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եհ ՄԺԱ6ՈՅԹԻ Ն6ՄՏՄՄՄԲ
Ա,էէւ .ռքահայութԼան ամԼնասռ։ ր տադ- 

նասլներէն մէն մ շա կութս, յէն արտադրու
թեան եւ արուեստէ տագնապն է : Այս 
տագնապը մտահոդէշ է մէամամանակ 
որպէս արտայայտ,,, թէւն ընղ հանուր է- 
րավէճակէ մը եւ աւետս, մ ղալէրէ մը, 
որուն ախտանշանները արդէն /-«// կտ

րելէն :
Արտայայտութէւն ԵՒ աւետում' որով- 

հետեւ. արուեստ ու մշակոյթ թէ՛
պտուղն են տուեալ ընկերութեան մը ու 
դրութեան մը եւ թէ՛ էրենց կարդէն ուդ- 
զակէօրէն կը մասնակցէն այդ ընկերու
թեան եւ դրութեան։ զարգացումէն , յե — 
ղաշրէումէն, Այս առաջարկութեան եր
կու մասեր ր էրարմէ անրամ՜անելէ են : Եը 
կազմեն ամբողջ,։, թէւն մը։ Եարհլէ չէ

կանխել րաղարական եւ. զինուորական

պայրարը» 5
թարմանա լիօրէն [բայց ինչո&ւ զար — 

մ անա լ ) Հան Կոկէ Լւ .ս այս գաղափա ր- 
ները ներկայ են y ա,քլ ձեւերով ըսուած î 
Ւր եղբօր՝ թկօյի ղրկած նամակներէն 
մէկուն մէջ 1Լան Կոկ 1լ ըս է թէ «ար — 
ո ւե սա ր մարգուն եւ բնութեան գումա — 
բումն էդ • րն ո ւթ ի ւն ը որսլէս իրակա — 
նութիւն y ճշմարտութեան նախանիւթ y ո- 
րուն «իմաստը y ն կա ր ա դի ր ըդ ա ր ո ւե ս տ ա- 
ղէս՚ը է՚նրն է որ «// լոյս կը բԼրէ , կ՝ա֊ 
ղա տ ա ւլր էդ :

X

Գրեց' ՊԵՏՐՈՍ ԹԵՐՋԵՍԼՆ

մ երԼնա ըս կտն տրէս մ արանու թեամ բ մը 
րսել} թէ «ամէն մշակոյթ դազափարա — 
խօսական գետնի // րայ արտ այտ յտութիւ- 
նըե է ւոուեա լ ընկերութեան մը տ ըն — 
տեսութեան եւ փորձառութեանդ ու այս- 
բանով զոհ անտ լ։ *Էյման մօտեցու մ է մը 
կիրարկում ը ծանր Հ ետ ե ւան րներ կրնայ 
ունենալ րաղարական գետնի վյրայ թէԷէզԷ““ 
սին է y օրինակ y ստա չինական ըմ բոնում ը 
արուեստ ի ու մշակոյթի : Ա արրս ու ԼԷ- 
նին կր շեշտ են ընգհ ա կառա կն «գերա — 
կառոյցի յարաբերական ինրնօրկնութիւ — 
նըդ ենթակառո յց ի նկատմամբ եւ վեր 
կխաոնեն արուեստի «ն ե ր դո րծ ա կան ղե ր ը^ 
ընկեր ութենէն ներս : Արուեստը թէ՛ ար- 
ԴՒւնր կամ արտայայտութիւն եւ թէ՛ 
ներգործական ազդակ : $ ի ա լերտ ի կա կան
մօտեցում մը չ ի կրնար անտեսել մին 
կաւ! միւսը այս եր կուրէն y որոնր իրարմէ 
ան րամ ան ա լե ի են :

Ափիւռրահայ մ շակութա յ1'ն ա րտագը — 
ր ո ւթե ան եւ ա ր ո ւես տ ի տագնապ մը գո
լս t թէ, ն ունի : Այգ տագնապը անշուշտ 
սլտտահականու թեան մր արգիւնր չէ» Ա՜~ 
նոր արմատներ ը փնտռելու կ նոյն ինրն 
Ա փ իւորահա յութեան պատմ՛ութեան եւ 
ներկայ վիճակին մկ^։

Կ՝աղթը առանցրը կը կազմէ Ափիւռրա— 
հայ ներկայ պատմութեան i Պ*տղթը որ- 
•զէս Սփիւռրի ծննդակկտ ե ապրելու եղա
նակ։ Ա փիւրահայութեան դասակարգային 
կազմ ա ւո ր ո ւ. մը եւ զարգացումը *էազթ1է 
փ որ ձառո ւթ եան եւ դաղափ արա խօսու — 
թեան գր ո շմը կը կրեն : Այսպէս՝ գաղ
թը Սփ իւռրահայ րազրենիո ւթեան պար
տագրած է տնտես ո ւ.թիւն մը հ իմն ո ւած 
շտրմ ո ւն գը*

ոնտե,
՝յմ ագլուէ
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//• • Կա րօտ ի ի մօտ եւս ա յս ղա ղափա ր ին 
սրոԼ զարգացումը կարելի կ գտնել : Կա
րօտի կը շեշտէ թէ՛ ա ր ո ւեստ ը իրակա
նա թիւն մը րմ բո շիւն ելով չի գոհանար 
այլ Թր է՛ր կարգին կը ստեղծէ նոր իրա- 
կան ութ Էւն մը։ «Ա՝ LS արուեստը ա'յն կ , 
"/> էրակ ան ո t թիւնը կը փ ո խ ա ր ին է կա — 
լ՚ԼլԷաթ, էլ ըսէ Կարօտի , «րր ր անտեսանե լի 
4/? դաձնէ տԼսանԼլէն» : Ու կը յէչ^ց ~ 
նէ Լենէնի կԼցո ւածրը , որ հ ա կառա կ ա- 
Հ,որ 1 որ ինբ անձնապէս չէր սիրեր Ա՝ այտ- 
Հ"վ սրի ի բան ա ս տ եղծո ւթ ի ւն ը կամ Ա* ա — 
1^/վ' ւե կա ր չո ւթ ի ւն ը y կը սլնդկր որ բո- 
1Ո({ հհարաւորութիւններ ը ընծայուին ա- 
Աոնց ել այլ արուեստագէտներու՝ ծա/լ- 
կեցն ելս լ համար իրենց գործը ան կա շ- 
կտնղ Ոլ լիով ին ստանձնելու համար 
^րնն ագատական սլա » տօն ը թէ՛ մխտումի 
թէ՛ կանխումիդ յ

Ա • Կ րամ շի, ի մ օտ կ սակայն y հաւա- 
ետ բար ՝ Որ արուեստի եւ մշակութային 

ս,ըաադրութեան տ իա լերթ ի կա կան հաս — 
կացողոլթիլ^քը ՝ ցարգ իր ամէնէն ամ — 
ր ո ւլ^ա կան ձեւով կա ր ե լի կ գտնել : «{/* ը-

խի գերակա յու — 
թեան վրտյ : Կ*րտմագլուխ մը y որ կա — 
րելի րյյայ ի պահանջել հարկին դիւրաւ 
փոխագրել հոն' ուր գազթը կը տանի : 
Ասկէ' կարեւորութիւնը այն տեղին y որ 
առեւտրական եւ ազատ ա ս սլա ր էգն ե ր ու 
րտ գրեն ի ութ իւնը կը գրաւ.է Ափիւռրահայ 
րա զրենիու թեան մէջ*. հազրեն ի ո ւթիւն 
մը՝ որ ինչպէս կը տեսնուի էապէս flllf— 
թթԱՈՈՈթ րազրենիո ւթիւն մըն է î Անոր 
■ււ՚ճ ա կուած է սակայն ղեկավար դեր ըԱ- 
ւէէւռրէ մէջ՛. Այս հ ա կադր ութ իւնը ա յ- 
սինրն սփիւռրետն «ազգայինդ զեկավա — 
բութ եան մը ենթարկումը քռմթթԱՈՈՈքւ 
րսրղրեն իո ւթեան մը՝ հաւանաբար ամե — 
նա կարեւոր տուեալներէն մ է էն է y որ 
հարկ է նկատի առնել սփիւռրեան որեւէ 
հարցի մը վերլուծումին մէջ*.

‘•աւորականները մաս կը 1 
պլոք/, մը, անոնը , 

է1Ակ մ րն Լն Լնթակառո յց է 
"J9l' մէջԼլ։ ՈԼզա։էոէսակ

ները կը լէ չրէն այս պլոքկ

^‘"Բ՚^թէւննԼրը կը &նէն
^',՜> ’ Է.Ը էըէ Երամ շէ , „^յ 

առնելով կ<ը„կ . Հ<
/ սնէ ‘էրայ տարուաՏ պո

X

'Fmfppuiin.np րազրենիո ւթի ւններ ու մօտ 
ղջխաւոր յատկանիշներէն մին ինրնուրոյն 
նկարագրի բացակայութիւնն է։ Կ*ետ — 
նառիւծի նման y անոնր կը յարմարին 
կեանրի սլա յմ աններ ու ա յ չաղան փոփո — 
խութիւններուն' տեղափոխութեան գի — 
մ ելով ի պահանջել հարկին ։խնրնուրոյն ո- 
չին չ ունենա լով y անոնր ո չին չ ունին տա
քիր՝ մշակութային արտագրութեան եւ 
արուեստ ի մարզերէն ներս y անոնր դա
տապարտուած են կա1 մ կրկնելու տնց — 
եալէն եկածր կամ ալ կապկելու դուրսը 
տեսնուածը : Այսպէս , fnifjipLUULnjl րաղ- 
րեն ի ո ւթեան մը մշակո յթւ ու արուեստը 
ոչ միա յն ստեղծագործական րնո յթ Լու- 
նին y տյլ նաեւ կը խազան հակաստեղծա- 
կան գեր î

Ա* երս իրական արուեստը y օրինակի հա
մար y որ այսօր ծանօթ է իր շեշտ ո ւած 
ինրնուրո յնութեամբ եւ. հարստութեամբ 
[մասնաւորաբար որմանկարներու մար — 
զէն ներս) y ՜\^րգ գարու վերջերը bl_ 20/*^-

(Շաթ-ը կարդալ Ր-• էջ)

ia Revue
/

des Etudes 
Arméniennes)*)

par J.-P. MAHÉ

Le 3 Octobre 1978 s’est éteint Haïg Berberian, his
torien et philologue, spécialiste de l’Arménie antique 
et médiévale, secrétaire de la Revue des Etudes Armé
niennes, dont la publication, dirigée de 1920 à 1933 par 
A. Meillet et F. Macler, reprit à son initiative en 1964, 
grâce aux subventions de la Fondation Calouste 
Gulbenkian. Les 12 volumes de cette nouvelle série 
de la Revue des Etudes Arméniennes, qui parurent 
entre 1964 et 1977, firent plus que mériter l’estime et 
l’intérêt du monde savant : ils remplirent pleinement 
l’objectif que s’était fixé Haïg Berberian, d’exposer, 
à l’usage des spécialistes d’Europe et d’Amérique, 
aussi bien qu’à celui d’un public plus étendu, ce que 
peuvent apporter les études arméniennes à des disci
plines scientifiques telles que la linguistique, l’histoire 
de l’art, la patristique, l’histoire byzantine et médié
vale ou la connaissance des peuples de l’Orient.

L’Arménie a presque toujours été entourée de voi
sins ou d’ennemis plus puissants qu’elle ; mais bien 
peu de ces autres peuples peuvent s’enorgueillir d’une 
littérature aussi riche et aussi ancienne que la sienne. 
Encore faut-il que ces trésors rencontrent en Occi
dent toute l’attention dont ils sont dignes : telle est 
donc la signification d’une revue arméuologique en
tièrement rédigée en langues européennes, en français 
pour l’essentiel, éventuellement en anglais ou en alle
mand pour quelques articles dus à des collaborateurs 
étrangers.

Le dévouement d’Haïg Berberian avait été si gé
néreux et si total, il avait assumé avec tant de zèle et 
de compétence toutes les tâches matérielles et scienti
fiques, que son décès aurait risqué de mettre fin à la 
publication si l’on n’avait établi d’urgence une nou
velle organisation. Sous la présidence de Monsieur 
Georges Dumézil, de l’Académie Française, le Gomité 
de rédaction se constitua en « Association de la Revue de 
Etudes Arméniennes» et me chargea d’assurer, comme 
secrétaire la publication du tome XIII, dont la Fonda
tion Calouste Gulbenkian voulut bien continuer de 
subventionner l’impression, comme elle n’avait jamais 
cessé de le faire depuis 1964. L’ancien conseil scien
tifique de la Revue fut élargi grâce à la participation 
de plusieurs spécialistes, résidant en France ou à 
l’étranger : les Professeurs Dagron, Dédéyan, Dowsett, 
Garsoïan, Kouymjian, ainsi que du Révérend Père 
Akelian. En outre il fut convenu que le Professeur 
Kouymjian publierait, sous forme de Volume Hors 
Série de La Revue des Etudes Arméniennes un recueil 
d’articles à la mémoire de Haïg Berberian.

La parution récente du Tome XIII est le premier 
résultat de cette nouvelle organisation. Le volume 
réunit des collaborateurs de diverses nationalités et 
témoigne ainsi de la faveur dont jouissent actuellement 
les études arméniennes à travers le monde. Constitué 
de 488 p + XXI planches, il comporte six grandes 
parties : 1. — Travaux et mémoires, 2. — pages an
ciennes, 3. — notes et discussions, 4. — bulletin cri
tique et bilbliographique, 5. — Tables et index des 
tomes I à X de La Revue des Etudes Arméniennes, 
6. — publications reçues.

Les articles sont regroupés par centres d’intérêt : 
linguistique et philologie, histoire et littérature ancien
nes, histoire de 1’ art,période moderne (jusqu’au début 
du 19e siècle). Les contributions de MM. Greppin 
(Détroit), Strohmeyer (Détroit), De Lamberterie (Pa
ris), Lindeman (Oslo), concernent l’étymologie de la 
langue arménienne et ses rapports avec d’autres langues 
anciennes, comme le grec ou le hittite. M. Minassian 
(Genève) publie le début de l’adaptation française du 
Dictionnaire d’Adjarian par A. Meillet et L. Mariés.

R. H. Hewsen (Glassboro) présente deux articles 
d’histoire ancienne : l’un sur la Géographie attribuée 
à Moïse de Khorène et le problème des divisions terri
toriales de l’ancienne Arménie, l’autre sur la chrono
logie des Arsacides chrétiens et des premiers catholi- 
cos d’Arménie. Il s’appuie principalement pour cette 
étude sur l’Histoire՛ de Pavstos Buzand. Deux autres 
articles sont consacrés à David de Sassoun. Tandis que

Fonds A.R.A.M
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E. R. Anderson (Cleveland) décèle dans l’épopée ar-
méniene des structures narratives et mythiques carac
téristiques du folklore universel, J. Amsler (Paris) com
pare le texte aux Nibelungen et suggère que l’auteur
allemand a pu avoir connaissance du récit arménien,
par exemple lorsque Barberousse se porta au devant
des troupes arméniennes de Cilicie. B. Outtier (So-
lesmes) édite l’ancienne traduction arménienne d’un
texte d’Ephrem le Syrien sur les ruses de Satan : on
peut y voir une variante amusante du scénario, clas
sique au Moyen-Age de l'ermite tenté par le diable.
Le Professeur X. A. Mouchéghian (Erévan), adjoint
au directeur du Musée d’Histoire de l’Arménie, s’ap
puie sur la découverte, en URRS et dans d’autres pays
européens, de divers trésors de monnaies arabes frap
pées dans la ville arménienne de Dvin, pour retracer
les voies du rayonnement commercial international de
l’Arménie aux 8ème-10ème siècles.

Dans le domaine des arts, M. Hasratian (Erévan), 
de l’Institut d’Art de l’Académie des Sciences, décrit 
l’église de la Sainte Mère de Dieu à Sarakap, et le 
Docteur J. M. Thierry (Etampes) décrit Saint-Jean de 
Biourakan. Deux brefs articles de 0. Meinardus (Bonn) 
concernent l’influence de l’art occidental sur des 
peintures arméniennes représentant le Jugement Der
nier et le Christ au Pressoir à Jérusalem et à Nor 
Djura. Ces peintures nous amènent à l’époque moderne, 
à quoi se rapportent également la contribution de Ya.
Dacbkevytch (Lvov) sur Siméon de Pologne et celle 
de R. Pankhurst (Londres) sur les relations arméno- 
éthiopiennes.

La première thèse de Hübschmann, depuis long
temps introuvable, et réimprimée dans ce volume XIII 
de la Revue des Etudes Arméniennes, comporte une 
traduction commentée de la Chronique de Sébéos sur 
les invasions en Arménie.

Parmi les discussions d’ouvrages, développées en f
forme d’articles, on signalera les notices de M. Canard 
sur l’histoire de Tarôn (édition Aïvazian) et sur la 
thèse du Professeur A. Ter-Ghévondian, VArménie et 
le Califat arabe. Pour ma part, j’ai rendu compte des 
différents travaux bibliographiques de H. S. Anassian, 
en les confrontant aux informations que j’avais pu 
recueillir au Maténadaran ainsi qu’aux ouvrages ré
cemment parus sur les Pères grecs. Les données armé
niennes permettent de compléter sur des points impor
tants l’information des spécialistes européens.

Le bulletin bibliographique comporte des notices 
sur des ouvrages arménologiques parus récemment en 
Arménie même et à l’étranger. Les tables des tomes I 
à X permettront aux lecteurs d’apprécier et d’utiliser 
plus aisément la somme quasiment encyclopédique des 
matières publiées par la Revue des Etudes Arménien
nes, grâce aux soins éclairés de Haïg Berberian depuis 
1964.

Appréciée à l’étranger, et commandée par un grand 
nombre de bibliothèques publiques et d’institutions 
universitaires d’Amérique, d’Allemagne, de Hollande 
des Pays de l’Est, de Suisse et d’Angleterre, la Revue 
des Etudes Arméniennes reste assez peu connue en 
France en dehors des cercles spécialisés. Elle constitue 
néanmoins, potentiellement, une chance d’expansion 
culturelle pour la communauté arménienne de ce pays.
Tout d’abord, parce qu’elle offre un moyen d’instruc
tion scientifique sur l’Arménie, sans concession à l’a
mateurisme ou à la vulgarisation. Cette austérité lui a 
parfois été reprochée. Elle est pourtant un gage de 
qualité, de sérieux et surtout de respect pour l’objet 
des études arméniennes, qui méritent pleinement d’être 
envisagées avec toute la rigueur et toute l’exigence en 
usage dans les autres disciplines. De plus, la Revue 
des Etudes Arméniennes ouvre des perspectives encou
rageantes de diffusion aux jeunes chercheurs qui sou
haiteraient contribuer à ces études et voir leurs travaux 
publiés : bénéficiant des conseils de leurs aînés, ils 
peuvent ainsi participer eux-mêmes d’une façon active 
aux efforts de ceux qui désirent connaître et faire 
connaître l’Arménie de toujours, celle qui possède un 
trésor culturel qui ne lui sera pas ôté. Puissent-ils être 
nombreux à venir nous apporter leur aide, la persévé
rance de leurs efforts et leur enthousiasme.

J.-P. MAHE

(*) Revue des Etudes Arméniennes, tome XIII,
488 ր. + XXI planches. Prix T.T.C. 160 F. (France),
200 F. (autres pays).

Pour commander, adressez-vous à votre libraire 
habituel ou directement au siège de l'Association :
Association de la Revue des Etudes Arméniennes,

7. rue Marx Dormoy, 75018 Paris ;
C.C.P. 23 704 05 H PARIS
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(Շար. Ա- է^է^1)

գարու, սկիղրը որպէս գլխաւոր
~ ՚ Լ

մ տահ ո-
ղՀւթիւն ՀՀ էր 'կասլկումը եւրոպական 
արուեստի, ճիշդ այն շրջանէն երբ Մեր- 

սիրտ կը գանուէր քոմթթատպւ րաղրե ֊ 
նիութեան մը իշխանութեան աակ : Լիրս- 
նանետն մշակութային ...րտտգրո. թիւննե- 
րը եւս , մինչեւ Հպական թուականներու 
սկիղբները, իրենց ջախջախիչ մեծամաս- 
նութեան մէջ ուրիշ բան չէին եթէ ոչ 
արեւմտեանի ձգտող ձախլիկ փորձեր '.Այս 
երկու երկիրներէն ներս, ընկերային - 
րաղարական պայմաններու եղափո խու — 
թիւնր եւ ասոր համընթաց ժոզովրդա - 
քին ղօրաւոր հոսանրներու զարգացումը 
իրենց հեա բերին ահագին ծաղկու։! ար
ուեստի բոլոր բնագաւառներէն ներս !

Այսպէս նաեւ, քոմթթատպւ րաղրենիու- 
թեան մը տիրապետութեան աակ գտնուող 
հայկական Ափիւռրի J էջ, արուեստ ու 
մշակոյթ մեծաւ մասամբ կը -
կեն կա՛մ անցեալէ կրկնութեան բ տսլրէք 
կա՛ մ ալ օտարը կապկել : 11նչ որ Հղեր — 
ման վահր ամ եան հ]? եռե լա պաշտ ութ էւն» 
կԸ է՚՚ձ կամ էնչ որ Աոսաան Qui ր եան 
<Հս ո ր պոնա ց ած մ տա յնո լթէւն» կ ան ուա —
նէ y էնչպէս փփրջերս կը յՒժցնէր Լու տ՜~
՛Ա՛կ ԸաէԼՒԼԸ> ոլԸՒԼ բան չեն եթէ ոչ անց
եալէ կր !լհ ո ւ թ էւն ը եւ օտար է կասլկումը 
Ափէւռրէ մէջ՝. Աւէէւռըէ արուեստը ըս- 
Փէ ւորեան արուեստ չէ այլ կոնակ դար- 
ձու ց ած է u ւէէ ւռրե ան տագնապներուն եւ 
հակասութէւններան : Այլ թօսրով՝ ^րր 
նման արուեստ մը ոչ էսկ կը ւ1.ԸարԼէ1 ՒԸ 
է ր ականս ւթ եան րմրո Ամնում՛ով՝ ալ էն չ- 
պէ ս ակնկալել անկէ ս տ ե զծագո րծա կան 
դեր y էնչսլէ^ս սսլասել y որ ան <Աւրսւկսւ- 
նութէւնը ւէոէյարէնէ կա ր ե Աւ ո ւէ» ՝.

Ահա նաեւ թէ էն չու հա յասլահ սլանում 
րս ուածը y որ Ափէւռրահայ f JllfppulUUip 
րաղրե ն է ու թեան դա ւլա փ արաէւօսու թեան 
ղլէւաւոր հէմերէն մէն կը կազմէ y Ափէ ւռ- 
րահայ արուեստն ու մշակոյթը կը թրէ 
օր ըստ օրէ աւեԱւ էւոր ձմ եոնարուն է մը
■րէջ ••

Ափէե-ռրէ մէջ, արուեստէ գործէ մը 
կաձ մշակութայէն արտադրութեան մը 
ԿԱՊԸ սփ էւ֊ռրեան հա կաս ութ է ւնն եր ու եւ 
տագնապներու հետ ղ առաջ էն չափան է շն 
է ւսյԳ Ղորե՜էն կամ արտադրութեան ար- 
մէրէն : Այդ կապն է որ կը վերահ ստա- 
տէ անէացումը ենթակառոյցէ եւ դերա — 
կառոյցի» ։

կը հետելցոլի , բնականաբար , 
որ ամէն փորձ սփիւռրեան արուէստ Ոլ 
մշակոյթ ստեղծելու., պէտբ է մեկնի ըս
՛ի իւռբե ան հո։ էլաս ութ իոններ էն ու տագ
նապներէն եւ ձգտի սփիւռրեան ենիմակա- 
,L"J!jt՛ ^ւ խր՚սկաոյգյցէ միացումին •.Որ
րան ալ «բնական» , այս հետեւցումը միշտ 
ւՀ "Ը կա ա ա ր ո ւած է ու կը կատարուի î 
Այսպէս , օրինակի համար , հոգեվերլու
ծական մօտեցումը, բոլորովին ղանց առ
նելով ենթակառուցային տուեալներն ու 
ագդակները, ինրն իր վրայ գալարուող 
մտային մարզանր մըն է լ„կ, „ր տեղ 
չի հասցներ ո՛չ այգ մօտեցումը կիրար֊ 
կ՚՚ղԸ, "՛չ “՛է Ընթերցողը , եթէ համբե
րութիւնը ունի մինչեւ վերջ հետեւելոլ ի- 
րեն հրամցուածին : Նոյնրան ապարգիւն 
են ճիգերը այն «ստեղծագործութիւննե - 
րուն», որոնց առանցրը վերացապաշտ 
անհատ մը կը գտնուի, տեղէ ել ժամա
նակէ դուրս, օգին մէջ կախ ո ւած բան 
մը, «զգացումներու» ել «ապրումներու» 
Դրամագլուխի մը շահագործումով աղ - 
րատացող բառակոյտ :

Տեղ եւ ժամանակ, աւելփն' տեղի ել 
ժամանակի կերպարը, առանց տեղփն ել 
ժամանակին դիմացող արուեստի ել մ ը֊ 
շակոյթի որեւէ գործ կարեթ, չէ երեւա- 
՚1այեԼ (ըտռախաղ մի փնտռէր հ„ս) ք ըԱ_ 
վ.ի.ռրի մէջ արտակարգ կարեւորութիւն 
կը ստանան : Կարելի է թերեւս ըսել , Որ 
Ափիւռրի գլխաւոր հարցերէն մէկր տե
ղի եւ ժամանակի ամբողջական ապ - 
րումի ու ստանձնումի հարցն է, /), 
քոմթթԱՈՈՈթ րաղրենիոլթեան գլխաւոր 
մտահոգութիւններէն մին փախուստն է 
տեղէն ու ձ՜ տ ման ut կ էն :

//>.« վտանգը, „ր կը սպառնայ այն 
արուեստագէտներուն ու մտաւորականե- 
րռն որոնր սփիւռրեան մաահոգոլթիլն -

ներ ևԸ հետապնդեն , ժողովուրդէն կրս,. 
րուե լու վտանգն է .Այս վտանգին ենթսգ,. 
կուելու հնարաւոր ութիւնները շեշտաւոր, 
ու ած են u։i։շուշտ Ա փիւռրի պայմաննե. 
բուն բերումով : Ո՛- ճիշդ այգ պատճս, . 
ռաւ՝ ժողովուրդէն չկտրուելու ճիգը՝ 
տեւական ներկայութիւն մը պէտր է 
լայ տյդ. արուեստագէտներուն ու մը 
տաւորականներուե մօտ : Եթէ օրինակը 
երկիմաստ ըլլալու դատապարտուած ,ըլ. 
լար , պիտի ըսէի թէ սիզիֆետն վըՀ _ 
ռականո։ թեամբ պէտր է հետապնդել J-n. 
Դ" ՛Լ ուրդէն չկա ր ո ւե լո ւ հարցը :
(է ո զո վո ւր դէն չկտրուելու, առաջնակարգ 

սլայմանը , անշուշտ , մ ո զո վո ւր դէ հս,լ, ֊ 
ցերու արծարծս ւ մն է : Ս փ էւռթան հս,- 
կասութէւ֊ններն ու. տագնապները մ սոս - 
յէն վերացապաշտ յւլացումներ չեն y այլ 
J-Ո զով m րդէ մը կողմ է ասլր ուած շօշսսէե- 
լէ է [* •“ կան " ւթ է ւնն ե ր : Ինչպէ^ս կարելի է 
ուրեմն այդ. ակա ս ո ւթ է ւնն ե րն ու տագ
նապները ասլր է լ ու հ աս կնա լ առանց ապ
րելու ու. հասկնալու, մոզովուրդը :

վՀէմալ թ'ահ էր էն չր կած էր նւսմւսկնե- 
րէն մէկուն մէջ \,ազէմ Հէրմէթ կր գը~ 
րէ • «iZ,/" տա րէն ելա ւ ըն թացթն
եզրակացութեան մը հասայ • մեր կող- 
մ է մարդէկը պէտր է կարենան մեզ կար
դալ , մ ենթ էրենց դ ր ո ղև երը y էր^^ 
կետն ■el- /- րարանչէւր հանգրուանէն } պա- 
ւոասէւանը գտնել — արուեստէ տեսակէտէն 
— էրենց է ւրա րան չէ ւ ր հ ա ր ց էն է ^րր էը 
ս էր են °րէ^ակ ղ եւ երբ պահանջը կր 
զզան ս է ր ո յ րան ա ս ա եզծ ո ւ թէ ւնն եր կար
դալու y երր կը կռո ւէն եւ սլա յ րար է բա- 
li ասա եզծու. թի։ն // ու զեն կարդալ , երր 
պարտ ո ւած են եւ պահ անջը կը զգան 
յոյսէ րանասաեզծութէւններ կարդալու՝ 
h Fl* յաղթական են ու !լ ուզեն ցնծու - 
թեան րեր թո ւածն եր կարդալ

թնչ կրնայ կարդալ այսօր Աւէէւռյոս- 
^սւյԸ երբ սլահանջյԼ զգայ» • • Հա յեր(ն 
կարդա լու յ

1940"> կ ան թուականներու թուրր րաղ- 
րենէութեան ուզզելով էր թօսրը } Հէ^էէ 
4 1Լսէ[՛ ’ ^Աթէ լաւ դր ո զն եր չունէր գուր^ 
անոր պատճառը այն է որ ձեր դաղա - 
փարաթօսութէւնը այն րան նեէւած է y որ 
ոչ մէկ րո վան դա կո ւթ է ւն չ է կրնար թւ“ 
ծա յել ՝ ա ր մ՜ է րա ւո ր ա ր ո ւես ա ա դէտ էն)) : 
Ահա թէ ուր հասած է նաեւ մեր fnif]!- 
pLHUinjI րա զրեն է ո ւ .թ ե ան դա զա ւէ ա ր ա թօ - 
un ւթէ ւնը յ

Ափէւռրահայ արուեստն ու մշակոյթը 
էր ^՛երկայ մահամերձ վէճակէն ազատե
լու ձ էակ ձ էջոցը վերադարձն է դէսւ[' 
^՝ոզովու րդը y է՛ր տեղը եւ է՛ր մ՜ամանակը 
ut,ltՀ"11 րէ ձ՜ ո զո վո ւր դը : վերադարձ մ՜ողո ■" 
'ԼոլրղՒՀ թէ՛ որպէս ներշնչման
էսւլրէ^֊ր y թէ՛ որպէս ընթերցող ոԼ
տ անդէ սատ ես թէ՛ մանաւանդ y որպէս 
'էնրջէն վճէռը արձակող դատաւոր î 
մէ^ւէն աւեԱւ որպէս վերամէացում են- 
[մ ակառո յց է եւ դերակառոյցէ "
աօնեաներուն» y էնչպէս պթտէ ըսէր Կը' 
րամշփ յ

X

Հէրմէթէ վերել յէշ„ ւած առաջարկս՛^ 
թիւնը կար եւո բ ԸԱտլով հանդերձ , պկտէ 

Դաթ' հ տս կն ա չ որպէս բացարձակ չօ" 
փանիչ մը. ոչ իսկ ամենա ւսխող բ կսյը1'ւ1ւ 

չափանիշներէն : Եթէ, օրինակի համար, 
•սյս առաջարկութիւնը կարգանր սկս1՚լո,Լ 
իր վերջաւոր„լթենէն , ճիշդ պիտի ըչչա T 

մտածեշ, թէ սփիւռրեան կամ, աւելթ-> 
սփիւռրեան ժողովրդային արուԼԱԱ'1' 

։[ ործեր են անպայման , այն գործերը, "ք
այսօր ժ ո ղո վր դա յ ին խաւերու 
կարդացուին կամ կ՝ունկնդրուին , եւխ'' 
Ափիւռրի մէջ. Անշուշտ ո չ, Այգպիսէն 
կարեթ, չէ նկատել, օրինակ, Րտֆֆէ՚է' 
մԸ դսրծերը կամ Պարոյր Ա ելակի Ըս։՜ 
նաս։"եղծ„լթի,նը կամ Կոմիտասի երա ~

Ըչ՚ս '"֊թ ի ւն ը : Աժ՛ շո ւշտ կան նաեւ ղոր 
եեր ինչպիսին է՝ օրինակի համար, Շահ՜ 
նս^րի «ՆԱՀԱՆՋԸ», որոնր այ՛։ ս'"՝,^լ“ 
նումին կը համապատասխանեն : Կան եա' 
ե' Պըլտեանի «Տեղագրութեան» նմաե 
է՛՛րե եր, որոնր գերազանցօրէն սփի՚-Ս՜մ՜ 
եան են, առանց սակայն որ կարգացս՚-էն 
Ափիւռրահայ ժողովրդային խաւերէ 
^կլ՝ '.եղփնաէլին նպատակն ալ այգ լ՛Fonds A.R.A.M
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
ՄատհսւԱ 11դյւհրգոէթհաԱ ֊ Տաղեր

ք>-արդմ ան ութիւն' 'Լազգէն Գեւորգեան

«Սովետական Գրող» Հրաաարակչութիւն, 
ԵՐԵՒԱՆ, 1979, 656 էջ:

օ- 0- Ա'»'" ՆԱՐԵԿի եւ ՏԱԳԵՐու նոր
թարգմանութիւն

Լ^քեղ հրատարակութիւն, առձեռն
աւետարանի մԸ չափով՛. Կողքին 
Նարեկացի ի մէկ մանրանկարչական դի - 
մ անկարը-. Ամէն րան, ամէն գլուխ կը 
բացով, «ոսկեդրուադ» խորանով մը, նը- 
ման անոնց որոնց կը հանդի պինք ձեռա - 
զիրներու մուտքին : Գրքին ձեւաւորումը 
ուչազրաւ երեւոյթ է, թէեւ ոսկիի, ոս-
կեղոյնի այո վատնումը գրքի յղացման 
բոլորովին ապայմմէական ըմբռնում մը 
կբ մատնէ : Իսկական հակադրութիւնը 
թարդմանութիւնը ուղղող ծրագրին , որ 
կբ միտի այմմ էական , «բոլոր մամա - 
նակներուն», գրեթէ տիեզերական , «ու
նիվերսալ» Նարեկացի մը յայտնարերե - 
լու : Ամէն պարագայի ճիգ չէ խնայուած 
հատորը դարձնելու բացառիկ գեղոր մը, 
ւլրեթէ կանոնական հրատարակութիւն 
մր, որ իր 25000 տպաքանակով Նարե —
կացիի թարգմանութեանց պատմութեան 
մէԼ թ՜ուական կազմելու սահմանուած է

(1):
՛կիտի չխօսիմ այս թա ր ղմ ան ութ եան 

յատկանիշներուն , յաջողութեան կամ ձա- 
խոզութեան մասին : Ջեմ ձեռնարկեր
թարդմանու թիւն բ բնադրին հետ բաղդա
տելու գործին, որ կրնար զիս չատ հե — 
ռուները տանիլ, անկարող ալ եմ հաս — 
կրնալու նման ձեոն արկներու — ւլր աբա- 
րէն արգի աչ1ասրհարսւր վ եր տծո ւմն եր ո ւ. 
— նպատակը։ Ըսեմ սակայն անմ իջապէս 
որ Վ ♦ Գ եւո րգե ան ի ա շխատանքը , թարգ
մանելու եղանակը , շատ աւելի նուրբ է 
եւ. զգոյշ ՝ շատ աւելի զրանաստ եղծտկա ն» 
է իբրեւ. արդիւնք ՝ րան ա շէս ա ր հ ա րա ր ի 
նախորդ, վեր ածո ւմն եր ը ՝ որոնք յաճախ 
կը տառապէն զմիայն իմաստ թարգմա
նելուդ հ է ւանդ ութենէն ՝ մոռնալով գրու.— 
թեան պա յմ աններ ը եւ տարականոն բար
դութիւնը 1,ա ր եկաց ի ի թեքն իքի : Ան շուշտ 
Վ • Գեւո րգե ան գիտէ որ Մատեան Ող - 
թերգՈԼթեան (շ) դրբի թարգմանութիւն 
մր վտանգներով լեզուն գործ մըն է՝ ^րբ 
կր ձգտէ թկ' ճչգրիտ ԸԱ_աԼ թէ' Հրանաս-

արդկն։ 1Լահէ Օշական ի գործերը քայէ ձը 
եւս յառաջ 1լ երթան երբ ժողովուրդը 
կ1 առնեն որպէս նիւթ ու. երբեմն եւս 
կ ուղղուին անոր ոււլղակիօրկն ու ՛ալ 

փնտռեն անոր ո ւշա գր ո ւթ ի ւն ը ։
Այս տրամաբանութիւնը մեզ կր գնէ 

ևրկ ու հարցերու առջեւ» ՛մին արուեստի 
[•նքնօրկնութեան հարցն կ ՝ միւսը անոր 
պատմ ա կան ո ւթեան ր ։

Ւն քնօր կն ո ւթ ե ան գաղափար ը Հ • Մ տր- 
^1,1՜Գի մօտ նոր եղբերու հասցուած է» 
՛Ներկայ է բո լո ր րն կեր ո ւթի ւնն ե ր կն ներս ՝ 
նոյնիսկ ամենամբողջատիրականները ։թսկ 
I] փ իւռքի մկջ ա ր ուեստ ի ինքնօրէնու — 
թիմեր իր ամենաբարձր եզր եր ուն կրնայ 
հասնիլ՝ անշուշտ : թայց ճիշգ ասոր հա- 
մւսր է՝ Որ հարց կը ծագի՝ քանի Ափիւռ- 
քի մկջ արտադրուող արուեստի եւ մ շա- 
Լլոյքյ՚ի գո րծե ր ր իրենց ջախջախի չ մեծա- 
եամւսսնութեամբ ոչ միա յն ինքնօրէն չեն
ս* J է կը կնութիւնն եր և ընդօրինակութիւն— 

են : Ար ո ւեստ ի ին քև օ ր կն ո ւթ ի ւնն կ , 
որ անոր կու ուայ հնարաւորութիւնը 
հ.ստ եղծելու նոր իրա կանութիւն մը» էն շ՜՜
“էէ" կր հ աստատեն Ա* արքիւզ ՝ Կոլամ ան , 
1արօաի եւ ուր ի շնե ր : Հար ց ը ան շուշու 
ևնթակառուցային ի րական tt ւթեան մը 
մասին չէ՝ այլ գիտակցային իրականու- 
թիւն մը՝ որուն ն եր գո րծա կան ուժը 
նոյնքան զօրաւոր կրնա յ ր/լա/ ՝ որքաև 
հիւթական ազգա կն եր ո ւնը ՝ կ' րս է Մ արքս î

Եւ- ճիշդ ույս նոր իրականութիւևը չը~՜ 
կարենալ ստեղծել ու համար է^որ Ափիւ֊ո-— 

ուրուեսան ու մշակոյթը ոչ միայն ինք- 
նօրէն չ^յ այլեւ Stérile են։ Մէկ խօս քով 

ախող կրկնութիլններ եւ. ըն դօր ին ա կու
թի ւններ են։ հԵրաղր անհրաժ՜եշտ կ մար
դուն. երազ մը որ իրականութիւն կը 
էաոնայ որպէս զարգացող սլատմու — 

, կ ըսէ Հիքմէթ : Ափ իւռքի արուես-
1ՈԸն "* մշակոյթը անկարող են երազի 

** բաժեշա այս բաժ՜ինը տալու Ափիւռ-

ւո եղծա կան» : Հ£Լմ կարծեր որ բանաս — 
տեզծականր հակադիր եզրն կ ճշգրտու
թեան ՝ ինքնին՝ բայդ թարգմանութեան 
պարագային ճշգրտութիւնը ել բանաս — 
տ եղծա կանութիւն ը գրեթէ անմ իջա ր կե լի 
րեւեոներ են :

01 — Կարելի է վիճելի գտնել թարգ — 
մանիշի որոշ ըևտ ր ութ իւններ ուն մասին։ 
Օրինակ առաջին թանի մկջ անհ ա ր կի փո
փոխ ո ւթ ի ւնն ե ր կան» այսպէս՝ «ttj/ Հո — 
տոտեսցիս՝ հայեսցիս՝ գթած՝ քան ի 
պատարագն բո լո րապտուղ» տողը կը 
գառն ա յ •

Սակայն կը նայես նրան, ով գթած,
Ու֊ կը հոաոաես աւելի սիրով, 
քան պատարագն այն բոլորանուէր,

Որ մատուցւում էր ծիւով թանձրաբարդ»

Բոլորապտուղ^?/ բոլորանուէրէ վերա — 
ծումը կր ջնջէ նախորդող տողերուն մկջ 
եղած յղումը զղպտուղ րւլձէւց ճենճերո յ 
ս աս ան եա լ մ տ ա ց ս» ին : Անշուշտ բոլորա—

Գրեց՝ Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

պըտուղ^/ե ջնջումը անմեղ չէ՝ որովհետեւ 
բոլորապտուղը է՛ ըսէ պատարագին ՝ Րը- 
րիստոսի զոհ ագո րծո ւմ ին իմաստը։ թո — 
լոր ապա ուղը ողջակիզումն կ ՝ որուն պր— 
տուզը մարդկութեան մեղքերուն քաւումն 
կ : թ ս կ անընդունելիի սահմանը կը հաս
նի մատուցւում էր անցեալը մատուցեալ 
ծխոյն բարդութեան տողին համար ։ Այս 
ձեւ ով պատարագի մ ատ ո լցում ը կը դառ
նայ անցեա լվւ սովորոյթ։ թկ՛ պատմական 
թկ՛ մանաւանդ գրութենական տուեա լ — 
ներ ով անցեալի վերածում ը է՛ ենթադրէ 
սխալ ընթերցում ՝ որուն միտումը հաս
կանալի կ ՝ երբ նկատի առնենք րո լո — 
Հ/'}' աշխարհականացած ՆԱՐԵԿ մր ունե
նալու տրամադրութիւնը Ա ովե ետ ահ ւսյ 
«ե ա ր ե կա գի տ ո ւթ ե ան» մէջ։ Աշվսարհա — 
կանացում որ կը սկսի կրօնական ՝ աս — 
տ ո ւածա բան ա կան ՝ դաւանա բանական յը-

քին ՝ ո՛ չ որպէս ազատագրում նոյնինքն 
արուեստի մկջ սփիւռքեան հակաս ութ էււն- 
ներկն ՝ ոչ որպէս Հայկական Հարցի յե
ղափոխական ներկայութիւն ՝ որպէս ժրիւ- 
տ ո ւմը Ս փ իւռքի ։

երկրորդ կէտը, մշակոյթի պատմակա
նութիւնը, Լեն ին ի մօտ է, որ ամենալաւ 
ձեւով տրուած է : Լենին կ'ըոէ , թէ ար- 
ուեստ ու մլ ա կո յթ ան րամ անո ր էն ձ աս 
կը կազմեն «մո ղովուր դի մը պատմական 
գիտակցութեան գումարումին», եւ որ — 
պէս ա1 /դ ներկայ են անոր մօտ մամա — 
նակէն անդին՛. Ասոր համար ալ ան ընդ
դիմացաւ Տ ոսթոեվսկի մը կամ թոլս թոյ ի 
մը դո րծե ր ո ւն «դատապարտումին» , զա
նոնք նկատելով որպէս ամբողջական մա
սեր մողովուրդի մը պատմական մչակու- 
իմային հարստու.թեան ,ՈՐՈՇ հանգրուանի 
մը՛. Ր աֆֆի եւ Աոմիտաս եւս ներկայ են 
եւ պէտք է մնան այսօր ելս, որ սլէս մեր 
մողովուրդի մ չակութային պատմութեան 
ան բամ ան ե լի պատ կան ելիութ իւննե ր ը :
Իայց nPւր է այս պատմական դիտակցու- 
թեան զար դա ցում ին մէջ Ալի իւռքի ներ- 
դըրումը : Հարցը ^ոս է՛- Ա ‘ի1՚լռԸԸ
մեր պատմութենէն դուրս կը մնայ որպէս 
մ չակութային նոր հանգրուան : Ասոր
պւստւսս իյլսնատուութիւնը ամ piii/ÿni —
թեամբ կ'իյնայ Ա վւիւքահայ մտաւորա — 
կանութեան ուսերուն վրայ :

. Պրեխտ տեզ մը կը կ^ըսկ՝ աղ — 
քենի վ։ ի լիս ուիան եր ը տարբերութիւն կը 
ղնեն գործի մարդուն եւ խօսքի մար - 
դուն միջել՛. Մ տածող մարդը կը մերժ՜կ 
այս զանազանութիւնը^ :

Ո*- Ափի^բի մտածելը դժուար ար
հեստ կ» ^.ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք» î

ՊԵՏՐՈՍ թ^ԵՐԶԵԱՆ

ղո ւմներ ը կարդալով տ առաց ի եւ խխէո1է 
ՆԱՐ ԵԿի գլխաւոր ՝ եթէ ոչ միակ միջ — 
գրութենական յա ր ա բեր ո ւթ ի ւն ը : Ընթեր--, 
ցողը կը հասկնայ թկ ինչո^ւ հատորէն 
ներս չեն մտած ԼԿ' Րանի գ» գ» ե» ղ» է* 
մ ասերը, Լ0*՝ի գ* գ* ե» մասերը՝ ՒՏ^փ
դ» մասը՝ եւ ամրողվ ՀԵ Րանը՝ առանց 
խօսելու Ղ^Ր եւ ՂվՒ Րաներ ու մասին։ ՄՈի 
աշխարհականացումը անցնի այսպէս
անդամահատումկն (3) •

թարգմանական աշխատանքի ^աբգի 
քննրււթնամր չեմ ուզեր զբաղիլ այստեղ՝ 
այԼ ԳաՐ* հիմնող քանի մը ս կղբունքն ե- 
րով՝ որոնք կը գտնուին ԱԵՏԱ^ԱՐԶ ԱԿ- 
ՆԱՐԿ խորագիր ր կրոգ հատորի վեր
ջաւորութեան գրուաե գրութեան մկջ*.
1-0— Ինչպէս ս չան գր ա գա ռն ա լ ա յգ ԱԿ- 

ՆԱՐԿր րտւյո,է երեք ու կէս էջերուն ուր 
սա տեսակի հնարեկեան ն եր շն չո ւմո վ» 
գր ո ւած ընգլա յնո ւմն եր կան •

<(,Ե*֊րռպական վերածնութեան Կսկա — 
ներին աւելի քան երեք հարիւրամեակ 
կանխելով^ աշխարհիկ խանդավառու — 
թեամբ ՝ ռաֆայելեան ամենանուրբ ու 
ճաճանչագեղ գոյն ու թոյբհրով) մո — 
ցարտեան հոգենուագ՝ յուզաթրթիռ ու 
կ!.ն սախինղ. մ աժ ոռով՝ ի գկմս աստ tu.ա— 
ծամօր՝ նա երգեց իդեալական կատար
եալ՝ բայց եւ իրական՝ կենդանի կնով 
զեղեց կութի ւնն ու շնորհները այնքան ո- 
ւլեշունչ՝ որ ամ ենա կենս ամ երժ ասեկտի 
( ճէլն ո ղի ) սիրտն անգամ կարող է Ւ ըտ— 
գըտել՝ համակել հեշտասարսուռ զնայ — 
լան քով» (էջ 598-599) î Կր կս» բծէինք որ 
զվարդամատն արշալոյսի» °թբը անցած 
են շատոնց : Ըստ երեւոյթին ոչ ։ Ա*֊ե— 
էին' նմանողական մտածողութիւն մր ի- 
րարու կը մօտեցնէ Աափա յէւն ու Մ ռ — 
ցարտր՝ այգ բո1_ոբուԼ ստեղծելու հաժ ար 
^աշխարհիկ խանգավառո ւթ եամ բ» ,էբո,Լ
Լ,արեկացի մը ։ Արգ' Տտղեր/// ?/ հ եղի^ւա- 
kt’ վերածել վերածնութեան նախակա — 
րապետի մը ինքնին նոր չէ ։ Առ նուաղն 
կր սկսի Աբեղեանի դասագրքային մեկ
նաբան ո ւթ են կն ՝ կր շա ր ո ւն ա կո ւի Ա » Ա ր՜~ 
կըրեանի զԳր * Նարեկացի» մենաղրու — 
թեամբ (4) ՝գառնաէով զփկոգալիզմի գէմ 
ո ւ ղղուած դիւղացիական — աշխատաւո — 
րական պայքարի արտայայտութիւն» (5) ւ 
յանգելու համար զմարդու»՝ զ լաւի» ՝ գե- 

բարոյական մեծութեան ջատա
գովի պաշտօնին ՝ կարծէք Մ(1—ը նախա
պէս կա պի կն եր ո ւն ը նկա տուած ԸԱաբ ։
զգռեհիկ սոցիոլոգիական» մտածողու — 
թիւն րայց նաեւ գռեհիկ վղէալիզժ ՝ ա~~
ռանց իրար ն եղելու՝ կը քալեն միասին 
դէպի զժողովրդական յաղթանակի» դիր~* 
քերը-՛

ՄԱՏԵԱՆի կրօնական ՝ աստու ածաբա — 
նական ՝ ճղն ո ղա կան ե զր ե ր եր ՝ խստու — 
թիւնը՝ խարազանումը՝ U,JU աշխարհի 
տէրերուն գէմ արհամարհանքը դժուար 
որ մտնեն ապա կրօնա կանա ց ե ա լ ընկերու
թեան մը գաղափարաբան ո ւթեան •քէՒ 
Նտրեկացիի գործը կարելի է ընդունի լ 
տյգ դաղափարաբանութենկն ներս միայն 
անոր վե քածում ով ր զբանաստեղծու — 
թեան»՝ մարդկային սրտի եւ հոգիի ար
տայայտութեան։ Ըն չ որ տեղի կ՚ունենայ 
այստեղ ։

!• 1 •— Կ*եւորդեան աւանդութիւն մը
ևէԼ շարունակէ ան խո ւս ափ ելիօ ր էն ՝ երբ 
էը փորձէ Մ ԱՏԵԱՆը ա պա կր օն սւ կան ա ց- 
նել Տ արլևր—ու տուեալներով : Աըգ ա — 
րեւ. աշխարհականացման բոլոր փորձերը 
կը մենին Նարեկացի ի վերագրուած 16~20 
տաղերէն ՝ հասնելու համար Մ ԱՏ ԵԱՆ1-ն : 
Հեղինակի նոյնութիւնը գրաւական առ — 
նելովվ մեկնաբանները արտօնուած կը 
նկատեն իրենք իրենց մէկուն յատկա — 
ն ի շներով մ իւս ը բացատրել ՝ եւ այս ձե- 
լ ով կր փակեն — կը ծածկեն վիհը nP 
կայ Տաղեր—ուն եւ. ՄԱՏԵԱՆին միջեւ։

Նման վերագրում ուբիԼ բան շկ եթէ 
ոչ մեկնաբանական մեթոտի զեղծուժ ՝ 
զառածում ՝ որով 10 տաղի մակերեսային 
ընթերցում կ՚ընդարձակուի աւելի քաև
000 էջխո3 ԳՐՀՒ Ը ‘եէայ ՛. Արդ' ՏԱ՚Լերը, 
հակառակ իրենց վերագրուած «վեր ածը— 
նութեան ոգի ին» (աս ալ արեւմտեան քա- 
թէկ որի մը՝ ստորոգութիւն ժը՝ բայց 
նաեւ արժեչափ մը ՝ տեղափոխուած սւյէ 
տեզ՝ առանց զգուշութեան ՝ որովհետեւ 
ներյ այտօրկն տիեզերական նկատուած ՝ 
հակադրուող Մ իջնադարու երեւակայա — 
կան մութին եւ խստութեան) տաղերը՝ 
էլ ըսէի՝ գաղտնիմաստ գրութիւններ են՝ 
ա յ լա րան ո ւթ ի ւննե ր որոնք կը պատկեբեն ՝ 
մարդուս մատչելիէ ու սիր^էի կը դտրձնեն 
խորհուրդներ ու ճշմարտութիւններ î 
Գաղտնիմաստ դրութիւնները եւ այ լա — 
բան ո ւթ ի ւնն ե ր ը Մ ի ջն ա դար ո ւն շատ գոր

ծածուող գրելակերպ են ու կը կենա*և 
քով ր_ զխ ր թն ա բան դպրոցին» : Աարեկա- 
att բոլոր մեկնաբանները կ՚ըևգունին ա— 
նոր գործին մէջ գոյութիւնը խրթնա — 
բան ո ւթեան ՝ որուն նմոյշներկն մէկն է 
ԱԱՑՏՆՈՒԹԵԱՆ տագր ՝ սկսող սապէս •

«£2/ էին անկին եղ անի եզակ ե ղե լ ի
ան ե ղ ի ցն աներ րիցն յաւիտեաես» կամ
ՆՆՆԳԵԱՆը

Վփն աիոյ աիոյ ձեռին , ա ջ.,յն խր 
աջ րնդ աիմկ հօր՝ հօր (խդ տիմկ լու- 
tt u յն փառաց» (6) •

Մ եր մէջ խրթնաբանութիւնը անշոՀ ւշտ 
գաա ա պա ր ա ո ւած կ ի սկզբանէ ՝ իբրեւ 
կեղծ ՝ ա ր ո ւես տ ա կե ա լ արտագրութիւն , 
առանց անոր սկզբունքներու կամ նպա — 
տ ա կն եր ո ւ քննութեան : Այս սլէս Արեգ — 
եան նննգեան տաղի մ էջ բե ր ած տողիս
մասին անճաշակութեան վճիռը արձակելէ 
‘Ս-i՛t կ 1 ըսէ • զուգում կ ասել Է1՚ն ա չոյ 
ձեռն ընդ աիմկ հօր լուսոյն փառաց» (7) : 
Եւ ^յ“ դրելով ասլլսցոյՅԸ կոլ տայ դը~
րական երկի նուազագոյն զգացողութեան 
բա ց ա կա յո ւթ ե անը ՝ կարծէք կր !լև ո ւիժ ի ւև- 
ներու վերացումը անվնաս ձգկր գրու — 
թիւնը : Րեր թողա g արուեստը ՝ որ հի — 
ները կը հակադրէին գեղի կանաց անար- 
ուեստից—ին ՝ կը դատապարտուի յանուև 
կեանքի ՝ ապրումի ՝ յուղումի ֆեթիշա — 
ցումին։

1 • 2 •— Նարե կացիի վերագրուած տաղե
րուն մեծ մասը այլաբանական է եւ 
խրթնաբան : Րօկ տաղը զգրական սեռ» 
մըն է՝ ծագումով հաւանաբար զժողո — 
վ րրգական» ՝ որ կը յատ կան շուի տաղա
չափական եւ ւիո խա բեր ա կաե — փոխան- 
ո ւան ա կան եզրերով։ Տաղերու պատկե — 
րակե րտ ո ւթի ւնը եւ ռիթմային կազմածը 
անգտա նելփ Լն ՄԱՏԵԱՆփն մէջ, սքոսն 
մասերը ՐԱՆ կը կոչուին ։ Տաղը՝ Րանը 
եւ Րանձը լեզուի ս տ անձն ո ւմ ի տարբեր 
եղանակներ են î Տաղը բառ մըն է , ո- 
րուն չեմ հանդիպած Մ Ո-ին մէջ՝ մինչ
դեռ ՐՍ^Նը կը կազմէ Մ Ո—ի միաւորը։ 
Րնչպէս են թա խորագիրն եր ը կ՚ըսեն ու կը 
կրկնեն ՝ անիկա խօսք մ րն է զընգ Աս — 
ւոուծո յ» : Մ Ո—ի խօսողը կփսէ դրքփ 
մ ո ւտքին'

«Րնկալ զսակաւամասնեայ բա նվցօ յօդ- 
ուած-»(Ա-,ա) վ՚նչ որ Ա Ո—ը կր վերածէ կը 
մաածէ ['[1խլ փո՚է1111կ մասերով յօդուած , 
զօգո ւած ՝կա զմ ո ւած մԸ1ճ1'ԼԳ այն՜
պէս ինչպէս խօսքի մաս մը ունի իր որոշ 
անկախութիւնը եւ կո չուած է զհատուած 
բանի» (Իէ , բ) :

Իանը ամբողջ ԱԱՏԱԱհԼ՚ն ւ! էջ կը դրա- 
նուվ։ եր կա խօս կան կառոյցի ձ ը մ էջ, 
որովհետեւ Աստըծոյ ուղղուող խօսք tiրն 
է- Այ ս ե ր կա խօս ութ իւն ը տրամ ա խօս ու
թիւն մ ըև է ներյայտօրէն ՝ ինչ որ հո — 
մանիշ՛է իսկ է աղօթքին ։ Րայց արդեօք 
Ողբերգութիւն բառը ՝ որով խօսողը կր 
յատկանշէ մ ատեանը՝ չիր ^ԼԸ^ր էՐ 
— ողրասացութենէն անդին — հ ատո ր ին 
էապէս տ ր ամ ա խօս ա կան եզրը ՝ որը ^էէԼ 
հիմնէ թատրոնը ։ Զեմ ըսեր , Նուրե —
կացիի համար եւ իր ժամանակին ողբեր
գութիւնը իբրեւ թատերական արուեստ 
գո յութիւ ն ունէր ՝ որուն յղուէր գրողը • 
այլ կ1 ընդգծեմ որ Աստըծոյ հետ խօսողը 
ան խ ուս ափ ե լիօ րէն կը մտնէ տրամախօ — 
սա կան ի ծիր ին մէջ եւ դուրս կ՚ելլէ լեզուի 
մ ենա խօս ական ըմբռնումէն՝ Տաղերէն։ 
Տր ամա խօս ականը խօսքին կառոյցն է՝ 
բայց ո՛չ գործին կառուցումը՝ որ տիւս֊ 
լոկ եւ անձնաւորութիւններ !լ եթադրէ :

Րանը չի յդու֊իր տաղաչափական ըս— 
տանձն ում ի , տուեա լ չափի մը հանդեր — 
ձ ան քին : Ասիկա րացայայտ է ՄՈ֊ի յան- 
գաւո ր ուած հազուագիւտ Րաներ էն մ է — 
կո ւն ՐԶ—ի մուտքին՝ ուր Նարեկացի կու 
տայ յանգաւորման կանոնը եւ կ՛անցնի ի- 
ր ագո րծումին (ըսեմ մ իջանկեալ որ հա
կառակ ե ր ե ւո ւթ ա կան կր կն ո ւթ ի ւնն Լ ր ո ւև ՝ 
խառնակութեան ՝ ս անձա ր ձա կո ւթ եաև ՝
Նա բեկ Ա1H [՛ գիաէ ՝ ոեւէ գրողէ աւե ելի , 
թէ թ*նչ կ՚ընէ եւ ինչպէս ս կարելի է գե
րակշռել լեզուին) »

«Եւ արդ ս տ ո ւգա պէ ս է իրաւաբար ՝ 
րնգ որս որք ըստ ձայնից կողկողանացև 
եւ ղյբանիցն յարմարութիւն հանդ Լրձեն, 
ի նոյն գիր բերեալ զաւարտմուևս տան— 
ցրն» (/’Ջ ջ ա) ՝ որ Գո ւշա կետն կը թարգ- 
մ անէ »

զՈւ հիմակ ՝ անոնց հետ որոնք կող
կողանքի ձայներում համեմատ կը կազ
մեն իրենց խօսքերուև յօ ր ին ո ւածքը ՝ եւ 
նոյն գրուէ կը վերջաւորեն տուները» • •»

Այս գբանիցն յարմարութիւն հանգեր — 
ճեն^ւ կր էս ou էէ էսօս քին վրայ յաւելում է
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'f ը ï հանգերձու մէ մը՝ ^էուչակեանէ բա — 
ռով յօբէնուածբ , որ Վ • հ*եւորգեան , Բէւ 
մը արագ եւ իսկապէս յ ե տ ա^ ա յե ա y կեր
պով էէԼ վարածէ * «Ամանք ողբա լ է եւ կուԸ“ 
կողաձայն / Բանաստեղծա թ էւն եղա — 
ն ակե լիս ! Տ՚՚ւնն աւարտում են ձ է ե ւնո յե 
դրով» (էջ_ 151) : Բնագիրը հոս չի խօսիր 
բանաստեղծութենէ : Ան՚՚ր էչ աէչնարկէ
միայն յանգաւո րումի փորձէն 'թ'Ը$_։ Ւէ 
Բանի մ ո ւ.տրին , իբրեւ. «ողբաձայնէցե 
բան աս տ ե ղծո ւթ եան g» î Ն'"ր եկաց ի ի աո 
գերան մէջ տեղէ էլ ունենայ Ulticjfp ’t^^b 

բան ա ս տ եղծո ւթ է ւն • իս կ Բանը , առաեց 
յանգի հանդերձանքէն , առանր աուլ ի ա- 
ւարտէն, բանաստեղծութիւն չէ , նոյնիսկ 
եթէ այչ տեղ կը խօսուի ստեղծաբա — 
նութեան մասին կամ չափարերեաչ, ո- 
րոնք կը յղուին ռիթմային կազմածին։
ՆԱՐԵԿ ին մէջ ՒԵ, ՒԶ ՝ Ւէ Բաները է t.-
րա յատուկ տեզ կը գրաւեն եւ. այգ շար- 
ըի ս կիղբն է որ գրողը կը խօսի «էսօս — 
րին եղանակը փոխերու» մասին — փոխ— 
եալ զեղանակ բանիս — յ որուն կը հետեւի 
նշանաւոր գա րձած հո ւբի ի ն աւար եկման 
ու յ լա րան ււ ւթ իւն ը (ՒԵ y բ) եւ կր մանէ 
յան գա ւո ր ման առաջ ին փորձը (ՒԵ , 1է) **

Բան ը շատ աւել ի լայն ըմ բոնում մ ըն 
է հ ետ եւա բա ր րան բանաստեզծութէւնը , 
րան տազը» լայն' այն իմաստով որ իր 
մէջ կը կրէ մեկնաբանութիւն , մէջրե- 
բում Ա . Կ՝րրերէն , աստու ածաբանու — 
թիւն , վերլուծ ու մ բայց նաեւ ան շուշտ 
«բան ա ս տ ե զծ ո ւ թ է t -ն» : ՆԱՐ ԵԿ ի իւ րա - 
յասւ կու.թիւնը կը կայանա յ խառնուրդի 
մ ր սւ ա ր օ ր ին ա կ կուտակումով, որուն 
էլ տ կն ա ր կէ Ա ի շատ ա կա ր ան ը , երր էլ ըսէ * 
«ւ/ ա ա ւլ Լ ալ հէմնեցէ, կառուցի , կարգեցի, 
կո ւա ե g ի , ա ր ձան ա g ո ւց ի , v/'V/' ’ ԲաԲ "~
գէ. g է , կացուցի, ցուցի, հաստատելով ի 
հրաշակերտութիւն միագոյ իրի 11ԲԱէ1Լ — 
մ ասա եղն եան գր ուագս դրութ՛եան այս մ 
սոփերի արգասաւորի , ես Կորիդոր կր° — 
նաւ.որ քահանայ • • •» : Բազմաստեղն գը — 
բութիւն , յաւե չո ւմնե ր ով աճող , իե^ւլթւ^ 
ղեր ի շխ ան կերպով կրկնող , եւ մ իշու 
աա ր րեր , ի գործ գրած իր միջոցներով : 
Բաղմ ասա եղն եւ «մէ ա գոյ»։

1 «3 •— */, • Գե ւորւլ ե ան էլ ընդու նի որ Լլա-
րեկ տցէ «վ՚Բ ՛Լարի զաւակն է ու չերմե- 
ռանգ հաւատացեալ* • • ԱյՂ՜ հաւատ ը , 
սակայն , առաձնապէս չ ի խանգարել որ— 
պէ-il՛ -“ր ա ս տ ե ղծագո րծո ւթ է ւն ը , իր կբ- 
բ օն ական ս է լմէ ով ու. միստիկական բնոյ— 
թով հանդերձ , ըստ էութեան հ ամ ա կո ւած 
լինի համամարդկային , ըն գհ անր ա սլէ ս
մարգ էակին բնորոշ այնպիսի յաւեր մա— 
կան տ ր սւ մ ա գր ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ , զգացմունք- 
նե ['"վ, ապրումներով ու խոհերով* * * Ւ"կ 
թէ թեչպէ ս են այս երկու, թւում է թէ, 
անյարիր ի ր ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ը առըն չուել,
Տամագրուել միեւնոյն երկում* , գա ար- 
ղէն հեղին ա էւ՛ ու նրա ստեղծագսրե ու
թէ, ան ընդհանուր բնութագրով պայմա— 
նաւորուած հարց է * * .» (Հ£ 610): Ըն —
թերցողը կրնայ հարց տա չ իր կարգին 
թէ ինշո^ւ. հաւատքը կը հակադրուի մարգ 
էակին եւ աս էւր յաւերմական տրամա — 
ղրութիւններուն • կարծէք հաւատքը են
թ՛ ա — տ ր ա ր ածնե ր ո ւն յատ ո ւկ վիճա կ 
ԸԼԼաԲ : Ը հարկէ այս տեսակի «Նարե — 
կագիտու թեան» համար կք^նրը "^բԷԼ 

բան չէ եթէ ոչ Էնգելս ի վերլո ւծո ւմը : 
Հաւատքը վաղանցուկ երեւո յթ է , Ju,~ 

t իտենականը մարգն է։ Ահա մարդուն եւ 
Խաւաւորին միջեւ դրուաե հակադրութիւն 
մը, մատնող «x/i իալեքտ իրայի » պակաս
մը, զոր «Ն՛Արեկագկ տները» պիտի փոր — 
ձեն զանցել յառաջ քչերով «րանաստեղ 
ծութէւն» յզանցքը, որ ինչպէս գիտէր 
յաւիտենականին իրացեալ կաղապարն է :

2 *0 •— Վ • Կ*եէ.որգեանի թա ր գմ ան ո լթ է ւ-
նը աողատուած , «բանաստեղծականս! — 
ցած» թարգմանութիւն մրն է : ( Տ ակա-
‘Ւն նոյն վսՀխը՝ որ «արձակը» շի կրնար 
բանասա եղծա կան ըչլ ա լ ) : Առաջիէն ը չէ : 
Տ ողատելու սովորու թիւնը կը սկսի ար— 
գէն Կ* • Եպիսկոպոսի հրատարակու — 
թեամբ, որ կր տաղաչափէ ոչ միայն իր 
թարգմանս ւթիւնը այլեւ բնագիրը։ *է* • 
Եպիսիկոպոս այս մասին ոչ Ւն! կ' Բսէ* ԷԸ 
յիշատակէ զայն միայն։ Հատորի աւ ար- 
ut ին կը ղտնենր, այլազան էջերու կար գ ին

. () շա կան ի մէկ վերլուծումը , որուն
երկրորգ նոթր էլ րսէ •

«Տ "դատումբ միայն փոխած եմ , հե- 
տեւելու տամտր իմաստի եւ կշռոյթի թե- 
յ աղբ անրնե րուն ։ Այսպէս տ ո ղաւոր ո ւած ,

Աղօթամսորւհսւն^ կ'ըլլայ չ""" աւ^լի ղՒ1'՜
ր ահ աս էլնալվէ րան իր աշխարհարարը ։ 
LJ էտ իմաստներ ատեն եւ միջոց կը գտնեն 
միտրին մէջ տեզաւո ր ու ե չու ։ Տողէն տող 
ան ցրի '[բայ կարճ ընգհ աա ը այս կերպով 
բար իր մ 'ըե կ  ̂ԲԼ Լայ թափանցման ՚էըձ ~~ 
ուար ճիգին համար։ Կ* * Եպէ"կ"սԼ"ս 
ftj ա շատ ուր ե ան կատարած է ամ բողջ ՆԱ՜՜ 
ՐԵԿ էն վյ՚այ այս փ ո րձը ,յաջողապէս»(Տ^ *

Ո՛չ մէկ առա ր կու թիւն Բ^թ ե րցումը 
դիւրացնելու. մտ ահ ո գո ւթե ան մասին։ 
Պայմանաւ որ ըսուի։ Աակայն կը բաւէ 
բաղդատել Ա շական ի մ էջ բե րած հատ ո t-ա
ծի տողատումը եւ Կ* • Ե պի" կո պո ս ի եոյե 
հատուածի աոզատւււմը նկատելու համար 
որ տողատման երկու, փորձերը իրարմէ 
տարբեր են հ ի մնով ին : Նոյն նախադա — 
ս tt t թի ւնն է, բայց ենթակայ «էձաստէ ել. 
կչո-ոյթի տարբեր թել ադր անրե եր ո t Հֆ : Ա- 
շական ի մօտ' տողերը կարճ են , տողան — 
ցումները առատ * Կ* • Եպիսկոպոսին մօտ 
տողերը /լ եր կար ին : Արդ' աղատ, անյաեգ 
ս տ ան ա ւո ր ը , n րւււն շեման կը ղո րծ ածո ւի 
հոս , տ ո ղատ ո ղն ե ր ո ւն '-.ամար կը թով, 
Լ՛ չլա L արձակին մէկ տարբեր բաշխումը 
ճերմակին tf րայ ։ Տ "t/ ի մ իա թիւնը, որ 
ոտանաւորի մը հիմնական տարրերէն մ է- 
կըե է, և թէ ոչ միակը, գոյութիւն չունի 
իբրեւ այգ, այստեղ։ Ւ վերջոյ , ի նչ են 
սա իմաստի եւ կշռո յթ ի թ ե լա գր ան րն ե- 
ր ը , որււնր էլը կտ րատեն տողեր ը ըստ 
էլամս , եթէ ոչ րո / ո ր nt! ին ենթակայական 
ըմբոնո ւմներ, հետեւող ըեթերցոէ ,//, չը~ 
բացա յա ըո ո ւած էլա ղ մ ածն ե ր ո ւ :

Բնագր ի տողատում ին u'Jl փորձ էլը 
ղտնենր ՄԱՏ ԵԱՆի ռուսերէն թարգմա — 
նութեան կից (9) î Հոս ալ ուրիշ տ ո դատ
ման պատ կեր ։ /* հարկէ նմ անո ւթ ի ւնն ե ր
կան Կ' * Եպիսկոպոսին ա շփէ ատ ան րի b 

հետ, բայց նաեւ տարբերութիւներ, ան
տեղի հատումներ օրինակ յանգաւոր — 
ո t.ած 1*Ե , գ հատուածի տողերուն մէջ ։ 
Տ ողատման տ ա ր բեր ո ւթ ի ւևն ե ր ը ոչ 'էՒլ- 
ր ահ աս կնա լվէ են ոչ ալ Հդիւրահասէլնա լի^չ 
էլը դարձնեն բնագիրը, որուն, այս ձե — 
ւով, կու տան մ ե էլնա րան ո ւթ ի ւն մը։ Ա- 
ր ովհ ետ եւ տողերու դասաւոր ո ւմը , որ ոչ 
բառե ր ո ւ անջատումը եւ էլէտագր ական 
ն շանն եր ո t. վերաց ում ը կամ յա յտնու — 
թի՛նը կը ստեղծեն բնագր ի նոր պատ — 
կեր ե t. ը^էթերցումի ա յ լ կարելիութիւն։ 
Աբրան տողատող ա յնրան րն ա դի ր : Ե'-
ՆԱՐԵԿի Հբնագրարանո ւթիւնը^ էլը մնայ 
ենթակայ կամայա կան ո ւթ ե ան : Ամէն 
պա րագտյ ի ut ո էլա ut ո ւմ ի ոչ մէկ տեսա- 
բան ա կան հ իմնաւո ր ո ւմ գո լու թլ,..ն ունի 
տա էլա ւին յ

2 • 1 •— Վ • Կ*ե ւո ր ղե անի աողատուած 
թ արղմ անութ իւնը Ա*ը շէ ուրեմն իր տե
սակին մէջ ։Կը հետելի Ար ե ղե տն ի եւ. Ա' • 
Ա կրեան ի հաստատումներ ուն որ ոնց հ Աք
՛է ար ՄԱ—ը ազատ ոտանաւորի ձեւ ով գըր~~ 
n ւած է : Ա կրեան բացարձակ է * <էոշ մ է էլ 
‘ԼԷՃ չի կար ո ւլ լին ել Ն՛որեկի շափածս յ 
լինելու ւէասին, մի բան, որն սպառի շ 
կերպով ապացուցել է Մ •Աբե՚լեան£»(10 ) : 
Նձ ան Հ աս տատ ում է տպաւո րուած ըհ թեր- 
զո՛լը կը դիմէ Աբեղեանին (H) յու ս tu — 
,...լ էւր կը գտնէ ՀՀսպառիշյ> ապա g ու — 
ցումը։ Աբեղեա*!! "["՛շ գի՛՛ւ ո ղո ւթ ի ւնն ե ր 
կ՝ընէ հնղ տ վանկի գո րձ ածս ւթ եան մա — 
սին, կը շեշտէ որ "ր"շ հատուածներ 
ոտանաւոր էԼԼէաԼու՜- են, բայց էլը նկատէ 
"Ը հ^կան յ ս ա կա յն , -^ատուածներ Յէ ր ոն g 

է 1 *1/տըեկնտն իէօսըը ւէե ր տեւ ս ւ մ է շտ~ 
րտհ իւս ակւսն լիոըր ւսնդամների է ո ը ոն y
ի' րտըտնչի։ րը կազմում է մի առանձին 
տեսակի ոտանաւոր : Այսպիսի կտորներն 
իսկապէս ազատ ռիթմական կամ գեղար
ուեստ ա կան պրոզա AÎ/» : '(յաթ՝ /լշ ձ'է կ 
սպառի շ ապացուցում , այլ նկարագրա — 
կանի մօտ դիտ ո ղո լթ իլնն ե ր : Ապա հե — 
տաըրրրական կռահում մը^ ըստ որուն 
կան ոի թ ւ! ական կաւէ լլե ղա ր ո ւե ս տ ա կան 
«ուրոզա^ հատու տեներ : /> հարկէ անու-

փոթելու! շէր որ արձակը — պրոզա — 
կը դառնայ ոտանաւոր , մի առանձին
տեսակի ոտանաւորէ :

II' րիշ տեղ կը վերադառնամ Աբեղեա
նի տեսաբանական կեցուաերին ա/ս հար- 
•V/' տռրնշու թեամր : ճշդեմ նորէն որ 1էե- 
I որղեան հնգավանկի իր տեսութիւնր 
կ առնէ Աբեղեանէն : Այսպէս նաթ՝

<111ԲԵՐԳՈՒԹ1;ԱՆ ՄԱՏԵԱՆր
Է հիմնականում հին հայկական բանաս- 
տեղծ ու թեա՚հ յատու կ անյանգ ոտա՚հաւո— 
րով» (12):

«.(էայտնի է որ Նարեկացու պոեմի շա

լի ական լէ յա մոտիվը հայերէնին տ յնրան 
բնորոշ հնգավանկ յամր - անապեստ,' է, 
հիմնականում երկանդամ ու եռանդս" 
տողերով {թէեւ, բնագիրը աողատուած 
շէ}.. Սակայն միշտ չէ որ րանտստեզ - 
ծը հետեւում է այս շափին, ի"կ 
լելիս էլ սակաւ չեն նրա կողմից Pո j Լ 
տուած թա թտո ւմներ ը-. Բայց այդ թաթ- 
տ ո ւ մներից նրա երկի րւսնասաեղծակա 
նութիւնր առանձնապէս չի "՛ումում , քա
նի որ նա այղ կատարում է ստեղծա - 
ղ ո բծական յաի՚ուռն տարերքի l“"
նւսս տեղծ ութ իւնը ապահովելով ներքին 
թոր զգաց,"լո՛ թեամբ ա ր տա յ՚" յա ո ւած

1ւնտ ոնտց էա յով» * ♦» :
ՀԼտաքրրրտկտն է տեսնել, u Լ՛ բեագ 

բ ի տ ո զատ ո ւած չԸԼԼա ԼէԼ '[["'""^ հ 
այն փակագիծի մԷՀ, կարծէք երկրորդա
կան կտրել սրա թէւն ունենար։ Մ է՛" կ՚՚՚է- 
մկ թարղմանէչը "կէղբէն Մ Ա֊է չավ'Ը
կբ մասնաւորէ էրրեւ «հնգավանկ յամր - 
անապեստ» (այս կեղծ - դէտական բա
ոապաշարը հաղէւ նձ ան ո ղա կան տրձ Լք 
ունէ, տրուած ըլլալով որ J'"it բը եւ tu— 

նասլեստը էմտսէո մը ո էն էն յունակաե հէն 
տաղաչափ tu թեան ձ է ջ կաձ ղե ր ւէ անա կտ
նէն : Ա ամրը հայերէ նէ մ է ջ եր կ ՛Լան կ ան
գամն է , անապեստը եռավանկը ) , ե — 
գաւս ր ելով ատ է կա «յա յտե է է^>է կաւլա- 
"Լարէն 'եէջ, կարծէք հանրայայտ ^ըշ - 
մ արտ ո ւ թէւն մը ըլլար, մ անաւ անգ տե
սաբան ա կան օր էն հ էմնուաձ : Աձ էն սլա — 
բ ադա յէ տողէ հէձնակաե ti է tui.it ր ը էլը
դաոնա յ հնգավանկը : Աաւ ր «յտյտնարե— 
բումը» տնմէջտպէս էլը ծածկէ բանաս — 
տ եղծական տ ո ղ է մ էութեան հարցը՜. Ւ նչ 
է հ էմը տուչէ մէութեան : Ւ նշ ս կղրո ւե- 
քէ վրայ յ են ելո վ այս կամ այն մասը էւօս- 
քէն էլ առանձնաց ո ւէ nt. կը վե ր ածո ւէ տո- 
■ւՒ - Այ ս ինքն՝ ի՞նչ կ տողասւումէն օրէն
քը , երբ բնաղէրը տ ո ղա տ ո ւաձ չէ եւ tu- 

մէն հրատարակէ չ էր տ ո ղա տ ո t ti' ը էլ տոտ— 
թսրկկ :

2 «2 •— (Լ J" հարց երան' ո շ մէկ պատաս
խան։ Անգամ մը որ ո ր ո շտղր ո ւ տձ է հէւ1֊ 

նական մէաէ որը , ան շուշտ , տուչէ ti‘ էու
թեան առաջփն պայմանը !լ ըլլա յ հ ըն — 
ւչա վանկը : Այս չափը կտրելէ է կ" չե լ «ն ը- 
t աղագո յն ե ր կա ր ո t թ եամլւ տող» ։ թա րգ- 
մանէչը էլ ընղունէ որ գրողը էւաէւտում— 
ներ ^թ՚՚յլ կու տայ»։ fr] ա է՛ տ ո ւմն ե ր ո- 
ր՚՚նց թէ՛ ը երբեմն էս կապէս շատ է : Ար՚է' 
՛Լ՛" Լ՛՛է "՚ն ա լէ չէ' որ նաէւագէր չ՛՛՛՛էէ հե
ռացումները նկատ ո լէն «է՛տէւտումնե ր» 
եւ բա g ատ ր ո լէն «ս տ եղծա դո րծա կան յա
խուռն տա րեր քուէ» , հ ո ւլե րան ա էլան բա — 
g ասէ բու.թէւն ձ ը որ ո չէն շ կը րաց ատ րէ , 
քան է որ կը ձոռնտյ բնագրէ բարդու — 
թէւնը :

2 *3 Տ "զատուչներան մտքէն չանցնէր 
կարծէք որ բանաս տեղծա կան """լը կամ 
ոտանաւո ր ը — ազատ կւսձ կան ոն ա ւո ր — 
կառուցում մըն է, կառոյց մը ենթադ
րող , "ր կը կոտրէ ան մ է ջա պէ ս որ տո- 
դատումը փսխուէ ։ Որեւէ արձակ գրու- 
թէւն կ՛" Ը ե լէ է տողատել, բայց որեւէ 
արձակ տողատումով ոտանաւոր չըլլար ։ 
Նոյն էսկ հնգավանկը րաւարար շէ տողը 
՛է Լ՛ կել՛" համար, եթէ չկայ կառոյցը։ 
Կանոնաւ ււր ոտանաւ որէն մէջ կրէլնու — 
թէւնը կը կաղմ է տողատում էն առան g քը 
եւ ս՚ն է որ կը հիմ՛նէ յանգը : Այս ի- 
ձ Ա՛ս՛՛՛ով Ն ս՛ ր ե կս։ g ի ի յանգաւոր հատ — 
ուածները ենթակայ են կր/լնութեան ըս— 
հԸՂՐ՚՚՚^՚^Ւ" : !,Ակ անյա՞նգ մ՛ասերը , n— 
րոնք կը կազմեն ՄԱՏԵԱՆին մեծագոյն 
մասը յ

2 *1 •— Վ* 1*եւորղ.եան կ "րււչէ թարգ — 
մանել հնգավանկով, առանց թաթտումի , 
ինչ որ յաւելեալ եւ անտեղի պարաանդ- 
րանքներ կը ստեղծէ : Ալ կը սաիպոլի 
սովորական տաղաչափի պէս պակսող 
վանկերը լեցնել որեւէ բանով - որոշիչ 
յօդեր , ածականներ , ը-ի սղումներ կամ 
յաւել,,, մներ ,ելն . վտանգներ որոնցմէ կը 
ձգտի թո ւսափ ի լ աղա,ո-ան յանգ ս,սանտ
՛՛՛րը .Այս ձեւով բնագրի տարօրինակ զու
գս րդու՚Ո՚երը կը ջնջուին, շատ եր կալ, ըԱ1- 
ռեր ,6-1 վանկնոց որոնց կը յաջ,,բզեն 
ձկկ, երկու վանկնոց բառեր, կը մտնեն 
կաղապարին մէջ.. Ե' կը սկսի միօրինա
կ՛" թիւնը, հոն ուր կրկնութեանց իսկ 
'‘Ih չկ՚՚՚յ ‘Ղ՚օրինակռթիլն . Ար։լ՝ ի-,,, 
"/' կը ղանս.,/անէ կանոնաւոր ոաանաւո- 
րր աղաս, էն հ ի ՛Ո,.,, կ անօ ր էն միօրինակ.,,- 
թենէն թ," սափում-,, է - Կանոնաւոր ոտա
նաւորի եւ յանղաւորման գլթաւոր պայ
մանն < արդէն այ,, միօրինակո. թի.նր ,

"՚ղ""" ոտանաւորը այլազան լափե

րու ղործածո։ թեամբ կը միտի սաեզծե. 
/արատել ուժական տողեր-. Խորքին մէջ 
ինչ ալ ր//այ արդիւնքը, կանոնաւոր 
տտնաւորը եւ ազատը կը պատկանին եր. 
կու տարրեր համա կա րգեր ու :

Ա իօրինակութեան վտանգին՝ թարց 
մանիչը կը սլս՚տասթանէ գրելով' 
վին զուրկ է ՀՒմՀեԲՒց- մՒ չ""ի"վ են 
գրուած հ ամ ա շվսա րհ ա յ ին ՛լրականութեան 
այնպիսի անմահ գլուի։ գործողներ ինը. 
ոլիսիք են...» (14) 5 ճիչդ է անշոլշս, Որ 
ի լի ականը կամ Աստուածային Կասա, 
կեր դո ւթիւնը գրուած են նոյն չափ,,,է, 
րայց անոնց ղրողյը թարգմանիչ մը չէ 
որ գործերը կը վերագըրէ այլ լեզսլի 
մէջ ։ Ս՛նաց որ ոչ մէկ թարգմանիչ րը. 
նտղրի մը «/« աթ տ ո ւմն երը» կրնայ ծս,ե~ 
կել անոր պարտագրելով իր համակս,ր .

ԴԸ ֊
Նտրեկացիին անծանօթ շէ յ՚՚՚նդաւոր- 

ման համակարգը.. Տ՛ողերուն մէջ կ,ս^ 
նաեւ տողի միութեան սկղլւունքը, ստս՚նյ 
յանգի : Հակառակ այս բոլորին Ս'ԱՏԵԱ՚1,[ւ 
կարեւոր մէկ մասի ճա կա տ աղի ր ը անոր,,, 
է : Ս՛օտէն րնթերցո։ մ մ ր ո։ I՛ է չ հ՚'1111 - 

ուածներու , մանաւանդ անոնց ււրոնւյ 
մէջ էր էյնո ղտ կտն կառոյցներ կ1"11,

սնյւսնգբերէյ տ յ տ Գ ԸՒ
ո տ ան ա ւո րն ե ր , որոնցմէ նմոյ^ւեր կոլ 
տամ "՚րէչ '"" էթ՚՚վ ՝ բացա յա յտե չուէ ա- 
նոնց տողատում էն տ ե ս ա ր ան tu կան հէմ ֊ 
քր : Առ այմմ կա րէ. լ է է ըս ել որ ՆԱՐ1ւ11[ւ 
տ ո ղտտ ո է.տծ հ րատա րակութ եանց tnl,uiu — 

բ տ ն տ էլ ան Հ Էէ մն տ ւ ո ր ո t. ti չէ ե ւլ ած տսէկա֊
I էն : Ւն չ տ չ ['[["'J անոնց Էմւսրղմ անա էլան 
տր մ անԷէ քն եր ը , անոնք կը տառապէն կա
մա յտկտն Ը11"'1"' անդւսրմանեչէ «մեղ -
քկ՜ւ՛» ■

Գ- ՊԸԼՏՍԱՆ

1 •- Պատերազմէն ի վեր ՄԱՏ ԵԱՆ Օվ- 
ԷԵՐԳՈՒԹԵԱ՞եր դարձած է թարգմա - 
(ւոՆթեան աււաջնակարգ սւււարկայ մը: 
փ • Սպիս • Տրապիզոնիի մեծածսււսւլ հը- 
րատարտկոԼթենէն վերջ (Պուէնոս Այրէս, 
1948, րնագիր եւ ւսրեւմտահայերէն՝ չա
փածոյ) եւոեւ ետեւի կր յւսյտնուին նոյն 
գործի արեւելահայերէնը (Մ- Խերւսն - 
եան, Երեւան, I960), Հայր Ե - Քէշիշեա- 
նի ֆրանսերէն ամբողջական թարգմա - 
նութիւնր (1961, Փարիզ) եւ վեր
ջապէս ռուսերէն մասնակի թարգմանու
թիւնք (Նաումւս Դրեպնեվա, Երեւան, 
1977), առանց մոռնալու է- Ա- Մարսէլի 
(1953) , Մ • Փիւրտեսւնի (անգլերէն) եւ 
նոյն Վ- փեւորգեանի ծադկսւքազները 
(1970): Վստաեարար ուրիշ հրատսւրա - 
կութիւններ սղ կան որ չեմ տեսած : Հա
կառակ այս բոլորին բնագիրք կարդալու 
համար պէտէ է դիմել վենետիկեան կամ 
երուսաղէմեան վրիպակներով լեցուն եւ 
գրեթէ գործնական նպատակներով ե - 
զած երատարակութիւններուն, մատչելի 
բայց դժուարրնթեռնլի : Այլ խօսքով՝ 
Նարեկի արդիական, «գիտական» հրա - 
տւսրակութիւն չունին!՝: Ընթերցողը, ե- 
թէ կայ , ստիպուած է դիմելու քանի մը 
գաբ առաջ եդած գործերու (Նալեան 
Պատրիարք ինը 1745ին կամ Դ- Աւեւոիք- 
ետնի 1801ին- ■ .) :
2- Ասկէ անդին ՄԱՏԵԱՆ (1ՂԲԵՐԳՈԻ- 
Թ ԵԱՆ յղումներուն համար նկատի ունե
նալ Մ fl կրճատումը :

3— - Բոլորովին անհասկնալի 8ԵՇԱՏԱ- 
ԿԱԵԱՆին բացակայումը հատորէն, գրքին 
համար այնքան անհրւսժեեշտ : Բայց այղ 
մասին ո՛չ մէկ ակնարկութիւն հատորին 
մէջ :

4— Երեւան, 1955:
5— Խերանեանի ներածութիւն, էջ
6— ՏԱՂԵՐ, Երեւան, 1957, յաջորդտ- 

քար էջ 76 եւ 42:

7 — Հայոց Հին գրականութեան Պատ
մութիւն , Ա. Հատոր, էջ 586, Բ • Տը - 
պագրութիւն, Պէյրութ :

8- ԱՂՕԹԱՄԱՏԵԱՆ, Պուէնոս Այրէ», 
1948, էջ 294:

9 — Բնագիրները պատրաստած են Աք՜ 
շտլոյս կորզինեան եւ Պօդոս Խաչատրեան՛
10— Գր • Նարեկացի, Երեւան, 1955> 

է? 232:

11— Հայոց Հին Գրականութեան Պատ- 
մութիւԸ, Ա. Հատոր, մասնաւորաբար է? 
■ )89 : Տեսնել նաեւ Հայոց Լեզուի Տա - 
դաչափութիւն - Մետիկւս, պարբ • 80 

նետ • :
'֊- էջ 637:
13- էջ 634 - 635:
14— էջ «36:
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ՏԵՍԱԿ ՏԵՍԱԿ ԼԵԶՈՒՆԵՐ ՆՈ՛Ր ԱՐՈՒԵՍՏ, ՆՈ՛Ր ԱՊԱԳԱՍ
լԿ"՛ Կ՚՚ւ"1 ւե,ւո։ է » Ր՚՚՚յտ Հա՜
եՐեՐ' եւ երբեմն չորս լեզու. է։

Գերմաներէնը կրնայ ըլլալ րացռռո,. -

4't "Ր 1։Ր11"ւ 1հղո' "'■'1 '^՜

կուկէս :
փողուխորդխ մԸ ը“ա. ո ր ո. թ/..ն ր կը 

կերտուի անոր փ ո ր ձառո ւթ ե ան ց Հխմաս. 
վրայ, եւ Հա յուն փորձառութիւնը իրեն 
ոովյւեցուցաՏ է շաա ղդոյչ խօսխլ, նոյ - 
նիսկ երր ան ի՛ր իսկ ա ան, մէջ է, իր հ ա- 
րազատներուն հես, : Հա յուն լոութի՜ւնն 
իսկ տարրեր է , եւ յաճախ։ աւելի րան։ 
կ՚ըսէ, քան, իր խօսքը կամ դրութիւնը-.

ԱչքեբՈԼ լեզուն ալ կայ , եւ խելքը ։լը- 
լու/սր ոեւէ Հայ աղեկ շուտով կը սովրի 
իր րնտանիքի անդամներու աշքերու լե
զուն կարդալ, մ ան։ աւան։,լ իր հօրը։ 

կայ նաեւ մալւմիններու լեզուն • մար
դոց նստելու կամ կան։ զն։ ե լո լ. ձեւերը

Գրեց՝ ՈհհԼեԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ

մարմինը կլլ գործածեն իբրեւ, արտս/յայ- 
լռութեան միջոց ՝ մ անաւանգ ձեռքերը : 
lAyw լեզուներ ր կարելի չէ չհասկնալ յ

Ահաւասիկ արդէն երեքէ աւելի Հա — 
յերէններ ՝ Հայերէն լեզուներ մատնս/ — 
նըչեցինք î վե ր ա դառն ան ք ո ւր եմն առա — 
ջինին, խ օ ս ւս կց ա կան Հայերէնին որմէ 
ետք կրնանք մտածել գրական Հա յե ր էն— 
ներու մասին։

Մարգ մը որ իւն դուն ձայնուէ կը էս ou ի' 
էր ունկնդիր ին Ո1['[1Լ ՚ բաներ /լըսէ րա- 
ռերու արտայայտածէն անդին ։ Աւրա — 
ի ո ւթի լեն ու ե ր ջան կո ւ թ ի ւն ը ան պա —
տասխան ատ ո ւո ւթի ւնն ու ա ր ո ‘-թէ՛ ւնը
շեն այղ էսն դուն ձայնին բուն սլար ո լ — 

էակութիւնը ; Արդեօք ունկնդիրին վր ա  ̂յ 
կը խնդայ ; Արդեօք ինքզի՞նքն իսկ կը 
ԿուղբէԱրդեօք իր խ,ն գալու, րուն պատ- 
ճառը սրտի ցւս* ւն է՝ այնքանն մեծ կըԱ- 
կիե մը որ լացը կ՚արդխլէ : Արդեօք խօ- 
ոողը մէ՞կն է այն չարամէււո մարդոցմէ՝ 
"րոնք հաճոյք կը զգան ուրիշները չը — 
փոթեցնելէ- Լ^թէ աշէսարհը նման մար- 
'1"!1 ''ետ գէշ վարուի , անոնք ալ անպայ
ման ուրիշներուն հետ գէշ կը վար ուին : 
Այո ‘Լեր արեր ում ին մէկ ձեւն է իր էս ըն- 

'1ոլքը՝ ‘ւիէՈէ որ սլէ/տէւ չհասկնաս իր 
խնդուքին պատճառը ՝ եւ քու շուարումդ 
էրեն հաճոյք պիտի պատճառէ : ինչպէս 
Ան-էմ'ա9իք կ՚ըսեն,- «եթէ կօշիկը կը 

յարմարի, հադուէ'»։ եթէ իր խնդուքը 
1'"խ1' 1“այթդ կը խթանէ , եկեղեցիի դը- 

առջեւ սպասող աղքատներուն դրամ
մ՛ալդ կը յիշեցնէ, լաւ, գէշ զդա՛։ Տա- 
"տպէ՛ յ

րԷԱձրոլ առաջ ին տարիներուն ՝ էխը- 
լեցուն էր Հայ նորեկ դաղթական-

՛l "՛է, որոնք կը խօսէին լեզու մը, որ 

y ’ խՐըերէնի , քրտերէնի եւ եր-
մեքսիք!1աէյ1 սպաներ էն էւ ու չինս/— 
խառնուրդ մըն էր, Անոնք սով —

՝,՝3՝Ան հօ<սկնալ Ամերիկացի ին ձայնի ե- 
1'սւնգը, նայուածքին իմ աստը ՝ ձեռքի 

օներու՝ մարմնի կեցուածքի դաղ— 
Լ տտգամները • ‘խրամի անմ՜էստ ելի

Լ ^‘‘"^ւ՚՚֊՚եը գիւրացուց միւս լեզու- 
Հասկնալու ճխդը։

ir ե"'Լ,ո Ամ երի կացին երն ալ հաս — 
լՀԼ ԱՈւե’եՅան- Գալոյն մը, օրինակ, 
մե ձԸ հասկցուի ՝ մանաւանդ ա-

I մ Ւ է“ ո ւլի կանն եր ո ւ կամ աւազակ
^ՀւռւԱԱ'9Ո'1^ե'1Ու 'ւորԼմէ- Գսւչոյնի 

կ հ ,Ա,ւ' ’ մկաններու լեզուն ալ հաս-
^ՏՀ\օր1ւնա'լ՝ պՒ?լ1՚-յՒ Ար-1

վերՀ Ը ^"'ւմ'կան ֆիզիքապէս 
երկր„9բաՐձՐսյՅոլց Լ' նետեց 
nu,./, ք/, ï ‘""UJ ’ ոՐմէ ետՀ երկուքն ալ
ցխ, աձօ"՚ ^'՚ ‘ԼաՐ ՛խոդ'—

լեղո^ Անե արաղ "ՐՐան սր իրենց միա- 
'ւ^ր-օնէին Հ Սս'քս'1ն -հԿ-ը իրենց

Ան շուշտ Հ^այե րկնր ունէ/ ճկունութիւն 
մը եւ նրրութիւններ արտայայտելու կա
րո զո ւթիւն մը որ մեղէ/ 1լ արտօնէ մէկ 
րահ ըսել ու հասկցողին ճիչդ հակա — 
ռակը հասկցնել։ Երբ էուսընթագ մեծ — 
մայրս Հայ Փրէսպխթէրեըն ր ո զո քա կան ի 
մր կ'ըսէր մեր դռան առջեւ,— «Այո, կը 
տեսնեմ որ փրկուած //«>>, մեղի յայտնի 
էր իր ձայնի մէջ թաք ուն կի ս ս/ժպ ի տ էն 
որ à արդը ոչ միայն փ րկո ւած չէ ր ՝ ամէ 
ս/հփրկելի : Իր նկարագիրը փ ր կո ւ թիւն 
չէր արտօներ* այն մարգոցմէ էր y “ր 
ե՜կեղեցի կ՚երթար ՝ որովհետեւ իր ւզի([ — 
նէս/րն համար օգտակար կրնար ր լլա լ իր 
հոն ներկայ գտնուիլը։

Ետ J ին նաեւ աւելի՛ գաղտնի լեզուներ 
էս ou ո զն եր ը եկեղեցական ու քաղաքա
կան մարզերու, մէջ պայքարող էս մ բա — 
/սրումներու գործակատարները։ Անոնք՝ 
իրենց գործի բերումով՝ կը փորձէին 
չհասկցուիլ րո լո ր էն (փ րաց առեալ իրենց 
սլա շտօն ակի ցներ էն^ : Պէո/ք է ըսել որ 
ձեւ ով մը կը ձաիւողէէէն ՝ քան ի որ ոչինչ 
կար հասկցուելիք ՝ իրենց ըսածին մէջ*, 
էէս/ ր մ ի կս՝ էէս/ւէն Ա* ին աս եան ը ՝կը ս իրէՐ 
նման ծանօթ գո րծակատարներ չա ր չա — 
րել։Հաճոյք կ՚առնէր ղանոնք շփոթեցնե- 
յէ '.Երբեմն կը մօտենար անոնցմէ մէկուն՝ 
Վ^ան *եէս պողոտային վրայ՝ երր գոր
ծակատարը իր մտածումներուն մէէ թո
րա ս ո ւզո ւած !լ անցնէր ՝ ու կը փսփսար ՝ 
օր ինակ ՝— ձվաղին ա կը 1լ ըսէ որ գետը կը 
սպասէ» : «Ի՞եչ , ո՞ Հէ յ ա յդ դաւաճան վա- 
գինակ Ալ ամ անաճեա^նը ՝ թնչ ըսել է՝ 
ո&ր գետը* * •» թայց մեր էէաւէնը արդէն 
վազած՝ գտցած՝ փողոցէ/ անկիւնը դար
ձած ^1ԸԷԼա[1* ^ [՚ մայրը մօրս կրտսեր
քոյրն էր։

‘խու 3 է ոմանց տարօրինակ թուի՝ որ
գաղթ,ա զանն եր ո ւ զաւակները թոցելի
շատ կէտեր գտնեն իրենց շատ բան քա— 
շ ած ՚ ծնո զքներ ուն մօտ՝ բայց ա՛յդ է ճըշ- 
մարտութիւնը՝ թէեւ մէկ փոքր մասն է 
ան' աւելէ/ մեծ ճշմարտութեան մը։ Մ ի- 
ամամ ան ակ կը հիանային աւագ սերուն
դին ՝ եւ Հայոց Պատմութեան հանդէպ 
մեծ ցաւ՝ նոյնիսկ կսկիծ ունէին ։ Աւե
լի ճիշդ է ըսել՝ ամէնուն յայտնի պատ
մութեան՝ այսինքն Պատմականին ՝ քա — 
ղաքական պատմութեան ՝ պատերազմի 
/ւլատմութեան ՝ այսպէս կոչուած Հայ դի- 
ւան ա գի տ ա կան պատմութեան հանդէպ 
ցաւէ/ իսկական զգացում ունէր նոր սե
րունդը ։

Տղեկ մը ամօթահար կը մեծնայ երբ 
կը պ ատ կանէ/ մոզով ուրդի մը որ շատ 
երկար ատենէ ի վեր պատերազմ մը չէ 
շահած՝ ու երբ զանոնք կորսնցուցած է 
գործնական ձեւով չէ կորսնցուցած, շօ- 
շափելվ։ ոչփնշ շահած է ։ Երբ Զա1-էն Ա~ 
ւարա յրէ/ պատմութիւնը լսեց՝ պարզս/ — 
սլէս ըսս/ւ՝— հ,Ու-ր եմն մերիններուն բա
նա կը խչխ ամէ/է/ տասնապատիկ
հետ կռուեցաւ՝ եւ ա նկէ մ եզէ/ թնչ ելաւ ։

բացի քրիստոնէութենէն ։ ՛Լոյն 
հ ին պատմ ո ւթի ւնն է այդ"} ։ Ե Ըսու-Էէ թէ
Հա յուն աչքերը տ էսր ո ւթիւն կը պատմեն' 
ու համբերութեամբ լեցուն են՝ նաեւ ըս- 
սլաս ում ութ այն լաւ օրուան համար՝ երբ 
ւո ասա//լուլն երն ալ պիտի վարձատրուէ/ն ։

Հայաստանի Հայերուն աչքերը ա էս ուր 
չեն թո լիր ինծի* կամ գոնէ' ոչ այնքան 
աէս ու ր յ որքան Տ)րէզխոյ1> Հայերուն աչ
քերը , տար խներ առաջ :

Ե՚- դմ՜ րախ։ տարար Ֆրէզնոյխ մէջ ներ
կա յխս խւօսուած Հայերէնը ա լ աւելխ 
բարդ է, քան անցեալխն,- ձայնը հայ - 
կական, աչքերը հայկական, բայց լե - 
զո լ ն' Անգլերէն է ր
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թարգմանեց խ - թ •

Այ ս ք/ երջ Լ/ն շրջաններուն հարց դա ր — 
ձած Ա փ իւռքի ին քն ուրոյն արուեստ մը 
ունենա լու պարագան հրապարակային ա— 
ւելի լայն րնոյԼձ կը ստանար Պետրոս 
թեր զեան ի յօդո ւածո/է վեր ջ թե <^^ԱքխԱ^
ՄԻՏթ ԵԻ ԱՐԱԻԵՏ»ին մէջ (6 Տունուար
1980) ։ ներկայ դրութխւնը սլա ս/ ա ս իւ ան ի 
մը բնոյթ չունի՝ ույ լ ՃԷ՚Ղ՜ Ը)՛ է 
Հ ա ըյ1՚ն ան դր ա դա ոն ա լո լ ՝ յ ա ւե լե ա լ տ ըւ- 
ե ալներ է մ եկն ած' հաստատելով կարդ մը 
կէտեր :

Պէուք է ըոել թէ նման մ տահ ո գութեան 
մր գոյութիւնն իսկ ինքնին դրական երե— 
ւոյթ մըն է՝ որ կը ձգտի իր հունին մէջ 
դնել մոլորած ի րական ո ւթիւն մը որ է 
Ա փ իւռքահայուն Ի րականութիւնը։

Խորքին մէջ հարցը ուրիշ բան չէ եթէ 
ոչ «ինք զինք ըլթպ» , ինքնուրոյն հարցեր 
քհնարկել եւ անոնց լո ւծո ւմն ե ր առա — 
ջուդրել մեկնելով նոյն Ա փ իւռքահ այո ւն 
սլալմաններէն ՝ որուն պատ կան ելի ու — 
թեան հարցը եւ անոր հակադրուի լ ր իր 
առօրեայ կեանքի սլա յմ աններուն ՝ կը 
տագնապեցնեն զէնք *

ներկ այի Ափիւռքահայը դաղթա կան մը 
չէ* եւ Ափիւռքը Հայաստանի նահանգ
ներէն մէկը չէ։ Ափիւռքը Հայաստան չէ՝ 
եւ ոչ ալ Հայաստանը Ափիւռք։ Անոնք 
կրնան զիրար ամբո ղջա ցն ե լ սակայն ոչ 
մէկը միւսին հաշւոյն : Առանց այս հաս
տատումին' կարելի պիտի չըէէայ յոտակ 
դիմագիծ մը տալ սփիւռքեան արուեստի 
մը՝ անտեսելով Ափէ/ւռքցիի ամ բո ^ա կա
նո ւթիւնը կազմող իր անմիջական չըր~ 
ջաւգատի մշակութային ՝ ընկերային եւ 
քաղաքական պայմաններուն ազդեց ութիւ» 
նը իր վրայ՝ որոնցմով կամայ թէ ա- 
կամայ իր գո յավ իճա կ ը կը սահմանուի î 
Լման երկուութեան մը հետեւանքով՝ 
սփիւռքցի արուեստագէտ մը չի կրնար մէ» 
կէ աւելի «լեզուլներով չխօսիլ* այս պա
րագան կը մերմէ հ ետ եւո զական ո ւթիւն ՝ 
այլ կը պահանջէ ինքնուրոյն ըլլալ՝ մի
այն ինքնուրոյն ՝ որովհետեւ [սորքին մէջ 
Ափխ ւռքց ի ի մը պարագան յատուկ է» եւ 
յատուկ պարագայ մը յատուկ արուեստ 
կ} ենթադրէ i Հետեւեա լ տողերուն ձ էջ 
փո րձենք յստակացնե լ այս արուեստին 
պա յմ անները •—

Ինչպէս այլ հարցերու պարագային 
Ափիւռքը կարելի չէ անջատել իր շըր- 
ջա պատէն որպէս անկախ դոյակցու —

r ԱՆՏԻՊ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ ՄԸ՝

ՍՐ,Ր11ԻՒէ' ԿՈՍՏԱ*նԳ>1?Ա*նԷ

ԳԻՇԵՐՆ ԻՄ ՇՈՒՐՋ-••

Մթագնում է գիշերն իմ շուրջ աւելի՜՝
Հողմերի շունչը ցրտագին արշաւող- 
Եւ կախարղուած մոգութեամբ այս ամեհի' 
Այլեւս երբե՜ք ես հեոանալ չեմ կարող - • •

Ծաոերը մո՜ւթ կամարւում են վիթխարի,
Ծանր ձիւնապատ ,կմախքային նիւղերով- 
Խոնարհւում է գագաթն արդէն ֆոթորկի ,
Սակայն մեկնե՜լ ես այլեւս չեմ կարող - • •

Ամպերի հոծ տարմութիւնն իմ վրայ ,
Քայլերիս դէմ անապատն է ծածանւում- 
Մենութիւններն այլեւս չե՜ն յուղում ինձ •
Ջրկայ իմ ւքէջ մի ցանկութիւն, ո՜չ մի իղձ'
Եւ հեոանալ չե՜մ կարոդ - - • :

թիւն' նո յնպէս սփ իւռքեան արուեստ մը 
ւՒ կրնար զարգանալ առանց քայլ պա
հելու արուեստի գծով առընչուող այն 
հարցերուն հետ ՝ որոնք ս եփ ա կան ո ւթ ի ւնն 
են բոլոր մարդոց եւ կը յուղեն բոլորը 
ան էստ իր ։ Ա փի ւռքահ այ արուեստագէտին 
դերը ճիշդ հոս է որ աւելի կը շեշտ ուի' 
ունենալով կարելիութիւնը բոլորին «էսօ — 
սելում ՝ ը լ / ա լ ո վ անհատ մը ՝ որ էս առ
նուր գ մըն է այլազան մշակոյթներէ եկող 
ազդեցութիւններու եւ որ զօրաւոր պա-

Գրեց՝
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հ անջքը ունի ինքզինք յայտնաբերելու եւ 
իրագործելու։ Հիմնականը կը կայահայ 
քաջութիւնը ունենալուն մէջ այս իրա
կանս ւթիւն ը դիմագրաւելու ՝ որուն առա
ջին պայմանն է թօթափել այն մ շա —
կութային գաղութարար ո ւթի ւնը ՝ որուն
են թա ր կո ւած ենք' իւրացնելով դեզար — 
ուեստական արտայայտութեանց այնսլի- 
սի ձեւեր եւ էս որ քեր ՝ որոնք ոչ մէկ կեր- 
պով կը րէլվ^ին-մեր իսկական հարցերուն 
որպէս Ափիւռքցի ։

‘խաղութարար պետ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մեղ - 
սս/կց ո ւթիւնը կարծէք չէր բաւեր մեր 
արմատախիլ ըլլալուն մէջ* անոնց մը- 
շակութային ըմբռնումներն ալ կու գային 
այս անգամ ջլատելու մեր ուղեղներն ու 
երեւակայութիւնը։ Արդ՝ էսորքին մէջ 
դեղա ր ո ւես տ ա կան ազատագրական շա ր — 
ժ՜ում մը եւս ի զօրու կը դառնայ այդ 
կալանաւոր ում էն դուրս ելլելու համար ։ 
Հոս է նաեւ որ Ա փ իւռքի հարցը-կը նոյ
նանալ տիրող ընդհանուր ցասում ի մը 
հետ* ցասում մշակութային ամբոզջա — 
տիրութեան դէմ ՝ որ կը կիրարկուի ա- 
մ են ուր եք ։

Աակայն առանց քաղաքական ազատս/ — 
գըրումի ըմբոն ո զո ւթե ան' մ շակու-
թայխն ազատագրում î Հազարամեակներէ 
Ւ վՒը արուեստը նախ ծառայած է փոքր 
էսա ւի մը եւ յաճա էս անոր կողմէ ան օդ- 
տագո բծուած է մ եծամ ասնութեան մը

ԷՄԻԷԻ ՊՐՈՒՆԹԻ
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դէմ' որպէս ճնշումէ եւ կամ իր էշէւսւ 
նութէւնն ու մենաշնորհները պահելու 
միջոցներէն մին նաեւ : Ներկայէս այլա
սերումի եւ ղա հ ավ իմ՜ում ի այս կաց ու — 
թե ան մէջ կ արիբն ունինբ նոր արիւնէի y 
նոր երազներու ) նոր շունչի եւ. նոր 11 [Լ՜՜ 
լսւցբի : Արուեստը ար ուղղութեամբ մեծ 
բան կրնայ ընել։ Նոր արուեստի մը [Լս~ 
տեղծումը) արուեստ մը որ մարդս յա- 
րատեւօրկն վերանո րոդէ միշտ րէէսԼի ,ս~ 
ւե ի ի լաւը նոր ու լուսաւոր ա սլա դա յ ի 
մը հեռանկարովդ նո յնրան հրամայական 
հարց մըն է սփիւռբցի արուեստագէտ ի 
մը համար * ու ան շատ մը տ ո ւեա էն եր 
ունի ) մեկհելով իր իւրա յատուկ կա — 
ցութենէն ) որոնր կը նպաստեն այս ար- 
ո ւես տի ստեղծում ին :
Ահաւասիկ զոյդ հարցեր )Որոնբ կը դրուին 
սփիւռբահայ արուեստագէտի մը առ — 
ջեւ • նկարել բոլոր մարդոց համար մի- 
ամ ա մ ան ա կ ըլլալով ]ւն£([|ւնք յ սփիւռբ — 
եան) ո րովհ ետև ւ ինրնուրոյն եւ խոր ար
ուեստ մը ո շ միայն կը հ և տարրրր է *հս,յ 
անհատը այլեւ մարդը ընդհանուր առ 
մամը) րանի որ ան յաւելեալ աարածբ 
մը կու տայ անոր ներաշխարհին) մ խո
րին եւ ապրումներուն :

Արդ) Հարցը կը ստանայ յեղափոխա
կան բնոյթ) եւ այս 1լ ենթադրէ յեղա- 
շրշումը անց եա / ին հաստատուած կա 
նոններուն' եւ ի պահանջել հարկին ա- 
նոնց ջլատումը*. Այս պարադային ձեւին 
յեղաշրջումը առանձինն հարց շի լուծեր • 
հ իմն ա կան ը խո բրին ) թեմ ային եւ մեկ
նաբանում ի յ եղա շր ջո ւմն է ) այլապէս
միւսը կը մնայ ան րաւարար' զուտ գե- 
ղադիտա կան : Աւելին • էոորբը առանց ձե- 
լի կատարելադործումին կը կորսնցնէ իր 
զօրութիւնը* իսկ ձեւը առանց խորրի զօ
րութ եան Հոր կրնայ րոպէի մը մէջ ապ- 
րուած ապր ո ւմներ ո ւ խտացումն ԸԷԼա է) 
կը դառնայ ճապաղ եւ անհետարրրրա — 
կան :

lu որ րի յեղաշրջումը ուրիշ բան չէ եթէ 
ոչ նոր տուեալներու ներմուծումը նը — 
կա ր չո ւթեն է ներս ) որոնր են ընկճուած 
դա սա կար դեր ը ) մ ո ղո վո ւր դը յոԼԳո'Լ
Հարցերը ) իր ապրումները ) երազներն ու 
իղձերը*. Աայտնենբ որ այս միտբը ոչ մէկ 
նորութիւն կը պարունակէ ) սակայն անոր 
կրկին ԳԱ,Լ,1Լ տաւյւ աւ^ րողջ ով ին կը հա
մապատասխանէ ներկայ մարդուն եւ ըս
էի իւռրահա յու պայմաններուն։ ո րպէս ա- 
ղա տագր ում ի միջոց : Պարզ սփիւռրահա
յը ենթարկուած է նոյն կեզեբումներուհ 
ինչպէս ոեւէ պարզ անհատ ) ու միտ — 
մամ անա կ ինր րամն եկից է մեբենայա - 
ցումի զոհ դացող մարդու այլասերու- 
մին) որոնց վյրայ կու դան աւե յնա լու
ինբզինբ ի րադո րծե լու եւ իերնա յա յտ հա
բերում ի տադնապները) զորս 1լապրի** 
իրերու այս դրութեան մէջ սփիւռբա- 
հայ մը պայ բար ունի մ զելիր զոյդ ճա
կատներու վրայ՝ ազգային եւ մարդկա
յին ) եւ այս սլատ ճառուէ իսկ ահ կրկնա- 
սլէս կրեայ յեղափո էս ական դաոնալ էն՚Հ^՜ 
պէս իր ար ո ւեստ ը :

Այդ Հարցերը արծարծելը եւ մողո — 
վուրդի մեծամասն ո ւթե ան «ւ/ ուտր զոր- 
ծելդը արուեստէն ներս ու անոր խոր- 
րԸ դաոնալը ) ահ ազանդ թող չնկատուի * 
դմբա էստ արար այս դաղափա ր ը նկատի
ունենալով^ շատ մը անհ ատն եր ու հայ — 
եացրը ուղղակի 1լ եր թայ un վետ ակա h
րարոզչական նկարչական դսլրոցիե y որ 
սակայն յեղափո էս ական նկարչութիւն մը 
չէ) այլ շարունակութիւնը 1$րգ դա րու 
ռուսական իրապաշտ դպրոց իհ : // իակ
փոփո խութիւնը որ տեղի ունեցա։ 
հետեւեալն էր — այդ նկարչութիւհը նա- 
էսա յ ե ւլա փ ո էս ա կան շրջան ին կը ն կա ր է ր
նաեւ ցաւատանջ) թշուառ ու կև զերո ւած 
բանուոր մը կամ 1էիԼՂ.ացի մը Հորոնբ
հարաղատ սլատ կերներ էին) ) [,սկ J^~՜ 
ղափ ո էս ո ւթենէն յետոյ կը նկարէր զը — 
ւարթ եւ մպտո ւն ու ոչ մէկ հարց ու
նեցող բանուոր մը եւ կամ գիւղացի մը 
Հո րոնր հարազատ պատկերներ չէէն) յի՜՜ 
շենր Ան. :ռէ վամտա յ ի ՀԱ* արմ արէ Ա ա ր— 
դը^> ֆիլմը) որուն մէջ Հեղինակը կը ներ
կայացնէ ընկերվարական երկրի մը մէջ 
ղո րծո ղ բանուոր մը է^*ւսւէ" "C է > l'C 
րոլոր հարցերութ հ ւս կ ւս n ui կ էր այն է- 
տէալ բանուորէ պատկերէն , զոր վար — 
շակարղը թեքը կր «գծէ» քարոզչական 
էր մէջողներով : Ինչո՞ւ այս սայթաքու - 
մը։ Շատ պարզ*— Լիւ՛լս էոյ մէջ նաէււււ- 
քեւլաւէոէւակւււն աւ անդապաշտ եւ էրա — 
պաշտ նկարչութեան հակադրուող նկա — 
րէ չներ ը (ապադայապա շտո ւթեն էն աղ —

ղեցութէւն կրողներ , վերացապաշտներ ,
սիսիրէմաք-խւթ&^Հ» եւ քոնսթրխ֊քթի -
վիսթ-նէշր) էրենց վերացապաշտ , զուտ է- 
մացապաշտ եւ ւէեւլա դէտ ական յեղաշըր- 
ջումը կը խորհէէն թէ կը համապատաս
խանէր նոր յեղափոխական էրականու - 
թեան : Ապարղէւն : Իրենց արուեստը այդ 
նոյն շրջան էհ։ Արեւմուտքէ ։! էջ ղարդա- 
ցող դեզարուեստական անհատապաշտ ե 
լէ եքենայացումէ յեղաշրջման համընթաց 
դացող ուղէ մըն էր՝ հակառակը յե - 
ղափոխութեան հ աւաքա կանապա շտ ո ւ — 
թեան , անհատապաշտ ութէւն մը որ կը 
տա նէր մէնչեւ. մեր օրերու ոչնչապաշ — 
տ ու թեան : Այ" արուեստը դեղարուես — 
տ տ կան Օ ր էն չկարենալով համապատաս — 
էսանել նոր իրականա թեան նոր տուեալ
ներուն' զայն աւելի յ ե ղափ ոէս տ կտն դար
ձին ելո ւ հ ամ տր ) կտ շկ տնդո ւ մն եր ո ւ
պատճառով ստիպողաբար կը լրէ ր Հ Ը~ 
րապա բակը զայն fuiuj PrirLLn'L Ղ"'՜"1 •քա
րոզչական նկարչութեան եւ աւան դա — 
սլա շտ նկ ար ի չնե բուն առջեւ) հակառակ 
տնոր որ իսկական յեղափո էս ական նը — 
էլա ր չութ էւն չէ որ 1լըեէէն՝ այլ յոռե - 
դոյն պարագայէն ղոնէ ֊ էրենց արուես
տովը չէէն խանգարեր վա ր չա կա ր ղը :

ք*այղ մէւս կողմէ նկատէ առնենք մեք 
սէքական դպրոցէ առաջէն շրջանէ եւ i! աս 
մ ըե ալ երկրորդ սերունդէ նկար չու — 
թէւնր 1922<>- 1950«4«^ թուականները
երկարող։ Ահա արուեստ մը որ կը հա
մապատասխանէր նոր էրականուէմեան , 
որ պատռելով փոքրամասնութեան մը մե 
նաշէւարհէ դէմակը էր հ ո ր էզոննե րուն 
կու տար նոր տարածը* տն իր ումը 
կ՝ առնէր մ ո ղ ո վո ւր դէն , անոր անցեալէն , 
ու զայն ներկայէ ազատագրական (դա- 
սակարգայէն եւ աղդա յէն) էրականու — 
թեան ձուլելութ ծնունդ կու տար յեղւս - 
շրրջ՚<ղ եւ էն չո՞ ւ չէ , յեղափոխական ար
ուեստէ մը : Արուեստէ ղերը կը փ ո էւ - 
ուէր , ու մ էամամանակ մողովրդայէն
դադափ ա ր ա էւօս ո ւթ եան զէնք մը դառնա— 
/ով դր ամաս։ Է ր ո ւթէւն ը կը խանգարէր էր 
ամենաղօրաւոր ամրոցէն մէէ (Նէւ Եորքէ 
Աաքֆէլըբ Ս էն թ ըր է մէջ Տէէկօ Ե ["էէ ~ 
րայէ որմանկարը այդ կեդրոնէ դեկա — 
վարներուն հրամանով կը քանդուէ ր ղեռ 
չաւարտած , պատրուակ բռնելով ն կա ր է- 
չէն կողմէ այդ դործէն մէջ Լեն էն է դէ- 
մանկարէն զետեղումը***)։ U.JU ձեւով 
ա ր ո ւե ս ա ը առաւել նոր դեր մը կը ղդե*“ 
նուր : Եարդ մը անդամներ դեղարուես- 
աականօրէն այս դերէն մակերես այ էն եւ. 
սխալ մեկնաբանումը չէ ն չանա կեր անոր 
անհ անդո ւրմելի ըլլալը որպէս զուտ ըտ- 
րոզչութիւհ : ԱՀհցևալի ա ր ո ւես տ ին 
ըարոզչութիւնը չի պտ կսիր՝ ծառայելով 
կրօնըին ) յետոյ շահագործումի միջոց 
դաոնալով ըաղըենի եւ ասլա դրամ ատ ի — 
րական դա ս ա կա ր դե ր ո ւ ձեռըերուն մկջ : 
Աակայն այս արգելը մը չէ եղած որ Հ բ՜
բա շա լէ գործեր չծնէն ։ Հարցը այդ քա- 
րողչութեամր չսահմանափակուէլն ու չը- 
պ այ մ ան ա ւո ր ո ւ է լն է արուեստագէտէն
կողմէ , տյլ անոր կողքէն գտնուող ապ
րումէ ‘uj^1 խտացումն է եւ. մե կհ ա րան ո ւ- 
ւէ՚է ու յղաց ո զա կան տաղանդէ այն կէ— 
րարէլումը^ որ յատուկ է մեծ վարպետ
ներուն : փաղավ։ ա ր է եւ պատգամէ ար 
ուեստր մէշտ գոյութէւն ունեցած է։

ւԼերեւ ելլած լք ատնան շո ւմն եր ո ւ նպա
տակը այդ արու եսաը յղաց ուլ ե այդ շուն, 
չուք սա եղծւսդււ րծող մեծ կւսձ փոքր ւէա ր- 
սլետներու դործերուն նուաստացումը չէ* 
ըն դհ ա կա ռա կն' ւդէտք է օգտուէլ անոնց 
դասերէն : Հոս դրուածը ճէդ մըն է ար
ուեստը դարձնելու համար ալ) բուլէսւ — 
կան' բոլոր մարդոց պատկանող՝ առանւյ 
էւ տ ր ա կան ո ւթ ե ան , առանց սուտէ ե կե ՚լ~ 
ծէքէ' քօղազերծելով ոչ մէայն հոգե — 
կանն ու էմաց ականը՝ այլ նաեւ ըն կե
րա քէնը՝ ւլա ս ւս կա ր դա յ էն ը ՝ քաղաքակա — 
Î/Հք , մէկ խօսքով զայն է սպաս դնէ.լու 
ւէ ար դուն ամբողջական ազատագրում էն
այն լուծերէն և կապանքնե ր էն ՝ո րոնք կը 
կասեցնեն էր սլացքը ՝ որոնք կ'արդէ - 
լեն էր ստեղծագոբծելու թափը ու զէնք 
կը մղեն դւսռնալու- արտաւլր ողական մե
քենայ մը' մէայն ու մէայն ծառայելու, 
դրամազլուէւներու կո ւտ ւս կո ւմ էն զէնք
շահագործողներու հաշւոյն : Եւ գլխաւո
րաբար քաղաքական ու ազատագրական 
ապ պա յմ անաւո ր ումն է որ կը ճշդորոշկ 
Ա փ ի ւռըի մշակութային և ղեզար ո ւես տ tu- 

կան ո ւղղո ւթ ի ւն ը ) որ կ ա(ւէլսւժէ՜ ար 
ուեստ եւ մշակոյթ*. Ասիկա չի միտիր 
Հ ttf a m m m ե շո t թկ ս աԿ մ ան ո ւմ կն
դուրս ստեղծուած արուեստ մը կրնայ 
անա րմ՜կը ԸԱԱ՛ է ^րր լԱն կը ձդտ ի ինը-
նուրոյն դաոնալ ու իր ըմբռնած ձեւով

chanson de la dame à la rose
HOMMAGE A CARZOU

A grand arroi de peines
par la plaine des Tartares
arrimant carquois et chars

les cavaliers s’en viennent

leur cœur est de feu
leur dextre d’airain
la colère de Dieu
fait trembler les buccins

voici levée l’aube des farouches tournois
se terrent la gazelle et l’oiseau de proie

déjà les sabres cassent les târs et les sâz
déjà les sables coupent le souffle des acbougbs 

et pareil courroux cambre bouffons et sages 
une rose à la main la reine est a la tour

tandis qu'aux salles d’armes crissent lers et ! léchés 
que dessus les créneaux implorent les chevêches

voici le temps crue! des rudes chevauchées 
ce soir à la veillée sans atours ni festin 
serrés autour de l’âtre seigneurs et malandins 
manqueront du même vin pleureront le même blé

ne sauront ni velours ni laine 
réchauffer serves ni châtelaines

dans le matin chagrin 
une épée à la main 
l'autre à son côté 
le roi a pris congé

sans diadème ni pou laine 

sans manteau de cour 
la reine est à sa peine 
qui affronte les vautours

par dedans sel et gerçure 
corde du dernier kamantcha 
par dehors miel et feuillure 
prime fourrure en frimas

gardienne superbe du fief sans maître 
sentinelle suprême contre félons et reîtres

vestale altière du temple agressé 
scribe irrévocable de la loi transgressée

lave louve aiguade aux douves de la citadelle 
dans la nuit des cuirasses géante asphodèle
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զարկ տալ Ափէւռքեան արուեստէ ձը ըս- 
տեզծումէն : Սակայն այս պարագայէն 
ան որքանո՞ւք թարդմանէչը կ' ըլլա յ ը 
լէ էւ ռքեսւն է ր ա կւսն ո ւթե ան : Եւ դեռ կ 
ցութէւն մը մէայն մ ե էլնա րանե լը ր 
լ՛ար չէ : Արուեստը նաեւ ն եր զործա կան 
ում ունէ • էն չո՞ ւ գործէ չլծել ղայն :

Սէւալ պէտէ ըլլա [՛ էնքնուրո յնւււթ է ւ>ւ 
նկատել հայկակւսն դե ղա ր ււ ւե ս ւո ա կւսն 
անցեա լէն (մ ան ր անկա ր չո ւթ է ւն ել եկե- 
ւլ եց էն ե ր ո ւ. խորաքանդակներ) քաղւււած 
ոճուք ՝ անոր ն կա ր չա կա Ա լե ղո ւա կան կէ— 
րարկումուք ու ըւէ րռեողութեաձ ր մէայն 
'"՛լ tu լ։ ո ւած գործերը*. *Լյմւսհ րան ti ը կըբ~ 
նայ միայն օղնական միջոցներկն մին ըլ
լալ հասնելու Ափիւռբահայ արուեստի 
ստեղծումին : Նոր ի ր ա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ը 
*1ւոր լեզո ւական ո ւթիւն !լ ենթ ա գրեն *. ինը- 
ղինբ ին բնա յատուկ ըլԼալ՝ կամ նոր
նկարչութիւն ինե լ Ա փիւբահայ արուես
տագէտ ի սլա րաղա յին չի նշանակեր
զհայկական նկարչութիւնդ ^.Ղ՜՚՚յ՛"՛՜
իմ իւն ունեցող կամ անգոյ) *.

