ի- 
րսււունր ունէ, ըԱանք անոր դայեակը 
գործը ներկայացնելով եւ վերլուծելով» : 
Այս ույըլութեամբ կ'առաջարկէր ՀՀդըմ - 
րաէտարար րէ չ մը ծոյլ մէկու, մը աշ- 
խատակցո ւթէ ւնը» : Գաղափարը իրապէս
լաւ էր, հետաքրքրական ել ընդունելի 
Ինչ կր վերաբերի ■ Հքիչ մը ծոյլ մէկուն», 
այղ մէկը ծոյլ է այն րան' որրան սիրած 
րաներովը զբաղելու սիրտ ու մամ անակ 
ունէ' Հդմբա խտաբար» :

Ատենին [Նոյեմբերի «ք/ է ար եւ Ս.ր — 
լեստ»ի թիլին մէվ) տպեցինք սիրած 
<(.կտոր»ներէս մէն' «Րան պիտանի եւ հո
գեշահ» , .ոմանց համար անանուն կամ մո- 
գովրդտ կան , ո ւրէ շն ե ր ո լ կարծիքովն դործ 
Գրիգորիս Աղյթամ արց ի ի : 0 ր էն , տեղի
չգոյութեան պատճառով, չկրցաեք անդ
րադառնալ վե ր ո յէժ ալ տազէն : Անձնա — 
եղէս /լը սէր եմ Ազ թաւէ ա րց քէն * ԿոստանդԷե 
ԵրդևկացԷԷն ետ^ մեծագոյներէն մէկը 
տնկասկած յ աւե Աւ դրա գէտ բանւս ս տ ե զծ 
լաւն աշուղ : ՏարԷներով ֆր է կ մր առած 
գայինք' մղուած հաւանաբար բնկե բայէն 
1՚1՛ ղէր բրոշում էն :

11՝ը րղո ր է ս Աղթամ ա բ g է // ա յդ տաղը ,
խորքէն մէջ^ մեկնաբանութեան 
1'սկ չունէր : թանա ստեղծ ո ւթէ ւններ կան 
որ անձրեւէ նման հե ղուկ^ կը թանան ) 
կ ողողեն ) Աղթամ արց էէ այո տաղէ սլա- 
րադային' կը հ ամ ա կեն' մանաւանդ քաղց
րութեամբ. այ յեւս հուետը կրնայ &եէէ) 
ծառը տերեւ տալ՝ ^ա,ւէկը ծաղկէլ^ 
այոքա ն ան մ է ջա կան է հաղո րդականու- 
թէւնը, ապրումը այնքա՜ն էէ որ ու ա — 
^ոյչ՝ Յստակ ) լուսաւոր բան մը կայ հոն' 
բոլոր մեծութէլններուն նմանէ Կ*եղե-

Է^Լո՚վ ալ. սահմանած րյ/անք զայն) 
եղած է մէչտ պարզ) էմանալէ y հաղոր
դական • ահա թէ էնչո՛ լ , ըստ էս , դրա՜ 
կան — գեղարուեստական որեւէ դո րծ 
ս1էտՀ է ձգտէ բէ ւր ե ղա g մ ան , յստակու — 
թեան . կը գրենք' կ արդացոլելու ) կը կար—՛, 
ղաղոլէնթ հ աս կրուելու համար : Արտա — 
յայտութեան մեր եղանակը^ մեր բերած 
զղայնոլթէլնը , մեր անձնա կան դր ո շմն 
է Ոք կազմէ նորութէւեը) էնքեուրոյ-
^‘ութէւնըւ կարելորը նէւթ մը) որ բա
նաստեղծութեան պարագայէն աւելէ են — 
թա կա յա կան է ) մաքուր ապրում տալն 
Լ ) սսլառելը էր ումգնութեանը ) էէոլ ~ 
թեանը մէջ- Եզականը տարօրէնակը չէ 

^^այման աՀԼ այն' ոբ մեբմելուէ հա՜ 
սրակ տեղէք ՝ կր կնուած ու ան անձնա— 

1լտն յոյղերն ոլ արտա յա յ տ ո ւթ է ւնն ե ր ը ,
/ Ըսէ ) կը պա ր տ ա դր կ որ կարդանք դԼ՚նք *
/ [,րեսյ^/Ը ) Հազորդոլէնք ո լ չմոռնանք
Ղէնրւ Այսպէս է բոլոր արուե՛ստներու ) 
մանաւանդ բանաստեղծութեան պարտ

ոյէն ;
9 է տո ւմնա լո ր այս շեղում ը ա յն* մ տքովէ 

I Հհ էն կտորէ մը վերածնունդը^ առէ թ
J նաել արտայայտուե՜լու բանա ստեղ — 
թեան հետ կապուած ւ չանա ղան հար- 

լ I մ աս էն* ht ou է լ^ բաղդատութեան
Ա 1՝Ո1Է> I' հարկէն աբւէէ մեր բանաս —

Հ^-թեան մասէն եւս : Հոս է որ կը .

ա,ն՝' ոլտէ *Այն^՜Ն մ<""իկ Մը,
.Հ $ Լ՛ %-Ո Հ կրնանք սահմանել^ բնո- 

\ h Ա'J կա կտն ո ւթ է լնբ^՝ բանաս տեղ — 
ճաետն մ^։ Այնքա՜ն դէրքեր կան հայ 

jJ՜ 111 Ա1^,ոո •-թեան յա տ կանէ շնե ր ո ւ

FU'JO ցարդ ոչ մէկ լուրջ տԱսա —
փլթիւն' հայ բանաստեղծութիւնը բնո֊ 

^ազմաթ^լ հարցեր կան, էական 

ՐՏ 'ք ։ որոնք ամէնքն ալ կը կ արօտ էն }

առա նձէնն է LnLP՝2. ուսումնաս էրութեան : 
Կար ելէ չէ է օրէնակ } չանդրադառնա լ մ եր 
լեզուէ ու դրականութեան ուս ո լրման մ ա- 
ս էն' ներկայէս t Հասարակդ putJ*J տ եղվւն 
է պատկերը թէ էւրաքան չէւր աւր լէ դրա
կան ո ւթ է ւն կը ծա զկէ էր ա րմ ատներուն 
անցեալէ էր մ՜ա ռանդո ւթ եան ւԼրայ : Ա ենք 
մ եր դպրււրներուն ^է$է) Հայաստան թէ 
Աւէէւռք՝ բա րէ մ ա սնա դէ տ ո ւթ եան պարա- 
դա յ էն ) դրա բաբ լեզուէն հետ մէկ կ ո ղմ 
չպր տած ենք հ էն դր ա կանո ւթ է ւն ը եւս } 
այսէնքև' քսան դարերու մեր հարստոլ — 
թէւնը յ մեր դրական էնքնութէւնը*.

Այսօր կը հրատարակենք երկու տաղեր 
Ե ոս տան դէն է, ր զն կա ր է էն : Փափաքե Աւ եւ 
օգտակար պէտէ բ / լա բ անշուշտ տալ
մ է ամ՜ամ անակ մէջնադարեան այս ւլոհար- 
նեբուն ֆրանսերէն թարգմ անո ւթ է ւն ը 
էնչ որ յւսթրղէւ պէտէ ջանանք կատա — 
բել-,

Ե* Երզնկացէէ այս երկու տաղերը^ ըստ 
/-, հայ բանա ս տեզծո ւթեան լաւագոյն է- 
ջերէն են ? նթէ ոչ լա լա դո յնները i 9*^ “
•էնցէկ է մանաւանդ <Աէարթէք է յերա ՜ 
զուտ^ը՝ որ մ էն չ տյդ մեր բանաստեղ — 
ծութենէն յ Լյւսրեկացէն էսկ ներառեալ^
կը զանազանուէ յատկապէս էր բացւսր — 
ձակ ենթակա յականութեամբը*. Հոս այ
լեւս աշխարհ է կ } ազատ բանաս տեզծո լ — 
թէւնը էր ս լաց քէն թաւէուէն ու արտա — 
յայտութեան ո ւմդնո ւթե ամբը հասած է 
բարձրութեան մը' որ բացարձակէն կը 
տանէ t Կրօնականը շունչ չէ այլեւս ՝ այլ 
լքիսսւիսիզւք , հայեցողութէւն չէ) այ1՝ նե
րա Ասա րհ : թն ո ւթ է ւնն էսկ ) Նար ե կա g է է 
եւ մէւս մեծերուն բաղդատմամբ՝ նկա — 
րագրուած անկախ դեղեց կո ւթ է ւհ Ա այէ 
ապրում' որ աւեԱւ տեսէլք է քտն էբտ- 
կան ո ւթ է ւն աւելէ երազ քտն դեղեց էկ
ներկա յութէն : Ս [lUinjlf մ էութէւն/ւ էսկ 
^Կենարարէն յ է շտ տա կա ւ ճենճերումդ չէ ք 
տյլ համայնական ձուլումը կեանքէն ու 
լոյսէն' է բրել յալէտենական հ^սէրոյ
բա մ՜էնդ : Նոյն Եբզնկացէն է որ վարդէ եւ 
սոխակէ՛ այլաբանական էւօսա կց ութեան 
մէջ պէտէ ըսէ ) է՛ր դտրսւն հ թէ Հով չունէ 
սէր առ էնք չկայ դեղեցկութէւ ն» ։ Ամ- 
ըՈղչ վեր ա Տ՜նու.նդ1ւն մէջ, Փեթրաըր ա յէն 
մինչեւ. Տս՚նթէ , նման տողի չեմ հանդի
պած :

Տաջորդիլ. կուտանը վարդի ել սո
խակի ա յդ խոսակցութիւնը • առիթ մը , 
անդրա դառնա ԼՈ լ համար վերածնունդին 
մե՛ր մէջ : Հետաքրքրական պիտի ըլլս1 [' 
եւ փափաքելի որ ուրիշներ ելս , ինչո ւ 
"Լ է օրինակ , Խաչիկ թէօ լէ ո լեանը , ար — 
տա յայտուէին մեր բանաստեղծութեան 
այս կենսական հարցերոլն մասին , եւ ոչ 
թէ հարեւանցի , մեզի սլէս , այլ լուրջ ու- 
ս ո ւմնա ս ի ր ո ւթ ի ւններ ո վ ներ սիրալի հե- 
տ րքրքր ո ւթ ի ւններ ուն բերելով ւսրհեստա!— 
լար// իրենց լրջութիւնը -.

Ջ- Գ-

X

ՐԱՆՒ 3ԱՎԱԴՍ ԱՐԵԴԱԿԱՆՆ ԱՐԴԱՐՈՒ
ԹԵԱՆ, ՈՐ ԵՒ ԾԱԴԵԱՑ Ի ՀՕՐԷ ՄԻԱԾԻՆ 
ՈՐԴԻՆ ֊ՐՐԻՍՏՈՍ., ԶՈՐ ԱՌԱԿՕ֊Ր ԻՕՍԻ

Ահա գիշերս Էանց
նըշան եղեւ աոաՆօտու ն •

Աստղըն պայծառ ծ»ւգեց,
աւետաւոր երեկ լուսոյն-

Խաւարըն հերքեցաւ
ու ցընծացսւլ աշխարքս ամէն.

Երնեկ ետուն միմեանց՝
որ արժանի եղեն }Ույւոյե •
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Աձյցնող տտ բուտն վե րջտ լո ր ո ւթեան , 
հ րապա բա կ ելաւ է Օր ♦ Ա էրա րւէ է Տ էը 
Ներսէսեանէ տյս մեծածալա լ հրաշալէ 
հատորը } ֆր ան ս ե ր էն լեզուււվ գունաւոր 
ել սեւ ճերմակ բազմաթէլ նկարներով 
ճոխացած՝ նոլէրուած Հտյ Արուեստէն) 
սկէզբէն մ էն չեւ 17էդ դա ր , կ^“ ԼՈ1Լ
շուրջ 25 դարերու երկար մ՜ամ անա կամ է- 
ջՈց մը,

Յետ պատերազմեան վերջխն մ է քան է 
տասնամեա1լներուն լոյս տեսած ) հայերէն 
ել օտար լեզուներով) բազմաթէլ հրա — 
տարակութէւններ տեղէ ունեցան ) մ ա սնա- 
լոր ա պէս էջմէածնէ ) Ա • Ղ^տզտրէ եւ Ա է- 
լանոյէ մէջ) որոնք ընդհանրսւպէս եղան 
դեղատ էպ ա Աս ա տ ո ւթ է ւնն ե ր ) նո ւէ րո լած 
Հայ Արուեստէ մէկ մասնակէ արտա յա յ՜ 
տութեան Լման ր ան կա ր չո ւթ է ւն կաւ? ճար
տարապետս ւթէ ւն^ ♦ JJ է բար փի Տէր Ներ- 
սէսեանէ ա յս հատորը առաջ էն անգամ ըէ՜ 
լտլով կու գա յ տալու մեղէ մ՜ամանա — 
կադրական կերպով) Հայ Արուեստէն հա
մայնապատկերը) բամ՜նուած հէմնական 
վեց գլուխներ ո ւ' Հէն Հայաստան) թրէս— 
տոնեայ Հայաստան) թ ա դրա տունեան եւ 
Արծրունէ թա գա ւոր ո ւթէ ւնն եր է Կէ Աւկեան 
թագա լոր ութ էւն ) Նա խա ր ա րա կան մեծ 
տուներ ը) յետագայ ) որոնց կը յա՜
ջորդեն եզրակացութէւն մը եւ ծանօթու- 
թէ ւններ : ^էըըէ^ ^ասէն ^է^)
հէնդ էջերու մէջ) տրուած է հարուստ 
մ ա տենագր ո ւթէւն եւ գործածուած բո լո ր 
յատուկ անուններու ա մբողվ ական ցանկ 
մրէ

գԻնչ որ ի րանղ կային
եւ ի խաւար, ի խոր գընղան՝

Նա լոյս ծագեց նոցա
յ արեգականն ի մեծ լուսոյն-

Երկիրս էր սառն ու պաղ
ու ցուրտ ձըմեռն ու հողմային,

Ահա եղեւ գարուն
յարեգականն ի մեծ լուսոյն:

Երկիր կենդանացաւ
ու լեոն ու դաշտ կանաչ րուսան,

Ծաղիկ րերին ծառերն'
յարեգականն ի մեծ լուսոյն-

Ծաղկունքն զարգարին
ազգի ազգի գոյնըզգոյնով,

Փըոի վարգըն կարմիր'
յ արեգական ի մեծ լուսոյն:

Ակունքըտ յորդորին
ու ցընծալով յառաջ խաղան,

Դետերտ ոլոր կապին'
յարեգական ի մեծ լուսոյն:

գԻնչ որ կայ արարած ,
ու անհոգի մեռած կային,

Ահա կենդանացան
յարեգական ի մեծ լուսոյն:

Է՞ր չէք ի զարմանալ,
ու կամ հարցուկ լինիլ րանիս ,

Վասն այս արեգականս ,
ու իր պայծառ լըցեալ լուսոյն:

Այս նոր ծագեց մեզ լոյս,
քան զարեգակն ու ա'յլ պայծառ

զՒնչ լուսաւորք կային'
ծառայ կոչին այն մեծ լուսոյն:

Գրեց' Հ. 3. ՊՋՏԻԿԵԱՆ

ZZ*էնչեւ թրէստոնէութեան պաշտօնական 
մուտքը) հայ արուեստէ ձեւաւորման մա- 
մ անա կա շրջանն է* ցարդ յա յ տնա րե ր ո լած 
արուեստէ էը^ԸԸ) յստակ դախաւէար մը 
չեն տ՛ա ր ձեւե րո լ յ եղա շրջո ւմ էն ♦ է բանա- 
կան) աքէմենեան պարթեւական ազդե — 
g ո ւթ է ւննե ր ո լ ա ռընթեր ) հելլենական զօ
րաւոր հոսանք մը կը շարունակէ մնալ) 
նոյն էսկ Ա ելեւկեաններու պատմու թեան 
բեմէն ան ե ր եւո ւթաց ո ւմ էն խԱ* Հռոմ 
արո ւե ս տէ մարզէն մէջ ա ղւլե g ո ւթ է ւ!ւ մը 
թողած չի թո լիր , ինչպէս կը վկայէ "fi Վ • 
երրորդ դար ո ւն ^էառնէխ խճանկարէն յու
նարէն ա րձանագր ո ւթ է ւն ը : Նորագո յն հը- 
ր ա տ ա ր ա կո ւթ է ւնն ե ր ) թէեւ ան բա լա ր ա ր 
կերպով ) g ո յց կո ւտան ո ւրա ր տա կան եւ 
հայկական արուեստներուն փոխ - յարա- 
բերութէւնները ) մ ա սնա ւոր ապէ ս համս — 
զէ չ շէն արա ր ա կան դէտարուեստէ Լթեք— 
նէք) մարզերուն մէջ)
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թ ր է ս տոնէ ո ւթեան պաշտ օն ական մուտ — 
քը) հեղէնակէն համաձայն) Հայոց պատ- 
մ ութեան կարեւորագոյն զչէս1ԸԸ սէէտ>Ը է 
նկատել î

Հյնորհէւ նոր կրօնքէն ) Հայ մողովուր— 
դԸ կ1 ոլ-^ենայ էր այբուբենը եւ կեդրո — 
նաձէդ մշակոյթ մը) որ կը կանւլնէ որ — 
պէս զօր ա ւո ր պատուար , ընդդէմ ըո էոԸ 
ա ս պա տ ա կո ւթ ե անg եւ ձուլում է ջ ան՜ 
քերուՅւ ։

Հազոլագիլւո է դւոնել, կ՛՚ըսէ դարձ —

Ի լուսոյն ի սկըգրանէ
լի լուսով շաոաւեղ ծագեց,

Լոյս ի լուսոյ ծընաւ'
յարեգական ի մեծ լուսոյն-

Այս ւռյսս Ւ յաՅն ւոլսոյն>
որ ինքն է տէր'ամէն լուսոյն, 

Որ թ-ագաւռր կոչի
’ւ ամէնուն լոյսն ի յիր լուսոյն:

Երկնից կամար եղեւ
ի զարմանալ արեգականն,

Զի չէր տեսել հանց լոյս,
կամ արեգակն' ի յայն լուսոյն-

Երկիրըս ցնծացալ,
մեծ աւէտօք ուրախացաւ,

Թէ անմուտ ծագեց մեծ լոյս
ու արեգակն ի յայն լուսոյն:

Ոմանք են անհոգի,
աչերով կուր եւ անյիմայ ,

Որ չեն ի հաւատալ
յարեգական ու իր լուսոյն-

Խաւար կենօք կենան
ու զմրաղին յերագ քընոյ ,

Չունին մասըն լուսոյ'
յարեգականն ի մեծ լուսոյն:

Ես չեմ ի հաւատալ
այն սուտ հոգոյն , թէ ինքըն լոյս ,

Ո ր չունի շառաւեղ
յարեգական ի մեծ լուսոյն:

Ես Կոստանդին , որ գրեցի ,
կու փաւիագիմ ի յայն լուսոյն,

Որ ես լուսաւորիմ'
յարեգականն ի մեծ լուսոյն:

Fonds A.R.A.M



teառ աջ>

ետէ հ ե րյ էնա կ ր , մարգկտւ լթ եան պատմու
թեան մէջ աղւլ. մը՝ ո p Հայերուն Լափ 
հ ա լած ո ւ.ած , ա ս պա տա կո ւած եւ տէրա- 
պե տուած ր//այ այնքան վայրագ թ շնա — 
մէներէ եւ պահած արուեստէ այսքան հա
րուստ մառանգութէւն մր*, Որպէս օրէ — 
նակ կը մէթրերէ Ա տեփանոս Օրբելեան 
պատմիչէն նկարագրութիւնը, fi աղա բեր- 
գէ ղրալոլմէէ^} Աելճուք (Թուրքերու, կու
մէն ուր Տա թեւէ եւ Աէւնեաց այէ վան
քերու պահ գրուած տասը հազար ձեռա- 
գէրները կը փճացուին մէկ օրուան մէջ, 
արուեստէ ոլ~րէչ_ բազմաթիւ գործերու 
հետ :

Հայ ար ուես տը էր լաւագոյն արտա յա յ- 
տութէւնը կը գտնէ ճա րտա րապետո ւթեան 
եւ մ ան ր ան կա ր չո ւթ եան մ էջ :

Հա յա ս տանը , ո րպէս մ՜ առան գորգը fi էւ- 
զանգէ ոն է , Աոլրէոյ, Աապագովկէոյ եւ 
ա րեւելեան ալանգութէւններոլ ճա րտա — 
րապետական ձեւերուն , կը փնտռէ էր 
էնքնուրո յն ուղ էն , ստեղծե լով յաճա էէ 
էնքեատէսլ ո ճ մը իր ս տեղծագո րծոլ — 
թե ան g , ծն ո ւնգ' էր քա րա չէն կառո յցնե- 
րուն հաւասարակշռութեան ս կղբու նրին, 
կամարներու զանազան էս աղեր ո Հ դմբէթը 
ibr բռնելու համար։

Հայ ճարտարապետը բազմազան ԼՈԼ- ~~* 
ծումներ կը հնարէ , մասնաւորապէս վե
ցերորդ. եւ եօթներորդ գարերուն, զորս 
կարելի է նկատել հայ ճարտարապետու
թեան ամ ենա բեղուն շրջաններէն մէն, 
ձեւերու այլազանութեան եւ ինքնատպու
թեան մարզեր ուն մէջ *.

Այո շյրջա^փ յուշա րձաններ ը, թէեւ ծա
ւալով փոքր , բայց լափերու հաս եմ ա — 
ւոական ն եր գա շնա կո ւթե ամ բ , ղէծերու 
պա ր զո լթ ե ա մբ ստացած են ս լացք եւ վե
հութիւն ունեցող իսկական յուշարձան — 
ներ :

Աւելլ, ուշ, 10£ն ճձրդ դարերու ըն — 
թա քքքէն ) հայ ճարտարապետը, պահելով 
հանդերձ ուղղահայեաց գէծերու պար — 
զո ւթ է ւն ը , աւե լէ մէջ^ց կը տրամ ադրէ 
ներքին տա րածութեան :

Այո նոր պայմաններուն յարմարելու 
համար, հայ վարպետը kc. ստէպուէ գէ- 
տարո ւես տա կան (թեքն էք} նորագոյն հ ը~ 
նա բքներ ստեզծե լ, կարենալ վեր բռնելու 
համար քարաշէն ծանր տանիքներուն րե- 
ո֊Ը յ ծնունդ տալով էսաչաձեւ կամարներու 
գրութեան մը, որ յետադայէն այնքան 
յաջող կերպով պէտէ որգեգրէր Արել — 
մուտքը էր գոթական տաճարները դէպէ 
երկէնը ս լա g նե լու համ ար յ

î կը դրէ Ա * Տէր Ներսէսեան, 
Լեն կ — թէմո ւր է հրոսակները ոտնակոէս 
չընէին Հայաստանը, էր ծաղկումէ ամ ե- 
նափայլուն այս շրջանէն , հայ ճարտա — 
րապետը անտարակոյս շատ առաջ պէտէ 
երթար ս տ եղծա դո րծա կան էր սլացքէն
մէջ։

Ժ" — (թէ * գարերո ւն է գարձեալ որ քան
դակագործութիւնը մեծապէս կը ծաղկէ : 
թէեւ այս քանդակները , կ'ըսէ հեղինակը, 
ծառայած են ճարտարապետական լոլ — 
շարձանէն, սակայն գիտական էոլրջ ա շ- 
էսս տան քուէ մը կարելի է ցոյւյ տալ թէ 
քանգա կա դո րծո լթ է լնը երկրորդական ար- 
ւեստ մը չէ Հայոց մօտ։ put g է Աղթամար 
կդդէէն Ա • 11! ա չ եկեղեց է էն բացառի կ գր- 
լուէս—գո րծոցէն , որ էր տեսակէն մէՓ ա- 
ռաջէնն է բովանդակ քրէստոնեայ ար — 
ւեստ էն մէջ , կան ուր է շ բաղմա թէ լ կա
ռոյցներ , Հայ հողէն վրայ, ուր կրօնա — 
կան ևլ աշխարհիկ նիլթերոլ կողքին , 
զարդաքանդակներ ո լ այնպիսի այ շաղա — 
նոլթիւն եւ տարբերակներ կը գտնուին, 
ել նորա յա յտ փնտռտուքներ , ինչպէս են 
II.մազոլի աւերակներուն մէջ բսյտնա — 
բերուած մարդակերպ սիւներու բեկոր - 
ները ։

Հս*յ քանդակադո րծ էն գերազանց վար
պետութիւնը գնահատելու համար , կ'ը- 
սէ դարձեալ հեղինակը, բաւ է դիտել 
զուտ Հայ — Արուեստը ներկայացնող հթն
դեր որդէն եօթներորդ դարերու դամ բա — 
նաքարերը եւ անհամար խաչքարերը, ո- 
րոնք մարդա րտածա ղի կներ ո լ նման բու — 
"ած են հայ հողին բովանդակ տարածքին 
վրայ :
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Մանրանկարչութիւնը Հայ Արուեստին 
^['կրորդ կարեւորագոյն մ արփ։ Է - Ջ, եռա- 
գէրն երու յ է շա տա կարանները մ է կա կան

ՀՈՂԷՆ ԵՐԿԻՆՔ

Գրեց՝ «J. Ս՜ԻՐՒՃԵԱՆ

Գե ռ մինչեւ մօտաւոր տարէները առա
ւելու բար ա րձա կ գրականութեան ակօս— 
ները հերկող Մկր աէչ Հաճեան , քեր — 
թուածներու յաջո րգա կան երկու հաւա
քած ոն ե ր ո վ , առա^ինը Bngbp. 1973/* ) 
եքէյչոքդը Հռւլէ^ 1977/*^, ընդգծէ-
լէ անուն մը դարձաւ այս սեռէն մէջ եւս î 
'[յ որա վ էպագէր , պատմ ո լածքևե ր ո ւ , քրո
նիկներու, հրապարակագրական բնոյթէ 
յօդուածագիրը , գրական քննա գա աը , ո — 
րուն ս տ եղծա գո բծական կալուածը ընդ — 
գրկեց նկարչութիւնն ու թատերական — 
թարգմանական աշէսատանքը , այսպէս, 
ահա , մուտք գործեց եւ անուն ապահովեց 
մերօրեայ չափածոյ արուեստէն մէջ։

Ա* • Հաճեան է մօտ ակներե լ ներկա յու — 
թէւններ են կառոյցէ էլրայատուկ յղա*յ- 
քը' համաքայլ արգէ րմ բոն ո ւմն եր ո ւն , 
եթէ ոչ էւր ա ր տա կա ր գ ն ո ր ո ւթ է ւնն եր ո էէ , 
աոնուադն էր անձնադրոշմ կնիքով, հե — 
տաքրքր ո ւթեանց լա յն Տ՛էրը, պրպտում էւ 
րնդարձակ հորիզոնը, մեծ ու փոքր երե
կոյթները նոր կաղապարով ձեւել ու ճիգը , 
այլ մասնաւորաբար լեզուէ եւ ոճի ա — 
ռանձնայատուկ նկարագիրը։

Րոց՜էյԼրր^ ար ձա կո ւած եւ Հալէ՜ն 
ով արմատացած , էս ոբացած , ըսենք գե
րագոյն կեգրոնացումէ հասած մտասե — 
ւեռումը, բանաստեղծէն մտածումէն եւ 
հոգեխառն ում էն առանցքը զդա g ա պաշտ, 
վ էպապա շտ քնա ր ե րգո ւթենէն մերկացած 
Աս—ն է : Հո'ս , գլէսագէր մարգ է , ան — 
շուշտ քերթող մը, որ միտքէն ու գա — 
տումէն գերէ շփէ ան ո ւթ եամ բ էն քն’Ա ճ ան ւս չ- 
ման կը միտէ ։ Աշուղէ հաստատել էր ինք
նութիւնը ո՛ չ թէ պարզ հոգեվեր լուծու
թեամբ մը, կամ' զգայնիկ տ րամ ագրո ւ- 
թիւններով , վէշտերու , սէրերու , յուսա- 
բեկ ո ւմներ ո լ եւ էսան դավա ռութի ւններու 
ծեքծեքուն լարերով ասոնց յա րա կէ g 
վէճա կնե րու. տողանցքով, այէ գլէսա ւո — 
րա բա ր չոր էրա կանո ւթեամ բ հաստա — 
տուած Ա արգ — Աեանք , (երկու բնորո — 
շո ւմներո ւն ալպէտք է տալ էրենց էայ~ 
նածէր իմաստները] , հակադրութեամբ :

Դէմ առ գէմ կը գտնուինք Աս—է մը , որ 
գմգոհ էրեն ընծայուածէն , ըսենք' էրեն 
բա մ էն հ անո լածէն , կը գանգատէ , կը 
գմգոհէ, կը պոռթկայ նոյնէսկ ու կը. 
(եէստէ անցեալ, պատմութէւն , շրջապատ , 
կարգուսարք» կաղապարելս լ բոլոր մտա— 
ծումներն ալ բռնա կա լ շղթաներ կը հ ըռ- 
չակէ պա յ քար ունակ կիրքով մը, յեղա — 
շրջական ձգտումով մը։

Նոր մամ տնակները էրենց արտակեդրոն՝ 
տրամ ա դր ո ւթ է ւնն ե ր ո վ , մ արդը կը գար— 
ձընեն պահանջատէր։ Աայսօր արգիլուած 
կամ շատ յաճա էս էսլուած հեշտանքները,

վկաներն են Հայոզ պաշտամունքէն՝ հան-

Զեռա գէր մը պատուէրէ է, եկեղեց է է մը 
հիմն արկութեան արմէքն ունէ» ան միջ - 
նորդ մըն է Աստուծոյ առջեւ, եւ պէտք է 
արմանէ ր//այ անոր՝ որուն նուիրուած է։ 
Ահա թէ ինչու, կ՝ ըս է Ա » Տէր Ներսէսեան , 
նոյնէսկ համեստ պատուէր ող մը, ման
րանկարներով ճոէսացնեէ կուտար էր ձե — 
ռագէրըյ

Հայ նկա ր է չը , ա զզուելով հ ան գե ր ձ օ- 
տա րներէն, շնորհիւ էր շփումէն այ լա —
ւլան ա զդեր ո ւ հետ , զօրաւոր անձնա կան ni_

թիւն մը տուա ծ է իր դո րծ էն : Անօնg թո— 
զած ճ շգր է տ տ ե ղե կո ւթէ ւնն ե ր ը , նկատ — 
մ ամ բ մամանակէն եւ տեղէն , թր՚յչ կու- 
տան որ հայ մանրանկարչութեան դըպ — 
ր ո ցներ ը ճ շդո լին զանազան ձգտո ւմնե րո ւ 
եւ գաւառներու մէջ*. Դիմելով հանդերձ 
հէն նմուշներու , հայ մանրանկարիչը, կը 
վերանորոգէ աւանդական նկարչութիւնը 
նե ր շ^ւչո ւե լով առօրեայ կեանքէն յ

յկ ա կան ^էեէկէօյ մէջ, նկարէն ճըշ- 
գրութիւնն ու էէս եմ ո ւթ էւնը , կեր պարնե-

կեանքէն իրաւունքները կը վերածուէն 
ո՛ չ թէ ա կն կա լո ւթ է ւննե ր ո ւ , երազներու , 
տենչերու, այլ պահանջներու։ կուզեմ 
եւ, հետեւաբար , պէտք է ունենամ :

Այսպէս է, որ Մ* Հաճեան է մօտ դուք 
չէք ն չմարեր անկարեկիր թաէսէծը, մու
րացիկ կեցուածքը կեանքէն հանդէպ » 
Հոս , փո րձառութեան կչէռուԼ ծանրա բեռ 
ւլա տումն է, մշակոյթէ քառուղէներուն 
լէրայ յղկուած մէտքն է, հասուն , գի - 
տա կան գա րոլ էնքնագէտա կից մ արդը , 
որ լինել ո ւթեան ել անգոյութեան եզրե
րուն կանգնած կը ճգնի իր անհատակա
նութիւնը շեչտեէ ։ հողէն երկինր իր յա
լեր ժ՜ո ւթի ւն ը սահմանել*

Տուէ՜ք հորիզոն Թերս
Որոնց սահմանը րիրերս գծած հն
Տուէ՜ք յաւերժուր-իւնս
Զոր ձեոագիր աոզերոլյս կ՜ուզեմ

հիւսել • • •

Այ ս շեշտումէն մէջ յաճա էս նկատելի է 
բանաստեղծէն պատգամելու, վճիռներ 
արձա կելու տենդը ։ Ա աճա էսանքը ասոր
ապա՛հովաբար կուտայ բացատրութիւնը, 
թէ էնչո՛ լ բանա ս տ ե ղծա կան տողեր , 
կը դաոնան մեկնութիւն, յարաէսօսոլ — 
թիւն, նոյնէսկ պատգամաէսօսութէւն , ո- 
[՛ով կը տումէ բանա ս տեղծո ւթէւնը :

ո ւն եւ ոճը էնքնագրոշմ նկա րագէր 
մը կը պարզեն։ Տպաւորիչ անկասկած : 
// • Հաճեան յ որ կեդրոնականէ եւ Ասա- 
եա նՒ յարկերէն ներս տարինելւ Հայ լեզուի 
ու դրականութեան ուսուցիչ է եղած ու 
տասնամեակներ գրիչը նախասիրութիւն — 
ներու կա բդին է դասած , գիտէ լա յնօր էն 
օգտուիլ լեզուին ընձեռած անբաւ հարս
տութիւնն ե րէն յ հրամցնելով բառացանկ 
մը, ուր առատ են իր իսկ ստեղծած բարդ 
ել ածանցեա լ բառերը ( Օդապար բառեր, 
վարարեր տուայտանք, բախել աշխարհի 
մը խուլ դռները կոշկոոոտուն, թրսսս - 
հագագ խնդուք ։ իբրեւ քանի մը օրինակ 
I' չ՝“['ս շատերու) :

Բառերը , տողերը , խօսքը Հաճեանի 
մօտ ներզօր ազդակներ են, կը կազմեն 
առարկայապաշտ պատկերներ՝ իմացա - 
կան կնիքով , առանց զարդարանքի : Լեզ- 
լին կողքին ոճն եւս դերարդիական է, 
մերմելով չափի , յանգի որեւէ կաշկան - 
դում , շղթայում , այնքան որ երբեմն կը 
վերածուի արձակունակ արտայայտոլ - 
թեան :

(*) Զոյգ հասարներն ալ արժանացա 
են Ալեք Մանուկեան գրական մրցանակին

բու շարժումը, նկարագրական շարքէ _ 
բուն հարստութիւնը ել լուսանցազարդէ _ 

ճոխ այլազանութիւնը, կը հասնին 
վարպետութեան բարձրագոյն աստիճան-
ն եր ո ւն :

Կիլիկեան մանրանկարչոլթի^ը խոր,,, _ 
“'զդ^ է իր դրացիներուն վըայ. 

անոր աղդեցութիլնը կրած են մանաւանդ
Ասորիները եւ Լատին - Արեւելքը *.

ԺԴ* գարու հայ նկա ր չ„ լթիՀէը , 
հեղինակաւոր Ա. Տէր Ներսէսեան, կա
րելի է ամբողջ Միջին Գարուն լաւագոյն 
արտայայտութիւնը նկատել, Հ„լսկ փա_ 
կելովիր սքանչելի հատորը, Հայ Արուես
տին նուիրուած , կ՚ըսէ . ^Հայ արուեստա
գէտները, բոլոր մարզերու մէջ շարունա
կելով իրենց դո րծունէոլթիլնը դարերու 
ընթացքին , ստեղծեցին այնպիսի գործեր , 
որոնք իրենց այլագունութեամբ, ինք 
նոլրոյն արմէքով ել յաճախ ինքնատպոլ- 
թեամբ, կը գրաւեն կարեւոր տեղ մ՛ը 
քրիստոնեայ Արեւելքի պատմութեան
մէջ» ■* ր

Հ 8՝ ՊԶՏԻԿԵԱՆ

8ԵՐԿՈՒ ԴԷՄՍ ՄՏԱՑ

տեսութիւնք՝ հ ՀՈԳհ

ԵՒ Ի ՄԱՐՄԻՆ, ԶՈՐ ԱՌԱԿՕփ հ0Ա|ւ 

ԱՅՍՊԷՍ

Զարթ-իք ի յերագուա,
թացէք զաչերա , ով կայք ւ »,

Տեսէք մէջ գիշերիս
շասլք' որպահմիչենլելյ,^

Անդադար ի շուրջ գալով
կան հրամանաւ մի Աստուծոյ

Որ րաւնիւ զերկինք ի վեր
կամար կապել' երետ քամւււՕ;

Զարթայ ես ի քընոյս,
ելայ կացի պահ մի սդւրու!

Երր էանց գիշերն յերկար'
նըշան եղեւ աոաւօտուՏ.

Տեսի լուսին պայծաո,
թագում աստեղք ի յիր օսյաւյ

Զեթկինքն են զարդարել
’ւ են արարածըք ԻմաստնսյՍ;

Մի աստղ ելաւ պայծսսւ
աոջեւ Արուսեկին լուաւյէ

Ունէր լոյս գեղեցիկ,
քան զաստեղացս' այլ գերագոյ

Ետես ըվնա լուսին
եւ հրաման տայ աստեզնոյ6,

Հաւս ար ի մայր մըտան
նուազեցան յիթենց լուսոյն;

Զերեսս երկնից հրաց'
երր որ ծագեց լոյսն սւրեւոմ,

Տըզայ երեւեցաւ,
քազցըր կոչի իրենն սււհւՍ;

Հոգի հաւսար երետ շատոց,
պայծաո լոյս աչերուն,

Ով սիրով մթնաց լուսոյն,
Արուսեկին աոալօաուն :

Քաղցր է ծընունդ լուսոյն,
երանի տամ ես այն մսւրւրյՍ,

Որ րաժին ինքն ունենայ'
ի յայն լուսոյն աոաՆւօտւոն:

Թէ դուոըն կայ երկնից'
պարգեււսսւոլ մի Աստուծուն,

Ի ծագել արեգականն
Ի մեգ րացվի դուոըն puipnjli:

Թէ Տէրն ի յարարածըս
հայի քաղցր ի յիր սիրուն,

Յայն պահուն է, որ լինի
նըշան լուսոյն աոաւօտուն՛

Թէ լըսէ աղաչանաց
եւ աղօր-ից շատ կարդալուն,

Ով իյընդթէ թ-էզ զտանել,
զպաթգեւքն' աոնու աոաւօււ»։

թէ անուշ հոտ կայ թուրել
’ւ ի կեանք փոիյէ գդուոըն iW"՛'

Են շատոց հոգի հարթած'
յանուշ հոտոյն յ աոաւօտուն՛

Թէ անմահական սէր կայ ,
որ հոգի տայ հոգեաոնուն,

Իմ թաժին սէրն ոլ հոգին
խաոնել ի սէրն աոաւօտուն՛

Թէ ինձ կեանք կամ իյընդուրիւն
րաժին կայ ի դուոն ի >փնո1*

Մէկ պահո լ սէրն ի սըթտէ՝
թող լինի ինձ յաոաւօտան

Թէ հոգի տալ կու պիտի,
կամ թէ հոգի հանել մարւրմ

Նա յօժար եմ ես հոգով՝
զհոգիս փոխան տալ իմ ul։P'n

Ով կալքի սիրով լինիլ
ինքն յարութեան որդի 1սւ11"՛'

Թող խընդրէ ի յայն սիըսյն,
որ ինք, յարեաւ առաւօտու

Ի սիրուն սէր յաւհլու,
սիրով գընալ տունն ի սի1ւու

'Ւ ով սիրոյն ինք հետեւի'
հասնի սիրովն առաւօտուն՛

Տէր, գըթա՜ յիս ի ծառայս, ,
եւ տուր րաժին ինձ յախ Ո(1

Որ շատոք ին զանգացել, լ
թայց քիչք հասան սւո.Ա1լ(”1111

Ես յետին եւ անպիտան,
որ կոստանդին կոչի անուն,

Խընդրեմ ի քէն, տուր ինձ
սէր' ի սիրուն աոաւհտու

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Bravai1

Fonds A.R.A.M
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"ևա/ս ամփոփենք սկզբունքէ ելակէտ -
ները : <հ՚դ"վւ՚Գայէն մշակոյթը թէ՛ կ՝“’Ը֊
տայայտէ, թէ' կը ձեւէ ու կը կազմէ ժո
ղովուրդէ մԸ մտածելակերպը-. Ամէն անձ 
[ըսենք՝ էւրաքանչէւր Ամերիկացի , մնա
լու համար այս յօգուաե՜ա շարքէ պարփա
կին մէի) , դիտակից է թէ իր մշակոյթը 
տուեալ մ ըհ է իրեն համար , սակայն չի 
գիտեր, դ՚՚՚-յկ նոյնիսկ չուզեր ընղու - 
նիլ, թէ որքտն սերտ է կապը իր են - 
թ ա գի ա ա կց ո ւթ ե ան կառոյցներուն ու մ ը- 
չակոյթի հիմնարար — կառոյցներուն մի-

լել-.

քյրրեմն ստեղծագործ տազանղ ձ՝ը ,
Մարքս մը, Շէյըսփիր մը, Փէքասօ մը, 
ոլյ հանճարէ ամ բո ղջա տ ի ր ո ւթեամ բ կը 
տիրապետէ մ տածելու եւ արտայայտելու 
ձեւի մ ը (փի[իոոփայութեան , գրականու
թեանդ նկարչութեան) , կր յո՚ջ՚՚ղի ստեղ
ծել գործ մը՝ որ կը րէ ւր եղա ցնէ գոյու
թիւն ունեցող մ տածե լա կերպի կաոոյց — 
ները եւ ղանոնը կարտայայտէ ՝ ո՛չ գո — 
յա վիճակը (up-^-p-JlL fnLIlll) փ առար անե — 
լու նպատա կո վ ՝ ա յ լ ա յգ գո յա վիճա կլ՛ 
սահմաններէն անդրանցնելս լ յոյսով։
Միայն Աարըսը չէ որ աշիւարհը փոթել 
1լսլզէ : Եէյք՚՚փէրէ Ռօսէօ եր ժ՝էւլ(ւէ}>Ա 
եւ Անտոնիոս ու Կզէոպւսսւրւսն սիրոյ մա- 
սին ըսուած բոլոր կաղապարատիպ մտա
ծումներ ձուն.ւրոԼդ արցոնըոտ ու լոր 
ղղայա կանո ւթ ի նն եր ո լ համ այնա գի տա — 
րաններ են՝ սակայն ույդ մտ՛ածումներն ու 
զեղումները կը մէկտեղեն՝ աւելի՛ լաւ 
րայրայելու համար անոնց տիրապետու — 
խինը գիտակցութեան եւ ենթագիտակ — 
g ո ւթեան վրայ*. է/ լ այգ ըա յ ըա յ ո ւմ ին կը 
յսվսրղէ տեսնե լո լ ՝ ղգա լո լ ՝ չմ տած ե լո 
Հեոր» ձեւ մը՝ թէեւ Հնորը» չակերտներու 
ձէԼ պէտք չէ առնել միշտ , ո րովհ ետ եւ 
յաճախ լրուած , մ ոռց ո ւած , դաւաճան — 
ւ-ած հինն է թն գրոյ առարկայ մ տածերս՜ 
կերպը, չհէն» մը որ դժուար ԸԼԼաէոլթ 
յաւիտենապէս լըուելոլ վտանգի մէջ է։

Ե*"իկա չի նշանակեր որ իսկապէս նորը 
գոյութիւն չունի արուեստի մէջ՝. Երբ 
Լէնսան ՛Լան Կոկ (խոխ՝ եթէ հոլան — 
"՛երէն հնչենը) իր կէս-խենթո ւթեան լու
սարձակով նայեցաւ հին նկարչութեան 
ու հարաւային Հերանսայի բնութեան՝ 
Ժ իաժամանակ ՝ հո՛ն՝ ուր '"֊րիշները նոճի- 
^'եր կը տեսնէ ին գերեղմաննսցներու
արահետներուն երկայնը ին ու ցորենի ա- 
լեկոծումներ, գւսշտերոլն մէչ յ ան կա — 
եաչ րոցեր տեսալ} ել այսօր նկար չու — 
թեան ծանօթ անձ մը այլեւս թէ1 բնոլ - 
թեան յ թէ արուեստի ծառերը կը տես 
ՀԱէկ ե]ոթի ստեղծած կառոյցներու լո ւ~ 

^մուտէն՝ ծառին ձեւն ո Լ սիլուէթը կը 
տ ս1յէ իբր միշտ տարբաղադրուող՝ փո- 
1Աուող՝ կանաչ բոց թո ստացող միաւոր
Ը՝ Մ ենր բնութիւն շենը տեսներ միայն՝ 

այլ կը տեսնենր բնութեան մէջ այն ձե - 
րե "լ կառոյցները ղորս սորվեցուցած

1 մեղի (որոնց Հսւրծապետի պէս փսբԺձ- 
«/ Լցած է մեղի) մեր մշակոյթը եւ ղտյն 
սւոեղծողները յ

"՛եղծողները» ըսի՝ սակայն՝ ինչպէ" 
J b շեշտել նա թկին յօդուածիս մ էջ ՝ 

զեղծողները միշտ մեծ անունները չեն՝
Լտկոյթ ըսուածը էալ՛ելի չէ հասկը- 

Լ երր պա տո ւանգաններ ո ւ ԼաԸմՀ մը* 

Հ ե ^չպէս ստեղծած է մշակոյթի 
կե 'կտն կառոյցներն ու մտածելա —

հտլանաբար անկարելի է րնորո —
^ե ^աե*ե՚ւի է միայն մատնանշել գր՛ր — 
Հլ ’ րո^ր թտաց ուած եւ բիւրեղաց՝ած 

(AiuJ-S զանոնք, որոշ
J \ Հ ա.!1։"շ1'^'“նէ' Դ Հոլ- գտ սա կարգէ
^կան մ ր',ԱյԱպէԱ' ԻւՒա11ան£ հէն յոլ-

Լակոյթի գանձարան ՝ թան գա — 
փորձարտրն է միաժ՜ամանակ՝ ինչ-՝

է bղիշէի «Պատմութիւն վարդանանց 
րտղմիՀև հայ մոգով ուրո ի աատմա-

Գրական մշակոյթդ համար, ել կամ

Աայաթ նովայի գործերը որոնր մեր ե- 
րաժշտական — քնարերգական հասկաց։։ — 
զութ եան հիմնաքարերն են ու աւելի 
յատկանշական ա ր տա յա յ աի շն եր ը մեր 
մշակոյթին , քան ուրիշ որեւէ գործ' զոր 
կրնամ մ ա անանշել յ

Աակայն այգ հեղինակ ունեցող ե։. հե — 
զէն ակով ծանօթ, այսպէս կոչուած ^բիւ
րեղացած'^ մշակութային արտայայտու ~ 
[միւսներէն անդին կայ ուրիշ մշակոյթ 
մը, մ՜ ո ղո լիր գա կան սա էմասաով որ մո — 
ղո վուլ։ գի մը ԷԹեթԺին ու Հ ա ս կա ց ո ղո ւ — 
թիւնը անոր վ["" J սեւեռած են ել յա — 
ճաթ անանուն ու անծանօթ անձեր կպար
տագրեն գործեր ղորս ուն/լնգիր հանրու
թիւնը դիւրաւ զմատչելի» կը գտնէ ՝ նոյն— 
իսկ երր լէօրէն շի < տսկնար անոնց բար
դութիւնը յ

ՖիլմԸ > մ "՛նա ւան դ Ամերիկա յի մ էջ ՝ 
տյս տեսակի մ ո ղո վր գա կան արուեստ մըն 
է 5 ԼէոլԼփն անանուն չեն ղտյն արտագ — 
րողները՝ անշուշտ ՝ մանաւանդ վերջին 
տասնամեակին ՝ Աւր ոպայի ազդեց ու թիւնը 
զգտլիօրէն փ ո խած է իրավիճակը՝ ու, կան 
Ամերիկացիներ' որոնր անձնական հա - 
կա կշռի տակ ֆիլմ կպարտագրեն*— [իա- 
"(Ըըթ Ալթմըն ՝ օրինակ՝ այնպէս ինչպէս 
կ՚ընեն Պ եր կման՝ Չուռար ՝ իՒոլրնիէ ՝ վար—, 
տա՝ Մքելինի ելայլն՝ էքւրոպայի մէջ՝. 1]ա- 
ւ-ե1յՒ է ըսել նոյնիսկ որ այսօր հեռատե — 
ԼայՒ^ ֆէըքն է որ բուն մողովրգական ա ր- 
լեսան է Ամերիկայի մէջ՝ իոկ մեծ պաս
տառի ֆիլմը տա րանց մ ան (թբանգի թ )
շրջանի մը մէչ է, գէպի անձնական ար~ 
ւեստ կը շարմի՝. ք*այց եւ այնպէս չ ենր 
ս թալիր հաստատէ լութ որ 19184՜^ 1968
գոնէ ֆիը^ը Ամերիկայի ամէնէն, ազդեցիկ 
մողովրգական արուեստներէն մէ կն էր :

Ֆիլմը՝ անշուշտ ՝ պատկերներով եւ բա
ռերով պատմելու միջոց մըն է ՝ իսկ պատ- 
մ ելր մ տածելու եւ ար տա յա յտե լո լ ձեւ
մըն է։ փամանակին մողովուրգ մը իր 
մտածելակերպը կ  ̂արտայայտէր դիցա — 
բանական առասպելներով՝ հէրեաթներով՝ 
մոդով ր գա կան եւ երգերս վ ՝ ո-
րոնց հ ե զինա կներ ը անանուն են ՝ — ճի շգ 
այգ է պատճառը որ մեղ կը մզէ ըսելու 
թէ [[հայ մոզովուրգը» ստեղծեց |]աս6այ 
Vttlîpjl î Այսօր' յառաջացած եւ ճարտա- 
րարուեստական բարձր մակարդակի հա — 
սած երկիրներուն մէջ իրենց 'անուններով 
համայն ընթեր ց ո ղ հասարակութեան ծա
նօթ են նոր (^պատմիչներէն ու ֆՒւմ ստեղ
ծողները՝ սակայն հակառակ ատոր կա — 
րելի է թօսի լ անոնց ստեղծած պատմու- 
թիւններոլ կամ ր.է՜ս]ւն7*Հք/ր£- ընգհանրու — 
թեան մասին' լքլ^ՈլոԺ|ւ բառով՝. Այգ բա- 
ո֊ը կը շե շտէ ա յս անձերու կոզմէ ստեղ
ծուած պատումներու հիմնակա նօրէն հա-
ւսւքսւկան րնոյթը՝ հեռատես իլ, ֆիլ-ք,
օրաթերթ ՝ ծաղրանկար ՝ եւայլն՝ ասոնը 
ըսԼսըը ^չը մասնակցին միթոլոմիի ստեղ
ծումին* այղ միթոլոմիի պատմութիւն — 
ներոլ հիմնական կառոյցները հիմն արա — 
լ՛եր են մարդկային մտածելակերպի հա
մար։ Ա* անաւանդ Ամերիկա jb մէհ ուր 
ֆիլմը տեսակ մը սլայւսմն՜թյւ է J ոզո — 
վրգւսյին մտա յն ո ւթի ւնն երո ւ եւ մշտ կո յ — 
թի, այս արհեստ — արուեստը կվարտա ՜ 
յայտէ ու միանգամայն կը կաղձաւորէ 
հասկացողութիւն եւ մտածելակերպ :

թուականներէն ետք մ անա- 
ւանգ , Ամ երիկեան ֆիլմը չաղացք մըն է , 
որ մողովուրգի թաքուն զգացումները 
կ'աղայ , զանոնք հ.մա տ չե լիֆ , այսինքն
ընդունելիէ եւ ոչ — վտանգաւոր ձեւերով 
կը ներկայացնէ նոյն ինքն ժ՜ողովուրդին
ու այգ ձեւով կ ը պ H ւ p Ժ 11 Լ 1U— 
կ սւ ն ա ց Թ է ցսսսեթ ու կատա —
զութ ի լեներ' որոնք անա րտա յա յտե լի կը 
դա տուին երբ զանոնք զգացողը ճնշուած 
անձն է։ Ոչ միայն աշիսատալորը, սեւը, 
կարմրամորթը կամ կինը, որ չազատագ

րուիլ» կ'ոլղէ , այլ նաեւ ամէն ճերմակ , 
միջին դասակարգի այրն ալ կը զգայ ու 
կը մտածէ բաներ , ղորս իբր ք’.UIJUlfական 
գաղափար կամ հանրային արտայայտու
թիւն ներկայացնելը կարելի չէ յ Արտօն- 
լած են սակայն նո՛յն այգ զգացումները 
չերեւակայուած» պատմոլթիւններոլ մէչ, 
օրինակ ֆիլմի մէչ, ուր պատմելու ձեւը 
ինքնին զգացումի մը հետեւանքն է ել 
գրգում նոր զգացումի ու նոր մտածէ- 
Լ՚սկերպփ :

Տ՛ոնը օրինակ մը՝, վերջէն տտսնամեսր
կէն 'fi են ըտէն եր ո լ ել Ա' արթէն Լուտէր 
*{Հէնկէ ահաբեկումները արդէն մտան ա- 
մ երիկեան ֆէչմական մէթոլոմէէ մէջ՝ 
էնչպէս նաեւ մ տալ Փաթթի Հըրսթի ա- 
ռելանդո ւմ ը : Փ րոֆէսէօր Աիչըրտ Ա լո թ- 
քին, որ մասնագէտ է պատումէ կառոյց
ներու ՝ վերլուծեց վերջինը ( Հըլ՚սթէ ա- 
ռելանգումը) եւ մանրամասնօրէն կրցաւ 
փաստել թէ որըսՀն զօրաւոր է այդ կա
ռոյցներու տիրապետութիւնը։ Շեշտելով 
որ այսօր Ամերիկայի պզտիկն ու երի — 
տասարդը օրը մօտ 5 մամ հեռատես իլվ,ն 
առչել կ'անց ընէ ու հոն չկ'ուսանի» եւ 
՛ԱԼ է ա զմ ո լի իր են թա գի տա կց ո ւթի ւնը ♦ 
Փր ո ֆ- Ալոթքի կը փաստէ թէ Փ'՚ոթթի 
հՐՐ" թէ մասին եղած լր ա տ ո ւո ւթ ի ւնն ե ր ը 
հ եռա տես ի լի ու թերթեր ո ւ մէթ կ՚՚՚ղ —
մ ուած են կաղապարէ մը՝ որուն նաթա~ 
գիձ՜Ը գծուած է ՜ձ^Օ՚ոկան թուականնե
րուն եւ որ արդէն ազդած է տասը սե — 
ր ունդներո լ ենթագիտակցական մ տածե — 
լա կերպին ՝ --- այսպէս ՝.

Երբ ամ երիկեան ցամաըամասը ճ երմակ
ներու ել կարմրամորթներու ռաղմադտշտ 
մըն էր դեռ t յաճախ կը պատահ էր որ 
Հնդիկները ճերմակ սպաննելէ
ետը կ'առեւանգէին անոնց կիներն ու աղ- 
ջփկները։ Որովհետեւ այգչափ ալ հ,վայ — 
րենի» շէէն անոնը՝ բռնաբարումներ յա-

Գթեց'

ԽԱՋԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

ճախակի չէին ♦ շատ աւելի ս ո վո րա կան էր 
կարմրամորթի ու ճերմակ աղջկան ամ ո ւս- 
նութիւն եւ ճերմ ա կ կնոջ (Հո րդե գր ո ւմ ը 
կարմրամորթի g եղա խում րին կո զմէ:
Պ ա տմ ո ւթի ւն ը կը փաստէ որ երր ճերմակ 
զինեալ ո լմեր կը յաջողէին ճզմել կարմը- 
րամորթներոլ ցեղախումբը ու փէ^է 
ճերմակ կիները* լաւ աչըով չէէն նայեր 
ամուսնացած ճերմակ կիներուն վրայ։ 
Պատճառը՝ փըոէ Փրոֆ* Սէր՚թըի լ այս 
ալ ÿոյց կուտայ հէըեաթներէ ՝ պատմոլ — 
թիւններէ ՝ փաստաթուղթերէ օր էնա կներ 
մէջբերելով՝ սա էր** ճերմակ՝ րսղոըա — 
կան՝ այրերու կողմ է տիրապետուած որ
մեր ի կեան ընկերրր լթի ւնը իր առնական
հպարտութեան խո ց ո ւմ ը կը զգար ՝ երր 
Հնդիկներ կը յաջողէին առեւանգել ճեր- 
մ ակ կփ^երը ՝ որոնց պա շտպան ո ւթ ի ւն ը 
այրերուն պարտականութիւնն էր : Հոդե- 
բանօրէն' ճերմակ այրերը ոչ միայն Հրն- 
դի կներո ւն չէէն կրնար ներել եւ ան - 
իէնայ կը չգրգէին ղանոնը՝ այլ նաեւ չէէն 
ներեր Հղոհ^ ճերմակ կիներուն ՝ որոնց 
ներկայութիւնն ի ս կ կը յի շեցնէր իրենց' 
ձախող պաշտպանութեան գործը : Աւե - 
լի՛ն ՝ կը շեշտէ Փրոֆ * Ա լո թըի ՝ կար — 
մրամ որթի հետ ամուսնացող՝ շրռնա — 
բար ո լա ծ ճերմա կ կինը ճերմ ա կ այր մար
դուն սեռային թաըուն վախեր ը ա՛ լ աւելի 
ցայտուն կը դարձնէր եւ մտածել կո լ — 
տար որ կէ" մերկ պտրտող՝ ռազմիկ 
կա րմրամ որթը սեռա յին գերադասութիւն 
մը ունէր' բոզոըական ՝ սեռայնօրէն ըն՛կ
ճուած Ամերիկացիին համեմատ*. Ուրեմն' 
ճերմակ կիները՝ Հնդիկներէն աղատագ — 
րուելէ ետը ՝ յաճախ կը լըուէին ու մեծ 
էր ղանոնը այպանողներու թիլը։ Փրոֆ* 
Ելոթըի՝ որուն 600 էջնոց առաջին ՚ հատո
րին շուտով պիտի յաջորդէ երկրորդ մը՝ 
անհամար փաստերով կը հաստատէ 1620՜“
էն 1700 հիմն ուած կառս յց ը :

Ամ փոփենը կառո յց ին հիմնական կէ — 
տերը *. Ոչ — ճերմակը վա յ ր ի է եւ վայ[՚իին 
դր ա ւչո ւթ ի ւն ը ունի t զո ր պէտը է ը^կճէ 
ճերմակ մարդը (այլլ մարգը) իր ըա — 
ղաըա կր թո ւթեան (ըաղաըի ՝ ո՛ չ անտառի ՝

կր թո ւթեան) ումով : ճերմա կ կինը եւ ա- 
նոր ս եռա յին գրաւչութիւնը եւ րնո յթ՚ը 
սպառնա լիը մը կը ներկայացնեն միշտ՝ 
ճերմակ այրին համար ՝ սակայն կարելի 
է անգի տանա լ ա յդ ((.վտանգը^ ՝ որ չափ րո
տեն որ ըա ղաըա կրթութեան մէջ կ՚ապ
րի կինը՝. Ոչ — ճերմակ վայրին երբեմն 
կ^առեւանգէ («4/^ յափշտակէի) ճերմակ 
կինը՝ ու կը հրապուրէ («կը յափշտակէ») 
զայն իր բնական ումեղ սեռայնոլթեամր ։ 
(«յափշտակել» բառի եր կիմ ա ս տ ո ւթ ի ւն ը 
հայերէնի մէջ՝ լիօրէն կվարտա յա յէ այն 
հոգեկան եր կուութիւնը՝ զոր կվարտա — 
յայտէ Փրոֆ* Ալոթըի իր անգլե ր էն բը— 
նագրին մէջ) : Այն «յափշտակուած» կի~

nV առլԱնց բռնա րար ո ւե լո լ կը յօժ՜արի 
ամուսնանալ կարմրամորթ ռազմիկին 
հետ ՝ կվարտա յա յտէ ճերմակ այր մարդուն 
սեռային անբաւարարութիւնը (իմա՛ նաև' 
անոր ըա ղա ըա կր թո ւթեան ճնշման դրո յ- 
թին ան բաղձա լիութիւնը) եւ ուրեմն ա- 
մէնէն վտանգաւոր դաւաճանը կխրրակուի : 
Փրոֆ* Ե լո թըի պատմական փաստաթուղ
թեր մէջբերելով ցոյց կուտայ թէ ճեր- 
ժակ ղինոլորը կը նախըևտրէր աղա տադ- 
ըել բռնա րարուած կինը ըան կամ ով ին 
ամ ուսնացողը : \յո յն տրամ ա բանո լթեամ բ 
կը նախընտրէր ազատագրել ըան ի մը օր 
միա յն փախցուած կինը՝ ըան այն' որ 
ամիսներ կամ տարիներ անց ո ւց ած էր
կարմրամորթներուն հետ՝ նոյնիսկ եթէ 
ոչ րռնա րարուած էր յ ոչ ալ ամ ո ւսնա- 
ցած։ Այն կինը՝ որ կարմրամորթը չէր 
տեսներ իրր վտանգ իր սեռին ու ըաղա- 
ըակրթութեան ՝ արդէն Չդաւաճանած» ir 
ո լ կասկածելի յ

Այո հ իմնա կան կառո յցները ՝ ղորս կը 
գտնենը պատմական փաստաթուղթերու՝ 
ինչպէս նաեւ բոլորով ին շինծու պատ — 
մ rt ւթի ւնն ե ր ո լ մէչ (արդէն ամէն պատմու
թիւն ըիչ կամ շատ Չշինծու» է ՝ ինչպէս 
գիտէ թրըական թերթ կարդացող ոեւէ 
հայ) եւ հէըեաթներու մէջ՝ կը շեշտէ 
Փրոֆ* Ալոթըի՝ ^արտայայտեն Ամ երի — 
կացիին ամ օթը՝ յանցանըի զգացումը 
(կարմրամորթներու ^Ո1լ[՛ գրաւումին ու 
անոնց ցեղասպանութեան համար) ՝ սե — 
ռային մ տա վախո ւթի լեները՝ եւայլն ։ 
Կարմրամորթներու անհետացումէն ետը՝ 
ույւիշ ռչ _ Գերմակներ., այսինըն' Մ եը~ 
ոիըաց իներ ու մ ասնալո րա բա ր ս1յւ1յթ կը 
դաոնան թիրախը նմ ան պա տմ ո ւթ ի ւն — 
ներու ։ Այնպէս ինչպէս ամ երիկեան Ո՚-էո— 
թըընը (այսպէս կոչուած' ըաուպոյական 
ֆիլմը) կ ա րմրամ ո ր թն ե ր rt ւ հանդէպ զդա— 
ց ուածը իբր թէ երեւակայուած պատմու
թեան վերածեց ու ցեղասպանութիւնը 
Աս.գա_1Այլի դարձուց ըաղըենի Ամերիկա — 
ցիին} հեռատեսիլի ֆիթերը՝ լրատուու
թեան տարաղին տակ ՝ Փ՚" թթէ Հըրսթէ 
առեւանդումի պատմութիւնը Չո֊ըրիոր — 
թաժ՜»ի վերածեց ին ՝ կաղապարատիպ լր- 
րատուութեան մը՝ որ շատ փո>Ը1՛ կապ 
միայն ունի առեւանդումի իրական պատ- 
մ ո ւթեան հետ յ

Փր ո ֆ. Ալոթքէ ամիսներ անցուցած է՝ 
հեռատեսիլի պատկերասփռումները ու — 
սումնասիրելով ու միաժ՜ամանակ հետե — 

է թերթեր ու մէջ տպուող համըեթաց 
լրատուս ւթիւննե րուն' որոնց հնիւղ սթո-
րի^ կ՚ըսեն Ամերիկացիը՝ --- տառացիօ-
րէն' Հլուլվւ պատմութիւն»* բառեր' ո — 
րոնը կը յ ի շեցնեն մեզի թէ լուր ըսուածը 
ըիչ թէ շատ իրական դէպըերոլ վրայ 
հիմնուած կառոյց մըն է։ Լու
րերը կրնան սիրական» ըլլա լ՝ սակայն 
կառոյցը ձեւուած ու կաղապարուած է՝ 
իրր արտայայտութիւնը դարաւոր մտա
ծելակերպի մը։ Զափազանց տպաւորիչ են
այն 50 — 60 Օփրը^ որոնց մէջ Փրոֆ* 
Ալոթըի վեր լո ւծա կան նշդրակին տակ կը 
պարզէ թէ ինչպէս ներկայացուեցաւ
Փաթթի Հըրսթի է^էէրԸ ամ երիկա յՒ 

ունկնդիր ժ՜ո զո վո ւր դին ։ Ամփոփենը ա- 
մ էնէն կարեւոր կէտերը մ իա յն ։

Փաթթի Հրրսթ շառաւիղն է Հըրսթեան 
գերդաստանին ՝. իր մեծ հայրը՝ Ուիլեըմ 
Աանտոլֆ Հըրսթ' տէրն էր 100^ աւելի 
թե ր թե րու ՝ մամլոյ մ ենա տէր մըն էր ո~ 
րուն ազդեցութիլնը եւ որուն մասին յօ
րինուած պա տմ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ա յնըսՀն մ եծ 
էին ՝ որ Օրորն Ո ւէլզ իր «Ա ի թիզ րն *Ոէյն» 
ֆիլմը ստեղծեց՝ հազիւ թէ ըօզարկուած 
ձեւով պատմելու համար անոր կեանըն ու 
գործը ։ Ո ւր եմն' առեւանգե լ Փ ՛ոթթ ի 
Հըր"թը^ կը նմանի ձ-^^^ական թուական-
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ներուն Զտրլղ Լինտպըրկի գաւկին առե -
լան ղում ին ,   հարուածը ուղղուած է
ած երիկեան րա ղա րա կր թո լթ ե ան սրտին , 
անոր հոմանիշ բարձր — դրամատիրական 
ւլասակարգէ րնտանիրի ձը եւ ձ ան աւանդ 
այդ րնտանիրի սւյթհրուՅ : Փրոֆ - Սլ՞թրի 
ցոյց կուտա յ թէ ինչպէս ա։ւե լանդո ւմ ին 
յաջորդող աււա^ին օրերուն ամ երիկեան 
մ ամ ոլ/ր կը սեւեռի Փաթթիի եօր ու նշա 
նածին' Ա թիվրն ի մանաւանդ նշա
նածի ան կա ր ո ղո ւթեան վրայ , որ թէեւ 
ո շ — սեռային այլ պաշտպանողական ան
կարողութիւն մըն էր (անդէն նշանածը 
շէր կրնար արդի լել զինուած առեւան — 
գողները) , կը տեսնուէր , են թագի տակ — 
ցօրէն , իբր ճերմակ այրին րաղարա կան 
ու դո լցէ նոյնիսկ սեռային անկարողս լ — 
թեան 'Հւիաստձ մը :

Ա'իամ ամանակ) թերթերը ու հեռատե- 
ս է Աէ պատկերասփռումները /լ ո ղո ղո ւկ է h 
Փա թթի Հըր ս թէ մասին Հդո ւր եր ով» ու 
լուսանկարներով) որոնր ճերմակ ա՛ղք կան 
անմ ե ղո ւթէ ւնն ո լ անպաչապ ա նո ւթէ ւնը
կը Լաչակէն > --- կաթողիկէ աղք կան հա —
ղո րդո ւթ է ւն առած օրուան նկա րնե ր y կո յ՜ 
ս է ճերմակուէ հա դո ւած • պզտիկութեան 
ու աղք կնութեան նկարներ ) ^օրը հետ րա- 
չուած լուսանկարներ որոնր փորր ու 
վտիտ աղքէիր կը հա կադր են , ծանրա — 
մարմին' սակայն առոյդ հօր Տ ե տ : Երր 
սկսաւ երկննա լ ա ռեւ ան դո ւմ ը y փո էսո ւե — 
րան լուրեր ը : \,աէս' սկսաւ շեչաո ւէլ եր — 
կու էրականութէւն : Առեւանգողները մա
սամբ ՀԱէմպէսյոնէզ Աւ պ ր ր էյչրն արմէէ» 
սեւերն էին Հայս ին րն' ոչ — ճերմակ , ճւ-լ- 
մակէ րա դա րա կրթութեան թշն ա մի ու 
ս ե ռա յն օր կն սպառնալէ j եւ կամ ոեռա ՜ 
յլ-ն ա պա կանո ւթ ե ան են թ ա կա յ ճերմ ակ — 
ներ ) մանաւանդ կէն եր y որոնր երկու սե
ռերու հետ ալ՛ սեռայէն յարա րե րու թիսն 
ունեցած կէն Z ԱՀնոնց վտանդը րա դա րա-, 
կան վտանգ մը չէր՝ անոնր մատնանչած 
րադարա կան դա տէն մ աս էն չէր ա րժեր 
մտածել) — սեռայէն ապականումն կր 
հրուն» վտանդը :

Այ ս մ է քո րէն) հէմնա կանօրկն կր փոէս- 
ւէ հեռատեսէլփ խօսնակներու զեղանա կը» 
եւ էւ ou ելո ւ ձեւը ) ու նո յնը կը ղդսւր ուէ 
դրա ւոր լր ա տո ւո ւթ է ւննե ր ո ւ մէչ-. Մի - 
! քր ոնա ակ ր Պրն ♦ թը եւ էֆրՊի-Այը,
որոնր չեն կրնար գտնել ու փրկել Փ ա թ- 
թ էն ) ճերմակէ անկարողութիւնը
կո ւտան եւ ուրեմն նուրբ ծաղրէ մը թ է- 
րախը կը ս կս էն դառնալ* պետական կագ- 
մ ա կե ր պո ւթ է ւեն ե ր ո ւ անճա ր ա կո ւթ է ւնը
կը չեչտուէ եւ լրատուները կը սկսէե
հարրնե լ)   Հվ պէտէ փ ր կկ Üb (ք (./>£
Փա թթէն ) այլ մ ե՛ դ այս սպառնա լիրէն) : 
Ա է ամա մ ունակ) Փաթթէր ՀըՐս ԹՐ էը դառ- 
նայ ալ կաս կածե յ է կէն) որովհետեւ փար- 
ձանադրկ էր Հէ,որ էսօսրերը» ձայներ եղի 
մը վ րա յ' ուր փարտայայտկ ոչ մէայն 
րա ղա րա կան ) այլեւ անձնական (M ա՚ սե~ 
ռա յէն) նա էսըևտրոլթէւն ) Հ-JJ էմ պա յոնիղ» 
առեւանգէ չն եր ո ւե հանդկպ : Ա ան կարծ լր- 
րատու հաս տա տո ւթէւնները հրապարակը 
կ' ողողեն Հնո ր լո ւր ե ր ո վ» ) որոնր չատեր 
ծանօթ կէն' սկիզբէն :

Փաթթէ վտարուած կր կաթողիկէ դըպ~~ 
րորկ մ ը) թմրեցուցիչ գործածելու յ ան
ցան րով։ Փաթթի կոյս մը Հ&Ր * U,JL 1՚Ա՚~ 
լական սեռայէն փորձառութիւն ունեցած 
կր անցեալէն ոլ երկար ատենկ է վեր կը 
կենակցէր էր զկասկածե լի» նշանած էն 
հ ետ ) որ '/7'zA սոփայութէւն կքուսանկր 
Հանվստահելէ բան) տկարութեան ն չան 
րէ չ մը ամ կն տեղ) բայց մանաւանդ Ամ ե- 
րիկայի մէչ-. Ո՞ր կար ող ճերմ ակ այր 
մարդը փէլիս ոփայո ւթէւն կհուսան է » • ») : 
Ա ւր եմն՝ գրոհ մը) կնոք անրեա մ՚ն ՛և՛ այ ) 
որուն նպատակն կ փաստել ճերմակէ են- 
թադէտակր ութեան որ վաէսէ պէտր չկա յ , 
ոչ — ճերմակէն սեռային. ու քաղաքական 
պԱ1յքա|ւևեթլ1 չեն համ ո զա ծ ճերմակ մի
լիոն ատէրէն ադ^էկը y որ <Հդա ւանա փ ո խ»
ըլլայ ) ան է կա է հէմկ փտած անձ մըն
էր y ղե էւ հարուստ մը եւ ոչ այն ներկա — 
յարուցիչը կուսական տղքկեութեան ) ղ" ր 
ստեղծած կր նոյնէնրն ամ երէ կետն լր — 
րա տուտ կան հ ա ս տա տո ւթի ւնն ե ր ո լ հա —
մամ՚րը։

Այ" ^ւ՚Ւ՚Տէ^ Փտթթին կ՝ ա յպա —
նուէ թերթերոլ մկք ու էր Հայրը է բր ան
կարող հ ս կա յ կը ներկայացուէ հանրոլ “ 
թեան) Փաթթիի ÜlUjJlÀ կ հերոսուհէն)կէն 
մը որ յանդդնօրկն կը դէմադրալկ ամ կն 
դժ ո լա բութիւն ) էր պա լա տա կան տան մէչ 
պահուըտած ) շբքապատուած լրատու 
հ ա ս տա տ ո ւթ է ւննե ր ո ւ ներկայացուցիչին —

րուն կո ղմէ ) որոնբ կը հակադրեն ճերմ ա” 
կէ առա րէն ո ւթէ ւնները ներկա լացնող 
մայրը ապականած ա ղք կան հետ։ Էսկ
յանցալո®րը)   թմրեցուցիչներն ու. սե —
ռա յթ անիշխանութիւնը։ Առե լանդո ւմը 
հէմա առիթ մըն կ յարձակելու՝ ա մէն 
ձեւով անբաղձալի ճերմակներու վրայ) 
կիներու Հազա տա դր ո ւմի» ներկայացոլ — 
g է չնե րուն վրս' J ) էնչպկս նաեւ y ան չո ւչտ y 

ս եւէրո ւն վրա յ î
fr/V* ‘Լ^ր^^^կ" հ-փրկուեցաւ »— ձեր ֊ 

բա կա լո ւե g ա լ Փաթթէ Հըրսթ ) ղէ^^ րս'ր՜՜ 
կոծե լո ւ պատրաստ կէն չատեր : Զէ՞ որ 
նոյնիսկ ՀԱ էմ պայոնէդ» հ րոսա կէ սեւե — 
րու սպանո ւթենկն ետբ ան չար ո ւնա.կած 
կր ապրիլ ստորերկրեայ } փախստականէ 
կեանը ) ա պա g ո ւց անե լո ՛Լ l'I' հ է մնա կան 
ապականումը) սեռայէն ու թմրեցուց — 
չական Զգետնէ» վրայ* Այս բոլորէն մկք) 
Հչ մէ՛կ JüOuf ? ՀԱէմպայււնէղ» հրոսակէ 
հ էմնա կանօրկն ք ԱէղւԱ1ւք ակ ան բնոյթէն մ ա-
ս ին ու խուսափում՝ սա հարցումկն)---
ա րդեօբ սեռայինն ու րաղարա կանր կապ 
մը ու նկէ^ն ) արդեօր Փաթթէ հըրս/մէ 
դաւանափո խում ը վտ ան դաւ որ չկ^ սա 
պատճառով) որ կը մատնանչկ այդ եր — 
կուրէն հիմնական միացումը՝.

1600կ կա բմրամ ո րթներու առեւանդում- 
ները սեռայէն վտանգ նկատող Աէմերէկա— 
g էն ) որ եր բեր չուղեց ընդունի լ էր կա
տարած ցեղասպանութիւնը ու անոր մ է- 
անգամօրկն րադարա կան ու սեռային րը — 
նոյթը) 1լլւյսւլ գործածել պատումէ հէն 
կառոյցներ ) րա ո լ պո յ ա կան ֆիլմերու մկչ 
յաւերմացած մ տածե լա կե րպե ր ) որ սլկող է 
նորկ՚ն մերմկ տեսնել սեռայէն — g եղա— 
յէն — րաղարա կան հանգոյցը) Հ] էմպայո- 
նիզ բա նտկ»է Փաթթէ Հրրսթէ առե լանգ~ 
ման խնդրէն մկք։

Արդեօր եԲ րբ հայ մամ '"-/բ պէտէ հսՀ- 
մարձակէ վերլուծել թուրրևհայ «կապը» ) 
900 տարէ տեւող պտյրաբբ ) որ թուրր—էս— 
լամ րա ղարա կանո ւթ է ւն ը ) g ե ղա պա չտ ո ւ— 
թիւնը ել սեռային գր՚՚յթը կը սլա ր տ ա դ— 
րէէն մէամամանակ եւ անբաժ անելէ օրէն y 
Հայուն Ար^ան ատեն որ կ՚՚օրօր —
ւէնր մեր հէն ու ա րց ո ւնրո տ պատմ ո լ — 
թ է ւննե ր ո ւէ եւ կը մերմենր վերլուծել 
էՒուրր — Հայ պայրարէն սեռայէն րնոյթն 
ալ) տնտեսական արմատներն ալ) ու 
միւս ժսւլք աւ(1ա կ րաղարական էրականոլ — 
թէմ^Ը^ այն րան ատեն կոյր պէտէ մը - 
հանր : Գրականական վե ր լո ւծ ո ւմ' պա — 
տումէ կառոյցներուն) կենսական րաղա — 
րական վերլուծում մրն կ նաեւ՝.

ԽԱՉԻԿ Ը-ԷՕԱՕԼԵԱՆ

•Լ. ԹԵ"ՒԵ11ՆԻ

« ՃԵՕ^ՈԻԱԾ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ Վ

վերքերս լո յս տեսաւ վեհանոյչ Թեր — 
եանի ճեղքուած լքաւԱրԱւնկսւր վերնադիրով 

պատմուածրներոլ հատորը y Աեւան տպա

րան կն ) Պկյբութ ) Աէնր Ա անուկեան Ա չա- 

կութային Հիմնադրամէ ծախրով՝. Փե — 

ղաւոէսլ հատոր մը) կողրէն վ[՚այ Ասա — 

տուրի գծանկարով մը։ Վ ♦ թերեան որ 

արդկն հ ե ղ էն ա կն կ բանաստեղծութեան 

երկու հատորներու t է|սւսլււյա Ասյք-իւ( 1909 յ 
Աեւան) ) եւ (Խտրէ ((.1974 , Համազգային) y

հաւանաբար ա յ ս օր ո լան Ափէ/-Ո.րի ^է ն!. "Ր 

‘ւը մնա յ ա նկէ) ամկնկն ծանօթ ) սէրուած y 
եւ ամկնկն բեղուն դրէչքւերկն կ y էր բա

նաստեղծական ա ր տագր ո ւթեամ բ : Հըա ՜՜ 

պարակ կու դա յ այսօր էր արձակով) որ- 

մ է «Ց առաք» արդկն իսկ ճաչակ մը տուած

Էր ։

սածն ու ապրածը : Հեղինակէն նայ

^'ՒՐՐՐ^ երկու մասի բաժնուած y կը պա

րս ւնա կկ նՕԷ չոլՐք ։ւ[ւստ^ ուածրներ y ո — 
րոնր) էնչպկս կէ ըսկ հեղինակը հանգա — 

մւսնաւոր ել նշանակալից ներածականէ մը 

♦ էՐ փո [‘ձեն ՀՀտա ր բեր տեսանկէւն — 
ներկ բռնել մկկ եւ միակ է րա կանո լ — 

թէւնը պատերազմ էն» : Պատերազմը էէ- 

բանանէ րա ղա րա g է ա կան պատերազմն կ y 

եւ սլկտր կ խ ո ս ւո ո վանէ լ որ Վ . թերեան 

առա քէնն կ որ համ ա րձակած ր//ա ք պատ

մելու) պատմել փորձելու անկէ էր տե~ 

ուածրը

կը կեդրոն անա յ անձեր ո ւն վրայ) կը ձրլտէ 

ո լա g ո լ-

մը անոնց հ ո դե վէճա կնե ր ո ւն եւ արա —

՚ ղե սղ tվևլո ւնացնել պատեբազմի ց
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մ աղբս ւթիւններուն վյրայ։ Պատմուս,^^ 

սեռը ըլշալոլ է որ կը պարռաղրկ 

զուտ հոգեբանական մօտեցում ր , անձե. 

րէն։ անէհատներոլ ա սլր ո ւմն ե ր կն անցնե 
լու այս թեքեիքը՝ տալու համար 

տերազմի ի րա կանո լթ ի ւն ը-. Զել մը' ըն. 

թերցոզին ընծայելու ինչ որ ինը

է t կր'ն։"ր զգացած ըլըսլ, եթ(
այդտեղ գտնուէր : Ընծայ' որ արմէըս, .

լոր է Ւրրել այփ> ընթերրյողէ'ե. հ-մալւ
ինընացո լացում մ ը : Կը սպաս ենը աս կա ի 

հեղինակէն որ ներածականին մէչ ղրսձ 

իր իսկ տողերը սաղմն ըլլան իր ապաղսւյ 

ստեղծագործութեան , « Պատերազւէր

ստեղծումն է մարդկային գերագոյն եւ 

անհրամեշտ իրա կանութեան մը-, ... Այս 

հատորը կը փո րձէ թօսիլ Դէպըին մա . 

սին , որ իր թո բացումը կը գտնէ ներաչ- 

թարհի փապուղիին մ էի, : 'էէպըը , բռնու

թեան համաճարակը անհա աներկն y իբենւք 

ղդտց ո լմ^/ե ր կն անդէն են y ել վստահ չկ 

եր բեր որ պատմուածրէ սեռէն համեմա

տող հոգեբանական մօտեցում մը կաբե- 

նտյ հասնի չ անոնց իսկական տարողու

թեան ) իրապէս դէմադրաւել անոնց ահա

ւորութիւնը յ Այսուհանդերձ հ ա սաբակու- 

թիւնը տյս ղէրըէ^1 էթայ տաը) ել պէսղ 

կ որ տայ արժանավայել ընդունելու - 

թիւն մը րազեէով էնրղինր անոր մկք) այղ 

պատերազմէն կըոնուած դէմրերու չարԱ՚՚ե

^կջ։

Մ* Ն՝
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53e ANNEE — N° 14.069

յանուն յեղափոխութեան ներկայի
ՈՒ ԴՐԻ ՍԻՐԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ

K Օ M I T A Տ

ou la limpidité
l'tp ես, Արքա/յ

Արդ, ժամանակն է յայտնութեան---
Ijjipnp տակաւին հոգիներու մէջ 
Դսէւնութի ւններ կան որ չեն անուշցած. 
Աւերակներու համակերպութեամր' 
կեանքը մահուան չափ չէ հասար ակցւսծ :

(ԶՈՒԼԱԼ)

Պէտք է ապրիլ, զետեղուիլ գոյութեան 
էէ!. մարմին ըլլալ, շօշափելի , ամ բող- 
Հական եւ հաղորդական այն բան որ հո — 
ղեկանը ցոլան՛այ ֆիղիըակ ան իրակս, — 
նւււթեան մէջ֊ տեսանելի, ներդոբՏական 
ու գեղեցիկ' ըլլալու համար ցանկալի :

X

Պէտք է գրել, ազատ ապրելու համար* 
միակ ս/ռէթ' շօշա/էելոլ համար դոյու — 
թենական ան կա էս ո ւթ է ւն ր [՛ [’[՛ անձնական 
ւիոլւձսո/ո ւթէւն ել հասարակական բաց- 
սսծլ/ : lj շ , է րր հաճո յրէ նոր եղանակ կամ 
ձեւ մը nէր ելո ւ , ut J է որովհետեւ աԻրա

W Հ ՌԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

մտածութիւն է հէմն // /էէն եւ մ տածո լ — 
թէձը էբր նպ ատակ ունէ հ///լա բ///կ/// — 
նո ւթիւնը :

^1'ել անցեալէ ել ապագայէ դէմ պայ- 
Հարելու համար ՝ ո րպէս լլէ ներկան ապրէ : 
Ահա թօսրս *

frt. ահա ՝
Պահանջը յեղափոխութեան :
ներկան չէ էրականացած էբ[' ներ —

կայ* եղած՛ է երէկ ել եղած է վաղր եր- 
այսօր :

X

ԸնղվզոՂլք թէ հիասթափութ իւն ;
1ատկերը /սղդայէն մեր է րա կանո ւթ է ւնն 
^‘Լ^ք^է^ե մամ տնակներու} որուն դէ — 

կս>նդ կ առնէ մ տ ած ո ւթ է ւն ր • • ♦ եւ
էրողը ապրուած երկու ա յդ բառեր ուն՝

^աէսրկած էրա կանո ւթեան եւ, պա աճա- 
•ոսե տագնապներու թօսբը կ՝ուղէ ըլ -
Z'"Z; (*)

^Գվզիլ կը նշանակէ ծառանա լ բո զո- 
H մ' ( կացութեան մը զիմ ա g ո բ այ —

“.նհտնզոլըմ-էԱ, է.
ՀՒաԱթափիլ} աւելի, բացայայտիչ է իբր 

Ա "լելի շօշափելի է ել հոգեբանս։կա- 
սւլելի ազդեցիկ, եւ պահանջուած

' 'կ րն է, անհբամեշտ պայման ղի- 
'1[' ւելոլ համար գոյութիլեր իր աո-

^Ր՚ւթեանը մէջ, ւԼ

Պատրանաթափ Լլ _
[ կան պատկերաւոր բացատրոլ —

ն °տ1Լ այ^ է բա կանո ւթեան ո —
“փՀ"? ՀՀ Հն"ւէԱ՝ այսօր կամ վաղը 
ամլԼ "'"1^'պ^ն՝Ր' մԷկ ւ-ոոբով, այսինրն 

թեան Հրր մեր նեՒՐէւն Մտերմու-
■էե„ Ես-/? “''‘կե'ւՀօըէն կլ թոսակցինբ 
Խկան ' տ՝ մեՐ կեանրին ամ բող -
թ«լսայ,ե տ^'Ա1Ա1ետ"ԼԲեան փափտբով ,
թել. եմսսՀ լՈր մեր կեան*Ը 9Ը"լ1' թե~ 
Հեռո,լ նքեՐ^ թաղերուն ենթակայ,Տեռ„լ Լ c , ։------ս„լսազ.ս

Հ Ւ ական Տ-սցէն , կորսոլելոլ հ ս,~

ՊաեաԼլաէչ"^“'Ն^ւ/ ’Ւամանակ1' մԸ ։ 
WHfQ Խ < ՚ £ ^1ալ]>ենւոկւո)ն աշխ LU - 

ցումո ՒաԳՒի մը ամրոգջականա -
եերկ^’ ^>։uoPj նոլագուել ո Լ համար մեր 

յսՆ շազսւիհլոլ համար մեր ինք-

քսութիւնը գիտակից ու վնււական :
Այն ատեն պաշտպան ո ւած կ՝ ը յ յան բ

մԷապաղազութեան՛ թմրեց//լցէ չ ներար — 
կո ւմներ էն ունենա լուէ մեր էնբևուրոյն 
^nrL(L պատմութեան մէէ՝ որուն կը պատ- 
կս/նէ/նբ յատկապէս մեր ել մեղէ յատուկ 
կեանբէե յ է շա տա կո վ եւ հաւաաարմու — 
թեամըրտյց եւ մ է անգամ այն ճ ո էսա g ու
մով , ա յմմ՛էտ կանա g ո ւմ ո ւէ ել մա ան ան ր շ՛
լած ցանկալէ ապագայէ/ մ ր կա րելէո լ — 
թեան մը սահմաններէն դուրս ն ե տ ո ւե լո /է 
ը լ լ /// լ ո լ համար յարատեւ՜ ներգո րծու — 
թէւն :
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Արդա ր եւ շատ g ան կա g էն բ եւ բէւրաւո ր 
կա րելէո ւթէւններ պարեց էն մեր դոյու — 
թեան հետ*, Հէմա նուաղողները յոգնած 
են ա յ լեւս , ել մամ անա կը էր մ է ապա ղա /լ 
կշռոյ թով ո շէն չ կը ներ թ/չէ պարողնե — 
րո ւն ♦ եւ էր ենբ սլա րող ղո յդերը ՝ է ո — 
էսա դա րձ յ ո ւս ա թա բո ւթ եան մ ա տն ո ւե լո վ 
///կամայ կէ լ լան յուսահատ հանդէս/ս — 
տեսներ ը^ փոխադարձ էրենց լբումէ/ն*.

ԵրկտՀ ր եւ շատ երկար պարել աուէնբ 
Ազդէն է I' բտզմադէմակ կա րելէո ւթէւն — 
ներ ուն հետ գէն// վց ած լո կ անցեա լէ էր 
գեղեցկութեան հրապոյրով^ առանց եր- 
րեբ հանդէսլելու այն կա րե լէ ո ւթեան ՝ որ 
էր դո յո լթենա կան սպասուած ներգործու- 
թիւնը պիաի ըլլար :

Աղդը մնաց ձեռնո ւնա յն ու • ♦ ♦ ծերա
ցած* եւ այլեւս անհրապոյր ըլլալու վը — 
տանգէն սարսավ/ած 4/Zv/7 այմմ ու 
հէս/ս թափեց ո ւց է չ վերջէն էր սլաբներով՝ 
առաջէն էր երէտասարդ դեղեց կո ւթէւնը 
կե ր տող մեծ դերակատարներուն դամ բա
նականը արձանագրելէ տռաէ կ ը/1այ 
վերչին , յ ո ւսս/հ ա տա կան յ ffifj է լ ա ղս/ ղա- 
կը անոնց , որոնբ դարեր ամրող^ ե ղան
նեցուկը Ազդէն ՝ թէ --- տակաւ
մեզ է ոը կը թաղէք : Լեզուն է որ կը 
նահանջէ մ է շտ աւելէ եւ հայադրոշմ վար՜ 
մա րանները վերջէն ճէրԼ մը կ՚ընեն կո — 
բուստէ փրկելու օտարութեան մէջ՝ մ է շտ 
աւելէ/ սուղուոզ* հա յո րդէ/ներ ը*,

Տրամը ա յմմ է ա կան է եւ անոր ողբեր
գակ հ ո լո վո յ էժը տարածական է՝ բաէ1 ~ 
մ///տեսակ ընդգրկումներով*.

X

Արմէբներոլ պայբարն է՝ անապատա
ցած տափաստաններու վրայ՝ ուր ամէն 
մէկ ձա յն լո կ էր ար ձա դանդո վ է զօրա
ցած , եւ ամէն հեւբ մահաշունչ էր յու- 
սաէսա փ ճէդերուն մէջ է խեղդուած • եւ 
է^՚բը է/սկական ոճրագործը դէմակալոր , 
ներ կա յո ւթէւն մըն է անյայտէ *էյե րկա յու
թէ ւն մը որ նո ւաճած է վերջնա կան օր է h 
եւ սպաննուած Անցեա լ՝ եւ որուն համար 
ապագան ծաղրանբ մըն է* տեռւււ էբա ” 
կանանալոլ ա մէն կ արեչէութենէ :

\յերկան ղ օրուան հերոսն է^ որու ճէ- 
րաններուն մէջ էն կա ծ ենբ ազգո/Ա/ն
պարպած մթերանոցները մեր անցեալէ 
եւ անէմա ս տօր էն կառչած մեր էնբնա — 
էսա բէ ո ւթե ան՝ փայլուն ապագայէ մը

(Հյս։ր-ը կարդալ Գ՛ էջ)

(*) Հոսող ժամանակի յաջորդականու- 
p-եան արձանագրողը չէ ան , այլ կը ղրա
ղի մշտատեւ իրակա նո ւթե ամթ ու մ նայ ուն 
ժամանակով : Դրողը (հակաոակ լրաղ — 
րողին) չանջատուիր իր գրածէն- ան ինք
զինքը կը գտնէ իր գրածին լքէջ • իր ներԼ 
քին ապրումն է որ կը ցոլացնէ եւ ոչ ար
տաքին երեւոյթներու եւ դէպքերու գրսհ- 
ւոր հաղորդումը :

Il n’est assurément pas de plus grande 
figure de musicien en Arménie que celle 
de Komitas, si ce n’est peut-être le 
groupe des merveilleux anonymes à qui 
nous devons tant d’admirables chansons 
populaires ou de nobles charagans, mais 
il n’en est pas de plus méconnu. C’est 
une étrange difficulté dans le destin de 
ce maître que de n’avoir pas eu, en son 
pays même, d’héritier réel. Je m’en étonne 
depuis trente ans. Et pourtant, je ne 
pense pas qu’une approche sérieuse de 
la musique arménienne puisse se faire, 
sans examiner de près l’apport de Komi
tas, et le style de l’homme, jalouser sa 
gloire, en secret, oser même — fort de 
quelque petite école occidentale — cor
riger, modifier, vulgariser et finalement 
souiller, ce qui constitue le plus pur de 
son art, tout cela a été commis maintes 
fois, avec une désinvolture singulière, que 
nul ou presque en Occident ne risquerait 
sur un autre compositeur. Il en va comme 
si on reprochait, par exemple, à son écri
ture de piano, de ne pas présenter des 
apparats aussi étincelants que ceux de 
Liszt, alors qu’il apporte à cette limpi
dité et cette économie de texture un ad
mirable soin, que tout occidental peut 
constater et qui requiert une grande 
science. On veut gonfler ce qui se doit 
d’être d’une exquise discrétion. Heureu
sement, ce ne sont pas là des œuvres alté
rables et le moindre rajout fait aussitôt 
crier la vulgarité de l’esprit qui se l’au
torise. Il m’est arrivé souvent d’entendre 
des versions instrumentales scandaleuses, 
bourrées de réminiscences de bazar, com
portant des modifications harmoniques 
dérivées de la pire école. Je me suis tou
jours soulevé contre ces instrusions de 
mauvais goût et contre cet irrespect, y 
voyant jouer à vif un des drames que les 
anciens des diasporas ont connu, à savoir 
le besoin d’un laisser-passer qui tout à la 
fois les excuse et les autorise de vivre 
chez l’étranger sans trop gêner. Drame 
que je comprends fort bien, mais qui 
reste déplorable et contre quoi toute la 
jeunesse arménienne doit se soulever, car 
l’autonomie de l’art arménien demeure 
son meilleur avocat. La musique armé
nienne peut acquérir la renommée qui 
lui revient de plein droit, si elle se re
fuse à se compromettre dans des habille
ments de fortune qui la bafouent. C’est 
un désastre qu’il faut bien comprendre. 
Tout l’art de Komitas a été de filtrer ce 
qui corrompait l’authenticité de la mu
sique arménienne, et surtout de -sur
veiller la qualité des rapports entre elle 
et l’art occidental. Car là se trouve le 
point difficile. Si l’art arménien peut 
présenter des équivalents avec les gran
des œuvres de l’Europe, si le fait de 
pratiquer des enseignements officiels tels 
que l’Europe les enseigne et selon tout 
l’éventail des esthétiques et des discip
lines d’écriture proposé, accroît le génie 
d’un musicien arménien jusqu’à le ren
dre exemplaire, il n’y a rien à redouter. 
Mais si l’on édulcore l’authenticité d’un 
art en le mêlant à des artifices qui lui 
sont étrangers et qui le dénature, l’am

bigu s’instaure et l’hybridité marque aus
sitôt la faillite. Une des maladies de no
tre temps est de s’enivrer de mots. On 
essaie de sauver la peau des arts avec 
des gloses. Ce qùi est son, peinture, ou 
architecture, ne se justifie plus par la 
qualité de l’art, mais à coup de publicité 
à prétention analytique. Le public 
lecteur est souvent trompé par là ; et 
cette frivolité nous vaut des créations sans 
visage. Passivité endémique qui a toujours 
noyé bien des moutons de Panurge. Et, 
tout l’art de Komitas est de nous alerter 
sur ce qui est moins de culture que 
de constante. Il sert l’art arménien, mais 
ne s’en sert pour rien au monde. C’est 
d’abord un décrypteur. Savant, fervent et 
modeste. Il décompromet la musique ar
ménienne de ce qui n’est pas purement 
elle-même. Il écoute chanter les paysans. 
Il les traque de village en village, grimpe 
sur les toits, se cache derrière les meules, 
crayon et papier en main. Il exerce sa 
mémoire. Il confronte les versions d’une

par

LUC ANDRË MARCEL

même cantilène. Il en étudie les struc
tures, les ornements, le style, les varia
tions, leur qualité, leur « charme » au 
sens profond. 11 en constate les usages. 
Il inaugure ou poursuit cet admirable 
travail de prospection qui sera celui de 
Bartok, de Kodaly et de quelques autres 
à qui l’histoire de la musique et des 
hommes doit tant. Passé Komitas un voile 
tombe sur tout ce génie paysan qui est 
celui même des ancêtres. Ils n’auront 
plus de voix. Sans Komitas, des chansons 
qui sont parmi les plus belles de tout 
folklore seraient perdues à jamais. De 
même la recherche des neumes et le 
lent établissement de certaines œuvres 
religieuses, sera une de ses préoccupa
tions. Il avertira l’Institut de musicologie 
de Berlin de ses découvertes. Il parcourt 
l’Europe, formant des chorales dans 
chaque grande ville, comme celle qu’il 
avait créée à Constantinople. Admirable 
chanteur lui-même, il initiera le public de 
nos capitales à la singularité et à la beauté 
de l’art de sa patrie. Il se dégage une 
ferveur, une intransigeance et comme une 
pure sauvagerie à boire, comme le disait 
Bartok, à des sources pures car le besoin 
en est grand. De là, l’importance de 
l’aventure de Komitas ; et certes, der
rière le musicien et le musicologue, l’ethi- 
cien se découvre et le moine. C’est 
tout son génie que d’épurer, avec ce 
goût si particulier des grégoriens dont 
l’histoire ne peut se séparer du destin 
de l’Arménie dans les temps modernes 
— si âpres puissent être les discussions 
sur l’opportunité et le bonheur d’une rau-
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tation semblable et qui coûta si cher 
les œuvres qu’il met en lumière. Il est 
merveilleusement de sa race. Il rappelle 
ces admirables diacres qui, au quator
zième ou seizième siècles composaient un 
éloge des fleurs, ou chantaient les noces 
du ciel et de la terre avec une fraîcheur 
et une subtilité inaltérables. Cela ne 
s’imite pas. J’y vois jouer, toujours, je 
ne sais quelle très antique origine, d Oui 
ou du vieil empire des Hittites. Ce que 
le faciès arménien évoque si fréquem
ment. La noble élégance des peintures 
murales de Sumer ou d’Egypte, et cette 
politesse qui les fait se présenter à nous 
de profil. Ce que nos agressions de face 
ignoreront toujours. Ce refus de viol. 
L’antique sel de la sagesse. Car quel 
Dieu peut se nommer de bouche d’homme 
devant celui ou ceux des galaxies, sans 
devoir se corriger en un profil de dis
crétion et de prudence ? Et que l’on 
veuille regarder les indications de Komi- 
tas sur les danses, et l’on voit surgir 
« Noble et gracieux ». « Fier et souple ».
a Vif et délicat ». On songe au vers de
l’hymne d’Abchénaton « Toi, Seigneur 
de l’Eternité, tes rayons maternels abreu
vent les champs». Chez Komitas, le viril 
n’est jamais barbare ; et l’esprit de con
quête est discrètement corrigé. 11 entend 
souligner la fraîcheur de l’élégance des 
chants paysans. Leur divine légèreté, au 
sens platonicien. C’est dans le revêtement 
harmonique de ces chants et de ces dan
ses qu’éclatent sa science et son génie. 
Une note de plus, un accord trop nourri, 
աւ cliché — même issu des plus grands — 
et la beauté se fêle. Ce n’est plus pur. 
Ce n’est plus la merveilleuse ambiguité 
dont parlait St. John Perse, mais le 
désastre. Car Komitas est comme astreint 
à jouer d’une difficile ambiguïté. La 
musique arménienne est monodique, 
comme celle de la plupart des musiques 
de l’Orient. Là sont la base et la référence 
sacrées. Un musicien arménien, et Edgar 
Varèse le soulignerait avec force, qui 
ne se référerait pas à la musique origi
nelle, selon sa forme la plus pure, et 
n’étudierait pas les structures et les ins
truments que cet art présente, ne pour
rait pas connaître réellement l’art de son 
pays. En conséquence, il manquerait les 
Anciens ; il n’en verrait pas l’importance 
et de ce fait ne pourrait pas grandir selon 
les exigences comportées par cet art. Je 
suis certain qu’un jeune musicien, qui, 
reprenant la leçon de Komitas, se pé
nétrerait de la beauté de l’art arménien 
dans ce qu’il a de plus autochtone, édu
querait en lui jusqu’à des réflexes ad
mirables. Il serait grand musicien et aussi 
bien pour nous, Occidentaux. Passé les 
drames qui suivirent les massacres de 
1915, et où Komitas le Grand perdit la 
raison, passé les lents rétablissements des 
équilibres, je ne doute pas que la jeu
nesse arménienne, ne réenvisage ce qui 
constitue d’abord un plaisir — celui d’é
couter de très bellès choses et qui ne 
ressemblent à nulle autre — et ensuite 
un salut, celui de retrouver une autono
mie plus profonde en s’abandonnant à 
l’art des Anciens qui détestent toujours 
les vieilleries. Ils se chargeraient notam
ment de donner un art d’ime thématique 
admirable, une verdeur et une saveur 
toutes nouvelles, loin des séductions trop 
sporadiques et trop datées où s’usent tant 
de fausses fortes têtes. Nous avons besoin 
d’avant-gardes vraies. Et qu’on me com
prenne. Il ne s’agit pas du tout de bar
ricader l’air frais par quelque acadé
mie. Moins encore de souhaiter une imi
tation dérisoire du sens que l’on a de 
ce que fut une patrie. La leçon de Ko
mitas est plus subtile. 11 ne faut pas 
oublier, — à s’en tenir sur le plan même 
de la syntaxe musicale proposée — que 
Komitas fut un novateur. C’est impor
tant. Non pas du tout un homme qui 
astreindrait le modalisme au corset tonal 
tel que les traités d’harmonie de l’époque 
le proposent. Au contraire. Surtout pré
occupé de « justesse », au sens le plus 
libre et le plus profond, il n'hésitait pas 
à refondre entièrement les rapports har
moniques, loin de toute rhétorique suran-

à seule fin qu’il n’y eut pas de 
rupture ni de distorsion entre le chant 
original et l’harmonie dont il le revêtait.
Le beau veut qu’ils ne soient point dis
sociables. Et ils ne le sont pas chez lui, 
surtout dans les chants accompagnés de 
piano et les danses. Peut-être peüt-on 
discuter davantage l’écriture chorale, un 
peu trop assujettie à des figurations tra
ditionnelles. Ce qui entre ici en cause 
est la structure des accords, trop gou
vernée par l’échelonnement tonal des 
tierces. Mais on ne saurait lui en faire 
grief, car ce problème, considérable et 
très difficile que la musique arménienne 
originale ignore, puisqu’elle est mono
dique, et le plus souvent sur teneur — 
n’est à peine qu’ébauché. Il entraînerait 
toute une métaphysique avec lui ; et 
les solutions de l’avant-garde européenne 
le contournent mais ne le résolvent pas. 
Encore faut-il considérer que Komitas 
flairait ce problème et on le voit bien à 
sa réalisation polyphonique de la Messe 
arménienne, que l’on n’entend jamais ; 
que les Arméniens s’obstinent à ne pas 
comprendre et qui constitue un des 
joyaux de son œuvre. Toutes les versions 
faites autour, avec ou sans orgue, sont 
à éliminer. 11 n’est pas tolérable que l’on 
se permette de mutiler la science et la 
poésie déployées ici. L’eussè-je connu, 
j’eusse aimé en discuter avec lui. Notam
ment au sujet des « tempi ». Il ne les 
a pas notés métronomiquement et c’est 
grand dommage. Je maintiens — serais- 
je seul à le faire — que ces tempi doi
vent être beaucoup plus rapides quelque
fois qu’ils ne le sont d’ordinaire. Atten
tion ici, à ce que l’on croit être une 
tradition authentique. Le même problème 
se pose chez nous pour l’exécution du 
chant grégorien. L’idée naïve de la piété 
par la lenteur a fait des ravages. En fait, 
il n’est pas de musique, sacrée ou non, 
qui, si elle est bonne, soit ennuyeuse. 
Scandez et animez vigoureusement cer
taines strophes ou séquences et vous ver
rez aussitôt surgir un art splendide. Ko
mitas n’a pas pu donner toutes les indica
tions nécessaires à une exécution correcte. 
Hélas ! Le texte n’a été édité qu’après 
sa mort. Il est donc indispensable de re
penser le style juste à donner à sa ver
sion. On tremble toujours ici de voir 
prédominer des conceptions vulgaires.

Il est grand temps qu’un libre examen, 
hors de toute convention, préside aux 
exécutions de ce chef-d’œuvre, lise les 
contrastes nécessaires, et obéisse aux no
tations exactes du musicien. Ces remar
ques valent aussi bien pour nous. Tout 
un art pseudo-sacré est à rincer à grande 
eau et à râcler à la truelle. Alléluias 
lugubres, fausses rigueurs et fadaises 
écœurantes. De même pour l’art grégo
rien. C’est la qualité des piétés qui est 
ici mise en cause. Devant la diversité de 
l’ordre du monde et des règnes, devant 
la mer ou pour parler comme Narek 
« devant les luminaires sidéraux », l’étroit 
de nos cantilènes sacrées m’a toujours 
fait rire. Et Komitas était aussi un homme 
de sang. Il se plaignait du reste de sa 
chaleur et prenait médecine pour calmer 
sa véhémence. C’est ce que l’on aime et 
vénère en lui. Grand rieur aussi devant 
l’Eternel, encore que son destin ait été 
tragique. Orphelin dès son enfance, mis 
au couvent par l’oncle et la tante chargés 
de son éducation ; peut-être peu fait 
pour la vie monastique, mais pourtant 
homme de grande foi, il trouvera dans 
la musique l’expression de son génie et 
sa vocation véritable. En 1915, il sera 
déporté dans le désert et frappé de folie 
On le recueillera à Paris, chez nous, où 
il vivra jusqu’en 1935. Un désastre. En 
de plus. Je ne peux écouter sa musique 
sans avoir les yeux pleins de larmes. Elle 
me remet en mémoire un inoubliable 
concert de musique arménienne donné 
sur les instruments originaux, au Granc 
Palais, devant trois mille personnes pen 
dant la guerre. Quand nous entendîmes 
s’élever la cantilène du vieux hautbois et 
le thar une très vieille et très pure terre 
se leva devant nous dans sa fraîcheur 
Nous étions trois mille à pleurer de 
beauté.

LUC ANDRE MARCEL
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Հանդաբտ , անոյշս , Կահդա րա ■ <1
ռանդել յաւիտենականութիւնը կը ն շա 
նակէ ստեղծել ներքին պայծառութիւն մը 
մարմնին ու սրտին , իրերուն եւ ղգայնու- 
թիւններուն միջեւ։ Մարմարին երակնե
րէն արիւն է որ կը վաղէ , քարին կուրծքը 
ո լր ա իւ ո ւթեամ բ կը բաբախէ , ^որ1_Ը_ կե
ծոցուորի լոյս ով' շունչին զօրութեամբ :

՚դարտ, անոյշս, հանդա՛րտ։ Սրտին 
զարկերը լարել դարերուն կչռոյթով , ա- 
րեւուն զուսպ ո ւմա կանո ւթեամ բ : Հռնէ 
բազկերակը երկրին, եւ պիտի զգաս թէ 
երկինքները արշալոյս ու վերջալոյս չեն
միայն, այլ մշտանորոգ ամանակ ու դե- անձրեւ։ 
զեցկութիւն : Հալէ՛ տիեզերքին հետ ձեռք 
ձեռքի, քալէ հանդարտ, աղջիկ յաւիտե
նականութեան, եւ թող J ամանակը նա - 
խանձով կոչէ քեղ' երջանկութիւն :

Ըսիր , թէ կը սիրես ալիքին երդր , կը 
սիրես րոլոր փշրուող ձայները իրըել 
չո ր տերեւ ու զդայնութիւն ափերուդ
մէջ ու սրտիդ : Ափերուս մէջ ու սրտիս 
այնքանն ձայներ եմ մ եռցուցած' դդուան- 
րի , ցա*-ի թէ հրաժ՜եշտի î ճիչդ է թէ ձեռ- 
րե ր ը ս րտիե կը տան ին մ ա րմն ին անու 
շութիւնը՝ բայց ինչպէ*ս ծածկել տխրու
թի՛ւնը մարմնին՝ սիրտը ին չմ վ էեցնեյ 
երբ պատրանքը աւելի տխուր է րաե 
ի ր ա կանո ւթ ի ւն ը : Պ^ոլն կը վախնաս իրա
կան ո ւթ են էն , ես' պատ րան րէն : Կը վախ
նամ ճշմարտութենէն ետք կորսնցնել եւ 
յուսախաբութիւնը ու չափսոսալ՝. Կը 
վախնամ մեռնիլ բո լո ր մ եռնոդնե րոլե
պէս , լո-ե լ' բո լոր իրերուն պէս ՝ երր կը 
զդամ ու կը շնչեմ քեզ առյաւէտ : 0՜ հին 
անձրեւն եր ո ւ բանա ստեղծ ու թիմս, քեզ է 
որ կը կրկնեմ' իբրև վերջին , քաղց բադին
րրգ։

'իուն կը նմանիս սիրած քաղաքիս : Ջ՛"-— 
րերուն վրայ կախուած լապտերներ կա
յին ՝ աւելի զդայնութիւն' րան լոյս՝. Կա
րելի էր մեկնիլ բայց չհեռանա յ՝ բայց 
չբաժնուիլ : Առաջին անդամ հոն էր որ
զդա g ի թէ բանաստեղծութիւնը ոչ թէ ե- 
րւսդ է' այլ սիրած մարմին՝ այէ սիրած 
մարմնին քաղցրագին հպում : Տեսայ թէ 
ձեւը ՝ ե ր բ ա պր ո ւմ է ՝ յաւիտենական է ՝ 
թէ կարելի է մեռնիլ այդ րա ղարին մէջ' 
հասուն՝ լիացած' հողին մէջ թաղուած 
ա նձրե լով խ խ ո լմ հունտի մը նման։

կյերզա շհակե լ, զտել է“յսԸ նման աշ
նան : Հեռացող թռչո ւննե րը կր նման ին
վերջս։ լուսային ճա ռա դա յ թնե ր ո ւ., հեռա
ցող թռչունները երդ են ու գոյն։ Մէկ 
անդամ , մէկ անդամ միայն վայրկեանք 
կը դառնայ յա ւերմ ո ւթ իւն' եթէ կեցնենք 
ինչ որ տեսանք ու ղդացինք, եթէ մաք
րենք, պայծառացնենք լոյսը, եթէ թա - 
փան g ենք անթափանցելին։ Լ, ման աշնան, 
անհոգ բա չի։ ելէ ետք երդեր ո լ դոյն, մ ը- 
նալ դէմ առ դէմ , պարպուած ու մերկ , 
վերջին անգամ , — այսինքն' առյաւէտ :

^երեւակայեմ տղայ մը։ Qր մը ան
պայման պիտի ծնի հեռաւոր երկրի մը 
քաղաքին մէջ՛. Պիտի ծնի անձրելէն , իրի
կունէն, ձանձրոյթէն ։ Պիտի մեծնայ անձ
րեւին տակ, իրիկուններու մ ԷԼ, ձանձրա
նալով: Պիտի քալէ մեզի նման զինք ոչ 
մէկ տեղ չհտսցնող ճամ բաներէ' սուլե
լով հին երդ մը, գուցէ մե՛ր իսկ յօրի _ 
նած սիրոյ երդը որ կը պատմէ սիըե —

լիին եւ անհնար սիրոյ մասին ։ կԴթւա, 
կայեմ մեր զաւակը, տարիներ 
նման ,մտերմութեան մը հետ գլուի,

ՀՀ

Հեռաւոր , հիւսիսային երկրի մը 
րեւն ես դուն. անձրեւ լռո ւթէ ւններո, 
անձրեւ անսահման մ տերմութիմմնեըոլ 
կակաչներու վրայ անձրեւ' շոլշանաթ,^ 
ու կա թնա բոյր . անձրեւ սպիտակ , Ա|՚,,Լ 
րեւ թափանցիկ առաւօտներու. wj,

4c

փամ տնակը ն չուած ճամբայ՝ հեռաւո
րութիւն' ուրկէ ոչնչութիւնը ծայր կոլ 
տայ : (խամանա կէն դուրս' կան սւստուած- 
ները միայն՝ ամէն անոնը' որ օն հհ նշեցին 
կատարելութեան ճամ բան : Վրսխցէր , սի
րելիս՝ վախցիր սակայն ա ս տո լածներու 
փորձա ռութ են էն յ Q ա լի տ ենա կանութիլ - 
նը չունի ոչ կրկնութիւն ՝ ոչ նմանութեան 
պատկեր : Փ ա խ ի ր ա ս տո ւածնե րու եր
կինքներ էն եւ անհուն ո ւթի ւնը փնտռէ 
ա յլուր ՝ գիտնաէով ՝ թէ ին չ որ կատար
եալ է' վերջնակա՛ն է* ան g եւս՛ է՝.

Հ)' ովափ չկայ ՝ ըս ի ր ՝ ուր սիրած եր
գիդ բառեր ով ՝ ծովը չ^^ջէ հետլփրր 
բաժնուած սիր ա հ արն եր ո ւ քայլերուն՝.
Զկայ եւ հովիտ' առանց իր գետէն՝ էր 
ծ ա ղի էն ե ր ո ւն ՝ սիրող ղոյդերուն՝. fiui 
օր մը ՝ անպա յմ ան դետը պիտի լոկ , օա՜ 
ղիկները թօշն ին ՝ մէկը պիտի չգայ ^ա" 
մադրութեան : Ա պասել՝ ըս ի ր ՝ հոգէնե • 
բուն համար կը նշանակէ յիչեէ' Ես 
ջած եմ սր տիս մէջ ա մէն հետք եւ ոչ մէկ 
տեղ ՝ ոչ մէկ ատեն ՝ ոչ ոքի հետ ժամէ 
քուած : Ես ս պա ս ո ւմ իս անուեդ կ ո լ տաս՝.

«î»*

Պ ի տի անդրադառնաս թէ քո'յդրա դառԱաս րր$ 
դէոլխ գլխի երբ գիշերը գայ "Լ 
հեռաւորութիւն ու ճամբայ՝. Պէտէ 
գիս' երբ սիրտը ըմբռնէ իրերուն էե» 

տութիւնը եւ ԷՈ-է i Պիտի սիրես 
մարմինը հաս նի հոգիի կատարելովս 

ու զդայ անմահութիւնը՝.

Եկած՝ րեդի հասած վե^ին ՚
եմ ես՝. Եկայ հովերուն հետ՝ հա/իր 

լ \ բ , . * -Հ.ԼԼ nllinll'պէս հետս 
ու վ

*** յ ։։լ։ ա* --- յ -
ս հետս բերած ինչ որ ունէի fl3ï 

ու վերջնական ՝ — հրաժ՜եշտի վեր^ 
գը ՝ աշնան վ երջ ին տերեւը՝ վերջթ 
ու գոյնը ժ՜ամանակին ու էոյսին՝

է^ռչուն չկայ ) սիրելիս՝ ոԼ՛ 
բարձրանայ՝ բարձրանայ անդուէ\ I I 
բանա յուէ հեռանայ անվե ր‘Ա r[ւս [՚ձ ' 
g արձակը երագն է միայն եւ 
թէւնը ոչ թէ իմաստ' այլ
յայտնութիւն է ցնորա դին՝ անձկար 
պէս թե լա բա խում : ԸայՅ մե1խ[՚Լ 

րադարձ' ինչպէս եկանք իրէսրոԼ'Հ 
նայով՝ թկ հեռան այո ւ համար “[է 
•քեկնիլ։ Սրբէ՛ աչքերդ եր ///A ք[՚ն I 
պոյտով։ Սրաղփն մէջ տխրոլ-թ1"՜ յ 
բունք չունի։ Տ խ ր ո ւթ իմ՚ոլ P'"l
անկարելի այդ թռչունը որ սձ՚ղ՚՚Ղ 
բանայ , բարձրանալով հեռտնս՚յ 
րադարձ • Ահա՛ յտ լի տենտ կա'ե ^1' 

ոիրոյ պէս՝ բաց ա րձա' կ Î
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^ս,ր. Ա֊ է^

^ստոսրսերո֊լ, ձախաւեր միջոց ինք -
յ,ս,րդ^րսյ9"ւմ1' ‘ , լ լ . .

Այլեւս սչ մէկ կոէ ան9եաւՒ ե։- ու էսոս-
տ„լմ wui‘ur“jl'։

Այսօր, ԱղդՒն ներ'ւան՝ թաղմանականն 
է տխսւ-ր անոն9 "Ըոնէ անցեալէն տուէն 

գք,ն իր ներկան' գիրը որ եղա, գրա- 
ձնութէմն, մէտք եւ մ էութիւնը Ազգին,

Անոնք չկանգնեց ին քարեղէն յուչար _ 
ևսններ անցեալէ եւ ոչ էսկ գինովցոլ - 

իրենց գարը ապագայէ մը յոյսերս,է ։
Այէն բանէ առաջ ուզեցին անոնք ըլլալ 
իրենց ներկան էբր լեգո,- , էբր գէր եւ գի-
սակցա-թթն ազգային ,

Անոնք չյանձնուեցան անցեալէ մը կամ 
ապագայէ մը մեղկ փախուստներու ծոցը, 
այլ էտս, ցուց էն ամէն ճիգ տեղալորուե- 
„Լ համար մէջոց է մը եւ ժամանակի մը 
չէէ՝ տիրապեւոելով անոնց , րցա/ոլ հա
մար մնայուն տեւականութիւն, որ էլ, մ էջ 
ւխմէուէէ անցեալն ու ապառնէն անբա- 
մանելէօրէն, ըլչալով շարունակող լինե
լութիւն :

Ազդր սփաք է ըլլայ եւ ապրէ էր լինե
լութիւնը միութենական մզումով, գէլ՛էն 
րպայւսյւոոլթեամբ , կո ւս ա կց ո լթէ ւնն ե — 
րու ղիաակից ձեռնարկով ել ժողովոլրգի
կոթալՒե կ՛"^ւ֊'"1 '՛

Հայերուս միութիւնք, սփիւոքեան 
ներկայ կացութեան ճան՛ար, անհրաժեշԼ 
աութիւն մըն է, որ պէտք է կանխէ մեր 
հալային - սահմանագլխային միութիւնք :

Դատապարտելի է uijiiop, կո ւս ա կց ւս կան 
էլ դաւաբանա կան ամէն եււսււվւ —
րական անհ ա տա պա շտ ո ւթի ւն : թիլով
փոքր մեր ազգին համար շատ են գոյու
թիւն ունեցող բա ման ո ւմներ ը ՝ ո րոնք

թռչու-հներոլ նման ՝ մահամերձ 
մարմնի մը կենդանի ւ/ երթին (*$_['ր ո վ 
էլու դեն յա գեցնել եւ կեանք տալ իրենց

Լիասթափ ինք եւ ըև դուն ինք * գոր — 
ծուած ոճիրին ահաւորս ւթեան ը մենը ան- 
դամ տեղեակ չենք՝ որովհետեւ մենը է որ 
կը մեռնինք՝ մենք է որ իւ ե լա գա ր օ րէն 
թ դիւակործան ում ի երեւոյթը կ՚ապրինք*.

հո՚ք^ է " [' եւոԼո[' ՀԱ'['Hրը դրուին սե
ղանի վրայ ել վիճուին , Ազգը ապրեց ը- 
նելոլ միակ հոդով ՝ թկ կ ո ւս ա կց տ կան — 
դադարական մակարդակով ել թկ եկեղե
ցական — հովուական տեսակէտով : tfl ո ւ- 
սափինր եւ ղադր ին բ զիրար քննադատելէ 
իրարու կռնակէն : Ոչինչ պէ աք կ մնա յ 
ծածուկ գիտակցոլթիւններկ ներս կամ 
ղրասենեակներոլ խորշերուն մէջ ծա —
լուած :
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հոգիները արթնցած են այսօր։ Երէ - 
սւասարգ գործաւորներ կամ ուսանողներ 
միխղգային մակարդակի՝ Աթի եւ £ախի 

կտղկմ հոսանքներուն պա յբա ր ին հ ան
էի սա տեսն եր ել երբեմն նոյնիսկ գործօն 
հոնակիցներ ՝ կը փնտռեն իրենց գիմա-

ղթր իբր բազա րական մարմին եւ իրա — 
համազօր իրենց գործակից օտա-

Ան կալք սեղանակից ուսանողին ՝ որ դե- 
I Լ ւնցած զոՆտ ազգային Հարցերը՝ նե- 
տսյ^ է 1”նբզինր՝ միթա զղային ընկերային

^ամամարգկային բա ր ե լա լո ւմն ե ր ո ւ
“քբ՚սզան ղաս, է աշխատանքներ ուն մէջ, 

թս կ՚՚ղմէն քաղաքական ահաբեկչու - 
րթ՚ենհրն „լ անիշխանական ձեռնարկները 
J ^սմանակներոլ պատկերն է ել ա - 

9 J փորձոլթէլնը ընդվզող անղեկ
":յ - 

</է ' Ույ^ մը ’ 9աԸԳ զոպուած ու —
f ւ " անա կո խ ո ւած- է րա ւո ւն ոն ե ր ո ւ

lZPlUUIJ^ ‘քը - Մէնչ մենք,

եՀԼ ՛Այս բոլորէն հանդէպ , տն տ ե ս ա պկ ս 
^‘սղս-քականապէս բաւարարուած աղ -

'լապր1'նՀ՝ կքս՛՛եք մը մա- 
։ J ր, եւ պարարտ ե՛ւ փարթամ ան-

ՀաԱ1է“' ե1- ԱՈթս^ ե՛լ աղքատ մենք 
^բս՚կանօրէն ,
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■է^թե՚\հակ ՜ Մե“Ըոսէ մեԸ

ոսկե^ն ս
Կսգէ, Ո [Ո\պ "Լթեան 
K-ԱԱտամՒ ԳաԼԱ>

Դ-Ասաաոե Լ ր , , հ լ DL
"ն մ , ^“"լս՚քս՚կան , յե,

նոլթեան մ ^՚ււ^1 " ե1քե,ւե9Ա՛ 

‘հձեցյւն £ 1 րտույք1Հն գրս"
սէարԱ Լ

11Ո'Լ",,/, ե 'էով- այսօր ,
^է-Ա՚յէն ԸԷ ԳչղՈմԼյՒ- գար մԸն 

1 ե ել միանգամայն

իշխող կոյր ոլ խաբէական վարիչներու 
գէ^ է թ՚եգէր անկեղծ առաջնորդներու եւ 
ճշմարիտ քաղաքականութեան մը :

Պէտք է „ր այսօր հայ Ափիլռքը գո _ 
./'"'""J իբրեւ Աղգ, շնչէ էբրել Աղդ էլ 
Ա՛պրէ1 էր հա լաքա կանո ւթէւնը էրր մէկ 
ել միութիւն i

Ըլլանք քաջ արի եւ թօթափենք մեր ու- 
սերէն ճնչոզ երկաթե,սյ թաթերը հակա
դիր մեծ պետ ո լթ է ւննե ր ո ւն : Աչ էէախը 
պէտք է մեզ գէն ո լիցն է ել ոչ ալ Աթով 
պէտք է մենք մեղկանանք։ Յեղափոխու _ 
թիւն է օրուան մեր կարգախօսքը. եւ. ազ
գային ժողովրդական գերկուսակցական 
միացեալ նակատը, պահանջուած միակ 
անմիջականն է :

Տեղափ որսական ուժերը ապագա լ /^՜ 
ղափոխութեան մը կա ր ե լէ ո լթ է ւնն ե ր ը 
չարձանագրեցին , ել կամ անվերապահ - 
°ըէ՝լ՛ չյանձնուեցան էրենց անցեալին , 
անոնք յեղափոխեցին իրենց դարը , իրենց 
ներկա'ն :

Այսօր , համոզէչ է այլեւս , երրորդ 
մեծղի անկէ ւնս, դա րձէ մը անհ բաժ և շ — 
տութէւնը : Ըաւարար չէ ել շեն արգա — 
բանար մեր մ տա ւո ր ա կանն երն ու մողո — 
վ ուրդը երբ կը յ tu յտնեն տեղեա կ Ըէէ:է1 է 
եւ նոյնիսկ զիտտկից պտտտհտծին ել ա— 
նոբ պահանթներոլն։ Հարկ կ ապրիդ սյյ,Լ 
զինակցութիւնը փորձառականօրկն ՝ այ
սինքն բացայայտուին իբր գործ անմ ի — 
թակտնօրկն՝ համախմբերով ազգին ումը 
քաղաքական ու տնտեսական մ կ 1լ կեգ — 
բոնի մէթ։

Գա դրինք թափառաշբթիկ ո լ լուսանցքի 
ժողովուրդ մը ըլլ ա լկ ՝ ծառա յա ցնելկ հայ 
հանճարը օտարին բա ր գա լա ճման : ի]արս— 
խուինք ու ծառանանք իբրեւ մողովուրգ 
օտար ազգերու համազօր բերելու համար 
նաեւ մեր նպաստը՝ համազգային ճի — 

բարուոգելու վ իճա կ ր մարդուն՝ 
անհատական ու ընկերային իրալունքնե — 
րոլ պաշտպանութեամբ ու միշտ աւելի
կա տ ա ր ե լա դո րծ ո ւմ ով :

Այ" պարտադրանքը ծնունդ կ'առնկ մեր 
դարկն։ Հաւատարիմ ըլլանք մեր գա — 
րուն։ ճոխացնենք ազգային մեր իրակա- 
նութիւնը ներկայի մեր նուաճումներով՝ 
որ ամկն բանկ առաթ գիտակցութիւն կ՝ 
հարազատ ապրում ել անկեղծ դիրք գո
յութեան հանգկպ .

է, ւ տոհմային հայ գոյութեան :
Ե թկ գոյութիւնը հասարակաց յայտա— 

րա ր ն ե ր գո րծ ո ւթ ի ւնն կ կակներու ՝ ո չին- 
չէն հ ա 1լա դի ր ՝ որ մեր ծնունդն կ ինք — 
նՒն> առանց մ եր անձնական մէ ջամտ ո լ — 

թեան. հայ գոյութեան մենք կը սկզթնա- 
ւորոլինք ի տես հաւաքականութեան մը 
որուն մեր մասնակցութիւնը պիտի ըե - 
րենք գործնականօրէն

« ԸԱա1"լ համար Ան որ պէտք է ըլլս՛լ 
վերջապէս »
(Ա էլսմանթօ - փ է ւց ա զն օր էն _ տող 34)
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&նոբայիցն [իւթօփիք} կամ երազայինն 
սլիտի թուի արդեօք շատերու՝ հայկաշկն 
ե րկրա ւո ր այս դրախտը ՝ սփ իւռքի հ՛ա յ 
գիտակցութեան զարթնումը իբր ձ՚իաց — 
եալ մարմին՝ եւ ասոր իրագործումը մեր 
(եամանակներու մկ^* [*րր Յարզ ապրուած 
ներքին մեր փ ոթոր կո ւմն եր ո ւն ու զոհ — 
ւած կեանքէ ր ո լ պսակ — հ անդր ո լան ը :

Զմոռնանք որ ցնորքներն Æ7/ ծնած մեծ 
յ եղա փ ո խ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ եւ երազ ներն են 
բացած նոր արեւ ներ խա ւա րապա տ մա — 
մանուկներու մկ^։

Հոգ չէ թէ երազը կամ ցնորքը ՝ ասլ — 
րոլած օրուան կը հակադրեն տեսակ մը 
անկարելի կարծուած իրա կանո ւթիւն ձը՝ 
որովհետեւ դարերու պատրուս տած եւ հե
տապնդած այգ անկարելիո # է որ այսօր 
մ ենք պիտի կարենանք յեզաշյ,ջել ներկան, 
որ այլեւս անհ ան դո ւր մ ե լէ է պարզապէս ։
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Ո՞ւր ես , Արքա'յ —ե.
ահա ոտքի', հազար ու մէկ զանգակ — 

ներու ղօղանջ ներուն պաղատանքով
Ժողովուրդդ քեզ կը կանչէ :
Թէ կը մնաս տէրը ցեղիդ՝
եկո'լր, Արքա՜յ :
Հազար ու մէկ տարիներու
թաղկութիւնս քեզի ընծայ :

Արքա՜յ Հայոց, եկոլկւ : (Զուլալ)

Հ. [ՌԱՓԱՏԷԼ ԱնՏՈՆԵԱՆ

«ՌՆԳԵՂՋԻՒՐԸ» 

Եհ ԻՈՆԵՍ^Օ

Մ եծապէս յատկանշական ել աշխար — 
հահռչակ այս գործը էօմէն Իոնեսքոյի ՝ 
մ եզ ետ կը տանի 18 տա ր ին եր ՝ երբ ւննՕ/քե 
փ ան—Լո լէ — Պարօ ներկա յա ցուց զա յն 
թատրոն Օտէոնէ մէջ՛. Տ՛՛՛րէ մը առաջ' 
1959^ե՝ անոր առաջին ներկայացումը
կատարուած էր արդէն *իերմանիոյ մէջ*.

« Ա' ենք բոլորս ռնգեղջէւրներ ենք » 
կ ըսէը վերջերս հեղէնակը : Ա ս Ւկ տ սա ր- 
սա փեւփ հ աս տա տում մլիւ կ ՝ այնքան ա— 
•-ելի ահաւոր' որքան նաեւ ճի՛շդ : Եթէ 
^րբեք սոյն թատե րա խաղը առնենք ո ր- 
պէս առակ մը ՝ ի^նչոլ հեղինակը ընտրած 
է՛ ռնգեղջիւրը ել ոչ թէ' ու֊րիշ կենգա ե/, 
մը* պատասխանը կու տայ ինք *—հԵ ը խոր- 
հիմ թէ մ եծամ ա սնո ւթ ի լնը կենդ ան ին ե- 
րուն մեզ կը հաս կնա յ ել հաղորդակդ ո լ — 
թիւն մը կրնայ կարելի դառնա լ անոնց 
եւ մարդուն միջել՝ բացի' ռնգեղջիւրէն : 
Այս պա տճառով կ որ ընտրեցի ռնգեղ — 
էՒըը, զոր ոէմէնէն քիչր կը հասկնանք եւ 
որ մ եզ կը հասկնայ նոյնքան : Ա^ն դուրս 
կը գտնուի մեր լեզուէն ՝ մեր կրթական 
դրութենէն ՝ մեր հոգիէն*. Պատճառ մը 
ունի ան։ Է)  ̂րն է այն անասունը որ՝ բա g ի 
ռնգեղջիւրէն ՝ ոչ մէկ հ ա ղո ր գա կ g ո լթ ի ւն 
ունի մեզի հետ՝ որուն հետ կա ր ե լի չէ 
խօսակցէլ' անիկա մա՛րդն է ՝ որ մեր գա
ղափարական հակառակորդն է *. ^իաղա — 
փարա կան հակառակորդ մը ռնգեղջիւր, 
ն ըե է*. Ոչ մէկ միջոց կայ իրեն մերձե- 
ևալու ՝ իրեն հետ շփում հաստատէ լու ՝ 
երկախ օսելոլ յ [Ռնգեղջիւրը չի վա բանի ր ՝ 
ան կը յա րձա կի » յ
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Տեղ մը՝ ֆրանսական ոլ՚՚ԼՈ՛ ի կ քարԼ1ոքի 
մ'ը բացօթեայ ս րճա բանին մէջ՝ ուր մ ա ր- 
զէ1ւ Ւսենզ « ախորժ՜աբեր կը խմեն
էիըոյէլի օր մը՝ յանկարծ դրնդիւնով հրա- 
պարակէ մը մէջ կը'ցցուէ ռնգեղջէլր մը։ 
Ց՛նորատեսէ լ պատրանք մը չէ այս, սպլ 
դժ՜բախտ իրա կանո ւթիւն մը : Հին ժ՜ա — 
մ անա կն ե ր ո լ յա տ ո լկ ՝ գի ցա բանական
փոխակերպական պատկեր մրիւ ալ չէ՝ այլ 
հեղինակը կ^ուղէ — եւ կը յաջողի — պար
տագրել որպէս կոշտ եւ կա տարուած իրո
ղութիւն : Առաջին մարգ — ռեզ.եղջիւր փո
խակերպումին կը յաջո րդէ երկրորդը եւ 
ամբողջ քաղաքը կը վարակուի նոր՝ ան
ծանօթ համաճարակէ մը*--- 1Ննգեզջխ.թ—
սւիւոէ :

փոիւ ո լի մարգոց արտաքինը բայց 
նաեւ մտածողութիւնը՝ կարծիքները՝ հո
գեբանութիւնը : Ա* ս,րդիկ կը վեր ած ո ւին 
այլ բանի՝ քւայզ PnLnP[L իրարանման : 
վերջաւորութեան կը մնայ մ է ա քն մէկ 
անձ ո ր կը մ ե բժ՜է փոխակերպու մը։

X

« !Նն գե ղ ջ ի լր ը » գաղափարը ծա գո ւմ 
առած կ ՝ հեղինակին մ տ քին մ էջ ՝ նացիա- 
կանութեան վեր ելքին ՝ տարածման ու 
ապա անոր ներխուժ՜ման պարագային 
[[ումանիոյ սահմաններէն ներս Լհեղինա- 
կին Հայրը ռումանացի է՝ իսկ մայրը' 
ֆրան սոլհի} * թ՚ատերախաղը քննադա — 
տ ո ւթիւն մըն կ ՝ պարսաւ մը բոլոր իր1*1— 
ւակարգերուն ՝ տ կ ր ո ւթ ի ւևն ե ր ո ւն դէմ ո — 
րոնք կը մնան անշարժ՜ ՝ չեն յեղաշրջՈլիր ՝ 
շեն բա ր ենո ր ո գո լի ր *. Տո.ամ մըն է ՝ ող — 
բերգութիւն մը մարդկային գոյավիճա
կին ՝ որ կը կրէ լուծը բռն ա տ ի ր ո ւթ ի ւն — 
ներու ՝ ամբողջատիրական կա ր գե ր ո ւ ։
Գատապարտութիւնն է բոլոր գա ւլա փա — 
բաբանութիւններուն որոնք անհատը նախ 
կը խան գա վառ են {.ինչ որ գա տապա ր — 
տեԼՒ [է ) ապա անձերը կը դարձնեն 
խումբ՝ խում բերը բազմութիւն և հուսկ 
ժողովուրդները անդիմագիծ ՝ կամա յա — 
զուրկ ամբ ոխ : Պփտակցաբար թէ ա ն1էէ - 
տա կց ա բա ր ՝ կամ ով ին թէ պար տա գրա — 
բա ր ամ բո ղջա տ ի ր ա կան կա ր գե ր ը անձը 
կը դարձնեն * * * ռնգեղ ջ իւր մը ։ Ւսկ
« ոնգեղջիլրախտը » այնքան վարակիչ է՝ 
ու նէ այնպիսի մա սնա յատկութիւն մը՝ որ

մարդիկ կ1 ունենան ստորակայութեան 
բոյրդոյթ մը եթէ չպատկանին խ ումբին՝ 
եթէ մաս չկազմեն ծափահարողներուն *. 
Խ ումբին մաս կազմել կը նշանակէ մնալ 
հանգիստ ՝ անհոգ՝ ապահով՝ մեղկ ու նաև 
չզգալ յանցաւոր եթէ մարդը այլեւս
զո^զրի պայքարելէ այն ամէն ինչի դէմ 
որ անհ ա տ ա կանո ւթ ի ւն ը կը ջնջէ ՝ իր 
դիմագիծը կ^անհետացնէ ՝ կը համակերպի 
ու կը դառնայ « ռնգեղջիւր » մը՝ « մ իա- 
կո տո թէ <&երկկոտոշյ> եւ ՀՀափրիկեան 
թէ ասիականդ : [^ող որ ամէն մարդու 
մէջ առկայ է ՝ կիսաքուն' ոլ^,զեղջի^-ր ը 
դառնալու կարելիութիւնը որ կը գրսե — 
ւոր ուի հաւաքական ջղա գա ր ո ւթ ի ւնն ե — 
րոլ պահուն —քա ղաքական ՝ գաղափարա
բանական թէ կրօնական մեկնակէտներով :

Գրեց'

ԴՐ. *8ԷՕԱԷԵԱՆ

Ասոնք — գա ղա փ ա ր ա բան ո Լ.թ է ,-նն ե ր ը , 
վարգապետութիւնները — մեկնելով մար
զէն՝ նկատի առնելով միայն զայն' ի վեր- 
P-nJ ևԸ դէ,,րւնան անոր դէմ ՝ կը վերածուին 
խա բեպատիր խօսքերոլ ՝ կա րդա խօսքէ — 
ըո*-** (Հեղափոխականները — օրինակ — ըս- 
[լՒզէ՚Ը աո֊անձին են՝ կը պայքարին։ Սա
կայն անգամ մը որ յաղթանակեց իրենց 
գաղտ փարա բանո ւթի լնը ՝ ա յն ' միջոցին որ 
ան վերածուեցալ պետութեան ՝ վարչամե
քենայի ՝ սիստեմի՝ որ կ} ո ւղէ իր առջեւ 
համատարած գտնել միայն իր գաղափա
րս! րան n ւթեան երկրպագու կամ ա կո ր բազ. 
մութիւններոլ խումբ մ ր' հերոսը՝ յեղա
փոխականը կը վերածուի պաշտօնեայի մը 
որ մտահոգ է իր պաշտօնով եւ կը շարժ՜ի ՝ 
կ^ո/պրի' խոհեմաբար

« Ո*նզ-եղջ իւր %ը մարդկային տռամ մ ըհ 
է այնքան ատեն որ խնդրոյ առարկայ է 
մ արդուն եսչ/ եւ ւքիւս(ւե թշյ , յնքան ա- 
տեն որ մարդը՝ անգամ մը որ մաս կը 
կազմէ ընկերութեան կամ կը յարաբերի 
անձեր ու հետ որոնք ղփնք կը գիտեն , կը 
փւնե՚հ կը կիւ,ատուի , կը բաժ՜նուի երկու-
■eb 1ւ կ ր դառնայ անձ մը զր,յ,է երես 
ներով*. Աարդկային տռամ մը՝ որուն գըը~ 
խաւոր անձը հերոս ‘քը b “և 2.Է - թերէ"֊"' 
հակահերոս մը, որովհետեւ ՊեթանԺէե 
( J-ան—Լուի — ‘կարօ ) պարզ անձ մ ըե 
է. ՈԸ Է.Ը փորձէ նոյնիսկ նման ի լ ուրիշ — 
ներուն , երբ կը տեսնէ թէ մնացած է ա- 
ռանձին, անընկեր ։ կ՛ուղէ ինքն ալ դառ
նալ ռնգեղջիւր մը, սակայն չի կրնար ---
« Ես ալ պիտի ո լզէի {.դառնա լ ռնգեղջիւր 
մը) t սակայն հոգիս յօժ՜ար չէ » ^ԼԸսէ 
Պ եր անժ՜է : Ինք մտածումով չէ որ կ՛ընդ-- 
դիմանայ , այլ իր էութեամրը , բնազ — 
ղովը, իր իսկութեա՛մբն իսկ կ'ընդվզի'- 
Այս առանձին մնացած խղճմտանքը խոր- 
քէ՛ն 'քէԼ կը ներկայացնէ տի եզեր ա կան ը ՝ 
փրկութեան վերջին լաստը : ‘Լերջին մար
գը,

օէե լը թա տե րա խա ղ ին . փան — Լուի 
Պարօ զայն կը գանէ <Լքոմիք բանաս — 
տեղծութիւն» մը կամ դերասան «Աքարքս 
Եղբայրները 'Ոաֆքայի մէջ^*. Իր այս 
մ ե կնա բան ո ւթ եամ բ ինք դարձած է C/LUIL— 
լօ - Պեթժսւնէ մը՝ իսկ թատե րա խաղը 
գարձուցած ահաւոր ֆաթսի մը ՝ այսինքն 
տռամաթիք*, (Հայտնենք նաեւ թէ Պ երան
կէ ի կեր պա րը Ի աա լա ցիները վերածած 
էին գառն ու ս րտա յոյզ կերպարի՝ Լե- 
Հերը ծանր ակ շիռ տռամի մր ար տա յայ — 
տո ւթեան ՝ Ամերիկացիները հակա—կար—
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« a k a- a st »

Rencontres - FNAC

être Arménien en 78 e)
Le sujet, autour duquel était organisé 

le «débat» de la FNAC (vendredi 20 
janvier ) était fort intéressant, quoique 
le titre semblât incomplet. Effectivement, 
il eut peut-être été nécessaire, même si 
cela se comprenait implicitement, d’ajou
ter : en France, car en ce qui nous 
concerne, nous ne pouvons discuter que 
sur notre propre cas.

Mais, tant s’en faut, il ne fut possible 
ni de se concentrer sur le sujet même, 
ni de donner un tour intéressant au débat. 
Selon la routine, chacun parla du sujet 
qui lui est cher et le temps étant limité 
(de 18h. à 19 h. 45 ) ce ne fut qu’à 
.19 h. 40 que nous parvînmes enfin à la 
réflexion pertinente d’un jeune, qui allait 
ouvrir le vrai débat, mais il était temps 
de mettre le point final.

Au début, les personnes présentes sur 
scène présentèrent, par un bref avant- 
propos, leur propre sujet. 11 y avait 
Anabit Ter-Minassian, maître assistant à 
Paris II, Jean-Marie Carzou, écrivain et 
auteur de « Un Génocide Exemplaire », 
Rouben Melik, poète et rédacteur de 
l’Anthologie de la Poésie Arménienne, 
Ardavast Berberian, responsable de la 
partie historique du même ouvrage, 
Jeanine Altounian, enseignante et auteur 
de divers articles sur le fait d’être armé
nien, dans des revues françaises, le Prof. 
Mahé, Professeur d’arménien à l’Ecole 
Nie. des Langues Orientales vivantes.

Il faut, je pense, avouer que la réus
site de tout débat dépend principalement 
de la personne menant ce débat, qui doit 
avoir une profonde connaissance du sujet 
choisi et doit diriger ce débat sans per
mettre des questions-réponses hors du 
sujet. Mais Françoise Docquières Orabana 
n’avait pas cette compétence. Et nous 
assistâmes à l’inévitable, c’est-à-dire

դային եւ րիչ մը տա րօր ինակ ա նձլ, մը, 
յամենայն դէպս՝ մտաւորական եւ. յստա
կատես տիպարի մ ը : Կջերմանա զ իր' մերկ 
ո ղբեր գո լ թ ե ան մ ր : Հե ղին ա կը ա մէնէն
&ՒԼԳ[Լ Ղտ^րէ ֆրանսական եւ. գերմւ
նա կան մեկնա բանութիւնները ,

րն ալ աւելի րան
•Հ

րանի
Շառլոյի տիպարն ալ աւելի րան ողբեր
գակէ

Ր ոնեսրօ չունի պատգամ ՝ չունի լու
ծում : Լուծում մը տալ պիտի նշանակէ ր 
ար գէն ընգհ ան րա ց ած տեսնե լ տեսութիւն 
մը որ գաղափարախօսներու յատուկ է եւ 
որոնց գէմ է ար գէն ինր հ Ամէն մարգ 
պէտր է որոնէ ՝ փնտռէ իր իս կ հոգիին 
մէչ անհատական լուծում մը :

I] իջան կետ լ նշմար մը : իՒատերա խաղի 
վերջաւորութեան կարճատև, պահ մը կայ՝ 
այնրսրն գրաւի չ՝ սր տա յոյգ*, Ղ*եռ անեղծ 
մնացած վերջ ին զո Jգին զգաց ա կան զե — 
ղումն է ՝ թէեւ րի չ ետր կինն ալ պիտի 
երթայ մ ի անա լու ռնգեղջիւրներու խում- 
րին։ ԱւԼասիս մը՝ եր կին րի լազուարթ 
շերտ մը utJrl պահը^ անյարիր եւ շփո
թեցնող աշխարհի մը մէջ^ Կարծես այդ 
կարճատե լ պա հէէ, պիտի ծնէր նոր աչ — 
ի/արհ մը : Ըսենր նաեւ. թէ նման տեսա— 
րանի մը հանդիպած է ինը իոնեսըոյի ։/ ե ը- 
չին շրչ անին գրսւծ ՀՀ Լէա րգա Լսաղե ր tu- 
հա լոր թա տ ե ր ա խա ղին մէջ եւս : Արգեօր 
կարելի, պիտի ըլէա<>ր պատգամի նմանող 
րան մը տեսնել այս խուսափուկ պահե — 
բուն մէջ :

1 Ան չ մեկնաբանութիւն ալ արուի զ/իրն- 
դեղջիւր՚^ին ’ Ոէ֊հէ տա ր ո ղո լ թ ի ւն ը խա
րէ ո ւթ ի ւննե ր ո լ գիմա կա զերծ ումի մը՝ 
անհատը մտածու մի ա ռա ջն ո ր գո ղ :

qu’on parla de tout, sauf du sujet, qui 
était autrement complexe. Nous passons 
sur les interventions folkloriques.

L’Arménien de la Diaspora a perdu son 
vrai visage, puisque nous avons l’Armé
nien de France, celui d’Egypte, du Li
ban, des Etats-Unis, de Turquie, etc, etc, 
et que chacun, qu’il le veuille ou non. 
a subi l’influence du pays où il vit ,et 
qu’en plus il dénigre «l’autre». Mais il 
y a aujourd’hui, un aspect encore plus 
triste, qui provient de la succession des 
générations. Et nous en arrivons là, où 
nous devons admettre, que dans le même 
pays, chaque Arménien se différencie de 
l’autre, selon sa génération. Nons avons 
la génération, celle de nos parents (ou 
de nos grands-parents ) qui vint ici après 
l’Avril noir, quelquefois mariée, souvent 
se mariant ici et pour cette génération, 
le fait d’êtreArménien n’était pas un pro
blème. Ils étaient Arméniens et l’exil 
ne créait qu’un obstacle économique ou 
linguistique. Son cas n’était pas tellement 
différent de celui de tout émigré, voué 
à un sort peu enviable, sauf que pour 
lui, le problème n’était pas tant de vivre 
mais de survivre, puisqu’il n’avait pas 
immigré de son plein gré mais avait été 
déraciné. Puis, il y eut notre génération, 
née ici, vivant à la maison dans un milieu 
arménien et recevant à l’extérieur une 
instruction française. Néanmoins ( m’ap
puyant au moins sur ma propre expé
rience ) il n’y avait pas de difficulté ma
jeure. Nous avons dit en d’autres oc
casions que « l’affrontement » de deux 
cultures est un enrichissement et ne pré
sente pas un cas psycho-pathologique 
comme il y a une tendance à le repré
senter. Et nous avons maintenant une 
troisième génération dont le cas est le 
plus complexe et le plus important. Les

X

Լոի'ր :

Հորիզոններում մթնշաղը թ-ոզ մակարդուի :
BQui'i? մեկնումները չէն դաոնում վերադարձ : 
Ես ftq վերլուծում էմ անսխալ-
Դու ինձ հետ կը լուծուես հեււունէրին :

Խօսի՜ր :
Մի՞թէ հասկերը ձդսւող սրտեր չեն,
Հասուն կրքեր չեն, — ոսկեայ խոստումներ : 
Մի՞թէ երգերը սիրոյ տենչեր չեն, ՛.—
Զուր սպասումներ :

Ու հոսի՜ր :
Անհունութիւնն է գաղտնիքն աշխարհի •
Ո ւ արտը հասուն, որ կրակի պէս 
Հողի կուրծքն է այրում՝
Պարզապէս խոստում :

Աստղերը ինձ խոստովանել են նշմարտութիւնը : 
Ես քեզ կը սերմանեմ ամէնո՜ւր' ամբարելով ի՜մը :

ՇՈԻՇԱՆԻԿ ՄԱՆՈՅԵԱՆ 
( Մարսէյլ )

autres ne sont plus que le passé, elle 

c’est : Demain.
Cette génération là, et d’une manière 

inattendue, se croit plus arménienne, 
même avec une certaine rage, que la 
nôtre, tout en n’ayant même pas sur le 
plan culturel (langue, histoire, littéra
ture ) le bagage imparfait de la précé
dente. Et le Vrai sujet, qui devait être 
débattu concernait le fait d’être arménien 
de cette génération là. Comment peut- 
elle rester arménienne, que comprenons- 
nous en disant rester arménien et quels 
moyens avons-nous pour réaliser cet ob
jectif, quand nous vivons dans une pé
riode où l’urbanisme, l’industrialisation 
et aussi la société de consommation ( et 
nous ne pouvons lutter contre ces cou
rants ), rendent chaque jour plus difficile, 
voire parfois impossible 1 accomplis
sement de l’objectif précité. Et parce- 
que personne ne possède la panacée pour 
résoudre ce problème, nous avons au
jourd’hui une jeunesse ou des jeunes 
laissés à leur propre sort et dont chacun 
cherche sa voie ( nous ne disons pas 
trouve, elle non plus ne l’a pas trouvée ). 
Quand on parle à cette génération, de 
langue, d’histoire ou de culture, la ré
ponse est invariable : c’est la tradition, 
c’est le passé, ce n’est pas ce que nous 
voulons. Mais nous le répétons, la culture 
c’est de la politique et un moyen de 
durer. Ce refus de la culture n’est pas 
seulement une conséquence de « révolu- 
tionarisation », il y a aussi une paresse, 
mie répulsion au moindre effort, dont on 
donne comme justification ce mépris et 
ce moyen facile de traiter de bourgeois- 
réactionnaire celui qui s’entête encore 
à parler de langue et de civilisation.

Vouloir être Arménien en 78, cela ne 
signifie pas seulement s’occuper de Pa- 
radjanov, de l’emprisonnement des mem
bres des groupes de surveilleance d’Hel
sinki. Ces questions, du reste, par leur 
caractère même, sont universelles et non 
spécifiquement nationales. Et si, aujour
d’hui, nous avons devant nous des jeunes 
qui crient : « Nous sommes Arméniens » 
( et ils ne peuvent le crier qu’en français ) 
c’est davantage une contestation qu’ils 
expriment contre la société que la con
science d’une identité nationale. Et rien 
d’étonnant à cela.

Dans notre société détériorée j 
consommation, quand il y a une jeunes՝6 
désespérée, qui cherche quelque ck 
notre jeunesse utilise son origine coinni 
argument de sa révolte. Et notre drame 
réside dans le fait même que nous pOu 
vons étaler nos réflexions, faire 
parfois des constatations réalistes nu» 
nous ne sommes pas à même de prOp0 
ser des solutions. Ceci, nous devons avoir 
le courage de l’avouer et nous devons 
comprendre que les discours surannés « 
les résolutions démagogiques ne passe»! 
plus. Notre cercle vicieux est de ne j® 
avoir de solution immédiate et de K 
contenter de demi-moyens qui ne servent 
dans le meilleur des cas, qu’à reculer 
l’échéance.

La solution logique, bien sûr, c’est I 
patrie, mais nous savons que, malheure», 
sement, ce n’est pas notre solution, actuel, 
lement. Ceci ne signifie aucunement dis. 
créditer l’Arménie. Mais c’est ainsi t| 
nous savons tous pertinemment que l’Ar 
ménie reste la garantie de notre existence 
physique; mais ne représente pas la se 
lution immédiate de l’Arménien dias 
rique.

Renforcer et organiser la diaspora, tom 
en étant une nécessité de La Palisse 
n’est pas une solution. Défendre la cause 
arménienne, certainement, en, essayant de 
l’actualiser, mais cela non plus n’a 
un caractère immédiat pour solutionna 
cette seule question, si simple par ail 
leurs :

Comment rester Arménien en 78 l
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Quelques mots aussi au sujet des ma 
riages mixtes, dont on fait beaucoup cï 
ces derniers temps ( à la FNAC aussi ) el 
dans des milieux français, où cela revél 
même un caractère assez raciste. Le ma՛ 
riage mixte pouvait nuire à nos parent 
voire à notre génération, mais quand nom 
avons aujourd’hui des jeunes de 20-25 
ans, qui n’ont rien d’arménien, a com
mencer par la langue, quelle conséquent։ 
catastrophique peut avoir un maria? 
avec un non-arménien ( ou une non-armé- 
nienne ) ? Par ailleurs, nous avons d( 
nombreux exemples de mariages mixte 
où les enfants ont reçu une éducation 
plus arménienne que les enfants d’» 
couple arménien. Il suffit pour cela 
l’un des époux ait un brin de dignité 
nationale.

Avouons, qu’au fond, tout cela n’ed 
que prétexte pour dissimuler notre lâche
té. Nous devons cesser de nous leurrer, d> 
nous laisser bercer doucement, de feindre 
de croire que nous resterons Arménie® 
parce que nous fêtons Noël le 6 janv»1 
et non le 25 décembre ou parce qu * 
nous fait la grâce suprême de nous per՜ 
mettre de déposer une gerbe au ՏօԱյ| 
Inconnu chaque 24 avril ou encorf 
qu’une rue est baptisée « Arménie)’.

Et en définitive, après ces réflexion՝ 
nous sommes, nous aussi, contraints df 
constater, que tout ceci ne va pas pi” 

loin qu’un article de routine, qu> 
réussit pas à parvenir à une conclus»’՛ 
trouver La Réponse. Mais, pourtant.1 
est nécessaire de multiplier les déW- 

sur ce sujet, sous d’autres formes, »՛ 
des échanges de vue et en donnant s® 
tout la parole aux jeunes, à com»1»11 
qu’ils analysent la question, essaient ' 
donner corps à leurs objectifs, et qu 
ne répètent pas sans cesse ce Mu^՛՛.” 
veulent pas, tentent de dire ce q” ' 
veulent, qu’ils ne se contentent pas 
contester et de railler les anciens, 
en fin de compte, cela non plus ne 11111 
nulle part et devient négatif.

Arpik MISSAKIAN

(*) NDLR — A la suite de nombre^ 
demandes faites par nos lecteurs, 111,11 
donnons la version française de cet . 
ticle, paru en arménien, dans le 11 
25 janvier de a Haratch՝».
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ԼՐՋՈՒԹԵԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈԻԹԵՆԷՆ' 
ՏՕլՏԱՅԻՋՄ^ ԳԵՐԻՐԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԷ, 
ւՕՐԱՑԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԷ

քաներորդ գարուն գեղագիտական 
լմումներուն մէչ առանձին տեղ մը կը 

ղքս,լէ .ոաաայիզմը, միացնելուն համար 
նազելին Տա ղրան րին :

կը յսսոնուի Տի^րիի' 1916/րե : փսան տա֊ 
յետոյ, խրիս թան Մ արա կը յայաա - 

րգէր Փարիզի ձայնասփիւռէն : «Հմ բըռ- 
Սլու համար թէ ինչպէս եւ ինչ պայման- 
Ալոլ տակ ծնաւ Տատա շարմոլմ ր՚ , պէաք 
j երեւակայել այն աաենուան երիաա - 
ազդութեան մտայնութիւնը , եւ հասկնալ 
փ աաենուան արուեստին եւ գրականու
թեան մակարդակը ։

Յթրիի կը գանուէին ի րր գասայփք եւ 
զինուորական ծառայութեան անընդունակ 
խումը մը երիտասարդներ եւ ուսանող _ 
Ify, անոնց մէթ ռումանացի բանաստեղծ 
քՒրիս թան Ծ*արա :

(/,յ„ երիտասարդներուն համ ար պատե
րազմը քստմնելի ոճիր է՝ ատկէ' անոնց

'ն,,լի[՚ս,ւէո[1^,,լա^ “Դ+էՀ "*
նելւը ժխտելու պահանջ ր : Ակիդթհերը ա"~ 
նոնց ընդվզումը դաղափարական էր , չու
նէր տակաւին քա ղաքա կան նպատակ :

,սյԳ երիտասարդները շփումներ 
ունեցան , նաեւ թուղթ խա դա g ին ա րս ո ր- 
Լ՛ալ ռուս յեղափոխականի մը հետ , սլա տ- 
ձառը խառնուածքի մերձաւորութիւնն էր * 
չէին դիտեր թէ ինչ պիտի ըԱ_ա [* ապա- 
ցան տ յդ լռակեաց մարդուն՝ որուն ա — 
նումև էր Լենին։

(իււզովո լրդը՝ րն ազդարար թերեւս ՝ ա՜՜ 
ււա^ին մէկ օրէն խ ր տչեցա լ ա յս նորա — 
յայտ՝ չար մ՜ ո ւմէն ՝ որ բառարանի մը պա
տահարաց բացուած մէկ էջին հանդիպած 
բառին վրայ մատ դնելով կոչուեցաւ 
Տատա , անիմ աստ բառ մը որ իմաստ 
ստացաւ շարմոլմ մը նշանակելուն հա — 
մար :

թփիսթ ան Մար ա հրապարակ նե— 
«մտածումը բերնին մէջ կը կազմ ո ւխծ

‘Արտառոց խօսքը՝ տատայիզմը նկատուե- 
ցալ վնասակար եւ վնասա բեր շարժում *. 
Սակայն յ սրա տան ե ր ը ՝ առանց կա ր ե ւո — 
բութիւն տալու մ ո զո վյր դա կան ընվզու — 
^fi՝ շարունակեցին իրենց խեղկատակու
թյունները ՝ օրին ա կ։ ճի ո դոն տա յի պատ — 
մական ժպիտը y"jy տալով դոյդ մը 
>աստ պեխերու տակէն : ՝0' աղբ անք ի դի՛՜
մակը անց լնե լով արուեստի դլուխ դո ր- 
^ոցներուն վրա յ ՝ տատաները կ^ուզէին 
փոխանորդել տգեղը դե զեgի կո վ ու 
նխփփզմ/, դաղափա բ ը իմ ացական ա ր- 
^Էհ՚Վ*. Տատաները ընտրած էին բեմ ը՝ 
մ^ղովոլրդը կատղեցնելու համար : /'/։/'
բանա ւււոեւխո ւթեան մը ա ր տա ս անո ւթ ի ւե ՝ 
խււնջ մը ծաղիկ կը դնէին մ ան ըրէ ե ի մը 
ոքերուն առջեւ* Երր համանուագի ուն- 

Զդրութիւն, թիթեղէ տուփերու վրայ 

երնէին ու իբր պարարուեստի ներ-
I յ,Ա3Ոլմ ՝ Սարա կը ցատկրտէր բեմ ի h 

‘և,սւյ պարկի մը մէջ մտած ու գլխուե 
1ձ'լ,յ խողովակ մը անցուցած*. Այս ծ ի-

'րոշարմ ելոյթներով տա տանե ր ը կ^ու- 
թ[ ն հիմնովին փոխել բանա ս տ եղծո լ —

Ան "գին՝ «բանաստեղծութիւնով — կ՝ [Լ- 

այսօր ոչ ոբ կը հետաքրբրուի :
I մ՛ է ըանասաեղծ I1//ա ! առանց տող 

P ասնտւոր գրելու* Աանաստեղծու — 
տ^սս,է)րեր կան փողոցներուն մէջ՝ 

տ1,ականներոլ կրպակներուն մէջ՝
Pl. պէո հոն ուր խառնակութիւն եւ

1-վոթութիւն կայ՝ հոն է բանաս —
*Կի»լթի ՝ դ յ ՝ * Ր

Հինէ 
^րոլե

ւն՝ը» :

'ող ե

լ ատ րի տեւեց խեզկա տա կո ւթեան 
'C? : Հինգ տարին շատ էր ծագ-

քանդող շարժումի մը հ ամ ար

Հ՝^աԼ^՚ն յա^որղէ գերիրս։ -

*՜ Լ/ /"֊ ը Հս իւրռէալփզմ) : Առաքփն

աշխարհամարտին ստեղծած տակնու — 
վրայութիւններուն հետեւանբն է դեզա __ 
էլի տա կան այս նոր ձգտում ը։ Աշխարհը՝ 
անոր հետ մար ■ւեև կ որսնցուցած էին ի- 
րենց < ա ւա սա րակշռո ւթ իւն ը î Մ տածող 
մարդոց մէջ կուտակուած դառնութիւնը 
սկսած էր Ը^դվզի Լ քաղաքակրթութեան 
մը դէմ' որ աշիյարհը խրած էր արիւնի 
եւ աւերի մէջ*. Անհրաժեշտ էր նոր բա — 
դաբակրթութիւն մը՝ որ յեղաշրջէր մը — 
տածե լո լ ել զգալու հին սովորութիւն ~ 
ները : ^*եր ի ր ա պա շտները 1լ ուզեն ստեդ ՜ 
ծել ենթա դի տա կց ո ւթեան իշխանութեան 
տակ նոր կարգ մը մ տածո լմ ի ու նոր երե- 
ւո յթ մԸ արուեստի ՝ ա ռա ֆն ո ր դո ւե լո վ 
այն համոզումէն' թէ իրապաշտ արուես
տին պա աճառած հաճոյքը աչքին ստա
ցական ս ո վո ր ո ւթ ի ւնն է ՝ որ կրնայ փո — 
իսանո րդուի լ ստացական ոլ-[՚իչ սովո » 
րութիւնով մը ու բանալ դոնե ր ը երազի 
աշիսարհին արտասովոր երեւոյթներուն î

Երազը ^1ս'["բ կամ դասաւոբում չի 
ճանչնա ր : ա տ կե ր ե եր ո ւ եւ մ տածումնե
րու ան տ ր ամ ա բանա կա ե շղթա յա լորում 
մըն է ՝ որ կը գործէ դատողութեան չըր~ 
ջածիրէն դուրս ՝ դնելով ոգին նիւթին վր- 
րայ ու են թա գի տա կց ո ւթի ւն ը գիտակցու
թեան վըայ*. իմացական ոչ մէկ հակա
կշիռ կրնա յ զա յն ենթա ր կե լ պա տճառա — 
բանո ւթեան լոյս ին*. Երազին դործ ուն է ու
թի ւնը կը նմանի գինովի մը դլխուն մէջ 
դարձող աշիսարհին՝ ուր կր կատարուին 
րա բե լա կան տ եղա փ ո խութ ի ւնն ե ր :

Նկարչութեան այս նոր լեզուին հայրն 
է Ֆրէօտ : Եթէ գոյութիւն չունենար անոր 
ենթա դի տա կզութեան տեսութիւնը՝ թե
րեւս տարբեր բո վան դա կո ւթ ի ւն ՝ տար — 
րեր կարդ ու նաեւ տարբեր անուն ունե
նար դերիրապա շտո ւթիւնը*. Ենթադիտակ- 
g ո ւթի ւնը դերիրապաշտ դո րծ ունէ ո ւթեան

Դրեց'

ԶԱՐԵՀ ՄՈԻԹԱՖԵԱՆ

պահանջն է՝ ինչպէս բունի մէջ անգի - 
տակից շնչառութիւնը պահանջն է օռկա- 
նական դո րծ ո ւն էո ւթ եան :

Երկու աշխարհք՛ մէչ կ'ապրէիր- իրա
կանը' օրուան մխորին մէչ, երազփնը' 
րուն ի խաղաղութեան մէչ֊. Կեանքին այս 
երկու կէսերն ալ կ'անցնին երացփն մէչ, 
եթէ ընգունինք երեւակայութիւնը իբր 
արթնութեան երագ : Գե ր ի րա պա չաներ ր 
կ'ուզեն մանել երազի, աշխարհին մէչ, հե
ռանալու համար գա տոզ իմաց ականո ւ - 
թեան խնամակալութենէն , որպէ-ղի ազա
տօրէն նուիրուին անգիտակից գորՏունէ -
ութ եան անսահման կա ր ե լի ո ւթ ի ւննե բ ո լն ,
եւ անոնց միացուի հասնին նոր եւ ան 
տիպ երեւոյթներու համոզումին ։

Գեր ի րա պա չաները կուզեն որ բանաս - 
տեղեութիւնը հիմնովին փոխէ կեանքը, 
միացնելով իրականը երազին, ներքինը 
արտաքինին ու յաւիտենականք առօրեա - 
յին հետ, որպէսզփ բանա ս տե ղեո ւթի ւնը 
ղառնայ հոգիին հետ խօսող հոգի մը ու 
տնոր ստեղեաե պատկերները իբր չանթ 
մտնեն ու լուսաւորեն սրտին ամէնէն խոր 

եա լքերը Տ
Գերիրապաչտ բարբառին քերականու _ 

թիւնը բնական երեւոյթներու խորհրդա
ւորութեան վրայ բացուաե պատուհան 
մըն է , անրչա յին ին սահմանակից : Տե

X

Ես հէզ լքում եմ պարող կարօտներ-
Թող մենաստանը հաւատամք ների
Հոլովուի արդէն աւելորդ անգամ,
Ու անփոյթ ներկան քայլող լոյսի պէս
Թող դողայ արդէն հանոյքիս աոաջ ու ցանկացած՜իս :

Ես սէրս օծում եմ արեւի կաթով-
Թող խորհուրդը մայրանաց -
ժամանակները թող կեանքս հնձեն ինչպէս կամենան, 
Զի մեղքերը թափուող արեւներ են'
Երր մարում են լոյ սերը վերջին:

Ես մեղանչում fn աոաջ, երկինք,
Ցանկութիւններս աէստզերից կախած
Ու տխրութիւնս ջազ տուած հողին,
Զի սիրուս նման, յաւերժութեան պէս
Աշխարհը մերկ է ափիս մէջ :

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄԱՆՈ8ԵԱՆ

ն ո ւթեւսն պտտումներ ը ՝ տպտ — 
հովեչ անոնց տեղ ր յղացբքւ անհատական

սողա կանթն եւ տես շա կան խն մ խջեւ կը
զետեղէ գե զեg խ կխ խր ըմբռնումը՝ 
ծա յէ տեսանէ լփխն տրամաբանութիւնը
անտ ես ան ելփին անսահման կարելիութիւն- 
ներուե ՝ ու կը բանայ տեսնելու հաճոյ- 
քին մէչ տեսնելու նոր սովորութիւն մ ը։

կաղապարել դերիրապաշտ մտածումին 
եւ զգայ

ն3
կառոյցին մէջ որ չենթարկուին գի տա — 
կան գարուն համայնական ձուլումին՝ 
դառնան ապրում եւ ապրումի սպասար
կութեան անձնա դր ո շմին շպա րովր գե — 
զերփն ո լա ծ ՝ գործն է ներաշխարհին ՝ ո^.
րու փայլատակումներուն խոյանբը՝ նը — 
ման հրաբխային մայթբին ՝ տես լա պա շ — 
տին մէջ կը դնէ տարօրինակին հմայբը՝ 
դրսեւորում ը են թա դի տա կց ո ւթեան ներ- 
բին կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ՝ ու նկա ր չա “ 
կան արուեստին կը բերէ նոր արտայայ — 
տութեան ձ*ը բանաստեղծական մտա — 
ծումը *.

Տարօրինապէս դերզգայուն այս նոր 
գեղագիտութիւնը՝ մարդկային սրտին ու 
մտբին շահեկան երեւոյթներէն մին ան
կասկած ՝ իր փառբի օրերուն փո խեց գըՀ“ 
ր ա կանո ւթեան ու ճա րտա րա րուես տին
ճա շա կն երը : Լէթե pngÿ բսան տարի ճախ
րելէ ետբ կապոյտ ին մէջ՝ նոր ձգտում 
ներէն պարտուած ^իյ^այ ^nrlJ^ 4j1UJJ 
փոթորիկներէն շանթահարուած արծ իւի
մը նմ ան :

X

Մեր գարուն սկիզբն երը պայբար մը 
ևը սկսի կերպաւոր եւ վերացապաշտ ա ր- 
ւես տներո ւն մ իջել ։ Պայբարը աւելի կը 
ծաւալի երկրորդ ա շխա րհամար տէն յե — 
տոյւ Ի՛նչ կը նշանակէ ^վերացապաշտ 
արուեստ » բառը՝ մտածում մը ո րմէ 
բնութիւնը կը պակսի :

Մռաջին իմ աստին մէջ ա մ էն նկար բի չ 
թէ շատ վերացապաշտ է ՝ երբ բնութիւնը 
բան մը ձգէ իրմէ։ Այդ իմաստով՝ վե — 
րացապաշտ ա ր ո ւես տ ի գործեր են եգիպ
տական ո րմնան կա րնե րն ու բա բա յրնե րու 
մէչ նախամ արդոց կատա րած գծանկար — 
ները ՝ կենդանինե ր ո ւ վադրը ներկա յաց — 
նոզ :

խնա կան երեւո յ թն ե ր ո ւն տակաւին
չափով մը կապուած առա ջին իմաստը
բնութիւնը կը տեսնէ էէօնարտօ Տա 
վինչիի սա խօսբերո ւն մէջ* «Երբ կոյր 
մը աչքերը բանայ ՝ կը տեսնէ լեռներ ՝ 
ծառեր ՝ տուներ *. Եթէ արուեստագէտ է ՝ 
ևը տեսնէ ձեւակերպեր ՝ գիծ եր ՝ գոյներ» î 

Համաձայն այս ճշմարտութեան ՝ ինչ որ 
կը տեսնենբ գունաւոր ձեւակերպեր են ՝ 
որոնց մ արդի կ տուած են անուններ ի բր 
ծանօ թութ իւն : Անունը կ' անձնսւլորէ ա-

ռսւրկսւն ու հոն մեր հետաքրքրութիւնը 
կը դտգրի ։

Երկրորդ իմաստին հետեւողները կը 
ս տեղծագործեն ձեւակերպեր բնութեան 
հետ առրն չութ իւն չունեցող : Անոնց ա ր- 
ւեստը կը սկսի հոն ուր թնո ւթիւն ը կը 
դադրի * «Ւնչ պէտբ կայ _ վըսեն անոնք — 
բնութեան երեւոյթներուն հետեւելու ՝ ինչ 
բանի կը նմանին ճա րտա րապետո ւթիւն 
եւ երամ շտո ւթիւն ՝ նկարչութիւնն ալ 
կրնայ անոնց պէս որեւէ բանի մը նմա
նութեան չձգաիլ՝ թանձրացնելու համար 
նոր չգոյութիւն մը՝ ստեղի ուած ձեւա — 
կերպերու մէջ» :

^իմուա ր է վերացապա շտ արուեստին 
ծագումը ճչդծլ պա տմ ա կանօրէն ՝ անոր 
գո յո ւթեան պատճա ոներն ու ներշն չում ի 
աղբիւրները կը համապատասխանեն կր0-* 
նական օրէնքներու ՝ ընդդէմ պատկերնե — 
րու պաշտամունքին ՝ արաբական երկիր — 
ներ ուն մէջ*.

X
Արդի ձգտումները կը բաժնեն խոհա — 

կան մարդը րԼԳայ*^Ւև մ արդէն*. Աայց 
գտնուած են նաեւ ձգտ ո ւմներ յ իեչպէս 
Նապիզմը ու մանաւանդ սեմպոլիզմը՝ ո- 
րոնք գերագոյն ճիգեր թափած են մօ — 
տ ենա լու համար երեւակայական յզա — 
gումներու ծիրին ՝ եւ երբ հասած են 
մտքին ՝ զա յն գտած են պարպուած այն 
վճիտ գաղափարներէն՝ որոնք երբեմն 
վ ընձիւղէին համեստ արուեստագէտին 
մէջ անգ ամ, հին եւ մեՏ քաղաքակրթոլ- 
թիւններու շյ,չանին :

Արուեստը ուրեմն, հեռա ցածր է մարգը 
Աստուծրոյ հետ հաղորդել ուզող Ա'իչին 
Գարէն ! Հեռացած է գեղեցիկը գեղեցիկին 
համար պատգամող դասական շռանէն, 
մտնելու համար տեսական ա ր գիա կան ո ւ — 
թեանը մէչ, որ կը յատկանշէ մեր գա
րուն յանդգնութեան ոգին ։

Արուեստը, նոր կամ հին, կը նմանի 
աղօթքին , դարերէ ի վեր կը կրկնուի 
միլիոնաւոր բերաններէ ու չի հիննս։ր , 
վասն զի գո րծո լնէո ւթի ւնն է սրտին : 
Արուեստն ալ աղօթքին պէս սրտի գո ր — 
ծունէութիւն , կը րա լէ մա մա՞հակին ու 
մամանա կի պէս վախճան՛ չունի ï Երբ ճա
շակները յագեցնէ , նոր ձգտումի մը պա- 
հանչը կը զգացնէ : Նոր ձգտումը կուդայ, 
անոր կը յաչորգեն ուըիչ նորեր : Ար — 
ւես տը , ա մէն մէկ ձգտում ին մէջ կը ծնի՝ 
վերիտտսարդանայ ու կը ծերանտյ ՝ ըսյԱ 
չի մեռնիր ՝ միշտ կը վերածնի ինչպէս 
օրուան արեւը*. վերացած ձգտումը ա ր- 
ւեստին ջահը կը փոխանցէ վինք հակադ
րելու համար ծնած նորին՝ ինչպէս վեր- 
ջալոյսը ՝ որ իր ճառագայթները կը փո
խանցէ արշալոյս ին t

Fonds A.R.A.M
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ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԴԵՐՄՇԱԿՈՅԹ
ե]նգի րնե ր կան ՝ ղորս կա ր ե լի չէ իբաբ՜ 

մէ անջատաբար րննել՝ ղանոն ր առանձ
նաբար րննե յր մեղ կը հաս ցնէ սխալ եղ- 
րա կաց ո ւթի ւններու : Ա փիւռրեան խնդի ր~“ 
ները այդպիսին են յաճախ՝ — ղանոնր 
կարերի չէ լուծել ու վերլուծել միայն մեր 
ազգային - տեղական հա ւարա կանո ւթիւն- 
ները նկատի առնելով :

Ափիւռրի մէջ հայ հա ւարա կանո ւթիւն 
մը՝ մշակոյթ մը՝ լեզու, մը եւ կենցաղ 
մը կենդանի պահ ելու իրերակասլ խըն- 
գէթերը կարելի չէ լուծել հոս^հոն դբբէ- 
րոց մը՝ եկեղեցի մը՝ միութիւն ձը հիմ
նելով՝ ո՛չ թէ անոր համար որ ասոնր 
զանօգուտ}» բաներ են՝ այլ որովհետեւ 
անոնր պէտր է միջոց ոլ մեթոտ ր լյան եւ 
ո՛ չ վերջնական նպատակ • պէտր է րլ լան 
միաւո բները աւելի մեծ կառոյցներու՝ 
որոնց նպա տա կն է տևա կանա ցնե լ Ա փ իւռր 
մԸ' իր բոլոր տեղական ենթա—սփիւռր- 
ներով ո լ գաղթօճա խներով î \յմ ան կա — 
ռո յցներ կարելի չէ ունենա լ առանց վեր
լուծելու մեր անցեալն ու ներկան , թայ էք 
նսւեւ Լեւ ա1 յս է իմ շեշտել ուզածը) ա- 
ռանց վերլուծելու մեր ոչ - հայ Ա^ա- 
պատը ՝ անոր ներկան ու ապագան ՝ պար
զապէս այն պատճառաւ որ մ ենր շատ 
ւիորր ՝ ոչ իսկ կիսանկախ միաւորներն
ենր օտար պետութիւններու եւ հաւա M 
րա կանո ւթի ւններ ո ւ' որոնց ճա կա տագի ր ը 
յաճախ մե՛րն ալ է՝ ուզենր կամ ոչ*,

կարծեմ մեր այսօրուան գոյավիճակը 
հասած է տեղ մը՝ երր այլեւս նոյնիսկ 
մեր ամէնէն տարեց՝ Երկիրը կարօտցած 
հաւատացեալներն ու երազող տես լա — 
պա շտներն անգամ Չընդունին Լգիտակ — 
ցօրէն կամ են թա դի տա կց օր էն) թէ մ ենր 
մօտ ապագային Ե եծ Հայր պիտի էվե~ 
րագաոնանր։ Ս եր ապագան Ափիւռրեան 
ապագայ եւ ճակատագիր է՝ մեր հաւա — 
րականոլթիւնը էթնիր հաւարականու թիւն

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ՆՈՐ ԱՆՍԻՆՆԵՐ

X

Ինձ պէս միամիտը
խարուեց միանգամից ,
ինձ պէս միամիտը
Մերկ է լոյ սի նման...
Անօգնական, մի խենթ
Միշտ հաւատին հլու,
Հաւատալու անչափ
Մոլեգնութեամբ ապրող,
իմ աննշան սրտից
Տարար քեզ հետ, տարար
Զկրկնուած մի սէր,
Սրտի անկեղծ թ-թթ-իո
Ու սիրտ տարար մաս_մալւ,
Որ ես fn մէջ ապրեմ 
Մնամ ամբողջապէս . . .

ՎԱՐԴԱՆ ՎԱՆԱՏՈՒՐ

X

Երեկոյի լոութ-իւնը
ակօսում էր շունչդ :
Ես քոնն էի թուալու չափ•
դու ամպէ ամրոցում
վարագուրել էիր նշտութիւնը
եւ համոզող րաոերով
պնդում էիր հէք եաթը ,
որ յօրինում էր մի օրուայ համար :
Ծուխը ծամում էր հանդարտ
սարսոսւները գինեհամ ու րանտուած
եւ սենեակի պատերից դուրս
fn րարութ-իւնն էր զինաթ-ափւում :
Ես մեղաւոր մտքերով 
պատմում էի մէկին, 
որ ինձ թողել եմ քեզ մօտ 
Ամենալաւ երգի համար:

ՍԵԴԱ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

մ'ը պիտի ր//ա յ ՝ մանաւանդ Ա իացեալ 
քյահ անգներ ո լ եւ 'Իանատայի մէջ՝ ուր 
հիմա պետական հա u տատո ւթիւններ կը 
րաջա լերեն որոշ էթնիր փորրամ ասնու — 
թիւններոլ կազմ ա կերպչա կան աշխա — 
տանրը » սա կա յն ա մէն տեղ ֆրանսա ՝ 
Հարաւա յին Ամ երիկա եւա յ լն ՝ նո յնանմ ան 
է մեր ապագայի' գրեթէ յաւիտենական 
Ս փ իւո֊րի մը ճա կա տա դիրը : -

Եթէ Խորհ . Ա'իութիւնը վաղր հրաշրով 
մը Հայաստանի տարածութիւնը կրկնա — 
պատկէր ու ներգաղթ յա յտա ր ա ր է ր ՝ րա- 

սւիիւռրահայ պիտի ընդառաջէր : 
զԱր տա սահման ի հայութեան տասնէն
—րսան առ հարիւրը}» պիտի պատասխա
նէր մեր մէջ ամէնէն լաւատեսը։ Ի՛ շ։ 
Աւիիւռրը տեւող երեւոյթ մըն է եւ խըն՜ 
ղ^իրը րԼսյյն յաջող ձեւով տեւականաց — 
նելն է՝ անոր մէջ հայ դիմագիծ մը գը-
ծել ու կերտելն է :

Կը նշմ արէր հաւանաբար՝ որ մեր հայ 
դիմագիծը պահել չըսի ՝ պարզ այն պատ
ճառաւ որ նախ' կարելի չէ անթերի եւ 
անփոփոխ պահել այգ մէկը՝ Րp մեր
շուրջ ամէն ինչ կը փ ո խո լի ՝ եւ. երկը որդ 
այն պատճառաւ որ պահ ե լր փո խո ւի լ 
կջ ենթադրէ » կորիվն ու կենսական ր tu- 

ռո յգ պահել մեզմէ կը պահանջէ որոշ 
փ ո փ ո խ ո ւթիւններ ո ւ համակերպիլ ՝ ու — 
րի շներ ու հանդէպ անտարբեր Jp// նւ 
գեռ ուրիշները րս^ա լերել : Այդ պահանջ
ներէն մէկն է հետարրրրուիլ ոչ միայն 
մեղմ ո Հ» մեր հ ոգերով ու ցաւերով՝ այլ 
նաև մեր օտար շրջապատով՝ոբուն ճակա
տագիրը մեծ մասամբ մերն ալ է՝ որմէ 
կա խում ունի մեր հաւարական կեանրի 
մէկ շատ մեծ մասը։

Այս հետարրրրութիւնը դիւրին րան չէ : 
Ամ անր կը յանձն ո լին անոր ու իրենց հա- 
յո ւթիւնը կը մ ոռնան » է-կ ոպ՚իչեել, կը 
յամառին հաւատալ որ զհայկական իըհ-

X
լսեց

Եւ տեսաւ,
Որ լռութեան մէջ փշուր-փշուր եղան 
Սիրոյ կորուստները :
Նայեց
Եւ տեսաւ,
Որ դրանք գունաւոր են :

Հաւաքեց :
Պահեց :

• •• նետելու համար ոյժ չունէր այլեւս:

ԴԻԻԼՆԱՆՐԱ ԽՈ8ԵՑԵԱՆ

X

Ու չգիտեմ ինչու յանկարծ
Ես արեւը նմանեցրի
Մի աղջկայ ,
Շիկակարմիր ու շիկահեր,
Երեսառած,
իաւյց եւ հպարտ մի աղջկայ
Ու խղնացի,
Որ միշտ այրող
Ու միշտ մենակ
Պիտի մնայ • • •

ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

X

Այդ օրը մամոոտ քարերը
Շիրմաքարեր էին թւոլլք ,
Իսկ կակաչները
Սգոյ ծաղիկներ էին
Դաշտային ծովում :
Ամպերը շարժւում էին
Երկնքի ծովում,
Շարժւում էին դանդաղ'
Արցունքով յղի,
Ինչպէս թափ1օրը սգոյ :
Այդ օրը ես Անին տեսայ'
Այս ափից. • •
Հեռադիտակով :

ՍՈԻՐԷՆ ՄՈԻՐԱԴԵԱՆ

դիբները մեր մօտեց ո լմուէ պէտր է լու — 
ծենր}»ը կ' են թա գրէ ինրնա սեւեռում ՝ օ — 
տա րամ երմո ւմ ՝ եւ նոր ո^նչ սոբւԼՒԼէ
Կ*ուցէ ըն թ1երց ո ղը պիտի մեղադրէ դիս 
չա փ ա զան ց ո ւթ եան յ ան ց անրո վ î Փորր
գէպր մը պատմեմ ՝ որ յատկանշական եւ 
նոյնիսկ խորհրդանշական է ինծի համար։

Ես եւ տարեկից ու պա շտօնակից հայ 
կին մը կը խ ou էինք (հ՛ոն — Փօլ Աարթրի 
բռնած րաղարական դիրքին մասին՝ կնոջ 
մեծ հօր տան մէջ*. Այս մարգը երէց սե
րունդի մտաւորական - կուսակցական տի 
պար անձ մըն էր ՝ մարուր նկարագրով՝ 
ա րթուն հ.Ա1յ միտրով եւ հրապարակա — 
դրա կան վա ս տա կո վ ։ Լուռ մ տիկ կ ընէր 
մեզի՝ սեղանին շուրջ նստած մեզի հետ։

կիղբը յտյանօրէն հաճոյրով կ^ունկրՍդ- 
րէր ու խանդա ղա տանրով կը նայէր իր 
թոռան վ[,սւյ' ^րր ան խրթին կէտ մը կը
որս ր զէր : Հետղհ ետէ իր արտայայտու 
թիւնը փոխուեցաւ սակայն՝ ու ես մտովի 
ըսի որ ձանձրացաւ մարդը՝ եւ մ ենր ալ 
րազարավար թէՀ՚նր' ա յ րէ-ււլէ ս շարունա — 
կելով մեր վէճը։ Ուրեմն իրեն դարձայ 
ել հարցուցի թէ ինր ի^նչ կը մտածէր ։ 
Պատաս [սան եց . զԵս ինծի կը հարցնեմ որ 
tu յս բո լո րը շսՀ ա աղէկ ՝ էր ունիր
ել հպարտ եմ որ այսրան լաւ ուսում 
ունիր՝ իմ չհասկցած բաներս կը հասկը—

տոնի, Փարիզի պողոտաներս ե 
առանց երդի նահանջ„զ ճամւս .Լ , 6 
րով, Կոլիյանացիներոլէ, Սենե1ր,Հ' 

րով եւ ո, րի չ բազմերանլլ '
ներէ անհատներով : Սփիւռյտ Լ '7'Վ 

թիւն մըն է ե. գոյավիճակ մը՝ 
չատ մը հտւաքականոլթիլններս, .ՈԼ^ 
Մերինէն աւելի հին են Հրես, 
սփիւռքները, դրեթէ մերինին Կսյ J 

Լի բանան եան ը , իսկ մեզմէ նոր Ոլ ! 
փորձ են տասնեակ մը ոլրիՀէր, 

Հակասութիւն մ ը կը ներկսլյ^. 
սօրուան բազմաթիւ սփիւռքներու վԼ^ 
կը՝ դիտող Հայուն: Եթէ կռրճ^, 

լաւատես է , կրնայ հաւատալ 
մ ա սն ո ւթի ւններ ո լ հետ կապ ունելը,^ 

ռոյցներոլ բազմապատկումը լալ 
կը նշանակէ որ փոքր պետոլթ^Հ 
որոնց ներկայացուցիչները այմ,ք / 
կր հրմշտկեն Մ իացեալ Ազզերոլ Հէ 

ներուն մէէ, միայն սկիզբն են երկ^^ 
որ անոնց հաստատումէն ետք աւելէդ 
մերանդ ու հաւաքական զտնաղանոփ^ 
ները յարգող աշխարհ մը պիտէ 
ծուի , որուն մէէ պիտի դիւրանայ 
կառոյցներու ել անջատողական չ„ 
մոլմներոլ գործը , ել որուն մէՀ 
էապէս պիտի յարգուին փոքրամասի 
թիւններոլ մշակոյթները։

Աակայն իրատես անձ մը տարբեր
մարտութիւն մը պիտի տեսնէ,
խրթին եւ երկսայրի' ինչպէս են րնփՀ

Դրեց'

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

րապէս կարեւոր ճշմարտութիւնդ

նար՝ բայց հայ ազգին համար թնչ օգուտ 
կայ այս բոլորին մէջ}»։

Ասիկա հայկական օգտապա շտութեան 
այսպէս կոչուած գործնական մօտեցո լմի 
կատարեալ օրինակն է ինծի համար : Կը 
ցոլացնէ ոչ միայն համեստ հետեւակնե
րու՝ այլեւ հայ ղեկավար դէմ րե րոլ հա~ 
ւատրը։ Երբ խօսած եմ որեւէ նիւթի մա
սին՝ որ ոչ միայն հայկական՝ այլեւ տե
սական ել ընդհանուր բնոյթ ունի՝ այգ 
նոյն պատասխանին տարբերա կնե րը լը — 
սած եմ ։ ՀԱ* ենր ալ գիտենր որ ա յս կամ 
այն բանը օգտակար է ՝ կ'արժէ սորվիլ 
օտարէն ՝ իսկ մնացածը տեսական է ՝ ա- 
հօգուտ £» .Այսպէս խօսողը կ' են թա դր է որ 
տեսականը ել անօգուտը նոյնիմաստ են՝ 
ու նաեւ կ1 ենթադրէ որ զօտարէն սոր- 
վիթն է 1"'։"լ1՚լ՚ը- Ըայց միայն այդ չէ 
Սփիւո֊քի մը սլար տա կանո ւթիւնն ու պա- 
հւսնէյը: Ս՛եզի պէտյ։ եղաեը նօտարը ս ո ր- 
'/է ! Է^ /չուզենք, այսինյյն՝ հասկնալ
շրջապա՛տը * անոր ներկան ու հաւանական 
ապագան ՝ որովհետեւ գո րծնա կանօ ր էն 
ի ւրա րան չի ւր սփիւռրեան հաւարականու’՜ 
թեան ապագան կախեալ է իրմէ մեծ ու 
^ղօր օտար հ ա լա րա կանո ւթեան ճակա — 
աադրէն. ել. յե աոյ որովհետեւ սփիւռրի 
հայը միայն հայ չէ հայ - օտար էք 
ե ր կո լ.ո L֊pի ւնը անոր կեանչչի դոյապայ — 
մանն է։ «ո est un autre », ըսաե է 
ֆրանսացին , ել քերականական այդ զար- 
տոլդ ի ձեւուէ ււլզաե է արտայայտել իւ
րաքանչիւր անձի մը Հհս ւի իւռքեան^ դո- 
յութիւնը ըլլա՛յ հայ , ըլլա՛յ օտար :

Լ՛՛՜՛ծէ է/ո ւլո էլ այն տսլաւորոլ — 
թիւնը, որ միայն ւէերացական է իմ մօ
տեցումս : Երր կ ըսեմ որ ի ւր ԼԱ քան չի ւր 
անձ ՀՀսւիիւռք^ մըն է , կրնայ չեչտււ էսոր- 
հրդանչական թոլի է, ուրեմն կ՚սւճապա —
րեձ աւելցնել, --- այսօր' ամ բողէ աչ _
էսսւրհի մէէ կը տարաեոլի ել կ'ընդհան
րանա յ սւիիւռքային կառոյցը-. Սեր ասլ- 
րաե ու զդացաե եր կո ւո լթիւնն եր ը , եւ 
՚ր^Ը դմուար ութի ւնները նմ անո ւթիւններ 
ել զուգահեռներ ունին ուրիշներու դի
մագրաւած՜ին հետ։

Պէտք է աւելի մտածել այդ համա, - 
էսարհային «Ս՛իիւոքեան» դրոյթի մասին, 
պէտք է հսւսէլնալ թէ կը րազմապւսւո — 
կուին ամէն տեսակի ե ր կո ւո ւթիւնն եր 
Պարզ է : Հերջին երեսնամեակին ստեղ - 
ծուած էին Հիւսիսային ել Հարաւային 
•fi ո ր է անե ր , Արեւելեան ել Արեւմտեան 
կերման էլաներ , ներքին Ալ վերին Ա' ոն — 
կոլյիաներ , նոյնիսկ Հիւսիսային ել Հա - 
րաւային 'Լիէթնամներ , որոնք չդիմա - 
ցան -. Սիամամանակ, կը բազմապատկուին 
պետութիւն կոչուող միաւորներ , որոնք 
պւսւոկառելի ւլաւառներ անդ տմ չէին հին 
ի^րիտանական Ե այ ս ր ո ւթ ե ւսն մէէ, ել ա- 
ս ոնցմ է չատեր արտագաղթ ունին, ունին 
իրենց սփիւռքները , --- ՚Լ,իլ Աորքի , / „î,֊

Այսօր' թէ՛ Արեւմ տեան աշխարհը 
համայնսւվար ու այսպէս կոչոլաե < 
րորդ^ աշխարհը (Այիրիկէ, Հարաւս
Ամերիկ ա եւ Ասի tu) ուրիշ երեւոյթ 
ալ կը պար զեն : Ս ին չ կը բազմանան ի 
պե տ ո ւթ ի ւնն ե րն ու խառեերանդ սւիիլ 
ները, մինչ կը շատնան ու աւելի ) 
նա գի տա կից կը դառնան էթնիք խմը 
ւորումները, միաժամանակ այս խայտ 
զէտ երամէն աւելի զվեր}»՝ աւեվլ 
հանուր մակարդակի մը վրայ սկււա 
ղա ր գան ա լ ՝ կազմ ուի լ ու ձեւ առնել (պ 
մշակոյթ}» մը՝ մ իա բնոյթ ու միատսւ 
որ կ^անտեսէ կրօնական՝ ազգային՝, 
ն իր ո լ ց եղա յին ա յսպէս կոչուաե « 
թափանցելի}» սահմանները՝ կը թաւիս 
երկաթէ վարագոյրներէն ել հաստ ու 
րակ բոլոր դլո լիւներ էն ներս ու ւէթ 
գրկէ երկրագունդը : Այս զգերմչակւղ 
կ>աղդէ ամէն հայու փբայ ՝ ԸԼԼաJ

թէ Պէյրութի, ըլլտյ Փ՚սրխթ՛ 
թէ Պ ո ս թրնի ։ Ե^նչ է ան ՝ 
է՝ ի&նչ պիտի ըլլայ անոր գոյութեան 
աեւանրը մեզի համար։

Իմ կա րծ ի րով ՝ ս տ եղծուող գերմչւ 
կոյթը զար գա ցած ճարտարարոմ
խառն-£uiljl|ip-lll||lup- տնտեսական դր 
ել պոլրմո ւա — րաղրենի մտածելակ 
ս ւո եղծող րաղարակրթու թեան 
նակն է ։ Այսինւքն , յաղթանա1խ է 
սիստեմին, որ Ա»եգլիոյ ,
հիւսիս — ա րեւմ տեան ե րկիրներու 
զարգացաւ 1750^^ ետր ՝ արմատ աթ. 