Ոգին*. Ահա այն հիմնական գիծը ) այ
լազան առարկայական պա յմ աններ կ տ ը- 
նօր ինուած )Որ դարեր ը իրարու կը կապկ : 
Առա^ւց >սյգ հայկական "‘թփ գոյու — 
թեան) գարերու խորերկն եկող) ձեւի 
զհայկականութիւնդը կը դառնայ ճապաղ 
եւ անհաղորդական*. ք*այց ակունբ մը 
սլկտբ կ որմէ խմենբ կազդո ւր ո ւե լո լ ու 
նոր թաւի ստանալու համար» շար մ ում- 
ներու եւ արտայայտութեան սեմպօ լիզ — 
■րէն, փ ո խա բե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ լեզուէն )ինչ- 
սլէս նաեւ հայկական մանրանկար չու — 
թ ենէն ) ե կեղե ց ին ե ր ո ւ խո րաբանդակ — 
ներկն եւ ուրարտական արուեստէն ւսքղ. 
ջուրը կը հոսի : Աակայն Ափիւռբի դերն
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ու սլա շտօնը զուտ աղդա յ ին նկէսրքՈԼ 
թէւն ընել չէ . տն կրնայ տրուելէ՛ 
ծնունդ տալ հ ա յ կա կան ո ւթեամ ր ղք՚Ղ
մ ո ւած ) որովհետեւ այդ է ոբ ^ԱԼ 
իր անհ ատ ա կան ո ւթ եան կոբ1'Ղ1Լ ’

Եզրափակենբ :
Էա.'"'Լ ^'ողո*Լոէ րդի^11 պարզ

եւ ճն շ ո ւո ղ ին մօտը ) անով ներշնչումէ 

անոր համար ալ ստ երլծագո րծել* ՝ս 
մեր կա րծ ի բով ս էի ի ւռբե ահ նոր արու ( 
մը տ ո ւեա լն ե ր ը : Ըւէա' Լ անոր հարցեր 
եւ ասլրու մներուն մեկնաբանը* ԸԼԼ*[
հ աւա բա կանապա շտ՝ բան թէ անՀաԱէ 
սլաշտ . անհ ատ ապա շտո ւթիւնը փ'1 

կ ե, տագնապ) մինչ հ աւա բա կան
տութիւնը մ ա ր գի կր իրարու մօաեց էէ 
կե iiihi բհ ու ի ր ա կանութի ւն ը աւելի I է 
ցէկ դարձնողը՝ այսէնքն' ձարդԸ^ 
ւոադրողր : "Անո ւնգ տանբ արուեսալ 
որ մարգը իրարմէ հեռացնելու փո1 

իրարու մօտեցնէ) արուեստ ձը ՛է՛ 
ստ եղծագո բծական ^էԼ՜
զիկի կեր տում ին մասնակից ՛է
մ ւս րդը՝ Սփէւռքահայը՝ որպէս1Ժ ,

մաս կազմէ իր նոր եւ վւսո՜
կերտում ին ) ապագայ մը որ ԸԱ J 

ւ իտենական :
Լքման արուեստ մը դո յութէն 

մեր միտբի ու ներաշխարհներու 
ան կէւնն երուն մէջ՝ որոնք
դարերու. մշակութայէն
թանձր խ ա ւե ր ո ւէ եւ գեղարուեո,ո

շպարներով *. Կը մնայ միայն
թափել եւ պաստառի կամ թուղԼ / 
կերես ին ւէրայ փոէսադրել այդ ո 
կիւհներուն մէ ջ կա լան ա ւո ր ո ւ,ս
ա ր ո ւեստ ր *. ւ։<,ԱԼԷ^ՍԱՆ ՊԷՐԷՃ1^ԼԵԱ
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/|Դ< պէտք է ստեղծէ արուեսաադէաը,
,,ն, նխ թ-՛b Ր՛է ոճո'Լ և' մօտեցումով, 

ւյերչտպէս՝ "f"՞1֊ Հ^աը։ Ահա հ1'ն

ԼրռԱԼ^եր, որոնք կը թելադրուին ան- 
\,սղ“.ր- Անոնցմէ ոմանք Պղտտոնլ, օրե

րէն

iii-
Հարց*

‘լ։1ղ“մեդ1- եկած են, իսկ ուրիշներ կը 

ոու/
yni-il

Ոե.ս,ղրո\.ին անդադար 1(.)րդ դարու 
'զքենէացո^էն ի ւէեր, երր դրակա - 
Լոթնտն քննադատութիւնը բարոյախօ - 

"„ւթեան հետ շփոթողները շատցան, եւ 
“մամլոյ սիւնակներու մէջ իրենց կար - 

!,[,քները արտայայտելու հրաւէր սաս, - 

lllll^l •
Այո հարցումներուն պատասխանները չեն, 

սկսիր, "“■'lu։J՝b այնՀա'ն տյլ.., զան են 
էւ այնքա՜ն բացարձակապաշա՝ որ ո չ 
ղահացնոզ կայ, ոչ ալ գոհացող։ Եւ ու- 
րե,քն հտրց - պատասխանը կը չարու -
նակով՛ րիե 'քԸ “"^ն 'ոե'Լ :

«Հառսվեի էջնրն ալ զերծ շեն, .էնար 
նման, ելոյթներէ։ Օրինակ, «Միտք եւ 
Արուեստկի էջերուն, մէ/ վեգերս հրա- 
աարակո՚-ող կտորներէն, մէկուն մէչ
Ուիլեըմ Սարոյեան «զբազէ.ո ը որո՞ւն, 
Համար կը դրէ» հարցումին, կու տայ իլ, 
անձնական, կտրուկ պատասխանը,- դը- 
րաղէար պէտք է պարդ ոճով դրէ , պարդ 
մողովուրդխ. համար -.Անշուշտ «Յառո,ջ»ի
յէէչ պարզութեան, ջատագովները երբեք 
չեն պակսաե, սակայն, «պարզ»/, ղադա - 
փարր այնքան, ալ պարդ չէ , որքան, .լայն 
կ՝ենթադրէ Սարոյեան : Հսկայ սպառում
ունեցող արկածախնդրական կամ ոլոռ — 
նրկսպրային, վէպերու հեղինակներն, ալ 
կրնան ըսել որ պարզ, թափանցիկ ոճով
կր ՚լրեն, սլարզ մոդով ուրդին, համար-.
Ոարոյեանի պարզին ու անոնց UJUipq/fï/ 
միխւ հսկտյ տար բեր ո ւթիւն կայ, ան, — 
,„լշտ. սակայն, «սլտրզ» բառը այդ տար- 
բերութիւնները չի յ ս տ ա կա ցն ե ր : Ընդհա
կառակն՝ իւնդրա յար ոյց բառ մըն, է :

Կ* ւս րմէ ակնարկ մը նետել արո ւես տա— 
դէտներու A/֊ քննադատն եր ո ւ զանազան*
տես ութե ւննե րու եւ « Հա ւաա ամք»ներուն 
ւէ[ւսւյ՝ վերջնական ե զր ա կա ց ո ւթ ի ւնն ե ր
անչուչտ անկարելի են ՝ եւ կարն իքներու 
տեսա1խերր միայն ա չքէ անցընելն իսԿ 
հատոր մ ր ամ րո ՛մ. պիտի պահանջէ ր ։
Ուրեմն' հոս կը բաւականանամ միայն մի 
րանի (էտ ևս ակ» ւո ես ո ւթ ի ւնն ե ր սլարզե — 
լախ Սկսինք, ար ո ւես ա ա գէ տն ե ր ո ւ մէկ 
Համախմբումով :

ւակայուած իմաստնւերոլ հրաւէրներ են 
անոնք : Այսպէս , խաս ինի ո ղբե ր դո լթ ի ւհ- 
ները մէկ իմաստ ունեցան թատերագրի 
մաման ա կտկիցն, եր ո ւն համար, ուրիչ ի- 
մաստ տասնինն։ե ր ո րդ դարու ազգս։ յնա- 
մոլ - քաղքենի քննադատներուն համար, 
ել դեռ ուրիշ քսաներորդ դարու մեծ 
քննադատ Լի լսի էն Ե ո լամ ան, ին համար-. 
Ը ասին չէր կրնար երազե լ որ Ե ո լա մ ան, , 
իր եւ տ ասն ըեօ թեր ո ր դ դարու Ֆրան — 
սա կսւն միւս գրական ո ւթե ան մէջ պիտի 
գտնէր ընկերային կառոյցներու տաղ — 
նապն ու դասակարգի մը ամ լա g մ ան հո- 
դեկան ողբերգութիւնը՝.

«Փոլիսէմի» բառը զո ր տառաց իօրէն
կարելի է թարգմանել իբր րսպմիմաս — 
տութիւն նոյնիսկ ան գլեր էն զր աքննա— 
դատական լեզուին մէջ մուտը գո ր — 
ծ՚եց ‘վ ե P ջ ի տասնամեակին :
Սակայն ղտյն մերժ՜ողները չատ են՝ ու 
զայն սխալ հաս կցողներ ը տ' լ աւելի չատ ՝ 
մ անաւանդ գժ՜ րա խ տ ա րա ր Հա յ դր աքրն— 
ն ագատ ական լեզուին մէջ՝. «Փոլիսէմի» 
չի նչանակեր թէ գործ մը մէկէ աւելի 
իմ ա ս տն ե ր ուն ի ՝ բառ մը ղո ր կու գան 
հ ա ս տ ատ ել Ս փիւռքահ այ թէ Ա ո ւէե տա — 
ՀԱ/յ քննադատներ , նոր բան մը զտն ո զի 
ցնծութեամբ՝. Չի՛ բաւեր ըս ել որ Զա- 
րենցի «.Գիրք ճանապարհ ի»ն մէկէ աւ ելի 
իմաստներ ունի .չի բաւեր նոյն իսկ ըս ել ՝ 
որ ան կրնայ ունենալ՝ գուցէ ունի՝ ի- 
մաստներ որոնց ծանօթ չենք դեռ։ Այլ 
կենսական է րնդունիլ փոլիսէմի բազմի- 
մաստութիւն բառին աւելի բացարձակ 
ն քանակութիւնը՝ եւ ըսել՝— իսկական ար
ուեստի գործը կաոոյց մըն է' որ ան — 
համար իմաստներու հրաւէր կը հանդի- 
Աանայ : Այս չի նչանակեր որ ամէն ի- 
մաստ կ տ ր ե լի է պա ր տ ադր ե լ կտորի մը։

ամար» չի նչանակեր «ամէն» ։ Ս եկ— 
նարանութիւնր երբեմն րռն արար ո ւթի ւն 
մ րն է՝ որ արուեստի գործին կը ստի սլէ 
ընդո ւն իլ անընդո ւնելի իմաստներ : fitujg 
եւ նոյնպէս կը մնայ հիմնական ճչմար- 
տութիւն մը՝ որ յստակ ձեւուէ հաստատ— 
ուեցաւ միայն ւէ երջ ին տասնամեա կին, 
արուեստ էյ «i/Æà՜» գործերը՝ ր //ան դասա
կան թէ ա ր գի ա պա չտ ՝ անո՛նը են' որոնց 
կառոյցը րազմ իմաս տ ո ւթեան հ րաւէ ր մ րն 
է՝ անո՛նը են' որոնց կառոյցը կէար — 
տօնէ ՝ կը հրաւիրէ ՝ կը սլսւրտսւդրէ նոր

ոչ մէկ հրաւէր կամ հրապոյր ունի մէկ 
սերունդի համար՝ կրնայ ընթերցողներու 
ուրիշ ս ե ր ո ւնգի մը հրապուրիչ «սիրէն»ը 
ըլլալ նորէն -.
Բ տ զմ իմաս տ ո լթ եան այս սահմանումով 
/չուզեմ ժ՜խտել՝ ուրեմն' «կառոյց» ՝
«aZrz_» ՝ «լեզու» բուռերուն չո ր եւ անհը- 
րապոյր բնոյթը։ Ար գի ապաչտները տյգ 
երեքը շեշտ ած են' հաստատելու հա — 
մար գրագէտ — ունկնդիր հաղորդակ — 
ց ո ւթ եան անկարելիութիւնն ու ան բաղձա
լիութիւնը յ Ասկ ես փորձեցի բնորոչել թէ 
ինչո^ւ հաղորդակցութեան գաղափարը 
մ ա սն ա ւո ր կա ր եւո ր ո ւթ ի ւն չու նի, եթէ 
զայն ա րգիասլա չաներ ուն նեղմիտ ու 
սահմանափակ ձեւուէ հասկնանք՝ եւ միա
ժամանակ ՝թէ ին չո՛ լ անխուսափելի է հա
ղորդակցութիւնը , եթէ բառը հասկնանք 
աւելէւ լայնախոհ ձեւուէ'.

Զենք դիտեր թէ <</'^£ Ըս^է /լէ ուզէր» 
դրողը , երբ կը գրէր ։ Ո՞վ դիտէ թէ 
Տ անթէն ո լ *Լ/արեկա ցին ի՞նչ կ' ու զէին ը- 
Աել ՝. Սն որ կը կարծէ թէ գիտէ անոնց 
նպատակը՝ ինչպէ^ս կրնայ փաստել այգ'. 
Շանթէն ու Լյա ր եկա ց ին գիտէ թն թէ ճիչդ 
ինչ կ' ո ւզէին ,ըԱել իրենը ՝— հ ա ւան ա բա ր 
գիտակից էին որոչ չափուէ՝ ււակայն գոնէ 
անգիտակից նպ ատակին հաւատա g ոզնե — 
րր ( եւ չատ են անոնք) պիտի հաստատէին 
որ ստեղծագործ միտքեր յաճախ նոյն
քան ան գի տ ա կի ց են ՝ որքան գիտակից î

Ալ յետ ո յ ՝ «ուզել» եւ «ըսել» նո յեը չեն : 
^ամիւ դրած է որ միչտ կամ մեր ուզա- 
ծ էն աւե Ալ՛ն կէ ըսենք ՝ կամ' պակաս ՝ 
րայց երբեք չենք ըսեր միայն մեր Ըս^է 
ո լզածը ՝ ճչգրտօրէն : Գրականութիւն ը- 
նել փորձո՛ղն տլ՝ սիրային վիճաբանու- 
թիւն ո ւէ կլան ո ւո զն ե՛ րն ալ գիտեն ա յս 
էսօս քին ճ չմ ար տութիւն ը։ Ա ե կնա բանողը 
Լըլէտ'յ քննադատ ՝ ըլլտ'յ սիրահար } միչտ 
ուրիչ իմաստ մը կամ իմաստի մը պա — 
կասը կը գտնէ նման ա ր տ ա յ ա յտ ո ւթեան ց 
մէչ-. Ել ուրեմն կարեԱւ է հաստատել ՝— 
նոյնիսկ այն գրագէտը՝ որ գիտէ թէ ինչ 
իմաստ կէուզէ արտայայտել՝ միայն այղ 
չ1՚ Փ ո էսանցեր գր ո ւթեան ։

Աւելի՛ն : Պ արզ կամ բարդ ՝ հաղորդակ
ցութիւնը կէ ենթադրէ ոչ միայն գիտակից 
գրոգ եւ հ ակակչռի տակ եդող գրու — 
թիւն՝ այլ նաեւ' րնորո չ ուն1լնդիր ։

Ան՝ որ տեղեկութիւն փ ո էսան ց ելու հա—

տէ իմաստը զգացական ամէ՛ն պարու — 
նակութենէ ՝ եւ զայն կը ւէեր ածէ չոր վե
րացականի մը ։ Կենսական է հաստատել 
որ ոչ միայն դասական ՝ այլ նաեւ Ո՜նոկ 
արգիասլաշա բազմաթիւ գրողներ ղգա — 
ցած են որոչ տեսակի րազմ իմաստ ^հա
ղորդակցութեան^ մը պէտքը։ Այգ հաս
տատումը հոս պիտի ընեմ մ էջյրեր ում ով և. 
չափազանց հակիրճ մեկէնաբանութեամր ՝ 
յուսալով որ ուր ի չ առիթներ կ  ̂ր / լան ՝ 
աւե Ալ մանրամասն ձեւով հաստատելու 
համար նոյնը։

\յաէս' վկայ մը մեզմէ*. Աակոբ Աչա
կան գրած է ՝— (^Գրագէտ մը հարազատ 
է 1 որքան աւեԱւ չատ տարրեր վերբերէ 
ցեղային զգա յնո ւթե ան աւազանէն'^ :

Այ ս էս ou քուէ ոգեւորուողներ չատ ե — 
ւլած են : Կ'արմ՜է հարց տալ որ Հ^հարա- 
ղս/տ)) բառը ի՞նչ տեսակի արժէքներ կը 
սահմանէ • բա ց աս ա կան իմաստ մ ըն ալ 

կրնար ունենալ նման նաէսագասու — 
էմեան [օրինակէ կոյր g ե գամ ո լո ւթեան
կարելիութիւնը կւււ յ հոն) ։ Աս կը մէջ- 
բերեմ յէւսնամեակ մը առաջ գրի առնը — 
ւած տյս էսօսքը՝ չեչտելու համար միայն 
որ ՀՀց եղա յ ինք} [ես կը նախընտրեմ ազգա
յին) զգա յնո ւէմ եան տարրերու վեր բերու
մը գործի մը <լ.իմաստ^էն ան կարեԱւ է
զատել ։

Յետոյ՝ խօսք մը անգլիածին' բտյց Ա- 
մերիկայի մէչ ա չէս ատ ող խւնագատ
Մայրըլ Ուտէն ՝ 1978^ դրուած ՝— հ.Լաւ
բանաստեղծութիւնը մէջտեզ կ ն լլէ ^րբ 
բանաստեղծը չփում ունի վաւերական ըգ~ 
գացումներու հետ ՝— անոնք կրնան Ը[էաԼ 
ի՛ր զգացումները՝ ուր ի չի մը զգացում — 
ները՝ կամ ալ իր մ չակոյթի զդա յնո ւ — 
թթնը^ :

Ջեմ կարծեր որ մարգը Աչական կար
դացած րլլտյ ՝ բայց զուգահեռները հե
տաքրքրական են՝ մանաւանդ ե էմ է նկատի 
առնենք որ ^էւ Աորքի արդիասլաչտ չըր- 
ջան ակին հետ կապեր ունի գրողը :

երրորդ' խօսք մը Աոսլին Աորկընէն ՝ 
ամ եր ի կաց էւ ֆէմ ինիս թ բանաստեղ ծուհի 
եւ արձակագիր [գուցէ ամէնէն պերճա — 
խօ՛ ս արձակագիրը)' որ կիներու աղա — 
տագր ո ւթեան պայքարի մասին դրած է

^ան անոնք' որոնք կը հաստատեն որ 
արուեստը չի կրնար ունկնդիր հասարա
կութեան մը հետ հաղորդակցութիւնը ու
նենալ իբր նպատակ ։ Այո է հաւատամքը 
II ալար մէէն եւ յոյսէն ետք ապրող ար- 
ւււեստագէտներ ու մ եծամասնո ւթեան ՝ —
արուեստագէտը քարոզի չ ՝ յօգո ւածա —
zé/,Z/ î փրոփականաիսթ կամ բար ո յա էսօս 

ոէ buk. l’C գիտցած ճ չմ արտ ո ւթիւն- 
ները արդէն — անփո յթ — եւ — անտար- 
բեր (խթ^րցող հասարակուէմե ան մը
ս[ատղամոզ։ Արուեստագէտը ՝ ըսենք
ղրագէտը ՝ կը գո բծածէ իր միջոցը ՝ ր- 
Աենր' լեզուն՝ ստեղծելու համար կա 
"■'ւյյներ ; Այգ կառոյցները ՝ ըստ Արգիա — 
“[աչա տեսութիլններու ՝ ոչ հաղորդակ- 
Յոլթխն մը իրականացնելու համար կը 
"‘"եղծուին ՝ոչ իսկ այս պէ ս—կոչո ւած հ,գե- 
Լ^Տէ՚կ^ը կերտելու համար։ Կը ստեղ —

Ոև[ւն ՝ իբրեւ ձեւ՝ նոր՝ էս ր թ ին ել հ ի-- 
եթ հետ պայքարող *.
ւ^կսյ եւ վտրակիչ միտմտւււէմիւն մը 

^Ոէ՚լէ որ արդիասլաչտ չա րմ՜ ումը՝ ո- 
է լ 1‘ P ա կա և ո ւթ ի լեն ե ր ընդունի ՝— լեզուի 

ձել ոլ իմ աստ կար ե Ա։ չէ զատել ի- 
(արմէ՝ թէել որոչ չափով կարեԱւ է 

նւսւոը զատել հ ա զո ր գա կց ո ւէմ են էն ։ Ա- 
Լ^էԼո1՜էսկան ձեւ ու կառոյց' ^-կը

իմաստը յ ԱթԷ բն ո լթի ւնը սլա- 
^ս,պը կամ «վաքիում»£ չի սիրեր՝ լե- 

^‘՜ էեղուական կառոյցն ալ ան — ^r— 
ա֊թիւհը կը մերմ՜են ։ Արքտն ալ

բ՚ւէսւկտն՝ հանգուցուած եւ անէմափան- 

ԼեԳու1՛ կռռռյց մը, նոր է՛ն ան 
է^ասաի կա բոզական ո ւէմ ի ւնը [փո- 

î նորէ ն մեզ կը հ րաւիր է որ 
բ Օ- լեցնենք մեզի ՀՀպարապ'» թուող 

տարածքը' իմաստով։
արդխոպաշս, դր„լ - 

լ b ե* տJu յատկութեամբ չէւ տար — 
•Հն է,ա1յ"^ էասս,կան դրութիւնն էլ, էն , 
/«„,,/ որոնց ամէն առդն ու նա -

ւ"ր ւնը ււա[,հ՛-" կ՛ աղաղակէն ի-
5," աԱ 'Հ "ւ Ա1ատԳամԸ ■■ Այղ Գ“- 

'‘••••MuX'' երն ալ հս,,ա' կարողակա -
‘"ե»ուաէ Օ։Ւս,Ուած են՝ Նոր, չնախա- 

) Ղ֊րադէւո ին կողմէ բնաւ շէրէ-

Հ

Գրեց'

ԽԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

ԲԱԶՄԻՄԱՍՏԻՆ

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՍ

գարերու եւ նոր պայմաններու տակ զի
րենք ճանչցող նոր ըն թեր ց ո զն ե ր ուե ՝ որ 
նոր իմաստներով գիմաւորեն զիրենք։

X

«Պարզ» ի է՛ «ր։։։րդ»ի Հարցը՛, ուրեմն, 
երկրորդական է : Տ ա սն ե ւչո ր ր ո ր դ դարու 
(անգլիական միջնադարի) ամէնէն պարզ, 
մատչելի եւ J-ողովրդական տաղերէն ո- 
մանք այսօր սերունդ մը մասնադէա ըն
թերցողներ կը հմայեն եւ զբաղաե կը 
սվ ա հեն, իսկ ւո ասն եւեօ թեր ո ր դ դարու 
անգլիական դրականութեան ամէնէն
խրթին կտորներէն ոմանք այսօր չոր եւ 
ընթերցողի ուշադրութեան անարման 
հանելուկներ կը թուին ըլլալ։

(Անդլփակ^ն միջնադարեան տաղերուն 
մասին ըսածս կարելի պիտի ըլլար ըսել 
միջնադարեան Հայ դրականութեան մա
սին , եթէ , անչուչտ , բառին լուրջ ա- 
ռո։մով ընթերցողներ ունենար այդ դը- 
ր ա կան ո , թի ւն ը) :

խման խօսք երբեք չի նչանակեր, որ 
անփոփոխ պիտի մնայ վիճակը ապա - 
դային , : Բազմիմասւոութեան ուղիղ հաս
կացողութիւնը կը հաստատէ թէ այն՝ որ

մար կը գրէ, միչտ նոյն տեսակի ուն — 
կրնգիրներ ունի՝ այսինքն' ան որ կը գը- 
րէ ՝ օրինակ' զկապոյտ եւ թանկագին 
վ<տր մը գտայ^ ՝ տասներորդ գարուն եւ 
քսաներորդ դա րուն նոյն տեսակի ուկրն- 
դիրներ ունի ՝ եթէ ան չո ւչտ լեզուն կէ ապ
րէ եւ թան կա գին» բառը եւ քարը իրենց 
իմաստը չեն փոխած ։ Աակայն տեղեկու
թիւն եւ իմաստ նո յն բանը չեն ՝ եւ ի- 
մաստ հ րաւի րող գործը չատ աւելի տար
բեր տեսակ ու քաթեկորի — ստորագրու- 
թիւն ո ւնեց ո ղ ու նկնգիրներ ունի' քա*^ 
տեղեկութիւն փոէսանցող հաղորդակցու
թիւնը ։

Ուրեմն ՝ իս կապէս արուեստ եղող կա- 
ո֊ոյցը ունի դիտակից եւ աեգիտակից հե
ղինակներ ՝ ժ՜ամանակակից եւ ապագա — 
յին ղուլէւք բազմատեսակ ունկնդիր — մեկ
նաբաններ »այգ իսկական արուեստի բազ
միմաստ կառո jg ը տ ե ւա կան օ ր է ե եւ յու- 
ւիտենաբար յրլէւ է իմ աստներով որոնց 
դայեակն է բանիմաց րխթերցողը*.

Կը մնայ պույքտրիլ արդիասլաչտ որոչ 
գրողներու [ո՛չ բոլոր արգիապաչտնե — 
րու) այն սահմանումին գէմ ՝ որ կը զա-

հատոր մը՝ «Զ ափ ազանցում»՝ որուն մէջ 
կըսէ՝— «ԱթԷ կը սիրեմ ժ՜ողովուրդս ՝ տ- 
նոր ճչմարտութիւն մը կը պարտիմ ՝ այն 
ամէնէն կոչտ ճչմ արտ ութ իւնը որ կա — 
րելի է սիրով տալ անոր» î Ահա միասե- 
ռական կին մը՝ որուն քերթուածները 
Հայուն [ոչ միայն Հայ տանտիկինին) 
կրնան արտառոց թուի լ՝ բույց որ իր ժ՜ո
ղովուրդին «ճշմարտութիւն» տալու մա
սին կը խօսի : Հաղո ր դա կց ո ւթ եան մը 
պահանջ ր զգացողները չատ են ՝ եւ իրենց 
ապաստանները ամենուրեք։

վերջապէս ՝ կը փակեմ մէջբերելով ար
դի Ֆրանսա jl՛ •ԼէսւՒ ո-օման) հե-
ղփնւսկ սւրձսւկագխր Ա խ շէ լ Պ [‘ւթօ ր խ In
tervalle դոըծէն (G-allimard (1973 էջ 157) 1

Եը մէջբերեմ, առանց մեկնաբանութեան •

J’ai cru, oui, j’ai cru que le sort du 
monde dépendait, dans une mesure in
finie, certes, mais dépendait de ce que 
j’écrivais, et lorsque je suis au fin-fond 
du bagne de mon écriture, je l’avoue, je 
le crois toujours.

Fonds A.R.A.M



« eառաջ »

ԺԱ-^ԱՆ ՌԷԹէՈՍ ՊԼՐՊէՐևԱՆ
Հազէւ անուն մրն էր տա կա ւէն ըան ի 

մը տար իներ առաջ : Իր աշակերտները 
կը Լսօսէէն րացառէկ ուսուցչի մը հմայ
քէն ) մինչ հոս — հոն համարձակ երգիչ
ներ երբեմն կը մեկնաբանէին անոր 
«ty’ անձրեւէ $ղսւս))ը՝, Ա'ամուլը պրպտողը 
կրնար անոր ստո րագրութեամբ յօգոլած
ներ գտնել անմատչելի հրատարակու — 
թիւններու մէջ եւ անունը գետ եղե լ թէ- 
ըէեանի , Աչականէ ) Լէարեանէ մօտիկ ) 
Բարձրավանքդ Լու-[/!.** Ւրմէ' ո՛չ մէկ 
գործ) բացի Կոմէտասէ մասին գրուած 
անմ ատ չե լի հատո րիկէ մը (1) :

Հրատարակուեցաւ նախ մատենագի — 
տ ո ւթ է ւն ը' Ա . Տէր Jj ա չատ ո ւր ե ան է կ" ՛բ
ժէ պատրաստուած ) ուրկէ ի յայտ կու 
գար տարօրինակ մարգ մը) հազուագիւտ 
դէմը մը մեր մէջ՝ որ փոխն ի փոխ ե- 
ր ամի շտ է ու բանաստ եղծ ) դե ղա գէ տ ու 
արուեստ ի տեսաբան , իմաստասէր ու 
հայեցող։ Ին չսլէ0 ս այս բո լորը կը հաշ- 
տուէ ին իրարու հետ տալու համար լըր— 
ջութ եան այն ըօղ բ որ կր ծածկէր այս ա- 
նունը հրապարակի միջակութենէն :

էկաւ նախ' Գեղագիտութիւն եւ. Գե — 
զարուեստ հատորը (2) ուր ամփոփուած 
են Շ • Պ է րպէ ր եան ի գեղագիտութեան 
նուիրուած յօդուածներ ու գասախօսու- 
թեանց արտագրումները։ Հատոր Լւ մուտ— 
րէն գրուած է Ինքնակենսագրութիւն խո

րագիրը կր՛՛՛է ) հ ա ւան ա բա ր կիս աւարտ , 
կտոր մր ։ Այստեղ կր կարդամ •

«Ի ախ' տղայութիւնս ) իր էական հա
կումներովը^ որոնը կ արտայայտուին 
խազերուս մէջ՝ կրօնական հակումը եւ 
զինուորական հակումը : Կրօնական հա
կումը ^որ կը իւ առն ո ւի տղայութեան վի շ- 
տիս հետ , երր մայրս կր մեռնի հազիւ 
ինը տար եկան ո ոտնակո խած ։ Տասներ եր 
տարեկանիս կը ծնի մէջս գրական հա — 
կումը , /չերագեմ րլ/ալ ըերթող ել դը- 
րող։ Տուսնըչորս տարեկանէս ) Ե՛րս՛՛է՛"
ե ր թա լու փ ափ արէս հետ կը ծնի արդէն 
մէջս իմաստասիրութեան հակում ՝ որ 
հետզհետէ պիտի զօրանա յ ։ *էյոր ՀՀարերֆ 
եւ երաժշտութէւնը ) իմաստասիրութեան 
հետ , կը լեցնեն կեանըս եւ իր երազր , 
մինչեւ շրջանաւարտա թիւնս — (քուլիս 
1906 — երր տասն ըհ ին ւլո ւկէ ո տար ե՛ւ ան 
եմ» ։

Զ եմ գիտեր ) արդեօքը տյս բազմաթիւ 
հակումները գտան իրենց իրագործումը 
«գործէ» մը մէջ ) իրենց համադրութիւնը 
ձեւէ մը մէջ, «.զգալիին մէջ իրրեւ ըդ- 
դալի» , եղա՞ն «գեղեց կո ւթ ի ւն» : Պէտը: Է 
սպաս ել որ հրատարակուին ե րամ' լա ին 
երգերը եւ «րնար ա Լսաղե ր ը» պատաս Լսա- 
h է մը ձեռնարկելու համար։ Ամէն պա
րագայի Շ • Պէրպէրեանի իսկ կոզմէ չէ 
եղած ոչ մէկ համագրական հրատա — 
րակութիւն յ էնչ " ր արժանի է այստեղ 
ստորագծումի ։

Աո ի կա ըստ էս , այն ըան փնտռելէ 
« առա ըին ո ւթիւ ն» մըն է, Ժամ տնակի մը 
մէջ ուր գրողի՝ մտածողի եւ նման ա- 
նանն եր ով ներկայացողի ամէն տեսակ 
ա ր տ ա դր ո ւթ ի ւն տպարան կր յանձնուէր ) 
ու կը յանձնուէ ալ տակաւին ) ողորմելի 
սնափառութեամր ։

197է>£ե ի վե ր իրարու յաջո բդեցին 
Արժէք ներու Իմաստասիրութիւն մը, Ի- 
մասաասիրութեան Պատմութիւն մը եւ 
B նա զանցութիւն մը , որոնց նէւթը կու 
գայ Անթիլիասի դպրեվանքէ գասախօ — 
սութիւններէն (3) : Այո հատորները ամ- 
րոգ2_ութեամր ) ինչպէ ս /լ ըսեն հրատա- 
րակի չները , դպր ո ց ա կան գա սընթ ա ց ը — 
ներէ կու դան։ փասարանէ մէջ առնուած 
նօթերու արտադրումն է անիկա Հ" կը 
կրէ նման պարագաներով յայտնուոզ 
գործերոլ ժխտական կողմերը» էթՂԼայ “~ 
նումի պակաս ) տա բազման անճշդու — 
թէւններ ) պարզացում , մակերեսայնու —

թիւն ) կրկնութիւն ։ Ասոնք չեմ վերա- 
գըրեր <Տ>հեղէնակէն» որ այգ խօսըերը 
լէր սահմանած հրապարակման ) ո չ ալ 
էր վերագր եմ աշակերտներուն , որոնը 
արձանագրած են թերեւս ինչ որ կը լր- 
սէ ին) միայն։ *Լ/մ ան ա շխա տան ըներ ու 
մ իջոցն է ) շրջապատ ող ծաւալը որ ղա
նոնը կը գատապա րտէ դասադիրը րլ/ա- 
լու ճակատագրին î երբեմն իբրեւ հում 
տալու ինչ որ առնուած է '"J/ "՛եղէ : 
Իբրեւ ւս յգ փւ1լ արդիւնըը արհամար — 
հելփ չէ ) երր նկատի առն ենը նման ձեռ- 
ն ար կն եր ո ւ բաց սւ րձա կ անգոյութիւնը 
մեր մէջ։

Շ* Պէրպէրեանի անոճւը կրող այս յ^տ 
մահու հ ր ատա ր ա կութ ի ւննե ր ը վստահա — 
[՛ուր կը փրկեն աւան դում մը եւ կրն սւհ 
նո յն իսկ դառնալ մասն ի կր աւանդութեան 
մը եթէ կա րեն անը ղանոնը րնզունիլ I 
Հակառակ իրենց կար ելփ հ ամակսւրդայ- 
ն ո ւթեան՝ անոնը «գործ» մր չեն բերեր) 
րսել /լ ուզեմ ստեղծում I

Անոնց ծիրը կ՝նրթ ա յ րն ազանց ու —
թենէն մինչեւ գե զա գիտ ութիւն եւ JfJ~~ 
ղումները սւնթէն մինչեւ վալ երի : Պէր֊ 
պէր եան է մ ւո ահ ո գո ւթ ի ւնն եր ո ւ դաշտը 
լայն է անշուշտ ։ Հարցը "՚յն է ււ ր այգ 
մ տահ ո գութ իւններ ր բնաւ ընդհանուր եւ 
մի հարցագրութիւն չեն դաոնար : Ի է' ['C՜ 
նազանցութէճէը գործնական կար իըհե բու
կը սպասարկէ ) աշակերտներու մտ ըին 
տալով վերացական կազմածներ) ուր 'ւււ 
կո ր ս ո ւի ) գրեթէ կը խ ե ղ գո ւի անձնա — 
կան փնտռտուքը եւ դիրըորո շումը : Հե- 
աաըրըրական է տեսնել թէ ինչսլէ&ս Գե- 
զտգիտութիւն եւ Գեղարուեստ (< ատո — 
րին ոչ խորագէր ը ) ոչ ալ դասաւոր ումը 
կը պատկանին Պ է րպէ ր եա նի ) irefi մ 
մտած Դասընթացք Ընդհանուր Աշա - 
knJFb/' արուեստի էաբանութիւնը եւ 
մանաւանդ զայն կր՚՚ղ խտնգավառութիւ- 
նը էը ԸՀուէ : Որոնումին տեղը կը դը — 
րաւէ ընդհանուր ներկայացումը։

Կը մնա յ սակայն հիմնական իր ոգու — 
թիւնը » Շ • Պէրպէրեան չէ ստորագրած 
տյս էջերուն մեծ մասը) չէ ալ գրած ղա
նոնը ։ էապէս խօսքէ մարգը Ըէէ"'է կր 
թո Վ- ան ) որ կարծէք վար ան ած է գրի 
առնելու ույս ա մէնը։ փիտակցութթ ւնը 
որ եղածը իւրայատ կութ են է զուրկ էր՝ 
թէ < ակումներու ա յ լա զան ո ւթ ի ւն ը որ
արգիլած էր ի մի բերելու ղանոնը Հին 
իմաստասէրի խուսափո^ւմ մը արդեօք 
գի րէն ու տիպէն որոնը մեռեալ ու հոդին 
մեռցնող տարր կը թուին։

Հակառակ արտաքէն ներկայացման՝ ին
ծի այնպէս կու գայ որ հիմնական անա- 
ւարտութիւն մը կը հարուածէ այս բոլոր 
էջեր ը ) ինչպէս պարագան է արդէն ) 
տառացիօրէն Բրուտի Կրպակին Աոջեւ 
խո ր ագի ր ը կրող եւ պղատոնական ար — 
րամ ա խօսութեան ձեւով գրուած դրու — 
թեան համար։ Իազմաթէւ ուղղութիւն — 
հերով ա շվսատող այս մարդը կարծէը 
սլառակտուած է իր իոկ ուժերուն մէջ։

Իր ժամանակին Ա փ իւռըի ամէնէն ճը- 
կուն ու հասուն մտ ըեր էն մ է էլն է Շ • 
Պ էր պէ ր եան ) երր նկատի առնենք իր ըհ— 
թեր ց ումն եր ո ւ եիրը ։ Աձ՚որ բացութիւնը 
այեըսՀն խոտոր կը համեմատի չըֆքմ՚եի 
անխուսափելի րոպիկութեան ու տգիտու
թեան ։ Իրմ է որեւէ էջ լրջութիւն կր 
պարտագրէ ) լրջութիւնը մտածումին որ 
իրեն անհրաժեշտ հայեցողութեան մը 
աեղր /լուղէ գոց եւ ամուլ վաճառա — 
կա ններ ու իր ականո ւթեան մէջ։

Ինչ որ իմաստասիրութիւն/ կը կոչուի 
այս դիր ըեր ուն մէջ) աւելի պահանջ է 
ըան իրագործում ) մղուած՝ իմաստին 
հ անդէպ խո բու նկ ու վաւերական ոէրէ 
մը։ Իւթոփիը՝ անշուշտ ) բայց աղուոր 
ճիղ մը, որ իր գեղագիտութիւն ը /լա— 
ւարտէ արուեստի մի ս տի ըա կան ութ ե ան 
մԸ մէհ Դ1'1Ղ'“1՝ «.Արուեստը պաչսւտ — 
մ ո ւնը կ» :

1— Պուքրէշ , 1936:
2— Հաւաքեց եւ իմրագրեց Ա 

Խաչաաուրեան, Պէյրութ, 1975:
3 — «Արժէքարանռւթիւն» , Անթիլիաս , 

1976, Իմաստասիրութեան Պատմութիւն, 
Անթիլիաս, 1977, F֊ նա զանցութիւն , Ան
թիլիաս, 1978:

Տէր -

եւ

ւԼի(ԻԹՈՈԵԱ 'ՈՈԼՈ Ն ՆԱ

Մ/ւնչեւ- ԺԵ • զարուն առաջ/ւն կէոը , 
[սուս լա ց ի նկարիչները կ' արտ այայտ ուէ ին 
տամ կանկար չութ իւնով { ֆրնոր} , իւղա 
նկարչութիւնը գաղտնի ըն կր տակաւին
^չամաններու : Ծանօթացան անոնը իւ 
ղան կտ ր չո ւթ ե ան ղաղան ի ըին , նրր փ /ա 
մ ան նկ ա րիչները սկսան այցելել իտա 
լիա՝. Սակայն, երկար ատեն, ֆրէսքր 
մնա g մ ե ծ ո t-թ ե ան թէք նիք/ï : Միրկլան - 
ճելոյի փոթորկոտ հանճարը այդ թեընի- 
ըով նկարեց « Վ,երջին Դատաստանը » , 
անմեկնելի նկարը, որ ւէաւթ։ ալ ինչպէ” 
այսօր սլիտի տսլչեցնէ դիտողը հանճա
րին ստեղծաղորձ իւոյանըին մէջ, ււ ր /ա- 
ւագոյնս թտնձրացուց դեղեցիկին վերա- 
ցականու թիւնը Սիըսթինեան ւ! ատոլ ո ի”
հսկայ թորան ին վրայ :

Ա 1'^էլ ան ճելոյի «ւԼերջին Գատտս - 
տանը » անհաւասար յղացում մըն է, եւ, 
անհաւասարութեան մէջ կատարելութիւն 
մը, ինչպէս Z,Z,ZZ,Z/ մ յղացումները՝.
Ո րովհ ետե t- ) հանճար ր արուեստի ըերա- 
կան ո ւթ ե ան ղա ր տ ո ւղո ւթ ի ւնն է , անոր 
ուղղափառութեան հերետիկոսը , որ իր 
ստեղծաղործ խոյանըին ձ էջ /չանցնի օ- 
րէնըհերուհ tf բայէն) կր ձգէ տաղանդին 
արուեստին դատողական մասը) ու ինը 
կը ս tn եղծագո րծէ իր սեփական օր էն յօ
ներով ) ահա թէ ինչո՛ւ վս եմ ին արտա — 
չա յտութ իւնը շատ անգամ կը մնայ ան
մատչելի ) իրրեւ անհաւասար յգաՅԸ1՛ 
կատարելութիւն։ Անհաւասար յղացումի 
կատար ելութիւնն են « Ար/լնային Կ՚ուոա- 
կերգո ւթիւն ը » դրականութեան մէջ :
« ^Լ1, լ>ջ թւ փատ աս տանը » նկարչութեան
մէջ եւ « Աստուածներու վերջալոյսը » 
երաժշտութեան մէ^ւ էնչ կայ աւելի Տ ր- 
մա յիչ եւ առինթէող) որ ըան խոյլմն^Ը 
հանճարին ) որ մեզ կը փոխադրէ անրջա
յին աշխարհներ ու մէջ) ահա՛ խ'չ որ ը- 
րաւ իտալական հանճարը չորս հարիւ֊ր 
տարուան լփէ թաց ըին ։ Իաա լական արուես
տին ներ շնչումի մեծութիւնը ըԱ/*լ տուաւ 
Մ իըէլոէնճելոյի թէ «Եթէ ուրիշ երկիր
ներու մէջ մեծ հանճարներ ալ ծնին) 
սլիտի չկարենան տալ լաւ ն/լարչու թիւն 
մը, ինչպէս կ ուտայ Ի՚ոալիսէ) որովհե- 
տեւ) լաւ նկարչութիւն մը ուրիշ րան չէ y 
եթէ ոչ րն գօ ր ին ա կո ւթ ի t ն ր Աստուծո յ 
կ ա տ ա ր ե լո ւթ եան :

\յման խօսըեր /լուզէր է" ել միշտ մեծ 
արձանագործին րերնէն րանասաեղծու հէ 
փիթթ որ իա ք՝ոլոհնւս յ Աակայն ) նկատած 
էր բանաստեղծուհին ) թէ մարղարէներւււ 
արձանադո րծը յատկապէս կր խուսափէր 
արուեստներու վրույ խօսելէ : Ար մը)
նրբօրէն դարձնելով գրական խօսա/լցու- 
թիւնը) րանաստեղծուհ ին սա հարցումը 
V Ը^է 1'Ը մեծ բարեկամին» «Ինչ տար
րեր ութիւն կ՛ոյ իտալական ել ֆլաման 
ն կա ր չո ւ թ ի ւնն ե ր ո ւ միջել ել որն է աւե- 
Lî' ր՚սրեպաչտը» •. Իանաստեզձուհին , այս 
հարցումով 1Լերաձնունդի երկու մ եձ 
դսլրոցներոլ մրցակցութեան կ, ակն ար — 
կէր 1 սրսւն կու տայ Սիըէլ Անճելօ պա- 
տասթան մը աւելի բանաստեղծական ըան 
իրական , աւելի ճչմարտանման , ըան 
ճշմարիտ : «փլա մ անն երը — Լլըսէ — կ՝ ըն- 
ար են սւ կը թնամեն հաճելի նիւթեր , ո- 
րոնց մասին կարելի չէ դէ չ խօսիլ ■ Անոնը 
շատ արցունըներ թափել կու տան , Իտա
լացիները եւ ոչ իսկ կաթիլ մը։ Որով
հետեւ ֆլաման նկարչութիւնը հաճելի է
կիներուն , մասնաւորաբար շատ երի — 
տասարդներուն ել շատ տարէցներուն : 
Կրօնաւորներուն ու նաեւ արուեստի ե - 
րամչաական զդա յն ո ւթենէն զուրկ կարդ 
‘ԿԼ ազնուականներու, որոնը չեն կրնար 
ըմբռնել բանականութեան պակասը ու - 
րիշ շատ մը պակասներու հետ, „ր գո
յութիւն ունի ֆլաման նկարչութեան 
•քէջ»-. Այս դատողութիւնը ուղղուած էր 
Ֆլաման նախնականներուն , եթէ ծնած
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ըլլային Ֆլաման երկու մեծղի 
ճա բները Ոիւպէնս եւ Ո՝ամպրանտ ՝ 
չուշտ, Մ իըէլանճելօ տարբեր բս,^ 
պիտի որակէր ֆլաման ^կարչաթթ՚ւ,^

Իտալական 'Լերածնունղի ընթացայ, 
հիւսիսային երկու փոըր երկիրներ, այ֊ 
սինըն Պէըեիա ե, Հոլանաա միա,յ„մ 
իրարու հեա պետութիւնով ել կրօնով 
Հւսկաոա1լ ցեղային ա ա ր բե ր ,,, թք,,ննե -
բուն, արուեստը կը ղղա յին միեւն,,^
ձե։ ով : թղալո։ ձեւը tft ո խ ո t h ցաւ ՝ 
փԵ » գարուն վերջծրը f աժն ո ւեց ան 
մէ nt հ[էմնեցթհ երկու տարրեր պ1,տոլ. 
թխններ ) երկոէ տար րեր դա ւան ւսն
րսվ : Այն ատեն յա յանու եցսւլ հո լա}, . 
տա կան մեծ նկար չութ խնը) էր անչը. 
փոթեչփ նկարագփրով։ Աակայն } երկպ 
ատեն ) վեր ածն ո ւ նԳ1՛ Ա՛յս երկու 
դպրոցներ ր մնաց Էէն էրարու հակադրուէ 
թիէն : Ի ՛սա լական նկար չու թէւնր , ühiu\ 

ֆրէսքր Լայն տեսողոէ թենէն y էր 
ւչա ր գ՚՚՚ց " ՚ ց ՛չ ծա յէն հ ե ռան /լար ր ( փէյք. 
ֆէքթիւ) : (ք) լամ ան ւսրուեստր^
ժ ան ր ան կա ր չտ յ էն սեղմ եւ կուո. տեսո- 
ւլո t թենէն, ի ր կա րդէն զարգացայ և ■ 
րան գա չ էն հ եռան և111/1/1 ltJjri՛ սսաւթահ 
որ երր գտնո ւէն ը ֆլաման րն ան կա րի ւ!լ 
առջեւ ) չենը կրնար ըսել թէ Ո1Ր ն' ՛էհ՛

ջանայ երկէրը) եւ ուր կը սկ՛՛է երկինդ 
ֆչ ամանները այնրան առաջ տարէն դոք 
hէ գէտ ո ւթէ ւնր (^անշուշտ ) ոչ մեր ի 
բըոնած ձեւով ) ) յատկապէս վան 
րայ րնե րու շրջանէն ) որ մեր գարուն 
կէ՚Լրր յա յտնո ւած ֆրան սաց է րէմ[""‘ft 
մը ^ըվԻէ°/^ էր ուսումնասէրութձ 
նէւթն ըրաւ ) ու անոր ալ փ որձերէն օղ՝ 
աո ւեց ան փուանթի] իստեձրչ/ նախ) խ’ 
՚սսյ՝ ֆօւ] :

Գսյնէ գէտութէւն ր մ է շտ ալ ստեղնէ 
է ն կա ր չո ւթեան մէջ ա կնա յէն խարկա^ 
եթէ առնենր երկու առարկայ մէեւնո^ 

ձեւով եւ մէեւհոյն մեծութէւնով ու 
տեղ ենր զանոնր մէեւհո յն Հ եռաւորու 
թեան ՛Լյ՛այ մէկը կա րմ էրով ներկէ՛^ 
մէւսը որեւէ մէկ գոյնով) /չունենք 

տեսողական Լսաբկանր» կարմէրո՚է 
/չուածը աւելէ մեե եւ աւելէ մ°տ 4 

թուէ) որովհետեւ կարմէրը մէակ 1ni 
է ՛է՛՛ր '"րեւէն ճառագայթներր թն կ^ 
էւրացնել» մէնչգեռ /լէ լրացնեն ["՛Լ11
մ էէ Ա դո յներ ը ) ու որոշ հ եռաւո ր ո ւթ^ձ 

‘"նգէն ) առարկան կը կորսնցնէ Էէ' 
սանելէութէւնը ։

Հե ռան կա ր Լւ գէ տ ո ւթ՛են էն զա՛" լ 
կագրո՛ թէւն է նաեւ անոնց JocP"'^ 

(րօմբօզէսէոն) դէտ ո ւթէ ւնը*. Ի1Ո1ԱԼ,է1^ 

նկար չութէէ^ւը եր կա ր ա չափ ա կան կ Ո 
ր՚՚վհ ետ եւ էր մէջ ունէ դծայէն ^^ռԱւ 
^1ԼևաԻՀԼ : ^Լմէ կտրենր որեւէ մաս [' 
լական մէկ ք օմֆօզիսիոնՀե լ կւոր"լ1Լ
մասը կը զգացնէ էր շար ո ւնակե/1,ո 
թէւնը։ Եթէ կտրենր որեւէ մա" ֆէ111 

'^4 քռմփոզիսիօն£ե , կտրուած մ'"ՍԸ 
գաոհայ առանձԼւն նկար մը*.

Ահա այս երկու մեծ եւ 
՛է՛՛է ր ո ցն ե րն են վերածն ունդէն ) "է/
C/Լ եղան բոլոր ժողովուրդներ f- 
յլ>ն գսէ ր ո ցն եր ո ւն ) nt- էրենց tw"-"1^ 

^.WJ Հանճարներով յաւէտ են ա կ"'n
՝եր հարստացուցին :
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ԱՆՑեԱԼԻ ԱՌԱՍՊևԼՆեՐՈԻ 
ՔՆՆԱՐկՄԱՆ ՓՈՐՋ ՄԸ

à la Bibliothèque Nationale

MANUSCRITS ILLUSTRÉS 
du poète RENÉ CHAR

կամ նոր երեւոյթներ կր չարու- 
,կեն հաստատել նոյն բանը մոդո -
ղմըն ենք («ազդ» մը, եթէ լաւատես 

,յ „ք 1լր նախընտրէ առասպե/ներով օ- 
րվ,լ կամ մսերով եւ կարդախօսքե- 
Վսթվաւիլ-. Մեր յաճախ այրաե սըր- 
լ, յէփթարանքը սաիպուած ենք փնտռել 

տեղ րար ի ճ չմ ա ր ս. ո ւթ են էն , որ 
է„ւ3է չատ դառն է ու անտանելի , ս/ե-
Հա1պ.ուքմ~ ե լփ :

Փաստը կը տեսնենք քիչ մը ամէն տեղ : 
ffy էականութիւնը ամէն փախուստի 
\ախա] ոո անել կը հետախուզէ , որ - 

կարենայ խուսափի/ մեր իրակա-
,„լթենէն, որպէսզփ կարենայ մերմ֊ել մեր 
Փանքր՝. Երր «կեանքը մերմելու» մասին 
ք խօսիմ , թմ ուզեր ըսել թէ մեր ա- 
յխայք մակերեսայինը, անոր «կահ — 
պասին» չեն նկարագրոոիր : Սակայն
՛հր կեանքը լրբօրէն ընղուն ի լ մեր դրա
ցութեան մէ^ պիտի նչանակէր զայն 
իղստեւլեել դրականութեան յատուկ մ ի- 
հիերով: Պիտի նչանակէր ընդդծել մեր 
լեղուէ կամ լե զուներ ու տաղնապը ՝ հա — 
ւատարմօրէն ներկայացնել մեր ձ տքե — 
1ուն մկջ պայքարող հակասական ղա — 
չափարն եր ո։. գրո յթ Ը կամ՝ նո յնքա՚ն

Գրեց՝

հԱՋհԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

՝,Աււատսւրմօրէն ներկայացնել նեխող քը- 
աղբակոյտն ու մտածում է չը-

^"ւ֊թեան թողած պարապը որոչ չըր- 
[^ակներու մէջ՛

կեսՀնքը ընղուն ի լ մեր վ։ ո ր ձագը- 
լ թեսյն մէջ մեղմէ պիտէ պահանջէ ր

Հմերմոլմխ» կամ համադրումի 
Հ՝ Երբ նման տողեր կը ղրեմ , ան - 

թութակէ նման կը կրկնեմ հաս
կեր ղորս վերջերս գրէ առած են 

։1̂ նե^ մեր մամուլէ մէջ գրեթէ ա֊ 

,,Լ[' առոյգ մտածում ը տեղ կը 
է րբեմն «Տառապէ ու «Ազդակ»ի 

մէջ* եթէ ես էնքղէնքէս կ՝ ա ր-

ատ&առը այւ-----------
ՀմՈր,փոմր ա>րու1ւն չա- *

C 'այ է'ս1ւա1եան փորձտդր

Ա|Ա4,
Լ^մլարւոսւ1^անո:թ1,ւնն է 
Ü ե ,ր7 եւ յա''ա+"Հ"1" Ըն

^թտրկվել'արտա'էր/րլ ե1- քննՈւ 

>^քթ',հ'յյ մամլ"յ “ել-ոլ-ճերմա.

^^նյ,՝^ա[ Հանէ'՞ անԳլսմ 'է"'ա՝

M 1 Լ տաՐ"““ն ընթացքինչ^-ե^թիւ-ն՝ որ ւմտածուաւ 

Ը կը ներկայացնէ ու կէ 
ԱՈ". ՜ հա։սւՐտկտնոոթ1,տն կա ■ 

րեայ վերիվայրոոմներ.

Si( '

Uut Լ լ լ՛ լ՛ յ ր •• *-ս ս ս ր ող
'^կեր հ^ն ն կա րաղրե լ չլ

tch ե "լ մասին թզթակցոո 
,։"C քս>ն(,“ յ չտ. լո^֊ "՞Ր բանա

մ ^ՄկԵան ծափահարուեցաւ 
եոլՂրՈ^ե^ը թզթակցու 

^Ա,Ո^ուրղն^'փ է/ոըհ ր ղած ո ւթեա
^՞"՞ "c' " 

ղ P սՒ-տլ հասկց„լիլ . թղթակ

ցութէւնը չեմ արհամարհեր։ Ամէն քա — 
ռաջա ցած մ չա կոյթէ մէջ՝ ղր ութ էւնը կը 
չե ր տ ա ւո ր ո ւէ ՝ րա ղմ ա թ է ւ խաւեր կ՝ ու — 
նենայ։ Ս՝ղթա կց ո t թէ ւնն երը առօրեա յՒ 
օրաղրութէւն են՝ էսկ մեր մամուլէ հա- 
ւաքածոները մ՜ամ անա կա դրա կան տո — 
մար ։ Աակայն չէ բաւեր ա զդա յէն տօներ 
նչել՝ հանդէսներ եւ այս կամ այն բա — 
րերարէն է պատէւ սարքուած [Անջոյքներ 
նկարագրել :

Ւ 'L^'Pi^J մեր էս կական առօրեա յէ 
Û^ÜlUJlUUllJu OU ն կարա ղր ութեան սլա ր ապն 
է որ կը զգանք քէ չ մը ամէն տեղ՝— մեր 
գրականութեան՝ փ ո բ ձա դր ո ւթ եան եւ 
մամլոյ թղթակցու֊թէւններուն մէչ-. Մեր 
տաղնապը է վերջո յ տեսակ մը հաղոր — 
ղա կցո ւթեան տագնապ է։ վերջապէս մեր 
հաւաքս։ կան կեանքը (ոՀւր մնաց մեր ան
հատական կեանքը) մանրամասնօրէն
նկար աղը ո ւած հանդէսներէ չէ րաղկա — 
նար մէա յն :

էթ ւր ՝ո&ր հայերէն դրութեան մէջ կտ
րելէ պէտէ ր//ար գտնել լուր ջ տեսան — 
կէւնէ ներկայացուած ու հաւատարէմ 
պատկերը մեր վերջէւն տասնամ եակէ հա
ւաքական կեա նքին: Զ անագան պատճառ
ներով 5 երբեմն հասկնալէ 5 կո ւս ա կց ա կան 
թերթերը կը ներկայացնեն Պէյրութ մը 
որ հե րոս է կամ զոհ ՝ կա ր ծե ս հերոս — 
մարտ էրոս մաշած ե ր կո ւ։։ ւթ են էն ա նդէն 
ոչ ինչ պատահած է հոն ՝ վ եր ջ էն տաս — 
նամ եա կէն : fi ա ր ե բա է։տ ա բա ր վերջերս
սկսած է գրէ առնուէլ դր ա կան ո ւթէւե
մը՝ որ ճչմարտախօս եւ լուրջ է Լէ — 
բանանէ էր ա կան ո ւթ ե ան մասէն (տե1 ս Ա • 
'թէւրքճեանէ արմ՜ եւո ր ո ւմ ը *ոյս դրակա
նութեան մասէն՝ Հ^Տառաջ^ ՝ 1979? Ն"7 *
20 ,21,22):

Ո ւր ե մն ՝ երբեմն կտրելէ է գտնել դը— 
րութէւններ ՝ որոնք չեն վարանէր լրջ°~ 
րէն պայքարէ լ մեր առօրեա յէն հետ՝ ու 
անկեղծօրէն ներկայացնել այդ պայքա — 
րը : \յ ե ր կա—յա ցնե լ է բայը՝ Qb‘pljUI/J ը—~ 
նել : JT եր անց՚էալՆ ալ դրեթէ երբեք չէ 
ներկայացուէր մեղէ առանց առասպելէ ՝ 
առանց ’ առանց քօ զար կում է : կար
ծես տար ածուած է դաւ մը՝ որ կ^ու գԷ 

մեր անցեալն ալ^ մեր ներկայէն պէս՝ 
շմտածուած f լ|ւշէ?/ճ^րրրր եւ պատ կե րնե — 
րու վերածել։ Արդէն երկու անդէտակէց 
ճ էդերը կարեթ։ չէ անջատել էրարմէ՝— 
ներկայէն մ ա կե ր ե ս ա յնօ ր էն մօտենալ
կը պահանջէ անցեալը մակերեսս/յնօ րէն 
ներկայացնել։ Մէկ կ^ղծէքը մէւսը կ'են
թադրէ ։ Եթէ ես ս/յս գրութեան առաջէն 
մասը յատկացուցէ քէ չ մը չատ [խգ ~՜ 
հանուր բնոյթ ունեցող հաստատումնն — 
րլ' ներկայէ՛ մասէն՝ ա,քգ Ը[* է որպէս
«ներածական'» : կուզեմ երթալ մերա- 
ռա ս պե լա կան անցեալէն ՝ վերաքննելու
համ ար մեր սէրած ՝ կտրելէ է ըԱել թէ՛ 
մեր ՝ թէ՛ ալ որոչ օտար '^րէստոնեա — 
ներու նախընտրած մէ կ առասպելը՝֊
*ԼյՈ քեան Տապանէ եւ Արարատ A հաՐ9Ր • 
Պիտի ռզէի որ նման կարճ փորձ ըլ — 
լար սկ[,ր1ՐՐ՝ պատմական առասպե թ. եր ու, 
քննա pk ո. մին : finլորովին նոր րան պիտի 
չ րլլա՛ր այսպիսի մօտեցում , քանի որ 
Վարդանանց ու Եզփչէի մասին նման փորձ 
եղաե է արդէն : "(յոյնպէս' ո։ րիչներ :
Ս ակա լն ինծի կը թուփ թէ մեր մողո — 
.քուրդին մատչելի ձեւով՝ մեր մամլոյ 
մէջ տեղի չէ ունեցած մեր անցեալի ա- 
ռասպե/ներու քննարկում , ujiup-bdiup-^f 
ձեւով : Առա ջին (եւ կարճ) փորձ մը' իմ 

կո զմէս :

(Cuip-ը կարդալ Դ- էջ)

Vient de s’ouvrir à la Bibliothèque Na
tionale (58, rue de Richelieu, Paris 1er), 
et ce jusqu’au 30 mars prochain, une 
magnifique exposition intitulée « René 
Char : manuscrits enluminés par des pein
tres du 20e siècle ».

René Char, qui est l’un des plus im
portants poètes français de ce siècle, a 
eu l’idée dès l’année 1948, de demander 
à des peintres amis d’illustrer les ma
nuscrits de ses poèmes, de les « enlumi
ner » (pratique très ancienne, soudain 
remise à l’honneur). René Char a, au fil 
des années, rassemblé autour de son 
œuvre toute de fureur et de mystère, un 
grand nombre de peintres qui font d’ores 
et déjà partie de l’histoire de l’art mo
derne, qu’il s’agisse de Picasso, Braque, 
Matisse, Fernand Léger, Jacques Villar, 
Hans Arp, Giacometti, Max Ernst, Nico
las de Staël. Tous ces peintres ont au
jourd’hui disparu, mais ils demeurent les 
« alliés substantiels » du poète. Imprégnés 
du texte de Char, ils se sont efforcés 
d’y adhérer par le biais de gouaches, 
d’aquarelles, de lavis ou d’encres qui sont 
autant d’accompagnements lumineux et 
complices.

En trente aimées (de 1948 à 1978), Re
né Char a été illustré par vingt-sept ar
tistes. Aux quelques noms prestigieux 
déjà cités, il convient d’ajouter ceux 
de Louis Fernandez, de Victor Braune, 
de Joseph Sima, de Henri Laurens. Mais 
il faut aussi s’acheminer vers les peintres 
vivants qui font escorte à l’œuvre de 
Char et qui prouvent l’intérêt du poète 
pour des artistes qui, loin d’être des aûiés, 
sont ses exacts contemporains ou même 
ses cadets.

Parmi ses exacts contemporains, ou 
presque (René Char est né en 1907 à 
l’Isle-sur-Sorgue, dans le Vaucluse), il 
faut compter Jean Miro, Wifredo Lam, 
Maria Helena Vieina da Silva, Arpad 
Szanes dont la richesse des œuvres n’a 
plus à être célébrée. Les suivent de beaux 
artistes comme Jesse Reichek, Boyan, 
Denise Esteban qui, sans avoir atteint à 
la notoriété, ont du moins eu l’occasion 
de révéler leurs œuvres à maintes reprises 
dans des expositions.

La surprise vient enfin des deux ar
tistes sur qui s’achève l’exposition : la 
très jeune Janine Rebourg, née en 1954,

É VA D N É

IYété et notre vie étions d'un seul tenant
La campagne mangeait la couleur de ta jupe odorante
Avidité et contrainte s'étaient réconciliées
Le château de Maubec s'enfonçait dans l'argile
Bientôt s'effondrerait le roulis de sa lyre
Le violence des plantes nous faisait vaciller
Un corbeau rameur sombre déviant de l'escadre
Sur le muet silex de midi écartelé
Accompagnait notre entente aux mouvements tendres
La faucille partout devait se reposer
Notre rareté commençait un règne
(Le vent insomnieux qui nous ride la paupière
En tournant chaque nuit la page consentie
Veut que chaque part de toi que je retienne
Soit étendue à un pays d'âge affamé et de larmier géant)

C'était au début d'adorables années
La terre nous aimait un peu je me souviens.

RENÉ CHAR
(Seuls demeurent, éd. Gallimard, 1945)

l’année même où Henri Matisse s’éteignait, 
et surtout Marguerite Leuwers. Cette der
nière, qui est née à Paris en 1942, n’est 
nullement d’ascendance flamande, comme 
son nom pourrait le laisser supposer. Elle 
est née dans une famille arménienne dont 
les membres ont réussi à fuir les actroces 
massacres turcs de 19!5. Très jeune atti
rée par la peinture, éblouie par plusieurs 
visites dans les musées de Bruxelles et 
au Louvre, elle décide de se consacrer 
à cet art, ce qui ne l’empêche pas de 
faire des études littéraires à la Sorbonne 
et de traduire en français plusieurs poè
tes arméniens comme Varoujan, Sia-

par Daniel LEUWERS

manto et Tcharentz. Elle rédige d’ailleurs 
en 1969 le texte consacré à « la littéra
ture awnénienne des 19e et 20e siècle» 
pour YEncyclopédia Universalis.

La découverte du Vaucluse en 1970 et 
la rencontre de René Char viennent sti
muler sa création picturale. Elle élit 
alors domicile, chaque été, en Prieuré 
Saint-Maurice de Venasque qui devient 
son lieu d’inspiration privilégié. C’est là 
qu’elle réalise en 1 975 une série de 
gouaches illustrant des poèmes de René 
Char. Six de ces gouaches sont exposées 
à la Bibliothèque Nationale, qui, épou
sant à merveille le texte de Char, ex
priment une sorte d’éclatement retenu 
ou de « sérénité crispée » — pour repren
dre une formule du poète lui-même. Ces 
gouaches de grand format sont, dans 
leurs nuances et leurs sensibilité acérée, 
caractéristiques de l’art de Marguerite 
Leuwers qui, en 1976, a illustré un nou
veau manuscrit de René Char et fait une 
exposition rue de Seine à Paris. Une nou
velle exposition devrait être l’occasion 
pour Marguerite Leuwers de montrer ses 
travaux les plus récents : gouaches, aqua
relles, quelques « huiles », et une série 
de dessins.

Deux des gouaches de Marguerite Leu
wers sont reproduites — hélas, sans cou
leurs — dans le magnifique catalogue 
confectionné par les responsables de la 
Bibliothèque Nationale et qui est une vé
ritable anthologie de l’art moderne.

Une exposition à ne pas manquer.

Fonds A.R.A.M
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N.D.L.R. — Après sa parution — quelque peu mutilée — dans «Le Monde» 
du 27 Janvier, V auteur de r article H. A nassian nous a remis le texte intégral de 

sa « Rencontre avec Paradjanov » .

A l’origine de ce texte, des gens qui 
ont voulu tout simplement rencontrer 
Serge Paradjanov. L’homme, le cinéaste 
dont l’œuvre les avait bouleversés et pas
sionnés. L’Arménien, dont le premier 
film à sujet arménien «Couleur de la Gre
nade » avait été interdit en URSS. Le 
prisonnier relâché dont aucune nouvelle 
ne parvenait depuis sa libération.

Nous savions que la rencontre serait 
émouvante, et nous avions prévu d’en 
faire partager les péripéties à nos amis, 
à ceux qui avaient comme nous des rai
sons de s’intéresser au destin de Para
djanov. Cependant, nous avons vite com
pris que ce que nous réservions à la 
stricte intimité de notre entourage se 
devait de devenir public : dès notre ar
rivée, Paradjanov nous interpellait. Nous 
n’avions plus le droit de taire le fait que 
cet homme a réellement demandé notre 
aide.

Nous avons écouté avec passion ce qu’il 
disait de lui, du cinéma, de l’art, de la 
vie en camp, de l’Occident et de ses 
rêves. Nous en rendons compte ici.

La rencontre

Tiflis. Le regard se laisse capter par 
les charmes des rues de la vieille ville où 
règne un silence apaisant. Après un par
cours sinueux à travers un dédale de mai
sons enchevêtrées, nous voici au pied 
d’un curieux balcon. En haut d’un étroit 
escalier en fer, Paradjanov est assis, seul, 
immobile. Un grand sourire barbu nous 
accueille.

«Ah ! Vous venez de France?... Vous 
êtes venus pour m’amener avec vous ! »

Nous entrons dans une petite chambre, 
sombre et inconfortable. Sur les murs, 
des gravures, des peintures, des photo
graphies, des broderies... un taudis signé 
Paradjanov. Il vit là, dans ce décor d’i
mages et de couleurs. Il range la table, 
s’inquiète de nous recevoir aussi mal.

« Hélas ! 11 n’y a pas de fruits տա- la 
table. Je n’ai pas d’eau ici, c’est une 
ancienne cuisine transformée ».

— « Avez-vous vu toutes les merveilles 
de cette ville ? Avez-vous visité les tom
beaux des rois, les galeries de peinture ? 
Je vous y mènerai ».

— « Nous sommes venus vous voir ».

—« Moi ? ». Il s’étonne ; rit.

Paradjanov comprend l’arménien, mais 
le parle peu. Il nous demande plusieurs 
fois si nous sommes de « vrais » Armé
niens, passe d’un sujet à l’autre, nous 
parle de sa voisine qui aurait pu faire une 
grande carrière de théâtre. Son regard 
est vif, et son visage très mobile. Les in
quiétudes que nous avions sur la santé 
sont vite dissipées. Il a l’air en parfaite 
forme physique.

Au bout de quelques minutes, il se 
relève pour nous entraîner sur le balcon :

— « On ne me laisse pas travailler, alors 
je fais des bêtises ». La « bêtise » est une 
fresque, très colorée, faite de bouts d’é
toffes, de papiers et d’objets divers. 11 
l’appelle « Danse du Zankezour » (1). Elle 
représente ւա homme Tt une femme très 
stylisés en costume traditionnel.

«Couleur de la grenade»

La censure, la prison

— « Votre film « Couleur de la Gre
nade » (2), que nous avons vu plusieurs 
fois en France, nous a beaucoup marqué.

Au-delà de la beauté des images, nous 
avons été frappés par la forme, le langage 
cinématographique que vous avez inventé, 
ainsi que la manière dont vous traitez la 
vie de Sayat-Nova» (3).

— « Je tenais beaucoup à faire ce film. 
Il représente pour moi mie œuvre ache
vée, le film idéal sur la vie de Sayat- 
Nova. Mais il a été coupé, trafiqué, re
fait... Je ne veux plus en entendre par
ler ! Ce n’est plus mon œuvre. Je n’ai 
d’ailleurs jamais vu le film dans sa nou
velle version, il ne m’intéresse plus, je 
ne sais même pas ce qui a été coupé. 
Lorsque j’ai voulu tourner sur Sayat- 
Nova les Arméniens se sont d’abord mé
fiés de moi. Je suis né en Géorgie, j’ai 
vécu à Kiev, ma femme était étrangère... 
Armenfilm(4) accepta mon projet, m’ai
da à le réaliser, et l’œuvre terminée les 
séduisit. Mais Moscou la rejeta telle 
qu’elle était et demanda des modifica
tions. J’ai refusé de faire moi-même ce 
travail. Finalement « Couleur de la Gre
nade » fut projeté à Erévan pendant une 
quinzaine de jours. Le public s’est pré
cipité pour le voir, croyant y retrouver 
de simples images sur Sayat-Nova. U 
ne pouvait qu’être déçu ï Le iilm lut 
retiré de la projection, puis interdit. Ar- 
menfilm est ainsi resté en dette envers 
Moscou, qui avait financé l’œuvre, et cela 
m’ennue beaucoup ».

« Les intellectuels arméniens . cinéas
tes, peintres ou poètes, ont défendu le 
film avec ardeur. Ils se sont démenés, 
mais n’ont rien pu faire. Par la suite, lors
que les ennuis personnels ont commencé, 
ils ont de nouveau pris ma défense, sans 
succès ».

— « Mais pourquoi tant de problèmes 
pour ce film ? »

— « On m’a d’abord accusé d’avoir fait 
un film d’esthète. Ils ont dit que c’était 
un film sur Dieu». (Il hausse les épau
les). « Ils ne comprennent rien, Dieu 
c’est le peuple ».

— « Savez-vous pourquoi vous avez 
été arrêté ? »

— « Je ne comprends pas. Je suis in
désirable. Je dérange tout le monde. On 
m’avait déjà arrêté une première fois en 
Ukraine. On m’avait accusé d’être un 
nationaliste ukrainien parce que j’avais 
refusé de doubler un film en russe — ce 
doublage aurait avili et vulgarisé le sens 
des mots, détourné la force des images. 
D’ailleurs à cette occasion, les Ukrainiens 
ont essayé de m’exploiter. Ils ont pré
tendu que je défendais leur ethnographie 
et leur langue. Ils m’ont acclamé parce 
que mon fils fréquentait une école ukrai
nienne. Tous mes problèmes ont com
mencé à cette époque. L’ancien président 
ukrainien était mon ami. Quand il a été 
limogé, tous ses amis ont été inquiétés, 
menacés... »

« Après le tournage de « Couleur de la 
Grenade », je suis retourné à Kiev, auprès 
de mon fils malade. Ils en ont profité 
pour m’arrêter. Ils m’ont accablé avec 
une hargne exemplaire. Sachez que je 
ne suis pas un dissident, et que je me 
sens propre î »

« Pour l’accusation, j’ai été criminel, 
voleur, anti-soviétique... Ils ont même 
cherché de l’or dans les profondeurs de 
mon corps. Puis ils m’ont collé l’homo
sexualité, et m’ont jugé sur ce « délit ». 
J’ai vio!é un membre du Parti. C’est 
mieux que du Molière : un ministre vient 
me voir, s’endort, et se réveille avec un 
mal au cul... J’ai perverti une dame de 
quatre-gingt ans avec un stylo pornogra
phique... Ils avaient mobilisé six pro
cureurs pour trouver en moi un cou
pable... «Un an de prison» disaient-ils,

«c’est trop peu pour vous, on vous en
fermera cinq ans, ce sera assez pout vou 

exterminer ».

Parajanov parle avec fougue. Tiès en 
verve, il manie l’humour et l’ironie. U 

parle en toute confiance et sans aucune 
aigreur. Son récit n’a rien d’une plainte, 
et son animation reflète plutôt une gran e 
détermination. Il aime raconter, nous 
prenons plaisir à l’écouter. Il ouvie son 
album de photos et nous présente sa 
mère, sa femme, son fils. Tournant une 
page, il nous montre une photo de groupe 
prise au camp . on y voit Paradjanov par
mi des criminels.

Les années 

passées au camp

« Ils m’on condamné à la détention en 
camp en régime sévère. Après mon juge
ment, ils m’ont promené de prison en 
prison, car aucune ne voulait d’un « cri

minel » de ma sorte ».

Ce que Paradjanov nous dit de la vie 
en camp n’a rien d’un compte-rendu ob
jectif et descriptif. Il a connu la souf
france, physique et morale. Il confirme 
ce que nous avions appris pendant sa 
détention, à savoir qu’il a failli perdre 
la vue et qu’il a été gravement malade. 
Il a vécu quatre ans d’une vie quotidienne 
à la fois accablante et fascinante. Il a 
transformé l’expérience douloureuse en 
tableaux, en nouvelles, en contes ou en 
cauchemars. U est impossible de raconter 
ici tous ses récits, mais nous osons espé
rer avec lui qu’ils seront un jour matière 
à d’autres œuvres...

« On m’a mis en compagnie d’assassins 
et déclassés de tous genres. Voyez sur la 
photo, celui-ci a tué et mangé sa mère ; 
ou là, un groupe d’homosexuels travestis

rencontre
avec
Serge Paradjanov

pour le plaisir des officiers de la prison, 
dans l’espoir d’obtenir quelques cigarettes 
en échange de cette prestation ».

« Les années de camp sont ce que j’ai 
vécu de plus important à ce jour. L’iso
lation est un phénomène extraordinaire. 
Je pourrais aujourd’hui écrire une thèse 
sur les problèmes pathologiques qu’elle 
tait naître. Ma vie sans cette expérience 
ne serait qu’un mirage. Celui qui n’est 
pas créateur, peintre, écrivain ou artiste, 
ne peut rien sortir de cette isolation, 
d’où les sensations humaines sont exclues, 
Il faudrait étudier et dire la peur, la ja
lousie de ces hommes qui ne peuvent 
jamais partir. Dans ce monde, j’étais un 
étranger suspect. Les prisonniers pou
vaient rester des heures assis sur leurs 
talons, sans bouger. Moi, je ne tiens pas 
une minute immobile ! Ils ont cherché à 
m’exterminer pour cette différence. Ils 
croyaient que je me moquais d’eux. Pour
tant, ils ont fini par m’accepter et m’ont 
adopté. Je leur en ai voulu de m’avoir 
battu, blessé, cogné տա la tête ; mais je

leur suis reconnaissant de m’avojt 
découvrir un monde. Tous le/' 
films ne sont qu’une misère à côté^ ”

qu’est la vie en camp. Si on est no'" f
on peu créer dans ces conditions 
prisonniers m’ont procuré du M ՛ 
j’ai écrit cent nouvelles et six scénaf 
Je suis devenu leur confesseur; j]s. 
raconté leurs crimes, leurs amours 1 
relations sexuelles ; ils venaient parler- 
« philosophe » ; je me suis aperçu 
dans certaines conditions, la conle^ « 

inventée par la religion avait bel et bi։ f 
une fonction et une vertu. Je pOlln, 
décidément tourner un film à partir 
cette expérience, un film sur l’hoinj, 
animal. Je me souviens d’un prisonnit 
qui à l’annonce de ma libération ® 
dit : « Tu nous regretteras ».

« J’ai peint huit cents tableux avec! > 
charbon, avec n’importe quoi, j’ai j, ' ] 
v aillé avec des bouts d’étoffe, des n, 
ceaux de toile de jute. Ces tableaux; 
sont précieux. Il se peut que je E ( 
trompe, mais je crois qu'ils ont une gn 
de valeur. J'y tiens énormément. J; 
nierais qu'ils soient vus. J’ai appris ai i 
prisonniers à peindre, à dessiner, à fait 
des collages. Depuis ma libération j 
reçois des lettres d’eux ; ils se demanda 
si je ne les ai pas roulés eu leur appt- 
nant la valeur du beau... »

« On m’a fait creuser, porter de lourde 
charges. Il y a des gens qui savent tt» 

ser, d’autres non. On nous faisait « 
comme des chercheurs d’or. J’ai vols-J 
tairement fait éclater une canalisas: 
d’égoût ; l’odeur était intenable ; ois: 
pouvait plus creuser. J’ai failli étraa 
un brigadier. J’étais insupportable.՛; 
jour, ils ont eu pitié et m’ont donnée֊ 
travaux plus faciles. J’ai lavé des drap, 
je pourrais écrire un roman sur le defe 
des draps. Puis j’ai été balayeur. Unjoi 
on nous a annoncé que tous les Soviet 
ques devaient travailler avec ardeur f 
flamme ; alors j’ai mis une ampoules 
mon balai : j’avais un balai éclairai 
j’ai été durement sanctionné. C’est i

que j’ai fait ce dessin qui est pai''eu“՛ 
France, où je balaye sous la 

Eiffel» (5).

raconte quelques unes de ces # 
tes réelles... La lutte des pri^ 
ïs chefs qu’ils se donnent. •• rl 
et les aspects qu’elle prend. c 
chefs élève un rat ou un chat (llie 
ensuite lutter ; récits de ces ba 

les prisonniers regardent avec
les bêtes s’entre-dévorer

les P1՜permanente : celle contre
aiü*i

s’*

'Հ' J.» BVXXW • vy\>***- - , J
îs qui menacent de tout enva ir»^ 

menée par les gardiens contr^
> auxquels les prisonniers 9 
înt ; chats que l’on tuait à coup 

ou qu’on jetait vivants dan9 
ers... Le prisonnier drogué 
e overdose reçoit un jour u 

gardien compatissant, et q^ 
fut poussé au suicide par ses 

s, pour laver ce déshonneur.

pmurpnt référencé à
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autorités officielles s’intéressaient à 
Ղ Scénarios... Le film «Kalina rouge» 

mrSait pu être un chef-d’œuvre ; il aurait
fi pour cela (ïue S°n aUtCUr CÛt P°rté

un costume de criminel».

(( Je voudrais que mes tableaux soient 
• l’abri. Je ne veux pas les vendre. Je 
voudrais plutôt les donner, les offrir à
ceux qui m’ont défendu’ aux amis 1ue 
■’ai en France... ou à ceux qui ont écrit : 
«Libérez Paradjanov» dans le métro à 

Paris »•

Le présent, l'avenir

Paradjanov a été relâché en décembre 

1977.

« Jp suis sorti du camp un an avant 
d’avoir accompli la totalité de ma peine. 
Je crois que je le dois aux initiatives des 
amis que j’ai en France, notamment 
d’Aragon. Peu avant ma libération, on 
m’avait fait savoir qu’on me garderait 
encore 5 ans parce que je n’avais pas fait 
amende honorable, que je m’étais fait des 
amis douteux, que j’étais agressif et que 
je continuais à porter de provoquantes 
moustaches de Caucasien ».

«Maintenant je suis libre, mais je ne 
me sens pas en sécurité ; je vis dans la 
peur : peur de sortir de chez moi, peur 
qu’on me vole ou qu’on me brûle les ta
bleaux faits au camp. Ici, tout le monde 
doit être inscrit et enregistré par rapport 
à son lieu de travail. Or. on me refuse 
tout emploi. J’ai proposé des scénarios de 
film ; Armenfim a voulu les réaliser, mais 
les milieux officiels s’y sont opposés. On 
peut donc m’arrêter à tout moment, car 
l’étant pas enregistré, je n’ai pas le droit 
d’exister, je suis hors-la-loi. Tous les ma
tins, je pars chercher du travail avec les 
autres déclassés ; quand les gens voient 
mes diplômes, il ont peur. Bien sûr, je

par

H. ANASSIAN
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P urrais vendre des fleurs, mais 

“°n métier, pourquoi le fei

Je vis dans cette maison qt

^“«famiUe. n n,y apfls
nlu Ulj. de ne Pas pouvoir
^'gnement. Pour survivre,

qui ;’etJl,t0Ut ce Due je poss, 
lerie a 6 ՝lent de ma famille ;
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rpe. ’ les taPls et les brod, 
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valeur. Je ne crains pas la mort, mais 
cette vie-là est pire que la mort».

« J’ai frappé à toutes les portes. En 
Arménie beaucoup de gens sont prêts à 
m aider ; mais quand j’ai rendez-vous 
avec un ministre, il est obligé de prendre 
un mois de congé... Bien sûr je connais 
bien le Catholicos (8), Mais il ne peut 
rien faire d autre que de me proposer 
trois mètres de tissu pour que je me fasse 
une soutane. Les Arméniens se sont fait 
trop de torts à eux-mêmes en n’osant pas 
assez. 11 est temps pour eux de sortir de 
la peur ».

« Aujourd’hui je n’ai plus le choix. Le 
repos m’est insupportable et je ne peux 
pas vivre sans travailler. Ici, on m’inter- 

dit toute création... Il me faut partir au 
plus vite. Je voudrais aller en France — 
nia patrie d’adoption. Seuls les Français 
à qui je dois déjà beaucoup, peuvent 
m’aider. Je compte sur eux, car je ne 
veux pas sortir par des moyens malhon
nêtes ».

« Je sais les difficultés qui m’attendent. 
Je ne suis pas sûr de trouver tout de 
suite l’inspiration en Occident, et je ne 
voudrais pas que les Français se figurent 
que je vais dès mon arrivée produire des 
films qui feront sensation. Mes racines 
sont ici, mais, j’insiste, je n’ai pas le 
choix, je doit partir».

Il n’était pas question pour nous de le 
décourager, ni de lui prêcher la soumis
sion en insistant sur les difficultés de 
l’exil et celles de la création en Europe.

Les problèmes 

de création en URSS

Paradjanov est très préoccupé par tou
tes les questions concernant l’art et la 
création. C’est là un domaine privilégié 
sur lequel il nous parut particulièrement 
informé. Rien de ce qui se passe d’artis
tique en URSS ou ailleurs ne le laisse 
indifférent. Il aborde le sujet avec une 
étonnante intuition et ses positions sont 
très marquées.

« J’ai dans la tête tm film sur Grégoire 
de Narek (9) ; on y trouverait l’ascétisme 
du poète, l’atmosphère du Moyen-Age 
arménien, le mystère... La vie de Komi- 
tas (10) m’impressionne. Si je devais faire 
un film sur lui, ce serait un film très 
court, une sorte de ballade sur un des
tin, sur une mission. Sa vie est une pas
sion dont՜ la musique est l’accompagne
ment, l’accomplissement. Le comble de 
ce qu’il nous a laissé est son portrait».

« Mais pour que le cinéma soviétique 
admette de telles œuvres, il faudrait des 
dizaines d’années. Quant à mes projets sur 
Ara Keghetsig et David de Sassoun, ils 
resteront sans doute dans le domaine du 
rêve... Désormais, il n’y a plus de 
géants (11)... Ils prétendent que les re
constitutions historiques coûtent cher ; 
mais on n’a pas besoin pour faire un grand 
film de bouffonnades mensongères et coû
teuses qui ne servent qu’à masquer le 
vide des personnages. Voyez « Guerre et 
Paix », il lui manque la voix du peuple ».

« Quand je pense à la misère actuelle 
et à la mièvrerie de l’art officiel, que ce 
soit en musique, en danse, en architec
ture, en peinture, en cinéma, j’ai envie 
de pleurer. Car je sais la grandeur de 
cette antique nation arménienne et sa 
force étonnnante. Tout cela se réduit au
jourd’hui à une politique qui est contre 
la création, contre toute esthétique. On 
ne voit plus que le snobisme d’une bour
geoisie qui m’inspire de la pitié».

« Quelques grands noms se détachent 
pourtant. Us produisent des chef-d’œu- 
vres, mais le public ne les connaît pas. 
Ces artistes sont des solitaires, des pha
res, quelques arbres dans la foret des

médiocres. Le prix à payer pour pouvoir 
créer est très lourd. Les bouffons s’em
piffrent, les artistes meurent dans l’in
différence générale ».

« Il faudra des années pour qu’appa
raisse quelque chose qui puisse ressem
bler à un mouvement. Il ne peut y avoir 
que des tentatives isolées. Pour le mo
ment, on se gargarise avec le Musée d’Art 
Moderne de Erévan, où tout est déjà 
classique pour l’Europe. Les générations 
lutures risquent d’être encore plus indif
férentes envers les hommes grands et cou
rageux ; elles seront aussi problement plus 
cyniques ».

« Je suis scandalisé par le dernier film 
produit par Armenfilm : « Mekbitar Spa- 
rabet ». On y prive le cinéma arménien 
de la langue arménienne, on vole la tra
gédie au peuple ; c’est du travail de faus
saire. L’auteur est un aventurier ; il a 
menti historiquement et professionnelle
ment. A côté de cela, il y a des metteurs 
en scène de génie, mais leurs œuvres ne 
sont jamais projetées».

« En peinture, il y a eu Minas Ave- 
dissian (12) que les Arméniens adorent. 
Il a joliment peint le soleil, les lumières 
et les couleurs arméniennes. Mais il a fait 
une peinture provinciale. Les peintres 
comme Minas ont rendu l’Arménie en
core plus périphérique ; ils ont retardé 
toute véritable évolution vers un grand 
art ».

« J’envie Minas d’être sorti de la vie 
comme un poète, en pleine force créa
trice. Je n’aurais pas aimé voir Gagarine 
à la retraite entouré de jeunes scouts. 
Les Arméniens aiment les morts et créeut 
vite des légendes autour d’eux. J’ai l’im
pression de les choquer en ramenant Mi
nas à sa véritable dimension ».

« Il y a ici des groupes d’illettrés qui 
s’amusent à créer ; leur jeu engendre une 
ambiance de terreur. Il ne faut pas se 
laiser impressionner par leur remue- 
ménage culturel. Il est facile, dans nos 
pays où la servilité est de règle, où tout 
est clandestin, de confondre mie simple 
aventure avec le grand art. Ce pays ne 
manque pas d’artistes de talent, mais 
pour survivre à la banalisation voulue par 
l’art officiel, il faut une force surhu
maine. Tout est bloqué, comme quand 
un médecin dit qu’il y a un bouchon. 
Rien ne me semble plus dégoûtant que 
les chants d’amour patriotique qui son
nent comme en écho à la berceuse des 
contes de Pouchkine. Quelques œuvres 
échappent à la règle ainsi le Richard III 
que les Géorgiens ont mis en scène est 
très courageux ».

« Et puis il y a dans cette ville une 
femme peintre que j’admire beaucoup : 
Gayané Khatchatrian. Elle a un talent 
fou ; il faut à tout prix voir ses tableaux. 
Elle est fille de Tiflis, mais les Géor
giens lui font toutes sortes de difficultés 
car elle est arménienne. Elle serait bien 
accueillie en Arménie, mais c’est à Tif
lis qu’elle trouve l’inspiration ».

L'occident

Paradjanov n’est jamais sorti d’Union 
Soviétique.

« Je ne suis même pas allé en Pologne. 
Je ne peux qu’essayer de deviner ce qui 
se passe ailleurs. De loin, je me méfie 
de l’Amérique : quand toute une nation 
semble avoir les dents saines...»

« Mes humeurs à moi sont ancrées dans 
l’Orient. Mais la France des Lumières 
m’a beaucoup apporté. J’ai l’impression 
que l’Europe est un peu usée. cette 
grand-mère des arts a été trop exploitée. 
La France aussi semble fatiguée . il fau
drait la débrancher un peu et pendant ce 
temps déchirer les robes des grands cou
turiers ».

Paradjanov parle aussi de ses amis, ra
conte quelques anecdotes, dédramatise la

rencontre.
« Avez-vous assisté à une première à 

l’opéra de Erévan ? Au début les dames 
ont leurs diamants dirigés vers le Gatho- 
licos ; à la fin, pour applaudir, elles le 
tournent vers l’intérieur de la main, de 
peur de les perdre ».

Il évoque son enfance, s’amuse en ra
contant ses cours de chants au conserva
toire. Il imite quelques chanteuses fati
guées et nous rions avec lui. Nous feuille
tons l’album de photos. Il est ému à la 
vue de l’une d’elles le représentant avec 
Lilly Rrick. Au cours de la conversation, 
il a souvent évoqué cette grande amie.

« Elle a bataillé sans cesse pour me 
sortir de prison. En mon absence, elle a 
veillé sur mon fils. Elle est morte peu 
après ma libération, laissant une lettre 
touchante pour demander à ne pas être 
enterrée à côté de Maïakovski : « afin », 
disait-elle, « que les vieilles peaux n’écri
vent pas que je fus sa chienne». Elle 
a voulu être incinérée. J’étais présent à 
la cérémonie avec tous ses amis. Je l’ai 
maquillée comme elle aimait l’être, et 
nous avons couvert sa belle robe blanche 
de centaines de roses. J’aurais voulu que 
ses cendres soient déposées à côté de la 
dépouille d’Eisa Triolet, sa sœur».

Plus loin, voici sa femme : « une fem
me merveilleuse, ma meilleure amie. Elle 
avait un goût très sûr, je lui dois beau
coup ».

La spontanéité, la chaleur, la généro
sité de Paradjanov nous ont conquis. Nous 
avons quitté un ami, investis d’une mis
sion. Transmettre ces paroles :

« Je peux encore créer, peindre, écrire 
et filmer. J’étouffe dans ma nouvelle pri
son. Il me faut partir au plus vite. Seule 
la France peut d’aider ».

NOTES

(1) Le Zankezour est une des régions 
montagneuses les plus reculées de r Ar
ménie. Le folklore et les traditions s'y 
sont bien conservés.

(2) Tourné en 1968. Projeté à Paris 
hors circuit de distrbiution dans une ver
sion censurée de vingt minutes.

(3) Poète et musicien arménien du 18e 
siècle, très populaire dans tout le Cau
case. Mort martyrisé.

(4) Studio de cinéma de la République 
Soviétique d'Arménie.

(5) La légende de ce dessin, qui a paru
dans la presse française, était : « Mon
rêve »

(6) Roi arménien, qui selon la légende, 
fût aimé de Sémiramis.

(7) Héros d'une grande épopée popu
laire arménienne se déroulant dans la ré
gion du Sassoun (actuellement en Tur
quie). D'après la légende, les habitants 
de cette région étaient des géants très 
courageux.

(8) Patriarche des Arméniens qui siège 
à Etchmiadzine (Arménie Soviétique).

(9) Moine arménien du 10e siècle. Poè
te mystique considéré comme un des plus 
grands auteurs de la littérature armé
nienne.

(10) Moine, musicien, compositeur et 
musicologue arménien qui a recueilli et 
harmonisé, au début du siècle, un grand 
nombre de chants populaires arméniens. 
Déporté lors des massacres de 1915 par 
les Turcs, il mourut fou à Paris.

(11) Allusion à la légende (voir note 7).

(12) Peintre arménien, mort tragique
ment à Erévan en 1975.

O
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Ս ԻՀՍձէԼ ՆԱՑԻՄԻ
Կ հասքը, գււրծը եւ իր Միրտատի գիրքը

Առանց անտեսելու- արձանագրուած ճի 
դը՝ ընդհանուր իրողութիւնն այն կը 
մնայ՝ որ արար» գրականութիւնը՝ մ՛աս- 
նաւորաբար մօտաւոր <Ւան անակաշր^ա — 
նինը ւ կէս էն աւե լիով անծանօթ էջ ձ ը 
կը մնա յ ներ դրական շր ջան ա կն եր ո ւհ 
համար : Հա յահ ոծ գաղութները շեն ո՛ր 
կը պակսին Ա'երձ » Արեւելբի տարած — 
րին : Ո՛ չ ալ լեզուին հաղորդակցութիւ
նը , կարելիութիւնը , յատկապէս նորե — 
րուն ճամ բով : Բացը » թերին է պար զա — 
պէս կը բացատրուին ներ հ ես/արրրր ու
թի ւննե րուն ՝ շահագրգռութիւնն եր ուն
պակասով՝ կարծես պա յն աեաւո ր ո ւած 
միայն ներ ա րժ~ է բն ե ր ո ւհ գնահատուն ով'՛

Գեռ ոչ հեռաւոր անցեալին 5 արեւ — 
մըտահայ միտրը կը սիրէր °~
տար անդաստաններու լԼԸայՀ իմացական՝ 
հոգեւոր եւայլն։ Կը բաւէ միայն թ ըղ — 
թատել )Տ)Լ}()ական թուականներու Պոլ — 
սոյ ՝ Զ,նիւռնիոյ եւ րան ի մը այլ կեգ — 
րոններու օրուան ման"ույը ՝ հանգէսնե — 
րը հաստատելու հանար կատարուած 
ճիգին լայն տարողութիւնը։ Նոյնիսկ 
ընթերցանութեան գասագիրրերու ձ իջո— 
ցաւ :

Գեռ 1911//ÎI , քի » Զարդարեան իր հՄ եղ- 
րագէտ»ներու Լարբով կ առաջադրէր օ — 
տար «միտքի Են արուեստի գեղեցկու - 
թ-իւններուն աոջեւ զմայլումի հրաւիրել 
նորահաս սերունդր • • • օտար գրական 
դաշտօրայքէն' լայնատարած Են թե զուն, 
քաղելով եւ ներկայացնելով յարգի ծա
ղիկներ»

Ափիւռբը՝ կարծես ՝ լի ո թանա կ էայ^ 
տարածր տալու այդ շարժ՜ում ին ՝ ինբնա- 
կեգր ոնաց ուն’ի ՝ ինրեան փուիուն ի մղեց 
գրական շրջանակհերը : Ջեւով ն ը պատ
նէշներ հիւսուեցան ներ եւ ներ ապրած 
շրջագօտ իներուն մ իջեւ : Ասիկա ՝ իբ — 
րեւ ընդհանուր հաստատում բնականա — 
բար :

Անշուշտ՝ մասնաւորելով մեր կեգրո — 
նացում'ը արաբ» գրականութեան վրայ՝ 
շենր ուրանար կատարուած որոշ աշխա- 
տանբը : Տոբթ » Գ » [Լս թ ա րճ ե ան ՝ 19 | Օին ) 
Պէյր՚՚՚թի մԷՀ լոյս ըթձւսյեց Հ^կատմու- 
թէլն արաբ» գրականութեան եւ մշակոյ
թին» հաստափոր , — Լուրջ 700 է Հիր ընդ- 
գր ր կ ո ւլ — հատորը ՝ գչվս ա ւո ր ա բա ր յատ
կացուած արաբ անցեալի ն'ի արին եւ ն ը- 
Լակոյթի հարուստ էջերուն ։ կ ող-
մէ՝ լայն ծանօթաց ումներ ու արմ՜անի 
դարձաւ ձ ըպր ան llj օյ լփ լ ճըպրան , այն 
որ Լ՛ F հ֊էրվօ՚հ ըչ մխւթեմ երրտէն»ով_ 
(Ընդվզող Հ ոգիները) անիրաւո ւթիւննե — 
րու գէն ցցուեցաւ եւ իր չափածոյով 
[«Արցունբ եւ Փպիտ»ը՝ օրինակ) ՝նոր ու
զի ն'ը բացաւ արաբ » բանաստեղծական 
արուեստին մէջ։ Ապա յատկապէս L’F 
հԱ ա ր գար է»ով ձգտեցաւ պեղել ու գտնել 
ծա լբե ր ը կեանբի առեղծուած ին' հասնե
լու համար ընդհանրական ճշմարտու — 
թ իւններու :

Այս ճիգերը կը պա րտ ինր րան ի մը գը~~ 
րիշներ ու : Անգին ՝ անծանօթ անուններ 
մնացին գրեթէ մ՜ան'անա կա կի ց մ էծ գէն- 
քեր' Տորթ- թահա Հիւս էյն , Աայխտ Աղէ 
եւ գեռ ուր ի շնե ր ։

Բրաց այս Կաստատո ւմ ին ն' էջ պէտր է 
գնահատէլ Ա ի սակ Ա » վարժ՜ապետեանի 
աշխատանբը հայ ընթերցողին ուշագր- 
րութեանը յան ձնելու Լի բան ան ց ի Ա ի բա
յէ լ ( ն ա խ րնտ ր ե յ ի պիտի րլ/ար Ա իխա — 
յէւ անուանել) Լյային'ի կեանբն ու անոր 
դլխաւո ր ծրկը «Z7 իրտատի ‘էիը^Ը^ 1 
թ արդն'անա բար :

Հեղինակը տարիներու ընթացրին ույ լ 
դէմբեր ալ ներկայացուցած է' արաբա
կան գրական աշխարհէն : Վ եր քրն թեր աշ
խատասիրութիւնն է եղած Հ.Տ ի Արմին —

երն զ» հատորը [տե՛ս «Աս/ռաք» ՝ 1977 յ 
Հոկտ . 7) նպատակ ունենալով անգլիա-
խօս հայ երիտասարդութեան հարցա — 
ս ի բութ իւններ ը գոհացնել Հա յաս տահ ի 
ել Հայերու անցեալին՝ ն'շակոյթին՝ ներ
կային մասին տրուած բաւական ծանօ- 
թութ իւններ ու մ է կտ եղում'ով :

Ա • վար ժ՜ապետեան իր ներկայ հատո
րով բնութագրած է նախ լի րան անց ի 
գրագէտ ին դիմագիծը կենսագրական 
տ ողե ր ով ել-, մասնաւորաբար ՝ երկար 
մէքբերորմներ կատարելով երկու տարի 
առաջ տեղի ունեցած մեծարանբի հան — 
գՒ սութեանց ն կա ր ագր ո ւթ Լ։ ւնն ե ր էն ,
Պէյրութ, եւ արտասանուած խւօսքերէն-. 
Ծ" անօթացումը կարեւոր է , րան ի ինչպէս 
դիտել տուած է ան , «անհրաժեշտ էր 
որ Ս'իք այ էլ Նայիմի արժանաւորապէս 
հատորով մը ներկայացուէր Հայ ժողո
վուրդին , որ դիտէ գնահատել արժէքնե
րը» :

<ձՄ Լ՚րօւատխ ՚ւԼ՚բքԸ" ՝ Ա • Նայ խմի ա —
լելի բան երկու տասնեակ երկերուն մէջ՝ 
ներկայ հատորին երեբ — բառո րդ տեղը 
գրաւած է՝ թարգմանուած անգլերէնէ :

Բնորոշելու համար ասոր խորբը՝ թե
րեւս անհրաժ՜եշտ նկատուի յիշեցումը՝ 
թէ բաղաբական ընկերային եւ այլ թԸ՜ 
նոյթի հարցերն ու երեւոյթները՝ վերջին 
Լոր" — հինգ տասնամեակներուն ՝ առա
ւել ուշադրութեան ա րմ՜ ան ա ց ան արտբ
մտաւո րականութեան կո ղ ն'է : Ձ,եւով մը 
կղզիացումէ ւէէոլի նոր օրեր դիմելու՝ 
մ՜ան'անա կն երը դիմագրաւելու միտու — 
մր ակներեւ եղաւ։ Եգիպտոսի մէջ՝ օ — 
րինակ՝ Տոբթ» Բ՞ահա Հիւսէ յն՝ արա — 
րե ր էն ի կոզբին ֆրանսերէնով բննական — 
բնն ա դա տ ա կան մօտեցումին ՝ վերլուծու
մին ակնառու գբի Հր դարձաւ կեանբին 
հին — նոր երեսներում ՝ աւանդականին — 
յառաջընթաց ին համ եմ աա ութ իւններ ուն
ճամ բով։ Աարգը՝ ընկերութիւնը եւ յա
րակից հարցերը իրենց տիրական գիր ~ 
բերը գրաւեցին՝ շատ յաճախ արեւն ըտ- 
եան ա շխարհահայեացբին աղդեցութեան 
տակ ։ Անոր կխի»£ով ։

^Միրտատլւ դիրբ»ին մէջ՝ Ա ի^այէլ 
՛Լյա յին'ի խորհրդապաշտ գիմագիծով մը 
երեւան կու գայ՝ իյոկուն'ը՝ հոդեվեր — 
լուծումը շեշտ ո ւած գիծերով կը J այտ՜
նուին' տառապագին երանղներով :

Պատգամներու Լարբը փնտոտու բ — 
լուսաբանում' — հաստատուն' երրեակ ե- 
րեսներով !լ ընթանան : Հարցադրում —
ները ա նվերչ ո ւղ ին ե ր կը բանան գտնելու 
եւ Լւ յայտ բերելու համար գլխագիր 
մարգը «զԱստՈԼած մարւլուն մէջ» յայ
տարարելով՝ Ես^/ե տիրակալութեամբ ՝ 
ասոր միախառնում ով Գերագո յն ին հետ։

Ա տածում՛ին հետ համաբայլ կ^ընթա — 
նան խոհն ու խոկը î Ս արդուն խորհ ո ւր— 
գին ձեւաւորում ը աստիճանական կար — 
Գո,վ կ1Լ կատարուի խո րհ ր գապա շտ կա — 
զապարվյ մը մէջ՝, Հէգայնութիւնը լայնա
ծիր է միտբին հակակշռին տակ ։ Տեսակ 
մը զուգորդութիւնը մարդուն՝ մարգ — 
կա յնո ւթեան' Ա իրտատի խօս բեր ով՝ բա
նա ձեւումներով »

Ա . Լյային'ի Լ/ մօտ հաւատբը ն'արդուն 
առաբե լո ւթեան յ կոչում ին ՝ դերին' կո — 
րսվլ, կ ան'բին արտա յա յտ ո ւթիւնը կը կրէ ) 
կը փաստէ մարդկային — աստուածային 
արժ-էբներու զո ւգո ր դո ւած էութիւնը ։

Փափաբելի է ՝որ արաբ • գր ա կան ո ւ — 
թեան նուիրուած էջերուն վե ր լո ւծա կան — 
թարգմանական աշխատանբները շար ու — 
նա կու ին. Ա. 1Լտրմ՜ապետեան տյս ուղ
ղութեան՛ բ արդէն իս կ կա րեւո ր ուղ ի ն'ը 
բացած է :

օ

ԱՆՑԵԱԼԷ
ԱՌԱՍՊԵԼՆԵ1'Ո1> 

•ՑՆՆԱՐԿՄԱՆ ՓՈՐՁ ՄԸ

(&<"/>* Ա՛

Հիմնական հաստատումը ՛“» կ ,- "է 
մէկ փաստ կայ որ Նոյեան Տապանը Մե- 
ծըն Մասիսի դադաթը տ եղաւո ը Աճեցաւ.
Ջրհեղեղէն ետը Z Այդ չԸ“”Վ՚ր Հէն ԿտԱ"՜ 
կարանի մէջ, թէեւ այդ ենթադրել տը- 
ւոզ բան մը կ'ըսուի-. Ուրկէ՞ «ենած» է 

սխայ տպաւորութիւնը։

Նախ' յիչել որ Հին Կտակարանը, կամ 
դոնէ Նոյի պատմութիւնը պատմող հատ- 
ուածներ ու բնադիր ը Եբրայերէն կ , ի“է 
ան' Սեմական լեզու մըն է, Արաբերէնի 
սլէս -. Ինչպէս ծանօթ է նման լեզուներու 
ձեռադիր դրութիւնը մեր (հնդեւրոսլա - 
կան) սիսր-եմ^/ե չի հետևւիր : Հոն կ[՚ 
դրուին բաղաձայն դիր երր, ք'J H L^"1' 
զրո ւիր ձայնաւոր դիրերու մեծաձ աս — 
նութիւնը ։ Օրինակ , եթէ արաբերէն ըն - 
թեր ցողը տեսնէ մթր բաղաձայնները, չի 
դիտեր որ բառը մաթար (անձրեւ) է՞, 
թէ մաթարա (անձրեւեց ) : Միայն բառի՝!։
'tl'P-P1' nF է['նայ թեւտդրել թէ Ա֊/ff 
կտե բաղաձա յննե ր ո ւ մ իջեւ ՝ եւ թէ Ղ՜ո C 

ծածս ւ ո ղր գոյ ակառնն է ՝ թէ Ըայը :

Հին Կ տ ա կա ր ան ի ձեռագի րնե ր ո ւն մէջ 
Եբրայերէնով չէ գրուած որ \,ոյեան Տ տ- 
սլան ը Արարատի՝ այս ինբն Ա եծն Ա ա- 
սիս ի վ[,այ տեղաւո րուեցաւ Ջրհեղեղէն 
ետբ : Բնագիրները կ  ̂ըս են ՝— «րրղ լե րան 
վրայ»՝ «ուրարդ լեր ան վրայ» եւ կան 
«րրդ- ի մէջ լեր ան մը վրայ» ։ Տարբեր 
հին ձեռագի բներ տարբեր ձեւե րով աղա
ւաղուած են եւ ուրեմն տարբեր ձեւե 
րով մեկնաբանելի։ Աեռեալ ովու մօտ՝ 
բարայրի մը մէջ գտնուող շատ հին 
(*Լյ * Բ » 50) թուականին գրի առն ո ւած 
ձեռագիրը Հո ւր ա ր գ» կ1ըս է ՝ եւ յայտնի 
է որ հոն պահպանուած է յուՀԸ ՜՜
րարտուի պետութեան ՝ որ (եամ ան ակտ —
կից էր Ն * Բ • 1000 ֊ 600 շր^տեի Եր -
բայական պետութեանց [Գաւիթի ՝ Աո — 
ղոմոնԼւ եւայլն' մինչեւ առաջփն անկում 
Ե ր ո ւս ա ղէմի):

*Լյշն'արել ՝ որ րրդ կե՚^տյ նշանակել 
Արւսրադ կամ (1ւրարդու ՝- կախում ունի 
աւելցուելիբ ձայնաւորներու ընտ րու թե- 
նէն՝ այս ինբն մեր նախընտրութենէն : 
Աետոյ՝ յստակօրէն՝ Եբրայեցի մոզո — 
վուրգի առասսլելը երբեմն կը թե լադրէ 
որ Արարադ կամ Ու-թտրգու լեււ մըն է ՝ 
երբեմ՛ն ալ' երկիր մը՝ որուն մէջ կայ 
նո յն ան ո /Յն ՝ կամ գրեթէ նո յն անուն լեռ 
մը։

Զմոռնալ՝ որ Արարատչւ Հնոր» անուն 
մըն է եւ Հօտար» անուն մը՝— անոր ա- 
ռաջփն հայկ ական անունը Սասիս-ն է ։ 
*Լքմանասլէս ՝ Աւրարտացիբ իրենբ — ղի — 
րենբ այդ անունով ^էին կո^եր իրենց ա- 
mu ին ա ր ձանագր ո ւթ ի ւնն ե ր ուն մէ£՝ այւ 
Ըիայն — ացի («Իիայն — իլի-») ։ «թիւսյն-» 
— Ոիան — Պիտն — 4’ZÎZZ1"./ 1Լտնի շրջանը, 
իսկ բաղաբը ՝ զոր մենբ կը կոչենբ վան ՝ 
անոնբ կը կոչէին թուշբա ՝ ապագային' 
թոսպ կան' հայերէն Տսսպ։

Հնչի ւնա բան ական այս փոփոխութիւն- 
ները զարմանալի չեն : Աովորական երե- 
*՜ոյթ հնաբաններու համար՝ ինչպէս
նաեւ սովո րական են երկու անուն ունե- 
Ղոզ պատմական եւ ա շփսա րհ ագր ա կան մի
աւորներ ՝- Հ,Խայ»ը ՀՀայ» չէ՞ եղած՝ մի
ամամանակ ՀԱրմէն» մնալով օտարին հա
լէ' ար • * »

Պէտբ է շեշտել նաեւ առասպելներ ու
սումնասիրող ւլի տն ա կանն եր ո լ մէկ ուրիշ 
եզրակացութիւնը՝- կասկած չկայ՝ որ 
հին ՝ շա՜տ հին օրերուն ՝ հաւանաբար 
Ն * Բ • 3500 — 3000 թո լա կաննե ր Ո ւն ՝ ահ
ռելի հեղեղներ ՝ գուցէ ար գի լ նր ձիւն - 
հալի եւ. անձրեւի , իսկապէս ջրհեղե — 
դային վիճակ ստեղծած են Մ իջադետրի 
մէէ՛ Այղ օրերուն, Եբրայեցիր դեռ մաս 
կր կազմէին Սեմական խմբաւորումի մը, 
որ կը բնակէր Սումեր պետութեան մօտ, 
'Լարին Միջ՚սդետրի շրջանին մէջ,— էբ- 
րայեցիր դեռ չէին գաղթած դէպի իս-

րայէԼ' հւ թիլով փաստեր կա՚Ա ^
րոնր ցոյց կու տան թէ Սումեր՝ ԼԼ 
բելոնացի, Ասորեստանցի ել ԵբրսդԼ, 
մողովուրդները թՈլՈթն ալ կր հաւԱ1Աւ^ 
յին ահռելվ, ջրհեղեղփ մը դոյ„լթեան;

Բայց ինչո՞ւ Եբրայեցիր 
ջանի առասպելը ունին : Գուցէ ան 
ձար որ ցածրադիր Մ իջադետրէն վ1ըք_ 
կուելու համար Ուրարդուի բարձրի 
! եոներու մէջ ապաստան գտած են ■ 
չել , որ Հայկական Բարձրավանդակէ 
րաւային մասը սահմանն էր Հիւսիդ 
Ա' իջա դե արի :

Արդեօր Եբրայական առասպելը յա յ 
Ուրարդուի չլ՚ջ՚սնի մարդկութեան ապաս. 
տան ըլլա՞լն է որ կ'ընդգծէ , թէ ոլթ, 
բան ալ կ'ըս է մեզփ- Հայագէտ 
Աասըլ [տե՛ս Տեսակցութիւն է. |},,| 
Հետ, Սուլիս 1, 1979,) ի
7/'^" 1^է J ‘Իօ՛սական Ս ատենադրոլ . 
թե ահ ձէջ՝ նւ հին Հելլէն աշխարհս,, 
դրրու թեան մէջ ալ կը մատնանչտվ, «([. 
րարատ֊» լեռ մր , բայց . . ■ ո՛ չ հ„ն „լ( 
Մեծն Մասիսը կանգնած է, այլ' խլ, . 
դուաց աշվսարհին մէջ՛. ԼորգշՀ 
է , Կորդուաց աշխարհը այսօրում!,
թ'ր րական եւ Իր արեան Բ իւրսվւստաՀ
մէկ մասը , որ անցեալին կր 
lh տունեաց ՝ Ա ո կտ g ՝ Շատախի հլ . 
ր աւա յ1-ն Հ ա ն ի շյր ջանն և ր ը Ա իջաղետ -

: Ս-ասըլ կ'ընդգծէ որ Ն • Բ • 'ձ 
100, Հելլէնները կր հաւատային ււր (jp. 
բայական Հին կտակարանի Արարատլ 
Կորդուաց աշխարհի լեռն եր էն ւէէկն (ք 
[աղբիւր' Ալեբսանգր Փ ո լիհ իս թոր պատ» 
մա դիրը) :

Աւրեմն' առաս սլե յն ե ր ո ւ մշուշին մէ 
ջԼն կ^ եր եւի սլա ա մ սյ կահ ճ շմսւրսւուփ1ււ- 
նը՝— ահռելփ ջբհեղեղ՝ ողողում 1/ էի 
գետբի ցածրադիր շբ ջանն երու։ քքբրսւ՝ 
յեցիբ կ՚ապաստանին Աւրարտուի շրթՀ 

յԷ անոր ենփէ՜ակայ Կ ր գո ւս/ց ալ - 
խար հի Արարատ լեր ան ՛և' ա յ : Այղ 
պաստանը փրկութիւն մ ըն է ՝ որուն !>• 
ղա կի ո ւթ ի ւն ը Հրեաները կի ընդգծեն նոթ 
բա՛ն Լւյակի *Լյոյ Լ, սւ հա պետ ի պսյտւհււ- 
թեամբ ՝ պա տ մո ւթ ի ւն մը ՝ որ կ^արտօնՀ 
Հրեայ ժողովուրդին հաւատալ որ քւն^ 
կամ գոնէ իր նահ ապետ — նախահալքԼ 
առանձնաշնորհ եալ մըն էր յաչս 
աուծոյ:

Ասլագային նման մտահո գութիւննե^
մղուած ՝ նոր Բրիստոնեայ դարձող պա ՚ 
յաստ ահ ի մաա ենա գի րն ե ր ը ՝ ներառեի
մեծ կղերականը Լքորենա ցին՝ թն գո
հանար Հայաստան — Հրէաստաե - 
Կու ա կա ր ան — Աստուած կապը անուզղա^ 
ձեւեր ով հաստատելով ։ Աստուածս/չուն 
չի հետ կը ստեղծեն աւ ելի՛ ուղղակի կա՚1 
Կորգուական Ար արատ ը նո յնացնելոք,
Մեծն Մ ասիս ի հետ ՝ որ ուն հետ կը h 
նանայ Արարատ անունը ՝ դանդաղով

[Մենբ Ատս եաց ոտն անունը գործած 

ենբ այգ շրջանի հա մար ՝ «Ար^րս,ւր“ 
գաւառ» ար տ ա յ այտ ո ւթ են էն աո֊աի՝

Առաս պ ե յ ր սիր ելի է մեզի ՝ եղսձ 
աւանդութիւն ՝ ապա' նախակրթա^ս>^ 
յխ1 գր բե ր ո ւ մէջ զետեղուած պատձո 
թիւն։ խորհրդանշանական հշձւսրւՈՈ 
թիւնը եղած է * Հպարղ» ճշձ էսրսս' 
թիլէ/։ Օտարներ՝ որոնբ նոյն uuuuuUiï 

շփ ոթած են ՝ եկած գտած են փ^յ՚^է՛ 
տորներ ՝ Մ ասիս ի վ բայ : (Ո-ասրլ h 

դըծէ որ ղա րմ անա յ ի ո հ թ* չ կաէ
Անց եա յ ին ան տա ռադար րր եղած է ւե 
եւ շատ հին օրերուն անկաս կա ծ վ,սյյ1 
շէն տուներ եղած են հոն ՝ Ո վ Ղւ 
Գու9է որսորդ Արտաւա զդխ հ ա՛ք ար ‘[‘ 

աաշէն հիւղակներ • ♦ • ) :

Պատմագէտները գիտեն որ Ա/^^^ 1^ 

սխալ է ։ Աակայն ԼՈլր$_ չէ u[uu։LC- 
նին ՝ խորհրդանշանական եւ ենթ*սՂէւՈ 

կցական հսկայ կարեւորութիւն 
մ ողովուրգին համար , եւ ուրեմն կը W 
մանւոյ : Ա տ ահ ոգի չը սա է ոը մէկ 
մ եղ» սուտ մեզ կրնայ ա ռա $ն ո ր Լ 
C ի շի ձ՛ը ՝ մէկ առասպել երկրո?՛^' 

անհիմն մանրավէպ' ամբողջ 
թիւրուած ՝ սխալ հասկցուած 
թեան։ Ե*֊ այգ սխալ հ ա ս կցո '
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et si le souvenir 
Je moi s'estompe

Il lit l’inscription sur la dalle en granit gris : 
Azade Mouratian. 1960-1979. Son regard est penché 
vet5 ce petit rectangle de terre, dernière litière d’A- 
zade... durant de longues minutes. Un vent nerveux 
je lève, râpe l’arène lisse d’un amphithéâtre formé 

par les vestiges capillaires de Guerrabian. Visage 
osseux, pourvu d’une barbe elle-même terminée d’un 
houe saillant, les yeux ornés d’une paire de lunettes 
rondes, sa longue gabardine bleue par instant se gon
fle. 11 en sort une feuille tamponnée, un extrait des 
minutes des actes de naissance du neuvième arrondis

sement de Paris.
Il lit à haute voix. Il n’est pas sur une scène, avec 

rôle mélodramatique à tenir. Pourtant la douleur 
modèle sa lecture : le trente et un mai mille neuf cent 
soixante est né à 5 heures Azade Mouratian.

Trois lignes de haute tension se balancent douce
ment au-dessus de Guerrabian. Mois de novembre,

par Hamazasb SAKAYAN

il pleut sur les deux dalles centrales, peintes en blanc, 
recouvertes par mil nom, sur le goudron de l’allée 7, 
dune autre allée bordée de pins aux aiguilles lourdes 
de liquide et s’arrachant de leur branche.

La première fois que je m’immobilisais dans un 
cimetière? Non. Des Toussaints, j’ai suivi mes pro
fites venus se recueillir... ma mère tempérait les ba- 
lancements de son sac en crocodile noir. Ses talons 

pas très hauts s’enfonçaient avec hésitation dans la 
pierraille conduisant au caveau familial.

J’aime le cimetière Montparnasse. Sans être fos
soyeur, j’aime son silence. Mai venu, il verdoye, ignoré 
ou travaillé secrètement par le temps, comme découpé 
dans la chair de Paris, placé dans des étendues nébu
leuses. Et l’espiègle Ganymede semble avoir installé 

Pour notre seule illusion une muraille de décors tout 
autour, décors hyperréalistes ? Ou fabriqués par la 
tkambre noire d’un vénitien ? Des immeubles, la Tour, 
1։Château-Julien de la gare Montparnasse... Montpar

nasse.
T\
Ue ce que fut Azade avant qu’il ne provoque notre 

^contre, je sais peu de choses. Sa famille vivait 

ses Parents et une de ses grand’mères pour être 
Pus piécis dans la grande artère marchande d’Al- 
ot 1 e. Un pavillon, une boutique de photographie 

)։uile et rouge, au rez-de-chaussée, fondée par son 

’ pere qui aussitôt sorti du laboratoire, des gla
ces, aussitôt laissant derrière lui le comptoir, les 

tes a^ait au Ténéké Palace, plus tard Tchouvale
Pal Ce’ revêtait la robe de bure, le smoking pour

théâtre,
ancien hangar, pour une longue estrade devenue

fiatra ք ' լյ, Ծ
’ tne> vere supérieur des anciens Dieux, fai-

կ ®16ser ejitre ses doigts chaque grain d’un chape- 
Setmô°^aU °^ve du mont des Oliviers, il proclamait, 

nnait le jeune prêtre venu du grand séminaireՕււ j jjicLuc venu qu seminan
public braillard, saluait, détective faonné par

Wan Dovle a • • ’. . T
i s «Vie. des ™^teurs, répliquait : « Je veux

veux, et ne la veux pas battre,
է femme, si je le ,CUA, Cl uc VCUA

e e veux pas », Sganarelle coiffé du hennin

Quelq

son ՝ •'«liée PLFe contruuait le commerce, l’épaule
Semble 'V Sa ^emme’ grande, vêtue d’un

duij dar^ aSS'(IUe’ comme ceux des années 50 pro-
très droite Ir ^atures -britanniques, qui s’avançait

risées Հ me fart penser à ces femmes milita- 
f aides d'fi i

les chars d’ UeIJlant fors d’une fête nationale parmi 
dations assaut, la hache du légionnaire, les accla-

<lUl ferrement dans l’énorme ventre de la

Ues rares fois, je les vis, dans une promenade

il y à 80 ans...

Pierre Quillard publiait «Pour l'Arménie»

Au nombre de ceux qui, au début de ce siècle, 
ont considéré avec courage et lucidité la « question 
arménienne », il faut citer le Français Pierre Quillard. 
Cet excellent critique poétique qui collabora longtemps 
à la plus grande revue de l’époque, le Mercure de 
France, était aussi un ami de Jean Jaurès et un esprit 
progressiste.

C’est en novembre 1901 que Pierre Quillard crée 
la revue Pro Armenia dont le but est de présenter au 
public français des documents sur les massacres 
perpétrés par les Turcs, et de sensibiliser l’opinion 
française à la possible reprise du génocide du peuple 
arménien. Si Quillard est le rédacteur en chef de la 
rjevue, il est entouré d’éminentes personnalités puisque 
Jean Longuet est son secrétaire, tandis que Jaurès, 
Clémenceau et Anatole France font partie du comité 
de rédaction. Les documents que présente Pro Armenia 
émanent de rapports officiels et de diverses correspon
dances privées.

Le 26 juin 1902, Pierre Quillard donnera à sa cam
pagne de sensibilisation auprès des intellectuels fran
çais une autre ampleur en publiant, sous le titre Pour 
P Arménie, un ouvrage qui regroupe l’essentiel des 
informations données dans Pro Armenia. L’ouvrage, 
sous-titré Mémoire et Dossier, se range parmi les pu
blications des prestigieux Cahiers de la Quinzaine qu’a 
fondés, quelques années plus tôt, Charles Péguy. 
Tiré à 3000 exemplaires, Pour P Arménie est un sévère 
bilan des trahisons successives dont a été victime le 
peuple arménien. Le traité de San Stefano, conclu en 
1878, devait en principe assurer la protection par la 
Turquie des provinces habitées par les Arméniens. 
Mais, comme l’écrit Pierre Quillard, « le rêve dura 
peu. En guise de réformes, le sultan Abd-ul-Hamid II 
prépara et exécuta de 1893 à 1896 les plus épouvan
tables massacres qu’ait enregistrés l’histoire des sou
verains illustres : en temps de paix, avec la compli
cité des Puissances signataires du traité de Berlin (qui, 
peu après le traité de San Stefano, semblait devoir 
apporter aux Arméniens des garanties supplémentaires), 
il fit pendre, écarteler, brûler vif 300.000 Arméniens ». 
Pierre Quillard précise que, lorsque ces massacres fu

foule patriotique, plaquée contre des barrières mé
talliques, qui escaladent son oesophage î

Peut-être la mère d’Azade n’était pas Arménienne ?
Je vais rarement à Alfortville... Je m’en suis tou

jours défié, de son esprit de clocher, même si elle est 
la petite Arménie de la région parisienne. Azade en 
était au contraire enthousiaste. Sentiment étonnant, 
Azade y vivant, n’étant pas de ces plumitistes verbeux 
qui après un séjour de deux jours écrivent un « Retour 
de voyage à... », chantent les merveilles, parent de 
vertus imaginaires l’inconnaissable. Ou ce qui ne peut 
l’être que par une fréquentation quotidienne.

Il m’avait téléphoné un vendredi de Février. Un 
pont reliant Maisons-Alfort à Alfortville, surnommé le 
« pont aux bœufs », le cadre de notre première ren
contre. Assez insolite, même après coup.

Azade m’était inconnu. Et lui, comment me con
naissait-il ? Certainement d’avoir lu quelques pages 
culturelles de publications que j’ai la tâche de remplir 
avec rémunérations. De cet ensemble de lectures il 
dut se persuader : J’étais l’homme à questionner, qui 
éclaircie, décèle le sens ou les actions à accomplir im

pérativement.
En fait ? Je doute déjà de mes propres affirma

tions.
Je conservai par la suite l’aura d’un savoir fictif 

malgré mes dénégations. Il pensait malséant venant 
du disciple de me tutoyer tout autant que de ne pas pren

rent connus en Europe, les égorgements de masse 
cessèrent pour prendre hélas la forme d’une extermi
nation plus sournoise... Quillard évoque certaines me
sures imposées arbitrairement au peuple arménien, 
comme l’interdiction de circulation, l’obligation de 
payer des impôts considérables — forme insidieuse de 
pillages légalisés. De plus, un Arménien pouvait être 
emprisonné sous n’importe quel prétexte, comme le 
fait de posséder un couteau de cuisine ! Dans les pri
sons, les Arméniens arrêtés se retrouvaient en com
pagnie de Turcs armés (la loi reconnaissait à ces 
derniers ce droit...). Quant à la description de mas
sacres comme ceux de Zeïtoun ou de Sassoun, elle est 
une descente dans les enfers de l’horreur.

L’ouvrage de Pierre Quillard ne se contente pas 
d’être mie description qui, à elle seule, serait déjà 
une dénonciation ; il propose, en conclusion, une so
lution au problème arménien. Cette solution n’est

par Daniel LEUWERS

évidemment pas celle de l’extermination complète de 
la race, à laquelle aspire le sultan. Quillard ne prône 
pas, non plus, l’annexion à la Russie. La « seule so
lution possible », pour ce Français qui s’exprime en 
1902, serait la création d’une province avec un régime 
« pareil à celui du Liban, avec un contrôle effectif de 
l’Europe sur la nomination des hauts fonctionnaires ». 
D’aucuns objectent que toute menace de coercition à 
l’égard du sultan risquerait d’entraîner une guerre 
européenne, mais cet argument n’ébranle aucunement 
Pierre Quillard qui estime qu’il suffirait d’une entente 
entre quelques puissances européennes « pour sauver 
le peuple arménien d’une extermination totale».

L’appel préssant et lucide de Pierre Quillard ne 
sera malheurement pas entendu. Il reste néanmoins 
comme la preuve d’une prise de conscience courageuse 
de la part d’une frange non négligeable des intellec
tuels français, à l’aube du vingtième siècle.

dre note de mes propos. Le vouvoyement resta de 

rigueur.
« Vous viendrez de Maisons-Alfort » m’avait-il dit.
Déjà la moitié d’ime côte — un des versants du 

pont — était parcourue ce vendredi soir, lorsque une 
chevelure brune pointa. La sienne respectée par les 
ciseaux depuis qu’il avait quitté le domicile familial, 
qu’il vivait dans la rue dédiée aux hommes de l’Af
fiche rouge. Ce fut la seule allusion à sa famille. Ou 
à sa vie quotidienne.

Trois immenses cuves noires, rouillées, reliées 
entre elles par une longue tubulure surélevée jaune 
ocre pèsent de toute leur circonférence sur le sol : 
La centrale gazaire. Ou de G. D. F. De l’autre côté, 
surfaces larges ou aux dimensions plus restreintes, cha
pelets de formes allongées : Blanc, rayé de rose, rouge 
et noir ou bleu foncé, pour la literie ou pour l’habille
ment, le linge flotte aux fenêtres des grands ensembles 
d’Alfortville. Guerrabian regarde.

Après qu’ils se soient serrés la main, Azade dit : 
— Bonjour monsieur. Soyez assuré que je suis in

diciblement heureux de vous rencontrer.
Quel style, pensa Guerrabian...
Guerrabian se retourna brusquement vers son in

terlocuteur. Eh vous, pourquoi écrivez-vous ?
Guerrabian les regarde. Il se souvient qu’Azade

Suite page 4
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ՊԱՏ1Ո1 - thb'W/lhkUSWil'.'u
Մօտաւորապէս' երես ունըութ տարէ — 

ներ առա Լ <$,P ա զմ ա վէ պ» ը y եւ անկէ ալ 
առա^ Փար էգ հրատարակուող «Անա — 
հէտ» հանդէսը կը հրատարակէ էն յ°դ ՜ 
ուածներու շարք մ'ը (1) , Ս • Գրիգոր 
Լուսաւոր է չէ կենդանադէ ր խճանկարէ մը 
մասէն որ' ըստ այս երկու ամսագէր — 
ներում' կը գտնուէր Պոլսոյ Ա • Աոփ- 
էա եկե ղեր է էն [այժ՜մ թանգարան)
Եւ այդ մասէն զանազան վարկածներ ա- 
ռաջ կը բերէ էն , ա յգ խճանկար էն շէ — 
նութեան դարաշրջանը որո չե լու համար î

Հ. վար գան վրդ» Հացունէ' «Եազ — 
մա վէպ» էն մէ£ UJJrl: խճանկար ը կը վե
րադրէր ժ • գարու գործ y դատելով U • 
Գրէգոր Լուսաւորէչէ ծէսական զգեստնե
րէն •. Ես1շ Հ. Յովհան վրդ» Աւգեր' 
նոյնպէս զբազմավէպ» էն մէջ y ճէշդը սը- 
էյ ալէն խաոնելով ' կ^ըս էր թէ ան Ջ • դա- 
րէն պէտք էր ըլլար : Հ . Վարգան Վրգ • 
Հա ցուն էն' նոյնէսկ կը հրատարակէր 
հ,Եազմավէպ»է 1941 տարւոյ մէացեա լ 
թէւէն մէջ' այղ խճանկար էն լուսանը — 
կարը y որ' Մ էացեալ Նահանգներէն' է- 
րեն գրկած էր Պր* Ար *Եագուպեան y bc 
կարգէն ամ եր է կեան հանդէս է մր աոնե —
լո,լ-.

1958/,ե' « Բազմավէպ՛»ին մէջ' գրու — 
թեամր մը կը բացատրէ է թէ' այրե 1սԸ “ 
ճանկարէն դարաշրջանը որոշելու հա — 
մար հէմնական մէջոցն էր y խճանկարը 
քննել y անոր շէնարուեստը (technique) 
ճշդելու համար ։ Որովհետեւ 'առաջ բեր
ուած երկու դարաշրջաններ ուն' Ջ • եւ 
<]' • գարերու մ էջել չորս հար էւր 
տարուան տարրերութէւն մը ԸԼԷաէո,է) 
էյճանկար է արուեստը կրած է զանազան 
ւէուէոխութէւններ y որոնր յայտարարն են 
էյճանկար էն շէն ո ւթե ան դա ր ա շրջան էն :

J7* էն չեւ Q . դար բէւզանդական խճա- 
նըկ արներու խորրէ *1ոյեը (fond) եղաւ 
կապոյտ ը։ դարէն սկսած' ոսկէն է
որ կը րռն է որպէս խորրէ գո յն y էնչպէս 
կը տեսնուէ քէավէննայէ' 11 ան վէթալէ 
եկեղեց է էն խճանկարներուն վրայ y ուր 
ներկայացուած և Աուստէնէանոս եւ Թէ Ո- 
դորա կայսրը եւ կայսրուհէն : Այս շըր~“ 
ջան ին, ա րծա թ ալ գո րծածո ւած է y սա
կայն շատ րէ չ անգամներ î

Ջ • դարէն մէն չեւ փ • դար y էւճանը — 
կա րներ ուն մէջ չուրեր ը ներկայացուած 
են թուխ գո յնով , րա յց Ժ * դարէն ըս — 
կըսած եւ անկէ վերջն ալ չոլվ?երը կը 
ներկայացուէէն կան ան չա գոյն յ

Այ ս զանազան նկատոգութէւններու լոյ- 
սէն տակ պէտր էր քննուէր Ա • Գրէգոր 
Լուսաւոր է չէ խճանկարը Ա • Ա ովյէայէ 
մէջ-.

Արդէն' Ա . Աոփիայի մէջ կայ «հայոց 
փուռ» մը, կայսերական մայր ղրան 
կոոռեն, 3 ո ւս տ են ե ան ո ս եա /սեր ատե —
եէն (2), Ջ- գարէն (572):

Ա • Աոփիայի դմրէթը արեւելքէն եւ 
արեւմուտքէն րռնուած է երկու կիսա — 
գըմբէթներ ով} եսկ հէւսէսէ եւ հարաւէ 
կողմերէն' հսկայ տզեզներով y որոնց 
պա րապութէւնը լեցուած է' ամ բո •մ. 
բարձրութեան վրայ' որմերով : Այս որ — 
մ եր ուն վրույ շարուած են տասներկու 
յզատուհաններ : Այո պատուհաններուն
ստորոտը կայ վերնատունէն որմը : վեր
նատունը ' կայսերական օթեակներու սէւ- 
նաշարքէն վրա յէն կ՚երկարէ y շէնրէն 
շրջունը ընելու ï

Են ական է' այս ձեւէ շէնուածք մը 
շէն քէն հաւասարակշռութեան տեսակէ — 
տէն սխալ մըն էր , որուն հետեւանքը, 
Ա • Աոփիայի ճարտարապետը թրաշեցի 
Ան թիմիւսը 1 արդէն տեսաւ է երբ էր նո
րակառոյց դմրէթը անհաւասարակշէռ 
փլաւ էր էոկ օրով յ

վերնատան այս որմէն վյրայ գտնուած 
են խճանկարներ y բայց հարաւայէն որ
մէն վերնատան խճանկարներ ը ամ բոզ — 
ջութեամբ անհետացած են y շէնրը թան
գարանէ վերաեուելէ առաջ> հսկոզու — 
թեան պակասէ պատճառով , ան բա ր ե — 
էւէգճ զրօսաշրջփկներու ձեռքով :

Եսկ' հէւսէ ոու յէն որմէ վերնատան խը~ 
ճանկարներէն երեւան հան ո ւած են մէայն 
երեր խճանկարներ y J • Գրէգոր Լուսաւո- 
րէչէ խճանկարէն լուսանկարէն ոճովը 
գործուած։ հտյութէւն ունեցող այս երեր 
խճանկարները կը ներկայացնեն' Ա» Աով- 
հան Ոսկեբերանը} Անու է ո րէ Ա» Եդնա — 
ւոէոս Հայրապետը y եւ Ա» Եգնատէոս 
Աստուածազգեաց ը (թէոֆորոս) : Այս
է/ճ ան կարն երը երեւան եկան y երբ զանոնք
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Գրեց' Ս. ՃԷՎԱւԽՐՃհԵԱՆ

Ս - ԴՐԻԴՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՃԱ՞ՆԿԱՐԸ' 
Կ-ՊՈԼՍՈ8 Ս- ՍՈՓԻԱՅԻ ՄԷՋ ԵՆԹԱԴՐՈՒԱԾ

Լուսանկար արտատպուած «Ր֊ազմւսվէպ»է

ծածկող ծեփէ խաւը y ամերէկացէ հը — 
նագէտները (Prof. WheittmOOre) վեր - 
ցուց էն , շէնրը թանգարանէ վե ր ած ո ւե լո ւ 
ժաման ակ :

pu/յց Ա • Գրէգոր Լուսաւոր է չէ խը — 
ճանկարէն հետր չգտնուեցաւ։ Այլ խօս— 
րութ Ս • Գրիգոր Լուսաւորիչի խմանը - 
կարը Ս • Սաիիայի մէջ գոյութիւն չունի : 
Ա • Աոփէայէ թանգարանէն Լ՛ [՛եր յա — 
ջ որգ տնօրէնները զարմ անրով էմացան 
Ա * ^*ԸՒԳՈԸ Լւււսաւորէչէ են թադր եա լ խը- 
ճան կարէ մը դոյութէւնը էրենց թան — 
դարանէն մ էջ ։

* ^'ԸՒգոԸ Լուսաւորէչէ ենթադրեալ
խճանկարէն չարրէն նմանող y սա երեր 
սուր բերու խճանկարներուն ‘Լըույ կը 
տեսնուէ թէ այգ սուրբերը զգեստա — 
ւորուած են Ա • Լուսաւորէչէ նման y բայց 
անոնր կը ներկայանան' Աւետարանը ձախ 
ձեռրով բոնած եւ աջովը խա չակըն — 
րելու համեստ շարժումով մը։ Մ էնչ — 
դեռ Ա • Լուսաւորէչէ ենթադրեալ խճա
նկարը կը ներկայացնէ սուրբը Աւետա — 
բանը ձախ ձեռրով բոնած y էս կ մէւսովը 
օրհնո ւթէւն տալու լայն շարժում ո վ մԸ - 
Են չ որ զարմանալէ կը թուէ բոլոր ա- 
նոնց' որոնր գէտ են թէ որրան խստա — 
պահ ան ջ էէն բէւզանդական նկարչութեան 
կանոնները : Եարելէ Լէք? նկար չ ական
շտրքի մը մէջ մտցնել դիրքի ու շար — 
մո^ձելի զանազան եւ. քմահաճ ձեւեր (3) : 
Այս տեսակէտին կարեւոր մէկ օրինակը 
կը տ եսնենք Աավէննայի Ա . Ապողինա — 
րէ Նոլ-օւԼոյի խճանկարներու շարքերը , 
իրենց ներկայացուցած համանուադ դիր —■ 
քերու/ր :

Ասկէ զատ Ա • Գրիգոր Լուսաւորիչի 
ենթադրելսլ խճանկարին վրայ կայ ուզ — 
զա գրա կան սխալ մը : Լուսանկարին վ ր — 
Ըայ կը կարդացուի «Gregorios Armenias» 
աԸԳ՝ յոմեարէն պէտք էր գրուէր GrigO- 
rios : E/» տեղ պէտք էր գրուէր յոլնա — 
կան H (հի) գիրը : Ինչ որ ԷՀնդր ա կան 
կ'ընէ սոյն խճանկարէ պատկեր էն էս կու- 
թէւնը ։

Այս զանազան պաբազաներ ը պատճառ 
եղան որ փնառուէն Ա , ^Երէդոր Լուսա- 
լորէչէ ոլ[՚[,չ կենդանադէ րներ բէւզան — 
գա կան եկեղեց էներու մ էջ y էնչ որ տա — 
րէներու երկար ժամ անա կամէջո g մը 
բռնեց յ

Եէւզանդական եկեղեց էներու մէջ Ա • 
^րԵդոր Լուսաւորէչէ կենդանագր էն տեղ 
տ բուէ լը մասնաւո ր արձանագրո ւթէւն —
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ներով «Այիոս կրիկորիոս թիս մէկսւս 
Արմէնաս» որպէս շեշտ ող անոդ ^այ 
սուրբ մը րլլտ լը ) ոմանց զար մ անը կր 
պատկառէ : թէ էնչպէ^ս հտյ սուրբ մը 
բէւզանդական խստապահանջ եկեզեցէէն 
ներս կ1 ընգունուէ :

Պէտը է նախ է մէտ ունենալ որ Ա • 
Գրէգոր Լուսաւոր է չ Եկեզեցէէն Հտյ — 
բերէն (Père de l’Eglise) մէկն է y ըն - 
գուն ո ւած բոլորէն եւ որ կը յէ շուէ Օր — 
թոտորս ծկեզեցէէ օրացոյցէն մէջ y մէւս 
սուրբերու եւ Եկեղեց է է Հայրերու կար- 
դ[^ y * Աովհան Ոսկեբերան y

• ^րէգոր Նտզեանզացէ y Ա « Եարսեզ 
Հայրա պետ եւայյն ï ^jn յնիսկ *Լքափո լի ի 
մէջ կայ փողոց մը' „ր կր կոչուի 
«Սան կրիկորիօ Արմէնօ» եւ այդ փոգո - 
ÿ/zî. մէջ կայ վ անք մը, ուր կը ցոլցա ր- 
գըրեն Ա . փրիգոր Լուսաւորիչը յիչեցնող 
պատկերներ եւ առարկաներ : Աոսկուայի 
մէջ ալ Սարսափելի Խիսն/, շինած մայր 
եկեղեցիին մէջ կայ մատուռ մը Ա . Գրի
գոր Լուսաւորիչին ձօնուած : Լ>վան' խա
թարներու վրայ տարած իր յաղթանակ — 
ներու օրերուն զուգադիպած սուրբերու 
տօներ ուն համաձայն , իր մայր եկեղեցին 
շրջապատեց մատուռներով' ձօնուած օր- 
սուան սուրբին-. Այգ յաղթութիւներու 
օրերէն մէկն ալ, Ա. Գրիգոր Լուսաւո
րիչի' Օրթոտոքս տօնին օրն է եղած :

Յետոյ կայ ուրիշ պարագայ մըն ալ 
որ յաճախ նկատի չէ առնուած :

Րիւզանդական եկեղեցիներուն մէջ/ Ա. 
Գրիգոր Լուսաւորիչի կենգանագի րնե ր ը , 
որմանկար րցան թէ խճանկար, թ. դա
րէն ետք կատարուած գործեր են :

Արդ' թ .գարէն մինչեւ փ. գար, Հա
յերը Բիւզանգիոնի մէջ գերակշիռ դիրք 
մը կը գրաւէին :

812£ե 820 թուականներուն' հ „ն կը 
գտնենք Լեւոն Ե- Հայկազն Կայսրը, Ար- 
ծըրունեաց գերդաստանէն: Լեւոն որդին 
է' բիւղանդական բանակի Արմէնական 
թեմին «Սթրաթիկոս» (սպարապետ) 
Վարգ Արծրունիի : Վարդի թիկնապահ - 
ներն էին' իր որդին' Լեւոնը, Մ իքա յէ լ 
Ամորացին ել թ-„վմա : Լեւոն' կայսերա
կան գահը բարձրանալէն ետք' Միքայէլ 
Ամորացին դաւադրեց Լեւոնի դէմ ել 820)i 
՛Ծննդեան գիշերը, պալատի մատուռին 
մէջ սպաններ Լեւոնը ել ինքզինքը կայսր 
հռչակեց -. Ա ա' Մ իքայէլ թ„լլատ անու֊ 
նով ծանօթ կայսրն է*
829 թ- Պափլակոնիա հաստատուած Ա ա-

մէկոնեաններու. դու֊ստրը թկոգորւսե^ 
լա ր կայսրուհէ Եէւզանդէո նի (82» 
թէոդորայէ հօրեզյբայրն էր y բիւղա 
կան արեւելեան բանակներու. սպաբ 
պետ' Ա անո ւէ լ Ա ամէ կոն եան որ 
փէլ կայսեր մահուան եղաւ կաբբ՝\ 
թեան խնամակալ։ Եսկ թէոդորայ! M 
բտյրը վարգ Ա ամէ կոնեանը՝
էր եւ կայսրութեան խնամակալ՝, ')֊ 
սարէ էր գէրրր} զէ^ՀԸ կ'Ընէր ï^՛ 
ժ ա ռան դ կա յս ե ր ական գահէն •
P • կայսրուհէն կը վտյելէր
եան տոհմէն յատուկ' բարոյական m 
ուժ մը : Ա ա մէկոնեաններուն է nP 'I 

մը' ամուսնական կապերու 
անցած էէն Հայաստանէ
Z/ • Գրէ զոր է ժ առան գո ւթ է ւՒ ը եւ 
նը (4) î Եւ֊ բէւզանդական օրէոտո^ս 
կեգեց էն} նոյնէսկ սրբարու՜3 
Ա*ամէկոնեանը y պատկերներու 
մ ունքը վերահաստատած ԸԷԼաԼՈԼ^ ՞*1"
ս ար ։

Այս Թ 
ասագաբ
գացէք տուած էէն ածական մը 
աս ղէս» y Ապոզոնէ ակնարկելէ'
P ագր ատ է որդէն էր Աովհտննէս 
կան ը y որ եղաւ նաեւ' Եէւզ^Ղւ 
պատրէարք : Յովհ ա ննէսէ եղբօր f 
*՜ՒI1Ւ որդէն է Լեւոն թուաբանը} ք 
ղաւ պահ մը թեսա ղոնէկէէ եպէ1 

պոս եւ pէ ւզանդէ ոնէ նո րաբար ,
սա բանէն առաջէն ուսուցչապետը 
սոնք Եամ սա րական եւ ^ադԸ 
գերդաստաններէն կը սերէէն ՝

վարդ կեսարը y Աովհաննէս t 
նը եւ Լեւոն թուաբանը թէողո[ւԱ1՚1 
ջալերութետմբ' վերաբացին 
նի համալսարանը 84:3ին 
պալատին մէջ եւ վերահաս՚ւ։ւսւ°1 
529էն ի վեր ջնջուած հելլենակ^
թեանց դասախօսութէլնները՝
փրկեց հեյ յենակ ան դպրու֊թԽ^Ը. 
ցումէ: Եթէ այսօր Եպ">՚Ղան ՀՀԼ 

եամբ էնքզէնքը կը նկատէ 
քաղաքակրթութեան ժաո.ւոնգո['11:^ 
սւն կը պարտէ սա երեք Հայերո՝- ՝ , 
անունները ոչ ոք կը յիչէ եԼ

Այս համալսարանէն սւՈ-ԱԼչէ ւ 
եղաւ Փոտ (Photîus)
‘որքը , որուն օրով բիւզ^՚Ը^ , |^, 
ղեցին խղոլեցաւ մՀ""
լիր պատրիկի քրոջը՝ ԻP 
Եսկ Արշաւէր պատրէկը. ‘

• գարուն ահա կայսերական 
սշխը piuijpiuui * որուե Ր^

Fonds A.R.A.M
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]UtlMy ամուսինն Էր թէոգորա կայս֊

„ուհ/'1'ն '/էալՕ ՜ Մա1՚1,այէ։ն '֊ Փոտ
Ածցսռ սս զարղացամ ՑովհաննԷս փե֊ 

կսձփ էւ Լեւոն P'"t֊utFuAb չուրին 
տակ: Ան իրեն դասընկեր ունեցաւ Կիւ- 
ե,.ր (Cyrile) եւ Մէթհոտը, որոնք վեր֊ 

ե, հնարեցին y ՑովհաննԷս քերականի
ղրդօւմով.1 սլս"-ական ^PbPP- 

Այս Հայերու փաղանգին յա^որդեց
^սլանդիոնի մէ^ Հաս իլ Ա. կայսրը 
^87 - 886) յ ծանօթ ՀհՄակեդոնացի» ա- 
նոնով, Հայ Արշակունի մը y որուն թո- 
ղ' Կոստանդին Պորփիւրոմէն կաjuրըy 
պարտութեամբ կը վկայէ անոր Հայ 
\կչակունի ծագումը։

խխանական' հայ տուները' որոնր 
Աղանդական կայսրութեան մէչ հաս - 
տատուած էին' Հայաստանէն դուրս y ի- 
քննց կալուածները ունէին բիւզանդական 
որո) նահանգներու մ: աւ^ի կոն եան- 
ները օրինակ' Պափլակոնիոյ մէչ է ին y 
Արչակունիները' Մակեդոնիոյ մէչ֊. Ասոր 
հաե՚ար է որ Արշակունի Հասիլը Բիւ֊ 
ղանղացիին համար «Մակեդոնացի »էր։

Երր 'Հայազգի Աօմէն Լէքափէնը (919 
-945) կայսր էր եւ իր որդին թէոֆի- 

Ը իւղանդիո ¥ պատրիարք եւ հայ
^ոզղէնը (Կուրկուրտս ) սպարապետ , 
ամբողջ կայսրութիւնը կա ր ելի է Ըս^Լ 
թ' Հայո3 ձեռքն էր ։

983 - 969 թուականին \,իսէփոր Փո — 
կաս Հայը ' կայսր էր , 969 — 1025 թուա
կանէն ^մշկիկ Հայը կայսր եղաւ*, փսկ 
Ըկ՚ւդորա Գ- կայսր ուհին' Մ ակե գոն ա- 
^վւն շառաւիղէն' առաջարկէր Մե ի Լ՛
(ևրԱւն թագաւորին' Գագիկ Աշոտեան 
Հաղրատունիին' ամուսնութիւն եւ կայ
սերական գահը*, Գագիկ մերմեց այս ա- 
ռաիսրկը եւ 1079/*^ սպաննուեցաւ Ման- 
տալեան եզրայրներէն ՝ ասկէ 901 տարի 
առա^ :

քփ պանդ իոն ի մ էջ Հ այո y տիրապետող 
tl'Wfî ւԼրայ ալ չեմ աւելցներ բոլոր 
Հայ բարձր պետական պաշտօնատար — 
'եերու փաղանգը ՝ բարուց իկնե ր ը , Ար շա- 
ւքւր պատրիկները՝ թէօփոփները ՝ - ujju 
{եըյթ,ը Շապուհ Ամ ատո ւն ի ի որդին , 
եւայլն յ

քմ1 • դարէն մինչեւ դար' (Հիւզան-
ղէոնը կարծէք հայկական պետութիւն մը 
ՀԱսւր :

Հայերը թէեւ. օրթոտոքս եկեղեցի- 
1՚՚և յարած էին եւ այս պատճառով ալ 
^{նւելահայերէն կը կոչուէին Հայ - Հո-

, բայց զգացումով նուազ Հայեր 
M‘i։ Եւ բնական է որ անոնը դնէին Ս- 
^1՚դոր Լուսաւորիչի կենդանագիրը որ֊ 
“((« Եկեղեցիին Հայրերէն մին' միւս օր- 
Խօըս սուրբերուն հետ, բիլզանդա - 
խն եկեղեցիներուն մէչ : Միթէ' Հասիլ

Կտյսրը չէ ր որ իր նշանաւոր «!/£

պալատի շրջափակին մէջ' հայ -
^կան ոճով , բիւզանդական ճարտարս/ — 
խտութեան մէչ առաչփն անդամ ըլլա -
W (5) :

Հայերը' Բիւզանդիոնի մէչ կը 
թԱ՚ն զօրաւոր [սմբակ (clan) մը , որ

ր իս Օ-ույ Ս. ե «յ ս

շատ գոց էր . Անոնը' միայն իրար ու հետ 
կամուսնանային իրենց ցեղային միս, ֊ 
ւ սրութիւնը եւ Հայութիւնը անաղարտ 
պահելու համար։ Այս' իրենց կոլ տար 
գերակշիռ դիրը մը Բիւզանդիոնի մէչ֊.

Այս Հայերը նոյնիսկ ձեւաւորեցին 
ճարտարապետական ոճ մը. Հայ - Հաւոմ 
ոճը , հայկական ել բիւզանդական խառ- 
նուրդ չինար ուեստ մը, որուն նշանաւոր 
նմոյշները կը տեսնենք Միլանոյի' Ա ան 
Սաթիրօ փոքրիկ եկեղեցիին վյրայ, թ„- 
չելոյի' Աանթա Ֆօսքս եկեղեցիին վրայ, 
Հասիլի Հևէա»ին վրայ' Բիւզանդիոնի 
մէչ -. Բոլորն ալ թ. դարէն ։ Ասոնց նա
խատիպն է «Զսւարթնոց»ը, ըսա Ա. Մը֊ 
նացականեանի եւ Կուզնեցովի վերա - 
կազմութեանց , որոնր կը համապատաս
խանեն Հայ - Հոռոմ ոճի տուեալներուն :

Հս/յ ֊ Հոռոմ ոճի ուրիշ շինութիւն մը 
ևը յ1՚չո։[՛ Բիւզանդիոնի մէչ, Հ ոսփո pb 
եզերքին Ա . Փ ո կաս վանքին մօտ : Ա ա՝ 
ՑովհաննԷս Բերականի եղբօրը Ար շա — 
լիրի նշանաւոր պալատն էր , աչքառու 
ճարտարապետութեամբ շինուած : Բիւ - 
զանգացիք զայն կը կոչէին «թրոլլոս», 
այսինըն' Գմբէթածածկ ։ Որովհետեւ' 
ըստ հայկական ճարտարապետութեան , 
պալատին տաճարը (Aula Magna) գըմ - 
րէ թաւ որուած էր' կաթողիկէի նման (g) :

Բիւզանդիոնի մէչ, Հայոց տիրապե — 
տող դիրքին աղգեցութեանը վրայ պէտք 
է աւելցնել նաեւ սա պար տղան ալ՝ Ա» 
Գրիգոր Լ ուսաւորի չ ձեռնադրուած էր 
Կեսարիոյ բիլղանղացի օրթոտոքս կղե — 
րէն եւ անոնց համար կը նկաաուէր ան' 
օրթոտոքս եկեղեցիէն :

քյւրեմհ շատ բնական րան մը !լըլ — 
L‘UJ » բիւ զանդական եկեղեցիներ ու մէչ՝ 
Ս • Գրիգոր Լուսաւորիչի կենդանագիրին 
գտնուի լը յ

Եթէ' Ա. Աոփիայի մէչ Ա. Գրիգորի 
ենթադրեալ խճանկարը գոյութիւն չու — 
նի , ի փոխարէն բիւզանդական այլ եկե
ղեցիներու մէչ' անոր նկարը կը ղըտ — 
նենը :

Բիւզանդիոնի Րամախարիսթոս եկե — 
էփցփին nP այմմ Ֆէթիհէ մզկիթը
եղած է , կայ' Թարիանիոթվսփ դամբա
րան — մատուռին մ էչ' Ա. Գրիգոր Լու
սաւորիչի խճանկարը , վահանակի (mé - 
daillon) մը ձեւով :

Րամախարիսթ-ոս {Երանեալ Ա. Կոյս) 
եկեղեցին, Կ- Պոլսոյ հինգերորդ բլուրին 
ւլա դա թէն կԼիշխէ Ֆանարի եւ Ոսկեղջիւ- 
Cl՛ tLPUJJ 5 ^ոյն անունով վանքի մը
եկեղեցիս էր յ Այս եկեղեցին երկու մասէ 
բաղկացած է- Կեդր ոնա կան մ ասը շին — 
ո ւած է Աովհաննէս Կոմնենոսի (Jeall 
Comnène) կողմէ ՄԱ. դարուն վեր- 
ջերը՝ իսկ դամբարան — մատուռը 
(pareccelésion) կառուցուած է Միքայէլ 
Կ լապաս թարԼսա նիոթէ 1315//&: Ա ա շին- 
ուած է քառակուսի' կեդրոնական չոլւ‘1 
սիւներու վրայ րռնուած գմբէթով մը 
ծածկուած : 1453/^՝ • Պոլսոյ թուրքե
րէն գրաւուելէն ետք ՝ Կնատիոս պատ
րիարքը որ նախապէս ստացած էր Ա •

■■■ 1 1
թխևսսւԼվա^աէ’ (խշրքսձ թ/>ւ-ւլս,1 ւէաէ/սյԼ 

յ/օ֊ստխՀՀոսի

Լս շpuijչ

( (խՒրՒՒ

Կ-ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ՐԻԻԶԱՆԳԱԿԱՆ ԵՐԿՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ 
ՈՒՐ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻՆ Ս - ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԿԵՆԳԱՆԱԳԻՐՆԵՐԸ

Առաքելոց եկեղեցին որպէս պատրիար — 
քանիստ եկեղեցի ք փոխադրուեցաւ Ա • 
Կոյս Բամախարիսթոս վանքը եւ եկեղե- 
զին՝ ուր յաճախ կ^ընդունէր' Աէհմէտ 
Ֆաթիհ Աուլթանին ա յց ելութիւնն եր ը։ 
Ա Լ*^չ^* *- 1591 այս եկեղեցին եղաւ պա — 
արիարքանիստ եկեղեցին՝ բայց 1591^ 
Մուրատ Սուլթանը առաւ եւ մզկիթի
վերածեց անոր տալով Ֆէթիհէ ճամ ի ա- 
նունը ՝ ի յիշատակ վրաստանի եւ Ադըր- 
11^՚յջա^ի նուաճումներուն : օրթոտոքս-
ներու պատրիարքարանը փոխադրուե
ցաւ Ֆանար ի Ա • Կ'էորգ եկեղեց ին ՝ ուր 
կը մնայ ցարդ -

Բիւզանդական շրջանին այս եկեղեցին 
ամենաճոի/ եկեղեցիներէն մէկն էր ՝ շը—" 
ո^յլոըէն զարդարուած խճանկարներով 
եւ որմանկարներով։ fifiՂևիթի վերած ուե- 
լուն թուրքերը բաւական փոփոխու — 
թ իւններ ըրին հոն՝ բայց մատուռի գըմ- 
րէթ՚ի*^ Լս ճան կա բները անաղարտ մնաց ին î 
Հոս է որ Ա . Գրիգոր Լուսաւորիչի խը- 
ճան կարը կը մնայ միւս եկեղեց ա կան 
հայրերու եւ մարգարէներու կարգին։ 
Այո խճանկարը պէտք է ըլլայ դա-
րու ոկիզբի դործ մը։

Կ • Պոլսոյ բիւզանդական ուրիշ եկե- 
ղեցի մըն ալ կը պահէ Ա . Գրիգոր Լ ու- 
սաաորիչի կենդանագիրը։ Ա ա' նշանա — 
լոր «Խօրսւ ի Ս. Փրկիչ» վանական ե — 
և^զեզիե է ՝ մզկիթի վեր ած ու ած ^'Բա — 
րի յէ ճամի» անունով՝ այմմ րիւղանդա- 
կան թանգարան ։ Ան կը գտնուի Կ • Պոլ- 
սոյ պարիսպներուն «էտիրնէ Գափում 
ղ րան մօտերը յ

Այո վա<երը եւ եկեղեցին հիմնուեցան 
Ջ • դարուն ՝ սուրիացի Ա . թէոդորէն : 
Ս • թէոդորը հօրեղբայրն էր ($ուստին֊ 
իանոս կայսեր կնոջը ՝ նշանաւոր թէոդո- 
րա Ա* Կայսրուհիին (7):

թէոդոր կրօնաւոր Րէ/ա/էն առաջ ՝ 
րիւղանդական բանակին մէջ զօրավար 
էր ։ Աւե լի վերջը ՝ բանակէն քաշուելո/թ 
եկած էր թիւզանդիոն' արքունիքը ուր 
կրօնական խորհր դա կան էր կայսեր ։ Գի
տենք թէ' Q ուստինիանոս շատ կը հե — 
տաքրքրուէր աստուածաբանական Լոըն — 
դիրքերով եւ թէոդոր ի ներկայութիւնը 
իր մօտ՝ մեծապէս օգտակար էր իրեն։

թէոդոր հիմնեց հ,1յօրա^ի վանքը եւ Ս • 
Փրկիչ եկեղեց ին եւ ուր ապրեցաւ սըր- 
րազզ/ն կեանք մը ։ Աւելի վերջը ՝ (յուս
ոյ ին իանոս վերաշինեց այս վանքը ել հոն 
աւելցուց օթեւան մը՝ սուրիացի կրօ — 
նաւորներու համար' որոնք մայրաքա — 
ղաքէն կ՚անցնէին (8) î

tj օրայի Ա ♦ Փրկիչ եկեղեց ին նշանաւոր 
է իր Լսճ ան կա բներովր ՝ որոնք գրեթէ կը 
գերազանցեն քիավէննայի խճանկարներէն 
ոմանք։ Եկեղեցին մզկիթ Լ/ փ ոխուելուն ՝ 
բարեբախտաբար այս խճանկարներ ը չը- 
ծածկուեցան շաղախի խաւի մը տակ եւ 
մնացին հազուադէպ այցելուներու տե — 
սանելի ։

Այ ս եկեղեց ի ին հարաւակողմը կպած է 
ԹորՕիքԷ՜Ա^/ դամբարան — մատուռը (թԱ1- 
թէքլէ՜զիոՕ) յ Մ թ^եզ^ռ եկեղեց ին ել ա-

Ս - ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ՈՐՄԱՆԿԱՐԸ 
ՄԻՍԹՐԱԻ' ԱՖԷՆՏԽհՕՆ (ՀՈՏԻԿԻՍ ֊ 
ԹՐԻԱ ՊՐՕՆԹՕ֊հԻՕՆ) ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՄԷՋ : 

(Լուսանկար «Սքիրա»ի)

"եոր գաւիթը զարդարուած են խճանը — 
կարներով • ա յս մ ատուռը առաւելէապէս 
կը ներկայացնէ որմանկարներ : Մասնա- 
ւորապէս խորանին շուրչի բոլորակ որ
մը զարդարուած է եկեղեցիի Հայրերու 
•l.ka որմանկարներու շարքով մը։ Այս 
‘Լե3 սուրրեր ուն հետ շարք է բռնած նա- 
նւ. Ա* Գրիգոր Լուսաւորիչը՝ ներկայս/ — 
ցուած ամբողջ հասակով ր (9) 2

իյ օրայի Ա» Փրկիչը՝ Q ուստ ին իանոս ի 
հոր ոգու թի ւնն երէն եւ ընդարձա կո ւմնե — 
րէն ետք ՝ կրած է' դարերու ընթացքին' 
զանազան փոփոխութիւններ եւ յաւե — 
լումներ ։ 10օ7 — 1059 թուականներուն' 
պուլկարաց Ա ամ ուէ լ թագաւորին թոռ — 
նուհի Մ ո/րի ՏիւքտսԼ/ ձեռամբ։ ՄտրԼւ 
Տիւքաս եղաւ կեսուր մայրը Ալէքսի Կոմ- 
նէնոսի (1081— 1118):

Կ* Պոլսոյ մէջ' Լ ատիններու տիրապե
տութենէն ետք' 1250^ ՝ ա յս վանքը եւ 
եկեղեցին շատ խղճալի վիճակի մէչ էին :

Թէոդորոս Մէւոոիիթե է որ՝ ելմտա — 
կան նախարար (լօկօթէթ ) ( 1282-1328 ) >
ձեռնարկեց հ իմնական նորոգութիւննե — 
րու ։ Մտսնաւորաբար վերանորոգեց եր
կու գաւիթները ներքին եւ արտաքին ՝ 
մատուռը Հբտրէքլէսիոն^ և իրեն կը պար
տինք հոն գտնուող հրաշալի խճանը — 
կաըներ ը եւ որմանկարները։ Այս պարա
գան կու տայ հաւանական թուական մը 
Ա* Գրիգոր Լուսաւորիչի որմանկարին՝ 
<ԳԳ. գարու, վերչերուձ, կատարուած գործ 
մը ւ

Գրեթէ միեւնոյն թուականէն է նաեւ' 
Պեզոպոնէսի Միսթրա քաղաքին' Աֆէ՜ն- 
աիքօն եկեղեցիին մէչ գանուող Ա. Գը֊ 
րիգոր Լուսաւորիչի որմանկարը, իր ամ- 
րոդչ հասակովը, միշտ եկեղեցական 
Հայրերու թափօրին մէչ :

Պեղոպոնէս' Մ օրէս, ի շ^անը, խ աչա- 
կիրներու տիրապետութեանց վերչանա — 
լուն , կազմեց փոքրիկ իչխանապետու — 
թիւն մը որ թէեւ բիւզանդական կայս
րերուն ենթակայ, ունեցաւ իր ուրո յն 
իշխանները, ծանօթ «Մօրէայի Կողմնս, — 
կալաներ (Despotes de Morée) անունով։
Ասոնց մ ա յ ր ա քա ղաքն էր Մ իսթրա (10):

Fonds A.R.A.M
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Աօրէայի իշխանները իրենց մայրարա — 
զարը շէնցուցին եւ հոն բազմաթիւ ե- 
կեղեցիներ շինեցին , որոնր զարդարեցին 
ԺԳ • դարէն մին չեւ (իԵ • րեաԸԸ > հրաշալի 
որմանկարներով։ Այս որմանկարներուն 
գծագրութիւնը յաճախ կը յիչեցնէ բի*-~~ 
ղան դա կան Ա երպիոյ որմանկարներու ար
ուեստը յ

Կապրիէլ Միչլէ' աս կէց աւելի րան կէս 
դար առա^ երեւան հանեց այս ո րմա — 
նըկարներուն հմտյրը^ որ կը համա — 
պատասխանէ' Պ տլէո լոկեերու վերածը — 
նուն գի' րիւզանդական որմանկարներու 
ուշ շրջանին : Գմ բա խտաբար' այս որ — 
մ անկարները լաւ պահ պան ո ւած չեն եւ 
նկարչական գլուխ — գործողներ կոր — 
un ւած են : Աակայն' տակաւին կը մը — 
նան բազմաթ՜իւ որմանկարներ ՝ որոնր 
g ո J9 կու- տան արուեստի զանազանու — 
թիւններ : Այս կա րդէն են' Աֆէնսփքօն 
ՀՀօտիկիսթրիա Պ րոնթորիօն) եկեղեցիին 
որմանկարները^ (ԷԳ ♦ դարէն i Ասոնր Կ* 
Պոլսոյ Հ^որայի Ա • Փրկիչ» եկեղեցիին 
որմանկարներու դպրոց ին կը պատ կան ին :

Աֆէնւոիքօն եկեղեցիի խորանին որմը^ 
րիւզանդական սովորութեան համաձայն , 
զա ր դա ր ո ւած է սուրբերու ՝ աստուածա
բաններու եւ եկեղեցիի Հայրերուն որ
մանկարներով : Ասոնց մէջէն' Ա. Գրիգոր 
Լուսաւոր ի չի (Աիօս Արիկորիոս թիս մ է- 
կաս Ար մ էն ի աս) որմանկարը կը ներկա
յացնէ լաւագոյն օրինակը (իԳ • դարու 
րիւզանդական որմանկար չո ւթեան i

Հոն' Ա • Գրիգոր Լուսաւորիչ ներ — 
կայացուած է մագաղաթ մը կարդալու 
դիրքին մէջ՝, իր զզես տաւո ր ումը անոյշ 
վարդագոյն' ճարտար կերպով կը լուսա
ւորէ սուրբին անձնաւորութիւնը , դըծ *՞~ 
ուած կապոյտ խորրի մը վրայ , իր ամ- 
բողջ հասակով ր ։

Pի ւզան դա կան եկեղեցին , իր սուրբե — 
րու կարգը դտսած է ] • Գրէդոր Լուսա
ւորիչը : . դարէն ասդին եւ ամ էն ան
դամ որ առիթը ներկայացած է) անոր 
կենդանագիրը խճանկար /*//«*յ թէ որ- 
մ անկար , դրուած է միւս իր սուրբե
րուն հետ' խորանին բո լորտ իրը ; ինչ որ 
կը ցուցնէ անոր կարեւոր կը “*
րօնրի մէջ ։

ինչպէս կը տեսնուի սա երեր °[1ի “
նակներէն , Ա •Գրիգոր Լուսաւորիչի կեն
դան ա գի րն ե ր ը <ԳԳ • եւ (ԷԳ ♦ դարերու 
գործեր են :
Անշուշտ' ոէ՜ըէչ բէւ֊զտնգական եկեղեցի

ներ ալ ունեցած են և կամ տակաւին կը 
պահեն' հայ սուրբին կենգանագիրները 5 
բայց անոնր հետազօտութեան եւ ուսում- 
նասիրութեան նիւթ չեն եղած ցարդ : 
Հետարրրրական պիտի րյ/ար' մասնաւո- 
րաբար Արեւմտեան Աակեդոնիոյ րէ*- “ 
զանգա կան եկեղեցիներու մէջ հետազօ — 
տութիւնները î 'իասթօրեայի էտէսայի 9 
Օխրէտայի , ՆԼօտ էնայի րիւզանդական ե- 
կեղեց իներուն մէջ հաւանաբար գտնուին 
որմանկարներ : Աակեդոնիան' ինչպէս
ալելու լք եր $ ր ըս^ Հայ Ար Հ_ւս կո ւե թե ե ր ո ւ. 
բնակավայրը եդւսե է' րիւ. զան դա կան 
կայսրութեան մկջ։

Մ- ՃԷՎԱՀԻՐՃԻԵԱՆ

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ— Բիւզանգագէտ' Տիկին 
Վան 'Բօբբընօլլ ինծի կը գրէ թէ' «1848- 
ին, զուիցերիացի նշանաւոր ճարտարա
պետ' Ֆօսաթթիի Ս • Աոփիայի մէջ կա
տարած վերանորոգութիւններուն ըն — 
թացքին, ծեփի խաւին տակէն երեւան էր 
բերած, ուրիշ խճանկարներու շարքին, 
Ս • Գրիգոր Լուսաւորիչի խճանկարն ալ, 
որ գերմանացի նկարիչ Սալվէնպէրկ ըն
դօրինակած էր այն ատեն: Ֆօսաթթիի 
վեբանորոգութիւններէն ետք, այս խը — 
նանկարները կրկին ծածկուեցան ծեփի 
խաւով մը: Երր Ս -Սոփիան վերածուե- 
ցաւ րիւզանդական թանգարանի եւ Ա — 
մերիկացիք վերցուցին ծեփերը, Փրոֆ • 
Ո ւայ թմուր չվերագտաւ Ս • Գրիգոր Լու- 
ւորիչի խճանկարը» :

Բիւզանգագէտ յարգելի Տիկինը' րար- 
եացակամօրէն կը խորնի թէ' մի գուցէ 
այդ խճանկարը շէնքին մէկ ուրիշ մա
սին մէջ գտնուի եւ վրիպած ըլլայ Ա — 
մերիկացիներու ուշագրութենէն : Այս
ենթադրութեան համակարծիք չեմ, քա
նի որ գծագրուած խճանկարին ոճը, ու
րիշ տեզ չի կրնար գտնուիլ :

ԾԱՆՕԹ -

1— «Անահիտ»' Գ՛ տարի, 1932, թիւ 
1 - 2, էջ 174 - 175:

«Բազմավէպ»' 1941, թիւ 1-12,

...et si le souvenir 
de moi s'estompe
Suite de la première page

lui répondit comme prit de toussotements et qu il aurait 
voulu poser à plusieurs reprises sa main sur son dos 

pour le soulager.
— Je ne sais pas... Je le désire... un désir im

mense, démesuré... qui ruse... qui transgresse les in
terdits, transperce les obstacles... suit son cours... in

différent aux chiens baveux.
— Aux chiens baveux (quel style) qu’entendez-vous 

par là ?
-—- Ces êtres qui criaillent : N’écris pas, étudie...
J’étudiais — calomnie que de déduire que je ne 

prêtais plus attention à la conversation — le paysage, 
la banlieue sud-est, les files de rails reliant Paris à 
la province, les poteaux sustentateurs noyés dans 

l’obscurité.
Les deux yeux jaunâtres des voitures brillaient, de 

temps en temps, venant en aide aux trois lampadaires 
éloignés dont la partie supérieure grinçait.

Les lignes verdâtres ou de métal gris des trains 
passaient sous la percée de goudron qu’elles secouaient 
imperceptiblement. Nous... moins que des ombres, de

bout, accoudés à la rambarde. Des bruits menus, une 
longue vibration entrécoupée de silence comme des 
sauterelles stridulant. L’heure d’une confidence :

J’ai très peur, me disait-il de rester muet, l’âge 
du bilan venu... Qu’ai-je fait, sinon d’avoir amusé la 
galerie en sabordant la seule piécette que j’avais écrite ? 
Des poèmes, d’un goût douteux et bien pesants ? 
... Rien. La volonté rageuse d’écrire m’a pris, me 
commande, m’aiguille, me souffle ce qui doit être 
fait... Oui, une volonté qui n’est pas celle du diléttant 
incluant les lettres dans les divertissements de jeunesse 
puis les laissant au débarras... vole vers la peinture... 
et lassé de ses fresques transcendantes vers la guitare... 
Ecrire, jusqu’à préférer cet acte à écrire...

Je pouvais savoir que trois mois après, cet être 
qu’Azade voyait ou croyait voir quelquefois lui assè
nerait le coup de grâce... cet être aux longues jambes 
maigrelettes, au visage cave ou devant l’être, frappant, 
foulant de ses sabots rustiques le clocher de la rue 
Komitas. Les grands ensembles, les marchés couverts, 
les deux tours de La Centrale thermique, fumant jus
qu’à leur dernier souffle ?

Dans une chambre — au sous-sol, sous les toits, 
j’ai oublié -—- m’avait précédé une voisine désem
parée, sans savoir si "elle l’était du spectacle ou de 
l’absence de prêtre, une deuxième personne, une feuille 
posée sur ses genoux qui maniait discrètement un 
crayon : le dessinateur d’un journal radicalisé, connu 
pour son talent d’illustrateur qui avait sympathisé 
avec la raison d’être de notre présence... bientôt dé
pouillé.

Un pull marron, une veste grise, usée aux coudes 
tenaient au torse, levaient au rythme de la respiration 
d’Azade allongé sur un lit... Derniers moments.

Sur le sol, tout à côté du lit, formant comme un 
écrin à un stylo à bille bleu, les feuilles d’un volumi
neux cahier grand format se serraient calmement les

էջ 13-16, 1943 թիւ 1 - 6, էջ 35 - 40, 
1955, թիւ 4 - 5, էջ 86 - 92, 1955, թիւ 
6 - 7, էջ 147 - 152 , 1955, թիւ 8 - 10 , 
էջ 191 - 194, 1958, թիւ 11 - 12, էջ 
279 - 281:

2— Ստեփանոս Տարոնեցի՝ «Տիեզերա
կան Պատմութիւն», Փարիզ, 1859, տպ • 
Կ • Վ • Շահնազարեան, էջ 86 :

3— Նիկիոյ Երկրորդ ժողովին 787ին 
կը հաստատուէր եկեղեցական նկարնե - 
րը վարող կանոն մը, որ կ՚ըսէր. «Պատ
կերներու յղացումը պէտք չէ ձգել նկա
րիչի ազատ կամքին, այլ պէտք է ան ա- 
ոաջնորդուի եկեղեցւոյ աւանդական կա
նոններուն համաձայն» :

4. — Joseph Laurent: «Un Féodal Ar
ménien du IXème siècle: Gourguen Ardz- 
rouni, fils d'Ab ou Beldj». Revue des E- 
tudes Arméniennes, 1922, Vol. II, page 
57 ֊ 88-

5. — S. Djevahirdjian: «Les Réminis
cences de l'Architecture Arménienne en 
Occident». Venise — St. Lazare, 1977, 
page 5.

Vasiliev: «Histoire de l'Empire By
zantin». Paris, 1935, I, p. 490.

6— U - ճէվանիրճիեան• «Տաճարը Հայ. 
կական ճարտարապետութեան Մէջ», Ա- 
նի' Պէյրութ, 1955 :

7.— Raymond Janin: «Les Eglises et

Monastères». Paris, 1953, p. 548.
8— Պրոկոպիոս Կեսարացին, Պադես -

տինէն, որ րիւզանդական րանակներու 
սպարապետ Բէլիսէրի քարտուղարն էր 1լ 
որ' Յուստինիանոսի շրջանին պատմիչը 
եղաւ, գրած է երկու քրոնիկներ, մին 
պաշտօնական, միւսը' գաղտնի : Գաղտ
նի պատմութեան մէջ ան կը ներկայացնէ 
Թէոդորան որպէս կրկէսի արջերուն պա
հապանին աղջիկը, փողոցային պարուհի 
մը եւ պոոնիկ որ գահ բարձրացած է : 
Եւ աշխարհ հաւատաց այս չարախօսու
թեան, մանաւանդ ԺԹ • զարու սահմա
նափակ միտքով գիտունները : Աոանց 
անդրադաոնալու թէ այս չարախօսու - 
թիւնը Պրոկոպիոս կփնէբ, իր զօրավա - 
րին' Բէլիսէրի շնորհազրկութեան վրէ _ 
ժը լուծելու Թէոդորայէն, որ այս շնոր- 
հազրկութեան գրգիչն էր: Բայց կը տես
նենք թէ սուրիացի Թէոդորան ունէր 
հայր մը Աքաքիոս' ծերակուտական, 
հօրեղբայր մը' Թէոդոր' զօրավար եւ ա- 
ւելի ետքը սրբացած եւ ազգական մը' 
Եսեբիոս' Սիրենայիքի կաոավարիչ: լ>սկ 
իր քրոջը աղջիկը' Սոփիան եղաւ' իրմէ 
ետք' կայսրուհի (578) : Ուրեմն' Թէո _ 
դորա չէր կրնար ըլլալ կրկէսի արջերու 
պահապանին աղջիկը' ըսլո չարախօսու
թեան Պրեպոկոսի եւ եկեղեցական գրող
ներու' որոնք իրեն գէմ էին միաբնակ _

՛՛֊•■

unes contre les autres, que je lus, encouragé pat 
recommandation antérieure..

Sa main gauche se posa sur son front... 
journal intime, placé dans une pile de papiers " 
nuscrits, dactylographiés, de publications, Un 

de nouvelle qui aurait été publié dans ce qui 
« Monde des livres » de la communauté de p ' 

Il attendait patiemment son achèvement. Dernier 
bris contenant le souffle d’Azade, un roman qu’il a ■ 
pu voir publié avant que... Le prix élevé de ce demie/ 

Laissant derrière lui pavillon familial, 
peuplant le jardin de son enfance, s’éloignant su 
cesse de la banlieue de Paris, il s’immobilisa un ա։ 
sous les murs d’une cité provençale parmi ses chê® 
nains, ses pierres couleur d’ardoise, continua 

cinq mois postérieurs à ne pas vivre, à graver sur j( 
blocs de papier les chapitres de son roman.

Combien de fois ? Cent fois, cinq cent fois sut 
métier il remit son ouvrage. Le nourrir, digérant chai 
jour des olives, des oignons, des figues, du meill« 
de soi-même, viser plus que « l’effêt beau», աա6 (s 
taine coincidence entre ses phrases et la réalité décrite 
choses ou êtres— arbitrer le combat de l’imaginai» 
avec son expérience — ou de son imaginaire avec n 
expérience ? ou de son imagination... Au philosopk 
de trancher — telles étaient ses exigences.

Et puis ? Au bout de son affairement, de a 
obstination de scribe ?

Pourquoi ? Pour maculer de ses mots noyés du 
la littérature quelconque les pages blanches de revut. 
Attristante volupté.

Pour quelques rectangles de papier, avec porto 
de Mazarin sur fond d’Académie ? Pour une mort i 
fecte ? — la sienne — Pour le silence, seconde di 
funèbre ? Qui parle encore d’Azade ?

Dans ces formes noires glissant de ton stylograph 
résidait, résidait une force ?

L’homme lit et les mots des auteurs coulent déjà 
ses oreilles, s’effondrent sur le sol, éclatent sous 
semelles des passants, sous les poids-lourds de la voirit 
sous les pattes des pinsons, sous le ventre lourd 
scolopendres.

Azade, endormi comme Meher... ou Ardavuii 
dans la géôle du caveau et... tout prêt à sortir, 
vivre? Si cela était vrai...

Guerrabian passe devant les deux dalles blanci 
réemprunte l’allée d’entrée bordée de pins. A la 
préférer le jeu, l’amour, la modification... le façon։ 
ment même de l’histoire dans le sens de sa peu.’ 
politique... de ses intérêts? Oui lui préférer le 
fice militant, tendre à l’incarner?...

Il sort, s’adosse à un mur extérieur, reprend® 
souffle. J’en ai marre d’écrire... Je sais trop le p» 
quoi de cette lassitude... Mais celui d’écrire?... h 

rue, des logements
Si un seul coin de terre 
de ma sépulture demeure inconnu 
et si le souvenir de moi s'estompe 
Ah, alors je meurs.

Passants, voitures et camions entr’aperçus 
loignent. Entre les cuves et les grands ensemble 

cimetière d’Alfortville.
HAMAZASB SAKAh

ները հովանաւորելուն համաբ:
9.— Celik Gülersoy: «Kariye ■

Istanbul, 1978, p. 4. .
10 •— Կ • Պոլիսը գրաւող' Մէհմէթ 

թիհ Սուլթանը , նախ քան իբ Վեր?Ւ^ t 
բոհը քաղաքին վրայ' աոաջաբկեյյ V 
ջին կայսեր' կոստաճդին ԺԱ֊ SpR® 
սէսին' քաղաքը իրեն յանձնել ի 'P
րէն Մօրէաի իշխանապետութեան:
Կոստանգին մերժեց' նախընարհլով 
նիլ որպէս կայսր : Ւրմէ huiqæP 10 
աոաջ' Թէոդորայի • նշանաւպ1 r ՚ 
համաձայն. «Ւ՞նչ կայ աւելի լ՝ԱԼ®^ 
պատանք մը քան կայսերական ծիք111 
նին» : յ,

ԶԱՏԿՈՒԱՆ Տօնին աոթխ <<3^J 

վաղը լոյս չի տեսներ (;Եթե^2աք^’ճ 
բիլ 8ի թիւ) : Մեր յաջոբդ թիլե 
շաբթի, Ապրիլ 9:
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tOtrM WHir/T։,

« խԱՋՄեՐՈԻկ
^ո՚նղուկեան Թա՚ոբոն» -. թատերս, - 

«պետական մրցանակ» , որ
քս,[ձր"1ոյն -ր՚-ե-ոՒ •>'ր9անա1ւ ։,ւէտՀ
^եպ՚՚ւի-- Որոչոտքր կը արուի նռրաս- 
»i,;y արուեստ ի մնայուն 3 անձնախո ւմ- 

կա՛ք Խորհուրդի ը կ"7'Zk » " Ր'" ան~ 
ք/ները ընտրուած են զանազան մաս - 
պիտո թէւններ կ ֊ թատերագիր , րըն - 
ևէաա , բանաստեղծ , ճարտարապետ , Æ-
քավչ՚ո , եւայլն :
Հղթոսկն Հ (թրա (Գէորգ) Յար ու - 

թլնեան: Ան ծանօթ կ էր կատա կերդո.- 
քթներով* «‘Լազարր Գնում է Պա՚ոե - 
րպթ,, «Ծտղէկներէ Աշխարհում» , եւ 
պվչներ-, Ասոնց կարգէն՝ «Հարսնացու 
Հսվսից» կատակերգութիւնը , որուն
լաթանկարր տեսած կէ Փարէզ , 1977
թուին, •էաթրայէ մկկ փառաւոօնին : Այդ 
ւ|օտ[ւվիլ// մկջ ամէն էնչ թո ւած կր ար֊ 
ուէստական, չկէ կրցած միանալ «հարս- 
Օտւորներու» բռնադատեալ այդ արշա — 
ւին՝ եւ մ թաւս կան տպաւ որու թէ լ նս ար— 
տայայտսւծ կէ հ,Տառսվֆ1ւ ^էջ*. Ւրոււ է ՝ 
խաթանկսւրէն անմէջապէս ետր ներկա — 
յագուած էր ուրէչ մրն ալ Պ ար աճա — 
'եովքւ «Հրեղէն Ջէերը»...

Տարրեր է «^/ աչմ եր ո ւ կ»ը : Տարրեր է
[ր խորքով , էր տ ա ր ո ղո ւէմ ե ա մբ *. H թո՛ է 
րչլալ տարբեր մէկ երեսր հայրենէ մա — 
հսնակւսկէւլ թատրոնէն , եւ հարցերն ու 
'•արրաղրու մները հոն եւ հանդէս ատ ես էհ

կր սկսէն այս ներ կա յաց ում ուէ՝.
^ատեր սւ թ սւ ղր կը ներկա յա 9նէ ժամանա- 
^"^ւհ կևւսնրը, րանէ' «դէպքը աեղէ է 
ունենում մեր օրերումդ *. Ընկեր այ էն
Ոխարսաւ. մ ըհ է^ որ էր լուսարձակը կը 
րանայ մեր ազդա յէն կետն րէն վրայ'.
^աչէւատէ ցոյց տալ այն էն չ որ ծուո. 

էարդաէւ ընդհան րակ անօր էն ժթտա-
'ոական} ընկերայնօրէն անբարո յ ՝ հան — 
քայ[ւն առում ով անա րդա ր z էէն դվղնէէ
նոյնէսկ. Այս բոլորով թաեւ ) կը մը — 

այ Տտյկուկան z «խաչմերուկեր հա յկա — 
թատերսւխաղ մըն է՝ ազդա յէն ա — 

իգութեամբ թատրոն մը որուն արձա-
Հեգները կը դաոնան համ ամ է ութ ենա — 

• Աէլս կոէ * սակայն հ հեղէնակր
/ պարտարդրած է սահմանա —
կկումներ սեղմումներ : Աահմանադէծ

՛Ո 1 ոլըկէ անդէն կը սկսէ մեղ —
, բսւն Ո ւթէւնը եւ ան ալ վերջ կը դըտ — 

k թխուեր ա էլ աղէն առաջ *. Ասէ կա կը րը~
"բոլէ ^ոոր նկարադէրը _ էր լայն տես-

^Մք-Ալ )ւ/1 ո ւ SPC. t, 1 ՚ Լ ոաԿս անաւոր տեսուլա —
թիւնը, Արյ-անլ՚բը ել մեղրը, Յա-

մղոթթնը եւ տկարոութիլնները,
՞1"" Յարոլթիրեեան , էր կատա կեր -

' //' յ““ոկանլ,շներ„,լ ներկայ է նաեւ
Հ. ս"ոI՛ կ “՚ կ ան պատմութեան»
Հ'Հ-՚՚^քթ^խոհոլթիլնր ամէն տեղ 
"Հ'ա1լ?է' ^նաՐոլ!ս հիւմուրչ, կը

Ա Ա“ւ Հ"ր' ^‘""1 յատ կան շուին
է^ներ ՀՀ '1Ը ստեււծոլՒն 'ւա9ոլ -

կ ’ / ոէորա յ Ա ր կա թօս ութ էւն —
էէ Հ"ՆԱ'^ ^եող չարմակն է տն, որ 

ո ,Ա^ ձՈէթ,^^-թէւն եւ ոչ ալ կր
„ր Ս^է . Յյււարթաէւոհութէւն մը՝ 
հեէոսնՀ^ կը փսխուի սուր

՛/■ 4"'Ր 
ձը) . կ “ Ս Ւ^1Ա,]Էլ հանդէպու -
ներ ո տսյ,ն սրամէտ ակնարկութէւն-
ևյն ւԼէա11այն թ"յն չ^այ : Կայ սա ՜

1ս"րթն'էԱ1ռնՈԼ^^ւ՜ն մը՝ "ր ՐՐ-

/ ^'տտերախաղ» րն ո ր ո չո լ.մը

»

որ ւորուեցաւ նաէւասլէս , կու նա —
) էր լեզուական յատ կան է շնե ր էն : Հե — 

րլէնակէն ս րամաութ էւն ր յաճաէւ մողո — 
վը ր դա յ էն բթում մը ունէ էր դլէաււո ր 
հեր ո սնե բուն սլէս ՝. Այս պատճառով լեղ- 
ու ամ ասւծողու թէւնն էսկ հ ա յ !լսւ կան էz 

թնչսլէս բար բառա յէն ա ս աց ո ւածրև եր ը } 
դա ր ձո ւածրնե ր ը օր էն ակներ ը առակնե
րը՝ Տսհմէկ մթնոլորտով մը թաթաւուն 
է այս թատերաէւաղը y որ կէ ո ւզէ Ըէէա Լ 
մ ա մ ան ա կա ՛մ՛ 9, հանրա լէն հ շնորհէւՀ այս 
«բնիկ» հի, .մ ո Լր էն եւ անոր տուն տուող 
դլէւաւտ ր երկու տ ա ր է ց հերոսներուն —
դէ շերասլահ Ա*աս սլա ր ը եւ աւե լածու
Ա ու շեղը : Երկու^ւ ալ ն եր կա յա ց ո ւց է չն ե- 
ր ը Հայ ժողովուրդէ առողջ ? անվթա ր րը— 
նաղդէն : Ա ուշեղէն մօտ աւելէ *^Ըչ ՜~ 
մարելէ է դո րծն ա կան էմաս տ ո ւթէւն մըz 

Փիլի սուէայ մարդ մըն է այս աւելածուն Z

Ա՝լ թաւո ր դէմըը^ որուն ւէրայ կեդրո — 
նա ց ած է լուսարձակը կը կո չուէ Վար- 
դան. Ադամեան ? զօ ը ա g ը ո ւած րձ՚էշկ — դե- 
ղադործ մը } աշթում եւ գործօն' հակա
ռակ էր չոլըջ եօթանասնամեայ տարէ — 
քէն : «.Հերոսի բառը էր պարագայէն 
պէտք է առնել էր թատերական էմաս- 
տով) որքան նաեւ էր տառացէ առումով*. 
Ադամ եան ը) բաբէ է) սրացաւ ՝ զոհա — 
րեր ող յ արդար ) քաջա կո ր ո վ ) անղէջող Z 

Եթկ իր բոլոր առաքէն ո ւթէ ւնն երը մ է — 
լսցնենք) կ՚ունենանք բառ մը մարդ - 
կայնասէր : Նսմանիսթ մը' ուրեմն' այս 
քաջասէրտ մարդը ) որ գրեթէ առանձէնն 
կ՛ուզէ պայքար է լ սուտէ) կաշառքէ) ա- 
ն էր աւո ւթեան ) զե ղծ ա ր ա ր ո ւթ ե ան )
սլաշտօններու չարաշահութեան ) եւ ըն — 
կեր այ էն բոլոր չարէքներու դէմ իր եր- 
կրրին մէջ-. Ել դեռ' զդացական հարցեր 
կր կարգադրէ , ընտանեկան թնճուկ — 
ներ կը լուծէ) եւ ) հուսկ) կը դառնայ 
<^գտնուած^ հ օ ր եղրօ ր ո ր դէն ամերէկա — 
հայ րԼԸ°սաչԸջ/1 կէ մր ) որ ճարահատ ըս 
ւէէւռքեան էր ապարդէւն լէնտռտուքնե — 
րէն) Հայաստանէ մէջ կը յուսայ գտնել 
Ա եծ Ե զեռն էն մէակ վերապրող (էր կա ր- 
ծէքով) ըևկորը էր մեծ գերդաստանէն*.

մը ) որ ըսել պէտէ տայ Մուշե — 
դէն' երկդէմէօրէն . «Հօթեղթօր որդի'• • • 
լաս ի, որ այդ մարդ հօրեդրօր ադջկան 
չէր փնւոոէ--.»: Հերոս մը եւ ւղայքւսրէ 
ձեւ մը' որուն վաթճանը յստակ է : Ա֊ 
գամետն պէտէ մ եռն է սրտատապէ*. Ւր 
յողնաբեկ պայքարէն արդէւնքը) առա — 
լելադոյն պարագայէն ) ժամանակաւոր 
բալասան մրն է վէրքերու*. Իր դլթւս^ոը 
թէրաթն. իսկ, ներկայացումէն մէջ} եր 
ր ո ր դա կան , անկարեւոր դիըըով անձ մըն 
կ ,— աւելածուներու պատասխանատուե ! 
Եարելթ է ընկերութեան մը արատները, 
դմբա խտութեան արմատները դարմանել 
այս միջոցով : Անշուշտ' ո՛չ : Աակայն , 
ինչպէ՞ս հեղինակը, «մեր օրերու» եւ 
Ժամանա կա կէց ընկերութեան մէջ չա
rb-fil՛ փէմ սւայ^ա1՚Ւ 'Ղ'լո9 ևը դտնէ (4^
դտնէ՞ . . .) : Խմտնիսթ մը, առանց երրեր 
մատնանիշ ընելու , շեշտելու նման միջո- 
'1 է մը նա թնա կանո ւթէւն ը) utJu ԸՈԷՈ['1Լ 
կր կազմեն այս թատերախաղի հիմնական 
վիրաւոր մասը եւ կը գծեն, նոյն ատեն, 
անոր սահմանները-, Տ՚՚րթ ՝ &ոլայ9Ր-Ր Ր 
ոչինչ փոխած է • • -Ափրի^էէ Ծէջ

Հքատ աւ. եթ՛ հեռուները կՀ Երթայ ա 
ւե յած ո լ Մուշեղը: Այս ճշմարիտ փիԱ' 
սոփան, որ շատ աւելփ լաւ ըմբռնած է 
իր միջ՚սվայրը : Ամէն անդամ որ եռա - 
ցող կաթսային կափարիչը կը րտցուի, 
որուն ար դիլերը կրնայ այրել կափա -

Ր“'9"ԳԸ k։ 1'Ր չրէ.ասէատԸ՝ ա!ս ^"՜

ղովրդային փիթ՚սոփան կ՚ըսէ • «Լաւ ի 
չխորանանք...» Այ., ն ա էւ ա դա ս ո ւթ է ւն ը 
կը կր կն ո ւէ երեք — չորս ա ռէ թն ե ր ո վ i

Սանւսմեանը, էր երկ ու երեւումներով 
Ւր ՚Լրայ կը կ եդրոնացնէ ) էրմով կը թը**“ 
տացնէ շատ մԸ տթուր ) ժէ/տական երե — 
ւսյթնծրը հան րայ էն վէրքերու*. «U՝սդրր- 
ման Հէմ հարկնէ այս պետը) կաշառակեր 
է ) դաւող ) ամբարտաւան : Անողոք՝ էր 
ենթա կաներ ուն եւ ակարներու հ անդէպ î 

Ա*ետ^ւաքա ր շ մեծաւորներու եւ ուժէ 
զիմաց : Երր դի մակազերծ ԸԼ1աՀ կ^ ա — 
պա ւէն է էր կարմիր քարթ-//?/— «&« կո - 
// ո ւ ն է ս տ եմ ) էնձ վստահել Æîf» : Ահա — 
* որ է էր մ է կ արտա յա յտութ էւն ը : Երր 
Ադամ եան կ՛ա շէւ ատ է զէնք սլա շտօնւսղրր- 
կե լ ) էնք կը քծնէ ու կը փորձէ կաշու- 
ռա կե ր ո ւ թ է ւն ը : ^,ա թողութենէն ետք եւ
է պատ ա ս էւան Ադամ եան է այն էւօսքէն ) 
թէ՝ պիտի ուղէր դնդա կահ ա ր ե լ էր նը- 
ման կոմանէստները ) կ'ըս է — «Մեծ կ Ո- 
սարած՜ կը լինի» : Այլ թօսքութ էր նը- 
մունները րէւր են եւ հազար ու անվեր — 
ջանա լէ • եւ դեռ՝ րազդատմ ամ ր ա յն 
մ արգոց ) ո րոնք թեւերնէն սօթտած կը 
ս սլաս են դր աւե լո ւ էր պաշտօնը « Ես նը- 
րանց կողքին, ոտքերս սւմպաո մի հը — 
րեշտակ եմ» , հ ա կառա կ անոր ) որ էն չ —

Գրեց'

ԳՐ. ՔԷՕՍԷԵԱՆ

պէս էնք կը թոստովանէ' էնք Հ,մորթա — 
ււլաշտ^ մ ըն է) հ,անամօթ^ մը) հ,ստոր^

մը * * *
պաԸտուէ Ադամեան ը : Ա՛ առաջն ո ր — 

դուէ ո ս տ է կան ատ ո ւն ) ապտակած ր//ա — 
լուն համար Ա անամեանը) որ շանթ՜աժի 
դէմած էր : Ա ստ էկանատունէն դուրս կ^ծլ- 
թ Հ^տուղանք՝^ մը վճարելով :«Տուդւսնք^ը 
կր վճար ուէ մէայն դատակա՛ն որոշու — 
մով) սակայն հոս' ո ս տ է կանա կան «կար- 
ղ ադրութեամբ'^ մը : Այո ալ այլ հարց • • •

Այ ս տխուր իր ադր ո ւթեան միակ 
ի՚տւոր պա տ աս խան աւո ո ւն , որ կր մաս՛ — 
նան շուի թատերախաղին մէջ, մողովո ւր֊ 
դըն է . ես , դուն , խերը : Աւելի հեռու- 
'հհրր փնտռող չկայ , բանի' «լաւ ի չը — 
[սորանանր • • •» կամ «իմ բերան մի՛ բաց» : 
Ուրեմն , մոզովուրդը' որ կը լռէ , կոյր 
կը ձեւանա յ : Եւ այնրան ատեն որ մարդ 
անհատին ես—ը հանգիստ է , ան կը մ ը- 
տածէ' «մի օձ որ ինձ չի կծում, թող 
հազար տարի ապրի»: Աակայն կայ նա
եւ. Գասսլարի՛ ճշմարտութիւնը.*. «Հէրս 
ասում էր՝ ում լեզուն երկար է, նրա 
կեանքը կարճ է---»:

փորա Յարո' թ իւն եան ի տաղանդը , ո ր- 
"1է ս թ տ տ ե ր սւ դէ բ տ ես անելէ է նաեւ
ղործէ կառոյցէն) գործողութեան զար
գացման) դէպքերու բնական շաղկապում
ներու. ճարտարութեամր -. «la ա չմ երուկ^ը
կտրելէ է սեպել) էր թ,,ոյթով[Լ տս,~
րողութեամբը) էր դլէւաւոր էրադործու- 
ձ՝ը ) ուր էր բեմական փ որ ձառո ւթ է ւնը ) 
կա տ ա կե ր դա կէ թ՚որհրը ծառայած են իս- 
կական կե ւս նքէ ) առօրեա յէ ան շպար ներ 
կայացումէն : Ակներ եւ. փորձ մը կա J
թսւտ երա թաղը դարձնելու «Հ ամա** ա յ —
կականդ ) ասկէ՝ ամերէկահայ 5 տնտեսա
պէս յաջողած զրօս ակէ տ է պա րէն
ներմուծումը) որ այնքան ալ համոզփչ 
չէ*. Նոյնէսկ) կարկտանէ մը տպաւո բու
թէ ւնը կը թողու ան ) հեզէն տկէն կողմ է 
<^ոլզուածդ րյյալու տպաւորութեամբ մը *.

ՀՀ Հայր ենասէ րական — թուր էս թականդ 
աժան թօս քեր ով զէնք ծէծաղե լէ դարձը

նելէ ետք) յանկարծ կ'էյնայ մէւս ծայ
րս։ յեղո ւթեան մէջ»— ջ^փդ^ որբութէւն ) 
օտաըութէւն եւ ♦ • * մ է լօտ ր ամ ա թ էք մըթ- 
ն ո լորտ : Նոյնանման (դրեթէ} կաց ու — 
թէւն մր) ո ւրէ շ ար ո ւես ւոա կան հար
ցով մը- վ է ճմարէտ մայրը։ Ա^ն՝ 
որ բնականն է կենս ա բանա կան օ ր էն ) թէ 
մէւսը որ մանկութենէն որդեդրած եւ 
Ւր «ես»ը զոհած է : Այս բո լս ր ը կո՛ր — 
ծե ս չէ բաւեր ) թատերաթաղր ունէ նա — 
եւ շատ կարճ վերջանան մըՏ պարզապէս 
ըսել տալու համար մէկու մը*»» «Եր ա- 
նէ մեզ) որ էրեն ճանաչել ենք^ ) կամ 
երկրորդէ մը » ՀհԱ*արդ. էր ) մարդ* » •» î 
Այս տեսարանը) նոյնէսկ նաէւորդը) ո չէն չ 
կ'աւե լցնեն ներկայացման) ըն դհա կառա — 
կրն՝ կը ծառայեն մէայն ասոր ուժդեու- 
թ էւ*հ լւ թ ե թ ե ւցն ե լո ւ )tn պա ւո ր ո ւթէ ւն էյԸ~ 
րելու' ^\.օյէ՛ ել զուարճութեան մը — 
շուշէն մէջ*. Աւ ) զարմանալէ է այս ) քա- 
նէ հեղէնակր դէտէ էականը ըսել) տը — 
պաւո րե լ • ♦ • ու ան ցնէլ z Աւ դժբաէւտա — 
բար րեմադրութէւնն ալ չէ թեթեւցուցած 
այս մթնոլորտը) հակառակ անոր որ Հը~ 
րաչեա յ րԼափ լանեան կենդանացուցած է 
բեմը եւ զայն կապած ս րահ էն մ է շտ ա շ- 
թոյժ պահելով ներկայացումը*.