կեց Ա* իացեալ *է,ա հ ան դներ ո ւ մկ^ ու 
զհասուննալէ}» ետր՝ 1945^ ասդին '4 

տա րած ո ւի լ աշխարհի բոլոր
ները.ւ ւ.

Իմ նպատակս չէ մանրամասնօթ 
՛լել այս գերմշակոյթի բնոյթ[Լ> Հ,Ա 
այղ արդէն հատորներ պիտի պ1Ա^ա 
Ունի տնտեսական ՝ րաղարական ՝ փք 
փա յա կան երեսներ ՝ զորս իար^ 
մ'ը երեսներուն պէս իրւսբ^է կ1"^1 

դատել։ Եթէ մէկը ինծի
ինչպէ՛ ս կրնանր ճանչնա լ զա յն լ ո ւ

*՜ ռւ
տեսն ենր անոր գրո շմն ու աղղ-նսոԼէ1

պիտի ըսէի,   Պի թ ի լզնե րու i
եխխ[’: Սոլինկ Ա թոնղի համ ա չխլ1'[ 
համբաւին մէէ, ԱԱՈլ նինի 
ղովր գա կանո ւթեան մէջ՝
ռատիոներոլ՝ հեռատեսիլի 
Հաշու-իչ մ երեն ա ներու մէջ նւ Ղ1 

շրջի կու թե ան խու մաններուն մէ^՝ 
ծուած է ապրելս՛ կերպի իաէաէ fy' 
շակ մը՝ ինրնասեւ եռո ւմ ի C
կերեսային է թէեւ՝ սակայն կ P 

շատ աւելի խորու նկ ՝ տեւական եւ 
ե ր կր ա դնգա յին փոփո խութիմեննք

փ ո փ ո խ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ ո րոնց 
դակն է բոլոր երկիրներու տնտ1՚Ա"՛՛ , 
համարկոլմը Լէնթէ կրա ս իո*ն) 
մա շխա րհայ ին տնտեսութեան մ,

կրնար չազդել էթնիք խմ' 
գո յութեան եւ ա նոնց մշակոյ! 
ւովոյթին վրայ:

ՀՀՅտռաէ^ի հ.Սիտք եւ Ար" "֊b‘
կը ն եր կււլ յւս ցնէ հայ մւսմուլի 
նա խոհ դիրքը , --- տյս էջթր ւն

Fonds A.R.A.M



« 8 Ա * RJ? >

PARIS, le 27 Février 1978
Madame la Directrice,

Au mois d ’Octobre dernier nous avons présenté à votre journal une 
plaquette consacrée à « Quelques poèmes et pensées de Sayat Nova», réalisée 
par les Editions Astrid.

La plaquette était d’un volume fort modeste, fruit d’un travail de tra
duction, artisanal et non d’usine, en même temps que premier essai d’un 
jeune éditeur au service de la culture arménienne.

Elle était conçue de façon à donner au public français et arménien 
d’aujourd’hui une idée, certes bien incomplète, du cadre de vie, de la bio
graphie et des œuvres de l’illustre achough du XVille siècle.

Les traductions étaient exécutées avec le souci constant et scrupuleux 
de transmettre aussi fidèlement que possible le contenu des œuvres de 
Sayat Nova, à partir du recueil édité par les soins des Editions d’Etat de 
la R. S. S. d’Arménie sous la direction de Morous Asratian.

La langue populaire et dialectale à la fois dans laquelle étaient présentées 
dans cette édition les poèmes de l’achough posait des difficultés de traduc
tions quasi insurmontables que vous n’avez pas de peine à imaginer.

Or nous avons constaté que la plaquette « Sayat Nova » n’a même pas 
été gratifiée, ce qui est d’usage, d’une mention signalant sa réception par 
votre journal, et que le 4 Décembre 1977 le No 14001 de votre journal 
publiait un placard paraphé B. K. présentant l’ouvrage édité par nous dans 
une rédaction douteuse et en termes ambigus qui ne pouvaient que désin
former et désorienter vos lecteurs.

Nous estimons indispensable, ce jour, de vous communiquer notre 
opinion sur ce regrettable comportement.

Le signataire de ce placard n’avait en fait ni exprimé une critique utile, 
ce qui aurait été accueilli avec satisfaction, ni même émis la moindre opinion 
sur la qualité des traductions.

Ayant conclu qu’une telle présentation manquait totalement d’objectivité, 
nous n’avons pas, à l’époque, cru utile d’v réagir.

Votre silence sur cette présentation péjorative nous est resté incompré
hensible. Malgré cela, nous n’avons émis aucune protestation, tout en pensant 
néanmoins qu’il s’agissait d’une déviation regrettable dans la ligne de votre 
journal, considéré comme un organe voué depuis sa fondation à la défense 
de la langue et de la culture arméniennes dans la Diaspora.

Sans rancœur donc, nous voudrions vous informer qu’avec les modestes 
moyens dont nous disposons, nous continuerons la diffusion de la littérature 
arménienne traduite avec le même amour et le même souci de maintenir 
l’authenticité de contenu et de forme des œuvres traitées.

Ainsi, nous vous adressons ce jour même un exemplaire du périodique 
« Cultures arméniennes », dont le premier numéro est consacré à la traduction 
originale de quelques poèmes de TCHARENTZ, la plupart des poèmes pré
sentés étant traduits pour la première fois.

Nous pensons qu’il vous sera agréable de prendre connaissance du con
tenu de ce « Cahier » et vous prions de croire, Madame la Directrice, en nos 
sentiments respectueux.

M. ARSENIAN J. C. KEBABDJIAN
traducteur éditeur

NDLR. — Que dire d'une telle lettre ? Répéter une fois encore, qu'en 
France surtout, il est inadmissible de faire montre d'une telle mentalité ? Ce 
qui était dit dans le No du 4 décembre de « Haratch Arts et Lettres » était 
si clair et net, que seule une mauvaise foi peut y déceler « une rédaction 
douteuse et des termes ambigüs ». Il était, par ailleurs, souligné, qu'il est dif
ficile de traduire Sayat-Nova et un échantillon était offert au lecteur, le laissant 
juge. Il estfort appréciable et digne d'encouragement, que des jeunes Armé
niens « servent la culture arménienne » sous réserve qu'ils acceptent cette vérité 
première : quiconque se lance dans la vie publique ou s'expose au public doit 
admettre les critiques, voire les préférer. : S'il est allergique, il reste chez 
lui. Par contre, si, à priori, il n'aspire qu'aux éloges, il ne pourra ni progres
ser, ni perfectionner son œuvre. Il est nécessaire d'être toujours mécontent 
de son travail et de chercher à le parfaire. L'art de la traduction est très), 
complexe et demande aussi un sens profond de responsabilité. Depuis plus de 
300 ans, des plumes qui font autorité, traduisent Shakespeare, s'exposant aux 
foudres de la critique et tout n'est pas encore dit. Aussi quand quelqu'un se 
lance dans une telle entreprise, il se doit de commencer par l'alpha et non 
l'ontega (A la fin des fins, qu'on ne nous oblige pas à être reconnaissants 
aux autorités soviétiques, d'avoir emprisonné Paradjanov, donnant ainsi 
l'occasion à la jeunesse arménienne de découvrir Sayat-Nova ! ).

Nous répétons : la traduction est un art complexe. La poésie encore plus 
que la prose. La bonne volonté ne suffit pas. Ce n'est guère le travail de tout 
le monde et la nouvelle plaquette des Editions Astrid consacrée à Tcharentz, 
n'infirme pas notre impression première.

Et pour illustrer tout cela, nous donnons dans ce même numéro quatre 
traductions fil y en a d'autres j différentes du célèbre poème de T charentz 
« Arménie » pour permettre à chacun de se faire une opinion.

Nous n'en dirons pas plus, trop c'est trop et nous ne répondrons pas aux 
appréciations portées sur « Haratch ». afin surtout de nous éviter, de tomber 
aussi dans le ridicule. Il est temps pour nous de mettre le point final.

P. S. Mais ոօո\, il semble que nous me puissions mettre le point final 
car nous avons reçu une nouvelle lettre des Ed. Astrid (MM. Arsenian et, 
Kebabdjian ) nous mettant /en garde contre la publication de leur première 
lettre « dont le caractère est exclusivement d’ordre privé » ( en quoi SVP ? ') 
« de plus » ajoutent-ils « nous estimons non souhaitable de porter à la 
connaissance du public une question qui ne concerne que vous-même et votre 
rédaction, car nous sommes convaincus qu’une telle publication ne peut 
servir les intérêts de votre journal auxquels il n’a pas été dans nos intentions 
de porter atteinte ».

Nous ne comprenons absolumient pas les motivations de ce revirement.

Quand on a mis plus de deux mois (du 4 décembre au 27 février ) pour 
écrire une lettre à la rédaction d'un journal, nous pensons qu'on a eu le 
temps d'y réfléchir et d'assumer les responsabilités des conséquences. Cette 
lettre n'a aucun caractère, confidentiel, bien au contraire. Mois qu on ne. 
nous dise surtout pas que cette publication « ne peut servir les intérêts de 
votre journal » . Permettez-nous, Messieurs, d'en être seuls juges.

թամարցիի ( ֆարենցի ել կամ յյարեկացիի 
չփրուած տողերու, կողքին երեւցուէր են 
յօդուածներ' ֆրանսական ու ամերէկեան 
մ Լ,լ՛ 1լո J թ ի մեծեբուն մասէն՝ Կ՝ը^ւոյէ եւ 
Մըրոլինքւ դրա կանո ւթե ան շուրջ, եւայլե ։ 
Սակայն նոյնիսկ երբ «(/"ԷտվՀ եւ Արուեստ»

^բսկոյթ» անուանումներու նեղ հՀայ-~ 
կսկան» հորէզոնները ընդլայնուած են
‘սյս Էգերուն մէ£ ֆ^Լ^Լ1 ) թատրոնէ ՝ նը- 
Գրչութեան ընդգծում ով ՝ դեռ չէ Ըս՜~ 
Լած, Ոլ կը կ արծեմ որ եկած է մամա — 
հակը ըսելու ՝ որ' նախ՝ մչակոյթը իր 

կը պարփակէ մ տրի բո լո բ արտադ —
['"ւթէւևները՝ բանաստեղծութենէն մին ~ 
Լ^Լ էԼհտոլ^իմե ՝ ել երկրո րդ' որ հասած՜ 
է ^թմշսւկոյք- մը որ բոլոր «աղգայ ին» 
շակոյրնհբուն կուսւաւյ «էթնիքային»

W «գսււսւււսւկսւն» գեթ : '
Կ» է պատճառը որ բո լո բ ո վ ին յու- 
հատ չէ հայ մշակոյթի ւԼիճտկը , գոնէ 

ևԱս*կանօրէն : Ափէւռքեան հայը՝ իր 
[ւծած ո լ դա ղթա կանութեան մէջ ար- 

"“•դրուած մշակոյթը երբ կը չափէ իր
IP ‘ե 1րկրի , ըսենք' էհրանսայի մ շա- 

[ յթյ՚՚հ Հհս, , կը զգայ իր ստորադասու— 
5' բարդոյթի ո լմգնո լթի ւե ը , կը լր — 

ո ձ ֆրանսերէնով կը դրէ :
հ, է տեսնել նոր իրականու-

ր֊ ֆրանսական ազդի, մոդով ուրդի , 
1ես,„,ու c - ,պար տ ո ւթի լխը ներկա յաց — 

՝լ հ ամ եմ ա տարար հա- 
էթնիր

հւ
Դվ՚յթն

‘■•մ-՚-րհային դե րմ շա կո յ թ ին՝ 

V չվազանցե՞մ , Այո , ան 

Ղ. որ հանրոլւթի ւեը

՝շուշտ ՝ ա յս 
ա յն մ տա — 

համ եստկրնայ

ճշմարտութիւնը անտեսել՝ փբոՅոլԼ կո1- 
ռեցնէին իրենց արտայայտածը : Սակայն 
չափազանցութիւն եւ սխալ նոյն բանը 
չեն, ու ըսածս սխալ չէ։ Գոնէ այդ յա- 
լա կխո ւթի ւնը ունի՛մ :

փ րան սան , անշուշտ , սփիւռք չէ , եւ ու
րեմն ունի հ ս կա յ առաւելութ ի ւննե ր , 
Սփիւռք եղող հայ էթնիք խմբաւորում - 
ներու դէմ յանդիման։

Ուրեմն՝ վայրկեան մը ուրիշ տեսան- 
կիւնէ քննենք խնդիրը ։ Առնենք Խորհ • 
Հայաստանը յա րա բե րա բա ր Խորհ • Ս ի 
ութեան :

Խորհրդային Հայաստանը ունի հողային 
հիմք, մողովուրդ, ազգ. նոյնիսկ պետու
թեան նմանող բան մը, ու ամէն հայ կը 
հրճոլի այն մտածումով, որ ի՛նչ "ր ալ 
պա տա հի հիւծած Սփիւռքին' Հա յաս - 
տանը պիտի տեւէ։ Աճապարեմ ըսելու, 
որ ես ալ. - ֊, իրատեսի վայել սկեպտխփզ- 
վով նոյն բանին կը հաւատամ։

Սակայն չեմ կրնար չխչմարել ու չար
ձանագրել այստեղ սա կէտերը, հայ
գրագէտը, Խորհ՛ Հայաստանին մէԼ, ՛ս
պահով է։ նիւթապէս լաւ է, եւ' աւելի 
կարևորը' ունի ի՛ր իսկ դրած լեզուն կար
դացող լայն հասարակութիւն մը։ Սայց 
այս երկու կէտերէն անդին , ա՛ն ալ էթնիք 
գրագէտ մըն է' որ կը բանի դերմչա ֊

կոյթ[՛ ‘րԸ ^էչ։
նախ, Հայաստանը ռուսական մշակոյ

թի ո՛չ թէ միայն քաղաքական ճըն
չումներու — տեւական աղդեցութեան 
տակ է։ Այդ ռուսական մշակոյթը, իր 
կարգին, ի՛ր իսկ սփխռքին հետ ունի 
գաղտնի բայց զօրաւոր յարաբերութիւն

ներ î Եթէ այսօր կան հէնդ մեծ ռուս 
գրողներ ՝ անոնցմէ եր կուրը գոնէ 1լ ապրէն 
վտարանդէ ՝ նոր փ է ւո֊ք» է մը մէջ՝ եր- 
կուրը Մ ո ս կուայ է մէջ՝ էսկ մէկ հատը՝ 
հաւանաբար • • • Պ արաճանովէ էյ ո ւցէն քո
ւէէ խուցը՝ ներքէն սւէէւռրէն մէջ%

Կա յ ՝ ուրեմն ՝ շատ բարդ դրոյթ մը 
խորհրդահայ մշակոյթ եւ սւէ էւռրէ հայ 
մշակոյթ ՝ռուսական մշակոյթ խորուն հետ 
համեմատաբար' էթնէք մշակոյթ է 10որհ • 
Հա յաս տան էն ը ) եւ սփէւռքէ ռուս մ շա — 
կոյթ : ք*այց այս չորսը՝ զատ—զատ կամ 
մէասէն՝ կը բանէն է բր էնքնավար ՝ բայց 
ոչ անկախ մէալորները ա յն գերմ շակո յ — 
թէն' որ այսօր կը ճեղքէ Երկաթէ վարա~" 
գոյրը՝ էնչպէս Qէնաս տանէն ոլ Կ*ամ — 
պոտէայէն դուրս' ք1" էո ԸՀ'

Եթէ գրականութեան վրայ չսեւեռէնր 
մէայն [որովհետեւ ան աւելէ պահպանս,— 
զական է) ՝ այլեւ նայ էնք նկարչութեան ՝ 
երաժշտութեան ՝ ֆէլմա րո լեստէն ՝ աւելէ 
արագ պէտէ ն շմա րենր գերմ շակո յթէն
ազդեց ութէւնները։ Պէս1 է նշմարենր՝ օ- 
րէնակ՝ որ խորհրդահայ բանաստեղծու
թեան մէջ պատահող ո&այէն - ձեւտյէե 
փոփոխո ւթէ լեներ էն շատեր ռուս դԸա ՜~ 
կան ո ւթ են էն չեն ա զզուած ՝ այլ գերմ շա- 
կոյթէն պատկանող բանաստեղծներ
էլէըթէ^ ներուտայէն ՝ Փէրսէն եւայլե :
Աերգէյ Պ*ս րաճա նով ր մէկ կամ միւս ձե- 
ւով զոհն է գերմչակոյթի ֆիլմարուես — 
տին հանդէպ ունեցած իր համակրոլ — 
թեան ։ ՛Նո՛յնն է , անշուշտ , ճակատագիրը 
ա յն ռուս ա ր ո լե ս տա գէ տն եր ո ւե որոնք
ևը դդան իրենց ազգային մշակոյթի էթնիք 
բնոյթը, գերմ շակո յթին գէմ-յանգիմ ան ՛.

Ասիկ ա չէ նշանակեր ՝ անշուշտ ՝ որ է թնէ ր 
մշակոյթէ ներկայացուցէչ — գրագէտ — 
ները հ,կը յանձնուէն» կամ հ^կը ղալա՜ 
ճանեն» ։ Ընդհակառակն։ Փորրամասնու- 
թե ան մ'ը գրագէտները —Հայեր օրինակ- 
կրնան շքել զայն ու նուիրուիշ ազգի մը 
լեզուին ու մշակոյթին , սակայն չեն կըր֊ 
նար դաւաճանել իրենց մշակոյթին, գեր- 
մշակոյթին յանձնուելոլ ձգտումով։ Ան 
բազմալեզու է, թէեւ հաւանաբար անգ _ 
լերէնն է ամէնէն մեծ ներմուծում ոլնե- 
դողը X քէաղմերանգ է ու բազմամեղեգի , 
թէեւ կարելի չէ չխչմարել, նորէն, Ամե
րիկայի, Սձպլիոյ ու Տհրանսայի մեծ դե
րերը ։ վիճակը տարբեր է ֆիլմարուեստի 
մարզին մէչ, ուր իտալացի Պէրթոլուչչին 
եւ քհելլինին , ճափոն փոլրոսաոլան , շուե- 
տացի Պէրկմանը, ֆրանսացի թրիւֆոն 
եւ Կ ո տարը նոյնքան ել աւելի՛ մեծ ար
գասիք բերած են' քան անզլիացի եւ ամե
րիկացի մեծերը։ Աա րդկայ ին մտքի ու
րիշ կառոյցներ , գիտութիւնը օրինակ, 
շատոնց գերմշակոյթ են։

Հայ մտաւորականին ել հ.8առաչ»ի 
հԱ իտք եւ Արուեստկին դերն է եայիլ 
գո՛լրս , ինչպէս նաեւ ներս : Արձագան
գել ազգային մշակոյթներու, բայց նաեւ 
գերմ չա կո յթէն՝ միաժամանակ սեւեռելով 
հյսյ մշակոյթէն վրայ î վերանայելով ԱԼ- 
վերա քննելով մեր դասական մշակոյթը 
արդէ ակնոցով î

Այս թէւով ամէնէն լս*յն ո*- հեռաւո ր 
հորէզոնները քննելէ ետք՝ յա՚2_ոԸդ յ°Գ — 
ւածո վ պիտի ուզէի սեւեռի լ միւս ուղ 
ղոլթեան վյրայ եւ քննութեան ենթարկել 
մեր հին մշակոյթն ու պատմութիւնը։

Fonds A.R.A.M
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ARMÉNIE ODE A L’ARMENIE

De ma douce et bette Arménie, j’aime le nom ensoleille,
Les sanglots longs, la tendre voix et les complaintes des vieux

[bardes,
J’aime nos fleurs, couleur de sang et l’infini parfum des roses 
Et les danses si gracieuses de nos filles naïriennes (1). 
J’aime son ciel profond et bleu, ses eaux claires, son lac d’azur, 
Son grand soleil, les vents d’hiver, soufflant, hurlant à l’infini, 
Les murs songeurs, tristes et noirs de nos chaumières dans la

[nuit
Et les pierres vêtues de temps de nos cités ensevelies.
Où que je sois, je porte au cœur ce sanglot lourd de nos chansons, 
Et les livres de parchemin pleins de prières et de pleurs, 
Malgré les plaies ensanglantées qui percent mon cœur doulou

reux,
J’aime encore, j’aime toujours mon Arménie, ma bien-aimée.

Pour mon cœur enivré d’amour il n’est pas de rêve plus clair, 
Jl n’est pas de fronts aussi purs que ceux de nos chanteurs an

ciens
Va par le monde; Ժ mon ami, tu ne verras nulle montagne 
Plus blanche que la neige blanche au fier sommet de l’Ararat,

(Adaptation de Pierre Gamarra.)

ԳՈՎՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԵՎԻՇԷ 2ԱՐԵՆՅ

fe» իմ անուշ Հայաստանի արեւահամ րաոն եմ սիրում ՝
Մեր հին սաղի ո ղրան ո լադ լա դակում ան լարն եմ սիրում ,
Արնանման նաղիկների ու վարգերի ք^յըը վառման ՝
Ու ՛Նայիրեան աղջիկների հեզաճկուն սլա9րն եմ սիրում :

Մ իրում եմ մեր երկինրը մուգ* Հը^րը $ինք} ԷոլսԷ է
Արեւն ամրան ու ձմռոլայ վիշապաձայն րուրը վսեմ ,
Մքեում կորան իւրճիթների անհիւրընկալ պատերը սեւ ,
Ու հնամեայ բազարների հազարամեայ բարն եմ սիրում :

Ուր կ’լ լինեմ' }ե1մ մոռանա յ ես ողբաձայն երդերը մեր՝
Ջե՜մ մոռանա յ ադօթբ դարձ ան երկ աթադիր դր^երը մեր՝
ինչքան կլ սո՜ւր սիրտս իրորեն արիւնաբամ վէրքերը մեր*
էլի* ես որբ ու արնավառ. իմ, Հա յասւոան եա՛ րն եմ սիրում :

Իմ կարօ տան սրտի համար ո՛չ մի ուրիչ հկբեաթ Հ_կայ*
Նարեկացու * Քուչակի պկս լուսապսակ ճակատ Հ_կս1J •
Աշ/սա*րհ անրի՛ր , Արարատի նման ճերմակ դադաթ չկայ,
Ինչսլկս անհաս ւիառբի ճամբայ' ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում ;

1920-1921

Poésie arménienne: 
E. TCHARENTZ

Version françai 
g-m.aleMsii^

De mon pays, douce Arménie, j’aime le verbe ensoleillé 
De nos vieux luths aux purs sanglots, j’aime la plainte des vi 
Des roses rouges et fleurs au vent, l’arôme intense du 
Et de nos filles du terroir, j’aime la danse au pas câlin.

J’aime son ciel, ses sources claires et son grand lac tout de lumV 
L’ardent soleil des mois d’été, le vent d’hiver au souffle fier 
De ses chaumières dans la nuit, les pauvres murs noirs et aus4r 
Et des cités des temps anciens, j’aime la pierre millénaire,՞ "

Où que je sois, je n’oublie pas nos chansons tristes et nostalgiqUes 
Je n’oublie pas nos livres anciens, textes vivants de nos cantique 
Bien que mon cœur ait à souffrir de nos stigmates à bout de ' 
J’aime toujours mon Arménie, seule et vaillante au fil

H n’y a pas d’autre légende, il n’en est pas pour mon cœur 
Nul front ne porte les lauriers de ses poètes et troubadours- 

l’univers, son Ararate est le plus blanc՛ 
l’on n’atteint, j’aime son pic au front géant

Des massifs blancs de 
Sommet de gloire que 

1971
Voici une esquisse de version française de la poésie de Tcharenfe, 

suivant notre conception de la traduction poétique, qui veut: le maintient 
des couleurs de la palette originale, à une nuance près; la transposition 
des images avec la plus grande équivalence, à une touche près; la repro
duction, à un accident près, de la musicalité de l’écriture avec ses temps 
forts et faibles; le respect de la métrique choisie par l’auteur, qui n’est 
jamais fortuite. Dans le cas précis de la poésie, une traduction n’est va. 
labié que dans la mesure où l’esprit du texte a la priorité sur la lettre,

Dans le texte: a) l’instrument de musique cité (vers 2) est le «sao 
de la famille du «luth», tous deux à cordes pincées et d’origine orientale՛
b) le «terroir» (vers 4), sol natal, est dit «Naïri», synonyme d’Arménie;
c) les «poètes et troubadours» (vers 14) nommément cités, sont «Narek 
et Koutchak»; d) le «pic» (vers 16) est appelle «Massis», du nom des deux 
pics, le grand et le petit, formant le massif de l’Ararat, particulièrement 
cher au cœur de tout arménien patriote.

G.M.A.

ELOGE DE L’ARMENIE

Poésie arménienne: 
E. TCHARENTZ

Traduction française! 
LUC-ANDRE MABCfi

Douce Hayastart (1) ton verbe imbu d’un goût solaire (2) — langage que j’aime 
Accords plaintifs et larmoyants de nos vieux saz, c’est vous que j'aime 
Senteurs des roses, des fleurs vermeilles qui se consument sous notre ciel 
Danses lascives, souples-gracieuses des Naïriennes (3), c’est vous que j’aime.

j’aime notre ciel profond et sombre, le lac-lumière, nos eaux si claires 
Soleil d’été, rafales d’hiver — souffle sublime, cri dragonien 
Vieux murs noircis inaccueillants de nos chaumières enténébrées 
Et vous aussi pierres millénaires des vieilles cités, c’est vous que j’aime.

Où dussé-je vivre, je n’oublierai nos mélodies aux notes plaintives
Et vous aussi livres sacrés aux types onciales et hiératiques
Si ulcérantes soient pour mon cœur les plaies saignant dans nos chairs vives 
Pourprée dé sang et délaissée, yar (4) Hayastan, c’est toi que j’aime.

Mon cœur souffrant et languissant ne connaît point d’autres légendes 
Point d’auréoles que celles des fronts du Naréghien (5) et de Koutchak (6)
De par le monde point de sommet plus blanc et pur que l’Ararat 
Voie glorieuse, înattingible, cime du Massis (7), c’est toi que j’aime.

1920-1921

(J) Hayastan : Mot par lequel les Arméniens désignent l’Arménie.
(2) La traduction de ce vers se heurte à une difficulté quasi insurmontable du fait que Tcharentz 

s’exprime par le mot composé « arevaham », adjectif signifiant « au goût de soleil » attribué à « verbe », 
dont nous n’avons pu trouver l’équivalent parfait en français. Les traductions déjà proposées 
telles que « à saveur solaire», « ensoleillé», etc., n’expriment pas, pour la première, la musicalité 
du vers et, pour la seconde, le sens exact du mot composé. Nous-mêmes n’avons pu jusqu’ici 
trouver un meilleur équivalent que la traduction « imbu d'up goût solaire».
Un autre mot dans le dixième vers n’a pas trouvé non plus dans les traductions antérieures une 
soiution heureuse et nous a donné aussi quelque difficulté pour sa traduction : « Yergatakir». 
C'est le genre de caractères du a type» oncial utilisé dans les manuscrits anciens. Mais comme 
ces caractères se trouvent en général dans les ouvrages religieux, nous croyons avoir trouvé une 
solution acceptable en associant les deux mots onciale et hiératique.

(3) Naïri : Région du massif arménien, ainsi dénommée par les sources assyriennes, située entre 
la branche orientale de l’Euphrate et le lac de Van, où régnèrent de nombreuses principautés 
jusqu’au IXe siècle avant J.-C., c’est-à-dire avant la constitution du royaume d’Arménie.
En littérature, par extension, ce mot désigne l'Arménie.

(4) Yar : Bien-aimé(e), dulcinée.
(5) Naréghien : De saint Grégoire de Naregh, illustre moine et poète mystique du Xe et XIe siècie, 

auteur d’Elégies sacrées et d’autres œuvres.
(6) Koutchak. : Troubadour («achough») arménien du début du XVIe siècle et auteur de nombreux 

chants gnomiques, d’émigrés et d’amour.
(7) Massis : Désigne le mont Ararat.

( Traduction de M. ARSENIAN )
CULTURE ARMENIENNE N°1 Janvier 1978

De ma douce Arménie j’aime ïe verbe à saveur solaire, 
de notre vieux sâz la corde plaintive, 
les fleurs vives de sang, la douceur des roses, 
la danse agile des filles de Naïri.

J’aime le sombre de nos cieux, les eaux limpides, 
le lac diaphane et le soleil d’été, 
le noir dragon d’hiver goïiflant sa haute bourrasque; 
j’aime les murs enfumés des chaumines inhospitalières, 
l’usure millénaire des antiques cités.

Où que j’aille, jamais je n’oublierai
nos chansons poignantes; ni nos livres aux lettres de fer 
enserrant tant de prières...
c’est encore, orpheline et brûlée de soleil, mon Arménie

Nulle autre légende est douce à mon cœur dolent; 
nul front plus pur que celui de Narek, de Koutchak. 
Parcours le monde: il n’est pas de sommet 
plus radieux que celui d’Ararat;
pour me tracer ma voie de gloire inaccessible
je n’ai désir que du seul mont Massis.

Voici la traduction de la poésie de Tcharentz, placée en ouveI 
de la plaquette dédiée à un certain nombre de ses œuvres lyriqu

L’original, le texte arménien, est de seize vers syllabique 
temps fort, accentuation à la quatrième syllabe de chaque vers. Ce 
lui donne un développement et un rythme, particuliers, assez PeU 
rants dans la poésie occidentale.

Les noms «sâz», «Naïri», «Narek», «Koutchak» et «Massis», rep։ 
par le traducteur, se trouvent bien dans le texte. Devant ces noms, P’ 
inconnus de l’étranger, il nous semble que plus d’un lecteur francop» 
que l’on ne peut prétendre qu’il soit arménologue en même terop- 
trouvera gêné pour la lecture, d’un seul trait, de cette poésie, 11 
à souligner, n’est pas un poème, ouvrage d’une certaine étendue։ Que 
peut, à la rigueur, lire à l’aide d’une encyclopédie.

L inconvénient n’est peut-être pas majeur pour la jouissance, 
tique du lecteur, mais il n’est pas de même pour l’essence et la e 
poétique du texte traduit.

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch» 83, rue d’Hauteville 75010 Paris Commission paritaire N° 55935
Fonds A.R.A.M



ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ
լք NUMERO 1,60 E 

53pq. ՏԱՐԻ - U- H3

ՕՐԱԹԵՐԹ
ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՇԱԻԱՐՇ Մ Ի Ս Ա * Ե Ա Ն

HARATCH
Le Seul Quotidien Arménien en Europe Occidentale 

Directrice : Arpik Missakian

83, RUE D’HAUTEVILLE, 75010 PARIS

— Tél. : 770-86-60 _ C.C.P. Paris 15069-82 E
Fondé en 1925 — 571027317 A R.C. PARIS

ՐԱԺԱՆՈՐԴԱԴՐՈԻԹԻԻՆ
Ֆրանսս։ Տար • 200 Ֆ • Վեցամսեայ 110 Ֆ •
Արտասահման Տար- 230 Ֆ- հատը 1 Ֆ • G0

Fondateur I SCHAVARCH MISSAKIAN 53e ANNÉE — N° 14.113

SOLEIL NOIR
Ou les convia au poste le plus proche, 

pour une simple formalité administrative, 
avec une sorte de politesse qui sentait 
le5 menottes. Et soudain la nuit d’Avril

changea de visage. . .
£e printemps fleurissait. Dans 1 air cir

culaient de langoureux courants parfumés 
et avec de petits claquements les ruisseaux 
papotaient autour de la mosquée, tandis 
Ճ le volubilis et ses bourgeons grim
paient le long de la poutre de l’échafaud, 
plus haut, toujours plus haut, jusqu’au 
visage de celui qui regarde sans voir : 

Soleil noir.
«Dieu tout puissant» fut le murmure 

des vieilles, des brus, des petits enfants 
qui allèrent se réfugier dans le sein cha
ritable de nos églises, et soudain nos 
églises se remplirent de sable brûlé par le 
soleil des déserts de la Mésopotamie.

Alors une caravane s'avança dans les 
steppes sans fin de l'empire purulent, 
dans les précipices, sur les hautes cimes, 
mais le plus inaccessible sommet ne peut 
traduire la misère des tentes en chiffons, 
sous la pluie battante.

Du fond des ténèbres de l'âme, jail
lirent des désirs lubriques, passions et 
instincts bestiaux se déchaînèrent qui n’a- 
vaient ni commencement ni borne, et c est 
avec cette borne invisible qu’ont été cou
sus les linceuls.
L’histoire enregistra ce tremblement, ce 
bouleversement, avec d’année en année, 
des phrases plus succintes, une prose pâ
lie. Le corps battu de l’Arménien était 
un cadavre palpitant, irremplaçable, mais 
avec des milliers de cadavres on fait de 
vulgaires statistiques. Ainsi se déchira le 
rideau intérieur.

Comment, de sa forge croulante et 
primaire, l’ennemi a-t-il pu extirper la 
plus perfectionnée des armes ? Celle dont 
le coup ne peut pas dévier, celle dont le 
coup ne peut pas ne pas frapper avec 
un ricanement d’ivrogne. Face à son nar- 
guilé, l’ennemi féroce a frappé, sans que 
sa digestion ne soit troublée.

Des siècles ont passé depuis la date de 
cet effrondrement, et voici le jour d’au

jourd’hui. Le soleil se lève avec la fraî
cheur vivace des premières heures au 
dessus du rideau frissonnant des pins, il 
jette des rayons dorés tandis que la col
line murmure. Il y avait une lumière 
avant la date tragique. Il y a une lumière 
après. Oh, ce n’est pas la même.

Est autre ce qui fut violé des griffes 
acérées. Plus radicalement que de la lave 
en fusion, le pillage a tout balayé sur 
son passage. Seuls quatre daschnaks 
furent sauvés qui allèrent faire résonner 
leurs élégies sur les boulevards de l’Eu
rope. Des passants tombèrent. Ils tom
bèrent, eux les pourvoyeurs zélés du 
chaos.

Le printemps fleurissait. Dans l’air cir
culaient de langoureux courants parfumés 
et, avec de petits claquements les ruis
seaux papotaient autour de la mosquée 
tandis que le long de la poutre de l’é
chafaud, plus haut, toujours plus haut, 
jusqu’au visage de celui qui regarde sans 
voir : Soleil noir.

A demi-nus, sans plus rien que la peau 
sur les os, littéralement squelettiques et 
littéralement affamés, les orphelins se re
trouvèrent sur les chemins de l’abandon 
et se cramponnèrent les uns aux autres, 
s’adoptant mutuellement et se nommant 
frère, sœur, sans savoir que nous avions 
une mère-patrie, une Arménie. Et parce 
que nous avions une mère, notre mère 

pleura.
Mais elle tînt bon. Elle tînt bon quand 

la patte noire de la catastrophe s’agrippa 
à sa gorge, comme s’agrippe une main 
maudite qui tente de cueillir la fleur des 
montagnes dans son exceptionnelle beau
té. Et la patte maudite fut souillée par 
la cognée qu’elle tenait, et elle répandit 
la souillure autour d’elle sans rien pou
voir cueillir. La fleur perdit ses pétales, 
sous la terrible secousse, ils s’envolèrent 
et se flétrirent, écrasés sous les pieds et 
les talons. Pétales muets, avec mie pensée 
pour tout ceux qui, impuissants, se turent, 
et pour tous ceux dont le silence recélait 

une force explosive.

24 avril 197! CHAHAN CHAHNOUR 

(Texte original en arménien,
traduction A. M.)

gravure originale de
Papken Bodossian

ՆկԱՐՉՈՒԹեԱՆ ԱՐԴԻԱԱԱՆՈԻԹհՒՆԸ
*Լյւսխորգ ղարո ւն վհրջերր * նկար չու. — 

թեան լեզուին մտան երկու նոր բա
ռեր Հ.հին արուեստ)) } Հեոր արուեստ))։ 
ՀՒնՒն ել նորին տարբերութիւններն ընդ
գծող երկու բա ր ա տր ո ւթի ւնն եր ՝ որոնր 
պէտր չէ բաղդատել իրարու հետ : Պէար 
չէ մէկը միւսին հակադրել։ Երբ կ 1 ըսենր
հին կրկնած
կ^ ր / քանր մի Լա ա ր ուես տ բառը 1 մնա — 
ցածը մամանա կին եւ մշակոյթին ար ~ 
դիւնրն է :

Հին արուեստը կը ներկայացնէ յարա
բերութիւնը մարդուն եւ բնութեան , որմէ 
կը ծնի գեղեցիկը հ,դասական^ մակդի — 
րով՝ դասական' որովհետեւ արուեստա — 
գէտը կը ստեղծագործէ իմացական ո լ — 
թեան հետ համընթաց î

\յոր արուեստը չունի դատողութեան 
յենարան՝ րմածին է անոր ներշնչումը՝ 
անհատական' արտայայտուելու միջոց —

ղուեւ նոր արուռս տ ,

նե,ըր
\յոր արուեստը , հեռանա լէն ետր բնու

թեան իրապաշտ երեւոյթէն ՝ այլեւս ա ր-

Գթէ 9՝

ՋԱՐԵՀ ՄՈԻԹԱՖԵԱՆ

գելր պիտի չճանչնայ ՝ պիտի ըլլս,յ հե - 
տըզհետէ աւելի կրրոտ եւ աւելի դիտա
կան ՝ զգա յնո ւթեան կա ր ո ղո ւթ ի ւններ ո լն 
սահմանախոյզ միջոց ՝ իրական գեղարշաւ 
մը որ կը սկսի բնութեան երանգային 
յարարերութիւնները ո ւս ո ւմնա ս ի ր ե լո վ ՝
տ պ ա ւ ո րապա շտ ութիւն 
Լէմփրեսիոնիզմ} ՝ կ'անցնի հոգեվիճակ 
ներու վերակազմ ութեան , արտայայտա — 
պաշտ ութ իւն (էրուի րէո իոն իզմ) , անկէ
ալ առա ր կան ե ր ու երկրաչափական ձե —
լա զերծ ումին խ ո բանա ր դապա շտո ւթ ի ւն
(րիւ-պիզմ) ՝ յետոյ' երազի աշխարհին 
հ ամ ա գրա կե ր պն կա լփե ՝ գերիրապաշտու — 
թիւն (սիւռէալիզմ} ՝ հուսկ գիծերու 
եւ երանգային մակերեսներու կշռոյթին y 
որ կը կոչուի վերացապաշտ արուեստ
( առ ապ սթրէ) ! Այ» Հթգ զլխաւ՚՚ր եւ 
զիրար հակադրող ձգտումներ ը կազմե — 
ցին արդի նկարչութեան ոզնա չար ը : Հիլ՚ղ 
ձգտումներ , որոնր 3"J3 կուտան թէ որ
րան բարդ է արուեստի ղի ց ուհ ին , որ շա
րունակ փոխելով իր շպարն ու զարդս։ — 
րանրը, կ՛՛ուղէ մնալ միշտ նոր ու երիտա
սարդ , երիտասարդութեան մէջ միշտ գը- 
րաւիչ :

ճ$րդ գաԸԸ յագեցած էր հասարակաց 
կանոններու մէջ զգա յն ո ւթ ի ւնն ե ր թանձ
րացնող դասական ս կղբունըներով ՝ ան — 
հրամեշտ էր նոր շարմում մը՝ ուր ար- 
ւեստագէտը գտնէր զգա լու եւ մ տածե լու 
Ւր անկախութիւնը։ Սպաս ուա ծ շարմումը 
կը բերէ գր ական ո ւթ ի ւն ը ։ *էյեր շն չո լմի 
այս նորա յա յտ աղբի լրով ոգեւորուած 
արուեստագէտները՝ իրենց խառն ո լածը ին 
համապատասխան նիւթեր կ^որոնեն Աթա- 
լայի՝ Ս'անֆրէտի ՝ Երկնային կատակեր
գութեան՝ Տօն d'n լան ի ՝ քիաուստի եւ այլ 
հատորներու մէջ։ սիրական նիւթեր նկա
րող այս ձգտում ը կը կոչուի (էոմ անթիզմ
Հվի պա պաշտ ութ իւն) :

քիոմ անթիզմ ով նոր թուական մ ը կը
բաց ուի ե ւր ո պա կան մ տածումի պա տմ ու- 
թեան մէջ։ թնա րա կան շարմումը մը որ 
կը բարձրացնէ սրտին գործունէութիւնը 
իմացական դործո ւնէ ութեան վըայ^ ՈԼ 
եթէ ^Ը մնայ երբեմն անհասկնալի ինչպէս 
սիրտը՝ որովհետեւ կը ջանայ բարձրա — 
նալ անհունին ու մտնել lf|lUin]l£ իե մէջ՝ 
ս տե զծագս րեելոլ համար գեղեցիկին ձէկ 
նոր երեւոյթը, որ «կը զգացնէ» , ւիոիւա — 
նակ «ըսելու» ։ «Ո՛չ մէկ բան աստուածա
յին կ' ր/լա յ առանց յուզական ղողեցի ՛՜
կին» խօսրով , ըսե լ կ' ուզեն ռոմ ան թ ի կ — 
ները , թէ արուեստին լաւագոյն լեզուն 
սրտինն է, թէ սրտին միջոցով արուես
տագէտը կը հասնի վսեմին ել գեր իրա —
կան ին :

երկարատեւ վիճաբանութիւներու եւ 
թեր ու դէմ կարծիրներոլ տուն տուող 
այս ձգտում ը, որ կը խորհրդանշէր յը»~ 
տա կո ւթեան պակաս դասականներուն , ե- 
ր ելա կա յ ո լ.թեան թոի չր պա շտպա —
նոզներուն համար, չկրցաւ արդարացնել 
տիեզերական դաոնա լու իր յալակնոլ — 
թիւնը։ Ընդդիմադիրներու աղմուկէն կը 
բարձրանայ հանճա րեղ ձայն մր հարցնե — 
լու համար իրենց «Զգացուցի՞ր ինծի, ինչ 
որ չեմ կրցած տակաւին զղալ։ Երա'զել 
տուի՞ր ինծի, ինչ որ չեմ կրցած տակա
ւին երազել -, Աղաղակներն ու բացագան- 
չութիւնները չեն կրնար բռնել սրտա — 
շար մ ին տեղը»։ Կէօթէի ձայնն է որ պա
տասխանի կը սպասէ խոմ ան թ ի կնե րէն , 
ըլլան գրող թէ նկարող, րանի որ եր - 
կուրն ալ նոյն դեղեց իկէն կը ներ շնչուին , 
միեւնոյն մտածելակերպն ու զգայնոլ - 
թիմծը կը դնեն թուղթին եւ պաստառին

վրայ ՛■
խոմանթիկները կը ներկայացնեն Կէօթէի 

իրենց հաւատամրը, որուն հեղինակն է 
վիկթոր Հիւկօ : «Արուեստը պէար չէ ըլ
լայ այն պարզ հայելին , որ կ անդրս։ — 
դարձնէ առարկան անդոյն ել անկենդան,

(Շար-ը կարդալ Դ- Էջ)

ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԾԱՂԿԱՔԱՂ
«3«աւաջ»ի այս թիլերուն մէջ պիտի ջանանք, յաջորգարար ծանօթացնելու 

իտալական արդի գրականութեան, յատկապէս րանաստեղծութեան, գլխաւոր ներ
կայացուցիչները : Ներկայ թիւով կու տանք երեք դէմք եր՝ Քուագիմոտօ , Ուկարէթ- 
թի եւ Փաւէզէ, որոնք գուցէ լաւագոյնս խորհրդանշեն քսաներորդ գարու իտա-

Հակառակ իտալական մշակոյթին հետ անցեալի մեր սերտ կապին, այսօր ցաւով 
կարելի է հաստատեկ միայն, որ թերեւս աոաջին անգամով կը ներկայացուին վե- 
ճյիշեալ հեղինակները' հայերէնով: Այդ իսկ պատճաոով իրենց կեանքին թէ գորև 
ծին մա^ին մեր արտայայտութիւնը նախընտրեցինք ըլլայ ամփոփումը ընդհա
նուր ծանօթութիւններու' քան ընդլայնումը անձնական կարծիքի մը: Իրենց զոր
ծեոէն կատարած մեր թ արգմանութիւններով եւս , հայերէնի վերածումէն աւելի ,
օանագինք հետեւիլ իմաստին' կատարելով գրեթէ րաոացի թարգմանութիւն մը . 
կատարուած թարգմանութիւնները անրաւարար են անշուշտ, եւ, այդ իսկ պատ֊ 
Սառով, աոաջին այս քայլը ընդունեցէք իրրեւ նախանաշակ: £ . գ.

Fonds A.R.A.M
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ՃԻՈԻՋԷՓՓԷ
ՈԻՆԿԱՐԷԹԹԻ
Ծ*Խւ/ձ- է 1888//Î* ) Աղեքսանդրիոյ մէք՝ 

թոսկանացի ծնողքներէ : G աթնա կա ե եւ 
միքնակարգ ուսումը կը ստանայ Աղեք- 
սանգրիոյ իտալական վա րմա րաննե ր ո ւն 
մ էք, Լ,սկ բարձրագոյն ուսումը կու գայ 
շարունակել Փարիզ՝ Աորպոնի մէք՝ գոր- 
ծօն մասնակցութիւն մը բերելով այգ տա՜՜ 
րիներու Փարիզի գրական — մշակութային 
կեանրին : է*բրել հետեւակ զինուոր ՝ կը 
մասնակցի առաքին ա շթա րհամ ա բտին ։ 
Պատերազմէն ետր կը հաստատուի Հռոմ յ 
Աւելի ուշ՝ ար գէն հեղինակ բանաս տեղ — 
ծ՜ ական հատորներու ( P* սպՈԼԼԱ ծ՜ (Լա LUI — 
հանգիստը — 1916 - յ Պասւեըսւզմը, 
Նսււսւթհկուք-եանց 8 նծաւք-իւննեը - 1919—> 
(I ւթաիաւյւիւն - |1931 - ? ժամանակի
զգացում — 1933 — ) եւ ճանչցուած բա- 
նաստեզծ ու գեղագէտ ՝ եղաւ զանազան 
հ անգէսներ ո լ շրքուն թգթ ակէ& 1 առիթ 
մը ճամ բոր գելու եւ ճանչնա լու բաըմա- 
թիւ. երկիրներ յ Եօթը տարի մնաց Պրագի է 

( 1936 — 1912 ) յ էրրել գս,սաթօս իտա
լական գրա կանո ւթեան Ա ան Փաւլ Ո յէ հ ա՜
մա լսարանին մէք։ ճ$ձճձին վերադառնա — 
լով Ւ տալիոյ ՝ հ րաւիրուեցաւ Հռոմի հա
մալսարանը գրականութիւն գասալան — 
դելու՝ ուր եւ մնաց մինչեւ իր մահը 
(1970) , շարունակելով գրել եւ գլթալո — 
ցելով գրական շարմ ո ւմն եր ու թմ բա — 
ւո ր ումներ :

Ունկ ա ւ-էթթէէ < ամար րանաստեղծու — 
թիւնը Հչնորհր մըն է' ինչպէս նկատուած 
է սովորաբար՝ եւ կամ ալ՝ լաւագոյնս ՝ 
պտուղն է չնո րհ րի վայրկեանի մը որուն 
կատարելութեան համար անհ րամե շտ է 
սակայն համբերատար ՝ տքնա քան աշ ~ 
թատանր^ ։ Զէ բաւեր ուրեմն բանաստեղծ 
ծնած ր յ լա յո ւ չնո րհրը , արուեստագէտի 
կոչումը որ բնատուր է» այլ բանաս — 
տեզծութիւնը պէտք է ձգտի կա տար ե լո լ- 
թեան ՝ մէշ տ վերանոր սգուելու ՝ միշտ 
ինրղինր գե ր ա զանց ե լո ւ ՝ անհ ր ա մ ե շտ է 
արուեստը որ բանաստեզծութիւնը պիտի 
դարձնէ նոթ օրուան զգայնութեամր՝ օր- 
լան գեզա դի տո ւթեան ոգիով • որո վհե - 
տեւ Զբազմաթիւ են բանաստեղծութեան 
եղանակները (դպրոց գոյութիւն չունի} • 
անոնք ա յնրան են' որրան է թի*֊ը անց
եալի՝ այսօրուան ել վազուան բանաս — 
տեղծնեբուն» : \/ոյն զգացումն է որ կը 
կրկնուի Հոմերոսէն մինչեւ Պօտ լէ ր* կա
բելս րը այն է որ Հոմ երոս իր դա ր ը թոր- 
հըրգանշէ ՝ Պօտլէր' իրենը ։

Առանց երբեք գպր ո g ի մը պատկանելու 
(որովհետեւ դպրոցները կազմ ուած են 
մ ի քակ հետեւողներու գծած օրէնքներով» 
այնպէս որ թորհրդապաշտ չէին ոչ Պօտ-
լէր » ոչ Հէրլէն ել ոչ էսկ Ո՝էմպօ, այլ
հիմնադիրներն էին թո րհ ր գապա շտո ւ — 
թեան» մակդիր մը տրուած յետ մահու} ՝ 
տպաւո րապա շտ էր սկսնակ Ա ւնկա րէթ ~ 
թին ՝ բայց ոչ արտաքին ՝ տեսանելի եւ 
միայն զգացական տպաւորապաշտ մը 
ինչպէս էին առհասարակ Տ' Աննունց իո յով 
տարուած ք թէփուսք ՈլաթինեթԱ (վերքա ֊ 
լուսական) : Աւնկարէթթիի տպաւո րա — 
պաշտութիլեը կոլգայ իր ներա շթարհ ին !լ 
արտարին ա շթարհ ի յարաբերա կանո ւթե — 
նէն» ապրիլ արտարին իրերու ՝ արտարին 
դո յներու ել լո յսերոլ մ էք ոչ թէ անոնց- 
մով շ լանա/ու ՝ տարուելու՝ անոնց ձ էք 
կո ըսուելու համար՝ այլ անոնց կա պո լի լ 
ներրին ՝ հոգեկան գաղտնի մտերմու — 
թ ի ւնն ե ր ո ւթ անոնց մ էք ձուլուած ՝ անոնց 
հետ պայծառ՝ ներդաշնակ ամ բող ք ութ իւն 
մը կազմ ած •

Սթւոիս մէջ, սակայն, 
ոչ մէկ իաչ կը պակսի :
Ամէնէն աւհլի քանդուած հըկիըը 
սիըսւս է ան:

Այս է սկսնակ {] ւնկա րէթ թին ՝ ամ բողք 
քաղցրութիւն՝ զգայական աշիսարհին 
ներրին ՝ հոգեղինացած ցաւի մը անու — 
շութիւնը եւ ՝ ինչպէս ինքն իսկ կ^ըսէ , իր 
միակ ցաւը այն է' երբ հոգիին մէք թաթ- 
տած՝ րանդուած կը զգայ ներրին եւ ար- 
տարին ■ աշթարհներոլ մ ի քել հաստատ ~ 
լած ա յս լուսաւո ր ներգա շնա կութ իւնը : 
Ասիկա արդէն բանաստեղծական դիրրա- 
լորում մըն է՝ երբ շուտով տպալորա — 
պա շտո ւթ ի ւն ը կ'ան ցնի ներրին իրականու- 
թեան' հասնելու համար ապրումները

NOSTALGIA

Երր
գարնանամուտին
գիշերը կը տժգունի 
ու հազիւ թ-է 
մէկը կ՛անգնի

Փ՛արիզի վրայ կը թանձրանայ
մութ գոյն մը
արցունքի

կամոլթջի մը անկիւնին 
կը գիտեմ աղջկան մը 
վտիտ
լսոլթ֊իւնը անսահման

Մեր
գաւերը
կը լուծուին

Եւ իրրեւ թ-է տարուած 
կը մնանք :

կարգաւորող , ն ե ր գա շհա կո ղ , զսպող ու 
չափաւորող արտայայտութեան մը-. Ն որ 
ա յսօրուա՚ն բանաստեղծութիւնն է tu սի — 
կա : 20/î<2֊ գարու մարգը երբ կու լայ իսկ y 

երբ մահուան չափ իսկ կր մռայլի' կը մնայ 
զուսպ ՝ չո ր յ քսաներորդ դա բու բանաս- 
տեղծը որ երկու աշվսարհամարտ ապրե
ցաւ ՝ իր չո ր g ած ՝ ա չրեր ը սրբած ռոմ ան- 
թիզմով չի կրնար երազե լ» կրնայ հաս
տատել մէայն, թէ

Միայն մինակ ու միայն մերկ 
ասանի կրկներեւոյր-ի 
կը կրեմ հոգիս :

Ունկարէթթխի բանաստեղծութիւնը պի- 
տի զարգտնար տարիներուն հետ՝ պիտի 
աճէր : Գարու մը մէջ երր բանա ս տե ղ — 
ծութիւնն իսկ կո չուած է ղինոլորադբոլ— 
թեան ՝ րազարական ծառայութեան ՝ Ո ւն- 
կա րէթթի մնաց կո ւս ա կի gը մ իա յն ու 
միայն արուեստին՝ գեղեցիկին : Գեղեց — 
կութիւնը վեր է բոլոր ցաւերէն ՝ բո լո բ 
վ ա ր գա պե տո ւթ ի ւնն ե բ էն : ինքնանպատակ 
է ան : Ե Լ- աթուր է քսաներորգ գարու
ա րո ւես տա գէ տ ը ՝ անհ ո ւնօ ր է^ն աթուր ՝ 
որովհետեւ աշթարհն իր հմայքը կո ր — 
ս ընց ուցած է ՝ կեանքը իր բնական հունէն 
դուրս եկած' դարձած մեքենայ՝ հրթիռ՝ 
ռոլ մր ու մ ահ , մ իտըը գաւած է ս ր տին , 
մ եղան չած •

Վայելե՜լ միակ 
վայրկեան մը 
սկզբնական կեանքի

Կը վւնտոեմ երկիր մը 
անմեղ :

ԻՏԱԼԱԿԱՆ

ԱԱՂԿ

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ

էը կոչուէր
Մուհամմէտ Շէապ

Սերած
րավլաասկան էմիրներէ
եղաւ անձնասպան
որովհետեւ չունէր
Հայրենիք

Ֆրանսան սիրեց
եւ անունը փոխեց

Եղաւ Մաթսէլ
րայ g Ֆրանսացի չէր
եւ ա'լ չէր կարող
ապրիլ
էմիրներու վրանին տակ
ուր կը լսեն օրհներգը
Դուրանին
ըմբոշխնելով սուրն մը

Ել չէր կարող
ազատիլ
իր լքումի
երգէն

Ընկերացայ իրեն
տիրուհիին հետ պանդոկին
ուր կ՚ապրէինք
Փարիզ
նեղ զասիվար եւ թօշնած փողոցի մը 
•թարմի
թիւ հինգ շէնքին մէջ

Կը հանգչի
Իվրիի գերեզմանատունը
արուարձան
որ կարծես
ալքէն օր
վերջացած տօնի մը տխրութիւնը 
կ՚ապրի

Ել գՈՆցէ ես միայն
գես կը յիշեմ
թ-է ապրեցաւ

ՍԱՆ ՄԱՐԹԻՆՕ ՏԷԼ *թԱՐՍՕ

Այս տուներէն
մնաց միայն
քանի մը
պատի րեկոր

Միւս րոլոր
հաղորդակիցներէս
չմնաց
այսքանն իսկ

Սրտին մէջ սակայն
ոչ մէկ խաչ կը պակսի

Ամէնէն աւելի քանդուած երկիրը — 
սիրտս է ան

Fonds A.R.A.M



« e ա ռ ա ջ »

ԱՄԱՌ

, 1։ա1 պայծառ ցած պատերու ընդմէջ,
* Î Լւ W Խ- լոյսի, *P Յուշիկ
Ա Ա Լվա 1ԴՄ կ՚ըսես:

Է, Ղսիուոն այդ: Կը շոյես քխոոեըը 
;,Լկրէըր^:

Տեսայ իյնալը
։ «ոսւտաղեեըոէ, խոտերու վրայ, 
րշԼյս^^^կ՚ոսանսւ-Ա

Լ Լըջդհըաշք մըպաաահէը,
լԱոունես: Համ մը կայ համազօր 
Լգ. եւ ?եըմ յիշատակին միջեւ :

Լսէ':
^ոդ քեցի հազիւ ի հազ կը հասնին:
Լայ խաղաղ ունիս Pju մը պայծառ 
Լքէ ուսիդ կթես լոյսը ծովուն:

J վրայ ունիս լռութիւն մը որ սիրտդ կը հնշէ 
L մը- անկէ Կը թորի հին ցաւ մը՝ 
թիւրը պսակներուն որոնք ինկան:

դՈԻՆ ՀՈՂՆ ԵՍ ՈՒ ՄԱՀԸ

[ նպն ես ու մահը :
Տակդ’ մառախուղն է
աւրիւնը: Արշալոյսէն'
է հեռու ոչինչ կ՚ապրի :

, իըրհւ րէ կ՚արթննաս
խյՏ ցաւն ես դուն,
1 աչքիդ մէջ ու արեանդ,
յ զոր չես զգար : Կ՚ապրիս
յինչպէս քարը կ՛ապրի,
փ հալը կարծր :
j 1|յւ վերագրեն երազներ ,
ահը, հեկեկանքներ
ճլհւնգիսւանաս : Ցաւը
Չլինին ջուրերը,
փւյ ու քեզ կը շրջապատէ :

չ[ւ6 վրայ ըոլորակներ կան :
թալաս որ ցնդին :
tî հալն bu ու մահը :

ԴՐԱԽՏԸ ԵՐԴԻԿՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ

4 ըլլայ հանդարտ օր մը, պաղ յոյսերու , 
լպէս արեւը որ կը ծագի ու կը մեււնի , եւ ապակին 

պիտի փակէ երկինքէն դուրս : 
եըթննանք աոտոլ լքը , մէկ անգամ ընդմիշտ, 
քյիՏ քուսի թմբիրին մէջ • շուքը

պէս պիտի ըլլայ : Պիտի սենեակը լեցնէ, 
ոոուհանին ընգմէջէն, աւելի մեծ երկինք մը : 

Սօսիէն, ուրկէ աոյաւէտ բարձրացանք օր մը, 
յխպիսփ չգան ոչ ձայներ, ոչ մեոած դէմք եր: 

ո պիտի չըլլայ թողուլ անկողինը : 
մէջ, դատարկ, պիտի մտնէ այգը միայն:

4 քաւէ պատուհանը' զգեստաւորելու ամէն ինչ 
•յուլութեամբ լքը հանդարտ, իրրեւ թէ լոյ ս մը : 
■Î դէմքին վրայ պիտի դնէ չոր ստուեր մը : 
մկները պիտի ըլլալլ ստուերի ծուէններ'

ա,1զպէս, իրրեւ թէ անթեղուած կրակներ' 
փիւմէջ: Յիշատակը պիտի ըլլայ այն բոցը'
4” երէկ կը նարնատէր աչքերուն մէջ հանգած :

flf

(1952) , գործ մը' որ լալադոյնս
1 ՚ .՛( "՚լբԼրգո ւթ ի Հհ ը հոդէէ մը որ 

W 1 աղաս,^ Ա1յ^ «յիմար լքոլոլթե -
ա"1'ո'Տս.“'ն ^ր' "է ։Ւ"րձևս' բայց
’ ՚կեանքէ առեզծուա 
՚ ««“լ յաղթել էր լռութեան ե 

մահէն .

֊ ծ

bPV՛"- վիպասան ճանչ -
հՀ ւ^'բայ3 մեծ է նաել "լ

բանաԱտե1ծ • «Հացար-
W ն?մ;Ա11ՄտՂիւնը չէ որ կը
H ՀՀյւ £ ‘1,նտռենՀ Ւնչ որ ենք» , 
'է“ւ՚Կւ՚նռ^գր^ն ,,բա"ւէ" "՛Լ՝
էվ լ ; ր'՝ ^ա՝',ասաեզծոլթե ան՝
^Հ^^թեան կամ կա տա ր ե —
ԿՀթէԼձմ"էտաւ 7 ղօբալոր 1'՜

սխալ տպա-
ք ^/.Լ ՝ '“Ա ձԳս'եցալ ԷնքզԷն-
^հսրաՀ'չ"ւ հոէէե,ւան ղղ՚“՚յլ“ ՜

էեքկ ճ ար 1' որ էր , կա-
է"լ չ'լ1"“"'թ՛՛ամք, -. Ահա թէ լ,ն_

(%<։ իոՀԱբ1,'Լլ,ՈԼ^1"-՝ե^ ըււաւուԼԱԽո '1‘" ենթակա յա կան {եւ 
Հս,1"՝1- չա,է""1 ն'“ել հ է լան դա - 

ՈբՈ։Լ^եԼ երբ
" կու. գայ մարդուս հո

ՍԱԼՎԱԹՈՐԷ
ՄՈԻԱՋԻՄՈՏՕ
Միկիլիաղի է) ծնած Սքւրակուսա 1901֊ 

ին եւ մեռած 1968//^: Նախնական եւ միջ
նակարգ ուսումները կը ստանայ Սիկի լիոյ 

18 ամեայ ՝ կնանցն ի Հռոմ ՝ թազմա- 
րուեստից Վբս ր մ ա ր ան ին մէջ ճար տարա _ 
պետութեան հետեւելու համար։ Հյ ուտուէ 
սակայն կը ստիպուի ուսում ը ընդհատել։ 
Տաջո րդա բար կ՝ րլ յա յ գծագր ի չ՝գո րծա — 
կալ՝ հաշուապա հ եւ հ ոլսկ քաղաքա յին 
ճա րտա րա գիտութեան պաշտօնեայ։ Այ՛՛ 
ւէերջին պաշտօնը պատճառ կը հանգիստ- 
նայ որ անընդհատ Հրֆի ՒաաԱւոյ ղրեթէ 
բո լո ր գաւառներ ը : թսան տա ր եկան ին
սկսած կր սակայն ուսումնասիրել լատի
ներէն եւ յա տ կա պէս յունարէն լեզու — 
ները ւ ղորս յամառ ինքնա շիսա տո լթեամ բ 
կը խորացնէ * այնպէս որ , 1939/^ յ Մի — 
լանոյի Հ.Ճ իո ւզէւիւիէ 'Լէրտի՝» երամշտա- 
նոցին մէջ կ^ըեդո լնուի իբրեւ դրա կա ~
ն ո ւթեան դա սա էսօս :

Հիացող դասականներուն ՝ ի մ ասնալո ր ի 
յունական հին բանաս տ եղծութեան , եւ ի 
խնդիր բանաստեղծութեան նոր լեզուի 
մը^ թուազիմ ոտօ իտալական դրա կան ու- 
թե ան մէջ մուտը կը գործէր երբ երիտա
սարդ բա յ ց արդէն իոկ ճանչցուած անուն
ներ՝ Մ ապա ? թւնկարէթթքւ եւ Ա ոնթալէ ՝ 
պատերազմ յայտարարած էին հիներուն 
դէմ եւ. բերած Հէթմէթիզմը : Հէրմէթիզ- 
մի եւ ոչ-Հէրմէթիզմի այս պայքարին 
մէ?. է որ նուաղիմոտօ կը հ րատա րա — 
կէ ր իր առաջ ին գործերը , —•- .^ՈՆթ.եթ Են 
Հոդեր (1930) , էօքալիփթիւսի րոյր եւ 
այլ քերթուածներ (1933) , փերթուածներ 
(1938) , դէպի գեր իրապաշտութիւն որոշ 
հակում ով մը : թ* ի չ տ դմգոհ եւ դմոլարա^. 
հաճ յունական բանաստեղծսլէմենէն ըս- 
րանչելի թար գմանո ւթի ւններ ո ւէ յատկա
պէս Աաֆօ եւ Ալկէ ոս} պիտ էւ խորացնէր ՝ 
կատարելագործէր բանաստեղծական իր 
լեզուն հ իր գործերուն մէջ յաջո րդա բար 
աւելի զարգացնէ լուէ ար տայա յ տո ւթեան 
ինքնատպութիւնը՝ ի ^^րրջոյ ազատագ — 
րոլելոլէ բոլոր ազդեցութիւններէն՝ պիտի 
դառնար իրապէս ինքնուրոյն (|1942) է

Տխուր է 'թուազիմոտոյի բանաստեղ — 
ծութիւնը ՝ երազի եւ չոր ի րա կանո ւթեան ՝ 
սիրոյ եւ յուսախաբութեան ՝ կեանքի 
քաղց ր ո ւթեան եւ մ ահ ո լան դաման ՝ աղե
խարշ բախումը՝ բախումին խուլ եւ քստ- 
մ ընե լի արձագանգը՝ երբեմն սուր ճիչը ՝
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փետերու վրայ է երկիրս, սեղմուած ծովուն ընդդէմ, 
այլ ոչ մէկ վայր այսքան յամր ձայն ունի 
քան հոս, ուր ոտքերս կ՚երթան թափառական 
խղունջներով ծանրացած եղէգներուն ընդմէջ :
Այո', աշուն է արդէն, պատռտած հովին մէջ 
մեռած կիթառները կը բարձրացնեն լարերը 
իրենց սեւ բերաններուն վրայ , եւ ձեռք մը կը շարժէ 
իր մատները կրակէ: Լուսնի հայելիին մէջ 
կը սանտրուկն նարինջէ կուրծքերով աղջիկներ :

Ո՞վ է որ կու լայ : Ո՞վ է որ ձիերը կը մտրակէ
միջոցին լքէջ

• կարմրած : Պիտի կանգ առնենք այս ափին վրայ
խոտերու շղթայի երկայնքին, եւ դուն, իմ սէր, 
զիս մի տանիր դէմ առ դէմ ՛այդ անսահման հայելիին : 
Հոն , ինքզինքնին կը դիտեն մանուկներ որ կ՛երգեն, 
բարձրագագաթ ծառեր եւ ջութեր :
Ո՞վ է որ կու լայ : Ես չեմ • հաւատա ինծի,

գետերն ի վար
կը վազեն մտրակի շաչիւններ զայրացկոտ:
Ես չեմ • իմ ցեղս ունի դանակներ
որոնք կը բացավառին, լուսիններ եւ վէրքեր՝

որոնք կ՚այրեն :

գեկան ծա լքերը Ներկայացնելու՝ ինքնա
բերաբար այդ զգա յո ւթիւննե ր ը չեն կըր~ 
նար գեղեցիկդ կեանքի խաբկանքէն գը _ 
ծած օրէնքներով ներկայանալ) . այո' , 

սզանց անհատապաշտական {որոլէ 
բարոյախօսներուն համար՝ քանդիչ)՝ ըլ
լալով հանդերձ' Փաւէզէ կը մնայ Իտալ
իա յ երիտասարդութեան ամէնէն սէ րած 
բանաս տեղծնե րէն մին։ 'քսաներորդ գա
րու ճա րտա րա րուեստական որեւէ երկրի 
երիտասարդութիւնն է որ կը պոռայ 
Փ իէմոնթէի իր գիւղէն թորինոյի մէք 
կենաք մը փնտռելու եկած եւ փոխարէն 
անարդարութիւնը զտած երիտասարդի մը 
բերնով , թէ ,

Եթէ աշխարհը կը տառապի,
Եթէ լոյսը արեւուն հայհոյանքներ

կ ՛արձանագրէ, 
ճակատագիրը չէ , մարդն է յանգաւորը : 
կարենալ մեկնիլ
Ու մեռնիլ անօթի, րայց պատասխանել,

- ո'չ>
կեանքի մը՝ որ կը գործածէ սէր,

գթութիւն,
Ընտանիք եւ հոդի շերտ մը' մեր

ձեռքերը կապելու:
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Եւ ինչպէ՞ս կարենայինք մենք երգել
երբ օտարին ոտքը մեր սրտին վրան էր,
հրապարակներուն մէջ , սառով կարծրացած
խոտերուն վթայ լքուած մեռեալներուն միջեւ-
եբբ մանուկներ դառներու պէս կը հեծէին , եբբ մայթը 
հեռագրական սիւնին խաչուած 
իր գաւկին դէմ կը վազէր խուլ կանչերով:
Ուռիներու հիւղերէն, իբրեւ ուխտ, 
կախուած էին նաեւ մեր քնարները . 
եւ թեթե՜ւ' կը հօհէին հովին ընդդէմ տխուր:

յաճախ քանդող յուսահատութիւնը ։ թնու- 
թեան նրգիչ՝ կարելի է ըսել ներքին ՝ հո
ղն զինա ցած բնանկա ր մըն է (ի տա լիան ՝ 
մ անաւանդ Հարաւը) իր նրդը ՝ ուր մ ե- 
ռած ւ աշունացած են սակայն բոլոր կա — 
նա շները ՝ բո լոր անո ւշո ւթի ւննե րը .

Ոչ ոք ունի յուսահասաւյՒիւնս 
իր սրտին մէջ :
Ես մինակ մարգ մըն եմ, 
մինակ գժոիք մը :

Մյս ցաւագին երգին կ  ̂աւե լնա յ նաեւ 
լէ հբջին ա շէսա րհ ա մ ա ր տին աւերածո ւթի ւնն 
ու մ արդկա յին տառապանքը ՝ եւ իր տըխ- 
րութիւնը ՝ իր բանաստեղծութիւնը ընտ « 
րեայներոլ միայն մ ա տչ ե յ ի ենթակայական 
գեղեցկութենէն դուրս կու գայ ու կը 
դաոնա յ տիեզերական ՝ համ ամ արդկա յՒն։ 
Համայնաւէար ՝ սակայն ֆրանսերէն բա — 
ռուէ եւ ^էիւա Լ՛ ի ու Մրա կոնի առում ով 
անկաժէ բանաստեղծ չէ n,աւլվմոտօ : 
'Իանդոլսւծ սւշխարհվէ մը՝ կործանած դե- 
ղևց կո լթԻ ւնն ե ր ո լ մկջ թափառական էրրեւ. 
թէ վ՛՚րչէն մնաց ո րդա ց ը ըլլար էնք եւ էր 
ւ՚ե՚ղԸ. ^ճէԲ դատավճէռէ մը քրմական 
ծանրութեամբ .

• • • Ես քեզ տեսայ (իմ դալալ մարդ) , 
այո' դուն էիր,
կոտորելու վնոական քու նշգրիտ 
գիտութեամր,
Աոանց սիրոյ , աոանց Կրիստոսի : • • • 
Մոոցէ'ք, զաւակներ, արիւնի ամպերը 
Երկրէն բարձրացած, մոոցէք ձեր 
հայրերը,
Անոնց գերեզմանները կը մխրնոլին մո
խիրին մէջ.
Սեւ թռչուններ, հովը կը ծածկեն անոնց 
սրտերը :

Համամարդկայէն այս ցաւն կ որ ծը — 
նունդ պէտէ տար էր լաւագոյն դործե ■_
րուն (Օր ըստ օրէ I- 1947 - , Կեանքը 
երազ չէ — 1949 — , Սուտ եւ իրաւ կա
նաչը - 1954 - , Անբաղդատելի երկիրը
— 1958 — ) եւ զէնքը տանէր Uթոքհոլմ' 
Պուէտէ թագաւորէն ձեռքէն ստանա լու 
1959/- Ն ոպեէեան դրա կան մ ր ց ան ա կը ։

նուաղիմ ո տօ մեծ թարգմանիչ մըն է 
նաեւ ։ թացի յունական բանա ստեղծ ո լ — 
թիւնէն ՝ թարգմանած է նաեւ Շէյք- - 
փիրի ողբեր դո ւթ ի ւննե ր էն շատերը ՝ 
Փապլօ \յերուտայի բանաստեղծութիւն — 
ներէն ու Մ "ւ1։է.ւ՚Ւ հ.թարթէւֆը^ : Հեղէ- 
նակն է նաեւ ի տա լական բանաստեղծ ու — 
թեան երկու ծաղկաքաղներու :
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‘"JL պէտՀ է ԸԼԼայ կեդրոնացնոզ հ այեԱ,ն
որ կը հաւաքէ ո ւ կը խտտւյնէ լուսաւոր 
ևաոագա յթները ՝ տկար ցոլքէն լոյս մը

ևը շհնէ* լոյսէն' rnff մը»* Այղ rnrr նր~
կարչութեան մէջ յուզական գոյնն է՝ որ 
լալադո յնս արտա յա յտեց ô ըլաքրուա ՝ 
ռոման թէ կ նկարչութեան էր մ ե-
ծագէր կտաւներուն վբայ՝

քեոմանթէզմը ւլր ական կամ քնա րա կահ 
շարմում մըն է , ո'երբեք տեսողութեան 
մը յեզափոխութէւնը։ Այդ֊ յեղափոխու — 
թէւնը պէտէ բերէ տպաւորապաշտո լ ՜ 
թէւնը՝ ու անով պէտէ բանայ նկար չու-

. թեան բախտորոշ շբթ^նը ♦

X

փանէ մը երէտասարգ ու տա կա լ էն ան — 
ծանօթ նկա րէ չնե ր Մ ոնէ ՝ Փ էսարրօ ՝ Ա է զ- 
էէ » քէընուար եւ ուր է շներ ՝ նստած դե _ 
տահայեաց սրճարա նէ մը մէջ՝ երբ ըզ - 
մա յ լանքով կը գէտէէն սա ղա րթն ե ր ո ւն
մ էջէն ջուրերոլն վբայ արեւէն ցանած 
խտէղը՝ տերեւներու զմ րուխտ էն ու եր — 
կէնքէ կապոյտ էն վետվե տումը ջուրերոլն 
վրայ ՝ կը նկատեն թէ . հեզուկ հայերէ էն 
մէջ անդրադարձած ձե լա կե րպե ր ը կը
բեկանուէիր ու կը վերածուէն ղո ւնա լոր 
բէծերու։ Ա անկարծ էրենց մէջ կը ծնէ՝ 
երանդա յէն այդ համերգը գունաւոր բէ՜՜ 
ծերով նկարելու գաղափա րը ՝ բա յց էն չ — 
պէս նկա րէ էն բնութեան մնա g ած մասերը՝ 
պահելու համար նկարէն կապը եւ անոր 
տեսողութեան մ է ո ւթ է ւն ը : Ե' որո շեն բը ՜ 
նութեան հոզայէն մասերն ալ նկարել ջու՜ 
րերուն պէո գունաւոր բէծերով*. Այդ օբԸ' 
կե ր պա ր ո ւե ս տ է պատմ ութեան մէէ 1ւը 
նա յ տեսողութեան մէկ նոր թ ո ւա կան ը : 
Այգ օրուան մէջ կը ծնէ նկարչութեան 
առաջէն յ եղա ւէ ոթո ւթէ ւնը : Արուեստա — 
գէտներ ը՝ ձերբազատած դասական կա շ — 
կան դո լմն եր էն ՝ կը հեռանան արուեստ [Հե
դարաւոր հաւատքէն ու անոր նուէրա — 

կան սովորութէւններէն ՝ որովհետեւ դո յ- 
նՒ ! ՛■ զուէն մէջ նոր դեղեց է կ մը թեբւէն^ը 
կը պա ր տա դրէ ր դեղեց էկէ մ առան դա կահ 
զդայնութեան՝ ու կը բանար տեսնելու 
հաճոյքէն մէջ տեսնելու նոր սովորու — 
թիւն մը։

Ս եծ եղաւ տպաւորապաշտութեան յե — 
ղափոխո ւթէւնը։ Ան՝ ոչ մէայն վերանո
րոգեց նկա ր չո ւթ է ւն ը • այԼ նաեւ ա րձա — 
նադո րծութէւնը ՝ դր ա կանո ւթ է ւն ը ՝ երա- 
ժ՜ըշտո ւթէւնը եւ էր ազդեց ո ւթ էւն ը տա
րածեց ճա ր տար ար ո ւե ս տէ կարդ մը ճէւ- 
գերուն վ[,աJ եւս :

Տ պա ւո րապա շտո ւթեան մէջ լոյս եւ շուք 
դոյն է երկու տարբեր հնչա կանո ւթ է ւն — 
ներ են՝ երկու տարբեր գոյներ որոնց 
տուած են լոյս եւ շուք անունները*, Տ ը- 
պաւորապաշտ արուեստագէտը ke տար ~ 
րա լուծէ արեւէն ճառադա յթներ ը զէբենք 
բա ղա դր ո ղ դո յն ե ր ո ւն մ էջ ՝ ու անոնց մ է — 
ջոցով կուտա յ օրուան զանազան պահե — 
րուն լոյսէ տար բերութէւնները։ եկար — 
չութեան առաջիէն յեղափոխութեան մէջ 
դոյն է մ էակ ա ղբէւր ը արեւէն լոյսն է ՝ որ 
կը յա յ,ոնէ առա ր կան երանդա յէն բաղ — 
մա տեսակ երեւոյթներով*,

Տ պա ւո րապա շտո ւթեան հայրն է Մ ոնէ : 
Լոն տոն է մ շուշևերէն ներշնչուած էր մէկ 
վերջալոյսը հ>էմփր է ս է ոն» անունով ցու
ցադրուած ՝ կը թելադրէր քննադատէ մը 
Հ^էմփր է սէ ոնէս սւ» կատակախառն անուտ- 
նու մը ։ Մ ոնէ ել էր ընկերները կ'ընղունէն 
ղայն է նշան դե ղա գէ տա կան մենամարտէ :

Ա* ոնէ չհասկցուեցաւ էր մամ անա կէն : 
էնչպէս չեն հասկցուած բոլոր նոր խօսք 
ըս ողներ ը : ԷՒշո ւառո ւթ ե ան մ էջ ապրե — 
ցաւ ՝ յ ո ւս ա հ ա տ ա կան մէկ սլա հուն անձ- 
նասպանութէւն փորձեց ՝ վերապրեցաւ 
շնո րհ էլ քան է մը բարեկամներու նիսթ ա — 
կան օմանդա կո լթ ևան : սալա ղաձ ար ~
ղարութիւնը եկաւ իր շիրմին ւիլւլլյյ ու 
անուանեց ղայն ՀՀլոյսի խոսր ե ր ղո ւթե ան 
մեծ վարպետ»։

Մ "ն Ա դա դա ղ էն վ րա յ> կը փռեն՝ հա
մաձայն սովորութեան ՝ սեւ ծածկոց մը՝ 
բար ե կամնե րէն մէն կր հանէ զա յն ու ա- 
նոր տեղը կը փո֊է բաղմ երանդ ծածկոց

մը՝ ու՝ է տես սդակէրներու զարման
քէն • !լ'ըոէ ♦ «{/* ոնէ է երան դա պնակէն 
վրայ սեւ գոյն դոյո ւթէւն չունէ» :

Հակառակ էր ընդհանրական երելոյ —
թին։ տպա լո րապա շտո ւթէւն ը երկար
չապրեցաւ հ Իրմով ամէնէն աւելէ խան — 
դա վա ռո լածն ե րն անդամ ♦ էնչպէս իմիլ 
Qn լա ՝ գուշակեց էն անոր մօտալուտ սնան- 
կութ է ւնը ՝ վասն զէ կառչած իր գոյնի 
ուղղափառութեան ՝ կը մերժ՜էր էն չ որ 
դուրս էլէյնար գո յնէ սահմանէն :

տասԸ տարէ բոլոր ժ՜ ո ղո վո ւր դ- 
ներու ա ր ո ւե ս տա դէ տն ե ր ո ւն վրայ էր աղ- 
դեց ո ւթէւնը տ ա ր ած ելէն ետք ՝ լկբՅալ՜ 
բռնել էր ստեղծած աշխարհակալոլ — 
թէւնը : *Հյ կա ր չո ւթ եան ա ռա ջ էն յեղափո
խութիւնը տեղէ տուաւ նոր ձդտո ւմ — 
ներու՝ որոնք կուդտյէն զէնք հակադ _ — 
րեչով br տ^Գ1Լ դբալ֊եէու*, Սակայն՝ նր- 
կարչութեան արդէականութ էւնը սլէտէ 
սպասէր 1870^ պատերազմէն վե րջա ւո — 
րո ւթեան ՝ որպէսզէ դասական ս կզը ուն ք- 
ներուն վրայ տարած էր յաղթ ա հա կուէ 
է^քղէնքը վերջնականապէս հաստատէր *, 
Արդա րեւ ՝ բո լոր ձգտ ո ւմն ե ր ր ղր ա կան ՝ 
դէտական եւ գեզար ուես տա կան յաջո րղած 
են պատերազմներու» մարդկային սրա էհ 
ո լ մ աքէն յեղաշրջումները մ է շտ ալ կա
տարուած են թնդանօթներու լռու թԼնէն 
յետոյ :

X

Տպաւորապաշտութեան կը յաջո ր դէ 
փոլաԱթիյխսրւ2րձք7£>/, եւ Սեմ-
Ա|11լ|ւււլո1»£-^ր^/ յետոյ՝ նկարչութեան երկ
րորդ մեծ յեղափ ո էսո ւթէւնը Արտա յայ— 
տապա շտո ւթէւնը։ Այ11 բտռր կասլ չունէ 
դէմքէ մը յա յան ած զղա g ո ւմնե ր ո ւն հետ։ 
Արտա յա յտապաշտութ էւնը ծնունդ է ղեր՜ 
ման ոգէ էն՝ էնչպէս տպաւո րապա շտո լ — 
թէւնը ծնունդն է ֆրանսական ալ էէն : 
Առ ւս ջ էն ր ձելա կերպէ յեղափոխու թի,ն < 
^րկ["որԳ[Լ դոյնէ* Առաջէն ը ենթակայա
կան է երկրորդը առարկայական։ Առա — 
ջ էն էն վրայ ե ր եւա կա յ ո ւթ է լիւ ը կը տա — 
րածուէ ՝ երկրորդէն վրա լ' զուտ տեսո- 
ղո ւթ է ւն ը :

Գրեթէ բո լո ր արտա յա լ տ ա սլա շան ե ր ը 
մտաւորական մարդէկ են՝ կուգան դրտ — 
կան ՝ դէ տա կան եւ ճա ր տա ր ապե տա կան 
ուսումներէն։ Արուեստէն յա յ տիր ո ւթ է ւն ը 
իրևնց մէջ կը սկսէ շռւրջ քառասուն տա- 
ր եկան էն ՝ տար Ւմ' որ պէտք չէ այլեւս 
ո րոնէ ա յ լ արատ յա յտէ • պէտք չէ տե — 
ս ո լ թ է ւնն ե ր ո ւէ դբադէ U,J[ ղանոնք պարզէ։ 
Արտայայտապաշտներլւ՝ առանց մ՜ամա — 
նակ կո ր սն ցն ե լո ւ ՝ կը յա յտնեն էրենց ան
հատական ո ւթէւն ը տառապանքէն ձեւա — 
զերծ ո լած դէմքեր նկարելով երբեմն՝ եր
բեմն ալ հ եռա լո ր կղզէներուն նա էրն ական 
մ-ողովուրղներոլ արուեստէն նե ր լն չ ո ւե — 
լով։ Նախնական կամ կէսավայրենէ կո չ- 
ւած մ՜ողովուրդներու արուեստէն հետ 
արտա յա յտա պա շտո ւթեան ունեցած զդա j— 

նութեան մերձալորութէւնը կազմեց՝ քը- 
սաներորդ գարուն առաջէն կէս էն նկար
չութեան ճաշակը :

Արտա յա յ տ ա պա շտ ո ւթէ ւնը ռոմ ա նթիղ - 
մ է մէկ նոր ձեւն է որ !լ արտայայաուէ 
կէբրով քմահաճ ձեւազերծումներով։
^Էերմ ան քննադատութեան էք Աւ|ւթէ ս|ւոն — 
իսմու֊ս անո լանու մԸ ՛ԱԼ բացատրէ g ա լա
տան չ հ ո գիներ ո լ դր ս եւո ր ո ւմ աւելէ' քս*ն 
կե րպնկա լէ յատնութէւն : Ար տա յա յտա — 
պաշտները կ'որոնեն ա ր ո ւե ս տէ նոր յայտ- 
ն ո լթէ ւնն ե ր կեանքէ բացառէկ երեւո յթ - 
նե րուն ՛լ ուզեն երեւան հ սրիր ել մար
դուն տռամաթէկ բնազդը այնպէս է նէլ_
թերոլ մէչ' որոնց ընտրութէւնը կը դառ
նայ էրառնուածքէ յայտնութէւն ։ Նէւ ՜~ 
թ^բ Ը չեն մ էանար ոչ ընկերա յէն ղաղա — 
փարներուն ո չ տեղական ա ւանդո ւ թի.ն- 
ներ ո ւն ՝ ողբերգական յղացումներ են ընդ- 
հանրապէս ՝ ամէն մէկ ա ր ո ւե ս տ տ ղ է տ է 
էւ ա ռն ո լած քէն համ ապա տա սէրան :

ք^ոլոր մ՜ոզս վո ւրդնե րու մէջ արտայայ- 
տասլա շտո ւթ էւն ը էր անհ անգո ւրմ ելի ու — 
թեան հասցնողները եզան *էե րմւոն ա ղ է — 
ները։ Սարդ կը զարմանայ՝ թէ էն չ պթ tt ' 
տյս մ՜ոզով ուրդը՝ որ անյագ փափաքը ու- 
նեց ած է մի շտ երեւոյթէն աներեւոյթը 
տեսնելու՝ ֆաուստեան ներ շն չում էիւ ան __ 
հո ւնո ւթեան թաւէ անց ելու՝ ու դաղափտ ՜ 
րական բոլոր երեւոյթներուն ■րէջ Ւնմ ֊ 
ղէ^բը ար տաց ո լա ցած տեսնելու բնաղղր ՝ 
Ւ Լ՛ Ւս կ ստեղծած այս նոր դեղազ է տոլ — 
թե ահ մէչ կրն ույ հ ա u*h է լ չճաշակէ ջար
դարար՝^ կոչուելու, աստէճան ին։ Ար տա — 
յայտասլսւշտներէիլ շատեր՝ վաւերական —

ները յատկապէս ՝ ենթակայ եղած են տե
ւական ջղագրգռութեան , շատ անդամ 
վերջացած ողբերւչական մզումներով՝, 
վան իոկ ՝ Ա* ունշ ՝ փէր շն եր եւ ուրէշներ 
ապաստան փնտռէ g էն անձնասպանութեան

աղատելու համար հէւանդաղէն մը 
տածումներու հ ալա ծ ան քէն :

X

Ղտյնէ վերադարձ մը կը կա տա բուէ 
|1900// շուրջ ՝ բա յց ա յս անգամ շուտ եւ 
հարթ դոյնն է՝ որ կը դառնայ նպա — 
տակ ՝ ա ռըն չո ւթ է ւն չունէ տպաւո րա — 
պաշտներու մթնոլորտ ստեղծող դոյնէն 
հետ ։

Սսւլոն Սւ^Օք՜ոԹի մէջ սրահ մը կը տրա- 
մ ագրո ւէ զուտ եւ հարթ դոյներու բուռն 
ներդա շնա կութէւններով նկարող քան է մը 
երէտասարգ նկարէշներու *, Այց ե լո ւն ե ր ո ւհ 
բխդվղոլմը կը չո-այլկ ՀՀբհշտյէն^ ՝ ՀՀդայ- 
թակղեցուցէչ^ ՝ «տգէտ ո ւթէւն» բառեր ը 
է տես g ո ւց ա դր ո ւած ն կա րն ե ր ո ւն ՝ որոնք 
ստորադրուած էէն Ա ա թիս ( Su-l-i՛ ) '/.ան
Տոն l/էն, 3)րիէչ անուններ ով ։ Օր ուտիր 
քննադատը Լո լէ վոքսել՝ դէտելէ ետք 
Տ ոնա թե / յո յէ դասական ոդէով քանդակ- 
ւած մէկ ս է ր ո ւն արձանը ՝ շ ր ջ ա պ ա տ ո ւած 
տ յն ատենուան համար պոռոտ եւ ա յ լան— 
դա կ տյդ նկարներով՝ կ'ըս է շուրջէննե- 
բուն՝ ռնա թե յ/օ փարմէ լէ Տ}ուէ» *, 1քաղ— 
րանքէ համար ըսուած տյդ էրօսքը կը նր- 
ւէրադո բծուէ պատմութենէն։ Այդ օր — 
Լընէ սկսեալ Ա)ով կը կո չո լէն ա յն նկա — 
բէչխերը՝ որոնք հեռանալէ ետք բնու M 
թեան է րապաշտ երեւոյթէն՝ կբ նկարեն 
բուռն դոյներու ներդաշնակութէւններով։ 
1)'սւռ մը որ կապոյտ կը թուէ էրենց ՝ կը 
նկարեն զայն էրենց երանգապնակէն ամէ
նէն խռր կապոյտով՝ ցոյց տալու համար 
արհամարհանքր որ ունէն օրուան նկար — 
չութեան եւ բարձր դասու քաղքենէ ճա- 
չ111 կէն հորն դէպ :

Տ)որԼէզմ է մէջ դո յո ւթէւն չունէ ո1 չ հե
ռանկար Լփերսփեկթիվ) ո՛ չ օր էն ut կում 
(յԼոտըլէ) ։ Երկու տա րածո ւթեան վրայ 
զած զուտ դոյնէ ա ր տա յա յ տ ո ւթ է ւն է որ 
ղայն անուանեց էն դոյնէ շանթ ։ Ղ*11 յնէ
շանթը ուշ պարտագրեց է^քզէնքը : Տե —' 
՛ո ողութէ ւ1ւը թարմացնող ա մէն վ, որ ձմի շտ 
ալ հանդէպած է ընրլդէմ ո ւթե ան ՝ մինչեւ, 
որ վա րմ՜ ո ւթ է ւն ը եղած է ս ո վո ր ո ւթ է ւն ՝ 
խրտչեցնող երեւո յթը բնական :
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Տ)ովէզմէն տասնեակ մը տարէներ յե — 
տոյ ՝ մէեւնոյն Ա ալոն տ^Օթոնէ մէջ (էորմ՜
բաբ կը gՈԼ3,սդբէբ նոր ոդէով նկարուած 

անկենդան րն ո ւթէւն մը {նաթէւր մորթ] : 
IJ ut թէս ՝ բա ց ա տր ած ատեն նկարէն կրած 
երկրա չափակաիէ ձե ւա ղե րծ ո ւմն ե ր ը ՝ կը 
գո բծածէ <Հքէւպ» բառը (խորանարդ] : 
Այդ օրուընէ սկսեալ Պրաքէ ա րուես տը 
կը կոչոլէ բէլպէղմ * Պրաք՝ թէեւ կ'ըն — 
դու նի իր ա ր ո ւե ս տ էիւ տա րօր էնա կ մը — 
կրտութէւնը՝ ptujg մ ամուլէն մէջոց ntl 

կԸ բացւս տրէ թէ էր մ աքէն երբեք չեր 
անցած քէւպերով նկարչութէւն մը տալու
դաղափարը ՝ թէ էնք կ' ուղեր ն կա ր չո ւ 
թեան մ էջ մ տցնե լ դէծեր ու նոր կաբդ մ բ • 
աա լով դո յն էն էր ամ էն էիր պարզ բազադ ~ 
ր tt ւթ է ւնը :

'Ըէւպէէլմէւէ տեսնելու ձեւը ըո լո րով էն 
կր տարբերէ մէւս ձդտո ւմնե ր ո ւն տեսնե- 
է" ւ ձեւեր էն : վՀէւսլէզմը կը տեսնէ առար— 
կայէն մէկ չլ,ջադէծը կտմ մէկ մակերեսը։ 
Ս էլս շրջաւլէծերն ու մակերեսները կ՚եր
թան մ էանա լու "ւբէշ առարկաներու չըբ՜ 
ջտւչէծե րուիւ ու մակերեսներուն ՝հ ե տ 
կազմելու համար կտաւէն վբսէյ ձեւա — 
ղե րծո ւած առարկաներուն գծապատկեր էն 
uni ը ո ,լջ„ ւթ է ւնը յ ուր ն կա ր ո ւած առար _ 
կայէն է րական կառոյցը հաւլվււ. ն շմ ա ր ե լէ 
կը դառնայ։ փան է մը հողէ՝ «կէթառ» 
անունը կբող ն կա ր է մը առջեւ ճէւլ կը թա
ւէ են նկա րուած կէ թ աո ը տեսնե լու ՝ ա — 
նոնցմէ մէկուհ մ ան շուկը մատէկը կը ղնէ 
կէթսէռԸ կազմող լարերուն վրայ՝ Եբտ — 
քսաները շատ անդամ ա ւելէ ճէշդ եւ ա- 
Լ և,ի արադ կը տեսնեն ՝ քան թէ մեծեր ուիւ 
մ ա ր զո ւած ա չքբ •

Գէւպէղմը Պրտքէ դէւտը չէր : Ա ելա — 
մ ո րթներու ել նա խնա կան մողովուրդ — 
ներու արուեստէն մէջ տեսնուած են 
նտձեւ՝ ե ռանկէ ւնտ ձե ւ ՝ էւորանարդա — 
ձեւ օր էնա կո ւմն ե ր : Տ տ ր բե ր ո ւ թ է ւն ը որ
կայ եւրոպական նմանող արուեստէն ու 
նախնական Jո ղո վո լր ւլն ե ր tt լ յսրուես տ էն

անիրական ձեւա կերպերով միչ1։լ , 

ցաարուի անոնց խորհրդ1Ա 
հակումով։ Պէաք չէ ուրեմն ղալՀՀ 
եթէ եւրոպական ^••ղովուրղնեթն 7՛ 
առաչ} նախնական ^ղ"վուրդներոլՀՀ" 
ւեոաը աո լալ արգի կԼրպարոլե^Հ1' 
դայնոլթեան կարեւոր մ ասր-,

Հանճարը կապ չունի մ ի շտ մ,„,/ ո,,
հետ։ Հանճարի տեսակներ ունին 
խաները, դպրոցական տարի^ 1ՈԱ,Հ֊ 
լին չհասած ։ Հանճարի տեսակներ 
նախնական ժողովուրդները, ^ս,լա^ _ 
կրթութեան սեմին տակաւին չմօաեցՀ 
Հանճարի տեսակներ ունին կարգ մր 
թեր , որոնց գործերուն պա խ ա ռս, տես^ 
թիւնը կ'ապշեցնէ մեծագոյն արՈւեստա_ 
գէ տներն անգամ։ Որովհետեւ հանճա^ 
այս տեսակները կ'անգիտանան ինչ „ 
սորվելը է, եթէ իրենց երակներովն
'(Ը կԸԼն Ւնե "Ը ԼՒ “"ըվուիր։
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Ո ֊.րի չ ձգտում մը կը յայտնոլի, 
անգամ Միլանոյի մէչ Ապտղայապաչտոլ_ 
թիւն {ֆիւթիւրիղմ ) անունով, Որ 
ազդեցութիլն պիտի ունենայ վիրաց,,, _ 
սլա շա ա ր ո ւե ս տ էիւ ւԼրա յ : Անոր հէմնա - 
Գերը Մարէնեթթէ ՝ կ^ոլզէ քանդել թան- 
դարաիւներն ու մ ա տ ենա դա բաներ ը՝ անոնց 
ւէլատակներուն վր^յ բտրձրացնելոլ հա
մար մեքենայէ քա ղա քա կրթո լթենէն նեբ

շ^չոլող br *^nr դ^դադէտութէլնը՝. «(/^.
բուն ել հսկայ մեքենաները կր չրէս - 
պատեն մեզ՝ այսօր մէայն կրնանր ղղալ 
անոնց հոդէներուն էւորութէւձւն ու Արտե
րուն ծաւալը՝ որոնց մէջ շարմում եւ ու- 
մ՜ա կան ո ւթէւն կը ճառադ այթենչ, : Այս
տա րօր էնա կ ել անձնատէպ էօսր^երուէ 
ւ/արէնեթթէ յամ առօր էն կը պայրարթ,
վէճերով ու ծեծերով պողպատացան 
կամքը կը պա րտադրէ նախ է տա լսսյէնե.. 
րուն ՝ յետոյ մէւս մողովուրդևերուե :

Ապագա յապա շտ արուեստագէտը յէ 
ներ շն չուէ ր բնութեան եւ ոգէ էն մէխւղո- 
յութ էւն ունեցող ներդա շնա կութէւննե - 
բ էն ։ փծայէն ագուցումներով կը նկաթ 
կտտլէն խոբը ալ՜^լէՀ քա^՛ տարանու - 
թէւնը ։ Օրէնակ ՝ ա նձրեւէն թրչոսսե 
կպրապատ փողոցէ մը ելեկտրական լի
սերը ՝ ձո ղեր ո լ նմ ան ւէ ո ղո g ը փորելու եւ 
անոր խոր է ջնելու պատրանքը կուտաե՝ 
ապագայապաշտ արուեստաւլէտը կը նը- 
կարէ այդ տեսողական պատրանքը ուղա՜ 
հայեաց դէծերոլ խուրցերով ու եռանկէւ- 
նաձեւ մակերեսներ "վ։ վ երածէ լու համա? 
փողոցը կտաւէն խորը է^իուղ երեւոյթէ-

Տ ա րօր էնա կ կը թուէ այս նոր դեղաղէ- 
տ ո ւթէւնը էր էն քնա տոլ ո ւթ եան մկ[՛ 
Ապագայապաշտները էլըսեն թէ արուես 
տէն մէջ ամէն բան պայմ ւսնաղրական կ 
հխնչ որ ճ շմ ա ր աո ւթ է ւնն էր երէկթե՝սոԼ 
տըն է այսօրոլան ։ Ինչ ոլ> անխաթտ >՛ 
ւատքն էր դա ս ա կանո ւթ ե ան ՝ զաոսէնց^ 

է մեր արուեստէն մէջ» :
Ապա դայապա շտո ւթէ ւնը հէմնոս՚ձ ( 

շարժ՜ումէ եւ թափանց կո ւթեան վւ,տ,1 ՚ 
մը որ կը վազէ ՝ չո ր ս ոտք չունէ այլււ11111 
նըչորս ՝ ու անոր ոտքերուն չարմա 
ները եռա նկիւ-նաձէլ են ։ Ե[՚ր ‘֊֊պաԳա ՜ 
յապտչտ նկարիչը կ' ըս կ <Տ.Չե ս նկ"՚1՛ 

բարեկամիգ դկմըին վր11',! ՚
կ^ անցն է դէ  ̂ա ցէ մայթէն»՝
կ^ր/յայ թափանց կո ւթեան էր [ 1
որ հիմնարկէքն է այս նոր ձգտոսք1'ն:

Ապագայապաշտ արուեստէն f"11 

դէծերոլ լեզուն է *, Իրս,բ,,Լ 
դէծե ր ը կո ր կամ ուղէղ ՝ կբ Ju,itû 

ռովք՝. Ուղահայեաց դէծերը երրլլ“ 
կան բաժ՜նեն երկու մ ասէ ՝ կբ J 

աղմկարար շարժ՜ում ։
Ըմբռնելով համար ե րեւութ^պէ11 

ըմբռնելէ տյս նոր արուեստը՝ սթ>,ո£ , 

քել էմացական մշակոյթը
հետ՝ ու լալ մը էւրտցնել տպ> [ 
պաշտ տես ո ւթէւնը՝ ւսյլսւպէ" ,ս 
կարները կը թոսին գծային ֊’^‘l

ի1ո,.մր մը ապաղայապաշա “Հ" 1ՒՀ ւղ 
մեծ ցուցահանդէս մը կը Ա1ԱԸ£
laio/.։,, Մորթէք /"SX-
թևամր ։ Իրենց հրատարակ1"* ՚
ին մէչ կ'ըսեն. «ՄԼնր, մեր ն"1""Հկւ„

թէւնու1 նկարշութէւնը ծտյր ՚
"ինը» : Այս յասակնսա յ“՚J՛"/'

յատուկ չէ ա պա դա յ ա պտ շտ »1 լ ւ ւ , ե^1
ձգտումները այսպէօ սկոտծ եհ՝ I 

առանց վա է» ճանէէ :

ԶԱՐԻՀ VI0'
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['abbé Charles MERCIER
Professeur d'arménien et> de géorgien 

à l'Ecole des Langues Orientales
Anciennes

de l'Institut Catholique de Paris.