Պարզապէս ) վայելք մրն էր տեսնել բե
մէն վրայ աստղահոյլ մը անուանէ դե
րասաններու) որոնք այնքան հարազատ 
մ եկն արան ո ւթեամր կերտած էէն տէ սլար- 
նհրը: Ա ou Ա արդս եան (Ադամեան} ) Վ ♦ 
Ա* ար ղո ւնէ ( Ա*ասպար ) * է ♦ էլբա կեան 
(Աուշեղ} ) վ . Աղտաշեան (Աանամեան} , 
Վ • Ապաճեան (Ա իրս,յէ լ) : Պէտր է յի — 
շատակել նաեւ Վրսրդուհէ վարդերես — 
եանը (Աննա} հակառակ էր երկրոդա — 
կան եւ ապերաթտ դերէն :

Ա յս յօդուածէն վրա յ եւս վար ագո յրը 
չիջտծ, կարելի չէ չմէջյրերել Զ արենցէն 
չորս տողեր y որոնք կը թուէն անբաժան 
է՚որքը կազմել թատերաթաղէն z Ա էքա — 
յէ լն է արտասանողը , կարծես էնքն էր 
հսւմար :

Բայց միսւք եմ սւնոսմ ես յանախակի 
Ունկնդիր անհոսն օրերի շնչին 
Թէ ինչոԴ է դարն այսքան ահագին 
Իսկ մարդիկ - այսքան փոքրիկ ու

չնչին» :

Խաչմերուկդ ) քաղաքէ քառուղէն է ան
շուշտ ) էնչպէս որ կը տեսնուէ բեմ ա — 
յարդարումէ մէջ} սակայն ան գործած — 
ուած է էր փոթաբերական էմաստով) որ- 
պէս հակադէր մտածողութէւններու ք 
տարրեր րնթացքներու եւ ապրումներու 
րա թո ւմ է կէզակէտ z Գաղափարներու եւ 
պայքարներու բաթումը) սակայն ՝ հազ- 
ուա դէպ էր ո ղութէւն է (Ադամեան — Ա ա- 
նամ եան ճակատումը} ։ Ընդհանրապէս ա- 
մ էն էնչ կ^ ընթանա յ ա կն ար կո ւ.թէւնն ե — 
րով) կէսաձայն վերադրումներով*. Արե- 
1 ո մէկերը կը պարզուէն թ ե լա դր ա կա “• 
նութեամբ» զո ւա ր թա թ ո հ ա էլան ձեւն էսկ 
կը նպաստէ մթնոլորտէ մեղմացման։ 
ճշմար էտ էւաչմերուկր աւելէ անհատ
ներս ւ հ ոգէ էն մէջ^ւ է' տագնապահար 
ներքէն մենաթօս ո ւթէ ւններու նման։ Ար- 
դէւնքը ձլ ըլլայ անզօր բողոքներու թեղ- 
դուկ ձայներ' դժուար լսելէ ։ քժաւոե — 
րա թաղը 1լուզէ ր/լա/ վկա յութ էւն մր^ 
սակայն էր տեղր կը գտնուէ վկայողէ եւ 
դէտողէ ) մասնակցողէ եւ հ անդէ սա — 
տեսէ մ էջել յ

Այս րո լո րով եւ հակառակ ույս րո — 
լորիե' «Խաչմերուկ»^ որպէս ամրող *~ 
ջութէւն' էր բեմական րարեմասնութէւն- 
ներ ո ւէ եւ դրական յատ կո ւթէւններով 
էն քն արժէք յաջո ղութէւն մրն է) որ Հա
յաստանէ ժամանակակէց թատրոնէ մէկ 
կարեւոր երեւոյթը կը պարզէ i Ար ներ — 
կա յտնա յ նաեւ որպէս կեանքէ վյԸայ 
մ ասնակէօր էն րացուող ւԼարադոյր մր^ 
ուրկէ նայուածքը էլ րն զնշմար է շրջապա
տէ համայնապատկերը։
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te առաջ»

^ատսւՀած^ւն ու պատմուածէն , կամ ե- 
դե լո յթէն եւ հասկցուածէն մ էջել էւ ր ա — 
մատ մը կայ մէշտ։ Նոյնէսկ երբ ա — 
ււա ր կայական բնոյթ՛ ունեցող դէպքերու 
կամ էրաւք էճակնե րու մասէն է խօսքըդ 
այդպէ՛ս է։ Օրէնակդ եր բ բնագէտ մբ 
^էւլէէ կո Ր ՒհՐ կը նկարագրէ էբբ «արեւ» 
ել անոր չու-րք դարձող ելեկտրոտները 
էբբ «մոլորակ» դ լեզուն փոխաբերական 
էւ) աստով մէայն կը գործածէ։ Աւելէ՛ն դ 
նոյն էսկ երր բնա գէտ ո ւթեան «հճ///_2/»

լեզուով ՝ այս էնբն թուաբանական հա — 
ւա ս տ ր ո ւթէ ւնն ե ր ո վ կը նկարագրէ կո ըՒ՜ 
1Լայէն կառոյցներու բնոյթը դ էրակա — 
ե ո ւթէւնը չէ որ կու տայ մեղէդ այԼ թ (Լ՜՜ 
ւաբանական փ ո խ ա բեր ո ւթ է ւն մը։ Զայն 
չենք «հասկնար» մեր զգայարանքներովդ 
է րր մ ան ր ֆ է զէ քա կ ան է ր ա կան ո ւթ է ւե դ 
WJL ՒԸԸ պատկեր , իբր տեսակ մը թ ը- 
ւաբանական «ոլաամութէւն» :

Այ ս էւ բաւէ ատը դ որ մ տ րղ ո՛ ՛է էա ա կ •— 
g ո ւթէւն —- հասկացոզութէւնը կքէ բաժնէ 
նոյնէսկ կրաւորական բնոյթ ունեցող ֆլ- 
ղէքական առարկայականէն դ շա՜տ աւ ելի 
էա րունկ եւ լայն է երր հարցը կը վե — 
բաբերէ ենթակայական բնոյթ ունեցող 
էր ողո ւթէւններ ու : Տ ար բեր ութ էւն լ fût եր 
թէ անձնականն կամ հաւաքական է են
թակայական է ր ո ղո ւթ է ւն ը ։ Այլ խօսքով , 
մարգ ^ՈԼէլէ էն բզ1'նԸ եւ կամ ուրէշ ան — 
ձեր «հասկնա£» էլւբ ենթակայական դ 
ներգո րծօն (սւքթ-|ւֆ) * ոչ — կրաւորական 
եղելոյ թներ 1 ուրեմն ա' լ աւելէ պէտք
ուն է պա տ կե րն երու դ ւէ ո էւ ա բե ր ո ւթ է ւնն ե- 
բուդ մանրատ էպարներու (լքօաէլ) եւ 
ոլ ա տ մ ու թ է լ ն ն ե ր ո ւ էր եւ 
ուր է շեերու յ ա ր ա րե ր ո ւթ է ւնն ե ր ը լրէւ ըմ- 
բըոնելոլ համար ։ Ալ մենք ուն էնք նման 
մ ան ր ատ էպարնե ր դ զորս կը ժառանգենք 
մեր լեզուէն դ- սէրդ ատ ե լութ էլն դ ար —

) պահանջքդ եւա յլն։ Նման հաս — 
կա ցողա կան կառոյցներ մեղքէ թէ՛ մեր ը- 
նելէքը կը թելադրեն , թէ՛ մեր ըրածէն 
վերլուծումն ու հասկացոզութէւնը կը 
ձեւեն։

Այսէնքնդ մեղքէ կը թելադրեն մեր ա — 
պագաԹ (^2,չ պէտք է զգալ եւ ընելդ 
ձարգկայնօրէն մարգ ըլլալու համար} եւ 
մեղէ կը «հասկցնեն» մեր անցեալը դ այ֊ 
սէնքն կը պարտագրեն մեր անձնական 
յար արեր ութէւննե րու մէկ որոշ մեկնա — 
բաեութէւնըդ մեր էն քնա կեն սա գրականէ 
պաաւքութ-իՆնը {ս['թքք[' կամ ատեց է դ եւ 
այդպէս մ արդ եղա յ , եւա յլն . . . ) յ

ևԱել կհուզեմ որ անցեալէ ու ապա — 
ՂայՒ հ էւսուածքը յաւէտ կ՝անցնէ ներ
կայէ կկոցէնդ եւ որ այգ հ էւսուածքը 
օեւոզ — չափող — կազմող — կարողը մեր 
անձնական ու հաւաքական մտ այ էն կա — 
ռո JՏներն են : Ա ենք երբեմն զանոնք «գա
ղափարդ կամ «գաղափարախօսութէւն» 
կը կոչենք դ բայց անոնք ո*~բէչ նկարա — 
գըրութիւն կը պահանջեն լեղուական — 
մտային կառոյցներ են , որոնք ենթա - 
կայական բնոյթ ունենալովս հանդերձ կը 
թուին բնական առարկայի մը յատուկ 
անմ ի, տելի գոյութիւնը ունենալ : Օրի - 
՛հակ , անձնական ենթակայականութեան 
բառարանին մէջ «սէր»՝ կամ հ ա յ կական 
** ա լաքա կանո ւթեան գիտակցութեան մկջ 
«֊Հայրենասիրութիւն» բառերը՝ աղելս 
տեւական քննութեան ենթարկուող գա
ղափարներ չեն , պատկերներ չեն , բարգ 
ոլ յարափոփոխ հ ո գեվի ճա կն եր ր կարճ ու 
կտրուկ տարազով ներկայացնող փոխա — 
րերոլթիւններ չեն , այլ . . . իրականու- 
թիւններ , իրեր որոնք հոգւոյ կահ — 
կարասիին մաս պէտք է կազմեն, կամ' 
կան , կամ' չկան :

«հայրենասիրութիւն» բառը որեւէ հա
նաքս, կանութեան համար՝ սակայն մաս
նաւորաբար մեզի՛ համար վիճելի բառ 
մԸ էէ է մամանակի եւ գիտակցութեան 
յարափոփոխ հոսանքներուն ենթակայ չէ ՝ 
կաւ! գոնէ մեր մողովուրդին մեծամաս- 
նութիւնը կը հաւատայ' որ պէտք չէ ըլ
լայ : Անշուշտ արտօնուած֊ է ողբալ ՝ որ 
Հայրենիքը ՝ լեզուն՝ ազգը՝ եւայլե սի
րողներ աւեԱւ՛ սակաւաթիւ են այսօր' 
քան անցեաԱն : Արտօնուած չէ հարցնել ՝- 
Աշխարհի մը մէջ ։ ուր տարածքն ու մա
ման ակր ո լրի շամ էն ինչ կը փոխեն՝ փո
խա ծ են այս բառեբուն իմաստն ալ՝ ըս- 
տեղծա ծ՜ են նոր երեւոյթներ ՝ որոնց 
ամբողջ ու բարդ իմաստը չի պարփակ- 
"՛իր ^թէ բառերը գործածուին իրենց 
•î էն nt. հէն g ած էմաստով։

Կա րեԱ, է հարց տալ՝ «Ինչո՞ւ այս ման
ուածապատ , կէս — փիլիսոփայական մը- 
տորումները՝ հայ կեանքի նուիրուած

որ կը հասկնայ մեր հաւաքական անց — 
նալը ու կ' որո շէ կերտել y կամ թէ էնչ- 
պէ0ո պէտք է կերտել մեր ապագան դ նաէւ 
պէտք է հասկնայ թէ է^նչ է կապը ենթա
կայական կառոյցներու եւ էնքնակեր — 
տում է ար ար քէն մ էջե լ :

Ը"է, թէ H կ արծէքով չէ բաւեր «գա
ղափարդ կոչել լեզուէ մէջ մխրճուած — 
հաստատուած այս մտա յէն մ ան րատ է — 
Ալարները։ Պէտէ նախ ընտրէ է «մշակոյթ» 
բառը գո րծածել հոս դ բառէն մա րդա — 
բանական ծաւալո՛ ւն էմաստով հոս'
«մշակոյթդ կը նշանակէ ենթակայական 
կառոյցներու դ բառե րու դ կենցաղէ եւ 
գործելու ձեւ և րու այն հէմնա կան համա- 
ԼեՍւԼ. որոնք d ե լւ անցեալը կը պատմեն դ 
ներկան կը նկարագրեն ո է- ապագան կը 
թելադրեն ։ Ահա ա՛յս մշակոյթն էդ եւ 
ո չ գերղգայուն «ար ո ւես տ ա գէ տն եր ո /֊» 
սահմանուած օփէրայական մշակոյթըդ 
որ կը հետաքրքրէ զէ ս • Աե շո ւշտ , ան — 
կարեԱ, է d ոռնա լ ա ր ո ւե ս տն ե ր ը դ քան է 
n ft հո ՚ն' ըսենք , դր ա կան ո ւթ եան կո — 
թո զն եր ո ւ մէջ կը գտնենք Լէր արու հետ 
հանդուցուած} այս բոԼ"ԸԸ։ Օրէնակ 
Եղի չէ մեզի, 450 - 451 թուականներուն 
Աւար այր ի մօտ պատահած «իրական 
դէպ^ր» պատմողը չէ՝ այլ հայ մը — 
չակոյթի ու նաեւ քաղաքական կեանքէ 
կերտողներէն մէկը՝ քանի որ հո՛ն է որ 
առաջփն անդամ կը ստեղծուի ազգային 
ինքնակերտումի մեր առաջին պատկե —
ՐԸ ֊ եղիչէ՝ ոլաամութէւն Լգթյ մէայն դ 
այԼ նաեւ արուեստ մը կէրտրկեց դ լեզ — 
ուա — սլատմողական տեսակէն։ (Հետոյ' 
կրօնա — փէ էէս ոփա յա կան գաղափա րա — 
խօս ու թէւն մը հ է լսեց այգ առաջէն էն 
հետ։ Նկարագրեց ապրելուդ գործելու եւ 
մեռնելու ձեւ մը Լ«նահ ատ ա կո ւելո <_» ) 
ՈԸ դարձաւ թէ՛ մեր անցեալը մեղէ հաս
կըցնող կառոյտ մը. թէ՛ ապագա յ
շարժումները եւ արարքները մեղէ թե
լադրող մանրատ էպար մը։ ԼՄ եր տյգ օ- 
րերու պատմ ո ւթէ ւնը տարբեր ձեւով 
հասկնալու ՈԼըիշ կառոյցներ ալ կտրելէ 
էթյ. թ'քսւէս Ժեղէ կը յէշեցնեն 1Լասա —

կը պաշտպանող պատմագէտներ} յ

^ու3է եփէ մԸ շատ երկար — բարակ 
ձեւ.ով կը գրեմ այս y րայց էնծէ կեն սա-- 

կը թոլՒ հ աստ ատ հէմ եր ու վբայ 
գեել «մ շակո յթդ բառէ տյս հասկացո — 
զութէւնը y որ բաւական ճկուն է եւ կրնայ 
Ւր մէ2 ընդդրկլլ ա ր ո ւե ս տն ե ր էն մէն չեւ 
կենցաղ ու առակ երկարող հէւսուածքըդ 
ոքէ մե զ ալ կը հէւսէ ա զգա յէն պաստա —

Հ

փրեց'

ԽԱՋԽԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

ԱնՋՀօԱԿԱն ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆ' 
ՄՇԱԿՈՈԹ-ՊԱՏՄՈՒԹԻԻն-ԱՊւա

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ՄԱԱԻՆ

յօդուածի մը մէջ» : Եւ իմ պատաս խանս 
պիտի րււայ «Որովհետեւ , այն «մենք»ը 
սին մէջ՝ իբրեւ անձ՝ գործօն ու «մօ — 
թիֆ» : Փորձեմ ուրիշ ձեւով ալ պարզել 
Րէ ին՛չո՞ւ այսքան կարեւոր կը թուի ին — 
եի այս ..արցը՝ անձնականէն օրխնակնւեր 
տա լով ։

Զորս տարեկանէս մինչեւ 12 տարե - 
կանս ՝ քանի մը տասնեակ անգամ լսած 
եմ պաամութխն մը որ Պոլսահայերու 
մոգ„.լրգկան կենցաղ - աւանդներուն, մաս 
կը կազմէ, Մայրս կը պատմէր ՝-

«Կար ու չկար՝ թուրք աարէց զոյգ մը 
կար՝ որ կ'ապրէր Անաաօլուի խորերը, 
Աղքատ մարդիկ ՝ աղքատ գիւղի մը մէջ ՝ 
որոնք իրենք - զփրենք աղքատ կը ըզ - 
գային ՝ որովհետեւ զաւակ մը անգամ 
չռնէին : Աղօթեցի՜ն ու ազօթեցի՜ն ՝ եւ 
օր մր Աստուած Պապան, զաւակ մը տ ը- 
ւալ իրենց, Աղուոր աղայ մը՝ որուն, 
ծնունդէն, անմիջ„,„լէս ետք մեռաւ մա
մ՛ ան, : Հայրը իր որբացած մ ան չո լկին, հա
մար ամէն ինչ ըրաւ (լսա՞ծ էք թկ թնչ 
խանդաղատանքով Պոլսեցին, «մանչուկ» 
կ'ըսէ ՝ այնպէս' ինչպէս Երեւանցին «ե֊

մար , որպէսղի իր մանչոսկը լտ, դայեակ 
ոսնենայ՝ եւ. նոյնիսկ. լ- մպլտյ/ւն ՝ քով 
գրել — կարդալ սորվի, բան մը որ (ես 
արգէն գիտէի 4-5 տարեկանիս} Անա- 
տօլույի թուրքին տրուած չէր սովո ֊ 
րաբար :

Աայց եկուր — տե՛ս որ տակառակ էր 
Հտյրէկէն բո լո ր զոհոզութէւեներուն դ
շատ չտր էր տյս տղան : /’ նչ պէտէ ըեէբ 

' է՚եզճ հայրը։ Երբ փոշեթաթախ տուն 
կու դար դաշտէն դ կը լսէր "ր աղան նո-
րէն մ ո լ լան ծաղրած է դ-լբ-տթ^
Ատէ պո ւած կը պատմէր էր մանչը ու 
կ^ըսէրդ- «Այսպէս շարունակես եթէ 
ատամ օլմըյսրնագսըն Լմարգ պէտէ չըլ
լաս ) : Մ իւս օրը ջ աղաց քէն ալէւրա — 
թաթաէւ կու ‘Լար էր թբ^էթբ . ու ևէԼ 
լսէր որ էր մանչը գէւղապետէ պարտէ — 
զէն նոր հասու^ւցած թ ո ւզնրը ՚Լ;ոզ ~ 
ցած է դ եւ ստէ պո ւած կը պատժէ ր զայն y— 
«Այսպէս շարունակես եթէդ գող — աւա
զակ պէաէ ր/էաս դ ատամ օլամւսզսըն 
Լմարգ պէտէ չկարենաս ՐԼ 1աԼ ) :

Տասնեւհէնգ տարեկանէն դ կը պատմէր 
մայրս դ չար տզան կը ձդէ գէւզըդ կը 
փա քսէ y կ'1՚րթայ մեծ աշխարհ դ էր ա — 
պաղան որոնելու : Տ ար էն եր ը կ} ան ցնէն , 
ծերուկը կը կծէ դ կու լայ , ո՛ չ լուր դ ո՛չ 
նամակդ աղքատ մըն էդ գէւղէն աղքա — 
տը որ ո ւր է շներ ու դո ւթ էն շնո րհ էւ փըչ~“ 
րանքներով կ^ապրէ։ Աչքերն ալ այնքանն 
կը տկարանան դ որ կէս — կոյԸ կք' Ը ՜՜ 
նայ : ,

Եկուր — տե՛ս որ տզան կը յաջողէ մեծ 
աշխարհ էն մէջդ եւ Աուլթանէ ւէէզ]՚բ[' 
էհ՚քթ կը հա սնէ : Եը ճամբորդէ Qu — 
մանեան կայսրութեան խորերըդ ձէաւոր 
ու հ ետ եւա կ ղէնուո րներու էր անձնա — 
կան կարաւանով : Ե^- օր մը կնանցն է էր
պապենական գէւղէ մօտէն դ ու էր մօտ 
կը կանչէ ձէաւորներու հրամանատարը։ 
«Գնա՛ դ- կ^բ^էդ- այս էն չ դէ^ղը^ հար — 
զո'ւր որ դեռ կ^ ապրէԲ ա յնինչ ծե րու — 
կը։ Եթէ այո' դ բե'ր էնծէդ ։

թուրքէն ձէաւո բները վոհմակէ սլէս 
կ՝ ար շաւեն դէպէ գէւղ* առաջէն սար — 
սափած գէւղացէն էրենց ցո յց կու տա յ 
կքող խրճիթի պատէ շուքէն նո յնքան 
կքած՝ կէս ֊— կոյր ծեր ու նի մը՝ որ չի 
գիտեր թէ իրեն ի՞նչ կը պատահ է դ երր 
ձիավորները զինք կը նետեն ձիու մը քա
մակին՝ ու. Արարչաւ կը մեկնին : էյ եզ — 
ճին ոսկորները ինչպէ՞ս կը դիմանան , 
ինքն ալ Ա, գիտեր : Ու , ահա դ յան — 
կարծ դ վրաններու քաղաք մը} որոնց մ է-

ճախ իմ խնդրանքով , էցնղրսւն 
հետ ելէ ր պզտիկի ենթա 
յատուկ վերլուծում՝ որ„լն ,, M1 
մօրս ձայնի ու պատմելու 
նացուցած ընգծումներ„ .
‘ՒեԸ^ միայն լրիւ հասկցո, ո, 
մութիւնը՝ ա՛յգ ել ևրկո,
ռոյցներ»՝ աւելի՛ բան
անձ կերտելու համար ՝ ^}( M

ճառ՝ քարոզ՝ . 
չական ճիգ ու ծնողական մօՀՀ՛ 
ւելի ճիշդ՝ ես իմ ել իմ 3"Հ՛ 
կեանքը՝ ճնշումները՝ լոլռ 
ու պարտագրանքներր հասկց^Հ 
միւս երկու կառոյցներու) ՀՀ1' 
թեամբ միայն -. Պիտի փորձեմ Հ 
ցէ - չտա - անձնական մօ,„եցՀՀ 

ցաարել թէ ի՛նչու ել ի՚նըզկ, Հ
«փիլիսոփայականին վերաՀՀՀ 
ռաջ ։

Ի՞նչ սորվեցոլց ինծի ՝ թնչ 
բանեց ինծի համար այս պաամոփ,,֊ 
աշխա՜րհ մը : նոյնիսկ թո։րք 
կը «ՒըԷ ՒԸ մանչը՝ կը զոհկ ո՝ 
ուի անոր համար՝ ե. իրաւունք „AI 
կը՚-կալելու որոշ զգացական կսՀ 
պարտականութիւներ : ՊղտխՀլ 

երբեք չեմ լսած ծնողքիս 
նողքր իր զա, ակին համար պէտլԱ ։ 
ուի՝ զաւակն ալ ծնողքին րաԱք 
պարտիքի գաղափարս,խօսութիւն» ;

կամ էեմ յիչեր, Ո՞ր „1ղտ^ 
տեսակ անհասկնալի ճառերու մտիկ) 
նէ՝ երբ կը լսէ. Եւ կամ՝ երր մտիկ 
նէ ՝ Ո՞ր պզտիկը զայն կ՛ընդունի „ 
նողկանքի , առանց ատելութեան 
զգացումի : \մն„ղք մը կամ ընկելոկ 
մը , որ երախտագիտութիւնը րալտղո, 
փորձէ հասկցնել՝ ձախոզելու ել իք 
նուկնւերուն մէջ միայն ըարդոյթ ստև 
լու դատապարտուած է : fru րաիոտ, 
ԷՒ՛֊ Շատ րան «սովրեցւսյդ առան^ ւ 
՚ԼՒԼԱ զգալու... ինչ որ կը ն,ունակ) 
շուշտ՝ որ թրծո։ եցայ ՝ անխուսաթ 
Ըէե » առան, g ին քնա պաշտպանութեան

fi այց ա՞յգ է միայն։ այս սլաւոմտի 
. կ՚՚ըՒդը •• Ա՛չ > ան շուշտ ո՛ չ : էնչե^ր • 
հասկցայ հ ոն դ- կարդալ — գրել un

1թ*Լո՚- հ-ֆ—J կա ր եւո ր ութէւնր 
բէն համար անգամ կար եւո ր է} 'են 
ԸՒԳ**' նամակ ւլր ելու կենսականով 
նը : Աւսա g է շներ ը յա րդե լա. պէտ^ 
վերջապէս ոչ մէայն հայրս ու ifn 
ուսուցէչներ էէնդ այլ էնչպէս 1խ 
ւ էր այս պատմութենէն y նոյնիսկ

րեխէք» կ'ըսէ..Հ), Տարէց նոր հայրը ի- 
չոլ պէս աշխատեցաւ հարուստներու հա
ջել բացուոզ պողոտային միւս ծայրը 
լարուած է բուրդէ՝ մետաքսէ „լ կաԱ,է 
Ա,նուած պա լա տան մ ան վրան, մը : Զիա- 
ւորները կը սանձեն իրենց նմոյղները՝ 
կը բռնեն ծերունին, ոաքերէն ու ձեռ - 
քերէն եւ երբ ի ր ենք ծնրադիր կը մօտե- 
նան վրանին առջեւ գորգերու ել բազ ֊ 
մ ոցներու վրայ թառած փայլուն մար ֊ 
դռն՝ փոշիի մէջ կը խրեն ալ^ որ_
պէսզվ. իր ճակատը դպցնէ գեանին,

«է՜հ ՝ ծերուկ կ'ըսկ ( գոհարներով
փալփլող մարգը՝- նայէ՛՝ կ ճան,նա՞ ս
՛Աս» :

Մարգը հազիւ դոզալոլ կարողութիւն

? լ Հռ՞Հ՛՛" փաշա-
Լո,Լբ կ-կսալ։

«■^ու , կըոէ ւԼէզիրը՝— տասնելհինգ 
տարի զիս ծեծեցիր՝ տեզ մը պիտի չր- 
.ասնիմ քարոզեցիր ի^թ հ{,մա
աղադ վէզիր եղա)լ զ/։նՀ չեԹԱ _
նար դ հաՌ^ :

«0^^,- կ՚ըսէ ծերունին՝- պէն մէ _
զիր օ^մսւզսըն տէմէսփմ, ատամ օ, ա - 
մ«,„րՏ աէաիմ, լ այղպէս է

(փէդՒԸ "1Ւ՚"Ւ չըլլաս չըսի՝ մա՚րգ 
չըլլաս ըսի) .

Ա՛յդ էր պատմութիւնը՝ ամէն տարի

Ժ ft քան ft անգամ պա utd ուած 
մոլ լան պէտք էր յուրգել եթէ [՚1՚ 
կերան էիր : Տետոյ դ պէտՀ 
ցած պտուղ գողնալ ուրիշի 
մէկը^ թեչպէս ա նկասկած կ[Լ j['L^ 

սապքէ պա ր տ ft զպանն ե ր ը դ ձեռք» ք /
է՚բդեբնքէն դողա1 ր , շտպաւ^թ՚Յ

Հա շուքէ չ d'Լքեն աներն ալ կը UUJJP 

երբեմնի Հւր մնաց ենթակայի 

տ ա կց ո ւթft ւնն եր ը . • • ) :
Գեռ ուրքէ^շ։ Այո՛ դ ամէնէն 

ու կենս ա կան ը , գաղափար Ը 
քան խորհրդաւոր էր ) որք^ն / 

պա լւ ա ա գր ft չ ։ Այո պատմ ւււթթ^Ս. 
քւնծքւ y կ^ըոէ' նոյնիսկ այսօր ՝ եր 

^քւնգոլկէս տա րեկանքա դ երր 
լրք“- հաս կնա լքէ չէ խո րհո՚֊րԳԸ-՝ 
րեւորը «ւԼէզիր» ըլլալը չէ , 
բ_ԼԼաԼԸ • Ւ'նչ ուժ ու նէր եւ լ՛ 
նորոչ՝ անսահման բառը՝— t
լալ» : Հա ր ո ւս տ ըլլալ չէ ։ 
ում ունենալ չէ ՝ այլ ուրիչ f" 
իմաստի կայծ մը՝ որուն ՛ԱԼ 
ու d*անկութեանս օրերուն գոյ,,Լէ 
նեց ող Հա լէպահ ա յո ւթքո-նը 
բան լեցնել ու խմցնել lItUiL I՛
ցք՛) մ եկնա բանո ւթէւններ
ինծի՝ եւ այգ «մարգ ԸԱաՐ"Հ 

•Ոակ հասկացոզութէւնը է1^ I՛
Fonds A.R.A.M
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լ - ըԴռնուած ֊
£/,!, կ^ԼՅԸ Որ մեղ կԸ կերտէ 

, ք հո ՛n՛i-է ^քնսւ1ւեւ։տև^ այւ Խու— 
I'" ո _ չհասկցուածը : Ենթազվ, — 
^‘"ու^եան մէջ մխրճուողս է ՀՀ էն ք» էն ,

փոթ Բ"լն հ1’մըԼ . , . , ,
խօսեցայ մատնանշել երկու. ուրէշ 

■Սնա քարեր, անձնական էնքնտկերտու- 
,'ւ ,հեւ1աոփայական - վերացականէն
էպաանալէ առաջ՛. Կարճ կապեմ: Ա֊

նենը: Ւօս* Որ մա'ր\ կԸ՜
1,նեե , երր կը բարկանա յէ ու տնքա -

‘Լ֊ա/ար 1“Հ" մԸ կամ

2W մոռնար- կեանքէս առաջէն յսւոակ 
'թալա թջռններէս մէկն է- հէնդ աա - 
մկան էէ: Հէ-ապ: Բան մը ուզեց է, չե- 

ա1 ( համրերութէւնս կորսնցնելով , ան -
\ւ,րթ րան մԸ ւ՚սՒ- Մ°ր“ -"վռը^ը^ր
!պ,„ուն գէմքը յանկարծ պաղ ու հե - 

ռու թուեցաւ, նայեցաւ էնծէ , կարծես 
մնետկէն մէւս : հեռաւոր անկէւնէն , եւ 
թվ, էր ձայնը, որուն մէջ անսովոր էր 
պաղը,- «Տղա՛ս, երր ուզածդ ըլլայ, 
եղտէլն քաղաքավար ըլլալ,, դէւրէն
կւվթ-րլարը, էնքղէնքղ ղռպե/ն է, երբոր 

„պաեդ չ/'//'"/'» -
կաթեմ, կեանքէս մէջ առաջէն հաս - 

կրցած տրամաբանական - դէաակցական 
թարտութէւնս էր այղ- քէԽրէն՝ դու-
(, Ifn/’U քնքշութեան յանկարծակէ ան
էանալը ՀՀ յան ցանքէ» բնոյթը կնքեց 
թոյս ու մաքէս վրայ: Ջեմ կարծեր, 
‘ք /աք"/"ք եօթը տարիներուն , տարէն 
յկկ անդամ նոյնէսկ պէաք ունեցաւ էնք , 
կամ հայրս, նման, խօսքեր ըսելու, բայց 
փտեմ, որ դէտակցութեա նս ալ, ենթա- 
փտակցո, թևանա ալ կառո յցներուն, վրայ 
աւելցուեցաւ երկրորդ քար մը,— «մարդ 
{դլալ, կր նշանակէ' էնքղէնք ղսպել դէտ- 
iuip: Մէնչեւ այսօր, երր կը ձաէւողէմ 
- ՞՞'/ ւէ ձախողէ ր — ներքէն գազանը 
ղսպելու գութէն մէջ, զղացած յանցանքէ 
ել ձաէ,սղութեան, զգացումէս մէկ մեծ 
մասը կու գայ էրր պսմղ ցաւ մ ը ՝ նմ ան 
այն ւյաւին , որ մօրս յանկարծակի պա — 
ղութի ւնը պւստճառեց ինծի ՝ երեք տաս-
նամեակ առաջ :

frz -, ւ1երջսւպէս } երրորզխ ու. վեր ֆինը ï 
Կարդալ կը ս ի ր կ ի ՝ եւ ՝ եր բ ութ աարե — 

էի, լուսահուրի Օննի կ Մ է լիրս է թեան 
թնի տուաւ գրքոյկ մը՝ որ կը պարոլ — 
'եակէր Աւետիս Ահարոնեան ի մի քանի 
պատմուած քներ ը։ Առաջինը՝ «Æ/iz/y^r» կը~ 
տորն էր ղ միւսները՝ չեմ յ ի չե ր : «$ ա-

ի ամէն ընթերցող ՝ հ ա ւան ա րա ր կը 
եանչնայ այդ կտորը՝— ճակատագիրը
Աադունոզ Հա յու մը պատմութիւնը ՝ որ 
իորամահկութեամ բ ու քաջութեամբ
l/ր սպաննէ իւրա ր ՝ որ /իրը կերպով կը
^ոլրադրէ ր իր ինքնավստահութիւնն ու 
ումըւ Պէտք չունի երկար — բարակ խո- 
րանայու՝— այգ պատմուածքը ՝ հայ հա — 
օրական կեանքի մասին երկու րան տը- 
ԼԱ,Լ թ՚ծի , երկու բան' որ ա պա դա յ ին ՝ 
ալ^[ի լուրջ պատմական ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ — 
թիւննեբ ոչ մէկ ձեւով ւի ո իւ ե ց ին ՝— քա — 
[ni թիւնը առանց խոհեմութեան եւ խո- 
^մանկութեան' ապուշութիւն է.էյ„- 
^մոլթիմնը առանց քաջութեան եւ ճա- 
(““սագի րն ՈԼ քիւրտը հարուածելու
Չկամութեան' վատութիւն է։

Ծօա երեսուն տարեկան էի՝ երբ հոս 
Չջգրածս լրիւ հասկցայ՝ եւ ենթա- 
Չկցութիլն - գիտակցութիւն կապը 

յղուեցաւ ինծի՝ իր տ յս ւո ա ր ա զո ւէ : 
կ.Յայ ւ թէ թեչպէ՞ս «մարդ ըլլալ»ու

[^եւ՚թո-թէ^ը տրուած էր էնծէ, թէ 
լթ ս է՚՚թ՚սւղոպր,, մը կենսական էր

աւ""Ը համար, եւ. թկ էնչպէ՞ս կարեթ,
Հ {"ւ նոյնէսկ կենսական էր) խոհեմ - 
Խ-,մանկ ըլլալով հանդերձ, քաջ մը - 
-i ու «ք մնալ ; նոյնէսկ կը յՒ

յ. 1 “"16 տարեկանիս /լըն ղվր զէ ի
Խ՚սԹՈ1, Լել1կ՝ Լկ,ք,°՝ Լէչչկ'
Հ, թ1 Ը Գա^կՅ-թեան կը վայե -

"Ըօվհծտեւ թէ անո՛ր կը հա- 
յ[ 1 Աէ տ չ ^լրջօրէն պատմութիւն

, սկսած էի աեսնել' թէ՛ մերէք"Խկանեըոլ, խ, ալ,\ Հր։ոեր_

' Ւորսւմանկոլթէսյ^ I հանդէ„լ
Պեռ,ոլթեան : i ՚ ւ՝ I

^կ^Մհւ'' "ր այ" ^""յՅ^րր, ռրոնք 
Խ"-օ,մԼՈյ^հայւււ հասկ^ց"ղ'’ռթեանց

ունե՜ ՝նակերտ"։մէն հ,,կայ 
^’ԼՒէսւմքԱ' ’ կրնան ^'րևն3 ս1աՐունա -

ո՛, տսւրրեր կամ եղակէ ,
"ւ ՚սմէն անձ 1րենՏ : Ամէն Հայ
ճւմ-[՚“’Հտ -,-,՚/,"ք՛ լս" կը ճանենս։մ > Ւը
^•ձ՚նհրկ . ' ՚ կ'է՛՛ ր՛"քք՛՛է նման զոր-

ընս;ան^ն ’ րԽ1-ր՝''երկն -
Կը կերա է էր ենթա -

ԺԱՄԱԴՐԱՎԱ8Ր

Նարնջանոց կամ նարնջարան : /»raïr£
վ այրեն/, բառեր են ասոնք, երկուքն ալ, 
որ հայերէն շեն ֆրանսերէնէն թարգ — 
մանուած են ըսելու համար ՕւԼանժԱրյւ , 
'-ոն ուր նա րէն ջ կը բուսն է : Բան մըն ալ 
չէ բուսն էր , բացէ ցարասէներէն , զմայ
լելէ, կերոններու պէս ուղէղ, հաւկէթէ 
սլէս ճերմակ բուներով, որոնք դէպէ եր- 
կէեք կը սլանան, չես դէտեր էն չո՞ լ հա
մար : Այո, եկեր եմ հոս , Աթրազպուրկէ 
ափ,ուս, կան Ո-ոպերթսօ թաղէն ծայրը, 
"•րկէ կր սկսի անտ առը ու կը ։Լերջ ա —

քաղաքը եւ ուր կը գտնուի ՕՈՍւն — 
ԺըթՒ^՝ անտառի ղ^ղ^տիկ ծառեր ուն 
տակ ՝ այզասեան րԼ^զջոէ-կ ոճով՝ բայց շը՜~" 
քնւլ՝ բան ո ւած ՝ զարդարուած ՝ աթոռ — 
հերուն ո տ քե ր էն սկսեալ ՝ պա ր ո ւ. ր ած ո պ ՝ 
ո!որո,ն ու ոսկեզոյն . եւ ըսել որ տյս ոճը 
Ալղասի գարեջուրը խմելու համար է^ 
ՐամՅ տզնուափայլ տիկինները իրենց տը- 
Ղ.ՈՍ կամ բարեկամուհիներուն հետ կու 
զու^ւ կէսօրէ վերջերը թէյ խմելու հա — 
մ ար ի յի չատակ Ա ա ր ի—ԱՀե թ ո ւան է թ թա
գուհի ին՝ որ հիմնած է այդ անունը* 
Ու նարնջանոց ը աւելի թէյ կամ գարե — 
ջուր խմելու տեգ է՝ քան նարնջաջուր : 
Ղ*իւզն եմ ՝ նստած անկողնիս մէջ՝ սը — 
րունքեերս երկարած՝ որպէսզի կարենամ 
կէս պուտ օդ ներս ճամբել շնչահեղձ 
չմեռնելու համար։ ^Էշ^րը այսպէս հ ի““ 
ւանդ անցուցի մ ահ ո ւան ճապաղիքխե ր ու 
մէջ եւ հիմա նստեր պատմութիւն կը 
գրեմ կնոջս ՝ կամ ՝ եթէ կ' ու ղէմ: հէքեաթ 
կը պատմեմ իրեն՝ որպէսզի ղթ՚ըը կտ — 
րեն ամ հ ոս բերել՝ քանի որ ես ^կբ^տյ ի- 
րեն երթալ տյս գիխր քտն ի որ մեր աղ- 
ջ/,կը կ ըոէ գեռ մամ տնակը չէ եկած եւ 
չիչով շիճուկ կը սլա րպէ երակներուս
մէջ-.

Ուրեմն նարնջանոց ը աւելի թէյ խմե 
լու տեգ է եւ ես գիւղն եմ ՝ օրը իրա — 
կի է եւ կնոջս գերեզմանը քիչ մը անգին 
է ՝անվերջ ՝ անհատնում արտերու մէջ - 
տեղը՝ միս — մինակ՝ տյս ցուրտին ՝ կե 
բոնի պէս տն կո ւած եկեղեցիի պարտէ — 
զին մէջն է՝ որ տյս գիւղին ՝ մամանա- 
կէն խոշոր ՝ հիմա քանի մը ագարակ — 
ներու աղօթարանն անդամ չէ : Տէրտէրը 
կու ղտյ միայն մեռելները թաղելու հա
մար : Անամանակին տյս գիւղերու դիւգա— 
ւլ թւ Լ ր ը անողորմ կռիւներ ունեցեր են եւ 
յաւլթեր ազնուականներն ու կղերական
ները։ Հա՛ յ արտ ըսի IL [ն-
չո*ւ ցորեննոց կամ արմտիքնոց է1Լս[՛ ’
Անպայման մողովրգական խորունկ խա —■ 
ւ եր m. մէջ ասոնք անուններ ունին՝ բայց 
մեր մողովրգական լեզուն չգիտնալուս 
համար ւլր ա կան ո ւթ ի ւն կ՚ընենք՝ այս բա
ռին ոտմիկ իմաստովը :

^արմանալին այն չէ ՝ որ հիմա՝ քանի 
հազար մեթր ով ու քառասուն տարիով 
հեռու տեղէն էէիզտպէթը հրտւի —

դէտակցու.թէւևը եւ. կացու-թէւնը էր մէջ 
առնելով էր մ շակոյթէն պա տ մ ո ւթէ ,-ն 
մը, խօսք մը, պատմուածք մը.*-: Ա — 
նոնց մ ո՛վ կը մեկնաբանէ էնքզէնքն ու. 
1'1' շրջապատը : /?չ ոք կը ծրագրէ զէնք , 
դէ տ ա կց օ ր էն : Հալածախտէ պէտք չու. — 
նէնք, հաւատալու, համար որ ընկե րու 
թեան հաւաքական ենթա դէաակցութ է ւնն
է : որ կր ծրա՚էրկ > կր > կր կազմէ
մեզ, կը տեւականացնէ էր կենցաղը եւ 
ա շխարհ էմաց ութ էւևը: If.J" ճչսարտու — 
թէլնը ընդունէլը կենսական կը թուէ էն
ծէ , որովհետեւ անոր կուտակումն է հա- 
ւա քա կան ո ւթ ե ան մը մէջ՝ որ ազդէ մը 
պատմութեան կերպատու ազդակն է :

Այլ [""որով. պէտմ զ՚ւա91՚ աձս անձնա՜
ԼլււՀհ — վերացական /սառն նաէւաբանը դր
բելու , ո ր պէ ս զ է կարենամ գրել անոր 
մօտէկ {բայց աւելէ՛ կարեւոր) ուրէշ
նէւթէ մը շուրջ,- թէ թ՚^չպէ" հան ՜
ց ուց ուած են մշակութայէնն ու քազա - 
քականը, եւ թէ է՚նչպէս պատմութէւնը 
կը կերտէ մշակոյթ, էոկ մշակոյթը՝ 
պատմութէւն : Ուր է չ եխթ, ուրէշ յօդ- 
ու ածի մր համար :

Խ Թ*

ՍԵԴԱՅԻՆ

I' օււանժըթի ՝ բայց չեմ գիտեր թէ
ինչո ւ համար չի դտր ան։ Անհամբեր 
եմ։ Ընդհանրապէս չեմ՝ բայց մէկը կը 
ս պաս եմ ել ան չի դտր ՝ աչքերս աս — 
դին — անգին կը պտ ըտցնեմ եւ առմ ա — 
մարար կը զբօսնում ։ Զյատակ չէ ՝ զբօ — 
սանքն ալ մարդու գո րծո ւն է ո ւթ ի ւնն ե ր էն 
մ է !լն է ՝ օրինակի համար՝ սա դիմացի 
նստող զոյդը, զոյգ կէներ ու մասին է 
խօսքս ♦ ան ոն ց մ է անդին անտառն է ՝ եր— 
կար վէզեր ով ցարասիի ծառեր ու անտա- 
ռ[Լ > թէյս/րանԸ սրճարանէն զատող կա— 
նաչազարդ որմը։ Այո՝ չըսի որ դուրսն 

։Նծրսը մէկը չկտյ՝ ձմեռ լէ: դա- 
բուն է եւ թարմ կանաչութիւնը սկսած 
է զարդարել ծառերու ճ իւղերը եւ փոք- 
ըիկ թուփերը հոս ու հոն ։ Ո1րի շն եր ալ 
կան՝ միայն սա մայրն ու աղջիկը չեն՝ 
կան եւ տիկիններ իրենց երախաներ ուն 
հ ետ ՝ սա մէ կը դատաւորին կինն է՝ որ

Գրեց՝

Ջ. Մ. ՈՐԲՈՏՆհ

ահա ճիշդ այս սլահուս արծաթաձոյլ թէ
յամանը կանթ էն բռնած կը վերցնէ՝ տչք 
մ ը նետելով իր շուրջ բո / ո ր բ ՝ տեսնելու 
■'•ամար թէ իրենց նայող կա1*յ կամ իրենց
մով հետաքրքուոգ՝ իր թէյը ու շը-
նորհալի եղանակն ու ծանակը տեսնող 
կա յ ՝որով ան հպարտ է եւ ատիկա նը- 
կատելի է էոէոԸդԸ ուռեցնելու ճիգին 
ձէջ։ Աւ տյգ խաղը ցոյց չտալու համար 
Ւր տզուն թեթեւ մը պոռաց եւ իր հիւ
րին որ իրապէս սիրուն կին մըհ էր ՝ ըղ- 
ձտյլելի մպիա մը ձօնեց ՝ որպէսզի տն 
ձրի կերպով կխորհի թէ y մ ան կա—
տանջ մայր մըն է» բայց ես իրականու- 
թեան մէջ գիտեմ որ գողց ո ւած րանի մը 
պէս դէէդՒ ինծի արձակած էր խո րհ ըր- 
գաւոր նայուածքը եւ միանգամայն աւե
լի զայն ետ առած թագուն ճիգով մը* 
տյգ ակնարկին մէջ կար հակառակ կար
ճատեւ վազքին ՝ թող ներ ո ւի էնձ ըսնլ ՝ 
որ տյգ ակնարկը գոյութ՜իւն անգամ ու- 
նեց ած չէր նւ ինք տզուն դաւա թ ը թէյով 
լեցուցած էր արգէն՝ կտոր մը շաքար 
գրած էր գաւաթին մէջ՝ յետոյ սկսած էր 
պզտիկ աղջկան ը թէյ տալ ու կը պատ — 
րաստուէ ր նոյնը ընել իր ընկերուհիին 
ալ ՝ երբ վերջացուցի կարդալս իր այն
քան կարճ յ փախստական ակնարկին պա
րունակութիւնը։ ինչպէս ս /լ ըլլայ որ 
էւէ՚Գ ապէթը չեկաւ։ Աիրտս սկսաւ կըս - 
կըծալ ՝ կծկուիլ ՝ կոճկուիլ ՝ չեմ գիտեր 
ի^նչ սկսաւ։ իրապէս ահա այս է սիրոյ 
առաջին յայտնութիւնը։ {Հենք գիտեր թէ 
թնչ է սէրը ՝ ան հ ան զ.ս տ ո ւթ թ ւն ՝ մը — 
տ ա տ ան ջո ւթ ի՛* ւն ՝ յա փշտակութթւն ։ Ու
րեմն տյս է եզեր սիրոյ առաջ ին երե — 
ւումը։ Եու գա՛*յ ՝ քեզվւ իբրեւ թէ խան- 
գա վտ ռութ իւն բերելով՝ չի մոռնար տա
կէն քեղի հարուածներ տալ։ Համբերու
թիւնդ կը հատն ի ՝ աչքերդ կը սկսին այ
րիլ եւ յանկարծ մ է յմէ կ կաթիլ արցունք 
կը կազմուի անոնց ներս ի կողմի ան — 
կիւնները եւ պիլիսւթ/» պէ“ վար պիտՒ 
դլորի^ րայց դուն բթամատիդ ներքին 
վ՜այրովը չես ձգեր որ անոնք աւելի եր
կար փալփլին ու պճ լա ան վիճակդ մատ
նելու համար յոյզի ելեւէջներուն։ Ա'ա — 
մտցոյց իս սէաԸԸ լրտեսի կամ մատնիչի 
նման կու գայ — կը կենայ նայուածքիս 
տակ ։ փամը վեցին հինգ կայ եզեր դեռ։ 
Ան ըսաւ վաղը վեցին ՝ վեցը մէկ — երկու 
անցած ։ Հարկաւ հ ինդ — վ^ց վա յ ր կե ա- 
նէն պիտի գայ հիմա ։ Ետրեւորը թուա- 
նըշանը չէ երր ամէն մէկ վայրկեանը 
կրնայ մամ մը՝ կէս մամ տեւել եւ պէտք 
պիտի ըլլայ սպասել դեռ մամերով՝ մա
մերը մէկիկ - մէկիկ սպաննելով ՝ այսին- 
քըն ՝ իրար չխաբենք՝ հոգիին մամերը ը- 
սել կ'ուզեմ, ուրիշ խօսքով' պէտք պիտի 
ըլլա յ սպաս ծ՛* լ յաւիտենապէս : Արդէն քիչ 
վերջը՝ եթէ գայ իսկ , ես ուրիշ տեղեր

գացած պիտի ըլչամ ՝ սպասածս փնտռելու 
համար։ Եւ արդէն պարոն դատաւորին 
կ1,ոջը ակնարկը րաց դիրքի մը պէս առ — 
ջե ԼԱ է : «Ահ, աս ալ^> ա յս ինքն ըս ել կ1 ու- 
քէ' աս ալ հոս կու դտյ եզեր : . . . յ Աս 
ալ՝ ուրեմն նայուածքին բոլոր խազերը 
այդս1էս Ըսել կ^ուզէին ։ Աս ալ հոս կու 
դտյ եզեր։ Ե հարկէ իրեն մեծ ուրա — 
խո ւթիւն պիտի պատճառէ ր ՝ եթէ ես ըլ- 
էտյի տյս սիրուն երիտասարդը՝ իբրեւ 
սպասաւոր ։ Այն ատեն ինծի հետ պիտի 
կրնար խօսիլ ազատօրէն ՝ րայց ազա — 
տութիւնը գոյութիւն չունի՝ պար զա — 
սլէս ազատ պիտի ըլլար 5 այսքան ՝ տյս վն- 
քըն ամէն բան՝ բտյց ոչ իր ուզածը՝ իր 
տենչը՝ որ աչքերուն գոյնը կը փո Ւէր 
շարունակ։ Աչքերուն մութ էոյսը երկ — 
վայրկեանի մը մէջ այնպէս աչքերուս մէջ 
պարպեց ՝ որ իրապէս չգիտցայ թէ թնչ 
րան տեղի կ^ունենար ։ Ըարերախտաբար 
թէյի փոքըՒ^Լ արծաթէ դդա լը գաւաթին 
պռունկին վրայ գրած ատեն ը վերջակէտ 
գրաւ : վերջակէտը տյն հոգէառ մպիտն 
ԷՐ 1 որուն մէկ մասը յանդիմանութիւն 
էր գէպի տղաքը՝ որ պզտիկ նոյնպէս ար
ծաթազօծ գանակով միշտ կտրել — ջար
դելիք կը փնտռեն : Եւ միեւնոյն ատեն 
դէպի կարկանդակներու կտորները ա շքե- 
րուն յանդիմանական դո ր շ գոյն ին հետ՝ 
աղուոր լուսեղէն ՝ դա րն ան ա յ ին ճաճանչ 
մը րացուեցաւ եւ գոգուեցաւ՝ մի շտ մվ- 
եւն ո յն մամ անա կին մ էջ ՝ ուղղուած իր 
ընկերուհ ի ին ՝ անկէ ն ե ր ո զո ւթ ի ւն խըն — 
դըրելու ձեւով մը։ Այգ խնդրանքին մէջ 
է որ տեսայ տյդ հարցական մասնիկը՝ 
ինծի համար՝ իր լմհ !լեր ո ւհ ի ին ուղղած 
նայուածքին մէջ՝ երր իր տիրոջմէն կը 
վեր ագառեա ր իրեն առանց աճ ա պա ր ե լո ւ î 
Մինչ ան կայծակի արագութեամբ կու 
գտր եւ կ1 իյնար իմ նայուածքիս մէջ՝ խտ
րականութեան մէջ առանց ինծի համար 
ճամ րա յ դրուելու երեւոյթը առնելու î 
Այէ ''[""al'k ռ,կէ,արԼլը, եթէ կ'ո լզէք ակ- 
նարկի կտորՒԷ_Ր.) տմէն մարդու կը պա
տահի՝ բայց կը մնայ անգիտակից ՝ հա
կառակ պարագային մարդուն կը մնայ 
խենթեն տ լ ։ Ան որ մէջ մարգը պիտի տե
ղաւորէ կեանքին ամբողջ տեւողութիւնը 
եւ բոլոր երկվայրկեանները ՝ որոնք տյդ 
ա կն արկին ետեւի պահարանին մէջ պիտի 
լեցուին եւ երբեք պիտի չպարպուին • 
բտյց մեր միտքը կամ իմԱպականութիւ
նը կամ խելացիութիւնը ՝ խելքը t տասը 
— քսան անգամ մը դուրս պիտի տան զա
նոնք պատահաբար ՝ թէեւ պատահարէ մը
դրդուած կեցած տեղը բանի մը րան Ժ 
պատահ ի ր անդամ մը որ ակխարկը կը 
մեկնի՝ մարդը՝ ինքը ցտեսութիւն !լը- 
սէ անոր' որ քի չ վերջը y երեւակայու — 
թեան առագաստներով ՝ 1լուռի ՝ կը մեծ
նա յ ՝ կը տ ի եզեր ական ան այ ՝ ա յնպէս ինչ
պէս որ կը ներկայանայ ձեզփ ՝ առանց որ 
դուք զինքը հրաւիրած ըլէաք ՝ որովհե — 
տեւ բան ա ս տ ե ղծո ւթ ի ւն ը հասցէ չունի ՝ 
չի հասնիր ոչ մէկ տեղ՝ ոչ իսկ եւ մա
նաւանդ մարգոց կեդրոնական հաստա — 
աո ւ թեան մէջ, որուն Պետութէւն կ'ը — 
սևն, որովհետեւ Լլոյր է, ձեռքով — ոտ
քով /„արէ։ավ։ելովկ'աշ[„ատ/։ , ուրկէ մէշտ 
րացակայ կՀըլլտյ այդ հրաշադորե ակ
նարկէն մէկ փսորը : Անհունութեան ՛զէ" 
բան մը î

Այո-, այո ւ էմմսյն էր: որ ըսալ էլի -
զապէթէն , օր մը, զէնքը անոր հետ եա- 
նօթացնելէ վերջ, երր էլէզապէթ 
նացաւ՝ ջղայնանալով պոռթկաց ՝ րայց 
աաիկա ղտր մանք չէր՝ թէեւ էմ մ ան զար
մանքի տեղ առաւ զայն եւ ոչ թէ նուաս
տացումի փորձ մր։ ՀԻնչո* ւ համար կը 
զարմանասքչ ըսաւ էմ մ ան • ես չեմ
զարմանար՝ երրեք չեմ զարմանար՝ մի
այն բառեր ս օդին մէջ կր նետեմ ՝ որ 
բարձրանան ՝ իէարէն հակառակքն է՝ միշտ 
վար ՝աւելի վար կը ղրկէ բառերը, այս
պէս ով մենք իրարու յաւելուածական 
կ}րլլանք։ Հասկցա^ր էմ մ ա ՝ իմ աղուոր 
էմմաս» ։ Էմ մ ան Էէիզտպէթին մէջ րա — 
ց առի կ էակ մը կը տեսնէր ՝ բացառիկին 
մէջ 1լ ընղուն էր սխալն ու ի բաւը՝ րայց 
գոնէ տյս անգամ ինքն է որ կը սխա — 
լէ ր կարծելով որ Էէիզտպէթր իրեն պէ" 
չէր հասկցած իմ կի Ը թ քաղաքավարու
թեան յարմար հադուածքս : բան
չես հասկցած դեռ՝ պատ աս խանեց Էէի*~ 
զասլէ թ ը *ի^^՚{ կապ կր տեսնես քազա — 
քա վար ո ւթե ան եւ հագուստին միջեւ ։
{Հար էն պարզապէս հոդեկան նր բութիւն 
մը ունի՝ որ իր մարմինէն՝ դէմքէն և հա- 
դածներէն կր յորդի եւ կը մարմնանտյ։ 
Ախ ՝ էմ մ ա ՝ դիտես որ ան մեզմէ չէ, ան
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Հ"7/ 4 I ‘"րև՚-ելքցի ՛• Եթէ հասկցած ըլլա— 
յիր ինծի չէիր ձգեր, դուն , որուն ձեռ
քեր էն անցած են էր գրադարանին դեղե- 
ց[,կ դիրքերը»,

Դիմացի կինը Տիկին Հէօֆնէրն է, Հի
մա հասկցայ , միտքս հոս չէր, միտքս ու- 
Ptտեզ էք ) հեռուն ՝հ եռուն ՝ քաղաքէն 
մէ$_ ունկիէն մը ՝ Հռենnuէ եզերքը կամ 
Ս էն թ 0 տ Է/լէ ՝ Վ^օժ՜երու կատարին կանգ
նած սրբուհիին աոՀեւ ՝ձեռքեր ը կուրծ- 
քին վրայ խ աչաձեւած z Ա*Էտքս ամբո ■ւՒ֊ 
'Լթե bd,rlu,udPrilL զբաղած էր՝ այսէնքն 
ունուէ կը չարԼարուէր : Աստուած իմ ո® ւր 
գնաց y ե րր ււլէ/ոէ գայ՝ պէտ է/ դա° յ ՝ ալԷ~ 

տի չգա0 յ * չէ , չի կրնար չգալ , արդէն 
ւէՒտէ nP ի<> կինս պէտ է/ ԸԱտյ ՝ եթէ ոչ 
արդէն կինս չէ յ Աս է կա ոչ մէկ նշանա — 
կութ իւն ունի , թէ հետս պառկա^ծ է թէ 
ոչ՝՝ Սնկէ ղօրաւոր բաներ կան մեր մ է- 
$_Ը > մը էի^' ընելու համ ար : «Ծ՜»,
Զարէ^} ըսաւ մարէ/կս՝ երր մեր ամուս
նութեան տօնակատարութեան մասնակ — 
ցելու համար քրոջս՝ Աելանոյշէն հետ 
Ս թրազպուրկ եկաւ՝ հփնչպէ^ս այս աղ
ուոր աղջիկը գտեր ես՝ մեղք՝ մեղր՝ 
Հայէա*եոյչ_իե ՝ ՈԸ այնրան ետեւէդ ինկած 
էը y ^իչ մը ռամիկ ձեւեր ունէր ՝ քթ էե 
բերնին վբայ ճմռթկուող արտայայտու — 
թէւններով՝ բայց վերէ/սսլէս ան ալ սի
րուն աղջիկ էր ՝ խօսած ատենը հոգիդ 
էսօթելգ կոլ դար ՝ բեղէ, աղէկ կնիկ կ՝ըլ- 
լաը^ի՝ եւ դաոնա լուէ էնքն իր "էրայ ՝ էս բն
գալով՝ տեսակ մը թաց [սնգուրով . մը ՝ 
մէկը միւսը նայելով՝ եւ թեթեւ ամչկ/z— 
տութիւն մ ըն էր այդ էսնդալը՝ որ ներո
ղութիւն ըսել 1լուզէր կարծես գեղեցիկ 
բան մը ըսելու դժ՜ուարութէւնը կը հաս
տատէր ՝ այնպէս „ր դէմքէ/ն դնդերները 
հոս — հոն վՀաշրշելով՝ նայուած՜քը մէկէն 
միւսը տան է լ —- րեր ելո վ ՝ ար դե օր կա — 
ւ՚եւե՞ i Ը"լլ ամէն բան : Ս արդ շատ բան 
կը մ տածէ ՝ բայց աղէկ բանը դմուար է 
Ըսել յ իրեն կը պահէ ել վերէսլպէս պա — 
ւո րռտած էսնդ "՛րի մը մ էջէն ըսաւ. .<(,ես 
^ս՚յր['կղ եմ այսօր ել այս ալ Մ ելա — 
'''"յթ1 է I ա<' /' î/շ դժ՜ուար անուն է հ ըն- 
չուելու համ ար օտ ա րն ե ր ո լ կո զմ է * • •» Æi_ 
1,/իզապէթր ատեն չձգելով սւնււլւ, ՀքՈյ-

ըսաւ ել հայերէն' Հհան ալ իմ քոյրս 
է» եւ անոնք իրարու փաթթուեցան երկու 
քոյրերու սլէս :

Տիկին Հէօֆնէրը տեղէն ելաւ, «Հ„ն» 

երթալու պատրուակով ,հոդի մաշեցնող 
խոնարհումով մը քով էս անցած ատենը, 
րայց վերջապէս ինքղփնք մտքիս մէջ 
մտցնելով, ին չ որ դէմ քիս զարմացա — 
կան արտայայտութիւն մը տուած ըլլա —
I " ՚ էը է եւ որ ինք չատ հ ա ւանա րա ր սիրո յ 
բոն կում ի մը տեղ առած ր, / ա , ո լ էր , ա— 
պտցոյց որ ինքն ալ նոյն յափշտակու — 
թեան առարկայ եդած ըլլա լ կը թուէր , 
եւ կուրծքը ուռեցնելով ցաւատանջ հեւք 
մը կ'ունենար ա յդտեղի մութին մէջ հետ
քը կորսնցնելէ տռաջ : Այգ մութին մէՀէն 
դուքս ելաւ շուքի մը պէս ու իմ ուսա
նողական սենեակս մտաւ ահա երկու կամ 
երեք տարի է : ինչպէ՞ս յիշողութենէս 
անհետացեր էին այգ զմայլելի, օրերը 
ե, ահա ան է, Տիկին Հէօֆնէրը, իր ա֊ 
ռս,ջին այցելոլթեանը, կարծես պատրաս
տուած ըւլար նախապէս իր թատերական 
ձեւերուն, այնպէս ինչպէս ան ինքզինքը 
նետած է անկողնիս վրայ, երկու ձեռքերը 
ծոծրակին տակը , ել սրունքնե ր ր քաշած 
ճ1’եԳ ԸերղՒ մԸ ձեւով իրենց խորքին մէջ 
վարդագոյն դրօշակի մը պէս կը պար - 
ղուին, թէեւ քիչ մը լպիրշ, հասարակ ու
ւկտի . րայց չեմ հասկնար ի՞նչ բան նըր- 
րութիւն , աղուորութիւն մը կու տար ա- 
նոր այնքան որ, ինծի համար, ես ին
ծի համար, առաջին անգամ ըլլալով 
շրթներ ս P11*g ս *-եg ան ել իմանալու Pfjn*~ 
լու չափ ձայնով մը, որ հեռու չէր խ„ր- 
հրրգաւոր ըլլալէ, այո, կեանքիս մէջ ա- 
ռաջին անգամ ըլլալով ել առանց ամրչ- 
նալոլ յափշտակութեամբ մը արտասա - 
նեցի «պ . . .» ո,յն բանը' որուն վրայ գը- 
լուխս տարի ել խենթի պէս քիչ մը շըլ- 
մորած, հազար անգամ պագի զայն, մայ
րութիւնը, այն գուռը ուրկէ աշխարհ ե֊ 
կաՏ է երկրի մարդկութիւնը, հարիւր 
անգամ արմա՛ւ,ի է ան պագնուելու, ան' 
որ ամէն բան կ'աոնէ, կը հաւաքէ, կը

ձել կու տայ՝ վարէն դուրս հանե
լու համար ինչ որ վեր էն ՝ երկինքէն ըս - 
տա ցաւ եւ մեծ վայելչութեամբ 1էար - 
տահանէ մարդ ըսուածը սկսելով իր 
դլու֊խէն : Իր խելապատակէն :

ճիշդ այն սլա հուն ուր Տիկին Հէօֆնէր 
աներ եւութացաւ ան կի ւն ը կիսամ ութին 
մէջ՝ կ[[,րյասլէթ ներս մտաւ պարտէզէ* 
ցանկապատին դռնէն եւ ոչ թէ չէնՀէն 
անցնելով՝ գարեջուր էսմողներու սրա — 
հ էն ՝ թէեւ դեղեց ի կ սրահ մ ըն էր ՝ քէէ 
մը ցած ՝ ամըո զէս ւթ ե ա մր ծածկուած 
թմբիի մեղրադոյն բանուած փայտէ ՝ 
նո յնիսկ առաստաղը ՝ ոբուն եզերքները 
ո ս կի հատիկներով որթատունկէ/ ճիլ — 
ղեր ու նմ անցուած՝ նոյնպէս թմբէ/է հիւս
ուած ողկոյզներ կը զարդարէին։ իրաւ 
է՝ ըսածին պէս է՝ հոն շատ աղմուկ կայ՝ 
դրեթէ միայն էրիկ մարդիկ են հոն՝ գի
նի եւ գարեջուր խմող։

— fin/րէ լոյս՝ բարի լոյս՝— րսաւ Լի
լին ձայնին մէջ ղարմանալէւ աշխուժ՜ու- 
թիւն մը դնելով ՝ես երբեք հոս եկած 
չեմ՝ հ արկաւ հոս հ1ւ ողներ ը միայն CJLUl — 

Նսւլ|ւէ՜ ունեցող աղջիկներ 1լ ըլլան ՝ ինչ — 
ււլէս ես հիմա^։

Ե*֊ ինքղինք ին վրայ կլթիկի սէէս էս ըն — 
դաց զուարճանալով եւ ձեռքերովբ սե — 
ղանը ծեծէլով :

— է 5 դուն ես իմ զ.աւա —
1_իէս խ°սքը մէջերնիս ՝ դուն աւելի 
կ արմես ՝ չեմ հաձ արձակէ/ր հոս քե
Գի ըսելու» մէյ մը ո աքէ/ ելիր սա հա
գուստիդ ձեւը տեսնեմ ։ ի ր ա t/լէ ս ՝ 
ձաշակ ունիս եղեր • • • փուն սա հտպիտ— 
ներէն աղէկ ես... ներէ ինծի, հոս ալ, 
կարծես գործի մէջ ենք, քեղի «գուն» 
կ՛՚ըսեմ : Այո , այո , քեղի պէս , թէյը եւ 
չինական կարկանդակները շատ չեմ սի
րեր՝ սիրտ կը էսաոնեն • այո՝ այո՝ ի^եչ 
էս ելա g ի ես ՝ գԱ1Ո_դ մը ՝ լքիւԼԱ1պել սալորով 
Հայերէն ինչպէս ս կ'ըս են ղա1ւղ.ին ♦ . .

— չեմ դիտեր . դո րծածա — 
կան չէ մեր մէջ՝, Ա* ա յրի կս ալ հոս չէ 
որ իրեն հարցնեմ . բայց ինչպէս ս ըսեմ ՝ 
Ալղտս ՝ քու երկրացիդ ր / լա լ էս է/ վեր տե
սայ որ ինչպէս մարդ ամէն օր գսուգ մբ 
կ ուտէ ՝ կաղտ ի ՝ ինչպէս կ' ըս է էի եսրոպ

ո ւսլա ր ե ան ը իր բառարանին մէջ՝ ինչ — 
ս1է1՛ նաեւ հաստեայ ՝ պտղալից հաստ — 
եայ ՝ ես առաջփնը կը նախընտրեմ' կազ- 

յ ձ*արդուս ձեռքերն ու երեսները
կ} աղտոտեն ան ո ւշե ղէն ո վ ՝ մ ի՛ էսն դար ՝
այս առօրեայ չէ՝ գոյութիւն չունէի ՝ ու Î,/,
ձ իայն բառարաններու

Լացինք բառարաններու մ էէ մտանք՝
որոնք ուրիշ բան չէին եթէ ոչ կայա
րանէ/ քարափը ՝ ինչքան ալ որ ծուխ ու 
Հ.ՈԳի չըլլայ մեր շոպ*ջը ։ Թէեւ մեր կը
սեմ յ բայց այս պահ ուս մինակ եմ ծե — 
բունի ս՛ Ըդու֊ դր ա ս ե ղան է/ն առէեւ եւ 
նստած ՝ դր ե լով զբաղած : fiիւզանդև է որ 
կը տեսնեմ ՝ ցարասիէ/ ծառի մը պէս եր- 
կար , կը տեղափոխուէր քարափին /էը — 
րայ, խորհելով ու էս որա թափ ան g ՝ ինք- 
Ղի^՚րի^1 ^էջ թաղուածի երեւոյթով մը՝ 
nL-pl{J> չերեփով անդամ կարելի չէր ղին- 
քը քաշել։ Մէկ կողմ էն կը մտ ած էր եւ 
մտածում ը զինքը այստեղ — այնտեղ կը 
տանէր — կը բերէր ՝ [//ճողուած րսէզ ~~ 
մութեան մէջ՝ միւս կողմ էն փոթ մը կա/լ- 
ձ ուած էր բերնին մ է կ ծայրը ել անհան- 
ւլըսա//լ թ իւն կըլլար դէմքէ/ն արտայայ
տութիւնը ; ՛Շ //դե կառքը չէր դար : Կար — 
եեմ շոգեկառքին ուշացումն էր իր հ րն- 
հ ըեո լքին պատճառը » կ ո լզէր շուտ մը 
նստիլ ել անհետանալ շոգեկառքին սպի — 
տակ մշուշներուն մէջ։ Հաղդէնը քիչ 
մը անդին էր՝ կարծես սլատ ր աս տ ան — 
ձ ի էապէս շոգեկառքին դռներուն վրայ 
ցատկելո, ■. Ա, ե լ [, խնքզփնքթն տէր կը թը- 
■էր տն ,գոնէ ա ր տ ա քն ա պէ ս յ Ա տածկոտ 
էր ՝ ատոր >,աձ ար ալ ծանրացած գլուխը 
‘il’ հակէր և կը ոովտլոլէր երրեմՊ—երբեմն 
զայն թօթվել, խևչպէս կը թօխվեն թ„,- 
թ[, ծագէն ճէլզերը, է ր մ է հեռացնել,^ 
համար էր ձախոզութեան պատկերը, ձա- 
խողութէլն մը , որ էրեն կու դար աղգա- 
յէն պարտականութենէ մը : Տ.տլ,եհր փըր- 
կել օտարուհիէն ։

֊ վազգէն , ըսէ, այո չեղաւ, եկար, 
կը փախչէո կոր : Լէլէն մեր հէլրասեն- 
եակր պատրաստեց , կարծելով որ գո - 
նէ շաբաթ մը կը կենաք մեղէ հետ-. Ան 
էնձմէ շատ աւեթ լալ գէտէ , „ր գոլք 
էնծէ ցորեն - հացէ չափ անհրաժեշտ 
էը ։ Ամէնէն տխուրը Լէլէն է տ յս սլատ— 
մ ութեան մ էէ :

Աժ", էրաւ տխուր է, էր Զ"'ըէն գը- 
տեր կ էր հարազատները հա զէ լ - հազ 
ել ահա կը փախցնէ ։

“ Ս տյրիկս ձեզի համար այնպէս շոԼ- 
քըրռւ-թ֊ մը պատրաստեց • ♦ .

Յանկարծ նորէն գմ֊խեմ պատկերները 
մտան մաքէս մէջ ել այնպէս մը տե -

ղաւորուեցան , որ ան կա լ, ե լէ էը զանոնք 
հոնկէ վտարել-. Վազդէնը ճէշգ արձանէ 
կը նմանէր, գէմքէն վրայ ոչ մէկ գէծ 
տեղաշարժ կ'ընէր , սակայն մտէկ կ ըփէը 
էրեն ըսուածները, կարծես թէ կայարա
նէն մէջ, ուր ամէն բան կու դայ ու կ եր
թայ, դէպքէ մը պատճառները կը հեռա- 
g ընէ էրմէ.. Զղջում չէ, ձախ ո զո ւթէ ւե 
է ՝ ո ր ո վհ ետ եւ 1Լա զդէնը սէրին ինչ ըլ - 
լտլը չէր գիտեր իբրեւ թէ եւ հիմա սոր- 
վ եցաւ Լիլիէն, Լիժն> "P նրբութեամբ 
ել կնոջական նազանքով եւ դէմքը նու — 
ռի պէ** բացած էր ու կը նայէր Լայն յ 
տարածուն եւ ծփացող ժ՜պիտէ/ մը մ էջէն ։

— Աս վստահ եմ ՝ որ դուք **[իտի նե — 
րէք ինծի երէկու-ան ըսածներուս ^ա — 
մար : Ո տէ^ք՝ եթէ ձեզի պոռացի «մը- 
ս ագո րծ^ ՝ որ եկած էք մէմէայն մեր սէ- 
ր բ դանկըտելու մսագործի ձը սլէս՝ ա- 
րէ/ւնոտ ձեռքեր ով...

Հյոգեկառքը ֆչչաԼուէ նւ ֆչֆչա1ո’/ > 
հոգոցներ հան ել ով եկաւ մօտեցաւ 
ու մէկէն անշարժ՜ացաւ եւ ս/ն շա րժ՜ու — 
թ!. ան հ ե /// /'Z1 աղեկտուր աղմուկը՝ կար
ծես /բանակէ/ մէկ հարուածո/է լռւ/ւ թէւն 
բերաւ ։

— Պտրոն Հ/ ուշանեան ՝ պարոն Հյուշան- 
եան ՝ այս ծրարը ձեզի համար է ՝ առէք՝ 
կ  ̂աղա չեմ եր ր ես շոգեկառք նստիմ 
անօթի կը մեռնիմ ՝ £էար էն վրաս կը էսբն- 
դտյ ^երր ամբողջ հաւ մը կխաոնեմ հ ե- 
տ ըս եւ անմիջասլէս որ շոգեկառքբ տե — 
ղէն շարժ՜ի ՝ կը սկսիմ հալը կտրտել եր
կու ձեռքերով եւ մեծ ախորժ՜ակով !լ ու
տեմ : էէարէն /էրաս կը խնդայ ՝ րա fg ես 
կը հսւս1լնսւմ ՝ որ դուք անոր պէս համ — 
րերատար ըլլաք, գոլք Հայ էք, չարիք 
շատ տեսած էք՝ ու վարժ՜ուած էք ամէն 
տեսակ զրկանքի . այս համեղ սանւովիչ— 
ննրը ձեղվ, հ ամար առի ՝ձեզի եւ ԷՀիւզան—

ամ ար ։
Սպասեակը բերաւ շարեց սեղանին *էը~~ 

րա թէյամանը՝ եփջուրը՝ շերտ — շերս/ 
լեմոն՝ կաթ եւ /էերջս/սլէս երկու լտյ — 
ներես պ***ղտլից հաստեայ ՝ կաղտի՝ 
գառդ ՝ բայց ես չեd դիտեր ինչո^լ ՝ ձեռ- 
քերս կլիզապէթլ, վա ր դա դո յն զիստերուն 
մերկութեան վրտյ գրած էի եւ տեղէս չը. 
շարժ՜եցայ : Երբ սպասեակը գնաց , մեր 
դիմացի տ ե ս tuր անը պարղուեցաւ : Անմի- 
ջասլէս ՝ ան շուշտ ՝ g անկւսպատն էր ՝ ի- 
րաւ, ինչքան կ անաչցեր էր g ան կա սլատ ը ։ 
Աժ" գարունը չկա՞յ մը, չորս գիդ կը կա- 
նաչցնէ , թեթեւ կանաչ , գրեթէ թափան- 
;յ[։կ, թաւ կանաչ, միեւնոյնն է ծառե — 
բուն համար ալ, քիչ մը անդին անտա
ռին խորքը գոռոզութիւն մը ունէր, իր 
գոց կանաչին երեսէն, իսկ մեր մօտը 
քանի, քանի կանաչ կայ. շատ - շատ 
բանաստեղծական անուն կրնաս տալ, եթէ 
իրաւ անուն փնտռես կը կորսուիս . . . բա- 
ռերու անտառին մէջ*,

- Ինչպէ՞ս կ' Ը11“՚յ որ կորսուեցանք ան
տառին մէջ, ըսաւ Լլիզապէթ..
- Ադ/', Ւմ անունս Լիլի է մտերիմնե

րուս համար, քեղի համար ալ հար - 
կաւ, մանաւանդ որ քեղի, կը սիրեմ, ու 
յանկարծ, անս պաս ելիօր էն թեւերը բա
ցաւ եւ կարծես անտառը խորացաւ մեր 
չուրջը անհունօրէն տարածուող խորանի 
մը պէս, չորս կողմերը տնկած իր մարած 
մոմերով ու անոնցմով պլլուևլով վզիս՝ 
ճիտէս կախուեցաւ Հռենոսի դաշտերուն

է? բուսնող որթատ ունկեր ո լ պէս :
- Պիտի խեղդես ինծի , Լիլի , ըսի , 

գելը րան մը չէ սիրող մարդուն համար , 
Ըայ։ժ Գ"նէ մէյ մը սա անտառին տն — 
դըտանելի ելքին հասն ինք, որ դոլն մի_ 
նակգ քոլ տեղդ հասնի., իմ դիակս ին - 
ծի հետ հոս ձգելով , նախապէս քեղի ը- 
սեմ , որ սիրողը գոլն չես , սիրողը ևս 
եմ, եւ ոչ թկ գոմն, որ, այսպէս, պաբ֊ 
Գ°ըէն կ'ը"ես գաւաթ մը ջոլր խմելու պէս 
«մանս,.անգ քեղի, համար, Որ կը սիրեմ».. 
Հակառակը ապացուցանելու համար կըր- 
նաս հարցնել պարտէզի յաճտխորգնե - 
րուն, որոնք ինծի մեղքնալու ձեւեր 
թառնէին, որովհետեւ կը տեսնէին դէմ-
քիս ֊Լր^յ -չքերուս մէջ, ինչպէս կոր-

սուած մամանակը կը թաղէի, մամտնա- 
կը, Որ գուն ինծի կորսնցնել կո, աա - 
յիր ամէն մէկ երկվայրկեանը անոնցմէ 
յաւիտենականութեան պէս բան մը /։ն,_ 
,ով եւ մամանակը չէ „ր կը կորսոլէր, 
մամանակը երբեք չի կոըոոլիր , ես է Ար 
կը կորսոլի վերջ չունեցող յալիտե - 
նոլթեանգ մէջ, Հասկցայ, բերանդ մի' 
բանար, քու բերանէդ պէտք չէ որ պար_ 
սալ մը դուրս գայ, Այն տիկինը, որ իր 
կոտրտածներուն երանելի մպիտ մը

խառնելով մեկնեցալ, ինչ., 
նայ ինչպէս կը ճանչնայ ."Տ
ճաշարանէն, ուր յաճախ A„ 
ւելի հիւրերով, իր ամ„լս/Լ^ 

բանի տնօրէնին հրաւէրով,
Լիլին, այո, Լիլին, լ,մԼ 

առջելէս քալել, աջ ձեռքին “է

մեռեալ ճիլզով մը գլխա.ոե
ն„.„

րոններոլ պէս երկար ր„ւնէ(,^ 
նորաբողբոջ ոստերը, տմբ,,^,,,^ 
խըրճուած իր ներքին, է

կարծես իրականութեան մ ԷԼ , ՝, 1 
սող աւիւնի մը պէս, „ր ղինքը„Հ' 
ռուները տարեր էր հոն' ուր ին Հ 
գտնուէր եւ որ իր «ուսանողս,1լԱ,Հ 
եակն էր ,իր բնակարանը' ,„ր "

W” Հէ"ֆնէրը քո.
ՂԸ"էր 1՚ր նրբին րանուած, 
ներքին ձի,նասպիտակ կամ վՀԼ 
ՀՀճերմակեզէնները» իրեն անարեգ ’j 

կողնին վրայ շպրտած, որս,էազիաԱ.. 
"ti" 1՚ր J "՚ղթ տնակին պտուղք, խ 
նարինջներու չափ կըս _
[•Ը րտզելու դիրքին մէջ մտնէ. Լ, 
շքեղանք 'իր լայն ու յորղան 
նէն վար «աղբիւր ը լոյս ին», րայղ Հ 
անոր նուիրատուն անգամ չի դիս,^ 
լածին ինչ ըլլալը , եթէ ղիտնռր |lpfl 
պիտի չտար զայն, նո յնիսկ վայ(^ 
մը համար , որովհետեւ հաճոյքը 
ման հաճոյքի առարկան կխրժեղքկ^ 
գռեհ կա ցնէ ու քեղ իրմէ կր հ, Հ 
ինչպէս Տիկին Հէօֆնէրը :

֊ Այ՚է տԼ-կթ՛, թնչ, Տիկին էէօֆ^լ
ըսիր որ բնաւ ւսնկողէ/նդ մտած չէ} J 
"ճ համար արծաթ ափսկլ, մըկ»
ցուցադրուածէ/ պէս աչքեր///դ աակչղ 
րաւ է/ր գանձերը խոնարհօրէն ՝ 
ատենը՝ բարեւելու համար էր սպաււ- 
*-որը։

Հէ/մա բացատէ/ մը հսո/անր ւսնտաււ 
ձէջ՝ ուր դեռ տամուկ ու կակուղ էր
Y/f : t^pkt^pp TP°Z.UJkt P- “liu “Րք
զուած էր մեր գլուխներուն վերելը՝, \ 
կապոյտ էր ՝ մայէ/սեան մաքուր կասը^ 
մը՝ որքան ալ որ կրնար ւէնոէական փւյ 
տիկի չափ ամ պէ/ ծուէն մը արաղվ 
անցաւ այդ նու աղած կապոյտէն վրա^ 
ու նորէն անրծո* թէ/ւնը տեղ գտաւ^ 
լ1եր t */ մեր գլուխներէն էւ՚եչը
վծր : Արդէն ցարասէ/ներու անտառը 
ւոարազվ/ մը կր սլա/որաստուէր մերըւ 
կողմերը կորտով այ է/ մ զկէ/թ էն հարէը 
ւոր սէ ւներ ո /ht պէ** կանգնած կաք^ 
թէ տ եր ե ւն եր ո լ կանաչ թափան յկու^ 
նը կա պո յ տէ/ն /է ր այ կանաչ էռԿւմ^ք 
թեւերուն ցո1քնրը կը էս ա ղցն էր : Ա^ւ^ք 
մէկուն կռթնած էր ^էէէԼա պէթը՝ ղլհ 
հանգչեցուցած g արաս է/ մը բունէն ափ 
տակ կեղեւներուն վրայ եւ յանկարծ, 
** **1 է/ս/ա կ// / թ է ւն ը արծա թայէն Էութէն1 
առաւ՝ էնչպէս անոնց վրայ հանղ Հող [ 
ցորենէ/ գոյն մազերը հէ/մա ոսկէէ 
բու կը ն մ ա ն էէ/ն քան էժէ Հռենոսէ այ 
դեսւոաններու յուռթէ/ հատիկներու փ, 
կ ո ւ թեան ը ։

— ՍՀհ ) պոռաց մէկէն էմման՝ էնչվ, 

մոռցանք էմ մ ան ՝ որ մեղէ հետ 
դըր ո ւթ է ւն ու նէը Օռտնժըռի , ժաժը 

ժաման»ատենները՝ ան ալ րէ չ մըւ ւ ւ ---- լ ձ. լ
[սուղցնելով դո նէ ժ՜ամը եօթէն մեղը Տ 
PLLutP * Գրատուն մը մէշտ ար գելվեր 
նէ/ ատ ենէ/ն դոցուելու համար •’ 
վազել ՝ պէտք է վեր ադառնալ : //•/' W 
մեր քայլերը արագութեան էնչ Ա1 
հասկցան ՝ բայց երր անտաո֊է կ 
կորս ուած է մարդ՝ աւելէ կը 
էր կոր ո / ստ էն մէջ՝ խենթէ պէս 
աջ^ մէյ մը ձախ վազելով՝ եւ 
է nP յանկարծ մեզ գտանք գե/ոեզերքէ 
ամ էն բանէ առա ջ գետի ջտ-թլաձ ‘ 

տեղէ/ սրընթաց հոսանքը մեր նտյո 
^>երր էրեն քաշեց ։

- Ի՜նչ խենթութէւ-ն է կեանքէ P 

kd՛ ղա ‘*1 է էժ ՝ երբեք Հռեն ո ս է
րտգ հռսէ/լր իմացած չէէ տհ*11 
համար կորսնցուցինք ԷԺրամվէյքԼ^ 
եէն ՝ կը վազէ՝ կ՚երթայ քաղ*#՛

- Մենք ալ յաջորդով կ'Ւ Հ ,
թեւը թեւէս տակ առնելով ո՛ 
գետեզերքն ի վեր, լ

- Ես տլ կարծեցի թէ Ju“ I"” '

ն ո. թիւն մը ապրեցանք, t"՝'՝ ՚
էմ ման ամ էն րան քանդեց ՝ 
թէ,-նը մէկ վայրկեանէ վեր^ե 3

զ- ir
Drpifl'W

12 Մարտ, 1980
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ՅԱԿՈԲ ՕԾԱԿԱՆ 1979
(է. Հասար, Անթիլիաս, 1979) 

«ԵՐԿԵՐ »
{3‘“կոր 0Լական )

«Սովետական Գթող», երեւան, 1979

իլ, մահու ընէ /- <//- ք , ինչպէս կենգա - 
Հոթեան, 3- Օչական մեր ղրականու - 
(?{,„), յաճա խանքն է , եթէ ոչ մղձա - 
սոնիչ, ['ք անտիպներով։ Ամբողջոլ - 
քէան մը պտրագրկումին ձգտող այս
առադրութիւնը հարուածին տակն է մէկ 

ան ա ւա ր տ ո ւթ ե ան միւս կողմէ աե- 
վպութեան : Բայց այս անտիպութիլ — 
/y, կա ր ե լիէ է ՛՜Լ ընդհանուր է ա մրողջ
գործին վրայ , նոյնէսկ հրապարակուած֊ 
Արուն՝ ճէչղ անոր համար որ անոնր կը 
մնան չրնթերցուած : Այլ ^արց » ան չուշտ ՝ 
որ մեր ձ՜ողովուրդը էր տարտղնումով 
ու տարտղնում է հակումներով կը կար- 
եեմ անկարող է ընդունելու ՝ստանձ — 
Աչօ/. տէեզերք մը եւ հ ո դե կան ամբողջ 
հնա րան ո ւթէւն մը մ էա կտուր կերսլով
մաւամող^ դործ մը։

Ամէն աշխատանք որ 0 շա կան կն ան — 
սփպ մը կը բերէ մեղէ անփո խար էնելէ
արմէք ունէ : «Երկեր»ը (1), 1973/'ե կը
բովանդակէր ^Հայրեն իք» ի մէջ կոր — 
ս ււ լ ա ծ «Ծակ Պտուկը» ՝ «կաճէ Մ ուր ատ» , 
Հաճի Ապա ո ւ լլա հ» վկպեր ը : Ահն մէջապէս

«Put դէն ?>կը հրատարակէր «Անա — 
^որդաց»կն ծնած՝ տեսակ մը է բրել ա — 

շեղումը , «ք/*ա թիր Մ ելէքխան- 
եսւնց^ը բայց առանց զայն հատորով մը 
ամփոփելու յ Ն ո ր ո ւթ է ւն ը ա յ լ տեղ կ
սակայն։ Աեծէ Տանն Կէլէկէոյ Կաթողէ֊ 
^սութէմս ը հ րասլարակած կ «Համապատ~ 
կերպէն է. հատորը ՝ Գարեղէն P-է յա — 
ձագարանով։ խոստումը կայ՝ ընթացէկ
Տարուան մէջ՝ էոյս ընծայել շարքէն Ը* 

հատորները : Հսկայ աշխատանք եւ 
որեւէ գնահատական խօսքէ յ մա — 

հաւանդ Լէ րան ան է ներկա յ , սլա յմ աննե —
բուն մէԼ-

Եօթներորդ հատորը ՝ «Արուեստագէտ 
^րունգ»ի մասին, կը խմբէ վեց մե - 

ութիւն. թորգոմ Պատրիարք ^-ու — 
լակեան, թլկատինցի , Երուխան , /ի- 
Հ-րդարեան, Սարէն Պարթեւեան, Գե - 

ք-արսեղեան , այսինքն՝ գրողներ , ո- 
մասին հաղո լագի ւա են ուսում ֊ 

աւ,1ղութէւնները • էստ էս ՝ 0չականէ
Հ հատորէն առանցքը կը կազմեն թըը~ 

տ1,ն3էւն ել քէ. քէա րդա րեան {նախա — 
/( արդէն տպո ւած « Հտյրենէք» ամ սա֊

1 որոնց գործերոլ վերլուծու֊
^նկէ մակացուէն աւելէ քան 200 էջեր :

Լ <£ թերեւս «գաւառէ գրականութէւն» 
աե յՂ.տցքէ մասէն այսքան րնդար —

Լ ^ւԱէէ^աԳաե բան ստորադրած է
? • Այո Էջերուն կարեւորութէւնը

Ïb Թ1ԿասլՒ&&Ւ*' Ռ- Զար-
* աև£ ՒրրԵւ յե տադարձ ակնարկ որոշ

^սձնեկնա.ւէ։ կը էաՐձնեն մէամե

7 ՀԲ>>^ արտ^գրումը, տյլեւ 
'լ կտրգ մը դէրքՈրՈշՈ1_մներ րգ

և «Հ
յ^ուոանեայց Գրականութէւն» տա-

Ւ,^թխնկ ^ոլթլ ղ,՝“" ղը ՜
‘ï/™/- w Կ, ^'նտռ"'լ Ընթերց"ԳԸ Բնաւ 
Լ ճք թկ Ւնչո՞ւ Օչս-կան 70 եր- 

tknui ր յատ11ա9նէ թորգոմ Պատ -
i ՀաՀերու- նոյնն

եԼԱ 'ւ՚լերտկանին՝ Եղի չէ 
W»/> ջ/' ՈւԻեանին , „ր «Համապատ֊
ւե 150“ւհ՚թ' 'լը Գրալէ ալե~
["“մսս, , ’ ՐԻ 'Լար ում անի կր տր —
,ԱհՀ"ԴՈմ1,այն 60 Տարակարծիք՝

•մ'խւմմ73եալ "քր՚սղանները կպը՚լ- 
Z/ ^'“-Րեան Սրբազանի

1 Սրէ՚նգՀին) հեռուէն կապ

Ոմնէն «գրականութէւն» կոչուած յըղտց֊ 
ք[' Հետ՝ ղոր կը շփոթեն ամէն տեսակէ 
կողմն տկէ արտադրութեանց հետ . բա — 
նաււ էր ո , թէլն յ մատենադրութէւն ՝ րա ֊ 
րոյաէէօսութէւն եւ. էւ ր ա տ tu — աստուա— 
ծաբանո ւթէւն : է ո ՝ Qչականէ վեր֊
լուծումներուն մէջ ո ւս ո ւմնասէր ո ւո ղը 
այնքան հետաքրքրական չէ որքան ու — 
un ւնն աս էրողը ՝ 0չականէ բացուածքը ՝
էնք պէտէ ըսէր զգայ նութ-իւնը գործէ մը 
առջեւ եւ անկէ ՝ անոր հանդէպումէն րը~~ 
խած գրու թէւնը։ Կայ նաեւ այլ հանգա
մանք, 0չականէ ծրադէրը՝ «Համապատ ֊ 
հ.եր»էն մէջ թէ «Անա ց ո ր դա ց» էն (նոյ ֊ 
նէսկ «խ ոնարհները»էն} ամբողջոլ թիմս
մ ր նոէ֊տճեէ կ • պատմ tu — հոգեկան ւսե~ 
ջըրպետը «հայ հոգիին-» : Ասիկա ինքնիր 
մէջ անձնական մ է թա բան ո ւթ է ւն մլմհ է y 
տեսակ մը բնազանցական փնտռտուք ՝ որ 
էը վաղմտւորէ y կը բազհէւսէ Qչականէ 
արտադրութէւնը։ Աեոր առարկայական 
տ յ լ խօսքով «դր ա կան տգէ տա կա ե» (ֆէ- 
թլ-ե բառ մը յարեւելս աչխարհէ^ տա
լէ ողութէւն ընծայել կը նշանակէ վէպ մը 
շփոթել է ր ա կան ո ւ թ եան հետ : Q չա կան է 
համար գրողները հերոսներն են վէ^Ւ

Բ. "P տրեւմտահայ դրա կան ութէւն կը 
կոչուէ ել որուն հ ամ ապատ կեր ում ը կ  ̂ը֊ 
նէ «Հ ամ ապատ կեր»ը էնչպէս «Ա նա ղոր
դաց» ը պէտէ ընէր 1/4 դարու մը պատ
մութեան մը վրտյ։ Կը հասկցուէ , էնչո^ւ 
«Համ ապատ կեր» ը աննախըթաց տեսակէ 
վէպ մըն է 0 չականէ էմ աստովս Կեան
քը՝ Եւ էտ բքէն մէջ Q չականէ մօտ ՝ tu- 
մէն էնչ կը յանգէ վէպէն , էաւսափող^ 
ւէա էւ չող անհունացող կեանքէ մ ր պա — 
րա զրկում էն : Կը հ աս կցուէ յ նաեւ , էն — 
շո^ւ Օչական կը ղանցառէ որեւէ դրտ ֊ 
կանութեան պատմաբանէ հաճոյքը եղող 
«առարկայական տուեալները՝ պատմա — 
բուկեր արան ական բացատրութէւններ ը y

թ ո ւա կա նները՝ մ էջբե րումներ ը- մէկ 
էւօսքութ «դր ա կան ագ.է տութեան» դրաս ֊ 
տա յէն հրետանէն։

Օչական էր ծայրագոյն* սահմաններուն 
կը տանէ Հքարլ Տ էւ Պոսէ մը՝ Ա արս է լ 
Րէմ ոն է մը քննադատութեան ենթակա — 
յա կան ենթադրեա/ները ՝ որոնք քննա ֊ 
դատութէւնը կը դարձնէէն անձն ա կան եւ 
հոգեկան փ ո րձառո ւթէւն ։ Ծ* այր ագո յն
սա հ մ աննե րու կը տա նի, կ՝ըսէի, այսին- 
քըև' 0 չակտնով քննադատութիւնը կը
գտգրի առար կայական ենթակայական 
շեմայէ մը կռթնելէ եւ կը դառնայ պար
զապէս մարդու մը՝ վերլուծողէ մը 
էւրա յատուկ գրելա կերպը : Վկպ 'fԸ՝
յղացքին տալով իր արտադրողական , ա- 
րարողական յսռումը-. Ասոր համար կ որ 
Սչա կան ի «^քննադատական» եւ «գրա — 
պատմական» արտագրութիւնը չի կրնար 
չհմայել, չդի՚-թԻլ {ղէի՚է հանել) հասա
րակ քննադատը : Բայց այգ հմայքը չի 
ալ կրնար նո յն ատեն' չտագնապեցնել ա- 
րւարկայականով, պատմականով, ս ս g 
իալականով եւ ուրիչ պիտակներով մը — 
տածողներու փաղանգը : Օչականի «քըն- 
նագատութիւնը» երկակենցաղ արտագը - 
բութիւն մըն է, անզետեզեչի եւ անորո - 
չագը ելի :

Սրեւանեան «Երկեր»ը նման մտահո - 
ղութիւն չունի, ի հարկէ։ կաԳ ~
մ ած է Ատ. Կուըտիկեան, որ «բախտ» է 
«ունեցել Օչականի աչակերտը լինելու 
Պոլսում» (2) : Բայց «Երկեր» որակուած 
այս հրատարակութիւնը աւելի քմայքոտ

ծաղկաքաղ մըն է , որուն ղլխա ւո ր եւ 
միակ արէեահիքը ... գոյութ ի ւնն է :
Ս^՛ ի կէս Օչականի որոչ գործերուն առա— 
ջին մատուցումն է Հայաստանի րնթեր- 
ցողներուն ել իր 20-000 ՚ տւգաքսւնակով 

մըն ալ պատկառազդու. : Այս ղէը~“ 
քրէվ փաստօր էն Q չականէ վրայ դրուած 
լռութեան փառաւոր դատա1լնէքը կը վեր- 
!յոլէ կայինք մէնչեւ ո0ւր) ։ Եղտծն ալ
Qչական կը պարտէ երկու թատերախա — 
ղերու- մէկը տպուած' «Օրն Qրերուն»ը ՝ 
մէւսը անտէպ «Պ ատ աս խան» ը խո բագէ֊ 
րով) որուն բնագէրէն օրէնակ մը կը 
գտնուէ Երեւան եւ որը՝ չես դէտեր էն- 
չու՝ չէ արմ անացած Հ րատա ր ա կո ւթ ե ան ։ 
Այս թատերաէ/աղերու մէջ Qչականէ հե
րոսներէն ոմանք խորհ րդա յէն Հա յաս ֊ 
տանէ է նպաստ է/օսքեր ուն էն եւ 1լ ընեն 
օ ըհ անա բանո ւթէւն ը «խորհրդայէն Ա եծ 
Մ էութեան» {թատերախաղերը դրուած են 
Համ աչխարհայ էն P- Պատերազմէն ան ֊ 
մէջապէս ետք՝ 945 — 46 թուականնե ֊
րուն) ։ յամանակէն մ ամ ու-/ր եր կա րօր էն 
խօսած է Q չականէ այս շրջափոխում էն 
մ աս էն ՝ թեր ու դէմ ։ Էնքնէն առանձէն 
նէւթ է հարցը եւ չեմ ընդլայներ : «Լաւ 
որ դրուած են» պէաէ ըսեմ ՝ թէեւ, թա- 
ա երաէ/աղերէ վերցուած կտորներու դոր- 
ծածութէւնը հեղէնակէ մը է նպաստ կամ 
է վնաս կրնայ գործածողը տան է լ ըս — 
տահակութեան ։ Ա աւե լցնեմ սակայն ՝ էնչ 
որ մ է չտ մտածած եմ Q չականէ ամ բողջ 
թատրոնէն մասէն- հսկայ եւ ուղղափառ

Գրեց'

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

ֆէասքօ մըն է ան է կա էրրեւ թատերա — 
կան կառոյց ։ Այսօր Qչականէ այնքան 
բզկտած Հյանթէ թատ եր գո ւթ է ւնն ե ր ր ա- 
լեւե տանելէ եւ խռով է չ են էրրեւ. ծրա֊ 
դէր է րադո րծո ւմ քան «Ատեփանոս
Աէւնեցէ»՝ «Ա էն չեւ Ա* ւ֊ր» ՝ «Եր^խքի 
ճամբով»՝ «0 րե Օրերուն» ՝ եւայյն կոչ
ուած «վրէպանքները» : Ենքնաքննադա ֊ 
տակտն էջերու մէջ՝ Օչական բաւական 
վեր կը դասէ այս արտադրութէւնը՝ էնչ 
որ փաստն է հ էանալէ ու լուսաւոր կու
րութեան մը։

«Երկեր»ը վերատսլումներու հաւաքա ֊ 
ծոյ մըն է՝ զոր կազմողը ոչ մէայն ձ եռ
քէն տակ եզող անտ էպը հրատարակելու 
առէթը փաէւցուցած է՝ այլև հրատարակ
չական ւգա ր կե չտ ՝ օգտակար ՝ անհ րա ֊ 
մեչտ ձեռնարկ մը չփոթած մաքսանեն
գութեան հետ ։ Արդարեւ' Ա • Կուր ֊ 
տ է կեան ոչ Ւր յառաջաբանէն մէջ {որուն 
14 էջերը պէտէ չքննեմ ՝ գէ տն ա լո վ թէ 
է^ն չ մտահոդութէ ւններ նման դրո ւթէ լե
ներ շուկայ կը հանեն) ոչ ալ դր ո ւթէւն- 
ներուն տակ որեւէ խօսք կամ նշում 
կ1 ընէ հ ը ատ tu ր տկո ւթէւն ը կտրելէ դտր ֊ 
ձուցած տյլ հատորէ մասէն։ Պտրզապէս 
h.ü. Լ*1՜!* ' Հատորէ ներքէն էջէն վրայ դըր~~ 
ուած է հետեւեալը - «Աէհատորեակն ամ
փոփում է արեւմտահա յ ականաւոր ար- 
ձա կագէ ր եւ գր ա կան քննադատ Q - 0 շտ ֊ 
կան է (1883 — 1948) պատմուածքները՝ ո֊ 
րոնց նէւթը կազմում է արեւմտահա յ
‘ւվռղէ կեանքը նրա հասարակ աշխատա 
լորէ ապրումներն ու յոյգերը , ին չպէս
նաեւ առանձէն հ ատ ո ւա ծներ ( «Մnt-տք» , 
«էյերէէէս Հհն ո ր հ ut լի» , «Պետրոս Գուրետն») 
նրա «Համապատկեր Ար եւմտահ այ Գը — 
րական ո ւթեան» բազմահատոր աչխատու- 
թիւնից»։ Պ ա տմուածքները ՝որոնց մա
սէն յառաջաբանն ալ կը խօսէ էբրեւ «խո
նարհն եր ը» է շտրքը (3) տպուան 1921/'^ 
(/' Գէս1 1920/rîr) , էրԲեւ ամբողջական
չտ ր ք հրատարակուեցան մէայն 1958^" 1

«հ րատա ր ակութ էւն' 0 • 0շա֊ 
կան է աշակերտներուն» ։ Պոլսոյ հրատա — 
րակութէւնը կը խմբէ մէայն հէնդ նորա
վէպ որոնցմէ «Երկէնքէն ինկող Կնէկը» 
չէ մտած «Երկեր»էն ներս {էնչո*ւ. երե
ւակայական կնէկէ պատմ ո ւթէւն մը՝ որ 
կռուըտուքէ կը հաս ցնէ հովէւները) ։ 
1920// հ րատար ակութէւնը առաջփնն էր 
եռահատոր շտրքէ մը որ չէ էրա կանա — 
ցած Օշտկանէ Պոլս էն մեկնումէն պատ — 
ճառով։ Անացեալ պատմուածքները ց ըր
ուած էին մամանակի մ ամուլին մէջ , բա- 
3ի «Գօլօ»էն : Այգ հաւաքումը ել խըմ- 
բագրումը կ' րի շար 1958/'^ -Արդ «Երկեր»ը 
կազմ ողբ պարզապէս կը վերահրա — 
տարակէ նախապէս պատրաստ հատոր 
մը սսւա&<յ յիջաւոակւո-թ-իւ.(ւն ընելու ան - 
գաւ1 : Այստեղ է մաքսանենգութէւնը ՝ եւ 
nC ևե՚^այՒ նտեւ որակել անպարկեչտու- 
թէւն : Ե ոռացո^ւմ ։ խնչպէ^ս կրնայ Ր[~~ 
լալ որ համակա րդա յէն կերպով բոլոր 
յղումները կը ջնջուէն : \թման զանցա — 
ռումէ ենթարկուած է «Համ ապատ կեր» է 
Զ* հատորը՝ որմէ սակայն քաղուած է 
«Գ • վարուման» մենագրութէւնը ամ բող- 
ջութեամբ։ Ոչ մէկ կոնկրէտ յղում ըԱ — 
փ 111֊ռքէ մէջ լոյս տեսած այս հատ ո րնե — 
բուն ՝ առատօրէն օդտադործուած {էն — 
չո^ ւ ՝ ոչ՝ երբ անխուսափելէ է) ՝ որոնց 
տպադրութէւնը կարելէ դւս ր ձուցած են 
մ ատէ վրա յ հա չլա.ող մարդէկ։ Ալ չեմ 
խօսէր կէս — կատակ ՝ կէս — ["‘-[՛ջ մա
տենագրական ցանկէ մը որ անհրամ՜եչտ 
է նման որեւէ գործէ եւ որ անչուչտ չը~ 
կայ այստեղ։

«Երկեր»ը կը կրկնէ ուրեմն պէ յ բութ- 
եան հ րատարակութէւնը մեծ մասամբ։

Է^ԳԷ էը ^գԷ «Առաջին Արցունքը» 
(1902, եւ «Պառաւին Անէծքը» (1909) 
«երկինքէն Ինկոզ Կ՛նիկը (1914) : Առա
ջին երկուքը Օչականի առաջ ին պատ — 
մ ո ւածքն երն են՝ մեղէ ծանօթ : թերեւս 
նկատուած են «դե զար ո ւես տա կան օր էն 
թոյլ»՝ էնչպէս կ^ըսէ բանաձեւը՝ Ըայց 
ասոնք են որ կարելէ կը դարձնէ էն 0 շտ- 
կան է արտադրութեան շրջափո խում էն
քննութէւնը ։ Ա եղք անչուչտ Ե ր կէնքէն 
ինկ ող խեղճ ու փարթամ կնէկէն : Կը
հասկցուէ ՝ էնչո^ւ պէյրութեան հրատա —
ր ակութէւնը կը մնա յ անփո խար էնելէ :

«Երկեր»ու մէջ էբրեւ սլատմուածք կը 
ներ կայացու.էն գրութէւններ ՝ որոնք ու- 
րէչ բան չեն եթէ ոչ հէքեաթներ ։ Այս
պէս» I Կաղանդէ Հէքեաթը» ՝ «p/սղուկ — 
ները» ՝ «Աղբէւրը» կու դան «խորհուրդ — 
ներու Աեհեան»էն (1922) > [էԱ^Լ «Աւետու
մը» «Երբ Պատանէ Են» շարքէն (1925) 5 
Աւելէն' էբրեւ սլատմուածք կը ներկա — 
յա ց ո ւէ հատուած մը «Հաճէ Ա ուրատ» 
վէպէե։ Այ" բո լորը կը բանան քմ ա յա — 
կան է եւ կամայականէ դուռը։ Զձեռ — 
նարկեցէ «տեքստայէն» բաղդատութեան 
են թ ա դր ե լո վ նուազադո յն Ս,ջութ[1Լ-^յ մը ։

*(/ոյն տեսակէ եղծանումէ !լենթար — 
կուէ « Համ ա պատ կեր» ը ։ Հք ասլէկէն վր — 
րայ տրուած ծանօթութէւնը կ'ըսէր ո[" 
տրու ած են «Աուտքը» ՝ • Շնորհ ալէն ՝
Պ- Գուրեանը՝ հատուածաբար։ Ոովան- 
դա կո ւթ է ւն ը կ1 աւելցնէ Գ • վարումա — 
նը։ Արգ' որքան դէտեմ ՝ ՛Ներսէս Շեոր- 
հալէն այնքան մը երկարակեաց չեղաւ 
որպէսղէ մտնէր արեւմտահա յ դրակա — 
նութեան մէջ։ Կը պատկանէ բո լոր ո վին 
այլ ։ ո["?է տպուած են Եզիշէե,
"b • Շնորհալին, Լամթրոնացին , Նարե - 
կսոյիե , մեծ մասամբ «Սիոն»ի մէջ։ Այ" 
մասին' լռութիւն :

Անցնինք «Աուտք»ին որ տրուած է յտ- 
սլա ւումներ ով եւ որ ուրիչ քան չէ եթէ 
ոչ «Համ ապատ կեր» ին հիանալի յառա — 
ջաբանը : Եղածը կարելի է կոչել ազատ 
քաղուածք մը, որուն հիմնական մտահո- 
գութիւնն է 0չ ականէ դր ո ւթ է ւն ը ընդու- 
նելի դար ձնել մ եր դրականադէտներուն ։ 
Կազմող ր կտրած է ամբոզ ջ վերջաւոր ու-

Fonds A.R.A.M



թիւնը [էջ 19—25 յ «Համապատկեր — ZZ» ) 
բացի պար բերութենէ մը : վնչ որ չա — 
րաշահ ութ-իւն է ան ալ ջնջումն է գրեթէ 
բոլոր նօթերուն , այնքան կարեւոր 0 ~

շական ի գրութեան համակարգին (4) 2 
*ԼյՕ թե ր ը գրութեան մասնիկներն են առ — 
հասարակ եւ 0 չականի մօտ յաճախ ա — 
նոնք են որ կը բերեն գլխաւ որ «ըոծլիքը>> 5 
Երբ նօթը կ1 անջատուի գրութենէն , այս 
ժէկը կը մնայ առկախ , կաղ օգին մէջ* 

եօթերու ջնջում ին կ' աւելնայ նաեւ գե
րութեան իսկ մէջ ուղղակի միջամտու — 
թիւններ : չմարած եմ հետեւեալը [թե
րեւս ուր ի շնե ր ալ կան) , որ հանուած է 
տրուած պարբերութենէ մը» «Հերոսա — 
կան է ա յս ընտրան ի էն գուբս , կեցուած
քը պարզ մարդոց դարձեալ, որոնք կա- 
րելի րր ին օրինակի մը համար , Ամերի- 
կայի մէջ, «Հայրենիք» հանդէսին հը — 
րաշքը, ջախջախիչ մ եծամասնութեամբ 
մը բանուորներէ գոյաւոր ընթեր g ուլն ե — 
րու բանակ մը հանդերձելով : Ուրիշ խբն
դիր' այդ գրականութեան ներքին, տե — 
սակարար տ ար ո զո ւթի ւնը : Փաստը չի
դա գրիր փաստ ըլլալէ» (5) î Փնտռեր էք 
այս տողերը «Երկեր»ու էջ 396/' երկայն
քին յ Ջնջում ը չի մտներ «հատուածի'» 
բար ատր ութեան տակ , քանի մեզի տ ըր
ուած պարբերութենէ մըն է որ 1լ ան — 
յայտանայ : Եղածը, ըստ իս [դժուար է 
ուր ի չ լուծում գտնել , բարի գր ա շա ր ի 
մոռացումէն) իս կական գրաքննութիւն 
մ ըն է, որ րն թ ե ր g ո զ ր դիւրաւ կրնայ հե- 
տե լցնել հատուածի բո վան դա կո ւթ են էն f
Այս մէկն ալ ամէն դրա քեն ութեան պէս 
խելարի եւ անխելք է նոյն ատեն , քանի 
որ կ'ըմբռնէ վտանգը եւ կը փորձէ զայն 
կանխել, ջխջ_ծ[ով, բայց չի կրնար հետք 
չձգել։ Անշուշտ, «Հայրենիք» ամսագրի 
գերին եւ պայմաններուն մասին 0 շա — 
կանի դիտողութիւնը կը դժուարա 
Կուրտիկեանի նեղմիտ մեկնաբանութիւ — 
նը «հայրենասէր 0 շական ի» [ամբո ղչ ծը- 
րագիր մը ասիկա , ամբողջ քարոզչու
թիւն մը ըսենք, գրական կոչուած գետն ի 
մը վրայ) : թերեւս բաւականն յստակ չէր 
0 չականի բանաձեւը» «մեր գրականոլ — 
թիւնը մեր Հայրենիքն է», որ յառաջա
բանի հ եղին ակը կը մէջբերէ առանր շատ 
հասկնալու ։ Անշուշտ , «Հայրենիք» ամ — 
սադրի գրաքննումը անմեղ չէ , մանա — 
ւանգ երբ Qչականի դիտողութիւնը կ՚եր
թայ անոր «ջախջախիչ մ եծամասնու — 
թեամբ մը բանուորներէ» կազմուած ըն
թերցողներուն , ինչ որ հ ակագի ր րե — 
ւեոն է Ա ովետահայ գրականագիտութեան 
արժեւո բումին : Անաց որ նման J ի շա — 
տակումի ջնջումով, կը սրբուի ստեղծու
մի վայր մը, յանուն քարոզչութեան , որ 
Ա փ իւռքը կը վեր ածէ անդադար ամ լու — 
թե ան գետն ի :

Հատորը ունի բառարան մը, կազմուած 
Արշակ f] ա չատ ր եան ի կողմ է : Օգտակար 
ձեռնարկ ինքնին ։ վայց լեցուն' սխալ — 
ներով, որոնց բոլորին յի շատ ակումը պի
տի երկարէր այս էջերը*» Այսպէս' փաթ — 
Ա1թսխ_2ր կը դառնայ UllIuinQmjjlfi ijhpuip—
կու [էջ 474) յ պալուբտիզ^' տաղտըղալի 
խօսք, ցնդաբանութիւն : Չէի դիտեր, որ 
փանթալոնը թրքերէն է [էջ 474) , եւ շան
թաժդ' ահաբեկչՈՆթխւն [էջ 482) 2 վա
ռարանը կը յիշէ Սմբատ Ք յուրտ անունով 
ա րեւմտահա յ վ իպա ԳՒՐ (££ 484) կ'են
թադրեմ Սմբատ Բիւրաւոր ըլլալու է ։

՛Նման «օգտաշատ» անհ ե թե թութէ ւն — 
ներէ վերջ կ' արմէ յէշատակել մի քա — 
ն էն ույն բառերուն , որոնց առջեւ, 
«.թուրը՛» նշումը դրուած է. հիսապ, Սէ- 
եէ(լ , մալ , միւաիը եւ ուր ի լներ , որոնք 
մաս կը կազմեն խօսա կցական որոշ ա — 
րեւմտահա յերէն է մը եւ որոնք կու զան 
արաբերէնէն դէպի հայերէն ել թրքե —
րէն ։ հ ան ալ բառեր որոնց, առջեւ կը
պակսի տյգ հազուագիւտ նշումը» տալ — 
զըճ, սէքսէն, չիֆթէ, չէմպէր, չալըմ,

ն :■•֊այլ
վերջապէս , բառարանը բաւական դիւ

րութեամբ թրքերէնի կը վերագրէ ա — 
ծանցման որոշ ձեւեր կամ ամբողջ նա — 
խադասութիւններ : ՛Լեզուագէտ ր//ա/ու 
ոլէտք էհ.ա J գիտնա լու համար որ «աղադ- 
լամադ է» դարձուածքը իթրել նախադա
սութիւն Հ ա յերէն է ։ Ազադլամադ բառը 
խառնուրդ ածանցում մըն է , որուն ար
մատը ազատ// է (ադադ//ն դ-ն եզծանում 
մ ըն է միայն') : Ամէն մարդ գիտէ, որ 
ա րեւմտահա յերէնի մէջ գոնէ ազատել 
նաեւ փբկել կը նշանակէ : Լամա-ն է որ 
թրքերէնի դերբայական ձեւ մըն է յ իսկ 
յետին դ-ն ստացական յօդ է* \յոյն տե-

ծած 'յոյներուն, գէծերոմ, յ, 
մ եղստկց ութեամբ

(՚1’1.Է1ՏՈ11-ՐԶՓ

Z/.LZZ/, էրական քան բնակս,ն 
ու ձեւերը որոնք ծնունդ կՈլ 
լորովէն անձնական յօրէնուած^,!,^

առա. ելա պէս, ել ոչ րանաս։ոե լ ք 
կա ր է չէն ը: ՜ է֊

վերջէն քառորդ դարսլ 
տա յայտ է չ վարպետներէն մէն էր
ս ը^հց ո ւ ցէնք կանխահաս ։

արուծստասճր^ մը orwqM
(86) (*) Կարծես թ ռչուն ըցար' բան —
տար կեր ի ու չերգեց այլեւս : վառեր ս ե- 
կան վ իրաւո րե / մտածումը։ Աղճատել 
բուն միտքը։ Չարագործի մը նման։ Ա- 
րատաւորուեցաւ , փարատեցաւ տ ես իլքԸ * 
Աա բացատրել կ^ուզէի բացայայտօրէն 
բառերով ։

«Ողիս ամենայետին նիւթի մասնիկին 
մէջն է պահուըտած : Ո՛- հակառակը ան
կարելի է : թէ ոչ նիւթի ւի ոքը մասնիկ
ները զիրար պիտի անհ ետ ա ցն է ին» :
Մինչ, տ իեզերքը վկայ' իրարու
տեղ իսկ չեն գրաւած ։ Կը համակեր — 
սլին ընդհակառակն բնագիտական քիչ ձը 
անս ովո ր օրէնքներու : Աղօտ կը մնայ 
վե՛րջին մասնիկներու յատկութիւնը։ Կփ- 
տակի^ց են իրենց այգ սլա շտօնն եր ո ւն : 
Մյ ո1 թէ ո՛չ» Եմացեր էի սակայն , ա — 
լելին' զգաց եր թրթռացումներ այգ ՈԼ1Լ~՜ 
ղութեամբ։ վայր հիմա քառերուս բիւ
րեղացուցած վարկածին մասին կասկած
ներ կը յառաջացնեմ ։ Ա ին չեւ իսկ կ[Լ 
հ աս կնամ թէ որոշ ոչ ինչ պիտի կարե — 
նամ աւելցնել յետս յ ինծի ծանօթ ն ը — 
շաններուս վրայ : /?/_ եթէ չփորձէի կա
ղապարել միտքս բառերով հաւանաբար 
յղացման ճիգը °քօքէք ղ1՚ա աւելի ուքիշ 
սահմաններու միջել նուազ վերացական 
գուցէ քան բառեր ո ւն ընդգր կած ումե — 
րու դաշտը »

Աձւ սլա յմ անօրէն հասկնալ կարծածս
կո ըսուեցաւ իս կո յն երբ բա ռեր ո ւն դի՞
մեցի։ Ա անկարծ հեռացան ու անհ ետ ա — 
նալ սկսան զգացումներս ու տեսակա — 
րար հետքերս ։ վիժ՜եցաւ մտածումս։

կարծես անբացատրելի իրականս ւթ իւն- 
նե րու յատուկ նախազգացում մը գո — 
յ ութ իւն ունի : Ջա յն բառերով արտա — 
յայտել անկարելիէ է արդեօք։ վ իւր եզ — 
եայ երեւակայութեան մը պակաս : կ'ար- 
ժ՜է& դարձեալ փորձել 'Այս ) j////j^Ï/ իսկ :

X

(87) •— Օդանաւին մէ^ ն ա խագիծեր ը 
Աէկ քս անդր կարպէլի ցուցահանդէս էն: 
Երկու տարուան բա g սլկա լութ են է մը 
եաք, մտադրած առաջին աշխատանքս է։

Յէշ ողոլթէւնս մէջակ' է բացառես/ լ 
դոյներու. ել. ձայներու. կալուածներէն

սակէ էւառնուրդ բառ է Ulujuinnkp^y , որ 
բարբառայէն այսքան՛/, է՝ ա կնյայտօր էն 
շէնուած հայերէն բառէ կառոյց էն ւվրայ 
օտար արմ ատ է մը զո րծածութեամբ : 
նոյն տեսակէ բաներ են ԱԱըշմիշ հզայհ , 
կէչինմիշ կ'ըլլսւքշ,, պեիհրը պռւրմիշ ը- 
ևհւշւ : Հյատոնց է , որ լեգո լա բան ո ւթ է ւն ը 
ապացուցած է որ ան Հատ , օտար բառէ մը 
ներմուծումը չէ որոշեր նախադաս ու — 
թեան կառոյցը : Որով կտրելէ է հա - 
յերէն խ օս1չԼ քսյնէ մը օտար բառեր ու 
դործածութեամր , պայմանաւ որ նախա
դասութեան կառոյցը հետեւէ հայերէնէ 
շարահէլս ո ւթեան կանոններէն մէկուն 
կամ մէւսէն: Էնչո՞ւ վերագրել այլ լեզ
ուէ էն չ որ կը պատկանէ մեր էն էն : Այլ 
Հարց օր նման խառնուրդ ենթալեզու , 
մ անաւանդ թրքա — արա բա խառն կը կազ- 

ՂՐ^թէ «քաղաքական» թապոլ մը:

«&շ։^ձշ,»շւ է բրել ծրագէր' անհրամեշտ 
PU,J3 իրագործում' անբաւաբար
ձեռնարկ մըն է : վրիպում մը ։ Հին բա-

նե ը ս ' ե ր եւա կայական խաղերով կրնա։! 
սլտտկերացնել մտքէս մէ^ տա րէն եր տ - 
ռս,ջ տեսած մէկ նկարս էր դէծերու եւ 
դոյներու ամբո ղջութեանը ձէջ*.

Այղ խազէն դէմեցէ ուղեւորութեանս 
րն թաց քէն, վերատեսնելով Կա րպէ լէ հա- 
րէւրէ աւելէ նկարները ծանօթ
ընտ րեյու համար երեսունը : թորքէն մէջ 
ցուցահանդէսէն բուն պատ ր աս տ ութ է ւ — 
նը օդանաւէն մէջ աւարտած էր : Կր մ ր- 
նար էրադործումը :

Կարպէլ այն մեծ նէլարէչն է , ծագու
մով խուս , դործքով Ֆրանսացէ , ներ — 
շխնչումով Հրեայ , զոր տակալէն չեն 
զետ եղած իր հունին մէջ թանգարանի 
պատասխանատուներն ու. քննադատները 
իր կանխահաս մ ահ էն ետք։

(88) •— Աւելէ քան տաս 
ռս.ջ' փանսէմ ներս մտաւ յոլցասքա _ 
հէն պատկառելէ, ծանր պայուսակ,^ 
րեոնտ. սրուած : Գէտցէ՚ր է^չ կՀ 
քձ', հլորցուց: Ջդէտցայ: Բացինք 
տեղ : Մէայն ու մէայն վէթխս,^ 
քեր կայէն հ ոն : ՚ Աամպռանաէ 
Լական գործը' գծագրական: Ել 
հասկնալէ է (էանսէմէ կողմէ այդ ,լք- 
նահատումը : ներկայ էր ցսւցահայ,^ 
լաւագոյններէն մէն' անձ-խտելէ փաո[, 
րով կու գայ ապացուցանել էր 
սիրութիւնները։ Աամպրանտ, այո1, Լ 
եւ' էնսոր եւ Կոյտ։

Ը տս*րթեբ^

Աոքր տալ ամ են ա յատ կան շական երե
սակները իր արուեստ ին նպատակը U*JU 

g ո t g ա հ ան դէ ս ին :

Արուեստ մը որուն տակաւ — առ տակաւ 
ևը մօտենաս։ վւ կ^ ԸԱս,ս ճամբորղը որ

Գէմ ակներ ու այս շարքէն մէԼ 
ալ ներկայ ըլլան սակայն երկու . 
ջիններուն արուեստը յիշեցնող որոշ 
քեր, հոգեկան նմտն խռովք մր, 
սէմի նկարած կատակերղութխննհխ 
մէջ չկան անոնց չար ոդեդիծերը։ 
նաեւ ծաղրանկարային տեսիլք՝, 
ըանքը լուրջ կը մնայ միշտ։ (]ւ. ղթա[ 
ներէն անգին երազային կր մնան Ա 
տեսիթ՛երը , կեանքի կրկէսին զուգաձև 
Կեանքն ու երազը կ^ամբող^այնեն ijJi- 

րար ։

Լյ կար չութ իւն մը որ կը սնանի րնււ 
թեան հարստութիւններով, ըլլան uAif 

ընդգծող մարդուն ներկայութիւնը, 
իրերուն հիւսուածքը հրավառ ձեւսւ 
վւոխութիւններով : Որ կու տան առար 
կալին փնտռուած առաւելագոյն 
տ րտա յա յա ութիւնը :

հրաշալի ա շխարհի մը ենթակայ կը ըգ- 
գայ էնքզէնքը: Եւ ուխտագնացութեան 
մը կը վերածուի ճամբորդութիւնգ յ SÆ— 
ս անել ի ու անտեսանելի բաներ ու գեղե — 
ցէկ մէկ ձեւափոխ ումը կ^ առաջարկէ 
Կարպէլ իր անզուսպ ոգեկան թռիչք"վ •

Երեւակայութիւն , չափ, հնար, յտն — 
դուգն հ ամեմատութիւձւներ , արտակեգ — 
րոե ձ*իջոց մը իրեն յատուկ, արհեստ , 
կշիռ 1 ուժ՜ականութիւն , դոյներու ^դ°ք 
հնչականութիւն իրենց թրթռուն ցոլար- 
ձակու մներով :

Այո բոլորը կը պարփակէ էր արուես
տը, որ' չէ պատմեր , այլ այնպէ ս մը 
կ'ըխէ որ կարենաս դուն բէւրեղացնել այ
լազան պատկերներ մէջոցէն մէջ էր դը-

Այ լա ձ ելումը զոր կ  ̂առաջարկէ 
ազատ կը թողու սակայն դիտորԼԸ է? 
պընկալ խ ո ըհ ր դածո ւթ իւններ ուն ըիր^' 
քին ։ Ջ ա փ ա ւ ո ր եալ են իր ձեւաիո ’
խութիւններր կիրարկած :

Մ իւս կողմէ, գոյն էն աւ ելի ղ1՚ծ'"Լ ար 
տա յա յտուող արուեստագէտ է 
Մակերեսային էական ուժերը նկսւք^ 
առաւ ել չափով մ է կտ եդուած են գիծե * 
րով։ Չ* ո քները կը հետեւին։

Գոյներ՝ յաճախ կապտորակ նանէլ 
ներ , լեմոնէ սփզայ նեբ , թեթեւ վարդսՒ 
դոյն մը, մոխրագոյնի պարրեր^կ^է 
որոնք սակայն լրացուցիչ ազդակներ J 

մնան :

սով մը «եղջերուաքաղ» մը, որան զոհն 
"է լ^էայն 0 շական այլեւ հայր են է ըն

թերցողը: Պէտք կա՞յ ըսելու, որ «դէ
տական» ու «գր ա կան ա դէտ ական» ոչ մէկ 
ալռեէք ունէ : Կը յուսանք որ «մօտէկ ա- 
ռաջէ,կայում» երբ «մեր ակադեմէայէ դը- 
րտկանութեան էնսաէաէւտը» (5) զբաղէ
Օշականով, աւելէ Աջ„լթէլն կը պար - 
տադրէ էնքզէնքէն :

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

1- Անթիլիաս, Մելիտինհցի մրսա - 
սակ, 1973:

2— «ԵՐԿԵՐ», Յաււաջարան, էջ 7:

3— «ԵՐԿԵՐ», էջ 4:

4— St'u, էջ 15 - 16ի երկու հթկա _ 
րաշունչ նօթերը , Համապատկեր Ա. ;

5— «ԵՐԿԵՐ», էջ 11:

վայց երբ դիմակներու ետին պա՝,Լէ 
տած հոգիներու մեկնաբանը, 
նոնց խորշերուն մէջ, կը ցոէա9^ 

քըն ու երջանկութիւնը, ժպիան W- ք 
ցունքը յատուկ ստուերներով անոնց ւ

գգլՒՒէ ԼոժսուԼ։

Ու գոյներու այդ տեղատարափը I 

սաւորելու կը ծառայէ նկարին ի 
Գործօն պաշտօն մը ունի գծին l 

ամբողջական ու ^չԳ[՚Ւտ արտայաJթՀՀ Լ„

չէ շէնուած մէայն : փանսէմ 
տա յա յա ութէւն որակել գծէն ^0. 