-------------O--------------

Le 23 Avril 1978 a été rappelé à Dieu, 
après quelques mois seulement de mala
die, l’abbé Charles Mercier, professeur 
d’arménien et. de géorgien à l’Ecole des 
Langues Orientales de l’Institut Catho

lique de Paris.

Né à Lyon en 1904, après de brillantes 
études au petit et au grand séminaire, il 
entre au Monastère bénédictin de Cbe- 
vetogne (Belgique). Après avoir terminé 
sa théologie à Rome où il est ordonné 
prêtre en 1930, il poursuit ses études à 
l’Ecole Biblique de Jérusalem, à Louvain 
et à Maria Laach (Allemagne), puis à 
Paris en 1935. Sous la direction du Père 
Mariés dont il est devenu l'élève d’armé
nien, il passe avec mentions ses quatre 
certificats de licence ès-lettres, un dip
lôme de l’Ecole des Hautes Etudes de 
la Sorbonne et le diplôme de sy riaque.

La guerre de 1939 le conduit à Alep, 
où il enseigne au collège arménien en 
1940-41. Revenu à Paris en !941, il pour
rait ses études spécialisées en arménien 
et en géorgien, et en 1946 remplace le 
Père Mariés dans sa chaire d’arménien à 
FE.L.O.A., ainsi que le chanoine Brière 
dans sa chaire de géorgien en 1951.

Parallèlement à son enseignement qui 
se prolongera jusqu’en 1977 (avec une 
seule interruption en 1956 et 1957), les 
publications érudites vont s’échelonner de 
1946 à 1977 : après ւա article sur « L’in
vention des reliques de St. Etienne », 
d après la recension arménienne inédite 
(Rerue de l'Orient chrétien, 30 (1946) 
p. 341-369), c’est l’édition critique de 
«La Liturgie de St. Jacques», texte grec 
et traduction latine, dans la Patrologia 
Orkntalis, t. 26, f. 2 ; No 126.

Puis c’est le travail obscur et méritant 
de collaboration avec ses Maîtres pour 
^ois ouvrages importants : l’édition d’un 

es premiers commentaires de l’Ancien 
«statuent, d’Hippolyte de Rome, au 
e ut du 3ème siècle : « Commentaire

les bénédictions d’Isaac, de Jacob et 
e Moïse » : textes grec, arménien et 

§éorgien avec traduction française, chef

®uvre de présentation typographique 
int?66 par ^imprimerie Firmin-Didot en 
316) (P' °՜ * 27, f 1 et 2’ N° 131432’

u 1960, R achève encore l’édition cri- 
KoS) Célèbre philosophe Eznik de 

> De Deo, préparé pendant plus de 
x «ns par le P. Mariés (P. O. t. 28, 

et 4, No 136 et 137, 130 et 238 p.).

Poi՝1/՝11 *"n ^62, ‘1 termine et met au 

bon ՝ a?r^s mort de son maître, l’édi- 
dc Տէ1 tra<4uc։lon lutine des.« Hymnes
(p. o'. t.ph

30.
rem conservées en arménien »
U- 1, No 143, 262 p.).

duction dans l’édition et la tra-
MerciՈ Z8 textes arméniens vaut à l’abbé 
gée 6 talre partie de l’équipe char- 
Ifaerese/ ?°Uve^e édition de V Adversus 
Uiagist/i ,C 9aint ïrénée, cette œuvre 
le greca e. e ta fin du 2ème siècle, dont 

nnginal est perdu, mais qui est

conservée dans une version latine et dans 
une version arménienne au moins pour 
les livres IV et V. L’abbé Mercier fait 
une nouvelle et fructueuse collation de 
Tunique manuscrit qui contient le texte 
arménien et rédige en latin l’apparat cri
tique : par la liste des rectifications et 
corrections qu’il propose dans l’appen
dice Il du volume 152 des Sources Chré
tiennes 1969, p. 379-399, il donne l’équi
valent d’une nouvelle édition critique de 
la version arménienne.

Mais les dernières années de l'activité 
scientifique du P. Mercier furent absor
bées par le déchiffrement et la traduc
tion d’une version arménienne de Phi- 
Ion : « Commentaire sur la Genèse :
Questions et réponses » pour la collection 
des œuvres de Philon qui est sur le point 
d’être achevée sous la direction du P. 
Mondésert. Cette traduction française 
établie avec la collaboration de Mlle Petit 
comprend deux volumes pour la Genèse, 
qui sont sous presse, et uu volume pour 
l’Exode prêt pour l’impression.

Enfin le P. Mercier laisse inachevée la 
traduction française d’un « Commentaire 
sur Job » d’Hézychius de Jérusalem, per
du en grec et édité en arménien en 1913.

Des traductions, comme de 1 enseigne
ment de l’abbé Mercier, collègues et 
élèves sont unanimes à reconnaître le sé
rieux, la rigueur, l’exactitude précise : 
« Il est rare qu’on puisse le prendre en 
faute » dit l’un d’eux : « Il savait tout, 
mais il était encore plus modeste que 
savant ». Il aimait en effet la vie régu
lière, presque s olitaire, favorable aux 
lents travaux d’édition que ses fonctions 
d’aumônier de pensionnat, puis de cli
nique à Vernon depuis 1968, lui permi
rent de mener, gardant ainsi un ministère 
pastoral adapté à ses possibilités de santé.

Toutefois, pour couronner ces années 
obscures, il eut la très grande joie d’être 
invité par Sa Sainteté le Catholicos Vas- 
ken 1er en 1972 pour un voyage de quinze 
jours en Arménie, où il fut reçu avec la 
délicatesse et les attentions que l’on de

vine.

En 1974, c’est en Géorgie que, par l’en
tremise de M. Salia, directeur de la Re
vue internationale de Kartvélologie, dont 
il était membre du Conseil scientifique, 
il fut invité par l’Institut des Manuscrits 
de l’Académie des Sciences de Géorgie 
à un séjour d’études et à des rencontres 
avec les plus grands savants de ce pays.

A son tour, l’Institut Catholique, le 14 
Novembre 1977, rendit un fervent hom
mage à son enseignement de 32 années. 
Nul alors ne pouvait penser à une dis
parition aussi rapide : il était tout à la 
joie de transmettre ses deux chaires d’ar
ménien et de géorgien à son élève le pro
fesseur J. P. Mahé, qui pour compléter 
sa formation avait tenu à passer deux 

années en Arménie.

Tous ceux qui l’ont connu — et ses 
disciples sont dispersés dans plusieurs 
continents — garderont de lui le souve
nir d’un homme de Dieu au rayonne
ment discret, comme d’un savant tout 
donné à sa tâche austère, plein de bonté 

et de patience.

FRANÇOIS GRAFFIN, S. J. 

Directeur de Patrologia Orientalis

ՄեկՆսԲԱՆԱԿԱԼՆ IfblPIllllPâ' 
iflKlWU՝ ՍՆՈՒՆԴԻՆ

«Արիւնափառ Խաչին, տակ ,
Որուն թեւերը տրտմութիւն կը ծորեն 
Աշխարհիս վրայ բովանդակ ,
Ես՝ պարտուած՛, Արուեստիս դաս ն

սրտէն
կ՚ողթսոք ձեր մահն, ո'վ հեթանոս

Աստուած ներ» :

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒ՛ԺԱՆ

(«Մեռած Աստուածներուն»,
«Հեթանոս Երգեր»էն)

Աաճաի։ պատահած ղէպք il ըն է: Հան
դէսէ Մը ետք, ճաշի մը ընթացքին , նոյ
նէսկ բարեկամներու հետ հաւաքոյթէ մը 
մէ£ ծանօթ կամ անծանօթ Հայ P, և[Լ 
մօտենայ ու. երբեմն առանց նոյնէսկ 
զէնք նե ր էլա յա ցնե լո ւ յա րձա կողա կան է
էլ ան ցնի . «.Պարոն Ij ա շէկ ք լսած եմ որ 
համալսարանէ մկջ բաղդատական դրա “ 
կանութէւն կը դասաւանդէր : fi այց բնաւ 
չէր դրեր կամ էտս էր ա,քքե մասէն*
ըսեր թէ ո*ր մէկը աւելէ լալ է ՝ ---  ամե-
րէկեսմնը անսակա^նը^ դերմանակա նը 

• • ՛Ջէք ըսեր թէ , անոնց հետ բազդատ^
ուած } [^նչ ԳՒՍՀՀւ.1 ւԼՍաե է մե՛ր դրա
կան ո ւթէւն ր : էյրևւէ դո՛ւր ալ մեր դրա
կանութեան մասէն բարձր համարում 
չու նէք. ասլա թէ ո շ' կը դրէէնբ անոր ձ ա- 
սէն ու կը բաղդատէէր զայն ուրէշ դրա- 
կանո ւթ է ւնն ե ր ո ւ հետ^ :

'Շա՜՛տ են այս հարցումէն պատասխան- 
ները ու ոմ անք՝ բաւական ւսնքաղաքա — 
վարէ* սակայն կյուղեմ հոս տալ երկու, 
հատը* մէկը կարճ ու կտրուկ ՝ մէկն ալ 
երկար՝ էրր այս յօդուած էհ րո ւն նէւթ ը**

Ա* Հ fi ա զդա տա կան դրա կանութ է ւննե 
կան՝ զանազան տե ս ո ւթ է ւննե ր ո լ ‘/['"'J 
հէմնուած։ Է* մ մշակած ճէւղս շա տ աւե յէ 
ճէշդ սլէտէ ր //ս*ր անուանել ո՛չ Հդրա — 
կան ո ւթ է ւն?> y ո' չ ալ Հքննա դատ ո ւթէւնը 
այլ Հրա զ զատական մեկնաբանական մօ — 
տեցում^Հ Այս սահմանումը՝ զոր ես կը
նեմ ՝ա ւե լէ ճ շդր է տ ձեւով կրնայ նկա ՜ 
րագրել ա՛յն՝ էնչ որ էմ մասնագէտու - 
թեանս են թաճ իւղին հիմնական հալա — 
տամքն է----Եթէ կ՛ուզենք հասկնալ որ
եւէ սայն — սիսթեմ (այսինքն նշաններու

ԳԷԲՐԳ

ԿԱՌՎԱՐԵՆՑ

MUWb

Գ11ՐԾ՝
Albert BONQUILLON

որեւէ սիսթեմ կամ դրոյթ' ինչպիսին է 
լեզո՛ւն ու լեզուով «կերտուած» գրա ~ 
կանո ւթիւն Մը), չի բաւեր ճանչնալ մի
այն նոյն լեզուով գրուած ու նոյն մ շա — 
կոյթին կողմէ ա րտադրուած ուրէշ Գ"^1՜՜ 
ծեր* կենսական է նաեւ հասկնալ ուրէշ 
սայս — սիսթեմնելւ Լօրէնակ' թրքերէնը՝ 
նկար չո,ւթէւնր) եւ զանոնք մեկնաբանե
լու համար կէրարկուող տարբեր մօտե
ցումներ Հօր էնա 1լ լեզուաբան ութէ ւնը՝ 
մարքսէսմը՝ արուեստէ պատմութէւնը՝ 
ե լային) ։

Այլ իւօսքով, կարդալ, հասկնալ ու մեկ
նաբանել պարզ արարքներ չեն : Եր կա
տարուին որոշ դիրքի Մէջ եզող անձի մը 
կողմէ' ուրիշ ղիրրլի Մը ՛էր ույ գտնուող 
գործի Մր կամ UU1J ն - սիսթեմի մը վրայ : 
Հայը (ըլլո՚՚յ իբր անհատ թէ հաւաքս։ -

Դրեց'

ԽԱՉԻԿ ԹԷ0ԼԷ0ԼԵԱՆ

կանութէւն) թրքական ղրա կանո ւթէւնը 
չէ կրնար մեկնաբանել այնպէ՛ս , էնչպէս 
պէտէ մեկնաբանէր զայն թուրք մը կամ , 
ըսենք , չէնացէ քննադատ մր։ \յմ անա — 
պէս ՝ ամ եր է կա g է սեւը մասնաւոր հաս — 
կաց ո զո ւթե ամբ մը (/ւյլ նաեւ դառնու — 
թե ամբ) կը մօտենայ ամերէկեան դրա — 
կանո ւթեան , ո՛չ թէ անոր համար որ էնք 
ձճէշդ') է էսկ բարձր դասակարգէ ճեր — 
մակ ամ եր է կա g է քննադատը Հսխալ^՝ 
այլ որովհետեւ կան գործէ մէջ թաքուն 
կառոյցներ եւ էմ աս տներ՝ զորս կարնէէ 
չէ տեսնել ամէն դէրքէ :

fi ա զդա տ ա կան մ եկնաբանա կան մօտե — 
ցումը՝ ուրեմն կը ւէո րձէ հ ասկնալ որեւէ 
սայն — սիսթեմ, ըսենք' բառերու կա — 
ոոյց , ղոր կը կոչենք Հքերթուած^ կամ 
Հողրերգո ւթէլն'^>' բազմակողմ անէ մօտե
ցումով , Ր / Iul' J ան դրա կահ — քննադա-

(Շար.ը կարդալ Դ* էջ)

Fonds A.R.A.M



(8 Ա Ռ ԱՋ >

9* ♦ ( 1892^-194:6) մօտ աաո-
ւե լ ղաշն ներդաշնակութիւնն է) որ ներ
շնչումի աղյւիւր կը հանդիսանա յ : է^նչ 
փոյթ վայրերը* Իզմիթի թէ վենե-
տիկեան լոյսեր կամ յոնիական ^_ու[,եր^ 
բո լո ր ին մ օտ ան կը գտնէ ու կը վրձինէ 
անդորր խա ղա ղո ւթ ի ւնը : Փ ո թո րիկնե- 
րու եւ ա լեկոծո ւթ իւննե րո ւ երգիչը չէ 
մասնաւորաբար իր հ ո դեխառն ո ւթ եամբ î 
(յաեւ իր մտասեւեռումներով) որոնր 
ենթակայական յոռետես խառնուածքի մը 
արտա յա յտի շները կը մնան։

Էյ ադադ համաչափութեան այս ձգտումն 
է անկասկած ) որ իր երկրորդ հայրե — 
նիքին (Հունաստանի մէջ՝ գլխաւորաբար 
փնտռեց ու գտաւ ք} լյա գան' արուեստի 
արտայայտութեան այն ոստանը^ ուր 
ման րամա սնո ւթի ւնները որրան ալ այլա
զան եւ այլակերպ) այսուհանդերձ ) մ իա՜՜ 
ձոյլ կերպարանքով մը կը ներկայանան։ 
Այն որ կը կոչենք դասական) Հեւ±էն > 
մ իա խառնում ովը քարեղէնին եւ հոգեղէ
նին) մէկն ու միւսին հաւասար կշիռով։

Էէ որքին հետ նաեւ կա ղա պա ր ը ) ա րտա- 
■?Ւն ատաղձը) արտայայտութեան մի$_ո~~ 
ցը։ Շեշտուած նա խա ս ի ր ո ւթեամ բ մը 
տա դա չա փ ե ա լ տողերուն եւ ) ի մ ասնա ՜ 
լորի) հնչուն երանգներով յանգերուն 
անձնատուր կի լ յա յ ) յաճախ պարունակը 
շուքին մէջ .ձգելու աստիճան ) ի խնդիր 
վեր^սկէ տի մը գեղեցկութեան։ Լեզուն ) 
որուն տէրը կը մնայ եւ ճիգը' անոր ան
սպառ ) անհ ա տնո լմ պա շարնե ր ը օղտա— 
գործելու ) կը ս ե ւե ռին ի ւր ա քան չի ւր տո
ղին վրաJ : Լեզ ուին գանձատունը այնքան 
շլացուցիչ է , որ անոր փայլէն ու փայլ
էի լո ւմնե րէն ըն՛թերցողը միշտ կը շլմորի։

Այս յատկանիշները ակնյայտնի են հ* * 
Կ առվա րենց ի անտիպ բանա ս տ եղծութիւն- 
ներուն նոր հրատարակութեան մէջ) լոյս 
տեսած գեղատիպ ձեւա լո րու մովԱ. X ա- 
զար ) վենետիկ ։ Հ • Վահան (Հ ով հանն էս՛՜ 
եան բծա խնդիր աշխատանքով աւելի քան 
հարիւր անտիպ բանաստեղծ ութ ի ւնն եր 
համախմբած է) հեղինակին բնագիրնե — 
րէն ձեռագիր թէ մեքենագիր յ ինքնին 
հասկնա լի կը դառնայ թէ շատեր ասոնց- 
մ է կը ներկայանան վերամշակման կարօտ 
ա ր տա քին ո վ յ Անաց որ հեղինակը , որուն 
բծախնդրութիւնը կառոյց ի դետնին վրայ 
ծանօթ է ) ապահովաբար գրչի հպումներ 
կատարէր ղանոնք լոյսին հանելէ առախ 
Ասիկա կ' երեւի տաղաչափական անկա _ 
նոնո ւթի ւններէն' հ ոս ու հոն :

(նպատակայարմար պիտի ր//ար ան — 
կասկած , Կ առվա րենց ի քե ր թո ղա կան ար
ուեստը կատարեալ եւ ամբողջական 
պատկերացման ենթարկելու համար) հա— 
տորին մ էջ զետեղել բանաստեղծութիւն- 
ներ հեղինակին «.Տաւիղ Աւո լեան» (1931) 
հատորէն ) ինչպէս նաեւ գրական հան ՜ 
գէսներու եւ տարեգիրքերու մէջ ցրուած 
քերթուածներէն ոմանք։

Կ առվա րենց իր անտիպներով կը մնայ 
մ1՚Լ տ ինքն ամ փ ոփ քեր թո ղ ր ) մ իա յնա կ 
երագներու' յաճախ լուսնային ) անձնա - 
տուր յ Ո գեկո չած է ո ւթիւնները առաւե w 
լաբար ստուերներ են ) ապրումները ա ju
in եղ ու այնտեղ պատանեկան տպաւո րու- 
թիւններ' պատառիկներ ։ Կայ միշտ խան
դաղատանքը ապր ո ւած կամ եր աղո ւած 
տեսիլներու հանդէպ։ Հոգեմաշ կարօտ 
մը հեռաւորին) անդարձ մեկնածին նը- 
կա տմ ամբ : Պէտք չէ սա կա յն Հ ետեւցնել ) 
թէ կեանքը կը պակսի իր մօտ) այլ պար
զապէս անիկա մուտք կր գործէ լուսա
մուտէն) քիչ մը գաղտագողի' մնալու 
համար ըևգհանրապէս կիսաստուերին
'էջ*

թնո ւթեան գովերգուին առընթեր կայ 
սիրակէզ սիրտը եւ կայ նաեւ տարագիր) 
բնաւեր Հայուն մորմոքը) ուրկէ նաեւ

Անցան յիսուն, տաբինեբ , 
Ամենածախ աւարի •
Անցայ եւ ես տարուբեր 
Ընդմէջ լոյ սի, խաւարի: 
Սրսըփացի դաււնօրէն 
Եւ սակայն ոչ ի դերեւ- 
Տերեւաթափ անտառէն 
Չի կորչիր ոչ մի տերեւ • • •

Ու չի կորչիր մեղեդին 
Որուն հողին կուտայ թիռ • 
Զայն կ՛ընդունի վերստին 
Անհունը' հայր մըտագիր : 
Բայց մինչեւ օրն այն բարի, 
Անառակին վերադարձ,
Պիտի պանդուխտ թափառի 
Եթգէ վէրքին զուգընթաց •
Եւ քանի որ ադցալեր 
Բաներ են սէրն ու գորով, 
Մեր հոգիներն ալ վեհեր, 
Պիտի լեցուին մոխիրով • • • 
Բայց ոչ մէկ հով ու ժըխոը , 
Վըհատութեան վայ նասուն , 
Չեղաւ այնքան մեծ ու խոր 
Որքան իմ ցաւս, ո՜վ աշուն:

Արդ նըշանտոլք ն է նորէն, 
Անագորոյն փեսային •
Արմատն ի վար կատարէն 
Սեւ սարսուռներ կը սահին : 
Իր կեանքն երագ մ՚էր համակ 
Երազի կեանք մը պայծառ- 
Որ միայն սէր ու նըլագ, 
Ուրիշ ոչինչ չէր րաղձար : 
Հիմա արմատն եմ այն ծեր 
Ծառին հսկայ երրեմնի,

«

ււլարտասո 
հ անդէպ

ւն կեցուածքը ճակատագրին

Նկարիչ Հարթի գծագրո լթիւններ ը կը 
գո ւնա լո ր են մ թնո լորտը րանաստեղծու - 
թի ւննե բուն ։

Հ* Վահան (Հովհաննէսեան ) Կ առվա — 
րենցի օգտագործած ա յչա պ է ս դժ՜ուար 
հասկնա լի ու մարսելի քառերուն բա — 
ցա տրականն է կազմած-. Ա տածումը 
կրկնապէս օգտակար է , եթէ նկատի առ
նենք , որ ընթերցողը պէտք է դիմէ անոր, 
հնա բո յր բառե բուն ու բաբ դո ւթի ւններ ո ւն 
իր գիտութիւնը հ արս տա ցնելու համար :

ժ- ՄԻՐԻՃԵԱՆ

Զոր կայծակներն են կոծեր 
Ել սակայն դեռ կը կանգնի:
Կը կանգնի հեգ եւ հըլու 
Նահատակի մը նըման 
Նախապատրաստ զոհուելու,
Եւ սակայն ոչ ընդունայն---

Ու կը յիշէ՜ : Մեղմօրոր 
Ան րարունակ մ՚էր կանաչ 
Ու, սըլացիկ, օրէ օր 
Կ՚ըմպէր շաղեր ու նանանչ : 
Կողերն ի վեր կենսուրախ 
Ուխտն աւիշին կը ցայտէր, 
Բեղմնափոշին փրփրերախ , 
Ծաղիկ ծաղիկ կը կայթէր :
Արդ ի խորոց կը ցաւի, 
Վակժուժելով իր կաւին,
Ամէն հովի, արշաւի 
Դէմ յուսալով տակաւին :
Դիտէ թէ որդը փոսին 
Կը սպասէ զինք, — եւ արդէն 
Անկասելի օրհասին 
Կր շողայ շեղբը մօտէն...

Ո՞վ գիտէ մութ ապագան, 
Դուցէ վաղոտըն հանենք,
Երբ ամառներ կը սըգան 
Ջըմեռն ունի հարսանիք :
Կը տապալին մի ւսռ մի 
Ծառերն ամէն թալ ի թալ,
Եթէ գարունն իսկ տանի, 
Անոնց պարտիքն է երթալ - - . 
Խեցեվընիոն է անոնց,
Ըլլալ դագաղ մը դժնէ,
Կամ դիւրաբեկ օրօրոց,
Ուր մահը լոյս կը տեսնէ-••

Կամ արծարծել անըգգտծ 
Մեծատան բովն անոպայ, 
Մինչդեռ աղքատն' իր ճ 
Օնախին դէմ կը զոփայ„

Սնախ մ՛ալ ես ունիմ եոս 
Բոյն ազնուական գորովի 
Որ թեւերուս վըրայ գ0Հ 
Աստանդական կ՚օրօրուի :
Դէթ ծագերուն ու մօրկան 
Որ վախ ի վախ կը գԱ1ղթե(1> 
Տէր իմ շնորհէ մշտական 
Թսսւ մը գութիդ սաղարդէն- 
Ո՞վ պիտ’ երգէ ծառը ծեր 
Մենաւոր ծառը սարին,
Որուն հիւղերն արփաւջէբ 
Մահուան գոզէն կը սաոին-.. 
Իցի՜ւ, թէ ծառ ալեւոր 
Երբոր իյնաԱ՛ տախ տապար 
("Բանի որ մեզ ամէն օր 
Կը տապալէ նոյն տապաբ...) 
Թող մահս ի վեր ծովէ ծով 
Կանանչն անհուն ծաւալի,
Եւ թոզ հնչեն ջովէ ջով 
Դեւլ գեղանք ներ հրնոլսգի;
Իսկ ես, դագաղ իմաստուն, 
Անմեղ օրրան մ՚էր երբեմն, 
Օրրեմ անկումը մարդուն 
Մահուան զարթօնքն ամփոփէն 
Այլ մանաւանդ, եւ ի գին 
Ողջակիզմանըս բարի, 
Տաքցընեմ ուղն ու հոգին 
Ամէն անյոյս թշուառին... ;

ԷՒ տօ - Վենետիկ ) Ց ունիս 1945

ԳԷՈՐԳ ԿԱՐՎԱՐԵՆՏԻ

բա՚նաստեղծոիթիին »

ՀԱՏՈՐԸ

Արուեստի որեւէ դո րծ ) գր ա կանո ւթեան մէֆ յատ" 
կապէս բանաստեղծութիւնը) մա մ անա կին) օրուան
գեղագիտութեան ծիր ին մէջ է որ պիտի գտնէ իր ար՜ 
մէքը։ Կառվարենցի մահէն աւելի քան երեսուն տարք՛՝' 
ներ ետք հ րա տա րա կո լած ա յս հատորը կոլգայ uni բող՞ 
ջա ցնե լո' լ մ ի այն բանաստեղծին արդէն ի"կ սս>^ 
մանուած , յստակ գերն ու դիմագիծը։ Հ* Լա հա11 

(Հովհաննէսեան ) իր նախաբանին մէջ)
այս հատորը «փունջ մը ծաղիկ է» բանաստեղծէ ղե. 

բեղմ անին իր հարազատներ ուն կողմէ ) մեզի կը 
աւելցնել միայն) ֊— եւ ի՜նչ գեղեցիկ ծաղիկ՝

Ւբբեւ հարազատ) հատորին իր մասնակցութիւն 

բերած է մեծ արուեստագէտ մը ելս , f/արթ։
Ակներեւ է որ Հյ ա ր թ մա սնաւո ր հոդտծո ւթեամ ր 

խանդա գա տանքով մասնակցած է հատորին ^րաւոա 
րակութեան' իր գծանկարներ ով) հայերէն տառեթւ 

նոր ձեւի իրագործումներով թէ նոյնիսկ էխոէէ^ 
թեամ բ * էլ լ կարելի է) այս պարագային) նշել նաեւ թ 

տպագրական գետնի վրայ գուցէ հայ բանտսաեղ 

թեան ամէնէն զեղեց իկ դի րքե րէն մին է։
Կարելի չէ) այս առիթով , չանդրադառնալ 

նամանաւանգ գծանկաըներ ո ւն . ինչպէս 4/? պս'տ'^

(տես 1977 յ Աարտ {Հի «Տառաի) , օրերով սերա 

ձեռագիրները կարենալ նախ թափանց ե լու 1'լ11 

տեղծի ներաշխարհին ) ապա իր իսկ ղգացա^Ը 
ծելու կարելի պարզագոյն) մերկ գիծերու։ Հոս » 
ջնջած է այլեւս անկիւն ու գիծերու թնճուկ ՍԱ1 Z 
լ"վ գծանկարչական' տարածքէն * ա նսահման մթնովք 
Հոս եւս ) ինչպէս առհասարակ իր նկար չութեմ 
4/^ ղզս'նք արուեստագէտին ումեզ անհատտկօ՚ն' 
շեշտող ձեռքը) ա ր տա յա յ տ չա կան ա յլազանութ1 

՛ԷԼ" ՛Լ թ՚՚՚վ՚Ը ՚ ե ա յս ամ էնը իրենց արտտ^ին 

մէջ այնքա՜ն պարզ գիտողի աչքին :
անց եա լվւ իր ած խան կա րն ե ր ո ւն և գեղանկարներ 
գծանկարներով նոր Հլարթ մ րն է որ կը յայան I 

բութիւն' արուեստի մեր պատմութեան մէ^_ 
կասկած։ Հոս y իսկապէս , պարզ ղիծերն tuti 
են նկարող վրձինի թանձրութեան , ստեղծտծ / I

թեան, ումի մը ուր կարեոր չէ այլեւԱ lLnJ
նն է^! 

p. Զ՛

Fonds A.R.A.M
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Ս՜ԵԿՆԱԲԱ՚ՆԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈԻԴԻՆ

աս տուածներ ուն' թէ' անունով ՝ թէ՛ be 

ծննդեան պատմութեան յատկանշական 
կէտերով : Բա ր ե բա խտա բա ր ՝ գիցա բա —
ն ո ւթեան (միթոլոժիի) մասնագէտները 
որոնր արդէն տարած են պէտր եղած աշ
խատանքը՝ կուդան մատնանշելու որ Վս/— 
հադնը հայկական տարազն է հին հնդեւ-

(էար Ա-

^՚ «/" «F“֊ 

,և չէ յՒէն ՒՒ-ՀՀէ- Ւ' էրժ-

էակ» մօտենալ հայերէն քերթուտ- 
M h, որովհետեւ, [.բրես մեկնաբան՝ իր 
Լոտակտեու-թԷմեբ չէ խօսիլ իր այն զգտ- 
Լլմներոմն մասին' զորս կԸ ղգտյ , երբ
)^ք է~էՒ>Ւ"1

„„ծ մր կարղտլոէ- աբարբին ժէջ-, կւ ո 
Նհետեւ այդ զգացումները — սրբան ալ 
յ^երւսկան - թասսկտն չե՛ն իբրեւ- մեկ- 
Լրանւսկւսն "՛քթի հիմք ու խարիսխ, 
դիպուած եմ ղսպել ու սահմանել զա ֊

նկատի առնել անոնց ազդեց ու - 
թխնը' ըմբռնելու, ճիգիս լիրայ ու չա - 
րռնակել մեկնաբանութեան արարբը :

Յաճախ նչմարած եմ որ երբ հայ գրա
կանութեան մասին կը խօսիմ' ուրիշ 
Լայեր կր վիրտւորու-ին իմ այս զպաղս։ - 
րխնութենէս» :

2W մոռնար երբեք : նիւ ճըրղիի մէջ 
դասախօս ութիւն մը ունէի՛. Ջեմ Jի չեր 
թէ ի՛նչ բացատրութիւն տուեր էի, երր 
ծերուկ Հայ մը մօտեցաւ ու ըսաւ.
- « Աֆերի՛մ տղաս, աս ի՜նչ աղուոր 

հայերէն կը խօսաս, Ամա, անգլիացիի պէս 
պաղապուր կը խօսաս , հա՜ • • •» :

tty" յօդուածին երկրորդ մասը կը նը- 
ւիրեմ պաղապուր մ ե կնա բանա կան արար- 
բի մը, այն յոյսով' որ իմ տոզերը կըր- 
նան պարզել թէ բանն ին չո՛ ւմն է հա
մալսարանի զանազան խցիկներու!։ . մէի 
ու, միաժամանակ , նաեւ այն յոյսով որ 
հայ դրականութեան գոհարներէն մէկը 
աւելի րազմ ակողմ ան իօր էն հասկնալու, եւ 
օգտագործելու ձեւեր երեւան կ՚ելլեն : Կը 
խոստանամ ՝ որ Հդոհ ար» բառը վեր^թ* 
ազգային զեղումը ր / !ա յ այս պաղարիւն 
բղուածիս մէջ։ ք1 ս կ չօգտագործել» Լէ Ը~ 
սեմ' որովհետեւ բաղդատական մ ե կնա — 
բսնութեան նուիրուող մը՝ դրականու — 
թիւնը սի բող ու պարզող մը թէ միայն ՝ 
այլեւ անձ մը' որ կը փափա րի դրել ժո- 
ղովուրգի մը երեւակայութեան պատմու
թիւնը ու Ա՛յդ երեւակայութիւնը մ արմ- 
նարնոդ (էնք արնսւսիոն) գործերուն ըեդ-

^Լոլյթ վերստեղծել եւ ըմբռնել, 
ձանչեալ զանոնր արտադրող մողովուրդն 
ոլ մ չակոյթը :

X

Հայ մ շա կոյթի ամէնէն ծանօթ եւ 
հնագոյն զգրական» գործը Վ^ահագնի ծը- 
'ե ո՛ւնդ ին ն կա ր ա գր ո ւթ ի ւնն է : Jfln րենացին 
է ) որ մ եզի փոխանցած է զայն ՝ b՛ դսւ 
րոլե գրի առնուած իր չՀայոց ^ատ — 
մութիւն» գործին մ էի, Արտա չէս Ա. ար- 
^այի նոլիրոլած գուսանական երդերու 
կարգին :

Նկատելով որ Ար տա չէս Ա. մեռաւ մօ- 
֊ոաւորապէս JgQ թուականին Ն- Բ • եւ 
Լ՚սհադնեան առասպելը աւելի հին է եւ 

մ ակեդոնա կան տիրապետութեան ~
նին կազմուած կրնանք րսել որ մօտա — 
‘֊"րապէս նախ ^ան ստոս 200 թուա — 
^ոենքէ գործ մ ըն է ան։ Անշուշտ առասպե- 
լական նիւթ է չատ հինը՝ իսկ քերթուա՜ 

այ[՚ն այն տազե ր ը ՝ զորս ի] որենաց ի 
կ^Ը^րած է իբրել գուսանական արուես- 
[ նմոյշ՝ կրնան րանի մը անդամ ոբոչ 

փ փ ո խո ւթի ւններ ո լ են թ ա ր կո ւած ըէէա է » 
[ի Ցասնելէ առաջ : Հոս' բաղդատական

<“ռեցոլմը կէօգնէ մե։լքւ, յիչեցնելով թէ 
Pfw ն պահպանողական ել սուր է գոլ-

^նական յիչոզոլթէձՀն ու բանաստեղ — 
[ 1էլՆբ լ զանազան մշակոյթներու մէջ ՝ 
Ւսրսնտտ ՝ Հին Հ$ուևաստան , Ա*ոնթե-

Երկնէր երկին յ
Եըկնէր երկիր,
կրկնէր էլ ծովն ծիրանի •
Երկն ի ծովուն ունէր
Եւ զկարմրիկն եղեգնիկ
Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,
Ընդ եղեգան փող րոց ելանէր 
Եւ ի րոցոյն վազէր խարտեաշ

պատանեկիկ •
Նա հուր հեր ունէր ,
Ըոց ունէր մօրուս,
Եւ աչկունքն էին արեգակունք :
'(/անօթ ըլլալու է նաեւ այս կտորին 

«մ ե կնա բան ո ւթի լն ը» : Օրինակ , Հա քկա — 
կան ԱԱ Հի վի տ ո ւթ ի ւններ ո լ Ակագեմ իա- 
jb որոշում ով գրի առնուած չԳրակա" 
նո ւթեան դասագիրք»ը (երկրորդական 
վարժ՜արաններու համար) , սա կ'ըսէ : 
չվահադնը Հայաստանում պաշտուել է 
որպէս րաջո ւթեան աս տո ւած : Ա' եր բա
նասիրութեան մէջ Վ ահագնը համարւում 
է կամ արեգակի՝ կամ ամպրոպ - կա յ — 
ծակի աստուած զ եւ . ♦ ♦ ենթադրում է՝ 
թէ վահագնի ծննդեան նկարագիրը արևի 
ծագման կամ կայծակի յառաջացման բա
նաստեղծական պատկերացումն է» :
Ւ՞նչ է բաղդատական մ ե կնա բան ո ւթեան

ուր դներու մէկ աստուԱյ՜ 
զայն պէտր է հասկնա լ 

հ,տեղական^ կերպ y որ աւելի հին ու 
ր տիպարի մը վրայ հ իմնուած 

է ։ Ուրեմն վահագնի ծնունդը բաղդա — 
տա կան մեկնաբանի աՀ^ո1Լ կարգտլ ու 
հասկնակը նշանակէ զայն ըմբռնել իբր 
ԱայՕ. — սիսլ>եւք մը որուն իմաստը հնա
բանական ու պատմական ալ է։

Այն ընդհանուր հնդեւրոպական տի — 
պարը , որմէ ՀՀսերած» է վահագնը՝ ամպ
րոպ - կայծակ — արեւ երրորդութեան 
շատ հին աստուածն է ՝ Ղ.ՈԸ կը պաշտէր 
նա իյա—հնգեւր ո պա կան այն անաեուն ցե
ղը՝ որմէ սերած են բոլոր հնդեւրոպա — 
կան մոզովուրդները ՝ 3500 թուականէն
ետր • ք*։ Էայ ժ՜ողովուրդը խառնուրդ 
մըն է որ ստեղծուած է էըը ա րդիւեր 
զանազան հնդեւրոպա կան եւ ոչ—հնդեւրո— 
պական մասնիկներու միացումին եւ միա~ 
տարրում ին :

Հնդեւրոպական մասնիկը հայթայթած 
է կաառվարի շ գա ս ա կա ր գր ՝ եւ վ՛ահագն 
եղած է րա ջութ եան խորհրդանիշ ա սա
լածը՝ էնչ որ հասկնա լի կը դառնայ երբ 
վերյիշենր որ յառաջացած — ռազմիկ դա-

մօտեցումը։ \յախ' ընգհ. նոլր ւկնար կ
մը՝ որ կը սկսի սա հարցումով»---

ք ը կամ 
ծնուն-

էլ. » **ւԼս չյուսաս տաս ՝ ս ոսրրո-
Ղք0 1 Օենեկալ , եւայ/ն : Ոոլոր այս եր- 
I րուն մէջ՝ ընդհանրապէս ան գրա ՜

սն ^Ո,եՈւԼոլրդ ձ'ը ու յաճախ նոյնըան 
^[ոսզէս, իչխտնական դաս մը կը ծա- 

տր հր մշակութային գանձերուն ՝
H ՚էոլ-սա^ակսւն //դա ս ա կ։սր գ» խ մը,

W հխն առասպելներն ու
տր հրր ժ՜առանգ՝ միաժ՜ամանակ

յ°րէ՚նԼւ"վ նոր
z տսհ^ կամ անոն զ վրայ հիմնուած

««.ա,
ւ ձաեօթ է կտ„րը ։ նորէն կ'ար-

, մանրարխնին ընն ո լ.թ խ ւն ը
ք՚օցնելոլ հալքար .

րոպա

հըը
ընգհ

սն ժ՜ւ
ուր

ղովո
եմն

բաժ՜նէր ՝ տյսինրն' կը հաւատար որ բնու
թեան շորս հիմն ա կան նիւթէ րն էին եր
կինը {կամ օդ) ՝ երկիր {կամ հող) ՝ ծով 
{կամ ջուր) եւ գուցէ ամէնէն կարեւորը 
կամ սուրբը կրակ յ Կրոսկը կա ր ե ւո ր է 
տափաստանական ծագում ունեցող հնզև- 
ր ո պա կան ժ՜ողովուրդներուն համար՝ Ոաա 
րովհետել անոնր յաճախ կը տեսնէին 
կայծակը իբր տեսակ մը շաղկապ ՝ որ 

մ ի ա ցնէ ր երկինրը ե ր կր ին : Հա յ ժ՜ո
ղովուրդի ոչ - հնդեւր ո պա կան ՝ աւե լի
տեղալորուած կեանր ունեց ող մասնիկ — 
ները՝ որոնր երկրագործ էին 6000 թուա
կանէն ետր Ն ♦ ) ^Ը^ը1՛ ոլ երկրի Ժլա~~
պը ևէԼ նկատէ ին ոչ միայն կայծակը տյլ 
նաեւ օրհնեալ անձրեւը {կամ ջուրը) : 
'էյմանտպէս ՝ անոնր կը հաւատային որ 
երէնրի աստուածը UJJIITL էր ՝ որուն սերմը 
{անձրեւը) կը բեղնաւորէր հողր ՝ որուն 
աստուածը էդ էր ՝ — չկայ դի ւց ա բանա կան 
դրոյթ միջին արեւելրի մէջ՝ ուր հողին 
աստսւտծը այր րլ/տյ :

Ուրեմն' վահագնը կը պահէ իր հնդ
եւրոպական ըն դհ ան ո ւր ծագում ի և ատով 
իսկ մեր ժ՜ողովուրդի ծագում ին հետ — 

Ատ կայն' թնչու ջոլրէն կր ծնի։ 
նորէ՚ն կը տեսնենր թէ հին հնդեւ- 
կան հասկացողութիւն ՝ թէ՛ ալ մաս- 

յատուկ հայկական ի րա կանո ւթ ի ւն ։ 
վահագնի տաճա րնե բուն դլխա ւո ր ը

Աշտիշատի մէջ էր՝ Արածանի ի ափին՝
Տ ռւրօնխ մէջ, Մ չոյ դա շտի արեւմ տեան 
ծայրամասին : Հս,յ ժ՜ողովուրդի հնդեւ-

րևրը
Հոս'
րոպա

սկարգ մը լոկ բնութեան ուժ՜երը ներ- րոպա կան մասնիկներուն բնօրրանը 
աս տուածներ ուն կուտա յ

եղած

[{-CL նկարագրուի հոս։ Աստուծոյ յ 
հեթանոսական Հ,չաս տուած^ի մր 
դը։ ԱյԴ կ'ըն դունի հայ բանասիրոլ — 
թի ւնն ալ՝ սակայն կար եւո ր ոչինշ կ^ եզ
րակացնէ ա նկէ: Կըն ոմնը երեւակայել՝ 
որ Աստուածաշունչը մեկնաբանողները 
նոյն պարզամտութեամբ մօտենան Աիսու- 
սի ծնո լնդին î Ան շո ւշտ հալատաւոր րրիս“
տոն եան կրնայ առարկել՝ ---  րաԺՅ ^[1սոԼսԸ
ի ս կա պէ ս ծնաւ ՝ եկաւ ա շխա րհ ը փրկէ — 
լու՝ մինչ վահագն գոյութիւն չունեցող 
Հ^չա ստուած^ մըն է ։ Ւսկ մ եկնա բանը կը 
պատասխանէ ՝ բան մը պատմելու ճեւք 
աւելի նշանակալից է րան պատմուած 
նիւթին ի րա կանո ւթ իւն ը կամ չդոյու — 
թիւնը ։

Աակայն սկինր նիւթովք ՀՀաստուծոյ 
մը ծնունդ^ով՝ որովհետեւ այդ նիւթը կը 
խտացնէ իր շուրջ {կամ' այդ նիւթին 
շուրջ սովորաբար կը սեւեռին եւ կը 
թանձրանան) ժ՜ոզովո լրգհ մը , կրօնըի 
մը, մտածելակերպէ մը, աչխարհայ — 
եացըէ մը հէմնական կէտերն ու կառոյց
ները : Այսպէս , Հէն կտակարանէ սկէղրԸ 
տեղաւռրուած է ‘Նէրք Ծննգոցը , — ծը — 
նունգ' ա չխա րհ է ու մ արգոց , եթէ ոչ 
Աստուծոյ , որ եբրայական կրօնըէն մէջ 
անասելէ եւ անմ ե կնա րան ե լէ մեծոլթէւե 
մ ըն է: Զուգահեռաբար , Աւետարանն ալ 
ունէ էր «Գէրր Ծննգոց»ը, այսէնըն' կը 
սկսէ Յէ սուսէ ծնունգով, ախոռէ մսուրէ 
մը մէջ-. Այդ ծնունդը ու զայն չրջապա- 
տող պարագաները երախայական հէր ~ 
եաթներ չեն մէայն, այլ քրէստոնէոլ — 
թեան հէմնական մտածելակերպի յատ — 
կանի շները՝ - օրինակ' Աստուած համեստ 
պայմաններու տակ կը ծնի՝ ելայլն։

Ուրեմն՝ բաղդատական մօտեցումը մե
ղէ էրալունը կուտա յ եզրակացնէլու , որ 
'վահագն աստծոյ ծնունդը էնընէն նչա — 
նակալէց նէւթ մըն է, ու մեղէ ենթադ 
րել կուտա յ թէ զայն ներկայացնող էա- 
նաստեղծ — գուսանները փորձած են
(դէ տա կցական ու ենթա զէ տա կց ա կան է- 
րենց բոլոր ռըսուրսներով) անոր նկա
րագրութեան ու պատում էն մէջ զետե — 
զել մողուէրգական ա չխա րհ ա յ ե ա g քէ հէմ
նական կառոյցները: Այլ խօսրով, կրնան ր 
կրկնել այն, էնչ որ ըսած էէ ամերէկեան 
ֆէլմէ յա տ կացուցսմծ յօդուածներուս
(Յսւոսւջ 4-12 -77 և 5-2-78) ? այսինչն պա

կայացնող հին
աւելի Հնոր^ ա ռա ըինութի ւններ և իմաստ
ներ։ Այսպէս ՝ արեւ - ամպրոպ — կայծա
կի աստուածը ՝ որ կործանիշ ուժ՜ ունի 
սովորաբար {շնո րհիւ֊ կայծակին) ՝ կը
դառնայ րաջերու {իմա՛ ռազմիկներու) ւո գները կեդրոնացած են Տարօն եւ Աղձ- 

սծր ։ շրջաններուն մէջ՝ որոնցմէ արե —

է Ար ածանի — Ափրատ շրջանը (ծ տ ր օն ՝ 
Ծոփր՝ — Արմէնները) ՝ {Հիւսիսային Եփ- 
րատ եւ ք'աբերդի շրջան' ճորոխի մօտ՝ "՜ 
Հա յա սաները) ։ Կան փաստեր {զորս կա
րելի չէ մէջրերել հոս)' որ Արմէն կոչ-

*Լ,ոյնը կը պատահի մեգի ծանօթ հին 
հնդեւրոպական nLfbl ժ՜ողովուրդներու
մէջ։

Օրինակ' սանսկրիտ վահ- Ակնէ կ ամ
վայու — Ակնին՝ (որ յետոյ կը դառնայ հաւատար որ վահ
Զեն տ — Աւե ս տան ի լեզուի ու կրմնրի վե^. 
րեթրակնի աստուած) թէ՛ իր անունով՝ 
թէ՛ իր յատկանշական կէտերով սերած 
է՝ վահագնի նման՝ նախա — հնդեւրո — 
պական բնո ւթենա կան աս տ ո լածէն ։ Աանս- 
կրիա կրօնական դիրըերու մէջ՝ հին աստ՜ 
լածը կը բաժ՜նուի նոր երրորդութեան 
մը՝ — Ա» Ոնարա' աստուած կայծակի ՝ 
Բ♦ Ակնի ՝ աստուած կրակկ որ*^է ^ԼԸ. են ի 
ամէն ինչ (նշմարել նման հոլովումով 
հայերէնի մ էջ ՝ ուր ակն ^աղբիւր կամ 
սկիգը կամ աչը րառերուն) ՝և (ի,Աոլ՝րեա ՝ 
աստուած արեւի : Բնչպէս պիտի տեսնենր 
երր մօտէն րննենը այս բանա ստեղծ ո ւ- 

վահագնը պահած է դեռ 
Ա րրո րդութեան շատ մը

T1 ւմը, մոզռվու-րգէ մը արե
պատմ ութիւննե րը՝ այդ հաւարականու — 
թեան ա շխա ր հ ա յ ե ա g րը կը ցոլացնեն ՝ ա- 
նոր դխտակխց ու. ենթտդխտակից մտրխ 
կառոյցները կը յայտնաբերեն: վահագնի 
ծնունդի պատմութիւնը յատկանշական է 
թկ՛ իբր Նիւթ — պարունակութիւն , թկ 
ալ իբր լեզուական ստեղծագործութիւն :

/. ա զդա տտ կան մօտեցումը շուտով մե
զի։ ցոյց կուտա յ որ վահագնը, որ այն 
յա/ն հայկական բնօրրանի էութիւնը 
մարմնացնող աստուած մր կր թուի ըլ — 
լալ, կը նմանի ուրիշ ժողովուրդներու

ւ-ելր կը գտնուի վանայ լիճը կամ <(,ծով^ը ՝ 
ինչպէս կ՚ըսէին մեր նախահայրերը։ Ու
րեմն' Արմէն հնդեւրոպական ցեղը՝ որ 
միւս հնդեւրոպական ցեղերուն նման կը 

աս տուած'յդ^ը ա.րեւի

Հայր,g 

պա կան 
յա տ կան ի շն ե ր ը :

Կը նշմ ա րենր որ վահագնի ծնունդին 
համար երկունրի ենթարկուած են եր — 
կինր ՝ երկիր՝ ծով (իմա՛ նաեւ' ջուր)՝ 
որոնցմէ կը ծնի կրակ» • * եղէգի մը մի — 
ջոցաւ ։

Եղէգի փոդը ին հնդեւրոպական ժ՜ո- 
զովուրդներու առասպելներուն ու ծէսե- 
բուն կենսական մասնիկներէն էր» Ւ րե
նական ատրուշաններու սուրբ կրակը երր 
նոր կը վառուէր ՝ կրակը կը սկսէր 
ցած հ,սո լր յ։» եղէգներով î Աքւասպ ե լևե — 
բուն մէջ՝ Բնտրա' (սանս կրիտախօս )
Հնդիկներու վահագն ան մ ան աստուածը
երր ևր պահ ուըտ ի իրեն սպառնաց ող ու՜ 
րիշ աստուածներէ խուսափելու նպատա- 
կով^ ևր un լզուի [իճի ձ* ը մէջ՝ լՈք-իւսի 
կամ նունուֆա րի մը Հընդծովեայ'» go — 
զուն ին մէջ՝ որ եղէգի կը նմանի։ Պրո — 
մէթէոս՝ հին յունական առասպելներու 
կրակագող ա ս տո ւած ը (նշմարել վա — 
հագն ^Յարդագող») ՝ երբ եր կին րէն կր—> 
բակը կը բերէ մարդկութեան ՝ զայն կը 
բերէ եղէգի մը երկար՝ բարակ հ,փող^ին 
մէջ պահել ո վ : Յւրեմն , սուրբ կրակ եւ 
սուրբ եղէգ (որ ինրնին ջ^րային բոյսե — 

ծ են

թիւնը , 
հնդեւր

պրած րէն կ՚առնուի) սերտօրէն կապոլա
բու ։ Ատրգտրտնները կ'ենթադրեն որ 

նախնական ժ ողովուրգներ ՝ որոնր
փայտի կամ ճիւղերու շփումով կրակ կը 
ստեղծ է ին ՝ պէտր ունէին րանի մը կայծէ, 
դիւրաւ բռնկող նիւթերու ՝ — օր ինակ չո ր 
եղէգ : fri/ պիտի ուզէի օտար մ արդ 
բաններուն յի շե ցնել որ յարդը նոյնիսկ ա- 
*-ելփ դիւրին կը բռնկի ու վահագնը 
ևը գողնա յ :

Այս բոլորէն կրնան ր հ ետեւցնե լ որ հին 
հայ ժ՜ողովուրդը միւս հնդեւրոպական 
ժ՜ողովուրդներու ա շխարհայեացրը կը

br
շատ

է՝ ամէն օր կը տեսնէր արեւի Հ-ելրքչը 
արեւելրէն ՝ այսինրն' վանայ ծովի ջու- 
րէն : Ուրեմն' վահագնը՝ որուն հ,աչ ՜՜ 
կոլնրն էին արեգակունր^ ՝ կր ծնի' Աչ- 
տի շատ ի մ եհ եան ի դի տա կէ տ էն արեւելք ՝ 
վանա յ ծովէն :

Աակայն նորէն դիցաբանութեան մաս — 
նադէտներ ը կուդան [“^դիրը րարդաց 
նելու ։ Գրեթէ բոլոր հնդեւրոպական ա- 
ռասպեշները ցոյց կուտան որ ույդ ցեղա
խումբերը (որոնր անշուշտ ծանօթ չէ ին 
վան սւ J Ե* ովուն) արդէն իսկ կր հոււա 
տային որ աշխարհը (իմա՛ երկիրը) JPP~ 

ջապա տուած է %ոլբովտ նման կղզիի ժ ը՝ 
եւ ուրեմն' որ արեւը ոչ միայն կ'եշշէ ա- 
րեւելրէն' ծովէ մը՝ սւյլ նաեւ մայր կը 
մտնէ ուրիշ ծովու մը մէջ' արեւմ ուտը :

«fri. ուրեմն թ*նչ կ'եզր ա կացն էր» ՝ կըր- 
նայ հա րցնել անհամ բեր րնթե րւյ ույ ր : Պ Լո
տաս խանը ցոյց պիտի տայ թէ խ^նչու 
գրաբար հայերէնը կր հետաբրբրէ ոչ 
միայն լեզուաբանները, այլ նաեւ հ խն 
դիցաբանութեան մասնագէտները։

Երբ կ'ըսենբ Հարելը մայր մտաւ» եւ 
կամ /{.կրակը մարեցալ», կր գործածենք 
արտայայտութիւններ' որոնք կը ցոլաց
նեն աչխաբհայեացքը մեր նա
խահայրերով։ : <{կրակ» եւ /{արեւ» գրեթէ 
հոմանիշներ են, ինչ որ հասկնայի է բո
լորիս : Արեւը երկնքի կրակն է , կայ ֊ 
ծակը երկինքը երկրին կապողն է ,իոկ հո
ղին վրա յ կայծէ ստեղծուած կրակը , 
նոյնինքն արեւի աստծոյ Հնևրկայացոլ — 
ցհե^ է մեր մէջ-. Ա՛յս է պատճառը, որ 
Ատրուշանը' ուր կը վառէր կրակը, ա- 
րեգակի աստծոյ խորանը կը համարուէր:

զկրակ» եւ զարեւ» , շատ պարզ է , կապ 
ունին իրարու հետ։ Բայց թ՚նչոլ կ'ըսենք 
զմայամուտ», զմայր մտաւ արեւը» , եւ 
զմսվյ^րեցալ կրակը»: Օրովհետել մեր
չափազանց պահպանողական լեզուե ու 
ժողովուրդը դեռ կը J ի չէ այն ԱՕՕՕամեայ 
կարծիքը, որ ամէն առաւօտ արեւ-կրակը 
կ'ելլէ իր զմայր» ծովէն ու ամէն երեկոյ 
կը մ տնէ իրեն ծնունդ տուող արգանդ —
ծովուն մէջ ։ Երբ կրակը ^լը >
նո՛յնն է հարցը։ Մարիէ՝ մահանալ
կը պարունակեն մեռնելու՝ այսինքն ժ օր

- վ եր ա դա ռնալո ւ գաղափարը ։
Կայ աւելի՛ն*, Ա ում երե րէն սեպադրու^ 

թիւնը՝ որ գրելու ամէնէն հին ձեւն է 
պատմ ութեան մ էջ եւ
Հին Հնդեւրոպականին
մը՝ հ,մայր» բառին համար կը գործածէ

որ կը 
ազգակւ

գո բծածէ 
սն լեզու

Fonds A.R.A.M
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սեպւս խումբ մը՝ ոբ կը նշանակէ նաեւ 
un լմեր երկն ^տակաթ կամ հայերէն դա
գաղ : (5—էն Q* եւ Լ—էն *Լ փոփոքսութիւն-
ները շատ յա ճաքսա կի երեւոյթներ են
օրքւնակ ՝ ա ն գլեր էն' Տօր y հայերէն' Չ’"'Æ ». 
լատ իներէն' մեԼ՝ հայերէն' մե^Լր ) :
11&ն չպէ ս կար ելքէ է ^մա յր» ու Հդադաղֆ 
բառերը հաւասար եցն ել սե պա դրա յին ղը- 
ր ո յթին մ էջ : Պարզ է • մ աըդփկ ՝ ա ր ե ւո ւն 
պէս , կը ծնին ftրենց մօրէ! էն :(1 ւր եմն մ ա- 
հ ը էքերադարձ մըն է 'էԷ^ք' 1սէև
այղ վերադարձի ճամ բո ր դո ւթե ան ilftf — 

նորդը դագաղն է : Հա յաստանց ի լեզուա
բաններ կան՝ որոնր կը հա ւա տան թէ 
հմայրխ) ծառ քէն անունն ալ կը բխի նոյն 
հ իմէն — այսինքն՝ կամ մ այր քէն լաւ վա- 
ռ.ող փայտ իբրեւ՝ ս՛այրն է կըսյկքն որ 
իրմէ կը ծնի , կամ ալ մայր քքէ փայտը կը 
գործածուէր դա դա զ շփն ելու համար եւ 
այդ կասլոէք նոյն բառամթերքին մէջ մը- 
տած է ան :

վահագնէն արեւ ՝ ար եւէն մայր՝ ձ՛այ- 
րամ ուտ եւ նոյնիսկ «.մայրիկ ա յս երկար 
շեղումը ինքղփնքիս կ՝ ար տօնեմ ու ըն — 
թ եր ղ ո ղփ ս կը պարտագրեմ ՝ ցոյց տալու 
համար թէ որքսՀն կարելի է՜ հեռանալ 
գուսանական արուեստի նմ ո յշի ւլրա կաթ
նական մ եկնա բանում էն ՝ սլարզե լուք այրէ 

րական ո ւթիւնը^ ա ր տա դր ս զ մ ո զո վո ւր~ 
դի մը հիմնակ ան հաւատքն ու անցեալք 
մ անրամասնո ւթիւննե ր ր *. Սակայն դրա — 
կան ու լեզուական անբաժանելի հար — 
g Լրով հ ետարրրրոլող մը ստիպուած է 
վերադառնա լ գործի լեզո ւին , ու անոր
կո՚ո-ոյցը աւելի մօտէն քննել*.

փերթուածը բա րձրաձա յն կարդացող
մը անմ իջապէս կը նշմարէ Հերկէի կրկ՜- 
ն ո ւթիւնը՝ — այսպէս՝ երկին ?
երկևէր : Կր մղուի լե զո ւա բ ան ա կան շե — 
ղումի ՝ գուցէ կը բանայ Աճառեանն ու 
հնդեւրոպական լեզուներու ուրիշ բառա- 
ր աններ եւ հոն կր գտնէ լեզուի եւ հին 
բանաստեղծութեան սերտ կապեր ր վկա
յող փաս տեր î

ԵՐԿ արմատը հին հնդեւրոպական բա
ռում թ երրի մաս կը կազմէ *. Ավնկէ կը սերի 
յունարէն է՜լւկ-llfi. Հա չքաստանք) եւ ար — 
դիական էն — ԷՐԿ I- իա կամ էներժի, 
այսինրն աշխատանքի ում անիւթ : Հա- 
յօրէնը՝ հին մ տածելա կերպերու այս ան
զուգական թանգարանը՝ կը պահէ երկ, 
երկինք, երկիր, երկու եւ երկունք րառե- 
րու նմանութիւնը*. Աւելի՛ն , վահագնի 
ծնունդը նկարագրող այս կտորը fjnjg 
կուտայ անանուն գուսանին հսկայ տա — 
զանգը՝ ո բուհ արուեստը լեզուի (բան—ի) 
եւ բանա ստեղծ ո ւթեան մ ի ութի ւնը կը 
շեշտէ :

1Լստ նախնական մ տածե լա կերպեր ո լ , 
մէկէն երկու կար ե լք է ստեղծել միայն 
ծնունդով՝՝ ք,սկ այՂ՝ ենունդը աշխատանք 
(երկ) եւ տ առա պան ր կ^ են թա դրէ էնո^ 
ա յսինրն մ օր կողմ է : Այ դ տառա պտնրը 
կը կոչուէ «երկունը» , բայը «երկնել» , 
այսէնըն' «երկու ընել» : «Երկու» րառը 
կրնայ սերած ըԱալ «երկ» էն , «ո լ» է յա
ւելում ուէ, ել կամ «երկունը»էն , «ն»է 
աղճատումով՛. Եւ ահաւասէկ, երր մեր 
անանուն գո ւս անն ե ր ո ւն մասէն կյըսենը, 
թէ անոնը մեր ւեողովուրդէ հողէն կամ
ւակոյխը արտայայտեցէն, կրն անը մատ

նանշել թէ ոըքսՀն հաւատա րմօրէն ա-~ 
նոնց հանճարը նոյնացուց լեզուի ու նիւ
թի երկու առանցքները՝.

*Եոյ^իսև * գարուն , գրաբարին եւ իր
մողովոլրդէ մտածելակերպին ծանօթ հայ 
բանաստեղծը՝ &ովհաննէս Եր դխկացին ,
4C IPA » ---- «Ջ/1 երկէնը երկու էրը է'
հուր ել օգ , ել ե ր կէ ր ս երկու էրը է' հր"Լ 
ել ջուր»-. (Տես' Աճառեան ,/Հ . < ատոր ,
էչ 62) : Այս կը ն շանակէ որ ան ծանօթ 
Կ1 գոնէ երկուութեան յա րա տեւող դա- 
զա փա ր ի h , եթէ ոչ ե ր կո ւնքին արմատ
Հ-երկ^ին i Ս ի ամամանա կ , Երղնկացփ կը
յիձէ հուր՝ երկինք՝ քուր եւ հող՝ - ա յն 
չորս տարրերը՝ որոնք թէ՛ հայկական ՝ 
թէ1 ընդհ անուր հնդեւրոպական մ տածե — 
լակերպէն մէչ տշվսարհակաղմ տա ր րե րն
են*. (Ս եմ ական մողովո ւրդհերո լ մտա — 
ծ ելա կերպը՝ որ կը յա յանուի Աղամի 
ստեղծումէն՝ տարրեր է*. Անոր մէչ հողը, 
օղը (Աստուծոյ շունչը) ել չուրը (ց ե է,) 
աւելէ կա ր ե ւո ր են , ըան հն գե լ ր ո սլա կան 
կրօնըներոլ ա ո անց ըն ե րէն մէկը կազմող 
հուր — կրաէլր ) : 7

Ուրեմն' երկունըէն յառաչ եկած եբ~ 
ԷԷ^Ը > ^[՚ևէ՚1՚ "՚ հով երկունըէ մէչ են ■

Carzou
et le Limousin

Incroyable I ce soleil qui pointait sou
dain. En ce samedi, 22 Avril, je venais 
de quitter un Paris maussade, au ciel in
certain et le train,, qui m’amenait vers 
Limoges filait à vive allure. Plongée dans 
mes journaux, j’hésitais à lever les yeux 
vers ces rayons, brûlant mon visage à 
travers la vitre, de crainte que tout cela 
ne soit qu’un mirage. Ce printemps 78 
nous avait fait presque oublier que le 
soleil existe et pourtant c’était vrai. 
Plus tard, le crachin allait recommencer, 
en donnant un éclat, plus particulier 
encore à cette journée d’exception. C’é
tait grâce à une exposition Carzou, au 
château de Rochechouart en Limousin, 
que j’allais connaître ce coin si cher à 
Giraudoux. Au-delà de Limoges, sur les 
si belles routes de France, encore quel
ques quarante kilomètres et nous voilà 
dans un charmant village de 1500 âmes, 
où un centre artistique et littéraire, ani
mé par Raymond Leclerc, s’est transfor
mé, au long des années, en un véritable 
lieu de rayonnement culturel.

R. Leclerc est un poète, plein de foi 
et d’enthousiasme, qui secondé par une 
belle équipe, a su donner à Rochechouarl 
une nouvelle vie, dont la dimension a 
largement dépassé le cadre limité de ce 
petit bourg. Depuis 1964, ce Centre a su 
prouver que tout devient possible dès 
qu’on y met de la bonne volonté. Voilà,

թէ1 լեզուական րառա խազ ու րանաս — 
տ եղծս։ կան կր կն ո ւթ է ւն կը ստեղծեն , թէ՛ 
ալ մողովո լրդէ մշակոյթ կ'ար տայայ — 
տեն ï էայց է*ն շ կուր ե լէ է ըսել եղէգնէ 
մ աո էն, որ նոյնպէ՛ ս կ' եր կր՛աւ։

Հո ս 1լուզեմ մ ե կն է լ Աճաոեանէն ու 
հասնի լ եզրակա ց ո ւթէւնն ե ր ո լ, սրոնը 
աւելէ յանդուգն ու անձնական են , ըան 
ձ էնշել հէմա ըսուածները՛, [՛այց սլէաէ 
ընեմ այս' գիտնականի մօտեցումս վ ՚. Կը 
հաւատամ որ ինչպէս ^մայրամուտֆ բա
ռքն մէջ՝ «եղէգնդ բառով ալ հայերէնր 
կուտայ. իր հսկայ պահպանողականու
թեան փաստը :

Ա&առեան իբր «.եղէգնկի արմատ կամ 
էրր հ ան եմատոլթէլն կուտայ յունարէն 
«եղեկոս»ը [ֆրանսերէն' էլէմէ), որ հէն 
յունարէնէ մ էչ «ալերդ» կը նշանակէ : 
Աճառեան բացայայտօրէն չըսեր թէ էն- 
չո-՞է-՚լ ըայց հաւանաբար կ'ենթադրէ , որ 
այս նմանութիւնը դոյոլթէւն ունէ որով
հետեւ սուզէ ընթացըէն եղէգէ շինուած 
սրէնդներով կը նուազէին մարդիկ՛, էհ աս։ 
ալ-ելէ յանդգնօր էն , ես կը տա ր բա ղագ • 
րեմ «.եղէդն»ը, ու կր ստանամ «ե։լ» եւ 
^■էգե» : «Եղ» արմատն է եղ—ալ, այսէնըն , 
«գոյութիւն ստացաւ» բառէն , ինչպէս 
նաեւ յ (ե) գէ — յ։լ[։ բա ո էն , էր բա g ut- 
յա յա իմա ստով : յստակ է ար “
դէն *. Սւըեմն' հ,եղէդն^ բառը կը պահէ 
սանսկրիտէ , հ ւոյ^ր^նի ոլ միւս նաքսա- 
հնդեւրոպական լեզուներու հին իմ աստն 
ոլ ա լանդո ւթէւնը , ըստ որուն «ե զէգն» ը 
մօր մը պէս կ'երկնոլ ել ծունղ կուտայ 
աստծո յ :

Անշուշտ այս տեսակէ դէցա բանա կան 
Ոլ լեղուարանական է։ ո րհ ր գած ո ւթ է լն — 
ներ չյուղեցին *Լարոլմանն ու էր ՀեթԱԼ- 
սոս Երգերը : Գուցէ բանաստեղծէ սգէն 
«խարտեաշ» (այսէնըն' դեղէն-կարմէր , 
արեւու լոյսէ գոյն ունեցող) , հուր հեր 
ունեցող պատանեկիկէ։ բոցեղէն էութեամբ 
յուղոլած էր ,ոլ անկասկած ան պէտէ 
շհեաաըրըրոլէր թէ էնչՀ'լ Ե* ձայնէ բա
նա ս տեղծա կան կր կնո ւթէ ւնը կ'ապահս . 
վո ւէ Ô jlJUnfijl բառով (նա ե'լ If ով և ծուխ) : 
Աակայն բաղդատական — մ եկնաբանա էլան 
մօտեցում ունեցողը կը հարցնէ այղ ին
չո՞ւն, ու սլատասէւանը կը գտնէ հե — 
աաըրըրական ՛. ՝0փրր հորիզոնի կազմած 
"'J՛' չյրՏ_աււ1'են է , ուր երկինը ել երկիր 
ևը միանան իրարու՛. Ծ|)րս/ն^5։ այդ ծ իր ի 
դոյնն է , այշալոյսէ եւ արեւմուտքի ու

c’est dans ce vieux château de Roche- 
chouart que depuis plus de dix ans de 
prestigieuses expositions se sont succédé. 
Et aujourd’hui, c’est Carzou.

Une exposition très importante, qui 
réunit plus de deux cents œuvres (toiles, 
aquarelles, dessins, tapisseries, estampes, 
lithographies etc.). Ce 22 Avril, jour du 
vernissage, le château a pris un air de 
fête, et l’on sept, venant surtout d’un 
Paris blasé, combien cette exposition est 
un événement. Carzou lui-même a un air 
étonné et charmé à la fois, en constatant 
qu’on ait pu faire de si grandes choses 
avec d’aussi petits moyens. Mais il suffit 
d’y mettre du cœur et le cœur y est, 
partout.

L’heure est solennelle et les discours 
se succèdent. Officiels, ils apportent le 
témoignage des élus locaux, compétent 
sera celui d’André-Charles Rousseau, 
analysant l’art et la technique du grand 
peintre. Mais celui qui touchera le plus 
sera Celui du directeur du CALR, Ray
mond Leclerc, qui par des mots simples, 
saura trouver le vocabulaire poétique 
pour parler de l’œuvre de Carzou. Et 
qui, mieux qu’un poète peut exprimer 
l’art de Carzou. En terminant ce té
moignage, donnons lui la parole, car il 
sait lire ce que les autres ne peuvent 
que sentir.

A. M.

տեն ՝ իսկ <^ծի ր ան» րառը պտո ււլփն տըր- 
ւած է՝ անոր դեղին քսարտեաշ ու
կա րմ իր J ւշո յնին պատճառաւ :
Այսպէս՝ հմուտ դուսանր կ} ապա լին ի իր 

Դէ1 >Ոաևե9 կլսլք անգիտակից բոլոր կարո- 
ղո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ՝ ու կր ս տե րլծ է կտոր մ ր ՝ 
որ տիպարն է մեծ լեզուաբան — քննա — 
դատ Եւսքսպսընի տեսութեան ՝ թէ' Հհրա^ 
նա ս տեղծո ւթիւնը լեզուն է երր ան ամէ
նէն առաջ կը սեւեռի ի՛ ր իսկ վրայ^ : Հոս 
լեզուի ու դիցաբանութեան հմուտ դու — 
սանը իր տո դեր ո ւն մէջ կը խտացնէ ւո քե
ղեր ածն ո ւն/լ ի ղաղափարը եւ ‘սյղ կը 
մարմնացնէ ու կը մօտեցնէ եայ մար — 
դուն՝ Հայ JLWJS ^,սյեւ հնդեւրոպական 
աստծոյ մը ծնունդը Հհ կա ր ա դր ե լոփ» *. 
Այնքան խիտ է իր իմաստը՝ որ ընթեր - 
դօղը կրնայ նոյնիսկ շն չմարել <6,ծիր—անի'$> 
և հ,ծիր կաթէն» րառերու կապը՝ ու կըր- 
նայ մոռնալ հայկական առասպելը՝ ուր 
1ւըսէ թէ <^յսդւդղող^ վահաւլնի տոպրա- 
կէ^ւ թափած յւէ/րւէը^ կամարին
•և։աւ կ աղմեց ծիր կա թինէ աստղերը :

Այս րոԼորր_ ս1արդ^լէ ետք՝ պաղարիւն 
մեկնաբանը կրնայ ինքղինքին արտօնել 
յ ո ւղո լի լ ՝ իր առջեւ պարզուած լեզո լա
կան բանա ստեղծական տ ա t լան դո վ ՝ եւ 
ալաղել ու ափսոսալ ՝ որ քրիստոնէոլ - 
թեամր տոդորուած էՍորենա է)1։ն ՆԼա հ ա դն ի 
^•րդէն 11 տողէն աւելին յարմար շդտաւ 
զետեղել էր պատմ ո ւթ եան մէչ :
հտսէլցած էր վարում՚ան , երկու անդամ 
մեռան մեր հեթանոս աստուածները, — 
նախ' ըր է ս տոնէո ւթեան հետեւանըով, ել 
^բկբ՚՚բ՚Լ ^“՚յ 'է1'1' գՒ՚֊աով ու հեթանոս
զ ուսաննե րու դա ս ա կար դէն բնաչնչոլմաթ 
ց բադէս, եւ ըրէստոնեայ մեր վանական
ներ ո ւն կ ո զմէ '. Ն սրէ1' ծնելու համար՝
հէն աստուածները ստէպուեցան տասնեւ- 
շորս դար սպասել վարումանէն , iPÆyi 
//< ըուրմ ու մոդ այդ տիտանէն ։ Եւ֊ հի
մա , Հայաստանէ մէչ ծաղկող դէտական 
ա շխա տանըհե բուն չևորհէլ, կը յուսանը
որ երկրորդ վերածնունդ մըն ալ պէտէ 
ունենան մեր մողովոլրդէ ա րւսւս պե լն ե րն 
ու աստուածները՛. Մաղթելէ է „ր գոնէ 
ա՛յս ծէրէն մէչ պէտը չունենանք կրկնե
լու՝ վտրուժ՜անին հետ՝ «Կ' ողբամ ձեր
մահը, ո՛վ հեթանոս աս աո լածներ»՛

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Մայիս 12, 1978

« Il n'y n plus en ce vaisseau 
ni porte ni verrou, il ra’y a r 
teau ni muraille, ni marches à Հ 

ni couloirs à descendre -. les

de Pierre

d'ombre ont disparu. lrent «ses

Un souffle d'écriture, Ulle tr^ 
coloree, un parfum musical ,ont

i? l'enhs
gagnant L espace tout entier.

architecte du reve est entré 

Le monde des sortilèges nous parle 1(|r
la voix dès courtisanes, des mages, 
chevaliers, des samouraïs et des ’ 

perdues.

O poésie tu enfantes des
vertiges ei

des mondes inexplicables.

Te voilà répondant à nos mains omm. 
tes, tendues vers l’impalpable sérénité.

Je surprends aux lucarnes de l'im„^. 
naire un ballet d’étrange volupté.

En ce ballet dont les figures s'inscrivent 
en une palpitante chorégraphie, l'homme 
s’éveille et boit au philtre de l’amoùi 
dans le galbe des femmes plus que nues,

Au délire du trait dont l'onde se pro
page bien au-delà des formes prononcées 
répond la vibration magique du prisme.

Les rythmes amplifient le mythe et le 
magnifient.

On passe sans césure de l'une d t’nutre 
des strophes du poème.

L’univers onirique s’accorde aux témoi
gnages banalisés aux cratères du temps.

Il suffit de voguer et chaque escale vaut 
une fête, chaque escale apporte d l'âme 
une écharpe étoilée.

« Les rêves dans nos cœurs s'ouvrent 
comme des yeux »՝.

La calligraphie jaillissante de CARZOU 
vient d’opérer le miracle et nul ne sait 
plus où se situe le rêve et la réalité.

Plus puissante que le verbe, plus cé՛ 
leste que le chant, l'image habitée d'en
luminures et d’arabesques règne en ee 
palais de légende aux pages ouvertes du 
livre des merveilles՛.

La beauté du monde peut s'y rencon
trer, la jeunesse peut s'y reconnaître, l’art 

peut s'y perpétuer.

Cher Maître, immense est notre bon
heur présent. Par vous, grâce à vous le 
Limousin va vivre dans l’enchantement le 

temps d’un long printemps.
Il n’est pas de comparable offrande: 

il n’est pas de privilège plus particulier. 

Nous le ressentons intensément et vous 

en remercions.

Une terre de troubadours vous ai'՛ 
cueille, tout comme՛ elle accueille Mada

me Nane CARZOU. Cette terre saura ren
dre hommage à votre œuvre, d votre gé

nial amour du beau.
Tout à l'heure, notre ami André-Char

les ROUSSEAU saura trouver les 
pour magnifier votre création et. nous lui 
disons- notre reconnaissante sympathie.

Monsieur le Préfet de Région nous 
sommes infiniment touchés de votre ve 
nue à Rochechouart et nous remercions 
Madame CORBON d’avoir bien voulu 

vous y accompagner.
L’univers de CARZOU nous invite 

vivre en poésie. Ensemble partons a 

découverte.
Puisqu’il nous est interdit de ne P 

rêver, imaginons CARZOU emprunta 
Arthur RIMBAUD ces deux phrases :

a J’écrivais des silences, des nU*tS'^ 
notais l’inexprimable. Je fixais des 

tiges.

i( Je devins un opéra fabuleux »•

lecle^-
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ԽՈՏՈՒԱԾ ՕՐԵՐԷՆ

itum

ՊնՂեՍՏԻՆԸ
( Հատուած )

Առաւօտեան սովորական (համ ուն ա շա- 
]էչտութէւնը հաւաքուած կր վարմարա- 

բակը։ Զանգա11Ը կ'ուշանար սակայն։ 
խտս/էխերը մէջտեղ չկային։ <(,Ա էծերը» 
խեդնաՏ էին մէկ կողմ, պատին տակ։ 
(քէնք, մ անկապա րտէզէ փոքրիկներս , կը 
(աղվզէինք անտարբեր : Շրջան ընող շը- 
չուկները քիչ վերջ հասան մեղի։ Գասա֊ 
լանդութէւն տեղի պիտի չունենա ր այղ 
օբ: ՄԵր ընկերուհիներէն Սուրբի կին ու 
մարգրիտէն Քույրիկը մեռած էր նախորդ 
ղկչեր : Ոոլզարկալորութէւնը տեղի պիտի
ունենար կէսօրոլան մ օտ :

Առա ջ/,ն մ ահ եր էն մէկը ր/ րս/ու էր ղա- 
ղութին եւ ատոր համար ալ կա րծե ս առաւ 
Համ սւրլդսւյին սուդի բնոյթ։ Լ,ոյն դառ — 
էութիւնն երր ապրած ր/!ա քը մողովուրգը 
միացուցած էր անբացատրելի կապով մը 
եւ դա գութը վերածած մէկ ընտանիքի ։
Ուսուցչուհիները արդի լեց ին բակին մ է 9_

Գթեց'

ՎԱՀՐԱՄ ՄԱՎԵԱՆ

խղփլել։ Պարզապէս պիտի կանգնէինք 
Հով Հովի , լուռ : If ենր փոքրերս չէինք 
Հասկնար թէ ինչո0լ յ Անչո0լ ամէն մարդ

ՂՐաղէր Ս ուրբի կին ու Ա արգրիտին
^մմ՚^կին մեռնելով։ Մեռեր է' մեղի 
էնչ*. Ս* եոնելուն ինչ ըլլալը չէ ինր գիտեր 
'էեէւ, Հակառակ ատոր , մեծերուն հետ 
ս'էսոլր էինր նաեւ մենք' որովհետեւ օ- 
^իորգ Սօնան բաց ա տրած էր թէ թուր — 
վկն ոլ Ա արգրիաը հայրիկ պիտի չունե

ին այլեւս • Բացատրութիւնը հեռ ո Լ էր
ոկայն մեզ գոհացնելէ։

Հ՜ 1ԼԸ±Լայ երբ մարդ մեռնի, ալ
կբնաը խօսիլ՝ քալել, ուտել, կը

Կտնէր Կա րպիս ը։
Հ-եենթ, անշուշտ թէ կրնայ, միայն 

կրնար ըլլալ այլեւս , կ'ըսէր 
քՒկ "ր ամէն հարցումի պատասխան 

£' Րա9ատրոլթիլն մր կ՚ունենար ան -
Ղաթան։ “՜ * *

w կուզե՞ս մեռնիլ, հարցումը
ո * 1 ա^սպասելիօրէն ինծի ուղղեց
^րգիս :

&
ղէմքերէն դատե/ով ջատ ոաո- 

Կ Հ մը չէր երելեր . չ ր/չ

F ’ պատասխանեցի կտրուկ կեր-

պան Ï 'յար 3 ՚

է մանր վտանգներ 
^Կթեամբ, Ղ C

-Հ՚"ւտն յ°տ ս"լ^

1 P գաղաղը բե ւն յ
£* iV *

թւ I Հա^՚ալ՚1՛ ար տաքի« "մ Հ

փլեցան շուրջը
Հ* Հ ™

Հ էաէլր "il մն. 

առաջին անգամն

ՄԵՏԱԼԻՆ ՄԻՒՍ ԿՈՂՄԸ
ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Նկարչութեան գնահատում ը հասած է 
տ եղ մը, ուրկէ մեկնելով փաղանգ մը 
ա ր ո ւես տա դէ տնե ր եւ քննադատներ կը 
դատեն՝ այսօր * նկարչական գործ մը 
յառաջդիմ ոլթեան վեր £ն ա գո յն ՜՜
րէն։ "Կ՚պէ"՝ ինչպէ ս պիտի դա տ է ին î 
օրինակ ՝ ինքն ա շ ար մի վ եր^ ին նո րաձե — 
ւո ւթիւնը։ իսկ ելւր ղէմ յանդիման կը 
գտնուին արմէ քաւոր ն կա ր ի չի մը՝ որ 
տարւոյն նորաձեւո ւթեան վերջին կնիքը 
չէ դրած իր գործին վ րա յ' անոնք կը զի՜ 
ջփն ընդունի լ թէ ներկայացուածը * * * գէշ 
շէ 1 արմէքալոր իսկ է , ըայց թէ , այսօր , 
ա յդ բո լո ր ը անցեալին կը պատկանին ար
դէն եւ թէ' լղկտ^ է աւելի հեռունեՀ ր ը 
եր թա լ : Այ ս ինքն' ա րուեստադէտ մը որ
քան աւելի «Հ եռո ւները» երթայ' այնքան 
աւելի ա րմէքա լոր կը դառնա յ յ

Արուեստի դատումի եղանակ մըն է ա- 
սի կա ՝ որ ^առաջնորդուի ընկերութեան 
դիտական գլխապտոյտ պատճառող յա _ 
ռաջդիմ ո ւթ ի ւննե ր էն զուգահեռ եւ հա
ւասար փ ոփ ո խո ւթի ւննե ր փնտռե լով ար- 
ւեստի կաչուածին մէջ եւս : Ալ փոխա — 
նակ արուեստի գործի մը մէջ տեսնելուն 
եզսւկիօթէն ղ^ղեցիկը, կը փնտռուի Սորը' 
առանց միջուկի՝ ապրումի՝ յատկանշա — 
կան դիեի y 5 «Ար գի աշուն չ» այղ
դործրը կրնան քաղաքակրթութեան պատ՜ 
մութեան մէջ իրենց տեդ ր ունենալ՝ բայց 
ո շ արուեստի պատմութեան մէջ-. Ար - 
ո ւեստի պատմութիւնը անճա շա կո ւթեան 
պատմութիւն մըն ալ չէ î Աամենայն ղէ՜" 
պըս՝ ամէնէն շատ «յառաջացեալ» դո ր — 
ծերը չեն որ ամէնէն թանկարմ֊էքներն 
են : fl|nliui]l մը տեսաւ ծնունդը ֆօվվւզմին ՝ 
խորանար դա սլա շտո ւթեան եւ գեր ի րա — 
պա շտութեան ՝ ինք մնալով անխռով իր 
տեղը ՝ եւ դառնա լով քսաներորդ գարու 
ամէնէն խիզախ ստեղծագործներէն մէկը։

X
ճիշդ է Pt> ներկայիս չկայ նկարչա - 

կան մեծ իրագործում մը որ ՝ կողմով մը՝

տես նէթնք : Կիր ակնօրեայ զգեստ ին մէջ, 
կարմիր ֆէսը գլվսոմե , երկու ձեռքերուն 
գեղնած մ ո։ տները իրարու անցուցած , աչ
քերը փակ, դագաղին մէջ կը մնար ան- 
շարմ , պաղ, տմգոյն ։ Աս առոլան բարկ 
արե՚ւը անգամ չէր կրնար տաքցնել զայն :

Հիմա մէկէն ելլէ նէ ի՞նչ կ'ընեն , 
կը փախի՞ն շուրջինները :

փովէն Աարգիսն էր խօսողը ծածուկ 
վախով մը :

կելլեր, մի վախնար, ապահովցուցի 
զինք' չեմ գիտեր ի՞նչ տուեալներու վրայ 
հիմնուելով ։

__ինչէ՞ն գիտես, դուն մեռել եղա ծ
ես բնաւյ

__ փիտեմ, այնպէս։
Աո՚ւտ, բան մըն ալ չէի գիտեր, պար

զապէս ինքզինքս ապահովցնելու, խրա - 
խուսելու ձեւ մըն էր ։

Յետոյ բազմութեան մէջ անցք մը րաց՜ 
ւեցաւ ու Աուրբիկին ու Մարգրիտին մայ- 
րըն ու ազգականները առաջ անցան ու 
շրջապատեցին դագաղը ։ Կու լային աղիո
ղորմ ճիչերով, անապատներուն մէջ
սպաննուած ու անթաղ մնացած իրենց 
միւս մեռելներուն սուգն ու ֊էիշան ալ 
միացնելով այս վերջին կորուստին։

Ապա ^Պատկեր քաշող պարոն 'Լահանը» 
յայտնուեցալ իր եռոտանի լուսանկար - 
չական խոշոր գործիքով, տեղաւորեր 
զայն գազաղին ճիշդ դիմացը, քանի մը 
մեթր հեռաւորութեան վրայ, անկարեւոր

դուռ բացաւ անթիւ ս խա յներւ

պարտական չ ր//ա յ վերացական արուես
տի նպա ս տ ին ՝ կամ չո ւնենա յ վերացա — 
կան ձգտում մը։ Հանրայայտ է նաեւ որ 
ս տեդծագո րծա կան ճիգը արդի տրուես — 
տին պարգեւեց հիանալի յաղթական իրա
գործումներ ՝ սակայն ճիշդ է նաեւ թէ 
ասոնց կ՚՚ղ^ի^1 ա[1,1՜11 Հակա ա րուես տը 

մ ո լո —
ր ո ւմներ ո ւ եւ չա րա շահ ո ւթի ւննե ր ո լ յ

Այնքան յառաջ քշեցին նո րո լթի լեն ե ր ո ւ 
պաշտամունքը՝ որ նորոյթը դարձաւ ա բ- 
ւեստի չափանիշ՝ գերագոյն արմեչափ ե- 
թէ նոյնիսկ ան հ ետեւանքն էր տ նհեթեթ 
արարքի մը՝ անպարագիծ քմայքի մը։ 
Բոկ եթէ նման ա րտադրանք մը պաշտ
պանելի որեւէ կողմ չունենա ր ան դարձ
եալ կը տարփողի որպէս «յանդուգն ա- 
բարք» կամ «աննա խ ըն թա g ց ո ւց ագրո լ — 
թի ւն» ՝ արդիւնք' «մեծաթռիչ երեւակա
յութեան^։ Մինչ այսօր շատ աւելի երե
ւակայութիւն՝ ճաշակ եւ խղճամտութիւն 
կայ արուեստագէտներու ձեռակերտ ու
ռար կաներ ուն մէջ քան թէ շատ մը նը — 
կտրիչներու «մ տա յղա ց քէներուն մ էջ յ

Բնական ի ր ո ղո ւթ ի ւն է որ մ ի շտ ել ա^~ 
մէն գարու մէջ ճշմարիտ ստեղծադոր _ 
ծող արուեստագէտներ ը շատ սակաւա — 
թի Լ- եղած են անշնորհներու րանա կի մը 
մէջ։ սակայն այսօրուան շփոթեցուցիշ 
կացութիւնը կուդայ այն դիւրութենէն ՝ 
որ ներկայ արուեստի ա ր տաքին
տարրերը կիընծայեն նկարչութեան եւ 
քանդակագործութեան տարրական քերա
կանութիւնը չս ե ր տած անհ ա տն ե ր ո ւ ։ Այ- 
սօր մարդիկ նկարչութիւն կի ընեն ինչպէս 
մ՜ամանակին ԱԱ1լ1ւնՆ/ր^ր/71_ օրիորդները 
դաշնակ կը նուագէ ին : Բ*ոյց եթէ տյս 
վերջին երեւոյթը տեղի կ'ունենար ընտա
նեկան փակ շրջանակի մը մէջ՝ նկար ՜ 
ները այսօր մեծաշռինդ ծանուցումներով 
կ[Լ fl ո *֊3 տ ղր ո լին հանրութեան ։ Բը գըտ- 
նուին նոյնիսկ դնողներ ՝ մինչ՝ միւս կողՀ~ 
մէ՝ կը նիւթեն վաճառաշահ մեքենայու- 
թիւններ միջազգային մակարդակի վրայ :

քանի մը փ ոփ ո խո ւթիւններ մտցուց ազ — 
գականներուն գրաւած դիրքեր ուն մէջ եւ 
սկսաւ շխռտացնել զա յն ։ Ո դրի ձայները 
բարձրացան աւելի եւ իսկոյն տարածուե- 
ցան դագաղին շՈլ[,ջ հաւաքուած ա շա — 
կերտութեան մէջ։ Մեծերը երա խաներուն 
լաց ը տեսնե լով յո լզուեցան նաեւ իրենք ։ 
Հօնքուր—հօնքուր կու լայի^ք} ւիոքրերս 
մանաւանդ՝ առանց գիտնալու թէ ինչու։

—_ Հ^յէ^կ0 ալ °[* պիաի մեռնթ
Աուրբիկին հայրիկին պէս*— հարցուցի 
քովս կեցող բանիմաց Աո լրի կին։

Բա խում ունի ՝ եղաւ դիւանա գի տա — 
կան պատաս խանը ։ Աս չհա ս կցա յ թէ ին- 
չէ^ն կրնար կա խում ունենա լ ։ Լռեց յե
տոյ՝ չշարունա հ.ե3 աւելի ՝ կարծես ինծի 
խնայելու համար դառնութիւնը իրակա — 
նութեան :

Աս չեմ ուզեր որ մէկ հատիկ հայ
րիկս մեռնի։

—— ք] ենթ՝ ամէն մարդ պիտի մեռնի՝ 
լրջացաւ Աո լրիկ ։

^հասկցայ թէ Աուրիկը ու-ր^լէ^ ունէր 
այդքան ծանօթութիւն ։

Մահուան անդունդ ի վար բացուած ա՜ 
ռւսջին պատուհանը եղաւ Աուրբիկին ու 
Մ արգրիտին հօր դագաղը ուրկէ ւէա ր 
նա յեց ան մանու ևՒ անմեղ աչքերս կեանքի 
անհ ո ւն կա րօտուԼ ։

— Ո՛ չ f ես չէի ուղեր մ եռն ի լ ։

Լիզպոն

վերացական — կամ այլ ա ր դիա կան — 
արուեստին մ էջ դիւրութիւն ը տեղ շյՒ 
կրնար ունենալ՝ որքան ան տեղ չունի 
կերպաւոր կամ պատկերային արուեստին 
մէջ՝. Որովհետեւ վերացական արուեստը 
պատկերային որեւէ նիւթ մը չունի' n— 
մանք կը կարծեն թէ ամէն ինչ ար տօն — 
ւած է հոն՝ մինչ դմուարահաճ արուես — 
տադէտին համար վերացական արուեստը 
աւելեմ դմուար ո ւթ ի ւնն եր կը յարուցանէ î 

Պատկերային նկարիչին համար աւելի 
գործնական է նիւթ փոխել եւ այդպէսութ 
նոր խնդի բներ յարուցանե լ ինչ որ դուռ 
կը բանայ նոր լուծումներու։ Ասկ ասիկա 
թոյլ կուտայ արուեստագէտին նորոդուե՜ 
լսւզ Ph գերազանցելու։ Բրկնոլ —
թի ւննե րէ խուսափումը՝ վերա կանդն ո ւմ ը 
աւելի դմուար է վերացապաշտ նկա ր ի չին 
համար՝ քանի ան ամէն ինչ իր ներա շ — 
խա րհէն պէտք է րխեցնէ ՝ ինչ որ են թագ- 
րել կուտա յ բաց առաբա ր հաբուստ նե — 
րաշխարհ մը։ Այս պատճառով՝ անձեւա
կան (էնֆոթլքէղ) նկարչութիւնը իրեն ե- 
տեւ պիտի ձգէ խեշա րանքի շեղջակոյտ

Գրեց*

ԳՔ. ՔԷՕՈԷԵԱՆ

մը՝ յառաջացած' դիւրին՝ արադ զեղում
ներէ՝ թերաճ միտքերէ՝ քաոսային հո — 
գեվիճակէ զոր ներկայացնելու համար գե
ղագիտական ոչ մէկ ճաշակ՝ զարգացում 
եւ փնտռտուք անհրամեշտ է։ Շարք մը 
«նկարիշէներու համար յաճախ պաստառ
ներու շարք մը կը ծնին առանց որ վրձին 
կամ երանգապնակ հարկաւոր ըլլայ : \յեր- 
կերը իրենց անօթներէն ուղղակի կը նե- 
տուին՝ ձեռնոցներու նման՝ սպիտակ կը- 
տալի մակերեսին՝ պատահական ձեւեր 
ս տեղծելով եւ ձդե լով որ * • • դիտո ղ ին 
երեւակայութիւնը ամբողջացնէ ձեւերը՝ 
ել կամ անոր զդա յնոլթիւն ը ընկա լէ նկա^ա 
բիչին*** զգացածը։ (Հիեռ Հթնք խօսիր 
միայն սպիտակ պաստառով կամ առանց 
պաստառի լոկ շրջանա 1լներու ցուցադրու
թեան մասին ՝ որպէս արուեստի գործեր} : 
Այ ս ձեւով կը խո րհէն թէ արդի նկար — 
չո ւթէւնը կրնար մ ա աչելէ ըլըռ լ բոլորէն , 
մասնաուրաբա ր նկարչութեան րոլորո - 
վէն խորթ ել անհաղորդ զանգուածէ մը։ 
Ասկէ' այն անհ ակա կշռելի ընդո լնելու — 
թիւնը ՝ որ արդի արուեստը գտաւ բոլոր 
տգէտներուն քով ՝ այս ինքն ջախջախիչ 
մ եծամա սնութեան մօտ։ Այլեւս որեւէ 
մէկը կրնար խօսիլ իր «զգացածին^ մա
սին։ Աւ ի՜նչ եզրեր չգտնուեցան մէկ 
կողմէ ծակելու համար դիտողին անհաս
կացողութիւնը եւ միւս կողմէ վարագու
րելու նկարիչին սնանկութիւնը որպէս 
հոգի եւ ա րուեստադէտ ։ Այդ տեսակ նը^.
կա բներ ը բացատրուեցան — դեռ կը
բացատրուին ։ «գոյութենական անձ —
կութեամբ^ ՝ «զգա ցական ո ւթեան է արա — 
նական խորհուրդէն» ՝ «տիեզերական մի
ջոցին եւ մեր գոյութենական պարտադիր 
կապերէն» ՝ «եսի բարձրագոյն մայռագ- 
նացութեամբ» ՝ եւայլն ՝ եւայլն։ Ամանք 
նոյնիսկ նկարը կը տեսնեն երազային ՝ 
փիլիսոփայական երկար ճամ բո րդո ւթենէ 
մը վերջ*** նկարին բարձր արմէքին վե
րագրելով այգ ձրի ճամբորդո ւթիւնը։

X
Արուեստը կր ա ւոր ա կան չէ i ճշմ ա րիտ 

արուեստի ա fi ընդունարանը չէ
ուր մենք կը ցոլացնենք մեր երեւակա — 
յածին միտքերն ու զգացումները։ ր&փ 
մը հոգեբանական շահեկանութիւնը եւս 
կարելի չէ շփ^P^լ ա Ըո լես տի հ ետ : Ար-

(Շար-ը կարդալ Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M



« e առաջ »

Այս 1978 տարէն' ամ բոցք Ի տա լէ ան 
եւ մասնաւորաբար Ֆլօրանս քաղաքը' կը 
տօնեն էրենց մեծ զա լկէն , զ*Լեր ածնունդէ 
Հայր» կոչուող, աշխարհահռչակ ճար — 
տարապետ' 'hbltpp'0 րունէ լլէսքէէ ծ րյ՜ 
նընդեան ՕՕՕամեակը'. Գեղարուեստէ ե- 
զական այս դէմքը հայ հասարակութեան 
ներկայացնելը մշակութայէն պարտաւո- 
րութէւն մըն է։

X

ՖԻԼԻԲԻՕ

ՊՐՈԻՆԷԼԼԷՍՔԻ
Գրեց'

Ս. ՃԷՎԱՀԻՐՃԵԱՆ
ճարտարագետ

Ա- ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ ԵԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐ Ր

(1Ե • դար ո լ առածէն քառորդը մարդ- 
կայէն էմ ացա կանո ւթեան խմորումներու 
կարեւոր շրջան մըն է' ուր կը պատ — 
րաս տուէ նորագոյն մամ տնակներու ((Հե- 
րածնունդ»ը եւ անոր գո րծ է չն ե ր ո ւն ճամ
բան :

Ամերէկայէ գէւտը 'Զրէստաւէոր Գ" ” 
լոմ պո սէն 1492/5/Հնդկաստանէ նոր 
ճամբուն բացումը 1Լասկօ տէ կամայէն 
1497/5/? Արեւմ եան Աւր ոպա յէն կը ըե — 
րեն տնտեսական կեանքէն վերազարթնում 
մը որուն հետեւանքը եղամ ընկերական 
կեանքէ պայմաններուն հ էմնա կան ւէո ~ 
փոխս ւթէւն մը։ Ո սկէ է եւ արծաթէ մե
ծաքանակ ներածումը Ամ եր է կա յէն^ Ա- 
րեւելք է' մասնաւորա բար Հնդկաստանէ 
հետ վաճառականա կան ւէո էլան ա կո ւթէւն — 
ներու զարգացումը, կենցաղէ նոր պայ
մաններ կը հաստատէ էն որոնք Ա էջէն 
Գարէ վ երջանա / ը կ' աւետէէն։ Ա էայն 
1533/ յաջո րդ տարէներոլն' Ֆրանսա եւ 
Ատալէա կը ներածուէր' հարէւր մէլէոնէ 
ո սկէ եւ երկու հ ա ր է ւր մէլէոնէ ա րծա թ , 
էնչ որ այդ դա րուն համար' հսկայ եկա՜՜ 
մուտ մըն էր i

թէեւ էրենց դղեակներուն մէջ ամ — 
փոփուած մէջնադարեան ազնուականոլ — 
թեան համար' տնտեսական այս նոր կա- 
g ո ւթէւնը չարաղէտ եղաւ, բայց է փո
խարէն' քաղքենէ մ էջէն դա ս ա կա ր դէն , 
վաճառականներու , դրամ ա տէ րներո լ եւ 
արհեստաւորներու համար ընկերայէն 
պայմաններու փոփո խութ էւնը օրհնու — 
թէւն մը եղաւ։ Աասնաւորաբար Էտալէոյ 
մէջ' ուր մէջն ա դա ր եան ան շա րմ՜ա g ած եւ 
քարացած ազնուա կան ութէ ւնը տեղէ տը՜ 
լալ քաղքենէ վաճա ռա կանն ե ր ո լ եւ դը — 
րամատէ րներու առջեւ, որոնք' կամաց 
կամաց' ձէռք առէն քաղաքներ ո լ էշխա- 
նութէւնները եւ սկսան ցոյց տաշ եռուզեռ 
դո րծո ւնէ ո ւթէւն մը, որը մեծապէս նը- 
պա ստեց գէտ ո ւթե ան ել դեղա ր ո ւե ս տ է 
զարգացում էն , ղանոնք դարձնելով հա — 
սարա կութ եան մատչելէ :

Զաղաքներոլ էշէս անո ւթէ ւնները փո — 
խա կեր պո լեց ան տեսակ մը հան րապետո լ- 
թէւններու, որոնք էրարու հետ կը մրը- 
ցէէն փարթամ եւ շքեղ կառուցումներով, 
գեղա րոլեստէ մէչ՝ մինչեւ այն ատեն' 
չտեսնուած ղե խո ւթեամ բ մը։ Այս յե — 
ղա շրջում էն էր բա մ էն ը բերաւ նաեւ նո՜
րահնար' Ա էւթէնպէ ր կէ տպա դր ո ւթ է ւն ը 
1450/5/? էմացական զարգացումը տարա
ծելով եւ առեւտրական ու տնտեսական 
դո րծա ռն ո ւթե ան g սատարելով : Փրւխա — 
նակագէրներու դո րծածութեան դրոլ — 
թէ ւնն ալ 1516/5/ ընդհանրանա լուէ կը
դէւրացնէր հ ար ս տո ւթե անց տեղափ ոխու_
թէւնը եւ դրամէն շրջագա յո ւթէւն ը։ Այս- 
պէսով կազմուեցան տնտեսական մեծ տու
ներ , Օկսպուրկէ մ էէ {էուկէրները, 3)ը- 
լօրանսէ մէէ Ա'էտէչէսները , Աէէնայէ 
մ է£ Զէկէները , Տէէբէ մ էջ' Անկօները , 
Հռովմէ մ էէ Ալթօվէները, Աալվաթէ — 
ները, !՝ացց էները, Աթրօցէները, որոնք 
բոլորն ա՛լ արուեստէ եւ մանաւանդ գե
ղարուեստէ մեծ պաշտպաններ եւ մեկե
նասներ եղան։ \յոյնէսկ կը յէչՈլ-է Օկօս- 
թէնօ 'Ոէկէէ պարագան, որուն է վա ր — 
ձա տ ր ո ւթ է ւն' Ափւլ Զ • դեղա րուես տա _ 
սէր մեծ Պապը թոյլատրեց էր Զ է կէ Առ
նուն էն կցել էր էսկ ընտան ե կան անունը
Տ էլչա Խօվէրէ :

Ա եկենասնե րու ա յս փաղանգը մ եծա — 
պէս նպաստեց եւ քաջա լերեց զվերտ — 
ծնունդ» է զարթնումը եւ տուաւ էտալէոյ 
մէչ՝ մասնաւորաբար' ինքնավստահ գի
տուններու ել ա ր ո լե ս տագէ տնե բ ո լ չտրք 
մը որոնք Մ իջյ՚ն Գարու էմացականու ~ 
թէւնը կը մերմէ էն եւ անոր տեղը նոր 
մը, էրենցէնը դնելով։

Այս դա րա շրջանէն սկէզբէն' բառէն է- 
րական առում ով ը , դէտուններոլ փա — 
ղանդ մը կը գործէ էտա չէոյ մէջ, մարդ- 
կայէն էմ արականութեան զարթնումէն 
համ ար :
Այ ս գէտո ւնները, ա յսօր ո ւաննե րուն նը-

ման զմասնագէտներ» էէ fi* 1 f,iJL կ? ընդ՜՜ 
դրկէէե' մասնագէտէ մը չափ խորա — 
թափանց' մարդուս էմ ա g ա կանո ւթ ե ան 
բոլոր փ ո ւլեր ը : Անոնք կեցած մար զկա
յէն տուեալներ ուն փքայ' բաղմա րմէք 
գէտո ւններ էէն։ Ասոր համար է որ անոնք 
յաջողեց ան տէ րապետե լ մ ա րդո ւս էու — 
թեանը եւ բերէն անոր վերակենդանացու մ 
մԸ' որ կո չուեց ալ «վերածնունդ» ։

Ահա' Ռ1օպէթյ>օ ՎալթռՆյվւօԼւ (Ï413) ,
ճարտարագէտ , գրագէտ , հնարէ չ մ եքե~ 
նաներու, ճարտար հրետաձէդ։ Ահա'
Լէօն-Պսւթիսք֊ա Ալպէյւյ>ին (1404-յ1472) ,
դրամատէր , վաճառական, օրէնսգէտ, 
մաթէմաթէկոս , նկարէչ, քանդակագործ, 
ճարտարադէտ եւ ճարտարապետ : Անոր
կառուցած քանէ մը չէ^երը 3nJ3 կրւլ֊~ 
տան էր բարձր էմացա կանո ւթէւնը։ b‘“‘- 

մանաւանդ էր մեծագոյն երկը «Da re 
Aedificatoria yfij , որ կը հաւասարէ' էր 
կարեւորութեամրը' 'վէւթրէւվէ «De Af- 
chitectura» խէստ կարեւոր երկէն , դրուած 
Ն ♦ Զ ♦ Յուլէ nu Կե սարէ օրով։ Էրազտր֊
ձո ւթեանց զա րմ անա լէ զոլդատէպոլ  
թեամբ մը, 1414/5/ է որ գտնուեցաւ 'Ա՚թ- 
րէւվէ այս գէրքը՝ Մ օն թէ Զասէնօէ վան
քէն մէջ*. Ահա' ճիսւքօմօ Ֆօնք-աւնան 
(1393 I— 1455) յ գբագէտ 1 գեղարուեստէս- 
դէտ , բ^էչէ 1 բնախօս , Ալշէմ էստ ,
ճարտարադէտ եւ ճարտարապետ ։ Ահա' 
Ֆրա նչէ ufo սւի ճպւնիօ Աւսրր֊իԹին (1439- 
1502) J զարգանկա ր ի չ , քանգա —
կագործ , ճարտարագէտ ել ճա ր տա րա — 
պետ : Եւ֊ ահա' Ֆիլիրրօ ՊրունէլլէւլքիՆ 
(1377 - 1446) , ոսկերէչ, քանդակագործ , 
մաթէմաթէկոս, տեսագէտ , ա յ էն եւ
հալա յէն ճարտարագէտ , նուագարան d- - 

նող, բանաստեղծ' էր վերաքաղովը 
Տանթէէ «Աս տուած այ էն կատակերգու 
թեան» , ռազմական ճարտարադէտ , շէ — 
նա րա րական մ եքենաներ հնարող եւ ճար
տարապետ ։

Լէօն—Պ տ թ է ս թա Ալպէրթէն' էր «Da re 
Aedificatoria»/^ մէջ կը դրէ Պրանէ լ -
էէսբէէ մասէն զԱն եղաւ դաղափարա — 
կան ճա ր տար ա պե տը , որ կը խոկայ տէե- 
ցերքէ մաթէմաթէկական բնոյթէն վբայ^ 
է պէտս մարդոց բարորոլթեան» ։

Պ ր ո ւնէ ւ լ է ս բ է կը ներկայացնէ մարդ — 
կայէն գէտութէւններոլ հ ամ աղբ ո ւ թ է ւն ը , 
լսյզ֊ Ա*Ե * գարուն' ուր տակաւէն էրար- 
մ է չէէն զանազանուեր արուեստէ վա ր _ 
մ ո ւթէ ւնները , գէ տա կան վարմ՜ութ էւն — 
ներէն ։ Անոր գործը արուեստէ եւ մտա
ծումէ հանդէպումէ կէտ մը կը կազմէ, 
հակառակ որ ան ըլլտ յ դմ ո լա ր ահ ա ս 1լնա~ 
1փ շատերէ յ Զայց ան կը ցոլացնէ էր գա
րու մարդոց զործո ւն է ո ւթ եան ձզտում — 
ները, ձերբազատել մարդուս էմացա կա — 
ն ո ւթէ ւնը Ա էջնադարեան զսքօլաստէք» 
դպրութեան կաշկանդէչ դրութենէն , տալ 
անոր ստեղծագործ ազատ թռէշքէ կտրե
լէ ո ւթ է ւնն ե ր ը ։

X

Պ րոմն է լյէ սքէ ծնաւ 1377/5> Ֆ լօրանսէ 
մէչ, Եր առաջէն տարէները կը մնան շո ւ- 
քքն մէչ, անոնք' ուսմունքէ եւ հասու — 
նութեան տարէներն են։ Զսսնըմէկ տա
րեկանէն' 1398/Î* կը մ տնէ ր մ ե տա քս ա — 
գործերու ա ր հ ե ս տ ա կց ա կան էն մէջ, ուր 
եր ա շկերտոլթէւնը 1լ'ընէ ' դէտա — 
կան եւ մ ա թ եմ ա թ է քա կան Լոլըջ պաշար 
մը համբարելով։ 1399/^ կը մտնէ Լու — 
նարտօէ ոսկերչական դո րծ ա տ ե զէն , ուր 
քանէ մը յս,ջր,ղ դո բծեր !լ արտադրէ , 
մասնաւորաբար' Զէսթօեայէ մայր ե կե- 
գ^ցէէհ' Ա ան ճաքօսլօէ զար զա ր անքն ե — 
րուն համար։ Ոսկերչութեան մէ ջ էր 
ձեռք բերած յս^ո ղո ւթէ ւննե ր ը էրեն 
թոյԼ կուտան 1404/^5 որպէս ո ս կե ր է շ — 
քանդակագործ , մաս առնելու' Ֆ լօրանսէ 
Մ կրտարանէն պրօնզէ դուռներուն զա ր — 
դա քանգա կն եր ո լ համար բա g ուած մ րցու- 
մէն , -ճաքօթ^տէլլսւ Քռւէրչիա/ եւ էօրէնԱ 
ցօ Կիպէրր֊ի M ան վա ր պ ե տն ե ր ո լ քովն է

վեր i Այս մրցումէն' ան կը յա$_ոգէ ^/՜ 
*գկրթէէ համահաւասար , բայց' հանրա
ծանօթ Աէպէրթէն է որ գորե՚ը կը վ^՚բց^է : 
Աակայն' այս առերեւոյթ անյաջողութէւ- 
նբ էրեն կը բանայ յաջողութեան ճամ _ 
բան, քանէ որ էր արմէքը կը ճանչցուէ 
ել անո ւնը կը լսուէ ։

Այ ս մրցում էն առէ թովն է որ' առաջէն 
անդամ ԸԱ_ա էովէ Պ ր ո ւն է / / է ս քէ է յայտ 
կուդայ որպէս հանճարեղ հակաճառող 
մը աւանդական կո թ է կ ճարտարապետու
թեան եւ արուեստէն դէմ ։ Ա կր տա ր ան էն 
պրոնզէ դո ւռներ ո ւն բա րձրաքանդա կնե — 
րէն' «Ի սահակէ զոհաբերութէւնը» ներ
կայացնող տախտակներն են պատճառը 
ttlju հակաճառութեան որ տարէնեբ տե
ւեց ։ Կէպէրթէէ հետ այս հակաճառու ՜ 
թէւնը պահպանողականէ մը եւ կամ յե
ղափոխականէ մը աղանդաւոր հա կաճա- 
ռութէւնը չէ ր , այլ հաւատաւոր մտա
ւորականէ մը որ կը պայքարէ որպէս 
հակա — դասական մը ։

Կիպէրթի' ան ա1 լ բարձր էմացա կա — 
նութեան տէր մէկը կը պաշտպանէ ր ա յն 
զազափա րը թէ «.Արուեստը դա րերոլ 
«անկում»է մը վերջ (*) պէ՚ոք էր վե -
րադտնէ ր հէն դարերու էր զկատարելա
գործ ո ւած» ձեւը» ։ Կէպէրթէ' արդէն կը 
նկատէր մեծ վերազարթնումը սկսած, 
քանէ որ դա ր մը առա չ, ճիօթօ՝ հ ամ ա ր~ 
ձակօրէն թզծլով բէւզանդական ձեւա — 
պաշտութեան հետ, վերագտած էր ա ր- 
ւեստ էն մ էջ' կեանքէ ողբեր դո ւթե ան 
կենդան է նշանա կո ւթէւնը , ալն էն չ որ 
Լատինները կը կոչէին' « Humanitas » :

Իսկ' Պրունէլլէսքի' ընդհ ակա ռակն ա- 
ւ֊ելի արմատական գիրր մը կը րռնէր-. 
Երեն համար ա լանդո ! ի!ի ւնը պատմ ու.— 
թիւնը չէր ել կը մերմեր Jաո֊անգել հին 
գարերու ընթացքին ձելալորոլաե եւ 
պատրաստուած գիտութիւնը : Ան կ ու-
գէ բ ուզղակէ բարձրանալ դէ տո լթ եան ա- 
կերն էսկ' քննադատական ոգէով եւ չէր

Պատ- 1-4- Ֆլօրանսի' Ասւնթ-ա Ս՜արիսւ տէլ Ֆիօրի g
Պրունէլլէսքիի գմթէթը էլ ձաիյինճիօթ֊թօի զանգակատունք •
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ընդուներ հինին եւ նորին միչել _
նակուող գիեի մը գոյոլթիլնր, ,
րեն' ինչ որ կրնար առ ռռաւելն դո 
թիւն ունենալ , այն էր միայն տրաԼ ' 
բանական յ արնչա կանո ւթիւն պաՀ
ճառէն գէպի հետեւանք֊,

Հռովի մէչ, Պրունէլլէոքլ, չՈԼսՈւՈա. 
սիրեր հին արուեստի J ի չա տակսգ^ 
րու վրայ ի գեգեցիկ ձեւերը, այլ կը 
եւ կը պր պտ է այգ ձեւերուն ներ^ն կա։լ, 
մը , անոնց զանազան մ լոսերուն մ[,չել (ր 
ջանայ ի յայտ բերել համեմսւոլոլթ^ . 
ներու նուագը, որուն գործադրոլթէ^ 
է որ մի միայն կուտայ' «վերցն ո ղին iL 

վերցուածին , կմախքին ել անդամներ 
միչել իւրաքանչիւր ձելի տեղը ել տա. 
բոզութիւնը^ ֊. Այսինքն' այն ներդաչնա^ 
համեմատութիւնը որ ծնունդ կուտայ հքե 
արուեստէն դեղեց էկ ձեւերուն :

Պրոլնէլլէսքիէն հարիւր տարի վեըխ (
որ, 1509^ï», Fra Luca Pacioli de Borgo 
ևը գրէր^ որպէս Պրունէլլէսքիի մտա
ծումներուն եզրակացութիւն , նչանապ 
«De Divina Proportion») երկը , որուե
նկա րտ զտ բդում ը ըրաւ ԼէօքևսրւոՕ _ԱԱԱ - 
Վինչին : Այ ս երկէն րնադփր — ձեռադ^ւրչ 
կը գտնուէ (էլխրեվէ համա լսարանաւ մա
տենադարանէն մէջ*.

Աակայն' Պ ր ո մե է g է ս քի Լ նպատակը 
եղած ճա ր տա րապետա կան դրութեան

այն վերացական վերանորոգում ը*.
1404/5/' Պ բունէ լյէ սքէ վերջնականապէս

կը նուէ բուէ ճա ր տա րասլետութեան եւ կչ 
մասնակցէ քանէ մը ռազմական կարւու՜ 
ցումներոլ, որպէս ռազմական ճարտա
րադէտ ։ 1409/5/' ան կը զբաղէ Աբ°լլԼ°նէ° 
Լաբէէ բնանկարով ։ 1415/5/ Ւէղաէ 
թէ —ա—Ա*արէ ելամուրջէն վերանորոդու - 
մէն կ ա շխա տ է ։ 144744, մինչեւ իր յակ 
Հռովմի մէչ ւաին , Պրունէլչէսրի կը 
լէ բուէ ամբո ղջո ւթեամ բ' շէնարա րական 
խնդէ րներո լ մասէն ունեցած էր ^UIJ^ 
ցակերտներուն եւ ըմբռնումներուն իրա
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լ^էն։ 1418/'*' Կ.Ը օլաարաստէ' Ատն
^ենոօ եկեղեցին յատակս,դէծերը եւ 

սսս,է ՍէթաԼէ Տէյ/վ՛ Էննօսանթէէ
[Ըձթես-ն խնդիրներով (1419) ուր կը 

Հնով՛ն' Անտրէա Տէլլա Ռօպիա/ նշա- 
Հ',ոո Հանդակները : Vան Լօրէճցօէ յա- 
' Հ՛ոհեո .էր , ան ո լրանա Ա, կերպով՝
Պրունէրէ^ քէ֊

L.I,թաներու դասական կառո ւց աճելը : 
“ճն' Հ կր տեսնուէ ճարտարս, _ 
Հէն նպատակը, որն է' իրականացնել 

Լտեմաաութի^ններու. մէչեւ հաւասարա-
եչռութի՚-ն մը երկայնքի խորութեան' 
Հովըեաի թորութիւններոլ միչև : Ան' այդ 
Հաւասարակչռութիւնը կը ստանայ' հա
վատական նուաղումովը միջոցներու
Հեռս, լոր ո ւթէ ւննե բուն :

1416/4՝ ի նախատեսութիւն' Ֆլօրանսէ 
Ս՚տյր Եկեղեցիին' Աանթա Մ արիա Տէլ

3)խրէի vWPfi չ1՚ն"՚թ'-"'ն ՚ 'ւը հնարէ
ալ,ղէն՝ հեռատեսիլ ղորեիք մր, որուն 
յ/վոցաւ' Մկրտարանին եւ Աէնեօրըրէ 
պալատին հեռս, պատկերներ սւն մ ի չեւ 
կրնար բնորոշել շինուելիք դմրէթին մի֊ 
խցին կանոնական տարազը :

1118/4 է "[՛՛ հակառակ ԱանԼօրենցօէ 
եւ Սբիթալէի չէնոլթէւններով ղբաղած 
ըլլալուն, կը ձեռնարկէ Աանթա Մարիս. 
Տէլ Ֆիօրի դմբէթին կառուցումին յա - 
սոսկաղէծերուն պատրաստութեան :

(իԵ • զարու գեդա րո ւես տա կտն վերա — 
զարթնումի սկիզբին, մասնաւոր տեղ մը 
կր գրաւէ' Ֆլորան սի Մ այր Եկեղեցիին' 
1]անթա Մարիս. Տէլ Ֆիօրի դմրէթին շի
նութեան խնդիրը՛. Արդէն' դար մը „. - 
ռախ Արնօլֆօ տի փամպիօ' այդ եկե - 
զեցիին հիմերը դրած էր եւ զարու մը 
ընթացքին չէնքը բարձրացած էրհամրօ- 
րէն' մինչեւ նաւերու կամարները*. 1418— 
ին' երբ որոշեցին այլեւս չէնքը վերջ - 
նականապէս Լրացնել, ն չմ ա ր ե ց ին որ 
դմրէթին թմբուկին ընդարձակ տարա — 
էութիւնը չէր թոյլատրեր ս ո վո ր ա կան 
փայտս, շէն կաղապարներու դո րծածո լ — 
թիւնը, որը չափազանցօրէն մեծածախս 
պիտի ըլլար-. (**)

էի իւս կոզմէ' իր անկումին հասած կո-

<էխւտ- 2-1— Ֆլօրանսի' Աանթա Մարիա 
տէլ Ֆիօրի Մայր Եկեղեցին գմրէթին

հասւսւծռ

3-—֊ Ֆլօթսւնսի Եկէզէցէփն J աւոսւկսւգիծ]ւ

թական շէնս, ր ո ւես տ ը, 300 տարէէ ի վեր 
"լ մէկ նորութիւն բերած էր չին ար ո լես
՛՛՛ի թէվխէքէ տեսակէտէն , այլ մի միայն 
ւլարդական ձեւերոլ զարգացումին հետա
մուտ , կորսնցոլցած էր պէտք եղած փոր- 
ձառոJ-թիւնը ՝ նման ընդարձակ դմ բհ թի 
մը կառուցում ը իրագործելու համար : 
Մանաւանդ որ ՜\ՀՀձ$ին Աիւզանդիոնի Ա • 
Աոփիայի դմրէթին մասնակի փլուզումը 
եւ֊ Ֆլօրանսի I] կր տա րան ին վըայ յայտ- 
նուած զանազան խանգարումի նշանները՝ 
Մայր Եկեղեցիին շինութեան խորհուրդը 
դրած էին հոգեբանական դմուա րին կա — 
g ո ւթեան մը առաջ*. (***)

ՆոյնիսկՀ մեծածախս լաստակի մը շի
նութենէն աղատելու համար ՝ ոմանք' 
զարմանալի եւ նոյնիսկ զուարճալի ա — 
ռա^արկներ ա՛լ բերած էին : Այսպէս' ա- 
ռախսր կո ւած էր ՝ շէն րին ներսը հողէ բը- 
էու1' մը շինել՝ որուն գագաթի մասը պի՜ 
տի նե ր կա յա ցն է ր շինուե լիք դմ րէ թ ին
ձեւը՝ սա՝ տեսակ մ ը հողէ կաղապար մը 
պիտի րյ/ւսր : (Հետոյ՝ դմրէթին շինոլ — 
թենէն կեր^ր ՝ դիզուած հողը պէտր էր 
սլար պել*. Ո րսլէսզի այդ պարպումի ւսշ- 
խտտութիւևը սուղի չգայ եւ րաղարին 
բնակչոլթիւնը ինրնա րերարար դա ր այդ 
ա շիլա տ ո ւթ ի ւն ը ընե լու ձրիօրէն ՝ առա ՜ 
թարկին հեղինակները կր թե լա դրէթ>՛' հո~ 
ղա կոյ տին մէջ ցիր ու րւսն դնել ոսկե — 
դրամներ ՝ ո րոնր զտն ո զն եր ո ւն պիտի
պատկանէին ։ Հյահու այս խայծը կր 
կարծէին թէ' րն տ կի շն եր ո լ մ էկ մ ա ս ը
պիտի դրդէր գալու եւ հողերը պարպելու 
ձրէ ոսկեդրամներ գտնելու, յոյս ո լէ։ Ան- 
շուշտ' ղուարճալի պիտի ր/քար հարիւ
րաւոր մարդոց ոսկիի փնտռտուքը հո — 
՛լա կոյտին մէջ՝ [lUtJ3 LnL[t2_ բան մը պի
տի չըլյար յոյս դնել թէ այս ոսկի փնտ
ռողն երր հողերը շէն րէն դուրս ա՛ լ պիտի 
հան է ին եւ պա րպէ ին :

Աւսրեբա խտա բա ր կար Պ ր ո ւնէ լլէ ս քին ՝ 
որ իր կարողութեան եւ գիտութեան չա- 
փը ցոյց տուաւ' այս փշոտ խնդրին նոր 
լուծում, մը գտնելով։ Լուծում մը' որ 
սայթաքող աւանդական թէքնիքին պա — 
կասները վերցուր : Պրո լնէլլէսքի հնտրեց

է

գմրէ թի կառուցման նոր ձեւ մը՝ երկու 
ՀՀգդա կֆներ ո ւ դո րծածո լթեամ բ յ

Այս թէրնիրը կը կայանայ իրարու վյրայ 
դրո լած եւ իրարու մ իա ց ած' ■լմըէթէ 
երկու. «զդտ կիներէ (քս1լ1օթ) , որոնք ջ_է- 
լե րո վ եւ ա նկէւնտկ ապերով իրարու մ իա.֊, 
ցած y կը կազմեն դմրէթին ամբողջոլ - 
թիւնը*. Կառուցումի այս դրութիւնը ի վի- 
ճակի էր ինրն իրեն վեր կենալո լ , շի — 
նութեան ատեն , շնորհ իւ ծանրս ւթիւննե “ 
րու եւ մղիչ ուժ՜երու կատարեալ հ ա ւա — 
ս ա ր ա կշռո ւմին :

Աակայն' այս ձեւի կառուցումը՝ դմ- 
բէթին չէր տար' այլեւս' մի միայն շէն~ 
րը ծածկելու եւ որոշ միջոց մը սահ — 
մ անելու դերը ՝ ա յլ' անոր կուտար յօ
դաւորուած կազմ մր որ 1լ ամ բողջացնէր 
եւ կը կազմակերպէր' շէնքին բոլոր ներ
գործող ուժ՜երը եւ պարփակուած մթ - 
չոցը : Ա սկից զատ' այս դմրէթը իր ձե- 
լին պա տճա ո.ո վ' կր դառնա ր չէնքվն եւ. 
անոր չյր^ա կային մ ի չեւ հ ա ւա ս ա ր ա կշռի չ 
դեր կատարող միաւոր մը։ Տեսակ մը 
միջոցը ձեւաւո րող ել սահմանող տարր 
մը յ Ա ան թա Մ արիա տէլ Ֆիօրի այս դմ րէ- 
թին էական կազմ ը հեռապատկեր մըն է։

Այ ս դմ րէ թ ո վ Պ րու Ոլլէ որի փոխա - 
կերպեց կո թա կան եկեղեցին յարա կա — 
տար միջոցը արմատական առընչո ւթեանց 
դրութեան մը։

Այս շինուածաձեւի յղացումը fjnjg կու- 
տայ թէ' Պրո ւնէ լլէ սրէ հասած էր' զան
գուածին մէջ փո խադա րձ ուժերու ծա
նօթութեան եւ իրագործած այս դրո լ — 
թիւնը գերազանցապէս ումական եղաւ 
իրեն թա յ լա տ ր ե լո վ պա ր ա պին մ էջ ա — 
ո անց փա յտա շէն կա ղա պա ր ի կառուցա
նէ լու : Արդարեւ' փայտաշէն կաղապարը 
կը ծառայէի շինութեան պահուն ձեռ — 
րով շարուած թեթեւ նիւթեր ը իրար
միացնող շաղախին կարծրանալու ըն — 
թաց րին , շինո ւթ ի ւն ը վեր բոնե լո ւ :

Պէսւք է ըոել նաեւ թէ' այս շէնու — 
թեան /Լ րա յ աշխատող որմնադիրները հա— 
սած է [ն արհեստագիտական գերազանց 
վարպետութեան մը^ որովհետեւ շինա^. 
նիւթին բոլորակի շարոԼածրով չէ^ր 
բարձրացնելու դրութիւնը՝ գործաւորին 
թոյլ չի տար' ամէն վայրկեան' տես — 
նելու իր կառուցումին վերջնական ձեւը։ 
Ան' ապա ուրեմն կ՚աշխատէր րոտ ճար 
տարա պետ ին ւէե րաց ական հա շփւներուն
նախատեսութեանց եւ անոր պատրաս — 
տած՝ աշխատանքի ծրագրին համեմատ*.

Պրունէլլէ սքի ի ճա րտա րա պետ ութ ի ւնը 
և1Լ կա յոյն այ ՝ միշտ աւելի ձեւին եւ մի
ջոցին գաղափարական խտացած պասյ — 
րա ստութեան մ էջ : Լուծել ուզած իր 
խնդիրներ ը՝ կո թ ի կ ոճին մէջ եղածին նը- 
ման' ո ւմեր ո լ անհատականացումի դրու
թեամբ չէ որ կը վերցնէ ՝ ա յ լ ծանրու
թեանց եւ մ ղի չ ումերոլ համ եմ ատոլ ~ 
թեանց վեր լուծ ո ւմ ովը կը դո րծէ :

Անոր ոճը հ ետզհ ետէ կը ստանա յ
ստեղծական բնոյթ մը։ Անոր սիւները՝ 
ուղեղները՝ ծոփորները եւ բացուածք — 
ներոլ շղւ ջան ա 1լ1ւ ե ր ը 1լ առնեն կա րեւոբ
արմէք մը եւ յատակագիծերու երկրա — 
չափական յաջորդութիւններէն աւելի 
շինուածքին ձեւն է որ կը դերազանցէ եւ 
կՀ արտայայտէ ստեղծական կազմը*.

Արդէն' իր դարան մտածելակերպի 
ընդհանուր ուղղութիւնը (’՝***) զի^րը կր 
մղէր գիտակցաբար՝ գործնական կեան — 
քին դե ր ա զանց ո ւթ ի ւն ը նշելու ՝ հույեցո — 
զական կեանքին վրայ։ Այսինքն արուես
տը ձե ր բա զա տ ե լո ւ կրօնական ըմ բռնու — 
մէն՝ զայն աշխարհականացնելով*.

1420/ր5>' Պ բունէ լլէսքի կը ձեռնարկէ 
նաեւ Եէըիէներու կուսակցութեան պա — 
լատին կառուցումին։ ճձՋՋին ան կը շի- 
նէ' Ե տալի ո յ Պ ունթէօնը համ արուող ՝ 
Ֆլօրանս քաղաքին Աանթա '^բօչէ եկեղե- 
քիփն մէջ' ('•"ցցէի մատուռը։
մ1՚ւ ւո Ֆ լօրանս ի մէջ կը կառուցանէ
Աանթա Աուրիա տէյլի Ախճէլի եկեղե ~ 
ցին* 1444// ն' Աանթօ Արի րի թօն է որ կը 
շինէ ՝ ուր ճարտարապետին ամբողջ ու — 
շա դր ո ւթ ի ւն ը կը կե դր ոնան ա յ զանազան
Զպարապ միջոցներու^ իրարու հետ ու
նենալիք կապակցութեանց վրայ նւ մի ~ 
ջոցա յին ամ բո ղ ջ ո ւթ ե ան ց իրարու զօդե
լու խնդի րներուն վրայ *

Պրոլյրէ լ/էսքիի բո լո ր դո րծ ե ր ո ւև վրսյյ 
կը նշմարուի չա փ ա զանց ո ւթ ի ւևնե ր ո ւ
շեշտ ո ւած հակում մը եւ ճաշակ մը։ Ան 
կը սիրէ հ ա ւա սարա կշռո լած համադ
րումներ : Ուղղաձիք առանցքի մը փնտռ
տուքը եղած է իր մ տահոդութիւններէև 
մին՝ որուն շու-բ^Հ ան կը դասաւորէ կա- 
ռո ւց ո ւած քին զանա զան տարրեր ը : Այո-

պէս' Աանթա Աարիա տէյլի Անճէլիի հա~~ 
մար' ան յղացաւ կեդրոնաձիգ յատակա — 
գիծ մը՝ որ մինչեւ ույն ատեն Արեւ 
մ ուտքի մէջ կիրարկուած սովորո ւթեան 
հետ խզում մը կը նշանակէ :

Պ րուն է յ/Է սքի ի արմէքը մանաւանդ 
հոն է որ' ան գիտցաւ մարմնաւորել Հե֊ 
ր ածն ո լնդի իտէա/ր եւ յաջողեցաւ' ղէս[ի 
Հելչէնօ - Հ ռովմայական ոճի րացաԸ “ 
ձակ վերադարձը չափաւորել՝ հոն մտցը- 
նելով <ձի տա լա կտն ո ւթիւն'Հչ մր՝ որ այդ 
հին ոճին խիստ կանոններու պա զութ իւնը 
րսւրեխառնեց ՝ անոր տուաւ եթերային 
տպաւորութիւն մը եւ նոյնիսկ խստապա
հանջ կանոնին մէիՀ մաս մը տուաւ վա*- 
J ե լչո ւթ եան եւ փափկութեան :

Անտարակոյս' Պ րունէ լլէսքի ի ա շխա ր—. 
հահռչա կ գործը եղաւ' Աանթա Մ տրիա 
տէլ Ֆիօրի դմ բէթին շինութիւն ը ։ թտյց 
տյս գործին քուին ի վեր ոչ նուաղ կա — 
րելոր եւ հետաքրքրական են իր միւս 
կառուցումները՝ որոնք կը լուսաւորեն 
ճա րտարապետական իր ըմ բռնում ը եւ 
հասկացողութիւնը եւ իրեն կուտան «Վ^ր- 
ր ածն ո լնդի Հա յր^> տիտղոս ը ։

Եր մահէն վերջ՝ որ տեղի ունեցաւ 
1446//Î/ Հռովմի մէջ՝ շինուած զանազան 
շէնքեր' հաւանաբար կառուցուած ԸԷԼա^1յ 
Ւր պատրաստած յա տա կա դիծեր ո ւն հա — 
մաձայն։ Այս կաԸէէՒ շին ո ւթ ի ւ!ւն ե ր էն են 
Ա ան Լօրենցօ եկեղեցիին' կանոնիկարանի 
ճեմելիքը 1457/^ ՝ Ֆլօրանսի' P Ւ P P Ւ Ւ
պալատը 1458^^ Ւ*ացցՒ ^ոլաԸաթէօւՒՒ
պալատը Ճ^Օ^ին ։

Ամանք կր կա բծեն թէ Պ րունէ լլէսքի 
ատեն մը աշխատած ըԱ_տյ նաեւ՝ 1434^^ 
Միլտնոյի Ատյր Եկեղեցիին' Տուօմօի վը- 
բայ՝ ինչ որ շատ հաւանակն չէ} քանի 
որ ան' 1434^5/ մինչեւ 1437 զբաղած էր 
Ֆլօրանսի Աայր Եկեղեցիին դմրէթին շի
նութեամբ։ Աիւս կոզմէ' դիտենք թէ 
Պր ունէ լլէսքի ա շիւ ատած է եւ կառուցած 
է մի միայն Ֆլօրտն ս / մէ?.1 էր Հա ղա աա. 
քէն համար :

Պէտք է Ը“ել նաեւ, թէ' Պ րռ ւնէ լլէ սքէ 
բախտաւոր մէկը եդած է։ Էարեբաստէկ 
սլարագաներ թոյլատու եղած են էր հան֊ 
ճարէն փ ո խ վ. ո ղե լո ւն եւ գնահատուելուն : 
Արդարեւ' երր 1414/4 Պ ր ո ւնէլլէսքէն կը 
ձեռնարկէր էր կառուցումներուն , ճէչդ 
մէեւնոյն ատեն կը վերա գտնէ էն' Մ օնթէ 
'է ա սէն ո յէ վանքէն մէջ' Վ.Է թ ր է ւվէ դէԸ֊" 
քԸ, ['^ւ "1՚ կարեւոր օմանդակութէւն մը 
և[Լ րնրեր հռովմէական չէնա րա րո ւեստ էն
աւելէ ծանօթանա լու : Մ էւս կողմ է J1414 
թուականներուն' Ֆէօրանսը կը չարունակէ 
դեղար ո ւես տա կան փայլուն չբվան մը, 
ուր ԸՈԼՈԸ նո րութէւններ ը հնա բալո ր եւ 
ըն դունէլէ էէն, էնչ որ մեծ ավակցոլ — 
թէւն մը եղաւ Պրունէլլէսքէէ նորոյթնե — 
րուն համար։
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(*) Բնական է' Վերածնւո_նգի մարդոց 
համար' «անկում» կր նշանակէ Ռօման եւ 
ակ աւելի կոթիկ ոճերը : Չէ՞ որ վե U 
րածնունդեաններն էին որ հնարեցին 
«կոթիկ» անունը, ըսելու համար «Բարրա_ 
րոս» :

(**) ժ- գարուն' Բիւզանդիոնի Ս- 
Աոփիայի գմբէթին վերակաււուցռւմիե 
համար, Տրդատի գործած՜ած լաստակ _ 
ներու շինութիւնը' 10 -000 ոսկի դրամի 
նստած էր, այն ալ 55 մեթր րարծրու U 
թեան մը համար, մինչ Ֆլօրանսի մէջ' 
այդ րարձրութիւնը պիտի ըլլար 85 մեթր 
որուն լաստակներու շինութեան գինը պի
տի ըլլար անմատչելի :

(***) Պէտք է նկատել թէ' Ս • Աոփիայի 
գմրէթը կարելի չէ ընդհանուր գիծերուն 
մէջ' թախտատել Ֆլօրանսի Մայր Եկե - 
ղեցիին գմրէթին հետ : Ա • Աոփիայի գմ
րէթը չափազանցօրէն տափարակ գմրէթ 
մըն է, ինչ որ կուտայ շատ զօրաւոր լքը- 
ղիչ ուժեր, մինչ Ֆլօրանսինը աւելի ցից 
գմրէթ մըն է, որը կը պակսեցնէ մեծ 
չափով' մղիչ ուժերու զօրութիւնը, ապա 
ուրեմն դիւրին ևաւասարակշոելի :

(****) Վերածնունդի մտածելակերպին 
անգիտակցութիւնն էր որ, մեր մէջէն ոՏ~ 
մանք, պահ մը կարծեցին թէ Լէօնարտօ 
տա- Վինչին եղած ըլլայ , հայկական ե- 
կեղեցինհրոլ յատակագիծերը Եւրոպա 
մտցնողը, երր այդ յատակագիծերը Թ- 
դարէն արդէն փերեւան Եւբոպայի մէջ 
(ժերմինեէ տէ Փոէ, Աան Աաթիրօ)

Fonds A.R.A.M
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՂԵՐՁԵՐՈՒ ՀԵՏ Գրեց' ժ ՄԻՐԻՃԵԱՆ

Գսրնռատո՝',
Ջ ա հ ա կի րն և ր էս ո ր ա գր ո լած շահեկան 

գիմաստոլեբներով դ 1973, Տ Ո ■րթ՝
Ե դուարդ Ա իմքէ շեան բաբախուն դրՀ_ուԼ 
մը լուսարձակի տակ դրած կր զկեանքիե 
վէպը» Արեւմ տահայ միտքին եւ. հոգիին 
ծաղկումին սատարած 16 ջահակիրներու : 
Ասոնք կը կոչուէին Հ » 'Լեւոնդ Ալի շան ,

♦ Զօպանեան դ Ա * Պէչիկթաշ/եան դ Պ* 
Դ ո ւր ե ան , էէապէլ Ասատուր , Եղի չէ Արբ * 
7* ուր եան դ թլկատինցի եւ ^nJ[_ Ը U,JL 
աստղանիշ անուններ :

ինչո^ւ այս անդրադարձը բանաս տեղ — 
ծ ական գրքո յկէ մը առիթով դ որ լոյս տե
սած է հեղինակին ստորագրութեամբ 
Պոլիս , ճ$77ին) Գարնանացան ընդհանուր 
էսո բագի րով :

Աղերսը անցեալին հետդ Ը11ա.1 գեդա — 
պաշտ էսառնո ւածքովդ ր//ա J հո դե խառ — 
նութեամբ ել քերթուածի ա ր տա քին կա
ռոյցով առաւել քան ակնառու է։ Աաճախ 
շար ո լնա կա կանո ւթեան մը 7ԸՈ JJ?ը կ(Լ 
ստանայ ա լեզա րդ վա ս տա կա ւո ր մ տաւո _ 
րա կտնին դ գր չի մշակին բանաս տեղծա — 
կան տողերուն մէջ։ Բաղդատութեան չեն 
մտիր 'U,JU հպանցումները։ Ոչ ալ կրկ- 
նօրինակի վկա յութեան : Հան գի տ ո ւթ ի t-ն ը 
առաւե լա՝բար խառնուածքի ա րդիւնք է : 
Ա* * Պ է լ ի կ թո> լ / եան դ օր ինակ դ առն ո լարիւ 
դարով մը 1լ անջատուի ներկայ օրերէն դ 
բա յց անոր լեոներէն դ բարձունքներէն դ 
երագած բնա շխա րհ էն յու՜չիկ ծաւալող 
հովը' ջերմ ու սրտա յոյզդ կը յու չէ ներ- 
քին աշխարհը Եդ- Ա իմ քէ շեանի -,

Բնութիւնը իբրեւ ծառ ու տունկ , դետ 
ու վտակդ կամ այէ մանրամա սնո ւթիւն 
մարմնական ծարաւ տենչի մր ակնաղբիւր 
կը դաոնայ : \յ ոյնա ց ում մըդ մ իախաոնում 
մ ըդ ընդելուզում մը տիեզերքին հետ ակն
յայտնի կ^ԸԼչայ բանաստեղծին պարադա
յին։ Ընդհանրապէս մանկունակդ ըսենք 
անապակ հոգիով է որ կը դիտէ զայն 
տիեզերքը դ զանոնք' բնութեան ստորո — 
գե լիները։ Պահերըդ յիշատակներըդ ապ
րումները կամ ստուերագծուոզ դէմք մը 
միշտ պար ուր ո լած կը մնան բնութեան
շ ր ջ ա պա տ ին հետ î frf արխերը կը թա լա լին 
մին չեւ գիւղ ստեղծելով դի լղանկարն ե ր ։

Այսպէս էդ որ կը տարածուի լա ր մը}

ՄԵՏԱԼԻՆ ՄԻՒՍ ԿՈՂՄԸ
ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Ա» էջէն)

ւես տի գործ մը վաւերաթուղթէ մը աւե
լին է։ Ինչպէս որ պատկերային գործ մը 
չի կրնար ա ր տաքին ա շխա րհ ին առու ր կա
յական եւ ստրկամ իտ վե րա րտադբո լ — 
թիւնը ր//ա / դ նմ անապէս վե ր ա ց ա կան նը- 
կար մը չի կրնար պարզօրէն եւ «Հրրւււ/*» 
կերպով մեր ներա շխա րհ ը ար տա ցոլաց — 
նել ։ Արուեստի գո րծ՜ մը ինրն իր մէջ 
կը պարունակէ ա րժէքնե ր մեր զտես ի լք»— 
ներէն անկախ ։ Եւ դեռ' ան զպատահ — 
մ ունքվի մը կամ ներշնչեալ պահոլ մը 
գործ չէ ։ ^իոնէ ասոնց արգասիքը չէ 
միայն։ Ամբողջական գործի մը մէջ կըր- 
նան մ տնե լ դ անշուշտ դ նպաստաւոր , ներ- 
շրնչեաւ վայրկեաններ' որոնք դ սակայն դ 
կը պտղաւոր ուին եւ մարմին կը ստանան 
աշխատանքով դ յստակատեսո ւթեամ բ դ
գիտութեամբ դ բայց երբեք պղտոր անո- 
րոշութեամբ ։ Ա*եր հարաղատ դ ներքին 
խոր կեանքը ցոլացնելու համար առախր~ 
կուած զինքնագործ» դզմե քեն ական ժայթ- 
քերբդ ոչինչով կը պա շտպանո լին ։ Ա եր 
զմթինդ կողմերը շատ աւելի հա րազա — 
տութեամբ երեւան կը հանենք անոնց մա
սին մտածելովդ ղանոնք խորաչափելովդ 
զննելով քան թէ' անգիտակից զառան — 
ցանքի նման արտաբերելով։ Արուեստը 
էէմ ւէ կ արդաւորումի մըդ ընդհակա — 
ռակն ։

Օրինակը կուգայ վերէնդ անոնցմէ' ո- 
րոնց անունով տեգի կ՚ունենան մերօր — 
եայ անհ ա կա կշռելի արուեստի պառթ — 
կո ւմները ։ Արդի նկա ր չո ւթեան հսկա ~ 
ները երբեք չեն խզած իրենց կապերը 
դասական ն կա ր չո ւթեան հետ : (]'ա^թ-իս
մը չատ մԸ Հանգի սրութիւնն եր ունի պարս
կական մանրանկարչութեան հետ îtbtpfruifi- 
Լէժէ' Սիմսւպիւ_էին (1) հետ ։ Ռսւօ մը

որ երազային է անպայման դ ըղձա նքնե — 
րու ա րդիւնք է անկասկած :

պեանքի վերջալոյսին հետքերը նշմա — 
րող միտքի ել սրտի երա^ զ' անցած տրտ- 
մ անոյշ պատանեկականդ երիտասարդա — 
կան օրերուդ թէ ցայգերգ մըդ միշտ 
խանդավառ ո րդա տունկի մը եիլով* 
Կեանքին յաւերժութեամբ ։ թերև.ս երկու
քը միասնաբար ։ Որովհետեւ տրտմոլ — 
թիւն մը կայ հին էն եկողդ գրչի առաջին 
հպումներէն։ Տրտմութիւն մըդ որ սա — 
կայն հազիւ հազ իր դիմագիծը կը ստուե
րագծէ ։ Եղանակները հեշտալի են դ առանց 
բռնադբօսիկ մեղկութեան :

Հոս դ մեր առջեւ դ կեանքին չոր ու տա
փակդ այլամերժ՜ ու տարանջատ միջա - 
վայրէն խոյս տուող եւ բանաս տեղծո ւ - 
թեան ընձեռած հոգեկան խաղաղութեան 
ապաւինող էութիւնն էդ որ կը ն շմ տ — 
րենք։ Տեսակ մը նաւաբեկութենէ դէպի 
ուրուագծուող ափ լողացող էակը :

Իմացական անձկութիւնն եր անշուշտ որ 
կանդ բայց ոչ դարը իր ափին մէջ առ
նողդ դրոշմող եւ հ րապա բակ հանող կիր
քով դ տենդով ու դատում ով ։ Կ ը տա քուինք 
հաստատելու առաւել ապրում ը յուղում- 
ներ ո ւ դ տ ո լայ տան քե ե ր ո ւ դ անդարձ օրե — 
բուդ ապրոլած ու երաղուած պահերու :

Մօտաւո րապէս հարիւր էջերու վրայ 
տա րածոլող եւ տարիներու Հ ո 1Լր՛ JԸ 
արձանագրող իր բանա ս տ եղծա կան ա շ — 
էսարհը ո րա կած է ԱթՆոի Ժամեր. : Այղ
տրոփները մ իա խառնուած հպանցիկ մը- 
տա սեւեռում ին դ ներկայացուած են պատ
կերաւոր տողերովդ այլազան գո յնե րով դ 
որոնք կը մնան կախարդականդ եթէ նոյ
նիսկ չեն դառնա ր տիրական ։

Արդեօք ք անոր համարդ որ զգայնոլ — 
թեան թելր մեր մէջ տարտամ վիճակ է 
ստացած ։ ո ր սնց ո ւց ած է իր երբեմնի 
կչՀռը :

Յամենայն դէպս դ Տոքթ* Ադուարդ 
Ա իմքէ շեանի սրտին ա լեկոծո ւմըդ թէ 
կուզ մեղմիկդ խռուէք մը կ^առէժէ մեր 
մէջ*, Ա'ան աւանդ իր լեզո լական պերճ ու 
հարուստ ա տաղձով յ Բ ի ւր եղ ոճուէ :

ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ, Եգ- ՍիմքէշԽսն, Պպիս
1977

կամ Մաևէ՚սիԼ մը միջնադարեան ապա- 
կեն կարներոլ վարպետներուն հետդ 
Փիք^ԱԱՕ՝ բոլորին հե տ դ չմ ոռնալո վ ափ— 
րիկեան եւ Ովկիան իոյ արուեստները։ 
Բանդա կա գործ Պթ^Աք իւ֊զի// ետին կ^ու — 
րուադծուի Լէսւիիւկ^ (2) : Յաճախ կը
պատահիդ ասոնց պարադային դ հակա _
ռակ ուղղութեամբ արժե լուր ում մը։ Ար֊ 
դի մեծ արուեստագէտներու խորհիւ է որ 
Հինը կը վերա րծա բծուի եւ կը վերար — 
ժեւորուի դ ան ր //ա յ ծայրագոյն ա րեւե լ — 
եան թէ սեւամորթներու արուեստ ։

Բարեբախտաբար դ արուեստի պատմու
թիւնը g ոյց կուտայ թէ ամէն ժամանակ 
քիչ ե գա ծ է թի՚֊ը ըետ րեա յներու Այսօր , 
պատկերասրահներու եւ թանգարաններու 
մէջ գտնուող դասական գլո՛ւխ—գո րծո ց — 
ները սակաւաթիւ վերապրողներն են նը — 
կարչական այն անչափելի շեղջակոյտին , 
որ գոյութիւն ունէր իրենց շրջանին որ- 
պէս «արուեստի գործ՛» ; Արդի նկարչոլ _ 
թիւնը , իր գլխաւոր ի րագո րծումներով — 
սլր միտր , հոդի եւ ա ր ո ւես տա դի ա ո լ — 
թիւն հաւասարապէս առկայ են - յաջ ո~ 
ղած է նոր ձեւերով արտայայտել նոր o— 
րերու մարդկային տագնապները եւ Հայ — 
^արրներըդ ազատագրելով արուեստը իր 
կաշկանդիչ կարդ մը հաստ շրջանակ — 
ներէն։

ԳՐ- ԳԷՕՍԷԵԱՆ
պէյթՍՆթ-

(1) Իտալացի Սաթաաթապետ նկարիչ 
(1240 - 1302) : Անուանի դարձար գլխա _ 
արարար իր որմնանկարներով :

(2) Նախապատմական վայր Եւրոպայի 
լքէջ , որր մեր լաւականէն շուրջ երկոր 
հազար տարիներ աոաջ ստեւլծագործորած 
արձանիկ մը ցոյց կուտայ թ-է հնաքարա
յին արուեստը խորհրդանշական եւ uipi- 

ւոայսւյտչական ի՜նչ ներդաշնակութ-եամր 
յաջողած է արտայայտել կնոջական մար
մինը :

Je retourne parfois dans ma ville natale et je 
marche le long de ses sept collines, sous le ciel intime. 
L’Almanach de l’Hôpital National (1) prévoit « Vents 
et pluies », ou « Tempête de neige », mais son aver
tissement n’est pas entendu. Le mystère qui plane sur 
la ville à perte de vue donne l’impression que la popu- 
lation va se manifester d’un instant à l’autre en sortant 
de la féérie des siècles légendaires. Mais personne ne 
se manifeste. Tout est présent, tout est visible, et 
pourtant hermétiquement clos. Nos ponts intérieurs 
sont tels que je les ai laissés l’année de la panique, 
mais le temps ne s’écoule plus d’une rive à l’autre(2), 
le temps, c’est moi-même qui marche, sans avancer. 
Je sais où est notre maison, notre église, notre collège, 
mais je reste face à la mosquée comme un créancier 
obstiné. Je reste face au minaret, qui devrait être 
plus beau que le pin élancé, si sa racine n’était em
poisonnée. Elle rend bouche-bée, la stupeur qui in
terdit toute interpellation désormais tardive, toute 
protestation ou cri qui resteraient sans écho. Ils sont 
là, les faux témoins du ciel, le Croissant et l’Etoile, 
ceux qui ont condamné notre chère île arménienne.

Je suis sur le Bàb Ali Caddessi (3), lorsque je sens 
qu’à mes côtés marche mon frère, que je repousse 
sans explication, sachant que je n’ai pas de frère.

Sublime Porte, Sublime porte, pourrais-je ou
blier la Sublime Porte, trompeuse, qui est partout et 
nulle part. La Vierge deKez Koulessi (4) reste em
prisonnée dans sa légende bleue, tandis que je continue 
mes promenades sans but, de Yemis Isguelessi à St. 
Jacques (5) et de Chabzadé Baçesi à Aynale Cesme, 
suivant la pente des rues divisées et des quais glissants. 
Devant chaque source je me souviens de la soif qui 
était mienne, devant chaque source je me souviens de 
la solitude qui fut mienne.

Disparues les aurores vivantes de Constantinople, 
disparus les merveilleux crépuscules dont les multiples 
voiles élevaient la ville vers le ciel. Ma promenade 
est aussi irréelle, le long de la Corne d’or où la cor
ruption légale a amassé des cuirassés rouillés, aux 
noms prestigieux. Sur la rive d’en face (6), il reste le 
turban enragé des Sultans Fatih, Sultan Ahmed et 
Sultan Bajazet. Une fois encore paraît mon frère qui 
transpire en haletant, mon frère que j’avais repoussé 
jusqu’à Tchakmakdjelar et Chichli (7). Je le regarde, 
mais lui ne me regarde pas. 11 a pointé l’index vers 
le sommet de Galata Koulessi, où flotte un drapeau 
rouge , signe de carnage et d’incendie. Les flammes 
crépitent, fument, gémissent, deviennent un dévorant 
brasier : elles ensanglantent la neige et les trois mers d’où 
jaillit le dieu païen qui, à travers la mâchoire des 

tonnerres, met en branle les quatre vents du ciel. Le 
sang menace de m’entraîner dans le roulement de 
crimes imaginaires, qui ne se différencient pas des 
crimes réels. Je me prépare à fuir, mais à peine ai-je 
tourné le dos à la menace, que je me retrouve face à 
une chemise blanche suspendue dans l’air, une che
mise tout à fait vide, dont les bras sont enchaînés. Je 
me penche pour soulever la chaise maudite qui a 
roulé au fond, je me penche, je me penche, je me 
penche, tentant de garder l’équilibre. Le garder pour 
le redressement de demain, quand je vivrai comme 
avant, mais complètement transformé, connu-inconnu 
à moi même.

CH AH AN CHAHNOUR

(1 ) L'hôpital national est un centre hospitalier ar
ménien d'Istanbul qui, chaque année, édite un calen
drier.

(2) D'une rive à l'autre doit être une allusion aux 
deux rives de la ville : européenne et asiatique.

(3) Rue principale à Istanbul.
(4) a Tour de Leandre», un petit édifice dans la 

mer de Marmara, qui a sa légende.
(5) Eglise arménienne.
(6) Rive asiatique.
(7) Quartiers d'Istanbul.

N. du T. — Texte original en arménien, paru en 
1973 dans a Haratch ».

Comme dans la plupart des œuvres de Chahnour 
les mots, les noms propres sont à double sens et don
nent succintement au lecteur initié toute l'histoire d'un 
peuple déraciné.
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ՆՈՐ սփւիռքահայութեան

^ութլ֊Րե փիպ՚քճեան , իր նոր հրա- 
էա{ակուաՏ « Փ՚՚րձ Տ՛որ՛ո - դրութեան
/„/,{,» ղրք1՚ն մէջ. («Հ՚՚՚յ ԱփԼ՚լռք» մ,,,.
սարսր, թխ 1, ապարան Յա1Լ1Աջ ) , կը 
ՀպադրԷ ֆրանսահայ խումբ մը աղոց 
^ս,1լըխ1$Հ8ի վ՛ար իդեան Մայիսին, ու 
մհ-նցմէ մէկուե մասին կ՚ըսէ... « Երր 
Ակ կանգնաՏ էր պատնէշի մր ետեւ 
parmi tous ces դաղիացի-» , կը մտ՚ոՏէր 
,p լ,ր ներկայութիւնը հոն' ցինք նոյն 

են ներկայ կը դարձնէր իբր ճայ մարդ
(|՚ ,ր,լլւ1՚ե՛ էւաւ՚եմ' պայքարներուն : Կ՝"'-
ւՀր սալարար մ ը « ուտել » դլի,ուն' նուա- 
բբղն լափուէ գոնէ իրագործելու համար 
սագային պատմութենէ մը իրեն վերա - 
^աձօՀւ£ծ հասածը՝ հեռաւոր կամ ան- 
էԱական անցեալի մը հետ հաղորդոլե- 
լու եւ ապագայ պայրարներու տենդին 

արդէն մխրճուելու համար (էջ 145) 5 
Այս րանի մը տողերը րի ւր եղա g ած 

ձեւուէ կը ներկայացնեն այն հրամ այտ -
\բնր՝ այն օրակարգը որ պէտր է ըէԼաJ 

ակունքը մեր նոր գաղափարա ի/ou ո լ - 
թեան յ այգ նոր տեսութեան' առանց 
որուն Սփիւռրի մէջ հնչող րաղարակա — 
'եայման հրաւէրը ապա լժմեայ ՝ մամա — 
'եակավրէպ րան մը պիտի /ւ//այ :

է որ •Լերջին տա սնամ եա կին </ ե ր 
սւ1ւ1ւլռրահայ կետն րին մէջ բաղում ձայ֊ 
Ար հՀայ ղատ^ եւ Հրա ղա րա կան ա ց ո ւմ » 
կաղաղակեն՝ ու ժ՜էսորը կրնայ մտածել 
տալ մեղի որ գա ղափա րա խօսական \էւ- 
‘ոկոլոժիր) հարցը լուծուած է արդէն ՝ ու 
ատա մենր կը հրալիրուինր գո րծնա կա- 

արարրին ՝ ա՛յն րաղարական արար-
1 որուն սովէն հ իւծած մնաց յեա- 

ք^տլիրեան սերունդին յաջո րդո ղ Ափիւռ- 
Հա'> այ ո ւթիւնը՝ մինչեւ ձ.^)70ական թուա
կաններու սկիզբը Ï

1Լնչուչտ « րաղարա կանա ցում »^/ կո չը 
Հասկնալէ է՝ լլ կարելի է ըսել թէ ոմանր 
n[ մէայն զգացած են այդ հրաւէրին 

ամԼ նաեւ հ ա կա ղգած են անոր ՝ 
եռանդով ո լ վերանո րոգո լող նուէ, —

քամով հանդէպ հայ ժողովուրդի դա- 
Սակայն որրան ալ օգտակար ր/յաJ 

սը Յոյզիւ — թէ լք աածուած կարգախօսը ՝ 
ք ա[,րէէն յան կեր գի վերածուե լու վտան- 

մէչ է ՝ կարելի չէ գոհանա լ ու բա- 
կթնանալ անով ՝ ել աններելի պիաի

Ա1^ր (մանաւանդ մտաւորականներու 
մսւլւյ անով սփոփուի լ՝ օրօրուիլ՝ ու

"նմանել ույն րունին մէջ՝ որ սփիւռ- 
՚սսյ հանրային կեանրի յատկանշական

էր անցեալ կէս գարուն :

այս էսօսրերը j 922£î, 1973
էրումով ապրող ու մեռնող սերունդի 

Հասցէին ուղղուած նա էսա տ ինրներ
ւ Հ Սղղ սերունդի գործ ած ա յս կամ 
ք ^ԱաՄ. ֆորելի է իբր « յանցանք » 

p եթէ կրնանք փաստել որ ա.
կրց-Տնին չըրին. սակայն ընդհան-

յ ԸՀ՛ [՛և ♦ Հէանա զան գր ա կան շա ր
լ I ոլ րաղարական նո ր ո ւթ ի ւննե ր
Փս / ԱԸտ1էա1՚&ոլէվիմեներ ՝ մանաւանդ 
ԼԱէ^ (Շահնոլր ՝ քուշանն ան ՝ Շ ա~“

ՀՄ ա րտկոց^ա կան շար-
ՀաստեԼ"լ "Ր հայ յե1ա- 

h; {/?„/ ^՚1"'քը Ր"Լ"Ր"՚Ս՚ն չէր րն’“-
Խ։ամ'լայ'և ՞^1"^ աԼ յա1"էենք անոնց
-Հ, ոլ աՐէ^ը, մեր սւաւ՚-
և/„՝ aՀւնն է £նեւ երկ"լ ոլւ՚1՚ւ րան '• 
Հելմ / հաս,ւնաւ թէ ե՞րր, ի՞նչ-

խյ I P Հ՜” *՜ ձս,Ւ"'Լե9ս>ն ա յս անձերս լ 
^1'են Ա^^ե,Ոլ- ամէնէն կարեւոր գոր- 

աեր ՝ ել երկրորդ' մեր պար -

տա կանո ւթի ւնն է մերմէ լ անցեալէ, մը 
որբացումը՝ չարտօնել որ « Ափիւռրա- 
հ այո ւթեան աեց եա լ » պատուանդանին 
•էյրայ դրուելփր արձանները* ** կո ւռրե բոր
էէն րածո լին :

Ւնչպէս կը նկարագրէ ԷՀիւրրճեան ՝ Ւս 
դբբին մէջ՝ ամբողջ Ս* իջին Արեւելահայ 
սերունդ մը տուժած է արդէն այդ յետ- 
Եղեռնեան՝ յաճաէս ձախող անցեալէւ կռա
պաշտ մտածելակերպէն։ Հիմա՝ րսանը - 
հինգերորդ ժամուն՝ կայ նոր վտանգ մը՝ 
՜՜ ըաղաըական արարրի ՝ աքսիոն/ր պա- 
սլա կ զգաց ող սերունդ մը կ՚աճապարէ 
չմ տածո լած կա րգա էսօս ի ու պատգամ ի 
վ ե րածե լո լ « րա ղա րա կան ւս ց ո ւմ քչի կո չր ՝ 
մինչդեռ ան տեւական վերարննութեան 
պէտր ունի ՝ եւ կը կարօտի զանազան 
Ա փիւռրահայերոլ անձնական յեղափոէսա_ 
կան փորձառութեան ՝ որպէսղի
ձեւուէ կւս տա ր ո լի ա յդ անդա դա ր վերա- 
րեն ո լթի ւն ը : է* իւր րճ եան ի նկա ր ա դրած 
ֆրան սահայ ու լիբանահայ ազարը՝ ո- 
րոնր Փ՛Ա րի ղի մէջ՝ 1968 Մա յիս ի պատ- 
նէ շներ ո ւն ետև իրենց անձնական փ ո րձա
ռո ւթեամը իր ա դոր ծեցին Հ ա յ մո ղո։էո ւր- 
ղՒ յե ղափոէսական անց եալէն իրենց վե
րա ցա կանօ րէն հասածը մէկ օրին ա կն են 
միայն այղ վերանորոգման բազոլ կ ա- 
չ՛եմ՛ ո ւթ ի ւննե ր ո ւն ։

u/îr երկար ատ են է էւ վեր օրօրուած 
ենր լէ Լրացական եւ էս ո ր հ ր դան շա կան ար
ատ յայտութիւններով ՝ Æ այդ պատճառաւ 
ալ այնրաՀն էսոր է մեր ծարաւը գործ
նականին համար՝ որ նոր կոչեր՝ պատ
գամներ ոլ էսրաէսուսիչ ո ր ո շ ա րարրեեր 
նոր « վտանգ » մը կը ներկայացնեն մեր 
իրականութեան մէջ*. Այս « վտանգը » 
կը կայանա յ գործնականի հասկնայի 
հրապոյրին մէջ՝ եւ զայն կը տեսնեմ ա- 
մէն օր՝ մանաւանդ հո՛ս՝ Ամերիկայի 
մէջ՝ ուր դո րծնա կանո ւթիւնը թէ՛ կուռր 
մըն է դա ղւս ւի ա ր ա էսօս ո ւթեան մ էջ ՝ թէ՛ 
ալ թշնամին է ճշմարիտ՝ այսինրե տե
սութիւնն ու փթաթիք^ զօդող գաղափա
րս! էս օ ս ո ւթ ե ան մը-. Արդէն մեր չրխս- 
պւստը սկս՚սե է ւէիււուսլ երիտասարդնե- 
րով որսնք պատրաստ են կա՛մ Սփիւռ- 
քահա յութեան դեսպանները ը /յա լ Միաց
եալ Ազգերոլ Ե ա զմա կեր պո ւթե ան մօտ, 
ել կամ ալ մեր նոր ֆէաայիներն ո Լ ա~ 
հաբեկիչները :

Անչուչտ տեղ մը կայ մեր կեանքին 
մէջ թէ՛ մէկուն , թէ միւսին համար , 
սակայն ւէտանգն այն է որ այս տեսակի 
« նուիրուող » Ա փ ի ւռքահ ա յե ր ը արդէն 
իսկ որսչաե են թէ ի՞նչ կը պահանջէ մեր 
նոր , սփիւռքահայ իր ա կանութ ի ւնը , ու 
փակաՏ՜ են տեսական ամէն հարց : Ասոնց 
համար ամէն գո րե' գործնական է : 
Դպրոցի մը շինութեան համար նոլիրա- 
տուութիւն ընողը, Կիպրոսի դեսպանին 
հետ տեսակցութիւն մը ունեցողը, ու 
նիւ- Ե՛՛րրի փողոցները ց՚՚յցի դս՚ց՚՚ղը բո~ 
լորն ալ նո յն արմէքը ներկայացնող դսր- 
^^1՛ ըհոՂ. մ ՛որդիէ. Վերջապէս նոլիր-
ուս՚ե են մարդիկը Հայ ըլյալնին կը 
փաստեն , հայապահպանումի կը հալա, 
տան, ուրիչ ի՞նչ կ՚ուզէք։

Կ՛ուզեմ , եւ կը կարծեմ թէ փիւրքճեան 
չատ լաւ կ՝'"րտայայտէ այս , ամէնէն 
դմուարը , — նուիրում՝ մտածելու ճի
գին : Կ՛ուզեմ տեսնել աւելի մեծ թիւո՚է 
անձեր, որոնք գործին ու գործնականին 
տարբերութիւնը կ՛ըմբռնեն : Կ՛ուզեմ
լսել ձայներ, որոնք պատրաստ են մեր 
մամուլին մէջ աղաղակելու թէ իսկական

դո րծնա կանո ւթ իւն ը կը պահանջէ տե
սութիւն ել լա յնա խոհ ո ւթիւն ։ Կ՛ուզեմ 
լսել ոչ միայն մէկ կամ երկու հոդի, 
այլ ամբողջ սփիւռքահայ միութիւն մը 
կամ կազմակերպութիւն մը որ կ՚ը/ւդոլնի 

ճ[՚չդ ույնպէս , ինչպէս որ եկեղեցիէ 
մը չինելը կամ հիմնադրամ մը հ աստա- 
աելյը իրենց լումաները նուիրողէւ Հայու
թեան փաստն է՝ եւ գործ մ ըհ է՝ սակայն 
կր^այ գպււծԹսւկան. չըլթպ Հայութեան 
շահերուն /ի ովին չծառայել՝ նոյնպէ՛ս
Փարիզի ւդա տն է շն ե ր ո ւն ետեւ սալարար 
« ուտող » կամ հ ամ ա լս ա ր ան ի մ էջ ո չ- 
> “ՏJ աշէսատաւորներոլ տնտեսական շա
հեր ուն մ ա ս էւն իր թէզ ր սլա տ ր ա ս տ ո ղ ու
սանողը կրնայ ծառայել Հայութեան ՝ ու 
կը ծառայէ' իր փորձառոլթեամ բ կամ 
իլ, տ ե ս ո ւթ է, ւնն ե ր ո վ :

Ւ սկա կան գո րծնա կանո ւթ է, ւն ը մեզմէ
պահանջէ որ հ ա ս կնանր հին ողբի մը 

նոր իմ աստը ։ 'ՒանէՀ ան,լամ լսած ենր
« փորր եւ ւիորրա թիւ մողովուրդ ենր 
յանկերդը : ]^նչ ե ղլւ ա կա g ո ւց ած ենր ան- 
կէ: Մեր պատմութեան ամէնէն մա կե _ 
ըեսային վերլուծումն ի11 կ gnjg կուտայ 
ս ր մեր ճ ա կա տ ագի ր ը մ ի շտ կա պո ւած է 
ոլ֊բիչ աւելէ, մեծ մողուէուրդներու եւ 
Պե աո ւթ է, ւննե ր ո լ û ա կա տա գրին ՝ անոնց

Դրեց'

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

չաէոլթաJՒ^ ' անտեսական ու. ռաղմա - 
կան հոլովոյթէւն : վերջին մի րանէւ գա
րերուն մանաւանդ' նաե՛ւ անոնց դա^. 
ղափ արա էսօս ա կան (իտէ ո լոմ՜ իյ>) հոլո —
վոյթին։ Ամէնէն կո յ ր ազգայնամոլն ան
դամ պէտր է սկսի հա ս 1լնա լ սա տարր սլ
կան ճ շմ ա ր տ ո ւթ ի ւն ը թէ «</* եր ոլմերուն 
ապաւէնի չի նշանակեր անտ ես ել մեղմէ 
շատ աւելի մեծ ո լմեր՝ կամ կրաւորա
կան դիըվՀ բռնել անոնց հանդէպ՝ ա յլ 
անոնց հետ՝ եւ ոչ միայն անոնց դէմ 
աշվսատիլ սորվիլ յ խ'է ինչո՛ւ եւ ի՚նչպէս 
ընել ասիկա' պէտր է Ըէէա J հօւն բային 
վիճաբանութեան նիւթ ՝ որ երկար մա- 
մ անակի կարօտ է։

« 'Ւաղարականացում բառը րաղմի~. 
մաստ բառ մըն է։ \jiuիւ' անշուշտ ՝ հրա- 
՛՜Էր մՐև է ա մէն հայ մարդու եւ կնո^ 
որ չբաւականանալ մեր աւանդական մօ
տեցումներով՝ որոնց մէջ այնրսմն մեծ 
տեղ կը գրաւեն եկեղեցին —— նորէն 
Եկեղեցին՝ « տոլմա »ն եւ ՝ եթէ բա էս- 
տա լոր ենր՝ գսԼԸոցը^ մշակոյթը՝ եւհ՛ : 
'Ւ ա ղարւս կանա ց ո ւմ ը յաճաէս կը րարող - 
ուի՝ ուրեմն ՝ իբր հայապահպանման հին 
նպա տա կթլ օդա սւ կա ր եզող մէկ նոր ազ
դակ*. ճիշդ այնպէս ՝ ինչպէս որ կ^ըսենր՝ 
« մէկ լեզու՝ մէկ մոզովուրդ » , սկսած 
ենր ըոել մէկ րաղարական նպատակ ՝ 
մ է կ մո զովոլրդ » :

^ատ լալ* Մակերեսային մօտեցումով 
դիտուած գոնէ ՝ դէշ գաղափար չէ ՝ սա^. 
կայն անշուշտ նոր հարցումներ մուրա- 
լյ^դ՝ վտանգաւոր հարց մըն է այս։ Մվ 
պիտի որոշէ թէ ի՛նչ է այդ րաղարական 
նպատակը՝ ո0 ր անձերը կամ կազմ ա կեր
պս ւթիւններ ը պիտի ներկայացնեն հայ 
մողովուրգի չահերը՝ եւայլն ։ Ահա այն 
« գո րծն ա կան » հարցերը ՝ որոնցմ ով կը 
զբաղին արդէն ( Zfjl անկասկած պիտի 
շարունակեն զբաղիլ) գործօն անձեր ու 
մարմիններ ։ Աակայն նոյնիսկ ա՛յս հար
ցումներուն պա տա սէսւսնել փորձելէ առաջ 
պէտր է զբաղինր աւելի ա ռա՚ջն ա հ ե ր ի} 
հարցով մը, տ՛յն Հ սյ[՚ց՚"Լ' որ կը մտտ- 
հողէ փԼ։ լրքճեանն ու ֆ ր նկտրադրտծու

ւհրանւ, ի^ն չպէ ս կրնանր մ ղե էւանսաԿա յը ՝ 
pu, Ո ւս յ,ա կանրաղարաղա՚ե պայրար մը՝ որ հայ մար
դու֊ հ ետարրրր ո ւթիւննե ր ը ել վեր ամը- 
տածուած հայկական դատի մը պէ արերը 
չհակադրէ յանուն արդարութեան եւ 
ձ ա րդկա յին տարրական իրաւունրներու 
մղուած ուրիշ պայրարներու։ Մ*րն է այն 
տեսութիւնը՝ այն վերլուծումը պատմու- 
էձեան ՝ ներկային եւ ապագային ՝ որ մե
ղի պիտի արտօնէ տեսնել մեր յատուկ 
դ^՚բը համ ա շէսա րհա յին պայրարին մէջ։ 
Աւելի՛ն' ո* ր ազատագրական պայրա ր - 
նե բուն լծել մեր ուժ՜երը ՝ եթէ ոբր/չ ենր 
մինակ չկռո լի լ :

Երբ կը էսօս իմ այս գ^րի ու համաշ- 
էսարհային պայրա րէ, մասին՝ անշուշտ չեմ 
ուղեր թելադրե լ որ էրիթր էայէն մինչեւ 
իաթալոնիա' ազգս, յին - ընկերփ արա - 
կան ազատագրական ամէն շարժում մեր 
« դաշնակից »ը պէտր է ըլլա յ ՝ ու մենր 
մ եր հաւարական փորր ուժ՛երը պէտր է 
ցրուենր ամէն կողմ ։ Ո՛ չ մեր մ ար դկա յին 
ուժերը՝ ո՛չ մեր տնտեսական կարողու — 
թիւնը՝ եւ ներկայիս գոնէ' ո՛չ իսկ մեր 
իմտ ցական կա ր ո ղո ւէժ է։ ւնն ե ր ը նման տա- 
բ ած ում եւ ցրւում կ^ար տօնեն մեզի։

Ա եր մտահոդութիւնը՝ ներկայիս ՝ ու- 
ԸՒԼ է ԸԼԼայ > «փ^նչսլէս ստեղծել
րաղարական տեսութիւն մը՝ որ չի կապ- 
կեր ամերիկեան (այսպէս կո չուած) րա— 
զարական գի տո ւթի ւննե ր ր ՝ չի գոհանար 
անոր նեղ սահմաններով՝ այլ փ ընդունի 
որ նման մտածելակերպ մը սահմանուած 
է Ր11ա քոլ- մէկ մասը միայն' շատ աւելի 
լայն հորիզոններ [^դդբէոզ ՈԼք1՚Լ "
սութեան մը* տեսութիւն' որուն կրնանր
աշխարհիս ագուր-իւն (անգլերէնովջ ու-
ըթլսւ-վիու) անունը տալ՝ տեսութիւն' որ 
չար տօներ րաղարա կտնին եւ գրականին , 
կամ րաղարա կան ին եւ փ ի լիս ոփ այս, կա M 
նին , մ անալանդ րա ղա րա կան ին եւ տըև- 
տեսականին միջել ստեղծուած պատնէշ
ներ ու գոյութիւն : Աշէսա րհ իմ ա ց ո ւթիւն
մը ոբ անկարելի հայապահպանումի մը 
տեզ փ լնդո ւն ի ՝ իբր օրակարգ ՝ Ա փիւռ- 
րահա յութեան անդաղա ր վերստեղծում է, 
հ րամ ա յա կան ը :

Ա եր ներկայ մօտեցու մը հայապահ — 
պանում ին հանդէպ՝ արուեստական օրէն 
էբ զատէ այսպէս կո չուած մարուր եւ 
անաղարտ անցեալ մը մեր ներկա յէն ու 
մեր առօր եա յէն : Այն անցեալը որուն 
զանազան առա ւե լութ ի ւններ ը կը րարող- 
ուին մեր մշակութային կազմակերպս լ • 

թի ւննե բուն կողմէ ՝ վ^[>ջ ի վհրջոյ մարդ
կայի՛ն անցեալ մ բն էր՝ ուր լաւն ոլ դէ շը 
անբաժան զո յդ մ րն էին ՝ ինչպէս մեր 
առօրեային մէջ։ Օգուտ չունի ամ բողէ 
սերունդ մը սուտերով եւ առասպելներով 
դաս տ ի ա ր ա կե լ ՝ ին շպէ ս դաստիարակուե
ցաւ իմ եւ 'Ւիւրրճեանի տարեկից սերունդ.
դը, 1945^ 1965 , Միջին Արեւելրի մէջ *.
ԱյԳ սուտերու եւ առասպե լներոլ հան- 
*լօյցի մէջ գալարուած մնաց սերունդի 
մը դիտակցութիւնր ՝ որուն անգամներ էն 
ոմանր կը ծառանան ահա եւ կր բո զորեն ՝ 
տարբեր ձայներով՝ ինչպէս կրնէ 'Ւիւրր- 
ճեան' իր հ,Տ արա-գրութեան^ մէջ։

Է՝ուլորը կը հաստատէ ՝ նա էս ՝ որ այն 
րաղարական տեսութիւնը' որ ձելաւորեց 
ու կազմեց թէ՛ չհայեց ի^ կոչուող դաս
տիարակութիւնը՝ Միջին Արեւելրի մէէ՝

• կ' մ եր ժ՚ո-թէ՛ ալ ուրիշ բաներ (օրին, 
ղովուրգի կարծիրը՝ ի՛ր էակ մասին՝ իբր 
յաւիտենական զոհ ) ՝ -- այս տեսութիւնը
մահամերձ է՝ ու մեր սլա րտա կանութ իւնն 
է զայն թէոզեղ յարգանօր եւ անոր տեղ 
ստեղծել նոր եւ բազմակողմ,ս տեսու
թիւն մը՝ խարսխուած թէ՛ սւիիւռրահայ ՝

կենցւ 1ղեերոթէ՛ համաշխարհային 
ապրելակերպի, հասկացողութեան վբաժ * 
Նման առողջ հասկացողութիւն իր կար^ 
գին պիտի պահանջէ հանրային ՝ մամլոյ 
էջերուն մէջ տեղէ, ունեցող ‘/Հճ ու պայ-

(Շար.ը Դ- էջ)
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ՕՐԱԳԻՐ Ա-

Երեւանի մէջ օրական քանի մը թոն հաց կը թափուի : 
Հալաննական սիկարներ կը փատին Երեւանի մէջ : 
Լեւոն Ներսիսեանը հացի կը նստի
Դիցաբանական աստուած ներո ւմ հետ , 
կը հարբեցնէ րոլոր աստուածները 
եւ կը հարբի մարգերէն:

Ո'չ մէկ րան չի կրնար ծածկել դէմքդ, 
կհազա՛ք ,
a'չ այս երկար տարածուր-իւնը,
ո'չ մազ. մօրուք ները արուեստագէտներուդ ,
ո'չ ալ տերեւները ոսկի աշունիդ :
Ոչ մէկ րան չի կրնար ծածկել դէմքդ, ք֊ազաք ;

Ադ ու հացկեր մարգոց կարօտ մնացի. 
ամէնոլգ խմածն անոյշ, 
իմը՝ իմ տեդը ր-ափեցէք :

ՕՐԱԳԻՐ Ր-

Մեթրոյէն մինչեւ այս կողմերը Փիկալի՝ 
ետեւէդ կոլգամ : Չկարծես րէ կը հետապնդեմ քեզ- 
պարզապէս նոյ են են մեր ճանապարհները, 
կամ կը թուին ըլլալ :

Րայց մանաւանդ չկարծես րէ արժանի չես 
հետապնդուելու ու հալածուելու :
Արդէն քանի մը տող օրօրած եմ մտքիս մէջ' 
քաղուածքիդ համաչափ; Ահաւասիկ հասայ 
իմ տեդը : Երէ կրնամ օրօրուող կշոոյրդ 
քիչ մըն ալ պահել մտքիս մէջ , անոր 
եղանակով տողերս երգի կրնան վերածուիլ :

ՕՐԱԳԻՐ Գ-

Երք ուժասպառ կ ’իյ նաս բարձունքներու մէջ , 
եւ կ՚իյնայ գլուիս կուրծքերուդ վրայ , 
կը տրոփէ սիրտդ քունքերուս մէջէն,

շնչառութիւնդ 
այտոսկրիս վրայ կը փշրէ 
ալիքները ստինքներուդ'

փշրելով կը տանի րմրածոլրիւնս,
ու կը հարցնեմ, րէ վերսկսելու 
ցանկոլրիւն ունի՞ս:

Րայ ց ղուն խորունկ կը քնանաս, 
եւ աքլորի հետ ու աքլորի նման 
պիտի սպասեմ արշալոյսին :

ՕՐԱԳԻՐ Դ-

՞Րեզմէ ամենեւին չրաժնուելով' 
անվերջ դէպի քեզ վերադարձայ , 
աղուորս :
Հեղանիւթիդ մէջ ապրեցայ 
ե՜ւ բաժանում ե՛ւ վերադարձ :

Եւ երր այս գիշեր խոր քունիդ մէջէն
կ՚երկարես ձեոքդ եւ ինձ չես գտներ,
հո ն եմ, աղուորս , քո՛վդ, աւելի իրական ,
աւելի ներկայ , րէկոլզ որ հիմա
այլ անկողնի մէջ ուրիշ մարմին
մըն է գրկածս' շատո՜նց քուն մտած,
րայց անքնուրեամր լեցուցած է զիս;

Արածներով որ ապրիմ
իմ ուզած ձեւով,
գուն ինձ ապրիլ սորվեցուցիր :

ՕՐԱԳԻՐ Ե-

Երր Ապրիլ 24ին
գռրծէ-բան ձգելով աղօր֊ելու կ՚երթաք,
հրաման աոէք ՞հերքին Գործոց նախարարէն' 

թէ Աստուծմէ,
որովհետեւ մեոելները կրնան վրդովիլ :

Աստուծոյ մի՛ դիմէք, ի սէր Աստուծոյ . 
Աստուած ծերացած է, խուլ է, 
աչքերը լաւ չեն տեսներ, մեղքցէք իրեն, 
եւ եթէ անպայման պիտի ազօթէք, 
աղ օթեցէք իրե՛ն համ՛ար , որովհետեւ 
մեոելները ձանձրացան խունկէն :

Եւ ապրողները յողնեցան 
խոստում որոճալէ ;

Եւ ապրողները շատոնց հրաժարած են 
ձեր Մարդկային Իրաւունքէն 
եւ անոր պաշտպաններէն :
Տեզմէ ընդամէնը կը խնդրենք, 
որ գոնէ մեր չնչին իրաւունքներուն մէջ 
քիչիկ մը մարդկայնութիւն դնէք... 
ընդամէնը այս, ընդամէնը այսքան- 
քիչիկ մը մարդ կայ նութիւն 
եւ ուրիշ ոչինչ :

ՕՐԱԳԻՐ Զ-

'Իեզմէ շատ հեոու,
այս խուցին մէջ կծկուած,
ափերուս մէջ սեղմած գլխացաւ ու գլուխ ,
արդեօք չի՞ քերոլիր ծայրը մատներուգ :

Դուն միակն էիր բոլորի մէջ • 
միայն քեզի կը պատկանէր 
այն մատները թափանցիկ, 
որոնք մագերուն մէջէն այս գլուխին' 
ցաւը կը քաշէին մինչեւ վերջ :
Արդեօք չի՞ քերոլիր ծայրը մատներուգ :

Երէկ Ապրիլ Ê4 էր,
մինչ դուն այսօր ի՜նչ կը փնսսւես-••

ՕՐԱԳԻՐ է-

Գիշերներդ կ՚անցընես
դրացի բոզերուն պիստակ հրամցնելով, 
եւ ցերեկները կը քնանաս 
հեռախօսի երկար գանգերուն տակ, 
եւ կէսօրները կը. հեւաս 
աննպատակ վազքի գործիքին վրայ :

Եւ մանանեխով նրբերշիկ
ճաշակելէ աոաջ'
անօթի փորին,
քերթողութի՜ւն կը խաղաս;
Չեղա՛ւ, բարեկամ :

ՕՐԱԳԻՐ ի-

Դուն ծաո էիր,
եւ ես արջի նման
գւԻիվեՐ կը մագլցէի ճիւղերուգ մէջ
եւ կ՚իջնէի անվերջ գլխիվայր :

Դուն այլեւս ծաո չես,
իմ ըրածն ալ
ընդամէնը արջի ծառայութիւն էր :

կ՛եզ լռեցնելը
հեռատեսիլ անջատելու չափ
դիւրին է հիմա ; ՞ցախ ձայ նդ կը մարեմ' 
քիչ մը բերան կը շարժես, քիչիկ մը աչք, 
եւ յետոյ կը հեռացնեմ պատկերդ:

Հիմա ղուն թառ ես անգործածելի •
քեզ կը տեղաւորեմ պատահական թաոարանի մէջ 
եւ կ՚ազատուիմ քեզմէ :
Թոդ ուրիշը գտնէ զայն ու գործածէ:

կ՛եգի կը մնայ հեռանալ.
ինծի կը մնայ թուժոլիլ
վերջնականապէս բանաստեղծելու ախտէն :

Փարիզ , 20_27 Ապրիւ 1978
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ԲԱՐ&Ր ՀՍԿՈՂՈՒԹԻՒՆ
կասման հռչակաւոր դէմք մ ր դար-

չ„ւ -»/" •ԼերՍ,ն Հ“ւնէ' մը տս,ւ՚Ւնևրոլ ըն~ 
Լ. Ան՝ է^ե1՜ այԱՕ1"'ւ"'ն ֆրանսական 
Ա^ոփայութեան ռահվիրաներէն մէկը 
ք. Ա ղ-լ1^ ղեաեղուի « նոր փիլիսո֊
Հնեք"- » խմր"'կին •Տ՝Ւլ" արաադրոլ . 