արտա ։ա .տութէւնր գծէն մէԼէն I կ 
Լ, դէծը կը շնչէ: Կշոո^

Ղ/"ոԷ փոխանցել
տեսնես ձեռքը որ կը UU1 T ' 
ու սրտին անձնատուր •

Գէմակներու շարքը, 
ցուցադրութէւն , յստակօրէ 
լորէ փանսէմէ բոլոր 
նկարչական րմբռնումը*» ՋդԼէւ , 
կը դէւրտցնէ էը հ տ զո, 
տալին հետ։ Պատրուակը ' մաւց111 ' 
խռովքներուն ալ մերկացողէ

հուԼԷ : \
nl֊^1

Ու ծպտեալներով ib^'

(էանսէմ քեզ ալ կը բարձ["ս-1 -

էր մօտ, որպէսղԼ' ԳՈԼ
ուէս երեւակայութեանդ ա է
Հասնելու համար վերացտկս 

րողութիւններու *» ,0^1^
Չմոռնա լ գետնայարկը ոԼ^

Fonds A.R.A.M



« e ա մ ա ջ >

, A}, խանօէմի վերջքն գծագրութիւն-
„LlUO

ներլլ!
նկարահանդէսէն զսպանակաւոր թէա ֊ 

կան ու^Ը'

X

(89)- Որսանք սփոփարար է անխախտ
Հաւաարէ մը տէր ըԱտլը : Հոգիէն հա- 
Տար'- Մ,"'քէւն համար՚- Երջանկութիւն
երող ներրէն ներդաշնակութեան մը ցո֊ 

[արձակովը ապահովելու համար ,

Աւելէ հանգիստ կարենալ գծելու հա - 

Տար ■
//, ախ ատեն փոխանակ փնտռելու՝ 

տ[,եզերք, մահ, սէր, կեանը, ոգէ, չար 
յ}է րարէ քառերու իրաւ իմաստը , որոնք

եղ կը խռովեն, ինքնավստահ' այո՛ , 
/ հաւատամ կրնաս մրմնջել պարղօրէն !

],Տ մէջ այդ գործողութիւնը ներզգա- 
3„,թեամր յայտնարերուող թելաղրական 
ծաւալում մըն է ։

կարծես մշտնջենական երաժշտութիւն 

J(i որոնէի :

թջւ՚ջները հնչական զդա յն ո ւթիւն մը 
ունենային ու տեւողութեան ընթացքին' 
տիեզերական համանուագ մը իմանային : 
խ,քանակը սլաքաւոր ելեւէջներ չունե - 

նւր :

|ւî/f է րուն մտածումս :

Եթէ հարցուէր , հաւանաբար պատաս- 
խնկի, թէ այգ բիւրեղացումովն, իսկ 
բանաձեւուած բացայայտ ուղղութիւն 
/ը յունի :

Լարզումր որեւէ նշանակութենէ զուրկ

Հ<

իմաստ իսկ չունի ինծի համար :

O/nA ալ հ ետ աքր քր ո , ած գիտնա լու. թէ' 
^ասստացեա® լ եմ թէ ոչ : fi առա g իօ րէն : 
^ործքւ, Hn,H] կՈէ ,ո,սյ հաւատքս ահա- 
էւարկելխրէն : Ապր ե լա կե ր պս :

Ւրաւ է թէ երբ եկեղեցիէ մը ներս 
մտնեմ յու զու մս դժուար ղսսլելի շափե — 
րու կը հասնի։ fiutjg յետոյ !լանւրրա — 
դառնամ թէ այս բազմապատկութիւնը ա— 
իարողութեան գեղեցկութեան կը պա ր —

Աւելի լաւ անձի մր վերածողը ղիս *ս- 
նոր թաքուն ն ե ր դա շն ա կո ւթ ի ւն ր , խո ր — 
Հուրդն ու երաժշտութիւնն է ։

Այսպէս րան մր պատահած էր ինծի : 
էփ: տսւ[՚ու՝ Հայրենի տոլ֊ —

նըս ղորդ մը բազմոցին վրտյ փռուած : 
8իոձւ տարի ետք մ ան ր ա կր կի տօ ր էն կը
փչեմ տեսարանը։ Օրուան էոյսԸ'

Այղ օրը' մեծ մա յրս որուն հ անդէպ 
խր Հ աւատք ունէի ըսաւ հ,քեզ տունը 
Տթակ պիտի ձգեմ պահ մը , պէտք չէ ա- 
'հառակ ըլլաս-» : Եւ աւե լցուց' «եթէ ես 
չտեսնեմ' Աստուած կը տեսնէ : Ան կը 
տեսնէ ամ էն ինչ , ամէն տեզ՝ ամէն ւս-— 
տէն' Յ^րեկ թէ գիշեր»։

Եազանղը մօտ էր, վախցայ : ՞Լ, ուէ րի
ղատ մո լ թիւն։ Այղ կարգի լրտեսութիւն 
մը կրնար անոնց թիւր զղա լի չափ ով նը- 
^ազել/նել ■ Ուստի շփ ո թե լուի հողեղէն Կտ— 
ղսւնգ Պապան երկնային Աստուած Պս*— 
“1այ[ւն հետ որ զիս պիտի կրնար պատ — 
Պ» փորձի մը դիմեցի։

^•սալելով բազմոցի ղորդին վրայ^ ու 

փաթթոցէ ել գրեթէ աներե - 
թանալէ ետք î պոռացի' Հ^թարի ե՛մ 

. մս՚յըէկ*՝* կրնա® յ հիմա ալ տես —

Աո֊ան 
Աեամբ

ն9 վտրանելու եւ ամենայն լյվու֊ 

այո մը էԱհցի մեծ մայրիկիս
սյ^ովը շեշտ ո ւած որ զիս ապշե- 

9 լ ԱԼոռթկումի տեղի տուաւ ։ Անա- 
Գ մուած տեղւոյն վրայ ու երկար լա-

I՛ անձս, fl, յ //' Լֆ. a .
1 ւ J u utr Սայրս շուարեցաւ։

ԱէՍ9ո1-մսեր ուղղել յ ^անաօ զիս

ջ՚չխխ նԼտաԼ էր ակամս1յ հ„,ք- 

«ք. աՊւ ՀԱ։նէ' ոչ ,If,այն ղ„ր„վադլ,ն 
դէպ իրեն • հս"՜ատ^ ունէէ հան ՜

ս'՜''՛'՛ #ք ՚

"’fiifi,. ^“""սմր մէջս էր մխրճուած

ան^(-եւէ էր-

, ւ՝
ք/Հ այդ 4"՚յրևե՚"ններէն

փոփ ո իւո ւ թիւն մը առաի

չէ եկած կը խո րհ իմ հ աւատքիս ոլոր — 
տին մ էջ ։

Տեսիլքը տարրեր է միայն հիմա։

Տարտամ զգացում մըն էր այգ օրը՝ 
ներհայեցողութիւն է այսօր։

Եւ հաճելի արկածը կեանքին կ'ուզեմ 
որ տեւէ միչա պատրաստ մահուան : 
Մահը ներկայ է մտքիս մէջ զուգահեռ 
կեանքիս։ Աստուած մէջս է պահուըտած ։

թայե գտնելու չեմ աշխատիր •

Գիտեմ թէ եթէ փորձուէի գտնել զայն' 
"'յգ պտհուն իսկ պիտի կորսուէր ; Հաս
տատ զղալով թէ Ան մաս կը կազմէ բը- 
ջիջջ՚երոլս : Կեանքիս յ

Ու անկարելի չէ որ նիւթը իր ամե - 
նավ,ոքը մասնիկներով ոգի րււայ : Ամե
նս, յետին մասնիկն ալ նիւթին չունենալով 
նիւթեղէն տարազ : Եւ անցնող մ֊ամանա- 
կին ու ծաւալող միջոցին մէջ սկիզբէն' 
տիեզերային ոգին նիւթէն աւելի առաջ 
ներկայ պէտք է եղած ըլլայ։

Այս է հաւաաքս :

Եւ գունաւոր ըլլալու են տիեզերս, — 
յին մասնիկները , /ետին քարերը նիւ —
թին։

Գոյն որ կիըսեմ կասլոյտ — կարմիր 
չէ' հ^՚՚՚՚յք րւ/տւու է : Հմայք որ կ'ը - 
սեմ աղուորութիւն չէ' միայն ում֊ ալ չէ

սակայն , այլ յարակից տարբերութիւն 
մը՝ որ մզէ միանալու մասնիկները։ Զա
տորոշելով զիրար :

Գրկել տալով զիրար : Տեսակ մը կամք î
Որպէսղի ոգին նիւթ շինէ ։ Ըլլայ կամ- 

քը11 Աստուծոյ ։ Այս տիեզերական խա — 
զին մէջ^ ի՛մ տեղս ք ո®ւր եմ ։ *Լյախ ուր-
ևէ՞ ոլր' ըլւայՒ ՝• ԵրնայՒ չըլւաւ ՛•
Այնքան քիչ էր հա ւան ական ութ ի ւնը ։
Ե ր կիլիոններ էն ձ'ին î Արգ յ ին* ազատս, — 
ր ա ր կեաՅ,քվ, արկածս J-աւ! անակաւոր 
գիտեմ թէ գրեթէ պատիւ մըն է ինծի 
Ար ա ր ի չին կողմ է։ Ինձ նման ոչխ^չ jJj՜՜ 
նած էր ցարդ' ժէկ օրինակով : Խ Ո րհոզ- 
ներ րյ/ան թէ փորձ մրն էր թէ տիեզե
րային շարժման մէջ խազալիք մրն եմ 
պարզ , դիւրաբեկ : Vրնդունիմ բայՅ
ձհիմա — հո՚ս^ ամենա մեծ արուեստա — 
գէտ ին շուրջպար բռնելու հրաւէրը մեր- 
ժելու որեւէ պատճառ չունիմ :

Ընդհակառակն , ուրախութեամր կ1 ըն — 
դուն իմ զայն։ Երախտապարտ իսկ չԸԷԼա~ 
ձե ղետէմ այղքանն է բուն հրաշքը
ինծի համար : Իժ կեանքս ։

Ա անձն ո ւա ծ պարգեւ մը :

Սիրով կ՚ապրիմ ։ Երջանիկ չըսի î

Յետոյ ն շմա րած եմ որ երեւութապէս

լրացուցիչ կամ հակընդդէմ մա րզերու
1 կտն բառեր զորս կը շփոթեմ : Ա —

ոանց զանազանելու իսկ զանոնք ։

Ե ր բեմն նոյն իմաստով գործածե լու 
աստիճան :

Օրինակ' հաւատք եւ սէր * կրօնք եւ. 
արուեստ :

իսկապէս պարղեւ մըն է կեանքս' 
ինչպէ®ս ընդունիլ յ

ճտ շա կաւո ր ապրիլ սորկ ի/ նախ :

Իմ անկիւնս հեռու բազմ ութեան քըր թ“~ 
մըեջիլնէն ։

0ոռետեսութիւնս իբրեւ մզիչ ուժ գոր-^ 
ծ ածելով : Առաջին զրահս ։

կաշխատիլ արղիլք մը ձեռք բերելու 
^ամար : մասնաւո րապէս , այլ ի բաւին 
ձգտելու փնտռտուքով ը դիծութ սլարզօ —

ասսԴւ՝-
Տաքնալ առօրեայ ա շիւատանքին բե — 

րած ա ր ղի ւնքո վյը ։

Ապրիլ ազատ ա շխատանքութ երկրորդ 
զրահս ։

Հա կաս ո լթիւննե ր ը վտարել ։ Ոչ բո լո — 
ՐԸ : Հասկացողութեան եզրերը բուզմա — 
պաս,կեալ չափերու հասցնելով ։ Առանց 
որ դժգոհութեան զգացումս ոչնչանայ։ 

Լա ւա գո յն ին տենչս նո ւազի յ ր յ ջս,/ու

կամքիս զսպանակը ժանգոտ ի ։ Եւ֊ յե — 
տոյ } անհեթեթ հակումները հակակշռէ — 
լսվէ հարցերուն մօտենալու կերպը &Ըշ

գլ՜ւ*
Ոչ ժէկ արդարացում չարին դէմ : Վը- 

տարել զայն iQ'n յփյ արտօնութիւնը ա — 
նոր' ոճիր նկատել :

կ՚ըսեն' Հչկայ չարիք' որ չծնի բար իք» • 
այո՛ , սակայն ակնթարթ մը թոդ տեւէ 
միայն չար գործողութիւնը։ Ուշադրու
թիւն գրաւելու չափ երկար ։ Աւելին կր 
հասարակացնէ զայն։

fi ուն վտանգը գռեհ ի կին վարժ ո լ —
թիւնը ։

!'ար ին է կենսալից տուեա լր ։
Աերմացու հունտը։

Այգսլէսով կրնամ ամլացնել ապրելու 
դժուարութեան պատճառաւ վախը y ա — 
ռօ րեա յին կչո-ոյթը ազնուացնելով։

Եւ֊ արուեստով : Երրսրդ զրահս ։

Հա սլա® զեղեց կութի ւնը :

Ո^ ւ֊ր փնտռել ։

Գրեթէ գտնել զայն առանց փնտռելու։

Այսինքն ամենուրեք։

Եթէ գիտես զայն գնահատել իր զա

նազան ուժեղ տար ող ո լթիւններ ովր է եւ 
սէ միայն աչքի գոհացում տուող տարազ
ներու մէջ-,

Ընդունիլ երեւոյթները իբրեւ հեռանր- 
կարներ ։

Փորձեր ։ Աար ելի ո լթիւններ : Յղի բա
ներ :

^այՏ քնարել, զատորոշել, կփրգ^^է 
ձ իա յն քու հեռատես իլքդ տեսակարար :

Ըանձդ գտնես ։

// ի այն մինակ կրն աս մօտենալ եր — 
Լան կութ եան աղբէլր ին ։

Ափսոս , ^_աթէլ ^.UJPl,L կր^այ յա — 
գեցնել ծարաւդ :

Լայնախոհ ապրիլ սիրելով։ Ամ ենա — 
կա ր եւո ր ր :

ՀԼ^րջին անթափանց զրահս ։

Ս ահը չենթադրելով որեւէ ադե ղու — 
թիւն, որեւէ ան րն ա կան ո ւթ ի ւն յ // րելէ 
պատիժ ։

Այլ ազդու ոչնչութիւն մը։ Ինծի հա
մար : էյոր սկիգր ոգիին համար ։

Իայց հոգ 'կապը անվերադարձ խըգ^" 
ուած է առաքին քցիքին հետ ։ Փրթած եմ 
անկէ ։ Զկամ ։ Ե*- երբեք պիտի չրցամ ։
Կեանքի արկածիս շարժուն հետքերը 
ս ր րուած են ։ Ե*- առանց շարժման էու-
թիւն չկայ ։

Կամքս շար ո ւնա կուի թերեւս' բայց ու- 
Ը էշխերով պիտի իրագործուի այլեւս : Ու 
ա՛յգ \ ղ[,ա չփ շահագրգռեր : Ամենամեծ 
Արուեստագէտին կամքն է ամենահզօր î

*էման արուեստագէտին որ կր մերժէ 
իր գործը Աստուած կր մերժէ զիս մահ- 
ո ւան դիմաց ։

Լյորհելով գուցէ թէ ո շ մէկ օգաակա — 
բութիւն կրնամ բերել ձախող վերջացող 
փորձի մը։

Պահուըտած էր մէջս։

Ու այգ յետին պահ ուն սւղզակիօրէն 
յարաբերութեան մտնելու կարելիութիւն 
չուզեր ստեղծել ինծի հեա 'Անունդ 1լ ե — 
րազէ :

Ու բարոյական չկայ պարգեւուած ու
ղատս ւթեան մ Լ ջ քանի առաւելապէս 
փ n լ, ձա ռկո ւթե ան ևը ծառայէ ;

Ամենակարողը ան բար ո յ է բառաց ի — 
օրէն :

Եւ խեչո՞ւ կհուզենք անպայման ան — 
պատասխան մնալու գաւոապարաո ւած 
հարցումներով անձկութիւն պաւոճառել 
հոգւոյն^ որուն ամենափոքր մասնիկնե
րու ալիքն իսկ Հժայիչ է երբ ազատ ր/— 

LluJ ։

Հմ այքը մասնիկներուն' Աստուծոյ
կամքը :

Ու հոգիին ազատ թելաղրական ծա — 
լալում կն կախում ունի էութեան վերել-

քը։
Ոգեղէնն է զիս յառաջացնոցր ։

Անմահութեան առաջնորդողը ։

Պիտի մոռնայի' խնդալ սորվի/ ։ 

էյնգալ գիտնալ :

Պայմանաւ որ իմանալ ջանաս արուես
տագէտին' հասկնալ փորձես գիտունին 
նման ։

Եւ յետոյ ւ մէշտ սիրես է սիրես •• • սի
րե՛ս :

Ա ինչեւ վերջին րոպէն ։

Աոռցի՚ր՝ մոռցի՛ր ՝ եզերական ոչինչ։

If ահուան հովն է անցնողը :

Լսէ՛ բանաստեղծին ձա յնը միա յն ։

«Ամէն ճովի գէմ՝ հոգին սաագսւստ,
Եթէ կա՜յ հոգի,
Եթէ կա'ն հովեր՝ հոգին է պասւրաստ :
Եթէ գա'ն հովեր՝ կը մեկնիմ

անգար ձ :
Մնաս րարեաւ. ոչ ոքի» :

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄԲԱՐԶՈԻՄԵԱՆ

Փարիզ, Մայիս 1980

(*) ԽՄԻ- Մամուլի տակ է Դրիգոր 
Համրարձումեանի «Քալէիտոսքուի 80»Ա, 
որ կը մեկաեզէ գեզարուեսաական-գրա— 
կան զանագան թուղթեր, գրի աո նուած 
1970 ֊ 1980ի շրջանին: Այս եւ յեսւագայ 
անտիպ էջեր կը կազմեն այգ հատորին 
վերջին մասը:

Fonds A.R.A.M
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ՋԻնԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

Տարբեր մշակոյթներու. պատկանող
թատրոններ ունէն էրենց յատուկ թատե
րական լեղուն : Ատոնք կը բաղկանա/t
տուեալ մշակոյթէ հանդիսատեսներուն 
հասկնալէ նշաններով : Զ էն ական թատ — 
րոնը ունէ նշաններու ամ բող ջ դրո ւթէւն 
մը՝ որոնք մակերեսայինօրկն առհուած 
կը թուէն պարզ րյ/աԼ) սակայն բարդ են 
եւ իւրաքանչիւրին կը ըծորդուի իմաստ 
մը : Չէն ական թատրոնէ բեմը քառան — 
կիւ/t է եւ բարձր : Երեք կողմ եր էն շրր — 
ջապատուաե հանդէս ատ եսներով : Լմորքը 
երկու անցքեր , հադիսատեսներու ձա[ս 
կողմէ անցքը մուտքն է՝ աջէնը ելքը*. 
Չինական թատրոնը արեւմտեանէն (l) 
նման չէ գործածեր գծուած տեսարան — 
ներ եւ ճարտարապետական կառոյցներ ՝
այլ բեմական տեսարաններ ը կը պատկե
րացողէն առանձէն առարկաներով որոեք 
ոճւէն էրենց մասնաւոր դերը ե՛ւ իմաս — 
տը * օրինակ' սեղանը ՝ աթոռներ ը եւ դե
րասաններու դործածած կարդ մը առար
կաները : Չինական թատրոնէ նշանները 
կտրելէ կ բամնել երկու մաս է : Առաջին 
տ ես ո ղա կան • անոնք , որոնք կապ ունէն 
թատերական մէջոցէն (2), Երկրորդ
լս ողական ՝ անոնք որոնք կապ ունէն եր- 
կա [սօս ո ւթեան ՝ ե րամ՜ շտո ւթեան եւ ձայ- 
նա քէն ազդեց ութիւեներ ու ։ 1] եր նէւթը
պիտի կեդրոն ան այ առաջէն մ աս էն շուրջ՝

Տեսողական նշանները էրենց կարգէն 
կը րամն ո լէն երկու մ ասէ : Աձ՚ոնք ո րոնք 
կասլուած են գործողութեան մէջոց (3) 
յղացքին եւ ս/նոն^ որոնք մ աս կը կազմեն 
բեմական տեսարանին :

Ա. ԲԵՄԱԿԱՆ ՏԵՍԱՐԱՆԸ-

,,,) p-եմւսկան Այլուրկաներ- Ասոնց կա
րեւորութիւնը կը ճշդուի համաձայն ի — 
րենց կատարած պաշտօնին եւ որոնք մաս 
կը կազմեն դերասանէ էէ աղէն : Աուրը եւ 
րամակը ՝ օրէնակ կը նշեն անցման կէտ 
մը կայուն տեսարանէն դէպէ գործողու
թեան մէջոցը •

Ասոնց կողքէն կան տեսարանը ամբող
ջացնող առարկաներ ՝ ժայռի կտոր մը՝ 
զէն ո ւոր ական զգեստ եւ առարկաներ , 
ծառեր : Եր պատահ է որ այս ՛Լեր — 
ջէններ ը կր փո [սա ր ինեն առաջինն եր ը , 
այս փոէսարէնումր մասնաւոր էմաստ կը 
ստանայ ՝ վիճակի մը շեշտումը՝ օրէնակ։ 
թատերական ն շան ա կ ո ւթ է ւն ունեցող ա- 
մ են ա կար եւո ր առարկաներն են սեղա — 
նր եւ աթոռները որոնք դրեթէ մ է շա ներ
կայ են չէնական բեմէն վրայ։ Եթէ տ- 
թոռը եւ սեղանը էրենց սովորական դիր- 
քէն վրայ են ՝ տեսարանը ներքէն է î 
Աթոռ մը՝ դետ էնը կռնակէ վրայ զե — 
աեղուած' կը ն չանա կէ < ողա թումբ մը։ 
Աթոռ մը դյ իւ իվայ ր դրուաե' լեռ մը կամ 
բլուր մը : Աթոռը սեղանէն վրայ' քա — 
զաքային աշտարակ մը։

Չէն ական թատրոնը նշաններով կը 
պատկերացնէ բն ա կան կարդ մը երեւոյթ
ներ ։ Ե ռան կէ ւն երկար դրօշակներ ՝ ո — 
րոնք կը ծփաց ո ւէն թատ ր ոնէ օգնական
ներուն կողմէ՝ կր նշանակեն հո վ ։ Մուրճ 
մր եւ հայելէ' փոթորիկ։ թատրոնի օգ
նականներուն սեւ. եռան կէ ւն աձեւ դրօ — 
շակներէն երբ գունաւոր թուղթեր դուրս 
կը թ ռչէն' ձէւնամրրէկ։ Դտսական չէ — 
նա կան թատրոնէն մ էջ լոյս է եւ մ ութէ 
թաղ չկայ, լուսաւորումը կը մնայ նոյ — 
նը : է/*րը և1* ս1ատկերացուէ լապտե —
րով մը ՝ որ թատ ր ո նի օղն ական մը կը 
բռնէ րեմադրութեան ըն թաց քէն : Աներա
սանը որ կր մարմնաւորէ խեղդուող անձ 
մը՝ կը նետուէ օդնա կանն եր ուն մ էջել ո- 
րոնք կր բռնեն դծուած ձուկ մը ել ա- 
լէք [որոնք ջ^^րը կը պատկերացնեն •) ա- 
պա՝ բոլորը միասին կ^ ել լեն դուրս [դե
րասանը խեղդուելէ յետոյ • • ♦ ) :

նշաններու դրութէւն ը կ^օղնէ չէնա ըէ 
դերասանէն պատկերացնելու զանազան 
,լթճ ակներ ել դո րծո զո ւթ ի ւնն ե ր «առանց 
որ ստէպուած ր//այ վերստեղծելու էրա- 
կան ութ էւնը բեմէն վյրայ» : Տէէնավառու — 
թիւնը պատկերացնելու համար ան կը 
գործածէ մտրակ մը որ ձին կը ներկա —

յա ցնէ ՝ մտրակէն գոյնը ձիուն գոյնն է։ 
fi եմ էն վրայ նետո ւած [առանց մ ասնա 
ւոր գէր րէ) մտրակ մը կը նշանակէ ա — 
ր ածող ձի մը։ Կ առքով անցքը կը ներ — 
կայացուէ օգնականով մը՝ որ դեղէն դը- 
ըօշակներ կը բոնէ դերասանէն երկու 
կողմ եր էն։ Դրօշակներուն վրայ կլորներ 
կան ՝ որոնք անիւը կը խոհրդանշեն : 
լ ով պտոյտ մր պատկերացնելու համար ՝ 
բաւական է որ դերասանը թիով կատարէ 
քստակօրէն սահմանուած շարժումներ ։ 
Դլխատումի տեսարանը կարմիր մետաք
սէ մէջ փաթթուած ծրար մը կը նշանակէ 
գլէ/ ատ ո ւած ղէու-թը> ձէնչ գլխատուած
անձը դուրս կը վազէ ) գլթաաուեքէ յե — 
տո յ . . •) ՝ մէնչ օգնականը ծրարը կը ցու
ցադրէ հ անդէս ականներ ուն :

նշաններ ալ կան որոնք կապուած են 
դեր աս աններ ու հ ադուածքէն եւ րնդհան- 
րապէս կապ 1լ ունենան ներկայացուած 
նկարագրէն։ Հոգէնե րը կը ներկայացուին 
կարմիր քօղով։ Հիւանդը դեղէն կը — 
տորովվ կապուած գլխուն շուրջ որ կ՚իջ
նէ մէնչեւ կռնակը՝ դեղէն պարան մը 
կ՚ունենայ վզէն Լուրջ* Հրամանատար մը 
կ՚ունենայ եռա նկիՀս ա ձեւ նշաններ որոնք 
ընդհանրապէս զարդարուած lf' ԸԱտն վի
շապներով ։

բ) Տարազները •֊ Չինական թատրոնը 
ունէ չորս դլթաւոր տիպարներ :

ա .— փայլուն նկարագրի տ էր հե րոս — 
ներ (Հէփէնկ), ր- ■{• ոզոցայէններ՝ ան
գութ մարդէկ ՝ կոշտ զէնուորներ (ճինկ) ՝ 
գ •— հտպիտներ ՝ պարողներ ՝ աքրոպաթ — 
ներ [շուու) ՝ դ •— Եզական տիպարներ 
[տան) : Այս տիպարներէն իւրաքանչիւ
րը ունէ էրեն յատուկ տարաղյը ՝ որ ցոյց 
կու տայ ոչ մէայն ենթակային ընկերա- 
յին սլատ կան ե լէ ո ւթ է ւն ը ՝ այ լ նաեւ ut- 
նոր բարոյական արժէքը։ Չինական տա
րազները կը սլատրասւոուէն սուղ եւ ազ
նիւ մետաքսէ եւ ծանօթ են էրենց գոյ- 
ներու ճոթութեամբը։ 'եկա տի ունենալով 
որ դասա կան չինական թատ ր ոն ը առանց 
լուսաւորումէ էր ՝ հ ետ եւա բա ր տա ր աղը 
ունէ նաեւ տեսարան ստ եղծէ լու եւ ամ- 
րո ղջացն ելո ւ պաշտօնը ։

Չինական թատրոնը ունի երեք տեսակ 
աա րազներ »—

ա — Ար ա ր ո ղո ւթ ե ան զգեստներ ՝ բ •— 
Առօրեայ հագուստներ ՝ գ •— Չէինուորա — 
կան տարազներ :

Չինական տարազը օրինակը կ՚առնէ է- 
ր ականս ւթեն էն եւ կը յարմար ցնէ բե — 
մէն։ Աղքատը մարմնաւորող տիպարը կը 
հագնի առօրեայ հագուստներ ՝ փակ — 
ցուած կա ր կտ անն ե ր ո վ ։

*եշանի մը կապուած իմաստը սակայն 
կրնայ փ ո էէ ո ւ է լ համաձայն
կացութեան : Դլխար կաւոր մը առտու — 
կանութ ՝ կը նշանակէ թէ ենթական գի- 
չերը չէ քնացած ։ Ենթական ՝ եթէ դԸԷ“ 
թարկը հա դած է դէշերը ՝ ատ էկա նշան 
է ծուլութեան :

գ) ^լւ^աներւլոԼ՜ւք •— Դերասան մը աւե — 
քէ կը նոյնացուէ էր ներկայացուցած տի
պարէն շնորհիւ դէմաներ կո ւմէ : Դիմա
ներկում ը անկա էէ է եւ ունէ էրեն յա — 
տուկ նշաններու դրոյթ մը։ Դէմ ան եր — 
կումը նման է չինական հէն պատերազ
մական դիմակներու ՝ որոնք կը ծառա — 
յէՒն սարսափ ազդելու թշնամիին վր — 
րայ : թատրոնի մէջ պէտր կը զգացուի 
զատորոշելու չար տիպարները միւսնե — 
րէն : Դիմակները կարծր եւ անդործնա — 
կան էին , յարմարելու թատերական յա — 
րտփուիոիւ կա ց ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ : ևու՜
գայ դիմաներկում է գաղափարը։ Երեսին 
վրայ գծուած ձեւը եւ գոյնը ցոյց կու 
տան թատերական տիպարէն նկա ր աղէ — 
րը եւ բարոյական յատ կութ է ւնն ե ր ը ։ Ա- 
մէնէն ընդհ անբացած ձեւը դէմքէն երե
քէ բաժանումն է ՝ ներառեալ ճակատ ը եւ 
թուշեր ը «Y» զէրէ ձեւով ։ Ի ւր ա քան չէ ւր 
դոյն ունէ էր իմաստը։ Ա եւը նշան է 
պարզութեան ՝ անկեղծութեան ՝ քաջու — 
թեան . կասլոյաը յամառութեան ՝ ան — 
զ բթութեան ՝ հպարտութեան ։ Ապա ՝ 
ներկուած տուեա լ դոյն է տարածութեան

չափը կը համապատասխանէ տիպարի 
րարոյական արմէրին : Ամբողջովին ճեր
մակ ներկուած դէմր մը, ճերմակ գոյնը 
ունի որպէս նշան, այսինքն' վատ մարդ 
մըն է (ընդհանրապէս ազնուական ծագու
մով) : Մինչ ճերմակի հետք մը քիթին 
.իրայ' կը նշանակէ պատուաւոր մարդ 
(րնդահանրապէս' պարզ զինուոր) :

Բ - ԳՈՐՄՈԴՍՒԲ-ԵԱՆ ՄԻՋՈՑ-

Չինական թատրոնը ունի «գործողու
թեան նշաններ», որոնք կապ ունին դե
րասանի շարժումներուն եւ ծՆ^երուն 
հետ եւ որոնք !լ արտայայտեն դերասա
նին նկարագիրը եւ իր յա րա րե բութ ի ւն ր 
թատրոնի միւս տիպարներուն հետ : Այ" 
նշաններու մեկնակէտը ի ր ակտն ո ւթ ի .նն է 
բայց կառա ցուած են այնպէս մը որ տ 
ռաւեյագոյն չափով ^^ntu
նալ իրականութենէն ։ Անոնք ունին իրենց 
անկաթ գոյութիւնը [իրենց յատուկ իրա- 
կանո, թի՛նը) ։ Աակայն հակասականը ե > 
հ ետաքրքրական ը հոն է որ ղո րծո ղու — 
թեան նշանները ՝ որոնք տեսարաններու 
բազկաց ո ւց ի չ տարրերն են ՝ մօտ են նաեւ 
իրականու թեան ՝ կամ հանդիսատեսին
վրայ կը ձգեն իրականման վիճակի մը 
տպաւորութիւնը եւ այգ ուղղու թեամ ը 
մւոածե լու տուեա լներ ը ։

Ձի նացի գեր ասանը կէ ր ա ր կե լո վ րն 
ղան ո ւ ած ն շանն ե ր ը !լ անցն ի , օր ինակ 
երեւակայական արգելքէ մը : Եը բարձ
րանա f եր եւա կայական աստիճաններ ’
Եր նշանն երէն հ ան դի ս ատ ես ր կր ծանօ- 
քԺանա ք կա ղ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ. րնոյթին նաեւ։ 
Դերասանր եթէ գլութր ծռե լով մ տ/t Լ 
տունէ մ ր ներս կամ դլութը զաե ա — 
ռաստա ղի մր զարնէ' կր նշանակէ թէ 
ան կը մտնէ աղքատի մը տունը։ Դե — 
րասանը ելքէ դոնէն թիով ներս ղալու

ւղա ր ա գա յ էն՝ կը նշանակէ թէ ամբողջ բե
մը լեց ուած է ջուրով և էնք կրնայ ուրիշ
ներ ալ ընդունի լ նաւուն վրայ։ Չինական 
թատերաէէաղի մր մէջ սպասաւոր մը՝ որ 
ութ ձիեր ունէ ՝ կը յաջողէ հանդի սա — 
տեսին ցոյց տալ թէ էր ձիերէն մէկը 
շատ դեղեց է կ է՝ միւսը' ծեր՝ հիւանդ՝ 
աքացէ տուող ^ւլն • :

շաններ ՝ որոնք կը նկարագրեն դո ր — 
ծող ան ձեր ու. հոգեբանութիւնը՝ կը կա
տարուին թեզանիքէ [որոնք րնդհանրա — 
պէս կ'ը/լան բոյն եւ երկար ) շարժու մ — 
ներով ։

Օդը նետ ո ւած եւ կա իւուած վիճա կի մէջ 
մնացած թեզանիքը կվարտա յայտէ քու — 
սահ ատ ո ւթիւն եւ ըմբոստութիւն : Աջ
ձեռքի թեզանիքը եթէ շրջա,ն մր ընէ եւ 
ապա վար կախուի' կը նշանակէ որ են- 
թա կա ն տու-ած է ճակատագրական որո— 
շում մը, կրնայ զոհած ըլլա լ մէկու մը 
կեանքը, յուսահատութեան ել տազխա — 
պի պ ահերուն , չինացի դերասանը ձեռ — 
քերը վար չի ձդեր , այլ վար կը ձդէ 
մէկ ձեռքը մարմնի*!, մօտիկ ել միլսով .սլ 
1լր րռնէ արմուկը -, Զգացումներու ար - 
տտյայտութիւնը եթէ կարելի չըլլայ թե
զանիքի շարժումներով , դերասանր կը 
ծալէ թեզանիքը, կանցնի ձեռքեր ուն, 
որոնցմով կ'արտայայտէ հիւանդութեան , 
տաքի - պաղի զգացումը , յուսահատու-

1 9աւ֊, խղճահարում, խոկում :
Գործողութեան միջոցին պատկանող 

թատերական նշանները կը կատարեն շատ 
կարեւոր պաշտօն մը։ Անոնք ցոյց կ„լ 
տան տիպարներու միջել ընկերային յա
րա րերո ւթ իւննե ր ր եւ որոնք արտայայ - 
տութիւնն են տիպարներու միջել եղող 
պայքարին որ թատրոնի ամենակենսա - 
կան տարրն է։ Ցարդանքներ մատուցա
նելու կամ ունկնդրութիւն մը ուզելու 
համար դերասանը կը բարձրացնէ ձախ 
թեւը մինչեւ կզակը, վար կախելով թե
զանիքը, ապա սՀ թելին մ տաներ ով կր 
դպնայ թեզանիքի ծայրին դուրս ձդե - 
,ով միայն ցուցամատը։ Յարգանքի ար-

յյայ^ռւլս^աս այլ
րասանը կը խաչաձեւէ թելեր'-. V' 

քլ .p-' / ,r 11֊'ձեւ մը' աթոռի փոշին
'՚1՚մր շտրժելով աջէն ձախ

Հ “'ս>սւաջ -. Բարկութիւն ել խորշակ 
լու համար դերասանը սաթ,, 
դարձող թեզանիքը միաժս,մա*Աալ 
կողմ դարձնելով գէմքը . J
գաղտնիք մը ունի հանդխ,^^ 
փոխանցելիք, կամ անձնական ք,,Հ. 
մը, կը բարձրացնէ թեղանկլր 
դէմքը եւ կը մեկուսացնէ ինքզՀ 
մի միւս տիպարներէն ։ Մեկոլ^^Լ 
լելի վերացական ձեւն է երր թեվ 

բարձրացնէ մինչեւ յօնքերը ել թե,,,,, 
նիքով կր ծածկէ ամրոցէ դէմրը.

Չինացի դերասանր տիրապետերս 
.//«ր ըո/որ "'J" նշաններուն կը 
կանոնաւոր մարզումի : Աշխարհ,,,^
դերասան' Մ այ Լան 3)էնկ , կր յԱ 
ինչպէս կը հետեւէր այդ մարզումներ,,^ 
երր միայն ութ տարեկան էր, 
հին թատրոնին մէջ կիներուն արզիր,J, 

էր խազալ, հետե, արար' մարդիկ կ'աո. 
'1,էին իգական զերեր, Հինկէի 
' "ր Կնոջ» ղերին համար կան կարզ կ 
կենսական շարժու մներ , որոնզ 
պիտք էր մարզումի երկար ժամանակ 
ճշզրտութիւն ձեռք ձգելու համար, Ա 
նոնց մէջ էին քալելը, դուռը բանալ 
զոցե/ր ■ . - » կ'Ը" է Մ այ - Լան ֊ իկնկ 
Չինական թատրոնը ոչ միայն կարեա. 
րո.-թի.*ե կո. ՚ոայ մ...ր մնական ճկոլ.
նութեան , այլեւ դերասանի րնդհւսնոզ 
զ ս, ր զա ց մ ան :
Ս.ն ծանօթ կ'ըլլ այ ընդհ ան րապէս չՀ . 
նա կան փ jt շփս ոփա յուքժեան կո մրիկի ուս)\ 
/Ժաօ f քէն : յէն ծանօթ՛ կ րնղհ անրապէ
ժ խ ս արու ծ սան եր ո էն' երաժշտութեան
նկա ր չ ո ւ թեան ։ Ա* այ — Լան — 3)կնկ նը՛ 
կ՛որ չութքէւն սորված էր եւ կ տպեր || 
աեսնկր նկարչական յօրթնումթ եւ թատ
րոն ի մ թջե ւ : Չ էն ակ ան թատրոնի թափ 
բուն միջեւ եղած «սառեցումները» (i 
դադար) կր նմանցնէր պաստառ I՛ In 

«սառեց եա շ» սլա տ կերնե ր ո լ : «Անդամ կ 
որ դերասանր ղդեսաաւորուած եւ փ - 
մաներկուած կենայ բեմին վրայ՝ տհ 
կը զազրի սովո րական անձ ti ր 
այլ 1լրւյայ արուեստի գործ մր՝ • 
մարժէք արուեստագէտի վրձինին ստեւր 
ծած ւղ ա տ կ ե րն ե ր ո ւն» ։

Արեւմուտքը երկար ժամանակ դեըա " 
կա յու թեամր դիտած կ չինական թ“>տ 
բոնը։ Առաջին անդամ' ԱերժՒթթխ՛ 
յով եւ Ս*այըրՀըէտ հսււասարկ - 
սար սերտ ած են չինական թատրոնը 
դիտած Մ այ - Լան - Ֆէնկի ներկա
րումները Մ ոսկուս. 193ք>^ե : Ա“1“՛ */՛^ 
1լան թատրոնի հանդէպ հ ետւսքր.րրՈԼթ1 

gnjg կու տան ՓիսյէյխըԸ Պնրխւ
Պրեխւո , որոնք ազդուելով չինակ
թատրոնէն , կը զարգացնեն «հեռաււ. 

րացո.մ»ի յզացքը։

1 •— Ընթ֊երրււզնԼ՜րուն կը ûqtQf lBP 
յքըւոեան p-սոորոնի նշաններուն հետ ք J 
դայյաւթ֊իւնը : էամ չինական թ’յւտք 
նշաններու գործածութիւնը, Pn^, 
նոնց որոնք ներկայ եզան ՓեքիՏի Օփ P ' 
յի ներկայացումներուն, ԱպքՒ1 
յիս ամիսներուն: ,

շ — Թատերական գործողութ!1 
այնպէս, ինչպէս որ կ՚ընկալուի “ 
դիսւստեսին կոզմէ, կը կոչուի (< 
(«տարածութիւն» իմաստով)։

3- Դերասաններու 2“?^’ . յ, 
լոյ սի եւ գոյնի փոփոիութիւ 
տեզծուտծ (ոչ-նիւթական ) ա P 
PC Կօ կոչուին գործողութ «ա *
Մինչ թատրոնին թեմը եւ « P 
որպէս ամբողջութիւն նիւթաէւս 
թիւն կ’ենթտդրեն :

Մատենագրութիւն- 
— Semiotics of Art: Signs 1,1 ի- 
se Theatre . . Karel Brusak. 
Ladislav Matejka and Irwin 

London, 1977. . I®1
֊ «My Life On The Stage»

Fang,
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la poésie arménienne par Daniel LEUWERS [*]

La poésie arménienne, de Grégoire de Narek à 

Yéghiché Teharentz

C’est avec ferveur que Luc-André Marcel et Gara- 
ճ| Poladian nous livrent aujourd’hui un vaste choix 
J poèmes arméniens, de Grégoire de Narek à ïcha- 
(IZ Ce long périple à travers des siècles constam- 
Bt déchirés par le fer, le feu et le sang nous permet 
|tconstater — comme l’écrit Luc-André Marcel, dans 
>՝q ivant-propos *— que « /a poésie s enrichit aux ca- 

tfrophes ».

Certes, l’on pourrait penser que le conflit qui 
mime le magnifique Livre des Lamentations de Gré
goire de Narek, ce poète universel de l’An Mille (il est 
iten 951), est purement subjectif, et que sa volonté 
uystique de transcender les violents désirs du corps 
ist qu’une aventure individuelle. Pourtant, les vers 
lt Grégoire de Narek ont mie portée plus générale et 
ne terrifiante vertu d’anticipation. Les lamentations 
fin homme sont déjà celles d’un peuple : « durs et 
«ternants chagrins qui doivent toucher jusqu’au mi

nable fond de la nuit funéraire ».

Grégoire de Narek est l’un des plus grands poètes 
ystiques — le plus grand peut-être — que la littéra
ire universelle ait connus. Comme, plus tard, chez 
Ihérèse d’Avila et Jean de la Croix, l’on sent le fré- 

wement inquiet de l’âme en proie aux tentations 
«ipables du désir, et sa marche ailée et nuptiale vers 
’Dieu qui réconcilie les contraires. Un feu merveilleux 
>։ subsiste-t-il pas, comme par miracle, « dans les tré- 
Ws des citernes endormies»?. C’est ce dont la pa- 
”1։ lyrique de Grégoire de Narek est assurée :

« les tristesses s'anéantissent 
les cris de douleurs s'éloignent, 
la ténèbre flamboie,

l angoisse est bannie,
les désespoirs disparaissent,
les malheurs sont frappés de mort
et la Main de Puissance règne, Expiateur ! ».

Après ce poète d’une envergure telle que — pour 
Rendre les termes de Luc-André Marcel — « son 
®re fut mie entité magique à l’usage de tout un 

՛ ։ple pendant plus de neuf siècles », ce sont quelques 

itj'K ^°^en Aj$e qui nous sont présentés : Naha-

ut ^CHAR, le plus célèbre troubadour d’Armé- 

է(Հ^ա’ ^aus ses Chants d'amour, célèbre une inac- 
y, 6 femme stellaire, et Grégoire d’AKTHAMAR- 

KELMURDJIAN représente le XVIIe siècle, et
« a<։he H0VNATHAN le début du XIXe siècle.

J on
fi’il est

bouvi

plonge ensuite dans le XXe siècle et dans

î’Mel VA°nVeaU d’appeler K P°ésie de8 massacre 
OÉJEAN (1884-1915) y occupe la place i

1։ revu ættvre et la vie sont largement présenté 
։otis 6 ^n^aslan’ que dirigeait le regretté Topali 

J"jà accoutumés au lyrisme de 

, Ie bonheur demeure intact de
des po' ՅԱՏ toute leur fraîcheur ou leur grav 

^fi^comme vahakn, O LALAKÉ 
se (dans ce dernier poème, le p

■Métamorphosé en un chant de source où 
' alarmes pures des astres»). La poésie 

■Mijean ne chante jamais gratuitement
■iel Va

(*) Cette nouvelle signature, qui apparaît pour la 
troisième fois dans le numéro mensuel (.(Arts et Lettres» 
de Haratch, a suscité la légitime curiosité de nos lec

teurs. Précisons donc, que D. Leuivers, né en 1944, 
a fait ses études au Lycée Henri IV et à la Sorbonne, 
il est agrégé de Lettres. Actuellement enseignant 
à PUniversité de la Sorbonne - Nouvelle (Paris III) 
il est l’auteur d’une thèse de doctorat d’Etat : « Pierre 
Jean Jouve, la naissance d'un poète». Il a établi, préfacé 

et commenté dans la collection Le Livre de Poche les 
ouvrages :

RIMBAUD : Poésies
FROMENTIN : Dominique
SACHER-MASOCH : La Vénus à la fourrure
MALLARMÉ : Poésies
ZOLA : L'Assommoir et La Bête humaine.

Il publie, par ailleurs, de nombreux articles dans 
la NRF (chornique poétique), Europe et d'autres re
vues spécialisées.

travaux de la terre, elle leur adjoint toujours la lampe 
vacillante d’un regard prompt à discerner

« les douleurs du plaisir
et les plaisirs de la douleur».

Le vin de la gaîté rejoint vite le calice où il se 
mue en « Sang de Dieu ». L’image de sang habite tous 
les poèmes de Varoujean et culmine dans ces Coque
licots qui «saignent comme des cœurs amoureux».Fleurs 
cueillies par et pour la mort : destin tragique d’un 
peuple que le chant du poète assiste, les mots tachés 

de sang.

Place enfin est offerte —- la dernière, chronologi
quement — à TCHARENTZ que 1 on considère comme 
le plus grand poète de la révolution russe, avec Maïa- 
kovsky. Loin de l’art savant de Varoujean, Teharentz 
répudie la prosodie et cogne vigoureusement sur les 
mots. Ce communiste qui s’éteindra dans les geôles 
staliniennes, nous laisse la flamme d’un secret espoir :

« Et ma vie s'éteindra vieille, 
étincelle sans valeur 
dans l'or de ta flamme, 
mon cœur cendreux s'allumera 
dans toute l'aurore à venir ».

La lamentation séculaire est le gage de l’espérance 
toujours renaissante. Cette dialectique, liée à l’histoire 
du peuple arménien, est l’aiguillon même de sa poésie 
— et Daniel Varoujean l’a, mieux que nul autre, ex

primé en célébrant

« la Force moteur et envol

de l'étincelle création,
sous l'étreinte de qui naissent des mondes 
la part des fleurs, la part des flammes, 

pour qui, en chaque atome, 
en chaque Intelligence et Volonté, 
se perpétue le Principe de vie ».

CHOIX DE POEMES ARMENIENS (traduction de 
Luc-André Marcel et G. Poladian) a été publié en 1980 
au Liban (Librairie Hamaskaïne, Beyrouth). La dif

fusion en France est assurée par G. Poladian 
53, av. de St. Julien, Marseille.

LA POESIE SANS FRONTIERES

DE VAHE GODEL

Vahé Godel est né en 1931 à Genève. Si son 
père est le linguiste suisse Robert Godel, sa mère 
est pour sa part arménienne, et c’est cette seconde 
ascendance qui a assurément conduit Vahé Godel à 
adapter de l’arménien les poèmes d’amour de Na- 
habed Koutchak et les prières de Grégoire de 
Narek. Vahé Godel nous livre aujourd’hui un fort 
bel ouvrage intitulé Obscures besognes et publié aux 
Editions de l’Aire, à Lausanne.

Obscures besognes se compose de huit récits qui 
nous mènent aux frontières mêlées du rêve et de 
la réalité, de la mémoire et de l’exil. Vahé Godel 
s’avance en poète sur une terre originale et origi
nelle qu’il qualifie lui-même de « désert quotidien 
où le délire des sens abreuve le désir de survivre». 
Cette terre n’est autre que la page blanche où la 
plume du poète pénètre comme dans une arène, 
prête à livrer combat. Les « obscures besognes » du 
créateur résident dans cet effort toujours recom
mencé et « aveuglément lucide » où la hantise de la 
chute se conjugue au « loisir de se tailler des ailes 
dans le livre blanc de l’espace».

Le lion d'or — c’est le titre d’un des plus beaux 
récits de Vahé Godel — nous conduit vers un poste 
frontière qui longe curieusement un zoo attenant lui- 
même au café du Lion d'or. Le passage quotidien du 
narrateur auprès de cet endroit l’entraine dans une 
rêverie où s’égrènent les signes (à commencer par le 

signe du lion) de la vie e է 1 es signaux de la mort. 
Toutes frontières abolies, le café du Lion d'or portera 
finalement l’écriteau : « Fermeture définitive pour
cause de décès ». Le récit se transforme ainsi en sou
daine dénégation du livre d’enfance où chacun a pu 
lire : « Le lion est le roi des animeaux... ».

Si les récits de Vahé Godel savent bien mettre en 
lumière (ou plutôt en mots) la violence irréductible 
de la mort, ils ont aussi le pouvoir de se retrouver au 
seuil énigmatique de l’écriture dont le poète explore 
habilement les tortueux méandres.

X

DEUX EXTRAITS D’« OBSCURES BESOGNES» 
DE VAHE GODEL

« Une lueur déjà traverse son regard, une lueur 
— ou bien serait-ce le reflet de ma peur ? Je le regarde, 
il me regarde. Je scrute sa présence, sa crinière, son 
regard — le miroir de ma peur. Comme le navigateur 
sur son île, je tourne en rond dans ma peur. Déjà unie 
lueur...» (Ainsi chante ma mère, ma sylphide — ma 
veuve).

X

(ô main coupée sanglante plume 
qui parcours en tous sens 
l'infinie page blanche
— sans pouvoir retrouver les lieux du crime)

Fonds A.R.A.M
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արուեստասէրի îQi օադրեճ

ՊՈԼԻՍ
(34) ըսեն' դեղեցէկ քաղաք է : Հը՜՜ 

մայէ չ։ Վսեմ է Վոսփորը։
Վէշապօձէ մը գալարումները ունէր 

էեծէ համար : Ան հա զորդ մնացած եմ ա՛
նոր ա զո ւոր ո ւթեան : ///_ ջանքերս ալ ա-
պարդէւե' չեմ կրցած սէրևլ ծննդավայ- 
ր ըս ։ 'Ոսանեւութ տարուան բացակա յո ւ — 
թե ան մը ընթաց քէն , ոչ էսկ մէկ անդամ 
ուղ ած եմ Վեր յէշել հ էն ա պր ո ւմն ե ր ս : 
Տպաւորութէւն էսկ չունենա յէ Պոլս էն 
երբ հարցուէ էր մասէն՝ Վարանում ոՎ կը 
պատաս էյ ան եմ' նման անոր որ չորս O— 
րոՎ անցած ր//այ քաղաքէ մը՝ առանց 
ղայն Վայելելու։ Հոմանուհի մը՝ որմէ 
էյ ո յ ս տուած ր//աս առանց ան որ բուն
էնքնութէւնը ճան շնա լու ՝ նաէւղդալոՎ
Վւառաւոր թէ ծանր անցեալ մը։ Հոսանքէ 
փշուր մը մէմէայն կապէ ,ըեզ էրեն։ Ոլ 
հապճեսլ բաժնուիս օր մը էր մազն էսա- 
կան զօրութենէն :

Հանողքս' չէէն ընդունած հարցը : Որ
տեսակէն ալ ըլլար , ողրերդութէւն էր : 
Գաղափարն էսկ կէալեկոծէ ր էրենց հո — 
դէն ։ Զհամակերպեցան ։ Ա էնակ դաղ թե — 
g է ։ Վշաացան : Տարիներու ընթացքին
համոզուեցան ։ Նէ*-թը սակայն ՝ թղէ "/Հ!- 
տուղէ մը համը սլա հ ած էր մէշտ։ Զէէնք 
թօսեր' հասկնա լոՎ թէ կան նէւթեր ո — 
րոնց մաս էն սլէտք չէ թօսէլ ։

Երէկ առաւօտ յէսունեւհէնդ տաբու ե- 
ղայ։

(Էացէ տեսնելու հայրեն է տունս ՝ ջու — 
րէն եզերքը ուր ծներ եմ ։ ^ուզկուն — 
ճուք։ Զէ փոթուած ։ (յաւամատ ո յցէն կէց 
շաքարաՎաճառը հոն է մէշտ։ Եկեղե — 
g էն' ուր մկրտուեր եմ :

Առաջին ածուս ։ Էմ փոքր պարտէզս ։

տապանա կներու մէջ կը թնամ եմ զանոնք։ 
Առաւօտուն կան ու խ' կը ջըեմ, կը փո- 
րեմ ՝ կը մաքրեմ ՝ անբերրի ճէւզերը կը 
կտրեն* :

Երր եմն կը թօսէ մ անոնց հետ ։
Ե*- ՝ երբ թառամ էն կը պատահ է որ 

յան դ[,մ անեմ զանոնք : Եարծես ինքզինքս 
սաստէէ : Երէկունն ալ կը ժողՎեմ թօշ
նած ՝ թամրած ոստերն ու տերեւները :

Փոքր երկրորդ սենեակէս մէ1-1 Պլկրի՚Կ 
ան կո զէնս ու դէ րքեր ։ Պ լէ քէն ու ես 
շատ հէնէն կը ճանչնայէնք զիրար' մինչ 
դիպուածը նոր էր որ մեզ մէացուց։ Ան
կողնիս ճէշդ դէմն է կանդն ած ■■
ամէսներուն ամենամտերէմը կեանքս
համեմող՝ հո գէս հանդարտեցնող սեւ 
դա շնակս :

Պլէքիին կ աՎյարէչը մէշտ րաց է î հա
կառակ քաղաքէ յորդառատ փոշէէն՝ բայց 
կհուզեմ ստերթաչարը Վայելել։ Եը սէ — 
րեմ Պլէքէն ։ (Էպտուն դէմադէծ մը կը 
յիշևցնէ :

Ընդհանրոյ պէս գէ շեբները կը նուազեմ : 
Եը նուագեմ' չեմ աշթատէր։ ԱյդպէսոՎ 
հետզհետէ աւելէ գէշ կը նուազեմ : Պլէ- 
ըՒՒն քոՎը դէզուած գրքեր ։

Երաժշտութիւնն ու ընթերցումը ա- 
զատարար լաստերս են ։ Եարդամ ու չը~~ 
կարդամ ՝ երբ որ կարենամ գէրք կը դը ~ 
նեմ ։ Դիզուած գէրքերու արտաքէն կեր — 
սլա ր անքն էսկ ապահ ոՎութէւն կը մա — 
առլցան է հոգւոյս : Անսահման տարա — 
ծութեան մէջ կո ըսուած երկն այ էն մար — 
մէն մը րւ/ալս մոռցնել կու տայ մտքիս

մամուան ընթացքին, ^էմփէ-ի ոտքով 
ղետեզուաե երկու կոթրը յաղթական' 
շլմորած հոլանտացի բերդէն ներս կըր 
նար հանգիստ քնանալ : Անկարելի էր սա
կայն ղանոնք տեսնելէ ետք՛.

Ես Հո լանտ այ ի կողքթե էէ՛՛
Սկիզբէն մինչեւ վերջին րոպէն յուսա-

յՒ՛
Բայց, կարծես որոշուած էր վաղուց 

Ար - խէն - թի - նտ-յի յաղթութիւնը -, 
Ո լ շահ եցաւ ։

Եւ ՝ այդ մրցում չէր ՝ այլ փառատօն : 
քցում րէ տասնեւմէկ ^ո*ք[1ոՎ ք_է ,rir

այն յաղթեց ան էր հ տ կառա կո ր դէն ՝ այլ 
պարտագրող ազդէ մը ողջ կամքոՎ։ Ա — 
ն ո ւր ան ա լէ ՝ հ էն Վարպետներ ը Հոլան տա
յէ ՝ որ գրեթէ հաւասար թաղար կութէւն 
է յայ յո բերէն՝ երեք - մէկէ արդէւնքոՎ 
սլա ր տ ո ւե g ան ; Որքան խաբէական էր այս 
տ ար բեր ո ւթիւձյը սակայն ։ քանի կրնա յ ին 
շահիլ ալ նոյն այգ խ ա զար կութ եաձ ր-,

նոյնը շէո կեանքի կրկէ-ի մէջ ալ պա- 
րյյյդան :

Աաղթութէւն պարտութէւն ՝ Վւաթ — 
թու ած կը քալեն :

]էսկ աննման աճպարարն, էսկ կթ,ս,յ 
կորսնցնել էր յլնդյյյկը մէկ — հար էւրե- 
րորդ րոպէէ մը անուշադրութեան ր : Ո‘~ 
>սյդ էր որ պաաահեցաւ թեյլճ Ո*է^ոէն — 
"ԼԸրէ^՚րէ գնդակէն ՝ երբ կանոնաւոր թա- 
ղի վերջին վ այրկեաններուն ՝ Հոլան — 
յյյսյյէ հ ա լան ա կան երկրորդ կոլը՝ զոր

յնոնղ յես՛ՀԸ'

ռալել պայծառ, ստեղծս, . .

ն.թ/,ն, ,
եր այդ շունչը , ’ îe

Հւ,„ա^սլՂԸ,
ճ՚“ռ“՚դտյթ„ւմէն զո , ‘է֊

ները նոյն թելադրակտն ՈլԼ'^՝

չեն ծաւալիր , Բայց վատ
Երր արուեստագէտը հանճԼե^Ւ' 
Ո,նե Շև......-i.L.n.։ ' Ï ւ||.ունի, հեղանիւթի նման պաՀե^, 
ոեոե !.ո C.__/. /.« , "քեղի կը հոսի կենս աշիր ալէ^

(92) Տղտքս կ՚ըսեն' հայրիկդ ],
'“"«լ).անցնինք, Իրաւ ալ, քառորդ յ 

ռոլ ենք միայն , Անցնի՛նք, յայ\
էնե!'1՚չն1՛ T"'հԼռոլ",,ը
ընկերանալ , Իաալիոյ ոլզղ,ռթեայ Ա 
րտյ կ՚ելլենք , Աահմանր պիտ[, & 
Սպասեակը կ ուշանա յ , Աչքս պատե J, 
•շԳԳ՚՚ր^ 'Դն ւ֊՚ւ՚ստ ^եաաքրքր^

(35) Երր ութ սուն տաբու եղաւ հայրս՝ 
առաջարկեց է գործէն հեռանալ ։ Այ ո՛ ) 1Լ~ 
սաւ ։ />րաւունք ու նէս ։ Ութս ունեւմէ կէն
կր կնեցէ թնդրանքս : Այ ո՛ ՝ լսեց է : !1ւթ — 
ս ո ւն ե ւե ր կո ւքէն • • ♦ ութուսեւերեքէն * * * 
ութսունեւչորսէն ♦ • ♦ այո՛ , է րաւունք ու- 
նիս սլատասթանեց ։

ՈւթսունեւՎեցէն ֆէզէքապէս տկարա —

Ութսուեւեօթէ սկէցըը պատահ եցաւ որ 
էշթանութէւնն ալ տար բեր ձեւոՎ մօտե
նայ հաստատութեան ՝ նամանաւանդ որ 
էր օգնականը՝ րարեսէրտ հայ տղայ մը 
ա րգելք հանդէսանալ ջանա g ամէն պատ
շաճ կարգադրութեան՝ թորհելոՎ գուցէ 
թէ հայր է կէս ձեռքէն թլել անոր այնքան 
սէրած մէկ թազալէքը անթզճութէւն էր*

Մ ոոնալոՎ՝ թէ հա շուեյարդար է մա
մը հնչած էր Վաղուց ու թաղալէքն ալ 
չարաչար կոտորուելոՎ ջարդուփշուր ե- 
զած՝ տարէներէ է Վեր :

Հայրս լռեց այլեւս :
Որեւէ երկրէ մէջ երեքհարէւրէ շուրջ 

անձնակազմ ունեցող հաստատութեան մը 
գնացքը փոթել դմուարէն հարց է՝ երր 
ուզես ա շթատաւորէն իրաւունքը տալէ 
ետք մէայն հեռանալ առանց սնանկու
թեան դէմ ելու։ Սակայն՝ նոյն այդ կար
գադրութիւնը ան կար ելէ է սահմաններուն 
կը մօտենայ՝ թուրքէոյ մէջ Հա յո լ մը 
համար։ Երբ օրէնքներն էսկ չյարգուին ։ 
Աւելէն' թոյլ չտրուէ որ յարդուէն :

Անացեալը թատերաթազ է։ Երնայ բե- 
մադրուէ լ ամէն սփէւռքահայ ընտան էքէ 
կողմ է ։ Առանց թատրերգակէ ։

Ամուլ աճպաբարութեամբ : երբեմն
սերունդէ — սերունդ թարգմանաբար :

Պլէ րէն՝ րոյսերը՝ դէրքերս' եր բեմն է 
գործս ՝ տունս ՝ տզաքս կը փոթարէնեն ։ 
Երկու հազար մղոն կոյյ հէմա էմ եւ 
անոնց մ էջել ։ Եեանքը աւելէոՎը պար
զացած է։ 'Ո սան ամէսներէ է Վ^ր կը 
ստէպուէմ հետեւէլ օրուան գնացքէն ։ 
Դէպքերը կ^ որոշեն առօրեայ էն կշռոյ-
թը ։ Զես ալ կրնար նաթատեսել թէ որ — 
քա°ն կրնայ շարունակել այսպէս : Վը ~~ 
տ ան զն եր ո Վ շրջապատուած ՝ անգամ մը 
որ յաջողէս ըմբռնել ողբերգութեան բուն 
պատճառը ապրելու կամքը 1լ ամրանսյյ : 
Եեթևէն։ Օրը օրէն' երբեմն մամը մամէն : 

փամանակը՝ սոՎորականը !լ անհետէ
Հոգւո յդ թորը կ1 ապրէս ուր է շ մամա 
նակոՎ մը ՝ որ կը շՎւոթես էութեանդ 
հետ* 1^[Վո!]ք՛ մը մէջ որ հետզ հետ է կը 
տարածուէ ։ Առաջէն սենեակս' հոն ուր 
պարտ էզամ շակութեամբ կը ղբաղ է մ' լայն 
ո լ բարձր պատուհան մը ունէ ։ ^էշ^ԸԸ 
ւէոզոցը կը դէտեմ : Հ եռուն' կայծկլտող 
պլպլուկ լոյսեր ;

վռսւիորը կը քնանա յ ։

ղւսյն յաւլթական պէսւէ դարձնէր' Վսյթա- 
նակ Արմանթէնէ բերդէն ներս սպրդելու՝ 
ւլնաց զարնուէլ անոր ձաէյ ձողէ կէն ։

Ու֊ Հոլանտան պարտուեցաւ ։
Ալծլէն Հո լան տ ան մ էնակ էր ա յնօր եւ 

ան բաթտ : էսկ անդէն աղգ մը ամբոզջ 
ղէտց ալ նուիրագործել իր լխտրանիին 
տաղանդը , չաւիազանցեալ չափով գուցէ' 
ստեղծելով սակայն այն անդե րա ղտնց ե լ ի 
էէ՛ 1 խրախուսիչ մթնոլորտը որ եղաւ 
յաղթութեան զէնքերէն մին -,

Օրինակելի Ա՛ր _ խէ"ե թի՛ _ նա' • • • 
կրցար առաւելապէս լաւ վարել այս փա
փուկ գործողութիւնը ;

Մոտիկ վայր մը փառատօն մը կս 
քուած, ու համերգ կայ ա՛յս '

Կը խնդրեմ Իտսղիոյ պսոսՀ^ 
ուրիշ օրուան թողուլ : Ու կը բսւրՀ[ 
նանք հանրային պարտէզ մը, 1

Հ"'7/"'"'"// իր գեղեցկութեան, üif„,
եւ Գանիէլ ներքնապէս զարմանազան լ։լ. 
տանքներ կը տեղացնեն կարծեմ Ա՚պք,
Աըկէրիչի հասցէին, Գէմքի արտսւյսււ
տութենէն գէթ ինծի այնպէս կը

Սա պահուս , կին լաւագոյն դաշնակ
բուհին է Մարթա Արկէրիշ , Աենը, 
'//"֊ ո՚եղաւորուած խոնաւ նստարանն^ 
վրտյ , ան ալ վազելով բեմ կու գայ՝ 
ձակելու համար Պախի երկրսրգ փա^ 
թայի կնճռոտ նախերգանքին -. Ջձպլ^ 
դլութ դո րծո g մը,

Ցուպումս մեծ է : Տարիներ առսՀ 
խատած' բայց մանաւանդ օրեր ա^ 
զայն աշխատիլը լսած եմ մեր տան ւ/}1
Լէ՛/ 0 պո ր ին է :

ս Վևրջնո յն բա զդատ մ ամ բ շատ ա • 
ւելի զուսպ նուագ : քՍաղաղ ու ^քւն^ առ՝ 
ուակ մբն է որ կը հոսէ։ Հպումներւ 
բացառէկ հ աւաս ա ր ո ւթ էւն ը քւր նուաղին 
ոս կեճաճանչ մ ետազեայ ցոլքեր Վ լթեա*
յեն ։ Ա էնչ՝ Վաղամեռէ կ ռուս դալւնա

(36) Վեր ահ աս տատ ուած եմ ծննդա — 
Վայրս ։ Հանգոյց կը քակեմ : Երկու սեն
եակներ ունէմ ։ Առաջէնէն մէջ լայնա — 
տարած ՝ տասնեակ մը փառաւոր րոյ — 
սեր կը մշակեմ : Ա*եծղէ ՝ թազարանման

ՔԱՓ-ՄԱՐԹԷՆ
(90) Եւսռք Վարել չեմ սիրեր :
Ս,Ա-անց անոր կլ եր թամ ղ՜որեէ թէ ար — 

ձակուրդէ :
^այԸ 1 տղարս որոշեցին' այրէ Օրերուն 

կառքէ պէտք ունէինք :
l՛J-րաէււոարար տրամաբանական էր : 

Ուրեմն , տասը մամ կառք վարեցի • Երր 
ե-ովաւի հասանք' գիշեր էր : Անօթի իսկ 
չէէ՛ Անմիջապէս սենեակ բարձրանալ ու- 

ԸայՅ երբ գաւաթ մը ջուր խմելու 
մտքով հիւրանոցէն անցայ , համոզուն — 
9ս՚յ թէ կարեւոր գիշեր մըն էր այս մէկը :

Ար գէն իսկ հեռատեսիլին առջեւ շար- 
ուած էին խիտ — խիտ կարգերով^ պան — 
ղոկին գրեթէ բոլոր յաճախորդները • Հե- 
տաքրքրուեցայ' Մունտիալի վերջիւն խազն 
է պատասխանեցին • • • ել անշուշտ թէ յէ֊ 
թցի • • • Արմանթին — Հոլանտա' ֆինա/ն
էր այս դէշեր :

Ու ՝ նստայ էմ կարգէս' ջ_Ոէ֊րէ շէչԸ 
ձեռքէս։

]Սաղը սկսելու Վյ1այ էր*
Ու՝ ան որ չտեսաւ՝ հաւասար Վերջա-

ցող տյդ թաղէն՝ երկարաձգուած կէս

(91) Պանդոկին հեռատեսիլը մերը չէր 
անշուչտ :

Հնգհանուր ի փափաքին ս տ իպո ւած է — 
ինք յարմարիլ-.

Երբեմն համակերպիլ, քանի ընդհա — 
նուրը երկու հոգիէ կը բաղկանար՝ իսկ 
մ^^ք* * * երեք ։

Այգ պատճառաւ, Արա՛ մ , ըսի, գնա՛ 
առջելը տեզաւորոլէ' լուրերը հետ ելի լ 
ձեւացուր ել առաջին կայանին վրայ գիր 
կոճակը, որովհետեւ անմիջապէս ետք 
Ո-իխթէրի մէկ ռէսիթալը կայ, տեսնել 
կ՛ուզեմ -, թէ ոչ, պէլմիացի գիրուկ զոյ- 
գԸ l'C թերթօնը ունէ I՛ Ը կր ո ր դ կա յանէ 
՛և"1'J y դձ-ուար կ՚ըլլայ կոճակը դարձնել-, 
ճիշդ ալ այդպէս պատահ եցաւ. ։

Երբ հասանք, Պէլմիան հոն էր՝ կազմ 
եւ պատրաստ իր թերթօնը դիտել ու : Ա- 
տըրճանակներով լեցուն բան մը -, Փա - 
խուստ տուաւ աչքիս ածելէն Ո-իխթէրի 
Պէթհովէնը-, Երբ Պէլմիացիները հեռա - 
ցան, Արամն ալ միասին, մնացի մինակ 
Ո-իխթէրի հետ դէմ - առ - դէմ-, Պէթ- 
հովէնի «ֆւս մինէօւլ» սոնաթ/,ճ վերջին 
.նօթերը զետեղելու վրտյ էր ,երբ յս^ողէ- 
ցայ կոճակը դարձնել -

Ունեցանք յետոյ, Շ ո լման, Ո-ախմա - 
նինոֆ եւ Տէպիւսի-, թէ՛ Շ „ւմ ան ի վիեն- 
նական «Բարեկենդտն^ին մէջ, թէ Աախ- 
մանինոֆի Հեախերգանք^ին' Ո-իխթէրի 
բուն մեծութիւնը կը կայանար դործերը 
վերստեղծող իր վառ եր ելա կայո ւթեանը 
•եէջ-. Այն աննման շեշտ էրուն' որոնցմով 
երամչաական նախադասութիւները կը 
կերտէր -,

Իսկ իր Տէպիւսին աւելի խռովարար էր 
քան հովուերգական -, Հնչեղ ո լ տռնա ֊ 
կան . Առասպելային անշէջ դիտաւորոլ - 
թիւններով կ՚այրին Ո-իխթէրի մատները-,

Անյազօրէն կ՚ունկնդրես :
Ունի ամէն ինչ. պողպատեայ մատ - 

ներ, լուսաւոր մեկնաբանելու կերպ, 
փայփայող թէ խարազանող նուագ-,

Հրապուրիչ է ան, սակայն,նախ իր ա֊

կահ ար ը աւելէ Վէպապաշտ ոճուԼ մը 
տար unյն դործը ։

Ս‘11 ևէ I’ Ւ Լէ՛ է շթ անութ էւն ը ստեղնաչա 
ր էն' բացարձակ կ ։ Մ ատնեբուն սա 
Վէթթարէ կառուցուածք կը ստանայ նա- 
եւ ՓրոքոֆէեՎԷ Եօթներորդ սոնաթը՝,

թնչ թաւշա յէն հնչէւններ մ [Վին ե
սէն մէջ։

Աայտադրէն Վերջ էն կտորն է 
«Սի Մինէօււ» Սոնաթք : թեթեւ յուսա 
էյ ա բութ էւն մը։ Եարծես այս երկարա 
շռ ւ նչ, ե րամշտական պոէմը Վերաեոսս 
է փոքր՝ է^ւքնեկ տարբերածներու՝. Ա]Տ 
մ աս — առ — մ աս է մօտեցում ը կորսնթ[ 
կու տայ ընդհանուր տե սէլքէն մ աղնի’ 
սական ուժ՜ը ։ Հոս ՝ աւելէ Հզ°ր երամըւ 
տակտն էյորհուրդէ մը պէս,£Ը klL 

ուէ ։
Ի՜նչ շունչ, ի՜նչ անհատականով 

սա կա յն ։
Ա եծ դա շնա կար ուհ է մը ծնաե կ-
Ջմոռնտլ անունը' միջազգային չախ՛ 

նիշով չողչողուև աստղ մը Աաըիա

կէըիլ ՛■
X

(93) Կարծեմ, հոն էր, որ 
դամ զգացի անհանգստութիւնս . I 

գի ոլահուն' հանրային պարտէզին il
Աւելի քան երեսուն տարիներէ, [՛ Ս 

լրջօրէն չէի հիւանդացած,
Փրոքոֆիէվփ սոնաթին վերԱն 

կոկորդս չորնալ սկսաւ, եւ երախ■ 

կան յուղումս չէր պատճառը՛- W 
քառասուն աստէ ճանէ շուր$_ ւ ո J
Ցաջորդ օրը Փարիզ վերադարձ] 

մ ի օներ տեւեց : Ուշագիր “էէ՛"# 
լալ, Ցծաադարձ ակնարկաԼ կը / 
հիմա երկար տեւող հիւանգսւթ ա 

հաւանական բարիքներուն՛-
Նախ, ապրելու կամքը "է 1 .

այնքան ամուր է , յետոյ ^է-՚՚ք .
ներուդ մաս էն աւելէ էր^ՈԼ՜Լ
ջադրութէւններ կը հէւ֊ս^ս' յյ ՚ I1 ՜

բաւս ալ տյդ չէ . Ժ ա 
մէկ ստորադասն է, այդ "է"1"' 
ւանդ ապաքինման կորսռւ' .
գալիքին վրայ կը ծանրանաս 
ծես, կը ծրագրես, կոր ԱՈԼԱ'ԱւյԱ1կԱ1զթ' 
ներ կը վերահաստատ “ ՚ J, զթ
թէւն ՝ լաւ մ՜ամերուդ [L ւ "
ր ադար ան է յարդարանք ՝ քո

Ի՜նչ աղուոր է Զեխովի “1“
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«ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՆ ՄԱՏԶԵԼԻ»Ի
ՀԱ՚ԼԱՓԱՐՐ հՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻԻՆՆԵՐԸ ԱՐԳԻ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՀ֊Ջ

լրԼ մ-մ խշ- ՜
iW4-1 '-Ը, "էՒ"1' ?'էլ' T 

„,յէ, --«-հ փ՛ կր’ա'Ւն"'"էլչ
է Սա 1՞նէ պ1'տ1։ ԸԱար լ'Վ ը

\'րսն փտեցումս, պատահաբար խօ -

մա-

, յաթսոմեամեայ հայրենակիցի մը 
'Լ„րմՕտԷն կը հետեւի մեր դբակա-
M, Mu նաեւ մեր մամ"ւՀն
ռք անոր մասին լոյս տեսած յօդուած ֊ 
ձոն՛. Անմիչ-սոլԷ- ինըղինըս ինքեա -

սպանութեան մղուած զղացի :
(^աք#, ըսաւ սՀ“՜ 'էուՀ եւ ձեք ե՜

.Աաօարղ ղրչակիցները ամէն առիթով 
հնդականը կը հարուածէք, եւ այսպէս 
Լաւաե՝ արդիականը կը պա չտպան էք
[կը ղ„վէք : Ոչ Մ ուշեղ Իշխանին կը
Զվք, ո շ ալ Համաստեղին, բայց Պ ըչ- 
.քեանի քերթուածները կամ Որբունիի 
դձակը ձեզի- ղեղարուեսաական հաճոյք 
I պատճառէն։ Իսկ, երբ որ ինծի պէս

Ը-Է ) "F աւ եմ' մաաչելի ղրականու- 
քթ մը պիտի ուզէինք , մեր վրայ ալ կը 
ոձակ[,ք, ըսելով որ Հայ ժողովուրդը 
է Տանաւանղ Հայ ընթերցողը յեաա - 
ղ)պ է, աղէտ է, պահպանողական է, 
կ1չ Եւրոպացի կամ՛ Ամերիկացի ըն - 
քէքյողը իր արուեստագէտներէն մատ - 
<tjii ու պահպանողականը շվ։ պահան —

(ողոքեցի , ըսելով որ «մենք» ալ Ի շ — 
(ւան ու Համաստեղ կը 4 ալւղան^ ՝ սա — 
1լայն հաւատար որ պահպանողա —
1լա*նչչ եւ մատչելէն նոյն բանն են :
ւկթթէն մի՛ շեղիք յանդիմանեց զիս է 

{ատ լաւ գիտէք՝ թէ 1ԼԸԱհմ : ^ուք
^այ կողովուրդը 1լ այպանէք իբր ար — 
կամերմ ու պահ անջկո տ ՝ եւ օտար ար- 
փապ աշտ արուեստադէաներու դտած 
[tjnf ըԱ դո ւնե էութիւնը էբր փաստ մէջ֊- 
տեղ կը հանէք ՝ ըսելով որ ուր է շ աղ — 
փր աւելէ հանդուրժող են՝ քան մենք՝ 
[այց ես չեմ հաւատար : Ամերիկացի բա- 
խլաւք մը ունիմ ՝ որուն երբեմն կը հան- 
փղէմ հան րայ էն դր ադա րան էն մէ$_*

'փ սովորաբար վէպ կը կարգայ ) երբեմն 
նէիսկ բանաստեղծութիւն ՝ բայց հաս — 
\իալի բաներ : Երբ ես ա չրէ կ' անցընեմ ՝ 

տեսնեմ , որ էր կարդացած բաները 
չեէ են ՝ զանոնք ես ալ կը հ աս կնամ

Ար

tüi որուն խորադէրն է կարծեմ հէամ 
Կղերը» .

Միտքս կառչեցաւ այդ պատմուած 
էրոսին ՝ օր մը՝ երր անշարժ՜ացած 
էպձէՀէ մը մէչ կէս մամ տ ե ւո ղո ւթ ե ա 

ո [պո զա բար :
հանկարծ ՝ ելե կար ա կան ո ւթէ ւնը նը
“1^ալ, յետոյ բո յ որ ո վ էն կասեցաւ
Լւ ^էչկը յանձնարարես շ շարժ ի յ :

մէչ, այղ պահ ուն յիչԼ
^ուածքը, որուն մէչ ալ ճրադ 

, որ մարեցաւ :
Ասպէս կը ներկայանար խնդէ ր ը :
^եո. գիշեր սառած ոտքերով էր փր.

^եսյկը կը բարձրանայ մեր հերոսը 
- արադ յ

^ւական խմած է։ ձրագը վառ

1 ՝ որ կոտրած պատուհանէ մը կ
1 Հ՚Վէն էսկոյն կը մարի՝ սենեակ
Գե,լը դադաղ մը կը նշմարէ : 
լ և խ^խնայ ։ Ամէն էնչ թող/ով դար*

փելլէ անճրկած ։ Հնկերնմ 
ն ^^ուուծ h թէ վերադարձ

յյւ g մօա ՝ դէնով պէտ է կարծեն ղէն^
Հ Լ""' է 1ւարԼԱ' չէ ըմբռնել պ 
ո էոյսէ խա® ո մ րն էր արռե

*
I սպաղր հոն է։ Էաե մը աւ

Հգե՜ե ե'1՝"1"’^ մը bF&

i C է ոլ յաջորդ առաւօտուան ւ 
Լ ղսպտնէվՀ էն լուծում ը :fep

^ոոձ ւ * <----’-------c
‘սնսԱէ1.,Հյ հանէՒլյւՒ ընևերոԼւ
ԿԿր այՈԼԱւծմՈ'Լ սարսռաղղ

լը պատմ^
"‘-“‘էէեո հլատս,հւս1Ւ 1-Իեն u,Jrt Գէ 
Onijl "ՈԼ էէ հաւատացած երբ քէ 

ղ է ՛է ադաղ մը էր
^Լղ մէխեղյը : Շրեղ բան մը

հասնի հեւասպառ ՝ սանդո

իմ գիտցած անգլերէնով, թէեւ հայերէն 
դրութենէն ստացած հաճոյքս չեմ գտներ 
հոն : Բայց , վստահ եմ որ անզլևրէն ղը — 
ր ո զներ կան , որոնք մ ատշելի են ել պահ
պանողական ձեւով կը գրեն իրենց ուն - 
կընդիրներուն հետ հաղորդակցելու հա — 
մար՛» :

Պատասխանեցի , թէ, այո՛ , կան որոչ 
դրաղէտներ , որոնք կ՜ ըս են թէ իրենք 
"՛յ՛է հաղորդակցութեան նպատակով կը 
դրեն :

հ,Անոնց մ աս էն գրեց էր ըսաւ բաբե — 
կամ ս : JJ ենր օտարամոլ ենյ> : Եթէ մեր 
դրոգները դէտն ան y որ է սկա պէս վարկ 
ունեցող օտար գրագէտներ կան y որոնք 
արդէապաշտ չեն y գուցէ մերէններն ալ 
մէայն օտարները կապկէ լով չեն ղյբաղէր :

Սուզեղէ երկար վէ^էէ այս ^ա[է3է^յ 
չուր^ y որ էնքեէն յօդուածէ նէւթ է :

Մեր ժէջ շատ մեծ է թ[էԼԸ հա-

Դրեց'

ԽԱՋԽԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

մոզուածներու y որոնք կը հաւատան y 
թէ մեր գրողներ ը արդէա —
կան ձեւեր ով կը դր են Հ էր են g օտարա
մոլութեան պատճառաւ» ու-[,էԼ պատճառ 
չեն կրնար երեւակայէ լ նման արարքէ 
համար։ Աակայն^ այս խօսակցութէմնը 
յէչեցո>-ց էնծէ , որ ես y էբր բաղդատա - 
կան դրականութեան ուսուցէչ եւ հ,Մէտ£ 
ե^ Ար ուեստ^է թդթտկէց պարտտկանու- 
թիւնը ունիմ օտարի մասին խօսելու* ու
րեմն, որոշեցի գրել խմբակի մը մասին, 
որ տեսութիւններ ունէր հմատ չե լիւ^ի եւ 
Չընթերցող հասարակութեանդ մասին-,
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Բայց, պէաք է սկսիլ Հ™յ Գրակա - 
նութեամբ-, ՛Ներկայիս ուն ինք գրողներ, 
մ ան աւանդ Պոլսոյ մէչ, որոնք ոչ միայն

ծաթ բանուածքներով î
Երկուքն ալ մահը կը տեսնեն որյդ 

պահ ուն յ
Կ՝որոշեն չերազել սակայն, ու հակա — 

ռակ իրենց երկչոտութեան, Հուզեն մօ- 
տէն զննել դագաղը :

Կը բանան' դագաղյլ պարապ է ։ Ար — 
մ՜էքաւոր դագաղ մը եւս կը խորհի առա- 
չինը, երբ բացիկ մը կը նշմարէ մէչը։ 
Իրենց ամենասիրելի ընկերներէն մին է 
հեղինակը : Կ'աղերսէ : Ներողութիւն կը 
խնդրէ : Գիտէ թէ, ըրածը շատ ճաչա - 
կտւոր վերաբերում մը պիտի չնկատուի : 
Բայց, ի՞նչ ընէր, կա՞ր ուրիշ ճար մը։ 
Ո՛չ ։ Ստ է խեդէ՚րը • Անանկութեան դուռն 
են ընտանեօք : Գիտէ, թէ էր մխ"կ ՛է"F ՜ 
ծը, միակ հարստութիւնը այս շքեղ ղա
զազները կը կազմեն ։ Ու բոլորն ալ պիտի 
գրաւու էին այսօր իսկ, եթէ իր մտերիմ 
ընկերներուն ղըկելու գաղափարը յը ֊ 
ղացտծ յորսր , զանոնք ութ - տասը օր 
գէթ պահելու խնդրանքով։ Եւ կը պա - 
հեն : Կ'տզատեն ընկերը սնանկութեան ճի
րաններէն : Պաշտելի՛' Զ էխով ։ Ի՜եչ լո՛՛
կը հաւատացնես դագաղը մահ շ[ 

նշանակեր J
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Ամիսներ ետք, երբ չերմութիւես իչո"-, 
բմ֊իչկները զայն յոգնութեան վերադրե - 
Ո ին : Մանրէ մը տեղա ւոր ուած էր դի՛- ֊ 
րութեամբ , յոգնած մարմնոյդ մէչ ըս ֊ 
ուեցաւ։ Իրտւունք ալ ունէին, որովհե - 
տեւ' յիսունեւչորրորդ եւ յիսունեւհին 
դեր ո րդ տարիները եղան ամենադմ֊ուա - 

րինները կեանքիս։

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄԲԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

Փարիզ, 8 ունիս 1980

յօդուած y այլ նաեւ բանաստեղծու — 
թէմն կը գրեն' հաղորդակցութեան հար- 
ՅՒն մասէն։ էէահրատ եւ խրախունէ ^ա՜
մէնէն հանրածանօթ գրողներ ը մէտյն y 
բազմանդամ խմբակէ մը) գրած են քեր~~ 
թըւածներ y որոնց էմաստը մասամբ կա- 
ռոլցուած է հ,էնչպէԲ ս եւ որո^ւն համար 
գրելդ հարցին շոպՎ ։ Այդ հարցը չի կըր- 
^րսր չմտահոգել գրողը y թէեւ ան կըր

րաՅայայտ ձեւով եւ հանրօրէն չը — 
հետապնդել նէւթը : J(jրախ ունէ պատ —
բաստ է զայն հետապնդելու y քան է որ է- 
բեն նման բանաստեղծէն համար գրհլՈՆ 
հարցը մանրասփպսւրն է ապրհլոՆ հար — 
ցին: Համ լէ թի պէս «լինե՞լ թէ չ ! ին ե/դ , 
կամ էնչպէս ս [է՚եել հարց տալու պէտր 
ԼՒ ԳԳա11 Ifiրախունէ : Եը հա րցնէ «ի՞նչ- 
կը շինեմ , վասն ին չ ի՞ ։ որո՞ ւն համարդ ,—

ճամթոՆ եզրին,
ԱրեւսՆՍ տակ
Նստեր եմ քար կր տաշեմ :

ճամրան մեծ է
Փսսւքի երակ րարաիոՆն
Ուր կեանքը խօլ շստաչելով կը վազէ

Մեծ ճամբայէն մարզիկ կ՚անցճին 
Կսսւքեր կ’անցնին սրարշաւ

Փայլատակող ապակիին կամ
Մթ-ասքօզ ակնոցներուն ետեւէն

Ջեն տեսներ զիս գոհունակ :

Ես միայնակ
Արեւուն տակ
Նստեր եմ քար կը կոփեմ

Ոմանք կու գան կանգ կ՚առնեն 
Երկար - բարակ կը նային

Մէկ - երկու բաո կը խօսին 
Յետոյ կ՛առնեն կը քալեն

Ոչ զուլ ունիմ ոչ գագար 
Ոչ քուն ունիմ ոչ հանգիստ 
Կարծես րանէ մ՚հալածական

Ես կը րանիմ անոր գէմ :

Ձեռքիս մէջ մուրճ ու գրիչ 
Փարին վրայ կը հնչեն

(համացոյցի պէս վճիտ

Ու կը զարնեմ ես արագ 
Աւելի շատ աւելի շուտ

Կը փորագրեմ կը հարթեմ 
Յայց թէ ի՞նչ է չեմ գիտեր

Ի՞նչ կը շինեմ - արձա՞ն մ՚արգեօք 
Ապագայի սերունդներէն պաշտուած 
Փանգա՞կ մը նուրր յոյսի ւոյսի

Տաճարներու ճակատին 
Խաչքա՞ր մը սուրբ

Հայրենական աւանզներու
կոթոզուած

Թէ քար մը պարզ 
•ք֊առակուսի սրբատաշ 
ճամրու եզրին խոտերու մէջ

մոռցուած

ճամրու եզրին 
Արեւուն տակ 
Միսմինակ:

(Այս հատուածները «Բարդ քերթուածէն 
են, գրի առնուած 1963/'ե ել լոյս տե — 
սւսծ 1964/'ե, «Բար Կաթիլներդ հաւա - 
քածոյին մ էխ) յ
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Ջեմ կրնար երեւակայել մէկը , "F 

«մատչելիդ եւ «պարզդ ածականներով 
մերմէ որակել այս քերթուածը : Ոճը
այդպէս է, սակայն չօչափուող հարցերէն 
մէկը' ոչ : Բարկոփ մը չէ խօսողը , կամ' 
ոչ միայն քարտաշ։ Ձ,եռքին մէչ «մուրճդ

«tFbL» ունհ։ 'ււ՚Լ՚Լ՚՚^Լ «կ՚՚թ՚՚՚ւ? ^bF -
տեշու մասին երազող մ ըն է , որ սակայն 
դիտէ , թէ ընդհանրապէս իր ըրածին ան
տարբեր են կեանքի ճամբու («փառքի ե- 
րակիդ) վրայ վազող մարդիկ, այսինքն' 
ընթերցող հասարակութիւնը : Բարտաչ 
բանաստեղծը մինակ է եւ «գոհունակդ։ 
Բանի մը տողէ ետք, սակայն, ինքզինքը 
կը նկարագրէ իբրեւ «կարծես բանէ Զհա
լածականդ եւ հակապայքարող։ Յետոյ' 
իբր անձ, որ շի գիաեր թէ ի՞նչ կը չի - 
նէ, ել որուն համար,- սակայն գիտէ թէ 
կը շինէ, „ւ երբ քերթուածը կը վեր - 
չան այ «միսմինակդ բառով, ճշգրիտ է

ածականը ,— ահա քերթուածը , յաւէտ 
զատուած հեղինակի միտք — աբդա նգէն, 
մ էս մ էնա կՀ եթէ ընթերցող չունէ y բայց 
քանդակուած էր Հսրբատաշ^ գ[՚ր^րուԼ 5

Այլ խՕսքով^ խրախուեէէ այս քեր 
թուածը մատչելէ բայց ոչ — պարզ մարմ
նացումն է արուեստագէտէն այս վայր
կեանէս գոհ y մէայնակ) էնքնավստահ y 
յաջորդէն' անորոշ՝ մտահոգ։ Երկուքն 
ալ ճ շմար էտ հոդեվ էճակնեբ են՝ թէեւ 
կրնան հակասական թուէ լ։

Եթէ, Խր ա խուն է է մտածումները մատ — 
չելէ կը թուխն՝ անոր քերթուածէ բա — 
նաստեղծա կան ենթահող ր մէայն վարժ
ել լուրջ ընթերցողէն համար մատչե — 
լէ է » Ա ժ՜ամանակակէց քարկոփ քեր
թողէ մտահ ոդութէւնները աւելէ ազդու 
են՝ եթէ տեսնենք բազդատութէւններու 
կար ելէ ո ւթէւնը ՝ Արեւմտահայ բանաս — 
տ եղծութեան ամէնէն էնքնավսաահ բա — 
նաստեղծներէն մէկուն' վարուժ՜անէ 
հետ։ Անոր Հեէմէսէս» քերթուածէն մէջ՝ 
օրէնակ ՝ էնքնավստահ արուեստագէտէ 
ա է պարը արձանագործն է ՝ որուն <ՀԵը 
քանդակեՀմ կը քանդակե'մ^ը աւելէ զօ
րաւոր շեշտերով 1լ արձագանգէ մեր գը~ 
ր ա կան ո ւթեան էջերուն մ էջ ՝ քան ը — 
րախունէէ քար կոփ էն խօսքը։ Աակայն՝ 
ինչմ 'ւ ինքնավստահ ութեան այս տար րե- 
րութիւնը : վարում՜ան , իր արձանադոր — 
ծին միչոցալ կը հաստատէ որ կայ , դո- 
յութիւե ուհի արուեստագէտ — հասա — 
ր ա կո ւթի ւն կապ մը : ]՛ ր ստեղծած ար
ուեստագէտի տիպարը խելագար ամբոխ
ները ըմբոստութեան կը մղէ : Նմանա
պէս , FF ՛էտ ր ո լման եան բանաստեղծը
կը թամբէ թեւաւոր «Բեդասդը , դիտէ , 
վստահ է որ բարձունքներէն բան մը պի
տի բերէ ընկալելու պատրաստ մոզո — 
վուրդին •—

Տես, աշխարհին զառամած քամակին 
վրայ կոթոզուն'

Իր հերկերուն մէջ թափուր, 
Սիրտս, որ հանճարս կ՛ապրի,
Կը սերմանեմ լիաբուռն- 
Ինչ որ արեւն ինձ կու տայ 
Զայն կու տայ միտքս մարզուն :

Տե'ս, աստգերու ժպիտներ եւ հուր 
վարզեր անթառամ

Կը տեղամ
Որդիներուն մէջ կաւի :
Կը տարածեմ երկրիս վրայ 
Արշալոյսի ծիրանին

Կ՛երգեմ արեգգէմ 
Ազատութիւնը մարդուն 
Եւ գիտութիւնն Աստուծոյ :

Ընդգծեմ, որ այս տողերէն բացակայ 
է ընկալող — ընթերցողի չգոյութեան 
տազնապը, սակայն այդ չի նշանակեր որ 
թաքուն ձեւով ներկայ չէ : Կարելի է կա
տարել վերլուծում մը, որ նոյնիսկ այս 
տողերու մէչ կը գտնէ կասկած եւ մը — 
տահոգութիւն : Աակայն, կենսականը սա 
է,— թաքուն են նման մտահոգութիւններ , 
մինչ բացայայտ է ինքնավստահ ութ իւ — 
նը ։

Z/՝ իայն Ա ստուած կրնա յ մ ար- 
դու մասին մտածել ['FF կաւի
ո F 'է b Աստուած եւ վա-
րումանեան բանաստեղծը : Ընկալելու ըն
դունակ է այդ ընթերցող — մարդու տի - 
պս^ը, եւ ուրեմն հսկայ ինքնավստա - 
հութիւն մը ունի բանաստեղծը, դիտէ 
(կամ կը ձեւացնէ գիտնալ) որ իր ըսե — 
լիքը կարեւոր է, որ ինք ունի զայն լաւ 
ըսելու հանճարը , եւ որ իրեն մտիկ ը — 
նողներ կան, պիտի ըլլան, իսկ եթէ չըլ
լան , ի՛նք պիտի ստեղծէ զանոնք իր ու
զած կերպով, ինչպէս Աստուած ստեղ — 
bb3 «կաւի ո ր գիդն :

ւՍրախունիի քարկոփ — քերթալը հա — 
մեստ մառան գորգն է նման արուեստա — 
դէտներու, որ կ՝աշխատի վ^արումանեան 
քէչ չափազանցուած ինքնավստահու —
թեան շուքին մէչ֊, ]0րախունի եւ անոր 
մ ամանա կա կից ամէն բանաստեղծ կ՝ ապ
րի անորոշութեան տագնապ մը ։

Գրութեան արարքի հետ կապ ունեցող 
ամէն ինչ անորոշ է,- ոչ միայն գրող - 
ընթերցող կապը, այլ նաեւ լեզու - իրա- 
կանութիւն կապն ալ :

Նման մթնոլորտի մէչ երկու տեսակի 
հակազդեցութիւե կարելի է անորոչու — 
թեան հանդէպ,- (1) Անորոշութեան թար- 
ճըրազադակ հերքում, որ կը մերմէ բա
նաստեղծի գիտակցութեան կամ գոնէ 
ենթագիտակց ութեան ծանօթ մտահո —
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գութ ի լեներ , եւ ուրեմն կվ արտագրէ կեղծ 
ինքնավստահութեան եր անդը ՝ *Լոբ կը 
գտնենը, օրինակ' իէարեհ Ա ելըոնևանի 
քերթուածներուն մէչ.—

Ոն bp-է ւոխո՜ւր է երգս իմ' 
Տիրութիւնս' լււռւթ-ի'ւնն է կազակին 
Ուրկէ թիթեււնիկներ թսւան--- 
Ոն bp-է մոա՜յլ է երգս իմ'
Մոայլքս' ի աւարն է ոստրէին, 
Ուրկէ մարգարիտնե՜ր ծորեցան:

(«Լեռներ 'Լիհեր ու ՚ #*<£»)

Հ՞" կայ /" աւարի եւ կասկածէ մեր
ժում մը ՝ որ անհ էմն Լաւատեսս ւթէւն է , 
հարցէ պարզացումն է' պատկերներով 
զարդարուած : Վտանգաւորէ նման մեր
ժումը հակազդեց ո ւթեան ա՛յն տեսա1լն 
Լ * Ղ.ո F 4/Î նա թ ընտրեն Հայ թէ օտար քթ
թեր ց ողներ ու մեծամասնութէւնը : Աա — 
կայն յ ըստ իս' նաթընտրելէն չէ :

(2) Կայ մօտեցումէ ուրէչ կարեչէու — 
թէւն մը՝ որ կվ ընդունի ւսնո ր ո չութ է լե
ներն ու անոնց պատճառած մ տահ ո դու — 
թիւնները՝ եւ անոնցմով կը վարձէ ըս- 
տեզծել դիտակից արուեստ մը } ու ա — 
նոնց շուրջ գր ա կան ո ւթեան դէտակէց 
տեսութիւն :

19օ0£& 1960 t ԺԷԼ գործեց ու
Ատ եզծա գործեց «Տհը Աուվմընթ» այ — 
սինքն' «Շարժ ումը» կոչուող թմ բա կ մը, 
որուն ամէնէն ծանօթ անդամներն էէն ,
77 կը մնան Ֆէլէփ Լար րէն ՝ Բին կզլի 
եյ՚Ղ՚ս F Տանըլտ Տէյվի, Տ- ճ- էնրայթ , 
Թոյ Կուն եւ ձոն Աւէյն (ո՛չ, քաՈՆպոյ ղե- 
ր աս անը չէ • • • ) յ

Կ՝ ուզեմ նկարագրել անոնց անորոշու- 
թիւններն ո ւ վճռակամ ութիւնները՝ 
ynJ9 աալու համար՝ թէ էնչպէ^ս օտար ՝ 
հէն հարուստ եւ «հանգիստ» մշակոյթ — 
հասարակութեան մը արուեստագէտներն 
աԼ 1ւը ղգան «արդիականի» դժուարու — 
թէ ւններ ը ու կը հակազդեն անոր :

ՀՇարժում»ի բանաստեղծները կը llUIU— 
սւսււոեն կաըեւոյւա_թ-իՆնը ըանւաււոեղծ - 
ընթերցող կապին: Կը մէկերէն, օրէ - 
նակ՝ Աո մ ան թիք [անգլիացի) մեծ բա — 
նաստեզծը , ճօն Բիբ , որ գրած է 
«Հանրութիւնը չուր մը անդամ չէ էմ 
մ տրէս մ էշ՝ երբ կը գրեմ»՝ եւ կը հա
մարձակին ըսել՝- «սթալ էր Բիբի որ - 
դեգրած մտածելակերպը» յ Շարժումի 
բանաստեղծները կը գրեն թօս ա կցական ի 
նմանող գրական լեզու մը* օրինակէ JLU~ 

ճաթ իրենց րերթուածներուն մէջ կը
գտնուին բառեր եւ արտայայտութիններ 
[«անշուշտ ՝ անկասկած ՝ կարծեմ ՝ կ'ե — 
[՛ելէ թէ ՝ յստակօրէն ՝ դժրաթտաբար») ՝ 
որոնց թօսակցական ու վէճաբանա կան 
բառամթերրէ մէջ կը հանդի պինք un — 
վո ր ա րա ր եւ ոչ բանաստեղծական էն :

«Շ տրժում»ի բանաստեղծներ ը կէ ուզեն 
որ իրենց բանաստեղծութ իւն ը օգտակար 
ԸԼԼայ Ընթերցողէն ՝— թէ1 անձին՝ թէ’ հա
սարակութեան ՝ թէեւ «օգտա կար»ի հաս
կաց ո զո ւթէ ւն ը րա զա րական բնո յթ չունէ 
սովորաբար : Տան ըլա Տէյվէ կը դրէ ՝- 
«Բանաստեղծը պէտր է փորձէ էր ոգե
լս բութ է ւնը փոթանցե լ ընթերցողէն ՝ 
բարձրացնելով անոր ո գէն» : Բ արո յաթօ- 
սա կան հէն բոյր մը կայ նման տեսական 
հաստատումէ մէչ. կայ նաեւ որոչ տար
տամութիւն մը,— «ոգին րարձրացնել»ը 
ոչ բուղայ,ական բնոյթ ունէ , ոչ ալ ։զս,ր- 
զապէս զուարճացնելու նպատակ : Կը մնա յ 
անո րո չ , կարծես բանաստեղծութիւնը , 
հանրային չուրի պէս , բո լմի չ յատ կու - 
թիւններ ունի մարդկային Օթկանիզմ//^ 
համար : Բաղդատեցէք այս տողերը
թոլրր բանաստեղծ նազըմ Հիքմէթի մէկ 
հաստատումին հետ,- «մեր կողմի մար - 
'/Հ'7//' պէտր է կ արենան մ եզ կարդալ , 
մ ենր իրենց գրողները ( . . .պէտր է ըլ - 
լանք... եւ անոնր պէտր է կարենան...) 
իրենց կեանքի իւրարանչիլր հ անդրուա- 
նէն պատաս թանը գտնել արուեստ է տե
սակէտէն (•♦.): Երբ կը սէրէն՝ օրէ - 
եակ , եւ երբ պահանջ ր կը զգան սիրոյ 
բանաստեղծս ւթիւններ կարդալու՝ երբ 
ևԸ կո-ուին եւ պա յքա ր ի րանաստեղծու—
թէւն կ ուզեն կարդալ ՝ երբ պարտուած 
են եւ պահանջքը կը զգան յոյսէ բա - 
նաստեզծութիւններ կարդալու՝ երբ յաղ
թական են եւ կէուզեն ցնծութեան փեր

թուածներ կարդալ* • : (Ե*էջքերումը
Պ» թեր զեան է «Մօտեցումէ Այլ Փորձ մը 
Ափիւռքահայ Արուեստէ ել Մչ ա կոյթի 
նկատմամբ»՝ յօդուածէն ՝ «Աառաջ — 
Ա*իտք եւ Արուեստ» ՝ 6 յունուար ՝ 1980 յ

2) : ։
ՀԱենր իյւենց գրողները» Z Ընդգծումը 

իմս է՝ սակայն զգացումը էր ժողովուր
դէն հետ պա յ բար էլ ուզող թուրք բանաս
տեղծէ մը քաղաքական ր նոյթ ունեցող 
մտածումն է։ Ա թալ պէտէ ր/ քար են — 
թադրել որ «ժողովուրդ» բառը * * * ա — 
մէն թուրք կ1ենթադրէ z Հիքմէթ կը դը~ 
րէ * «մեր կողմի մարդիկը պէտբ է կա
րենան մեզ կարդալ» : Այսինքն՝ չուզեր 
գրել քաղքենի թուրքէն ս էր երգը ՝ կամ 
Հտյ եւ Բէւրտ շար դալ թուրքէն «պայ- 
րարէ բտն աս տեղծո ւթէ ւ ն»ը z Բնքնավըս — 
տա հ է Հիքմէթ, գրոգ — ընթերցող կա — 
պէ մասէն՝ որովհետեւ արդէն սահմա — 
նած է էր ընթերց ողներու տեսակը ՝ թի~~ 
ւը՝ համոզումներն ու որակը՝— եւ այդ 
սահմ անումով սահմանափակած է անոնց 
քանակը ՝ մ անաւանդ թրքական տուեա լ — 
ներ ու շրչադէծէն մէջ:

Ուրեմն ՝ երբ Անգլէացէ Տէյվէ կը թօ- 
սէ էր ընթերցողէն էր «ոգեւորութիւնը 
փոթանցե լու» մասէն՝ երբ Վարուժան 
կը թօսէ էր « Հ ան ճ ար ը էր երկ- 
րէն վի ա յ լ է ա բ ո ւ ռ ն սեր
մանելու մասէն՝ կամ Հիրմէթ' ժո- 
‘էովուրդին քովն է վեր պայքարելու մ ա- 
սէն ՝ նմ ան հ աստատումներով անոնք դը- 
րոզ — ընթերցող կապէ հարցը չեն ]ՈՆ — 
ծ՛եր.’ մերժեն [էնչպէս պէտէ մերժէէ
ես ալ էբր անձ՝ քննադատ ու լրադրոզ)
"Ը ԳՐորԼ ՜ Ը^թ^ԸՍ"1!. կասլ սլէտք չէ դո- 
յո ւթէւն ունենայի սակայն այդ մեր — 
ժում ով էսկ կը բանան հ ա ր ց ա կանն ե ր ո ւ 
մեծ ծրարը ՝- ո^վ է ընթերցողը ՝ է^նչ 
է րաւո ւնք ունէ պահանջելու «էր» գրո — 
զէե z խրամատէ րութեան պահանջքէ եւ 
սպառումէ հասկացոզութէւննե^րն են ՝ ո- 
րոնք պէտք է բնորոշեն գրոդ — ընթեր
ցող կապէ բնոյթը՝ թէ կան ուր է Հևեր ՝ 
Ս'տրքսականը ու անկէ անդին . . . Այս 
հսյրցերը հատորներու կը կարօտին ï 
կուզեմ սեւեռիչ «Հյ արմ ում» ին վրայ, ո- 
րովհետել կը յիչեմ հայրենակիցիս պա- 
հանչրը ,— դրել արգի եւ OUlUip գրողներու 
մաս ին , որոնր արդիապաչտ չեն , րա — 
ռին ամէնօրեայ իմաստով գոնէ, ել ո — 
[՚ո1ւք գործի կը լծուին , ըն դո ւն ելո վ 
«մա աչելէ» է սրոշ բնորոշում մը՝ ըն — 
դունելով նաեւ գրո,Լ — Ըն՛թերցող կա — 
ալԷ կարեւոր ո ւթէ ւնը z

«Շ արմում»ի ամէնէն լաւ գրողը, իմ 
(և որոչ անգլիացի րննադատներու) կար- 
ծիրով Ֆիլիփ Լարրինն է, որ իր րեր- 
թուածներէն մէկուն մէչ կ՚ըսէ, թէ ինր
ևը Գքէ'

պահպանելու համար տեսածս, 
փրկելու համար մտածածս • . . 
թ-է' ինծի համար
թէ' ուրիշներուն :

Հ"" » ուրդէն կը տեսնենր թէ պարզ 
«.համեստութեան» հարց Ա, կրնար ըլ - 
լալ-, Լարրի կը հաւատայ որ իր զգա — 
ցածը, տեսածը, մտածածը կ՛ա րմէ գը — 
րոլթեամբ փոխանցել ուրիշներու , վո- 
Աէ ԷԸ .1ոլ"այ որ այդպէս է , Սւրիշներ ա- 
ւելի ընդգծուած հարցականով կը մօ
տենան գործին : 'Բինկղլփ էյմիս կը դրէ 
«ծրր կը տեսնեմ որ նոր րերթոլած մը 
կը դրուի իմ մէչէս, հաըց կու տամ ՝— 
այս գաղափարը ինձմէ զատ մէկը կը 
հետարրրրէ՞ ; Ա թէ պատասխանը ո՛չ է' 
կը փորձեմ մոռնալ այդ տողերը», էյ- 
միս կը հաւատայ գրելու ամբողջական 
տնպատասխանատուութեան , բայց կը 
հաստատէ, կը հաւատայ, որ գործ հը _ 
րատարակել՝ x կը նշանակէ ընթերցող 
փնտռել, ել ուրեմն, պէտր է ընթեր - 
ցողի մասին ալ մտածել, Կ՚արմէ նը - 
լել, որ ան դրած է «կը փորձեմ մոռնալ 
այդ տողերը», որոնր կրնան ուրիշները 
չհեաարրրրել. Այդ ՀՀկը փ„րձեմ»ը շատ 
կարեւոր է. կը նշանակէ, որ եթէ փոր
ձէ „լ ձախողի, կը գրէ ել կը հրա - 
աարակէ «կասկածելի» տողերը, որով - 
'•ետեւ, ի վերչ„յ բանաստեղծը իր տա
ղանդին ու բնազդին վյրայ վստահութիւն 
պէտք կ ունենա յ Z

^•յլ խօոքով, ՀՇարմում»ի անգամներու

THÉÂTRE

«ouverture sur mer»
de Reine Bartève

Քեզ կը կանչեմ
Ո՜վ րացակայ մայր
Ներկայ կեանքս ես
Հովի շնչում անցնող ամպ 
Արեւի լոյս ծաղկող ծաո :

Ներկայ կեանքս ես 
Դէմքիս վրայ անձրեւ 
Մօր փրփուր ինձ սլացնող 
Եւ յափշտակող 
Կեանքի անհունոՆթեան մէշ :

Ենձ կը կանչես
Ո՜վ րացակայ մայր.
Ներկայ կեանքդ եմ
Արցունք, ծիծաղ եւ տաոապանք 
Սիրոյ մէջ քեղ սլացնող 
Դէպի կեանքի անեունութեան :

C’est cette chanson d’Ouri Verker 
(Marion Bierry) qui «ouvre» la dernière 
pièce de Reine Bartève. Ouri est assise 
sur la plage, face à l’infini de la mer, le 
jour de son anniversaire. Elle invoque 
sa mère morte. Celle-ci (Reine Bartève) 
apparâit dans son landau-cercueil. Mère 
fantôme, mère-fée, elle n’est visible que 
pour sa fille. Adrien Ferrié (Julian Ne- 
gulesco), l’homme aimé par Ouri, entend 
mais ne voit pas la mère. Echappé d’un 
asile psychiatrique, poursuivi par la po
lice, peut-être est-il trop muré dans son 
désespoir et son désir de la mort.

Reine Bartève sonde les liens affec
tifs entre mère et fille. Ouri porte sa 
mère dans ses bras, elle la porte au 
creux d’elle-même. Elles se mêlent l’une 
à 1 autre. Don de soi total de la mère, 
amour «dévorant» dont la fille ne peut 
se passer mais qui parfois la fait hurler

տեսութիւնը այնրան ալ պարզ ել դիլ- 
րամատչեչի չէ, Այո՛ , կը գրեն' ընթեր
ցողի մասին ալ մտածելով, բայց ա - 
ռանց իրենց ինրնավստահութիւնը կոր — 
սընցնելոլ , ձ՜ւ. էթէ երկուրը բացարձակ 
հակառակութեան առիթ տան, անոնր կը 
վստահին իրենր իրենց, ել ո՛չ ընթեր
ցողին, որ արդէն տարտամ, անորոշ բը- 
նոյթ ունեցող րան մըն է, յստակօրէն 
բնորոշ,, ւող հա, արականութիւն մը չէ.

Ընթերցող հ ա լարս, կան ո ւթե ան բնոյ — 
թը շատ կը մտահոգէ «Շարմում»ի գը- 
րողները, Տէյվի կը գրէ, „ր ինր կը նա
խանձի ճճրդ զարու անգլիացի բանաս - 
տեղծներոլն, որովհետեւ անոնր շատ 
յստակօրէն կը ճանչնային իրենց ընթեր
ցողները, դիտէին թէ անոնր կարդացած 
էին նո՛յն դիրրերը (Աւետարան , Շէյ - 
քըս փիր) եւ կը րամն է ին որոշ կաղապա
րատիպ կարծիրներ -.Բանաստեղծ,, ով,տէր 
թէ ի՞նչ պէտր էր ընել' եթէ ոլզէր „ր_ 
դեդրել յարձտկոզական ընթացր, ել 
կամ' եթէ ուղէր ընտրել հաճոյակա - 
տար „լ պահպանողական դիրր, <հԱ„ _ 
մանթիրներու (ՃՏրդ) ղարէն ի վեր,- կը 
Գրէ Տէյվվ,,- ոյնգլիացի բանաստեղծը շէ 
կրցած բնորոշել իր ունկնդիրները, նը- 
ման ճշգրտութեամբ» ,

Իմ կտրծիրով, 1915£ե ի վեր չկա՛յ 
Ափիւռրեան բանաստեղծ, „ր կրցած է 
բնորոշել Ափիւռրահայ ընթերցող հա - 
ւտրականոլթիլնը , Այո՛ , անկասկած կա
րելի, է դրել ընդհանրացած րաղրենի 
մտայնութեան մը համար, „ր րի չ կամ 
շատ համաշխարհային է, բայց րան ի որ 
այդ աւելի լրագրողին գործն է , րան ար
ուեստագէտին' զմոլար է Ափիւռրահայ 
գրողին վիճակը, նոյնիսկ հրր ուզէ կապ 
մը պահել իր ընթ-երցոզներուն հետ:

tant il peut être «écrasant» 
et déchirures.

Mère et fille partagent ա, n„ . 
celui d’apaiser et de sauver V”1՛ 

spécifiquement féminin, senible-til 
que e?est seulement
eeptedesedegutserenlemmeMft^ 
dans la peau de son personnage ,, 
d’échapper aux policiers - qu’ij es( “ 
pahle, lui aussi, d’inspirer et de tm 
figurer Paul Lafame (Fred Personne) ï 
chômeur fou de musique qui donne’ei. 
lin naissance a l’ouverture de son opéra 
dans un éclatement bonlversant de to, 
son être.
En portant à la scène l’amour intense eut 
une mère Arménienne et sa fille, Reii 
Bartève laisse également entendre m 
dans le monde d’aujourd’hui où ceux qt 
se sentent désorientés sont nombres 
la femme peut avoir une influence » 
lutaire.

En nous faisant basculer dans son uni. 
vers poétique et fantastique, l’auteur 
nous entraîne dans sa «descente» vers se 
souvenirs, ses fantasmes, son «intérieur» 
le plus profond. Ouverture sur la mort՛ 
ouverture sur la vie.

Les pièces de Reine Bartève ne se » 
content pas, que ce soit «L’Arménoche» 
(1976), «Le Pavillion Baltazar» (1978), ou 
aujourd’hui «Overture Sur Mer». Il faut 
les sentir, les respirer, les ccouter. Oui, 
il faut être à l’écoute de Reine Bartève, 
magicienne de l’écriture et du verbe.

ANGELE KAPOIAN-KOUYMJlAfi

Théâtre de Poche-Montparnesse, 
20. h. 30 (sauf Dimanche)

Հղետաքրքրական կ որ «Շարմ՛ումբ 
նաստեզծները կը շեշտ են ընթերցող 
ւա քա կան ո ւթ ե ան կար եւորութէմեը) բԱ 
չեն վստահիր շատ ժոզովր դականութէ 
շահոզփն zS *ճ *1Հևր ա յթ կը գրէ- «Բան» 
աեզծը պէտք է սկսի մտահոգուիլ՝ 
վիպագիրի մը ծաթած սովորական վէ 
պին կէ ս ը ծա թէ' իր բանաստեզեուիիլ 
ներու հաւաքածոյէն» : 1չյժիս՝ կը 
որ միայն «բա ր ե կա մն ե ր ո ւ շրջանակէ)) 1 
համար կար ելփ է գրել՝ որոնք արդէն՛ 
բաժնեն որոշ ուսում եւ հասկացողու
թիւն z Անո՛նք են «մեր կողմի մարդէկը. 
nt րուես տի ( ոչ — քաղաքականի ) մասէն ‘ 
բոշ համոզումներ բաժնող շրջանակ

Ուրեմն ՝ կրնանք ըոել ՝ որ «Տաթս^՛ 
գրողները կը մերժեն երկու բեւեռներէ 
եւ կը ստեղծեն երրորդ կարելթԼ^ 

մը z Կր մերժեն Բիբի եւ ար դիապահ 
թեան տեսական բացարձա կաւդա չա 
մողումը [«հանրութիւնը չուր
չէ մտքիս մէջ՝ երբ կը գրեմ»)՝ կէ 
ժեն նաեւ շուկայականը՝— «ժոզոթ^^ 
համար պէտք է պարզ եւ մատչելէ՛ բ 
ներ դրել» , ուր մողսվսւրդը ձիչտ ՛է 
կարգ մըն է , որուն դասակարԳայ^ ՛ 
հերը կը պտհտնչեն կարդախօսքերու ՞ 
տանաւոբացումն ու կրկնութիՍը- 
հաստատեն երրորդ կարելիՈԼ^էլ1՛՛
Գրելը հաղորդակցութեան հ

> tiVnrll^J ոլ երեւակայուած ը / f?
ձ՚իչել, ուր ընթերցողը կը Լ
փոքր ամ ասնական համ ո զո ւմներ ՝ 
փարջին իօսքը գրողինն է»•

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԱՕԼ^ 

16 Յունիս, 1980

Jmprimé sur les presses du Journal «Haratch» 83, rue d’Hauteville 75010 P~ Commissi
ion paritaire : N° 55935

Fonds A.R.A.M



կիՐԱԿհ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

7dimanche
J SEPTEMBRE

1980

լք NUMERO 2 F- 

jftSÜfiC^W'F 14,726

ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ
ՕՐԱԹԵՐԹ

H A R AT CH
Le Seul Quotidien Arménien en Europu Occidentale 

83, RUE D’HAUTEVILLE, 75010 PARIS 
Directrice : Arpik Missakian

Tel. : 770-86-60 — C.C.P. Paris 15069-82 E
Fondé en 1925 — 51027317 A R.C. PARIS

ZNTUW ՇԱԵԱՐՇ ւրհՕԱՐԵԱՆ

Fondateur I SCHAVARCH MISSAKIAN

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
Ֆ ր ա fi ս ա : Տար. 300 Ֆ. - Վեցամսեայ : 160 Ֆ. 
Արտասանման : Տար. 350 Ֆ. - Հատը։ շ Ֆ.

56° ANNÉE — No 14.726

gCOtS^I ՕՋ® - EXTRAITS MO ՈՏՓ- ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ

ԻՈԱԻՈՒՆՓԸ «ՁԱ1օՈՂ.ԵԼՈԻ» presque rien:

Գ- Սեմինարը տեղի ունեցաւ 
)պխ ltf& 13 , է#" - Ան - Փրովանսի
յալսարանի սրահներուն մէջ՛. «Յա - 
փ) թզթակցութեամբ մԸ անդրադար- 
յ,ւ անոր աչխատանքներուն՝ Յուլիս 
ijiil «ւքիտր եւ Արուեստկի այս թիւր 
երփ, անցեալ տարուան նման , ըն- 

ձ^ո՚Ա՚ն Հրամցնել փունջ մը հատուած- 
կ, „ւ ամփոփումներ՝ ԻփՈՄ—ի այս 
հպումին ընթացրին ներկայացուած
^լոս/ումներէն :

ա-ւ՛ Գ- հաւաքոյթը կը թուի որոշ
■Աւա^ւսբութ^են յառաջացուցած ըչ — 
յւլ կարդ մը մասնակիցներու մօտ : Ո- 
iiuiig համար կազմակերպութեան պա — 
.ասե կր այս յուսախաբութեան տուն — 
«սյշ պատճառը։ ()ւրիյներ մեղադրե — 
j|i, թէ ներկայացուած զեկուցումները 

համապատասխաներ նախա —
[ս յայտարարուած նիւթեր ուն : եզան

նւեւ առարկողներ յ թէ մասնակցոզնե — 
քլղչեւ հ ա զոր դա կզութիւնը չհասաւ 
^կալելի խորացումին ՝ եւայլն ։
^խողութի լեներ ու այս Լարքը 4o/Zz^rZ/r 
երկարել տակաւին , ու բոլոր ըսուած- 

ալ ճիշդ են հաւանաբար , առա — 
կամ նուազ չափով : Անաց որ ՝ նո յն 

կարելի Էր ըսել տարի մը առաԼ 
պԻՀՈՄ-Է Բ- Սեմինարի աւարտին : 

Էնչո^ւ ուրեմն ընդունելին՝ 1979/'
^սւեմրերին , անընդունելի կը նկա —

■(' ա յմմ յ տարի մը ետք։ Պատճառը
՝»ււկ^ալի է, մերեն ա յա կան տրամախո — 

մը պիտի պահանջէր , որ տյս
^քոԲէ հանդիպումը համադրումի ա — 

մը ընծայէր ) մինչ համադրում տե-
Հ էունեցտւ յ : Աւելի բան

անկբախ էին մտածո զութիւննե-
5 տարբերութիւնները . ու ներկաներուն 

փար ական հակաս ութ իւնները վե —
: ^ալոլ տեզ սրեց ան | շեշտաւորուե —
J«4?

միթէ այս <&ձախոզութեանդ մէջ 
չկ փնտռել նոյն ինքն յաջո զութ իւ-

W-/: Հրի յարակարծութիւն մը
Հռ, \!>ջՈ1ր~Ը՝ է Հեր?-ՈJ փ"4>ր“'մաԱ- 
■Հէ՝ ԸՈ1- տեղն է յ Փոքր ամուսնու — 

մնալ կը նշանակէ ձեւով մը Հ^ձա-

ԸԼԼտԼէ Ու գերագոյն հ,ձախո —
՝ /*!/»» փոքրամասնութեան մը մէջ 
j ^^մասնութիլԼ ըլլա[ն է ան շուշտ ։ 
լՆ այս է պարագան ՝ վերջին

ՒԲՈՄ֊ի աշխատանքներ ուն
հ . ^9ովիերուն ջախջախիչ» ♦ • մեծա —

1քւ ^ձրեցէք այս : Ու֊
^այ կԸ համրուին այն «յա՜ 

է'1 ՀՒ^ահայերը - կուսակցա -
Հղ£,Տական ՝կամ 1'նչ ՜ 1՚նչ մլ,ու՜

յէլ , Ե. <է-ս1ատասփւտնատու՝}> ‘եփր-քէ^ ~ 
մա1"էէկ - որոնք մասնակցած 

!■' ս^մինարներուն , պատահա — 
քՓւմլ ‘“1"1^1ն'Ր եՀ այՓ : U՝փւոտտր-
"‘R *օէ իասնա կանո ւթ իւննե ր ը ու

<՝<՝^ա,մադրումներըդ մեծա — 
1Աձբաւոր ումներ ու յատուկ

ս ^ակ Ա'^1^ է '"լը մենք' «ձախո- 
-էկ է/ տարին անգամ մը հան-

“">ՇրՈռ, ^այեւ^ տարբեր ըլլա-
Լ՜ւ1,լ^ը Հփմբախտ աբար 5 ա մէն

չկ նման ’Լս՚յեէ* մ{Լ։
’ էփրտնահայ օրաթեր- 

>0^ J լՈյԱ Ա,1““Աւ- յւոտկ ան շան ական
Ը Կարծիքի Ազւուոաութիւնը և

ՊԵՏՐՈՍ ՐԵՐԶԵԱՆ

Համ Հրապարակադիրըդ խորագրով : Ո'չ 
գրողին անունը կարեւոր է հոս , ո՛ չ ալ 
թեր թինը : Անոնք կրնան պատ կան ի լ ըս- 
փիւռքահայ որեւէ քաղաքական կամ կը- 
րօնական իշխանութեան մը՝ ու ողբեր — 
ւլութիւնը հոն է արդէն :

Z/7z ոմն յօդուածագիրը ՝ ուրեմն ՝ զաւ- 
յայանելէ ետք՝ թէ որոշ ազդակներ «jj’ա- 
զաւազեն հայ մամուլի դի մա գիծըդ ՝ 1լ ա- 
ռաջտդրէ «յստակացնել ՝ թէ ո՞լՐ կը 
սահմանուի թ^ըթի մը կամ յօդուածա — 
դրի մը կարծիքի ազատութիւնը՝ հայ ի- 
ր ական ութ եան մէջդ։ Ու այս ՀՀսահմա — 
նումըդ կը կատար է բառին ստուգաբանա
կան իմաստով՝ վեց ^սահմաններդ դը — 
ձ՜և լութ որոնց մ էջ պէտք է մնա յ ՝ ըստ ի- 
րեն' կարծիքի Հազատութիւնըդ ։

ու •— ^Անտեղի հարցեր կ}արծարծեն բո
լոր այն յօդուածագիրն երը ՝որոնք կը զար- 
դացնեն ապաքաղաքական ուղղութիւնը ՝ 
ևեԼ փորձեն պառակտէ լ Հայութեան մ էու
թիւնը՝ կասկած կը սերմանեն անոր 
կազմակերպ կեանքին հանդէպ ( •••)»:

բ — արծիքի ազատութիւնը կը վեր- 
ջանայ հոն՝ ուր կը սկսի անոր շահա — 
գործումը թուրքիոյ կողմէդ ։

գ •— <թէտրծիքի ազատութիւնը չենթա — 
դըը^ր աղմկարար եւ ձրի քարոզչութիւն ՝ 
անծանօթ կողմ ե բու բերնովդ։

դ*“- <ժ1տրծիքը յարդելէ կ^ըս_այ այե ա՜~ 
տեն ՝ երբ քս»ջ կերպով ՝ լրփւ եւ յստակ 
փոխանցէ իր դաւանած ճշմարտութիւ — 
նըդ ։

ե •— կարծիքի ազատութիւնը պէտք է 
կանգ առնէ՝ երբ կը բախի մեր կու — 
սա կզութեան եւ մեր մամուլին կարգ մը 
բարոյական հասկացողութիւններունդ ։

զհՏէարծիքի ազատութիւն ը կը սկսի 
խնդրոյ առարկայ դաոնալ՝ երբ ծայր 
կու տայ անուղղակի վնասի՝ երբ վ առթէ 
կասկած առանց յստակ դիրքորոշման ՝ 
երբ կը մթագնէ Հայութեան բարոյական ՝ 
գա դափա ր ա կան է քաղաքա կան դէմ ագի — 
ծը

Առանց անդրադառնալու, յօդուածա — 
գփրը մեծ ծառա յութփւն մը մատուցած 
է ■ Ւր փյոստովանանքը այնքան յստակ է 
ու անմեղ, որ այլեւս երկար — բարակ 
վեր լուծումներու պէտք չկայ ցոյց տալու 
համար , թէ թ°նչ տեսակփ վերակացունե
րու ձեռքը փնկած է սա էթսւ]ալլ11 ճկար — 
ծփքփ ազատութփւնը^, Ավւփւռքփ մէջ՛. Եթէ 
այս ^սահմանն եր էն՜» մէկը մ փայն Լօրփ- 
նակ' Ե-կէտը. . .)մփւս ճկողմփն» պատկա
նող յօդուածագփր մը թուած ըլլար, մեր 
սփրելփ մի ոմնչ» ւփայլակփ արագութեամբ 
անոր գլվսուն պփտփ տեղացնէր ճբըռ — 
նատէր-»փ , «ամբոզջատէր»փ ու ասոնց նը- 
ման այլ պէսպէս ածականներ :

Ւրականութեան մէջ, սակայն, «մփւս 
կողմ» չկայ Ափփւռքփ մէջ՛. Համակարգի 
բոլոր անդամներն ալ նոյն կողմ էն են 
ու զիրար կՀ ամ բո գիտցնեն ։ Անոնց սահ
ման եա լ ազատութենէն թւչահեղձ եղած 
Միտքը կորսնցուցած է ստեղծագործա
կան նուազագոյն ջիղն իսկ։ «Յաջողու
թիւնը» ամբողջական է, քանի անապատ 
է այլեւս ամէն տեղ։

Բա յց տյս անապատին մ էջ ովասիսներ 
կան (տակաւի՞ն)։ Շատ չեն։ 'իանի մը 
հատ են անոնք։ «Սահմաններէն» դուրս 
ապրող, «չզսպուած» մարդիկ զիրար կը 
գտնեն երբեմն , նման տեղեր ու բարձրա
ձայն կը պահանջեն իրաւունքը' «ձախո

ղելու» ։

RENCONTRE

DE LA FEMME-MIROIR ET DE LA FEMME-FILLE

SETA KAPOIAN

La route principale et le chemin for
maient un angle aigu. C’était la première 
maison: nichée dans l’angle, d’un rose 
délavé, elle était offerte au chemin. 
D’ailleurs, elle faisait du genre en mont
rant d’emblée son flanc gauche avant 
de dévoiler sa façade: vue latérale que 
la passante prenait, volait à la maison. 
Totalement exposée, lui aurait-il fallu 
un bout de jardin ou une barrière pour 
qu’elle fût moins nue, moins fragile?

La fille humait les champs, à moitié 
présente à sa promenade. Sans vraiment 
voir le bloc de pierre délavée, assorti 
de fenêtres, elle en recevait plutôt la vue. 
Quand même... «Première maison, vue 
en biais, comment te gardes-tu?» En s’ap
prochant, sa propre image la frappa en 
plein corps, d’un jet. «Deviens pierre, 
fille!». Alors, le double inconnu de la 
brune la questionna avec véhémence. Ah! 
pas si vulnérable que cela, la maison ; 
elle en avait, des ressources de défense. 
«Pétrifie-toi». Le reflet était une femme 
altière et grave, au contour net et loin - 
tain et la fille sur le chemin, humble 
et douce, mal définie, perdue. Le regard 
noyé dans la presque identique, la fille 
vérifia encore une fois qu’elle était au- 
delà de l’hybride: elle était constituée 
d’éclats juxtaposés.

Debout, devant le côté de la maison, 
le cinéma intérieur se déclencha dans la 
tête immobile et le corps quasi chance
lant. D’abord, l’enfance confuse et triste, 
sur-protégée, liquéfiée dans la vie, d’une 
famille de survivants aux massacres, et 
aussi la solitude, la peur, le manque de 
confiance en soi, la résignation, la cul
pabilisation qu’elle traînait depuis lors 
et qui se manifestaient sur son visage 
des jours défaits. Ensuite, l’adolescence 
faite de révolte contenue qui se tradui
sait en manque d’audace, tout ceci pour 
en arriver au pire, la conjugalité.

Epuisement et harrassement, parrdoxa- 
lement créés par l’indolence, l’avaient 
conduite au moisissement. Encore et en
core, l’obsession de la terre perdue trans
figurée en langue-polder, gagnée sur l’i
nexistence humide.

Super pied-de-nez à l’injustice! Le 
diasporique et le féminin s’unissaient et 
la fille savait depuis longtemps qu’elle 
était le lieu commun de ces deux mondes- 
là, les deux seuls où la parole est coupée 
et se réduit à un cri blanc.

Agacée par ses morceaux de vie incom
patibles les uns avec les autres, elle les 
avait soigneusement enfermés dans une 
outre (clin d’œil à Eole!).

Immobile, elle souriait d’amu
sement en pensant que, dans l’outre, l’a
moureuse, amante de livres houspillait

l’employée, que l’Arménienne faisait 
semblant de ne pas voir l’occidentale, que 
la mère ignorait la solitaire.

En elle, des rêves manqués tournoy
aient autour de l’errance. Pauvres pe
tits! Ils étaient quotidiennement mas - 
sacrés par l’AZERTYUIOP. Ce débris-là, 
elle n’avait pu l’emprisonner dans l’outre 
car tout menaçant qu’il était, il lui pro
curait toit et pain. Enfin, il ne fallait 
pas dramatiser; parfois, elle dominait 
l’AZERTYOIUP et se haussait j usq’au 
presque rien.

«Suis-je digne du double encerclé de 
champs et de ciel?» Le miroir était é - 
gaiement fenêtre et, par cela même, il 
était ouverture sur l’extérieur et pas 
seulement reflet. On se tromperait lour
dement si l’on croyait que miroir et fe
nêtre étaient un — quelle horreur, la 
fusion! — Chut, dans le creux de l’o - 
reille, je vous révèle qu’ils étaient sé - 
parés par l’espace de la pièce.

Elle se retrouvait dans le monde, avec 
elle-même, aussi loin de la confusion des 
foules que de la solitude humide. Para
chutée dans cette superbe solitude sèche, 
aride, stimulante, elle connassait le pri
vilège d’accepter complètement son dé - 
sespoir. La femme-fille songea qu’elle 
serait employée ad vitam eternam mais 
que, ponctuellement, elle aurait droit au 
presque rien qui la libérerait de la sur
vie.

Un jour, assise, très tôt, le matin, dans 
le petit square façe au Louvre, sous le 
soleil frais, son âme s’était emplie de la 
force des pierres du palais. Une vie dé
buta ainsi. Une autre fois, elle s’était 
retrouvée moite et palpitante dans la 
maison de Keats à Rome; là, elle fixa, 
dans sa mémoire, l’irrégularité des 
poutres et se rappela les années de jeu
nesse où elle était libre de son temps. 
Les vies morcelées s’échappaient trop 
souvent de l’outre et lui interdisaient le 
presque rien. En attendant le retour de 
la grisaille, elle se précipita dans un ca
fé et dévora les deux petits livres sur le 
poète anglais aussi goûluement que les dé
licieux sandwiches. La moiteur ne la quit
tait plus.

Comprenez bien: elle ne savait rien 
faire, ni bricoler, ni coudre, ni jouer de 
la musique, ni écrire. Ni esprit, ni mains, 
la femme-fille était un mélange d’atmos
phères, de souvenirs, de rêveries et d’é
motions.

Catalyseur d’expériences de vie, elle 
révélait les autres à eux-mêmes, en même 
temps qu’elle se vidait de sa propre sève.

Au fond, elle était libre grâce au 
presque rien: c’était l’objet de sa fierté.

Par is
Fonds A.R.A.M
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à la recherche d'une signification: 

HISTOIRE et TRADITION
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(ՀԱՄԱՌՕՏ ՆԱԽԱԲԱՆ)

ARMEN MANOUKIAN ԼԻԳԱ BԵՐԲԵՐԵԱՆ

La flambée d’intérêt pour l’architec- 
tuie historique arménienne qui s’est ra
vivée au cours de ces dernières années, 
loin de vouloir s’éteindre, connaît au - 
jourd’hui une incessante expansion, grâce 
à de nouveaux apports qui proviennent 
de différentes sources. L’intensification 
de la recherche, ainsi que les initiatives 
et les échanges toujours plus fréquents 
donnent l’impression que la matière ne 
s’épuise pas, mais croît.

Pour les monuments de cette architec
ture, ce n’est bien sûr pas une simple 
question matérielle qui est en jeu, mais 
surtout une reconnaissance qui n’ignore 
aucun aspect et qui mette en valeur la 
multiplicité des paramètres, avec le vif 
désir d’en découvrir le centre vital, le 
cœur dirons-nous,d’où rayonnent leur sens 
et leur signification originels ainsi que 
des indications existentielles plus cachées 
et subtiles (...).

Pour mieux définir et délimiter le su
jet que nous sommes en train d’aborder, 
posons-nous tout d’abord quelques ques
tions qui nous aideront à comprendre 
l’exigence et l’importance d’un éclaircis
sement dans notre domaine de recherche.

— De quelle nature est le phénomène 
que nous analysons, à savoir cette théorie 
de constructions spatiales du passé, c’est 
à dire l’architecture des églises médié
vales arméniennes?

— Quel est, pour ainsi le nommer, leur 
code génétique?

— Existe-t-il un lien quelconque entre 
ces événements du passé sur lesquels on 
se penche le présent ou le futur?

— De quelle nature est l’intérêt qui 
nous porte vers eux?

— Est-ce uniquement le désir d’ap - 
profondir le domaine de l’art, qui nous 
incite à les aborder ou y a-t-il autre 
chose? Sagit-il d’une œuvre critique 
d’histoire et d’art ou existe-t-il d’autres 
motivations?

— Et encore: les méthodologies d’ap
proche utilisées jusqu’à présent, sont- 
elles pleinement satisfaisantes?

Ces questions, que l’on pourrait bien 
multiplier, n’ont nullement pour but de 
fournir des schémas simplistes, lesquels 
ne suffiraient jamais à saisir pleinement 
la nature complexe de ces événements, 
mais elles peuvent servir de point de dé
part pour une analyse plus profonde.

Et, passons à une image directe en po
sant notre regard sur tout le territoire 
de l’Arménie historique.
Avant de résumer brièvement les étapes 
essentielles,il faut dire que«nous entrons 
ici nécessairement dans un ordre différent 
et les égarements actuels proviennent juste 
ment du fait que trop souvent on confond 
un événement de nature spirituelle, com
me la connaissance, avec des événements 
matériels dont est nourrie notre com - 
mune expérience» (Maritain).

Avant tout pour savoir reconnaître la 
vraie nature d’un phénomène, il est d’une 
importance extrême d’en fixer la clef de 
lecture, sinon nous pourrions nous trou
ver en face d’un problème tel que le 
définissait Poincaré qui se demandait 
ironiquement: «Un naturaliste qui n’au
rait jamais étudié l’éléphant qu’au mic
roscope, connaîtrait-il vraiment cet ani
mal? Le microscope révèle certainement 
la structure et le mécanisme des cellules 
— structure et mécanisme identiques 
chez tous les organismes pluricellulaires, 
mais il n’est pas seulement cela.
Quelle est donc la complexe histoire de 
ces épisodes de l’art arménien depuis leur 
naissance? Quelles sont successivement les 
carences relevables, selon nous, dans l’a
nalyse critique opérée jusqu’à présent?

Remontons aux sources de ces cons - 
tructions. Nous pourrions définir «phase 
zéro», les siècles, durant lesquels on pro
jette et on prépare cette sorte de chœur à 
plusieurs voix que sont les églises et les

monastères que nous connaissons bien. 
Us naissent dans une orchestration que 
nous appellerons triangulaire, aux angles 
de laquelle figurent respectivement la 
nature, l’homme et le divin. Les espaces 
qui en dérivent, mise à part leur typo
logie, sont les caisses de résonance de ce 
triple système de renvois.. Ce sont des 
centres authentiques autour desquels on 
naît, on vit et on meurt et leur «con - 
naissance» atteint un maximum car ils 
sont bâtis avec amour, ils sont aimés et 
on ne connaît profondément une chose 
que lorsqu’on l’aime vraiment.

Les hommes y voient un point de re- 
lère pour l’interprétation de leur vie quo
tidienne, tissée, d’oscillations historiques 
et de ferments religieux, dans un ho - 
rizon souvent flou mais jamais aplati ou 
réduit à la dimension du temps, qui est 
constamment empreint d’éternel. Les es
paces sont des espaces «sacrés» justement 
parce qu’ils respirent ce climat dans le
quel les deux polarités du temps et de 
l’éternel se f ondent harmonieusement 
dans un rare équilibre destiné à se re
fléter dans la matérialisation constructive. 
Mais précisons que même si le résultat 
est un fait esthétique, l’objectif initial 
ne fut jamais tel.

La clef de lecture de cette réalité 
devra donc être celle des espaces sacrés 
et leur art sera en conséquence un art 
sacré et non profane, si leur langage sera 
symbolique, typique de cette structure.

Symbole, du grec «.symballein». signi
fie tresser; il s’agit donc du plus antique 
des travaux manuels et il se rattache à 
une tradition millénaire: deux éléments à 
composer (un anneau ou une tablette) 
servaient de signe de reconnaissance pour 
le hôtes.

La possession du morceau à assembler 
autorisait à recevoir quelque chose ou plus 
simplement l’hospitalité. Le symbole est 
donc quelque chose qui désigne l’intégra
tion dans l’autre, l’autre par excellence 
dans ce cas,c’est-à-dire l’absolu.Le symbo
lisme latent ou évident dont ces pierres 
semblent marquées (et je ne me réfère 
pas uniquement à la croix, mais à toute 
la gamme de modulations symboliques) 
n’est donc jamais quelque chose de ra - 
jouté, connotation marginale ou simple 
chiffre décoratif.Non, il marque les 
pierres de cette architecture à l’intérieur 
en les plaçant, pour ainsi dire, dans une 
sorte de domaine de gravitation, qui n’est 
autre que l’espace sacré. Dans cette opé
ration, le symbole joue un rôle de ré - 
conciliation et de convergence entre ce 
qui est sensible et mesurable et la réali
té profonde, sans mesure, insondable 
même, qui n’en est pas pour autant moins 
réelle et moins communicative.

Si le langage est symbolique, c’est la 
tradition dans son sens le plus large qui 
fournit les données à transmettre. EUe 
fournit les canons théologiques, lithur - 
giques et constructifs qui n’ont jamais 
été interprétés comme schémas rigides. 
(Chaque fois que naît un espace sacré, on 
répète un rituel antique, mais dans une 
aventure chaque fois unique et différente 
des autres. C’est l’essence-même des 
actes de la vraie tradition: répéter des 
gestes de nature sensible mais avec des 
résonances toujours nouveUes.

La phase successive est caractérisée par 
la perte progressive des significations, 
même si ces dernières ne peuvent jamais 
s’effacer complètement, car la matière 
laisse toujours filtrer la lumière de l’es
prit, même quand le symbole est fêlé, 
et la disponsibilité d’une «reconnais - 
sance», telle qu’on l’a décrite, reste tou
jours intacte. Pour ceux qui les avaient 
dans l’esprit, dans le cœur et dans les 
yeux, ces monuments continuèrent à être 
certainement les intermédiaires d’une 
culture qui dans son éthymologie ori - 
ginelle s’identifie et s’exprime par le

յ^սւնէսհւսյւււ-թ^Հււը^ Ափիւռրի աձ ենա — 
հին գաղութներից մէկն է: Այն կազձ ուել 
է դարում, Յ՛ո֊' — Աբասի օրօր՝
մ աս ս ա յա կանօր էն ենթարկուելովդ բռնի 
արտագաղթի , որպէսղի ապր ե լով իրս, — 
նում ՝ պարսիկ մողովուրդին ւի ո իւ ան g ե 1, 
դարերից ի վեր ձեռր բերած իրենց ար
հեստների եւ ճարաարարուեստի ւի ո ր — 
ձառո ւթ իւն ը :

հարճ մամանակից յետոյ , ֊'‘"յերը 1'~~ 
րենց մասնակցութիւնն են բերում Ասլա- 
հան րաղա րի շինա ր ա ր ա կան աշխատանր— 
ներին , որոնցից մինչեւ այմմ կանգուն 
են ի, աչաձեւ՝ հո յա կասլ կամ ո լրին եր ը(Հ' ) '՛ 

իւ՝ յեաագայ տարիներին՝ փաստերը 
դալիս են հաստատելու , որ Շ"'-, — Աբա
սի հեռատեսութ՛իւնը ասլարդիւն շի ան
ցել: Հայերն էին՝ որ աոաջին անդամ 
իրանում հիմնադրեցին տպարանն ու աը— 
պադբական ա շխ աս, անրնե ր ը ՝ Հձեռրով 
պատրաստեցին այբուբենը՝ րլէ՚լէ^՛ ï

իմուղիմն ու մ ե լան ը : 90 տարի /աւաչ ,
կա ղմ ե ց ին իմ ա ա ե ր ա իս ո ւ.մ բ ՝ ել ղա Հ՚" — 
յուհին էր , որ իս ի ղա իւ ե g եւ րեմ բարձրս,— 
ցաւ ՝ իբրեւ ա ււա ջ իւն կին դերասանու — 
հին՛. իսկ իիովհաննէս Օհանեանը նոյն — 
պէ ս առա ջինն կր , որ հիմնեց ֆիչթ1‘ի ըս- 
թիւտիօ եւ նկարահանեց առաջ ին կինօ-
ժ ասլաւկնը : ՒԱկ , սկսած 1930 ֊ 1914 
թուականներ ի g , Ար աքս գետի վրա յով 
Պար ս կաստան մուտք գործերին հա յկ ա — 
կան նոր խմրեր յ նրանք կին որ թեհրԱմ
նում հ իմնեցին եր ամ շտ ա կան դպրոց : 
Գրիգոր եան գեր գաս տանը Լ բնիկ Պարս — 
կահ այեր^ նսլաստե ր ե ր աժ՜ շտ ակւսն զար
գար մանը Ե ♦ Աւետիս եան ը եւ Ա ♦ 
ճ ամ սլա զեան ը հիմներին Ւ Լ՛ տնում դա
սական պ ա ր ի առաջ ին դսլր ո g— 
ները յ գեռ մինչեւ վերջերս կ լ ֆ ի լար — 
մոնիրի միութեան անգամների 90 տոկո
սը Հայերն կին կազմում։ Ւսկ վանի 
վա ր պետն եր ը թ ա ւր ի զո ւմ զարկ տուե — 
րին դարերից եկող կիրարական արուեստ- 
ներ իր' արծա թագո րծութեան ը որ Նոր 
Զուզայի ոճին հետ զուգընթաց ա յնրան 
կարեւոր գեր ունեցաւ ոլտր ս կա կան ար
ծաթագործութեան զար գար մ ան աս սլա — 
րկզում :

գիմ ար 35 միլիոն J1 րան ր ինե րի յ հա
զիւ֊ 150 հ ազարի հասնոզ Ւրան ահ այ գա- 
գութը մինչեւ այժ՜մ պետական օպերա
յում ու նևՅեԼ է տաս իր աւերի մեներգի չ- 
ներ։ նրանում գոյութիւն ունեցող նը — 
ւագոզներ , ո ր ոն րի ր 'ձը եզեՀլ նուգախում- 
եզել են Հայեր իսկ ոինֆո նլ,կ ն ո ւա գա- 
խումբին մ աս են կազմ ել մ եծ թւով նը- 
ւագոզներ ՝ որոնր իր երերը եզել են 
յա յ տ ն ի ղեկավարներ ՝ յանձինս 
Հ ♦ Ա* անուկեան ի ՝ Ժ * Մ արտիրոսեանի , 
եւ Վ • թ ո ւր խ ան եան ի : Ւսկ 1Լա հէ հո ֊ 
ջայեանի ճանքերով կ որ հիմնւում կ հե
ռուստս/ր ոյր ի սենեկային նուագախում — 
բը , առաջին ելոյթում մենակատար ունե
նալով Ե* Մ են ուհին ին* Ատրկօ Պ՝րի — 
զոր եանի ջանրերով հ իմնւում է առաջին 
պատկերասրահը y իսկ յետո յ ՝ 1958 թուին 
նկար չական առաջին թյւէ՜նւսլՀ/ : Ւոկ ֆլ,լ- 
մ արուեստի ասպար կզում յիշատակելի է 
Ս * էյ ա չիկեան ի անունը^ որ հեղինակն կ 
30 լիամ ետբաժ՜ ֆ ի խերի ՝ ի ո կ պարսիկ

culte. Mais l’appauvrissement du courant 
intérieur entraîne l’anéantissement de 
l’élan créatif. Les sphères du visible et 
de l’invisible, du temporel et de l’éter
nel, du terrestre et du divin, intimement 
liées au départ, se séparent lentement 
l’une de l’autre. On note un tel reflet 
dans la sclérose des formes qui perdent 
désormais leur vibration originelle. Cette 
déchéance subtile va s’accomplir au 
cours de plusieurs siècles et se conclure 
vers la fin du XIXe siècle.

Et nous voici à la troisième phase, 
proche de nos jours, durant laquelle on 
inaugure la saison de l’étude critique et 
sacrée, la lymphe originelle dont ils 
sont imprégnés.

MILAN

դերասաններից 90 ասկՈԱու1 , .
են ճանաչում դաել: Ա. ԱղաՀՀ^ 

ղինակ է 12 ֆիլմերի ել բեմադրլՀ 

լելի ըան 10 ներկայացումների <
մեե նպաստ են բերել հա ո / 
պահպանման գործին՛ ճ^ական թՀ 
կանն եր ին՝ Շ՛ Սարդս եանը (մահսձ 

19G (//>/), հիմնադրեց նախ հայկակդ լլ 
յետոյ պարսկական թատերախմրէ ՝ Հ 
րոնր հանդէս բերեցին մամանակՀւ 

թատրոնի ըմբռնումներն „լ ճաշակը. 
Յետագային՝ Արփի 3 ովհաննիոեՀ 

զարգացրեց այդ ուղին՝ հիմը ղր^ ,|֊ 
րանի արդիական թատրոնին ել այն հաս. 
ցըրեց միջազգային ճանաշեցման՛. Տալ. 
բեր ուղղութեամբ՝ միջազգային ճանս,, 
չոդութեան է հասել թաՎութակահաք 
ջութակահար Ա. Առարելեանր (մահա. 
ցած 1980/-Î/) : Նա էր՝ Որ իր կեանրին 
տարին նուիրեց Ատրադեւարիսի խլ . 
թակների ուսումն,ասիբութեանը ել վեր- 
ջՈւմ հասա ւ այդ բարձրորակ ջութակն!,, 
րի պատրաստման գաղտն իրին ՝ դրելով 
այդ ու ղղութեամբ երկու կարեւոր ղըը 
րեր կ թարգմանուած անգլերէն՝ դերմա- 
ներէն, եւ ֆրանս երէն, լեզուներ ով) յ

ճանաչելով հանդերձ գրեթէ բոլոր 1ւ- 
բտնտհտյ ար ո ւե ս տ ա գկ տն երէ ստեղծա - 
գործութիւնները ՝ ա յն ո ւամ ենա յնթ /» - 
i'IlU —ի Երրորգ Համագումարին մտադը- 
բեղի ներկայացնել նկարիչների զարգաց
ման ուզ ին ի նկատ ի ունենալով լուսա
պատկերների միջոցով այդ արուեստը 
զիւր ըմբըռնելի դարձնելու կարելիութիւ
նը սկսած տոհմիկ ըմբռնումներից մին
չեւ. ա ր գի ա կան մտածելակերպն ու նր - 
կար չութ ի ւնը : Ւսկ î դա կարեւոր է այն 
տեսակկտից որ զուգահեռ արգիաէլա նթ 
օրինակ Ա* Ա ինասեանը^ որ նկարչական 
ասպար կզում դաստիարակել կ րազմա - 
թիւ տ չակերտներ յ գտնում է ՝ ս ը 
արգի արուեստ ր հասնում կ ունայնու - 
թեան : Ււ այ յեւս հարց չի գրւում, թկ 
տ ր ո ւե ս տ ա գկ տ ը 1լոլոյւ|ւԼՈ ու նի թկ ոչ: 
^Ju/ն անհատներ , որոնք անակնկալօքն 
t լառն ում են արգի արուեստագէտներ 
Եթկ նոյնիսկ ա րդ1՛ է պէտՀ է աւՒ՜ 
տանքում արտացոլի իր տարիների խս“ 
տակր զ որին յաճախ մենք Հ^նք ^տն 
զի սլում : Ահա թկ ինչու իմ մ ԷԼ յու
սալքում առաթ եկաւ : Տ տր իների փոր^Ը} 
դիցուք թկ' վերացական Վերջում դալա֊ 
կ հասնի մեր ի րական ո ւթեան} որն տն 
հեթեթն կ, ունայնութիւնը ։ Ահա թէ Ւ 
չո՛ւ, տյգ բոլորը գտայ ի զուր։ Ւսկ 1 
բոլորի գրուածքը պատահական չէ • 
բանք հետապնդում են մկկ նպատակ 
քայքայել փորր ազդերի մշակոյթդ 

տո հմիկ ըմբոնսւմները՝ ընտանէք " ՜
ւԸ^՚Յ^^Լ ‘ոէզգայբւ կլֆէքայահ.ա'ե Լ
ուեստները եւ ստեղծել մի նոր ա
որ կոչւում է «տչխարհ

Մտտհոդութիւնները շտտ են: 
դրանը ին Հպիս ին էլ լինեն՝ /<րա^ J 
նկարիչները ստեղծադորեում են ս: 
ո ,.ղղ„ ւթ եա մբ , սկսած դասակսձ1 
րանկարչութիւնից մինչեւ արղՒկա ”

ճը- -T'l-չ հուններ ը
ների՝ որոնք հանդէս են կ-է Լ 

դաւին ցուցահանդէսներուն : Լա Լ
մրցանակներ եւ որոնց մ,սոթ 
մ ո.Լ է խօսել օտար մամոԼւԼ .
շատերը Ա • Մելրոնեանը , 
եանը ՝ Ա . Արզուեանը , Ս ■
3՛ Ներսէսեանը՝ ք" ԱրղչրԸյ <
րապեաեանը՝ 3՛ Վարդա’ ա Ը< 
նաղործ է֊ Աբրահամեանր ‘Ս՛՛Ա՛ .
ստեղծազործում են իրանում ՝ P J’ յլկ ֊ 

նաեւ նկարիչներ ՝ որոնր
նելով հաստատուել են օտար ուսը՜
ինչպիսին են Անգրէ Ս£ յյ -

Ալֆոնս Աւանճաեանը՝ Ս' 
թունը եւ Հ. ւէահրամեանըՀ՛

յհթը , խաչաձեւ
,ւթիւն օգտագործի 
ււիթ ներով , ինչպ ’ ^սւ]»-
ւած ազիւոնեթու յ 1 

u մ ւաւոակագծերա֊ձ •'

Fonds A.R.A.M
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ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ 
ՍՓԻԻէԽԲԻ ՄԷՋ

ՊԵՏՐՈՍ ՍԵՐ ԶԵԱՆ

ՎԷՊԸ եհ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ

էութեան հարցը Սփիւռքի կեղ ֊ 
ձկան հարցերին մին է : Նաեւ' ամե- 
Լգգ։ իչփանութեան հարցը որեւէ 
ձբռթեան մէջ, ամենահին հարցե - 
A կ-. Հ"ն "ւՐ տարբերութիւն կայ, 

;„i ուր անհաւասարութիւն կայ' ինքնա- 
ճ^ա/ր իչխանութիւն կայ հո՛ն ու պայ֊
( անոր տիրացումին համար : Տար ֊ 

թաթթներն ու հակադրութիւնները 
Լոոյեղ զարգացումի հասաե են ըՍ - 

Ասւքի -եէջ, -ր ^ունգ է անհաւասա - 
րլթեան՚. Ո՛չ տարբերութիւները սա - 
յա/է, ո՛չ ալ հակադրութիւնները դա - 
,ական ձեւով 1լ արտայայտուին հոն : Ահա 
Ut, թէ լփչո՞լ իշխանութեան հարցը 
ասական ձեւով չի դրսեւորուիբ ու կը 
սասանչէ մեզմէ' մտածումի նոր ճիգ :

Պալարական իշխանութեան կիրարկու- 
I աւէեն աղա սա կան դետ ինը Պետութիւնն 
, Ու Սփիւռքը Պետութիւն չէ անշուշտ -, 
սկայն պետական սահմանները որպէս

“'lit իշխանութեան հասկացողութեան 
հութաւլրսւմին ո՛չ անհրաժեշտ, ո՛չ ալ 
։լ րաւարար բաղկացուցիչ տարրեր են : 
նեփն-. Պե տա կան սահմաններու. ղո —

.թէւնը չէ որ կը րնորո շէ էշխանու — 
fini ժը՝ այլ ընդհակառակն • էշխանու- 
քթն է՝ որ էր կէրարկումէ որոշ հան- 
.Հըուանէն կը տնօրէնէ սահմ անե րու ըս- 
ժւէումը : ԱյԳ հ ան ղր ս ւանը ՝ պատմա — 

նօրէն որոշապէս կը համապատաս խա- 
թէ ներ ըէն ՝ թէր ար տար էն ուժ՜երու

՝փսղր ութ է ւնն ե ր ուն ժ՜ամ անակաւոր
ամ տեւական լուծումէ մը՝ որ կը ըս- 
աեղծէ ուժերու նոր ղր ո ւթէւն մը՝ նոր 
\աԱան :
սահմաններու դոյութէւնը Հկա մ Հր — 

պութիւնըկ փոխադարձ ազդեցութէւն 
ձէն սակայն է շխ ան ո ւթեան կէրարկու- 
տձեւէն ու ոճէն վրտյ։ Հետեւաբար , 

պետական սահ մ աներ ու շգո յու- 
քթնը մ1՚ ժխտեր էշխ ան ո ւթեան դո յու — 
խսն կարելէութէւնը Սփէւռքէ մէջ,, այ- 
զհանդերձ , ներգո բծական դեր կը խա- 
H ա/7՜ է չէ՛ ան ո ւթ ե ան կէ ր ա ր կո ւմ է ոճէն
1 Աւէն մէջ :

(••Հ

Ւլէանութեան հաս կաց ո զութ է ւնը ույն 
դատարկ Ոլ լուսանց է կ կաղապարներէն

)Որոնր էմ աստ ու դո յն կը ստանան 
էըենց բո վան դա կածով î fi շխա —

^ւթեան րո վան դա կութ է ւնը ուժն է ՝
Խղութէնը։ Ո'ւ-Ժ ներդործ ական է — 

բան մը ընելու , ու նաեւ կրաւո-
^կւսն իմաստով՝ տյլ ուժ՜է մը հակա — 
քոլելու • իշխանութէւնը ՝ հետե ւաբար , 
!( “ահմանուի իր յարաբերութեան մէջ 

*1լ է՚֊ձ-ի մը հետ՝ երբեւէ՚ն այլ իչխա- 
մը հետ : Ահա թէ ինչու ի շխա֊

<՝փխն գոյութիւն շունէ հոն' ուր տար- 
Սութիւն չկայ չկա՛ւ հակադրութէւն ,

Աձ թէ ինչ..,

IL Ւ^քով՝ ամէ՛ն տեղ էշխանութէւն
Ւյ։

Ռ.1 1
ê •քաղաքական է՝ մ շակութա յէն՝

; Աակւմւ1 ել զէն ո ւո ր ա կան : Ա un
ԼՀԷ րոյ զաքականն ու մ շակութա յէ-

J փրտկարլուցայէն ստորոգելիներ են ,
& կկուքն ալ տնտեսականն ու զէ*^— 

են խա կառո Լցայ ին Իչխա -
Ը "րպէս ոլյ ամ բո դջո ւթէւն մըն 

ւս, իշխանութիւն , հետե —
ոլ՚ք՚ականօրէն ամբողջատիրական

հխսն“1'[թԱ՝ ',"111'"1ւսւ1ւ“,ն i պայքարը 
. 'թեան տիրացումին համար կամ
»յ^աէլթէան մը գ^մ : Այս ամւլր"ւ-

Լ օնտեսումն է յաճախ ՝ որ
P մը կը մատնէ ձախո ղո ւթեան :

1 I մէջ_ ) է շխ ան ո ւթ ե ան մը
մոլ՜թէւն ը ան խուս ափ ելէ է ՝ նը-

^րկոլ պատճաոներու համար ՝ 
Հ ^չուէն՝ է] ո րհ ր ղ այ էն Հայաստան 
^^Հարց..

խորհրդային Հայաստանի գոյութիւնը, 
որպէս Հանրապետութիւն մը անդամ 
խորհ. Մ իութեան , Ս փիւռքահայոլթիւնը 
ուղղակիօրէն կը ղետեղզ երկու դերհը — 
զօր Պ ետոլթիւններու հ ա կա մար տ ո ւթ եանg 
Սիրէն ներս : Չափազանցութիւն չէ ը — 
սելը, որ այս երկու մեծ պետութիւննե- 
րը աւելի մեծ քաղաքական կարեւորու — 
թիւն կ՝ ընծայեն Ս փ ի ւռքահ ա յո ւթեան , 
քան թէ րազմաթիլ , շա'տ բազմաթիւ 
միամիտ Ս փիւռքահ ա յեր ï

(•••)

1‘րենց այս քաղաքականութիւնը կի — 
ր ա ր կե լո ւ համար, թէ Ա՝ . Նտհան ւլե եր ը յ 
թէ Խորհ • If է ո ւթէ ւնը պահանջը կը ըղ- 
դան անշուշտ ՝ ունենալու էրենց համա — 
կիր ո լմ՜եր Սփիւռքի մէջ. Այս հակա — 
մարտու թէւնը էնքնէն բաւական պէտէ 
ըլլսյր էշխանութեան սլա յ քար ստեղծելու 
սփէւռքէ մէջ՝ անկաէյ սփէւռքեան էնք — 
նու րոյն պայմաններէն։

(...)

Պտղ սլատերազմէ չըի^ը 3nJU կու 
տայ՝ որ էշխանութեան պայքարը ըս — 
փէւռքէ մ էջ կրնա յ ամբողջ ով էն տնօ — 
ր էն ո ւէլ արտաքէն ազդակներու կողմէ : 
Ասոր կողքէն ՝ '“{{Հական թուականներու 
համեմատաբար խաղաղ չյ^տնը ու մ է- 
ջազդայէն լա ր ո ւած ո ւթեան նուազումը
յաւելեալ էնքն ավա ր ո ւթեան կարելէու — 
թէւններ ընծայեց էն սւէէւռքահայ քա — 
ղաքական կեա նքին-, Ահա թէ ինչու, ի 
մէջ այլ պատճառաց ՝ Սփէւռքահայու — 
թէւնը մասնաւոր կերպով ու բովանդակ 
Հայութէւնը ընդհանուր առմամբ՝ շահ 
ուն էն մէջազգա յէն լար ո ւածո ւթեան նը- 
ւազումէն մէջ՝.

Պայլ սլատերազմը սակայն ՝ ծայրայեղ 
կաց ո ւթէւն մըն է զոր կարելէ է անբը- 
նական նկատել։ քննական պայմաններու 
մէջ՝ Ափէւռքէ դէմադրա կանո ւթէ ւնը ար
ու աքէն ազդակներու ճնշումներուն' կար
ծուածէն մեծ է։ Արդարեւ՝ պաղ պատե
րազմը համ ա շխա րհ այ էն տարողութեամբ 

ու զդա կ մըն էր ՝ ու հասկնալէ է ՝ 
որ ո շ մէկ սփէւռքեան մէաւոր զերծ մ ը- 
նա ցած ր//ո1 J այրէ ճնշումէն։ fi այց տար- 
բե^ր էր մ է թէ պարագան այլ ժողովուրդ
ներու պատկանող մէաւորներու ՝ նոյ — 
նէսկ պետական սահմաններու դո յո ւթէ ւ- 
նը վայելող։ Երր սակայն մէջազգայէն 
բնական պայմաններու մէջ ճնշումէ ար
ու աքէն ազդակներ յայտնաբերուէն երկրէ 
մը մէջ՝ մէայն այդ երկրէ հայկա - 
կան գաղութն է է որ ^ենթարկուէ ույդ 
ճնշումէն ՝ որմէ զերծ կը մնայ Ափէ^-Ո. -
քէ մնացեալը ։

Որքան ալ յարակարծական թուէ՝ ու
րեմն՝ Ա փ է ւռքահ այութեան աշխարհացը- 
րէւ վէճակը մէայն անպատեհ ութէւններ 
շունէ՝ ույ լ նաեւ առաւելութէւններ կը 
ներկայացնէ երբեմն։

Մեզ հոս հետաքրքրող հարցին մէջ՝ 
իշխանութեան պայքարի գծով, արտս, - 
քին ազդակներու ազդևցութիւնը ուրեմն 
միջազգային բնական պայմանն րու մկջ 
սահմանուած է մնալու չափաւոր :

( • • •)
Տեսանք թէ իշխանութիւնը իր յա րարե

րո ւթեանց ընգմէջէն կը բնութագրուի : 
Արդ , յարաբերութիւնը, իշխողի եւ իշ - 
խոլոզի միջել, երկու դիրար ամբող - 
ջացնող երեսներ ունի • հաւանութիւնը 
եւ հարկադրանքը : Հաւանութեան բարձ
րագոյն աստիճանը մասնակցութիւնն է, 
հարկադըանքինը' բռնատիրութիւնը î

Հաւանութիւնը, գերակառուցային կամ 
ենթակայական ստորոգելի մըն է , հար
կադրանքը ենթակառուցային կամ ա - 
ռա րկայակն -. Մին կ'արտայայտուի մը - 
շակութա յին ու քաղաքական գետ իննէ - 
րու վրտյ, միւսը կը կիրտրկուի զին - 
ուորական ու տնտեսական միջոցներով :

Այս երկու ստորոգելիները իրարու 
զուգահեռ են, բայց ոչ համընթաց, այլ 
հակընթաց : Մէկու՜ն զօր ա ցումը միւսը կը

Հաւատար էմ մնալ համագումար էն է բ՛
րել ուղեցոյց տրուած ու ճշդուած նէւ- 
թէ^Հ <Հ,Ժ շակութա յէն կէ բառում ՝ էշխա ““ 
նութեան ձեւաւո րումներ'^ ՝ անհրաժեշտ 
էր։ Րռպց > < աւատարէմ մնալ շէր նշանա
կեր նաեւ այղ երկու եզրերուն
ըն զհան բութ է ւնն եր հ է լսել ։ J1 շվսանոլ — 
թեան գաղափար ը հսկայ վեր լուծումնե
րու առէթն ու առարկան դարձած է վեՐ- 
ջէն տարէներս Ֆրանսայէ մէջ՝ ընծայե
լով բաց ատ բոզական գործէք մը ու մ էա- 
ւոր մ ան եզր մը՝ որ կը բանայ քաղաքա
կան՝ պատմական ու մտածողական երե
կոյթները էրենց ծնունդէն ու նշանակու
թեան ՝որ մէեւնոյն ատեն կը յայտնաբերէ 
ուսումնաս էրութեան շպ եզո ւած դաշտեր ՝ 
մ ասնաւորաբար քաղաքա բան էն եւ պատ
մագէտէն համար ։ Սղացքէ մը ցայտու
նս ւթէ ւնը յաճախ կը թելադրուէ ժամա
նակէն ՝ ժամանակաշրջանէն ։ fiujjg ՝ յը- 
Ղ^Յ^եր կան այսպէս ՝ որոնք էրենց բա
ցատ ր ո ղա կան բացարձակ ուժութ կ^արե- 
լելեն երկար տար էներու համար էմացա- 
կանութեան աշխատանքը ՝ երեւան հանե
լով նոր առա ր կան ե ր :

Այսս[էսէ յՂ.ա9^է ^Բ.) գաղափարէ մը 
շոկը ջ սպասելփ էր ու է՝ որ հայ սփէւռ- 
քէ մ տածողներն ու պատմ աղէտները նա
եւ փորձեն էրենց քննարկման գործէք — 
ները՝ փորձարկեն զանոնք։ Սպասելէ է՝ 
որ քայլ պահեն անոնք էրենց ժամա — 
նակէն հետ ՝ ու ձդտէն վերստէն շ րր — 
ջադծելու էրենց առարկան ՝ էրենց մ ե թո- 
ni ը ՝ էրենց ուզեգէծը ճշդող ու ճշդոբո- 
շող յղացքները։ Որովհետեւ՝ արեւմըտ- 
եան էմացական ա շխատանքներուն հետ 
տրամախօսութէւնը h թէ ան շ ր ջ ան ց ե յ է 
պայման մըն է՝ մէւս կողմէ' Սփէւռքէ 
մ տածողն եր ուն ՝ պատմ աղէտներուն ՝ քա
ղաքականներուն կացութէւնը այնքան նոր 
է ՝ ա յնքան էնքնա յատուկ է որ ՝ ա յդ ըս- 
պաս ումը զոր *1,1* րը 1լ արձան ադր է է' 
կրկնապատէկը պէտք է բցայ անոնց պա
րագայէն • այս էնքն' արձանագրել տրր — 
ո ւածբաց ատ բոզական մեքենայէ մը՝ բա
ցատ բոզական ձ*Ը ) անոնց
մէջ նոր երեւոյթներ ՝ նոր էր ողութ էւն- 
ներ ՝ նոր փ ո ր ձառո ւթ է ւնն ե ր ՝ որոնք շրր- 
ջափոխէէն թերեւս անոնց հասկացողու — 
թէւնը՝ արեւմտեան էմացական աշխար- 
հէն էոկ մէջ՝ որուն է վերջոյ' կը պատ
կանէնք :

Այդպէսէ ա րամա խօս ութ էւն մը արեւր- 
մըտեան մտածողական ու պատմագէտա- 
կան ա շէյաւո անքներուն հետ կը պահան
ջէ անշուշտ որ թափանցած ր/յանք զա
նոնք ՝ էրապէս • կամ աւելէ ճէշդ' ձգած 
ըլլանք որ անոնք թափանցեն մեզ։ Կը 
պահանջէ նաեւ հաւանաբար որ շտար — 
ո ւ էնք ներքէն գաղափարաբանական կեց
ուածքներէ : finijg այո երկու պահանջ — 
ները զատորոշելէ ալ շեն » մէկը ան երե
ւակէս յելէ է առանց մէւս էն ։ Կը նշանակէ 
ասէկա պարզապէս' ճանաշումը՝ ընդու
նումը էմացական աշխարհ էն ՝ եւ անոր

տկարացնէ ու փ ո խ ա դա ր ձա բա ր : Երբ
հաւանութէւնը մասնակցութեան աստ է — 
ճանէն հասն է' հ ա ր կադրանքէ պահանջը 
կը նուազէ ։ Երբ հաւանութէւնը նուազէ ՝ 
հարկադրանքը բոնատէրական մէջոցնե — 
րու կը դէմէ։

(...)

Արդ ՝ սփէւռքեան պետական կառոյցէ 
կամ կառոյցներու շգո յութեան պատճա
ռաւ՝ խախտում մը կտյ էշխանութեան 
այս երկու երեսներուն մ էջեւ՝ է վնաս 
անշուշտ' հարկադրանքէն ։ Ուրեմն ՝ հա- 
ւանութէւնն է գլխաւո ր աստէճանաշափը 
Ա փ էւռքէ մէջ էշխանութեան ուժը կամ 
տկար ո ւթէ ւնը ՝ լէ ութ է ւնը կամ պարա — 
պո ւթէւնը ղնահատե լու :

Կղխաւոր ՝ բտյց ո1 շ մ էակ։ Որովհետեւ՝ 
հար կադրանքէ մասը կարծուածէն Լափ 
բացակայ շէ Ափ էւռքէ մէջ՝ ո՛ շ բոլոր գա֊ 
ղութներուն մէջ գոնէ ու ո՛ շ նոյն շա — 
փով : Գլխաւոր տզդակը ՝ անշուշտ ՝ բը — 
նակութեան երկրէ քաղաքական - ըն - 
կերա յէն պայմաններն են ու այդ պայ — 
մաններու պատմական զարգացումը։

Ծայրայեղ չափով կեդրմնացած երկրէ

Մ- ՆՇԱՆԵԱՆ

մէջՀ էնքզէնքէն։ Տ րամախօս ութէ ւնը
կնանցն է այդ ճանաշում — րն դո ւն ո ւմէն ։ 

թՈՈՄ —ը պէտք է ըլլար ատոր վայրը ։
Եղ աՌւ • ո՛ շ ։ Պատրանաւո^ր էր ՝ ապա — 
ժա^մ էր երեւակայել ատոր կարելէու — 
թէւնը» թերեւս ։ Կփտեմ մէայն՝ որ այն 
վայրկեանն եր ուն' ուր կրնա յէն փոխա — 
նա կութ եան նէւթ դաոնալ այդպէս է ճա- 
նաշում — ընդունում մը՝ այդպէս է տը — 
րամա խօս ո ւթէւն մը՝ ականջները դար — 
ձան խուլ՝ ու հակազդեցութէւնները /ր- 
պիրշ :

Կրնամ ան ցնէ լ « յետ աղունէդ ա յս նր- 
կատոզութէւնները ընելէ վերջ ՝ բուն նէւ- 
թիս-. Որքան որ կրնամ դատել՝ մէկ գա
ղափար կը կառավարէ ր դասախօսու — 
թիւն ո» ՀԱրեւմուտք^է աշխարհայնացու- 
մէն կը հպատակէ թերեւս ցրւումը Հա
յերուն։ Այդ երկու եզրերն ալ սակայն կը 
կարօտէն բացա յա յտ ում է • ՀՀարեւմտակա- 
նութէւն^ բառը դեռ յղացք շէ կազմ եր ՝ 
որ կարենար բոն ել էրականութէւն մը' 
էր աքցանէն մէջ եւ ա շէսարհայնաց ու — 
մ է հոլովոյթէն ալ ո՛շ մէկը կը տէրա- 
պետէ անշուշտ ՝ սկսելով փէլէսոփայա — 
կան այն գործեր էն' որոնք բերած են տյդ 
շարժում ը էր էութեան եւ նոյնացած են 
անոր։ fi այց է^նշպէս մտածել ցրւումէն 
տյդ հ,հպատակէլ^ը ար ելմտական ու — 
թեան ։ թնշպէս հասկնա լ ու փորձարկել 
զայն։ Ո&ւր կրնան կատարուէ լ տյդ էէ որ— 
ձարկումը՝ տյդ հ աս կաց ո զութ էւն ը ։ Ո&ւր 
կրնայ բացուէլ էշխանութեան ձեւա — 
լորումէն ա յն էական շր ջա փ ո խ ո ւթ է ւն ը ՝ 
ո3 և1Լ յտտկանշէ պատմութեան ա յմ-մէա- 
կան վերջաւոր ո ւթէ ւնը՝ որուն մէջ յայտ
նողական տեղ մր ու դեր մը ունէ ցրւու
մը։ Մնշպէս վերաքաղել ցրւումը՝ խօ
սուն դարձնել զայն՝ որպէսղէ էրակսՏն 
դաոնա յ յա յ տն ո ւթ է ւն ը ՝ բացակա յ Աս
տուծոյ վկայութէւնը՝ որ կարելէ էն սահ- 
մ աններուն մ էջ է մէա յն ա յսօր :

Այս հարցումներուն է որ կը փորձէր 
անդրադառնալ դասա խօսութ էւն ը ՝ ո՛ շ թէ 
բնա կանա բա ր պատասխանն եր բերելով 
անոնց՝ տյլ փորձելով ընկալման փ_աԺՅ 
մը պատրաստել անոնց համար՝ զն ելով 
անոնց դէմաց էջէ մը ընթերցումը՝ վ է- 
պա կան օրէնավէճակ ունեցող՝ ու ձգտե
լով հ,վէպական ուժը$> շափել տյդ հար — 
ցումներու կանգունով : Հանդամանաւոր 
մեկնութեան ենթարկուած էք ր կու դտյ 
Մ Թսւցորւյ-սւց^ե ՝ այ սէնքն' տյն գործէն 
որ վկայութէւնը՝ վերաքաղումը՝ ընկա
լումը տարած է մէնշեւ կէտ մը որ ան- 
հասանելէ կը մնայ այսօր տակաւէն մե-

զի ■
Մնացորդաց^ Բ • հատորին էջ 467 -

468—^ է որ 1լ անուանակո շէ ՀՀա ր դէ ա կան 
սկդրունք^ը ։

Փարիզ

մը մէջ՝ էնշպէսէն է Յիրանսան ՝ օրէ — 
նակէ համար , սփէւռքեան է շխ ան ո ւթէւն- 
ներու ունեցած հ ար կադրանքէ ուժը գրե-
թէ ոչինչ է!
Ծայրայեղ շափ ով ապակեդր ոնաց ած երկ֊ 
րէ մը մէջ՝ էնշպէսէն է Լէբանանը՝ օրէ- 
նակէ համար՝ սփէւռքահայ էշխանու — 
թէւններու ունեցած հարկադրանքէ ուժը 
բնաւ եւ երբեք թե րազնահ ատ ե լէ շէ ։ Ու ՝ 
զարմանալէ շէ ՝ անշուշտ ՝ որ սփէւռքա- 
հայ զանազան է շխանութէւններու բոլոր 
ղեկավար ո ւթէւնն եր ը Լէ բան ան հաստատ
ուած րլ/ան ժամանակէ ընթացքէն ։

(...)

Ընդհանուր առմամբ՝ Ափէւռքահա — 
յութէւնր ո շ մէկ տեղ «ժողովուրդ — 
դասակարգէ մը շէ կազմած՝ էնշպէս ե- 
զած է ժամանակէն Եւրոպա յէ մէ£ էշ-• 
fb(lUlC[[l Հրեաներու պարագայէն : (...)
Սփէւռքահայ էշխան ո ւթ է ւնն երը ՝ գործ 
ուն էն ուրեմն բո լորո վէն էնթէկթէ գա — 
ղութներու հետ ՝ գէթ' տնտեսական-դա- 
սա կա րգա յէն գետն է վրայ ( ♦ • •)

Փարիզ
Fonds A.R.A.M
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De la filiation

ET L’HOMME FUT de Z. Vorpouni 
constitue un long «monologue» de Tho
mas devant la tombe de sa mère. C’est 
ainsi qu’on apprend que la mère, avant 
de mourir, a fait venir de Grèce une 
amie d’enfance de Thomas, Serpouhi et 
l’a installée chez elle, lui confiant en 
même temps la gestion de l’atelier de 
confection.

Son souhait tacite est de voir Thomas 
et Serpouhi mariés et accomplie la volon
té du père mort au cours des massacres. 
Or Thomas n’aime pas Serpouhi qu’il 
considère sa sœur. Il est fasciné plutôt 
par les Françaises, notamment par une 
certaine Marie—Josette, morte, elle aussi, 
et enterrée à côté de la tombe de la mère.

Tout le roman est fondé sur le chemi
nement «intérieur» de Thomas pour ac
céder au désir de Serpouhi, en écartant 
d’elle l’image de la petite Herminé, vio
lée par un certain Osman. Il s’agit, en 
somme, de surmonter les effets du dé
sastre տա le corps, le désir et la struc
ture familiale.

X

Thomas est l’enfant qui grandit «sous 
les jupes de sa mère», incapable de lutter 
seul, de devenir soi-même. Il dit:«Tu as 
vais senti que j’étais d’avance un vaincu, 
tu savais sans trop savoir car tu n’as 
jamais mis en question ma tare originelle, 
comme si c’était chose acceptée. Seule
ment parfois tu jetais la responsabilité 
sur la figure d’un absent et tu disais: 
«Qu’ils soient aveuglés» (Kornan). Ce 
que cette formule de malédiction tend 
à identifier, le bourreau absent-présent, 
un pluriel indéterminé, le fils le ressent 
comme un «ennemi toujours présent, in
visible et inexplicable, comme un poign
ard au-dessus de ma tête». Ce qui fut 
de Thomas un vaincu, c’est une présence 
menaçante, dont la mère porte la 
marque: «Nous étions des graines jetées 
aux quatre vents de la terre, incapables 
de germer. J’étais tombé dans cette serre 
oû je tentais pour vivre, tissant des illu
sions impuissantes pour moi et pour toi... 
Par le désastre, tu avais cessé d’être une 
femme, tu partageais désormais la dou - 
leur d’être mère, et tes enfants n’étaient 
plus tes propres enfants, mais des orphe
lins sans pays, sans ciel, une doule - 
reuse lamentation...» Si l’on veut mesu
rer l’ampleur du désastre,il faut com - 
mencer par cette mutilation de la femme, 
sa transformation en pure et simple 
mère, coupée pour toujours de l’espace 
du plaisir. Avec l’assassinat du père dis
paraît la femme. Le crime est donc d’em
blée double. C’est dire, par ailleurs, que 
paternité et «féminité» ne peuvent que 
coexister. Cependant, le désastre ne s’ar
rête pas là (mais le désastre ne s’arrête 
nulle part). La mutilation de la femme 
enlève à celle-ci ses enfants qui de - 
viennent les orphelins du monde. Il en 
résulte, comme il est aisé de voir, un pro
fond ébranlement dans la structuration 
de la famille, ce qui ne va pas sans lais
ser ses traces sur la formation de l’in - 
dividu, sur la maturation de l’enfant, sur 
le processus de la filiation.

Par cette mutiliation de la femme, 
l’enfant a perdu donc tout d’abord tout 
contact à l’espace «féminin» à son propre 
corps. Plus encore. L’enfant a perdu le 
sens. Thomas dit: «Les mots ont, depuis 
perdu leur sens et ne servent plus qu’à 
masquer. Tu étais devenue si prudente à 
leur égard». Les mots de la langue ont 
perdu leur sens et ne renvoient plus à 
l’objet qu’ils devraient désigner. La fonc
tion référentielle de la langue étant blo
quée, toute relation au monde est sus
pendue. Le mouvement de la signifi - 
cation, constitutive de toute langue et de

KRIKOR BELDIAN

toute formation de l’individu, est para
lysé. Par la mort des pères, une faille 
béante est ouverte dans la langue, qui ne 
pourra plus jamais être comblée, sinon 
être portée à son comble, en étant mar
quée. A partir de là une hémorragie s’ins
taure dans les mots, qui devront se substi
tuer les unes aux autres, afin de subvenir 
aux besoins de la famille (des mots). Si 
les discours émis dans la Diaspora n’ont 
pas de prise sur le «réel», c’est en partie 
parce qu’ils n’arrivent pas à dire, à cir
conscrire la mort des pères, à délimiter 
l’ampleur du désastre.

X

C’est dans cette logique de la substi - 
tution infinie des fonctions que la mère 
joue le rôle du père et veut imposer la 
loi du mariage, introduire la coupure qui 
constitue la filiation. C’est la même lo
gique qui fait passer Serpouhi de la fi
gure de la mère à celle de la sœur (et au 
préalable de la figure de la femme à celle 
de la mère). En effet, Serpouhi est l’a
nalogue de la mère et traite Thomas 
«d’enfant»: «Cette voix avait un accent 
d’infinie tendresse maternelle. Si cela 
avait été possible, j’aurais voulu me jeter 
aux genoux de Serpouhi, j’aurais voulu 
pleurer, pleurer, mère, toutes mes larmes 
d’enfant...». Je souligne l’ambiguïté signi
ficative de la place du mot «mère» qui 
porte désormais une double articulation: 
la mère à qui s’adresse la parole et 
Serpouhi. Il y a une homologie parfaite 
entre le monologue devant la tombe et 
la scène phantasmée. Or Serpouhi est é- 
galement une soœur: «Et puis, tu sais, 
Serpouhi est une sœur pour moi, une 
Arménienne qui a souffert, une sœur 
devant le destin. La faire souffrir d’une 
manière ou d’une autre m’est intolérable, 
Comment t’expliquer cette pensée que 
dans le mariage, les relations charnelles 
contiennent une agressivité et je n’ai pas 
pu encore me réconcilier avec l’idée du 
mariage tant que cela donne du plaisir 
à l’un et de la douleur à l’autre... «Tho
mas sent que toute douleur renvoie au 
désastre, à cette «première» blessure 
qu’elle renouvelle. Le seul choix possible 
c’est de se retirer de l’espace du corps, 
se refuser à la fois plaisir et douleur. 
Une désensibilisation. Désormais aucune 
distance, aucune différence. Le désastre 
supprime tout espace intérieur où pour
raient se situer amour et aggressivité, 
haine et violence. Il réduit les différences 
en identités dans le ventre gluant du 
Même. Il reunit les victimes dans le 
même sang et dans le même désert de la 
stérilité. Le désastre serait le refus de 
toute filiation.

Dans ce contexte posséder, pénétrer, 
désirer c’est faire rejaillir le sang, revivre 
la scène du viol de la petite Herminé. 
Tout contact charnel sera le moment du 
retour du désastre: «Elle (la prostituée) 
m’a traité comme Osman a traité Her
miné...». Ainsi le rapport au corps / au 
féminin (le chassé — croisé qui identifie 
la prostituée à Osman, Thomas à Her - 
miné est le signe même de cette «fémi
nisation» tout en étant celui de la vie - 
timisation) est immédiatement perçu ou 
phantasmé comme un viol qui fait appa
raître la victime. Tout se passe comme 
si l’expérience du corps était propre aux 
maîtres. Autrement dit, le bourreau s’é
tant approprié du corps de la victime, il 
lui enlève toute possibilité de rapport à 
soi, par une espèce de rapt intériorisé.

X

Dans la logique de la victime, si le 
génocide ébranle les rapports entre les

LA LANGUE ET LES POSSIBILITES 
D’UN RENOUVEAU LITTÉRAIRE

(résumé d’une communication qui n’était pas seulement 

goguenarde ou facétieuse)

Que la démarche des auteurs du «Thé
âtre quasi-arménien» (A. Adamov, J.J. 
Varoujean, R. Bartève. Voir le numéro 
de «La Pensée et l’Art» du 7 OCt. 1979, 
page 2) se généralise, que les langues 
non—arméniennes soient utilisées en har
monie avec une Doctrine du texte quasi- 
arménien, que la production «sauvage» 
écrite en français soit critiquée : alors, 
un renouveau littéraire est (en partie) 
possible.

«Arménité», «âme arménienne» étant 
des notions dénuées de sens, le texte ar
ménien d’expression anglaise, française... 
n’existe pas, ne peut. Seul le texte en ar
ménien՛ est arménien, affirmation qui est 
une autocritique de l’intitulé: Théâtre 
arménien d’expression française.

Un texte en non—arménien est donc 
un produit écrit par un Arménien ayant 
plus ou moins rapport avec (de) la lit - 
térature. Ou bien est-il un texte quasi - 
arménien.

Deux catégories dans le produit écrit 
par un Arménien: d’une part, le simple 
livre de l’Arménien (J.B.Baronian, J.A. 
Varoux, V. Katcha, peut-être l’auteur 
dramatique G. Arout); et d’autre part 
le livre (d’Arménien) sur un sujet, un 
thème arménien publié par l’édition fran
çaise (V. Gardon, C. Boyadjian, pièces 
du théâtre quasi—arménien) ou à compte 
d’auteur.

Cette deuxième catégorie correspond 
au «Texte sur l’Arménie...» A. Manouk- 
ian, Recueil des communications du 1er 
séminaire de l’ICOM, pages 68—72) qui 
n’illustre que quatre thèmes: ceux «de 
la persécution, du massacre et de la ques
tion arménienne», «de l’Art arménien», 
«de l’histoire du peuple arménien», «des 
voyages».

Est quasi—arménien un texte locahsé 
à la fois dans la littérature anglaise, fran
çaise... (par le facteur de la langue) et 
dans la littérature des communautés (fac
teur de l’Opinion du/d’un public, de sa 
reconnaissance de tel texte comme ar - 
ménien).

Un texte quasi-arménien — ou bien 
un quasi-texte arménien — est une cons-

membres du groupe, alors pour trouver 
une femme (et non des mères et des 
sœurs) il faut sortir du groupe. La femme 
est nécessairement sur les frontières. F,x- 
pulsée. C’est l’une des raisons pour la
quelle le rapport à l’étranger se vit 
comme un rapport au féminin, sur le 
mode de la sexualité. Cela nous l’avons 
vu dans le roman de Ch. Chahnour 
(étrangeté = prostitution).

Dans ET L’HOMME FUT la figure de 
Marie—Josette est de figurer l’étrangère 
interdite comme la mère et comme elle 
enterrée. La fascination qu’exerce Marie 
— Josette est pourtant fondamentale dans 
l’espace déjà hyper-féminisé de Thomas 
(pris entre Serpouhi, sa mère et l’étran
gère). Marie — Josette est le seul objet 
désiré. Le «seul investissement», «la 
seule chose que j’aie jamais eue» dit 
Thomas. L’étrangère apparaît ainsi 
comme le seul lieu possible du désir. La 
désirable maximum.

Afin d’arrêter cette fuite de l’enfant 
vers le dehors, tout en évitant le dan - 
ger de l’indifférenciation, la mère éla - 
bore toute une stratégie qui consiste, en

HAMAZASB SAKAYAN

truction (volontariste). Quatre matériaux.
(1) — Un espace, c’est-à-dire lieu cm 

conscrit d’une communauté arménienne 
ou société environnante pouvant référer 
à un ailleurs;

(2) — Une grande diversité de thèmes 
(ras le bol des quatres thèmes cités pré- 
cédemment) issus d’une thématisation du 
présent particulier à une communauté:

(3) — La présence au moins d’un per- 
sonnage arménien aux préoccupations hu- 
maines ou strictement communautaires 
(la figure de Gougounian ou la préoccu- 
pation territorialiste... le désir d’un rap. 
port à l’autre);

(4) — Un langage de qualité indivi . 
dualisé, s’individualisant, se particulari . 
sant, en աւ mot un langage littéraire.

Et du texte écrit en arménien occidea. 
lai? Il s’écrit dans mie Diaspora se «de- 
sarménisant» (du point de vue de la 
langue. Voir articles dans «Hay Baykar»; 
«La langue arménienne», S.K. N° 7, page 
3; «Langue et assimilation», L. S. N° 10, 
page 13).

Ce ne sont pas les hymnes à la langue 
arménienne pseudo-poétiques, infra-poé ■ 
tiques, triomphalistes, bêtifiants dont le 
«Propos à mon fils» (Խօսք Իմ Որդուն), 
S. Gaboudiguian, qui interdiront à la 
langue anglaise, rusâe, française, italien
ne, espagnole son efficacité: rendre li
sibles des écrits d’Arménien(s).

Des textes, des romans quasi-arméniens 
à écrire.

Grands, beaux objets de délectation 
pour une Diaspora ni-désert - ni-oasis. 
Pourquoi pas.

X

Après lecture de la communication, un 
extrait de la deuxième époque du poème 
«Ethnos» de Denis Donikian, la première 
partie et les extraits des deuxième et troi
sième parties (ces derniers publiés dans 
la revue française d’expression «Porte • 
Voix» N° 2),de la nouvelle «Diaspora» de 

H. Sakayan furent distribués.

Paris

gros, dans l’invention d’une femme ar 
ménienne différenciée. Cette stra*e^ 
implique un corps de femme par d ® ® 

corps de la victime. En somme 
écarter de Serpouhi, l’image de Hernun 

la violée, de façon à en faire une 
de Marie — Josette. Car Serpouh1 n 
peut prétendre au jeu de la riva te q 
si elle est corps de femme non-victim1^’ 
à savoir cm corps qu’on peut aggre 
Mais, pour passer ainsi de 1 absence 
désir au désir, c’est à dire à son ®շՈ^Ար 
il faut une médiation et un nie ia 
Ce médiateur ce sera le personnag: 
Hrant qui va initier Thomas au 
de la prostituée (toutes ces Pros . 
qui se baladent dans les romans a 
niens,mériteraient d’être mieux co 
et sera investi par Thomas u r 
rival imaginaire.Une Serpouhi estf 
un autre n’est-elle pas désirab e P 
Tel est au moins le schéma 
qui, instaurant un espace con iÇ 
émerger le corps de Serpo 

corps féminin.

Paris
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ԵՐԿՈՒ ԿԱԹԻԼ ԱՐՅՈՒՆ*

՛սղոց Պատմութեան խաւարին մ էջէն 
ւհղի Հասած՜ լոյսիդ սեւեռևլով, ահա 

ձեալ կանգնեցանր դրանդ առջեւ , ա- 
ս/քելական վանք Ս ո ւր րխ ա դէ „ ի-

Արովհետեւ դու. ես փարատիչ կասկած
ել եւ յուսալքումներու, ծովուն մէջ 
1Լ ամրակազմ , խեղդումներէ ազատած , 
ւ^աւ֊էն 1լ որոնենք առագաստիդ ներքեւ : 
ոարութեան ալեկոծումն եր ո լ հարուած- 

յետոյ, պիտի տանիս զմեզ մ ին— 
լ դարափն հանգստեան , եւ մուտքը մեր 
ւզեալի բերդաքաղաքին : &ամբան եր ո վդ 
ւղտադնազ պիտի յւսռաիսն ան ք դարէ
ւր մինչեւ դէմ քերր մոռցուած եւ ժ՜ա- 
ւն ակները պայծառ, որոնք, հնուց 
սիւուած քաքերու կամ դր եր ո ւ եւ յի- 
յութեանց մէջ , նոր մ՜առան գո ր զն ե ր ո ւ 
սպասեն ։

վատնեինիս շօչափեցին ձեր անուննե — 
ղ փորադիր , մեծատունն եր անծանօթ՜ եւ 
ոփտսււորներ ջերմեռանդ, որ դարնա — 

ի։ անդով ծաղկեցուր իք որմներն ե- 
բր^աշէն ինչպէս դաշտերն հաւատքի : 
պխակաքար տաճար իդ խորքէն քու հո- 
փէ ^այնեց մեզի , Աիմէօ՚ն Րզնունի ,

շինարար հռչակաւոր տեղւոյս • 
զէտհսՐնք երբեք թէ ի^նչ դիտու- 

ղու մողովուրդդ լծեցիր գործի եւ 
Չքացուցիր կառոյցդ նորոգեալ
ունչով, վերածննդեան արդար ճիգով, 

վրայ ծանրաբեռնուած ձիւներուն 
Անցեալ գարու սկզբնականէ 

՛փրուեր մինչ հիւսիս ի կողմանէ յեզա — 
՝1ղչւքան աղաղակներ կը մօտենայինք 

էքւչ մը չեղ աւ ան ո ւնդ մ ա կադր ե լո ւ 
մար մեր նախնեաց եր կի ր ը դալարա — 
[թույներ ուն եւ յուսակոտոր աւերում- 
‘^ու1ւ դէմ մ աքառողներո ւն կա ր գին :

' փոյթ որ մնացած է շինուածքդ
^ւարսյ, միթ է րամ՜ին մ ը չէ(Ս ա յն ձըդ- 
"մթ դէպի կեանք որով Հայութիւնք 
'"քսփս/ծ է անդադար • եւ միեւնոյն 
ht չէ՞ I՛ վերջոյ, որ բերած է այս- 

՛Լ 111,1 լս ո ւ ած ատ են չ եւ խո րա խո րհ ուրդ 
որոնք փորձեցին հ աւասարել ի- 

■J 1Աիատսւնրն իրենց երազին , զոԸ ի 
Հ^արին ակամայ , անկէ փշրանք մը 
^■'և ^‘Ղի թողելով յ Եւ օղակելով զքեզ 
‘il’ ^աիորղՈղներուն , ակնթարթ մը
1 Հերսյկսյզյքոլ^ շղթան ուր երկաթա- 

' յոէէնաչարչար նուիրեալներ՝ Ի~
4 Փտռակեցին , Սարդիս Կափայե - 

է սահ ակ Ա ան ո ւկեց ին , Մկրտիչ Շ ի~ 
\էլ այլ քանիներ, մինչեւ մեծն Զա-

որուն հովանիին ներքեւ., վեց 
Հ ղ*որ առաջ , Հայկական Լեռնաշ- 

\ ՈԼԸիէ՜ մէկ. անկիւնէն Ծ* ործորի 
<»մ, »ե 'ք ա“Ր1'ն մէջ ճգնելու եկաւ գի-

W A À Հնն^Ա եՐԳնկաՅեն է եԸԸ ԱՐ- 
կ է՛լթւո ութիւնն այլազդաց միջեւ 
, , ԸԱ*էԼս,տ Լոյմն ու պաշտ պան ութ իւ-
՝,Հն"ւ1ր ս'ա11աւեն^ եԸԸ կաԸ տի -

’ ՈրէուԼոլ-րդ ) ել երկիր » • »

՝կրձ ՞ եըհկոյեան հով ժ՜ամուն, երր 
Խէո^Ատ ^Րկթ՚^երուն չուրը պա - 
և ժե անղ^ն կներկարի մայր հողին 

առխւ կը հսկայանայ ,
էՀԼ ‘^առ^ն ՚ Հայո3 լԼան -

բարձունքներու 
քէ|հկյ F fa ն հր քել , արեւմտահա յեւս g ու֊ 
l'n Ij, ^Րկեքի գոյներէն , եւ որուն

թէ °րԷ օր
ՏԼ թափանցէ մեր մէջ՛.

Ր ’ Ո['111էս թէ ան -

Ւ տ?? Լւլ""ւ[՚'լ՛ լ՚՚դ՚՚՚լ -
ուն զօրութենէն , եւ չոր դե-

զըրել հոս որբացած ու թաղուած երազ
ները բոլոր , որոնք կենդանութեան շուն
չի մը կարօտ մնացին Գիտէ ի՛նը մենը, 
հրաչավայր մ՝է այստեղ, ա՛յդ է պատճա
ռը հարկաւ, որով ըմբռնելի են, առանձ
նաշնորհ պահուո, թէ խրախոյսներն ան
դիտելի, թէ տեսարաններն աներեւոյթ , 

խօսքերն անբարբ առ :

Աջին' կատարներու երիզին ետել, յե
նած ապառաժ֊ին , Աա կոլայ ամրոցն է 
դարակերտ եւ, դեռ աւելի հեռուն, ա- 
լ1յԼ[՛ բարձր րան նօսր հ ի ւս ո ւածրն ամ-- 
պերուձյ , նման Աստուծոյ աչրին, Ա ա — 
սիսն անխախտ ու լուսափայլ. ձախին' 
լեռնադա շտ եր էն ցած , Զ^րհւանդի դա - 
բանա կա լ անցքերու մուտքին Աւարտ յ - 
րը լայնատարած» երկի՜ր մը ամբողջ ո- 
րուն սիրտը հոս կը տրոփէ տակաւին : 
ին չե՜ ր են փոխուեր հին օրերէն ի վեր . 
իՀ^՚չ ազգեր եկած ու շրջապատ ած են 
սրբատեղիդ եւ թնչպէս քու հարազատ
ներդ եղած են զի^^ հեռանալով հայ — 
բենի բակէն :

^ամ9 տհ ս ո[* ատեն է մ} ի վեր ոմանց 
քայլերը կը դառնան դէպի քեզ» այլա
նուն երկրներէ ուր աշնան ցուրտ ը ցօղ 
առ ցօղ ազդս կը հնձէ , վերապրելու իղձ 
մը զվւրենր փոխադրած է հոս րարը րա- 
րին վրայ < անելու կան ան չա զեր ծ հո- 
ղըդ արգաւանդ ընելու , արգասիք դիզե
լու ապագային համար։ Տարակոյսէ 
տ անջո ւածն ե ր ո ւ բերն էն ցնորատեսու — 
թեան ամբաստանութիւնը թող կշո-է ի- 
րենց վրայ» իրենք գիտեն թէ խօսքերն են 
միայն ցնորք , որոնք նպատակը կը վե
րածեն անհաս պատրանքի : Խօսքն ու
ւլաղավւարա խօս ո ւթիւն ը քաղաքականու — 
նո ւթեան մեծագոյն խեղաթիւրումնե — 
ներէն են որոնցմով կհուզեն Հայը շփո
թել, եւ մոռնալ տալ անոր որ բարձուած 
իւրաքանչիւր քար , ոռոգուած գետն ի իւ
րաքանչիւր թիզ՝ ամենանուաստ գործն 
իսկ արդէն րան մը կը զեղջէ անհնարին 
սեպուածէն ։

Արդարեւ , այստեղ է որ իր ա կանո ւ — 
թեան պիտի հանդիպինք։ *Լ,ոյնչափ միա- 
մըտութիւն է զարմանալ դժ՜ուար ու — 
թիւններէն' որչափ վտանգներէն վարա — 
նիլ » քանի որ ապացոյցը պէաք է բեր
ուի ի ՛վերջոյ որ տէր կհուզենք կենալ մեր 
աւանդին եւհաւատարիմ մնալ մեր քա — 
բոզին , եթէ ա յն ազգն ենք մ ենք իսկա
պէս որ իր մշակոյթն ու երկիրը կ՚ող
բայ։

Հիմա որ դանդաղաբար մութը կը կո
խէ , անդամ մը եւս փակենք ծանր դու
ռը վանքին։ Տղաքը, որ աշխատեցան տօ
թին , պիտի հաւաքուին րխթր ի^իհ հա — 
մար կիսաբաց սենեակի մը մէջ եւ հան- 
դըստանան : փամը տասնըմէկին ձայնաս
փիւռը լուրեր պիտի տայ աշխարհ էն : 
Հերը, Հայոց երկթեքը թաստզազար - 
դուփ : Գուբս ը , 'Բէւրտերու. շուները ըստ- 
ուերներուն ետեւէն միաձայն կը հաջեն։

փարիւղփ լամբարը մարելէն առաջ, ա- 
ւարտենք նաեւ գրածն ի ս . չմոռնանք, 
կրկնելու անոնց որոնք կը համարձակին 
յուսալ, թէ դուռ մը կայ այստեղ զոր, 
եթէ բախեն, Հայ մը իրենց կը բանայ, 
վերջին խօսք նամակիս Աուրբ Թաղէի 
վանքէն î

ԳԵ^ԱՄ ԳԵԻՈՆԵԱՆ

«Երկիր եւ Մշակոյթ կազմակերպութիւն»

Երկու կտ թՒւ տրց ունքի պատմութիւնը 
էէ[,հլու հանար ստիպուեցայ կարդալ 
ԴԷՊԻ ԵԻԿԻԻ հ. Հա յաս տան ի ճտմբորդու — 
թիւնը» դիրքս, երկրին հ ողր ոտքերուս 
տակ ունենալու համար եւ անկէ աոնելու 
ոչ ն իայն անոր պարունակած ջերմ ու — 
թիւնը, այլեւ անոր ջուրերուն ու կանա
չութեան տամկութիւնը î Ատոնք իր հիւս- 
կէններուն մէջ ո ւն ենլո ւէ է որ անհ ut *ո մը 
իր ցեղային դէմքն ոլ դիմագիծը կը հ իլ
՛՛է » թեչպէս շերամը ինքղինք , եթէ չու- 
Ղէր ԸԼԼալ հասարակ լըվան]>Էն մը, անօ
րէն ու անպատկան : Այո փրբ բանի մը 
չես սլա ա էլան իր ծով ր թափուելիք կը 
դաոնաս :

Ահա այդ տեսակ Հայ մ ըն էր, որ իր 
անպատկան մարդու խմորէն դուրս ելաւ 
1947ին , հրբ Հայաստանի հողին լԼրայ 
դրաւ իր ոտքը : Իմ հոգեփոխութեան 
պատմութիւնս չէ որ կը շարադրեմ հոս, 
հրբ զ-ԸէձՐ ձեռք կ1 առնեմ գրելու հա —
մար ԵՐԿՈՒ ԿԱԹԻԼ ԱՐ8ՈԻՆՒ-ի պատ
մութիւնը, ինչպէս չգրուած շատ մը բա
ներ խոցոտուած կը մնան սրտիս մէջ 

սշէս հւ հետզհետէ ժ՜ամանակը 
կ^անցնի ու կ^ր//այ անոնց սպեղանի ձ[յետ- 
ուած թուղթի պատառիկներու վրա յ , ա- 
նոնք կը սպասեն ի վերջոյ այն օրուան , 
ուր զր 1*հ_Ը ձեռք պիտի առնես , ինչպէս 
զիլ-զարիե րրէ^_Ը^ կեանքի մակերեսային 
երեւոյթներէն անդին, մեր ներսը, խո — 
ր ունկը թաղուած յոյզհրը փորելու , որոնք 
յանկարծ գաղտ ագո ղի կը հա սնին մակե-
րեսէն վեր, և գրիչը թըլլ՚՚՚յ իր ՛լ՛՛լ՛ծիքը 
զանոնք կեանքի վեր ադար ձն ելո լ , ճիգով 
մը, որ վրէժ՜ լուծել կ^ուզէ:

Իր առաջ ին յայտնութեամբ , ի հարկէ , 
նոյնիսկ արձանագրուելու պահ անջո վ մԸ 
յղի ) անիկա ծոցուոր կին մ ըն է , որ ըն
տրութիւն չունենալով, կը փռուի եղած 
տեղն իսէ եւ աշխարհին 1լ ընծայէ իր 
բերքը» եւ ույդ շատ մը չգրուած բանե- 
րէն ահա այս մէկը Երկու Կութի լ Ար
ցունքը , բռնաւոր , դաժ՜ան պահնաջկո — 
տութիւն մը ունի իր սակառը պարպելու 
իմ մօտալուտ վ երջին օրէս առաջ, հրբ 
ամէն ժ՜ամ ույդ մօտալուտ օրուան քմծի
ծաղն ունի աչքեր ուն մ էջ • ան կը մ զէ զիս 
մահուան երեսին խնդա լու' *երիէԸ ձեռ — 
քիս,, որովհետեւ մահուան գերագոյն 
տաժ՜անքը յ*րիշ բուն չէ եթէ ոչ մհկնիլր 
մ եր ներսը ունեցածները առանց մեզմէ 
դուրս թափելու : Ամ էն մարդ ոչինչով կ ՈԼ 
գույ ու պէտք է ոչինչով մեկնի։ Առածը 
հետը չտանիլ, կ1ըսէ մարդը, ինչ որ ա- 
ռէ(1 մեզի կը պատկանի ։ Եւ արդարեւ 
բաներ կան , որոնք չենք ուզեր հետեր- 
նիս տանիլ, կարծես հոն, մեր երթալիք 
տեղր անոնք աւելի կսկծալի պիտի ըլ — 
լան եւ յաւիտենականօրէն , քան թէ 
կեանքը, որ միայն ստոր մ ըն է եւ որ 
վեր ջնա կանօր էն կո ր սն g ո ւց ինք , ինչքան 
որ ալ ըսողներ րյ/ան թէ վերադարձը կա- 
րելի է ։

1947^ թէ 48/' գարնան էր , որ կէսօրէ վերջ 
մը ,դաղջ ու թեթև յ թեթևոտն , ինչպէս 
պիտի ըսէր բանաստեղծը , սիւք մը կը 
սրսփար ծառաստաններու կանաչ տերե — 
ւուտքին մէջ, կարծես ձմրան մէջ թա — 
փած , փողոցի ցեխին խառնուած եւ 
անոր հետ անհետացած կանաչութիւնն 
է , որ ետ կու դուր , և ո ՜վ գիտէ է թերե- 
ւըս ես ալ օր մը նմանօրինակ վերա յայտ
նութիւն մը պիտի ր/լամ ու կարդամ իմ 
այս գործս , իբրեւ ուրիշի մը գործը։ 
Ի՛նչ տարօր ինակ բաներ կը պատահ ին 
այս աշխարհին վ րայ , երկինքէն մինչեւ 
հրևէ՚ւ* * հր կրէն մին չեւ երկինք ։ *Լ, ար դու
նին տեսնելու ելած էի : Այսպէս է յ*սն — 
կարծ, չես գիտեր ուրկէ , *Լյարդու^ին

տեսնելու անբացատրելի փափաք մը , ը— 
"Է՛Ր էնւ որ ՛լ 'ուզէք, գարնանային ղե — 
ղում, հայերէն խօսելու, տենչ, Հայու ե- 
րես տեսնելու կարօտ , որովհետեւ երբե- 
մըն օրերով , երբեմն շաբաթներով Հայու 
երես չէէ տեսներ , Հայու ձայն չէի /ր- 
սեր , Հայու հետ չէի խօսեր , ու կը ըդ- 
ԳաժՒ այրէ աենչանքը , որ զիս առաւ — 
տարաւ մինչեւ Տամէմ փողոցը, Փարիզի 
կորս ուած մէկ անկիւնը, Աոնփաոնասի 
էոզքիհ , ուր կը գտնուէր «3առաջիի խըմ- 
բագրատունը :

1ւասՒ 1ոլռԸ} ներս էն տպագրական 
մեքենաներու ժ՜խորը ընդունեցաւ զիս 
շոր մէջոց մըն էր, լեցուն տպագրական 
մ եքենաներու ե//ող — իջնող երկաթեղէն 
թեւեր , որ իրարու զարնուէէով ծանր 
մթնոլորտ մը կը թափէին պարապ մ է - 
ջ՛՛ g էն մէջ-. Ներ ս մտնելուս' կարծես ետ — 
ետ հրուեցայ» անհաճոյ տպաւորութիւն 
մը գրաւեց զիս եւ կարծես հսկայ դին- 
դեբներ պարապնդեցին մարմինս ու զայն 
տարին դիմացի փայտէ սանդուխը։ Հոն 
է որ մարգեր կային, հաւանաբար' ^այ 
գործաւորներ , բայց ինծի այնպէս թուե- 
ցաւ, թէ մեքենաներն էին գերակշռող

Դըհց՝

Ջ- ՍՀ ՈՐՒՈհՆհ

տարրը։ Ոչ ոք երեսիս նայեցաւ» իսկ երր 
հարց տուի, թեւ մը բարձրացաւ օդին 
մէջ եւ դէպի խ որքը սանդուխ մը ցոյց 
տուաւ ինծի ։ Այդ սանդուխը պէտք էր 
որ եղած ր/յար փայտէ վեր ելա և մԸ սահ
մանուած եւ յանձնարարուած մեզի վերի 
կէս յա[*էը առաջնորդելու , ուր կը գըտ- 
նուէր թերթին խմբագրատունը ։

Աջ ու ձախ երկու սենեակներ դէմ դի- 
մ աց էին ։ Երբ վհր ելա յ , ան միջապէս ա- 
ջիս վրաJ էր այն սենեակը , զոր գրա — 
ւած էր *Լյարդունի ։ Ան ոտքի ելաւ զիս 
տեսն ելուն սլէս եւ ընդառաջեց ։ ընդ- 
րեմ , *Լ, ար դուն ի , կ  ̂աղաչեմ, ինծի հա —
մար դործէդ մի՛ ր//ար » ես հոս տեղ մը 
կը նստիմ ու կը դիտեմ քեղի : *րեւլի տես
նելու եկած եմ, ինչպէս կ1 ըսեն մ երին — 
ները, որ հազար ու մէկ րան ըսել է, 
րայց եւ այնպէս տեսնե/ր , ըսել կհուզեմ 
որ կաս, ահա հոս ես, իմ դիմացս, նըս- 
տեր ես, ի'հչ աղուոր բան է, դիմացս 
նստեր ես, կարծես թէ ինծի համար, որ- 
պէսզի ^այ խօսքին ձայնը չմարի մէջս։ 
Դիա ես որ , շաբաթներ կփլ/ան որ հետս 
հայերէն խօսող Հրցար ։ Ա իայն իմ ֆր
րան սաց ի կինս է որ ամէն առաւօտ Հրար ի 
լոյս$> կվըսէ ինծի , իմ Հայութիւնս ըզ- 
դացն ելու համար իր դէմ քին վրայ վարդի 
պէո բացուած ժ՜պիտին մ էջէն։ Կ^աղաչեմ , 
ժ՜ամանակդ մի1 կորսնցներ ։ Եո կը դի — 
տեմ, մտիկ կ՚ընեմ, այո, այո, մտիկ 
կ՚ընեմ, կարծես թէ օտար հր կրի մէջ

1 հայերէն կը խօս[,նր, ինչ 
զարմանալի բան է, հայերէն կը խօսինք։ 
Արդարեւ, զարմանալի բան կը թուի ին
ծի թէ յետ ադային ո°վ պիտի խօսի հա
յերէն , ինչպէս չեն խօսիր իրենց գաւա- 
ռաբարբառն երը քառասուն միլիոն Ֆը — 
րանսաց իները : Ա ենք ալ անոնց պէս “ib՜՜՜
տի ըլլանք, bonjour, bonsoir, comment
Ça Va?, նայինք «Արաքս^ ըսել պիտի գիտ
նանք, բայց իրաւ է որ Ար աքս ը մոռնա
լով պիտի մոռնանք Ար աքս ին երգած մեր 

(Cuip-ը կսւթգսւլ 4թգ էջ)
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Պ րեխտէ թատերական տԼսութթննե — 
բուն եւ բեմադրական ա շէսատանքներուե 
գլխաւոր առանցքը հեռաւորացման (սֆ-Ա— 
թւոնսիսւսիոն.) յղաց^Ը եղած է : Ատ է կա , 
առանձէն ընդարձակ նիւթ մըն է եւ ա՛
ռիթ տուած է թեր եւ դէմ մեկնաբանու- 
թէւններու :

Տեսական իր դործերու կողքէն յաճախ 
տուած է իր էսկ թատրերդութիւեներուն 
մեկնաբանութիւնը կաւ! բեժ ա դրա կան 
ցուցմունքներ ը յ որոնք ա ռըն չո ւած եդած 
են էրենց մաման ակին : Հե տ ե ւա բա ր , 
սլրեխտեան տեսութէւններուն էմաստա — 
յէն կալուածին արժ՜եւորում ը կարելի չէ 
առնել տուեալ նէւթէն , անոր պատն ա — 
կան ծիր էն եւ զարդարման եզանա կա լո
րում էն դուրս։

Որոշ չփոթ մը կայ իր դործածած հե- 
ռաւորարում թերմինին Լու֊ր$_ ~
մսաՆնկսէֆֆէքթ-» (կրճատուած' վէ էֆ- 
ֆէ-fp-) որ երբեմն կը թարգմանուէ U1— 
լիէնսւսիոն (օտարացում) , դե րմ ան եր է — 
նութ «էնթֆթէմսւա֊նկ» : նկատելով որ ,
հեռաւորաց ում եւ օտարում յ զար քն Լրրը 
որոշ յարակրութիւններ ունին իրարու 
հետ ՝ հեռաւոր արում որոշ օտարում կ են
թադրէ եւ հակառակը , հետեւաբար գոր
ծածութեան ճ շդրտ ո ւթեան համ ար օտա
րում (էն]>ֆթէմսաւ-նկ) կխառնենք փիլի — 
սոփա յա կան եւ ըն կեր աբան ա կան կալուա
ծէն ներս այդ միտքը նշելու եւ հ եռաւո- 
բարում «ֆէրֆթէմսաւնկսէֆֆէքթ» թու -
տերական կալուածէն ներս :

Օտարումի J'^dPP փիլիսոփայական
կալուածէն ներս կը զարգացնեն Հեկել եւ 
Ա* արքս : Մ արդուն օտարումը կը սկսի 
երբ ան յարաբերութեան մ էջ կը մտնէ 
բնութեան հետ , աշխատանքի եւ արտա- 
դըրութեան միջոցաւ։ Աարդը կը հեռա — 
նայ բնութենէն ՝ տէրապետելով եւ փո
խելով զայն եւ կը ստեզծէ իրեն յա — 
տու կ դեր — բնութիւնը։ Զարգացումի 
ա յս ընթ՛ացքը ['Ը դագա թնակէտ ին կը 
հասնի ճարտարարուեստականացած ըն — 
կերութեան մէջ ։ Դրտմ ադլուխներու կու
տակումը : Աշխատանքի յաւելեալ բա — 
մանումը : Տնտեսական բաբդ կառոյցնե
րը : y արդուն ստեղծած առարկաները կը 
հեռանան իր հեղին ակութ են էն , կը ձըգ- 
տին ըլլալ աւելի զօրաւոր քան' ինքը : 
Արտադրողը եւ արտադրուած առարկան , 
նախապէս կապ մը ունէին իրարու հետ,
աթթ-իզանը իր ամբողջ ձիրքերը ի գործ 
կը դնէր իր արտադրածին մէջ՝ անհա
տական դոհ ուն ակութիւնը մը կար։ Այ^ 
կապը չկայ այելւս ՝ երկուքը բաժ՜նուած 
են* արտադրողը փարտադրէ միլիոնննե — 
րով եւ անծանօթ յաճախորդներու ։
Ա արդկային յա բարեր ութ իւններ ը կը նիւ- 
թ ական ան ան • նիւթը կ  ̂Ըէէայ տիրող։

Պատմութեան ընթացքին թատրոնը 
սլատ կերացուցած է մարդ անհատին
տագնապը եւ հա կադր ութ իւնը (fnÛ'ÿlt1) 
դերբնական ումերու կամ ընկերային
պայմաններու դէմ։ փթ'. դարուն, դրա
մատիրութեան հետ բանուոր դասակարգը 
մուտք կը գործէ պատմութենէն ներս։ 
Պրեիստի թատեր գութիւնները գրուած են 
երկու պատերազմներու միջել։ Աէկ կորէ~ 
մէ կռիւ կար ցեղապաշտութեան դէմ , 
միւս կողմ է' դասակարգային պայքար — 
'հերու սրում : Բ տնուոր դասակարգը եւ 
անոր տիրող աչխարահ այեացքը առաջխն 
անգամ ըլլալով իրենց նոր կշիռը_ ունին 
սլատմութեան զարգացման մէջ՛. Այ" 
պայմաններու տակ թնչ է հեռաւորս. — 
ցումը, ի՞նչպէս կը զարգանայ այդ յը-
ղացքը , եւ ի՞նչ է ատոր կապը տիրող օ- 
տարումին յ

Առաջին անգամ՝ Պրեխտ հեռաւորաց- 
ման միտքը կխ յիշէ 1936/^ $ 
սէր իր տիպարներէն' Կալի Կէյի ձգած 
տսլաւո րութեան մասին՝ կը գործածէ 
«զարմացումդ բառը։ Ապա փաոնէ Աարք- 
սի եւ Հեկելի դործածած «էնթֆրէՂՈՈՆնկ- 
Աըֆ.թոՍէՂ1»(օՍյս/յ//ւրւ/։// եղանակաւոր ում) ։
Աւս կա յն ՝ առաջ ին անդամ այդ մ իտքը կը 
սկսի կադ մաւորուիլ՝ երբ 1935^^) 1ժորհ* 
Ա* ի թութ իւն 1լ այց ելէ եւ կը ծանօթանայ 
ռուս ֆորմալիսթ վիքթոր ^.քլովսք[՚[՛ 
տեսական դործերուն : Արուեստի ընթաց
քը՝ առարկաները օտարացնելու եղանս.— 
կաւորում մըն է, որ կ1 աղօտէ ձեւերը եւ 
դմո լար իմաց կը դարձնէ անոնց ընկա
լումը ։ Իմացումի այս ձելը ինքնանպա
տակ է եւ անհրամեշտ է կարելի եղածին 
չափ երկարաձգել զայն, որպէսզի դըմ- 
ուարու թեամր ճանչցուելով' լաւ ըմ բ բռ
նուի : Արուեստը առարկաներու փոփո
խութեան եղանակաւորումը ճանչնալու 
միջոց մըն է : Յքլովոքի , հետեւեալ ձե- 
ւով կ'արտայայտուի թոլսթոյի մասին.

«Հեռաւորացման ընթացքը, թոլս թոյ ի 
մօտ տեղի Հունենայ այնպէս' որ ան չի 
կոչեր առարկաները իրենց անունով , այլ 
կը նկարագրէ զանոնք, որպէս թէ առա
ջին անգամ կը տեսնէ : իւրաքանչիւր մի
ջադէպի հետ կը վարուի , որպէս թէ ա- 
ռաիիւն անգամ տեղի կ' ունենա յ : Աւելի ն , 
առարկաներու նկարագրութեան մէջ կը 
գործածէ բառեր , որոնք , ընդհանրապես 
չեն գործածուիք տուեալ նիւթը նկարա — 
դրբելու, այլ կը գործածէ անոնց հա
մապատասխանող փոփոխակներ» (1) 
պէս, թոլս թոյ «հ1"լսթոմոր»ի մէջ ա - 
ռարկաները եւ դէպքերը կը դիտէ ձիու 
մը տեսանկիւնէն : Ուրիշ տեղ մը , խօ — 
սակցական առօրեայ լեզուն կը փոխս։ — 
րինուի' կրօնական բառերով : Ուրեմն ,
կեանքի մէջ ընդհանրապէս , եւ մասնա
ւորաբար արուեստի ընկալունին մէջ, 
վարմուած ըլլաԼով դէպքերու ճանաչ — 
ման որոշ ս ովո ր ո ւթի ւնն եր ո ւ (մեքենա — 
յական յա ր ւս կց ո ւթ ի ւնն ե ր ը) , հեռաւորտ-
ցումը դուրս կը բերէ մարդը այս սովո
րս ւթ իւնն եր էն , կարելի կ'ըլլայ աւելի լաւ 
ճանչնալ առա ր կան ե ր ը : Շ քլովսքի , կը 
խօսի ճանաչում ի եղան ա կաւոր ո ւմ ի .1 ը 
մասին , ուր կարելի կ'ըլլայ վերագտնել 
առարկաներու զդա յն ո ւթ ի ւնն ե ր ը իրենց 
իսկութեան մէջ՛. Արուեստագէտը, իրա
կանս ւթեան կապկումը չէ որ կը փոխան
ցէ մեզի՛. Յոյց կու տայ մեզի, ինչ որ 
չէ տեսնուած (անոր' որ վարմուած ենք 
առօրեային) : Իր պատկերներուն նպա — 
տակն է' ստեղծել առարկաներուն «.տես
նելը» եւ ոչ թէ' անոնց վերաճանաչու
մը : Արդէն , կը ճանչնանք առարկաները •
հ իմնականը «տեսնելէն է ։

Երկրորդ կարեւոր ազդեցութիւնը կու
դա յ չինական թատրոնէն (2) : Մ ասնաւո- 
ր ա բա ր , էխհացի նշանաւոր դերասան 
Մ այ - Լան - Ֆէնկի ներկայացումներէն , 
որոնց ներկայ կփցւսյ Մոսկուայի մէջ եւ 
1936/-Ï-, կը դրէ՛ «Հեռալդբացման Ազդե-
ցութիւնները Զինական թատերական
Արուեստին մէջ»։ Զինական թատրոնը 
ունի նշաններու ամբողջ դրութիւն մը՝ 
որոնք ա ռըն չուած են ի ր ա կան ո ւթ ե ան ՝ 
բայց՝ անկախ են անկէ եւ ունին իրենց 
յատուկ դոյու֊թէւնը • U*JU նշանները , ո- 
րոնք տեսարանը փ ա մ բո դԼա ցն են ՝ հան — 
դիսատեսին վբտյ իրականանման վիճակի 
մը տպաւորութիւնը կը ձգեն եւ այդ ուղ-

Հ

Գրեց'

ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱՏԼեԱՆ

«ՒՈՐԱ8Ա11Ն ՅՂԱ9ՔԸ 
ՊՐեՒՏհ ՄՕՏ

;
\__________________________

դութեամր մտածելու տուեալները։ Ա ո յն 
յօդուածին մէջ, Պրեխտ, կը վեր լուծէ, 
թէ Ի ^՚չպէ" հեռաւորացումը ձեռք կը 
ձդուի' չինական թատրոնին մէջ։ Զ ինա
դի դերասանին մեկնաբանութիւնը կը 
քանդէ չորրորդ պատը , այսինքն' իր եւ 
հանդիսատեսին միջել եղած պատը : Ան 
կը հասկցնէ զինքը դիտողներուն , թէ ինք 
դիտուած է իրենց կողմ է : Հանդիսատե
սը ի բտկան ո L-թե ան առջևւն է ♦ էր ակա
նանմանէ խաբկանքը չկայ ՝ խ^չպէս էր' 
արեւմտեան թատրոնին մէջ՛. Ատոր հա- 
մ տ ր ՝ չին ա g ի դերասանը UlfpHU|Uip-^ մը 
նման ճշզրտօրէն կ ո ր ո շէ իր դիրքը բեմին 
վրա յ , որպէսզի լա լա պէս տեսնուի բոլո
րէն : Զին տցէ դերասանը փ առա ր կա յտ-
ցինէ (կը քննէ) ինքզինքը։ Կը համադրէ 
իր վարմունքը, մարմնին շարմուձեւե — 
րը կը ցոլացուին դէմքին վրայ, որ կար
ծէք ճերմակ էջ մին է, որուն վրայ 
àbup-Ayi կը գծագրուին ։ Անցնող ամպը 
նկարագրելու պահուն, երբեմն — երբեմն 
կը դառնայ հանդիսատեսին , ըսել ուդե— 
լով' «այդպէս չէ՞»: Գլխս^ շարմումնե- 
րով, հանդիսատես ին վրայ կը ձգէ մի- 
ջոցէ արժ՜եւորումը ։

Արեւմտեան հանդէսատեսը՝ ընդհան —

րապէս, սառն կը գտնէ չիմացի դերասա
նին խաղը։ tüորքին մէջ, չինական թատ
րոնը չի հերքեր զգացումները։ Գերս. - 
սանը, կը պատկերացնէ ամենտխորունկ 
կիրքերը, սակայն, զուսպ է իր մեկնա
բանութեան մէջ՛. Զղային, կրքոտ վայր
կեան մը ներկայացնելու համար, օրի - 
նակ' դերասանը, մազի խուրձ մը կը կը~ 
տըրտէ իր ակռաներով։ նշանի գործս. - 
ծութիւնը, պարզօրէն, հադիսատեսին կը 
փոխանցէ հոգեկան որո չ վիճակ մը, ա- 
ռանց զդա g ա էլան ո ւթ ե ամ բ վարակելու
զայն եւ աման ձեւով նոյնացնելու' տի
պարին հետ : Ա իւս կողմէն, այդ ըսել չէ , 
որ Պրեխտ' համաձայն է զգացումներու
ճնշումին (3)- ո՛չ՛ ան էէմ է: "ք Ը՚Լ՜

են ներկայացուած 
հ ան դի ս տ տ ես ի ե 

ում ր եւ մ ասնաե-

սլա ր ո ւրդաց ո ւժ ները 
տիպարը եւ
տրամաբանական ըմբռնումը եւ ü ասնա1լ- 
ցութիւնը խաղին : Ո՚֊րեմն , «արուեստա
գէտին վարմունքը y որով ան կը հեռա — 
նայ ինքզինքէն, էնքզփնք առարկայացը- 
նելուխ կ'արղ1Ղէ հանդիսատեսին ամբող
ջական նոյնացումը՝ որ կը հասնի մին
չեւ ի՛ր իսկ անհատականութեան մոռա- 
ցումէն։ Այսպէս , արուեստագէտը հե - 
ռա ւոր ութ իւն մը կը ստեզծէ ներկայա- 
g ուա ծներ ուն մէջեւդ (4) • ԱՀե շուշտ ՝ կա 
րելէ չէ ակնկալել՝ հանդիսատեսին մօտ՝ 
ամբողջական արգէլումը նոյնացումի ե- 
զանակին . կարեւորը չկլանուէ/ն է :

Կը կարծուի ՝ նաեւ , որ Պրեխտ , ուղ
ղուած է ֆր ան սա g է փէ էէսոփայ Տ էս՚ — 
ր ո յ& եւս , մասնաւոր արար ՝ հ ատուա — 
ծէ (5) մը' ուր , կը խօսի փոքրիկներու 
մասին , որոնք ՝ ծերուկի մը գիմ ակին ե- 
տեւ պահուըտած խազեր կը կազմ ա — 
կերպեն։ Այդ դիմակին ետեւ^ տզաքը կը 
խնդան եւ սարսափեցնելով կը փախ g ը- 
նեն իրենց ընկերները : Այդ գխակը կը 
խորհրդանշէ դերասանը՝ մինչ ընկերնե
րը հ ան դի ս ա տ եսն ե ր ը î

թատերական դեզադիտո ւթի ւն ը ՝ եր — 
կար մամանակ՝ մնացած է' արիստոտել- 
եան թատերական ըմբռնումի ազդեց ու — 
թե ան տակ ։ Հան դի ս ատ եսին նոյնացու — 
մը' գլխաւոր տիպարին հետ (Ադիպոսին 
օրինակ)՝ որուն միջոցաւ քսւթաթսիսէ մը 
փան ցնի։ (Ըոտ' Պրեխտ ի՝ նոյն իսկ այդ 
ֆթՈսկսՀ/՝ զուարճութեան միջոց մ ըն է
հանդիսատեսին) : Դերասանութեան մա
սին խօսելով՝ Պրեխտ 1լ ըսէ' «Դերասան-

ները պէտք է խաղան' դէտական գարու 
հանդէս ատ եսն եր ուն համարդ : «Փոքրէկ
Օրկ ան օն դէն մէջ փըսէ* «^ակատամար— 
տը թատր ո նէ մը համար էր՝ որ ։գատ— 
չաճէր դէտական գարունդ ։ Է^նչպէս ու
րեմն ստեղծե չ պահ անջո ւած հ եռաւո ր ա- 
ցումը ։

Հեռաւորացման ստեղծումը՝ հա նդի - 
սատես ը կը գնէ այնպէս է մթնոլորտէ մը 
մէջ, որ բեմէն վրայ ցոյց տրուածը րէէ՜՜՜ 
տէ հարցաքննողէ եւ քննադատ է մօտե
ցումով։ Անհրաժ՜եշտ է՝ հետեւաբար ՝ 
բեմ ա յարդարումէն վերցնել բոլոր կա — 
էէ ար դա կան կամ հէէէնոսացնող վիճ ակ — 
ներ ստեղծող տարրերը : կէս- մ ութ սեն
եակներ ՝ սէրտ ջերմացնող ՂՈթԱ1լքս1թ]ւկս1— 
կան վէճակներ ՝ որպէսզէ' հանդէսատեսը 
չմխրճուէ խաբկանքներու մէջ՝. Պրեխտ- 
եան բեմադրութեան մէջ՝ բեմը բտւյ է։ 
Հանդէս ատ ես էն եւ դերասանէն մ էջել ե- 
ղող ս[ատԸ քանդուած է ։ Ար
ուեստական խաղ մը չէ՝ որ տեղէ 1լ ու
նենայ՝ այլ էր ական դէպք մը՝ էրական 
հ անդէ ս ատ եսն ե ր ո ւ առջեւ •

Եթէ՝ 'էէսԼՀԸ տևԳ11 ունենա յ դոր — 
ծատան մը ճաշարանէն մէջ' օրէ — 
նակ ՝ դասական հանդէսատեսը պէտէ

ակնկալէր' ծտնօթ դ„րծասսսն
շտբանին յարդարովը.. Աակա ն ~
տի գտնէ' հօ կայ
գրուտ}, են բանուորներու ա,Լ 9 
ձերը։ Ապրուստի սդոլթեոՀս ոՀձ^1" 
ման' նոր համեմատութիւն . 7Հ9 '

օղած տոմսակներու դիները (հս,
/// էլ> _/__  ւ ո ւ ւ . է՛յսկի մը վրայ' թերեւս...}. կամ

ծաւորներուն իրաւունրր «ոլա Հ
աչխատանքի նախարարին' վեր^ն 
աարարութիւնները։ Եւ կամ, 

ոստիկանոլթեանընթացքին , 
պատչտճօրէն դիմաւոր„լած ցոլց 
նե

£

'րար -րր ։
Դասական դերասանը, կը գիմէ հ 

բանական այնպիսի վիճակներու, որ 
նացում յառաջացնէ իր ել հանդիսսՀ 

տեսին միջել ; Հոշ, թատրոնին մէջ, Ա 
աիկա' ոտնձգութիւն կր նկատոլի , 
երբեք չի նշանակեր սակայն, „ր ղերաԼ 
սանը երբեք չնոյնանայ իր տիպա^ 
հետ, իւրացնելու համար անոր կարղ յը 
յատկութիւնները։ Անհրամեչս, է, սա _ 
կայն, նման ձգտումներոլ տիրապետ 
փորձերու ընթացքին։ Ուրիշ հիմնակ^ 
կէտ մը . դերասանը պէաք չէ երթայ այ_ 
րողջական փոխակերպումի, ինը' Ար^ 
Լ/՛l՛, Համլէթ Կալի լէ չէ. ինր՝ ?ա֊

3‘‘J3 կ..ւ տայ։ Անդամ մը, որդե- 
րասանը մերմէ փոխակերպուիլ էլ յա . 
ջողի' ան, այլեւս էմւիրովխւէ չըներ ,այջ 
մէջբերումներ կ'ընէ , կը հաստատէ։ Լ 
պա , ինքղվ,նք կ'առնէ' որպէս երրորդ 
անձ : Փորձերու պահուն, օրինակ, դերա- 
սանը , ինքզինք կր նկատէ' պարոն իք Ա. 
սլար ոն իքպ, ելաւ՝ սեղանին մօտեցաւ՝ 
դտւաթը առաւ ՝ խօսքը ուղղեց, 
դործածելով Ul(lCjljlU[ ժ՜ամանակը : Այս - 
պէս ՝ 1՚ե,ըզիեք' երրորդ անձ առնելով՝ 
եւ անցեա մ- JW ,դեր ասանը կը հեռա - 
նայ ինքն իր անձէն ։ Դերասանին իաղը՝ 
սլէտք է ցոյց տայ ՝ որ ան !լ որդեգրէ ըե-
կերային — քննադատական կեցուածք՝ 
այնպէս որ՝ հանդիսատեսները րնդուե^ն 
կամ մերժ՜են ընկերային դրութիւև ձյլ՝ 
համաձայն' իրենց դա սա կար դախն պատ
կանելի ո ւթեան : Հետեւաբար ՝ դերասա - 
նը իր ծնս՚թ-երով եւ մարմնի շարմուձե- 
! ե ր ով ՝ տ 13 ւե ա լ ընկերութեան մը մէՀտքւ- 
ը ո զ ընկեր ա յաբարեր ութ իւնները ցոյց
կու տայ (Սէսթխ-Ա ԱՈսխսլ) : Դերասանը՝ 
սլէտք է «պատ մ ա կանացն է» իր գերը՝ այ-

ինքն' խաղայ այնպէս J.