‘ռթներու կողքին-. Այդ խմբակը՝ իր 

յա1,տունտկ ոգիով և իր քաղաքական գա. 
Ասգներ՞վ մանաւանդ՝ յատկանշական 
երեւոյթ մր եղաւ Ֆրանսս։ յի մտաւորա. 
կան կեանքին մէջ ; Ինչ որ մնաց այգ 
ԼթոսՏէն հասարակութեան կարծիքին
էլ երեւակայութեան մէջ' ձախապա, - 
աութենէն անցնող եւ ղայն ուրացող
հաւորականի տիպարն է---ուրացումով
կ „ր առաջին անգամ ըլլալով կը ներ- 
կալանար մտային Ա՛րքով եւ փասաար . 
կիներու ումեզ յկնքով մը։ Պէտք է 
^«ստաէանիլ որ պատերազմէն ասդին՝ 
ձախակողմեան հոսանքներուն ել հաստա.

,Լթ[ււններուն դէմ կասկածումտութիլնն 
կկ կասկածելի՛ կր թուէր ֆրանսական։ 
Տ տաւո րական ո ւթեան։ մէ9 ՝ այնքան։ պա. 
տերազմէն առաջ լայնէ, ասպարէզ գտած 
աջակողմեան մտածողութիւնը վար կա . 
կկաե էր ինքգֆնք։ Կարդ մը մարդիկ 
արպէս կարգաց ին հ. նոր փիլիսոփա .
թոլ գրութիւննւե ր ը իբրեւ ազատս։ — 

f/աւմ մը այգ արգելումէն ՝ քանի որ 
անոնք կը թուէին բերել հիմնուած գա- 
րսփսրա ի։օս ո ւթիւն մր՝ որ կ'արդարս։— 
խկր ձեւով մը ձախակողմ եան կարգերուն
վմ տարածուն կտսկածտմասւթիւնը :

n‘r չափով այդ ընթերցումը հալա-
տարթ էր տրուած գր ս ւթ ի ւննե ր ո ւն ՝ չեմ 
այլեր վիճարկել հոս այգ Տլէաին չու Pb 

խրձանա գրեմ միա յն զուտ խ ր ո ղո լթ խ լ., 
նշ: կուզեմ պահել եւ յ է շեցնել մէայն 
սուր քննադատութիւնը — քօղսւ ղերծո ւմ ի 
ձեւով֊ -- որ կը տարուկը իշխանութեա\ւ 
թեմային Լ^-ր^ ֆրանսերէն բառով մը 
որ նոր վարկ ստացաւ վերչէն տարիները 
ամէնէն ւսռա^ Ա • (փուքսյ է աշփւատա —
Գրութիւններ ո ւն միջոցաւ--- լը ւիոՆ—.
ւ|նւա|1: Այս վ^ջէ^ հեղինակին մօտ՝ 
այղ յ՚լտրրը վերացական ի ր ա կան ո ւթ ե ան 
յը tir տաներ ՝ քանի որ իր ամ բո li 

ղորեը նուի րուած է անոր, մեքենա յո լ - 
թթններոլ գործարկման ուսումնասիրու
թեան՝, էլ ինչ որ Ե լիւքսման <Ւ առան գա ծ 
^թէ' այղ մեքենա յո լթիւննե ր ո ւե վեր- 
îf^ հաշուով պետական բեո յ թն է : Ո- 
ըովհետել կարելի է ուսումնասիրել ի շ- 
թանոլթեան Զ մանրա — գործարկումը », 
պատմագի տա կան մթջո ցներով ՝ րանտե

հսգերումա րաններու y հի լան դան ո g— 

^երոԼ^ գպրոցներու համակարգին եւ այղ 
համակարգին փոփոխո լթիւններ ո ւն ու —՝ 
^մնաոիրութեամբ , ինչպէս կ'ընէ Մ* 
2)ու^0 ♦, Իայց կարելի է նաեւ իբրեւ ա- 
շարկայ առնել ընգհ անուր գործարկ ու մը 
"I Ւ՚՚Հղթք պա ր տա գրեց հետ զհետէ ,

վրայ անդրադառնա լո վ ՝
11էնք Հազելով իբրեւ ամբո ղ ջ ո ւթ ի ւն , 
^ոլած մանր . իշխանո լթիւննե րո ւ ընգ- 
^է^: V*JU վերջին աշխատանքն է որ

Ա» 1/ լիւքս մ ան ՝ !977/^ն Լոյս տեսած
էԱ՚Ան մէջ' Տլւրական-Ս՚տւսծալԱեյւլւ

՛էէ Մէթր - Փանսէօթ) վերնագրով (1) ; 

Ա՛ռաջ լոյս տեսած էին իրմէ երեք
ltæ որոն^ առաջինք' 1967/'ե ) 

Աարսւզլքի տրամաիյօսսւթիւնը (Լի Տիս- 
1 լսւ էէր) (շ) , բոլորն ալ մտա- 

Z ‘-թեան ել քա ղաքա կանո ւթ եան փո- 
^րձ կապերուն նուիրուած , կամ 

կան ո ւթեան անունով գործուած
Դաւթեան ղանաղան ձեւեր ո ւն։
խ՚Ական . Մտածողները' Հէկէլ՝ Ֆիխ֊

1 Ա՛րքս եւ Նիչէ , գերման չորս փի- 
է'"էնև1'ն են որոնք մտածած են Պե-
*։'Լթիւնը՝ ել Պետութեան ծ ի ր ին մէջ, 
Լլ ^ամար մտածումի արարքն իսկ՝ 

թև r ^մտ յտօրէն , նոյնացած է Պետու- 
Հ Ընդհ անր ա g ո ւմ ի կ ա րե լիութեան

տեսնենՀ մ-b չ ետմ մէլւ երկ՛՛՛
\ րոՀ թնչ ձելոլԼ կատար ՜ 

այդ ^ոյնացոլմը։ Ամէն պս՚րա-
էոյէՅնե հետելՒնմ Կ լիւքս մ ան ի դը-

Հ այԱ մս"է,ձ"դխերն են որ
ԿհՈլ_էւ, ^‘“''““Լ՚՚՚ւ՚՚՚֊-թւ՚՚^՚ել"" եւ իչ -

^ննե„ րու ձեռՀերը երր Պետու ֊
Sa-օ /I դաոնաԼՈ,Լ ամբողջապէս ինք- 

*-Ի9 î ուղած են ամ էն գինով կ ոտ-

րևլ որեւէ ընդդիմութիւն՝ իրենց տի- 
ըապետոլթեան եւ րնդհ անրա g ո ւմին դէմ ՝ 
ընդդիմո լթ ի ւնն ել՛ ը նոյնիսկ որոնք բա — 
լական կարծր ել անգիտակից եղած են 
չգիտակցելու աստիճան իրենց դիրքին ու 
կոչումին ինչպէս Հրեաները Գերմանիս յ 
մէջ՝ եւ Ըոէո[՛ տ շխա րհ ամա սերուն վրայ ՝ 
եւ ինչպէս Հ տյերը թուրքիս յ առաջին 
աշյիսարհ ամ ա բտէն առա ջ : Ահաւասիկ թէ 
Ա՛Լ կր դրէ ԿԱւքսմ ան այս մասին (3 I J

« 1915 : Հ այերոլ ցեղասպանութիւնը
Նրիտ* թուրքերու կողմ է ցոյց կուտա յ որ 
կրօնական պատրուակները է ա պէ ս փո — 
փ ո խա կան են այս տեսա կի խնգիրներուն 
մէջ։ Ինչ որ անփոփոխ է՝ Պետութեան 
պաշտամունքն է։ Երիտ* թուրքերը՝ 
ապակրօն ՝ ազգայնական ՝ ռամկավար ՝
կ ոլղեն արդիական Պ ե տ ո ւթ ի ւն մ ր հիմ
նել հին Օսմանեան կայսրութեան փլա- 
տ ա կն եր ո ւն վ^այ։ Հայփրը մ չակութայ- 
նապէս կարելի չէ ձուլել . անգրագէտ 
չեն ։ Անկա րե լի նաեւ ղանոնք ձուլել կրօ
նական ել տնտեսական գետին^ւերոլ վ[1ւյ/յ 
քանի որ քրիստոնեայ են եւ ունին ըն
տրանի մը՝ քաղքենի ու առեւտրական : 
Եթէ Երիտ* թուրքերուն ի շխանո ւթի ւն ը 

վիճարկած եր բեք ՝ իրենց ներկա յու __ 
թիւնը արդէն անթափանց շրջան մր կը 
կազմէ բարձր հսկողութեան թափա նմՒ'ւ 
տարածութեան վրա յ : Աւրոպայի միւս
երկիրները լա լ հասկցան միլիոններով 
մ եռեա լներ ո լ պետական իմ աս տ ը (Լա 
յւէզոն ւո’էթսւ) եւ աղմոլկ չբարձրացոլ — 
ցին՝* Այսպէս՝ Լոթին կերգէ այղ իմաս
տը 3)րանսայի մէջ՝ Լենին նոր թուր
քի" J բարեկամութիւնը կը մշակէ՝ եւ 
ՀՒթլէր եր ֆ՚դմէ։ բտցայայտօրէն կը 
յղուի այրէ մեռեալներուն՝ նրր 1լուզէ 
բանեցնել հ ր էական՝ խնգր ին իր վերջնա
կան լուծումը » :

Այսքան ։ Այս տողերը կ1 երեւին « ն"ր 
(Հունաստանը եւ անոր Հր էտն » խորագըր- 
ուած գլուխ ին մէջ՝ որու վերջաւորս լ - 
թեան Հայերու օրինակը կո ւզա յ իբրեւ 
պատկերազարդում մը՝ արագ ձեւով 
տրուած հաստատում մը ընդհանուր դրոյ- 
թլ, մը որ կ'՛ս ր տա յ այ տ ո ւվւ հոս երկու 
շատ յստակ բւսնաձեւերով, մ է կը Պե
տութեան պաշտամունքը՝ միւսը բարձր 
հսկողութիւնը։ Անս՚ցեալը՝ առանց բա
ցառութեան հան ո ւած է հայ ցեղասպա
նութեան ան՛էր ա գա լ՛ ձող եւ ղայն J-ողո— 
վր ՛լա կանացն ելու միտող Հատորներէն ։ 
Հա յ g եղա սպանո ւթեան « պատճառը » . 
դ լվա" լո ր պատճառը կրօնական մ ո լե ֊ 
ռանգութիւնը չէ եղած՝ այլ Պետութեան 
տիրապետութիւնը՝ իբրեւ այդ։ Պէտք է 
լալ հ ասկնալ թէ ինչ տարողութիւն կու
՛ո՛՛՛յ Կ լիւքսման պետականութեան յը֊ 
ղացքին. Պ ե տո լթի ւնր չէ հոս միայն "րոչ 
Պետութիւն մը՝ Թուրքիա յ ինը՝ այդ տա
րիներուն : Պեւռոլթեան իրականացած յը- 
ղացքը վնր է այստեղ ա զգութ իլններէն , 
J- ո գո վո ւր գն ե ր էն ՝ թերեւս ալ մամ տնակ
ներէն՝ թէեւ սկսած է մտածուիլ իխինւ 
այդ եւ ըեդարձա կե լ իլ՛ տեսակարար տի
րապետութիւնը 19/"/ ՛լարէն սկսեալ մի
այն ։ Որովհետեւ այգ մամանակէն սկսեալ 
միայն' անդրադարձած է իր ընդհանրու
թեան ՝ վերաքաղելսվ ինքզինք , ինքնա - 
գիտակից դառնա լով ։ Ատկէ առաջ նոյն- 
իսկ հոն ուր կա ր բռնակալութիւնը՝ Պե- 
տութիւնը չէր մտներ կեանքի բոլոր 
մանրամասնութիլններուն մէջ՛ աւելի 
ճիշդ' չէր թափանցեր մարդուն էոլ. 
թեան ՝ եւ չէր փափաքեր այգ թափան
ցումը։ Այնպէս որ Պետութեան պաշ
տամունքը ունի կրկնակի իմաստ մը , 
մէկը որ կր վերաբերի մ անրա—ի շխանո լ- 
թիւններու ընդարձակումին եւ համա — 
կարդայնա g ում ին , միւսը որ կը վերաբե. 
րի ասոնց փիլիսոփայական վերհաս - 
աատման։ Իարձր հսկողութիւնը կր ղրր. 
ծէ վարէն եւ վերէն ։ Պետութեան պա շ. 
տամ ունքն է եւ բարձր հսկողութիւնը որ 
կը պարտագրեն ինք՛ Անք թուրք իշխա- 
նա ւո րն ե ր ո ւն ՝ որոնք կր մտածեն նոյն- 
իսկ իրենց Ար քո ւթի ւնը՝ գոնէ անոր ՀՀ ի- 
րազործումը », « ամբողջացումը » Պե
տութեան կաղապարին վրայ ՝ եթէ հետե, 
լինք ԿԱւքռմանի դրոյթներուն տ Այ՛լ 
կաղապարին շրջագիծերն են որ պէտք է 
յս տ/ս (լո* ցնել՝ ուշադրութիւն ընծայելով

անոր պատմ ութեան ՝ անոր պարտագըր- 
ո ւե լո լ ձեւերուն եւ ւսնոր մ տածման մէջ 
թափանցումթն ։

Թող ներոլի ինծ խ՛ հոս հարեւանցի յը- 
ղում մը Ա . Օշակ՛՛՛ն ի ՄնացՈթդաց^Ն որ 
աննախընթաց էջերու վրայ կր նկարագրէ 
թուրք վարչական մեքենային ներկայու
թիւնը ^մանաւանդ' իր ի րա լագի տա Տլ՛ոն ՝ 
ա րգա րութեա՚ե գո րծա գր ո ՛մ ին նուիրուած 
մասերով'} , հետգհեաէ աւեԱ ճնշող իր 
գործարկման մ թամամ անա կ ա նհեթեթու- 
թեամ բ ել կա տա ր ե լո ւթեամ ր ։ Այղ. էջե
րուն '{[""J է որ երեւան 1լ"լդայ բարձր 
հսկողութիւնը՝ որ գլխաւոր պաշտօնն 
էր արդարութեան մեքենային՝ որ Ըստ 
երեւոյթին' ռւրիչ բան չէր ըներ "՛յ՛է 
սլա բադային եթէ ոչ գործադրել իր ար
դիական էութիւնը՝ վարչական մեքենա
յի։ Այգ էջերուն ընդհանուր մեկնս։ բա — 
նութիւնը կը պահանջէ անդրադարձ մը 
Վէսյ|ւ իմաստին ու օր է։նս։վ իճակին եւ 
պատմական րացայայաօլմ մը մոգով ուր. 
գի ել Պետութեան յ ղաg քն եր ո ւն շոլ-[է^> 
բացա յայ տում որ ի մթջթ ս՝յլոց չըներ 
'՛Ալ քսման՝ չըս ելով թէ թնչո՚լ բարձր 
հսկողոլթթւնը որոշ պայմաններու տակՏ 
կը հանդթպթ անթսւ փ անց կո ւթեան մր որ 
անլուծելթ է թր մթջոցներով : Պթտթ գո
հանամ տող մը մ թայն մէջյէերելով՝ այո 
խնդրթն վթճարկումր ձգելով ուրթ չ ա- 
ռթթթ մը* « 'Իարտոլզարր {որ թրաւա- 
դթտական կարդերու ներ կա յաց ո լ_ց թ չն է) 
կր *1_արէր նաեւ աշխատանքները այն 
յանձնամողովթն որ պաշտօն ունէր 
« թսւթձթ հսկուլՈՆթ-իւն մը » կ անգուն պա

հելու հույ գեղերուն վերել » (4): Կ ա-
րեԱ է եր աղե լ ընդհանուր աշթւատանք մր 
ուր մտածուած Ը 11աԸ ^այո3 ճ-եըքին 
հանգթպումը Պետութեան J Ղ*1* & րն—.
դարձակման հետ՝ եւ ուրկէ կարելփ ըը- 
Լա ր սահմանել անոնց ներկայութեան թ- 
մաստը պետական վարչակարգերէ
դուրս։ ճշդելու համար վերջապէս թ~ 
մաստը անոնց Զքաղաքականդ ներկայու
թեան արեւմտեան աշխարհ էն ներս։

X

Հայերուն մեղքը թրեն g անթափանց 
կո ւթթ ւնն էր^ ^Լ[Լսէ Ելթւքսման։ Պթտթ 
չձուլուէթն թուրք ղւսնգուածթն մէջ ո- 
րովհետել մ շա կո ւթա յնապէս ՝ կրօնական 
դետնթ լ[ըայ » ^լ- տնտեսապէս ՝ անհնար
է? զանոնք ձուէեէ : ՊԱէտճառները որ կը 
տ բութն —— գթ ր եւ բնտրանթ ունենալը 
շատ դթպուկ չեն երեւթր ՝ պարզապէս
որովհետեւ հարցէն դուրս են՝ նոյն մա- 
կարգակթն չեն դր ո ւթ ր քան Պետութեան 
լնգա րձա կումը : ՀաԸՅեԼ I" ձու
լելու մէջ չէր ՝ այլ հսկելու մէջ: Պէ»ոք 
է ալելթ մօտէն գթտնանք հ թմ ա թէ է^չ 
է բարձր հ սկողութթւնը :

ԱյԳ յ՚լացՀԸ կոլղայ Մ • Ֆուքոյթ եւ 
ՀէկէԱ ՎՒրլ ո ւծ ո ւմն ե ր էն ՝ ա ռա ջթննե ր ը 
« րանտայթն » ար գթա կան օրէնքներուն 
չու֊րջ ք երկրորդները Պետութեան ներ- 
քթն անհ րամ՜ե շտո ւթեան Լոլ֊րջ^

(փուքս յթ վերլուծումները կր գտնութն 
Հսկել, պսւսւժել թր հ ատո րին մէջ (5) : 
ԼԵթրքը կր նկա րա գրէ թ շխանո ւթե ան հա
մակարգերոլ կերպարանափոխումը ձՏլ1րք- 
գարոլ. ընթացքթն ՝ եւ դանդաղ հաստա
տում ը նոր թշխանակարգթ մր որուն 
ս կղրո ւնքը ընդհանրացած հսկողութեան 
կա ր ե լթ ո լթ թ ւնն է : *Լյոր’ համա կարգը կը 
թութ հթմնոլած ԸԷԼաԼ թ^եխթք Բ.
վրա յ որ Փւսեււփը-իք ոնե է : Անգլփաց թ
Պէնթհամթ այս դթւտը կարելփ կը դարձնէ 
րանտա ր կեա լներո ւ կա տարեալ հսկողու- 
թթւնը ենթարկելով ղանոնք կեդրոնական 
նայուածքթ մը։ Հսկողը կը ղան ութ կեդ
րոնական աշտարակթ մր մէջ՝ եւ նկուղդ 
ները շրջանակ մը կը կազմեն անոր շ"*-րջ^ 
բաց ամրողջովթն' կեդրոնական նայուած
քէ՛ հսկողութեան՝ այնպէս որ բան տար կ- 
եա լեերը շարմում մը չեն կրնար րնել 
առանց ղթտուելու սպառնալփքթն ՝ որ 
կրնայ մնալ սպառնա լթք մր մ թայն։ (փու- 
քօ 9nJ3 կուտա յ որ այս ճարտարապե

տական համակարգը կա տա րեա լ նմոյշն է 
քաղաքական համակարգթ մը՝ անդէն ու
րեմն որեւէ տեսա կաբա ր գո րծածութե- 
նէ։ Կը համապատաս խանէ թ շխանո լ
թեան նոր ձեւթ մը* ընդարձակել եւ ան
հատականացնել հսկողս ւթթւնը ՝ ա ր գթ լել 
որեւէ հ ո ր թղոնա կան յա րա բեր ո ւթ թ ւն
հսկուածներուն մթջեւ ՝ ^այՅ մթեւնոյն 
ատեն' վերարմեւորել մասնակթ ղոր - 
ծունէութթւնները ՝ նպաստել պատմելու՝ 
թարմացնելու ՝ ուսուցանելու պաշտօն - 
ներուն ։ Ալ այս մեք ենայ ո ւթեան գ" ր — 
ծար կումը բացառական պարագաներու չէ 
վերապահուած ♦ նոր քաղաքական < ան
դամազննութեան » մ ր սկզբունքն է որուն 
առարկան եւ նպատա կր' կարգապահա - 
կան (սւիսիՓլինէթ) յ ա ր ա բե ր ո լթ թ լնն ե ր ո ւ 
ապահ ովոլթթ ւնն է t If թնչգեռ գա ր մը 
առաջ՝ կ^ըսէ (փուքօ ՝ թ շխանո ւթթւնր կ^ ե- 
րազէր ամբողջապէս կարգապահական 
ըե կե ր ո ւթ թ լ_ն մը՝ չերթալով անդթն բա
ցառական պայմաններէ ՝ մտածելով ընդ
հանրացած հսկողս ւթթւնր մանտաթւտթ 
պարագաներէն մեկնելով՝ եւ քաղաքթ մը 
ծթրթն մէջ մնալով î 18/ïJ£- գարու ընթաց- 
^թ1՛ կարգապահ ութթւնները կ^լնդար - 
ձակոլթն եւ կլր հասնթն Պետութեան մա֊ 
կարգակթն։ կարգապահական մեքենա — 
յոլթթլնները կր պետականաց ո լ ին ։ Այս 
շարմում ը ել թ շխանո ւթեան այս նոր ե- 
ղանակալորոլթթւնը կր վաւերացոլթ ճ^րղ 
գարու "կփզբը բացա յա յտօրէն * « Ար-
դթական մամ տնակներ ո լ շնորհթւ Պետու
թեան ա ս տթճանա բա ր աճող ազդեց ո լ — 
թեան ՝ շնո րհ թլ անոր օրէ օր աւելթ խոր

տո ւթեան ընկերա յթն կեանքի բո — 
լոր մ անրամա սնո ւթթ ւննե րուն եւ յարա — 
բեր ո ւթթ ւննե րուն մէջ՝ տրուած էր էշա
ցնել անոր ընձեռած ապահովութիւն- 
ները* * * » (6) : Այս տողերուն մէջ կը
արուի իբր ել վերջացած ^ր՚Լովոյթ մը՝ 
որ հասած է պետականութեան մակար . 
դա՝կթն ՝ թնչ որ Պէնթհամ ՝ ւիանուիլ>-ի£ռե 
անունին տակ կը ներկայացնէր նախ' իբ
րեւ թեքնթք ծրագիր մը։ Բոլորովին նոր 
ըե կեր ութի Lit մը կը հ թմնութ կամ կը 
գուշակուի ա յգ ձեւով ՝ ոչ թէ ա յլեւս 
զոհագործումթ ՝ արթւնահ ո ս ո լթ թ ւնն ե ր ո լ ՝ 

ծթսա կատարութթւններու միջոցաւ թր 
մթութիւնը գտնող հաււսքա կանո ւթիւն 

էնչպէո Լին յունական կամ Հրի" - 
տոնեա յ հ ւս ւա քա կանո ւթ թ ւննե ր ը , ա յլ
անհ ւս տներ ո ւ եւ Պետութեան յարաբերու
թիւներուն մ էջ թր է ո ւթ թ ւն ը գտնող :
(ԸրՒ այս տողերուն մէջ Յյռւքոյի դիր
քին 214-219 էջեր ու ամփոփում մը։ Այրէ 
էջփրը կը վերաբերին պետականացոլ -
մին) ։

Ինչ որ կլիւքս ման կը պահէ աս կէ 
պե տա կանութեան արդիական ձեւթ նկա
րագրութիւնն է* մէկ կողմ կը ձգէ ամ- 
րո գջովլ.ն անոր պատմական ծնունդը։ 
Բա յց թր նպատակը ուրիշ է * փուքօ եր- 
րնք չի զբաղփր թ շխանութեան ձեւերու 
փթ լթսոփայակւսն ան գրադարձ էն ՝ մինչ
դեռ չփշտը այղ կէ տ թն վրայ է որ գրուած 
է Տիրական, _ Մտածողներէն մէջ :

ՓիԱսսփտյոլթի^։ն է , ՀէկէԱ անու
նին տակ ՝ որ յա լա կնեցալ Պետութեան 
մ տածողութեան տալ թր վերջնա դո յն ձե- 
ւԸկ յետին հետեւանքները հանելով այ*ե 
հ ոլովո յթէն ղոր նկարագրեցինք՝ որով 
« թատերական » ձեւ ունեցող րնկերու — 
թեն է մը' "մեց ո ւմը կը կ ատարոլի Զ հա
մատես ո գա կան դ ,ւիանաիր-իք ընկերու
թեան մը։ ՀէՊ^Լ> ՒԻ քաղաքական գո ր- 
ծերուն մէջ՝ մէկ քով կը ձգէ պատմա
կան այգ հոլովոյթը՝ կը սկսի մտածել 
նոր համակարգին մէջ՝ թր առաջ ին քա
ղաքական գրութեան մէջ ( ֆերմանիս J 
U ահմանաղրուշՅ-իւնը ՝անտթպ մնացածի {Հ(յ 
ողբա լո վ Պետութեան կ որանքը u։Jrt 

օրերու ֆերմանիս յ իրա կանո ւթեան մ էշ՛ 
եւ թր հա un ւնո ւթեան գրո ւթթ ւննե րուն 
մէջ ընելով տեսութիւնը քաղաքական 
մարդուն՝ ան որ սահմանուած է իր պե
տական կոչումէն եւ թափանց ուած' ան
կէ** Պատմական շրջում մը հոս կը փոխ—, 
ութ ամէնէն խոր իրա կանութեան համա
պատասխանող Զ ներքին » կոչումի մը՝ 
որ սահմանուած է արտաբերուելու եւ 
թրողութիւննեբուն մէջ արձանագրուե - 
լու երբ տակաւին չէ հասած իր արտա- 
յա յտո ւթեան լրումթն ։ Ուզեցի մնալ 
Ե լփւքսմանթ գաղափարներու այս ներկա
յացման համար տիրական - մ արածողնե
րու առա ջինին tl/,utJ յ որ թերեւս ամէնէն 
յ ատ կանշա կանն է քանի որ ան է որ
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«ՄԱՐՄԻՆ ԵԻ ԱՐԻԻՆ

Կարօ Արմ են եան ի համար հիմնս» կան 
հարցեր կր մնան անհատն ու բնազդը՝ 
րնկեր ո ւթ ի ւն ը ՝ ասոնց յա րակց ութիւն ը ի- 
րարու հետ՝ մէկն ու միւսին գերակա - 
տ ա ր ո ւթ ի ւն ը ՝ ինչպէս նաեւ բաքսումները 
ա j լա ղան աստիճաններու ւԼրա յ : *իարուն 
ժխորին մէջ՝ անձնական զգայարանը - 
ներուն հանգոյցներն են՝ որ կը ըա կուին ՝ 
յաճաթ բզըտուած ւքիճակներու մէջ% 
Երջ անակը՝ որուն ձ*էջ կը ծաւալի ապ
րումը՝ կը մնայ ընդհանրական չրի" - 
պատը՝ առօրեան սահմանող աշխարհը՝.

Մօտեցումը կրնար ղոյդ գիծերու! կա
տարուիչ* դուրս ել/ել ժամանակէն ՝ այէ 
իւօսըով' փա իւ ուստ տալ կեանըէն' յա նձ- 
նուելուԼ երազս լած tu շխա րհ ի մը կա M 
ո.ո լցման ճիգին հ ՝ Արմ են եան ի ընտրու
թիւնը ասոր հակադիր զիճակը կը պատ
կերացնէ z Աշխարհը իրեն համար յա 
ր ամ՜ամ նկա ր ագի ր ունի' կր թա ւա լի ՝ կը 
գւորի ՝ միչտ փ ո փ ոխո ւթ եան կ'ենթար - 
կուի* ինը իր արեան կաթիլներուԼ՝ մարմ
նին բջիջներս»! ևւԼ ^11ս,[! կրկէևուոզ եէ սե
րս»! արձանագրել մէսրգուն արկած»»» լից 
ուղեւորութիւնը' անձնական փո րձառո լ .
թեան ւԼրայ՝ որուն առընթեր սակէսյն չի 
էոակսիր երեւակայութիւնը :

Գլխաւոր լա բ ը ՝ որ ինըղինը տեււս կան 
կերպո»! զգա լի կ'ք*նէ ՝ տեսա ՛է մը ՚քԳձ ա— 
լանջն է' խարս քսած յո» շեր ու՝ մարմնա
կան սարսուռներս». ՝ իւս» յտանըներո լ ե». ՝ 
նոյնիսկ՝ բախումներու ւԼրայ i

Կը մերմ՜է սլա ականի լ ո եւ է մէկոմհ՝
թէեւ ենթագիտակցական tf զում աք 1Լ ըմ
բոնէ ՝ թէ մասնիկն է ամ բուլիին X Աամե- 
նայն դէպս՝ կ^ուզէ ըա լել առանձին'
կեանըը նկատելո»! անկիս ե լի գո յ ա »Լի

մտածողութեան ճակատագիրը կը կասլէ 
պետա կանո ւթեան եւ անոր տեսաբան ո ւ- 
թեան x Այո հանդիպումը բագձացուած 
հանդիպում մը չէ եղած միայն՝ ոչ ալ 
պատահական : Կը մտածենը այսօր բո
լորս ալ Պետութեան սահմաններուն մէջ՝ 
ո րուԼհետեւ չենը փորձեր բանալ մտածո- 
զական եւ պատմական ոլորտը որ ար
դիականութիւնը (խւ բանականութիւնը} 
գրաւ կեդրոնական ա չըի եւ բարձր հըս- 
կո զութ եան նշաններուն տակ :

ւԼերապահեմ այս ուղզութեամ բ բո
լոր անհ րաժեշտ մանրամասնուած րն — 
թերցումները։ Կը Վերջացնեմ ^լիւըս- 
մ անին հետ մէջբերե լ ո»Լ ըանի մը աուլ
Հէկէլփ փերմանսւկսւն Սաեմանագրււլ - 
ր-էՕէհ* « Պետութեան մեծագոյն ի չխա - 
նոլթիւնը պէաը է րւսրձր հսկողութիւն 
մը բանեցնէ ժ՜ողովուրդի մը կեանըին 
պա յմ աններուն զանազան կողմ երուն վը- 
րույ եւ ասոնց կազմակերպութեան ՚Լը- 
րայ՝ ինչ որ ատենին կարգադրուած էր 
սլա տա հ ա կան էն եւ դիպուածականէն ։ 
Պէաը չէ որ այգ տարրերը կար են ան ար- 
դիլ^Լ Պետութեան առաջնա կա րգ գործոլ- 
նէոլթիլնը ՝ որպէսզի Պ ետո ւթ ի ւնը դառ
նայ ամէն բանի տէր ու տիրական • • •»(8) :
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Շան -Լիսլր, 1974:
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մաներէնը կ՚ըսէ «օպրսթը Աուֆծիթ» : 
ընդգծումը ինձմէ:

Գրեց' Ժ* Օ՞ԻՐԻՃԵԱՆ ALEXIS WEISSEMBERG 
un musicien complet

par EDOUARD EXERJEAN

»

ճակ մ ըհ Հիասթափութիւն եւ սրտաբեկ 
»/իճակներ իրենց սաղմ երր կը րլնեև ա- 
ռ անձն ո ւթեան մէջ՝ ստերլծելուԼ հոգեկան 
տագնապներ : Արմենեան ՝ որ պատմելու 
»իո խարէն կը խօսի առաւելաբար կշռոլ— 
թա լո ր բառերուԼ եւ կրճատ տոզերուԼ ՝ 
յարձանագրէ այղ տագնապները՝. Ասոնց
մէ մէկն ալ հայ երիտասարւլին խռուԼըե 
է օտար ըւս ռո լղին ե ր ո ւն ւԼրայ : Հասած է 
սեմին՝ այսինըն ներկային մէջն է բաժ- 
նելուԼ հանդերձ մտերմութիւնը աւանդա
կան չրիս/նակներոլն ** Վախն ունք» միշտ 
զարնուելու հին ըարափին ՝ բայց խոհեր 
կը ծնին ՝ հարցումներ կը ծա գի h ՝ որոնց 
պա տա ս խաննե ր ը ՝ կամ' լուծս լ մները , 
ընդոստ մ՜ա յթըերուն ծ ի րէն անգին չեն
անցնիր : Այսպէս ՝ ծա ռա g ո ւ»ե ի արս»  
մա գրութիւն մը ակներեւ կր դառնայ՝.

քննական արար՝ Արմենեանի մօտ հուր- 
ց »ս գրումներ ու^յ պա տա ս խաններ ը աստի - 
ճանաբար պիտի ձեւա կերպո լին ՝ ինչսլէս 
որ մա րմնին եւ արեան եռըերուն րնոլ - 
թա գրո ւմներ ո լն համար անհ բաժ՜ն շտ ■•մ՛- 
տի չգտնէ անպայման պորտերու՝ իրա
րու կպած միսերու կոյտեր ուն յաճա 
խակի ՝ ա ր տա ս ո»Լո ր ցուցադրութիւնը :

♦ Արմ ենե անի հիմնական առանձնա — 
յա տ կո ւթի ւններ էն է տրամադրութիւն — 
ներուն ձեւակերպումը մտապատկերնե — 
րու զո ւդա կց ո ւթեա մ բ : Ոճը ս[էրկ է՝
ջղաձիգ ՝ առանց սակաւն ստուերի մէջ
ձգելու հաստատուն յոյէԼ[՛ 
խռուԼարար մարդուն :

Ասիկա երանգ մըն է՝ որ կվարտա յա յտէ 
սերունդի մը հ ոգեւԼիճա կր :

տ աղնաւ զո,լ ՝

Մարմին եւ արիւն, Պէյրույ> :

(Շար- Ա- էջէն)

Ը111 Ը լ ոչ թէ մտաւորա կաննե րո լ »իառա- 
սիրութիւնը գոհացնելու. համար՝ ա յլ 
որուԼհետեւ մեր ներկայ ազգային իրա
կան ո ւթե ա ն մէչ անձի մը ւսպրածը՝ ցգա~~ 
ցածն ու un րւԼածը միա յն ա յգ ձեւուԼ կա- 
րե^ է հ անցութեան սեփականութիւն 
դա ր ձնե լ î Ան շո ւշտ շատ »իափա ըե լի է որ 
Հլսյ (*նթնրց ո ղ ել մ տածող հա սարա կու- 
թլ,Հ„ը կարդայ «Հայ Ափիլռը^ խմբակի 
նախաձեռնութեամբ հրատարակուած ույն 
հատորը՝ որմէ մէջյւերոլմուԼ մը սկսայ 
ո՛ jn յօդուածը^ Ա ուս ալի՛ է՝ սւսկայն 
մամլոյ էջերուն մէջ պատահող ւԼէճն ու 
տիա լո կը անփոխանելի երեւոյթներ են՝ 
ի հիմէ հանրային դէպըեր :

'Ոիւրըճետնի կ տորներէն մին՝ «ftտղմա
ձայն Զըոյցը՝ թանկագին կտոր մ ընէ ՝ ո- 
րուԼհետեւ մէկ պէյրոլթահայ երիտս, - 
սարդի անձնական փորձառութիւնը կը 
jn»ջուլի գործածել իբր սկզբնակէտ ՝ 
Ա ւիիւռըահայութեան ներկայ իմաստի 
վերլուծումին համար՝. Ամէն Հայ որ նը- 
մ ան փ ո ր ձա ռո ւթ ի ւն ունեցած է ՝ ե»լ»ս՝ծ է 
հետախոյզ մը որ գտցած տեսած է նոր ՝ 
սարսափազդու ՝ Հրապուրիչ՝ խոստմնա - 
ւ1՚!1 էրակ անո ւթի ւնն եր ՝ եւ ապրա՛ ծ է
ղանոնը* սակայն իսկական հետախոյ»լր 
կ' է ր ա կանա ցն է էր կա րո ղա կանո ւթ է ւն ը , 
երբ ետ կը ղրկէ էր նաւերը՝ էր կարա
ւանները՝ էր պատմութէւնը-, Առանց ա- 
նոնց ետ առաքումէն' է բր բառ ու է։օսք՝ 
ուղղուած էր տրէւնմնա յ ազղակէցնե — 
բուն՝ հետաքսոյզը կր մնայ էսկական 
աարադէր , ամ բողչա կան աքսորեալ-,
Րայց 'Րէւբքճեան կրցած է բան մը ետ 
Ղւ՚և^Լ ‘քեղէ էր այս էչերոլ սել ու ճևր- 
մակով-, Գաղափարներու, էութէւնն է հա
ղորդուէ լ պահանջել՝ -. անոնք կ' ա ղա _ 
ղա կեն էրենց էրալոլնքը էւօսուելու , 
լսուելու՝ եւ նոյն էսկ դործէ վերածոլե. 
լու յ Ա, ս ■fb քանէ տողերը գրախօսռլ- 
թէւն կամ քննա դա տո ւթ է ւն չեն , ա յլ 
« [^տղմաձայն Զ.[՚"յցը » շարունակելու 
փորձ մը :

!0 - քեէՕԼԷՕԼԵԱՆ

Longtemps on a pu croire que le grand 
interprète au faîte de la consécration se 
créait une vie marginale, se rendant ina
bordable et tenant à une sorte d’isole
ment qu’il défendait jalousement. Cette 
étiquette ne correspond plus aujourd’hui 
aux exigences de notre temps. Comme un 
homme d’Etat ou un industriel, lui in
terprète parcourt les cinq continents, au 
rythme d’une vie très organisée. Pour
tant, cet aspect concret du « métier a, 
qui est en fait un art de vivre privilégié, 
ne l’emporte pas sur celui de l’individu 
qui, hors de la scène, redevient un hom
me qui échappe à la rigoureuse discipline 
de ses partitious sous peine d’asphyxie.

Alexis Weissenberg actualise ce type 
d’artiste.

Né à Sofia, après une carrrière pré
coce, il parachève son instruction musi
cale à la Juilliard School de New York 
sous la direction d’Olga Samarov. Béné
ficiant en outre des précieux conseils 
du pianiste Arthur Schnabel et de la 
grande claveciniste Wanda Landowska, 
Alexis Weissenberg fait ses véritables dé
buts à New York en 1947. Quelques an
nées plus tard, sans interrompre pour 
autant sa vie musicale, il décide toute
fois de réfléchir à son art en s’écartant 
des grandes scènes internationales. Lors
qu’il les retrouve en 1966, c’est pour 
renouer avec une carrière qui n’est plus 
seulement celle d’un pianiste, mais d’un 
artiste complet. Pour lui, être pianiste 
en 1978 n’est pas un agenda noirci de 
très nombreux concerts, mais une réalité 
vivante, authentique, humaine.

« Etre pianiste est pour moi un besoin. 
Contrairement à ce qu’on dit, je trouve 
qu’on n’est pas assez souvent seul. Le 
fait de voyager, d’être en contact avec les 
gens ne vous rend pas assez libre. C’est 
pourquoi j’apprécie la solitude des hô
tels pour faire des lectures dont je me 
suis privé, par exemple. Jamais un mu
sicien ne choisit son métier comme une 
découverte... La musique a toujours exis
té depuis que la lumière est sur cette 
terre. On est prédestiné, bien sûr, par 
une morphologie de naissance. Il y a chez 
l’enfant une fièvre inconsciente qui le 
pousse à s’ouvrir à la musique. On se dé
couvre en musique comme on se sent 
mieux dans certaines villes plutôt que 
d’autres. Il y a une harmonie qui sonne
juste entre le corps et l’âme. Tout en
fant est né musicien. Que cette capacité cet échange interprète-public. 
se développe par la suite tient à des fac- « L’enseignement est l’acte humain le 
teurs différents : le milieu familial, l'en- plus important, le plus beau métier du 
vironnement. La musique reste une chose inonde. Partager une connaissance a՛՝,- 
spontanée qui vous pénètre. Mais en
France, on veut d’abord comprendre avant 
de sentir ».

Pour tout être sensible à la beauté, 
artiste ou pas, l’élément fondamental du 
bonheur que procurent l’audition d’une
œuvre, le pouvoir d’un spectacle, l’ex
pression d’un tableau, passe inévitable
ment par une faculté d’émerveillement 
qui saisit la beauté en soi à partir d’une 
émotion.

De même qu’il croit profondément a 
l’amitié, Alexis Weissenberg attend tou- jouer un adagio de Mozart avec clarté n a 
jours de tout ce qui l’entoure cette joie pas de technique. Il est plus difficile de 
permanente qui le rend disponible à une jouer une Sonate de Scarlatti que du
appréciation totalement libérée de son 
aspect critique, c’est-à-dire limité.

« Le métier de critique musical au- 
jourd hui n a plus la précision qu’il avait, 
avant. Hier, un critique informait. Au- 
jourd hui, le public sait, Il n’existe au
cune concurrence entre les interprètes 
puisque c’est un métier individualiste. 
Je. respecte sur le plan technique une per
sonne dans l’obligation de rendre compte 
d un concert. Du point de vue artiste, je 
ne considère pas la critique, parce que 
je ne vais pas entendre quelqu’un â cause 
d un article, mais parce que c’est une 
personne du même métier dont on m'a 
parlé, que je veux connaître. On part de 
la fausse impression que les critiques 
aiment la musique. En fait, ils sont si 
peu sûrs qu ils vivent avec des compa-

raisons. Personne n’a le droit hunaill dp 
violer une interprétation. Ce que -e 
entendre, c’est une révélation ; T 
nginalité qui m’émeut ou que je rg- °՛ 
parce que je n’ai pas compris. թՀՀ 
n est intelligent que par rapport à cen 
qui sont en face de lui ». ' X

Les privilèges d’une vie accomplie ré 
sultent des choix qu’un homme s’esi 
imposé. Pour un artiste, ils sont à ja {oJg 
abnégation et enrichissement. Alexis 
Weissenberg a le rare bonheur d’une 
culture universelle. Pour lui, la mnsi(nle 
n’est qu’une partie de l’art, le piano n’en 
est qu’un élément. Tous les arts s’at- 
tirent et se complètent. Cocteau l’avait 
bien senti, qui écrivit dans «Le Coq 
et l’Arlequin » :

« Une œuvre d’art doit satisfaire toutes 
les muses, — c’est ce que j’appelle: 
Preuve par 9 ».

De retour d’une tournée triomphale 
au Japon et aux Etats-Unis, Alexis Weis
senberg qui vient de graver les cinq Cou- 
certi de Beethoven sous la direction 
d’Herbert von Karajan, donne le té
moignage d’un homme heureux.

« Je suis complètement heureux. Je 
crois que le bonheur est une chose qui 
appartient pour chacun à un moment de 
la vie. Le bonheur n’est pas un état de 
grâce. Ce qui permet le climat du bon
heur, c’est un équilibre, par la santé men
tale et physique, par la libération du 
corps. Puis vient le choix qui est décisif. 
L”homme se connaît mieux. C’est à ce 
moment et à cet âge qu’il est heureux. 
Faut-il encore qu’il donne ce bonheur. 
Alors que j’étais jeune, j’assistais à un 
concert. De ma place, je pouvais voir non 
seulement la scène, mais aussi les visages 
des auditeurs. J’y ai vu un bonheur grave. 
Quelle merveille de pouvoir capter des 
expressions sur des visages ! Si joie 
existe chez un interprète scénique, c’est 
à cause du public. L’unique intérêt d'être 
artiste est de pouvoir canaliser le bonheur 
des autres quelques minutes. Pour l’in
terprète, toute performance scénique né
cessite une concentration qui est un acte 
physique. Electriser un public est un 
acte charnel et vivant. D’où mystère, d'où 
hypnose. Lorsque ces deux facteurs sont 
ressentis honnêtement par l’artiste, il y 
a magie ».

Alexis Weissenberg prolonge dans l’en
seignement toute la valeur profonde de

quise à partir d’une expérience person
nelle. L’art, n’est intéressant que parce 
qu’il est transmis ».

D’où cette nécessité de progrès cons
tant pour soi et pour les autres.

« L’enseignement musical doit se re
nouveler sans cesse. Il ne doit jamais 
être victime des traditions. Le nombre 
d’heures de travail n’a aucune impor
tance. L’essentiel est de bien assimiler le 
métier. La technique ne veut pas dire 
grand-chose. Un pianiste qui ne peut pas

Liszt. De même, on ne peut pas très bien 
jouer Prokofiev si on joue mal Bach et. 

Beethoven ».
Une interprétation évolue. Elle soi res 

pond à chaque étape de la vie. 8e con 
tenter d’une approximation, c’est se sc e 

roser.
« A aucun moment, on ne peut ’uhre 

sans encouragement. Mais un artiste tou 
jours satisfait de lui devrait s art êter et 

partir en vacances ».
Celles que prend Alexis W'eissenberg ’ 
procèdent pas d’une auto-satisfaetio 
Elles sont la détente avant 1 effort, . 
héur de découvrir auquel 1 invite un 
bel ouvrage de gravures évoquant a ւլ 
don d’un peintre japonais, et qu1 
ouvert en permanence dans son 
comme la vie en mouvement.
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1864, ^էյր-՚-թ^ « » “‘մսաղրի
յքաղրական կազմի ընթացիկ հասա .

մը թթացքին սեղանին վրայ կը 
ճւի լուսանկար մը, որ ղրկուած է 
Ջրատանէն ; Ան վերարտադրութիւնն է 
րնւրսկի մը։ Եթէ զայն տեսած ըլլայի 
յպական կամ ամերիկեան արուեստի 
գերականի մը մէջ, ուշադրութիւնս 
ուպ պիտի ըլլար , անշուշտ, քանի ան 
պսւայսւյտէր տաղանդաւոր արուէս — 
պկտի մը ստեղծա դո րծո ւթի ւն ը ։ Ատ-
վ- խոստովանինք ---  նկարը ղրկուած

զով Եր II լան էն եւ ըլլալով հայրենի 
ւըմստաղէտի մը մրցանակաւոր մէկ 
ւոր^ը, դնահա տութեանս թընկե ուսն ար
ւեւլսպելփ ուրափ/ութփւԱ մըդ մը

փառն Վ*ե ր ջա պէ  ̂ս դ կը մ ը֊
՛, ահա՛ հայրենի տաղանդաւոր 
սարդ քանդակագործ մը՝ որ իր

\փութ[/ւնը 1լ ա ր տ/ս յա յ տէ ա^~
\ալկանղ անհա տա կանո ւթեամ ր դ տար — 
fl/ր՝ ինծի ծանօթ մէկ֊երկու այլ երէց 
ղ&անագործներ էն , որոնք իրենց տա — 

ամ լաւ փա կ կը պահ է ին րնգուն-
'ւած՜, թելադրուած դասական հան րա՜՜ 
^անօթ ձեւերու Ա* !_ա փ**՜է'Î. :
Ւէր թէ նոր էջ մը բացուած՜ է հայրե
րն արուեստի այս ճփւղյփն մէջ՝ թարմ 
Հ իոր ԼՈլնչուէ մը։ *փործը կը կոչուէր 

Հ|ւ{Ա1շ|ւլքԱլ » , քան դա կա դործը Արթօ
ևլմալ/ճեան :
Արիներով հետեւեցայ հեռուէՀն ֊֊ 

ձգոլած լուսանկարներու ընդմէ — 
fi “• «iZ/ïmo» կ^՚իրը կք1 ոՂ. գորեերուն :

կը փա ստէ ին նոյն ինքնատիպ տա- 
թեղը եւ համազօր ինքնատիպ անհա տա֊ 
էութիւնը. Սակայնդ յանկարծ ք ասկէ 
”ձ չորս աար ին եր առաՀ Արթօն կը 
ևսսնար հայրենիքէն դ կը հաստատուէր 

^ոնրէալ^ 'իանատա : փէգացած ցաւս դ

'1"^թիւ, կը դեր ազանցէր տար իներ 
"ւնեցած մեծայոյս հրճուանքիս i 

ակսյյն այս նիւթին մասին չէ որ պիտի 
l“OuH : Հարց մը որ _ընդո ւն ինք կամ

՞լ " "à/փ իր անլուծելի/ կողմերը*. Ար- 
Հանդիպելու հաճոյքը վերա պահ՜՜ 
էր ինծի այս Օդոստոսփն դ ե րբ

^ՈլՀս Այլ շքջսյգայութեամբ մք
if րոնոլէթ^ <կ„ստոն , Համա կրեթ,' սր-
fui ղուսպ ) Ղրևթէ ամօթխած անհատ մը
jf մհմեղոլ-Ասկ յ֊պիտին ետին --- ահա՛

անտեղիտալի համողումնե՜՜
տէր արուեստագէտին ետին :

թէ Արթօ 
^ոլթլ,ւն „
Դ եւ՚'ւէրր' ուր քո

էր աննուաճ 
>ել^թեան -Իրի,,, 

թ՚քէ՚֊ր տարէն
ճ*

, րսրոլածոլթւ
cl ^աս1ատ մը 
ՀէԼ-ւ համար հՀ 
Լ^րփակեշսլ հլ

ւ՞Յ—՚՚՚արածոլթ. 
^թթւններկն կէ

«Լյորոլթ-եան զգացումը ծնումդ կուտայ 
լււութհան, կ’ընկլուզէ աււարկանհրը 
լււութեան մէջ» :

ՃԻԱԴՈՄԷԹԹԻ

քան դա կը չոր// անձեր ու դ որոնց երեքը 
կը մնան իրարու կպո ւած մ ինչ չո ր րո րդը 
անջատուածդ հեռացած է*, <Տ>Հփ ր ո շփմանդ 
այէ օրինակ արձանին եւ իր միջավայրին 
փոխ-J ա ր աբեր ո ւթե ան — թր մ՛էջ կր կեդ- 
րոնացնէ շրջապատը դ սակայն իր արձա— 
դանդները կը տարածս լին անոր մէջ*, 
J1 ր արձանները որքան ճառագայթուն ՝ 
պերճս/ խօս իրենց մ իաձո յ լ թէ բաղմ ա — 
մաս կառուցուածք նե ր ո ւթ նո յնքան կը
մնան ներամփոփդ գոցդ լռութեան մէջ 

ինչպէս պիտի տարազէր ճիադոմէթ — 
թի վերապահելով իրենք իրենց հա֊
մարդ իրենց հոգիին ծալքերուն մէջ 
գաղտնիք մ ր դ խորհուրդ մը որ ամ բող֊ 
ջովին լուծուած պիտի չ թ/1այ դիտողին 
ել որ սակայն պիտի ծառս/ յէ /գործին եւ 
իր առթած հետաքրքրութիւնը երկարելու
J-ամ անա կ[,ն մէջ ու նաեւ' միջոցին*, Ո/֊ 
այս բո լո ր ը ամ էն առթ իւ դ անիկա Ըէէա J 
մտային յւԼս,լյ^[1 [Լ թէ ծանօթ անձեւսւո~

Դրեց'

Գ1*. «հէՕՍԷԵԱՆ

րո ւթեան մը կիսանդրիին եւ կամ կոմիք- 
ԱԼԱԼԱ^/Ն պարագային դ որ հաւանաբար Հա_ 
ր իւր ետ կ մը անգամ ներ շն չած է ա րուես֊ 
տագէտը : Այսպէս կ'ըլլան պատմական
մեծ սէրերու պարադային    Անայուն
հաղորդակցութեան մէջ Հա րդա պետ ին
իմացական ել յուզական աշխարհին հետ 
քանդա կագո րծը ա շիւատած է իւրաքան — 
չիւր անդամ զայն տեսնել նոր բիւրեղա
ցումով մը, խտացեալ նոր երանգւսլո — 
րումով մը։ Իր կոմիտասները պիտի մնան 
եզակի , անծանօթ մարմնացումներ։

Արթօ Զաքմաքճեանի քանդակները հ ը՜ 
ղօր ում՜է անցք մըն են որ մտածում մը 
կը վերածէ արարքի եւ կ' իրագործուի 
բնութեան տարրի մը միջոցով --- սկիզ
բը գլխաւորաբար քարի իսկ այմմ ՛Ա
նագապղինձի միջոցով։ Անշուշտ իր ար
ուեստին մաս կը կազմեն որոշ դեր իրա
պաշտութիւն մը, նոյնիսկ կ՚՚՚լ՚^Ա՛ է գըտ~ 
նել թորհրդապաշտ կեցուածք մը, բայց 
ինք կը մնայ դերազանցապէս արտա — 
յայտապաշտ : Հործերուն հզօրութիւնը
իրենց « դեղեցկութեանը » մէջ չէ , ոչ 
ալ դեղագիտական բարձր արմէքը հա 
մ ա չա փ ո ւթի ւննե ր ո ւ դասական ներդաշ _ 
նակութեան մէջ՛. Անոնք իրենք զիրենք 
կը պարտագրեն ճիչով մը, նոյնքան եւ 
աւե լվւ ներքին քտն արտաքին : Անոնց
վսորազգած ցս՚՚֊ը կը_ ծամածռէ դէմք մը, 
քայլափոխէ Ա՛չքերը ասոնց ղիրքը՛՜
Նմանութիւնը --- եթէ ենթական ծանօթ
անձ մըն է — չի դադրիր ինքնութիւնը 
կորսնցնելէ, սակայն անձը իր հոգին , 
նկարագիրը, էութիւնն եւ թաքուն, էա
կան նկարագիրն է որ կ'ա ր տա ց ո լա ցնէ 
առաւե լա բար , համապատասխան ձեւե -

ZABEL ESSAYAN

C’était le Jour des Morts et tôt, le 
matin, nous nous préparions avec mon 
ami, à aller au cimetière de Baglar Baçi. 
Depuis que j’étais à Constantinople, 
chaque jour j’avais voulu faire cette vi
site. Les cimetières ont toujours eu sur 
moi une influence apaisante, une cer
taine paix s’empare de mon âme et il 
me semble me réconcilier avec l’idée de 
la mort. Il est vrai, que tous les cime
tières de notre pays, qu’ils s’étendent 
sous l’ombre des cyprès noirs et épais, 
ou sous l’ombrage des tilleuls et des 
ormes, ont une impressionnante sérénité, 
l’attrait du repos suprême et de la paix 
éternelle.

La loi de la mort, universelle et inévi
table, plane ici, dans l’atmosphère et 
la sépulture la plus modeste inspire une 
profonde tristesse, tant, pour les vivants, 
l’horizon est merveilleux, de la beauté 
riche et seigneuriale des matins de Scu- 
tari. Sous les rayons du soleil naissant, 
la mer de Marmara brille de ses reflets 
d’or et les îles roses, immatérielles sem
blent flotter sur les vagues, leurs contours 
imprécis se mêlent dans l’atmosphère à la 
brume dansante.

J’avance, doucement, avec mon ami, 
sous l’ombre parfumée des tilleuls et à 
chaque pas, mon âme est troublée. Il 
me semble que la terre frissonne des in
nombrables poussières humaines qu’elle 
étreint. Des siècles plus tard, qui mar
chera sur mon être parsemé aux quatre 
vents ? Chaque parcelle de mon corps a 
mal et pleure à l’idée de l’inévitable ra
vage, qui, petit à petit, devient une 
ivresse et me berce doucement, comme 
une mélodie nostalgique.

Ça et là, les sépultures récentes, por
tent des bouquets fanés, des débris de 
rubans blancs, sur lesquels la pluie ou 
l’humidité de la nuit a éffacé les lettres 
dorées du nom du cher disparu, et là- 
bas, n’est-ce point dans le cœur de celui, 
qui le pleure, que son souvenir aussi, va 
peu à peu, s’éffacer.

J’ai un vœu à accomplir, il me faut 
m’approcher de la tombe de Tourian.

J’avance prudemment mais avec fer
veur, craignant que quelqu’un nous voie. 
L’éprouvante du ridicule est désormais 
dans mon âme et semble rire impitoya
blement de mes sentiments les plus sa-

րով ï է պարագան իր գծագրոլ —
թ ի ւննե ր ո ւն յ [Լսենք թէ Արթօն սքանչե
լի գծագրիչ մըն է, երբ կվուզէ գծել։ 
Դիմ ագծփ մը պարագա յփն փր
կրնան ստանալ նուաղադո յնով առաւե ֊ 
լագսյնը արտայայտեԼՈԼ մփջոց փն յ փ շե — 
ցնե լով Աաթփսը* իր մէջ կա յ նաեւ կա֊ 
մուրջ մը որ մփ ջնա դար եան հայ ղարդա֊ 
նկա րայփն քանդակները կը կապէ մեր 
օրերու գե ղա գփ տա կան ըմ բռն ո ւմներ ո ւն î 
Այ" կապը աւելփ զդա լփ է փր սկզբնական 
գո րծերուն մէջ փ մասնաւորփ :

Երկ ու ծաւալներու վա թ-յա րա րերու — 
թիւններոլ չաըքը կը պարփակեն 1ոյ՚էի

crés, je ne sais pourquoi, j’ai honte de
vant les autres, de m’approcher brave
ment de la tombe de l’incomparable et 
merveilleux poète de Scutari.

Et pourtant, je l’ai tant aimé, j’ai tant 
pleuré pour lui. Dans mes jeunes années, 
j’ai eu mal de son mal et j’ai souffert 
de sa souffrance, longuement, ses fièvres, 
ses crises, les halètements et les gémisse
ments de sa poitrine malade, par delà 
les années, me sont parvenus et il me 
semble les avoir touchés de mes doigts, 
les avoir entendus de mes oreilles. Comme 
j’aurais voulu avoir vécu en son temps, 
chercher le chemin de sa chaumière et 
lui dire combien ses douleurs se prolon
gent et vibrent en mon âme et apporter 
à son front affligé l’apaisement et la 
douceur du réconfort.

Sous l’ombre des feuillages, la sépul
ture se dresse fière et blanche. Il n’y a 
personne. J’aurais voulu qu’un prêtre 
vienne et prie sur lui. Il me semble que 
l’arome de l’encens et le murmure de 
la prière auraient fait du bien à son âme, 
souffrant de la nostalgie de l’univers. 
Mais, de nouveau, je n’ose appeler un 
prêtre.

De loin, un groupe d’adolescents s’a
vance tout droit vers sa tombe. Ce sont 
des élèves du Collège Berberian, rassem
blés autour de sa sépulture, ils attendent. 
Le prêtre s’approche, les volutes de l’en
cens montent en spirale autour du tom
beau. Les jeunes gens, pleins d’ardeur 
et d’émoi, écoutent. Il convient de féli
citer leurs maîtres, qui ont tenu à incrus
ter dans leurs cœurs, encore juvéniles, le 
respect et l’amour du poète de Scutari.

D’un peu loin, nous aussi, nous écou
tons et je pense dans mon for intérieur. 
— « S’il est vrai qu’il demeure quelque 
chose de toi, si une parcelle impérissable 
de tes cendres a résisté à la dévastation 
tyrannique de la terre, si un souffle, un 
sentiment flâne par là, qu’il vienne se 
confondre à mon être et qu’il voie avec 
mes yeux, qu’il entende avec mes oreilles 
le chuchotement des feuilles chancelantes 
et toutes ces choses dont tu t’es éloigné 
inassouvi et nostalgique. Tu ne seras 
point un étranger en moi, tu trouveras 
mon âme imprégnée de ton souvenir.

Et qu’importe, si avec toi, j’ai mis 
aussi, au fin fond de mon être, ta souf
france et ta douleur».

մը —r- երկու կէսերոլ — զիրար ամբող
ջացնող ներքին հակումը, մղումը, խոր
հուրդը ել նաեւ արտաքին տեսանելի շեշ
տակի կապը 5 Հանրածանօթ իրողութիւն 
է որ քս՚եդա կագո րծութիւնը ր լ յա/ու/ կոր 
ձեւերու եւ գոգաւոր մասերոլ համա — 
նուագ մը, քանդակագործը հոդերանօ— 
րէն՝ կվարտա յա յտէ նաեւ յաւիտենական 
սեռայնութիւնր , ասիկա՝ լայնօրէն հաս- 
կըցոլած ել խորօրէն բխուն ! Անով 
թաթախուած կը տեսնուի վերոյիշեալ 
շարքը ս տե ղծագո րծո լթիւններ ո ւն ։ Այ"

(Շար.ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M



/ « e ա ո- աջ >

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄԱՆՈՅԵԱՆ----Զեզ բոլոր
կարդացողները ձեթ մասին գրեթէ ոչինչ 
գիտեն, այն թէ Յարութ Կոստանգեանը 
ե՞րր եւ ո՞ւր է ծնուել. . * Ի՞նչ կեանք է 
ապրել : Ցանկալի պիտի լինէր, որ մէկ 
անգամով գոնէ պատմէիք, թէ ի՞նչպէս 
• • • էք եկել հասել այս թլրան գագաթը, 
Պրովանսի գեղածիծաղ այս գաւաոը : 

ՅԱՐՈՒթ ԿՈՍՏԱՆԳԵԱՆ — Հա՜...
Զեզ ասեմ յ որ էնձ համար տյս անձնա... 
կան բաները ամբոցfnijին աւելորդ են* 
իսկապէս աւելորդ յ Ջեմ կարծում , թէ 
կարենամ ոեւէ մարդու հ եւոաքրքրել թէ 

*֊ր ♦ • ♦ ե&րբ * • ♦ արդէն ա յդ բաները ՝ ե- 
թէ դրուած ալ չեն ՝ կը դրուեն երբ ւս լ 
ԸԷԼայ i I1" կ կարեւոր բաները երկու էւօս- 
քով չեն ըսուի ր . կարեւոր են յիշատակ - 
ները մանկութեան վայրերէ , տօների , ըն
տանեկան պարագաների եւ միջավայրիդ 
այնպէս որ Յսէ բութը այս տեգում կամ 
այն տեղում է ծնուե/, հօրր , մօրը tu- 
նուն ը ինչ է եղել եւայյն . . . իրապէս 
աւելորդ բաներ են ։

Շ • Մ — Յայտնի է, որ չէք ուզում խօ- 
սել ձեր մասին: Չեմ պնդում: Հետա _ 
քրքի՜ր է սակայն իմանալ, թէ ե՞րր զգա. 
գիք թէ այլեւս գրող էք եւ ոչ թէ գրակա. 
նութիւնը սիրող :

3 • ե ---- Այսինքն ո՞ր տարիքիս յ

Շ- Մ —_ Այո', ձեր ո՞ր տարիքում եւ 
ի՞նչպէս :

3 ■ Կ---- 1929_1930^ե , քսան տա ր եկա-
նիւ, յ Նախապէս փորձեր անում էի , յատ
կապէս տարուած էի թումանեանով :
I] անկոլթիլեիցս ի ՛Լեր րանաստեղծու — 
իքիլևը ինձ համար թ ո ւման եան էր ու
րիշ բանի տեղեակ չէի ա ր դէն մին չեւ 
Փարէզ դալս յ Տէր եան ին իոկ ծա նօթ չէի, 
ուստի առաջին փորձերս պէտք է լինէին 
1927֊28/-ե ե ո լզում էի թումանեանէ պէս 
մ է Pui^t դԸ^Լ՝ Օրինակ» <ձՀայոց լեռնե- 
րում^ • ♦ ♦ յ Յետոյ եկաւ մի շրջան ՝ երբ 
այլե*-ո աշխատում էի , այսինքն հասա — 
րակ բանուոր էի գործարանի մէջ՝, երե
կոյ եան ա յլեւս յոգնած էի եւ բանա ս տեղ- 
ծութեան մասին մւսմանակ չունէի մտա
ծելու : /> հարկէ առաջին դրական լոլ֊րջ 
փորձս հի լան դո ւթի լն ի ր էր ՝ խո շոր 
^Ipt^^l ը /՛ ^մե n. i Յետո հ կա ղդո լր ո ւե լո լ 
շրջանն եկաւ յ երբ հիւանդկախ 
ես դ տկար ես՝ բայց առողջանում ես 
տակաւ դ անկողնու մէջ օրերը անցնում են 
դանդաղ , խաղաղ , ձանձրանում ես նաեւ ՝ 
շատ յոգնած ես կարդալու համար , բայց 
միտքդ եւ երեւակայութիւնդ ա շիլա տո ւմ 
են : Այդպէս էր , որ գրեցի առաջին լուրջ 
տողերս, պատմուածը էր կարծեմ յ

ղատներ լինէին «/ւ° ւր տ եղէն կուգաս ՝ է^նչ 
կ՚ընես » ♦ ♦» եւայլն յ Աղա բեկ թա շճեան ը 
գրասէր տղա յ էր ՝ ինձանից շատ աւ ելփ 
տեղեակ։ *ԼքԱ1 է ինձ համար ա ռա ջ ին ան՝— 
գամ արտասանել վա ր ո լման ՝ մինչ այդ 
վար ո լման է անունը գիտէի ՝ գուցէ մի 
քանի բան էլ կարդացել էի ՝ բա յց ահա 
մՀկը՝ որ գոց դիտէր վարուման , Ա իա- 
մանթօ ՝ I) եծարենց եւ Ջար ե-ï՛g ՛■ Այ ո ՚ ? ել 
Ջարենց այն օրերին : Ա» թաշճեանը տեղ
եակ էր ՝ թէ ո^ւր են հաւաքւում Փարիզի 
ազաքը* Նր ա հետ էր ՝ որ հ ան դի պե ց ի 
նրանց ա ռաÿէն անդամ :

Շ • Մ - Ովքե՞ր էին այդ «սպաները» , 
նրանցից ո՞ւմ ճանաչեցիք աւելի մօտի -
ԿՒտ =

3 • Կ Ոստանիկը կար , նչ ան Պէշլ.կ- 
թաշ/եան , Նար դուն ի եւա յլն . . . բա ըց 
կամաց _ կամաց, որովհետեւ նոյն " ըր- 
ճար անն էէն հաւաքւում , գրեթէ ամէն- 
րիե էլ ճանաչեցի ։ Ջմ Առան անք Պճ ալ։ nu 

ՀՀա ր ո յ եան ին : Նա էր , որ էմ քեր թո լած- 
ները առաջէն անգամ ներկայացրեց Ջօ~ 
պան եանէն , որը բո լո րն էլ տսլեց . չո րս 
վեց հատ , չեմ յ է չո ւմ • . ♦ :

Շ- Մ-— Իմացել եմ, որ դուք Փարիզ 
էք եկել այլեւս իրրեւ կազմուած նկա
րագիր, սնած յատկապէս անգլիական 
գրա>1անութեամր կարծեմ Հնդկաստա - 
նում: Հայ միջավայրի հետ ձեր հանդի
պումը արդեօ՞ք տեղի չտուեց այսպէս 
կոչուած գրական եւ հոգեկան բախումի :

3- ԿՆախ պէտք է ճանաչես Հնդ
կաստանէ մթնոլորտը- այն որ Անգլիացի 
չէր , ստորս, դաս էր համարլոլմ ՝ ասէա- 
ցէ, մենք էլ ասիացիներ' Հնդիկներէ նը֊ 
ման , անգլիական դպրոցներ ջ, մէջ ու — 
un ւմնա կան խտրութիւն չկար, բայց /լար 
որոշ դիրքաւորում Անգլիացիներէ եւ 
մ եր մէջել !

Շ- Մ —— Բայց ի՞նչպէս կը բացատրէք 
Փարիզի հայ միջավայրի ձեր այդպէս 
արագ եւ ամրողջական փարումը :

3- Կ- Հասկացա յ ՝ ան դ ր ա դա ր ձ ut յ ՝ 
թէ է՛ն չ էր հո* յ րենաս ի րո ւթիւնը Հայ լիւ- 
եելը ինձ համար։ Ես հայ երդով եմ 
սնուել՝ մեր տանը՝ մեր գերդաստանի 
մէջ, Պարսկաստան : 350 տարի շարունակ 
խօսել ենք մեր գա լառա բար բառը ՝ պա^ 
հած մեր մաքուր հայկական հոգին ։ 
Հա յ ե ր էն կարդալ ՝ գրել սովորէ լ եմ 
դեռեւս երեք — չո րս տա ր ե կան ի ս ՝ կար
դալով Նարեկի հօրս հետ՝ յետոյ թեհ- 
րանի ամերի կեան միսիոնարների դըպ- 
րսցը։

դա լուէ ո լրիշներ ՝ օրէնա կ' Աա րաֆեանի 
արձա /լները ՝ Պ է շի կթա շլեանը ՝ մանա — 
ւանղ Հյահնուրը։ Յետոյ ի հարկէ մա
նաւանդ օտար ընթերցանո ւթի ւններ ո ւէ ՝ 
բա Jff թէ ի չո® ւ բանաս տ եղծ ո ւթ ի ւն պէտք 
էբ դրեԼ չգէտ եմ • Ե ր կընտրանք չկար ար- 
դէն, գուցէ եւ տարիքի խնդիր էր :

Շ - Մ--- Բայց շատերը սկսում են բա- 
նաստեղծութեամր, յետոյ անցնում են 
ուրիշ ստեղծագործական ձեւի, մինչդեււ 
դուք կարծեմ մնացել էք րանաստեղծա_ 
թեան մէջ :

3 • Կ •— Ո՛չ , չեմ կարեում : թէեւ կա
րող ես առարկել, թէ իմ արձակն էլ բա
նա ո տ եղե ո ւթի ւն է , որոշ չափով •

Շ • Մ--- Արդեօք ե՞րր զգացիք , թէ
բանաստեղծ էք այլեւս, արդէն գրող:

3 • Կ   Մ է օր րանաստեղե' ք1ստտնիկ
ղրաես Լլարդալոլց յետոյ ըսաւ. հԱտ դե- 
’L^U Ւև լոսն է ( պէտք է անպա յմ ան եր
թանք քեղ հետ իսահակեանին » : իսա-
հակեանը եկաւ, սրճարան գացինք։ Ոս՜ 
տանիԼլը բարձրաձայն կարդաց, նա լսեց 
գնահատեց այդ դրածներս ել ա ռտ ջ ին 
անդււմ իբրեւ հաստատումի կնիք, սանկ 
ձեռքով ղա ր կա լ ձեռա դրին ել ասաց • 
« Լաւն է , այս » : ինձ համար այդ տա- 
րիքին ամէնից մեծ քոմփլիման էբ այդ։

Շ • Մ — Ո՞ր թուականին էր :

Q . կ .---1939/։ե պէտք է լինէր : Երբ
'“Jt քերթուածները տպո լեցին « ԱՀնա — 
հիտ »// մէջ, « Ա* ենք ֊» ի տզաքը հրալի- 
բ եց ին ինձ տ շիւա տա կց ե լո լ « ենք -»ին , 
"լ թէ էբրեւ անդամ ՝ այէ պարզ աշխա
տակից ՝ երկու թոլերի մէ^ յիմարոլ - 
թիւններով» այսօր՝ ևրբ կարդում եմ ՝ 
զայր ան ում եմ յ

Շ - Մ--- Այո, ձեզ ճանաչող մտերիմ -
ներիցդ իմացել եմ, որ այդ օրերի քեր _ 
թուածներից , թէ «Օրերի իմաստութիւնը» 
գրքոյկիդ մասին չէիք իսկ ուզում լսել : 
Այնպէս որ ասում են նոյնիսկ, որ դրա
նից յետոյ ինչ-որ յեղաշրջում է կատար- 
ուել ձեր մէջ եւ նոյնիսկ ահագին ժա
մանակ չէք գրել ընդհանրապէս ;

3. Կ-- Այո՛, մ օտ ութ տա ր ի բան 
չգրեցի ,

Շ- Մ--- Որ չէիք գրում ի՞նչպէս էիք
լցւում, ինչո՞վ էիք րալարարլում :

3 • Կ Նկարում էի : Յետոյ օր ապա- 
հիԼլս կար , պզտիկ գործեր էի անում ՝

ա u u լ.

"'՚ լէչ փ-ղ -նէլ. լ

Շ. Մ- «Օրերի իմասւոսլթթլնը>>.

Շ • Մ — Կարելի՞ է ձեզ հսւոսճե, ո 
րեմն, թէ ո՞ր ստեղծագորեակսւն ձ1՝ 
էք ստացել հոգեկան ամենամեծ 
րարուածութիւնը ; թ ւա՝

յաջող եմ ընդունում նոյնքան 
եւ բալտրարութիլն են տոլել ինձ ։ իլ 
համար առաջին բ-ս ւա րա ր ո լթիլն ը ,
էր-. Ես դիտէի, յստակ գիտէի, թէ Հ 
եմ ուզում ըսել, ինչ պատկերներով. „ 
ալյելի, ո՛չ պակաս, կ ր բ
ստացուեց դրանից մեծ բալարտրոլթ,
էկայ

ջանի միւս գրողների հետ րազդա»յ 
ինչո՞վ է րնորոշւոլմ ձեր բանաստեղծդ 
թիւնը :

3 • Կ----Նոյն բանով — բանաստեղծս,
թեամր։ Նոյն բանն եմ տեսնում, աթ. 
Բան մը բանաստեղծութիւն է կամ ոչ՛.

Շ • Մ •—- Իսկ ի՞նչն է րանաստեղծու - 
թիւնը ձեզ համար :

3 • Կ----Հէչ . . . այդ հարց չէ , Ո՞վ է կա
րող սահմանել բանաստեղծութիւնը։

Շ- Մ-_ Բայց երր գրում էք... ի՞&չ- 
ոյէս է ծնւում ձեր մէջ րանաստեղծու . 
թիւնը :

3 • Ե   Ներշնչումի ելայլև . . . չեմ
ւատոլմ : կուտակում հասկանում եմ՝.
Ներշնչում բառը ինձ համար սահմանա
փակ իմաստ ունի ։ Ներշնչումը գալիս է, 
Բայք ՈՀ գրելու J-ամանակ, Օրինակ 
Լլարող եմ ներշնչունլ քեղանով, մի ծա
ղիկով, մի քարի կտորով» » » ինչ իմա _ 
նամ»»» բայց կտրեւորը դրտ ամբացումն
է՝

Շ- Մ-֊- Բայց կայ ի վերջոյ խոր մի 
թան — այսինքն ձեզ համար այսպէս կոչ_ 
ուած լոյսի կէտը ո՞րն է :

3* Ե-—•— Ենձ համար լոյսի կէ տ չ1ւայ՝ 
ԵԱ յաճա խ ստիպել եմ է;նձ ււրովհե-
տեւ ինձ պէտք է ստիպել ՝ եթէ ոչ բան

Շ • Մ Ո՞ր պատմոլածքը :

3- Կ-֊ Պ՚ստմուածք չէ խորքի մէջ, 
ամ^յ էր, ոբ «Օրերի իմաստութեանդ մէջր 
կար . «ծս մի շուն եմ» ։

Շ • Ս* —- Իսկ ձեր աոաջին ներքին մը- 
ղումի մասին:

3* ե---- Այսինքն պարզապէս հի լան —
դութիւնից... Աաստիկ ջերմից ետք ա- 
ռո ղիանո ւմ ես , լալ ես զգում քեզ ելա յին : 
Եայ այ՛ր պարտադիր անշարժութիւնը ել 
քո ներքին կեանքը... ոչ աւելի քան 
քսան տարեկան... ասացի թէ դրանից,
առաջ գրում էի, փորձեր էի անում ---
թումանեանի պէս մեծ բան տալ, բոլոր 
փորձերիս մէջ մղումը լ„կ հայրենասի
րական էր... Ջեմ յիշում թէ գրածս ի՛նչ 
էբ։ բայց ղս՚րհ ուրելի բան պիտի էխեէր :

Շ- Մ--- Եկաք Ֆրանսիա: Այստեղ
սկսեցիք հայերէն գրել: Կարո՞ղ էք մի 
քանի նախադասութեամբ ներկայացնել 
փարիզեան այն միջավայրը, Որ ձեզ ըն_ 
դունեց եւ մղեց գրելու;

3 • ե • Առա ջ ին տղան , որուն դրած— 
ներս կարդացի Աղա բեկ թաշճեանն էբ. 
մի տղայ , որին հանդիպեցի ին , քիիլ
Ժան Գում֊ոն մեր եկեղեցու դրան առջել, 
այն ժամանակ մեր եկեղեցին ժամադրա
վայրն էր բոլոր Հայերուս __ Հահնոլրը 
շատ լալ է նկարագրել այդ մէկը, կի
րակին, եթէ ներսը կիսով չափ լեցուն 
էր t դուրսը ահագին ժողովուրդ կար : 
Երեւտկայի'ր նոյնիսկ գրախանութ , նաեւ 
սիմիթ էին ծախում , խօսակցութիւն , 
յաճախ բարձրաձայն, իբրեւ թէ հարա —

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ
3 Ա Ր Ո Ի Թ ԿՈՍՏԱՆԳԵԱՆԻ

ՀԵՏ

Շ • Մ •— Արդեօք , բացի հայերէնից մէկ 
ուրիշ օտար լեզուով գրե՞լ էք կամ մտա
ծել էք գրել:

3 • Կ •-— Օտար լեզուով դրել : Պ՚ստա- 
հեԼ է։ մէկ անգամ արթնացել եմ առա
ւօտեան ժամը /էին եւ այդպէս մի քանի 
տող բանաստեղծութիւն է եկել ֆրան - 
սերէն —— այդ միակն է։

Շ • Մ — Ինչո՞ւ նախընտրեցիք բանաս
տեղծութիւնը արձակիր կաւք վէպից :

3 • Կ թերեւս այն սխալ համողոլ -
մով , այն տարիքիս թէ րանաստեղծու ֊ 
թիւնը աւելի դիւրին կամ ինձ աւելի 
յա րմ ար ճիւղ էր :

Կարծեմ թէ իմ իսկական ճամբաս պէտք 
է ԼՒ^Էր արձակը. հէքեաթը, պատ - 
մոլածքը , ո չ թէ վէպը : Ջեմ կարծել եր
բեք կարողանալ ինչ-որ վէպ դրել։ Բա
նաստեղծութիւնը ընտրած շրջանիս լ.էի 
կարող ուրիշ գրական փորձերի մասին 
մտածել, այդ էր ընտրած ճամբաս. Ար
ձակի գաղափարը մ էխ, յետոյ եկաւ կար

ս՚-եէի բարեկամներ , ե ր աժ շտ ո ւ թ ի լն ը 
կար, ‘եէկի — միւսի աշխատանոցը։ ժա
մանակը անցնում է ; Կային գրադարան- 
'՛երր, ընթերց անութծան հսկայ շրջան էր 
ինձ համար։ Բաղցած մարդու պէս, որ 
ուտում է միայն ել ուրիշ բան անելու 
ժամանակ չունի ես կարդում էի ել լըց֊ 
'-Ոէ-մ : կար նաեւ ել մանաւանդ լալ մի— 
ջավայր ,

Շ- Մ--- Կ՛ուզենայի՞ք խօսել այդ մի
ջավայրի. փարիզեան սերունդի մասին:

3 • ե Գժ բա խտաբար ՝ հայկական տ^. 
ռոլմով (գրագէտներ ի յաճախակի հան - 
դիպումներ եւայլն...) շուտով վել,ջ 
գտաւ։ 1932 - 1933^ե արդէն մարդ չէր 
երելար կամ գրեթէ... է „ իսկ ք.առթիէ 
Լաթէնը լքած Աոնպառնասում էի : Այն — 
տեղ ամէնից աւելի հանդիպում էի Շահ- 
նոլրին , նոյն փողոցում էինք բնակում։ 
Նա շատ աւելի լայն շրջանակ ունէր ֊- 
օտար մեծ գրագէտներ , որոնց ես ծանօթ 
իսկ չէի ։ Ես իմ շրջանակս ունէի գրեթէ 
օտար ։ Շատ քիչ էի հանդիպում Հայերի ,

դուրս չի դա յ -— այո՛ , ստիպել եմ 
սեղանէ առջեւ նստեէ ահա մելանը՝ դրՒ՜ 
չը, ճերմա/լ թուղթ, թէ Յս՚րո՚-թ հ1"էս' 
բան ա՛ս տեղծո ւթէւն պէտէ գրենք ՝ թ"1]!]
չգէ տեմ նո յն է ս կ ՝ թկ է^չփ՛ Աւս էն պք>տ1՛
գրեմ î էյ ստում ես ՝ ծխում ես ՝ UJJrtuL^11 
մնում ես մ է կէս մ՜ամ եւ աւելէ*** pl“^ 

չկայ գրելէք ՝ ճարահատ սէրեԱէ bp" 

ղանդ կամ "էրելվւ Եարօ • ♦ * սկսում 
նամակ գրել եւ յանկարծ մէտք կ ծադԱլ^ 
բո՛ ւն ն է լթ բ • Ո*֊բէշ անգամ նո յնպկս 
կամ մէկ մամէց յետոյ՝ երբ բան դու1,Ա 
չէ գալէս սկսում ես 1Լա ւէրիի մէկ սիր^ 
քերթուածը թարգմա նել ,փորձում ես նրա 
մ տ ած ո ղո ւթ է ւն ր ամ բո ղջովին լր^ւ՝
փ ո րձել հայերէնով տալ այն ամէնը /z c

ղգո ւմ ես էր հեղէն tu կէ մայրենէ լեզու1' 

մէջ. : Ջգէտես որքան մ֊ամանակ է ՜
նոլմ ՝ երբ յան կարծ մ է թեմա է ^1Ո 

քո մէջ՝ որ կապ չունէ նրա հետ , 
nP î ^P^ ուզես դրդուած է նր^նյ[ J 

Թողնում ես թարդմանութէւնդ եւ {,փ՛ 
ես հոր թեմա յէ վրայ մտածել՝ սյ,քՂ P 

մա յով կսւրող ես էջեր *?էկ
°ր y շաբաթ մը՝ վերջապէս քերխո ւ

Fonds A.R.A.M



« 8 « Ո֊ Ա Ջ »

յ. յր„ . Պատահում է, որ օրերի 
ղլ""-ս^ քերթուածի սկիզբը 

նետում եմ իբրեւ աւելորդ, իս֊ 
տյդ PnLnCC նախածնունդն էր, 
չէր , ցաւերն էին եւայլն , ի վեր-

, երեխան ուրիշ էր

5. ir — Իսկ ա*1Գ էրեխային Գոլք Ւնք-
, էք պահանջում ձեր ներւփ մար-

^րէնս! ձեզանից:

g, i/,_ կդիտեմ : Հարկաւ ներքին բան 
է-Հստմէնից խորունկն եմ ուղում, ա- 
ոփ ճշմարիտը այսինքն՝ ինքնութիւնս :

. ց֊_Այսինքն դուք նրա հետ հա-
ւ1'աձայն էք:

g, կ.-_ Աւելի րան։ համաձայն եմ : 
11'Ո՚( երր փնտռում ել ղանում ես մի 
պատկեր, կատարեալ է, այսինքն՝
ա,ում է միայն այն' ինչ ուզում էիր ա- 
,ել, նշանակում է, թէ իսկապէս, ճըշ֊ 
Տպտապէո հասել ես բանաստեղծութեան 

թեթեւութեան , առանց դերասա
նութեան-. Այստեղ է, որ բանա ստեղծու
թեան մէջ միանում են արուեստ եւ ւսպ-
բւմ- բառերը շնչում են-.

յ. Ա._- Դուք, որ լաւ էք ճանաչում 
միջազգային գրականութիւնը, համա - 
մարդկայինը, կարո՞ղ էք ասել թէ հայ 
գրականութեան մէջ ինչն է.ձեզ գրաւում, 
հրապուրում :

tj, II.—— Ա եր լեզուն է ինձ գրաւում : 
]յթ եւ։ հայերէնով եմ գրում , որովհե
տեւ սիրում եմ հայերէն։ լեզուն, նոյն- 
խկ Հայերէն։ տառը։ Մեր գրականութիւ
նէ գիտեմ, այո՛ , բայց թէ դրա մէչ ի՞նչն 
I ինձ հրապուրում , չդիտեմ : Ինձ հա- 
Տար առանձին դեղեց կո ւթիւն է մ եր լե
լս ւս, զայն զգալ, հարստացնել, անել 
ալնսլէս, որ ամէնէն։ լաւը, ամէնէն կա
տարեալք թինի բանաստեղծութեան։ մէչ 
— ինձ համար ուրիշ խնդիր էկա'J :

Շ- IT Ջեզ համար մեր գրականու- 
րիւնը ի՞նչ աււանձնայատկութիւն ունի 
քաղդաւոսւծ համամարդկայինին:

3- է Մեր գրակ անու թլմւնը... Ի 
հարկէ ունի յ Ինչպէս որեւէ գրա կանո լ — 
թիւն, օրինակի համար' ա չի՚արհի մէչ 
որեւէ լեղո ւո վ Տէրեան չկա, , ոչ էլ Մե- 
նարենց : Գրտնք մերն են։ է հա-
խէն իմանաս ՝ հայ հոգի ունենաս ՝ որ 
դրանք հասկանաս :

ï- Մ —— Բայց ինչո՞ւ միայն Տէրեան 
հՄեծարենց :

%rnj9n 4արե9՝

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄԱՂ113ԵԱՆ

®' ԿԵթէ կվուզէք իբրեւ օրինակ 
“"վր այգ անունները։ Այս է - Աեր էեղ~ 

մէջ է մեր արժ էքը : Անդլերէնի մէչ 
թւնւսկ վերցրու Աայրոնը։ ինարդմանիր 
քս,ե ֆրանսերէնի , չինարէնի, ամէն 

կորցնում է , մեծ բան չկայ , բտյց 
արդը իր լեզուն դի ւո ի, իր լեզուի հան

երն է.

Ս"— Բայց արդեօք այն չէ մեծ 
խանութիւնը , որ թարգմանուելու 
^րագսւյոլմ էլ չի կորցնում իր արժէքը

կքեն յատուկ մեծու թիւնը :

Ըստ իս մեծերը թարգմանել 
Հնս։րխ, է, քծարդմանի՛ր Տէրեան կամ 
^ո՚րևնց , օտար շեզուով չի կար^*էՒ

թեչ որ մենք կը զգանք, այն քաղց- 
թիւնը , այն տխրութիւնը , այն բո էո բ Ը

°րինակ՝ կսլոօտ ոառր թարգմանիր
տեսնեմ „« լ , , ւ լ1 Հ e1 ո ր տեղից կը գտնես հաս ապա-

[,ս,ն բառը ՝ զդա գ ո ղո ւթ ի ւն ը :

՚ U՝ Յարո'ւթ , չյոգնեցի՞ք • • •

* Ե՞ ս • ♦ ♦ խօս ե լո* ւց • * • Զէ հար- 
րը [սօսելը չէ ՝ հտրցը բարդ է եւ խոր : 
Յաճախ հարց են տալիս — արգեօ^ք 
մեր դրականութիւնը համարմ՜կք է մի
ջազգայինին։ Անշուշտ , միայն թէ մեր 
ԳՍա կանո ւթի ւնը որոշ չափով ուշացած 
է ։ որովհետեւ 500 տարի թուր բեր ի բըո-— 
նա կա էութեան տակ չէինք կարող աւելին 
տա էհ Տուած ենք կրօն ական բանաստեղ.-. 
ծ ո ւթիւն ։ Ա իւս ազգերը մեր չափ կրօ~ 
նա կան գրականութիւն չունեն ։ կա րոզ 
ենք այս դետն ի վրտյ ամ էն ի հետ մրցեէ։ 
Ամէն ազգ է] որենացի չունի։

Շ • Մ — Իսկ Նարեկացի ;

3 ♦ կ — Նար ե կա ցին ոլ֊բիշ • 1] որ ենա~ 
րին չի բաւեր : կարծո*ւմ ես թէ կւրոսլա- 
ցիք la որենացի ունեն այն Էէ հ ինգերո րգ 
դարից : Ին չո* լ մ եծ չքփնի • Մ եր դրա< — 
կանո ւթի ւնը մեծ է մինչեւ Լամբրոնացի ՝ 
մինչեւ Եէէիկիոյ թագաւորութեան ան
կումը**» Յետոյ թնչսլէս մեծ չ/էն ի այս 
մ՜ողովրդի դր ա կան ո ւթ ի ւն ը ՝ որ երկ Ո Լ 
էեզու է ստեղծել ոչ թէ մէկ։ կպրաքարից 
դուրս եկանք եւ երկու էեզու ունենք հխ 
մա* արեւելահայերէն եւ արեւմտահա — 
յերէն երկուսն Էէ սքանչելի կարող են 
աճել եւ հարստանալ որովհետեւ գրա
բարն ունենք մ եր ետ ին բա ր ե բա խ տ ա-
բար։ թյ մեծութիւնը կշէռք չէ լ չե ո 
կարող չափել :

Շ . Մ--- Այսւոեղ մի լալ նիւթի եկանք :
Դրաթսւրր դուք ընդունում ԷՀք իրրեւ 
հիմք:

3- Կ—~ Առ ա յմմ դեռ չգե ր ա զան — 
ցոլած ։

Շ- Մ--- Այո, գրաբարը ընդունում էք
իրրեւ հիմք լներ ներկայ լեզուի զարգաց
ման :

3' Ե Միչտ այդպէս է եղել եւ պի
տի շ։սր n ւնա կո լի մնա լ î ԱնկարեԱ։ , ան— 
ընդունելի է գրաբարը մոռանալ, մոռա
ցողը պարզապէս քիւրգի կը վերածուի :

Շ • Մ----Ի՞նչն է ձեզ մղում նման եզ
րակացութեան :

3 • Ե ----  Պարզապէս , որովհետեւ նա
արմ ա ան է մեր լեզուի , մեր մշակոյթի, 
մայր երակը ներկայ մեր զոյդ լեզուների -.

Շ- Մ--- Ի՞նչ կարծիք ունէք մամա - 
նակակից հայ գրողների մասին:

g . կ    Ամ են ամ եծ յարգանքս : Ար ելէ
գարու, ոեւէ հայ գրողի հանդէպ ամե
նամեծ յարգանքս : ներկայիս իսկ հա
կառակ կարգ մը յոռետեսներ ի ես կար
ծում եմ, թէ շատ լալ վիճակի մէչ ենք : 
Այսինքն յետ չենք ուրիշներից ։ փիչ բան 
չէ մեր ունեցածը փոքր ազգերի համար։

Հխ ՄԻ՞նչ էք մտածում երիտա - 
սարդների մասին :

3 . կ Անուններ կան : Աէյրութէն
մինչեւ Ամերիկա եւ այլուր, բայց խոս
տովանեմ, թէ ամէնուն ծանօթ չեմ։ 
Անգիտանալով իրաւունք չունեմ ոեւէ

մէկը յՒժւ"՛^ գո^Է մ1՚ տս"ւան-
դաւոր մոռանալու յանցանքով։ Այլ հարց , 
որ ես անունները չեմ սիրում : Ես սիրում 
եմ բանաստեղծութիւնը։ Յարութ Կոս - 
աանդեան անուն չէ ֊- կայ Յարութի 
այսինչ կամ այնինչ քերթուածը — այս
քան։ Երիաասարդների մէչ, տաղանդա
ւոր կամ ոչ, նշմարելի է հետեւեալը սա
կայն , — ամ բողչա կոն խզում մեր աւան
դական ձեւերի հետ, այլեւս գրեթէ ար
ձակ են ։ նոյն երեւոյթը Հայաստանի մէչ 
եւս : Պարզապէս ցաւում եմ, թէ ինչո ւ֊ 
արձակ չեն գրում ։ Այո՛ , առա չին խզումը 
ձեւի մէչ է, բայց խզում նաեւ ռիթմի 
հետ։ թեւական պարզութեան են գնում, 
խորքի մէչ ընդհակառակը փնտռում են 
խրթինը, խորունկը չեմ ասում խրթին, 
խրթնաբանութիւն , որը հակառակ է բա
նաստեղծութեան մասին իմ հասկացողու-
թեանը --- ւփնել պարզ, բայ9 խորունկ :
Կարող էք այս ըսածներս արձանագրել 
երեսունէն քիչ մը վար, քիչ մը վեր 
գրեթէ բոլորի համար, կը ստորագրեմ 

առանց տատամոելու î

. լքՔսաներորդ այս դարում, 
ի՞նչպէս կը սահմանէիք բանաստեզծու - 
թիւնը գիտութիւնների բաղդատմամր :

ԲԱ՜ՆԱՍՏԵՂԾԻ դերնզմանի առջեւ

Անձրեւն իջնում է հեզուկ երգի պէս,
Դոսւը դամբանիդ բախելով ի զուր,
Սակայն յուսալով գուցէ ինձ լսես'
Ահա' եկել եմ, երկիւղած ու լուս. :

Վարպե՜տ, այս ես եմ, անանուն մի ես, 
Հոգիս վաճառած գրքիդ մէկ էջին,
Դու որ նիրհում ես , րա'ց աչքերդ ու տես , 
Քանզի մարմնացած f ո երգն եմ վերջին • • •

Իջնում է անձրեւն այտերիս վրայ • — 
Արցո՞ւնք է արդեօք, թէ՝ միայն անձրեւ- 
Անձրեւ կամ արցունք նոյնըն է հիմա' 
Հանգչում է մահը այ ս քարի ներք եւ • • •

Վարպե՜տ, այս ես եմ, անանուն մի ես, 
Եկած սեւ կաւովդ արձան կերտելու. . •
Ա՜հ, ես անքուն եմ, իսկ դու ննջում ես, 
Վարպե՜տ, եՄել եմ վիճակ փոխելու...

ՅԱՐՈՒԹ ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ

3 • Կ ----- Աւելի վեր -.

Շ - Մ—— Եւ ինչո՞ւ:

3- Կ- Ար ովհետեւ բանաստեղծ եմ 
եւ աշխարհը հասկանում եմ այդսլէս î 

Vb ա կ [ւմ ա ս տո ւթ[t ւն ը էս կա կան բանաս
տեղծութիւնն է} բանաստեղծութեան մ ըն
տածս ւմն է, եթէ կ՝ ուզես իմանալ
c’est une sagesse poétique c’est une sa
gesse tout court.

Աանաստեղծական նա խս։ զգա g ո ւմ , եթէ 
կր նա խըն տր ե ս ։ ԷԼյո1 դէ տ ո ւթ է ւն է ց վե ր 
եմ դասում որովհետեւ էմ բանաստեղ
ծէ նաէւրնտրութէւնն այդ կ *

Շ . Ա----(VpB է սւյղ նաիընւորութեսւն
աււաջնորղողը :

3 • Փորձառութիւնը y բանտ ստեղ
ծական փորձառութիւնը։ Էք ս անընդունակ 
եմ դէտական մաքէն , լեզուէն , որ ինձ 
համար օտար կ՝ չէնարկնէ սլկս մի բան։ 
Գիտութիւնը ինձ համար միշտ մակերե
սային է* ինձ համար աւելփ մեծ արմկք 
կ ներկայացնում իւրաքանչիւր անհա
տի ունեցած տյն հանքեր ը՝ զորս գի — 
տ ո ւթի ւնը չի կարող պեղել ։ Բանաստեղ
ծութիւնը գիտութեան հետ բաղդատած 
ներհայեցողական կ։

Շ. Ա (Արհմն ջնջում էք սւրամսւ - 
թսւնսւկայն Սշմսւրւոութփււննհրր հւ սւռեղ — 
ծում էք ներաշխարհ:

Ց* Այո' , մէկը ներաշխարհ կ}
մէւսը փորձառութիւն :

Շ* Մ —Մի հարցում հՂս — Մարդիկ 
գիւոուր-հա^մր հն հասել Աստծուն, p-է 
րանասաեդծութ-եամր :

3 • Հա ւա լոքին ես ակնա բկում ։

Շ- Մ—^- Մչ, ասենք կաւոարելու֊թեան 
գաղափարին :

Q Փ կ ----- թերեւս ո չ բանաստեզծու
թեամբ եւ ոչ կլ գիտութեամբ։ թերեւս 
այգ հակումը պարզապէս մինն կ մարդ
կային յատկութիւններից ՝ ինչպկս լսե — 
լու ք զգա լու տեսնե լո լ եւ հ ո տո տ ելո լ ք 

եւա յ լն ղդա յա րաններ ը , այսինքն ո րո շ 
զգա g ո զո ւթի ւն կ , գուցէ արգիւնք աւելփ 
ներքին յատկութեան քան բանաստեղծու
թեան ։ Բանաստեղծութիւնը կարող կ 
մ ի[նորդել այդ վիճա կին հասնելու հա
մար : էյթէ պատկերացնում ես ա ս տո լա — 
ծութիւնը իբրեւ պարզ հաւատամք, ինձ 
համար չգիտեմ ինչ կ ) PulJd աստուա M 
ծութեան գաղափարն իբրեւ ներկայու- 
թիլն, որ կարելի է իրականացնել ան
հատի մէչ, իբրեւ միացում կարծում եմ, 
թէ բանաստեղծութիւնը կարող է իբրեւ 
ճանապարհ ծառայել։

շ. կ----Օրինակ Նարեկացին:

8 • Կ •_<- Նարեկացին ինքն իրեն երբեք 
Ասածոյ հետ հաւասար չի նկատել դըժ՜ 
բա խտա բա ր :

Շ- Մ - Այսի՞նքն...

3* — Որովհետեւ պէտք է հասնէր
Աստծուն * բա մ ան ում , երկուութիւն կ 
գնում * «Դու Աստուած կատարեալ եւն • : 
Ես անկատար» , բա յց եթէ ասէր , թէ 
այո'> այղ ամէնից յետոյ վերչ ի վերջոյ 
գոլ եւ ես նոյնն ենք, տյս գիտակցոլ - 
թիւնը , թէ ես անկատար եմ, բայց դու 
կտտարեալ դա րձնում կ ինձ կատար — 
եալ՝ այս միակ գի տա կց ո ւթի ւնը , թէ 
«դու սէր ես , եւ ես ատելութիւն» բար
ձրացնում է արդէն ղէս u['l,nJ «ես մե
ղաւոր , դու արդար» : Լա՛ լ, ինչո^ւ t 
բայց տյգ գիտակցութիւնը^ որ ես մեղա
ւոր եմ եւ դու արդար մեզ մ էացնում է 
արդէն , չկա յ , չկայ այս ^էկը՝՝ Նարե
կացու գործի մէջ տյգ միութիւնն կ ք որ 
չեմ զգում , որովհետեւ իրական միստիքը 
մ էութիւնը կը կազմ է վևր£ է վփր!_ոյ ։
1Լալէ րէն շատ լաւ մի խօսք ունի ---  վա—
լէրէէ Ւ «comprendre c’est égaler»
հասկնալ՝ հաւասարուէ լ է։ Հասկանալ էր 
մեծութիւնը նշանակում կ մէկ վայրկեա— 
նի իսկ տե լո զո ւթեամ ր հոգ չէ՝ նշանա
կում կ հաւասարո ւել տյգ կատարելու "՜ 
թեան :

Շ- Մ--- Մի վերջին հարց... Մարդ
կարող է ապրել իբրեւ բանաստեղծ, րայց 
չգրել, մինչ ձեր պարագային ինձ թւում 
է թէ միացած են ապրուած կեանք հւ 
գրականութիւն :

8 • Ե Ես կարծում եմ , թէ մենք մեզ
հետ անկեղծ լինելու համար, պէտք է մի 
ներդս։ շնա կո ւթիւն ստեղծենք մեր գործի 
եւ ապրածի միչեւ : Այսքան :

Շ - Մ— Բ՛այց ցանկալի կը լինէր իմա
նալ, թէ դուք իբրեւ Յարութ կոստանդ- 
եան որքանո՞վ էք գոհ կամ դժգոհ, որ 
կեանքը ապրելը —w. ինքնին անջատ բա
նաստեղծութիւն — յ ա ջոդած էք կամ ոչ :

8 • Ե •— Եեաոնքը

Շ • Մ --ր- Այո', կեանքը :

8 • Կ •— Հեռուն էք գնում, էստեղ լի
նելութեան գաղափարն է գալիս • • • Աէ , 
չէ, պարզ խօսքով լինել մէկ բան է, ե- 
րեւալ ուրիշ բան է • այգ երկուսը . . . եթէ 
բանաստեղծութիւնը ընդունում էք իբ
րեւ երեւալ միւսը ըլլա յն է, լինելը։ Իսկ 
ինձ համար արդէն երեւա ւր չկայ։ փեր
թուածը ա րտա յա յտութիւնն է , այն ինք
նութեան , որ բանաստեղծութիւնն է • կա
րող է շպար ո լած լինել, ընդունել դերա
սանական դիրըեր , բայց նոյնիսկ ամէնից 
թեթեւսոլիկ բանաստեղծի մօտ յայտնա — 
բե բլում է իր ինքնութիւնը։ ինչ—որ կեղ՜ 
ծիք է, զգում ես ւսնմիչապէս • բաեաս — 
տ ե ղծո ւթի ւնը արտայայտութիւնն է ո- 
րոշ հասոլնութեան , որոչ լինելութեաե , 
որոշ ճշմարտութեան , մի գիտակից վի
ճակի , որով ըխրէհ անուր մ արդկութիւնը 
չի հ ետա քր քր լո ւմ , ասենք նոյնիսկ ան
հաղորդ է այգ բոլորին։ փո րծը ~- ես 
կարծում եմ իսկապէս ցոլացումն է մար
դու : Իր հասած բա րձ ր ո ւթեւսն եւ է^1^ 
նութեան : Ինչ վերաբերւում է ինձ ՝
գործս ստորտդրել եմ իմ անոլնով 3տ- 
բութ Կոստանդեան : թող ապագայ ըն^.
թերց ող ր դատի ինձ ։
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PMIISWIMp 1ՓՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏNous n irons pas ------------------------
sur sa tombe

CH. BEAUDELAIRE

Personne ne semble d’accord sur sa 
date de naissance et pourtant l’accord se 
fait soudain, en cette année 1978, pour 
commémorer le centième anniversaire de 
la naissance de Zabel Essayan.

Entre Torossian (1876) et Bayazid 
(1879) on trouvera Tololyan et Djanach- 
ian pour cette aimée 1878 et qui nous per
met aujourd’hui de parler d’elle. Les 
humains ont toujours eu ce besoin d’an
niversaire pour faire revivre les grandes 
figures disparues. Il semble qu’il ne 
vienne jamais à l’esprit de quelqu’un de 
parler d’un poète ou d’un écrivain, sim
plement parce qu’il en a envie. Il 
lui faut des « justifications » de dates, 
qu’elles soient de naissance ou de mort. 
Nous ne faillirons pas à la règle, puis- 
qu’aujourd’hui, nous parlons de Z. Es
sayan, « couverts » par une date de nais
sance, même si on ne fait pas chorus 
autour de celle-ci. Pour le cas précis de 
Z. Essayan, du reste, l’ironie ira jusqu’à 
nous priver d’une date exacte de décès. 
Mais cela nous le devons à Staline et ce 
n’est pas peu !

Née donc à Scutari, disons en 1878, 
Z Hovhannessian deviendra, incontesta
blement, une des figures dominantes des 
lettres arméniennes. Après des premières 
études à Constantinople, elle viendra à 
Paris, dès l’âge de 17 ans pour suivre 
des cours à la Sorbonne. C’est là, qu’elle 
épousera, plus tard, le peintre Dikran 
Essayan, dont elle aura deux enfants, 
aujourd’hui adultes et vivant à Erévan.

Nous ne cherchons pas ici à nous plon
ger dans les péripéties de sa vie, qui 
prendra une tournure tragique dès l’an
née 1937, à la suite de ce fameux con
grès des Ecrivains d’Arménie, tenu à 
Erévan en Avril, de si triste mémoire. 
Nous y avons laissé l’élite des écrivains 
d’Arménie Orientale, auxquels s’ajou
taient ceux d’Arménie Occidentale, sé
duits par un ordre nouveau. Ancien 
daschnak, ayant collaboré avec Schavarch 
Missakian à la revue Azdag à Constanti
nople, elle avait cru sincèrement au 
régime communiste et à l’avenir de l’Ar
ménie renaissante. Personne ne peut la 
blâmer. Elle paya trop cher sa foi pour 
que quiconque puisse aujourd’hui se 
permettre de la juger.

La voilà donc en Avril 1937 taxée 
d’anti-révolutionnaire et de nationaliste. 
Ce mois, qui signifie vivre en arménien, 
nous apportait une fois encore un noir 
soleil. A partir de là, ce sera le lourd 
silence. On ne sait rien d’elle, il y a 
seulement quelques années, Erévan nous 
fit grâce d’une date de décès — 1943 — 
que vaut-elle ? Et au fond cela importe 
bien peu.

X

Nous avons choisi de donner, par ail
leurs, une adaptation française d’une des 
pages les plus poignantes de Z. Essayan. 
Notre choix, on le verra, n’est pas dû 
au hasard et même si cette traduction 
avec ses inévitables faiblesses, ne saurait 
donner toute la beauté de la langue de 
l’auteur des « Jardins de Silihdar », nous 
espérons qu’elle trouvera auprès de cha
cun une résonance particulière.

(Traduttore traditore, ce n’est pas nou
veau et d’avance nous acceptons toutes 
les critiques sur cette traduction).

La voilà, donc, dans ce cimetière de 
Scutari, presque honteuse de ses propres 
sentiments et songeant « Qui, des siècles 
plus tard, marchera sur mon être par
semé aux quatre vents » ? Personne. Au
cun prêtre arménien ne murmurera la 
prière des défunts et les élèves d’aucun 
collège arménien ne pourront jamais 
trouver le chemin de la tombe qu’elle 
n’a pas. Elle est là, dans ce cimetière 
familier, réconciliée avec la mort, mais 
aurait-elle pu l’être avec sa mort ? Elle 
ne peut avoir, à ce moment aucune pré-
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Ա,րմ ենու հի Ո'էր զեան 1968/'5' հրատա — 
րակութեան յանձնած էր քեր թուածներո լ 

եր անդրանիկ հատորը Հեսւք1յթ : Երկ
րո րղը > ս ր ա-յ/մ դր ա ս է րն ե ր ո ւն ձեռքը 
ևը գտնուի' Ս* յ>(1շԱ11լ խորագիրը կը կրէ *•

Պոլսահայ բանաստեղծուհին , որ եր
կար տարիներէ ի վե ր մաս կը կազմէ 
« Ա արմարա ^ի խմբագրութեան դ ծանօթ 
անուն մըն է նոյնպէս իր թարգմանական 
յաջող էջերով դ ընդհ անր ա պէ ս ֆրաեսա — 
կան գր ա կանո ւթ են էն : Պ էաք է յ //շե՛լ 
նաեւ , որ Արիան ս տորադր ո ւթեամ բ եւ 
առա նձլ,ն ս ի ւնա կն ե ր ո վ ակնակ ներ ու ս Լո
ռին հայող նշմարներ կը ստորադրէ' 
թաթաւուն գրէով *

Արմ են ո լհ ի (Ժէրզեան ի քերթուածները 
մտերմիկ Լոլ֊հՀ_ով մը կը յա տկան շո լին դ 
քանի ներքին էաԸԸ կը մնայ ա կնրա իւ : 
Խ-, եթէ անպայման պէտք է դիմ աղծու- 
թիւն մը տալ անոր խօսքերուն դ ասլա լա
ւագոյն սահմանումը , անկասկած դ պիտի 
րլ/ար խոստովանութիւնը , իբրեւ հիմ — 
նա կան տրամադրութիւն :

Մարդիկ կը պահեն ալպոմներ դ ուր 
օրը օրին դ յաճախ ժ՜ամը ժ՜ամին էլ արձա
նագրեն իրենց տպա ւոր ո ւթ ի ւնն ե ր ը : Այս-
պէս , աստիճանաբար գ իրարու կը մ իա _
խառն ո լին եւ խուրձ կը կա ղմ են Տ եռա — 
H ար ներ դ յուղումներ դ խռովքներ դ JUL-~ 

սա տոլ կամ յուսաբեկ պահեր դ գրգիռ ու 
մ տածո ւմ կողք ևոՂմե կ' {ն թան ան : Ին-
չո^ւն եւ ի^նչպէսը պարբերաբար կ՚երե
ւին իբրեւ հարցադրումներ î Ե ը արու լ,ն 
պա տասխանն եր' հպանցիկ î արադ դ վայր
կեանին աղդեցութեան տակ * կա րծ ե ս
առաւել սահմանուած սփոփելու նոթա _
գրող բ դ քան մեկնաբենելու երեւոյթը*

ապրուած պահ երու ա լոլո մ 
մ րն էդ որ աստիճանաբար , առանց ցցուն 
եւ ցնցող յ ա լա կն ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ դ իր էջն ր ը 
կը բակէ մէկ առ մէկ, հաղորդական ան— 
կեղծութեամբ մըւ

՛կեանքին խ աղացքներն ու փո րձառոլ ~ 
թեան մակընթաց ութիւնները զինք չեն 
մղեր մինչեւ բացարձակ յոռետեսոլ — 
թիւն : Ոչ ալ առիթ կուտան իրեն , որ խո ր 
դատումներուն բովէն անցընէ կեանքը իր 
այլազան երեսներովդ դոյն եր ովդ վերի—, 
վա լրումներ ով։ 1Դ ր ը պարղօրէն կնոջա — 
կան սիրտ մ ըն է' փափուկդ դիւրազգած դ 
զգայնիկդ որ ակնթարթներոլ հոլովոյ — 
թին ըն թա g քին էՈԼՈ- ՈԼ մ ունջ 1լ ա րձա — 
նագրէ երազներ դ բաղձանքներ ել աJէ1ս“ 
մերժ իրա կանո ւթեան հակադիր կեց ՜~ 
ո ւած քներ յ

յ^^նչ է կեանքը իր նմաններուն համարդ 
եթէ ոչ երազներու հիւսք մը։ Ուրեմն 
ցնո^րքՀ 0 ամենայն դէպս չի փորձեր 
յանձնապա ս տան կեցուածքով մը հրա — 
ժ՜ա ր ի լ ա եկէ , Կը սիրէ զայն իր է ութեան 
լարերով : Անձնա տուր կ' բ/բսյ իր առանձ
նութեան դ եւ բնութեան խա ղաղ վիճա կ- 
նե րուն դ յատկապէս ծովին կապոյտ խո
րութեան մէջ կը փնտռէ իր ներքին աշ
խարհին երանութիւնը : կը լիանա յ անով :

Օրերու արագընթաց վազքին մէջդ հա
լելի է պահիկ մը ամ փոփոլի լ անկիւն մը 
ել վայելել մ տ ե րմ ո ւթ ի ւն ը անդորր հո — 
դիներուն î Ա անաւանդ դ երբ անոնք ան
կեղծ են դ հաղորդական են իրենց լեզուս վ 
ել ոճով դ ին հպէս բան ա ս ա ե ղծ ո լ հՒՒն 
մթն չա ղ ր ։

ժ՛ ՄԻՐԻՃԵԱՆ
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monition d’une fin aussi cruelle dans sa 
bêtise même. Au fin fonds de cette 
Sibérie, en attendant sa délivrance, c’est- 
à-dire sa mort, a-t-elle songé à cette 
page de ses écrits, a-t-elle ressenti la 
nostalgie des matins de Scutari. On ne 
le saura jamais.

Les années ont passé, pas encore les 
siècles. Elle nous semble, aujourd’hui, à la 
fois lointaine et proche, perdue dans cette 
terre sibérienne, mais retrouvée dans ce 
cimetière de Scutari, près, tout près de 
la tombe du poète.

Arpik Missakian

CORRESPONDANCES

La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles ; 
L’homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de long échos qui de loin se confondent 
Dans mie ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

H est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 
— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

ԱՌԱՆՋՈՒԹԻԻՆ

Բնութիւնը* տանաթ, ուր կենդանի սիւներ
Կը փսփսան յանախ մտացածին խօսքեր,
Ուր Կ՛անցնի մարդն անւոաււներու

խորհուրդներուն ընդմէջ
Որ կը նային իրեն հայեացքներով ծանօթ-:

‘եանգիւններու պէս ձիգ, իրար ձուլուած, հեոուէն, 
Միացումի մը մէջ մթամած ու խորունկ,
Անծիր' ինչպէս գիշեր, պայծաոութիւնն ինչպէս*
Կը ձայնակցին իրար րոյր ու երանգ ու ձայն:

Բոյթեր կան թարմ* ինչպէս մանուկներու միսեր, 
Սրինգի պէս անոյշ, մարգերու պէս դալար,
-- Եւ այլայլած բոյթեր* յաղթական ու շոայլ :

Կը ծաւալին անոնք անհուններու նման
Ւրթեւ յամպար ոլ մուշկ իրրեւ կնդրուկ ու խունկ, 
Որոնք կ՛երգեն յոյգերն հոգիին ու մարմնին: 

թարգմ. «Յառաջ»

քան ատեն որ ան հաղորդակից

(Շար- Ա - էջէն)

ձեւ ով բացատրուած' աւելի արուեստս։ — 
դէւոին էոլթենէն ծնունդ, առած դործեր 
կար ելի է նկատել զանոնր րան թէ' վեր
ջին տարիներուն մերօրեայ արեւմտեան 
արուես տի հ ո ս անքներ ո ւն հետեւանքը î

Ոնական է նաեւ որ ասոնց հանդէպ ան
տարբեր չէ նաեւ արուեստագէտը դ այն- 

կը մնայ
իր շրջապատին , րա ղա րա կր թո լթ ե ան 
ձդտոլմներոլն ել աադնա պներ ո ւն , ընդ ՜ 
հանուր մթնոլորտին։ իէոյդ մը, աքս ձե- 
'"վ։ Լ՛է՛ մօտ կ՝արտայայտոլի էրս թիզ-
մով թաթաւուն, ուր խորհրդանիշը----
սէմպոլը ան բա ման է֊ Երկու ծաւալ
ներով արտայայտուի թէ միաձոյլ ամ — 
բո ղջա կանո ւթեամբ՝ ան բաժ՜ան է իր դո ր- 
ծեր էն ստուերը ել էոյսը, — երանգները։

Հեռս ւներ էն եկող արուեստի իր ակոլևրր 
իր մէջ կը պարփակէ մամ անակակից 
թեքն իրին եւ գեղա դի տ ա կան արտս։ յա յ - 
տո ւթեան միջոցները։ Պէտք է իրաղոր-, 
ծուէ՜ր իրեն ապսպրուած ել դափնեկիր 
« ^l't' "ձ1'մա ---  nP կը գտնո լի հա
մանուն քաղաքին թանդա բանին մէջ 
կոթողական իրագործում ը ճափոնական 
այդ քաղաքին մէջ որ հանրածանօթ դառ
նար իր անունը միջազգային շուկային 
‘1մ““յ t որրան ալ ինք արդէն ճանչցուած 
ըլլա յ • — 14—16 մեթր բա րձրո ւթեամ բ դ 
սար սա փահ ար որքան վա խազդոլ տյդ 
դէմրը » որուն մէկ աչքը միայն պարապ 
սպիտակութիւն է։ Աիւսը կոյր սեւ աչք 
մը մեծդ ճերմակ ակնակապիճի մը մէջ 
շլմորուն պիտի չ_ա[*մէր ելեկտրական

գռնգթէՂՈ երաժշտութեամբ մըդ կարծես 
թրթռալով անապատային հովին սուլո 
g էն*, 'Ոալտէրի « մ ոպի լ—ս թասլի լ ^ի դրՈԼ~ 
թիւնը եւ տեսութիւնը դ ձեւով մըդ տյէ 
արտայայտութիւն եւ ուժգնութիւն պ/ւ ~ 
տի գտնէր հոն : Ել քուն ի քանդակագոր
ծութիւնը ծալալ մ ըն է որուն չուքֆ. kl- 

դառնա յ դի տո ղ ր դ Հ|ւթ11շ]ւՆքսւ1/ եւոեփ
կողմ է դի տուա ծ' գետին պիտի ձղէէ'
մնա յո ւն շուք մը որուն վրայ օրուան մ էԼ 
մն ա յուն կե րպով պիտի ց՚՚լար լուսաւոր 
կէտ մը ՜_ շող մը*,

Արթօ' ծնեալ ա րո ւես տադէ տ մը դ ու 
ժեղ խառնուածքով դ որ ձեւերը կը լուծէ 

եւ կը վերաշինէ եւ որուն մտայզացր 
քանդակները կը խօսին ա րուես տագէտթ 

գ բոշմով :
ԳՐ. '/ԳՕՍեԵԱն

3- Գ-_ Թոդ թոյլ արուի ընել նշմար 
մը : Ամերիկահայ ութիւ նը , գովելի նաիա- 
ձեոնութեամբ , զանազան քաղաք ներա 
մէջ սկսած է բարձրացնել 
ապթիլեան յուշակոթոզներ : Ու ամէն ա 
գամ հայկական «կարմիր UuiflUE5՛ 
թողելու համար կազմուած յանձնա - 
խումրեր կոչ կ՚ընեն • • • օւոար աըուեաո 
գէտներու :

Պէ՞աք է որ ԱրթԽն ապրէր • ■ • ՛* 1
մէջ որ պատուարժան յանձնախու F PE 

հասկնալի փութաջանութեամր մը, կ! 
հրաւիրելու հւսնոյքը եւ պատիւը ԱԼ ,, _ 
նային Միացեալ Նահանգներ, իրակ11? ՜ 
լու համար Խորհրդանիշ մը, որուն 
նէն հարազատ եւ բարձրարժէք արա 
յայտիչը կրնար ըլլալ ան:

Fonds A.R.A.M
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A la mémoire 
d'un humaniste

m tfMbïr» w. ww

<

M. Haïk Berberian a quitté ce monde 
visible, après quelques mois d’exil loin 

ses chers livres, ces livres qui, autant 
(|Ue les visites qu’il recevait, P empè
sent de quitter son appartement. D’au- 
tres retraceront les péripéties d’une lon- 
me vie et dresseront la liste de ses 
œuvres. Qu’il me soit simplement permis
d’évoquer ici brièvement l’homme. 
Humaniste, homme de science : hom

me d’abord, qui avait même su préserver 
un cœur et une curiosité d’enfant. Ne 
gardait-il pas, ces dernières aimées, ses 
billets de métro pour faire plaisir à un 
enfant qu’il rencontrait parfois en allant 
déjeûner? C’est son cœur d’enfant qui a 
conservé à ce vieillard passionné d’his
toire, entouré de livres anciens, une cu
riosité sans cesse en mouvement. Quelle 
n’était pas alors sa fierté et sa joie quand, 
par exemple, il avait repéré une expres
sion arménienne au sens obscur dans un 
passage qui en livrait la clé ! Cette jeu-

par Dont B. OUTTIER

nesse d’âme s’aUiait à la sagesse de l’âge 
pour faire de l’homme une personne dont 
la fréquentation était un plaisir. Fidèle 
en amitié, il avait certes aussi l’inimité 
généreuse et quasiment irrévocable. Un 
jugement sévère était en effet réservé à 
feux dont on avait pu espérer qu’ils fe
raient progresser l’arménologie, qu'ils 
étendraient le rayonnement de la culture 
arménienne, mais que les circonstances, 
leur tempérament, voire leurs tares 
avaient rendu improductifs. Sa sévérité 
n’était donc que l’envers de l’amour 
qu’il vouait à sa culture, et l’imprévu de 
ses sentences faisait partie de son charme.

Mais l’homme était un chercheur, et 
passionné de précision jusque dans l’in
fime détail : héritage peut-être de géné
rations arméniennes d’orfèvres, d’enlu
mineurs et de ciseleurs de khatchkars. 
Cette passion lui avait fait reprendre la 
publication d’une -nouvelle série de la 
Revue des Etudes Arméniennes, devenue 
le rendez-vous des arménologues euro
péens, mais aussi américains et armé
niens. Il concevait son rôle comme celui 
dun coordinateur de recherches, dési
rant développer au maximum la partie 
de la Revue consacrée aux recensions 
iouvrages et de travaux. Il se plaignait 
souvent de ne trouver personne qui ac- 
ceptât de faire des recensions critiques, 
՝oire de simples comptes rendus des- 
miptifs. Toujours dans cet esprit de ser- 
ïlce — avec aussi Cette tentation encyclo
pédique propre à l’humanisme classique 
~՜ H avait même envisagé de publier un 
'olunie uniquement bibliographique. Le 
dernier travail dont il m’ait chargé est 

a traduction de tous les titres d’articles 
concernant l’Arménie dans la revue russe 
«istianskij Vostok. Et il me souvient 
toujours de sa réflexion, lors de notre 
première rencontre, quand je lui eus 
exposé mes travaux et mes recherches : 
(( Alors voilà, vous travaillez l’arménien,

je ne le sais pas ! ». 
fier de sa tradition, il se cabrait vite

8' i °n voulait faire passer d’autres con
stations avant celle de l’intérêt de la 
ÇMture arménienne. Fier de sa Revue, 

iu voulait aussi parfaite que possible,

Տյրիտրիխ 1շլ՚կըլս կը դրէ 1888/՚ե, որ 
այղ տարուան ընթաց քէն պո լսական հայ 
տպագրական հաստատութիւն մը պատ — 
րաս տուած կր հրատարակելու «Ոոմու — 
նիստ Ա*անէֆէսթօ»ն ։ «թարդմ անութ էւնը 
աւարտած կր» , կը դրէ էնկըլս , «բայց 
վերջէն վայրկեանին երկչոտ թա րւլմ անը 
չկ ուղեր որ իր անունը ՝ Ա*ա րքս է վա
տահամ բա լ անունին մօտ՝ նոյն էջէն վը՜ 
րայ երեւնայ յ Այս լսելով՝ տպադրա — 
կան հաստատութեան տէրն ալ՝ վախցած ՝ 
քա շո ւած կ գո րծէն» :

ՀԼեմ գիտեր թկ ճէշդ ե&ր բ հայերէնով 
հ ր ա տա րա կո ւե ց ան Ա արրսի գործերը ՝ ա- 
ռս՚ջին անգամ : Ոչ շատ ոէ֊շ ) քս՛նէ որ 
& չակեան շարժումը արդէն բռնկած էր 
Լէընևէ մկջ այգ օրերուն և ա յն ուսանող
ները՝ որոնր այղ կազմակերպութեան 
ողնասի՛ւնն կին՝ դրեթկ միչտ բաղմա •— 
լեզու էթ, ու անկասկած անհամ բեր ի- 
րենց քարոզչական ա չխատանքը կատա
րելու : «ձ/՞ անիֆէսթօ»ն շուտով թարգ —
մանուած ըլլալու էւ

հետաքրքրականը սա կ, ինծի համար , 
որ ի սկզբանէ Ս արքսի անունն ու գա
ղափարները հայկական երկչոտութեան , 
մանաւանդ քաղքենիական դասակարգի 
երկչոտութեան ամէնէն նր բազդած ջի — 
զերր գտան՜ են ու անոնք դպած : Եւ իե չ 
որ ճ1՚շ.Գ էր^8Տ8իե, կը մնայ ճշմարիտ, 
այսօր ալ :

Ան չուշտ մարրսեան տեսութեան նըշ — 
գրակներէն ոմանք բթացած են, մինչ ու
րիշներ կը հատեն դրամատիրական սիո՜ 
թեմի հին, արդէն լքուած անդամները 
միայն , եւ ուրեմն աւելի դիազննութեան 
բնոյթ կ'առնէ այդպէս կիրարկուած 
մարքսիզմը քան տեսութեան եւ ապրող 
լիըաքսիս// ։ Բայք եւ այնպէս մարքս եան 
տեսութեան հիմնական հ անգանա կն եր էն 
ոմանք իրենք ուժականութիւնը չեն կոր- 
սընցուցտծ ՝ եւ ճիչդ անոնցմէ է որ կը

lui consacrant tous ses soins, et anxieux 
de ce qu’en pensaient les savants. Pas
sionné par son travail, il vivait sans radio 
ni télévision, leur préférant la compagnie 
des livres et le contact avec ses nombreux 
visiteurs. Avec ses correspondants aussi 
il était ennemi de l’inutile : ainsi ju
geait-il superflues formules de politesse 
interminables et vœux de nouvel An. 
Son amitié ne s’acquérait pas en un jour ; 
elle était exigeante, mais généreuse, dé

sintéressée et fidèle.
Si nous l’aimions, n’était-ce pas parce 

qu’en lui l’homme de science n’avait pas 
tué l’homme tout court? En témoigne 
ce sens de l’humour qu’il avait fort vif. 
Il n’y a pas bien longtemps que je 1 ai 

vu pleurer de rire, au restaurant, au vu 
d’un quiproquo fort comique qui ne lui 
avait pas échappé. Et, buvant un café en 
regardant passer la foule parisienne 
car, comme tous les vieillards, il aimait 
voir du mouvement — il me rappelait, le 
proverbe turc : « L’eau s’écoule, l’m-
sensé regarde». Le fleuve de vie s est 
écoulé et l’a emporté dans ses flots, nous 
privant d’un témoin d’une époque qui 
nous paraît déjà lointaine et d’un savant 
généreux, toujours prêt à répondre a une 
demande de renseignement sur un point 
de langue, d’histoire ou de bibliographie. 
Mais ceux qui ont joui de l’amitié de 
H. Berberian ne l’oublieront pas et üs 
s’efforceront de poursuivre son œuvre.

խուսափի ըն կե ր վա ր ո ւթ ե ան հետ եիլՈՆ-ե 
ընող հայ երիտասարդ քաղքենին : Եը 
խուսափի , որովհետեւ եթէ այդ հան — 
գունակներու անողոք ճշմարտութիւնը 
լիովին ընդունի հայ ժողովուրդը, կը 
ս m ի պո ւի նախ մտածել, ինչ որ գործի 
աշխարհ էն դուրս p-ալզՌՆ մըն է մեր հա- 
լա քա կանո ւթ ի ւններ ո ւն համար, ել երկ
րորդ հ իմնական փ ոփ ո խո ւթ իւննե ր ո լ են
թարկել իր կազմակերպական ապրե լա — 
կերպը, ինչ որ անմտածելփ է։

վերջապէս Համազգայինդ կայ, ԹԷ1Ս- 
եանդ կայ, հայ դպրոցներոլ ուսուցիչ — 
ները կան , անոնք Սփիւռքի հայութիւնք 
հաղորդ կը պահեն մեր մչակոյթին ։ Այդ 
մշակոյթը մեր վերջփն չպղծուած սրրու- 
թիլններէն է, ըեկերվա րութեան հետ ի՞՛նչ

Գրեց'

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

կապ ունէ : Երեւէ կ^ուզէք որ աղքատ
մարդոց մասէն աւելէ չատ քերթուածներ 
գրուէն : Հապա Վտր ո լմանը բանուորու - 
հէէ մը մասէն Լղրե^ց ։

Անոնք՝ որոնք պատրաստ են հաստա
տելու թէ Աւէէւռքէ հայութէւնը մշակոյթ 
մը ունէ ՝ եւ անշուշտ նաեւ կը փութաե. 
պնդելու՝ որ Ա փ էւռքէ հայ ժողովուրդ — 
մշակոյթ կապը պէտք է սերտ մնայ՝ 
հեն մտածեր որ վարկածէ մը՝ նոյնէսկ 
թաքուն տեսութեան կամ գաղտ փարա — 
խօսութեան մը խօսնակներն են էրենք։ 
Լա փա լէ սեան ճշմարտութեան մը ջէ^. 
պարզութէւնը ունէ ժողովուրդ—մշա կո յթ 
կապը էրենց համար։ Ըսե լէք չկա յ այդ 
նէւթէն չոլ-րԼ կամ գոնէ խնդրական ո~ 
չէնչ կա յ ըսելէք : կան պատգամներ ՝ ո- 
րոնք Պոլսոյ վաղամեռէկ բանաստեղծ
ներու դամբանականներէն գողցոլած 
են • • ♦ էմե'ղճ Հրանդ Ասատուր ՝ արդեօք 
դէտէ^ր թէ քանէ անգամ հայ բանաս - 
տեղծներ պէտէ թաղէ էն էր աղաւաղուած 
խօսքեր ը : Եւ կամ կան եղերական ելոյթ- 
ներ ւ որոնք խողխողուած սերունդէ մը 
մահը դուցէ կոգեկոչեն՝ բայց ոչ անոնց 
արուեստէ անմահութէւնն ու մեծոլ “ 
թէւնը :

Հէմ ա որ ՒԲՈՄ է ժողովը՝ Ա է լանոյէ 
մէջ՝ սկսաւ պարզել թէ էնչպէս զանա
զան «պարզ ճ շմ ա ր տո ւթէ ւննե ր» Ափէւռ — 
քէ հայ էրա կանո ւթեան մասէն» այդ
պէս չե՛ն՝ այլ են' սխալներ՝ սուտեր ան
ուանելէ հա կասութէւններ ՝ չմտած ո ւած
կարգաԼսօսքեր ՝ եւայխ՝ կը կարծեմ որ 
ատենն է հէն աս տուածներն ու հէն վա ր 
կածները վար աոնելու ՝ անոնց վրայ[է
փոշէն սրբելու ու զանոնք մօտէն քննելու։

փողովուրդ մը կայ մէջտեզը եւ անոր 
անունը Ա փ էւռքէ հա յութէ ւն է : Ա* շա կո յ թ 
մ ըև ալ կա յ մ էջ տեղ ր » w/
ւելէ լայնախոհ տղաքը նոյնէսկ պատ — 
բաստ են ընդունելու որ երկու կամ երեք 
տեսակ կայ» մէկը Գան էէ լ Վարու -
ժանէնը՝ «լաւ»՝ մէւսները Պըլաեանէնը 
ել պորտա խաղ պարող Հայերուն պատ — 
կանողը ՝ «անբաղձա լէ» : Առաջխնը ֆը — 
րան սա կան «ոգէ» ունէ ՝ մէւսը հթրքա- 
կա -ն* կամ «էսլամա կան» եւ մենք գէ 
տենք որ ամէն դէտակէց Հայու պարտա
կանս ւթէ ւնն է զուտ եւ մաքուր հայ հո
ղէն արտայայտող արուեստը «քաջա լե - 

րել» :
երթանք ու մ է քանէ հէմ

նական ս տորո գութ է ւններ ( f ■■.
llhp) եւ գաղափարներ քննարկենք : \յման 
ճէգ սա է պո ւած է բաւական հպանցէկ եւ 
մակերեսայէն ԸԼԼալ՝ եւ էնչպէս Լվահան 
Շ ահն ուր ըսած է Հտե՛ ս BuiILUÏIJ Օգոս
տոս 21 եւ 22, 1978, ՀՎերջփն խօսքս'
չափազանց ութէւն է») այս «ընդհանուր» 
եւ «մակերեսայէն» ակնարկները հայ մ ը- 
տալորական կեանքէն մուխը մարեց էն։ 
Աակայն գրողէն ժ՜ամանակը եւ օրա թ եր
թայ էն րէրոյթը՝ նոյնէ՛սկ «Ա էտք եւ Ար- 
ւեստ»է թէւէ լայնաբաց էջերը՝ չեն ար
տօներ որ ղէրր եւ դրրոյկ գրենք այս 
նէլթէն շուրջ y ու մէայն նման տեղէ մը

էջ ֆսչ՚ելէ պէտէ ըլլար լէօրէն զննել 
հարց էն բա ր դո ւթ էւն ը : Ուրեմն օրա _ 
թերթէ արտօնած կէս՜ բարդ մօտեցումով 
մէայն կը գործենք ու Հլահնուրէ խոժ՜ոռ ՝ 
էրաւունք ունենա լր դէտց ող շուքէն նե — 
ր ո զո ւթ է ւն կը խնդրենք ;

Ա'շա կո յթը վերացա կանո ւթենէն տառա
պող բառ մըն է գրեթէ ամէն տեղ՝ բայց 
մանաւանդ հայերէնէ եւ ներկայ Ափէւռ- 
քէ հայ մտածելակերպէն մէջ*. Անկա րե լէ 
է մշակոյթէ մասէն Անօրէն Լոօոէլ՝
Աարքսէն ետք՝ առանց նկատէ ունենալու 
կեանքէ արտադրական եւ ա շէւատանքէ 
պայմանները՝ ժ՜ողովուրդէ մը դա սա կար
դայ էն կառոյցը ՝ տնտեսական սէսթեժ ը 
ու քաղաքական կազմակեր պո ւմ է ձեւեր ը*» 
Մշոտկ ո յթը անոնց էոզքէն գտնուող կէ — 
սան կախ ու անթափանց ելէ կառոյց մը 
չէ՝ այլ անոնց հետ եւ անոնցմէ կեր ~ 
տուող՝ էնչպէս նաեւ զանոնք կերտող 
ստորոդութէւն մը։ հարելէ չէ այս ազ
դակներու մասէն ղատ—ղատ մ տածել՝ 
էնչպէս նաեւ արտօնելէ չէ մտածել ժ՜ո
ղովուրդէ մը մշակոյթէն մասէն' առանց 
նկատէ առևելու անոր հաստատութենա —
կան կ_առոյՅԸ (UP‘Pt?’l‘^P"'h''LP —
ս|ա&էլ) , կ աղմակերպութէւևները եւ մա
նաւանդ քաղաքական դաղափա րա խօսու — 
թէւնը :

tt/ ս քէ չ ձ*ը շատ բազմավանկ բառերը 
կը փորձեն արտա յայտել ճշմ արտութէւև 

nV բաւական պարզ է էբր հաստա — 
տում ՝ րայց որ մ է աժ ամ անակ ելակէտն 
է տևսութէւններու : Ա^ւոնք ՝ ո —
րոնք պատրաստ են նման հաստատում 
մը պաշտպանէ լու՝ կը մերժեն է հ էմ է 
քաղքենէական այն տեսութէւնը՝ որ կը 
բաժնէ մշակոյթը չռրս կամ հէնդ ենթա-
մշակութայէն ս տորոդո ւթէւեներ ո ւ ՝ ո 
րռնք բոլորն ալ մշակոյթ եւ արուեստ 
բառերը կը նոյնացնեն ։ Այդ չորսն են 
Ա» անկլօ - ամերէկեան հա սկաց ո ղու — 
թեամբ քԿոթձթ Մշակոյթ, այս էնքն ան 
զոր կը բնորոշեն Ա'ոցարթ ու Մալարմէ ՝ 
!էա մ պրան տ եւ շհ Լւա քոմէթթի: թ-է՛ ազ — 
գայ էն ՝ թէ արեւմ տեան «աշխարհ» է հաս
կաց սղութեամբ «համա շխա րհ այ էն» կո — 
չուող բարձր մշակոյթէն մաս կը կագ- 
մ են նմ ան անձերու գործերը :

Միջկն մշակոյթ ( Միտըլպրսւոս կամ
Մխոըլ նաեւ Մկսւըլ սթայլ) *

Աս է կա աւելէ թ* դարու երեւոյթ էր ՝ քտն 
քսաներորդէ ՝ սակայն կտրելէ է ըս^լ որ 
ա յս ա յն Տհ ա կոյթն է՝ որ յօժարօրէն ըն- 
դունե լէ կը նկա տուէ գնող ՝ սպառող մէ~ 
ջէն քաղքեն է ո ւթեան կողմէ î Հոս կը դա
ստ լո բուէն Աամըրսէթ Մոըմ ՝ Ֆրանսուազ 
Աական եւ ընդհանրապէս շատ աւելէ տե
ղական ՝ այս էնքն նկատուոզ
տ է պա բներ : Հոս կը դասաւորուէ նաեւ
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Աայքըլ Առ լէն [աւագը} ՝ որուն արտագ — 
րոլթէւնները առաԱն պէսթ_սէլրրներէն 

յետ—պա տերաղմեան Ամ եր իկա յՒ
մ է£_ ։ Հ.Ար տա գրութիւն» բառը կարելի է 
գործածել մտածուած, կշռուած ձեւով, 
քանի որ Միջին մշակոյթ արտադրողը 
շատ աւելի բացա յսէյտօ րէն Հա պրան ք»
արտայայտողի իր դերը կը զգայ ու Կ.Ը
գիտակցի ընդհանրապէս եւ այգ
առաջնահերթ գործօնն է իր մտքին մէջ,
ա ր տադրււ լեն «

9».— Մասսայական կամ զանգուածի 
մշակոյթ- :

Այ ս բառերը շատ կը գործածուին ներ
կայիս անգլիա խօս աշխարհին մէջ, ուր 
արտադրական մեծ հ ա ս տա տո լթ իւննե ր 
կը տիրապեւոեն հ աղո ր դա կց ո ւթեան մք, - 
ջոցներուն յ ու ղան գո ւած ին {իմա' մ է էսկ
ել ա շիւա տա ւոր   ԱլրՈլէւոար) ո ւղածը
1լ ա ր տ ա դր են , — կէս ՜ պոռնկագրական
Հսիրային» վէպեր , ֆիլմեր, երգապնակ
ներ ՝ եւայլն։ հՍ* ասսայա կան» բառը եւ 
դա ղա ւի ա րը ոլ անոր յարակից յոռետե — 
ս ութիւն ը փոխ առնուած են
թուականներուն 3) րան քոր թի մէջ աշխա
տող գերման մարքսիստ ւի ի լի ս ո փան ե ր էն 
(Ատորնոյ , Հորքհայմբր $ աւելի Ոլ-Լ
Ս*արքլ_իղ ել ուղեկից Պենեամին) : Անոնք ,
երբ տեսան թէ ինչպէս պետական _ դրա~
մատիրակւսն հա ս տա տո ւթ ի ւննե ր ը յաջո — 
ղեց ան նաց իա կան դրդումով ամբողջովին 
տիրապեւոել զանգուածի Հսպառած ար — 
ւեստին» , չափազանց յ ո ւս ա լքո լեց ան ու 
ընկե բվա րտկաններոլ համար անսովոր 
յոռետես ո ւթեամ ր {ել րնտրանիի մը ան
գիտակից գերակայութեան զգացումով) 
սկսան յայտարարել թէ ապագան կը 
սլա տ կան ի ամբողջատէր ս իսթեմներո ւ 
արտագրելիք զան գո ւածա յին մ շա կոյ “

որուն չի կրնար ղիմադրել Հտգէտ» 
զան գո ւած ը î

Չ* - Ֆոլքլոյւական մշակոյթ.

Այս տերմինը կ՚որակէ նախնական 
{փրիմիթիֆ) ժո ղովուրղներոլ մշակո jPil 

երբեմն , թե չ որ բառին սխալ գործածու- 
թիւնն է : Աւելի ընդհ անուր է միլս գոր
ծածութիւնը^ ուր րառը կը մատնանշէ 
հ ին , նախ քան ճա ր տա ր ա ր ո ւես տա կանա— 
3Ոլմ ապրող մշակոյթը։ Հոս մշակոյթ 
բառը կը գործածուի աւելի ճկուն ձեւով ,
— ֆոլքլո րական մշակոյթը գիրքերով եւ
Սոնսւթ ներով չէր ապրեր անշուշտ , ու — 
բեմն կը ս տե ղծո լի ֆոլքլո րական ար — 
ւեստներոլ նոր ենթա րամին մը, ուր կը 
կո ւտա կո լին տնդասալորե լիներ ը , - ոս
կորէ սրինգի նուագէն մէնչեւ ձեռագործ , 
մ ո ղո վր դսւկան հանելուկներէն մինչեւ սի
րային տաղեր՛.

Ե *— ք՛ուն լիրիմիթիֆ — նա իւն ական մ ը- 
շա կո յ թն եր ը , այսինչին' ղեռ ճարտարար- 
ւեստա կան եւ յա լլաիա ց ած - ե ր կր ա — 
գործական փուլերէ (էթսւփ) չանցած ցե
ղախումբերու մ չա կո յթներ ը , Ափ բէկէ էն
մինչեւ Ամազոն ու էսքէմոներոլ երկիր՛. 
Հոս շնորհ է լ մ արգա բաննե րու տեսակա
նօրէն լալ հիմնաւորուած մօտեցումին , 
մշակոյթ բառը իր բոլն կամ լի’ իմաստով 
կը գործածուի ։ Հետաքրքրական է որ 
տ ն,ււ° — ամերիկեան ա շխա րհ ի մ էի չատեր 
հիացումով կը կարդան Լէ վի - փթրա
՛՛ւս է արմատական կարեւորութիւն ունե
ցող կտորները՝ օրինակ' արել - լուսին՝ 
“‘JC ~ կ1՚ն Աաորոգոլթիւններոլ կամ մորթ 
ներկող «վա յ րենէ»ներոլ մասին՝ բայց 
նոյն մարդիկը երր կը տեսնեն որ Ա՛ո լան 
Պարթ՝ իր Սիսթեմ տը լա Ս՜Ոտ գէրքէն 

կ'։,1-զէ «վայրենէներու.» մորթա — 
գծագրութեանց վրայ հիմնուած սկըզ - 
բունքներ կիրարկել՝ վերլուծելու հա - 
մար արեւմուտքէ րա գրենի ա կան գասա - 
կարգի հագուստները՝ «ներկերը» էլային՝
- նո՛յն այգ հիացողները յանկարծ կ՛ ըն-
դվղէն : Կ՛ուզեն որ «բնական» , այ
սէնքն' անթափանցելի ել անվերլուծելի 
նկատուի ճիչդ ա՛յն ՝ ինչ որ արուեստա
կան է՝ այս ինրն' պատմական ու գա — 
ս ա կա բղային իրավիճակի մը մամանա - 
կաւոր ա րդիւնքն է յ

ճիչդ այնպէս ՝ ինչպէս որ բաւական 
ին րնա վս տա հ , կէս աշխարհահեծան անկ- 
լօ—ամ երիկեան քաղքենէ դասակարգը կը

te ա ռ ա ջ >

ARMENIE, son passé - son présent

par ELISABETH BAUER

Պարարուեստի ամէնէն արդիական րմ ՜ 
րըռնո ւմ ով յղացուած , ամէն ո ւն մտ տչելի 
ել հաճոյքով թերթատելի հատոր մը, 
30X22,5 սմ . ծաւալով, 180 է$իրէ բ^ո զ՜
կա ցտծ , որոնցմէ &3ը գունաւոր լուսա — 
նկա բներ , գործ' ղուից երիա ցի փագոպ 
Շմիտհայնի , լոյս տեսած «La BibÜo — 
thèque des Arts » հրա տա րակչա տունէն - 
Լօզան յ

Աւստրիացի հ ե ղին ա կո ւհ ին' էլի զա պէ թ 
Ատուէր , հմուտ Հայոց պատմութեան 
անցեալին եւ ներկային, քննական տե ՜ 
ս ո ւթիւն մը ընելէ աւելի , տուած է գիւ— 
րամատչելի երկ մը, պատմական ճշգրիտ 
տեղեկութիւններով, որուն մեծագոյն 
արժ՜անիքը սիրտով գրուած ըլլաէի է î

Հատորը րա զկա ցած է 14 գլուխներէ , 
որոնց կը յս^որդեն Հայոց պատմ ու — 
թեան ժ՜ամանակագրական ցուցակ մը, 
տրուած չորս էջերու մ էջ, եւ անո ւանա — 
ցանկ մը :

1 '—ր- Առաջին գլուխը կը կրէ «Վերա - 
յա֊յտնուած Հաւյաւստանը» տ ի տ զրէ ս ը , ուր 
հեղինակը կ1 անդրադառնայ երկար ատեն 
մոռացութեան տրուած Հայաստանի կա
րեւորութեան ‘Le այ» Հայաստան մը, ո— 
րոլ մշակութային բարերար ազգեցու — 
թիւնը կրած է Արեւմուտքը* Հա յաս տան 
օրրանը պղինձի , երկաթի , դինի ի , գա
րեջուրի եւ բազմաթիւ պտուղներու ♦ 
Հայաստան' որուն ներկայ մայրաքաղա
քին հիմերը գրուած են Հռոմէն երեք դա
րեր առաջ* Հայաստան' որուն ձեռա — 
գիրնեբուն խորհիւ, Լուսաբանուած են 
Արեւմուտքի պատմութեան շատ մը մութ 
անցքերը։ վերջապէս Հայաստան մը որ 
հակառակ Հռոմ ա յ եց ինե ր ո ւ , ^արթեւնե — 
րս*-, Ա ա սանեաններու , I'ի ւղանգա ց ին ե — 
բու , Արաբներու , Աելճոլքներոլ , Ա'ոն “ 
կո յներու, թաթարներու, Մամլուքներու. 
եւ թուրքերու ա ս պա տ ա կո ւթ եան ց , չէ 
կորսնցուցած իր հոգեւոր ժ՜առանգո լ — 

թիւնը, մինչ կարեւորագոյն ազգութիւնէ 
ներ, նոյնիսկ կայսրութիւններ, առ յա
ւէտ ջնջուած են պատմ ութեան ասպա 
րէզէն : Ասոր միակ գաղտնիքն այն է, 
կիսէ հեղինակը, որ Հայաստան' հա — 
զա րամ եա1լներու ընթացքին ունեցած է 
իր սեփական մշակոյթը ու սնած անով։

ճ՝-- «Նսւինական քաղաքակրթութիւնը, 
ք^աթձր Հրււյ ք ի մէջ» , նիւթն է երկրորդ

դիմադրէ որեւէ տեսութեան ՝ որ կր հա
մարձակի ցոյց տալ թէ Հրնա կան» ստո- 
ր ո գո ւթ ի ւնն ե ր , ս իսթեմներ ու բաժա — 
նոլմներ բնական չե՛ն, այլ շահախնդիր 
հ ա ս տա տ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ա ր տագր ո ւթիւնը , 
ճի'չղ նոյնպէս քաղքենի Հայը կը մերժէ 
ինքնաքննագատութիւն : եյը մերժէ աւելի՛ 
կա տաղո ւթեամ բ որովհետեւ հակառակ 
հայ Հղանգուածի» հսկայ անտարբերոլ ՜ 
թեան, Սփիւռքի հայ ներկայ իրականու- 
թեան մ էջ հայ քաղքենի դասակարգը , որ 
հեղինակութիւն կը վայելէ, գեռ կը զգայ 
իր դիր^ի տկարութիւնը : 'Ծանօթ է , 
որրան տկար ել ոչ — ինքնավստահ ըլլա յ 
դասակարգ մը՝ նոյնքա՛ն արագ ու չեչ- 
տոլաե է անոր բարկութիւնը՝ որ կը հա- 
^Լ““Լղ1 քննադատութեան որեւէ փո րձի :

Եթէ կ՛ուզենք նման քննադատութիւն 
մը կատարել Ա փ իլռքի հայ իրականոլ — 
թեան մասին՝ «մչակոյթ» բառի ո՞ր 
սահմանումները կրնանք օգտագործել ։ 
Կան այն հինգը զորս ցանկով տուի՛. Կայ 
նաեւ ուրիչ մը՝ որուն վրայ հիմնական 
ազդեց ութիւն ունեցած է մարքսիզմը^

Ըստ այս սահմանումին՝ մշակոյթը 
ամբողջական գումաթն է այն բոլոր ար- 
հհստ(ւէրուն եւ ալաւեսաեեբուն ՝ աբաաղ- 
բական եւ մեկնաբանական, զորս մարդ
կութիւնը կրցած է կուտակել եւ կիրաբ_ 
կէլ' իր պատմութեան տուեալ շրջանի մը 

• Այսինքն ոչ միայն գիտութիւնն ու

գլուխին , ուր հեղ ինա կր , հ իմն ո լած Հա~~ 
յաս տանի մէջ, պեղումներէն յա յտնա բե
րուած իրեզէններու, կը հաստատէ թէ 
Հա յ ա ս տան շատ հնուց բն ա կո ւած երկիր 
մը եղած է եւ առաջիններէն' ուր եր — 
կրագործութիւնը պա յմ անա լո րած է մար
դուս կեանքը եւ ստեղծած ինքնատիպ 
մ շտ կսյթ մը ՛.

Մ ե տա ղի հանքերու առատութիւնը,
մ ա սն ա ւո ր ա պէ ս պղինձի րէարը Հա յաս 
տանի մէջ, ԷԼ200 տարիով կը կանխէ 
Արեւմուտքը։ Աեծամօրի պեղումները 
ցոյց կուտան թէ "՛ սկէ 5 ։000 տարի ա ” 
ռաջ, , Հայաստանի մէջ, կվ ա ր տա դր ո ւէ ին 
զէնքեր , ե ր կր ա գո րծա կան գործիքներ եւ 
զա ր գե զէնն ե ր ։

Ասլա հեղինակը հանգամանօրէն կ'՝անգ— 
րագառնայ Հայաստանի ա ռա ջ ին բնա — 
կի չնե ր ո ւն' Հոլրրի , Հիքսոս , Հիթիթ՝ 
Ա՛ է թանէ՝ Ար իմ — Արմէն՝ նայի րի եւ. 
հուսկ ԱւրարտուՀ

3 — Ու֊ր^րսաւի թ’Ո գա լոթութիւնը 1լը
գրաւէ ամբողջ երրորդ գլուխը* հոն այ
լեւս հայ հողին պատմութիւնը հիմնուած 
է վա լե ր ա դր ե ր ո լ , պեղումներու եւ դի — 
տա կան ո ւս ո լմնա ս ի ր ո ւթ ի ւննե ր ո լ վյ1այ^ 

k ԼՒ Գ1“ “քէ P Պ լռուէ ր ՝ 20 էջերու մէջ 
յստակօրէն կը ներկայացնէ, (ժամանակա
գրական կարգով, Աւրարտուի ծագումը, 
բարգա լաճումը եւ անկումը երբ փր/ւ Ա — 
տոսէ առաջ 590^ին , Ա'արերը կը գրաւեն
Տուշբան եւ հրոյ ճարակ կուտան ք^ուսա—
հՒնէւէն՝ ր՚րոն3 կը յ^Ւրղէ ^էյչէպ -
այն ի ի կործանումը Սկիւթացիներու կող—
մ է :

Հեղխհ ա կը ս՛ մ ոռնա ր յ ի շա տ ա կե լո ւ 
Ուրարտոլի կա տա րած առաջին է_ա[էէժի 
գերը արուեստի մարզին մէջ, արուեստ 
մը, որ ոչ միայն իր բարերար ազդեց ու
թի ւնը պիտի ձգէր ժամանակակից կայս՜՜ 
րութիւններու եւ թաղալո րութիւններու 
վրայ, այլեւ հիմը պիտի կա զմէր հայ Ժո
ղովուրդի մշակոյթին որ իրեն կը յա — 
ջորդէր անմիջապէս ։

4 *1— Հ ա յ ասսլանի յ այ ւոնութիւնը • 
Առաջին ծանօթութիւնը կոլգայ JnJ^

պատմիչ Հեկատոսէն որ քրիստոսէ ա ՜ 
ռաջ, վեցերորդ գարուն , կը յիշատակէ 
Արմէնի Ժողովուրդը , ո րպէս նախկին Ալ- 

րարտուի տիրակա խեր :
փսենոփոն Ատտիկեցին՝ կր գրէ իր

բանաստեղծութիւնը, այլ նաեւ մետաղա
գործութիւնը եւ գինեգործութիւնը մաս 
կը կազմեն «մշա կո յթ»ին :

Կարելի է բողոքել, ինչպէս կ՚ընէ Ամ ե- 
[‘ի կայ ի աջ մ տա ւորական ո ւթի ւնը , որ 
նման սահմանում մը Հաղբակոյտ» մըն է, 
ո Ս չի ղան ա զաներ կարեւորը անկարէ — 
ւո րէն՝ ընդհ անուրը մասնակիէն ՝ թէք- 
‘՛իրը արուեստէն : Աակայն ստիպուած
ենք ընդ ու նի լ նմ ան սահմանում մը ի բր 
ելակէտ կամ մեկնակէտ, որովհետեւ 
միայն հոնկէ կրնանք ս կս ի լ հասկնալ թէ 
թնչպէս , դասակարգային — պատմական 
ո^բ պայքարին ու աիսւլ1յ կսւիկաց ին շր _ 
նորհիլ մ շ ակո յթէ մ ա սն ի կներէն ոմ անք , 
օրինակ' բանաստեղծութիւնն ո լ երաժըշ- 
տութիւնը, դարձան Հբարձր մշակոյթ» եւ 
^էոլ՜րջ արուեստ» , մինչ ուրիշներ' օրի — 
նակ, մետաղագործութիւնը {զոր կ[ւրար՜ 
կող չաստուած Հեֆայիս թոսն ու իր շի
նած վահանը Հոմերոս անմահացուր 
Ելիական^ւՆ մէջ^) վեր ածուեցան արհեստ
ներու , ա յս ինքն' ոչ-մչտկոյթի .

Ափիւռքի հայ մ չ ա կոյթի գո յո ւթի ւնը 
{կամ... չգոյութիւնը} ստիպուած է են
թակայ ըլյպլ ազդակներու , որոնք կը 
գոր ծ են ա մէն տեղ ։

Այ ս մասին' ապագային :

ԽԱՉԻԿ խէՕԼԷՕԼԵԱՆ

պատմութեան հատորին մէջ որ g֊^ 
քրիստոսէ առաջ՝ Կիւրոս Ա. խաղա 
թեան գա չինք մը կը ստորագրէ ի 
տարիներու հետ՝ ի շահ ՀայերՈլնք 
գոլնելով անոնց գերիշխանութիւնդ եր - 
կրին .Լրայ եւ պարտագրելով Ուրարտա_ 
ցիները հարկ վճարել Հայերուն՝ կարե _ 
նալ օգտագործելու համար մշակելի ղա^ 
տերը ել արօտավայրեր ը։

Ապա հեղինակը կը խօսի »Wjng 
հաւատալիքներու վիշապներու՝ էլ ասսւ- 
ւածո լթիւննե րու վրա յ յ

Հայերէնը կը դառնայ նոր պետութեան 
համատարած լեզուն. իսկ Հայաստան' 
Աքեմենեան կայսրութեան 1‘ձրգ մարզ - 
պան ո ւթ ի ւն ը :

521 — 519 թուին * * Ա, տասը պ1յ
տո լթիւննե ր ՝ որոնց մէջ նաև Հայաստան՝ 
կ՚ապստամբին Պարսիկներու գէմ ՝ յոլ _ 
սալով վերագտնել իրենց նախկին անկա
խութիւնը. բայց Գարեհ Ա. կը չաթ - 
ջախէ ապստամբները եւ 518ին Պեհխ - 
տուն ի մէջ փորագրել կուտայ արձա - 
նագրութիլն մը երկլեզոլեան ՝ ուր առա
ջին անգամ կը յիշատակս լի Արմինխս փո
խանակ Ա լ ր ա ր տ ո լի :

՚է՝ ս են ո փ ոն մամ անա կա կից յոյն սրստ - 
մ/րշ ել զինուորականը՝ իր « \|Ulhuifij

*bpbg'

Հ. 3. ՊԶՏԻԿԵԱՆ

('իւրոց» հատորին մէջ՝ կը նկարագքկ 
տասը հազար Աո յներու նահանգ ր մին
չեւ Ա եւ ո 11 ափերը, Կթօմեաքսայի ան
ուանի պա ր տո ւթենէն վերջ * անոնք կը 
սա ի պո լին կտրել — անցնիլ Հայաստանը 
եւ հայ լեռնականներու եւ գիւղացիներու 
մօտ ջերմ հիւրասիրութիւն կը գտնեն՝ 
կը գրէ.

«Ամէն տեղ ,զինուր նե րս ուտ ելիք ե իւմե^ 
էիք ստացան լա լա դո յն րնդունե լու
թեամբ*** անոնք {Հայերը) կը Հրա^ 
g րիւ է ին սքանչելի գինիներ , ոչխարի հոր
թի , խոզի եւ հաւու միս , գարիի հաց, 
զանազան բա նջարեղէններ , պտուղներ՝ 
ընդարձակ ամաններու մէջ հրամցուցին 
գարիի ջոլ[* րեջուր) * ուր գեռ գարիէ 
հատիկներ կը ծփային * ծարաւի եղող 
ները կրնա յ ին եղեգով մը խմել անկէ՝ 
այս ըմպելին զօրաւոր էր՝
ժուելէ յետոյ, շատ հաճելի»։

վ^սենոփոն զմայլանքով կը խօսի 
կա կան ձիերու մ ասին , ո րոնք թէեւ ալ^ 
լի փոքր էին քան պարսկականները լ 
աւելի ա շիա յժ եւ կրակոտ î

Աքեմենեան հարստութեան քաղաքա - 
կան ազդեց ո ւթիւնը Հայաստանի ‘/[,l J

չէր կրնար մշակութային եւ գիցաէէա 
նա կան հ ետքեր ալ չձգել : Այօպէօ "
սիկներու Անահիւոա դիցուհին y դառնա 
լով Հա'յոց մօտ' Աևահիւո , կարեւորա 
գոյն տեղ մը գրաւեց հայ պան տէ ոնէ 
մէջ, ներկայացնելով բեղն աւո րութիԼ Լ 

մ արդերու եւ կենդանիներու , եւ 
խող ջո ւր ե ր ո ւ :

Ապ ա հեղ ինա կը կը ներկայացնէ հ^յ " 
կական գի ց ա բան ո ւթեան գլխաւոր 1 
ւածո ւթի ւննե ր ը , Արամ ազգ y Լա
վիշապաքաղ, Միհր' արեւիկ LnJUt 

կր ա ևՒ աստուածը , եւայլն * * ♦
Հուսկ պատմականը կ^ընէ Արտա^ 

եան հարստութիւնը կան խող րէէսՍր 
Հա յաս տան թ մէջ՝ մ էն չեւ Մեծն ԱղԿ ՜ 

սանդրի վաղահաս մահը*

ճենռերո ոռ թամենս նա-էրո^

Fonds A.R.A.M



< e ա ո֊ ա ջ >

ութիւնը հասալ 1՚ր ղաղաթնակէ ՜
^"“հրո Աեծն Աղե^^դրԷ զօրավար-.

" մէէ րա’Ւնե9Ւն Ււ՝են3 վե<ա-
]'[Լլն ժառանդտծ կայսրութիւնը, Հա -

՞1 ‘՞ „ն անկ,սէս թ^գ։ս<-որոլ-թէւն ~
Ç ձ կազմուէր։ Մեծ Հայքը, 
^Հնռռւնինէրու ենԸա1ւս։յ՝ ևււ տա ՜

\ ւ վեւանայ Ա.ճէն մէնչեւ Եփրտտի
Փ*քԲ մէ^ ^ն1֊

րկէր Սեբ՚ոոտէոյ եւ Երզնկայի գալառ- 

^Ալելւ՛ հարաւ - արեւմտեան սահման -

Հուն վյրայ, կայլ՚ե Ծոփքի թագաւս ֊
' իսնը եւ Կապադովկիոյ թագաւորոմ-

Լթֆլ&Ը, Մա լաթ լ, այ լ, հարուստ
Lip-ի’ -
„,տերԸ րամնած էէն էրա րու մէէ: 

\ոփաց աշվոարհէ մայրաքաղաքն է 
ւ^տմա-շաա կտռուցուած Արածանի ի ա- 

Ազուն :
1;լ1>զապէթ Պաուէր, չորս էջերու մէչ, 
ակ համադրութեամբ մը, կը հրամ- 

զնէ ընթերցողէն այն ամէն էնչ որ կը 
^աոաէ, առանց մասնագիտական պրպ-
^ւմներու, ամբողջական զաղափար ք ը 
տա,ու Արաաչէսեան հարստութեան մա - 
0, Արաաչէս Ա էն մէնչեւ Մեծն Տէգ֊ 

ուսն *.

6։-” Հասա րէն էն ը էջերը (60 — 69) 
չփրուած են Հււոմի եւ Հայաստանի յա-
քաթրութէւններոլն ։

թշնամական եւ բարեկամական դա ֊ 
^քներով ճոթ շրջան մը, ուր Հռոմէ 
փերթ թշնամի' Մէհրդատ Պոնտացէէ 
քեծ դաշնակիցը' Տէդրան, Արքայից - 
^ան, յաղթական Լոլկոլլլոսէ լէգէոն- 
ներուն, դարձաւ «բարեկամ եւ դա շնա - 
Այ Հռոմէ» Պոմպէոսէ բանա կնե բուն առ-

Ւ'
Պատմական ի րա գա րձո ւթ իւնն ե ր ո վ ճոթ 

այս ժամանակաշրջանը կը հասնէ մէն — 
չեւ Տրդատ Երրորդ՝ պատմ ո ւթե ան առա
փն քրիստոնեայ վեհապետը։

1— Հայաստան Պատմութեան Աոաջին 
քյփսսսւնեայ Պետութիւն

Հեղինակը |25 էջ յատկացուցտծ կ “‘J1՛ 
Աոփէն ՝ ու զայն կը նկատէ որպէս ■Լճ՜ 
աս կւսն թուական մը Հայաստանի ապա- 
կայուն համար։ Արդարեւ շնորհիւ նոր 
կրօնքին է որ Հա յեր ը ունեցան Այրո ւբեն , 
Աոսկանո ւթ ի ւն եւ Ոսկեդար , ճարտա — 
բւպետութիւն եւ տաճարներ ՝ մանրա — 
փդ չո ւթ ե ան արուեստ , զօրաւոր պատ՜՜ 
'հկլ մը ապագայ հզօր ասպատա կէ չներու 
փԿ եւ- գոհացում գտան Արեւմտեան 
քաղաքակրթութեան մէԼ՝ իրենց բնա — 
|iuî/ հակումին :

8-- Հսւյասւոսւն Այւաթսւկան սւթշա U 
ւնքնեյաւ ատեն- կը զուգադիպի հռո 
u յա կան կայսրութեան անկո ւմին ե ւ
ււղանդսյ կան կա յս ր ո ւթեան ձեւաւո րման

Հզօրացման ՝ մ էնչ պարսկաստան հե-
ոըղհետէ կ^ ամփոփուէր իր բնա կան սահ
մաններուն մ էչ , տեղփ տալով Արաբէոյ 
անա պա ան եր էն ա ս պա տա կո զ թարմ ու — 
մերոլ առջեւ՝ որոնք ամէն ուղղո ւթեամ բ 
^արթղի բիծի նման կը տարածուկին ա— 
^գօրէն' Արարները î

Արաբները փութով կը հասնին Հա յաս- 
^ան^ւ սահմանները ՝ որոնք անորոշ գար — 

բիլզանգա-պա ր ս կա կան յարատև
^ս[սւտա կութի ւններու հետեւանքով •
^Ոևհանգերձ Հայերը իրենց ճկունու - 
^եամբ ել բնական ճարտարութեամբ ՝ 
‘ուսկալ արլ տակաւ կը յաջողին կերտել 
1’րենյ ճարտարապետական գէոլ1ս “ ^-/ÏZÏ~՞ 
^"Յ^երը (Զո ւարթն ոց , Ա • Հռէփս իմ է , 
O^ntî» յ Պ*այանէ եւայլն* եւ ենթար —
փսլ ինքնավար ութենէ մը վերջ տէր***— 
նալ անկախութեան շնորհիւ թագթՍՈՈՈՆ&ի 
^'ղեաական տան ջանքերուն :

'Լ- Բագրատունեաց Հարստութիւն:
^^ղէրը և մեծ արուեստագէտը եղաւ 

հսւգթԱէԱաւնին, որ այնպէս է ճկու- 
փեամբ ել արգիլնաւոր կերպով 1ԼՈ ['՜՜ 
# որ էմալիէֆան զայն նախ անուանեց

Փ^նսւց իշիսւն. ? րւսսւիկսւն. եւ հուսկ
^գաար չայոց 885 թուէն,

^զրսւտոնեաց Հարստութիւնը
,^Ոև riUtP փա յ լուն կերպով պիտի ի շ — 

ք Հայաստանի ՝ սուզուելու համար յե- 
J անոր հետ պատմական աղէտներէն

^էջ որ Հայոց պատմութեան ող
P 1՚գտ11տն ըեթ տցքը կազմած են միշտէ

Բագրատունեաց թագաւորութիւն' կը 
նշանակէ Անի չ իր 1001 եկեղեցիներով՝ կը 
նշանակէ Տ րգատ ճարտարապետ ՝ կր նշա
նակէ ^^էղոր Մագիստրոս ՝ Ա անահ ին՝ 
Հաղյբատ ՝ Նարեկ...

Ահա թէ էնչպէս ժ՛ամանակակից պա տ- 
մՒԼ մը ) Աթիսսւսւկէս էասւոիվերլոցի , բա
նաստեղծօրէն կը պատկերացնէ ՄԱ* գա
րու առաջ ին կէս ին ՝ Բագրա տունեաց թա
գա լոր ո ւթէւնը. հ,ինղա'րձակ պարտէզ մ րն 
է > զօ^֊արթ ՝ բեղուն եւ ԼռայԼ՝ ծփա լով 
իր խիտ սազարթներուն մէջ՝ ծազիկնե — 
րով եւ պտուղով բեռնաւո րուած ՝ գա լով 
ժ՜ողովուրդին զայն կը տեսնէ հԵրգոզ եւ 
պա րող զուարթ եղանակներ . րն կե ր ա ց ած 
սրինգով եւ այլ գործիքներով, թէ նորա՜ 
հաս զո յդերը, թէ մայրերը մ անուկներ ը I 
զէրկերն առած ՝ եր ջան կո ւթի ւն կը շ րն — I
չէին» : .

10 -4- Կիլիկհան իշխանութիւնն ու թա- 
գսւ լոթութիւնը

քիժ՜ բա խ տա բա ր Բագրատունեաց թագա
ւորութեան բաժ՜անս ւմ ը ՝Բ ի ւզանգի ոն ի յի
մար յարձակումները և թ^ուրքերոլ յա յա
նում ը եւ ա սպա տա կո ւթի ւննե ր ը Հայաս
տանի ւ/րա յ ՝ շուտով վերջ պիտի տա յին 
Բ ա դր տ տ ո ւն ին ե ր ո ւն :

Հայաստան որպէս անկախ պետութիւն 
էլանհետանար ՝ բայց հայ ժ՜ողովուրդը՝ 
խմբուած Բագրատունի իշխանի մը 
շօ^֊րջՀ Ռոլթէն ? ղէ^ՀԸ ձեռքին ՝ տարօրի
նակ գաղթ մը կը սկսէր դէպի I] երձա ՜ 
ւոր Կիլիկիա՝ մինչ ուրիշներ կ1 ապաստա
նէին դէպի հ իւս իս—Արեւմ ուտք ՝ Մ ո չտա- 
ւիա ՝ Հո լնգա ր իա եւ Լեհաստան յ

Մուրէն իրեն միացնելով Կէլէկէ ա ա- 
պաստանած զանազան հայ իշխանները՝ 
թօթափեց բիւզանդական լուծը եւ Buijll— 
ձըթթեթւլի մէջ հիմնեց իշխանութիւն մը՝ 
որ նոր պետութեան մը կորիզը պիտի 
կազմէր, Կիլիկեան Հայաստան:

Իր յաջորդներէն Լե՜ւոն , արքայական 
թագ պիտի ստանար՝ եւ շրջանի ամէնէն 
կազմակերպ եւ հղօր տէրութիւնը պիտի 
հ իմնէր ՝ ըն դա ր ձա կե լո վ սահմ անները
Արեւելքէն եւ Արեւմուտքէն եւ սպառ
նալով մինչեւ իսկ Գոնիայի սոլլթանու- 
թեան , պիտի 1լնըէր դաշինքներ խաչա
կիրներուն եւ արեւմտեան Միջերկրա — 
կանի ծովային քրիստոնեայ հանրապե 
տո ւթ ի ւններ ո ւ հետ. պիտի կառուցանէր 
բերդեր եւ վանքեր եւ ծաղկեցնէր վա _ 
ճառականութիւնն ու արուեստները իր 
թաղալո րո ւթեան մէջ՝.

t]իլիկեան թագաւորութեան երեք դար 
տեւող գոյութիւնը հիմնականօրէն յեղա - 
շրջեցին հայ J-ողովոլրդին հակումներն 
ու բարքերը դէպի Արեւմուտք եւ մաս - 
նալորապէս յա յտնա րե ր եց ին անոր քա — 
ղաքական, դի ւանա գի տ ա կան եւ տնտե 
սա կան բացառիկ ո ւն ա կո ւթ ի ւնն ե ր ը , ո 
րոնք աշխարհագրական եւ պատմական 
լաւագոյն պայմաններու մէջ, որքան 
տարբեր ընթացք մը առած կ'ԸԱ_այՒն1 

քան ինչ որ ենք այսօր • • • t

11.Ա- Պատմական Հայաստանը Սել - 
Սուքեան արշաւանքներէն մինչեւ քսանե
րորդ ը-^ը •

հեղինակը յետա - 
դարձ համադրական ընդհանուր ակնարկ 
մը կը կատարէ Ան ի ի կործանումէն (1064) 
մինչեւ 1918, Հայաստանի Անկախութեան 
թուականին պատմական իրադարձոլ - 
թիւններուն , յիշատակելով մէջ ընղ մէջ, 
Ա ե լճո ւքն ե ր ո լ , Աոնկո,ներու, թաթախնե
րու, Պարսիկներու եւ հուսկ Օսման ֊ 
ցիներու կատարած աւերները հայ հողին 
վրայ, եւ ի հեճուկս բոլորին, կը յիչ՚ո- 
տակէ նոյն մամ անա կամ իջոց ին պա ամա - 
կան Հայաստանի մէջ ծաղկած կրօնա - 
կան եւ համալսարանական կեդրոննե -
րուն, Գեղարդ, Գլաձոր, Տաթել եւայլն. 
միամամտնակ թէ ինչպէս Հայերը, հա
կառակ բոլորին, Աուլթաններոլ մայրա
քաղաք' Կոստանդինուպոլսոյ մէջ, հա
սան բարձր պա տա ս խանա տո ւո ւթ ի ւննե ր ո ւ
գլուխ, մինչեւ իսկ Մեծ-փէզիրի պաչ- 

տօնէն :
իլիզապէթ Պաուէր, բառերը չի ծաձեր 

մատնանշելու նաեւ այն բոլոր անիրաւ - 
ութիւններն ու կոտորածները, որոնց 
ենթարկուեցաւ բովանդակ ազգ մը,

12 -- Հայաստանն Այսօր կը կազմէ 
հատո րին վերջընթեր բամինը, ուր յետ 
ակնարկելու Սովետական Հայաստանի

Trois poètes maudits
Un opuscule de Verlaine qui parut en 

1884 et passa inaperçu nous paraît un 
modèle de perspicacité critique. Son 
titre est devenu célèbre : Les Poètes 
maudits. Verlaine abattait nu brelan d’as: 
Corbière, Rimbaud, Mallarmé. (L’édition 
originale ne contient que les études sur 
ces trois poètes, alors ignorés).

On pourrait appeler aujourd’hui poètes 
maudits : Armen Lubin. Armand Robin 
et Jean-Paul de Dadelsen, dont les noms 
brilleront un jour dans le ciel des lettres 
à l’égal de ceux de leurs illustres aînés. 
Aucun d’eux n’aura eu la vie facile, mais, 
bien entendu, ce n’est pas à cause de la 
poésie qu’ils auront été maudits. La 
poésie fut au contraire leur recours et 
leur consolation. C’est de la maladie 
qu’ils auront été les victimes. Atteint de 
tuberculose osseuse, Lubin a passé la 
majeure partie de sa vie dans les hôpi
taux et des sanas. Robin a fini mysté
rieusement ses jours à l’infirmerie spé
ciale du Dépôt de la Préfecture de Po
lice. Dadelsen est mort, en pleine force 
de l’âge, des suites d’une tumeur au 
cerveau.

Très différentes entre elles, les poé
tiques de Lubin, de Robin et de Dadel
sen ont ceci de commun qu’elles se si
tuent à l’écart de la prosodie française 
traditionnelle. Ce serait peu de dire que 
ces poètes échappent au ronronnement 
classique. Ils inventent de nouvelles rè
gles, valables pour eux seuls, et nous 
révèlent une nouvelle musique. Ils doi
vent sans doute une part de leur origi
nalité à leurs origines : Lubin était ar
ménien, Robin était breton (ses parents 
ne parlaient pas le français) et Dadelsen 
était alsacien. Il n’est pas possible de les 
présenter sans raconter brièvement quelle 
fut leur vie.

ARMEN LUBIN

Armen Lubin était né en 1903, à Cons
tantinople, où il avait connu une enfance 
heureuse. Adolescent, pour échapper à 
la folie raciste des Turcs, il avait été con
traint à un douloureux exil. 11 a décrit 
l’exode arménien dans un roman com
posé dans sa langue natale, La Retraite 
sans musique, considéré par ses compa
triotes comme un roman quasi national 
et grâce auquel il figure dans le volume 
Histoire des littératures de la Bibliothè
que de la Pléiade, sous le nom de Cha
han Chahnour. Dans plusieurs poèmes 
français, il a évoqué aussi la difficile 
adaptation des Arméniens à leur arrivée 
en France.

Une pauvreté voisine de la misère ne

կրած ստալփնևան հտէտս ծ անքներուն ու. տ- 
նէրտ ւո ւթէւններ ուն ՝ խանդա վա ռօ ր էն կը 
խօսէ նևրկայէ էր բարգաւաճ ղէրքէն եւ 
անընդհատ վ^րելքէ մասէն՝ արդէւնք էր 
ստեղծագործ տաղանդէն եւ հետզհետէ 
բարեշաւուած նէւթական եւ հոգեկան 
պա յմ աններ ուն Տ

13—— Հայ ՍՓխ-Ո-քը շօշափելէ էրա - 
կանո ւթէւն մըն է այսօր* թէեւ աե մ է շտ 
գոյութէւն ունեցած է գարերու րնթաց — 
քէն՝ Եկբտտանէն մէնչեւ Տէղբօն՝ Հռոմ՝ 
Աթէնք եւ Երոլսաղէմ ՝ բսմյց ճանչցած է 
երրեակէ զօրաւո ր հոսանքներ ՝ Ար շա — 
կունեաց հարստութենէն վերջ ղէ^Ւ
Բէւղտնգէոն ՝ Բադրա տունեաց կործան ո լ- 
մէն ետք' ^է^է Կեդրոնա ~
կան էքւրոպա ՝ ու մեծ Աղէտէն յետոյ՝ 
սակաւ բա ց ա ռո ւթ ե ա մբ քէչ մ ը ամ էե 
կողմ :

Հնղէնակը հոս ալ մեծ հէաց- 
մ ունքով կը խօսէ հայ ժ՜ողովուրդէ յար
մարելու յատկութէւեներոլն եւ ղ Տղայէն 
առա ւե լութ ի ւննե րուն , մ է ջրեր ելով նոյն - 
իսկ Միտցեալ 'նահանգներու մէջ կատա^. 
րուտծ վիճակագրութիւն մը որուն հա -

l’empêcha pas d’être émerveillé par la 
capitale. Il restera un des grands poètes 
de Paris. Qui connaît son œuvre ne peut 
plus passer quai de la Mégisserie, place 
Saint-Sulpice ou rue Vavin sans se réciter 
certains de ses vers. Mais il allait être 
enlevé à la joie des découvertes et se 
retrouver en saUe commune, sur un lit 
de l’Assistance publique. On l’envoya 
dans des sanas, à Bidard, à Pessac, à 
Berck. Plusieurs fois, il subit de terribles 
interventions chirurgicales, qui devaient 
lui inspirer le vibrant plaidoyer en fa
veur de l’euthanasie, intitulé La Mort du 
loup et que l’on trouvera dans son livre 
de souvenirs Transfert nocturne, œuvre 
d’une densité et d’une retenue boulever
santes. Voilà un homme qui s’est trouvé 
confronté aux problèmes fondamentaux 
de notre condition : il a été non pas le 
témoin, mais le lieu d’oppositions impi
toyables, feux contre feux. (C’est le titre

par

J. BRENNER

qu’il a retenu, Feux contre feux, pour 
son anthologie poétique de 1968). At
teint dans son corps, il n’était pas ques
tion d’évasion. Dans la mesure du pos
sible, il a cependant donné leur chance 
et leur place à l’amour, au désir, à la 
tendresse et à un humour très particulier. 
Il lui est arrivé d’écrire des poèmes tout 
vibrants d’un bonheur nostalgique : poè
mes du souvenir ou du répit.

L'année de mon premier, de man grand 
amour

Ce fut Vannée même des horloges
lumineuses.

Ce fut cette année-là que dans nos
carrefours

On les dressa avec un grand feu intérieur

Et Paris ne fut plus qu’une clarté
radieuse,

Clarté qui m’était due.

Lubin ne refuse pas les formes classi
ques. Il les plie à une sensibilité toute 
neuve. Il arrive à ses vers d’être heurtés, 
cahoteux et même techniquement boi
teux, mais de chaque poème s’élève un 
chant qui ne ressemble à aucun autre.

մաձայն, հայ տարրը այդ երկրին մէջ, 
համեմատօրէն մ տա լո րա կաննե րո լ [գիտ- 
նական ՝ համալսարանէ փրո ֆէսէօր, րը- 
ժ՜էշկ՝ թո ւա բանա գէտ՝ է բալաբան ՝ երա— 
ժ՜ըշտագէտ ՝ գրող i ' ճա րտա րա —
պետ ՝ նկա ր է չ ՝ արձանագործ եւայլն . * ) 
բարձրագոյն եւ ոճէրներու ՝ ընտանեկան 
պառակտումներու նոլազագո յն տոկոսը 
կը ներկա յա ցնէ : Ղ*ժ՜բա խտա բա ր սակայն ՝ 
մենք որ տեղեակ ենք քէ չ մը ներկայ 
Ս՛ի ի ւռքէ մեր կացութեան ՝ գէտենք թէ՝ 
հակառակ Բ է ւզտն դէ ոնէ ,
նոյնէսկ Լեհաստան է գազութներու օրէ — 
նա կէն ՝ որքան արագօրէն համատարած 
ձուլումէ ընթացքը բռնած է ան ՝ քէչ 
մը ամենուրեք՝ եւ թէ այգ ուղղութեամր 
մէասնական ոգէ ով ո չէն չ կը կատարուէ 
Արտասահմ անէ կազմ ա կե ր պո ւթ է ւնն ե ր ո լ 
եւ Մայր Հ ա յրենէքէ պատաս խանատոլ — 
ներու միջել։

Սրտանց կը մաղթեմ որ էլիզապէթ 
Պաուէր ի հիացմունքով և սիրտով գրուա՛ծ 
այս գեղեցիկ հատորը, ոչ միայն նպաստէ 
մեր անցեա յն ու ներկան օտարներուն ծա~ 
նօթացնելոլ, այլ մանաւանդ ծառայէ հոս 
ու հոն ինքնաբաւ ու գոհունակ հայ հո
գիներ , թմփերէն արթնցնելու ։
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« Ց Ա Ո- ԱՋ

ԳևՐՄԱՆԱ8Ի
ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ•ՏեՍԱԲԱՆՆեՐԸ

Ա խնչել. ԱԶ • էաՐ Ա՛րուեստէն տեսա — 
րւսնութքււնը ղոյութ^ւն չունէր դրա կա — 
նութեան մէջ.'- կ ենսագր ո ւթիւննե ր էէն, 
որ կը գրուէին , ինչպէս' «ն կարի չներ ո ւ 
կեանքը» Վազա րէ է - եւ ((Արուեստագէտ- 
'հերու կեանքը» Վան Ա անտերի ։ կենսագ- 
րո ւթ իւններո ւն կ'ընկերանա յ ին պատմա ՜ 
կան ծանօթութի ւններ ստեղծագռրծոլ — 
թիլններոլն վրայ- իբր ատաղձ ապագայ 
ուսումնասէրին :

Տ ե ս ա րանո ւթի ւն ը իր իմացա կան փըթ- 
թ ում ին կը հասնի գերմանական իմաս — 
տ տ ս ի ր ո լթ եա ն մկջ երբ վինքելման՝ յու
նական արուեստին գաղափարական գե — 
զեց իկովր յափշտակուած յ կը գրէ 
ներու արուեստին պատմութիւնը»։ Այո 
շահեկան հատորը՝ փԸ * գարուն գլուխ 
գործողներէն մէկր եւ ամէնէն աւելի աղ- 
դեց ութիւն ունեցողը մեծ մ տածո զն ե — 
րուն վրայ՝ ընդհանուր հետաքրքրութիւն 
կը ստեզծէ ^երմանիոյ մէջ՝, fl ւս ո ւմնա _ 
սիրո ւթեան նոր աշխարհ մը կը բանայ 
մ տրի մ շա կնե րուն : tj ո ըհ րդածութեան
անսպառ կա րելիո ւթիւններ կուտայ ա — 
նոնց' որոնք արուեստը կ՛ ըմ բռնեն բարձր 
գաղա փա րներու չրջ>հեիրին մէջ-.

Պա ում կարթէն PՍաJ առաջինը՝ որ
կ՚ուսումնասիրէ յունական արուեստիս 
գաղափարականը՝ ու կր վերածէ զայն 
տեսութեան էսթ-է՜թ՜ի՜ք 1Ա անունով : Հքա — 
ղումով հին գործածութիւնով նոր այււ 
բառը կը նո ւի րագո բծուի պատմութենէս 
ու կը դաոնա յ իմաստասիրութեան մէկ 
նոր սեռը :

Պ"/ումկարթէն ՝ իր գեղագիտութիւնը 
կը հ իմնաւո րէ յո ւնա կան ա րուես տին 
սկզբունքներուն վրայ յ Զի հետաքրքրուիր 
ուրիշ ժո ղո վո ւր գներ ո լ արուեստին դե ՜ 
զեցիկովը * հ*ործը կը դատէ կանոններու 
ճշգրիտ գործածութեան մէջ՝ բայց կը 
զգայ՝ ինչ որ չեն զգացած իր մամանտ- 
կակիցները գոյնը։ ը պատուաստէ զայն 
իր չրք^^՚ի գծապաշտ արուեստին վրայ ՝ 
ու կուտայ մեր Հյուսնի նկարչութեան 
զյսղափարը։ հքքթը կառոյցն է նկարին՝ 
գոյնը անոր նպա տա կը» : Սանդուղն ճըբ, 
մարտութիւն մը իր ժ՜ամանակին համար՝ 
որ կ՛ամ բոզվիս/նայ Հերտերի ճշմա րտոլ — 
թիւնով ♦ ՀԱր ուես տը իր նիւթեր ը պէտք 
է փնտռէ յո յղերուն եւ ապրումներուն 
մէջ»։ վիպականութիւն բուրող այս խօս- 
րին կը մօտենայ Համ անի տեսութիւնը* 
<(Հանճա ր ը կանոններու հակադրութիւնն 
է» : Զէր ար լրացնող մտառումներու տար՜

La rupture d’avec une certaine tradition 
française harmonieuse s’était produite au 
siècle dernier avec Corbière et Laforgue. 
C’est bien à cette famille qu’appartient 
Armen Lubin. Une famille et non pas une 
école ; ce sont là des poètes solitaires, 
chacun racontant une aventure parti
culière avec son propre accent.lls ne 
vieilliront pas parce qu’ils n’ont suivi 
aucune mode. Rien n’empêche de les ap
peler les vrais poètes réalistes. Et de 
donner comme exemple de réalisme poé
tique ce bref poème d’Armen Lubin :

Avant qu'au ciel apparaissent les chèvres 
savantes,

Toute la lande grise s'assombrit mais
éclatante

S'étale une clarté sereine sur l'unité du 
ciel,

Table absolue où se signent les traités

perpétuels.

Les images de Lubin créent un réseau 
de correspondances qui vont dans le sens 
des allégories et non pas des symboles, 
avec des savantes ellipses ou de brusque 
ruptures. Les allégories peuvent maté
rialiser un sentiment qui reste obscur,

բերաէլներ * որոնք միասնաբար կր ներբո
ղեն երեւակայութեան գերր ստեղծագործս 
ծ ո ւթեան մ էջ :

X

վաքէնրոտեր եւս հիացող մըն է jn^ 

նական արուեստին փրայ « [,UJJ3 աւելի 
բաց միտք է ան քան Պաումկարթէն ։ 
^ուսումնասիրէ ժ՜ողովուրդներու ար — 
ւեստը : Կ ը կտտա րէ վերլուծո ւմներ ու 
բաղգատո ւթի ւններ : Էէ ը գնահատէ վերա՜" 
ծնունդին գիտական արուեստը ՝ բայց կր 
քննա գա տ է խե Ղ*արուն միստիկը յ որ
բիւզանդական իք ՛Սիւներուն հետեւ ելով , 
չէ կրցած նոր ըմբռնումով մը հարստաց
նել արուեստին պատմ ութի ւն ը :

Սուր եւ թափանցող միտքը վաքէն — 
րո տեր ի ՝ t կը հասնի հաստատումներու 
գեղեցկութեան ՝ երբ արուեստին մօտե — 
նայ առանց նախապաշարումի։ ՀԱրուես- 
տը սրտին գո րծունէութիւնն է ոչ թէ 
մտքին»* խօսքը հակադրութիւնն է վին~ 
քե լմ անի չա փ ա զան g ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն : ՀՒն ֊ 
քելման ցոյց տուաւ արուեստագէտին՝ 
թէ ինչ բանի պէտք է հ ետեւի ։ Ե ս ալ 
HnJ3 կոլ“՚ա՚ք » թէ թնչ բանէ պէտք է 
խուսափի» ։ Հեգնանք մր մեծ յո ւնա — 
պա շտ ին ո լղզուած ։

Հեցեն արձանագործութեան հ ե թանս ս 
գեղեցիկով արբշիռ վինքելման՝ յունա
կան արուեստին կը ծանօթանայ Պզոտի — 
նոսի Հինական գիտութեանց պատմ ու ~ 
թիւնը» հատորով ու անկէ լա յնօր էն 
էլօգտուի։ Մ ընդլայնէ անոր մտածում — 
ները՝ առանց փոխելու էականը տես — 
նելու սկզբունքին ։

Հակառակ իր խորհ րդածութիւններու 
ն ր բո ւթ ե ան եւ սրամ իտ վե ր լո ւծ ո ւմն ե ր ո ւ 
յաջողութեան ՝ չի կրնա ր նոր ըմբռնում 
մը ձեւակերպէլ՝ պակսելում համար իրեն 
մարդկային ոգիին հարստութիւնը՝ սրուէ 
պիտի տարածէր իր հետաքրքրութիւնը 
ուրիշ (ժողովուրդներու արուեստին վրայ՝ 
ու հեռու պիտի պահէր ԼաՍ4ր
մը վերլուծումներու ան ընգո ւնե լի ո ւթե —
նէն։

վինքելմ անի հ ամ ա ր յունական արուես
տքն է դեղեց կո ւթեան էժագուհին ։ Անոր 
մէջ կը տեսնէ Աստուծոյ կատարելիոլ — 
թիւնը ՝ ու կը նկատէ զա յն յո յն ժ՜ողս — 
վոլրգէն աշխարհին եղած պւսրգեւ մը։ 
Սուն ական արուեստին գլիսա ւոր նկա — 
րագիրը կը տեսնէ ազնուական ՝ մեծղի եւ 
խաղաղ պարզութեան մէջ՝ հետեւելով 
Պերիկլէսի խօսքին * ՀԱ ենք կը սիրենք

tandis que les symboles établissent une 
relation entre deux réalités précises. Lu
bin fait intervenir l’imaginaire afin de 
nous communiquer la teneur sensible (et 
non pas intellectuelle) du réel. Ses ima
ges, toujours simples et pourtant inatten
dues, nous convainquent immédiatement :

Quand reveinnent porteurs de lance 
Les novembres pluvieux 
Un chien savant chien immense 
Fait des comptes mystérieux.
Il compte, il compte, il recommence 
Tous les chagrins s'appellent absence 
Tous les chagrins porteurs de lance.

Vers la fin de sa vie, Armen Lubin 
devint l’hôte du Home Arménien de 
Saint-Raphaël et disposa enfin d’une 
chambre à soi. Il nous a quittés en 1974. 
La naturalisation française, qu’avaient 
réclamé pour lui dès 1948 Gide et Martin 
du Gard, lui fut toujours refusée — vu 
qu’il n’était pas en état de porter un 
fusil.

J. BRENNER

Extrait de « Histoire de la Littérature 
Française de 1940 à nos jours », (Fayard, 
Oct. 1978).