Գէ թատերախաղէ մը ը 
քական ընթացք, է, ասւեալ
՝ս.շրջանի մը մէջ, եւ որ կը Լ

լահ մը միայն։ Այդ պ"հԸ: էլ
սապէս ենթարկուած է զա1“է J , 
խնդաս,ութեան ։ Անհրաժեշտ է ։ "C 

, ասանը հեռաւորս՛ թի^ մԸ “Հ ւ.
.էէպր,--: ‘Հ4'*;- 

լ.նչպէ..
ւաւորութիւն մը կը պա-՚է ? -
էութեան դէպքերով '/Հքէն, <էՒ
էումնասիրէ զանոնք : Մ1՚ԼԱ ւ .
ո ութ իւնը սիսթեմսւթիք Օխն՜

լլեստները, քանի ասփկ։Ա C(

Այս թատրոնին նլ չկ^՝
կողմնակի մենտխօսոհթլ ^iaul . 

Կօսքը , կ'ուղղուի հթ Ւ“՚.
Ո ես ին ։ Աղղո լելով յոււաՂ կ:օզԱ,ր'^
սոնի աւանդութենէն ,
զտտմողի կամ ներկով յ ՜
նւրտքանչիւր թաաեր^Հ^ *£ 

սարան ի սկիզբը,Fonds A.R.A.M



« e ա թ ա տ »

,ք„է/, ‘"ե1Ւ ոմւ-ւՀեալլրք դէպքերը, „ր-
M/' ^նՂՒատև“Ը Գաս1ուա* ւԸԱ“՚յ. 

rt Հձչ պ.էտՒ պատահ1' թատերախազէ 
^ԼխԼորու-թեան : Հանդէսաաեսէն կա- 

՝ դլյա՚յ պատմութեան ելքէն հետ,
ղկ՚ղք1}րուն եւ վյէճսյկներոլ^ տրա- 

խբ^ական •ւա["էա9ման ել էր' ան-ր 
Խ„նւսկց"լ-թեան մ^։ Հետե։արար> թ--
տերախադէ^ էւ-րաքտնչէ^ր տեսարանը, 
յճթ' ամբոզչու-թէւ-ն մըն է, կապ ոլ.- 
նենւսլոէէ հանդերձ' մ էլս տեսարաններուն 
J նխթթ ամբողջութեան հետ : Թատ- 

ն„, կը. դրա կան աղուէ , էւրաքանչէլր 
խարանէ ոկէզբը- ԱւֆիշներՈԼ ել պաս- 
տս,ռներու վրայ նէւթէն հետ առընչուող
^ոսսծքներ ցոյղ կը արուէն : Կամ , կարճ 
yj ‘Գ կը Յո1Ս“՚ր1[՚ո՚ Ւ ! Այս թատրոնը , 

քապաթէ-/» կարդ մը յատկու-
^ւններէն. երդ, նուագ, ներկայացնող, 

եւ մ ամ ան g է դերը, ելլն . :
կւրեմն, յէ չուած՜ թատերական յատ - 

կ„լթթննները՝ կը պատկանէն պրեխտ - 
1ան դիւցազներգական թատրոնէն, (Հոր 
կը գործածէ ամենապարզ համախմբում- 
Աղը, որպէոդ1', տայ՝ դէպքերուն ամ- 
րղէսկան էմաստը ել ուր չկան պատա
հական կեանքէ նմանող համադրում -

Ար՛ • •» (7) ։
ին,պկս տեսանք, սլրեէւտևան թատրո- 
արմատապէս առընչուած է պատմու

ճան եւ զարուն տէրոզ յառաջադէմ դա- 
րսվ,սրախօսութեան ■. Ի՞նչ է կապը մարդ 
անզատէն ւէրայ պարտադրուած օտարու- 
էին, "ք կ'օտարացնէ մարդը' էնքն էր 
անհատին մէջ. կը մասնատէ' մարդուն 
հարուստ զգացումները, մէտքը եւ մար- 
է,յւր: Ի՞նչ է օտարումէն կասլր հեռա-
սրացման յղացքէն հետ :

^Փիլիսուէան —

2եր մեկնաբանութէւնները սխաչ 
էին։ II րպէ ս մեկնաբան ձեր որ- 
ղեդրւսծ մեկնակէտը անկարելի կր 
դարձնէր իսկական f Q.[lUHJ-UlUïIlL — 

p-իւն : Հանդէսատեսներ ը կը 
նոյնանային ձեզէ հետ եւ կը պսաւ- 
շսւնէին աշխարհին*, Եը մնայիր' 
ինչ I1J1 էինք եւ ա շխարհ ը կը մնար'

ինչպէս np էր» (8) - ընդդծ ումներ ը 
ձեր կողմէ — :

Թեքնիք մակարդ. ակի tLruiJ ) ասիկա 
Հակա զգեցութիւն մըն է՝ ինչպէս' խօ — 
ււակցակւսն լեզուին մէջ 1լ ըսուի ՀՀբնա — 
կան խաղարկութիւնդ : Այ սինբն' իրւսկա- 
էութիւնը կամ վիճակներ ը պատկերացնել 
ախպէ՚\լ ինչպէս որ են ՝ առանց անոնց 
'''սկաս ո ւթիւնները եւ զար գա g մ ան ատակ 
չլալու բնոյթը ցոյց տալու : {/*իւս կո1Լ~ 
ձկն} ասիկա թատերական կիրարկումն է 
ձարրսեան այն ըմբռնումին՝ ըստ որուն' 
^[[ւսուիաները ՝ մինչեւ հիմա աշխարհը 
պատրած են • անհրամ՜էշտ է փոխել 
[ախ • Այսպէս ) Պրեխտ ի թատերախաղին 
Գ դէպքերը եւ տիպարները նոյ —

մնար • անոնը ՝ 1լ ենթար — 
կուին 1ոիսւլէքյ>իք փոփոխութեան' ըն — 
կերային վիճակներ ու հետ , պատմու — 
M ընդմէչէն :

Հեռաւորաց ումը' կը մերկացնէ պար- 
Չդրուած խորհրդաւորութիւնները : Եը
քաւորէ ՝ մարդուն լքիթ-Ո.սն£շւ£ հեռա — 
Լրացնելով մարդը դիտակից կը դարձնէ 
h կար սղական ութ եան եւ ու մէն , կը խը- 
(Հ դուրս կր բերէ զայն' դր ամատի — 
Հսկան նիւթապաշտութեան օտար ում էն ՝ 
"Լր մխրճուած- էր ան։ Տոյց կու աայ ՝ 
՞ք իըտկանոլթէւնը կ ար ելի է փոխել՝ եւ 
^P^t կը մզէ զայն։ «Հեռաւորացնել՝ 
ït“V Պրեխտ , կը նչանա կէ' պատմակա- 
^յնհլ յ այս էնքն' մարդէկը եւ դէպյխրը 
չկայացնել այնպէ՛ ս ինչպէս անոեր 
^յմսէնաւորուած՜ են պատմութե ամր եւ 
^Յ-ղտկէ են...» (9) : Իեմէն վրայ ներ- 

յ^ցուած վիճակներ ը ար դիւեր են
^PntL պայմաններուն • մարդ անհատը՝ 

ս է անոր համար՝ որ պայման —
քը այգպէս են ։
^Ո-Ա1ւորտցմս։ն յզացքը, Պրեխտ կ'որ- 

ս*£ եր ես ո լն ա կան թուականներուն ՝
C քիաասարդ օրերուն : Ապագային ՝ կը 
՝>ւտջ.և կը յ“տակ ացնէ իր տեսու-

^Լպէս ըսինր , անոնր ենթար — 

են զանազան' հակասական մեկ — 
^Ոլթիւններու ։ «/Թ*ատրոնին մասին 
սևքջաոզոլթիլՀՀեերը եւ անոնց վրայ

մեծ մ ասը դատումներու կի՜~
կ են ' Ո' Հ- P է էմ թատրոնիս , /»/>

b ^տ^ա9ոլ-ի հանդիսատես ին ՝ այԼ
ՀԽոնեն՝որ նե^ *՝ լ՚մ տե՜

է.արդտցած է' րննադատ — 
քոլ Լրետսկս,յՈլթեան մէջ. . ■ Իրենց
>^թեձ յՀչ տեօԼթէձեր» Ո... «Brecht», P. 23, Oblique, N° 20-21

չատ աւելէ, պարզ են, քան' այն էնչ որ 
կտրելէ էր հաւատալ* աւել ի պտրզ՝ րան' 
այ^ ի^Լ nT տնոնց ձեւաւորումը կրնայ 
առէթ տալ ենթադրութէւններու - . .»(10 ) : 
Նոյն ծէրէն մէջ կ' էյնայ Պ եռլէնըր Ան- 
սամպլէ բեմադէրներէն' Պէննօ Պեսսոնէ 
մէկ արտայայտութէւնը, որ 1946 - 1956 
կ'աշխատէ Պրեխտէ հետ։ Կ'ըսէ որ, այս 
մամանակամէջ„ցէն, գործնական աշխա- 
տ ան քն եր ո ւ ընթացքէն , որեւէ մամանակ 
ւՒ յէԺր, որ Պրեխտ գործածած ր//այ 
հեռաւորացում բառը։ Ատ է կա, երե սու- 
հական թուականներու տեսական բանա
ձեւս ւմ մըն էր՝ որ ան այլեւս չգործա
ծեց ։ Որեւէ պարագայի ՝ շատ վտանգա
ւոր է Պրեխտ ի տես ութիւններ ը անջատել 
գործնականէն ։ Ապա ՝ կ'աւելցնէ , որ ճիշդ 
չէ մարդիկը Լըսել 1լուզէ՝ մասնաւորա
բար հանդիսատեսները* • ♦) խրտչեցնել 
վերացական գաղափարներով՝ փոխանակ 
ազատ ձգելու անոնց ղղա յա բան բները ՝ 
զգացումները եւ միտբը՝ որ կարենան ըն
կալել յստակ դա դափ արն եp» (H) Î

Հակառակ տ րուած զանազան մեկնա — 
բան ո ւթի ւնն եր ո ւն , Պ րեխտը ըմբռնել 
զուտ դե զա դի տ ա կան անկիւնէն կամ առ
նել իր թատրոնը եւ տ ես ո ւթ ի ւնն ե ր ը , ի- 
րենց ամբո ղջո ւթ ե ան մէջ ՝ ղանոնը զետե- 
գծլաթ սլատմ ութեան մէջ՝ հեռաւորա — 
ցոսմէ յղտցքէն տարբեր ըմբ սնումներ ը ՝ 
այս վերջին ըսան տարիներու պատմական 
զա ր դա g ո ւմն ու ն ո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը պրեխտ- 
եան տեսութիւններ ը' մեծ ազդեցութիւն 
ո ւն եց ած են եւ կը շարունակեն ունենալ 
արդի թատրոնի զարգացման վրայ։

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

ԵԻ ԾԱՆՕԹ ՈՒԹԻՒՆՆԵՐ-

1.— ((L'Art comme procédé», page 84. 
((Théorie de la Littérature»
Textes des formalistes russes, ré -

unis et présentés per Tzevtan Todorov. 
Ed. Seuil.

2— ՏէսէԱքլ «ՆշաննհթոՆ Դհրը' Չինա
կան Թատրոնին Մէջ» - «Յաոաջ - Միտք 
bu Արուէստ» , Յունիս 1, 1980 , էջ 4 :

3— «Չէմ ձգեր, որ զգացումներս մի
ջամտէն թատերական աշխատանքիս մէջ : 
Ատիկա, սխալ պատկերացում մը պիտի 
տար աշխարհին- կողմնակից եմ' ծայ - 
րայեղօրէն դասական, սասն, եւ րարձրօ- 
րէն մտաւորական ներկայացումներու : 
Չեմ գրհր ծոյլերու համար, որոնք կ՛ու
զեն իրեն սրտերը ջերմացնել • • -» :

«Զգացումները' անձնական են եւ 
սահմանափակ- մինչ, միտքը ըմրոնելի է 
եւ հետեւաբար' վստահելի» :

Հարցումի մը պատասխանը :
((Conversation with Bértolt Brecht»

((Brecht on Theatre» գրքէն. Ed. J. Wil
lett.

4. - ((Effets de distanciation dans l'art 
dramatique chinois».

B. Brecht ((Ecrits sur le Théâtre», I, 
p. 590. Ed. L'Arche.

5. - ((Le paradoxe sur le comédien». 
Diderot, p. 187. մէջրերուած' Frédéric 
Ewen-Y կողմէ ((B. Brecht» գրքին մէջ. 
p. 174. Ed. Seuil.

6— էալիլէն, արդէն խօսած է կարգ մը 
ֆօրմիւլներու շքեղութեան մասին: Այ - 
նըշթայն, կը մատնանշէ թէ, գհղհցիկին 
զգացումը իր տեղը ունի' գիտական նոր 
գիւտերու մէջ: Մինչ, Օփրնհայմըր, կը 
գովէր գիտական աշխարհայեացք ը, որ 
ունի իրեն յատուկ գեղեցկութիւնը հ լաւ 
պատշանած էր մարդու գրաւած տեղին 
աշխարհի վրայ • • •

aPetit organon pour le Théâtre» B. 
Brecht, p. 9. Ed. L'Arche.

7֊__ «The literalization of Theatre».
«Brecht on Theatre». Ed. J. Willett.

8.- ((Achat de cuivre» B. Brecht. Ec
rits I, p- 498. Ed. L'Arche.

9... «Sur le Théâtre Experimental». B. 
Brecht. Ecrits I, p. 295. Ed. L Arche.

10 — մէջրերուած' Martin Esslin-]\ կող
մէ «B. Brecht» գրքին մէջ. p. 181.

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ -

հերւաւորացմաԱ ՀաղաիսկաԱ Տեսութիւնը

•ԲԱ՚ԼԱԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԸ

Աերօրեայ թատրոնը որուն ըազաըա — 
կանացման ականատես կ^ր/քանը ՝ նախա
պէս ապաըազաըական չէր 5 Ան կը սոր
վեցնէր մեզի ըմբռնել աշխարհը ինչպէս 
որ իշխող դասակարգերը կը հասկնային ՝ 
որ կ^ապրէինբ։ Ոեմի վրայ պատկերաց
ուած աշխարհի մը ըմբոն ո ւմն երը տար
բեր էին այն չափ ուԼ nT այս դասակար
գերս* րնոյթը տարբեր էին իրարմէ։ Ոփ- 
ս էն ի ՝ Անթուանի ՝ Պրահմի՝ Հօփթմանի 
թատրոնները անկասկած որ կ^իմբըռ — 
ն ոլէ ին որպէս բա դա բա կան ք?րա
կանո ւթի ւնն եր : Աակայն՝ նկատի առնե
լով՝ որ այս մարդիկը խնդրոյ առար
կայ չէին դարձներ ընկերութեան կառոյց
ները՝ այլ կը բաւականանային պարզ 
փ ո փ ո խ ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ ՝ անոնբ երբեբ
խոր կերպով չփոխեցին թատ—
բոնին դերը։ Ա իայն ՝ երբ նոր 
դասակարգ մը' սլրոլետարիատը ՝ եւրո
պական կարգ մը երկիրներու մէէ էշխա- 
նութեան կը հասնի՝ այն ատեն թատրոն
ները մէջտեզ կու դան որպէս' բաղաբա- 
կան հաստատութիւններ : Հլնորհիւ իր յա
տուկ նկարագրին ՝ որ բոլոր ո վին տարբեր 
է զինբը նախորդող դասակարգերէն ՝ այս 
դասակարգը որ այլեւս իշխանութեան 
տէրն է՝ չի բաւականանար այնպէս' ի^չ~~ 
պէս որ ա շխարհ ը կը ներկայացուէր իրեն ։ 
Ան՝ իր կարգին ՝ աշխարհը իր ամ բող- 
ջութեանը մէջ կը պատ կերա ցնէ հա նգէ- 
սատեսներուն ։ Հետեւաբար ՝ թատրոնը 
կ^ ր//այ բազա բա կան անսահման աշխա — 
տանբի վայր մը։ Աշխարհը կարելի էր 
եւ պէտբ էր ներկայացնել իր զար դա — 
ցում ին մէջ*, Պէտբ էր յառաջդիմէր ա- 
ռանց որ որեւէ դասակարգ սահմաններ 
պարտադրէր UJJU յառաջդիմ ութ եան ՝
պահպանելու համար իր շահերը։

*Լյախապէս ՝ եթէ թատրոնի հանգիստ — 
տեսին կրաւորականութիւնը արտայայ
տութիւնն էր կեանբի հանդէպ մ ո զո — 
վուրդին մ եծամ ասնութեան անտար բե — 
բութ եան ՝ այմմ ՝ կը վեր ածուէր' ներ — 
գործական կեցուածբի 'հանդիսատեսին կը 
տրուէր աշխարհը՝ կը դրուէր անոր գոր
ծս լնէ ութեան տրամադրութեան տակ :

«Nouvelle Technique cTArt Dramatique» 
B. Brecht.

ՀԵԱԱԻՈՐԱ8ՈՒՄԸ-
( Հսւսաւածնհր )

Փք’/յ- un փան .— խնչպէս նոյնացումը սո
վորական կը դարձնէ այն' որ յա
տուկ է՝ նոյնպէս ՝ հեռաւորաց ում ը 
կը մասնաւորէ այն որ սովորական է : 
'(յոյնիսկ ամէնէն հասարակ երեւոյթ
ները կը կորսնցնեն իրենց ձանձրա- 
ցուցիչ անիմաստութիւն ը՝ եթէ զա — 
նոնբ ներկա յացնենբ' որպէս մաս — 
նաւոր եզանակաւորումներ ։ Հա նդԻ- 
սատես ը ՝ ա յելւս խո յս չի տար ներ
կայէն ՝ ապաստան փնտռելու համար 
պատմութեան ձ'էջ*. Այլ ներկան եւ 
պատմութիւն կը նոյնանան ։

Փիլիսոփան •— Գլխաւոր պատճառը ՝ ո- 
րսվ դերասանը պէտբ է հեռու մնայ 
իր ներկա յացուցած տիպարէն , հե - 
տեւեալն է • ակն ար կութիւնները ՝ ո- 
րոնբ թոյլ պիտի տան հանդիսատե- 
ս ին' ըմբռնելու դերասանին կերպա
րը՝ կամ ՝ իրեն նմանող անձերու՝ 
եւ կամ' իրենինին նմանող վիճակ — 
ներուն, դերասանը պէտբ է ինբզինբ 
դիրբաւորէ այնպէս մը՝ որ ոչ միայն 
իր պատկերացուցած տիպարէն ՝ այլ 
նաեւ' դուրս մնայ ատոր զարգացու- 
մխ թ)1 Pա(J: Ա*արբսիզմի դասա — 
կանները ըսած են թէ մեկնելով մար
գէն է որ կապիկը աւելի լաւ կը հաս- 
կըցուի ՝ որովհետեւ անոր կը յա — 
ջորդէ յեղաշրջումի ընթացրին մէջ*, 

թատերագիրը*— Հեռաւորացում չի ըս- 
տեզծուիր ՝ երր դերասանը տիպար 
մը ստ եղծելու, պարագային' կը չէ — 
զո քացն է ինքզինք ։ Այլ ան պէտք է 
ցոյց տայ ներկայացուած տիպարին 
եւ իր նկարագրին մակագրումը
(սիւփերփոզիսիոն) :

(Գծր ասա ն ուհին մարդու դեր կը խազայ) î
Փիլիսոփան — Եթէ մարդ մը խազար 

այս դերը ներկայացուած առեա — 
կան նկարագիրը նոյն ցայտունու —

թիւնը պիտի չունենար ։ ք>ր մանրա — 
մ ասն ութիւններ ով եւ նրբութիւննե — 
րով ներկայացուած տիպարը առ — 
նական էր՝ որովհետեւ մարդը՝ ա- 
լելի ճիչդ' դէպքը , խաղցուեցաւ կը- 
նոջ մը կ ոզմէ։ Հետեւաբար ՝ այն
տ ո ւե ա լն ե ր ը ո րոնբ յարաբերակա-
նօրէն կապ ունին սեռի հետ՝ մեկ — 
նա բանը եթէ մարդ է պէտբ է ցոյց 
տայ տ յն' ինչ որ կին մը կը վերա- 
դըըէ մարդուն։ Եթէ մեկնաբանը 
կին մըն է, պէտք է ցոյց տայ այն' 
ինչ որ մարդ մը կը վերադրէ կնոջ։

^'երասանը.— Ուրեմն ՝ այսպէս ըսած՝ 
ես չեմ տեսած աւելի կանաց ի կի — 
ներ ՝ բան' պատերազմի ընթացբին ՝ 
ճակատի վրա յ ՝ ուր կիները կը մ եկ- 
ն ա բան ո ւէ ին մ արգոց կողմէ։

Դերասանուհին .— Պէտբ է տեսնել փոբ- 
րերը երբ մեծերը կը կապկեն *, Ո ր- 
բան ծուռ ու տարօր ինակ կ^ երեւին 
մեծերը իրենց վարմունբին մէջ*. 
Դպրոցի մը մէջ՝ տեսայ տզաբ' որ 
կը խազային հ,Ա*արդ մարդու հա — 
մարջ»՝ ուր' փիղ ը կը ծախ են : 
զոց համար ՝ այս անհասկնալի գոր
ծողութիւն մըն էր ։ թատ երախա — 
զր ինբնին կը պարունակէ ա յս ^ան
հաս կնալիութիւնը^ ։ Ատիկա ՝ առ — 
նուաղն չի^ թուիր ր//ա/ «Հասկնալի'}» 
այսինբն մտածուելիբ եւ որոշ տու
եալ պայմաններու տակ' եր եւա կա — 
յելի ։

((Achat de Cuivre». B. Brecht.

ՓՈՐԶԱՌԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ-

Փ իսբէյթըր ի փորձառկութիւնները ըս- 
տ եղծեց ին թատերական ամբոզի բառս 
^Ը* Ան՝ բեմը կը վեր ածէ գործարանի 
մը եւ սրահը հանդիսատեսներու հան
դիպման վայրի ։ Փ իսբէյթըր՝ թատրոնը 
կը նման ցնէ խորհրդարանի եւ հանդիսա
տեսներ ը կը նկատէ որպէս Q րէնսդիր 
Ա արմին։ Այս խորհրդարանը կերպարա
նափոխուած ձեւով կը ներկայացնէ հան
րութեան հարցերը ՝ ո րոնբ պատ աս խան ի 
կը կարօտ ին ։ Փ ո խանակ երեսփոխան մը 
խօսելու ընկերային ան թոյլատրէ լի պայ
մաններու մասին՝ արուեստով^ ատոր ըն
դօրինակութիւնը տեղի կ^ունենար ։ Այս — 
պէս ՝ բեմը կը ձգտէր տալ պատ կերն ե ր ՝ 
ւԼվւճա կա դրութիւնն եր ՝ կարդախօսբներ ,
ո րոնբ պիտի օգնեն խ ո ր հ ր դա ր ան ին ՝ հան
դիսատեսներուն' հասնելու բա զա բա կան 
որոշումներու : Փ իսբէյթըր ի թատրոնը 
անտարբեր չէր ծափահ ար ո ւթիւններ ու ՝ 
բայց կը նա խ ընտ ր էր' երկախօսութիւ — 
նը։ Ան չէր ուզեր հանդիսատեսներուն 
փոխանցել փորձառութիւն մը Լոկ^ այէ 
նեղի կը դնէր զանոնբ ՝ գործնական ո — 
րոշումներ տալու եւ գործնա կան օր էն
էջաէ^ տելու' կեանբին մ էջ ։ fin լո ր մ ի- 

ջոցները կ^արդարացնէին հասնելու այս 
նպատակին : Ոեմին թեբնիբ րամ՜ին ը կ' ր լ- 
լա յ ծա յրա յեզօրէն բարդ * * *

Ո եմ ին վրայ ՝ գործիբները այնբան ծա- 
նրր կը կշռէին ՝ որ ոլլէնտ որփի թատ
րոնին բեմը պէտբ էր զօրացնել պողպատ
ելս յ սիւներով ։ Դեղագիտական նկատա
ռումները ամբո զ ջ ով ին ենթակայ էէն 
բա զաբա կան ին ։ Դծուած տեսարաններու 
պէտբ չկար ) կարե/ի էր վաւերագրական 
ֆիլմ մը ներկայացնել նոյն նիւթի մա
սին ։ Պէտբ չկար ներկուած խաւաբար — 
տերու՝ հրբ արուեստագէտները {Ճորճ 
հրոց' օրինակ) անձնապէս ըսհլիբ մը ու- 
նէ խ որհրդարանի ուն կնդի րն ե ր ո ւն ։ Փիս- 
•ըէյթըը 1 նոյն իսկ պատրաստ էր' բոլորո
վին զանց աոնելու դերասանները : Դեր — 
մանիոյ նախկին կայսրին փաստաբանը՝ 

ևԸ (“"ԼՈՀԷ Փէօքէյխըրէ մէկ ծրա — 
գրին դէմ ՝ ուր դերասան մը պիտի պատ- 
կերացնէր' կայսրը, Փէսքէյթըր , հարց 
կու տայ' եթէ կայսրը կ^ուղէը անձնապէս 
ինբզինբ պատկերացնել։ \յոյնիսկ' պայ
մանագրութիւն մը առաջարկէ անոր ։

Փիսբէյթըրի փորձառկութ իւններ ը՝ կը 
խախտեն թատրոնի բոլոր ընկալեալ un — 
վո բութ իւնները *. Անոնբ կը փոխեն թա
տերագրին ստեղծագործական մեթոտը՝ 
դերասանին ոճը եւ բեմավար ին գործը : 
Անսնբ ՝ կը ձգտին' թատրոնին տալ ամ- 
բո զջով ին նոր ընկերային դեր մը։

«Le Theatre Experimental». B. Brecht.
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ԵՐԿՈՒ ԿԱԹԻԼ ԱՐՅՈՒՆ*

(Շար- Ա. էջէն)

ցաւերը : Առանց մեր ցաւէն ՝ մ ենք [^է՜ 
պէս Հայ կը մնանք։ Հ] ը ներես՝ *[յ ար դու
նէ* Րէ{ մը շատ երկար — բարակ խօ — 
սեցայ։ {Հեզէ հետ խօսելու պահանջ ու- 
նէէ։ Ահ ա լմնցաւ՝ Ըսէ' ըԱելէքս * հէմա 
կը մեկնէմ : Ե*~ սա կա յն , էրա կանութեան 
մէջ բերանս չեմ բացած ՝ որովհետեւ 
1յ ար զուն էն ՝ էմ լռութենէս զգացուած 
գլուէյը սեղանէն վրայէն վեր առաւ ու 
ըսաւ զուարթ բացագանչութեամբ*

֊Ահ ա ՝ լմնցուց է ՝ հէմա կրնանք {սօս է լ : 
Կեցի՛ր որ քովդ նստէմ • այս ներս է մ {սո
րէն բան մը չխմացուէր։

Զյարգուն էն ՝ էր կարճուկ հասակը տե- 
զէն վերցուր եւ կը պատրաստուէր գուբս 
գալու սեղանէն ետեւէն , երբ ես էըմէ ո/— 
բադ' աթոռս առէ ու մօտեցայ էրեն՝.

— Այսպէս աւելէ լաւ է՝ ըսէ î ծ" ալ 
սեղանէն կը կռթնէմ արմունկներովս*, է*— 
րտր աւելէ մօտէն կ^ իմանանք այսպէս : 
Ատ են է մը է վեր ականջս ցցելու ս ովո բու
թէ ւն մը եկաւ ւԼրաս , կարծես խուլ ոլէ- 
տէ ըլլամ , եթէ րէ չ մըն ալ երկար ապ- 
րիմ Î

— Ատանկ ենթագրութէւններ մ'ըներ : 
Եթէ դուն քեղէ համոզես որ խուլ պէտէ 
րյյաս * հաւատա՛ ՝ օր մը համոզումդ հա
ւատ ր պէտէ րլլայ : Այս էն քն կ' րցաս' 
խուլ :

— Ւ՜ն չ գէւրէն բան պէտէ րլլար կեան
քը այրէ պարագայէն , եթէ ուզածդ կարե-
նայ[՚ր /'//'"/ *

- ՀՒմ ա ձգէ՛ կրօնաբանութէւնը եւ Հա
յաստանէ վրա յ խօսէնք րէ չ մը : Գացէր 
տեսար ♦ երանէ քեղէ :

— Հարցը երթալ տեսնե լ ր չէ ՝ սէրելէ 
*Լյարդունէ * հարցը տյն է՝ որ Հայաստան 
մը կայ եւ այգ Հայաստանէն գերագո յն 
պարտա կանո ւթէւնը պէտէ ր//այ օր մը 
մէւս կէսն ալ առնելու Տ աճէկներու ձեռ- 
քէն : Եը կարծերս , որ մենք՝ խեղճուկրակ 
Հայերս , օր մը նոյն էս կ այգ տեսա կ մը- 
տածում մը մեր մ տրէն ծա յրէն պէտէ 
անցնի եւ ի՞նչի , որո0ւ վրա յ յենուելով» 
մէ շտ օտարէ0ն վըայ * վայ մ եզէ* օտար 
բառը կը բաւէ մենք մեզ է/աբելու հա
մար , երբ մենր մեղէ օտարացած ենր* 
եթէ .լ ազ ր պէտք ր/յայ՝ նոյն էս կ չենք
կրնար համա խմբուէ լ* մ եզէ պէս մաբդէկ 
ՇԱՓԵԼՆԵՐՈՎ բաժնուած ՝ էրարու միս 
ուտելով նախ մենր մ եզէ պէտէ ոչնչաց- 
նենր : Կ ը ներես ՝ գէտ եմ րեզէ հ ետտքըր- 
րըրող բանը Հայաստանէ Գրողներու 
Համագումար ը : {Հեզէ բան մը ըսե0 մ ♦ 
Ժը iPuiG. ֆա_ գր ա կան ո ւթ է ւն ը * նախ եր- 
կէրԸ Գ° [*ացն ել հ ոգէ ով եւ ուժ՜ով ՝ առանց 
կռէ լէ րեզէ հող տուող չբ/ յար • գր ա կա
նո ւթէւնը մերոնց համար այդ բանէն կը 
ծառայէ , ծ թէ նոյն էս կ ան չէ կրնար նըր- 
բութէւններ ու հասն էլ յ {*0նչ կ արժէ նըր- 
բութէւնը 5 եր բ ժ՜ողովուրդը կո ր ս ո ւէ :
Մ է՛ մոռնար որ մենր մարդասպաններու 
ոհմակներով շրջապատ ո ւա ծ- ենք : իյ աղա
լէ ր չէ : կարծեմ , շուտով էրէկուն պէտէ 
Ը //այ » դուրսը ցերեկը սկսեր է ստուե — 
բանալ* կը ներես՝ կէնս էնծէ տեգ մը 
պէտէ սպասէ * չփա էւցնեմ ։

Գրչեղբայրս էնծէ ընկերացաւ մ էն չեւ 
դուռը «ցտեսութէւն» ըսելով*. Ես սկսայ 
տախտակէ սանդուխէն վար ['^ել * կար
ծեմ երեր աստէճան էջած էէ , երբ ետև- 
ւէս անունս լԱեցէ : Ան շուշտ էնքն էր , 
թեր թէն տէրն ու տնօրէնը Հյաւար շ Ա է- 
ս արեանը՝ էր թաւշոտ ու մութ ձայնո
վը* Արդարեւ հ երբ ետ եւս դարձայ , հոն 
էր, ս անգո ւխ էն գլուխ ը ծառէ մը պէս 
տնկուած ՝ ղէմքը բաց՝ հպարտ դլխու 
մը վրայ , որմէ համեստութեան բուր — 
մ ուեր կու գար էնծէ , բայց որուն ետեւը 
հպարւոութէւն մը ծուարած կը մնար , 
մէայն էր ձայնէն շոյանքն է որ զգալէ 
կը դարձնէր :

֊Ահ , կը ներէք , պոռաց է գրեթէ մէեւ- 
նո յն ժ՜ամ տնակ ՝ երբ էր ձա յն ը էնրզէնրէն 
համար այնքան հեռու էր էր հպարտու
թենէն ՝ աւելէ մտերմէկ շունչ մըն էր , 
թաւշա յէն եւ մ ետարսա յէն , մէ ան գամ ա յն

առանց դա գրելու առնական հ անգամ անր 
մը ունենալէ : \յերեցէք , պարոն Աէսար- 
եան 5 կրկնեցէ՝ եԱ թեքս յո լզուած կա- 
րեւորութէւն տուած րյ/ա/ուն համար էմ 
ան չուր անձէս : {Հայց անմէջապէս՝ ա — 
նուզզակէօրէն ՝ առս^էն բառերով ր մ էտ- 
քը լրացած էր էմ անձէս անդէն , զէսլե 
մեր հասարակաց օրրանը Հայաստանը*.

— 1յ0նչ է* Հայաստան կեր թաս եւ •>էյ 
մը ներս չես մտներ տեսածներդ ՝ կերած
ներդ պատմելու համար :

— Ե0ն չպէ ս թէ չէ եւ է՜ն չ ուրախու — 
թեամբ* մանաւանդ շատ բան ունէմ ձեզ- 
մ է սորվելիք :

Մ էն չ այդ արդէն էրեն րովն էէ եւ ան 
ղէս առաջնո րգեց էր դրա սենեակը : Գրտ- 
սեղանէն առջեւն ենր , որովհետեւ մէւս 
կողմը ջ պատէն վրայ փակցուած էր Հա
լաս ատ ան է մեծ րարտէզ մը եւ մեր աչ- 
քերբ յառած են անոր լայն քէն ու եր — 
կայնքին վրայ-.

ինքն էր ի։ ou ուլը յ ան գա դա ր * խօսքէն 
աւելէ հարցումներ էէն ըսածները , որոնց 
պա տ ա ս {ս անն ե ր ը էնրն է որ կու տար , ո- 
րովհետեւ ՝ հաւանաբար՝ հէն — հէն յէ- 
շսւտակներ են որ կուզէր արթնցնել էր 
մ տրէն մ էջ եւ մէեւնո յն ժ՜ամ տնակ ղա
նոն ր կրկէն ապրելու համար* բայց ՝ վսը~~ 
յէշումները այնրան արագութեամբ կը 
ճամբորդէ էն մէտրէն հո գին, որ ձա յնը 
կը խեղդուէր կոկորդէն մէջ՝ զէս մզե
լով աւելէ արագ աւելէ մեծ հապճեպով } 
աւելէ առընչելով էր պատմութեան մէջ 
եւ էմ խօսրս ալ կը վազէր էր ետեւէն , 
շնչահատ հեւալով^ նման՝ մրցում է ե- 
լած մարդէկ*. Ե*- սակայն ես դրդապատ
ճառ մր^է էէ î ո րպէս զէ է^րը կարենար 
նստէ լ անվերջ խօսակցութեան մը էնր — 
զէնրէն հետ թէեւ մ է շտ՝ ո տրէ որով
հետեւ նստէ լ պէտէ նշանակէր՝ հ էւրա- 
սէրութէւև՝ մէնչգեռ է^րը մեկնած էր 
երկար ճ ան ա պա ր հ ո ր դո ւթ ե ան մը , երկար 
եր կրա խուզութեան մը։ Եւ ջ ձեռրէն մէջ 
սեղմած րանակէն սուր ծայրը անդադար 
կը տեղափոխէր րարտէզէն մէկ ծա յրէն 
մէւսը՝ վեր էն վար ու վարէն' վեր ) ձա- 
խէն աջ եւ հակառակը բայց ո՛չ մէօրէ- 
նակ կամ մէալար^ այԼ ոստոստուն } լա
լէ ա {սազաց ու այնրան ցատկռտան եւ յա
րաշարժ՜ այնրան արագութեամբ ՝ որ մեծ 
դժ՜ուարութեան մատնուած էր կարենալ 
հետեւելու' էր երազէ ոստումներուն : 
Այսպէս յ կը շարունակէ ր ցատկռտել րար— 
տէգէն մէկ ծա յրէն մէւս ծայրը եւ աԼէն' 
ձախ՝ էնչպէս ձախէն' աջ*. Հայաստանէ 
աշխարհ ագրո ւթէւնը էւծբծանրէ վերա — 
ծելով՝ առեզծուածա յէն ՝ այս էնրն' ա — 
նընթեոնլէ ՝ անըմբոն ե Ալ եւ ան բոն ե լէ
բանէ մը՝ հսկայական սարդոստայնէ մը՝ 
որ ծովէն դուրս կը յա յանուէ մէկէն ի 
մէկ ու մեծնալով՝ մեծնալով կ^ ան յայ — 
տացնէ ծովը՝ ^ԼԸԼԼայ հէրեաթներու եր- 
ևեՍԸ, որուն մէջ գլորած է գորտէ մը 
ալԷա ջ հեւ է հեւ՝ հեւասպառ ու հեւա — 
սարսուռ՝ բտյց եւ այնսլէս' հրճուալէ ՝ 
կա խար դա յ էն ՝ մէեւնոյն ժ՜ամանակ ար — 
տասովոր մ ան կութ է ւն մը եղած այն
սլատմո ւթէւնը՝ որու մ աս էն խօսէէը տ ր- 
դէլուած է ՝ էնչպէս Աստուծմէ անէծուած 
Հ՛Ր է Հ. 1*նչպէս Հայաստանէ դէւ֊ղէ մը
զարմանահրաշ հարսանէրէ մը օրը՝ երբ 
սարերը գետնէն կը փրթէն ու թափահա
րելով կը բարձր ան ան' երկնքին մէջ պա- 
րելոլ համար, պոռալու, համար, պոռչ — 
տալու., պոռպռալու. համար ։ իայց , 
<(JJ ո՛ ւս , լռութի՛ւն'», ինչպէս կ'րսէ քեր
թողը Հլռութի՛ւն , լռու թի՚մե» :

-ի ան ակին ծայրը երրեմն կանգ կ'առնէր 
տեղ մը, աՀհ, վարանումով կամ թերեւս 
հանգիստ մը առնելու համար, այո՛ , 
կայծակի արագութեամբ կամ ար չալի 
■քէջ թեկ ած ՝ ինչպէ ս մեր պատմ ո ւթէւնը 
անլնդհատ արշաւանրներ եղած է մէն — 
{եւ Ան է է վըայ նետուած տնվերադաոնա- 
էէ լոութէւնը * {թ վ {Հագըտտունէն եր ՝ 
*էոլր ուրեւՈւ անէծուած է էր եւ էմ մ այ- 
րիկս անդամ մը մէայն բերանը բացաւ 
խոր ծերութեան մէջ՝ բերանը ծըռմըռ — 
կելով՝ րա չկռտելով՝ կարծես մա — 
չած բառեր ը կեղտէ մէջ նետելու ձեւով

մը՝- վերջնապէս յ էեչ կայ "ք , ԸԱԱ1Լ
մայրէկս* Ամ բատ էն պէս Լայ*^ ու Րաըձր 
չէր ^սւզտ՛է կ էր , էնծէ սշէս * դոլն գէտես ՝ 
դուն տեսար ՝ տարէներով տեսար այղ
փորր^կ_ , LnUL Ւ2տ Լուռ î ՐաԺՅ
պողպատէ կա մքի տէր էր , թ՚՚չ-լէ"' Ա֊ 
նէն ՝ որու մ աս էն չեն խօսէր անգամ ՝ ո— 
րովհ ետեւ Հայոց ամենագեզեցէկ վեր — 
ջէն րաղարամայրը եղած էր 9 ՐայՏ ^աեւ 
անոր եւ մանաւա՛նդ անոր համար՝ որ 
ան մեր րանդուած դուռը եղաւ^ : Հոս է 
ամէն պարագայէն ՝ տյս կէտԸ որուն վը- 
րա յ էմ կախարդէ րանակը կանդ առաւ 
թէ ոչ չեմ գէտ եր ՝ չեմ J է շեր * ամէն կէ- 
tn է V Րա.1 կւոեդ 1լ առնէր կաժ չէ Ը տոներ ՝ 
որովհետեւ անհունութէւն են անոնր ՝ ո- 
րոնց վրայ կենալով կը կորսուէնը ժէն — 
չեւ անոնց յատակը՝ որ մեր ժ էջն է*. Հոս 
է ուրեմն որ կը պոռա յէ եւ հէմա մէայե 
կը հասԼլնամ թէ էնչո՛ւ ես էմ ձայնս չէէ 
էմանար՝ երր Շ տ ւա ր շ ր կը Հշաւարշա — 
նար^ եւ ես կը փլէէ ՝ բայց թերեւս կը 
բարձրանւսյ էնր երկուստեր մ է աս է ե դէ — 
g է երկէնր՝ շէն րէն տան է րէն վեր՝ առանց 
գէտնալու թէ է^նչ էր ըրածնէս ՝ մէայն 
թէ մեր առջեւ յար ո լցան է էնր հայկա — 
կան անուններ ՝ Հայաստանէ անուններ ՝ 
մեր հո գէն եր էն լէ ր g ուած կտոր — կտոր 
սլատ առ է/լներ եւ ոչ թէ Փ արէզ ՝ էոնտոն 
կա մ նիւ Եորր՝ անոնր բան մը չեհ 
արժ՜եր*. Մ եր հոգէները անդադար կեր — 
տելու համար՝ մ եզէ Հայաստանը պէտր 
է եւ կ'ոգեկոչէէ ՝ րանակն ու անոր ծայրը 
էմ նա յո ւածրէս մէջ խօթած ՝ սՀ հ ՝ այդ 
Գեղարդն է ՝ որ ըս ել է տէդ ՝ նէզակ ՝ 
կամ դանակ ՝ կամ սուր : Փ ախg ո ւած Ե- 
րուսաղէմէն մօտ երկու հազար տարէ ա- 
ռաջ՝ եւ մ էն չեւ հոս՝ այս լեռներուն 
մէջ՝ այս րար եր ո ւն մէջ բերուած ու 
պահ ուած' 'Րրի ստոսի մկջքը ծակող այգ 
տէդը, որ հիմա կը գտնուի' էջմիածին : 
Հա , հոն' ուր միակ ծնեալն է , որ իջած 
է- Այ ս էր սկզրնական եկեղեցէն ՝ ժեռուտ 
անտառէն գլխէն փորուած ՝ Գեղարդ ՝ ա— 
հա Գեղարդը ՝ /լ ըս է յուշարար ը եւ լե — 
րան կողերուն մէջ փորուած այս եկեղե- 
g էն՝ էրենց հաւատրէն ուժով ր ՝ այս հայ- 
կաԼլան եկեղեց էն եւ լեառն է վեր բաց
ուած րարայրները կամ պարզապէս ծա— 
Լէերը՝ ուր կջ ապրէ էն ազօ թելով եւ մե
ղանչելով էրենց ժամանակէն մենա — 
կեացները՝ տեսակ մը սուրբ մարդէկ՝ 
սրբութեամբ ապրող մարդէկ՝ եկեղեցէհ 
պահ դրուած նէզակէ շուրէն մէջ՝ այս
պէս կը {սօսէր էնծէ էր շուրէն մէջ առած 
յուշարարս' նրբազգած Ա տեփան {էօրեա- 
նը՝ ոՐ ղՒա հէացումէ — հէացում կը 
բարձրացնէր : Ահա ՝ ասէկա ալ Գտոնէն 
է ՝ յունական ոճով հրաշակերտ բերդը ՝ 
gցուած լերան պռկունրէն ՝ հսկելու հա
մար վաԸԸ Գուէն մայրաքաղաքէն վը — 
րայ * այո՝ Գուէնն էր ՝ եւ ատոր համար 
քէօրեանը ձեռքէս բռնելով ղէս խու մրէն 
կը հեռացնէ ր {ըսելու համար ՝ որ ան
ալ էնծէ ս[էս ՐՐ°ֆէԱէ°ՐՒ մը {ՈՐ9ՈՂ. 
ցամաք ճառէն համ {էր առներ ՝ բայց 
էնչպէ0ս գէտցաւ՝ որ ես անկիրթ՝ կըր — 
թո ւթէւն չունեցող գրչակ մ ըն էէ ՝ որ 
սլէտք ունէր էր բնազանցական բացատ- 
ր ո ւթ է ւնն ե ր ո ւն ու ականջներս լարած ՝ 
վերացած մտէկ Լլը^ւէէ մէայն շէնու — 
թէւններուն կապուած ՝ անոնց հողէն 
սեղմած քառակուսէ ու կլոր դէծերուն 
հէքեաթը՝ որովհետեւ այդ գէծերն էէն 
որ կայէն՝ որ մնացեր է էն ու քաղաքը 
ւշսւցեր մաքրուեր էր^ ս ըրուեր եւ սրբա
ցեր էր ու կ՚ըլլար հէքեաթ մը հէմա 
արձակադրէն բուռերուն մ էջէն դուրս 
ժայթքող :

Ո լ- վերն էր ՝ տյո ՝ վեր էն կը հսկէր վտ- 
րէ զանգակներուն վրայ ցցուած Տ ըր — 
դատայ թախտը՝ ահա տյս անմաքառելէ 
բարձունքէն վեր՝ ուրկէ թշնամէն ւզէսւք 
էր որ բարձր տնար տյգ ամրոցը քանդե
լու համար , բայց ին չպէ՞ ս յոխորտ , հ ը- 
պարտ ու քիչ մ ըն ալ գոռոզ , հեռուէն , 
վարէն դիտուած , երբ այնքան հիւրին - 
կաԼ ԷԸ մեր բազմանդամ թումբին հա — 
մար Գեղարդի ճամբան : Ահա կարծես 
1500 տարի ետ փոխագրուած էր ել մէ
կը չտեսայ շուրջս , եթէ ոչ ստուերներ , 
ՈԸ կ^Ը ԼԸջկթլ՛ է թագակիր կամ ս աղաւար- 
տաւոր , բայց մենք արդէն հասեք էինք 
ու նստեր էինք կոլխոզի մը պարտէզին 
ծառերուն տակ ել օդ կ'առնէ ինք կոլխո
զին գինին խմելով ու շամբո ւրներ ուն 
։Լըայէն թ/յթով ոչխարի համեղ միսը, 
հոտաւէտ ել երազաբեր : Գեր քանակը 
այնսլէո արագ կը վազէ կոր քարտէզին 
‘1ըայէ^, որ ինծի կը թուի , թէ ես ինծի 
է որ կը պատմեմ կոր նոր էն Հայոց եր

կիրը երթալ ապրելու համս,,, . b 
մէի ինչ որ տեսեր էի օ . ' Ç

ճաշարաններէն ներս' & W "Լ
գերը կը թնդային, այսինքն մեր "խ 
նոյշ երգերը ամերիկեան զո Լ 
գեր եղեր էին, որպէոզի մենչ ե„ո 
դիմացինները խեղդելու ել
նետե,
տեւ./ՀՏ"? "Z1՛՛"
մինչդեռ սիրոյ տխուր երգևրր 
լերը գէպի մահ կ'առա ջն„ րզեն ^^' 
այդտեղ, Երեւանին վրայ ,, 
քանակին քիթը կարծես սօսինԼյ ՞ 

կեր մնացեր է Երեւանին վյ,այ , 
պիտի ուղէիք Երեւան ըլլաՀ 
րոն Սիոաքեան, ինծի պէս այո ՝ 
պէս կամ ես ձեզի պէս . ի,Այց լԱ 
լան ի մասին չէ „ր պիտչ, ՜
ւանը մեծ քաղաք է, քաղաքամայր 
յոց մ ո ղովոլրդի ել մ ողսվոլ րղոլլ 
սիրտս կը լեցնեմ հայութիլնով է,
մանքով, որ ան հայ է} օտտր Հ
AÎ, բոլորը, որ կը փթթին մայթերի 
վրայ ու կը զարմացնեն, րերանարպ 
կ՚ընեն ղիս, երր առաւօտուն կս։նոփ 
Արովեանի վրա, բացուող պանդոկք, f,J 
պատուհանէս կը նայիմ գործի դաց,Ա[ 
երկսեռ բազմութեան , ել յետոյ ղէպք 
դպրոց աճապարող մանկիկները ք,թ^ 
մայրիկներուն ձեռքէն բռնաե , ելեկտր. 
րաքարչ հ ան ր ա կառքե ր ը , լեփ
ա՜հ , ինչպէս պիտի ուզէի , „ը խնդա . 
յինք միասին կեանքի այգ սրտնեղիչ պա. 
հերուն վրայ , երր ուրիշներ կը հրմչտ . 
/լեն քեղէ տեղ բանալու, համար՝ ոչ էէ 
նստելու համար՝ այլ մէկ ոտքի վրայ 
կենալու տեղ գտնելու համար հանրա - 
1լառք{Հ1ւ մէջ կամ փողոցներուն մէ{ յ,ա- 
լելու տեղ շէն ելու համար առջեւդ*. Այն
քան խճողուած են փողոցները՝ բայց 
խնդալով կ^ըսէէնք՝ ոչ թէ չղայնացած՝ 
«խնդրեմ ներեց էք» ՝ ու 1լ անցնէնք*. Հա
նու Լլէն ծայրը կը շարունակէր մնալ է- 
ր ե ւանէ վ րտյ եւ երր ապշած' ղլովսս 
վեր g ո ւցէ ու նայեցայ էրեն՝ ո* հ , թթլ 
նայեցայ էրեն եւ ան ալ կը նայէր է- 
ձփ, անշարժ՝ ոչ մէկ դէծ կը շարժէր 
լար ուած դէմքէն վրայ եւ, ահա, 
էմ ՝ քթէն շուրջ » աչքերուն երկու կող - 
մերը կազմուած երկու խոռոչներուն
մէյ մէկ ^LUJP^t,L արցոլն>Ր ան
շարժ ՝ թերեւս ալ քարացած՝ դոխ փո~ 
խած ՝ դեղահոտ ած արցունքէ երկու կա - 
թէ լներ եւ ես մ էն ակ կը ճամբորղէէ
վարաբաղէ մ ելէքութէւններուն տուէ
Արարատէն վրա յէն դաց է անցնելով քայ
լամոլոր Ար աքսէն վրայէն եւ հասայ
վասպուրական ՝ ՏէդրանաԼլերտ , եՀայ
Եիր ա կայ դաշտը ու շխեեցէ Ախուրեավ 
եզերքը հանճարեղ Ահէն ՝ {ni խեզե եւ 
աղն ուա շունչ մեծ ժտ յրէ կէս օրրանը՝ 
մեՀծ՝ մեծ՝ մեծ պապուն'ՀԱ մ բատ Հադ- 
ր ատ ուն է էն կառուցած հայրենապաշտ 
պան պա ր ս պա քա զա քը ՝ որ հքխդ V? 
վերջ խե զզուեցաւ Ախ ուր եան է կապարա 
դոյն ջուր եր ուն մէջ*.

Եարծեմ երկուքս ալ յոգնած էթշ ժեր 
Հա յաս տան եան արշաւներէն : Ծանր
Հայաստանը՝ շատ ծանր ներ յոդնա 
ուսերուն վըայ ) ստէպուած էէն^ JL
առ քայլ ՝ կամաց կամաց քալելով
t/t են ալ փայտէ սանդուխէն եւ ոտբս ա 
նոր վրայ դնելէ առաջ ետ դարձայ 
ՐԸ ոեղմելու համար՝ էր^է բաժնողէ 
առաջ*, ճէշդ պահուն է որ ժպսէե
ցայ էրեն էմ մ ան կուն լոկութեանս "
մար եւ այդ ժպէտէն պատուհանէն ա -
սայ էր պղտորած աչքերուն երկու [ Լ 
մերը հանգչող խոռոչներուն ձ*է{ J 

մէկ արցունքի խոշոր կայլափ՚^ՈԼ 
մացէն, մեծ պատուհաններու ապակի 
ներէն ներս ծորող լոյոր իր ճաոադաթ 
ները նետեր էր անոնց մէջ ուր կը I 

փբ,էր աւելի քան լիճի մը ղո՚Լ՚սԼ ԼՈև 
բին մէջ, որովհետեւ մարմնին ազՀ 

գիտեր թէ ինչո՞ւ համա^ւ'վ'օԳՈի -

ՒԵԱՆ գրքին վերջփն աոգր
անցաւ երբ առա ջէն քայլս տ Լ յյմսձ1
նել ու համար՝ «.պէաք է գառ աղ 
լեռնաչւլթայի մը շուրէ»Հ է Կ.

լ անարար , կուզար ա'կէ , "ր . 
ուսերուս .Լրայ քիչ V /-
էր, խոսակիցիս, պար" շ ճ„,անքթ
սաքեանէ տրտմութեան '■ t

{սառն բեռը :

0.
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Ե ՐՐ ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ է նԱԻՈԻն

Հեր էին կիսամեայի ընթացքին , Հա ք 
§եղաւիոխական *}*ա շնա կց ո ւ թ եան պաչ — 
տօնական — օրինական մամուլի հաւա — 
տարիմ ընթերցողը՝ անպայման՝ կր նըշ- 
մարէ որ ըեկեր ավար ա կանո ւթ ե ան նուիր- 
ուած յօդուածներու «կարկուտեին աւել- 
զած կ տես ո լ թխ ն - մ տ ա լո ր ա կան ո լ թ ի ւն

^ղո,լ Հ-Յ-Գվ։ տեսութիւնը' խոցելի էր, 
սակայն, պայմանները այնքա՜ն դառն 
էին, որ կարելի էր ըսել «սպասենք, 
չխօս ինը, չքննադատենք մեր ապահով ա- 
փերէն»։ 'քննադատութեան այս ինքնա — 
զրսպումը' երբեմն ան կարեթ, կր թուէր, 
եւ ես, գոնէ մէկ պոռթկում արտօներ ի 

.մշակոյթ սուրբ երրորդութեան յատ - ինքզինքիս, երբ Հ-ՅԴի դաղափարա - 

կան դրա քեն ո ւթե ան խօսնակները անրն — 
դունելի հ եղինա կապա շտ ո ւթ ե ամ բ պատ — 
գամեցին համայն Սփիւռքի իբր _ թէ 
գասա լիք մտ աւոր ա կան ո ւթեան : (Տե՛ս
<(. Ս ‘իիւռքահայ Ա տ ա ւո ր ա կան ո ւթ ե ան

պլոզ «ջրհեղեղ» մր

Այս ս,ուլերը ստորադրողը , ինչպէս ան
կաս կա!) «3 տռա՚ջ»ի բոլոր գրիչները , ‘լը. 
Հրձուին նման մտաւորական յորդումով:

Պդչա /լի ցնե րՈ!Ա Ullllll,նուէ իլ Ւ ֊
խւունք չունիմ , ե։. ուրեմն, աճապարեմ 
աւելցնել,— կր հրճուէի ես գոնէ տարի 
Տլ կամ՛՛վեց ամիս առախ երր սկսայ տե
սութեան ն ո ւի ր ո ւա ծ յօդուածներ' տեսնել : 
Հեր խուլ էս , ես ալ մէկն էի անոնցմէ ,

Հարցը », Յաււաջ _ Միտք եւ Արուեստ, 
Յունիս 3, 1979):

Ուրեմն սպասեցինք : Լիբանանի ան է ծքը 
չվերացաւ եւ այսօր ամպերը մռայլ են 
նորէն Միջին Արեւելքի վրայ, թէ' Պէյ-

"խնր համոզուած է/ն> "fi <‘"J միտքը բութի, թէ1 Ւեհրանի վերեւ ։ Իրաւունք 

չեմ զդար այդ շրջաններուն մէջ կատար-տեսութենէն պէտք չէ անջատուի , ունայն 
‘լոքՏնապաչտութեան մը անունով : Հա- 
Լստալով որ, տեսութեան դաշտին մէջ' 
Տտաւորականներլլւ գութանին շնորհիւ 
վայն կրնան բուսն ի լ մեր մշակութային

ուող ամէնօրեայ կա ր դա ր ո ւթ ի լնն ե ր ո ւն 
գործնական աշխատանքներու մասին քըն- 
նադատութիւն ընելու։ Սկզբունքով կր 
հաւատամ, որ տեսութեան մը տեսական

չազաքական մաքի նոր Տիլերը, մի քննադատուիմ իւնը' բացարձակ ազատու — 
խվ, սիւնակ ստորադրած էի տեսական թեան ոլորտին կը պատկանի, սակայն, 
հարցերու մասին, «Յառաջ — Միտք եւ գործնական , մանաւանդ' օրհասական 
Արուեստկի էջերուն մէջ՛. Ու թէեւ, ըԱ — գետնի վրայ տարբեր բնոյթ ունի հարցը։ 
թաքեան մամուլը անապատ մըն է , ուր Օրինպկ , առնենք' զինուոր մը : Պատե - 
^աւորտկանները ընդհանրապէս պարապ րազմի ընթացքին իր պարտականութիւնն 
«՛ե՛լ կը բարբառին . թ) րան սան' նոյնքան է հնազանդիլ, «յառու՜ ի-» հրամանը երբ
խպան „լ երաշտահար շէ , որքան միւս լսէ' գրոհել ու ի հարկին' մեռնիլ, այս է
ւ՚սւլո, թներ ը։ Տեսութեա՛ն մասին, «Հա- օրհասականին պահանջը , գործնական տե-
՛Աքէ» մը լսուեցաւ այս էջերուն ձ է ջ ՝ սւսնկիւնէ : Սակայն՝ այդ հասարակ զփն-
\եր9վէն à ի քճսնի տարիներու ընթաց — ուորը կրնայ կտռչիլ տեսական իր հա —

’ Ա1^էի ճիշդ « fi ա զձ եր դ» <7 ը ՝ հ ե- ւատքին ՝ որ տրուած հրամանը սխալ 
ս՛UI£Cգրական եթէ ոչ միշտ ներդաշնակ՝ թաքթիքա/^îr մտածումի արդիւնք էր: 
եր ւ) եր խռպոտ ձայները եթէ համերաչ- իրաւո՛ւնք ունի հաւատալու՝ որ սպայսւ- 

I • ւթիւն չգտան ՝ երջանկութիւնը ունէ- կոյտը սխալ որոշումներու յանգած է հ- 

yub հակաճառող լսելու : եւ եթէ ողջ — առողջ վե ր ա դա ոն ա յ պա—
Անուններու ցանկը՝ կարծեմ' անծանօթ տերազմէն՝ եւ կամ պատերազմը դառնայ 

ձ «Յառաջէի ընթերցողներուն կամ տեւական՝ կէս֊րնականոն վիճակ՝ իրա- 
դործունէութեան հետեւողնե - <-ունք մըն ալ ունի «տեսական հաշիւ» 

Նչանեան՝ Պըլտեան՝ թեր զեան ՝ պահանջելու.։
C է II/ • , Ա եդա 3*արոյեան ՝ երբեմն Այսօր ՝ հայ մտքի տեսութեան պատ —

Հհ* թէական ու Զ* Որբունի ՝ եւայլն : նէ շները Ս փ իւռքահ այո ւթիւն ը Փաղան —
ծս/կԱ Ըսի , ս՛Jս դրչակիցներու անու— դաւորներու հրետանիին դէմ պաշտպա — 

Ն /իմ կրնար խօսիլ, սակայն ՝ կրնամ նելու կոչուած չեն։ Պուրճ Համ ուտ ի մէկ 
ր 1'’Օ!սւոսւսւԼլ Աա մէկ խօսքը ՝— երբ կարեւոր անկիւնն է տեսութեան դաշտին ՝ 

որուն ընդահնուր տարածքը բոլոր ըԱ —Հ.Ջ.Գ./, օ/1^եա«/աՀ օո -
fi fi սկսան հրատարակել ու արտա- ւէէւռքը կ"1 ըխգգր կ^է ) կը պարփակէ ըՍ — 

ջ֊“{ Լ ս՚եսոլթեան նոԼէրուած չարք մը փ է ւռքահ ա յութե ան միտքը՝— միտք մը
լածհեր ուրախացայ : Ամ կն մարզ. զոր կը տանջկ Լիբանանի հարցը՝ որ սա-

անձ տեսական մտածումի պկտք կայն շ ի կրնար միայն այդ ^ա[՚^ո11 իփ-
, /'• սակայն, Հայ Յեղափ ոխ ական ^աշ- (1ոթիզէ (Հ մայ եաչ) մնալ։ Մեղի կը մը-

ն/ութխ նը ՝ իբրեւ ամեն ակարեւոր նայ բփել գործնական ինչ որ կրնանք ( օ-

ji . ա^Ու~թիւնը հայ J-ողովուրդին եւ րինակ' «Ա առա ջ» ի հ անգանա կո ւթ ի ւն —
^^'itfifi անցե 1էյլի ձ*ը քաղաքական տե- ները) ՝ սակայն ո1՛չ [^ել: Տեսութեան

ամկնկ՚ն աւելի պէտք ունի դաշտին մէջ ոչ հրամանատար ՝ ոչ ալ
^տ1էՅ^Րոլ- Վեր արծարծում ին ։ պատգամախօս կրնա յ մ ենա ̂ tn րհ եա լ եւ

^դատոլթի^էր ու ւլան դատն եր հեղին ակա ւոր դիբվ* ունենա լ ինքնա բերա—
9^'ւք^' Աղենալ առաջէն օրէն էսկ- բար։ Տեսութեան աշխարհէն մէջ, հե —

~ Ղէ՚ս՚ս^ակտ՛!, լեզուն, որ կը դէնակութեւսն մ էակ կռո ւան ը՝ յստակ
"՛եսական յօդուածները, մտածելու եւ վճէտ անկեղծութեամբ գա- 

ւ ս՚անելէ չէր , կամ, ոչ էսկ՝ մ ատ- ղափ ա բներ արտայայտելու l|niJlÔ.Î/ է :^ու-
» ՝ “փառակ անոր ՝ որ մոզովուրդին ս ա կց ո ւթ ի ւն ը չէ կենսականը այս տա —

' ա ut չե լվւ ին փառաբանումը րա ծքէն մէջ, այլ' հաղորդ - ա - կցու-
j ^‘‘ԱՑ“սկցական սկզբունք մը եղած թէլնը : Մ"՚վ)է կուսութէւնը չէ արմէքը ,

J Ա՛լէն։ Կրկնութէւնները շատ էէն։ այլ' բեղուն յարաբերութեան մէջ մըտ- 
այլ"Ղէս կը թուէր, որ ամէն նելու կար ո զո ւթէ ւնը :

J11 ֆրանսերէն դաստգէրքըՍէա- Երբ կ՛ընդգծեմ «փորձ» բառը, կ՛ուզեմ

Իքճ 0 ՜ յՀն տուն ւ նռ'յն էջէն շեշտել , որ տեսութէւնը անխուսափելէ -
մը տարբեր» ձեւով օրէն յարափոփոխ է. անոր աշխարհն ալ՝

l‘U'l'U'^ ^ր'' հա“~ լպրՏուն պողոտաներ ու մայթեր ունէ,
հՀ' ներԼլէ էէն ։ Լէ բան ան է ար- ուր մարդէկ ոչ թէ յտւէտենական ճըչ-

մէջ հայ մոզովոլրդէ պատնէչ մարտութէւններ կամ մութը փարատող
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փարոսներ պէտք է յուսան գտնել՝ այլ 
նամրայ մը՝ որուն ti իակ առաքինութիւնն 
i մեղ տանիլ այսօրուան անելէն' վաղ- 
ո ւան անելին։ Հայ անձը ու հայ մողո- 
վուրդր՝ իր կամքէն անկախ պատճառ — 
ներով՝ շրջմոլիկ ճամբորդներու հաւա — 
քա կանո ւթիւն մըն է ՝ որուն ճակատա — 
լ/իե^/ է թափառի լ արդի պատմութեան 
լաթիէրինթՈԱ ճամ րաներուն վրայ։

Ս*յԳ ճամ բան փնտռողներուն համար՝ 
տեսութիւնը «մտքի լոյս» է՝ կամ' «կրր-
^այ ԸԼԼաթ 1 ի^Լպէս կ՝ԸԱԷ վերջերս «Ազ
դակ Շարաթօրեակ - Գրօշակ»ի մէկ խըմ֊ 
բա դրա կանը: Աակայն՝ ամէն լոյս փա — 
րոս չէ՝ ման աւա՛նդ ամէն տեսութիւն' 
փարոս չէ յ վերջերս ՝ դմ րախա արար ՝ 
Պէյրգ՚-թէն դէպի Սվ՚խռք սփռուող փա- 
րոսեան ճառագայթները՝ մեղ Հանդի — 
տ ակց օր էն ՝ անշուշտ) աւելի՛ աւազախը — 
րումի կը հրաւիրեն ՝ քան ապահ ով նա
ւահանգիստի: Արդէն՝ անկարելի է այդ 
տեսական ապահովական տեսիլքը : ըԱ — 
փիւռքահա յութեան համար՝ միա՛յն մա- 
մ անակաւոր ապաստաններ կան . ուղին 
երկա՜ր է՝ ու սալարկս ւած' լքուած տե- 
սութիւններու ճերմ կուլ կմախքներով:

Փորձեմ' րաց ատ ր ել ՝ թէ ո՞ ւր եւ ին- 
չո ւ վտանգ կը տեսնեմ :

Տ ես ութեան մասին մտածողն ու գրո
ղը ՝ ի՛նչ չր ջա ե ա կի մէջ ալ գործէ ՝ սա
կայն ՝ մանաւանդ' եթէ Հայ է՝ ստիպ — 
ուած է սկսիլ ոա ընդհանուր եւ յաճախ 
մոռցուող հաստատումով՝— «տեսութիւ — 
նը երկինքէն ի^ած ճշմարտութիւն մը 
չէ) ու տեսական վէճ մը ՝ անփոփո խե չի ՝ 
յաւիտենական ճշմարտութիւն մը հաս —

Գրեց*

ԽԱՋԽԿ ՔԷՕԼԷՕԼեԱՆ

տատ ե լո ւ փորձէ պէտք չէ վերածուէ : 
Անկասկած , կան տեսութէւններ՝ որոնք 
աւելի հիմնական՝ համապարփակ ու 
բազմ ատեն չ են՝ քան' ուրիշներ ։ Աա — 
կ՚"յն։ տեսութէւնը կրօնական ամ 
տէրական զաղափար չէ՛ եւ պէտք չէ՛ ըլ
լայ ։ Մ է ած էն չէ , եւ ոչ ալ յաւէտ ենա- 
կան» ։

Ի՞նչ է , ուրեմն ։
Պարզ է. տեսութէւնը' գիտակից մը — 

տածումն է , որ կը փորձէ մէտք — լեզու 
եւ աշխարհ — գործ կապերը սերտ պա
հել։ Ե^, տեսութէւնը' եթէ լուրջ է , եր- 
fiLfi չվ՛ փորձեր մնալ զուս։ անձնական , 
մէածէն տես է լք , ա յլ' կը ձգտէ մասնակ
ցէ լ «բազմերգ»է , բազմաձայն խօսակ — 
ց ո ւթեան : Եը փափաքէ , էնքզէնքը պար- 
տագր ել' խօսքէ ել գործէ կրկնակ փոր
ձադաշտ եր ուն մէջ փորձուելով, ել ոչ 
թէ այս կամ այն կազմակերպութեան 
հեւլէնակ ութե ան տ պտ լին ե լ ո վ :

Ւ^ն չ հ ետ եւանք ունին նման ընդհանուր 
բնորոշումներ յ

Ա *— *Լյախ ՝ տեսութեան այս սահմանու
մէն էը Հետեւի՝ որ ւոհսոՆթիւնը չի կըր- 
նար անկախ ըլլալ կեանքի գործնական 
պայմաններէն եւ հոլովոյթէն ՝ անոր 
տնտ ես ա կան ՝ թեքնիք ու քաղաքական 
ի ր ավիճա կէն : Աւնինք մեր մէջ մտածող
ներ ՝ որոնք փիլիսոփայական tF m ttf rf լո ր տ 
մը կը նախընտրեն մշակել՝ ուր րառը 
միայն ուրիշ բառերու հետ կը խօսի՝ ոչ 
ոլ-բիչ անձե ր ո ւ եւ իրականութիւններու ։ 
\յմ ան մ արզանքներ օգտակար են սա ի- 
մաստով՝ որ մտածողին միտքն ու լե — 
զուն կը մարզեն՝ բայց ի&նչ օգուտ հա — 
ւաքա կանո ւթեան մը' ունենալ մարզիկ — 
ներ՝ որոնք միայն մենախօսութիւն ու
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ձ են ամար ղո ւթիւն կը նախընտրեն : ր 
մնան լուսանցքին վրայ : Ո րենց ընտ րու- 
թէւնն է այդ, ոչ գովելէ, ո չ ալ պախա— 
ըակելփ , այլ պարզապէս' ցաւս,լէ , եթէ 
ազդայէն մտ ահ ո գութ էւննե ր ո ւ տեսակէ — 
տ էն նայ էնք անոնց :

Ո*— Ացս առաջ էն սահմանումէն ետք 
կենսական է նոյնքա՛ն հաստատ շեշտե — 
Րով Ոս^Լ)— տեսութէւնը կը մերմէ բը — 
թամէտ մատերիալիզմ - նէւթապաչտու- 
թեան այն մօտեցումը, որ ԱւեսՈՆթիւ_նր 
կը վերածէ գործնական իրավինակի գե
րիին ու իյօսնակին: Ս տալէն է օրերուն, 
համ ա յնավար ո ւթէւն ը կը ճառէր այսպէս, 
ՈԼ- ձէն չեւ այսօր ալ կտն այսպէս արտա— 
յայտուողներ' ձախէն։ Ամ երէ կա յէ մէջ, 
"՛ջ — դրամ աս, էր ութ եան խօսնա1լները ու 
անոնց պնակալէզները (շատերը նոր հ ut-
րըստացած , պարարտ Հայ պՈւրԺոԼՆսեեր) 
այսօր նոյն խօս քեր ը կը կրկնեն կա- 
րեւորը դրամը կամ տնտեսականն է, 
կարեւորը զէնքը կամ քաղաքական — 
զխն ոլորակա՛ն ումն է , կարեւորը . . . ա- 
մէ՛ն էնչ է , բացէ տեսական մտ քէն : Այս 
[{‘['f1 քա դքեն է ո լթ ե ան ծառայողները, 
տեսութէւնը կը պատկերացնեն' էբրեւ 
դո վ աբանող եւ հլու — հնազանդ ադաէւէ- 
նր «գ ործէ ^մարդոց,— հարուստները կամ 
հզօրները կը գործեն , էսկ տեսութեան 
կը մնայ արդարացնել անոնց ըրածը . տէ- 
Հ""լ դասակարգէ մը կամ էջ,տ րան է է մը 
շահերը պաշտպանել հաստատելով որ 
խմբակէ ձ ը շահը ամբողջ քաղաքակա
նութեան մը շահն է ; Այսէնքն' տեսու
թեան կու տան համոզիչ ձեւով ստեչու 
պարտականութիւնը :

Ղ* •— Տ եսութեան , բացարձակ անկախու
թիւնը եւ անոր ծառայական դիրբը հա
ւասարապէս մերմողին կը մնայ բնորո
շել թէ թնչ է տեսութեան կիսանկախ 
րնոյթը, եւ ի՞նչի վյրայ հիմն ու ած է ան ։ 
Յ^ործ — Մ իտբ բառերու բե ւեռա ց ո ւմ ը 
ձ երմող ամէն անձ՝ պարտաւոր է բա — 
ցատրել՝ թէ թ^չ են պայմանները ut- 
նոնց կիսանկախ գործ՛ակցութեան :

Տեսութիւնը՝ ինչպէս ըս ի ՝ բազմաթիւ 
մարդոց ու մտքերու խօսակցութեան ար— 
դիւնքն է ոչ միայն խօսակցութեան , 
^JL ^,լԱեւ անցեալի հետ խորհրդակցու
թեան : Տեսութիւնը կիսանկախ է՝ որուէ— 
հետեւ պատմական հորիզոններ ալ կը 
տեսնէ : Հաղորդակից է անցեալի մ ամա
նա կա յին տարածքին մէջ դեռ — յամեց ող 
իմաստութեան ։ Միտմամանակ՝ ներկայի 
եր կր աւրն դա յին մտածումներու ցանցին 
մաս կը կազմէ ՝եւ կը մերմէ անոնցմէ 
խզուած զարւլանալ։ Ո առին ու մտքին 
բնոյթը կ' արտօնեն ՝ որ տեսութիւնը ա- 
*-ելի շատ ու աւելի՛ հեռու տեսնէ ՝ քան 
զուտ գործ^ւակաե հորիզոններով ւլրաղած 
^իտքը ։Այսպէս ըսել գործնականը ըս- 
տորադասել չէ ՝ այլ պարզապէս հաս — 
տատե լ , որ բուն գո րծնականո ւթ իւն ը • . . 
տեսութեան հետ զուգորդում մը կը պա
հանջէ ՝ ա մ՛էն ճէւզէ մէջ։

Ո* ող արտօնուի ինծի մատնանշել՝ որ 
ամերիկեան պիզնէս/ւ ամէնէն յաջՈղ հաս
տատ ութ ի ւնն եր ը եղան անոնք՝ որոնք 
զուտ գործնականով սահմանափակուի լ 
մերմեցին: Զուտ ւլո քծնական ին սեւեռոզ 
ընկերութիւն մը՝ կրնայ շինել եւ ծախել 
տա ր ո ւէ — տարի աւե լվւ՛ կատա րե լաւլո ր- 
ծուած ու յաջող մեքենայ մը՝ որ երկար 
ատեն կրնայ այդ հաստատութեան ար — 
տօնել շո ւկա յ ին տիրապեւոելու ։ Ա ա — 
էայն , եուէայէ տեսութիւնը միայն կ'ար
տօնէ գործի մարդուն տեսնել որ բո լո- 
բովին նոր շուկաներ րո լո ր ովին տար
րեր մեքենաներ պիտի պահանջեն * • •

Անշուշտ ՝ գործնական — տնտեսական 
մարզփ տեսութիւնը ունի իր անունը 
Հտնտեսադիտո ւթիւն) եւ իր քուրմերը։
Ա փ ի^ո֊քահ ա յո ւթեան աւե լ ի՛ բարդ ու
պահանջկոտ գոյավիճակը» ♦ . մեզի սլէս 

իբող» տեսաբաններու, մնացած է ՝ հաս-

Fonds A.R.A.M



< 8 Ա 1Ի Ա Հ >

կըփտլի պատճառներով։ Կրնայ տյդ վ Ւ~ 
ճակը գոհացուցիչ չըլլալ ՝ բայց ա՛յս է 
կացութիւնը։ Ուր եմն' վերադառնանք
տեսութեան — պատմութեան կապին :

ս ութիւնը պատմութիւնը 1լ ուս ում- 
նասիրէ՝ հոն փնտռելու համար այն ու
ժական ո ւթ ի ւնն ե ր ը , ո րոնր ձեւած — կազ- 
մ ած են անցեալը՝— այդ անցեալը , որ 
փոթուած է՝ uiJrt անցեալը՝ որ անդարձ 
ու յաւէտ կորս ուած է. այղ անցեալը 
որուն կորուստէն մեզի մնացոդ միակ մ ը- 
խ ի թ ա ր ան քը փոփոխութեան անխուսա — 
փ ե լի ո ւթ ի ւնն է , նորի մը կա ր ե լի ո ւթ եան 
հաստատումը ։ իրատես տեսութիւնը
Հևորը անպայման լաւ պիտի րէ էտ յ}> Հ է'~ 
սեր ՝ բայց կը փորձէ բնորոշել նորի ուղ
ղութեան զանազան կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր ը է
ե, ներկայի մէչ . ապր ո զ առկա խ ուժերը 
լծել դո P^t' որպէսզի իրականացուի նա
խընտրելի նորը ։ Կտռլ Աարրսի տիտա
նական մեծութիւնը ճիշդ ա՛յս կէտ ին
մէջ. իրականացաւ՝— ստեղծեց ձեկնա — 
րան ո ւթիւն կամ տեսութիւնը անցեալի ՝ 
ու մ իաժամանակ փորձեց բացատրել ներ
կան ու մատնանշել ապագայի կարելի- 
ութիւնները։ իւ ահա ՝ մէկուկէս դարէ 
ի *ԼՒր , պատմութիւնը փսխուած է իր 
այդ տեսութեան շնորհիւ է լաւ թէ վատ 
արդիւնքներով î

Տեսութեան կապը՝ անցեալին հետ 
վ երաշխաւորէ իր կիս ան կա խութ իւնը
ներկայի եւ անմիջականի նեզ հորիզոնէն , 
սակայն , միաժամանակ' մեծ Վտանգ մըն 
է ՝տեսաբանին համար : Հ- 3 . Գ • ի ներ
կայ տես — արշաւին մէջ կը յայտնաբեր
ուի այս վտանգը .այսինրն' անցեալի 
յաջող տեսութիւնը՝ որ մարմնաւորուած 
է արարրներու եւ արարրներ իրագործող 
կազմակերպութեան մը մէջ՝ իր ժամ ա — 
նակաւոր բնոյթը կը կորսնցնէ ՝ կը ղադ
րի իրականութ իւնը պրպտող ու վերա — 
նոր ոգող մտային գործիր Ըէէալ ու կը 
դառնայ UÜjU — իլք : . Հայ ժողովուրդը 
զգացական հ ա ւա րական ութ իւն մըն է ՝ 
մանաւանդ' իր դաշնակցական հատուա
ծին մէջ։ Գործ եւ իրապաշտութիւն կը 
ճառէ՝ վերացական՝ այսպէս կոչուած 
^տեսական մտքի զբօսանքները}» կը մեր- 
ժէ ՝ ու կը փարի տես ի լրին ՝ իբրեւ գե
ղեցիկ ու բացարձակ արժէք։ Սակայն՝ 
երբ տեսութիւնը տես ի լրի կը վերածուի' 
վտանդը շատ մեծ է ։ Կրօնք մը՝ իր նըշ- 
խա ըներ ով ու մասունքներով չաս1(,ի[1 
այլ հաւատրի ու ծէսի ամէնօրեայ գոր
ծակցութեամբ։ կազմակերպութիւն մը 
եւ ժողովուրդ մը չեն կրնար ապրիլ տե-
ս իլրով ել առան g իսկական տեսութեան ՝ 
որ փո խուող ու փոխող միաւորն է մ ըտ— 
րին ։ Օրինակներով խօսիմ :

հ<Հտյրենիք}}ի Օգոստոս 15 յ 1980/» Pb՛- 
ւը 1լ արտատպէ «Ազդակ Հ/աբաթօրեակ — 
Գրօշակ}}ի «Մտքի Լոյսը}» խմբագրականը՝ 
որուն ենթա խորադիրն է «Տ եսական ա- 
ռողջ մտածողութեան մը զարգացման ի 
խնդիր}»։ Կարելի է ըս^լ՝ որ այս յոգ"-" 
ուածը սեղմ ամփոփումն է վ երջ ին վ^ց 
ամիսներուն Հ *3 ՝Գ • ի մամուլին մէջ տա
րած ուած ու կր կնուած կարծիքներու' 
տեսութեան մասին։ (Չեմ խ օսիր տեսու
թիւն — մշակոյթ — մ տաւորական ո ւթիւն 
երրորդութեան միւս երկու միաւորնե — 
րուն մասին՝ որոնր զատ յօդուածի ար
ժանի Zrîr) :

Ուրեմն' թնչ բաներ կարելի է եզրա
կացնել այս յօդուածէն ։

Յօդուածագրի մը բառամ թերքը ՝ թէ- 
պէս նաեւ գիտակցօրէն եւ անգիտակցօ- 
րէն ըետրած պատկերներն ու օրինակ- 
ները շատ բան կը մատնեն անոր մը- 
տային ենթակառոյցի մասին։

Այս խմբագրականը՝ Գտ շն ակց ութեան 
վերջին տասնամ եակի բառամթե րրը կը 
պեզէ ՝ կաղապարուած կամ' եթէ աւելի 
բարի ածական մը կը նախընտրէր բիւ
րեղացած արտա յայտութիւննե ր գտնելու 
համար։ Ոարեմիտ է փնտռտուքը՝ սա — 
կայն՝ կ'արտայայտէ մտածելակերպ մը՝ 
որ կորսնցուցած է տես ութեան կիրար
կում ի առաջին պայմանը՝— ինքնագիտակ- 
g ութիւնը ՝ եւ յան ձնած է ինքզինքը անգ
նալի տեսիլք ին, զայն վերածելով տե — 
սութեան ։ Այսպէս ։—

«Այն ժողովուրդը ՝որ տեսական առողջ 
մտածողութեան տէր մ տաւո ր ա կանո ւ —
թիւն 'մանաւանդ' տեսական լայն մը — 
տահորիզոնով րաղարական ղեկավարու — 
թիւն չունի ՝ դատապարտուած է' անփա
րոս նաւու մը ճակատագրին ՝ ենթակայ 
ալեկոծ ծովերու կործանարար րմա յրին}» :

էքօսրր բարենպատակ է ՝ եւ անոր հիմ
նական հաստատումին անկարելի է հա — 
մ աձայն չըլլալ։ ՈՐվ կրնայ ԸԱել՝ թէ 
«ո՛չ՝ հայ ժողովուրդը տեսական լայն 
մտահորիզոնով րաղարական ղեկավա —

ր ութեան պէար չունի}» ։ Գիտակից ո՛ չ որ : 
Սակայն՝ կարելի է ըսել՝- փարոսը հաս
տատ կէտ մըն է ու' անփոփոխ- 
տեսութիւնը հաստատ ո ւ անփ ո — 
փոխ ճշմարտութիւնը կը մերժէ ՝ յարա
փոփոխ աշխարհի մը մէջ։ Փարոս ըսո
ղը 'տեսիլք կը հասկնայ ՝ եւ ոչ տեսու
թիւն :

Ապա , կար ե լի է ըսել «ո՞վ պիտի բը- 
նորոշէ թէ թեչե է «.առողջը, ի՞նչը 
« հիւանդը» տեսական մարզին մէջ՛. Ին — 
չո՞ւ բմ չկա կան հեղինակութեան այս լե
զուն ու բառամթերյյը, որ կ'ենթադրէ 
վիրաբոյժներու եւ հականեխիչներու 
անձնակազմ , որոնց զորեր պիտի րցայ 
առողջ — հիւանդ զանազանութիւններ ըս- 
ս։ եղծե լ : Տեսութեան աշխարհը չիյնար 
առողջապահական ծիր ի մ է}, այէ խ° ~ 
սակցութեան ու հաղորդակցութեան , եւ 
այդ աշխարհին մէչ միշտ պէտը է յիշել 
որ օդտակար խօսյւը ամէն կողմ էն կրնայ 
դալ, ոչ միայն իբրեւ «առողջ» բնորոշ- 

ո ւո ղէն :
է)մրագիրը , կը հաստատէ , որ հայ ա- 

զատ ատ են չ մ տաւո ր ա կանո ւթ իւն ր Հ • ({ • ՛է
էն առաջ զղացած է տեսութեան սլանան- 
ջը ։ Շտտ շիտա 4 է ' մէջբերուի Նի —
կողա յոս Հէօրայեանի 1852/' յօդուածէն
խօսք մը՝ Ատեփան Ո ս կտն ի 1859/' յ°գ "" 
ուա ծ է մը' ուրիշ խօսք ձ Ը Î վերջա
պէս , իբր փաստ Հ >3 -Գ *ի տեսութեան 
հ անդէպ ունեցած հոգատարութեան ՝ Ս • 
վարանդեանի 1910/' գործէե պարբերու
թիւն մը ։

Մէչբեր ում — օրինակները 70էն — 130 
տարեկան խօսքե ր են ՝որոնք կը հաստա
տեն ՝ թէ կարեւոր է տեսութիւնը ։ Խըժ- 
բա դրականը կը հաստատէ նոյնը։ Տե
սութեան կարեւորութիւնը կը վերածուի 
• . .տեսիլքի : Այնպէս ՝ ինչպէս որ ընկեր
վար ութեան տեսութեան կարեւորութիւնը 
վերջին մի քանի տարիներու ընթացքին ՝ 
վեր ածո ւած է կա րդա խօսքի մը՝ նոյն 
Գտ շն ակց ական մամուլին մէջ՝. Ո՛չ ձ էկ 
նշան հասկացողութեան որ տեսութիւնն 
ու ընկերվար ո ւթի ւնը եկեղեցւոյ ձ է ջ 
պահուած մասունքներ չեն։ Կարելի չէ 
շաբաթը անդամ մը ղանոնք հ աւատաց — 
եա լներուն ցուցադրելով հաստատել՝ որ 
տեսական ա շվսա տանք տարուած է :

Գտ շնակցութեան սուրբ տեսութիւնը՝ 
իր ամէնէն գեղեցիկ օրերուն , ազդայ — 
նա կան ո ւթե ան ե ւ րնկերվարութ եան
խառնուրդ մըն էր ։ Այգ տեսութիւնը 
մեկնաբանեց 1890 — 1908 թուականներու 
իրավիճակը։ Կազմուեցաւ՝ քանդուեցաւ՝ 
վէճի նիւթ եղաւ ամէն օր՝ մինչեւ *ք*ա- 
ջազն ուն ի ի 1923—եան (եթէ չեմ սխալիր} 
«Հ-3>Գ*ն Անելիք Չունի Այլեւս}} դիրքը î 
Սխալ էր յաջացն ունի ։ Հ .3 ‘Գ *ն Ընելիք 
ունէր եւ ունի։ Եւ֊) հիմա աւելի՛ն պիտի 
ունենար՝ եթէ հիմնական վերանայում ի 
ենթարկած ր//ար իր տեսութիւնն ու աշ
խարհ իմ աց ութ իւն ը։ Չըրաւ՝ եւ այդ ան
տես — ում ին վէրքը կը կրենք այսօր՝ 
բոլորս î

Կազմակերպութիւն մը ՝ մ անաւանգ
Հ-3 *Գ * ի նման կուսակցութիւն մը՝ իրա
ւունք չունի իր մ իտքը տեսական կու — 
սութեան դատապարտելու : Անարատ յը~ 
ղութիւններու սովորական արդիւնքը ամ
լութիւնն է- Սիածինի հրաչքը միայն 
մէկ անգամ պատահած է պատմութեան 
մէջ։ Կուսակցութիւնը հաղորդակցու — 
թեան , խօսակցութեան ու կարծիքներու 
անդադար փոխանակութան պէտք ունի ք 
որպէսզվւ' խուսափ ի իր տեսութիւնը քա
րացած տեսիլքի վերածելու վտանգէն : 
Ննչ որ կը նշանակէ ՝ թէ նախ' պէտք է 
գիտնա լ ՝ որ տ ե ս ի լքը ունի իր բացասա
կան կողմերը՝ դրականէն անդին։

ք*սկ խորհրդակցութի հը հազորդու — 
թեան պէս սուրբ այս հաղորդակցութիւ
նը ՝ կա րծ ի քե ե ր ո ւ ազատ փ ոխանա կու — 
թիւնը ՝— ինչպէԲ ս ի րագոբծել զանոնք : 
Այղ և արե լի է միայն՝ երբ հեղինակու — 
թեան մարմաջը կը թուլնայ ՝ երբ' զա- 
ռողվ}»ն ու զհ իւանդ}»ը ախտաճանաչողը

ԳաԳ[*ի Ղ՜ո3 դոներու պատսպարանէն 
խօսելէ ու կը մտնէ ազատ մամուլի աս
պարէզը՝ ուր որեւէ խօսքի հեղինակու
թիւնը ըսուածին համ ո զիչ պարունակու — 
թեան վյրայ միայն հիմնուած է՝ եւ ոչ 
կուսակցութեան մը հերոսներու անցեալ 
զոհ ողո ւթեանց վրայ։ Հ-3*Գ*ի յիչա ~ 
տակներ ը' ս ր բութիւններ են ՝ որ ոնց եր — 
կըրպադու է ամէն “Իաչնակցական հաւա
տացեալ'. Եւ ուրեմն , ոչ մէկ տեսութիւն 
Ւք անձեոնմխե լիութիւնն ու հեղինակու
թիւնը կրնայ հիմնել անոր զառանձնա — 
շընորհեալ}» ժառանգին վրայ ։

Գառոլ Ա* ալչուժինսկի' լեհ (իսկական} 
ընկերվարական մըն է՝ որ վերջերս ձազ— 
կեց Լեհաստանի համայնավար ՝ պաշտօ — 
նական ու պատգամախօս մամու/ր : Այգ 
մ ամ ո ւլը՝ կը կրկխէ Հթ) տեսական յան-

թատերախաղ երկու արարով ։ հ.Ս էկ 
արար շատ քիչ պիտի Ր111աՐ 1 նրեք ա- 
րար' շատ}» (Ատ մ ո ւէ լ Պէրէթ) î ո՛չ ոզ- 
բերդութիւն է , ո՛չ կատակերգութիւն : 
ա7Հ՝ թրաժիք ոմէտի, ըստ' Պ կրէ թի նա- 
խ ընտրած սահմանումին։

Աււսւջին ալւսւյւ —

Տեսարանը կը ներկայացնէ գիւղական 
ճամբայ մ ը : Աերկ ծառ մը։ Գիշեր է։ 
Էս թ ր ա կոն ՝ կը փորձէ ՝ կը տքնի կ°շիկը 
Հ ա ն ե լ> ասլարդիւն : վ^անի ձը
անդամ կը կրէնէ նոյն գործողութիւնը ՝ 
կը ձախողի : Գտրձեալ կը փորձէ : Տե
սարանը կը բացուի ոչնչութեան վրայ : 
Ա ուտք մը՝ որ շատ բան կը բացատ րէ ։ 
Էսթր ա կոն հ.ո չ ին շ կաբեէի է
սոր կը յտջորգէ' վլատիձ իրի առաջփն 
նախադասութիւնը զԿ ը սկսիձ հաւատա լ 
ատոր - • • Ե ր կտ ր ժամանակ դիմադրեցի 
տյդ մտածումին ՝ ինքղինքիս ըսելով 'Լը-
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լատիմիր ՝ դուն քեզի եկուր * դեռ ամէն 
ինչ չփորձեցիր եւ դարձեալ պայքարելու 
սկսա յ}» ։ թատերախազյը ամ բ ո ղ ջ
կրկնութիւնն է այս վիճակին : Կտյ ու֊բիչ 
գործողութիւն մը սակայն ♦ անոնք կը 
սպասեն մէկու մը, որ Կօտօ կը կոչուի , 
որ հաւանաբար' Շտբաթ օը գայ ՝ կան 
Սր կո ւշտբթի ) կամ Ո*֊ր բտթ : Ա^նունին 
իսկ վստահ չեն • կը խորհին թէ Կօ — 
տօ կը կոչուի ։ Չեն ճանչնար զինքը ՝ բտյց 
գիտեն որ պիտի գտյ. նոյնիսկ պահ ձը 
կը կասկածին որ եկած է եւ իրենք Տոն 
չէին։ համադրութիւնը սակայն ներկ 
ծառին մօտն է î էսթրակօն ՝ յաճախ վու
զէ' ձգել — երթալ. ^Լլատիմիր՝ սակայն ՝ 
կը յիշեցնէ անոր՝ որ չեն կրնար երթալ՝ 
որովհետեւ Կօտոյին կը սպասեն : զԱտր- 
ս ափ ե լի է ՝— վըս է էսթրակօն ոչինչ կը 
պատահի- ոչ ոք կու գայ՝ ոչ ոք վեր- 
թայ» : Ներս կուգան Փօծծօն իր ն տրա
կով՝ Լաբփին հետ՝ որուն վիզէն երկար 
պարան մը անցուած է է կողով մը եւ խո
շոր պայուսակ մը շալկած է։ Յստակ ւէ' 
ո^ւրետղէն կու գան. սակայն ՝ յստակ կը 
թուի բ11ա1 յ թէ ոբոշ տեղ մը ունին եր- 
թտլիք î Սպասողները պահ մը կը կար
ծեն թէ Փօծծօն' Կօտօն է : Երկչոտ տը- 
ղտ յ ն'ը կու դտյ եւ նիայն կը պատաս
խանէ վլատիմիրի հարցումներու տարա- 
փին։ Կօտոյին պատգամաբերն է։ Կօտօն 
այս գիշեր պիտի չգայ • բայց վստահա
բար' վաղր : Պատգամ մըն ալ ՆԼլատի — 
մ'իր կը ղրկէ t "Z1 տզան վստահաբար զի
րենք տեսաւ î Արարի վերջաւորութեան ՝ 
էսթրակօն վ առաջարկէ մ եկն ի լ. վլատի-
մխր' հ ամաձա յն է ՝ բա յց տեղերնէն չեն 
շարմխր:

Եթկյաթւլ. uipuip —

Նոյն տեւլը՝ նոյն ժամուն՝ յաջորդ օրը։ 
Տեսարանը նոյնն է՝ բացի' քանի ձ*ը կա
նաչ տերեւներէ ՝ որոնք աւելցած են մերկ

կե ր դն ե ր , առանց տ ե ս ո ւթի ւն — ի ր ա կա — 
նու֊թիւն ե ր կտ խօս ու՜թ իւն ը քաջալերելու.՝ 
Եւ֊՝ որ անշուշտ ՝ ուրիշ Լեհերու տես ու- 
թ իւննե րուն կը մնայ բո լորով ին անտար
բեր ։ Ա եղադրելով այս կրկնակ անտար- 
բեր ո ւթիւն ը ՝ Ա տլչուժինսկի կը դրէ ՝— 
ՀԱ* ամուլը ժո զովուրդը Պետութեան մի— 
ացնոդ հիմնական 1ւԱ1զորդու_զի(ւ պէտր է 
Ըլլայ» , այսինըն անոր միջոցաւ առաջ
նորդները ոչ միայն պարտաւոր են ձըշ- 
մարտութիւն խօսիլ եւ տեսութիւն բա — 
ցատրել իրենց ժողովուրդին , այլ նաեւ 
հոն տեդ տալ ժողովուրդին տեսութեան 
եւ տես — ա — կէտին : Մտի՛ կ ընել անոնց , 
խօսիլ անոնց հետ յ

Ա ւի իւռրահ այո ւթիւնը Պետութիւն չու
նի, Ունի երեր կարեւոր կազմա կեր պոլ- 
թիւններ,- Հ.Ա.Գ., Հ.ԲՀ.Մ-, Հայաս
տանեայց Եկեղեցի, *Լ,աել , անշուշտ , ու-

ծառին վրայ (յոյս մը թերեւս .. t), վ 
լաաիմիր ել էսթրակօն կը չարոՀ^ 

Կօաոյին սպասել , Փսեեօն ել լ
դան. առաջինը կ„,րցա}) եՀՀ\

խուլցած : Կոաոյի պաադամաբերը ղաԼ 
եալ կու գայ նոյն պատգամով՝ „ր 
այ“ ԳէԼեԻ ս1էէոէ չղ^յ, այլ' վաւլյԼ. ,
լաաիմիրն ալ կը ղրկէ նոյն պսւԱ1դաՀ 
թէ ադան ապահովաբար' զիրենք տլ [ 
սաւ : Արարի վերջաւորութեան, այս

Հլաաիմիր յառաջարկէ մե^ 
էսթրակօն համաձայն է , բայց' չեՀ 
Ժիր ։ (*Լտրադոյր} - • . յ

Այս չորս տիպարներէն իւրա^անչիդ 
դոյդ' միասին կ'երթան ել զիրար կՀյ_ 
բողջացնեն զանազան ձ՚ակարգակներո, 
վրայ . էսթրակոն - 'Լլատիմիր , Փօեեօ - 
Լարի : ‘ևոյնիսկ , անուններու տառերի 
թիլը' իրարու կը համապատասխանեն. 
Առաջին ղոյդը ութ տառերէ կը ըաղ _ 
կանայ , երկրորդը' վեց : Տակաւին ա . 

սելու համար , թէ էսթրակոնին բեչանը 
կը հոտի, վլատիմիրին' ոտրը, ,. , ւէը_

լատիմիր եւ Լաքի նիհար են՝ էսթրակօն 
եւ Փօծծօն' լեցուն ։ Էսթրակոն — վլատխ 
մխր գոյգը կը J ի լեցնեն' Լոռել եւ Հաս
տին ։ Չորսն ալ կը կրեն չափլինեաՍ ղրր 
խա րկներ : Եթէ ՝Չտփլինի պարագային ՝ 
ազնուականի հագուստները եւ մխս կող» 
մէ իր նիւթական եւ մտային (էթափթը » 
փածութիւն}»ը խոտոր կը համեմատին ի» 
րարու հետ՝ ապա՝ վերիններու պարա
գա յին ՝ իրենց ոչնչապաշտութիւևր ՝ձանձ- 
րո յթը եւ֊ անտարբեր ութիւնը խոտոր կը 
համեմատին անդլիաց ի ա ւխո լականներ ու 
լուրջ գլխարկին հետ : Ըստ' 1Ւոժէ հլէնի 
Պէքէթ վ ազդուի կարդ մը կատակեր - 
դա կնե րէ • այսպէս ՝ Չտփէին վլատիմքւր^ 
Պտս թըց 'Իխթըխ' էսթրկոն , Չարլզ Լ"ֆ- 
թբն' Փօծծօ : Պլէնխ վերջթն բեմադբո- 
թեան մէջ, էս թրակոն աւելխ խաոնողդ 
մըն է քլոշար^ նւ հտպխտխ մը մթել; 
Մինչ, վրբտխմէր աւելխ' հպաս/էավ կէ 
նմանի , մանաւանդ եթէ նկատէ ոձե - 
նանը որ , նիհար ԸԷԼաԼուԼ ալե[ի ^կրլ^ 
ըլլալու տուեա լներ ունէի : Լարթ 
Փօծծօն առած էր' որպէս էշի՚՚՚Ղէ ^“՜ 
խուողի յարաբերութիւն, Առաւել, Փօե 

ծօն իր մտրակով կը
սիրք^ մէջ վայրի կենդանխ խաղցնող - 
ները , Մինչ , Լարի' կատարեաղ ձաըդ ֊ 
կային խլեակ մը, որ այլեւս հազքս- կը 
ըալէ : Արանչելի էին այն նուրբ վուլք - 
կեանները , որ Լարի կը կատարէք թ ՚ 
նալու եւ հաւասարակշռութիւն պա 
հելու միջել, որ հարազատութեամբ կհ 
տար դերասանը î Պէէնի բեձադրու? 
մէջ՝ տիպարներու֊ ցոլացումը ս{Փ / 
կիւն էն կը դիտուէր, բեմին լուրք Ւ՜ 
տարուած բոլորակաձեւ շարժումները; ք 

տիպարները կը կատարէին
մէջ, Մ իւո կոզմէ, Վլատիմիրի Ի U 
մէջ կար քոմէսփա տել սւբթէ/< 
լով շարժումները եւ
կը յարմարին նաեւ « 1'եռ ' Հ
լատիմիրի եւ էոթրակոնի արադ երկո

, ոնցմ է ոմանց դերը
WW

՚կակ"՚\«՜* 
„„նր անկումի մէԼ 
չուն ինր մամուլ մը, ու- _ 

զութիւ-ններուն "^ԼնեըԸ

ունին ) , տ ,„այ
Հ ունին ) ըաց 1ալտ^ ն ս,.-

Անոնր, պէար է ,ն սխ

I պէս ասպարէզ [

Ը ևԸ ^Հթթ^

շ, ուր որոշ

Fonds A.R.A.M
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յանցէ յատուկ թատրոններու մէջ դա _ 
սս1կան զ՚՚յգ տիպարներու խաղերը, ա- 
էաղ հտրյում ֊ պատասխանները, կա _ 
տակները, թ ի ւ ր ի մ ա ց ո ւ թ ի ,նն ե ր ը ՝ խըն _ 
դո-ԱԿ լռութիւնը՝.

քէնագրէ՚ե մէչ յ ի չուած բեմադրական
ցուցմունքներէն' արդէն կարելվ, է եզ -
^կացնել որ, ներկայացումը կը պահան
ջէ' ճշգրիտ խաղարկութիւն եւ մեծ ու- 
չադրտթէ“֊ն' մանրամասնութեան վրայ։ 
Ա'անաւանդ որ , թատերախաղը հիմնուած 
է վիճակներու վրայ եւ ոչ թէ' գործո - 
ղութթններու, ինչպէս դասական թատ
րոնին մէչ՛. Խաղը հիմնուած է տիպար- 
ներու չարմումներուն վյրայ : Բեմադրու- 
թեան ամէնէն յաիսդ պահ եր էն էր, օրի
նակ' երր էսթրակոն կօշիկը կը հանէ, 
մէիր կը նայի եւ վրան կը զարնէ' բան մը 
ինտո-ելով* նոյնը կ'ընէ Լլատիմիր' իր 
ցլիարկով • նկատելի էր եր կուրին չար- 
Շումներուն ճշգրիտ ներդաշնակութիւնը :

դասական տեսարաններէն մէկն էր' 
p. արարին 3 դլխար կն։ ե ր ո լ խաղը : Շ ա- 
րունակաբար , իրարու ետեւէ , էսթրա — 
կոն եւ Լլատիմիր իրենց դլխարկները ել 
Լարիին մոռցուած գլխարկը իրարու կը 
փոքսանց են, դլուիսներնուն վրայ զետեղե
լէ յետոյ՝. Ապա, արադ անցը մը երկու- 
խօսութեան . Լլատիմիր , կը հարցնէ , £_
քՇԷ' 11Ւա1՚ևԸ ևԸ յարմարի իրեն։ . եւ 
կսթրակոնի անհ եթ ե թ պատ ա ս խ ան լւ'
■ղեմ գիտեր» :

Հետաքրքրական կ որ' իգական աի — 
անձերուն մէչ՝. Սա

կայն, բնադրէն յստակ է արդէն, թէ Լը- 
լատիմիր' որոչ իգականութիւն մը ու
նէ եւ բեմ ադր ութ իւնը աւելի երեւելի
դարձուցած էր ատիկա : Միւս ղոյգէն' 
կարին աւելի իգական է , որ բեմադը- 
ը ւթե ան մէչ կը յայտնուի , երր երկար 
Շաղերը ետեւ կը հրէ : Առաւել որոչ
Տանկականութիւն մը կայ Լլատիմիրի եւ 
կսթրակոնի մէչ, որ կ՚երեւի ժամանակ 
անցընելու. հաւ) ար իրենգ խաղացած խաղե- 
րու ընթացքին ; Անոնր' Փօեծօ եւ Լարի
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խազան : Կը խ ազան' քաղաքավար եւ. 
երգավարի ըԱալու խաղեր յ Փէն կը 
պահեն՝ կը հա չտուին : Ե'առ Ըէէտլ կը ձե- 
բ ւսնան մէկ ոտքի վրտյ կենալով՝. Եր — 
[ոլ<թն աւելի մանկականը' էսթրակոնն 
(՚ ձանձրացած՛ ՝ երբ այլեւս կ^ուզէ գուբս 
Հսփչիչ ևԸ վաՂ.Է բեմին ձախ կողմը t 

ասէա » ապա թոըբը եւ դէպի հան-
^խասւե սները (խաչ մը շինելով. • •) • £<- 

անգամ' սարսափահար ՝ ձեռքը
“րաին , ևաըեէր' խոշոր եւ րձ*այրոտ մա- 
^ՈԼև մըն է՝ մինչ վլատիմիր' գուրգու- 

րոա մայր մը * իրենց ա յս մ տնկական ու- 
կու գայ' սպասումի ձանձրոյթէն 

լ կը Հակադրուի անչուչտ ք 1սոԸ<բի րտր-
էութեան :

1961^2/) ^,լսբիէւի բեմ ադր ո ւթեան թա-
^Ը^իաղը կը ներկայացուէր' պարապ

^մք, վրայ տխեղե եառ մը' պատ- 
ձիտրոմէթթիի կողմէ -. Միեչ

^ւ՚^Ըբ Հ°լի անգլիական բեմադրութեան 
և1Լ ԳաբՂ:Աէբէբ' զանզանան անպէտր 

ֆրկաներով. Պլէն ի վեր չին բեմադը - 
ք^թեան մերկ ծառը կար : մոլորակս։ —

։ ^եխոտ , չորցած , ճաթռտած յատակ
Բ ս1ա“՚րաստուած էր , որ կը շեշտէր' 
է՛ք՛դ ամայութիւնը : Կ՝ետինը կ'ԸԱայ

խցումը տիպարներ ու հոգեվիճակին :

այս բեմա յարդարում ը մերկ 
հետ y տարրեր մոլորակի մէջ ըէ“

Z լ տս(աւորութիւնը կը ձգէր (մա
ամէն արարի վերջաւորութեան

. և.Ը բարձրանար • • • ) եւ t թնչ որ
Բ. ^Ա։մապէԱտԱէԱլԱա^ւէ^ վկ իրէ թեան աչ —

* հեռանալ տեղի եւ 
ոահ մանափա կումն եր էն :

ա յս Եօտօն դ որուն ամ- 
(*ևՈւ- արսլր գերասաններր եւ հան-

Հ:եսնե^ և մ

և ^^‘“Տ՚ի բեմադիր' Ալէն հնայտըր , 

քե լրտւ տայ ^էբէթին, թէ ի՞նչ 
>“1ս, , \ ՞ Կօտօն , վերչինը կր

^1Աւ է* հ.Եթէ գիտնայի' պիտի ը-

“էի թատերախաղին մէջ»։ Մինչ, Պէ - 
^էթ' Մոմ է Պլէն ին կը յայտնէ, թէ Կօ- 
աօն իրեն կը թելադրեն' «godillotS» եւ 
((godasses» բառեր էն , որոնր ֆրանսերէն 
խոսակցական յեղուին մէչ կը նշանա - 
կեն' կօշիկ կնկատի ունենալ, որ թա - 
տերախաղյը կը սկսի էսթրակ„նի կօշիկը 
դործոզոլթեամբ։ Ապա, իլրարանչիւր 
արարի վերջաւորութեան, էսթրակոն , 
բեմին յառւսչամասը կը տեղաւորէ կօչիկ- 
եերը , ճիչդ Ջափլինի ոտքերում' վէ դիր
քով։ Կարծէք, ըսել կ՛ուզէ' խեղճ կօ - 
շիկներն ալ կը սպասեն . . . Երբ , էս _ 
թրակոն, խաղին ս կիղբը վեհապէս կը 
յսՀողի հանել կօշիկը եւ կը ձդէ որ քիչ 
մը շունչ առնեն, Լլատիմիր' կը բացա
գանչէ. «Ահաւասիկ մարգը ամբողջ, որ 
կ'ամբաստանէ իր կօշիկը, երբ իր ոտքն 
է յանցաւորը» : Եւ , դեռ խաղի, ընթաց
րին կայ էսթրակոնին' ի՛ր իսկ կօշիկնե
րը չճանչնալը, վերահադնիլը, ելլն.)։ 
Անգլիական առաք ին բեմադր ութ եան հե
ղինակ' Փիթըր Հօլի նոյն իմաս։։, < ար ցու.— 
մին պատասխանելով , Պէքէթ , կ՚ըսէ թէ' 
4,0լի մեկնաբանութիւնը պիտի ըլլայ այն-
րան ճի շդ , որրան միւսներունը :

Մարթին էս ս լին , հետեւեալ ձեւով կը
բացատրէ . «God» անգլերէն կը նշանա
կէ Աստուած • մինչ, ֆրանսերէն «Ot» 
յաւելուածը' կը պզտիկցնէ ենթական • 
իեչպէս' Փիէռ' Փիէռօ , & առլ ^/առլօ , 
^ատ fyatno : էսսjJtlj ՝ կը մ ե ջրբերէ նաեւ, 
էրիր Պէնթլին , որ կը յիշէ թէ , Պալզա- 
րի կատակերդութիւններէն «Le FaiseUf»£ 
տ լ ե լ ի կ ը ճ ա նչ ց ո ւ ի
«Marcadet» անունին տակ : Ուրեմն ,
Մ արքատէն' որ առուտուրի մարգ իր
ք1ոէո(1 տնտեսական ձախո գութիւնները կը 
վերագրէ իր նախկին ընկերակցին' Եօտօ- 
յի՚ե * Ենք կը վճարէ Եօտօյի ոճիրներուն 
գինը : Եր պարտատէրերուն առջեւ սա — 
կայն , ան միչտ յոյս ունի , որ Եօտօն պի
տի 1այ °Ր Բ. ե*- պարտ ք եր ը վճարուին • 
«Ամէն մարգ իր ժյօտօն ունի* սուտ •թը- 
րիստավար ի ոլոմպոս մը...» կը դրէ' 
Պալզար : Այսպէս , նախ կեղծ Կօտօ մը

կու գայ եւ վերջապէս , երբ Ա* ար բատէն 
քանդուելու վ ըա յ է' իրական Եօտօն կը 
յայտնուի ղ որ կը վերագառնայ Հնդկաս
տանէն' հ ս կա յա կան հարստութեամր :

Արդեօքը սպասելով Եօտո յին , չի ն չա
նա կեր' սպասել Աստուծոյ կամ աստու
ծոյ մըղ պարզապէս' զփոքրիկ Աստուած» 
մը՝ որ պիտի գայ*. Ատիկա կրնայ նաեւ 
ըլյտլ արտայայտութիւնը Աստուածա — 
չուն չի ձգած ազդեց ո ւթեան մարգկու —
թեան հաւաքական , են իմա գիտակից ին
վրտյ , որ Յիսուս դարձեալ պիտի գտյ 
եւ փրևէ մարդկութիւնը» հ.Եօտօն է այս» 
վերջապէս' փրկուեցանք» կը բացագանչէ 
վլատիմիր , երբ ձայն մը լսելով կը կար
ծէի որ' Եօտօն է։ Ա* իւս կոզմէ } փան — 
փաք Մայուն կը նչէ y թէ հ,Եօտս» իր լան- 
տերէն խօս ա կցական լեզուի մէջ կը նը- 
չանակէ' Աստուած î frz. կամ, ինչո*ւ չէ' 
իւրաքանչիւր մարգ իր հասկցած Եօտօն 
ունի , որովհետեւ ամէն մարդ՝ վերջա
պէս' բանի մը կը սպասէ Փնչ կը վերադ
րեր ի' քհոմ-է Պլէեի մեկնաբանութեան , 
երևԸոԸԳ արարին մէջ յ ատ կանչանական 
Ժհ՜Աթ- մը տեղի կ՚ունենայ՝ երբ էս թրտ- 
կոն կը կրվխէ , թէ պխտխ երթայ այլելյ։ , 
վլատխմխր , բեմ խն մէչտեղը, խորանի մը 
կամ բարձրութեան մը վրայ եղած ըլ — 
լու հեղինակութեամբ' ձախ թելը կը 
բաձրացնէ, ապա, մատնեմատը բթա — 
մատին միացնելով, • կ'ըսէ թէ չեն կրնար 
երթալ , որովհետեւ Կօտոյին կը սպասեն ։ 
Դարձեալ ' երկրորդ արարին , Լարին եւ 
Փօծծօն արդէն ինկած են եւ խաչ մը կը 
կազմեն ։ Էս թրակոն ել 'Լլատիմիր , ըս — 
պասելէ յոգնած' իւրաքանչիւրը խաչա
ձեւ կ երկարի : Բեմին վրայ, կը պատ
կերացուի' տիպարներէ շինուած խաչ մը,
“C կբ^այ Կօտոյին սպասումին առթած 
տառապանքը նչիակել : Ասիկա' արտա — 
յա յտո ւթի ւնը չէ՞ արդեօք վլատիմիրի 
խօսքին. «իւրաքանչիւրին' իր պզռ՚իկ 
խաշը»---, որ կը համապատասխանէ ան
շուշտ , Կօտօ «պզտիկ Աստուծուն» :

Անհրամեչտ է հոս անդրադառնալ կը-

ր օն ական խորքին , որ կարեւոր տեղ ունի 
թատերախաղին մէջ։ ^Լլատիմիր կը հար- 
ցընէ էսթրակ ոնին նթէ Աստուածաշուն
չը կարդացած է . վերջինը կը պատաս
խանէ թէ , աչք մը նետած է ել կը յիչէ 
գունաւոր քարտէսները եւ ուր կ՛երա — 
դէր մեղրալուսինը անցըևել : 'Լլատիմիր , 
կււ jl՛t-է 8իոուսի խաչելութիւնը եւ երկու 
աւաղակները, որոնցմէ մէկը կը փրկուի 
միւսը կանիծուի։ Հարց կու տայ, թէ 
չորս աւետարանիչներէն ինչո՞ւ մէկը մի
այն կը յիչէ աւաղակին փրկուած ր j— 
լաքը , եւ միւսները ո՛չ. հակառակ անոր 
որ հոն կամ շրջակայքը պէտք էր ըլ — 
լային : Տատկանչական է հետեւեալ եր — 
կա խ օ ս ո ւթ ի ւն ը

վլատ^մէր.— Qhu կրնար բոպէկ ծր — 
թալ։

Էսթրակոն .— Բայց Qիսուս գնաց :

'Լլատիմիր .- Յիսո՞ւս . . . Յի սուս 
գործ ունի ասոր հետ . . . Յուսամ' ի*^բ 
ղվ՚նքդ 3 իսուս ի հետ չես բաղդատեր . . .

էսթրակոն .— Ամ բո։/f կեանքիս ընթաց- 
քին ինքզինքս անոր հետ բաղդատած եմ :

(Լլատիմիր — Բայց , հոն ' ուր որ էր , 
տաք կ'ընէր ել' չոր i

էսթրակոն.— Այո , եւ ուր արադ կը 
խաշէին . . .

է'Րևբոբդ արարին մէջ, էս թրակոն' Կա
յէնի եւ Աբէլի վերաբերեալ կ'ըսէ- «այդ' 
ամբողջ մարդկութիւնն է», այլ խօսքով^ 
Կայէնի անէծքը մարդկութեան վրա յ : Յւ~~ 
րիշ տեղ մը, կը փորձեն զղջա/' իրենց 
ծնած ըլլալուն : 'Լերջապէս , Լաքի ի նշա
նաւոր ճառը, որ հետեւեալ ձեւով կը ըս- 
կըսի • «նկատի ունենալով որ , ինչպէս 
կ ըսուի հանրային գործերոլ մէվ։ Փուչ- 
նրրՒ ^ւ Ուաթմանի անձնական Աստուծոյ 
մը դա — դա — դա — դա — գա • . • ճերմակ 
մօրուքով դա — դա — դա — դա — դա . • .» ։

կողմէն , նկատի պէտք է ունենալ, 
որ, երբ տղան կու դայ' Կօտոյին հա- 
մար կ'ըսէ «Պարոն Կօտօն», այլ խօսքով^ 
կը մ արդկայնացնէ Կօտոն. մինչ, Լաքին 
կ անձնականացնէ , հետեւաբար , կ ը 
մարդկայնացնէ' ղԱստուած : Եթէ, ան — 
չուշտ , այս բոլորին մէջ մ եկնինք ա յն 
վարկածէն, որ Կօտոն' Աստուած է ։

Ստեղծագործական արարքը բարդ ե — 
ղանակաւորում մը ըլլալով, հեղինակը, 
պարզ է , կ'ազդուի տարբեր նիլթերէ եւ 
ազդակներէ , եւ անշուշտ' անգիտակիցը 
ունի նաեւ իր գերը :

Կօտոյին Ո՞վ ըլլալը' անշուշտ հար — 
ցագրումի կը մղէ հանդիսատեսը։ Կօտո- 
յի^ ինքնութեան ք՚լ՚ջ մէկ պատասխան 
չկայ . ատիկա , աւելի խորհրդաւոր եւ 
հետեւաբար' աւելի հետաքրքրական կը 
դարձնէ թատերախաղը։ խմսատ չունի 
հեղինակին հարցնել անոր ինքնութեան 
մասին, որովհետեւ հեղինակը իր բա — 
ցատրութիլնը ունի եւ որ կը պատկանի 
իրեն, կարեւորը բնագիրն ու րեմադը- 
րութեան տրուած մեկնաբանութիւնն 
է : Հակառակ դասական թատերախաղ մը 
շքցա/ուն , ուր յստակօրէն կառուցուած
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Ր ’ հանգջւսաաեսները t Եօ —
սայի միջոցաւ կը կապուին սպասումին ֆ

nC գ[՚տակց^բ^ր հեղինակը
տիպարներու սպասումին մասնակից գար» 
ձ րնե չով հանգիս ատ եսը եւ անոր կը փո
խանց կժ՛ամ անակի անցքին իմաստը, ^թա
տերախաղին նիւթը Եօտոն չկ կփսԼ
կսսլին այլ սպասումը • սպասելու ա- 
րարքԸ t որպկս հ իմնական եւ յատկանը- 
չական երեւոյթը մարդկային վիճակին» î 
Հետաքրքրական կղ երբ ^Լլատիմիր կ1ը- 
“է թէ։ հակառակ սուրբեր Jpjլայնուն Հ 
իրենք կը յարգեն մամագրութ իւնը եւ
տ յգ* ինքնին նպատակ մըն կ եւ համա
ձայն կս թրակոն ին' պիլոնաւոր մարդիկ 
պկտք կ հպարտ րյ/ան ատոր համար : 
Միեչ (Լլատիմիր Է՝Ը“Է' «.Այո, 
տյս հսկայական խառնիճաղանճին մէջ 
մէկ բան յստակ է. կը սպասենք Կօտո- 
յին' որ դայ» :
^է-քէթ և'ը“է՛ «Փա մ ան ակին անցքը, մեղ 
դէմ յանդիման կը դնէ էութեան հիմնա
կան հարցին հետ, ինքնութեան բնոյթին

ղափարներու արտայայտուած ձեւերով 
քան' անոնց խորքով։ Այսպէս, ձեւի վր- 
Ըայ հիմնուած նախադասութիւններ' կը 
լեցնեն ե ր կախօսութիւններ ը : Պէքէթ,
յաճախ կը յիշէ Ա • Ադոստին ոսի հետեւ- 
եալ խօսքը. «Մի՛ յսւսահատիք. գողերէն 
մէկը փրկուած էր. մի՛ ենթադրէք, գո
ղերէն մէկը անիծուած էր» :

Ուրեմն , երբ խորքի զարգացում չկայ 
ո՛չ տիպարներուն , ո՛չ ալ դէպքերուն 
մէջ մարդուն {տիպարներուն ընդմէ - 
ջէն • • •) , գլխաւոր արմանիքը' իր հ„ն 
ըլլայն է, բեմին վրայ ել ուրիշ արժ՜ա- 

չու-նի , բա ցի ներկայ րյ յայէն յ Պէ-
^ամար , միտքը անկարող կ արձա

նագրելու կամ ըմբռնելու' իրականու — 
թիւնը*. Ւ րա կանութիւնը ցոլացումն կ 
գիտակցութեան (մինչ՝ նիւթապաշտ մը' 
ընդհակառակն ՝ պիտի ըսէր , թէ գի տակ- 
ցութիւնը' ցոլացումն է իրականու — 
թեան) ։ քնատերախաղին մէջ զարգացում

հարցը, ենթակայ բ/քայով մ՜ամանակի 
յարատեւ փոփոխութեան ել չարմումի 
մէջ Ը1ԼաԼ"վ։ միշտ հեռու է լի։ կա չուելէ» ։ 
Բ* ատեր ա խաղին մէջ, մամանակը միչտ 
“^.րկտյ է եւ կը ճնշէ տիպարներուն վ ր- 
րայ ։ Առածին արարին մէջ, Փօծծօն , 
սիշտ մամացոյցին կը նայի, աճապա — 
րանքի մէջ է կարծես , տեղ պիտի հաս
նի։ Երկրորդ արարին, մամացոյցը կոր- 
սընցուցած է {մամանակը կը գադրի իրեն 
համար, որ բաղգատմամբ միւս երկու — 
քին' աւելփ իրական տիպար մ րն է՝. Եամ, 
այս երկուքին հանգիպելկ յետոյ , կը կոր-

ժ՛ամանակի հասկացողութիւնը. •) : 
էսթրակոն, չի յիշեր, որ քանի՞ հոգի եւ 
ո°վ էէ՛՛1՛ դթևք ծեծողները : Առաջին ա — 
րարին մէջ՝ ծառը մերկ է. երկրորդ ա- 
բարին, որ ըստ բնադրին մէկ օր յետոյ 
միայն տեղի կ՚ունենայ , արդէն' քանի 
մը կանաչ տերեւներ կան : Երկրորդ ա- 
րարին, Փօծծօն կուրցած է, Լաքին' 
համրացած ։ էսթրակոն , չի յիշեր իրենց 
հանդիպած ր չ չաչը : Այս բոլոր անհեթեթ 
կաց ութ իւնները տեղի կ՚ունենան , որով
հետեւ կարելի չէ բռնել մամանակը եւ 
ըմբռնել ինքնութեան մէջ տեղի ունեցած 
փ ո փ ոխ ո ւթի ւննն երը : Առն ալս։ Հէյ — 
ման, կ'ըսէ թէ Պէքէթ հետամուտ է 
ինքնութեան հարցով, որովհետեւ Բր — 
լանտացի է ծագում՛ով։ Աակայն, օւյդ 
բոլորին փրկարարը' 'Լլատիմիրն է , ո-
րովհետեւ ան յիշողութիւնն է, տրամա
բանութիւնը դէպքերուն . ան, պատմու
թիւնն է բեմին, ինքն իր Կօտօն է ել լուր 
չունի . . .

Բ'ատերախաղին երկրորդ արարը' հա
մաչափութիւնն է առաջինին ։ Հետաքըր- 
քըրական պիտի ըլլար նոր ընթերցողի մը 
տալ բնագիրը եւ առաջին արարին տեղ 
երկրորդը դնել ։ Պիտի տեսնենք , թէ ո- 
չինչ կը փոխ ուի կացութենէն ï Ենչո՞ւ • 
որովհետեւ , թատեր ա խաղ ին մէջ^ ամէն 
ինչ կը կրկնուի , տիպարները չեն զար
գանար , բախում չկա յ անոնց միջել , այլ' 
խորացում ։ Դէպքեր չեն պատահիր , որ 
կացութիւններ փոխեն : Եթէ , իւրաքան
չիւր արարի վերջաւորութեան , վլ տտխ- 
մ իր ել էսթրակոն կ՛որոշեն երթալ ել չեն 
շարմիր , ատիկա' ձեւական Ulfp մը չէ , 
ատիկա' հաստատումն է, թէ անոնք դեռ 
հոն պիտի մնան վաղր, միւս օրը ել նոյն 
արաները անհամարօրէն կարելի էր կրրկ- 
նել -. Արդէն ,Պէքէթ ըսած է , թէ երրորդ 
արարը' շատ պիտի ըլլար : Մ իւս կողշ- 
մէն, սպասում կը նշանակէ' մամանա — 
ս ապրում. ատոր փորձառութիւնը , որ 
մշտական փոփոխութեան մէջ է : fà'm — 
տերախաղի մէջ որքան որ փոփոխու — 
թ իւններ տեղի ունենան , կացութիւնը 
սակայն, կը մնայ միշտ' նոյնը։ Փօծծօն, 
օրինակ , կ^ըսէ . «Աշխարհի արցունքնե — 
րը ճշդուած քանակ ունին . . . ամէն ան
դամ որ մէկը լալ կը սկսի, ուրիշ մը 
կը դագրի լալէ»։ Հետեւաբար , Կօտոյին 
սպասումը ել անոր գալուստը պիտի ըլ- 
եայ փրկութիւնը մ՜ամանակի այս ճըն- 
շումէն :

Պէ-ըէթ ւ աւելի հետաքրքրուած է գա-

Fonds A.R.A.M



« e U Ք> tf A ■»

Ւ>՝ւ՝,տորն

չ/լայ՝ զարգացումը փոփոխութեան
խաբկանք է, Պէքէթի համար : Ատոր հա
մար, երկու, արարները որ կ'անցնին , տե
ղի 1լ ունենան Ժամանակի եւ անմիջական 
իրականութեան սահմաններէն դուրս :

թատրոնի տիպարները հեռացնել ըե — 
կերային իրականութենէն , կը նշանակէ' 
օտարել մարդը , թ* չ որ ձգտումն է ըս- 
սլաո ո ղա կան ընկերութեան եւ անոր քա
ղաքական ձդտ ո ւմն եր ո ւն : Ս գելով մ ար
դը ծայրայեղ օտարումի եւ նոյնը պահե
լով իր անմիջական իրականութիւնը ut- 
ւե լի կ^ անմ ա ր դկա յնացնէ մարդուն դո — 
յութիւնը ա շխա րհ ի լիրայ ,ընկերութեան 
մէջ : վերջապէս , լխկեր այ ին անմիջական 
իրականութիւնը իր "['"Ա՛լ ունի
մարդուն վիճակը ճշդելուն ; Ահա , նման 
պայմաններու մէջ տեղի կ՚ունենայ Եօ — 
տո յ ին սպասումը • • ♦ :

Պէքէթի թատրոնը , յստակ է , չի՛ 
պա տ կան ի ր ա յն թ ատ ր ոն ին , որ ա շխ ա ր- 
հը Գէ?տէ մշտական շարժ՜ունի եւ փո
փոխութեան մէջ* իրեն համար , արուես
տը առանձնութեան «աստուածացումն» 
է եւ միակ զար գա g ուժ՛ը զարգացումն է 
դէպի ներքին մ արդը : Ի՞նչ ալ ըլէայ սա- 
կայն , դիտողին աշխահայեացքը , ո՞ր 
մարդը, պահուան մը համար աոնուագե 
Եօտո յ ի մը շ ի սպաս եր : Եթէ , Փօծծօյ ի եւ 
Լաքի ի յարաբերութիւնը առնուի իչ[սո~“ 
ղի եւ ի շխ ո ւողի դիտ ան կի ւն էն , հոն նո
րութիւն չկսւյ • շտտ նախնական է այղ 
կապին բացատրութիւնը*. Ի եմ ադրո ւթեան 
մէջ, ապա, վլատիմիր' Փօծծոյի վրա- 
յէն անցնելով , կ'ըսէ * «մարդկութիւնը 
ամբողջ»* ընկճելու, իշխելու կապը ֆ ի- 
ւլիքական վայրագութենէն անդին կ' եր — 
թայ (ն ո յնպէս' Լաբէէն վէգէն կաթուած 
պ ար անը . . • ) : Հասկնալով հանդերձ այս 
բոլորը՝ կա ր ե Աւ չէ սակայն ան ա ե ս ել Պօ— 
տոյէ սպասման գէւտը։ Ամէնէն անի — 
մաստ երեւո յ թն ե ր ը' եր կա խօս ո ւթ ե ան
վերածելու ել բեմագրութեան համար 
անչարմ վ էճակ մը չարմումէ վերածելու 
արուեստէ պահ եր ը ել բանաստեղծական 
վէճակներ ը ï

վլատէմէր — ԱրգեօՐ բ ես բնացած էէ , 
մ էն չ մէւսները կը տառապէ էն ։ Հէմա , 
արդեօ^բ ես կը բնանամ վազը : Երր կար- 
ծեմ որ արթնցած եմ , է^նչ սլէս։ Է ըսեմ 
այ ս օր ուան համար...որ՝ այստեղ՝ բա — 
րեկամէս' էսթրակոնէն հետ մէնչեւ ղէ— 
շեր սպասեց էնբ կօտոյէն - - •

Ց- ՓԱՓԱՑԵԱն

« En Attendant Godof» (Théâtre de 
rOdéon, Octobre 1980).

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ-

«Սպասելով Կօտոյին» գթուած է ֆը - 
թանսերէնով • եւ գիրք ի ձեւով, աոաջին 
անգամ լոյս կը տեսնէ* 1952ին : Աոաջին 
թե մաղթութիւնը տեգի կ՜ունենայ 3 ուն — 
ուաթ 5, 1952ին : Թէաթր Պապիլոնի մէջ , 
րեմադիթն էը* Ռոժէ Պլէն : Անգլեթէն1 
թաթգմանութիւնը ՝ այլ խօսքով' հեղինա
կութիւնը կ'ընէ* Սամուէլ Պէքէթ, մեծ 
թծաինդթութեամը : Որոշ տաթթերութիւն- 
նեթ ալ կան եթկու թնագթեթու միջեւ : 
Թատերաիադը , թարգմանուած եւ թեմա- 
գըթուած է* 20 լեզուներով :

1. — «En Attendant Godot».
Les Editions de Minuit.

2. — «Wditing For Godot».
Faber.

3. — «The Theatre of the Absurde —
Martin Esslin.

A Pélican Book.

4. — «Samuel Beckett» — R. Hayman.
H.E.B. Paperback. Contemporary 
Playwrights Sériés.

5.— «Beckett» 
Seghers.

Piérre Mélèse.

6. — «A Student Guide to the Plays
of Samuel Beckett» By B. Fie - 
tcher, J. Fletcher, B. Smith, 
W. Bachen.

Faber.

7. — «Pour un Nouveau Roman». (Sa
muel Beckett, ou la présence sur scène).

Alain - Robbe Grillet.
Les Editions de Minuit.

ՖՐԱՆՍԱՑԻ

ՏԵՍԱՐԱՆՆԵՐԻ

(ԻԸ * գարուն վերջերը , տեսարանու - 
թիւնը կը ղադրի փիլիսոփայութեան մե
նաշնորհն լւ յ է/ս յ է ո1- կր ստանայ գր ա կա- 
նութեան քաղաքացիո ւթէւնը : Փտրէզէ
«սալոն»նե ր ը կը վերածուէն բննագա — 
աո ւթեան մարզարաններու։ Անոնց յա — 
բուցած գեզագէտական վէհերուն հետա- 
բըրբրութէւնը կը վարակէ բաղաբագէտ- 
ներն անգամ • անոնբ եւս նկարներ կը

Ա-

S էտըրօ՝ սալոններու վրտյ գրուած
յօդուածներով էնբզէնբէն կու տայ ար
ուեստը ղեկավարելու ե լ նկարէչներ 
պատրաստն լու առաբելութ էւն ը : (Հաւակ- 
նոտ յօդուածներով սարսափ Հազդէր 
նկ սրիչներուն վ P,tJJ տյնքտն որ անոնք 
կը նախընտ րէ էն անմ ահ անա լ անոր ժ՚էկ 
խօսքին, քան իրենց գործիե մէջ*. «Տ տ- 
•զանդի ջարդարար» կ՚անուանէ կիները, 
ու կը թե լադր է նկար ի շներ ուն , որ շհե- 
տեւին անոնց «տափակ ճաշակ»ին : P^J3 , 
ինք եւս կը դաոնա յ տաղանդի ջա ր դա- 
րտր , եր բ կը յ անձն ա ր ա ր է արուեստա — 
ղէ տն եր ո ւն , որ նկարեն պատմական } գ1- 
g ա բանա կան եւ UipiUlf 1Ա_թ-իք նիւթեր ,
«ա յ լա պէս' ւ՞ նչ * բանի կը ծառայէ նը- 
կա ր չութ իւնը» *. Տիտըրօ, համոզուած է 
իր անսխալականութեան վ րա յ » «լաւ կը 
զգան' նկարչութիւնը , եւ լաւ կը դատեն 
զայն*, (իա մ ան ակը պիտի որղեդրէ ճա
շակս եւ դատողութիւնս» : Այս յաւակ
նոտ խօսքէ րուն առընթեր , կ1 արտայայտէ 
նաեւ անժ՜խտելի ճ շմ ար տ ո ւթ իւնն ե ր •
«Ս* եծ գծողներ շատ ուն ինք, մեծ քոլՈ — 
JlJlLLLnî/ եր' բնաւ չուն ինք : X, կա ր չո ւթ ի ւն ը 
1լ արտայայտուի ոչ թէ գոյներու եւ ձե- 
ւակերպերու միԼոցով, այէ գոյներուն 
.եւ ձեւակերպեր ուն մէջ» : Այսբան ճէշգ 
եւ. գեղեցիկ մտածում' երբեք չէր JUJJll,~ 
նու.ած էրմէ առաջ :

Երբ^ Տիտըրօ, արուեստի վրայ մտա — 
ծում՛ներ կը գրէ' կը հասնի մեծութեան , 
երբ նկարներ կը վեր լուծէ' ժ՛ ի —
ջակութեան : Փունջ մը իր քննադա — 
ւոելու ձեւերէն * «l)Jեղճ Շ տ լը այլեւս ե— 
րիտասարդ չէ * ըսէք ինծի , թէ ի՞նչ կըր- 
նանք [խել տալ իրեն , որ շն կա ր է» : «Պ ր ♦ 
Տ)րտկ ոնար , երբ նկարիչ մը անուն ունե
նա յ , պէտք է որ քիչ մըն ալ ինքնա — 
գիտակցութեան տէր PU լտյ» : «Պ ր * Լէ- 
փէսէէ- ձգեցէբ ա յդ նիւթեր ը * անոնք կը 
պահանջեն ճաշակ մը որ դուք չուն իք» : 
Տիք UlUip-npw^r/j/îz տյս խօսքերը քննա — 
դատական ոչ մէկ բառ կը պարունակէն * 
կը ւմն ան ծիծաղէ/ի յոխորտանքներ :

Մեծ տեսաբանի մը լաւագոյն կարե — 
լի ութի ւնն ե ր ով օմ-տուած , Տխսւըրօ' կը 
կորսնցնէր մտածելու ել դատելու հաւա- 
սարակշռո ւթէւնը էնբնահաւանութ եան
մէջ-. Բայց՝ մեծ արմանէբ մը ունէ ան՝ 
վերանորոգելու ե լ արդէականացնելու 
համար բննդատութեան սեռը՝ որուն մէջ 
էմաստասէրական ծանրութէլն մը դր — 
րած էէն գերմանաց է տեսաբաններ ը :

Աթանտալ աւելէ բննա դատ էր՝ բան' 
տեսաբան ՝ ն ո յնբան յաւակնոտ եւ հա — 
կասական , որ բան' Տ էտըրօ : Երկուու — 
թէւն մը ^Լա J Ւր ի աս ական է մշա-
կոյթով՝ վէպական է' խառնուածբով։ 
Նկարչութենէն' զգայնութէւն կը պա — 
հանջէ ՝ բայց հազէ լ կ' ընդո ւնէ' Տ ըլա - 
բըռուայէ գոյնէն շնորհը -, Հողէ կը փըն- 
տըռէ կտաւներուն վրայ՝ փոէ։անա!լ' 
նաէւ նկար չու.թէւն փնտռելու -. .Ապաց ո յ զ
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վերլուծեն ու երբեմն ալ կը սաստեն 
պարկեշտութեան ՛դէմ մեղանչող բննա — 
գատները : Այղ փաղանգէն մէջ են Հան
րապետութեան ապագայ նախագահները 
Կէղօ՝ Թէ է ռ եւ Փուանբառէ -. Բոլորն ալ 
ղրականութէւն կ'ընեն' բննագատ ո ւ թեան 
տարազէն տակ : Արուեստէ եւ գրակա 
նութեան մօտենալու ձեւերը տակաւէն 
չեն անջատուած էրարմ է :

Դ' թէ չէ կՐՅ ած հեռանալ րոն ա կա լ դա- 
սականութենէն * սակայն, քննադատ ու հ— 

թիւ.ններր կր ղր է 1ԼՈւ1ւսՍ.թ-իք ո ւլ.ի ո ւէ : 
7"'/^ Դ ա ս ա կանն ե ր ը , կը ձաղկէ զանոնք , 
համաձայն' իր երկուութեան թե լադր ան- 
քին : Երբ կ' ըսէ • «Ն կտր չո ւթի ւնը եր —
[•եք կայուն չէ մնացած» , կ^ընդունէէ թէ
./Արուեստին պատմութիւնը յեղաշրջում — 
ներու էժուական է,որուն վե ր ան ո ր ո գո ւե- 
լու փորձերը կը ծա գրուին միշտ* «վա՛յ 
■անոր' որ կր յանդւլնի հնարել» :

Լ/ թանտալի բացատ րութիւններ ը մը —
տածումի նորութիւն ունին , քիչ անգան 
խո ր ու թէւն. կը յորդորէ նկարիչները 
որ ճան՛բորդեն : Ա^_քի հարստութեան ան- 
հըրաժ՜եշտ կը գտնէ' ' նոր հորիզոններու 
ծանօթութիւնը* «.Տիեզերքը բտց գիրք

ն րն է • անոր առաջին էջը կարդացած կ^ըլ
լաք , երր մ է՛ կ երկիր միայն տեսած էք^> *

Աթանտալ, կր հանգիպէւ այն շրջանին , 
երբ Տտւիտի դասականութիւնը սկսա ծ ^ր 
աչքերը ձան ձ ր ա ցն ե լ *. Տ) րան սա կան ար — 
ուեստը, Տտւիտի մէջ անշարժ՜ացած' նր- 
կտրիչ — թութակներ կ}արտադրէր : խԱ — 
թանտալ , 1լ ուզէ որ' արուեստը չենթար
կուի մեծի մր գեղագիտական իտէալին, 
վեր անոր ոգուի միշտ, որպէսզէւ գեղեցիկը 
փայ լ ատակ էւ թարմութեան մէջ*.

X

«Արու.եստը արուեստին համար» պատ— 
դասող տ ե ս ա րա նն է' թէօֆիլ Եօթիէ : 
Հակառակ Ւր սուր զգա յնու թեան, շկըր~ 
ցաւ քննադատի միատեսակ ըմբռնում մը 
ձեւակերպել, մեծ արուեստագէտ մ ը դո— 
ւ/ած ատեն, կը յիշէ միջակներ ալ*. Աը 
մեկնի' հին էն, հասկնալու համար' նորըհ 
ՄաԼւնէ նորը, բացատրելու համար' հի- 
եը : Մ աքի յարատեւ երթեւէ էո11' կը բա
նայ մտածումներու ծալքը*. Եը կարծէ 
Կօթէէ ՝ թէ կարելի է լաւ գծող ր//ա/ , 
միեւնոյն ատեն' լաւ քոլՈթիսԼՈ :
ք ոլորիսէո :

Հաշտեցնել կևկրէ/ նկարած ձեւակե ր — 
ս[ծրը Տ ըլա քըռո լայի նկարածներուն
■հետ' անկարելի է յ

Զգայուն ,գ ո յ ն ը եւ մտ ածուած 
օեւակերպը , կը յատկանշեն արուեստին 
երկու բեւեռները դասսւկաԼևրւթ-իւն եւ 
վիպԱւկս],1ւււՆ]>իւն :

Եօթիէ' մտածումննր ոլ մէ^ ս՛ . տա — 
րած"՛էր • գէտէ թէ ՝ չատ բան ըսել ու- 
Գ"ԳԸ՝ Րէ՚չ Րան կ՝Րսէ » ՐայՅ y կը /տյտնէ
ննայու'ե ճ չմ ա ր տ ո ւ.թ էւ.նն ե ր ։ «Բ է չ ա. — 
էւատուած նկարը՝ վերստացած կ՚ըլլաք'

ներ. չատ աշխատսմածը' կր-լ,,^' 
վերջացած չըլլար» ։ 7

Հ»,/„ ք.-,,լ. էչ ,ք(,„4 է 
.էլ,.,. ք.նլ, մը էջ տլ-

ռէթներով . ել սակա ։ն ռնն "

համաձայն այս բանաստեղծէն՝ հչէ, 
պէտը է ըլլտյ' թէ հասկց„ղէն եւ Հ 
ղովուրգէն. Հևկարել մէայն յ-սզօխ ՈԼ 
գէն համար' արհեստ ընել է. },^ա

հասկցողէն համար' գէաս^թձ 
րնել է» : Բարձր մտածումներ յայսՀ 
յաւակնութէւնը չունէ Աէ,սէ. 
պարզապէս' էնչ որ կը զղայ յստՀ_ 

րէն : Ինբնատէպութէլն սրսնսզնե^
կողմը չէ՝ գէտէ թէ՝ արմէբաւոր 
ծր' արմէբէն կր ծնէ ո լ արմէբը' iu, _ 
խասէրութէւն չունէ. Հայցելէ թէ1 
նատէպէն ՝ եւ թէ՛ նմանողէն : 
դատապարտել նմանութէւնը , երբ .

Դ1՚լնՐԸ ‘1ե'ԼևՅՒկ I ֊ 1ԼՒրդՒլ1"։ա՝ ղա-
. ակն է Հոմերոսէն , թասսօ' զաւ^, կ 
'1.Ւ1"էՒւՒ"սՒն ■ Ի՚նչ տլ ըլլա, ակը },if .
շրնչռմէն՝ սրբազան է՝ երր կըսե,ող. 
ծագս բծէ' մնայուն գործեր»։ Մէնխ 
հէմա՝ արուեստէ գործը' այս ձեւով թ. 
բըոնող չկ եղած մտածում է Ալատմու - 
թեան մէջ-.

X

1էէպական բննա դաս։ մը' Պաոլղէււ։ կ 
պահանջէ նկարչութենէն' յուզականու - 
թէւն եւ բանասաեղծականութէւն կը ղը. 
նահատէ նկարը՝ էր հոգէէն րերաե եըա- 
դանբն ե ր ո ։.ն չափովը։

Պոաըլէռէ աստուածը էնկրն էր 
ն՛ ո ղո ւած' թէ անոր «0 տ ա լի ս քջչ ին առջեւ 
Ա*աֆա յէ խ անդամ պիտի դողաfi : Երկար 
շի տեւեր այս //լա շտ ան՛ ունքը՝, է^ւկրը կր 
դառնայ' տաղտկալի : Մեոը սլատուան - 
գանին վրա յ կը բա ր ձ ր ա ցն է «բոլոր /ա- 
մանա կներ ո ւ ամէնէն ինքնատիպ ւսրուես- 
տագ.էտը' Տըլտքըռ/ււ/ս :

Երեք տեսակ արուեստագէտ կը ճանչ
նայ Պււտըլէռ* իրապաշտը 011յլ 
գա ս ա կան ը' հ՜1ւՀ զուրկ , երեւակայողը 
սսւեւլծսւգոթծ : Տատկանշական կ ղր- 
ծա գրութեան վ րայ ունեցած հանոզումր՛ 
Մօսւէլ/z ժ՚ը ներկայութիւնը նկարիչէն 
դիմաց' աւելորդ կը գտնէ , որովհետեւ^ 
Տըլաքըռուա կը նկաըէ ա ռ ւս ն ղ
մօտէլ^յ : ճշգրիտ գծագրութիւնը անիօս 
կը գտնէ , որովհետեւ «մեծ գծողները, 
իրենց ուղեղին մէջ դրոշմուած ւ(օւոէ||^ 
կ' առաջն ո ր դո ւին» î

Պոտըլէռ, կը սիրէ ընթերցողը 
նել նորակերտ բացատրութիմններուէ եւ 
ijiuip սաւոք սալ կարծիքներով : 'ՆկւււրչոԼ՜ “ 
թիւնը կը բաղդատէ' երաժշտութեան 
հետ, կը գտնէ նմանութիւներ** նկ^ 
մէջ կը տեսնէ' հարմոնի, մելօսփ եւ քոն- 
թթըփուան • արձանագործս։ թեա։և ձ էէ
գոյն, գրականութեան մէջ կերսլընկալ, 
ու Հեզրակացնէ. «Արուեստները կր ^Ըէ 
տէն եթէ ո՛չ էրտր լրացնելու, դօ^է ՚ I՛ 
բարու .փոխադտրձ ումեր լխծտյելո 
Աւելէ առաջ մղելով տեսութէմւ^մեը1"' 
էն բևաա պո ւթ է ւն ը , Հ Ըս է ’ ^թէ 
մըշտութէւնը մը լսեմ՝ նմս,նութէ'“նԿ' 

կը .գտնեմ՝ գոյներու՝ ձայներռւ եւ 
շահոտութէԼններսւ մէջե.»։ //'աածո-Հ' 
տարօրէնակութէւնը որոնող Պոաըէէ 

բննագատութեան կու տայ լեզու ը։ 
աւելՒ կը պատշաճէ
«Մեյոաէն' մեծութէւնն է գոյնթ»-.^ 
բարդ գովերգը՝ որ կը կոչուէ 
սէն մեծ համերգը»-. Բննագատութէ քԼ 
կը գրէ աֆոթիզմեճթոՀ • «Գեզեցլ11

մէչտ տարօրէնակ է» - «Բրակտևը ռրղԼ^

կ'ԸԼԼայ դեղեցէկէե»- «Կար էըԸ 
Հերգէ կանանչէն» ։ Ի^բԼատէպ ,
մը եւս. նկար չո ւթէւնը կը
կլէմաներու ազգե g ո ւթ է‘ն ով « 
թէզմը' զաւակն է հէւսէոէ^ ։ ոՐուԼ 
երազները կը ծնէն մշուշէն» - ,
կլէմայէն մէջ կը զետեղէ էրս։Ա1 ւ

թՒւնը-. ... յնալ
Պոտըլէռ' չկրցաւ կը

էր ռոմանթէբ ոգէ էն՝ որ այ Հ 
զգար արուեստէ յուզակ”"՚Լ 
գոյնէն մեղեգէն : քննադատէ j 

զութեան մը պակասը՝ .
որ գոյութէւն չունենա յ արու f 
պհտըլէոական տեսութէւն մը
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56e ANNÉE No 14.793

Pierre-Jean JOUVE
un grand poète français méconnu

Pierre Jean Jouve, qui est né à Arras 
en 1887 et qui s’est éteint à Paris en 
Janvier 1976, est un des très grands 
poètes de langue française du XXème 
siècle, à l’égal de Saint - John Perse, 
son exact contemporain.

Son œuvre poétique, difficile et sou - 
vent hautaine, est beaucoup moins con
nue que son œuvre romanesque d’où é- 
merge surtout Paulina 1880 transposé
- maladroitement, il faut l’avouer — 
au cinéma, par Jean - Louis Bertucelli, 
il y a quelques années.

L’œuvre de Jouve a en tout cas énor
mément souffert de l’exceptionnel acte 
de reniement que l’auteur lui a fait su
bir en 1928. A 41 ans, Jouve a en ef
fet décidé de renier officiellement toute 
sa production littéraire de jeunesse
- soit plus de vingt ouvrages — avec 
nue fureur et une fidélité qui sont res
tées largement incomprises. Le caractère 
ombrageux du poète a ainsi mal - 
heureusement porté ombrage à son œuvre 
elle - même. Il convenait donc de re
situer l’œuvre de Jouve dans son con - 
teste et dans sa vérité. Et, pour ce faire, 
il était urgent de faire connaître à la 
fois le contenu de l’œuvre reniée de 
Jouve et les raisons de son reniement. 
C’est ce que je me suis efforcé de faire 
dans une thèse de doctorat d’Etat (780 
pages!..) récemment soutenue en Sor - 
bonne (*). Dans ce travail dont je ne 
livre ici, bien sûr, que le résumé, j’ai 
՝oulu montrer que l’intérêt de l’œuvre 
(smee de Pierre Jean Jouve réside certes 
dans ses richesses propres,mais également 
'ions le fait qu’elle annonce maintes o- 

nentations de l’œuvre ultérieure. J’ai 
leau ainsi à réconcilier le fleuve avec sa 
source.

Pour retracer l’itinéraire affectif, in • 
•dlectuel et artistique de Jouve pendanl 
1m années capitales qui mènent l’auteui 
1 une première naissance poétique à une 

“seconde naissance» placée sous le signe 
^générateur du sacrifice, j’ ai eu recours 
9 fie très nombreuses sources inédites: 
f°rrespondances en textes.

Mon travail s’est organisé chronolo - 

s'QUement autour de trois grandes pé - 
noies:

Ե L oeuvre de Jeunesse (1906 — 1914)

futur poète, qui vit son enfance à 

lS sous le joug d’un père brutal, est 
,Vlte la proie d’obsessions morbides 
Lln érotisme coupable que son dan- 

s efforce de masquer. L’enfant est 
118 par la musique, mais l’adolescent 
Uvre la poésie à travers Mallarmé et 
P°8e ses premiers vers, de facture
holiste.
J 1906, aidé par Paul Castiaux et la 

e Charpentier (dont il épousera en
’ la fille), Jouve lance une petite 

^es Bandeaux d'Or, qui, avec des
, fies bas, se maintiendra jusqu’en 

°ÜVe y accueille d’abord les po -
8>mbolistes qu’il admire (tandis qu’il

publie, en 1909, sa première plaquette, 
Artificiel, de tonalité mallarméenne), a- 
vant de se tourner vers les membres de 
1 Abbaye de Créteil et l’unanimisme de 
Jules Romains.

Mais, entre - temps, le poète, qui a 
subi l’influence éphémère de Moréas et 
de Signoret, fait la rencontre troublante 
d une jeune fille, Lisbé, inspiratrice du 
roman La Rencontre dans le Carrefour 
(1911) auquel le récit Dans les Années 
Profondes apportera , trente - trois ans 
plus tard, une réponse différée.
Jouve, que sa quête esthétique tâtonnante 
ne satisfait guère, s’est, dès 1911, tourné 
vers le modèle unanimiste et lié d’ami
tié avec Jules Romains. Ses deux recueils, 
Les Ordres qui changent et Les Aéro - 
planes (1911), sont des marques d’allé
geance à runanimisme. En 1912, Présen
ces véhicule toujours des thèmes unani- 
mistes, mais s’assortit d’un intimisme as
sez proche de Duhamel dont les Propos 
critiques sont devenus pour Jouve un 
livre de référence.

En 1913, le poète se démarque de plus 
en plus de Jules Romains et trouve en 
Jean - Richard Bloch un nouvel ami qui 
édite d’abord sa pièce Les Deux Forces 
(célébration des «forces» du désir), et 
qui l’incite ensuite à persévérer dans le 
registre théâtral, sans grand succès. Le 
recueil Parler (1913) est une œuvre de 
transition où les thèmes chers à l’una - 
nimisme — étiquette que désormais 
Jouve refuse — sont subvertis. Jouve est 
fortement requis par l’«art -social» que 
prône son ami Bloch, lorsque survient la 
première guerre mondiale.

2) L'Idéal Pacifiste (1914 — 1920)

Les aimées de guerre vont voir l’éclosion 
d’une amitié exceptionnelle entre Jouve 
et Romain Rolland.

Décontenancé par le départ enthou - 
siaste de Bloch au combat, le poète, qui 
connaît la mauvaise conscience de l’ex
empté, devient infirmier volontaire à 
l’Hôtel - Dieu de Poitiers. Il trouve quel-

te réconfort dans la lecture de Tolstoï 
adresse bientôt une première lettre à 

>main Rolland, en réponse à l’appel de 

i-dessus de la mêlée.
Jouve demande à Romain Rolland 
être son guide spirituel et décide de le 
joindre en Suisse en Octobre 1915. 
amitié entre les deux hommes ne cesse 

croître, et le poète — qui a donne, 
1915, Vous êtes des hommes et, en

16, Poème contre le grand crime 
rrange pour vivre les six mois de l’hi- 
r 1916-1917 à Sierre, auprès de Romain 
.llnnrl dont il devient le confident pri

vilégié. , „
En Mars 1917, soudain séparé de Ro

main Rolland, Jouve rejoint la colonie 
pacifiste de Genève, collabore à ses re
vues et journaux (Les Tablettes, La 
Feuille, La Nation) et participe à l’en
thousiasme interrogatif que suscitent les 
soubressauts révolutionnaires de Russie.

Pourtant le poète, qui a lyriquement 
dénoncé les responsables de la guerre 
dans Danse des morts (1917), commence 
à se lasser de l’engagement pacifiste. Dé
sireux de faire témoigner l’art contre la 
guerre, il écrit Hôtel - Dieu, «récits d’hô
pital en 1915». L’approche de l’armis - 
tice ne lui inspire que déception et l’in
cite à se défendre préventivement contre 
la dangereuse accusation de «défaitisme».

L’immédiat après - guerre conduit Jou
ve à se lancer dans une quête poétique 
novatrice que Romain Rolland ne semble 
guère apprécier. Cette relative incomp - 
réhension irrite Jouve qui a entamé la 
rédaction d’une très importante étude 
sur Romain Rolland, prévue depuis des 
années. Commencé en Suisse et achevé 
en Italie, l’ouvrage Romain Rolland vi
vant (1920) est mie vaste fresque de la 
pensée et de l’action de Rolland pen - 
dant la guerre. Pourtant, si Jouve salue

par
Daniel LEUWERS

en Romain Rolland l’homme de pensée, 
c’est pour s’attaquer ensuite insidieu - 
sement à son art. Une secrète lézarde 
commence dès lors à fissurer le solide 
édifice de l’amitié.

3) Le Reniement (1920 — 1928)

Après la publication du Romain Rol
land vivant, Jouve oscille, à l’égard de 
son vieil ami, entre la fidèle dépendance 
et l’abrupte sécession. Le poète se sent 
à la croisée des chemins. S’il est un mo
ment tenté de poursuivre l’évocation de 
son passé pacifiste, il lui préfère néan
moins l’aimantation de l’avenir qui va 
bientôt prendre le visage de la psycha - 
nalyste Blanche Reverchon dont le sé - 
jour, au printemps 1921, à la Villa Ga - 
lileo — où Jouve habite, en surplomb 
de Florence — éveille chez le poète des 
sentiments passionnels que reflètent les 
vers de La Villa Giaconda, en totale rup
ture avec les poèmes <V Elégies inspirés 
par l’après - guerre.

Le voyage que le poète effectue en 
Août 1921 à Salzbourg, en compagnie de 
Blanche Reverchon, marque le début 
d’un grave dilemme sentimental dont 
Romain Rolland, sollicité par Jouve, se 
refuse à être le témoin et l’arbitre. Le 
poète tente quelque temps de trouver un 
dérivatif dans le j ournalisme, mais la 
crise sentimentale resurgit, plus forte en
core et aiguisée par l’écritme des poèmes 
de Voyage sentimental. Un nouveau voy
age avec Blanche Reverchon, au cours 
de l’été 1922, va d’ailleurs conduire Jou
ve à rompre son premier mariage.

Le poète connaît alors, entre 1923 et 
1924, une longue traversée du désert. 
Nombre de ses amis, hostiles au Voyage 
sentimental, s’éloignent de lui. Dans le 
recueil Prière (1924), Jouve fait pour - 
tant de la répudiation de son passé un 
allié bénéfique, sous le signe conjugué du 
sacrifice et du mysticisme. Pour doimer 
le change à certaine culpabilité, il se livre 
à maintes activités: le lancement de la 
collection «Poésie du temps», plusieurs 
traductions poétiques (Tagore, Kipling) 
et théâtrales (Hamsun, Tchékhov, Shake

speare). La lecture des mystiques et la 
découverte de Freud (grâce à Blanche 
Reverchon qu’il va épouser) l’incitent à 
mêler poétiquement dans son œuvre é- 
rotisme et spiritualité, comme il le fera 
dans le recueil Les Noces.

En 1925, le poète inaugure sa «vita 
nuova». 11 compose un roman, Paulina 
1880, qui, au-delà des «mémoires d’I - 
taire» qu’il ressuscite, exprime le désir 
d’une «seconde naissance» que l’héroïne 
partage avec l’auteur. Cette œuvre, d’une 
écriture novatrice, assure la notoriété de 
Jouve dont le recueil Nouvelles Noces 
permet la transition avec un autre ro - 
inan, Le Monde désert. Jouve y évoque 
La Suisse des années de guerre, brosse, 
à travers Luc Pascal, le portrait d’un 
écrivain que les ruptures dynamisent, et 
opère un «gommage» prémonitoire de 
Romani Rolland.

C’est peu après la publication du 
Monde désert, en 1927, que Jouve rompt 
spectaculairement avec Romain Rolland 
en brûlant les 300 lettres qu’il a réçues 
de lui, et s’achemine vers la décision de 
renier toute son œuvre antérieure à 
1925. Mais le ton péremptoire de la 
Postface de Noces, en Février 1928, cache 
mal certains tiraillements intérieurs, et 
il faudra attendre l’année 1933 pour que 
le reniement soit pleinement assumé, sous 
le triple signe de l’inconscient, de la 
spiritualité et de la catastrophe, et con
jointement avec une révolution formelle.

L’œuvre de Jouve écrite après 1925 de
mande à être explorée et éclairée. Elle 
est en tout cas disponible aux éditions 
du Mercure de France ou dans deux col
lections de poche : dans la collection 
«Poésie / Gallimard», on peut lire Les 
Noces et Sueur de sang — deux de ses 
principaux recueils poétiques — ainsi que 
Diadème et Mélodrame; quant à la col
lection «Folio», elle offre deux beaux 
romans: Paulina 1880 et Hécate.

Daniel Leuwers

Trois courts poèmes de Jouve, extraits 
des Noces :

«Déserts, déserts soyez ouverts 
Beaux pays soyez effacés !
Franchis franchis à pas muets 
Le globe matinal de l'âme».

X

«MA NATURE ET LE FEU

Est - ce vrai est - ce bien vrai 
La chose est consumée 
Tes yeux à l'intérieur sont rétournés 
Une seconde vue vers le ciel les habite».

X

LE CIEL DANS LA TERRE

Resplendissant doux jardin de
couvent

Il n'y a rien de plus reluisant que 
ta folle plante

Rien de plus amoureux que le jour 
à ton sein

Rien de plus chaste que ta sueur
claire

De silence de méditations et d'oiseaux 
verts.

(*) Le titre exact de cette thèse est 
«Pierre Jean Jouve. — La naissance d'un 
poète (1906 — 1928)». L'ouvrage sera 
publié sous sa forme intégrale à Lille 
et de manière fragmentaire aux éditions 
Albin Michel.

Fonds A.R.A.M
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վարդ Մ ամ է կոն եան Կե սա րէն դէմ , էր 
քրոֆյչ թէոդորա մայր — կայսրուհէ էն 
սարքած դաւադրութէւնը անյաջող անց
նելէ վերջ , Մ էք™ յէ լ Գ • Կայսրը պար - 
աադրեց էր մօրը՝ ձգել կայսերական պա
լատը եւ էր ազ ջ էկներուև հետ «Կ*ա — 
ր էա»է վանքը քաշուէ լ , ո րպէս կրօնա — 
ւորուհէ' էրենց մազերը խուզելէ վերջ 
(858): Բայց' Մէքայէլ մէշտ էր մօրը 
հանդէպ ո րդէա կան զգացումներով լե — 
ցուն' թոյլատրեց որ մայրը եւ քոյրերը 
երր փափաքէն ՝ Ս * Մ ամ ասէ պալատը 
երթան զբօսնելու համար :

Ս* Մ ամաս է պալատը՝ քաղաքէն շըր~“ 
Լա պատ էն դուրս կը գտնուէր , Ասկեդ — 
ջէւրէ մէւս եզերքէն' այսօրուան «tyw — 
լաթա» կոչուած վ^յրը՝ ոլԲ՝ այԳ Per 
լականէն դեռ ճէնովացէք' հոն չէ էն 
հաստատուած : Կայսրն ա1 լ յաճախ հոն 
կ՚երթար՝ ուր' մասնաւոր ձէարշաւարան 
մը ունէր , որովհետեւ երէտասարդ Մ է- 
քայէլը շատ կը սէրէր ձէար շաւեեր ը ՝ ո- 
րոնց անձնապէս ա՛լ կը մասնակցէր :

Սեպտեմբեր 25 յ 867^^1 թէոդոր ամա յր
— կայսրուհին' Ս • 1քամաս[ւ պալատը 
ճաշէ հ րաւէրած էր իը որդին' Մ[՛•£“՛ յէ ւ 
կայսրը-. Միքայէլ' էր հանդերձապահը 
Մէն տա կը որսէ ղրկած էր , մայր - կայս
րս։ հ էէ՛!։ տալիք ընթրիքին համար երէ 
բերելու, ել ինքն ալ, օր մը առաջ, Սեպ
տեմբեր 2ձփն' Ս- Մ ան՛ասի պալատը գա- 
ijuiir էր , հրաւէրէն օղտուելով' ձէար — 
շս։ ւ է մը մասնակցելու համար-.

Սեպտ. 24 , 867^ գիշերը Միքայէլ
Ս . JJ*ամաս պէտ ի գՒշերէր ՛■ Ի՛ » brb - 
կունը ընթրէրէ հրաւիրած էր գահակից

կայսրը վաս է լը եւ անոր կէ^Ը Եւ — 
դոկէան : վասէլ նախքան դահակէց
կայսր ըլլալը՝ Մէքայէլէ ախոռապետն 
էր ՝ բարձր պաշտօն մը բէւզանդական 
արքունէքէն մէջ*.

Մէրայէւ կը սՒրէր չալէէն աւելի թը-
մել եւ բո լորով էն գէնովցած վասէլէ 
թեւէն յենած' ուղղուեցաւ էր
ննջասենեակը : վասէլ կայսեր ձեռքը 
հ ամ բուրեց եւ մեկնեցաւ ննջասենեակէն , 
մէնչ՝ սենեկապաններէն' խդնատէոսէ 
օդնութեամբ' ան տնկողէն կը մտնէր եւ 
շուտով խոր քունէ մէջ կը թաղուէր : 
Պահ մը վ^ըջ^ յանկարծ' կայսերական 
ննջասենեակը խուժեց' մեծ աղմուկով^ 
վասէլ՝ էր ընկերներուն հետ*.

վասէլէ 1լ ընկերանա յէն' Պետրոս Պուլ
կարը^ Յովհաննէս Խալդը՝ Աակոբէկ 
պարս էկ ապէ լատ ը ՝ վաս էլէ երկու եզ — 
րայրները Մարէան եւ Ս մ բատ ՝ վա — 
ո է լէ եղբօր որդէն Ասէլան ՝ մ է ոմն
վարդ եւ Կ ոստ անդէն Տոքսարը :

Ա են ե կապան' Ւգնատ էոս ՝ որուն սէրտը 
կասկած մը մտած էր' կը մնար կայ
սեր մօտ՝ անոր վրայ հսկելու՝ ուզեց 
ընդդէմանալ ննջասենեակը խուժոզնե — 
բուն • թէեւ յաջողեց աւ դաւադէբներ էն' 
Պետրոս Պուլկարէն արգէլել կայսեր մօ
տենալու՝ բայց nLFbt դաւադէ ր մը' 
Տովհ աննէս էքալդ' չսքողեցաւ հասնիլ 
մ էն չեւ. կայսրը եւ էր սուրովը կտրեց 
կայսեր ձեռքերը-. [Tէքայէլ ընդոստ ար- 
թընցած , ձեռքերը կտրուած' !լ աղաչէր , 
որ խղճան էր վրայ եւ ողորմէն էրեն-. 
Այգ մՒ1"ՅՒն » 'Լաոիլի եղբօրորդին' Ա- 
ս է լան յարձակեցաւ կայսեր վրայ եւ սու-

րէ հարուածով մը Միքայէլի ՚իոԸԸ ^եղ 
քեց։ Այլեւս' կայսրը մեռած էր եւ դա- 
ւադէրները չտապեցէն Ոոկեղջէւրը նաւով 
մը անցնելու, եւ Պուքօլէօնի նաւահան
գիստը հասնելով' կայսերական պալատը 
վազեցին : Հոն' օտար դունդէ պետ Ար
ատ ւա զդի ըս էն թէ Մէք-յէլ սուսերա - 
հար եղած էր եւ պէաք էր որ , ան դուռ- 
ները բանար' նոր կայսրը ընդունելու 
համար : Ար տալաղդ չտապեց դուռները 
բանալու եւ վասիլ ներս մտաւ յաղթս։— 
կան *. Ան' ա նմէջապէս մարդ ղրկեց Ս- 
Ա ամ աս է պալատը, էր կթեր Ե ւդոկէան
մեծ պատ էւն ե ր ով պալատ բերելու ։ Մ էն չ 
թ-էոդորա էր աղջիկներուն հետ կ ողբար 
էր կայսր ղաւկէն սպանութիւն ը եւ կը 
մտաբերէր այն խօսքերը զորս ատեն էն 
ըսած էր Միքայէլի, երբ առա ջ էն ան
դամ տեսած էր վասիլյը • «որդէս , Լ՛ցի՛ 
թէ տեսած չըլյլտյէ տյս մարդը : Ան պէ- 
տէ քանդէ մեր տունը' էնչպէս որ հտյրդ 
նախադուչակած է[՚^> *

P ի ւզան դա կան արքունէքէն մէջ, ղ.ը — 
րեթէ սովորական եղած էր կայսրերու 
սպանութիւնը, փառամոլ եւ անհամբեր 
կայսերական դահ է թեկնածուներուն տեղ 
բանալու համար : Այոպէս էր որ 1 Լեւոն 
Ե. Հայը, կայսր Սէւզանդէոնէ , կը ըս- 
պ աննուէր' 820/- 'Ծնունդէ գիշերը, Պ լա-

Գրեց*

Ս. ՃԷՎԱ1ՒՐՃՒեԱՆ

պատրիարք, սպարապետ, ղփւանաղկս, 
համալսարա՚էվւ վերատեսուչ, եւայլն.

ՄՒայն։ կը յ1-շուե թէ' երր վասք,լ J,„_ 
րածին էր , Ադրի ան ո լպոլս „յ մէջ , իր 
'եոզք[՚՚և հետ' դերի տարուած էր Պուլ 
կարիւս : Արդ , Ադր ի անո ւպոլվաը' թ.րա 
և,ոյ է ել ոշ' Մ^կեդոնիոյ, րլր^

հեղփնկաներ ալ կ'ըս են թէ ան ծնած էր' 
Մակեդոնիոյ «Նիկիտ» քաղաքը, եւ, ա_ 
՛ելի վեր^-ւ եղած է' Մակեդոնիոյ Հ<Փի- 
լիպպիոն^ քաղաքը : Հաւանաբար , իլ, 
նողքին Ադրիանուսլոլիս դտնուած մէկ 
պահուն է պատահած Պուլկարներու ար- 
չաւանքը եւ քաղաքին տասը հազար բը_ 
նկաիթւերուն հետ գերի տարուած է' 
Պուլկտրիա :

Ա • Ա- ՚Լ^սիլիէվ է 1՚ը' «Պատմութիւն 
Սիլզանդական Կայսրութեան֊» երկհատոր
գիր րին մէջ (Tome 1., p. 399 - A.Piccard 
Paris, 1932) կ'ըսէ թէ, մեղի յ-ամանա~
կակից դիտուններ Ա. Փաւիատովտւլոս — 
փէրամէոս եւ Ն • Ա - Պիս (Bees) , կը կար
ծեն , յաջողած ըլլա լ ճ չգելո ւ' Վասիլի 
ծննդավայրը, որն։ Է, կըսեն' Մակե - 
դոնիոյ «Խ ար իու պոլիս֊» քաղաքը-,

վասիլի ծննդաբանութեան վերաբերող 
ղրս յղներ ը կապուած են մեծ մասով 
Փոտ Պատրիարքի ան ո ւն ին :
Փոտ, ստ նչանաւոր պ ա տ ր ի ա ր քն է թիլ- 
զանդի ոն ի , որ Հռոմի Պապին հետ խզեց 
եւ. հաստատեց յոյն — օրթոտոքս եկե
ղեցին : Ան , Ար չալիր Պատրիկի քրոթ ի- 
ըինէի որդին էր ։ Ար չալիր Պատրիկն ալ, 
վարդ Մամիկոնեան կեսարի քրոթ ^ալօ 
— Մ արիայի ամուսինն էր։ Ուրեմն, Փստ 
ալ Հա՛յ մ ըն էր, մեծցած' Ոովհաննէս 
'P եր ականադէտէ եւ ւսնոր եղբօրորդի' 
Լեւոն թուաբան — Փէլէսոփայէ շուքին

՝յկ î Աօոնք' բո լո՛ րն ալ Հայեր են,

Առւստինիասոսի ԳարսւչրջաԱ
փ . դարէն մինչեւ Թ • դար •

(իավէննաի

lb Բանթէլէիմօն Ներէդիի Տափնի Աթէնքի

խէռնէ պալատէն մատուռէն մէջ՝ ll
ան կը մասնակցէր արարողութեանց : 
Ղ^աւադէրներ ը' անոր թաւ ձայնէն զէնք 
ճանչցած էէն՝ մատուռէն մթնշաղէն մ է- 
ջէն եւ էր վրայ յարձակելով սպաննած 
էէն՝ գահէ ճամբան Մէքայէլ թոէլատէն 
առաջ բանալով ; վաս է լէ սպաննած Ս է— 
քայէլ Գ *ը' այս Մէքայէլ թուլատէ թոռն

էր *
(P վ էր ուրեմն տյս 'Լաս էլը՝ որ արեան 
ճապազէքներու մ էջէն' թէւզանդէոնէ
կայսերական դահը կը բարձրանար 
վասէլ Ա* Մակեդոնաց է անունէն տակ՝ 
867 թ* 8Բ-՝ եւ որուն օրով ք^էւզան— 
դա կան կայսբութէւնը հասաւ' անդամ 
մը եւս էր զօրութեան եւ փառքէ ղա
դա թնա կէտ էն î

վասէլ Ա- Մ ակեդոնաց է կայսրը Հա
յոց համար շատ հետաքրքրական դէմք 
մ ըն է՝ որովհետեւ ՝ անոր օրով՝ պատ
մութեան մէջ՝ առաջփն եւ վերջէն ան
դամ կ1ըլլար ՝ որ' րէւզանդական կայսր 
մը թագադր ուէ լ ո լզէր ^այ թազա — 
ւորէ մը ՝ որովհետեւ' ան ք^ադրատունէ 
մ ըն էր եւ էր կարգէն' թագ կը զ րր — 
կէ ր այդ Բադրատունէէն : քաղաքական
այս եղելու թեն էն զատ' վասէլ ունեցաւ 
nLPK ևլոյթ մը՝ մշակոյթէ գետնէն վ բ- 
րտյ' է նպաստ Հայոց : Ան ներմ ո ւծեց 
բէւզանդական ճարտարապետութեան մէջ 
հայկական եկեղեց էն եր ու կերպարը*. Լ*նչ 
որ շատ կարեւոր ձեռնարկ մը եղաւ՝ 
մանաւանդ ՝ երբ դէտ ենք թէ' բէւզան — 
դական եկեղեց էն որքան պահպանողական 
էր ծէս ակտն խնդէրներու մէջ։ Ե։., յե- 
տոյ' հայկ* ճարտարապետական ոճ էն 
տարածունլուն տեսակէտէն :

վասէլէ մաս էն բազմաթէւ գրութէւն — 
ներ կան՝ որոնց մէջ կարեւորագոյն — 
ներն են ♦ վաս է լէ թոռան' Կոստանդէն 
Ծջ-ր անա ծէն (Porphyrogénète) կայսեր 
^վարք' վասէլէ^ ^րկը՝ Աէմէոն Մա — 
դէստրոս Լոկ°թէթէ > Կ*էորդ Կրօնաւորվւ , 
Կեդրենէոսէ ՝ Կ*լէյկաս Պատմ է չէ՝ Փոտ 
(Photius) Պատրէարքէ դրութէւնները :

Կոստանդէն \մէրանածէնէ վկայութէւ- 
նը ՈԸ հնագոյնն է՝ կ^ըսէ • «Ւնքնակալ 
1Լաս էլ ծնած էր Մ ակեդոնացւոց երկք, - 
րը՝ էսկ ազդութեամբ' Հայ Արշակուն
եաց ցեղէն^ ։ թարմանալէ է՝ որ Կոս — 
սւանդէն չ րսեր թէ Մ ակեդոն էո յ ո^ր 
վա յրը ծնած է ե։- թէ ի՞նշ էր lkujubd։ 
Հօրը անունը :

Բէւզանդական պատմութեան մէ£ պահ 
մը եղած է՝ մասնաւորաբար Ը • դարէն 
մ էն չեւ Ժ • դար՝ ուր «Հայ» ԸԼէալը Բէւ֊ 

' զոնդէոնէ մէ£ պատ էլ մը կը նկատուէր 
եւ Կոստանդէն Ծ* էրան ածէն' չուզեր ղրր- 
կել էր մեծ — Հայրը այդ պատէւէն ՝ շեշ
տելով անոր հայկ* ծագումը՝. Այդ դա
րերու ըն թ ա ց քէն ՝ Բ է ւզան դէ ոնէ ձ'է^
Հայերն էէն որ Պետութեան դէու-խը կը 
գտնուէ էն ՝ ո րպէս' կայսր՝ կայսրուհէ ՝

զորս Հայաստանէ Հայերը կը կոչէին' 
«Հայ — Հոռոմ» ՝ էնչպէս այսօր 1լ ըսեն' 
^Ափէւ֊ո֊քէ Հայեր»՝ «Տ)րանսա - Հայեր» 
եւա յ յն :

վասէլ մեծ համակրանք ունէր ֆոտի 
հանդէպ ՝ թէեւ պահ մը ստէպուած եղաւ 
անկէ բաժ՜նուէ լ Հռոմէ հետ վարած իր 
քա զա քա կան ո ւթ ե ան պատճառով : ք*այյ ՝ 
երբ Բդեատէոս Պ ատ ր էա րքը ձ եռաւ 877՛թէ 
վասէլ նոր էն պատր էար քո ւթեան կան — 
շ եց Փ ոտը z

Կոստանդէն Հմէրանածէն Մէքայէէ ’ 
կայսրէն խօսելուն ՝ զայն կը ներկա յա - 

Գէշ Գոյնևրով) որպէսզէ արդարա- 
ցրնէ վասէլէ գործած ոճ էրը։ Եւ կը
պատմէ թէ' Մէքայէլ յաճախ կ Ըսէը 
կրօնա սէր մայր — կայսրուհիէ թէոդո — 
րան գայթակղեցնելու նպատակով՝՛ խէ 
«Հէմէրէ ոս ը ' Ւե1 պատր է ար քն է ՝ ֆոտը 
Կեսար վա րդէ եւ խզնատէոսր քրէս ” 
տ ոն ե ան ե ր ո ւն» î

Փոտ' պատր էարքութենէն իյնալուն 
քաշուեցաւ Ակէպէ վանքը եւ իր ձամա 
նակը յատկացուց վասէլ կա յ ս եր ծը - 
ն բնգա բան ո ւթէւնը դրե լու : Ամանք ալ
կ՚ըսեն թէ՝ Փոտ' պատ ր էարքութենէն

հեռանալուն՝ մնաց վասէլէ մօտ՝ պալա
տէն մէջ ?

վաս է լէ ծննդաբանութեան մէջ՝ ֆոտ 
կը տանէ անոր ծագումը մինչեւ Ար
շակունէ Տրդատ թագաւորը՝ որ ^րխ 
տոնէու թիմեր հաստատեց Հայաստանէ
մէջ եւ. կըսէ թէ, ա"ե Տրգատ թաԳա

որէն սծ է
Փոտի նման գիտնական պաարէտրք 

մը, վաս ի լի ծագումը լո ւսա րան ելսս £ 
քը' ինքնին արմէք մը կը ներկայացնէ- 

Ան' ոչ միայն ո րպէս դիա ուն մարգ, WJL 
նաեւ, հայորդի ըլլալու, իր զանդամ 
քով, ո րպէս Արչաւփր Կ ամ ս արականի ՀԸ֊ 
րւ՚ջը "[՛դի այդ պատճառով ալ կ J
ս ե ր ա կան տու նէն , քանի որ իր մօ1,ե,ւ ՜ 
րտյրը' խէոդորա Աամիկոնեան կայսր"՛' 
հիին քրոջը ամուսինն էր, մօտէն ծա Հ 
էր հայկական շրջանակին եւ ի 41' 
էր ստուգելու եւ պարզելու վասի[1 C 

նըն դարան ո ւ թէւեը*.
վաս ի լի բոլոր պատմագիրները i

կարծիքէն են թէ՝ վասիլ 
տոհմէն էր *.

Գինէսիոս կը վկայէ թէ վասիլ ՂէԼ “ 
րէր' Պարթեւներու Արշակ եւ անոր Հ 
ռաւիղ' Տրդատ թագաւորի տոհմէն
կը գրէ֊ «'Լասիլ ^ած է" Ա
րու երկիրը, իսկ ցեղով Հայ Հ 
կունիներէն էր-. Աոաջին ԱրչակԸ 
թաղաւս րեց Պարթեւներու վրայ 
սահմանած էր, ըստ որու!։ "Է մ յյ. 
նար իշխել Պարթեւներու, Հայոց յ
րաց վրայ, եթէ Արշակ"՛ I՛ „ _
չ..նէր, Այ. վ՚ՀՀՀԼ,,

չակի սերունդը իշխեց րկա!’
յիչեալ մողովուրդներուն
/ող թագաւորը մեռա ՝ Ն ե^
խնդիրներ մէջաեղ և՚ կես՛ն'
Կլիէն ղրկուեցան իչվսանութենէ Ï

Ան
,ննե-

որ
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ր ո դումն Հա յոդ թագաւո րութեանս ի ձե- 
ռըհ ԱշոտոJ Յագրատունւոյ , որ եղեւ 
յաւուրս 'Լաս լի' Յունաց թագաւոր ին եւ 
կամակցութեամբ նորին' ի 336 թ ու Ւն 
Հայոց :

^"4' փարդան Պատմիչը կը գրէ-
«Դարձեալ ի նոյն կայսերէ* Վասիլէ 

եկն ներքինի մի Նիկիտ կոչեցեալ յերեք 
հարիւր քսան եւ հինգ թուին, խնդրեալ 
Ւ յԱշոլոոյ p111?' րերեալ շատ պարգեւս- 
քանզի Վահան ոմն եպիսկոպոս Տարօնոյ 
ասէր նմա' թէ Արշակունի իցէ, զի մայ- 
րըն Հայ է, եւ կատարել թուէր տեսլեանն 
Սրրոյն Սահակայ' նստիլ թագաւոր Ար
շակունի , եւ կամէր պսակիլ ի Ruiçpui - 

տունւոյն: Զոր կատարէ Աշոտ, ընգ նը- 
մին աոաքէ եւ տասն հազար արծաթ' ըն
ծայ նորաշէն եկեղեցւոյն, որպէս Մա - 
միկոնեանքն հինգ գրիւ արծաթոյ ասեն 
գնել զգոլսն արեւմտեան սրրոյն Սոփիա- 
յի ի Յուստինիանոսէ, յիշատակ Հա - 
յոց...».

'Լասիլի հայասէր զղա g ո ւմն և ր ո ւն փայ
լուն ապացոյցն է անոր չխնած մեծ և- 
կեգեցին (‘6էա Մէկալի էքլէսիա) աւելի 
ծանօթ «Ն^՜///» անունով , ձօնուած' Ս * 
Միքայէլ Հրեշտակապետին (nrchistra - 
tigos) • փարդան Պատմիչի մօտ տեսանք 
P է մ եր Աչ ոտ թագաւորը կը նու էրէ 10 
հագար արծաթ նորաշէն եկեղե g ի ին հա
մար : է/ա կը նշանակէ թէ ներքինի Նի- 
կիտ' թօսած էր Աշոտ ի , 'Լաս ի լի շինելիք 
եկեղեցիին մասին։ Ե1-, անտարակոյս' 
խնդրած / ճտ րտ տ ր ապ ե տն եր ո ւ խոր
հուրդները։ Արսվհեաեւ' վասիլի չի — 
նած ՀՆէաքչն' հայկական ոճով է, թնէ՜՜ 
պէս կը 1[կայէ նաեւ սլատմ ագիր' '֊Լա֊
սիլիէվ (Histoire de l'Empire Byzantin. 
Paris, 1935. Piccard. T. I. p. 490).

Մինչեւ P. գար , րիւզանդա կան ճար
տար ա սլետ ո ւթ ի ւն ը 3 ուստ ինիանոսի գա- 
րա շրջան ի ճարտարապետական ոճը կը 
կիր արկէր : Այս ոճը առաւելապէս'
«Ս իրիաք» ոճին զարգացած մէկ ձեւն էր : 
ՀլԼ՚՚՚յ Ս • Սոփիտյի վրայ , որ կը նուի- 
րականացնէ անոր կերպարը, ԸԷԼավ Ռ*ա- 
վէննայ ի Ա ան ՆԼիթալէի եւ կամ P իւ — 
զանդի ոնի Ս . Աէրկիոս եւ Պա քոս' ու — 
թան կիւն ճառագայթող յատ ա կա գիծն ե —

բուն վրայ' Ս իրեաք ոճին *£[*"£*?ը կը 
տեսնուի î

Արեւելքի Հռոմէական կայսրութիւնը, 
որ կը կոչենք Յիւզանգական կայսրու — 
թիւն, մէկ ժ՜ողովուրդի մը, մէկ ցեղի 
մը գործը չէ : Եւ, որովհետեւ կայսրու
թիւն մըն է, ան իր մականին տակ կը 
հաւաքէ բազմաթիւ, զանազան ժողո — 
վուրդներ ։Այգ ժ՜ողովուրդները' արդէն 
դո յութ իւն ունէին կայսրութեան հողա
յին տարածութեան վրայ , նախքան P իւ- 
զանգա կան կայսրութեան կազմուի լը եւ 
իր ին քն ո ւթ եան գիտակդիլը î Այս մոգո
վս ւրդներ ը կը կազմէին արդէն' քաղա- 
քակրթութիւններու կեդրոններ : Անոնք 
էին որ լայնօրէն մասնակցեցան հեյ/ե — 
նական քաղաքակրթութեան փթթումին : 
P իւթ անեաց ին եր , Լի տ ի ա g ին ե ր , Լիր իժ՜է — 
ցիներ , P ամֆիլիgին եր , Կապա թովկիա — 
ցիներ, Աուրիացիներ եւ Հայերը, բոլորն 
ալ հին քաղաքակրթո ւթիւններ ունեցող 
ժ՜ողովուրդներ էին : Այս ժողովուրդնե — 
րը բերին իրենց քաղա քակր թութ եան g 
բամ ինն երր' P ի ւզան դա կան կա յս ր ութեան 
եւ անոր քաղաքակր թութեան ձեւաւո — 
բումին մէջ*.

Երբ, Մեծն Կոստանգիանոս , Նոյ* 4, 
326 թուին կը դնէր առաջին քարը իր 
նոր մայրաքաղաքին եւ զայն ^ԼԸ^Էը 
կա յս ր ութեան եւ քաղաքակր թութեան 
մը նշանաւոր կեդրոնը, արդէն' Արե — 
*-ելքի մէջ դիտէին թէ' ինչպէ՚ս սիւ — 
ները կը կապեն աղեղներով հել լենա — 
կան դովթարի (architrave) տեղ , թէ ինչ- 
պէ՛ ս կը ծածկեն շէնք մը' կամարներով 
L‘ ղմբէթներով, թէ թեչպէ՛ ս որմերը 
գունաւոր մարմարէ տախտա կներ ով
կը ծածկեն եւ արդէն հնարած էին ող — 
նոյցի (pendantif) դրութիւնը, ' դմբէթը 
կառուցանելու համար : P ի ւզան դի ո նի 
միակ արման իքը եղաւ այս բոլորը ի — 
բարու համադրելով յառաջ բերել դե — 
զարուեստական յուզիչ արտայայտութիւն 
մը, որ կոչուեցաւ թիւ զանգակ ան ոն :

P ի ւզան դա կան ճա րտ ա րապետ ո ւթ ի ւ — 
նը կայսրութեան կազմութեան կը 
նմանի ։ Ան կազմուած է' կայսրու — 
թիւնը բաղկացնող իւրաքանչիւր ժողո — 
վոլրդի բերած' ճարտարապետական

բերնին վտանգուած տեսնելով Հայաս
տանը ձգեցին եւ P ի ւզան գի ոն ապաս — 
տանեցան : Հոն' գահին վրայ էր Լեւոն 
վտյսրը (457 - 479) , որ զիրենք սիրով 
ըեդունեցաւ եւ անոնց ապահովութեան 
Հսւմւսր, զիրենք հաստատեց Ա ակեդոնիոյ 
«Նիկէ» քաղաքը» : Այսպէս էր որ Արշա
վուղիները հաստատուեցան pի ւզան դա — 
վան կայսրութեան մէչ-.

1*այվ Պփնէսիոսի այս պատմութիւնը 
Լըսեր թէ ինչպէս Վրսսիլ ծնաւ Ադր իա- 
'եոլպոլսոյ մէջ, այսինքն' քՒրակիա եւ 
վոչուեցաւ Մակեդոնացի :

Գրականութիւնը հաւանաբար տարբեր 
ԷԼԼայ * Արդարեւ' քՒրակիոյ մէջ հայկ* 
զօրաւոր գաղութ մը կար ** Զ • գարուն 
Արջերը, Մորիկ կայսրը Հայաստանէն 
գաղթ ական ութիւն տարաւ եւ զանոնք 
Հաստատեց ԼԺրակիոյ մէջ, հայ իշխան- 
^երու վարչութեան տակ : ԼՀ • գարուն ,
Կոսաանդին կայսրը (741 — 77օ) յ 9*" “
ր[ւնէն վերցուր ուրիշ գաղթականութիւն 
մը եւ նոր էն' զանոնք թրակիա հաստա- 
տհց : Այս գաղթական ութ իւններու ներ — 
վա յութ իւն ը հաւանաբար շփոթութիւն 
յառաջ բերած է միտքերու մէջ, Մակե- 
գոնացի Արշակունիները' թրակիոյ մէջ 
աեսնելով յ

Եատ կանուխ էն' Հայերը արդէն եկած 
([‘ն Pիւզանդիnն : միտենք թէ' 3 ուստ ին- 
իանոս կայսեր օրով Արտաւան Ար շա — 
վունի Յովհաննէս Արշակունի թագա — 
Լորի որդին' P ի ւզան դի ոն էր , ուր շատ 
կարեւոր անձանւո բութիւն մը եղաւ եւ 
նոյնիսկ փորձեց կայսերական դահին 
տէրանալ։ Յուստինիանոս' մահուամր 
‘գատմեց դաւադիրներ ը , բացի Արտա —

որուն, նոյն իսկ ատեն մը վերջ 
("Արձր պաշտօններ յանձնեց : է * դարուե

<1եԼո,-ի նաեւ ուրիշ Ա ր շ ա կ ո ւ ն ի 
ՀԼա զեն տ ի ան ո ս պատ րիկը, որ ըթփ"Ա-

‘"•^ցալ Հերակ/փ թոռան' Կոստանզփ
Ղկմ ■, բայց ձախողեցաւ եւ զոհուեցաւ՛. 
Այ* Հազենաէանոոէ Հայ - Արչ^կ"լն1՛ 

^Ա.ալը Սէրէոո մեզփ կ'իմացնէ- «Կարգէ 
I՛ վերայ գաւառաց իւրոց զաւրավարո 
'ւ^ղենտիանոսն, որ կոչուէր՝ Արչս' ՜

որ ալ ըլչայ , անհ աւան ական բան
C էէ Որ փասիլ սերաե ԸԱայ Արչակու-

նիներէն ։ ինչ որ կարեւոր է, այն է թէ՝ 
Pիւզանդաgի պատմիչներէն եւ անոնց 
հ ետեւոգ եւրոպաց ի հ եղինա կն եր էն՝ ոչ 
ոք մ խտած է վասիլի Հայ եւ Արշակունի 
տոհմէն Ը//այր :

Մակեդոնիոյ մէջ բազմաթիւ Հայեր եւ 
Ա լաւներ կը բնակէին ։ Վրսսիլիէվ , վ են- 
թագրէ թէ , 'Լաս ի լ ըլլայ' կիսով Հայ 
եւ կիսովՀ I)լաւ : Իր ընտանիքը' կ'ըսէ
'Լասիլիէվ (Histoire de l'Empire Byzan
tin, T. I. p. 398. Ed. Piccard, Paris 1932)
եադումով Հայ էր, բայց, գարերու ըն
թացքին, 457 թուականէն մինչեւ 867 
թուականը , չոր ս հար իւր տ ա ր ո լան ըն
թացքին , հաւանաբար' իւնամիացաե է 
Սլաւներու : Իայց , 'Լասիլփէվ նկատի
չառներ թէ, կէս - Ս լաւ 1Լասիլը' Ս լաւ 
Պ ո ւլկա րն ե ր ը դերի պիտի չտանէին : թե
րեւս ալ, այս սլաւական խնամութեան 
համար ըլլայ, որ ՛Ծիրանածինը չի խօ - 
սիր 'Լաս ի լի հօրմէն :

'Լաս ի լ երբ գահ բարձրացաւ 30 տա- 
ր եկան էր » կ'ըսէ Աղոն9 » այսինքն' ծը- 
նած էր 837-ական թուականներուն. ո- 
մանք ալ կը կարծեն թէ 812 թուին ծ՜ը- 
նած ըլլայ ան^ ինչ որ' սխալ է : Ար - 
գարեւ, թէոփիլից իչխանը , 855/'ե կը
յանձնարա րէր 'ԼասՒւԸ Միրայէլ կայ - 
սեր, եւ փաս ի լի համար կ'ըոէր «պատա
նի» (նէօթէրօն) : Եթէ , փաս ի ւ ծնած ըլ
լար Տ12ին, 855ին' 43 տարեկան կ'ըլլար, 

որ' պատանի տարիք չէ :
փաս ի լ եղաւ' մեծ հայասէր մը- հայ 

իշխաններուն միչտ սէր եւ պաչապա - 
նաւթիւն շնորհեց եւ բարձր պաշտօններ 
տնոնց յանձնեց : Օրինակ' Ալեքսի Հայը
(Stratigon Alexion Genos Arménion)
„ր նչանակուեցաւ Կիպրոսի փոխարքա յ, 
կը գրէ Ծիրանածին' «Բանակաթեմեր»

գէրրՒ^1 յէէ ՛՛
Յովհաննէս Կաթողիկոս ալ կը գրէ • 

«1էյլ եւ մեծ կայսրն Յունաց՝ Բարսեղ, 
ոչ փոքր էնչ պայման խաղաղութեան եւ 
հաճութեան սիրոյ, հաստատէր ընդ աը 
քային մերոյ' Աչոաոյ, որդի սէ֊րելլ՝ փ-ա 
անուանելով, եւ հաղորդակից կացուցա- 
նե.ով յամենայն թագաւորութիւնս թա 
գաւորութեան իւրոց՛» : (ապ • Երուսա -

ղէմ, 1867, էջ 177)։ ,
Սաեփանոս Ասողվ՚կ ալ կը գրէ- «Կո

Օծունի' հին քրիստոնէական սրսզիլիքը, եկեղեցին շրջասլատոզ կամարակապ 
ծածկոցը Ե- դարու շինութիւն է, նուիւ քան 485, հաւանաբար հեթանոսական 
սիւնազարդ գաւիթի մը (péristyle) վերապրումը : Այս յատակագիծը րաղղատե - 
լով «Նէա»ի յատակագիծին հետ կը տեսնենք գրեթէ նոյն ձեւաւորումը: (3՝ • 
դարէն սկսած, րիւզանգական եկեղեցիները կը շրջապատուին կամարածածկ գա - 
ւիթով մը Վասիլեան նախատիպին համա ձայն, մինչ Հայերը է- դարէն սկսած 
զայն շնշած են:

Fonds A.R.A.M
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տուրքովը : Ա ♦ Ա ոփ էտ յէ շէնութէւնը Q * 
դարուն , հրաշալէ կե րպով կր պտտ — 
կեր արն է այս վէճակը։ Անոր շէն ո ւթե ան 
համար կայսրութեան Լորս ծագերէն 
բերէն շէն ան է ւթ ե ր ը ; Ս էւն երր եւ թո — 
յակներ ը Լէտէա յէ քշֆէզ քաղաքէն կու 
դա յէն , դմբէթէն թեթեւ աղէւսները՝ ո֊ 
րոնր վրայ դրուած էր' «Աս տուած հէմ- 
նեց ՝ Աստուած զայն սլէտէ պա շտ սլան Հ՜»' 
կու դա յէն Հռոթոս j մարմար —
է ոնը Փրէրոնէզէն էր , սլօրւէէւրը Ե - 
դէ սլա ո սէն ՝ եւա յլն։ Փորր Աս է ան տուաւ 
ft էւզանդէ ոնէ առաջ էն ճարտարապետ — 
ները՝ Աուրէան' որ կայսրութեան մէկ 
նահանգն էր յ տուաւ էր շէն րեր ուն ճար
տարապետական կառո յր էն օ ր էն ա կը :

ft է ւդան դա կան ճա բ տ ա ր ապետ ո ւթ է ւն ը 
կար ելէ է բաւեն ե շ երկու մեծ շրջան — 
ներու ՝ յ ա տ կան շո ւած' երկ ու հէմնա կան 
ոճերու կերպարանրով :

Առաջ էնբ' Ա ո ւստէնէ ան ո սէ շրջան' Q • . 
դա ր ո ւն : Ան յատ կան շուած է' Ա էրեաք 
ոճէ շէն ո ւթ է ւնն ե ր ո վ , որպէս էն են — 
ft էւզանդէ ոնէ Ա • օրէնէն ՝ Ա . Ա ոփ է ան ՝
Ս • Աո-արելորը , եւա յլն , ուր շէնրը կը 
ծածկեն կեդրոնական հսկայ դմբէթով 
մը՝ ԼոԲս մոյթերու վ րայ : Ասոնք՝ էրա- 
րու կապուած են Լորս հսկայ աղ եզնե
րով֊ եւ ոզնոյրներով (pendarUifs) : Այս
ձեւէ շէն ո ւթէւն ը շէնրէն ճառադա յթոդ 
յատակադծէն մէջ առաջ կը բերէ' թա- 
Լա ձեւ ներրէն րա (եան ում մը : Ե *- կամ ՝ 
ուզզակէ թաԼաձեւ յատակադէծ մը՝ ո ր- 
պէսէն էր' Ս* Առարելոր ե կեզեր էն , ճէ- 
պէլ "՜ ՇէյՀ ՜՜ Պտրաքաթէ' Ս • Ա էմ է ոն 
Աէմե ակե ար է պաղէ լէքա յէն նման՝ (j • 
դարուն : Ալ կամ' սուր էական ուր էշ յա- 
տակադծէ մը հետեւոզութեամբ Պօսր ա է
(512), ուր' ներրէն ութ մոյթերու կազ
մած ութանկէւն րա զմ ան կէ ւնը կը վա — 
րէ յատակադծէն շա ր ո ւածրը : ս
ԱՈւրէական օրէնակէ նման է - Հրավէն — 
նա յէ Ս ան ա լէն (527)? ft էւզանդէ ոնէ
Ա * Սէրկէոո եւ Պ ուրոս ե կեզեր էն ե ր ը
(532) Ï Ս • Սէրկէոս եւ Պա քոսը այմմ
մզկէթ է եւ կը կոԼուէ' էւԼէւ֊ք Այա
Աօֆէադ :

Աուստէնէանոս է շրջան է ոձը տեւեր 
Զ* դարէն մ էն Լեւ ft', դար՝ երեր հա- 
ր էւր տարէ :

^ԲևԲոԲԳԲ վասէլեան շրջանն է ՝ թ • 
դա րէն սկսած եւ որ էր օր էն ակը կ՚առնէ 
հայկ» ճարտարապետական ոճէն՝ որուն 
առաջէն օր էն ակը եղաւ . Պ ո ւրօ լէօն է Ա ♦ 
Մ էրու յկ լ Հրեշտակապետ եկեղերէն
«\,էադն : Այո շէնութէւնը ուղերոյր եզաւ 
յաջորդ դարերու բէւզանդական ճարտա- 
րապե տա կան դպր ո ր էն եւ առհասարակ 
օրթոտորս եկեզեր էներու յատ կան է շ ր :

Այս պա բադան վրէպերաւ J'P'• դա րու 
դէտն ա կանն ե ր ո ւ ն կատոզո լթենէն եւ 
ծէծ սւ զ ե յ Է ս էւա լումնե ր ո ւ առաջն ո ր —
դեր զանոնք։ Այսէնքն թէ «Հքառը ար- 
դե լր եզաւ որ Անտ առը տեսնենք :

Այս դէ տ ո ւնն երը , որոնցմէ ո-
մանր ն ո յ ն է ս կ վենետէ —
կէն անդէն շեն դարած , պատ-
դամերէն է րենր ակադեմական տ էտդոս- 
ներ ուն յենելով' թէ հ ա յկ ♦ ճարտարա — 
պետ ո ւթէ ւնը բէւզանդակաեէն զաւառա- 
կան մէկ ձեւն էր» Այոէևրհ դո յութէւն 
ուներոզ բան մը՝ օրէնակ 1լ առնէր տա- 
! լաւ՜էն դո յո ւթէւն Լուներոզ բանէ մը»»»

Երթ վասէլ կայսրը որոշեր Ա » Մ է — 
րայէլ Հրեշտակապետ եկեղերէն շէ — 
նել Պո ւրօ լէօն է կայսերական պա լատ էն 
շրջափակէն մէջ՝ հայկ» ճարտարապե — 
տութէւնը ՝ արդէն' 1600 տարուան դո- 
յութէւն եւ փորձառութէւն ունէր ՝
ուրարտական էր ս կէզյրէն ասդէն ՝ եւ առ 
նուաղն 500 տարուան' քրէստոնէական 
կառուցումներու վարմ՜ ո ւթէւն ü ը : Աե ՝
ուրեմն հասած էր ո[,ոլ կատարելու — 
թեան մը՝ որ (է • դարուն կը պս ա կո ւէ ր 
Ան էէ ft ադր ատ ունէներու վերածնունդս — 
վը֊,

Պուքօլէօնի Ա . Մ ի քտ J է լին վրայ , հա- 
մա րձակ կերպով կը փոթարէնուէ 3 ուս- 
տինիանոսի շրջանին դևտաօեւ հսկայ 
դմրէթը ,հայկ. եկեղեցիներու կաթողի
կէով (katolikon) , որ իրականին մէջ տե
սակ մը լու՜սանցոյց Էհ Այս կաթողիկէն 
հաստատուած է ներքին չորս մոյթերու 
վրայ ել խաչաձեւ, տանիքին թեւերուն 
իրար հանդիպած կէտին զետեղուած է : 
Աուստինիանոսի շրջանի եկեղեցիներու, 
միայն ներքին խաչաձեւումը, հոս կը 
յայտնոլի նաեւ' հայկ- եկեղեցիներու 
վրայ եղածին նման' տանիքին վրայ ա՛լ՛.
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Այս ձեւի չին ո ւթիւնը կը կազմ էր' աը - 
դէն հ աքկ» ճարտարապետական ոճէն 
յայտարարը :

Օտար հեդէնակներէն ոմանք' Կիւյէր
(Gnyer) , Հու լֆ (fFulf) , Մ ի [չէ, Շառլը
Տիլ, անցնող փթ • դարուն հրապարակ 
դրած էին վարկած մը թէ, բիւզանդական 
նոր ճարտարապետութեան ոճր կը ԱկԱՒ' 
Հաս ի լի «Նէտ»ով եւ «յունական խաչ»ի 
յատակագիծով, կրնայ ըլլալ որ Փոքր 
Ասիայէն եկած ըլլար , բայց ով Հայտս- 
տա նէն։

Բոլոր այս «վար կած» ի (hypothèse) 
հեղինակները, երբ իրևնց աչխատասեն- 
եակի չոր ս պատեր ուն մէջ ւիակուած
կը հնարեն վարկածներ, միմիայն Աւորր- 
մ էկովսկէէ հաստատու մներր ջրե դու հա
մար՝ կր մոռնա յէն հաշուէ առնել ու- 
րէշ համոզէ Լ ազդակներ ՝ որոնր լէրսէյ 
հ է մն ո ւե լո վ Ատըրմ էկովսկէէ' կը գրէր*֊ 
ՀՀ» » » Այ ս ձեւը որ տարածուերաԼ Ար եւ.ե լ- 
քէ քրէստոնէական արու. եստ էն մէջ՝
զուտ հայկական £» î

սւ զդա կն եր ը ՝ որոնր ակնարկեց է 
աւելէ վերը ՝ կապ Լուն էն ճարտարապե
տական ենթադրական վարկածներու
հետ : թերեւս ասոր համար ալ անոեր 
շատ ւսզդու եղած են : Այս ազդակները 
մշակութայէն եւ րաղարական են։

թ . դարուն ՝ Բէւզանդէոնէ մէ£ Հա — 
յերր էրենց ձեռրը ուն է էն կայսրութեան 
ամբողջ ղեկը : Հ՛ո յ կայսրերու եւ կայս- 
բուհ էներու՝ ^ա,ք կեսարներու՝ հայ
պ ատր էար րէ ՝ սպա րասլետ է եւ Հա
լերէ բացուած համալսարանէ րաղարա- 
կան եւ բարոյական ազդեցու թէւ^ւնե ր ր 
շատ մեծ էէն : Հոն տէրող հայկական 
մթնոլորտէն մէջ' Վասէլ դմուա բութ էւն 
չունեցաւ քՀէւզանդէոն մտցնելու հայկ» 
ճ ա րտ ա ր սւպետ ա կան ոճր ՝ որ րէ ւ ղան — 
ւրա կան եկեզեր է էն կրօնական րարացած 
հ m a !լց ո դո ւ թ եան համար յան դուզն Բա
րութ էւն մրն էր եւ որ' առուն g մեծա — 
զօր կայսրէ մը սլէտէ չյաջողէր է ր ւս — 
կան անա լ :

Եւ՝ այս Թ * դարէն ասդէն՝ րէւղան- 
դա կան եկե ղերէն երր շէնուեցան' վասէլ 
Ա» կայսեր ներմուծած հայկ» ոհով՝ թէե 
աւելէ րն դա ր ձա կ րան հայկ • եկե զեր էն ՝ 
h. այս պատճառով ա լ րազմա թէւ կաթս— 
ղէ կէն եր ով՝ թուով հէնդ։ Վրսսէլեան 
այս ոճը' վերջ է վերջոյ եղաւ օր թո — 
սարս եկեզեր է էն մէկ յայտարարը՝ այն 
աստ էճան որ կարծու h9 աւ թէ հայկ ա — 
կսւնն էր ր է ւղան դա կան էն սերողը ։

Ա* ասնաւո ր ա բար' U,JU նոր ոճր տա — 
րածուեցաւ կայսրութեան արեւմտեան 
նահանգներուն մէջ' Պուլկարէա ՝ Սեր ֊ 
սլէա ՝ Աունաստան եւ Աղանուրէ երկայն- 
րէն։ Ա» Մ ար էամ ft ան ա թ ր ան թո ս ը ՝ Մի- 
րէւէօնը , Ա ■ Ա ար էամ ft ա մ ւս խ ա ր է ս թ ո ս ր 
Կ• Պոլսոյ մէջ : Տւսֆնէէ ն շանաւո ր եկե
ղեցին' Աթէնքի մօտ, Տ ունաստան ի մէջ՛. 
Ա^ՒըՒ' Ա ՚ Հուև ասը եւ Ս . Կայսը , Ար- 
թայի' Ա ■ Մ արէամ ft ա ր ե դո ր է թ է g ան ՝ 
Մօնէնվասէայէ' Ա » Նէրոլան ՝ Ա*էթրայէ՛ 
Ս. Մ արէամ ft ui'li էժ ար1ւ սւ ս ա^ւ ՝ ուր կը դըտ՜~ 
նուէ' Ա » ^'րէդոր Լուսաւոր Լէ կենդսւ — 
նադէրը։ Ե ուկոս լաւէո յ' Երարանէցաէ՝ 
Ա տ ո ւտ են է g ա յ է ՝ Օէւրէտայէ Ա • Պ ո կո — 
ր ոտ էրան ՝ Ա » ^անէօն եւ Ա * էտումը՝ 
Ետալէոյ մէջ Աթելոյէ եկեղեցէե՝ եւայ- 
/թ1 վասէլեան ոճով են եւ կը նմանէն 
հայկ» եկեզեր էներու կերպարէն։

Այս առէ թով է ՝ որ բէւզանդական ոճը 
ընդգրկեր եւ տարածեր հայկ» տանէրէն 
էւա Լա ձեւ շէն ո ւածրը î Այս էս ա Լա ձեւ
տանէրէն թեւերուն կեդրոնէն կը դնեն 
դլէւաւո ր կաթող է կէն ՝ էոկ թեւերու 
ցած կո ղմ ե ր ո ւն վրտյ' երր պէտք է' 
փորը կաթողէկէներ ;
Արեւմ ուտրէ մէջ՝ մասնաւորաբար ԺԹ- 

գարու դէտուններու մօտ՝ այս րո լորը 
չփ ո թ ո ւթ ե ան g պատճառ եղաւ : Այո ղէ՜“ 
տունները որոնր Հայաստանէ դո յութէւն ը 
անդամ 1լ անդէւոանայէն ՝ կա բծեցին թէ' 
էււսշաձեւ տան էրը բէւզանդական հնարր 
մը ըլլար եւ կոԼերէն զայն' «յունական 
խաԼ^ ՝ էոկ հայկ» դարաւոր ոճը՝ է^ր- 
նատէպ կա թուլէ կէն եւ թաԼաձեւ տա նի
քը կարծեց ին եւ պնդեցին թէ' կը սե
րէին բիւզանդական ոճէն, առանց որ 
նկատի ունենան' դարաշրջանները եւ թ ը- 
լականները :

Ուղղանկիւն քառանկիւնի մը մէջ ներ- 
ղրծուած խաչաձեւ յատակագիծը եւ խա- 
Հ ա ձեւ տա ^իքը պէտք է կոչել «հտյկ . 
խաչ» , փոխանակ' \ «յունական խաչ^ի 
սխալ անուանումին :

Ա. ՃԷՀԱՀԻՐՃԻԵԱւ,

ՖՐԱՆՍԱՑԻ
ՏԵՍԱՐԱՆՆԵՐԷ

Փրուտոն ՝ ընդհակառակն կը քննա - 
դատէ Տըլուրըռուան : Աձար դործերուե
մէջ կը տեսնէ «աւելորդ բաների՝ րայց 
կր թոստովանէ ՝ թէ դմուար է արուեստը 
սահմանել ։ «Ա*էստէկ րան ձ ը կա J ար
ուեստէն մէջ՝ որ կր թուսափէ վեր լու.— 
ծումներէ^ ։ Եր բողորէ Փ ր ո ւտ ոն ՝ ե՜րր 
րննադատներ , 'Լ»որոյէ նկարներուն ա — 
նաւարտ երեւո յթը կը նկատեն տ կսւ ր ո ւ — 
թէւն ։ «Ի^նԼ կը նշ անակէ անաւարտ կամ 
աւարտ ած » ա շթ ա տ ան րէն ա ե ւո ղո ւթ է ւնն 
է որ արձ՜էր պէտէ աայ նկարէն^ ։ վ^ննա- 
դատը ՝ րնդհ՝ ան րապէս ՝ ճ ա շա կէ տրամա- 
րանութէւնով էլ առաջն ո րդո ւ.է • սակայն ՝
ամէնէն լաւ տրամաբանողը Լէ մէշտ ամէ
նէն լաւ. ճ ա շա կ ուներ ողը ։^ննադատ ը երր 

ղէնուած զգալու րնդո ւնա կութէւնով ՝ 
կր դառնայ արուեստագէտէն Լարադոր — 
ծը • հ.կը սպաննէ ղու յն ՝ երր պէտր է լու
սաբանէդ :

ftնnlթէւնը բառարանն է նկարԼու — 
թեան լեզուէն » րնն ագատն ալ նկարէշէն 
պէս ւղէտր է ծանօթ Ըէէայ ուն որ բուռե
րուն» այլապէս' երկուրն ալ կը նմանէն 
ազատ ո ւ թիմ,,,, կ ո ր սն ր ո ւց ած թռԼու նէն ՝ 
որ վանդակէ մը փորր տարածրէն վրայ 
կր կատ ար է էր թռէ ծԸ^^Ը Ը :

1'նութեար1ւ օրէնրներուն էմաստութէւ — 
նը' տարրեր մտածումներ կը ներթւԼէ 
նկարէշէն եւ րանաստ եղծէն ՝ երամ է շ — 
տէն եւ դէտն ական էն : Երեւոյթներու հա
մայն ա դէ տ ա ր ան էն կը ն ե ր շն Լո ւէ ամ էն
ստ եղծագործ մէտր եւ սէրտ : է]ո րին եւ. 
բազմազան բնութեան արտայա յա ո ւթէ ւե
նէ րը ՝ անոնց լեզուն կ} ուզէ ծանօթաց — 
նել Հէփո- էէ P՛ P էն է «Արուէ ստ ին փիլի- 
ս ուէա յո ւթ էւն ըդ ։ թէն ՝ արուեստէ դոր — 
ծը կը սլայմ անաւս րէ տեղով ՝ կէէմ ա յով և 
մէջավայրով։ ԱՀւոնց մէջոց ով կը բացա
ւս ըր է էւոա լական՝ ֆլամական եւ սպա— 
նական մեծ եւ էնրեատէպ դպրորներուն 
տեղա յէն մ ասնա յատ կութ էւններ ը i Ասւ — 
ռը էլ առնէ' ճան չնա լու համար պտուղը։ 
թէն կը րննարկէ էտալական վերածը — 
ն ո ւնդը ՝ հասկյնալու համար անոր մե - 
ծութ եան պատճառը ու կը գտնէ մէջա- 
վայրը նաթ՝ յետոյ տեղը՝ որ հեռա — 
ւոր կապ մը ունէ յոյներուն հետ։ Այո 
երկու հանճարեղ մողովուդներու ոդէն 
երկար ատեն դէմադրեց կրթական ար — 
ո t եստ է ներ թումումէն դէմ : Պահեր դե— 
զերէկ էլա ր զաւո րում էն ( 1ՈՕթ|ւթ-լք^ր ) ճա — 
շակը՝ եւ ըմբոներ աւելէ մարդը՝ բան' 
բնութէւնը։ Հէ ահ եկանութ էւն ը ՝ որ տուէն 
վերածնունդէ հսկաները մարդկայէն կա
ռոյցէն՝ կու դար յունական արուես — 
տէն հեթանոս հմայքէն՝ որուն թափան
ցումէն արգելք չկրցաւ ըլլալ կրօնական 
է շթ ան ո ւթէ ւնը : վերածնունդը եղաւ հա- 
մ ադր ո ւթէ ւնը սրբազան եւ հեթանոս
արուեստներուն ՝ որուն ամէնէն աւելէ 
նուէրեալը պէտ ի մնար' Ա ի քէլ ԱՀյճէլօ :

Բ'էն , քաղաքական փայլուն շրջանները 
միայն ընդուձւակ կը գտնէ արուեստի 
ւիթթումին • իբր փաստ' կը յիշէ ւոոճե- 
րու փառքին մէջ ծաղկած վենետիկեան 
մեծղի եւ լիադեղ ն կա ր չո ւթ ի ւն ը : Բայց, 
կը մ՛ոռնայ՝ թէ Եարոլոս Ե*է կայսրու
թեան փլուզումէն յաջո բդեր ար ուեսա է
եւ դրա կան ու թեան մեծ շարմում մը ըԱ — 
սլանէոյ մէջ՝. Հ ոլտն տա կան մեծ ու հա
րուստ նկարչութեան զուդադէպումը 
ե ր կր էն գերութեան շրջանէն եւ վեր ա — 
ծընունդէն երեւում ը ան է շթ ան ո ւթեան
եւ անբարո յութեան շյրջ^մնէ մը մէջ՝ ուր 
արուեստը հասաւ գեղեցկութեան բարձ- 
րադոյն կատարէն : Հապճեպով դրուած 
«Արուեստէն փ է լէս ո փա յո ւթէւն ըդ Լմէնէ 
ճշմարտութեան դէմ մեղանչումներ շատ 
ուն է :

X

ft րապաշտ քննադատներ ու ամէնէն ի - 
ր ա սլա շան է' էմ1’Լ Ջ°ւա : Հ ակակրանք
մը ունէ անցեալէն նայող արուեստա — 
դէտներու հանդէպ : Այս յանդուգն քըն֊ 
նադատէն մտածումները դամբանական — 
ներ են դասականութեան եւ վ է պ ա կան ո ւ- 
թեան վրայ գրուած ։ Ո Լ մէկ բան կ  ̂ըն- 
դունէ ներկա դուրս : «*ե կա ր Լո ւթ ե ան
ներկան' է ր ապա շտ ո ւթեան մէջ է» անոր 
սլէտք է ուղղուէ արուեստագէտէն թառ
նս ւածքըդ : /?/֊ , կը յարձակէ սալոններու
յետադէմ Ժլ1Նր|ւՆ£՜^ր/71_Ն վԸաJ y որոնք «ի-

liiniln ո են f r.ll.եա ւ են

ճշմարտու՜թիւնը կը փնտռեն այսօրուան 
ճշմարտութեան մէջդ յ

Զօլսւ, միակ քննադատն է, որ մամա- 
նակէն առաջ կ'անցնի, օրուան ծսլզ 
րուածներուն մէջ' վաղ,,ւան մեծութիւ
ները տեսնելով: Երր, Մանէն քննադա - 
լսողներուն երեսին կը պոռայ, կը
ծադրէք զինք , բայց ձեր զաւակները' 
պիտի հիանան անոր վրայ. անոր տեղը' 
Լուվլւի թանգարանն է» . կը նկաւոոլի' 
անարմէքներ ջատագովող խենթ մը , 
Մամանակը ցոյց տուաւ թկ , իրապաչ - 
տ ո ւթե ան հայրը չէր ս խաշած' դափնի
ներու բաշխ ում ին մէջ՛. Աադեցած ճա - 
շակներոլ հ ա կազդե g ո ւթ ե ան պահանջը'
կը սպասէր ումեզ խառնու ւսծքի մը , „ր 
կարենար Բոլրպէի հզօր իրապաչտոլ - 
թիւնը պարտագրել անցեալի նախասի - 
րութեան : «Կեանքը առօրեային մէջ է. 
անոր մէջ պէտք է սպառի տաղանդին 
բ՚՚ցը՛» ։ փեղադիտական բարձր կրիհւլ - 
թիւն պէտք է յաջողութեան հետ, ըն - 
դու՜նե լի դարձնելու համար արուեստա — 
դէտ մը , որ չի նմանիր ուրիշին :

Զօլսւ , արհ ամարհ ե լով ամէն անար — 
դանգ, որ կը չռա յ լուէ ր իր անունին
չո ՚ ԸԸ’ աւ՜ելփ յստակ !լերսլով 1լու.զէ ճըշ- 
դել է ր ա պտ շտ բտռէն էմաստը » «ftgtu — 
պա շտօրէն նկարել Լ է նշանակեր բնու- 
թէւնը ընդօրէնակել ։ ք^նո ւթ էւնը Լըն — 
դօրէն ակուէր ՝ կը վեր լուծս t-է : Այս է - 
մաստով եթէ է ր ապա շտ գործեր նկարկր 
կը ծափահարեմ ձեզ՝ աւելէ ու մղին կը 
ծափահարեմ ՝ եթէ նկարէք զանոնք է- 
րական եւ կեն դանէդ :

Ջօչ ա ՝ կը քննադատէ մէջավայրէն եւ 
կլ[,մ այէն ազդեր ո ւթէւններ ով ւոեղայէն 
դպր Ո ր մը բնո րո շող տ ե ս ո ւթ է ւն ը ք^էնէ : 
«Արուեստէ գործը թաոնուածքէ մը 
ընդմէջէն տեսնուած ստեղծագործութէւն 
է» կապ Լուն է կլէմաներու հետդ։ Աետոյ՝ 
ն էզակը կը դարձնէ ռոձ անթէկներուն ։ 
«Արուեստագէտ մը՝ որ էր կեանքէն ե- 
րեք — Լո ր րո րդը կ^^ղԸ^Լ երեւակայու
թեան մէջ դէմքեր տեսնելով՝ ապրող 
դէմքեր չէ տեսներ ա յլեւսդ ։ ^ոսո Q0” 
լայւսկանոՆթիւն մը ։

X
«վեր լո ւծ ե լ ա ր ո ւե ս ա է ւլո րծ մը ՝ կը 

նշանակէ' կորսնցնել էականը՝ որ լո֊ե թ 
է : Ամէն լաւ գործ' համր հ էացում կը 
պա րտադրէ դէտողէնդ ։ Փօլ վալերէ \
քննադատներու ա մէնէն հաճելփն է թե
րեւս անոր համար' որ չի ձանձրացնել։ 
ինչպէս' Տիտըրօ' իր յաւա կնութիւն
ներով. ինչպէս Պոտըլէր' իր արհամար
հանքներով: Կը ձեւակերպէ մտածում - 
ներ' ճիչդ եւ սէրդիական , զուսպ եւ ա֊ 

ռանր աւ՜ելսրդ բառէ :
վալեր է' սէ[էողէ Ը 111էս ^Ա՛ մօտենայ ւսԼ 
ուեստին . այդ է պատճառը, եթէ կար՛է 
մը խո րհ րդածութիւններ չեն կրեր Ւէ' 

մտքին խորութիւնը: «Բնանկարը աուաւ 
պատմական նիւթերու վրայ մեծաչէէ 
գործեր, ե՞րբ կը յայտնոլի բնանկար ֊ 
ներու նոր աշխարհ մը, առանց մարդ
կային ներկայութեանդ : Հալերի, £
կարծէ, թէ բնանկարը ին քնիր մ էէ ա 
նուած, կը պակսեցնէ՝ ա ր ո ւե սա ա դէ'" է 
ստեղծաւլործոզ կարողութիւնը . 9
կան մտածելակերպէն մնացորդ մը • « է՜ 
մանկար մը հիացում կը պատճառէ " ՝լ 
թէ գծագրական ճ շդո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն , այէ^ 
նկարչական դեղեց կո ւթ իւննե ր ու
մար» : Շատ ճիչդ բացատրութիւն Լ 
Արու եստ ը քերականութիւն չու ՛ի ~
ւեզուն թի սորվու-իր • կը զգացուի
րի մը արմէքը կախում ոմսի 
տին տաղանդէն եւ զգալու կար Գ 
նէն. կ'արմե. սրուի կամ
կը ստեղծէ հետաքրքրութիւն 
տարբերութիւն»: Ահա մտածում ր,

երկու տողով կը սահմանէ
Թեւնո. առանց գործածելու րո P

Fonds A.R.A.M
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