գեղեցկութիւնը պարզութեան մէջ» ։ Պh— 

րէկլէսէ պարզութիւնը իրենց ողբերգու
թեան մէջ է : Արձտնւսդո րծութ է ւն ը կը 
հետեւի անոր Փիթիտսի արուեստին 
վսեմ/։// եւ Փրտսիթելէի արուեստին 
|ւլւապսւշսլոսթ-իւ.նււվ ՝ լուծուելու համար 
քրի ս տոն էութեան նմաՋող արուեստին
մէջ-.
վինքելման կը հիմնէ գերմանական նոր- 

դասականութիւնը ï Առնականը կասլկող 
շս։ ր մ ում մը' որ չի կրնա ի՛ արդարացնել 
նոր դպրոց մը դառնալու յալակնու — 
թիւնը : Հետեւողը կը մնա f մի շտ նմա - 
նող։ Սայց մեծ ազդեց ո ւթիւն կ՚ունենայ 
անգլիական գրականութեան վրայ վալ “ 
թեր Փտթրրով ։ Ֆրանսա յի մ էէ վի կթ" ր 
Սուզէն կը փորձէ շարունակել անոր գա
ղափարականութիւնը՝ բայց ընթերցողներ 
գտնելու համար կը ստիպուի պատուաս
տէ յ զա յն ֆր ան ս ա կան մ տածո ւմ ով î

Սանթ ՝ ճա շակին կուտայ լո ւս ա բան ո ղի 
գեր՝ որ կրնայ բացատրել ժամանակի 
մը Ո բա յց չի կրնա ր ունենա լ մնա
յուն ըմ բռնում ՝ կապո ւած ըէէա լո ւն հա
մար գեղեցիկի *^Ը անցողական երեւոյ ՜
թին :

Սանթի մտածումներուն առանցքը գա
ղափարն է (իտէ) յ ^նթ ա գի տ ա կզ ո ւթ ե ան

մէջ ձեւա կերպ ստացած պատկերի մը 
թաքուն գոյութիւնը՝ որ երեւան կ' ե յ յէ 
բաղդատութեան մը պարադային ։ fj տ ■e/՛ 

այս հեղեղը՝ որ կ՛ուղէ պարարտացնել 
ինչ որ էլ ընձիւղէ իր եր եւա կա յո ւթ եա ն 
մէչ, կը մերմէ կ անոններուն տրուած դա
տաւորի դերը՝ բայց խևք եւս կը գառ — 
նայ կանոններու պաշտպան ՝ երր էլըսէ • 
((Արուեստը գիծ ին մէջ է։ *իո յնը օժան ~ 
գակն է գիծ ին» ։ Այս խոսքը սխալ է Տ ը- 
լաքրոլայի արուեստին համար՝ ոգին իսկ 
է Տաւէիտի արուեստին : Ապացոյց մը
թէ ոչ մէկ անընդունելի մտածում կըր~“ 
նայ գոյութիւն ունենալ արուեստին մէջ՝ 
եթէ առնենք զայն իր ընդհանուր երե — 
ւոյթո,[ *

՛թանթ, իր մտած ո լ մի մ ա թեմ ա թ ի կին 
առընթեր ՝ կը ձեւակն րպէ աեսագիտա ՜ 
էլան մտածումներ եւս՝ բայց ոչ մէկը կը 
խորացնէ ։ Տեսաբանութիւնը կը մնայ ի- 
րեն համար ժ՜ամանց մը՝ ոչ երբեք իմա
ցական մարզանք։

Լե ս ին կ ՝ յունական ար ո ւե ս տին անվե — 
րապահ հիացող մը ր լ լա/ով հանդերձ՝ 
չուզեր գեղեցիկին բարձրագոյն տուրքը 
Սոյներուն քով տեսնել։ ((՛Լայ կոն» ին մէջ 
յայտնած շահեկան մ տած ո ւմն ե ր ո լէ ան ~ 
հրաժ՜եշտ կը գտնէ շեղում մը գա զա փա — 
րականէն ազատ արտայայտութիւն ՝ որ- 
պէս զի արուեստին ընթացքը հասնի նոր 
հաստատումներու համոզումին։ Այս գե — 
ղեցիկ եւ արդիական ըմբռնումին հետ 
1!Ը յայտնէ նաեւ անընդունելի մ տածում— 
ներ : Ա աճա իւ հակասական : ՀԼ, կար չու ~ 
թիւնը իբրեւ նմանութեան արուեստ ՝ 
կրնայ ներկայացնել տգեղը։ Սբրե*- գե — 
դողիկի արուեստ* չի կրնար ներկայաց
նել տգեղութիւնը» ։ Է1րքան սահմանա — 
փակում ա ր ո ւես տի անպարագիծ անդաս- 
տանին մէջ՝ պարզապէս չկարենալ զգա~ 
լուն համար տառապանքին ձեւազերծում- 
ներով տգեղւլած դէմքի մը յուշա կան գե
ղեցկութիւնը î

Լեոինկ ա րուես տը կ՛ օժ՜տէ նոր բառս վ 
‘Լը։ Ա ոա՚ին անդամ էնլւ կը դո բծածէ 
1լե՜ր.ԱլԱ1րյ1Նհսլքւ բառը ՝ հ ա կա գր ե լո վ
գեզսւթուեսսւ բառին ։

«Գեղեցիկին գաղափարը չի ծնիր երե
ւոյթներու ներշնչումէն՝ կը ծնի արուես
տագէտին մ տածումներէն} ^ր դար՚ւ ո ւն

ոգին .սր,ո,ոյայտ„ղ այԱ խօ .
կը հա բռռոցն է արուեսաին իմա'" L 
աոլթիւնը-. Աէկ անձի կը վեր" Լ 

ւեոաադէան ու փիլիսոփան, Որ 
փարը միայն ճանչնայ արոլեստ1ւն Լ 
մարաոլթիլնը յ

Գեղագիաական դաղափարներ __
նելու ընթացքին , Հեկել կը մեղանչէ հա. 
ւաաալուն համար, թէ ճարտարապետոլ, 
թիւնը սեմպոլիկ արուեստ է , արձանս, _ 
գոըեութիւնը' դասական, նկար,ոլ.ռ, ՜ 
նը' վիպական: Ոչ մէկը աեւակԼ" 

պահաե է իրեն վերագրումը, Լ,րե^ 
փոխնի փոխ եղաե են թէ մէկը ել ռ 
միւսը. Բայց Հեկել աւելի լալ կը 
լուծէ ենթակայական ա ր ուես աներ ր,
«Երամչռա կան գործի մը աՈչել հոդլ^ 
կը կորսնցնէ իր դիաեյոլ աղա աո լթի^^, 
Զգացումը կը նոյնանալ ձայնին հետ, 
Գաղափարը կ'ա ր աա յա յաոլի ձայնով,
Բանաստեղծութիւնը ևրամչաոլթեան հետ 
կ'ազգէ ձայնական թրթռացումներով» .

Հեկել, արուեստի կոչումին ըսւազոխ, 
համապատասխանող նիլթը կ'ընդունի 
մարդը, տեսանելի պատկերը անտեսս, - 

Աստուծոյ կատարելութեան , կը 
յորդորէ արուեստագէտները, „ր դաղա
փարա կանութենէն չչեղին, որպէսդի ըս. 
ա եղծադո րծ ո լթի ւնն իրենց զգենու վվ, _ 
լիսոփայոլթեան տարազը : Հակառակ իր 
տեսաբանական սրամտութեան , Հեկել 
՚ւը մնայ վա րդա պետական ք ււսւկմաթ-իկ ) 
եւ անով' կը փակէ հանճարին ճամբան-.

Հլոփէնհաուէր ՝ գերմանացի տեսաբան
ներուն ամ էն էն միստիկն է ։ Արուեստին 
վրայ կատարած խո րհ բդածութիւններըկբ 
նմանին կրօնքին վրայ կատարածներով 
կ^աւխոլացնէ մարդը եւ կը մօտեցնէ ղաի 
Աստուծոյ ։ է/ը ջատագովէ Միջին խարուն 
արուեստը ՝ որ զո ւգո ր գե լո վ կրօնտկանշ 
զգայնականին հետ՝ կուտայ հաւատքին 
պա տ կե ր ը ։ Ար ո ւե ս ա ին վս եմը կը տեսնէ 
հ ո գի ին ել բնո ւթեան ներդաշնակութիւն՜ 
ներուն մէջ ։ Սնութեան խօսուն երե - 
ւո յ թ^/ե ր ր էլը յ ար ո ւց ան են իր մէջ զդա~ 
յա կան պա տկերն եր ՝ որոնք կ՚անուանէ 
((խորհ ուր ղին ա ե ս անե լի ո ւթ ի ւն ը» :

Սոփէնհաուէլւ ՝ ձեւակերպեց թէեւ ար- 
ւ ես տին վրայ անձնա տիպ մտածումներ ՝ 
րա յց տւս րածեց բարձր դասու գաղա . 
փա րնե ր ։

X

եք ո թա կան ճա րտա րա պետութիւնով հը 
մայոլած ^1էօթէ վիպական է։ վինքել 
մա ¥ աղդեցութեան տակ կը գաւանա 
փսխուի ու կը դառնա յ գա ս ա կանո ւթեան
ջատագով ։ Արուեստին դոր^՜Ը ^[Ը տ^ս " 
նէ մ տա յղա ց ում ին մէջ՝. <(Ե ր ր Փիթիաս 
կը քանգա կէ ր ((Աթենաս ը» ՝ ներքին աչ~* 
քո վ կը տեսնէր ենթա գիտակցութեան մէ[ 
թաքնուած գե;ղեց ի կին պա տ կե ր ը ՝ անկէ 
կ՛առսւջնորդուէր իր ձեռքը» : Լնւէհէսնըէ11 
սլէս ՝ ա ր ո ւե ս տ ին վրայ կատարած
խո րհ րգածո ւթիւննե ր ը տուրք մ էյ կուտան 
իր բանաստեղծի քմայքին՝ բիլ ,Անղամ 

ճշմարի տին ։

Կէօթէ չէ կրցած գեղագիտական հա - 
մ ո զո լմի վերա ծ՜ել հիացումները՝ որ ՈԼ 
ն էր նկարչական ու երաժշտական զոր 
ծերուն վրայ * ((Արուեստին մ թութիի 
կը ծնի մտածում ին մէջ ոչ թէ զդայ^,ո 
թեան» խօսքով կը մ տնէ իմ ա ցա կան աչ 
խարհին մէջ՝ չքելէ յետոյ վիպականը՝ որ 
իրը եղած էր երբեմն î

Պ'երմանաց ի իմաստասէրները շնն 1,1 
ներ արուեստը ինքն իր մէջ իբր ղեԳե Լ 
ցիկի ինքնավար արտայայտութիւն . 
րենց համար արուեստը գազափարագրՈՀ 
թեան միջոց մըն է ինչպէս փէւՒ " " Լ՜ 
յութիւնը ։ Ամբոզջ երկու ^‘[՚ ) Ղ ե1 
նական մտքին մշակները իր^՚նց $ Հ //
զումին ուղղափառութիւնը խ՚Ղ
դարձնելու ճիգին մէջ սպառեցին 
ծում ին բոլոր ձեւերը՝ սահմանել 
մար անս tu հման ելին գեղեցիկին լր
քր ՝ կրօնքին պէս անթափանցելի *
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Propos sur 

1© jzème Symposium
^HSnMlHbP «ՍեՆեԱԿԻ» ՄԱՍԻՆ

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏեՍԼՆԻ

Le 2ème Symposium sur l’Art Armé
nien s’est tenu à Erevan du 12 au 18 
septembre 1978. Il groupait quelque 
deux cents participants et il va sans dire 
qu’une telle réunion présuppose une or
ganisation de plusieurs mois. Le comité 
d’organisation, placé sous la présidence 
de Monsieur A. Kirakosian (Premier vi
ce-président du Conseil des Ministres de 
la RSS d’Arménie), a résolu la plupart 
des problèmes logistiques et a même 
donné à cette manifestation un caractère 
îastueux très apprécié des congressistes. 
Les écueils cependant ne manquaient pas 
et d’abord les difficultés de communica
tion entre l’URSS et les pays occiden
taux : le courrier lent et précaire a en
traîné des retards dans la publication des 
communications, le coût du voyage (qui 
était jusqu’à Moscou à la charge des par
ticipants) a fait renoncer certains ; d’au
tre part l’infranstructure hôtelière est 
notoirement insuffisante à Erévan, l’Hô
tel Ani, encore que récent, nettement 
dépassé (beaucoup d’habitüés d’Erévan 
ont regretté comme nous le charme un 
peu désuet de l’Hôtel Arménia). Ces

par

J. M. THIERRY

quelques reproches ne sont que vétilles 
en comparaison des facilités matérielles 
dont nous avons bénéficié. Un échelon 
avancé de collaborateurs de l’Académie 
des Sciences d’Arménie rendait la re
doutable escale de Moscou presqu’agréa
ble ; l’accueil à Erévan, échelonné sur 
deux jours, s’est fait sans heurt.

Le comité d’organisation s’était efforcé 
d’entrecouper les séances de travail par 
des visites de monuments et des mani
festations artistiques. En dehors des cir
cuits, pour ainsi dire classiques pour les 
étrangers, de Garni et Geghard, d’Etcli- 
uûadzin, de Sévan, les organisateurs ont 
eu la bonne idée de leür faire faire un 
vaste circuit des principaux couvents du 
nord de l’Arménie, Haghbat, Sanahin, 
Odzoun, Gochavank et Haghartzin ter- 
^dué par un remarquable dîner sur les 
bves du lac Sévan. Nous ayons eu de 
plus la primeur du nouveau musée de 
Sardarapat qui regroupe dans un bâti- 

Jaeat d’une belle architecture moderne 
Une collection de pièce archéologique 
Provenant en partie du Musée Historique 
M en partie de nouvelles fouilles, une 
collection de tapis de toute beauté, d’ob
jets artisanaux et d’œuvres résolument 
Modernes, peintures et sculptures té
moignant d’une renouveau des • arts plas- 
tiçptes où l’influence occidentale n’est 

Pas absente. Nous avons également pres- 
9Ue inauguré les nouvelles installations 
jJ? Musée Historique d’Erévan. Quant au 
Maténadaran, l’éloge de ses richesses et 

e son organisation n’est plus à faire.
Trois concerts avaient été prévus, le 

Premier (musique de chambre et solos 
e voix féminines) nous a paru le meil- 
6լո ; le dernier (concert symphonique

avec chœurs) était très bon aussi ; quant 
au second, il a été très apprécié des ama
teurs de folklore.

La partie scientifique du Symposium 
s’est ouverte, immédiatement après des 
discours d’usage, par les rapports de B- 
Arakélian sur le rôle de l’Antiquité dans 
le développement de l’art arménien, de 
notre ami Paolo Cuneo sur l’urbanisme 
arménien au Moyen-Age, de Madame 
O. Podobedova sur l’origine de l’icono
graphie dans la miniature. Ensuite le 
travail des congressistes s’est réparti en 
5 sections, à savoir : Art et culture de 
l’Arménie antique, Architecture médié
vale, Art médiéval, Miniatures arménien
nes du Moyen-Age, Art moderne armé
nien et art soviétique. Le symposium 
s’est terminé le 18 septembre par une 
séance plénière avec communications du 
Professeur V. Harutunian et de nous- 
même et un discours de conclusion de 
Monsieur R. Zarian. Un banquet clôtu
rait, comme il se doit, cette semaine de 
travail.

Si on voulait formuler des reproches, ou 
plus exactement des regrets ce serait 
d’abord la faible représentation relative 
des pays occidentaux (en dehors de l’I
talie qui avait envoyé une vingtaine de 
chercheurs sans compter un groupe d’a
mateurs arméniens fort sympathiques) ; 
c’est ainsi que l’Allemagne de l’Ouest 
n’avait que trois représentants, la Grande- 
Bretagne, cinq, la France, six... 11 aurait 
été bon qu’un comité international s’oc
cupât de la sélection des participants et 
de leur acheminement à Moscou dans des 
conditions plus favorables.

D’autre part la dispersion des sections 
dans cette grande ville qu’est devenue 
Erévan empêchait pratiquement d’aller 
de l’une à l’autre ce qui nous a privé de 
communications très intéressantes. Mais 
peut-être n’y avait-il pas moyen de faire 
autrement, les locaux universitaires étant 
occupés depuis la rentrée scolaire qui a 
lieu en URSS au début du mois de sep

tembre.
Enfin la qualité technique des projec

tions (indispensable évidement dans un 
congrès consacré aux arts) laissait nette
ment à désirer. Beaucoup de communi
cations ont été gâchées de ce fait.

Par contre dans l’ensemble, et comme 
cela s’était produit à Tiflis, chaque com
munication (envoyé à temps) était ronéo
typée en deux langues : langue d’origine 
(anglais, français ou allemand) et russe, 
permettant ainsi de suivre facilement les 

exposés.
Nous ne pouvons ici énumérer toutes 

les communications présentées ; nous 
nous contenterons d’exposer les tendances 
générales et les points qui ont fait l’ob

jet dé discussions.
D’abord l’accent a été mis sur la cul

ture de l’Arménie dans l’antiquité. L’art 
ourartéen avait connu un certain engoue
ment dans les dernières décénnies et 
plusieurs chercheurs se sont efforcés d’y 
trouver le fondement de 1 art arménien 
or actuellement des fouilles récentes mon
trent que l’Antiquité a été une période 
de formation d’un importance qu’on ne 
fait qu’entrevoir ; la double influence 
iranienne et hellénistique souvent évi
dente dans les œuvres de prestige n appa
raît que peu dans les œuvres rustiques et

'l'iiininiiiiLh տարիէ աւելի կայ կը յ ի- 
շեմ կարդացած ր/ լա/ս հ ետեւեալ կար — 
նիքը Ասք էնին , որ կը գրէր' բա-
նա ս տեղծո ւթիւնը կարդալու համար
պէտր է նախապէս մարմինին տա լ որոշ 
կեցուածք մը , սլէտք է շտկուիլ, գԼոլ[սԸ 
ուղիդ բռնել, նայուածքը, կը խորհ իմ , 
հ եռուն 'Այղ կեցուածքը աղօթողին կե
ցուածքը կը յիխցնկ։ Արդարեւ, ոմանց 
համար բանաստեղծութիւնն ալ աղօթք է։

Այղ ձելը չյաջոդեցաւ ինծի*. Ա եղա նին 
առջեւ նստած , իրանս Ո1֊ղիղ i շուտ մը 
յող նեց ա՛յ առանց բան մը հասկնալու։ 
Անպայման ԱՈ.ֆ|ւԱթ|ւքէ՜ բան մը րլքա/ու 
է, մտածեցի, չհասկցուելու ՃՒգ մՐր 
լեղուական սովորականէն տա ր բեր եղա
նակ մը։

Պատուհանէն իրիկուան ստուերները 
սկսան իյնալ սեղանիս։ ^իացի երկնցայ 
րաղմ ո ցին վըայ, գլխուս վ երեւի JnJuJL 

վառեցի եւ շարունակեցի կարդալ։ Անմ ի- 
ջապէս սենեակին առջեւս եկաւ,
իմ տրամադրութեանս տակ մտաւ, ա — 
ռանց հրաւիրուած ր / յա/ու : Լուսամփո
փով լապտեր ը կը լուսաւորէր աւելի շատ 
կա րդա ց ո ւած *Լայ^-Ը. 1 Ղ՜է՛ [‘‘PU. * անկէ 
դուրս, սենեակին մթա ս տ ո ւե ր ին մ էջ ) 
շուքեր կը շար մ տկէ ին երկննա լով ու 
կարճնա լով ձեւ ըԱա Լ կարծես տեղ մը 
դտնել հաստատուելու համար։ Աենեակը 
սկսաւ շուրջս մարմին առնել, մ արմնա- 
ւորուի լ, ոչ թէ իր մէջ գտնուող իրե — 
րով, այլ պարզապէս իր ներ կա յո ւթեամ- 
րր, ներկայութեա մր մը։

փորեմ մութը ԼԼլԱ1ւլկսւծ»
բաւական վ^ր^Ը ոլս1էԼ տոԳ

«կլւ պսւււկխք ակռաներս խրած
գիշերին»

Այն վի^ակ^ ՈԼՐ 1ԼԸ ղտնոլի
մարդը, կարելի է ըմբռնել միմիայն
կրաւորական կացութեան մը մէջ*. Կը 
փորուի մութը երբ ՊԱՌԿԱԾ եմ կամ երբ 
կը ՊԱՌԿԻՄ ակռաներս մութը (գիշերը) 
խածած , այսինքն հր ամ՜ար ած եմ բո լո ր 
դռները փակած բանական էակին առջեւ ։
ԱյԳ ԳՒԲ^Ւ^ ^աՍԳԲ. ևԸ նմանի աւե
րակի վեր ած ո լած դղեակի մը, ուրկէ

populaires, comme ces étranges figures sty
lisées que nous avons vues au Musée de 
Sardarapat.

Pour l’époque médiévale, nous avons 
eu l’heureuse surprise de constater que 
les responsables de l’Académie des Scien
ces s’étaient enfin écartés de la routine 
en ne se limitant pas, comme d’habitude, 
à la seule architecture arménienne ; une 
large place a été donnée à la peinture 
et même à la sculpture arménienne.

Plusieurs communications ont été con
sacrées à l’exploration, car il existe en
core nombre de monuments arméniens 
peu ou pas du tout connus. Nous pensons 
en particulier aux communcations de 
Messieurs Alpago-Novello et Boudoyan 
sur, respectivement, les églises d’Azer- 
beidjan iranien et les églises de la région 
de Harput en Turquie. Et, à ce propos, 
il faut souligner aussi l’intérêt qu’on 
attache maintenant à l’art arménien de 
l’époque moderne, en particulier du 
XVIIe siècle qui a été si riche et, par 
certains côtés, si novateur.

Pour la sculpture on s’est surtout at

1լ անցնին երկինքէն թռչող ամ պե րուե 
ստուերներ ը , տեղա տա րափնե ր ը , բո լո ր 
անա ս ո ւնն ե րն ու ասուններր , ինչպէս բո
լոր ուրուականները։ Այսպէս է որ կը 
տողանցեն մեր աչքե բուն առջեւէն ին — 
նըսոլնըվեց էջերու ընթացքին' տօնա — 
վաճառ, կրկես ու խեղկատակ, հրախա — 
ղո ւթ ի ւննե ր ու ղա ռանց ան քն եր , ա յն պէս 
ինչպէս կը պատահի ամէն մարդու երբ 
կը պառկի , բիբերուն մէջ ամբարուած 
Լո.յսը աւելի աղատ արձակ , վերացա — 
պաշտ նկարիչի մը պէս սեւին վրա յ կը

է՛ր ֆ ան թա ս դի ք պատկերները ։
/’ հարկէ քնացողը փողոցը չէ որ պառ

կած է , թէեւ միեւնոյնն է փողոցը պառ
կած ղէոշարին համար։ Մեր քնացողը 
սենեակի մը մէջ կը գտնուի , արտօրա
լով , առանց տնտնա լու ս տո լերն ե ր ը կու-

Դրեց'

ՋԱՐԵՀ IT. ՈՐԲՈՒՆԻ

դան լզուըռտել ստուերներ ը ^սենեակ» ին 
պատերուն վրայ, ուրկէ կր մեկնին լեց
նելու եւ յորդեցնելու համար բովանդակ 
միջոցը իրենց ամէնէն զառանցական
պատկերներով։ Աենեակը կրնայ եւ սեն
եակ յրւ/ալ , այլապէս ինչո^ւ համար չա
կերտուած պիտի ԸԱ_աԸ պոէմին
դրան սեմին իսկ y անոր որուն վերնագիր 
անունը կու տան : «մ Ո 1 ինչո՚^լ համար 
չա կեր տո լած է ։ Այդ պատճառով ղլ՚քթ1' 
շահեկանութիւնը գրքին մէչ չէ , գիր —

, քէն դուրս է , կողքին վրայ ։ Կրնայ ըլ _ 
րսլ որ ասիկա բանաստեղծական թաղ մըն 
է մեր ուշադրութիւնը ներսէն հեռաց — 
նելռլ նպատակով։ Կրնայ ըլլալ որ տար
բեր վայր մըն է, Ո-էմսլոյին «Այլո ւր»ը , 
օրինակի համար կամ չեմ գիտեր ի՞նչ 
յօրանչանք մը^ որ յանկարծ , մէկ տաս- 
ներորդ երկվայրկեանի մէչ իրմէ դուրս

taché à déceler les influences et les in
tentions des artistes. A cet égard nous 
avons retenu les communications de Mes
dames A. Bank et C. Jolivet.

La peinture de miniature a été fort à 
l’honneur et en particulier l’école de Ci- 
licie dont les caractéristiques (V. Ka- 
zarian, I. Drampian) et les influences (T. 
Velmans) ont été analysées.

Enfin la peinture murale a été « dé
couverte» dans ce symposium. Les jeunes 
chercheurs arméniens se sont attachés à 
trouver dans les peintures de caractère 
géorgien assez répandues en Arménie au 
XHIe siècle, les traces d’une main ar
ménienne. Les arguments par eux avan
cés n’ont pas convaincu tous les partici
pants.

Ce Symposium n’a pas été qu’une 
somme de communications ; il a permis 
à la plupart d’entre nous de retrouver 
des collègues ou des amis avec lesquels 
il est agréable et enrichissant de conver
ser. Il est alors d’usage de se donner 
rendez-vous pour le prochain congrès. 
C’est ce que nous avons fait avec plaisir.

Fonds A.R.A.M
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կը թ ափէ խառնի խուռն ամ բող^_ ա շխա րհ 
մը։ Մենք՝ գոնէ աւելէ լաւ 3)րէօտի 
յա յտնութենէն ի վեր 1 nP արդուն ամ է- 
նէն հարուստ գաղտնիքները ցուցաբերող 
վիճա կը անոր կրաւորական վիճակի մ էջ 
ո րոճածներն են , երբ բանական մարդը կը 
խաբէ , կը ծածկէ իր մտածումները՝ զդա~ 
ցումները՝ մէկ խօսքովի դիմակաւոր
կ՛ապրի, ՊԱՌԿԱԾ կամ ԱԿՌԱՆԵՐԸ իււսւծ
ՀՓՇԵՐԵՆյ Կ.Գա4^FԲ. թուլցած հակառակ 
JuiLUlÔ՜ բառին ներգործական զօր ո լ — 
թեան , երազող ր , դիմակը երես էն նե — 
տած իր գաղտնիքները կը յանձնէ , կը 
լրէ ափերուդ մէջ՝ իր խորհ ր գան չանա — 
կան ՝ խորհրդաւոր կամ բանա ստեղծ ա _ 
կան տրամին հանդիսատեսը կր դարձնէ 
նախ ինքզինքը՝ յետոյ մեղէ իսկ այղ պա
րագա յին ո^փ է գրոզը > ptpûjupiid՜]! ընո
ղը : Ւ Վերջոյ գործերնիս գրուած բանի 
մը հետ է եւ ի^նչ է այգ գրուածը՝ այգ 
գրութիւնը։ Ա անաւանդ ինչո*լ համար 
գրուած է :

Այ ո > ինչու համ ար գրուած է * Եթէ 
ընթերցողը չի գիտեր թէ գործ մը ին
չու համար գրուած է՝ ուրեմն չէ կար
դացած : Գրուածքին լիրայէն աչք պտըտ- 
ց ուցած է միայն հա ր ելան ց իօր էն ՝ միտ — 
քը ուրիշ տեղեր թափառեցնելով : Ընթեր
ցողը արուեստագէտ կը դառնայ իր կար
գին ՝ երր ինչուն փնտռողն է յ ինչուն 
փնտռող ր պէտր է իրեն հարց տայ՝ ի°նչ 
էր գրողին հոգեվ իճա կր ՝ մ տա յղացումը՝ 
որով տագնապանք մը ունեցած է։ Անոնր 
պէտր է որոնել գործին ամէն տողին տա- 
կը եւ. ոչ թէ անոր պատմած հէրեա թին 
մ էի * Գրողին առաջին մ տ ահ՜ումին թև լին 
հայ ր էն բռնահ պէտը է հետապնդէր֊ ա — 
նոր ընթաց րը , ին չպէս թ էս էո ս ըրաւ 
Արիա գնէի ձդահ թելին հա յրէն անցն և — 
լոլ համար լաբիւրինթոսի մութ բաւիղ- 
ներէն հասնելու համար լոյսին :
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3- Գ- Այս սազերը գրուած եե անպա
տասխան մնացած այն բարեկամներուս, 
որոնք ինծի հարց տուիւն փրիգոբ Պըլսմ- 
եանի կամ Յարութիւն *հիւրքնեանի զօր
քերուն անմատչելիութեան մասին :

Ընթեռնուլ, ընթերցող ըլլալ գրելու 
համահաւասար արարք մըն է, որովհե — 
տեւ ուշի ուշով կարդացող մը կսւրդա_ 
ցած ատեն կարդացածը գուգահեոարար 
մտքին մէջ կը գրէ, ոչ թէ կրկնութիւն 
մըն է ըրածը, այլ' նոր արտադրութիւն 
մը ըստ իր խառնուածքին : Ասիկա ըս- 
ւած չէ միայն Պըլտեանի կամ 3արու Ա 
թիւն Քիւրք նեանի անհասկնալի գրու յ- 
թիւններուն համար, որոնց անըմբռնելի 
եթէ ոչ խելագար մակդիրը կուտան ան- 
միջապէս աոանց նախապէս նուազագոյն 
նիգ մը ընելու : Պարագան նոյ նն է սա _ 
կայն ընթացիկ սովորութեամբ գրուած 
գործերոլ համար, որոնցմէ միայն անէք- 
դոտիք մասը հասկցած են, ոչ թէ անոնց 
էութիւնը : կը բաւէ որ անոնցմէ ստոր 
մը տեղափոխուի, արդէն ոտքի կ՚ելլեն 
պոռալու համար: Տեղափոխուած ստորի 
պարագան կարելի է դեռ երկարել եւ, օԱ 
րինակի համար ջնջել կէտագրութիւնը 
խորհելով որ ան լոկ լեզուական հարց 
մըն է շնչառութեան հետ կապուած , ինչ 
որ կարելի է գտնել ամէն մարդ իր շըն- 
չառութեան կշռոյ թով: կան բառւսխաղե- 
րու պարագաներ, բայ g ուշադրութիւն , 
այգ պարագաներուն ալ կան, շատ յա — 
նախ, եթէ ոչ միշտ, հոգեվերլուծական 
հարցեր :

Իր ժամանակին Աալառմէն ծիծաղելի 
դաբձուցին իրեն անընթեոլիութեանը 
համար, երբ ընթեռնլի ըլլալու, համար 
կը բաւէր որ ընթերցողը ինքը տեղը գը- 
նէր Աալաոմէի ջնջած comme բառը : 
՞Նկատեցի որ 3 • Քիւրքնեանը նման գոր
ծողութիւն մը կատարած է իր գրութեան 
մէջ : Ան եւս ինչպէս Աալառմէ ջնջած էր, 
բաո մը որ գինքը կը ջզայնացնէր, Ո Րին 
հանդէպ ոխական դիրք մը ունի: Տաս - 
նեակ տարիներ առաջ ես ալ վարձած եմ 
Ոքերու ջարդը: Հիմա որ կրցած եմ 
պակսեցնել, օհ քչիկ մը եւ չեն նշմա - 
րեր գրութեանս անըմբռնելիոլթեան 
պատնաոը, գոնէ պատնառներէն մէկը :

Կեցցէ Յարութ, յաջողեր ես: (Պէտք էր 
ըսել, ՈՐ յաջողեր ես, գիտեմ, բայց 
կ՚ատեմ ՈՐշ») :

Պատահա կանութիւնը ՝ կր կա րծեմ ՝ շատ 
սովորական փորձառութիւն մ ին է ՝ որ 
ամէն մէկը միշտ ունեցած է ամենուր եր 
եւ պատմական որեւէ ժ՜ամանակաշրջանի։

Պատահականութիւնն է որ սիրոյ հան
դիպումներու առիթը կուտայ ՝ այնպէս 
ինչպէս պատահական եւ անսպասելի ե — 
ղաւ սիրոյ հանդիպում ը իմ եւ Հա յաս-
տանի միջել :

Կը հանդիպի ս մէկու մը որուն եր բեր 
չես տեսած ՝ կը հետաքրքրուիս իրմով՝ 
կը խօսիս աջէն ու ձախէն ՝ կը նայիս ա- 
նոր աչքերուն մէջ*. Եւ յանկարծ կ}անդ
րադառնաս որ ափերդ լեցուն են սիրով* 
սէր մը որ կուտաս ու կ՛առնես : Իմ պա- 
բադային' միայն ստացայ սէրը’.

էյ ո շոր սէր մը, լոլր$_ “կի՚Ա1^ աէ՚ —
դէն ամբողջական ՝ որ իր այդ յատկու
թիւներ ո Հ # ս ափ ի բերան ձգեց ՝ շը“ 
փո թե ցուց եւ հակազդելու անկարելիու
թեան մէջ գրաւ՝ նաեւ անկարող բառ 
մը արտասանելու : Աիայն ա չրերս էին 
ապշած եւ սիրտս' տրոփին : Այս րոէոԸԸ 
տասը օրերու ընթացրին ել որ կը շա- 
րունակուի հոս ՝ Մ ի լանոյի մ էջ î

Մ իւս կողմ է ՝ տասը օր շարունակ ՝ կար
ծես անկարող եղած ըԱ_ա յի > եթէ ո փ Ա՜
խտ րինե լու ՝ գէթ զգացնել տալու որ ա յգ 
սէրը յափշտակած էր զիս •

Հաղորդակցութեան ուսումնաս ի րո լ — 
թիւնը գիտական նիւթ մըն է որ այսօր 
աւելի արդիական է րան եր բեր եւ ինծի 
համար մասնաւոր հետաքրքրութեան ա — 
ռարկայ մըն է ան՝ րանի որ իմ րխսսա
ւան գութ եան ս նիւթին եւ նպատակին հետ 
առընչո ւթիւն ունի :

Խօսքը հաղորդակցութեան գլխաւոր 
մ իջոցն է ՝ որով որրան աւելի թափան — 
ցենք անոր շարունակական փ ո փ ո խո ւմ — 
ներոլ օր էն րին ՝ ա յնրան աւելի կարէ — 
լիութիւն կը ս տանանր ճշգրիտ կերպով 
հաղորդելու մեր միտրը եւ հետեւաբար' 
հասկցուելու ՝ հաղորդակից դառնալու։

Ասիկա ՝ հաւանաբար իրաւ րլլաJ բա"" 
նական չափանի շի վրայ * ԸայՅ բանակա
նութիւնը մեր փոքրիկ մէկ մասն է միայն : 
Խօսքն ալ եր բեր կատարեալ չէ ա յնրան 
որրան մ ենր կը նկատենք։ Րաց ի նշա — 
նա կո ւթենէն որ խօսքը կը ներ կա յա ցնէ, 
ան ձայն է՝ տեսողութիւն է եւ նշան' 
երբ գրուած կր տեսնես » իս^Լ երբ ձեռքդ 
կը չօշափէ խաչրարը, ան կ' ըլլա յ զգա-
ցում !

Լոկ ձայն է երր' նստած սեղանի մը
շուրջ եւ գաւաթները լի հայկական քոն- 
եակով ՝ կը գիտես Ս արտիրոսը որ քեղի 
հ ետ կը խ օսի ՝ բայց կարենա լ
հասկնալու համար թարգմանին օգնու — 
թեան կը կարօտիս ։ Զ ես հասկնա ր ՝ եւ 
սակայն' նոյն այգ է բառին եւ հաղոր
դականութեան իսկութիւնը։

Զայնը շարժ՜ուձեւ ալ է (փեսա) : Ծե — 
րոմն ի պահակ մը եկեղեցւոյ դուռը բա
ցաւ մեզի ներս մտցնելու համար։ Լուրջ' 
մ էկդի կեցած' կը դիտէր մ եր զբաղում
ները լո ւսանկա ր չա կան գո րծիրին հետ ։ 
Աեչչուկ անյայտացաւ վերադառնալու 
համար անուշեղէններով լի ափսէով մը։ 
Մեր դուրս ելած պահուն ՝ իրեն տուինք 
դեղձ մը՝ միակ բանը որ ունէինք։ Առաւ 
զայն ձախ ձեռքով՝ ս^ր տարաւ կուրծ
քին* հորիզոնական գիծ մը տես լա կա — 
նօրէն կը միացնէր դեղձը ել ձեռքերը ։ 
Խոնարհեցուր գլուխը։ Նայեցաւ դեզ — 
ձին։ Ն ա յեց ալ մեզի։ Ոչ ոք կր խօս էք ' 
Ւր ետին կանգուն տուֆ քարէ պատը ՝ 
կէսօրուան զօրաւոր Լոյսը՝ Լուրջ եւ հան
դարտ աչքերը ՝ պերճ շարժ՜ուձեւը կապ- 
ւած նախնի սրբազան խորհուրդներուն • 
այս ամէնը խօսք էր» խօսք մը' դուրս 
ժ՜ամանակէն եւ միջոցէն։

Արմ ատն էր ՝ երկրի խորքը խորհը — 
գա լոր կամ մոգական կամ երկնային' 
որմէ ծագում առած են այնքան լեզու —
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ներու բո լոր բառերը ՝ կամ աց կամ աց
կորսնցնելով կապը իրենց ծագում ին 
հետ ՝ բայց պահելով միշտ՝ նոյնիսկ եթէ 
չնչին չափ ով՝ նշոյլ մր բանա կանաց ո ւմ ի 
ժ՜խտումին :

էականութիւնը ՝ ետ դարձը դէպի ա — 
կոնքը որմ է ծնունդ առած է ՝ ամ էնէն 
կարկառո ւն ճշմ ա ր տ ո ւթ ի նն է ՝ եւ ձի շդ 
այդ պատճառաւ հասկնա լի է' յայտնատե- 
սութեամբ կամ րնա կան ճամբովի մի — 
միայն զդայարանքներու մ ի ջ ո ց ա ւ » 
յողնած ոտքեր ը որ կեցած են կարծր եւ 
Կիզիչ Հողին վրայ՝ ձեռքերը որ կը շօ- 
շափեն անցած դարերու քարերը կամ 
արդիական շէնքերու տուֆերը կամ , 
նոյնիսկ՝ ուրիշ անձերու ձեռքերը* փո — 
գոցի փոչիին համը որ խառնուած է
գինիին քաղց բութ եան 
ցած մանրանկարներդ 
դոնաթափ եղած 
մ ամ ո .

աչրերը' յ 
ոսկիով 

են ժ՜ամ անա կի

ադե — 
որոնք 
բեր ֊

1U կիներ' որ նման են Երեւանի 
շրջա^Լայրի արեւէն կի զոլած դաշտեցուն 
եւ բլուրներուն ՝ կա պոյտն եր' նման տա
քութենէն տժ՜գունած երկնքին * կալին 
դ^դի^Ը եւ քարերուն ու խազողին կար — 

եՍԲ. » h»- կամ ՝ իրենց հակասութեան

Գխրյք
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աւելի շե շտո ւած ՝ ժ՜ողովուրդին խո — 
րունկ ել մ ութ աչքերն ու կա րմ իր փոք
րիկ մեխակները որոնք անոյշ կը բու — 
րեն» ականջներ ը որ լեց ուած են Երե — 
ւանի կեանքին ժ՜խորով* խօսակցութիւն- 
ներու հատուածներ ը ՝ ձա յներոլ ե լեւէջ- 
ները որոնք իրարու ևը բախին փողոցնե- 
րէն քալող րազմ ո ւթ ե ան մ էջ » ազմ ուկը 
ինքնաշարժ՜երու' որոնք կանգ կ՚առնեն , նո- 
րէն կը շարժ՜ին եւ անցորդներու ուշադ- 
րութիւնը կը գրաւեն » արդիական քա — 
ղաքե է ՝ շատ ուրիշներոլ նման' ուր քեզ 
ակամայ կը տանին եթէ չես գիտեր եր
թալիք տեղդ ։ Ե*- ահա ՝ անսպասելիօրէն ՝ 
գի շե ր ո լան ճնշիչ լռութիւնը : Այն գի — 
շեր ո լան' ուր չորս հարիւր հոգինոց շա
ղակրատ եւ ինքնաշարժ՜երու ցնցում — 
ներէն գինովցած խումբը իջաւ եւ յա — 
ռաջա ցաւ առանց հ ետաքրքրուելու թէ 
ի^նչ պիտի ըիէր [հաւանաբար յոգնո լ — 
թեան պատճառաւ) ՝ րաէելով երկու կող- 
մէն ծառազարդ ճամ բայէ մը դէպի մութ 
հարթավայր մը' ուրկէ կ'երեւային 
երեւանի իրար գրկող՝ սԼԼս[ԼաՅոդ հազա — 
րաւոր լոյսերը» ել քիչ առ քիչ այդքան 
մարդկանց ժ՜խորը մեղմացաւ եւ աւելի 
ուժ՜գին լսուեցալ ծղրիթներոլ միալար 
նո ւա գը * կարծես եր աժ՜չտա կան կատա — 
բումի մը ռո պէ ական միջանկեալ դա — 
դար մը րյյար խռովայոյզ սպասումով 
առլցուն • դադար մը որ յանկարծ Հկը 
կլանուէր սրանկիւն սել սիւնէ մր' սեւ 
դի շեր ո ւան մէջ։ Ծ իծեռնա կա բե ր դի գի — 
շերը, Եղե՛լնի անշէչ րոցը, պլպլացող 
°ղը, զանգոլահեղ Հարերը, մեղմաձայն 
երգեցողութիւնը, բազմութեան ան շար մ 
լռոլթիւնը : _

Երրե՚Հ հ ա զո ր գա կց ո ւթ ի լն ը ա յորան 
իրական չէ եզահ , եր բե՛ր թօսրը ա յորան 
իմաստալից' դառնալով լռութիւն : Երթեր 
այ դրան ումգնութեամբ չեմ զգաց ահ 
թորունկ ել տիեզերական արմատը ամէն 
մէկ բանի, անձի, մամ անա կի, մերկա — 
ցահ ամէն մէկ զարդէ, վերահուահ էա — 
կան ինրն ո ւթեան Տ

Մ եր պատանեկութեան ահարկու ին _ 
Հ*7 ^երը, հնոլնգը, մահը, մամանակը,

բացարձակը, „ր„նյ, անզգալիդ 
ցոլահ էին առօրեայ կեանրին Հհասոլ 
նութեան» մէչ, հ„ն ահա
կերես ելան, բայց „չ իրրհլ անձկոլթ,ձ 
պատճառող բաներ, այլ որպէս 
լուհումը գտահ իրականո, թթննԼր .

Սաորերկրեայ գետ մը „ր ոչ 
սահ է , բայց „ր„Լն ինրնոլթեան ստոլ . 
գոլթիլնը հմայիչ վայրկեաններոլ մէչ կ 
ղգանր եւ որուն մէջ արմատ խրաքք էն 
եւ անկէ կեանր կը ստանան իրեր, ան _ 
ձեր, հառեր, լեռներ, մամանակաշրչան. 
ներ , բարբառներ , չարութիւնը ել Գէ 
զեցիկը :

Ումերոլ բուռն բախում, երկ„լոլ _ 
թեան ցայտուն զգացում, ո րոնը սակաի 
իրենց խաղաղութիւնը գտահ են ներղա- 
նակ մէկ ամբողջութեան մէջ „լր, լռոլ. 
թիւնը ջնջելով պարագայականը, զա _ 
նոնր կը բարձրացնէ բնազանցական աս . 
տիճանի մը վրայ, այնպէս' թչպկս 
Արարատը, կ'ըսէր ինհի անձ մը, Ո[ 
միամամանակ լեռնակոյտ մըն է, միակ 
լեռ մը' երկու գագաթներով, իբրեւ իոր. 
հրգանիշ գրականի ել մխտա կանի , րա. 
րի ի ել չարի, լուհուահ միեւնոյն ինր _ 
նութեան մէջ. աւելին' որպէս նշանս, - 
կոլթիւն կեգրոնախոյս ել կեգրոնաձիղ 
ում ին , բայց վերա գրուահ մարդուն եւ 
Իր միջավայրին . հորիզոնական գիհմը 
հնունգ առահ ոսկեգոյն դաշտավայրին 
ել կապոյտ երկնրին վերացական հակադ՛, 
ր ո ւթենէն որ կը ձգտի դէպի անհունը, 
գոյներոլ տարահութիւններ , որոնք կը 
կորսնցնեն իրենց հալա լա յին իմաստը. 
Իբրեւ Հ ա կա սւս կտն մփակ անդրադար - 
ձոլյք ճա րտարապետական եռածաւալ
շփնութեան ամրութիւնը՝ անոր ուղղա M

միայնակ ներկայութիւնը՝ 
չափական միակ տարրը պարփակուած 
իրարու սերտօրէն զօդուած մարմիննե - 
րու մէջ՝ ապա րո լոր ը կարծես վկաներն 
րյլան խիստ իրապաշտութեան մը հան- 
Գէպ բնավայրին բնազանցական վերա - 
ց ա կանո ւթեան :

Մ արդուն գիտակից վերաբերումէ
խորհ րգա լոր ո ւթեան հանդէպ՝ սահման — 
եա լր անսահմանին դէմ ՝ մարմին եւ հո
գի՝ երկուութիւն մը որ միշտ ար թուհ է 
մարդուն ձ*էջ՝ եւ որ կը հանդարտի երբ 
կը մտնես հնակառոյց չէնքէն ներս եւ 
կ՛անդրադառնաս որ միակ տեղը ուր 
պէտք է որ կանգ առնես եւ ուր քու թեք* 
նոլթիւնդ կը վերագտնես քեզ շյրջապա- 
տող իրերուն մէջ՝ հո՛ն' կեդրոնն է՝ JM- 
տա կա գծին թեւերուն խա չաձեւումթ
մէջ*. Եւ- հոն ինքզինքդ կը գտնես որպէս 
մարգ՝ հոն կը գտնուիս անդորրութեան 
մէջ՝ հոն կը գտնուիս Լռութեան մ ԷԼ որ 
խօսք է ՝ հաղորդակցութիւն է ՝ շարժու •* 
ձեւ- է, հազարամեայ աւանդութիւն է։ Ել 
այն ժ՜ամանակ հո նկէ կրնաս նայի Լ մա 
մ ան ակին եւ ապագային ։

Տուֆ քարերով՝ գոյներով՝ շարժուձե 
ւերով ՝ ձայներով ՝ յռութեամր ՝ ծաւալ — 
ներով ՝ աչքերով ներկա յա g ո ւած է ւֆ
սոփա յո ւթեանց գա սա ւանդութեան հա 
մար որ ինծի Հայաստանը ըրաւ ջ կա^ 
ծեմ որ միա կ' եւ իմ կողմէ ալ միակ 

կարելի' պա տա ս խանը զոր կրնամ տալ 
Զշնորհակալ եմ» էէ

Իայց ո1չ շնորհակաէութիւն մը որ [‘թ. 
րել. անանուն բառ կը գտնուի բառարանէ1 

մ էջ ամ էն լեզուներով թա րգմ անու 
այչ չնո րհա կա լո ւթիւն մը որ ծնո
կ՚առնէ այն ստորերկրեայ գետէն որ 
ներկա յոլթիւնը զգացի Հայաստանի մ է 

շնորհակալութիւն մը շատ աւելի 
զերական ՝ բառ մը որ աւելի պտզ 
եւ իմ աս տա լից կը դաոնա յ ՝ որ հաւա ք 
է ծերունի պահակին ծիսական շար 
ձեւին կամ եօթներորդ դարու աա ր 
ներուն ՝ դրական բառ մը՝ հաւան ր f 
շատ աւելի պարզօրէն ըսելու համար f 
<Տ.կ՛ուզեմ Զ՛եղի հետ աշխատիլն *
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էշ/թ 19B7^5» առաջին անգամ Հայաստան 
եկանք, անմիջապէս անդրադարձանք որ 
կարելի չէր ա/Գ ճարտարապետութեան
ուսումնասիրութիւնը սահմանափա կել
զուտ հնագիտական եո ոճաբանական մա
կարդակի Վյրայ , որովհետեւ կեանք մը 
ղոյութիմն ունէր այդ քարերուն մէջ՛, 
էլ միչա որպէս հետեւանք այդ արտա — 
կարդ փորձառութեան որ ունեցանք ըլ
լայ դիտական թէ մարդկային դետնի 
վրայ, եւ վայելելով միամ֊ամանակ գոր
ծակցութիւնը Սով.Հայաստանի մեր պաշ
տօնակիցներուն ու նաեւ Սփիւռքի' ել 
Տանաւանդ Միլանոյի' Հայերուն , այլեւս 
չկարողացանք լքել ուսումնասիրութեան 
եւ հետազօտութեան այդ դաշտը :

Պաշտօնակիցներու. հետ ունեցած շր _ 
իումնևրէ , այն տպաւորութիւնը դո յա - 
ցուցի թէ' բոլորին ալ համոզումն է որ 
արդար չէ այս վայրկեանիս «շնո րհա՛ — 
կալութիւն եւ ցտեսութիւնդ ըսելով բա
ւականանալ, այլ պարտաւոր ենք Ա^օ — 
րէն յանձնառու. քցայ նախաձեռնութիւն՜ 
ներ ստանձնելու, նպաստելու համար հայ 
մշակոյթի եանօթա ց ո լմին եւ անոր վերա- 
բերեալ ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթի ւնն եր ո ւն զար
գացումին ։ Արդէն կ'ուրուագծուին մի 
յանի ուղղութիւներ այդ առաչադրոլ - 
թեամբ ւ

վերաբերի մեր պաչտօնակիցնե — 
րուն' հաճոյքով նկատեցինք, — հրատա
րակութիւներու ծաղկում մը փերմա “ 
նիոյ , Յէրանսայի , Ալստրիայի, Մ իաց — 
եալ Նահանգներու մէջ, եւ Սով. Հայաս
տանի մէջ ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթի ւններ կատա
րելու յանձնառութեան վերանոբոգումը :

- վաւերագրութեան միջազգային կեդ
րոնի մը ստեղծման համար իրարու հետ 
փոթ յարաբերութեան նախաձեռնութիւնը 
Փրոֆ. Ոարսեղեանի ջանքերով, եւ ո — 
րուն պա շտօնապէս իր հաւանութիւնը 
տուաւ մեր կեդրոնը տ

— Փրոֆ • քնում ա չէ վս քի ի նախաձեռնու
թիւնը Միջնադարեան արուեստի ընդ ՜ 
հանուր ա շխա րհ ա քա ր տէս ը պատրաստն- 
լսւ։

իսկ ինչ կը վե ր ա բե ր ի Միլանոյի ու — 
սումնասիրոլթեան կեդրոնին'

֊ Այմմ էն պարտականութիւն կր զգանք 
նախապատրաստական այ խատանք տա ՜ 
նելոլ Սով. Հայաստանի փփ տոլ թի ւննե — 
րու Ակադեմիայի հետ գործակցաբար, 
հասնելու համար Կ* • Սիմպոզիում ին ո~ 
րու իրականացման համար արդէն գործ
նական նախատեսութիւններ կան ։

~ Կրկնել փորձը որ կատարուեցաւ այս 
տարթ վենետփկփ մ՛էջ, մասնայատուկ 
բեանիլթերոլ չուրջ Մ փջաղգայփն գի տա 
ժողովի մը կազմակերպութեամբ, դոր — 
եակցաբար Պէրկամոյի եւ վենետիկի 
համա լսարանական հաստատոլթիւննե — 
րուն :

— Աւսնձնառոլ ըլյաԼ շա րունա կե լու հայ 
ճարտարապետութեան g ո լցահանդէսր որ 
արդիւնաւոր միջոց մը հանդիսացաւ հայ 
մշակոյթի ծանօթացոլմին ու ծա լալու - 
մ խ* ։ ել անոր չուրջ հետաքրքրութեան
ստեղծումին համար ։ Եւ հոս հապճէպով 
կ ուզեմ յիշել այդ ցուցահանդէսին ճամ- 
րորդութեան դլխա լո ր հանգրուանները ֊ 
'Լիեննա , էք իլնիխ , Լիզպոն , Պուէնոս Այ֊ 
քէ" ւ Պէյրոլթ, քծեհրան ու այմմ դրա՜ 
կան առաջարկներ կան Փարիզի, 9**" — 
^Ւրէի եւ Կ՚անատայի համար։

֊ Շարունակել եւ լխդարձակել հալա ֊ 
քուած նիլթերու հրատարակութիւնը 
հատորներու զոյգ շարրոփ (հայ ճարտա 
րտսլետութեան վաւերագրութիւն — եւ ֊ 
^ետազօտութիւններ հայ ճարտարապե — 
տոլթես,^, մասին) որոնց վրայ պիտի
‘էայ աւելնալու պարսկական Հայաստանի

յուշարձաններու մասին մենագրու 
թիւններու չարք մը, Իրանի ազգային

ՀԱԼԼԷԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԱՍԱԽՕՍ 
ՓՐՈՖ- ՊՐԷՆՏԷԶԻ ՈՒվԵՐԶԸ՝ ՍԻՄՊՈ
ԶԻՈՒՄԻ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԵԱՆ

Ո արգելի Պ րն - նախագահ՝ Տիկիններ 
եւ Պարոններ ՝ յարգելի պաշտօնակիցներ 
եւ. սիրելի հայ բարեկամներ ։

Թոյլ տոլ-էք ի^ այս խօսքս ուղղել յա
նուն Ր-րղ Սիմ պո ղի ումէն մասնակցող 
բոլոր այ^ հրաւիրեալներուն որոնք' ինձ 
նման եկած են հոս Հա րալ-ա րեւելեան 
եւ միջեւր ո պա կան երկիրներէն , Պուլ - 
կարիայէն ՝ Ո*ո ւմ անիւս յէն ՝ Եուկոսլալիա- 
յէն ՝ Լեհ աս տանէն ՝ Աւս տր իա յէն եւ Գա շ֊ 
նա կրային ու Գեմոկրադիկ Գերմանիա “ 
ներէն :

Մենք բոլորս ալ խորապէս տպաւոր - 
լած ենք մեր վայե լած սրտբաց հիւրասի~ 
բութ են էն . բաւական է յիշել Օձոլնը եւ 
Հազարծինը միայն - ինչպէս նաեւ ձեր 
երկրին գիտական եւ մշակութային բար֊ 
ձըր մ ակար գա կէն որոնք ր ո ւր ա բե րո ւե _ 
րան Աով- Հայաստանի կառա վա րու • 
թեան ՝ Գիտութեանց Ակագեմիա յին ՝ Մ ա- 
տենագարանին եւ համակրելի ձեր <եո — 
ղովո ւրգին կողմ է այս Ր-րղ Ս իմ պո - 
ղիումի առթիւ եւ որու ունեցած յաջո «. 
ղո ւթեան համար , կյուղենք սրտանց շր֊ 
նորհաւորել :

Համագումարի կազմ ա կերպի չնե ր ը եւ 
մ անաւանգ ա յն բաղմ ա թիլ բարեկամ 
ները որոնց հանգիպերանք րլրս յ համա, 
գումարի նիստերու լուսանցքին ԸԷԼամ 
մայթերու եզրին՝ մեզի ում ներշնչեցին 
շարունակելու համար հայ մշակոյթի ու֊ 
ս ո ւմնա ս ի ր ո ւթեան ղմ ո լա րին ճանա -
պարհը ։

Կազմա կերպի շներ ը ինձմէ խնդրեր ին որ 
այս Սիմպոզիումի աւարտին ես աննա _ 
խապա շար եւ առա րկա յօրէն արտայայ
տեմ իմ կա րծիքներս , նկատի ունենա լով 
որ հաւաքուած էինք գիտական նկարա • 
գիր ունեցող համամոզովի մը համար։ 
Աննախ ո» պա շա ր եւ առարկայական* այո1 ՝ 
փափաք մը դիւրըմբռնելի , բորյց այնքան

համալսարանին հետ գործակցութեամբ։
- Ընդլայնել արդի ճարտարապետս լ —

թեան վերաբերեալ մշակութային փո — 
խանակութիլննևրը, դաստիարակչական
նկարագրով պատրաստուած ցուցահան 
դէսներու կազմակերպութեամբ ։

Եղրափակելոլ համար, կ'ո լզեմ մեր 
տպա լո բութ ի ւննե ր ը յա յտնել այս Ի * 
Սիմ պո ղի ումի նշանակութեան մասին-

- Առաջին երեւոյթը անտարակոյս' իր 
գիտական հանգամանքն է։

- Երկրորդը այն պատեհութիւնն է որ 
տրոլեցալ, նոյն նպատակին շուրջ աշ
խատող անհատներոլ եւ գիտական կեդ
րոններու, զիրար հանդիպելու եւ իրենց 
յարաբերութիւնները փոխադարձ սեր 
տացնե լու ։

— Երրորդ երեւոյթը որ , ըստ մեր հա
յեցողութեան, կրնայ բնորոշել այս Ս էմ՜ 
պոզիս ւմը, այն ինքաստեղծ կապն է որ 
անմիջականօրէն հաստատուեցաւ մչա - 
կութային այս ձեռնարկին եւ մողովրդ- 
եան միջել որ իր կենսունակ եւ գիտակից 
մասնակցութեան ապացոյցը տուաւ :

Հուսկ' կը փափաքէի ըսել որ այս եզ ֊ 
րափակիչ հաւաքս յթը փակման նիստ մը 
չէ, այլ անիկա կը բանայ աշխատանքի 
նոր շրջան մը որուն համար անշուշտ 
յանձնառու եղած ենք բոլորս , բայց որու 
նկատմամբ մասնաւոր կերպով պարտա
ւորութիւն ունին նաեւ Հայերը եւ Սփիւռ
քի Հայերը, ինչ մակարդակի ալ որ ա֊ 
նոնս պատկանին ։

Ք Ա. Ա. Ն.

դմո լար ին ել մեծ' ինչպէս է Արարատը՝ 
ել այնքան խո րունկ' որքան է Ս եւան այ 
լվւճը։

Ես է վիճակի չեմ նախապէս յիշուած 
երկիրներէն մասնակցող հրալի րեալնե . 
րուն գաղափարներուն թարգմանր հանգի՜՜ 
սանաչ . կրնամ միայն յա յան ել մ եր ծը - 
րագրած ա շխա տ անքն եր էն մի քան ինե - 
րը զորս պիտի իրագործենք յառաջի կա յ 
տարիներու լնթացքին :

Նախ կհուզեմ յխել անմիջական իրա֊ 
կանացումները ՝ որոնց կարգին'

Պ եր լին ի Ունիոն Ֆէր Լակ հրատարակ - 
չական տաքք կողմ է պատրաստութեան մէջ 
եզող ^Միջնադարեան Հայ Արուեստը^ 
հատորը՝ հեղինա կո ւթեամ բ' Ս տեփ ան _ 
եանի ՝ Մնա g ա կան եան ի եւ Պ րէնեէղի :

Նոյն հրատարակչականի կողմ է ծրագ
րուած հատորը հ,Մ ի ջնա գար եան Հայ 
ճա ր տա րա պետութիւնդ հեղինա կու -
թեամբ' Ալբակոյ Նովե//ոյի եւ Արմէն 
Զարեանի :

Լայբցիկի Ֆէր լակ էտից իոն հրատա - 
րակչական տան կողմ է հայկական ձե — 
ռադրի մը նմանահանութիւնը։

Որոնում ը միջ ոցներու թարգմ անելու 
եւ հրատարակելու համար հայկական ա- 
ռասպելները եւ համբաւաւոր հ,Սա^ոլ-նրի 
Դաւիթդի աւանդավէպը :

Նոյնպէս Հա//է ի մեր համա լսարանին 
կողմ է ծրագրուած է 1980// ընթացքին 
հրաւիրել պատմագիտական համ ագո ւ֊ 
մար մը նիւթ ունենա լով Հ^Կովկասեան 
ժողովուրդներու պատկեր ը գերմ անա - 
կան գիտութեան եւ գրականութեան մէ^ :

Հուսկի կհուզեմ յիխլ ծրագիր մը որ 
երկար մամանակէ ի վեր սրտիս կրխօ - 
սի ՝ եւ որ կարելփ չէ «.առարկայօրէն եւ 
առանց յուղումիդ հաղորդել- այն է որ' 
*Րէօնիկ եւ Ամելանկ հրատարակչական 
տան կողմ է պատրաս տո ւթեան մէջ է
կենսագրութիւնը պատուելի Տոքթ • Լե 
փսիուսի ՝ գերմանացի այն հայրենասէրը 
եւ Հայերու պաշտպանը որ սարսափահար 
վկան եղած է 19էԼ5 - ÎÔ/' g եղա սպանո ւ 
թեան , եւ իր րո լո ր ումերը ի սպաս գը- 
րած է՝ միջամտո լթիւննե րով եւ աղերս* 
ներով՝ կարենալ գագրեցնելու համար 
ջա րգեր ը որոնց պատասխանատուներէն 
էր կայսերական կառավարութիւնը։

Ւնծի համար՝ Հայերու նուիրուած լո
մէն աշխատասիրութիւն ՝ անքակտելիօ — 
րէն կապուած է յիշա տա կներ ո ւն այն 
բազմահազար զոհերուն որոնք Սնատոլուի 
լեռներ ո ւն կամ Մ ի ջ  ̂դետքի անապատ ֊ 
ներուն մէջ նահատակուերան : Ինչքան
մտաւորական գէմքեր՝ գեղեցկութիւն ՝ 
իմ ա g ա կանո ւթ ի ւն եւ կորով բնաջինջ ե֊ 
ղան- ինչքան մարդկութիւն աւարներու 
տակ ոտնակոխ եղաւ- մշակութային 
գանձեր կողոպտուեցան եւ հրոյ ճարակ 
եղան - ինչքանն ձեռագիր մ ատեաններ |
տաճարներ ՝ սրբանկարներ բնա-քինք ե - 
ղան :

Ու հետեւաբար ես կը հիանամ այն արս 
խտտանքին վրա յ որ ^իաշնակցային ^եր-, 
մ անի ո յ մեր պաշտօնակիցները կը կա ֊ 
տարեն հ ի լսիս-արեւելքի եւ հա րաւի ա- 
ւերա կներ էն մի քանիները փրկելու հա՛ 
մար- մանաւանդ որ մենք անցեալ մա
ման ակաշրջանի մը գերեզմանին լոկ պա-* 
հ ա պաններ ը պիտի }րԱանյ> :

Մ ա սնա ւո րապէս գոլք՝ հայոց մոզո ֊ 
վուրգ ՝ դուք ապացուցէք ՍՀեաթօլ Ֆրանսի 
մէկ խօսքին ճշմարտութիւնը- ան ըսած 
Էր որ «Հա յաստան գէպի մ ահ կը քալէ ՝ 
բայց Հայաստան պիտի վե րա կանգն իդ ։

Րայց շնորհ իւ Սով* Հայաստանի աշ
խատանքին ՝ անոր անուանի գիտնական M 
ներուն հանճարեղ մտքին եւ միլիոնաւոր 
մ արգա կանր ա շխա տա սէ ր բա զո ւկնե “ 
բուն՝ որոնց հոս ականատես եղանք՝ դուք 
մեղի ապա g ուրիք որ Հայաստան վերա ֊ 
կանգնած է ։

Կ.Շ. փափաքիլ^ որ ա Ju անձնա
կան տպաւորութիւններէս յետոյ ? վերըս-աո 
տին շն որհա կալո ւթիւն յայտնեմ ինձ ե 
ղած մասնակցութեան հրաւէրին համար 
այս Սիմ պո ղի ում ին որ անկիւնաքար մը 
պիտի հանդիսանա յ Հայ Արուեստի եւ 
Մ շու կո յթին ո ւս ո ւմնա ս իրո ւթեան ճանա՛ 
պարհին վրայ ՝ եւ մաղթելով որ ան յա֊ 
ւիտենապէս ապրի ՝ կը գոչեմ Կեցցէ 
Հայաստան ։

Փրոֆ- ՊՐԷՆՏԷԶ

ՎԵՐՍՏԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

'վերստին կը գտնուիմ Հայաստանի հո
ղին վրա յ ։ Երեկո յեան տաք օդով կ ի ջ առ
նենք Երեւանի օդակայանը ուր մեզ կը 
դիմաւորէ հայերէն ՝ ռուսերէն եւ անգ — 
լիերէն եռազելու պաստառ մը՝ բերե “ 
լով Հայ Արուեստի Ր* Սիմ պողի ում ին 
բարի գալուս տի ոցջոյնր ։ Կը նշանակէ 
թէ մեղի կը սպասեն ։

Սետոյ արագընթաց մ եկնումը ղէպ11 
քաղաք՝ մինչ կը ջանամ զանազանել 
մթութեան մէջ թէ' նոր բան մը կա1*յ ։ 
Երկարող պողոտային երկու գնացքները 
բամնող բուսականութիւնը ուռճացած եւ 
աճած է այս հինգ տարիներու ընթաց M 
քին ՝ մինչ անդին' ինչպէս միշտ Երե —

ևԸ ԼորԼԼՈԳայ բազմահազար լոյսե 
րու մէջ :

վերստին Հայաստանի հողին վրայ եմ։ 
Ինչպէս յաճախ հոս ինծի կըպատահէր է 
գիշերը ոլչ անկողին կ՚երթամ եւ քիչ կը 
քնանամ : Րէգա g ո ւմնե ր ո ւ եւ տպաւո ֊ 
րութիւններու յորգո ւմը կը կրճատէ քու- 
նըս - բա յց չեմ տառապիր ։ Հոս ֆիզիքա
պէս աւելի լաւ կը զգամ ։

Սիմպոզիումի վեց °րերը շուտով կը

սահին- «պարապդ միջոցներ չկան ։ Տէե — 
կո լցումներ ո լ հետաքրքիր բնոյթը՝ այն 
մեծ հաճոյքը եւ յուղումը զորս' կը 
զգաս բարեկամներու հետ հանդիպումէն՝ 
նոր գէմքերու հետ ծանօթացումը՝ սկսե
լով համբաւաւոր մասնագէտներէն մին ֊ 
չեւ համեստ մարգիկը՝ որոնց կը հան — 
դիպիս փողոցը ուր քեզ կը կեցնեն յայտ֊ 
նելոլ համար իրենց գոհ ունա կութ ի ւնը 
մեղի հոն տեսնելուն եւ շնո րհա կա լու - 
թիւն յայտնե լու այն ամէն ինչին հա - 
մար որ կը կատարուի Իաա լիոյ մէջ՝ 
ծանօթացնելու նպատակաւ հայ մ շակոյ~ 
թը՝ ապա րո լո ր ը ահա տենդագին ապ — 
րումներով կը լեցնեն օրերս ։

Սակայն այսքան ով չի վերջանար հա — 
մագումարը։ Մենք տեսանք հայ արուես
տը ՝ Հաjng Պատմութիւնը, զանոնք շօ^. 
շափեցինք՝ Հնչեցինք երբ՝ կազմակերպ — 
չական բացառիկ ջանքով եւ լիակատա ր 
արդիւնքներով մեղի կարելիութիւն րն “ 
ծայուեցալ այցելելու Հայաստանը ։ ՀԼայն 
շրջեց անք լայնօրէն ՝ սկսելով դա շտա — 
վայրէն ուր կը տի րէ Արարատը (որ այս 
առթիւ կը ներկայանար բացառիկ յստա
կութեամբ) եւ ուր կուգան րնդելուղուիլ 
հին ու նոր յիշա տա կներ ինչպէս իք են 
Ս - Հռիփսիմէն՝ Սարտարապատը՝ հաս
նելու համար հիւսիսային Հըջանի կա • 
նանչածածկ լեռներ ը՝ ուր՝ անմոռանալի 
օրուան մը ընթացքին ՝ մեր ա չքե րուն առ֊ 
ջեւէն մապաւէնի պէո անցան Հաղբատը ՝ 
Ս անահ ինը՝ Հազարծինը՝ Օձունը- - - տա
րիներով մեր տեսնել երազած վայրե -

VC. • * * *
Տեղերու գեղեցկութեան ՝ յուշարձան - 

ներու եւ հին քարերու առթած բացառիկ 
տպաւորութեան վրայ կուգար աւեյնալ 
մարդկային այն ջերմութիւնը որով մեղ 
կը հիւրընկալեն ։ Մենք զգացինք որ՝ ա֊ 
ւելի քան քսան երկիրներու ո լա ո ւմնա - 
ս է բներ ը իրարու քով բերող գիտական 
եւ հետազօտական բնոյթի կողքին ՝ մ ո - 
ղովյրդական միահամուռ մասնակցոլ • 
թեամբ եւ անոր ցոյց տուած հիւրասի
րութեամբ՝ ըլլայ Ս արգա րապա տի տա — 
բազով պարերով կամ Հազարծինի սքան- 
չահամ մածունով լեցուն ամաններով՝ 
այս Սիմպոզիումը հանդիսացաւ Հայաս
տանի հետ շփումի եզակի առիթ մը որ 
անմոռանալի պիտի մնայ շատերուն հա - 
մար' ր/լան անոնք Հույ թէ ոչ։

Կ- Ո՝

Fonds A.R.A.M
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-ÎU.3 ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ՆՈհԻՐՈՒԱԾ֊ Բ ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄԻ ԱՌԹԻԻ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅՑՄԼՈԻԹԺՄՆ ՏՊԱԻՈՐՈԻԹԻԻՆՆևՐ

ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱԻՕՐհԻԹԻԻՆՆԵՐ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻքէՀ

Հա ղո ւա դէ պօր էն կը պատահի որ նոյն 
բնագաւառին պա ական ո գ բոլոր ուսումդ 
նա ս կ րն ե ր ո ւն * կամ գրեթէ բո լո ր ին , պա՛՜ 
տեհ ութիւն ընծայուէ իրարու քով դա- 
լու եւ մէկ շաբաթի տեւողութեան լայ — 
նօրէն վիճաբանելու գի բենը հետա քրքրող 
հարցերոլ չոլր^* wյդպէ «է առիթ
մը եղաւ, Երեւանէ մէջ, Հայ Արուեստէն 
նուիրուած Ա էջազգա յին p ♦ Սիմ պո — 
ղիում ը որ տեւեց 12 — 19 Սեպտեմբեր î 

Արդարեւ' իր հինգ մասնաճիւղերուն 
մէջ, ան իր ^ՈԼ['^ ["^ րեց աշխարհի 
ամէն կողմ երէն եկող 160 մասնագէտներ 
որոնք վերստին հ իւս եց ին ցանցը բնգա ր- 
ձակ հետազօտութեան մը, իր տեսակին 
մէջ եզակի՝ քանի որ իր արմատները կը 
[սրէ հայ մշակոյթի հողին մէջ, բայց 
նաեւ բազմակողմանի ' շնորհիւ այն լռել՜
եայն կամ բացայայտ կապերուն , ղորս 
հայկական աշխա րհ ը րնգելուզած է միւս
մշակոյթներուն հետ փոխաղարձ արձա
գանգներով յ

Համ ագում ա րի Ա » էն մ ա սնաճ է ւղը 
յատկաց ուած էր հին Հա յաս տան ի մշա~. 
կոյթէն արուեստէն , Փրոֆ» P* Առա՜ 
քելեանի նախադահ ո ւթեամբ : Հոն քէն ՝ — 
նա ր կուած նիւթն էր նա խա քր իս տոն է ա _ 
կան Հայաստանը* put յտա բերուեցան 
Օւրարտոլի մասին կատարուած նորա ~ 
դոյն պրպտումներ ը , քննա ր կո լեց ան
բարգ հարցերը Ուրար տոլի եւ Սկիւ — 
թաց իներոլ միջել գոյութիւն ու "նԼ֊ց ող 
փոխ _ յար արեր ո ւթի լեն եր ո ւն , Ուրար - 
տուի ծար ալում ին, ուրարտական ել հայ
կական մշակոյթին մէջ տիրող նիւթական 
շարունակութեան վերաբերեալ î Ոս^որ ~ 
գա բար լոլսաբանոլեցան հայկական դի
ցաբանութեան մի քանի դրսերեւոյթնե — 
ՐԸ) ոԸո^ք, էըԼ՚նց մէջ թաքուն շատ հին 
յա ւոկանէ շերով կը կարգուին հնգեւրո ֊ 
սլա կան ա ր եւե լեան ճիւղի նա խնա կան ա„~ 
ւանդո ւթե ան հետ» քննուեցան նման ut — 

պէս Հայաստանի յա րա բերութիւններ ը 
հելլենականս ւթեան եւ իրանական միջա- 
վայրին հետ։

P *րդ ել հ'*րգ մ ա սնաճ է լզեր ը րոտ ~ 
կացուած էին Մ ի ջնա դարեան Արուեստին 
եւ ճարտարապետութեան , Ա . Անացս։ _ 
կան եան ի եւ Ա . 'Լա զա ր ե ան ի նոր խա գա- 
հո ւթեան տակ : Այ ս տեղ ընդհանուր առ~ 

կրկնակիմամր> ղեկո ւց ո ւմնե րր
ուղղութիւն մը ունեցան ։ Մէկ կողմէ՝ 
ներկայացուեցան Ա իխադարեան Հա յ 
Արուեստին ճարտարապետական ել պատ
կերագրական կառոյցներուն ել ձեւէ _ 
րուն ել ասոնց ի։ ո րհ րդանշա կան իմաստ- 
ներուն մասին կատարուած հետազօտոլ - 
թիւնները այնքան ընդարձակէ հորիզս — 
նուէ մը՝ որ կը պարունակէր աշխատս։ _ 
սիրոլթիւններ յօրինուածքներու ուղղա — 
֊֊այեաց սլացքի իմաստացոյց հանգա - 
մանքին , կայունութեան հարցերուն , 
ղարդանկարշական տարրերուն ել կա — 
ռո լցո զական ընտր ո ւթի լնն եր ո լ «հանգի _ 
տականք ել գործածակ ան (Ֆոնքսիոնէլ) 
արժէքներու մասին֊. Ախս կողմէն' վե- 
բըստին ուսումնասիրութեան առարկայ 
դարձան հայ արուեստին ունեցած առըն- 
չո ւթիւններ ը իրանական , բիլզանղա - 
կան սլաւական, պալքանեան, եւրոպա- 
կան ել ի մասնաւորի' գերմանական ար- 
ւե սաներ ուն հետ: Եւ այստեղ, կարծես 
դարձեալ ականջալուր եղանք Աիքնա - 
ցար եան ճարտարապետութեան ծագման 
մասին ներկայ գարու սկզբնաւորութեան 
տեղթ ունեցած թեր ու գէմ բանա,Լէ _ 
ճերոլ արձագանգներուն , որոնք թէպէտ 
պատմական ել տեսականօրէն առինքնող 
էին, արդար լուծում մը գտան աւելի 
լայնիմաստ ել նրբաշուք տարազներու 
մ էջ ձեւա լոր ո լելով յ

Գ֊րգ մասնաճիւղի աշխատանքներ ուն 
համայնապատկերը վեր ած ո լեց ալ գունա
գեղ ամբողջութեան մը շնորհիւ երա ֊ 
մըշտութեան, թատրոնին ել, այսպէս 
կոչուած, մանր արուեստներու (հիլ - 
սուածքներ, կապերտներ եւայլն} նոլիր_ 
ւած զեկուցումներով յ

ժամանակի սղութիւնը ել բնականա
բար մասնագիտական սահմանափակումն 
արզ ելք հանդիսացան որ ես կարենամ հե֊ 
տեւիլ Գ ֊րգ մասնաճիւղի աշխատանք - 
ներուն նուիրուած Հայ Միջնադարեան

ժրեց Փրոֆ֊ Ժոլլիանոյ Պոքէս1է[՛

Մ անր անկար չութ եան որ Լ • խաչիկեանի 
նա խա գահ ո ւթեամր տեղէ կ' ու նենար Մ րո
տեն ագար անէ անզուգական շրջանա կին
մէջ։

Նոյն պատճառներ ը նաեւ ինչ կը վե- 
վերա բերի ՀՏրգ մասնաճիւղի աշխա Արանք
ներուն նուիրուած արգի եւ Աով» շրջա~“ 
նի Հայ Արուեստէն , Ն* Աաեփանեանի 
նախագահութեան տակ, որոնք առրնչոԼտ. 
թիւն ունէին Ա իմ պո զի ում ի շօ'շափած 
նիլթերոլն մաման ա կա կի ց հ անգաման — 
քին հետ :•

Եթէ անկարելի է համառօտ կերպով 
խտացնէ լ ակնարկուած նէւթերո լ մէկ 
մ ասին շուրջ եղած բանա վէճ է թուրս ր — 
կումը, նշմարելի էր սակայն՝ անոր իս
կական միասնականութիւնը որ ներումրս- 
կանօրէն երեւան եկաւ հայ արուեստի եւ, 
ընղհանուր առմամ ր , հայ մշակոյթի շըր~“ 
ջադիծին մէջ» նախ՝ հայկական ալան ~ 
գո ւթեան ինքնա ւո ի պո ւթե ան յարատեւ 
դրոշմը սկսեալ ուրարտական կառոյց — 
ներէն որոնք իրենց ազդեց ութ է ւն ր ո ւ^. 
նեց ա ծ են աքեմ ենեան ճա րտա րասլետո լ — 
թեան նա խաքա յ լերուե վրայ, ինքսլէս եր
կար մամ անակէ ի վեր ի ր ա լա ց ի օր էն ըն
դունած է' նոյնիսկ եթէ' որոշ չափա- 
զանց ո ւթի ւննե րով» ապա' սկզբնական 
գիտակցութիւնը այս ինքնա տ ի պո ւթ եան , 
ո ր միշտ ալ վե ր անո ր ո դո լած է տպաւո — 
Ը ի Լ շա ր ո ւնա կա կանո ւթեամբ մր , րա յց 
առանց երբեք ինքն իր վրայ փակուելոլ , 
մ անա ւանդ թէ բաց մն ա լո վ հ ա ր ե ւան Աւ 
յաճախ իրմէ աւելի ումեղ աւանդս լ “ 
թիւններոլ հանդէպ, ինչպէս էին մ էՀա— 
դէտեանը նախ, ապա հ ե լ/ենա   հռով —
մ էականը եւ իրանականը, հետզհետէ 
հասնելով մինչեւ մեր օրերը։

Նկուտի ունենալով այգ բարդ յարաբե~ 
րեւթէւններուն ունեցած բնոյթը մամա — 
նակի եւ տարածքի մէջ, ցայտուն կեր- 
սԼով յայտնուեցալ հայ մշակոյթի դէ տա
կէ ԳեՐԸ որպէս զօգման օղակ Արեւելքի 
եւ Արեւմուտքի միջել, որ է ըսել, լինե
լիութեան եւ գործունէութեան միջել, 
ինքնանո լաճո ւմի_ առաջնորդող ներհա — 
կումի ել ա շխա րհ ի տի րաց ում ին ձգտող 
արտահակումին մէջել։ Հակումներ' ո — 
րոնք թէեւ խորքին մէջ մշակուեցան tu— 
նոնցմէ զոր Արեւելք եւ Արեւմուտք 
կ՚անուանենք, իրականութեան մէջ սա
կայն, ըլլայ էականօրէն եւ թէ պատմա — 
կանօրէն , ոչ միայն իրարմէ անջատ չեն, 
այԼ ևը թունգի սան ան որպէս երկու բե- 
ւեոները նոյն եւ մէակ ի ր ա կան ո ւթ եան , 
երկու ձգտումները ըլլայ անհատին թէ 
քաղաքակրթութիւններուն մէջ :

Ոեւեռումներ' հրաշալիօրէն միաձոլ ~ 
լուած սրբազան կոթողներու տարածո լ — 
թիւններորձև մէջ, մաքրամաքուր բիւրեղ- 
ներ շարուած կեդրոնական ընտիր ա _ 
ո-անցքի մը վրայ որոնք' միատեղ կը խո
յանան «տէ ե զե ր ա կան կարգալորոլմի
խորհրդանիշդ եղող դմբէթներէն վեր , 
որպէս արդիւնքը եւ , աւելի ճիշդ , որպէս 
փո րձառութիլնը «կա ռո լցո զա կան ներու- 
մա կան ո ւթե անդ » այսպէս թա րտա յայ ՛ — 
տոլէր րարեկտմ մը որուն' թէ ես եւ թէ 
"’PI'l չս՛տեր կը պարտինք հայ ճա րտա.-. 
րւսպետո ւթեան արտս։յա յտո ւթի ւննե բուն 
խորունկ կերպով ծանօթանա չու կարե — 
լիութիւնը, սկսելով ‘խսռնիի լոաճարէն' 
բնութեան մէջ կանգնած իր դասական 
կերաոլածքսվ, Գեղարդի վանքէն' քրիս
տոնէաբար ել նմանաբար պեզոլած եւ 
ընկղմած լեռան մէջ֊. Եւ հոս' դարձեալ 
խօսքը կը վերադառնա յ մեր մ աս ին, ա յն 
կրկնակի եւ նոյն ատեն եզակի ընտրոլ — 
թեան մասին զոր Հայաստան կա տա րած 
է եւ որուն մէջ ան կը կերտէ իր ինք _ 
նութիլնը եւ, դարձեալ մեր Բարեկամին 
խօսքերն են , կ'ապրի իր ողբերգութիւնը :

Այ՛՛ ապրումներէն յետոյ, կը հալա ֊ 
տամ որ բոլորիս համար , հայ Արուեստին 
նուիրուած Բ֊րգ Սիմպոզիումը, համա — 
գումարի մը սահմանէն շատ աւելի անգին 
անցաւ : Ըլլայ հ ի ւր ա ս ի ր ո ւթիլնը , ըլլայ 
այն հոգատարութիւնը որ ցոյց տրուե _ 
ցաւ ոչ միայն Ա իմպոզիում ի կազմակեր
պիչներուն այլեւ ամբող՛ջ Երկրին կողմէ, 
ս՚յե կար նլի ո ւ թի ւննե րը որոնք ընծ ա f ո ւե^. 
ցան որպէսղի մ ա սնա կց ո զն երը բնոլ —

Սրեւանի ձ*էջ կազմակերպուած Հայ 
Արուեստէ Ո»րդ Սէմպոզէումէ առթէւ, 
Ս^էլանոյէ Հայ Արուեստ է Որ֊ոումնասէ __ 
ր ո ւթեան եւ Վալերադրումէ կեդրոնը
Ոնթէրէքսրօ—Է մէջոցաւ' կազմակերպած 
էր ճամ բորդո ւթ էւն մը դէպէ Հայաստան , 
Ս'nu կուրս յէ եւ Լենէնկրատէ ճամ բով։
Ս.նոր մասնակցեցան մօտաւորասլէս յէ — 
սուն հողէ որու մէջ կ ա ր եւո ր թէւ մը 
է տա լաց էներ էէն։

Է) որհ րդա յէն Ա*էութեան այդ երկու 
քաղաքներս ւն այցելութէւնը պար տադէ ր 
էր՝ ու թէեւ անոնք պատմական եւ գե
ղարուեստէս կան կարեւոր նշանա կութէւն 
ուն էն, սակայն մեղէ Հա յերու համար 
ճամ րո րդութեան նուազ կարեւոր ձ՚էկ 
հանգրուանը կը հանդէս անար ։

թմուրս ր քօղարկելէ յուղումով եւ անձ
կութեամբ կը սսլասէէնք Սրեւանէ օդա
կայանը հաս ա յն գէ տա կց ո ւթեամ բ
որ առաջէն տպաւո բութ էւնը ա պահ ո վա
րար ամէնէն ց^ցէչը եւ ամէնէն էրա — 
կանը պէտէ ր/յար » արդէն ասկէ առաջ 
լսած կ/՚նՔ այցելուներու տպա լորու — 
թ է ւններ ը, բայց մեզմէ է ւր ա քան չէ ւր ը 
էլուզէր անկաէր ր//ա / էր գա տ ո զութէ ւն~ 
ներուն ^էջ^ ^ւ չազդո ւէ լ Հտուն վերա.— 
գարձողդէ վէպական մթնոլորտէն։ Ս1 
ահա վերջապէս ւ1Աէյրէ$_<րը Երեւան»»» 
չէացուցէչ արեւ մը, ամաոնայէն տաք 
օգ մը եւ սպա սման փոքր եւ արեւոտ 
գահ լիճ մը ու կը հալաքուէնք սպասէ — 
լով էնքնաշարմ կառքերուն փոխադրուե- 
լու համար մեղէ տրամագրուած հէւրա ” 
նսցը:

Կիջեւանինք «Անի֊» պանդոկը , տաս _ 
ներեք յարկանէ արգէա կան հսկայ շէն ու
թէ լն մր յ քա ղա քէն կեդրոնէն ոչ շատ 
հեռու ։ Հա զէ լ ո աքերն էս դրած դրան սե- 
մ էն ներ U գտնուէնք մ եզէ համար un—

վորականէն տարբեր աշխարհէ մր մէջ» 
հոս բոլորը հայերէն կը խօսէն, թէեւ մեր 
արեւմւոահայէ ա կանջներ ո ւն համար
տարբեր րար բառով մր, ել ա սէ կա , մեղէ 
համար ցնցող փո րձառութէւն մըն է որ 
նոյն մամ անա կ կը յուզէ եւ կր ղտ ր _ 
մացնէ • եւ մենք տ լ առանց յ ո դն ե լու կիւ 
խօսէնք ամէնուն հետ որոնց կը հանդէ - 
սչէնք , թերևս վստահ րլ րս իո լ համար որ 
մերն ալ էրպկան բարբառ մըն է որ կը 
էւօո ո ւէ ամրողջ մ ո ղովո ւրդէ մը կո ղմէ 
եւ ոչ թէ կենգան է կը պահուէ մէայն 
փոքրաթէլ գաղութներ ո լ մէջ*.

Հետեւեալ օրը սկսան Աէմպոզէումէ 
աշխատանքները եւ նոյն մտ մ տնակ տեղփ 
ո ւնեց ան ո ւս ո ւմն ա ս է ր ա կան պտո յտներ ր
ել տ յց ե լո լթէւններ ը գլխաւոր վանքերը, 

կ^դ^*ցէ^1 րե ու պատմական եւ գեղար — 
ւեստական հ ե տա քր քր ո ւթ է ւն ո ւնեց ո ղ
Վ^յր^րր* Մասնակցողներու. մեծ մասը 
նախընտրեց այցելել այդ պատմական 
‘Լայր^րը որոնք նկարագրուեցան այդ 
նէւթերուն ծանօթ կարող մասնագէտնե — 
րու կողմէ որոնց մէջ, յ է շտ տակս ւթեան 
արմանէ է ճարտարապետ Արմէն Qut ր -

ԱՍՇԱԼՈՅՍ ՊԷԲՏԷՄԻՐԵԱՆ

ծս,նը „րՈլն' մենք Իտալս։հայերԱ ելմէ 
ղի ընկերակցող իտալացէ բարեկամ' 
շնորհռւպարո, ենք իր աուռծգերո, Հ 
ցօրկն սպառիչ բացաարոլթիլններոՀե հ 
մար իւրաքանչիւր մ ան րամա,։նո լթԼ

միայն անունով ծանօթ էին մեղի է . 
րոնք անջնջելի կերպով ապաւոբոլԼլլ \Հ 

աի մնան մեր սիրտերուն եւ յիշո-Հ՜ 
թեան մէ^ Հազարաւոր շոլ.^^^ 

հանուեցան այգ այցելութիւներու խ, _ 
թացքին , որպէսղի չմոռցուի որելէ բան 
եւ ապագային մենք զմեզ դիտենք Գառնի}, 
մէկ սիւնին քով, կամ Ս անահին), տաճարի 
մուտքին առջեւ, եւ կարենանք ցոյց 
մեր իտալացի բարեկամներուն թէ հա 
արուեստը արժանի է իր տեղը ունենալու 
որպէս առաջիններէն մէկը աշխարհի Ա1ր_ 
եսաներուն մէջ ֊ Սակայն մեզ Հայերու},

համար սպասուած սմենայոլզփչ պահլ
նտարակոյս' Վազգէն Ա. :Լեհա_ 

փառ հայրապետին հետ հանդիպումր, 
էջմիածնի թանգարանին այցէ լո ւթենէն 
յետոյ Վեհ . Հայրապետը մեղի ունկնդ _ 
բութիւն շնորհեց Վեհարանի դահլիճին 
մէջ ուղղելով բարի գալուստի հայրս, ֊ 
կան խօսքեր: Ապա ներկայ եղան ]].

աչի, տօնին առթիլ մատոլցուած պա - 
տարազին, որու ընթացքին պատարագիչ 
սրբազանը մասնաւոր ողջոյնի խօոթր 
ուղղեց Սիմպոզիումի բոլոր մասնակ _ 
ցողներուն ել Վեհ . Հայրապետի կար - 
գագրութեամբ' ի պատիլ իտալացի հիլ_ 
րերոլ' յաւարտ պատարագի Լուսինէ ^ա- 
քարեան երգեց Ն ո ւպէ ր թի Ալէ Ա արիան, 

Եւ- ի վերջոյ , ինչպէս նկարագրել մո- 
ղովրգեան վերապահած հիլրասիրոլ - 
Ը[՚Ժը Սփիւռքի իր եղբայրներուն հա _ 
մար: Ջ էի տեսած ասկէ յուզիչ, ջերմ, 
գրՒւրգուրոտ վեր սրբերում մը տարբեր 
Վայրեր բնա կող երկու եղբայրներու, է - 
րար հանդէպելոլն առթէ լ*. Ամէն տեղ
ականջաըոլր եղայ սէէրաէ[,ր խօսքերու 
րրրոնց կ՚ընկերանար ծա ղէ կներու. եւ րսր- 
րեկամութեան հացէ ու *օղէ մատուրու ՜ 
մը, ու ասկէ զսրտ է րրսրոլ հետ հաղոր-, 
դսէկցեչոլ որոնումը, չփայած գրՒոլարու- 
թէւնները զորս 1լ ունենանք երր մենր՝ 
երկրորդ սերունդէն պատկանող Հայերս, 
ևր գործածենք մեր լեզուն» է րենց հետսւ- 
ՀրրրՒր փափաքը հասկնալու «եթէ մենր 
լալ կ՚ապրէինք հայրենէքէն հեռուդ, եթէ 
«Ի տա լաց էներ ը մեզ կը սէրքմնդ , և դարձ՜ 
եալ» «եթէ կը փափաքէ^նք մէր հայ՛՜ 
րենէքը վերադառնալդ ։ Եր֊ վեր ստէն, ա՛
մենուրեք ընդո լնէլ շնորհաւորութէւններ 
ո լղզուած մեր հասցէէն ու մենք հակա
ռակ բոլոր ձախող պարա՛գաներուն , 'ûitU— 
կալէն կենդանէ կը պահ ենք մեր հայրե տ. 
նէքէն յէշատակը ու նաԼւ հայ լեզուն : Այ^ 
լեզուն որ մեր ծնողքները մեղէ աւան 
գեցէն ո րպէ սգէ օր մը կար ո ղան անք մեր 
հեռաւոր եղբայրներ ուն հետ հաղորդակ-

յՒլ-՝՝֊

թեան մ էջէն, տա րածո ւթե ան մ էջէն, ժո- 
ղո վյր դե ան կեանքէն ել գործերէն ուղ 
դորկէօրէն կարենան ս տանա լ էր թանն երը 
ել կա ղմ աւո ր ումը է րենց հեաազօաու ՜ 
թէ ւններ ո ւն , ո րպէս զէ ասոնց նէւթեր ը 
ստանան էրա կան բնոյթ հանգէպումէն 
առթած յուղում էն։

Հանդէ սլում որու ա ր տա կա ր զ՜օրէն լե- 
ցո պահերը յարգուեցան գա րմ անթււ
լէօրէն “էր “՛չէր կա րգա պա հո ւթեամ ր մը » 
Սէմսլ սղիսւմ ի շրջուն «կարաւան^ր կաղ~ 
մ ո լած էր ութ հանրա տա ր կա ռքեր է ա- 
Ո-անց հաշուելու սլա շա օն ական անձնա — 
նո րո լթի լններու եւ ընկերակցողներու
ինքնա շարժները, ել կարելի կ'ըլլար որ 
ամ բողջ խում բը միասնաբար ճաշէր կամ 
բ^ի^բկբ մէկ ժամէ նուաղ ժամ անա կա — 
մՒջ.ոցի մէջջ այնքան նուրբ ճաշակով եւ 
դոխերու ճոխութեամբ յարգս,րուած ճ՚ս- 
շաս րահներո ւ մէջ. Հիւր խւկա լողներու
այս մշտահոգ ուշադրութիւնը հնարա ֊ 
ւո բութիւն կ'ընձեռնէր ոչ միայն երկրի 
մասին ամբողջական գաղափար մր կազ
մելու.' իր այլազան երեւոյթներուն մէջ, 
այլ միևնոյն տտեն էր յա ջս րդա կան պա~ 
հերու այգ լիութիւնը կ'ա րծա բծէր իր 
կարգին հոգատարութեան մ շտավառ 
ջերմութիւնը , «.այցելոլթիՀնները» կը

փոխակերպէր «պտոյտի')) ինչպէս էր գք1— 
շերայէն այդ հ էանա լէ ուղագնացռւ -
թէ ւնը դէպէ Ալավերտէ' յա?_որր1: օցրրլսձւ 
անմո ռսրն֊ա լէ ապրումներ որթ . Հրսզյբատէ11 
Ս անահէն, ()ձունՀ, Պտշավան ք, Հաղ^րր 
ծ թե, Ա ելան ու տրսկա ր-էն Երեւան » » *

Ահա թէ էնչո՚ւ^ այն հարցումէն որ 
այնքան յաճաէրակէ ուղղուեցաւ մեղէ} 
շատ ստէպ պարզունակ մ արդեր է , 
շեշտերով և արմանապատուութեան ւլղս1՜ 
ցում ով , շատ ստ էսլ մանուկնկրէ էր 
խարհն ո լ էնքզէնքը հեռաւոր երկէ րնե * 
րու մէջ Հ եռարձա կո ղէ մը գէւթանքաէ

" ել «է^նչ գէտեն, է՞նչ կը մտածեն ձեր
կողմ երը Հա յա ս տանէ մ աս էնդ , կ ՈԼէԼ^1
պա տասխանել ոչ թէ հ֊է^նչ^ — որ ամէե 
սլա ր ut գա յէ սա հմանափակէչ պէաէ ըէ 
լար _֊ այլ թէ «է՞նչպէս'» կը մտ ածուէ 

Հայաստանէ մասէն : Կը մտածուէ յ”լ
ղումով, երա խտագէտութեամ բ , էրԼ՛^
րնտրեալ երկէ րէր մը որուն կարօտը կէ 
զգացուէ , որ մէեւնոյն ատեն մեզմէ 

դուրս ոլ մեր ներսն է , որոմե 'Լրայ 
հո վան էն կը սփռէ անսահման, անգոր 
րութէւնը Արարատէն' թերեւս ոչ մէ J 
քաղաքական սահմաններուն " պտտճտ 
ռով, այլ նաեւ խորհրդանչական կե[,սԼ 
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